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אאא 

ّواحلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصـحبه  ّ ّّ
 ّوسلم أمجعني وبعد,,,

ّفقد جرت سنة اهللا يف خلقه بـاختالفهم يف آرائهـم, واعتقـاداهتم, ومللهـم, 
ّفني حتى يرث اهللا أرضه ومن عليها, واختالف ألواهنم وألسنتهم, وال يزالون خمتل

ْولو﴿ :قال تعاىل َشاء ََ َربك َ ُّ َجلعل َ َ َالناس ََ ًأمة َّ َّ ًواحدة ُ َ ِ َيزالون َوال َ ُ َ َخمتلفني َ ِ ِ َ ْ َّإال  * ُ ْمـن ِ َ 
َرحم َربك َِ ُّ َولذلك َ ِ َِ ْخلقهم َ ُ َ َ ّ, فمـن أجـل االخـتالف ثـم  )١()١١٩−١١٨:هود (﴾َ

ّاء, ليكون فريـق يف اجلنـة, وفريـق يف الـسعري, الرمحة للسعداء, والعذاب لألشقي ّ
ْومن﴿ :, واختالفهم آية من آيات اهللاًخلق اهللا اخللق وال يزالون خمتلفني أبدا ِآياته َِ ِ َ 

ــق ُخل ْ ــساموات َ ِال َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ ُواخــتالف َ ِْ ــسنتكم َ ْأل ُ ِ َِ ْ ــوانكم َ ْوأل ُ ِ َ َْ َّإن َ َذلــك ِيف ِ ِ ــات َ ٍآلي َ 
َللعاملني ِِ َِ  . )٢٢:الروم (﴾ْ

ّكام جرت سنة اهللا يف خلقه باتفاقهم عىل حـب مـا جبلـوا عليـه مـن املتــاع  ّ
َزين﴿ :واملـال, قـال تعاىل ِّ ِللناس ُ َّ ُّحب ِ ِالشهوات ُ َ َ َمـن َّ ِالنـساء ِ َ َوالبنـني ِّ ِ َ ِوالقنـاطري َْ ِ َ َ ْ َ 

ِاملقنطرة َ َ ْ َ َمن ُْ ِالذهب ِ َ ِوالفضة َّ َِّ ْ ِواخليل َ ْ َْ ِاملسومة َ َ ََّ ْواألن ُْ َ ْ ِعامَ ِواحلـرث َ ْ َْ َذلـك َ ِ ُمتـاع َ َ ِاحليـاة َ َ َْ 
َالدنيا ْ ُعنده َواهللاُ ُّ َ ْ ُحسن ِ ِاملآب ُْ وجبل اإلنسان عىل حـب املزيـد  )١٤:عمران آل (﴾َْ

ّمن كل مال ; ليتنافس الناس فتعمر األرض وتزدان, ويـسعد اإلنـسان يف حياتـه  ّ
ًالدنيا, لكن ملا كان حب اإلنسان للامل مجا, لو ترك إلي ّ ه ألرسف وطغى, وتنكـب ّ

ًالطريق, وجار, وظلم وغدا عبدا للامل يشقى به َتنزلت آيات اهللا وكتبه وبعث هبا .ّ
َرسله  ليعرفوا اإلنسان حدود حريته يف حب املال واملتاع, ثم تنزلت آيات القـرآن  ّ ّ ّّ
ّالكريم لتنظيم موارد املتاع احلالل ومصارفه, واحلرام ومساربه وتـدرج التـرشيع 

                                                            
 الدوحـة − الطبعـة األوىل ٧/٢٢٣راجع يف تفسري اآلية املحرر الوجيز أليب حممد عبد احلق بـن عطيـة األندلـيس ) ١(

 ١٩٨١ −  ١٤٠٢ الطبعـة الـسابعة ٢/٢٣٦ بوين, وخمترص تفسري ابن كثري للشيخ حممد عيل الصا١٩٨٤ − ١٤٠٤
 .بريوت
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ّكام حفظ املال واحلقوق, حتى حد احلـدود القاطعـة ملـن بـالغ يف التجـاوز يف أح ّ ّ
ّوالظلم, ورشع من األحكام عامة مـا يـنظم حيـاة النـاس يف أرسهـم وجمـتمعهم  ّ ّ

هـا, ليكـون  قبل العـالج يف واقـع احليـاة وزمخّوبنى النفوس من داخلها .ودوهلم
ّوازع الدين أول سياج حفظ احلقوق ألصحاهبا, فقد ت نتهي اخلـصومة بـالعفو أو ّ

ّإال أن مـن . ّوقد تنتهي اخلصومة بالصلح أو بـالتحكيم. باإلعراض عن اجلاهلني ّ
ّاخلصومات ما ال تنتهي إال بإقامة الرباهني واحلجج أمام القضاء, فكـان القـايض 
 .ّهناية مطاف انتصاف املظلومني من الظاملني, وتقرير احلقوق وردها إىل أصحاهبا

ً ليعيد هلذا حقه, ردا إىل حكم اهللا ورسوله يأخذ من هذا ْفإن﴿: ملسو هيلع هللا ىلصّّ ِ ْتنـازعتم َ ُ َ َْ َ 
ٍيشء ِيف ْ ُفردوه َ ُّ ُ َإىل َ ِوالرسول اهللاِ ِ ُ َّ ْإن َ ْكنتم ِ ُ ْ َتؤمنـون ُ ُ ُِ ِواليـوم ِبـاهللاِ ْ ْ ََ ِاآلخـر ْ ِ َذلـك ْ ِ ٌخـري َ ْ َ 

ُوأحسن ْ ََ ًتأويال َ ِ ْ نني أو غريهم, ّفالنزاع ال ينقطع بني املسلمني املؤم )٥٩:النساء (﴾َ
ّلكن املؤمنني يفصل القرآن بيـنهم والـسلطان خماطـب بإقامـة رشع اهللا وسياسـة 

 .ّالناس به يف دينهم ودنياهم
ّوالقضاء سبيله يف فصل اخلصومات وإذا كان وازع الدين يف قلوب املـؤمنني 
ّحيمل عن القضاء الكثري من وقائع اخلصومات, مما ينصف املؤمنون فيـه بعـضهم 

ًرغبة ورهبة استغفارا وتغافرا وتوبة ًبعضا ً ً ً ّإال أن هذا الوازع يقـو أو يـضعف, . ً ّ
وقد يتغافر املؤمنون يف صغائر األمور وحيتاجون يف كبارها إىل التحكيم أو حكـم 

 .القضاء ال ريب
ّوالطامة حال الناس مع ضعف وازع الدين, وتكالبهم عىل الدنيا يتنافـسو ّ ّ ا هنّ

ّحساب دينهم , وحيثام ضعف الدين يف النفوس زاد الظلـم كام تنافسوها ولو عىل  ّ ّ
ّونام, وكثر الظلم والظلمة, وتعالت األصـوات وثـارت النفـوس وهـاج النـاس  ّ ّ
ّوماجوا, يأكل القوي حق الضعيف, وإزاء ذلك حيتاج احلكام إىل كثـرة األعـوان  ّ ّ ّ

ًمن رشطة تضبط وقضاة حتكم , رفعا ً للنزاع , وردا  للحقـوق إىلّ ّ وال .  أصـحاهباّ
ّريب أن القضاء مرتقى صعب مسلكه ملا حيتاج مـن ضـامنات وإثباتـات وحجـج 
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وبراهني, وإجراءات وتكاليف ويزيد صـعوبة عجـز املظلـوم أو فقـره ومدافعـة 
ّالظامل عن نفسه, بل مدافعة من يعني الظامل عىل ظلمه ممن يكون أحلـن يف حجتـه,  ّ ّ ّ

ّخيرب املداخل واملخارج التي قد  ُ ْ ّتفوت احلقوق, وحتمي الظامل, وغايته كسب وفري َ ِّ
 .يربر الغاية ولو كانت وسيلته حلن القول وافرتاء األدلة 

ًوال تزال أبواب القضاء يف بالد الدنيا كلها أكثر األبـواب ازدحامـا, وطـول  ّ ّ
ّانتظار, حتى أصبح كثري من أصحاب احلقوق يرتدد يف طلب حقه وانتزاعـه عـن  ّ ّ

ًقضاء, حذرا من طـول انتظـار, وتـضييع الوقـت, أو خوفـا عـىل طريق أبواب ال ً
ّسمعتهم وفضح أرسارهم وخصوصياهتم يف جلسات القضاء العلنية, ولـربام لـو  ّ ّ
ّسلك الطريق مع هذا ودفع من املال ما دفع مل يصل إىل حقه لنقص يف مـستنداته,  ّ

ذا الوصـف ونعني هبـ. ّأو ضعف يف مطالبته أمام خصم أكمل أدلة أو أحلن حجة
ه حقـا بالقـانون الوضـعي , تالقضاء الذي وضعته الدول واصـطلح عـىل تـسمي

وموضوعنا هو حتاكم املسلمني إىل هذا القانون , ونقصد عـىل اخلـصوص حتـاكم 
 .املؤسسات املالية اإلسالمية إىل هذه القوانني واشرتاطه يف عقودها  
أمد التقـايض  هذا من جانب , ومن جانب آخر وإلشكاالت القضاء وطول

ّ مبدأ التحكيم, وهو حتاكم اخلصمني بالرتايض إىل غري القـايض, ّاجتهت الدول إىل ّ
ّوقد كانت الدول تظن أن التحكيم خيدش السيادة, ولكن تبني هلـا أنـه نـوع مـن  ّ ّّ ّ ّ

ًالقضاء, بل يمكن أن خيضع له, ويكون سندا قانونيا له ًّ. 
 بني العـرب, تفـض ً األمم وسائدانـري مـ يف كثًداـائـان التحكيم سـد كـوق
روب الطاحنـة, و يتـواله احلكـامء مـنهم, ـائل, وجتنـبهم احلــات القبــالفـبه خ

واشتهر بـني العـرب قبـل اإلسـالم عـدد مـن « .وكانت القبائل تفتخر بحكامئها
املحكمني أو احلكام عرفوا بالعقل واحللـم واحلكمـة, وبـاختالف النـاس إلـيهم 

ابس, وقس بن يه منهم احلاجب بن زرارة, واألقرع بن حللحكم فيام يشتجرون ف
, وعبد املطلب بن هاشم, واشتهر بعض النـساء بـذلك يساعدة, وأكثم بن صيف
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 , وهند بنت اخلـس, ومجعـة بنـت حـابس)أو أخته(ْ منهن صحر بنت لقامنًأيضا

 .)١(»بن الظرب وبنت عامر
ّوقد أقر اإلسالم التحكيم, بل حبذه وفضله دون رفع ا ّ ّلتخاصم إىل القضاء, ّ

ّفام تم بالرتايض خري مما يتم بعد الـشحناء واخلـصومة, فـالرتايض بـني اخلـصمني  ّّ ّ ّ
ّتقارب وتسامح وإيذان بالرىض باحلق أو بعضه مع صفاء النفوس وراحتها ّ. 

ّوقد عرف الناس التحكيم منذ القدم, وما جلأ النـاس للقـضاء حتـى قامـت  ّّ ّ
ّالدول ورشعت النظم وتعقد ّ دمـاء  ملسو هيلع هللا ىلصّ , وقد حقن النبـي واملشكالتت املسائل ّ

ًقومــه يف جــاهليتهم بقبولــه حكــام ّ بيــنهم ملــا أرادوا أن يرفعــوا احلجــر األســود ّ
ّ حيكم بيننا أول رجـل خيـرج مـن هـذه :ّواختصموا فيه حتى كادوا يتقاتلون قالوا

ٍرطِأول من خرج, فقىض أن جيعلوه يف م ملسو هيلع هللا ىلصِّالسكة فكان رسول اهللا   مـن  كساء− ْ
 .ّ, ثم ترفع مجيع القبائل من أطراف املرط−صوف أو خز يؤتزر به 

ًوقد نظم اإلسالم التحكـيم, واعتـربه نظامـا لفـصل اخلـصومات هـو دون  ّّ
ّالقضاء وفوق الصلح والفتو, فضبط رشوط املحكم, وما يصح حمال للتحكيم,  ّ َّ ّ

لقـضاء, وسـلبه زام كاتـلالّ فيه, وأعطى حلكم املحكم صـفة اّوما ال يصح احلكم
َالتنفيذ كالفتو. 

َوقد عنى الفقهاء بتنظيم أحكـام وأحـوال التحكـيم, وإقامتـه عـىل أصـول 
ّالرشع, ومبناه, فأحكامه مبناها حتقيق املصالح يف رد احلقوق ألصـحاهبا بطريقـة 
ّالرتايض, وحفظ األرسار, ورسعة الوصول للحقـوق ودفـع املفاسـد مـن كثـرة 

ّقة الرتافع للقضاء, ولذا قال ابن العريب ّاخلصومات القضائية, ومش احلكـم بـني «ّ
ّالناس إنام هو حقهم ال حـق احلـاكم, بيـد أن االسرتسـال عـىل التحكـيم خـرق  َّ ّ ّ

ّقود إىل هتارج الناس هتارج احلمر, فال بد من نصب فاصل, فأمر يلقاعدة الوالية,  ّ
                                                            

 .٢ الرشيعة اإلسالمية حممد سليم العوا رشط التحكيم يف) ١(
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ًيفا عنـه وعـنهم يف ّذن يف التحكيم ختفأبنصب الوايل ليحسم قاعدة اهلرج والرشع 
ّمشقة الرتافع, لتـتم املـصلحتان وحتـصل الفائـدتان ّفمبنـى التحكـيم حتقيـق . )١(»ّ

ّاملصالح, ودرء املفاسد, وسد الذرائع, لكن ملـا كـان عـىل خـالف األصـل يف أن  ّ
َّالواليات تكون للحكام احتاج إىل قيود وضوابط, وىف الفقهاء ترتيبها وضبطها ّ. 

ًدواه وأثره حتى أصبح واقعاَوقد أثبت التحكيم ج ً حمرتما ال ختلو دولـة مـن ّ
ّتنظيمه واعتامده  بل أنـشأت لـه املحـاكم واهليئـات واملراكـز املحليـة واإلقليميـة 

ّوأصبح رشيان التحكيم بني خصومات ومنازعات الدول واألفراد. ّوالدولية ّ. 
اريـة , كـام وأفرد له القانون بابا خاصا ضمن قانون املرافعات املدنيـة والتج

 .أفردت له بعض الدول قانونا خاصا به
. وقد انضمت الدول العربية واإلسالمية إىل العديد من االتفاقيـات الدوليـة

إلقليمى للتحكـيم  مركز القاهرة, واملركز ا:مثل. وأنشأت املراكز املحلية والعربية
والـصناعة   ماليزيا, وهيئة التحكيم يف الكويت, وغرف التجـارة يف كواالملبور يف

كام أقرت دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية عـام . يف البحرين وديب وعامن
التحكيم التجاري لـدول  خالل القمة الرابعة عرشة بالرياض إنشاء مركز ١٩٩٣

 تم اإلعالن عـن بـدء العمـل بـاملركز ومقـره مملكـة ١٩٩٥ مارس املجلس, ويف
 . البحرين

 بنظم تقليدية ومل تكن األحكـام الـرشعية هذا عىل مستو الدول والتحكيم
 . فيهاًاحمور

وأما عىل مستو املؤسسات املالية اإلسالمية الناشئة فقد خطت خطوات ال 
بأس هبا يف التحاكم إىل القوانني املحلية مع اشرتاط عدم  خمالفة أحكـام الـرشيعة 

 ةسـالميخيـالف أحكـام الـرشيعة اإل اإلسالمية, أو اللجـوء إىل التحكـيم بـام ال
                                                            

, ١٩٩٦ − ١٤١٦ طبعـة دار الكتـب العلميـة ٢/١٢٥أحكام القرآن أليب بكر بن عبد اهللا املعروف بابن العـريب, ) ١(
 .بريوت
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والنص عليه يف عقودها املالية, والتحكيم والتحاكم قضية عقدية وعملية جـديرة 
ــدا ــة اإلســالمية لتكــون ن  ًبالبحــث يف ضــوء العــودة إىل يشء مــن ســيادة املالي

 .كثري أو قليلللمعامالت املالية التقليدية التي ال تراعي أحكام الرشع يف 
ّملوضـوع مـن أمهـات الكتـب ولقد حاولت يف هذا البحث أن أمجع شتات ا

ّالفقهية األصلية, وبعض الكتب املحدثة املتميزة يف موضوع التحـاكم والتحكـيم   ّ
ّمستوعبا املذاهب بحججها وأدلتها, حتى إذا ما تكامل للموضوع بناؤه الفقهـي,  ّ ّ ً

ًأتبعت به  واقع التحكيم دوليا, وحمليا ً ّ ّ املد الذي يمكن أن نتعامل به, وما ً, مبيناّ
ًال يمكن أن نتعامل به دوليا وحمليا ً ّ,  آخذا باالعتبار أن ميدان التحكيم أو التحاكم ّ ّ ّ ً

ّغدا يف هذا العـرص ميـدانا رحبـا يف حـل النزاعـات سـواء بـني الـدول , أو بـني  ّ ّ ً ً
وقد . املؤسسات املالية اإلسالمية مع نظائرها أو مع غريها من الرشكات التقليدية

نسبة للتحاكم وقدمته عليه  يف البحث أكثر مما فعلت بالاعتنيت بموضوع التحكيم
, ألمهيته للمؤسسات املاليه اإلسالمية , وألنـه املخـرج الـسهل مـن حـرج ًترتيبا

التحاكم , ولوضوح حكم وخطـورة التحـاكم لغـري رشع اهللا, وهـذا اقتـىض أن 
  :يرتتب املوضوع عىل املباحث اآلتية

 .كامه وأدلته وحكمه التحكيم تعريفه وأح:املبحث األول
 .التحكيم والقضاء واإلفتاء والتحالف واملعاهدات :املبحث الثاين
 . رشوط التحكيم واملحكم:املبحث الثالث
 . ما جيوز فيه التحكيم وما ال جيوز:املبحث الرابع

 . صفة املحكم:املبحث اخلامس
 . أحوال املحكم وحكمه:املبحث السادس

 .ضعية والتحاكم إليها  القوانني الو:املبحث السابع 
 . احلكم بغري ما أنزل اهللا غري املخرج من امللة:املبحث الثامن



 − ٩ −

 . عىل خالف األصل يف وحدة الترشيع التحاكم الدويل:املبحث التاسع
 . التحاكم والتحكيم لرضورة:املبحث العارش

 .التحاكم والتحكيم بني املؤسسات املالية اإلسالمية :املبحث احلادي عرش
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 املبحث األول
 التحكيم تعريفه وأحكامه

 :تعريفـه
ً هو مصدر حكمه يف األمر, أي جعلـه حكـام, وهـو تفـويض احلكـم :ًلغــة ّ

ّلشخص, ويقال للمحكم حكم, وحمكم من باب التفعيل بصيغة اسـم املفعـول,  ْ َّْ َ ََّ ُ َ ُ
ّويقال حمكم من باب التفعيل ْ ِّ َ ُ , ويف القـرآن الكـريم قولـه )١(ِ بـصيغة اسـم الفاعـلُ

َوربك َفال﴿ :تعاىل ِّ َيؤمنون ال ََ ُ ِ ْ َّحتـى ُ َحيكمـوك َ ُ ِّ َ َفـيام ُ َشـجر ِ َ ْبيـنهم َ ُْ َ َّثـم َ ُجيـدوا ال ُ ِ  ِيف َ
ْأنفسهم ِ ِ ُ ْ ًحرجا َ َ َّمما َ َقضيت ِ ْ َ ُويسلموا َ َ ُِّ ًتسليام َ ِ ْ َ﴾)٢( . 

