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א  ٣

                                                    بسم اهللا الرمحن الرحيم                              
إن احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من سيئات 

من يضلل فال هادي له ، و أشهد أال إله إال اهللا وحده أعمالنا،  من يهده اهللا فال مضل له و 
  :ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده و رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، أما بعد 

من أبواب العدل واإلنصاف ، وأداء احلقوق ، وإبراء الذمة ، واإلصالح بني الناس ،  فإن
دوث التنازع ليحكم بينهم وإما حتكيم املتنازعني بينهم رجال أو أكثر خيتارونه إما عند ح

قبل حدوث تنازع يشترطون  وقت تعاقدهم أنه إن حدث تنازع أو اختالف يف تفسري 
  . شيء من شروط التعاقد أهنم حيكمون بينهم حمكَّما خيتارونه 

إذا كانت البالد اإلسالمية يتوفر فيها خيار آخر بديل عن التحكيم وهو اللجوء إىل القاضي و
بني املتنازعني ، فإن هذا اخليار ال يتوفر للمسلم احلريص على التمسك بدينه  املسلم ليحكم

يف البالد الغربية اليت حيكم فيها القضاة بغري ما أنزل اهللا ، ال سيما وقد اشترط أهل العلم 
شروطا البد من توافرها حىت يباح التحاكم إىل احملاكم الوضعية ، وهي أن يكون خصمه قد 

 الشرع أو حتاكم إليه مث رفض تنفيذ احلكم ، وأنه إن حكم له القاضي رفض التحاكم إىل
الوضعي بزيادة على حقه الشرعي أال يأخذ الزيادة ، وأن يكون املتحاكم كارها بقلبه 

للحكم بغري ما أنزل اهللا عاملا أنه أجلأته إليه الضرورة عازما على االستغناء عنه مىت وجد 
كد على أمهية توفري البديل اإلسالمي للمسلمني يف الغرب ، البديل الشرعي ، وهذا مما يؤ

  .وهو التحكيم 
مبدينة نظم جممع فقهاء الشريعة بأمريكا دورة علمية كاملة ألمهية هذا املوضوع فقد و

هـ ، ويليها يف نفس الشهر مؤمتر  ١٤٣١هيوسنت بالواليات املتحدة يف ذي القعدة سنة 
للتحكيم من جهة تعريفه غطية اجلوانب الشرعية املختلفة ، لتللمجمع ينعقد بدولة الكويت 

من قبل جممع فقهاء الشريعة  فُتلِّكُ، وقد  وأقسامه وجماالته وأمهيته وآليات تطبيقه يف الغرب
عن الصفات اليت ال بد من توافرها يف احملكَّمني ، واآلداب اليت جتب بأمريكا بإعداد حبث 

اة لوثيقة شرف يتعاهد احملكمون املسلمون على العمل هبا ، لتكون نومراعاهتا عند التحكيم 
وقد حوى هذه اآلداب كتاب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب إىل أيب ، والتحلي مبا فيها 
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،  موسى األشعري رضي اهللا عنهما ، كتبه إليه حني عينه حاكما للبصرة وقاضيا بني أهلها   ٤

اء والتحكيم بينهما صلة وثيقة ، إذ مهمة أن القضالكتاب وإن كان يف آداب القضاء إال و
القاضي واحملكّم واحدة ، وهي إقامة العدل بني الناس ، وإن كانت سلطة القاضي مستمدة 

من تولية السلطان له ، وسلطة احملكم مستمدة من  اختيار املتنازعني إياه ، ولذا وجدنا كثريا 
  . من الفقهاء يعدون احملكّم قاضيا 

  : فصلنيبحث إىل هذا وقد قسمت ال
  وأسانيده ة كتاب عمر رضي اهللا عنهأمهي: الفصل األول 

  شرحه وما اشتمل عليه من آداب التحكيم وصفات احملكمني: الثاين  الفصل
ملحق باللغة ، مث وثيقة شرف مقترحة للمحكّمني املسلمني مث اخلامتة أوردت فيها  

اإلجنليزية فيه تلخيص لقوانني التحكيم وأنظمته املعمول هبا يف والية منيسوتا ، وهي مشاهبة 
لتحكيم يف أغلب الواليات األمريكية ، وقد ساعدين يف إعداد هذا امللحق األستاذ ألنظمة ا

فهرس املراجع وفهرس املوضوعات ، وأسأل اهللا تعاىل أن إمساعيل عبده احملامي وفقه اهللا ، مث 
  .يكتب هلذا البحث القبول ، وأن ينفع به املسلمني 

  :وكتب          

  نيسيملاوليد بن إدريس بن عبد العزيز  

  منيسوتا  –منيابوليس 
  هـ ١٤٣١ذي القعدة  غرة
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 : وفيه فصالن 
  أهمية الكتاب وأسانيده: الفصل األول 
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أهمية الكتاب وتخريجه : الفصل األول   ٦

 وأسانيده 
 

كالمهم يعترب أصال يف بابه ، وعليه اعتمد الفقهاء يف كتبهم عند جلليل هذا الكتاب ا
، ويستمد الكتاب أمهيته من كون كاتبه هو أمري املؤمنني عمر  عن القضاء وأحكامه وآدابه

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي : ( الذي قال فيه النيب عليه الصالة والسالم 
وهو وأبو بكر من الدين مبنزلة السمع ) لذين من بعدي أيب بكر وعمر اقتدوا بال: ( وقوله ) 

  .والبصر 
 ثاين ، حفص أبو ، العدوي ، القرشي ، نفيل بن  اخلطاب بن وكاتب الكتاب هو عمر

 وأفضل ، باجلنة املبشرين العشرة أحد ، املؤمنني بأمري لقب من وأول ، الراشدين اخللفاء
 اهللا رضي حفصة ابنته - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب تزوج ، الصديق بكر أيب بعد الصحابة
  هـ   ٢٤استشهد رضي اهللا عنه سنة  بالفاروق، - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقبه عنها ،

 واألشعري  سليم بن قيس بن اهللا عبد األشعري موسى واملكتوب إليه الكتاب هو أبو
 على ووفد اليمن يف زبيد يف ولد ائل اليمن ،نسبة إىل األشعريني وهم قبيلة قحطانية من قب

 وانتشر املسلمني اهللا نصر أن وبعد احلبشة، إىل وهاجر فأسلم اإلسالم ظهور أول يف مكة
 عمر واله مث وعدن زبيد صلى اهللا عليه وسلم على الرسول والَّه العربية اجلزيرة يف اإلسالم
   احلَكَمني أحد كان علي خالفة ويف الكوفة، على والياً أصبح عثمان خالفة ويف البصرة،

  . هـ ٤٤ سنة   عنه اهللا تويف رضي
البصرة  قضاء  هو حني واله األشعري موسى أيب إىل هذا الكتاب وتاريخ كتابة عمر

  هـ  ١٧سنة 
وطرقه وتلقاه أهل العلم بالقبول ونص على صحته  ذا الكتابه وقد تعددت أسانيد
قال حدثنا عبد اهللا بن يزيد قال شبة يف تاريخ املدينة أخرجه ابن عدد من احملدثني ، فقد 

حدثنا عبد امللك بن الوليد بن معدان قال حدثنا أيب قال كتب عمر إىل أيب موسى األشعري 
   )١( رضي اهللا عنهما

