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 شكر وتقدير
ا ١تن أبدع الكوف على غَت سبق مثاؿ  كشكرا ١تن أكدع فيو ما فيو من عرب كأفعاؿ ، كثناء على ، ٛتدن

من علم ابلقلم ، علم اإلنساف مامل يعلم ، كصبلة كسبلمنا على سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كمن 
 .  اىتدل هبديو

يتقدـ الباحث بعد شكره إىل كل من كاف سبيبلن يف إ٘تاـ ىذه الدراسة ، كاعًتافنا ابلفضل 
 شارؾاألستاذ ا١ت مشرؼ على ىذا البحث سعادةللالتقدير ك  كاٞتميل إىل أىلو فإنٍت أخص ابلشكر

وؿ ، الذم أعطاين من كقتو كجهده كعلمٍت الشيء الكثَت للوصصبلح عبد التواب سعداكم /الدكتور
 يف عمره كأحسن عملو .  هللا فجزاه هللا عٍت خَت اٞتزاء كأمد، هبذا العمل إىل ا١تستول العلمي البلئق 

كيبقى عظيم شكرم كامتناين لكل من قدموا يل كل العوف كالتأييد كالتشجيع إل٧تاز ىذا 
 العمل فجزاىم هللا عٍت خَت اٞتزاء . 

عمالنا خالصة لوجهو  الكرًن إنو كيل ذلك كالقادر كختامنا أسأؿ هللا العلي القدير أف جيعل  أ
 .عليو 

 .كهللا كىل التوفيق  ،،،
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 االىداء

 ىذا ليخرج الليايل كسهركا أجلي من ضحوا الذين سوء كل من هللا حفظهم كأبنائي كبنايت زكجيت ىلإ
 . النور إىل البحث

 . أجلي من الليايل كاكسهر  صغَتا ربياين اللذاف هللا ارٛتهم ككالدم كالديت إىل

 . خاصة الفلسطينية الثورة كشهداء عامة العربية األمة شهداء إىل

 . ٚتيعان  أسرىم هللا فك ، كالغزاة االحتبلؿ سجوف يف كا١تعتقلُت األسرل إىل

 كفقهم هللا هنج ٖتكيم إىل يسعوف الذين العلم كطبلب الفقو كرجاؿ كاحملكمُت القضاة كل إىل
 . ٢تذا ٚتعان  هللا

 .الباطل كابطاؿ اٟتق إلظهار الشريعة أحكاـ على التعرؼ إىل ا١تتشوقُت إىل

 ١تا يوفقنا كأف العمل ىذا منا تقبلي أف كتعاىل سبحانو هللا سائبلن  ا١تتواضع اٞتهد ىذا أىدم
 .اآلخرة كثواب الدنيا خَت فيو
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 ملخص البحث
 آلو كعلى كسلم علو هللا صلى دمحم سيدان رسلُتا١ت أشرؼ على كالسبلـ كالصبلة العا١تُت رب هلل اٟتمد

 على أعانٍت الذم كتعاىل سبحانو هللا من بتوفيق الدين يـو إىل كهنجو دربو على سار كمن كصحبو
 القانوف ك اإلسبلمية الشريعة ضوء يف الودم التحكيم إجراءات ك ضوابط:  بعنواف البحث ىذا ا٘تاـ

 كدكيل ٤تلي قانوف من الوضعية القوانُت إىل ابإلضافة لشرعيةا األحكاـ تبُت الرسالة فهذه الوضعي
 اب٠تَت لينعموا الناس بُت كمعامبلتو االنساف ٟتياة القصول الضركرة غاية يف الشرعي اٟتكم أف لتبُت
 الشريعة ظل يف كاالقتصادية كاالنسانية االجتماعية حقوقو على ْتفاظو ابجملتمع كالسبلـ كاحملبة

 . االرض على كتعاىل سبحانو هللا شرع كتطبيق تنفيذ على اٟتكومات بو تقـو كما ءالغرا االسبلمية
 يف مشركعيتو كأدلة كاصطبلحان  لغة التحكيم اآلتية تعريف احملتوايت على البحث ىذا تضمن كقد

 ا١تتعلقة كأركانو التحكيم شركط -. االسبلمي كابلفقو كسلم عليو هللا صلى دمحم نبينا كسنة هللا كتاب
 من الواجبة كشركطها التحكيم ٞتاف تشكيل. البحث ىذا يف كرد كما كاحملكم احملتكمُت بشركط
 تناكلنا. ذلك يف الفقهاء كآراء للمحكمُت احملكم حكم لزـك مع التحكيم فيها جيوز الذم اٟتقوؽ

 يف تناكلناه ما ىذا. السلمية ابلطرؽ اٟتركب كاهناء الزكجُت بُت للتفريق التحكيم تطبيقات أبرز أيضان 
 يف الفلسطيٍت كالقضاء القانوف يف التحكيم تناكلنا الوضعي القانوف ٓتصوص أما الشريعة جانب
 خبلؿ من العربية األرض اسًتداد عن تكلمنا الدكيل التحكيم ٓتصوص كأما التحكيم كحجية الصلح
 . ئجكنتا كتوصيات خا٘تة الرسالة ٢تذ كجعلت. ا١تتحدة لؤلمم العاـ الدكيل القانوف
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ABSTRACT 
Praise be to Allah and peace and blessings be upon His messengers prophet Mohammed 

prayed God perhaps him and his family and companions and walked on his path and his 

approach to the Day of Judgment the grace of God Almighty, which helped me to complete 

this research entitled: () This letter shows legal provisions as well as man-made laws of 

domestic and international law to show that the ruling on the very extreme of human life 

necessary, and transactions between people to enjoy the goodness and love and peace to 

society Bhvaza on social, humanitarian and economic rights under the Islamic Sharia and 

what governments do on the implementation and application of the law of God Almighty on 

the ground. This research on the following contents included  :-- The language of arbitration 

and idiomatically evidence and the definition of its legitimacy in the book of Allah and the 

Sunnah of our Prophet Muhammad, peace be upon him and Islamic jurisprudence .- 

Arbitration clauses and his staff on the conditions Mahtkamin and arbitrator as contained in 

this research .- The formation of the jury and conditions of the due rights, which may be where 

the arbitration with the arbitrator Zumgm arbitrators and the views of scholars in it .- We had 

also highlighted the arbitration applications to distinguish between the couple and to end the 

war peacefully.That's what touched upon by the Sharia As for the positive law we addressed 

in the arbitration law and the judiciary in the Palestinian conciliation and arbitration 

Authentic .- As to the international arbitration we talked about recovery of Arab land through 

public international law and the United Nations.And it made the message for this conclusion 

and recommendations and results. 
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 مقدمة
القانوف الوضعي لودم يف ضوء الشريعة اإلسبلمية ك ضوابط ك إجراءات التحكيم ا ستفتح رساليتأ

ابلذم ىو خَت قولو تعاىل: 
ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئ]

  ... ابرؾ على ا١تبعوث رٛتة للعا١تُتأسلم ك أصلي ك أك  .ُ [وئ

اـ ابلصلح بُت الناس كابلتحكيم الودم كفق أحكاـ كمبادئ الشريعة حيتاج  الناس إىل معرفة كيفية القي
اإلسبلمية مع مراعاة أحكاـ القوانُت ا١تدنية كالتجارية كغَتىا السائدة، ٦تا يستأصل بو الظلم من 

كليعيد التحكيم إىل اجملتمع أمنو  ،كذلك بسبب ا٠تبلفات كا٠تصومات اليت ٖتدث بُت الناس ؛أساسو
صـو بُت الناس اليت تنشأ بينهم كتسبب ا١تنازعات كا٠تصومات كالتعدم على حقوؽ كأمانو بفض ا٠ت

ا نظم اٟتياة بُت الناس بشرع هللا كسنة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كىذيدرأ الفساد يف اجملتمع ك يالناس، فالتحكيم 
مهيتو، كمرجعيتو، تناكؿ فيها أىداؼ الصلح كالتحكيم الودم، كأأىو ا١تقصد من ىذه الدراسة حيث 

أىم النماذج اليت تستعُت هبا تلك اللجاف، ككذلك   ل ٞتاف التحكيم ككيف تعمل، كماككيف تشك
يف ىذه الدراسة بعض النماذج اليت  تكيم كمتابعة تنفيذىا، كلقد أكردكيفية صياغة قرارات ٞتنة التح

                                                                                  ٖتتاجها ٞتاف التحكيم لتسًتشد هبا يف التطبيق العملي.            
عتمد يف ىذه الدراسة على ما كرد يف كتاب هللا عز كجل كيف سنة رسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من أكسوؼ 

قواعد ن أحكاـ تتعلق ابلصلح كابلتحكيم بُت الناس، ككذلك ما كرد يف كتب الفقو اإلسبلمي م
خاصة قانوف التحكيم  ،القوانُت الوضعية يف ىذا اجملاؿ ، كأيضان ما تناكلتوكأحكاـ تتعلق بفقو التحكيم

 الفلسطيٍت .

  

                                                           

ُ ٓٔاآلية  من نساءسورة ال. 



 

2 
 

 : موضوع الدراسة :أوالً 
إف ىذه الدراسة هتدؼ إىل بياف حقيقة ضوابط كإجراءات التحكيم يف ضوء الشريعة اإلسبلمية من 

ة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كٔتا آؿ إليو الناس من قوانُت كضعية ال ٗتالف شريعة بياف أحكامو كفق كتاب هللا كسن
هللا سبحانو كتعاىل، كما يًتتب عليو من أحكاـ ٕتلب على أصحاب ا٠تبلؼ ا٠تَت كعدـ ا٠تصاـ. 

رض الواقع ليعم أكتنفيذىا على  خذ منهم ىذه األحكاـيؤ بينو العلماء األفاضل ٦تا سوؼ  ىذا ما
 َت كالوماـ أفراد اجملتمع ا١تسلم.ا٠ت

 : أىداؼ البحث :اثنياً 
 يهدؼ البحث اٟتايل إىل النقاط التالية:

إلقاء الضوء على طريق بديل ٟتل اإلشكاالت بعيدان عن إجراءات التقاضي الرٝتية اليت تضعها  -ُ
 الدكؿ .

 ى أركانو كشركطو .التعرؼ على مشركعية التحكيم الودم يف الشريعة اإلسبلمية، ككذلك عل -ِ

 القواعد كالضوابط الشرعية كالقانونية اليت تضبط التحكيم . وضيحت -ّ

 مساعدة صناع القرار يف التوجو إىل التحكيم ٟتل الكثَت من القضااي . -ْ

 : مشكلة البحث :اثلثاً 
عة ضوابط كإجراءات التحكيم الودم يف ضوء الشري أىمتتحدد ا١تشكلة الرئيسية للبحث يف معرفة 

 ، كذلك من خبلؿ اإلجابة على األسئلة التالية :اإلسبلمية كالقانوف الوضعي

 : أسئلة البحث :رابعاً 
 ؟ يلجأ الناس للتحكيم األسباب اليت من أجلها ما أىم -ُ

 ؟ ا١تتبعة يف التحكيم كاألحكاـ الشركط كيف تكوف -ِ

 ا أركانو كشركطو ؟، كمالتحكيم الودممشركعية  ماذا تقوؿ الشريعة اإلسبلمية يف -ّ



 

3 
 

 ما أىم القواعد كالضوابط الشرعية كالقانونية اليت تضبط التحكيم ؟ -ْ

 : منهج البحث :خامساً 
 التحليلي .ك تقـو دراسة ىذا البحث على أسلوب ا١تنهج االستقرائي 

 عتمد على استقراء كتب العلماء كالقانوف كآراء الفقو اإلسبلميأ نٍتإا١تنهج االستقرائي: حيث  -ُ
 ككاقع القانوف الفلسطيٍت.

  . ا١تنهج التحليلي : القائم على ٖتليل ا١تواقف كاألحداث كالكشف عن دالالهتا كآاثرىا -ِ

 ابتباع اآليت: كذلك

 . بتجميع الدراسات كاألْتاث النظرية كالكتب القانونية ا١تتعلقة ابلتحكيم  -ُ

 تمدة .لتزاـ بتعريف ا١تصطلحات الفقهية من مصادرىا ا١تعاإل -ِ

 لتزاـ اب١تراجع العلمية ا٠تاصة ابلفقو كالقانوف احمللي الفلسطيٍت .اإل -ّ

اب١تؤلف مث ابلكتاب، كالتكيف ابلتوثيق الكامل يف  إبتداءن صادر كا١تراجع يف اٟتواشي توثيق ا١ت -ْ
 فهرس البحث .

 : الدراسات السابقة :سادساً 
اإلسبلمية ات التحكيم الودم يف ضوء الشريعة بعد التتبع كاالستقصاء ١توضوع )ضوابط كإجراء - ُ

، كبعد السؤاؿ سائل العلمية يف ا١تكتبات العامةطبلع على الدكرايت كقسم الر كالقانوف الوضعي ( كاإل
لذكم الشأف كاالختصاص مل أعثر سول على رسالة بعنواف ) التحكيم يف الشريعة اإلسبلمية ( مقدمة 

وؿ على درجة الدكتوراه يف اٟتقوؽ من جامعة القاىرة كلية سطل للحصمن إٝتاعيل اٛتد دمحم األ
 اٟتقوؽ .

نو يتناكؿ موضوع التحكيم من أالبحث عن الدراسات السابقة  أىم النقاط اليت ٘تيز ىذا منك  -ِ
 .الناحية الشرعية ك القانونية ك التحكيم الدكيل 
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 األوؿالفصل 

 ماىية التحكيم
التحكيم ىو ف ،الزمافمر  ىعلمستمر  ، كىواإلنساف سبحانوخلق هللا أف التحكيم قدًن حديث منذ 

أقدـ الوسائل اليت ابتكرىا اإلنساف لفض ا١تنازعات بينو كبُت أقرانو ، كىي فكرة نشأت مع بداية 
ا٠تصمُت  ذاٗتإبكذلك  كجود اإلنساف على األرض كتطورت حىت كصلت إىل ما ىي عليو اآلف

ال يسود يف  ىتح ؛ا٠تبلفات ابلًتاضي بواسطة احملكم هناءإلك برضامها لفصل ا٠تصومة بينهما  حكمان 
مبدأ القوة  ىمنهم عل عتمادان إمستوم األفراد ك اٞتماعات  ىكذلك عل ابلثأر األخذك  الفوضى اجملتمع

حتكاـ قابيل كىابيل فكاف اإل ـ نزاعكلعل أقدـ صوره كانت حُت قا. دفع الظلم السًتداد اٟتقوؽ ك 
ككذلك  ،ُ [ڑڑککککگگگڌڎڎڈڈژژ﴿ إىل السماء

األمر فقد عرؼ التحكيم يف اجملتمع العريب يف اٞتاىلية قبل اإلسبلـ كأىم ما فيها احتكاـ أىل قريش 
قبل البعثة يف قضية رفع اٟتجر األسود ٞتدار الكعبة  -ملسو هيلع هللا ىلص-ب الورع سيدان دمحم بن عبد هللا إىل الشا
يف قومو، ىم الذين علموا منو رجاحة  -ملسو هيلع هللا ىلص -ارس لسَتة الرسوؿكإف العجب ليأخذ كل د"  ا١تشرفة .

فكاف التحكيم ىو . ِ " العقل حىت حكموه بينهم يف رفع اٟتجر األسود قبل النبوة أبعواـ كثَتة
ىي  اإلرادةا٠تصومة فهذه  طريف إرادةالتحكيم من  أىكذا نشك  ."النزاعات بُت األطراؼ  اٟتكم ٟتل

 " القانونية اليت عرفتها البشرية األنظمة أقدـلذلك يعترب من  ؛عليها قياـ اتفاؽ التحكيم يتأسساليت 
ّ  مراحل التطور الذم  ىعلأفهو  األرضيف العدالة  إلقرارالبشرية  عرفتوالذم  األكؿىو الشكل ك

 حكم التحكيم طوعان ك ينفذ  اختياراين  إليوفكاف التحكيم يتم االلتجاء اٞتماعات البشرية  إليوكصلت 
 ىعل ومن تشكيل األطراؼٔتا ديكن فيو من ا١تركنة الكافية  األشخاصفهو نظاـ من صنع  ،أطرافوبُت 

                                                           

 . ِٕ ةياآل ، جزء من( سورة ا١تائدة(ُ
 . ٓٓ، صٔ، جّط ،يف ظالؿ القرآف( سيد قطب، (ِ
 .ِٖ، صـُُٖٗ، جامعة القاىرة ، رسالة دكتوراه ،  الميةالتحكيم يف الشريعة اإلس( إٝتاعيل االسطل، (ّ
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فهو يبتعد عن اٞتمود ك يتميز ابلسرعة ك البساطة ك السهولة اليت ال يعهدىا  ؛النحو الذم يناسبهم
 ىقيق العدالة كالسرعة كالسرية فضبل علٖت ىايل فهو يتميز أبنو أكثر قدرة علابلتك  ؛القضاء يف الغالب

 إفحيث  –ك١تا ٢تا من فوائد  االختياريةكما أف للتحكيم طبيعتو  ،توفَت الوقت ك اٞتهد ك ا١تاؿ
إىل  لتجاءاإلعلى التحكيم ال يتنازؿ عن ٛتاية القانوف، كال يتنازؿ عن حقو يف  تفاقوإب –احملتكم 

القضاء ىو من  إىل لتجاءاإلأف اٟتق يف  ه، إذلنزكؿ كال يقرٌ القضاء كإال فإف ا١تشرع ال يعتد هبذا ا
اٟتقوؽ العامة اليت تتعلق ابلنظاـ العاـ ابلدكلة فإرادة احملتكم يف عقد التحكيم تقتصر على ٣ترد 

سبب من األسباب  ألمإحبلؿ احملكم ٤تل احملكمة يف نظر النزاع ْتيث إذا مل ينفذ عقد التحكيم 
 .احملكمة إىلعادت سلطة اٟتكم 

 بسبب ا٠تصومات من الكثَت إهناء يف ك الفعاؿ البارز الدكر أخذ فلسطُتيف  كالتحكيم
 ٞتاف فانتشرت ؛القضاء إجراءات كصعوبة احتبلؿ من الفلسطيٍت اجملتمع يعيشها اليت الظركؼ
 مستول على كا١تصاٟتة التحكيم فلجاف ،ألواهنا اختبلؼ على اجملتمعية النزاعات حل يف التحكيم

 ٣تتمعنا لدل السلمية ابلطرؽ النزاعات حل ترسيخيف  الفاعل الدكر لعبت كاٞتماعات األفراد
 العرفية اٞتوانب خلطعدـ ك  الشرعي التحكيمبفضل  ا٠تصومات من الكثَت إهناء يف الفلسطيٍت
 . كالواجبات الشركط يف الشرعي التحكيم ضوابط مع كالقانونية

 -مباحث : ةثالث إىلنقسم ىذا الفصل يوعليو س

 تعريف التحكيم الودم يف اللغة كاالصطبلح كيف القانوف -: ا١تبحث األكؿ

 مشركعية التحكيم الودم يف الكتاب كالسنة كالفقو -: ا١تبحث الثاين

 كشركطو الودم التحكيم أركاف -: ا١تبحث الثالث
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 تعريف التحكيم الودي يف اللغة واالصطالح ويف القانوف:دلبحث األوؿا
 -مطالب : ثبلثة وم ا١تبحث على توطئة كفيوكحيت

 توطئة :

 ؛ة معينةعند معاٞتة قضي ا١تناسبة التعاريفنو يضع أ إال ،عن كضع التعاريفا١تشرع   العادة يبتعديف
الفقهاء ك علماء  راءآلتحكيم من خبلؿ لنتكلم عن تعريف التحكيم سنجد عدة تعريفات  نناأكٔتا 
 يفكمن مث   كاالصطبلح اللغة يف الودم التحكيم ىذا ا١تبحث تعريفسوؼ أتناكؿ يف  عليوك  . اللغة

 . خاصة يف القانوف الفلسطيٍتك متنا العربية  الوضعي أل القانوف

 اللغة يف الودي التحكيم تعريف :األوؿ ادلطلب
ة كلساف العرب كما كرد يف كتب اللغ   معاجم اللغة العربية بعدة معافو ت كلمة التحكيم يفدتعد

  -غَتىم من كتب اللغة :، ك ك اتج العركسم الوسيط، كا١تعج

 مالو يف حىكَّمو كيقاؿ:. القضاء: كمعناىا تشديدىا، مع الكاؼ بفتح حىكَّمى، مصدر :لغة  فالتحكيم
 كالفقو كالعلم اٟتكمة من العلم ، جاء يف لساف العرب : اٟتيٍكم ُ .فيو اٟتيكم إليو جعل إذا: ٖتكيمان 

 حىكم: مصدر اٟتيٍكم.كفقهان  علمان : أم ّ [پ پ پ]: تعاىل قولو كمنو ،ِكالقضاء ابلعدؿ
 .حيىٍكيم

، مىنعتي : ٔتعٌت كىحىكٍَّمتي  كأىٍحكىٍمتي  حىكىمتي : تقوؿ كالعرب  بُت للحاكم قيل ىذا كمن كرددتي
 .الظلم عن كيرده الظامل دينع ألنو ؛الناس

ًكم حىٌكمى ك التحكيم كلمة مشتقة من مادة حكم ك ىي مصدر :   . ٖتكيمان  حيي

 : حىكىمى فبلف: أم جعلو حىكىمان، كيف التنزيل: ٥ْتتار الصحاحجاء يف 

                                                           

ُ  ،ُٗص  ،مادة )حكم( ،ب )اٟتاء(، ابد.ج، ٓط،  سلتار الصحاحالرازم  . 
ِ َِٕص  ،، مادة )حكم(ّ، ج ّط ،لساف العرب، ابن منظور . 
ّ ُِاآليو  ، جزء منسورة مرًن . 
ْ  ،مادة )حكم(، ص، د.ج، ابب )اٟتاء(ٓ، طسلتار الصحاحالرازم ،ُِِ . 
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[   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ] 
 ُ تار للفصل بُت . اٟتىكىم: من خيي

[ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]ا١تتنازعُت: 
 ِ . :يحىًكم

كاحد  ا١ت
حكم الرجل ، ك إليو اٟتكم يف الشئبتشديد الكاؼ مع الفتح ىو الذم يفوض  :مكاحملكَّ احملكمة.

 .ّراب ػطػال اض اختبلؼ فيو ك ذم الػو الػاحملكم ى، ك بضم الكاؼ صار حكيمان 

اٟتاكم .  إىلاحملاكمة ا١تخاصمة اٟتاكم: أم دعاه كخاصمو، ك  إىل : حاكموأيضان ك يقاؿ 
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ]:تعاىلقاؿ هللا  ْ إليو أمرىمرفعوا  اإذ :اٟتاكم إىل ٖتاكموا أككاحتكموا 

 كيقوؿ هللا  ٓ [وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] : تعاىلك  سبحانو

 .ٔ [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

_ أنو قاؿ هللا عليو ك سلم _صلىفي اٟتديث عن رسوؿ هللا هللا تعاىل، ف أٝتاء٤تركة اسم من  :مكى اٟتى ك 
 أاب تيٍكٌتى  فلم اٟتيٍكمي  كإليو اٟتكىمي  ىو هللا إفَّ أبيب اٟتكم: "  عندما ٝتع القـو يكنونو ٕ شريحيبأل

من خيتار للفصل بُت  ، كيطلق اٟتكم علىٗ [گ گ ک ک]: ، كقاؿ تعاىلٖ " اٟتىكىم
 .َُا١تتنازعُت 

                                                           

ُ   ٓٔسورة النساء، جزء من اآلية. 
ِ   ّٓسورة النساء، جزء من  اآلية. 
ّ   ،ابب )اٟتاء(، مادة )حكم(، صُ، د.ط، ج ادلعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية ،َُٗ. 
ْ   ،د.ط، ادلعجم الوسيطربية ، . ٣تمع اللغة الع ُْٖ، د.ج، ابب )اٟتاء(، مادة)حكم(، ص ٓ، ط سلتار الصحاحالرازم ،

 . َُٗ، ص  ُج 
ٓ   ٓٔسورة النساء ، آية . 
ٔ   َٔسورة النساء ، جزء من اآلية. 
ٕ   ىو أبو شريح ا٠تزاعي، اٝتو خويلد بن عمرك، أسلم يـو الفتح، لو عشركف حديثا، اتفقا على حديثُت كانفرد البخارم

جبَت كطائفة. قاؿ ابن سعد: مات اب١تدينة سنة ٙتاف كستُت. كقاؿ الشارح: اٝتو  ْتديث، كركل عنو أبو سعيد ا١تقربم كانفع بن
 ( .ُٖٖٓ، التقريب: َّٔٓٗىانئ بن يزيد الكندم قالو اٟتافظ. كقيل: اٟتارث الضبايب قالو ا١تزم. )التذكرة: 

ٖ  ( كصححو األلباين .ْٕٓٗ( ح )ْْْ/ْ) سننوحديث صحيح .أخرجو أبو داكد يف 
ٗ   ُُْاألنعاـ ، جزء من اآلية سورة  . 
َُ  ابب )اٟتاء(، مادة )حكم(، ص ُ، د.ط، ج ادلعجم الوسيط ،َِٗ . 
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 األمرتفويض  أكاليد يف الشئ ،  إطبلؽ ىو" :نوبق من التعاريف اللغوية للتحكيم أيتضح ٦تا س
النظر يف ا٠تصومة  إليوا١تفوض ك يف منازعتهما،  ينظر شخصان و أف جيعل ا٠تصماف أك يتخذا كى للغَت،

 ."مان كى يسمي حى 

 صطالحاإل يف الودي التحكيم تعريف :الثاين ادلطلب
قد عرفو الفقهاء ك  ،اللغوم الذم ذكرانه سابقان  إف التعريف اإلصطبلحي للتحكيم ال خيرج عن ا١تعٌت

 -ا ما يلي : بعدة تعريفات نذكر منه

  -: تعريف التحكيم عند ادلذاىب األربعة : أوالً 

اللفظ الداؿ عليو مع  كركنو، حيكم بينهما ىو تولية ا٠تصمُت حاكمان " :عرفو احلنفية أبنو -ُ
 .ُ "قبوؿ األخر

ف حيكم بينهما كارتضياه أل ما بينهما رجبلن أف ا٠تصمُت إذا حكَّ " :عرفو ادلالكية أبنوو  -ِ
 .ِ "جاز

 ّ "صماف رجبل من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاها٠ت يتخذ أفىو " :الشافعيعرفو  -ّ
: "إذا ٖتاكما رجبلف إىل رجل حكماه بينهما كرضياه ككاف ٦تا يصلح وعرفو احلنابلة أبنو -ْ

 .ْللقضاء حكم بينهما جاز" 

موضوع ْتثي ىو  كالتعريف ا١تختار من ىذه ا١تذاىب األربعة، كالذم أميل إليو كأرل أنو يف صلب
 ."أف يتخذ ا٠تصماف رجبل من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه  "ىو ك  تعريف الشافعية

 : كمنها الفقهاء صطبلحا يف للتحكيم معٌت من أكثر الفقو كتب يف كردكلقد          

                                                           

ُ   ص  ٕ،  ج ّط،  البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق، نفي٧تيم اٟتابن ،ِْ . 
ِ   ، صُ، د.ط، ج ىامش تبصره احلكاـابن فرحوف ،ٓٓ . 
ّ   ،ص  ِ، د.ط، ج أدب القاضيا١تاكردم ،ّٕٗ . 
ْ  ، صٗق ، جَُُْط ،  ادلغٍتابن قدامو ،َُٕ . 



 

9 
 

 ،بفتحتُت حىكىم: لو كيقاؿ كدعوامها، خصومتهما يفصل حاكمان  برضامها ا٠تصمُت اٗتاذ ىو" -ُ
 .ُ"ا١تفتوحة الكاؼ كتشديد اٟتاء، كفتح ا١تيم، بضم ك٤تيىكَّم

 .ِ"بينهما حيكم حاكمان  ا٠تصمُت تولية" :أبنوواحلصكفي  صليم عرفو ابنك -ِ

: "ىو عقد بُت طرفُت متنازعُت جيعبلف فيو برضامها شخصان مصطفى أمحد الزرقا أبنو وعرفو -ّ
 .ّيكوف أكثر من طرفُت" آخر حاكمان بينهما لفصل خصومتهما، كقد

 معتربة جهة أك ٤تايد شخص قياـ" :بقوذلم التحكيم معٌت بياف العربية ادلوسوعة يف وجاء -ْ
 أك احملكمُت، األحكاـ إبصدار القائموف كيسمى طرفُت، بُت نزاع لفض هنائي، ملـز حكم إبصدار
 .ْ"  التحكيم ٞتنة أعضاء

 فيهم تتوفر أكثر أك خصمُت تولية" : لتحكيم فأقوؿوأخلص ىذه التعريفات يف تعريف واحد ل
 ." ا٠تصـو خصومة يف للفصل للقضاء يصلحوف أكثر أك ٤تكمان  التصرؼ أىلية

 القانوف يف الودي التحكيم :الثالث ادلطلب

ؽ م كذلك خركج عن طر هتقضا ركفاخيتالنزاع ىم الذين  أطراؼ أف على أساسان  التحكيم يعتمد
التحكيم  ، ك ىكذا ينشأبلد الذم يعتمد فيويف ال القضائيالتنظيم  تعتمد على التقاضي العادية اليت

 ؛لقد إتهت النظم القانونية اٟتديثة لدعم ىذا النظاـ، ك اليت ىي اتفاؽ التحكيم، طريف النزاع إرادةمن 
ن ابٟتكم ا١تصدر م األطراؼ رضى إىل ابإلضافة ،فاعليةنظاـ التحكيم من سرعة ك  حيتويو١تا  نظران 

و خاصة يف ٣تاالت ب جيب األخذ احملكم كىو ما جعل من التحكيم يف نظر بعض التشريعات منوذجان 
حرية إرادة  يقـو على ان ، كالتحكيم يف فحواه يعترب أحد بدائل القضاء أك قضاءن إتفاقياٟتياة اليومية

                                                           

ُ ( من َُٕٗمادة )درر احلكاـ علي حيدر،  . ُُّٕص   ،ُٔج، د.ط، رللة األحكاـ شرح سليم رستم ابز اللبناين
 . ِّٓص  ،ُٔج  د.ط، ، شرح رللة األحكاـ

ِ   ، جامعة األزىر، غزة ، رسالة ماجستَت ، ة و التطبيقالتحكيم الشرعي بُت النظريدمحم بن دمحم عبد ا٢تادم اليف- 
 .ُٕص  فلسطُت،

ّ   ، ٓٓٓص  ،ُ،   ج  ٗط،  ادلدخل الفقهي العاـالزرقا . 
ْ  ص  ٔ، ،ج  ـُٗٗٗ ، ِط ، ادلوسوعة العربية العادلية ،ُّْ. 
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لة ف الوضعي كما يف ٣تؼ فقهاء القانوف التحكيم يف بعض التشريعات العربية يف القانو كقد عرٌ  .أطرافو
 :يف القانوف القضائي ا١تصرم األحكاـ العدلية يف فلسطُت ك 

ىو عبارة عن  "( َُٕٗعرفت ٣تلة األحكاـ العدلية التحكيم يف ا١تادة رقم )  :يف فلسطُت  -
 .ُ"اٗتاذ ا٠تصمُت حاكما برضامها لفصل خصومتهما ك دعوامها 

لتحكيم بشكل مباشر، بل ذكر مل يعرؼ ا ـُْٗٗلسنة  ِٕقانوف التحكيم رقم  :يف مصر  -
 ، اتركان األكىل من ا١تادة العاشرة منوالتفاؽ التحكيم يف الفقرة  عناصر التحكيم يف تعريفو

 .ِتعريف التحكيم للفقو 
طريق استثنائي لفض ا٠تصومات  " :نوأ أحكامهاحد ألقد عرفتو ٤تكمة النقض ا١تصرية يف ك  -

 إىلاحملتكمُت  إرادةما تنصرؼ  مقصور على فهو ؛لعاديةا٠تركج عن طرؽ التقاضي ا قوامو
لتحكيم يف نزاع معُت ا يكوف االتفاؽ على أفلك يستوم يف ذك ، ضو على ىيئة التحكيمعر 

، فبل ديتد نطاؽ الناشئة عن تنفيذ عقد معُت ا١تنازعاتٚتيع  إىلؼ انصر إ أك، بوثيقة خاصة
 كإىل ،عن طرؽ التحكيم بشأنوض النزاع ف إىلالطرفُت  إرادةعقد مل تنصرؼ  إىلالتحكيم 

اتفاؽ الحق لو ما مل يكن بينهما رابط ال ينفصم ْتيث ال يستكمل دكف اٞتمع بينهما اتفاؽ 
 . ّ "يفض مع الفصل بينهما خبلؼ  أك

 طريق: " أبنو التمييز ٤تكمة فعرٌفتو للقضاء، التحكيم تعريف ترؾ :األردين القانوف يف -
 بقصد بينهم قائم ٔتوجب اتفاؽ منازعات من بينهم ينشأ ما لفض ٠تصـوا إليو يلجأ استثنائي
 ْ".العادية التقاضي طريق عن ا٠تركج

                                                           

ُ   مطبقة يف العديد من الدكؿ العربية ك االسبلمية تعترب ٣تلة االحكاـ العدلية ٔتثابة القانوف ا١تدين يف فلسطُت ، ك لقد كانت
 ـ ُٕٖٔق ، أم عاـ ُِٖٔك ما زالت مطبقة يف فلسطُت حيت يومنا ىذا ، ك مت صدكرىا يف عاـ 

ِ   ـ ، ك نشر يف ُْٗٗابريل لسنة  ُٖـ بقرار من رئيس مصر ، بتاريخ ُْٗٗلسنة  ِٕصدر قانوف التحكيم ا١تصرم رقم
 ُْٗٗابريل  ُّبتاريخ  ُٔة يف العدد اٞتريدة الرٝتية ا١تصري

ّ   فرباير راجع موسوعة مصر الحكاـ ٤تكمة النقض ، ا١تستشار علي حسن االماـ  ِٕؽ ، جلسة  َٔلسنة  ِٓالطعن رقم
 ِِّـ ، ص ََِْ، اٞتزء الرابع ، ط األكيل ، مركز مصر الدكيل للصادرات القانونية ، القاىرة 

ْ  َُِِيونيو،  ُُكيل كاالستشارات القانونية ، مركز العثيم للتحكيم الد ،
https://www.facebook.com/OthaimCenter/posts/144481325675578.  بتاريخ

 مساءن . ٕـ، الساعة َُِٕ/ٗ/ُٕ

https://www.facebook.com/OthaimCenter/posts/144481325675578
https://www.facebook.com/OthaimCenter/posts/144481325675578
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 ا١تشرع أفسح قانونية كسيلة عن عبارة ىو" :إذف التحكيمأف  :اخلالصة من ىذه التعريفات -
 خيلو ال ءللقضا موازو  كنظاـ التحكيم على عرضها على ا١تتفق ا١تنازعات يف للفصل اجملاؿ ٢تا
 ، بينهم شجر الذم النزاع حسم إىل كيؤدم قاءالفر  بو يتقيد حكم إىل ينتهي حيث مزااي، من

 ."اٞتهد من أقل كبقدر ملحوظة بسرعة كلكن القضاء شأف ذلك يف شأنو
مت تعديل بعض ـ  ُّٗٗسلوا لسنة لفلسطينية بعد اتفاؽ أك ك بعد ٣تيء السلطة الوطنية ا -

خاصة ، ك  ُالفلسطيٍت التشريعي سيس اجمللسعموؿ هبا يف فلسطُت بعد أالقوانُت الفلسطينية ا١ت
يف ا١تادة  ـ قد مت تعريفوَََِ/ِ/ّ بتاريخ ا١تنعقدة جلستو يف التشريعي اجمللس إقرار بعدف ؛التحكيم

 ىيئة أماـ النزاع موضوع بطرح كذلك أطرافو بُت قائم نزاع لفض " كسيلة :األكيل من قانوف التحكيم
 مهمة يتوىلف أكثر أك شخص التحكيم مهمة يتوىل الذم الطبيعي الشخص. فيو للفصل كيمالتح

 يف مؤىل شخص األغلبية ٖتقق تعذر عند التحكيم قرار إصدار يتوىل الذم احملكمك  ،النزاع يف الفصل
 .هبا القياـ غَته على يصعب عملو، ٔتجاؿ تتعلق فنية مسائل لتحديد بو اإلستعانة ديكن معُت ٣تاؿ

 كاف فإف ٤تليان، التحكيم كاف إذا التحكيم ىيئة على ا١تعركض النزاع بنظر أصبلن  ا١تختصة احملكمة
 ا١تكاين، اختصاصها ضمن التحكيم جيرم اليت البداية ٤تكمة فهي: فلسطُت يف كجيرم دكليان  التحكيم

 يف البداية ٤تكمة ىي كتنفيذه التحكيم قرار تسجيل يف ا١تختصة فاحملكمة أجنبيان  التحكيم كاف كإف
 ِ."غزة يف ا١تؤقت ا١تقر يف أك فلسطُت دكلة عاصمة القدس

 كيعهدكف قضاهتم، األطراؼ فيو خيتار خاص، قضائي نظاـ" :التعريف ادلختار للتحكيم يف القانوف
 ٓتصوص بينهم ابلفعل نشأت أك تنشأ قد اليت ا١تنازعات تسوية ٔتهمة مكتوب، اتفاؽ ٔتقتضى إليهم

                                                           

ُ  سسات السلطة الوطنية الفلسطينية. يرأسو الدكتور عزيز دكيك، مت أسيسو بناء على اجمللس التشريعي الفلسطيٍت ىو أحد مؤ
إعبلف ا١تبادئ كاتفاقية أكسلو ا١توقعة بُت منظمة التحرير الفلسطينية كحكومة االحتبلؿ الصهيوين. كلقد أسس اجمللس يف عاـ 

ذلك العاـ. كيقـو اجمللس التشريعي الفلسطيٍت ٔتهاـ الرب١تاف ـ، على إثر االنتخاابت التشريعية كالرماسية اليت جرت يف بداية ُٔٗٗ
حيث أنيطت بو مسؤكلية سن القوانُت كالرقابة على السلطة التنفيذية. عن منظومة القضاء كالتشريع يف فلسطُت. كيكيبيداي، 

 مساءن .  ٕالساعة ـ، َُِٕ/ٗ/ُٕ/اجمللس_التشريعي_الفلسطيٍت(، بتاريخ ar.wikipedia.org/wikiا١توسوعة اٟترة، )
 

/ُميبلديػػػػة ا١توافق  َََِ/ْ/ٓصدر ٔتدينة غزة بتاريخ  (ِ)  ىجرية ايسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ١تنظمة  ُُِْ/٤تـر
إعداد معهد اٟتقوؽ  -ا١تقتفي  -التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، عن منظومة القضاء كالتشريع يف فلسطُت 

 معة بَتزيت . يف جا
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 القانوف ١تقتضيات كفقان  التحكيم، بطريق حسمها جيوز كاليت التعاقدية غَت أك التعاقدية عبلقاهتم
 " .٢تم ملـز قضائي قرار كإصدار كالعدالة
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 إلمجاعمشروعية التحكيم يف الكتاب والسنة وااألدلة على : ادلبحث الثاين
 يف الكتاب التحكيم مشروعية :ادلطلب األوؿ

دليل كاضح للعمل  كتاب هللا سبحانو كتعاىل كىذا يف أكثر من موضع يفكردت مشركعية التحكيم  
كانت خاصة ابألسرة   إذا ،يف فض ا١تنازعات كا٠تبلفات يف ٚتيع نواحي اٟتياة إليوابلتحكيم كاللجوء 

خاصة ابلبيع كالشراء أك  كإف كانت اقتصادية ،ككقوع الشقاؽ بُت الزكجُت كطبلؽمن زكاج 
كل ىذه األمور كرد   ،ئبلت كخاصة ابلقتل كالقصاص كالسرقة من جانب آخراب١تناكفات بُت العا

 يف ىذا ا١تطلب . لتفصيلبينو ابسوؼ أ كىذا ما ،فيها التحكيم كعمل الناس بو

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :قوؿ هللا سبحانو كتعاىل -أواًل:

  ُ [ک ڑ ڑ ژ

لتحكيم يف الشقاؽ بُت األزكاج من خبلؿ يف كتاب هللا سبحانو كتعاىل تبُت حكم ا اآليةىذه 
 يأال كى ،احملكمُت أبمر من هللا سبحانو كتعاىل ٟتل ا٠تبلفات كالشقاؽ بُت الزكجُت ابلطرؽ السلمية

فكاف ذلك نصان من هللا سبحانو على  ؛حكم من أىل الزكجة كحكم من أىل الزكج إبرساؿالتحكيم 
لى جوازه يف سائر ذلك ع لتحكيم يف حق الزكجُت دؿٌ كإذا ما جاز ا ،جواز التحكيم يف حق الزكجُت

    .ْ"التحكيم  إثباتدليل  اآليةيف ىذه  رٛتو هللا:" ّكيقوؿ القرطيب .ِ اٟتقوؽ كالدعاكل

 

                                                           

ُ ّٓية جزء من اآل ،سورة النساء. 
ِ  ،٥َِّّتطوط ابألزىر رقم  ُِٕكرقة  ،ِجد.ط،  ،فتاوى الولواجلياٟتنفي/ِِٖٕٔ . 
ّ  (،ىو مكي بن أيب طالب بن حيوس بن دمحم بن ٥تتار أبو دمحم القيسي القَتكاين مث األندلسي القرطيب 

كمن أليفو: التبصرة كالكشف عليها كتفسَته  كاجملودين. كلد سنة ٜتسُت كثلثمائة ابلقَتكاف، إماـ عبلمة ٤تقق عارؼ أستاذ القراء
 جتويد إىل القاري ىداية(. عبدالفتاح بن السيد،  اٞتليل كمشكل إعراب القرآف. مات يف اثين احملـر سنة سبع كثبلثُت كأربعمائة

 .َّٕ، صِ، جِ، طالباري كالـ
ْ  ،ُٕٗص  ،ٓج ، ِط اـ القرآفاجلامع ألحكالقرطيب. 



 

14 
 

-ثقة  جنب إىل اٟتاكم أسكنهما الزكجُت بُت الشقاؽ كقع إذا: الفقهاء : "كقاؿُكيقوؿ ابن كثَت
 بعث خصومتهما، كطالت أمرمها تفاقم فإف الظلم، من منهما الظامل عكدين أمرمها يف ينظر ، -حكمان 
 فيو ما كيفعبل أمرمها يف فينظرا ليجتمعا الرجل، قـو من كحكمان ثقة ا١ترأة أىل من حكمان ثقة اٟتاكم

 يريدآ إف: }تعاىل قاؿ ك٢تذا التوفيق، إىل الشارع كتشوؼ التوفيق، أك التفريق من يراينو ٦تا ا١تصلحة،
 أىل من صاٟتا رجبل يبعثوا أف كجل عز هللا أمر: ّعباس ابن كقاؿ ،ِ{بينهمآ هللا يوفق حاإصبل

 امرأتو عنو حجبوا ا١تسيء ىو الرجل كاف فإف ا١تسيء أيهما فينظراف أىل ا١ترأة، من كرجبل الرجل،
 اجتمع فإف النفقة، كمنعوىا زكجها على قصركىا ا١تسيئة ىي ا١ترأة كانت كإف النفقة، على كقصركه
 .ْ "جائز. فأمرمها جيمعا أك يفرقا أف على رأيهما

أف هللا سبحانو كتعاىل شرع التحكيم لفض  -رضي هللا عنهما-ابن عباس كبلـ   كأستخلص من 
نفعاالت النفسية بعيدين عن اإل احملكمُت أف يكوان ا١تنازعات بُت األزكاج، كما أنو جيب على

نفعاالت النفسية ال يتحكم أبعصابو كال يصدر منو اٟتكم لغضب كاإل؛ ألف احملكم يف حاؿ اكالعصبية
ككذلك الزكجُت جيب أف تكوف عندىم الرغبة القوية كالصفوة القلبية يف حل  ،العادؿ بُت األطراؼ

ألنو  ؛اٟتقد كالغلعن  رتضاء هبذا اٟتكم بعيدان طرؽ السلمية أال كىو التحكيم كاإلنزاع الشقاؽ ابل
 . م هللا سبحانو كتعاىلابلنهاية ىذا حك

األسطل أف التحكيم يف موضوع الشقاؽ ىو لردع صدع يف كياف األسرة  إٝتاعيلالدكتور  كيقوؿ
لبناء اجملتمع ا١تسلم ككاف  األكىلالنواة  ألهناكحفاظان على ٘تاسكها، كعلى ا١تودة كالرٛتة بُت ركنيها 

                                                           

ُ  اإلماـ العبلمة، ثقة احملدثُت كعمدة ا١تؤرخُت كعلم ا١تفسرين، اٟتافظ الكبَت، عماد الدين إٝتاعيل بن عمر بن كثَت بن ضوء (
ية' ك'جامع بن كثَت بن زرع البصرم مث الدمشقي الفقيو الشافعي. كلد سنة سبعمائة لو مؤلفات كثَتة كػ'التفسَت' ك'البداية كالنها

( ِِّ - ُِّ/ ٔا١تسانيد كالسنن' كغَت ذلك، تويف رٛتو هللا تعاىل يف شعباف سنة أربع كسبعُت كسبعمائة (. شذرات الذىب )
 ( .ّْٕ - ّّٕ/ ُكالدرر الكامنة )

ِ  ّٓسورة النساء، جزء من اآلية. 
ّ العباس بن عبد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عباس عبد هللا ابن عم رسوؿ هللا ) حرب األمة، كفقيو العصر، كترٚتاف القرآف، كإماـ التفسَت، أبو ال

ا١تطلب. كلد يف الشعب كبنو ىاشم ٤تصوركف فولد قبل خركجهم منو بيسَت، كذلك قبل ا٢تجرة بثبلث سنُت. كتويف سنة ٙتاف 
 ( .ِّٕ - ّٓٔ/ ِابن سعد ) ( كطبقاتّٗٗ - ّّٗ/ ّ( كاالستيعاب )َُّ/ ٔكستُت للهجرة هنع هللا يضر ( . اإلصابة )

ْ  ،صُ، جٕ، ابب سورة النساء، طسلتصر تفسَت ابن كثَتالصابوين ،ّٖٔ-ّٖٕ . 
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على كياف اجملتمع ا١تسلم  زعات، حفاظان اجملتمع يف خصومات كمنا أفرادفيما يقع بُت  أكىلجوازه 
 .ُ استقراره إىلكقطع دابر الشر فيو ككاف ذلك ادعى  أفرادهك٘تاسكو كالوحدة بُت 

 ّ:" كاألصل يف التحكيم ما كرد بو الكتاب يف شقاؽ الزكجُت "ِكيقوؿ القاضي عبد اٞتبار ا١تعتزيل

 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]ان: قاؿ تعاىل: اثني 

 . ْ [ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

ىذه اآلية من أمهات اآلايت ا١تشتملة على كثَت من أحكاـ ": -رٛتو هللا–ٓ الشوكاين اإلماـ يقوؿ
 عتبار بعمـو اللفظ الفاإل شمل ٚتيع الناس يف ٚتيع األماانتألف الظاىر أف ا٠تطاب ي ؛الشرع

  ٔـو ىذا ا٠تطاب الرباء بن عازبك٦تن قاؿ بعم ٓتصوص السبب كما تقرر يف األصوؿ

 
                                                           

ُ ـ.ُّٗٗ -قُُْْ،  ّٓص ،ِط ،تحكيم يف الشريعة اإلسالميةال ،إٝتاعيل أٛتد االسطل 
ِ  (ـ( َُِٓ – ٗٔٗىػ ، ُْٓ – ّٗٓزيل )القاضي أبو اٟتسن عبد اٞتبار بن أٛتد بن عبد اٞتبار بن أٛتد بن ا٠تليل ا١تعت

مات يف شهر ذم القعدة  .يلقبو ا١تعتزلة بقاضي القضاة كال يطلقوف ىذا اللقب على سواه. كمن أشهر كتبو شرح األصوؿ ا٠تمسة
 .َِِ صفحة: الشافعية طبقات (. السبكي، ىػ، كىو من أبناء التسعُت ُْٓسنة 
ّ  ،صِج ، د.ط،حيدادلغٍت يف أبواب التو عبدهللا ا١تقدسي ،َُْ . 

ْ ٖٓية اآل ،سورة النساء . 
ٓ  ( دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين مث الصنعاين. كلد سنة ثبلث كسبعُت كمائة كألف . تويف رٛتو هللا بصنعاء سنة

( ِِٓ - ُِْ/ ِ) لعالطا البدر ( ٜتسُت كمائتُت كألف من ا٢تجرة عن ست كسبعُت سنة كسبعة أشهر، كدفن ٔتقربة خزدية
 . (ِٖٗ/ ٔ) كاألعبلـ

ٔ  الرباء بن عازب بن اٟتارث األنصارٌم اٟتارثٌي ا١تدين، يكٌت أاب عيمىارىة، كقيل أاب عمرك، كقيل غَت ذلك، كاألشهر كاألكثر
ديق، كعمر كعثماف كعلي كغَتىم. حديثا كثَتا، كمن أيب بكر الص -ملسو هيلع هللا ىلص  -األكؿ، كىو أصح إف شاء هللا تعاىل. ٝتع من النيب 

كٝتع منو: عبد هللا بن يزيد ا٠تطمي كأبو جحيفة  السوائي الصحابياف، كعدم بن اثبت كٚتاعة من التابعُت. من فقهاء الصحابة 
عشرة غزكة ٜتس  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نزيل الكوفة، صحايب ابن صحايب، استصغر يـو بدر كىو من أقراف ابن عمر، غزا مع رسوؿ هللا 

/ ُ( كاإلصابة )ِّّ/ ٖكشهد مع علي اٞتمل كصفُت كقتاؿ ا٠توارج، تويف رٛتو هللا تعاىل سنة اثنتُت كسبعُت. )البداية كالنهاية )
ّٕٖ - ّٕٗ. ) 
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ه ٚتهور ا١تفسرين كمنهم ابن كاختار  -مهنع هللا يضر ٚتيعا– ّكأييب بن كعب ِكابن عباس ُكابن مسعود
كإف هللا أيمركم إذا حكمتم بُت الناس أف ٖتكموا "أم:  [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ] جرير

 اعات بُت الناس مبنيان على العدؿ يف اٟتكم.تضمن خطاابن صرحيان يف حل النز  اآليةفهذه . ْ"ابلعدؿ

 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ]ان: قاؿ هللا تعاىل:اثلث

: ييقسم هللا بنفسو الكردية ا١تقدسة أنو ال يؤمن  ِ. يقوؿ ابن كثَت ُ [وئ ەئ ەئ ائ
                                                           

ُ  عىلىٍيًو أبو عبد الرٛتن ا٢تذيل، أسلم قدديا كىاجر ا٢تجرتُت، كشهد بدرا، كا١تشاىد كلها، ككاف صاحب نعل رسوؿ هللا صىلَّى هللاي 
بيدة، كىسىلَّمى، ركل عن النيب صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كعن عمر، كسعد بن معاذ، كصفواف بن عساؿ، كعنو أبناه عبد الرٛتن، كأبو ع

 كابن عمر، كابن عباس، كأنس، كعلقمة، كاألسود، كمسركؽ، كالقاضي شريح، قاؿ أبو نعيم كغَت كاحد: مات اب١تدينة سنة اثنتُت
 [ُّّٔ، التقريب: ََْٕٔكثبلثُت كىو ابن بضع كستُت سنة ]التذكرة: 

ِ  العباس بن عبد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حرب األمة، كفقيو العصر، كترٚتاف القرآف، كإماـ التفسَت، أبو العباس عبد هللا ابن عم رسوؿ هللا
وركف فولد قبل خركجهم منو بيسَت، كذلك قبل ا٢تجرة ا١تطلب. قاؿ الواقدم: ال خبلؼ أنو كلد يف الشعب، كبنو ىاشم ٤تص

بثبلث سنُت. كحدث عنو ّتملة صاٟتة كعن عمر كعلي كمعاذ، ككالده، كابن عوؼ كغَتىم. كعنو ابنو علي كعكرمة كمقسم، 
كثرة فهمو كأنس بن مالك، كأبو الطفيل كأبو أمامة بن سهل كغَتىم كثَت. لو مفردات ليست لغَته من الصحابة التساع علمو ك 

بقولو: "اللهم علمو الكتاب" . كيف ركاية أٛتد كاٟتاكم:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ككماؿ عقلو كسعة فضلو كنبل أصلو هنع هللا يضر كأرضاه. دعا لو النيب 
باس أسناننا ما "اللهم فقهو يف الدين كعلمو التأكيل". كقاؿ ابن مسعود: نعم ترٚتاف القرآف ابن عباس. كقاؿ أيضا: لو أدرؾ ابن ع

عاشره منا رجل. كقاؿ طاككس: ما رأيت أحدا أشد تعظيما ٟترمات هللا من ابن عباس. كقاؿ سعد بن أيب كقاص: ما رأيت أحدا 
أحضر فهما، كال ألب لبا، كال أكثر علما، كال أكسع حلما من ابن عباس، لقد رأيت عمر يدعوه للمعضبلت فيقوؿ: قد جاءت 

لو: كإف حولو ألىل بدر. كقاؿ القاسم بن دمحم: ما رأيت يف ٣تلس ابن عباس ابطبل قط. تويف سنة ٙتاف معضلة، مث ال جياكز قو 
 ( (.ِّٕ - ّٓٔ/ ِ( كطبقات ابن سعد )ّٗٗ - ّّٗ/ ّ( كاالستيعاب )َُّ/ ٔ( اإلصابة )ِكستُت للهجرة هنع هللا يضر. ))

ّ و ا١تنذر كيكٌت أيضا أاب الطفيل سيد القراء. شهد بدرا كا١تشاىد. كٚتع أييبىٌ بن كىٍعب بن قػىٍيس األنصارم ا٠تزرجي البدرم أب
كحفظ عنو علما مباركا ككاف رأسا يف العلم كالعمل. كيف الصحيحُت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كعرض على النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -القرآف يف حياة النيب 

عب: "إف هللا أمرين أف أقرأ عليك القرآف، كيف لفظ أمرين أف أقرئك القرآف. قاؿ: آهلل ٝتاين لك؟ قاؿ أليب بن ك -ملسو هيلع هللا ىلص  -أف النيب 
: "ليهنك العلم أاب ا١تنذر". كاف من -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ: نعم، قاؿ: كذكرت عند رب العا١تُت؟ قاؿ: نعم. فذرفت عيناه" . كقاؿ لو النيب 

يسميو سيد ا١تسلمُت. أخرج األئمة أحاديثو يف صحاحهم، كعده مسركؽ يف الستة من أصحاب العقبة الثانية، ككاف عمر 
أصحاب الفتيا. كيف اتريخ موتو اختبلؼ، قاؿ ا٢تيثم بن عدم: مات سنة تسع عشرة، كقيل اثنتُت كعشرين، كقيل سنة ثبلثُت، 

 ( (.َِٓ - ْٖٗ/ ّ( كطبقات ابن سعد )ِٖ - ِٕ/ ُ( اإلصابة )ْكهللا أعلم. ))
ْ  ،ص ُج  د.ط،، تفسَت فتح القديرالشوكاين ،َْٖ. 
ُ  ٓٔسورة النساء آية. 
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جيب االنقياد لو ابطنان  ملسو هيلع هللا ىلص يف ٚتيع األمور، فما حكم بو فهو اٟتق الذم أحد حىت حيكم الرسوؿ
 كظاىران .

