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لم���ا كان التحكي���ُم مس���ّرعًا لنفاذ األح���كام، كان جمع 

األح���كام الفقهية المتعلقة بالتحكيم تس���ريعًا لنفاذ 

التحكيم نفسه..

له���ذا جاء هذا البح���ث موردًا أحكام التحكيم بعش���رة 

مطال���ب: م���ن حك���م التحكي���م، وااللت���زام بش���رطه، 

واش���تراط التحكي���م ف���ي العق���د، وموق���ف القضاء، 

وعزل المحكم، وش���روطه، وما يمك���ن فيه التحكيم، 

ومن���ع ولي األمر القاضي من نظر قضية فيها ش���رط 

التحكيم، وموقف القانون من ذلك.
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مقدمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد:
فإن التحكيم من وسائل تسوية النزاعات التي هلا أمهية بالغة يف التخفيف عن 
اجله�از القضائي، وترسيع األحكام وإيصال احلقوق إىل أهلها، ويف هذا البحث 

إيراد ألهم أحكام التحكيم، لتكون تذكرة للمنتهي وتبرصة للمبتدي.
ويشمل البحث املطالب اآلتية:

املطلب األول: تعريف التحكيم والتمييز بينه وبني الصلح والقضاء
املطلب الثاين: حكم التحكيم

املطلب الثالث: حكم االلتزام برشط التحكيم
املطلب الرابع: اشرتاط التحكيم يف العقد، واالختالف يف تعيني املحكم

املطلب اخلامس: موقف القضاء من حكم املحكم 
م املطلب السادس: عزل املحكَّ
املطلب السابع: رشوط املحكم

املطلب الثامن: ما يمكن فيه التحكيم
املطلب التاسع: منع ويل األمر القايض من نظر قضية فيها رشط التحكيم

املطلب العارش: موقف القانون من نظر قضية فيها رشط التحكيم
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المطلب األول

 تعريف التحكيم والتمييز بينه وبين الصلح والقضاء

الّتحكيم يف الّلغة: مصدر حّكمه يف األمر والّشء، أي: جعله حكاًم، وفّوض 
احلكم إليه)1(.

ويف االصط�الح: الّتحكي�م: تولية اخلصم�ني حاكاًم حيكم بينه�ام)2(. ويف جمّلة 
األح�كام العدلّي�ة: الّتحكيم عبارة ع�ن اّتاذ اخلصمني حاك�اًم برضامها لفصل 
خصومته�ام ودعوامه�ا)3(. وهذا احلاكم يق�ال له: حكم بفتحت�ني، وحمّكم بضّم 

امليم، وفتح احلاء، وتشديد الكاف املفتوحة.
كام عرف التحكيم بأنه تولية املتخاصمني رجال أو أكثر باحلكم بينهام)4(.

ومن املعلوم أن إزالة النزاع تكون بعدة طرق هي الصلح والتحكيم والقضاء، 
وقد تقدم بياهنا يف التمهيد.

وأما يف القانون فتنقسم الطرق املالئمة أو املناسبة البديلة لفض املنازعات إىل 
عدة أقس�ام عىل أس�اس درجة التدخل من قبل الغري يف النزاع أو اخلالف ووفقًا 

لدرجة التدخل يف النزاع تنقسم إىل:
1-املفاوضات. 

2-الوساطة أو التوفيق. 
3-التحكيم. 

))) القامو�س املحيط – ر�سم حكم.
)2) البحر الرائق �سرح كنز الدقائق البن جنيم احلنفي 24/7.

))) جملة االأحكام العدلية – مادة 790).
)4) الق�ساء يف االإ�سالم ملحمد اأبو فار�س �س 57).



12

عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 

61 مة  |  العدد  76   |  محرم  1438هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

وكل طري�ق مما ذكر تتلف عن الطرق األخ�رى يف طبيعتها ومبادئها وآثارها 
فمث�اًل التحكي�م خيتلف عن الوس�اطة واملصاحلة فف�ي التحكيم يتف�ق الطرفان 
عىل حمكمني حلس�م النزاع أما يف الصلح فأطراف اخلصومة أنفس�هم حيسموهنا. 
والصل�ح يقتيض تنازاًل من اجلانبني عىل خالف التحكيم إذ املحكمون كالقضاة 

حيكمون باحلق لصاحبه)5(.

المطلب الثاني

 حكم التحكيم

الّتحكيم مرشوع بإمجاع العلامء)6(، ومستند اإلمجاع ما يأيت:
ً من  اماَ كاَ ً من أهِل�ه وحاَ اماَ كاَ ُثوا حاَ اقاَ بينه�ام فاْبعاَ 1-قول�ه تع�اىل: »وإْن ِخْفُتم ِش�قاَ
ِق اهلّلُ بينهام« )النس�اء: 35(. ق�ال القرطبّي )ت:  فِّ أهِله�ا، إْن ُيِري�دا إصالح�ًا ُيواَ

671ه�()7(: إّن هذه اآلية دليل إثبات الّتحكيم)8(.
2-أن رس�ول اهلّل - ص�ىل اهلل عليه وس�لم - ريض بتحكيم س�عد بن معاذ - 
ريض اهلل عن�ه -يف هي�ود بني قريظة، حني جنحوا إىل ذل�ك ورضوا بالّنزول عىل 
)5) تقيي���د الرج���وع للقوان���ن يف العقود واللجوء للتحكي���م اإلى الهيئات ال�س���رعية- للدكتور عبداحلميد 

البعلي �س 58-57.
))) قال ابن املنذر يف كتاب الإجماع ط دار طيبة 402) ه� �س 75: واأجمعوا على اأن ما ق�س���ى قا�س���ي غري 
قا����ض، جائ���ز اإذا كان مم���ا يج���وز. قال الإمام ابن تيمي���ة - رحمه اهلل - يف جمم���وع الفتاوى 28/ 254: 
»والقا�سي ا�سم لكل من ق�سى بني اثنني وحكم بينهما �سواء كان خليفة، اأو �سلطانا، اأو نائبا، اأو واليا، 
اأو كان من�س���وبا ليق�س���ي بال�س���رع اأو نائبا له، حتى من يحكم بني ال�س���بيان يف اخلطوط اإذا تخايروا، 