 للحكم برضامها لفصل خـصومتهام ً أهال)٣(ّ اختاذ اخلصمني آخر:واصطالحا
     : بيته يؤتى احلكم, وأنشد ابن بر يف: املثلويفودعوامها 

 حيكموا حكم عدل مل  اهللا إنويف         ناء دماًأقادت بنو مروان  قيسا
 عىل تـسمية اتفـاق الطـرفني عـىل ًصطلح حديثاا :رشط ومشارطة التحكيم

 .وبعده بمشارطة التحكيم. التحكيم قبل قيام النزاع برشط التحكيم
  الرشوط املقبولة الفقه وهو داخل يفاملشارطة يفوال مانع من الرشط و

 :ّركن التحكيم
ّركن التحكيم إجياب من طرف,  وقبول من الطرف اآلخر, ويكون اإلجياب  ّ

ّباأللفاظ الدالة عىل التحكيم كقول ً قد حكمناك, أو نصبناك حـاكام أو جعلنـاك :ّ
 .)٤(ّليس املراد خصوص لفظ التحكيمًحاكام ونحوه, ف

                                                            
بن إبراهيم ح كنز الدقائق لإلمام زين الدين بحر الرائق رشخمتار الصحاح, لسان العرب املحيط, مادة حكم, وال) ١(

بن ملختار لإلمام حممد أمني بن عمر دار الكتاب اإلسالمي بريوت, ورد املحتار عىل الدر ا:  النارش٢٣١٧بن نجم ا
 .دار الكتب العربية بريوت:  النارش٥/٤٢٨ عابدين

, وتبرصة احلكام يف ١٧٩٠األحكام للعالمة عيل حيدر مادة درر احلكام يف رشح جملة : , وانظر٦٥: سورة النساء) ٢(
 −أصول األقضية ومناهج األحكام لإلمام برهان الدين إبراهيم بن شمس الدين بن عبد اهللا حممد بن فرحون  

 .  الطبعة األوىل بمرص−املطبعة العامرية الرشيفة  
, وزاد يف ً يكون متعدداً واملحكم كام يكون واحدا»ًواحدا« بـ»آخر«هذا تعريف شارح املجلة إال أنه عرب عن ) ٣(

 . وحذف أوىل»املدعي واملدعى عليه«التعريف 
 .٥/٤٢٨رد املحتار ) ٤(



 − ١٢ −

 :ّضابط  التحكيم
ّضابط  التحكيم كام قال ابن العريب ّإن كل حق اختص بـه اخلـصامن جـاز « :ّ ّ ّ

ّالتحكيم فيه ونفذ حتكيم املحكم فيه ّإنام جيوز التحكـيم « :, أو كام قال ابن عرفة)١(»ّ ّ
ّفيام يصح ألحدمها تــرك حقــه فيـه جيـوز «تـاو اهلنديـة أو كـام جـاء يف الف. )٢(»ّ

ِّالتحكيم يف كل ما يملك املحكامن فعله يف أنفسهام يف حقوق اجلار ّ«)٣(. 
 :دليل جواز التحكيم

األدلة عىل جواز التحكيم متضافرة مـن الكتـاب والـسنة وإمجـاع الـصحابة 
 والقياس 

 :دليل الكتاب
ْوإن﴿ :قوله تعاىل ِ ْخفتم َ ُ ْ َشقاق ِ َ َبينهام ِ ِ ِ ْ ُفابعثوا َ َ ْ ًكامَح َ ْمن َ ِأهله ِ ِ ْ ًوحكام َ َ َ ْمن َ َأهلهـا ِ ِ ْ َ 

ْإن َيريدا ِ ِ ًإصالحا ُ ْ ِيوفق ِ ِّ َ َبينهام اهللاُ ُ ُ َ ْ  هي من اآليـات :قال ابن العريب )٣٥:النساء (﴾َ
, وعـن )٥(ليل عىل إثبات التحكيم ومـرشوعيتهوهذه اآلية د )٤(األصول يف الرشيعة

اسد الذي بينهام أمر اهللا أن تبعثوا  هذا الرجل واملرأة إذا تف: قال−  − ابن عباس
 .)٦(ء أهل املرأة فينظران أهيام امليس صاحلا من أهل الرجل, ورجال مثله منًرجال

ْفإن﴿ :وقوله تعاىل ِ َجاءوك َ ُ ْفاحكم َ ُ ْ ْبينهم َ ُْ َ ْأو َ ْأعرض َ ِ ْ ْعنهم َ ُ ْ ْوإن َ ِ ْتعرض َ ِ ْ ْعنهم ُ ُ ْ َ 
ْفلن َ َيرضوك َ ُّ ُ ًشيئا َ ْ ْوإن َ ِ َحكمت َ ْ َ ْفـاح َ ْكمَ ْبيـنهم ُ ُْ َ ِبالقـسط َ ِْ ْ َّإن ِ ُّحيـب اهللاَ ِ ِ َاملقـسطني ُ ِ ِ ْ ُْ﴾ 

 نزلت يف اليهوديني اللـذين زنيـا, وكـانوا قـد بـدلوا :, قال ابن كثري)٤٢:املائدة(
                                                            

 .٢/١٢٥بن العريب رآن لإلمام أيب بكر بن عبد اهللا أحكام الق) ١(
 .ر بريوتدار الفك:  النارش٨/٢٨٤منح اجلليل رشح خمترص خليل لإلمام حممد بن أمحد بن حممد عليش ) ٢(
 .دار الفكر بريوت:  النارش٣/٣٩٧تأليف جلنة من العلامء برئاسة اإلمام نظام الدين البلخي : الفتاو اهلندية) ٣(
 .١/٥٣٧أحكام القرآن البن العريب ) ٤(
 مطبعـة دار الكتـب املـرصية ٥/١٧٩اجلامع ألحكام القرآن لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبي ) ٥(

 . بمرص١٩٤٦ − ١٣٦٥
 . بمرص١٩٦٤ − ١٣٨٣ مطبعة مصطفى احللبي ١/٤٦٣ فتح القدير لإلمام حممد بن عيل الشوكاين) ٦(



 − ١٣ −

كتاب اهللا الذي بأيدهيم, من األمر برجم من أحصن منهم, فحرفـوه واصـطلحوا 
, واإلركاب − الوجه بالفحم  تسخيم−فيام بينهم عىل اجللد مائة جلدة, والتحميم 

 تعـالوا :عىل محار مقلوبني, فلام وقعت تلك الكائنة بعد اهلجـرة قـالوا فـيام بيـنهم
حتى نتحاكم إليه, فإن حكم باجللد والتحميم, فخذوا عنه, واجعلوه حجة بينكم 
وبني اهللا ويكون نبي من أنبياء اهللا قد حكم بينكم بذلك, وإن حكم بـالرجم فـال 

 .ذلكتتبعوه يف 
 أيت : قـال− ريض اهللا عـنهام −عن ابن عمـر «وقد وردت األحاديث بذلك, 

 ما جتدون يف كتابكم ?  :, فقال هلمًبيهودي وهيودية قد أحدثا مجيعا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
, قال عبد اهللا ً اإلركاب منكوسا−وجه والتجبية, قالوا إن أحبارنا أحدثوا حتميم ال

راة فأتى هبا فوضع أحدهم يده عىل آية الرجم  ادعهم يا رسول اهللا بالتو:بن سالم
 ارفع يـدك فـإذا آيـة الـرجم :وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها, فقال لـه ابـن سالم

 فرمجا عند البالط  فرأيـت :فرمجا, قال ابن عمر ملسو هيلع هللا ىلصحتت يده, فأمر هبام رسول اهللا 
 .− أي أكب عليها − )١(»اليهودي أجنأ عليها
أنفـذ علـيهم احلكـم, ومل يكـن هلـم  ملسو هيلع هللا ىلصوا النبـي  ملا حكمـ:وقال ابن العريب

 .)٢( يف الدين فأصله هذه اآليةًالرجوع وكل من حكم رجال
 :دليل السنة

 :ًسمعه وهـم يكنون هانئـا ملسو هيلع هللا ىلص أنه ملا وفد إىل رسول اهللا :عن رشيح بن هانئ
م  فلـم ْكـُإن اهللا هـو احلكـم وإليـه احل« :فقال له ملسو هيلع هللا ىلصأبا احلكم, فدعاه رسول اهللا 

                                                            

 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن لإلمـام أيب جعفـر ١/٥١٨خمترص تفسري ابن كثري  للشيخ حممد عيل الصابوين ) ١(
 بمرص, وأسباب نـزول ١٩٥٤ − ١٣٧٣ الطبعة الثامنة  −  مطبعة مصطفى البايب احللبي٥/٢٤٢بن جرير الطربي ا

 وأحكام القرآن البـن العـريب ١٩٦٩ − ١٣٨٩ الطبعة األوىل ١٩٠القرآن لإلمام أيب احلسن عيل بن أمحد الواحدي 
 الطبعة ٢٠٨/ ١١وصحيح مسلم برشح النووي  ,١٢/١٢٨, وانظر فتح الباري ولفظ رواية ابن عمر له ١/٥٣٧

 . بريوت−ء الرتاث العريب الرابعة دار إحيا
 .١/١٢٤أحكام القرآن ) ٢(



 − ١٤ −

 إن قومي إذا اختلفـوا يف يشء أتـوين فحكمـت بيـنهم, :?  فقال»با احلكمتكنى أ
 يل رشيـح, : قـال» فام لـك مـن الولـد,ما أحسن هذا« :فريض كال الفريقني, قال

 »فأنـت أبـو رشيـح« : رشيح, قال: قال»فمن أكربهم« :قال.  وعبـد اهللا, ومسلم
 .)١(فدعا له ولولده

لقوم أليب رشيح ويف رواية البخاري لتحكيم ا ملسو هيلع هللا ىلصفهذا إقرار واستحسان منه 
أصيب سعد يوم اخلندق, رماه رجل من قريش « :عن عائشة ريض اهللا عنها قالت

خيمـة يف املـسجد  ملسو هيلع هللا ىلصيقال له حبان بن العرقة, رماه يف األكحل, فـرضب النبـي 
من اخلندق وضع الـسالح واغتـسل,  ملسو هيلع هللا ىلصليعوده من قريب,  فلام رجع رسول اهللا 

 قد وضعت الـسالح, :الم وهو ينفض رأسه من الغبار فقالفأتاه جربيل عليه الس
 فأين?  فأشار إىل بني قريظة, فأتاهم :ملسو هيلع هللا ىلصواهللا ما وضعته, اخرج إليهم, قال النبي 

 فإين أحكـم فـيهم أن :فنزلوا عىل حكمه, فرد احلكم إىل سعد, قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .)٢(»يقتل املقاتلة, وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أمواهلم

وهـو سـيد  سعد بن معـاذ  ملسو هيلع هللا ىلصواحلديث نص يف املوضوع إذ حكم النبي 
قومه, ومريض عندهم وال ريب يف رضاهم به, وقد ورد يف بعـض الروايـات مـا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي  قومه, ورىضاستوثق من رىض يشري إىل أن سعد بن معاذ 
 لـه ًاشرت رجل من رجل عقارا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :ورو أبو هريرة قال

 الرجل الذي اشرت العقار يف عقاره جرة فيها ذهب, فقال له الذي اشرت فوجد
 خذ ذهبك مني إنام اشرتيت منك األرض, ومل أبتع منـك الـذهب, فقـال :العقار

 : فتحاكام إىل رجـل, فقـال:وما فيها, قال  إنام بعتك األرض:الذي رش األرض
 : يل جاريـة, قـال:ال اآلخـر يل غالم وق: ألكام ولد فقال أحدمها:الذي حتاكام إليه

 .»أنكحوا الغالم اجلارية, وأنفقوا عىل أنفسكمـا منه وتصدقا
                                                            

 ٣/١٠٩١ − ٤٩٨٠ الدين األلباين, حديث رقم أخرجه النسائي وغريه, صحيح سنن النسائي للشيخ حممد نارص) ١(
 . بريوت١٩٨٨ − ١٤٠٩وىل ألالطبعة ا

جـر العـسقالين محد بن عيل بن حفتح الباري برشح صحيح اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري لإلمام أ) ٢(
 . املطبعة السلفية بمرص− ٤١٢٢ حديث رقم ٧/١١



 − ١٥ −

 يف :فاحلديث ظاهر يف مرشوعية التحكيم وفـضل اإلصـالح, قـال النـووي
احلديث فضل اإلصالح بني املتنازعني, وأن القايض يستحب لـه اإلصـالح بـني 

 .)١(املتنازعني, كام يستحب لغريه
 :إمجاع الصحابة

 مـنهم ًة خالف كثري فكانوا ربام حكموا فيه واحـداـابـع بني الصحـد وقـفق
ريض  −بـن كعـب ومن ذلك ما كان بني عمر وأيب .  ًره أحد فكان إمجاعاـومل ينك

  بينهام يف نخل, فحكام بينهام زيد بن ثابت− ةـومـ خص− دارأةـن مـ م− اهللا عنهام
−  − قال لعمرفأتياه فخرج زيد بن ثابت إليهام, و −  − عث إىل فآتيك أال تب
يف بيته يؤتى احلكـم  فـأذن هلـام فـدخال وألقـى  −  − أمري املؤمنني فقال عمريا

 رـانت اليمني عىل عمـورك , وكـذا أول جـه −  − رـال عمـادة فقـر وسـلعم
−  −لو أعفيت أمري املـؤمنني مـن اليمـني, :−  ريض اهللا عنه− , فقال زيد أليب 

, بـل يعفـى أمـري املـؤمنني −  − مر يمني لزمتنـي فألحلـف, فقـال أيبفقال ع
 .ويصدقه

مع رجل إىل رشيـح يف أمـر فـرس اشـرتاها عمـر بـشـرط  وحتاكم عمر 
اليهودي إىل رشيح, وحاكم عثامن بن طلحة إىل جبري بـن  السوم, وحاكم عيل 

نهام, فكـان مطعم, وحتاكم عيل بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سـفيان ريض اهللا عـ
من جهة عىل أبو موسى األشعري ومن جهة معاوية عمرو بـن العـاص, وحكـم 

 .أهل الشور عبد الرمحن بن عوف
يف حياته, وعمل  ملسو هيلع هللا ىلصفالصحابة جممعون عىل جواز التحكيم, فعله رسول اهللا 

ومل ينكر مع اشتهاره فانعقـد  ملسو هيلع هللا ىلصبه الصحابة رضوان اهللا عليهم وذلك بعد وفاته 
 .  إىل يومنا هذا ملسو هيلع هللا ىلصازه ومرشوعية العمل به من عرص الرسول اإلمجاع عىل جو

وعىل القول بجواز التحكيم املذاهب األربعة, ومجهور الفقهـاء, كـام سـيأيت 
 .بيان ذلك

                                                            
 .١٢/٢٠مسلم برشح النووي ) ١(



 − ١٦ −

 :القيـاس
يمكن قياس التحكيم عىل القضاء بجامع فصل اخلصومة, كام يمكن قياسـه 

 .عىل االستفتاء يف عدم لزومه يف األصل
 :حكمــه

تحكيم اجلواز عنـد مجهـور الفقهـاء, ومل ختتلـف املـذاهب يف أصـل حكم ال
مرشوعيته ملا سبق من األدلة, والقياس عىل القضاء واالستفتاء, وإنـام اخـتالفهم 

 .فيام قد حيتاجه من قيود ورشوط
حتكيم اخلصمني غريمها جـائز, كـام جيـوز أن يـستفتيا « :قال املازري املالكي

إذا حكـم « :بن فرحـون بـاجلواز فقـالا, وجزم »يتهام يعمالن بفتواه يف قضًقيهاف
 .)١(»ً بيناًرا أو عليها جاز ومىض ما مل يكن جوأحد اخلصمني صاحبه فحكم لنفسه

ونصوص املذاهب ظاهرة متضافرة عىل جوازه غايـة مـا هنالـك أن املالكيـة 
 اختلفوا يف جوازه ابتداء أو بعد وقوعه, وظاهر كالمهم, ومفهومه جواز التحكيم

 .)٢(ابتداء
واحلنفية امتنعوا عن الفتو به مع جوازه خشية أن يتجارس العوام إىل حتكيم 

إن حكم املحكم يف املجتهدات نحـو الكنايـات والطـالق «:  فقالواًمن ليس أهال
املضاف جائز يف ظاهر املذهب عن أصحابنا, إال أن هذا مما يعلم, وال يفتى به كي 

 .)٣(»ال يتجارس اجلهال إىل مثل هذا
إال أن واقع املذهب أن لو كان املحكم عىل وفق مـا ذكـروه مـن رشوط ويف 

إن فتو الفقيـه للجاهـل بمنزلـة « :حمل االجتهاد جاز ومىض حكمه, حتى قالوا
 .)٤(»... حكم القاضـي املولـى, أو حكم املحكم 

                                                            
:  النـارش− ٤/١٩٩ وحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري لإلمام أيب العباس أمحد الـصاوي ٨/٢٨٥منح اجلليل ) ١(

 .دار املعارف بمرص
 .فظاهر كالمهم نفاذه بعد وقوعه: أما املالكية: »لح حتكيممصط«جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(
 . بريوت− دار املعرفة: , النارش٣٠٣عابدين تنقيح الفتاو احلامدية لإلمام ابن عمر بن ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(



 − ١٧ −

برشط أهلية القضاء فلـم جيـوزوا حتكـيم غـري «والشافعية مع القول بجوازه 
 . كام سيأيت)٢(»مع وجود القايض ولو قايض الرضورة األهل

, ألنه يؤدي إىل اختالل أمر احلكام وقـصور  اجلوازوعند الشافعية قول بعدم
نظرهم واإلفتيات عليهم, وقول بجوازه برشط عدم وجود قاض بالبلد وهذا هو 
املعتمد, ولو لغري األهل, فيمتنـع حتكـيم غـري األهـل, مـع عـدم وجـود قـايض 

 التحكـيم, رة إال إن كان يأخذ ماال له وقع بحيث يرض حال الغارم فيجوزالرضو
 ., وسيأيت تقسيامت مذهبهم تبعا ملحل التحكيم)٣(ًوإن كان القايض جمتهدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .  بريوت−, النارش دار الفكر ٥/٣٤٠ املرصي يليحاشية اجلمل لإلمام سليامن بن منصور العج) ٢(
دار الكتب العربية, وحاشية : , النارش٧/٢٩٨ عمرية د سالمة القليويب, وأمحد الربليسة قليويب وعمرية, أمححاشي) ٣(