كأما بعد موتو  ،:كالظاىر ىذا شامل لكل فرد يف كل حكمّ -رٛتو هللا– الشوكاين اإلماـ كيقوؿ
ذاكران ما ينبغي أف يتوفر يف  كيستطرد الشوكاين ؛فتحكيم الكتاب كالسنة كٖتكيم اٟتاكم ٔتا فيهما

حًكم من معرفة للكتاب كالسنة كالعلم اب
ي
ال يكوف متعصبان ١تذىب غة كاألصوؿ كدراية ابٟتديث كأللا١ت

 كأف يكوف مينصفان عادالن فهذه اآلية ٔتضموهنا تدعو كل مسلم ابألخذ ٔتبدأ التحكيم الشرعي.

 ې] ، كقولو تعاىل: ْ [ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]ان: عمـو قولو تعاىل: رابع

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ]، كقولو تعاىل: ٓ [وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

  .ٔ [چ

على  كأف ىذه اآلايت دلت داللة قاطعة على مشركعية التحكيم، ككذل كمن ىنا ديكنٍت القوؿ
ء، التحكيم لوف من ألواف القضا؛ فكجوب اللجوء إىل ٖتكيم شرع هللا تعاىل يف شىت ٣تاالت اٟتياة

 . لم كالفسقال يزيغا عن حكم هللا حىت ال يتصف ابلكفر كالظجيب عليهما أ ١تػيحىًكم كالقاضيكا

٦تا تبُت يف ىذا ا١تبحث مشركعية التحكيم يف كتاب هللا أف ٚتيع اآلايت اليت ذكرت  كخبلصة القوؿ
تبُت مشركعية التحكيم بُت أفراد اجملتمع لفض ا١تنازعات إف كاف شقاؽ بُت الزكجُت أك اٟتكم بُت 

ر هللا سبحانو كتعاىل أال الناس يف موضوع ما لداللة كاضحة على أف التحكيم جيب أف يكوف ٔتا أم
 كىو العدؿ بُت الناس.

 مشروعية التحكيم يف السنة :ادلطلب الثاين
كإف  ،يف ا١تطلب السابق عن التحكيم يف كتاب هللا سبحانو كتعاىل كمدل مشركعيتو  تكلمت      

بُت مشركعيتو ابلسنة كما تكلم يف ىذا ا١تبحث عن مشركعية التحكيم يف سنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص لنشاء هللا سأ
 بينا ابلقرآف.

                                                                                                                                                                                     

ِ  ،ص ُ، د.ط، ج سلتصر ابن كثَتالصابوين ،َُْ . 
ّ  ،ص  ُ، د.ط، ج تفسَت فتح القديرالشوكاين ،ّْٖ. 
ْ ْْية اآل ، جزء منسورة ا١تائدة. 
ٓ ْٓية ، جزء من اآلسورة ا١تائدة. 
ٔ ْٕية اآل ، جزء من ةسورة ا١تائد. 
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ذكر منها على سبيل ينتو كتب السنة يف أحاديث كثَتة أكرد التحكيم يف سنة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كما ب
 -ا١تثاؿ :

ـ عن حُت نقضوا العهد مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص كأجبلىم النيب عليو الصبلة كالسبل ُيف غزكة بٍت قريظة أواًل:
ابٟتكم يف أمر  -هنع هللا يضر- ِالصحايب اٞتليل سعد بن معاذ -عليو الصبلة كالسبلـ-ا١تدينة كأمر النيب 

يهود بٍت قريظة حُت جنحوا إىل ذلك كرضوا ابلنزكؿ إىل حكمو قاؿ معاذ: أف تقتل الرجاؿ كأف تسىب 
بٍت قريظة الذم حكم بو أال كىو حكم  النساء كأف تقسم األمواؿ ىذا كاف حكم معاذ هنع هللا يضر يف يهود

من حديث عائشة اهنع هللا يضر  : والبخارم يف صحيح ركل هللا سبحانو كتعاىل من فوؽ سبع ٝتاكات. فقد
 عليو جربيل فأاته كاغتسل، السبلح كضع ا٠تندؽ من كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ رجع ١تا قالت: "
 قاؿ إليهم، اخرج كضعتو، ما كهللا السبلح، كضعت قد"  :فقاؿ الغبار، من رأسو ينفض كىو السبلـ

 فنزلوا كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ فأاتىم بٍت قريظة إىل فأشار فأين: كسلم عليو هللا صلى النيب
 النساء تسىب كأف ا١تقاتلة، تقتل أف: فيهم أحكم فإين: قاؿ سعد، إىل اٟتكم فرد حكمو، على

  .ُأموا٢تم" تقسم كأف كالذرية،

                                                           

ُ يف عاشت يهودية قبيلةكىي  – غزكة بٍت قريظة ىي غزكة قادىا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف السنة ا٠تامسة للهجرة على يهود بٍت قريظة 
 اٟتجاز إىل ليهوديةا القبائل مع رحلت ا٠تزرج بن النماـ بن قريظة: إىل ينتسبوف. يثرب يف السابع، القرف حىت العربية اٞتزيرة شبة
 عسكرية قوة م٢ت ككانت كاالقتصادية، الثقافية أكضاعهم من حٌسن ٦تا الزراعة، كامتهنوا الركمانية اليهودية اٟتركب أعقاب يف

يف ا١تدينة ا١تنورة انتهت ابستسبلـ بٍت قريظة  - األسلحة من أنواع صناعة أيضا امتهنوا حيث جاكرىا، ما ك ا١تدينة على ىيمنت
التحكيم فحكم عليهم سعد بن معاذ الذم طلب بنو قريظة من رسوؿ هللا أف حيكمو فيهم ألنو كاف حليفان ٢تم يف اٞتاىلية  بشرط

كيكيبيداي، ا١توسوعةاٟترة،)  فحكم فيهم بقتل الرجاؿ كسيب الذرارم كتقسيم أموا٢تم كأراضيهم على ا١تسلمُت.
ar.wikipedia.org/wiki/مساءن . ٕـ، الساعةَُِٕ/ٕ/ُٗ(. بتاريخ  قريظة_بنو 

ِ  .سعد بن معاذ بن النعماف بن امرئ القيس، أبو عمرك األنصارم األكسي األشهلي البدرم. أسلم على يد مصعب بن عمَت
قاؿ ابن إسحاؽ: ١تا أسلم كقف على قومو، فقاؿ: اي بٍت عبد األشهل كيف تعلموف أمرم فيكم؟ قالوا: سيدان فضبل، كأديننا 

فإف كبلمكم علي حراـ، رجالكم كنساؤكم حىت تؤمنوا ابهلل كرسولو. قاؿ: فوهللا ما بقي يف دار بٍت عبد األشهل رجل نقيبة. قاؿ: 
بُت سعد كأيب عبيدة بن اٞتراح. أبلغو هللا أمنيتو أبف أمكن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كال امرأة إال كأسلموا. قاؿ ابن إسحاؽ: آخى رسوؿ هللا 

كا١تؤمنُت من بٍت قريظة، فنزلت بنو قريظة على حكم سعد فوافق حكم هللا تعاىل فيهم. رمي هنع هللا يضر يـو ا٠تندؽ  - ملسو هيلع هللا ىلص -رسوؿ هللا 
( كاالستيعاب ِٕٗ - ِٕٗ/ ُبسهم فعاش بعد ذلك شهرا مث انتقض جرحو فمات منو، كذلك سنة ٜتس للهجرة. )السَت )

 (.ُِٕ - ُُٕ/ ْ( كاإلصابة )َٓٔ - َِٔ/ ِ)
ُ -  (ُِِْ، رقم)ُُِ، صٓ، جمرجع النيب من االحزابابب ، ا١تغازم، كتاب صحيحوأخرجو البخارم يف. 
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أف النيب صلى هللا علي كسلم أمر سعد بن معاذ هنع هللا يضر أف حيكم يف  اٟتديث يف ىذا ككجو االستدالؿ
 كىذه داللة على مشركعية التحكيم من سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .أمر يهود بٍت قريظة 

نيب صلى هللا عليو ىل الا كفد إأنو ١ت ِىانئ بن يزيد من حديث: أخرج البخارم يف األدب ا١تفرد اثنياً 
ليو ىو اٟتكم كإف هللا إ كقاؿ: فدعاه النيب ملسو هيلع هللا ىلصكىم يكنونو أبيب اٟتكم  ٝتعهم النيب ملسو هيلع هللا ىلصكسلم مع قومو 

اٟتكم فلم تكنيت أبيب اٟتكم؟ قاؿ : ال ، كلكن قومي اختلفوا يف شيء آتوين فحكمت بينهم فرضي  
هللا كمسلم  ما أحسن ىذا، مث قاؿ: ما لك من الولد؟ قلت: يل شريح كعبد قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: لفريقُت،كبل ا

 .ّبنو ىانئ قاؿ: فمن أكربىم؟ قلت: شريح، قاؿ: فأنت أبو شريح كدعا لو كلولده"

كنية ىانئ من أيب   كجو تغيَت الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصَت يف كتابو النهاية يف غريب اٟتديث: " أف قاؿ ابن األثك 
؛ لقولو عليو الصبلة كالسبلـ: " إف هللا ىو اٟتكم اٟتكم إىل أيب شريح حىت ال يشارؾ هللا يف صفتو

يقـو بتطبيق  ألنو ؛ىو على سبيل اجملاز إمنامن اسم اٟتكم  إليوكما يطلق على احملتكم  كإليو اٟتكم"،
 .ْشرع هللا على ما يعرض عليو من ا٠تصومات كالوقائع

اٟتكم كيف نفس الوقت مل ينكر  أيبكنية النيب ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن ت أفيتبُت لنا من ىذا اٟتديث كمن ىنا 
نو عمل أ"  :ا٠تصومات بُت الناس حيث قاؿ عنوشريح العمل الذم كاف يقـو بو يف حل  أيبعلى 

                                                           

ِ  ،ىو ىانئ بن يزيد بن دريد بن سفياف بن الضٌباب، كىو سلمة بن اٟتارث بن ربيعة بن اٟتارث بن كعب الٌضبايب ا١تذحجي
ناه رسوؿي هللا صىلَّى هللا عليو كسلم اٟتارثي. كىو كالد شريح بن ىانئ، كاف ييٍكٌتى يف  اٞتاىلٌية أاب اٟتكم؛ ألنو كاف حيكم بينهم فكى

ركل عنو ابنو شريح ابن ىانئ، حديثو عن ابن ابنو ا١تقداـ بن   أبيب شريح، إذ كفد عليو. كىو مشهوري بكنيتو. شهد ا١تشاىدى كٌلها.
ة الٌتابعُت، كمن كبار أصحاًب علٌي هنع هللا يضر ك٦تن شهد معو مشاىدىه كٌلها. شريح بن ىانئ عن أبيو عن جٌده. ككاف ابنو شريح من ًجلَّ 

 (ٔٗ، ص ْ)ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، جػ
ّ -  سننو يف داكد أبو كأخرجو . (ُُٖ، رقم)ِِٖ، صُ، ابب كنية أيب اٟتكم، د.ط، جاألدب ادلفردأخرجو البخارم يف 
 . األلباين ححوكص( ْٕٓٗ) ح( ْْْ/ْ)
ْ  ُِٖص ، ُج، د.ط، لنهاية يف غريب احلديثاَت، ثابن األ. 
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 اثنُت بُت حكم من: "كقولو ملسو هيلع هللا ىلص . ٦تا يدلل داللة كاضحة على حكم التحكيم كمشركعيتو" حسن 
 .ُ"ملعوف فهو بينهما يعدؿ فلم بو، كارتضيا إليو، ٖتاكما

 اإلمجاع التحكيم يفمشروعية :ادلطلب الثالث
 اب هللا سبحانو كتعاىل كسنة نبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كدللتمشركعية التحكيم ابلنص الصريح يف كت تلقد كرد

تكلم كإبذف هللا سأ ، على جواز التحكيماٟتكيم كأحاديث ا١تصطفى ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك آبايت من الذكر
كنقصد يف ا١توضوع الفقهي  اإلسبلميالفقو  اإلٚتاع كيف يف ىذا ا١تطلب عن مشركعية التحكيم يف
كعمل الصحابة رضواف هللا عليهم كحكمو الشرعي  اإلٚتاعللتحكيم ىو عبارات الفقهاء من خبلؿ 

 -: لنهاية اٟتكمة من مشركعية التحكيمكيف ا

 وعمل الصحابة رضواف هللا عليهم. ابإلمجاعالتحكيم  -أواًل:

يظهر ك ، ابإلٚتاعنو جائز دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فإ نبيو التحكيم ىو جائز يف كتاب هللا سبحانو كتعاىل كسنة أفٔتا 
 .ِمنعقد على جواز التحكيم اإلٚتاعمن عبارات الفقهاء أف 

ف فإ اإلٚتاعكأما  كاإلٚتاع" كالتحكيم مشركع ابلكتاب كالسنة  :جاء يف البناية لشرح ا٢تدايةك 
 .ّ "على جواز التحكيم ٣تمعُتالصحابة رضواف هللا عليهم أٚتعُت كانوا 

 

 

 . ِ "األمة كإٚتاع: " أف التحكيم جائز ابلكتاب كالسنة ُعييلكيقوؿ الز 

                                                           

ُ  كرد يف ك .ضعيف إسناده جراد، كقاؿ بن هللا عبد عن ،(ُُٖ) احليث علم يف ادلخزوف كتابو يف األزدم الفتح أبو أخرجو
كايتو إىل العسكرم يف التصحيفات ، ج كنسب األلباين ر  ْٓٗٓ، رقم  ْٖٗ، ص  ُِسلسلة األحاديث الضعيفة لؤللباين ، ج 

 .، كقاؿ االلباين عنو ضعيف ، كقاؿ ركاية أسامة بن عمَتّٕٔص  ،ِ
ِ -  ،ْٓـ، صُّٗٗ -قُُْْ، ِ، طالتحكيم ابلشريعة اإلسالميةد. إٝتاعيل األسطل. 
ّ -  ،صٕ، جُ، طالبناية شرح اذلدايةأبو دمحم العيٍت ،ٔٔ. 
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 . ْ "٣تموعوف على جواز التحكيم الصحابة": ّكقاؿ السرخسي

داللة كاضحة على مشركعيتو لفض ا١تنازعات  كىذا الصحابة رضواف هللا عليهم ابلتحكيم رضي كلقد
 ومن األمثلة على ذلك: كحل ا٠تبلفات كاٟتفاظ على اٟتقوؽ

 

 هللا بعشرين ألفان  كرد يف سنن أيب داكد: " اشًتل األشعث رقيقان من رقيق ا٠تيمس من عبد -
هللا: اخًت رجبلن  هللا إليو يف ٙتنهم، فقاؿ: إمنا أخذهتم بعشرة آالؼ، فقاؿ عبد فأرسل عبد

هللا: فإين ٝتعت رسوؿ  يكوف بيٍت كبينك. قاؿ األشعث: أنت بيٍت كبُت نفسك، قاؿ عبد
 "ٓالبيعاف كليس بينهما بينة، فهو ما يقوؿ رب السلعة أك يتتاركاف يقوؿ: "إذا اختلف هللا 
يكوف بيٍت كبينك ..." أم:  الشارح أبو الطيب دمحم مشس اٟتق العظيم آابدم عند "رجبلن  قاؿ

 .حكمان 

لو افتقده بيد يهودم  رعان د من قتاؿ معاكية كجد ركم عن شريح أنو قاؿ: " أنو ١تا رجع علي هنع هللا يضر
شريح فقاؿ  إىلم، فاختصما يبيعها، فقاؿ علي هنع هللا يضر: درعي كمل أبعو، فقاؿ اليهودم: درعي كيف يد

شريح لعلي: ىل لك بينة؟ قاؿ: نعم قنَت كاٟتسن ابٍت، قاؿ شريح ال جيوز لؤلب كقضى شريح 
 .ُ" لليهودم ابلدرع

                                                                                                                                                                                     

ُ ق، درس هبا كأفىت كصنف َٕٓجن بن يونس ا١تلقب بفخر الدين الزيلعي، جاء إىل القاىرة ) ىو عثماف بن علي بن ٤ت
، أليب الفداء السودكم،  اتج الًتاجمق ( ّْٕكانتفع الناس بو كنشر الفقو، شرح كتاب كنز الدقائق، تويف بقرافة مصر سنة 

ُ/َِْ. 
ِ -  صْ، جُ، طتبيُت احلقائق شرح الكنز، يلعيالز ،ُّٗ. 
ّ  ىو دمحم بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، أحد األئمة الفحوؿ الكبار، كاف إمامان حجة، متكلمان فقيهان أصوليان (

-ِٖ/ِق(. اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية، حمليي الدين اٟتنفي َْٗكمناظران، ألف كتابو ا١تبسوط كىو يف السجن، تويف ٨تو 
 .  ِّٗ/ٖلة، . معجم ا١تؤلفُت لعمر كحا ِٗ
ْ -  ،صُِ، جُ، طادلبسوطالسرخسي ،ِٔ. 

ٓ كقاؿ األلباين عنو  ُُّٓ، حديث رقم ابب إذا اختلف البيعاف والبيع قائم ،كتاب اإلجازة  ،سننوأبو داككد يف  أخرجو ،
 صحيح .

ُ  ،ُْٗص ،ِ، جُ، طأخبار القضاة ككيع. 
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يف التحكيم لداللة  إجراءاتمن  أٚتعُت٦تا سبق ذكره من أفعاؿ الصحابة رضواف هللا عليهم إف 
مستندين على ذلك من كتاب هللا  ؛لى مشركعيتوالصحابة رضواف هللا عليهم ع إٚتاعكاضحة على 

يف التحكيم كرضا فعمل السلف الصاحل ماشيان على ا٠تطى متبعان هنجهم  ؛كسنة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 األطراؼ ا١تتخاصمُت بو من أجل بناء ٣تتمع بعيد عن الشقاؽ كا٠تبلفات.

 -التحكيم: أحواؿ اثنياً:

عمل الصحابة ابلتحكيم فمن ك  األمة إٚتاعيف الكتاب كالسنة  ك كيم التح مشركعية بينت أفبعد 
، كبعد البحث كاالستقصاء كجدت أف للتحكيم ثبلث ُت اٟتكم التكليفي للتحكيمبأ أف الواجب
 ،كالتحكيم ا١تستحبالواجب ،  ؛ أال كىو التحكيما٠تمسة التكلفية األحكاـمن حيث  أحكاـ

   -يلهم :كيف التايل تفص . اٟتراـ كالتحكيم

بوجود نص قرآين يدؿ على الوجوب   قد يكوف التحكيم كاجبان  :فرض(الب)اجالو التحكيم أواًل: 
[ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ]كما يف قولو سبحانو كتعاىل:

ِ 
ح اٞتليل" آية بعث اٟتكمُت ٤تكمة غَت كما جاء يف منف كالدليل على ذلك فعل األمر )فابعثوا(

بو فهو  إالما مل يتم الواجب " :دة شرعية تقوؿعقاكىناؾ  .ّ ا كاجب"منسوجة فالعمل فيه
قوؿ كابهلل التوفيق يف كجود خصمُت ْتاجة اتمة كملحة ، بناء على ىذه القاعدة الشرعية أْ"كاجب

التحكيم بوجود طرؼ اثلث  إالٟتكم قضائي شرعي كمها يف بلد ال حيكم يف شرع هللا فليس أمامهما 
 . بشرع هللا فأصبح التحكيم ىنا كاجبا مصداقا ٢تذه القاعدة الشرعيةحيكم بينهما 

 إىلقد يكوف التحكيم مستحب بصرؼ اٟتكم من الوجوب  -:التحكيم ادلستحباثنياُ: 
ب عليو من ا١تودة ترغبة من الطرفُت ا١تتخاصمُت السماح يف ا١تعاملة بينهما ٔتا يًت  ؛ستحباباإل

خاصية السًت ككاف  أكا١تايل  أكأحدمها من حيث اٞتهد البدين  كاف فيو دفع ضرر عن  إذا كاألخوة
 . ذلك برضامها التاـ ىنا يصبح التحكيم مستحب كهللا أعلم

                                                           

ِ -  ّٓسورة النساء، جزء من اآلية . 
ّ - ُٖٕص ،ِ، د.ط، جح اجلليل على سلتصر خليلمن خ عليش،لشيا. 
ْ -  ،صُ، جُ، طالشرح الكبَت دلختصر األصوؿا١تيناكم ،ُِْ. 
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 أطراؼكاف فيو ظلم من احملكمُت على طرؼ من   إذا حرامان  يكوف التحكيم-احلراـ:التحكيم اثلثاً: 
 تحكيم بوجود ٤تكم غَت عادؿ.ال إىلحد ا٠تصمُت خصمو ابلقوة ابلذىاب ا٠تصومة أبف جيرب أ

  -احلكمة من مشروعية التحكيم: -:اثلثاً 

 ؛اٟتكمة من مشركعية التحكيم ما يًتتب على التحكيم من جلب ا١تنافع كدرء ا١تفاسد عن الناس
 . ٖتقيقو ابلفعل إىل الشارع إليولقطف الثمار ا١تًتتبة عليو من ا٢تدؼ الذم يسعى 

شأهنا أف تشيع العداكة  كقطع ا١تنازعات اليت من التحكيم يقـو على فصل ا٠تصومات -ُ
 . ما تركت دكف الفصل فيها ْتكم إذا، كفساد ذات البُت كالبغضاء

مصلحة القضاء يف ٗتفيف العبء عنو ٔتصلحة األفراد يف رفع ا١تشقة عنهم لطوؿ فًتة اٟتكم  -ِ
 . يف احملاكم كقلة التكاليف مع توفَت اٞتهد

 . ا٠تصومات فصل إجراءاتو كسرعةليسر  ؛أىلو إىلاٟتق  صاؿإيالتحكيم حيقق العدالة يف  -ّ
ما  ، حيافظ على العبلقة اٞتيدة بُت التجار، فكثَتان األقاربالتحكيم كما حيفظ العبلقة بُت  إف -ْ
يف ىذا النزاع، كال دينعهم ىذا يف  اثلثان  حد العقود، مث حيكموف طرفان جرين يف أع نزاع بُت اتيق

 أماـىذا يزيد الثقة ببعضهم البعض، ٓتبلؼ التنازع  إفل التجارم بينهم، بل االستمرار يف التعام
 . ما يقوض التعامل بُت طريف العقد بسبب قيامو على ا١تشاحنة القضاء، فهو كثَتان 

القضاء فيو ا٢تيبة كالوقار، كالوساطة فيها الًتجي كالشفاعة، أف  إذالتحكيم فيو ركح االعتداؿ،  -ٓ
بُت صبلبة القضاء، كمركنة  كسطان  ٦تا جيعلو حيتل مكاانن  بُت ىذين األسلوبُت؛ لتحكيم كسطان كأييت ا

 ُ . أكسطها األمورالوساطة كغَتىا من طرؽ التسوايت، كخَت 
 

                                                           

 ْٔـ، صُّٗٗق، ُُْْ، ِ، طاإلسالميةالتحكيم ابلشريعة األسطل،  إٝتاعيل. 
ُ - ،ةيالشخص األحواؿ بقانوف رنةمقا دراسة  اإلسالميالتحكيم ابلشقاؽ بُت الزوجُت ابلفقو  كائل طبلؿ، سكيك 

 .ـََِٕىػ، ُِْٖ، ُّص فلسطُت،-غزة ،اإلسبلمية، رسالة ماجستَت، اٞتامعة غزة بقطاع الفلسطيٍت
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 كيم الودي و شروطوحأركاف الت :ادلبحث الثالث
 ، كشركط-الصيغة  -و من التولية شركطالتحكيم ك  أركافتكلم يف ىذا ا١تبحث عن وؼ أس

  -للتحكيم يف ا١تطالب الثبلث اآلتية : كاليتوصحة ، ك احملكماحملتكمُت ك 

 أركاف التحكيم الودي :ادلطلب األوؿ
تولية خصمُت أك أكثر تتوفر فيهم أىلية التصرؼ ٤تكمان أك أكثر " :أبنوالتحكيم  بعد تعريف

 إال يتم التحكيم  الأركانو اليتتكلم عن أ أف بدفبل ."يصلحوف للقضاء للفصل يف خصومة ا٠تصـو
 على كيطلق. بو إال للشيء كجود ال ما: كقيل ،"فيو داخل كىو الشيء بو يتم ىو ما"كالركن  ؛هبا

 بو، يتم ما الشيء ركن: كقيل. ٚتيعها على كيطلق ،"الصبلة ركن القياـ: "كقولنا ا١تاىية، من جزء
ُت حيكم بينهما ٤تكم بوجود التحكيم ىي من خبلؿ التعريف تولية خصم كأركاف ُ فيو داخل كىو

 ابلكتابة . أكالقبوؿ سواء كاف ابللفظ ك  اإلجيابىذا يعٍت و، ك خصمُت متفقاف علي

اٟتكم ىذا  إبصدارالنظر يف ا٠تصومة  إليوالنزاع كبوجود احملكم الذم يسند  أطراؼبوجود ا٠تصمُت  
 تضمن ا١توضوع ٤تل العقد الصيغة الدالة عليو كىي العقد ك  ٤تلٌ  أفٌ القبوؿ كما ك  اإلجيابيعٍت 

  -ىي : أركاف أربعةللتحكيم  أفيتبُت لنا  كمن كجهة نظرم كباحث كمن ىنا

يحىكَّم القبوؿ ، ا١تختصمُت ، ك  اإلجياب
تكلم عن كل ، ٤تل العقد ) موضوع التحكيم (، كسوؼ أا١ت

 ابلتفصيل .  األركافكاحدة من ىذه 

  -القبوؿ :و  اإلجياب -ٔ

 يف األساسي العنصرغَتىا،  أك اإلشارة أك ابلكتابة أك ابللفظ كاف سواء كالقبوؿ، اإلجياب يعترب
 :وىيُ ثبلثة شركط فيو تتوفر مل كما صيغة ببل شرعان  معترب كجود للعقد يكوف كال العقود، كافة

 . ٦تيز شخص من صادرين كالقبوؿ اإلجياب من كل يكوف أف – ا

 . كاحد شيء على كالقبوؿ اإلجياب يتوافق أف – ب
                                                           

ُ  ُُّص  د.ج، ،ُط، القاموس ادلبُت يف اصطالحات األصوليُت ،٤تمود عثماف  . 
ِ  ، ِّّص  د.ج، د.ط، ،، مدخل لدراسة نظاـ ا١تعامبلت فيو الفقو اإلسالميدمحم يوسف موسى. 
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 حاضرين الطرفاف كاف إف العقد ٣تلس يف ابإلجياب القبوؿ اتصاؿ: العقد نعقادإل يشًتط – ج
 . الوجوه ٚتيع من كالقبوؿ اإلجياب توافق: أم ابإلجياب، الغائب الطرؼ علم ٣تلسو  يف أك معان،

  -ادلختصمُت : -ٕ

، كىم: ا١تػيحتًكموف، كىم ترٚتا ف الصيغة يف اختيار "خصمُت أك أكثر": ىم أطراؼ النزاع ا٠تصـو
يحىكَّم أك ا١تػيحكىمُت، فا٠تصـو ىم الذين تصدر منهم الصيغة: اإلجياب كالقبوؿ

 . ا١ت

  -م :احملكِّ  -ٖ

 .بُت أطراؼ النزاع  م ىو الشخص الذم ييسنىد إليو النظر يف ا١تنازعة إلصدار اٟتيٍكمكا١تػحىكًٌ 

 -: زلل العقد ) موضوع التحكيم ( -ٗ

 إلصدار اٟتيٍكم فيو. –ا٠تصـو  –م االتفاؽ عليو بُت أطراؼ النزاع ىي موضوع النزاع الذم يت

فهذه أركاف أربعة للتحكيم، كال يتم اتفاؽ أك عقد التحكيم بدكف أم ركن من األركاف األربعة 
ا١تذكورة، كال يتم التحكيم إال هبذه األركاف، كال ييتصور انعداـ أحد األركاف ا١تذكورة كيتم انعقاد 

 . التحكيم

لفقهاء مل يذكركا أركاانن للتحكيم سول ركن الصيغة ا١تتضمنة: اإلجياب كالقبوؿ، كقالوا: كا
يحىكَّم، كإذا 

"اللفظ الداؿ عليو، مثل: احكم بيننا، أك جعلناؾ حىكىمان، أك حىٌكمناؾ يف كذا مع قبوؿ ا١ت
 .(ُ)مل يقبل مل جيز حكمو إال بتجديد التحكيم ..."

اقتصركا على ذًكر الصيغة كاعتربكىا ركن التحكيم، كذلك ١تا جرت كأقوؿ: إف الفقهاء األكائل 
عادهتم من األخذ ّتوامع الكلم، كقو٢تم: إف ركن التحكيم ىو الصيغة الدالة عليو، فالصيغة تتضمن 

اللذين تصدر منهما الصيغة،  اإلجياب كالقبوؿ، معتربين أبف ىذه الصيغة تستلـز أف تتضمن العاقدين
 . وضوع ٤تل العقدتتضمن ا١ت كاليت

                                                           

،  البحػػر الرائػػق شػػرح كنػػز الػػدقائق، ابػػن ٧تػػيم .ُِٔ-ُِٓ، ص ٖ، ج ِ، طرد احملتػػار علػػى الػػدر ادلختػػارابػػن عابػػدين،  ((ُ
 .ُْ، ص  ٕد.ط، ج 
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 ادلُحتِكمُت شروط :ادلطلب الثاين
 
ي
يقصد  الدعوة اليت أركافيعترباف من ، ك ا١تدعي ك ا١تدعي عليو ماهبا١تقصود  (ا١تتداعيُت) أكحتًكمُت ا١ت

يحىكَّم  أماـ ألحدمهاهبا طلب اٟتق 
دعي الذم ىو من ييطالب غَته ْتق يذكر استحقاقو   إفا١ت

ي
كاف ا١ت

دعى (ُ)عليو
ي
 . (ِ)عليو: من يطالبو غَته ْتق يذكر استحقاقو عليو كا١ت

يٍحتىًكم كا١تتداعي )ا١تدعي كا١تتداعى عليو( يف التحكيم يشًتكاف يف أف كبلن منهما يتضمن 
فا١ت

طلب الفصل يف ا٠تصومة كإهناء ا١تنازعة. كحينما يتفق ا١تػيحتىًكموف على التحكيم فإف إرادهتم تتفق، 
، كمن خبلؿ عرض حججهما يكوف منهما ا١تدعي كا١تدعى (ّ)م بينهمكيرتضوف على اختيار حىكى 

حتًكمُت، كاٟتىكىم: ىو 
ي
عليو. كيعترب الفقهاء أبف طريف التحكيم: ا١تتداعياف، أم: األشخاص ا١ت

حكَّم إف كاف كاحدان أك أكثر
ي
 . ا١ت

حكَّم مها العنصراف األساسياف يف كالية سلطة التحكيم كأىم أ
ي
يٍحتىًكم كا١ت

نا. كقد ركانو كما بيٌ كا١ت
الفقهاء أىلية العنصرين ا١تذكورين للتحكيم ٦تثلة بشركط جيب توفرىا يف كل كاحد منهما، ككما  حدَّد

ذكر الفقهاء قاعدة عامة شاملة تنص: "كل من ديلك حرية التصرؼ يف حقوقو جيوز لو أف حيتكم 
حكيم كالدعاكل: تصرؼ من فالت .(ْ)فيما يصح لو ترؾ حقو فيو من األمواؿ كما يف معناىا"

حتًكمُت كا١تدعُت يًتتب عليو أحكاـ شرعية
ي
               -: ، ييشًتط يف كل منهما شرطافٓا١ت

 األىلية ) البلوغ و العقل (  -الشرط األوؿ :

حتًكمُت
ي
يف أصحاب ا١تذاىب األربعة  الفقهاء اختبلؼ مع يعترب البلوغ ك العقل شرط مهم يف ا١ت

 األقواؿ اآلتية:ة يف كل من ا١تدعي كا١تدعى عليو يف التحكيم على اشًتاط األىلي

                                                           

 .ِِْص  ،ٔج  ، د.ط،بدائع الصنائعالكاساين، ( (ُ
  . ِِٓص ،ٔج ،سابقالرجع ا١ت( (ِ
 .َْٔ، ص  ٔج  ، د.ط،شرح فتح القدير بن ا٢تماـ ،ا( (ّ
 .ُِٔ،ص  ٔج ، ِط ،التاج واإلكليل شرح سلتصر خليل ا١تواؽ،( (ْ
 -قُّْٓ، ّٕص فلسطُت،-جامعة األزىر، غزة رسالة ماجستَت، ،التحكيم الشرعي بُت النظرية و التطبيق( دمحم اليف ، (ٓ

 ـ. َُِّ
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ذىب األحناؼ إىل عدـ جواز ٖتكيم الصيب كغَت العاقل كاحملجور عليو، كقالوا: "ال  -احلنفية: –ُ
 .(ُ)جيوز للصيب ا١تميز ا١تأذكف لو أف يرفع الدعول كأف يكوف مدعى عليو"

من التصرؼ يف التحكيم، كيشًتطوف توفر أىلية ا١تتداعُت  فهم يعتربكف السفو مانعان  -ادلالكية: -ٕ
: "... احملجور عليو بسفو ال يصح (ّ)ذكر الدردير يف حاشية الصاكم، ك (ِ)للقياـ ابلتصرفات الشرعية

، فا١تدعي ال يشًتطوف (ْ)ٖتكيمو إذا كاف يضر بغرمائو ..."، لكنهم ييفرقوف بُت ا١تدعي كا١تدعى عليو
 . لدعول من السفيو كالصيب، كال يشًتطوف أف يكوف مأذكانن لوفيو الرشد كتصح ا

، كاستثنوا حاالت حيث يقوؿ (ٓ)اشًتطوا األىلية يف التصرؼ ا١تتداعيُت -الشافعية: – ٖ
أحد  : "كلو جنٌ (ٕ): "... أف يكوف مكلفان ألف التكليف ىو احملل"، كجاء يف األـ(ٔ)الشربيٍت

حكَّم عن اٟتكم حىت يعود إليو عقلو فييجدد احملتكمُت بعد التحاكم كقبل إصدار 
ي
اٟتكم امتنع ا١ت

 التحكيم".

على ا١تتداعيُت أف يكوان أىبلن للقياـ  هويت يف كشاؼ القناع: "يشًتطبذكر ال -احلنابلة: – ٗ
  (ٖ) .قبوؿ الدعول على السفيو فيما يؤخذ بو ، كما أنو جيوزابلتصرفات الشرعية

 الصفة: –: الشرط الثاين 

قصود بشرط الصفة: أف يكوف ا١تػيحتًكم أصيبلن عن نفسو أك اكتسب صفة تؤىلو ابلتصرؼ كا١ت
 كقد اختلف الفقهاء يف ىذا الشرط إىل األقواؿ اآلتية: . أك كصاية كالقياـ إبجراء التحكيم كوكالة

 

                                                           

 .ُٕٓص ، ْج ، ُ، ط ُُٔٔ، شرح مادة درر احلكاـعلي حيدر،  ((ُ
 .َُٕص، ُج ،ُ، طتبصرة احلكاـ ،حوفبن فر ا ((ِ
 .ُّٓص ،  ِج  ـ،ُٕٔٗ، ط عيسى اٟتليب حاشية الصاوي على الشرح الصغَت ،لدرديرا ((ّ
 ٔج ، ـُِٗٗ-ىػػ ُُِْالطبعػة الثالثػة  ،دار الرشاد اٟتديثة الدار البيضاء ،مواىب اجلليل لشرح سلتصر خليل، اٟتطاب ((ْ

 .ُِٕص ، 
 .َْٕص ،  ْج  ، د.ط،مغٍت احملتاج، لشربيٍتا ((ٓ
 .َْٕص ،ْج ،ا١ترجع السابق ((ٔ
ص        ،ٓج ، ـَُٖٗ-ىػػ ََُْالطبعة األكىل  ،لبناف –دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت   ، األـ، لشافعيا ((ٕ

َِٗ. 
 .ّْٖص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،لبهويتا( (ٖ
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  -األحناؼ: – ٔ

ين أم أحد ا١تػيحتًكمُت ركف أبف األصيل الذم توفرت فيو أىلية التعاقد يصح أف يكوف أحد ا١تتعاقدي
اللذين يطلبا التحكيم أك يباشراف إجراءاتو، كإف مل يكن أصيبلن ال حيق لو التصرؼ ابلتحكيم إال إبذف 

: ِ، كيقوؿ ابن ا٢تماـ(ُ) األصيل، فقد جاء يف ا٢تداية: "إال أف يرضى ا١توكل بتحكيمو معهما ..."
عبد ا١تأذكف كاٟتر، كٖتكيم الذمي ذميان ليحكم بينو "ال جيوز ٖتكيم العبد، كجيوز ٖتكيم ا١تكاتب كال

 .ّكبُت ذمي جيوز"

  -ادلالكية :  – ٕ

يركف أبنو ال عربة إال بتحكيم األصيل، كقالوا: "كل من ديلك حرية التصرؼ يف حقوقو جيوز لو 
 .ْأف حيتكم فيما يصح لو ترؾ حقو فيو من األمواؿ كما يف معناىا"

  -: الشافعية  – ٖ

: "كال رمليجييزكف التحكيم إال ابألصيل أك إبذف موكلو، كال لويل ييلحق ٔتوليو ضرر، فقد قاؿ الال 
كمفلس ككوكيل مأذكف لو يف التجارة، جيوز لوكيل من غَت إذف موكلو ٖتكيم، كال لويل إف أضر ٔتوليو، 

 .ٔ ، كنقل الشربيٍت مضموف ىذا القوؿٓإف أضر غرماء، كمكاتب إف أضر بو"

                                                 .ٕأشار البهويت إىل ىذا الشرط حيث -احلنابلة:-ْ

                                                           

 .َْٗ، ص  ٔ ، د.ط، جشرح فتح القدير )اذلداية(( ابن مهاـ، (ُ
ِ   ىو دمحم بن عبد الواحد بن عبد اٟتميد بن مسعود الكماؿ بن ا٢تماـ السيواسي األصل مث القاىرم اٟتنفي، كلد عاـ (

ق، قدـ إىل القاىرة صغَتا حفظ عدة ٥تتصرات كعرضها على شيوخ عصره، كاف دقيق الذىُت، عميق الفكر، كاف إمامان يف َٕٗ
ق(. البدر الطالع ٔتحاسن من بعد ُٖٔالفرائض، من مؤلفاتو: شرح ا٢تداية أك فتح القدير، تويف عاـ األصوؿ كالتفسَت كالفقو ك 

 .ِٓٓ/ٔ. األعبلـ ، للزركلي َِِ-َُِ/ِالقرف التاسع، حملمد بن علي الشوكاين، بَتكت: دار ا١تعرفة 
ّ   ،ص ٔ، د.ط، ج شرح فتح القديرابن ا٢تماـ ،َْٗ. 
ْ  ،ص  ٔ، ج ِ، طليل شرح سلتصر خليلالتاج واإلكا١تواؽ ،ُُِ. 
ٓ  ،ص  ٖ، ط مصطفى اٟتليب، ج هناية احملتاجالرملي ،ِِْ. 
ٔ  ،ص ْ، د.ط، ج مغٍت احملتاجالشربيٍت ،ّٕٗ. 
ٕ  ،ص  ٔ، د.ط، ج كشاؼ القناعالبهويت ،ِّٖ – ّٖٓ. 
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ييشًتط أف يكوف ا١تتداعياف للتحكيم كشرط كل عقد ييتخذ يف ا١تعامبلت كأف  وخالصة القوؿ:    
 تعلق بسفو أك جنوف.يكوف كل كاحد منهما: ابلغان، عاقبلن، رشيدان، كأف ال يكوف ٤تجوران عليو فيما ي

 مادلػُحكِّ  شروط :ادلطلب الثالث

قاضيان الذم ىو من أىم الوالايت  توليتوصفة يصح معها  على ما١تػيحكًٌ يكوف  أفذىب غالبية الفقهاء 
حكًٌ (ُ)كأخطرىا

ي
م أدىن مرتبة عن القاضي القتصار حكمو على من رضيَّ ْتكمو كعمـو كالية ، كا١ت

حكًٌ (ِ)القاضي
ي
 .(ّ)زلة القاضي ١تكانة حكمو كأثَتهم ٔتن، فا١ت

يحىكَّم لصحة التحكيم، كقالواك ىناؾ شركطان اٗتذىا الفقهاء ك 
: ييشًتط (ْ)صفااتن البد من توفرىا يف ا١ت

يحىكَّم أىلية القضاء
درجة  ذكر يشهد الناس لو ابلعدالة على يكوف مسلمان ابلغان عاقبلن  أفكىي  يف ا١ت

تكلم عن كل كاحدة اٟتواس من السمع كالبصر كالنطق السليم كسوؼ أ و يتمتع بكاملالفقمن العلم ك 
  -من ىذه الشركط ابلتفصيل :

  -أواًل : اإلسالـ :

يحىكًٌ  أفالذم جيب  األكؿالشرط 
فبل جيوز ٖتكيم الكافر يف ا٠تصومات بُت  ؛اإلسبلـم يكوف يف ا١ت

دتو على ا١تسلم ف الكافر ال تصح شهاأل ؛القضاء ليحكم بُت ا١تسلمُت توليتو جيوزكما ال  ،ا١تسلمُت
يحىكَّم ا١تسلم ديضي حيٍكميو على ٚتيع أطراؼ النزاع، كاإلسبلـ  كاليتوتو ال تصح دمن ال ٕتوز شهاك 

فا١ت
، فتحكيم الكافر على ا١تسلم يتناقض مع (ٓ) [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]لقولو تعاىل:  ؛يعلو

 مدلوؿ ىذه اآلية.

 -اثنياً : البلوغ و العقل :

يحىكَّم البلوغ ك ط ًت يش
ال جيوز أف يتوىل القضاء  عليوابجتماعهما يتعلق التكليف ك  إذالعقل يف ا١ت

حدمها فهم خطاب الشارع فهوالء رفع عنهم التكليف إذ ال يستطيع أ ك اجملنوف؛ لعدـ التميزالصغَت 
                                                           

 .ٕ، ص  ّج  ، د.ط،بدائع الصنائع ،لكاساينا( (ُ
 .َْٔ، ص  ٔج  ، د.ط،()ا٢تامش شرح العناية( (ِ
 .ِٓص  ،ُ، جِط ،معُت احلكاـأيب اٟتسن الطرابلسي، ( (ّ
 .ْٖٕ، ص  ْج  ، د.ط،مغٍت احملتاج ،لشربيٍتا( (ْ
 .ُُْية اآل ، جزء من( سورة النساء(ٓ
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تيقبل  كال تنعقد تصرفاهتم عن أنفسهم، فمن ابب أكىل أال تنعقد على غَتىم، كشهادة الصغَت ال
 .(ُ)فتحكيمو أك قضاؤه كذلك

مع عليوألف الصيب غَت مكلف  ؛أف البلوغ شرط صحة التحكيم كما ، كال جيوز تقليد (ِ)كىو شرط ٣تي
 .(ّ)كالسفيو كذلك إف كاف موىل عليو ألنو فاقد كسيلة اإلدراؾ، ؛اجملنوف )التحكيم(

 )الذكورية( -اثلثاً : الذكورة :

الشارع اٟتكيم من  جعلؤتا القضاء مع عدـ تولية ا١ترأة القضاء  أفشالذكورة يف التحكيم تشًتط 
– ك الصحابة الكراـ -سلمصلي هللا عليو ك - عهد رسوؿ هللا يف لكما جر  قوامة الرجل علي ا١ترأة

ور ١تا فيو ظارتكاب ٤ت إىلٖتكيمها يفضي  أف، ك من من عدـ تولية ا١ترأة القضاء -رضواف هللا عليهم
 ،أقوا٢تملسماع الشهود  أكا٠تلوة ببعض ا٠تصـو  إىلالنظر اٟتراـ ك ٔتا حيتاج األمر من االختبلط، ك 

فقاؿ هللا  ؛بوجود الرجاؿ امرأة ألفلو كانت معها  حىتيف ا١تعامبلت ا١تادية  ا١ترأةشهادة  أيضاك 
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :سبحانو ك تعاىل

ال أ يف ىذه األمور فمن ابب أكىل شهادهتاال تصح  فإذان  ؛ْ [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 ٓتصح اٟتكم فيها . 

ختبلفهم يف اشًتاطها ورة يف كالية التحكيم بناءن على إشًتاط الذكالفقهاء يف اكنبُت اختبلؼ 
 يف كالية قضاء ا١ترأة على األقواؿ اآلتية:

نفية إىل عدـ جواز من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كزفر من اٟت ٚتهور الفقهاءالقوؿ األكؿ: قوؿ  –ُ
 أبف يقولوفك  ،(ٔ)، كمن كليت أيمث ا١تويل ٢تا، كيكوف قضاؤىا غَت انفذكالية ا١ترأة  للقضاء مطلقان 

                                                           

 .ٓٔص  ،ُ، د.ط، جألحكاـ السلطانيةا ،١تاكردما( (ُ
 .ٓٔسابق ، ص الرجع ا١ت( (ِ
 .ََِص  ،ْج  ، ط عيسى اٟتليب،الشرح الصغَت حاشية الصاوي علىالصاكم، ( (ّ
 . ِِٖ اآلية البقرة، جزء من( سورة (ْ
 . ِٗص، ـ ُّٗٗ -ق ُُْْ،ِط ، التحكيم يف الشريعة اإلسالمية( د إٝتاعيل االسطل ، (ٓ
 .ُٖص ،  ُج  ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  .ٖٔص ،  ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ٔ
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نقص ا١ترأة عن رتب الوالية كإف تعلىق بقو٢تا  (ُ)قد ذكر ا١تاكردمالذكورية شرط يف كالية التحكيم؛ ف
 . أحكاـ

[ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]كأدلة ٚتهور الفقهاء على رأيهم قولو تعاىل: 
 

ز أف ييقمن على . (ِ) قاؿ ا١تاكردم يف بياف معٌت ىذه اآلية: يعٍت "يف العقل كالرأم، فلم جيي
 .(ّ)الرجاؿ"

ٖتكيم ا١ترأة فيما تصح فيو شهادهتا كال جيوز أف  أف جواز"  (ْ) يقوؿ ا١تاكردم يف األحكاـ السلطانية:ك 
ًكم( فيما ال تصح فيو شهادهتا.   تقضي )ٖتي

القوؿ الثاين: ذىب األحناؼ عدا زفر كابن القاسم من ا١تالكية إىل جواز كاليتها القضاء يف غَت  -ِ
علل األحناؼ لرأيهم إبجازة قضاء "ٖتكيم" ا١ترأة بقو٢تم: إف ا١ترأة من أىل اٟتدكد كالقصاص؛ كقد 

ليس ٢تا شهادة  الشهادة كأىلية القضاء أبىلية الشهادة لكنها ال تقضي يف القصاص كاٟتدكد إذ
 .(ٓ)فيهما

 جيوز قضاء ا١ترأة يف ٚتيع األحكاـكقاال: " ،(ٕ)كابن حـز (ٔ)قوؿ ابن جرير الطربمالقوؿ الثالث:  -ّ
معرفة اٟتق فيجوز  ٖتوؿ دكف فهما ١توضوع النزاع ك ال ا١ترأة أنوثة أف أضافواك ،  "ف الرجل شأهنا شأ
  .ٖتكيمها  

 حيث إف دليلهم:يو ٚتهور الفقهاء، كالراجح يف ىذه ا١تسألة ما ذىب إل

[ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] : تعاىلقولو سبحانو ك  :من القرآف -ٔ
 (ٖ). 

                                                           

 .ٓٔص ، ُ، د.ط، ج األحكاـ السلطانية ،م١تاكردا ((ُ
 .ّْية جزء من اآل ،سورة النساء  ((ِ
 .ٓٔص  ،ُ، د.ط، جاألحكاـ السلطانية، ١تاكردم ا ((ّ
 َْٔص  ،ِج ، ُط ،بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد، القرطيب .ٖٔص ،  ٗج ، د.ط،  دائع الصنائعبالكاساين،  ((ْ
 .ٖٔص ،  ٗج ، د.ط،  بدائع الصنائع . الكاساين،ُُٓ-ُُْص  ، ُٔج ، ُ، ط ادلبسوط ،لسرخسيا ((ٓ
 بداية اجملتهد. ،َْٔص  ِج  ،، كذكر القرطيب قوؿ الطربم: على اإلطبلؽٓٔص  ، د.ط،األحكاـ السلطانية ،١تاكردما ((ٔ
 .ُّٔص ،  ُُج ، د.ط، احمللى ،بن حـزا ((ٕ
 .ّْية جزء من اآل ،سورة النساء ((ٖ
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قاؿ: صلي هللا عليو ك سلم أف النيب  هنع هللا يضرما ركاه البخارم عن أيب بكر الصديق  :من السنة – ٕ
 .(ُ)"كلن يفلح قـو كٌلوا أمرىم امرأة"

عُت امرأة كاحدة للقضاء كقد اختار قضاة كثَتين يف ي هللا عليو ك سلم صلأبف النيب  (ِ)كألنو مل يثبت
 حياتو.