هكذا ذكر اأ�سحاب ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - وهو ظاهر«.
)7) هو حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي الأندل�سي، اأبو عبد اهلل، القرطبي: من 
كبار املف�سرين. �سالح متعبد من اأهل قرطبة. رحل اإلى ال�سرق وا�ستقر مبنية ابن خ�سيب )يف �سمايل 

اأ�سيوط، مب�سر( وتويف فيها �سنة )7)ه�.من كتبه “ اجلامع الأحكام القراآن االأعالم 22/5).
)8) اجلامع الأحكام القراآن 79/5).
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حكمه«)9(. 
3-أّن أبا رشيح هانئ بن يزيد - ريض اهلل عنه -ملّا وفد إىل رسول اهلّل - صىل 
اهلل عليه وس�لم - مع قومه، س�معهم يكّنونه بأيب احلكم. فقال له رس�ول اهلّل - 
م، وإلي�ه احُلْكُم، فلم تكّن�ى أبا احلكم؟  كاَ ص�ىل اهلل عليه وس�لم: إّن اهلّل ه�و احلاَ
فقال: إّن قومي إذا اختلفوا يف يشء أتوين، فحكمت بينهم، فريض كال الفريقني. 
فقال رس�ول اهلّل صىل اهلل عليه وس�لم: ما أحس�ن هذا. فام لك من الولد؟ قال: 
يل رشيح، ومس�لم، وعب�د اهلّل. قال: ف�ام أكربهم؟ قلت: رشيح. ق�ال: أنت أبو 

رشيح. ودعا له ولولده »)10(.
4-وق�د أمج�ع الصحابة عىل مرشوعي�ة التحكيم لورود ع�دة نزاعات أهنيت 

بطريق التحكيم فمن ذلك:
أ(ما رواه البيهقي عن إس�امعيل عن عام�ر قال كان بني عمر وأيب - ريض اهلل 
عنه�ام - خصوم�ة يف حائ�ط فقال عم�ر - ريض اهلل عنه -: بين�ي وبينك زيد بن 
ثابت. فانطلقا، فطرق عمر الباب، فعرف زيد صوته، ففتح الباب، فقال: يا أمري 

املؤمنني أال بعثت إيل حتى آتيك؟ فقال: يف بيته يؤتى احلكم)11(. 
ب(واختلف عمر مع رجل يف أمِر فرٍس اشرتاها عمر برشط الّسوم، فتحاكام 

إىل رشيح )ت: 78ه�(.

)9) رواه البخاري يف �سحيحه )الفتح )/5))(وم�سلم )�سرح النووي 2)/92).
)0))رواه اأبو داود يف م�س���نده 240/5 والن�س���ائي يف املجتبى )بحا�سية ال�سندي(99/8)، والبيهقي يف ال�سنن 
الكربى 0)/45)، و�س���ححه الألباين يف اإرواء الغليل:7/8)2 وح�س���نه ال�س���يخ عبدالقادر الأرناوؤوط يف 

تعليقه على جامع الأ�سول لبن الأثري )/)7).
))))رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى 0)/45)، ورواه البيهقي اأي�سا 0)/44) بزيادة من طريق ال�سعبي ومل 

يدرك عمر ول اأبي ر�سي اهلل عنهما، فهو مر�سل.
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ج(ك�ام حتاك�م عثامن وطلحة إىل جبري بن مطع�م - ريض اهلل عنهم - ومل يكن 
زيد وال رشيح )ت: 78ه�( وال جبري من القضاة. 

وقد وقع مثل ذلك جلمع من كبار الّصحابة، ومل ينكره أحد فكان إمجاعًا)12(.

المطلب الثالث

 حكم االلتزام بشرط التحكيم

بمعن�ى ه�ل يمكن ألح�د الطرفني الرجوع ع�ن حتكيم املحك�م؟ وقد ذهب 
الفقهاء يف لزوم عقد التحكيم إىل عدة أقوال بياهنا فيام يأيت:

الق�ول األول: لي�س ألحدمه�ا الّرجوع ول�و قبل بدء اخلصوم�ة، وإليه ذهب 
عبدامللك ابن املاجشون )ت: 212ه�( )13( من املالكية)14(.

الق�ول الثاين: ل�كّل واحد منهام الّرجوع ما مل تب�دأ اخلصومة أمام احلكم، فإن 
بدأت تعنّي عليهام امل�يّض فيها حّتى الّنهاية، وإليه ذهب أصبغ )ت:225ه�()15( 

من املالكية)16(.
القول الثالث: ال يش�رتط دوام رضا اخلصمني إىل حني صدور احلكم، بل لو 
أقاما البّينة عند احلكم، ثّم بدا ألحدمها أن يرجع عن الّتحكيم قبل احلكم. تعنّي 

)2)) البح���ر الرائ���ق 24/7، ال�س���رح ال�س���غري عل���ى اأقرب امل�س���الك اإلى مذه���ب الإمام مال���ك 98/4)، مغني 
املحتاج 78/4)، مطالب اأويل النهى )/)47.

)))) ه���و عب���د املل���ك ب���ن عبد العزيز بن عب���د اهلل التيمي بالولء اأب���و مروان ابن املاج�س���ون: فقيه مالكي 
ف�سيح، دارت عليه الفتيا يف زمانه، وعلى اأبيه قبله. تويف �سنة 2)2ه�. االأعالم 0/4)).

