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مقدمة
بسػػم ا﵁ واحلهػػم ﵁ ضلهػػمه ونسػػتعي ه ونسػػته،ره ونعػػوذ بػػا﵁ نػػا ػػرور أن،س ػ ا نػػا ي ػػمه ا﵁ ػ
نضل له ونا يضلل هادي له وأ م أف ال إله إال ا﵁ وأ م أف زلهما عبمه ورسوله بلغ عػا ربػه ػ مت
الب غ وبُت ل ا رائع دي ا يف ىت ن احي احليػاة حػىت طبط ػا علػى بيانػه أهػل الكتػاب .ػالل م لػل وسػلم
عليه وعلى آله ولحبه ونا اتبع نلته إُف يوـ الميا .أنا بعم
إف رلهع ق اء الشريعة ب نريكا قاـ نشكورا بتسليط الضوء على قضية بالهة األعلية وعظيهة اخلطر
أال وهػػي التحكػػيم بػػُت ادلسػػلهُت ادلقيهػػُت يف الػػب د ذات األطلبيػػة طػػَت ادلسػػلهة وذلػ نػػا خػ ؿ اسػػتكتاب
أعضػػائه ْتوثػػا حوذل ػا لت ػػاق يف دورة تػػمريأل األئهػػة ادلزنػػع عقػػمها ٔتمي ػػة هيوس ػ بش ػ ر ذي القعػػمة س ػ ة
 1431وادلوا ق أكتوبر س ة .2010
يونا بعم يوـ لعمة أسباب نا أعل ا:
وذلذا ادلوضوع أعلية عظيهة تتزايم ً
زي ػػادة أع ػػماد ادلس ػػلهُت ادلقيه ػػُت خ ػػارج دي ػػار اإلس ػ ػ ـ ووج ػػوب س ػػعي ه ػػوالء وط ػػَتهم ن ػػا عه ػػوـ
ادلسػػلهُت قػػمر اإلنكػػاف إُف ٖتكػػيم ػريعت م يهػػا يكػػوف بيػ م نػػا نزاعػػات وخالػػونات انت ػػاال ألنػػر ا﵁
وحرلػػا علػػى ٖتالػػيل نػػا أودعػػه تعػػاُف ي ػػا نػػا العػػمؿ والرٛتػػة واخلػػَت وادلالػػلحة يف ادلعػػاش وادلعػػاد
تعػػاُف ذلػػم
ً
والعاجل واآلجل.
ون ا كذل ظلو الوعي يف الب د الهربية ب،وائم التحكيم إذ يكوف أرضى لل ػاس سػيها هػوالء الػذيا
ال يشػػًتكوف نػػع األطلبيػػة يف كػػل زلػػمدات ال قا ػػة واذلويػػة وأعل ػػا الػػميا .وكػػذل إنػػه ير ػػع الك ػػَت نػػا األعبػػاء
عا كاهل نوسسة القضاء اليت أثقلت يف كل الب د بزيادة ال زاعات بُت ال اس واحتماـ اخلالونات.
إف هػػذا التحكػػيم الػذي كانػػت الػػموؿ احلمي ػػة تقػػق ن ػػه نوقػػق الريبػػة خشػػية أف ؼلػػمش نػػا سػػياد ا
واآلف تسػػعى ك ػػَت ن ػػا إُف ضػػبط تراتيبػػه لتوسػػيع رقعػػة االسػػت،ادة ن ػػه قػػم أقػػره اإلسػ ـ بضػوابط زلكهػػة ن ػػذ
أربعػة عشػر قرنًػا نػا الزنػاف ونيػق .ولكػا الشػارع تعػاُف إذ أقػره ل،وائػمه العظيهػة نػا كػاف سػبحانه ليه،ػل عػػا
ضػػرر االسًتسػػاؿ يػػه كػػوف ذل ػ ؼلػػمش نػػا سػػيادة المولػػة أو كهػػا يقػػوؿ ق اؤنػػا ؼلػػرـ أ ػػة الواليػػة وؼلػػرؽ
قاعػم ا .نػػا أجػل ذلػ جػاءت أحكػػاـ الشػريعة بالػمده وسػطًا بػُت الهلػػو يػػه واص،ػاء ع ػػه ػتم ذلػػا ٖتالػػيل
ن ا عه وتكهيل ا ون ع نضاره أو تقليل ا.
3

وٖتميما لجإجابة على األسللة اآلتية:
ولقم ع م إِف بالكتابة يف أحم زلاور ادلوضوع
ً

هل يعم التحكيم نلزنا بالشروع يه؟ أـ ال بم أف يبقى الرضا بالتحكيم وبا﵀كهُت

إُف هناية ال ظر يف اخلالونة؟
هل غلوز الطعا يف قرار هيلات التحكيم كها يطعا يف أحكاـ القضاء؟ وهل غلوز

أف يت،ق الطر اف على ج ة للطعا نا البماية؟ ونا نمى ن اسبة أف يكوف اجملهع هو اص ة اليت
تمقق أنان ا قرارات هيلات التحكيم دلا أراد أف يمقق هذه األحكاـ؟
كيق تتحوؿ قرارات هيلة التحكيم إُف قرارات نلزنة تتهتع باإللزاـ القانوين كها

تتهتع أحكاـ ا﵀اكم؟ ونا نمى ضرورة أف يوجم يف هيلات التحكيم نستشار قانوين ضهانا للجمية
والضبط القانوين؟
هل ه اؾ نا حرج يف ٖتهيل ادلتحاكهُت نالرو ات اخلالونة؟ وهل ه اؾ نا ؽل ع

نا أف تكوف نسبة نلوية نا قيهة اخلالونة إذا كانت حوؿ نسائل نالية؟ وناذا لو شل التحكيم
يف أث اء الطريق وانسحأل أحم اخلالوـ أو ترؾ الب د وسا ر ل ي،وت هذا أجر هيلات التحكيم
عها بذلت نا ج م ووقت؟
وقبل أف أبمأ يف ت اوؿ هذه ادلوضوعات نستعي ا با﵁ ونتوك عليه أقمـ ذلا ببعض نا ٕتمر اإل ارة
إليه وذل نا طَت إس اب ك رها شلا يعاًف يف ْتوث أخرى .ولعل البماية ي بهي أف تكوف بذكر
نقمنات ضرورية عا التحكيم ونطاقه.
أوال تعريق التحكيم
التحكيم كها يف رللة األحكاـ" :هو عبارة عا اٗتاذ اخلالهُت حاكها برضاعلا ل،الل خالونت ها
ودعواعلا ويقاؿ لذل حكم ب،تحتُت وزلكم بضم ادليم و تح احلاء وتشميم الكاؼ ادل،توحة 1".ورك ه إغلاب
2
نا طرؼ وقبوؿ نا اآلخر ويكوف اإلغلاب ب ي ل،ظ داؿ عليه.
 1اجمللة ج  1ص 365

 2انظر :درر احلكاـ رح رللة األحكاـ ج  4ص 640
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ثانيًا حكم التحكيم

ذهأل اصه ور نا أهل العلم إُف نشروعية التحكيم أو استحبابه وهم احل ،ية 3وادلالكية 4واحل ابلة
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وأك ر الشا عية - 6وهو ادلذهأل ونقل اإلٚتاع على جوازه 7.واستملوا باآليت:
قوله تعاُف:

             

[            ال ساء ]35 :جعل ا أك رهم أل يف
التحكيم .وقوله تعاُف

            

                 
                    

[    ادلائمة ]95 :احتج ا ابا عباس رضي ا﵁ ع ها على اخلوارج يف ف التحكيم يوـ
لُ،ت.

وعا ريح عا أبيه هانئ أنه دلا و م إُف رسوؿ اللَّ ِه  نع قَػ ْوِن ِه ََِس َع ُ ْم يَ ْكُونَهُ بِ َِِب ْ
احلَ َك ِم َ َم َعاهُ
احلك ِ
ِ
ِِ
اختَػلَ ُ،وا يف
ٌْت أَبَا ْ
رسوؿ اللَّ ِه  قاؿ" :إِ َّف اللَّهَ هو ْ
احلَ َك ِم قاؿ إِ َّف قَػ ْوني إذا ْ
ْم َل َم تُك َ
احلَ َك ُم َوإلَْيه ُْ ُ
ِ
ت بَػْيػَػ ُ م َػر ِضي كِ َ الْ َِ ،ري َق ْ ِ
َ ي ٍء أَتَػ ْوِ
َح َس َا هذا ها ل نا الْ َولَ ِم قاؿ
ه
ك
ح
ين
َ
َ
ُ
ُت قاؿ رسوؿ اللَّه  نا أ ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ َ
8
ِ
ِ
ت أبو ُ َريْ ٍح".
ِف ُ َريْ ٌح َوُن ْسل ٌم َو َعْب ُم اللَّه قاؿ َ َه ْا أَ ْكبَػ ُرُه ْم قلت ُ َريْ ٌح قاؿ ََنْ َ
كذل ورد التحكيم نا عل كبار الالحابة رضي ا﵁ ع م بل نقل إٚتاع م على جوازه .ونا
ذل التحكيم الذي جرى بُت علي ونعاوية رضي ا﵁ تعاُف ع ها .وعا ابا أِب نليكة رٛته ا﵁ أف ع هاف
 3الع اية رح اذلماية ج  10ص  294تبيُت احلقائق ج  4ص 194
 4تبالرة احلكاـ ج  1ص 50 - 48

5اإلنالاؼ للهرداوي ج  9ص 241

 6احلاوي الكبَت ج  16ص 172 - 170

 7تبيُت احلقائق ج  4ص 194

 8س ا أِب داود ج  4ص 289
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 ابتاع نا طلحة با عبيم ا﵁  أرضا بادلمي ة ناقله ب رض له بالكو ة لها تباي ا نمـ ع هاف  مث قاؿ
بايعت نا َف أره قاؿ طلحة  إظلا ال ظر ِف إظلا ابتعت نهيبا وأنا أنت قم رأيت نا ابتعت جع بي ها
9
حكها حكها جبَت با نطعم  قضى على ع هاف أف البيع جائز وأف ال ظر لطلحة أنه ابتاع نهيبا".
ون ع بعض الشا عية واحل ابلة وكذل الظاهرية ن ه وإف كاف ادل ،وـ نا ك ـ أك ر نا ن ع أنه ع م
وجود القاضي.
واحلالل أف القوؿ الالحيح الذي عليه عانة أهل العلم هو جواز التحكيم بل نقل عليه
اإلٚتاع 10.ولكا ادلشروعية ترقى إُف االستحباب ع م كوف التحكيم أدعى لسرعة ال،الل بُت ال اس ورضا
اخلالهُت والتخ،يق عا القضاء وح،ظ أنواؿ ادلتخالهُت وبيت ادلاؿ...اٍف .أنا يف حالة األقليات ادلسلهة
يف طَت البلماف اإلس نية الوجوب ااهر كوف التحكيم سبيل م الوحيم إُف ٖتكيم رع ا﵁ يها جر
بي م سيها يف أحكاـ األسرة كال كاح والط ؽ وطَتها شلا يسهى قوانُت األحواؿ الشخالية.
ثال ا نا غلوز يه التحكيم
اختلق ال،ق اء يها غلوز يه التحكيم ع م احل ،ية ال غلوز يف احلمود الواجبة ﵁ وكذل القالاص
يف الالحيح وكذا اللعاف كونه يقوـ نقاـ احلم 11.أنا ادلالكية جائز ع مهم إال يف عشرة نواضع :الر م
وضمه والولية واحلبس ادلعقأل وأنر الهائأل وال سأل والوالء وحم وقالاص وناؿ 12وزاد البعض الط ؽ
والعتق واللعاف وضعق الزيادة اخلر ي يف رحه 13.وع م الشا عية خ ؼ وادلذهأل أنه ال غلوز يف احلمود
وغلوز يف طَتها وقيل بشرط عمـ وجود قاض .14أنا احل ابلة ظاهر ك ـ أٛتم جوازه يف كل نا غلوز يه

 9س ا البي قي الكربى ج  5ص 268
 10تبيُت احلقائق ج  4ص 194

 11تبيُت احلقائق ج  4ص 194
 12سلتالر خليل ج  1ص .208 – 207

13

رح سلتالر خليل ج  5ص 300

14نهٍت ا﵀تاج ج  4ص 378
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القضاء حىت نع وجود قاض 15.وقاؿ القاضي أبو يعلى ّتواز التحكيم يف األنواؿ خالة وأنا ال كاح
والقالاص واحلم

غلوز ي ا التحكيم وهو قوؿ ع م الشا عية.