  .٢/١٢٥, وانظر ما نسبه ابن العريب للشافعي من قول يف التحكيم أحكام القرآن ٥/٣٤٠اجلمل 



 − ١٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ١٩ −

 املبحث الثاين
 التحكيم والقضاء واإلفتاء والتحالف

 :التحكيم والقضاء
ت فهو نوع من القضاء ملا فيه من فصل اخلصومة, وبيان التحكيم من الواليا

احلكم الرشعي فاحلكم من أنواع القضاء, ولذلك يذكر الفقهاء التحكيم واحلكم 
فيتفقـان يف اإللـزام بحكمهـام إال أن القـضاء بمثابـة . يف باب القضاة أو القـضاء

القضاء عن األصل, والتحكيم بمحل الفرع منه,  فرتبته أقل وأدنى, ولذا اختلف 
 :التحكيم يف أمور أمهها

 ويف كـل مـا يعـرض عليـه, وحكـم ًموضوع القضاء يف اخلصومات مطلقـا
 عىل مـا سـيأيت ذكـره − دود والقصاص والدية عىل العاقلةاملحكم ال يصح يف احل

 .−واخلالف فيه 
والية القضاء عامة عىل الناس, فواليته من ويل األمر, ومعني من قبله فعمله 

صب والواليات, ووالية املحكم خاصة فيمن ارتـضاه مـن املتخاصـمني من املنا
ة مستفادة من آحاد النـاس, وهـي شـعبة ـمني واليـة التحكيم بني اخلصـواليـف«
, وقـال )١(»وال دون احلـدود واللعـان  والقـصاصـاء متعلقـة باألمــن القـضـم

  )٢(» واحلكـامالتحكيم إنام هو فتو ألنـه ال يقـدم آحـاد النـاس الـوالة« الشافعي
. فينفذ حكم القايض عىل العامة وينفذ حكم املحكمني عىل مــن ريض بحكمهـام

ويمكن اعتامد التحكيم من ويل األمر كذلك, باعتباره من السياسة الرشعية,  كـام 
 .هو احلال اليوم 

حكم املحكم يصح فيام يملك املحكمون فعله بأنفسهم, وهي حقوق العباد, 
 .وال يصح يف حقوق اهللا

                                                            
 . بريوت−ر الفكر دا: , النارش١/٢٠معني احلكام لإلمام عالء الدين عيل بن خليل الطرابليس ) ١(
 .٢/١٥٢ البن العريب آنأحكام القر) ٢(



 − ٢٠ −

 فلـو حكـم أحـدهم جيوز حتكيم اثنني أو أكثر, وال بد حينئذ من اجـتامعهم,
 .; ألن املحكمني رضيا برأهيام أو رأهيم, وهذا بخالف القضاءدون غريه ال جيوز

 لرأيـه ًأن حكم املحكم يف املجتهـدات إذا رفـع إىل القـايض إن كـان موافقـا
 وليس للقايض أن يبطل حكم −  عند بعض الفقهاء−  أبطلهًأمضاه وإن كان خمالفا

 .قاض آخر يف املجتهدات
رشوط القضاة يضعها ويل األمر كـام قررهـا الفقهـاء, بيـنام رشوط املحكـم 

ط التـي يتفـق فيهـا مـع رشوط ع مراعاة بعض الـرشوـون مـاصمـا املتخـيضعه
ولـيس هنـا مـا يمنـع مـن وضـع . − عىل تفصيل يف ذلك عند الفقهاء − القايض

ن ويل األمر, كام هو احلال اليـوم يف التحكـيم الـدويل أو املحـيل رشوط املحكم م
 . املعتمد قضاء

جيوز للمتخاصمني أن يوقفوا التحكيم قبل الـرشوع فيـه, أو قبـل صــدور 
 .)١( كام أن هلام أن يعزال املحكم, بخالف القضاء−  عىل خالف فيه− احلكـم

 :التحكيم واإلفتاء
 اإلخبار عن احلكم الرشعي يف الواقعة حمـل التحكيم وإن اتفق مع اإلفتاء يف

النزاع أو حمل السؤال إال أن التحكيم ألصق بالقضاء لـصفة اإللـزام عنـد مجهـور 
الفقهاء, وليس كـذلك صـفة اإلفتـاء; ولـذا اختلـف عـن التحكـيم يف جوانـب 
جوهرية, فاشرتط كثري من الفقهاء يف املحكم ما يشرتط يف القايض دون اشـرتاط 

فاملفتي خيرب عن حكم الواقعة حمل الـسؤال, والقـايض واملحكـم .  فتيذلك يف امل
ملزم ومنشئ للحكم يف الواقعة حمل النزاع, والتحكيم حمدد يف مسائل من النـزاع 

ت ال يـدخلها احلكـم بـل الفتيـا العبـادا« :واخلصومة وغريها قال ابـن فرحـون
                                                            

, وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق لإلمام عثامن ٥/٤٢٨, ورد املحتار ١٨٣٨ ومادة ٦٩٥درر احلكام, مسألة رقم ) ١(
, والفتـاو اهلنديـة ٧/٢٣ بـريوت, البحـر الرائـق −دار الكتـاب اإلسـالمي :   النـارش٤/١٩٣بن عيل الزيلعي ا
 .٣٠٢, وتنقيح الفتاو احلامدية ٣/٣٩٧



 − ٢١ −

جــد فيهــا مــن فكــل مــا و« :, وبمثـــل ذلـــك قـــال القــرايف وزاد قولــه)١(»فقــط
اإلخبارات فهي فتيا فقط, فليس حلاكم أن حيكم بـأن هـذه الـصالة صـحيحة أو 

 .)٢(, وقد عدد القرايف مسائل من باب الفتو وأخر من باب احلكم»باطلة
 :التحاكم والتحكيم والتحالف واملعاهدات

 بينـا, فالتحـالف تعـاون ًخيتلف التحاكم و التحكيم عن التحـالف اختالفـا
 خلصومة,  واإلسالم يقر وحيبذ التحالف, وقد شـارك رسـول اهللا ً رفعامشرتك ال

 مـا أحـب أن يل بـه محـر ًشهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفـا« :فيه فقال ملسو هيلع هللا ىلص
, فاحللف جائز ما دام تعاونا عـىل الـرب )٣(»النعم, ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت

د احلقـوق إىل أصـحاهبا والتقو واألخذ عىل يد الظـامل, وإنـصاف املظلـوم, ور
فاألطراف فيه متكافئة وال حكم فيه لرفع نزاع بني طـرفني أو أكثـر حتـى يكـون 

 .ً أو حتاكامًحتيكام
 املعاهـدات واالتفاقـات الدوليـة, وهـي اتفـاق دويل حيقـق ًومن هذا أيـضا

 كاالتفاقات ًمصالح دولتني أو أكثر والعربة بمضمون املعاهدة, فإن كان مرشوعا
هــدات التجاريــة والثقافيــة ونحوهــا فــال ريــب يف جوازهــا, وإن كانــت أو املعا

 كاملتـاجرة باملحرمـات أو إباحـة ًمعاهدات أو اتفاقـات موضـوعها حمـرم رشعـا
 .ًاملحرمات فإنه حمرم الدخول يف هذه املعاهدات أو االتفاقيات قطعا

 
 
 

                                                            
  .١/٦٥تبرصة احلكام ) ١(
, يف الفـرق الرابـع ٤/١١٢الفروق وأنوار الربوق يف أنواء الفروق لإلمام أيب العباس أمحـد بـن إدريـس القـرايف ) ٢(

 . بريوت١٩٩٨ − ١٤١٨ الطبعة األوىل − دار الكتب العلمية −والعرشين واملائتني 
 .٢/٦٣ح السرية النبوية البن هشام لإلمام عبد الرمحن السهيل, الروض األنف يف رش) ٣(



 − ٢٢ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٢٣ −

 املبحث الثالث
 رشوط التحكيم واملحكم

 للرشع بأن يكون بالبينـة, أو اإلقـرار أو ًشرتط يف التحكيم أن يكون موافقاي
 .)١(التوكـل ونحـو ذلك

ويشرتط يف املحكم بالكرس العقل, وال يـشرتط احلريـة واإلسـالم, فيـصح 
 يشرتط يف املحكمني أن يكونا راشدين يتـرصفان : وقال الشافعيةًحتكيم ذمي ذميا

 .)٢( لهً ألحدمها وال عدواًوال فرعا ًألنفسهام, وليس املحكم أصال
 :رشوط املحكم

 للقـضاء أو ًيتفق الفقهاء يف مجلة الرشوط وبخاصة أن يكـون املحكـم أهـال
 .الشهادة, إال أهنم خيتلفون يف بعض الرشوط ويف تفصيلها

 للحكم وقت التحكيم  ووقت احلكـم ًفيشرتط احلنفية أن يكون احلكم أهال
 وحكم يف حال صباه, أو بعد البلوغ بناء ًاخلصامن صبيا للقضاء, فلو انتخب ًأهال

وعرب صاحب الفتاو اهلنديـة .  )٣(عىل التحكيم السابق فال يصح حكمه وال ينفذ
باشرتاط أن يكون احلكم من أهل الشهادة وقت التحكيم ووقت احلكم, حتى إنه 

 .)٤( فأسلم وحكم ال ينفذ حكمهً فأعتق, أو ذمياًإذا مل يكن أهال
رتاط الشهادة أدخل حتكيم املـرأة والفاسـق ; ألهنـام مـن أهـل الـشهادة واش

, وكذا الكافر يف حـق )٥(وصالحيتهام للقضاء, واألوىل عندهم عدم حتكيم الفاسق
                                                            

 .٤/١٩٣تبيني احلقائق ) ١(
, ومغنى املحتاج إىل معرفة معـاين ٧/٢٩٨ وحاشيتا قليويب وعمرية ٥/٣٤٠, وحاشية اجلمل ٥/٤٢٨رد املحتار ) ٢(

 طبـع دار الكتـب −ة األوىل  الطبعـ٦/٢٦٩ألفاظ املنهاج لإلمام شمس الدين حممد بن حممـد اخلطيـب الـرشبيني 
 . بريوت١٩٩٤ − ١٤١٥العلمية 

 .١٧٩٤ و ١٧٩٠درر احلكام يف رشح جملة األحكام, رشح املادة ) ٣(
 .٥/٤٢٨اشرتاط األهلية يف الشهادة عند األداء فقط :  وقال يف رد املحتار٣/٣٩٧) ٤(
 .٥/٤٢٨رد املحتار ) ٥(



 − ٢٤ −

الكافر, ألنه أهل للشهادة يف حقه, وكذا جيوز تقليده القـضاء لـيحكم بـني أهـل 
ادة بـني أهـل الذمـة دون ; ألنه من أهل الشهًالذمة, وجاز لذلك حتكيم ذمي ذميا

 عـىل جـواز تقليـد ًويكون تراضـيهام عليـه يف حقهـام وجـوازه قياسـا.  املسلمني
السلطان للذمي ليحكم بني أهل الذمة, فإذا جاز يف القضاء جاز يف التحكـيم ألن 

, وال يصح حتكيم كافر يف حق مسلم أو عبـد حمجـور عليـه أو )١(املحكم كالقايض
 .)٢(هنم ليسوا من أهل الشهادةحمدود يف قذف أو صبي أل

  كـأول مـن ً جمهـوالً, فلو كان حكامًكام اشرتطوا يف املحكم أن يكون معلوما
يدخل املسجد مل جيز, وأال يكون بـني املحكـم وأحـد اخلـصمني قرابـة متنـع مـن 

 .)٣(الشهادة
, ً, بالغـاً, حـراً, عدل شهادة بأن يكون مسلامًواشرتط املالكية أن يكون عدال

, وقـال )٤(»إنـام جيـوز التحكـيم لعـدل جمتهـد« :, غري فاسق وقال اللخمـيعاقال
, وأن يكون غري خصم أي غري )٥(»ال من يصح أن يوىل القضاءال حيكم إ« :املازري

أحد اخلصمني; ألن الشخص ال حيكم لنفسه وال عليها,  وغري خـصم ألحـدمها 
 . تصل إىل العداوةبأن ثبت بينه وبني أحد املتداعيني خصومة دنيوية, وإن مل

 جيـوز ابتـداء عنـد ابـن :, وقيلًفإن وقع حتكيم اخلصم مىض إن حكم صوابا
 .)٧(, فإن كان اخلصم من تولية قاض صح حكمه)٦(عرفه

                                                            

 .املرجع السابق بترصف) ١(
 .٤/١٩٣تبيني احلقائق ) ٢(
 .٣/٣٩٧الفتاو اهلندية ) ٣(
 .٨/٢٨٤منح اجلليل ) ٤(
 .١/٦٣تبرصة احلكام ) ٥(
وعىل كل فعىل املصنف درك يف التقييد « واستدرك البناين ذلك بقوله ٤/١٩٨حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ) ٦(

 .٨/٢٨٤ح اجلليل  من»ء أو بعد وقوعه مساو لتحكيم غريهبغري خصم, ألن حتكيم اخلصم عىل جوازه ابتدا
 − ١٤١٧, دار الكتـب العلميــة ٧/١٤٦رشح خمترص خليل للخريش لإلمام حممد بن عبد اهللا بن علـي اخلرشـي ) ٧(

 . بريوت١٩٩٧



 − ٢٥ −

 بـام ً عاملـاًكام اشرتطوا أن يكون املحكم غري جاهل باحلكم بأن يكـون غالبـا
مل يـصح, ومل ينفـذ حكم به;  إذ رشط احلاكم واملحكم العلم بـام حيكـم بـه, وإال 

حكمه باجلهل; ألنه ختاطر وغرر, لكن لو شاور اجلاهـل العلـامء وحكـم فيـصح 
 .)١(وينفذ, وال يقال له حينئذ حكم جاهل
جيـوز حتكيمـه إذا اسرتشـد العلـامء, فـإن « :وكذا حكم العامي قال اللخمي

جيوز , كام ال )٢(حكم ومل يسرتشد رد, وإن وافق قول قائل ; ألن ذلك ختاطر وغرر
 .)٣(»حتكيم غري مميز جلنون أو وسوسة أو إغامء

واختلف املالكية يف حتكيم صبي وعبد وامرأة وفاسق فيام يصح فيه التحكيم 
َ, وهو ألصبغ, وعدم الصحة ً الصحة مطلقا:ُأي يف املال واجلرح عىل أربعة أقوال َ

ِّ, وهو ملطرف ومقتىض قول املازري, والثالثًمطلقا َ حتكيم الصبي  الصحة إال يف :ُ
 وهو ألشهب, والرابع الصحة إال يف ر إثم عليه إن جااملميز, ألنه غري مكلف  وال

 .)٤(حتكيم الصبي الفاسق وهو لعبد امللك
وعىل هذا فجمهور املالكية عىل جواز حتكيم املرأة والعبد, وهم هبذا يتفقـون 

 للقـضاء, مع احلنفية يف صحة حتكـيم املـرأة, واشـرتط الـشافعية أهليـة املحكـم
ولكنهم اختلفوا يف املراد باألهلية هل هي األهلية املطلقة أي العلم بحكـم سـائر 

املـراد األهليـة « :املسائل, أو العلم بحكم املسألة حمل النزاع فقط, فقال الزركيش
 ونقل يف الذخائر االتفـاق عـىل ذلـك :, قال»لقة ال بالنسبة لتلك احلادثة فقطاملط
, وقـال القـايض يف رشح احلـاوي يـشرتط العلـم بتلـك ن املجوزين للتحكيمـم

 .املسألة فقط
                                                            

 .املراجع األربعة السابقة بترصف) ١(
 .١/٦٣تبرصة احلكام ) ٢(
 .٤/٢٨٤, منح اجلليل ًبرشط أال يكون جاهال» غري مميز«يمكن أن يستغنى عن رشط ) ٣(
 والنـوادر والزيـارات ٤/٢٠٠, وحاشية الـصاوي ٨/٢٨٤, ومنح اجلليل ٧/١٤٧رشح خمترص خليل للخريش ) ٤(

 حتقيـق ٥/٢٨٢د القريواين يعىل ما يف املدونة من غريها من األمهات, لإلمام أيب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن أيب ز
 . بريوت١٩٩٩ الطبعة األوىل −سالمي  طبع دار الغرب اإل−األستاذ حممد عبد العزيز الدباغ  



 − ٢٦ −

 أنه ال جيوز حتكيم غري األهل :واختلفوا يف حتكيم غري األهل فاملعتمد عندهم
مطلقا, ولو مع وجود قايض الرضورة إال يف النكاح إذا فقدت القـايض, وكانـت 

لرفـع لقـايض  يزوجهـا وإال إذا ترتـب عـىل اًاملرأة يف سـفر فولـت أمرهـا عـدال
الرضورة غرامة مال عىل احلكم, يشق عليه عادة وال حيتمله مثله فإن فقد القايض 

, واحتيج إىل احلـاكم جـاز حتكـيم أصـلح )١(مطلقا حتى قاض الرضورة كالفاسق
 .وأفضل من يوجد من العدول بخالف غريهم

وبرشط أهلية القـضاء ال جيـوز حتكـيم األعمـى وال األصـم وال املـرأة وال 
نثى وال الرقيق  وال الكافر ولو يف خصم كافر وكذا ال جيوز يف نحو ولده, ومن اخل

 لو حتاكم إليه بالتحكيم ولـده, :وقال ابن أيب الدم. )٢(يتهم يف حقه, وال عىل عدوه
 ال :أحـدمها. وأجنبي, فحكم لولده, أو لوالده عىل األجنبي  ففي جوازه وجهان

; ألن ذلك وقع عن رضـا بيـنهام,  وهكـذا لـو جيوز كالقايض املطلق, والثاين بىل 
 .)٣(ًحكم عىل عدوه, فيه وجهان أيضا

 إن كـان التحكـيم مـن :وللشافعية تفصيل وخـالف ذكـره املـاوردي فقـال
 والذي ال جيوز أن يشهد هلام والد − املتنازعني ملن ال جيوز أن يشهد هلام وال عليهام

 فإن حكم عىل مـن ال جيـوز :ينظر ف− الذي ال جيوز أن يشهد عليهام عدووولد, و
أن يشهد له من والد أو ولد ملن جيوز أن يشهد له من األجانب جاز, كام جيـوز أن 

 .يشهد عليه وإن مل جيز أن يشهد له
وإن حكم ملن ال جيوز أن يشهد له من والد أو ولد عىل من جيوز أن يشهد لـه 

 :من األجانب  ففي جوازه وجهان
 .ه, كام ال جيوز أن حيكم له بوالية القضاء ال جيوز حكمه ل:أحدمها