 ـو ابلتحكيم ىو ذكر شأف القضاء كأان أميل إىليتنب لنا من ىذه اآلراء أف الرأم الراجح ىو من يق
 .السنة ا الرأم لقوة الدليل من القراف ك ىذ

  -رابعاً : العدالة :

اٟتقوؽ  حفظاٟترص علي الناس كٝتعتهم ك  أعراض ٟتفظضركرية  هيف ؛ما١تػيحكًٌ العدالة شرط يف 
؛ كثرت ا١تفاسدلضاعت اٟتقوؽ كمصاحل الناس ك  م عادالن ا١تػيحكًٌ مل يكن  فإذا ،أىلها إىلتسليمها ك 

  -عدة أقواؿ : راء الفقهاء يف العدالة علىكيف اآليت نفصل بعض آ ،ال يصح ٖتكيم الفاسق فعليو

على أف العدالة شرط جيب  (ٓ)، كاٟتنابلة(ْ)، كالشافعية(ّ)الفقهاء ا١تالكية ذىب ٚتهورالقوؿ األوؿ: 
حكًٌ  –توفرىا يف القاضي 

ي
ألف الفاسق ليس من أىل الشهادة فبل يصح أف يتوىل القضاء أك  ؛–م ا١ت

 . التحكيم

ؿ، الذين يركف أبف العدالة ليست شرطان لوالية التحكيم كىي صفة كما (ٔ)لؤلحناؼالقوؿ الثاين: 
كقاؿ أبو حنيفة: )يكفي يف العدالة ظاىر  كالفاسق عندىم من أىل الشهادة، فيصح ٖتكيمو.

 .  اإلسبلـ كأال تيعلم منو جرحة(

  الراجح:القوؿ و 

كذلك ألف العدالة متعلقة أبخبلؽ الفرد  ؛ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ كىو ما أميل إليو
يف حياة األفراد كاٞتماعات ك٢تا األثر البالغ يف النهوض ابلصفات ا٠تيلقية كاليت ٢تا أمهية عظيمة 

                                                           

 .ِِْٓرقم  ،ٖ، صٔ، جإىل كسرى وقيصر ابب كتابة  ،كتاب ا١تغازم،  صحيحو يفالبخارم أخرجو  ((ُ
 .ّٗص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ِ
 .ُّص  ،ٖج  ،ُ،طالذخَتة يف فروع ادلالكية ،لقرايفا ((ّ
 .ّٕٓص  ،ْج  ، د.ط،مغٍت احملتاجالشربيٍت،  ((ْ
 .ِٓٗص  ،ٔج  ، د.ط،شاؼ القناعك ،بهويتال .َْ-ّٗص  ،ٓج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ٓ
 .ُٖص  ،ٓج  ،ُ، طتبيُت احلقائق ي،عل. الزيُٗص  ،ٗج ، د.ط،  بدائع الصنائع الكاساين، ((ٔ
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حكًٌم أمر كاجب؛ابألمة، 
ي
ألف مهمة التحكيم كالقضاء مهمة خطَتة تتعلق  فاشًتاط توفر العدالة يف ا١ت

شى عليو اٞتور، فاهلل سبحانو أيمر ابختيار العىٍدؿ  ْتقوؽ العباد، كمن مل يكن عىٍدالن ال ثقة فيو كىخيي
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]جزاء الصيد للمحـر كيف اٟتـر حيث يقوؿ تعاىل: للحيكم يف 

[ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې
. فمن ابب أكىل أف يكوف اٟتىكىم عىٍدالن يف  (ُ) 

 . كافة مسائل التحكيم!

  :درجة عالية من العلم و الفقو ىأف يكوف عل :مساً خا

يحىكٌ اتفق 
ف يكوف علي درجة من الفقو، صفة العلم كأي ك القاضم الفقهاء على أف يكوف يف ا١ت

 . ه، كقالوا: ا١تراد ابلعلم االجتهاديتفقوا على ا١تراد ابلعلم كحدكلكنهم مل 

يحىكًٌم كالقاضي علىاختلف الفقهاك 
  -: راء عدة آ ء كجود صفة االجتهاد يف ا١ت

كقالوا: جيوز لقاضي، ، الذين مل يشًتطوا مرتبة االجتهاد ل(ّ)، كمالك(ِ)لؤلحناؼ األوؿ: يالرأ 
حكًٌ  (ٓ)كا١تالكية (ْ)القضاء، حيث يرل األحناؼ لغَت اجملتهد العامي أف يلي

ي
م أف شرط االجتهاد يف ا١ت

 ألف أىلية التحكيم عندىم كأىلية القاضي. ضي؛على االستحباب كالندب، كما ىو الشأف يف القا
حكًٌ لذين اشًتطوا ، ا(ٕ)، كاٟتنابلة(ٔ)للشافعية الثاين: يالرأ

ي
م أف يكوف ٣تتهدان كال ييقبل يف القاضي كا١ت

 . قضاء كٖتكيم العامي

 شًتاط االجتهاد كىو ما أميل إليو؛: ما ذىب إليو أصحاب الرأم األكؿ من عدـ ا والراجح ىنا
كذلك ألف ا٢تمم عن طلب العلم كٖتصيلو قد فًتت كالزماف قد تغَت كأىلو كعزؼ الناس عن طلب 

كجود من تتوفر  عصران من تتوفر فيو صفات اجملتهد اليت ذكرىا الفقهاء، كيتعذرالعلم، كال يوجد يف 
 . لذلك فقد قرر الفقهاء ا١تتأخركف ّتواز تويل العامي ١تنصب القضاء فيو صفة االجتهاد؛

                                                           

 .ٓٗية ، جزء من اآلسورة ا١تائدة  ((ُ
 .ٖٔص ،  ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ِ
 .ٔٔص ، ُ، د.ط، ج األحكاـ السلطانية ،١تاكردما ((ّ
 .ٖٔص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع، لكاساينا ((ْ
 .َِٓص ،  ٔج ،ُط ،بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد، القرطيب ((ٓ
 .ّٕٓص ، ْج  ، د.ط،مغٍت احملتاج ،لشربيٍتا ((ٔ
 .َْص ، ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ٕ
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 ؛، كمنعان للخصومات، كحىت ال تيعطل األحكاـ فتؤدم إىل فساد اجملتمعاتوحفظًا حلقوؽ الناس
حكَّم  – ييشًتط يف القاضي

ي
كاؼو يف   الواقعة اليت حيكم فيها، أك بقدرو  أف يكوف ميلمان بفقو –كا١ت

م أف يكوف فقيهان جامعان ألبواب كما جيوز فيها. كييستحب للميحكًٌ  الواقعة اليت حيكم فيها، ٔتا جيب
  ُ  .الفقو، كعارفان ّتميع األحكاـ

 

 -سالمة احلواس :سادساً : 

 
ي
السمع حىت يتسٌت لو النطق يتمتع ابلبصر ك كعليو أف  ،م مثل القاضيحكًٌ سبلمة اٟتواس شرط يف ا١ت

شهادة ك  يسمع حجج ا٠تصـو حىتالسمع ، ك ٞتميع الناس همومةفمف عبارة األخرس غَت ؛ ألابٟتكم
 .الشاىد من ا١تشهود دييز ا١تدعي من ا١تدعي عليو ك  حىتالبصر ، ك الشهود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ّٕٔ،ص  ْج  ، د.ط،مغٍت احملتاج ،لشربيٍتا ((ُ



 

36 
 

 الفصل الثاين
 الشرعية اليت حتكم التحكيم الودي الضوابطو القواعد 

ث عن القواعد كالضوابط الشرعية اليت ٖتكم التحكيم الودم، يدقبل ا٠توض يف تفاصيل اٟت
 سوؼ أتطرؽ إىل تعريف معٌت "القواعد" ك"الضوابط" يف اللغة كاالصطبلح .

 -أواًل: معٌت القواعد يف اللغة واالصطالح:

   معٌت القواعد يف اللغة: -ُ

 اللغة عدة معافو للقواعد منها :ذكر علماء 

، كالقاعد ُ، الواحدة قاعدة األسس كاألصوؿ: فقواعد البيت أساسو، كأصوؿ حيطانو .ُ
 ِ [پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]كالقاعدة أصل األس. كيف التنزيل : 

 .ّكالقواعد أساطُت البناء الذم تعمده

 . ْاٞتلوس: قعد أصل يضاىي اٞتلوس، كرجل قعد كثَت القعود  .ِ
 .ٟٓتبس فيقاؿ ما تقعدين عنك إال شغل: ما حبسٍت ا .ّ
[ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]القرار كا١تقر كالثبات: لقولو تعاىل :  .ْ

 ٔ فالقاعدة ىي ما يستقر ،
 عليو الشيء كيثبت.

[    ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ]كاإلقامة: لقولو تعاىل : كاللبث ا١تكث .ٓ
ٕ ، 

 
                                                           

ُ  ،مادة )قعد(ِٕٗ، صِج د.ط، ،مجهرة اللغةابن دريد،  .ُّْ، صُج د.ط، ،العُتالفراىيدم ،. 
ِ  ،ُِٕية جزء من اآلسورة البقرة . 
ّ  ،صُج د.ط، ،احملكم واحمليط األعظمابن سيده ،ُِٕ . 
ْ  ،صُُج د.ط، ،لساف العربابن منظور،  .َُْ، صِج د.ط، ،معجم ادلقاييس يف اللغةابن فارس ،ِّٔ-ِّٕ. 
ٓ  :صِج د.ط، ،الصحاحاٞتوىرم ،ْٗٓ . 
ٔ  ٓٓسورة القمر، آية . 
ٕ  ،ِْية جزء من اآلسورة ا١تائدة  . 
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 .ُأم ماكثوف متوقفوف، فالقعود ما يكوف فيو لبث كإقامة 

من كبلـ أىل اللغة حوؿ معٌت القواعد؛ فهو يدكر حوؿ األساس كاألصل يف  توصلت إليوىذا ما 
األشياء، كالكثرة يف الشيء، كاٟتبس . فكأهنا ٖتصر ٣تموعة من األشياء ضمن حدكد معينة، كالقرار 

ة اليت يبٌت عليها كاالستقرار كا١تكث كاللبث أم: ٔتعٌت الثبات على شيء معُت كاإلقامة عليو، كاألعمد
 غَتىا، فهي أساس البناء كأصلو .

 معٌت القواعد اصطالحاً :  -ٕ

 -:عرؼ الفقهاء كاألصوليوف القاعدة بتعريفات كثَتة اخًتت منها

 . ِالقواعد: "القضااي الكلية"  .ُ
 .ّنطبق عليو جزيئات كثَتة تفهم أحكامها منها" ي"األمر الكلي الذم ب .ِ
 .ْتو ليتعرؼ أحكامها منو" "حكم كلي ينطبق على جزيئا .ّ
 .ٓ"قضية كلية منطبقة على ٚتيع جزيئاهتا"  .ْ
"مفاىيم تصديقة كلية، من ٨تو األمر للوجوب، كمعناىا كالضابط كالقانوف كاألصل كاٟترؼ:  .ٓ

 .ٔقضية كلية كربل سهلة اٟتصوؿ؛ النتظامها على ٤تسوس، كهذا أمر، كىذا هني"
 .ٕٖتتها" على جزيئاهتا اليت تنطبق كل كاحدة منها  "صورة كلية .ٔ
 .ٖحكم أكثرم ينطبق على أكثر جزيئاتو؛ لتعرؼ أحكامها منو"  .ٕ

                                                           

ُ  ،صالتوقيف على مهمات التعريف. ا١تيناكم، ِٖٔ-ِٖٓ، صْج د.ط، ،بصائر ذوي التمييزالفَتكزابدم ،ٓٔٗ . 
ِ  ،صُج د.ط، ،التوضيح دلنت التنقيحصدر الشريعة ،َِ . 
ّ  ،صُجد.ط، ، نظائراألشباه والالسبكي ،ُُ . 
ْ  ،صُج د.ط، ،شرح التلويحالتفتازاين ،َِ . 
ٓ  ،ُِٕص د.ط، ،التعريفاتاٞترجاين . 
ٔ  ،صُج د.ط، ،التحرير يف أصوؿ الفقوابن ا٢تماـ ،ُٓ-ُٔ . 

ٕ  ،صُجد.ط، ، شرح الكوكب ادلنَتابن النجار ،ْْ-ْٓ . 
ٖ  ،صُج د.ط، ،غمز عيوف البصائراٟتموم ،ُٓ . 
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كمن التعريفات السابقة أجد أف التعريف ا١تختار للقاعدة ىو: "صورة كلية تنطبق كل كاحدة منها 
 على جزيئاهتا اليت ٖتتها ". 

 -اثنياً: معٌت الضوابط يف اللغة واالصطالح :

 ابط يف اللغة :معٌت الضو  -ٔ

 الضابط يف لغة العرب ىو اسم فاعل من الضبط، كالضبط يدكر حوؿ عدة معافو ىي:

: فالضبط ىو لزـك الشيء ال يفارقو يف كل شيء  .ُ  .ُاللزـك
، كضبطو ضبطان حفظو  .ِ اٟتفظ: فالضابط من الثبلثي ضىبىطى، كضبط الشيء حفظو ابٟتـز

 .ِحفظان بليغان 
 .ّ: أخذه على حبس كقهر اٟتبس: يقاؿ تضبط الرجل .ّ
 . ْاٞتـز  .ْ

فاللزـك ىو جعل بعض األشياء تقع ٖتت أمر ال تفارقو، كاٟتفظ ىو ٚتع بعض األشياء اليت تشًتؾ 
يف معٌت، كاٟتبس ىو حصر ٣تموعة من األشياء ضمن حدكد معينة، كاٞتـز ىو التأكد التاـ أبف ىذه 

، كاٟتافظ، كاٟتابس، كاٞتاـز ". كإبمعاف الفركع تقع ٖتت ىذا األصل، فالضابط إذف ىو: "  البلـز
 للضابط أجد أهنا متضمنة يف معٌت القاعدة . النظر يف ىذه ا١تعاين اللغوية

 -معٌت الضوابط اصطالحاً : -ٕ

أف الضوابط اصطبلحان ىي ٚتع ضابط، كالضابط يطلق على أحد معاين القاعدة، فقد ذكر التهانوم 
على عدة معافو ىي: مرادؼ األصل، كالقانوف، كا١تسألة،  القاعدة يف اصطبلح العلماء تطلق

 . يبلحظ من كبلـ التهانوم أف الضابط معٌت من معاين القاعدةك  .ٓكالضابط، كا١تقصد 

 
                                                           

ُ  ،صٖج د.ط، ،احملكم واحمليط األعظم. ابن سيده، ِّ، صٕج د.ط، ،العُتالفراىيدم ،ُٕٓ-ُٕٔ . 
ِ  ،صِج د.ط، ،ادلصباح ادلنَت. الفيومي، ٓٓٗ، صّجد.ط، ، الصحاحاٞتوىرم ،ْٖٕ . 
ّ  ،صٖج د.ط، ،احملكم واحمليط األعظمابن سيده ،ُٕٓ-ُٕٔ. 
ْ  ،ْٗٔص د.ط، ،التعاريفالتوقيف على مهمات ا١تيناكم . 
ٓ  ،صِج د.ط، ،كشاؼ اصطالحات الفنوفالتهانوم ،ُِٗٓ-ُِٕٗ . 
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فقد عرفو بقولو: "الضابط كل ما حيصر كحيبس سواءن  ُكأما من العلماء ا١تعاصرين مثل الباحسُت
ك بذكر مقياس الشيء أك بياف أقسامو، أك شركطو، أك أسبابو، أكاف ابلقضية الكلية أك ابلتعريف، أ

، كقد فسر الباحسن الضابط اب١تعٌت الواسع منسجمان مع اطبلقات العلماء على ا١تقصود ِكحصرىا 
 .ّمن الضابط، دكف أكيلها بتحويلها إىل قضااي كلية 

 حيث إف العلماء قد ذكركا عدة إطبلقات للضابط منها :     

 ف الشيء .تعري -ُ
 ا١تقياس الذم يكوف عبلمة على ٖتقق معٌت من ا١تعاين . -ِ
 تقاسيم الشيء أك أقسامو . -ّ
 .   ْأحكاـ فقهية عادية -ْ

كمل يفرؽ ابن ا٢تماـ بُت القاعدة كالضابط، فيقوؿ: كمعناىا "كالضابط كالقانوف كاألصل 
حان كإف كانت يف األصل بقولو: "فهي ألفاظ مًتادفة اصطبل ٔكيشرحها أمَت ابدشاه ٓكاٟترؼ"

 ١تعافو ٥تتلفة ".

 

                                                           

ُ  ىو الشيخ العبلمة الدكتور يعقوب بن عبد الوىاب بن يوسف الباحسُت التميمي، عضو ىيئة كبار العلماء، كأستاذ اب١تعهد
ـ، عمل يف جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ُِٖٗلزبَت سنة العايل للقضاء، من األسر النجدية اليت ىاجرت إىل العراؽ. كلد يف ا

ىػ مث استمٌر عملو يف اٞتامعة متعاقدان يف كلية  َُْٗىػ يف قسم أصوؿ الفقو ، ك أحيل للتقاعد سنة  َُِْاإلسبلمية منذ 
شراؼ على الرسائل ىػ، كقد اقتصر عملو يف ىذه الفًتة على اإل ُّْٖالشريعة، مث يف ا١تعهد العايل للقضاء، حىت اآلف سنة 

كيكبيداي،  العلمية ك تدريس طلبة ك طالبات الدراسات العليا . ك ىو حاليان عضو ٢تيئة كبار العلماء اب١تمكلة العربية السعودية .
 مساءن. ٗـ، الساعة َُِٕ/ٗ/ُٗ(، بتاريخ استعراض الباحسُت_يعقوب/ar.wikipedia.org/wiki،) ادلوسوعة احلرة

ِ  ،ٔٔص د.ط، ،اعد الفقهيةالقو الباحسُت . 
ّ  ،نفس ا١توضع ا١ترجع السابق. 
ْ  ،صٔج د.ط، ،األعالـكلي، ر . الز  ّٖٓ، صُجد.ط، ، كشف الظنوفحاجي خليفة ،ُْ 
ٓ  ،صُجد.ط، ، التحريرابن ا٢تماـ ،ُٓ-ُٔ . 
ٔ  ،صُجد.ط، ، تيسَت التحريرأمَت ابدشاه ،ُٓ. 
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كالغالب يف إطبلقات الفقهاء ىو أف الضابط قضية كلية، كىذا ما ذكره السبكي حيث قاؿ: 
 .ُ"كالغالب فيما اختص بباب، كقصد بو نظم صور متشاهبة أف ييسمى ضابطان " 

قياس كاألقساـ كاألحكاـ كال يوجد ٙتة داعو إىل التوسع يف إطبلقات الضابط على التعريف كا١ت
الفقهية؛ ألف أغلب استعماالت الفقهاء للضابط أنو ٔتعٌت القاعدة، كلكن يف ابب كاحد، كابلتايل 

 .ِفالضابط مرتبة من مراتب القاعدة 
تكلم يف ىذا أسوؼ بعد ىذا التعريف ا١توجز ١تعٌت الضابط كالقاعدة يف اللغة كاالصبلح، ك 

 -النحو التايل : ىعل ُتمقسم مبحثُت نالفصل ع
 ا١تبحث األكؿ: ضوابط احملكم بعد قبولو التحكيم .

 ضوابط ٣تلس التحكيم .  -ا١تبحث الثاين :

 

  

                                                           

ُ  ،والنظائر للسيوطي وعلى الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية لألىداؼ اهى األشبهادلواىب السنية حاشية علاٞترىزم ،
 . ِٖصد.ط، 

ِ  ،ُُّصد.ط، ، نظرية التقعيد الفقهيالرككي  . 
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 ضوابط احملكم بعد قبولو التحكيم:ادلبحث األوؿ
 ضبط جلسات التحكيم :ادلطلب األوؿ

، كفيو: التحكيم ضرب من ضركب القضاء، كصورة من صوره، ففيو: إحقاؽ اٟتق، كرده إىل أىلو
حكَّم، كإف كاف التحكيم أدىن رتبة من 

ي
إبطاؿ الباطل، كىو حكم هللا الذم جيب أف يقـو بو ا١ت

 .(ُ)القضاء

( على ما حيكمانو  حتكماف )ا٠تصـو
ي
كتراضي ا٠تصـو على اٟتىكىم شرط  –فحينما يًتاضى ا١ت

كىمان يف موضوع ييصبح اٟتىكىم ذا كالية على ا٠تصـو الذين ارتضوه حى  – (ِ)يف صحة التحكيم
 .(ّ)التحكيم

كحينما يصل إىل اٟتىكىم خرب رضاء احملتكمُت بو حىكىمان سواء مشافهة أك كتابة، كقد تناكؿ 
الفقهاء ىذه ا١تسألة كقالوا: الكتابة ليست شرطان إلنعقاد عقد التحكيم، كمل ترد نصوص توجب على 

ا الكتابة طريقة إلثبات كتوثيق مشارطة أطراؼ النزاع كتابة ا١تشارطة )االتفاؽ( على التحكيم، إمن
 )اتفاؽ( التحكيم.

كالكتابة ال تتناىف مع قواعد الشريعة اإلسبلمية، كقد نص بعض الفقهاء على استحساف 
، حيث إف سند االتفاؽ )ا١تشارطة( للتحكيم كعهد، كتوثيق العهد من ابب االستحساف، (ْ)التوثيق

ة من أمرىم، كلئبل جيحد احملكـو عليو من ا١تتداعُت أنو كليكوف احملتكموف كاحملكَّموف على بصَت 
حىٌكمو، فيكوف العقد الكتايب بينة عليو، كأشار إىل ذلك الشربيٍت

: أبف التحكيم ال (ٔ)كيرل ا١تالكية(ٓ)
 حيتاج إىل شهود تشهد على ا٠تصمُت أبهنما حىكما حىكىم.

                                                           

 ،ِ، طرد احملتار على الدر ادلختار )حاشػية ابػن عابػدين( . ابن عابػدين،ُْص  ،ٕج  ، د.ط،البحر الرائقابن ٧تيم،  ((ُ
 .ُِٓص  ،ٖج

مغػػػػٍت  ،لشػػػػربيٍتا .ُُُص  ،ُٔج  ،ُ، ط ادلبسػػػػوط ،لسرخسػػػػيا .ِٕص  ،ٕج  ، د.ط،البحػػػػر الرائػػػػقابػػػػن ٧تػػػػيم،  ((ِ
ج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا .ُِّص  ،ٖج ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  .ّٕٗص  ،ْج  ، د.ط،احملتاج

 .َُٕص  ،ٗ
 .ُِّص  ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاج الرملي، .ّٕٗص  ،ْج ، د.ط، مغٍت احملتاج ،لشربيٍتا ((ّ
 .َّٗص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ّٔص  ُِ، ج ُُُص  ،ُٔج  ،ُ، ط ادلبسوط ،لسرخسيا ((ْ
 .ُِّص  ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  .ّٕٗص  ،ْج ، د.ط، مغٍت احملتاج ،لشربيٍتا ((ٓ
 .ُّص  ،ٔج  ، د.ط،ى الشرح الكبَتعل حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((ٔ
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نعان لئلنكار، فإف اٟتىكىم كا٠تصـو كنقوؿ: نظران لفساد الذمم كٞتحود الناس حقائق األمور، كم
حيتاجوف إىل بينة تثبت كالية اٟتىكىم يف إصدار اٟتيكم، كعقد التحكيم كا١تشارطة بينة قاطعة ٘تنع 

 اإلنكار.

حكَّم عليو 
ي
كعلى كل األحواؿ سواء عند من اشًتط الكتابة أك عدمها يف سند التحكيم، فإف ا١ت

 أف يقـو ابألعماؿ اآليت ذكرىا:

 -قبل البدء ّتلسات التحكيم: – أوالً 

 .(ُ)أف ييعلن اٟتكىم للخصـو أك لرسو٢تم: قىبوؿ التحكيم (ُ)
(ِ) .  أف ال ييفصح ْتديثو بياف أم حيكم أك فتول تتعلق ٔتوضوع منازعة ا٠تصـو
دد زمن كمكاف جلسة التحكيم للمحتكمُت أك لرسو٢تم لبلستماع إىل أقوا٢تم، كتقدًن  (ّ) أف حيي

حكَّم أف جيعل لو ٣تلسان معركؼ ا١تكاف ٥تصوصان، كزمن بيناهتم من مستندات كشهو 
ي
د، كعلى ا١ت

 .(ِ)نظره ميعينان من األايـ ليتأىب الناس إليو يف التحاكم
، فإف كاف ا١توضوع ٦تا جيوز فيو (ّ)أف ينظر يف موضوع النزاع، ىل ٦تا جيوز فيو التحكيم أـ ال؟ (ْ)

ع إىل أقواؿ ا١تتداعيُت كبيناهتم، كإف مل التحكيم أخذ إبجراءات التحكيم ابالستمرار ابالستما 
 يكن من مواضيع التحكيم ردىم حىت ال ييضيع عليو أكقاهتم.

  .تكمُت ابلسر، أك ابلعلىنأف يكوف اٟتكىم حذران من قبوؿ أم ىدية أك منفعة من أحد احمل (ٓ)
ة مع أحد أف ال يقـو اٟتكىم أبم معاملة ٕتارية من بيع أك شراء أك إجارة كما فيو معاملة مادي (ٔ)

اإلماـ احملتكمُت، حىت ال يدفع ا٠تصـو كاٟتكىم إىل التهاكف معو، أك ٤تاابتو على غَته، فقد قاؿ 
النوكم: "كال خيتص ىذا اٟتيكم ابلبيع كالشراء، بل يعم اإلجارة كسائر ا١تعامبلت، بل نص يف 

 .(ْ)ه ليتفرغ قلبو": أنو ال ينظر يف نفقة عيالو كال أمر ضيعتو كىتيوكىل إىل غَت ركضة الطالبُت
 أثناء جلسات التحكيم: –اثنياً 

(، كاجتمع ا٠تصـو يف ٣تلس كاحد، فعلى اٟتىكىم مراعاة اآليت:  إذا حضر احملتكموف )ا٠تصـو
                                                           

فقػػد جػػاء فيػػو: "فلػػو حكمػػا رجػػبلن فلػػم يقبػػل، ال جيػػوز حكمػػو عندئػػذ إال  ،ِْص ، ٕج  ، د.ط،البحػػر الرائػػقابػػن ٧تػػيم،  ((ُ
 .ّْٖص  ،ٓج ، ِ، طرد احملتار على الدر ادلختار )حاشية ابن عابدين( ابن عابدين، .بتجديد التحكيم"

 .ٓٗص  ،ُج  د.ط، ،أدب القاضي ا١تاكردم، ((ِ
 فقد ذكر ابن فرحوف ما يف معناه. ،ُِص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ّ
  .ُِْص  ،ُُج  ،ّ، طروضة الطالبُتالنوكم،  ((ْ
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ترتيب ا٠تصـو يف القضااي ا١تعركضة عليو حسب حضورىم: األكؿ فالثاين فالثالث،   – ُ
 جملاؿ للميحكَّم ما يلي:، كجيوز يف ىذا ا(ُ)كىكذا، فإف ىذا مقتضى العدؿ

 أف ييقدـ أحدان على أحد كيطلب الرضا من صاحب اٟتق، أك ٟتاجة ميلحة.  –أ 

 (ّ)حىت ال يًتؾ دعوتو كتتعطل مصاٟتو، ككذلك ا١تسافر (ِ)تقدًن الغريب عن البلدة  –ب 
ٗتفيفان عليهم، كليتفرغوا ٟتوائجهم. كذكر الكاساين ركاية عن سيدان عمر بن ا٠تطاب 

 نو قاؿ: "قدًٌـ الغريب"أ(ْ). 

 .(ٔ)، كللمرأة أف توكل رجبلن خشية الفتنة(ٓ)تقدًن قضااي النساء على قضااي الرجاؿ  –ج 

تقدًن الدعاكل ا١تشفوعة ْتضور الشهود، ألف إكراـ الشهود مطلوب، كليس من اإلكراـ  – ِ
 .(ٕ)حبسهم

منهم اٟتقوؽ كيدفع هبم  كقد جاء يف اٟتديث: "أكرموا الشهود فإف هللا تعاىل يستخرج
 .(ٗ)، كقاؿ ا١تاكردم: "ال يتعنت القاضي شاىدان"(ٖ)الظلم"

، كأف أيمرىم ابلتوقيع على (َُ)أف يكتب مكاف اٞتلسة كاترخيها، كأٝتاء الشهود  – ّ
 شهاداهتم.

: إذا تقدـ (ُُ)أف ييقدـ ا١تدعي على ا١تدعى عليو، أك ييقرع بينهما، فقد قاؿ الفقهاء  – ْ
دعي؟، كيتقدـ ْتجتو، قاؿ: عمر بن قيس ا٠تصماف

ي
: شهدت (ُ)عليو )اٟتكىم( أف يسأؿ من ا١ت

                                                           

 ،بػػػن قدامػػػةا .ّّص  ،ُج ،ُ، ط تبصػػػرة احلكػػػاـ ف،ابػػػن فرحػػػو  .ُِٗص  ،ٗج د.ط،  ،بػػػدائع الصػػػنائع،لكاسػػػاين ا ((ُ
 .ّٖص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت

 .ُِٗص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ِ
 .ّٖص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا .ّّص  ،ُج  ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ّ
 .ُِٗص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ْ
 .َِْص  ،ْج  ، د.ط،مغٍت احملتاج ،لشربيٍتا ((ٓ
 .ّٓص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٔ
 .ُِٗص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ٕ
 (، كىو حديث مرفوع.ِّٕ، حديث رقم )ِْٔ، صُ، جابب أكرموا الشهود، مسندهأخرجو الشهاب القضاعي يف  ((ٖ
 .ِْٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٗ

 .ُِٖص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((َُ
 .ْٖص  ،ٗج  ،ُ، طغٍتادل ،بن قدامةا ((ُُ
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َتمها، (ِ)شرحيان إذا جلس إليو ا٠تصماف كرجل قائم على رأسو يقوؿ: أيكما ا١تدعي فليتكلم؟ ، أك خيي
: "من يبدأ ابلكبلـ من ا٠تصمُت"، كقاؿ الشافعي: كينبغي أف يبدأ الطالب، (ّ)فقد ذكر ا١تاكردم

إذا أنفذ حجتو تكلم ا١تطلوب، أما إف اتفقا على الطالب منهما كا١تطلوب فليبتدئ ابلكبلـ منهما. ف
ىو الطالب قبل ا١تطلوب، ألف كبلـ الطالب سؤاؿ ككبلـ ا١تطلوب جواب، فإف تنازعا يف الطالب 
كا١تطلوب منهما، فقاؿ كل كاحد منهما: أان طالب كأنت مطلوب نظر، فإف سبق أحدمها: فهو 
الطالب، كصاحبو ىو ا١تطلوب، كإف قاال معان، كمل يسبق بو أحدمها، ففيو ما قدمناه من الوجهُت، 

 .(ْ)أحدمها: اإلقراع بينهما، كالثاين: صرفهما حىت يتفقا على الطالب منهما

ررة معلومة منتفية اٞتهالة  – ٓ ، كال يكتفي اٟتىكىم (ٓ)على ا١تتداعيُت أف ييقدما دعواهتما ٤تي
يحتىًكم من ينوب عنو يف تبلكهتا،  بتقدًن

اٟتجة ٤تررة فقط، فبل بد من نيطقها ابللساف، أك يوكل ا١ت
كذلك ألنو كما يقوؿ القاضي شريح ألف الطلب يكوف ابللساف ال اب٠تط، كقد ذكر ا١تاكردم: أبف 

: أىكذا ىذه ا١تسألة فيها كجهاف، حيث إف كاف الوجو الثاين: فبلبد أف يقرأىا على الطالب، كيسألو
 .(ٔ)تدعي؟

على اٟتكىم كبلـ ا٠تصمُت: أمرمها ابإلعادة حىت يفهم عنهما. كإف كانت دعول  (ٕ)كأف أيشكل
دعي غَت صحيحة:" طلب منو تصحيحها

ي
 .(ٖ)ا١ت

 على اٟتكىم أف يكوف قواين من غَت عينف، لينان من غَت ضعف، فعن عمر بن عبد  – ٔ
أف ٕتتمع فيو سبع خبلؿ إف فاتتو كاحدة كانت فيو كصمة: قاؿ: "ينبغي للقاضي  –العزيز رٛتو هللا 

العقل، كالفقو، كالورع، كالنزاىة، كالصرامة، كالعلم ابلسينن، كاٟتكم" ... حىت ال يبسط ا١تتخاصموف 

                                                                                                                                                                                     

ىػػو عمػػر بػػن قػػيس ا١تاصػػر مػػن أىػػل الكوفػػة كينيتػػو: أبػػو الصػػباح مػػوىل األشػػعث بػػن قػػيس يػػركم عػػن شػػريح كزيػػد بػػن كىػػب  ((ُ
 ،ٕج ، د.ط،كتػاب الثقػات  ،بن حبافا ك٣تاىد، ركل عنو شعبة كابن عوف، كليس ىو بعمر بن قيس ذاؾ ضعيف. انظر:

 .ُِٗص  ٔ، كاٞترح كالتعديل البن أيب حامت ج ابالستعانة ابلشاملة )ا١تكتبة( ُُٖص 
 .ْٖص  ٗج  ،ادلغٍت ،ابن قدامة ((ِ
 .َِٔص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ّ
 .َِٔص ، ِ، جزء ا١ترجع السابق ((ْ
 .ُّّص  ،ِ، جزءا١ترجع السابق ((ٓ
 .ُِٔص  ،ِ، جزءا١ترجع السابق ((ٔ
 .َّ ص ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٕ
 .ٖٗص  ،ٓج  ،ُ، طتبيُت احلقائق ي،يلعالز  ((ٖ
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... كاٟتكىم قاضو  (ِ)إذا إلتول كيصيح عليو (ُ)إىل التهاتر كالتشامت بُت يديو ... كلو أف ينتهر ا٠تصم
 ؿ كىو إهناء ا٠تصومة بُت ا١تتنازعُت ابلتحكيم.يف ىػذا اجملا

، كيؤدب (ّ)إذا أساء أحد ا١تخاصمُت األدب زجره حفاظان على انتهاؾ حرمة اجمللس  – ٕ
، كعلى اٟتكىم: منع ا١تدعى عليو معارضة ا١تدعي، فقد قاؿ ا١تاكردم: "فإف (ْ)إذا أساء إىل الشهود

. كأف (ٓ)ول: منعو القاضي معارضتو حىت يستوفيها"عارضو ا١تطلوب يف الكبلـ، قبل استيفاء الدع
 .(ٔ)جيلس قدر ما ال يفًت عن النظر يف اٟتجج

 إذا استوىف اخلصـو دعواىم وبيناهتم ال ُيْصدر ادلُحكَّم ُحكَمو حىت يراعي اآليت: –اثلثاً 

 . كيف(ٕ)ال حيكم على أحد ا١تتداعيُت إال بعد سؤا٢تما: ىل بقيت لك حيجة؟ فيقوؿ: ال - ُ
ذلك يقوؿ ابن فرحوف: "... فإذا أعذر القاضي إىل من توجو األعذار إليو من طالب أك مطلوب، 
كسألو: أبقيت لك حجة؟ فإف قاؿ: نعم، كسألو التأجيل ضرب لو أجبلن يف بلوغ ا١تؤجل مقصوده مع 

ى انتفاء ضرر خصمو، فإف كاف التأجيل يف حق ا١تطلوب، كأتى ٔتدفع فيما شهد بو عليو أك ادع
عليو، فسأؿ الطالب التأجيل أيضان كزعم أف لو مدفعان فيما أتى بو ا١تطلوب، ضرب لو أجبلن أيضان، 
كتلـو عليو حىت حيق اٟتق كيتبُت عجز أحدمها فينفذ اٟتىكىم عندئذ كحيكيم ابلتعجيز على من توجو 

 .(ٖ) عليو ..."

                                                           

 .ِّص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ُ
 . ْٗص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ِ
 .ّْص  ،ُج ،  تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ّ
 .ّٓص  ،ُ، جا١ترجع السابق ((ْ
 .ُِٔص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٓ
 .َُّص  ،ٗج  د.ط، ،بدائع الصنائع، لكاساينا ((ٔ
 .ٖٔص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٕ
 .ُّٕص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٖ
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حتكمُت ابلصلح، فقد ذكر ابن قدامة - ِ
ي
، كعبدهللا بن ِشريح: أبف (ُ)أف أيمػر اٟتكىم ا١ت

، كذيكر أبف عمر بن ٔ، كالعنربمٓ،كالشعيبْكأاب حنيفة، ّعتبة : يركف اإلصبلح بُت ا٠تصـو
، كيف ٕا٠تطاب قاؿ: "ردكا ا٠تصـو إذا كاف بينهم قرابة، فإف فصل القضاء ييورث بينهم الشنآف"

دث بُت القـو : "ردكا ا٠تصـو حىت يصطلحوا فإَُُّٔركاية حديث رقم  ف فصل القضاء حيي
                                                           

 .ّٓص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ُ
ِ نو من أكالد الفرس الذين كانوا ىو الفقيو أبو أمية، شريح بن اٟتارث بن قػىٍيس بن اٞتىٍهم الًكٍنًدم الكويف القاضي. كيقاؿ: إ

ملسو هيلع هللا ىلص  -كانتقل من اليمن زمن الصديق. ركل عن النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابليمن، يقاؿ: لو صحبة كمل يصح، بل ىو ٦تن أسلم يف حياة النيب 
ل عنو إبراىيم النخعي ك٘تيم بن مرسبل، كعن زيد بن أسلم كعبد هللا بن مسعود، كعلي بن أيب طالب كعمر بن ا٠تطاب. كرك  -

سلمة، كالشعيب ك٣تاىد، كابن سَتين كغَتىم. توىل القضاء لعمر بن ا٠تطاب كعثماف بن عفاف كعلي بن أيب طالب مث عزلو علي، 
 مث كاله معاكية، فاستمر يف القضاء إىل أف مات سنة ٙتاف كسبعُت. قيل أقاـ على قضاء الكوفة ستُت سنة، كقضى ابلبصرة سنة.

 .(ِٖ - ِْ/ ٗ( كالبداية كالنهاية )ُٖٗ/ ِأخبار القضاة )

ّ  عبدهللا بن عتبة بن مسعود ا٢تذيل، يف صحبتو خبلؼ، ركل عن عمر بن ا٠تطاب كأيب ىريرة كأيب مسعود األنصارم، كركل
 اٟتديث كالفتيا، فقيهان. عنو دمحم بن سَتين كأبو إسحاؽ السبيعي، كابناه عبدهللا كعوف. قاؿ ابن سعد: كاف ثقة، رفيعا، كثَت

 ( .َُِ/ٔ( كطبقات ابن سعد )ُِٕ-ِٗٔ/ُٓهتذيب الكماؿ )
ْ أحد الرأم، أصحاب إماـ العراؽ عامل الفقيو ثعلبة، ابن هللا تيم بٍت موىل الكويف التيمي حنيفة أبو زىٍكطى بن اثبت بن النعماف 

 الرزاؽ كعبد الزايت كٛتزة ٛتاد ابنو عنو ركل .الشعيب كعامر ابحر  أيب بن عطاء عن ركل .مالك بن أنس رأل اجملتهدين، األئمة
 يف هللا رٛتو تويف .حنيفة أيب من أكرع كال أفضل كال أعقل أحدا رأيت فما الناس أدركت :ىاركف بن يزيد قاؿ .كآخركف مهاـ بن

 . (111 - 110 /10) كالنهاية كالبداية (403 - 390 /6) السَت.كمائة ٜتسُت سنة مسموما كقيل السجن
ٓ ىريرة كأبو طالب أيب بن علي منهم الصحابة من ٚتاعة عن حدث .الكويف الشعيب، مث ا٢تىٍمدىاين، عمرك أبو شىرىاحيل بن عامر 

 السلمي الرٛتن عبد بن كحصُت مهاجر بن إبراىيم عنو كركل ،عمر كابن ٝترة بن كجابر سعيد كأبو كقاص أيب بن كسعد كعائشة
 عليو هللا صلى - هللا رسوؿ أصحاب من كأربعُت ٙتانية من ٝتع :العجلي هللا عبد بن أٛتد قاؿ .كغَتىم خالد أيب بن كإٝتاعيل

 .(338 - 310 /4) كاٟتلية (256 - 246 /6) سعد ابن طبقات  .كمائة أربع سنة هللا رٛتو الشعيب تويف.- كسلم

ٔ اٟتذاء كخالد ىند أيب بن كداكد الطويل ٛتيد عن يركم .بصرةال قاضي التميمي العنربم اٟتصُت بن اٟتسن بن هللا عبيد 
 أايـ بغداد قدـ .كغَتىم ا٢تجيمي اٟتارث بن كخالد القاضي معاذ بن كمعاذ بلده، كأىل مهدم بن الرٛتن عبد عنو ركل .كغَتىم

 اٟتق يف ذنبا أكوف أقوالو: "ألف من أشهر  .الرجاؿ من عاقبل ثقة ٤تمودا ككاف هللا عبد بن سوار بعد البصرة قضاء كيل ا١تهدم،
 كهتذيب (155 /10) كالنهاية البداية .كمائة كستُت ٙتاف سنة القعدة ذم يف مات .الباطل" يف رأسا أكوف أف من إيل أحب

 (28 - 23 /19) الكماؿ
ٕ  رقػمَُٗ، ص ٔ، ج ابب صػلح اإلبػراء واحلطيطػة، كتػاب الصػلح، سنن البيهقي الكربىأخرجو البيهقػي يف ، ُُِّٔ ،

 .َّٓص  ِالنهاية يف غريب اٟتديث كاألثر ج . كىو حديث موقوؼ
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الضغائن". كيقوؿ ابن فرحوف: "للحكم أف يرشد ا٠تصـو للصلح أك صرفهما إىل حكىم آخر، أك 
 .(ُ)أيمرىم ابلصلح خشية تفاقم األمر إبنفاذ اٟتكم بُت ا٠تصـو

ييستحب أف حيضر ٣تلس التحكيم كالقضاء طبلب العلم للمشورة - ّ
، كلبلستعانة برأيهم (ِ)

، لقولو (ْ)، كعند إصدار اٟتكم ١تشورهتم فيما أيشكل من األحكاـ كمعضبلت ا١تسائل(ّ)جيهلوفيما 
[ڦ ڦ ڤ]تعاىل: 

، كقاؿ ابن فرحوف: "... كإف أيشكل على القاضي: كجو اٟتكم تركو، كال (ٓ) 
 .(ٔ)حيل لو اإلقداـ على اٟتكم إبتفاؽ"

و، كا٠تلفاء الراشدين مهنع هللا يضر، كاألمثلة على استشارة : استشارة أصحابرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ككاف هنج
: إمنا فعل ذلك تربكان اب١تشورة ١تا فيها من امتثاؿ أمر هللا عز ٕكيقوؿ ا٠تصاؼ كثَتة،  بعضهم

[ڦ ڦ ڤ]، فإنو قاؿ: ٖكجل
ٗ كيذكر الكاساين أدب ا١تشورة بقولو: "... ال ينبغي أف.

ييذىب ٔتهابة اجمللس، كالناس يتهمونو ابٞتهل ..."يشاكرىم ْتضرة الناس، ألف ذلك 
 َُ . 

 ضبط حكم احملكم حالة غضبو :ادلطلب الثاين
على اٟتكىم أف يراعي اختيار الوقت ا١تناسب للتحكيم، كأف يكوف مطمئن القلب ىادئ النفس، فبل 

١تتداعُت، كأف ال حيكم بُت ا٠تصـو كىو غضباف، ألف الغضب دينع عن دقة النظر كالتفكَت يف أقواؿ ا
                                                           

 .َّص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ُ
، ادلغػػػػٍت ،بػػػػن قدامػػػػةا .ِٓٔص  ،ِج  ، د.ط،اإلقنػػػػاع ،لشػػػػربيٍتا .ُِْص  ،ُُج ، د.ط، ركضػػػػة الطػػػػالبُتالنػػػػوكم،  ((ِ

 .ِٓص  ،ٗج ،ُط
 .ُِٔص  ،ٗج ، د.ط ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ّ
 .َٓص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ْ
 .ُٗٓية اآل ، جزء منسورة آؿ عمراف ((ٓ
 .َّص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٔ
ٕ  العبلمة، شيخ اٟتنفية أبو بكر، أٛتد بن عمرك بن مهَت الشيباين، الفقيو اٟتنفي احملدث. حدث عن: كىب بن جرير، كأيب

دم، كالواقدم، كأيب نعيم، كعمرك بن عاصم، كخلق كثَت. كقاؿ دمحم بن إسحاؽ الندًن كاف فاضبل صاٟتا، فارضا عامر العق
حاسبا، عا١تا ابلرأم، مقدما عند ا١تهتدم ابهلل. صنف للمهتدم كتاب: "ا٠تراج"، فلما قتل ا١تهتدم، هنبت دار ا٠تصاؼ، 

َت"، مث اختصره، ك"أدب القاضي"، ك"ذرع الكعبة كا١تسجد كالقرب". كذىبت بعض كتبو. صنف كتاب: "اٟتيل" ك"الشركط الكب
رٛتو هللا . كقل ما ركل ، ككاف قد قارب الثمانُت . مات ببغداد سنة إحدل -كيذكر عنو زىد ككرع ، كأنو كاف أيكل من صنعتو 

 .ُِْ، صُّ، د.ط، جسَت أعالـ النبالءالذىيب،  كستُت كمائتُت .
ٖ  ،د.ط، د.ج، ص قاضيشرح أدب الا٠تصاؼ ،ٕٔ. 
ٗ  ُٗٓسورة آؿ عمراف، جزء من اآلية. 
َُ ، ص ٗ، د.ط، ج بدائع الصنائعالكاساين ،ُِٕ. 
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: "... كال ينبغي للقاضي أف جيلس (ُ)حيكم يف أم حالة تؤثر على تفكَته، كيف ذلك يقوؿ ا٠تصاؼ
من الطعاـ، كيكوف جلوسو عند  (ْ)، كال كظيظ(ّ)، كال ضجر(ِ)للقضاء كىو غضباف كال جائع

أيب ٔتا ركم عن كاستدؿ على ذلك        اعتداؿ أمره ألنو أيمن الغلط كيتمكن من النظر ...".
كنقل  .ٔ: "ال يقضي القاضي إال كىو شبعاف رايف"قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ٓ سعيد ا٠تدرم

ابن قدامة: االتفاؽ على ذلك بقولو: "ال خبلؼ بُت أىل العلم فيما علمناه يف أف القاضي ال ينبغي 
كىو قاضو  ٗالبنو عبيدهللاكتب   ٖ أاب بكرةكاستدؿ أبف  ٕلو أف يقضي كىو غضباف"

أحد يقوؿ: "ال حيكم  : أف ال ٖتكم بُت اثنُت كأنت غضباف، فإين ٝتعت رسوؿ هللا ُبسجستاف

                                                           

  .ٖٔص  ، د.ط،شرح أدب القاضيا٠تصاؼ،  ((ُ
 .ٕٗص  ، د.ط،شرح أدب القاضيا٠تصاؼ،  ((ِ
 .ُِص  ٖج  ، د.ط،لساف العرب ابن منظور، .ضيق النفس ((ّ
، لسػاف العػرب . ابػن منظػور،ُٕٕص  ،ُِج  ، د.ط،النهاية يف غريب احلديث واألثر اٞتزرم، .لطعاـ٦تتلئ كمثقل اب ((ْ

 .َُٓص  ،ُِج  د.ط،
ٓ كابن كعلي عمر كعن ،- كسلم عليو هللا صلى - النيب عن حدث سناف، بن مالك بن سعد ا١تدينة، مفيت اجملاىد، اإلماـ ىو 

 عليو هللا صلى - هللا رسوؿ مع كغزا ا٠تندؽ، مشاىده أكؿ  .فكآخرك  ٝترة بن جابرك  عمر كابن عائشة الصحابة من كعنو .عباس
 ٧تباء من ككاف ٚتا، كعلما كثَتة سننا - كسلم عليو هللا صلى - هللا رسوؿ عن حفظ ٦تن ككاف غزكة، عشرة اثنيت - كسلم

 .(602 /2) كاالستيعاب (80 - 78 /3) اإلصابة .للهجرة كستُت ثبلث سنة تويف .كفضبلئهم كعلمائهم الصحابة

ٔ تفرد بو القاسم العمرم، كقاؿ: ىو ضعيف. .َِِِٖرقم  ،ُُٖص  ،َُج  ،السنن الكربىالبيهقي يف  أخرجو 
ٕ  ،ص ٗ، ج ُ، طادلغٍتابن قدامة ،ْٗ. 
ٖ  ببكرة من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النيب نػيفىٍيع بن اٟتارث كقيل بن مىٍسريكح بن كىلىدىة بن عمرك الثقفي صحايب جليل كبَت القدر تدىل إىل

كركل عنو أكالده: عبد هللا، كعبد الرٛتن، كعبد العزيز، كغَتىم. كاف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حصن الطائف، فلذا كٍت أاب بكرة. ركل عن النيب 
اثنتُت كٜتسُت كقيل سنة إحدل . مات يف خبلفة معاكية بن أيب سفياف ابلبصرة، سنة العبادةمن فضبلء الصحابة كصاٟتيهم كثَت 

( ُٔ - ُٓ/ ٕ. طبقات ابن سعد )-ملسو هيلع هللا ىلص  -كٜتسُت كصلى عليو أبو برزة األسلمي الصحايب ككاف قد آخى بينهما رسوؿ هللا 
 (ُُٓٔ - ُُْٔ/ ْكاالستيعاب )

ٗ ىػ مث عزؿ بعد ثبلث سنُت، َٓجستاف سنة عبيد هللا بن أيب بكرة الثقفي من أبناء الصحابة، كيل قضاء البصرة ككيل إمرة س
ـ( المتناعو عن دفع ٖٗٔىػ )حوايل  ٕٗمث كليها اٟتجاج. كالٌه اٟتجاج بن يوسف الثقفي سجستاف فغزا رتبيل قائد الًتؾ عاـ 

صر عليو عبد ا٠تراج، فهزمو رتبيل، فافتدل ابن أيب بكرة نفسو، كمن معو من ا١تسلمُت ٔتاؿ، كمات متحسران. أٌما رتبيل، فقد انت
 ( .ُْٓ/ٗالرٛتن بن األشعث بعد عاـ. اشتهر ابن أيب بكرة ابٞتود، كاإلنفاؽ على اٞتَتاف، كإعتاؽ العبيد. البداية كالنهاية )

ُ يف تقع اترخيية منطقة ىي , "سجستاف" االكىل اإلسبلمية القركف يف تسمى كانت ك (سيستاف استاف :ابلفارسية) سيستاف 
 كقد .الفارسية اإلمرباطورية من جزءا العصور أغلب يف األخَتة كانت حيث أفغانستاف جنوب يف منها قسم يقع ك إيراف شرؽ
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قاؿ: "ال يقضُت حكم بُت اثنُت كىو  ، كقد ركل البخارم أبف النيب ِبُت اثنُت كىو غضباف"
 .ّغضباف"

، ككجع ميزعج، كمدافعة : كل ما ييشغل الفكر من جوع مفرط كعطش شديدْكاعترب الفقهاء
األخبثُت، كشدة النعاس كا٢تم كاٟتزف كالفرح، كضجر يف معٌت الغضب ا١تنصوص عليو، فتجرم يف 

 ٣تراه، ككلها ٘تنع اٟتاكم من حضور القلب كاستيفاء الفكر.

فهذه األحواؿ النفسية اليت تعًتم اإلنساف ٘تنع اٟتاكم من الدقة يف النظر كحضور القلب، 
طئ يف  نقوؿ: إذا كاف الرسوؿ كنستطيع أف  حظر على ا١تسلم أف ييصلي إذا نعس خشية أف خيي

، فإف أحدكم إذا صبلتو حيث يقوؿ  : "إذا نعس أحدكم كىو يصلي فلَتقد حىت يذىب عنو النـو
أف يصلي الرجل كىو  ، ك١تا هنى النيب  ٓصلى كىو انعس فبل يدرم لعلو يستغفر فيسب نفسو"

 .ٔكالصبلة ال ٖتتاج من االجتهاد إىل ما حيتاج إليو يف األحكاـيدافع األخبثُت، 

فيتوجب منع اٟتىكىم نفسو من النظر يف القضااي حالة تغَته حىت ال خيطئ يف اٟتيكم، كلكن إف حىكىم 
 -اختلف الفقهاء يف ىذه ا١تسألة على قولُت:ك  اٟتىكىم كىو غضباف أك ما شاكلو، فهل ينفذ حكمو؟

                                                                                                                                                                                     

 إيراف حكموا الذين الصفاريوف كاف فقد ذلك إىل إضافة .األصل اإليرانية السكوثية القبائل من لعدد موطن ىي سيستاف كانت
 اٟترة، ا١توسوعة كيكبيداي، .سيستاف منطقة من األصل يف جاؤكا قد 1002 إىل 861 من

(ar.wikipedia.org/wiki/سيستاف )، مساءن  8 الساعة ـ،22/9/2017 استعراض بتاريخ . 