16

وحالله أهنم يست وف نا زلل التحكيم نا ليس نا حق ادلتحاكهُت كاحلم والقتل والط ؽ إنه
يتعلق م حق ا﵁ تعاُف وكال سأل واللعاف لتعلق حقوؽ لهَت ادلتحاكهُت ها .يقوؿ ابا العرِب  -رٛته ا﵁:
" والضابط أف كل حق اختص به اخلالهاف جاز التحكيم يه ون،ذ ٖتكيم ا﵀كم به 17".وكذل يست وف
نا يودي التحكيم يه إُف اطلراـ نظاـ المولة ويف ذل يقوؿ اخلطيأل الشربيٍت  -رٛته ا﵁ " :ليس للهحكم
أف ػلبس بل طايته اإلثبات واحلكم وقضيته أنه ليس له الًتسيم قاؿ الرا عي نق عا الهزاِف وإذا حكم
18
بشيء نا العقوبات كالقالاص وحم القذؼ َف يستو ه ألف ذل ؼلرـ أ ة الوالية".
ودلا كاف الك ـ عا هذه ادلس لة شلا تعٌت ْتوث أخرى ببيانه أكت،ي ٔتا نر ولكا نع الت بيه إُف كوف
هذه االست اءات اليت است اها البعض ن ا نا يبقى خارج نطاؽ التحكيم خارج ب د اإلس ـ كاحلمود
وسائر المناء وإف جاز ال ظر يف عقوبات تعزيرية نالية يف بعض ا .ولكا ن ا نا ال غلوز خارج أرض
اإلس ـ است اؤه كال كاح ن إف نآؿ القوؿ ذا أف يتحاكم ادلسلهوف ذا اخلالوص إُف طَت رع ا﵁.
إف الذي يظ ر أف السقق األعلى دلا يمخل يف دائرة التحكيم ٓ -ت ؼ احلمود والقالاص  -ستحمده
القوانُت ا﵀لية كل نا َسحت به تل القوانُت وجأل على ادلسلهُت أف ػلكهوا العموؿ ن م يه.
ابعا أعلية التحكيم لألقليات ادلسلهة وهل للحكاـ يف تل األحواؿ حكم القضاة
رً
إف ٚتوعا طَ،تة نا ادلسلهُت يف هذا العالر يقيهوف خارج ديار اإلس ـ سواء أكانوا نا أهل تل
الب د طَت اإلس نية أو شلا هاجر إلي ا .وإهنم ٖتمث بي م خالونات وهم ن نوروف  -نىت تيسرت
السبل  -بت اليأل نا ي،الل ي ا بشرع ا﵁ تعاُف قم استقر العلم بوجوب ذل وأٚتع أهل العلم أنه نىت
أحما نا ادلكلُ،ت أف يعمؿ ع ه إُف طَته .إف اإلعراض عا حكم ا﵁ دلا
نا أنكا ٖتكيم رع ا﵁ يسع ً
15ادلهٍت ج  10ص 137

16نهٍت ا﵀تاج ج  4ص 378

17أحكاـ القرآف البا العرِب ج  2ص 125
18نهٍت ا﵀تاج ج  4ص 379
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الطواـ العظيهة اليت توقع نقًت ا يف الك،ر إف كاف نستح أو كبائر الذنوب إف كاف اادلا نتبعا لل وى.
قاؿ ا﵁ تعاُف:

()19

﴿ﮮﮯﮰﮱ﴾

()21

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾

()20

وقاؿ:

وقاؿ:

﴿ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾

وقاؿ:

﴿ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾

﴿ﮤﮥﮦ
()22

والسػواؿ ادلطػػروح هػػو نػػا إذا كػػاف بإنكػػاف ادلسػػلهُت التحػػاكم يهػػا ػػجر بيػ م إُف ػػرع ا﵁ وهػػم يف
تل الب د طَت اإلس نية؟ واصواب هو أف ه اؾ نساحة تسهح بشيء ك ػَت نػا ذلػ يف أك ػر تلػ الػب د
وهػػي نسػػاحة نعقولػػة وإف كانػػت دوف نػػا و ػػره اإلس ػ ـ يف أرضػػه أللػػحاب ادللػػل األخػػرى ن ػػذ أربعػػة عشػػر
قرنا ولكا وجود هذه ادلساحة يف إطار نا يعرؼ ب ظاـ ) (Arbitrationأو التحكػيم ال يػًتؾ للهسػلهُت
أي عذر يف ترؾ االست،ادة الكانلة ن ه ليحكهوا رع ا﵁ يها ت ازعوا يه.
إف احلكػػاـ يف تل ػ الػػب د إذا كانػػت ذلػػم أهليػػة القضػػاء وخػػوذلم السػػلطاف  -وإف كػػاف ك ػا را  -ػػإهنم
قض ػػاة ذل ػػم ن ػػا للقض ػػاة ن ػػا أحك ػػاـ وإف َف ؼلول ػوا ي به ػػي أف يال ػػطلح ادلس ػػلهوف يه ػػا بي ػ م عل ػػى االلت ػزاـ
ب حكػػان م ن ػػىت كان ػػت ه ػػاؾ سػػحة ل ػػذل بالق ػػانوف .إف ٚتاع ػػة ادلسػػلهُت أو الع ػػموؿ يقون ػػوف نق ػػاـ ال ػواِف
والقاضػػي ع ػػم ػػهور الزنػػاف ن ػػه وهػػذا هػػو القػػوؿ الالػػحيح الػػذي ػلهػػي علػػى ال ػػاس حقػػائق اإلؽلػػاف وألػػوؿ
الميا .قاؿ ابا نسعود " :نا رءاه ادلسلهوف حس ا و ع م ا﵁ حسا".
قاؿ ابا عابميا  -رٛته ا﵁" :قوله ( وغلوز تقلم القضاء نا السلطاف العادؿ واصائر ) أي الظاَف
وهذا ااهر يف اختالاص تولية القضاء بالسلطاف  ...قلت وهذا حيث ال ضرورة وإال ل م تولية القاضي
أيضا  ...قوله ( ولو كا را ) يف التاترخانية اإلس ـ ليس بشرط يه أي يف السلطاف الذي يقلم وب د اإلس ـ
أهنا ب د اإلس ـ ....وأنا ب د علي ا والة ك،ار يجوز للهسلهُت إقانة اصهع
اليت يف أيمي الك،رة ال
نسلها ن م  ...ويف ال،تح
واألعياد ويالَت القاضي قاضيا بًتاضي ادلسلهُت يجأل علي م أف يلتهسوا واليًا ً
وإذا َف يكا سلطاف وال نا غلوز التقلم ن ه كها هو يف بعض ب د ادلسلهُت طلأل علي م الك،ار كقرطبة
( )19األنعاـ ,57 :ويوسق.40 :

20
أحما) ب ال اهية وانظر إٖتاؼ ض ء البشر يف
( ) الك ق 26 :وقم قرأها ابا عانر أحم القراء السبعة (وال ْ
تشرؾ يف حكهه ً
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( )21ادلائمة.44 :
( )22ادلائمة.50 :

8

اآلف غلأل على ادلسلهُت أف يت،قوا على واحم ن م غلعلونه واليا يوِف قاضيا ويكوف هو الذي يقضي بي م
23
وكذا ي البوا إنانا ياللي م اصهعة".
وقاؿ اخلر ي  -رٛته ا﵁  -يف رح ادلختالر أف لزوجة ادل،قود أف " تر ع أنرها إُف القاضي أو إُف
الواِف وهو قاضي الشرطة أي السياسة وإُف والة ادلياه وهم الذيا ي خذوف الزكاة ليكش،وا عا أنر زوج ا إذ
احلق ذلا  ...وإال لجهاعة ادلسلهُت أي إف َف ٕتم ادلرأة أحما شلا ذكر إهنا تر ع أنرها إُف ٚتاعة ادلسلهُت
24
والواحم ن م كاؼ"...
وقاؿ اصويٍت  -رٛته ا﵁" :أنا نا يسوغ استق ؿ ال اس يه ب ن،س م ولكا األدب يقتضي يه
نطالعة ذوي األنر ونراجعة نرنوؽ العالر كعقم اصهع وجر العساكر إُف اص اد واستي،اء القالاص يف
ال ،س والطرؼ يتواله ال اس ع م خلو المهر ...إذا خ الزناف عا السلطاف وجأل البمار على حسأل
25
اإلنكاف إُف درء البوائق عا أهل اإلؽلاف".
وقاؿ أبو يعلى  -رٛته ا﵁  -يف األحكاـ السلطانية" :ولو ات،ق أهل بلم قػم خػ نػا قػاض علػى أف
26
قلموا علي م قاضيا إف كاف إناـ الوقت نوجودا بطل التقليم وإف كاف ن،قودا لح".
إنه ي بهػي نراعػاة خالولػية وضػع اصاليػات ادلسػلهة ع ػم ن اقشػة قضػية التحكػيم بال سػبة ذلػم بي هػا
يكػػوف اص ػواز أو االسػػتحباب حكهػػه يف ب ػ د اإلس ػ ـ الػػيت تتحػػاكم إُف ػػرع ا﵁ إذ القضػػاء اإلس ػ ني هػػو
اخليػػار اآلخػػر لكػػا قػػم ؼل،ػػق التحكػػيم ع ػػه لك ػػرة ادل ازعػػات .ولكػػا احلػػاؿ يف طػػَت الػػب د اإلسػ نية الػػيت ال
تتحػػاكم إُف الشػػرع سلتلػػق ػػإهنم إف َف ػلكه ػوا أن ػػل أهػػل العلػػم نػػا ادلسػػلهُت يف ن ازعػػا م آلؿ األنػػر إُف
ٖتكػػيم طػػَت نػػا أنػػزؿ ا﵁ يف خالػػة أنػػورهم وأحكػػاـ نكػػاح م وط ق ػػم وطَتهػػا .إنػػه إف ات،ػػق ادلسػػلهوف علػػى
ت ال ػػيأل واؿ ذل ػػم  27وق ػػاـ ه ػػذا ب ػػموره بت ال ػػيأل القض ػػاة ال ػػذيا ػلكه ػػوف ب ػػُت ادلس ػػلهُت يف تل ػ ال ػػب د ط ػػَت
اإلس ػ نية ػػإف ه ػػوالء تك ػػوف ذل ػػم ن ػػا للقض ػػاة ن ػػا أحك ػػاـ وإف َف ي،علػ ػوا ق ػػل ن ػػا يق ػػاؿ ع ػػا لػ ػ حيات
 23حا ية ابا عابميا ج  5ص .369 – 368
24

