التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

إهـــــــــــــــــــــــــــــــــداء
ي رحمهم الله الذين ربوني صغيرااً.
إلى أبي ووالدت ي
إلى زوجتي وبناتي وأبنائي وأحفادي وأصهاري حفظهم
الله الذين ضحوا من أجلي :أأنس المسامرةً.
إلى أشقائي وأخوتي وشقيقتي الحياء والموات
رحمهم الله وإلى ذريتهم من أبناء وأحفاد الذين غرسوا في
نفسي روح الدراسة والبحث وقاموا بتوفير الخدماتً.
أخص :شقيقي :أبا المنذر الذي ما كان يجد كتابا ا يعجبه
إل واشتراه لي رحمه اللهً.
إلى المسلمين كافة أخص :رجال الصلح والتحكيم
والقضاء الذين يسعون إلى نزع الشقاق والعداوة من
نفوس مجتمعاتنا السلمية وفقهم اللهً.
إلى كل طالب علم وباحث عن الحقيقة يسعى إلى
تطبيق وإظهار شرع الله ،أيده اللهً.
إلى مشايخي وأساتذتي وزملئي الذين رسموا لي
طريق البحث القويم بل تعصب جزاهم الله خيراا ً.وأخص
ي رائدي البحث العلمي مؤسسي جامعتي الزهر،
شيخ ي
والسلمية بغزة ،سماحة الشيخ  /محمد عواد ،وفضيلة
الشيخ  /سليم شراب رحمهما اللهً.
إلى فخامة الرئيس ياسر عرفات رحمه الله الذي
اعتمدني أحد مستشاري لجان الصلحً.
أهدي هذا البحث المتواضعً.
سائل ا الله القبول وأن أيلهمنا الصواب والحقً.
الباحث

1

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

كلمة شكر
امتثال ا لقوله " : من ل يشكر الناس لم يشكر الله")،(1
ش ي
كر الناس لله :أ ي
ولقوله " :أ أ ي
شكرهم للناس")ً.(2
فإنني أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى أخي
وأستاذي الدكتور  /نعيم سمارة سالم المصري عميد كلية
الشريعة بجامعة الزهر  -غزة الذي شرفني بالختيار
والشراف لهذا البحث ،والذي منحني من وقته الثمين
التدقيق والملحظات ليظهر بهذه الصورة سائل ا الله أن
ينال قبول الجميعً.
وأتقدم بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة
ل من-:
الساتذة الفضلء ك ل
الدكتور إبراهيم خليل النجار عضو محكمة الستئناف
الشرعيةً.
والدكتور مازن مصباح صيباح الستاذ المشارك في
الفقه وأصوله وعميد كلية الشريعة سابقااً.
اللذين تكرما وتفضل بقبول مناقشة هذا البحث رغم
أشغالهما الكثيرة وعلى ما سيقدمانه لي من توجيهات
ونصائح مفيدةً.
ي أنصح أو
كما وأتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ق ي
دم إل ي
توجيه ،ولساتذتي ومشايخي جميعهم الذين ساهموا في
تأسيس وبناء اللبنة الولى لحب البحث والدراسة لهم مني
خالص الحب والتقديرً.

1

2

تحفة الحوذي ج  5ص  368رواه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء
((
في الشكر لمن أحسن إليكً.
فيض القدير ج  1ص  677رقم  1073رواه :أحمد ،والطبراني في الكبير،
((
والبيهقي في شعب اليمانً.
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ول يفوتني أن أقدم الشكر والحترام للخوة في
مجلس جامعة الزهر بغزة عمداء ،وأمناء ،وأساتذة وكافة
العالمين ،وعمادة الدراسات العليا ،ورئيس الجامعة لما لهم
من فضل في إنجاح برنامج الدراسات العليا للعلوم
جهد للحفاظ على كلية الشريعة
الشرعية ،ولما بذلوا من أ
لتكون منارة عز وفخر لنشر سماحة السلم وللدفاع عن
مبطلين،
حياض الشريعة ينفون تحريف الغالين ،وانتحال ال أ
وتأويل الجاهلينً.
اللهم بارك للجميع وغفر لهم وارحمهم ووالديي كما
ربياني صغيراا ،وللخأ الفاضل طابع البحث لتفضله بطباعة
هذا البحث ولمن ساهم في إخراجه ،آمينً.
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ملخص البحث بالعربية
الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذا البحث بعنوان:
)التحكيم الشرعي بين النظرية والتطبيق(
فهذه الرسالة أتبين الحكام المتعلقة بالتحكيم
الشرعي ،وأتظهر أن التحكيم الشرعي ضرورة شرعية
وإنسانية واجتماعية به أتطبق المجتمعات السلمية
الشريعة السلمية والمتعلقة بحقوقها ،والصل أن تقوم
الحكومات على التنفيذً.
وتضمنت هذه الرسالة على المحتويات التية-:
ة واصطلحا ا وأدلة مشروعية وحكم
 تعريف التحكيم لغ االسلم فيهً.
 أكدت على أن التحكيم فرع من فروع القضاء لحلالنزاعات بالطرق السلمية عرفته المم السابقة من
عرب وعجم قبل السلم ،وتسعى المم الحاضرة إلى
تطويره والهتمام به لما تميز به من مميزات في إنهاء
الخصوماتً.
 التحكيم له أركان وشروط وواجبات وآداب متعلقةمح ي
كم وبموضوع التحكيم في جلسات
كم والمح ك
بال أ
التحكيم وقبول الحكام والعلن عنها وطرق تنفيذها
سبل نقضهاً.
و أ
 المجلس التشريعي الفلسطيني اهتم بالتحكيم وأصدرقانونه قمت بعرضها ومقارنته مع التحكيم الشرعي
وعلى الخصوص سبل اعتماد وفسخ الحكام الصادرة
مح ي
كمينً.
عن ال أ
مح ي
كم الناجح ل يخرج عن النظم الشرعية
 أكدت أن ال أويستند على القواعد القانونية في التحكيم والتي ل

4

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

-

حكمه ويعطل
تتعارض مع الشريعة حتى ل أيفسخ أ
الناس عن مصالحهمً.
ذكرت نماذج لبعض الحكام التي اعتمدتها المحاكم
ونماذج عن التي فسختها ،وجعلت لهذه الرسالة خاتمة
وتوصيات ونتائجً.
هذا والحمد لله ولي التوفيقً.
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AB S TRAC T
Research Summary
Praise be to God who helped me to complete this research entitled:
Arbitration legitimate between theory and practice
This letter shows the legal provisions relating to arbitration, and
arbitration show that the legitimate need for legitimacy and humanitarian
and social communities by applying Islamic legitimate and related rights,
and the basic principle is that governments on implementation.
This message included on the content of the following:
The definition of the language of the arbitration and idiomatically
guides legitimacy and the rule of Islam on it.
The message stressed that the arbitration branch of the judiciary to
resolve disputes by peaceful means known previous nations of Arab and
Ajam before Islam, and the United metropolis seeks to develop and interest
it in what distinguishes him from the advantages of ending the discounts..
Arbitration has conditions , pillars , duties and decency related to the
arbitrator and the litigants and the subject of the arbitration hearings and in
arbitration and accept the terms and advertised and methods of
implementation and ways revoked
PLC interested in arbitration and issued its law and I viewed it and
compared with arbitration and legitimate particular ways of adoption and
termination of the judgments of the arbitrators
I confirmed that the successful arbitrator does not come out for the
systems of legitimacy and based on the legal rules in the arbitration which
are not inconsistent with the legitimate so as not to terminate his
provisions and disrupts people's interests
I mentioned examples of some of the provisions adopted by the
courts or terminate , and I have made this letter conclusion,
recommendations and results
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مقدمــــــــــــــــــــة
الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد-:
في ظل الهجمة الشرسة على السلم والمسلمين
والعمل على عرقلة تطبيق أحكام الشريعة السلمية فإن
الناس في حاجة إلى التعرف بأحكام التحكيم الشرعي حاجة
أملحة ،فكثير من الناس يعرضون مشاكلهم التي تواجههم على
أمحكمين شرعيين وبذلك يسعون إلى حسم خلفاتهم في ضوء
الشرع السلمي الحنيف فيحققون أمر الله تعالى :أفل وأأرب ب أ
ك
مو أ
ما أ
دوا كفي
ل ي أؤ م ك
ج أ
ش أ
حيتى ي أ أ
ن أ
مأنو أ
م ل يأ ك
م ثأ ي
جأر ب أي من أهأ م
ك كفي أ
حك ب أ
ماً.(1)
أ أن م أ
جا ك
ف ك
ما قأ أ
حأر ا
م أ
موا ت أ م
ت وأي أ أ
سكلي ا
سل ب أ
ضي م أ
م ي
سهك م
فبحثنا يوضح وسيلة من وسائل فض النزاعات بطرق
سلمية درءا ا للفساد ومنعا ا للتخاصم وحفظا ا للموال والنفس
والعراض في المجتمعات ونشرا ا للتحاكم إلى الشريعة
السلمية باختيار أفراد المجتمع ،حيث إن التحكيم الشرعي ل
يقل دوره عن القضاء بسبب الظروف المحلية والعالمية ولما
يتميز به التحكيم من سهولة في فض النزاع وكقلة التكلفةً.
ونظرا ا لن التحكيم له أحكامه وشروطه المتفرقة في كتب
الفقه والتفسير والحديث يجهلها الكثير من الناس ،اخترت هذا
محكمين بالقوة الجبرية لدى
البحث ،ولن آلية تنفيذ أحكام ال أ
المحاكم تستغرق زمنا ا أيفوت على صاحب الحق حقه عمدت
متعلقة في تنفيذ قرار
في بحثي إلى :إبراز الحكام ال أ
المحكمين لعل كل مسلم حسب موقعه أن يكون وقافا ا عند
ه فأأأول أئ ك أ
ما أ أن مأز أ
م
م يأ م
ك هأ أ
ل الل ي أ
م بك أ
حك أ م
ن لأ م
قوله تعالى ً.ً.ً. :وأ أ
م م
)(2
ال م أ
ه فأأأول أئ ك أ
ما أ أن مأز أ
م
م يأ م
كافكأرو أ
ك هأ أ
ل الل ي أ
م بك أ
حك أ م
ن لأ م
ن ً.ً.ً. ، وأ أ
م م
1
2

((
((

سورة النساء آية ً.65
سورة المائدة آية ً.44
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)(1
ال ي
ه فأأأول أئ ك أ
ما أ أن مأز أ
م
م يأ م
مو أ
ك هأ أ
ل الل ي أ
م بك أ
حك أ م
ن لأ م
ن ً.ً.ً. ، وأ أ
ظال ك أ
م م
نً.(2)
س أ
ال م أ
فا ك
قو أ

1
2

((
((

سورة المائدة آية ً.45
سورة المائدة آية ً.47
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أهمية الموضوع:
التحكيم فرع من فروع القضاء ،ومن أهم وسائل التسوية
وحل النزاع وتسويتها بين الفراد والجماعات ،وبما تميز به
بسرعة التقاضي وسهولة الجراءات ،وباقتصاده في النفقات،
سن العلقة
فل يحتاج إلى رسوم المحاكم والقضاء ،وبإبقاء أ
ح م
بين الخصوم ،لن التحكيم في طبيعته يجمع بين الصلح
ح م
كمً.
وال أ
محتكمين بدون
ويقوم التحكيم على أساس التراضي بين ال أ
عظمى في الشارع بنص القرآن
إجبار،وله أهمية كبرى ومنزلة أ
على مشروعيته ً.ويقول الطرابلسي في كتابه )معين الحكام(
جل العلوم قدرا ا وأعيزها
في أهمية القضاء والتحكيم) :ومن أ ي
مكاناا ،وأشرفها كذكراا ،لنه منصب نبوي  (ً.ً.ً.هـً.
ومما يزيد من أهميته:
 – 1تطور أساليب الحياة وارتباط المصالح المختلفة بين
الناس وما ينتج عنها من خصوماتً.
 – 2ازدحام دور القضاء والمحاكم بكثرة القضايا ،وطبيعة
مواعيدها التي ل تتناسب مع مصالح الخصوم وأوقاتهاً.
أسباب اختيار الموضوع:
 لن التحكيم في قطاعنا )قطاع غزة( وأرجاء فلسطينأخذ الدور البارز والفاعل في إنهاء الكثير من الخصومات
بسبب الظروف التي يعيشها المجتمع الفلسطيني من احتلل
وصعوبة إجراءات القضاءً.
 لنتشار لجان التحكيم في حل النزاعات المجتمعية علىاختلف ألوانها ومشاربها ،فلجان التحكيم والمصالحة على
مستوى الفراد والجماعات لعبت الدور الفاعل لترسيخ حل
النزاعات بالطرق السلمية لدى مجتمعنا الفلسطيني ول أينكر
عاق ل
مفتين وطلب العلم الشرعي في إنهاء الكثير من
ل آداء ال أ
مصلحون ولجانهمً.
الخصومات وكذلك ال أ
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 لكثرة الحديث الذي يتناوله كافة أوساط المجتمع حولمحكمين
بعض القرارات الصادرة عن بعض لجان التحكيم وال أ
والتي يستغربها طلب العلم الشرعي والقانونيونً.
 القرارات الخاطئة من بعض المحكمين والتي تحتاج إلىبيان وتوضيح لنها بنيت على أسس وقواعد غير شرعيةً.
 لعدم فقه المجتمعات بأحكام التحكيم الشرعي وخلطالجوانب العرفية والقانونية مع ضوابط التحكيم الشرعي في
الشروط والواجبات والقواعدً.
لهذه السباب وغيرها اخترت هذا البحث لتوجيه المجتمع
الفلسطيني على اختلف مفاهيمه ومشاربه ولكافة المسلمين،
ولدعوتهم إلى تطبيق أحكام الشريعة السلمية عن طريق
التحكيم الشرعي وبيان منهج الشريعة السلمية في التحكيم
وعرض آراء الفقهاء في المنهج الشرعي في التحكيمً.
الدراسات السابقة:
إن موضوع التحكيم نال اهتمام فقهاء المسلمين فعرضوا
متباعدة في الكتب وأشبعوها
مسائله خلل مواضيع مختلفة أ
بحث ا ا وشأنه شأن المسائل الفقهية المتناثرة التي فيها المذاهب
والراء ،وغالبها في أحكام القضاء ،وبقيت أحكام موضوع
متفرقة في شتى ال أ
كتبً.
التحكيم جزئيا ل
ت أ
الدراسات الحديثة التي وقفت عليها:
 – 1التحكيم في الشريعة السلمية للدكتور  /إسماعيل
أحمد محمد السطل والذي قدمه لنيل درجة الدكتوراه في
الحقوق من جامعة القاهرة والذي أ
طبع سنة 1406هـ -
1986مً.
 – 2التحكيم في الشريعة السلمية والنظم الوضعية –
دراسة تحليلية وتأصيل – تأليف مسعد عواد حمدان البرقاني
الجهني والذي قدمه إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الزهر
الشريف لنيل درجة الماجستير سنة 1980م وتمت طبعته
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الولى سنة 1414هـ 1994 -م بدار البشائر السلمية للطباعة
والنشر ،بيروت لبنانً.
 – 3عقد التحكيم في الفقه السلمي والقانون الوضعي
دوري والذي كتبه لنيل
للستاذ الدكتور  /قحطان عبدالرحمن ال د
درجة الدكتوراه في الشريعة السلمية من كلية دار العلوم
بجامعة القاهرة في الثمانينيات 1405هـ 1985 -م ،وطبعت
في سنة 1422هـ 2002 -م ،أشرف على الطباعة والنشر دار
الفرقان للنشر والتوزيع بالعبدلي بعمان الردنً.
وهذه الرسائل والكتب الحديثة أنارت لي الطريق في
بعض المسائل التي تناولتها في بحثي ،فقمت بدراستها من
أمهات الكتب وعرضها بأسلوب سهل يستطيع فهمها طالب
العلم بسهولة وغيره بيسر وأظهرت فيها رأيي بالدليلً.
وإن هذه الرسائل لم تتعرض إلى الجوانب العملية في
كم مع
مح ك
التحكيم وآداب التحكيم من حيث تصرفات ال أ
محتكمين قبل البدء بجلسات التحكيم وأثناء الجلسات وبعدها
ال أ
وهذا هو ما يتميز به هذا البحث عن الدراسات السابقةً.

منهج البحث:
) أ ( في القسم النظري اعتمدت الدراسة الفقهية المقارنة
باتباع التي:
) (1عرض آراء الفقهاء في المسألة محل الخلف مع العتماد
على المذاهب الفقهية الربعة المشهورة والشارة إلى
غيرها عند الحاجةً.
) (2نسبة أقوال الفقهاء إلى من يقول بها في كل مذهبً.
) (3مناقشة الدلة في المسائل الخلفية وترجيح الرأي الذي
يقويه الدليلً.
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) (4إذا كان لي وجهة نظر في مسألة أرجح بعيدا ا عن التعصب
أو التحيز لمذهب من المذاهبً.
) (5الرجوع لمهات الكتب في كل قول من القوال التي
أعتمدهاً.
) (6نسبة الحاديث إلى مواطنها من الكتبً.
) (7عمل فهارس للموضوع واليات والحاديث وتراجم الرجالً.
) ب ( في القسم التطبيقي:
اعتمدت بيان قضايا تحكيم واقعية وكيف يكون تقديم
طلبات التأييد أو النقض للحكم ،مع عدم ذكر أسماء الخصومً.
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خطة الرسالة
اقتضت طبيعة الرسالة أن يتكون هيكلها من :قسمين على النحو
التالي:
القسم الول
الدراسة النظريـــــــــــة
الفصل الول
نظرة عامة على التحكيم
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الول – تعريف التحكيم الشرعي ومشروعيتهً.
المطلب الول  :التعريف بالتحكيمً.
المطلب الثاني  :مشروعية التحكيمً.
التحكيم قديما ا وموقف السلم منهً.
–
المبحث الثاني
المطلب الول  :التحكيم عند العرب وغيرهم من المم
السابقةً.
المطلب الثاني  :موقف السلم من بعض صور التحكيم قبل
البعثةً.
حكم التحكيم وطلبهً.
–
المبحث الثالث
المطلب الول  :حكم التحكيم الشرعيً.
المطلب الثاني  :حكم السلم في طلب التحكيمً.
الفرق بين التحكيم والقضاء والفتاء والصلحً.
المبحث الرابع
المطلب الول  :الفرق بين التحكيم والقضاء بصورة عامةً.
المطلب الثاني  :الفرق بين التحكيم والفتاءً.
المطلب الثالث  :الفرق بين التحكيم والصلحً.
الفصل الثاني
أركان التحكيم وشروط صحته
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الول – أركان التحكيم )تولية المحكم(ً.
شروط التولية )الصيغة(ً.
–
المبحث الثاني
شروط المتداعيينً.
–
المبحث الثالث
مح ي
كم وصحة وليتهً.
المبحث الرابع -
شروط ال أ
موضوع التحكيم وشروطهً.
المبحث الخامس -
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الفصل الثالث
آداب التحكيـــــم
وفيه ثلثة مباحث:
مح ي
كم بعد قبوله التحكيم تجاه المنازعة
المبحث الول – ما يفعله ال أ
والمتداعيينً.
مح ي
كم حالة غضبهً.
–
المبحث الثاني
حكم ال أ
التسوية بين الخصومً.
–
المبحث الثالث
الفصل الرابع
أحكام التحكيم
وفيه خمسة مباحث:
مح ي
كم وانتهاء وليتهً.
المبحث الول – تعيين ال أ
مح ي
كمً.
المطلب الول  :تعيين ال أ
مح ي
كمً.
المطلب الثاني  :انتهاء ولية ال أ
الجرة والهدية مقابل التحكيمً.
–
المبحث الثاني
مح ي
كم أجرة مقابل التحكيمً.
المطلب الول  :اشتراط ال أ
مح ي
كم هدية من الخصومً.
المطلب الثاني  :أخذ ال أ
مح ي
كمينً.
–
المبحث الثالث
تعدد ال أ
مح ي
كمينً.
المطلب الول  :عدد ال أ
مح ي
كمينً.
المطلب الثاني  :كيفية العمل عند اختلف ال أ
مجلس التحكيمً.
المبحث الرابع
المطلب الول  :جلوس الخصوم وتوثيق جلساتهمً.
المطلب الثاني  :الستماع إلى الشهود وردود الخصوم عليهاً.
المطلب الثالث  :صدور الحكم وتبليغه للخصومً.
مح ي
كمينً.
المبحث الخامس -
طرق تنفيذ حكم ال أ
المطلب الول  :التنفيذ الطوعي بموافقة الخصوم أو
كفلئهمً.
المطلب الثاني  :التنفيذ عن طريق المحاكم النظاميةً.
الفصل الخامس
ضمانات التحكيم
وفيه مبحثان:
14

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

مح ي
كمً.
المبحث الول – حماية ال أ
مح ي
ح م
كم ونقضهً.
–
المبحث الثاني
لزوم أ
كم ال أ
مح ي
كمً.
المطلب الول  :لزوم حكم ال أ
مح ي
كمً.
المطلب الثاني  :نواقض حكم ال أ
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القسم الثاني
الدراسة التطبيقيـــــــــــة
الفصل الول
تثبيت أحكام المحكمين أو فسخها
وفيه أربعة مباحث:
مح ي
كمينً.
المبحث الول :
الجهة المخولة بفسخ أحكام ال أ
السس والقواعد التي يرتكز عليها في اعتماد أو
المبحث الثاني :
مح ي
كمينً.
فسخ أحكام ال أ
التحكيم وموضوع الحوال الشخصيةً.
المبحث الثالث :
مقارنة بين قانون التحكيم الفلسطيني والمجلة
المبحث الرابع :
العدليةً.
الفصل الثاني
محكمين
نماذج تطبيقية لتأييد أو فسخ أحكام ال م
وفيه مبحثان:
مح ي
كمين أقرتها
المبحث الول :نماذج من أحكام شرعية صادرة من أ
المحاكم النظاميةً.
مح ي
كمين لم تقرها المحاكم
المبحث الثاني  :نماذج من أحكام صادرة من أ
النظامية وقررت فسخهاً.
الخاتمة والتوصيات ونتائج البحث:
المراجع والمصادرً.
فهرس لليات القرآنية الواردة في البحث حسب ترتيب القرآنً.
فهرس للحاديث النبوية التي وردت في البحث حسب الحرف
البجديةً.
فهرس موضوعات البحثً.
والله ولي التوفيق
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القسم الول
الدراسة النظرية
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الفصل الول
نظرة عامة على التحكيــم
وفيه أربعة مباحث:
:
المبحث الول
ومشروعيتهً.
المبحث الثاني :
منهً.
المبحث الثالث :
:
المبحث الرابع
والفتاء والصلح.

تعريف التحكيم الشرعي
التحكيم قديما ا وموقف السلم
حكم التحكيم وطلبهً.
الفرق بين التحكيم والقضاء
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المبحث الول
تعريف التحكيم الشرعي ومشروعيته
المطلب الول
التعريف بالتحكيم
أول ل – في اللغة:
التحكيم :كلمة مشتقة من مادة ) :ح ك م( ،وهي
كم تحكيمااً.
م أيح ك
مصدر :أ
حك ي أ
ن متعددة-:
ووردت في كتب اللغة بمعا ن
)(1
ح أ
ح م
صل)،(2
كماا ،أ
م ،أ
أ
كو أ
حك أ م
مة :بمعنى :قضى  ،وفأ أ
ح أ
كم:
وتحاكموا إلى الحاكم :تخاصموا إلى الحاكم) ً.(3ال أ
ح ي
كم :فوض إليه) (4الحكم فيه ،ووله وأقامه
الحاكم ،أ
حاكما ا)ً.(5
ح م
مة من الكعلم،
كم ال ك
وجاء في لسان العرب) :(6ال أ
حك م أ
والعلم والفقه والقضاء) (7بالعدل ،ومنه قوله تعالىً.ً.ً. :
صب كييا ،(8)أي :علما ا وفقهااً.
وأآ أت أي مأناه أ ال م أ
حك م أ
م أ
ح أ
ح م
كمً.
حكم ي أ م
كم مصدر :أ
ال أ
أ
ح أ
ت
ت وأ أ
ت وأ م
والعرب تقول :أ
منع أ
ت بمعنى :أ
م أ
حك ي م
م أ
حك أ م
كم أ
ت ،ومن هذا قيل للحاكم بين الناس لنه يمنع الظالم
وردد أ
ويرده عن الظلمً.
1

2
3
4
5
6

7

8

المعجم الوسيط ص  212إشراف مجمع اللغة العربية الطبعة الثانية
((
1392هـ 1972 -م ،المنجد في اللغة والعلم ص ً.146
المصباح المنير ص  ،78المنجد ص ً.146
((
المنجد ،ص ً.146
((
المنجد ،ص  ،146المصباح المنير ص ً.78
((
المنجد ،ص ً.146
((
لسان العرب للمام العلمة ابن منظور ج  3ص  270دار إحياء التراث
((
العربي للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثالثة ،حزيران 1986مً.
مختار الصحاح للرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ص  91دار
((
الحديث القاهرة 1424هـ 2003 -مً.
سورة مريم آية ً.12
((
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ح م
ح م
كم:
حكوم ا
كماا :قضى ،ال أ
ة مصدر :أ
م أ
م يأ م
أ
حك أ أ
حك أ أ
القضاء بالعدل ً.حك أ أ
ه :منعه عن الفساد وأصلحه،
مأ م
م أ
حك أ أ
أ أ
ت الشيء) :(1أتقنتهً.
وأحكم أ
ح م
مه بيننا ،واحتكم إلى
كمنا فيما بيننا :أي أجزنا أ
أ
حك م أ
حكم
مه في ماله تحكيماا :إذا جعل إليه ال أ
فلن :تحاكم ً.أ
حك ي أ
فيه)ً.(2
ح أ
كماا،
م فلن :أي جعله أ
جاء في المعجم الوسيط) :(3أ
حك أ أ
وفي التنزيل:
مو أ
أفل وأأرب ب أ
ما أ
م ً.ً.ً.
ك ل ي أؤ م ك
ش أ
حيتى ي أ أ
ن أ
مأنو أ
جأر ب أي من أهأ م
ك كفي أ
حك ب أ
ح أ
م
خ م
ن ك
كم :من أيختار للفصل بين المتنازعين :وأإ ك م
 ً.(4)ال أ
فت أ م
قاقأ بين كهما أفابعأثوا حك أما م أ
ن أ أهمل كأهاً.(5)ً.ً.ً.
ش أ
ما ك
ك
ن أهمل كهك وأ أ
مأ
حك أ ا
أم ك أ
م م
أ ا ك م
كم :واحد المحكمةً.
ح ك
م أ
ال أ
م ،بفتح
فالتحكيم لغة – في مجال بحثنا  : -مصدر أ
حك ي أ
ح ي
كمه في
الكاف مع تشديدها ،ومعناها :القضاء ً.ويقال) :(6أ
حكم فيهً.
ماله تحكيماا :إذا جعل إليه ال أ
واشتقاق التحكيم من كلمة ) :حكم( والتي لها كثير من
المعاني لها ارتباط وثيق بالمعنى الصطلحي التي ذكره
وبيانه ،فمن معانيها:
 – 1المنع ،يقال :حكمت عليه ،إذا منعته)ً.(7
ح ي
ت الرجل أي
 – 2التفويض في الحكم ،يقال :أ
كم أ
فوضت الحكم إليه)ً.(8
1
2
3
4
5
6
7

8

المصباح المنير ص  ،78المعجم الوسيط ص ً.212
((
مختار الصحاح ص ً.91
((
المصدر السابق ص ً.212
((
سورة النساء آية ً.65
((
سورة النساء آية ً.35
((
مختار الصحاح ص ً.91
((
المصباح المنير ص  ،75انظر :المعجم الوسيط ،ص  ،212والمنجد في
((
اللغة والعلم ص  ،149ولسان العرب ج  3ص ً.372
المصباح المنير ص  ،78المنجد في اللغة والعلم ص ً.149
((
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ثانيا ل – التحكيم في الصطلحا:
ورد في كتب الفقه أكثر من معنى للتحكيم في
اصطلح الفقهاء ومنها) :هو اتخاذ الخصمين برضاهما حاكما ا
ح أ
كم بفتحتين،
يفصل خصومتهما ودعواهما ،ويقال له :أ
ح ي
كم بضم الميم ،وفتح الحاء ،وتشديد الكاف المفتوحة(
م أ
و أ
)ً.(1
 - 1قال ابن نجيم والحصكفي" :تولية الخصمين حاكما ا
يحكم بينهما")ً.(2
ح أ
كما بينهما
 - 2ويقول ابن فرحون) :أن الخصمين إذا أ
رجل ا وارتضياه لن يحكم بينهما فإن ذلك جائز ً.(3) (ً.ً.ً.
 - 3وقال ابن قدامة) :وإذا تحاكم رجلن إلى رجل
حكماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم
بينهما جاز ذلك ونفذ حكمه عليهما( )ً.(4
وع أيرف التحكيم مصطفى أحمد الزرقا بقوله" :هو عقد
بين طرفين متنازعين يجعلن فيه برضاهما شخصا ا آخر
1

2

3

4

مادة ) (1790من مجلة الحكام شرح سليم رستم باز اللبناني ص 1173
((
دار إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبنان ،ودرر الحكام شرح مجلة الحكام ج 16
ص  523تأليف علي حيدر تعريب المحامي فهمي الحسيني دار الكتب العلمية
بيروت  -لبنانً.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لبن نجيم ج  7ص  41للشيخ زين الدين
((
بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي دار الكتب العلمية
بيروت الطبعة الولى 1418هـ 1997 -م ،الدر المختار للحصكفي ج  8ص ،125
كتاب رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين( ج  8ص  ،125رد المحتار
على الدر المختار وشرح تنوير البصار محمد أمين الشهير بابن عابدين دار الكتب
العلمية بيروت الطبعة الولى 1415هـ 1994 -مً.
تبصرة الحكام في أصول القضية ومناهج الحكام ج  1ص  43برهان
((
الدين أبي الوفاء إبراهيم بن شمس الدين أبي عبدالله محمد بن فرحون اليعمري
المالكي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الولى 1301هـً.
المغني ،ج  9ص  107أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة
((
على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي ،مكتبة
الرياض الحديثة ،الرياضً.
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حاكما ا بينهما لفصل خصومتهما ،وقد يكون أكثر من
طرفين")ً.(1
وجاء في الموسوعة العربية بيان معنى التحكيم
بقولهم" :قيام شخص محايد أو جهة معتبرة بإصدار حكم
ملزم نهائي ،لفض نزاع بين طرفين ،ويسمى القائمون
بإصدار الحكام المحكمين ،أو أعضاء لجنة التحكيم ً.(2) "ً.ً.ً.
ومن التعريفات والقوال السابقة أقول :إن التعريف
المختار للتحكيم اصطلحاا) :تولية خصمين أو أكثر تتوفر
فيهم أهلية التصرف محكما ا أو أكثر يصلحون للقضاء
للفصل في خصومة الخصوم(ً.

1

2

المدخل الفقهي العام ج  1ص  555مصطفى أحمد الزرقا دار الفكر
((
للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة التاسعة 1967هـ 1968 -مً.
الموسوعة العربية العالمية ج  6ص  134مؤسسة أعمال الموسوعة
((
للنشر والتوزيع الرياض – السعودية الطبعة الثانية 1419هـ 1999 -مً.
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المطلب الثاني
مشروعية التحكيم
التحكيم جائز مباح وثابت بالكتاب والسنة والجماعً.
أول ل – الكتاب )القرآن(:
فقد وردت آيات قرآنية تتحدث عن التحكيم وأتشير إلى
ح أ
كم ،يستخلص منها الباحث أدلة على مشروعية
مادة :أ
التحكيم منها:
ما
ش أ
خ م
ن ك
م ك
ما أفاب معأأثوا أ
 – 1قوله تعالى :وأإ ك م
حك أ ا
قاقأ ب أي من كهك أ
فت أ م
من أ أهمل كه وحك أما من أ أ
ب
ه
ف
و
ي
حا
صل
إ
دا
ري
ي
ن
إ
ها
ل
ه
ك
م
أ
ا
أ
أ
م
ق الل ي أ
م
أ
أ
ك أ أ ا ك م
ك م
ك
ك
ك
ك
ما ً.(1)ً.ً.ً.
ب أي من أهأ أ
قال القرطبي) :وفي هذه الية دليل إثبات التحكيم( )ً.(2
أ
ذي أ
مأنوا ل ت أ م
صي مد أ
نآ أ
قت أألوا ال ي
 – 2قوله تعالى :أيا أي دأها ال ي ك أ
أ
ما قأت أ أ
مث م أ
ن
ل ك
جأزالء ك
ه ك
دا فأ أ
م ا
م أ
حأر ل
ل أ
مت أعأ ب
م أ
من مك أ م
ن قأت أل أ أ
م وأ أ
وأأن مت أ م
م أ
م م
م هأد مايا أبال كغأ ال مك أعمب أةك أ أوم ك أ ي
فاأرة ل
ل ك
الن يعأم ك ي أ م
من مك أ م
حك أ أ
م ب كهك ذ أأوا ع أد م ل
ذوقأ وبا أ أ
ل ذ أل ك أ
ن أ أوم ع أد م أ
ما ل كي أ أ
فا
مركهك ع أ أ
ك ك
سا ك
أأ
ط أأعا أ
م أ
لأ م
صأيا ا
م أ
كي أ
ف ً.(3)ً.ً.ً.
سل أ أ
ما أ
ه عأ ي
الل ي أ
ففي هذه الية الكريمة أيقرر سبحانه وتعالى عقوبة
حرم ومن كان في الحرم وارتكب مخالفة الصيد ،فوجب
م م
ال أ
على من أصاب الصيد في الحرم أو محرما مثل ما قتل من
مثل من الحيوان النسي ،أو قيمته كما
الصيد إذا كان له ك
يرى أبو حنيفة)ً.(4
ممثل أو بالقيمة محكمان
والذي يحكم بالجزاء في ال ك
عدلن من المسلمين)ً.(5
1
2

3
4
5

سورة النساء آية ً.35
((
الجامع لحكام القرآن )تفسير القرطبي( ج  5ص  179لبي عبدالله
((
محمد بن أحمد النصاري القرطبي الطبعة الثانية 1372هـ 1952 -مً.
سورة المائدة آية ً.95
((
انظر :تبيين الحقائق للزيلعي ج  2ص ً.ً.378
((
مختصر تفسير ابن كثير ج  1ص  549اختصار :محمد علي الصابوني دار
((
القرآن الكريم بيروت الطبعة السابعة 1402هـ 1981 -م ،انظر :تفسير القرطبي
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م أي :رجلن معروفان بالعدالة بين
ل ك
من مك أ م
ذ أأوا ع أد م ل
المسلمين ،فإذا حكما بشيء لزم ،وإن اختلفا رجع إلى
غيرهما) ،(1أي :باجتهاد عدلين)ً.(2
ويشترط المام مالك بأن يكون الحكمان فقيهين
عدلين)ً.(3
مهلين
جاء في الثر عن أبي جرير البجلي قال :خرجنا أ
فوجدت أعرابيا ا معه ظبي فابتعته منه فذبحته ول أذكر
إهللي ،فأتيت عمر بن الخطاب فقصصت عليه فقال :إئت
بعض إخوانك فليحكموا عليك ،فأتيت عبدالرحمن بن عوف
ي تيسا ا أعفر؛ وفي رواية :إئت
وسعد بن مالك فحكما عل ي
ذوي عدل فليحكما عليك)ً.(4
من سياق ما ذكره المفسرون وما أنقل عن الصحابة
مرتكب محظور
رم ال أ
رضوان الله عليهم يتبين بأن ال أ
مح ك
الصيد أو في أرض الحرم يلزمه اللجوء إلى محكمين
مثل أو القيمة ليجبر ما جنته يداهً.
عدلين ليحكما عليه بال ك
فإذا شرع الله اللجوء للتحكيم من أجل صيد ،فمن باب
أولى أن يكون التحكيم مشروعا ا من أجل فصل الخصومات
بين الناسً.

1

2

3

4

ج  6ص  ،314-311تفسير آيات الحكام للشيخ محمد علي السايس ج  2ص 216
مطبعة محمد علي صبيح وأولده 1373هـ 1953 -مً.
تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير
((
للشوكاني ج  2ص  78محمد بن علي بن محمد الشوكاني مطبعة مصطفى البابي
الحلبي وأولده بمصر الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنانً.
الدماء في السلم ص  612للشيخ محمد عطية سالم دار التيسير للنشر
((
والتوزيع القاهرة الطبعة الولى 1418هـ 1997 -مً.
المدونة الكبرى للمام مالك ج  1ص  441رواية سحنون مطبعة السعادة
((
محافظة مصر دار صادر بيروت الطبعة الولىً.
الطبقات الكبرى لبن سعد ج  6ص ً.155
((
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 – 3قوله تعالى :إن الل يه يأ ممرك أ أ
أ
ت إ كألى
ماأنا ك
مأ م
ك ي
ن ت أؤ أددوا ال أ
أ أ أ أ م
أ
أ أهمل كأها وأإ ك أ
ه
ل إك ي
ن تأ م
سأ م
ذا أ
ن الل ي أ
حك أ أ
مت أ م
حك أ م
موا كبال معأد م ك
م ب أي م أ
ن الينا ك
ه أ
صياراً.(1)
مياعا ب أ ك
س ك
كا أ
م ب كهك إ ك ي
ن أ
ن الل ي أ
ما ي أعكظ أك أ م
ن كعك ي
يقول الشوكاني) :(2هذه الية من أمهات اليات
المشتملة على كثير من أحكام الشرع لن الظاهر أن
الخطاب يشمل جميع الناس في جميع المانات ً.ً.ً.
فالعتبار بعموم اللفظ ل بخصوص السبب كما تقرر في
الصول  ً.ً.ً.وممن قال بعموم هذا الخطاب البراء بن عازب
وابن مسعود وابن عباس وأأبي بن كعب واختاره جمهور
أ
المفسرين ومنهم ابن جرير  ً.ً.ً.وأإ ك أ
ن
سأ م
ذا أ
مت أ م
حك أ م
م ب أي م أ
ن الينا ك
ل أي :وإن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس
تأ م
حك أ أ
موا كبال معأد م ك
أن تحكموا بالعدل ،والعدل :هو فصل الحكومة على ما في
كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ل بالحكم بالرأي
المجرد  ً.ً.ً.هـً.
ويقول ابن كثير) :(3فحكمها )الية المذكورة( :عامً.
فهذه الية تتضمن خطابا ا صريحا ا وموجها ا لكافة
المسلمين عند النظر في نزاع الناس أن يكون أساس
فصل الخصومة مبنيا ا على الكتاب والسنة وعلى مبدأ
كم العدل في أحكامهً.
ح ك
م أ
النصاف ،وأن يتحرى ال أ
مو أ
 – 4قوله تعالى :أفل وأأرب ب أ
ك
ك ل ي أؤ م ك
حيتى ي أ أ
ن أ
مأنو أ
حك ب أ
ما أ
ت
دوا كفي أ أن م أ
جا ك
ف ك
ما قأ أ
حأر ا
م أ
ج أ
ش أ
ضي م أ
م ي
سه ك م
م ل يأ ك
م ثأ ي
جأر ب أي من أهأ م
كفي أ
ما ً.(4)يقول ابن كثير) :(5أيقسم الله بنفسه
موا ت أ م
وأي أ أ
سكلي ا
سل ب أ
الكريمة المقدسة أنه ل يؤمن أحد حتى يحكم الرسول 
1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

سورة النساء آية ً.58
تفسير فتح القدير ج  1ص ً.480
مختصر تفسير ابن كثير للصابوني ج  1ص ً.206
سورة النساء آية ً.65
مختصر ابن كثير للصابوني ج  1ص ً.410
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في جميع المور ،فما حكم به فهو الحق الذي يجب النقياد
له باطنا ا وظاهرا ا  ً.ً.ً.هـً.
ويقول الشوكاني) ً.ً.ً. :(1والظاهر هذا شامل لكل فرد
في كل حكم  ً.ً.ً.وأما بعد موته فتحكيم الكتاب والسنة
وتحكيم الحاكم بما فيهما  ً.ً.ً.ويستطرد الشوكاني) (2ذاكرا ا
كم من معرفة للكتاب والسنة
مح ك
ما ينبغي أن يتوفر في ال أ
والعلم باللغة والصول ودراية بالحديث وأن ل يكون متعصبا ا
منصفا ا عادل ا  ً.ً.ً.فهذه الية بمضمونها
لمذهب وأن يكون أ
تدعو كل مسلم بالخذ بمبدأ التحكيم الشرعيً.
ما أ أن مأز أ
ه
م يأ م
ل الل ي أ
م بك أ
حك أ م
ن لأ م
 – 5عموم قوله تعالى ً.ً.ً. :وأ أ
م م
)(3
م ال م أ
فأأأول أئ ك أ
م
م يأ م
كافكأرو أ
حك أ م
ن لأ م
ن ، وقوله تعالى ً.ً.ً. :وأ أ
ك هأ أ
م م
م ال ي
ه فأأأول أئ ك أ
ما أ أن مأز أ
ن ،(4)وقوله تعالىً.ً.ً. :
مو أ
ظال ك أ
ك هأ أ
ل الل ي أ
بك أ
ه فأأأول أئ ك أ
ما أ أن مأز أ
نً.(5)
س أ
م ال م أ
فا ك
قو أ
م يأ م
ك هأ أ
ل الل ي أ
م بك أ
حك أ م
ن لأ م
وأ أ
م م
ووجه الستدلل بمشروعية التحكيم في هذه اليات،
ونقول :التحكيم لون من ألوان القضاء ،وفيه إظهار الحق
كم والقاضي يجب عليهما أن ل
ح ك
وإبطال الباطل ،والمـ أ
يزيغا عن حكم الله حتى ل يتصف بالكفر والظلم والفسقً.
ثانيا ل – مشروعية التحكيم في السنة:
وردت في كتب السنة أحاديث كثيرة ،وفي كتب الفقه
والسير آثار أتبين مشروعية التحكيم ،نذكر منها:
 – 1ما رواه البخاري :بأن رسول الله  رضي بتحكيم
سعد بن معاذ  في أمر اليهود من بني قريظة حين جنحوا
إلى ذلك ورضوا بالنزول إلى حكمه)ً.(6
1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

تفسير فتح القدير للشوكاني ج  1ص ً.483
انظر :تفسير فتح القدير للشوكاني ج  1ص ً.483
سورة المائدة آية ً.44
سورة المائدة آية ً.45
سورة المائدة آية ً.47
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 – 2ما ورد بأن النبي  قال" :من حكم بين اثنين
تحاكما إليه ،وارتضيا به ،فلم يعدل بينهما فهو ملعون")ً.(1
 – 3ما ورد في الصابة :أن رسول الله  رضي بتحكيم
العور بن شامة في أمر بني العنبر حين انتهبوا أموال
الزكاة)ً.(2
 – 4ما رواه أبو داود :أن أبا شريح هانئ بن يزيد لما
وفد رسول الله  مع قومه ،سمعهم يكنونه بأبي الحكم،
ح م
ح أ
م
كم وإليه ال أ
فقال رسول الله " :إن الله هو ال أ
كم ،فل ك أ
تكنى أبا الحكم"؟ ً.فقال :إن قومي إذا اختلفوا في شيء
أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين ،فقال رسول الله
" :ما أحسن هذا ،فما لك من الولد؟" ،قال :لي شريح،
ومسلم ،وعبدالله ،قال" :فما أكبرهم؟" ،قلت :شريح ،قال:
"أنت أبو شريح ودعا له ولولده")ً.(3
فوجه الدللة من هذه الحاديث بأن النبي  أقر التحكيم
وارتضى به مما يدل على مشروعيتهً.
6

1

2
3

رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب إذا نزل العدو على
((
حكم رجل ،فتح الباري ج  6ص  ،165البحر الرائق لبن نجيم ج  7ص  ، 42وشرح
فتح القدير للشيخ المام كمال الدين محمد بن عبدالواحد ج  6ص  ،406إحياء
التراث العربي بيروت  -لبنانً.
كشاف القناع عن متن القناع ج  6ص  ،309ورد في سلسلة الحاديث
((
الضعيفة لللباني ج  12ص  894رقم  5945ونسب اللباني روايته إلى العسكري
في التصحيفات ج  2ص  673وقال رواية أسامة بن عمير – حديث منكر ً.-
الصابة في تمييز أسماء الصحابة للعسقلني ج  1ص ً.55
((
رواه أبو داود في سننه أول كتاب الدب باب في تغيير السم القبيح ً.عون
((
المعبود شرح سنن أبو داود ج  13ص  296الحديث رقم  4934للعلمة أبي
الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ ابن القيم الجوزية
مكتبة ابن تيمية الطبعة الثالثة 1407هـ 1987 -م ، ،جامع الصول في أحاديث
الرسول لبن الثير الجزري محمد ،دار الفكر ،الطبعة الثانية1403 ،هـ 1983 -م،
وذكر ابن الثير بأن النسائي أخرجه ،وذكر في المغني لبن قدامة ج  9ص ،107
وكشاف القناع للبهوتي ج  6ص  108دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لبنان
-بيروت1402 ،هـ 1982 -مً.
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ثالثا ل – آثار عن الصحابة رضي الله عنهم متبين
مشروعية التحكيم:
فلقد وردت آثار كثيرة أتدلل على مشروعية التحكيم
وجوازه ،منها:
 – 1ورد في سنن أبي داود :اشترى الشعث رقيقا ا من
خمس من عبدالله) (1بعشرين ألفا ا فأرسل عبدالله
رقيق ال أ
إليه في ثمنهم ،فقال :إنما أخذتهم بعشرة آلف ،فقال
عبدالله :اختر رجل ا يكون بيني وبينك ً.قال الشعث :أنت
بيني وبين نفسك ،قال عبدالله :فإني سمعت رسول الله 
يقول" :إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ،فهو ما يقول
رب السلعة أو يتتاركان")ً.(2
قال الشارح أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم
آبادي عند "رجل ا يكون بيني وبينك  "ً.ً.ً.أي :حكما ا)ً.(3
 – 2ورد بأنه كان بين عمر وأأبي رضي الله عنهما
خصومة ،فقال عمر :اجعل بيني وبينك رج ا
ل ،قال :فجعل
بينهما زيد بن ثابت ،قال :فأتوه ،قال :فقال عمر  :أتيناك
ح أ
كم ،قال :فلما دخلوا عليه
لتحكم بيننا ،وفي بيته يؤتى ال أ
أجلسه معه على صدر فراشه ،قال :فقال )عمر( :هذا أول
مك ،أجلسني وخصمي مجلساا ،قال:
حك م ك
ت في أ
جومرل أ
أ
جمر أ
فقص عليه القصة ،فقال زيد أ
لبي :اليمين على أمير
المؤمنين ،فإن شئت أعفييته ،قال :فأقسم عمر  على

1
2

3

عبدالله بن مسعود  عون المعبود ج  9ص ً.419
((
رواه أبو داوود في سننه أول كتاب الجازة باب إذا اختلف البيعان والبيع
((
قائم عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي ج  ،9ص 419
الحديث رقم )ً.(3494
عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي ج  ،9ص
((
 419الحديث رقم )ً.(3494
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ذلك ،ثم أقسم له ل تدرك باب القضاء حتى ل يكون لي
عندك على أحد فضيلة)ً.(1
وجه الدللة من هذه الثار بأن الصحابة رضي الله عنهم
كانوا إذا وقعت بينهم خصومة ويرغبون في إنهائها لجأوا
إلى التحكيم مما يؤكد على مشروعيتهً.
رابعا ل – الجإماع:
لقد أوردنا آثارا ا عن الصحابة أتدلل على مشروعية
وجواز التحكيم الذي أأشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم
ولم يثبت أن أحدا ا منهم اعترض عليه ،فكان إجماعااً.
وقال السرخسي :الصحابة مجمعون على جواز
التحكيم) ً.(2وقال الزيلعي :وعليه إجماع الصحابة)ً.(3
وقال الشربيني ً.ً.ً.) :لنه وقع لجمع من كبار الصحابة
ولم ينكره أحد ،قال الماوردي :فكان إجماعاا()ً.(4

1

2
3

4

المبسوط لشمس الدين السرخسي ج  ،16ص  74دار الكتب العلمية،
((
بيروت  -لبنان الطبعة الولى 1414هـ 1993 -م ،شرح فتح القدير لبن الهمام ج 6
ص  406وأشار إلى هذه القصة البهوتي في كشاف القناع ج  6ص ً.309
المبسوط للسرخسي ج  21ص ً.62
((
تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص  117المام فخر الدين عثمان بن علي
((
الزيلعي الحنفي شرح كنز الدقائق دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان ،الطبعة الولى
1420هـ2000 -مً.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد
((
الشربيني الخطيب ج  ،4ص  378شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأولده بمصر1377 ،هـ 1958 -مً.
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المبحث الثاني
التحكيم قديما ا وموقف السلم منه
المطلب الول
التحكيم عند العرب وغيرهم من المم السابقة
دم،
سبل التي لجأ الناس إليه منذ ال ك
ق أ
التحكيم من ال أ
ويعتبر من المراحل الولى لتكوين الفكر القانوني عند
النسان ،فهو نظام قضائي ،وقد كان النظام السائد لدى
الشعوب في تسوية نزاعاتها)ً.(1
ويرى القانونيون بأنه أسبق من القضاء ،وقالوا" :إن
التحكيم أسبق في الظهور من القضاء") ً.(2ومرجع ذلك
يتمثل في تأخر ظهور الدولة بسلطاتها الثلث في مجال
التشريع والقضاء والتنفيذً.
والمجتمعات البشرية على اختلف أجناسها ومعتقداتها
عرفت التحكيم واتخذته وسيلة لفض نزاعاتها وإن اختلفت
سبل والطرق لتحفظ المن ،فالمن والسلم ضرورة من
ال أ
ضروريات حركة الحياة واستمرارها بين الفراد
والمجتمعات)ً.(3

1

2

3

مجلة آفاق قانونية  -العدد السادس مايو 2002م ص  20مقالة أ ً.عدنان
((
أبو موسى مدير الجمعية الفلسطينية للعلوم القانونية بعنوان" :أضواء على التحكيم
في القانون الفلسطيني"ً.
التحكيم بين التشريعات العربية والمواثيق الدولية دراسات ووثائق ص 9
((
فقرة ) (8إعداد :نخبة من أساتذة القانون الدولي الخاص والتجاري والبحري
والمدني والمرافعات ً.الناشر :اتحاد المحامين العرب  13ش اتحاد المحامين
العرب  -جاردن سيتي  -القاهرةً.
مقدمة ابن خلدون ص  16لعبدالرحمن بن خلدون دار الفجر للتراث –
((
القاهرة  -الطبعة الولى 1425هـ2004 -مً.
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فالمم السابقة والسالفة تقع منازعات بينها أفرادا ا
وجماعات من عرب وعجم ،فالسابقون كانوا يحتكمون
لمنازعاتهم على المستوى الفردي والجماعي)ً.(4
أول ل – التحكيم قبل السلم:
ولما كان موضوع بحثنا متعلقا ا بالتحكيم الشرعي
ويتناول جانبا ا من تاريخ الحضارات كما أيعبر عنه المؤرخون،
ومتعلقا ا بالتشريع والقانون والنظم فكان لبد من نبذة
بالحديث عن تاريخ التحكيمً.
مرتبطا ا بجزيرة العرب مهد الرسالة
ولما كان موضوعنا أ
وما حولها من حضارات ونظم لقوانينها ،لن المم
المجاورة تتأثر ببعضها سواء عن طريق التنقل وتحقيق
المصالح والهداف لسد متطلبات حياتها القتصادية
والجتماعية ،فكان لبد من الشارة والتعرف على التحكيم
فيها – موضوع بحثنا ً. -
ولما كانت جزيرة العرب – مهد السلم – تقع بين
أعظم مدينتين أو حضارتين في العالم آنذاك فارس شرقا ا
والرومان غرباا ،وكان العرب على اتصال بهاتين الدولتين،
فضل ا على أن القانون الروماني واليوناني يمثلن النموذج
الحي الواقعي في القديم – كما يقول القانونيون – حيث
يعتبر القانونيون هاتين الدولتين تتمتعان بالسيادة في
القانون والتطبيق ً.وكذلك كان للشوريين والمصريين من
مكانة وسيادة وريادة بين المم ذاك الزمن ،فكان لبد من
الشارة إلى التحكيم في هذه الدولً.
فالمنازعات تقع وتحدث بين الجماعات وبعضها البعض
لمصالح شتى لبسط النفوذ والسلطان ،وتحتاج إلى فض
وتسوية ،فيلجأ الخصوم إلى التحكيمً.
4

((

فجر السلم بتصرفً.
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ول شك بأن أمما ا أو حضارات تعاقبت على هذه
حكم على شعوبها،
المعمورة ووفدت على الرض وتولت ال أ
وتميزت كل حضارة بآثار من القوانين ،وكل فئة أو جنس أو
طائفة لها أحكامها الخاصة بها وتسير عليهاً.
وبتطور حياة المجتمعات تتطور قوانينها ،وكان ذلك
سنة كونية يتأثر بأنظمة
قبل السلم ،وهذا التطور والتغيير أ
مجاورة ،أو عن طريق التنقل وتحقيق المصالح والهداف،
وكم من قوانين ونظم سادت ثم بادت؟! ،ومنها بقيت
آثارها حيث هذبها التشريع السلمي ً.والتحكيم غشيته هذه
التطورات ولحقه التهذيب)ً.(1
خلصة القول في هذا المقام كما يقولها أ ً.عدنان أبو
موسى ً.ً.ً." :التحكيم نظام قضائي عرفته البشرية منذ
القدم ،فكان النظام السائد لدى الشعوب في تسوية
نزاعاتها وذلك قبل أن تعرف البشرية المحاكم أو التقنين،
فقد عرفته الغريقية والرومانية ً.(2)"ً.ً.ً.

أ – التحكيم عند غير العرب قبل السلم:
عرفت الدول الوروبية قديما ا في اليونان وروما والدول
الشرقية في بابل وآشور نظام التحكيم سواء على
المستوى الداخلي أو الخارجي)ً.(3
1
2

3

استخلصتها من البواب الربعة الولى من كتاب فجر السلم لحمد أمينً.
((
مجلة آفاق قانونية عدد ) (6ص  20مايو 2002م مقالة بعنوان" :أضواء
((
على التحكيم في القانون الفلسطيني"ً.
اتفاق التحكيم ص  31د ً.ناريمان عبدالقادر المحامية توزيع دار النهضة
((
العربية القاهرة الطبعة الولى ،التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية
ص  19د ً.درويش مدحت الوحيدي المحامي مطابع شركة البحث والهيئة الخيرية -
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التحكيم عند اليونان:
عرف الغريق التحكيم على نطاق واسع في العلقات
الداخلية والخارجية على السواء ،ففي مجال العلقات
الداخلية ،المدنية منها والتجارية كان أيلزم كل مواطن من
مواطني أثينا تسجيل اسمه في قوائم المحكمين للقيام
بهذه المهمة نظرا ا لزدياد العبء على المحاكم الشعبية،
حرم من بعض الحقوق،
ومن يتخلف من هذا الواجب ي أ م
ح أ
كم :الصلح بين الخصمين فإن أخفق
مهمة ال أ
وكانت أ
أصدر قراره مشفوعا ا بقسم ،قابل ا لستئناف أمام المحاكم
الشعبية إذ أن هذه الخيرة عندما أيعرض عليها النزاع أتحيله
إلى هيئة المحكمين للصلح بين المتخاصمين ،فإن تم ذلك،
وإل أرفع المر ثانيا ا إلى المحاكم الشعبيةً.
وفي مجال العلقات الخارجية فلقد كان هناك مجلس
دائم للتحكيم يتولى الفصل في المنازعات التي تقوم بين
المدن اليونانية سواء فيما يتعلق بالمسائل المدنية أو
التجارية ،أو تلك المتعلقة بالحدود ،وعرفوا معاهدات
التحكيم الدائمة بالضافة إلى حالت التحكيم المنفردة)،(1
وأقول :إن اليونانيين يسعون بطريقتهم هذه نحو التحكيم
ن منهم رجل إصلح في مجتمعهً.
أن يكون كل مواط ل
التحكيم عند الرومان:
لقد كانت النزاعات التي تنشب بين الناس والمتعلقة
بالمسائل المدنية تترك للتحكيم الخاص ،ونظرا ا لكثرة أعباء
الملك ،فقد استحدثت وظيفة ذات طابع خاص يتولى أمرها
حاكم بعينه وهو المسمى" :البريتور" يقوم بدور يقتصر
1

غزة 1998مً.
التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية د ً.درويش مدحت
((
الوحيدي ص  20حيث أشار بأنه نقله من كتاب مبادئ القانون الروماني للدكتور
عبدالمنعم بدر اتفاق التحكيم د ً.ناريمان عبدالقادر ص  32والتي نقلته من مذكرات
أً.دً.محسن شفيقً.
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على سماع أقوال وادعاءات الخصوم وتسجيلها ،ومن ثم
أيرفع موضوع النزاع إلى المحكم الذي يتفق عليه الخصوم
ليقوم هذا الخير بالفصل به)ً.(1
وتقول د ً.ناريمان عبدالقادر" :وفي القرون الوسطى
وجد التحكيم المناخأ الصالح للتطور في كنف المبادئ التي
نادى بها فقهاء الكنيسة ول سيما مبدأ أقدسية العقد الذي
حسن النية
يجعل الرادة مصدر القوة الملزمة في العقد و أ
قاعدة تفسيره وتنفيذه ،فأتيحت للمتعاقدين حرية التفاق
على التحكيم مع اللتزام باحترام قرار التحكيم ،وذاعت
آنذاك اتفاقات التحكيم على وجه الخصوص في مراكز
التجارة الدولية الكبرى كالجهود اليطالية وباركت الكنيسة
ن أخلقية سامية
هذا التجاه ،لن التحكيم ينطوي على معا ل
تتفق وتعاليمها كالتسامح والصلح والتضحية المتبادلة
والقتصاد")ً.(2
بنااء على ما ذكر فأقول :إن التحكيم في القرون
الوسطى برز وانتشر بصيغة دينية باركته الكنيسةً.
التحكيم عند الشوريين والبابليين:
كان التحكيم معروفا ا في الدول الشرقية عند البابليين
والشوريين ،فكان فصل الخصومات في آشور يعتمد على
الكهنة وتحكيم اللهة ،وعثر في القرن الحالي على لوح
حجري كتب عليه باللغة السومرية نصوص معاهدة صلح
أأبرمت في القرن الحادي والثلثين قبل الميلد منذ خمسة
آلف سنة ،بين دولتي مدينة )لجش( ،ومدينة )أوما(
السومريتين في جنوب العراق ،ونصت تلك المعاهدة على

1
2

((
((

اتفاق التحكيم د ً.ناريمان عبدالقادر ص ً.33
المصدر السابق ص ً.34
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احترام خندق الحدود بين الطرفين ،وعلى شرط التحكيم
بفض أي نزاع ينشأ بينهما بشأن الحدود)ً.(1
التحكيم عند قدماء المصريين:
كان مخصصا ا للفصل في الخصومات بين الفراد
موظفون من الكهنة يتلقون التشريع من المعابد ،ثم ع أيين
لمحاكم القاليم قضاة بالنتخاب ،ثم انفرد أمراء القاليم
في عهد السرة السادسة بالسلطة من الملك ،وأصبح أمير
القليم هو القاضي يفصل في الخصومات بحكم نهائي ل
يقبل الطعن فيه ،ومع هذا فقد كان للفراد حق اللجوء إلى
التحكيم لفض ما ينشأ فيما بينهم من منازعات ،واتفاق
التحكيم هو الذي أيحدد أعضاء هيئة التحكيم ،والجراءات
المتبعة أمامها ،والجزاء الذي يوقع ،وحكم هيئة التحكيم
نهائي وقابل للتنفيذ ،ودون حاجة إلى عرضه على القضاء،
والتحكيم على هذا النحو أيسمى القضاء الخاص)ً.(2
ب – التحكيم عند العرب قبل السلم:
يصف أ ً.أحمد أمين حالة العرب قبل السلم وكيفية
حلهم منازعاتهم بقوله ً.ً.ً. :كان عرب الحجاز في الجاهلية
بدوا ا أو شبه بدو ،فلم تكن لهم حكومة منظمة ول ملوك
يمنعون من تعدي بعضهم على بعض بما لهم من قوة
تنفيذية ،إنما كانوا قبائل ،إذا كثر عددها انقسموا إلى بطون
وأفخاذ وعشائر ،والرابطة بين أفراد القبائل هي رابطة
الدم  ً.ً.ً.وكان لكل قبيلة شيخ هو صاحب السيادة على
أفراد القبيلة ،مكنته من هذه السيادة ولدته من بيت
1

2

انظر :المصدر السابق ص  ،33والتحكيم في التشريع الفلسطيني
((
والعلقات الدولية دً.درويش مدحت الوحيدي ص  22نقل ا من كتاب :مقدمة في
تاريخ الحضارات القديمة ج  1ص ً.107
انظر :اتفاق التحكيم د ً.ناريمان عبدالقادر ص  34نقل ا عن كتاب :حكم
((
السلم في القضاء الشعبي للدكتور فؤاد عبدالمنعم ،والتحكيم في التشريع
الفلسطيني والعلقات الدولية د ً.درويش مدحت الوحيدي ص ً.22
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ح م
كمته ،وهو الذي يمثلها في علقاتها
سأنه و ك
الرياسة ،أو ك
الخارجية بالقبائل الخرى ،وإنما كان يستمد قوته ونفوذه
من الرأي العام لقبيلته ،ل بما له من جيش وجنود ونحو
ذلكً.
عرف وتقاليد ،تشترك أحيانا ا في أمور
وكان لكل قبيلة أ
وتختلف في أخرى تبعا ا لأبعدها عن البداوة وقربها منها،
وكان للقبيلة حاكم يحكم بين من تنازع منهم حسب
تقاليدهم وتجاربهم  ً.ً.ً.ولو تتبعنا كتب الدب لرأينا فيها أن
العرب كانوا تارة يتحاكمون إلى شيخ القبيلة ،وتارة إلى
عرف بجودة الرأي وأصالة الحكم،
ن أ
الكاهن ،وتارة إلى أ
م م
ل ،بل مما
ومن الصعب وضع حدود فاصلة لختصاص ك ل
نشك فيه كثيراا ،أنه كان هناك حدود فاصلة في الواقعً.
هؤلء الحكام لم يكونوا يحكمون بقانون مدون ،ول
عرفهم وتقاليدهم التي
قواعد معروفة ،إنما يرجعون إلى أ
كونتها تجاربهم أحياناا ،ومعتقداتهم أحياناا ،وما وصل إليهم
عن طريق اليهودية أحياناا ،ولم يكن لهذا القانون الجاهلي
المؤسس على العرف والتقاليد جزاء ،ول المتخاصمون
ملزمون بالتحاكم إليه والخضوع لحكمه ،فإن تحاكموا إليه
فبها وإل ل ،وإن صدر الحكم أطاعه إن شاء ،وإن لم يطعه
فل شيء أكثر من أن يحل عليه غضب القبيلة " ً.ً.ً.وهذا
يدلنا" :على أن هؤلء الحكام كانوا من قبيل ما أنسميهم
بالمحكمين ،فلم يكن لهم سلطة مستمدة من الحكومة ،إذ
ل حكومة لهم تمدهم بالسلطان ،ول خصوم ملزمون
عرف
بالتقاضي أمامهم ،وكل ما في المر أن الرجل إذا أ
بسداد الرأي ،وصحة الحكم وسعة العلم بوقائعهم ونسبهم
نصبوه حكما ا  ً.ً.ً.إلى أن يقول :ويظهر أن مكة قبيل السلم
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بلغت شيئا ا من الرقي في نظامها الحكومي ،ومنها :القضاء
 ً.ً.ً.هـ )ً.(1
ويلخص هذا القول حسن إبراهيم حسن) (2بقوله" :ساد
النظام القبلي عند العرب قبل السلم بعاداته وتقاليده،
عرفوا برجاحة العقل
وكان لقبائل العرب حكامها الذين أ
وسعة الدراك والعدل والبتعاد عن الدنايا والصدق في
ح أ
كم لم يكن عمله رسمياا ،وأمر التحكيم
إعطاء الحكام ،وال أ
ح أ
كما ا يرتضونه ليقضي
يعود إلى الناس فإن شاءوا اختاروا أ
بينهم"ً.
وقال اليعقوبي" :وكان للعرب حكام ترجع إليها في
أمورها ،وتتحاكم في منافراتها ومواريثها ومياهها ودمائها،
كمون أهل
لنه لم يكن دين يرجع إلى شرائعه ،فكانوا أيح ك
)(3
الشرف والصدق والمانة والرئاسة والمجد والتجربة "ً.ً.ً.
هـً.
وخلصة القول :القضاء عند العرب في جاهليتهم
مضطرب ل يثبت على حال ،ولكن أ
كتب التاريخ أيثبت في
دت في مكة أقبيل السلم نواة
ج أ
الوقت نفسه أنه قد وأ ك
القانون إذ بلغت شيئا ا من الرقي في نظامها الحكومي ومنه
القضاء ،فاقتسمت قبائل قريش عدة وظائف فيها  ً.ً.ً.ع أكهد
إلى زعماء بني سهم في قريش قبل السلم بفض
1

2

3

فجر السلم ص  ،225ص  226أ ً.أحمد أمين دار الكتاب العربي بيروت
((
لبنان الطبعة العاشرة 1969م ،القضاء في السلم ص  16د ً.عطية مشرفة
شركة الشرق الوسط طبع على مطابع دار الغد الطبعة الثانية 1966مً.
تاريخ السلم السياسي د ً.حسن إبراهيم حسن ج  1ص  51مكتبة النهضة
((
المصرية لصحابها حسن محمد وأولده الطبعة السابعة 1964م ،والقضاء في
السلم د ً.عطية مشرفة ص  16عزا قوله إلى عارف النكدي من كتابه القضاء في
السلم وأبحاث في تاريخ التشريع للستاذ علي بدوي بمجلة القانون والقتصاد مايو
1931م ص ً.327
التاريخ لليعقوبي ج  1ص  258أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن
((
واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي دار صادر بيروتً.

37

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

المنازعات فاحتكم إليهم القرشيون وغيرهم من العرب
ممن وفدوا إلى مكةً.
وممن تولى القضاء بينهم :هاشم بن عبد مناف ،وابنه
عبدالمطلب ،وأبو طالب ابن عبدالمطلب ،والعاص بن
عهد إلى أبي بكر في
وائل ،وذو الصبع العدواني ،وكذلك أ
الجاهلية :الشناق )وهي :الديات والمغارم(  ،ً.ً.ً.وكان
التشريع في المدينة قبل السلم مهذبا ا بعض التهذيب
لختلط العرب فيها باليهود والمسيحيين واقتباسهم لكثير
من الحكام من مبادئ الديانتين هـ )ً.(1
فالعرب قبل السلم ،كان الخذ بالثأر عندهم واجبا ا
جرم الدم ل يمحوه إل الدم ،ول
معتقدين أن أ
مقدسا ا أ
أيسقطه إل الدية من الجاني إلى قبيلة المجني عليه)ً.(2
واتخذ العرب وسائل لفض النزاعات منها التحكيم
بصور متعددة والتي أتعتبر من وسائل الثبات ً.وإذا كانت
كل فض منازعاتها التي تنشب عندهم
العرب قبل السلم ت أ ك
عرفوا بجودة الرأي وأصالة الحكم من أهل
محكمين أ
إلى أ
الشرف والصدق والمانة مثل :أكثر بن صيفي ،ومحمد بن
عبدالله  ،وعمر بن الخطاب  ،وأبي بكر  ،وكانوا
معتقدين بأن الكاهن
يحتكمون إلى الكهنة والعرافين أ
يستطيع إظهار الحق بمعرفته لن له تابعا ا من الجن أيطلعه
على كل شيء ،والعأيراف يعرف عن طريق الفراسة
والقرائن) ،(3وكانوا يحتكمون إلى غيرها والتي أتعتبر من
وسائل الثبات ،منها:

1
2
3

القضاء في السلم د ً.عطية مشرفة ص ً.20
((
المصدر نفسه ص ً.12 ،11
((
القضاء في السلم د ً.عطية مشرفة ص  17نقل ا من القضاء في السلم
((
لعارف النكدي ص ً.6
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 – 1التحاكم إلى الزألم بضرب القداحا) ،(1وإلى
الكهنة في نذر عبدالمطلب:
هبل كقداح
ورد في سيرة ابن هشام) ً.ً.ً. :(2كان عند أ
سبعة كل قدح منها فيه كتاب :العقل ،نعم ،ل ،منكم،
ملصق ،من غيركم ،المياه ،وكان العرب إذا أرادوا أن
يختنوا غلماا ،أو ينكحوا منكحاا ،أو يدفنوا ميتاا ،أو شكوا في
هبل وبمئة درهم وجزورً.
نسب أحدهم ،ذهبوا به إلى أ
ويروى :أنها ثلثة كقداح ،وقد يستعملون الطرفين،
وقصة عبدالمطلب :حينما ضرب على أبنائه قداح ليؤدي
نذره ،حيث جاء في الرواية :لما بلغ أولد عبدالمطلب
عشرة وعرف أنهم سيمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه،
وقالوا :كيف نصنع؟ قال :يأخذ كل رجل منكم قدحا ا ثم
هبل
يكتب فيه اسمه ،ففعلوا وأتوه بالقداح ،فدخلوا على أ
في جوف الكعبة ،وكان أعظم أصنامهم وهو على بئر أيجمع
فيه ما أيهدى إلى الكعبة ،فقال عبدالمطلب لصاحب
ي هؤلء بقداحهم هذه ،وأخبره بنذره
الكقداح :اضرب على بن ي
الذي نذر ،وكان عبدالله أصغر إخوته وأحبهم إلى أبيه ،فلما
أخذ صاحب الكقداح يضرب ،قام عبدالمطلب يدعو الله
تعالى ،ثم ضرب صاحب القداح فخرج قدح عبدالله ،فأخذ
عبدالمطلب بيده ،ثم أقبل إلى "إساف ونائلة" وهما
الصنمان اللذان ينحر الناس عندهما ،فقامت قريش من
1

2

دح ،والقدح هو الذي أيشرب فيه مختار الصحاح لمحمد
((
القداحا :جمع قأ أ
أبي بكر عبدالقادر الرازي ص  ،285المصباح المنير للفيومي المقري ص ،254
دح:
لسان العرب لبن منظور ج  1ص  49وزاد ابن منظور :ويؤكل فيه ،وذكر :القك م
هو السهم الذي كانوا يستقسمون به ،أو الذي أيرمى به عن القوس وذكر
مستشهداا :وحديث أبي رافع كنت أعمل القداح ج  11ص ً.51
سيرة ابن هشام ج  1ص  152شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
((
الحلبي وأولده بمصر الطبعة الثانية ربيع أول 1375هـ 1955 -م تحقيق :أً.
مصطفى السقا ،وإبراهيم البياري ،وعبدالحفيظ شلبيً.

39

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

أنديتها ،فقالوا :ماذا تريد أن تصنع؟ قال :أذبحه ،فقالت
قريش وبنوه :والله ل ندعك تذبحه حتى أتعذر فيه ،ولئن
فعلت هذا ل يزال الرجل منا يأتي بإبنه حتى يذبحه ،فقال
له المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم ،والله ل تذبحه
حتى تعذر فيه فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه ،وقالت
قريش وبنوه :ل تفعل ،وانطلق إلى كاهنة بالحجر) (1فسلها،
فإن أمرتك بذبحه ذبحته ،وإن أمرتك بمالك وله فيه فرج
قبلتهً.
فانطلقوا حتى أتوها بخيبر ،فقص عليها عبدالمطلب
خبره ،فقالت لهم :ارجعوا اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله،
فرجعوا عنها ،ثم غدوا عليها فقالت :نعم جاءني الخبر فكم
دية الرجل عندكم؟ قالوا :عشرة من البل وكانت كذلك،
قالت :ارجعوا إلى بلدكم وقربوا عشرا ا من البل واضربوا
عليها وعليه بالقداح ،فإن خرج على صاحبكم فزيدوا في
ضا حتى يرضى ربكم ،وإن خرجت
البل عشرا ا ثم اضربوا أي ا
على البل فانحروها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكمً.
فخرجوا حتى أتوا مكة ،ثم قربوا عبدالله وعشرا ا من
البل ،فخرجت القداح على عبدالله ،فزادوا عشرا ا فخرجت
القداح على عبدالله ،فما برحوا يزيدون عشرا ا وتخرج
القداح على عبدالله حتى بلغت البل مئة ،ثم ضربت
فخرجت القداح على البل ،فقال من حضر :قد رضي ربك
يا عبدالمطلب ،فقال عبدالمطلب :ل والله حتى اضرب
ثلث مرات ،فضربوا ثلثاا ،فخرجت القداح على البل
فنحرت)ً.(2
1

2

الحجر :هي الن مدائن صالح بالمملكة العربية السعودية قرب تيماء،
((
قديمة فيها آثار نبطية وآرامية ويونانية ورومانية ،المنجد في اللغة والعلم ،ص
ً.213
وردت هذه القصة في كتاب :محمد رسول الله  لمحمد رضا ص 14
((
مطبعة عيسى البابي وشركاه الطبعة السادسة 1385هـ 1966 -م ً.فضل ماء
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 – 2التحاكم إلى الكهنة:
)(1
كانت الكهانة فاشية في الجاهلية حتى جاء السلم
ومما ورد في ذلك:
 – 1ورد عن طريق ابن إسحق عن علي بن أبي طالب
دث حديث زمزم حين أأمر عبدالمطلب بحفرها قال :قال
ح ب
يأ أ
ت فقال :احفر
عبدالمطلب :إني لنائم في ال ك
جر ،إذ أتاني آ ل
ح م
طيبة ،قال :قلت :ما طيبة؟ قال :ثم ذهب عني فرجعت
إلى مضجعي ،فنمت فيه ،فجاءني فقال :احفر بيرة ،فقال:
قلت :وما بيرة؟ قال :ثم ذهب عني ،فلما كان من الغد
رجعت إلى مضجعي ،فنمت فيه ،فجاءني فقال :احفر
زمزم ،قال :قلت :وما زمزم؟ قال :ل أتنـأزف أبدا ا ول ت أ أ
ذم
"أي :ل ينقطع ماؤها ول ي أكقل" ،تسقى الحجيج العظم،
فعند قرية النمل ،قال :فلما أبان له شأنها ،وأدل على
موضعها ،وعرف أنه صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث
بن عبدالمطلب ،ليس له يومئذ ولد غيره ،فحفر فلما بدا
لعبدالمطلب الطي "حواف وجوانب البئر" ك أيبر ،فعرفت
قريش أنه قد أدرك حاجته ،فقاموا إليه فقالوا :يا
عبدالمطلب إنها بئر إسماعيل وإنا لنا فيها حقاا ،فأشركنا

1

زمزم سائد بكداش ص  31دار البشائر السلمية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -
لبنان الطبعة الثالثة 1416هـ ،سيرة ابن هشام ج  1ص  ،153قصص العرب
إبراهيم شمس الدين ج  3ص  310دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية
1427هـ 2006 -م ،تاريخ الطبري ج  2ص  2المعروف بتاريخ المم والملوك
للمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري مؤسسة العلمي للمطبوعات بيروت
لبنان الطبعة الرابعة 1403هـ 1983 -م ،الطبقات الكبرى لبن سعد ج  1ص 88
دار صامد بيروتً.
قصص العرب إبراهيم شمس الدين ج  3ص ً.231
((
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معك فيها ،فقال عبدالمطلب :ما أنا بفاعل ،إن هذا المر
خصصت به دونكم ،وأأعطيأته من بينكم ،قالوا :فأنصفنا ،فإنا
أ
غير تاركيك حتى نحاكمك فيها ،قال :فاجعلوا بيني وبينكم
من شئتم أحاكمكم إليه ،قالوا :كاهنة بني سعد بن هأ أ
ذيم،
قال :نعم ،وكانت بأشراف) (1الشام ،فركب عبدالمطلب،
ومعه نفر من بني عبد مناف ،وركب من كل قبيلة من
قريش نفر ً.(2)ً.ً.ً.
 – 2حكى  ً.ً.ً.أن هند بنت عتبة بنت ربيعة كانت تحت
الفاكه )أي زوجة له( بن المغيرة ،وكان الفاكه من فتيان
دمشق ،وكان له بيت ضيافة خارجا ا عن البيوت تغشاه
الناس من غير إذن ،فخل البيت ذات يوم واضطجع فيه هو
وهند ،ثم نهض لحاجة فأقبل رجل ممن كان يغشى البيت
فولجه ،فلما رأى هندا ا رجع هارباا ،فلما نظره الفاكه دخل
عليها فضربها برجله ،وقال لها :من هذا الذي خرج من
عندك؟ قالت :ما رأيت أحدا ا قط ،وما انتبهت حتى أنبهتني،
قال :فارجعي إلى بيت أبيك ،وتكلم الناس فيها فقال أبوها:
ك الكلم فإن يكن الرجل
يا أبنية إن الناس قد أكثروا في ك
صادقا ا أدسيت عليه من يقتله لينقطع كلم الناس ،وإن يك
كاذبا ا حاكمته إلى بعض كهان اليمن ،فقالت له :ل والله ما
ي بصادق ً.فقال له :يا فاكه إنك قد رميت ابنتي بأمر
هو عل ي
عظيم فحاكمني إلى بعض كهان اليمنً.