من طريق أمحد ثنا سفيان بن عيينة ثنا إدريس األزدي قال  يف سننه  وأخرجه الدارقطين 
                           

  )١/٤١٢(تاريخ املدينة ١
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فسألته عن رسائل عمر اليت كان يكتب إىل ايب موسى ، وكان ابو أتيت سعيد بن أيب بردة   ٧

  )٢( ..موسى قد أوصى إىل أيب بردة ، قال فأخرج إيل كتبا فرأيت يف كتاب منها
ورواه اخلطيب البغدادي يف تارخيه قال أخربنا احلسن بن ايب بكر أنا أبو سهل امحد بن 

بن عبد امللك بن أيب الشوارب نا ابراهيم  حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان نا علي بن حممد
أتيت اىل سعيد بن ايب :بن بشار نا سفيان بن عيينة نا ادريس أبو عبد اهللا بن ادريس قال

  .٣....بردة 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد قال ورواه البيهقي 

بن كناسة ثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري بن إسحاق الصنعاين ثنا حممد بن عبد اهللا 
 ... ٤   

ورواه احلافظ ابن عساكر  من طريق  جعفر بن برقان ، عن معمر البصري ، عن أيب 
من طريق  حيىي بن الربيع ، وكتب عمر ، إىل أيب موسى األشعري   :العوام البصري ، قال 

أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة  : املكي ، نا سفيان بن عيينة ، عن إدريس األودي ، قال 
  .٥هذا كتاب عمر إىل أيب موسى   : كتاباً ، فقال 

  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
ما رواه : ورسالة عمر املشهورة يف القضاء ، إىل أىب موسى األشعري ، ومن طرقها ( 

  .  ٦) أبو عبيد ، وابن بطة ، وغريمها باإلسناد الثابت
  : ابن القيم  رمحه اهللا  وقال اإلمام  
وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة واحلاكم (

                           
  )          ٢٠٧-٤/٢٠٦(سنن الدارقطين  ٥
  خطيبتاريخ بغداد لل ٣
  )٢٤١- ١٤/٢٤٠(و يف معرفة السنن) ١٥٠و١٣٥و١١٩و١٠/١١٥و٦/٦٥(البيهقي يف السنن    ٤
  )٧٢ - ٢٢/٧١" ( تاريخ دمشق   ٨
  
   
 ٦/٧١" منهاج السنة  ٦
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  ٧)واملفيت أحوج شيء إليه وإىل تأمله والتفقه فيه   ٨

  : و قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا 
ا هذا أثر مشهور ، وهو من هذا الوجه غريب ويسمى وجادة ، والصحيح أنه حيتج هب(

إذا حتقق اخلط ألن أكثر كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ملوك األقطار كذلك، 
     ٨)وقد بسطت القول بصحتها يف أول كتاب البخاري 
  ٩وصححه من املعاصرين الشيخ األلباين رمحه اهللا 

 
 

 شرحه وبيان ما اشتمل عليه: الفصل الثاني 

نه ونبني ما تضمنه من آداب التحكيم يف هذا الفصل نشرح كتاب عمر رضي اهللا ع
  والقضاء وما ينبغي أن يتحلى به القاضي واحملكم

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم: قوله 

افتتح أمري املؤمنني كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب اهللا وبكتب رسول اهللا عليه الصالة 
 بالرمحة ، وكان والسالم وبكتب الرسل السابقني ، والبسملة فيها الثناء على اهللا تعاىل

أول   ١٠) الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء : ( حديث 
ما ُيسمعه احملدثون لطالهبم ، ليغرسوا يف قلوهبم الرمحة باملتعلم ، وكأن أمري املؤمنني قصد 

اهللا  كذلك احلث على التخلق بالرمحة  ، كما قصد تنبيه احلاكم إىل الصدور عن كتاب
  .وسنة رسوله يف مجيع أقواله وأفعاله 

:من عبد اهللا   عمر أمري املؤمنني   إىل   عبد اهللا بن قيس   : قوله 

                           
  ١/٨٥" إعالم املوقعني  ١٠
حافظ ، نصب الراية لل) ٧/١٤٦(، اإلحكام لإلمام ابن حزم ) ٢/٥٤٦(مسند الفاروق للحافظ ابن كثري :  وانظر  ٨

  ) ٨٢ – ٨١/  ٤( الزيلعي 
 )٢٦٣٦   ( إرواء الغليل٩ 
 الترمذي أبو داود ورواه أمحد و ١٠
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تلقيب عمر نفسه بعبد اهللا يف هذا املقام فيه حث للحاكم على استحضار عبوديته هللا   ٩

ه األجر ، كما وأن القضاء بني الناس باب من أبواب العبادة تستحضر فيه النية ، وحيتسب في
  فيه احلث على التواضع واحلذر من الكرب الذي هو من املهلكات 

  "  سالم عليك ، أما بعد: " قوله 
حّياه بتحية اإلسالم ، اليت هي من حق املسلم على املسلم ، وأتى بفصل اخلطاب وهو أما 

  .بعد  ، للفصل بني املقدمة واملوضوع 
  " ة متبعة القضاء فريضة حمكمة وسنفإن : " قوله 

 قال.  منه والفراغ وإتقانه األمر إحكام على يدل أصل وهو" قضى" من مأخوذ:  القضاء لغة
  . خلقهن أحكم:  أي١١) يومني يف مسوات سبع فقضاهن: ( تعايل اهللا

 مسي ومنه ، واحكم اصنع:  أي١٢) قاضٍ أنت ما فاقض: ( سبحانه قال ، احلكم:  والقضاء
  .واإلعالم والفصل القطع مبعىن القضاء ويرد وينفذها األحكام حيكم ألنه ، قاضياً القاضي
 شرعي حبكم املتنازعات وقطع ، اخلصومات فصل على معناه يدور االصطالح يف والقضاء

 -  عليه املقضي - به املقضي -  القاضي[ : هي  القضاء ستة وأركان اإللزام سبيل على
  ] القضاء كيفية - له املقضي - فيه املقضي
  . للحكم املنصوب احلاكم هو:  ضيفالقا

  . عنه الصادر احلكم هو:  به واملقضي
  . احلاكم حبكم املُلَْزم عليه احملكوم هو:  عليه واملقضي
  . واملنازعة التقاضي موضع هو:  فيه واملقضي
  . عليه له الواجب باحلق خصمه على له احملكوم هو:  له واملقضي
  . إليه وصلةامل احلكم طرق تعين:  القضاء وكيفية

أن تويل مسؤولية القضاء واحلكم : وكالم عمر رضي اهللا عنه حيتمل تفسريين التفسري األول 
بني الناس فريضة أي على الكفاية مبعىن أنه يلزم أن يكون للناس من يقضي بينهم ، وحمكمة 

أي غري منسوخة ، وهو سنة متبعة أي من سنن املرسلني وهديهم وطريقتهم اليت أمرنا 
                           

  ١٢  فصلت ١١
  . ٧٢  طه ١٢
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تباعها ، ألهنم كانوا يقضون بني الناس ، وليست السنة هنا مقابل الواجب بل مقابل با  ١٠

يريد به أن ما حيكم البدعة ، والتفسري الثاين وهو الذي اختاره اإلمام ابن القيم رمحه اهللا أنه 
  : به احلاكم نوعان