رح سلتالر خليل ج  4ص 14

25طياث األنم ج  1ص 279

26األحكاـ السلطانية ج  1ص 58
 27قم تقوـ هيلات إس نية ذا المور يف البلماف الهربية.
9

التحكيم أف السػقق األعلػى ذلػذه الػمائرة سػتحمده القػوانُت ا﵀ليػة كػل نػا َسحػت بػه ٓ -تػ ؼ احلػمود -
وجػػأل علػػى ادلسػػلهُت أف ػلكهػوا العػػموؿ نػ م يػػه وقػػم يسػػوغ كػػذل ال ظػػر يف إنكػػاف التعػػوض عػػا بعػػض
احلمود بعقوبات تعزيرية نالية.
إن ػ ػػا ي بهػ ػػي ك ػػذل أف نستال ػػحأل أعليػ ػػة التحكػ ػػيم بال سػ ػػبة إُف اصاليػ ػػات ادلس ػػلهة بػ ػػالهرب وعهػ ػػوـ
األقليات ادلسلهة بالعاَف بل وادلسلهُت كا ة يف الب د الػيت ال ػلكػم ي ػا بشػرع ا﵁ تعػاُف وذلػ يف ترجيحات ػا
يف هذا الباب كله ليكوف أقرب نا ؽلكا إُف القضاء نا حيث اإللزاـ.

10

هل يعم التحكيم نلزنا بالشروع يه؟ أم ال بد أن يبقى الرضا به إلى نهاية النظر في الخصومة؟
لقم اختلق أهل العلم يف ذل ذهأل عانت م إُف أنه نلزـ بعم احلكم وَف يرد يف ذل إال خ ؼ
ضعيق عا الشا عية  28يودي العهل به إُف نقض نظرية التحكيم نا ألل ا .أنا بعم الشروع وقبل احلكم
ذهأل األح اؼ وادلالكية يف لحيح ادلذهأل واحل ابلة يف وجه إُف حق أي نا ا﵀كهُت يف عزؿ ا﵀كم
بي ها ذهأل ادلالكية إُف سقوط ذل احلق ع م قياـ البي ة واحل ابلة أسقطوه يف وجه بعم الشروع وحكاه

اإللطخري وج ً ا ع م الشا عية  29وهو قوؿ ابا ادلاجشوف نا ادلالكية.

30

قول السادة األحناف:
ال ؼلتلق ادلذهأل ع م األح اؼ على جواز عزؿ ا﵀كم قبل احلكم ،ي درر احلكاـ " :لذل لو
حاكم ا﵀كم الطر ُت وقاؿ إنٍت أرى ادلمعي زلقا يف دعواه عزله ادلمعى عليه قبل احلكم وحكم ا﵀كم بعم
ذل للهمعي ي ،ذ احلكم .كذل لو حكم الطر اف حكها لي،الل الست المعاوى ادلتكونة بي ها
،الل هذا احلكم قضية أو قضيتُت لالاٌف أحم الطر ُت وحكم على اآلخر عزؿ ا﵀كوـ عليه ا﵀كم يالح
عزله يف حق المعاوى األخرى  ...أنا لو عزاله بعم احلكم يبطل حكهه ألف هذا احلكم قم لمر نا
31
ذي والية رعية".
قول السادة المالكية

ادلذهأل ع م ادلالكية عمـ جواز عزؿ ا﵀كم بعم استيعاب الكشق عا حاؿ ادلًتا عُت 32أو قياـ
البي ة ويف تبالرة احلكاـ البا رحوف  -رٛته ا﵁" :وال يشًتط دواـ الرضا إُف حُت ن،وذ احلكم بل لو أقانا
البي ة ع مه مث بما ألحمعلا قبل أف ػلكم ليقض بي ها وغلوز حكهه .وقاؿ ألبغ لكل واحم ن ها الرجوع
28احلاوي الكبَت ج  16ص 326
29احلاوي الكبَت ج  16ص 326
30تبالرة احلكاـ ج  1ص 50

31
أيضا :االختيار تعليل ادلختار ج  2ص  100الع اية رح اذلماية ج
درر احلكاـ رح رللة األحكاـ ج  4ص  644وانظر ً

 10ص 294

32الشرح الكبَت ج  2ص 346
11

نا َف ي شبا يف اخلالونة ع مه يلزن ها التهادي ي ا كها ليس ألحمعلا إذا ترا عا اخلالونة ع م القاضي أف
يوكل وكي أو يعزله .وقاؿ سح وف يف كتاب اب ه لكل واحم ن ها الرجوع نا َف ي،الل احلكم بي ها .وقاؿ
ابا ادلاجشوف ليس ألحمعلا الرجوع كاف ذل قبل أف يقاعم لاحبه أو بعم نا نا به اخلالونة وحكهه الزـ
33

ذلها".

قول السادة الشافعية
ادلذهأل ادلعتهم ع م الشا عية أف ا﵀كم ي عزؿ بعزؿ أحم اخلالهُت له قبل احلكم وبعم الشروع ويف
وجه حكاه اإللطخري  -رٛته ا﵁  -ال ي عزؿ ويف قوؿ ضعيق ال يلزـ ادلتخالهُت قبوؿ حكهه .قاؿ
ادلاوردي -رٛته ا﵁ .." :يها يالَت احلكم به الزنا ذلها .و يه للشا عي قوالف  :...أحمعلا :أنه ال يلزن ها
احلكم إال بالتزانه بعم احلكم كال،تيا ألنه دلا وقق على خيارعلا يف االبتماء وجأل أف يقق على خيارها يف
االنت اء وهو قوؿ ادلزين .وال اين :وهو قوؿ الكو يُت وأك ر ألحاب ا أنه يكوف ْتكم ا﵀كم الزنا ذلها ...
34
وحكى أبو سعيم اإللطخري يه وج ا ثال ا :أف خيارعلا يف التحكيم ي قطع بشروعه يف احلكم"...
قول السادة الحنابلة
كلهت م واحمة يف لزوـ احلكم بعم لموره واختل،وا يها يكوف بعم الشروع وقبل ال،الل والراجح
ع مهم سقوط خيار ادلتحاكهُت بعم الشروع .قاؿ ادلرداوي  -رٛته ا﵁ " :ائمتاف إحماعلا :لو رجع أحم
اخلالهُت قبل روعه يف احلكم :له ذل  .وإف رجع بعم روعه وقبل ٘تانه، :يه وج اف  ...أحمعلا :له
ذل ال اين :ليس له ذل  .انت ى .قلت :وهو الالواب ...واختار يف الرعاية الكربى :إف أ ما علي ها
بالرضا ْتكهه قبل المخوؿ يف احلكم ليس ألحمعلا الرجوع".

35

الترجيح:

الراجح يها يظ ر ِف نا هذه األقواؿ والذي ي بهي ادلالَت إليه يف احلاؿ اليت نبح ا وهي التحاكم

33تبالرة احلكاـ ج  1ص 50

34احلاوي الكبَت ج  16ص 326

35اإلنالاؼ للهرداوي ج  9ص 241
12

إُف َّ
زلكم نسلم ي،الل ٔتا علم نا رع ا﵁ لل يضطر اخلالوـ إُف ٖتكيم طَته هو سقوط خيار
ادلتحاكهُت إال أف يت،قا على عزؿ ا﵀كم.
واستمؿ ادلاوردي  -رٛته ا﵁  -على لزوـ احلكم بعم لمورهٔ 36تا روي عا ال يب  أنه قاؿ ' :نا
حكم بُت اث ُت تراضيا به لم يعمؿ بي ها عليه لع ة ا﵁ ' 37قاؿ :كاف الوعيم دلي على لزوـ حكهه
وبقوله تعاُف يف الش ادة( :ونا يكته ا إنه آمث قلبه) [ البقرة  ] 283 :قاؿ :مؿ الوعيم على لزوـ احلكم
بش ادته وبقوله عليه الس ـ ' :نا علم علها وكتهه أصهه ا﵁ يوـ القيانة بلجاـ نا نار ' 38مؿ الوعيم
على لزوـ احلكم ٔتا أبماه .واحلميث األوؿ قاؿ ع ه ابا ادللقا أنه ال ألل له واآلية واحلميث ال اين ال
ياللحاف يف خالوص هذه القضية قم يعًتض على احلميث ب نه يف كل كتهاف لعلم كاف ذل يف حكم
قاض أو زلكم أو يف طَت التحاكم أل لزـ ن ه حكم أو َف يلزـ واآلية كذل .
ولكا توجيه القوؿ باللزوـ بعم لمور احلكم أنه قم لمر نا ذي والية رعية 39.بل قاؿ ابا أِب

40
حكها 41.ولو كاف
ال
وساطة
لكاف
يلزـ
َف
لو
و
ليلى  -رٛته ا﵁" :هو ٔت زلة ادلوُف نا ج ة اإلناـ "...
ً

لكل ن ها حق العزؿ بعم الشروع وقبل احلكم لبطل ادلقالود نا التحكيم 42ألنه قم يقع يف ن،س أحمعلا
بعم أي نا نراحل الكشق وقياـ البي ة أنه سيحكم عليه يعزؿ احلكم يالَت التحكيم لهوا .43وال يقاؿ
أنه ال يلزن ها احلكم إال بالتزانه بعمه كال،تيا ليس التحاكم كاالست،تاء بل عبة نا القضاء لذا ذكروه
36احلاوي الكبَت ج  16ص 326

 37قاؿ ابا ادللقا يف البمر ادل َت  :554/9طريأل ال ػلضرين نا خرجه نا ألحاب الكتأل ادلعتهمة وال طَتها.

َ38ف يرد ذا الل،ظ وإظلا ورد بل،ظ "نا كتم علها أصهه ا﵁ يوـ القيانة بلجاـ نا نار ".رواه احلاكم (ادلستمرؾ على الالحيحُت ج:1
ص  )18وطَته وقاؿ :هذا إس اد لحيح نا حميث ادلالريُت على رط الشيخُت وليس له علة ووا قه على تالحيحه ٚتاعة ن م
ادل ذري والزرقاين والزركشي واأللباين.