1

2

بمواضع انظر المصباح المنير ص  ،162أحمد بن محمد بن علي الفيومي
((
المقري ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر صيدا بيروت الطبعة الثانية 1418هـ -
1997م ،وجاء في رواية ابن سعد في طبقاته ج  1ص ) :84بمعان :أشراف
الشام(ً.
فضل ماء زمزم لسائد بكداش ص  ،29سيرة ابن هشام ج  1ص ،144
((
طبقات ابن سعد ج  1ص  ،84قصص العرب لبراهيم شمس الدين ج  1ص 319
البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي ج  2ص  248مكتبة المعارف بيروتً.
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فخرح الفاكه في جماعة من بني مخزوم وخرج أبوها
في جماعة من بني عبد مناف ومعهم هند ونسوة فلما
شارفوا البلد قالوا :غدا ا نرد على هذا الرجل فتغيرت حالة
هند ،فقال لها أبوها :إني أرى حالك قد أتغيير وما هذا إل
لمكروه عندك ،فقالت :ل والله ،ولكن أعرف أنكم تأتون
ي
بشرا ا أيخطئ ويصيب ول آمنه أن أيسمني بسيما تكون عل ي
سبة ،فقال لها :ل تخشي فسوف أختبره  ً.ً.ً.وتزوجها
سفيان فولدت منه أمير المؤمنين معاوية ً.(1)
 – 3التحاكم إلى النار:
جاء في تاريخ الطبري) :(2حدثنا ابن حميد قال :حدثنا
سلمة عن ابن إسحق عن أبي مالك ابن ثعلبة عن أبي
مالك القرظي قال :سمعت إبراهيم بن محمد بن صلحة بن
عبيدالله أيحدث أن )أتبعاا() (3لما دنا من اليمن ليدخلها حالت
حمير) (4بينه وبين ذلك ،وقالوا :ل تدخلها علينا وقد فارقت
ديننا ،فدعاهم إلى دينه ،وقال :إنه دين خير من دينكم،
قالوا :فحاكمنا إلى النار ،قال :نعم ،قال :وكانت باليمن
فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه
تأكل الظالم ول تضر المظلوم ،فلما قالوا ذلك لتبع ،قال:
انصفتم ،فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم ً.ً.ً.ً.
 – 4التحاكم إلى الرسول  قبل النبوة:
روى الحاكم في المستدرك ً.ً.ً." :وإن قريشا ا اختلفوا
في الحجر حين أرادوا أن يضعوه حتى كاد أن يكون بينهم
قتال بالسيوف ،فقال :اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من
الباب ،فدخل رسول الله  فقالوا :هذا المين وكانوا
1
2
3

4

قصص العرب إبراهيم شمس الدين ج  3ص ً.233
((
تاريخ الطبري المعروف بتاريخ المم والملوك ج  1ص ً.532
((
ملك من ملوك دولة حمير المنجد في اللغة والعلم ص  ،168دار
((
المشرق بيروت الطبعة الثالثة والثلثونً.
دولة نشأت في اليمن قبل السلم ،المنجد في اللغة والعلم ص ً.168
((
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أيسمونه في الجاهلية :المين ،فقالوا :يا محمد قد رضينا
بك ،فدعا بثوب ً.(1) ً.ً.ً.
حيث أمر النبي  ببسط الثوب ووضع الحجر فيه ،ثم
قال :ليأخذ من كل قبيلة رجل من ناحية الثوب ،ثم رفعوه،
ثم أخذه فوضعه وانتهى النزاع بين قريش بحكم رسول
الله ً.
فالناس كانوا يحتكمون إلى النبي  قبل بعثته ،وقد ذكر
خيثم قال :كان أيتحاكم إلى
ابن سعد) (2بأن الربيع بن أ
رسول الله  في الجاهلية قبل السلمً.
 – 5التحاكم إلى عمر بن الخطاب  قبل إسلمه:
ذكر ابن سعد) (3بأن رباح بن الحارث قال :كان عمر بن
سمبت) (4العرب بعضها من بعض قبل
الخطاب يقضي فيما أ
السلم ،وقبل أن أيبعث النبي  ،إن عرف أحدا ا من أهل بيته
مملوكا ا في حي من أحياء العرب ففداه العبد بالعبدين
أ
أ
متينً.
والمة بال أ
 - 6التحاكم إلى أبي بكر الصديق  قبل السلم:
قال العسكري) :(5كانت أتساق إليه الشناق في
الجاهلية ،وهي :الديات التي يتحملها ممن يتقرب لذلك من
1

2
3
4
5

المستدرك للحاكم ج  1ص  458المستدرك على الصحيحين للمام أبي
((
عبدالله الحاكم النيسابوري دار المعرفة والنشر بيروت  -لبنان ،وسيرة ابن هشام
ج  1ص  ،197فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلني ج  3ص  442أحمد بن
علي بن حجر العسقلني دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت  -لبنان ،طبقات ابن
سعد الكبرى ج  1ص  ،146فضل الحجر السود ومقام إبراهيم سائد بكداش ص
 22دار البشائر السلمية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة الولى
1416هـ 1996 -مً.
الطبقات الكبرى لبن سعد ج  6ص ً.157
((
الطبقات الكبرى لبن سعد ج  6ص ً.153
((
أي :في ضرب وقتل بعضهم المصباح المنير للفيومي ص ً.138
((
الصابة في تمييز الصحابة ج  4ص  104لشهاب الدين أبي الفضل أحمد
((
بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلني المعروف بابن حجر دار
الكتب العلمية بيروت  -لبنانً.

44

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

العشيرة ،فكان إذا حمل شيئا ا من ذلك فسأل فيها قريشا ا
مدحوه وأمضوا حمالته ،فإن احتملها غيره لم يصدقوهً.
فما عرضته من نقول يؤكد على قدم ووجود التحكيم
قبل السلم وعند العرب وغيرهم وتميزت كل أمرة
ومرحلة بميزات جميعها تهدف إلى فض النزاعات بين
الفراد والجماعات بطرق سلمية ليست مجال دراستناً.
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المطلب الثاني
موقف السلم من بعض صور التحكيم قبل البعثة
ذكر أحمد أمين) :(1بأن العرب في الجاهلية – قبل
السلم – ل يوجد لهم قانون يحكمهم وما كان لدى
محكمين وسادة القبائل قواعد أيقررون بها أحكامهم ،إنما
ال أ
ون ما أيمكن
كانت عندهم عادات وأعراف وتقاليد أتك ب
تسميته بالقانون الجاهلي ،فالمحكمون يقضون بما يعرفون
من عادات قومهم وأعرافهم التي ورثوهاً.
ويقول دً.عبدالكريم زيدان)) :(2وقد تعرضت الشريعة
السلمية للقانون الجاهلي المبني على عاداتهم وأعرافهم
فأقرت بعض هذه العادات ،وعدلت بعضا ا منها ،كما ألغت
البعض الخر(ً.
ويقول الثعالبي) ً.ً.ً.ً. :(3كانوا )العرب( يفصلون في
خصوماتهم ببعض القوال أتعتبر ضوابط وقواعد فقهية منها:
قولهم في القصاص) :القتل أنفى للقتل( ،وفي الدية:
)الدية على العاقلة( ،وأيؤأثر عن عمرو بن الظرب أحد
حكماء العرب قوله في الخنثى) :القضاء يتبع المبال(ً.
فقول العرب) :القتل أنفى للقتل( يقره السلم في
أ
أ
ب
م كفي ال م ك
ص أ
سياق قوله تعالى :وأل أك أ م
حأياة ل أيا أوكلي الل مأبا ك
ق أ
صا ك
ً.(4)ً.ً.ً.
صور من التحكيم في الجاهلية أقرها السلم-:
 – 1الدية والقصاص:
1
2

3

4

فجر السلم ج  1ص ً.277 ،274
((
المدخل لدراسة الشريعة السلمية د ً.عبدالكريم زيدان ص  25مؤسسة
((
الرسالة بيروت الطبعة السادسة 1405هـ 1981 -مً.
الفكر السامي في تاريخ الفقه السلمي محمد بن الحسن الحجوي
((
الثعالبي الفاسي ج  1ص  6الناشر :المكتبة العلمية بالمدينة المنورة دار مصر
للطباعة الطبعة الولى 1396هـً.
سورة البقرة آية ً.179
((
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وقد ثبت بأن النبي  كان يقضي بدية الخطأ على
العاقلة فقد جاء في الحديث) (1أن أبا هريرة  قال" :اقتتلت
هذيل فرمت إحداهما الخرى بحجر فقتلتها وما
امرأتان من أ
في بطنها فاختصموا إلى النبي  فقضى أن دية جنينها أ
غرة
عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها"ً.
وصح عنه  (2)أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية
جنينها على عصبة القاتلة ً.وكان عمر بن الخطاب وعلي بن
أبي طالب) (3رضي الله عنهما يجعلن هذه الدية على
العاقلة في ثلث سنينً.
فالقصاص من الجاني كان معروفا ا عند العرب ول يقف
القصاص من الجاني نفسه بل يتجاوز إلى جميع أفراد
القبيلة ،ويقول دً.عطية مشرفة) :(4كان الخذ بالثأر واجبا ا
مقدسا ا عند العرب في جاهليتهم فكانوا يعتقدون أن جرح
الدم ل يمحوه إل الدم  ً.ً.ً.هـً.
فالعرب في الجاهلية كانوا يرون أن قبيلة الجاني
مسئولة عن جريمة أي فرد من قبيلتهم ،فجاء السلم
وحدد المسؤولية على الجاني نفسه بقوله تعالى :أول ت أزكأر
خأرى  ،(5)ً.ً.ً.وأقر السلم القصاص على الجاني
أوازكأرة ل وكمزأر أ أ م
1

2

3

4
5

رواه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب جنين المرأة وأن العقل على
((
الوالد وعصبة الوالد ل على الولد فتح الباري ج  12ص  252رقم الحديث ،6910
ورواه مسلم في صحيحه كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل
الخطأ صحيح مسلم بشرح النووي ج  12ص  322رقم الحديث  36للمام محيي
الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي دار المنار للطبع والنشر والتوزيع القاهرة
1423هـ 2003 -مً.
نيل الوطار للشوكاني ج  7ص  ،80محمد بن علي بن محمد الشوكاني
((
مكتبة الدعوة السلمية شباب الزهرً.
نصب الراية لحاديث الهداية للزيلعي ص  ،339 ،334للعلمة جمال الدين
((
أبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي ،دار الحديث ،خلف الجامع الزهرً.
القضاء في السلم د ً.عطية مشرفة ص ً.12 ،11
((
سورة فاطر آية ً.18
((
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وحده حقنا ا للدماء ومنعا ا لتفشي الجريمة لقوله تعالى:
أ
أ
ب ً.(1)ً.ً.ً.
م كفي ال م ك
ص أ
وأل أك أ م
حأياة ل أيا أوكلي الل مأبا ك
ق أ
صا ك
ويستطرد د ً.عبدالكريم زيدان بقوله :كان نظام الديات
معمول ا به عند العرب ويعتبرونه من جميل أفعالهم فأقرهم
السلم على هذا النظام  (2) ً.ً.ً.هـً.
وجاء في طبقات ابن سعد :عن ابن عباس رضي الله
عنهما قال :كانت الدية يومئذ عشرا ا من البل وعبدالمطلب
ن دية النفس مائة من البل ،فجرت في قريش
أول من أ
س ي
والعرب مائة من البل ،وأقرها رسول الله  على ما كانت
عليه)ً.(3
ن الدية مائة من البل
وقال الشربيني) :إن أول من ي
س ي
عبدالمطلب()ً.(4

 – 2القسامة:
وهي أن يوجد قتيل في قرية أو بمحلة ول أيعرف قاتله،
وهناك شبهة تدعو إلى الظن أن قاتله من أهل تلك القرية
أو المحلة ،فيحق لولياء المقتول تحليف خمسين رجل ا من
أهل تلك المحلة خمسين يمينا ا ما قتلناه ول علمنا قاتله،
حبسوا حتى
فإن حلفوا لزمتهم الدية ،وإن أبوا الحلف أ
يحلفوا أو يقروا)ً.(5
1
2
3

4

5

سورة البقرة آية ً.179
((
المدخل لدراسة الشريعة السلمية ،ص ً.37
((
طبقات ابن سعد الكبرى ج  1ص  ،89والواقعة المذكورة سبق وأن
((
ذكرت ص ً.29
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج  4ص  53للشيخ محمد
((
الشربيني الخطيب شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولده بمصر 1377هـ
 1958مً.المدخل لدراسة الشريعة د ً.عبدالكريم زيدان ص ً.37
((
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فقد روى مسلم عن رجل من النصار ) : أن رسول
الله  أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ،وقضى
بها رسول الله  بين ناس من النصار في قتيل ادعوه على
اليهود()ً.(1
وذكر الثعالبي) (2قائ ا
ل :وفي النسائي وغيره :أن
القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله  على ما
كانت عليه في الجاهلية ،وقضى بها بين أأناس من النصار
ادعوه على يهود خيبر) ،(3هـً.
 – 3اليمين في الدعاوى):(4
كان من عوائد العرب قبل السلم أن يقيم المدعي
البينة على صحة دعواه فإن لمن يتمكن فله أن يحلف
المدعى عليه ،وقد أقر السلم هذا المبدأ ،فقد جاء في
الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  قال:
س دماء رجال
)لو أيعطى الناس بدعواهم لدعى نا ل
وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه() (5متفق عليهً.

1

2
3

4
5

رواه مسلم في صحيحه كتاب القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين
((
صحيح مسلم بشرح النووي ج  1ص  ،305بلوغ المرام من أدلة الحكام
للعسقلني ص  221للمام أحمد بن حجر العسقلني دار إحياء التراث العربي
بيروت لبنانً.
الفكر السامي في تاريخ الفقه السلمي للثعالبي ج  1ص ً.6
((
سنن النسائي المسمى بالمجتبى كتاب القسامة باب القود ج  8ص ،6 ،5
((
بشرح الحافظ جلل الدين السيوطي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت
1415هـ 1995 -مً.
المدخل لدراسة الشريعة دً.عبدالكريم زيدان ص ً.37
((
رواه مسلم كتاب القضية باب اليمين على المدعى عليه صحيح مسلم
((
بشرح النووي ج ص  365رقم  ،1711رواه البخاري باب "إن الذين يشترون بعهد
الله وأيمانهم  "ً.ً.ً.رقم الحديث  4552فتح الباري ج  8ص  ،213كتاب تفسير
القرآن تفسير سورة آل عمران ،بلوغ المرام من أدلة الحكام للعسقلني ص
 ،260رواه الترمذي كتاب الحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين
على المدعى عليه تحفة الحوذي ج  4ص  238رقم ً.1341
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 – 4القرعــــــة:
كانت العرب إذا عجزت عن الوصول إلى حكم تلجأ إلى
القرعة فأيهما خرجت له القرعة أخذ ما ادعى أو حلف أو
)(1
أأتخذ الحكم ضده ،وقصة ذبح عبدالمطلب لولده عبدالله
التي تم فيها اختيار عبدالله بنااء على القرعة ً.وقد أقر
السلم القرعة ،فقد روى البخاري )عن أبي هريرة  أن
النبي  ع أأرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن أيسهم
بينهم "أي القتراع" في اليمين أأيهم يحلف()ً.(2
 – 5الخلـــــع:
عرف العرب الخلع كوسيلة من وسائل حل الرابطة
الزوجية ،ومعناه :أن الزوجة أو أهلها يدفعون إلى الزوج
مقدارا ا من المال نظير أن أيطلقها الزوج ،وقد أقر السلم
الخلع وبيين الفقهاء شروطه وما يتعلق به)ً.(3
فقـد روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي
الله عنهم قال :أتت امرأة ثابت بن قيس النبي  فقالت :يا
رسول الله :ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ول دين،
ولكني أكره الكفر في السلم ،فقال  :أتردين عليه
حديقته ،قالت :نعم ،قال رسول الله  :اقبل الحديقة
وطلقها تطليقة()ً.(4
 - 6الميـــــراث:

1
2

3
4

سبق ذكرها في هذا المبحثً.
((
رواه البخاري كتبا الشهادات باب إذا تسارع قوم في اليمين فتح الباري ج
((
 5ص  285رقم ً.2674
المدخل لدراسة الشريعة دً.عبدالكريم زيدان ص ً.30
((
فتح الباري ج  9ص  395رواه البخاري كتاب الطلق باب الخلع رقم
((
الحديث ً.5273
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ذكرنا بأن أحد حكماء العرب عمرو بن الظرب وضع
قاعدة في ميراث الخنثى بقوله) :القضاء يتبع المبال(،
والعرب عرفت الميراث كسبب من أسباب الملكية ،وكانوا
يتوارثون بشيئين :النسب والسبب ،والذين يستحقون
الميراث بالنسب أي بالقرابة هم :البناء الكبار الذين
يقاتلون على الخيل ويحملون السيف ويحوزون على
الغنيمة  ً.ً.ً.وما كانت العرب تورث النساء ول الصغار ذكرا ا
كان أو أأنثى)ً.(1
فالعرب كانت تورث من توفرت فيه الذكورة وحمل
السيف ويقاتل ،ومن كان أيقاتل وأأشكل عليهم حاله هل هو
ذكر أم أنثى؟! كانوا يلجأون إلى حكمائهم للتحكيم للبت
في شأنه ،ومن الحكماء عمرو بن الظرب الذي يقول:
)القضاء يتبع المبال(ً.
ويعتبر قول عمرو بن الظرب قاعدة من قواعد
التوريث التي أقرها السلم ،فقد قال ابن المنذر :أجمع كل
ما نحفظ عليه من أهل العلم أن الخنثى يرث من حيث
يبول فإن بال من الذكر فقط أو بال منهما في وقت واحد،
وكان البول النازل من الذكر أكثر من البول النازل من
الفرج فهو في هذه الحوال كلها ذكر والفرج عضو زائدً.
أما إن بال من فرجه فقط ،أو بال منهما معا ا وكان
السبق للبول النازل من الفرج ،أو بال منهما في وقت
واحد ،وكان الكثر للبول النازل من الفرج فهو أنثى في
هذه الحوال كلها والذكر عضو زائد ،وهو حينئذ غير
مشكل  (2) ً.ً.ً.هـً.
1
2

المدخل لدراسة الشريعة ،دً.عبدالكريم زيدان ص ً.32
((
التراث في الميراث )مذكرة الفرائض( ص  198للشيخ عبدالحليم حسن
((
الهللي ،إعداد ونشر لجنة التحكيم الشرعية بمحافظة رفح الطبعة الولى 1428هـ
2007 -م ،مطبعة حمزة بخان يونسً.
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المبحث الثالث
حكم التحكيم وطلبه
المطلب الول
حكم التحكيم الشرعي
ذكرنا مشروعية التحكيم واليات القرآنية والحاديث
النبوية والثار التي تؤكد وأتدلل على مشروعيته ،لكن
الفقهاء اختلفوا في حكم التحكيم على النحو التي
أول ل – حكم التحكيم من حيث جإوازأه وعدمه:
وفيه ثلثة أقوال-:
القول الول :جواز التحكيم على الطلق ،وذهب
إلى هذا القول الحناف والمالكية والحنابلة وبعض
الشافعيةً.
ح ي
كم رجلن رجل ا فحكم
فقد قال المرغيناني" :وإذا أ
بينهما ورضيا بحكمه جاز")ً.(1
وقال ابن الهمام" :والتحكيم جائز بالكتاب لقوله تعالى:
ن أ أهمل كهك  ً.ً.ً.الية)ً.(3) (2
ما ك
 ً.ً.ً.أفاب معأأثوا أ
حك أ ا
م م
وأما السنة :فما قال أبو شريح :يا رسول الله إن قومي
إذا اختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بينهم فرضي عني
الفريقان ،فقال " :ما أحسن هذا  ،(4) "ً.ً.ً.وأجمع على أنه 
عمل بحكم سعد بن معاذ  في بني قريظة لما اتفقت
1

2
3
4

الهداية شـرح بداية المبتدي للمرغيناني ج  3ص  108لشيخ السلم
((
برهان الدين أبي الحسين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني،
الناشر :المكتبة السلمية ، ،شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص ً.406
شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص ً.406
((
سورة النساء آية ً.35
((
رواه أبو داود كتاب الدب باب في تغيير السم القبيح عون المعبود شرح
((
سنن أبي داود ج  13ص  296الحديث رقم )ً.(4934
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اليهود على الرضا بحكمه فيهم مع رسول الله  ،وروي أنه
كان بين عمـر وأأبي بن كعب منازعة في نخل فح ي
كما بينهما
ي
زيد بن ثابت فأتياه فخرج زيد وقال لعمر :هل بعثت إل ي
فآتيك يا أمير المؤمنين ،فقال عمر :في بيته يؤتى
الحكم  ً.(1) ً.ً.ً.وفي الحديث :جواز التحكيمً.
وقال السرخسي) ً.ً.ً." :(2الصل في جواز التحكيم قوله
تعالى ً.ً.ً. :أفابعأثوا حك أما من أ أهمل كه وحك أما م أ
دا
ري أ
ن أهمل كأها إ ك م
مأ
ك أ أ ا ك م
أ ا ك م
ن يأ ك
ما  ،(3)ً.ً.ً.والصحابة رضي الله عنهم
صل ا
ه ب أي من أهأ أ
ق الل ي أ
إك م
حا ي أوأفب ك
كانوا مجمعين على جواز التحكيم ،وأورد حديث خصومة
عمر وأأبي الفائت ،ونسب رواية هذا الحديث إلى الشعبي،
وصرح السرخسي بجواز التحكيم)ً.(4
كم من
وقال فخر الدين الزيلعي)" :(5لما كان المـح ك
أنواع الحكام ذكره في كتاب القضاء ،وهو جائز بالكتاب
والسنة وإجماع المة  ،"ً.ً.ً.وذكر أدلته من السنة منها قصة
حكم سعد بن معاذ في بني قريظة"ً.
النبي " :تركهم على أ
وهذه القصة صحيحة رواها البخاري) ،(6ومسلم) (7في
صحيحيهماً.
1

2
3
4
5
6

7

رواه البيهقي في سننه كتاب آداب القاضي باب القاضي ل يحكم لنفسه ج
((
 10ص  ،145 ،144وأشار إليه المبسوط ج  21ص  ،62وأدب القاضي للماوردي
ج  2ص  ،252ص  ،379كشاف القناع ج  6ص ً.309
المبسوط للسرخسي ج  21ص ً.62
((
سورة النساء آية ً.35
((
انظر :المبسوط ج  16ص ً.73
((
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،ج  ،5ص ً.117
((
ح م
كم رجل ج
((
صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا نزل العدو على أ
 2ص  340الحديث رقم ) ،(3043للمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل
بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ،الزهراء للعلم العربي القاهرة 2006مً.
صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد صحيح
((
مسلم بشرح النووي ج  12ص  433الحديث رقم ) (1768للمام محيي الدين أبي
زكريا يحيى بن شرف النووي دار المنار للطبع والنشر والتوزيع القاهرة 1423هـ -
2003مً.
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وقال الكاساني الحنفي ً.ً.ً." :إنه شرط جواز التقليد
فهو شرط جواز التحكيم ،لن التحكيم مشروع ً.(2) "ً.ً.ً.
وبعض الشافعية يقولون :بجواز التحكيم مع وجود
ضً.
قا ل
فقد ذكر شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني
الخطيب ً.ً.ً." :ويجوز تحكيم اثنين فأكثر أهل ا للقضاء  ً.ً.ً.ولو
ض ً.(3) "ً.ً.ً.
مع وجود قا ل
وجاء في متن المنهاج لمحيي الدين النووي ً.ً.ً." :ولو
م خصمان رجل ا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا ا
أ
حك ي أ
بشرط أهلية القضاء ً.(4)"ً.ً.ً.
ويستدل الشربيني في شرحه لعبارة النووي على جواز
التحكيم بقوله" :لنه وقع لجمع من كبار الصحابة ،ولم
ينكره أحد ،قال الماوردي ،فكان إجماعاا")ً.(5
وقال أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المصري
ا
ض أو عدمه
النصاري :بجواز التحكيم مطلقا مع وجود قا ل
بشرط الهلية ً.(6)ً.ً.ً.
)(1

1

2

3

4
5
6

مرتبط بحديث الكاساني في شروط الفضيلة والكمال التي ينبغي أن
((
تتوفر في القاضي ،حيث يقول :ل يصلح للتحكيم من ل تتوفر فيه شروط القضاء،
والمراد بالتقليد :التولية للتحكيمً.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج  9ص  93للمام علء الدين أبي بكر
((
بن مسعود الكاساني الحنفي منشورات دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان الطبعة
الولى 1418هـ 1997 -مً.
القناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج  2ص  264لشمس الدين محمد بن
((
أحمد الشربيني الخطيب دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت – لبنان ً.وبهامشه
تقرير الشيخ عوض ً.وبعض تقارير الشيخ إبراهيم الباجوريً.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج  4ص ً.378
((
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج  4ص ً.378
((
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج  8ص  242لشمس الدين
((
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري
النصاري ومعه حاشيتي الشبراملي والرشيدي ،دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان
الطبعة الثالثة 1424هـ 2003 -مً.
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وذكر القاضي أبو يحيى زكريا النصاري الشافعي:
مح ي
كم ورضا
بجواز التحكيم بوجود القاضي بشرط تأهل ال أ
ح أ
كم)ً.(1
الخصمين بحكمه قبل ال أ
وقد أورد القرطبي هذه المسألة بقوله ً.ً.ً." :واختلفوا
حكم من رضيه المتداعيان ممن
من هذا الباب في نفوذ أ
ل على الحكام ،فقال مالك :يجوز ً.(2)"ً.ً.ً.
ليس بوا ل
ح ي
كم
جزي" :إذا أ
وقال أبو القاسم محمد بن أحمد بن أ
المتخاصمان رجل ا لزمهما حكمه إذا حكم بما يجوز ً.(3)"ً.ً.ً.
وقال ابن فرحون" :بالجواز في الموال وما في
معناها ً.(4) "ً.ً.ً.
وجاء في المغني لبن قدامة" :وإذا تحاكم رجلن إلى
ح أ
كماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم
رجل ي
بينهما جاز ذلك ونفذ حكمه عليهما")ً.(5
وقال شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم
بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي الصالحي
الدمشقي" :وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء بينهما
فح أ
كم نفذ حكمه في المال والقصاص والحد والنكاح
ض فهو كحاكم المام")ً.(6
واللعان وغيرها حتى مع وجود قا ل
1

2

3

4
5
6

أسنى المطالب شرح روض المطالب ومعه حاشية الرملي ج  9ص -121
((
 122للقاضي أبي يحيى زكريا النصاري الشافعي دار الكتب العلمية بيروت – لبنان
الطبعة الولى 1422هـ 2001 -مً.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج  2ص  461للمام أبي الوليد محمد بن
((
أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت -
لبنان الطبعة الرابعة 1398هـ 1978 -م ،ونفس الكتاب محققا ا تحقيق الشيخ علي
محمد معوض والشيخ عادل محمد عبدالموجود ج  6ص  206دار الكتب العلمية
بيروت  -لبنان ،الطبعة الولى 1416هـ 1996 -مً.،
جأزي ص  239لبي القاسم محمد بن أحمد بن
((
القوانين الفقهية لبن أ
جأزي ،تحقيق وتخريج عبدالله المنشاوي دار الحديث القاهرة 1426هـ 2005 -مً.
أ
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.43
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.107
((
كشاف القناع للبهوتي ج  6ص  ،308ورد في متن القناعً.
((
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ض في
القول الثاني :الجواز بشرط عدم وجود قا ل
البلد ً.وهذا قول لبعض الشافعية وابن حزم ً.فقد قال
ح ي
كم خصمان رجل ا في غير
النووي في المنهاج ً.ً.ً." :ولو أ
حدود الله تعالى جاز مطلقا ا بشرط أهلية القضاء ،وفي
ض بالبلد ً.(1)"ً.ً.ً.
قول :ل يجوز ،وقيل :بشرط عدم قا ل
وجاء في شرح الشربيني) (2معلل ا عدم الجواز مع وجود
ض في البلد بقوله" :لوجود الضرورة حينئذ" ً.وذكر ذلك
قا ل
الرملي في نهاية المحتاج) ،(3وقال أبو يحيى زكريا النصاري
الشافعي) (4متحدثا ا عن التحكيم بقوله ً.ً.ً." :وإل فل يجوز مع
كم للقضاء"ً.
وجود القاضي إن لم يتوفر فيه شرط المح ك
ويقول ابن حزم)" :(5ول يجوز الحكم إل ممن وله
المام القرشي الواجبة طاعته فإن لم يقدر على ذلك فكل
من أنفذ حقا ا فهو نافذ ،ومن أنفذ باطل ا فهو مردود"ً.
مح ي
كمً.
مطلقا ا ول أينفذ حكم ال أ
القول الثالث :ل يجوز أ
وهذا قول لبعض الشافعيةً.
فقد ذكر الشربيني) (6هذا القول بقوله") :وفي قول"
من طريق "ل يجوز" التحكيم مطلقا ا لما فيه من الفتيات
على المام  ،(ً.ً.ً.ونفس القول ذكره شمس الدين محمد
بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي)ً.(7
القول الراجإح:

1
2
3
4
5

6
7

مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.379 ،378
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.379
((
مغني المحتاج للشربيني ج  8ص ً.243
((
أسنى المطالب للقاضي أبي يحيى زكريا النصاري ج  ،9ص ً.122
((
المحلى لبن حزم لبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم دار التراث
((
القاهرة ج  ،9ص ً.435
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.379
((
نهاية المحتاج للرملي ج  8ص ً.243-242
((
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القول الول :جواز التحكيم على الطلق سواء أوجد
القاضي في البلد أو لم يوجد القاضي ،وعلى أن ل ينظر
المحكمون في المسائل المتعلقة بحق الله المحض وفي
الحدودً.
للدلة النقلية والعقلية التي أوردناها في مشروعية
التحكيم ،لقوله تعالى:
 ً.ً.ً.أفابعأثوا حك أما م أ
ن أ أهمل كأها ،(1)ً.ً.ً.
ما ك
ن أهمل كهك وأ أ
مأ
حك أ ا
م م
أ ا ك م
رم وفي الحرم :أيا أ أي دأها
وقوله تعالى في جزاء صيد المـح ك
أ
ذي أ
م
مأنوا ل ت أ م
ه ك
م أ
حأر ل
من مك أ م
ن قأت أل أ أ
م وأ أ
صي مد أ وأأن مت أ م
نآ أ
قت أألوا ال ي
م م
ال ي ك أ
ما قأت أ أ
مث م أ
ل
ل ك
جأزالء ك
ن الن يعأم ك ي أ م
دا فأ أ
م ا
حك أ أ
ل أ
مت أعأ ب
أ
م ب كهك ذ أأوا ع أد م ل
م أ
)(2
م  ، ً.ً.ً.ولما يقرره الفقهاء في حكومة العدل في
ك
من مك أ م
الديات والجروح ،ولما في التحكيم من إقامة لحكم الله
تعالى ،ولما فيه من المر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ض فتبقى على
فهذه الدلة على إطلقها لم تتقيد بوجود قا ل
إطلقهاً.
ثانيا ل – حكم التحكيم من حيث تحمله واللجوء إليه:
م
خ م
ن ك
الصل في مشروعية التحكيم قوله تعالى :وأإ ك م
فت أ م
قاقأ بين كهما أفابعأثوا حك أما م أ
ن أ أهمل كأها ،(3)ً.ً.ً.
ش أ
ما ك
ك
ن أهمل كهك وأ أ
مأ
حك أ ا
أم ك أ
م م
أ ا ك م
حيث يقول القرطبي في تفسيره لهذه الية)" :(4فهذه الية
دليل على إثبات التحكيم ،وهو من أبين آيات القرآن
وأوضحها جلء" ،فقوله تعالى :أفاب معأأثوا فيه خطاب بصيغة

1
2
3
4

((
((
((
((

سورة النساء آية ً.35
سورة المائدة آية ً.95
سورة النساء آية ً.35
الجامع لحكام القرآن تفسير القرطبي ج  ،5ص ً.179
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المر ،وصيغة المر المجردة عن القرائن الدالة على المراد
بها تقتضي الوجوب عند جمهور الصوليين)ً.(1
ويقول محمد رشيد رضا عند تفسيره لهذه الية):(2
"وجب على المؤمنين المتكافلين  ً.ً.ً.أن يبعثوا حكماا"ً.
ويستطرد رضا قائل ا) ً.ً.ً." :(3والنص إنما هو في وجوب بعث
مح ي
كمين" ،كما ويقرر محمد رشا رضا في تفسيره للية
ال أ
بأن الخطاب للمؤمنين بقوله" :قال بعض المفسرين إن
الخطاب هنا موجه إلى من أيمكنه القيام بهذا العمل ممن
أيمثل المسلمين وهم :الحكام ،وقال بعضهم :إن الخطاب
عام ويدخل فيه الزوجان وأقاربهما ،فإن قام به الزوجان أو
ذوو القربى أو الجيران فذاك ،وإل وجب على من بلغه
أمرهما من المسلمين أن يسعى في إصلح ذات بينهما
بذلكً.
وكل القولين وجيه ،فالول :يكلف الحكام ملحظة
أحوال العامة والجتهاد في إصلح أحوالهم ،والثاني :يكلف
كل المسلمين أن يلحظ بعضهم شؤون بعض") ،(4إلى أن
يقول ً.ً.ً." :وظاهر المر أن هذا التحكيم واجب ،لكنهم
اختلفوا فيه ،فقال بعضهم :إنه واجب ،وبعضهم :إنه
مندوب")ً.(5

1
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5

تسهيل الوصول إلى فهم علم الصول ص  24للشيخ عطية محمد سالم،
((
وعبدالمحسن بن حمد العباد ،وحمود بن عقل من مطبوعات الجامعة السلمية
بالمدينة المنورة مطبعة المدني جدة الشرقيةً.
تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار ج  ،5ص  63للسيد المام
((
محمد رشيد رضا دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان الطبعة الثانية 1426هـ -
2005مً.
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ج  ،5ص ً.64
((
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ج  ،5ص ً.64
((
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ج ً.65 ،5
((
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ويقول الرملي في شرحه للمنهاج)) :(1فإذا اشتد
الشقاق( أي :الخلف "بعث القاضي" وجوبا ا للية ،لنه من
باب دفع الظلمات ،وهو من الفروض العامة على القاضي
ح أ
كماا" ً.ً.ً.ً.
" أ
مما سبق يتبين لنا :أن حكم التحكيم في الشقاق
والمنازعات بين الزواج :الوجوب ،سواء كان الخطاب في
ما   ً.ً.ً.للحكام أو للقضاة ،أو
الية الكريمة  ً.ً.ً.أفاب معأأثوا أ
حك أ ا
للزواج ،أو كان الخطاب لكافة المسلمين ،وذلك لقامة ما
هدم في بناء السرة ولتصليح ما فسد في الحياة الزوجية
أ
بين الزواجً.
أ
مح ي
ح أ
كماا"
فإذا ك أل أ ي
ف أو أكذن الحاكم أو القاضي أ
كما ا " أ
بالقيام بالتحكيم فإن ذلك الذي تم اختياره وتكليفه من قكأبل
السلطان أصبحت في حقه تولية من قكأبل ذي الشأن إن
شاء قبلها وإن شاء تركهاً.
وإن كان ل يصلح في هذا المقام إل هو فأأيصبح في
حقه :الوجوب العيني لتحمل مهام التحكيمً.
ويجري حكم التحكيم في الشقاق بين الزواج على
غيره من المنازعات لفصل الخصومات بين الناس ولصلح
ما فسد في حياتهم بسبب المنازعات الحياتية ولقامة
مجتمع متكافل فالعبرة بالعموم ل بالخصوصً.
ثالثا ل – حكم التحكيم من حيث منهاجإه )ونظمه
كقانون(:
الشريعة السلمية هي المرجع الساس للتحكيم في
شؤون حياة البشرية ،وقد جاءت الوامر الربانية واضحة
قاطعة في رد المسائل المـتنازع فيها إلى الكتاب والسنة
عمل ا بما قرره الله سبحانه ،ومن هذه اليات:
1

((

نهاية المحتاج للرملي ج  6ص ً.392
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م كفي أ
 – 1قوله تعالى  ً.ً.ً. :فأإ ك م
يءل فأأرددوه أ
ن ت أأناأزع مت أ م
ش م
ل ً.(1)ً.ً.ً.
إ كألى الل يهك أوالير أ
سو ك
ن أ
يلء
خت أل أ م
ما ا م
م كفيهك ك
فت أ م
 – 2وقوله تعالى  ً.ً.ً. :وأ أ
ش م
م م
ه إ كألى الل يهك ً.(2)ً.ً.ً.
فأ أ
م أ
حك م أ
أ
جعأل مأنا أ
ك ع أألى أ
ريعأةل ك
م أ
ن ال م
 – 3وقوله تعالى  :ث أ ي
م أ
مرك
ش ك
أ
ن ي أغمأنوا
واأء ال ي ك
مو أ
ن ) (18إ كن يهأ م
ن ل ي أعمل أ أ
م لأ م
ذي أ
أفات يب كعمأها أول ت أت يب كعم أهم أ
ظال كمين بعضه أ
ع أن م أ
ن الل يهك أ
ه
ك ك
شي مائا وأإ ك ي
ض أوالل ي أ
ن ال ي ك أ أ م أ أ م
م أ
م أومل كأياأء ب أعم ل
نً.(3)
مت ي ك
ي ال م أ
قي أ
وأل ك د
ما أ أن مأز أ
ه
م يأ م
ل الل ي أ
م بك أ
حك أ م
ن لأ م
 – 4وقوله تعالى  ً.ً.ً. :وأ أ
م م
م ال م أ
فأأأول أئ ك أ
نً.(4)
كافكأرو أ
ك هأ أ
ما أ أن مأز أ
ه
م يأ م
ل الل ي أ
م بك أ
حك أ م
ن لأ م
– 5وقوله تعالى ً.ً.ً. :وأ أ
م م
م ال ي
فأأأول أئ ك أ
نً.(5)
مو أ
ظال ك أ
ك هأ أ
ما أ أن مأز أ
ه
م يأ م
ل الل ي أ
م بك أ
حك أ م
ن لأ م
 – 6وقوله تعالى ً.ً.ً. :وأ أ
م م
فأأأول أئ ك أ
نً.(6)
س أ
م ال م أ
فا ك
قو أ
ك هأ أ
وعند تفسير هذه اليات الثلث والواردة في سورة
المائدة يذكر المام القرطبي) (7قائ ا
ل ً.ً.ً." :قال ابن مسعود
والحسن رضي الله عنهما :هي عامة في كل من لم يحكم
بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار ،أي :معتقدا
ذلك ومستحل ا له ،أما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب
حرم فهو من أفساق المسلمين ،وأمره إلى الله تعالى إن
م أ
أ
شاء عذبه ،وإن شاء غفر له" هـً.
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((
((
((
((
((
((
((

سورة النساء آية ً.59
سورة الشورى آية ً.10
سورة الجاثية آية ً.19 ،18
سورة المائدة آية ً.44
سورة المائدة آية ً.45
سورة المائدة آية ً.47
الجامع لحكام القرآن تفسير القرطبي ج  6ص ً.190
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 – 7وقوله تعالى  :وأأ أن مأزل مأنا إ كل أي م أ
صد باقا
ب كبال م أ
ك ال مك كأتا أ
حقب أ
م أ
ما
مهأي م ك
ن ي أد أي مهك ك
مانا ع أل أي مهك أفا م
م بك أ
م ب أي من أهأ م
حك أ م
ب وأ أ
لك أ
ن ال مك كأتا ك
م أ
ما ب أي م أ
أ
جاءأ أ
حقب ل كك أ ل
أ أن مأز أ
جعأل مأنا
ك ك
ل أ
ن ال م أ
ما أ
م عأ ي
واأءهأ م
ل الل ي أ
م أ
ه أول ت أت يب كعم أهم أ
شاأء الل يه ل أجعل أك أ أ
جا وأل أوم أ
حد أة ا
ة أوا ك
م ا
شمرع أ ا
ة وأ ك
م ك
ك
من مأها ا
مأ ي
أ أ أ م
من مك أ م
أ
ست أب ك أ
قوا ال م أ
ت إ كألى الل يهك
خي مأرا ك
م أفا م
ما آأتاك أ م
م كفي أ
ن ل كي أب مل أوأك أ م
وأل أك ك م
أ
ن
خت أل ك أ
م كفيهك ت أ م
ج ك
فو أ
م أ
ما ك أن مت أ م
م بك أ
مياعا فأي أن أب بئ أك أ م
جعأك أ م
ممر ك
أ
ن ) (48وأأ ك
ل الل يه ول تتبع أ أهمواأءهأم واحذ أرهأ أ
ما أ أن مأز أ
ن
مأ م
أ أ أيك م
ا م
م أ م م م
م بك أ
م ب أي من أهأ م
حك أ م
أ
ك فأإن تول يوا أفاع مل أ أ
فت كأنو أ
ما أ أن مأز أ
ما
يأ م
م أن ي أ
م
ل الل ي أ
ض أ
ه إ كل أي م أ ك م أ أ م
ك عأ م
ن ب أعم ك
يريد الل يه أ أ
أ
أ
س
نا
ال
ن
م
را
ثي
ك
ن
إ
و
م
ه
ب
نو
ذ
ض
ع
ب
ب
م
ه
ب
صي
ي
ن
ك
ي
ك
أ
ك
ي
م
أ
أ
أ
م
أ ك أ
م
ك
ك
م
أ
أ
أ
ا
أ
ك
ك
ك
ك
قون ) (49أ أفأحك مم ال مجاهل كية يبأغون وم أ
لأ أ
ن الل يهك
ن ك
فا ك
نأ م
أ ك ي ك أم
س أ أ
ح أ
أ أ
م أ
س أ
أ أ أ م
نً.(1)
ما ل ك أ
قومم ل أيوقكأنو أ
أ
حك م ا
أ
ن  ،ً.ً.ً.يقول
جاه كل كي يةك ي أب مأغو أ
م ال م أ
وعند قوله تعالى :أفأ أ
حك م أ
المام ابن كثير) ً.ً.ً." :(2أينكر – تعالى – على من خرج عن
حكم الله المـح أ
كم المـشتمل على كل الخير ،الناهي عن
أ
كل شر ،وعدل إلى ما سواه من الراء والهواء
والصطلحات التي وضعها الرجال بل مستند من شريعة
الله ،كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضللت
والجهالت مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به
التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز
خان الذي وضع لهم الياسق ،وهو عبارة عن كتاب مجموع
من أحكام اقتبسها من شرائع شتى :من اليهودية
والنصرانية والملة السلمية وغيرها ،وكثير من الحكام
متبعا ا
أخذها من مجرد نظره وهواه ،فصارت في بنيه شرعا ا أ
يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله  ،فمن
1
2

سورة المائدة آية ً.50 ،49 ،48
((
تفسير القرآن العظيم ج  ،2ص  62للمام الجليل عماد الدين أبي الفداء
((
إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي دار إحياء التراث العربي بيروت 1388هـ -
1969م ،واختصر الصابوني قول ابن كثير في مختصره ج  1ص ً.525
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فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم
الله ورسوله  ،فل يحكم سواه في قليل ول كثير"ً.
مو أ
 – 8قوله تعالى :أفل وأأرب ب أ
ك
ك ل ي أؤ م ك
حيتى ي أ أ
ن أ
مأنو أ
حك ب أ
ما أ
ت
دوا كفي أ أن م أ
جا ك
ف ك
ما قأ أ
حأر ا
م أ
ج أ
ش أ
ضي م أ
م ي
سه ك م
م ل يأ ك
م ثأ ي
جأر ب أي من أهأ م
كفي أ
ما ً.(1)
موا ت أ م
وأي أ أ
سكلي ا
سل ب أ
سنة النبوية روايات أتبين المنهاج الذي يلزم
وجاء في ال أ
القضاة والمحكمين اتخاذه واتباعه لفض النزاعات بين
الخصوم نكتفي بذكر اثنين منها:
الول :ما رواه عمـر بن الخطاب أنه كتب إلى شريح
"القاضي")" :(2انظر ما تبين لك من كتاب الله فل تسأل
سنة
عنه أحـداا ،وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه أ
رسول الله ً."
سننه) ،(3حيث إن معاذ بن
الثاني :ما رواه أبو داود في أ
جبل  أيبين منهاج التحكيم والقضاء ،فعن أأناس من أهل
حمص من أصحاب معاذ بن جبل  أن رسول الله  لما أراد
أن يبعث معاذا ا إلى اليمن ،قال" :كيف تقضي إذا ع أأرض لك
قضالء؟" ،قال :أقضي بكتاب الله ً.قال" :فإن لم تجد في
كتاب الله؟" ً.قال :أجتهد برأيي ول آلو ،فضرب رسول الله
1
2
3

سورة النساء آية ً.65
((
البداية والنهاية ج  9ص ً.24
((
سنن أبو داود كتاب القضاء باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم  3575عون
((
المعبود للعظيم آبادي ج  9ص  ،509فقد تناول أبو الطيب محمد شمس الحق
العظيم آبادي سبل صحة هذا الحديث ،ثم قال :لكن الحديث له شواهد موقوفة عن
عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس ،وذكر :أخرجهما البيهقي في سننه ً.ً.ً.
ثم قال :قال المنذري :وأخرجه الترمذي ،وجاء في الطبقات الكبرى لبن سعد ج 2
ص  ،348 ،347والحكام السلطانية للماوردي ص  67لبي الحسن علي بن محمد
بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولده
بمصر ،الطبعة الثانية 1393هـ 1973 -م ،والحكام السلطانية للفراء ص 62
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان1403 ،هـ 1983 -مً.
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 صدره ،فقال" :الحمد لله الذي وفق رسول الله لما
أيرضي رسول الله"ً.
فهذه اليات القرآنية والنصوص عن سلف المة من
الروايات التي أوردناها أتبين بوضوح وجلء وجوب تحكيم
شريعة الله ،وتطبيق حكم الله في حياتنا في الرض،
ولزوم اتخاذ الشريعة السلمية منهاجا ا ونظاما ا وقانونااً.
رابعا ل – حكم التحكيم من حيث موضوع النزاع
والخصومة:
بعد أن اتفق الفقهاء على مشروعية التحكيم واختلفوا
في موضوع التحكيم "الخصومة أو المنازعة" الذي يجوز
للمح ي
كم أن ينظر فيه لينفذ حكمه على الخصوم على
أقوال ،نوجزها في التي:
 – 1يجوز التحكيم في جميع موضوعات النزاع
والخصومة سواء كانت متعلقة بحقوق الدميين أو باللهً.
 – 2يجوز التحكيم في النزاعات المتعلقة بالموالً.
 – 3يجوز التحكيم في كافة الخصومات والمنازعات
في غير الحدود والقصاصً.
وسيأتي تفصيل هذه القوال في المبحث الثالث من
الفصل الثاني بعنوان :شروط موضوع التحكيم ،التي ذكره
وبيانهً.
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المطلب الثاني
حكم طلب التحكيم
لم يتعرض الفقهاء إلى الحكم في طلب التحكيم في
كتبهم ،ولكنهم كانوا ينظرون في مسألة حكم طلب
القضاء ً.ولما كان التحكيم بمنزلة القضاء فما يندرج على
القضاء من أحكام في طلب هذه الولية يندرج على طلب
ولية التحكيمً.
وقبل الدخول في تفصيل ذلك نورد ما ذكره بعض
ح ي
كم نوعا ا من أنواع
م أ
الفقهاء من نصوص وأقوال تعتبر ال أ
الحكام:
ح ي
ح أ
كم لفض منازعاتهم
م أ
يلجأ الخصوم إلى ال أ
كم أو ال أ
ح ي
ح أ
كم يعتبره بعض
م أ
عن طريق التحكيم ،وال أ
كم أو ال أ
ض إل أنه "أحط رتبة من القاضي")ً.(1
الفقهاء :قا ل
ح ي
كم نوعا ا من أنواع
م أ
ومن الفقهاء من يعتبر ال أ
الحكام) ،(2فهو بمنزلة الحاكمً.
)(3
ح ي
كم بمنزلة القاضي بين
م أ
بل يرى ابن الهمام  :بأن ال أ
ح أ
كم أيصدر
المتداعيين ،ويقرر ذلك الزيلعي) (4بمعناه" :ال أ
حكمه عن ولية شرعية على المتنازعين كالقاضي"ً.
ووظيفة القضاء مهامها :فض النزاعات ،حيث بيين ذلك
ابن خلدون عند حديثه عن ولية القضاء بقوله ً.ً.ً." :منصب
الفصل بين الناس في الخصومات حسما ا للتداعي ،وقطعا ا

1
2
3
4

((
((
((
((

شرح فتح القدير لبن الهمام ج
تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص
شرح فتح القدير لبن الهمام ج
تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص
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للتنازع ،إل أنه بالحكام الشرعية المتلقاه من الكتاب
والسنة")ً.(1
وأقول :إن التحكيم أيقصد به فض النزاع بين الخصوم
والفصل في الدعاوى وتطبيق شرع الله ،إل أن القاضي
وليته بموجب قرار الخليفة أو الحاكم ،فهو من جهة المام،
وكما يقول ابن الهمام ً.ً.ً." :القاضي له ولية على كافة
ح أ
كم وليته
الناس لنه مولى من جهة المام ،لكن ال أ
باصطلح الخصمين ول ولية له على غيرهما")ً.(2
م أ ي
ض لخصوم
وعلى ذلك نستطيع القول :بأن ال أ
حكم قا ل
ح أ
كماا ،وأتعتبر وليته دون ولية القضاء ،لن ولية
ارتضوه أ
ح ي
كم من جهة الخصوم ،والقاضي من جهة المام ،وأيعتبر
م أ
ال أ
التحكيم ولية خاصة بالقضاء كوليات القضاء الخاصة كما
أوضح ذلك الماوردي)ً.(3
ولقد وردت أحاديث أتر ب
غب في القضاء ،وأحاديث أتبين
مخاطر القضاء ،وجاءت آثار من السلف الصالح رضوان
الله عليهم الذين نظروا إلى خطورة القضاء فزهدوا عن
هذا المنصبً.
ولما كانت أحوال الناس في دخول القضاء وطلبه
متعددة تعدد حكم السلم في طلب التحكيم حسب كل
واحد على حاله ،وقبل بيان ذلك نذكر:
أول ل – أحاديث وردت مترغب في القضاء:
 – 1ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما أن
رسول الله  قال" :ل حسد إل في اثنتين :رجل آتاه الله
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ،ورجل آتاه الله مال ا
1

2
3

مقدمة ابن خلدون ،لعبدالرحمن بن خلدون ص  278تحقيق د ً.حامد أحمد
((
الطاهر دار البحر للتراث خلف جامع الزهر القاهرة الطبعة الولى 1425هـ -
2004مً.
تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص ً.118
((
الحكام السلطانية في الوليات الدينية للماوردي ص ً.70
((
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فسلطه على هلكته في الحق" أخرجه البخاري)،(1
ومسلم)ً.(2
قال ابن حجر العسقلني :وأما الحسد المذكور في
الحديث فهو :الغبطة) ً.ً.ً. (3والحرص على هذا أيسمى:
منافسة ،فإن كان في الطاعة فهو محمودً.
قال النووي" :ل غبطة محبوبة إل في هاتين الخصلتين
وما في معناهما")ً.(4
 – 2ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها" :سمعت
من رسول الله  يقول في بيتي هذا :اللهم من ولي من
أمر أمتي شيئاا ،فأ أ
شقي عليهم ،فاشقق عليه ،ومن أولي من
أمر أمتي شيئا ا فرفق بهم فارفق به" ،أخرجه مسلم)ً.(5

ثانيا ل – أحاديث وردت تبين خطورة القضاء:
 – 1عن أبي هريرة  قال :قال رسول الله " :إنكم
ستحرصون على المارة وستكون ندامة يوم القيامة،
فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة" ،رواه البخاري)ً.(6
1

2

3
4
5

6

صحيح البخاري كتاب العلم باب الفهم في العلم ،فتح الباري ج  1ص

((
ً.165
صحيح مسلم كتاب صلة المسافرين وقصرها باب فضل من يقوم
((
بالقرآن وعلمه ،صحيح مسلم بشرح النووي ج  6ص  ،427 ،وجاء في جامع
الصول في أحاديث الرسول لبن الثير ج  3ص 624
فتح الباري للعسقلني ج  1ص ً.167
((
صحيح مسلم بشرح النووي ج  6ص ً.427
((
في كتاب المارة باب فضيلة المير العادل وعقوبة الجائر والحث على
((
الرفق صحيح مسلم بشرح النووي ج  12ص  ،523وجاء في جامع الصول في
أحاديث الرسول لبن الثير ج  4ص ً.82
في صحيحه كتاب الحكام باب ما يكره من الحرص على المارة رقم فتح
((
الباري ج  13ص  ،7148 ،125وورد في بلوغ المرام من أدلة الحكام للعسقلني
ص ً.257
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 – 2عن أبي هريرة  قال :قال رسول الله " :من أولي
القضاء فقد أذبح بغير سكين")ً.(1
ثالثا ل – زأهد السلف الصالح في القضاء:
خوفا ا من الظلم ولخطورة القضاء زهد أئمة أعلم بهذا
المنصب ،وقد جاءت الخبار وبآثار هؤلء الئمة منهم:
المام أبو حنيفة رحمه الله ،ولقد ضربه يزيد بن عمر بن
هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا ا) ،(2وامتنع المام
الشافعي عن القضاء لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق
والغرب)ً.(3
ويذكر محمد علي السايس موقف أبي حنيفة نحو
القضاء قائ ا
ل" :ولما كان زمن المنصور الخليفة العباسي ً.ً.ً.
أراد أن يوليه القضاء فأبى فحلف عليه ليفعلن ،فحلف أبو
حنيفة ل يفعل ،فقال الربيع – الحاجب  : -أل ترى أمير
المؤمنين يحلف؟ فقال :أمير المؤمنين أقدر على كفارة
أيمانه مني")ً.(4
ويروى عن الربيع بن يونس أنه قال :رأيت أمير
المؤمنين المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء ،وأبو
ق الله ول تشرك في أمانتك إل من يخاف
حنيفة يقول :ات ك
ه ما أنا بمأمون الرضا ،فكيف أكون مأمون
الله ،والل ك
1

2

3
4

رواه أبو داود في سننه كتاب القضاء باب في طلب القضاء رقم 3554
((
عون المعبود ج  9ص  ،485وذكره اللباني في الصحيح الجامع رقم  6594وقال
جعل قاضيا ا  "ً.ً.ً.في كتاب القضاء
عنه :حسن ،ورواه أحمد في مسنده بلفظ" :من أ
والشهادات باب التشديد على الحكام الجائرين وفضل المقسطين الفتح الرباني ج
 15ص  ً.210وورد في بلوغ المرام من أدلة الحكام للعسقلني ص ً.257
تذكرة الحفاظ للذهبي ج  1ص  168للمام أبي عبدالله شمس الدين
((
الذهبي دار إحياء التراث العربي بيروت  -لبنان1374 ،هـ ،وذكر الشربيني في
مغني المحتاج ج  4ص  373امتناع أبي حنيفة عن القضاء ،والكاساني في بدائع
الصنائع ج  ،9ص ً.95
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.373
((
تاريخ التشريع السلمي للسايس ص ً.92
((
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الغضب؟ وإني ل أصلح لذلك ،فقال له :كذبت أنت تصلحً.
فقال :قد حكمت على نفسك فكيف يحل لك أن تولي
قاضيا ا على أمانتك وهو كاذب؟!)ً.(1
سننه أن عثمان بن عفان أراد
وقد روى الترمذي في أ
أن أيعين عبدالله بن عمر قاضيا ا فقال له :أوأأتعافيني يا أمير
المؤمنين؟ قال :فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟
قال :إني سمعت رسول الله  يقول" :من كان قاضيا ا
فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافاا")ً.(2
وبعد هذا العرض لمرتبة التحكيم والقضاء والترغيب
فيه أو الترهيب منه سنقوم بذكر حكم طلب القضاء
في السلم وهو ما أيعتبر ضمنا ا حكم طلب التحكيم من
وجهة النظر الشرعية ،وهذه الحكام المتعلقة بطلب
القضاء منثورة في كتب الفقه والحديث) ،(3نخلص إلى أهم
صورها:
الصورة الولى  -من لم تتوفر فيه شروط
ح ك
كم( ول ميحسنه:
م ح
التحكيم )ال م
فيحرم عليه تولي التحكيم وطلبه باتفاق الفقهاء ً.فقد
ذكر ذلك ابن الهمام) ،(4وأورد أكثر من حديث يحذر من
استعمال من ليس بأهل للوليةً.
1
2

3

4

التشريع السلمي للسايس ص ً.92
((
سنن الترمذي كتاب الحكام باب ما جاء عن رسول الله  في القاضي ج
((
 3ص  60رقم  1322دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  -لبنان 1414هـ -
1994م ،تحفة الحوذي ج  4ص ً.221
شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص  ،تبصرة الحكام في أصول القضية
((
والحكام ج  1ص  ،8ومغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،372الحكام السلطانية
للماوردي ص  ،65المغني لبن قدامة ج  9ص  ،35العدة شرح العمدة للمقدسي
ص  525 ،524لجلل الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي دار الكتب العلمية
بيروت الطبعة الولى 1411هـ 1990 -م ،الحكام السلطانية للفراء ص  ،64بلوغ
المرام للعسقلني ص ً.257
شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص ً.361
((
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وأشار ابن فرحون إلى هذه الصورة في تبصرة الحكام
)(2
في أصول القضية ومناهج الحكام) ً.(1ويقول الشربيني
في هذا المقام ً.ً.ً." :من ليس بأهل للحكم فل يحل له أن
يحكم ،وإن حكم فل أجر له ،بل هو آثم ول أينفذ حكمه
سواء وافق الحق أم ل ،لن إصابته اتفاقية ليست صادرة
ص في أحكامه سواء وافق
عن أصل شرعي فهو عا ل
الصواب أم ل ،وهي مردودة عليه ول أيعذر في شيء من
ذلك ً."ً.ً.ً.
ويقول ابن قدامة) ً.ً.ً.) :(3ل يجوز له الدخول فيه ،لنه
أيشترط في تولية التحكيم :الكفاءة ولقول النبي " :القضاة
ثلثة :اثنان في النار وواحد في الجنة ،رجل علم الحق
فقضى به فهو في الجنة ،ورجل قضى للناس على جهل
فهو في النار ،ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في
النار"() ً.(4فالكفاءة :بالعلم والتقوى وبما اشترطه الفقهاء
كم – سيأتي بيانها –
من شروط يلزم توفرها في المح ك
فالتقي الجاهل غير كفء لتولي التحكيم ،والعالم الفاجر
حأرم على التقي الجاهل والعاكلم الفاجر تولي
غير كفء في أ م
التحكيم أو طلبهً.
الصورة الثانية – من تتوفر فيه شروط التحكيم
ومن أهل العدالة مع وجإود غيره:

1
2
3
4

ج  1ص ً.19 ،18 ،17
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.372
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.35
((
رواه أبو داود كتاب القضاء باب في القاضي يخطئ عون المعبود ج  9ص
((
 487بلوغ المرام للعسقلني ص ً.257
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يحل له تولي التحكيم وطلبه عند جمهور الفقهاء) ً.(1أي
له التولية ول يجب عليه ،وفي تركه السلمة وذلك ظاهر
كلم المام أحمد) :(2ل يستحب له تولية التحكيم والدخول
فيه لما فيه من الخطر للسلمة وللحاديث التي أتحذر من
تولية القضاء ً.ويقول الكاساني :إذا كان في البلد عدد
يصلحون فهو في سعة من القبول والترك)ً.(3
الصورة الثالثة – من تتوفر فيه شروط التحكيم
مع انعدام غيره:
فهذا أيصبح التحكيم في حقه فرض عين بإتفاق
الفقهاء) ً.(4ويجبره المام) ً.(5ويقول الشربيني) :(6إن لم
يصلح غيره لزمه طلبه(7) ً.ً.ً. ،ويجب عليه السعي في طلبه
وتحصيله :إذا كانت الحقوق مضاعة لجور أو عجز أو
فسدت الحكام بتولية الجاهلً.
وورد أن المام أحمد قال :لبد للناس من حاكم أتذهب
حقوق الناس؟)ً.(8

1

2
3
4

5

6
7

8

ذكره الكاساني في بدائع الصنائع ج  9ص  ،95وابن فرحون في تبصرة
((
الحكام ج  1ص  ،11والشربيني في مغني المحتاج ج  4ص  ،373وابن قدامة في
المغني ج  9ص ً.35
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.35
((
بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص ً.93
((
ورد في :بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص  ،95تبصرة الحكام لبن فرحون
((
ج  1ص  ،11ومغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،373المغني لبن قدامة ج  9ص
ً.35
انظر :تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص  ،11مغني المحتاج للشربيني
((
ج  4ص ً.373
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.373
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،374العدة شرح العمدة للمقدسي ص
((
ً.225 ،224
المغني لبن قدامة ج  9ص  ،37العدة شرح العمدة للمقدسي ص ً.524
((
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خلصة القول
من خلل بحثنا وعرضنا لقوال الفقهاء في حكم طلب
حكم يدور بين الحكام التكليفية الخمسة:
التحكيم نجد أن ال أ
حرمةً.
الوجوب ،والندب ،والكراهة ،والباحة ،وال أ
والحق – وكما قال الفقهاء والباحثون – بأن الحاديث
التي وردت في التحذير من تولية القضاء أو التحكيم بينها
حأرم عليه
قوله " :أذبح بغير سكين") ،(1محمولة على من ي أ م
تولية القضاء والتحكيم فوليته له وفي حقه مكروهة أو
محرمة ،والتحذير في حق من علم في نفسه الضعف
أ
وليس أهل ا للتولية ،وفي حق أهل الجور والجهال من
كمين ومن تولى وليتهما للمباهاة والستعلء
ال أ
قضاة والمـح ك
بين الناسً.
فالصل من كان جاهل ا بعلوم الشرع ولم تتوفر فيه
شروط التحكيم أن ل يلجأ إليه الخصوم ،وإن كانت جهة
مين يحرم
متخاصمين إلى محك أ ك
مسئولة أتحيل خصومات ال أ
عليها أن أتحيل إلى من ليس أهل ا للتحكيم ،ومن طلبه
وليس أهله ل أيلبى طلبه لقول النبي " :لن نستعمل أو ل
نستعمل على عملنا من أراده")ً.(2
وعلى طالب العلم الشرعي المؤهل لتولية هذه
مترفعا عن شبهة الغرور والمباهاة،
المنزلة أن يكون نزيها ا أ
وأن أيخلص لله وأن يكون قصده بيان الحق وإعلء شرع
الله وأن يتذكر قول رسول الله " :من طلب القضاء

1

2

جزء من حديث رواه أبو داود في سننه كتاب القضاء باب في طلب
((
القضاء ،عون المعبود ج  9ص  486 ،485حديث رقم ً.3555 ،3554
رواه أبو داود في كتاب القضاء باب في طلب القضاء والتسرع إليه ،عون
((
المعبود ج  9ص  495حديث رقم ً.3562
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واستعان عليه أوكل عليه ،ومن لم يطلبه ،ولم يستعن عليه
أنزل الله ملكا ا يسدده")ً.(1
وأأؤكد وأقول :نظرا ا لن كافة المجتمعات الدولية
والمحلية أخذت تتجه نحو التحكيم ،وله عناية فائقة من جهة
سبله وتوجيه الناس نحوه لفض
القانونيين بتطوير التحكيم وأ أ
نزاعاتهم بالطرق السلمية ولما للتحكيم من فعالية ونتائج
مثمرة بأقل التكاليف وأسرع الزمنة ،ونظرا ا لصحوة
أ
الشعوب السلمية نحو التحكيم الشرعي ،أقول :على
طلب العلم الشرعي أن يؤهلوا أنفسهم لتولية هذه الولية
رفعة لدين الله وإرسااء لقواعد الشريعة الغراء في فض
نزاعات الخصوم حسب الشريعة ،وقد أشار ابن فرحون:
)بأن تولية القضاء أو التحكيم لها مكانة رفيعة شريفة وبها
أبعثت الرسل عليهم الصلة وأزكى التسليم( ) ،(2خاصة
ونحن نرى لجانا ا منسوبة للتحكيم الشرعي ما أنزل الله بها
من سلطان يقودها من الجهلة لمزاحمة طلب العلم ،فعلى
طلب العلم الشرعي المؤهلين أن يخصصوا جزءا ا من
أوقاتهم لفض نزاعات مجتمعهم على كتاب الله وسنة
رسوله وأقول ما قاله الشربيني" :إذا كانت الحقوق مضاعة
لجور أو عجز أو فسدت الحكام بتولية جاهل أيندب طلب
القضاء") ،(3بل هو واجب ورسول الله  يقول" :عدل حكم
ساعة خير من عبادة ستين سنة ،قيام ليلها وصيام نهارها،
وجور ساعة أشد وأعظم من معصية ستين سنة")ً.(4

1

2
3
4

رواه أبو داود في كتاب القضاء باب في طلب القضاء والتسرع إليه عون
((
المعبود ج  9ص  494حديث رقم ً.3561
انظر :تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.9
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.374
((
كشف الخفاء للسخاوي ج  2ص  58رقم الحديث  ،1721فضيلة العادلين
((
لبي نعيم الصفهاني ج  1ص  17طبعة دار الوطن الرياض 1418هـً.
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المبحث الرابع
الفرق بين التحكيم والقضاء والفتاء والصلح
تمهيــــد:
لقد شرع السلم سبل ا لفض النزاعات بين الناس
وإنهااء للخصومات بين الخصوم ،ولقامة العدل على
الرض ،من بين هذه السبل :القضاء ،والصلح ،والفتاء،
والتحكيم موضوع بحثنااً.
سبل تؤدي إلى هدف موحد في
ولما كانت هذه ال أ
مشروعيتها وهو :إنهاء الخصومة والمنازعة ،وإقامة العدل،
فإنه يوجد تشابه وفروق فكان ل بد من بيانهاً.
وقبل الشروع في بيان مواطن التشابه والفروق لبد
من تعريف كل واحدة التعريف الصطلحي في كل مطلب
وبيان الفروقً.
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المطلب الول
الفرق بين التحكيم والقضاء بصورة عامة
تعريف القضاء:
 – 1عرف الحناف القضاء بقولهم) :الحكم بين الناس
بالحق()ً.(1
وقال ابن عابدين) :فصل الخصومات وقطع المنازعات
على وجه خاص()ً.(2
 – 2وعند المالكية) :حقيقة القضاء :الخبار عن حكم
شرعي على سبيل اللزام()ً.(3
 – 3وعند الشافعية) :الحكم بين الناس أو اللزام بحكم
شرعي()ً.(4
ويقول عميرة) :إظهار حكم الشرع في الواقعة من
مطاع( )ً.(5
أ
ويقول الشربيني) :إلزام من له إلزام بحكم الشرع()،(6
وذكر الغاية من القضاء بقوله) :ففي القضاء فصل
الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى()ً.(7
 – 4وعند الحنابلة) :تبيين الحكم الشرعي واللتزام به
وفصل الخصومات()ً.(8

1
2

3
4

5
6
7
8

بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص ً.478
((
رد المحتار على الدر المختار وشرح تنوير البصار المشهور :بحاشية ابن
((
عابدين لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ج  8ص  20دار الكتب العلمية بيروت
الطبعة الولى 1415هـ 1994 -مً.
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.12
((
حاشية القليوبي وعميرة ج  4ص  462لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن
((
سلمة القليوبي المكتبة التوفيقية القاهرة2003 ً.مً.
حاشية عميرة كتاب حاشيتا قليوبي وعميرة ج  4ص ً.462
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.372
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.372
((
كشاف القناع للبهوتي ج  6ص ً.285
((
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بعد ذكرنا لتعريف القضاء عند المذاهب الربعة ،فنقول
إننا عرفنا التحكيم بأنه) :تولية خصمين أو أكثر تتوفر فيهم
أهلية التصرف محكما ا أو أكثر يصلحون للقضاء للفصل في
خصومة الخصوم(ً.
فصل بهما الخلفات والخصومات
فالتحكيم والقضاء ت أ م
مح ي
كم ما أيشترط
بين الناس ،وفي الغالب أيشترط في ال أ
في القاضي والتي بيانه ،ومن خلل التعريفات الفائتة
للقضاء والتحكيم نجد أوجه شبه بينهما فأوجه الشبه بين
التحكيم والقضاء:
 – 1الخبار عن الحكم الشرعي وإظهارهً.
 – 2فصل الخصومة بين الخصومً.
وأهم أوجه الفروق بين التحكيم والقضاء:
 – 1من جإهة التولية والسلطان:
القاضي مولى بالقضاء من جهة المام أو نائبه،
وسلطانه عام تبعا ا لولية المام الذي قلده القضاء ،وإن لم
يكن تخصيص في ولية القاضي من حيث القضايا أو اليام،
أو التمييز بين الرجال والنساء ،فوليته على كافة الناس
في منطقة قضائهً.
مح ي
كم :فمولى من جهة الخصوم الذين اختاروه
أما ال أ
للتحكيم ،ووليته أو سلطانه مقصور على قضية الخصوم
ح أ
كما ا لهم ،ول تتعدى وليته إلى قضية أخرى،
الذين ارتضوه أ
مح ي
كم ببلد التحكيم ،بل له الحكم في البلد
ول يتقيد ال أ
كلها)ً.(1
مح ي
كم إل في حق الذين اختاروه ،وفي
ول ينفذ حكم ال أ
الحدود التي قيدوه بها "موضوع التحكيم وشروطه" ،وجاء
كم إل على
في مجلة الحكام" :ل يجوز ول ينفذ حكم المح ك
1

((

انظر :البحر الرائق لحافظ الدين النسفي ج  7ص ً.48-45
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الخصمين اللذين حكماه وبالشأن الذي حكماه به فل يسري
حكمه على غيرهما ول يتناول غيره ذلك الشأن")ً.(1
أما ولية القضاء قد يتعدى حكم القاضي إلى غير
المتقاضين ،ويلزم حكم القاضي الخصوم وغيرهم ،ولكن
مح ي
كمين قاصر عليهم فقط ول
في التحكيم :فإن حكم ال أ
مح ي
كم بالدية
يتعدى إلى شخص ثالث ً.ومثاله :لو حكم ال أ
على العاقلة أحد الخصوم ،فإن العاقلة ل أتلأزم بحكمه عند
بعض الفقهاء ،بخلف ما لو أصدر القاضي حكمه بالدية
على العاقلة ،فإن حكمه يلزم العاقلة بالدية عند جميع
)(2
مح ي
كم على وارث فل يتعدى الحكم
الفقهاء  ً.ولو حكم ال أ
من الوارث المحكوم عليه إلى بقية الورثة ول إلى الميت،
مح ي
دين على الميت
كم رجل على وارث ب ك أ
فلو ادعى عند ال أ
ح أ
كم له بما ادعاه على الوارث ،لم يتعدى
وأقام البينة ف أ
حكم إلى بقية الورثة ول على الميت لعدم رضاهم
ال أ
بتحكيمه ً.بخلف القاضي فإن حكمه نافذ على المحكوم
عليه وعلى بقية الورثة)ً.(3
 – 2رضا الخصوم:
ل أيشترط رضا الخصوم بالقاضي الذي يفصل بينهم في
ح م
كم لن
الخصومة ،وأيكره وأيجبر الخصوم على القاضي وال أ
القاضي صار قاضيا ا من جهة ولي المر ً.أما التحكيم فلبد
1

2

3

شرح مجلة الحكام سليم رستم باز اللبناني مادة رقم  1842ص 1194
((
دار إحياء التراث العربي بيروت  -لبنان  ،شرح المدخل الفقهي العام للزرقا ج 1
ص  555مصطفى أحمد الزرقا دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة
التاسعة 1968 – 1967 ،ج 1387 ،1هـ 1968 -م ط العاشرة ج  ،2ط سادسة ج
ً.3
روض الطالب أسنى المطالب لبي يحيى زكريا النصاري ج  11ص 132؛
((
شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص  409البحر الرائق لحافظ الدين النسفي ج 7
ص  ،29رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين( ج  8ص  ،127تبيين
الحقائق للزيلعي ج  4ص ً.118
البحر الرائق لحافظ الدين النسفي ج  7ص ً.47
((
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كم ليفصل بينهم) ً.(1وأيشترط فيه
من تراضي الخصوم للمـح ك
مح ي
حكمه إل إذا ولياه
كم ،ول ينعقد أ
موافقة الخصوم على ال أ
ورضيا بهً.
 - 3وسيلة العزل:
المام أو نائبه يملك عزل القاضي ،لن القاضي تولى
منصبه من قكأبل المام أو نائبه ،ول يملك الخصوم عزل
ل من الطراف النزاع )الخصوم(
ح ك
القاضي ً.أما المـ أ
كم فلك ل
ح أ
كم
متفرقين) ،(2وينعزل ال أ
مجتمعين أو أ
عزله قبل أن أيحكم أ
ح أ
كم ،ول ي أقمأبل
بقيامه من المجلس) ،(3أي بعد إصداره لل أ
قوله لنتفاء الولية لو أخبر بالحكم)ً.(4
 - 4من حيث المرتبة:
مح ي
كم ،فالقاضي ينظر فيما
القاضي أعلى مرتبة من ال أ
مح ي
كم من القضايا والخصومات ،ول ينظر
ينظر فيه ال أ
مح ي
كم فيما ينظر فيه القاضي ،ويملك القاضي فسخ حكم
ال أ
مح ي
مح ي
كم رأي
كم في الجتهادات وغيرها إذا خالف حكم ال أ
ال أ
)(5
مح ي
كم هذاً.
القاضي عند بعض الفقهاء وليس لل أ
)(6
مح ي
حكمه أحط مرتبة من
كم في أ
وقال الفقهاء :ال أ
القاضي ،وقالوا) :(7القضاء من الوليات العامة ،والتحكيم

1
2

3
4
5

6
7

المصدر السابق ج  7ص ً.41
((
انظر :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لحافظ الدين النسفي ج  4ص ،44
((
الفتاوى الهندية لجمع من علماء الهند في مذهب الحنفية ج  ،3ص 346
العالمكيرية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  -لبنان ،الطبعة الولى
1431هـ 1432 -هـ 2010 -مً.
شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص ً.410
((
المرجع السابق ج  6ص ً.410
((
انظر :شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص  ،408المبسوط للسرخسي
((
ج  16ص  ،111تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص ً.119-118
انظر :رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين( ج  8ص ً.125
((
المرجع السابق ج  8ص ً.125
((
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ولية خاصة من الخصمين فهو )التحكيم( فرع من فروع
القضاء لكنه أدنى درجة منهً.

 - 5في تولية القضايا:
مح ي
كم النظر في
يصح في التحكيم أن يتولى أكثر من أ
قضية واحدة ،ول ينفذ حكم أحدهم دون الخرين ً.أما في
القضاء :ل يجوز أن يتولى قاضيان الحكم معا ا في مسألة
ض واحد ،بحيث ل ينفذ حكمهما إل باتفاقهما
يختص فيها قا ل
معا ا على حكم واحد ً.والسبب في ذلك :أن القضاء ولية
عامة كالمارة والمامة ول تصحان من اثنين ،حيث إن
المامة تشتمل على معنيين هما :الصلة والحكام ً.فكما ل
يجوز أن يتقدم رجلن أيصليان الناس معا ا في صلة واحدة،
ح أ
كمان يحكمان معا ا في
دم للناس أ
كذلك ل يجوز أن أيق أ
حكم أحدهما دون الخر)ً.(1
حكومة واحدة بحيث ل ينفذ أ
وأيستدل بما قام به النصار يوم السقيفة ورجوعهم إلى
قول أبي بكر الصديق بعد أن قالوا للمهاجرين" :منا أمير
ومنكم أمير" ،فقال عمر بن الخطاب " : ل يصلح سيفان
في غمد واحد ولكن منا المراء ومنكم الوزراء") ،(2فرجع
الناس إلى قول أبي بكر وعمر" :نحن المراء وأنتم
الوزراء"ً.
 - 6بخصوص التفويض:

1

2

المنتقى شرح الموطأ ج  5ص  228سيدنا مالك بن أنس ،للقاضي أبي
((
الوليد سليمان بن خلف الباجي ،الطبعة الثانية دار الكتاب السلمي القاهرةً.
رواية معمر عبدالرازق عن قتادة مصنف عبدالرازق ج  5ص 439
((
المكتب السلمي بيروت الطبعة الثانية 1403هـ تحقيق حبيب الرحمن العظميً.
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ح ب
مح ي
كم فيه ما لم يأذن
كم أن يفوض غيره فيما أ
ليس لل أ
كمان له بذلك) ،(1بخلف القاضي له التفويض بما
المـحت ك
يقتضيه الحال ويجوز فيه التفويضً.
 – 7وسائل الثبات:
مح ي
كم شهادة أحد الشهود لتهمة فلغيره قبولها،
لو أرد أ ال أ
بخلف القاضي ،فإنه إذا رد الشهادة ل أتقبل لدى الغير ،لن
القضاء برد الشهادة نافذ على الكافة)ً.(2
 – 8موضوع النـزاع:
القاضي يحكم في الحدود والقصاص في النفس وما
في دون النفس ،والتعازير ،والنكاح والطلق ،والعتق،
مح ي
كم فل يحكم فيها جميعاا ،وذهب
والموال وغيرها ً.أما لل أ
مح ي
كم( يقضي في الموال وما
كثير من الفقهاء إلى أنه )لل أ
يؤول إلى مال دون الحدود والقصاص – وسيأتي بيان ذلك
في المبحث الخامس من الفصل الثاني بمبحث مستقل ً. -
 – 9في ولية القضاء:
ل يصح إخبار القاضي بحكمه ً.أما التحكيم فل بد من
إبلغ المـحأتكمين بما أيح أ
كم به قبل انقضاء المجلس ،لنه ل
أيقأبل قوله بعد ذلك)ً.(3

1
2
3

((
((
((

رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين( ج  8ص ً.130
رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين( ج  8ص ً.131
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لحافظ الدين النسفي ج  7ص ً.48
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المطلب الثاني
الفرق بين التحكيم والفتاء
تعريف الفتاء اصطلحلا:
تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه)ً.(1
وعرفه الشيخ جادالحق علي جاد الحق بأنه) :بيان حكم الله
تعالى بمقتضى الدلة الشرعية على جهة العموم
والشمول() ً.(2واختار محمد سليمان عبدالله الشقر
التعريف التي) :هو إخبار بحكم الله تعالى من دليل شرعي
لمن سأل عنه في أمر نازل() ً.(3وأوضح الشقر سبب
اختياره لهذا التعريف بقوله) :الخبار بحكم الله تعالى من
غير سؤال هو :إرشاد،والخبار به عن سؤال في غير أمر
نازل :تعليم ً.(ً.ً.ً.
مح ي
وأي أ م
كم،
شت أكبه إفتاء المفتي بقضاء القاضي وحكم ال أ
لذلك اعتنى فقهاؤنا لبراز مواطن التشابه والفروق ومن
بينهم المام القرافي المالكي) ً.(4فالفتاء فيه :إخبار وبيان
مح ي
كم حكما ا بين
لحكم الله ،والتحكيم نتيجته أن أيصدر ال أ
الخصوم أيبين فيه حكم الله في منازعة الخصومً.