                                                            
ِومن فقده ما لو منعه اإلمام من احلكم يف بعض املسائل, فيجوز التحكيم فيام منع منه, ألنه معزول بالنسبة له) ١( ِ َ. 
 .٦/٢٦٩, ومغنى املحتاج ٧/٢٩٨ وحاشيتا قليويب وعمرية ٥/٣٤٠حاشية اجلمل ) ٢(
 .١/٤٣١أدب القضاء ) ٣(



 − ٢٧ −

 جيوز أن حيكم له بواليـة التحكـيم وإن مل جيـز أن حيكـم لـه بواليـة :والثاين
 ًالقضاء ; ألن والية التحكـيم منعقـدة باختيارمهـا فـصار املحكـوم عليـه راضـيا

بحكمه عليه, وخالفت الوالية املنعقـدة بغـري اختيارمهـا وإن حكـم لعـدوه نفـذ 
 −:إن حكم عىل عدوه ففي نفوذ حكمه عليه ثالثة أوجهحكمه, و

 ال جيوز أن حيكم عليه بوالية القضاء وال بوالية التحكـيم كـام :الوجه األول
 .ال جيوز أن يشهد عليه

 جيوز أن حيكم عليه بوالية القضاء, ووالية التحكيم, بخـالف :الوجه الثاين
 . خافية وأسباب احلكم ظاهرةالشهادة, لوقوع الفرق بينهام, بأن أسباب الشهادة

 أنه جيوز أن حيكم عليه بوالية التحكيم النعقادها عن اختياره :الوجه الثالث
 .)١(وال جيوز أن حيكم عليه بوالية القضاء النعقادها بغري اختياره

كام اشرتط الشافعية يف املحكم أن يتفق اخلصامن عـىل الـرتايض بـه إىل حـني 
ون اآلخر, أو رضيا به ثم رجعـا, أو ريض أحـدمها احلكم, فإن ريض به أحدمها د

 .)٢(بطل حتكيمه, ومل ينفذ حكمه سواء حكم للرايض أو للراجع
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .٣٨٠ و ٢/٣٨٥أدب القايض ) ١(
 .٢/٣٨٠املرجع السابق ) ٢(



 − ٢٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٢٩ −

 املبحث الرابع
 ما جيوز فيه التحكيم وما ال جيوز

 :ما جيوز فيه التحكيم
فسهام مـن حقـوق أجاز احلنفية التحكيم يف كل ما يملك املحكامن فعله يف أن

العباد, وبناء عىل هذا قالوا جيوز التحكيم يف األموال والطالق, والعتاق والنكاح, 
وتضمني الرسقة, ويف سائر املجتهدات, ومع أن هذا هو الصحيح يف املـذهب إال 

, كام سبقت )١(أن مشايخ احلنفية امتنعوا عن هذا للفتو كي ال يتجارس العوام فيه
 .اإلشارة

الكية التحكيم يف كل مـا يـصح ألحـد املحكمـني تـرك حقـه فيـه, وأجاز امل
 بجواز التحكيم يف األموال من دين وبيع ورشاء فللمحكم احلكم بثبـوت :فقالوا

ر أو عدم ثبوته, ولزومه وعدم لزومه وجوازه وعدمه, كام جيوز التحكـيم ـا ذكـم
ة, أو قطـع و عظم كجائفة وآمة ومنقلـة وموضـحـأ, ولـ أو خطًداـرح عمـيف اجل

 .)٢(لنحو يد
وعند الشافعية جيوز التحكيم يف حقوق األموال, وعقود املعاوضـات, ومـا 
يصح فيه العفو واإلبراء, وعندهم قسم خمتلف فيه, كام قال املاوردي, وهو أربعـة 

 :ففي جواز التحكيم, فيها وجهان.  النكاح واللعان, والقذف والقصاص:أحكام
 .ضا املتحاكمني جيوز لوقوفها عىل ر:أحدمها

وق وحـدود خيـتص الـوالة هبـا, ويف مغنـى ـا حقــوز; ألهنــ ال جي:والثاين
املحتاج وغريه جواز التحكيم يف املال دون القصاص والنكاح ونحومها كاللعـان 

 .)٣(وحد القذف
                                                            

 .٣٠٢ الفتاو احلامدية وتنقيح, ٤/١٩٣, وتبيني احلقائق ٣/٣٩٧الفتاو اهلندية ) ١(
, وفـتح اجلليـل رشح خمتـرص خليـل ٧/١٤٦, ورشح خمترص خليل ٤/١٩٨حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ) ٢(

٨/٢٨٤. 
, وحاشـية قليـويب وعمـرية ٥/٣٣٩, وحاشية اجلمـل ٦/٢٦٨ , ومغنى املحتاج٢/٣٨١أدب القضاء للاموردي ) ٣(

٧/٢٩٨. 



 − ٣٠ −

فقـال أبـو اخلطـاب ظـاهر . أما احلنابلة فقد  اختلفوا يف ما جيوز التحكيم فيه
 عـىل قـايض ًجيوز يف كل ما يتحـاكم فيـه اخلـصامن قياسـاكالم أمحد أن التحكيم 
ونـص موفـق الـدين بـن .  جيوز حكمه يف األموال خاصـة:اإلمام, وقال القايض

قدامه عىل نفاذ حكم املحكم يف املال والقصاص واحلدود والنكاح واللعان, قـال 
 .)١( وهو املذهب:املرداوي

 :ما ال جيوز فيه التحكيم
ال جيوز التحكيم فيه عند املذاهب قبل بيان تفـصيلها يمكن تأصيل قاعدة ما 

 −:فيام ييل
 . هللا تعاىل, أو يف كل ماال والية للمحكمني عليهً كل ما كان حقا:عند احلنفية
 . هللا تعاىل, أو تعلق به حق غري اخلصمنيً كل ما كان حقا:عند املالكية

 عقوبـة لـه أو يف  هويام ف, أوً هللا تعاىل خالصاً كل ما كان حقا:وعند الشافعية
كل ما ليس له طالب معني, وأضافوا النكاح واللعان ربام لتعليل املالكية يف تعلـق 

 .احلق بغري اخلصمني
, مـع إضـافة النكـاح واللعـان ً هللا خالـصاً يف كل ما كان حقا:وعند احلنابلة
 .للتعليل السابق

 −:وفيام ييل بيان مذاهبهم
 :عنـد احلنفيـة

 احلدود والقصاص, والديـة عـىل العاقلـة وقـال بعـض ال جيوز التحكيم يف
ــة ــا: احلنفي  هللا تعــاىل; ألن اإلمــام هــو املتعــني ًإن هــذا يف احلــدود اخلالــصة حق

الستيفائها, وليس للمحكمني والية عىل سائر الناس, ولذلك جـاز التحكـيم يف 
                                                            

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لإلمام عالء الدين عيل بن سليامن بن أمحـد املـرداوي عـىل املقنـع لإلمـام ) ١(
ر  دا− حتقيـق حممـد حـسن إسـامعيل١١/١٨٧موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامـه املقـديس 

 . بريوت١٩٩٧ − ١٤١٨ الطبعة األوىل −الكتب العلمية 



 − ٣١ −

 القصاص يف إحد الروايتني عند احلنفية, وجاز يف حد القذف ألهنام من حقـوق
 .العباد

 :واإلمام أبو حنيفة عىل عدم اجلـواز يف القـصاص, ولكـن قـال اجلـصاص
ينبغي أن جيوز  وعلل ذلك, بأن ويل القصاص لو استوىف القـصاص مـن غـري أن 
يرفع إىل السلطان جاز, فكذا إذا حكم فيه ; ألنه من حقوق بنـي آدم, والـصحيح 

كـم احلكـم بمنزلـة عندهم عدم جواز التحكيم يف احلـدود والقـصاص ; ألن ح
الصلح, وال جيوز استيفاء القصاص وحد القذف بالصلح ; ألنه ال والية هلام عىل 

; وألهنام يندرئان بالشبهات, ويف حكم املحكم شبهة, ألنه حكم يف حقهام )١(دمهام
 .ال يف حق غريمها وهذه شبهة عظيمة

 العاقلـة, فلـو وأما عدم جوازه يف الدية عىل العاقلة ; ألنه ال والية هلـام عـىل
حكامه يف دم اخلطأ فقىض بالدية عىل العاقلة, أو عىل القاتل يف ماله ال ينفـذ حكـم 

 .من حكامه عىل العاقلة, وال عىل القاتل
 فلعدم التزام العاقلة حكمه وعدم رضا العاقلة به, وحكم املحكم :أما األول

نفذ حكمه لواليتـه , ولكن لو أن العاقلة حكموه )٢(إنام ينفذ عىل من ريض بحكمه
 .)٣(عليهم حينئذ

 فلكونه خمالفا حلكم الرشع ; ألن الدية جتب عىل العاقلـة ال عـىل :وأما الثاين
ل ثبت بإقرار القاتل, أو ثبت جراحته ببينة وأرشها أقـل ـو أن القتـالقاتل, لكن ل

, , أو كان قدر ما تتحملـه العاقلـةًمما تتحمله العاقلة خطأ كانت اجلراحة أو عمدا
 ال توجب القصاص نفذ حكمه عليه ; ألن العاقلـة ال ًولكن اجلراحة كانت عمدا

 .)٤(تعقله
                                                            

دار الفكـر : , النـارش٧/٣١٨بـن اهلـامم الدين بن عبد الواحد , وفتح القدير, لإلمام كامل ٤/١٩٣تبيني احلقائق ) ١(
 .بريوت

 .٣/٣٩٧الفتاو اهلندية ) ٢(
 .٧/٣١٩فتح القدير ) ٣(
 .٣٢٠ و٧/٣١٩, وفتح القدير ٤/١٩٣تبيني احلقائق ) ٤(



 − ٣٢ −

 :عنـد املالكية
حدد املالكية ما ال جيوز التحكـيم فيـه يف احلـدود مثـل حـد القـذف والزنـا 
والرسقة والسكر واجللد والرجم, والقصاص يف الـنفس, كـام نـصوا عـىل عـدم 

; ألنه حق هللا لتعدي حرماته, وكـذا تـارك و حرابة التحكيم يف قتل يف ردة أجواز
ب كـذلك, ـر, وال يف نـسـىل آخـخص عـة لشـالة, وال يف عتق وال يف واليـالص

 ال جيوز التحكيم يف فـسخ لنكــاح ونحــوه, وال فــي رشــد ًوال طالق, وأيضا
وال يف أمر غائب ممـا يتعلـق بـام لـه, وزوجتـه, وحياتـه, وموتـه, وال يف  وسفـه,
, وال يف عقد مما يتعلق بصحته وفساده ; ألن هـذه األمـور إنـام حيكـم فيهـا حبس

 .القضاة, فال جيوز التحكيم فيها لتعلق احلق بغري اخلصمني
إما هللا تعاىل كاحلدود; ألن املقصود منها الزجر وهو حـق هللا تعـاىل, والقتـل 

ال جيـوز رد ألنه إما لردة أو حرابة وكله حـق هللا لتعـدي حرماتـه, والعتـق, ألنـه 
العبد إىل الرق ولو ريض بذلك, وكذا الطالق البائن ال جيوز رد املرأة إىل العصمة 

رضيت بذلك فالطالق فيه حق هللا تعـاىل إذ ال جيـوز أن تبقـى املـرأة املطلقـة  ولو
 .البائن يف العصمة

ما آلدمي كاللعان والوالء والنسب, ففي اللعان حق الولـد يف نفـي نـسبه إو
 من نكاح وعدمه, وإرث وعدمـه, اميف الوالء والنسب ترتيب أحكامهمن أبيه, و

 فال يرسي ذلك عىل غري املحكمـني, ومـن )١(وغري ذلك عىل الذريـة التي ستوجد
 .يرسي ذلك إليه مل يرض بحكم املحكم

 :عنـد الشافعية
مذهب الشافعية عدم جواز التحكيم يف احلدود, وبتعبري أشمل عدم اجلـواز 

ة هللا تعـاىل ليتنـاول التعزيـر, ويف قـول ال جيـوز يف قـصاص ونكـاح فيام هو عقوب
                                                            

 بترصف يسري, وحاشية اخلـريش ٨/١٨٤ وما بعدها, ومنح اجلليل ٤/١٩٨حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ) ١(
 .٧/٤٨٦عىل خمترص 
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ونحومها كاللعان وحد قذف وعللوا ذلـك بخطـر أمرهـا فتنـاط بنظـر القـايض 
 .ومنصبه

وعللوا لعدم جواز التحكيم يف حدود اهللا تعاىل بأن ليس هلـا طالـب معـني, 
 .)١(يه التحكيموعليه فحق اهللا تعاىل املايل الذي ال طالب له معني ال جيوز ف

 :عنـد احلنابلة
ظاهر كالم أمحد كام قال أبو اخلطاب أن التحكيم يف ما يتحاكم فيه اخلصامن, 

 جيوز حكم املحكم يف األموال خاصة, فأمـا النكـاح والقـصاص :وقـال القايض
للحكـم فيهـا وحد القذف فال جيوز التحكيم فيها ألهنا مبنية عىل االحتياط فيعني 

 ينفـذ حكـم مـن حكـامه يف :, وفـي املغنـى قال القايض)٢(حلـدودقايض اإلمام كا
 والقصاص; ألن هلـذه , النكاح, واللعان, والقذف:مجيع األحكام إال أربعة أشياء

قـال .  األحكام ميزة عىل غريها فاختص اإلمام بالنظر فيهـا, ونائبـه يقـوم مقامـه
إنكار وبقية الفـسوخ  خصوا اللعان ألن فيه دعو و:بن تيميها نالشيخ تقي الدي

 .)٣(كإعسار
فيتفق الفقهاء عىل عدم جواز التحكيم يف القصاص ويف احلدود عىل خـالف 

 آلدمي فيجـوز فيـه التحكـيم عنـد ً هللا فال جيوز فيه التحكيم, أو حقاًفيام كان حقا
 .البعض

 
 
 
 

                                                            
 .٧/٢٩٨ وحاشية قليويب وعمرية ٥/٣٣٩, وحاشية اجلمل ٦/٢٦٨ املحتاج يمغن) ١(
 .١١/١٨٧ عن هامش اإلنصاف ٤/٢٢٤الكايف ) ٢(
 .١١/١٨٧, ويف املحرر ذكر أن هذه األربعة عىل روايتني, هامش اإلنصاف ١١/٤٨٥ والرشح الكبري ياملغن) ٣(



 − ٣٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 املبحث اخلامس
 صـفة احلكـمني

 يف معـرض كالمهـم عـن املحكمـني يف − ة احلكمنياختلف الفقهاء يف صف
 : هل مها حاكامن, أو وكيالن عىل قولني− الشقاق بيـن الزوجني

 أهنام وكيالن, وهـو قـول أيب حنيفـة, والـشافعي يف قـول, وأمحـد يف :األول
 . احلسن, وبه قال الطربي والزيديةرواية, وقول عطاء واحلسن بن أيب

لروايـة قـول أهـل املدينـة, ومالـك, وأمحـد يف ا أهنام حاكامن, وهـذا :الثاين
بن القـيم والـشافعي يف القـول اآلخـر, ابن تيمية وااألخر, ورجحها اإلمامان 

ورو ذلك عن عيل وعثامن وابن عباس وأيب سلمة بـن عبـد الـرمحن والـشعبي 
 وحكاه ابـن كثـري ,والنخعي وسعيد بن جبري واألوزاعي, وإسحاق, وابن املنذر

 . هو مذهب مالك واجلمهور من العلامء: وقال ابن عطية,عن اجلمهور
 املبعوثان حكامن ال وكـيالن, وإن كـان البعـث :وقال ابن شاس من املالكية

 يف التحكـيم, وال مـدخل هلـا يف ًمن جهة الزوجني أال تر أن للزوجني دخـوال
 .متليك الطالق

ْوإن﴿ :وقال ابن العريب يف قوله تعاىل ِ ْخفتم َ ُ ْ َشقاق ِ َ َبينهام ِ ِ ِ ْ ُفـابعثوا َ َ ْ ًحكـام َ َ ْمـن َ ِ 
ِأهله ِ ْ ًوحكام َ َ َ ْمن َ َأهلها ِ ِ ْ , هذا نص من اهللا سبحانه يف أهنام حاكامن ال )٣٥:النساء (﴾َ

وعند الشافعية مها وكيالن يف األظهر, ويف قول مها حاكامن موليان من . )١(وكيالن
 .)٢(احلاكم واختار الثاين مجع من الشافعية

                                                            

ر الثمينة يف مذهب عامل املدينة لإلمام جـالل الـدين عبـد اهللا بـن نجـم بـن ـواهـد اجلـ, وعق٥/٤٢٨ار ـرد املحت) ١(
 طبـع دار الغـرب   − , حتقيق الدكتور حممد أبو األجفان واألستاذ عبد احلفيظ منصور الطبعـة األوىل٢/١٣٥شاس 
, وفـتح القـدير لإلمـام ٤/٤٨ لإلمام ابـن عطيـة ر, واملحر١/٥٣٩ وأحكام القرآن البن العريب ١٩٩٥ − ١٤١٥

 .١/٤٦٣الشوكاين 
 .٤/٤٢٩ املحتاج يمغن) ٢(
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 اختلفت الروايـة عـن أمحـد يف احلكمـني, ففـي :ي قال يف املغنةوعند احلنابل
.   أهنام وكيالن هلـام ال يملكـان التفريـق هلـام إال بـإذن مـنهام:إحد الروايتني عنه

 أهنام حاكامن, وهلام أن يفعال ما يريان مـن مجـع وتفريـق, بعـوض وغـري :والثانية
 .عوض, وال حيتاجان إىل توكيل الزوجني وال رضامها

 أن البضع حق الزوج واملال حق الزوجة ومهـا :ة من قال إهنام وكيالنوحج
, وألن )١(رشيدان فال جيوز لغريمها الترصف فيه إال بوكالة منهام, أو واليـة علـيهام

 .)٢(الطالق ال يدخل حتت الوالية إال يف املوىل, وهو خارج عن القياس
يس للحكمـني أن  ل:واحتج اإلمام اجلصاص بقول أصحابه من احلنفية فقال

يفرقا إال أن يرىض الزوج ; وذلك ألنه ال خالف أن الزوج لو أقر باإلساءة إليها مل 
يفرق بينهام ومل جيربه احلاكم عىل طالقها قبل حتكيم احلكمني, وكذلك لـو أقـرت 
املرأة بالنشوز مل جيربها احلاكم عىل خلـع وال عـىل رد مهرهـا, فـإذا كـان كـذلك 

مني فكذلك بعد بعثهام, ال جيوز إيقاع الطالق من جهتهام حكمهام قبل بعث احلك
من غري رىض الزوج وتوكيله, وال إخراج املهر عن ملكها من غري رضاها فلذلك 

 إهنام ال جيوز خلعهام إال برىض الزوجني فليس للحكمني أن يفرقـا :قال أصحابنا
, وإنـام إال برىض الزوجني ; ألن احلاكم ال يملك ذلـك فكيـف يملكـه احلكـامن

احلكامن وكيالن هلام, أحدمها وكيل املـرأة واآلخـر وكيـل الـزوج يف اخللـع أو يف 
 .التفريق بغري جعل إن كان الزوج قد جعل إليه ذلك