39
أيضا :االختيار تعليل ادلختار ج  2ص  100الع اية رح اذلماية ج
درر احلكاـ رح رللة األحكاـ ج  4ص  644وانظر ً
 10ص 294

40تبيُت احلقائق ج  4ص 194
41احلاوي الكبَت ج  11ص 0
42ادلهٍت ج  10ص 137

43احلاوي الكبَت ج  16ص 326
13

يف أبوابه .وكذل ال يقاؿ أف ا﵀كم وكيل والوكيل ي عزؿ بعزؿ ادلوكل ال،رؽ بي ها واضح ال اين ال
يتالرؼ إال دلاللحة نوكله واألوؿ قم ػلكم له أو عليه.
أيضا أف نآؿ القوؿ بعمـ لزوـ حكم ا﵀كم اخت ؼ ال اس يف قضاياهم كا ة إُف ا﵀اكم اليت
بقي ً
ٖتكم القوانُت الوضعية وعزو م عا حكم ا﵁ ها ال،ائمة يف حق ال ن،اذ له.
أنا إف ات،ق الطر اف على عزؿ ا﵀كم ل ها ذل إنه كها قاؿ ابا العرِب  -رٛته ا﵁" :وٖتقيقه
44
أف احلكم بُت ال اس إظلا هو حق م ال حق احلاكم "...

44أحكاـ القرآف البا العرِب ج  2ص 125
14

هل يجوز الطعن في قرار هيئات التحكيم؟ وأن يتفق الطرفان على جهة للطعن من البداية؟
أف حكم َّ
ا﵀كم غلري عليه ال قض إذا خالق األلوؿ كحكم القاضي .أنا إذا كاف شلا
ال
يسوغ يه االجت اد ل غلوز لقاض أو زلكم ثاف أف ي قضه إف خالق نذهبه أو نا يعتقم رجحانه؟ ن ع
اصه ور نا ذل وخال ،م األح اؼ وهذا عرض لبعض أقواذلم:
قول السادة األحناف
ذهأل األح اؼ إُف أف حكم ا﵀كم ال ير ع اخل ؼ كها ير عه حكم القاضي يجوز ﵀كم ثاف أو
قاض أف ي قضه وإف وا ق بعض ادلذاهأل ادلعتربة ،ي درر احلكاـ " :إذا عرض حكم ا﵀كم على القاضي
ادل الوب نا قبل السلطاف أو على زلكم ثاف ليمقق احلكم نرة ثانية إذا كاف نوا قا لأللوؿ لمقه ألنه ال
ائمة نا نقض احلكم ادلوا ق لأللوؿ  ...إذا حكم ا﵀كم حكها طَت نوا ق لأللوؿ ي قضه القاضي
وا﵀كم ال اين .وعمـ نوا قة حكم ا﵀كم لأللوؿ يكوف على وج ُت :األوؿ :أف يكوف حكم ا﵀كم خط
ال يوا ق أي نذهأل  ...ال اين :أف يكوف نوا قا دلذهأل أحم اجملت ميا إال أنه يكوف طَت نوا ق دلذهأل
اجملت م الذي يقلمه  ...ويف هذه الالورة ي قض القاضي ذل احلكم ألف والية ا﵀كم نقالورة على الطر ُت
45
ادلتخالهُت وحكم احلكم يف ذل ال ير ع خ ؼ ادلسائل اخل ية "...
ولكا ادلتحاكم ال ي قض حكم ا﵀كم ب ،سه وإف كاف عادلا رلت ًما ،ي حا ية رد ا﵀تار..." :
إف قضى عليه بالبي ونة والزوج ال يراها يتبع القاضي إٚتاعا .هذا كله إذا كاف الزوج عادلا له رأي واجت اد
 ...هذا إذا قضى له أنا إذا أ ىت له  ...يلزـ اصاهل اتباع قوؿ ادل،يت كها يلزـ العاَف اتباع رأيه واجت اده ...
ألف القضاء نلزـ سواء وا ق رأي الزوج أو خال،ه وكذا نع اإل تاء لو الزوج جاه  .قوله ( بل زلكم ) يف
46
اخلانية حكم ا﵀كم كالقضاء على الالحيح".
قول السادة المالكية

ع م ادلالكية ير ع حكم ا﵀كم اخل ؼ كحكم القاضي ،ي تبالرة احلكاـ البا رحوف  -رٛته
ا﵁" :إذا حكم ا﵀كم ليس ألحم أف ي قض حكهه وإف خالق نذهبه إال أف يكوف جورا بي اَف ؼلتلق يه
45درر احلكاـ رح رللة األحكاـ ج  4ص 639
46حا ية ابا عابميا ج  3ص 34
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أهل العلم .نس لة قاؿ اللخهي إظلا غلوز التحكيم إذا كاف ا﵀كم عمال نا أهل االجت اد أو عانيا واسًت م
47
العلهاء إف حكم وَف يسًت م رد وإف وا ق قوؿ قائل ألف ذل ٗتاطر ن ها وطرر".
ولرح المردير  -رٛته ا﵁  -يف الشرح الكبَت ب ف حكم ا﵀كم ير ع اخل ؼ قاؿ (" :ونضى )
حكهه يف أحم هذه السبعة ( إف حكم لوابا ) ي قض ألف حكم ا﵀كم ير ع اخل ؼ كحكم احلاكم".
48

قول السادة الشافعية
قاؿ ادلاوردي  -رٛته ا﵁" :قاؿ الشا عي رٛته ا﵁ :نا اجت م نا احلكاـ قضى باجت اده مث رأى
أف اجت اده خط أو ورد على قاض طَته سواء .ها خالق كتابا أو س ة أو إٚتاعا أو نا يف نعٌت هذا رده.
وإف كاف ػلتهل نا ذهأل إليه وػلتهل طَته َف يرده وحكم يها است نق بالذي هو الالواب ع مه[ .قاؿ
ادلاوردي ]:وهذا لحيح إذا باف للقاضي أنه قم أخط يف حكهه أو باف له أف طَته نا القضاة قم أخط يف
حكهه ذل ضرباف :أحمعلا :أف ؼلطئ يها يسوغ يه االجت اد .وال اين :أف ؼلطئ يها ال يسوغ يه
االجت اد .إف أخط يها يسوغ يه االجت اد وهو أف ؼلالق أوُف القياسُت نا قياس ادلعٌت اخل،ي أو أوالعلا
نا قياس التقريأل يف الشبه كاف حكهه نا ذا وحكم طَته نا القضاة به نا ذا ال يتعقأل ب،سخ وال
49
نقض"...
قول السادة الحنابلة
قوؿ احل ابلة يف ذل كقوؿ اصه ور م يروف عمـ نقض حكم احلاكم إال ٔتا ي قض به حكم
القاضي .قاؿ ابا قمانة  -رٛته ا﵁" :إذا ثبت هذا إنه ال غلوز نقض حكهه يها ال ي قض به حكم نا له
50
والية "...
وقاؿ ابا القيم  -رٛته ا﵁" :إذا َف يكا يف ادلس لة س ة وال إٚتاع ول جت اد ي ا نساغ َف ت كر
47تبالرة احلكاـ ج  1ص 50

48الشرح الكبَت ج  4ص 136

49احلاوي الكبَت ج  16ص 172
50ادلهٍت ج  10ص 137
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51

نقلما".
على نا عهل ي ا رلت ماً أو ً
وقاؿ ادلرداوي  -رٛته ا﵁ ..." :ونظَته لو حكهاه يف التماعي بميا وأقر به الورثة .انت ى .على
ادلذهأل :يلزـ نا يكتأل إليه ْتكهه القبوؿ وت ،يذه كحاكم اإلناـ " ...

52

الترجيح
الراجح هو قوؿ اصه ور بعمـ رد نا يسوغ يه االجت اد ولعل ضبط ذل عزيز إال أف نقوؿ أنه نا
كاف نوا ًقا لقوؿ أحم األئهة ادلعتربيا كاألربعة وأن اذلم وله حظ نا ال ظر وعهل به ريق نا ادلسلهُت
لم ي جر بالكلية .أنا القوؿ بعمـ ال قض ظاهر إف هذا احلكم حكم لحيح الزـ قم لمر عا ذي
والية رعية بل قاؿ ابا أِب ليلى  -رٛته ا﵁" :هو ٔت زلة ادلوُف نا ج ة اإلناـ حىت ال يكوف ألحم أف
ي قض حكهه نا َف ؼلالق المليل الشرعي 53".ودلا قيل لعهر :إن َف تشرؾ يف العاـ ادلاضي بُت ولم األـ
وبُت ولم األب واألـ كيق تشرؾ اآلف؟ قاؿ تل على نا قضي ا وهذه على نا قضي ا 54.أنا قوؿ
األح اؼ ب ف التحكيم عقم يف حق احلاكم هل سخه كالعقم ادلوقوؼ جوابه نا ذكره ابا قمانة -
رٛته ا﵁" :ونا ذكروه طَت لحيح إف حكهه الزـ للخالهُت كيق يكوف نوقو ا ولو كاف كذل دلل
سخه وإف َف ؼلالق رأيه وال نسلم الوقوؼ يف العقود 55".أنا يف حاؿ األقليات ادلسلهة ليس مث احلاكم
الذي يشَتوف إليه أل  .ي بهي التذكَت ه ا ٓتالولية وضع هوالء احلكاـ يف طَت ب د اإلس ـ وأهنم إذا َف
تكا ذلم أحكاـ القضاة بالكلية ي بهي أف يكوف ترجيح ا ٓتالوص أحكان م أقرب إُف اإللزاـ لسم ذريعة
التساهل وضهاف االلتزاـ .إف نآؿ رد األحكاـ ادلختلق ي ا  -يها أرى – هو حالوؿ الت ارج وضياع
هيبة األحكاـ و ساد ذات بُت احلكاـ بل وال،رقة والشقاؽ بُت أهل القبلة.

 51إع ـ ادلوقعُت ج  3ص 288

52اإلنالاؼ للهرداوي ج  9ص 241
 53تبيُت احلقائق ج  4ص 194

 54س ا البي قي الكربى ج  10ص 120
 55ادلهٍت ج  10ص 137
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المشارطة على التحاكم إلى جهة معينة عند أي تعاقد وكذلك على جهة تدقيق

األحكام.