1

2

3

4

الموسوعة الفقهية الكويتية ،ج  32ص  ،20ونسبت التعريف إلى شرح
((
المنتهى ج  3ص  456وصفة الفتوى والمستفتي لبن حمدان ص ً.4
الفتاوى السلمية من دار الفتاء المصرية ج  1ص  9وزارة الوقاف -
((
المجلس العلى للشؤون السلمية القاهرة 1400هـ 1980-مً.
الفتيا ومناهج الفتاء لمحمد سليمان عبدالله الشقر ص  10 ، 9مكتبة
((
المنار السلمية الكويت الطبعة الولى 1396هـ 1976 -مً.
في كتابيه :الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق طباعة دار السلم
((
للطباعة والنشر القاهرة الطبعة الولى 1421هـ 2001 -م ،والحكام في تمييز
الفتاوى عن الحكام وتصرفات القاضي والمام للمام القرافي شهاب الدين أبي
العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي طباعة دار البشائر السلمية ،بيروت
الطبعة الثانية 1416هـ 1995 -مً.
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فالتحكيم والفتاء بينهما مشابهة وفروق ،فوجإه
الشبه :الخبار والبيان بالحكم الشرعي ً.وقال البهوتي:
)يجتمعان في إظهار حكم الشرع في الواقعة()ً.(1
ح أ
كم :إخبار عن
ويقول جاد الحق) :كل من الفتوى وال أ
الله ،ويجب على السامع اعتقاد ذلك ،ويلزم المكلف() ً.(2إل
أن بينهما فرقا ا من وجهين:
 – 1الفتوى :محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو
منع أو إباحةً.
 – 2الحكم :إخبار مآله النشاء واللزامً.
الفروق بين الفتاء والتحكيم:
 – 1التحكيم فيه إلزام الخصوم ،أما الفتاء فل إلزام
فيه) ً.(3لن الفتوى مجرد بيان حكم الشرع في الواقعة
المسئول عنها المفتي ،فليس فيها أو لها قوة إلزام ،ومع
ملزمة للمستفتي في الوجوه التية:
هذا تكون الفتوى أ
الول :التزام المستفتي بالعمل بالفتوىً.
الثاني :شروعه في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوىً.
الثالث :إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها
لزمتهً.
الرابع :إذا قصر جهده على الوقوف على حكم الواقعة
ت واحد لزمه الخذ بفتياهً.
مف ل
ولم يجد سوى أ
مفتيا ا آخر فإن توافقت فتواهما لزم العمل
أما إذا وجد أ
بها ،وإن اختلفا :فإن استبان له الحق في إحداهما لزمه
1
2
3

كشاف القناع ج  6ص ً.299
((
الفتاوى السلمية لدار الفتاء المصرية ،ج  ،1ص ً.20
((
انظر :إعلم الموقعين ج  1ص  38 ،36ج  4ص  264لشمس الدين أبي
((
عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية مطابع السلم القاهرة
الطبعة الرابعة 1388هـ 1968 -م ً.والحكام في تمييز الفتاوى من أحكام
وتصرفات القاضيً.
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العمل بها ،وإن لم يستبن له الصواب ولم يتيسر له
ت آخر كان عليه أن يعمل بقول المفتي الذي
الستيثاق بمف ل
تطمئن إليه نفسه في دينه وعمله لقول الرسول :
ت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك")ً.(1
"استف ك
معينين )الخصوم(
 – 2التحكيم يكون على أشخاص أ
مح ي
ملزم ،أما فتوى المفتي عامة غير
كم خاص أ
وحكم ال أ
ملزمة)ً.(2
مح ي
كم كقضاء القاضي إنشاء ل إخبار ً.أما
 – 3حكم ال أ
الفتاء فهو إخبار ل إنشاء ،والخبار يدخله التصديق
والتكذيب دون النشاء ً.ويقول القرافي) :(3حقيقة الحكم
الذي يقع للحاكم بقوله :إنه إنشاء إطلق أو إلزام في
مسائل الجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح
الدنياً.
 – 4الحكم يكون بلفظ منطوق ،أما الفتوى :تكون
بالقول أو الفعل أو الشارة)ً.(4
 – 5الحكام تكون في الواجبات والمحرمات
والمباحات ،ول تكون في المكروهات والمستحبات ،أما
الفتاء يكون في الحكام التكليفية الخمسةً.
وفي ذلك يقول جاد الحق علي جاد الحق :الحكام
الشرعية قسمان:
1
2

3
4

انظر :الفتاوى السلمية من دار الفتاء المصرية ج  1ص ً.21
((
انظر :إعلم الموقعين عن رب العالمين لبن الجوزية ج  ،1ص ،38
((
كشاف القناع ج  6ص ً.299
الحكام في تمييز الفتاوى من الحكام ،ص ً.33
((
الحكام في تمييز الفتاوى من الحكام للقرافي ص  ،195وانظر :مسلم
((
الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبدالشكور ج  2ص  ،235-234بكتاب
فواتح الرحموت للعلمة  /عبدالعلي محمد بن نظام الدين النصاري بكتاب
المستصفى من علم الصول للمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الناشر :دار
المعرفة للطباعة والنشر بيروت  -لبنان الطبعة الولى 1324هـً.
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الول :ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى ،فيجتمع
الحكمان ،كمسائل المعاملت من البيوع والرهون
واليجارات والوصايا والوقاف والزواج والطلقً.
الثاني :ما ل يقبل إل الفتوى كالعبادات وأسبابها
وشروطها وموانعها ،وتفارق الفتوى القضاء )التحكيم( في
أن الخير إنما يقع في خصومة يستمع فيها القاضي
مح ي
كم( إلى أقوال المدعي والمدعى عليه ويفحص الدلة
)ال أ
التي أتقام من بينة وإقرار وقرائن ويمين ً.أما الفتوى فليس
فيها كل ذلك ،وإنما هي واقعة يبتغي صاحبها الوقوف على
حكمها من واقع مصادر الحكام الشرعية) ،(1هـً.
أ
 – 6فالتحكيم يكون في المعاملت فقط ،والعبادات
كلها ل تدخل في التحكيم ً.أما الفتاء فيكون في المعاملت
والداب والعبادات،والذي يدخل في الفتاء من العبادات:
أسبابها كمواقيت الصلة ،ودخول شهر رمضان ،وشروط
صحتها :كصحة الصلة وبطلنهاً.
وقال القرافي في شرحه لحقيقة الحكم :ولقوله" :فيما
يقع فيه التنازع لمصالح الدنيا" :احتراز من مسائل
الجتهادات في العبادات ونحوها ،فإن التنازع فيها ليس
لمصالح الدنيا بل لمصالح الخرة ،فل جرم في حكم الحاكم
أص ا
ل (2)،هـً.
وقال في كتابه الفروق) :اعلم بأن العبادات كلها على
الطلق ل يدخلها الحكم البتة ،بل الفتيا فقط ً.(3)(ً.ً.ً.
ح أ
كم أيلزم المحكوم عليه قبوله والعمل به،
 – 7ال أ
وسواء اعتقده صوابا ا أم اعتقده خطأ ً.والفتيا بخلف ذلك ل
يلزم المستفتي قبولها والعمل بها ما لم يغلب على ظنه
1
2
3

((
((
((

الفتاوى السلمية من إصدارات دار الفتاء المصرية ج  1ص ً.21
الحكام في تمييز الفتاوى من الحكام ص ً.35
ج  4ص ً.424
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أنه صواب ً.ويدل على هذا الفرق :اللغة ،فإنهم نقلوا:
ح أ
كمة الدابة ،وهي لجامها الذي به يتمكن
)الحكم( من أ
راكبها من تصريفها ولو على خلف رغبتها ،ونقلوا) :الفتاء(
من الفتاء ،بمعنى :البانة)ً.(1
 – 8المفتي :ناقل ما وجد عنده وما استفاده من
النصوص الشرعية ً.أما الحاكم ينفذ ويمضي ما قضى به
موافقا ا للقواعد بين الخصوم ً.وقالوا :كل ما يتأتى فيه
الحكم تتأتى فيه الفتوى ول عكسً.
 – 9المفتي يفتي بالديانة – أي على باطن المر –
كم :يقضي على
ويدين المستفتي ً.أما القاضي والمح ك
الظاهر)ً.(2
مح ي
ح أ
كم :جزئي خاص ل يتعدى إلى غير
 – 10أ
كم ال أ
المحكوم عليه وله ً.أما فتوى المفتي :شريعة عامة تتعلق
بالمستفتي وغيرهً.
مح ي
كم يقضي قضااء معينا ا على شخص
فالقاضي وال أ
معين ،والمفتي يفتي حكما ا عاما ا كلياا :أن من فعل كذا
ترتب عليه كذا ،ومن قال كذا لزمه كذا)ً.(3
كم أن يفتي؟
مسألة :هل للمح ك
نظرا ا لن هذه المسألة لها ارتباط وثيق بموضوع بحثنا
فلبد من بيانها ،وقد تعرض لها الشيخ جاد الحق علي جاد
الحق في مقدمة الفتاوى السلمية تحت عنوان :هل
للقاضي أن يفتي؟
وخلصة القول :اجتهد الفقهاء في هذا الموضوع،
كم أن يفتي في المسائل المعروضة
والنتيجة :ليس للمـح ك

1
2
3

((
((
((

الفتيا ومناهج الفتاء للشقر ص ً.11
رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين( ج  8ص ً.39
أعلم الموقعين لبن الجوزية ج  1ص ً.38
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كم الفتاء فيما تثور فيه الخصومات أمامه
مح ك
إليه ،وأيكره لل أ
ليبتعد عن مظان التهم ،ويضمن حياده بين الخصوم)ً.(1
وقد تناول هذه المسألة العلماء الوائل منهم ابن
فرحون حيث يقول) :ل يفتي القاضي في مسائل القضاء،
وأما في غير ذلك فل بأس ،وكان سحنون إذا أتاه رجل
يسأله عن مسألة من مسائل الحكام لم أيجبه ،وقال :هذه
مسألة خصومة مع ابن يونس( )ً.(2
وروي بأن القاضي شريح حينما كان أيستفتى فيما يصح
أن ينظر أمام القضاء يقول) :أنا ل أقضي لكم ول أفتي()ً.(3

1
2
3

((
((
((

الفتاوى السلمية من دار الفتاء المصرية ج  1ص ً.22
تبصرة الحكام ج  1ص ً.29
كشاف القناع ج  6ص ً.322
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المطلب الثالث
الفرق بين التحكيم والصلح
تعريف الصلح اصطلحلا:
عقد يرتفع به النزاع بين الخصوم ،ويتوصل بها إلى
الموافقة بين المختلفين) ً.(1وجاء في المجلة العدلية) :(2عقد
يرفع النزاع بالتراضي وينعقد باليجاب والقبولً.
ولقد عرفنا بأن التحكيم :تولية خصمين أو أكثر تتوفر
محكما ا أو أكثر يصلحون للقضاء
فيهم أهلية التصرف أ
للفصل في خصومة الخصومً.
ومن خلل تعريف كل من الصلح والتحكيم نستطيع
الوقوف على أوجه التفاق والختلف بينهماً.
أول ل – أوجإه التفاق:
 – 1التحكيم والصلح يكونان باتفاق الخصومً.
 – 2التحكيم والصلح يهدفان إلى رفع النزاع وإنهاء
الخصومة بين المتنازعين والخصومً.
 – 3الصلح فيه التراضي في الصلح،والتحكيم فيه
ح أ
كمين ،فتوافقهما في
كم أو المـح ك
التراضي في اختيار ال أ
التراضيً.
ثانيا ل – الفرق بين التحكيم والصلح:
1

2

انظر :تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص  ،467البحر الرائق شرح كنز
((
الدقائق لحافظ الدين النسفي ج  7ص  ،434القناع حل ألفاظ أبي شجاع
للشربيني ج  1ص  ،279نهاية المحتاج للرملي ج  4ص  ،382كفاية الخيار في
حل غاية الختصار للحصني ج  1ص  167للمام تقي الدين أبي بكر بن محمد
الحسني الحصني الدمشقي الشافعي دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت  -لبنان،
الطبعة الثانية ،مغني المحتاج للشربيني ج  2ص  ،177المغني لبن قدامة ج  4ص
 ،527كشاف القناع للبهوتي ج  3ص  ،390التعريفات للجرجاني ،ص  221إتحاف
البرية بالتعريفات الفقهية ،د ً.يحيى مراد ص  110دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان
الطبعة الولى 1424هـ 2004 -مً.
شرح مجلة الحكام العدلية سليم رستم ص  827مادة ً.1531
((
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 – 1إن الفرق الساسي بينهما أن الصلح يتم بين
الخصوم أنفسهم أو من ينوب عنهم ً.أما التحكيم فإن
مح ي
حكم سواء
كم فيه يقوم بمهمة القاضي ،فأيصدر ال أ
ال أ
ي الخصم أم أبىً.
رض ي
 – 2التحكيم ينتج عنه حكم قضائي) ،(1أم الصلح فينتج
عنه عقد رضائي بين المتنازعين بإنهاء الخلفً.
 – 3التحكيم ل تنازل فيه عن حق ويتعهد الخصوم
مح ي
كم ً.والصلح يتم فيه تنازل أحد
بعرض خلفاتهم على ال أ
المتعاقدين أو كلهم عن حق أو بعض حق) ،(2أو تنازل عما
فيه مظنة حق بإنهاء خلفاتهمً.
مح ي
كم قد يجوز الطعن فيه بطرق الطعن
 – 4حكم ال أ
المقررة ،أما عقد الصلح ل يقبل الطعن فيه)ً.(3
 – 5أصل عقد التحكيم غير ملزم ،ولكل واحد من
مح ي
كم حكمه ً.أما
أطرافه أو الخصوم فسخه ما لم أيص ك
در ال أ
الصلح :عقد لزم) (4ل يحق لحد من أطرافه الرجوع عنه إل
برضا الجميع ،وجاء في المجلة العدلية" :إذا تم الصلح
فليس لواحد فقط من الفريقين الرجوع عنه")ً.(5

1

2
3

4
5

الموسوعة الفقهية ج  27ص  324وزارة الوقاف الكويتية الطبعة
((
الخامسة 1425هـ 2004 -مً.
الموسوعة الفقهية الكويتية ج  27ص ً.324
((
انظر :شرح مجلة الحكام العدلية ،سليم رستم ص  ،845والموسوعة
((
الفقهية الكويتية ج  27ص ً.355 ،325 ،324
الموسوعة الفقهية الكويتية ج  27ص ً.355
((
شرح مجلة الحكام العدلية ،سليم رستم ص  845مادة )ً.(1556
((
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الفصل الثاني
أركان التحكيم وشروط صحته
وفيه خمسة مباحث:
:
المبحث الول
مح ي
كم(ً.
ال أ
المبحث الثاني :
المبحث الثالث :
:
المبحث الرابع
المبحث الخامس :

أركان التحكيم )تولية
شروط
شروط
شروط
شروط
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المتداعيينً.
مح ي
كم وصحة وليته.
ال أ
موضوع التحكيمً.
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المبحث الول
أركان التحكيـــــم
عيرفنا التحكيم بأنه" :تولية خصمين أو أكثر تتوفر فيهم
مح ي
كما ا أو أكثر يصلحون للقضاء للفصل في
أهلية التصرف ،أ
خصومة الخصوم"ً.
والتحكيم له أركان وشروط ،ل يتم إل بها ،وقبل تناولنا
للركان والشروط كل في مبحثه يتطلب منا بيان معنى
الركن والشرط في الصطلحً.
فالركن اصطلحا ا) :(1ما يتم به الشيء وهو داخل فيه،
وقيل :ما ل وجود للشيء إل به ً.ويطلق على جزء من
الماهية ،كقولنا" :القيام ركن الصلة" ،ويطلق على جميعهاً.
وقيل :ركن الشيء ما يتم به ،وهو داخل فيه ،بخلف
شرطه وهو خارج عنهً.
أما الشرط اصطلحا ا "عند الصوليين") :(2فقد قسم
الصوليون الحكم الشرعي إلى قسمين :تكليفي ووضعي،
واعتبروا الشرط من أقسام الحكم الوضعي وقالوا:
الشرط اصطلحاا :ما يلزم من عدمه العدم ،ول يلزم
من وجوده وجود ول عدم لذاته)ً.(3
وقالوا :الصحيح اصطلحاا) :ما يتعلق به اعتداد في
العبادات ،ونفوذ في المعاملت()ً.(4

1

2
3
4

القاموس المبين في اصطلحات الصوليين ،د ً.محمود حامد عثمان ص
((
 131دار الحديث القاهرة الطبعة الولى 1421هـ 2000 -م ،التعريفات للجرجاني
ص ً.187
تسهيل الوصول إلى فهم علم الصول ص ً.8
((
المرجع السابق ص ً.12
((
تسهيل الوصول إلى فهم علم الصول ص ً.13
((
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وعكس الصحيح :الفاسد ،وتعريف الفاسد اصطلحاا:
)ما ل اعتداد به في العبادات ،ول نفوذ له في المعاملت(
) ،(1ويرادف الفاسد :الباطل عند أبي حنيفة)ً.(2
وبعد هذا التوضيح المختصر لمعنى الركن والشرط
نأتي لبيان أركان التحكيم من خلل تعريفنا للتحكيم-:

أركان التحكيم:
للتحكيم أربعة أركان هي :الصيغة ،المـحتكمان،
ح ي
كم ،موضوع التحكيمً.
م أ
ال أ
" – 1التولية" :وهي معنى من معاني الصيغة ،أي:
اليجاب والقبول ،سواء كان باللفظ أو بالكتابة أو الشارة
أو غيرها - ،وسيأتي بيان ذلك في المبحث القادم شرط
الصيغة ً. -
" – 2خصمين أو أكثر" :هم أطراف النزاع الخصوم،
ح ي
كم
وهم :المـحت ك
م أ
كمون ،وهم ترجمان الصيغة في اختيار ال أ
أو المـح أ
كمين ،فالخصوم هم الذين تصدر منهم الصيغة:
اليجاب والقبولً.
ح ي
مح ي
كم هو الشخص الذي أيسأند
م أ
كم أو أكثر" :وال أ
 "–3أ
ح م
كمً.
إليه النظر في المنازعة لصدار ال أ
" – 4الخصومة" :هي موضوع النزاع الذي يتم التفاق
ح م
كم فيهً.
عليه بين أطراف النزاع – الخصوم – لصدار ال أ
فهذه أركان أربعة للتحكيم ،ول يتم اتفاق أو عقد
التحكيم بدون أي ركن من الركان الربعة المذكورة ،ول
يتم التحكيم إل بهذه الركان ،ول أيتصور انعدام أحد الركان
المذكورة ويتم انعقاد التحكيمً.
1
2

((
((

المرجع السابقً.
المرجع السابقً.
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والفقهاء لم يذكروا أركانا ا للتحكيم سوى ركن الصيغة
المتضمنة :اليجاب والقبول ،وقالوا" :اللفظ الدال عليه،
ح ي
ح أ
كمناك في كذا مع
كماا ،أو أ
مثل :احكم بيننا ،أو جعلناك أ
ح ي
كم ،وإذا لم يقبل لم يجز حكمه إل بتجديد
م أ
قبول ال أ
التحكيم ً.(1)"ً.ً.ً.
وأقول :إن الفقهاء الوائل اقتصروا على كذكر الصيغة
واعتبروها ركن التحكيم ،وذلك لما جرت عادتهم من الخذ
بجوامع الكلم ،وقولهم :إن ركن التحكيم هو الصيغة الدالة
عليه ،فالصيغة تتضمن اليجاب والقبول ،معتبرين بأن هذه
الصيغة تستلزم أن تتضمن العاقدين اللذين تصدر منهما
الصيغة ،والتي تتضمن الموضوع محل العقد ،ولبد من توفر
شروط لكل ركن أو محل عقد!ً.

1

انظر :رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين( ج  8ص -125
((
 ،126البحر الرائق شرح كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي ج  7ص ً.41
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المبحث الثاني
شروط التولية )الصيغة(
المراد بالتولية :الصيغة المتضمنة اليجاب والقبول
كباقي العقود ،وأيعتبر اليجاب والقبول العنصر الساسي
في كافة العقود ،ول يكون للعقد وجود معتبر شرعا ا بل
صيغة وما لم تتوفر فيه شروط ثلثة) ،(1وهي:
 – 1أن يكون كل من اليجاب والقبول صادرين من
شخص مميزً.
 – 2أن يتوافق اليجاب والقبول على شيء واحدً.
 – 3يشترط لنعقاد العقد :اتصال القبول باليجاب في
ا
س
مجلس العقد إن كان الطرفان حاضرين معا ،أو في مجل ل
علم الطرف الغائب باليجاب ،أي :توافق اليجاب والقبول
من جميع الوجوه ،فإذا خالفه ل أيعتبر قبول ا فل ينبرم به
العقد ،والمخالفة ل أتبطل العقد بل يصلح لن أيبنى عليها،
مخالف أيعتبر إيجابا ا جديدا ا)ً.(2
فالقبول ال أ
وينعقد العقد بثلثة أمور ،وهي:
 – 1بالقول وبما ينوب عنه :الشارةً.
 - 2بالرسالة والكتابةً.
 - 3بالفعل )المعاطاة(ً.
وبيان تفصيل ذلك:
أ  -انعقاد العقد بالشارة من غير القادر على
الكلم:
ينعقد العقد بالشارة من غير القادر على الكلم ،أما
القادر على الأنطق :فل تنفع إشارته باليجاب أو القبول في
1

2

الفقه السلمي ،مدخل لدراسة نظام المعاملت فيه ،د ً.محمد يوسف
((
موسى ص ً.323
المرجع السابق ص ً.329
((
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انعقاد العقد ،بل عليه أن أيعبر بلسانه لفظا ا أو كتابة ،وإل لم
ينشأ العقد بإشارته عند الحناف) (1والشافعية) ،(2لن
الشارة مهما تكن دللتها على الرادة ،ل أتفيد اليقين الذي
يفيده التعبير اللفظي أو الكتابةً.
وجاء في المجلة العدلية" :كما يكون اليجاب والقبول
بالمشافهة يكونان بالمكاتبة أيضا ا ويكونان أيضا ا في الرسالة
 ،(3) "ً.ً.ً.ونصت المادة )" :(174ينعقد البيع بالشارة
المعروفة للخرس") ،(4والمادة ) (70تقول" :إشارة
الخرس المعهودة كالبيان باللسان")ً.(5
ب – انعقاد العقد بالرسالة والكتابة:
فإذا حمل الرسول أو البريد اليجاب من طرفيه حينئذ
أيعتبر مجلس العقد هو المجلس الذي ب أملغ فيه الرسول ،أو
سل إليه ،فأأيشترط اتحادهً.
مر أ
الكتاب إلى ال أ
فإذا كتب الموجب إيجابه للطرف الخر في كتاب ،أو
أرسل له به رسو ا
ل :وجب عليه – إن أراد – أن يقبل فور
علمه بذلك ،أو بعد أبرهة يتروى فيها بشرط أل يبرح
مجلسه ،فإن ترك المجلس أو صدر منه ما يدل على
العراض عن اليجاب ،كان قبوله بعد هذا ل قيمة له ول
اعتبار ً.(6)ً.ً.ً.

1
2
3
4
5
6

((
((
((
((
((
((

بدائع الصناءع ج  4ص 55
مغني المحتاج ج  2ص ً.17
شرح المجلة العدلية ،سليم رستم باز ص ً.78
شرح المجلة العدلية ،سليم رستم باز ص ً.79
شرح المجلة العدلية ،سليم رستم باز ص ً.49
الفقه السلمي مدخل لدراسته د ً.محمد يوسف موسى ص ً.332
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وجاء في الهداية) ،(1وشرح فتح القدير)" :(2والكتاب
كالخطاب ،وكذا الرسال ،حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب
وأداء الرسالة" هـً.
وفي المجلة العدلية)" :(3كما يكون اليجاب والقبول
بالمشافهة يكونان بالمكاتبة أيضاا ،ويكونان أيضا ا بالرسالة"،
ونصت المادة )" :(69الكتاب كالخطاب")ً.(4
جإـ  -انعقاد العقد بالفعل:
أي ينعقد العقد بفعل يصدر من المتعاقدين ،وعند
الشافعية) :ل يجوز العقد إل بالقول أو ما قام مقامه عند
العجز عنه كإشارة الخرس ،أو كتابته() (5هـً.
ويقول ابن تيمية ً.ً.ً." :إنها )أي العقود( تصح بالفعال
كالمبيعات بالمعاطاة ،وكالوقف في مثل من بنى مسجداا،
سيبل أرضا ا للدفن ،أو بنى
وأكذن للناس في الصلة فيه ،أو أ
سيبلها للناس  ً.ً.ً.ونحو ذلك ،فإن هذه العقود لو لم
مطهرة و أ
تنعقد بالفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس ،ولن
الناس من لدن النبي  إلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في
مثل هذه الشياء بل لفظ ،بل الفعل الدال على
المقصود")ً.(6

1
2
3
4
5
6

الهداية شرح بداية المبتدي أول كتاب البيوع ج  3ص ً.17
((
شرح فتح القدير لبن الهمام ج  5ص ً.79
((
شرح المجلة العدلية ،سليم رستم باز ص ً.78
((
شرح المجلة العدلية ،سليم رستم باز ص ً.78
((
نهاية المحتاج للرملي ج  3ص ً.4
((
فتاوى ابن تيمية ج  ،3ص  253-252الفتاوى الكبرى دار القلم للطباعة
((
والنشر والتوزيع الطبعة الولى 1407هـ 1987 -مً.

94

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

المبحث الثالث
كمين(
محت ك
شروط المتداعيين )ال أ
المتداعيان :مثنى متداعي من الدعاء ،ادعى ،يدعي،
ادعاءً.
والمتداعي :اسم فاعل من ادعى الشيء ،والمعنى:
الطلب والتمني والزعم ،وهو إنسان يطلب إثبات حق على
مح ي
كم) ،(1وجاء في المعجم
الغير في مجلس القاضي أو ال أ
مخاصم)ً.(2
مدعى عليه :ال أ
الوسيط :المدعي ،ال أ
والمراد بالمتداعيين في بحثنا هما :المدعي ،والمـدعى
عليه ً.وأيعتبر المدعي والمـدعى عليه من أركان الدعوى
التي أيقصد بها طلب الحق لحدهما أمام القاضي أو
ح أ
مح ي
كم(ً.
كم )ال أ
ال أ
وعيرف الفقهاء كل ا من المدعي والمـدعى عليه بعدة
تعريفات نكتفي بذكر التي:
مدعى :هو من لم يترجح قوله بمعهود أو أصلً.
ال أ
والمـدعى عليه :عكسه ،والمعهود :هو العرف والعادة
والغالب)ً.(3
وأشار ابن قدامة) :(4بأن اشتقاق تعريف المـدعى
والمـدعى عليه من تعريف الدعوى نفسها ،فالمدعي :هو
أمنشئ الدعوى ،وهو من يضيف إلى نفسه استحقاق شيء
على الخر ،وإذا سكت ترك ً.والمدعى عليه :هو من
توجهت ضده الدعوى ،وهو من يضاف استحقاقه شيء
عليه وإذا سكت لم أيترك ،هـً.
1

2
3
4

انظر :لسان العرب ج  4ص  ،359المصباح المنير ص  ،103المعجم
((
الوسيط ص  ،310التعريفات للجرجاني ص ً.174
ص ً.310
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.98
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.272
((
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مدعي والمدعى عليه:
ومن تعريفات ال أ
مدعي :هو من أيطالب غيره بحق يذكر استحقاقه
ال أ
عليه)ً.(1
مدعى عليه :من يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه
وال أ
عليه)ً.(2

فالمقصود بالمتداعيين :الشخاص الذين يزعمون أن
لهم حق) ،(3ويطالبون بإنهاء الخصومة)ً.(4
ولما كان موضوعنا عن التحكيم ،فل بد من القول بأن
كمين فهم أطراف النزاع ،وهم
حت أ ك
م م
الصل أن نتحدث عن ال أ
المتداعونً.
مون ً.حيث إن
حت أ ك
م أ
م م
حك ب أ
كمون أو ال أ
متداعون هم :ال أ
فال أ
ح أ
كم هو الذي يطلب
حت أ ك
حت أ ك
م م
كم مشتقة من أ
م م
كم ،وال أ
كلمة ال أ
ح أ
ح أ
كمً.
حت أ ك
كم :اسم فاعل من أ
م م
التحكيم ويختار ال أ
كم ،وال أ
ح ب
كم وتطلقان على من
حت أ ك
م أ
م م
كم( :ال أ
ويرادف كلمة )ال أ
أ )(5
كم والمتداعي
ح
حت أ ك
م م
طلب التحكيم واختار ال أ
كم  ً.فال أ
)المدعي والمتداعى عليه( في التحكيم يشتركان في أن
كل ا منهما يتضمن طلب الفصل في الخصومة وإنهاء
كمون على التحكيم فإن
المنازعة ً.وحينما يتفق المـحت أ ك
ح أ
كم بينهم) ،(6ومن
إرادتهم تتفق ،ويرتضون على اختيار أ
1
2
3
4
5

6

انظر :بدائع الصنائع ج  6ص  ،224كشاف القناع ج  4ص ً.227
((
انظر :بدائع الصنائع ج  6ص  ،224كشاف القناع ج  4ص ً.227
((
المنجد في اللغة والعلم ص ً.216
((
المصباح المنير ص ً.103
((
انظر :لسان العرب لبن منظور ج  3ص  ،272المصباح المنير ص -78
((
 ،79مختار الصحاح ص  ،91المعجم الوسيط ص  ،212المنجد في اللغة والعلم
ص ً.146
شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص ً.406
((
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خلل عرض حججهما يكون منهما المدعي والمدعى عليهً.
ويعتبر الفقهاء بأن طرفي التحكيم :المتداعيان ،أي:
كم إن كان واحدا ا
مح ي
ح أ
محت ك
كمين ،وال أ
كم :هو ال أ
الشخاص ال أ
أو أكثرً.
مح ي
كم هما العنصران الساسيان في ولية
حت أ ك
م م
كم وال أ
وال أ
سلطة التحكيم وأهم أركانه ً.وقد حدد ي الفقهاء أهلية
العنصرين المذكورين للتحكيم ممثلة بشروط يجب توفرها
في كل واحد منهما ،وكما ذكر الفقهاء قاعدة عامة شاملة
تنص" :كل من يملك حرية التصرف في حقوقه يجوز له أن
يحتكم فيما يصح له ترك حقه فيه من الموال وما في
معناها")ً.(1
كمين والمدعين
محت ك
فالتحكيم والدعاوى :تصرف من ال أ
يترتب عليه أحكام شرعية ،أيشترط في كل منهما شرطان:
شرط الهلية ،وشرط الصفةً.
الشرط الول – الهلية:
اختلف الفقهاء في اشتراط الهلية في كل من المدعي
والمدعى عليه في التحكيم على القوال التية:
 – 1فذهب الحناف :إلى عدم جواز تحكيم الصبي وغير
العاقل والمحجور عليه ،وقالوا" :ل يجوز للصبي المميز
المأذون له أن يرفع الدعوى وأن يكون مدعى عليه")ً.(2

1
2

التاج والكليل شرح مختصر خليل ج  6ص ً.612
((
درر الحكام ،شرح مادة  1616ج  4ص  ،157شرح المجلة العدلية سليم
((
رستم باز ص ً.909
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وجاء في البحر الرائق" :أن يكون )المتداعي( :عاقل ا
رشيدا ا غير محجور عليه فيما يتعلق بالسفه) (1والعته")ً.(2
 – 2أما المالكية :فهم يعتبرون السفه مانعا ا من
التصرف في التحكيم ،ويشترطون توفر أهلية المتداعين
للقيام بالتصرفات الشرعية) ،(3وقال المالكية)ً.ً.ً." :(4
المحجور عليه بسفه ل يصح تحكيمه إذا كان يضر
بغرمائه  ،"ً.ً.ً.لكنهم أيفرقون بين المدعي والمدعى عليه)،(5
فالمدعي ل يشترطون فيه الرشد وتصح الدعوى من
السفيه والصبي ،ول يشترطون أن يكون مأذونا ا لهً.
وقال ابن فرحون)" :(6ليس للحاكم أن يسمع الدعوى
على من ل يصح إقراره ومن ليس أهل ا أيطالب له بحقه،
ممثله :ولي أو وصي ً."ً.ً.ً.
 – 3الشافعية :اشترطوا الهلية في التصرف
المتداعيين) ،(7واستثنوا حالت حيث يقول الشربيني)ً.ً.ً." :(8
أن يكون مكلفا ا لن التكليف هو المحل" ،وجاء في الم):(9
"ولو جن أحد المحتكمين بعد التحاكم وقبل إصدار الحكم
1

2
3
4
5

6
7
8
9

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية )السفه( اصطلحا ا عند الجمهور هو:
((
التبذير في المال والسراف فيه ول أثر للفسق والعدالة فيه ،والراجح عند
الشافعية أنه :التبذير في المال والفساد فيه وفي الدين معا ا وهو قول لحمد ج 25
ص ً.47
البحر الرائق كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي ج  7ص ً.41
((
تبصرة الحكام لبن فرحون ج ص ً.107
((
حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ج  2ص ً.513
((
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لبي عبدالله محمد بن محمد بن
((
عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب ج  6ص  127دار الرشاد الحديثة الدار
البيضاء الطبعة الثالثة 1412هـ 1992 -م ،وحاشية الدسوقي ج  4ص ً.192
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.107
((
انظر :مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.407
((
المرجع السابقً.
((
الم للشافعي ج  5ص  209للمام أبي عبدالله محمد بن إدريس
((
الشافعي مع مختصر المزني دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبنان
الطبعة الولى 1400هـ 1980 -مً.
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مح ي
كم عن الحكم حتى يعود إليه عقله فأيجدد
امتنع ال أ
التحكيم"ً.
ويقول الشربيني)" :(1ل تسمع الدعوى على المحجور
عليهم فيما يصح إقرارهم به ،فتسمع الدعوى بالقتل على
السفيه"ً.
 – 4الحنابلة :اشترطوا على المتداعيين أن يكونا أهل ا
للقيام بالتصرفات الشرعية) ،(2وأجازوا قبول الدعوى على
السفيه فيما يؤخذ به ،وفي ذلك يقول البهوتي" :تصح
الدعوى على السفيه فيما يؤخذ به حال سفهه ،فتصح عليه
دعوى الطلق والقذف")ً.(3
والخلصة :الكل متفق على أن الهلية شرط أساسي
ل من المدعي والمدعى عليهً.
في ك ل
الشرط الثاني – الصفة:
كم أصيل ا عن
والمقصود بشرط الصفة :أن يكون المـحت ك
نفسه أو اكتسب صفة تؤهله بالتصرف والقيام بإجراء
التحكيم كوكالة) (4أو وصاية)ً.(5
وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط إلى القوال التية:
 – 1الحناف :يرون بأن الصيل الذي توفرت فيه أهلية
كمين
التعاقد يصح أن يكون أحد المتعاقدين أي أحد المـحت ك
اللذين يطلبا التحكيم أو يباشران إجراءاته ،وإن لم يكن
أصيل ا ل يحق له التصرف بالتحكيم إل بإذن الصيل ،فقد
جاء في الهداية" :إل أن يرضى الموكل بتحكيمه معهما "ً.ً.ً.
1
2
3
4

5

مغني المحتاج للشربيني ج  1ص ً.408 ،403 ،110
((
كشاف القناع للبهوتي ج  6ص ً.384
((
المرجع السابقً.
((
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عرفها الحناف :إقامة الغير مقام
((
نفسه في تصرف جائز معلوم ج  45ص ً.5
اصطلحاا :هي المر بالتصرف بعد الموت ً.انظر :الموسوعة الفقهية
((
الكويتية ج  343ص ً.167
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) ،(1ويقول ابن الهمام)" :(2ل يجوز تحكيم العبد ،ويجوز
تحكيم المكاتب والعبد المأذون كالحر ،وتحكيم الذمي ذميا ا
ليحكم بينه وبين ذمي يجوز"ً.
 – 2المالكية  :يرون بأنه ل عبرة إل بتحكيم الصيل،
وقالوا" :كل من يملك حرية التصرف في حقوقه يجوز له
أن يحتكم فيما يصح له ترك حقه فيه من الموال وما في
معناها")ً.(3
 – 3الشافعية والحنابلة :ل يجيزون التحكيم إل بالصيل
أو بإذن موكله ،ول لولي أيلحق بموليه ضرر ،فقد قال
البلقيني" :ول يجوز لوكيل من غير إذن موكله تحكيم ،ول
لولي إن أضر بموليه ،وكوكيل مأذون له في التجارة،
وعامل قراض ومفلس إن أضر غرماء ،ومكاتب إن أضر
به") ،(4ونقل الشربيني) (5مضمون هذا القول ً.كما أشار
البهوتي) (6إلى هذا الشرطً.
وخلصة القول :أيشترط أن يكون المتداعيان للتحكيم
كشرط كل عقد أيتخذ في المعاملت وأن يكون كل واحد
منهما :بالغاا ،عاق ا
ل ،رشيداا ،وأن ل يكون محجورا ا عليه فيما
يتعلق بسفه أو جنونً.

1
2
3

4
5
6

شرح فتح القدير )الهداية( ج  6ص ً.409
((
شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص ً.409
((
انظر :التاج والكليل شرح مختصر خليل ج  6ص  112لبي عبدالله محمد
((
بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق هامش كتاب مواهب الجليل
لشرح مختصر خليل دار الفكر الطبعة الثانية1398 ،هـ 1978 -مً.
نهاية المحتاج للرملي ج  8ص ً.242
((
انظر :مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.379
((
انظر :كشاف القناع للبهوتي ج  6ص ً.385 – 382
((

100

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

المبحث الرابع
شروط المـح ي
كم وصحة وليته
أ
شرع التحكيم لنهاء المنازعات والخصوم وهو كالقضاء
)(1
مح ي
كم أدنى
الذي هو من أهم الوليات وأخطرها  ،وال أ
ي بحكمه
مرتبة عن القاضي لقتصار حكمه على من رض ي
)(2
مح ي
كم بمنزلة القاضي لمكانة
وعموم ولية القاضي  ،فال أ
حكمه وتأثيره)ً.(3
كم للتحكيم اتخذ الفقهاء شروطا ا
ح ي
م أ
ولصحة ولية ال أ
ح ي
كم لصحة ولية التحكيم،
م أ
وصفاتا ا لبد من توفرها في ال أ
)(4
ح ي
كم أهلية القضاء ،وهذه الشروط
م أ
وقالوا  :أيشترط في ال أ
إجمال ا هي :السلم ،البلوغ ،العقل ،الذكورة ،العدالة،
البصار ،الكلم ،السمع ،العلم "الفقه والجتهاد" ،الكتابة،
الكفايةً.
الشرط الول – السلم:
ل يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي إن ح أ
كمه
)(5
ح ي
مه على جميع
كم المسلم يمضي أ
م أ
حك م أ
المسلمون  ،فال أ
جع أ أ
ل
ن يأ م
أطراف النزاع ،والسلم يعلو لقوله تعالى ً.ً.ً. :وأل أ م
ه ل كل م أ
سكبيل ،(6)فتحكيم الكافر على
مؤ م ك
ن أ
ن ع أألى ال م أ
الل ي أ
مكني أ
ري أ
كافك ك
المسلم يتناقض مع مدلول هذه الية ً.وهذا الشرط متفق
عليه بين جميع الئمة) ً.(7ولكون السلم شرطا ا في جواز
1
2
3
4
5

6
7

بدائع الصنائع للكاساني ج  3ص ً.7
((
شرح العناية )الهامش( ج  6ص ً.406
((
معين الحكام ص ً.25
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.478
((
شرح العناية )الهامش لفتح القدير( ج  6ص  ،407وشرح فتح القدير لبن
((
الهمام ج  6ص ً.406
سورة النساء آية ً.141
((
انظر :الم للشافعي ج  8ص  109 ،104 ،103 ،102طبعة دار الوفاء
((
بالمنصورة ،الطبعة الولى1422 ،هـ 2001 -مً.
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الشهادة) ،(1وقال أبو حنيفة) :يجوز أن يتقلد الكافر القضاء
بين أهل دينه()ً.(2

الشرط الثاني – البلوغ:
ل يجوز أن يتولى القضاء الصغير ،ولو كان مميزاا،
وباتفاق الئمة الربعة) (3أن البلوغ شرط صحة التحكيم ،لن
الصبي غير مكلف ،ول تنعقد تصرفاته عن نفسه ،فمن باب
أولى أل تنعقد على غيره ،وشهادة الصغير ل أتقبل فتحكيمه
أو قضاؤه كذلك)ً.(4
الشرط الثالث – العقل:
مجمع عليه) ،(5ول يجوز تقليد المجنون
وهو شرط أ
)التحكيم( لنه فاقد وسيلة الدراك،والسفيه كذلك إن كان
مولى عليه)ً.(6
الشرط الرابع – الذكورية:
اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في ولية التحكيم
بنااء على اختلفهم في اشتراطها في ولية القضاء على
القوال التية:

1
2
3

4
5
6

الحكام السلطانية للماوردي ص ً.65
((
المرجع السابقً.
((
بدائع الصنائع ج  9ص  ،85تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص  ،18مغني
((
المحتاج ج  4ص  ،375المغني لبن قدامة ج  9ص ً.19
الحكام السلطانية للماوردي ص ً.65
((
الحكام السلطانية للماوردي ص ً.65
((
حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج  4ص ً.200
((
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 – 1جمهور الفقهاء) (1يقولون الذكورية شرط في ولية
التحكيم ،وقد ذكر الماوردي) (2نقص المرأة عن رتب الولية
وإن تعألق بقولها أحكامً.
 – 2الحناف) (3يقولون بجواز تحكيم المرأة فيما تصح
كم( فيما ل تصح فيه
فيه شهادتها ول يجوز أن تقضي )أتح ك
شهادتهاً.
 – 3انفرد ابن جرير الطبري) (4وابن حزم) (5وقال:
)يجوز قضاء المرأة في جميع الحكام(ً.
جا أ
ل
وأدلة جمهور الفقهاء على رأيهم قوله تعالى :البر أ
ض أ
م ع أألى
ه ب أعم أ
ما فأ ي
مو أ
ن ع أألى الن ب أ
ضه أ م
ل الل ي أ
ساكء ب ك أ
وا أ
قأ ي
ض  ً.(6)ً.ً.ً.وقال الماوردي في بيان معنى هذه الية :يعني
ب أعم ل
"في العقل والرأي ،فلم أيجز أن أيقمن على الرجال")ً.(7
وعلل الحناف لرأيهم بإجازة قضاء "تحكيم" المرأة
بقولهم :إن المرأة من أهل الشهادة وأهلية القضاء بأهلية
الشهادة لكنها ل تقضي في القصاص والحدود إذ ليس لها
شهادة فيهما)ً.(8

1

2
3

4

5
6
7
8

انظر :بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص  ،86تبصرة الحكام لبن فرحون ج
((
 1ص  ،18مغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،375نهاية المحتاج للرملي ج  8ص
 ،238المغني لبن قدامة ج  9ص ً.39
الحكام السلطانية للماوردي ص ً.65
((
بدائع الصنائع ج  9ص  86وأذكر في بداية المجتهد ،بداية المجتهد ونهاية
((
المقتصد ج  2ص  ،460أدب القاضي للماوردي ج  1ص  ،626سبل السلم ج 4
ص ً.123
الحكام السلطانية للماوردي ص  ،65وذكر القرطبي قول الطبري :على
((
الطلق ج  2ص  460بداية المجتهدً.
المحلى لبن حزم ج  11ص ً.631
((
سورة النساء آية ً.34
((
الحكام السلطانية للماوردي ص ً.65
((
المبسوط للسرخسي ج  16ص  ،115-114بدائع الصنائع للكاساني ج 9
((
ص  ،86بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقرطبي )محقق( ج  6ص ً.211
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واحتج ابن جرير لقوله بقوله :إن المرأة يجوز أن تكون
مفتية فيجوز أن تكون قاضية ً.أما ابن حزم فاحتج بما روي
أ
عن عمر بن الخطاب  أنه ولى الشفاء امرأة من قومه في
السوق)ً.(1
والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء،
حيث إن دليلهم:
جا أ
ن ع أألى
مو أ
 – 1من القرآن ،قوله تعالى :البر أ
وا أ
ل قأ ي
ضه أ م أ
ض أ
ض ً.(2)ً.ً.ً.
ه ب أعم أ
ما فأ ي
الن ب أ
ل الل ي أ
ساكء ب ك أ
م ع ألى ب أعم ل
 – 2من السنة ،ما رواه البخاري عن أبي بكر الصديق 
أن النبي  قال" :ولن يفلح قوم ويلوا أمرهم امرأة")ً.(3
 – 3ولنه لم يثبت) (4بأن النبي  عين امرأة واحدة
للقضاء وقد اختار قضاة كثيرين في حياتهً.
الشرط الخامس – العدالة:
قبل أن نذكر آراء الفقهاء في اشتراط العدالة في
مح ي
در بنا أن نوضح مفهوم العدالة ً.فالعدالة لغة:
كم أيج أ
ال أ
الستقامة) ،(5والتوسط) ً.(6وفي اصطلح الفقهاء على النحو
التي:
 – 1عند الجمهور كما يقول القرطبي) :هي صفة زائدة
على السلم ،وهو أن يكون )العدل( ملتزما ا لواجبات
الشرع ومستحباته مجتنبا ا للمحرمات والمكروهات()ً.(7
1
2
3

4
5
6
7

المحلى لبن حزم ج ً.631 11
((
سورة النساء آية ً.34
((
صحيح البخاري كتاب المغازي باب كتابة  إلى كسرى وقيصر رقم ،4225
((
وكتاب الفتن فتح الباري ج  8ص  ،126كتاب الفتن باب رقم  7099فتح الباري ج
 13ص ً.3
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.39
((
التعريفات للجرجاني ص ً.241
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.427
((
بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقرطبي )محقق( ج  6ص ً.211
((
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رف
 – 2عند الحناف :فقد أنقل عن أبي يوسف أيع ك
مصرك على
العأ م
دل بقوله ً.ً.ً.) :مجتنبا ا عن الكبائر غير أ
الصغائر ،ويكون صلحه أكثر من فساده ،وصوابه أكثر من
خطئه()ً.(1
ويقول الكاساني) :فقد اختلفت عبارات مشايخنا
متعارفة )شرعاا( وذكر
رحمهم الله في ماهية العدالة ال أ
)(2
قائ ا
دل :من لم أيطعن في بطن ول فأمرج(ً.ً.ً. ،
ل :العأ م
وبعضهم قال) :من ل أيعرف جريمة في دينه (3)(ً.ً.ً. ،ومنهم
من يقول) :من غلبت حسناته سيئاته  ،(4)(ً.ً.ً.وبعضهم يقول:
) ً.ً.ً.من يجتنب الكبائر وأدى الفرائض وغلبت حسناته
سيئاته()ً.(5
 – 3وعند المالكية :فقد قال القرافي) :العدل من
مجتنب الكبائر ،ويحافظ على
كانت الطاعة أكثر حاله وهو أ
ترك الصغائر ،يستعمل المروءة التي تليق بمثله في دينه
ودنياه()ً.(6
 – 4الشافعية قالوا :العدالة شرعاا) :استواء أحواله في
دينه ،واعتدال أقواله وأفعاله ،أداء الفرائض بسننها،
واجتناب المحارم بأن ل يأتي لكبيرة ،ول أيدمن على
صغيرة ،وذا مروءة()ً.(7
وجاء في تدريب الراوي تعريف العدالة) :السلم،
والبلوغ ،والعقل ،سليما ا من أسباب الفسق والمروءةً.

1
2
3
4
5
6
7

((
((
((
((
((
((
((

تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص ً.186
بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص ً.15
المصدر نفسه ج  9ص ً.17
المصدر نفسه ج  9ص ً.17
المصدر نفسه ج  9ص ً.18
الذخيرة في فروع المالكية للقرافي ج  8ص ً.184
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.427
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دل بالوقوف
والمروءة :آداب نفسانية تحمل صاحبها العأ م
على محاسن الخلق وجميل العادات()ً.(1
وعيرف الماوردي العدل بقوله) :أن يكون صادق
اللهجة ،ظاهر المانة ،عفيفا ا عن المحارم ،متوقيا ا المآثم،
بعيدا ا من الريب مأمونا ا في الرضا والغضب ،مستعمل ا
لمروءة مثله في دينه ودنياه ،فإذا تكاملت فيه فهي العدالة
التي تجوز بها شهادته ،وتصح بها وليته ،وإن انخرم منها
منع من الشهادة والولية ،فلم أيسمع له قول ،ولم
وصف أ
ينفذ له حكم ،هـ()ً.(2
وبعد هذا العرض لمفهوم العدالة عند الفقهاء فإنهم
مح ي
كم على قولين هما:
اختلفوا في اشتراطها في ال أ
القول الول :ذهب جمهور الفقهاء المالكية)،(3
والشافعية) ،(4والحنابلة) (5على أن العدالة شرط يجب
مح ي
كم – لن الفاسق ليس من أهل
توفرها في القاضي – ال أ
الشهادة فل يصح أن يتولى القضاء أو التحكيمً.
القول الثاني :للحناف) (6الذين يرون بأن العدالة
ليست شرطا ا لولية التحكيم وهي صفة كمال ،والفاسق
عندهم من أهل الشهادة ،فيصح تحكيمهً.
وقال أبو حنيفة) :يكفي في العدالة ظاهر السلم وأل
أتعلم منه جرحة()ً.(7

1
2
3
4
5

6
7

((
((
((
((
((
ً.295
((
((

تدريب الراوي ج  1ص ً.300
الحكام السلطانية للماوردي ص ً.66
الذخيرة في فروع المالكية للقرافي ج  8ص ً.13
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.375
المغني لبن قدامة ج  5ص  ،40 ،39كشاف القناع للبهوتي ج  6ص
بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص  ،91تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص ً.81
بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقرطبي )محقق( ج  6ص ً.211
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والراجإح :ما ذهب إليه أصحاب القول الول وهو ما
أميل إليه وذلك لن العدالة متعلقة بأخلق الفرد بالصفات
خلقية والتي لها أهمية عظيمة في حياة الفراد
ال أ
والجماعات ولها الثر البالغ في النهوض بالمة ،فاشتراط
مح ي
كم أمر واجب ،لن مهمة التحكيم
توفر العدالة في ال أ
والقضاء مهمة خطيرة تتعلق بحقوق العباد ،ومن لم يكن
ع أد مل ا ل ثقة فيه وأأيخشى عليه الجور ،فالله سبحانه يأمر
حكم في جزاء الصيد للمحرم وفي الحرم
دل لل أ
باختيار العأ م
أ
أ
ذي أ
م
مأنوا ل ت أ م
صي مد أ وأأن مت أ م
نآ أ
قت أألوا ال ي
حيث يقول تعالى :أيا أي دأها ال ي ك أ
ما قأت أ أ
مث م أ
ل ك
جأزالء ك
ه ك
دا فأ أ
م ا
أ
حأر ل
ل أ
مت أعأ ب
م أ
من مك أ م
ن قأت أل أ أ
م وأ أ
م أ
م م
ن الن يعأم ك
م  ً.(1)ً.ً.ً.فمن باب أولى أن يكون
ل ك
يأ م
من مك أ م
حك أ أ
م ب كهك ذ أأوا ع أد م ل
ح أ
كم ع أد مل ا في كافة مسائل التحكيم!ً.
ال أ
م عد ا
ل ،تكون حسناته غالبة على
م ل يكون ال أ
حك أ
وأل ك أ
مأتهم)(2؟!
سيئاته ،وأن يكون ذا مروءة غير أ
م ل يكون على الستقامة على طريق الحق باجتناب
وأل ك أ
مما هو محظور في دينه)(3؟!
الشرط السادس – سلمة الحواس )السمع،
البصار ،النطق(:
مح ي
كم والقاضي تقتضي أن يكونا سليمي
طبيعة عمل ال أ
الحواس ليتفحص الخصوم والشهود ولتفرس الحق فيهمً.
 – 1السمع والبصر :فقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط
على قولين:

1
2
3

((
((
((

سورة المائدة آية ً.95
دل كما ذكرته الموسوعة الفقهية الكويتية ج  30ص ً.5
تعريف العأ م
دل كما ورد في التعريفات للجرجاني ص ً.241
تعريف العأ م
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القول الول :للحناف والمالكية) ،(1لم يشترطوا هذا
الشرط ،حيث أجازوا للصم والعمى لن يكونا قاضيين أو
مح ي
كمين لقبول شهادتهما ً.ونسب القرافي) :(2رأي جواز
أ
قضاء العمى إلى مالكً.
القول الثاني :للشافعية) ،(3والحنابلة) ،(4حيث إنهم
مح ي
كم – سميعا ا بصيرااً.
اشترطوا أن يكون القاضي – ال أ
وقال صاحب التنبيهات) :الجماع على اشتراط السمع
والبصر()ً.(5
مح ي
كم
وعيلل الماوردي :على اشتراط السمع والبصر لل أ
والقاضي بقوله" :ليتميز له الحق من الباطل ،ويعرف
طل ،فإن كان ضريرا ا كانت وليته
م ك
مب ك
حق من ال أ
ال أ
باطلة")(6هـً.
 – 2النطق :اتفق فقهاء الحنفية) ،(7والمالكية)،(8
والشافعية) ،(9والحنابلة) (10على أن النطق شرط لصحة
كم والقاضي ،وقالوا :ل تجوز ولية الخرس
مح ك
ولية ال أ
للقضاء ،لنه غير قادر على الأنطق بالحكام ،وكذلك الحال
مح ي
كمً.
بالنسبة لل أ
ويقول ابن رشد" :ول خلف في مذهب مالك أن
مشترطة في استمرار وليته،
السمع والبصر والكلم أ
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

الحكام السلطانية للماوردي ص ً.66
الذخيرة في فروع المالكية للقرافي ج  8ص ً.15
الحكام السلطانية للماوردي ص ً.66
المغني لبن قدامة ج  9ص  ،40كشاف القناع ج  6ص ً.265
نقله القرافي في كتابه الذخيرة ج  8ص  15والمراد بالجماع :إجماع

((
((
((
((
((
المالكيةً.
الحكام السلطانية للماوردي ص ً.66
((
بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص ً.85
((
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لبن رشد )محقق( ج  6ص ً.205
((
نهاية المحتاج للرملي ج  8ص ً.238
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.40
((
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وليست شرطا ا في جواز وليته ،وذلك أن من صفات
القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز ،فهذا إذا
أولي عزل ونسخ جميع ما حكم به ومنها ما شرط في
الستمرار ،وليست شرطا ا في الجواز فهذا إذا أولي القضاء
عزل ونفذ أ ما حكم به إل أن يكون جوراا")(1هـً.
الشرط السابع  :العلم )الفقه والجإتهاد(:
الفقهاء متفقون على أنه لبد من توفر صفة العلم في
ح ي
كم والقاضي ،ولكنهم لم يتفقوا على المراد بالعلم
م أ
ال أ
ده ،وقالوا :المراد بالعلم الجتهادً.
ح ب
وأ أ
فما المقصود بالجإتهاد؟
المقصود والمراد بالجتهاد :أن تتوفر في القاضي
ح ي
كم شروط) ،(2وذكر الصوليون شروط الجتهاد)،(3
م أ
وال أ
وقالوا:
 – 1أن يكون عالما ا بوجود الرب وما يجب له سبحانه
من صفات الكمال وما أيمتنع عليه من صفات النقص
مصدقا ا بالرسول  وما جاء به المـ أ
رع
والعيب ،وأن يكون أ
ش ك
ليكون فيما يسنده من القوال والحكام محققااً.
 – 2أن يكون عالما ا بنصوص الكتاب والسنة التي لها
ت أعأألق بما يجتهد فيه من الحكام وإن لم يكن حافظا ا لهً.
 – 3أن يكون عالما ا بمسائل الجماع والخلف لئل يعمل
ويفتي بخلف ما وقع الجماع عليهً.
 – 4أن يكون عالما ا بالناسخ والمنسوخأ لئل يعمل ويفتي
بالمنسوخأً.
 – 5أن يكون عارفا ا بما يصلح للحتجاج به من الحاديث
وما ل يصلحً.
1
2
3

((
((
((

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لبن رشد )محقق( ج  6ص ً.205
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.41
تسهيل الوصول إلى فهم علم الصول ص ً.84
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عالما ا بالقدر اللزم لفهم الكلم من اللغة
 – 6أن يكون أ
والنحوً.
 -7أن يكون على علم بأصول الفقه لن هذا الفن هو
الدعامة التي يعتمد عليها الجتهاد،هـً.
والصنعاني اشترط الجتهاد قائل" :قال في مختصر
شرح السنة :أنه ل يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ،ول
يجوز للمام توليته ،قال :والمجتهد من جمع خمسة علوم:
علم كتاب الله ،وعلم سنة رسول الله  ،وأقاويل علماء
السلف من إجماعهم واختلفهم ،وعلم اللغة ،وعلم
القياس ،وهو :طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا
لم يجد صريحا ا في نص كتاب أو سنة أو إجماع ،فيجب أن
يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخأ ،والمجمل
والمفسر ،والخاص والعام ،والمحكم والمتشابه ،والكراهة
سنة هذه الشياء،
والتحريم والباحة والندب ،ويعرف من ال أ
سل،
مر أ
م م
سأند وال أ
ويعرف منها :الصحيح والضعيف وال أ
سنة على الكتاب وبالعكس ،حتى إذا وجد
ويعرف ترتيب ال أ
حديثا ا ل يوافق ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها
من القصص والخبار والمواعظ ،وكذا يجب أن يعرف من
أ
سنة من أمور الحكام دون
ي في الكتاب وال أ
علم اللغة ما أت ي
الحاطة بجميع لغات العرب ،ويعرف أقاويل الصحابة
والتابعين في الحكام ومعظم فتاوى فقهاء المة حتى ل
يقع حكمه مخالفا ا لقوالهم فيأمن من خرق الجماع ،فإذا
عرف كل نوع من هذه النواع فهو مجتهد ،وإذا لم يعرفها
فسبيله التقليد (1) "ً.ً.ً.هـً.
وبعد بيان المقصود من الجتهاد عند الفقهاء
والصوليين ،نقول :فإن الفقهاء اختلفوا في اشتراط
كم على ثلثة أقوال:
مح ك
الجتهاد في ال أ
1

((

سبل السلم للصنعاني ج  4ص ً.116
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القول الول :للحناف) ،(1ومالك) ،(2الذين لم
يشترطوا مرتبة الجتهاد للقاضي ،وقالوا :يجوز لغير
)(3
المجتهد العامي أن يلي القضاء ،حيث يرى الحناف
)(4
مح ي
كم على الستحباب
والمالكية أن شرط الجتهاد في ال أ
والندب ،كما هو الشأن في القاضي ،لن أهلية التحكيم
عندهم كأهلية القاضيً.
القول الثاني :للشافعية) ،(5والحنابلة) ،(6الذين
مح ي
كم أن يكون مجتهدا ا ول أيقبل
اشترطوا في القاضي وال أ
قضاء وتحكيم العاميً.
والراجح في المسألة :ما ذهب إليه أصحاب القول
الول من عدم اشتراط الجتهاد وهو ما أميل إليه ،وذلك
لن الهمم عن طلب العلم وتحصيله قد فترت والزمان قد
تغير وأهله وعزف الناس عن طلب العلم ،ول يوجد في
عصرنا من تتوفر فيه صفات المجتهد التي ذكرها الفقهاء،
ويتعذر وجود من تتوفر فيه صفة الجتهاد ،لذلك فقد قرر
الفقهاء المتأخرون بجواز تولي العامي لمنصب القضاءً.
حفظا ا لحقوق الناس ،ومنعا ا للخصومات ،وحتى ل أتعطل
الحكام فتؤدي إلى فساد المجتمعات لذلك نجد أن من
الفقهاء يقول-:
مح ي
ملما ا بفقه
كم – أن يكون أ
أيشترط في القاضي – وال أ
ف في الواقعة التي
الواقعة التي يحكم فيها ،أو بقدرل كا ل

1

2
3
4
5
6

((
ً.101
((
((
((
((
((

بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص  ،86الهداية شرح بداية المبتدي ج  3ص
الحكام السلطانية للماوردي ص ً.66
بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص ً.86
بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقرطبي )محقق( ج  6ص ً.205
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.375
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.40
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مح ي
كم أن
يحكم فيها ،بما يجب وما يجوز فيها ً.وأيستحب لل أ
يكون فقيها ا جامعا ا لبواب الفقه ،وعارفا ا بجميع الحكام)ً.(1
ولنا في أقوال العلماء مندوحة حيث إنه جاء في كتاب
رحمة المة في اختلف الئمة ً.ً.ً." :فإن غالب شروط
الجتهاد الن قد أفقدت في أكثر القضاة ،وهذا كالحالة
والتناقض ،وكأنه تعطيل للحكام وسدا ا لباب الحكم ،وهذا
غير مسلم ،بل الصحيح في المسألة أن ولية الحكام
جائزة ،وأن حكوماتهم صحيحة نافذة وإن لم يكونوا
مجتهدين ،والله أعلم")ً.(2
أ
الشرط الثامن – الكتابة:
أ
مح ي
كم على ثلثة
أخأتلف في اشتراط الكتابة في ال أ
أقوال:
كم كاتبا ا
مح ي
القول الول :يشترط أن يكون ال أ
كالقاضي ،وذهب إلى هذا القول بعض الشافعية) ،(3وبعض
الحنابلة) ،(4وفي وجه عند المالكية)ً.(5
ويقول الشربيني)" :(6وقيل أيشترط وصححه الجرجاني،
وقال الزركشي :إنه المختار في هذا الزمان ،لنه يحتاج أن
يكتب لغيره وأأيكتب إليه  ،"ً.ً.ً.فقد جاء في الذخيرة" :المنع

1
2

3

4
5
6

انظر :مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.376
((
رحمة المة في اختلف الئمة ص  556 ،555لبي عبدالله محمد بن
((
عبدالرحمن الدمشقي العثماني الشافعي تحقيق :علي الشربجي وقاسم النوري،
مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الولى 1414هـ 1994 -مً.
انظر :مغني المحتاج للشربيني ج  3ص  ،377بداية المجتهد نهاية
((
المقتصد للقرطبي )محقق( ج  6ص  206مسألة :هل يجوز قضاء المي؟،
الذخيرة في فروع المالكية للقرافي ج  8ص ً.16
انظر :المغني لبن قدامة ج  9ص ً.42
((
الذخيرة ج  8ص ً.16
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.377
((
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مح ي
كم والقاضي الذي ل يعرف الكتابة –
– أي منع تولية ال أ
لضياع كثير من المصالح بعدم معرفته الخطوط ً.(1)"ً.ً.ً.
مح ي
كم – القاضي –
القول الثاني :ل أيشترط في ال أ
أن يكون كاتباا ،وذهب إلى هذا القول بعض الحنابلة)،(2
مستدلين بأن سيد الحكام سيدنا محمد  كان أميا ا ل يقرأ
أ
ول يكتب ،وفي وجه للمالكية)ً.(3
فقد ذكر ذلك القرافي بقوله ً.ً.ً." :والجواز لن سيد
المرسلين سيد الحكام ،وهو أمي ولنه ل يلزمه قراءة
العقود وينوب عنه في تقييد المقالت غيره")ً.(4
مح ي
كم والقاضي
القول الثالث :أيستحب أن يكون ال أ
أن يكون كاتبا ا في وجه عند المالكية) ،(5فقد قال القرافي:
"ويستحب على مذهبنا أل يكون أميا ا وليس لصحابنا في
ذلك نص")ً.(6
والراجإح :القول الول ،وذلك لن الكتابة والقراءة
مح ي
كم والقاضي ليتمكن من
شرط هام يجب توفره في ال أ
الطلع على العقود والمستندات ،ودراسة البينات والحجج
بنفسه ليميز الصحيح من السقيم ،ول قياس على رسول
الله  الذي علمه ربه شديد القوى ،فعدم الكتابة في حقه 
معجزة ،وفي حق غيره منقصة ،وفرق القرافي بين الوجه
التي ذكرها مرجحا ا هذا الترجيح بقوله" :والفرق أن النبي 
معصوم")ً.(7
1
2
3
4
5
6
7

((
((
((
((
((
((
((

الذخيرة في فقه المالكية للقرافي ج  8ص ً.16
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.39
الذخيرة في فقه المالكية للقرافي ج  8ص ً.16
المرجع السابق ج  8ص ً.16
الذخيرة في فقه المالكية للقرافي ج  8ص ً.16
المرجع السابق ج  8ص ً.ً.16
المرجع السابق ج  8ص ً.ً.16
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الشرط التاسع – الكفاية اللئقة للقيام بأمور
القضاء )التحكيم(:
جاء في مغني المحتاج للشربيني ً.ً.ً." :فل يولى مغفل،
مختل نظر ب كك كأبر أو مرض أو نحو ذلك  ،(1) "ً.ً.ً.وأفسرت
و أ
الكفاية اللئقة" :بالقوة على تنفيذ الحق بنفسه  ،(2) "ً.ً.ً.فل
يكون ضعيف النفس جبانااً.
وقد أشار إلى هذا الشرط غير الشافعية من
الحناف) ،(3والمالكية) ،(4والحنابلة)ً.(5
فقد قال الزيلعي ً.ً.ً." :ويكون شديدا ا من غير عنف لينا ا
من غير ضعف  ،(6) "ً.ً.ً.وقد تعرض القرافي لهذا الشرط
وقال" :قال القاضي أبو محمد :ينبغي أن يكون فطناا،
متيقظا ا كثير التحرز من أهل الحيل وميلهم على المغفل
أ
)(7
والناقص المتهاون"  ً.وتابع القرافي حديثه عن هذا
الشرط بقوله" :وفي المقدمات :قال عمر بن الخطاب :
ل يصلح أن يلي القضاء إل من كان حصيف العقل شديدا ا
من غير عنف ،لينا ا من غير ضعف ،قليل الغرة بعد
الهيبة ً.(8)"ً.ً.ً.
وقال ابن قدامة ً.ً.ً." :وينبغي أن يكون الحاكم قويا ا من
غير عنف لينا ا من غير ضعف ل يطمع القوي في باطله ،ول
ييأس الضعيف من عدله ،ويكون حليما ا متأنيا ا ذا فطنة
وتيقظ ل أيؤتى من غفلة ول أيخدع لغرة ) ً.ً.ً.ل يخاف في
1
2
3
4
5
6
7
8

((
((
((
((
((
((
((
((

مغني المحتاج للشربيني ج  ،4ص ً.375
الموسوعة الفقهية الكويتية ،ج  ،33ص ً.293
انظر :تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص ً.43
انظر :الذخيرة في فقه المالكية للقرافي ج  8ص ً.16-15
انظر :المغني لبن قدامة ج  9ص ً.43
تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص ً.83
الذخيرة في فقه المالكية للقرافي ج  8ص ً.15
الذخيرة في فقه المالكية للقرافي ج  8ص ً.16
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الله لومة لئم() ً.ً.ً. (1صلبا ا ) ً.ً.ً.ل يكون ضعيفا ا مهينا ا لن ذلك
يبسط المتخاصمين إلى التهاتر والتشاتم بين يديه (ً.ً.ً.
)ً.(3)"(2
كم،
مح ك
وأقول :إن هذا الشرط لبد من توفره في ال أ
كم وأن يكون شديدا ا
مح ي
فلبد من توفر قوة الشخصية في ال أ
وقت الشدة ،ولينا ا سمحا ا وقت اللين ليحقق هيبته وهيبة
المجلس والتحكيمً.
ح ح
كمي الشقاق بين الزأواج:
هل ميشترط في ح
الجإتهاد؟
ح أ
كم العام أن
ن من الفقهاء اشترط في ال أ
ذكرنا بأ ي
يكون مجتهداا ،ورجحنا بأن شرط الجتهاد في حاضرنا غير
جح بعض
متوفر سواء اجتهاد مطلق أو اجتهاد مذهب ،ور ي
الفقهاء عدم الخذ بهذا الشرط حتى ل تتعطل مصالح
مشترطا ا
العباد ً.ومحل بحثنا :هل ذكر أحد من الفقهاء أ
ح أ
كمين المنتخبين في شقاق الزواج؟
شرط الجتهاد في ال أ

فقد صرح الشربيني) (4بأن هذا الشرط ل يلزم توفره
ح أ
ح أ
كمين
كمين ً.واكتفى الزحيلي) (5أن تتوفر في ال أ
في ال أ
الخبرة بما أيطلب منهما في هذه المهمة والقدرة على
الصلح بين الزواج ،هـً.