)4)) تب�سرة احلكام )/)).
)5))اأ�س���بغ بن الفرج بن �س���عيد بن نافع: فقيه من كبار املالكية مب�س���ر. قال ابن املاج�س���ون: ما اأخرجت 

م�سر مثل اأ�سبغ. وكان كاتب ابن وهب. تويف �سنة 225ه�. االأعالم )/))).
)))) تب�سرة احلكام )/)).
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عىل احلكم أن يقيض، وجاز حكمه. وإليه ذهب مجهور املالكية)17(.
الق�ول الراب�ع: ل�كّل من اخلصم�ني أن يرجع ع�ن الّتحكيم قب�ل الرّشوع يف 
احلك�م، ألنه ال يثبت إال برضاه، فأش�به ما لو رجع ع�ن التوكيل قبل الترصف، 
ف�إن رشع املحّك�م يف احلكم فليس له ذلك ألن�ه يؤدي إىل أن كل واحد منهام إذا 
�م م�ا ال يوافقه رجع فبط�ل املقصود به، وهو قول عند الش�افعية  كاَ رأى م�ن احلاَ

والوجه الراجح عند احلنابلة)18(.
القول اخلامس: ذهب احلنفّية)19(، وسحنون )ت: 240ه�( )20( من املالكّية)21( 
ومجهور الش�افعية)22(وهو وجه عند احلنابل�ة)23( إىل أّن لكّل خصم أن يرجع عن 

م.  الّتحكيم قبل صدور احلكم، فإن رجع كان يف ذلك عزل للمحكَّ
م إذا رشع يف احلكم، فإنه ال  كاَ والراج�ح واهلل أعلم الق�ول الرابع، وهو أن احلاَ
حيق ألي طرف أن يرجع عن التحكيم، لقوة مأخذه واتفاقه مع املقصد الرشعي 

ملرشوعية عقد التحكيم.
ويمك�ن لألط�راف أن يتفقوا عىل إس�قاط حق الرجوع من بداي�ة التحكيم، 

)7)) تب�سرة احلكام )/)).
)8)) الإن�ساف املطبوع بحا�سية املقنع وال�سرح الكبري 28/28).

)9)) البحر الرائق 7/)2.
)20) هو عبد ال�سالم بن �سعيد بن حبيب التنوخي، امللقب ب�سحنون: قا�ض، فقيه، انتهت اإليه ريا�سة العلم 
يف املغرب. كان زاهدا ل يهاب �س���لطانا يف حق يقوله. اأ�س���له �س���امي، من حم�ض، ومولده يف القريوان 
�سنة 0))ه�، وتويف �سنة 240ه�. روى » املدونة « يف فروع املالكية، عن عبد الرحمن بن قا�سم، عن الإمام 

مالك. االأعالم 5/4.
))2) تب�سرة احلكام )/)).
)22) مغني املحتاج 79/4).

))2) الإن�ساف املطبوع بحا�سية املقنع وال�سرح الكبري 28/28).
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فق�د نق�ل امل�رداوي احلنب�ي )ت: 885ه��()24( عن صاح�ب الرعاي�ة الكربى 
قوله: إن أش�هد عليهام بالرضا بحكمه قبل الدخول يف احلكم، فليس ألحدمها 

الرجوع)25(.
وأما بعد صدور احلكم فللفقهاء قوالن يف اإللزام بحكم احلكم:

الق�ول األول: فمذه�ب اجلمه�ور م�ن احلنفي�ة واملالكي�ة وه�و الراجح عند 
الش�افعية واحلنابلة أن حكم املحك�م الزم، ألن حكمه صادر عن والية رشعية 

كاملة عليهام، فحكمه كحكم القايض املوىل من جهة اإلمام.
القول الثاين: وذهب الش�افعية يف قول عندهم إىل أن حكم املحكم غري ملزم 
للخصوم، ألنه ملا اعترب رضامها يف ابتداء احلكم اعترب رضامها بلزوم حكمه)26(.

والراجح مذهب اجلمهور، وإليه ذهب املنظم السعودي.

المطلب الرابع

اشتراط التحكيم في العقد، واالختالف في تعيين المحكم

إذا اش�رُتط يف العق�د اللج�وء للتحكي�م عند حص�ول أي نزاع، ف�إن الرشط 
صحيح، وملزم، فقد نصت املادة العارشة من نظام التحكيم الس�عودي الصادر 
برق�م م 46 يف 1403/7/12 ه�� عىل م�ا ي�أيت: » وإذا كان بني اخلصوم رشط 

)24) هو علي بن �سليمان بن اأحمد املرداوي ثم الدم�سقي: فقيه حنبلي، من العلماء. ولد يف مردا )قرب 
نابل�ض( �سنة 7)8ه� وانتقل يف كربه اإلى دم�سق فتويف فيها �سنة 885 ه�. من كتبه »الإن�ساف يف معرفة 
الراج���ح م���ن اخلالف« ، و«التنقيح امل�س���بع يف حترير اأحكام املقنع« و«حترير املنقول« يف اأ�س���ول الفقه، 

و�سرح »التحبري يف �سرح التحرير« و«الدر املنتقى املجموع يف ت�سحيح اخلالف«. الأعالم 292/4.
)25) الإن�ساف املطبوع بحا�سية املقنع وال�سرح الكبري 28/28).

))2) حا�س���ية اب���ن عابدين على ال���در املحتار 429/5، منح اجلليل 54/4)، مغني املحتاج 79/4)، الإن�س���اف 
املطبوع بحا�سية املقنع وال�سرح الكبري 25/28).
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خ�اص بتعيني املحكم وكان ه�ذا الرشط مقبواًل رشعًا ونظامًا وجب العمل به، 
ف�إذا امتنع أحد اخلصوم عن تنفيذ هذا ال�رشط فإنه حيق لآلخر أن يتقدم للجهة 
القضائي�ة املختص�ة بنظر ه�ذه اخلصومة أصاًل طالب�ًا منها إل�زام خصمه بتعيني 
حكم من قبله وتقوم هذه اجلهة القضائية بالفصل يف هذا الطلب وتعيني املحكم 

إذا استمر اخلصم عىل رفضه، ويكون حكاًم هنائيًا غري قابل للتمييز أو الطعن«.