: والثاين   بهفرض حمكم غري منسوخ ، كاألحكام الكلية اليت أحكمها اهللا يف كتا: أحدمها 
عبد أحكام سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهذان النوعان مها املذكوران يف حديث 

آية : العلم ثالثة فما سوى ذلك فهو فضل : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلماهللا بن عمر 
   "ة قائمة ، وفريضة عادلةحمكمة ، وسن

  "  إليك ديلَأُ إذا فافهم: "  وقوله
للواقع  املطابق اجلازم االعتقاد هو: ، واصطالحاً به هو ما على الشيء إدراك هو  :الفهم لغة
 من أخص الصحيح والفهم العام مبعناه الفهم من أخص أن العلم والعلم الفهم بني ، والفرق

 العلم ، وصحة يف الفهم بباب البخاري اإلمام ترجم لذا فهمال إىل حيتاج ، والعلم العلم
 واهلدى ، والباطل واحلق ، والفاسد الصحيح بني به مييز ، العبد قلب يف اهللا يقذفه نور الفهم

 إال باحلق واحلكم الفتوى من احلاكم وال املفيت يتمكن وال: قال ابن القيم ،  والضالل
 بالقرائن وقع ما حقيقة علم واستنباط فيه والفقه لواقعا فهم:  أحدمها:  الفهم من بنوعني

 فهم وهو ، الواقع يف الواجب فهم:  الثاين والنوع علما به حييط حىت والعالمات واألمارات
 على أحدمها يطبق مث ، الواقع هذا يف قوله لسان على أو كتابه يف به حكم الذي اهللا حكم
 من فالعامل؛  أجرا أو أجرين يعدم مل لكذ يف وسعه واستفرغ جهده بذل فمن؛  اآلخر
 يوسف شاهد توصل كما ، ورسوله اهللا حكم معرفة إىل فيه والتفقه الواقع مبعرفة يتوصل
 وسلم عليه اهللا صلى سليمان توصل وكما ، وصدقه براءته معرفة إىل دبر من القميص بشق
 أمري توصل وكما ، األم عني معرفة إىل"  بينكما الولد أشق حىت بالسكني ائتوين: "  بقوله

 الكتاب لتخرجن أنكرته ما حاطب كتاب محلت اليت للمرأة بقوله السالم عليه علي املؤمنني
 أيب ابين أحد بتعذيب العوام بن الزبري توصل وكما منها الكتاب استخراج إىل ألجردنك أو

 يف كذبه له ظهر ملا ُحَيّي كنز على دهلم حىت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بأمر احلقيق
  ١٣اهـ.  ذلك من أقرب والعهد كثري املال:  بقوله باإلنفاق ذهابه دعوى

                           
  ٨٧/ ١إعالم املوقعني  ١٣
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 قوهلم ومنه ، اخلصوم بني به حتكم الذي الكالم من إليك به توصل أي"  إليك أدىل"  ومعىن  ١١

 إىل هبا وتدلوا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا وال{ :  تعاىل قوله ومنه ، حبجته فالن أدىل: 
   أكلها إىل حبكمهم وتتوصلوا احلكام إىل ذلك تضيفوا أي}  اماحلك

  " فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له : " وقوله 
النفاذ هو التنفيذ والتطبيق ، أي البد للحاكم من قوة تنفيذية تتوىل تطبيق األحكام على 

بذلك التحريض على تنفيذ احلق إذا فهمه احلاكم عمر ومراد : أرض الواقع ، قال ابن القيم 
، وال ينفع تكلمه به إن مل يكن له قوة تنفيذه ، فهو حتريض منه على العلم باحلق والقوة 

واذكر  : ( على تنفيذه ، وقد مدح اهللا سبحانه أويل القوة يف أمره والبصائر يف دينه فقال
القوى على تنفيذ أمر : فاأليدي  )عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصار 

  اهـ.   البصائر يف دينه : اهللا ، واألبصار
آس الناس يف جملسك ويف وجهك وقضائك حىت ال يطمع شريف يف حيفك و: " وقوله 

  " وال ييأس ضعيف من عدلك 
، ولو كان أحدهم ذا منزلة وجاه وكان خصمه ضعيفا ال جاه  بينهم َسوِّ أي الناس بني آسِ

ص أحد بينهم وال متيز بعضهم على بعض يف جملس احلكم ، فال خت له ، وال تفـرِّق
أو جتلسه على القيام له أو بصدر اجمللس يف الدخول عليك دون اآلخر أو ب فتأذن لهاخلصمني 

، وال ختص  متشاهبة جمالسهم كرسي واآلخر على األرض أو على كرسي دونه بل اجعل
 ميلك يف الشريف يطمع ال دون اآلخر حىتاإلقبال عليه والبشاشة له والنظر إليه أحدمها ب

ويف ختصيص أحد اخلصمني  :فك ،  قال ابن القيم إنصا من الضعيف ييأس وال لشرفه معه
طمعه يف أن تكون احلكومة له فيقوى قلبه : مبجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان إحدامها 

اهـ  ومعىن . أن اآلخر ييأس من عدله ، ويضعف قلبه ، وتنكسر حجته: وجنانه ، والثانية 
  . وجورك ظلمك:  حيفك
  " يمني على من أنكرالبينة على املدعي وال: " وقوله 
، وقال ابن القيم  والوثائق كالشهود من ويظهر ، احلق به يثبت ما وكل  الدليل:  الَْبيَِّنةُ

البينة يف كالم اهللا ورسوله وكالم الصحابة اسم لكل ما يبني احلق فهي أعم من البينة يف :
يف االصطالح اصطالح الفقهاء ، حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمني ، وال حجر 



@la†e@áîØznÛaàØa@pbÐ–ë@@μ@@@@@†@N@‡îÛë@@íŠ†gïîä¾a  
فإهنا يف  ،.. ما مل يتضمن محل كالم اهللا ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط يف فهم النصوص  ١٢

: وقال١٤) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات  : (حلق كما قال تعاىل  كتاب اهللا اسم لكل ما يبني ا
 مل خيتص لفظ البينة بالشاهدين ، بل وال استعمل يفو.. ١٥)قل إين على بينة من ريب  ( 

 ) للمدعي ألك بينة  ( إذا عرف هذا فقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لبتةاالكتاب فيهما 
وإن كان هذا قد روي مرفوعا املراد به ألك ما يبني احلق " البينة على املدعي  "عمر وقول 

كترجيح شاهد احلال على جمرد اليد يف صورة من على رأسه عمامة ..من شهود أو داللة ، 
وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره ، وال عادة له بكشف رأسه ، فبينة 
؛ احلال وداللته هنا تفيد من ظهور صدق املدعي أضعاف ما يفيد جمرد اليد عند كل أحد 

، ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته فالشارع ال يهمل مثل هذه البينة والداللة ، 
فذكر نصاب شهادة ؛ وقد ذكر اهللا سبحانه نصاب الشهادة يف القرآن يف مخسة مواضع ..