1

2
3
4
5

((
ً.43
((
((
((
((
للطباعة

نسب ابن قدامة هذه العبارة لعلي بن أبي طالب  في المغني ج  9ص
نسب ابن قدامة هذا القول لعمر بن عبدالعزيز في المغني ج  9ص ً.43
المغني ج  9ص ً.43
انظر :مغني المحتاج للشربينين ج  3ص ً.361
الفقه السلمي وأدلته ج  7ص  528للدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر
والتوزيع والنشر بدمشق الطبعة الثانية 1405هـ 1995 -مً.
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مح ي
كمين في شقاق
والفقهاء من الحنابلة اشترطوا بال أ
الزواج أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق معللين لنهما
يتصرفان في ذلك فأيعتبران بعلمهما به)ً.(6

6

((

المغني لبن قدامة ج  7ص ً.50
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المبحث الخامس
موضوع التحكيم وشروطه
أول ل – موضوع التحكيم:
اختلف الفقهاء في ما يجوز فيه التحكيم ،أي موضوعه،
وفيما ل يجوز إلى عدة أقوال ،حتى أن أصحاب المذهب
الواحد لم يتفقوا على موضوع التحكيم نذكر منها:
القول الول :يجوز التحكيم في جميع المواضيع:
المال ،والحدود ،والقصاص ،واللعان وغيرها ،وهذا القول
لبعض الحنابلة) ً.(1وظاهر كلم أحمد أنه ينفذ حكمه "حكم
مح ي
كم" فيها) ً.(2وعللوا ذلك كما ذكر ابن قدامة) :(3لن
ال أ
مح ي
كم حاكم ينفذ حكمه في جميع الحكامً.
ال أ
القول الثاني :ل يجوز التحكيم في الحدود الواجبة
والتي أتعتبر من حق الله ،فل يجوز التحكيم في القصاص)،(4
والدية على العاقلة ،واللعان ،ويجوز التحكيم في الموال،
والطلق ،والعتاق ،والنكاح والكفارات ،وأروش) (5الجنايات
وسائر المجتهدات ً.وهذا القول للحناف) ً.(6وعللوا ذلك
بالتي:
1

2
3
4

5

6

كشاف القناع للبهوتي ج  6ص  ،308الروض المربع لشرف الدين أبي
((
النجا الحجاوي ج  2ص ً.367
انظر :المغني لبن قدامة ج  9ص ً.108
((
المرجع السابقً.
((
من الحناف من أجاز التحكيم في القصاص ً.انظر :شرح فتح القدير لبن
((
الهمام ج  6ص  ،408ومعين الحكام ص  ،28الهداية للمرغيناني بشرح فتح القدير
لبن الهمام ج  ،6ص  ،408بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص  ،408فمن أجاز اعتبر
كمين ل
القصاص من حقوق النسان ،ومن منع اعتبر القصاص كالحدود ولن المـح ك
ولية لهما على دمهماً.
أروش :جمع أرش ،وهو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس،
((
وقد أيطلق على بدل النفس وهو الدية ً.انظر :الموسوعة الفقهية الكويتية ج  3ص
ً.104
انظر :شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص  ،408المبسوط للسرخسي
((
ج  16ص ً.111
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 – 1لن الحاكم هو المـتعين لستيفاء هذه الحقوق)ً.(1
مح ي
كم بمنزلة الصلح ،وهذه
 – 2لن حكم ال أ
الموضوعات ل يجوز فيها الصلح فل يجوز التحكيم فيها)ً.(2
مح ي
كمان ليس لهما ولية على دمهما فل
 – 3لن ال أ
يملكان إباحته)ً.(3
متأناأزع
القول الثالث :يجوز التحكيم في كل موضوع أ
عليه كالتي:
 – 1الحدود ما عدا القذف لنه حق آدمي ،وقد جاء في
المنهاج) (4على الطلق نصه ً.ً.ً." :في غير حد الله تعالى
جاز مطلقاا"ً.
 – 2التعزير لنه كالحدود)ً.(5
معين
 – 3حق الله المالي الذي ل أيطالب به فرد أ
كالزكاة إذا كان المستحقون لها غير محصورين) ً.(6وهذا
القول عند بعض الشافعية) ً.(7والعلة في ذلك :ل طالب
ميعين)ً.(8
لهذه المور أ
القول الرابع :يجوز التحكيم في كل أمر إل في
أربعة أشياء وهي :النكاح ،واللعان ،والقذف ،والقصاصً.
1

2
3

4

5
6

7

8

انظر :شرح فتح القدير لبن الهمام ج  6ص  ،408المبسوط للسرخسي
((
ج  16ص ً.111
انظر :تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص ً.117
((
تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص  ،117الهداية للمرغيناني بشرح فتح
((
القدير ج  6ص ً.408
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،378نهاية المحتاج للرملي ج  8ص
((
ً.242
نهاية المحتاج للرملي ج  8ص ً.242
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،379نهاية المحتاج للرملي ج  8ص
((
ً.242
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،379 ،378نهاية المحتاج للرملي ج 8
((
ص ً.242
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،379نهاية المحتاج للرملي ج  8ص
((
 ،242أسنى المطالب ج  9ص ً.121
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وهذا القول منسوب لبعض الحنابلة ،قاله القاضي
بقوله" :وينفذ حكم من حكماه في جميع الحكام إل في
أربعة أشياء :النكاح ،واللعان ،والقذف ،والقصاص ً."ً.ً.ً.
والعلة في ذلك أنه اختص المام ونائبه بالنظر فيها ولما
تميزن به)ً.(2
القول الخامس :موضوع التحكيم مختص بالمال
فقط ،ول يجوز في النكاح واللعان والقصاص ،وحد القذف،
وهذا القول لبعض الشافعية) ،(3وهو قول مرجوح) ً.(4والعلة
في ذلك:
 – 1لن موضوع المال أخف من المواضيع المستثناة)ً.(5
ويرى محمد الشربيني الخطيب) (6بأن الصحيح عدم
الختصاص بقوله" :من صح حكمه في مال صح في غيره
كالمولى من جهة المام")ً.(7
كما ويقول أصحاب هذا القول ً.ً.ً." :وهذا الخلف في
مسألة التحكيم إنما يعود إلى الحكم في الموال ،فأما
النكاح واللعان والقذف والقصاص والحدود فل يجوز
التحكيم فيها إجماعاا")ً.(8
)(1

1

2
3

4
5
6
7
8

هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء
((
قاضي القضاء ولد ببغداد وتوفي فيها سنة 458هـ )طبقات الحنابلة لبن أبي يعلى
ج  2ص ً.(230 ،193
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.108
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،379نهاية المحتاج للرملي ج  8ص
((
ً.243
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.379
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.379
((
مؤلف كتاب مغني المحتاجً.
((
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.379
((
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ج  2ص  293لشمس
((
الدين محمد بن أحمد المنهاجي السيوطي ،دار الكتب العلمية بيروت الطبعة
الولى 1417هـ 1996 -مً.
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مستثناة)ً.(9
 – 2لخطر المواضيع ال أ
القول السادس :يجوز التحكيم في مال وما في
معناه من د أمين وبيع وشراء بحيث ل يكون متعلقا ا بغائب،
)(2
كم أن أيثبته أو ينفيه ،وفي جرح ولو ع أ أ
مح ي
ظم كجائفة
فلل أ
وآمة) (3ومنقلة) (4وموضحة) (5وقطع سواء كان الجرح عمدا ا
أو خطأ)ً.(6
ول يجوز التحكيم في المور التي يتعلق بها حق لغير
المحتكمين سواء كانت لله أو لدمي ،وتم حصرها في اثني
عشر أمرا ا وهي:
الحدود كحد الزنا ،والسرقة ،والشرب،
-1
والقذفً.
القتل في كردة ،أو حرابة ،وقصاص في
-2
النفسً.
الطلقً.
-3
العتقً.
-4
اللعانً.
-5
النسبً.
-6
الولءً.
-7
الرشد ،وضدهً.
-8
9
2

3

4

5

6

مغني المحتاج للشربيني ج  4ص ً.379
((
الجائفة :هي الجرح الذي ينفذ ويصل إلى جوف ً.الموسوعة الفقهية
((
الكويتية ج  15ص ً.82
المة :وأتسمى أيضا ا المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ،وهي
((
الجلدة الرقيقة التي تجمع الدماغ وتسمى خريطة الدماغ ً.الموسوعة الفقهية
الكويتية ج  25ص ً.334
المنقلة :وهي التي تنقل العظم بعد كسره أي تحوله من موضع إلى
((
موضع ً.الموسوعة الفقهية الكويتية ج  25ص ً.344
الموضحة :وهي التي توضح العظم وتكشفه ً.الموسوعة الفقهية الكويتية
((
ج  25ص ً.334
انظر :تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص  ،43حاشية الدسوقي ج  6ص
((
ً.14 ،13
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الحبس )الوقف(ً.
-9
مال اليتيمً.
-10
أمر الغائب بماله وزوجته ،وحياته ومالهً.
-11
الوصيةً.
-12
وهذا القول للمالكية) ،(1والعلة في ذلك:
متعلقة بحق
 – 1الحدود والقتل والطلق والعتق أمور أ
الله ،والمقصود من هذه الحدود الزجر وهو من حق الله،
والمطلقة طلقا ا بائنا ا ل يجوز إبقاؤها في العصمة ولو
رضيت ،وذلك من حق الله تعالى ،ول يجوز رد العبد إلى
الرق ولو رضي وذلك من حق الله تعالىً.
 – 2اللعان والنسب والولء متعلقة بحق الدمي متعدية
كمين ،فاللعان يتعدى حكمه إلى الولد بقطع
إلى غير المـحت ك
نسبه إلى أبيه ،والنسب يتعدى حكمه إلى الولد حينما يتنازع
الب مع رجل آخر ،فيقول الب :هذا ليس ابني ،والرجل
الخر يقول :إنه ابنك ً.والولء الحق فيه لدمي غير
مين( ،إذا كان النزاع بين المـعمكتق ورجل
الخصمين )المـحتك ك ك
مدعيا ا كل من المتنازعين أنه
آخر في الشخص المعتوق أ
أعتق ،فيتطلب ثالث ليكون السيدً.
 – 3يترتب على كل من النسب والولء واللعان أحكام
النكاح والموانع الشرعية المـتعلقة بجوازه وعدمه ،وبالرث
وعدمهً.
كمين)ً.(2
متحا ك
 – 4يستلزم إثبات حكم أو نفيه عن غير ال أ
خلصة أقوال الفقهاء في موضوع التحكيم:

1

2

((
ً.14
((
ً.14

تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص  ،43حاشية الدسوقي ج  6ص -13
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص  ،44-43حاشية الدسوقي ج  6ص
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من خلل ذكرنا واستعراضنا لقوال الفقهاء المتعلقة
بموضوع التحكيم نقول :إن الفقهاء قسموا موضوع
التحكيم إلى أقسام ثلثة):(1
القسم الول :يجوز فيه التحكيم مطلقاا ،وهو كل ما
يصح فيه العفو والبراء من دعاوى المال المتعلقة بحقوق
العباد ،وما جرى مجراها مما يملك المحتكمان فعله
بأنفسهماً.
قال أبو بكر ابن العربي :والضابط أن كل حق اختص
مح ي
كم به،
الخصمان به جاز التحكيم فيه ،ونفذ تحكيم ال أ
هـ)ً.(2
القسم الثاني :ل يجوز فيه التحكيم مطلقا ا باتفاق
الفقهاء ،وهو :كافة الحقوق الخالصة لله ،كالحدود التي
ليس فيها حق مشترك بين الله والعبد ،وكالوليات على
اليتام ،وإيقاع الحجر على مستحقيهً.
وفي ذلك يقول أبو بكر ابن العربي ً.ً.ً.ً. :كالعبادات
الخالصة لله وكالحدود فل يجوز فيها التحكيم ،هـ ،وهذا
القسم خاص بالقضاة والولة)ً.(3
القسم الثالث :مختلف فيه ،ومنه :القصاص،
والقذف ،والنكاح ،واللعان ،والحكم بالدية على العاقلة،
والولء ،والنسب ،والطلق ،والعتق ً.فهذه يجتمع فيها حق
الله وحق العبد ،مع الختلف في تغليب الحقين ،فما غ أل يأبه
الفقهاء من حق لله منعوا التحكيم فيه ،وما غ أل يأبه الفقهاء
من حق العبد أجازوا التحكيم فيهً.
1

2

3

من بين هؤلء الفقهاء الماوردي في كتابه أدب القاضي ج  2ص 380
((
مطبعة العاني بغداد 1392هـ 1972 -مً.
أحكام القرآن لبن العربي ج  2ص  622لبي بكر محمد بن عبدالله
((
المعروف بابن العربي ،دار الجيل بيروت 1408هـ 1988 -مً.
أحكام القرآن لبن العربي ج  2ص ً.622
((
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مطلقا ا في المالية المتعلقة
وأرى :بجواز التحكيم أ
بحقوق العباد بشرط أن ل يكون سببها أو أصلها غير
شرعي ،ول يجوز التحكيم بالحقوق الخالصة للهً.
ثانيا ل – شروط موضوع التحكيم:
بعد سياق أقوال الفقهاء وأكذكر اختلفهم في موضوع
التحكيم ،وأقسام موضوع التحكيم نستطيع القول بأن
لموضوع التحكيم شروطا ا إذا توفرت صح النظر في
المنازعة للبت فيها ،وهي على الجمال:
أن يكون موضوع التحكيم متعلقا ا بحقوق
-1
العباد الخالصةً.
أن يكون موضوع التحكيم مما يملك
-2
الخصمان فعله ،أي أن ل يكون موضوع التحكيم
متعلقا ا بحقوق الله الخالصةً.
متعلقا ا بحق
-3
أن ل يكون موضوع التحكيم أ
غير المـحتكمينً.
أن ل يكون موضوع التحكيم غالبا ا عليه
-4
حق اللهً.
أن ل يكون موضوع التحكيم أو أصله أو
-5
سببه ممنوعا ا شرعااً.
الشرط الول – أن يكون موضوع التحكيم متعلقا ل
بحقوق العباد الخالصة:
فأكثر علماء المسلمين متفقون على هذا
الشرط،وعلى أن الصل في التحكيم أنه بمنزلة الصلح،
لتفاق المحتكمين على التحاكم بالرضا ،وما ل يجوز بالصلح
من الحكام ل يجوز بالتحكيم)ً.(1

1

انظر :المبسوط للسرخسي ج  16ص  ،111شرح فتح القدير لبن الهمام
((
ج  5ص ً.50
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وقال أبو بكر ابن العربي" :والضابط أن كل حق اختص
مح ي
كم به")ً.(1
الخصمان به جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم ال أ
الشرط الثاني – أن يكـون موضوع التحكيم فيما
متعلق بحقوق الله
يملك الخصمان فعله غير م
الخالصة:
فحقوق الله على ضربين:
 – 1ما وجب فيه الحد لترك مأمور به كالعبادات
الخالصة لله) :الصلة(ً.
 – 2ما وجب فيه الحد لفعل محظور كحد الزنا
والسرقة وشرب الخمر ،فهذه ل يجوز فيها التحكيم)ً.(2
وقال الشربيني :فل يأتي التحكيم في حدود الله تعالى
معين ،ويؤخذ من هذا التعليل أن حق
إذ ليس لها طالب أ
الله تعالى المالي الذي ل طالب له معين ل يجوز فيه
التحكيم،هـ)ً.(3
الشرط الثالث – أن ل يكون موضوع التحكيم
متعلقا ل بحق غير المحتكمين )المتداعين(:
فل يصح التحكيم في دم الخطأ على العاقلة ،لنه ل
كم في ذلك لعدم تعدي حكمه لغير المـحتكمين
ولية للمح ك
ولنتفاء رضا العاقلة بحكمه ،ولن الدية ل تجوز بالصلح)ً.(4
حكمه عليها ول على القاتل بالدية لمخالفة
فل ينفذ أ
النص) ،(5إل إذا أقر القاتل بالقتل خطأ فيجوز حينئذ حكمه
عليه بالدية ،لن العاقلة ل تحمل ما ثبت بالقرار ً.فل يجوز
التحكيم في أمر يتعلق بحق غير الخصمين لعدم تفويضهم
للمحكمين في التحكيم ،والتحكيم اتفاق وعقد يلزم أن
1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

أحكام القرآن لبن العربي ج  2ص ً.622
انظر :أحكام القرآن لبن العربي ج  2ص ً.622
انظر :مغني المحتاج ج  4ص  ،479ونهاية المحتاج ج  8ص ً.242
حاشية ابن عابدين ج  8ص ً.127
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج  7ص ً.46
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تتوفر فيه الولية الشرعية ،ومن يملك سلطة إبرام هذا
العقد)ً.(1
وجاء في البدائع :إن كل عقد يصدر ول يوجد من يملك
حق إجازته وانعقاده عند صدوره يكون باط ا
ل ،هـ)ً.(2
الشرط الرابع – أن ل يكون موضوع التحكيم غالبا ل
عليه حق الله:
لن التحكيم فيما غلب عليه حق الله:
 – 1فيه تعدل على أبهة السلطان واختصاص الحاكمً.
 – 2حتى ل يتجاسر العوام على حق القاضي فيقل
الحتجاج إلى القضاءً.
 – 3للتعارض مع قواعد الشريعة ،وهي تنفيذ الحكام،
حيث ل يتم تنفيذها إل عن طريق القاضي أو الحاكمً.
الشرط الخامس – أن ل يكون موضوع التحكيم أو
أصله أو سببه ممنوعا ل شرعلا:
فالصل في الشياء الباحة إل ما نهى الشرع عنه ،فإن
كان موضوع التحكيم غير مشروع فل يكون محل نظر،وإن
حدثت منازعة مبنية على أمر غير مشروع فل يحل النظر
مح ي
كم أن ينظر في هذه المواضيع ،وليس
فيها ً.فليس لل أ
للمتداعيين الحق بالمطالبة بما هو غير مشروع ،لنها أبنيت
على باطلً.
فالخصومة على أموال حرام نتجت من سفاح ،أو خمر،
مح ي
كم فيها ،وإن كان ظاهرها
أو تهريب وغيرها ل ينظر ال أ
ا
ض ،وأشار إلى
مبنيا على صورة تجارة أو شركة عن ترا ل
ذلك الفقهاء بقولهم" :جواز التحكيم في سائر المجتهدات
من حقوق العباد :كالطلق ،والعتاق ،والكتابة ،والكفالة،

1
2

((
((

انظر :المدخل الفقهي العام للزرقا ج  1ص ً.343
بدائع الصنائع ج  5ص ً.150 ،149
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والشفعة ،والنفقة ،والديون ،والبيوع ،بخلف ما خالف كتابا ا
سنة أو إجماعاا")ً.(1
أو أ
وفيما يتعلق بالشروط السابقة هناك أربعة مسائل
سن ذكرها وهي:
للمالكية ذات ارتباط ي أ م
ح أ
مح ي
كم في شيء مما ل
المسألة الولى :إن حكم ال أ
م صواباا ً.فلقد ذكر الفقهاء هذه
يجوز التحكيم فيه :فحك أ
المسألة) ،(2وقالوا :ل ينقض) ،(3ونفذ حكمه) ،(4لن حكم
مح ي
كم يرفع الخلف كحكم الحاكم) ،(5وينهى عن العود
ال أ
لمثله)ً.(6
مح ي
كم في شيء مما ل
المسألة الثانية :إن حكم ال أ
يجوز التحكيم فيه ونفذ حكمه ً.فقتل ،أو اقتص أو ضرب
أ
)(7
جر ،ومضى ما كان صوابا ا من حكمه،
بإقامة الحد :أكدب وأز ك
وصار المحدود بالقذف محدوداا ،والتلعن ماضيا ا)ً.(8
مح ي
كم إتلف
المسألة الثالثة :إن ترتب على حكم ال أ
حد ي أو اقتص لنه لم أيصب :ضمن بالدية)،(9
عضو ً.بأن أ
وتكون على عاقلته)ً.(10

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

انظر :الدر المختار حاشية ابن عابدين ج  8ص  ،128وشرح فتح القدير
((
)الهداية( ج  5ص  ،501 ،500ومعين الحكام ص ً.25
انظر :تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص  ،44وحاشية الدسوقي ج 6
((
ص ً.14 ،13
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.14
((
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.44
((
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.14
((
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.44
((
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.14
((
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.44
((
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.514
((
حاشية الصاوي ج  2ص ً.514
((
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مح ي
كم :إتلف
المسألة الرابعة :إن ترتب على أ
حكم ال أ
مال ،ضمن في ماله)ً.(11
الراجإح في موضوع التحكيم:
بعد استعراض الراء المتعلقة بموضوع التحكيم نرجح
ونقول :ل يجوز التحكيم فيما هو خالص لله ،لن هذه أتعتبر
من الحقوق العامة ،ول يستطيع أحد إسقاطها أو التصالح
عليهاً.
وما اجتمع فيه حق الله وحق الدمي حتى ولو غلب
عليها حق الدمي كالقصاص والقذف والتعزير ،لما في ذلك
من تجاسر على حق القضاء ويؤدي إلى نشر الفوضى
جهال على الحق العام ،ويؤدي إلى أتعد ل على
وتجاسر ال أ
اختصاص أولي المر ،فالتحكيم في هذه المواضيع يتنافى
مع القواعد العامة للتحكيم ،فل يحكم في هذه المواضيع إل
القائم بالولية العامةً.
مح ي
كم إذا
أقول :إنني أرجح قول الحناف وعلى ال أ
حكم في أي موضوع أن يكون حكمه متبعا ا رأي الحاكم أو
القاضي المولى من جهة السلطان حتى ل ي أأرد حكمه
وأتع أ
كمين كالوصية الواجبة ،فبعض
طل مصالح المـحت ك
العلماء ل يقولون بالوصية الواجبة لن أبناء البن وأبناء
مح ي
كم إنه حكم
البنات محجوبون بالبناء الصلبيين ،فال أ
بحرمان أولد البن فإن حكمه يرده القاضي الشرعي الذي
أيقرر توريث أبناء البنً.
ح أ
كم
وقد ذكر ذلك السرخسي بقوله" :وليس ينبغي لل أ
أن يقضي في إقامة حد ،أو تلعن بين زوجين لن اصطلح
الخصمين على ذلك غير معتبر ،وما يحكم به بمنزلة
اصطلح الخصمين عليه ،وهذا لن إقامة الحدود واللعان
بين الزوجين في حق الشرع ،فل يستحق فيه إل من يعين
11

((

حاشية الصاوي ج  2ص ً.514
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نائباا ،وعليه استيفاء حقوق الله تعالى ،وهم القضاة والئمة،
أل ترى أن ما عليه الحق ل يقيمه على نفسه فكذلك ليس
كم( أن يقيم شيئا ا من ذلك لنه ما تعين نائبا ا
مح ي
للحاكم )ال أ
في استيفاء حقوق الله تعالى" ،هـ)ً.(1

1

((

المبسوط للسرخسي ج  16ص ً.111

128

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

الفصل الثالث
آداب التحكيــــــــم
وفيه ثلثة مباحث:
مح ك
كم بعد قبوله
:
المبحث الول
تصرفات ال م
التحكيم تجاه المنازأعة والمتداعين.
مح ك
كم حالة غضبه.
المبحث الثاني :
م
حكم ال م
التسوية بين الخصوم.
المبحث الثالث :
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المبحث الول
مح ي
كم بعد قبوله التحكيم
تصرفات ال أ
تجاه المنازعة والمتداعين
التحكيم ضرب من ضروب القضاء ،وصورة من صوره،
ففيه :إحقاق الحق ،ورده إلى أهله ،وفيه :إبطال الباطل،
مح ي
كم ،وإن كان
وهو حكم الله الذي يجب أن يقوم به ال أ
التحكيم أدنى رتبة من القضاء)ً.(1
محتكمان )الخصوم( على ما يحكمانه
فحينما يتراضى ال أ
)(2
ح أ
كم شرط في صحة التحكيم
– وتراضي الخصوم على ال أ
كما ا
ح أ
ح أ
كم ذا ولية على الخصوم الذين ارتضوه أ
– أيصبح ال أ
في موضوع التحكيم)ً.(3
كما ا
ح أ
ح أ
كم خبر رضاء المحتكمين به أ
وحينما يصل إلى ال أ
سواء مشافهة أو كتابة ،وقد تناول الفقهاء هذه المسألة
وقالوا :الكتابة ليست شرطا ا لنعقاد عقد التحكيم ،ولم ترد
نصوص توجب على أطراف النزاع كتابة المشارطة )التفاق(
على التحكيم ،إنما الكتابة طريقة لثبات وتوثيق مشارطة
)اتفاق( التحكيمً.

1

2

3

البحر الرائق ج  7ص  ،41رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن
((
عابدين( ج  8ص ً.125
البحر الرائق ج  7ص  ،27الهداية ج  5ص  ،500المبسوط ج  16ص
((
 ،111مغني المحتاج ج  4ص  ،379نهاية المحتاج ج  8ص  ،231المغني لبن
قدامة ج  9ص  ،107أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ج  2ص  ،309جمعه:
أبو بكر بن حسن الكشناوي ،ضبطه وصححه :محمد عبدالسلم شاهين ،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان الطبعة الولى1416 ،هـ 1995 -مً.
مغني المحتاج ج  4ص  ،379نهاية المحتاج ج  8ص  ،231أسنى
((
المطالب ج  4ص ً.288
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والكتابة ل تتنافى مع قواعد الشريعة السلمية ،وقد نص
بعض الفقهاء على استحسان التوثيق) ،(1حيث إن سند
التفاق )المشارطة( للتحكيم كعهد ،وتوثيق العهد من باب
الستحسان ،وليكون المحتكمون والمح ي
كمون على بصيرة
من أمرهم ،ولئل يجحد المحكوم عليه من المتداعين أنه
ح ي
كمه ،فيكون العقد الكتابي بينة عليه ،وأشار إلى ذلك
أ
الشربيني)ً.(2
ويرى المالكية) :(3بأن التحكيم ل يحتاج إلى شهود تشهد
ح أ
كمً.
حكما أ
على الخصمين بأنهما أ
ونقول :نظرا ا لفساد الذمم ولجحود الناس حقائق
ح أ
كم والخصوم يحتاجون إلى
المور ،ومنعا ا للنكار ،فإن ال أ
ح أ
حكم ،وعقد التحكيم
كم في إصدار ال أ
بينة تثبت ولية ال أ
والمشارطة بينة قاطعة تمنع النكارً.
وعلى كل الحوال سواء عند من اشترط الكتابة أو
مح ي
كم عليه أن يقوم بالعمال
عدمها في سند التحكيم ،فإن ال أ
التي ذكرها:
أول ل – قبل البدء بجلسات التحكيم-:
) (1أن أيعلن الح أ
كم للخصوم أو لرسولهم :أقبول التحكيم)ً.(4
حكم أو فتوى تتعلق بموضوع
) (2أن ل أيفصح بحديثه بيان أي أ
منازعة الخصومً.
) (3أن أيحدد زمن ومكان جلسة التحكيم للمحتكمين أو
لرسولهم للستماع إلى أقوالهم ،وتقديم بيناتهم من
1

2
3
4

المبسوط ج  16ص  ،111ج  21ص  ،63الفتاوى الهندية ج  3ص ،399
((
كشف القناع ج  6ص ً.309
مغني المحتاج ج  4ص  ،379نهاية المحتاج ج  8ص ً.231
((
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.13
((
البحر الرائق ج  7ص  24فقد جاء فيه" :فلو حكما رجل ا فلم يقبل ،ل يجوز
((
حكمه عندئذ إل بتجديد التحكيم" ،رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن
عابدين( ج  5ص  ،348الطحطاوي على الدر المختار ج  3ص ً.207
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كم أن يجعل له مجلسا ا
مح ي
مستندات وشهود ،وعلى ال أ
معينا ا من اليام
معروف المكان مخصوصاا ،وزمن نظره أ
ليتأهب الناس إليه في التحاكم)ً.(1
) (4أن ينظر في موضوع النزاع ،هل مما يجوز فيه التحكيم
أم ل؟) ،(2فإن كان الموضوع مما يجوز فيه التحكيم أخذ
بإجراءات التحكيم بالستمرار بالستماع إلى أقوال
المتداعيين وبيناتهم ،وإن لم يكن من مواضيع التحكيم
ردهم حتى ل أيضيع عليه أوقاتهمً.
) (5أن يكون الح أ
كم حذرا ا من قبول أي هدية أو منفعة من
أحد المحتكمين بالسر ،أو بالعألن – وسيأتي تفصيل ذلك
في المباحث التالية ً. -
) (6أن ل يقوم الح أ
كم بأي معاملة تجارية من بيع أو شراء أو
إجارة وما فيه معاملة مادية مع أحد المحتكمين ،حتى ل
يدفع الخصوم والح أ
كم إلى التهاون معه ،أو محاباته على
حكم بالبيع
غيره ،فقد قال النووي" :ول يختص هذا ال أ
والشراء ،بل يعم الجارة وسائر المعاملت ،بل نص في
الم :أنه ل ينظر في نفقة عياله ول أمر ضيعته وأأتو أ
كل
إلى غيره ليتفرغ قلبه")ً.(3
ثانيا ل – أثناء جإلسات التحكيم:
إذا حضر المحتكمون )الخصوم( ،واجتمع الخصوم في
ح أ
كم مراعاة التي:
مجلس واحد ،فعلى ال أ

1
2
3

انظر  :أدب القاضي للماوردي ج  1ص ً.95
((
انظر  :تبصرة الحكام ج  1ص  12فقد ذكر ابن فرحون ما في معناهً.
((
روضة الطالبين ج  11ص  ،142انظر :نهاية المحتاج ج  8ص ،242
((
القناع للشربيني ج  2ص ً.266
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 – 1ترتيب الخصوم في القضايا المعروضة عليه حسب
حضورهم :الول فالثاني فالثالث ،وهكذا ،فإن هذا مقتضى
)(1
مح ي
كم ما يلي:
العدل  ،ويجوز في هذا المجال لل أ
أ – أن أيقدم أحدا ا على أحد ويطلب الرضا من صاحب
ملحةً.
الحق ،أو لحاجة أ
ب – تقديم الغريب عن البلدة) (2حتى ل يترك دعوته
وتتعطل مصالحه ،وكذلك المسافر) (3تخفيفا ا
عليهم ،وليتفرغوا لحوائجهم ً.وذكر الكاساني رواية
دم
عن سيدنا عمر بن الخطاب  أنه قال" :ق ب
الغريب")ً.(4
ج – تقديم قضايا النساء على قضايا الرجال) ،(5وللمرأة
أن توكل رجل ا خشية الفتنة)ً.(6
 – 2تقديم الدعاوى المشفوعة بحضور الشهود ،لن
إكرام الشهود مطلوب ،وليس من الكرام حبسهم)ً.(7
وقد جاء في الحديث" :أكرموا الشهود فإن الله تعالى
يستخرج منهم الحقوق ويدفع بهم الظلم") ،(8وقال
الماوردي" :ل يتعنت القاضي شاهداا")ً.(9

1

2
3
4
5
6
7
8

9

انظر :بدائع الصنائع ج  9ص  ،129تبصرة الحكام ج  1ص  ،33المغني
((
لبن قدامة ج  9ص ً.83
بدائع الصنائع ج  9ص ً.129
((
تبصرة الحكام ج  1ص  ،33المغني لبن قدامة ج  9ص ً.83
((
بدائع الصنائع ج  9ص ً.129
((
مغني المحتاج ج  4ص ً.402
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.35
((
بدائع الصنائع ج  9ص ً.129
((
فيض القدير للميناوي ج  2ص  124وذكر :رواه ابن عساكر عن ابن
((
عباسً.
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.254
((
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 – 3أن يكتب مكان الجلسة وتاريخها ،وأسماء
الشهود) ،(1وأن يأمرهم بالتوقيع على شهاداتهم)ً.(2
 – 4أن أيقدم المدعي على المدعى عليه ،أو أيقرع
بينهما ،فقد قال الفقهاء) :(3إذا تقدم الخصمان عليه )الح أ
كم(
مدعي؟ ،ويتقدم بحجته ،قال :عمر بن
أن يسأل من ال أ
قيس) :(4شهدت شريحا ا إذا جلس إليه الخصمان ورجل قائم
على رأسه يقول :أيكما المدعي فليتكلم؟) ،(5أو أيخيرهما،
فقد ذكر الماوردي)" :(6من يبدأ بالكلم من الخصمين" ،وقال
الشافعي :وينبغي أن يبدأ الطالب ،فإذا أنفذ حجته تكلم
المطلوب ،أما إن اتفقا على الطالب منهما والمطلوب
فليبتدئ بالكلم منهما ً.هو الطالب قبل المطلوب ،لن كلم
الطالب سؤال وكلم المطلوب جواب ،فإن تنازعا في
الطالب والمطلوب منهما ،فقال كل واحد منهما :أنا طالب
وأنت مطلوب نظر ،فإن سبق أحدهما :فهو الطالب،
وصاحبه هو المطلوب ،وإن قال معاا ،ولم يسبق به أحدهما،
ففيه ما قدمناه من الوجهين ،أحدهما :القراع بينهما،
والثاني :صرفهما حتى يتفقا على الطالب منهما)ً.(7
محررة
 – 5على المتداعيين أن أيقدما دعواتهما أ
ح أ
كم بتقديم الحجة
معلومة منتفية الجهالة) ،(8ول يكتفي ال أ
1
2
3
4

5
6
7
8

بدائع الصنائع ج  9ص ً.128
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.39
((
منهم  :ابن قدامة في المغني ج  9ص ً.84
((
هو عمر بن قيس الماصر من أهل الكوفة أ
كنيته :أبو الصباح مولى
((
الشعث بن قيس يروي عن شريح وزيد بن وهب ومجاهد ،روى عنه شعبة وابن
عون ،وليس هو بعمر بن قيس ذاك ضعيف ً.انظر :كتاب الثقات لبن حبان ج  7ص
 181بالستعانة بالشاملة )المكتبة( ،والجرح والتعديل لبن أبي حاتم ج  6ص ً.129
منهم  :ابن قدامة في المغني ج  9ص ً.84
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.260
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.260
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.331
((
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كم
محت أ ك
محررة فقط ،فل بد من أنطقها باللسان ،أو يوكل ال أ
من ينوب عنه في تلوتها ،وذلك لنه كما يقول القاضي
شريح لن الطلب يكون باللسان ل بالخط ،وقد ذكر
الماوردي :بأن هذه المسألة فيها وجهان ،حيث إن كان
الوجه الثاني :فلبد أن يقرأها على الطالب ،ويسأله :أهكذا
تدعي؟)ً.(1
وأن أأشكل) (2على الح أ
كم كلم الخصمين :أمرهما
مدعي غير
بالعادة حتى يفهم عنهما ً.وإن كانت دعوى ال أ
صحيحة ":طلب منه تصحيحها)ً.(3
 – 6على الح أ
عنف ،لينا ا من
كم أن يكون قويا ا من غير أ
غير ضعف ،فعن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله – قال:
"ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلل إن فاتته واحدة
كانت فيه وصمة :العقل ،والفقه ،والورع ،والنزاهة،
سنن ،والحكم"  ً.ً.ً.حتى ل يبسط
والصرامة ،والعلم بال أ
المتخاصمون إلى التهاتر والتشاتم بين يديه  ً.ً.ً.وله أن ينتهر
الخصم) (4إذا إلتوى ويصيح عليه) ً.ً.ً. (5والح أ
ض في هـذا
قا
كم
ل
المجال وهو إنهاء الخصومة بين المتنازعين بالتحكيمً.
 – 7إذا أساء أحد المخاصمين الدب زجره حفاظا ا على
انتهاك حرمة المجلس) ،(6ويؤدب إذا أساء إلى الشهود)،(7
وعلى الح أ
كم :منع المدعى عليه معارضة المدعي ،فقد قال
الماوردي" :فإن عارضه المطلوب في الكلم ،قبل استيفاء

1
2
3
4
5
6
7

((
((
((
((
((
((
((

أدب القاضي للماوردي ج  2ص ,261
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.30
تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص ً.89
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.32
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.49
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.34
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.34
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الدعوى :منعه القاضي معارضته حتى يستوفيها") ً.(1وأن
يجلس قدر ما ل يفتر عن النظر في الحجج)ً.(2
ثالثا ل – إذا استوفى الخصوم دعواهم وبيناتهم ل
مح ك
مه حتى يراعي التي:
كم م
حك ح
صدر ال م
يم ص
 - 1ل يحكم على أحد المتداعيين إل بعد سؤالهما :هل
حجة؟ فيقول :ل) ً.(3وفي ذلك يقول ابن فرحون:
بقيت لك أ
" ً.ً.ً.فإذا أعذر القاضي إلى من توجه العذار إليه من
طالب أو مطلوب ،وسأله :أبقيت لك حجة؟ فإن قال :نعم،
وسأله التأجيل ضرب له أجل ا في بلوغ المؤجل مقصوده مع
انتفاء ضرر خصمه ،فإن كان التأجيل في حق المطلوب،
وأتى بمدفع فيما شهد به عليه أو ادعى عليه ،فسأل
الطالب التأجيل أيضا ا وزعم أن له مدفعا ا فيما أتى به
المطلوب ،ضرب له أجل ا أيضاا ،وتلوم عليه حتى يحق الحق
كم عندئذ ويح أ
ح أ
كم بالتعجيز
ويتبين عجز أحدهما فينفذ ال أ
على من توجه عليه ً.(4) "ً.ً.ً.
 - 2أن يأمـر الح أ
محتكمين بالصلح ،فقد ذكر ابن
كم ال أ
قدامة) :(5بأن شريح ،وعبدالله بن عتبة ،وأبا
حنيفة،والشعبي ،والعنبري :يرون الصلح بين الخصوم،
وأذكر بأن عمر بن الخطاب قال" :ردوا الخصوم إذا كان
بينهم قرابة ،فإن فصل القضاء أيورث بينهم الشنآن")،(6
وفي رواية حديث رقم " :11360ردوا الخصوم حتى
1
2
3
4
5
6

أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.261
((
بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص ً.130
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.68
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.137
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.53
((
سنن البيهقي الكبرى كتاب الصلح باب صلح البراء والحطيطة ج  6ص
((
 109رقم  ً.11362الشنآن :التباغض ،النهاية في غريب الحديث والثر ج  2ص
ً.503
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يصطلحوا فإن فصل القضاء أيحدث بين القوم الضغائن"ً.
ويقول ابن فرحون" :للحكم أن يرشد الخصوم للصلح أو
صرفهما إلى ح أ
كم آخر ،أو يأمرهم بالصلح خشية تفاقم
المر بإنفاذ الحكم بين الخصوم)ً.(1
 - 3أيستحب أن يحضر مجلس التحكيم والقضاء طلب
العلم للمشورة) ،(2وللستعانة برأيهم فيما يجهله) ،(3وعند
إصدار الحكم لمشورتهم فيما أأشكل من الحكام ومعضلت
أ
المسائل) ،(4لقوله تعالى) :وأ أ
ر() ،(5وقال
م كفي ال م
شاوكمرهأ م
م ك
ابن فرحون ً.ً.ً." :وإن أأشكل على القاضي :وجه الحكم
تركه ،ول يحل له القدام على الحكم بإتفاق")ً.(6
وكان نهجه  :استشارة أصحابه ،والخلفاء الراشدين
رضي الله عنهم ،والمثلة على استشارة بعضهم كثيرة،
وذكر المام أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف) (7حديثا ا عن
أبي هريرة  قال" :ما رأيت أحدا ا بعد رسول الله  أكثر
مشاورة لصحابه من رسول الله ً.(8)"

1
2

3
4
5
6
7

8

تبصرة الحكام ج  1ص ً.30
((
روضة الطالبين للنووي ج  11ص  ،142والقناع للشربيني ج  2ص ،265
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.52
بدائع الصنائع ج  9ص ً.126
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.50
((
سورة آل عمران آية ً.159
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.30
((
شرح أدب القاضي للخصاف ص  76للمام أبي بكر أحمد بن عمر
((
الخصاف شرحه  /المام عمر بن عبدالعزيز المعروف بالحسام الشهيد حقق أصوله
 /الشيخ أبو الوفاء الفغاني والشيخ أبو بكر محمد الهاشمي دار الكتب العلمية
بيروت لبنان الطبعة الولى 1414هـ 1994 -م ،انظر :بدائع الصنائع ج  9ص ً.127
رواه الترمذي في سننه ج  4ص  214رقم  1714كتاب الجهاد باب ما
((
جاء في المشورة تحفة الحوذي ج  5ص ً.102
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ويقول الخصاف) :(1إنما فعل ذلك تبركا ا بالمشورة لما
فيها من امتثال أمر الله عز وجل ،فإنه قال) :وأ أ
م كفي
شاوكمرهأ م
أ
مرك()ً.(2
ال م
ويذكر الكاساني أدب المشورة بقوله ً.ً.ً." :ل ينبغي أن
يشاورهم بحضرة الناس ،لن ذلك أيذهب بمهابة المجلس،
والناس يتهمونه بالجهل ً.(3) "ً.ً.ً.

1
2
3

((
((
((

شرح أدب القاضي للخصاف ص ً.76
سورة آل عمران آية ً.159
بدائع الصنائع ج  9ص ً.127
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المبحث الثاني
حكم المـح ي
كم حالة غضبه
أ
على الح أ
كم أن يراعي اختيار الوقت المناسب للتحكيم،
وأن يكون مطمئن القلب هادئ النفس ،فل يحكم بين
الخصوم وهو غضبان ،لن الغضب يمنع عن دقة النظر
والتفكير في أقوال المتداعين ،وأن ل يحكم في أي حالة تؤثر
على تفكيره ،وفي ذلك يقول الخصاف) ً.ً.ً." :(1ول ينبغي
للقاضي أن يجلس للقضاء وهو غضبان ول جائع) ،(2ول
ضجر) ،(3ول كظيظ) (4من الطعام ،ويكون جلوسه عند
اعتدال أمره لنه يأمن الغلط ويتمكن من النظر ً."ً.ً.ً.
واستدل على ذلك بما روي عن أبي سعيد الخدري 
قال :قال رسول الله " :ل يقضي القاضي إل وهو شبعان
ريان")ً.(5
ونقل ابن قدامة :التفاق على ذلك بقوله" :ل خلف
بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي ل ينبغي له أن
يقضي وهو غضبان") (6واستدل بأن أبا بكرة  كتب لبنه
ض بسجستان :أن ل تحكم بين اثنين وأنت
عبيدالله وهو قا ل
غضبان ،فإني سمعت رسول الله  يقول" :ل يحكم أحد
1

2
3
4

5

6

شرح أدب القاضي للخصاف ص  ،68انظر :أدب القاضي للماوردي ج 1
((
ص ً.212
شرح أدب القاضي للخصاف ص ً.79
((
ضيق النفس ،انظر :لسان العرب ج  8ص ً.21
((
ممتلئ ومثقل بالطعام ،انظر :النهاية في غريب الحديث والثر ج  12ص
((
 177للمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري تحقيق  /محمود
محمد الطناحي الناشر المكتبة السلمية لصاحبها رياض الشيخ دار إحياء التراث
العربي بيروت لبنان ،لسان العرب ج  12ص ً.105
ذكره الخصاف في أدب القاضي ص  ،79والماوردي في أدب القاضي ج
((
 1ص  ،214رواه البيهقي في السنن الكبرى ج  10ص  181رقم ً.20282
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.49
((
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بين اثنين وهو غضبان") ،(1وقد روى البخاري بأن النبي 
قال" :ل يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان")ً.(2
واعتبر الفقهاء) :(3كل ما أيشغل الفكر من جوع مفرط
مزعج ،ومدافعة الخبثين ،وشدة
وعطش شديد ،ووجع أ
النعاس والهم والحزن والفرح ،وضجر في معنى الغضب
المنصوص عليه ،فتجري في مجراه ،وكلها تمنع الحاكم من
حضور القلب واستيفاء الفكرً.
فهذه الحوال النفسية التي تعتري النسان تمنع الحاكم
من الدقة في النظر وحضور القلب ،ونستطيع أن نقول :إذا
كان الرسول  حظر على المسلم أن أيصلي إذا نعس
خشية أن أيخطئ في صلته حيث يقول " :إذا نعس أحدكم
وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم ،فإن أحدكم إذا
)(4
صلى وهو ناعس فل يدري لعله يستغفر فيسب نفسه"
رواه البخاري ،ولما نهى النبي  أن يصلي الرجل وهو يدافع
الخبثين ،والصلة ل تحتاج من الجتهاد إلى ما يحتاج إليه
في الحكام)ً.(5
ح أ
كم نفسه من النظر في القضايا حالة
فيتوجب منع ال أ
ح أ
ح أ
كم وهو
كم ال أ
حكم ،ولكن إن أ
تغيره حتى ل يخطئ في ال أ
غضبان أو ما شاكله ،فهل ينفذ حكمه؟
1

2

3

4

5

رواه مسلم في صحيحه كتاب القضية باب نقض الححكام الباطلة ورد
((
محدثات المور رقم  1717انظر ج  12ص  375بشرح النووي ،ورواه أحمد في
مسنده كتاب القضاء والشهادات باب النهي عن الحكم في حالة الغضب انظر
الفتح الرباني ج  15ص ً.213
صحيح البخاري كتاب الحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان
((
فتح الباري ج  13ص  ،136جامع الصول ج  8ص ً.175
بدائع الصنائع ج  9ص  ،118المبسوط ج  16ص  ،67تبصرة الحكام ج 1
((
ص  ،27القناع للشربيني ج  2ص  ،267المغني لبن قدامة ج  9ص  ،44سبل
السلم ج  4ص ً.120
صحيح البخاري كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم ج  1ص  77الناشر:
((
الزهراء للعلم العربي القاهرة 2006م ،فتح الباري ج  1ص ً.313
انظر :أدب القاضي للماوردي ج  1ص ً.216
((
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اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين-:
القول الول :ل ينفذ قضاؤه لنه منهي عنه ،والنهي
يقتضي فساد المنهي عنه) ً.(1وقال بهذا الرأي :الشافعية)،(2
والقاضي من الحنابلة)ً.(3

القول الثاني :ينفذ قضاؤه مع الكراهة ،وهو مذهب
الشافعي) ،(4قاله الشربينيً.
واستدل الشافعية على نفاذ قضاء الغضبان ،بما روي
بأن النبي  اختصم إليه رجل من النصار ،فقال النبي  :يا
ق ثم أرسل ،فقال النصاري :إنه ابن عمتك ،فقال
زبير اس ك
ق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر،
عليه الصلة والسلم" :اس ك
ثم أمسك( ،فقال الزبير :فأحسب هذه الية نزلت في ذلك
"فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم")ً.(5
ووجه الستدلل في هذا الحديث :أن النبي حكم وهو
غضبان)ً.(6
والراجإح في هذه المسألة :بأن الغضب الشديد
الذي يؤدي إلى عدم تمييز الحق من الباطل فل كلم في
ح أ
كم ،أما الغضب الذي ل يؤثر
تحريمه) ،(7ول ينفذ قضاء ال أ
ح أ
متملكا ا لنفسه فقضاؤه
على سلوك وعقل ال أ
كم ،ويبقى أ
ينفذ ،وفي ذلك جمعا ا للدلة وعمل ا بها جميعااً.
1
2
3
4

5
6
7

انظر  :سبل السلم ج  4ص ً.120
((
القناع للشربيني ج  2ص ً.268
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.49
((
سبل السلم ج  4ص  ،120القناع للشربيني ج  2ص  ،268نهاية المحتاج
((
ج  8ص  ،254المغني لبن قدامة ج  9ص ً.50
سورة النساء آية  ،65فتح الباري ج  5ص  ،38ج  8ص ً.254
((
فتح الباري ج  5ص  ،38سبل السلم ج  4ص ً.120
((
سبل السلم ج  4ص ً.120
((
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المبحث الثالث
التسوية بين الخصوم
التسوية بين الخصوم واجب) ،(1ومن الدلة على ذلك:
 – 1ما أروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :يقول
أ
مأنوا أ
ط
س ك
ن كبال م ك
وا ك
الله عز وجل" :أيا أي دأها ال ي ك
ق م
نآ أ
مي أ
كوأنوا قأ ي
ذي أ
شهداأء ل كل يه ول أو ع أألى أ أ
أ
م أ أوك ال م
أ
ن
ي
د
ل
وا
ك
س
أ
ف
ن
ك
ك
م
ن إك م
م
أ
أ أ أ
م
ن ي أك أ م
ن أوالقمأركبي أ
أ
ك أ م
ك
أ
غ أن كيا ا أ أو فأقيرا ا أفالل ي أ
ن
ي م ك
ن ت أعمد كألوا وأإ ك م
وى أ م
ه أومألى ب كهك أ
أ
ما أفل ت أت يب كأعوا ال مهأ أ
أ
ه أ
خكبيرا ا") ،(2قال:
ن أ
مألو أ
كا أ
ضوا فأإ ك ي
ووا أوم ت أعمرك أ
ما ت أعم أ
ن بك أ
ن الل ي أ
ت أل م أ
ي القاضي
هما الرجلن يجلسان بين يدي القاضي ،فيكون ل أ ي
وإعراضه لحدهما إلى الخر)ً.(3
ويقول الخصاف) :(4لي القاضي :هو أن يلوي عنقه عن
أحدهما بعد أن أقبل عليهما وذلك حرام ،لما فيه من ترك
ح أ
كم العدل بين الخصوم في كل
التسوية ً.ً.ً. ،وعلى ال أ
شيء ،في المجلس والخطاب ،والشارة واللحظ،
ش في وجه أحدهما فعليه أن يبش
والستماع منهما ،وإن ب أ ي
في وجه الخر ،وإن عبس كذلك ،ول يومئ إلى أحدهما
بشيء دون خصمه) ،(5وهذا مقتضى العدل والنزاهة)ً.(6
 – 2لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي  قال:
"من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه،

1
2
3

4
5
6

أدب القاضي للخصاف ص ً.104
((
سورة النساء آية ً.135
((
تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن لبي جعفر محمد بن جرير
((
ج  4ص  – 213دار الحديث – القاهرة – سنة الطبع 1431هـ 2010 /مً.
شرح أدب القاضي للخصاف ص ً.104
((
شرح أدب القاضي للخصاف ص ً.68
((
بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص  ،119تبصرة الحكام لبن فرحون ج 1
((
ص  ،32أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،249المغني لبن قدامة ج  9ص ً.80
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وإشارة ومقعده ،ول يرفع صوته على أحد الخصمين ما ل
يرفعه على الخر") (1رواه البيهقيً.
وفي رواية" :فليسوك بينهم في النظر والمجلس
والشارة")ً.(2
 – 3كتب عمر بن الخطاب  إلى أبي موسى الشعري
س بين الناس في وجهك وعدلك ،حتى ل ييأس
" : وآ ك
الضعيف من عدلك ،ول يطمع شريف في حيفك")ً.(3
ح أ
كم :أن أيجلس الخصمين بين يديه وعلى
فعلى ال أ
مستوى واحد ،بل تمييز بين صغير أو كبير ،أو بين دنيء
وشريف) ،(4وأن ل أيقرب أحدهما إليه ،أو يجعل أحدهما
على يمينهً.
 – 4روى عبدالله بن زبير رضي الله عنهما قال" :قضى
رسول الله  أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي")ً.(5
 – 5روي بأن عمر بن الخطاب ،وأأبي بن كعب رضي
الله عنهما اختصما في حادثة إلى زيد بن ثابت  فألقى
1

2

3

4

5

السنن الكبرى كتاب أدب القاضي باب ما جاء في القسامة ج  10ص
((
 228رقم  20457ذكره الخصاف في أدب القاضي ص  ،104وابن قدامة في
المغني ج  9ص ً.80
سنن أبو يعلى ج  10ص  264رقم  5867وقال عنه اللباني ضعيف جدا ا
((
في سلسلة الحاديث الضعيفة ج  5ص  219رقم  ،2195بالستعانة بالمكتبة
الشاملة ً.وذكره الزيلعي في تبيين الحقائق ج  5ص  ،88وابن قدامة في المغني ج
 9ص ً.80
رواه الدارقطني في سننه ج  5ص  367رقم  4471الطبعة الولى
((
مؤسسة الرسالة بيوت 1424هـ 2004 -م ،وذكره ابن قدامة في المغني ج  9ص
ً.80
تبيين الحقائق للزيلعي ج  5ص  ،89أدب القاضي للماوردي ج  2ص 250
((
واللفظ للزيلعيً.
سنن أبو داود كتاب القضاء باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي
((
رقم  ،3571عون المعبود ج  9ص  ،506المستدرك للحاكم ج  4ص  94رقم
ً.453
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لسيدنا عمر بن الخطاب  وسادة ،فقال سيدنا عمر  :هذا
أول جورك وجلس بين يديه)ً.(1
فكل هذه الدلة التي سبق ذكرها واضحة الدللة في
وجوب التسوية بين الخصوم في مجلس التحكيم وإن كان
بعضها نص في القضاء ،فالتحكيم والقضاء في هذا الباب
سواءً.

1

تاريخ المدينة لبن شبه تأليف :عمر بن شبه ت 262هـ تحقيق /فهيم
((
محمد شلتوت وطبع على نفقة السيد حبيب محمود أحمد – جدة تاريخ النشر
1399هـ ،مسند ابن الجعد علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ت 230هـ
تحقيق :عامر أحمد حيدر الناشر :مؤسسة نادر -بيروت الطبعة الولى سنة
1410هـ 1990 -م – بالستعانة بالمكتبة الشاملة ،وذكره الكاساني في بدائع
الصنائع ج  9ص  ،118وابن حزم في المحلى ج  10ص ً.542
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الفصل الرابع
أحكام التحكيم
وفيه خمسة مباحث:
:
المبحث الول
المبحث الثاني :
المبحث الثالث :
:
المبحث الرابع
المبحث الخامس :

ح ي
كم وانتهاء وليتهً.
تعيين الم أ
الجرة والهدية مقابل التحكيمً.
مح ي
كمينً.
تعدد ال أ
مجلس التحكيم.
مح ي
كمينً.
طرق تنفيذ حكم ال أ
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المبحث الول
مح ي
كم وانتهاء وليته
تعيين ال أ
المطلب الول
مح ي
كـــــــم
تعيين ال أ
سبق وأن عرفنا التحكيم اصطلحا ا بأنه) :تولية خصمين
مح ي
كما ا أو أكثر يصلحون
أو أكثر تتوفر فيهم أهلية التصرف أ
للقضاء للفصل في خصومة الخصوم()ً.(1
فحقيقة التحكيم كما يقول مصطفى الزرقا) :(2أنه
يحتكم طرفان إلى طرف ثالث يختارانه برضاهما ،ليكون
حاكما ا بينهما في دعواهما بدل ا من القاضيً.
ح أ
مح ي
كم بإتفاق
كم يتم تعيينه واكتسابه لصفة ال أ
فال أ
أطراف النزاع عليه ،فإرادة أطراف النزاع هي المنشئة
ح أ
كم والتي تثبت بتراضي
لسلطة وولية التحكيم لل أ
المتداعيين)ً.(3
وولية الح أ
كم وتعيينه أيشترط فيها:
مح ي
كم أو
 – 1تراضي الطرفين على شخص ال أ
مح ي
كمين ،وقد ورد في البحر الرائق) :(4لبد من تراضي
ال أ
ح أ
مح ي
كما ا بينهما فهو
كم بأن يكن أ
الطرفين على شخص ال أ
مثبت
مولى من قكأبل الطرفين ،ولن رضا الخصمين هو ال أ

1
2
3

4

انظر صفحة  35من هذا البحثً.
((
المدخل الفقهي ج  1ص ً.601
((
تبيين الحقائق ج  5ص  ،118البحر الرائق شرح كنز الدقائق لبن نجيم ج
((
 7ص ً.24
تبيين الحقائق ج  7ص  ،27انظر :جاشية ابن عابدين ج  8ص ً.130
((
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للولية )التعيين( ،وهذا باتفاق المذاهب الربعة :الحناف)،(1
والمالكية) ،(2والشافعية) ،(3والحنابلة)ً.(4
كم إنسانا ا
ح أ
ح أ
كم ،ويجب أن يكون ال أ
 – 2العلم بال أ
معلوما ا)ً.(5
 – 3قبول الح أ
كم للتحكيم)ً.(6
 – 4استدامة رضا المحتكمين من ابتداء التحكيم إلى
تمام الحكمً.
وقد تناول الفقهاء هذه المسألة على النحو التي:
 – 1قال الحناف) ،(7والشافعية) :(8فإن رجع أحد
المحتكمين قبل تمام الحكم ولو بعد إقامة البينة والشروع
فيه ،فليس للح أ
حكم لعدم استمرار الرضاً.
كم إصدار ال أ
وحجتهم :بأن الخصوم اتفقوا على تولية الح أ
كم فلهما
عزله قبل أن يحكم ،ولن التحكيم من المور الجائزة
فينفرد أحدهما بنقض التحكم قبل الح أ
كم ً.وهذا قول
سحنون من المالكية)ً.(9

1
2
3

4
5
6
7

8

9

البحر الرائق ج  7ص  ،27المبسوط ج  16ص ً.111
((
الشرح الكبير للدردير ج  4ص ً.135
((
مغني المحتاج ج  4ص  ،379نهاية المحتاج ج  8ص  ،231أدب القاضي
((
للماوردي ج  2ص ً.380
المغني لبن قدامة ج  9ص  ،107ص ً.108
((
البحر الرائق ج  7ص ً.26
((
البحر الرائق ج  7ص  ،24الدر المختار رد المحتار ج  5ص ً.428
((
البحر الرائق ج  7ص  ،26تبيين الحقائق ج  4ص  ،193المبسوط ج 16
((
ص ) ،173فتح القدير( والهداية وعليها العناية وفتح القدير ج  5ص ً.500
مغني المحتاج ج  4ص  ،379نهاية المحتاج ج  8ص  ،231أسنى
((
المطالب ج  4ص  ،288أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.380
المنتقى شرح موطأ مالك ج  5ص ً.227
((
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 – 2فيرق الحنابلة) (1بين الرجوع في الحكم وبعده ،وقبل
تمامه ،وقالوا :إن رجع أحد الخصمين قبل شروع الح أ
كم في
حكم ففيه قولن:
ال أ
الول :له الرجوع  ،وهذا ما ذهب إليه غالب المالكية،
ويقول ابن القاسم :أرى أن يقضي بينهما ويجوز حكمه)ً.(2
الثاني :ليس له الرجوع وهو القول المشهورً.
مح ي
حكم واستمع إلى بينة أحدهما
كم في ال أ
وإذا شرع ال أ
مح ي
كم أن يرجع عن تحكيمه
ثم بدا للخر قبل أن يحكم ال أ
كم فليس له ذلك ونسب ابن فرحون) (3هذا القول
للمح ك
لجمهور الفقهاءً.
كما ويرخص الحناف للمحتكمين عزل الح أ
كم قبل
كمين أن يرجع
مح ك
إصدار ال أ
حكم بقولهم" :ولكل واحد من ال أ
)(4
كمين عزل الح أ
كم قبل
مح ك
قبل حكمه"  ،أي لكل واحد من ال أ
أن يحكم بينهماً.
وجاء في المجلة العدلية)" :(5لكل من الخصمين عزل
حكم" ً.فالخصوم أيعينان الح أ
مح ي
كم فيصبح ذا
كم قبل ال أ
ال أ
مه في موضوع نزاع
ولية بين الخصوم كالقاضي لأيقرر أ
حك م أ
الخصوم ،ولينفذ على الخصوم ،ولكن قرار التحكيم يكون
لحد الخصوم فأينكر البعض من المحكوم ضدهم ولية
مح ي
كم ،لذلك تطرق الفقهاء إلى هذه المسألةً.
ال أ
 – 5الشهادة على تحكيم الحكم :اختلف الفقهاء في
هذه المسألة على القوال التية:
1

2
3
4
5

المغني وبهامشه الشرح الكبير ج  11ص  484دار الفكر للطباعة والنشر
((
والتوزيع – بيروت لبنان 1414هـ 1994 -م ،كشاف القناع ج  6ص  ،309المغني
لبن قدامة ج  9ص ً.107
المنتقى شرح موطأ مالك ج  5ص ً.227
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.56
((
تيين الحقائق للزيلعي ج  5ص  ،118حاشية ابن عابدين ج  8ص ً.130
((
شرح المجلة العدلية – سليم رستم باز ص  1197مادة رقم ً.1847
((
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القول الول :جمهور الفقهاء من الحناف يشترطون
مح ي
كم ،ومنهم :الحناف) (1حيث
الشهاد على تحكيم ال أ
يقولون" :إذا لم أيشهد الح أ
كم في مجلس حكمه الذي حكم
فيه على حكمه لم أيصدق على ذلك ،ولم أيقبل قوله :أنه
ح أ
كم بكذا  "ً.ً.ً.هـً.
أ
ح ي
كم بينهما أشهد به في
والشافعية يقولون" :إذا أ
المجلس الذي ح أ
كم فيه قبل التفرق ،لن قوله ل أيقأبل
عليهما بعد الفتراق ،كما ل أيقبل قول الحاكم بعد العزل
"ً.ً.ً.هـ)ً.(2
والحنابلة) (3يقولون" :تنبغي الشهادة بالرضا به قبل أن
ح ي
كمه ،فل
يحكم بينهما لئل يجحد المحكوم عليه منهما أنه أ
يقبل قوله إل ببينة  "ً.ً.ً.هـً.
ويستدل الحناف لرأيهم بقولهم:
ح أ
كم بعد القيام من المجلس انعزل ،فصار
 – 1إن ال أ
ل باشره إل بشهادة
كسائر الرعايا فل أتقبل شهادته على فع ل
غيره)ً.(4
ح أ
كم يدعي لنفسه على المحتكمين ولية تنفيذ
 – 2ال أ
ح أ
محتكمين إذا
القول ،وال أ
مصدق فيما يدعي على ال أ
كم غير أ
كانا يجحدانه)ً.(5
ح أ
ح ي
كما ا في خصومة
كم رجلن أ
ويقول الحناف ً.ً.ً." :وإذا أ
بينهما ما دام في مجلسه ذلك ،فتجاحدا وقال :لم تحكم بيننا،
ح أ
كم :بل حكمتما ،فإنه أيصدق ما دام في مجلس
وقال ال أ
1

2

3
4
5

((
ً.63
((
المحتاج
((
((
((

العناية بفتح القدير ج  6ص  ،410المبسوط ج  16ص  ،111ج  21ص
أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،384مغني المحتاج ج  4ص  ،479نهاية
ج  8ص ً.231
كشاف القناع ج  6ص ً.309
العناية وفتح القدير ج  5ص  ،502المبسوط ج  16ص ً.111
المبسوط ج  21ص ً.63
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دق بعد القيام منه حتى يشهد على ذلك
الحكومة ،ول أيص ي
غيره ،لنه ما دام في مجلسه فهو يملك إنشاء الحكم بينهما،
فل تتمكن التهمة في إقراره")ً.(1
القول الثاني :ذهب المالكية إلى أنه ل يحتاج التحكيم
مح ي
ح ي
كم)ً.(2
إلى شهود تشهد على الخصمين أنهما أ
كما ال أ
ولعل أدلتهم :العموم في صحة شروط العقود :ومنها:
انعقاد اتفاق التحكيم بالعبارة كباقي العقود ،أي :بالتلفظ
مفهمة لمن ل أيحسن
باليجاب والقبول ،أو :بالشارة ال أ
العبارة كإشارة الخرسً.
الراجإح :رأي الجمهور القائل :بوجوب الشهاد وذلك:
لفساد الذمم وجحود الكثير من الناس ،فإني أرى :لبد من
الشهاد والتوثيق بكتابة سند التحكيم )مشارطة التحكيم(
مح ي
مح ي
كم
كمين أو ال أ
ويوقع عليه المتداعيان بقبول ال أ
ح أ
حكمه يكون
كم بعد أ
وموضوع التحكيم مع الشهاد ،لن ال أ
كسائر الناس ،ول ولية له على الخصمين ،فل أيقبل قوله
عليهم عندئذ إذا جحداهً.

1

2

المبسوط ج  21ص  ،63تبيين الحقائق ج  4ص  ،194البحر الرائق ج 4
((
ص ً.194
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج  4ص  ،135الصاوي على الشرح
((
الصغير للدردير ج  4ص ً.198
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المطلب الثاني
انتهاء ولية المح ي
كم
مح ي
كم وهي:
ذكر الفقهاء أحوال ا تنتهي فيها ولية ال أ
مح ي
كم ،أو رجع
 – 1إذا عزل أحد المحتكمين أو كلهما ال أ
أحد المحتكمين عن المحكمين أو عن أحدهما قبل الشروع
حكم)ً.(1
في ال أ
ول خلف بين الفقهاء في أن للمحتكمين التفاق على
ح أ
مح ي
كم حتى ولو بعد الترافع وإقامة
كم قبل إصدار ال أ
عزل ال أ
مح ي
كم وقضى بعد
البينة ،وإذا تراضى الخصوم على عزل ال أ
العزل ل أيعتد بقضائهً.
ح أ
كم وتعيينه
وقد ذكرنا آراء الفقهاء في شروط ولية ال أ
شرط :استدامة رضا المحتكمين من ابتداء التحكيم إلى
تمام الحكم وذكرنا آراء الفقهاء في عزل أحد المحتكمين
للح أ
كم)ً.(2
حكم) ،(3ويقول الشافعية:
 – 2بعد إبلغ المحتكمين بال أ
مح ي
مح ي
كم حكمه لنعزاله بعد
كم إذا أصدر ال أ
تنتهي ولية ال أ
التفريق) (4وقيامه من المجلسً.
فباتفاق الفقهاء :ولية التحكيم كالوكالة التي تنتهي
بانتهاء مهمة الموكول به ،وكالقاضي بعد العزل ل أيقبل قوله،
حكم وتبليغه للخصوم،
حيث إن الغاية من التحكيم إظهار ال أ
مهمةً.
فإذا بلغ الحكم الخصوم انتهت ال أ
1

2
3

4

فتح القدير لبن همام ج  5ص  ،500الفتاوى الهندية ج  3ص ،318
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.56
انظر ص  120من هذا البحثً.
((
المبسوط ج  16ص  ،111ج  21ص  ،63فتح القدير لبن همام ج  5ص
((
 ،502نهاية المحتاج ج  8ص  ،231مغني المحتاج ج  4ص  ،379أدب القاضي
للماوردي ج  2ص ً.383
رد المحتار حاشية ابن عابدين ج  8ص  ،131أدب القاضي للماوردي ج 2
((
ص  ،383نهاية المحتاج ج  2ص ً.231
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مح ي
كم شرطا ا من شروط أهلية التحكيم
 – 3إذا فقد ال أ
وقت الحكم والتحكيم ،إل إذا جددا الطرفان مشارطة
التحكيم)ً.(1
فقد نصت كتب الفقه على الشروط التي ينبغي أن
ح أ
كم ليكون أهل ا للقضاء تناولناها وآراء الفقهاء
تتوفر في ال أ
فيها خلل المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا المبحث
مح ي
كم وصحة وليته)ً.(2
بعنوان :شروط ال أ
محدد للحكومة إذا كان مؤقتاا ،جاء
 – 4بمضي الوقت ال أ
مح ي
كم عن الحكومة بأحد أسباب
في تبيين الحقائق :ويخرج ال أ
ثلثة" :إما بالعزل ،أو بانتهاء الحكومة نهايتها بأن كان مؤقتا ا
فمضى الوقت ،أو بخروجه أن يكون أهل ا للشهادة"هـ)ً.(3
وبالتفاق :ل يكون للح أ
كم النظر في النزاع إل بتجديد
التولية) ً.(4وجاء في المجلة العدلية" :إذا تقيد التحكيم بوقت
يزول بمروره فالحكم المنصوب ليحكم من اليوم الفلني
إلى شهر ليس له أن يحكم إل في مدة ذلك الشهر فل يجوز
أن يحكم بعد انقضائه وإذا فعله ل ينفذ حكمه")ً.(5
والبعض من الحناف ل يرون بهذا القول ،لنهم أيفرقون
بين التحكيم والوكالة قائلين :بأن الوكالة ل تتوقف على
إحدى الروايتين ،حتى أن من قال لغيره :بع عبدي اليوم
فباعه غدا ا جاز استحسانا ا على إحدى الروايتين ،والفرق أن
اليوم في الوكالة أيذكر للتعجيل عرفا ا وعادة ،فكأنه قال
جل ،ولو قال هكذا ولم يتعجل يبقى
للوكيل :بع عبدي هذا يوع ي
وكيل ا كذا ههناً.
1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

حاشية ابن عابدين ج  5ص ً.431
انظر ص  77من هذا البحثً.
تبيين الحقائق ج  5ص ً.619
المرجع السابق ج  5ص ً.619
شرح مجلة الحكام العدلية سليم رستم باز مادة ) (1846ص ً.1197
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وإن كان المراد :التأقيت أيعزل ،وإن كان المراد :التعديل
تبقى وليته)ً.(1
مح ك
كم أن ميفوض غيره في
مسألة :هل يحق لل م
التحكيم؟:
مح ي
كم سلطة التفويض بالتحكيم إلى غيره ،إل إذا
ليس لل أ
ح أ
كم إلى آخر
كان مأذونا ا بذلك من المحتكمين ،فإن فوض ال أ
وحكم الثاني :لم يصح حكمه ولو أجازه السلطان إل أن
أيجيزه المحتكمون) ً.(2وقال بعض من الحناف :بجواز
مح ي
مح ي
كم الول
كم الثاني بإجازة ال أ
التفويض وصحة حكم ال أ
حكم ،كالوكيل الول إذا أجاز بيع الوكيل الثاني ،أو
لل أ
كالقاضي المولى إذا لم يكن مأذونا ا له بالستخلف،
فاستخلف ،فإذا قضى خليفته بحضرته أو أجاز حكمه إذا
قضى في غيبته فإنه يصح ويعتبر كأنه مباشرة بنفسه)ً.(3
الراجإح :ل يحق للمحكم تفويض غيره لن الخصوم
مح ي
كم المنتخب ل رأي غيره ً.واستدلوا بحديث
ارتضوا رأي ال أ
عائشة رضي الله عنها قالت" :أصيب سعد يوم الخندق،
رقة ،رماه في
رماه رجل من قريش يقال له ك
حبان بن العأ ك
الكحل ،فضرب النبي  خيمة في المسجد ليعوده من قريب،
فلما رجع رسول الله  من الخندق وضع السلح واغتسل،
فأتاه جبريل  وهو ينفض رأسه من الغبار ،فقال :قد وضعت
السلح ،والله ما وضعته اخرج إليهم ،قال النبي  :فأين؟
فأشار إلى بني قريظة ،فأتاهم رسول الله  فنزلوا على
مه ،فرد ي الح أ
كم إلى سعد ،قال :فإني أحكم فيهم أن تقتل
حك ك
المقاتلة ،وأن أتسبى النساء والذرية ،وأن أتقسم أموالهم،
1
2

3

البحر الرائق ج  7ص  ،27الفتاوى الهندية ج  3ص ً.398
((
فتح القدير لبن همام ج  5ص  ،502رد المحتار حاشية ابن عابدين ج 8
((
ص  ،130شرح مجلة الحكام العدلية سليم رستم باز مادة ) (1845ص ً.1197
التحرير المختار لرد المحتار ج  1ص  199للشيخ  /عبدالقادر الرافعي
((
الفروقي الطبعة الولى – 1323هـ  -المطبعة الكبرى الميريةً.
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قال هشام :فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا ا قال :اللهم
ي أن أجاهدهم فيك من قوم
إنك تعلم أنه ليس أحد ل أح ي
ب إل ي
ك ي
ذبوا رسولك وأخرجوه ،اللهم فإني أنك قد وضعت الحرب
بيننا وبينهم ،فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له
حتى أجاهدهم فيك ،إن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل
عهم – وفي المسجد
موتتي فيها ،فانفجرت من ألبكته ،فلم ي أأر م
خيمة من بني كغفار – إل الدم يسيل إليهم ،فقالوا :يا أهل
حه
جر أ
الخيمة ،ما هذا الذي يأتينا من قكب كأكلكم؟ فإذا سعد يغذو أ
دماا ،فمات منها ً.(1)"

1

رواه البخاري كتاب المغازي باب مرجع النبي  من الحزاب حديث رقم
((
 4122ج  3ص  108فتح الباري ج  7ص  ،411ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد
والسير باب جواز قتال من نقض العهد صحيح مسلم بشرح النووي ج  12ص
ً.435
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المبحث الثاني
الجرة والهدية مقابل التحكيم
المطلب الول
مح ي
كم مقابل التحكيم
أجرة ال أ
لم أقف على أحد من الباحثين والعلماء الوائل تناول
مح ي
كم مقابل التحكيم ولكن الفقهاء تناولوا:
مسألة أجرة ال أ
حكم أخذ القاضي الرزق) (1مقابل القضاء ،وسنعرض آراء
الفقهاء وأقوالهم في هذه المسألة ،ثم نقيس عليها موضوع
البحث ،وقد اختلف الفقهاء في أخذ القاضي أجرة على
القضاء بين الناس على القوال التية:
القول الول :يحل للقاضي أخذ الجرة على القضاء،
وقالوا :الفضل له أن يأخذ ،وقد صار ذلك سنة ورسما ا
فتمتنع السلطين عن إبطال رزق القضاء إليهمً.
وقال بهذا القول :الحناف) ،(2وذكر ابن قدامة) :(3رخص
فيها شريح ،وابن سيرين والشافعي وأكثر أهل العلمً.
والدلة على قولهم:
 – 1ما ورد عن نافع عن عمر  كتب إلى أبي عبيدة 
ومعاذ بن جبل بالشام  :أن انظرو رجال ا من أهل العلم من
الصالحين ممن قبلكم فاستعملوهم على القضاء ووسعوا
عليهم من الرزق)ً.(4

1

2
3
4

شرح أدب القاضي للخصاف ص  ،80تبصرة الحكام ج  1ص  ،23ص ،25
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،295مغني المحتاج ج  4ص  ،389 ،374الكافي
ج  3ص  ،441المغني لبن قدامة ج  9ص ً.38
بدائع الصنائع ج  9ص ً.132
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.37
((
شرح أدب القاضي للخصاف ص  ،80المغني لبن قدامة ج  9ص ً.37
((
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 – 2لما أولي أبو بكر الصديق  الخلفة فرض له
الصحابة رزقا ا كل يوم درهمين)ً.(1
 – 3استقضى عمر بن الخطاب  زيادا ا وشريحا ا وابن
مسعود وجعل في كل شهر رزقاا ،ولما أفضت الخلفة إلى
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ضاعف في رزقه)ً.(2
 – 4القاضي محبوس بحق المسلمين فيجب كفايته في
مال المسلمين ،وذلك من بيت المال لن الحبس سبب
استحقاق الكفاية)ً.(3
 – 5رزق القاضي أجر ،لن الجر مال يستحقه الجير
وضا ا عن عمله ،وصورة ذلك موجودة في رزق القاضي
ع ك
فسماه أجرا ا لهذا)ً.(4
القول الثاني :يجوز للقاضي الفقير ولذي الحاجة أخذ
الجرة على القضاء ً.وأنسب هذا القول لبي الخطاب) (5وقال
به :الحناف) ،(6والمالكية) ،(7والشافعية) ،(8والحنابلة)ً.(9
القول الثالث :ل يحل للقاضي الغني أخذ أجرة على
القضاء إن وجد كفايتهً.
وذلك القول لبعض الحناف) ،(10وبعض الشافعية ذكره
متعين شيئا ا
الشربيني بقوله" :بعدم جواز أخذ القاضي ال أ
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

المغني لبن قدامة ج  9ص ً.37
((
شرح أدب القاضي للخصاف ص  ،81المغني لبن قدامة ج  9ص ،37
((
طبقات ابن سعد ج  6ص ً.138
شرح أدب القاضي للخصاف ص ً.80
((
شرح أدب القاضي للخصاف ص 80
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.37
((
بدائع الصنائع ج  9ص ً.132
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.23
((
مغني المحتاج ج  4ص ً.389
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.37
((
بدائع الصنائع ج  9ص ً.37
((
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مقابل القضاء إن وجد كفايته ،معلل ا بأن القضاء فرض عين
عليه")ً.(1
وبعض المالكية يقولون بهذا القول فقد ذكر ابن فرحون
قائل ً.ً.ً." :فإن من تعين عليه القضاء وهو في غنى من
الرتزاق منه فإنه أينهى عن أخذ الكعوض على القضاء لن ذلك
أبلغ في المهابة ،وأدعى للنفوس إلى اعتقاد التعظيم
والجللة ً.(2) "ً.ً.ً.
القول الرابع :كراهية أخذ القاضي أجرة على القضاءً.
وذلك القول للمام أحمد ،وقال به ابن مسعود والحسن)ً.(3
والصحيح) (4الراجإح :جواز أخذ الرزق عليه بكل حال،
لن الناس بحاجة إلى القضاء ،ولو لم يجز فرض الرزق
لتعطل القضاء وضاعت حقوق الناس ،فإن الكاساني) (5يرى:
الفضل للقاضي أن يأخذ ،ويقول الخصاف) :(6جواز الخذ
رأي الحناف ،حتى ل تشرف نفسه إلى أموال الناسً.
ولما كان التحكيم من فروع القضاء وأحط رتبة من
)(7
مح ي
كم بمنزلة القاضي المولى)،(8
القضاء  ،وحيث إن ال أ
مح ي
كم لفض النزاعات بين الخصوم ،أو أيشغل وقته،
ويتفرغ ال أ
أو جزءا ا منه في خصومات المتنازعين ،ول ينشغل بعمل آخر
مح ي
كم بأي عمل أيقعده
كالتجارة ليكتسب منها ،لن انشغال ال أ
عن البحث والتأمل لمصلحة المسلمين ،فللمام أن يجعل له
رزقا ا حتى ل ينصرف عن خدمة الناس وأداء مصالحهم إلى
1
2
3
4
5
6
7
8

((
((
((
((
((
((
((
((

مغني المحتاج ج  4ص ً.389
تبصرة الحكام ج  1ص ً.23
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.37
المغني لبن قدامة ج  9ص 37
بدائع الصنائع ج  9ص  ،132ص ً.133
شرح دب القاضي للخصاف ص ً.82
البحر الرائق ج  7ص  ،41حاشية ابن عابدين ج  8ص ً.125
شرح أدب القاضي للخصاف ص ً.283
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مح ي
كم بالتجارة أو
العمل بالتجارة والكتساب ،لن عمل ال أ
غيرها وعلم الناس به يدفعهم إلى التهاون ،والمحاباة على
التجارةً.
وإذا أجاز العلماء أخذ الجر لبعض الوظائف كالمفتي إن
لم يكن له رزق) ،(1والمفتي يقوم ببيان وإخبار الناس بحكم
)(2
مح ي
كم يتوليان القيام بفصل الخصومة
الله  ،والقاضي وال أ
بين المتنازعين ،فبقيامهم بما تولوا عليه يؤدون إلى إنهاء
الخصومة بين الخصومً.
نقول :فمن خلل هذه المقارنات :ل مانع من أن يرتزق
الح أ
كم من بيت مال المسلمين ،فحاجة الناس تدعو إلى
التحكيم لرد حقوقهم ،ولنهاء منازعاتهم ،ول يقدر الخصوم
على إنهائها ول يجدون من يتطوعون إلى إنهائها ،فيجوز
الجعالة عليها للحاجة إليهاً.
ح أ
كم رزقا ا على تحكيمه
وعلى المام أن أيعطي ال أ
ويتضمن أرزاق عامله وتوفير حاجياته من قراطيس وغيره،
وذلك من عموم المصالح) ،(3فكان سهم المصالح من بيت
المالً.
مح ي
كم أن يأخذ أجرة
ويتفرع من ذلك مسألة إذا ما أراد ال أ
من الخصوم ،حيث ذكر الماوردي) (4هذه المسألة عند تعذر
بيت المال أداء الرزق للقاضي ،وكذلك ابن قدامة) (5وقال:
1

2

3
4
5

كشف الحقائق ج  2ص  ،157الشرح الصغير وحاشية الصاوي ج  4ص
((
 ،10المغني لبن قدامة ج  10ص  ،39ص  ،140ص ً.141
سبق وأن ذكرنا مواطن الشبه والختلف بين الفتاء والتحكيم ،وجاء في
((
الفتاوى المصرية ج  1ص  9تعريف الفتاء" :بيان حكم الله تعالى بمقتضى الدلة
الشرعية على جهة العموم والشمول" ،وعرفها محمد سليمان عبدالله الشقر في
كتابه الفتيا ومناهج الفتاء ص  9بقوله" :هو إخبار بحكم الله تعالى عن دليل
شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل"ً.
انظر  :أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،296ص ً.297
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.298 ،297
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.38
((
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"إن لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين :ل أقضي بينكما
حتى تجعل لي رزقا ا عليه :جاز ،ويحتمل أن ل يجوز"ً.
وقياسا ا على ما ذكرناه من تشابه في كثير من الحكام
مح ي
كم الرتزاق من
بين القضاء والتحكيم نقول :يجوز لل أ
الخصوم بشروط):(1
مح ي
كم،
 – 1أن يعلم الخصوم :الجرة قبل التحاكم إلى ال أ
حكم لم يجز أن يرتزقهماً.
فإن لم يعلما إل بعد ال أ
أن يكون رزقه على الطالب "المدعي" ،والمطلوب
)المدعى عليه( تجنبا ا للتهمةً.
مح ي
كم أجرة من جهة أخرى ،أو من
 – 3أن ل أيدأفع لل أ
المام بخصوص التحكيمً.
مح ي
كم من أجرة من الخصوم ل تؤثر
 – 4ما يرتزقه ال أ
ضر بهم ،فإن أضرت بهم أو أثرت عليهم لم يجز،
عليهم ول ت أ أ
أي :ل تزيد على قدر الحاجةً.
 – 5أن يكون القدر المأخوذ مشهورا ا يتساوى فيه جميع
الخصوم ،وإن تفاضلوا في المطالبات ،لنه يأخذه على زمان
النظر ،فلم أتعتبر مقادير الحقوق ،ويجوز التفاضل إذا
تفاضلوا في الزمانً.