المطلب الخامس

موقف القضاء من حكم المحكم 

ق�د يرفض احلك�امن أو أحدمه�ا حكم املحك�م، فريفع إىل القض�اء، ويف هذه 
احلال: هل للقايض أن ينقض احلكم؟

ذه�ب احلنفية)27( والّش�افعّية)28( واحلنابل�ة)29( وقريب منهم املالكي�ة)30( إىل أّن 
الق�ايض إذا رف�ع إلي�ه حكم املحّك�م مل ينقضه إاّل ب�ام ينقض به قض�اء غريه من 

القضاة.
وأم�ا إذا رف�ع م�ن احلاك�م املحّكم من أط�راف الن�زاع، فقد ق�ال يف الفتاوى 
اهلندي�ة: »وإذا رف�ع حك�م احلاك�م املحكم إىل الق�ايض املوىل فالق�ايض ينظر يف 
حكمه فإن كان موافقا لرأيه نفذه وإن كان خمالفا لرأيه أبطله وإن كان مما خيتلف 
)27) قال يف فتح القدير 5/ 487: واإذا ُرِفَع اإلى القا�سي ُحْكُم حاكم ٍ اأم�ساه اإل اأن يخالف الكتاب اأو ال�سنة 

اأو الإجماع باأن يكون قوًل ل دليل عليه. 
)28) مغني املحتاج 79/4).
)29)ك�ساف القناع )/)0).

)0)) ذه���ب املالكّي���ة اإل���ى اأّن القا�س���ي ل ينق����ض حك���م املحّك���م اإّل اإذا كان ج���وراً بّين���اً اأو بخالف �س���اذ. نقله 
�س���احب الت���اج والإكلي���ل )/))) عن اب���ن العربي. واكتفي ابن فرحون يف تب�س���رة احل���كام )/)) بحال 

. اجلور البننِّ
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فيه الفقهاء«)31(. ومستند هذا القول إن حكم املحكم ال يلزم إال أطراف النزاع، 
فإذا احتاج إىل تنفيذ، والتنفيذ بيد القايض فإن له أن يبطله إن خالف مذهبه)32(.

المطلب السادس

م  عزل المحكَّ

ينعزل احلكم بأيٍّ من األسباب اآلتية:
1-الع�زل من أحد أطراف الن�زاع بالرشط املتقدم، فلكّل م�ن الّطرفني عزل 
املحّك�م قبل احلكم، إاّل إذا كان املحّكم قد وافق عليه القايض، فليس هلام عزله، 

ألّن القايض استخلفه)33(. 
2-عزل املحكم نفس�ه، قبل الرشوع يف نظ�ر الدعوى، وأما بعد الرشوع فيها 
فق�د رصح بع�ض الفقهاء م�ن املالكية بأنه ال حيق للحكم عزل نفس�ه بغري رضا 
اخلصم�ني إذا رشع يف نظ�ر الدع�وى التحكيمية، وذل�ك ألن حق اخلصمني قد 

م فليس له عزل نفسه بغري رضامها)34(. كاَ تعلق بوالية احلاَ
3-خروج املحكم عن أهلّية الّتحكيم )35(.

4-انته�اء الوق�ت املح�ّدد للّتحكي�م قب�ل صدور احلك�م )36(. فف�ي الفتاوى 

)))) الفتاوى الهندية )/98).
)2)) البحر الرائق 7/7).

)))) جملة االأحكام العدلية املادة 847).
)4)) املنه���ل الع���ذب ال�سل�س���بيل )/47)، 48) ع���ن الرقابة الق�س���ائية على التحكيم - د.نا�س���ر بن اإبراهيم 
املحيميد، مقدم لندوة ) ال�سلح والتحكيم ( التي تنظمها وزارة العدل ممثلة برئا�سة حماكم الطائف 

وذلك مبحافظة الطائف- يوم الثالثاء 5)/5/ 424)ه� - ن�سخة اإلكرتونية.
)5)) البحر الرائق 28/7. وانظر املو�سوعة الفقهية 0)/)24.

)))) املو�سوعة الفقهية 0)/)24.
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اهلندي�ة: »وإذا اصطلح�ا عىل حك�م حيكم بينهام يف يومه هذا أو جملس�ه هذا فهو 
جائز، وإن مىض ذلك اليوم وقام عن جملسه ذلك ال يبقى حكام«)37(.

5-ك�ام ينعزل املحكم بس�بب انتهاء موج�ب الدعوى التحكيمي�ة التي يتوىل 
نظرها، بانتهاء اخلصومة بصلح أو إبراء)38(.

6-ص�دور احلك�م، ألن املحك�م هن�ا كالق�ايض والق�ايض إذا ويل يف قضي�ة 
بخصوصها فإنه ينعزل بصدور احلكم فيها )39(.

المطلب السابع

 شروط المحكم

من أهم مسائل التحكيم؛ معرفة أهلية املحكم، ألنه ليس للخصمني أن يّتفقا 
ع�ىل حمّكم لي�س أهاًل للّتحكي�م)40(. وقد ذه�ب الفقه�اء إىل اجتاهني يف رشوط 

املحكم:
األول: أنه يش�رتط فيه ما يش�رتط يف القايض، واملقصود توافر األهلّية املطلقة 
للقضاء، وإليه ذهب مجاهري الفقهاء من أتباع األئمة األربعة)41(، إال أن الشافعية 

استثنوا التحكيم يف عقد النكاح فيصح ممن مل يكن جمتهدا)42(.
الث�اين: أن�ه ال يش�رتط يف املحكم أن جتتم�ع فيه رشوط الق�ايض، وإليه ذهب 

)7)) الفتاوى الهندية )/98).
)8))البحر الرائق 255/7.

)9))البحر الرائق 27/7، 28.
)40) البحر الرائق 24/7.

))4) البحر الرائق 24/7، مواهب اجلليل )/2))، مغني املحتاج 78/4)، الكايف )/))4.
)42) مغني املحتاج 7/4)).
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بعض الشافعية وهو قول عند احلنابلة. وهو قول أكثر املالكية)43(. 
وب�ه قال ابن ح�زم )ت: 456ه�( يف حال عدم وجود القايض الرشعي املعني 
م�ن اخلليف�ة، فقد ق�ال: » وال جيوز احلك�م إال ممن واله اإلمام الق�ريش الواجبة 
طاعت�ه ف�إن مل يقدر عىل ذلك فكل م�ن أنفذ حقا فهو نافذ وم�ن أنفذ باطال فهو 
م�ردود«، ويس�تدل عىل ذل�ك بقوله: » ف�إذا مل يقدر عىل ذلك ف�اهلل تعاىل يقول: 
)كون�وا قوامني بالقس�ط( وقال تعاىل: )اعدلوا هو أق�رب للتقوى( وهذا عموم 