الزنا أربعة يف سورة النساء وسورة النور ، وأما يف غري الزنا فذكر شهادة الرجلني والرجل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا  : ( واملرأتني يف األموال فقال يف آية الدين

هذا يف التحمل والوثيقة اليت حيفظ هبا صاحب املال حقه ، ال يف ) رجلني فرجل وامرأتان 
به احلاكم ، فإن هذا شيء وهذا شيء ، وأمر يف الرجعة بشاهدين  طريق احلكم وما حيكم

عدلني ، وأمر يف الشهادة على الوصية يف السفر بإشهاد عدلني من املسلمني أو آخرين من 
غريهم ، وغري املؤمنني هم الكفار ، واآلية صرحية يف قبول شهادة الكافرين على الوصية يف 

، وقد حكم به النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة السفر عند عدم الشاهدين املسلمني 
بعده ومل جيئ بعدها ما ينسخها فإن املائدة من آخر القرآن نزوال ، وليس فيها منسوخ ، 

وليس هلذه اآلية معارض ألبتة ، فليس يف القرآن نفي احلكم بشاهد وميني ، وال بالنكول ، 
وال بأميان اللعان ، وغري ذلك مما يبني احلق  ، وال بأميان القسامة ، ١٦ وال باليمني املردودة
: ويوضحه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للمدعي ملا قال ..، ويظهره ويدل عليه 

                           
  ٢٥احلديد ١٤
  ٥٧األنعام  ١٥
 الميني ألداء للمحمكة حضورلل دعي منف ابلميني، د ذلكتأيك عن وميتنع ابحلق، الاقرار عن عليه املدعى ميتنع أي أن  املردودة الميني ١٦

 . فيحلف خصمه  خصمه عىل يردها أو فوراً  حيلفها أن بنفسه حارضاً  اكن إن عليه وجب
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وقد عرف أنه لو أتى برجل وامرأتني حكم  )شاهداك أو ميينه : (هذا غصبين أرضي ، فقال  ١٣

إشارة إىل احلجة ) اهداك أو ميينه ش: (له ، فعلم أن هذا يقوم مقام الشاهدين ، وأن قوله 
معناه دليالن يشهدان ، " شاهدان " الشرعية اليت شعارها الشاهدان ، فإما أن يقال لفظ 

وإما أن يقال رجالن أو ما يقوم مقامهما واملرأتان دليل مبنزلة الشاهد ، يوضحه أيضا أنه لو 
فصار معه دليالن يشهدان ؛ مل يأت املدعي حبجة حلف املدعى عليه ، فيمينه كشهادة آخر 

النكول : أحدمها الرباءة والثاين اليمني ، وإن نكل عن اليمني فمن قضى عليه بالنكول قال 
إذا نكل ترد اليمني على املدعي فيكون نكول : وأما األكثرون فيقولون  ..إقرار أو بدل ، 

 اهـ فصار احلكم بدليلني شاهد وميني؛ الناكل دليال ، وميني املدعي ثانيا 
  "والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال : " وقوله
: (  بأّنه  والشافعّية احلنفّية فعّرفه : عرف بتعريفات ، واصطالحاً النزاع قطْع هو لغةً الُصلح
 فعِلر ، بعَوض دعوى أو حقٍّ عن انتقال: (  بأّنه املالكّية وعّرفه١٧)  املُنازعة لرفْع وْضعٍ عقْد
 بني اإلصالح إىل هبا يتوّصل معاقدة: (  بأّنه احلنابلة وعّرفه١٨)  وقوعه خوف أو نزاعٍ

 من طائفتان وإن{ :  فقال الدماء يف الطائفتني بني بالصلح اهللا أمر، وقد  ١٩)  املختلفَني
 ، حقوقهما يف التنازع عند الصلح إىل الزوجني وندب}  بينهما فأصلحوا اقتتلوا املؤمنني

 بينهما يصلحا أن عليهما جناح فال إعراضا أو نشوزا بعلها من خافت امرأة وإن{ :  لفقا
 أو بصدقة أمر من إال جنواهم من كثري يف خري ال{ :  تعاىل وقال}  خري والصلح صلحا

 وابن مالك بن كعب بني وسلم عليه اهللا صلى النيب وأصلح}  الناس بني إصالح أو معروف
 بقضاء غرميه أمر  و الشطر كعبا أن يضع أمر بأن حدرد أيب بنا على دين يف حدرد أيب

الصلح  :   عمرو بن عوف املزين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ، وعن الشطر
جائز بني املسلمني ، إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما ، واملسلمون على شروطهم ، إال 

ديث اقتبس عمر رضي اهللا عنه وصيته ، ومن هذا احل ٢٠ شرطا حرم حالال أو أحل حراما 
فحق اهللا ال مدخل للصلح فيه ؛ حق اهللا ، وحق اآلدمي : واحلقوق نوعان : قال ابن القيم 

                           
 ٢/١٧٧: الرشبيين املهناج منت عىل احملتاج مغين،   ٤/٤٩٣: عابدين ابن اخملتار ادلرّ  عىل احملتار ردّ  ، ١٧
 ١١٥ ص ، الساكل دليل ١٨
 ٢/١١٨:  املنهتـى غاية ، ٤٧٦/  ٤: قدامة بنا املغين   ١٩
 وصححه الرتمذي رواه ٢٠
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كاحلدود والزكوات والكفارات وحنوها ، وإمنا الصلح بني العبد وبني ربه يف إقامتها ، ال يف   ١٤

  . فلعن اهللا الشافع واملشفعإمهاهلا ، وهلذا ال يقبل باحلدود ، وإذا بلغت السلطان 
وأما حقوق اآلدميني فهي اليت تقبل الصلح واإلسقاط واملعاوضة عليها ، والصلح العادل هو 

 "فأصلحوا بينهما بالعدل  : " الذي أمر اهللا به ورسوله صلى اهللا عليه وسلم كما قال
والصلح اجلائر هو الظلم بعينه ، وكثري من الناس ال يعتمد العدل يف الصلح ، بل يصلح 

النيب صلى اهللا عليه وسلم صاحل بني كعب وغرميه أعدل الصلح فأمره و.. صلحا ظاملا جائرا 
ذلك ملا عزم على طالق سودة رضيت بأن هتب له ليلتها وك؛ أن يأخذ الشطر ويدع الشطر 

وتبقى على حقها من النفقة والكسوة ، فهذا أعدل الصلح ، فإن اهللا سبحانه أباح للرجل أن 
يطلق زوجته ويستبدل هبا غريها ، فإذا رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن ميسكها 

ذين كانت بينهما املواريث بأن كان هذا من الصلح العادل ، وكذلك أرشد اخلصمني الل
وقد أمر اهللا سبحانه باإلصالح بني  ،يتوخيا احلق حبسب اإلمكان مث حيلل كل منهما صاحبه

الطائفتني املقتتلتني أوال فإن بغت إحدامها على األخرى فحينئذ أمر بقتال الباغية ال بالصلح 
مة ، وكثري من الظلمة فإهنا ظاملة ، ففي اإلصالح مع ظلمها هضم حلق الطائفة املظلو

املصلحني يصلح بني القادر الظامل واخلصم الضعيف املظلوم مبا يرضي به القادر صاحب اجلاه 
، ويكون له فيه احلظ ، ويكون اإلغماض واحليف فيه على الضعيف ، ويظن أنه قد أصلح ، 

، مث يطلب وال ميكن املظلوم من أخذ حقه ، وهذا ظلم ، بل ميكن املظلوم من استيفاء حقه 
والصلح الذي حيل احلرام وحيرم ،إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغري حماباة لصاحب اجلاه 