ِ رقػػم  ،ُِّْ، صّج ،ابب نقػػا األححكػػاـ الباطلػػة ورد زلػػداثت األمػػور ،كتػػاب األقضػػية  ،صػػحيحومسػػلم يف  أخرجػػو
ص  ،ُٓج  ،النهػػي عػػن احلكػػم يف حالػػة الغضػػب ابب ،كتػػاب القضػاء كالشػػهادات  ،مسػػندهأٛتػػد يف  كأخرجػو .ُُٕٕ
ُِّ. 

ّ رقػػػم ٓٔص  ٗج  ،ابب ىػػػل يقضػػػي القاضػػػي أو يفػػػيت وىػػػو غضػػػباف ،كتػػػاب األحكػػػاـ  ،صػػػحيحويف  البخػػػارم أخرجػػػو ،
(ُٕٖٓ). 

ْ تبصػػرة  ف،ابػػن فرحػػو  .ٕٔص  ،ُٔج  ،ُ، ط ادلبسػػوط ،لسرخسػػيا .ُُٖص  ،ٗج د.ط،  ،بػػدائع الصػػنائع،لكاسػػاين ا
 .ْْص  ،ٗج ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا .ِٕص ، ُج ، احلكاـ

ٓ رقمٕٕص  ُج  ،ابب الوضوء من النـو ،كتاب الوضوء  ،صحيحويف  البخارم أخرجو ،َِٗ. 
ٔ  ،ُِٔص  ،ُج ، د.ط، أدب القاضيا١تاكردم. 
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 ينفذ قضاؤه ألنو منهي عنو، كالنهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو. كقاؿ هبذا ال القوؿ األوؿ:
 .(ِ)، كالقاضي من اٟتنابلة(ُ)الرأم: الشافعية

 .(ّ)ينفذ قضاؤه مع الكراىة، كىو مذىب الشافعي القوؿ الثاين:

اختصم إليو رجل من األنصار،  كاستدؿ الشافعية على نفاذ قضاء الغضباف، ٔتا ركم أبف النيب 
: اي زبَت اسًق مث أرسل، فقاؿ األنصارم: إنو ابن عمتك، فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: فقاؿ النيب 

 ۈ]"اسًق اي زبَت حىت يبلغ ا١تاء اٞتدر، مث أمسك(، فقاؿ الزبَت: فأحسب ىذه اآلية نزلت يف ذلك 

[ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
. ككجو االستدالؿ يف ىذا اٟتديث: أف النيب (ْ) 

 حكم كىو غضباف.

 والراجح يف ىذه ادلسألة: 

أف الغضب الشديد الذم يؤدم إىل عدـ ٘تييز اٟتق من الباطل فبل كبلـ يف ٖترديو، كال ينفذ قضاء 
اٟتىكىم، أما الغضب الذم ال يؤثر على سلوؾ كعقل اٟتىكىم، كيبقى ميتملكان لنفسو فقضاؤه ينفذ، كيف 

 ذلك ٚتعان لؤلدلة كعمبلن هبا ٚتيعان.

 ضبط مدة تعيُت احملكم وانتهاء واليتو :ثادلطلب الثال
كَّمان "التحكيم اصطبلحان أبنو:  تسبق كأف عرف تولية خصمُت أك أكثر تتوفر فيهم أىلية التصرؼ ٤تي

 .(ٓ)"أك أكثر يصلحوف للقضاء للفصل يف خصومة ا٠تصـو

و : أنو حيتكم طرفاف إىل طرؼ اثلث خيتاران(ٔ)فحقيقة التحكيم كما يقوؿ مصطفى الزرقا
 برضامها، ليكوف حاكمان بينهما يف دعوامها بدالن من القاضي.

                                                           

 .ِٖٔص  ،ِج  ، د.ط،االقناع ،لشربيٍتا ((ُ
 .ْٗص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ِ
 ،بػػػن قدامػػػةا .ِْٓص  ،ٖج  ، ط مصػػػطفى اٟتلػػػيب،هنايػػػة احملتػػػاجالرملػػػي،  .ِٖٔص  ،ِج ، د.ط، القنػػػاعا ،لشػػػربيٍتا ((ّ

 .َٓص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت
 .ٓٔية جزء من اآلسورة النساء  ((ْ
 من ىذا البحث. ٗانظر صفحة  ((ٓ
 .َُٔص  ،ُج  ،ٗط العاـ، ادلدخل الفقهيمصطفى الزرقا،  ((ٔ
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 أواًل: مدة تعيُت احملكم :

حكَّم يتم تعيينو كاكتسابو لصفة اٟتىكىم إبتفاؽ أطراؼ النزاع عليو، فإرادة أطراؼ النزاع ىي 
ي
فا١ت

 .(ُ)ا١تنشئة لسلطة ككالية التحكيم للحىكىم كاليت تثبت بًتاضي ا١تتداعيُت

 ٟتكىم كتعيينو ييشًتط فيها:ككالية ا

حكَّمُت، كقد كرد يف البحر الرائق – ُ
ي
حكَّم أك ا١ت

ي
: البد من (ِ)تراضي الطرفُت على شخص ا١ت

حكَّم أبف يكن حىكىمان بينهما فهو موىل من ًقبىل الطرفُت، كألف رضا 
ي
تراضي الطرفُت على شخص ا١ت

ثبت للوالية )التعيُت(، كىذا ابتفاؽ 
ي
، (ْ)، كا١تالكية(ّ)ا١تذاىب األربعة: األحناؼا٠تصمُت ىو ا١ت

 .(ٔ)، كاٟتنابلة(ٓ)كالشافعية

 .(ٕ)العلم ابٟتىكىم، كجيب أف يكوف اٟتىكىم إنساانن معلومان  – ِ

 قبوؿ اٟتكىم للتحكيم. – ّ

 استدامة رضا احملتكمُت من ابتداء التحكيم إىل ٘تاـ اٟتكم. – ْ

 

 

 حو اآليت:كقد تناكؿ الفقهاء ىذه ا١تسألة على الن

: فإف رجع أحد احملتكمُت قبل ٘تاـ اٟتكم كلو بعد إقامة (ِ)، كالشافعية(ُ)قاؿ األحناؼ – ُ
 البينة كالشركع فيو، فليس للحكىم إصدار اٟتيكم لعدـ استمرار الرضا.

                                                           

  .ُُٖص  ،ٓج ، ُط، تبيُت احلقائق ي،علزيال ((ُ
 .ِْص  ٕج  ، د.ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،بن ٧تيما ((ِ
 .ُُُص  ،ُٔج ، ُ، ط ادلبسوط ،لسرخسيا .ِٕص  ،ٕج  ، د.ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،بن ٧تيما ((ّ
 .ُّٓص  ،ْج  ، د.ط،الشرح الكبَت ،لدرديرا ((ْ
  .ُِّص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاج. الرملي، ّٕٗص  ،ْج  ، د.ط،مغٍت احملتاج ،لشربيٍتا ((ٓ
 .َُٖص  -َُٕص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ٔ
 .ِٔص  ،ٕج  ، د.ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،بن ٧تيما ((ٕ
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أبف ا٠تصـو اتفقوا على تولية اٟتكىم فلهما عزلو قبل أف حيكم، كألف التحكيم من  وحجتهم:
 .(ّ)ة فينفرد أحدمها بنقض التحكم قبل اٟتكيم. كىذا قوؿ سحنوف من ا١تالكيةاألمور اٞتائز 

بُت الرجوع يف اٟتكم كبعده، كقبل ٘تامو، كقالوا: إف رجع أحد ا٠تصمُت  (ْ)فٌرؽ اٟتنابلة – ِ
 قبل شركع اٟتكىم يف اٟتيكم ففيو قوالف:

القاسم: أرل أف يقضي بينهما  لو الرجوع ، كىذا ما ذىب إليو غالب ا١تالكية، كيقوؿ ابن األوؿ:
 .(ٓ)كجيوز حكمو

 ليس لو الرجوع كىو القوؿ ا١تشهور. الثاين:

حكَّم أف 
ي
حكَّم يف اٟتيكم كاستمع إىل بينة أحدمها مث بدا لآلخر قبل أف حيكم ا١ت

ي
كإذا شرع ا١ت

 ىذا القوؿ ٞتمهور الفقهاء. (ٔ)يرجع عن ٖتكيمو للمحًكم فليس لو ذلك كنسب ابن فرحوف

كيرخص األحناؼ للمحتكمُت عزؿ اٟتكىم قبل إصدار اٟتيكم بقو٢تم: "كلكل كاحد من  كما
حًكمُت أف يرجع قبل حكمو"

ي
حًكمُت عزؿ اٟتكىم قبل أف حيكم بينهما.(ٕ)ا١ت

ي
 ، أم لكل كاحد من ا١ت

حكَّم قبل اٟتيكم". فا٠تصـو ييعيناف (ٖ)اجمللة العدلية شرح كجاء يف
ي
: "لكل من ا٠تصمُت عزؿ ا١ت

، كلينفذ على ا ٟتكىم فيصبح ذا كالية بُت ا٠تصـو كالقاضي لييقرر حيٍكمىو يف موضوع نزاع ا٠تصـو
حكَّم، 

ي
، كلكن قرار التحكيم يكوف ألحد ا٠تصـو فيينكر البعض من احملكـو ضدىم كالية ا١ت ا٠تصـو

 لذلك تطرؽ الفقهاء إىل ىذه ا١تسألة.

                                                                                                                                                                                     

 .ُّٗص  ،ْج ، ُ، طتبيػػُت احلقػػػائق ي،عػػلالزي .ِٔص  ،ٕج  ، د.ط،البحػػر الرائػػػق شػػرح كنػػز الػػػدقائق ،بػػن ٧تػػيما ((ُ
 .ُّٕص  ،ُٔج  ،ُ، ط ادلبسوط ،لسرخسيا

ا١تػاكردم،  .ُِّص  ،ٖج  ، ط مصػطفى اٟتلػيب،هنايػة احملتػاجالرملػي،  .ّٕٗص  ،ْج  ، د.ط،مغٍت احملتاج ،لشربيٍتا ((ِ
 . َّٖص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضي

 .ِِٕص  ،ٓج  ، د.ط،شرح موطأ مالك ،ا١تنتقى ((ّ
 .َُٕص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا .َّٗص  ،ٔ ج ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ْ
 .ِِٕص  ٓج  ، د.ط،شرح موطأ مالك ،ا١تنتقى ((ٓ
 .ٔٓص  ،ُج  ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٔ
 .ُُٖص  ،ٓج  ،ُ، طتبيُت احلقائق ي،علالزي ((ٕ
 .ُُٕٗص ، ُْٕٖمادة رقم  – شرح اجمللة العدلية -سليم رستم ابز  ((ٖ
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  ىذه ا١تسألة على األقواؿ اآلتية:الشهادة على ٖتكيم اٟتكم: اختلف الفقهاء يف – ٓ

  القوؿ األوؿ:

حكَّم، كمنهم: األحناؼ
ي
 (ُ)ٚتهور الفقهاء من األحناؼ يشًتطوف اإلشهاد على ٖتكيم ا١ت

حيث يقولوف: "إذا مل ييشهد اٟتكىم يف ٣تلس حكمو الذم حكم فيو على حكمو مل ييصدؽ على 
 .قبل قولو: أنو حىكىم بكذا ..." ذلك، كمل يي 

افعية يقولوف: "إذا حيٌكم بينهما أشهد بو يف اجمللس الذم حكىم فيو قبل التفرؽ، ألف قولو كالش
 .(ِ)ػ"ييقبل قوؿ اٟتاكم بعد العزؿ ...ال ييقبىل عليهما بعد االفًتاؽ، كما ال 

يقولوف: "تنبغي الشهادة ابلرضا بو قبل أف حيكم بينهما لئبل جيحد احملكـو عليو  (ّ)كاٟتنابلة
 .فبل يقبل قولو إال ببينة ..."  و حىٌكمو،منهما أن

 كيستدؿ األحناؼ لرأيهم بقو٢تم:

إف اٟتىكىم بعد القياـ من اجمللس انعزؿ، فصار كسائر الرعااي فبل تيقبل شهادتو على فعلو  – ُ
 .(ْ)ابشره إال بشهادة غَته

 

صدؽ فيما يدعي اٟتىكىم يدعي لنفسو على احملتكمُت كالية تنفيذ القوؿ، كاٟتىكىم غَت مي  – ِ
حتكمُت إذا كاان جيحدانو

ي
 .(ٓ)على ا١ت

كيقوؿ األحناؼ: "... كإذا حىٌكم رجبلف حىكىمان يف خصومة بينهما ما داـ يف ٣تلسو ذلك، 
فتجاحدا كقاال: مل ٖتكم بيننا، كقاؿ اٟتىكىم: بل حكمتما، فإنو ييصدؽ ما داـ يف ٣تلس اٟتكومة، كال 

                                                           

 .ّٔص  َِ، ج ُُُص  ،ُٔج  ،ُ، ط ادلبسوط ،لسرخسيا ((ُ
 .ُِّص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  .ّْٖص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ِ
 .َّٗص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ّ
 .ُُُص  ،ُٔج  ،ُ، ط ادلبسوط ،لسرخسيا ((ْ
 .ّٔص  ،ُِج  رجع السابق،ا١ت ((ٓ
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هد على ذلك غَته، ألنو ما داـ يف ٣تلسو فهو ديلك إنشاء اٟتكم ييصدَّؽ بعد القياـ منو حىت يش
 .(ُ)بينهما، فبل تتمكن التهمة يف إقراره"

ذىب ا١تالكية إىل أنو ال حيتاج التحكيم إىل شهود تشهد على ا٠تصمُت أهنما  القوؿ الثاين:
حكَّم

ي
حىٌكما ا١ت

(ِ). 

فاؽ التحكيم ابلعبارة كباقي العقود، أم: أدلتهم: العمـو يف صحة شركط العقود: كمنها: انعقاد اتك 
سن العبارة كإشارة األخرس. فهمة ١تن ال حيي

ي
 ابلتلفظ ابإلجياب كالقبوؿ، أك: ابإلشارة ا١ت

رأم اٞتمهور القائل: بوجوب اإلشهاد كذلك: لفساد الذمم كجحود الكثَت من  الراجح:
كيم )مشارطة التحكيم( كيوقع عليو الناس، فإين أرل: البد من اإلشهاد كالتوثيق بكتابة سند التح

حكَّم كموضوع التحكيم مع اإلشهاد، ألف اٟتىكىم بعد حيكمو يكوف  
ي
حكَّمُت أك ا١ت

ي
ا١تتداعياف بقبوؿ ا١ت

 كسائر الناس، كال كالية لو على ا٠تصمُت، فبل ييقبل قولو عليهم عندئذ إذا جحداه.

 

 -اثنياً: إنتهاء والية احملكم :

حكَّمتنتهي فيها كالية  ذكر الفقهاء أحواالن 
ي
 كىي: ا١ت

حكَّمإذا عزؿ أحد احملتكمُت أك كبلمها  – ُ
ي
، أك رجع أحد احملتكمُت عن احملكمُت أك عن ا١ت

 .(ّ)أحدمها قبل الشركع يف اٟتيكم

حكَّم قبل إصدار اٟتيكيم حىت 
ي
كال خبلؼ بُت الفقهاء يف أف للمحتكمُت االتفاؽ على عزؿ ا١ت

حكَّم كقضى بعد العزؿ ال ييعتد كلو بعد الًتافع كإقا
ي
مة البينة، كإذا تراضى ا٠تصـو على عزؿ ا١ت

  بقضائو.

                                                           

، البحر الرائق . ابن ٧تيم،ُْٗص  ،ْج  ،ُ، طتبيُت احلقائق ي،عليالز  .ّٔص  ،ُِج  ،ُ، ط ادلبسوط ،يلسرخسا ((ُ
 .ُْٗص  ،ْج  د.ط،

 ،ْج  ، د.ط،الصاوي على الشػرح الصػغَتالدردير،  .ُّٓص  ،ْج  ، د.ط،الدسوقي على الشرح الكبَتالدردير،  ((ِ
 .ُٖٗص 

 .ٔٓص  ،ُج  ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  .ََٓص  ،ٓج  ، د.ط،فتح القديرابن مهاـ،  ((ّ
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كقد ذكران آراء الفقهاء يف شركط كالية اٟتىكىم كتعيينو شرط: استدامة رضا احملتكمُت من ابتداء 
 .(ُ)التحكيم إىل ٘تاـ اٟتكم كذكران آراء الفقهاء يف عزؿ أحد احملتكمُت للحكىم

 

حكَّم (ِ)بلغ احملتكمُت ابٟتيكمبعد إب – ِ
ي
حكَّم إذا أصدر ا١ت

ي
، كيقوؿ الشافعية: تنتهي كالية ا١ت

 كقيامو من اجمللس. (ّ)حكمو النعزالو بعد التفريق

فباتفاؽ الفقهاء: كالية التحكيم كالوكالة اليت تنتهي ابنتهاء مهمة ا١توكوؿ بو، ككالقاضي بعد العزؿ ال 
، فإذا بلغ اٟتكم ا٠تصـو  ييقبل قولو، حيث إف الغاية من التحكيم إظهار اٟتيكم كتبليغو للخصـو

همة.
ي
 انتهت ا١ت

حكَّم شرطان من شركط أىلية التحكيم كقت اٟتكم كالتحكيم، إال إذا جددا  – ّ
ي
إذا فقد ا١ت

 .(ْ)الطرفاف مشارطة التحكيم

للقضاء  فقد نصت كتب الفقو على الشركط اليت ينبغي أف تتوفر يف اٟتىكىم ليكوف أىبلن 
من ىذا ا١تبحث  ِٖكؿ صفحة من الفصل األ ثالثتناكلناىا كآراء الفقهاء فيها خبلؿ ا١تبحث ال

حكَّم كصحة كاليتو
ي
 .(ٓ)بعنواف: شركط ا١ت

حكَّم عن  – ْ
ي
حدد للحكومة إذا كاف مؤقتان، جاء يف تبيُت اٟتقائق: كخيرج ا١ت

ي
ٔتضي الوقت ا١ت

ؿ، أك ابنتهاء اٟتكومة هنايتها أبف كاف مؤقتان فمضى الوقت، اٟتكومة أبحد أسباب ثبلثة: "إما ابلعز 
 .(ٔ)أك ٓتركجو أف يكوف أىبلن للشهادة"ىػ

                                                           

 من ىذا البحث. َُِانظر ص  ((ُ
 .َِٓص  ،ٓج  ، د.ط،فػػػتح القػػػدير ،بػػػن مهػػػاـا .ّٔص  ُِ، ج ُُُص  ،ُٔج  ،ُ، ط ادلبسػػػوط ،لسرخسػػػيا ((ِ

 ا١تػاكردم،. ّٕٗص  ،ْج  ، د.ط،مغػٍت احملتػاج ،لشػربيٍتا .ُِّص  ،ٖج  ، ط مصػطفى اٟتلػيب،هناية احملتاجالرملي، 
 .ّّٖص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضي

 .ُِّص  ،ِج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاج. الرملي، ّّٖص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ّ
 .ُّْص  ٓج  ، د.ط،حاشية ابن عابدينابن عابدين،  ((ْ
 من ىذا البحث. ٕٕانظر ص  ((ٓ
 .ُٗٔص  ،ٓج ، ُ، طتبيُت احلقائق ي،يلعالز  ((ٔ
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كجاء يف اجمللة العدلية: "إذا تقيد التحكيم بوقت يزكؿ ٔتركره فاٟتكم ا١تنصوب ليحكم من اليـو 
د انقضائو كإذا فعلو الفبلين إىل شهر ليس لو أف حيكم إال يف مدة ذلك الشهر فبل جيوز أف حيكم بع

 ال ينفذ حكمو".

كالبعض من األحناؼ ال يركف هبذا القوؿ، ألهنم ييفرقوف بُت التحكيم كالوكالة قائلُت: أبف 
على اليـو فباعو غدان جاز  الوكالة ال تتوقف على إحدل الركايتُت، حىت أف من قاؿ لغَته: بع عبدم

ذكر للتعجيل عرفان كعادة، فكأنو قاؿ للوكيل: بع عبدم إحدل الركايتُت، كالفرؽ أف اليـو يف الوكالة يي 
 ىذا ٌكعٌجل، كلو قاؿ ىكذا كمل يتعجل يبقى ككيبلن كذا ىهنا.

 .(ُ)كإف كاف ا١تراد: التأقيت ييعزؿ، كإف كاف ا١تراد: التعديل تبقى كاليتو

 مسألة: ىل حيق للُمحكَّم أف يُفوض غَته يف التحكيم؟:

ابلتحكيم إىل غَته، إال إذا كاف مأذكانن بذلك من احملتكمُت، فإف فوض  ليس للميحكَّم سلطة التفويض
يزه احملتكموف . كقاؿ (ِ)اٟتىكىم إىل آخر كحكم الثاين: مل يصح حكمو كلو أجازه السلطاف إال أف جيي

حكَّم األكؿ للحيكم،  
ي
حكَّم الثاين إبجازة ا١ت

ي
بعض من األحناؼ: ّتواز التفويض كصحة حكم ا١ت

كؿ إذا أجاز بيع الوكيل الثاين، أك كالقاضي ا١توىل إذا مل يكن مأذكانن لو ابالستخبلؼ، كالوكيل األ
فاستخلف، فإذا قضى خليفتو ْتضرتو أك أجاز حكمو إذا قضى يف غيبتو فإنو يصح كيعترب كأنو 

 .(ّ)مباشرة بنفسو

حكَّم ا١تنتخب الراجح:
ي
ال رأم غَته.  ال حيق للمحكم تفويض غَته ألف ا٠تصـو ارتضوا رأم ا١ت

، رماه رجل من قريش يقاؿ لو ّيـو ا٠تندؽ ِسعدكاستدلوا ْتديث عائشة اهنع هللا يضر قالت: "أصيب 
                                                           

 .ِٕص  ،ٕج  ، د.ط،البحر الرائقابن ٧تيم،  ((ُ
 .َُّص  ،ٖج  ، د.ط،رد احملتػار حاشػية ابػن عابػدينابػن عابػدين،  .َِٓص  ،ٓج  ، د.ط،فػتح القػدير ،بن مهاـا ((ِ

 .ُُٕٗص  ،(ُْٖٓمادة ) ،شرح رللة األحكاـ العدلية ،سليم رستم ابز
 .ُٗٗص  ،ُج  ،ُ، طالتحرير ادلختار لرد احملتارالرافعي،  ((ّ
ِ من ىذا البحث. ُٖانظر ص 
ّ  غزكة ا٠تندؽ )كتيسمى أيضان غزكة األحزاب( ىي غزكة كقعت يف شهر شواؿ من العاـ ا٠تامس من ا٢تجرة )ا١توافق مارس

ا١تدينة ـ( بُت ا١تسلمُت بقيادة رسوؿ هللا دمحم، كاألحزاب الذين ىم ٣تموعة من القبائل العربية ا١تختلفة اليت اجتمعت لغزك ِٕٔ
ا١تنورة كالقضاء على ا١تسلمُت كالدكلة اإلسبلمية. سبب غزكة ا٠تندؽ ىو أف يهود بٍت النضَت نقضوا عهدىم مع الرسوًؿ ٤تمدو 
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خيمة يف ا١تسجد ليعوده من قريب، فلما  ، فضرب النيب ٓاألكحل، رماه يف ًْحباف بن العىرًقة
كىو ينفض رأسو من  من ا٠تندؽ كضع السبلح كاغتسل، فأاته جربيل  رجع رسوؿ هللا 

بٍت : فأين؟ فأشار إىل الغبار، فقاؿ: قد كضعت السبلح، كهللا ما كضعتو اخرج إليهم، قاؿ النيب 
فنزلوا على حكًمو، فردَّ اٟتكىم إىل سعد، قاؿ: فإين أحكم فيهم أف  ، فأاتىم رسوؿ هللا ٔقريظة

م، قاؿ ىشاـ: فأخربين أيب عن عائشة أف تقتل ا١تقاتلة، كأف تيسىب النساء كالذرية، كأف تيقسم أموا٢ت
سعدان قاؿ: اللهم إنك تعلم أنو ليس أحده أحبَّ إيلَّ أف أجاىدىم فيك من قـو كٌذبوا رسولك 
كأخرجوه، اللهم فإين أنك قد كضعت اٟترب بيننا كبينهم، فإف كاف بقي من حرب قريش شيء فأبقٍت 

بًتو، فلم كاجعل موتيت فيها، فانفجرت من لى  لو حىت أجاىدىم فيك، إف كنت كضعت اٟترب فافجرىا
يمة، ما ىذا إال الدـ يسيل إليهم، فقالوا: اي أىل ا٠ت – ُبٍت ًغفاركيف ا١تسجد خيمة من  –يػىريٍعهم 

 ."ًِلكم؟ فإذا سعد يغذك جيرحيو دمان، فمات منها الذم أيتينا من ًقبى 

 

 
                                                                                                                                                                                     

كحاكلوا قتلو، فوجَّو إليهم جيشىو فحاصرىم حىت استسلموا، مث أخرجهم من دايرىم. كنتيجةن لذلك، ىمَّ يهود بٍت النضَت ابالنتقاـ 
فبدأكا بتحريض القبائل العربية على غزك ا١تدينة ا١تنورة، فاستجاب ٢تم من العرب: قبيلة قريش كحلفاؤىا: كنانة  من ا١تسلمُت،

)األحابيش(، كقبيلة غطفاف )فزارة كبنو مرة كأشجع( كحلفاؤىا بنو أسد كسليم كغَتيىا، كقد ٝتيُّوا ابألحزاب، مث انضم إليهم يهودي 
.بٍت قريظة الذين كاف بينهم كبُت   ا١تسلمُت عهده كميثاؽه

ْ .ىو ًحبَّاف بن قػىٍيس من بٍت مىًعيص بن عامر بن ليؤىٌم ىو الَّذم رمى سىٍعد بن ميعاذ 
ثىنا أبو نػيعىٍيم، حىدَّثىنا إبراىيم بن سىٍعد، ع ىٍركىزًمُّ، حىدَّثىنا ابن أىيُّوب، حىدَّ

ثىنا ا١ت  ن ابن إسحاؽ حىدَّثٍتحدثنا حىًبيب بن اٟتىسىن، حىدَّ
فقاؿ: خذىا كأان ابن  –سىٍعد بن ميعاذ  –عىاًصم بن عيمىر بن قػىتىادة: أف حباف بن قػىٍيس بن العىرًقىة أحد بٍت عامر بن ليؤىٌم رماه يعٍت 

 . َُ، ابب )اٟتاء(، صُ، طادلؤتلف وادلختلفالدارقطٍت،  العرقة فقاؿ سىٍعد: عرؽ هللا كجهك يف النار.

ٓ قىن، كىو ًعٍرؽ اٟتياة، كيسمَّى هنر البدف. أٛتد ٥تتار عمر، األكحلي : )شر( كريده يف كس معجم اللغة ط الذًٌراع ييفصىد أك حيي
 . َُٕ، ابب )األلف(، صُ، طالعربية ادلعاصرة

ٔ من ىذا البحث . ُٖانظر ص 
ُ وعة اٟترة، غفار قبيلة من القبائل العربية التارخيية. كاف منهم الصحايب أبو ذر الغفارم. كيكبيداي، ا١توس

ar.wikipedia.org/wiki مساء.  ٕ، س َُِٕ/َُ/ُ/غفار_)قبيلة(، بتاريخ استعراض 
2 ابب مرجػع النػيب  ،كتػاب ا١تغػازم  ،صػحيحويف  البخارم أخرجو َُٖص  ،ّج  ،ُِِْحػديث رقػم  ،مػن األحػزاب ،

 .ُٕٔٗ، رقم ُّٖٗص  ،ّج  ،ابب جواز قتاؿ من نقا العهد ،كتاب اٞتهاد كالسَت  ،صحيحومسلم يف أخرجو ك 
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 ضوابط رللس التحكيم:ادلبحث الثاين
 ضبط جلوس اخلصـو وتوثيق رلالسهم:األوؿادلطلب 

: –الفرع األوؿ   مكاف جلوس اخلصـو
حكَّم للفصل يف ا١تنازعات بُت الناس من خبلؿ 

ي
لقد تناكؿ الفقهاء مسألة مكاف جلوس ا١ت

 تناك٢تم ١تسألة القضاء يف ا١تسجد أـ ال؟ كىو ما أخيتيلف فيو على اآلراء اآلتية:
 . كاستدلوا:(ّ)، كاٟتنابلة(ِ)، كا١تالكية(ُ)وؿ: لؤلحناؼاٞتواز. كىذا الق القوؿ األوؿ:

[چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]بقولو تعاىل:  – ُ
فإف اآلية تدلل على أف اٟتيكومة  (ْ) 

 .(ٓ)كقعت يف ا١تسجد

                                                           

 .ُُّص  ،ٓج  د.ط، ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ُ
 .ٖص  ،ٔج  ، د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((ِ
 .ُّّص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ّ
 .ُِسورة ص آية  ((ْ
 .ُٖٔص  ،ُٓج  ، د.ط،تفسَت القرطيب اجلامع ألحكاـ القرآفالقرطيب،  ((ٓ
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 ".كاف يقضي يف ا١تسجد  أبف رسوؿ هللا : "(ُ)ٔتا ركاه البيهقي – ِ

النجس. كنيسب ىذا القوؿ ركاية  استحباب اٞتلوس يف ا١تسجد مع السبلمة من القوؿ الثاين:
 كٛتلوه على االستحباب. السابق ذكره، . كاستدلوا ْتديث البيهقي(ِ)لئلماـ مالك

كاستدلوا بقو٢تم: إف ٣تالس القضاء  ،(ّ)الكراىية. كىذا القوؿ للشافعيةالقوؿ الثالث: 
جملانُت كالصغار كالتحكيم ال ٗتلو من اللغط كارتفاع األصوات، كقد حيتاج ا٠تصـو إىل إحضار ا

 كاٟتٌيض كاٞتينب، كتنتهك حيرمة ا١تسجد ببوؿ الصغار كاجملانُت فيو كجلب القاذكرات فيو، كقد كردت
 أحاديث تدعو إىل ٕتنيب ا١تسجد عن ىذه احملظورات منها:ك  آايت

 .(ْ) [﮳ ﮲ ۓ ۓ ے]قولو تعاىل:  – ُ

يف ا١تسجد كأصحابو معو جالسان  قاؿ: كاف رسوؿ هللا  عن أنس  (ٓ)ما ركاه أٛتد – ِ
دعوه، مث  ْ: ال تػيٍزرميوهٍ فباؿ يف ا١تسجد، فقاؿ أصحابو: مىٍو مىٍو، فقاؿ رسوؿ هللا  ّأعرايبإذ جاء 

دعاه، فقاؿ لو: إف ىذه ا١تساجد ال تصلح لشيء من القىذىر كالبوؿ كا٠تبلء، أك كما قاؿ رسوؿ هللا 
إمنا ىي لقراءة القرآف كذكر هللا كالصبلة ، ."... 

                                                           

 .ِِٓص  ،ٔج  ،ابب ما يستحب للقاضي ،كتاب آداب القاضي  ، د.ط،الكربىالسنن  ،لبيهقيا ((ُ
 .ُٔص  ٔج  ، د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((ِ
 .ِّٓص  ٖ،ج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  ((ّ
 .ّْية اآل ، جزء منسورة النساء ((ْ
 .ِٖٓ، رقمِّٔ، صُ، جتابب وجوب غسل البوؿ وغَته من النجاسا، صحيحوأخرجو مسلم يف  ((ٓ
ّ  ذكر اإلماـ الصنعاين يف كتابو سبل السبلـ أف الصحايب األعرايب الذم ابؿ يف مسجد رسوؿ هللا ىو: ذك ا٠تويصرة اليماين

(. كقد نص اإلماـ ابن حجر على أنو ىو ذك ا٠تويصرة اليماين ّّ/ُككاف رجبل جافيا فباؿ يف طائفة ا١تسجد ) سبل السبلـ 
 ( .ِْٓ/ُم )فتح البار 

ْ  ص .ال تقطعوا عليو بولو ،)  . ُّٔالرازم، ٥تتار الصحاح، د.ط، مادة )زـر
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قاؿ: "جنبوا مساجدكم صبيانكم  عن النيب  ٓ أيب أمامةما جاء يف اٟتديث عن  – ّ
 .ٔ ك٣تانينكم كخصوماتكم كأصواتكم ...."

 .ٕقاؿ: "ال أحل ا١تسجد ٞتنب كال حائض" ما ركتو السيدة عائشة اهنع هللا يضر أبف النيب  – ْ

اجد كمنعان النتهاؾ حرمات هللا كلضعف إدياف الناس القوؿ الثالث حفاظان على حرمة ا١تس الراجح:
ستدؿ هبا ٤تموؿ على الكراىية. 

ي
 كٕترؤىم على حرمات هللا، كألف النهي الوارد يف األحاديث ا١ت

بعد أف خصصت اٟتكومات ا١تباين الكثَتة للمؤسسات ا٠تدماتية  :ومن وجهة نظري أرى
م األماكن ا٠تاصة هبا، بعيدان عن ا١تساجد، ألف جملتمعاهتا، فمن ابب أكىل أف يكوف للجاف التحكي

حيث  ٖالكاساين كجهة النظر ىذها٠تصـو ال يلتزموف آبداب ا١تساجد، كينتهكوف حرماهتا، كيؤيد 
يقوؿ: "كاف عمر بن ا٠تطاب يقضي يف ا١تسجد ... كالناس كانوا يهابونو غاية ا١تهابة، فأما اليـو 

بُت زماف الصحابة كالتابعُت  (ُ)علم كأىلو ..."، كمٌيز الكاساينفقد فسد الناس كتغَت الناس فهاف ال
 كبُت زماننا.

 آداب إدارة جلسات التحكيم: –الفرع الثاين 
حكَّموف أثناء جلسات التحكيم 

ي
يتضمن ىذا الفرع اآلداب اليت ينبغي أف يلتـز هبا ا٠تصـو كا١ت

ر اليت ينبغي للميحكَّم تنفيذىا أثناء اٞتلسات، كا١ترافعة، كسنتناك٢تا على الًتتيب، كتعترب ىذه من األمو 
، كىي من اآلداب كليس من شركط صحة (ِ)كاباللتزاـ هبا تنضبط اٞتلسات كٖتفظهم من الزيغ كا١تيل

 ، كتعترب ىذه اآلداب ضوابط ٟتفظ سَت اٞتلسات كالدعاكم كىي:(ّ)التحكيم

                                                           

ٓ ( ىو صيدىٌم بن عجبلف بن كىب البىاىلي كنيتو أبو أمامة، من َٕٓ -ىػ  ٖٔـ / ُْٔ -ؽ.ىػ  ُِأبو امامة الباىلي )ـ
و الرسوؿ إىل قومو فأسلموا، سكن الشاـ كىو اخر من قبيلة ابىلة من قيس عيبلف، صحايب فاضل زاىد ركل علمان كثَتان، أرسل

 .َّٔ، صّمات فيها من الصحابة كىو أحد من ابيع ٖتت الشجرة. الذىيب، سَت أعبلـ النببلء، د.ط، ج
ٔ  حكم األلباين )ضعيف(. .َٕٓ، رقمِْٕ، صُ، جابب ما يكره يف ادلساجد، سننوأخرجو ابن ماجو يف 
ٕ  حكم األلباين )ضعيف( .ِِّ، حديث رقمَٔ، صُ، جابب يف اجلنب يدخل ادلسجد، سننوأخرجو أبو داككد يف 
ٖ ُِٖص  ،ٗج  د.ط، ،بدائع الصنائع،لكاساين ا. 

 .ُِٕص ، ٗ، ج ا١ترجع السابق ((ُ
 .َّٗص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ِ
 .ْٖص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ّ
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 إدارة جلسات التحكيم وتنظيمها: –أوالً 

ليس للميحكَّم أخَت ا٠تصـو إذا تنازعوا إليو ببل عذر ١تا يلحق ا٠تصـو  حكَّمُت:يف الدخوؿ على ادلُ 
حكَّم ابلنظر اب٠تصـو ٔتا سبق(ُ)الضرر

ي
، ييقدـ ا٠تصـو على مراتبهم يف اٟتضور األكؿ (ِ)، كأف يبدأ ا١ت

قان إال ابختيار ، كال ييقدـ مسبو (ْ): "ا١تباح ١تن سبق إليو"، لقولو (ّ)فاألكؿ، كما لو سبق إىل مباح
 .(ٓ)السابق، كأف يسوم بُت الشريف كا١تشركؼ، كالكافر كا١تسلم

  ومن صور تنظيم الفقهاء للدخوؿ على ادلُحكَّمُت:

: يكتب أٝتاءىم يف رقاع )بطاقات( لًتتيبهم –أ  ، كأسهل من القرعة (ٔ)إذا كثر عدد ا٠تصـو
ف العدؿ كاإلنصاؼ يف مدخل ا٠تصـو إىل ، مث أيخذ رقعة رقعة، كجعل العلماء أب(ٕ)كليعلم األسبق

 .(ٖ)اٟتىكىم من اآلداب اليت ينبغي أف يتحلى هبا اٟتىكىم

حىت  (َُ)، أك جهل السابق: أقرع بينهما إلنتفاء ا١ترجح، أك يصرفهم(ٗ)كإذا جاؤا ٚتاعة –ب 
 يتفقا.

ؿ مع كإذا اختلط ا٠تصـو من أىل ا١تًصر مع مسافرين أك غرابء، أك مضركرين، أك رجا –ج 
الفقهاء إىل ذلك فقالوا: ييقدـ الغرابء يف بعض نساء: ييراعى ظركفهم كأحوا٢تم كقدراهتم. كقد تعرض 

 .(ُ)ا٠تصومة على أىل ا١تًصر خاصموا بعضهم البعض، أك خاصموا أىل ا١تًصر
                                                           

 .ُّّص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال .ٕٓص ،ُ، د.ط، ج نيةاألحكاـ السلطا ،١تاكردما ((ُ
 .ِْٗص  ،ُج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ِ
أدب ا١تاكردم،  .ّّص  ،ُج  ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  .ُِٗص  ،ُج  د.ط، ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ّ

 ،بػػػػن قدامػػػػةا .ِّٔص  ،ٖج  مصػػػػطفى اٟتلػػػػيب، ، طهنايػػػػة احملتػػػػاجالرملػػػػي،  .َِٓ-ِْٗص  ،ُج  ، د.ط،القاضػػػػي
 .ّٖص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت

 قاؿ األلباين: اسناده فيو ضعف . .ُّٗص  ،َُج  ،السنن الكربىالبيهقي يف  أخرجو ((ْ
 .َِٓ-ِْٗص  ،ُج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٓ
 .ّٖص ، ٗج  ،ُ، طغٍتادل ،بن قدامةا .ِّٔص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  ((ٔ
 .ُّّص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ٕ
حيػػػث ذكػػػر: قػػػوؿ اإلمػػػاـ الشػػػافعي كىػػػو: "أف يينصػػػف ا٠تصػػػمُت يف  ،َِْص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضػػػيا١تػػػاكردم،  ((ٖ

 .ا١تدخل"
كشػاؼ  ،بهػويتال .ّٖص  ،ٗج  ،ُ، طادلغػٍت ،بػن قدامػةا .ِّٔص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  ((ٗ

 .ُّّص  ،ٔج ، د.ط، القناع
 .ُّٔص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((َُ
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قيم، كمن لو ميهم خياؼ فواتو
ي
بتقدًن  : الندب(ّ)، كعند الشافعية(ِ)كيقدـ ا١تسافرين كا١تضركرين على ا١ت

ا١تسافرين كإف كاف سفرىم قصران خوفان من أخرىم عن أصحاهبم، كيقدـ ا١تريض الذم يتضرر ابلتأخر، 
 على تقدًن ا١تسافرين بقولو: فإف هللا خفف عنهم الصـو كالصبلة. (ْ)كاستدؿ ابن قدامة

اؤكا معان، أك : يف أزمنة متفاكتة قىدىـ األسبق من ا١تسافرين، كإف ج(ٓ)إف تىعدىد ا١تسافركف –د 
 ادعى كل السبق أقرع بينهم.

 

لطوف مع أىل (ٔ) إف كثير ا١تسافركف عن أىل ا١تًصر )البلد( -ىػ  : فهم كا١تقيموف سواء، خيي
 البلدة، ألف تقدديهم يضر أبىل البلدة.

إف كاف ا٠تصـو رجاالن كنساءن كمسافرين: تقدـ النساء على الرجاؿ، كيتبعهم ا٠تناث، كلو  –ك 
 .(ٕ)سافر كامرأة قيدـ ا١تسافر على ا١ترأة، ألف الضرر فيو أقولتعارض م

إف كثير النساء كا٠تناث، أك كاف اٞتميع مسافرين كال يعرؼ األسبق فالتقدًن ابلسبق أك  –ز 
 .(ٖ)ابلقرعة

: ٗتصيص زمن كمكاف للنساء عن الرجاؿ حىت كلو كانت (ٗ)كيرل البعض من الفقهاء
 .(َُ)الرأم بقو٢تم: فذلك أسًت ٢تن خصومتهن مع رجاؿ، كعيلل ٢تذا

ىذه ا١تسألة بقولو: "كْتث البلقيٍت:  (ُ)إذا تسابق خصـو منازعة يف اٟتضور: ذكر الرملي –ح 
أنو لو جاء مدعو كحده، مث مدعو مع خصمو، مث خصم األكؿ، قيًدـ من جاء مع خصمو، كيرد أبف 
                                                                                                                                                                                     

 .ُِٗص  ،ُج  د.ط، ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ُ
، كشػاؼ القنػاع ،بهػويتال .ّٖص  ،ٗج ، ُ، طادلغػٍت ،بن قدامةا .ّّص  ،ُج  ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ِ

 .ُّّص  ،ٔج د.ط، 
 .ِْٔص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجلي، الرم ((ّ
 .ّٖص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ْ
 .ِٓص  ٔج  ، د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((ٓ
 .ْٖص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا .ُِٗص  ،ُج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ٔ
 .ُّّص  ،ٔج ، د.ط، كشاؼ القناع ،بهويتال .ِْٔص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  ((ٕ
 .ِْٖص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  ((ٖ
 .ِٓص  ،ٔج ، د.ط، حاشية الدسوقيالدسوقي،  .ِٕص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٗ

 .ِٓص  ،ٔج ، د.ط، حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((َُ
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من غَت معارض، أك بعدىا، فتقدًن  خصم األكؿ إف حضر قبل دعول الثاين: قيدًٌـ األكؿ، لسبقو
 الثاين ىنا ليس إال، ألف تقدًن األكؿ كقت دعول الثاين غَت ٦تكن ال لبطبلف حق األكؿ".

كإف كاف ألحد ا٠تصـو دعوتُت: يينظر يف ا١تقررة حىت ال يضر بغَته، كمسبوؽ ابألكىل كال ييسمع لو 
 .(ِ)ابلثانية حىت يسمع دعول األكىل

 مل مع اخلصـو يف ىيئة اجللوس، وأثناء جلسات التحكيم:يف التعا –اثنياً 

البد إال كأف تكوف جلسات التحكيم قائمة على العدؿ كالنزاىة، ْتيث ال يشعر أحد ا٠تصـو 
حكَّم ميتحيزان مع خصمو، لذلك فقد قرر الفقهاء يف التعامل مع ا٠تصـو لتقدًن دعواىم على 

ي
أبف ا١ت

 النحو اآليت: 

، كيعدؿ بينهم يف اجمللس، كأف جيتنب (ّ)م للخصمُت معان يف الدخوؿأف أيذف اٟتىكى  – ُ
 .(ْ)مواقف التهمة

، كاألصل يف ذلك ما جاء يف كتاب سيدان عمر بن (ٓ)التسوية بُت ا٠تصمُت يف اٞتلوس – ِ
كفيو: "أما بعد: فإف القضاء فريضة ٤تكمة، كسينة ميتبعة،  ْ أيب موسى األشعرمإىل  ا٠تطاب 
يف  حىت ال يطمع شريف، ذا أيديل إليك ... آسي بُت الناس يف كجهك ك٣تلسك، كعدلك فافهم إ

 عٌت ساًك(،) آسى ٔتٓ "حيفك، كال خياؼ ضعيف من عدلك

                                                                                                                                                                                     

 .ِّٔص  ،ٖج ط مصطفى اٟتليب،  ،هناية احملتاجالرملي،  ((ُ
 .ُّّص  ،ٔج ، د.ط، كشاؼ القناع ،بهويتال ((ِ
كشػػاؼ  ،بهػػويتال .َٖص  ،ٗج  ،ُ، طادلغػػٍت ،بػػن قدامػػةا .ُِٔص  ،ٖج  ، ط مصػػطفى اٟتلػػيب،هنايػػة احملتػػاجالرملػػي،  ((ّ

 .ُّْص  ،ٔج ، د.ط، القناع
 .ٖٔص  ،ُ، طشرح أدب القاضي للخصاؼالصدر الشهيد،  ((ْ
 .ِِٓ -ِّْص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  .ِّص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،بن فرحو ا ((ٓ
ْ   كعن عمر كعلي كابن عباس كجابر -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىو اإلماـ اجملاىد، مفيت ا١تدينة، سعد بن مالك بن سناف، حدث عن النيب ،

ابر بن ٝترة كآخركف، كمن التابعُت سعيد بن ا١تسيب كأبو عثماف النهدم كزيد بن اثبت. كعنو من الصحابة عائشة كابن عمر كج
صلى  -اثنيت عشرة غزكة، ككاف ٦تن حفظ عن رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كعلقمة كاألحنف. أكؿ مشاىده ا٠تندؽ، كغزا مع رسوؿ هللا 

ائهم كفضبلئهم. ركل حنظلة بن أيب سفياف عن أشياخو أنو سننا كثَتة كعلما ٚتا، ككاف من ٧تباء الصحابة كعلم -هللا عليو كسلم 
/ ّأعلم من أيب سعيد ا٠تدرم. تويف سنة ثبلث كستُت للهجرة. اإلصابة ) -ملسو هيلع هللا ىلص  -مل يكن أحد من أحداث أصحاب رسوؿ هللا 

 (َِٔ/ ِ( كاالستيعاب )َٖ - ٖٕ
ٓ ََِْٔرقم  ،ِِٗ ص ،َُج  ،السنن الكربى كتاب آداب القاضي ،البيهقي. 
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يف ٤تاكمة بينهما  ٕ رضي هللا عنهما تقاضيا إىل زيد بن اثبت ٔكما ركم أف عمر كأييب
ٞتئتك، فقاؿ عمر: "يف بيتو يؤتى اٟتكىم"، فأخذ  فقصداه يف داره، فقاؿ زيد لعمر: لو أرسلت إيلَّ 

زيد كسادتو ليجلس عليها عمر، فقاؿ عمر: ىذا أكؿ جورؾ، سىوًٌ بيننا يف اجمللس، فجلسا بُت يديو، 
كنظر بينهما، فتوجهت اليمُت إىل عمر، فقاؿ زيد ألييب: لو عفوت أمَت ا١تؤمنُت عن اليمُت؟ فقاؿ 

، كيرل ُكما على عمر أف حيلف أف ىذه أرض كىذه ٝتاء"عمر: "ما يدرم زيد ما القضاء، 
.ِالرملي  : كجوب التسوية بُت ا٠تصـو

حكَّم ٕتاه كجهو – ّ
ي
، ١تا ركل أبو داكد ْ، كذلك من السنةّأف يكوف ا٠تصـو بُت يدم ا١ت

حيث إف ذلك من العدؿ كاٟتق،  .ٓ: "قضى أف جيلس ا٠تصماف بُت يدم اٟتاكم" أبف النيب 
 .ٔ [جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ]هللا تعاىل يقوؿ: ك

يز أحدمها عن اآلخر: كتشتمل التسوية يف: النظر، كالنطق،  – ْ التسوية يف ا١تعاملة كال ديي
، كيقوؿ ابن قدامة: "كىذا قوؿ شريح كأيب حنيفة كالشافعي، ٕكا٠تلوة، كال ينطلق بوجهو إىل أحدمها

كتب إىل أيب موسى األشعرم يف عهده على   ٔتا ركم أف عمر  ، كاستدلواٖكال أعلم فيو ٥تالفان"

                                                           

ٔ  من ىذا البحث . ُٔانظر صفحة 
ٕ  صلى  -زيد بن اثبت بن الضحاؾ، أبو سعيد كأبو خارجة األنصارم ا٠تزرجي النجارم ا١تدين الصحايب، كاتب الوحي للنيب

رة كابن عمر كابن عباس كأنس ابن كأيب بكر كعمر كعثماف. كركل عنو أبو ىري -ملسو هيلع هللا ىلص  -. حدث عن رسوؿ هللا -هللا عليو كسلم 
مالك كسهل بن سعد كأبو أمامة بن سهل كخلق كثَت. عن سعيد بن ا١تسيب قاؿ: شهدت جنازة زيد بن اثبت، فلما ديل يف 

 قربه، قاؿ ابن عباس: من سره أف يعلم كيف ذىاب العلم فهكذا ذىاب العلم، كهللا لقد دفن اليـو علم كثَت.
 - ِٓٗ/ ُٗ( كاتريخ دمشق )ّٖٓ/ ِٜتس كأربعُت كىو ابن ست كٜتسُت، كقيل غَت ذلك.طبقات ابن سعد )تويف هنع هللا يضر سنة 

 (َْٓ - ّٕٓ/ ِ( كاالستيعاب )ُّْ

ُ َِّْٔرقم  ،ِِٗص  ،َُج  ،سننويف  البيهقي أخرجو. 
ِ  ،ُِٔص  ،ٖج ، ط مصطفى اٟتليب، هناية احملتاجالرملي. 
ّ  هنايػػػػة الرملػػػػي،  .ِّْص  ،ِج ، د.ط، أدب القاضػػػػيا١تػػػػاكردم،  .ِّص  ،ُج ، ُط ، تبصػػػػرة احلكػػػػاـ ف،ابػػػػن فرحػػػػو

 .ُٖص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا .ُِٔص  ،ٖج ، ط مصطفى اٟتليب، احملتاج
ْ ِّّص  ،ٔج ، د.ط، كشاؼ القناع ،بهويتال. 
ٓ َِْٔٓرقم  ،ِِٖص  ،َُج ، السنن الكربى كتاب آداب القاضي ،البيهقي. 
ٔ ِٔية اآل جزء من ورة صس. 
ٕ  ،كشػػػاؼ القنػػػاع ،بهػػػويتال .َٖص  ،ٗج  ،ُ، طادلغػػػٍت ،بػػػن قدامػػػةا .ِّْص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضػػػيا١تػػػاكردم ،

 .ُّْص  ،ٔج د.ط، 
ٖ َٖص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا. 
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قضاء البصرة: "... آًس بُت الناس يف كجهك، ك٣تلسك كعدلك، حىت ال يطمع شريف يف حيفك، 
 .ٗكال خياؼ ضعيف من عدلك"

 

 

 

ُت قاؿ: "من أيبتلي ابلقضاء ب اهنع هللا يضر أف النيب  ِعن أـ سلمة ُكٔتا ركاه عطاء بن يسار
: "جيب التسوية يف االستماع ْ، كيقوؿ الرمليّ الناس فليعدؿ بينهم يف ٟتظو كإشارتو كمقعده ..."