 كيف جيوز للحكمني أن خيلعا بغري رضاه, وخيرجا املال عن ملكهـا, :ثم قال
ُوآتوا﴿ :وقد قال اهللا تعاىل َالنساء َ َ َّصدقاهتن ِّ َِ ِ َ َنحل ُ ْ ْفإن ًةِ ِ َطبن َ ْ ْلكم ِ ُ ْعن َ ٍيشء َ ْ ُمنه َ ْ ًنفسا ِ ْ َ 

ُفكلوه ُ ُ ًهنيئا َ ِ ًمريئا َ ِ ُّحيـل َوال﴿ :, وقــال تعـاىل)٤:النساء (﴾َ ِ ْلكـم َ ُ ْأن َ ُتأخـذوا َ ُ َّممـا َْ ِ 
َّآتيتموهن ُ ُ ُْ ًشيئا َ ْ َّإال َ ْأن ِ َخيافا َ َ َّأال َ َيقيام َ ِ َحدود ُ ْفإن اهللاِ ُُ ِ ْخفـتم َ ُ ْ َّأال ِ َيقـيام َ ِ َحـدود ُ  َفـال اهللاِ ُُ

                                                            
 .٨/١٦٩ مع الرشح الكبري ياملغن) ١(
 .٤/٤٢٩ املحتاج يمغن) ٢(
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َجناح َعليهام َُ ِ ْ َ َفيام َ ْافتدت ِ َ َ ِبه ْ , وهـذا اخلــوف املـذكور ههنـا هــو )٢٢٩:البقرة (﴾ِ
ُفابعثوا﴿ :املعنـي بقولـه تعاىل َ ْ ًحكام َ َ ْمن َ ِأهله ِ ِ ْ ًوحكام َ َ َ ْمن َ َأهلها ِ ِ ْ , وحظر اهللا عـىل ﴾َ

أال يقيام حدود اهللا, فأباح  مما أعطاها إال عىل رشيطة اخلوف منهام ءالزوج أخذ يش
حينئذ أن تفتدي بام شاءت, وأحل للزوج أخذه فكيف جيوز للحكمـني أن يوقعـا 

 ممـا ءنص اهللا عىل أنـه ال حيـل لـه أخـذ يش من غري رضامها, وقد ً أو طالقاًخلعا
 أن تفتدي به فالقائل بـأن للحكمـني أن خيلعـا بغـري أوأعطى إال بطيبة من نفسها 

 .وهذا استدالل ظاهر القوة. خمالف لنص الكتابتوكيل من الزوج 
 إن يف فحو اآلية ما يدل عىل أنه ليس للحكمني أن يفرقا وهـو :ًوقال أيضا

ْإن﴿ :قوله تعاىل َيريدا ِ ِ ًإصالحا ُ ْ ِيوفق ِ ِّ َ َبينهام اهللاُ ُ ُ َ ْ , ومل يقـل إن يريـدا فرقـة, وإنـام ﴾َ
, وإعالم احلاكم بذلك ليأخـذ يوجه احلكامن ليعظا الظامل منهام وينكرا عليه ظلمه

 ال حيل لـك أن :هو عىل يده, فإن كان الزوج هو الظامل أنكرا عليه ظلمه, وقاال له
 قد حلت لك الفديـة وكـان يف :تؤذهيا لتخلع منك, وإن كانت هي الظاملة قاال له

 ملا يظهر للحكمني من نـشوزها فـإذا جعـل كـل واحـد مـنهام إىل ًأخذها معذورا
ِ قبله ماله من التفريق واخللع كانا مع ما ذكرنا من أمرمها وكيلـني احلكم الذي من ِِ َ

 فهام يف حـال شـاهدان, ًجائز هلام أن خيلعا إن رأيا وأن جيمعا إن رأيا ذلك صالحا
ويف حال مصلحان, ويف حال آمران بمعروف وناهيـان عـن منكـر, ووكـيالن يف 

 إهنام يفرقان وخيلعان :ـن قالوأما قول م.  حال إذا فوض إليهام اجلمـع والتفريـق
وهـو . )١(من غري توكيل من الزوجني فهو تعسف خارج عن حكم الكتاب والسنة

 .ًاستالل ظاهر القوة أيضا
 −:واحتج من قال بأهنام حاكامن بأدلة كثرية منها

 : مع كل واحد منهام فئام من النـاس فقـال عـيل ً وامرأة أتيا علياًأن رجال
 هـل : من أهلها فبعثوا حكمني ثم قال عيل للحكمنيًه وحكام من أهلًابعثوا حكام

                                                            
 . طبع األستانة٢/١٩٠اجلصاص أحكام القرآن, لإلمام أيب بكر أمحد بن عيل ) ١(
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تدريان ما عليكام من احلق?  عليكام من احلق إن رأيتام أن جتمعا مجعتام, وإن رأيـتام 
 أما الفرقة : رضيت بكتاب اهللا عيل ويل, فقال الرجل:أن تفرقا فرقتام فقالـت املرأة

ذا يدل عـىل أنـه أجـربه عـىل  كذبت حتى ترىض بام رضيت به وه:فال, فقال عيل
 تزوج فاطمة بنت عتبة فتخاصام, فجمعت ثياهبا ومـضت ًذلك, ويرو أن عقيال
 من أهلها معاوية, فقـال ً من أهله عبد اهللا بن عباس, وحكامًإىل عثامن فبعث حكام

 ما كنت ألفرق بني شيخني من بنـي عبـد : ألفرقن بينهام وقال معاوية:ابن عباس
 . الباب كانا قد غلقا الباب واصطلحامناف, فلام بلغا

إن اهللا تعاىل قد نصبهام حكمني, وجعل نصبهام إىل غري الزوجني, ولــو كانـا 
 مـن أهلهـا, فلـو كانـا ً مـن أهلـه, ولتبعـث وكـيالً فليبعث وكيال:وكيلني  لقال

 .وكيلني, مل خيتصا بأن يكونا من األهل
ْإن﴿ :إن اهللا جعل احلكـم إلـيهام فقـال َيريـد ِ ِ ًإصـالحا اُ ْ ِيوفـق ِ ِّ َ َبيـنهام اهللاُ ُ ُ َ ْ َ﴾ ,

 .والوكيالن ال إرادة هلام إنام يترصفان بإرادة موكلهام
رف  يف لغة القرآن, وال يف لسان الشارع, وال يف العًإن الوكيل ال يسمى حكام
سم يف الرشيعة ومعنى, وللحكم اسم يف الرشيعة االعام وال اخلاص, فإن للوكيل 

هللا سبحانه وتعاىل كل واحد منهام فـال ينبغـي ألحـد أن يركـب ومعنى, فإذا بني ا
معنى أحدمها عىل اآلخر فذلك تلبيس وإفـساد لألحكـام, وإنـام يـسري املحكـامن 
بإذن اهللا, وخيلصان النية لوجه اهللا, وينظران فيام عند الزوجني بالتثبيت, فإن رأيـا 

 . استدالل ظاهر القوةوهذا.  مجعا, وإن وجدامها قد أنابا تركامهاًللجمع وجها
 .احلكم من له والية احلكم واإللزام, وليس للوكيل يشء من ذلك

احلكم أبلغ من حاكم, ألنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة عىل الثبـوت, وال 
خالف بني أهل العربية يف ذلك, فإذا كان اسـم احلـاكم ال يـصدق عـىل الوكيـل 

 .املحض, فكيف بام هو أبلغ منه
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نه خاطب بذلك غـري الـزوجني, وكيـف يـصح أن يوكـل عـن إن اهللا سبحا
ْوإن﴿ :الرجل واملـرأة غريمها وهذا حيـوج إىل تقـدير اآليـة هكـذا ِ ْخفـتم َ ُ ْ َشـقاق ِ َ ِ 

َبينهام ِ ِ ْ  من أهلهـا, ومعلـوم ً من أهله, ووكيالً وكيال:, فمرومها أن يوكال وكيلني﴾َ
ُبعد لفظ اآلية ومعناها عن هذا التقدير  وأهنا ال تد ل عليه بوجه, بل هي دالة عىل ُ

 .خالفه
بعث عثامن بن عفان عبد اهللا بن عباس ومعاوية حكمني بـني عقيـل بـن أيب 

 .)١( إن رأيتام أن تفرقا فرقتام:طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة, فقيل هلام
وصح عن عيل بن أيب طالب أنه قال للحكمني بني الزوجني, عليكام إن رأيتام 

 .)٢(− كام سبق اإلشارة − تام, وإن رأيتام أن جتمعا مجعتام فرقأن تفرقا
فهذا عثامن, وعيل, وابن عباس, ومعاوية, جعلوا احلكـم إىل احلكمـني, وال 

 .يعرف هلم من الصحابة خمالف, وإنام يعرف اخلالف بني التابعني فمن بعدهم
 واهللا −  قوة أدلة الفريقني ولكـن يظهـر يلومن عرض الرأيني وأدلتهام يظهر

وهو األوفق ملقام التحكيم يف هذا العـرص, .  رجحان القول بأهنام حاكامن −أعلم 
 .غريها ولتحقيق غايته وبخاصة فصل اخلالف يف املؤسسات املالية اإلسالمية أو

 :ويتفرع عىل القول بأهنام حكامن أو وكيالن أمور منها
 الزوج يف الفرقة بعوض  إهنام وكيالن, فهل جيرب الزوجان عىل توكيل:إذا قلنا

 جيـربان, فلـم :وغريه وتوكيل الزوجة يف بذل العوض, أو ال جيـربان?  فـإن قلنـا
 إهنـام :يوكال, جعل احلـاكم ذلـك إىل احلكمـني بغـري رىض الـزوجني, وإن قلنـا

 .حكامن, مل حيتج إىل رىض الزوجني
                                                            

مام شمس الدين حممد بن أيب , ورجاله ثقاة, زاد املعاد وهامشه لإل٥/٤٥, والطربي ١١٨٨٥أخرجه عبد الرزاق ) ١(
 . بريوت١٩٩٦ − ١٤١٧ الطبعة األوىل −  مؤسسة الرسالة٥/١٧٣قيم اجلوزية بن بكر 

  ١١٨٨٣,وعبـد الـرزاق يف املـصنف ٩٤٠٧طـربي ,وال٥/١٧٧, ويف األم ٢/٣٦٢أخرجه الـشافعي يف املـسند ) ٢(
, وأحكام القرآن البـن ٥/١٧٣  وإسناد صحيح, زاد املعاد البن القيم وهامشه ٣٠٦, ٧/٣٠٥والبيهقي يف املسنن 

 الطبعـة األوىل − ٢/١٣٥ن عبد اهللا بن نجم  بـن شـاس , وعقد اجلواهر الثمينة لإلمام جالل الدي١/٥٣٩العريب 
 .٨/١٦٩ والرشح الكبري ي واملغن٤/٤٢٩ املحتاج ي بريوت مغن١٩٩٥ − ١٤١٥دار الغرب 



 − ٤٠ −

نقطع نظر  إهنام وكيالن, مل ي: ما لو غاب الزوجان أو أحدمها, فإن قيل:ومنها
 يبقـى :نقطع نظرمها لعدم احلكم عىل الغائب, وقيـلا حكامن, :احلكمني وإن قيل

وإن جن الزوجان, . نظرمها عىل القولني; ألهنام يترصفان حلفظهام, فهام كالناظرين
 إهنام وكيالن ; ألهنام فـرع املـوكلني, ومل ينقطـع وإن :انقطع نظر احلكمني, إن قيل

; ألهنـام ً ينقطـع أيـضا:وقيـل.  حلاكم يـيل عـىل املجنـون إهنام حكامن, ألن ا:قيل
منصوبان عنهام, فكأهنام وكيالن, وال ريـب أهنـام حكـامن فـيهام شـائبة الوكالـة, 
ووكيالن منصوبان للحكم, فمن العلامء من رجـح جانـب احلكـم, ومـنهم مـن 

 .)١(رجح جانب الوكالة, ومنهم من اعترب األمرين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 . املحتاجياملراجع السابقة, ومغن) ١(



 − ٤١ −

 املبحث السادس
 أحوال املحكم والتحكيم

 : إذا حكم املحكم فيام ال جيوز له احلكم فيه) أ ( 
إذا حكم املحكم فيام ال جيوز له احلكم فيه كاحلكم يف حد أو قصاص أو لعان 

; ألن حكـم ًاإلمام, وال القايض إن حكم صواباأو غريه مىض حكمه, وال ينقضه 
 حكمه بأن قتل أو رضب, أما املحكم يرفع اخلالف, ولكن يؤدب املحكم إن أنفذ

أما إن . )١(لو حكم ومل ينفذ, فإن القايض يميض حكمه وينهاه عن العودة وال يؤدبه
مل يصب فعليه الضامن, فإن ترتب عىل حكمه إتالف عـضو فالديـة عـىل عاقلتـه, 

 .)٢(وإن ترتب عليها إتالف مال كان الضامن يف ماله
 حيـبس, بـل غايتـه اإلثبـات  لـيس للمحكـم أن:وقال الـشافعية واحلنابلـة

 إذا حكم بيشء من العقوبات كالقصاص, وحد القذف :واحلكـم, وقـال الغزايل
 املـذهب أنـه ال :وقـال ابـن أيب الـدم. )٣(مل يستوفه ; ألن ذلك خيـرم أهبـة الواليـة

حيبس, بل ليس له إال اإلثبات, وال خالف أنه ممنـوع مـن اسـتيفاء العقوبـات إن 
وما ذكر هاهنا مـن احلكـم .. )٤(ا, ألهنا خترم أهبة الوالية العامةجوزنا التحكيم فيه

واإلنفاذ ال يتأتى يف التحكيم اليوم ال من حيث املوضوع وال من حيـث التنفيـذ, 
 .وهو الذي ينبغي املصري إليه

 : إذا تعد حكم املحكم غري املتنازعني)ب(
املتخاصـمني ; ألن من املتفق عليه عند الفقهاء أن حكم املحكم ال يلزم غـري 

ا مل يلزم, وهـذا مـا جـر عليـه الفقهـاء يف مبناه عىل الرضا  فإذا تعد إىل غريمه
                                                            

 املحتـاج ي, ومغنـ١/٤٤, وتبـرصة احلكـام ٤/٢٠٠, وحاشية الصاوي ٨/٢٨٥منح اجلليل رشح خمترص خليل ) ١(
٦/٢٦٨. 

 .٤/٢٠٠حاشية الصاوي ) ٢(
 .٦/٢٦٨ املحتاج يمغن) ٣(
 .١/٤٣٠أدب القضاء ) ٤(



 − ٤٢ −

وفصل املاوردي فيام إذا تعـد احلكـم .  اللعان والنسب ونحومها مما سبـق ذكره
 −:إىل غري املتنازعني فجعله عىل رضبني

عـن سـبب  عن احلكـم, وال يتـصل بـه, إال ً ما كان منفصال:الرضب األول
موجب كتحاكمهام إليه يف دين فأقام به مدعيه بينة شهدت بوجـوب الـدين, وأن 

 ضامنه لزم حكمه يف الدين, ومل يلزم حكمه يف الضامن لوجـود الرضـا ممـن ًفالنا
 .وجب عليه الدين, وعدم الرضا ممن وجب عليه الضامن

 موجب  باحلكم, وال ينفصل عنه, إال بسببً أن يكون متصال:الرضب الثاين
كتحاكمهام إليه يف قتل خطأ قامت به البينة ففي وجوب الدية عىل العاقلـة التـي مل 

 :ترض بحكمه وجهان
 جتب عليه الدية لوجوهبا عىل الرايض بحكمه إذا قيل إن الدية :الوجه األول

 .جتب عىل اجلاين ثم تتحملها عنه العاقلة
 يرضوا بحكمـه إذا قيـل أن  ال جتب عىل العاقلة الدية ; ألهنم مل:الوجه الثاين

 .)١(الدية جتب ابتداء عىل العاقلة
 : إذا خالف حكم املحكم مذهب القايض)ج ( 

وحتـاكام عنـده نفـذه إن وافـق إذا رفع املحكامن حكـم املحكـم إىل القـايض 
; ألنه ال فائدة يف نقضه ثم إبرامه, ثم فائدة هذا اإلمضاء أن ال يكون لقاض مذهبه

ًه إذا رفع إليه ; ألن إمـضاءه بمنزلـة قـضائه ابتـداء, ولـو مل آخر ير خالفه نقض
يمضه لنقضه, وإن مل يوافق مذهبه أبطله ; ألن حكمه ال يلزمه لعدم التحكيم من 
جهته بخالف ما إذا رفع إليه حكم حاكم حيث ال يبطله, وإن خـالف مذهبـه إال 

 واليـة عـىل ; ألن املوىل من جهة اإلمـام لـهالف الكتاب أو السنة أو اإلمجاعأن خي
 له فيكون قضاؤه حجة يف حق الكل, فال يتمكن أحـد مـن ًاالناس كافة فكان نائب

 .نقضه كحكم اإلمام نفسه
                                                            

 .٢/٣٨٤أدب القضاء ) ١(



 − ٤٣ −

; ألنه باصطالح اخلصمني, فال يكون له والية عىل غريمهـا, بخالف املحكم
ان لـه نقـض وال يلزم القايض حكمه بمنزلة اصطالحهام يف املجتهدات حتـى كـ

; وهذا ألنه أعطى له حكم القايض يف حهام إذا رأ خالف ذلك فكذا هذااصطال
حقهام حتى اشرتط فيه رشائط القضاء, ويف حق غريمها كواحد من الرعايا, لكـن 
لو غاب املحكم أو أغمي عليه, وبرئ منه أو قدم من سـفره أو حـبس كـان عـىل 

فـال تبطـل احلكومـة, وكـذا لـو ويل حكمه ; ألن هذه األشياء ال تبطل الشهادة, 
القضاء  ثم عزل عنه فهو عىل حكومته ; ألن العزل مل يوجد من جهـة املحكمـني, 
وإنام وجد من جهة الوايل ووالية احلكومة مستفادة من جهة املحكمني ال من جهة 

 فكان له ًالوايل, وكذا لو حكم بينهام يف بلد آخر جاز ; ألن التحكيم حصل مطلقا
 إذا ثبت احلق عنده وحكم بـه أو :لكن قال الشافعية.  )١( يف األماكن كلهااحلكومة

مل حيكم فله أن يشهد عىل نفسه يف املجلس خاصة, إذ ال يقبل قوله بعـد االفـرتاق 
 .)٢(كالقايض بعـد العزل

 : الرجوع عن التحكيم)د ( 
أو  عىل رضا اخلصمني فقد اختلـف الفقهـاء يف حقهـام ًما كان التحكيم مبنيا

فمن اشـرتط اسـتمرار الرضـا إىل صـدور .  حق أحدمها يف الرجوع عن التحكيم
وبمعنـى آخـر هـل عقـد . احلكم أجاز الرجوع, ومن مل يـشرتط مل جيـز الرجـوع