احلالل كالصلح الذي يتضمن حترمي بضع حالل ، أو إحالل بضع حرام ، أو إرقاق حر ، أو 
نقل نسب أو والء عن حمل إىل حمل ، أو أكل ربا ، أو إسقاط واجب ، أو تعطيل حد ، أو 

فالصلح اجلائز بني املسلمني هو ، مردود  رفكل هذا صلح جائ؛ ث ، وما أشبه ذلك ظلم ثال
فهذا أعدل الصلح وأحقه ، وهو يعتمد ؛ الذي يعتمد فيه رضا اهللا سبحانه ورضا اخلصمني 

فيكون املصلح عاملا بالوقائع ، عارفا بالواجب ، قاصدا للعدل ، فدرجة هذا ؛ العلم والعدل 
أال أنبئكم بأفضل : ( ئم القائم ، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلمأفضل من درجة الصا

فإن فساد ؛ إصالح ذات البني : بلى يا رسول اهللا ، قال : من درجة الصائم القائم ، قالوا 
  اهـ ) ذات البني احلالقة ، أما إين ال أقول حتلق الشعر ، ولكن حتلق الدين 
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 أخذ بينة أحضر فإنادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه من : " وقوله   ١٥

  "  العذر يف وأبلغ للعمى أجلى ذلك فإن عليه القضاء وجهت وإال حبقه
أي إذا كان أحد اخلصمني حيتاج إىل مهلة إلحضار أدلته كالشهود ، أو الوثائق اليت تثبت 

هذا من متام العدل ، فإن املدعي : بن القيم حقه أعطاه القاضي أو احملكم مهلة لذلك ، قال ا
قد تكون حجته أو بينته غائبة ، فلو عجل عليه باحلكم بطل حقه ، فإذا سأل أمدا حتضر فيه 

حجته أجيب إليه ، وال يتقيد ذلك بثالثة أيام ، بل حبسب احلاجة ، فإن ظهر عناده 
ضرب هذا األمد إمنا كان  ومدافعته للحاكم مل يضرب له أمدا ، بل يفصل احلكومة ، فإن
  اهـ. لتمام العدل ، فإذا كان فيه إبطال للعدل مل جيب إليه اخلصم

ومعىن أجلى للعمى أي يؤدي إىل البصرية ووضوح احلق يف األمر املبهم فشبه من استعجل 
 .مبن حكم وهو أعمى ال يرى حجة املتحاكمني ، وأبلغ يف العذر أي أوضح يف إقامة احلجة 

وال مينعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك : " وقوله 
أن تراجع فيه احلق ، فإن احلق قدمي ، وال يبطله شيء ، ومراجعة احلق خري من التمادي 

 " يف الباطل 
يرشد عمر رضي اهللا عنه احلكام إىل أن يدوروا مع احلق حيث دار وأن العامل كلما 

ما تبني له أنه كان أخطأ يف أقضية سابقة ، فعليه أال يتكرب عن ازداد علما وبصرية وخربة كل
يريد : الرجوع إىل احلق ، وليحكم  فيما استجد من الوقائع باحلكم اجلديد ، قال ابن القيم 

إنك إذا اجتهدت يف حكومة مث وقعت لك مرة أخرى فال مينعك االجتهاد األول من إعادته 
ون االجتهاد األول مانعا من العمل بالثاين إذا ظهر أنه احلق ، فإن االجتهاد قد يتغري ، وال يك

، فإن احلق أوىل باإليثار ألنه قدمي سابق على الباطل ، فإن كان االجتهاد األول قد سبق 
الثاين والثاين هو احلق فهو أسبق من االجتهاد األول ألنه قدمي سابق على ما سواه ، وال 

فه ، بل الرجوع إليه أوىل من التمادي على االجتهاد يبطله وقوع االجتهاد األول على خال
قضى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها .. األول ، 

وأخوهتا ألبيها وأمها وأخويها ألمها ، فأشرك عمر بني األخوة لألم واألب واإلخوة لألم يف 
تلك على ما : ا وكذا ، قال عمر إنك مل تشرك بينهم عام كذ: الثلث ، فقال له رجل 

فأخذ أمري املؤمنني يف كال االجتهادين مبا ظهر ؛ قضينا  يومئذ ، وهذه على ما قضينا اليوم 
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اهـ .  له أنه احلق ، ومل مينعه القضاء األول من الرجوع إىل الثاين ، ومل ينقض األول بالثاين  ١٦

٢١ 
عليه شهادة زور ، أو  واملسلمون عدول بعضهم على بعض ، إال جمربا: " قوله 

  "جملودا يف حد ، أو ظنينا يف والء أو قرابة 
أن : (العدول مجع عدل ، وعرف العدل بتعريفات منها تعريف القاضي أيب يوسف  

يكون جمتنبا عن الكبائر وال يكون مصرا على الصغائر ويكون صالحه أكثر من فساده 
وءة جيتنب عن الكذب ديانة ومروءة وصوابه أكثر من خطئة وان يستعمل الصدق ديانة ومر

ويشري كالم أمري املؤمنني عمر إىل أن األصل هو أن املسلم عدل تقبل شهادته على غريه ) 
من املسلمني ، إال من قام به مانع مينع قبول الشهادة ، وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة 

به هنا حد القذف  فال يوثق بعد ذلك بشهادته ، أو من جلد يف حد واملقصود؛ الزور 
وهذا متفق عليه قبل التوبة ، والقرآن نص فيه خاصة ألن اهللا سبحانه هنى عن قبول شهادته 

ال تقبل ، وهو قول أيب حنيفة : وأما إذا تاب ففي قبول شهادته قوالن مشهوران أحدمها ؛ 
 .تقبل ، وهو قول الشافعي وأمحد ومالك : والثاين 

ء هو العتق وما يترتب عليه من صلة بني املعتق والعتيق والوال، والظنني هو املتهم ، 
املتهم بأن جير إىل نفسه نفعا من املشهود له كشهادة السيد لعتيقه مبال أو  أن واملقصود هنا

شهادة العتيق لسيده إذا كان السيد يعوله أو يناله نفعه ، وكذلك شهادة القريب لقريبه  ، 
يب لقريبه مطلقا وهم الظاهرية ، ومنهم من منعها مطلقا والفقهاء منهم من أجاز شهادة القر

ألهنا مظنة للمحاباة ، ومنهم من منع شهادة األصول للفروع والعكس وأجاز غريها ، 
 .ورجح ابن القيم أن شهادة القريب لقريبه ال تقبل مع التهمة ، وتقبل بدوهنا 

 إال احلدود عليهم وستر السرائر العباد من توىل وتعاىل تبارك اهللا فإن: "  وقوله
  "  بالبينات
 فإن سبحانه اهللا إىل سريرته ووكلنا شهادته قبلنا خري عالنية منه لنا ظهرت من أن أي 

، واستدل مجاعة من  الظواهر على بل ، السرائر على الدنيا أحكام جيعل مل سبحانه اهللا
؛  احلال جمهول كان وإن ريبة منه تظهر مل مسلم كل شهادة قبول على الفقهاء هبذا