لكبلمهما، كطبلقة الوجو أك العبوسة، كجواب سبلـ إف سلما، كال يؤثر أحدمها على اآلخر، كال 
 كافة صور اإلكراـ.  ديازح أحدمها كإف شىريؼ بعلم أك حرية، لكسر قلب اآلخر، كا١تراد ابلتسوية: يف

                                                           

ٗ ََِْٔرقم  ،ِِٗص  ،َُج  ،السنن الكربى كتاب آداب القاضي ،البيهقي. 
ُ  كىو أخو سليماف بن يسار كعبد هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -عطاء بن يسار ا٢تبليل، أبو دمحم ا١تدين القاص، موىل ميمونة زكج النيب اإلماـ ،

بن يسار كعبد ا١تلك بن يسار.ركل عن موالتو ميمونة كأيب سعيد ا٠تدرم كابن عباس كأيب ىريرة كابن عمر كطائفة. ركل عنو زيد 
: ما رأيت رجبل قط كاف ألـز ١تسجد رسوؿ  بن أسلم كعبد هللا بن مقسم كشريك بن أيب منر كىبلؿ بن أيب ميمونة.قاؿ أبو حاـز

( كاتريخ ابن ُّٕ/ ٓمن عطاء بن يسار. تويف رٛتو هللا سنة أربع كتسعُت، كقيل غَت ذلك.طبقات ابن سعد ) -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
 (ْْٓ - ّْٖ/ َْعساكر )

ِ عليو هللا صلى - النيب زكج ا١تؤمنُت أـ ا١تخزكمية القرشية سلمة أـ ٥تزـك بن عمر بن هللا عبد بن ا١تغَتة بن أمية أيب بنت ىند 
 سلمة، أيب كعن - كسلم عليو هللا صلى - النيب عن ركت .ثبلث سنة كقيل أربع، سنة اآلخرة ٚتادل يف تزكجها ،- كسلم

 ىي قدديا أسلم ٦تن كانت .كغَتىم عمر ابن موىل كانفع ك٣تاىد سلمة بن كشقيق ا١تسيب بن سعيد عنها كركل .الزىراء كفاطمة
 .األكلية ىذه يف شركتها ربيعة بن عامر امرأة ليلى إف :كيقاؿ ا١تدينة دخلت ظعينة أكؿ إهنا كقيل اٟتبشة، إىل كىاجرا كزكجها
 اٟتديبية يـو - كسلم عليو هللا صلى - النيب على شارهتاكإ الصائب، كالرأم البالغ، كالعقل البارع ابٞتماؿ موصوفة سلمة أـ كانت

 كذلك الغَتة من برباءهتا لعلمهن إليها يتحاكمن - كسلم عليو هللا صلى - النيب أزكاج كاف .رأيها كصواب عقلها كفور على تدؿ
 .- كسلم عليو هللا صلى - دعائو بفضل
 البن الطبقات.عنو هللا رضي علي بن اٟتسُت نعي جاءىا بعدما كستُت إحدل سنة آخر كذلك موات ا١تؤمنُت أمهات آخر كانت
 (1940 - 1939 ؛1921 - 1920 /4) كاالستيعاب (96 - 86 /8) سعد
ّ َِْٗٓرقم  ِِٗص  َُج  ،ابب ما جاء يف أمر القسامة ،السنن الكربى كتاب القسامة ،البيهقي. 
ْ  ،ُِٔص  ،ٖج ، ط مصطفى اٟتليب، هناية احملتاجالرملي. 
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ال ييقرب أحدمها عن اآلخر – ٓ
ٓ  لسهما متقارابف على السواء، ْتيث يسمع كل كاحد منهما ، كجيي

: "اٟتاكم مأمور ابلعدؿ بُت ٕتنص ُٕٗٗاجمللة العدلية مادة  شرح ، كجاء يفٔكبلـ صاحبو
علقة ابحملاكمة، كإجبلس ا٠تصمُت، فيلزمو من مث أف يراعي العدؿ كا١تساكاة يف ا١تعامبلت ا١تت

ا٠تصمُت، كإحالة النظر، كتوجيو ا٠تطاب إليهما، كلو كاف أحدمها من األشراؼ، كاآلخر من عامة 
 الناس".

 التمييز بُت اخلصـو حسب معتقداهتم: –اثلثاً 

 تناكؿ الفقهاء ىذه ا١تسألة كاختلفوا فيها على قولُت:

وف: بوجوب التسوية بُت ا١تسلم كغَت ا١تسلم للمالكية، كيف قوؿ للشافعية يقول القوؿ األوؿ:
: كاألصح التسوية لعمـو األمر (ِ). كقاؿ الرملي(ُ)من ا٠تصـو حىت كلو اختلفوا يف الدين كاٟترية

 ابلتسوية.

يف القوؿ الثاين للشافعية، كاٟتنابلة كبعض ا١تالكية كقالوا: ابلتمييز بُت ا١تسلم  القوؿ الثاين:
 ة بُت ا١تسلم كالذمي، أك الكافر يف اجمللس، كاستدلوا ٔتا ركم أف علي ، كبعدـ التسوي(ّ)كالذمي

اختصم مع اليهودم يف الدرع إىل شريح، كمل جيلس علي معو، كقاؿ: لوال أف خصمي ذمي ٞتلست 
، كيف ركاية: "لو كاف (ْ)يقوؿ: "ال تساككىم يف اجمللس" معو بُت يديك، لكن ٝتعت رسوؿ هللا 

 ُت يديك".مسلمان ٞتلست معو ب

يز ا١تسلم على الكافر كييرفع يف اجمللس لقولو تعاىل: (ٓ)كقاؿ صاحب كشاؼ القناع  ے]: ديي

[    ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے
 (ٔ). 

                                                           

ٓ  ِّص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو. 
ٔ  ،ُِٔص  ،ٖج ، ط مصطفى اٟتليب، هناية احملتاجالرملي،  .ِْٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم. 
ٕ ُُٕٗص  ، د.ط،شرح اجمللة العدلية ،سليم رستم ابز. 

 .ِّْص  ،ِج  ، د.ط،ضيأدب القاا١تاكردم،  .ِْص  ،ٔج  ، د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((ُ
 .ُِٔص  ،ٖج ، ط مصطفى اٟتليب، هناية احملتاج ((ِ
هنايػػػة الرملػػػي،  .ُِٓص  ،ِج ، د.ط، أدب القاضػػػيا١تػػػاكردم،  .ِّص  ،ُج ، ُ، ط تبصػػػرة احلكػػػاـ ف،ابػػن فرحػػػو  ((ّ

 .ّّٔ -ُّٔص  ،ٖج ، ط مصطفى اٟتليب، احملتاج
 .ُُٕٕٗرقم  ،ُِص  ،ٕج  ،ِ، طفعاؿكنز العماؿ يف سنن األقواؿ واألا١تتقي ا٢تندم،  ((ْ
 .ُّْص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ٓ
 .ُٖية اآل ، جزء منسورة السجدة ((ٔ
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ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ، ألف التسوية بُت ا٠تصـو صورة من صور العدؿ،  القوؿ الراجح:
، كال جيرؤ أحدىم  على اآلخر كيطمع فيو. كفيها طمأنينة تنتشر يف قلوب ا٠تصـو

كاإلسبلـ ينهى عن كل فعل فيو مظنة التهمة،كمنعان لسوء الظن، كعلى كجو ا٠تصوص يف 
 يقوؿ: "ال يكلم اٟتكىم أحدمها بلساف ال يعرفو اآلخر". (ُ)األقضية كالتحكيم، حيث إف الكاساين

 

 تنظيمها:إدارة جلسة التحكيم عند الشروع يف االستماع للحجج والدعاوى و  –رابعاً 

لقد راعى التشريع اإلسبلمي نزاىة القضاء كعدلو يف كافة مراحل التحكيم كالقضاء، كإزالة أم شبهة 
حكَّمُت، كمنها مرحلة جلوس ا٠تصـو كتسويتهم لبلستماع إىل أقوا٢تم عند الشركع يف 

ي
تتعلق اب١ت

 عرضها كيف ذلك:

حكَّم أف يتوقف قد دييسك ا٠تصماف عن الكبلـ كالعرض ٟتججهم ٢تيبة ا١تو  -
ي
قف، فعلى ا١ت

 .(ِ)عن سؤا٢تما حىت تسكن نفوسهما فيتكلماف

حكَّم، فللميحكَّم: السكوت، لئبل ييتهم -
ي
حكَّم (ّ)إذا جلس ا٠تصـو بُت يدم ا١ت

ي
، كال يسأؿ ا١ت

دعي منهما؟، بل يسكت حىت يبدأ أحدمها ابلكبلـ
ي
، كيقوؿ ابن (ْ)ا٠تصمُت إذا دخبل عليو: مىٍن ا١ت

: "إذا تقدـ ا٠تصماف إف شاء القاضي سأؿ من ا١تدعي منكما؟ كإف شاء سكت، كال يقوؿ (ٓ)قدامة
ألحدمها تكلم، ألنو يف إفراده تفضيل كترؾ لئلنصاؼ، كإف تعذر اٞتمع ييقرع بينهما إذا اختلفا من 

 ا١تدعي، كمن ا١تدعى عليو، أك يًتكهما، كالًتؾ فيو إضرار".

 ما، كقاؿ البعض: اب٠تيار".: يسأ٢ت: "كقاؿ(ٔ)كيقوؿ ابن فرحوف

                                                           

 .ُُٗص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ُ
 .ّٗٓص  ،ِج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ِ
 .ّٔص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ّ
 .ّٔص   ،ُج ، ُط ع السابق،ا١ترج ((ْ
 .ِٖص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ٓ
 .ّٔص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٔ
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حكَّم حىت يتذكر ا١تتكلم ما 
ي
كإف سكت ا٠تصماف للتأىب للكبلـ: أمسك عنهما ا١ت

 .(ِ)، كيقوؿ للخصمُت معان: تكلما، أك يسكت حىت يبتدم أحدمها(ُ)سيذكره

حكَّم: من ا١تدعي منكما؟ أك 
ي
كإف سكت ا٠تصماف لغَت سبب كطاؿ سكوهتما يسأ٢تما ا١ت

 .(ّ)بلـ ليتقدـ أحدمهاأيمرمها ابلك

حكَّم
ي
، كال أبس للميحكَّم (ْ)كإف تكلم ا٠تصماف فعليهما االستئذاف، كال يتكلما إال بعد إذف ا١ت

دعي الطالب  (ٓ)إذا جلس ا٠تصماف أف يقوؿ تكلما، أك يسكت حىت يبتدئ أحدمها
ي
كىو ا١ت

لى الطالب )ا١تدعي( منهما، ، كيكوف ذلك عند اتفاؽ ا٠تصمُت ع(ٕ)، قالو الشافعي رٛتو هللا(ٔ)للحق
، كإف تنازعا يف الطالب كا١تطلوب منهما، ككل كاحد منهما يدعي أنو (ٖ)كا١تطلوب )ا١تدعى عليو(

الطالب نيظر، فإف سبق أحدمها فهو الطالب، كصاحبو ىو ا١تطلوب. كإف قاال معان كمل يسبق بو 
 أحدمها قوالف:

رل بينهما قرعة. – ُ  أف ٕتي

 .(ٗ)يتفقا أف ييصرفا حىت – ِ

 .(ُُ)، كلو ا٠تيار فيمن يبدأ منهما(َُ)كللميحكَّم أف ييكف ا٠تصـو عن التنازع حىت يتفقوا

 
                                                           

 .ّٗٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ُ
 .ِٖٓص  ،ِج  ،ُ، طجواىر العقود األسيوطي، ((ِ
 .ّٗٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ّ
 .ِْٗص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  .ُٕٗص  ،ُج  ، د.ط،القاضي أدبا١تاكردم،  ((ْ
 .ِْٗص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  ((ٓ
هنايػػػة الرملػػػي،  .َِٔص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضػػػيا١تػػػاكردم،  .ّٔص  ،ُج ، ُ، ط تبصػػػرة احلكػػػاـ ف،ابػػن فرحػػػو  ((ٔ

 .ِْٗص  ،ٖ ج ، ط مصطفى اٟتليب،احملتاج
 .َِٔص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٕ
 .ِْٗص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  ((ٖ
الرملػػي،  .َِٔ-ِْٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضػػيا١تػػاكردم، ، ّٔص  ،ُج ، ُ، ط تبصػػرة احلكػػاـ ف،ابػػن فرحػػو  ((ٗ

 .َِٔص ، ٖج ، ط مصطفى اٟتليب، هناية احملتاج
 .ِْٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيكردم، ا١تا ((َُ
 .ّٔص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ُُ
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 آداب ادلُحكَّم يف إدارة الدعاوى وحفظ نظامها: –خامساً 

حكَّم ا٠تصم اٞتواب عنها مكانو إف فهمها كأحاط هبا علمان،  – ُ
ي
دعي دعواه، كلَّف ا١ت

ي
إذا ذكر ا١ت
 .(ِ)، كإف سألو اإلنظار أنظره اليومُت كالثبلثة(ُ)شكاؿ أك طوؿ أيمهل ْتسب ذلككإف كاف فيها إ

حكَّم الفرصة إلقامتها كإحضارىا – ِ
ي
تداعيُت: يل حجة أك بينة يعطيو ا١ت

ي
. كعلى (ّ)فإف قاؿ أحد ا١ت

حكَّم أف ييسهل يف أخذ البينات حىت ال يضجر صاحب اٟتق من ا١تشقة فيًتؾ حقو
ي
 .(ْ)ا١ت

هلو كيضرب لو فيو أجبلن أف  – ّ حكَّم ا١تتداعيُت حرية النقاش كاإلجابة، كإف مل يستطع ديي
ي
ييعطي ا١ت

 .(ٓ)غَت بعيد

، كيكتب مناقشاهتم – ْ حكَّم ا٠تصـو
ي
 .(ٔ)كيناقش ا١ت

حكَّم للمدعى عليو: ما تقوؿ يف دعواه؟ فإف أقر:  -ا١تدعي –بعد تقدًن ا٠تصم  – ٓ
ي
دعواه، يقوؿ ا١ت

حكَّ 
ي
م حىت يطالب ا١تدعي ابٟتكم، كإف أنكر يلـز طلب البينة، كأيستدؿ ْتديث ال حيكم ا١ت

أف رجبلن من حضرموت حاكم رجبلن من كندة  ٔ، فقد ركل أبو داكد أبف كائل بن حيٍجر(ٕ)اٟتضرمي
يف أرض، فقاؿ للحضرمي: ألك بينة؟ قاؿ: ال، فقاؿ: فيمينو، فقاؿ: اي رسوؿ هللا  إىل رسوؿ هللا 

، كإف أنكر ٕليس يبايل ما حلف عليو كليس يتورع من شيء، فقاؿ: "ليس لك إال ذاؾ"إنو فاجر 
حكَّم عذره، كيسألو: ىل 

ي
ا١تدعى عليو كطلب أف ييعطى الفرصة إلحضار البينات كأحضرىا فعلى ا١ت

                                                           

 .ّٗ -ّٕص  ،ُج  ا١ترجع السابق ((ُ
 .ٕٖص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ِ
 .ِص  ،ٔج  ، د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((ّ
 .ّٕص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ْ
 .ّّص  ُج  ا١ترجع السابق ((ٓ
 .ُِٖص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ٔ
 .ّّّص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال .ٖٔص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ٕ
ٔ   كاف قيبلن من أىقياؿ حضرموت، ككاف أىبوه من ملوكهم. كفد على رسوؿ هللا صىلَّى هللا عليو كسلم، ككاف رسوؿ هللا صىلَّى هللا

عليو كسلم قد بىشَّرى أىصحابو بقيديكمو قبل أىف يىًصل أبىايـ، كقاؿ: "أيٍتيكم كائل بن حيٍجرو من أىرض بعيدة، من حضرموت، طائعنا 
راغبنا يف هللا عز كجل كيف رسولو، كىو بقية أىبناء ا١تلوؾ". فلما دخل عليو رٌحب بو كأىدانه من نفسو، كقػىٌرب ٣تلسو كبسط لو رداءه، 

رؾ يًف كائل ككلده". كاستعملو النيب صىلَّى هللا عليو كسلم على األىقياؿ من حضرموت كأىجلسو  عليو مع نفسو، كقاؿ: "اٍللَّهيمَّ، ابى
، ٓكأىقطعو أىرضنا. كشهد مع علٌي صفُت، ككاف على راية حضرموت يومئذ. ابن األثَت، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، د.ط، ج

 .َْٓص
ٕ  رقم ُِّ، صُ، جابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمُت، يحوصحأخرجو مسلم يف ،ُّٗ. 
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بقيَّ لك مطعن أك بينة؟، فإف مل أيًت ٔتطعن حكم القاضي، فاألعذار كاجب، كاٟتيكم بدكنو ابطل، 
يينقض كييستأنف، ألنو إف أبدل احملكـو عليو مطعنان نيقض اٟتكم كإال بقي اٟتيكمفػى 

ٖ. 

حكَّم أف ال ييلقن أحد ا٠تصمُت حيجة، ألنو يصَت ٦تايبلن لو،كابعثان على  – ٔ
ي
على ا١ت

االحتجاج ٔتا لعلو ليس لو، كما فيها مكسرة قلب اآلخر، كفيو إعانة أحد ا٠تصمُت، فيوجب التهمة 
حكَّم ٕتنبها،ك١تا يف التلقُت ضرر على خصمواليت ع

ي
 .(ُ)لى ا١ت

. كيرل ابن فرحوف: أبف (ِ)كيرل البهويت: حرمة التلقُت، معلبلن إعانة على ا٠تصم، كانكسار قلبو
. كما (ّ)تلقُت حجة الفجور مكركه، كيقوؿ: ال أبس أف يلقن أحدمها حجة عمى عنها كال يعرفها

 اكم ألحد ا٠تصمُت دعواه على قولُت:كيذكر ابن قدامة أبف تلقُت اٟت

 جيوز ببل ضرر على صاحبو. –أ 

 .(ْ)ال جيوز إلعانة أحد ا٠تصمُت يف حكومتو –ب 

حكَّم للخصم كيفية عرض دعواه ببل تعدو، بتلقينو دعول فيها 
ي
كأرل: أنو ال أبس أبف يوضح ا١ت

 فجور كظلم، كتنبيهو عما غفل عنو.

حكَّم األقوا – ٕ
ي
ؿ كالردكد كا١تناقشات، فعليو أف يكوف متأنيان لئبل تؤدم عجلتو كإف استوىف ا١ت

                                                                          .(ٓ)إىل ما ال ينبغي

كيقوؿ ابن فرحوف: كال يعجل اٟتاكم يف اٟتكم مع قوة الشبهة، كليجتهد يف ذلك ْتسب 
 .(ٔ)ألمر يف تلك الدعول فتنتفي عنو الشبهةقدرتو حىت يتبُت لو حقيقة ا

  

                                                           

ٖ  ،ّّص  ،ٔج  ، د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي. 
 ،١تػػػػػاكردما .ِٔٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضػػػػػيا١تػػػػػاكردم،  .َُِص  ،ٗج  د.ط، ،بػػػػػدائع الصػػػػػنائع،لكاسػػػػػاين ا ((ُ

 .ِٖ ص ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا .ٕٓص  ، د.ط، األحكاـ السلطانية
 .ُّٓ-ُّْص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ِ
 .ّْص  ،ُج  ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ّ
 .ٖٔص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ْ
 .َُّص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ٓ
 .ّٕص  ،ُج  ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٔ
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 إجراءات ادلُحكَّم التأديبية للحفاظ على ىدوء اجللسات: –سادساً 
جلسات التحكيم ينبغي أف تتوج اب٢تدكء، كأف تتصف ابالستقرار، لذلك فقد قرر الفقهاء على 

حكَّم اآليت:
ي
 ا١ت

َتهمنع رفع الصوت يف جلسة التحكيم، فرفع الصوت ييربم – ُ و كييضجره كحيي
(ُ). 

 .(ِ)إف تكلم أحد ا٠تصـو أيسكت اآلخر ليفهم كبلمو – ِ

، أك شاىد يف اجمللس،  – ّ زجر من أساء األدب من ا٠تصـو على صاحبو، أك على مفتو
حكَّم أف ينتهره كييعزره، كدينعهما من ١تز بعضهما، ألف 

ي
بسبو أك شتم أك ابلتواء يف اٟتديث، كعلى ا١ت

إىل ذلك إلقامة العدؿ، كمنعان النتهاؾ حيرمة الشرع، كألف السباب انتهاؾ ٟترمة اجمللس،  اٟتاجة داعية
 .(ّ)كال جيوز للميحكَّم تركو ببل زجر، كللميحكَّم الصياح عليو عند إلتوائو

 .(ْ)كيرل الدسوقي: ندب أديب من أساء يف اجمللس خشية انتهاؾ ٣تلس الشرع كحرمة اٟتاكم

حكَّم أف يعظ ا٠تصـو كييذكرىم ابهلل، كحيذرىم  الوعظ كالتذكَت – ْ
ي
كالتخويف ابهلل: على ا١ت

: "إنكم ٗتتصموف إيلَّ كلعل بعضكم أف يكوف أٟتن ْتجتو من بعض  من عاقبة الظلم. كبقولو 
 (ٓ)فأقضي لو على ٨تو ما أٝتع منو، فمن قطعت لو من حق أخيو شيئان فإمنا أقطع لو قطعة من النار"

 متفق عليو.

يف ذلك يقوؿ ابن فرحوف: "فإف الناس كثرت ٥تادعتهم، كاهتمت أمانتهم، فإف مل ينكشف لو ك 
ما يقدح يف دعواه فحسن أف يتقدـ إليو اب١توعظة، إف رأل لذلك كجهان، كخيوفو ابهلل، كييذكره بقولو 

، فإف أانب كإال أمضى اٟتكم على ظاىره ... كيقوؿ: ينبغي (ٔ) [ں ں ڱ ڱ ڱ]تعاىل: 
                                                           

 .ٖص  ،ٔج  ، د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((ُ
 .َُِص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ِ
بػػػن ا .ّٔ -ّْص  ،ُج ، ُ، ط تبصػػػرة احلكػػػاـ ف،ابػػػن فرحػػػو  .ِّص  ،ٔج  ، د.ط،حاشػػػية الدسػػػوقيالدسػػػوقي،  ((ّ

 .َُّص  ،ٔج ، د.ط، كشاؼ القناع ،بهويتال .ِٗص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،قدامة
 .ٖص  ،ٔج  ، د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((ْ
 .َِٖٔرقػػػم  ،َِّص  ،ِج  ،ابب مػػػن أقػػػاـ البينػػػة بعػػػد اليمػػػُت ،كتػػػاب الشػػػهادات  ،صػػػحيحويف  البخػػػارم أخرجػػػو ((ٓ

 .ُُّٕرقم  ّٕٔص  ُِج  ،ابب بياف أف حكم احلاكم ال يغَت الباطل ،كتاب األقضية  ،صحيحويف  مسلم كأخرجو
 .ُٖٖية اآل ، جزء منسورة البقرة ((ٔ
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موعظة ا٠تصمُت كتعريفهما أبف من خاصم يف ابطل، فإنو خائض يف سخط هللا، كمن  للقاضي
 .(ُ)حلف ليقتطع ماؿ أخيو بيمُت فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ... كيعظ الشهود أيضان ...

: -:الفرع الثالث   توثيق جلسات اخلصـو
 ٻ ٻ ٻ ٱ]تعاىل: شرع هللا توثيق اٟتقوؽ ككتابتها خشية الضياع كالنسياف، حيث يقوؿ 

[ڀ پ پ پ پ ٻ
 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ]، إىل أف يقػػوؿ تعاىل: (ِ) 

رب أف ال ػأعدؿ كأثبت للشهادة لئبل تينسى، كأق ":، كيقوؿ الصابوين يف تفسَته (ّ) ﮸
 ."(ْ)واػكػشػت

كالتدكين كالتوثيق مل يكن معركفان كال مشركطان يف صدر اإلسبلـ يف القضااي، كإمنا كاف ا٠تصماف 
 حيضراف إىل القاضي كيطرحاف النزاع، كبعد أف يتبُت كجو الصواب ينطق ابٟتكم بينهما.

ك١تا تقدمت ا١تدنية كازدادت القضااي ككاف عصر التدكين، قاؿ الفقهاء: إف على القاضي أف 
بة يتخذ لو كاتبان، إذ قد جيد أنو البد من الكتابة، ككانت كتابة كقائع احملاكمة أمران موقوفان على رغ

، فيتعُت كجوب ذلك كفقان للمذىب اٟتنفي كاٟتنبلي، ك١تا كانت (ٓ)القاضي، كإذا طلبها ا٠تصـو
مسألة تدكين احملاضر من ا١تسائل االجتهادية اليت مل يرد فيها نص مانع أك آمر، فإهنا ٗتضع ١تا تقتضيو 

 .(ٔ)عيان مصاحل الناس اليت يقدرىا اٟتكاـ، فإذا أيمركا ابلتدكين كاف ذلك كاجبان شر 

كأكؿ من كضع ٚتع الدكاكين كالسجبلت عمر بن ا٠تطاب 
. كا١تراد ابلدكاكين: ديواف (ٕ)

. كلقد اىتم الفقهاء ّتانب (ٖ)اٟتكم كىو حيجج ا٠تصـو من احملاضر كالسجبلت ككتب الوقوؼ

                                                           

 .ّٕص  ،ُج ، ُ، ط كاـتبصرة احل ف،ابن فرحو  ((ُ
 .ِِٖية اآل ، جزء منسورة البقرة ((ِ
 .ِِٖية اآل ، جزء منسورة البقرة ((ّ
 .ُٖٕص  ،ُج  ،ٓ، طصفوة التفاسَت الصابوين، ((ْ
حيػػػػث يقػػػػوؿ ا١تؤلػػػػف: "كٙتػػػػن كرؽ احملاضػػػػر  ،ِٖٓص  -ُِٓص  ،ِج  ، ط مصػػػػطفى اٟتلػػػػيب،هنايػػػػة احملتػػػػاجالرملػػػػي،  ((ٓ

 ا١تاؿ، فإف مل يكن فيو شيء أك احتيج ١تا ىو من ذلك، فعلى من شاء الكتابة".كالسجبلت ك٨توىا من بيت 
 .ُُٔص  ،القضاء والعرؼ يف اإلسالـ ،د. ٝتَت عالية ((ٔ
 .ْْص  ،ٖج  ،ِ، طعلى الدر ادلختار رد احملتارابن عابدين،  ((ٕ
 .َِِص  ،ُج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٖ
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كَّم  التوثيق، كقرركا أف يكوف للقاضي كاتب للمحاضر كالسجبلت لتوثيقها، كقالوا: إف مل يكن للميح
 .(ُ)كاتب فإنو يتوىل بنفسو كتابة احملاضر

كلقد ذكر الفقهاء فائدة توثيق احملاضر كالسجبلت: أبهنا للحفاظ على الدعاكل كالبينات، كاإلقرارات 
، ككتابة إجاابهتم حكَّم الواقعة على طوؿ (ِ)اليت دييكن حفظها، كمناقشة ا٠تصـو

ي
، كلئبل ينسى ا١ت

 ٦تا نيقل عنهم يف ىذا اجملاؿ:. ك (ّ)الزمن، كالكتاب ييذىكر

 .(ْ)قوؿ الدسوقي: "كتابة كقائع ا٠تصـو اليت يريد أف حيكم فيها كجوابن، كقيل: ندابن" – ُ

: "توثيق احملاضر على الوجوب ٟتق ا١تتداعيُت، كيقوؿ:  -الشافعي الصغَت  -قوؿ الرملي  – ِ
 .(ٓ)جزما"كإف تعلقت اٟتيكومة بصيب أك ٣تنوف لو أك عليو: كجب التسجيل 

كقوؿ ابن قدامة: "لزـك كتابة احملضر يف استيفاء اٟتق، كيقوؿ: على اٟتاكم أف يكتبو حىت  – ّ
 .(ٔ)ال يعيد ا٠تصم ا١تطالبة فيو مرة أخرل ... كذلك أصح األقواؿ حىت ال يقع يف ٤تذكر"

يل كنضيف إىل ذلك: أف كتابة احملاضر كتوثيقها من ضركرايت التحكيم لفساد الذمم، كتسج
حكَّم من أقواؿ 

ي
الدعاكل كالشهادات كاالحتفاظ ابألحكاـ كمشارطة التحكيم حصن حيفظ ا١ت

السفهاء، كحجة ٘تنع من أابطيل كاهتامات ا١ترجفُت، كيؤكد على قويل اإلماـ ا١تاكردم حُت يقوؿ: 
ألف اٟتكاـ يستظهركف يف حفظ اٟتقوؽ على أرابهبا ْتفظ حججهم ككاثئقهم يف نسختُت، بتسلم 
احملكـو لو أحدمها، كتكوف األكىل يف ديوانو حجة يرجع إليها إذا احتاج، ليكوف على ثقة ٦تا يف 

 .(ٕ)يده
  

                                                           

: احملاضر: ٚتع ٤تضػر، َِّص  ِج أدب القاضيكقاؿ ا١تاكردم يف  .ُّٗص  ،ٔج  ،، د.طكشاؼ القناع ،بهويتال ((ُ
 كاحملضر: إذا ادعى أحد على اآلخر، فا١تكتوب: احملضر، كيكوف بينة بتوقيعو "حكاية اٟتاؿ".

 .ُِٖص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ِ
، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا .ٕٓص  ،ِج  ، د.ط،دب القاضيأا١تاكردم،  .ٓص  ،ٕج  ، د.ط،البحر الرائقابن ٧تيم،  ((ّ

 .ّٕص  ،ٗج 
 .ُٕص  ،ٔج  ، د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((ْ
 .ِٖٓص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  ((ٓ
 .ّٗص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ٔ
 .َِِص  ،ُج ، د.ط، أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٕ
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 كيفية كتابة احملاضر والسجالت وترتيبها وفهرستها:  –مسألة 

إف الفقهاء أكلوا العناية كاالىتماـ يف احملاضر كالسجبلت يف ثنااي كتبهم الفقهية، ككضعوا ٢تا شركطان 
حكَّم يتوىل بنفسو كتابة احملاضر(ُ)ان خاصةككتب

ي
، (ِ)، كإف مل يكن للقاضي أك للمحًكم كاتب، فإف ا١ت

كأكضحوا ىيئة ككيفية كتابة احملاضرة كالسجبلت، كترتيب الكتابة، ككيفية حفظها كفهرستها ليسهل 
كأف ييفتتح   ،(ْ)، كما كذكركا صوران عن تسجيل كافة احملاضر اليت يتم تسجيلها(ّ)الرجوع إليها

 .(ٔ)، ككذلك السجل(ٓ)ابلبسملة كاٟتمد

، كدعول (ٖ): توضع السجبلت كاحملاضر يف ا٠ترائط(ٕ)كيف حفظها كفهرستها يقوؿ الكاساين
عل يف ًقمطىرة  .(َُ)على حدة (ٗ)ا١تدعي تؤرخ كٕتي

فظ اٟتجج كالواثئق من احملاضر كالسجبلت، ييكتب عليها اسم صاحبها  مع كٖتي ككذلك ٕتي
فظ لكل أسبوع، أك شهر، أك سنةكاترخي  .(ُُ)و، كختمو كٖتي

عل احملضر نسختُت: لصاحب اٟتق، كالثانية: يف ديواف اٟتكم، فإف ىلكت إحداىا  ككذلك جيي
أقول من  (ُْ)، كاألسجاؿ(ُّ)، أك عند االختبلؼ كذلك األحوط(ُِ)انبت األخرل عنها

                                                           

 .ٕٓ-ْٕص  ،ِج  بق،ا١ترجع السا ((ُ
 .ُّٗص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ِ
 .ِٖٓص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  ((ّ
 .ِٗٗ، ِْٗص  ،ِج  ،ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ْ
 .ّٕص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ٓ
 .ٕٔص  ،ِج ، د.ط، أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٔ
 .ُِٖص  ،ٗج  د.ط، ،بدائع الصنائع، لكاساينا ((ٕ
 .ٖٗا١تصباح ا١تنَت ص  –ٚتع خريطة كىي شبو كيس  ((ٖ
 .ِٔٔا١تصباح ا١تنَت ص  –ما تيصاف فيو الكتب  ((ٗ

 .ُّٗص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال .ُِٖص  ،ٗج  د.ط، ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((َُ
، كشػػػاؼ القنػػػاع ،بهػػػويت. الٕٔص  ،ٗج ، ُ، طادلغػػػٍت ،بػػػن قدامػػػةا .ٕٕص  ،ِج ، د.ط، أدب القاضػػػيا١تػػػاكردم،  ((ُُ

 .ُّٗص  ،ٔج  د.ط،
 .ِٖٓص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  .َِِص  ،ُج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ُِ
 .ّٕٔص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ُّ
: كتبػػت لػػو كتػػػاابن، سػػٌجل القاضػػي ابلتشػػػديد: قضػػى، فاألسػػػجاؿ األسػػجاؿ: مصػػدر أسػػػجل، أسػػجلت، كللرجػػل أسػػػجاالن  ((ُْ

 .َُْا١تصباح ا١تنَت ص  –الكتابة 
 .ِٔٗص  ،ِج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ُٓ
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حكَّم، ييعطى كل كاحد من ا١تتداعيُت نسخة، ألهنم أصك 
ي
فظ نسخة عند ا١ت حاب حق فيو، كٖتي

كإف مل يطلب ا٠تصم نسخة، فعلى اٟتكىم الكتابة كاٟتفظ، ألنو طريق التذىكير لو ضاعت، فكتابتها 
 .(ُ)أكثر من نسخة على االستحباب

، كالتاريخ، كخيت (ِ)كيشًتط أبو حنيفة حكَّم اٝتو، كأٝتاء ا٠تصـو
ي
م يف كتابة احملضر كاٟتيكم أف يكتب ا١ت

 : التوثيق ٓتتم.(ْ)، كجعل البهويت(ّ)مع التوقيع. كيرل ابن قدامة أبف ا٠تتم ليس بشرط

فالتواقيع على السجبلت من مقتضيات التوثيق، حيث إف األسيوطي يقوؿ: )كاعلم أف التواقيع 
على ا١تكاتيب الشرعية مرتب على مقتضيات ما شيرح فيها، كعلى ما شهد بو فيها، ٦تا يسوغو الشرع 

لشريف ا١تطهر، ككل مكتوب يوقع فيو على ىامشو، ْتسب ما شهد فيو، كذلك كل دائر بُت ثبوت ا
 .(ٓ)كحكم اب١توجب، أك ثبوت كحكم ابلصحة، أك ثبوت كتنفيذ، أك ثبوت ٣ترد(

 االستماع إىل الشهود وردود اخلصـو عليها:ادلطلب الثاين
حكَّم يف ٣تلس ا١تدعي يطالب حقان كحيتاج إىل بينات إلثبات دعواه إلق

ي
امة الدليل الشرعي أماـ ا١ت

إىل ضركرة األخذ ابلبينة إلثبات اٟتق  التحكيم على حقو أك لواقعة من الوقائع، كقد نبو النيب 
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما أف النيب  (ٔ)كالواقعة ك١تنع الظلم فقد جاء يف ركاية للبيهقي يف سننو

دعى قـو دماء قـو كأموا٢تم كلكن البينة على ا١تدعي كاليمُت على قاؿ: "لو ييعطى الناس بدعواىم ال
عن علقمة بن كائل بن حجر اٟتضرمي عن أبيو قاؿ: "جاء  (ٕ)من أنكر"، كركل أبو داكد يف سننو

فقاؿ اٟتضرمي: اي رسوؿ هللا إف ىذا غلبٍت  رجل من حضرموت كرجل من كنده إىل رسوؿ هللا 
 كندم: ىي أرضي يف يدم أزرعها ليس لو فيها حق، فقاؿ النيب على أرض كانت أليب، فقاؿ ال

للحضرمي: ألك بينة؟ قاؿ: ال، قاؿ: فلك ديينو، قاؿ: اي رسوؿ هللا إنو فاجر ليس يبايل ما حلف 
 ليس يتورع من شيء، فقاؿ: ليس لك منو إال ذلك".

                                                           

 .ْٗص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ُ
 .ُِٖص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ِ
 .ٕٔص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ّ
 .ِّٕص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ْ
 .ِٔٗص  ،ِج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ٓ
 حػديثكىػو  .ََُّٖرقػم  ،ُْٓص  ،ٓج  ،ابب أىػل القسػامة ،كتػاب القسػامة  ،السنن الكػربى يفالبيهقي  أخرجو ((ٔ

 " . الصحيحُت"  يف كبعضو ، ىكذا كغَته البيهقي ركاه ، حسن
 .ُّٗ، رقم ُِّ، صُ، جابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمُت، صحيحوأخرجو مسلم يف  ((ٕ
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 تعريف البينة:

 .(ِ): الفصل بُت الشيئُت، كالبٍُت (ُ)لغة: البينة مؤنث البُتًٌ كىو الدليل كاٟتجة
، كىي الشاىد حيث إف البينات (ْ)، كىي اٟتيجج كالرباىُت(ّ)كيف الشرع: اسم ١تا يتبُت اٟتق كيظهره

 .(ٓ)ٝتوا ابلشهود ألف هبم يظهر اٟتق كيتضح

. فالبينة ىي كسيلة اإلثبات للحق يف القضاء (ٔ)كقد جاء يف اٟتديث: )بينتك أك ديينو(
 إلقرار، كاليمُت، كالكتابة، كالقرائن، كا١تعاينة، كا٠تربة، كالشهادة.كالتحكيم كتشمل: ا

كقد فصَّل الفقهاء أحكاـ ىذه البينات، كسوؼ نقف على بعض أحكاـ الشهادة، ألف شهادة 
الشهود من أىم كسائل اإلثبات للحق كأعظمها مكانة كأقدمها استعماالن إلقامة العدؿ كصيانة 

 .(ٕ)كإلهناء النزاع، كرد اٟتقوؽ ألصحاهبا األنفس كاألعراض كاألمواؿ،

 

 تعريف الشهادة:

 .(ٗ)، كىي ا٠ترب القاطع(ٖ)لغة: ٢تا معافو عدة منها: اٟتضور كا١تعاينة

 يف الشرع، اصطبلحان ٢تا عدة تعريفات نذكر منها:

 .(َُ)تعريف األحناؼ: إخبار صدؽ إلثبات حق بلفظ الشهادة يف ٣تلس القاضي

                                                           

 .ٕٓص ، ُ، جِط ،ادلنجد يف اللغة واألعالـ، ا٢تنائي ((ُ
  .ِْٓص  ،ُج  ،ّ، طلساف العربابن منظور،  ((ِ
 .ُُٔص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ّ
 .َُٕص  ، د.ط،صوليةاحتاؼ الربية ابلتعريفات الفقهية واأل ،د. حيِت مراد ((ْ
 .َِّص  ،ٖج  ،ْ، طالفقو ادلنهجي٣تموعة من ا١تؤلفُت،  ((ٓ
 .َْٓٓ، ْْٗٓرقم  ،ِّٓص  ،ّج  ،ابب سورة آؿ عمراف ،كتاب تفسَت القرآف  ،صحيحويف  البخارم أخرجو ((ٔ
 .ََُص  ،ُج  ،ُ، طوسائل االثبات يف الشريعة دمحم مصطفى، الزحيلي، ((ٕ
 .ّْٗص  ،ُ، جٓط ،حاحسلتار الصالرازم،  ((ٖ
 .ُُِص  ،ٖج ، ْ، طالفقو ادلنهجي٣تموعة من ا١تؤلفُت،  ((ٗ

 .ّْٔص ، ٕج د.ط،  ،شرح فتح القدير ،بن ا٢تماـا ((َُ
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 .(ُ)م من علم ليقضي ٔتقتضاها١تالكية: إخبار حاك

 .(ِ)الشافعية: إخبار ْتق للغَت على الغَت بلفظ أشهد، إخبار عن شيء بلفظ خاص

 .(ّ)اٟتنابلة: اإلخبار ٔتا علمو بلفظ أشهد أك شهدت

 كأىرجىح التعريفات: تعريف الشافعية ١تا يتضمنو من ا١تقصود.

 .(ْ)لتوثيق، كحيصل التوثق بشاىدينكمن خبلؿ ىذه التعريفات ٧تد أف ا١تقصود من الشهادة ا

 الدليل على مشروعيتها:

 من القرآف الكرمي: –أوالً 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]قولو تعاىل: 

 ى]. إىل أف يقوؿ: (ٓ) [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 حئ جئ
[ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]. كقولو سبحانو: (ٔ)

 

[    مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب]. كقولو تعاىل: (ٕ)
 ژ ڈ ڈ]. كقولو تعاىل: (ٖ) 

[ژ
 (ٗ). 

 من السنة: –اثنياً 
كىو فيها  –من حلف على ديُت يستحق هبا ماالن  ما ركاه البخارم: قاؿ عبدهللا  – ُ

[ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ]لقي هللا كىو عليو غضباف، فأنزؿ هللا تصديق ذلك:  –فاجر 
 

                                                           

 .َِٓص  ُج ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ُ
 .َِٔص  ،ِج  ، د.ط،االقناع حل ألفاظ أيب شجاعالشربيٍت،  ((ِ
 .ِِْص  ،ْج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال .ّّٕص  ،ِج  ، د.ط،زاد ادلستقنعالروض ادلربع شرح البهويت،  ((ّ
 .ّْٖص  ،ِج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ْ
 .ِِٖية ، جزء من اآلالبقرة ((ٓ
 .ِِٖية اآل ، جزء منالبقرة ((ٔ
 .ِّٖية اآل ، جزء منالبقرة ((ٕ
 ٔية اآل ، جزء منالنساء ((ٖ
 ِية اآل ، جزء منالطبلؽ ((ٗ
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دثكم أبو عبدالرٛتن؟ [خب حب]، فقرأ إىل (ُ) ، مث إف األشعث بن قيس خرج إلينا، فقاؿ: ما حيي
قاؿ: فحدثناه، قاؿ: فقاؿ صدؽ، لىفيَّ كهللا أينزلت، كانت بيٍت كبُت رجل خصومة يف بئر، 

يبايل؟!  : "شاىدؾ أك ديينو"، قلت: إنو إذان حيلف كالفقاؿ رسوؿ هللا  فاختصمنا إىل رسوؿ هللا 
لقي هللا كىو عليو  –ىو فيها فاجر  –: "من حلف على ديُت، يستحق هبا ماالن فقاؿ رسوؿ هللا 

 ، إىل:[ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ]غضباف، فأنزؿ هللا تصديق ذلك" مث اقًتأ ىذه اآلية: 
" [خب حب]

 (ِ). 

 : "شهودىؾ؟"، قلت: "مايل شهود، قاؿ: فيمينو".(ّ)كيف ركاية فقاؿ – ِ

 : "شاىداؾ أك ديينو".(ْ)كايةكيف ر  – ّ

 : "بينتك أك ديينو".(ٓ)كركاية – ْ

قاؿ يف خطبتو: "البينة على ا١تدعي كاليمُت  : أف النيب (ٔ)ما ركاه الًتمذم يف سننو – ٓ
 على ا١تدعى عليو".

  

                                                           

 .ٕٕية اآل ، جزء منآؿ عمراف ((ُ
، ُِٓٓرقػػم  ،ُٕٗص  ،ِج  ،ابب إذا اختلػػف الػػراىن وادلػػرهتن وضلػػوه ،كتػػاب الػػرىن  ،صػػحيحويف  البخػػارم أخرجػػو ((ِ

ُِٓٔ. 
، ِّٔٓرقػػم  ،ُِّص  ،ِج  ،ابب اخلصػػومة يف البئػػر والقضػػاء فيهػػا ،كتػػاب ا١تسػػاقاة  ،صػػحيحويف  البخػػارم أخرجػػو ((ّ

ِّٕٓ. 
 ،ِِٕص  ،ُج  ،ابب اليمُت على ادلدعى عليو يف األمواؿ واحلدود ،كتاب الشهادات  ،صحيحويف  بخارمال أخرجو ((ْ

 .َِٕٔ، ِٗٔٔرقم 
 .َْٓٓ، ْْٗٓرقم  ،ِّٓص  ،ّج  ،ابب سورة آؿ عمراف ،كتاب تفسَت القرآف  ،صحيحويف  البخارم أخرجو ((ٓ
 .ين األلبا كصححو( ُُّْ) ح( ِٔٔ/ّ) ،سننو يف الًتمذم أخرجو ((ٔ
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 اإلمجاع: –اثلثاً 

كىي  حىت عصران اٟتاضر، من لدف رسوؿ هللا  (ُ)انعقد اإلٚتاع على مشركعية الشهادة
 .(ِ)حجة

 ادلعقوؿ: –رابعاً 

اٟتاجة داعية إىل الشهادة ٟتصوؿ التجاحد بُت الناس، فوجب الرجوع إليها،كىي ضركرية لقياـ 
اٟتياة كما خيالطها حاجة الناس إليها، كا٠تصومات كثَتة بُت الناس كتتعذر إقامة اٟتجة إال 

 .(ّ)ابلشهادة

 حكم الشهادة ابلنسبة للشاىد:

 حكاـ حسب حالتها:للشهادة عدة أ

فرض عُت، إذا تعينت على شهود فعليهم اإلجابة إف دعاىم ا١تشهود لو إىل أدائها عند  – ُ
[ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]اٟتاكم كجوابن لقولو تعاىل: 

 (ْ). 

يب اثناف من الشهود تسقط عن اآلخرين، كإذا امتنع  – ِ فرض على الكفاية، حينما جيي
 .(ٓ)أٙتوااٞتميع عن اإلجابة 

 مسألة أخذ األجرة على الشهادة:

 الفقهاء حكم أخذ األجرة على الشهادة على النحو التايل:بعض لقد ذكر 

 .(ٔ)من تعُت عليو فرض ٖتمل الشهادة أك أدائها: ال جيوز أخذ األجرة عليها – ُ
                                                           

 .ِِْص  ،ْج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال .ِْٔص  ،ْج  ، د.ط،مغٍت احملتاج ،لشربيٍتا ((ُ
 .ِِْص  ،ْج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ِ
 ،بػػػن قدامػػػةا .َِٗص  ،ُج ، ُ، ط تبصػػػرة احلكػػػاـ ف،ابػػػن فرحػػػو  .ُُِص  ،ُٔج  ،ُ، ط ادلبسػػػوط ،لسرخسػػػيا ((ّ

 .ُِٔص  ،ٗج  ،ُ، طادلغٍت
 .ِّٖية اآل ، جزء منة البقرةسور  ((ْ
 .ّْٖص  ،ِج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ٓ
 .ّْٖص  ،ِج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ٔ
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 .(ُ)من مل يتعُت عليو الشهادة: أخذ األجرة عليها فيها كجهاف: اٞتواز، كعدمو – ِ

 جواز األخذ، ألهنا مقابل مصلحة يؤديها الشاىد ككقت كجهد. وأرجح:

كيفية التعامل مع الشهود أثناء جلسات التحكيم كتوثيق ٤تاضر الشهادة كالردكد   كسوؼ نتناكؿ
 عليها على النحو اآليت:

 آداب التعامل مع الشهود واالستماع إليهم:

حكَّمُت ١تا كاف الشاىد كسيلة إلظهار اٟتق ْتضوره ٣تلس ا
ي
لتحكيم، كأداء كتوثيق شهادتو أماـ ا١ت

حكَّم مراعاة اآلداب الشرعية يف االستماع إىل شهاداهتم، كاعتربىا 
ي
كا١تتداعُت، فكاف على ا١ت

 من الشركط ا١تعتربة يف صحة كالية القضاء، كمن ىذه اآلداب: (ِ)ا١تاكردم

 .(ّ)أف ييطلب من ا١تدعي الشهود – ُ

، كييعلل ا١تاكردم (ْ)رديو، كقد قاؿ الشافعي: ال يتعنت القاضي شاىدان احًتاـ الشاىد كتك – ِ
عن النهي ابلتعنت ابلشاىد بقولو: ألف التعنت ابلشاىد قدح فيو، كميل على ا١تشهود لو، كمفضو إىل 

، كما كيقوؿ ا١تاكردم: كال جيوز أف يضجر على الشاىد أك ينتهر ألف الضجر (ٓ)ترؾ الشهادة عنده
 .(ٔ)نتكاالنتهار ع

نع إيذاء (ٕ)كيقوؿ البهويت: )يكره تعنيف الشهود كانتهارىم( . كما كيقوؿ ابن فرحوف: )ديي
الشاىد، كيؤدب ا١تسيء للشهود كأىل الفتول، أك عرَّض ٢تم ما يؤذيهم، كأٍمر ا٠تصـو ابلسكوت 

 .(ٖ)لسماع الشاىد كبعدـ االعًتاض(

                                                           

 .ّْٖص  ،ِالسابق ج  ا١ترجع ((ُ
 .ِِْص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ِ
 .ّّٔص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ّ
 .ِْٖص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،هناية احملتاجالرملي،  .ِْٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ْ
 .ِِٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٓ
 .ِِٓص  ،ِالسابق ج  ا١ترجع ((ٔ
 .ّّْص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ٕ
 .ّْص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٖ
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كنهم أداء الشهادة على  كيقوؿ الكاساين: )أال يعبث ابلشهود ألف ذلك ييشوش عليهم عقو٢تم فبل ديي
 .(ُ)كجهها(

، (ِ)للتعرؼ على الشاىد ككتابة اٝتو، كاسم أبيو كجده، كإف مدَّ يف نسبو كاف حسنان  – ّ
كنػىٍعًتو كما ٘تيىز بو الشاىد كشهرتو، كقبيلتو كمسكنو كمسجده الذم ييصلي فيو، كيؤرخ ٤تضر 

 .(ْ)لبسملة كاٟتمد، كيفتتح ٤تضر الشهادة اب(ّ)الشهادة

، كأف تكتب الشهادة ٓتط (ٓ)كيقوؿ البهويت: ككتابة شهادة الشهود كثيقة للخصم، ك٤تضر لشهاداهتم
. ككتابة الشهادة فيها (ٔ)متميز، ال تتغَت حىت ال حيصل فهيا لٍبس، كيتم التوقيع عليها كتؤكد ٓتتم

حكَّ 
ي
 .(ٕ)م من حيجج ككاثئقتوثيق ما ثبت هبا من حقوؽ، كحفظها: حفظ ما حصل عند ا١ت

حكَّم أف ال ييلقن الشاىد ٔتا يشهد بو، كيًتكو يشهد ٔتا عنده، كيسمع ما يقولو،  – ْ
ي
على ا١ت

 .(ٖ)فإف أكجب الشرع قبولو قبلو، كإال رده

حكَّم" بتلقينو مائبلن مع ا١تشهود لو، كرٔتا 
ي
كعلل ا١تاكردم لعدـ تلقُت الشاىد بقولو: يصَت " ا١ت

، كيرل (ٗ)عنده. كيرل الكاساين: ببل أبس بتلقُت الشاىد، أبف يقوؿ: أتشهد بكذا ككذالقنو ٔتا ليس 
 .(َُ)ا١تاكردم ّتواز تلقُت الشاىد بصفة لفظ األداء

                                                           

 .ُُِص  ،ٗج د.ط،  ،ئعبدائع الصنا،لكاساين ا ((ُ
 .ِٕٖص  ،ِج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ِ
هنايػػة . الرملػػي، ،ُّٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضػػيا١تػػاكردم،  .ّٗص  ،ُج ، ُ، ط تبصػػرة احلكػػاـ ف،ابػػن فرحػػو  ((ّ

، ٍتادلغػ ،بػن قدامػةا .ّٔٓص  ،ِج ، ُ، طجػواىر العقػوداألسػيوطي،  .ِٓٔص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتلػيب،احملتاج
 .ّٕٔص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال .ْٗ، ْٕ، ّٕص  ،ٗج ، ُط

 .ّٕص  ،ٗج ، ُ، طادلغٍت ،بن قدامةا ((ْ
 .ّٕٔص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ((ٓ
 .ّّٔص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال .ٖ، ٔص  ،ٕج  ، د.ط،البحر الرائقابن ٧تيم،  ((ٔ
 .ُّٗص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال .ِٕ، ٖٔص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٕ
هنايػػػة الرملػػػي،  .ِٕٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضػػػيا١تػػاكردم،  .ُِِص  ،ٗج د.ط،  ،بػػػدائع الصػػػنائع،لكاسػػاين ا ((ٖ

كشػػاؼ  ،بهػػويتال .َّٓص  ،ِج ، ُ، طجػػواىر العقػػوداألسػػيوطي،  .ِْٖص  ،ٖج  ، ط مصػػطفى اٟتلػػيب،احملتػػاج
 .ّّْص  ،ٔ ج ، د.ط،القناع

 .ُُِص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ٗ
 .ِٕٓص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((َُ
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، أك ككيلهم، كبعض الفقهاء جعل (ُ)ٝتاع الشهادة ْتضور ا٠تصـو كا١تشهود عليهم – ٓ
تمعُت أك ميتفرقُت ، كمل يشًتط الفقه(ِ)حضور ا٠تصم شرط يف اٟتكم ابلشهادة اء ٝتاع الشهادة ٣تي

 إال:

حكَّم يف تغيَت شهاداهتم يسأ٢تم ميتفرقُت عند أداء الشهادة – ُ
ي
 .(ّ)إذا اراتب ا١ت

 كإف مل يكن للشهود استقامة فرقهم. – ِ

أما إف رآىم على كفور العقل كشدة التيقظ فبل حاجة الختبارىم، كال أف ييفرقهم لسؤا٢تم، 
 .(ْ)ت أٝتائهم، كذٌكرىم ابآلخرةكاقتصر على إثبا

كما كيرل أبف تفريق الشهود مع االرتياب ندب من سينن األنبياء كاألئمة، ١تا فيو من االحتياط 
، كىييذًكر أبف اإلماـ الشافعي قاؿ: كأحب إذا مل يكن لو سيدة(ٓ)كنفي االرتياب

م، عقوؿ أف يفرقه (ٔ)
ـو الذم شهد فيو، كا١توضع، كمن فيو ليستدؿ عن شهادتو كالي مث يسأؿ كل كاحد منهم على حدا

 .(ٕ)على عورة إف كانت يف شهادهتم، فإف ٚتعوا اٟتاؿ اٟتىسىنة، كالعقل، مل يػيٍفعىل ذلك هبم