1

انظر  :أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،299ص  300فقد تصرفت بما
((
ح كأ
كم الذي يقوم مقام القاضيً.
ذكره الماوردي لتتطابق على الم أ
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المطلب الثاني
مح ي
كم من الخصوم
هدية ال أ
أول ل – تعريف الهدية:
أ – الهدية في اللغة:
ما أيبعث لخر إتحافا ا وإكراماا ،يقال :أهديت لفلن كذا،
أي :بعثت لفلن كذا إكراما ا وإتحافا ا له)ً.(1
ب – الهدية في اصطلحا الفقهاء هي:
وض)ً.(2
عند الحناف :هي تمليك عين بل ك
ع أ
عند المالكية :تمليك من له التبرع ذاتا ا أتنقل شرعا ا بل
وض له ،أو ما يدل على التمليك)ً.(3
ك
ع أ
وض مع النقل إلى
عند الشافعية :تمليك عين بل ك
ع أ
مكان الموهوب له إكراما ا)ً.(4
وض)ً.(5
عند الحنابلة :تمليك في الحياة بغير ك
ع أ
ثانيا ل – مشروعية الهدية:
الهدية مشروعة وهي مستحبة في البذل ،ومباحة في
)(6
سنة والجماع ً.حيث إن الله تعالى
القبول بالكتاب وال أ
فسا ا فأك أألوه أ هأكنيئا ا
ن أ
ه نأ م
يلء ك
يقول ً.ً.ً. :فأإ ك م
من م أ
ن ل أك أ م
ش م
م عأ م
ن ط كب م أ
ريئا ا ً.(7)وجاء في الحديث" :كان رسول الله  أيقأبل
أ
م ك

1

2
3

4
5
6
7

انظر :لسان العرب ج  15ص  ،61المصباح المنير ص  ،327الموسوعة
((
الفقهية الكويتية ج  42ص ً.252
متن ملتقى البحر في الفقه على مذهب المام أبي حنيفة ص ً.131
((
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه المام مالك ج  2ص 212
((
جمعه  /أبو بكر بن حسن الكشناوي ضبطه وصححه  /محمد عبدالسلم شاهين –
دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الولى 1416هـ 1995 -مً.
مغني المحتاج ج  2ص ً.397
((
المغني لبن قدامة ج  5ص ً.649
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.269
((
سورة النساء آية ً.4
((
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الهدية وأيثيب عليها") ،(1وقال " :تهادوا تحابوا") ،(2وأجمعت
المة على مشروعية الهدية واستحبابها)ً.(3
ثالثا ل – حكم الهدية للقضاة:
يرى الفقهاء بأن الهدية والعطايا من الناس في حق
القضاء قد تخرج عن مشروعيتها إلى الحرام أو الكراهية،
وعدم جواز قبولها ،أو الباحة بشروط على النحو التي:
 – 1الحناف) (4يقولون :بأن حكم الهدية للقاضي بين
حرمة والباحة حسب أحوال القاضيً.
ال أ
مهدي ليس له عادة الهداء
الحالة الولى :إن كان ال أ
قبل تقلده للقضاء ،فحكمها حرام ،واعتبروها رشوة) ،(5لقوله
" : هدايا السلطان سحت") ،(6ورواية البيهقي)" :(7هدايا
)(9
المراء غلول") ،(8وقالوا :ويصبح القاضي محل تهمة
بقبوله للهديةً.
مهدي ممن كان أيهادي
الحالة الثانية :أن يكون ال أ
مقيدة
القاضي قبل تقلده القضاء ،فحكمها الجواز وعدمه أ
مهدين القريب والجنبي ،حيث
مهدي ،ومميزة بين ال أ
بحال ال أ
1

2

3
4
5
6

7

8

9

صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب المكافأة في
((
الهبة ج  2ص  199حديث رقم ً.2585
رواه البخاري في الدب المفرد عن أبي هريرة  ج  2ص  50كتاب فضل
((
الله الصمد في توضيح الدب المفردً.
مغني المحتاج ج  2ص  ،396ج  4ص ً.492
((
بدائع الصنائع ج  9ص ً.120
((
هامش بدائع الصنائع ج  9ص ً.119
((
أخرجه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه ج  1ص  331طبعة
((
طلس من حديث أنس ،انظر :هامش الموسوعة الفقهية الكويتية ج  42ص ،259
السحت:الحرام الذي ل يحل كسبه ،لنه يسحت البركة :أي يذهبها ً.انظر :النهاية
لبن الثير ج  2ص ً.345
السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي باب ل يقبل منه هديته ج 10
((
ص  233رقم ً.20474
غلول :جمع غل وهو الحديدة "الطوق في العنق" انظر :النهاية لبن الثير
((
ج  3ص ً.380
بدائع الصنائع ج  9ص ً.120 ،119
((
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يقول الكاساني) ً.ً.ً." :(1أينظر إن كان له خصومة في الحال،
فإنه ل يقبل لنه يلحقه التهمة ،وإن كان له خصومة في
الحال أو ا
ل ،لنه إن كان له خصومة في الحال كان بمعنى
الرشوة ،وإن لم يكن فربما يكون له خصومة في الحال يأتي
بعد ذلك ،فل يقبل ،ولو قأكبل يكون لبيت المال")ً.(2
 – 2المالكية يقولون :بكراهية الهدية للقاضي ،بل خلف
بين العلماء) ،(3وقالوا) :(4يلزم القاضي عدم قبولها وإن كافأ
عليها أضعافها ،واستثنوا قبولها من خواص القرابة والرحام
مقيد بالقصد والحاجة) ،(5فقد قال ابن فرحون) ً.ً.ً." :(6وما
أأهدي إلى الفقيه من غير حاجة فجائز له قبوله ،وما أهدي
إليه رجاء العون على خصمه ،أو في مسألة أتعأرض عنده
رجاء قضاء حاجته على خلف المعمول به ،فل يحل له قبولها
وهي رشوة يأخذها ،وكذلك :إذا تنازع عنده خصمان فأهديا
إليه جميعا ا أو أحدهما يرجو كل واحد منهما أن أيعينه في
حجته ،أو عند حاكم إذا كان ممن أيسمع منه ويوقف عنده ،فل
يحل له الخذ منهما ول من أحدهما"ً.
 – 3الشافعية والحنابلة ميزوا بين حالتين:
مهدي أحد الخصوم وليس له عادة
الولى :أن يكون ال أ
الهداء قبل تقلد القضاء ،فل يجوز للقاضي قبول الهدية وإن
قأألت) ،(7وحرام قبولها ،وتعتبر رشوة) ً.(8واعتبرها الحنابلة
أكل للسحت)ً.(9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

((
((
((
((
((
((
((
((
((

المصدر السابق ج  ، 9ص ً.120
المصدر السابق ج  9ص ً.120
تبصرة الحكام ج  1ص ً.23
المصدر السابق ج  1ص ً.22
تبصرة الحكام ج  1ص ً.23
تبصرة الحكام ج  1ص ً.23
القناع للشربيني ج  2ص ً.266
مغني المحتاج ج  4ص ً.392
المغني لبن قدامة ج  5ص ً.649
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مهدي ممن كان أيهادي القاضي قبل
الثانية :أن يكون ال أ
تقلده القضاء لمودة أو رحم ً.ويقول الشافعية والحنابلة في
هذه الحالة بجواز قبول الهدية بشرط أن تكون الهدية بقدر
العادة السابقة للقضاء صفة وقدرا ا وجنسا ا)ً.(1
ومن الشافعية) (2من قال :إن زادت على المعتاد ومن
جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف ً.كما ويقيد
مهدي إن كان له
الشافعية بقبول الهدية وعدمها بحالة ال أ
خصومة أم ل وقالوا ً.ً.ً." :ول أيقبل منه هدية ،وإن كان أيهدى
إليه قبل ذلك حتى تنفذ خصومته" ،وأنسب هذا القول للمام
الشافعي) (3رحمه اللهً.
وأجاز الحنابلة قبول الهدية في هذه الحالة ،فقد ذكر ابن
قدامة) :(4بجواز قبولها إن كان أيهدى إليه قبل وليته ،لنها لم
تكن من أجل الولية ،لوجود سببها قبل الولية ،بدليل وجودها
قبلها ،ثم يقول ابن قدامة :ويستحب للقاضي التنـزه عنهاً.
مح ك
كم:
رابعا ل – حكم الهدية لل م
بنااء على ما ذكر الفقهاء من حكم الهدية للقضاء ،نقول
مح ي
كم نحو الخصومً.
إن هذه الحوال تنطبق على ال أ
مح ك
كم :أيمنع
الرأي الراجإح في مسألة الهدية لل م
مح ي
كم الهدية ممن لم يكن له عهد بالهداء إليه ،ولو
قبول ال أ
لم يكن له حاجة في التحكيم عنده ،خشية أن تأتي له حاجة
فيما بعد ،أو يكون مدفوعا ا ممن له حاجة ،لما للهدية من أثر
على القلوب منعا ا للريبة ً.وينبغي أن يتنـزه عن قبول هدايا
أهل عمله)ً.(5
1

2
3
4
5

مغني المحتاج ج  4ص  ،393القناع للشربيني ج  2ص  ،267المغني
((
لبن قدامة ج  9ص ً.79
مغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،393المغني لبن قدامة ج  9ص ً.79
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.264
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.77
((
انظر  :أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.265
((
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مح ي
كم( أن يتولى
لذلك قال العلماء :ل ينبغي للقاضي )ال أ
كمين خشية المحاباة ،ول
محت ك
البيع والشراء لنفسه من أحد ال أ
مح ي
كم من
يشتري له من أيعلم أنه من طرفه ،حفاظا ا على ال أ
ريبة الرشوة) ،(1ولما روي في حديث وابصة بن معبد  قال:
جئت رسول الله  فقال" :أتيت تسأل عن البر والثم؟ قال:
ت قلبك ،البر ما اطمأنت إليه النفس،
نعم ،قال :استف ك
واطمأن إليه القلب ،والثم ما حاك في النفس وتردد في
الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك")ً.(2

1

2

انظر :مغني المحتاج للشربيني ج  4ص  ،391المغني لبن قدامة ج  9ص
((
 ،79السنن الكبرى باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع ج  10ص ً.183
رواه أحمد كتاب البر والصلة باب ما جاء في تعريف البر والثم الفتح
((
الرباني لحمد عبدالرحمن البنا المشهور بالساعاتي ج  19ص ً.33

164

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

المبحث الثالث
مح ي
كمين
أتع أ
دد ال أ
المطلب الول
مح ي
كمين
أ
عــــــدد ال أ
مح ي
كم واحد أو أكثر
أجازت الشريعة السلمية اختيار أ
بل تقييد في العدد سواء كان العدد زوجيا ا أو فردياا ،وقد قرر
مستأنسين بمشروعية
الفقهاء ذلك في نصوصهم الفقهية أ
التحكيم من الكتاب والسنةً.
فقد نصت مادة ) (1843من المجلة العدلية" :يجوز
ح أ
مح ي
كمين أو أكثر بدعوى
كم ،يعني يجوز نصب أ
تعدد ال أ
واحدة ،ويجوز أن أينصب كل من المدعي والمدعى عليه
ح أ
كماا") ً.(2وقد جاء في شرح مادة ) ً.ً.ً. :(1844أما إذا كان
أ
مح ي
كمون أكثر من اثنين وكانوا ثلثة أو أربعة ً.(3) ً.ً.ً.
ال أ
وترى الشافعية بجواز التحاكم إلى أكثر من واحد أو
أكثر من اثنين ،فقد جاء في مغني المحتاج ً.ً.ً." :يجوز أن
يتحاكما إلى اثنين  ،(4) "ً.ً.ً.ويقول الشربيني ً.ً.ً." :ويجوز
تحكيم اثنين فأكثر أهل ا للقضاء ً.(5) "ً.ً.ً.
وقد جاء النص القرآني الصريح في التحكيم بين
كم فالله
مح ك
الزواج ،والتحكيم في جزاء الصيد بأكثر من أ
ح أ
ن
ش أ
خ م
ن ك
كما ا ك
م ك
ما أفاب معأأثوا أ
تعالى يقول :وأإ ك م
قاقأ ب أي من كهك أ
فت أ م
م م
)(1

1

2

3
4
5

شرح أدب القاضي للجصاص ص  ،485رد المحتار ج  8ص  ،129البحر
((
الرائق ج  7ص  ،44أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.385
شرح المجلة سليم رستم باز ص  ،1196درر الحكام شرح مجلة الحكام
((
ج  16ص ً.642
درر الحكام شرح مجلة الحكام ج  16ص ً.642
((
مغني المحتاج ج  4ص ً.379
((
القناع للشربيني ج  2ص ً.264
((
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أ
ح أ
ن أ أهمل كأها  ،(1)ً.ً.ً.وقد ذكر القرطبي عند
كما ا ك
أهمل كهك وأ أ
م م
تفسيره لهذه الية بأنه يجزئ إرسال الواحد)ً.(2
أ
مأنوا ل ت أ م
ويقول سبحانه :أيا أي دأها ال ي ك
صي مد أ
نآ أ
قت أألوا ال ي
ذي أ
أ
ما قأت أ أ
مث م أ
ن
ل ك
جأزالء ك
ه ك
مدا ا فأ أ
م أ
حأر ل
ل أ
مت أعأ ب
م أ
من مك أ م
ن قأت أل أ أ
م وأ أ
وأأن مت أ م
م أ
م م
م  ،(3)ً.ً.ً.عند تفسير قولهً.ً.ً. :
ل ك
الن يعأم ك ي أ م
من مك أ م
حك أ أ
م ب كهك ذ أأوا ع أد م ل
م  ،ً.ً.ً.أورد القرطبي قصة أتبين مدى
ل ك
يأ م
من مك أ م
حك أ أ
م ب كهك ذ أأوا ع أد م ل
التزام الصحابة بالقرآن وعلى أن ل يقل عدد المح ي
كمين
عن اثنين ويقول :عن محمد بن سيرين أن رجل ا جاء إلى
عمر بن الخطاب  فقال :إني أجريت أنا وصاحب لي
)(4
محرمان
فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية  ،فأصبنا ظبيا ا ونحن أ
فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه :تعال حتى أحكم أنا
وأنت ،فحكما عليه بعنـز ،فولى الرجل وهو يقول :هذا يا
أمير المؤمنين ل يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجل ا
معه ،فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله:
هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال :ل ،قال :هل تعرف الرجل
الذي حكى معي؟ فقال :ل ،فقال عمر  :لو أخبرتني أنك
تقرأ سورة المائدة لوجعتك ضرباا ،ثم قال :إن الله سبحانه
ديا ا أبال كغأ ال مك أعمب أةك،
ل ك
م هأ م
يقول في كتابه :ي أ م
من مك أ م
حك أ أ
م ب كهك ذ أأوا ع أد م ل
وهذا عبدالرحمن بن عوف) ،(5وجاء في الثر :إن عمر بن
الخطاب  قد تحاكم هو ومخالفيه من الصحابة رضي الله
عنهم في قسمة السواد من أرض العراق على الفاتحين
إلى عشرة من النصار خمسة من الوس ،وخمسة من
الخزرج من كبرائهم وأشرافهم)ً.(6
1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

سورة النساء آية ً.35
الجامع لحكام القرآن – تفسير القرطبي – ج  5ص ً.177
سورة المائدة آية ً.95
العقبة المسلوكة في الجبل انظر :النهاية لبن الثير ج  1ص ً.213
الجامع لحكام القرآن – تفسير القرطبي – ج  6ص ً.312
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خلصة القول :من سياق ما أوردنا في عدد
مح ي
كمين نقول جواز تحكيم الواحد والثنين والجماعة،
ال أ
مح ي
كم أهلية التحكيم ،وللحوط وأبعد
بشرط أن تتوفر في ال أ
عن الغلط) (1أن يكون أكثر من واحدً.

6

1

كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف ص  25الناشر :دار المعرفة للطباعة
((
والنشر – بيروت لبنان 1399هـ 1979 -مً.
انظر :البحر الرائق ج  3ص  ،53تبيين الحقائق ج  2ص  ،64رد المحتار ج
((
 2ص ً.563
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المطلب الثاني
مح ي
كميــــن
اختلف ال أ
من خلل تتبع النصوص الفقهية التي وردت في كتب
المذاهب الفقهية الربعة نجد أن جمهور الفقهاء يشترط
مح ي
حكم ،ول أيعتد به عند
كمين عند التعدد على ال أ
اتفاق ال أ
الختلف بينهم ول يؤخذ برأي واحد منهم ،وهذا ما نصت
عليه عبارات الفقهاء كما يلي:
 – 1ففي مذهب الحناف :ذكر الخصاف) (1قوله" :ولو
أن رجلين تنازعا في شيء فح ي
كما بينهما رجلين ،فاختلف
مح ي
حكم ،فرأى أحدهما في ذلك رأياا ،ورأى
كمان في ال أ
ال أ
حكم واحد،
الخر خلفه ،فإنه ل يجوز ،إل أن يجتمعا على أ
كمين رضيا برأيهما ،والرضا برأي المثنى ل يكون
مح ك
لن ال أ
رضا برأي الواحد"ً.
وجاء في مجلة الحكام مادة ) (1844ما نصها" :إذا
مح ي
كمون على ما أذكر آنفا ا يلزم اتفاق رأي كلهم،
تعدد ال أ
وليس لواحد منهم أن يحكم وحده") ،(2كما وذكر كل من:
علي حيدر) ،(3وسليم رستم باز) :(4بأنه ل يؤخذ بأكثرية الراء
)أي :الترجيح بالكثرية( ،واستدل على أن من شروط صحة
ح أ
معينا ا) ،(5وأن الخذ بالكثرية فيه
التحكيم أن يكون ال أ
كم أ
ح أ
محتكمين في
جهالة في ال أ
كم ،ول يجوز جهالة ال أ
مح ي
كمين)ً.(6
ال أ
1
2

3
4
5
6

شرح أدب القاضي للخصاف ص ً.485
((
شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص  ،1196درر الحكام شرح المجلة
((
ج  6ص ً.642
درر الحكام شرح المجلة ج  6ص ً.642
((
شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1196
((
درر الحكام شرح المجلة ج  6ص  ،640البحر الرائق ج  7ص ً.44
((
انظر  :البحر الرائق ج  7ص ً.44
((
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ويقول الزيلعي" :لو ح ي
كما رجلين جاز ول بد من
اجتماعهما ،حتى لو حكم أحدهما دون الخر ل يجوز ،لنهما
رضيا برأيهما ل برأي أحدهما")ً.(1
ح ي
كما رجلين فحكم أحدهما :لم
ويقول النسفي" :ولو أ
يجز ،ول بد من اتفاقهما على المحكوم به ،فلو اختلفا :لم
يجز")ً.(2
 – 2وعند المالكية  :ورد في تفسير القرطبي قوله:
"ول يصح لهما حكم إل بما اجتمعا عليه")ً.(3
 – 3ما أكد عليه الشافعية ،فقد جاء في أدب القاضي
للماوردي) :(4مسألة ) (3625نصها" :وإذا رضي المتنازعان
بتحكيم اثنين لم ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا ،فإن اختلفا
ح م
كم
في الحكم لم ينفذ حكم واحد منهما حتى يتفقا على ال أ
كما اتفقا على النظر"ً.
وورد في مغني المحتاج) ً.ً.ً." :(5يجوز أن يتحاكما إلى
اثنين ،فل ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا"ً.
 – 4وعند الحنابلة يقول ابن قدامة) ً.ً.ً." :(6إذا حكموا
رجلين جاز ،ويكون الحكم ما اتفقا عليه ً."ً.ً.ً.
 – 5جاء في مجموعة القوانين الفلسطينية بالجزء
العاشر) (7المتعلق بالحوال الشخصية مادة ) (101نصها:
أ
مأرهما القاضي بمعاودة البحث فإن
"إذا اختلف الحكمان أ أ
ح ي
كم غيرهما"ً.
استمر الخلف بينهما أ
1
2
3
4
5
6

7

تبيين الحقائق ج  5ص ً.120
البحر الرائق ج  7ص  ،44رد المحتار لبن عابدين ج  8ص ً.129
الجامع لحكام القرآن – تفسير القرطبي – ج  5ص ً.179
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.385
مغني المحتاج ج  4ص ً.379
المغني والشرح الكبير ج  10ص  537دار الفكر بيروت لبنان 1414هـ -

((
((
((
((
((
((
1994مً.
ص  120إعداد وتجميع  /مازن سيسالم ،إسحق مهنا ،سليمان الدحدوح
((
مطبعة دار اليتام السلمية الصناعية بالقدس سنة 1977مً.

169

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

ومما سبق يتضح لنا أن الفقه السلمي أجاز تعدد
مح ي
حكمهم إل بالتفاق ،فإذا لم يتفق
كمين ،ولكنه ل أيقر أ
ال أ
مح ي
كمون على رأي واحد ،فيلزم المتداعين أن يتفقوا
ال أ
مح ي
كمين آخرين لنهاء منازعتهم) ،(1حيث يقول
على أ
القرطبي) ً.ً.ً." :(2وإن اختلفا نظر في غيرهما"ً.
وجاء في الثر :عن علي بن أبي طالب  قال" :إذا
ح أ
كمين ولم يحكم الخر ،فليس حكمه بشيء
حكم أحد ال أ
حتى يجتمعا")ً.(3

1
2

3

أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.385
((
الجامع لحكام القرآن – تفسير القرطبي – ج  6ص  312المسألة:
((
التاسعة عشرةً.ً.
رواه البيهقي السنن الكبرى باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين ج 7
((
ص  500رقم ً.14789
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المبحث الرابع
مجلس التحكيم

المطلب الول
جلوس الخصوم وتوثيق جلساتهم
الفرع الول – مكان جإلوس الخصوم:
مح ي
كم للفصل
لقد تناول الفقهاء مسألة مكان جلوس ال أ
في المنازعات بين الناس من خلل تناولهم لمسألة القضاء
خأتلف فيه على الراء التية:
في المسجد أم ل؟ وهو ما أ أ
القول الول :الجواز ً.وهذا القول :للحناف)،(1
والمالكية) ،(2والحنابلة) ً.(3واستدلوا:
ل أ أتا أ أ
سويأروا
ك ن أب أأ ال م أ
 – 1بقوله تعالى :وأهأ م أ
صم ك إ كذ م ت أ أ
خ م
حكومة وقعت في
ال م ك
ب (4)فإن الية تدلل على أن ال أ
حأرا أ
م م
المسجد)ً.(5
 – 2بما رواه البيهقي)" :(6بأن رسول الله  كان يقضي
في المسجد"ً.
القول الثاني :استحباب الجلوس في المسجد مع
السلمة من النجس ً.وأنسب هذا القول رواية للمام
مالك) ً.(7واستدلوا بحديث البيهقي وحملوه على الستحبابً.

1
2
3
4
5
6

7

((
((
((
((
((
((
ص
((

بدائع الصنائع ج  5ص  ،131رد المحتار ج  8ص ً.47
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.8
كشاف القناع ج  6ص ً.313
سورة ص آية ً.21
تفسير القرطبي الجامع لحكام القرآن ج  15ص ً.168
السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي باب ما يستحب للقاضي ج 6
ً.252
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.16

171

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

القول الثالث :الكراهية ً.وهذا القول للشافعية)،(1
وسعيد بن المسيب) ،(2ورواية ثانية للمام مالك)،(3
والزركشي)ً.(4
واستدلوا بقولهم :إن مجالس القضاء والتحكيم ل تخلو
من اللغط وارتفاع الصوات ،وقد يحتاج الخصوم إلى
حرمة
جنب ،وتنتهك أ
إحضار المجانين والصغار والحييض وال أ
المسجد ببول الصغار والمجانين فيه وجلب القاذورات فيه،
وقد وردت أحاديث تدعو إلى تجنيب المسجد عن هذه
المحظورات منها:
ل ً.(5)ً.ً.ً.
جأنبا ا كإل أ
 – 1قوله تعالى ً.ً.ً. :أول أ
ري أ
سكبي ل
عاب ك ك
 – 2ما رواه أحمد) (6عن أنس  قال :كان رسول الله 
جالسا ا في المسجد وأصحابه معه إذ جاء أعرابي فبال في
ه ،فقال رسول الله  :ل
م م
ه أ
م م
المسجد ،فقال أصحابه :أ
موه م) (7دعوه ،ثم دعاه ،فقال له :إن هذه المساجد ل
ت أمزر أ
ق أ
ذر والبول والخلء ،أو كما قال رسول
تصلح لشيء من ال أ
الله  ،إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلة ً."ً.ً.ً.
 – 3ما جاء في الحديث عن أبي أمامة  عن النبي 
قال" :جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم
وأصواتكم ً.(8) "ً.ً.ً.ً.
1
2

3
4
5
6

7
8

نهاية المحتاج ج  8ص  ،253جواهر العقود ج  2ص ً.285
((
إعلم الساجد بأحكام المساجد ص  370تصنيف  /محمد بن عبدالله
((
الزركشي تحقيق الشيخ  /أبو الوفا مصطفى المراغي الطبعة الرابعة 1416هـ -
1996م ،القاهرة وزارة الوقاف ،المجس العلى للشؤون السلميةً.
تبصرة الحكام ج  1ص ً.27
((
إعلم الساجد بأحكام المساجد ص ً.370
((
سورة النساء آية ً.43
((
أبواب المساجد باب جامع فيما تصان عنه المساجد الفتح الرباني ترتيب
((
مسند أحمد ج  3ص ً.68
ل تقطعوا عليه بوله الفتح الرباني ج  3ص ً.68
((
مجمع الزوائد ج  2ص  ،26حاشية الدسوقي ج  8ص ً.8
((
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 – 4ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها بأن النبي 
قال" :ل أحل المسجد لجنب ول حائض")ً.(1
القول الرابع :حرمة الجلوس في المسجد لفض
النزاعات إذا ظن حصول دم أو نجاسةً.
وهذا القول للدسوقي) ،(2واستدل صاحب هذا القول
بأدلة أصحاب القول الثالث ،وحمل النهي الوارد في الدلة
على التحريمً.
القول الخامس :الجواز عند الحاجة والعذار كعذر
المطر وغيره ،مع منع الخصوم عن انتهاك آداب المسجد
وحرمته) ً.(3وهذا القول الرأي الثاني للشافعية وأدلتهم
الجمع بين أدلة المجيزين والمانعينً.
الراجإح :القول الثالث حفاظا ا على حرمة المساجد
ومنعا ا لنتهاك حرمات الله ولضعف إيمان الناس وتجرؤهم
على حرمات الله ،ولن النهي الوارد في الحاديث
مستدل بها محمول على الكراهيةً.
ال أ
وأقول :بعد أن خصصت الحكومات المباني الكثيرة
للمؤسسات الخدماتية لمجتمعاتها ،فمن باب أولى أن يكون
للجان التحكيم الماكن الخاصة بها ،بعيدا ا عن المساجد ،لن
الخصوم ل يلتزمون بآداب المساجد ،وينتهكون حرماتها،
ويؤيد رأينا الكاساني) (4حيث يقول" :كان عمر بن الخطاب
يقضي في المسجد  ً.ً.ً.والناس كانوا يهابونه غاية المهابة،
فأما اليوم فقد فسد الناس وتغير الناس فهان العلم
وأهله  ،"ً.ً.ً.ومييز الكاساني) (5بين زمان الصحابة والتابعين
وبين زمانناً.
1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

رواه أبو داود في كتاب الطهارة عون المعبود ج  1ص ً.390
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.16
نهاية المحتاج ج  8ص  ،253أدب القاضي للماوردي ج  1ص ً.205
بدائع الصنائع ج  9ص ً.128
بدائع الصنائع ج  9ص ً.127
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الفرع الثاني – آداب إدارة جإلسات التحكيم:
يتضمن هذا الفرع الداب التي ينبغي أن يلتزم بها
مح ي
كمون أثناء جلسات التحكيم والمرافعة،
الخصوم وال أ
وسنتناولها على الترتيب ،وتعتبر هذه من المور التي ينبغي
مح ي
كم تنفيذها أثناء الجلسات ،وباللتزام بها تنضبط
لل أ
الجلسات وتحفظهم من الزيغ والميل) ،(1وهي من الداب
وليس من شروط صحة التحكيم) ،(2وتعتبر هذه الداب
ضوابط لحفظ سير الجلسات والدعاوي وهي:
أول ل – إدارة جإلسات التحكيم وتنظيمها:
مح ي
مح ك
كم تأخير
كمين :ليس لل أ
في الدخول على ال م
الخصوم إذا تنازعوا إليه بل عذر لما يلحق الخصوم
)(3
مح ي
كم بالنظر بالخصوم بما سبق)،(4
الضرر  ،وأن يبدأ ال أ
أيقدم الخصوم على مراتبهم في الحضور الول فالول ،كما
لو سبق إلى مباح) ،(5لقوله " :المباح لمن سبق إليه")،(6
ول أيقدم مسبوقا ا إل باختيار السابق ،وأن يسوي بين
الشريف والمشروف ،والكافر والمسلم)ً.(7

ومن صور تنظيم الفقهاء للدخول على
مح ك
كمين:
ال م
1
2
3

4
5

6
7

كشاف القناع ج  6ص ً.309
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.84
((
الحكام السلطانية للماوردي ص  ،75كشاف القناع ج  6ص ،313
((
الحكام السلطانية للفراء ص ً.73
أدب القاضي للماوردي ج  1ص ً.249
((
بدائع الصنائع ج  1ص  ،129تبصرة الحكام ج  1ص  ،33أدب القاضي
((
للماوردي ج  1ص  ،250 ،249نهاية المحتاج ج  8ص  ،263المغني لبن قدامة ج
 9ص  ،83كشاف القناع ج  6ص ً.313
رواه البيهقي في السنن الكبرى ج  10ص ً.139
((
أدب القاضي للماوردي ج  1ص ً.250 ،249
((
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أ – إذا كثر عدد الخصوم :يكتب أسماءهم في رقاع
)بطاقات( لترتيبهم) ،(1وأسهل من القرعة وليعلم السبق)،(2
ثم يأخذ رقعة رقعة ،وجعل العلماء بأن العدل والنصاف
ح أ
كم من الداب التي ينبغي أن
في مدخل الخصوم إلى ال أ
ح أ
كم)ً.(3
يتحلى بها ال أ
ب – وإذا جاؤا جماعة) ،(4أو جهل السابق :أقرع بينهما
لنتفاء المرجح ،أو يصرفهم) (5حتى يتفقاً.
مصر مع مسافرين
ج – وإذا اختلط الخصوم من أهل ال ك
أو غرباء ،أو مضرورين ،أو رجال مع نساء :أيراعى ظروفهم
وأحوالهم وقدراتهم ً.وقد تعرض الفقهاء إلى ذلك فقالوا:
مصر خاصموا
أيقدم الغرباء في الخصومة على أهل ال ك
مصر)ً.(6
بعضهم البعض ،أو خاصموا أهل ال ك
مقيم ،ومن له
ويقدم المسافرين والمضرورين على ال أ
مهم يخاف فواته) ،(7وعند الشافعية) :(8الندب بتقديم
أ
المسافرين وإن كان سفرهم قصرا ا خوفا ا من تأخرهم عن
أصحابهم ،ويقدم المريض الذي يتضرر بالتأخر ،واستدل ابن
قدامة) (9على تقديم المسافرين بقوله :فإن الله خفف
عنهم الصوم والصلةً.
1

2
3

4

5
6
7

8
9

نهاية المحتاج ج  8ص  ،263المغني لبن قدامة ج  9ص  ،83كشاف
((
القناع ج  6ص ً.314
كشاف القناع ج  6ص ً.313
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص  240حيث ذكر :قول المام الشافعي
((
وهو" :أن أينصف الخصمين في المدخل" ،المغني لبن قدامة ج  9ص ً.80
نهاية المحتاج ج  8ص  ،263المغني لبن قدامة ج  9ص  ،83كشاف
((
القناع ج  6ص ً.313
كشاف القناع ج  6ص ً.613
((
بدائع الصنائع ج  1ص ً.129
((
تبصرة الحكام ج  1ص  ،33حاشية الدسوقي ج  6ص  ،24المغني لبن
((
قدامة ج  9ص  ،83كشاف القناع ج  6ص ً.313
نهاية المحتاج ج  8ص ً.264
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.83
((
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دم
دد المسافرون) :(1في أزمنة متفاوتة قأ أ
د – إن أتع أ
السبق من المسافرين ،وإن جاؤوا معاا ،أو ادعى كل
السبق أقرع بينهمً.
مصر )البلد( ) :(2فهم
هـ  -إن كأثر المسافرون عن أهل ال ك
والمقيمون سواء ،أيخلطون مع أهل البلدة ،لن تقديمهم
يضر بأهل البلدةً.
و – إن كان الخصوم رجال ا ونسااء ومسافرين :تقدم
النساء على الرجال ،ويتبعهم الخناث ،ولو تعارض مسافر
وامرأة أقدم المسافر على المرأة ،لن الضرر فيه أقوى)ً.(3
ز – إن كأثر النساء والخناث ،أو كان الجميع مسافرين
ول يعرف السبق فالتقديم بالسبق أو بالقرعة)ً.(4
ويرى البعض من الفقهاء) :(5تخصيص زمن ومكان
للنساء عن الرجال حتى ولو كانت خصومتهن مع رجال،
علل لهذا الرأي بقولهم :فذلك أستر لهن)ً.(6
و أ
ح – إذا تسابق خصوم منازعة في الحضور :ذكر
الرملي) (7هذه المسألة بقوله" :وبحث البلقيني :أنه لو جاء
دم من
مدلع وحده ،ثم مدلع مع خصمه ،ثم خصم الول ،قأ ك
جاء مع خصمه ،ويرد بأن خصم الول إن حضر قبل دعوى
دم الول ،لسبقه من غير معارض ،أو بعدها،
الثاني :قأ ب
فتقديم الثاني هنا ليس إل ،لن تقديم الول وقت دعوى
الثاني غير ممكن ل لبطلن حق الول"ً.

1
2
3
4
5
6
7

((
((
((
((
((
((
((

حاشية الدسوقي ج  6ص ً.25
بدائع الصنائع ج  1ص  ،129المغني لبن قدامة ج  9ص ً.84
نهاية المحتاج ج  8ص  ،264كشاف القناع ج  6ص ً.313
نهاية المحتاج ج  8ص ً.284
تبصرة الحكام ج  1ص  ،27حاشية الدسوقي ج  6ص ً.25
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.25
نهاية المحتاج ج  8ص ً.263
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وإن كان لحد الخصوم دعوتين :أينظر في المقررة حتى
ل يضر بغيره ،ومسبوق بالولى ول أيسمع له بالثانية حتى
يسمع دعوى الولى)ً.(1
ثانيا ل – في التعامل مع الخصوم في هيئة الجلوس،
وأثناء جإلسات التحكيم:
لبد إل وأن تكون جلسات التحكيم قائمة على العدل
متحيزا ا
مح ي
كم أ
والنزاهة ،بحيث ل يشعر أحد الخصوم بأن ال أ
مع خصمه ،لذلك فقد قرر الفقهاء في التعامل مع الخصوم
لتقديم دعواهم على النحو التي:
ح أ
كم للخصمين معا ا في الدخول)،(2
 – 1أن يأذن ال أ
ويعدل بينهم في المجلس ،وأن يجتنب مواقف التهمة)ً.(3
 – 2التسوية بين الخصمين في الجلوس) ،(4والصل في
ذلك ما جاء في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب  إلى أبي
موسى الشعري  وفيه" :أما بعد :فإن القضاء فريضة
متبعة ،فافهم إذا أأدلي إليك  ً.ً.ً.آسي بين
محكمة ،و أ
سنة أ
الناس في وجهك ومجلسك ،وعدلك ً.(5) "ً.ً.ً.
وما روي أن عمر وأأبي رضي الله عنهما تقاضيا إلى زيد
بن ثابت  في محاكمة بينهما فقصداه في داره ،فقال زيد
ي لجئتك ،فقال عمر" :في بيته يؤتى
لعمر :لو أرسلت إل ي
الح أ
كم" ،فأخذ زيد وسادته ليجلس عليها عمر ،فقال عمر:
سوب بيننا في المجلس ،فجلسا بين يديه،
هذا أول جورك ،أ
1
2

3
4
5

كشاف القناع ج  6ص ً.313
((
نهاية المحتاج ج  8ص  ،261المغني لبن قدامة ج  9ص  ،80كشاف
((
القناع ج  6ص ً.314
شرح أدب القاضي للخصاف ص ً.68
((
تبصرة الحكام ج  1ص  ،32أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.252 ،243
((
رواه البيهقي السنن الكبرى كتاب آداب القاضي ج  10ص  229رقم
((
ً.20460
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ونظر بينهما ،فتوجهت اليمين إلى عمر ،فقال زيد أ
لبي :لو
عفوت أمير المؤمنين عن اليمين؟ فقال عمر" :ما يدري
زيد ما القضاء ،وما على عمر أن يحلف أن هذه أرض وهذه
سماء") ،(1ويرى الرملي) :(2وجوب التسوية بين الخصومً.
مح ي
كم تجاه وجهه)،(3
 – 3أن يكون الخصوم بين يدي ال أ
وذلك من السنة) ،(4لما روى أبو داود بأن النبي " : قضى
أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم") (5رواه البيهقيً.
حيث إن ذلك من العدل والحق ،والله تعالى يقول :أيا
ة كفي ال أ
أ
جعأل مأنا أ
أ
نا
ال
ن
ي
ب
م
ك
ح
فا
ض
ر
خكلي أ
ك أ
ف ا
ي
س كبال م أ
م
أ
م
أداأوود أ إ كينا أ
حق ب
م
أ
م
ك
ك
ً.(6)ً.ً.ً.
 – 4التسوية في المعاملة ول أيميز أحدهما عن الخر:
وتشتمل التسوية في :النظر ،والنطق ،والخلوة ،ول ينطلق
بوجهه إلى أحدهما) ،(7ويقول ابن قدامة" :وهذا قول شريح
وأبي حنيفة والشافعي ،ول أعلم فيه مخالفاا") ،(8واستدلوا
بما روي أن عمر  كتب إلى أبي موسى الشعري في
س بين الناس في وجهك،
عهده على قضاء البصرة ً.ً.ً." :آ ك
ومجلسك وعدلك ،حتى ل يطمع شريف في حيفك ،ول
يخاف ضعيف من عدلك")ً.(9
1

2
3

4
5
6
7

8
9

بدائع الصنائع ج  9ص  ،118أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،252سنن
((
البيهقي ج  10ص  229رقم ً.20463
نهاية المحتاج ج  8ص ً.261
((
تبصرة الحكام ج  1ص  ،32أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،243نهاية
((
المحتاج ج  8ص  ،261المغني لبن قدامة ج  9ص ً.81
كشاف القناع ج  6ص ً.332
((
السنن الكبرى ج  10ص  228رقم ً.20456
((
سورة ص آية ً.26
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،243المغني لبن قدامة ج  9ص ،80
((
كشاف القناع ج  6ص ً.314
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.80
((
رواه البيهقي السنن الكبرى كتاب آداب القاضي ج  10ص  229رقم
((
ً.20460
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وبما رواه عطاء بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها
أن النبي  قال" :من أأبتلي بالقضاء بين الناس فليعدل
بينهم في لحظه وإشارته ومقعده  ،(1) "ً.ً.ً.ويقول الرملي):(2
"يجب التسوية في الستماع لكلمهما ،وطلقة الوجه أو
العبوسة ،وجواب سلم إن سلما ،ول يؤثر أحدهما على
الخر ،ول يمازح أحدهما وإن أ
شأرف بعلم أو حرية ،لكسر
قلب الخر ،والمراد بالتسوية :في كافة صور الكرامً.
 – 5ل أيقرب أحدهما عن الخر) ،(3وأيجلسهما متقاربان
على السواء ،بحيث يسمع كل واحد منهما كلم صاحبه)،(4
وجاء في المجلة العدلية مادة  1799تنص)" :(5الحاكم
مأمور بالعدل بين الخصمين ،فيلزمه من ثم أن يراعي
العدل والمساواة في المعاملت المتعلقة بالمحاكمة،
كإجلس الخصمين ،وإحالة النظر ،وتوجيه الخطاب إليهما،
ولو كان أحدهما من الشراف ،والخر من عامة الناس"ً.
ثالثا ل – التمييز بين الخصوم حسب معتقداتهم:
تناول الفقهاء هذه المسألة واختلفوا فيها على قولين:
القول الول :للمالكية ،وفي قول للشافعية يقولون:
بوجوب التسوية بين المسلم وغير المسلم من الخصوم
حتى ولو اختلفوا في الدين والحرية) ً.(6وقال الرملي):(7
والصح التسوية لعموم المر بالتسويةً.

1

2
3
4
5
6
7

رواه البيهقي السنن الكبرى كتاب القسامة باب ما جاء في أمر القسامة
((
ج  10ص  229رقم ً.20459
نهاية المحتاج ج  8ص 261
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.32
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،254نهاية المحتاج ج  8ص ً.261
((
شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1197
((
حاشية الدسوقي ج  6ص  ،24أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.243
((
تبصرة الحكام ج  1ص  ،32نهاية المحتاج ج  8ص ً.261
((
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القول الثاني :في القول الثاني للشافعية ،والحنابلة
وبعض المالكية وقالوا :بالتمييز بين المسلم والذمي)،(1
وبعدم التسوية بين المسلم والذمي ،أو الكافر في
المجلس ،واستدلوا بما روي أن علي  اختصم مع اليهودي
في الدرع إلى شريح ،ولم يجلس علي معه ،وقال :لول أن
خصمي ذمي لجلست معه بين يديك ،لكن سمعت رسول
الله  يقول" :ل تساووهم في المجلس") ،(2وفي رواية" :لو
كان مسلما ا لجلست معه بين يديك"ً.
وقال صاحب كشاف القناع) :(3أيميز المسلم على
أ
منا ا
ن أ
مؤ م ك
كا أ
ن أ
الكافر وأيرفع في المجلس لقوله تعالى :أفأ أ
م م
ن أ
نً.(4)
ن أفا ك
وو أ
كا أ
سقا ا ل ي أ م
كأ أ
ست أ أ
م م
القول الراجإح :ما ذهب إليه أصحاب القول الول،
لن التسوية بين الخصوم صورة من صور العدل ،وفيها
طمأنينة تنتشر في قلوب الخصوم ،ول يجرؤ أحدهم على
الخر ويطمع فيه)ً.(5
والتمييز بين الخصوم يؤدي إلى الظلم وانكسار القلب
وحصر النفس) ،(6سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين،
والعدل مطلوب بين الجميع ،وما استدل به القائلون
بالتمييز أحاديث غير صحيحة والخذ بالقواعد العامة
للشريعة أولى من الخذ بهذه الراء التي تتنافى مع روح
السلمً.
1

2

3
4
5
6

تبصرة الحكام ج  1ص  ،32أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،251نهاية
((
المحتاج ج  8ص ً.363 ،361
كنز العمال في سنن القوال والفعال ج  7ص  12رقم  17791تأليف
((
علء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي تحقيق  /محمود عمر الدمياطي –
دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 1424هـ 2004 -مً.
كشاف القناع للبهوتي ج  6ص ً.314
((
سورة السجدة آية ً.18
((
تبصرة الحكام لبن خلدون ج  1ص ً.32
((
كشاف القناع للبهوتي ج  6ص ً.314
((
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والسلم ينهى عن كل فعل فيه مظنة التهمة،ومنعا ا
لسوء الظن ،وعلى وجه الخصوص في القضية والتحكيم،
حيث إن الكاساني) (1يقول" :ل يكلم الح أ
كم أحدهما بلسان
ل يعرفه الخر"ً.
رابعا ل – إدارة جإلسة التحكيم عند الشروع في
الستماع للحجج والدعاوى وتنظيمها:
لقد راعى التشريع السلمي نزاهة القضاء وعدله في
كافة مراحل التحكيم والقضاء ،وإزالة أي شبهة تتعلق
مح ي
كمين ،ومنها مرحلة جلوس الخصوم وتسويتهم
بال أ
للستماع إلى أقوالهم عند الشروع في عرضها وفي ذلك:
 قد أيمسك الخصمان عن الكلم والعرض لحججهممح ي
كم أن يتوقف عن سؤالهما حتى
لهيبة الموقف ،فعلى ال أ
تسكن نفوسهما فيتكلمان)ً.(2
مح ي
مح ي
كم:
كم ،فلل أ
 إذا جلس الخصوم بين يدي ال أ)(3
مح ي
كم الخصمين إذا دخل
السكوت ،لئل أيتهم  ،ول يسأل ال أ
مدعي منهما؟ ،بل يسكت حتى يبدأ أحدهما
ن ال أ
عليه :أ
م م
بالكلم) ،(4ويقول ابن قدامة)" :(5إذا تقدم الخصمان إن شاء
القاضي سأل من المدعي منكما؟ وإن شاء سكت ،ول
يقول لحدهما تكلم ،لنه في إفراده تفضيل وترك
للنصاف ،وإن تعذر الجمع أيقرع بينهما إذا اختلفا من
المدعي ،ومن المدعى عليه ،أو يتركهما ،والترك فيه
إضرار"ً.

1
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3
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((
((
((
((
((

بدائع الصنائع للكاساني ج  9ص ً.119
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.359
تبصرة الحكام ج  1ص  ،36نهاية المحتاج ج  8ص ً.261
تبصرة الحكام ج  1ص ً.36
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.82
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ويقول ابن فرحون)" :(1وقال بعضهما :يسألهما ،وقال
البعض :بالخيار"ً.
وإن سكت الخصمان للتأهب للكلم :أمسك عنهما
مح ي
كم حتى يتذكر المتكلم ما سيذكره) ،(2ويقول
ال أ
للخصمين معاا :تكلما ،أو يسكت حتى يبتدي أحدهما)ً.(3
وإن سكت الخصمان لغير سبب وطال سكوتهما
مح ي
كم :من المدعي منكما؟ أو يأمرهما بالكلم
يسألهما ال أ
ليتقدم أحدهما)ً.(4
وإن تكلم الخصمان فعليهما الستئذان ،ول يتكلما إل
ي )(5
مح ي
كم إذا جلس الخصمان
مح
كم  ،ول بأس لل أ
بعد إذن ال أ
أن يقول تكلما ،أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما) (6وهو
مدعي الطالب للحق) ،(7قاله الشافعي رحمه الله)،(8
ال أ
ويكون ذلك عند اتفاق الخصمين على الطالب )المدعي(
منهما ،والمطلوب )المدعى عليه() ،(9وإن تنازعا في
الطالب والمطلوب منهما ،وكل واحد منهما يدعي أنه
الطالب أنظر ،فإن سبق أحدهما فهو الطالب ،وصاحبه هو
المطلوب ً.وإن قال معا ا ولم يسبق به أحدهما قولن:
 – 1أن أتجرى بينهما قرعةً.
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تبصرة الحكام ج  1ص ً.36
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.359
((
جواهر العقود ج  2ص ً.285
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.359
((
أدب القاضي للماوردي ج  1ص  ،197نهاية المحتاج ج  8ص ً.249
((
نهاية المحتاج ج  8ص ً.249
((
تبصرة الحكام ج  1ص  ،36أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،260نهاية
((
المحتاج ج  8ص ً.249
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.260
((
نهاية المحتاج ج  8ص ً.249
((
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 – 2أن أيصرفا حتى يتفقا)ً.(1
مح ي
كم أن أيكف الخصوم عن التنازع حتى يتفقوا)،(2
ولل أ
وله الخيار فيمن يبدأ منهما)ً.(3
مح ك
كم في إدارة الدعاوى وحفظ
خامسا ل – آداب ال م
نظامها:
مح ي
كم الخصم
مدعي دعواه ،كيلف ال أ
 – 1إذا ذكر ال أ
الجواب عنها مكانه إن فهمها وأحاط بها علماا ،وإن كان
فيها إشكال أو طول أأمهل بحسب ذلك) ،(4وإن سأله
النظار أنظره اليومين والثلثة)ً.(5
متداعيين :لي حجة أو بينة يعطيه
 – 2فإن قال أحد ال أ
)(6
مح ي
مح ي
كم أن
كم الفرصة لقامتها وإحضارها  ً.وعلى ال أ
ال أ
أيسهل في أخذ البينات حتى ل يضجر صاحب الحق من
المشقة فيترك حقه)ً.(7
مح ي
كم المتداعيين حرية النقاش
 – 3أن أيعطي ال أ
والجابة ،وإن لم يستطع أيمهله ويضرب له فيه أجل ا غير
بعيد)ً.(8
مح ي
كم الخصوم ،ويكتب مناقشاتهم)ً.(9
 – 4ويناقش ال أ
 – 5بعد تقديم الخصم – المدعي -دعواه ،يقول
مح ي
كم للمدعى عليه :ما تقول في دعواه؟ فإن أقر :ل
ال أ
مح ي
كم حتى يطالب المدعي بالحكم ،وإن أنكر يلزم
يحكم ال أ
1
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تبصرة الحكام ج  1ص  ،36أدب القاضي للماوردي ج  2ص ،260 ،254
((
نهاية المحتاج ج  8ص ً.260
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.254
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.36
((
المصدر السابق ج  1ص ً.39 ،37
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.87
((
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.2
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.37
((
المصدر السابق ج  1ص ً.33
((
بدائع الصنائع ج  9ص ً.128
((
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طلب البينة ،وأأستدل بحديث الحضرمي) ،(1فقد روى أبو
جر أن رجل ا من حضرموت حاكم رجل ا
ح م
داود بأن وائل بن أ
من كندة إلى رسول الله  في أرض ،فقال للحضرمي :ألك
بينة؟ قال :ل ،فقال :فيمينه ،فقال :يا رسول الله إنه فاجر
ليس يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء ،فقال:
"ليس لك إل ذاك") ،(2وإن أنكر المدعى عليه وطلب أن
مح ي
كم
أيعطى الفرصة لحضار البينات وأحضرها فعلى ال أ
ت
ي لك مطعن أو بينة؟ ،فإن لم يأ ك
عذره ،ويسأله :هل بق ي
حكم بدونه
بمطعن حكم القاضي ،فالعذار واجب ،وال أ
باطل ،فأأينقض وأيستأنف ،لنه إن أبدى المحكوم عليه
حكم)ً.(3
مطعنا ا أنقض الحكم وإل بقي ال أ
مح ي
حجة ،لنه
كم أن ل أيلقن أحد الخصمين أ
 – 6على ال أ
يصير ممايل ا له،وباعثا ا على الحتجاج بما لعله ليس له ،وما
فيها مكسرة قلب الخر ،وفيه إعانة أحد الخصمين ،فيوجب
مح ي
كم تجنبها،ولما في التلقين ضرر على
التهمة التي على ال أ
خصمه)ً.(4
ويرى البهوتي :حرمة التلقين ،معلل ا إعانة على الخصم،
وانكسار قلبه) ً.(5ويرى ابن فرحون :بأن تلقين حجة الفجور
مكروه ،ويقول :ل بأس أن يلقن أحدهما حجة عمى عنها ول
يعرفها) ً.(6كما ويذكر ابن قدامة بأن تلقين الحاكم لحد
الخصمين دعواه على قولين:
1
2

3
4

5
6

المغني لبن قدامة ج  9ص  ،86كشاف القناع ج  6ص ً.333
((
سنن أبو داود كتاب القضاء باب الرجل يحلف على علمه يما غاب عنه
((
عون المعبود ج  10ص  51رقم ً.3606
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.33
((
انظر  :بدائع الصنائع ج  9ص  ،120أدب القاضي للماوردي ج  2ص ،256
((
الحكام السلطانية للماوردي ص  ،75المغني لبن قدامة ج  9ص ً.82
انظر :كشاف القناع ج  6ص  ،314ص ً.315
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.34
((
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أ – يجوز بل ضرر على صاحبهً.
ب – ل يجوز لعانة أحد الخصمين في حكومته)ً.(1
مح ي
كم للخصم كيفية
وأرى :أنه ل بأس بأن يوضح ال أ
د ،بتلقينه دعوى فيها فجور وظلم،
عرض دعواه بل تع ل
وتنبيهه عما غفل عنهً.
مح ي
كم القوال والردود
 – 7وإن استوفى ال أ
والمناقشات ،فعليه أن يكون متأنيا ا لئل تؤدي عجلته إلى ما
ل ينبغي) ،(2ويقول ابن فرحون :ول يعجل الحاكم في الحكم
مع قوة الشبهة ،وليجتهد في ذلك بحسب قدرته حتى يتبين
له حقيقة المر في تلك الدعوى فتنتفي عنه الشبهة)ً.(3

مح ك
كم التأديبية للحفاظ على
سادسا ل – إجإراءات ال م
هدوء الجلسات:
جلسات التحكيم ينبغي أن تتوج بالهدوء ،وأن تتصف
مح ي
كم التي:
بالستقرار ،لذلك فقد قرر الفقهاء على ال أ
 – 1منع رفع الصوت في جلسة التحكيم ،فرفع الصوت
أيبرمه وأيضجره وأيحيره)ً.(4
 – 2إن تكلم أحد الخصوم أأسكت الخر ليفهم كلمه)ً.(5
 – 3زجر من أساء الدب من الخصوم على صاحبه ،أو
ب أو شتم أو بالتواء
على مف ل
ت ،أو شاهد في المجلس ،بس ل
مح ي
كم أن ينتهره وأيعزره ،ويمنعهما
في الحديث ،وعلى ال أ
من لمز بعضهما ،لن الحاجة داعية إلى ذلك لقامة العدل،
حرمة الشرع ،ولن السباب انتهاك لحرمة
ومنعا ا لنتهاك أ
1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

المغني لبن قدامة ج  9ص ً.86
كشاف القناع ج  6ص ً.310
تبصرة الحكام ج  1ص ً.37
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.8
بدائع الصنائع ج  9ص ً.120
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مح ي
مح ي
كم الصياح
كم تركه بل زجر ،ولل أ
المجلس ،ول يجوز لل أ
عليه عند إلتوائه)ً.(1
ويرى الدسوقي :ندب تأديب من أساء في المجلس
خشية انتهاك مجلس الشرع وحرمة الحاكم)ً.(2
مح ي
كم أن
 – 4الوعظ والتذكير والتخويف بالله :على ال أ
يعظ الخصوم وأيذكرهم بالله ،ويحذرهم من عاقبة الظلمً.
ي ولعل بعضكم أن يكون
وبقوله " : إنكم تختصمون إل ي
ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه،
فمن قطعت له من حق أخيه شيئا ا فإنما أقطع له قطعة
من النار") (3متفق عليهً.
وفي ذلك يقول ابن فرحون" :فإن الناس كثرت
مخادعتهم ،واتهمت أمانتهم ،فإن لم ينكشف له ما يقدح
في دعواه فحسن أن يتقدم إليه بالموعظة ،إن رأى لذلك
وجهاا ،ويخوفه بالله ،وأيذكره بقوله تعالى :أول ت أأ مك أألوا
أ
ل  ،(4)ً.ً.ً.فإن أناب وإل أمضى الحكم
م ب أي من أك أ م
وال أك أ م
أ م
م كبال مأباط ك ك
م أ
على ظاهره  ً.ً.ً.ويقول :ينبغي للقاضي موعظة الخصمين
وتعريفهما بأن من خاصم في باطل ،فإنه خائض في سخط
الله ،ومن حلف ليقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ
مقعده من النار  ً.ً.ً.ويعظ الشهود أيضا ا ً.(5)ً.ً.ً.
الفرع الثالث – توثيق جإلسات الخصوم:

1

2
3

4
5

انظر :حاشية الدسوقي ج  6ص  ،23تبصرة الحكام ج  1ص ،36 ،34
((
المغني لبن قدامة ج  9ص  ،92كشاف القناع ج  6ص ً.310
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.8
((
صحيح البخاري كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين ج  2ص
((
 230رقم  ،2680صحيح مسلم كتاب القضية باب بيان أن حكم الحاكم ل يغير
الباطل صحيح مسلم بشرح النووي ج  12ص  367رقم ً.1713
سورة البقرة آية ً.188
((
تبصرة الحكام لبن فرحون ج  1ص ً.37
((
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شرع الله توثيق الحقوق وكتابتها خشية الضياع
أ
مأنوا إ ك أ
م
والنسيان ،حيث يقول تعالى :أيا أي دأها ال ي ك
ذا ت أ أ
داي أن مت أ م
نآ أ
ذي أ
أ
ى أفاك مت أأبوه أ  ،(1)ً.ً.ً.إلى أن يقــول تعالى:
ن إ كألى أ أ
م أ
س ي
ل أ
ج ل
م ا
ب كد أي م ل
أ
 ً.ً.ً.ذ أل كك أ أ
س أ
م كلل ي
شأهاد أةك وأأ أد مأنى أأل
ط ك
عن مد أ الل يهك وأأقموأ أ
م أقم أ
م
)(2
ت أمرأتاأبوا  ، ً.ً.ً.ويقول المفسرون :أعدل وأثبت للشهادة لئل
أتنسى ،وأقرب أن ل تشكوا ً.(3)ً.ً.ً.
والتدوين والتوثيق لم يكن معروفا ا ول مشروطا ا في
صدر السلم في القضايا ،وإنما كان الخصمان يحضران
إلى القاضي ويطرحان النزاع ،وبعد أن يتبين وجه الصواب
ينطق بالحكم بينهماً.
ولما تقدمت المدنية وازدادت القضايا وكان عصر
التدوين ،قال الفقهاء :إن على القاضي أن يتخذ له كاتباا ،إذ
قد يجد أنه لبد من الكتابة ،وكانت كتابة وقائع المحاكمة
أمرا ا موقوفا ا على رغبة القاضي ،وإذا طلبها الخصوم)،(4
فيتعين وجوب ذلك وفقا ا للمذهب الحنفي والحنبلي ،ولما
كانت مسألة تدوين المحاضر من المسائل الجتهادية التي
لم يرد فيها نص مانع أو آمر ،فإنها تخضع لما تقتضيه
مصالح الناس التي يقدرها الحكام ،فإذا أأمروا بالتدوين كان
ذلك واجبا ا شرعيا ا)ً.(5
1
2
3

4

5

سورة البقرة آية ً.282
((
سورة البقرة آية ً.282
((
انظر :تفسير صفوة التفاسير ج  1ص  178تأليف  /محمد علي الصابوني
((
دار القرآن الكريم – بيروت الطبعة الخامسة 1402هـ 1981 -مً.
انظر :نهاية المحتاج ج  2ص  ،251ص  258حيث يقول المؤلف" :وثمن
((
ورق المحاضر والسجلت ونحوها من بيت المال ،فإن لم يكن فيه شيء أو احتيج
لما هو من ذلك ،فعلى من شاء الكتابة"ً.
القضاء والعرف في السلم د ً.سمير عالية ص  116حيث نسب الكلم
((
المذكور إلى د ً.محمد سلم مذكور في كتاب :القضاء في السلم ص 49
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت – الحمراء الطبعة الولى
1406هـ 1986 -مً.
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وأول من وضع جمع الدواوين والسجلت عمر بن
حجج
الخطاب  ً.(1)والمراد بالدواوين :ديوان الحكم وهو أ
الخصوم من المحاضر والسجلت وكتب الوقوف) ً.(2ولقد
اهتم الفقهاء بجانب التوثيق ،وقرروا أن يكون للقاضي
كاتب للمحاضر والسجلت لتوثيقها ،وقالوا :إن لم يكن
مح ي
كم كاتب فإنه يتولى بنفسه كتابة المحاضر)ً.(3
لل أ
ولقد ذكر الفقهاء فائدة توثيق المحاضر والسجلت:
بأنها للحفاظ على الدعاوى والبينات ،والقرارات التي
أيمكن حفظها ،ومناقشة الخصوم ،وكتابة إجاباتهم) ،(4ولئل
مح ي
كم الواقعة على طول الزمن ،والكتاب ي أ أ
ذكر)ً.(5
ينسى ال أ
ومما أنقل عنهم في هذا المجال:
 – 1قول الدسوقي" :كتابة وقائع الخصوم التي يريد أن
يحكم فيها وجوباا ،وقيل :ندباا")ً.(6
 – 2قول الرملي  -الشافعي الصغير " : -توثيق
المحاضر على الوجوب لحق المتداعيين ،ويقول :وإن
حكومة بصبي أو مجنون له أو عليه :وجب
تعلقت ال أ
التسجيل جزما")ً.(7
 – 3وقول ابن قدامة" :لزوم كتابة المحضر في
استيفاء الحق ،ويقول :على الحاكم أن يكتبه حتى ل يعيد

1
2
3

4
5

6
7

رد المحتار ج  8ص ً.44
((
أدب القاضي للماوردي ج  1ص ً.220
((
كشاف القناع ج  6ص  ،319وقال الماوردي في أدب القاضي ج  2ص
((
 :302المحاضر :جمع محضر ،والمحضر :إذا ادعى أحد على الخر ،فالمكتوب:
المحضر ،ويكون بينة بتوقيعه "حكاية الحال"ً.
بدائع الصنائع ج  9ص ً.128
((
البحر الرائق ج  7ص  ،5أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،75المغني
((
لبن قدامة ج  9ص ً.73
حاشية الدسوقي ج  6ص  ،17نهاية المحتاج ج  8ص ً.258
((
نهاية المحتاج ج  8ص ً.258
((
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الخصم المطالبة فيه مرة أخرى  ً.ً.ً.وذلك أصح القوال حتى
ل يقع في محذور")ً.(1
ونضيف إلى ذلك :أن كتابة المحاضر وتوثيقها من
ضروريات التحكيم لفساد الذمم ،وتسجيل الدعاوى
والشهادات والحتفاظ بالحكام ومشارطة التحكيم حصن
مح ي
كم من أقوال السفهاء ،وحجة تمنع من أباطيل
يحفظ ال أ
واتهامات المرجفين ،ويؤكد على قولي المام الماوردي
حين يقول :لن الحكام يستظهرون في حفظ الحقوق على
أربابها بحفظ حججهم ووثائقهم في نسختين ،بتسلم
المحكوم له أحدهما ،وتكون الولى في ديوانه حجة يرجع
إليها إذا احتاج ،ليكون على ثقة مما في يده)ً.(2

مسألة – كيفية كتابة المحاضر والسجلت وترتيبها
وفهرستها:
إن الفقهاء أولوا العناية والهتمام في المحاضر
والسجلت في ثنايا كتبهم الفقهية ،ووضعوا لها شروطا ا
كم كاتب ،فإن
وكتبا ا خاصة) ،(3وإن لم يكن للقاضي أو للمح ك
مح ي
كم يتولى بنفسه كتابة المحاضر) ،(4وأوضحوا هيئة
ال أ
وكيفية كتابة المحاضرة والسجلت ،وترتيب الكتابة ،وكيفية
حفظها وفهرستها ليسهل الرجوع إليها) ،(5كما وذكروا صورا ا

1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

المغني لبن قدامة ج  9ص ً.93
أدب القاضي للماوردي ج  1ص ً.220
انظر :أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.75 ،74
كشاف القناع ج  6ص ً.319
نهاية المحتاج ج  8ص ً.258
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عن تسجيل كافة المحاضر التي يتم تسجيلها) ،(1كأن أيفتتح
بالبسملة والحمد) ،(2وكذلك السجل)ً.(3
وفي حفظها وفهرستها يقول الكاساني) :(4توضع
السجلت والمحاضر في الخرائط) ،(5ودعوى المدعي تؤرخأ
وأتجعل في كقم أ
طرة) (6على حدة)ً.(7
وكذلك أتجمع وأتحفظ الحجج والوثائق من المحاضر
والسجلت ،أيكتب عليها اسم صاحبها وتاريخه ،وختمه
وأتحفظ لكل أسبوع ،أو شهر ،أو سنة)ً.(8
وكذلك أيجعل المحضر نسختين :لصاحب الحق،
والثانية :في ديوان الحكم ،فإن هلكت إحداها نابت الخرى
)(11
عنها) ،(9أو عند الختلف وذلك الحوط) ،(10والسجال
أقوى من الشهاد)ً.(12
وفي حاضرنا :أيعطى كل واحد من المتداعيين نسخة،
مح ي
كم ،وإن لم
لنهم أصحاب حق فيه ،وأتحفظ نسخة عند ال أ
يطلب الخصم نسخة ،فعلى الح أ
كم الكتابة والحفظ ،لنه

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

12

جواهر العقود ج  2ص ً.299 ،294
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.73
((
انظر :أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.76
((
رد المحتار ج  8ص ً.44
((
جمع خريطة وهي شبه كيس – المصباح المنير ص ً.89
((
ما أتصان فيه الكتب – المصباح المنير ص ً.266
((
بدائع الصنائع ج  9ص  ،128كشاف القناع ج  6ص ً.319
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،77المغني لبن قدامة ج  9ص ،76
((
كشاف القناع ج  6ص ً.368
انظر  :أدب القاضي للماوردي ج  1ص  ،220نهاية المحتاج ج  8ص
((
ً.258
كشاف القناع ج  6ص ً.367
((
السجال :مصدر أسجل ،أسجلت ،وللرجل أسجا ا
جل
((
ل :كتبت له كتاباا ،س ي
القاضي بالتشديد :قضى ،فالسجال الكتابة – المصباح المنير ص ً.140
جواهر العقود ج  2ص ً.296
((
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طريق التذ أ أ
كر لو ضاعت ،فكتابتها أكثر من نسخة على
الستحباب)ً.(1
حكم أن
ويشترط أبو حنيفة) (2في كتابة المحضر وال أ
مح ي
كم اسمه ،وأسماء الخصوم ،والتاريخ ،ويختم مع
يكتب ال أ
التوقيع ً.ويرى ابن قدامة بأن الختم ليس بشرط) ،(3وجعل
البهوتي) :(4التوثيق بختمً.
فالتواقيع على السجلت من مقتضيات التوثيق ،حيث
إن السيوطي يقول) :واعلم أن التواقيع على المكاتيب
الشرعية مرتب على مقتضيات ما أ
شرح فيها ،وعلى ما
شهد به فيها ،مما يسوغه الشرع الشريف المطهر ،وكل
مكتوب يوقع فيه على هامشه ،بحسب ما شهد فيه ،وذلك
كل دائر بين ثبوت وحكم بالموجب ،أو ثبوت وحكم
بالصحة ،أو ثبوت وتنفيذ ،أو ثبوت مجرد()ً.(5

1
2

3
4
5

المغني لبن قدامة ج  9ص ً.94
((
بدائع الصنائع ج  9ص  ،128جواهر العقود ج  2ص  ،294المغني لبن
((
قدامة ج  9ص  ،94ص ً.95
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.67
((
كشاف القناع ج  6ص ً.327
((
جواهر العقود للسيوطي ج  2ص ً.296
((
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المطلب الثاني
السماع إلى البينات ورد الخصوم عليها
المدعي يطالب حقا ا ويحتاج إلى بينات لثبات دعواه
مح ي
كم في مجلس التحكيم
لقامة الدليل الشرعي أمام ال أ
على حقه أو لواقعة من الوقائع ،وقد نبه النبي  إلى
ضرورة الخذ بالبينة لثبات الحق والواقعة ولمنع الظلم
فقد جاء في رواية للبيهقي في سننه) (1عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن النبي  قال" :لو أيعطى الناس
بدعواهم لدعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على
)(2
المدعي واليمين على من أنكر" ،وروى أبو داود في سننه
عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال" :جاء
رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى رسول الله 
فقال الحضرمي :يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض
كانت لبي ،فقال الكندي :هي أرضي في يدي أزرعها ليس
له فيها حق ،فقال النبي  للحضرمي :ألك بينة؟ قال :ل،
قال :فلك يمينه ،قال :يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما
حلف ليس يتورع من شيء ،فقال :ليس لك منه إل ذلك"ً.
تعريف البينة:
لغة :البينة مؤنث الببين وهو الدليل والحجة) ،(3والبمين:
الفصل بين الشيئين)ً.(4

1

2

3
4

رواه البيهقي – السنن الكبرى كتاب القسامة باب أهل القسامة ج  5ص
((
 541رقم ً.10803
كتاب القضاء باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه عون المعبود ج
((
 10ص  51رقم الحديث ً.3606
المنجد في اللغة والعلم ص ً.57
((
لسان العرب ج  1ص  ،254الفقه المنهجي ج  8ص ً.411
((
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وفي الشرع :اسم لما يتبين الحق ويظهره) ،(1وهي
حجج والبراهين) ،(2وهي الشاهد حيث إن البينات سموا
ال أ
بالشهود لن بهم يظهر الحق ويتضح)ً.(3
وقد جاء في الحديث) :بينتك أو يمينه() ً.(4فالبينة هي
وسيلة الثبات للحق في القضاء والتحكيم وتشمل :القرار،
واليمين ،والكتابة ،والقرائن ،والمعاينة ،والخبرة ،والشهادةً.
صل الفقهاء أحكام هذه البينات ،وسوف نقف
وقد ف ي
على بعض أحكام الشهادة ،لن شهادة الشهود من أهم
وسائل الثبات للحق وأعظمها مكانة وأقدمها استعمال ا
لقامة العدل وصيانة النفس والعراض والموال ،ولنهاء
النزاع ،ورد الحقوق لصحابها)ً.(5
تعريف الشهادة:
ن عدة منها :الحضور والمعاينة) ،(6وهي
لغة :لها معا ل
الخبر القاطع)ً.(7
في الشرع ،اصطلحا ا لها عدة تعريفات نذكر منها:
تعريف الحناف :إخبار صدق لثبات حق بلفظ الشهادة
في مجلس القاضي)ً.(8
المالكية :إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه)ً.(9

1
2
3
4

5

6
7
8
9

تبصرة الحكام ج  1ص ً.161
((
اتحاف البرية بالتعريفات الفقهية والصولية د ً.يحيى مراد ص ً.107
((
الفقه المنهجي ج  8ص ً.ً.203
((
رواه البخاري كتاب تفسير القرآن باب سورة آل عمران ج  3ص 235
((
رقم ً.4550 ،4549
انظر :وسائل الثبات في الشريعة للدكتور  /محمد مصطفى الزحيلي ج 1
((
ص  100مكتبة دار البيان – دمشق بيروت الطبعة الولى سنة 1402هـ ً.1982 -
مختار الصحاح للرازي ص  ،349المصباح المنير ص ً.443
((
الفقه المنهجي ج  8ص ً.211
((
شرح فتح القدير لبن الهمام ج 7ص ً.364
((
تبصرة الحكام ج  1ص  ،205حاشية الدسوقي ج  4ص ً.164
((
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الشافعية :إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد،
إخبار عن شيء بلفظ خاص)ً.(1
الحنابلة :الخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت)ً.(2
أ
جح التعريفات :تعريف الشافعية لما يتضمنه من
وأر أ
المقصودً.
ومن خلل هذه التعريفات نجد أن المقصود من
الشهادة التوثيق ،ويحصل التوثق بشاهدين)ً.(3
الدليل على مشروعيتها:
أول ل – من القرآن الكريم:
دوا أ
ست أ م
ن
ن ك
م فأإ ك م
ن رك أ
شه ك أ
قوله تعالى ً.ً.ً. :أوا م
جال كك أ م
م م
شكهيد أي م ك
ل وا أ
كوأنا أر أ أ
م يأ أ
ن ال د
داءك
ن ك
ن ك
شه أ أ
ضو م أ
ن ت أمر أ
ن فأأر أ
م ي
ج ل أ م
لأ م
م أ
م م
مأرأأتا ك
جلي م ك
م
أ
ض ي
ب ال د
داءأ
ما ال أ م
ن تأ ك
شه أ أ
خأرى أول ي أأ أ
ح أ
ما فأت أذ أك بأر إ ك م
ح أ
ل إك م
أ م
داهأ أ
داهأ أ
دوا إ ك أ
عوا  ً.(4)ً.ً.ً.إلى أن يقول ً.ً.ً. :وأأ أ م
إك أ
م
ما د أ أ
شه ك أ
ذا ت أأباي أعمت أ م
ذا أ
ضاير أ
ب أول أ
قوا
م أوات ي أ
ن تأ م
شكهيد ل وأإ ك م
كات ك ل
أول ي أ أ
ه فأ أ
سوقل ب كك أ م
فعأألوا فأإ كن ي أ
ه ب كك أ ب
ل أ
م ً.(5)وقوله سبحانه:
يلء ع أكلي ل
ه أوالل ي أ
م الل ي أ
مك أ أ
ه وأي أعأل ب أ
الل ي أ
ش م
موا ال ي
ما
ه بك أ
ه أوالل ي أ
م قأل مب أ أ
ه آث ك ل
مأها فأإ كن ي أ
ن ي أك مت أ م
شأهاد أة أ وأ أ
 ً.ً.ً.أول ت أك مت أ أ
م م
م ً.(6)وقوله تعالى ً.ً.ً. :فأإ ك أ
م
مألو أ
م إ كل أي مهك م
ذا د أفأعمت أ م
ن ع أكلي ل
ت أعم أ
أ
م فأأ أ م
سيبا ا ً.(7)وقوله
م وأك أ أ
ح ك
فى كبالل يهك أ
شه ك أ
دوا ع أل أي مهك م
وال أهأ م
أ م
م أ
تعالى ً.ً.ً. :وأأ أ م
م ً.(8)ً.ً.ً.
ل ك
شه ك أ
من مك أ م
دوا ذ أوأيم ع أد م ل
ثانيا ل – من السنة:
1
2

3
4
5
6
7
8

القناع حل ألفاظ أبي شجاع ج  2ص ً.260
((
الروض المربع شرح زاد المستقنع ج  2ص  373شرح منصور بن يونس
((
البهوتي الطبعة السادسة ،كشاف القناع ج  4ص ً.242
جواهر العقود ج  2ص ً.348
((
البقرة آية ً.282
((
البقرة آية ً.282
((
البقرة آية ً.283
((
النساء آية 6
((
الطلق آية 2
((
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 – 1ما رواه البخاري :قال عبدالله  من حلف على
يمين يستحق بها مال ا – وهو فيها فاجر – لقي الله وهو عليه
ن يأ م
ن ب كعأهمد ك
ن ال ي ك
شت أأرو أ
غضبان ،فأنزل الله تصديق ذلك :إ ك ي
ذي أ
أ
أ
منا ا قأكليل ا ،(1)فقرأ إلى ع أ أ
م ،ثم إن
ذا ل
ب أكلي ل
م ثأ أ
مان كهك م
الل يهك وأأي م أ
الشعث بن قيس خرج إلينا ،فقال :ما أيحدثكم أبو
ي والله
عبدالرحمن؟ قال :فحدثناه ،قال :فقال صدق ،ألف ي
أأنزلت ،كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ،فاختصمنا
إلى رسول الله  فقال رسول الله " :شاهدك أو يمينه"،
قلت :إنه إذا ا يحلف ول يبالي؟! فقال رسول الله " :من
حلف على يمين ،يستحق بها مال ا – هو فيها فاجر – لقي
الله وهو عليه غضبان ،فأنزل الله تصديق ذلك" ثم اقترأ
أ
منا ا
ن يأ م
ن ال ي ك
شت أأرو أ
هذه الية :إ ك ي
م ثأ أ
مان كهك م
ن ب كعأهمد ك الل يهك وأأي م أ
ذي أ
أ
م عأ أ
مً.(2)
ذا ل
ب أكلي ل
قأكليل ا  ،ً.ً.ً.إلى ً.ً.ً. :وأل أهأ م
 – 2وفي رواية فقال)" :(3شهوأدك؟" ،قلت" :مالي
شهود ،قال :فيمينه"ً.
 – 3وفي رواية)" :(4شاهداك أو يمينه"ً.
 – 4ورواية)" :(5بينتك أو يمينه"ً.
 – 5ما رواه الترمذي في سننه) :(6أن النبي  قال في
خطبته" :البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"ً.
1
2

3

4

5

6

آل عمران آية ً.77
((
صحيح البخاري كتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ج 2
((
ص  179رقم ً.2516 ،2515
صحيح البخاري كتاب المساقاة باب الخصومة في البئر والقضاء فيها ج 2
((
ص  132رقم ً.2357 ،2356
صحيح البخاري كتاب الشهادات باب اليمين على المدعى عليه في
((
الموال والحدود ج  1ص  227رقم ً.2670 ،2669
صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب سورة آل عمران ج  3ص 235
((
رقم ً.4550 ،4549
سنن الترمذي كتاب الحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على
((
المدعى عليه تحفة الحوذي بشرح جامع الترمذي ج  4ص  238رقم  1341للمام محمد
عبدالرحمن المباركفوري دار الحديث القاهرة الطبعة الولى 1421هـ 2011 -مً.
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ثالثا ل – الجإماع:
انعقد الجماع على مشروعية الشهادة) (1من لدن
رسول الله  حتى عصرنا الحاضر ،وهي حجة)ً.(2
رابعا ل – المعقول:
الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس،
فوجب الرجوع إليها،وهي ضرورية لقيام الحياة وما يخالطها
حاجة الناس إليها ،والخصومات كثيرة بين الناس وتتعذر
إقامة الحجة إل بالشهادة)ً.(3
حكم الشهادة بالنسبة للشاهد:
للشهادة عدة أحكام حسب حالتها:
 – 1فرض عين ،إذا تعينت على شهود فعليهم الجابة
إن دعاهم المشهود له إلى أدائها عند الحاكم وجوبا ا لقوله
موا ال ي
م
ه آث ك ل
مأها فأإ كن ي أ
ن ي أك مت أ م
شأهاد أة أ وأ أ
تعالى ً.ً.ً. :أول ت أك مت أ أ
م م
هً.(4)
قأل مب أ أ
 – 2فرض على الكفاية ،حينما أيجيب اثنان من الشهود
تسقط عن الخرين ،وإذا امتنع الجميع عن الجابة أثموا)ً.(5
مسألة أخذ الجإرة على الشهادة:
لقد ذكر الفقهاء حكم أخذ الجرة على الشهادة على
النحو التالي:
 – 1من تعين عليه فرض تحمل الشهادة أو أدائها :ل
يجوز أخذ الجرة عليها)ً.(6

1
2
3

4
5
6

مغني المحتاج ج  4ص  ،426كشاف القناع ج  4ص ً.242
((
كشاف القناع ج  4ص ً.242
((
المبسوط ج  16ص  ،112تبصرة الحكام ج  1ص  ،209المغني لبن
((
قدامة ج  9ص ً.216
سورة البقرة آية  ،283جواهر العقود ج  2ص ً.348
((
جواهر العقود ج  2ص ً.348
((
جواهر العقود ج  2ص ً.348
((
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 – 2من لم يتعين عليه الشهادة :أخذ الجرة عليها فيها
وجهان :الجواز ،وعدمه)ً.(1
وأرجإح :جواز الخذ ،لنها مقابل مصلحة يؤديها الشاهد
ووقت وجهدً.
ونتناول في هذا المطلب كيفية التعامل مع الشهود
أثناء جلسات التحكيم وتوثيق محاضر الشهادة والردود
عليها على النحو التي:
آداب التعامل مع الشهود والستماع إليهم:
لما كان الشاهد وسيلة لظهار الحق بحضوره مجلس
مح ي
كمين والمتداعين،
التحكيم ،وأداء وتوثيق شهادته أمام ال أ
مح ي
كم مراعاة الداب الشرعية في الستماع
فكان على ال أ
إلى شهاداتهم ،واعتبرها الماوردي) (2من الشروط المعتبرة
في صحة ولية القضاء ،ومن هذه الداب:
 – 1أن أيطلب من المدعي الشهود)ً.(3
 – 2احترام الشاهد وتكريمه ،وقد قال الشافعي :ل
يتعنت القاضي شاهدا ا) ،(4وأيعلل الماوردي عن النهي
بالتعنت بالشاهد بقوله :لن التعنت بالشاهد قدح فيه ،وميل
ض إلى ترك الشهادة عنده) ،(5كما
على المشهود له ،ومف ل
ويقول الماوردي :ول يجوز أن يضجر على الشاهد أو ينتهر
لن الضجر والنتهار عنت)ً.(6

1
2
3
4
5
6

((
((
((
((
((
((

المصدر السابق ج  2ص ً.348
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.242
كشاف القناع ج  6ص ً.336
أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،254نهاية المحتاج ج  8ص ً.248
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.225
المصدر السابق ج  2ص ً.225
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ويقول البهوتي) :يكره تعنيف الشهود وانتهارهم() ً.(1كما
ويقول ابن فرحون) :أيمنع إيذاء الشاهد ،ويؤدب المسيء
مر
للشهود وأهل الفتوى ،أو عيرض لهم ما يؤذيهم ،وأ م
الخصوم بالسكوت لسماع الشاهد وبعدم العتراض()ً.(2
ويقول الكاساني) :أل يعبث بالشهود لن ذلك أيشوش
عليهم عقولهم فل أيمكنهم أداء الشهادة على وجهها()ً.(3
 – 3للتعرف على الشاهد وكتابة اسمه ،واسم أبيه
وجده ،وإن مد ي في نسبه كان حسنا ا) ،(4ون أعمكته وما تمأيز به
الشاهد وشهرته ،وقبيلته ومسكنه ومسجده الذي أيصلي
فيه ،ويؤرخأ محضر الشهادة) ،(5ويفتتح محضر الشهادة
بالبسملة والحمد)ً.(6
ويقول البهوتي :وكتابة شهادة الشهود وثيقة للخصم،
ومحضر لشهاداتهم) ،(7وأن تكتب الشهادة بخط متميز ،ل
تتغير حتى ل يحصل فهيا لمبس ،ويتم التوقيع عليها وتؤكد
بختم) ً.(8وكتابة الشهادة فيها توثيق ما ثبت بها من حقوق،
مح ي
حجج ووثائق)ً.(9
كم من أ
وحفظها :حفظ ما حصل عند ال أ