التحكيم عقد الزم للطرفني بعد انعقاده ال يفسخ إال برىض الطرفني, أو هو عقـد 
 .جيوز ألي منهام أن يفسخه متى شاءغري الزم 

نفية إىل جواز رجوع أي من اخلصوم عن التحكيم قبل أن يـصدر فذهب احل
 .حكم املحكم, ال بعد صدور احلكم

وعند املالكية ال يشرتط دوام رضا اخلصمني إىل حني نفـوذ احلكـم, بـل لـو 
أقاما البينة عنده ثم بدا ألحدمها قبل أن حيكم فليقيض بينهام وجيوز حكمه, وقـال 

                                                            
 .٧/٣٢٠, وفتح القدير ٤/١٩٣تبيني احلقائق ) ١(
 .٦/٢٦٨ املحتاج يمغن) ٢(



 − ٤٤ −

نشبا يف اخلصومة عنده فيلزمهام التامدي فيهـا, وقـال أصبغ لكل واحد منهام ما مل ي
 .سحنون بقول احلنفية لكل واحد منهام الرجوع ما مل  يفصل احلكم بينهام

وقال احلنفية وهو األظهر عند الـشافعية وبعـض املالكيـة وبعـض احلنابلـة, 
بجواز الرجوع قبل متام احلكم, وقالوا إن كان بعـد إقامـة البينـة والـرشوع فيـه, 

 .يمتنع الرجوع ف
وقال احلنابلة بجواز الرجوع قبـل الـرشوع يف احلكـم, وأمـا بعـد الـرشوع 

 .)١( ليس له الرجوع وصوبه املرداوي:والثاين.  له الرجوع: األول:فوجهان
وجواز الرجوع قبل الرشوع هو اجتاه مجهـور املالكيـة واحلنابلـة يف املـشهور 

حيث نـص ) ٩١/٨/٩(قراره رقم  وهبذا أخذ جممع الفقه اإلسالمي يفعندهم, 
التحكيم عقد غري الزم لكل من الطرفني املحتكمني واحلكم فيجـوز لكـل « :عىل

 التحكيم,  وجيوز للمحكم أن يعزل  الرجوع فيه ما مل يرشع املحكم يفمن الطرفني
 مادام مل يصدر حكمه, وال جيوز لـه أن يـستخلف غـريه − ولو بعد قبوله − نفسه

 .» ألن الرضا مرتبط بشخصهدون إذن الطرفني ;
ونرجح ما ذهب إليه جممع الفقه, ما مل يكن اتفـاق التحكـيم متفـق عليـه يف 
 ًالعقد قبل النزاع, فنر إلزامه للطرفني ولـو قبـل الـرشوع ; فقـد أصـبح رشطـا

 . ًواجب الوفاء رشعا
 : اإلشهاد عىل احلكم)هـ(

 لـصحة ًليس رشطاوهو رشط عند احلنفية لقبول قول املحكم عند اإلنكار و
 .)٢(التحكيم, ويشرتطون اإلشهاد يف جملس القضاء

وعند الشافعية ينبغي أن يشهد عىل نفسه يف املجلس الذي حكـم بيـنهام فيـه 
قبل تفرقهم; ألن قوله بعد االفرتاق ال يقبل, كام ال يقبل قول احلاكم املطلـق بعـد 

 .)٣(العزل
                                                            

  ١/٤٣ املحتـاج ي, ومغنـ١/٤٤, وتبـرصة احلكـام ٤/١٩٣ ورشحهـا وتبيـني احلقـائق ٨٤٧درر احلكام املـادة ) ١(
 .١١/١٨٧واإلنصاف 

 . بريوت− دار الفكر:  النارش٢١/٦٣مود البابريت العناية رشح اهلداية لإلمام حممد بن حممد بن حم) ٢(
 .١/٤٣٢أدب القضاء البن أيب الدم ) ٣(



 − ٤٥ −

 : عـزل املحكم)و ( 
 والرجوع عن التحكـيم بمثابـة −كم قبل احلكم لكل من الطرفني عزل املح

 سواء كانا متفقني أو كان العزل من أحدمها ومل يرض اآلخر, وعىل هـذا −العزل 
شـكال يف أن التحكـيم يثبـت إ العقود غري الالزمة ويـرد هنـا يكون التحكيم من

 برتاضيهام حتى يكون ذلـك كفـسخ ًبرتايض الطرفني فيجب أن يثبت العزل أيضا
 .العقد

فريد ذلك بأن من اجلائز أن ال يثبت العقـد إال باتفـاق الطـرفني, وأن ينفـرد 
أحد الطرفني بفسخ ذلك العقد كاملضاربة والرشكة, وعـىل ذلـك للطـرفني عـزل 
املحكم, ولو رشط عدم عزله واتفقا عىل ذلك إذ ليس هلذا الرشط حكم, كـام أنـه 

 .ز عزلهلو رشط عدم عزل القايض املنصوب من قبل السلطان جا
 ً إنني أر املـدعي حمقـا:ويتفرع عىل هذا أنه لو حاكم املحكم الطرفني وقال

 فـال ييف دعواه فعزله املدعى عليه قبل احلكم, وحكم املحكم بعد ذلـك للمـدع
, ففصل ً ليفصل الست الدعاو مثالًينفذ حكمه, كذلك لو حكم الطرفان حكام

, وحكـم عـىل اآلخـر فعـزل هذا احلكم قضية أو قضيتني لصالح أحـد الطـرفني
املحكوم عليه املحكم, فيصح عزله يف حق الدعاو األخر, وال حيق للمحكـم 

 .احلكم هبا, أما حكمه يف الدعاو التي حكم هبا فباق ونافذ قبل احلكم
; ألن هذا احلكم قد صـدر مـن ذي و عزاله بعد احلكم فال يبطل حكمهأما ل

 بعزلـه بعـد احلكـم, فـال يبطـل حكـم والية رشعية فكام ال يبطل حكم القـايض
 .−كام سبق اإلشارة −وهذا عند احلنفية وسحنون . )١(ًاملحكم أيضا

 بالعزل, أو بانتهاء احلكومـة :وحاصل ما ينعزل به املحكم أحد أسباب ثالثة
 للشهادة بـأن ً فمىض الوقت, أو بخروجه من أن يكون أهالًهنايتها بأن كان مؤقتا
 .باهللاعمى أو ارتد والعياذ 

                                                            
 .٧/٣٢٠, وفتح القدير ٤/١٩٣ ورشحها, وتبيني احلقائق ٨٤٧درر احلكام املادة ) ١(



 − ٤٦ −

ي كـأن يطـرأ عليـه مـا ـه القاضـزل بـزل بام ينعـإن املحكم ينعـة فـوباجلمل
يفقده صفة من صفات صحة القضاء أو التحكيم, كاجلنون واإلغامء واخلـرس أو 

 . أو مرض يمنعه من التحكيم−  عىل خالف يف األخري− الفسق
 : نقض حكم املحكم)ز ( 

ّقال ابن أيب ليىل هو بمنزلة املوىل َ  من جهـة اإلمـام حتـى ال يكـون ألحـد أن ُ
, وقول ابن أيب لـيىل ظـاهر الوجاهـة )١(ينقض حكمه ما مل خيالف الدليل الرشعي

 .والرجحان ملا فيه من استقرار األحكام إذ املحكم كالقايض فيام خيص اخلصمني
 ال ينقض حكم املحكم إال بـام يـنقض بـه :وقال املالكية والشافعية واحلنابلة

 جاز حكمه عليهام إذا حكـم :يض  قال القايض عبد الوهاب من املالكيةحكم القا
 ينقض حكـم :قال املاوردي. بام يسوغه الرشع وافق حكم قايض بلدمها أو خالفه

 مـن كتـاب ًالقايض وغريه إذا خالف ماال يسوغ فيه االجتهاد وهو أن خيالف نصا
م أن يعـزل نفـسه عـن اهللا أو السنة, أو إمجاع, أو خالف القيـاس كـام أن للمحكـ

 .)٢(التحكيم, ألنه وكيل, والوكالة تبطل بعزل الوكيل
 إذا حكـم :وأما يف خصوص نقض اخلـصمني حكـم املحكـم قـال املالكيـة

املحكم فليس ألحد املحكمني أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبـه إال أن يكـون 
حكـم مـن أهـل  إذا كـان امل: مل خيتلـف فيـه أهـل العلـم, وقال املازريً بيناًجورا

 ومل خيرج باجتهاده عن مذهب مالك, لزم حكمه, وإن خرج عن ًاالجتهاد مالكيا
ذلك مل يلزم إذا كان اخلصام بني مالكيني ;  ألهنام مل حيكامه عىل أن خيرج عـن قـول 

                                                            
 .١٨٣٨, ورشحها واملادة ١٨٤٧, ودرر احلكام مادة ٤/١٩٤تبيني احلقائق ) ١(
حميي الدين هالل الرسحان مطبعـة . , حتقيق د١/٦٨٥ بن حممد بن حبيب املاوردي أدب القايض أليب احلسن عيل) ٢(

, وحاشــية ١/٤٣٤, وأدب القــضاء البــن أيب الــدم ١/٧٨ بغــداد, وتبــرصة احلكــام ١٩٧١ – ١٣٩١اإلرشــاد, 
الدسوقي عىل الرشح الكبري لإلمام شمس الدين حممد عرفـة الدسـوقي عـىل الـرشح الكبـري أليب الربكـات أمحـد 

 مـع الـرشح الكبـري ي واملغنـ٦/٢٧٠ املحتـاج ي طبع دار إحيـاء الكتـب العربيـة بمـرص, ومغنـ٤/١٣٣ّلدردير ا
١١/٤٨١. 



 − ٤٧ −

مالك وأصحابه, وكذلك إذا كانا شافعيني أو حنفيني وحكامه عـىل مثـل ذلـك مل 
 .)١( ذلكيلزم حكمه إن حكم بينهام بغري

 : أن فيه للشافعي قولني: للمحكمنيًقال املاوردي فيام يكون احلكم به الزما
أنه ال يلزمهام احلكم إال بالتزامه بعـد احلكـم كالفتيـا ; ألنـه ملـا وقـف عـىل 

 .خيارمها يف االبتداء وجب أن يقف عىل خيارمها يف االنتهاء, وهو قول املزين
 هلـام وال ًنه يكون بحكم املحكـم الزمـاوهو قول الكوفيني وأكثر أصحابنا أ

 .يقف بعد احلكم عىل خيارمها
 أن خيارمها يف التحكيم ينقطع :ً ثالثاًوحكى أبو سعيد األصطخري فيه وجها
 هلام, وإن كان قبل رشوعه فيه موقوفا ًبرشوعه يف احلكم, فإذا رشع فيه صار الزما

زم بالتحكيم حكـم إذا رأ عىل خيارمها بعد الرشوع يف احلكم مفض إىل أن ال يل
 .وهذا الوجه هو املتجه. )٢(ًأحدمها توجه احلكم عليه فيصيـر التحكيـم لغوا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ١٩٩٣ − ١٤١٣ مطبعـة فـضالة املحمديـة − ١٦٠التلقني يف الفقه املالكي لإلمام القايض عبد الوهاب البغدادي ) ١(

  ٦/٢٦٩ املحتـاج ي, ومغنـ١/٤٤احلكـام , وتبـرصة ٤/٢٠٠, وحاشية الـصاوي ٨/٢٨٥املغرب ومنح اجلليل 
 .١١/١٨٨ واإلنصاف ٢/٣٨٤وأدب القضاء للاموردي 

 .٢/٣٨٢أدب القضاء ) ٢(



 − ٤٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 املبحث السابع
 القوانني الوضعية والتحاكم

التحاكم الدويل أو املحـيل  إىل القـوانني الوضـعية  أصـل والتحكـيم بمثابـة 
; ًبالقوانني الوضـعية وهـو حمـرم قطعـاناء عىل حكم العمل الفرع يتحدد حكمه ب

وسواء يف ذلك األفراد أو املؤسسات املالية اإلسالمية . ألنه حكم بغري ما أنزل اهللا
 .أو الدول اإلسالمية

 :ونذكر هاهنا أدلة حتريم التحاكم 
ُاختذوا﴿ :قال تعاىل َ ْأحبارهم َّ َُ َ ْ ْورهباهنم َ ُ َُ َ ْ ًأربابا َ َ ْ ْمن َ  ).٣١:التوبة (﴾اهللاِ ِنُدو ِ

 اإلنسان متى حلل احلرام املجمـع عليـه, أو :قال اإلمام ابن تيميه عن هؤالء
 باتفـاق ً مرتـداًحرم احلالل املجمع عليه أو بدل الرشع املجمع عليه, كـان كـافرا

ْومن﴿ :الفقهاء, ويف مثل هذا نـزل قولـه تعاىل ْمل ََ ْحيكم َ ُ ْ َبام َ َأنـزل ِ َ ْ َفأول اهللاُ َ ُ َئـكَ ُهـم ِ ُ 
َالكافرون ُ ِ َ  ., أي هو املستحل للحكم بغيـر ما أنزل اهللا)٤٤:املائدة (﴾ْ

 هـؤالء الـذين : حل حكمـهًنزل معتقداأويقول فيمن تابع من حكم بغري ما 
 من دون اهللا حيث أطـاعوهم يف حتليـل مـا حـرم ًاختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا

دلوا ديـن اهللا, فتـابعوهم عـىل التبـديل, اهللا, وحتريم ما أحل اهللا إن علموا أهنم بـ
 لرؤسائهم, مع علمهم أهنم ًواعتقدوا حتليل ما حرم اهللا, وحتريم ما أحل اهللا اتباعا

, وإن مل يكونـوا ًخالفوا دين الرسل فهـذا كفـر, وقـد جعلـه اهللا ورسـوله رشكـا
يصلون هلم ويسجدون هلم, فكان من اتبع غريه يف خالف الدين, مـع علمـه أنـه 

 مثـل ًمـرشكا ملسو هيلع هللا ىلصف الدين واعتقد ما قاله ذلـك, دون مـا قالـه اهللا ورسـوله خال
 .)١(هؤالء

 ومتى ترك العامل ما علمه من كتـاب اهللا وسـنة رسـوله, واتبـع :ًويقول أيضا
, يـستحق العقوبـة يف ً كـافراًحكم احلاكم املخالف حلكم اهللا ورسوله كان مرتـدا

                                                            
)١ ( ٣٥/٣٧٣ و ٧/٧٠جممع الفتاو. 



 − ٥٠ −

ٌكتاب* املص ﴿ :الدنيا واآلخرة, قال تعاىل َ َأنزل ِ ِ ْ َإليك ُ ْ َ ْيكن َفال ِ ُ َصدرك ِيف َ ِ ْ ٌحـرج َ ََ 
ُمنه ْ َلتنذر ِ ِ ِْ ِبه ُ ِ َوذكر ْ ِ َللمؤمنني  َ ِ ِ ِْ ُ ُاتبعوا* ْ ِ َأنزل َما َّ ِ ْ ْإليكم ُ ُْ َ ْمـن ِ ْربكـم ِ َُ ُتتبعـوا َوال ِّ ِ َّ ْمـن َ ِ 
ِدونه ِ َأولياء ُ َ ِ ْ ًقليال َ ِ َتذكرون َما َ ُ َّ َ   .)٣−١:ألعراف (﴾َ

َأفحكم﴿ :ري يف قوله تعاىلويقول اإلمام ابن كث ْ ُ َ ِاجلاهلية َ ِ َِّ َيبغون َْ ُ ْ ْومن َ ُأحـسن ََ َْ َ 
َمن ًحكام اهللاِ ِ ْ ٍلقوم ُ ْ َ َيوقنون ِ ُ ِ ينكر تعاىل عىل من خرج عن حكـم اهللا  )٥٠:املائدة (﴾ُ

تعاىل املحكم املشتمل عىل كل خري, الناهي عن كل رش وعـدل إىل مـا سـواه مـن 
التي وضعها الرجال بال مستند مـن رشيعـة اهللا اآلراء واألهواء واالصطالحات 

كام كان أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت مما يضعوهنا بـآرائهم 
وأهوائهم وكام حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهـم جنكيـز 
خان الذي وضع هلم الياسق وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قـد اقتبـسها 

 من اليهودية والنرصانية وامللة اإلسالمية وغريها, وفيها كثري من :من رشائع شتى
 يقدمونـه عـىل ً متبعـاًاألحكام أخذها من جمرد نظره وهواه فصارت يف بنيه رشعا

 .)١(, فمن فعل ذلك منهم فهـو كافرملسو هيلع هللا ىلصاحلكم بالكتاب وسنة رسول اهللا 
بـه العالمـة الـشيخ أمحـد  فقـد ن:ثم إن القوانني الوضعية تبديل ودين جديد

 إىل أن القوانني التي حكمت يف رقاب املسلمني إنام هـي − رمحه اهللا تعاىل −شاكر 
 .تبديل لدين اهللا, وتغيري لرشع اهللا

 هذه القوانني التـي فرضـها عـىل املـسلمني أعـداء :− رمحه اهللا تعاىل −يقول 
 ً للمـسلمني بـدالًينـااإلسالم السافر العداوة, هي يف حقيقتها دين آخر, جعلوه د

; ألهنم أوجبوا عليهم طاعتها, وغرسوا يف قلـوهبم حبهـا م النقي الساميمن دينه
 كلـامت ًوتقديسها والعصبية هلا, حتى لقـد جتـري عـىل األلـسنة واألقـالم كثـريا

, وأمثال ذلك مـن الكلـامت التـي يـأبون أن »حرمة املحكمة«, »تقديس القانون«
ة, وآراء الفقهاء اإلسالميني, بل هم حينئذ يصفوهنا توصف هبا الرشيعة اإلسالمي

                                                            
 . مرص− , طبع دار إحياء الكتب العربية٢/٦٧تفسري القرآن العظيم لإلمام أيب الفداء إسامعيل بن كثري, ) ١(



 − ٥١ −

, إىل أمثال ما تر من »رشيعة الغاب«, »الكهنوت«, »اجلمود«  »الرجعية«بكلمة 
املنكرات يف الصحف واملجالت والكتب العـرصية, التـي يكتبهـا أتبـاع أولئـك 

 .الوثنيني
 سـواء ً جديـداً ودينـاً جديـداًوبني الشيخ أن القوانني الوضعية تعترب ترشيعا

 وصـار هـذا الـدين اجلديـد هـو القاعـدة :منها ما وافق الرشع أو خالفـه فيقـول
األساسية التي يتحاكم إليها املسلمون يف أكثر بالد اإلسالم وحيكمون هبا, سـواء 

 من أحكام الرشيعة وما خالفهـا وكلـه باطـل ًمنها ما وافق يف بعض أحكامه شيئا
, وال طاعة ألمـر  هلاًإنام وافقها مصادفة, ال اتباعاوخروج ; ألن ما وافق الرشيعة 

, فـاملوافق واملخـالف كالمهـا مـرتكس يف محـأة الـضاللة, يقـود اهللا وأمر رسوله
 .صاحبه إىل النار, ال جيوز ملسلم أن خيضع له أو يرىض به