ٝتاع ردكد ا٠تصـو : تيعترب الردكد جزء من البينة اليت يعرضها ا٠تصم إلثبات حق أك دفع  – ٔ
حكَّم االستماع إليها

ي
مة، كىذا يستلـز ا١ت ، كطلب هتي ، كللمشهود عليو مناقشة الشهود كا٠تصـو

استدعاء الشهود: شهود الدفع، كطلب عرض اٟتجج كالشهادات، حيث يقوؿ ابن فرحوف: )إذا 
حكَّم إجابتو ابلدعوة للحضور(

ي
 .(ٖ)طلب أحد ا٠تصـو استدعاء شاىد جيب على ا١ت

حكَّم إجابتو، كإذا طلب ا١تشهود عليو عٍرض شهادة الشهود للدفع، فهذا من حقو، 
ي
فيلـز ا١ت

كإف سأؿ ا١تشهود عليو أف تينسخ لو شهادات الشهود، فذلك لو، ألنو قادر على أف يسأ٢تم 
                                                           

 .َْص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  .ٖص، ٓص  ،ٕج  ، د.ط،البحر الرائقابن ٧تيم،  ((ُ
 .ُّٗص  ،ٔج  ،، د.طكشاؼ القناع ،بهويتال .ٓص  ،ٕج  ، د.ط،البحر الرائقابن ٧تيم،  ((ِ
 .ُُِص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ّ
 .َِص،ُٕص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ْ
 .َِص ، ِجا١ترجع السابق،  ((ٓ
 .ُِْاستقامة، انظر: ا١تصباح ا١تنَت ص  ((ٔ
 .ُٕص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٕ
 .َْ، ّٗ، ّٔص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٖ
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كييذىكرىم، فإف ذكركا ما ذكرىم فعليهم أف يرجعوا، كال يضر ذلك شهادهتم األكىل، إال أف يرجعوا عن 
 ب إعادهتا فلو إعادهتا.شيء فيها فييقبل منهم رجوعهم ما مل حيكم هبا، كإف سأؿ ا١تطلو 

لف، كٕتوز شهادتو بعدالتو – ٕ ، كيتميز بلفظ (ُ)٘تييز الشهود : الشاىد العدؿ ال حيي
بقولو: أشهد أف فبلف ...، أك: ابلعلم كا٠تربة حسب مقاـ الشاىد، مع الدعاء لو. كيقوؿ  (ِ)الشهادة
 : ... كييرفع يف نسبو إف كاف لو، أك: كالية إف كاف لو.(ّ)الشافعي

حكَّم  – ٖ
ي
حفظ الشهادات كٚتعها كفهرستها: بعد استيفاء اٟتيجج كالبينات كالشهادات يضمها ا١ت

حكَّم يف إصدار (ْ)كحيفظها
ي
، كنظران ألف الشهادات تيعترب من البينات القاطعة اليت يستند عليها ا١ت

 
ي
شى أف يطعن ا٠تصم احملكـو ضده يف اٟتيٍكم كيف ا١ت حكَّم، فاٟتق يثبت اٟتيٍكم إلحقاؽ اٟتق، كخيي

الفقهاء حفظ ٤تاضر الشهادات، كقالوا: يتوىل  بعض ، فقد قرر(ٓ)بعدلُت، كحيكيم بو اٟتكم ابالتفاؽ
القاضي ضم الشهادات كحجج الرجلُت يف مكاف كاحد مًتٚتة أبٝتائها، كالشهر الذم كانت فيو، 

ل كذا، حىت تكوف كل ليكوف أعرؼ لو إذا طلبها، فإف مضت سنة عز٢تا، ككتب: خصومة سنة أخر 
سنة منفردة، ككل شهر منفردان، مث يرفع ذلك عنده، كيرفعو يف ديوانو، فقد حيتاج ا١تشهود لو إىل 

 .(ٔ)شهادتو، فرٔتا زاد الشاىد فيها أك نقص

 صدور احلكم وتبليغو للخصـو :ادلطلب الثالث
 صدور احلكم: –الفرع األوؿ 

حكَّم إىل أقواؿ ا٠تصـو كال
ي
شهود كالردكد، كالوقوؼ على البينات ككافة اٟتجج، كإ٘تاـ بعد ٝتاع ا١ت

حكَّم إلصدار اٟتكم:
ي
 الدعاكل، ككضوح البينة، يلزمو اآليت: أم ا٠تطوات اليت يتخذىا ا١ت

                                                           

 .ّٗص ، ُج  ،السابق ا١ترجع ((ُ
 .ِٕٗ، ِٔٗص  ،ِج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ِ
 .ّص  ،ِج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ّ
 .ٖٔص  ،ِج  ،السابق رجعا١ت ((ْ
 .ّٖٗص  ،ِج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ٓ
أدب ا١تػػػاكردم،  .ّٗص  ،ُج ، ُ، ط تبصػػػرة احلكػػػاـ ف،ابػػػن فرحػػػو  .َٗص  ،ُٔج ، ُ، ط ادلبسػػػوط ،لسرخسػػػيا ((ٔ

 .ٕٔ، ٔٔص  ،ِج  ، د.ط،القاضي



 

84 
 

 .(ُ)سؤاؿ ا٠تصـو عن إصدار اٟتيٍكم، ألف اٟتيٍكم حق ٢تم األوىل:

قاضي شريح حينما كاف ييستفىت فيما أف ال ييبدم رأيو فيما يينظر أمامو، فقد ريكم أف ال الثانية:
 .(ِ)يصح أف يينظر أماـ القضاء يقوؿ: "أان ال أقضي لكم كال أفيت"

كقاؿ ابن فرحوف: ال يفيت القاضي يف مسائل القضاء، كأما يف غَت ذلك فبل أبس، ككاف سحنوف إذا 
بو، كقاؿ: ىذه مسألة خصومة   .(ّ)مع ابن يونسأاته رجل يسألو عن مسألة من مسائل األحكاـ مل جيي

، كالستيفاء عناصر اإلثبات، (ْ)أف ييدقق يف دراسة القضية، كيًتيث أمبلن يف الصلح الثالثة:
، (ٓ)كإلبداء ا١تبلحظات، كعاقبة التعجل يف اٟتيٍكم قبل البياف: ال يصح اٟتيٍكم كال ينفذ لفقد شرطو

ف فبل تقًض لؤلكؿ حىت : "إذا تقاضى إليك رجبلقاؿ لعلي  كقد جاء يف اٟتديث أف النيب 
 .(ٔ)تسمع كبلـ اآلخر، فسوؼ تدرم كيف تقضي" قاؿ علي: فما زلت قاضيان بعد

 . (ٖ) [   ٿ ٺ]، إف طمع منهم ذلك لقولو تعاىل: (ٕ)إرشاد ا٠تصـو للصلح الرابعة:

حكَّم ا٠تصـو ابلصلح، منها: (ٗ)كيرل بعض الفقهاء
ي
 أحواالن تستلـز أف أيمر ا١ت

حكَّم كجو اٟتق، ككاف يف اٟتجة لىٍبسإذا أيشكل ع – ُ
ي
 .(َُ)لى ا١ت

 إذا خشي من تفاقم األمر إبنفاذ اٟتيكم بُت ا٠تصمُت. - ِ

 . إف كاف ا٠تصـو من أىل الفضل - ّ

                                                           

 .ّْٗص، ّّْص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ُ
 .ِِّص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال، َِِص  ،ْج  ،ُ، طاعالـ ادلوقعُتابن قيم اٞتوزية،  ((ِ
 .ِٗ ص ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ّ
 .ُِّص  ، د.ط،القضاء والعرؼ يف اإلسالـ ،ٝتَت عالية ((ْ
 .ّْٗص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ٓ
ج  ،ابب مػا جػاء يف القاضػي ال يقضػي بػُت اخلصػمُت حػىت يسػمع كالمهمػا ،كتاب األحكاـ  ،سننويف  أبو داكد أخرجو ((ٔ

 . حسن حديث ىذا عيسى أبو قاؿ .ِِٗص  ،ْ
 .َّص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  .ُِّص  ،ٗج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ٕ
 .ُِٖية اآل ، جزء منسورة النساء ((ٖ
 .َّص  ،ُج  ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ٗ

 .ّْٗص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((َُ
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قاؿ: "ردكا ا٠تصـو إذا كاف بينهم  إف كاف بُت ا٠تصـو قرابة كرىحم، فقد كرد أف عمر  – ْ
: "ردكا ا٠تصـو حىت َُُّٔ، كيف ركاية حديث رقم (ُ)قرابة، فإف فٍصل القضاء يورث الشنآف"

دث بُت القـو الضغائن".  يصطلحوا فإف فصل القضاء حيي

كيف عرض الصلح على ا٠تصـو قاؿ الكاساين: ال يزيد على مرة أك مرتُت، فإف اصطلحا، كإال 
يهم ألنو ال قضى بينهما ٔتا يوجب الشرع، كإف مل يصغ منهم الصلح ال يردىم إليو، بل ينفذ القضية ف

  .(ِ)فائدة يف الرد

 ، كأف خيطو ا٠تطوة األخَتة.(ّ)كال يتأخر عن إصدار اٟتيٍكم إال للبياف كاالتضاح

 اخلامسة:

حيث  ، فا١تشورة ندب هللا إليها رسولو (ْ)استشارة الفقهاء العدكؿ، أم العلماء األمناء 
أنو قاؿ: "ما رأيت  رة بفعلو، فعن أيب ىري ، كندب إليها النيب (ٓ) [ڦ ڦ ڤ]يقوؿ: 

، كعمل اب١تشورة الصحابة رضواف هللا عليهم، (ٔ)أكثر مشاكرة ألصحابو منو" أحدان بعد رسوؿ هللا 
: كيندب إحضار (ٕ)كالتابعوف، كأكجب بعض الفقهاء إحضار العلماء كمشورهتم، فقد قاؿ الدسوقي

كاف إذا جلس أحضر أربعة   عثماف  العلماء، كقيل: كجوابن ١تشاكرهتم بعد الفراغ من السماع كفعل
بعد فراغو من ٣تلس اٟتكم. كما  من الصحابة مث استشارىم، فإف رأكا ما رآه أمضاه، كفعل عمر 

 .(ٖ)كجعل الفقهاء إحضار العلماء جلسات التحكيم من آداب التحكيم كالقضاء

  اخلطوة السادسة:

                                                           

 .ُُِّٔرقم  ،َُٗص  ،ٔج  ،ح اإلبراء واحلطيطةابب صل ،كتاب الصلح  ،سنن البيهقي الكربىأخرجو البيهقي يف  ((ُ
 .ّْٗص  ،ٔج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ((ِ
 .ّْٗص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ّ
هنايػة الرملػي،  .ُٖص  ،ٔج  ، د.ط،حاشػية الدسػوقيالدسػوقي،  .ُِٕص  ،ِج د.ط،  ،بدائع الصنائع،لكاسػاين ا ((ْ

 .ُّٓص  ،ٔج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  .ِْٓص  ،ٖج  ، ط مصطفى اٟتليب،احملتاج
 .ُٗٓية اآل ، جزء منسورة آؿ عمراف ((ٓ
 .ُُْٕرقم  ،ُِْص  ،ْج  ،ابب ما جاء يف ادلشورة ،كتاب اٞتهاد  ،سننوالًتمذم يف  أخرجو ((ٔ
 .ُٖص  ،ٔج  ، د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي،  ((ٕ
 .ُّٓص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال .ِٖٓص  ،ِج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ٖ
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 صياغة اٟتكم كتسجيلو كإصداره على أسس كقواعد الفقهاء.

حكَّم ا٠تطوات اآلنفة الذًكر، فقد أمت الدعول، كاتضحت لو البينة، فيلزمو إصدار 
ي
إذا ما اتبع ا١ت

، كيقوؿ ابن فرحوف: كيف أخَت (ُ)اٟتكم كال جيوز لو أخَته، ١تا يف التأخَت من أخَت اٟتق عن موضعو
حكَّم ١تا يًتتب على أخَت اٟتيكم من إضرار اب

ي
لناس كتعطيل مصاٟتهم، اٟتكم ببل حاجة أيمث ا١ت

، كيف صياغة اٟتيكم يبدأ ابلبسملة كاٟتمد، مث يكتب ملخص الدعول، أك الدعاكل (ِ)كضياع حقوقهم
، كيوقع عليو (ّ)اليت تيقدـ عنده، كتقدـ منها: البينة، كىييٍسبىٍك اٟتيكم يف آخرىا ٔتا يقع بو اٟتيكم

حكَّم
ي
رار نسختُت يتسلم احملكـو لو إحدامها، كتكوف األكىل ، كجيعل الق(ٔ)، كيوثقو ٓتتم(ٓ)، كيؤرخو(ْ)ا١ت

 .(ٕ)يف ديوانو حجة يرجع إليها ليكوف على ثقة يف يده

: –الفرع الثاين   تبليغ احلُكم للخصـو
عرفنا أبف العلماء كانوا جيلسوف مع القاضي يف ٣تلس اٟتيكم كالعلة يف ذلك كما ذكر الفقهاء بقو٢تم: 

، كقد كاف إعبلف اٟتيكم كتبليغو (ٖ)اكمة ككقائع اٟتكم الذم يصدر""شهود يراقبوف إجراءات احمل
 للخصـو ا١تتداعُت يف ٣تلس القضاء، كاٟتضور كمن بينهم العلماء يشهدكف على اٟتيكم.

كما كذكران: أبف األصل يف إجراءات التقاضي السماع كا١تشافهة، كمن مث أصبحت الكتابة، 
يعها أصبحت تيدكف ١تصلحة ا٠تصـو ك١تصلحة كتسجيل احملاضر كالسجبلت كاألحكاـ كٚت

حًكمُت، أم: حىت ال يتناكر ا٠تصـو اٟتقوؽ ككرثتهم من بعدىم، فكاف البيد من التوثيق بتبليغ 
ي
ا١ت

ا٠تصـو أحكامهم، كذلك بكتابة ٤تضر إبببلغ ا٠تصـو األحكاـ، كالتأكيد على تسلمهم إايىا 
 د من حضور الشهود عند النطق ابٟتيكم.ابلتوقيع، فتوقيع ا٠تصـو على ٤تاضر التسلم آك

                                                           

 .ّّْص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع ،بهويتال ((ُ
 .ِٗص  ،ُج ، ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو  ((ِ
 .ِٖٗص  ،ِج ، ُ، طجواىر العقوداألسيوطي،  ((ّ
 .ّٖٓص  ،ِج  ،السابق ا١ترجع ((ْ
 .ّٗٓص  ،ِج  ،السابق رجعا١ت ((ٓ
 .ِّٕص  ،ٔج  ، د.ط،ؼ القناعكشا ،بهويتال ((ٔ
 .ّٕٔص  ،ٔج  ، د.ط،كشاؼ القناع .بهويتال، َِِص  ،ُج  ، د.ط،أدب القاضيا١تاكردم،  ((ٕ
 .ُّْص  ، د.ط،القضاء والعرؼ يف اإلسالـٝتَت عالية،  ((ٖ
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بناءن على ما ذكران من كتابة احملاضر كالسجبلت، كبناءن على ما جيرم على أرض الواقع  وأقوؿ:
يستلـز توثيق كتسليم ا٠تصـو أك من ينوب عنهم األحكاـ ابلتوقيع كمؤرخة، كقد يكوف التبليغ 

حكاـ ببل تبلكة ككل من الطريقُت يتبلغ ا٠تصـو لؤلحكاـ: بتبلكهتا كتسليم األحكاـ، أك ابلتسليم لؤل
 أحكامهم.
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 الفصل الثالث

 التحكيم يف القانوف الوضعي
... فالتحكيم نظاـ قانوين جدير يستحق العناية كالبحث على مستول ٚتيع القوانُت التحكيم        

فكما أسلفنا يف البداية  ،ل حياتولتسهي ؛كالتشريعات اٟتديثة يف القوانُت الوضعية اليت كضعها االنساف
من خبلؿ  كإ٧تاحوف التحكيم قدًن حديث كمر ٔتراحل عدة يف حياة االنساف كعمل على تطويره أ

فالقوانُت كالتشريعات اٟتديثة ال زالت  ،العمل بو من فض ا١تنازعات كحقن للدماء كحفظ للحقوؽ
لقوانُت الوضعية طن من خبلؿ اذا كانت على مستول الو على درب التحكيم يف سن القوانُت إ

 ٚتع من خبلؿ القانوف الدكيل ابلتحكيم.أك على مستول العامل ا٠تاصة ابلدكلة أ

تساعد الفقهية  كاآلراءالسوابق القضائية القوانُت ك استعراض األحكاـ ك الشريعة اإلسبلمية ك ف كابلتايل فإ
ذا كاف كا١تناكفات السياسية إ العيوبعادة تنظيم قانوف التحكيم بشكل فعاؿ بعيدان عن ا١تشرع على إ

فالتحكيم يضمن حل ا١تنازعات كحل ا٠تبلفات ليعيش العامل كلو أٚتع يف كد  ؛على مستول العامل
 .صعيد الدكلة  أك على ،كسبلـ

ىو التحكيم الذم ينهض اب١تصاحل االستثمارية كالتنموية للدكؿ النامية أك حديثة النشأة ىذا 
٦تا حيتم ضركرة االىتماـ هبذا النظاـ القانوين ا٢تادؼ للنهوض ابلدكلة  ؛كخصوصان دكلة فلسطُت

الثبلثة التالية ا١تباحث  ىذهفيو كعليو فإف ىذا الفصل سوؼ تكوف  -إبذف هللا-الفلسطينية ا١تنشودة 
 -وىي كاآليت :نوف الوضعي للتحكيم لنتكلم فيها عن القا

  يف القانوف الفلسطيٍت مالتحكي -ادلبحث األوؿ :

 يف احملاكم الفلسطينية  مالتحكيإجراءات  -ادلبحث الثاين:

 التحكيم الودي الدويل  -: ادلبحث الثالث

  



 

89 
 

 يف القانوف الفلسطيٍت التحكيم:ادلبحث األوؿ
التحكيم الودم يف القانوف الفلسطيٍت ىذه الدكلة اليت مل ترل النور كاٟترية حىت ىذه اللحظة         

 ؛كباقي دكؿ العاملهبا يف ٚتيع أ٨تاء العامل كدكلة ذات سيادة قانونية   كدكلة حرة مستقلة معًتؼ
ف لكل مرحلة راحل اليت عاشتها على مر السنُت ٕتد أفالظركؼ السياسية اليت مرت هبا فلسطُت كا١ت

يف تطور  كأمهيتهاأصلها الواضح على نظاـ التحكيم فيها كٗتتلف كل مرحلة يف ىذه ا١تراحل يف دكرىا 
ة بعد قياـ يفصدر قانوف التحكيم الفلسطيٍت كالئحتو التنفيذ ؛لتحكيم الفلسطيٍت اٟتايلقانوف ا

تناكلو يف ىذا  القانوف الفلسطيٍت ىذا ما سوؼ أمعرفان التحكيم يف ُالسلطة الوطنية الفلسطينية . 
   -ادلطالب الثالثة:ىذه  ا١تبحث ضمن

 ٍتالتحكيم الودي يف القانوف الفلسطي :ادلطلب األوؿ
ذكر مراحل التحكيم اليت مٌر هبا يف فلسطُت  يف القانوف الفلسطيٍت حيبذ عن التحكيم قبل اٟتديث

 مرحلة زمن ا٠تبلفة على سبيل ا١تثاؿ نظاـ التحكيم السائد يف ،التحكيم قد مٌر يف عدة مراحل نجدف
اء كظل العمل بو سبلمية الغر حكامو من الشريعة االالعثمانية فتجد أف نظاـ التحكيم كاف يستمد أ

حكاـ ٔتجلد األ –فيما عرؼ ىذا القانوف الفلسطيٍت  ـُٕٖٔكاخر عهد ا٠تبلفة العثمانية عاـ حىت أ
ت معظم موادىا من الفقو لقانوف ا١تدين االسبلمي كالذم أخذالعدلية اليت تناكلت األمور ا١تتعلقة اب

كمن مث طبق على شعب  ،انيةمي كخاصة ا١تذىب اٟتنفي الذم كانت تطبقو ا٠تبلفة العثمبلاالس
نو ضمن ىذه ا٠تبلفة فهذه اجمللة خصصت الباب الرابع منها للمسائل ا١تتعلقة ابلتحكيم ؛ ألفلسطُت

كسرايف حكم  كما بينت أركانو كشركطويف دعاكم ا١تاؿ كا١تنازعات اليت يصبح فيها التحكيم ضركراين  
 . ِكعز٢تم احملكمُت 

ة ٟتل النزاع بعد رضاء يلكيم كوسىل التحالسلطاف يف حرية اللجوء إ ٟتكم ىذه اجمللة ٣تاالن  كأعطت
 كأقرتكالوسائل اليت ال ٕتوز للصلح  التحكيمطراؼ ا٠تصومة كما بينت ا١تسائل اليت ال جيوز فيها أ

                                                           

ُ  يف  ّٗالفلسطيٍت رقم بقرار من ٣تلس الوزراء  َََِيف سنة  ّمت صدكر الئحة التنفيذية لقانوف التحكيم الفلسطيٍت رقم
، يف اتريخ  َٓ، كنشر يف اٞتريدة الرٝتية ، الوقائع الفلسطينية ، يف العدد  ََِْ/ْ/ُِالصادر بتاريخ  ََِْسنة 
ِٗ/ٖ/ََِْ 
ِ  ، ص د.ط،  التحكيم يف التشريع الفلسطيٍت والعالقات الدوليةدركيش الوحيدم ،ُ. 
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تحكيم  ما ا١تساءؿ ا١تتعلقة ْتقوؽ هللا فبل جيوز فيها ال، أٞتواز التحكيم يف دعاكم ا١تاؿ كحقوؽ الناس
 . ُ حكاـ الشخصية كالزكاةص كاٟتدكد كمسائل األكالقصا

نتداب فلسطُت إىل اإل ىل ما بعد اٟترب العا١تية الثانية كخضوعىذه اجمللة إ أبحكاـكظل العمل 
العسكرية الربيطانية، أما ٓتصوص  لؤلكامرففي ىذه ا١ترحلة خضعت فلسطُت  ـ؛ُُٖٗالربيطاين عاـ 

حكاـ العدلية فصدر القوانُت ا١تطبقة كمنها ٣تلد األ على بعض بقت بريطانيااٟتكم يف فلسطُت فقد أ
حالة ا٠تبلفات للتحكيم كتعيُت كالذم يقتضي إل ِـ ُِٔٗلسنة  ٗقانوف التحكيم الفلسطيٍت رقم 

 -قانوف التحكيم–كقد ٘تيز ىذا القانوف  ،االصوؿ اليت تتبع ابلتحكيم كيف تنفيذ قرارات التحكيم
مع ٗتصيص ابب مستقل للتحكيم الدكيل كأكيده بقواعد  احملاكمات صوؿعن قانوف أ مستقبلن 

فقد مت الغاء العمل فيما  –ـ ُِٔٗلسنة  ٗرقم  –خاصة ٖتكمو كخيضع ٢تا كبصدكر ىذا القانوف 
ر العمل هبذا القانوف يف كقد استم ،كرد يف ٣تلة االحكاـ العدلية الصادرة زمن ا٠تبلفة العثمانية

بقى من ىذا كرب من فلسطُت كفرز ما تـ كضياع القسم األُْٖٗحرب  اندلعتف فلسطُت إىل أ
فدخلت الضفة الغربية مع األردف  ،ىل جزئُت الضفة الغربية كقطاع غزةالوطن الغايل فلسطُت إ

دارة ا١تصرية من ، أما قطاع غزة فقد خضع لئلكأصبحت القوانُت األردنية ىي ا١تطبقة يف الضفة الغربية
سنة  ٗال قانوف التحكيم رقم طبق يف قطاع غزة القانوف ا١تصرم، إكالقضائية ك  الناحية القانونية

 .ّ ـ ُٕٔٗة للقطاع سنة يسرائيلـ ظل سارم ا١تفعوؿ حىت أثناء فًتة االحتبلؿ اإلُِٔٗ

رحيا لوطنية الفلسطينية يف قطاع غزة كأـ كقياـ السلطة اُّٗٗمث جاءت مرحلة اتفاقية أكسلو يف عاـ 
بداية االنتخاابت كسن القونُت الفلسطينية فكانت  ككانت ىذه ا١ترحلة مرحلة البناء ،غربيةيف الضفة ال

صبح ىو ا١تكوف يف لس التشريعي الفلسطيٍت الذم أـ يف انتخاب اجملُٔٗٗالتشريعية يف يناير عاـ 
اجملتمع مل تكن لتليب حاجة ف القوانُت ا١تتعلقة ابلتحكيم إال أ ،،عملية التشريع كتوحيد القوانُت

ـ ، كٝتي  َََِبريل يف سنة إٓيٍت ا٠تاص بدكلة فلسطُت بتاريخ فصدر القانوف الفلسط ؛الفلسطيٍت

                                                           

ُ   ، ّص ،د.ط ، شرح قانوف التحكيمانظم عويضة. 

ِ   ـ ُِٔٗ/ّ/ُٔـ بتاريخ ُِٔٗلسنة  ٗمت صدكر قانوف التحكيم الفلسطيٍت رقم . 
ّ  ـ ، رسالة َََِيف سنة  ّرقم  اتفاؽ التحكيم وقواعده وفقاً ألحكاـ القانوف الفلسطيٍت ،عبد السبلـ منصور ا١تناصرة

 . ٓ، ص  ََِٓماجستَت ، معهد البحوث كالدراسات العربية ، القاىرة ، 
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ـ كنشر يف اٞتريدة الرٝتية الوقائع الفلسطينية يف  َََِلسنة  ّبقانوف التحكيم الفلسطيٍت رقم 
 .ُ ن اتريخ نشرهالعمل بو بعد شهر م ـ كبدأ َََِيونيو  َُّت يف اتريخ العدد السادس كالثبلث

 كسيلة: " أبنو منو األكىل ا١تادة يف التحكيم عىٌرؼ ـَََِ لسنة ّ رقم الفلسطيٍت التحكيم فقانوف
 ٣تلة أما ،" فيو للفصل ٖتكيم ىيئة أماـ النزاع موضوع بطرح كذلك أطرافو بُت قائم نزاع لفض

 إٗتاذ عن عبارة ىو تحكيمال: " بقو٢تا ـَُٕٗ ا١تادة يف التحكيم عرفت فقد العدلية األحكاـ
 .ِ" كدعوامها خصومتهما لفصل برضامها حاكمان  ا٠تصمُت

حكيم يف القانوف ما ىو الت كعرفتمراحل صدكر القانوف الفلسطيٍت يف التحكيم،  كبعد أف بينت
 -تناكؿ أبرز القواعد القانونية للتحكيم يف القانوف الفلسطيٍت، كىي كما يلي :الفلسطيٍت؛ سوؼ أ

حكَّمم الصادر عن كٟتي ا - ُ
ي
ُت انفذ على ا٠تصـو الذين ارتضوا التحكيم كاحملكمُت كشركط ا١ت

 االتفاؽ.

.كاٟتي  - ِ  م انفذ على موضوع التحكيم الذم اتفق عليو ا٠تصـو
: السبب ا٠تامس الذم ديكن ألحد ا٠تصـو الطعن يف قرار (ّ)ّْكجاء يف نص قانوف التحكيم مادة 

من ًقبل ىيئة التحكيم أك ٥تالفتها ١تا اتفق عليو األطراؼ من تطبيق قواعد  احملكمُت:  إساءة السلوؾ
 قانونية على موضوع النزاع أك خركجها عن اتفاؽ التحكيم أك موضوعو.

... فإذا خالفت ىيئة التحكيم إرادة األطراؼ كطبقت قواعد قانونية ) -:ّْادة ا١ت شرح يفكجاء 
ؼ على قواعد معينة لتطبق على موضوع النزاع تكوف ىيئة ٗتتلف عن تلك اليت اتفق عليها األطرا

التحكيم حرة يف تطبيق ما شاءت من القواعد القانونية ا١ترتبطة ٔتوضوع النزاع، أما إف طبقت قواعد 
 . ْ( ليس ٣تا٢تا موضوع النزاع تكوف بذلك قد أساءت السلوؾ

 
                                                           

ُ   ، دراسة نقدية ، كحدة البحوث الرب١تانية التابعة للمجلس التشريعي  مشروع قانوف التحكيم الفلسطيٍتأٛتد ا٠تالدم ،
  .ِـ ، ص ُٗٗٗالفلسطيٍت ، غزة ، 

ِ   يف  ّٗبقرار من ٣تلس الوزراء الفلسطيٍت رقم  َََِيف سنة  ّمت صدكر الئحة التنفيذية لقانوف التحكيم الفلسطيٍت رقم
، يف اتريخ  َٓ، كنشر يف اٞتريدة الرٝتية ، الوقائع الفلسطينية ، يف العدد  ََِْ/ْ/ُِالصادر بتاريخ  ََِْسنة 
 .ُُٔٗشرح اجمللة العدلية سليم رستم ابز ص  .ََِْ/ٖ/ِٗ
ّ ُِمرجع سابق، اصدار اجمللس التشريعي الفلسطيٍت، ص . 
ْ   ،ُٔٓص د.ط، ،شرح قانوف التحكيمانظم دمحم عويضة . 
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من إساءة السلوؾ،  (ُ)أك موضوعو كما كيعترب القانوف: خركج ىيئة التحكيم عن اتفاؽ التحكيم
 ق: ... فإذا خرجت ا٢تيئة ك/أك عن موضوع النزاع أك أصدرت حكمان أك قراران ْت(ِ)كيقوؿ الشارح

شخص غَت ٥تتصم يف النزاع فإف قرارىا يكوف معرضان للفسخ من ًقبىل القضاء، بل إف القانوف 
( ْتفاؽ التحكيم، فقد نصت الفقرة )اشًتط ٖتديد ا١توضوع عند كتابة عقد االفلسطيٍت للتحكيم 

إذا مت االتفاؽ على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أف يتضمن االتفاؽ موضوع  (: )ٓمن مادة )
 .(ّ)( النزاع كإال كاف ابطبلن 

كَّمختيار احيق لكل كاحد من ا١تتداعُت  - ّ ، كجيوز تنصيب حىكىمُت أك أكثر بدعوة كاحدة  ٤تي
حكَّمجيوز تعدد )جمللة العدلية تنص: من ا ُّْٖفا١تادة رقم 

ي
، يعٍت جيوز نصب حكمُت أك أكثر ا١ت

 .(ْ)(كا١تدعى عليو حىكىمان  بدعول كاحدة، كجيوز أف يػينىًصب كل من ا١تدعي

تفاؽ تيشكل ىيئة التحكيم اب - ُ -:(ٓ)من قانوف التحكيم الفلسطيٍت ٖكنصت مادة 
تشكيل ىيئة التحكيم خيتار كل طرؼ ٤تكمان،  فق علىتإذا مل يي  -ِاألطراؼ من ٤تكم أك أكثر. 

 كخيتار احملكموف ميرجحان إال إذا اتفق األطراؼ على خبلؼ ذلك.

كَّمختيار اُت لميحكَّمحيق ل - ْ  آخر كإبذف ا٠تصـو كبرضائهم. ٤تي

ًكموا آخر إف كانوا مأذكنُت من لميحكَّمل)، من اجمللة العدلية تنص: ُْٖٓفمادة  ُت أف حيي
 .(ٔ)(ال فبلا٠تصمُت كإ

بناءن على طلب أحد  -:(ٕ)للقانوف الفلسطيٍت للتحكيم (ُُ)من مادة  (ُ)كجاء يف فقرة 
 مان أك مرجحان ....كَّ األطراؼ أك ىيئة التحكيم تيعُت احملكمة ا١تختصة ٤تي 

حكَّمعلى  - ٓ
ي
 التقيد بشركط اتفاؽ التحكيم كأف يلتـز اب١تيعاد ا١تشركط. ا١ت

                                                           

 .ُٕٓص  ، د.ط،شرح قانوف التحكيم ،( انظم دمحم عويضة(ُ
 .، نفس ا١توضع( ا١ترجع السابق(ِ
 .ٕإصدار اجمللس التشريعي ص  َََِلسنة  ّ( قانوف التحكيم رقم (ّ
 .ُُٔٗ( شرح اجمللة العدلية سليم رستم ابز ص (ْ
 .ٖص  إصدار اجمللس التشريعي َََِلسنة  ّ( قانوف التحكيم رقم (ٓ
 .ُُٕٗ( شرح اجمللة العدلية سليم رستم ابز ص (ٔ
 .ٗإصدار اجمللس التشريعي ص  َََِلسنة  ّ( قانوف التحكيم رقم (ٕ
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 -اجمللة العدلية:من  ُْٖٔفقد نصت مادة 

إذا تقيد التحكيم بوقت يزكؿ ٔتركره، فاٟتكىم ا١تنصوب ليحكم من اليـو الفبلين إىل شهر ليس  )     
  .(ُ)( لو أف حيكم إال يف مدة ذلك الشهر، فبل جيوز أف حيكم بعد انقضائو، كإذا فعل ال ينفذ حكمو

 :(ِ)للقانوف الفلسطيٍت ّٖمن مادة  ُكنصت فقرة أ/

 ى ىيئة التحكيم إصدار القرار ا١تنهي للخصومة خبلؿ ا١تيعاد الذم اتفق عليو الطرفاف.عل -أ-ُ
حكَّمفا١تشرع الفلسطيٍت جعل صدكر قرار 

ي
ُت بعد فوات الزمن احملدد ٤تبلن للطعن ابلقرار، كذكر أبف ا١ت

 : (ّ)ْفقرة  ّْانتهاء ا١تدة ييسقط اتفاؽ التحكيم، فقد جاء يف مادة 

بناءن على أطراؼ التحكيم الطعن يف قرار التحكيم لدل احملكمة ا١تختصة  جيوز لكل طرؼ من
 نتهاء مدتو ....تفاؽ التحكيم أك سقوطو ابابطبلف  -األسباب اآلتية: ... 

 مُت أف يصلحا بُت ا٠تصـو إبذهنم.للميحكَّ  حيق ؿ - ٔ

  -من اجمللة العدلية:  َُٖٓفقد نصت مادة 

ُت اللذين أذانمها ابٟتكم توفيقان ألصولو ا١تشركعة ففعبل إذا أذف ا٠تصماف ابلصلح للمحكم)
 .(ْ)(صح صلحهما ...

  -: (ٓ)من قانوف التحكيم الفلسطيٍت ّٔكنصت مادة 

حيق ألطراؼ النزاع تفويض ىيئة التحكيم إبجراء الصلح بينهم كفقان لقواعد العدالة، كجيوز ٢تيئة 
 من تلقاء نفسها تسوية كدية للنزاع.التحكيم أف تعرض بناءن على طلب أحد األطراؼ أك 

ٓتصوص العمل بقانوف التحكيم الفلسطيٍت السارم االف يف احملاكم النظامية الفلسطينية ىو مالحظة )
 ـ(َََِقانوف التحكيم الفلسطيٍت الذم صدر من قبل اجمللس التشريعي الفلسطيٍت لسنة 

                                                           

 .ُُٗٗشرح اجمللة العدلية سليم رستم ابز ص  ((ُ
 .ُٖإصدار اجمللس التشريعي ص  َََِلسنة  ّقانوف التحكيم رقم  ((ِ
 .ُِار اجمللس التشريعي ص إصد َََِلسنة  ّقانوف التحكيم رقم  ((ّ
 .ُُٗٗشرح اجمللة العدلية سليم رستم ابز ص  ((ْ
 .ُٖإصدار اجمللس التشريعي ص  َََِلسنة  ّقانوف التحكيم رقم  ((ٓ
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 استئناؼ قرار التحكيم الودي :ادلطلب الثاين

ابلسلوؾ ال كال ديكن استئنافو إ م التحكيم شأنو شأف اٟتكم الصادر من احملاكم العاديةاألصل أف حك
؛ كعليو ال من اتفاؽ ا١تتاخصمُت على التحكيمالذم رٝتو القانوف؛ إال أف ىذا اٟتكم ال يستمد قوتو إ

 كجاكز احملكموف حدكد سلطتهم بطل اٟتكم . ك كاف ابطبلن إذا انعدـ ىذا اإلتفاؽ أ

سباب اليت تربر االستئناؼ يف اٟتكم، كٕترم قديرية كاملة، فهي تقدر توافر األة ىي سلطة تكمكاحمل
ر ما إذا كانت أسباب البطبلف يرجع هنا تقداحملكـو لو كاحملكـو عليو، كما أ موازنة يف مصلحة كل من

سطيٍت من قانوف التحكيم الفل ّْمن خبلؿ شرح مادة سباب اٟتكم، كىذا ما أكده ا١تشرع معها أ
فإذا خالفت ىيئة التحكيم إرادة األطراؼ كطبقت قواعد قانونية ٗتتلف عن تلك اليت اتفق  ) :كىي

عليها األطراؼ على قواعد معينة لتطبق على موضوع النزاع تكوف ىيئة التحكيم حرة يف تطبيق ما 
٢تا موضوع النزاع شاءت من القواعد القانونية ا١ترتبطة ٔتوضوع النزاع، أما إف طبقت قواعد ليس ٣تا

كما كيعترب القانوف: خركج ىيئة التحكيم عن اتفاؽ التحكيم أك (  تكوف بذلك قد أساءت السلوؾ
عن موضوع النزاع أك  ... فإذا خرجت ا٢تيئة: (ِ)من إساءة السلوؾ، كيقوؿ الشارح (ُ)موضوعو

ضان للفسخ من ًقبىل شخص غَت ٥تتصم يف النزاع فإف قرارىا يكوف معر  قأصدرت حكمان أك قراران ْت
تفاؽ التحكيم، اشًتط ٖتديد ا١توضوع عند كتابة عقد االقضاء، بل إف القانوف الفلسطيٍت للتحكيم 

(: )إذا مت االتفاؽ على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أف ٓ( من مادة )ْفقد نصت الفقرة )
 . (يتضمن االتفاؽ موضوع النزاع كإال كاف ابطبلن 

كَّمُت يف أحد احملاكم النظامية كفقان للقانوف  وذج لطلب فسخ حيكمعرض فيما يلي منكسأ ٤تي
 -الفلسطيٍت :

 

 

 
                                                           

 .ُٕٓص  ، د.ط،شرح قانوف التحكيم ،انظم دمحم عويضة ((ُ
 .، نفس ا١توضعا١ترجع السابق ((ِ
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 مُتكَّ كم زلُ لب فسخ حُ طادلوضوع/ 

 التفاصيل

ـ أصدرت ٞتنة التحكيم الشرعية كا١تكونة من / ََِٗ/ٓ/ِٗبتاريخ  - ُ
قرار ٖتكيم ٓتصوص دكاف يقع  ........................ك  ........................ك  ........................
كذلك أبف قرار احملكمُت حـر ا١تدعي من التصرؼ يف ملكو ك٘تليكها  ........................

 للمستدعى ضده بدكف كجو حق.

حفان ْتق موكلي ١تخالفتو أصوؿ التحكيم كاستحصل بطريق  - ِ لقد جاء قرار التحكيم ٣تي
 الغش كا٠تداع.

 ـ.ََِٗ/ٓ/ِٗمتمسك ْتقو يف فسخ قرار التحكيم الصادر بتاريخ إف ا١تستدعي  - ّ

 تضمن ا١تستدعي ضده الرسـو كا١تصاريف كأتعاب احملاماة. - ْ

 مُتكَّ ادلوضوع / فسخ حكم زلُ 

 قيمة الطلب / ثبلثة آالؼ كثبلٙتائة دينار أردين.

 ََِٗ/ٗ/ٖاتريخ اإليداع /

 ََُِ/ٔ/ِٕاتريخ اٞتلسة / األحد 

 ككيل ا١تستدعي. .....................األستاذ / اٟتضور / حضر 

 ككيل ا١تستدعى ضده. ...........................حضر األستاذ / 

 القرار

تصديق  ََِٗ/َُٗٗتلص كقائع الطلب يف أف ا١تستدعى ضده أكدع الئحة الطلب رقم 
تصمان ا١تستدعي  ََِٗ/ٕ/ُمُت لدل قلم كاتب احملكمة بتاريخ كَّ حكم ٤تي  حكم  ملتمسان تصديق٥تي

 
ي
بينما أكدع  ََِٗ/ٔ/ِٗمُت الفاصل يف ا٠تبلؼ القائم بُت طريف الطلب الصادر بتاريخ حكَّ ا١ت
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ملتمسان فسخ ذات اٟتكم الصادر  ََِٗ/ٗ/ٖا١تستدعي طلبو لدل قلم كاتب احملكمة بتاريخ 
 انعيان عليو أنو استحصل بطريق الغش كا٠تداع. ََِٗ/ٓ/ِٗبتاريخ 

 طلب الفسخ لوحدة ا١توضوع كاألطراؼ. يفكمة قررت ضم الطلبُت كالسَت كحيث إف احمل
ا١تستدعي  -ِ ................... -ُكحيث إف ا١تستدعي كيف سبيل إثبات طلبو أشهد كبلن من/ 

إف شهود ا١تستدعي مل أيًت  كحيث ........................ - ْ ..................... -ّشاىد لنفسو 
 م كلمة تؤيد ما كرد يف طلب الفسخ من كقوع غش كخداع أثر يف اٟتيكم.أمو منهم أب

 
ي
استمع  محكَّ كحيث إف شاىد ا١تستدعي األكؿ ككذلك ا١تستدعي كشاىد لنفسو أكد أف ا١ت

لكافة بينات الطرفُت كمل حيـر أم منهما من تقدًن بيناتو كأنو اتبع األصوؿ الصحيحة يف التحكيم. 
لمستدعي أكد على ما جاء يف شهادة سابقيو إال أنو عربَّ عن شعوره كحيث إف الشاىد الثالث ل

  -ا١تستدعي  - ..................حسيت يف مغاكزة مع  بقولو: كأان
ي
كىو من دار  محكَّ ألنو جار ا١ت

كحيث إف الشاىد الرابع للمستدعي مل حيضر جلسات التحكيم كا٨تصرت شهادتو  ..................
ئ عنو ا٠تبلؼ كأراد إبرازه إال أف احملكمة رفضت اإلبراز ألنو من صبلحية احملكمة يف على العقد الناش

  إجراءات التحكيم كمدل مطابقتها للقانوف.يف النظر يفبات لمثل ىذه الط

كما أبرز اٟتكم الشرعي  ُ كحيث إف ا١تستدعي كيف شهادتو لنفسو أبرز سند التحكيم كميز ـ/
 لم منطوؽ اٟتيكم بتاريخ صدكره.و تسنكما أكد على أ ِ كميز ـ/

 كحيث إف ا١تستدعي كهبذا القدر اختتم بيناتو.

كحيث إف ا١تستدعي ضده كيف سبيل دحض طلب الفسخ كإثبات طلب التصديق أشهد كبلن 
حكم الشيخ  -ّ ......................... -ِ ......................... -ُمن 

ي
 .........................ا١ت

حكمُت تف شهود ا١تسكحيث إ
ي
دعى ضده أكدكا على ما جاء يف شهادة شهود ا١تستدعي من أف ا١ت

 شهادات حسب األصوؿ.الاستمعوا للشهود بعد أداء القسم كدكنوا 

)٤تضر -ُكحيث إف شاىد ا١تستدعى ضده الثالث أبرز من خبلؿ شهادتو مشارطة التحكيم ـ ض/
 .ِكصورة عن اٟتكم ـ ض/ -ضبط رقم كاحد(
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إف الشاىد الثالث ا١تستدعى ضده قرر يف شهادتو أف الطرفُت تسلما نسخة عن اٟتكم كحيث 
 ككقعوا على االستبلـ.

دينار أردين ابقي ٙتن  ََّّكحيث إف ككيل ا١تستدعى ضده أبرز صورة عن طلب إيداع مبلغ 
 .ّاحملبلت موضوع ا٠تبلؼ أبرز كميز ـ ض/

 ز الطلب للحكم.كحيث إف احملكمة قررت إقفاؿ ابب ا١ترافعة حج

 -ب كمربزاتو كمذكرات ا١ترافعة ا٠تتامية تبُت ٢تا ما يلي:لكحيث إنو كإبطبلع احملكمة على ٤تاضر الط

  : أوالً 
ي
بينما أكدع ا١تستدعي  ََِٗ/ٓ/ِٗمُت ٤تل الطعن صدر بتاريخ حكَّ حيث إف حكم ا١ت

لتقدديو بعد ا١تيعاد  األمر الذم يعٍت أف الطلب كاجب الرد شكبلن  ََِٗ/ٗ/ٖطلب الفسخ بتاريخ 
خاصة أف ا١تستدعي صرح يف شهادتو  َََِ/ّ( من القانوف رقم ْْالقانوين استنادان لنص ا١تادة )

 لنفسو أنو استلم نسخة عن اٟتكم بتاريخ صدكره.

  اثنيًا :
ي
مُت على أف اٟتكم استحصل عليو حكَّ كحيث إف ا١تستدعي استند يف طلبو فسخ حكم ا١ت

 .َََِ/ّ( من القانوف رقم ّْ( من ا١تادة )ٕرة )قاستنادان للف بطريق الغش كا٠تداع

كحيث إف ا١تستدعي مل يقدـ أم بينة على كقوع الغش كا٠تداع بل كأف أاين من شهوده مل ينطق  اثلثًا :
أبم كلمة تؤيد ما ذىب إليو ا١تستدعي يف طلبو، بل إف ا١تستدعي نفسو مل يذكر ما ييفيد كقوع الغش 

 ادتو لنفسو.كا٠تداع يف شه

كحيث إف ككيل ا١تستدعي عرض يف مذكرتو ا٠تتامية أف ىيئة التحكيم خالفت نص ا١تادة  رابعًا :
إال أف ىذا العرض مل يكن يف ٤تلو كوف أنو مل ييقم عليو البينة كمل  َََِ(/ّ( من القانوف رقم )ِّ)

مة أف ا١تستدعي طلب يعرض ال يف الئحة الطلب كال يف شهادات شهود ا١تستدعي كمل يثبت للمحك
 من ىيئة التحكيم رد إدعاء ا١تدعي.

كحيث إف ككيل ا١تستدعي اتبع بتعداد ما رآه ٕتاكزان من قبل ٞتنة التحكيم للقانوف مثل  خامسًا :
 َََِ/ّ( من قانوف التحكيم رقم ِٕ( ك )ّرة )ق( فّْ(، ك )٥ّٗتالفتها على حد قولو للمادة )
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يف مذكرتو ا٠تتامية مل يرد يف ملف الدعول كمل يقدـ البينة عليو األمر إال أف ما ذكره ككيل ا١تستدعي 
 ترل معو احملكمة أنو لزامان عليها طرح جانبان كعدـ االلتفاؼ إليو.

كحيث إنو كاٟتاؿ كذلك فإف طلب الفسخ كاجب الرد موضوعان كما أنو كاجب الرد شكبلن  سادسًا :
 لتقدديو بعد ا١تدة القانونية.

انقضت دكف  َََِ/ّ( من القانوف رقم ْْحيث إف ا١تدة ا١تنصوص عليها يف ا١تادة )ك  سابعًا :
 
ي
مُت استنادان لنص ا١تادة حكَّ الطعن يف قرار التحكيم فأصبح لزامان على احملكمة التصديق على حكم ا١ت

 ة.( من ذات القانوف فضبلن على أف احملكمة ترل أف إجراءات التحكيم ٘تت كفقان لؤلصوؿ ا١تتبعْٓ)

 إف خاسر الطلب ملـز ابلرسـو كا١تصاريف. كحيث اثمناً :

 ٢تذه األسباب

 اٟتكم

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 مث

 بسم الشعب العريب الفلسطيٍت

 اٟتكم

 
ي
 حكَّ حكمت احملكمة برد طلب الفسخ كتصديق حيكم ا١ت

ي
ك  .................... محكَّ مُت الصادر عن ا١ت

اره حكمان تبكاع ِك ـ/ ِكا١تربز ـ ض/ ََِٗ/ٓ/ِٗتاريخ ب ....................ك  ....................
كإلزاـ ا١تستدعي ابلرسـو كا١تصاريف كٜتسمائة شيكل أتعاب  ذصادران عن ىذه احملكمة كاجب النفا

 ٤تاماة.

 ََُِ/ٔ/ِٕصدر كأفهم علنان بتاريخ  

 قاضي الصلح 
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 قبوؿ التحكيم الودي يف القانوف :ادلطلب الثالث
يف كجود األطراؼ كبرضامها التاـ تبدأ جلسة التحكيم فتكوف ىذه ىي البداية كتنتهي ابٟتكم الصادر 
من احملكم، فتبدأ بعدىا مرحلة تنفيذ اٟتكم، كىي كما عرفها الدكتور عزمي عبد الفتاح "اإلجراء 

 ُلتنفيذية" الذم يصدر من القاضي ا١تختص قانوانن كأيمر ٔتقتضاه بتمتع حكم احملكمُت ابلقوة ا

، فمرحلة ىل القوة التفيذية كىي احملاكم النظاميةفتجد ىنا نقطة إلتقاء بُت حكم احملكمُت كرفعو إ
لتزامات القانونية تعد من إلصدار اٟتكم كالذم يقع على احملكم من خبل٢تا على العديد من اإ

لتزامات اٞتوىرية اليت يلتـز اإلكم ٔتراعاة الشركط ا١توضوعية ك فيلتـز فيها احمل ؛مقومات حكم التحكيم
كما على احملكم يف ىذه ا١ترحلة اٟتكم يف ا١تدة اليت حددىا أطراؼ ا٠تصومة أك ا١تدة   ،احملكم أبدائها

 ماـ احملتكمُتكموف مكاف التحكيم ليقـو ابإلجراءات أكىنا قد خيتار احمل ،ِاليت حيددىا القانوف 
ىل ىذه اٟتالة تلجأ ٤تكمة التحكيم إ يحكم موضوع النزاع ففيطراؼ لابختيار القانوف الذم خيتاره األ

جرائية يئة التحكيم أف تكمل القواعد اإلتطبيق ىذه القواعد اليت اختارىا أطراؼ النزاع كما ديكن ٢ت
 اليت اختارىا األطراؼ أثناء فض النزاع .

ليت جيرم فيها كفق  ابلدكلة االان، كىو ما ال يتم إٖتكيمال يكوف  اتفاؽ التحكيم فكعليو فإ
كما  ،ّجراءات اليت تطبقها تلك الدكلة فنجد أف كل دكلة تتمتع بقانوف ٥تتلف عن دكلة أخرل اإل

يطبق على حل نزاعهم، كما على  دييز التحكيم أف أطراؼ النزاع مها الذين خيتاركف القانوف الذم
لطة احملكم أف يطرح قانوف آخر ، فليس من سـ على ما اتفق عليو أطراؼ النزاعف يلتز احملكم إال إ

ال يوجد نص يف القانوف  وضوع النزاع اٟتايل ا١تتفق عليو؛ إال يف حاالت معينة كأفليطبقو على م

                                                           

ُ   ،ّّْـ، صَُٗٗ، مطبوعات جامعة الكويت، ُ، طيم الكوييتقانوف التحكالدكتور عزمي عبد الفتاح . 
ِ   ،ـََِٗ-ََِٖ، رسالة ماجستَت يف القانوف ، كلية اٟتقوؽ، جامعة القاىرة ،  ادلركز القانوين للمحكمكـر دمحم النجار 
ّ ـ ُْٗٗلسنة  ِٕرقم  ، دراسة مقارنة بُت قانوف التحكيم ا١تصرم لتحكيم التجاري الدويلا ،االستاذ كـر دمحم النجار

 ـََُِـ ، ، دار الفكر اٞتامعي ، االستنزارية ، ََِٖلسنة  ٗكقانوف االجراءات ا١تدنية كاالدارية اٞتزائرم رقم 
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موضوع النزاع ، كمع  قابل للتطبيق يفذا خبل من نص إأك  ،كاجب التطبيق الذم حدده األطراؼ
 .  ُىل أطراؼ النزاع يقـو احملكم ابستبعادىا ابلرجوع إذلك 

لنزاع بُت األطراؼ بتطبيق قانوف جراءات التحكيم ٟتل اد يتفق احملتكموف يف ٣تاؿ تنظيم إكق
لتحكيم ٘تكنهم جراءات النافذة يف اأطراؼ النزاع كل من دكلة فهنا اإلأبف يكوف  ،جرائي لدكلة ماإ

كمن  .ِطبيق ذلك جراءات تلتـز احملكمة بتمن عندىم ٔتا يركنو مناسبان من إ جرائيةمن كضع قواعد إ
نو ( على أُ/ُٗـ الذم نصت مادتو )ُٖٓٗمن قانوف التحكيم ا١تصرم لعاـ  ِٓىنا ٧تد ا١تادة 

جراءات اليت يتعُت على ىيئة ذا القانوف يكوف للطرفُت حرية اإلتفاؽ على اإل"مع مراعاة أحكاـ ى
جراءات التفاؽ على اإلوز لطريف التحكيم االتحكيم اتباعها عند السَت يف التحكيم " كعليو فيج

 كالقواعد للفصل بينهما .