1
2
3
4
5

6
7
8
9

كشاف القناع ج  6ص ً.334
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.34
((
بدائع الصنائع ج  9ص ً.121
((
جواهر العقود ج  2ص ً.287
((
تبصرة الحكام ج  1ص  ،39أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،15 ،3نهاية
((
المحتاج ج  8ص  ،265جواهر العقود ج  2ص  ،356المغني لبن قدامة ج  9ص
 ،94 ،74 ،73كشاف القناع ج  6ص ً.367
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.73
((
كشاف القناع ج  6ص ً.367
((
البحر الرائق ج  7ص  ،8 ،6كشاف القناع ج  6ص ً.336
((
انظر :أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،72 ،68كشاف القناع ج  6ص
((
ً.319
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مح ي
كم أن ل أيلقن الشاهد بما يشهد به،
 – 4على ال أ
ويتركه يشهد بما عنده ،ويسمع ما يقوله ،فإن أوجب
الشرع قبوله قبله ،وإل رده)ً.(10
وعلل الماوردي لعدم تلقين الشاهد بقوله :يصير "
مح ي
كم" بتلقينه مائل ا مع المشهود له ،وربما لقنه بما ليس
ال أ
عنده ً.ويرى الكاساني :بل بأس بتلقين الشاهد ،بأن يقول:
أتشهد بكذا وكذا) ،(2ويرى الماوردي بجواز تلقين الشاهد
بصفة لفظ الداء)ً.(3
 – 5سماع الشهادة بحضور الخصوم والمشهود
عليهم) ،(4أو وكيلهم ،وبعض الفقهاء جعل حضور الخصم
شرط في الحكم بالشهادة) ،(5ولم يشترط الفقهاء سماع
متفرقين إل:
مجتمعين أو أ
الشهادة أ
مح ي
كم في تغيير شهاداتهم يسألهم
 – 1إذا ارتاب ال أ
متفرقين عند أداء الشهادة)ً.(6
أ
 – 2وإن لم يكن للشهود استقامة فرقهمً.
أما إن رآهم على وفور العقل وشدة التيقظ فل حاجة
لختبارهم ،ول أن أيفرقهم لسؤالهم ،واقتصر على إثبات
أسمائهم ،وذ ي
كرهم بالخرة)ً.(7

10

2
3
4
5
6
7

بدائع الصنائع ج  9ص  ،221أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،257نهاية
((
المحتاج ج  8ص  ،248جواهر العقود ج  2ص  ،350كشاف القناع ج  6ص ً.334
بدائع الصنائع ج  9ص ً.121
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.257
((
البحر الرائق ج  7ص  ،8 ،5تبصرة الحكام ج  1ص ً.40
((
البحر الرائق ج  7ص  ،5كشاف القناع ج  6ص ً.319
((
بدائع الصنائع ج  9ص ً.121
((
انظر :أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.20 ،17
((
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كما ويرى بأن تفريق الشهود مع الرتياب ندب من
سنن النبياء والئمة ،لما فيه من الحتياط ونفي الرتياب)،(1
أ
ذكر بأن المام الشافعي قال :وأحب إذا لم يكن له
وأي أ ك
سدة) (2عقول أن يفرقهم ،ثم يسأل كل واحد منهم على
أ
حدته عن شهادته واليوم الذي شهد فيه ،والموضع ،ومن
فيه ليستدل على عورة إن كانت في شهادتهم ،فإن جمعوا
فأعل ذلك بهم)ً.(3
سنة ،والعقل ،لم ي أ م
الحال ال أ
ح أ
 – 6سماع ردود الخصوم  :أتعتبر الردود جزء من البينة
التي يعرضها الخصم لثبات حق أو دفع أتهمة ،وهذا يستلزم
مح ي
كم الستماع إليها ،وللمشهود عليه مناقشة الشهود
ال أ
والخصوم ،وطلب استدعاء الشهود :شهود الدفع ،وطلب
عرض الحجج والشهادات ،حيث يقول ابن فرحون) :إذا
مح ي
كم
طلب أحد الخصوم استدعاء شاهد يجب على ال أ
إجابته بالدعوة للحضور()ً.(4
وإذا طلب المشهود عليه عمرض شهادة الشهود للدفع،
مح ي
كم إجابته ،وإن سأل المشهود
فهذا من حقه ،فيلزم ال أ
عليه أن أتنسخ له شهادات الشهود ،فذلك له ،لنه قادر على
أن يسألهم وي أ أ
ذكرهم ،فإن ذكروا ما ذكرهم فعليهم أن
يرجعوا ،ول يضر ذلك شهادتهم الولى ،إل أن يرجعوا عن
شيء فيها فأيقبل منهم رجوعهم ما لم يحكم بها ،وإن سأل
المطلوب إعادتها فله إعادتهاً.
 – 7تمييز الشهود  :الشاهد العدل ل أيحلف ،وتجوز
شهادته بعدالته) ،(5ويتميز بلفظ الشهادة) (6بقوله :أشهد أن
1
2
3
4
5
6

((
((
((
((
((
((

أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.20
استقامة ،انظر :المصباح المنير ص ً.142
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.17
تبصرة الحكام ج  1ص ً.40 ،39 ،36
المصدر السابق ج  1ص ً.39
جواهر العقود ج  2ص ً.297 ،296
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فلن  ،ً.ً.ً.أو :بالعلم والخبرة حسب مقام الشاهد ،مع
الدعاء له ً.ويقول الشافعي) ً.ً.ً. :(1وأيرفع في نسبه إن كان
له ،أو :ولية إن كان لهً.
 – 8حفظ الشهادات وجمعها وفهرستها :بعد استيفاء
مح ي
كم ويحفظها)،(2
ال أ
حجج والبينات والشهادات يضمها ال أ
ونظرا ا لن الشهادات أتعتبر من البينات القاطعة التي يستند
ح م
مح ي
كم لحقاق الحق ،وأيخشى أن
كم في إصدار ال أ
عليها ال أ
مح ي
ح م
كم،
يطعن الخصم المحكوم ضده في ال أ
كم وفي ال أ
فالحق يثبت بعدلين ،ويح أ
كم به الحكم بالتفاق) ،(3فقد قرر
الفقهاء حفظ محاضر الشهادات ،وقالوا :يتولى القاضي
ضم الشهادات وحجج الرجلين في مكان واحد مترجمة
بأسمائها ،والشهر الذي كانت فيه ،ليكون أعرف له إذا
طلبها ،فإن مضت سنة عزلها ،وكتب :خصومة سنة أخرى
كذا ،حتى تكون كل سنة منفردة ،وكل شهر منفرداا ،ثم
يرفع ذلك عنده ،ويرفعه في ديوانه ،فقد يحتاج المشهود له
إلى شهادته ،فربما زاد الشاهد فيها أو نقص)ً.(4

1
2
3
4

أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.3
((
المصدر السابق ج  2ص ً.68
((
جواهر العقود ج  2ص ً.398
((
انظر :المبسوط للسرخسي ج  16ص  ،90تبصرة الحكام ج  1ص ،39
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.67 ،66
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المطلب الثالث
حكم ،وتبليغه للخصوم
صدور ال أ
الفرع الول – صدور الحكم:
مح ي
كم إلى أقوال الخصوم والشهود
بعد سماع ال أ
والردود ،والوقوف على البينات وكافة الحجج ،وإتمام
الدعاوى ،ووضوح البينة ،يلزمه التي :أي الخطوات التي
مح ي
كم لصدار الحكم:
يتخذها ال أ
ح م
ح م
كم
كم ،لن ال أ
الولى :سؤال الخصوم عن إصدار ال أ
حق لهم)ً.(1
الثانية :أن ل أيبدي رأيه فيما أينظر أمامه ،فقد أروي أن
القاضي شريح حينما كان أيستفتى فيما يصح أن أينظر أمام
القضاء يقول" :أنا ل أقضي لكم ول أفتي")ً.(2
وقال ابن فرحون :ل يفتي القاضي في مسائل القضاء،
وأما في غير ذلك فل بأس ،وكان سحنون إذا أتاه رجل
يسأله عن مسألة من مسائل الحكام لم أيجبه ،وقال :هذه
مسألة خصومة مع ابن يونس)ً.(3
الثالثة :أن أيدقق في دراسة القضية ،ويتريث أمل ا في
الصلح) ،(4ولستيفاء عناصر الثبات ،ولبداء الملحظات،
ح م
ح م
كم ول
كم قبل البيان :ل يصح ال أ
وعاقبة التعجل في ال أ
ينفذ لفقد شرطه) ،(5وقد جاء في الحديث أن النبي  قال
ض للول حتى تسمع
لعلي " :إذا تقاضى إليك رجلن فل تق ك

1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

كشاف القناع ج  6ص ً.349 ،334
اعلم الموقعين ج  4ص  ،220كشاف القناع ج  6ص ً.322
تبصرة الحكام ج  1ص ً.29
القضاء والعرف في السلم د ً.سمير عالية ص ً.132
كشاف القناع ج  6ص ً.349
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كلم الخر ،فسوف تدري كيف تقضي" قال علي :فما زلت
قاضيا ا بعد)ً.(1
الرابعة :إرشاد الخصوم للصلح) ،(2إن طمع منهم ذلك
خي ملر ً.(3)ً.ً.ً.
ح أ
صل م أ
لقوله تعالى ً.ً.ً. :أوال د
)(4
مح ي
كم
ويرى بعض الفقهاء أحوال ا تستلزم أن يأمر ال أ
الخصوم بالصلح ،منها:
أ
مح ي
كم وجه الحق ،وكان في
 – 1إذا أشكل على ال أ
الحجة ل أمبس)ً.(5
حكم بين
 - 2إذا خشي من تفاقم المر بإنفاذ ال أ
الخصمينً.
 - 3إن كان الخصوم من أهل الفضل ،فقد أقام
سحنون رجلين من صالحي جيرانه بين يديه وقال :أأسترا
سركماً.
على أنفسكما ،ول أتطلعاني على ك
 – 4إن كان بين الخصوم قرابة وأرحم ،فقد ورد أن
صل
عمر  قال" :ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة ،فإن ف م
القضاء يورث الشنآن") ،(6وفي رواية حديث رقم :11360
"ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء أيحدث بين
القوم الضغائن"ً.
وفي عرض الصلح على الخصوم قال الكاساني :ل يزيد
على مرة أو مرتين ،فإن اصطلحا ،وإل قضى بينهما بما
1

2
3
4
5
6

سنن أبو داود كتاب الحكام باب ما جاء في القاضي ل يقضي بين
((
الخصمين حتى يسمع كلمهما تحفة الحوذي بشرح جامع الترمذي ج  4ص ً.229
بدائع الصنائع ج  9ص  ،132تبصرة الحكام ج  1ص ً.30
((
سورة النساء آية ً.128
((
انظر  :تبصرة الحكام ج  1ص ً.30
((
انظر  :كشاف القناع ج  6ص ً.349
((
سنن البيهقي الكبرى كتاب الصلح باب صلح البراء والحطيطة ج  6ص
((
 109رقم  ،11362الشنآن :التباغض النهاية في غريب الحديث والثر ج  2ص
ً.503
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يوجب الشرع ،وإن لم يصغ منهم الصلح ل يردهم إليه ،بل
ينفذ القضية فيهم لنه ل فائدة في الرد) ،(1ول يتأخر عن
ح م
كم إل للبيان والتضاح) ،(2وأن يخطو الخطوة
إصدار ال أ
الخيرةً.
الخامسة :استشارة الفقهاء العدول ،أي العلماء
المناء) ،(3فالمشورة ندب الله إليها رسوله  حيث يقول:
أ
 ً.ً.ً.وأ أ
مرك  ،(4)ً.ً.ً.وندب إليها النبي  بفعله،
م كفي ال م
شاوكمرهأ م
فعن أبي هريرة  أنه قال" :ما رأيت أحدا ا بعد رسول الله 
أكثر مشاورة لصحابه منه") ،(5وعمل بالمشورة الصحابة
رضوان الله عليهم ،والتابعون ،وأوجب بعض الفقهاء إحضار
العلماء ومشورتهم ،فقد قال الدسوقي) :(6ويندب إحضار
العلماء ،وقيل :وجوبا ا لمشاورتهم بعد الفراغ من السماع
كفعل عثمان  كان إذا جلس أحضر أربعة من الصحابة ثم
استشارهم ،فإن رأوا ما رآه أمضاه ،وفعل عمر  بعد
فراغه من مجلس الحكم ً.كما وجعل الفقهاء إحضار العلماء
جلسات التحكيم من آداب التحكيم والقضاء)ً.(7
الخطوة السادسة :صياغة الحكم وتسجيله وإصداره
على أسس وقواعد الفقهاءً.
مح ي
ذكر ،فقد أتم
كم الخطوات النفة ال ك
إذا ما اتبع ال أ
الدعوى ،واتضحت له البينة ،فيلزمه إصدار الحكم ول يجوز
1
2
3

4
5

6
7

بدائع الصنائع ج  6ص ً.349
((
كشاف القناع ج  6ص ً.349
((
بدائع الصنائع ج  2ص  ،127حاشية الدسوقي ج  6ص  ،18نهاية المحتاج
((
ج  8ص  ،254جواهر العقود ج  6ص  ،315القضاء والعرف في السلم ص ً.132
سورة آل عمران آية ً.159
((
رواه الترمذي في سننه كتاب الجهاد باب ما جاء في المشورة ج  4ص
((
 214رقم ً.1714
حاشية الدسوقي ج  6ص ً.18
((
انظر :جواهر العقود ج  2ص  ،285كشاف القناع ج  6ص ً.315
((
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له تأخيره ،لما في التأخير من تأخير الحق عن موضعه)،(1
ويقول ابن فرحون :وفي تأخير الحكم بل حاجة يأثم
مح ي
حكم من إضرار بالناس
كم لما يترتب على تأخير ال أ
ال أ
حكم
وتعطيل مصالحهم ،وضياع حقوقهم) ،(2وفي صياغة ال أ
يبدأ بالبسملة والحمد ،ثم يكتب ملخص الدعوى ،أو
سب أ م
ك
الدعاوى التي أتقدم عنده ،وتقدم منها :البينة ،وأي أ م
حكم) ،(3ويوقع عليه
حكم في آخرها بما يقع به ال أ
ال أ
مح ي
كم) ،(4ويؤرخه) ،(5ويوثقه بختم) ،(6ويجعل القرار
ال أ
نسختين يتسلم المحكوم له إحداهما ،وتكون الولى في
ديوانه حجة يرجع إليها ليكون على ثقة في يده)ً.(7
حكم للخصوم:
الفرع الثاني – تبليغ ال م
عرفنا بأن العلماء كانوا يجلسون مع القاضي في
حكم والعلة في ذلك كما ذكر الفقهاء بقولهم:
مجلس ال أ
"شهود يراقبون إجراءات المحاكمة ووقائع الحكم الذي
حكم وتبليغه للخصوم المتداعين
يصدر") ،(8وقد كان إعلن ال أ
في مجلس القضاء ،والحضور ومن بينهم العلماء يشهدون
حكمً.
على ال أ
كما وذكرنا :بأن الصل في إجراءات التقاضي السماع
والمشافهة ،ومن ثم أصبحت الكتابة ،وتسجيل المحاضر
والسجلت والحكام وجميعها أصبحت أتدون لمصلحة
كمين ،أي :حتى ل يتناكر الخصوم
مح ك
الخصوم ولمصلحة ال أ
1
2
3
4
5
6
7
8

كشاف القناع ج  6ص ً.334
((
تبصرة الحكام ج  1ص ً.29
((
جواهر العقود ج  2ص ً.298
((
المصدر السابق ج  2ص ً.358
((
المصدر السابق ج  2ص ً.359
((
كشاف القناع ج  6ص ً.327
((
أدب القاضي للماوردي ج  1ص  ،220كشاف القناع ج  6ص ً.367
((
القضاء والعرف في السلم ص  ،134ونسب قوله إلى كتاب :الشريعة
((
والتاريخ السلمي )السلطة القضائي( ظافر القاسمي ص  ،628ص ً.629
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الحقوق وورثتهم من بعدهم ،فكان لأبد من التوثيق بتبليغ
الخصوم أحكامهم ،وذلك بكتابة محضر بإبلغ الخصوم
الحكام ،والتأكيد على تسلمهم إياها بالتوقيع ،فتوقيع
الخصوم على محاضر التسلم آكد من حضور الشهود عند
حكمً.
النطق بال أ
وأقول :بنااء على ما ذكرنا من كتابة المحاضر
والسجلت ،وبنااء على ما يجري على أرض الواقع يستلزم
توثيق وتسليم الخصوم أو من ينوب عنهم الحكام بالتوقيع
ومؤرخة ،وقد يكون التبليغ للحكام :بتلوتها وتسليم
الحكام ،أو بالتسليم للحكام بل تلوة وكل من الطريقين
يتبلغ الخصوم أحكامهمً.
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المبحث الخامس
مح ي
كمين
طرق تنفيذ حكم ال أ
المطلب الول
التنفيذ الطوعي بموافقة الخصوم أو كفلئهم
أول ل – عن طريق الخصوم:
مح ي
مح ي
كمين من أحكام لحسم
كم أو ال أ
ما يصدر عن ال أ
النزاع وقطع الخصومة ،وتتضمن الحكام إلزام المحكوم
عليه بأداء الحق لصحابه ،أو المر بالمتناع عن التعدي،
فقرارات الحكام تحتاج إلى تنفيذ على أرض الواقع ،فإذا ما
مح ي
مح ي
كمين توفرت
كم أو أ
ارتضى الخصوم التحاكم إلى أ
مهم نافذ على الخصوم ،ول
فيهم أهلية التحكيم ،فإن أ
حك أ
يحق لواحد من المتداعين نقضه ،لما ثبت من أدلة في
مشروعية التحكيم) ،(1والخصوم نحو تنفيذ الحكام الصادرة
في منازعاتهم على أحوال:
أولها :عن طريقهم ،أي أينفذون الحكام من أنفسهم
بل واسطة ،فهم ليسوا بحاجة لكفلء ،أو سلطة تنفيذية
)سلطة المحاكم(ً.
وبتنفيذ الخصوم لقرارات التحكيم أتمنع المنازعات،
حقوق المقررة لذويها ،ويرتفع التعدي )الجور( عن
وتؤدى ال أ
معتدى عليه ،ول يتم ول يتحقق ذلك إل بقناعة الخصوم
ال أ
في الحكم الصادر في منازعاتهم وبإيمانهم بأن اللتزام
باألحكم الشرعي جزء من العقيدة التي تدفعهم إلى تنفيذ
حكم بل واسطة ،التزاما ا بقوله تعالى :أفل وأأرب ب أ
ك
قرارات ال أ

1

((

انظر :جوهر العقود ج  2ص  ،323المغني لبن قدامة ج  9ص ً.107
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مو أ
ما أ
دوا كفي
ل ي أؤ م ك
ج أ
ش أ
حيتى ي أ أ
ن أ
مأنو أ
م ل يأ ك
م ثأ ي
جأر ب أي من أهأ م
ك كفي أ
حك ب أ
سكليما اً.(1)
أ أن م أ
حأرجا ا ك
ف ك
ما قأ أ
م أ
موا ت أ م
ت وأي أ أ
سل ب أ
ضي م أ
م ي
سه ك م
حكمها بتنفيذ قرارات
فالمنازعة تنتهي بعد صدور أ
حكم ،أو بالمصالحة بين الخصوم ولو على جزء من الحق،
ال أ
أو بالبراء وبالتسامحً.
ثانيا ل – التنفيذ عن طريق الكفلء:
تعريف الكفالة:
)(4
ة :الضم) ،(2والضمان) ،(3وتأتي بمعنى اللتزام
لغ ل
والتحمل)ً.(5
اصطلحلا :اختلف الفقهاء في تعريف الكفالة تبعا ا
لختلفهم فيما يترتب عليها من أثر ،وسموها حسب المعنى
اللغوي :الكفالة أو الضمان على النحو التي:
الحناف قالوا :هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة،
دين ،والول أصح) ً.(6وعرفها جمهور الحناف
وقيل في ال أ
بأنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الصيل في المطالبة بنفس
أو دين أو عين) (7أو عمل)ً.(8
المالكية قالوا الضمان) :(9التزام مكلف غير سفيه دينا ا
على غيره أو طلبه من عليه لمن هو له بما يدل عليهً.

1
2

3
4
5
6
7
8

9

سورة النساء آية ً.65
((
اتحاف البرية بالتعريفات الفقهية والصولية ص  102د ً.يحيى مراد دار
((
الكتب العلمية بيروت الطبعة الولى 2004م 1424 -هـً.
لسان العرب ج  12ص  ،129المعجم الوسيط ص ً.828
((
المصباح المنير ص  ،277القناع لبي شجاع ج  1ص ً.288
((
المصباح المنير ص ً.277
((
الهداية شرح بداية المبتدي ج  3ص ً.87
((
الموسوعة الفقهية الكويتية ج  34ص ً.288
((
الفقه الواضح ج  2ص  566د ً.محمد بكر إسماعيل دار المنار للنشر
((
والتوزيع ش الباب الخضر ميدان الحسين القاهرة 1410هـ م 1990مً.
أقرب المسالك لمذهب المام مالكً.
((
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الشافعية قالوا الضمان) ،(1أيقال :للتزام حق ثابت في
دن من يستحق
ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو ب أ أ
حضورهً.
الحنابلة قالوا الضمان) :(2التزام ما وجب على غيره مع
بقائه ،وما قد يجب ويصح بلفظ :ضمين وكفيل وقبيل
وحميل وزعيم ،وتحملت دينك أو ضمنته ،أو هو عندي ،ونحو
ذلك ،وبإشارة مفهمة من الخرسً.
وتم تعريف الكفالة في المجلة العدلية في مادة )(612
منها" :الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء")ً.(3
فالكفالة يراد فيها :الضمان وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة
المضمون عنه في التزام الحق ،فيثبت في ذمتهما جميعها،
ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما)ً.(4
أدلة المشروعية:
م أ
ل
جاأء ب كهك ك
ن أ
ح م
 – 1من الكتاب :قوله تعالى  ً.ً.ً. :وأل ك أ
م م
م ،(5)وقال المفسرون الزعيم :الكفيل)،(6
ب أكعيرل وأأ أأنا ب كهك أز ك
عي ل
وقال ابن عباس :الزعيم الكفيل) ،(7وقال القرطبي) (8عند
تفسيره لهذه الية :دليل على جواز الكفالةً.
 – 2من السنة:

1
2
3
4
5
6
7
8

((
((
((
((
((
((
((
((

القناع لحل ألفاظ أبي شجاع ج  1ص ً.288
مستقنع ج  2ص ً.195
الروض المربع بشرح زاد ال أ
شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.333
المغني لبن قدامة ج  4ص ً.590
سورة يوسف آية ً.72
تفسير فتح القدير للشوكاني ج  3ص ً.42
المصدر السابق ج  3ص ً.42
تفسير القرطبي ج  9ص ً.233
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أ – جاء في الحديث الذي رواه أبو أمامة  بأن النبي 
قال ً.ً.ً." :والزعيم غارم  "ً.ً.ً.رواه أبو داود) ،(1والترمذي)،(2
وجاء في تحفة الحوذي) (3لشرح هذا الحديث" :الزعيم"
أي :الكفيل" ،غارم" :قال في النهاية :الغارم الذي يلزم ما
فل به ويؤديه ،والغرم :أداء شيء لزمً.
ضمنه وتك أ أ
ب – جاء في صحيح البخاري) :(4أن النبي  أأتي بجنازة
رجل ليصلي عليه ،فقال" :هل ترك شيئاا؟" ،قالوا :ل ،قال:
هل عليه دمين؟ قالوا :نعم ديناران " وفي رواية :ثلثة
دنانير" ،فقال :صلوا على صاحبكم ،قال أبو قتـادة :هما
ي يا رسول الله ،فصلى عليه النبي ً.
عل ي
 – 3الجماع) :(5أجمع المسلمون على جواز الكفالة
لحاجة الناس إليها ،ولدفع الضرر عن المدين ،والناس
يعملون بها من عصر النبوة حتى يومنا هذاً.
عند اتفاق الخصوم على التحكيم ،فإنهم أيوثقون عقد
التفاق على التحكيم )المشارطة( بالكتابة ،وبتوقيعهم
وتوقيع الكفلءً.
والكتابة :إشعار باللتزام) ،(6حيث إن الكفيل أو الكفلء
بتواقيعهم يكفلون ويضمنون طرفي النزاع ،الذين اتفقوا
وارتضوا مشارطة التحكيم ،وبهذه الكفالة وتوقيع الكفلء
1

2

3

4

5

6

سنن أبو داود كتاب البيوع باب في تضمين العارية عون المعبود ج  9ص
((
 478رقم الحديث ً.3548
سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة تحفة
((
الحوذي ج  4ص  159رقم الحديث ً.1265
سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة تحفة
((
الحوذي ج  4ص ً.159
صحيح البخاري كتاب الحوالت باب إن أحال دين الميت على رجل جاز ج
((
 2ص  108رقم الحديث  2289في كتاب الحوالتً.
المبسوط ج  19ص  ،160بداية المجتهد ج  2ص  ،291مغني المحتاج ج
((
 2ص  ،198المغني لبن قدامة ج  4ص  ،534كشاف القناع ج  3ص ً.350
نهاية المحتاج ج  4ص ً.454
((
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أتصبح عقدا ا واتفاقا ا على الكفالة ،ول تتم إل برضائهم ،ويتم
فيها اليجاب والقبول) ،(1وقد أكد الفقهاء على الكفالة بين
الخصوم ،وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالموال
حيث يقول الفراء ً.ً.ً." :وإن كانت دعوى الخصوم متعلقة
بمال في الذمة أيكألف بإقامة كفيل ً.(2) "ً.ً.ً.
والكفالة والضمان المتعلقة ببحثنا تعني :التزام الكفيل
بتنفيذ ما يتقرر من أحكام عند امتناع المكفول عن التنفيذً.
وتعتبر هذه الصورة ضمان الحق ،وهذه الصورة أطلق
عليها الشافعية ضمان الدرك ،أي المطالبة للتزام الكفيل
الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله) ،(3وأتسمى ضمان
العهدة)ً.(4
محتكمين ،أيصبح الكفيل
وعلى ذلك فإذا ما صدر أ
حكم ال أ
يملك الحق في مطالبة مكفوله لتنفيذ القرار ،لن كفالة
معلقة
الكفيل التي أ
عقدت زمن توثيق مشارطة التحكيم أ
حكم ،وقد صدر ،كما وأيعتبر شرط الستيفاء من
بصدور ال أ
الكفيل جرى عليه العرف)ً.(5
حكم) ،(6والعمل
فأثر ونتائج هذه الكفالة تظهر بصدور ال أ
على تنفيذ قراراته ،حيث يتوجه صاحب الحق المحكوم له
حكم ،أو إلى كفيله
إلى المحكوم عليه لتنفيذ قرارات ال أ
حكم
يطالبه بتخليص نفسه من هذه الكفالة) ،(7وقد يكون ال أ
1

2
3

4
5
6
7

انظر :بدائع الصنائع ج  7ص  389حيث قرروا :بأن ركني الكفالة :اليجاب

((
والقبولً.
الحكام السلطانية للفراء ص ً.80
((
بدائع الصنائع ج  7ص  ،402نهاية المحتاج ج  4ص  ،439انظر :كشاف
((
القناع ج  6ص ً.321
انظر :بدائع الصنائع ج  7ص  ،402المغني لبن قدامة ج  4ص ً.596
((
بدائع الصنائع ج  7ص ً.401
((
انظر :المدونة ج  13ص ً.131
((
انظر هذه الصورة :البحر الرائق ج  7ص ً.46
((
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على الكفيل دون المكفول عنه إذا بدأ التفاق بين طالب
وكفيل) ،(1حيث إن الحق ثابت في ذمة الكفيل كالصيل)ً.(2
فل به ،أو قام
ول تبرأ ذمة الكفيل إل إذا أوفى بما أتك أ
حكم ،أو تمت المصالحة ولو
الصيل "المكفول" بتنفيذ ال أ
ببعض الحق ،أو بالبراءً.
وإذا تم رفع المر للقضاء ،وتحقق امتناع الكفيل عن
اللتزام بما تكفل أيحأبس ،وأيغأرم ،ويرى الحنفية)،(3
والشافعية) ،(4والحنابلة) :(5إلى أن المكفول له يستطيع أن
أيطالب الكفيل بأداء الحق عند حلوله دون أن يتقيد بتعذر
مطالبة الصيل – المكفول عنه  ، -بل له الحق في مطالبة
حكم" إذا كانت الكفالة بإذن
المكفول "المحكوم ضده ال أ
الصيل)ً.(6
وفي إحدى روايتي مالك) :(7إن صاحب الحق ل يطالب
الكفيل إل إذا تع أ
ذر مطالبة المضمون عنه ،لنه وثيقة فل
أيستوفى الحق منها إل عند تع أ
ذر استيفائه من الصل
كالرهنً.
ويستطيع المكفول له – صاحب الحق – أن أيطالب
الصيل بحقه عند حلول أجله ،لن ذمة كل من الصيل
والكفيل مشغولة بالحق جميعه ،فكان له مطالبة أيهما شاء
اجتماعا ا وانفرادااً.
1
2

3
4
5
6

7

المغني لبن قدامة ج  4ص  ،605ص ً.606
انظر :الهداية شرح بداية المبتدي ج  3ص  ،87بدائع الصنائع ج  7ص

((
((
ً.406
بدائع الصنائع ج  7ص  ،399ص ً.406
((
نهاية المحتاج ج  4ص ً.460 ،458
((
المغني لبن قدامة ج  4ص ً.607
((
بدائع الصنائع ج  7ص  ،406نهاية المحتاج ج  4ص  ،460المغني لبن
((
قدامة ج  4ص ً.605
المغني لبن قدامة ج  4ص ً.605
((
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ونظرا ا لحتمال تعأرض الكفيل للمساءلة والمتابعة
مقتدر
والحبس ،وحفظا ا لماء الوجه ،فإن الكفيل القوي ال أ
حكم ،لما يلحقه من مطالب
يسعى إلى تنفيذ قرارات ال أ
فل به ،ولبراء ذمته التي أ
شغلت بالكفالة ،ولما
لتنفيذ ما تك أ
يلحقه من معرة المطالبة والملحقة) (1من حبس وعقوبة
وتهمة بسوء الظن ،لن المعرة تلحقه بالبحث والسؤال
عنه ،وبالخروج إليه للتفتيش عليه والسؤال عنه ،ولصاحب
الحق مطالبة الكفيل ومخاصمته وإقامة الدعوى ضدهً.

1

((

حاشية الدسوقي والدردير ج  4ص ً.561
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المطلب الثاني
التنفيذ عن طريق المحاكم النظامية
مح ي
كم أو
ذكرنا في المطلب السابق كيفية تنفيذ ال أ
كمين بالطرق الختيارية عن طريق الخصوم أنفسهم،
مح ك
ال أ
أو الكفلء ،ولكن إذا تع أ
ذر تنفيذ الحكم بامتناع الخصوم
كم لصالحه
ح ك
والكفلء من التنفيذ فإنه يلجأ الفريق الذي أ
إلى المحاكم النظامية لتنفيذ قرار التحكيم ،ويقول أ
شراح
القانون في ذلك) :ل أيعتبر هذا القرار سندا ا تنفيذياا ،إل إذا
دقت عليه المحكمة المختصة()ً.(1
ص ي
مح ي
مح ي
مشرع
كمين ،فإن ال أ
كم أو ال أ
فإذا ما صدر قرار ال أ
الفلسطيني أعطى الخصوم مدة شهر للطعن في قرار
حكم سندا ا صالحا ا
التحكيم وفسخه) ،(2أو تصديقه لأيصبح ال أ
للتنفيذ ،يتم تنفيذه بالقوة الجبرية حسب النظم والقوانين
المعمول بها لدى المحاكم الجرائية "التنفيذية" النظامية)ً.(3
1

2

3

شرح قانون التحكيم ص  166للمحامي  /ناظم محمد عويضة مطبعة
((
ومكتبة دار المنارة – غزة فلسطين 1421هـ 2001 -م ،انظر :التحكيم في
التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية للوحيدي ص ً.36
قانون التحكيم رقم  3لسنة 2000م ،إصدار المجلس التشريعي
((
الفلسطيني ص  ،21مادة  44من القانون المذكور نصها" :أيقدم طلب الطعن في
قرار التحكيم إلى المحكمة المختصة خلل ثلثين يوما ا من اليوم التالي لتاريخ
صدور قرار التحكيم إن كان وجاهياا ،وإل فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه ً."ً.ً.ً.
ص  21قانون التحكيم – المجلس التشريعي – مادة  45ونصها" :إذا
((
انقضت المدة المنصوص عليها في المادة  44من هذا القانون دون الطعن في
قرار التحكيم تصدر المحكمة المختصة بنااء على طلب أحد الطراف قرارا ا بتصديقه
وإكسابه الصيغة التنفيذية ،ويكون قرار المحكمة نهائياا ،وينفذ بالطريقة التي تنفذ
بها قرارات المحاكم  -2إذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن ،فإنها
تقرر صحته وإكسابه الصيغة التنفيذية" ،وجاء في ص  22من القانون :مادة 47
ونصها" :يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من المحكمة المختصة القوة والمفعول
حكم أو قرار صادر
التي لقرارات المحاكم ،ويتم تنفيذه بالصورة التي أينفذ فيها أي أ
عن محكمة وفقا ا للصول المرعية"ً.
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وذكروا بأن العتراض والطعن ليس في موضوع
التحكيم ،إنما على إجراءات التحكيم ،ول أيقصد التعديل في
ح م
كم ،إنما المقصود بالفسخ هو :خلل في الجراءات التي
ال أ
مح ي
كم أثناء التحكيمً.
اتخذها ال أ

فالعتراض على أمرين:
مح ي
كم "بالمعنى القانوني"ً.
 – 1إساءة سلوك ال أ
حكم بصورة غير لئقة)ً.(1
 – 2صدور ال أ
مشرع الفلسطيني قانونا ا خاصا ا لتنظيم
وقد خصص ال أ
حكم
إجراءات التحكيم بيين فيه خطوات فسخ وتصديق أ
مح ي
حكم صالحا ا للتنفيذ ،وأتعتبر هذه
كمين ليصبح ال أ
ال أ
الخطوات من الضروريات التي ينبغي للفريق الذي يكون
مح ي
ح م
كم اتخاذها لدى المحاكم النظامية
لصالحه أ
كم ال أ
حكم ،ومن ثم طلب التنفيذ ،ومن هذه
للتصديق على ال أ
الخطوات:
 – 1يتقدم بطلب مشفوعا ا باليمين إلى المحكمة
متبعة في أصول المحاكمات
المختصة طبقا ا للصول ال أ
النظامية ،مع تقديم إشعار إلى المستدعى ضده)ً.(2
1

2

انظر :التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية – الوحيدي –
((
ص  ،284قانون التحكيم – المجلس التشريعي ص  :21فهذان المران ضمن مادة
 43لقانون التحكيم والتي جاء فيها" :يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن
في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة بنااء على أحد السباب التية– 5 ً.ً.ً. :
إساءة السلوك من قكأبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما اتفق عليه الطراف من
تطبيق قواعد قانونية على موضوع النزاع ،أو خروجها عن اتفاق التحكيم أو
موضوعه -6 ً.إذا وقع بطلن في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة بطلنا ا أثر
في الحكم -7 ً.إذا استحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما لم يكن
قد تم تنفيذ القرار قبل اكتشاف الغش أو الخداع"ً.
انظر :التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية – الوحيدي ص
((
 ،281ص ً.282
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 – 2يقتضي على طالب التصديق أن يرفق في طلبه
للمحكمة:
مح ي
كمين)ً.(1
 نسخة من قرار التحكيم موقع من ال أ صورة عن مشارطة التحكيم "سند التحكيم")ً.(2وعند تقديم الستدعاء "الطلب" المذكور لتنفيذ قرار
التحكيم لدى المحكمة المختصة فإنه يتقرر وتتخذ المحكمة
التي):(3
أ – يصدر في الحال إعلن إلى المستدعى ضده ،أيطلب
فيه أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلل سبعة أيام من تاريخ
التبليغً.
ب – يجوز لقاضي المحكمة إصدار قرار بالتصديق على
مح ي
كمين ،بنااء على طلب فريق واحد ،أينظر في
أ
حكم ال أ
غرفة القضاء دون سماع أي فريق من الفرقاءً.
 – 3لدى انقضاء المدة المذكورة ،يجوز للمحكمة أن
مح ي
مستدعى ضده تبلغ
كمين إذا ثبت لها أن ال أ
أتصدق قرار ال أ
العلن ولم أيقدم اعتراضه خلل المدة المعينةً.
كما وأتعأرض القانونيون إلى كيفية تقديم طلب تنفيذ
مختصة
ال أ
حكم عن طريق المحاكم لدى موظف المحكمة ال أ
وما يتضمنه الطلب ،وقالوا :كيفية تقديم الطلب إلى قلم
التسجيل في المحكمة المختصة ،أو إلى الموظف المنوط
به القيام بهذا الجراء) ،(4وقالوا :يتضمن الطلب أمورا ا
جوهرية هي:
أ – يجب أن يذكر نوع الطلب :تصديق ،أو فسخً.
1
2
3
4

((
((
((
((
ً.283

التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية – الوحيدي ص ً.280
التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية – الوحيدي ص ً.283
التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية – الوحيدي ص ً.281
انظر :التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية – الوحيدي ص
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ب – يجب أن يذكر :اسم المستدعي ،وعنوانه ،أو اسم
المحامي وعنوانهً.
ج – يجب أن يذكر  :اسم المستدعى ضده ووصفه،
ومحل إقامته وعنوانه ،بالصورة التي أيمكن تبليغه فيهً.
د – يجب أن يذكر السباب الواقعية والقانونية الداعية
لتقديم الطلبً.
مقدم الطلب – في
فإذا ما واصل وتابع المحكوم له – أ
مح ي
كمين ،فإنه يتحصل على
تصديق الحكم الصادر عن ال أ
حكم الذي يكسب الصيغة التنفيذية ،أي :إذا ما
تصديق ال أ
مح ي
كمين فإنه أيصبح مفعوله
تمت المصادقة على أ
حكم ال أ
كأحد قرارات المحاكم والتي يتم تنفيذها حسب ووفق
الصول المرعية في المحاكم النظامية) ً.(1فالمحكمة
مح ي
كمين الصيغة
المختصة هي التي أتضفي على أ
حكم ال أ
حكم التحكيم،
التنفيذية عن طريق إصدار قرارها بتصديق أ
بعد أن تتأكد المحكمة من توافر الشروط الشكلية
المتطلبة وفق القانون في إصداره ،وإسناده إلى مشارطة
التحكيم الصحيحة ،وأن تدقق المحكمة في صحة اختيار
مح ي
كمين وعدم مخالفة قواعد الجراء الواجبة في
ال أ
اختيارهم ،وأن يكون موضوع النزاع من المواضيع التي
يجوز فيها التحكيم)ً.(2
وهذا ما قرره الفقهاء بقولهم) :(3إذا تحاكم الخصوم إلى
رجل من أهل العلم والمعرفة بالحكام الشرعية وتوفرت
حكم الح أ
كم إذا ارتضياه ،قاله :أبو
فيه أهلية القضاء ،ينفذ أ
حنيفة والشافعي)ً.(4
1
2

3
4

((
((
ً.361
((
((

انظر :مادة  47من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  3سنة  2000ص ً.5
انظر :التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية – الوحيدي ص
جواهر العقود ج  2ص ً.323
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.107
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ح أ
كم بما ثبت
حكم ال أ
ويقول الفقهاء) :(1ل يجوز نقض أ
ح أ
كم صار قاضيا ا برضاء
في مشروعية التحكيم ،لن ال أ
الخصوم به ،وأنسب هذا القول إلى الشافعي والحنابلةً.
ويقول ابن تيمية) :(2وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان في
دعوى يدعيها أحدهما ،فصل بينهما كما أمره الله ورسوله
 ،وأألزم المحكوم عليه بما حكم به ،وليس له أن يقول:
ي بالقول الذي أختارهً.
أنت حكمت عل ي
ويشير إلى هذا القول أ ً.الوحيدي بقوله) :إن اتفاقهما
"الخصوم" كان قائما ا على حسم الخلف عن طريق
التحكيم المر الذي أيلزم الطرفين بقرار التحكيم ،وهذا
اللتزام ضمنيا ا وصراحة في اتفاق التحكيم  ً.ً.ً.استنادا ا لقرار
التحكيم يحصل على أمر المحكمة لتنفيذ القرار ،إجباريا ا
وفقا ا لقانون التنفيذ الجباري( هـ)ً.(3
مح ي
كم قراره في قضية وفق
وأقول :إذا أصدر ال أ
القواعد الشرعية المقررة والصول الثابتة في التحكيم
حكم صحيح صادر
محتكمين ،لنه أ
الشرعي ،لزم ال أ
حكم ال أ
)(4
كما ا
ح أ
مح ي
كم أ
محتكمون ال أ
عن ولية شرعية  ،وارتضى ال أ
لهما ،وقد جاء في المجلة العدلية مادة )" :(1848كما أن
حكام لزم الجراء على جميع من كان في وليتهم
حكم ال أ
أ
مح ي
كمين على من حكمهم في هذا الشأن
كذلك ينفذ حكم ال أ
الذي حكمهم به ،ومن ثم ليس لحد الخصمين أن يمتنع من
حكم الذي صدر من المحكمين إذا كان موافقا ا
قبول ال أ
لصوله المشروعة")ً.(5
1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

المصدر السابق ج  9ص ً.108
الفتاوى ج  35ص ً.360
التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية للوحيدي ص ً.361
انظر :البحر الرائق ج  7ص ً.24
شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1198
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الفصل الخامس
ضمانات التحكيم
وفيه مبحثان:
:
المبحث الول
المبحث الثاني :
المطلب الول
المطلب الثاني

مح ك
كم.
حماية ال م
مح ك
كم ونقضه.
لزوم م
حكم ال م
مح ك
كم.
:
لزوم م
حكم ال م
مح ك
كم.
:
نواقض م
حكم ال م
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المبحث الول
مح ي
كـــم
حمايــــــــــة ال أ
مح ي
كم يقوم بفض النزاعات بين الخصوم ،ويقوم مقام
ال أ
القاضي لنشر المن وتوفير العدل بين الناس لتستقر
مح ي
مصانا ا من
كم أ
الرعية ،ويسود المان ،وينبغي أن يكون ال أ
ض
الظلم والجهل ،وقد جاء في الحديث" :القضاة ثلثة :قا ل
في الجنة ،وقاضيان في النار :رجل علم علما ا فقضى بما
علم فهو في الجنة ،ورجل علم علما ا فقضى بغير ما علم،
فهو في النار ،ورجل جهل فقضى بالجهل فهو في النار")ً.(1
كم الأعدل العالم ي أن م أ
مح ي
ظر إليه الناس بعين الحترام
وال أ
والتقدير ويقوم على خدمتهم ،ومن كان في عون
المسلمين كان الله في عونه ،وهو الذي يصدع وأيصرح
بالحق ،ويجري إلى الصلح والعدل ،وتخليص الناس من
شرور المنازعات والخصومً.
والشريعة السلمية الخاتمة تستهدف في مجموعها:
صلح أحوال الناس وانتظام أمورهم ،وارتقاء معايشهم)ً.(2
والفلسفة العامة للتشريع السلمي ،والغاية الكبرى له:
حفظ نظام الناس ،واستدامة صلح هذا النظام ،بوجود
الحكومة الصالحة التي أتهيمن على تطبيقه ،وتقوم على
رعاية شؤون الناس ومصالحهم بالشريعة الغراء)ً.(3

1

2

3

رواه أبو داود في سننه عون المعبود كتاب القضاء باب في القاضي
((
أيخطئ ج  9ص  487رقم  3556وقال عبدالقادر الرناؤوط فيه :حديث صحيح في
تعليقه على هذا الحديث في جامع الصول في أحاديث الرسول ج  10ص ،167
ورواه البيهقي في سننه ج  10ص ً.199
انظر :المؤيدات التشريعية د ً.عبدالعزيز الخياط ص  11دار السلم
((
للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة الطبعة الثانية 1406هـ 1986 -مً.
المؤيدات التشريعية ص ً.23
((
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وحفظ نظام الناس وصلحهم ل يكون إل بالعدل وبقولة
الحق ول أيخشى فيها لومة لئم ً.كما ول تتحقق مصالح
الناس ول تستقيم إل بحماية القائمين على هذه المصالح،
مح ي
كمين ،فل أحد يأتدخل في أحكامهم،
ومنها :حماية ال أ
مح ي
حق به الذى الفعلي
كم وأيل ك
فالمحكوم عليه قد أيهدد ال أ
دد أهأله في أنفسهم وفي
بالسباب والشتائم ،وقد أيهدده وأيه ك
أرزاقهم ،ففي مثل هذه الحالت لبد من يقوم بحمايتهً.
ولو تأملنا إلى :الحكام والمور العامة التي استهدفتها
مقاصد الشريعة السلمية نجد أنها تهدف إلى حفظ الناس
وحوائجهم على مختلف مستوياتهم الجتماعية لمنع
الفوضى ،واختلل النظام ،فهدف المقاصد الشرعية):(1
الضروريات الخمس :حفظ النفس ،وحفظ الدين ،وحفظ
العقل ،وحفظ النسل ،وحفظ المال ،والتي يندرج تحتها:
حفظ الكعرضً.
مح ي
كم بأي وجه من وجوه التعرض الذي
فالتعرض لل أ
يتنافى مع أخلقنا وأعرافنا فيه تعدل على كرامة النسان،
م
حيث إن الله تعالى يقول :وأل أ أ
م وأ أ
مأنا ب أكني آد أ أ
مل مأناهأ م
ح أ
قد م ك أير م
ن الط يي بأبا ك
م ك
ت وأفأ ي
كفي ال مب أبر أوال مب أ م
ضل مأناهأ م
حرك وأأرأزقمأناهأ م
م أ
م ع أألى ك أكثيرل
ضيل اً.(2)
قأنا ت أ م
خل أ م
ن أ
ف ك
ك
م ي
م م
ضله ،ولم أيبح بإهانته بأي صورة
فالله كيرم الدمي وف ي
من الصور لذلك قرر سبحانه حرمة هذه الضروريات ،فح أ
ذر
من التعدي عليها ،وقرر عقوبات على كل من انتهكهاً.
وبعموم هذه العقوبات فإنها تدرأ المفاسد بالتعدي على
مح ي
كم وغيره من الناس ،وتجلب المصالح بأن يقول
ال أ

1

2

انظر :الموافقات في أصول الحكام ج  2ص  4للحافظ أبي اسحق بن
((
موسى اللخمي الشهير بالشاطبي دار الفكر للطباعة والنشرً.
سورة السراء آية ً.70
((

221

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

مح ي
مه
جل ،أيعلن أ
كم قولة الحق العدل في أحكامه بل وأ أ
حك أ
ال أ
مطمئن النفس هادئ البالً.
وهو أ
فالقواعد العامة التي أرستها الشريعة السلمية تفرض
حماية التحكيم ورجاله ،ول أيمكن أن يسود المن والطمأنينة
إل بالعدل وباستقللية التحكيم والقضاء ،فكان على
المسئولين الواجب في توفير الحماية وتذليل العقبات أمام
القائمين على التحكيم ،فإن القاعدة الفقهية والصولية
تنص" :ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب") ،(1حتى يبقى
للقضاء والتحكيم والعدل هيبتهً.
مح ي
كمين بسبب
فلبد من عقوبة المعتدين على ال أ
الحكام الصادرة عنهم ،فذلك من القواعد العامة وروح
الشريعة السلميةً.
كما وأن الشارع الحكيم أ أكذن للمجتمع المؤمن بأن يقف
بجانب الحق ،ويسعى إلى إرساء العدل بين الدميين ،ومن
مح ي
كمين الساعين لنشر أحكام الله سبحانه ،وإظهار
بينهم ال أ
مح ي
كمين يسعون إلى
العدل ،وترسيخ قواعد المن ،لن ال أ
إقامة وتحقيق مصالح الناسً.
ح م
مح ي
كم من
كم من أجل أ
فمن تعدى على أ
حرمة ال أ
الحكام الصادرة منه ،أيعتبر منكرا ا من المنكرات ،لذلك
فالمسلمون جميعهم مأمورون بالوقوف ضد المعتدي،
لتقويمه وإرغامه على السلوك القويم ،فقد ثبت بأن النبي 
1

جنة المناظر للمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن
((
روضة الناظر و أ
قدامة المقدسي ص  19المطبعة السلفية ومكتبها بالمدينة المنورة سنة 1385هـ،
المستصفى من علم الصول للمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ص 87
تحقيق محمد مصطفى أبو العل شركة الطباعة الفنية المتحدة – العباسية 1391هـ
 1971م ،نزهة الخاطر العادل للستاذ  /عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الدوميجنة المناظر ج  1ص  ،107مذكرة أصول الفقه
شرح كتاب روضة الناظر و أ
للشيخ  /محمد المين بن المختار الشنقيطي على روضة الناظر ص  14المكتبة
السلفية -باب الرحمة – المدينة المنورةً.
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قال" :من رأى منكم منكرا ا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع
فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اليمان"رواية
المام مسلم)ً.(1
فإذا ما تعاون أفراد المجتمع لحماية أهل العدل والحق،
مح ي
كم ،تقوى باتخاذ أهل
فإن ذلك أيعتبر حماية شعبية لل أ
الحزم بالخذ على أيدي المتطاولينً.
وقانون التحكيم الفلسطيني لم ينص في مواده على
مح ي
كم نصا ا صريحا ا خاصا ا به ،ولكن عموم قانون
حماية ال أ
العقوبات الفلسطيني المعمول به في المحاكم الفلسطينية
)(2
مح ي
كم الحماية
رقم ) (74الصادر سنة 1936م  ،أيعطي ال أ
التي تحفظه من كافة التعديات وتحميه من الستهزاء أو
السخرية أو التحقير خلل جلسات التحكيم أو خارجها،
مح ي
كم كأي
واعتبر القانون الفلسطيني التعدي على ال أ
مواطن مخالفة تستوجب عقوبة الحبس أو الغرامة ،وقد
جنحة)،(3
جاءت نصوص أتقرر بأن النيل من ذوي المقامات أ
حتى ولو كان بالهانة أو التحقير) ،(4وكذلك القدح)،(5
والذم)ً.(6

1

2

3

4

5

وورد في صحيحه كتاب اليمان باب بيان كون النهي عن المنكر من
((
اليمان وأن اليمان يزيد وينقص ،صحيح مسلم بشرح النووي ج  2ص  ،218جامع
الصول في أحاديث الرسول ج  1ص ً.324
مجلد ) (12مجموعة القوانين الفلسطينية إعداد وتجميع  /مازن سيسالم،
((
إسحق مهنا ،سليمان الدحدوح مطبعة دار اليتام السلمية الصناعية بالقدسً.
جاء ذلك ضمن مادة –  – 77من قانون العقوبات ،الطبعة الثانية سنة
((
1984مً.
من مادة –  – 102التي تتضمن" :من أهان شخصا ا آخر في مكان عام
((
جنحة عقوبتها :حبس شهر ،أو غرامة عشر جنيهات – فلسطينية – أو  :هما معاا"
أ
مجلد ) (12مجموعة القوانين الفلسطينية ص ً.43
من مادة –  – 201جاء فيها" :القدح باليماء أو اللفظ أو الصوت بوجه غير
((
جنحة" مجلد )(12
مشروع بقصد القذف يحق ذلك الشخص أيعتبر أنه ارتكب أ
مجموعة القوانين الفلسطينية ص ً.72
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مح ي
كم:
وإذا اعتبرنا ال أ
 – 1موظفاا ،فكل من أيحتقره أيعاقب ويعتبر احتقاره
)(1
قرً.
جنحة
محت أ ك
أ
أيعاقب عليها ال أ
 – 2وإذا اعتبرناه قاضياا ،فإن الطعن في القضاء نص
عليه القانون الفلسطيني)ً.(2
مح ي
كم الحماية ،بل
فالمواد القانونية المذكورة أتعطي ال أ
إن القضاء والقانونيين يعتبرون السوابق القانونية – التي
مرتكزات القانون الفلسطيني – أصل ا من الصول
أتعتبر من أ
التي يستند القضاة عليها في أحكامهم ،والمعروف عرفا ا
)(3
مح ي
كم
كالمشروط شرطا ا ل يحتاج إلى نص ،حيث إن ال أ
أيعتبر شخصية اعتبارية لها مكانتها في المجتمع ،فلبد
للقاضي الخذ بها بعين العتبار واتخاذ الجراء اللزم
مح ي
كم ،وللقاضي الصلحية
للحفاظ على كرامة و أ
حرمة ال أ

6

1

2

3

جاء في مادة –  – 202بيان معنى الذم ً.ً.ً. " :أساء إلى السمعة أو
((
الحتقار أو السخرية أو نشر القدح" مجلد ) (12مجموعة القوانين الفلسطينية ص
ً.73
قر أي موظف من
نصت مادة –  – 144من قانون العقوبات" :كل من ح ي
((
ض أو موظف ي محكمة دينية أثناء القيام بواجباته
موظفي الخدمة العامة أو أي قا ل
أو فيما يتعلق بها سواء أكان ذلك بإيماء أو بألفاظ أو أفعال ،أيعتبر أنه ارتكب جنحة
وأيعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاا" مجلد )(12
مجموعة القوانين الفلسطينية ص ً.54
جاء في مادة – " : - 131كل من :أ -استعمل بصورة شفوية أو تحريرية
((
ض من قضاة المحاكم  ً.ً.ً.قاصدا ا بذلك الطعن فيه  ً.ً.ً.ويضع العدالة
كلمات لي قا ل
جنحة  "ً.ً.ً.مجلد ) (12مجموعة
في موضع الشك والزدراء أيعتبر أنه ارتكب أ
القوانين الفلسطينية ص ً.51
نص مادة –  – 43من المجلة العدلية ص  37شرح المجلة العدلية سليم
((
رستم بازً.
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في تقدير العقوبة التي يراها رادعة لتحفظ للتحكيم هيبته
محدد له)ً.(4
حسب ما هو أ

4

ح م
كم
((
أتقرر مادة –  – 42من قانون العقوبات الفلسطيني :صلحية تقدير ال أ
للقاضي وتضمنت" :للمحكمة صلحية تقرير العقوبة التي تراها بشرط أن ل تتجاوز
جرم الذي أأدين به"  "ً.ً.ً.مجلد ) (12مجموعة
معين في القانون لل أ
الحد القصى ال أ
القوانين الفلسطينية ص ً.22
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المبحث الثاني
مح ي
كم ونقضه
لزوم أ
حكم ال أ
المطلب الول
مح ي
كم
لزوم أ
حكم ال أ
مح ي
كم والمحتكمون العتبارات الشرعية
إذا أخذ ال أ
ح م
ح م
كم أيصبح لزما ا في حق
كم ،فإن ال أ
والقانونية وصدر ال أ
محتكمين اللتزام به ،وذلك
الخصوم ،ويجب تنفيذه،وعلى ال أ
للسباب التية:
 – 1لما كان عقد التحكيم يتضمن اللتزام بحكم
مح ي
كمين ،وأيعتبر من العقود التي يجب اللتزام بها ،لقوله
ال أ
أ
قود ك  ،(1)ً.ً.ً.ولقوله
مأنوا أ أومأفوا كبال معأ أ
تعالى :أيا أي دأها ال ي ك
نآ أ
ذي أ
أ
تعالى ً.ً.ً. :وأأ أومأفوا ب كعأهمد ك الل يهك إ ك أ
ن
م أول ت أن م أ
ذا أ
ما أ
ق أ
ضوا الي م أ
عاهأد مت أ م
فيل ا ً.(2)ً.ً.ً.
كيد ك أ
م كأ ك
ب أعمد أ ت أوم ك
ها وأقأد م أ
ه ع أل أي مك أ م
م الل ي أ
جعأل مت أ أ
حكم ،فقد اتفق:
 – 2لجماع الفقهاء على تنفيذ ال أ
الحناف) ،(3والمالكية) ،(4والشافعية) ،(5والحنابلة) (6على أن
ح أ
مح ي
حكمه على
كم :نفذ أ
كم إذا كان مستوفيا ا الشروط و أ
ال أ
الطرفين ،فإذا تحاكم الخصوم إلى رجل من أهل العلم
زم
والمعرفة بالحكام الشرعية وتوفرت فيه أهلية القضاء ل أ ك
مه)ً.(7
أ
حك أ

1
2
3
4
5
6
7

((
((
((
((
((
((
((

سورة المائدة آية ً.1
سورة النحل آية ً.91
بدائع الصنائع ج  9ص ً.133
تبصرة الحكام ج  1ص  ،44ص ً.46
مغني المحتاج ج  4ص ً.379
كشاف القناع ج  6ص ً.309
جواهر العقود ج  2ص ً.323
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مح ي
كم صادر عن ولية صحيحة في
 – 3لن أ
حكم ال أ
التحكيم تثبت في حق الخصوم) ،(1وهو نتيجة التحكيم ،وهو
مح ي
كمون الوصول إليه ،ولن تراضي
الهدف الذي قصد ال أ
حكم سلفااً.
محت أ ك
كمين أيعتبر رضاؤهم قبول ال أ
ال أ
حكم،
محت ك
كمين انقطع بصدور ال أ
 – 4لن خيار ال أ
ح م
مح ي
كم كما ذكر بعض الفقهاء)ً.(2
كم في ال أ
وبشروع ال أ
ح أ
كم
محتكمين بال أ
وبنااء على ما سبق نؤكد أن لزوم ال أ
وتنفيذه وما تضمنه من قرارات هو الهدف المنشود ،فيجب
أن يكون محل عناية واهتمام واحترام ،ول يكون ذلك إل
بتنفيذه طوعا ا أو بالسلطة التنفيذية لنفاذ أحكام القضاة و
مح ي
كمينً.
ال أ
مح ي
كمين في هذا التجاه أن
وما أيقوي وأيعزز أحكام ال أ
مح ي
كمين بما يتميزون من أمانة
أيحسن الخصوم اختيار ال أ
ودراية بأحكام التحكيم الشرعيةً.
مح ي
كمين الخذ بالقواعد والضوابط الشرعية
وعلى ال أ
العامة بالتحكيم وبمبادئ موضوع كل منازعة خاصة ،وأن ل
يخالفوا القواعد الشرعية التي تكون محل النقض فيبطل
حكمً.
ال أ

1
2

((
((

أدب القاضي للماوردي ج  2ص ً.382
المغني لبن قدامة ج  9ص  ،107ص ً.108
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المطلب الثاني
مح ي
كم
نواقض أ
حكم ال أ
الصل في الحكام أن تكون حاسمة للنزاع وأن تكون
حجيتها وقوتها ،وذكر ابن قدامة قول ا عن المام
لها أ
مح ي
ح م
كم(
مه ) أ
الشافعي والحنابلة :أنه ل يجوز نقض أ
كم ال أ
حك أ
كم صار قاضيا ا
ح أ
بما ثبت في مشروعية التحكيم لن ال أ
برضاء الخصوم) ،(1وعلى طرفي النزاع اللتزام بالحكام
مح ي
كمين الذين ارتضوهم ،غير أنه لما كان
الصادرة عن ال أ
ح م
مح ي
مجانبة الحق في
كم في أ
كمه و أ
هناك احتمال خطأ ال أ
مح ي
كمين،
اجتهاده جاز للقاضي أن ينظر في أحكام ال أ
دل ما يحتاج إلى
فأيبطل منها ما يحتاج إلى إبطال وأيع ب
دق منها ما كان صحيحااً.
التعديل ،ويص ب
فقد روى المام أحمد في مسنده) ،(2وابن كثير في
مسند علي بن أبي طالب) ، (3بأن علي  قال :بعثني
)(4
رسول الله  إلى اليمن ،فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية
للسد ،فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل ،فتعلق
بآخر ،ثم تعلق رجل بآخر ،حتى صاروا فيها أربعة ،فجرحهم
السد ،فانتدب) (5له رجل بحربة فقتله ،وماتوا من جراحتهم
1
2
3

4

5

المغني لبن قدامة ج  9ص ً.108
((
الفتح الرباني ج  16ص ً.58
((
سنن الهادي لقوم سنن ج  19ص  520للمام عماد
((
جامع المسانيد وال أ
الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ويثق أصوله وخيرج حديثه وعلق عليه
دً.عبدالمعطي قلعجي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع منشورات دار الكتب
العلمية بيروت لنبان الطبعة الثانية 1423 - 2002هـ حيث قال قلعجي في
الهامش للصفحة :رواه المام أحمد في مسنده ) (1/152وطبعة شاكر رقم )
 ،(1309وإسناده صحيحً.
ل لصطياده انظر :مختار الصحاح ص
((
أ
حفرة أتحفر للسد في موضع عا ل
 ،155المصباح المنير ص ً.131
دعا لقتله انظر :المصباح المنير ص  ،308المختار الصحاح ص ،349
((
النهاية في غريب الحاديث والثر ج  5ص ً.340
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كلهم ،فقاموا أولياء الول إلى أولياء الخر فأخرجوا السلح
ليقتتلوا فأتاهم علي على تفيئة) (1ذلك ،فقال :تريدون أن
تقاتلوا ورسول الله  حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن
رضيتم فهو القضاء ،وإل حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا
النبي  فيكون هو الذي يقضي بينكم ،فمن عدا بعد ذلك فل
حق له ،اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية،
وثلث الدية ،ونصف الدية ،والدية كاملة ،فللول الربع ،لنه
هلك من فوقه ،وللثاني ثلث الدية ،وللثالث نصف الدية،
فأبوا أن يرضوا ً.فأتوا النبي  وهو عند مقام إبراهيم فقصوا
عليه القصة ،فقال" :أنا أقضي بينكم" ،واحتبى) ،(2فقال
رجل من القوم :إن عليا ا قضى فينا ،فقصوا عليه القصة،
فأجازه رسول الله ً.
ففي هذه القضية دليل على أن الطعن في الحكام
مل به فع ا
ل ،وما جرى
أ
عرف في الشريعة السلمية وع أ ك
سخ
حكم للنظر في الدعوى من جديد ،وأيف ك
أشبه باستئناف ال أ
حكم
دق) ،(3ول ينقض أ
حكم أو يبطل ،أو أيعدل ،أو أيص ب
ال أ
مح ي
حكم القاضي)ً.(4
كم إل من حيث أينقض أ
ال أ
حكم التي ذكرها الفقهاء
وأسباب نقض ال م
هي:
حكم خطأ :فقد اتفق الفقهاء على
 – 1إذا وقع في ال أ
حكم الذي وقع من القاضي خطأ وهو أيعتقد موافقته
أن ال أ
1

2

3

4

حالة من الرجوع والتأهب للقتال انظر :المصباح المنير ص  ،251مختار
((
الصحاح ص  ،281النهاية في غريب الحاديث والثر ج  3ص  ،483الفتح الرباني ج
 16ص ً.58
شد إزاره وجمع بين فخذيه وبطنه ثم حلق بيديه على ساقه انظر :الفتح
((
الرباني ج  16ص  ،58مختار الصحاح ص  ،78المصباح المنير ص ً.66
القضاء والعرف في السلم دراسة مقارنة د ً.سمير عالية ص 136
((
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت الطبعة الولى 1406هـ -
1986مً.
مغني المحتاج ج  4ص  ،379نهاية المحتاج ج  8ص ً.243
((
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سنة أو إجماع أو قياس ،أو لحدى
ص من كتاب أو أ
لن ل
القواعد الشرعية فاستبان خطأه وعدم موافقته لما أذكر،
فإنه يجب نقضه)ً.(1
مح ي
ح أ
حكما ا وبان خلف نص الكتاب والسنة
كم أ
فإذا أ
كم ال أ
والجماع ،أو قياس جلي) ،(2أو القواعد الكلية ،أينقض وجوباا،
لنه ظهر له بطلنه ،وإن لم أيرفع إلى القاضي)ً.(3
وذكر ابن قدامة) ً.ً.ً." :(4وحكى عن أبي ثور وداوود أنه
ينقض جميع ما بان له خطؤه ،لن عمر كتب إلى أبي
موسى ،ل يمنعك قضاء قضيته بالمس ،ثم راجعت نفسك
فيه اليوم فهديت إلى رشدك أن تراجع فيه الحق ،فإن
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ً."ً.ً.ً.
حكم الذي أيتعمد
حكم الذي أيتعمد فيه الجور ،فال أ
 – 2ال أ
فيه الجور أينقض)ً.(5
حكم الجاهل الذي لم يشاور العلماء ،وقد بان
 –3أ
حكم)ً.(6
الخطأ في ال أ

1

2

3
4
5

6

قضاء المظالم في السلم شوكت عليان ص  111مطابع الوطن الفنية
((
ش الريل بالمملكة العربية السعودية 1400هـ 1980 -م ً.وانظر :بدائع الصنائع ج
 9ص  ،133المدونة الكبرى ج  16ص  ،256حاشية الدسوقي ج  6ص  ،40بداية
المجتهد ونهاية المقتصد ج  2ص  ،460مغني المحتاج ج  4ص  ،396المغني لبن
قدامة ج  9ص ً.56
القياس الجلي :هو ما ل يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة بل
((
يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم ص  73تسهيل الوصولً.
انظر :نهاية المحتاج ج  8ص  ،258المغني لبن قدامة ج  9ص ً.56
((
المغني لبن قدامة ج  9ص ً.56
((
قضاء المظالم في السلم ص  ،111بدائع الصنائع ج  16ص ،133
((
المدونة الكبرى ج  16ص  ،256حاشية الدسوقي ج  6ص  ،40بداية المجتهد
ونهاية المقتصد ج  2ص  ،460مغني المحتاج ج  4ص  ،396المغني لبن قدامة ج
 9ص ً.56
الهامش السابقً.
((
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مح ي
كم
إذا ترافع الخصوم إلى القاضي بعد أ
حكم ال أ
حكم أم ل؟:
حكم ،فهل للقاضي نقض ال أ
بخصوص ال أ
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى القوال التية:
حكم
القول الول :ل يجوز لحاكم البلد نقض أ
مح ي
حكمه ،ول أيعتبر رضاهما
كمين ،ويلزم الخصوم أ
ال أ
حكم) ،(1قاله بعض الشافعيةً.
بال أ
ح أ
كم ،إل
حكم ال أ
القول الثاني :ل يجوز للقاضي نقض أ
حكم القاضي ،كأن يكون جورا ا واضحاا،
من حيث أينقض أ
وذلك قول" :المالكية) ،(2وبعض الشافعية) ،(3والحنابلة)ً."(4
كم صحيح كح أ
مح ي
كم من له ولية ،فهو لزم
وحجتهم :أ
حكم ال أ
للخصمين)ً.(5
مح ي
كم ،وإن
القول الثالث :يلزم الخصوم أ
حكم ال أ
مح ي
فذ ،ويمضيه
كم رأي قاضي البلد )مذهبه( :ن أ أ
وافق أ
حكم ال أ
القاضي إذا أرفع إليه ،وإن لم يوافق رأي حاكم البلد
)مذهبه( :للحاكم أن يبطله ،وذلك قاله أبو حنيفة)ً.(6
القول الرابع :للمام الشافعي قولن:
حكمً.
أ – يلزمه ال أ
حكم إل بالتراضي ،فيصبح
محت ك
كم ال أ
ب – ل يلزم ال أ
كالفتوى) ،(7وحجتهم:
 – 1ل فائدة في نقضه ثم إبرامه على ذلك الوجه)ً.(8
1
2
3
4
5
6

7

انظر :جواهر العقود ج  2ص ً.292
((
تبصرة الحكام ج  1ص  ،56رحمة المة ص ً.560
((
أدب القاضي للماوردي ج  2ص  ،383مغني المحتاج ج  4ص ً.379
((
كشاف القناع ج  6ص ً.309
((
انظر :تبيين الحقائق ج  5ص  ،118رحمة المة ص ً.560
((
انظر :جواهر العقود ج  2ص  ،292البحر الرائق ج  7ص  ،45فتحا لقدير
((
ج  6ص  ،408الهداية ج  3ص ً.108
جواهر العقود ج  2ص  ،292بدائع الصنائع ج  9ص  ،133بداية المجتهد ج
((
 2ص  ،461المغني لبن قدامة ج  9ص ً.108
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 – 2لو نقضه احتاج إلى إعادته في الحال)ً.(9
مح ي
كم
القول الراجإح :ل يجوز للقاضي نقض أ
حكم ال أ
إل من حيث أينقض حكم القاضي لما يأتي-:
مح ي
كم يحكم بالدلة الشرعية التي يحكم بها
 – 1لن ال أ
القاضيً.
حكما ا ومنحوه الولية،
 – 2لن الخصوم ارتضوه أ
حكمهً.
فيلزمهم أ
مح ي
كم إل إذا
فل سلطان للقاضي أو غيره على حكم ال أ
كان جورا ا واضحاا ،فعندئذ ينقضه القاضي ،وأيرد أ الظلم عن
المظلومً.
حكم بعد صدوره،
محت ك
كم عن ال أ
 – 3إن رجوع ال أ
حكم لم يوافق رغبته
محت ك
حكم لن ال أ
كم بنقض ال أ
ومطالبة ال أ
يؤدي إلى الستمرارية في المنازعة وعدم قطعها ،وفي
ذلك تعطيل لمصالح الناس ،كما وأرى أنه ل مانع للقاضي
مح ي
كمين وإلزام المحتكمين بتنفيذه
من الطلع على أ
حكم ال أ
مح ي
كمون من المشهود
بالقوة الجبرية ،وخاصة إذا كان ال أ
لهم بالمعرفة والعلم والنزاهة والصلح ،ومن أهل العلم
حتى يبقى للتحكيم والقضاء مهابته ،ول تتعطل مصالح
الناس ول تذهب أوقاتهم أدراج الرياح بل فائدة والله أعلمً.

8

9

انظر :جواهر العقود ج  2ص  ،292البحر الرائق ج  7ص  ،45فتح القدير
((
ج  6ص  ،408الهداية ج  3ص ً.108
المبسوط ج  16ص ً.111
((
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القسم الثاني
الدراسة التطبيقية
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الفصل الول

مح ي
كمين أو فسخها
تثبيت أحكام ال أ
وفيه أربعة مباحث:
 :الجهة المخولة بفسخ أحكام
المبحث الول
ح ي
كمينً.
الم أ
 :السس والقواعد التي يرتكز
المبحث الثاني
ح ي
كمينً.
عليها في اعتماد أو فسخ أحكام الم أ
 :التحكيم وموضوع الحوال
المبحث الثالث
الشخصيةً.
 :مقارنة بين قانون التحكيم
المبحث الرابع
الفلسطيني والمجلة العدليةً.
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المبحث الول
مح ي
كمين
الجهة المخولة بفسخ أ
حكم ال أ
للخصوم الحق في استئنافهم لحكامهم لما ذكرنا فيما
سبق) ،(1واستندنا على الحديث الذي رواه المام أحمد في
مسنده) ،(2وابن كثير في مسند علي بن أبي طالب)، (3
والذي جاء فيه :أن علي بن أبي طالب  قضى إلى أهل
اليمن في الذين اختلفوا في حفرة السد ثم عرضوا
منازعتهم إلى النبي ً.
وقال الباحثون :أشبه باستئناف الحكم)ً.(4
ونصت مادة  (1838) :من المجلة)) :(5إذا ادعى
المحكوم عليه بأن الحكم الصادر بالدعوى لم يكن موافقا ا
لصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف
الدعوى ينظر ،فإن وجد الحكم موافقا ا لصوله المشروعة
يؤأيد ،وإل أيستأنف وينقض(ً.
وحيث إن التحكيم الشرعي ،والتحكيم بصورة عامة ل
يوجد له هيئات أو مؤسسات ذات اختصاص في الستئناف
لحكامها ،ولما كان التحكيم عقدا ا رضائيا ا بين الخصوم
فلهم :التراضي على التنفيذ أو غيره كما ذكرنا سابقاا،
والحق :إذا ما صدر الحكم :فيلزم الخصوم اللتزامً.
مح ي
كمين أو نقضها هي
والجهة المخولة لعتماد أ
حكم ال أ
مح ي
كمين وتعتبره
المحاكم النظامية ،وهي التي تدعم قرار ال أ
كأنه صادر من القضاء ،ويأخذ صفة التنفيذ بالقوة الجبرية
1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

انظر :ص  197من هذا البحثً.
الفتح الرباني ج  16ص ً.58
جامع المسانيد والسنن الهادي لقوم سنن ج  9ص ً.520
قضاء المظالم في السلم ص ً.111
شرح المجلة سليم رستم باز ص ً.1190
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وكأنه صادر من إحدى المحاكم النظامية ،وكل ذلك وفقا ا
للقانون الفلسطيني للتحكيم والمعمول به لدى المحاكم
النظامية بعدما أقره المجلس التشريعي بتاريخ
3/2/2000مً.
ولقد صدر القانون الفلسطيني بمدينة غزة في الول
من محرم سنة 1421هـ وفق 5/4/2000م واعتمده رئيس
الدولة الفلسطينية الرئيس ،ياسر عرفات رحمه الله ،بعد
منعقدة في
إقرار أعضاء المجلس التشريعي للحكومة ال أ
3/2/2000م ،وتم العلن عنه بنشره في الجريدة
الرسمية) ،(1والعمل بهً.
)(2
ووجد هذا القانون العناية والهتمام من القانونيين
والمؤسسات) (3القانونية ،والمجلس التشريعي الفلسطيني
حيث قام بطباعته ونشره وأذكر فيه  :أن هذا القانون
اشتمل على ستة فصول تضمنت على ثماني وخمسين
مادة ،حيث إن كل فصل احتوى على عدد من المواد على
النحو التي:
الفصل الول عنوانه :تعاريف وأحكام عامة ،احتوى
على مادةً.(4 ،3 ،2 ،1) :
الفصل الثاني عنوانه :اتفاق التحكيم ،احتوى على
مادةً.(7 ،6 ،5) :
الفصل الثالث عنوانه :هيئة التحكيم ،احتوى على مادة:
)ً.(19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8

1

2

3

الوقائع الفلسطينية عدد  33بتاريخ  27ربيع أول سنة 1421هـ -
((
3/6/2000م والمسؤول عن طباعتها ونشرها :دائرة الفتوى والتشريعً.
منهم :المحامي  /ناظم محمد عويضة الذي أصدر كتابه :شرح قانون
((
التحكيم 1421هـ 2001 -مً.
منها :الجمعية الفلسطينية للعلوم القانونية ،ودار الميثاق للمحاماة
((
والتدريس القانوني والدارةً.
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الفصل الرابع عنوانه :إجراءات التحكيم ،احتوى على
مادة،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20) :
ً.(34 ،33 ،32 ،31
الفصل الخامس عنوانه :قرار التحكيم والطعن فيه،
احتوى على مادة،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35) :
ً.(53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43
الفصل السادس عنوانه :أحكام ختامية ،احتوى على
المواد التيةً.(58 ،57 ،56 ،55 ،54) :
وجاء في مقدمة) (1هذا القانون :أتبين السس التي أبني
عليه هذا القانون -:قانون التحكيم رقم ) (3لسنة )ً.(2000
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الطلع على قانون التحكيم لسنة 1926م
وتعديلته المعمول به في محافظات غزة،وعلى قانون
قرارات التحكيم الجنبية لسنة 1930م وتعديلته المعمول
به في محافظات غزة وعلى أصول التحكيم لسنة 1935
المعمول به في محافظات غزةً.
وعلى قانون تنفيذ الحكام الجنبية رقم  8لسنة
1952م المعمول به في محافظات الضفة ،وعلى قانون
التحكيم رقم  18لسنة 1953م وتعديلته المعمول به في
محافظات الضفةً.
وعلى قانون محاكم الراضي الصادر في  8نيسان
1921م ول سيما المادة ) (8منه ،المعمول به في
محافظات غزة ً.ً.ً.ً.

1

قانون التحكيم رقم ) (3لسنة ) (2000إصدار المجلس التشريعي
((
الفلسطيني ص  ،3ص ً.4

237

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

ويقول المحامي  /ناظم محمد عويضة في مقدمة
كتابه) ً.ً.ً.) -:(2كما اطلعت اللجنة على قوانين التحكيم
المفعول في كل من مصر وتونس واعتبرتهما أحد السس
التي يقوم عليها مشروع القانون ،أما قوانين التحكيم
الخرى فقد استأنست بها اللجنة عند إعداد المشروعً.
كذلك أخذت اللجنة بالقانون النموذجي للتحكيم
التجاري الدولي ولكن ليس بصورة مطلقة كما قامت
اللجنة بالطلع على التفاقيات والمعاهدات الدولية
المتعلقة بالتحكيم ً.(ً.ً.ً.
فقانون التحكيم الفلسطيني المعمول به اعتمد في
صياغته على قوانين سابقة في فلسطين وغيرها من الدول
العربية وغير العربية) ،فجمع بين التحكيم المحلي والتحكيم
الدولي والتحكيم الجنبي()ً.(2

2
2

((
((

شرح قانون التحكيم للمحامي  /ناظم محمد عويضة ص ً.8
شرح قانون التحكيم للمحامي  /ناظم محمد عويضة ص ً.6
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المبحث الثاني
السس والقواعد التي يرتكز عليها قانون التحكيم
الفلسطيني
في اعتماد أو فسخ أحكام المحكمين المعمول بها
مشرع الفلسطيني لطراف النزاع
لقد أعطى ال أ
مح ي
كمين :الحق في العتراض على قرار
محتكمين لدى ال أ
ال أ
مح ي
مختصة بنااء على أسباب ذكرها
كمين لدى المحاكم ال أ
ال أ
قانون التحكيم في المادة ) ،(1)(43وهذه السباب أتعتبر:
السس والقواعد التي يرتكز عليها قانون التحكيم
الفلسطيني في اعتماد الحكم أو فسخه ،والمتأمل لهذه
السباب يجد أنه في حالة الفسخ منها يعود إلى-:
) (1الطراف )المتداعين( أنفسهمً.
مح ي
كمين:
) (2ال أ
أ – لعارض حل بهم أو لحدهمً.
مح ي
كمينً.
ب – لسلوك ال أ
) (3النظام العام في فلسطينً.
) (4اتفاق وعقد التحكيمً.
) (5موضوع التحكيمً.
) (6القرار:
أ – لبطلنهً.
حكمً.
ب – لجراءاته الباطلة المؤثرة في ال أ
ج – لصدوره بطريق الغش والخداعً.