فهو يقرر أن هذه الرشائع كلها باطلة, وهي خروج عـىل الـدين اإلسـالمي, 
 ألحكام الرشيعة اإلسالمية ألن هذه املوافقة جـاءت ًفيها موافقاوال عربة بام جاء 

, ه من عند اهللا دون سواًمصادفة, والترشيع اإلسالمي يؤخذ من حيث كونه منزال
ثــم بــني كيــف تــدرج األمــر باملــسلمني فــصاروا يطلقــون عــىل هــذه القوانيـــن 

 إىل ذلـك مـن  ومـا»واملـرشع«, »الترشيع« و»والفقيه«, »الفقه«ودراستهـا كلمـة 
الكلامت التي يطلقها علامء اإلسالم عىل الرشيعة وعلامئها, ثـم بـني أن املـسلمني 
 انحدروا درجة وجترأوا عىل املوازنة بني دين اإلسالم ورشيعته وبني دينهم املفرت
اجلديد, ثـم بـني كيـف وصـل احلـال هبـم إىل الـدرك األسـفل فنفـوا رشيعـتهم 

ري منهم يف كثري من أحكامها القطعية الثبـوت اإلسالمية عن كل يشء, ورصح كث
والداللة بأهنا ال تناسب هذا العرص, وأهنا رشعت لقوم بـدائيني, غـري متمـدنني, 

 يف احلـدود املنـصوصة يف ًخـصوصا!! فال تصلح هلذا العرص اإلفرنجـي الـوثني
 .)١(الكتاب والعقوبات الثابتة يف السنة

                                                            
ن كتاب الرشيعة اإلهلية ال القوانني اجلاهلية للدكتور عمر سليامن األشقر, الطبعة األوىل  ع٢/٢١٥عمدة التفسري ) ١(

 ., الكويت١٤٠٤ − ١٩٨٣



 − ٥٢ −

ديـد هـو القواعـد األساسـية التـي  وصار هذا الـدين اجل:وانتهى إىل القول
يتحاكم إليها املسلمون يف أكثر بالد اإلسالم, سواء منها ما وافق يف بعض أحكامه 

 .)١( من أحكام الرشيعة وما خالفهاًشيئا
 والذي نحن فيه اليوم, هو هجرة ألحكام اهللا عامـة :ع آخرـوضـال يف مـوق

نة نبيـه, وتعطيـل لكـل مـا يف بال استثناء, وإيثار أحكام غري حكمه يف كتابـه وسـ
 .)٢(رشيعة اهللا

وينبه الشيخ إىل قضية جديرة بالنظر وهي استمراء القوانني واالنـدماج فيهـا 
 الـيشء الغريـب :وحبها وهذا حال أسوأ من حال التتار وقانون الياسـق, فيقـول

املدهش أن اإلسالم غلب التتار ثم مـزجهم فـأدخلهم يف رشعتـه, وزال أثـر مـا 
بات املسلمني عىل دينهم وإن هـذا احلكـم الـسيئ اجلـائر كـان مـصدره صنعوا بث

الفريق احلاكم إذ ذاك, مل يندمج فيه أحد من أفراد األمم اإلسالمية املحكومة, ومل 
 .هم, فام أرسع مازال أثرهءيتعلموه, ومل يعلموه أبنا

 ; من حاهلم يف ذلـك العـرصً وظالماًام, وأشد ظلًواملسلمون اآلن أسوأ حاال
ألن أكثر األمم اإلسالمية اآلن تكاد تندمج يف هـذه القـوانني املخالفـة للـرشيعة, 

 .)٣( الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر»الياسق«والتي هي أشبه يشء بذلك 
 
 
 

 

                                                            
 ابن كثري يف تفـسريه  عىلًذكره تعليقا ) ٢١٥ − ٢/٢١٤( ة التفسري  هذا يف عمد− رمحه اهللا −انظر كالم أمحد شاكر ) ١(

 .٦٢اب الرشيعة اإلهلية ال القوانني اجلاهلية من سورة النساء, عن كت ) ٦٥ − ٦٤( لآليات 
 .٦٢, عن املرجع السابق ١٠/٣٤٩ ٤٤انظر تعليق الشيخ عىل تفسري ابن جرير الطربي, تفسري سورة املائدة آية ) ٢(
 .٦٢ عن املرجع السابق ٢/١٧٢تعليق الشيخ أمحد شاكر عىل عمدة التفسري ) ٣(



 − ٥٣ −

 ناملبحث الثام
 غري املخرج من امللة احلكم بغري ما أنزل اهللا

اهللا مغلوبـة مقهـورة غالب حال األمة اإلسالمية اليوم احلكم بغري مـا أنـزل 
 يف مجيع األحوال والظـروف, وهـو وإن كـان مـن ًمكرهة عليه, وهذا ليس عذرا

كبائر وعظائم األمور إال أنه ال خيرج من امللة, العتقاد املسلم خالفه, وإنام يؤاخذ 
 إن احلكـم :املسلم عىل اعتقاده ويف هذا يقول حممد بن أيب العز شـارح الطحاويـة

 كبـرية أو : ينقـل عـن امللـة, وقـد يكـون معـصيةً قد يكون كفـرابغري ما أنزل اهللا
  أصغر, عىل القولني املذكورين ً, وإما كفراً إما جمازيا:ًصغرية, ويكون كفرا

 فإنه إن اعتقد أن احلكم بام أنزل اهللا غري واجب, :وذلك بحسب حال احلاكم
اعتقد وجوب احلكـم  فهذا وإن :وأنه خمري فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اهللا

بام أنزل اهللا, وعلمه يف هذه الواقعة, وعدل عنه مع اعرتافه بأنه مستحق للعقوبـة, 
 أصغر, وإن جهل حكم اهللا فيهـا, ً, أو كفراً جمازياً كفراًفهذا عاص, ويسمى كافرا

مع بذل جهده واستفراغ وسعه يف معرفة احلكم وأخطأه, فهذا خمطئ, له أجر عىل 
 .)١(مغفوراجتهاده, وخطؤه 

رمحـه اهللا  −وحتدث الشيخ حممد بن إبراهيم مفتي الديار الـسعودية األسـبق 
 وأما القسم الثاين من قسمي كفـر احلـاكم : عن هذا النوع من الكفر فقال− تعاىل

بغري ما أنزل اهللا, وهو الذي ال خيرج عن امللـة ففـي تفـسري ابـن عبـاس ريض اهللا 
ْومن﴿ :عنهام لقول اهللا عز وجل ْمل ََ ْحيكم َ ُ ْ َبـام َ َأنـزل ِ َ ْ َفأولئـك اهللاُ َ ِ َ ُ ُهـم َ َالكـافرون ُ ُ ِ َ ْ﴾ 

 وقولـه »كفـر دون كفـر« , وقد شمل هذا القسم, وذلك يف قوله )٤٤:املائدة(
, وذلـك أن حتملـه شـهوته وهـواه عـىل »ليس بالكفر الذي تذهبون إليـه« :ًأيضا

كـم اهللا ورسـوله هـو احلـق, احلكم يف القضية بغري ما أنزل اهللا, مع اعتقاده أن ح
واعرتافه عىل نفسه باخلطأ, وجمانبة اهلو. 

                                                            
 . بريوت− ١٣٩١رابعة, , الطبعة ال٣٦٤حاوية رشح العقيدة الط) ١(
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فهذا وإن مل خيرجه كفره عن امللة, فإنـه معـصية عظمـى أكـرب مـن الكبـائر, 
كالزنا, ورشب اخلمر والرسقة واليمني الغموس, وغريها, فإن معصية سـامها اهللا 

 أن جيمع املـسلمني عـىل , نسأل اهللاً, أعظم من معصية مل يسمها كفراًيف كتابه كفرا
 .)١( ورضاء, إنه ويل ذلك والقادر عليهًالتحاكم إىل كتابه انقيادا

مما سبق يظهر حرمة احلكم بغـري مـا أنـزل اهللا, وينبنـي عليـه حرمـة حتـاكم 
املسلمني فيام بينهم أو فيام بينهم وبني غري املسلمني إىل حمكمة ال حتكـم بالـرشيعة 

ا كلهم مـسلمون أو كلهـم غـري مـسلمني, أو كـانوا اإلسالمية سواء أكان قضاهت
 .مسلمني وغري مسلمني

 −:بعد هذا نذكر بعض أدلة حتريم التحكيم فيام يأيت
أدلة حتريم التحاكم بخصوصه كثرية ومتضافرة, وقبل ذكر األدلة ال بـد مـن 
حترير حمل الكالم يف املوضوع, فإن حمل اخلالف هو التحكيم الفردي أو التحـاكم 

حمكمة دولية يمثل فيها قاض أو أكثر, غري مسلمني كلهم أو بعضهم, ويطبـق إىل 
 :قانون وضعي يف أمور الترشيع أو غريها, وقد يطبق فيها ما يوافق الرشيعة

َوأنزل﴿ :قوله تعاىل َ ْ َ ُمعهم َ َُ َالكتاب َ َ ِ ِّباحلق ْ َْ َلـيحكم ِ َُ ْ َبـني ِ ْ ِالنـاس َ َفـيام َّ ُاختلفـوا ِ َ َ ْ 
ِفيه  .)٢١٣:البقرة (﴾ِ

َّإنــا﴿ :وقولــه تعــاىل ــا ِ َأنزلن َْ ْ َإليــك َ ْ َ َالكتــاب ِ َ ِ ِّبــاحلق ْ َْ َلــتحكم ِ ُ ْ َ َبــني ِ ْ ِالنــاس َ َّ﴾ 
  ).١٠٥:النساء(

ْفاحكم﴿ :قوله تعاىلو ُ ْ َبني َ ْ ِالناس َ ِّباحلق َّ َْ ِتتبع َوال ِ ِ َّ َ َاهلو  . )٢٦:ّص (﴾َْ
ْفإن﴿ :تعاىل وقال ِ َجاءوك َ ُ ْفاحكم َ ُ ْ ْبينهم َ ُْ َ ْأو َ ْأعرض َ ِ ْ ْعنهم َ ُ ْ ْوإن َ ِ ْتعرض َ ِ ْ ْعـنهم ُ ُ ْ َ 

ْفلن َ َيرضوك َ ُّ ُ ًشيئا َ ْ ْوإن َ ِ َحكمت َ ْ َ ْفـاحكم َ ُ ْ ْبيـنهم َ ُْ َ ِبالقـسط َ ِْ ْ َّإن ِ ُّحيـب اهللاَ ِ ِ َاملقـسطني ُ ِ ِ ْ ُْ﴾ 
 .)٤٢:املائدة(

َوربـك َفـال﴿ :وقوله تعاىل ِّ َيؤمنـون ال ََ ُ ِ ْ َّحتـى ُ َحيكمـوك َ ُ ِّ َ َفـيام ُ َشـجر ِ َ ْبيـنهم َ ُْ َ َ﴾ 
 .)٦٥:اءالنس(

                                                            
 .١٨٥انظر الرشيعة اإلهلية ال القوانني اجلاهلية للدكتور عمر األشقر ) ١(



 − ٥٥ −

ووجه الداللة من هذه اآليات أهنا نص جيل ال حيتمل اخلالف يف أن الغاية يف 
إنزال القرآن الكريم إنام هي احلكم بني الناس, وترك احلكم باهلو, واهلو كـل 

 وجـل, ثـم إن هاده مقطوع الصلة عن هد اهللا عـزما تبع فيه اإلنسان رأيه واجت
نزاع بني املؤمنني دليل اإليامن, والتحـاكم إىل لفض ال ملسو هيلع هللا ىلصالتحاكم إىل اهللا ورسوله 

 .ملسو هيلع هللا ىلصغريمها ينزع عنهم صفة اإليامن حتى يرجعوا إىل حكم اهللا ورسوله 
ومل يكتف القرآن بتحديد جهـة التحـاكم واشـرتاط أن تكـون إىل كتـاب اهللا 

 فكيـف يلجـأ ً, بل أمرنا بنبذ أحكـام الكفـر واعتربهـا طاغوتـاملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله 
ْأمل﴿ :وت ألخذ احلكم قال تعاىلاملسلم إىل الطاغ َ َتر َ َإىل َ َالذين ِ ِ َيزعمون َّ ُ َُ ْأهنم ْ ُ َّ ُآمنوا َ َ 

َبام َأنزل ِ ِ ْ َإليك ُ ْ َ َوما ِ َأنزل َ ِ ْ ْمن ُ َقبلك ِ ِ ْ َيريدون َ ُ ِ ْأن ُ ُيتحاكموا َ ََ َ َإىل َ ِالطاغوت ِ ُ ْوقد َّ َ ُأمروا َ ِ ْأن ُ َ 
ُيكفروا َُ ِبه ْ ُويريد ِ ِ ُ ُالشيطان َ َ ْ ْأن َّ َّيضل َ ِ ْهمُ ًضالال ُ ًبعيدا َ ِ  .)٦٠:النساء (﴾َ

 ملسو هيلع هللا ىلصمن حتاكم أو حاكم إىل غري ما جـاء بـه الرسـول « :يقول اإلمام بن القيم
فقد حكم الطاغوت وحتاكم إليه والطاغوت كل ما جتاوز به العبد حده من معبود 

, أو ملسو هيلع هللا ىلص من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله ;أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم
 دون اهللا أو يتبعونه عىل غري بصرية من اهللا أو يطيعونه فيام ال يعلمـون يعبدونه من
 .)١(»أنه طاعة هللا

 هذا إنكار من اهللا عز وجل عىل من يدعي اإليـامن بـام :قال ابن كثري يف اآلية
, وعىل األنبياء األقدمني, وهو مع ذلك يريـد أن يتحـاكم ملسو هيلع هللا ىلصأنزل اهللا عىل رسوله 

 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلصاهللا وسنة رسوله يف فصل اخلصومات إىل غري 
وما اشرتاط اإلسالم يف القضاة فهـذا ممـا أمجـع عليـه الفقهـاء فاشـرتطوا يف 

ْولن﴿: ملا له من الوالية قال تعاىل)٣(القايض اإلسالم واملحكم كالقايض َجيعـل ََ َ ْ  اهللاُ َ
                                                            

 وقـال الراغـب ١٩٨ عـن الـرشيعة اإلهليـة ال القـوانني اجلاهليـة للـدكتور عمـر األشـقر ١/٥٣أعالم املوقعني ) ١(
ن لإلمـام الراغـب األصـفهاين, لفـظ مفردات ألفـاظ القـرآ: كل متعبد, وكل معبود من دون اهللا, انظر: الطاغوت

 . بريوت١٩٩٧ − ١٤١٨ الطبعة الثانية, »طغى«
 .١/٤٠٨خمترص تفسري ابن كثري للشيخ حممد عيل الصابوين ) ٢(
 بالرشيعة اإلسالمية مع بقية الرشوط الـسابق ًمن الفقهاء من مل يشرتط اإلسالم يف القايض واشرتط أن يكون عاملا) ٣(

 .ذكرها



 − ٥٦ −

َللكافرين ِ ِ َِ َعىل ْ َاملؤمنني َ ِ ِ ْ ًسبيال ُْ ِ سلمني , وال ريب أن حكم غـري املـ)١٤١:النساء (﴾َ
 . عنه بظاهر اآليةًعىل املسلمني سبيل هلم علينا, فيكون منهيا

هذا وهناك اجتاه ير أصحابه جواز جلوء الدول اإلسالمية إىل حمكمة العدل 
قواعـد « ال مانع مـن تطبيـق القـانون الـدويل :يليالدولية قال الدكتور وهبة الزح

 لسعد بن معاذ يف قـضية ًحدد مقدما ملسو هيلع هللا ىلص يف التحكيم ألن الرسول »احلق والعدالة
التمكني يف هيود بني قريظة القواعد التي يقيض هبـا وقواعـد التمكـني يف حمكمـة 

 سارت الدول عـىل ً عاماً أو عرفاً دولياًالعدل الدولية ال خترج عن كوهنا إما اتفاقا
مقتضاه, أو قاعدة من قواعد العدل واإلنـصاف, فـإذا أرضت قاعـدة باملـسلمني 

 .)١( يف عدم عرض النزاع عىل حمكمة العدلً كام هو املقرر دولياكانوا باخليار
وهذا رأي حيتاج إىل دليل يسنده فقيـاس قواعـد التمكـني يف حمكمـة العـدل 

قياس مع فارق واضح, فالنبي  الدولية عىل قواعد التمكني عند سعد بن معاذ 
ولـن هو الذي حكم سعد بن معاذ, وسعد هو من هو مكانة بـني املـسلمني,  ملسو هيلع هللا ىلص

ولذا قال النبي .  ومقاصد الرشع وقواعده ملسو هيلع هللا ىلصحيكم إال هبد كتاب اهللا وسنة نبيه 
 وال ريـب أن مرجـع »حكمت فيهم بحكـم اهللا مـن فـوق سـبع سـاموات« :ملسو هيلع هللا ىلص

االتفاقات واألحكام الدولية إىل القوانني الدولية  ثم إن القضاة من غري املسلمني, 
يف القايض, بل هم اآلن يشرتطون يف كيف وقد أمجع الفقهاء عىل اشرتاط اإلسالم 

 .املحكمني أن يكونوا من كبار القضاة, والتحكيم الدويل قضاء
من مواد القـانون الواجـب التطبيـق ) ٣٨(ومن جانب آخر فقد نصت املادة 

 −: عىل التايل− كام سبقت اإلشارة −يف حمكمة العدل الدولية 
لتي تقرر قواعـد تعـرتف هبـا االتفاقات الدولية, سواء كانت عامة أو خاصة, ا●

 .رصاحة الدولة املتنازعة
 .العادات الدولية املتواترة, املقبولة بمثابة قانون ●

                                                            
 بـريوت, وآثـار احلـرب يف الفقـه اإلسـالمي ١٩٨١ – ١٤٠١  الطبعـة األوىل ٧٧الدولية يف اإلسالم, العالقات ) ١(

 . دمشق١٩٩٢ – ١٤٢١ الطبعة الرابعة ٧٦٧يل يللدكتور وهبة الزح
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 .املبادئ القانونية العامة التي اعرتفت هبا األمم املتمدنة ●
أحكام القضاء وآراء جهابذة القانونيني يف خمتلف األمم, عىل أن يكون االعتامد  ●

 .عليها بصفة تبعية
ذه املــادة رصحيــة يف أن القــضاة ملزمــون بــاحلكم باالتفاقــات الدوليــة وهــ

واألعراف الدولية واملبادئ القانونية العامـة, وأحكـام القـضاة ولـيس يشء مـن 
ذلك يمت إىل رشع اهللا بصلة, فقـد تكـون اتفاقـات أو مبـادئ خمالفـة لنـصوص 

ع فال يغري من قطعية, أو أعراف فاسدة يف حكم الرشع, وما وافق منها حكم الرش
 . حتى يضفي عليها القبول الرشعيًوصف هذه األحكام شيئا