لكل مسلم«)44(.
وق�ال اإلم�ام اب�ن تيمية )ت: 782ه��( - رمحه اهلل -: » الع�رش صفات التي 

ذكرها يف املحرر يف القايض ال تشرتط فيمن حيكم اخلصامن فيحكم بينهام«)45(.
ق�ال س�ليامن بن خلف أب�و الولي�د الباج�ي )ت: 474ه�()46( يف ذكر س�بب 
اخل�الف: »وأص�ل هذا كله أن م�ن جعله من ب�اب الوكالة مل يراع فيه ش�يئا من 
ذلك إذا مل يكن ذاهب العقل، ومن جعله من باب الوالية يف حكم خاص مل جيز 

فيه إال من قدمنا وصفه قبل هذا ممن اجتمعت فيه صفات احلكم«)47(.
كم الذي حيكم بني خصوم أحدهم  وقد اتفق الفقهاء عىل رشوط جيب توافرها يف احلاَ

كم مسلام مكلفا عدال. وفيام يأيت أهم مسائل اخلالف. مسلم، وهي أن يكون احلاَ

))4)حا�س���ية ابن عابدين )/48)، وتب�س���رة احلكام )/))، واأدب القا�س���ي للماوردي 80/2)، ونهاية املحتاج 
.242/8

)44) املحلى 5/9)4 م�ساألة 807).

)45) الختيارات للبعلي �ض ))).
))4)�س���ليمان ب���ن خل���ف بن �س���عد التجيب���ي القرطبي، اأب���و الوليد الباج���ي: فقيه مالكي كب���ري، من رجال 
احلديث. اأ�س���له من بطليو�ض ومولده يف باجة بالأندل�ض �س���نة )40ه�. وتويف باملرية �س���نة 474ه�، من 

اأ�سهر كتبه املنتقى يف �سرح موطاأ الإمام مالك، واإحكام الف�سول، يف اأحكام الأ�سول. الأعالم 25/2).
)47)املنتقى 228/5.
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الفرع األول: اشتراط كون المحّكم مسلمًا

يكث�ر يف العقود أن يذكر رشط التحكيم يف غرفة التجارة بباريس، وليس هلذا 
الرشط وجه رشعي، فهو رشط باطل، فقد قال احلنفية: لو حكم غري املسلم بني 

مسلمني، فأجازا حكمه، مل جيز، كام لو حّكامه يف االبتداء)48(.
وق�ال املالكية: فأم�ا صفة من حيكم ف�أن يكون رجال حرا مس�لام بالغا عاقال 
عدال رش�يدا قال س�حنون )ت: 240ه�( يف املجموعة وكتاب ابنه: » لو حكام 
مسخوطا أو امرأة أو مكاتبا أو عبدا أو كافرا فحكم بينهام فحكمه باطل... وإن 

أصابوا احلكم مل جيز حكمهم)49(.
وق�ال أمحد القليويب )ت: 1069ه�()50( من الش�افعية: قوله: ) وبرشط أهلية 
القض�اء( أي غري االجتهاد فال جيوز حتكيم أعمى وال أصم وال امرأة وال خنثى 

وال رقيق، وال كافر ولو يف خصم كافر)51(.
مسألة:

 إذا كان طرفا النزاع غري مسلمني، واشرتطا حتكيم شخص غري مسلم
هذه املسألة مبنية عىل أن رشوط املحكم هي رشوط القايض.

وق�د انف�رد احلنفي�ة بالق�ول بجواز تقلي�د الكافر القض�اء بني أه�ل دينه ففي 
الفتاوى اهلندية: » املراد من عدم جواز حتكيم الذمي أن لو كان الذمي حكام بني 
املس�لمني، أما لو كان الذمي حكام فيام بني الذميني فإنه جيوز. وذكر يف املبس�وط 

)48) البحر الرائق 24/7.
)49)املنتقى 228/5.

)50)  هو اأحمد بن اأحمد بن �س���المة، اأبو العبا�ض، �س���هاب الدين القليوبي: فقيه متاأدب، من اأهل قليوب 
)يف م�سر( له حوا�ض و�سروح ور�سائل، وتويف �سنة 9)0)ه�. االأعالم )/92.

))5)حا�سيتي قليوبي وعمرية 298/4.
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وإن حك�م الذم�ي بني أهل الذمة جاز ؛ ألنه أهل الش�هادة ب�ني أهل الذمة دون 
املس�لمني ويكون تراضيهام عليه يف حقهام كتقليد الس�لطان إياه وتقليد حكومة 
الذم�ي ليحك�م بني أه�ل الذمة صحيح وتقلي�ده بأن حيكم بني املس�لمني باطل 

وكذلك التحكيم«)52(، واحتجوا بام يأيت:
1-جواز شهادة أهل الّذمة بعضهم عىل بعض.

2-وألنه ملا جازت واليتهم يف املناكح جازت يف األحكام. 
3-واعتبارًا بالعرف اجلاري يف تقليدهم.

وأما اجلمهور القائلني بأن التحكيم والية فاشرتطوا أن يكون القايض مسلام، 
ألن القضاء والية، وال جيوز تولية الكافر بإطالق)53(. 

وأم�ا من قال م�ن العلامء بأن التحكيم أش�به بالوكالة، ف�ريد عليهم أمر آخر، 
وهو أن الكافر غري ثقة، ويبعد أن يكون حتكيمه مستندًا إىل األحكام الرشعية.

الفرع الثاني: اشتراط الذكورة في المحكم

أجاز احلنفية قضاء املرأة فمن باب أوىل جيوز حتكيمها، وال مانع عندهم من جواز 
حتكيم املرأة لصالحيتها للقضاء)54(. وهو خمتص فيام عدا احلدود والقصاص. ألن 

املرأة تصلح شاهدة فيام سوى احلدود والقصاص، فتصلح حكام)55(. 
وأجاز أصبغ )ت:225ه�( وأش�هب )ت: 204ه�()56( من املالكية أن تكون 

)52) الفتاوى الهندية )/97).
))5)حا�سية ابن عابدين 54/5)، تب�سرة احلكام )/)2، اأ�سنى املطالب 277/4، ك�ساف القناع )/285.