1

مادة ) (43من قانون التحكيم رقم ) (3لسنة ) (2000ص  21إصدار
((
المجلس التشريعي الفلسطينيً.
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وتوضيح هذه السباب على النحو التي:
 – 1السباب التي تعود إلى الطراف أنفسهم:
إذا كان أحد المتداعين فاقدا ا الهلية أو ناقصها عند
اتفاق التحكيم أو أثناء إجراءات التحكيم ،وقد أصابه عارض
من عوارض الهلية ما لم يكن يمثله وصي - ،فإذا مس
الحكم حق القاصر يكون سببا ا لفسخ الحكم ويعتبر إساءة
سلوك) ،- (1أو ولي ،ويمثله التمثيل السليم)ً.(2
مح ك
كمين:
 – 2السباب التي تعود إلى ال م
أ – لعارض حل بهم أو لحدهمً.
أ
مح ي
كمين أو أحدهم بعارض يفقده الهلية
فإذا أصيب ال أ
حكم وأصدر قراره) (3فإن قراره أيفسخً.
قبل صدور ال أ
ب – إساءة سلوك المحكمين) ،(4والمقصود بإساءة
السلوك):(5
 - 1السير في إجراءات التحكيم دون اتباع الصول
الواجبة من حيث تبليغ الطراف بميعاد الجلسة أو السير
في الجراءات بحضور طرف دون آخر ،ودون التأكد من
تبليغ الطرف الغائب أو السير فيها دون حضور الطراف،
والستماع إلى شهادة شهود حال غياب الطراف أو
أحدهم ،وعدم تطبيق الجراءات الساسية في التحكيم)ً.(6
1
2

3

4

5

6

التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية للوحيدي ص ً.286
((
انظر فقرة ) (1من مادة ) (43وشرحها ص  153شرح قانون التحكيم
((
للمحامي  /ناظم محمد عويضةً.
انظر فقرة –  – 2من مادة –  – 43وشرحها ص  153شرح قانون
((
التحكيم للمحامي  /ناظم محمد عويضةً.
فقرة –  – 5من مادة –  – 43لقانون التحكيم الفلسطيني ص  21إصدار
((
المجلس التشريعيً.
شرح قانون التحكيم للمحامي  /ناظم محمد عويضة ص  ،156التحكيم
((
في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية للدكتور  /درويش مدحت الوحيدي ص
 ،285ص ً.403
التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية د ً.درويش مدحت
((
الوحيدي ص ً.311
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 – 2قبول بينات أحد الطراف دون علم الطرف الخر
وتبليغه بها قبل ميعاد الجلسةً.
 – 3حرمان أحد الطراف من تقديم بيناته بشكل يؤثر
على حقه في الدفاعً.
 – 4الخروج عن نص قانوني آمر ،أو تطبيقه بشكل
مخالف لمضمون النص أو مفهومه أو تفسيره الذي استقر
عليه القضاء في أكثر من سابقة)ً.(1
مح ي
كمين لما اتفق عليه أطراف النزاع
 - 5مخالفة ال أ
من تطبيق قواعد قانونية على موضوع النزاع) ،(2يلزم أن
منسجما ا مع ما اتفق عليه الطراف من
يكون القرار أ
تطبيق القواعد القانونية على موضوع النزاع ،فتطبيق
قواعد ليست مجالها موضوع النزاع تكون اللجنة أي
كمون قد أساءوا السلوك)ً.(3
المح ك
 – 6خروج المحكمين عن اتفاق التحكيم وموضوعه،
كم قد تجاوز حدود الصلحيات المخولة له،
مح ك
حيث أيعتبر ال أ
سواء من قكأبل طرفي النزاع ،أو عدم اللتزام بطلبات
الخصوم)ً.(4
 – 3السباب التي تعود للنظام العام في
فلسطين:
إن المشرع الفلسطيني جعل الخروج عن النظام العام
مح ي
كمين)،(5
في فلسطين سببا ا وذريعة لفسخ أ
حكم ال أ
1

2
3
4

5

شرح قانون التحكيم للمحامي  /ناظم محمد عويضة ص  ،156التحكيم
((
في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية للدكتور  /درويش مدحت الوحيدي ص
 ،285ص ً.403
فقرة –  – 5من مادة – ً. - 43
((
شرح قانون التحكيم لناظم محمد عويضة ص ً.156
((
شرح قانون التحكيم لناظم محمد عويضة ص  ،157التحكيم في التشريع
((
الفلسطيني والعلقات الدولية دً.درويش الوحيدي ص ً.311
فقرة –  – 3من مادة – ً. - 43
((
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والنظام العام هو الذي يقوم على المبادئ الساسية التي
يقوم عليها نظام الدولة السياسي والديني والقتصادي
والجتماعي ،ومخالفته :أيعرض الحكم للفسخ) ،(1ومخالفة
مح ي
كم نصا ا واردا ا في اتفاق التحكيم أو الفصل في مسألة
ال أ
من المسائل الخاصة لمحاكم الدولة أيعتبر اعتداء على
النظام العام)ً.(2
 – 5 ، 4السباب التي تعود إلى :التفاق وعقد
التحكيم وبموضوع التحكيم-:
اتفاق التحكيم كباقي العقود التي ينبغي اللتزام
مح ي
حكمه بعد انتهاء
كم أ
بمضامينها وشروطها ،فإصدار ال أ
)(3
مح ي
كم :المتناع عن
مدة التحكيم :باطل  ،وعلى ال أ
الستمرار في إجراء عملية التحكيم درءا ا لما يلحقه من
معينة)ً.(4
مسؤولية إذا ما استمر فيه رغم انتهاء المدة ال أ
محددة فبانتهاء
معينة أ
محددا ا بمدة أ
فإذا كان التفاق أ
المدة ينتهي عقد التفاق)ً.(5
مح ي
كم
أما ما يتعلق بالموضوع :فقد ذكرنا بأن خروج ال أ
)(6
عن موضوع التحكيم تجاوز عن الصلحيات المخولة له
وخارج عن اتفاق وعقد التحكيمً.
 – 6السباب المتعلقة بالقرار:
أ – بالبطلن:
1
2

3

4
5
6

شرح قانون التحكيم ناظم محمد عويضة ص ً.154
((
التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية د ً.درويش مدحت
((
الوحيدي ص ً.311
انظر :التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية د ً.درويش
((
مدحت الوحيدي ص ً.310
المرجع السابقً.
((
شرح قانون التحكيم ناظم محمد عويضة ص ً.155
((
التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية د ً.درويش مدحت
((
الوحيدي ص ً.381
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فقد نصت فقرة –  – 6من مادة – ) - : - 43إذا وقع
بطلن في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة بطلنا ا أثر
في الحكم() (1وهذه العبارة مرتبطة بالجازة لطراف
التحكيم الطعن في القرار لسباب سبعة ،سادسها :الفقرة
المذكورة ،وقد شرح المحامي  /ناظم محمد عويضة هذه
الفقرة) (2بقوله:
من السباب الجوهرية التي تؤدي إلى وقوع بطلن في
القرار:
مح ي
كم ،كأن يشترك شخص ليس
 – 1عدم صلحية ال أ
عضوا ا في هيئة التحكيم في المداولت التي تجريها الهيئةً.
 – 2سماح أحد الطراف في غيبة الخر بعد إقفال باب
المرافعة إذ تقرر هيئة التحكيم فتح باب المرافعة من جديد
وأتقرر سماع أحد الطراف ،فإنه يتعين عليها أن تدعو
الطرف الخر لذلك أخذا ا بمبدأ المواجهةً.
 – 3عدم التوقيع على القرار من هيئة التحكيمً.
 – 4عدم ذكر البيانات الساسية للقرار ،كأسماء
الخصوم ،وأعضاء هيئة التحكيم ،وموضوع النزاع وتاريخ
القرار ،ومنطوقه وأسبابهً.
ب – الجإراءات التي تؤثر في بطلن الحكم:
يقول المحامي  /عويضة - :ومن الجراءات التي تؤثر
في أبطلن الحكم-:
أ – بطلن إجراء العلن كونه أبني على غش أو حيلةً.
ب – بطلن إجراء إعلن القرارً.
ج – إذا استند القرار على تقرير خبير باطلً.

1

2

((
ً.21
((

قانون التحكيم رقم –  – 3لسنة –  – 2000إصدار المجلس التشريعي ص
شرح قانون التحكيم ص ً.157
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ج  -صدور الحكم بطريق الغش والخداع:
من أسباب فسخ القرار) ،(1فقد يحصل أحد الطراف
مضللة لهيئة التحكيم ،وتكون
على قرار التحكيم نتيجة بينة أ
هذه البينة هي الساس ،أو أحد السس التي أبني عليها
القرار كشهادة زور أو عقد مزور) ،(2وأيشترط في هذا
السبب :عدم تنفيذ القرارً.
مشرع الخصوم الحق في الطعن بالقرار
ولقد أعطى ال أ
وقت تاريخ اكتشاف الغش والخداع وهذا السبب غير مقيد
بما قرره في الفقرة –  – 1من المادة –  ،(3)-44والتي
أذنت للخصوم طلب الطعن خلل ثلثين يومااً.
حكم بصورة غير لئقة،
وكذلك :حصول أحد الطراف ال أ
ويكون ذلك بإخفاء أوراق قاطعة في النزاع ،أو رشوة
الشهود ،أو سرقة أوراق ،أو إعطاء بيانات كاذبة)ً.(4
مح ي
كمين
وأما فيما يتعلق بأسس وقواعد اعتماد قرار ال أ
فإن اعتماد وتصديق المحكمة المختصة لحكم وقرار
مح ي
كمين قرره قانون التحكيم الفلسطيني رقم – – 3
ال أ
لسنة  2000بمادة ) ،(5) (45فأحد الطراف يتقدم
مح ي
كمين
للمحكمة المختصة بطلبه لعتماد وتصديق حكم ال أ
حكم إذا توفرت السس التية:
وأأيصدق على ال أ
1

2
3
4

5

أنص على هذا السبب في فقرة –  – 7مادة –  – 43قانون التحكيم رقم –
((
 – 3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.21
شرح قانون التحكيم المحامي  /ناظم محمد عويضة ص ً.158
((
قانون التحكيم رقم  3لسنة  20000إصدار المجلس التشريعي ص ً.21
((
التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية د ً.درويش مدحت
((
الوحيدي ص ً.286
انظر :قانون التحكيم الفلسطيني رقم –  – 3لسنة  2000إصدار المجلس
((
التشريعي ص ً.21
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 – 1انقضاء المدة المسموح خللها تقديم الطعن في
القرار وقدرها  :ثلثون يوما ا من اليوم التالي لتاريخ تسلم
حكم وتبليغه لهم)ً.(1
الطراف ال أ
 – 2بقرار نهائي يتضمن) :(2رض طلب الطعن ،فإنه
يتقرر صحته واعتماده)ً.(3

1

2
3

انظر  :مادة ) (44من قانون التحكيم الفلسطيني رقم –  – 3لسنة

((
ً.2000
شرح قانون التحكيم للمحامي  /ناظم محمد عويضة ص ً.162
((
فقرة –  – 2من مادة –  – 45المشار إليهاً.
((
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المبحث الثالث
التحكيم وموضوع الحوال الشخصية
المقصود بالحوال الشخصية-:
إن الحوال الشخصية مصطلح فقهي جديد لم يكن
معروفا ا في الفقه والتشريع قبل مطلع قرن العشرين
الميلدي ،ولعل أول من استعمله العلمة :محمد قدري
باشا عندما أيلف :الحكام الشرعية في الحوال الشخصية،
وأرادوا بها :ما يتعلق بذات النسان وشخصه ،كالزواج ،وما
تنحل به عقدته ،وما يتصل بذلك من نفقة وعدة وثبوت
نسب ورضاع وحضانة وولية على نفس ومال وحجر وهبة
)(1
مشرع الفلسطيني بحقوق
ووصية وميراث  ،وعيبر عنها ال أ
العائلة)ً.(2
والمقصود بالحوال الشخصية في مبحثنا -:التحكيم
متعلق بقضايا الحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص:
ال أ
فرقة لسوء
التحكيم بين الزوجين حينما تطلب الزوجة ال أ
متعلقة بالتحكيم آتي
العشرة ،وما ورد من مواد قانونية أ
ذكرها)ً.(3
متعلق بالحوال
الصل في مشروعية التحكيم م
الشخصية:

1

2
3

أحكام الحوال الشخصية في الشريعة السلمية الجزء الول في الزواج
((
وحقوق الزوجين وفرق النكاح وثبوت النسب والرضاعة والحضانة والنفقات ص 2
الهامش تأليف  /أحمد إبراهيم إبراهيـم مطبعة الفتوح الدبية بميدان الزهر سنة
1343هـ 1925 -مً.
المجموعة الفلسطينية الجزء العاشر ص ً.163
((
مادة 102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 :من مجموعة القوانين الفلسطينية
((
بالجزء العاشرً.

246

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

ما
ش أ
خ م
ن ك
م ك
والدليل على ذلك :قوله تعالى :وأإ ك م
قاقأ ب أي من كهك أ
فت أ م
أفابعأثوا حك أما من أ أهمل كه وحك أما م أ
حا
صل ا
ري أ
ن أهمل كأها إ ك م
مأ
دا إ ك م
ك أ أ ا ك م
أ ا ك م
ن يأ ك
ه أ
خكبياراً.(1)
ما أ
كا أ
ما إ ك ي
ن ع أكلي ا
ن الل ي أ
ه ب أي من أهأ أ
ق الل ي أ
ي أوأفب ك
فهذه الية نص صريح في مشروعية التحكيم بين
الزواج عند اختلفهم ،وتعتبر الحياة الزوجية عنصر أساسي
وجزء عظيم من مكونات الحوال الشخصيةً.
والدليل من السنة :ورد بأن علي بن أبي طالب
ح أ
كمين بين رجل وامرأته وقال لهما) :عليكما إن
بعث أ
رأيتما أن تجمعا جمعتما ،وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما()ً.(2

وقفات مع قانون التحكيم بالحوال الشخصية
)المنصوص في مجموعة القوانين الفلسطينية
والمعمول به لدى المحاكم الشرعية(
إن قانون التحكيم المذكور ورد في الباب الثاني
بعنوان) :حقوق العائلة أمر رقم  ،(3)(303حيث إن هذا
القانون صدر بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ
ضمن على قوانين متعلقة بأحكام الزواج
26/1/1954م ،وت ي
والطلق ،وما يتعلق بهما وكذلك موضوع بحثنا :قانون
التحكيم بن الزواج عندما تطلب الزوجة التفريق بسبب
أضرار تلحقها من زوجها ،حيث إن قانون حقوق العائلة
المذكور احتوى على ست مواد أتعالج هذا المر ،وتبين
الشروط التي يجب أن تتوفر في الح أ
دد عمل
كم ،وأأتح ك
مح ي
كم وما يلزم لتقريره نحو الزوجين ،وما يلزم أن يفعله
ال أ
ح أ
ح أ
كمان
كمين ،وما يلزم أن يفعله ال أ
القاضي عند اختلف ال أ

1
2
3

((
((
((

سورة النساء آية ً.35
مختصر تفسير ابن كثير للصابوني ج  1ص ً.387
مجموعة القوانين الفلسطينية ج  1ص ً.108
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بعد إتمام مهمتهما ً.والمواد هي،100 ،99 ،98 ،97) :
 102 ،101ونصوصها التي:
مادة  :97إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ل
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب
من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا
ثبت الضرر وعجز عن الصلح بينهما فإذا رفض الطلب ثم
ح أ
كمين
تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي أ
وقضى على الوجه المبين بالمواد،101 ،100 ،99 ،98) :
ً.(1)(102
ح أ
كمين أن يكونا رجلين
مادة  :98يشترط في ال أ
عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ،وإل فمن غيرهم ممن
لهم خبرة بحالهما وقدرة على الصلح بينهما)ً.(2
ح أ
كمين أن يتعرفا أسباب الشقاق
مادة  :99على ال أ
بين الزوجين ويبذل جهدهما في الصلح فإن أمكن على
طريقة قرارها)ً.(3
مادة  :100إذا عجزا الحكمان عن الصلح وكانت
الساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قررا التفريق
بطلقة بائنة وإن كانت الساءة من الزوجة قررا مخالعتها
على كامل المهر أو على قسم منه)ً.(4
مادة  :101إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي
ح ي
كم غيرهما)ً.(5
بمعاودة البحث فإن استمر الخلف بينهما أ

1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

المرجع السابق ج  1ص ً.199
المرجع السابق ج  1ص ً.199
المرجع السابق ج  1ص ً.199
مجموعة القوانين الفلسطينية ج  10ص ً.120
المرجع السابقً.
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مادة  :102على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما
يقررانه ،وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إن وافق
الصول المشروعة)ً.(1
مح ح
كمين وقرارهم في الحوال الشخصية
رأي ال م
ومدى نفاذه أو  :استئنافه:
يتضمن نص مادة –  : - 97عندما ترفع الزوجة أمرها
ة بأنها ل تستطيع أن تستديم
مدعي ا
للقاضي تطلب التفريق أ
حياتها الزوجية مع زوجها بسبب إضراره بها وسوء عشرته
ففي ذلك حالت-:
الحالة الولى :إذا ثبت الضرر لدى القاضي وعجز
عن الصلح بينهما :يطلقها القاضيً.
الحالة الثانية :إذا رفض القاضي طلب الزوجة
بالتفريق ،وتكررت شكوى الزوجة ولم يثبت الضرر :بعث
ح أ
كمين للنظر في منازعة الزوجين للصلح بينهما
القاضي أ
مع التعرف على أسباب الشقاقً.
وفي هذه الحالة -:حالة إحالة القاضي الشرعي
ح أ
ح أ
مكلفين من قكأبل القاضي
كمين  ، -فعلى ال أ
ال أ
كمين ال أ
عمل التي-:
 – 1التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين)ً.(2
 – 2بذل الجهد للصلح بين الزوجين)ً.(3
ح أ
كمان من الصلح بين الزوجين:
إن لم يتمكن ال أ
أفيمكنهما :التوصل إلى :أسباب الشقاق والساءة ولها
حالت-:
 - 1إن كانت الساءة من الزوجً.
1
2
3

((
((
((

المرجع السابقً.
انظر مادة  99الواردة في هذا البحثً.
المرجع السابقً.
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 - 2إن كانت الساءة من الزوجين بنسب متفاوتة أو
متساويةً.
 - 3إن كانت الساءة من الزوجةً.
ح أ
كمان إلى حال من الحوال ويجهل
وقد ل يتوصل ال أ
مسبب للشقاق والساءة ً.فالمحكمان مقيدان بنص مادة:
ال أ
 ،100ولهما أن يقررا بالتفريق بطلقة واحدة في الحالت
مسبب لسوء الكعشرةً.
الثلث المذكورة ،وفي حالة جهلهما ال أ
ولكنهما في حالة الوقوف على أن الساءة من الزوجة
خلع بأداء المهر الذي قدمه الزوج
نفسها :فيقرران :ال أ
للزوجة ،أو :أداء جزء منهً.
ح أ
كمان في قرارهما :يأمرهم القاضي
إذا اختلف ال أ
بالمعاودة بالبحث ليتفقا على قرار ً.وإذا استمر الخلف بين
ح أ
كم غيرهماً.
ح ك
كمين :فإن للقاضي أن ي أ أ
ال أ
ح أ
كمين بعد محاولتهما الصلح والتعرف على
وعلى ال أ
در منه الساءة -:أن
أسباب الشقاق والتعرف على :ممن تص أ
يرفعا قرارهما إلى القاضي متفقين أو مختلفينً.
ح أ
كمان على قرار :يحكم القاضي بمقتضى
وإن اتفق ال أ
ح أ
كمين إن وافق الصول الشرعيةً.
قرار ال أ
ح ح
كم:
حالة اتفاق الخصوم )الزوجإين( على ال ح
إذا اتفق الزوجان أو من ينوب عنهما )الوالدان( ،وهذا
مح ي
كمين،
ما يغلب في هذه المنازعات في مجتمعنا ،على أ
مح ي
كمان :التفريق بين الزوجين ،فل ينفذ قرارهما،
وقرر ال أ
ول أيلزم الزواج أحد ،وإن أرفع القرار للقاضي الشرعي أو
مح ي
كمين
دعوى الزوجين ،فإن القاضي ل يلتفت إلى قرار ال أ
ول يستأنس به ،ولكن القاضي يبدأ بالنظر في الدعوى
كقضية جديدة وطلب من الزوجة تطالب فيها :التفريق
بسبب النزاع والشقاقً.
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مح ي
كمين
وإذا اقتنع الزوجان أو من ينوب عنهما بقرار ال أ
خبين ورغبا في تنفيذه :فإنهما يرفعان أمرهما للقاضي
منت أ
ال أ
يطلبان :الطلقً.
مح ي
كمون في هذه الحالة ل ينفذ إل باتفاق
فما يقرره ال أ
الخصومً.
وفي حالة اختلف الزواج على نفقة الزوجة أو الولد،
مح ي
مح ي
كمين ل ينفذ
كمون في خلفاتهم ،فإن قرار ال أ
ونظر ال أ
إل بقناعة الخصوم ،ول يلتفت القاضي إلى هذه القراراتً.

موقف قانون التحكيم الفلسطيني من الحوال
الشخصية:
قانون التحكيم الفلسطيني  -محل دراستنا  ، -استثنى
بعضا ا) (1من المسائل المتعلقة بالحوال الشخصية ول أيجيز
مشرع الفلسطيني أطراف
إجراء التحكيم فيها ،حيث منع ال أ
الخصوم وهيئات التحكيم من طرح هذه المسائل والنظر
فيها بنص قانوني ،واعتبر النظر في المسائل المتعلقة
بالحوال الشخصية ذريعة وسببا ا لبطلن قرار المحكمينً.
فمادة رقم  - 2 -تنص -:مع مراعاة المادة ) (4من هذا
القانون تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين
أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يتمتعون بالهلية القانونية
للتصرف بالحقوق أيا ا كانت طبيعة العلقة القانونية التي
يدور حولها النزاع ،مع مراعاة التفاقيات الدولية التي تكون
فلسطين طرفا ا فيها)ً.(2
ومادة  - 4 -نصها - :ل تخضع لحكام هذا القانون
المسائل التية-:
1
2

((
((

شرح قانون التحكيم للمحامي  /ناظم محمد عويضة ص ً.26
قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.5
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 - 1المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطينً.
 - 2المسائل التي ل يجوز فيها الصلح قانونااً.
 - 3المنازعات المتعلقة بالحوال الشخصية)ً.(1

1

((

قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.6
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المبحث الرابع
مقارنة بين قانون التحكيم الفلسطيني والمجلة
العدلية
أول ل  :أوجإه التشابه:
مح ي
كمين نافذ على الخصوم
 - 1ال أ
حكم الصادر عن ال أ
الذين ارتضوا التحكيم والمحكمين وشروط التفاقً.
حكم نافذ على موضوع التحكيم الذي اتفق عليه
 - 2ال أ
الخصومً.
فمادة  1842بالمجلة العدلية تنص) :ل يجوز ول ينفذ
مح ي
كم إل على الخصمين اللذين حكماه وبالشأن الذي
حكم ال أ
حكماه به ،فل يسري على غيرهما ،ول يتناول غير ذلك
الشأن()ً.(1
وجاء في نص قانون التحكيم مادة  :(2)43السبب
الخامس الذي يمكن لحد الخصوم الطعن في قرار
المحكمين - 5 :إساءة السلوك من كقبل هيئة التحكيم أو
مخالفتها لما اتفق عليه الطراف من تطبيق قواعد قانونية
على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق التحكيم أو
موضوعهً.
كما ونصت مادة  1848من المجلة العدلية) - :كما أن
حكم الحكام لزم الجراء على جميع من كان في وليتهم،
كذلك ينفذ حكم المحكمين على من حكمهم في الشأن الذي
حكمهم به ،ومن ثم ليس لحد الخصمين أن يمتنع من قبول
مح ي
كمين إذا كان موافقا ا لصوله
الحكم الذي صدر من ال أ
المشروعة()ً.(3
1
2
3

((
((
((

شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1194
قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريع ص ً.21
شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1198
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وجاء في شرح مادة  ً.ً.ً.) -:43فإذا خالفت هيئة التحكيم
إرادة الطراف وطبقت قواعد قانونية تختلف عن تلك التي
اتفق عليها الطراف على قواعد معينة لتطبق على موضوع
النزاع تكون هيئة التحكيم حرة في تطبيق ما شاءت من
القواعد القانونية المرتبطة بموضوع النزاع ،أما إن طبقت
قواعد ليس مجالها موضوع النزاع تكون بذلك قد أساءت
السلوك()ً.(1
كما ويعتبر القانون :خروج هيئة التحكيم عن اتفاق
التحكيم أو موضوعه) (2من إساءة السلوك ،ويقول
الشارح) ً.ً.ً. :(3فإذا خرجت الهيئة و/أو عن موضوع النزاع أو
أصدرت حكما ا أو قرارا ا بحق شخص غير مختصم في النزاع
فإن قرارها يكون معرضا ا للفسخ من قكأبل القضاء ،بل إن
القانون الفلسطيني للتحكيم اشترط تحديد الموضوع عند
كتابة عقد اتفاق التحكيم ،فقد نصت الفقرة ) (4من مادة )
) :(5إذا تم التفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أن
يتضمن التفاق موضوع النزاع وإل كان باط ا
ل()ً.(4
مح ي
كم  ،ويجوز
 - 3يحق لكل واحد من المتداعين اختيار أ
ح أ
كمين أو أكثر بدعوة واحدة فالمادة رقم  1843من
تنصيب أ
مح ي
كم ،يعني يجوز نصب
المجلة العدلية تنص) :يجوز تعدد ال أ
صب كل من
حكمين أو أكثر بدعوى واحدة ،ويجوز أن ي أن أ ك
ح أ
كما ا()ً.(5
المدعي والمدعى عليه أ
ونصت مادة  8من قانون التحكيم الفلسطيني)- 1 -:(6
أتشكل هيئة التحكيم باتفاق الطراف من محكم أو أكثر-2 ً.
1
2
3
4
5
6

((
((
((
((
((
((

شرح قانون التحكيم للمحامي  /ناظم محمد عويضة ص ً.156
شرح قانون التحكيم للمحامي  /ناظم محمد عويضة ص ً.157
المرجع السابقً.
قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.7
شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1196
قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.8
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إذا لم ي أتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف
مرجحا ا إل إذا اتفق الطراف على
محكماا ،ويختار المحكمون أ
خلف ذلكً.
مح ي
مح ي
كم آخر وبإذن الخصوم
كمين اختيار أ
 - 4يحق لل أ
وبرضائهمً.
مح ي
كمين أن
فمادة  ،1845من المجلة العدلية تنص) :لل أ
كموا آخر إن كانوا مأذونين من الخصمين وإل فل()ً.(1
أيح ك
وجاء في فقرة ) (1من مادة ) (11للقانون الفلسطيني
للتحكيم) -:(2بنااء على طلب أحد الطراف أو هيئة التحكيم
كما ا أو مرجحا ا ً.ً.ً.ً.
أتعين المحكمة المختصة محأ ي
مح ي
كم التقيد بشروط اتفاق التحكيم وأن
 - 5على ال أ
يلتزم بالميعاد المشروطً.

فقد نصت مادة  1846من المجلة العدلية-:
)إذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمروره ،فالح أ
كم
المنصوب ليحكم من اليوم الفلني إلى شهر ليس له أن
يحكم إل في مدة ذلك الشهر ،فل يجوز أن يحكم بعد
انقضائه ،وإذا فعل ل ينفذ حكمه()ً.(3
ونصت فقرة أ 1/من مادة  38للقانون الفلسطيني):(4
-1أ -على هيئة التحكيم إصدار القرار المنهي للخصومة
خلل الميعاد الذي اتفق عليه الطرفانً.

1
2
3
4

((
((
((
((

شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1197
قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.9
شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1199
قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.18
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مح ي
كمين بعد
فالمشرع الفلسطيني جعل صدور قرار ال أ
فوات الزمن المحدد محل ا للطعن بالقرار ،وذكر بأن انتهاء
المدة أيسقط اتفاق التحكيم ،فقد جاء في مادة  43فقرة
:(1)4
يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار
التحكيم لدى المحكمة المختصة بنااء على السباب التيةً.ً.ً. :
 - 4بطلن اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته ً.ً.ً.ً.
محك يمين أن يصلحا بين الخصوم بإذنهمً.
 - 6يحق ل لل أ
فقد نصت مادة  1850من المجلة العدلية- :
)إذا أذن الخصمان بالصلح للمحكمين اللذين أذناهما
بالحكم توفيقا ا لصوله المشروعة ففعل صح صلحهما ً.(2)(ً.ً.ً.
ونصت مادة  36من قانون التحكيم الفلسطيني)- :(3
يحق لطراف النزاع تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح
بينهم وفقا ا لقواعد العدالة ،ويجوز لهيئة التحكيم أن تعرض
بنااء على طلب أحد الطراف أو من تلقاء نفسها تسوية ودية
للنزاعً.
ثانيا  :أوجإه الاختلف:
 - 1نص المجلة العدلية يعطي الخصوم الحق في عزل
مح ي
حكم إذا كان التحكيم اختيارياا ،أما إن
كم قبل إصدار ال أ
ال أ
كان التحكيم عن طريق ولي المر :فلً.
وقد نصت مادة  1847من المجلة العدلية- :
حكم ،ولكن إذا
محكيم قبل ال أ
)لكل من الخصمين عزل ال أ
جاز تحكيمه الحاكم المنصوب من قكأبل السلطان والمأذون

1
2
3

((
((
((

قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.21
شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1199
قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.18
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ح أ
كم بمنزلة نائب هذا الحاكم لنه
بنصب النائب كان ال أ
استخلفه()ً.(1
أما المشرع الفلسطيني فل أيعطي الخصوم حق عزل
كم أو العدول عن اتفاق التحكيم إل بشروط ،فقد جاء
مح ك
ال أ
في فقرة  6من مادة  5نصها) -:(2ل يجوز العدول عن اتفاق
التحكيم إل باتفاق الطراف أو بقرار من المحكمة المختصةً.
كما ونصت المادة  (3)13على - 1 - :ل يجوز طلب رد
محكم إل إذا وجدت ظروف أتثير شكوكا ا لها ما يبررها حول
ال أ
ي من أطراف التحكيم رد
حيدته أو استقلله ،ول يجوز ل ل
محكيم عينه هو أو اشترك في تعيينه إل لسباب اكتشفها بعد
أ
مح ي
كمً.
أن تم تعيين هذا ال أ
مح ي
كمين :التفاق على
 - 2المجلة العدلية أتقرر على ال أ
قرار واحد ،ول ترى بالغلبيةً.
فقد أذكر ذلك في مادة  1844ونصها) -:إذا تعدد
مح ي
كمون على ما أذكر آنفا ا يلزم اتفاق رأي كلهم وليس
ال أ
لواحد منهم أن يكون وحده()ً.(4
أما المشرع الفلسطيني فيرى قرار التحكيم بالجماع أو
بالكثرية ،حيث إن الفقرة  4من مادة  (5)38نصها-:
يصدر قرار التحكيم بالجماع أو بأكثرية الراء بعد
محكيم
مشكلة من أكثر من أ
المداولة إذا كانت هيئة التحكيم أ
مرجح عند تعذر الحصول على الكثريةً.
واحد أو بقرار من ال أ

1
2
3
4
5

((
((
((
((
((

شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1199
قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.7
قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.10
شرح المجلة العدلية سليم رستم باز ص ً.1196
قانون التحكيم رقم  3لسنة  2000إصدار المجلس التشريعي ص ً.19
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الفصل الثاني
نماذج تطبيقية لتأييد أو فسخ أحكام
محكمين
ال أ
وفيه مبحثان:
المبحث الول  :نماذج من أحكام شرعية صادرة من
محكيمين أقرتها المحاكم النظاميةً.
أ
نماذج من أحكام صادرة من
المبحث الثاني :
حكمين لم تقرها المحاكم النظامية
مأ ي
وقررت فسخهاً.
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المبحث الول
كمين
مح ك
نماذج من أحكام شرعية صادرة من أ
أقرتها المحاكم النظامية
 أسباب طلب النقض حسب رؤية المدعي أو وكيلهً. أسباب رد القاضي طلب المدعي ،وإقراره لحكممح ي
كمينً.
ال أ
 مدى رؤية القاضي وموافقته لشروط صحة التحكيمالشرعيً.
نموذج - 1 -
نموذج  -أ -
طلب تصديق حكم المحكمين-:
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة صلح رفح
في الطلب رقم 109/2009
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
وكيله المحامي /
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /
المدعي
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
/
المستدعى ضده
حكمين
الموضوع  /طلب تصديق حكم مم ك
التفاصيل
 - 1بتاريخ 29/5/2009م أصدرت لجنة التحكيم
الشرعية برفح والمكونة من أصحاب الفضيلة /
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.و  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.و  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.قرار
تحكيم بخصوص إخلء دكان يقع  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.بعد أن تم
شرائه من المستدعى ضدهً.
 - 2بتاريخ ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً./ً.ً.ً.ً.ً./ً.ً.ً.ً.ً.م تم تنظيم سند تحكيم شرعي
بين المستدعي والمستدعى ضده تضمن :أن الحكم
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ملزم للطرفين ول
الشرعي الصادر عن اللجنة المذكورة أ
يحق لحدهم نقضه أو استئنافه وقد وقعوا عليه برضائهم وبل
إكراه ،لإثبات البيع أو عدم ثبوته إلى لجنة التحكيم الشرعية
المذكورةً.
مح ي
كمون إلى أقوال المستدعي
 - 3بعد أن استمع ال أ
والمستدعى ضده وردودهما وبعد الستماع إلى شهادة
الشهود ومناقشتهم بعد تحليفهم اليمين وإعطائهم الفرصة
لمناقشتهم من قكأبل المستدعي والمستدعى ضده والطلع
على المبرزاتً.
 - 4وبعد إعطائهم المدة الكافية لتقديم أي اعتراض تم
مستدعى
إصدار ال أ
حكم وت أ أ
سلم كل واحد من المستدعي وال أ
ضده نسخة  -أطلب:
 - 1تبليغ المستدعى ضده نسخة من الطلبً.
مح ي
كمين
 - 2إصدار القرار العادل بالتصديق على أ
حكم ال أ
الصادر في 29/5/2009م والمرفق بهذا الطلب واعتباره
حكما ا صادرا ا عن مقام المحكمة واجب التنفيذ وإكسابه
الصيغة التنفيذية طبقا ا لنصوص المادة ) (45من قانون
التحكيم رقم ) (3لسنة ) (2000وذلك تطبيقا ا للعدالة
والقانونً.
 - 3إلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب
المحاماةً.
وتفضلوا بقبول فائق الحترامً.
المستدعي
نموذج  -ب -
طلب فسخ حكم محكمين
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة صلح رفح
في الطلب رقم 149/2009
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وكيله المحامي /
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /
المدعي
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
/
المستدعى ضده
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
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محككمين
حكم م
الموضوع /طلب فسخ م
التفاصيل
 - 1بتاريخ 29/5/2009م أصدرت لجنة التحكيم
الشرعية والمكونة من  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /و  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.و
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.قرار تحكيم بخصوص دكان يقع
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.وذلك بأن قرار المحكمين حرم المدعي من
التصرف في ملكه وتمليكها للمستدعى ضده بدون وجه حقً.
مجحفا ا بحق موكلي لمخالفته
 - 2لقد جاء قرار التحكيم أ
أصول التحكيم واستحصل بطريق الغش والخداعً.
 - 3إن المستدعي متمسك بحقه في فسخ قرار التحكيم
الصادر بتاريخ 29/5/2009مً.
 - 4تضمن المستدعي ضده الرسوم والمصاريف
وأتعاب المحاماةً.
المستدعي
نموذج  -جإـ -
قرار المحكمة
لدى محكمة صلح رفح
محكيمين
في الطلب رقم  149/2009فسخ حكم أ
أمام الستاذ  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /قاضي الصلح
سكرتارية ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /
المستدعي ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /وكيله المحامي /
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.

المستدعى ضده ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /وكيله المحامي /
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.

محككمين
الموضوع  /فسخ حكم م
قيمة الطلب  /ثلثة آلف وثلثمائة دينار أردنيً.
تاريخ اليداع 8/9/2009/
تاريخ الجلسة  /الحد 27/6/2010
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الحضور  /حضر الستاذ /
المستدعيً.
حضر الستاذ  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /وكيل المستدعى ضدهً.
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.

وكيل

القرار
تخلص وقائع الطلب في أن المستدعى ضده أودع لئحة
حكمين لدى قلم
الطلب رقم  109/2009تصديق حكم مأ ي
مختصما ا المستدعي
كاتب المحكمة بتاريخ  1/7/2009أ
المحكيمين الفاصل في الخلف القائم
ملتمسا ا تصديق حكم أ
بين طرفي الطلب الصادر بتاريخ  29/6/2009بينما أودع
المستدعي طلبه لدى قلم كاتب المحكمة بتاريخ 8/9/2009
ملتمسا ا فسخ ذات الحكم الصادر بتاريخ  29/5/2009ناعيا ا
عليه أنه استحصل بطريق الغش والخداعً.
وحيث إن المحكمة قررت ضم الطلبين والسير في
طلب الفسخ لوحدة الموضوع والطراف ً.وحيث إن
المستدعي وفي سبيل إثبات طلبه أشهد كل ا من-1 /
 -2 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.المستدعي شاهد لنفسه 4 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. -3
ي
  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.وحيث إن شهود المستدعي لم يأ كتأ ل
منهم بأي كلمة تؤيد ما ورد في طلب الفسخ من وقوع غش
حكمً.
وخداع أثر في ال أ
وحيث إن شاهد المستدعي الول وكذلك المستدعي
حكم استمع لكافة بينات الطرفين
الم ي
كشاهد لنفسه أكد أن أ
ولم يحرم أي منهما من تقديم بيناته وأنه اتبع الصول
الصحيحة في التحكيم ً.وحيث إن الشاهد الثالث للمستدعي
أكد على ما جاء في شهادة سابقيه إل أنه عيبر عن شعوره
بقوله :وأنا حسيت في مغاوزة مع  - ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.المستدعي
المحكيم وهو من دار  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.وحيث إن الشاهد
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الرابع للمستدعي لم يحضر جلسات التحكيم وانحصرت
شهادته على العقد الناشئ عنه الخلف وأراد إبرازه إل أن
المحكمة رفضت البراز لنه من صلحية المحكمة في مثل
هذه الطلبات في النظر في إجراءات التحكيم ومدى
مطابقتها للقانونً.
وحيث إن المستدعي وفي شهادته لنفسه أبرز سند
التحكيم وميز م 1/كما أبرز الحكم الشرعي وميز م 2/كما
حكم بتاريخ صدورهً.
أكد على أنه تسلم منطوق ال أ
وحيث إن المستدعي وبهذا القدر اختتم بيناتهً.
وحيث إن المستدعي ضده وفي سبيل دحض طلب
الفسخ وإثبات طلب التصديق أشهد كل ا من -1
محكم الشيخ
 -3 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. -2 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ال أ
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. -4 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
وحيث إن شهود المستدعى ضده أكدوا على ما جاء في
محكمين استمعوا للشهود
شهادة شهود المستدعي من أن ال أ
بعد أداء القسم ودونوا الشهادات حسب الصولً.
وحيث إن شاهد المستدعى ضده الثالث أبرز من خلل
شهادته مشارطة التحكيم م ض 1/وصورة عن الحكم م ض/
ً.2
وحيث إن الشاهد الثالث المستدعى ضده قرر في
شهادته أن الطرفين تسلما نسخة عن الحكم ووقعوا على
الستلمً.
وحيث إن وكيل المستدعى ضده أبرز صورة عن طلب
إيداع مبلغ  3300دينار أردني باقي ثمن المحلت موضوع
الخلف أبرز وميز م ضً.3/
وحيث إن المستدعى ضده وبهذا القدر اختتم بيناتهً.
وحيث إن المحكمة قررت إقفال باب المرافعة حجز
الطلب للحكمً.
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وحيث إنه وبإطلع المحكمة على محاضر الطلب
ومبرزاته ومذكرات المرافعة الختامية تبين لها ما يلي-:
حكمين محل الطعن صدر
الم ي
أول ل  :حيث إن حكم أ
بتاريخ  29/5/2009بينما أودع المستدعي طلب الفسخ
بتاريخ  8/9/2009المر الذي يعني أن الطلب واجب الرد
شكل ا لتقديمه بعد الميعاد القانوني استنادا ا لنص المادة )
 (44من القانون رقم  3/2000خاصة أن المستدعي صرح
في شهادته لنفسه أنه استلم نسخة عن الحكم بتاريخ
صدورهً.
ثانيا ل  :وحيث إن المستدعي استند في طلبه فسخ حكم
حكمين على أن الحكم استحصل عليه بطريق الغش
الم ي
أ
والخداع استنادا ا للفقرة ) (7من المادة ) (43من القانون
رقم ً.3/2000
ثالثا ل  :وحيث إن المستدعي لم يقدم أي بينة على وقوع
الغش والخداع بل وأن أيا ا من شهوده لم ينطق بأي كلمة
تؤيد ما ذهب إليه المستدعي في طلبه ،بل إن المستدعي
نفسه لم يذكر ما أيفيد وقوع الغش والخداع في شهادته
لنفسهً.
رابعا ل  :وحيث إن وكيل المستدعي عرض في مذكرته
الختامية أن هيئة التحكيم خالفت نص المادة ) (23من
القانون رقم ) 2000/(3إل أن هذا العرض لم يكن في محله
كون أنه لم أيقم عليه البينة ولم يعرض ل في لئحة الطلب
ول في شهادات شهود المستدعي ولم يثبت للمحكمة أن
المستدعي طلب من هيئة التحكيم رد إدعاء المدعيً.
خامسا ل  :وحيث إن وكيل المستدعي تابع بتعداد ما رآه
تجاوزا ا من قبل لجنة التحكيم للقانون مثل مخالفتها على حد
قوله للمادة ) ،(39و ) (43فقرة ) (3و ) (27من قانون
التحكيم رقم  3/2000إل أن ما ذكره وكيل المستدعي في
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مذكرته الختامية لم يرد في ملف الدعوى ولم يقدم البينة
عليه المر ترى معه المحكمة أنه لزاما ا عليها طرح جانبا ا
وعدم اللتفاف إليهً.
سادسا ل  :وحيث إنه والحال كذلك فإن طلب الفسخ
واجب الرد موضوعا ا كما أنه واجب الرد شكل ا لتقديمه بعد
المدة القانونيةً.
سابعا ل  :وحيث إن المدة المنصوص عليها في المادة )
 (44من القانون رقم  3/2000انقضت دون الطعن في
قرار التحكيم فأصبح لزاما ا على المحكمة التصديق على
المحكيمين استنادا ا لنص المادة ) (45من ذات القانون
حكم أ
فضل ا على أن المحكمة ترى أن إجراءات التحكيم تمت وفقا ا
للصول المتبعةً.
ثامنا ل  :وحيث إن خاسر الطلب ملزم بالرسوم
والمصاريفً.
لهذه السباب
الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
ثم
بسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكم
حكمت المحكمة برد طلب الفسخ وتصديق أ
المحكيم  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.و ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
حكمين الصادر عن أ
الم ي
أ
و  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.بتاريخ  29/5/2009والمبرز م ض 2/و م2/
واعتباره حكما ا صادرا ا عن هذه المحكمة واجب النفاذ وإلزام
المستدعي بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب
محاماةً.
صدر وأفهم علنا ا بتاريخ 27/6/2010
قاضي الصلح
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مدى مطابقة النموذج لقانون التحكيم
من خلل عرض النموذج ودراسته نجد-:
حكم حسب رؤية وكيل
 - 1أسباب طلب نقض ال أ
المدعي - :
أن القرار مبني على الغش والخداعً.
 - 2أسباب رد القاضي طلب المدعي ،وإقراره حكم
حكمين-:
الم ي
أ
مدعي دعواه :بشهادة الشهود ،وبشهادة
لم أيثبت ال أ
المحكيمين اتخذوا الطرق
المدعي نفسه الذي شهد على أن أ
السليمة في تحكيمهمً.
كما وأن طالب تصديق الحكم أثبت بشهادة الشهود أن
حكمين اتخذوا الجراءات الصحيحة وحسب قانون
الم ي
أ
التحكيم وأن طلبه بعد مرور مدة ثلثين يوم وبمرورها يفوت
حق الطعن استنادا ا للمواد القانونية في التحكيم رقم )(3
لسنة )ً.(2000
فقرر القاضي :رد طلب الفسخ وتأييد طلب التصديق
المحكيمين صادر من المحكمة يجب تنفيذهً.
حكم أ
واعتبار أ
ورؤية القاضي حسب الحيثيات التي ذكرها :أن شروط
صحة التحكيم كانت موجودة من بدء كتابة مشارطة التحكيم
 سند التفاق  -وخلل جلسات التحكيم وتسليم القرار،فإجراءات التحكيم مبنية على أصول وقواعد قانون التحكيم
الفلسطينيً.
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نموذج 2 -
نموذج  -أ -
محككمين
طلب تصديق م
حكم م
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة المركزية بغزة الموقرة
بصفتها محكمة أراضي
في الطلب رقم 892/95
المستدعي ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /
وكيله المحامي ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /
المستدعى ضده ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /من رفح وعنوانه:
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.

محككمين
موضوع الطلب  /تصديق م
حكم م
تفاصيل الطلب
 - 1حيث إنه بتاريخ  25/8/1995وفي ديوان
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.تم التفاق فيما بين المستدعي
والمستدعى ضده على إحالة موضوع الخلف القائم فيما
بينهما للتحكيم والخاص بإدعاء المستدعى ضده بأن له
دونمي أرض مرهونة لدى المستدعي ،وقد اختار طرفا
مستدعى ضده كل ا من الشيخ
النزاع التحكيم المستدعي وال أ
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.والشيخ  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.والشيخ
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.وقد أصبح السيد  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /كفيل ا
للمستدعى ضده )الطرف الول( والسيد ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /
كفيل ا للمستدعي )الطرف الثاني( وذلك بموجب سند
التحكيم المنظم والمؤرخأ في 25/8/1995م وقد تم التوقيع
عليه من قكأبل المستدعي والمستدعى ضده وبتوقيع كفيليهما
وفي حضور الشهود الموقعين على سند التحكيم على أن
محكمين من طرفي
يكون القرار الذي سيصدر من قكأبل ال أ
ملزما ا لهما ولكفيليهماً.
التحكيم أ
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 - 2وبتاريخ 5/9/1995م وفي جلسة علنية وبحضور كل
من طرفي التحكيم المستدعي والمستدعى ضده وكفيليهما
المحكيمون قرارهم
وبحضور جمع أهل الخير والصلح أصدر أ
بعد دراسة الخلف من كل جوانبه وبتدقيق بينات كل
مستدعى ضده ل يحق
الطرفين قضت لجنة التحكيم بأن :ال أ
له مطالبة والد المستدعي أثناء حياته ول أولده ول ورثته بعد
مماته بأرض بحجة الرهن( هذا مما ل يدع مجال ا للشك بأن
قرار التحكيم قد جاء سلمياا ،ومعافى من أي عيب ومطابقا ا
لصول وقواعد التحكيم  ً.ً.ً.وعمل ا بالقانون
) (ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ولكل ما ذكرناه من أسباب ولما
سنذكره أثناء نظر الطلب نلتمس من المحكمة الموقرة ما
يلي-:
أ  -تبليغ المستدعى ضده صورة عن هذا الطلبً.
ب  -جلب المستدعى ضده للمحكمة وتعيين جلسة
لنظر الطلبً.
حكمين واعتباره
الم ي
حكم أ
ج  -إصدار القرار بتصديق أ
حكما ا صادرا ا من هذه المحكمة طبقا ا للقانونً.
د  -تضمين المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف
وأتعاب المحاماةً.
وتفضلوا بقبول فائق الحترامً.
وكيل المستدعي
تحريرا في 5/12/1995م
تصريح مشفوع بالقسم
أنا الموقع أدناه  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /أقسم بالله العظيم
بأن ما جاء أعله صحيح حسب معرفتي واعتقاديً.
معطي التصريح
المحامي
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نموذج  -ب -
محككمين
طلب فسخ م
حكم م
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة المركزية بغزة
في الطلب رقم 828/1998
المستدعي  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /من رفحً.
وكيله المحامي ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /
المستدعى ضده  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /من رفح عنوانه
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.

نيابة عن والده /
محككمين.
الموضوع  /طلب فسخ م
حكم م
التفاصيل
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.

 - 1بتاريخ 5/9/1995م ً.أصدرت لجنة الصلح برفح
والمكونة من الشيخ  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.والشيخ ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
والشيخ  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.قرار تحكيم بخصوص قطعة أرض
تبلغ مساحتها دونمين تقع ضمن أراضي منطقة رفح وذلك
بأن حرم قرار التحكيم المستدعي من ملكيته لقطعة الرض
المذكورة وتمليكها للمستدعى ضده بدون وجه حقً.
 - 2لقد جاء قرار التحكيم مجحفا ا بحق موكلي لمخالفته
لصول التحكيمً.
 - 3إن المستدعي متمسك بحقه في فسخ قرار
التحكيمً.
لذلك أتقدم بهذا الطلب وفيه ألتمس ما يلي- :
 - 1تبليغ المستدعي ضده صورة عن هذا الطلب
ومرفقاتهً.
 - 2تعيين جلسة وإصدار الحكم بفسخ قرار التحكيم
الصادر بتاريخ 5/9/1995مً.
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 - 3تضمين المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف
وأتعاب المحاماةً.
وتفضلوا بقبول فائق الحترامً.
تحريرا ا في 18/11/1995م
المحامي الوكيل
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تصريح مشفوع باليمين
أنا الموقع أدناه  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /أقسم بالله
العظيم أن ما جاء بطلبي أعله صحيحً.
معطي التصريح
المحامي
نموذج  -ج -
قرار المحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة المركزية بخان يونس
في الطلب رقم  828/95المقابل له  446/97م خأ
أمام السادة القضاة
 - 1الستاذ  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :رئيسا ا
 - 2الستاذ  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :عضوا ا
 - 3الستاذ  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :عضوا ا
وسكرتارية ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :
المستدعي  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :وكيله المحامي /
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.

المستدعى ضده :
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.وكيله المحامي ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /
محككمين
موضوع الطلب  :فسخ م
حكم م
تاريخ اليداع 18/11/95 :
جلسة يوم 31/1/2000 :
الحضور  :حضر وكلء الطرفين
القرار
تحصل واقعة الدعوى في أن المستدعي /
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.قد تقدم لهذه المحكمة بالطلب الراهن
والذي تسجل تحت رقم  828/95عن طريق وكيله المحامي
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /مختصما ا فيه المستدعى ضده /
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.

273

نيابة عن والده :

التحكيم الشرعي بين
النظرية والتطبيق

طالبا ا

 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.نيابة عن والده /
المحكيمين وقال شرحا ا لطلبه أنه بتاريخ 5/9/95
حكم أ
فسخ أ
أصدرت لجنة الصلح برفح والمكونة من ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /
و  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.و  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.قرار تحكيم بخصوص
قطعة أرض مساحتها دونمين تقع ضمن أراضي رفح وذلك
بأن حرم المستدعي من ملكيته لقطعة الرض المذكورة
وتمليكها المستدعى ضده بدون وجه حق وأن قرار التحكيم
مجحفا ا بحق موكله لمخالفة أصول التحكيم وأن المستدعي
يتمسك بحقه في فسخ قرار التحكيم وطالب في نهايته
بفسخ قرار التحكيم المذكور مع تضمين المستدعى ضده
بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماةً.
وحيث إن المستدعى ضده في الطلب المذكور تقدم
مختصما ا المستدعي في الطلب
بالطلب رقم  892/95أ
محكمين وقال شرحا ا
المذكور طالبا ا فيه تصديق حكم ال أ
لطلبه أنه بتاريخ  25/8/95تم التفاق بين الطرفين على
حكمين الشيخ /
إحالة الخلف القائم بينهما للمأ ي
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.والشيخ  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /بكفالة الكفلء
المحكيمون حكمهم بعد دراسة
وأنه بتاريخه  5/9/95أصدر أ
الخلف من جميع جوانبه والقاضي بأن المستدعى ضده ل
يحق له مطالبته لوالد المستدعي أثناء حياته ول أولده ول
ورثته بعد مماته بأرض بحجة الرهن وأن قرار التحكيم قد
جاء سليما ا ومعافى من أي عيب ومطابقا ا لصول التحكيم
المحكيمين واعتباره حكما ا
وانتهى إلى طلب تصديق حكم أ
صادرا ا من المحكمة طبقا ا للقانون وتضمين المستدعى ضده
بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماةً.
وحيث إن المدعي قد كرر ما جاء في لئحة طلبه بينما
كرر المستدعى ضده ما جاء في طلبهً.
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
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وحيث إن المحكمة وقد شرعت في سماع البينة فقد
أشهد المستدعي في طلب الفسخ على مدعاة ك ل
ل من /
حكمين( ،و ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
الم ي
) ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.أحد أ
)كفيله( ،وشهد لنفسه ومن ثم ختم بيناتهً.
وحيث إن المستدعى ضده )المستدعي في طلب
التصديق( فقد أشهد كل من الشيخ ) ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /أحد
حكمين( و  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.والشيخ ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /
الم ي
أ
حكمين( ،والشيخ ) ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /المساح(
الم ي
)أحد أ
وشهد المستدعى ضده لنفسه ومن ثم اختتم بيناتهً.
وحيث إن شاهد المستدعي الول الشيخ /
محكمين( قرر أنه يعرف الطرفين
) ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.أحد ال أ
وأنه قام بالتحكيم بينهما بخصوص قطعة أرض وأن جلسات
التحكيم استمرت حوالي خمس جلسات بما فيها المعاينة
وأنه أصدر قراره بعد ذلك وأبرز قرار التحكيم مبرز م 1/وأنه
استدعى الشهود واستمع لقوالهم وأن جميع ما اعتمدوا
عليه في التحكيم موجود في ملف التحكيم وأن القياسات
أجريت بمعرفة شخصين من بلدية رفح مرتين والمرة الثانية
كانت بوجود جميع الطراف وشهد ثانيهما ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
حيث قرر أنه يعرف أطراف التحكيم وأنه حضر الجلسات
المحكيمين استمعوا للشهود
وكان كفيل ا للمستدعي وأن أ
وأجروا القياسات اللزمة وبعدها أصدورا حكمهم وأن
حكمين ناس محترمون وأنهم استمعوا للشهود وللطراف
الم ي
أ
وللمساحين وأنه لم يلحظ أي تحيز إلى أي طرف إطلقا ا
وشهد المستدعي لنفسه حيث قرر أنه قد اتفق مع
المستدعى ضده على إحالة النزاع للتحكيم حيث ذهبا إليهم
حكمون على رقبة الرض
الم ي
وأن كل واحد قال حجته وخرج أ
وأجروا القياسات في غيابه حيث إعترض عليهم ثم عادوا
مرة أخرى وأجروا القياسات بحضوره وأنه طلب من
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حكمين أن يحضر الطرف الخر مستندا ا بإبطال سند
الم ي
أ
الرهن المبرز منه وبالمناقشة قرر أنه ويقع على سند التحكيم
والتزم به على أساس أن يكون بالحق وأن الناس الذين
جلس لديهم ناس عاطلون وأنه ل يطعن في أخلقهم وأنهم
المحكيمين وبهذا القدر اختتم
ظلموه وأنه ل يعرف أ
المستدعي ببيناتهً.
وحيث إن شاهد المستدعى ضده الشيخ /
محكمين( حيث شهد بما ل يخرج عن
) ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.أحد ال أ
محكم الشيخ  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /وشهد ثانيهم
شهادة زميله ال أ
 ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.بأنه هو الذي كتب سند التحكيم بين
الطرفين ووقعا عليه بحضوره وكل واحد كان له كفيل وأن
الجميع قد حضروا مجلس العقد وشهد ثالثهم الشيخ /
حكمين( حيث شهد بما ل يخرج عن
الم ي
) ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.أحد أ
شهادته للمستدعي وشهد رابعهم ) ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.المساح(
والذي قرر أنه يعمل مساحا ا في بلدية رفح وأنه أأستدعي من
بل كل من الشيخين  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /و ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
قك أ
متنازع عليها بين الطرفين مرتين
حيث قام بقياس الرض ال أ
الولى في غير حضور  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.المستدعي ،والثانية
بحضوره بنااء على طلبه ونظم خريطة بالموقع أبرزت م ض/
محكيمين وأخذ أجرته منهم وشهد
 4وأنه أ
سألم الخريطة لل أ
المستدعى ضده لنفسه حيث قرر بما يوافق ما جاء في
لئحة طلبه وبهذا القدر اختتم المستدعى ضده بيناتهً.
وحيث إن المحكمة قد حجزت الطلبات للدراسة وإصدار
القرار وسمحت لوكلاء الطرفين بتقديم مذكرة دفاع ختاميةً.
وحيث إن المحكمة وبعد الطلع على طلبي الفسخ
والتصديق والستماع إلى شهود الطرفين والطلع على
محكمين
المبرزات وعلى المذكرات الختامية ترى أن أ
حكم ال أ
قد جاء سليما ا وموافقا ا للصول إذ أنه استند إلى مشارطة
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المحكيمين قد استمعوا
التحكيم الموقعة من الطرفين وأن أ
لقوال الطرفين واطلعوا على مستنداتهم وعاينوا الرض
موضوع النزاع في حضورهم وأجروا القياسات اللزمة
بواسطة أرباب الخبرة من المساحين ومن ثم أصدروا
حكمهم بالاتفاق وأن أحد من شهود المستدعي في طلب
حكمين أو في سمعتهم المر
الم ي
الفسخ لم يقدح في سلوك أ
الذي يكون معه المستدعي في طلب الفسخ غير محق في
طلبه مما يتعين معه رد طلبه ومن ثم الحكم للمستدعى
ضده )المستدعي في الطلب رقم  (892/95بتصديق قرار
التحكيم الوارد في المبرز م 1/واعتباره حكما ا صادرا ا عن
هذه المحكمة واجب النفاذ مع إلزام المستدعي في طلب
الفسخ بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماةً.
رئيس المحكمة
عضو
عضو
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مدى مطابقة النموذج ) (2لقانون التحكيم
من خلل عرض النموذج ودراسته نجد-:
حكم حسب رؤية المدعي )وكيله(-:
 - 1أسباب طلب نقض ال أ
مجحف بحق المدعي الطالب بفسخ قرار
أ  -أن القرار أ
حكمينً.
الم ي
أ
المحكيمين مخالف لصول التحكيمً.
ب  -قرار أ
 - 2أسباب رد القاضي طلب المدعي )طالب الفسخ(،
حكمين وتصديقه-:
الم ي
حكم أ
وإقراره أ
أ  -لم أيثبت المدعي )طالب الفسخ( بأن القرار مخالف
لصول التحكيمً.
حكمين ومدحوا
الم ي
ب  -شهوده شهدوا :بحسن سمعة أ
سلوكهمً.
وقرار التحكيم جاء سليما ا ومطابقا ا لصول التحكيم
وإجراءاته بنااء على-:
أ  -بتوثيق عقد اتفاق التحكيم ومشارطته بتوقيع
الطرفين والكفلء والشهودً.
ب  -الستماع إلى أقوال الطرفين والطلع على
بيناتهمً.
ج  -الستماع إلى شهادة الشهود أمام الطرفينً.
د  -معاينة الرض محل النزاع وبحضور الطرفينً.
هـ -إحالة القياسات إلى الخبراء :المساحينً.
المحكيمين أو
و  -لم يقدح أحد من الشهود في سلوك أ
سمعتهمً.
لما أذكر من أسباب قرر القضاة :رد طلب الطالب
بالفسخ ،وأيدوا طلب طالب تصديق قرار التحكيم واعتباره
حكما ا صادرا ا عن المحكمة ،وأوجبوا نفاذهً.
فرؤية القضاة كانت حسب الحيثيات والسباب
المذكورة ،ولن شروط صحة التحكيم وإجراءاته من بدء
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المشارطة وعقد اتفاق التحكيم والستماع إلى بينات
الطرفين وشهادة شهودهم كانت متحققة حيث إن
حكمين عمدوا إلى تنفيذها وأسندوا المر إلى أهله
الم ي
أ
بالستعانة بالخبراء من أهل الصنعة ،ثم أقروا قرارهم وقاموا
بتسليمه للطرفين حسب الصول والقواعد المقررة بقانون
التحكيم الفلسطينيً.
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المبحث الثاني
محكيمين
نماذج من أحكام صادرة من أ
لم تقرها المحاكم النظامية وقررت فسخها
 أسباب طلب الفسخ حسب رؤية المدعي أو وكيلهً. أسباب موافقة القاضي للمدعي في النقض  -الفسخً. مدى رؤية القاضي وموافقته لسباب النقضً.نموذج - 1 -
محككمين
طلب فسخ م
حكم ال م
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الستئناف العليا بغزة
في الستنئاف الحقوق رقم 179/2001
أمام السادة القضاة :المستشار  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.رئيسا ا
وعضوية المستشارين  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.و ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
وسكرتاريةً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :
السمتأنف ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :
المستأنف ضده ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :
الحكم المستأنف :هو الحكم الصادر في الطلب رقم )
 (95/2001بتاريخ  7/5/2001عن المحكمة المركزية بخان
محكيمين المرفق بالوراق
يونس والقاضي بتصديق حكم ال أ
واعتباره حكما ا صادرا ا عن هذه المحكمة واجب النفاذً.
تاريخ تقديمه16/6/2011 :
جلسة يوم :الحد 9/9/2001
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القرار
بعد الطلع على الوراق والستماع للمرافعة والمداولة
قانونااً.
وحيث إن الستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو
مقبول شك ا
لً.
وحيث إن الحكم صادر عن المحكمة المركزية بخان
يونس بتاريخ  7/5/2001بالطلب رقم  95/2001والقاضي
حكما ا
بتصديق حكم أ
المحكيمين المرفق بالوراق واعتباره أ
صادرا ا عن هذه المحكمة واجب النفاذً.
وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبول ا لدى المستدعى ضده
)المستأنف( فبادر إلى تقديم هذا الستئناف لدى هذه
حكم المستأنف خالف القانون وقواعد
المحكمة بدعوى أن ال أ
العدالة وجانب الصواب لن المحكمة المركزية نظرت
الطلب  95/2001دون اللتفات إلى سلمة الجراءات التي
حددها القانون كما أنها أخطأت في تطبيق القانون إذ كان
يتوجب على المحكمة أن ترد الطلب المذكور أو ترجئ
النظر فيه لنقص الشعار وطالب في الختام بقبول
متسأنف
الستئناف شكل ا وفي الموضوع بفسخ ال أ
حكم ال أ
وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف القانونيةً.
وحيث إنه بيوم الجلسة المحددة لنظر هذا الستئناف
كرر المستأنف ما جاء بلئحة الستئناف وطالب بإجابة
طلباته الواردة بها وأبرز مذكرة مكتوبة طالبا ا اعتبارها دفاعا ا
لهً.
حكم محكمة أول
وحيث إن المستأنف ضده قرر أن أ
درجة جاء سليما ا ومطابقا ا للقانون وأن المستأنف لم يقدم
حكمين طبقا ا للقانون وخلل المدة التي
الم ي
طلبا ا لفسخ حكم أ
حددها القانون وبالتالي طالب في الختام برد الستئناف
وتأييد الحكم المستأنفً.
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وحيث إن المحكمة وبعد الطلع على الوراق اتضح لها
محكمين طبقا ا
أن المستأنف لم أيقدم طلبا ا لفسخ حكم ال أ
للقانون وبالتالي فإن الستئناف الراهن قد بات في غير
مستأنف في شيء ،المر
محله ولم ينل من سلمة المحكم ال أ
مستأنفً.
الذي يتعين معه رفض الستئناف وتأييد الحكم ال أ
وحيث إن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوىً.
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فلهذه السباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الستئناف شكل ا وفي الموضوع
مستأأنف مع إلزام المستأكنف بالرسوم
برفضه وتأييد الحكم ال أ
والمصاريف ومبلغ خمسون شيكل أتعاب محاماة صدر ي
ً.9/9/2001
رئيس
عضو
عضو
مدى مطابقة النموذج لقانون التحكيم
من خلل دراسة النموذج نجد:
المحكيمين
حكم أ
 – 1أسباب طلب الفسخ لحكم تصديق أ
مستأنف-:
)استئنافه( حسب رؤية ال أ
أ – الحكم مخالف للقانون وقواعد العدالةً.
المحكيمين غير سليمةً.
ب – إجراءات أ
حكم
مستأكنف وتأييد ل أ
 – 2أسباب رد القضاة طلب ال أ
المحكمة:
حكمون في التحكيم سليمة
الم ي
أ – الجراءات التي اتبعها أ
ومطابقة لصول قانون التحكيمً.
مستأكنف مخالف للقانون لم أيقدم طلب فسخ
ب  -ال أ
المحكيمين خلل المدة المحددة قانونيااً.
قرار أ
رؤية القضاة مطابقة لنصوص القانون وتنفيذا ا لنص
المادة  -:44أيقدم طلب الطعن في قرار التحكيم إلى
المحكمة المختصة خلل ثلثين يوما ا من اليوم التالي لتاريخ
صدور قرار التحكيم إن كان وجاهيا ا وإل فمن اليوم التالي
لتاريخ تبليغهً.
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نموذج - 2 -
محككمين
تأييد م
حكم لفسخ قرار م
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الستئناف العليا بغزة
في الستئناف رقم 129/1998
أمام السادة القضاة :المستشار ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /رئيسا ا
وعضوية المستشارين  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /و ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
وسكرتارية ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :
المستأكنفً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :
المستأأنف ضدهً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :
مستأأنف :القرار الصادر بتاريخ  17/5/98عن
الحكم ال أ
محكمين
المحكمة المركزية بغزة والقاضي بفسخ حكم ال أ
الصادر بتاريخ  19/5/94في الطلبين رقم 297/94 ،99/94
ورد الطلب رقم ً.85/94
تاريخ تقديمه19/9/1998 :مً.
جلسة يوم :الثلثاء 26/1/99مً.
القرار
حيث إن وكلء الطرفين أقروا في مرافعتهم أن سند
التحكيم لم أيوأقع من كافة الطراف وحيث إن المحكمة
المركزية استعملت صلحيتها في فسخ قرار التحكيم
للسباب والحيثيات التي قام عليها حكمها فإن حكمها يكون
جديرا ا بالتأييد دون حاجة لضافة أسباب جديدةً.
لما كان ذلك فقد بات القرار المستأنف واجب التأييدً.
وحيث إن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الستئنافً.
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فلهذه السباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الستئناف شكل ا وفي الموضوع
مستأكنف بالرسوم
برفضه وتأييد الحكم المستأأنف وإلزام ال أ
والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة صدر وأفهم علنا ا في
26/1/1999مً.
رئيس المحكمة
عضو
عضو
مدى المطابقة لقانون التحكيم
من خلل الدراسة للحكم نجد-:
حكم المحكمة وقرار
مستأكنف نقض أ
 - 1أسباب طلب ال أ
حكمين-:
الم ي
أ
يتذرع المستأنف ومن خلل سياق النموذج  -بأن قرار
حكمين مخالف لصول التحكيم وأن له الحق في الطعن
الم ي
أ
لحد السباب الواردة في مادة ) (43من قانون التحكيم
الفلسطينيً.
 - 2أسباب رد القضاة طلب المستأنف وتأييد حكم فسخ
قرار المحكمين-:
مستأكنف والمستأأنف ضده بأن سند التحكيم لم
إقرار ال أ
ي على
أيوأقع من كافة الطراف ً.وبذلك يكون قرار التحكيم أبن ي
إجراءات غير سليمة ومخالفة لقانون التحكيم الفلسطينيً.
والسأند القانوني للقضاة :مادة ) (5فقرة ) (3نصها-:
يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ا إذا تضمنه محرر وقعه
الطرفان وتضمنه ما تبادله من رسائل أو برقيات أو غيرها
من وسائل التصال المكتوبةً.
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نموذج - 3 -
محككمين
محككمين لساءة سلوك ال م
فسخ حكم ال م
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الستئناف العليا بغزة
في الستئناف الحقوقي رقم 155/98
أمام السادة القضاة :المستشار ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /رئيسا ا
وعضوية المستشارين  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. /و ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
وسكرتارية ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :
المستأكنفً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :
المستأأنف ضدهً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً. :
مستأأنف :هو الحكم الصادر من المحكمة
القرار ال أ
محكمين(
المركزية في الطلب رقم ) 139/93تصديق أ
حكم أ
ورد الطلب رقم ) (32/94بتاريخ 18/6/98
تاريخ تقديمه7/11/98 :
جلسة يوم :الحد 26/9/99
القرار
حيث إنه بعد الستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق
الوراق ترى المحكمة-:
أو ل
ل :إن إجراءات التحكيم لم تكون موافقة للصول
القانونية ذلك أن هيئة التحكيم لم تجتمع بكاملها في معظم
جلسات التحكيم ،وأن قرار التحكيم قد أعده كاتب محاضر
المحكيمين،
الجلسات دون مشاورات ومداولت مسبقة بين أ
مرجح  -في مكان عمله
محكم الول  -ال أ
ووقعه ال أ
بالمستشفى دون أن يقرأه وأن ورود عبارة إجماع
حكمين على هذا القرار يخالف الحقيقة والواقعً.
الم ي
أ
ثانيلا :إن هيئة التحكيم اعتمدت إيصال الطرف الول
دون بحث الوراق التي ادعاها الطرف الثاني وعدم اعتبار
ورقة الحساب المقدمة منه والتي شهد المحكم أنها بحوزته
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وعدم الطلع كافة الحسابات بين الطرفين من واقع
تسجيلتهما في دفاترهما التجارية باعتبارهما من التجار،
التي يوجب عليهم القانون إعدادهاً.
وقد اعترف كل طرف بوجود حسابات لديه وأنه تم
إصدار القرار دون الطلع عليهاً.
محكمين حول قرار التحكيم بعد توقيعه،
ثالثلا :اختلف ال أ
المحكيم أنه حصل بينهم خلف بعد توقيع القرار
إذ شهد أ
وطلبوا تمزيقه ،ووجود أمور خارجية غير واضحة بين
كم الولً.
مح ك
الطرفين كما شهد به ال أ
وحيث إنه لما فات ترى المحكمة إلغاء الحكم المستأنف
مستأأنف ضده
الم ي
وبالتالي :فسخ حكم أ
حكمين مع إلزام ال أ
بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماةً.
فلهذه السباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا ا بقبول الستئناف شكل ا وفي
مستأكنف ضده
مستأنف وإلزام ال أ
الموضوع بإلغاء الحكم ال أ
بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماةً.
صدر وأفهم علنا ا في ً.26/9/1999
رئيس المحكمة
عضو
عضو
مدى مطابقة النموذج لقانون التحكيم
من خلل عرض النموذج نجد:
 - 1أسباب طلب النقض-:
إجراءات التحكيم مخالفة لصول التحكيم ،ولساءة
حكمين وذلك من خلل-:
الم ي
سلوك أ
أ  -لم تجتمع هيئة التحكيم كاملة في معظم جلسات
التحكيمً.
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ب  -عدم اتفاق هيئة التحكيم على القرار وتم التوقيع
قبل وبدون مشاورات بينهم على القرارً.
المحكيمين لبعض مبرزات أحد المحتكمين
ج  -إهمال أ
المحكيمً.
وعدم إطلعهم عليها وهذا يعتبر إساءة في سلوك أ
د  -عدم إطلع الهيئة على بعض الحسابات التي أغفلها
محكمين مبنيا ا
كل واحد من الطرفين عنده مما يجعل قرار ال أ
على الغش والخداعً.
المحكيمين لن
حكم أ
لذلك فإن القضاة قرروا فسخ أ
المحكيمين
قرارهم مبني على الغش والخداع ولساءة سلوك أ
أثناء جلسات التحكيم ووقت توقيع القرار وبعده فهو مخالف
لصول التحكيم في الجراءات واستند القضاة على فقرتين
مادة -:43
 - 1فقرة ) (5نصها :إساءة السلوك من قبل هيئة
التحكيم أو مخالفتها لما اتفق عليه الطراف من تطبيق
قواعد قانونية على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق
التحكيم أو موضوعهً.
 - 2فقرة ) (7نصها :إذا استحصل على قرار التحكيم
بطريق الغش أو الخداع ما لم يكن قد تم تنفيذ القرار قبل
اكتشاف الغش أو الخداعً.
وقد جاء في شرح هذه الفقرة :قد يحصل أحد الطراف
على قرار التحكيم نتيجة بينة مضللة لهيئة التحكيم وتكون
هذه البينة هي الساس أو أحد السس التي أبني عليها قرار
التحكيم ً.(1)ً.ً.ً.