                           
 ١/٩٠إعالم املوقعني  ٢١
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وخالفهم آخرون فاشترطوا عدالة الباطن أي البد من سؤال جرياهنم ومن طالت مالزمتهم   ١٧

"  احلدود عليهم وستر: "  قوله: هلم عن خفايا أحواهلم حىت تقبل شهادهتم ، قال ابن القيم 
 عقوبةوال تارة الذنب به يراد واحلد ، قرباهنا عن هنى اليت اهللا حدود وهي ، احملارم يعين

 يف احلد عنه صح قد فإنه ، والشواهد األدلة بالبينات يريد"  واألميان بالبينات إال"  أخرى
 على بينة اخلمر رائحة وكذلك ، الشهود من أصدق هو بل ، صادقة بينة فهو ، باحلبل الزنا
 هبا يريد"  واألميان: "  وقوله احلديث فقهاء وأكثر املدينة أهل وفقهاء الصحابة عند شرهبا
  ٢٢ البينة مقام قائمة وهي ، القسامة يف القتيل أولياء وأميان ، اللعان يف الزوج أميان

  سنة وال كتاب يف ليس لَْم ِممَّا َصْدرَِك ِفي تلجلج ِفيَما ، الْفَْهَم  مث الْفَْهَم: قوله 
فيه حث  أسلوب إغراءبيان معىن الفهم وأنه اإلدراك اجلازم واالعتقاد املطابق للواقع ،  تقدم

الفهم توكيد كلمة ، وتكرار وهو مفعول لفعل حمذوف تقديره الزم على ضرورة الفهم 
أي يف " الفهم الفهم فيما أديل إليك : " ، وجاء يف رواية  ترددحترك وومعىن تلجلج ،  لفظي

األدلة اليت يتوصل هبا احملتكمون إليك إىل حقوقهم ، وهنا حيث عمر احلاكم القادر على 
د على أن جيتهد برأيه إذا مل جيد نصا يف الكتاب أو السنة يف خصوص مسألته ، االجتها

، ومن االجتهاد القياس الذي أرشد إليه  بذل اجلهد إلدراك حكم شرعي من أدلتهواالجتهاد 
  .يف الوصية التالية 

 إِلَى أقرهبا ىلإ َواْعَمْد ذلك، عند اُألُموَر فِقسِ ، َواَألْشَباَه اَألْمثَالَ اْعرِِف مث: قوله 
  ترى  فيما بِالَْحقِّ َوأَْشَبهَِها ، اللَِّه

أي إذا عرض ،  واجته اقصْد اعمد أي و شاهبةاملو ماثلةاملواألشباه أي األمور  األمثال  
لك ما ليس منصوصا على حكمه يف الكتاب والسنة ، فاحبث عما يشاهبه من املنصوص عليه 

وهنا يوصي عمر رضي اهللا عنه بالعمل يف احلكم ، ومياثله يف علة احلكم ، وسو بينهما 
 اصطالح يف بالقياس ، وهو حجة ودليل من أدلة األحكام عند األئمة األربعة ، والقياس

 الذي احلكم يف حبكمها، نص ورد بواقعة حكمها على نص ال واقعة إحلاق هو: األصوليني
  .احلكم هذا علة يف الواقعتني لتساوي النص، به ورد

 تعرف اليت الطرق من بطريق احلكم هذا علة وعرفت واقعة، حكم على نص دل فإن
                           

  ١/١٠١إعالم املوقعني  ٢٢
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 احلكم علة حتقق علة على النص واقعة تساوي أخرى واقعة وجدت مث األحكام، علل هبا  ١٨

 يوجد احلكم ألن علته، يف تساويهما على بناء حكمها يف النص بواقعة تسوي فإهنا فيها
  .علته توجد حيث

  :التعريف هذا توضح الشرعية األقيسة من أمثلة وهذه
 سبحانه قوله عليه دلّ الذي التحرمي وهو حكمها، بالنص ثبت واقعة: اخلمر شرب- ١
}  فَاْجَتنُِبوُه الشَّْيطَاِن َعَملِ مِّْن رِْجٌس َواَألْزالَُم َواَألنَصاُب َوالَْمْيِسُر الَْخْمُر إِنََّما{  وتعاىل

 حكمه يف باخلمر يسوي العلة هذه فيه توجد نبيذ فكل اإلسكار، هي لعلة ،]٦٩٠:  املائدة[
  .شربه وحيرم
 الذي اإلرث من القاتل منع وهو ، حكمها بالنص ثبت واقعة: موّرثه الوارث قتل - ٢

 استعجال فيه قتله أن هي لعله" القاتل يرث ال: " - وسلم عليه اهللا صلى - قوله عليه دل
  .له به املوصى وقتل انه،حبرم ويعاقب قصده عليه فريد أوانه قبل الشيء
 الكراهة وهو حكمها بالنصب ثبت واقعة: اجلمعة يوم من للصالة النداء وقت البيع- ٣
 فَاْسَعْوا الُْجُمَعِة َيْومِ ِمن ِللصَّلَاِة ُنوِدي إِذَا آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا{  سبحانه قوله عليها دل اليت
 أو الرهن أو واإلجارة. الصالة عن شغله هي لعله ،]٩: اجلمعة[}  الَْبْيَع َوذَُروا اللَِّه ِذكْرِ إِلَى
 عن شغلها وهي العلة، هذه فيها توجد اجلمعة يوم من للصالة النداء وقت معامالت أية

  ٢٣.للصالة النداء وقت وتكره حكمه يف بالبيع فتقاس الصالة
)  خلصومأو ا(عند اخلصومة  والتنكر بالناس والتأذي والضجر لقوالغ إياكو: قوله 

  )أو الذخر( الذكر به وحيسن األجر به اهللا يوجب مما احلق اطنمو إن القضاء يفف
 ضيق عن األشعري موسى أبا عمر ينهى،  الصرب قلة: الضجرو  الصدر ضيق: الغلق

والتنكر هو التذمر والتوعد قال ، وتتشعب القضايا تبسط عندما صربه وقلة باخلصوم صدره
التنكر للخصوم من إضعاف نفوسهم، وكَْسر قلوهبم، وإخراس ألسنتهم عن يف : ابن القيم 

التكلم ُحبَججِهم خشيةَ معرِة التنكر، وال سيما أن يتنكر ألحد اخلصمني دون اآلخر؛ فإن 
ال خالف بني أهل العلم فيما علمناه ، يف أن : قال ابن قدامة ،  هـا . ذلك الداء الُعضال

ره ذلك شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو ك. القاضي ال ينبغي له أن يقضي وهو غضبان 
                           

  ٥٢صـ خالف الوهاب لعبد الفقه أصول ٢٣
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وكتب أبو بكرة إىل عبد اهللا بن أيب بكرة وهو قاض بسجستان ، أن { . حنيفة ، والشافعي   ١٩

ال : فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ؛ ال حتكم بني اثنني وأنت غضبان 
: اهللا عنه إىل أيب موسى  وكتب عمر رضي. متفق عليه } حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان 

إياك والغضب ، والقلق ، والضجر ، والتأذي بالناس ، والتنكر هلم عند اخلصومة ، فإذا 
وألنه إذا غضب تغري عقله ، ومل يستوف رأيه ، . رأيت اخلصم يتعمد الظلم ، فأوجع رأسه 