)54) البحر الرائق 7/)2.
)55) الفتاوى الهندية )/98).

))5)اأ�سهب بن عبد العزيز بن داود القي�سي العامري اجلعدي، اأبو عمرو: فقيه الديار امل�سرية يف ع�سره، 
كان �ساحب االمام مالك. ولد �سنة 45)ه� وتويف مب�سر �سنة 204ه�. االأعالم )/))).
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مة مع كوهنم منعوا أن تكون قاضية)57(، وكأهنم نظروا إىل كون التحكيم  املرأة حمكَّ
أقرب إىل الوكالة منه إىل القضاء.

وأم�ا الش�افعية فيمنعون أن تك�ون املرأة حكام)58(، ألن والي�ة التحكيم والية 
قضائي�ة، والق�ايض ال يكون إال رجال. حلديث أيب بكرة مرفوعا: »لن يفلح قوم 

ولوا أمرهم امرأة«)59(.
م  وأما احلنابلة، فقد ذكروا رشوط احلكم، ومل أجد من اشرتط أن يكون املحكَّ
ذك�رًا، ق�ال ابن قدام�ة )ت: 620ه�( يف تقري�ر صحة حتكيم احلك�م: » إذا كان 
مس�لام حرا بالغا عاقال م�ن أهل االجتهاد«، وقال يف اإلنص�اف:« ومن رشطه: 
أن يك�ون عدال. ومل يذك�ره املصنف هنا، وال يف الرعاي�ة الصغرى، واحلاويني، 
واهلداي�ة، واملذه�ب، وغريهم. وق�ال يف البلغ�ة: يعترب في�ه رشوط القايض إال 

البرص«)60(. وعىل قول صاحب البلغة يشرتط يف املحكم أن يكون ذكرًا.

م الفرع الثالث: اشتراط عدالة المحكَّ

ذهب احلنفية إىل عدم جواز حتكيم الفاس�ق، فإن حكم فإن حكمه صحيح ال 
ينق�ض إال بام ينقض به حكم القايض. ق�ال يف الفتاوى اهلندية: وال جيوز حتكيم 
الكاف�ر والعبد والذم�ي واملحدود يف القذف والفاس�ق والصبي، والفاس�ق إذا 

حكم جيب أن جيوز عندنا)61(. 

)57)تب�سرة احلكام )/))، وال�سرح الكبري للدردير 4/))).
)58)حا�سيتي قليوبي وعمرية 298/4.

)59)  تقدم تخريجه �ض )).
)0)) الإن�ساف 40/4) – طبعة دار اإحياء الرتاث العربي.

)))) الفتاوى الهندية )/97).



12

عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 

73 مة  |  العدد  76   |  محرم  1438هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

وق�ال عم�ر ب�ن عبدالعزيز اب�ن م�ازه )ت: 536ه��()62(: » ال يقلد الفاس�ق 
م الفاس�ق، وهو مع  كَّ د يصري قاضيا، فكذا هنا: األوىل أن ال حُياَ القض�اء، وإذا ُقلِّ

هذا إذا حكامه وحكم بينهام نفذ حكمه فيام بينهام«)63(.
وأج�از أصب�غ )ت:225ه�( وأش�هب )ت: 204ه�( من املالكي�ة أن يكون 
الفاس�ق حك�اًم، ومن�ع منه م�ن املالكية مط�رف وعبدامللك بن املاجش�ون )ت: 

212ه�(، وهو قول أكثر املالكية)64(.
وأما الشافعية واحلنابلة فيمنعون حتكيم الفاسق بإطالق، كام تقدم النقل عنهم 

يف وجوب توافر رشوط القايض يف املحكم.

الفرع الرابع: اشتراط االجتهاد للمحكم

اشرتط اجلمهور االجتهاد يف القايض، إال أهنم صححوا قضاء املقلد وأسموه: 
قايض الرضورة، وأما مع وجود املجتهد فال يصح تولية غري املجتهد بحال. 

وأما املحّكم فقد اختلف أهل العلم يف اشرتاط كونه فقيها جمتهدا عىل أقوال:
األول: اشرتاط كونه فقيها جمتهدا، وهو قول الشافعية واملازري )ت: 536ه�( 
م�ن املالكية)65(، وقال س�ليامن اجلمل )ت: 1204ه��()66(: ) قوله أهال للقضاء ( 
)2))عم���ر ب���ن عب���د العزيز ب���ن عمر بن مازه، اأب���و حممد، برهان الئمة، ح�س���ام الدين، املعروف بال�س���در 
ال�س���هيد: من اأكابر احلنفية، من اأهل خرا�س���ان. ولد �سنة )48ه� وقتل ب�سمرقند ودفن يف بخارى �سنة 

))5ه�. من كتبه: �سرح اأدب القا�سي للخ�ساف، وبع�ض الفتاوى املجموعة. الأعالم 5/)5.
)))) �سرح ابن مازه على اأدب القا�سي للخ�ساف 4/)) عن عقد التحكيم للدوري �ض 98).

)4))ال�سرح الكبري للدردير 4/)))، تب�سرة احلكام )/)).

)5)) تب�سرة احلكام )/))، مغني املحتاج 78/4). 
)))) هو �س���ليمان بن عمر بن من�س���ور العجيلي الأزهري، املعروف باجلمل: فا�س���ل من اأهل منية عجيل 
)اإحدى قرى الغربية مب�س���ر( انتقل اإلى القاهرة. وتويف �س���نة 204)ه�. له موؤلفات، منها: الفتوحات 
الإلهي���ة، حا�س���ية عل���ى تف�س���ري اجلالل���ني، واملواهب املحمدية ب�س���رح ال�س���مائل الرتمذي���ة، وفتوحات 