أن اللجوء إىل املحكمـني :وهناك رأي آخر حياول الوسطية بني الرأيني فري 
يقتــيض أن يكــون بيــنهم مــسلمون, وأن يلتــزم بأحكــام الــرشيعة اإلســالمية يف 

ا املحكمـون متعارضـة التحكيم أو أن ال يكون القانون أو القواعد التي يلجأ إليه
مع نص الرشيعة اإلسالمية أو مقاصدها الرشعية, ال سيام وأن فيها من البنود مـا 

 .)١( للدولتني املتنازعتنيًجيعل وضع قواعد التحكيم مرتوكا
وما سبق من ردود يـأيت هنـا ويـضاف عليـه أن وجـود بعـض القـضاة مـن 

يصدر باسم املحكمـني املسلمني ال يكفي يف وصف الرشعية للحكم, فإن احلكم 
, كـام أن موافقـة ًمسلمني وغري مسلمني, وهذا جيعل لغري املسلمني والية وسبيال

, فإن وصـف ًبعض النصوص ألحكام الرشيعة ومقاصدها ال يغري من األمر شيئا
احلكم بحيثياته وديباجته وما يبنى عليـه مـن أسـس, واحلكـم يف حمكمـة العـدل 

بنية عىل فقرات القـانون الواجـب التطبيـق الـسابق الدولية ديباجة قانونية بحتة م
 بناء عىل كتاب اهللا وسنة :ذكره فال توصف بالرشعية, إذ ليس يف الديباجة من مثل

كذا, وهـذا أمـر ال ينفـك عـن وصـف  ملسو هيلع هللا ىلصأو قوله تعاىل كذا أو قوله  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 
 .احلكم الصادر بالرشعية اإلسالمية, أو القانونية الدولية

                                                            
 ., نرش دار القلم بمرص٢٠٥الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل العام, للدكتور عيل منصور ) ١(
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 املبحث التاسع
 يف وحدة الدولة والترشيع التحاكم الدويل عىل خالف األصل

 الدولة اإلسالمية واجبة, ووحدة الدولة من وحدت ةمما ال شك فيه أن وحد
املــسلمني, فــال يقــر اإلســالم تعــدد الدولــة, وإن حكمــت كــل منهــا بالــرشيعة 

ومظنـة للخـالف والـشحناء اهر التفرق ـن مظـر مـإن ذلك مظهـة, فـالميـاإلس
ُواعتصموا﴿ :ىـالـال تعـد قـني وقـلمـن املسـبي ِ َ ْ ِبحبـل َ ْ َ ًمجيعـا اهللاِ ِ ِ ُتفرقـوا َوال َ َّ َ َ﴾ 
ــاىل )١٠٣:عمــران آل( ــال تع ــازعوا َوال﴿ :وق ُتن َ َ ــشلوا َ ُفتف َ ْ َ ــذهب َ َوت َ َْ ْرحيكــم َ ُ ُ ِ﴾ 
يح الدولـة,  أحـدمها أن املـراد بـالر:, وقال املاوردي فيـه تـأويالن)٤٦:ألنفالا(

 .)١(والثاين أن املراد هبا القوة
وقد أمجع الفقهاء عىل أن األصل وحدة الدولة واستندوا إىل أدلة كثرية منهـا 

مـن أتـاكم وأمـركم « :يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :ما رواه عرفجة بن رشع قال
, وعـن )٢(»ق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فـاقتلوه عىل رجل واحد يريد أن يشًمجيعا
 ًومـن بـايع إمامـا« :ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسـول اهللا :هللا بن عمـرو بـن العـاص قالعبد ا

ء آخر ينازعه, فـارضبوا فأعطاه صفقة يده, وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جا
يـع إذا بو« :ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا :قال , وعن أبى سعيد اخلدري )٣(»عنق اآلخر

 .)٤(»خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهام
ديث نـص يف حرمـة مبايعـة خليفتـني, أو إقـرار خليفتـني فداللة هذه األحا

إذا عقـدت اإلمامـة إلمـامني يف بلـدين مل تنعقـد « :للمسلمني ولذا قال املاوردي
                                                            

 مصطفى البايب احللبي –, الطبعة الثانية ٣٧إلمام أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي األحكام السلطانية ل) ١(
 .٦/٣٣٠ بمرص, وانظر املحرر لإلمام ابن عطية ١٩٦٦ – ١٣٨٦

 .١٢/٢٣٢صحيح مسلم برشح النووي ) ٢(
 .١٢/٢٣٤املرجع السابق ) ٣(
 .١٢٠٠ين األلباين حديث رقم  وخمترص صحيح مسلم للشيخ نارص الد١٢/٢٣١املرجع السابق ) ٤(
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إمامتهام, ألنه ال جيـوز أن يكـون لألمـة إمامـان يف وقـت واحـد, وإن شـذ قـوم 
  وحني خرج املسلمون عن هذا األصل, فتعددت اخلالفـة أو اإلمامـة)١(»فجوزوه

, وكـان ًفيهم إىل اثنتني أو ثالث أو أربع أو أكثر من ذلك, فكـان ضـعفهم مجيعـا
اخلالف, بل كانت احلروب بينهم مستعرة, حتى وصل األمر بيـنهم أن يـستعينوا 

 .بالكفار عىل بعضهم البعض
ولقد اجته بعض الفقهاء املعارصين إىل جواز تعدد الدول اإلسـالمية وتعـدد 

 من تعدد احلكومات يف بالد اإلسـالم, وقـد أفتـى الفقهـاء ال مانع«اإلمامة فقال 
 .)٢(»بجواز تعدد اإلمامة عند اتساع املد وتباعد األقطار

 كلمـة ؤ إباحة جتزوالصواب الناصع أن هذا من اخلطأ البني إذ اجلواز يقتيض
املسلمني وتشتت قوهتم وذهاب رحيهم, لكن إن كان القصد قبول الواقع وإقـرار 

 ما حتت يده, لنبذهم االجتامع والتوحد حتت راية إمام واحد, فهذا كل حاكم عىل
 .قبول للواقع ونفس األمر, وال يعني أنه أصل مقـر ثابت

 أن العربة بتحكيم رشع اهللا ولو تعـددت الـدول, مادامـت حتقـق :وقد يقال
يظـن « :, وتسري يف خطة واحـدة يقـول األسـتاذ عبـد القـادر عـودةً واحداًهدفا

 تقسيم العامل دار إسالم ودار حرب يقتيض أن تكون البالد اإلسـالمية البعض أن
كلها حتت حكم دولة واحدة والبالد األجنبية حتت حكم دولة واحدة وهو ظن ال 
أساس له من الواقع, فالنظريات اإلسالمية مل توضع عىل أساس أن تكون حمكومة 

 واإلسـالم يقتـيض بحكومة واحدة, إنام وضعت عىل أساس ما يقتضيه اإلسالم,
 ً واحــداً واحــدة يتجهــون اجتاهــاًأن يكــون املــسلمون يف كــل بقــاع األرض يــدا

وتسوسهم سياسة واحدة وأبسط الصور وأكفلها بتحقيق هذه الغاية أن تكون كل 
بالد اإلسالم حتت حكم دولة واحدة لكن ليست هذه هي الصورة الوحيدة التـي 

                                                            
 .٩األحكام السلطانية لإلمام املاوردي ) ١(
 .١٨١آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة الزحييل ) ٢(
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يق هذه األهداف مع قيام دول متعددة يف حتقق أهداف اإلسالم, إذ من املمكن حتق
 وتسري عىل سياسة واحدة, واإلسـالم ال ً واحداًدار اإلسالم ما دامت تتجه اجتاها

يتناىف مع نظام كنظام الواليات املتحدة, وال مع نظام كنظـام الواليـات القـائم يف 
ائم اآلن روسيا وال مع نظام كنظام الدومنيون اإلنجليزي وال يتناىف مع النظام الق

, فاملقصود من تقسيم العـامل إىل دار إسـالم ودار حـرب لـيس )١(»يف البالد العربية
 .جعل العامل حتت حكم دولتني أو وحدتني سياسيتني

 عـىل أصـل احلكـم ًهذا الكالم يصح يف حكم الواقع, والواقـع لـيس دلـيال
 القـول بـأن ًالرشعي خاصة إن خالف النـصوص, ويبعـد عـن الـصواب كثـريا

نظريات اإلسالمية مل توضع عىل أساس أن تكون حمكومة بحكومة واحدة, إنـام ال
فإن النظريـات يف اإلسـالم مبنيـة عـىل .  وضعت عىل أساس ما يقتضيه اإلسالم

 جيعل األصل هو تعدد اخللفاء والدول مع احتـاد ً واحداًالنصوص, وال نجد نصا
 وحكـام ,ًا واحـدًا إمامـاليد والسياسة الواحدة, وهذا يصح أن لو كان املقـصود

واليات إسالمية يأمترون بأمره وهذا ال يمنـع أن تعطـى هلـم الـصالحيات التـي 
حتقق مقاصد الرشع يف حفظ الدين والنفوس واألموال واألعـراض والعقــول, 

 فحينئذ ال بأس بنظام الواليات القائم يف هذا العرص
 يستقيم والنصوص لكن أن يكون لكل دولة إمامها, وصالحيته املطلقة, فال

وروح الرشيعة ومصاحلها ومقاصدها هذا من حيث األصل, لكن لو كان بحكم 
ضعف املسلمني وتوزع كلمتهم فهو مقبول وخري ال ريب من التحـاكم للقـوانني 

 .الوضعية
 
 

                                                            
 . بمرص١٩٦٣ − ١٣٨٣, الطبعة الثالثة , ١/٢٩٠الترشيع اجلنائي للشيخ عبد القادر عودة ) ١(
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 أبيض
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 املبحث العارش
 التحاكم والتحكيم للرضورة

كم املـسلمني إىل حمكمـة غـري إسـالمية, ال شك أن التحاكم حمرم إذا كان حتا
 لألدلة الرصحية السابقة, لكـن ً واحداًوكذا التحكيم بغري ضوابطه الرشعية  قوال

ل تدخله الرضورة فتغري حكمه إذ الرضورات تبيح املحظورات, الـرضورة إذا ه
كانت كلية قطعية بحيث يؤدي تفويـت التحكـيم فيهـا إىل مفاسـد يقينيـة تلحـق 

وتفوت مصالح يقينية كلية فإن األمر حيتمل النظر, وحينئذ يتقيد بحد باملسلمني, 
الرضورة, فإذا أمكن أن يكون القضاة كلهـم أو جلهـم مـسلمني فيجـب املـصري 

 .لذلك, وإذا اقتىض اشرتاك العدد األقل فكذلك
ويعمــل عــىل اســتخالص األحكــام غــري املعارضــة للنــصوص واملقاصــد 

هذا انتقاء وجود حمكمـة عـدل إسـالمية, وهـي واملصالح الرشعية ويشرتط قبل 
تنـشط لتـزاول  وً منفـذاً لكنها حتتاج إىل أن تكون واقعاًاآلن حمكمة مقرة إسالميا

  فال رضورة لرفع التحاكم إىل حمكمة العدل الدوليـة ًإن وجدت فعالـا فـامهـمه
 .أو غريها

ض املالكية ويمكن أن يستأنس للرضورة بام قاله بعض املالكية, فقد أجاز بع
كاإلمام اخلريش اشرتاط الكفار يف عقد املهادنة أن حيكموا بني املسلم وغري املسلم 
إذا دعت لذلك رضورة فيقول يف رشحـه ملـتن خليـل عنـد استعراضـه لـرشوط 

 ً وجيب أن خيلو عقدها من رشط فاسد وإال مل جيز كرشط بقاء مسلم أسريا:املهادنة
 خالية منهم, وأن حيكموا بني مـسلم وكـافر  وأن بأيدهيم, أو بقاء قرية للمسلمني

 . )١(, إال خلوف, فيجوز كل ما منعًيأخذوا منا ماال
                                                            

املستشار حممد املنياو, جملة أبحاث جممع الفقه اإلسالمي  عن بحث ٤٤٩, ٤٤٨ ص ٢اخلريش عىل متن خليل ج) ١(
 .٨٦١٤العدد التاسع 
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لم عـىل غـري املـسلم, فـإهنم  ملا يراه احلنفية من جواز شهادة غري املسًوإعامال
نه يصح إرشاك غري املسلم مع املسلم يف حكم بني املسلمني وغريهم, وينفذ إقالوا 

 . )١(غري املسلمني وحدهمما حيكم به عىل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 . عن البحث السابق٢٠١ ص ٢الفتاو اهلندية ج) ١(
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 املبحث احلادي عارش
 التحكيم بني املؤسسات املالية اإلسالمية

إن من مستجدات شأن التحكيم والتحاكم اليـوم انتـشار املعـامالت املاليـة 
, األمر الذي اقتىض الـدخول ً وعاملياً وإسالمياً حملياًاإلسالمية, وظهورها ظهورا

 وخارجيـة, وكـان مـن املـستقر يف سـالف وحـارض الـرشكات يف يف عقود حملية
  مرجعيـة املحكـم عنـد اخلـالف إىلالعالقات التعاقدية الـنص يف عقودهـا عـىل

, وكـذا ً واآلخر وطنيـاًاملحاكم األجنبية يف العقود التي يكون أحد أطرافها أجنبيا
يـة, ويـضاف إذا كان طرفا العقد وطنيني, وذلك يف العديد من صيغ العقود املحل

إىل ذلك أن صيغ العقود تكتب باللغة األجنبية إنجليزية أو فرنسية, األمـر الـذي 
جيعل تفسري النصوص إىل حماكم أهل تلك اللغـة, وأن نـتقن لغـتهم كـيام نـصوغ 

 .العقود بلغتهم القانونية
 ال يستجيب ً طارئاًوإن دخول عنرص املعاملة املالية اإلسالمية يعترب مستجدا

 إىل ً وحتكيامً ينبغي أال يستجيب ملثل هذه  العقود التي ترفع اخلالف حتاكامأو هكذا
ومن هنـا نـشأ .  تلك املحاكم أو إىل مراكز التحكيم وجتعل املرجعية إليهام مطلقة

 . , أو رفض القبول بهً أو كلياًاخلالف يف مد قبول الريض بام ريض به القوم نسبيا
ــضمني و ــداء أن ت ــسجل ابت ــود  وجيــب أن ن ــرشعية يف عق ــق ضــوابطه ال ف

البديل من التحكـيم أو , وملا يف ًاملؤسسات املالية اإلسالمية فرض وواجب رشعا
 اجلهات األجنبية من حرج بل خمالفة لرصيح نصوص الـرشع املانعـة التحاكم إىل

وأدلة ذلك نصوص .  غري رشع اهللا تبارك وتعاىل من التحاكم أو التحكيم إىلًقطعا
 .بياهنا وتفصيلهامتضافرة سبق 

ولقد كان النص يف عقود املؤسسات املالية اإلسالمية بادئ األمر اللجوء إىل 
 املحـاكم املحليـة بية, ويف أحسن األحـوال اللجـوء إىلالتحكيم أو املحاكم األجن
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والعذر فيـه الـرضورة مـع .  مراكز التحكيم العربيةحمل العقد, أو يف التحكيم إىل
كـان ينبغـي أن تنتهـي مـع إمكـان .  حالة اسـتثنائيةًمقبوالبدء النشأة, وكان هذا 

 .التحكيم وفق الضوابط الرشعية
 فـشو املعـامالت املاليـة زيد عىليوعىل الرغم من مرور أكثر من ربع قرن أو 

نه مازال العديد من املؤسسات املالية اإلسـالمية تـأيب أال إ ًملياا وعًاإلسالمية حمليا
ــد اخلــالف إىلتحكــالتحكــيم الــرشعي, وتفــضل ال  التحكــيم التجــاري يم عن

التقليدي, أو النص عىل التحاكم  إىل اجلهات األجنبية, حمتجني بأن ذلـك أحفـظ 
  مصادمة النصوص كام سبق يف أنه رصيح مع− حلقوق املسامهني واملودعني  وهذا

وطعن مبطن بالقـضاء املحـيل, وكـذا التحكـيم فإنـه , ً وقانوناً غري مسلم واقعا−
 .  وانتهاءًء قانوين بدءاإجرا

ثم إن رضورة التحاكم إىل املحاكم املحلية إليها أخف من تلك األجنبية, فإن 
يف القوانني املحلية متنفس ومساحة رشعية ال بأس هبا إذ غالب عقودهـا متوافقـة 

 .أو مطابقة لرشوط املعامالت املالية اإلسالمية مسامة أو مستجدة
  التحكيم األجنبي اكتفت بالنص عـىلحاكم أوواملؤسسات التي أبت إال الت

 أن ًلفة نصوص العقد ألحكـام الـرشيعة اإلسـالمية, وقـد غـدا معلومـااعدم خم
القايض األجنبي غري معني هبذا النص ألن أمامه قانون واجب التطبيـق, وتطبيـق 
الرشيعة يقتيض معرفة أحكامها عيل سبيل التفصيل, فكان وجود النص أو عدمـه 

 ما يتفق عليـه أطـراف ن هذا التحاكم فينص يف العقود عىلكان البد مسواء وإن 
 وهذا يمكن القايض من االلتزام بأحكام ً وما ال جيوز تفصيالًالعقد مما جيوز رشعا

 إلشـكال ًإال أن هـذا لـيس حـال. الرشيعة باعتبـار أن العقـد رشيعـة املتعاقـدين
 . يته الرشعية التحاكم, إذ العقد ال تنفك صحته عن ديباجته ومرجع

 سلم الـرضورة, فـال يلجـأ إليـه قبـل إمكـان وجيب وضع التحاكم يف أعىل
التحكيم,  وهاهنا إما أن املحكمون كلهم مسلمون فيصح التحكيم وفق رشوطه, 
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ما أن يكون املحكمون أغلبهم من املسلمني فيصح التحكيم ما دام وفق رشوطه إو
 . ورة  أو حاجة هي بمنزلتهاوإن كان احلكم ينسب للجميع, وإنام قبل رض

وأما إن كان املحكمون كلهم أو جلهم من غري املسلمني فـال يـصح احلكـم 
 ولو حكموا بام ال خيالف أحكام الرشع , ألن رشط املحكـم أن يكـون مـن ًرشعا

أهل الشهادة وقت التحكيم ووقت احلكم كام نص عليه احلنفية, وقالوا بناء عليـه 
 مسلم ألنه ليس من أهلها, ومثله ما نص عليه املالكية ال يصح حتكيم كافر يف حق

 وقد سلف −. ًمن اشرتاطهم يف املحكم أن يكون عدل شهادة أي بأن يكون مسلام
وباجلملة فكل من قال إن املحكمني حاكامن وليسا وكيلـني . − ًبيان ذلك تفصيال

لقـيم وهـو يقولون هبذا وهو قول مالك وأمحد يف رواية ورجحها ابن تيمية وابن ا
 اشـرتاط اإلسـالم يف املحكمـني ر للشافعي, وقد حكينا اإلمجاع عـىلالقول اآلخ

 .− وقد سبق بيانه −.طه يف القضاةالشرتا
 هذا وباهللا التوفيق
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