أنا ادلشارطة بُت طريف أي عقم على التحاكم إُف ج ة نعي ة ع م إبرانه وكذل على ج ة تمقيق
األحكاـ اليت يطعا أنان ا يف قرارات احلكاـ سواء يف العقم األوؿ أو يف عقم التحكيم ب س ا وال
يطعا يف ذل أف عقم التحكيم طَت الزـ الالحيح لزونه بُت ادلتحاكهُت نع الشروع كها بي ا وال يعًتض
بعمـ جواز الشرط ادلعلق الالحيح – كها س بُت – ن،اذه وإف األلل يف العقود أهنا حل،ظ حقوؽ
ادلتعاقميا وعلى الًتاضي نمارها إال يها جاء الشرع ببياف ٖترؽله ويف ذل قاؿ ابا تيهية  -رٛته ا﵁" :
وإذا ا ر أف العقود ال ػلرـ ن ا إال نا حرنه الشارع إظلا وجأل الو اء ا إلغلاب الشارع الو اء ا نطلقا
إال نا خاله المليل .على أف الو اء ا نا الواجبات الىت ات،قت علي ا ادللل بل والعق ء ٚتيع م وقم
أدخل ا يف الواجبات العقلية نا قاؿ بالوجوب العقلي [ادلعتزلة] ،عل ا ابتماء ال ػلرـ إال بتحرمي الشارع
والو اء ا وجأل إلغلاب الشارع إذا وإلغلاب العقل أيضا .وأيضا إف األلل يف العقود رضى ادلتعاقميا
ونوجب ا هو نا أوجباه على أن،س ها بالتعاقم ألف ا﵁ قاؿ يف كتابه العزيز {إِالَّ أَف تَ ُكو َف ِٕتَ َارةً َعا تَػَر ٍ
اض
ِّن ُك ْم} [ال ساء ... ]29 :وإذا كاف كذل إذا تراضي ادلتعاقماف بتجارة أو طابت ن،س ادلتربع بتربع
56

ثبت حله بماللة القرآف إال أف يتضها نا حرنه ا﵁ ورسوله كالتجارة يف اخلهر وضلو ذل ".
أنا االعًتاض على الشرط بعمـ جواز عقم و رط ع م البعض أو رط نعلق كوف اصه ور ؽل عوف
الال ْل ُح َجائٌِز بُت
نا التعليق يف العقود الالحيح أف األلل يف الشروط ال ،اذ .قاؿ رسوؿ ا﵁ ُّ " :
ِ
ِ
ِِ
َح َّل
الْ ُه ْسله َ
ُت إال ُ
َح َّل َحَر ًانا َوالْ ُه ْسل ُهو َف على ُ ُروط ِ ْم إال َ ْرطًا َحَّرَـ َح َ ًال أو أ َ
ل ْل ًحا َحَّرَـ َح َ ًال أو أ َ
َحَر ًانا 57".ويف لحيح البخاري عا عهر " :نقاطع احلقوؽ ع م الشروط ول نا رطت 58".وهذه
الشروط اليت نع ا تسم ذريعة االخت ؼ ي نستحبة .واألح اؼ أجازوا الشرط ادل ئم وادلذهأل ع م
احل ابلة اعتبار الشروط يف كل العقود إال نا حرـ ح ال أو أحل حرانا ويف التعليق يقوؿ ابا القيم  -رٛته
ا﵁ ..." :وقم رع ا﵁ لعباده التعليق بالشروط يف كل نوضع ػلتاج إليه العبم حىت بي ه وبُت ربه كها قاؿ
56رلهوع ال،تاوى ج  29ص 155 - 154

57س ا الًتنذي ج  3ص  . 634وقاؿ حسا لحيح.
58لحيح البخاري ج  2ص 970
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ال يب  لضباعة ب ت الزبَت وقم كت إليه وقت اإلحراـ قاؿ" :حجي وا ًتطي على رب قوِف :إف
حبسٍت حابس هحلي حيث حبستٍت إف ل نا ا ًتطت على رب "  ...وتعليق العقود وال،سوخ
يستهٍت ع ه
والتربعات وااللتزانات وطَتها بالشروط أنر قم تمعو إليه الضرورة أو احلاجة أو ادلاللحة
ادلكلق  ...وا ًتى عبم ا﵁ با نسعود جارية نا انرأته و رطت عليه أنه إف باع ا ي ذلا بال ها ويف
59
ذل ات،اق ها على لحة البيع والشرط ذكره اإلناـ أٛتم وأ ىت به".
وَف يالح أف ال يب  هنى عا بيع رط .ونا روي يف ذل ال يالح نع سلال،ته لس ا ثابتة كحميث
عبما وله ناؿ هاله للبائع إال أف يشًتط ادلبتاع".
جابر يف بيع اصهل وا ًتاط ٛت نه وحميث" :نا باع ً
واخل لة أف رط التحكيم جائز يف العقود كا ة وكذل رط اللجوء إُف ج ة نعي ة لتمقيق
األحكاـ سواء يف العقم األوؿ أو يف عقم التحكيم .وهذه اص ة ي بهي أف تكوف زلل ثقة ادلسلهُت ونت هلة
لذل إف القضاء وال ريأل نرتقى لعأل نسلكه ها بال بتمقيق األحكاـ.

مناسبة أن يكون المجمع الجهة التي تدقق أمامها قرارات هيئات التحكيم؟
لجإجابة على هذا السواؿ أبمأ بتعريق اجملهع وخالائاله وآلية ال،توى يه:
أوال التعريف:
رلهع ق اء الشريعة ب نريكا نوسسة علهية طَت رْتية نع،اة نا الضرائأل تتكوف نا رلهوعة سلتارة
نا ق اء األنة اإلس نية وعلهائ ا تسعى إُف بياف أحكاـ الشريعة يها يعرض للهقيهُت يف أنريكا نا

ال وازؿ واألقضيات.

اذليلة الرئاسية للهجهع:
األستاذ المكتور حسُت حانم حساف رئي ػػس اجملهػػع
األستاذ المكتور علي أٛتم السالوس ال ائأل األوؿ لرئيس اجملهع
األستاذ المكتور وهبة نالط،ى الزحيلي ال ائأل ال ػاين لرئيس اجملهع
األستاذ المكتور ل ح الالاوي األنيػا العػاـ
المكتور السيم عبم احلليم زلهم حسُت األنُت العاـ ادلساعم
59إع ـ ادلوقعُت ج  3ص 387
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ثانيًا خصائص المجمع:

التخالص كل أعضائه نا ٛتلة المكتوراه يف الشريعة اإلس نية باست اء القليل نا األعضاء نا
ادلقيهُت بالهرب وػلهلوف المكتوراة يف روع أخرى نا العلوـ اإلس نية.
احليادية اجملهع نل لألنة ونشًتؾ علهي عاـ يلتقي عليه العانلوف لميا ا﵁ يف نشرؽ أو يف
نهرب بعيما عا التكت ت احلزبية أو التجهعات الت ظيهية.
اصهع بُت العلم بالشرع والمراية بالواقع باإلضا ة إُف ال،ق اء يوجم باجملهع عمد نا اخلرباء ال
يقل عمدهم عا ال،ق اء وهوالء ؽلك وف ال،ق اء نا الرؤية ادلستبالرة وال،احالة للواقع الذي تطبق يه
ال،توى.

وجود ص ة دائهة لجإ تاء باجملهع تتكوف نا عمة أعضاء نا ٛتلة المكتوراه يف الشريعة وهي نقيهة
داخل الواليات ادلتحمة وتتوُف الرد على القضايا اليونية اليت ترد إُف اجملهع وتالمر قرارها يف ذل باألطلبية.
وجود ص ة دلستشاري اإل تاء تتكوف نا ٙتانية نا كبار أهل ال،توى يف األنة ترجع إلي ا اللج ة
المائهة ع م االقتضاء نستخمنة يف ذل أحمث تق يات االتالاالت.
وجود للة وثيقة بُت هذا اجملهع ونا سبقه نا اجملانع األلل هو الت سيق والتكانل وليست
ادل ا سة أو الت ا ر أو التضاد وذلذا إف عضوية هذا اجملهع نبذولة دلا اء نا أعضاء اجملانع األخرى شلا
ت طبق علي م روط العضوية كها الل ا ال ظاـ األساسي للهجهع اجملهع يقمـ قوة إضا ية للج ود
القائهة :ت سيقا بي ا وٚتعا لشتا ا وٕتسَتا للاللة بُت ق اء األنة عرب العاَف.
ثالثًا :آلية اإلفتاء بالمجمع

اإل تاء هو ادل هة الرئيسة للهجهع و لقم وضعت له آليات لضبطه و تيسَته.
تبمأ دورة ال،توى بتلقي األسللة نا ادلست،تُت عرب اذلاتق أو الشبكة ادلعلوناتية أو الربيم.
غليأل أحم أعضاء اللج ة المائهة لجإ تاء – و كل م نا ادلقيهُت بالهرب – على األسللة اليت ليس
ي ا إ كاؿ و ال ٘تس أنر العانة أو كاف للهجهع جواب سابق ع ا.
ٖتاؿ األسللة اليت أ كلت على العضو أو تل اليت ٘تس أنر العانة إُف اجتهاع اللج ة و الذي
ي عقم دورياً نرة أو نرتُت بالش ر حسأل احلاجة.
20

تتم ن اقشة االست،تاءات ا﵀الة إُف اللج ة نا قبل أعضائ ا هىت توللت اللج ة إُف قرار أس مت
الالياطة ألحم األعضاء.
بعم الالياطة يعاد إرساؿ اصواب إُف أعضاء اللج ة عا طريق الربيم االلكًتوين للتعليق.
إذا ٘تت ادلوا قة على الالياطة ت شر ال،توى على نوقع اجملهع كها ترسل إُف ادلست،يت.
إذا َف تستطع اللج ة البت يف ادلس لة ادلطروحة تر ع السواؿ إُف نستشاري ا لجإ ادة.
ٖتاؿ بعض القضايا إُف نو٘تر اجملهع الس وي الذي يمعى إليه علهاء و خرباء اجملهع كا ة.
وإف الذي يظ ر نا خ ؿ هذا العرض السريع أف رلهع ق اء الشريعة ٔتا يضهه نا كوادر داخل
األنريكتُت وخارج ها ونا يعتهمه نا آليات ونا يظ ره نا حرص على عمـ التساهل والتهرير وادلخاطرة
بش ف األحكاـ الشرعية دلوهل للقياـ ذا المور نع طَته نا ادلوسسات اليت تتسم ب ،س الال،ات.
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كيف تصير قرارات التحكيم ملزمة كأحكام المحاكم؟
قاؿ عهر  يف رسالته إُف أِب نوسى األ عري " : أنا بعم :إف القضاء ريضة زلكهة وس ة
نتبعة ا م إذا أدِف إلي

إنه ال ي ،ع تكلم ْتق ال ن،اذ له" 60

إنه نا ال يتم الواجأل إال به و واجأل وإف السعي إُف ت بيت أركاف التحكيم بُت ادلسلهُت يف
الب د اليت ال تقضي ي ا ا﵀اكم بشرع ا﵁ ألنر يف طاية األعلية واخلطورة لذا وجأل اٗتاذ كل التمابَت اليت
تضها س نة هذه األحكاـ ونالماقيت ا وإلزان ا .ونا هذه أنور تتعلق ب حكاـ الشريعة ن،س ا ون ا أنور
أخرى تتعلق بقوانُت الب د كاعتهاد ظلاذج وليغ تبُت ي ا اإلجراءات وادلمد القانونية واخلطوات اليت يطالأل
نريم التحكيم باستي،ائ ا قبل الشروع؟ واألوُف هي زلل البحث وغليأل على ال انية أهل االختالاص.
بداية ،ينبغي نشر الوعي بين المسلمين بحقائق اإليمان وأف ٖتكيم رع ا﵁ يف كل أنور اإلنساف
وخالوناته دلا كربيات تل احلقائق ونبذ ذل وهجرانه نا الطواـ.