1

((

شرح قانون التحكيم للمحامي  /ناظم محمد عويضة ص ً.158
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الخاتمة والتوصيات ونتائج البحث
التحكيم الشرعي في ظل يقظة الشعوب نحو
المطالبة بتطبيق الشريعة السلمية ضرورة لحفظ البلد
والعباد ،ومن المسائل التي يجب أن نحرص على إظهار
أحكامه الشرعية ،وبعد هذه الدراسة والبحث فقد توصلت
إلى النتائج التية:
 التحكيم وسيلة قديمة لفض النزاعات عند العربوغيرهم قبل ظهور السلم الذي أقره وأثبت
مشروعيته بالكتاب والسنة والجماع وعمل السلف
وأقر بعض صور التحكيم التي كانت في الجاهلية وهذب
أحكامهاً.
 القانونيون المعاصرون واللجنة القانونية في المجسالتشريعي الفلسطيني يدركون أهمية التحكيم في
تسوية النزاعات بين مجتمعاتهم فعمدوا إلى سن
قانون التحكيم وإنشاء المؤسسات والمراكز القانونية
المعنية في التحكيم والمتخصصة في الفروع الحياتيةً.
 ل يجوز التحكيم مطلقا ا في المواضيع المتعلقة بالحقالخالص لله كالحدود ،والواجبة حقا ا لله مثل :حد الزنا
والسرقة ،أما ما فيها حق لله وحق النسان كحد
القذف وما يغلب فيها هو حق المكلف كالقصاص
والتعزير من حق القضاة ليس للمحكم النظر فيها ،وإن
حكما ا ل ينفذ قراره فيهاً.
الم ي
أصدر أ
حكم حق أ
حكم ما أيشترط في القاضي ،والتحكيم
الم ي
 يشترط في أفرع من فروع القضاء أقل منه مرتبةً.
 الراجح من أقوال الفقهاء :إباحة التحكيم مع وجودالقاضي وفي كافة المجالت الحياتية وأيستثنى ما
ذكرناه من حق الله وما غلب فيه الحق العامً.
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-

-

-

-

-

-

-

التحكيم اتفاق وعقد برضاء الخصوم على اختيار
المحكيمين وعلى موضوع النزاعً.
المحكيم أو أ
أ
المحكيمين لزم التنفيذ إذا كان
القرار الصادر عن أ
مستوفي شروط الصحةً.
المحكيم
محتكمين )الخصوم( على أ
رضاء وموافقة ال أ
وعلى موضوع النزاع :شرط لزم لصحة التفاق على
التحكيم قبل الشروع بالتحكيم وأثناء جلسات التحكيم
وحتى نهايتهً.
ح م
كم،
للمحتكم الرجوع عن التحكيم بعد تولية أ
المحكيم ال أ
وللمح ي
حكم إذا تيقن بأن أحد
كم المتناع عن إصدار ال أ
محتكمين أقالهً.
ال أ
إثبات اتفاق التحكيم بين الخصوم على موضوع النزاع
مح ي
كم بالكتابة مسألة اجتهادية ل يمنع السلم بالخذ
وال أ
بهاً.
حكم المستوفي
الم ي
ل يحق للقاضي نقض حكم أ
حكم
الشروط ،التام الركان ،إل من حيث أينقض أ
القاضي لمخالفته النص والجماعً.
محتكمين ،ول يتجاوز
حكم أ
أ
المحكيم ل يتعدى إلى غير ال أ
حكم المخول
الم ي
موضوع التحكيم فصلحيات وسلطات أ
متفق عليه فقطً.
محتكمين والموضوع ال أ
بها هي :ال أ
المحكيمين الشرعيين ل ينفذ إل إذا صدر باتفاق
حكم أ
أ
المحكيمين على قرار ،خلفا ا لقانون التحكيم
أ
الفلسطيني الذي يعتبر الترجيح في الحكام ويعتبر
مرجحً.
الم ي
وترية عدد أ
حكمين إذا تعددوا ،أو تعيين أ
امتناع بعض الناس عن التوجه إلى التحكيم الشرعي
حكمين
الم ي
وعدم تنفيذ الحكام الشرعية الصادرة عن أ
الشرعيين أيعتبر نكول وانصراف عن تطبيق الشريعة
السلميةً.
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-

-

المحكيم بآداب التحكيم المنصوص عليها والتي
التزام أ
قررها الفقهاء ،عند قأأبول التحكيم وخلل جلسات
التحكيم ،وعند إصدار الحكم يجعل للتحكيم هيبته
وأيظهر سماحة السلم وعدالتهً.
ما تضمنته أقوال الفقهاء من أحكام في التحكيم أتعتبر
من أأسس وأنظم ومبادئ التحكيم في الشريعة
السلميةً.
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التوصيــــــــــــــــــــــــــات
-

-

-

-

-

-

المجتمعات السلمية التي تنادي بتطبيق أحكام
الشريعة السلمية ل منفذ لها إل التوجه إلى لجان
محكمي التحكيم الشرعي في حل نزاعاتهمً.
و أ
حكم التنزه عما في أيدي الناس وخاصة
الم ي
على أ
محتكمين ،لحفظ نفسه من الوقوع في الرشوة
ال أ
ويحفظ نفسه عن مواطن التهمةً.
حكم اللتزام بعدم إبداء الرأي في القضية
الم ي
على أ
مفتين وطلب العلم
المعروضة إليه للتحكيم ،وعلى ال أ
التوقف عن هذه المسائل منعا ا للفوضى في الراء
الفقهيةً.
حكم تجنب نواقض قرار التحكيم المنصوص
الم ي
على أ
عليها في قانون التحكيم الفلسطيني وغيره من
القوانين ،فإجراءات التحكيم ومحل الطعن التي نص
عليها القانون الفلسطيني للتحكيم ل تتعارض مع
الصول الشرعية وغالبها أمور تنظيمية تضبط خطوات
التحكيم ،فضل ا بأن عدم اللتزام بقوانين التحكيم
حكم
المعمول بها لدى المحاكم يؤدي إلى فسخ ال أ
وتضييع الوقات على الخصومً.
على طالب العلم الشرعي الذي ل تتوفر فيه شروط
التحكيم ول يوجد لديه الكفاءة على التحكيم المتناع
عن قبول التحكيم حفاظا ا على شخصه وعلى حقوق
الناس ومنعا ا للتقول على طلب العلم ولمنع الطعن
بالسلم واتهامه بالقصور في حل قضايا النسانيةً.
على المشرع الفلسطيني إعادة النظر بالتوضيح
والبيان للفقرة رقم ) (3من مادة ) (4لقانون التحكيم
الفلسطيني رقم ) (3لسنة  ،2000وأن أيعيد النظر في
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المحكيم توفر أي وصف
مادة ) (9التي لم تشترط على أ
بالعلم والدراية بالتحكيمً.
 على المشرع الفلسطيني سن نصوص قانونية يتميزحكم لحمياته تمنع المتطفلين عن التعرض له
الم ي
فيها أ
المحكيم الجتماعية ولما أيقدم من
بأي سوء لمكانة أ
خدمات للناس ولتضحيته بوقتهً.
المحكيم
 على المحاكم الشرعية إلزام المحتكمين بقرار أالثقة وإن لم يكن قراره صادرا ا من غير إحالة المحكمة
خلع أو الطلق أو
أو من جهة القاضي سواء في ال أ
حكم صادرا ا حسب
الم ي
حكم أ
النفقات وغيرها ،وإذا كان أ
الصول الشرعية في التحكيمً.
 على طلب العلم الشرعي إبراز أحكام التحكيمللتعرف على الجراءات الشرعية مع حثهم وترغيبهم
في تطبيق الشريعة السلمية في إنهاء خصوماتهم
ومعاملتهم لما فيه من إظهار شعائر الدينً.
 أن يسعى العلماء الشرعيين إلى تحقيق العدالة ،وعلىوجه الخصوص العاملين في مجال التحكيم والعمل
على التفاق على مجموعة منهم كلجنة استشارية
استئنافية عند الطعن في أحكامهم ،وعلى أن تتوفر
في أفراد هذه اللجنة التقوى والعلم والخبرة وقولة
الحق ،وأن تكون هذه اللجنة في كل مدينة أو محافظةً.
ختاما ا  /أدعو الله العلي القدير أن أيلهمنا رشدنا وكافة
المسلمين بالخذ بكتاب الله وسنة رسوله محمد  وآخر
دعوانا الحمد لله رب العالمينً.
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المراجــــــــــــــع
القرآن الكريمً.
أول ل :
المعجم المفهرس للفاظ القرآن الكريمً.
ثانيا ل  :كتبر التفسير:
) (1أحكام القرآن لبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي – 468
543هـ تحقيق /علي محمد البجاوي دار الجيل بيروت لبنان 1408هـ -
1988مً.
) (2أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  :تأليف الشيخ  /محمد المين بن
المختار الجكني الشنقيطي المتوفى 1313هـ  -دار الحديث – القاهرة-
الناشر /مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة 1426هـ 2006 -مً.
) (3تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار  :تأليف المام السيد /
محمد رشيد رضا 1865م – 1935م ،خرج أحاديثه وشرح غريبه/
إبراهيم شمس الدين – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان الطبعة
الثانية 1426هـ 2005 -مً.
) (4تفسير القرآن العظيم  :للمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء
إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي – دار المعرفة للطباعة والنشر
بيروت – لبنان – دار إحياء التراث العربي ش سوريا بناية درويش
بيروت 1388هـ 1969 -مً.
) (5تفسير آيات الحكام  :أً.د ً.القصبي محمود زلط نائب رئيس جامعة
الزهر سابقاا ،الناشر  /دار المجد للثقافة والعلوم – طنطا – جً.مً.ع
الدار العالمية للنشر والتوزيع – السكندرية – جً.مً.ع 1428هـ -
2008مً.
) (6تفسير آيات الحكام  :أ ً.الشيخ  /محمد علي السايس – مطبعة محمد
علي صبيح وأولده 1373هـ 1953 -مً.
) (7تفسير البيضاوي ،المسمى  :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  :تأليف
القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي
البيضاوي المتوفى 791هـ ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان – الطبعة
الولى 1408هـ 1988 -مً.
) (8تفسير الخطيب الشربيني ،المسمى  :السراج المنير في العانة على
معرفة معاني كلم ربنا الحكيم الخبير  :تأليف المام الشيخ  /محمد بن
أحمد الخطيب الشربيني المصري المتوفى 977هـ ،خرج آياته وأحاديثه
وعلق حواشيه  /إبراهيم شمس الدين – منشورات دار الكتب العلمية –
بيروت – لبنان الطبعة الولى 1424هـ 2004 -مً.
) (9تفسير الطبري )جامع البيان من تأويل القرآن(  :لبي جعفر محمد بن
جرير – دار الحديث – القاهرة – سنة الطبع 1431هـ 2010 -مً.
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) (10تفسير القرطبي )الجامع لحكام القرآن(  :لبي عبدالله محمد بن أحمد
النصاري – الطبعة الثانية 1372هـ 1952 -مً.
) (11التفسير الكبير تفسير فخر الدين الرازي المشهور  :بالتفسير الكبير
ومفاتيح الغيب  :للمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلمة ضياء
الدين عمر المشتهر بخطيب الري 604 – 544هـ  -دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع – الطبعة الولى 1401هـ 1981 -مً.
) (12الجواهر الحسان في تفسير القرآن  :تأليف الشيخ  /سيدي عبدالرحمن
الثعالبي ،حققه وخرج أحاديثه ووثق أصوله  /أبو محمد الغماري
الدريسي الحسني – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة
الولى 1416هـ 1996 -مً.
) (13صفوة التفاسير  :تأليف  /محمد علي الصابوني – دار القرآن الكريم –
بيروت – الطبعة الخامسة – 1402هـ 1981 -مً.
) (14فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير  :محمد بن
علي بن محمد الشوكاني – مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولده
بمصر – الناشر  /دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – لبنانً.
) (15مختصر تفسير ابن كثير  :اختصار  :محمد علي الصابوني – دار القرآن
الكريم – بيروت – الطبعة السابعة – 1402هـ 1981 -مً.
كتب الحديث وعلومه:
ثالثا ل :
) أ ( الحديث-:
) (1بلوغ المرام من أدلة الحكام  :للمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن
حجر العسقلني ،دار إحياء التراث – بيروت – لبنانً.
) (2تحفة الحوذي بشرح جامع الترمذي  :للمام محمد عبدالرحمن
المباركفوري – دار الحديث – القاهرة – الطبعة الولى – 1421هـ -
2001مً.
) (3جامع الصول في أحاديث الرسول  :للمام المبارك محمد بن الثير
الجزري – دار الفكر – الطبعة الثانية 1403هـ 1983 -مً.
) (4جامع المسانيد والسنن الهادي لقوم سنن  :للمام عماد الدين بن
عمر بن كثير ،ويثق أصوله وخيرج أحاديثه وعلق عليه د ً.عبدالمعطي
قلعجي – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – منشورات دار الكتب
العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة الثانية – 1423هـ 2002 -مً.
) (5سبل السلم شرح بلوغ المرام من أدلة الحكام  :شرح المام محمد
بن إسماعيل الكحلني ثم الصنعاني المعروف بالمير 1182هـ -
1059م راجعه وعلق عليه الشيخ  /محمد عبدالعزيز الخولي –
الطبعة الرابعة 1379هـ 1960 -مً.
) (6سنن ابن ماجه  :للحافظ ابن عبدالله محمد بن يزيد القزويني ت
207هـ ،طبعة عيسى البابي الحلبي ،تحقيق :فؤاد عبدالباقي
1952مً.
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)(7

)(8
)(9

)(10

)(11

)(12

)(13

)(14
)(15
)(16

)(17

سنن الترمذي )الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل(  :ومعه
الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية – شفاء الكغلل في شرح
كتاب العلل لبي عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة
279هـ ،طبعه وحقق أصولها المرحومان :أحمد شاكر وفؤاد
عبدالباقي ،مع إثبات الحاديث المستدركة والشارة إليها في
الهامش ،مراجعة وضبط وتصحيح :صدقي محمد جميل العطار ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان 1414هـ 1994 -مً.
سنن الدارقطني  :مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الولى
1414هـ 2004مً.
السنن الكبرى  :للمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
المتوفى سنة 458هـ ،تحقيق :محمد عبدالقادر عطا ،دار الكتب
العلمية – بيروت – لبنان ،الطبعة الولى 1414هـ 1994 -مً.
سنن النسائي المسمى بالمجتبى  :بشرح الحافظ جلل الدين
السيوطي المتوفى 911هـ ،وحاشية السندي المتوفى 1038هـ ضبط
وتوثيق صدقي جميل العطار – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع –
بيروت لبنان 1415هـ 1995 -مً.
صحيح المام البخاري  :للمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري – الزهراء للعلم
العربي – القاهرة – 2006مً.
صحيح مسلم بشرح النووي  :للمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن
شرف النووي – دار المنار للطبع والنشر والتوزيع – ميدان الحسين –
القاهرة 1423هـ 2003 -مً.
عون المعبود شرح سنن أبي داوود  :للعلمة أبي الطيب محمد
شمس الحق العظيم البادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية،
ضبط وتحقيق /عبدالرحمن محمد عثمان – الطبعة الثالثة 1407هـ -
1987م الناشر /مكتبة ابن تيميةً.
فتح الباري شرح صحيح البخاري  :أحمد بن حجر العسقلني – دار
المعرفة للطباعة والنشر – بيروت لبنانً.
الفتح الرباني لترتيب مسند المام أحمد بن حنبل الشيباني  :تأليف /
أحمد بن عبدالرحمن البنا ،دار الشهاب ،القاهرةً.
فضل الله الصمد في توضيح الدب المفرد  :لبي عبدالله محمد بن
إسماعيل البخاري تأليف :فضل الله الجيلني قدم له واستوفى تخريج
أحاديثه وفهارسه  /محب الدين الخطيب – دار المطبعة السلفية
القاهرة الطبعة الثالثة 1407هـً.
كنز العمال في سنن القوال والفعال  :تأليف  /علء الدين علي
المتقي بن حسام الدين الهندي تحقيق  /محمود عمر الدمياطي دار
الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 1424هـ 2004 -مً.
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) (18كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الحاديث على ألسنة
الناس :للشيخ  /إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة
1162هـ  -طبعة القدس بالقاهرة سنة 1352هـً.
) (19مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  :الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر بن
سليمان الهيثمي المتوفى سنة 807هـ 1455 -م ،بتحرير الحافظين
الجليلين :العراقي وابن حجر الطبعة الثانية – الناشر :دار الكتاب
العربي ببيروت سنة 1967مً.
) (20مسند أبي الجعد  :علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ت
230هـ تحقيق /عامر أحمد حيدر الناشر /مؤسسة نادر – بيروت
الطبعة الولى 1410هـ 1990 -مً.
) (21المستدرك على الصحيحين  :للمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم
النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي دار المعرفة – بيروت
لبنانً.
) (22مصنف عبدالرازق  :تحقيق حبيب الرحمن العظمي – المكتب
السلمي بيروت – الطبعة الثانية 1403هـً.
) (23نصب الراية لحاديث الهداية  :للعلمة جمال الدين أبي محمد عبدالله
بن يوسف الحنفي الزيلعي – دار الحديث – خلف الجامع الزهر –
المركز السلمي للطباعة والنشر  432ش الهرامً.
) (24النهاية في غريب الحديث والثر  :للمام مجد الدين أبي السعادات
المبارك بن محمد الجزري تحقيق  /محمود محمد الطناحي الناشر /
المكتبة السلمية لصاحبها  /رياض الشيخ – دار إحياء التراث العربي
– بيروت – لبنانً.
) (25نيل الوطار  :محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر  :مكتبة
الدعوة السلمية – شباب الزهرً.
مصطلح الحديث والرجإال :
)ب(
) (1تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  :لخاتمة الحفاظ جلل الدين
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 911 – 849هـ ،حققه وراجع
أصوله :عبدالوهاب عبداللطيف ،مطبعة السعادة بمصرً.
) (2طبقات الحنابلة  :لبن أبي يعلى أبي الحسين ت 526هـ  -مطبعة
السنة المحمدية – القاهرة 1371هـ 1952 -مً.
تاريخ الفقه وأصوله:
رابعا ل :
) أ ( تاريخ الفقه :
) (1تاريخ الفقه السلمي  :د ً.أحمد الحصري – دار الجيل – بيروت – مكتبة
الكليات الزهرية – القاهرة – الطبعة الولى 1411هـ 1991 -مً.
) (2تاريخ الفقه السلمي  :الستاذ  /محمد علي السايس – مكتبة ومطبعة
النهضة محمد علي صبيح وأولده بميدان الزهر بمصرً.
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) (3الفقه السلمي مدخل لدراسته ،نظام المعاملت فيه  :د ً.محمد يوسف
موسى – مطابع دار الكتاب العربي بمصر – الطبعة الثالثة – 1377هـ
 1958مً.) (4الفكر السامي في تاريخ الفقه السلمي  :تأليف  /محمد بن الحسن
الحجوي الثعالبي الفاسي الناشر  /المكتبة العلمية بالمدينة المنورة
لصاحبها /محمد بن سلطان النمنكاني – دار مصر للطباعة والنشر
 37ش كامل صدقيً.
) (5المدخل لدراسة الشريعة السلمية  :تأليف د ً.عبدالكريم زيدان الطبعة
السادسة 1401هـ 1981 -م مؤسسة الرسالة – بيروت ش سوريا –
بناية صمدي وصالحةً.
) (6المدخل إلى الفقه السلمي  :تأليف :د ً.عبدالعزيز الخياط – دار الفكر
والنشر والتوزيع – عمان – الردن الطبعة الولى 1411هـ 1991 -مً.
أصول الفقه وقواعده -:
)ب(
) (1تسهيل الوصول إلى فهم علم الصول  :الشيخ  /عطية محمد سالم،
وعبدالمحسن بن حمد العباد ،وحمود بن عقل – من مطبوعات
الجامعة السلمية بالمدينة المنورة – مطبعة المدني – جدة-
الشرقيةً.
مناظر  :للمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن
) (2روضة الناظر و أ
جنة ال أ
قدامة المقدسي – المطبعة السلفية ومكتبتها بالمدينة المنورة
1385هـً.
) (3المدخل الفقهي العام  :مصطفى أحمد الزرقا – دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع – الطبعة التاسعة 1967م – 1968م مجلد ،1
الطبعة العاشرة 1387هـ 1968 -م ،الطبعة السادسة ج ً.3
) (4مذكرة أصول الفقه  :للشيخ  /محمد المين بن المختار الشنقيطي على
روضة الناظر – المكتبة السلفية – باب الرحمة – المدينة المنورةً.
) (5المستصفى من علم الصول  :للمام  /محمد بن محمد بن محمد
الغزالي تحقيق  /محمد مصطفى أبو العل شركة الطباعة الفنية
المتحدة – العباسية 1391هـ 1971 -مً.
) (6المستصفى من علم الصول  :للمام  /محمد بن محمد بن محمد
الغزالي ومعه كتاب فواتح الرحموت للعلمة  /عبدالعلي محمد بن
نظام الدين النصاري بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه أيضا ا
للمام المحقق الشيخ  /محب الله بن عبدالشكور الطبعة الولى
1324هـ  -بالمطبعة الميرية ببولق مصر المحمية ً.الناشر /دار
المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – لبنانً.
) (7الموافقات في أصول الحكام  :للحافظ أبي إسحق بن موسى اللخمي
الشهير بالشاطبي – دار الفكر للطباعة والنشرً.
) (8نزهة الخاطر العادل  :للستاذ  /عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى
جنة المناظرً.
الدومي شرح كتاب روضة الناظر و أ
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خامسا ل  :الفقه:
فقه الحناف:
) أ (
) (1البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية  :للشيخ المام  /أبي
البركات عبدالله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي
المتوفى سنة 710هـ ،والشرح والبحر الرائق للمام العلمة الشيخ /
زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري
المتوفى سنة 970هـ ،ومعه الحواشي المسماة :منحة الخالق على
البحر الرائق للعلمة الشيخ  /محمد أمين عابدين بن عبدالعزيز
المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 1252هـ -
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ  /زكريا عميرات – منشورات دار
الكتب العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة الولى 1418هـ 1997 -مً.
) (2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :للمام علء الدين أبي بكر بن
مسعود الكاساني الحنفي – منشورات دار الكتب العلمية – بيروت –
لبنان – الطبعة الولى 1418هـ 1997مً.
) (3تبيين الحقائق  :للمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي شرح
كنز الدقائق للمام أبي بركات حافظ الدين عبدالله بن أحمد النسفي
ومعه حاشية المام العلمة الشيخ الشبلي على هذا الشرح –
منشورات  /محمد علي بيضون – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان
– الطبعة الولى 1420هـ 2000 -مً.
) (4التحرير المختار لرد المحتار  :للشيخ  /عبدالقادر الرافعي الفروقي –
الطبعة الولى 1323هـ  -المطبعة الكبرى الميريةً.
) (5درر الحكام – شرح مجلة الحكام  :تأليف  /علي حيدر ،تعريب المحامي
 /فهمي الحسيني – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنانً.
) (6رد المحتار على الدر المختار وشرح تنوير البصار  :لخاتمة المحققين
محمد أمين الشهير بابن عابدين ،دراسة وتحقيق :الشيخ  /عادل أحمد
عبدالموجود ،والشيخ  /علي محمد معوض ،وقد له :أً.د ً.محمد بكر
إسماعيل – دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان – الطبعة الولى
1415هـ 1994 -مً.
) (7شرح أدب القاضي للخصاف  :للمام أبي بكر أحمد بن عمر الخصاف،
شرحه المام عمر بن عبدالعزيز المعروف بالحسام الشهيد ،حقق
أصوله الشيخ  /أبو الوفا الفغاني ،والشيخ  /أبو بكر محمد الهاشمي –
دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان الطبعة الولى 1414هـ -
1994مً.
) (8شرح العناية على الهداية  :للمام أكمل الدين محمد بن محمود
البابرتي المتوفى سنة 786هـ ضمن الهامش العلى في كتاب شرح
فتح القدير لبن الهمام – دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنانً.
) (9شرح فتح القدير  :للشيخ المام  /كما الدين محمد بن عبدالواحد –
إحياء التراث العربي – بيروتً.
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) (10شرح مجلة الحكام  :سليم رستم باز اللبناني – دار إحياء التراث
العربي – بيروت – لبنانً.
) (11الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية  :قام
بجمعها وترتيبها عدد من علماء الهند المسلمين ،بإشراف العلمة
مولنا الشيخ  /نظام ،ويليه مختصر في بيان تفريعات الحكام
المشهورة بالفتاوى البزازية لمحمد بن محمد شهاب الكردي ت
827هـ ،تحقيق وضبط وتقديم د ً.محمد مطرجي – دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان – الطبعة الولى 1431هـ -
1432هـ = 2010مً.
) (12المبسوط  :لشمس الدين السرخسي – دار الكتب العلمية – بيروت –
لبنان – الطبعة الولى 1414هـ 1993 -مً.
) (13متن ملتقى البحر في الفقه على مذهب المام أبي حنيفةً.
) (14معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الحكام  :علء الدين أبو
الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي ،المتوفى سنة 844هـ -
1440م – مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولده بمصر –
الطبعة الثانية سنة 1974 – 1973مً.
) (15الهدايـة شرح بداية المبتدي  :شيخ السلم برهان الدين أبي الحسين
على بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغياني – الناشر /
المكتبة السلميةً.
فقه المالكية:
)ب(
) (1الحكام في تمييز الفتاوى عن أحكام وتصرفات القاضي والمام :
للمام القرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري
المالكي ولد سنة 626هـ وتوفي 684هـ بعناية  /عبدالفتاح أبو غدة –
طباعة دار البشائر السلمية للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت –
لبنان الناشر  /مكتب المطبوعات السلمية بحلب الطبعة الثانية
ببيروت 1416هـ 1995 -مً.
) (2أسهل المدارك شرح إرشاد السالك  :جمعه  /أبو بكر بن حسن
الكشناوي ،وضبطه وصححه  /محمد عبدالسلم شاهين – دار الكتب
العلمية – بيروت لبنان – الطبعة الولى – 1416هـ 1995 -مً.
) (3بداية المجتهد ونهاية المقتصد  :للمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي – دار المعرفة للطباعة والنشر –
بيروت – لبنان – الطبعة الرابعة – 1398هـ 1978 -مً.
) (4بداية المجتهد ونهاية المقتصد  :للمام القاضي أبي الوليد محمد بن
أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الندلسي ،تحقيق
الشيخ  /علي محمد معوض ،والشيخ  /عادل أحمد عبدالموجود – دار
الكتب العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة الولى 1416هـ 1996 -مً.
) (5التاج والكليل شرح مختصر خليل  :لبي عبدالله محمد بن يوسف بن
أبي القاسم العبدري الشهير  :بالمواق ،هامش كتاب مواهب الجليل
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لشرخأ مختصر خليل – دار الفكر – الطبعة الثانية – 1398هـ -
1978مً.
) (6تبصرة الحكام في أصول القضية ومناهج الحكام  :برهان الدين أبي
الوفاء إبراهيم بن شمس الدين أبي عبدالله محمد بن فرحون
اليعمري المالكي ،الناشر  /دار الكتب العلمية – الطبعة الولى سنة
1301هـً.
) (7حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدرديرً.
) (8الذخيرة في فــروع المالكية  :تأليف المام شهاب الدين أبي العباس
أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المصري المشهور
بالقرافي المتوفى سنة 684هـ تحقيق  /أبي إسحق أحمد بن
عبدالرحمن – منشورات دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة
الولى 1422هـ 2001 -مً.
) (9كتاب الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق  :للمام العلمة  :شهاب
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي
المشهور بالقرافي المتوفى 684هـ دراسة وتحقيق  :مركز
الدراسات الفقهية القتصادية أً.دً.محمد أحمد سراج ،أً.دً.علي جمعة
محمد – دار السلم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة – القاهرة
لصاحبها /عبدالقادر محمد البكار ،الطبعة الولى 1421هـ 2001 -مً.
) (10المدونة الكبرى  :للمام مالك بن أنس رواية  /سحنون – الطبعة الولى
– دار صادر – بيروت مطبعة السعادة محافظة مصرً.
) (11كتاب المنتقى شرح موطأ مالك إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس
 : تأليف  /القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن
وارث الباجي الندلسي من أعيان الطبقة العاشرة من علماء السادة
المالكية المولود سنة  403المتوفى سنة  494رحمه الله ورضي الله
عنه ،الطبعة الولى سنة 1332هـ مطبعة السعادة بجوار محافظة
مصر ،الطبعة الثانية دار الكتاب السلمي – القاهرةً.
) (12كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل  :تأليف إمام المالكية في
عصره  :أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف
بالحطاب 954 – 902هـ وبهامشه  :التاج الكليل لمختصر خليل لبي
عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المشهور بالمواق
والمتوفى في رجب سنة 897هـ  -الطبعة الثانية 1398هـ 1978 -م
– دار الفكرً.
) (13مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل  :دار الرشاد الحديثة – الدار
البيضاء – الطبعة الثالثة – 1412هـ 1992 -مً.
) ج ( فقه الشافعية :
) (1الم  :تأليف المام  /أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي – 150
204هـ مع مختصر المزني – دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع –
لبنان – بيروت الطبعة الولى – 1400هـ 1980 -مً.
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) (2الم  :تحقيق وتخريج د ً.رفعت فوزي عبدالمطلب – دار الوفاء للطباعة
والنشر والتوزيع جً.مً.ع ً.المنصورة – الطبعة الولى 1422هـ -
2001مً.
) (3أدب القاضي  :تأليف  /أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
البصري الشافعي المتوفى سنة 450هـ تحقيق  /محيي هلل
السرحان – بغداد – 1392هـ 1972 /م – مطبعة العاني – بغداد –
رئاسة ديوان الوقاف – إحياء التراث السلميً.
) (4الحكام السلطانية والوليات الدينية  :تأليف  /أبي الحسن علي بن
محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي – الطبعة الثالثة 1393هـ
 1973م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولدهبمصرً.
) (5أسنى المطالب شرح روض الطالب  :للقاضي أبي يحيى زكريا
النصاري الشافعي ومعه حاشية الشيخ  /أبي العباس بن أحمد
الرملي الكبير – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان  -الطبعة الولى
1422هـ 2001 -مً.
) (6القناع في حل ألفاظ أبي شجاع  :شمس الدين محمد بن محمد
الشربيني الخطيب ،وبهامشه :تقرير الشيخ  /عوض بكماله ،وبعض
تقارير لشيخ السلم الشيخ  /إبراهيم الباجوري – دار المعرفة
للطباعة والنشر – بيروت – لبنانً.
) (7جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود  :تأليف العلمة /
شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي السيوطي – القرن التاسع
الهجري – حققها وخرج أحاديثها  /سعد عبدالحميد محمد السعدني –
دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة الولى – 1417هـ -
1996مً.
) (8حاشيتا قليوبي وعميرة  :شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلمة
القليوبي المتوفى 1069هـ ،وشهاب الدين أحمد البرسلي الملقب
بعميرة المتوفى 957هـ  -على كنز الراغبين للمام  /جلل الدين
محمد بن أحمد المحلي المتوفى 864هـ شرح منهاج الطالبين للمام
النووي في فقه الشافعية  0-حقق وخرج أحاديثه  /عماد زكي
البارودي – المكتبة التوفيقية – القاهرة 2003مً.
) (9رحمة المة في اختلف الئمة  :لبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن
الدمشقي العثماني الشافعي المتوفى بعد 780هـ حققه وعلق عليه /
علي الشربجي ،وقاسم النوري مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان
الطبعة الولى 1414هـ 1994 -مً.
) (10روضة الطالبين  :لبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،المكتب السلمي
للطباعة والنشرً.
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) (11روضة الطالب أسنى المطالب  :للمام شرف الدين إسماعيل بن أبي
بكر بن عبدالله بن إبراهيم اليمني الشافعي المعروف بالمقرئ
الزبيدي المتوفى سنة 837هـ 1433 -مً.
) (12الفقه المنهجي على مذهب المام الشافعي  :تأليف  :دً.مصطفى
حن ،د ً.مصطفى الأبغا ،علي الشربجي – دار القلم للطباعة والنشر
ال ك
حلبوني ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ 1991 -مً.
والتوزيع – دمشق ك
) (13كفاية الخيار في حل غاية الختصار  :للمام تقي الدين أبي بكر بن
محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي من علماء القرن التاسع
الهجري – دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – لبنان – الطبعة
الثانيةً.
) (14مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  :شرح الشيخ  /محمد
الشربيني الخطيب ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأولده بمصر 1377هـ ً.1958 -
) (15نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  :شمس الدين محمد بن أبي العباس
أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري النصاري
الشهير بالشافعي الصغير ،ومعه :حاشية أبي الضياء نور الدين علي
بن علي الشبراملي القاهري وحاشية :أحمد بن عبدالرازق بن محمد
بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي ،دار الكتب العلمية – بيروت –
لبنان – الطبعة الثالثة – 1424هـ 2003 -مً.
فقه الحنابلة :
) د (
) (1الحكام السلطانية  :للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء
الحنبلي – دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان – 1403هـ 1983 -مً.
) (2أعلم الموقعين عن رب العالمين  :شمس الدين أبي عبدالله محمد بن
أبي بكر المعروف بإبن قيم الجوزية المتوفى عام  751من الهجرة،
راجعه وعلق عليه /طه عبدالرؤوف سعد ،الناشر  /مكتبة الكليات
الزهرية – القاهرة مطابع السلم – القاهرة – الطبعة الرابعة محرم
1388هـ  -أبريل 1968مً.
) (3الروض المربع بشرح زاد المستقنع – مختصر المقنع  :المتن للعلمة /
شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي ،والشرح للعلمة /
منصور بن يونس البهوتي – الطبعة السادسة 1379هـً.
) (4العـدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي
الله عنه  :تأليف  /بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي – دار
الكتب العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة الولى – 1411هـ -
1990مً.
) (5الكافي في فقه المام أحمد  :لبي محمد موفق الدين عبدالله بن
قدامة المقدسي – منشورات المكتب السلمي دمشق الطبعة
الولى 1382هـ 1963 -مً.
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) (6كشاف القناع عن متن القناع  :للشيخ العلم فقيه الحنابلة  :منصور بن
يونس بن إدريس البهوتي – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع –
لبنان – بيروت 1402هـ 1982 -مً.
) (7الفتاوى الكبرى – مجموعة فتاوى شيخ السلم  : -تقي الدين ابن تيمية
الحراني المتوفى 728هـ  -دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع –
بيروت – لبنان لصاحبها – أحمد أكرم الطباع – الطبعة الولى –
1407هـ 1987 -مً.
) (8المغني لبن قدامة  :تأليف  :أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن
قدامة ،على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبدالله بن أحمد
الخرقي – مكتبة الرياض الحديثة بالرياضً.
) (9المغني وبهامشه الشرح الكبير  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع –
بيروت – لبنان – 1414هـ 1994 -مً.
) هـ ( فقه الظاهرية:
) (1المحلى  :لبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم – دار التراث –
القاهرةً.
سادسا – كتب فقهية متنوعة المذاهب )معاصرة(:
) (1أحكام الحوال الشخصية في الشريعة السلمية  :تأليف  /أحمد إبراهيم
إبراهيم – مطبعة الفتوح الدبية بميدان الزهر سنة 1343هـ -
1925مً.
) (2إعلم الساجد بأحكام المساجد  :تصنيف  /محمد بن عبدالله الزركشي
تحقيق الشيخ  /أبو الوفاء مصطفى المراغي – الطبعة الرابعة
1416هـ 1996 -م – القاهرة – وزارة الوقاف المجلس العلى
للشؤون السلميةً.
) (3التراث في الميراث )مذكرة الفرائض(  :للشيخ  /عبدالحليم حسن
الهللي – إعداد لجنة التحكيم الشرعية بمحافظة رفح – الطبعة
الولى 1428هـ 2007 -م – مطبعة حمزة – خان يونسً.
) (4كتاب الخراج  :يحتوي  -1 :كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف  -2كتاب
الخراج :للمام يحيى بن آدم القرشي  -3الستخراج لحكام الخراج
لبن رجب الحنبلي – دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت – لبنان
1399هـ 1979 -مً.
) (5الدماء في السلم – الشيخ  /عطية محمد سالم – دار التيسير للنشر
والتوزيع – القاهرة – الطبعة الولى 1418هـ 1997 -مً.
) (6الفتاوى السلمية من دار الفتاء المصرية  :جمهورية مصر العربية –
وزارة الوقاف – المجلس العلى للشؤون السلمية – القاهرة
1400هـ 1980 -مً.
) (7الفتيا ومناهج الفتاء )بحث أصولي(  :محمد سليمان عبدالله الشقر
مكتبة المنار السلمية – الكويت الطبعة الولى 1396هـ 1976 -مً.
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) (8الفقه السلمي وأدلته  :د ً.وهبة الزحيلي – دار الفكر للطباعة والنشر
بدمشق – الطبعة الثانية 1405هـ 1985 -مً.
) (9الفقه الواضح  :د ً.محمد بكر إسماعيل – دار المنار للنشر والتوزيع ش
الباب الخضر ميدان الحسين – القاهرة 1410هـ 1990 -مً.
) (10القضاء والعرف في السلم دراسة مقارنة  :د ً.سمير عالية ،المؤسسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت – الطبعة الولى
1406هـ 1986 -مً.
) (11القضاء في السلم  :دً.عطية مشرفة شركة الشرق الوسط – أ
طبع
على مطابع دار لغد – الطبعة الثانية – 1966مً.
) (12قضاء المظالم في السلم  :شوكت عليان – مطابع الوطن الفنية ش
الريل بالمملكة العربية السعودية 1400هـ 1980 -مً.
) (13المفتي في الشريعة السلمية وتطبيقاته في هذا العصر :دً.عبدالعزيز
بن عبدالرحمن بن علي الربيعة – دار المطبوعات الحديثة – الرياض
– الطبعة الولى 1408هـ 1987 -مً.
) (14الموسوعة الفقهية الكويتية  :وزارة الوقاف والشؤون السلمية –
الكويت – الطبعة الخامسة 1425هـ 2004 -مً.
) (15المؤيدات الشرعية  :دً.عبدالعزيز الخياط – دار السلم للطباعة والنشر
والتوزيع – القاهرة – الطبعة الثانية 1406هـ 1986 -مً.
) (16وسائل الثبات في الشريعة  :دً.محمد مصطفى الزحيلي – مكتبة دار
البيان – دمشق – بيروت – الطبعة الولى 1402هـ 1982 -مً.
سابعا ل  :كتب السير والتاريخ :
) (1الصابة في تمييز أسماء الصحابة  :شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن
علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلني المصري
الشافعي – دار الكتب العلمية – بيروتً.
) (2البداية والنهاية  :للحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى 774هـ  -دار ابن
كثير بيروت – مكتبة المعارف – بيروتً.
) (3تاريخ السلم السياسي  :د ً.حسن إبراهيم حسن – مكتبة النهضة
المصرية لصحابها /حسن محمد وأولده – الطبعة السابعة 1964مً.
) (4تاريخ الطبري المعروف بتاريخ المم والملوك  :للمام أبي جعفر محمد
بن جرير الطبري – منشورات مؤسسة العلمي للمطبوعات –
بيروت – لبنان – الطبعة الرابعة 1403هـ 1983 -مً.
) (5تاريخ اليعقوبي  :وهو تاريخ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن
واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي – دار صادر – بيروتً.
) (6تذكرة الحفاظ للذهبي  :للمام أبو عبدالله شمس الدين الذهبي – دار
إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان 1374هـً.
) (7السيرة النبوية لبن هشام  :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي وأولده بمصر – ربيع أول سنة 1375هـ 1955 -م ،الطبعة
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الثانية حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها :أ ً.مصطفى السقا،
إبراهيم البياري ،عبدالحفيظ شلبيً.
) (8الطبقات الكبرى لبن سعد  :دار صادر – بيروتً.
) (9محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم  :تأليف  /محمد رضا – مطبعة
عيسى البابي الحلبي وشركاه – الطبعة الخامسة 1385هـ 1966 -مً.
ثامنا ل – كتب الصطلحات والتعريفات الفقهية:
) (1إتحاف البرية بالتعريفات الفقهية الصولية  :د ً.يحيى مراد – دار الكتب
العلمية بيروت – لبنان – الطبعة الولى 1424هـ 2004 -مً.
) (2التعريفات  :علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي،
تحقيق :نصر الدين التونسي – شركة القدس للتصدير – القاهرة –
الطبعة الولى 2007مً.
) (3القاموس المبين في اصطلحات الصوليين :د ً.محمود حامد عثمان –
دار الحديث – القاهرة – الطبعة الولى 1421هـ 2000 -مً.
جأزى ،تحقيق وتخريج
) (4القوانين الفقهية  :أبي القاسم محمد بن أحمد بن أ
 /عبدالله المنشاوي – دار الحديث – القاهرة 1426هـ 2005 -مً.
تاسعا ل  :كتب لغوية وأدبية:
) (1لسان العرب  :للمام العلمة ابن منظور – دار إحياء التراث العربي
للطباعة وانشر والتوزيع – مؤسسة التاريخ العربي – بيروت – لبنان –
الطبعة الثالثة – حزيران 1986مً.
) (2مختار الصحاح  :للشيخ المام  /محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي
– دار الحديث – القاهرة 1424هـ 2003 -مً.
) (3المصباح المنير  :تأليف  /أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري –
المكتبة العصرية للطباعة والنشر – الدار النموذجية – صيدا -بيروت –
الطبعة الثانية 1418هـ 1997 /مً.
) (4المعجم الوسيط  :أخرجه  /دً.إبراهيم أنيس ،د ً.عبدالحليم منتصر،
عطية الصوالحي ،محمد خلف الله أحمد ،إشراف  /مجمع اللغة
العربية – الطبعة الثانية – 1392هـ 1972 -مً.
) (5المنجد في اللغة والعلم :دار المشرق – بيروت – الطبعة الثالثة
والثلثونً.
) (6قصص العرب  :إعداد  /إبراهيم شمس الدين – الناشر :دار الكتب
العلمية )محمد علي بيضون( – بيروت – الطبعة الثانية 1427هـ -
2006مً.
عاشرا ل – كتب قانونية:
) (1اتفاق التحكيم وفقا ا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم
 27لسنة  1994دراسة مقارنة  :دكتورة ناريمان عبدالقادر المحامية
– الطبعة الولى – توزيع دار النهضة العربية  22ش عبدالخالق ثروت
– القاهرةً.
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) (2التحكيم بين التشريعات العربية والمواثيق الدولية دراسات ووثائق:
إعداد  /نخبة من أساتذة القانون الدولي الخاص والتجاري والبحري
والمدني والمرافعات ،الناشر /اتحاد المحامين العرب  13ش اتحاد
المحامين العرب – جاردن ستي – القاهرةً.
) (3التحكيم في التشريع الفلسطيني والعلقات الدولية :د ً.درويش مدحت
الوحيدي – المحامي – مطابع شركة البحر والهيئة الخيرية – غزة –
1998مً.
) (4شرح قانون التحكيم  :المحامي  /ناظم محمد عويضة – مطبعة ومكتبة
دار المنارة – غزة فلسطين 1421هـ 2001 -مً.
) (5قانون التحكيم رقم ) (3لسنة  : 2000إصدار المجلس التشريعي
الفلسطينيً.
) (6مجموعة القوانين الفلسطينية  - :الجزء العاشر ،والجزء الثاني عشر،
تجميع  /مازن سيسالم ،إسحق مهنا ،سليمان الدحدوح ،مطبعة دار
اليتام السلمية الصناعية بالقدس سنة 1977مً.
الحادي عشر  :مجلت قانونية:
) (1مجلة آفاق قانونية )العدد السادس(  :مايو 2002م تصدر عن الجمعية
الفلسطينية للعلوم القانونيةً.
) (2الوقائع الفلسطينية )عدد  : (3بتاريخ  27ربيع أول سنة 1421هـ -
30/6/2000م تصدر عن دائرة الفتوى والتشريعً.
الثاني عشر  :كتب متنوعة:
) (1فجر السلم :أحمد أمين ،الناشر  /دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان
– الطبعة العاشرة 1969مً.
) (2فضل الحجر السود ومقام إبراهيم عليه الصلة والسلم  :بقلم  /سائد
بكداش – دار البشائر السلمية للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت –
لبنان – الطبعة الولى 1416هـ 1996 -مً.
) (3فضل ماء زمزم  :بقلم  /سائد بكداش – دار البشائر السلمية للطباعة
والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان – الطبعة الثالثة 1416هـً.
) (4مقدمة ابن خلدون  :تأليف :عبدالرحمن بن خلدون ،تحقيق :د ً.حامد
أحمد الطاهر – دار الفجر للتراث – خلف الجامع الزهر – القاهرة –
الطبعة الولى 1425هـ 2004 -مً.
) (5الموسوعة العربية العالمية  :مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع
– الرياض – السعودية – الطبعة الثانية 1419هـ 1999 -مً.
) (6نظام الحكم في السلم بأقلم فلسفة النصارى  :عبدالعال محمد
الجبري ،الناشر :مكتبة وهبة  4شارع الجمهورية – عابدين – دار
التوفيق للطباعة والجمع اللي – الزهر –  3حيضان الموصل بجوار
جامع الدعاء – الطبعة الولىً.
الثالث عشر  :مستندات:
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) (1قرارات لحكام صادرة من محاكم قانونية )نظامية( بمحافظات رفح،
خان يونس ،غزةً.
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الــــــفهـــــارس

أول ل  :فهرس اليات القرآنية الواردة في البحث
حسب ترتيب القرآن.
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فهرس اليات القرآنية الواردة في البحث

حسب ترتيب

القرآن
السورة

م

نص الية الكريمة

البقرة

1

أ
أ
م
م كفي ال م ك
ص أ
ب ل أعأل يك أ م
وأل أك أ م
حأياة ل أيا أوكلي الل مأبا ك
ق أ
صا ك
ن
ت أت ي أ
قو أ
م
أ
أ
أ
م
أ
أ
ل وأت أد ملوا ب كأها إ كلى
م ب أي من أك أ م
والك أ م
أول ت أأك ألوا أ م
م كبالأباط ك ك
م أ
م
أ
م
أ
ح ي
ري ا
قا ك
ال م أ
نأ م
وا ك
م أ
م م
كام ك ل كت أأك ألوا فأ ك
س كبال كث مم ك
ل الينا ك
أ
ن
مو أ
م ت أعمل أ أ
وأأن مت أ م
أ
أ
ذي أ
مأنوا إ ك أ
ل
ن إ كألى أ أ
ذا ت أ أ
داي أن مت أ م
نآ أ
ج ل
أيا أي دأها ال ي ك أ
م ب كد أي م ل
مى أفاك مت أأبوه أ
م أ
س ي
أ
أ
أ
أ
ي
أ
أ
م كلل ي
أ
شأهاد أةك وأأد مأنى
ك
ل
ذ
ً.ً.ً.

سط ك
ك
عن مد أ اللهك وأأقموأ أ
م أقم أ
م
أ
أل ت أمرأتاأبوا  ً.ً.ً.
أ
أ
أ
أ
ست أ م
م
ل
ن
إ
ف
م
ك
ل
جا
ر
ن
م
ن
ي
د
هي
ش
دوا
شهك أ
 ً.ً.ً.أوا م
ك أم ك ك م ك أ ك م ك م م
أ
كوأنا أر أ أ
يأ أ
ج ل
ن
ن ك
ن ك
ضو م أ
ن ت أمر أ
ن فأأر أ
م ي
ل أوا م
م أ
م م
مأرأأتا ك
جلي م ك
أ
أ
ب
ض ي
ال د
خأرى
ما ال م
ن تأ ك
ح أ
ما فأت أذ أكأر إ ك م
ح أ
ل إك م
داكء أ م
شهأ أ
داهأ أ
داهأ أ
م
داأء إ ك أ
ب ال د
عوا  ً.ً.ً.
ما د أ أ
شهأ أ
وأأل ي أأ أ
ذا أ
ضاير أ
ب وأأل أ
دوا إ ك أ
 ً.ً.ً.وأأ أ م
شكهيد ل
كات ك ل
م وأأل ي أ أ
شهك أ
ذا ت أأباي أعمت أ م
م
م أوات ي أ
ن تأ م
وأإ ك م
ه فأ أ
مك أ أ
ه وأي أعأل ب أ
قوا الل ي أ
سوقل ب كك أ م
فعأألوا فأإ كن ي أ
ي
أ
ه ب كك ب
ل أ
م
يلء ع أكلي ل
ه أوالل أ
الل ي أ
ش م
شهاد أة أ ومن ي أك مت أمها فأإن ي أ
ه
م قأل مب أ أ
ه آث ك ل
م أ ك أ
 ً.ً.ً.وأأل ت أك مت أ أ
موا ال ي أ
أ أ م
م
مألو أ
ن ع أكلي ل
ما ت أعم أ
ه بك أ
أوالل ي أ
أ
ن يأ م
مانا قأكليل
ن ال ي ك
شت أأرو أ
إ ك ي
م ثأ أ
مان كهك م
ن ب كعأهمد ك الل يهك وأأي م أ
ذي أ
أ
أأول أئ ك أ
ه أول
كل أ
م كفي ال ك
م الل ي أ
مهأ أ
خأرةك أول ي أك أل ب أ
خألقأ ل أهأ م
مةك أول ي أأز ب
م عأ أ
ب
م ال م ك
ذا ل
م ي أوم أ
م وأل أهأ م
كيهك م
قأيا أ
ي أن مظ أأر إ كل أي مهك م
أ
م
أكلي ل
أ
 ً.ً.ً.وأ أ
مرك ً.ً.ً.
م كفي ال م
شاوكمرهأ م
أ
ا
أ
أ
أ
أ
أ
ه
لو
ك
ف
ا
فس
م
ن
ه
ن
م
ل
ء
ي
ش
ن
ع
م
ك
ل
ن
ب
ط
ن
م ك م أ أ
أ
م أ م
 ً.ً.ً.فأإ ك م ك م أ
ريئا ا
هأكنيئا ا أ
م ك
أ
أ
أ
أ
أ
م فأأ م
 ً.ً.ً.فأإ ك أ
م
شهك أ
دوا ع ألي مهك م
والهأ م
مأ م
م إ كلي مهك م
ذا د أفأعمت أ م
م أ
سيبا ا
ي
وأك أ أ
ح ك
فى كباللهك أ
ض أ
جا أ
ه
ما فأ ي
مو أ
البر أ
ن ع أألى الن ب أ
ل الل ي أ
ساكء ب ك أ
وا أ
ل قأ ي
أ
ض ً.ً.ً.
ع
ب
لى
ع
م
ه
ض أ م أ
ب أعم أ
أم ل
أ
ش أ
خ م
ن ك
ن أهمل كهك
ما ك
م ك
ما أفاب معأأثوا أ
وأإ ك م
حك أ ا
قاقأ ب أي من كهك أ
فت أ م
م م
أ
ي
ما
ما ك
صل ا
ري أ
ن أهمل كأها إ ك م
وأ أ
ه ب أي من أهأ أ
ق الل أ
حك أ ا
دا إ ك م
م م
ن يأ ك
حا ي أوأفب ك
ي
أ
خكبيارا
ما أ
ه كا أ
إك ي
ن ع أكلي ا
ن الل أ

5
6

ل ً.ً.ً.
جأنبا ا كإل أ
 ً.ً.ً.أول أ
ري أ
سكبي ل
عاب ك ك
م
أ
أ
أ
ت إ كألى أهمل كأها وأإ ك أ
ذا
ماأنا ك
ن ت أؤ أ د
مأ م
إ ك ي
دوا ال أ
مأرك أ م
ه ي أأ أ
ن الل ي أ
أ
ي
م
ما
ل إك ي
ن تأ م
سأ م
أ
ه ن كعك ي
ن الل أ
حك أ أ
مت أ م
حك أ م
موا كبالعأد م ك
م ب أي م أ
ن الينا ك
ي
أ
أ
أ
صيارا
مياعا ب أ ك
س ك
ه كا أ
م ب كهك إ ك ي
ن أ
ن الل أ
ي أعكظك م
دوه أ إ كألى اللهكي
م كفي أ
يلء فأأر د
 ً.ً.ً.فأإ ك م
ن ت أأناأزع مت أ م
ش م
ل ً.ً.ً.
أوالير أ
سو ك

2

3

4
آل
عمران

النساء

1

2
1
2
3
4

7
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السورة

المائدة

يوسف
النحل

السراء

مريم
السجدة

م

نص الية الكريمة

مو أ
 8أفل وأأرب ب أ
ما أ
جأر
ك ل ي أؤ م ك
ش أ
حيتى ي أ أ
ن أ
مأنو أ
ك كفي أ
حك ب أ
أ
ت
دوا كفي أن م أ
جا ك
ف ك
ما قأ أ
حأر ا
م أ
ج أ
ضي م أ
م ي
سهك م
م ل يأ ك
م ثأ ي
ب أي من أهأ م
ب
ما
لي
س
ت
موا
ل
وأي أ أ
س أ أ م ك ا
خي ملر ً.ً.ً.
ح أ
صل م أ
 ً.ً.ً. 9أوال د
أ
مأنوا أ
ط أ
داأء
س ك
ن كبال م ك
وا ك
 10أيا أي دأها ال ي ك
شهأ أ
ق م
نآ أ
مي أ
كوأنوا قأ ي
ذي أ
فسك أ أ
أ
أ
ن
ن إك م
ل كل يهك وأل أوم ع أألى أن م أ ك م
ن أوالقمأركبي أ
م أو ك ا ل م أ
وال كد أي م ك
أ
أ
ما أفل ت أت يب كأعوا
ن غ أن كي يا ا أوم فأ ك
ه أومألى ب كهك أ
قيرا ا أفالل ي أ
ي أك أ م
أ
أ
ه
ضوا فأإ ك ي
ووا أوم ت أعمرك أ
ن ت أعمد كألوا وأإ ك م
وى أ م
ن الل ي أ
ن ت أل م أ
ال مهأ أ
أ
خكبيرا
ن أ
مألو أ
كا أ
ما ت أعم أ
ن بك أ
م
أ
م
ي
أ
ه ل كل أ
جع أ أ
سكبيل
مؤ م ك
ن يأ م
ن أ
ن ع ألى ال أ
ل الل أ
مكني أ
ري أ
 ً.ً.ً. 11وأل م
كافك ك

أ
أ
م
ي
قود ك ً.ً.ً.
مأنوا أومأفوا كبالعأ أ
 1أيا أي دأها ال ك
نآ أ
ذي أ
أ
أ
أ
ي
أ
أ
أ
أ
أ
م
م يأ م
ه فأولئ كك هأ أ
ما أن مأزل الل أ
م بك أ
حك م
نل م
 ً.ً.ً. 2وأ أ
م م
ال م أ
ن
رو
كافك أ أ
أ
أ
ه فأأول أئ ك أ
ما أن مأز أ
م
م يأ م
ك هأ أ
ل الل ي أ
م بك أ
حك أ م
ن لأ م
 ً.ً.ً. 3وأ أ
م م
ال ي
ن
مو أ
ظال ك أ
أ
ه فأأول أئ ك أ
ما أ أن مأز أ
م
م يأ م
ك هأ أ
ل الل ي أ
م بك أ
حك أ م
ن لأ م
 ً.ً.ً. 4وأ أ
م م
ن
س أ
ال م أ
فا ك
قو أ
أ
 5وأأن مأزل مأنا إ كل أي م أ
ن ي أد أي مهك
ب كبال م أ
ك ال مك كأتا أ
صد باقا ل ك أ
حق ب أ
م أ
ما ب أي م أ
أ
ما أن مأز أ
ل
مهأي م ك
ك
مانا ع أل أي مهك أفا م
م بك أ
م ب أي من أهأ م
حك أ م
ب وأ أ
ن ال مك كأتا ك
م أ
أ
م
ي
أ
جاأء أ
حقب ل كك ل
ل
ك ك
ن ال أ
ما أ
م عأ ي
واأءهأ م
الل أ
م أ
ه أول ت أت يب كعم أهم أ
أ
أ
ي
أ
م
أ
أ
جا وألوم أ
م
شمرع أ ا
ة وأ ك
م ك
جعألأنا ك
هل أ
من مأها ا
أ
جعألك م
شاأء الل أ
من مك م
حد أة ا ول أك كن ل كي أب مل أوك أم كفي ما آ أأ
أ
أ
قوا
ست أب ك أ
فا
م
ك
تا
وا
ة
م
أأ ي ا أ ك
م
م
أ
أ م
م
أ
ما
ال م أ
ج ك
خي مأرا ك
م أ
م بك أ
مياعا فأي أن أب بئ أك أ م
جعأك أ م
ممر ك
ت إ كألى الل يهك أ
أ
أ
أ
ما أن مأز أ
ل
خت أل ك أ
م كفيهك ت أ م
نا م
فو أ
م بك أ
م ب أي من أهأ م
حك م
ك أن مت أ م
ن ) (48وأأ ك
أ
أ
فت كأنو أ
ن
ن يأ م
مأ م
م أوا م
حذ أمرهأ م
واأءهأ م
الل ي أ
ك عأ م
ه أول ت أت يب كعم أهم أ
أ
أ
ه إ كل أي م أ
ما أن مأز أ
ريد أ
ك فأإ ك م
م أن ي أ
وا أفاع مل أ م
ل الل ي أ
ض أ
ن ت أوأل ي م
ما ي أ ك
ب أعم ك
أ
ن
ن ك أكثيارا ك
ن يأ ك
م وأإ ك ي
هأ م
ض ذ أأنوب كهك م
صيب أهأ م
الل ي أ
م أ
م ب كب أعم ك
أ
م
أ
م
ن
س أ
سل أ
فا ك
جاه كل كي يةك ي أب مأغو أ
م ال أ
ن ) (49أفأ أ
قو أ
حك أ
الينا ك
أ
ي
م
ن) (50
ما ل ك أ
ن ك
قومم ل أيوقكأنو أ
ن اللهك أ
نأ م
ح أ
حك ا
وأ أ
م أ
س أ
م م
أ
أ
أ
أ
ي
ن
مأنوا ل ت أ م
 6أيا أي دأها ال ك
م أ
حأر ل
م وأ أ
صي مد أ وأأن مت أ م
نآ أ
قت ألوا ال ي
م م
ذي أ
أ
أ
أ
أ
م
م
ع
ن
ال
ن
م
ل
ت
ق
ما
ل
ث
م
ل
ء
زا
ج
ف
دا
م
ع
ت
م
م
ك
ه ك
أ أ
من مك أ م أ أ أ ب ا
قأت أل أ أ
أ أ ك أ يأ ك
أ
م
م هأد مايا أبال كغأ الك أعمب أةك أوم ك أ ي
فاأرة ل
ل ك
يأ م
من مك أ م
حك أ أ
م ب كهك ذ أأوا ع أد م ل
أ
أ
أ
ذوقأ وأأبا أ
ن أوم ع أد م أ
ما ل كي أ أ
ل
ل ذ أل كك ك
سا ك
طأعا أ
م أ
صأيا ا
م أ
كي أ
أ
أ
ي
ف ً.ً.ً.
مركهك ع أ أ
سل أ
ما أ
ه عأ ي
فا الل أ
أ م
م أ
م
ل ب أكعيرل وأأ أأنا ب كهك أز ك
جاأء ب كهك ك
ن أ
عي ل
ح م
 ً.ً.ً. 1وأل ك أ
م م
 ً.ً.ً. 1وأأ أومأفوا ب كعأهمد ك الل يهك إ ك أ
ضوا
م أول ت أن م أ
ذا أ
ق أ
عاهأد مت أ م
أ
فيل ا
كيد ك أ
م كأ ك
ن ب أعمد أ ت أوم ك
ها وأقأد م أ
ما أ
ه ع أل أي مك أ م
م الل ي أ
جعأل مت أ أ
الي م أ
ً.ً.ً.
م
م
م
أ
 1وأل أ أ
م كفي الب أبر أوالب أ م
م وأ أ
مأنا ب أكني آد أ أ
ملأناهأ م
ح أ
قد م كير م
حرك
ن
م ع أألى ك أكثيرل ك
ن الط يي بأبا ك
م ك
ت وأفأ ي
م ي
ضل مأناهأ م
وأأرأزقمأناهأ م
م م
م أ
ضيل ا
قأنا ت أ م
خل أ م
أ
ف ك
أ
م
صب كييا
 ً.ً.ً. 1وأآت أي مأناه أ ال أ
حك م أ
م أ
أ
ا
ا
أ
أ
ن أ
ن
ن أفا ك
مؤ م ك
وو أ
ن كا أ
كا أ
سقا ل ي أ م
منا ك أ
ن أ
 1أفأ أ
ست أ أ
م م
م م
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السورة

م

نص الية الكريمة

الحزاب

1

فاطر
ص

1
1
2

الشورى

1

الجاثية

1

الطلق

1

ما أ
من أةل إ ك أ
ه
مؤ م ك
مؤ م ك
ذا قأ أ
كا أ
ه وأأر أ
سول أ أ
ضى الل ي أ
ن أول أ
ن لك أ
وأ أ
م ل
أ
أ
أ
م
أ
أ
ص
م ال ك
خي أأرة أ ك
ن ي أكو أ
مارا أ م
م وأ أ
مركه ك م
نأ م
ن لهأ أ
أ م
م م
م م
ن ي أعم ك
ض ي
مكبيانا
ه فأ أ
ل أ
قد م أ
ه وأأر أ
ضلل أ
سول أ أ
الل ي أ
أ
خأرى ً.ً.ً.
أول ت أزكأر أوازكأرة ل وكمزأر أ م
ل أ أتا أ أ
ب
ك ن أب أأ ال م أ
سويأروا ال م ك
وأهأ م أ
حأرا أ
م م
صم ك إ كذ م ت أ أ
خ م
أ
م
جعألأنا أ
ن
خكلي أ
ك أ
ف ا
ض أفا م
داأوود أ إ كينا أ
أيا أ
حك أ م
م ب أي م أ
ة كفي المر ك
ي
م
م
أ
ل
وى فأي أ ك
س كبال أ
ن أ
سكبي ك
ضلك ع أ م
حقب أول ت أت يب ككع الهأ أ
الينا ك
أ
ي
د
ي
م عأ أ
ب
ن يأ ك
ن ال ك
ذا ل
ضلو أ
الل يهك إ ك ي
ن أ
ل اللهك لهأ م
سكبي ك
ن عأ م
ذي أ
أ
ب
م ال م ك
ش ك
سوا ي أوم أ
ح أ
ما ن أ أ
ديد ل ب ك أ
سا ك
ن أ
ه إ كألى الل يهك ً.ً.ً.
خت أل أ م
ما ا م
م كفيهك ك
يلء فأ أ
م أ
حك م أ
فت أ م
 ً.ً.ً.وأ أ
ش م
م م

أ
أ
م
أ
جعألأناك ع ألى أ
مرك أفات يب كعمأها أول
ريعأةل ك
م أ
ن ال م
 :ث أ ي
م أ
ش ك
أ
أ
أ
ي
ن ي أغمأنوا
واأء ال ك
مو أ
ن ) (18إ كن يهأ م
ن ل ي أعمل أ
مل م
ذي أ
ت أت يب كعم أهم أ
ي
ي
ع أن م أ
ا
أ
م أ أومل كأياأء
ه
ض
ع
ب
ن
مي
ل
ظا
ال
ن
إ
و
ئا
ي
ش
ه
ل
ال
ن
ك
ك ك
م أك ي
ك ك أ أم أ أ م
م أ
م
ي
ن
مت ي ك
ي ال أ
ض أوالل أ
قي أ
ه وأل ك د
ب أعم ل
أ
أ
 ً.ً.ً.وأأ م
م ً.ً.ً.
ل ك
شهك أ
من مك م
دوا ذ أوأيم ع أد م ل
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فهرس الحاديث النبوية التي وردت في البحث
حسب الحرف البجدية
م
)1
(
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)10
(
)11
(
)12
(
)13
(
)14
(
)15
(
)16
(

الحديث
حرف اللف ) أ (
روى الحاكم في المستدرك ً.ً.ً.) :وإن قريشا ا اختلفوا في الحجر
حين أرادوا أن يضعوه حتى كان أن يكون بينهم قتال بالسيوف (ً.ً.ً.
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الخرى بحجر
أقر القسامة على ما كانت عليه
أن القسامة كانت في الجاهلية
أتردين عليه حديقته ً.ً.ً.
ح أ
ح أ
كم ً.ً.ً.
كم وإليه ال أ
إن الله هو ال أ
إذا اختلف البيعان ً.ً.ً.
ا
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا ً.ً.ً.
إنكم ستحرصون على المارة ً.ً.ً.
أكرموا الشهود ً.ً.ً.

33
35
35
35
20
20
48
49
100

إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد ً.ً.ً.

105

أشكر الناس لله أشكرهم للناس

رقم الصفحة
31

2

أن رجل ا من حضر موت حاكم رجل ا من كنده إلى رسول الله ً.ً.ً. 

145 ،138

ي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ً.ً.ً.
إنكم تختصمون إل ي

140

إذا تقاضى إليك رجلن فل تقضي للول حتى تسمع كلم الخر ً.ً.ً.

153

أن النبي  أتي بجنازة رجل ليصلي عليه ً.ً.ً.

159

حرف الباء ) ب (
) 17بينتك أو يمينه
(
) 18البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
(
حرف التاء ) ت (
) 19تركهم على حكم سعد بن معاذ ً.ً.ً.
(
حرف الجيم ) ج (
) 20جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ً.ً.ً.
(
حرف الراء ) ر (
) 21ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ً.ً.ً.
(
) 22رسول الله  رضي بتحكيم العور بن شامة ً.ً.ً.
(
) 23رسول الله  رضي بتحكيم سعد بن معاذ ً.ً.ً. 

313

147 ،145
147

39

130

154
20
19
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م

الحديث

رقم الصفحة

حرف الزين ) زأ (
159

) 24والزعيم غارم ً.ً.ً.
(
حرف السين ) س (
ق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ً.ً.ً.
) 25اس ك
(
) 26فليسوك بينهم في النظر ً.ً.ً.
(
حرف الشين ) ش (
) 27شاهدك أو يمينه
(
) 28شاهداك أو يمينه
(
) 29شهودك
(
حرف الصاد ) ص (
) 30أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش ً.ً.ً.
(
حرف العين ) ع (
) 31عرض علي قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن أيسهم بينهم ً.ً.ً.
(
حكم ساعة خير من ً.ً.ً.
عدل
32
)
أ
(
حرف الفاء ) ف (
ت قلبك ً.ً.ً.
) 33استف ك
(
ت نفسك ً.ً.ً.
) 34استف ك
(
حرف القاف ) ق (
) 35قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم
(
) 36قضى بدية المرأة المقتولة ودية جنينها ً.ً.ً.
(
) 37قضى رسول الله  أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي
(
) 38القضاة ثلثة  :اثنان في النار وواحد في الجنة ً.ً.ً.
(
) 39القضاء يتبع المبال
(
حرف الكاف ) ك (
) 40ذكر ابن سعد :بأن الربيع بن خيثم قال :كان أيتحاكم إلى رسول
الله  في الجاهلية ً.ً.ً.
(
) 41ذكر ابن سعد  :بأن رباح بن الحارث قال  :كان عمر بن الخطاب 
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م

الحديث

يقضي فيما سبت العرب ً.ً.ً.
) 42قال العسكري  :كانت أتساق إليه )أبو بكر( الشناق في الجاهلية
(
ا
) 43كانت الدية يومئذ عشرا من البل ً.ً.ً.
(
) 44كان رسول الله  يقبل الهدية ً.ً.ً.
(
) 45روى البيهقي بأن رسول الله  كان يقضي في المسجد
(
ا
) 46كان رسول الله  جالسا في المسجد وأصحابه معه إذ جاء أعرابي
فبال في المسجد ً.ً.ً.
(
حرف اللم ) ل (
) 47ل أحل المسجد لجنب و ً.ً.ً.
(
) 48ل يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان
(
ح أ
كم بين اثنين وهو غضبان
) 49ل يقضين أ
(
) 50ل يقضين القاضي إل وهو شبعان ريان
(
) 51ل حسد إل في اثنتين
(
) 52ل تساووهم في المجلس
(
ا
) 53أن رسول الله  لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال" :كيف
تقضي ً.ً.ً.
(
) 54لن نستعمل أو ل نستعمل على عملنا من أراده
(
) 55لو يعطى الناس بدعواهم ً.ً.ً.
(
) 56لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء قوم ً.ً.ً.
(
حرف الميم ) م (
) 57المباح لمن سبق إليه
(
) 58من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته
ً.ً.ً.
(
) 59من حكم بين اثنين تحاكما إليه ً.ً.ً.
(
ا
) 60من رأى منكم منكرا ً.ً.ً.
(
) 61من طلب القضاء واستعان عليه وكل عليه ً.ً.ً.
(
) 62من ل يشكر الناس لم يشكر الله
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) 63من كان قاضيا ا فقضى بالعدل ً.ً.ً.
(
) 64من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين
(
حرف الهاء ) هـ (
) 65تهادوا تحابوا
(
) 66هدايا المراء غلول
(
) 67هدايا السلطان سحت
(
حرف الواو ) و (
) 68ولن يفلح قوم أولوا أمرهم امرأة
(
حرف الياء ) ي (
) 69يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني ً.ً.ً.
(
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فهرس الثار
م
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

)(8

)(9
)(10
)(11
)(12

)(13
)(14
)(15
)(16
)(17

)(18
)(19
)(20
)(21

حسب الحرف البأجدية

الحديث
حرف اللف ) أ (
إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الخر ) ً.ً.ً.علي بن أبي
طالب(
ا
ا
استقضى عمر زيادا وشريحا وابن مسعود ً.ً.ً.
إن عمر  قد تحاكم هو ومخالفيه بين الصحابة رضي الله عنهم
في قسمة السواد
أن انظروا رجال ا من أهل العلم من الصالحين ) ً.ً.ً.عمر بن
الخطاب(
أنا ل أقضي لكم ول أفتي )شريح(
حرف اللف الممدود ) آ (
س بين الناس في وجهك ومجلسك ) ً.ً.ً.عمر بن الخطاب(
آ ك
حرف الباء ) ب (
بعثني رسول الله  إلى اليمن فانتحينا إلى قوم قد بنوا زبية
للسد ) ً.ً.ً.علي بن أبي طالب(
حرف الجيم ) ج (
كان بين عمر وأأبي رضي الله عنهما خصومة ،فقال عمر:
اجعل بيني وبينك رجل ا ً.ً.ً.
حرف الراء ) ر (
رأيت أمير المؤمنين المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء
) ً.ً.ً.الربيع بن يونس(
ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة ،فإن فصل القضاء يورث ً.ً.ً.
)عمر بن الخطاب(
ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ) ً.ً.ً.عمر بن الخطاب(
حرف العين ) ع (
)عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ،وإن رأيتما أن أتفرقا
فرقتما( )علي بن أبي طالب(
حرف الفاء ) ف (
ح أ
كم( )عمر بن الخطاب(
)في بيته يؤتى ال أ
حرف القاف ) ق (
دم الغريب( )عمر بن الخطاب(
)قأ ك
حرف الكاف ) ك (
كان عمر يقضي في المسجد ً.ً.ً.
كتب عمر إلى أبي موسى :وآسي بين الناس في وجهك
وعدلك حتى ل ييأس الضعيف من عدلك ً.ً.ً.
كتاب عمر لبي موسى وفيه :أما بعد فإن القضاء فريضة
محكمة ً.ً.ً.
حرف اللم ) ل (
 ً.ً.ً.ل تحكم بين اثنين وأنت غضبان ) ً.ً.ً.أبو بكر الصديق(
ل يصلح أن يلي القضاء إل من كان حصيف العقل ) ً.ً.ً.عمر بن
الخطاب(
ل يصلح سيفان في غمد واحد )عمر بن الخطاب(
ل يمنعك قضاء قضيت بالمس ،ثم راجعت نفسك فيه اليوم ً.ً.ً.
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م
)(22
)(23
)(24
)(25
)(26
)(27

)(28
)(29

الحديث
)عمر بن الخطاب(
لول أن خصمي ذمي ) ً.ً.ً.علي بن أبي طالب(
حرف الميم ) م (
ما رأيت أحدا ا بعد رسول الله أكثر مشاورة لصحابه منه –
عمر ) ً.ً.ً. -أبو هريرة(
منا أمير ومنكم أمير )أبو بكر(
حرف النون ) ن (
)نحن المراء وأنتم الوزراء( )أبو بكر ،وعمر(
انظر ما تبين لك من كتاب الله ) ً.ً.ً.عمر(
حرف الهاء ) هـ (
هذا أول جورك ،وجلس بين يديه )عمر(
حرف الواو ) و (
ورد أن عمر ويلى الشفاء امرأة من قومه في السوق
حرف الياء ) ي (
خلل ) ً.ً.ً.عمر بن
ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع ك
عبدالعزيز(
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كلمة شكر
ملخص البحث بالعربية
ملخص البحث بالنجليزية
مقدمة
خطة الرسالة

الصفحة
1
2
3
4
5
9

القسم الول
الدراســـــــة النظريــــــــة
الفصل الول
نظرة عامة على التحكيم
14
المبحث الول  :تعريف التحكيم الشرعي ومشروعيته
14
المطلب الول  :التعريف بالتحكيم
14
أول ا – في اللغة
15
ثانيا ا – التحكيم في الصطلح
17
المطلب الثاني  :مشروعية التحكيم
17
أول ا – الكتاب )القرآن(
19
ثانيا ا – مشروعية التحكيم في السنة
20
ثالثا ا – آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أتبين مشروعية التحكيم
21
رابعا ا – الجماع
22
المبحث الثاني  :التحكيم قديما ا وموقف السلم منه
المطلب الول  :التحكيم عند العرب وغيرهم من المم السابقة
22
22
أول ا  :التحكيم قبل السلم
24
أ – التحكيم عند غير العرب قبل السلم
24
التحكيم عند اليونان
24
التحكيم عند الرومان
25
التحكيم عند الشوريين والبابليين
25
التحكيم عند قدماء المصريين
26
ب – التحكيم عند العرب قبل السلم
 – 1التحاكم إلى الزلم بضرب القداح ،وإلى الكهنة في نذر
28
عبدالمطلب
30
 – 2التحاكم إلى الكهنة
31
 – 3التحاكم إلى النار
31
 – 4التحاكم إلى الرسول  قبل النبوة
32
 – 5التحاكم إلى عمر بن الخطاب  قبل إسلمه
32
 - 6التحاكم إلى أبي بكر الصديق  قبل السلم
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المطلب الثاني  :موقف السلم من بعض صور التحكيم قبل
33
البعثة
33
صور من التحكيم في الجاهلية أقرها السلم
33
 – 1الدية والقصاص
35
 – 2القسامة
35
 – 3اليمين في الدعاوى
36
 – 4القرعــــة
36
 – 5الخلـــــع
36
 - 6الميـــــراث
38
المبحث الثالث  :حكم التحكيم وطلبه
38
المطلب الول  :حكم التحكيم الشرعي
38
أول ا – حكم التحكيم من حيث جوازه وعدمه
42
ثانيا ا – حكم التحكيم من حيث تحمله واللجوء إليه
43
ثالثا ا – حكم التحكيم من حيث منهاجه )ونظمه كقانون(
46
رابعا ا – حكم التحكيم من حيث موضوع النزاع والخصومة
47
المطلب الثاني  :حكم طلب التحكيم
48
أول ا – أحاديث وردت أترغب في القضاء
49
ثانيا ا – أحاديث وردت تبين خطورة القضاء
49
ثالثا ا – زهد السلف الصالح في القضاء
50
حكم طلب القضاء في السلم )صوره(
أ
كم( ول
ح ك
الصورة الولى  -من لم تتوفر فيه شروط التحكيم )المـ أ
50
أيحسنه:
الصورة الثانية – من تتوفر فيه شروط التحكيم ومن أهل العدالة مع
51
وجود غيره
الصورة الثالثة – من تتوفر فيه شروط التحكيم مع انعدام غيره 51
52
خلصة القول
54
المبحث الرابع  :الفرق بين التحكيم والقضاء والفتاء والصلح
54
تمهيد
المطلب الول  :الفرق بين التحكيم والقضاء بصورة عامة 55
55
تعريف القضاء
56
أوجه الشبه بين التحكيم والقضاء
56
أهم أوجه الفروق بين التحكيم والقضاء
56
 – 1من جهة التولية والسلطان
57
 – 2رضا الخصوم
57
 – 3وسيلة العزل
5
 – 4من حيث المرتبة
58
 – 5في تولية القضايا
58
 – 6بخصوص التفويض
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 – 7وسائل الثبات
 – 8موضوع النـزاع
 – 9في ولية القضاء
المطلب الثاني  :الفرق بين التحكيم والفتاء
تعريف الفتاء اصطلحا ا
الفروق بين الفتاء والتحكيم
كم أن يفتي؟
مسألة :هل للمح ك
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الشرط الثالث – العقل
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الشرط السادس – سلمة الحواس )السمع ،البصار ،النطق(
الشرط السابع  :العلم )الفقه والجتهاد(
الشرط الثامن – الكتابة
الشرط التاسع – الكفاية اللئقة للقيام بأمور القضاء )التحكيم(
ح أ
كمي الشقاق بين الزواج :الجتهاد؟
هل أيشترط في أ
المبحث الخامس  :موضوع التحكيم وشروطه
أول ا – موضوع التحكيم
القول الول
القول الثاني
القول الثالث
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متعلق بحقوق الله الخالصة
غير أ
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94
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95
96
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الفصل الثالث
آداب التحكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
كم بعد قبوله التحكيم تجاه المنازعة
مح ك
المبحث الول  :تصرفات ال أ
98
والمتداعين
99
أول ا – قبل البدء بجلسات التحكيم
100
ثانيا ا – أثناء جلسات التحكيم
مه حتى
مح ك
كم أ
حك أ
صدر ال أ
ثالثا ا – إذا استوفى الخصوم دعواهم وبيناتهم ل ي أ م
102
يراعي التي
104
كم حالة غضبه
مح ك
المبحث الثاني  :أ
حكم ال أ
105
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
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القول الول
106
القول الثاني
106
الراجح في هذه المسألة
107
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115
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117
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117
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148
مسألة أخذ الجرة على الشهادة
149
آداب التعامل مع الشهود والستماع إليهم
153
المطلب الثالث  :صدور الحكم وتبليغه للخصوم
153
الفرع الول – صدور الحكم
155
حكم للخصوم
الفرع الثاني – تبليغ ال أ
157
محكمين
المبحث الخامس  :طرق تنفيذ حكم ال أ
خصوم أو كفلئهم
المطلب الول  :التنفيذ الطوعي بموافقة ال م
157
157
أول ا – عن طريق الخصوم
158
ثانيا ا – التنفيذ عن طريق الكفلء
158
تعريف الكفالة
159
أدلة مشروعية الكفالة
162
المطلب الثاني  :التنفيذ عن طريق المحاكم النظامية
الفصل الخامس
ضمانات التحكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
167
محكم
المبحث الول  :حماية الـ أ
171
محكم ونقضه
المبحث الثاني :لزوم أ
حكم الـ أ
171
محكم
المطلب الول :لزوم م
حكم الـ م
173
محكم
المطلب الثاني :نواقض م
حكم الـ م
174
حكم التي ذكرها الفقهاء
أسباب نقض ال أ
حكم ،فهل
مح ك
كم بخصوص ال أ
إذا ترافع الخصوم إلى القاضي بعد أ
حكم ال أ
175
حكم أم ل؟
للقاضي نقض ال أ
القسم الثاني
الدراســـــــة التطبيقيــــــــة
الفصل الول
تثبيت أحكام المحكمين أو فسخها
179
المبحث الول  :الجهة المخولة بفسخ أحكام المحكمين
المبحث الثاني  :السس والقواعد التي يرتكز عليها في اعتماد أو فسخ أحكام المحكمين
182

1
2
3
4
6

183
– السباب التي تعود إلى الطراف أنفسهم
183
محكمين
– السباب التي تعود إلى ال أ
184
– السباب التي تعود للنظام العام في فلسطين
 – 5 ،السباب التي تعود إلى :التفاق وعقد التحكيم وبموضوع التحكيم
184
185
– السباب المتعلقة بالقرار
185
أ – بالبطلن
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185
ب – الجراءات التي تؤثر في بطلن الحكم
186
ج  -صدور الحكم بطريق الغش والخداع
187
المبحث الثالث  :التحكيم وموضوع الحوال الشخصية
187
المقصود بالحوال الشخصية
187
متعلق بالحوال الشخصية
الصل في مشروعية التحكيم أ
188
وقفات مع قانون التحكيم بالحوال الشخصية
مح أ
كمين وقرارهم في الحوال الشخصية ومدى نفاذه أو استئنافه
رأي الـ أ
189
189
الحالة الولى
189
الحالة الثانية
ح أ
190
كم
حالة اتفاق الخصوم )الزوجين( على ال أ
191
موقف قانون التحكيم الفلسطيني من الحوال الشخصية
المبحث الرابع  :مقارنة بين قانون التحكيم الفلسطيني والمجلة العدلية192
192
أول ا  :أوجه التشابه
194
ثانياا  :أوجه الاختلف

الفصل الثاني
محكمين
نماذج تطبيقية لتأييد أو فسخ أحكام ال أ
كمين أقرتها المحاكم النظامية
مح ك
المبحث الول  :نماذج من أحكام شرعية صادرة من أ
197

نموذج  -أ -
نموذج  -ب -
نموذج  -ج –
مدى مطابقة النموذج لقانون التحكيم
محكمين
نموذج  -أ  -طلب تصديق حكم أ
محكمين
نموذج  -ب  -طلب فسخ أ
حكم أ
نموذج  -ج  -قرار المحكمة
مدى مطابقة النموذج ) (2لقانون التحكيم

197
198
198
203
204
206
207
211

المبحث الثاني  :نماذج من أحكام صادرة من محكمين لم تقرها المحاكم النظامية وقررت فسخها
212

محكمين
نموذج  - 1 -طلب فسخ حكم الـ أ
مدى مطابقة النموذج لقانون التحكيم
محكمين
نموذج  - 2 -تأييد أ
حكم لفسخ قرار أ
مدى المطابقة لقانون التحكيم
محكمين
محكمين لساءة سلوك الـ أ
نموذج  - 3 -فسخ حكم الـ أ
مدى مطابقة النموذج لقانون التحكيم
الخاتمة
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216
217
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التوصــــــات
المراجــــــع
الفهارس
فهرس اليات القرآنية التي وردت في البحث
فهرس الحاديث النبوية التي وردت في البحث
فهرس الثار
فهرس الموضوعات
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222
224
235
236
238
241
243