جيوز لؤلطراؼ اإلتفاؽ على على أنو "( ُٖ) كما كينص قانوف التحكيم الفلسطيٍت يف ا١تادة
القواعد اإلجرائية الواجب اتباعها من قبل ىيئة التحكيم، فإف مل يتفقوا كاف ٢تيئة التحكيم تطبيق 

كعليو يتضح لنا أف القواعد القانونية يتم  ّ" لتحكيم.اإلجراءات ا١تعموؿ هبا يف مكاف إجراء ا
تطبيقها نعم من قبل الدكلة حسب نصوصها ا١تتعارؼ عليها؛ فلذلك كاف احملتكموف ىم الذين 

ف الدكلة ف يكوف ىذا القانوف ىو قانو حل النزاع بينهما، كديكن أخيتاركف القانوف الذم يطبقونو على 
ف قبل احملتكمُت، كمن ىنا يتبُت أوف دكلة اخرل يتم االتفاؽ عليها من ك قانالذم يتم فيو التحكيم، أ

 . ْىيئة التحكيم ليس ٢تا سلطة مطلقة يف ىذا االختيار 

ككما جيب على ىيئة التحكيم عند الفصل يف موضوع النزاع مراعاة شركط العقد ٤تل النزاع 
 ، إذف "العقد شريعة ادلتعاقدين"ف توثيق: احًتامان للقاعدة القانونية اليت تقوؿ كا١تتعارؼ عليها دك 

                                                           

ُ  ُُٕٗس ،  رسالة دكتوراة ، كلية اٟتقوؽ جامعة عُت مشس ،  مسؤولية احملكم ، دراسة مقارنة ،كفاء فاركؽ دمحم حسٍت ،
 .ُِٕص 
ِ  ا١تركز القانوين للمحكم ، ص    حيِت صا زكراي دمحم ،ُِٕ. 
ّ  ُِإصدار اجمللس التشريعي ص  َََِلسنة  ّقانوف التحكيم رقم. 
ْ   ـ كقانوف االجراءات ا١تدنية ُْٗٗلسنة  ِٕالتحكيم التجارم الدكيل ، دراسة مقارنة بُت قانوف التحكيم ا١تصرم رقم

 .ِٔٔـ، صََُِ، االستاذ كـر دمحم النجار ، دار الفكر اٞتامعي ، االستنزارية ،  ـََِٖلسنة  ٗكاالدارية اٞتزائرم رقم 
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كمُت يف كتابة عقد االتفاؽ الذم احملت فالعقد ىو الذم حيدد اٟتقوؽ كاإللتزامات ا١تتعارؼ عليها عند
 صبح موضوع نزاع بينهما.أ

ه على جوىر ىذا االتفاؽ )عقد نوٌ بلتفاؽ على عقد التحكيم البد أف أكبناءن على ما تقدـ ل
اضي على ال كاف االتفاؽ كما مل يكن، ككجود الًت و كجود الرضا بُت أطراؼ النزاع كإالتفاؽ( أال كىا

خضاع ٤تل النزاع للتحكيم ابلشركط التحكيم ىي من إرادة األطراؼ ا١تبٍت على ىدؼ كاحد كىو إ
( من قانوف التحكيم ا١تصرم "على أنو ال جيوز ُُؤكد ىذا الكبلـ بنص ا١تادة )تفق عليها، كأا١ت

الذم ديلك التصرؼ يف حقوقو، فاألىلية  ك االعتبارمؽ على التحكيم إال للشخص الطبيعي إاالتفا
فق على التحكيم بصدده، فبل تكفي أىلية ىلية التصرؼ ابلنسبة للحق ا١تتالبلزمة لصحة الرضا ىي أ

جراءات يف اإل ىلية شرطان ، كتعترب ىذه األُىلية األداء" االختصاـ اإلجرائية بل البد من توافر أ
 القانونية لصحة العقد ا١تكتوب بُت ا١تتحاكمُت .

 -موانع تنفيذ حكم التحكيم يف القانوف الفلسطيٍت:

ـ ىو حديث النشأة كاألسباب السياسية اليت أحاطت بقدـك فالقانوف الفلسطيٍت كما ىو معلو 
رفض تنفيذ  ـ منذ قدكمها كحىت يومنا ىذا مل ينص على أسبابُّٗٗالسلطة الفلسطينية منذ عاـ 

حكم التحكيم، بل اكتفى ابلنص على أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم األجنيب فقط يف نص 
 -، كمها:ِ( من قانوف التحكيم ْٗ(، ك)ْٖا١تادتُت )

 حالة ٥تالفة جكم التحكيم للنظاـ العاـ يف فلسطُت . -ُ
 هبا يف فلسطُت.ك ا١تعاىدات ا١تعموؿ ار أك اٟتكم لبلتفاقيات الدكلية أحالة ٥تالفة القر  -ِ

                                                           

ُ  ،صِ، طالتحكيم يف ادلواد ادلدنية والتجارية الوطنية والدوليةنبيل اٝتاعيل عمر ،ْٓ . 
ِ ( من قانوف التحكيم الفلسطيٍت على انو "مع مراعاة االتفاقيات الدكلية اليت تكوفْٖتنص ا١تادة )  فلسطُت طرفا فيها

كالقوانُت ا١تعموؿ هبا يف فلسطُت، جيوز للمحكمة ا١تختصة كلو من تلقاء نفسها رفض تنفيذ قرار ٖتكيم اجنيب يف احدل اٟتالتُت 
عموؿ ىدات كاالتفاقيات الدكلية ا١تاا١تعمع اذا كاف القرار ال يتفق  -ِ .اذا كاف القرار ٥تالفا للنظاـ العاـ يف فلسطُت -ُالتاليتُت: 

 . هبا يف فلسطُت
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ر طلب رفض تنفيذ حكم سباب اليت ترب القانوف الفلسطيٍت أيضان على األ كمن جهة اثنية، نص
ي من قانوف التحكيم، كاليت تعط ُ( ْٗجنيب من احملكمة ا١تختصة، كفق نص ا١تادة )التحكيم األ

لرفض تنفيذ لب ، اٟتق يف أف يتقدـ للمحكمة ا١تختصة بطاحملكـو عليو ٔتوجب حكم ٖتكيم أجنيب
 -يت:اٟتكم، كتفصيل ىذه األسباب على النحو اآل

كم( ا١تراد تنفيذه قد استؤنف يف البلد الذم صدر فيو كمل ف القرار )اٟتي إذا أثبت اجملكـو عليو أ -ُ
 ا١تختصة كقف التسجل )أم االعًتاؼ( ٟتُت  البت يف االستئناؼ. ةيفصل فيو بعد، فعلى احملكم

 حدل احملاكم يف البلد الذم صدر فيو .م قد أبطلتو أك أكقفت تنفيذه إإذا أثبت أف اٟتك -ِ
يناقض ذلك اٟتكم يف دعول أقيمت بُت  صدرت حكمان إذا كانت إحدل ٤تاكم فلسطُت قد أ -ّ

 . ذات الفرقاء كتناكؿ اٟتكم القضائي نفس ا١توضوع كالوقائع
( من ىذا ّْؼ الواردة يف ا١تادة )ك االستئناإذا أثبت للمحكمة توافر سبب من أسباب الطعن أ -ْ

 .ِالقانوف 
 
 

  

                                                           

ُ ( من قانوف التحكيم الفلسطيٍت على أنو "جيوز للمحكـو عليو يف قرار ٖتكيم اجنيب اف يطلب من احملكمة ْٗتنص ا١تادة )
اذا اثبت للمحكمة توافر سبب من االسباب  -ُ -ا١تختصة األمر بعدـ تنفيذ قرار التحكيم استنادا اىل احد االسباب االتية:

اذا اثبت اف القرار قد ابطلتو أك أكقفت تنفيذه احدل احملاكم يف البلد الذم صدر  -ِ( من ىذا القانوف. ّْ ا١تادة )الواردة يف
اذا اثبت احملكـو عليو اف القرار ا١تراد تنفيذه قد استؤنف يف البلد الذم صدر فيو كمل يفصل فيو بعد فعلى احملكمة  -ّفيو. 

اذا كانت احدل ٤تاكم فلسطُت قد اصدرت حكما يناقض ذلك القرار  -ْ االستئناؼ. ا١تختصة كقف التسجيل ٟتُت البت يف
 يف دعول اقيمت بُت ذات الفرقاء كتناكؿ اٟتكم نفس ا١توضوع كالوقائع.

ِ  ( من قانوف التحكيم الفلسطيٍت على انو "جيوز لكل طرؼ من اطراؼ التحكيم الطعن يف قرار التحكيم ّْتنص ا١تادة )
اذا كاف احد اطراؼ التحكيم فاقدا لبلىلية كفقا للقانوف الذم حيكم  -ُكمة ا١تختصة بناء على أحد األسباب االتية: لدل احمل

اذا كاف قد اصاب ىيئة التحكيم اك احد اعضائها عارض من عوارض االىلية  -ِاىليتو ما مل يكن ٦تثبل ٘تثيبل قانونيا صحيحيا. 
 للنظاـ العاـ يف فلسطُت.٥تالفتو  -ّقبل صدكر قرار التحكيم. 
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 يف احملاكم الفلسطينية التحكيمإجراءات :ادلبحث الثاين
إف انطبلؽ مسَتة التحكيم يف فلسطُت ألمر مبشر اب٠تَت فمنذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية  

لبلستثمار  ةاء مشجععلى طريق بناء أجو  ةار قانوف التحكيم ١تا لو من أمهيكانت حريصة على إصد
 . كتعزيز مكانة فلسطُت على خارطة العامل  الدكلية

( كالذم اشتمل َََِ( لسنة )ّإبصدار قانوف التحكيم رقم ) ـَََِ/ْ/ٓحيث قامت بتاريخ   
كالذم أقر بو  ََِْ/ْ/ُِ( بتاريخ ّٗ( مادة كما أف ٣تلس الوزراء قد اصدر قراره رقم )ٖٓعلى )

كذلك ١تا للتحكيم من أمهية يف  ة( مادٕٗلتحكيم كالذم اشتمل على )نوف االبلئحة التنفيذية لقا
 . سرعة حل النزاعات

حًتاـ القوانُت ا١تتفق عليها كالقانوف الفلسطيٍت كما أسلفنا يف ا١تطلب السابق  كاحًتاـ فاحملكم ملـز إب
دكف خركج على النظاـ العاـ يف فلسطُت كاحًتاـ اتفاؽ التحكيم ا١تنعقد بُت أطراؼ ا٠تصومة 

الصبلحيات ا١تمنوحة لو ٔتوجب ىذا االتفاؽ كعليو االلتزاـ ٔتوضوع النزاع ا١تطركح عليو ، كأف يراعي 
العدالة يف أحكامو كالقاضي يف إجراءات التحكيم بُت األطراؼ ، كأف ال حيايب أك دييز بينهم أك 

 لوؾ القاضي.يرتبط هبم ٔتصاحل شخصية ، كعليو ببساطة أف يتصرؼ ٔتنطق كعقل كس

 -بينو يف ىذه ادلطالب الثالث :ىذا ما سوؼ أ

 التحكيم الودي يف القضاء الفلسطيٍت :ادلطلب األوؿ
 ةللبعض كمثَت  ةسطيٍت قد تبدك ىذه العبلقة مفهومعند اٟتديث عن عبلقة التحكيم ابلقضاء الفل 

ىل يبٌت التحكيم للبس لدل البعض األخر فهل التحكيم بديل للقضاء ؟ كىل ىو ند كخصم لو؟ ك 
كالقضاء على نفس األسس كالقواعد القانونية؟ كىل النتيجة يف نزاعُت معركضُت على التحكيم 

 كالقضاء كاحده؟ كما حدكد صبلحيات احملكم يف مواجهة صبلحيات القاضي؟ 

ف ما ىو القضاء. عرؼ الفقهاء يعر ت نمتكلم عن القضاء الفلسطيٍت فبلبد أف قبل أف أ
لزاـ، كقالوا أبنو ىو قطع ا٠تصومات أك قوؿ ملـز صدر عن "حكم شرعي على سبيل اإلضاء أبنو :الق
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"، كعرؼ ُكالية عامة"  ، كمن ىذا التعريف يظهر لنا القضاء أبنو "قوؿ ملـز يف الفصل بُت ا٠تصـو
 .ِاألحناؼ القضاء بقو٢تم :"اٟتكم بُت الناس ابٟتق" 

 ىل يعترب التحكيم بديالً للقضاء؟ -ٔ

عرفنا التحكيم فيما سبق يف الفصل األكؿ من ىذا البحث، كقمنا بتعريف القضاء فنجد ىنا أف  لقد
كل منهما. فنقوؿ كابهلل التوفيق أف   ليس ىنا ٣تاالن للتفصيل عن مزاايللتحكيم مزاايه كللقضاء مزاايه 

احب التنفيذ التحكيم كالقضاء مكمل كل منهما لآلخر، كأبرز ما يف ىذا ا١توضوع أف القاضي ىو ص
 األكؿ ٟتكم احملكم إذا كصل القضاء؛ ألف القضاء ىو القوة التنفيذية يف الدكلة .

لتجاء للتحكيم ىي اٟتجة ا١تتمثلة يف رغبة أطراؼ النزاع ٟتل نزاعهم متفادين طرح كمربرات اإل
دة بسبب موضوع النزاع على القضاء ٔتا يتسم بو القضاء من إجراءات يف البطء كاحتماؿ استطالة ا١ت

مكانية الطعن يف األحكاـ ٦تا يؤخر صدكر اٟتكم ألطراؼ النزاع؛ كيسبب ، كإتعدد درجات التقاضي
جد يف التحكيم رغبة يف حسم ما قد يثور بُت ا٠تبلفات كتعطيل مصاحل البشر، فت ذلك يف تعمق

ىم األطراؼ من خبلفات كينزع صفة ا٠تصومة كيقضي على طوؿ ا١تدة، إذ يفوض األطراؼ أمر 
للمحكمُت الذين ىم اختاركىم ألنفسهم، كهبذا التفويض ارتضوا كقبلوا سلفان ٔتا يصدر من التحكيم 
من قرارات، فاحملكم يقـو بعمل يشارؾ فيو األطراؼ فنجد ىنا حكم التحكيم ىو نتيجة عمل ٚتاعي 

مُت ٓتبلؼ يشارؾ فيو أكثر من طرؼ؛ فهذا يذلل الصعاب كدينع زايدة اٟتقد كالكره بُت ا١تتخاص
اماـ القاضي موقف ا٠تصـو حيث كل خصم حياكؿ االنتصار لنفسو اماـ القاضي، انىيك  ؼالوقو 

عن كساءؿ احملامُت يف قلب اٟتقائق كاستغبلؿ الثغرات القانونية من كسائل طعن كضرب يف القانوف 
 كيف النهاية ضياع اٟتق من صاحبو ككسب الظامل لقضيتو .

بواب كحيدد األطراؼ أبنفسهم اٞتلسة كا١تكاف كالشهود انىيك فالتحكيم يغلق كل ىذه اال
 . ُعن تقبلهم اٟتكم سلفا من احملكمُت الذين مت اختيارىم أبنفسهم 

                                                           

ُ   صُج  ،ُ، ط تبصرة احلكاـ ف،ابن فرحو ،ٖ . 
ِ  صٗج، د.ط ،بدائع الصنائع،لكاساين ا ،ْٕٖ . 

ّ   ،صّ، طالتحكيم التجاري الدويل٤تمود بريرم ،ٗ . 
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ك٧تد ىنا أيضا أف احملكم على خبلؼ القاضي؛ فالقاضي ىنا رجل قانوف مكلف من قبل الدكلة بقوة 
ان أك مهندسان أك رجل أعماؿ كالذم خيتاره تنفيذية، أما احملكم ٓتبلؼ ذلك فإما أف يكوف طبيب

 ا٠تصـو فهو مؤىل لفهم كادراؾ طبيعة النزاع دكف أف يكوف مضطران من جهة أعلى منو.

حقان أف القاضي يف النهاية ىو ا٠تبَت األعلى يف إصدار األحكاـ كتنفيذىا كاحملكم ىو ا٠تبَت 
ينة كثقة األطراؼ يف القرار الذم األقدر على استيعاب األمور، كيكفي أف يكوف مصدر للطمأن

 .  ِيصدره يف النزاع 

كمن خبلؿ دراستنا ىذه يتضح لنا أف احملكم ىو األجدر على قيادة دفة السفينة للوصوؿ إىل 
شاطئ األماف ٟتل النزاع ابلًتاضي بُت األطراؼ، ٓتبلؼ القاضي الذم يكوف حكمو لطرؼ على 

 حساب الطرؼ اآلخر .

 ي خصماً ونداً للمحكم ؟ىل يعترب القاض -ٕ

فعبلقة  القاضي كاحملكم ىي عبلقة تعاكف ال ٗتاصم، يساعد القاضي فيها احملكم كيسانده، كيعمل 
من صبلحيات ،  طراؼ النزاع أقواعد القانوف كيف حدكد ما خولو ل فيها احملكم ابستقبلؿ كفقان 

خبلؿ كقف كمنع أية حًتاـ اتفاؽ األطراؼ على التحكيم، كذلك من إفالقاضي مسؤكؿ عن 
 -ُ الفلسطيٍت :" التحكيممن قانوف  ٕادة حيث تنص ا١تإجراءات أك دعاكل موازية أماـ ٤تكمتو )

 أمر بشأف اآلخر الطرؼ ضد ٤تكمة أية أماـ قانوين إجراء أم اٗتاذ يف التحكيم أطراؼ أحد شرع إذا
 يطلب أف الدعول أساس يف وؿالدخ قبل اآلخر للطرؼ فيجوز التحكيم، إىل إحالتو على اإلتفاؽ مت

 اتفاؽ بصحة اقتنعت إذا بذلك قراران  تصدر أف احملكمة كعلى اإلجراء ذلك كقف احملكمة من
 التحكيم إجراءات يف البدء دكف السابقة الفقرة يف إليها ا١تشار الدعول رفع حيوؿ ال -ِ. التحكيم

مسؤكؿ عن تقدًن ا١تشورة للمحكم إف أيضان، القاضي  ُ(".التحكيم قرار إصدار أك فيو كاإلستمرار
من قانوف التحكيم الفلسطيٍت تقوؿ:"  ُٕا١تادة فطلب األخَت ذلك يف أية نقطة قانونية حيتاجها )

   ِ("حيق ٢تيئة التحكيم اإلستعانة برأم احملكمة ا١تختصة يف أية نقطة قانونية تنشأ خبلؿ نظر النزاع.
                                                           

ُ   ،ُُص ، ّ، طالتحكيم التجاري الدويل٤تمود بريرم . 

ِ   ِدار اجمللس التشريعي ص إص َََِلسنة  ّقانوف التحكيم رقم. 
ّ  نفس ا١توضعمرجع سابق ، . 
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الت اختبلؼ األطراؼ على شخص احملكم أك ٗتلف كذلك فاحملكمة ىي من تعُت احملكم يف حا
 على بناءن  -ُ من قانوف التحكيم الفلسطيٍت :" (ُُ)ا١تادة استنادان إىل أحدىم عن تسمية ٤تكم 

 قائمة ضمن من مرجحان  أك ٤تكمان  ا١تختصة احملكمة تعُت التحكيم ىيئة أك األطراؼ أحد طلب
 يقضي التحكيم اتفاؽ كاف إذا -أ: اآلتيػػػة ٟتاالتا يف كذلك العدؿ كزارة من ا١تعتمدين احملكمُت

 طرؼ لكل كاف إذا -ب. احملكم ذلك تسمية على األطراؼ يتفق كمل كاحد ٤تكم إىل النزاع إبحالة
 عشر ٜتسة خبلؿ كتابة مهمتو احملكم يقبل مل إذا -ج. بذلك يقم كمل قبلو من ٤تكم تعيُت يف اٟتق
 التحكيم يف األطراؼ أحد ٤تكم أك احملكم اعتذر إذا -د. ان ٤تكم ابختياره علمو اتريخ من يومان 

 ذلك أك األطراؼ يعُت كمل عليو قادر غَت أك لذلك أىل غَت أصبح أك ابلتحكيم القياـ عن ا١تتعدد
 ا١ترجح اعتذر أك رفض إذا -ك. يتفقوا كمل مرجح تعيُت احملكمُت على كاف إذا -ىػ. لو خلفان  الطرؼ

 تعيُت على األطراؼ يتفق كمل لو خلف تعيُت كيفية التحكيم اتفاؽ يتضمن ملك  ابلتحكيم، القياـ عن
 الطرؼ تبليغ اتريخ من يومان  عشر ٜتسة خبلؿ ابلتعيُت قرارىا احملكمة تصدر -ِ. ا٠تلف ذلك

 ُ".للطعن قابل غَت القرار كيكوف الطلب، بنسخة اآلخر

يقا من رقابة القضاء رغم إقراره فإف القانوف الفلسطيٍت مل يًتؾ التحكيم بكل أنواعو طل
 :" (ُابستقبلؿ التحكيم يف قراراتو ، فحدد القانوف من ىي احملكمة ا١تختصة ابلرقابة بنص ا١تادة )

 مل ما أدانه ٢تا ا١تخصصة ا١تعاين التالية كالعبارات للكلمات يكوف القانوف ىذا أحكاـ تطبيق لغاايت
 ىيئة أماـ النزاع موضوع بطرح كذلك أطرافو بُت قائم عنزا  لفض كسيلة: ذلك خبلؼ على القرينة تدؿ

 مهمة يتوىل أكثر أك شخص. التحكيم مهمة يتوىل الذم الطبيعي الشخص.  فيو للفصل التحكيم
 يف مؤىل شخص. األغلبية ٖتقق تعذر عند التحكيم قرار إصدار يتوىل الذم احملكم. النزاع يف الفصل

. هبا القياـ غَته على يصعب عملو، ٔتجاؿ تتعلق فنية مسائل دلتحدي بو اإلستعانة ديكن معُت ٣تاؿ
 كاف فإف ٤تليان، التحكيم كاف إذا التحكيم ىيئة على ا١تعركض النزاع بنظر أصبلن  ا١تختصة احملكمة

 ا١تكاين، اختصاصها ضمن التحكيم جيرم اليت البداية ٤تكمة فهي: فلسطُت يف كجيرم دكليان  التحكيم
 يف البداية ٤تكمة ىي كتنفيذه التحكيم قرار تسجيل يف ا١تختصة فاحملكمة نبيان أج التحكيم كاف كإف

٦تيزان بذلك بُت أحكاـ احملكمُت احمللية  ِ ".غزة يف ا١تؤقت ا١تقر يف أك فلسطُت دكلة عاصمة القدس
                                                           

ُ  ْمرجع سابق، ص . 
ِ ُمرجع سابق، ص . 
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كإكسابو كاألجنبية كالدكلية، كما أرشد احملكمة إىل أمرين يف رقابتها: إما ا١تصادقة على قرار احملكم 
الصيغة التنفيذية لينفذ كأم حكم قضائي صادر عن ٤تكمة فلسطينية دكف أم ٘تييز، أك أف ترفض 

 تنفيذ حكم التحكيم لسبب ٤تدد.

كبطبلف اإلجراءات ا١تؤثرة على احملكم أك بطبلف اتفاؽ التحكيم، ٥تالفة النظاـ العاـ 
حياتو أك بتو يف مسألة ال جيوز التحكيم الفلسطيٍت أك التزامات فلسطُت الدكلية، ٕتاكز احملكم صبل

فيها قانوانن كا١تسائل اٞتنائية كمسائل األحواؿ الشخصية كما ال يقبل الصلح، الغش كا٠تديعة، أك 
ْتيث ديكن للمحكم أف يعمل يف فلسطُت ىيئة التحكيم أك بطبلف تشكيلها. إساءة السلوؾ من 

إىل مساندة القضاء لو، كبرقابة ٤تدكدة ككسطية  ابستقبلؿ كحرية كدكف تدخل من القضاء، كابطمئناف
  ُا١تذكورة. ْٗ/ْٖ/ّْعلى حكمو النهائي. مع بعض االختبلفات يف ا١تواد 

 ىل يبٌت التحكيم والقضاء على نفس األسس والقواعد القانونية؟ -ٖ

ختصة ابلنظر نصت ا١تادة األكىل من قانوف التحكيم الفلسطيٍت اليت مت ذكرىا آنفان ٓتصوص احملكمة ا١ت
يف النزاع ا١تعركض على ىيئة التحكيم اذا كاف التحكيم ٤تليا )فلسطُت(، كإف كاف التحكيم دكليا 
كجيرم يف فلسطُت، فتكوف ٤تكمة البداية ىي ا١تكاف ا١تختص ابلتحكيم، كإف كاف التحكيم أجنبيان 

قدس، بينما جعل القانوف فاحملكمة ا١تختصة يف تسجيل قرار التحكيم كتنفيذه ٤تكمة البداية يف ال
الفلسطيٍت ىي احملكمة ا١تختصة ْتل النزاع ابلتحكيم الوطٍت، أما ابلنسبة لتنفيذ أحكاـ التحكيم 
الدكلية فهو من اختصاص ٤تكمة البداية يف القدس عاصمة دكلة فلسطُت، أك يف ا١تقر ا١تؤقت يف 

التحكيم اٟترية ابختيار ٤تكمة غزة، كمن جاين آخر مل يعط ا١تشرؼ الفلسطيٍت لبلطراؼ ابتفاؽ 
اخرل خبلفا ١تا نص عليو القانوف ٓتبلؼ القانوف ا١تصرم الذم اعطى االطراؼ حرية اختيار ٤تكمة 
استئناؼ اخرل غَت ٤تكمة استئناؼ القاىرة، فلم ينص القانوف الفلسطيٍت صراحة على استمرار 

 .ِاء التحكيم انعقاد االختصاص للمحكمة ا١تختصة ٔتسائل التحكيم حىت انته

                                                           

ُ  ـ.َُِّ-َٓ-َٖالقاضي ٤تمود جاموس ، دنيا الوطن ، فلسطُت نشر األربعاء  -عبلقة التحكيم ابلقضاء 
ِ  ،رسالة ماجستَت، اٞتامعة نية والتجارية  حجية أحكاـ التحكيم يف ادلواد ادلدحساـ الدين ٤تمود زكراي الدف ،

 .َُٖ، صََِٗاالسبلمية،
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احملكم على قدر ا١تسؤكلية ا١تناطة بو ، كعليو أف يراعوا يف أعماؿ التحكيم اٟتياد كيتضح لنا أف يكوف 
كالنزاىة كاألمانة كا١تساكاة بُت اطراؼ ا٠تصومة بعيدا عن التحيز أك االرتباط ٔتصاحل شخصية كمراعاة 

ربات ا١تختصُت يف ٣تاؿ التحكيم كالعمل على النظاـ العاـ كالقوانُت الفلسطينية كاالستفادة من خ
ٖتقيق االنسجاـ بُت أحكاـ احملكمُت كأحكاـ القضاء ليكوف التحكيم رديفان للقضاء كمساندان لو يف 

 حل النزاعات.

 التحكيم الودي يف الصلح :ادلطلب الثاين 
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] بدأ ٓتَت الكبلـ قولو تعاىل:أ

بق ك األس سبلمية ىي دائمان فالشريعة اإل؛  ُ  [    ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 فراد اجملتمع بطرؽ سلمية .أاألقدر  يف حل ا١تشاكل بُت 

الصلح فأمر كاحد أك  معٌتنحصر يف تكثَتة بُت الناس ال   ىذه الكلمة ك ما ٖتملو من معافو  فالصلح
ىنا  أك يف مشاكل اجتماعية أسرية، معامبلت، أك تنازعوا يف يف األمواؿ أك يف الدماء، من تنازعبُت 

أييت دكر احملكم يف عملية الصلح قبل التحكيم  فالقضية ىنا تقـو على أمرين، إما حكم كإما صلح، 
فبدؿ أف حيل بُت الناس اٟتب كالود كيسود األمن يف نفس أحد ا٠تصمُت  فاٟتكم قد يًتؾ أثران 

فنجد الصلح ىو اٟتل األمثل  بُت الناس يف  . كاالنتقاـكاالطمئناف، فيكوف سببان من أسباب الظلم 
إزالة ما بينهم من خصاـ كحقد، ابإلضافة إىل كونو يعيد على أصحابو اٟتقوؽ برضا الطرفُت كقلوب 

ألنو يبٌت على كـر  ؛، كأسلم عاقبةٞتميع األطراؼ فهو أحسن أثران  الصلح خَتف أل ؛صافية راضية
كاأللفة بُت  كا٠تَتألنو يريد البناء  ؛يسعى ابلصلح مسدد ميعافه ٤تبوبم النفس، كٝتاحة الطبع، فالذ

فالصلح خَت  ِ [ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ]: ك٢تذا قاؿ سيدان شعيب عليو السبلـ ؛أفراد اجملتمع
كل اٞتبهات ال يندـ على الصلح أحد، إذ يعوض هللا قابل الصلح سكينة   ىيف كل األحوؿ ك عل

، كأمنان  صاًلح كرًن، كالكرًن ذك خلق كبَت، منشرح الصدر،  ؛ قلبوجيدىا يف، كبرد عفوو كلذة كـر
ي
ألف ا١ت

مبنية علي احملبة  فالصلح إذنا ليس رابطة قانونية فقط إمنا مقاصده ركابط اجتماعية أساسية كدية متينة

                                                           

ُ - ُُْالنساء، اآلية  سورة 
ِ -   ٖٖاآلية جزء من ىود ، سورة 
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ألنو ليس من مقاصد الشرع بقاء اٟتقوؽ دكف حسم، كبقاء ركح ا١تقاصة كاالنتقاـ يف  ك السبلـ
 . النفوس

"ىو عقد حيسم فيو الطرفاف نزاعان قائما أك يتوقياف بو نزاعا ٤تتمبل، كذلك أف ينزؿ كل  ُ:فالصلح
 منهما على كجو التقابل عن جزء من إدعائو" .

 -ادلسائل اليت ال جيوز فيها الصلح :

ُت كلوائح التحكيم مل تتناكؿ القوانُت العربية ا١تسائل اليت جيوز فيها الصلح بطريقة كاضحة، إال أف القوان
يف الدكؿ العربية قد عددت ٣تاالت الصلح، كذلك بتحديد ا١تسائل اليت ال جيوز أف يفصل فيها عن 

 طريق التحكيم؛ كابلتايل ما عداىا ديكن الفصل فيها عن طريق التحكيم أك الصلح.

جيوز يف ا١تسائل  كديكننا القوؿ أبف التحكيم جيوز يف ا١تسائل اليت جيوز فيها الصلح، كأف الصلح ال
ا١تتعلقة ابلنظاـ العاـ . كما أف بعض أنواع ا١تسائل اليت ال جوز الصلح بشأهنا ىي جرائم اٟتدكد 

 العقوابت ا١تقررة يف اٞترائم كاٟتدكد .ككاللعاف بُت الزكجُت، كفيما ىو حق خالص هلل سبحانو كتعاىل  

قبل القاضي ا١تخوؿ كإال أصبح خارجان عن  كبناءن عليو فإف مثل ىذه ا١تسائل جيب أف ال تنظر إال من
 ما شرعو هللا سبحانو كتعاىل .

 -:ِإجراءات التحكيم والصلح يف القانوف 

تتمتع إجراءات التحكيم كالصلح أبمهية خاصة؛ حيث يتوقف ٧تاح التحكيم كالصلح على مدل 
مود الفقرم جراءات ىي العمُت كالفصل بينهما،كتعترب ىذه اإلاإلجراءات ا١تتبعة يف نظر دعول احملتك

لنظاـ التحكيم كالصلح كمراعاهتما على ٨تو صحيح من شأنو الوصوؿ إىل حكم قابل لبلعًتاؼ بو 
كتنفيذه؛ لذا فقد تضمنت قوانُت التحكيم العربية أحكامان ٖتدد اإلجراءات اليت يتم اٗتاذىا يف 

 كالصلح . ا٠تصومة بُت احملتكمُت سواء من قبل ا٠تصـو أنفسهم أك من قبل ىيئة التحكيم 

                                                           

ُ  ،ص ُط،التحكيم والصلح وتطبيقاهتما يف اجملاؿ اجلنائيدمحم السيد عرفة ،ّٖٔ. 
ِ  ّٗٔسابق، صالرجع ا١ت. 
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كما أف قوانُت االجراءات اٞتنائية يف الدكؿ العربية تنص على اجراءات معينة يلـز القياـ هبا يف 
ا القانوف الفلسطيٍت أف كتعترب القوانُت الوضعية ا١تعموؿ هبا يف الدكؿ العربية كمن بينه حاالت الصلح.

ا يثبت ٚتيع الوقائع القانونية، ك٘تتاز مهما كدليل من أدلة االثبات على الصلح؛ ألف هب مران الكتابة أ
 أيضا أهنا ملزمة للقاضي إذا كاف معًتفا هبا من ا٠تصـو .

كتشًتط كما يف القانوف ا١تدين ا١تصرم إثبات عقد الصلح ابلكتابة أك احملضر الرٝتي، فالصلح 
ء كداخلو مع ىذا الشرط يعترب من العقود الرضائية كقد يقع الصلح بُت ا٠تصـو خارج ٣تلس القضا

 .ُكيسمى صلحان قضائيان 

كيرل شراح القانوف أف اشًتاط الكاتبة يف الصلح ىو لئلثبات كليس شرطا النعقاد العقد، 
ة كمفالصلح من عقود الًتاضي كليس من العقود الرٝتية . كديكن اثبات الصلح ْتكم تصدره احمل

ضاء الداخلي يف بعض الدكؿ أف كالق حيث يعترب ذلك تصديقا على الصلح، كيعترب شراح القانوف
 منا تقـو بدكر ا١توثق .احملكمة حينما تصدؽ على الصلح إ

ف نفرؽ ىنا بُت اٟتكم الصادر ابلتصديق على الصلح كالذم يقتصر دكر كما أنو جيب أ
القاضي فيو على إثباتو كبُت الصلح الذم كاف أيخذ شكل اٟتكم االتفاقي حيث يتفق ا٠تصماف 

الصلح كال يعلناف ذلك أماـ  القاضي بل ديضياف سواي يف الدعول كيعدؿ كل منهما فيما بينهما على 
 طلباتو حىت تتبلئم مع ىذا الصلح الذم مت بينهما دكف علم القاضي .

ابم طريقة من طرؽ اإلثبات فيجوز أف يكوف إبقرار ا١تتحاكمُت أماـ كيتم اثبات الصلح 
يف الشهر العقارم حيث ىذا رىُت ك إبشهار موثق الدعول . أ تنظر ماـ احملكمة اليتالنيابة العامة أك أ

كجيب على ا١تتحاكمُت  جراء قانوانن .إبطمئاف اٞتهة ا١تختصة بصدكر قرار إثبات الصلح ٦تن ديلك اإل
ثبات الصلح، حيث أف الدعول اٞتنائية ٘تر بعدة مراحل ، فهي تبدأ ٔترحلة أف يتقدموا بطلب إ

 مرحلة احملاكمة، مث مرحلة التفيذ؛ق االبتدائي، مث التحقيق النهائي أم الضبط القضائي، مث التحقي
 لذلك جيب طلب اثبات الصلح يف ا١تراحل الثبلث األكىل .

 -الصلح يف القضاء الفلسطيٍت :
                                                           

ُ   ،َّٓص، ٓد.ط، ج، وسيط يف شرح القانوف ادلدين العبد الرزاؽ السنهورم . 
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 الدكلة مرافق من أساسيان  ك ىامان  مرفقان  اليـو يشكل أنو إال سنو حداثة رغم الفلسطيٍت القضاء
 كترسيخ القانوف تطبيق يف الرئيسية كظيفتو إىل ابإلضافة الدكلة سيادة مظاىر من مظهران  كىو ،اٟتديثة
 . الناس بُت للعدؿ

 كتوفَت العدؿ إشاعة يف األساسية أمهيتو كتفعيل القضاء دكر تعزيز من بد ال كافمن ىنا  
 الذم األمر وعلي ا١تعركضة ابلنزاعات الفصل يف القضاء دكر خبلؿ من اجملتمع ألفراد كاألماف األمن
- القضائية ابلتسوية تتعلق جديدة كأحكاـ قواعد نصوصو يف أكجد كاليت اإلجراءات قوانُت يف ٕتسد

 . -الصلح

 قبل هبا يعمل كاف اليت السابقة القوانُت تضمنتها أف يسبق مل أحكاـ ىيكىذه األحكاـ 
 ك اسلو اتفاؽ قبل أم -ُ ـََُِ لسنة ِ رقم كالتجارية ا١تدنية احملاكمات أصوؿ قانوف دخوؿ

 .النفاذ حيز - الفلسطينة الوطنية السلطة ٣تئ

 ىذا كيلعب ، فيها الصلح جيوز اليت الدعاكل يف ا٠تصـو بُت التوفيق يتوىل الذم فالقاضي
 من الرغم على ا١تنظومة ىذه ركائز أحد يعد إذ الفلسطينية القضائية ا١تنظومة يف ىاما دكرا القاضي

 كإدارية لوجستية ألسباب ذلك كيعود ، اللحظة ىذه حىت الفلسطينية احملاكم يف دكره تفعيل عدـ
 بينهم، اٟتاصل النزاع كحل القضائية التسوية إىل ا٠تصـو توجيو يف القاضي ىذا نشاط كيًتكز ْتتة،

                                                           

ُ  رئيس اللجنة التنفيذية ١تنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطبلع على قانوف أصوؿ احملاكمات
، كعلى أصوؿ ُّٕٗة ا١تعموؿ بو يف ٤تافظات الضفة الغربية، كعلى أصوؿ احملكمة العليا لسن ُِٓٗلسنة  ِْاٟتقوقية رقم 

كتعديبلتو، كعلى قانوف  ُّٖٗ، كعلى أصوؿ احملاكمات اٟتقوقية لسنة ُّٕٗدعاكل العبلمات التجارية يف احملكمة العليا لسنة 
كتعديبلتو، كعلى  َُْٗ، كعلى أصوؿ احملاكمات لدل ٤تاكم الصلح لسنة ُّٖٗلسنة  ُْأصوؿ احملاكمات اٟتقوقية رقم 

، كعلى أصوؿ احملاكمات اٟتقوقية العثماين، ا١تعموؿ هبا يف ٤تافظات غزة، ُْٕٗلسنة  ْٓلصلح رقم قانوف صبلحية ٤تاكم ا
 على القانوف ىذا أحكاـ تسرم ميبلدية. َََِ/ٗ/ِٖكبعد إقرار اجمللس التشريعي ١تشركع القانوف يف جلستو ا١تنعقدة بتاريخ 

النصوص  -كيستثٌت من ذلك: أ .فلسطُت يف النظامية احملاكم أماـ يةكالتجار  ا١تدنية كالطعوف كالدفوع كالطلبات الدعاكل كافة
النصوص ا١تعدلة للمواعيد مىت كاف ا١تيعاد قد  -ا١تعدلة لبلختصاص مىت كاف اتريخ العمل هبا بعد إقفاؿ ابب ا١ترافعة يف الدعول. ب

إىل ما صدر من أحكاـ قبل اتريخ العمل هبا مىت  النصوص ا١تنظمة لطرؽ الطعن ابلنسبة  -بدأ سراينو قبل بدء اتريخ العمل هبا. ج
كل إجراء مت صحيحان يف ظل قانوف معموؿ بو يبقى صحيحان ما مل   -ِكانت ىذه النصوص ملغية أك منشئة لطريق من تلك الطرؽ. 

اتريخ العمل ال جيرم ما يستحدث يف مواعيد السقوط أك غَتىا من مواعيد اإلجراءات إال من  -ّينص القانوف على خبلؼ ذلك. 
 ابلقانوف الذم استحدثها.
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 فرصة ا٠تصـو إعطاء أك ٢تا حل إىل للوصوؿ الدعول على ا١تبكرة السيطرة على يعمل ابلتايل كىو
 موضوع يف يتدخل أف لو ليس ىنا قاضيلفا مثبل، كالتحكيم عاتاالنز  ٟتل البديلة طرؽابل ٟتلها

 موضوع حوؿ تسوية إىل الوصوؿ كىو الرئيس دكره لعب على يساعده الذم ابلقدر إال الدعول
 أجازت كقد ، احملكمة إىل هبا التقدـ جيوز ا٠تصـو هبا يدعي اليت ا١تطالب كوف من كللتأكد الدعول

 القضاة أحد انتداب ََُِ لسنة الفلسطيٍت كالتجارية ا١تدنية احملاكمات أصوؿ قانوف من ٖٔ ا١تادة
 .ا١تختصة احملكمة مقر يف جلساتو يعقد أف على كنصت ا١تهمة ٢تذه كالبداية الصلح ٤تاكم يف

فالقضاء الفلسطيٍت ىو ا١تخوؿ فقط يف إقرار حكم التحكيم كتنفيذه؛ كلذلك كاف التصديق 
 لتحكيم ٔتثابة مبدأ قرره القضاء الفلسطيٍت إلمكاف تنفيذ حكم التحكيم، فقررت ٤تكمةحكم اعلى 

العدؿ العليا الفلسطينية يف أحد مبادئها أف "قرار التحكيم ا١تصدؽ عليو من احملكمة ا١تختصة كاجب 
 .ُالنفاذ. كعلى رئيس االجراء تنفيذ منطوقو" 

اء التصديق لتنفيذ حكم التحكيم يف التشريع كعلى الرغم من النص على ضركرة القياـ إبجر 
الفلسطيٍت؛ ألنو يعترب ٔتثابة أمر التنفيذ ابلنسبة ٟتكم التحكيم، إال أف ا١تشرع الفلسطيٍت كما يبدك 

 شبو بُت التصديق على عقد الصلح كالتصديق على حكم التحكيم .

يف تنفيذ  ا١تختص الزمان قاضي لمر التنفيذ الصادر من اكرأينا أنو ٤تل نظر؛ ألنو كإف كاف أ
نو خيتلف عن التصديق على عقد الصلح، فبينما يلتقي التصديق على عقد حكم التحكيم، إال أ

مامها، مع األمر ابلتنفيذ الذم يصدره القاضي ا١تختص ابحملكمة الصلح من احملكمة اليت مت الصلح أ
مر صورة كاحدة من صور كإصدار األتاهبا، فيو أف كبلن من التصديق اليت أكدع حكم التحكيم يف قلم ك

اٟتماية القضائية، كىي اٟتماية الوالئية اليت دينحها قضاء الدكلة لتكملة القصور القانوين لدل 
مر ابلتنفيذ، ناؾ اختبلؼ جوىرم بُت التصدم كاألف ى، إال أِا١تخاطبُت ابلقواعد القانونية 
ىل كرقة رٝتية، كلكن يظل ٞتوىر ة عرفية إلصلح حيوؿ احملضر من كرقفتصديق احملكمة على ٤تضر ا

 طراؼ العقد .ه الورقة مضمونو الذم يعتمد على إرادة أىذ
                                                           

ُ   ـ، ٣تموعة ٥تتارة من مبادئ ٤تكمة العدؿ ُٗٗٗ/ِ/ُٔـ، جلسة ُٖٗٗ/٤َِْتكمة العدؿ العليا الفلسطينية، قرار رقم
 . ُٓ، صََِٔـ، للمحامي : انظم عويضة، بدكف دار نشر، غزة، ََِٓ-ُٓٗٗسطينية، لالعليا الف

ِ  ُُٕابق، صبراىيم، مرجع سإعلي سامل . 
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فإذا فرضنا أف ٤تضر الصلح الذم مت أماـ احملكمة قد خبل من التصديق، فإف مضمونو ال يتغَت، كل 
اؼ اللجوء ما يف األمر أف عقد الصلح لن يدخل ضمن السندات التنفيذية، كلكن يظل ألحد األطر 

إىل قضاء الدكلة الجبار ا١تتعاقد اآلخر على التنفيذ . أما األمر ابلتنفيذ الذم يصدره القاضي 
ا١تختص فإف لو مغزل أبعد يف كونو عبلمة على قابلية اٟتكم للتنفيذ اٞتربم، فاألمر ابلتنفيذ قد يؤثر 

 .  ُ يف مضموف العمل كجوىره، كيتجلى ذلك يف حالة رفض إصدار ىذا األمر 

كنرل عدـ ضركرة اشًتاط ا١تشرع الفلسطيٍت لوجوب التصديق على عقد الصلح من احملكمة 
ا١تختصة أصبل بنظر النزاع لتنفيذ عقد الصلح، ألف التصديق كإف كاف الزمان يف حكم التحكيم إال أنو 

إىل امكانية  غَت مربر ابلنسبة لعقد الصلح، كما أف حكم التحكيم يتمتع ابٟتجية أكالن، ابإلضافة
 .ِاستئناؼ حكم التحكيم كفق التشريع الفلسطيٍت اثنيا، كمن مث تتحقق الرقابة القضائية ا١تنشودة 

 -جراءات الصلح بُت اخلصـو  يف القضاء الفلسطيٍت :إ

جراءات الصلح بُت إف دكر القاضي يف لقانونية يف عملية الصلح أييت اآلجراءات اعندما تتم اإل
 -١تا يلي: ضاء الفلسطيٍت كفقان ا٠تصـو  يف الق

 -:احملكمة رئيسأواًل:تسجيل الدعوى لدى  

تسجل الدعول لدل رئيس احملكمة فيحيل الدعول كمرفقاهتا إىل القاضي ا١تختص خبلؿ ثبلثة أايـ 
(  من قانوف أصوؿ احملاكمات ٗٔمن اتريخ إيداع الدعوم بناء على طلب أحد ا٠تصـو ،) ا١تادة 

 ؛عندما نص على إحالة ملف الدعول بناء على طلب أحد ا٠تصـو ََُِة لسنة ا١تدنية كالتجاري
 -ذلك أف ا٠تصم عادة آخر ما يلجأ إليو ىو الصلح كيلجأ إليو ا١تدعي عادة ألسباب منها:

 .إذا رأل أف طوؿ أمد الدعول كنتيجتها قد تلحق بو خسارة . -ُ
 يف دعواه.ألف الصلح ال حيقق عادة كل ما يطمح إليو ا٠تصم   -.ِ

  

                                                           

ُ  ُُٖبراىيم، مرجع سابق صإعلي سامل . 
ِ  ُُٗبراىيم، مرجع سابق صإعلي سامل . 



 

114 
 

 -:اثنياً :التوفيق بُت اخلصـو

بعد حضور ا٠تصـو أمامو التوفيق بينهم إل٘تاـ عملية التسوية ٔتا يعمل على ُيتوىل قاضي التسوية  
إهناء ملف القضية كليا أك جزئيان ، كعلى الرغم من ضركرة عدـ تدخل قاضي التسوية يف موضوع 

املة بتفاصيلو حىت يستطيع أف يقرب كجهات نظر ا٠تصـو إىل النزاع ، إال أنو يفًتض بو الدراية الك
ٖتقيق الصلح بُت  فيعمل علىحل يستطيع من خبللو الوصوؿ إىل التسوية كإهناء ملف الدعول، 

ٔتا يؤدم إىل إهناء ملف القضية ، كالوصوؿ إىل صلح  أك جزئيان  طريف ا٠تصومة ابلسرعة ا١تمكنة كليان 
١تا جاء ٔتحضر ا١تصاٟتة ا١توقع أماـ قاضي التسوية،  لتنفيذ كفقان ديكن أحد فرقاء الدعول من ا

من اتريخ  كيتوجب على قاضي التسوية إ٧تاز مهمتو يف ٖتقيق الصلح بُت ا٠تصـو خبلؿ ستُت يومان 
 .إحالة ملف الدعول إليو إال إذا كافق ا٠تصـو على ٘تديد ىذه ا١تدة 

 -:اثلثاً:تصرؼ قاضي التسوية مبلف الدعوى

ي التسوية كبعد حضور ا٠تصـو أمامو يتوجب عليو ٤تاكلة التوفيق بُت ا٠تصـو للوصوؿ إىل إهناء قاض 
 -وفقا دلا يلي:كبعد ىذه احملاكلة ال ٗترج نتائج جلسات ا١تصاٟتة عن ثبلث  أك جزئيان  القضية كليان 

 الصلح الكلي. -ٔ

وف ٢تذا احملضر قوة السند كيك القاضيكيف ىذه اٟتالة حيرر ٤تضر يوقع ا٠تصـو عليو كيصدقو  
التنفيذم كخيضع ىذا السند من حيث تسليم نسخو للخصـو أك إذا ما كقع فيو خطأ مادم أك كاف 
ْتاجة إىل التفسَت إىل ما خيضع لو اٟتكم، إذ قد يتم ٖترير ىذا السند على مسودة يعًتيها الشطب 

كالتغيَت ال يعيب ىذه ا١تسودة   كالتغيَت حىت اٟتصوؿ على نسخة أصلية منها،كإف مثل ىذا الشطب
كوهنا ال تعدك أف تكوف ٣ترد مسودة ، كيتوجب كذلك أف يكوف السند موقعا كمصدقا من قاضي 

                                                           

ُ  ا١تدنية احملاكمات أصوؿ قانوف من (ٖٔ) حسب مادةقاضي التسوية ىو القاضي ا١تخوؿ إبجراءات الصلح بُت ا٠تصـو 
 ٤تاكم يف ينتدب أف األعلى القضاء جمللس جيوز -الصلح  فيها جيوز اليت الدعاكل يف ا٠تصـو بُت التوفيق ََُِ لسنة كالتجارية

 : كالبداية الصلح
 فيها. الصلح جيوز اليت الدعاكل يف ا٠تصـو بُت التوفيق يتوىل قاض (ِ)
 ا١تختصة. احملكمة مقر يف جلساتو ا١تنتدب القاضي يعقد (ّ)
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 ََُِمن قانوف أصوؿ احملاكمات ا١تدنية كالتجارية لسنة ُ( ّٕ )التسوية كفقا ١تا نصت عليو ا١تادة
 شأنو يف ذلك شأف اٟتكم .

 الصلح اجلزئي. -ٕ

لدعول للوصوؿ إىل حل جزئي كذلك بتحقيق ا١تصاٟتة بُت ا٠تصـو يف بعض ايف  قاضيالقد ينجح 
ا١تطالب كاإلخفاؽ يف بعضها اآلخر، عندىا يسرم على ما مت التصاحل عليو كما لو كاف الصلح قد مت 

اذا مل يتوصل اىل على كامل القضية كلكن ذلك ال يعٍت أف حياؿ ملف القضية إىل احملكمة ا١تختصة 
قاضي من السَت يف الدعول كيف ذات الوقت ال ال٘تت فيو ا١تصاٟتة اٞتزئية، كذلك حىت يتمكن  ؽاتفا

 .كمةاحملقاضي أم إجحاؼ ْتق ا٠تصـو أماـ الجيوز أف ترتب اإلجراءات اليت ٘تت أماـ 

 عدـ التوصل إىل ادلصاحلة. -ٖ

و كىو قاضي ا١توضوع فقد كيف حاؿ عدـ توصل القاضي اىل التسوية حييل الدعول اىل قاضي اعلى من
جعل ا١تشرع الفلسطيٍت عدـ حضور أحد ا٠تصـو اٞتلسة ا١تعينة أماـ قاضي التسوية أك عدـ رغبة 

إلحالة القضية إىل قاضي ا١توضوع ٔتا يعٍت إخفاؽ قاضي التسوية يف  أحد ا٠تصـو يف التسوية سببان 
عدـ إطالة أمد التقاضي، إال أننا التوصل إىل صلح ، كرٔتا كاف قصد ا١تشرع من النص على ذلك ىو 

نرل أف ذلك قد يكوف من خبلؿ تعديل ىذا النص كذلك إبعطاء ا٠تصـو فرصة أخرل خبلؿ مدة 
معينة ال تتجاكز عشرة أايـ للوصوؿ إىل الصلح يف حاؿ تغيب أحدىم أك عدـ رغبتو يف الصلح كإف 

 أخفق قاضي التسوية بعدىا أحاؿ القضية إىل قاضي ا١توضوع.