كما ينبغي حض المسلمين على تضمين شرط التحكيم في عقودهم كافة نع ال ص على

تبعا له .وقم تقمـ الك ـ
استق ؿ رط التحكيم عا العقم األللي حىت إف سم العقم ال ي،سم الشرط ً
عا هذا الشرط ونشروعيته وإلزانه.
ويحسن اتفاق المسلمين على هيئة تنصب لهم القضاة أو تفوض المحكمين ع مها ال

ي عزلوف إال بعزؿ تل اذليلة ذلم .يف درر احلكاـ ... " :ولكا إذا حكهه الطر اف وأجاز القاضي ادل الوب
نا قبل السلطاف ادل ذوف ب الأل ال ائأل هذا التحكيم يكوف ٔت زلة نائأل هذا القاضي ألنه استخل،ه .وكها
أنه ليس للطر ُت عزؿ القاضي أو عزؿ نائبه ليس ذلها عزؿ هذا ا﵀كم61".
وينبغي الحرص على مصداقية المحكمين إف أك ر أهل العلم يشًتط ي م نا يشًتط يف
ريأل أف ٖتكيم اص اؿ يرجع
القضاة وإن ا وإف قل ا بهَت هذا نع الت كيم على نشاورة أهل العلم
بالضرر على ال اس وال قض على كرة التحكيم ونشروع ا .وإف كل سبيل يتولل ا إُف زيادة نالماقيت م
60س ا البي قي الكربى ج  10ص 150

61درر احلكاـ رح رللة األحكاـ ج  4ص  .644وانظر ك ـ ابا عابميا يف ادلقمنة عا ت اليأل ادلسلهُت يف تل الب د واليًا
علي م وقم تكوف هيلة يف أحوال ا ادلعالرة.
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أبما ،ي ادلادة (  ) 1843نا رللة
ي بهي أال يزهم ي ا ونا ذل زيادة عمدهم
ب س بذل ً
األحكاـ" :غلوز تعمد ا﵀كم يعٍت غلوز نالأل حكهُت أو أك ر خلالوص واحم وغلوز أف ي الأل كل نا
ادلمعي وادلمعى عليه حكها ".ويف ادل تقى "ولو حكم ادلتخالهاف رجلُت حكم أحمعلا وَف ػلكم اآلخر
إف ذل ال غلوز له قاله سح وف يف كتاب اب ه ولو حكم ٚتاعة ات،قوا على حكم ن،ذوه 62"...ويف
نهٍت ا﵀تاج للشربيٍت" :غلوز أف يتحاكها إُف اث ُت ي ،ذ حكم أحمعلا حىت غلتهعا وي،ارؽ تولية قاضيُت
على اجتهاع ها على احلكم لظ ور ال،رؽ قاله يف ادلطلأل63".
ويحسن اإلشهاد على الرضا بالحكم قبل الدخول فيه وتوثيق ذلك .قاؿ ادلرداوي  -رٛته ا﵁:
" ...وإف رجع بعم روعه وقبل ٘تانه، :يه وج اف  ...واختار يف الرعاية الكربى :إف أ ما علي ها بالرضا
ْتكهه قبل المخوؿ يف احلكم ليس ألحمعلا الرجوع 64".وقم أخربت أف توثيق عقم التحاكم واإلنضاء
عليه ع م هيلات التوثيق غلعله ألزـ وكذل ت،ويض القاضي طَت ادلسلم للهحكم ادلسلم غلعله كذل نا
ج ة القانوف ألزـ.
ويجدر بالمحكمين اإلشهاد على األحكام إنه وإف َف يكا رطًا يف لحة التحكيم و رط

لقبوؿ قوؿ ا﵀كهُت ع م اإلنكار وذل بعم االنالراؼ نا رللس احلكم .جاء يف درر احلكاـ ... " :أنا إذا
قاؿ ا﵀كم بعم عزله نا قبل أحم الطر ُت وبعم قيانه نا رللس احلكم :إنٍت حكهت بي كها يالمؽ
ألنه ي عزؿ بقيانه نا رللس احلكم كانعزاله بالعزؿ ويف هذه احلالة ال يكوف نقتمرا على إنشاء احلكم كها أنه

ال يكوف نقتمرا على اإلقرار 65"...

وربما ناسب رفع األحكام المهمة إلى هيئة تدقيق يتفق عليها المسلمون وذل دل ع نقض ا نا
زلكم آخر وهو وإف كاف ال يسوغ لل اين على الالحيح لكا ال قض قوؿ األح اؼ إذا خالق حكم
األوؿ نذهأل ال اين ،ي درر احلكاـ ... " :و ائمة تالميق حكم ا﵀كم نا قبل القاضي هو :أنه لو
عرض هذا احلكم على قاض آخر ؼلالق رأيه واجت اده رأي ا﵀كم ليس له نقضه ألف إنضاء وقبوؿ
 62ادل تقى رح ادلوط ج  5ص 228
63نهٍت ا﵀تاج ج  4ص 379

64اإلنالاؼ للهرداوي ج  9ص 241

65درر احلكاـ رح رللة األحكاـ ج  4ص 644
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القاضي حلكم ا﵀كم هو ٔت زلة احلكم ابتماء نا القاضي; أنا إذا َف يالمؽ القاضي على حكم ا﵀كم
يكوف نا ادلهكا للقاضي اآلخر أف ي قض حكم ا﵀كم 66"...

مدى ضرورة أن يوجد في هيئات التحكيم مستشار قانوني ضمانا للجدية والضبط

القانوني؟

األلل عمـ احلاجة إُف ذل ولكا إف تعُت وجود ادلستشار القانوين يف هيلة التحكيم كسبيل
يبعم أف يقاؿ" :نا ال يتم الواجأل إال به و
وحيم لضهاف اصمية والضبط القانوين خلطوات التحكيم

أيضا األخذ يف االعتبار تكاليق هذا اال ًتاط حىت ال يودي إُف تعسَت إجراءات
واجأل" ولكا ي بهي ً
التحاكم ويعود على ألله بال قض.

66درر احلكاـ رح رللة األحكاـ ج  4ص 639
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هل يجوز تحميل المتحاكمين مصروفات الخصومة؟ وهل تكون نسبة من قيمتها لو كانت
تجارية؟

لقم استقر ع م أهل العلم  -بعم خ ؼ قممي  -جواز أخذ األجر على القربات اليت ٖتتاج األنة
إُف نا يقوـ علي ا شلا ت هل ذلا وكاف ال ٕتري عليه أرزاؽ نا بيت ادلاؿ لت،ريهه ذلا .والقوؿ بهَت ذل نآله
إُف ضياع أك ر هذه الواليات والعجز عا تل ادل هات.
أنا يف ف التحكيم خالة ذه بعض أقواذلم:

في المبسوط للسرخسي  -رٛته ا﵁" :وذكر عا نسروؽ رٛته ا﵁ أنه َف ي خذ عا القضاء رزقا ،يه

دليل أنه نا ابتلي بالقضاء وكاف لاحأل يسار األوُف له أف ػلتسأل وال ي خذ ك،ايته نا ناؿ بيت ادلاؿ
وإف كاف لو أخذ جاز له  ...قاؿ ا﵁ تعاُف (ونا كاف ط يا ليستع،ق)  ...والذي على اله ائم ػل،ظ ا
والذي على ادلقاسم نا وجم كالقاضي ألنه عانل للهسلهُت ولك ه ليس ٔت زلة القاضي يف احلكم حىت
غلوز استلجاره على ذل إف َف يكا له يه ناليأل  67"...واألح اؼ أ م ادلذاهأل يف أخذ األجرة على
القربات ولك م ي،رقوف بُت القاضي وطَته وال يروف للقاضي أف ي خذ نا بيت ادلاؿ نع الهٌت وإف أجازوه
أجرا على التحكيم يف صم ال ،س عا رلاوزة احلم.
ولعل استالحاب نظرهم يف هذه ادلس لة ي،يم نا أخذ ً

وفي رد المحتار ذكر ابا عابميا  -رٛته ا﵁  -روقا بُت القاضي وا﵀كم ون ا" :وكذا َف أر حكم قبوؿ
اذلماية وإجابة المعوة وي بهي أف غلوزا له [أي للهحكم] النت اء التحكيم بال،راغ إال أف ي مى إليه وقته نا
أحمعلا ي بهي أف ال غلوز وذكر الرٛتيت أف الذي ي بهي اصواز ألف نا ارتاب يه له عزله قبل احلكم ٓت ؼ

القاضي و يه نظر وا﵁ سبحانه أعلم” .
وفي فتح العلي المالك للشيخ علي  -رٛته ا﵁" :قاؿ الربزِف ... :لكا لو أتى خالهاف إُف
قاض عطياه أجرا على احلكم بي ها أو أتى رجل لله،يت عطاه أجرا على توى َف يتعلق ا خالونة وَف
يتعُت ذل علي ها  ...هذا شلا اختلق يه الشيخاف قاؿ الشيخ عبم احلهيم أي يء ؽل ع نا ذل وال
غلسر على التالريح به وقاؿ اللخهي ؽل ع ذل ٚتلة ألنه ذريعة إُف الر وة وعلى األوؿ ػلهل نا يروى عا
67ادلبسوط للسرخسي ج  15ص 4
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ابا علواف أحم ق اء تونس ون،تي ا أنه كاف يقبل اذلبة واذلمية ويطلب ا شلا ي،تيه كها نقله ع ه ابا عر ة ونا
اع وذاع أف القضاة يطلبوف أجرا شلا أتى إلي م نا اخلالوـ يف الميار ادلالرية  68"...والالواب أنه ال
يكوف ذريعة للر وة إف كاف بالسوية نا اخلالهُت .ولعل نا ذكر نا طلأل القضاة األجر يف الميار ادلالرية
إظلا زلله يف األوقات اليت ت قطع ي ا األرزاؽ نا بيت ادلاؿ.
وفي حاشية الجمل" :ولو قاؿ للهتحاكهُت ال أقضي بي كها حىت ٕتع ِف جع ا﵀كي عا

الشيخ أِب حانم وجرى عليه القاضي أبو الطيأل واصرجاين أنه ػلل قاؿ يف الك اية ألنه َف يذكر أنه طالبه
نا أحمعلا نعم اعترب الب منيجي يف جواز ذل أف يكوف القضاء يشهله عا نعا ه إف َف يكا لقلة
69

ا﵀اكهات غلوز له أف يرتزؽ نا اخلالوـ "...
والالواب أنه لو رغ بعض وقته دل ل هذه األعهاؿ حىت يتضرر به يف نعايشه له أخذ األجرة وإف
َف ي قطع ذلذا العهل دليل على لزوـ االنقطاع وا﵀كم قم يقرئ القرآف أو يعلم الالبياف وػلالل أرزاقه
نا هذه األنور رلتهعة وال ياللح بعض ا لك،ايته .ويف ال،تاوى الكربى ال،ق ية لل يتهي ٚتلة نا الشروط:
" ...له أف يقوؿ للخالهُت ال أحكم بي كها حىت ٕتع ِف جع بشرط أف يكوف قَتا أو أف ي قطع
باحلكم بي ها عا كسبه وأف يعلها به قبل الًتا ع وأف يكوف علي ها نعا وأف ي ذف اإلناـ أو يعجز عا رزقه
أو ي،قم نتطوع بالقضاء وَف يضر باخلالوـ وال جاوز قمر حاجته وا ت ر قمره وساوى بُت اخلالوـ يه إف
استوى وقت نظره وإال جاز الت،اوت  70"...انتبه إُف نراعاة وقت ال ظر يف ك ـ اذليتهي – رٛته ا﵁.
وفي التحبير شرح التحرير" :إذا قاؿ ال أقضي بي كها حىت ٕتع ِف جع  :جاز وػلتهل أف ال