  . وفكره 
، والوجع ويف معىن الغضب كل ما شغل فكره من اجلوع املفرط ، والعطش الشديد 

املزعج ، ومدافعة أحد األخبثني ، وشدة النعاس ، واهلم ، والغم ، واحلزن ، والفرح ، فهذه 
ألهنا متنع حضور القلب ، واستيفاء الفكر ، الذي يتوصل به إىل إصابة ؛ كلها متنع احلاكم 

فإن حكم يف . احلق يف الغالب ، فهي يف معىن الغضب املنصوص عليه ، فتجري جمراه 
ألنه منهي عنه ، والنهي ؛ ضب أو ما شاكله ، فحكي عن القاضي ، أنه ال ينفذ قضاؤه الغ

  . ينفذ قضاؤه " : اجملرد " وقال يف . يقتضي فساد املنهي عنه 
النيب صلى اهللا عليه وسلم اختصم إليه الزبري { ملا روي ، أن ؛ وهو مذهب الشافعي 

اسق ، مث : يب صلى اهللا عليه وسلم للزبري ورجل من األنصار ، يف شراج احلرة ، فقال الن
فغضب رسول اهللا صلى اهللا . أن كان ابن عمتك : فقال األنصاري . أرسل املاء إىل جارك 

فحكم يف . متفق عليه . } اسق ، مث احبس املاء حىت يبلغ اجلدر : عليه وسلم وقال للزبري 
أن يتضح له احلكم يف املسألة ، إمنا مينع الغضب احلاكم إذا كان قبل : وقيل . حال غضبه 

ألن احلق قد استبان قبل الغضب ، فال ؛ فأما إن اتضح احلكم ، مث عرض الغضب ، مل مينعه 
   ٢٤اهـ.يؤثر الغضب فيه 

بني عمر رضي اهللا عنه هنا فضل القضاء وأنه سبب للذكر احلسن عند اهللا أو وقد 
  .قبة احلميدة والثواب الذخر وهو ما يدخر عند اهللا من العا

  
  
  

                           
 ١٠/١٤٠املغين  ٢٤
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 ولو نيته يف احلق أو خلصت(  تعاىل اهللا وبني بينه فيما نيته يصلح من فإنه: قوله   ٢٠

 هشان ذلك غري منه اهللا يعلم مبا للناس تزين ومن الناس وبني بينه ما اهللا يكفه) نفسه على
 عاجل يف اهللا عند بثواب ظنك فمافإن اهللا ال يقبل من العباد إال ما كان له خالصا  اهللا
  .   اهللا ورمحة عليك والسالم رمحته وخزائن رزقه

مبوعظة عظيمة حيث فيها على اإلخالص وإصالح النية وإصالح العبد عمر أمري املؤمنني ختم 
: " وقول عمر رضي اهللا عنه : قال ابن القيم ما بينه وبني اهللا ، وحيذر من الرياء والنفاق ، 

إشارة إىل أنه ال يكفي قيامه يف احلق هللا إذا كان " فمن خلصت نيته يف احلق ولو على نفسه 
على غريه ، حىت يكون أول قائم به على نفسه ، فحينئذ يقبل قيامه به على غريه ، وإال 

ملا كان املتزين مبا ليس فيه ضد و ..فكيف يقبل احلق ممن أمهل القيام به على نفسه ؟ 
عامله اهللا بنقيض قصده ، فإن املعاقبة خبالفه فإنه يظهر للناس أمراً وهو يف الباطن املخلص 

بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا ، وملا كان املخلص يعجل له من ثواب إخالصه احلالوة 
واحملبة واملهابة يف قلوب الناس عجل للمتزين مبا ليس فيه من عقوبته أن شانه اهللا بني الناس، 

ه العليا وحكمته يف قضائه لرب احلسىن وصفاتألنه شان باطنه عند اهللا ، وهذا موجب أمساء ا
هذا ، وملا كان من تزين للناس مبا ليس فيه من اخلشوع والدين والنسك والعلم وغري وشرعه 

ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه األشياء ومقتضايتها فال بد أن تطلب منه، فإن مل توجد 
فإنه أخفى عن الناس ما أظهر هللا  عنده افتضح ، فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه ، وأيضا
: " وقوله  .. له من جنس عمله ًءاخالفه ، فأظهر اهللا من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم ، جز
يريد به تعظيم جزاء املخلص وأنه " فما ظنك بثواب عند اهللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحته 

هللا سبحانه جيزي فإن ا؛ ورمحته مدخرة يف خزائنه . رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو هلما 
{ : العبد على ما عمل من خري يف الدنيا وال بد ، مث يف اآلخرة يوفيه أجره ، كما قال تعاىل 

فما حيصل يف الدنيا من اجلزاء على األعمال الصاحلة } وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة 
أجره يف الدنيا وآتيناه { : ليس جزاء توفية ، وإن كان نوعا آخر كما قال تعاىل عن إبراهيم 

وآتيناه يف الدنيا حسنة وإنه يف { : وهذا نظري قوله تعاىل } وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني 
فأخرب سبحانه أنه آتى خليله أجره يف الدنيا من النعم اليت أنعم هبا } اآلخرة ملن الصاحلني 
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ة ، وقد دل عليه يف نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة ، ولكن ليس ذلك أجر توفي  ٢١

عمله يف الدنيا ويكمل له أجره : القرآن يف غري موضع على أن لكل من عمل خريا أجرين 
للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة ولدار اآلخرة خري ولنعم دار { : يف اآلخرة كقوله تعاىل 

الدنيا والذين هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف { : ويف اآلية األخرى } املتقني 
  ٢٥اهـ  }حسنة وألجر اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون 

.تابه بالسالم كما بدأه به ختم عمر رضي اهللا عنه كمث 

א:א
 

   )سى رضي اهللا عنهما خالصة لآلداب الواردة يف كتاب عمر أليب موي وه(
  اهللا الرمحن الرحيم بسم 

  :هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد احلمد 
فإين اليت حتملتها ، ملسؤولية عظم ابصفيت من احملكّمني املسلمني ، وإدراكا مين لفإين 

  :أتعهد بأن أمتسك مبا جاء يف هذه الوثيقة ، وأن أكون من العاملني به 
 يف نييت أن احلكم بني الناس بالعدل عبادة أتقرب هبا إىل اهللا أستحضر  )١
قه ذات الصلة مبا أحكم فيه ألحكم على علم ما يلزم تعلمه من أحكام الفتعلم أ )٢

 .وبصرية 
 على اإلنصات للخصوم وتفهم حججهم وأدلتهم حرص أ )٣
باألسباب املمكنة جلعل احلكم قابال للتنفيذ بأن أشترط على اخلصوم التوقيع آخذ  )٤

اليت حيدد فيها بدقة موضوع اخلصومة وصالحية احملكم ، على وثيقة التحكيم 
 .كتابة ، وإشهادا عليه  ، وأوثق احلكملدى موثق قانوين وتوثق 

يا وال أحتامل على ، وال أحايب قواخلصوم وأساوي بينهم يف اجمللس  بنيأعدل  )٥
 .ضعيف 

                           
 ، طبعة دار احلديث٢/٤٣٢إعالم املوقعني ، ٢٥
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املدعي بينته فإن جاء هبا حكمت له هبا ، وإال طلبت من املدعى عليه أن من أطلب  )٦  ٢٢