الوهاب- حا�سية على �سرح املنهج، يف فقه ال�سافعية. الأعالم )/))).
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وه�و املجته�د برشطه، وق�ال الزركش امل�راد األهلي�ة املطلقة ال بالنس�بة لتلك 
احلادثة فقط قال ونقل يف الذخائر االتفاق عىل ذلك من املجوزين للتحكيم«)67(. 
وهذا مع وجود القضاء الرشعي، فإن عدم القايض الرشعي، فال يش�رتط أن يكون 
املحكم من أهل االجتهاد عند الش�افعية، ألنه يكون كق�ايض الرضورة. قال القليويب 
)ت: 1069ه�( من الشافعية: » )وبرشط أهلية القضاء وقيل جيوز برشط عدم وجود 
ق�اض بالبل�د( هو املعتمد ولو لغ�ري األهل فيمتنع حتكيم غري األه�ل، مع عدم وجود 
قايض الرضورة إال إن كان يأخذ ماال له وقع بحيث يرض حال الغارم فيجوز التحكيم، 

وإن كان القايض جمتهدا وهذا ما قاله شيخنا فهام من كالم شيخنا الرمي«)68(.
الث�اين: اش�رتاط االجتهاد أو س�ؤال أهل االجته�اد، وهو ما يفه�م من كالم 
احلنفي�ة، فف�ي الفتاوى اهلندي�ة:« وإذا اصطلح�ا عىل حكم حيك�م بينهام عىل أن 
يس�أل فالن�ا الفقيه ثم حيكم بينهام جاز. وك�ذا إذا اصطلحا عىل حكم بينهام عىل 

أن يسأل الفقهاء ثم حيكم بينهام بام أمجعوا عليه جاز«)69(.
وه�و قول عي بن حممد اللخمي )ت: 478ه��()70( من املالكية، فقد نقل عنه 
اب�ن فرحون )ت: 799ه�( أن�ه قال:» إنام جيوز التحكي�م إذا كان املحكم عدال 
من أهل االجتهاد أو عاميا واسرتشد العلامء فإن حكم ومل يسرتشد رد وإن وافق 

قول قائل؛ ألن ذلك تاطر منهام«)71(.
)7)) حا�سية اجلمل 9/5)).

)8))حا�سيتي قليوبي وعمرية 298/4.

)9)) الفتاوى الهندية )/97).
)70) هو علي بن حممد الربعي، اأبو احل�سن، املعروف باللخمي: فقيه مالكي، له معرفة بالأدب واحلديث، 
قريواين الأ�سل. نزل �سفاق�ض وتويف بها �سنة 478ه�. �سنف كتبا مفيدة، من اأح�سنها تعليق كبري على 

املدونة يف فقه املالكية، �سماه » التب�سرة » اأورد فيه اآراء خرج بها عن املذهب. الأعالم 28/4).
))7) تب�سرة احلكام )/)).
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ووج�ه ذلك: أنه إن س�أل اجلاه�ل عاملا ف�أراه وجه احلق، فحكم ب�ه، مل يكن 
حكم جاهل)72(. 

الثالث: أن يكون فقيها يف تلك املس�ألة التي س�يحكم فيها، قال عي بن حممد 
املاوردي الشافعي )ت: 450ه�()73(: يشرتط العلم بتلك املسألة فقط)74(.

وه�و قول احلنابل�ة، قال يف الرشح الكبري:» ويعترب م�ن الفقه ما يتعلق به هذا 
احلك�م مم�ا جيوز فيه ويعت�رب له وجيوز ذل�ك وال حيتاج أن يك�ون جمتهدا يف مجيع 
األح�كام الت�ي ال تعلق هلا هبذا وقد حكم س�عد بن معاذ ومل يثب�ت أنه كان عاملا 

بجميع األحكام«)75(.
والراجح – واهلل أعلم – القول الثالث، لقوة االستدالل بقصة سعد بن معاذ 

- ريض اهلل عنه -.

الفرع الخامس: حكم ما إذا تعدد المحّكمون، وأحدهم ال تنطبق فيه 

الشروط الشرعية

ق�ال حممود ب�ن أمحد ابن مازه )ت: 616ه�()76( يف املحيط الربهاين: املس�لامن 
)72) ال�سرح الكبري للدردير 4/))).

))7) ه���و عل���ي بن حممد حبيب، اأبو احل�س���ن املاوردي: من العلماء اأ�س���حاب الت�س���انيف الكثرية النافعة. 
ول���د يف الب�س���رة �س���نة 4))ه���� ، وتويف �س���نة 450ه� ببغ���داد. من كتب���ه » اأدب الدنيا والدي���ن » و« الأحكام 
ال�س���لطانية »والنكت والعيون » يف تف�س���ر القراآن، و« احلاوي« يف فقه ال�س���افعية، و« ن�سيحة امللوك » و« 

ت�سهيل النظر » يف �سيا�سة احلكومات. الأعالم 27/4).
)74)نقله اجلمل يف حا�سيته 9/5)) عن �سرح القا�سي املاوردي للحاوي.

)75)ال�سرح الكبري مع املغني 0)/)42.
))7)حممود بن اأحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري املرغينانى، برهان الدين: من اأكابر فقهاء 
احلنفية. عده ابن كمال با�سا من املجتهدين يف امل�سائل. وهو من بيت علم عظيم يف بالده. ولد مبرغينان 
)من بالد ما وراء النهر) �س���نة )55ه� وتويف ببخارى �س���نة )))ه�. من كتبه )ذخرية الفتاوى(، و)املحيط 
الربه���اين(، وه���و م���ن اأو�س���ع م���ا كت���ب يف الفقه، وق���د طبع طبعت���ني، وحق���ق يف املعهد العايل للق�س���اء يف 

اأطروحات علمية. وله )تتمة الفتاوى( و)الواقعات( و)الطريقة الربهانية(. الأعالم 7/))).
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إذا حكام حرا وعبدا بينهام مل جيز، ألن العبد ال يصلح حكام، فخرج هو من البني، 
وبقي احلر منفردا، ومها ما رضيا برأي املنفرد)77(. 