غلوز' انت ى .والقوؿ ال اين :ليس له األخذ .قلت :وهو ضعيق  ...ونا أخذ نا بيت ادلاؿ َف ي خذ يف
71
احلالتُت "...
الترجيح والبيان
إف األدلة على جواز أخذ األجرة على القربات ك َتة نبسوطة يف كتأل ال،قه نعلونة ألهله شلا يهٍت
68ج  1ص 410

69حا ية اصهل على رح ادل ج ج  5ص 348
70ال،تاوى ال،ق ية الكربى ج  4ص 310
71التحبَت رح التحرير ج  8ص 4048
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عا سردها .والظاهر شلا سبق جواز أخذ األجرة على احلكم بُت ال اس خالة دلا ي تالأل ذلذا األنر
الشريق شلا يستهرؽ أوقاته يف الل اخلالونات و ض ال زاعات وهذا نع الشروط اليت ذكرها أهل العلم
نا وجود احلاجة وانت،اء الشب ة إف إقانة العمؿ بُت ادلسلهُت نا أعظم نالاٌف دي م ودنياهم وإذا َف
تتو ر الك،اية دلا ي تالأل ذلا نا ال ا ُت زهم ي ا القادروف علي ا وت او ا الطازلوف إلي ا شلا َف يعم ذلا
عم ا وال ؽلل يلًا نا آلت ا .واألنر نا ذل انالراؼ ال اس إُف ا﵀اكم الوضعية ونبذهم الشريعة الربانية.

إن فشل التحكيم أو انسحب أحد الخصوم ،فهل يفوت هذا أجر هيئات التحكيم
عما بذلت؟
جواب هذا ي يت يف أبواب اصعالة وأثر ال،سخ نا ج ة اصاعل وهذا ع م اصه ور .أنا األح اؼ
ي ذنوف باصعالة يف طَت رد اآلبق ها ػلالله ا﵀كم ع م نا غلوزه ن م إظلا هو نا باب اإلجارة وله
أحكان ا.
وال،سخ نا ج ة اصاعل بعم الشروع يف العهل ال أثر له ع م ادلالكية ويستحق العانل ٘تاـ اصعل

إف أمت العهل ففي التاج واإلكليل (" :ولكلي ها ال،سخ ولزنت اصاعل بالشروع ) ابا يونس  :للجاعل أف
ي،سخ اصعالة إذا َف يشرع اجملعوؿ له يف العهل .وأنا بعم الشروع ليس له ذل  72".واإل كاؿ ه ا أف

العانل ال يقمر على إ٘تاـ العهل نا طَت تعاوف اصاعل يكوف له اصعل إف أعجزه انالراؼ اصاعل عا
التحاكم.
أنا الشا عية واحل ابلة ي ،سخ عقم اصعالة ع مهم ب،سخ اصاعل له قبل ٘تاـ العهل ولك م

غلعلوف للعانل أجر ادل ل على نا كاف ن ه نا عهل .ففي أسنى المطالب (" :قوله :لو سخ ا ادلال يف

أث اء العهل لزنه أجرة ادل ل ) ال رؽ بُت أف يكوف نا لمر نا العانل ال ػلالل به نقالود أل كرد اآلبق

إُف بعض الطريق أو ػلالل به بعضه 73 " .وفي كشاف القناع (" :وإف سخ ا اصاعل ) قبل روع
العانل َف يلزنه يء و ( بعم الشروع عليه للعانل أجرة ) ن ل ( عهله )".

74

 72التاج واإلكليل ج  5ص 455

 73أسٌت ادلطالأل يف رح روض الطالأل ج  2ص 442

 74كشاؼ الق اع ج  4ص 206
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أنا جعل العوض نسبة نا ادلبلغ ادلت ازع عليه جائز كوف اصعل يبقى نعلونا وقم غلوز ع م البعض
إف كاف نسبة نعلونة نا زلل اصعالة وإف كاف يه يء نا اص الة كها يف اإلنالاؼ " :إف رط عوضا
رل وال سم العقم .وإف قاؿ :ل ثلث الضالة أو ربع ا :لح على نا نص عليه يف ال وب ي سج ب ل ه
والزرع ػلالم وال خل يالرـ بسمسه :ال ب س به .ويف الهزو :نا جاء بعشرة رءوس له رأس :جاز .وع م
ادلال ق :ال يالح 75".وهذا نع اصواز إف يف ال ،س ن ه يلًا يف القضية زلل البحث كوف األلل أف
احلكم بُت ال اس بالعمؿ نا الواجبات وإنه وإف َف يتعُت على آحاد العلهاء عمادهم قليلة وحاجة
ال اس إلي م جليلة وقم ت الرؼ علم البعض ن م إُف الل ال زاعات بُت األط ياء دوف ال،قراء وإظلا جاز
ذلم أخذ ك،ايت م ال طَت الذي ي بهي هو ضبط األنر بعمد الساعات اليت يستهرق ا العهل وٖتميم األجر
بالساعة إنا أف يكت،ى بذل تكوف إجارة ال جعالة ي ا وإنا أف يضرب حم أعلى ألتعاب ا﵀كهُت يف
القضية كجعل إف سخ ادلتحاكهاف أو أحمعلا علم عمد الساعات ادلبذولة وأجرة الساعة إف جاوز
اجملهوع نا َسوه ليس له إال ادلسهى .وال يشكل على جعل العقم إجارة ال جعالة سوى أف ال،رؽ بي ها
أف ال،اعل يف اصعالة ال يلتزـ ال،عل وقم يطوؿ زناف إصلازه أو يقالر وهو األقرب ه ا ألنه قم يقمر على
احلكم أو ال يقمر ولكا ادلخرج نا ذل هو ضرب األجرة على احلبس دوف احلكم.
إنه وإف كانت نالرو ات التقاضي يف الهرب باهظة ولا تبلغ نالرو ات هيلات التحكيم نعشارها
لكا يبقى األسلم للميانة واألد ع للت هة واألدعى للاليانة أف تكوف العربة باص م ادلبذوؿ ويقاس بعمد
الساعات اليت يستهرق ا ال ظر يف تل األقضية.
هذا نا تيسر ْت ه نا نسائل التحكيم وأس ؿ ا﵁ أف يرزقٍت أجر نا كاف له نا هذا اص م ويه،ر ِف
نا سواه .كها أس له أف يه،ر ِف نا كاف نٍت نا خط وتقالَت إنه ط،ور رحيم.
وللى ا﵁ على زلهم وآله وألحابه واحلهم ﵁ رب العادلُت.
وكتبه
حامت احلاج
 1431/10/18ادلوا ق 2010/09/26
75اإلنالاؼ للهرداوي ج  6ص 390
28

مشروع قرار

حكم ا﵀كم الزـ بعم لموره ع م عانة أهل العلم كونه قم لمر نا ذي والية رعية والراجح
سقوط خيار ادلتحاكهُت يف عزؿ ا﵀كم نىت رع يه إال أف يت،قا.
أف ا﵀كم كالقاضي غلري على حكهه ال قض نىت خالق األلوؿ.
ال
أنا إذا كاف احلكم شلا يسوغ يه االجت اد الراجح هو قوؿ اصه ور بعمـ نقضه إف نآؿ رد
األحكاـ ادلختلق ي ا حالوؿ الت ارج وضياع هيبة األحكاـ و ساد ذات بُت احلكاـ.
الذي يسوغ يه االجت اد هو نا كاف نوا ًقا لقوؿ أحم األئهة ادلعتربيا كاألربعة وأن اذلم وله حظ

نا ال ظر وعهل به ريق نا ادلسلهُت لم ي جر.
رط التحكيم جائز أو نستحأل يف العقود كا ة وكذل االت،اؽ على ج ة تمقيق األحكاـ اليت
يطعا أنان ا يف قرارات احلكاـ سواء يف العقم األوؿ أو يف عقم التحكيم إف األلل يف العقود رضا
ادلتعاقميا ونقالودها ح،ظ حقوق ها ونوجب ا هو نا أوجباه على أن،س ها بالتعاقم كها إف األلل يف
ِ
ِ
َح َّل َحَر ًانا".
الشروط ال ،اذ .قاؿ رسوؿ ا﵁ َ " :والْ ُه ْسل ُهو َف على ُ ُروط ِ ْم إال َ ْرطًا َحَّرَـ َح َ ًال أو أ َ
ج ة تمقيق األحكاـ ي بهي أف تكوف زلل ثقة ادلسلهُت ونت هلة لذل إف القضاء وال ريأل نرتقى
لعأل نسلكه ها بال بتمقيق األحكاـ.
إف رلهع ق اء الشريعة ٔتا يضهه نا كوادر داخل األنريكتُت وخارج ها ونا يعتهمه نا آليات
ونا يظ ره نا حرص على عمـ التساهل والتهرير وادلخاطرة بش ف األحكاـ الشرعية دلوهل للقياـ بتمقيق
األحكاـ نع طَته نا ادلوسسات اليت تتسم ب ،س الال،ات.
إنه ال ي ،ع تكلم ْتق ال ن،اذ له لذا لزـ السعي إُف ت بيت أركاف التحكيم بُت ادلسلهُت واٗتاذ كل
التمابَت والًتاتيأل اليت تضها س نة هذه األحكاـ ونالماقيت ا وإلزان ا .ونا ذل :
 نشر الوعي بُت ادلسلهُت ْتقائق اإلؽلاف وأف ٖتكيم رع ا﵁ نا كربيات تل احلقائق.
 حض ادلسلهُت على تضهُت رط التحكيم يف عقودهم كا ة .وكذل ال ص على استق له
عا العقم األللي حىت إف سم العقم ال ي،سم الشرط.
 ات،اؽ ادلسلهُت على هيلة ت الأل ذلم القضاة أو ت،وض ا﵀كهُت.

 احلرص على نالماقية ا﵀كهُت وإن ا وإف قل ا ب نه ال يشًتط ي م نا يشًتط يف القضاة
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للزـ نع ذل الت كيم على ضرورة نشاور م ألهل العلم.

 زيادة عمد ا﵀كهُت تزيم نا نالماقية هيلات التحكيم.

 ػلسا اإل اد على الرضا باحلكم قبل المخوؿ يه وتوثيق ذل العقم واإلنضاء عليه ع م
ادلع يُت ذا غلعله ألزـ نا ج ة القانوف وكذل ت،ويض القاضي طَت ادلسلم للهحكم
ادلسلم.
 غلمر با﵀كهُت اإل اد على األحكاـ إنه وإف َف يكا رطًا يف لحة التحكيم و
رط لقبوؿ قوؿ ا﵀كهُت ع م اإلنكار.