 .ينا ينكر هبا ما ادعي عليه حيلف مي
 .قبل اللجوء إىل التحكيم ينهم  بالتراضي بيف اإلصالح بني اخلصمنيأسعى  )٧
كانت شهوده أو وثائقه حتتاج إىل مدة إلحضارها أمهلته املدة الكافية ومل من  )٨

 .أتعجل باحلكم 
 .إىل احلق وال أمتادى يف الباطل أرجع  )٩

 .عن الشهود وأستوثق من عدالتهم أحترى  )١٠
شباهه ونظائره أبكتاب اهللا وسنة رسوله ، وأقيس ما ال نص فيه على أحكم  )١١

 .يف الكتاب والسنة 
جمللس احلكم وأهتيأ له وأجتنب احلكم بني الناس يف ساعة غضب أو أستعد  )١٢

 .قلق أو ضجر أو غري ذلك مما يشوش الفكر 
 .النية هللا يف حكمي أخلص  )١٣
  . أحكم باحلق ولو على نفسي )١٤
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ARBITRATION IN MINNASOTA

I. Introduction

Arbitration is a voluntary agreement between parties to submit a dispute to arbitrators they

choose. The parties agree in advance to accept the arbitrator's decision as final and binding Thus

if the parties stipulate in writing that the arbitration will be binding, then the proceeding will be

conducted pursuant to the Uniform Arbitration Act ("UAA"), codified as Minnesota Statute

Annotated Chapter 572, ("M.S.A.") Sections 572.08 to 5723A. If the parties do not stipulate

that arbitration will be binding, then the award is non-binding and will be conducted pursuant to

Minnesota Rules of Practice for the District Courts, Rule I14.01 to 114.14. Namely Rule 1t4.49

("The Rule"). Arbitration is favorable as an informal, less expensive and speedy resolution of

disputes compared to litigation.

The parties may include an arbitration clause in their underlying written contract or write a

separate agreement to arbitrate in case a dispute arises. The agreement of the parties governs the

extent of arbitration and issues to be arbitrated and the procedures to be followed, so arbitration

is a contract. Therefore the parties are free io agree to submit any dispute to arbitration, unless it

is against the law or public policy.

II. Validity of Arbitration Agreement

M.S.A. Section 572.A9 provides: "A written agreement to submit any existing controversy

to arbitration or a provision in awritlen contract to subwit to srbitratiol, any controversy

thereafter arising between the parties is valid, enforceable, and irrevocable, save upon such

grounds as exist at lcrw ar in equityfetr the revoctttion af any cantrscL " Thus, the parties are free



to contract for arbitration and in the absence of any agreement to the contrary, the arbitration

agreement will be interpreted according to the UAA

ilI. Qualifications of the Arhitrators

According to Minnesota Rules of Practice for the District Courts, arbitrators are selected

on the basis of integrlty, impartiality and expertise in the subject matter of arbitration to

objectively render an award. It is a common practice that each party appoints an arbitrator and

the two so appointed select a third neutral arbitrator. If no agreement is reached on the neutral

arbitrator, the court shall appoint one. Only the neutral arbitrator needs to be unbiased and except

for arbitrations under the American Arbitration Association, prior to selectioq a neutral

arbitrator shall disclose any relationships the neutral has with any of the parties, their counsel,

insurers" or representatives and any conflict of interest, or potential conflict of interest, the

neutral may have. (See M.S.A. Section 572 rc).

Rule I 14.12 Requires the State Court Administrator to establish a roster of neutrals for

civil matters and another roster for family law matters.

Rule 1 14.13 establishes the required training, standards and qualifications for neutral

rosters.

(a) Civil Facilitative/Hybrid Neutral Roster: Qualified neutrals providing facilitative or

hybrid service in civil, non-family matters, need to have a minimum of 30 hours of classroom

training in the following topics:

1. Conflict resolution and mediation theory,

2. Mediation skills and techniques;



3. Components in the mediation process;

4. Mediator conduct;

5. Rules, statutes and practices.

(b) Civil Adjudicative/Evaluative Neutral Roster: Qualified neutrals serving as arbitrators

need to have a minimum of 6 hours of classroom training in the following topics:

1. Pre-hearing communications;

2. Components of the hearing process;

3. Settlement techniques;

4. Rules, statutes, and practices covering arbitration in trial courts, including Supreme Court

ADR rules; and Management of presentation.

Family Law Neutrals providing facilitative, adjudicative or evaluative service in family

law matters need to have a minimum number of hours of training, in addition to professional

experience and practice in the area of family law.

According to Rule 114,14, Training required under Rule 114.13 may be waived upon

application to Minnesota Supreme Court ADR Review Board.

Appendix to Rule 114 covers the Code of Ethics for Alternative Dispute Resolution

(ADR)

IV. Powers and Authorify of the Arbitrators

The agreement governs the lirnits of the power of arbitrators and if no provision in the

agreement limits their power they can decide both the,issues of fact and law. The agreement also

controls the hearing procedures. Unlike the farmal court proceedings, arbitration is informal.



However, witnesses may be called to testify and cther evidence may be produced. Parties may be

represented by attorneys. (M.S.A. Section 572.13).

V. Enforcement of Arbitration Agreement

The arbitration agreement is enforceable through procedure to compel or stay arbitration.

M. S.A. Section 572.09 grants the court the power to order or stay arbitration proceedings upon

application of a party. To compel the parties to proceed with arbitration the court needs to find

that there is a written arbitration agreement and that a party refuses to arbitrate. In case there is

no agreement to arbitrate the court may stay arbitration proceedings. The section gives details of

the procedures to compel or stay the Arbitration.

VL Arbitrators' Actions

Arbitrators exercise their powers by majority unless otherwise provided by the agreement

orbyM.S.A. Sections 572.08ta 572.30. (M.S.A. section 572-TI).

VII. The Award

The award shall be in writing and signed by the arbitrators joining in the award. The award

must include interest. This section does not apply to arbitration between employers and

employees. However, pre-award interest is prohibited. {M.S.A. section 572.15).

\IIU. Change, Modification or Correction of the Award.

The award may by changed by the arbitrators. (M S.A. Section 572.16).Also, the court

may modify or correct the award, (M.S.A Section 572.20).

IX. Fees and Expenses of Arbitration

Arbitrators' fees and other expenses shall be paid as provided in the award unless

otherwise provided in the agreement to arbitrate (M.S-A. Section 572.17).



appoints an arbitrator and the two arbitrators so appointed select a third neutral arbitrator. In case

the agreement is silent on how to select a third neutral a$itrator and the two appointed

arbitrators fail to appoint neutral arbitrator, the court shall appoint a qualified neutral arbitrator.

The neutral arbitrator is the only arbitrator needs to be unbiased and to disclose any conflict of

interest or any relationship with any of the parties.

In Minnesota Arbitration is governed by the Uniform Arbitration Act, which Minnesota

adopted on April 24,1957" and codified as Minnesota Statute Annotated Chapter 572 (M.S.A.

Sections 572.08 to 572.30) and Minnesota Rules of Practice for the District Courts, Rule 114.01

to 114.14.

Arbitration is favored for informal, speedy and inexpensive resolution of present and

future disputes between contracting parties where a contract contains an arbitration clause.
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