المطلب الثامن

 ما يمكن فيه التحكيم

ذهب احلنفية إىل أن احلدود والقصاص واللعان والدية ال جيوز فيها التحكيم، 
ومستندهم ما يأيت:

ض كالوكيل. 1-ألن التحكيم تفويض، ال يصح فيام ال يملكه املفوِّ
م بمنزلة املصلح، وال جيوز استيفاء القصاص واحلد بالصلح. 2-وألن املحكَّ

3-وألن احلدود تدرأ بالشبهات)78(.
وأّما املالكّية، فإّن الّتحكيم عندهم جائز إاّل يف ثالثة عرش موضعًا هي: الّرشد، 
وضّده، والوصّية، واحُلُبس )الوقف(، وأمر الغائب، والّنسب، والوالء، واحلّد، 
والقصاص، ومال اليتيم، والّط�الق، والعتق، والّلعان)79(. وقد وضع ابن عرفة 
)ت: 1230ه��()80( ح�ّدًا ملا جيوز فيه الّتحكيم. فق�ال: ظاهر الّروايات أّنه جيوز 

)77) عن الفتاوى الهندية )/97).
)78)حا�س���ية اب���ن عابدي���ن 429/5، منح اجلليل 54/4)، مغني املحتاج 87/4)، الإن�س���اف املطبوع بحا�س���ية 

املقنع وال�سرح الكبري 28/)2).
)79) حا�سية الد�سوقي 4/))).

)80)  هو حممد بن اأحمد بن عرفة الد�س���وقي املالكي: من علماء العربية وفقه املالكية. من اأهل د�س���وق 
)مب�س���ر( تعل���م واأق���ام وت���ويف بالقاه���رة �س���نة 0)2)ه�. وكان م���ن املدر�س���ني يف الأزهر. له كت���ب، منها: 
احلدود الفقهية - يف فقه الإمام مالك، وحا�س���ية على مغني اللبيب، وحا�س���ية على ال�سعد التفتازاين، 
وحا�س���ية على ال�س���رح الكبري على خمت�سر خليل، وحا�سية على �س���رح ال�سنو�سي ملقدمته اأم الرباهني. 

االأعالم )/7).
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الّتحكيم فيام يصّح ألحدمها ترك حّقه فيه)81(. 
وأّم�ا الّش�افعّية فإّن الّتحكي�م عندهم ال جيوز يف الن�كاح واللعان والقصاص 

وحدود اهلّل تعاىل. وأجاز ذلك الرشبيني )ت: 977ه� ( )82(.
وأّم�ا احلنابلة: فقد اختلفوا فيام جيوز فيه الّتحكيم. ففي ظاهر كالم أمحد )ت: 
241ه�( أّن الّتحكيم جيوز يف كّل ما يمكن أن يعرض عىل القايض من خصومات، 
ك�ام قال أب�و اخلّطاب )ت: 510ه�( ، يس�توي يف ذلك امل�ال والقصاص واحلّد 
والّنكاح والّلعان وغريها، حّتى مع وجود قاض، ألّنه كالقايض وال فرق. وهو 
املرج�ح عند احلنابل�ة)83(، وهو قول فريق من الش�افعية. ألن من صح حكمه يف 

حكم من األحكام صح يف باقيها، كالقايض الذي واله اإلمام.
 وق�ال الق�ايض حممد بن احلس�ني أبو يع�ىل الف�راء )ت: 458ه��()84( بجواز 
الّتحكي�م يف األم�وال خاّص�ًة. وأّم�ا الّن�كاح والقص�اص واحلّد فال جي�وز فيها 
الّتحكيم، ألهّنا مبنّية عىل االحتياط، فال بّد من عرضها عىل القضاء للحكم)85(. 
فيظهر مما تقدم اتفاق الفقهاء عىل جواز التحكيم يف األموال، وإنام اخلالف يف 

))8)التاج والإكليل ملخت�سر خليل بهام�ض مواهب اجلليل )/2)).
)82) مغني املحتاج 79/4).

))8) معونة اأويل النهى البن النجار 49/9، الفروع –حتقيق الرتكي ))/29)، الإن�ساف املطبوع بحا�سية 
املقنع وال�سرح الكبري 28/)2).

)84)  هو حممد بن احل�س���ني بن حممد بن خلف ابن الفراء، اأبو يعلى: عامل ع�س���ره يف ال�س���ول والفروع 
واأنواع الفنون. من اأهل بغداد. ولد �سنة 80)ه� و ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العبا�سيني. ووله 
القائ���م ق�س���اء دار اخلالف���ة واحل���رمي، وحران وحل���وان، وكان قد امتنع، وا�س���رتط اأن ل يح�س���ر اأيام 
املواكب، ول يخرج يف ال�س���تقبالت ول يق�س���د دار ال�س���لطان، فقبل القائم �س���رطه. وتويف �سنة 458ه�. 
له ت�س���انيف كثرية، منها: الإميان، والأحكام ال�س���لطانية، والكفاية يف اأ�س���ول، واأحكام القراآن، وعيون 
امل�س���ائل، واأرب���ع مقدمات يف اأ�س���ول الديان���ات، وتربئة معاوية، والعدة- يف اأ�س���ول الفق���ه، ومقدمة يف 

الأدب، وكتاب الطب، وكتاب اللبا�ض، واملجرد على مذهب الإمام اأحمد. الأعالم )/99.
)85) املغني وال�سرح الكبري ))/)48 – 484، الكايف لبن قدامة ط املكتب الإ�سالمي 4 / ))4.
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التحكيم يف غري األموال.

المطلب التاسع

 منع ولي األمر القاضي من نظر قضية فيها شرط التحكيم

إذا من�ع ويل األم�ر الق�ايض م�ن نظ�ر قضي�ة يك�ون ب�ني أطرافها اتف�اق عىل 
التحكيم فيام لو حصل خالف، فإن عىل القايض أن يمتثل أمراَ ويل األمر، وحتال 

إىل التحكيم حسب االتفاق املسبق)86(.

المطلب العاشر

 موقف القانون التجاري من نظر قضية فيها شرط التحكيم

نص�ت املادة احلادية والس�بعني م�ن القان�ون التجاري املرصي الصادر س�نة 
1999م ع�ىل م�ا يأيت:» جيوز يف امل�واد التجارية االتفاق ع�ي التحكيم قبل قيام 

النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف القوانني اخلاصة«.
ويف ذلك تفيف عىل اجلهات القضائية، وإعامل لسلطان اإلرادة، ومبدأ إعامل 

الرشوط التي ال تالف الرشع.
واهلل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.

))8) �سلطة ويل الأمر يف تقييد �سلطة القا�سي �ض 4)).