 ػلسا ر ع األحكاـ ادل هة إُف هيلة تمقيق يت،ق علي ا ادلسلهوف وذل الت،اؽ العلهاء
ع مئذ على ن ع نقض ا نا زلكم آخر نا َف تكا باط ال رلاؿ ي ا ل جت اد.
 األلل عمـ احلاجة إُف وجود نستشار قانوين يف هيلات التحكيم ولكا إف تعُت وجوده
نقمورا علي ا.
يبعم لزونه نىت كانت تكالي،ه
كسبيل وحيم لضهاف الضبط القانوين
ً
لقم استقر ع م عانة أهل العلم  -بعم خ ؼ  -جواز أخذ األجر على القربات اليت ٖتتاج إُف نا
يقوـ علي ا شلا ت هل ذلا وال ٕتري عليه أرزاؽ نا بيت ادلاؿ وذل لت،ريهه لتل ادل اـ .والقوؿ بهَت ذل
نآله إُف ضياع أك ر هذه الواليات والعجز عا تل ادل هات.
الظاهر جواز أخذ األجرة على احلكم بُت ال اس دلا ي تالأل ذلذا األنر الشريق شلا يستهرؽ أوقاته
يف الل اخلالونات و ض ال زاعات وهذا نع الشروط اليت ذكرها أهل العلم نا وجود احلاجة وانت،اء
الشب ة إف إقانة العمؿ بُت ادلسلهُت نا أعظم نالاٌف دي م ودنياهم وإذا َف تتو ر الك،اية دلا ي تالأل
ذلا نا ال ا ُت زهم ي ا القادروف علي ا وت او ا الطازلوف إلي ا شلا َف يعم ذلا عم ا وال ؽلل يلًا نا
آلت ا.
جعل العوض نسبة نا ادلبلغ ادلت ازع عليه جائز كوف اصعل نع ذل يبقى نعلونا ولكا األوُف ترؾ
ذل كوف األلل أف احلكم بُت ال اس بالعمؿ نا الواجبات وإنه وإف َف يتعُت على آحاد العلهاء
عمادهم قليلة واحلاجة إلي م جليلة وقم ت الرؼ علم البعض ن م إُف الل ال زاعات بُت األط ياء دوف
ال،قراء وإظلا جاز ذلم أخذ ك،ايت م ال طَت الذي ي بهي هو ضبط األنر بعمد الساعات اليت يستهرق ا
العهل وٖتميم األجر بالساعة إنا أف يكت،ى بذل تكوف إجارة ال جعالة ي ا وتكوف األجرة على
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احلبس دوف احلكم .وإنا أف يضرب حم أعلى ألتعاب ا﵀كهُت يف القضية كجعل إف سخ ادلتحاكهاف أو
أحمعلا أو شل التحكيم علم عمد الساعات ادلبذولة وأجرة الساعة كاف رلهوع ذل أجر ادل ل إف
جاوز اجملهوع نا َسوه ليس للهحكهُت إال ادلسهى.
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 - 36تح العلي ادلال [كتاب] /ادلولق زلهم با أٛتم با زلهم (الشيخ علي ) طبعة دار ادلعر ة.
 - 37تح ادلعُت [كتاب] /ادلولق زيا الميا با عبم العزيز با زيا الميا ابا علي با أٛتم ادلعربي
ادلليباري اذل مي (ادلتوىف 987 :هػ) الو اة 987 :دار ال شر :
 - 38كشاؼ الق اع عا ن اإلق اع [كتاب] /ادلولق ن الور با يونس با إدريس الب ويت/
ٖتقيق :ه ؿ ناليلحي نالط،ى ه ؿ - .بَتوت :دار ال،كر  1402هػ - .رح يه (اإلق اع) للحجاوي
(ت960هػ).
 - 39لساف العرب [كتاب] /ادلولق زلهم با نكرـ با ن ظور األ ريقي ادلالري - .بَتوت :دار
لادر - .األوُف.
 - 40ادلبمع يف رح ادلق ع [كتاب] /ادلولق إبراهيم با زلهم با عبم ا﵁ با ن،لح احل بلي أبو
إسحاؽ - .بَتوت :ادلكتأل اإلس ني  1400هػ - .رح يه الع نة إبراهيم با ن،لح (ت 884هػ)
(ادلق ع) وهو أحم ادلتوف احل بلية ادلعتهمة إلناـ عالره نو ق الميا با قمانة ادلقمسي ادلتوىف س ة (620هػ).
 - 41ادلبسوط [كتاب] /ادلولق أبو بكر زلهم با أٛتم با أِب س ل السرخسي مشس األئهة- .
بَتوت :دار ادلعر ة - .رح يه مشس األئهة السرخسي (ت 483هػ) كتاب (الكايف) ألِب ال،ضل ادلروزي
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ادلعروؼ باحلاكم الش يم (ت 344هػ) والذي ٚتع يه كتأل ااهر الرواية (ادلبسوط والزيادات واصانع
الكبَت والالهَت والسَت الكبَت والالهَت) ﵀هم با احلسا الشيباين (ت 189هػ).
 - 42رللة األحكاـ العملية اسم ادلولقٚ :تعية اجمللة الو اة 9999 :دار ال شر  :كارخانه
ٕتارت كتأل ٖتقيق  :صليأل هواويٍت
 - 43رلهع األهنر يف رح نلتقى األْتر [كتاب] /ادلولق عبم الرٛتا با زلهم با سليهاف
الكليبوِف ادلمعو بشيخي زادهٖ /تقيق :خليل عهراف ادل الور - .بَتوت :دار الكتأل العلهية 1419هػ- .
رح يه عبمالرٛتا با زلهم با سليهاف ( يخي زاده) (ت 1078هػ) كتاب (نلتقى األْتر) لجإناـ
إبراهيم با زلهم احلليب (ت 956هػ) وهو نا ادلتوف احل ،ية ادلعتهمة وأورد الشارح آراء ألحاب ادلذهأل
والشا عي أحيانًا.
 - 44اجملهوع رح ادل ذب [كتاب] /ادلولق ػلِت با رؼ ال ووي - .بَتوت :دار ال،كر
1997ـ - .نا أٚتع كتأل ال،قه الشا عي بل اإلس ـ رح يه ال ووي (ادل ذب) ألِب إسحاؽ الشَتازي
(ت 476هػ) وَف يتهه وإظلا رح ربع األلل يف  9رللمات مث نات وجاء تقي الميا السبكي (ت
756هػ) زاد ث ثًا مث نات وَف يتهه إال احلضرني والعراقي مث زلهم صليأل ادلطيعي.
 - 45سلتالر خليل يف قه إناـ دار اذلجرة [كتاب] /ادلولق خليل با إسحاؽ با نوسى ادلالكي/
ٖتقيق أٛتم علي حركات – .بَتوت :دار ال،كر 1415
 - 46ادلستمرؾ على الالحيحُت [كتاب] /ادلولق زلهم با عبما﵁ احلاكم ال يسابوري /ا﵀قق
نالط،ى عبم القادر عطا - .بَتوت :دار الكتأل العلهية 1411هػ - .األوُف.
 - 47نطالأل أوِف ال ى يف رح طاية ادل ت ى [كتاب] /ادلولق نالط،ى السيوطي الرحيباين- .
دنشق :ادلكتأل اإلس ني 1961ـ - .رح (طاية ادل ت ى يف اصهع بُت اإلق اع وادل ت ى) للكرني (ت
1033هػ) ٚتع (اإلق اع) للحجاوي (ت960هػ) و(ن ت ى اإلرادات يف ٚتع ادلق ع نع الت قيح وزيادات) البا
ال جار (ت972هػ) والذي ٚتع بُت (الت قيح ادلشبع) للهرداوي (ت885هػ) و(ادلق ع) البا قمانة
(ت620هػ).
 - 48نهٍت ا﵀تاج إُف نعر ة نعاين أل،اظ ادل اج [كتاب] /ادلولق زلهم اخلطيأل الشربيٍت- .
بَتوت :دار ال،كر - .رح يه (ن اج الطالبُت وعهمة ادل،تُت) أحم ادلتوف الشا عية لل ووي (ت 676هػ)
اختالار (ا﵀رر) للرا عي (ت 623هػ) والذي استهمه نا (الوجيز) للهزاِف (ت  )505اختالار (الوسيط)
أيضا اختالار (هناية ادلطلأل يف دراية ادلذهأل) للجويٍت (ت 478هػ).
له اختالار (البسيط) له ً
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 - 49ادلهٍت يف قه اإلناـ أٛتم با ح بل الشيباين [كتاب] /ادلولق عبم ا﵁ با أٛتم با قمانة
ادلقمسي - .بَتوت :دار ال،كر  1405هػ - .األوُف - .ليس يقتالر على ادلذهأل احل بلي بل يعرض
اخل ؼ داخل وخارج ادلذهأل نع االستمالؿ والًتجيح كاف عهمة كتأل ال،قه ادلقارف وَف يمانه يف بابه
كتاب.
 - 50ادل تقى رح ادلوط [كتاب] /ادلولق سليهاف با خلق الباجي - .القاهرة :دار الكتاب
اإلس ني.
 - 51ن ح اصليل رح على سلتالر سيم خليل [كتاب] /ادلولق زلهم علي  - .بَتوت :دار
ال،كر 1409هػ - .رح يه (سلتالر خليل) أحم ادلتوف ادلالكية ادلعتهمة للع نة أِب زلهم ضياء الميا
خليل با إسحاؽ با نوسى با عيأل ادلتوىف س ة (776هػ).
 - 52نواهأل اصليل لشرح سلتالر خليل [كتاب] /ادلولق زلهم با عبم الرٛتا ادلهرِب (احلطاب)
أبو عبم ا﵁ - .بَتوت :دار ال،كر  1398هػ - .رح يه (سلتالر خليل) أحم ادلتوف ادلالكية ادلعتهمة
للع نة أِب زلهم ضياء الميا خليل با إسحاؽ با نوسى با عيأل ادلتوىف س ة (776هػ).
 - 53هناية ا﵀تاج إُف رح ادل اج [كتاب] /ادلولق زلهم با أِب العباس أٛتم با ٛتزة ابا
اب الميا الرنلي مشس الميا - .بَتوت :دار ال،كر للطباعة 1404هػ - .رح يه (ن اج الطالبُت
وعهمة ادل،تُت) أحم ادلتوف الشا عية لل ووي (ت 676هػ) اختالار (ا﵀رر) للرا عي (ت 623هػ) والذي
أيضا اختالار (هناية
استهمه نا (الوجيز) للهزاِف (ت  )505اختالار (الوسيط) له اختالار (البسيط) له ً
ادلطلأل يف دراية ادلذهأل) للجويٍت (ت 478هػ).
 - 54اذلماية رح بماية ادلبتمي [كتاب] /ادلولق علي با أِب بكر با عبم اصليل الر ماين
ادلرطي اين أبو احلسا - .القاهرة :ادلكتبة اإلس نية - .رح يه اإلناـ الع نة ادلرطي اين (ت 593هػ) ن
(بماية ادلبتمي) له (أي ادلاتا هو الشارح) ون البماية هو أحم ادلتوف احل ،ية ادلعتهمة والذي ٚتع يه
نسائل القموري واصانع الالهَت ﵀هم با احلسا.
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