ف سند ا١تصاٟتة ىذا قد نشأ بناء على اتفاؽ ا٠تصـو نتيجة للدكر الذم لعبو قاضي أد ك٧ت
التسوية للوصوؿ إىل ىذا اٟتل كقد أجابت ٤تكمة النقض الفلسطينية على ىذا التساؤؿ إذ استقر 
اجتهادىا على عدـ جواز الطعن ابألحكاـ الصادرة بناء على اتفاؽ ا٠تصـو ، كعلى الرغم من دكر 

التسوية يف تقريب كجهات نظر ا٠تصـو لتوصيلهم إىل حل للنزاع بطريق ا١تصاٟتة إال أف سند قاضي 

                                                           

ُ   يوما من اتريخ احالة ملف الدعول إليو، إال إذا كافق على "ينجز القاضي مهمتو خبلؿ فًتة أقصاىا ستوف  ّٕتنص مادة
 ا٠تصـو على ٘تديدىا، فإذا ٘تت التسوية جزئيا أك كليا حيرر ٤تضر يوقعوف عليو كيصدقو القاضي كيكوف لو قوة السند التنفيذم.
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ا١تصاٟتة ما ىو إال اتفاؽ بُت ا٠تصـو على حل النزاع الدائر بينهما بطريق الًتاضي، كيكوف لذلك 
 ُغَت قابل للطعن فيو.

لتبليغ عند النص على ىذه إضافة لذلك فإف ا١تشرع يف ا١تادة سالفة الذكر مل يراعي قواعد ا
ا١تادة إذ كاف يفًتض اب١تشرع النص على تبليغ ا٠تصـو خبلؿ ثبلثة أايـ بضركرة اٟتضور إىل قاضي 

شريطة أف ال تتجاكز ىذه ا١تدة عشرة أايـ،  التسوية يف ا١توعد الذم يراه قاضي التسوية ضركراين 
١تادة على ىذا النحو األمر الذم يفًتض يف كضع ىذه ا كابلتايل فقد أخفق ا١تشرع الفلسطيٍت كثَتان 

لنصوص معو إعادة النظر فيها مرة أخرل كالعمل على تعديلها ٔتا يتفق كالغاية اليت كضعت ألجلها ا
من قانوف أصوؿ احملاكمات ا١تدنية  َٕلذلك نرل شطب ا١تادة  ؛الناظمة لعمل قاضي التسوية

 -لتكوف كفقا ١تا يلي: إىل فقرتُت ٗٔكتعديل ا١تادة  ََُِكالتجارية لسنة 

 .حييل قلم احملكمة ملف الدعول إىل القاضي ا١تنتدب خبلؿ ثبلثة أايـ من إيداع البلئحة اٞتوابية.ُ"

.يقـو قاضي التسوية بتحديد جلسة التسوية لتبليغها إىل ا٠تصـو شريطة أف ال يتجاكز موعدىا ِ
 عشرة أايـ من اتريخ إحالة ا١تلف إىل قاضي التسوية."

ة من ذلك ىو انسجاـ ىذا النص مع الغاية الرئيسية اليت ألجلها انتدب قاضي التسوية كىي كالعرب 
حل النزاع بطريقة ا١تصاٟتة كدكف إطالة أمد التقاضي، لذلك نرل أف تعديل ىذا النص كفقا ١تا ذكر 

 أعبله حيقق ىذه الغاية على أكمل كجو.

 حجية التحكيم الودي :ادلطلب الثالث
يستمد قوتو التنفيذية من أحكاـ القانوف ، ك طا١تا مت التوصل إىل فض النزاع  قضائيان  التحكيم عمبلن 

ْتكم خيتم ذلك النزاع كدينع عرضو على ٤تكمة أخرل من جديد طا١تا أنو صدر كفق أحكاـ القانوف 
.فيعترب اٟتكم الصادر عن احملكمُت حجية األمر ا١تقضي بو ك يعامل معاملة اٟتكم الصادر عن 

كعليو فاٟتكم القضائي  ؛بل األطراؼقزمة كقابلة للتنفيذ تلقائيان من لطة القضائية كىذه األحكاـ ملالس
نو ال جيوز السعي إىل إلغاء العمل أكاألصل  ،ا١ترـب حيمل يف ذاتو قرينة الصحةكحكم التحكيم 

                                                           

ُ   ،ة كالتجارية الفلسطيٍت، ، يف ضوء قانوف أصوؿ احملاكمات ا١تدنيقانونية يف القضاء الفلسطيٍت أْتاثأ. فؤاد ا٠تطيب
 مارس. ِٗـ، ََُِ، لسنة ِرقم
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برز أمن  يعد القضائي أك إبطالو أك ا١تناقشة يف صحة اٟتكم الذم صدر بدعول بطبلف أصلية ، كىذا
اآلاثر ا١تًتتبة على حجية األمر ا١تقضي بو ،كما أف اٟتكم ملـز للمحكمة اليت صدر عنها كملـز 

 لكافة احملاكم األخرل .

 يًتتب كحكمو احملكم فمهمة التحكيم عملية يف مشًتؾ كاحد عمل كالقاضي احملكم فعمل
 جراءاتإ فكأ ،قضائية طبيعة ذات كمُتاحمل قرارات تعترب كعليو القضائي اٟتكم يف اآلاثر نفس عليها

 خوضلل ٣تاالن  ليس كىنا موراأل بعض يف تطابقها ال كانت فكإ القضاة جراءاتإ مع تتماثل لتحكيما
 . فيو

 تصديقو بعد التحكيمي القرار أكد أف ُ الفلسطيٍت التحكيم قانوف يف الفلسطيٍت فا١تشرع
 ا١تختصة احملكمة من تصديقو بعد التحكيم لقرار ئيقضا عمل ذلك اعتبار على ا١تختصة احملكمة من

 تلك يف ا١تتبعة لؤلصوؿ كفقان  احملكمة من صادر قرار أك حكم أم فيو ينفذ اليت ابلصورة تنفيذه كيتم
 . الدكلة أك احملكمة

 يف للتحكيم العامة الشريعة كتعترب سبق فيما عنها تكلمنا اليت العدلية األحكاـ ٣تلة كجاءت
 حيث ابلتحكيم خاصة ما مسألة حوؿ الفلسطيٍت التحكيم قانوف يف صريح نص ودكج عدـ حاؿ

 داخل يف الذين األىايل ٚتيع حق يف جراءاإل الـز القضاء حكم أف كما" (ُْٖٖ)  ا١تادة نصت
 ا٠تصوص كيف حكمهم من حق يف ا١تذكور الوجو على جراءاإل الـز احملكمُت حكم كذلك قضائهم

 حكم بعد احملكمُت حكم قبوؿ عن االمتناع الطرفُت من كاحد ألم ليس فلذلك ؛بو حكموا الذم
 موافقان  كاف ففإ القاضي على احملكم حكم عرض ذاكإ. ِ" ا١تشركعة لؤلصوؿ موافقان  حكمان  احملكمُت
 أحكاـ ٖتوز"  ا١تصرم التحكيم قانوف من( ٓٓ) ا١تادة نصت ككما ،أيضان  نقضو الكإ صدؽ لؤلصوؿ
 األحكاـ ١تراعاة النفاذ كاجبة كتكوف ا١تقضي األمر حجية القانوف ٢تذا طبقان  الصادرة احملكمُت
 ّ" القانوف ىذا يف عليها ا١تنصوص

                                                           

ُ -  ٣ُٖٖٔتلة األحكاـ العدلية 
ِ - نفس ا١توضع٣تلة األحكاـ العدلية ، مرجع سابق ، . 
ّ - لعاـ  ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستَت ، جامعة النجاح ، حجية قرارات احملكمُت احمللية ،ليث عبدهللا زيد الكيبلين

 .ُٖص ،َُِِ
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 ا٠تاص الفلسطيٍت القانوف يف يوجد مل أمران  استعصى ذاإ غزة قطاع يف احملامُت نقيب أفاد كما
 فًتة بُت غزة قطاع عاشو ١تا نظران  ا١تصرية ابلقوانُت األخذ القاضي أك للمحكم حيق أنو ابلتحكيم

 ىذه تزاؿ ال كاليت غزة قطاع على ا١تصرية القوانُت كفرض ا١تصرية دارةاإل ٖتت كالستينيات ا٠تمسينيات
 ـَََِ عاـ قوانينو بداية كسن بو العمل بدأ الذم الفلسطيٍت القانوف ٟتداثة نظران  هبا يؤًخد القوانُت

١تعاٞتة الكثَت  قوانُت من جديد ىو ما سن من ، زالت كال هبا فلسطُت ٘تر اليت السياسية كالظركؼ
 مور ا٠تاصة ابلشعب الفلسطيٍت .من األ

 -: احلجية ىية ما

 أخرل مرة يطرح أف ينبغي ال فيو الفصل مث كمن القاضي على عرضو سبق " ىو ما ابٟتجية يقصد
 الإ جديد من فيو ليفصل أخرل ٤تكمة أماـ أك اٟتكم أصدرت اليت احملكمة نفس أماـ للنقاش
 . ُالشرعي"  القانوف حددىا اليت كا١تواعيد ابلطرؽ

 ٘تنع ا٠تصوص على حجيان  حكمان  صدكر أم القضاة قبل من بو ا١تقضي األمر حجية كتعترب
 ألحد جيوز فبل ٥تتصة ٤تكمة من صدر قد اٟتكم كاف فكإ جديد من بينهم فيها النزاع طرح من

 لكن نفسها تلقاء من بو تقضي أف احملكمة على كيكوف ،جديدة بدعوة ا٠تصومة جيدد أف ا٠تصـو
 أك ابلنقض كاف ذاإ قانوانن  ا١تقررة ابلطرؽ اٟتكم يف الطعن من وع٘تن ال بو ا١تقضي األمر حجية

   .ِ االستئناؼ
 ال قرينة متضمنان  اٟتكم يعترب ٔتقتضاىا الذم اٟتكم هبا يتمتع عامة صفة " أهنا ابٟتجية أيضان  كيقصد

 حيث من بعينو اٟتق ىو بو قضى ما فكأ ،جراءاتوإ حيث من صحيحة صور ونأ على العكس تقبل
 .ّ" ا١توضوع
 أحد رفع خبلؿ من خرلأ ٤تكمة كأ احملكمة صدرتوأ الذم اٟتكم ١تضموف كصف اٟتجية فيلحق
 أك اٞتدؿ يقبل كال ،٣تدد ْتث دكف هبا التسليم كجب أخرل مرة فيها الفصل مت اليت الدعوة ا٠تصـو

                                                           

ُ - دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص  حجية قرارات احملكمُت احمللية ،ليث عبدهللا زيد الكيبلين ،ُٖ . 
ِ -  ، ـ  َََِ،  ِّٔ، بَتكت ، ص ِ، ج ِ، ط الوسيط بشرع القانوف ادلدين اجلديدعبد الرازؽ أٛتد السنبورم 
ّ -  ادلواد ادلدنية والتجارية وتنفيذىا وفقا للقانوف التحكيم حجية أحكاـ التحكيم يف ، حساـ الدين ٤تمود زكراي

 ـ .ََِٗ، جامعة الدكؿ العربية ، معهد البحوث كالدراسات العربية ِّرسالة ماجستَت ، ص  ،الفلسطيٍت
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 الطعن ٦تكنان  كاف كلو حىت ؛صدكره ٔتجرد اٟتكم يكتسبها اليت اٟتجية ىذه نقض ىلإ هتدؼ حجج
  .ُالتحكيمية  ك القضائية االحكاـ كافة على اٟتجية ىذه كتبسيط فيو

 أنفسهم ا٠تصـو ذات بُت قائم بنزاع تتعلق اليت ىي ـواحملك الشيء قوة ٖتوز اليت كاألحكاـ
 القاضي قرار على يشتمل ألنو ؛اٟتكم ١تنطوؽ اٟتجية يف العربة أف كاألصل ،صفاهتم تتغَت أف دكف

 فيو حق كتؤكد النزاع احملكمة فيو ٖتسم اليت ابٟتكم النهائي اٞتزء ىو":كا١تنطوؽ ،ابلنزاع يفصل الذم
  .ِ" ا٠تصـو
 -: احملكمُت لقرارت احلجية ثبوت

 مستمدان  ابلنزاع للفصل قضائيان  عمبلن  يعد احملكمُت من الصادر التحكيم ف قرارأ فيو شك الذم ال
 من ذفإ ،النزاع فض ىلإ التوصل ىي التحكيم من الغاية أف ٔتا القانوف أحكاـ من التنفيذية قوتو

 تثبت ىنا كمن ؛النزاع ذلك ينهي ْتكم النزاع ٔتوضوع تقضي األحواؿ ٚتيع يف التقاضي أعماؿ
 . مستعجلة كقتية ٖتكيم قرارات أك عادية ٖتكيم قرارات نتكا سواء احملكمُت لقرارات اٟتجية

 أنو األردين القانوف ىنا كنذكر كا١تصرم كاألردين الفلسطيٍت بُت خاصة التشريعات اختلفت
 تلك يف الغربية الضفة كأيضا ا١تصرم القانوف ٖتت الزمن من فًتة يف عاش غزة قطاع فأ أسلفنا كما
 . ا٢تامشية األردنية ا١تملكة من هبا ا١تعمولة قوانينها كاستمدت نيةاألرد ةاإلدار  ٖتت كانت الفًتة

 ذىب الفلسطيٍت فا١تشرع ،العادم للحجية التحكيمي القرار فيو يكتسب الذم ىو فاحملكم
 أف كا١تصرم األردين أما ا١تختصة احملكمة من تصديقو بعد التحكيمي القرار على اٟتجية طفاءإ ىلإ

  . ّ صدكره ٟتظة من يةاٟتج حيوز التحكيم قرار
 -:القانوين احلجية أساس

 حجية ٖتوز هنافإ ؛عليو ا١تدعى كأيضان  القضائية اٟتماية ا١تدعي منح القضاء أماـ الدعول رفع مت ذاإ
 ىيئة أك احملكمة أماـ سواء احًتامو اٞتميع فعلى ٖتكيمي كأ قضائي القرار كاف سواء بو ا١تقضي مراأل

 كتعترب ،قبو٢تا عدـ تعُت أخرل مرة فيها فصل اليت الدعول نفس ا٠تصـو أحد رفع ذاإ ْتيث احملكمُت
 ، القضاء حكم كبُت بينها التقارب أكجو أقول من كىي التحكيم حكم بو يتميز ما أىم من اٟتجية

                                                           

ُ  نفس ا١توضع٤تمود حساـ الدين ، رسالة ماجستَت ، مرجع سابق ،  . 
ِ  ٔٔٔعبد الرازؽ السنبورم ، مرجع سابق ، ص 
ّ  ِٕص  ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، حجية قرارات احملكمُت احمللية ،ليث عبدهللا زيد الكيبلين . 
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 ا١تنازعات ٟتل الصادر اٟتكم يعلنها كالذم بو ا١تقضي القانوين ساسهاأ كأ اٟتجية مفهـو ففإ كعليو
 عنواف ىي اٟتجية ىذه ابعتبار جديد مقضاهتا من ديكن ال قررت اليت كاٟتقوؽ ا١تثبتة الوقائع أف تعٍت

 ال أخرل انحية كمن ، لصاٟتو الصادر ابلقرار أك ابٟتكم يتمسك أف النزاع لطرؼ فيكوف ، للحقيقة
 قرارات تكتسب كال ،ُ أخرل قضائية جهة أم على جديد من بو ا١تقضي النزاع طرح لو حيق

 اٟتجية ىذه تكتسب ال أهنا كما ،التحكيم اتفاؽ من ا٠تصـو بُت بو فضت فيما حجيتها التحكيم
 الإ حقيقتو يف ليس التنفيذ أمر فأل ؛التنفيذية القوة عطائهاإ على دكره يقتصر الذم التنفيذ أمر من

 .ِ بو ا١تقضي ابلشيء حجية أبم التحكيم لقرارات ديت ال إداراين  عمبلن 
 كمصدرىا ،بو ا١تقضي للشيء ابلنسبة حجيتها كبُت التحكيم قرارات بُت التفريق ناعلي كىنا

 مع يتعارض كاف ذاإ الإ التحكيم قرار يتنفذ الذم القضاء كدكر قضائيان  عمبلن  ابعتباره التحكيم حكم
 . البلد يف ا١تتبع النظاـ مقتضيات

 عليو يطعن مل ما الكافة مواجهة يف بو االحتجاج يف مطلقة ثبوتية قوة القاضي " فحكم
 كتوافرت الدكلة قاضي عن صادر نوأل ؛العادية الطعن بطرؽ عليو الطعن نتيجة يبطل أك ابلتزكير
 ." مطلقة اثبات قوة القضائي فاٟتكم كابلتايل رٝتيان  ٤ترران  اعتباره شركط

 الفصل صبلحية ا٠تاص االتفاؽ يف أعطي عادم شخص من صادر فهو احملكم حكم أما" 
 القضائي القرار طابع الصادر القرار على أضفى كقد القانوف نظمها كشركط قواعد يطبق فهو النزاع يف

 .ّ" للحجية ا١تكتسب
  

                                                           

ُ   ص ِ، جد.ط،  الوسيط يف شرط القانوف ادلدين ،الدكتور عبد الرازؽ الشهورم ،ُْٖ . 
ِ  ِٖص  مرجع سابق ،، دراسة مقارنة ،  حجية قرارات احملكمُت احمللية ،ليث عبدهللا زيد الكيبلين . 

ّ  ، ص ِ، ط التحكيم يف ادلواد ادلدنية والتجارية والوطنية والدوليةنبيل اٝتاعيل عمر ،ّّٗ. 
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 التحكيم الودي الدويل:ادلبحث الثالث
 أنو قدًن حديث، منذ خلق هللا سبحانو ك تعاىل بحثاليف بداية  تسلفأكما التحكيم ..... 

لفض ا١تنازعات بينو كبُت  ، فهو أقدـ الوسائل اليت ابتكرىا اإلنسافا ىذايومن ىلإاإلنساف فهو مستمر 
برضامها لفصل  ا٠تصمُت حكمان  اذٗتكذلك إب ؛، كتطورت حىت كصلت إىل ما ىي عليو اآلفأقرانو

ذا كاف بُت األفراد أك اٞتماعات أك الدكؿ اليت ىي إا٠تصومة بينهما كإهناء ا٠تبلفات ابلًتاضي 
لو ىف عصران  كبَتان   ىذا ا١تبحث أال ك ىو التحكيم الدكىل الدائم الذم جيد ٛتاسان  موضوع ْتثنا يف

 ضمن أحكاـ القانوف الدكيل العاـالراىن ىف نطاؽ التحكيم الدكىل التجارل أك التحكيم الدكىل العاـ 
ُ الدكؿ ، الذل يتعلق ٔتنازعات اٟتدكد كمثالو ٖتكيم اٟتدكد بُت مصر كإسرائيل بشأف طااب ك بعض

البحرين ٓتصوص بعض اٞتزر يف ا٠تليج كذلك، التحكيم الدكىل الذل يكوف قطر ك العربية بُت 
من أنسب الوسائل السلمية لتسوية  التحكيم يعترب حاليان مطالبات اقتصادية أك مالية معينة، ك موضوعو 

كيم بدؿ اٟتركب تحىذا النوع من ا١تنازعات الدكلية اليت ٖتمي ا١تصاحل العامة للدكلة عن طريق ال
تكلم فيو يف ىذا أا٠تراب ك الدمار للدكؿ كشعوهبا كىذا ما سوؼ  إاللب ٕت ال يتكسفك الدماء ال

  : من خالؿ ىذه ادلطالب الثالث ا١تبحث

 اللجوء للتحكيم الدويل :ادلطلب األوؿ
 :التحكيم الدويل ةماىي

ٟتة كفض ا١تنازعات ابلطرؽ السليمة ىل التحكيم الدكيل يف ا١تاضي كاٟتاضر يقـو على ا١تصاإاللجوء 
ألنو يضمن للطرفُت حل النزاع بسرعة أكرب كبتكاليف أقل  ؛من خبلؿ القرارات التحكمية بُت الدكؿ

كبَتان من ال ا٠تراب للدكؿ ، فهو يشغل حيزان  إا٠تصومة اليت ما تسبب كال ٕتلب  عن حاالت بعيدان 
أساسيان كمهمان ككصفو كسيلة ٟتل النزاع تقـو ّتانب  نو يلعب دكران أل ؛ىتمامات الباحثُت كالدارسُتإ

صل بُت القضاء كالصلح كمع تطور التحكيم أصبح اليـو ظاىرة من ظواىر عصران اٟتديث يف ٣تاؿ الف
خر تتبلءـ مع مقتضيات العصر حيث أصبح اٞتميع اليـو يطالب آا١تنازعات كعدالة من نوع 

                                                           

ُ  القانوف الدكيل العاـ ىو توفر امكانيات للوصوؿ ايل القواعد الواجب تطبيقاىا علي نزاع معُت اك اطفاء مشركعية علي قضية
، اتمر القاضي ، ٤تاضر يف كلية دار الدعوة ك العلـو االنسانية ، مساؽ القانوف  ذل ما، االستاأك تقرير عدـ شرعية أك شرعية فع

 .ّ، ص  ُـ ، طََُِ/ ََِٗفلسطُت ، غزة ،  اٞتامعة اإلسبلمية، الدكيل العاـ ،
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دكلية كخاصة بُت الشراكات العا١تية فأصبح منصوص عليو ابلتحكيم من افراد كدكؿ فألزمو الصفة ال
ابلعقود كا١تعاىدات اليت تدير هبا أموا٢تا كالشركات كاستثماراهتا عرب قارات العامل يف الوقت نفسو 
الذم خيفف فيو العبء على كاىل القضاء كخاصة الدكيل ٔتا حيققو من عدالة راقية تتوفر فيو الكثَت 

ك أصبح  ،ف كاف ٤تليان أك دكليان إىا يف احملاكم كالقضاء التقليدم اليت نفتقد من اٞتوانب االجيابية
نازعُت تذا مت االتفاؽ بُت ا١تإذية شأنو شأف األحكاـ القضائية التحكيم الدكيل يتمتع ابلقوة التنفي

 .عليو

م اختيارىم " ىو تسوية ا١تنازعات الناشئة بُت الدكؿ ا١تعنية بواسطة قضاة يت يقصد ابلتحكيم الدويل
على أساس معرفتهم بقواعد القانوف الدكيل كقدرهتم على الفصل يف النزاع ا١تعركض أمامهم من خبلؿ 
أعماؿ قواعد العدكؿ كاإلنصاؼ كتنفيذ أحكاـ القانوف الدكيل كاالتفاقات ا١تربمة بُت أطراؼ النزاع 

ويقصد  .     ُفصل يف النزاع " بشرط قبوؿ أطراؼ النزاع ابلتحكيم كاختيارىم ابحملكمُت ا١تعنيُت لل
، كىو كسيلة قانونية اتفاقية خاصة ٟتل حكيم ىو نظاـ بديل للقضاء الرٝتي" الت أيضًا ابلتحكيم ىو

ط ، فاختيار ىذا الطريق ال النزاعات اليت تنشب بُت األطراؼ ا١تتعاقدة يف ا١تواد ا١تدنية كالتجارية فق
 كإهناءفاؽ ا١تسبق كتابة على رغبتهم يف اللجوء للتحكيم رادة حرة سليمة تتضمن االتإب الإيكوف 

كقد يكوف االتفاؽ على التحكيم ضمنيان  ،حكاموألمنازعاهتم بواسطة ىذا النوع من القضاء كفقان 
 .ِحُت يقبل األطراؼ االلتزاـ بشركط عقد منوذجي كيكوف ىذا النموذج متضمنان شرط التحكيم " 

 -أنواع التحكيم الدويل :

ف ىذا ال ينفي أف أساس التحكيم ىو كاحد تبعان للزاكية اليت ينظر إتعدد التحكيم كأنواعو فرغم ابل
أك ٖتكيم  ذا كاف ٖتكيم كطٍتإن حيث طبيعتو أم التحكيم كنطاقو كم ،منها ٟتل النزاع بُت األطراؼ
مية لزاإيث ينقسم التحكيم الدكيل من حيث تكلم يف ىذا ا١تبحث حأدكيل الذم ٓتصوصو سوؼ 

 . جبارمإٖتكيم -ِ  . ٖتكيم اختيارم-ُ:  ُ ىلإليو إاللجوء 

                                                           

ُ  ، ص  ٗٓ، العدد  ٣ِٗتلد  ـ،ََِِ ، اجمللة العربية للدراسات االمنية والتدريبأٛتد عبد اٟتميد عشعوش ،ٖٖ. 
ِ  ،ـ ُْٗٗلسنة  ِٕحكيم ا١تصرم رقم تدراسة مقارنة بُت قانوف ال ،التحكيم التجاري الدويلاالستاذ كـر دمحم زيداف النجار

 .ٕ، صُـ ، دار الفكر اٞتامعي االسكندرية، طََِٖلسنة  ٗكقانوف االجراءات ا١تدنية كاالدراية اٞتزائرم رقم 
ُ ِّص ١ترجع السابق،ا. 
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فهو يقـو على مبدأ الرضا بُت ا١تتخاصمُت يف حاؿ االتفاؽ على  -: أما التحكيم االختياري
األصل فذف إىل القضاء أك التحكيم ، إفيكوف إما اللجوء  ،التحكيم لعدـ نشوب النزاع بُت األطراؼ

ال إكيعد التحكيم ىنا طريق استثنائي  ،كأف ا١ترجع ٟتل النزاعات ىو القضاء يف التحكيم ىو اختيارم
منها  أف ىناؾ حاالت ٕترب فيها الشراكات الدكلية فتشكل بعض الدكؿ ٤تاكم ٖتكيم خاصة فيكوف

كىذا النظاـ موجود أيضان يف مصر من عاـ  ،ذا كانت على مستول الدكؿإاحمللي كيكوف منها الدكيل 
كىل كالذم انوف التحكيم ا١تصرم يف فقرتو األف كذلك من خبلؿ ا١تادة الرابعة من قاآلكحىت  ـُٔٔٗ

يم الذم يتفق عليو طرفا النزاع ىل التحكإا القانوف "ينصرؼ لفظ التحكيم يف حكم ىذ :جاء فيها
 جراءات التحكيم ٔتقتضى اتفاؽ الطرفُت ، منظمة أكإرة سواء كانت اٞتهة اليت تتوىل رادهتما اٟتإب

  .ِ مركز دائم للتحكيم ، أك مل يكن كذلك

ىل التحكيم عند نشوء إتفاقية على كجوب اللجوء كىو عندما تنص اإل -: أما التحكيم االجباري
فهنا يف ىذه  ،طراؼ كمطالبُت ابلتحكيمليها األإأحكاـ ىذه االتفاقية كالذم ينضم نزاع يتعلق بتطبيق 
 . ّب نص االتفاقية سىل التحكيم حإل ىل القضاء بإلجوء طراؼ ا١تتنازعة الاٟتالة ال جيوز لؤل

  -مهية التحكيم الدويل :أ

 ا١تنازعات ٟتل الطرؽ أنسب يعترب - منها الدكلية كخاصة التجارية ا١تعامبلت ىف كالسيما عامة بصفة
 من كالتخلص كالسهولة ابلبساطة تتسم ا١تعامبلت ىذه طبيعة أف ىف تتمثل ،-الدكيل الطابع ذات

 السلع بعض ألف ؛أيضان  كالسرية بل اإلجراءات ىف كاليسر كالثقة السرعة كتستوجب الشكليات
 كالتزييف التقليد عمليات تتجنب ال حىت مكوانهتا على التجارية ا١تنظمات تتكتم التجارية كا٠تدمات
 منذ توفيقكال الوساطة ٤تاكالت يستوجب ما كىو ، ٢تا ملكيتها على حفاظا حقها من كىذا ١تنتجاهتا
 كجوىرل ىاـ أمر ابعتبارىا التجارية ا١تعامبلت ىف ا١تنازعات ىذه ١تثل السريع للحسم كصوالن  البداية

 النظر كجهات تقريب ك٤تاكلة الطرفُت ٕتمع الىت كا١تودة التعامل خصوصية على حفاظان  للطرفُت
 ا١تاؿ رأس دكراف كحجم ا١تادية للتكلفة ابلنسبة جدا مؤثرا يكوف الوقت عنصر كألف ؛ا١تتبادؿ ابلتفاىم

                                                           

ِ ِْص ١ترجع السابق،ا. 
ّ  ، د.ط، ، التحكيم الدويل وأمهية تفعيلو من قبل ادلنظمات االقليمية يف منازعات احلدوددكتور مسعد عبد الرٛتن زيداف 

 .ٖٗص
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 ا١تأموؿ الربح زايدة أك ا١تتوقعة ا٠تسارة حجم كتقليل ابلصلح كا٠تصومة ا٠تبلؼ تفاقم تفادل مث كمن
 يبلزمو عيب من يعاين القضاء أف أحد على خيفى فبل ، كنةما١ت ابلسرعة للخبلؼ السريع ابٟتسم
 القضااي كحل النزاعات فصل يف الشديد طءالب كىي منها يعاين اليت العيوب أشد من كىو دائمان 

 يفصل أف القضاء على ا١تيسور غَت من فأصبح القاضي على ا١تعركضة القضااي تراكم عن ينتج كالذم
 بطء إىل يؤدم ٦تا ؛سنوات عدة إىل غالبا تصل مدة بعد إال لو ا١تقدمة الدعاكل يف قصَت كقت يف

 من يناؿ أف كبعد دكره جاء إذا إال فيو يفصل ال الذم القضاء إىل اللجوء طريق عن النزاع يف الفصل
 ال قد بطيئة عدالة فهي العدالة القضاء حقق لو كحىت ،األطراؼ مصلحة مع يتفق ال ما التأجيبلت

 السرعة ففإ لذلك ؛الظلم من نوع ىو البطيء كالعدؿ ، طويلة مدة بعد إال اٟتق صاحب إليها يصل
 مدة ٖتدد ما عادة كمواثيقو كلوائحو التحكيم فقوانُت ،جيابياتوإ أىم من تعترب التحكيم هبا يتميز اليت

 . قراره إصدار عند احملكم يتجاكزىا أال جيب

 :التحكيم شليزات

 معُت قانوف بتطبيق التقيد بعدـ لككذ ؛ابلنفقات كاالقتصاد كا١تركنة ا١تنازعات يف الفصل سرعة -    
 على سيتم كاليت تطبيقو سيتم الذم القانوف على تفاؽاال اإلمكاف من نوأ حيث معينة جراءاتإ أك

 دكؿ كجود أك ٥تتلفة دكؿ من أطراؼ كجود حاؿ يف ا١تشاكل حيل كىذا النزاع يف الفصل أساسة
 قانوف يفرض كال تطبيقو سيتم الذم القانوف اختيار يتم حيث النزاع يف كأطراؼ أجنبية كمنظمات

 . ابلنزاع للفصل معينة دكلة

 على يشًتط ال التحكيم فأ ٔتا النزاع موضوع يف متخصصة ٔتجاالت خرباء عن كماٟت صدكر -
 تتطلب ا٠تبلفات كبعض ،القضاء يف اٟتاؿ ىو كما ابلقانوف شهادة على حائز يكوف فأ احملكم
 . هبا للفصل معينة ٔتجاالت خرباء

 من اختيارىا يتم التحكيم ىيئة اعضاء فإ حيث ؛الصلح طريق عن ا٠تبلفات ٟتل أكرب فرص كجود-
 حل إىل الن و كص النزاع أطراؼ بُت النظر كجهات تقريب حياكلوف الغالب يف فأهنم النزاع أطراؼ قبل

 . الطرفُت يرضي توافقي
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 تعلن أف ما اليت التجارية األسرار إفشاء عدـ للطرفُت حيفظ ٦تا ؛السرية يكفل بشكل ا٠تبلؼ تناكؿ-
  . السلعة كجودة الفكرية ا١تلكية يف حقوقهم على خطران  ذلك يشكل كقد إال

 .النزاع أطراؼ بُت تنشأ قد اليت النزاعات كل يف ليوإ العودة عدـ حيث من القضاء أعباء ٗتفيف-

 الذم األمر ، النزاع يف ابلفصل سيقوموف الذين األشخاص اختيار حرية لؤلطراؼ التحكيم يتيح-
 اليت التحكيمية احملكمة ابختيار فسهمأن األطراؼ يقـو حيث ألحكامهم االطمئناف ىلإ سيؤدم
 قد ما رغم العبلقات تلك استمرار كبَت حد إىل يضمن كىذا بينهم، ينشأ قد نزاع أم يف تفصل

 .  سرايهنا فًتة خبلؿ كمشاكل خبلفات من يعًتضها

 موضوع يف متخصصان  أك ملمان  يكوف ما غالبان  فاحملكم ،ا٠تصـو بُت ا١تنازعات فض يف احملكم خربة-
 الذم احملكم يف تفهمان  يولوف فا٠تصـو.  النزاع حل على كقدرتو خربتو ْتكم اختياره كيتم النزاع

 احملكم، قرار كاف مهما منهم كإقتناع بينهم النزاع حل على كقدرتو كنزاىتو خربتو ْتكم كذلك ؛اختاركه
 كتعاكف تعامل من اصمُتا١تتخ بُت العبلقة استمرار إىل يؤدم بدكره كذلك قراره تنفيذ إىل يدفعهم ما

 عن دييزه ك٦تيز خاص طابع لو التحكيم أبف القوؿ ديكن ا١تنطلق ىذا كمن بينهما النزاع انتهاء بعد حىت
 . العادم القضاء

 هبم حدا ما التجارم كخاصة الدكيل التحكيم أبمهية األطراؼ قناعة إىل أدت ا١تزااي ىذه كل  
 ا١تصرفية القضااي يف التحكيم ذلك يف ٔتا قتصاديةكاإل جتماعيةاال للتطورات ١تواكبتو ؛إليو اللجوء إىل

 التعامل أساسيات من اٟتاضر الوقت يف التجارم التحكيم يػعد كٔتوجبو ،البحرم كالتأمُت كا١تالية
 أك التمييز لرقابة خيضع ال احملكم حكم أف كما ،كاالستقبللية اٟتياد كجود بشرط الدكيل التجارم
 لو جيوز ال الذم اٟتكم على النزاع يف ابلفصل أصبلن  ا١تختص القاضي ٔتصادقة يكتفي إذ التدقيق
 العاـ النظاـ خيالف ما كجود عدـ من التأكد على فقط دكره كيقتصر ،اٟتكم موضوع يف التدخل
 .ُا١تنفذ  األمر حجية كجيوز للتنفيذ قاببل اٟتكم يصبح أف ا١تصادقة تلك على كيًتتب

                                                           

ُ  ،ـ ُْٗٗلسنة  ِٕحكيم ا١تصرم رقم تدراسة مقارنة بُت قانوف ال ،التحكيم التجاري الدويلاالستاذ كـر دمحم زيداف النجار
( ، د ٤تمود ِّ، ص ُـ ، دار الفكر اٞتامعي االسكندرية، طََِٖلسنة  ٗنوف االجراءات ا١تدنية كاالدراية اٞتزائرم رقم كقا

 . ٗـ ، ص ََِٕ، ٥ّتتار اٛتد بريرم ، التحكيم التجارم الدكيل ، جامعة القاىرة ، الناشر دار النهضة العربية ، ط 
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 العربية وء للتحكيم السًتداد األرضاللج :ادلطلب الثاين
 ىمأ أحد ،تعرضت أمتنا العربية لبعض قضااي التحكيم الدكيل السًتداد تلك األراضي العربية احملتلة

 اليت القانونية األسانيد كإسرائيل الذم يتضمن مصر بُت طااب بصدد التحكيم منازعيت القضااي تلك
  العاـ من الفًتة خبلؿ إسرائيل احتلتو الذم ِ راشالرش أـ مثلث ابستعادة ا١تطالبة ١تصر تبيح

ُّْٖٗ،احملتلة السورية اٞتوالف ىضبة مساحة يعادؿ ما مساحتو تبلغ كالذم - ُٕٓٗ العاـ كحىت 
الكربل  حنيش جزيرة ابحتبلؿ إريًتاي حيث قياـك أريًتاي  اليمن بُت حنيش ك جزر –كنصف  مرة

 يف الثانية ا١تادة أحكاـ خاصة العاـ الدكيل القانوف أحكاـ نتهاؾاب ػ االستقبلؿ حديثة دكلة بعد كىي
 كمنع السلمية ابلطرؽ ا١تنازعات تسوية بضركرة الدم تنص " ا١تتحدة األمم ميثاؽ من ّك ِ فقرتيها
 الكربل حنيش جزيػػرة ابحتبلؿ قيامها يف االنتهاؾ ىذا ٘تثل كقد ،هبا" التهديػد أك القوة إىل اللجوء
 كهبدؼ سيادهتا، يف هناأ بزعم ،ُٓٗٗ/  ُِ/  ُٓ يف ا١تسلحة القوة استخداـ طريق عن ُاليمنيػة
 بقاء من ابلرغم الدكيل التحكيم إىل اللجوء على ذلك بعد - إريًتاي - كموافقتها اليمن مع نزاع افتعاؿ

                                                           

ِ  عند حدكد مصر الشرقية كتتمثل رؤكسو يف رفح مشاال كأـ الرشراش ػ كطااب جنواب مثلث أـ الرشراش ىو مثلث حػدكدم يقع
ٔتا يزيد علي مساحة ىضبة اٞتوالف السورية احملتلة ٔترة كنصف ا١ترة، كيتمثل ىذا ا١تثلث  ِكم   ََُٓكمساحتو تصل إىل حوايل 

اثل مع مثلث حبليب عند حدكد مصر اٞتنوبية نتيجة اختبلؼ حدكد مصر الشرقية اإلدارية عن حدكدىا الدكلية، يف كضع يتم
الشرقية. كقد حاكلت إسرائيل استبلب ىذا ا١تثلث ا١تصرم اٟتدكدم احملتل كذلك ابفتعاؿ منازعة قانونية بصدد طااب الواقعة عند 

اف ا١تفاكض هناية خط اٟتدكد اإلدارية جنواب لتجعل منها آخر نقطة ٟتدكد مصر الشرقية جنواب عوضا عن أـ الرشراش. بيد 
ا١تصػػرم فطن ٢تذه اٟتيلة ا١تفتعلة، فعمد إىل جعل النزاع نزاعا على سيادة ال نزاع على حدكد، األمر الذم يسمح لو مستقببل 

ا١تطالبة ابسًتداد مثلث أـ الرشراش اٟتدكدم احملتل. 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9

%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7) ص ٖ، ساعة َُِٕ/ُ/ُ، بتاريخ. 
ّ دار ا٢تدل، عكا،  ، ّْ، صُج ،ِ، طكارثة فلسطُت مذكرات عبد هللا التل قائد معركة القدس، عبد هللا التل

 ـ.َُٗٗفلسطُت، 
1  جزر حنيش ىي ٣تموعة من اٞتزر تقع يف البحر األٛتر. معظمهم يتبع الليمن كمنها حنيش الكربل تتبع ؿ اليمن قبل

كانت تطالب أريًتاي ّتزيرة حنيش الكربل . بعد ٤تاكمة طويلة مع ٤تكمة دكلية مت منح ا١تلكية الكاملة لليمن   ُٗٗٗ-ُٖٗٗ
زر احمليطية إىل اٞتنوب الغريب من اٞتزيرة الكبَتة. كيكبيداي، ا١توسوعة اٟترة، على أكرب اٞتزر يف حُت حصلت أريًتاي على اٞت

(
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%AD%D9%86%

D9%8A%D8%B4  مساءن . ٕ، الساعة َُِٕ/ٗ/ُٕ( بتاريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
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الدكلِت ك  كيمالتح إجراءات بدء بعد حىت الصغرل ٞتزيرة حنيش احتبل٢تا ك٤تاكلة اٞتزيرة، على قواهتا
 احملتل ا١تصرم الرشراش أـ مثلث الستبلب منها كمحاكلة طااب، بشأف إسرائيل افتعلتو الذم النزاع 
 يف أثرىا ٢تا فكاف ا١تنازعة ، يف ا١ترافعة ابب فتح إعادة أثناء التحكيم ٞتنة إىل اليمٍت الدفاع فلجأ

 ٤تاكلتهما يف سرائيلإ ها ك فشللصاٟت صدر الذم التحكيم حكم ٔتوجب حنيش جزر اليمن استعادة
 الرشراش أـ مثلث الستبلب إسرائيلية تدليسية كمحاكلة ُِِٖٗ  عاـ"  طااب"  منازعة افتعاؿ

 فنجح ا١تفتعلة ، ا١تنازعة عليو تنطل مل الذم ا١تصرم ا١تفاكض كذكاء فطنة نتيجة . احملتل ا١تصرم
 فتح يف أيضا ٧تح كإمنا فحسب، لصاٟتو طااب ٖتكيم حكم على اٟتصوؿ يف ليس ا١تصرم ا١تفاكض

 .ّ صر١ت األـ الرشراش أـ مثلث الستعادة مصراعيو على الباب

  :ادلصرية الرشراش أـ لقرية إسرائيل احتالؿ: أوالً 

خبلؿ نكبة حرب فلسطُت عاـ  ـُْٗٗ/  ّ/  ٗ يف ا١تصرية الرشراش أـ قرية إسرائيل احتلت
الشريف رأسها القدس  البقية الباقية من فلسطُت كعلىحتلت ا ُ ـُٕٔٗ يونيو بنكسةك  ُْٖٗ

 مواجهة يفك  ِ ـُّٕٗ أكتػوبر حػرب ك خبلؿ ىضبة اٞتوالف السورم ػكسيناء حىت قناة السويس ك 
                                                           

ِ عقبة بُت سلسلة جباؿ كىضاب طااب الشرقية من )طااب ىي مدينة مصرية تتبع ٤تافظة جنوب سيناء كتقع على رأس خليج ال
فداف تقريبان، كتبعد  ٖ.َٖٓنسمة، كتبلغ مساحتها  َََّجهة، كمياه خليج العقبة من جهة أخرل. يبلغ تعداد سكاف ا١تدينة 

 ْيشرؼ على حدكد كم مشاالن. ٘تثل ا١تدينة قيمة اترخيية كاسًتاتيجية كبَتة ١توقعها ا١تتميز الذم   َِْعن مدينة شـر الشيخ ٨تو 
كم شرقان، كتقع يف مواجهة اٟتدكد  ٕ دكؿ ىي مصر، السعودية، األردف، إسرائيل، حيث تبعد عن ميناء إيبلت اإلسرائيلي ٨تو 

السعودية يف إتاه مباشر لقاعدة تبوؾ العسكرية، كتعد آخر النقاط العمرانية ا١تصرية على خليج العقبة يف مقابلة ا١تيناء البحرم 
لؤلردف كىو ميناء العقبة ، كيكيبيداي ا١توسوعة اٟترة ، الوحيد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9
%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7 ص.ٖساعة  ،َُِٕ/ُ/ُ، بتاريخ 

ّ  ا١تستشار حسن أٛتد عمر ، خبَت يف القانوف الدكيل ، ٤تاـ لدل الدستورية العليا كالنقض كاإلدارية العليا ، التحكيم الدكيل
من "طااب" إىل "حنيش" بُت االفتعاؿ كالتضليل ، دراسة سياية قانونية ،مقدمة للمؤ٘تر الثالث للتجمع الوطٍت لدعم خيار ا١تقاكمة ، 

 .ِس ، صََُِت ، فرباير ،بَتك 
ُ  ،بيت ا١تقدس للتوزيع كالنشر، راـ هللا، ُـ، طُّٗٗ-ُٕٔٗ، االستيطاف الصهيوين يف القدسدمحم رشيد عناب ،

 ـ.ََُِ
ِ  اٞتامعة االسبلمية، فلسطُت سات الفلسطينية ،اىاين اٞتزار ، استاد يف كلية دار الدعوة ك العلـو االنسانية ، مساؽ الدر- 

 .َُِ، ص  ُـ ط َََََُُِ، ََُِ غزة،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
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أف ىذا األمر لن يطوؿ  يعلم ا١تصرم ا١تناضل بػأف: غَتىم قبل اإلسرائيليُت ليعلم  الغطرسة اإلسرائيليػة،
 على يقض لػم ـُّٕٗ حػرب يف أنو ذلك إسرائيػل؛ على كقاسيان  سريعان  صرما١ت الرد فجاء ،طويبلن 

 أسطورة على الوقت ذات يف قضى أيضا كإمنا فحسب، يقهر ال الذم اإلسرائيلي اٞتيش أسطورة
 اٟتقوؽ ٛتاية منو قصد كطنيان  مصراين  أف القرار بشن اٟترب قراران  بذلك كاشفان  ؛ّخط ابرليف عقدة

 ذاتو ا١تندب بػاب إغبلؽ مت إذ ـُّٕٗ حرب يف تصحيحو مت ما كىو احملتػل ا١تصرم بللًتا ا١تصريػة
   . ابرليف خط كتدمَت السويس قناة عبور معركة أثناء أشده على ا١تصرم االستعداد كاف كلكن
 ما كالقانوين السياسي الدىاء بواسطة ٖتقق فأ أرادت أهنا بيد الدرس، إسرائيل كعت كقد ىذا

 العاـ يف مصر كبُت بينها السبلـ معاىدة إبراـ فكاف العسكرية، أسطورهتا بواسطة قيقوٖت عن عجزت
 ا٠تامسة ا١تادة من ِ الفقرة من األكىل اٞتملة التدليس بطريق لتدس ـ كحوؿ مائدة ا١تفاكضاتُٕٗٗ

 الدكلية يةا١تائ ا١تمرات من العقبة كخليج تَتاف مضيق فأ الطرفاف يعترب: " على تنص كاليت ا١تعاىدة من
 اٞتملة تلك أبف متناسية. " اٞتوم العبور أك ا١تبلحة ٟترية إيقاؼ أك عائق دكف الدكؿ لكافة ا١تفتوحػة

 ا١تادة ذات من ُ الفقرة كأبف انحية، من الدكيل القانوف أحكاـ من سند بغَت كضعت قد التدليسية
 فحسب، السابق ابلتدليس لإسرائي تكتف السويس كمل قناة عبور يف اٟتق منحها على نصت عندما
 منازعة افتعاؿ يف ا١تتمثل اآلخر التدليس إىل ػ كالسياسي القانوين الدىاء على اعتمادان  ػ عمدت كلكنها
 إىل ستسعى الذم ػ الدكيل التحكيم من االفتعاؿ ىذا طريق عن تظفر علها"  طااب"  بصدد قانونية
 فيضحى احملتل، ا١تصرم الرشراش أـ ١تثلث بلهبااست أكيد إلػى عمليػػػػان  يؤدل حكم على ػ تضليلو

 ك٧تح أمرىا انكشف فقد ىذا كمع فحسب، كاقعيا كاف فأ بعد قانونيان  العقبة خليج على كجودىا
 ا١تصرم الرشراش أـ مثلث الستعادة مصراعيو على الباب كفتح أعقاهبا على ردىا يف ا١تصرم ا١تفاكض

 ٤تاكلػة ىو ـُِٖٗ عاـ طااب من االنسحاب يف ا١تماطلة كراء من إسرائيل أىداؼ أف منك  ،احملتل
 بشكل ليتشكل حدكدم نزاع ٓتلق كذلك الرشراش، أـ على استيبلئها لتحصُت حو٢تا نزاع خلق

                                                           

ّ   خط برليف ىو مانع مائي صناعي بعد انة السويس عليو زيت يشتعل ابستمرار ، فبل ديكن عبوره أك السباحة فيو أك القفز"
حصنان مدفوانص ابألرض مقاـك لقصف ّٓـ يوجد فيو َِـ كعلى ضفتو الشرقية سد ترايب ارتفاعو ََِفوقو كيبلغ عرضو 

ا١تدافع كٖتيط هبذا ا٠تط حقوؿ ألغاـ كاسعة كأسبلؾ كثيفة كمرابط دابابت للدفاع عنو، كتوجد منصات لصواريخ الطائرات ك 
مضادة للطائرات على امتداد ىذا ا٠تط كلذلك كانت اسرائيل مطمئنة لعدـ قدرة ا١تصريُت من اخًتاؽ ىذا اٟتاجز . الدكتور 

 .ُُّ، صُ، جٖ، طفلسطُت التاريخ ادلصورطارؽ السويداف ، 
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 أراضيها يف ْتقػها الحقان  ا١تطالبػة من مصر حيـر ٦تا الشرقية، مصر ٟتدكد كحد طابػا رفػح خط هنائػي
 .ُ ا٠تط ىذا شرؽ
 -:ريًتاي وإ اليمن بُت حنيش منازعة اختالؽ من إسرائيل ؼأىدا: اثنياً 

 ملف لفتح ٘تهيدان  ؛القانونية كاثئقها إعداد يف بدأت قد مصر أف ٢تػا تبُت فأ بعد إسرائيل تعمدت
 ضمن ػ كاريًتيػا اليػمن بُت حنيش نزاع افتعاؿ إىل إسرائيل تعمدت احملتػل الرشراش أـ مثلث استعادة

 ريًتمإ ديٍت نزاع لقٗتيف استعادة طااب ٦تا جعل اسرائيل  مصر لتعطيل منها ٤تاكلة يف أخرل افتعاالت
 إىل يتحوؿ أف يف غضاضة كال مسيحي، إسبلمي نزاع إىل أك فريقي،إ عربػػػػي نزاع إىل يتحوؿ فأ ديكن

 بُت دكلػػي ٖتكيم افتػعاؿك  عربية عربية حىت أك عربية، دينية أك كالشعب، اٟتكومة بُت دينية دينية مشكلة
 البحرية الدكلية اٟتدكد حد على كإمنا حنيش، جزر على منهما أم سيادة على ال ريًتيػػاكإ اليػمن

 ٧تح قد فيكوف اٟتدكد، تلك ٖتديد صبلحية الدكلية التحكيم ٤تكمة دينحا أف إىل هبما يؤدم بينهما،
 يف منها النيل يف ا١تصرم اكضا١تف ٧تح فأ بعد يبارل، ال الذم اليهودم الذكاء أسطورة استعادة يف

 طػرؽ فأ على للربىنة قضائية سابقة ػ صدكره حاؿ يف اٟتكم من إسرائيل ك تستمد .طااب منازعة
 فتستفيد األمػػور، حقائػق عن ٗتتػلف بنتائػج تؤيت أف ديكن التحكيػم ٤تكمػػػػة أمػاـ كالتضليل االحتيػاؿ

 أم بشأف دكليػة ٖتكيػم ٤تكمة إىل االحتكاـ من ػ لحتف فإ ػ ا١تصرم ا١تفاكض هتديد ٤تاكلة يف منها
 ديكن مصَته أف بزعم ػ احملتل ا١تصرم الرشراش أـ مثلث استعادة مصر ٔتطلب يتعلق ػ مستقبلي نزاع

 إلسرائيل ٖتقػق فأ ديكن الشرعية غَت الطػرؽ تلك فأ طا١تػا! حنيش نزاع حكم نتائػج مصَت يكوف فأ
 مػن إسرائيل تنسحب أف مقتضاه من توفيقي ْتل القبوؿ على ػ ٧تحت فإ ػ مث من كلتجربه أطماعها،

، كإيبلت الرشراش أـ منطقة عن إلسرائيػل مصػر تتنازؿ أف مقابػل يف ا١تذكػور ا١تثلث مساحة معظػم
 أف يف اإلسرائيلي ا١تفاكض ينجح يومها التحكيم، من بدالن  التوفيق ٔتبدأ ا١تصرم ا١تفاكض قبل ما إذاك 

 ٧تح ك مل ا١تصرم ا١تفاكض ك لكن سبق ٔتا ابلقبوؿ كالفلسطينيُت كاللبنانيُت السوريُت فاكضُتا١ت جيرب

                                                           

ُ  ا١تستشار حسن أٛتد عمر ، خبَت يف القانوف الدكيل ، ٤تاـ لدل الدستورية العليا كالنقض كاإلدارية العليا ، التحكيم الدكيل
ية قانونية ،مقدمة للمؤ٘تر الثالث للتجمع الوطٍت لدعم خيار ا١تقاكمة سمن "طااب" إىل "حنيش" بُت االفتعاؿ كالتضليل ، دراسة سيا

 .ُٔس ، صََُِ، فرباير ، ، بَتكت
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، فكانت إتفاقية السبلـ ا١تصرية راضي العربيةاضيو احملتلة كٚتيع األعادة أر يف إ حقوقو عن يتنازؿ
 .ُ سرائيلةاإل

  

                                                           

ُ  طااب " ك " حنيش " يف كوهنما منازعتُت مفتعلتُت حركتا لتحقيق أىداؼ استعمارية إسرائيلية يف الدرجة األكيل. فإسرائيل "
احتلت طابػا كرفضت االنسحاب منها إال بعد إرغاـ ا١تفاكض ا١تصػرم على طلب إحالة النزاع إىل التحكيم الدكيل، بغرض سيئ ػ 
يف نفسها ػ ىو ٤تاكلتها اعتبار حكم التحكيم دليبل ٢تا يفضي إىل أكيد استبلب مثلث أـ الرشراش ا١تصرم احملتل، بيد اف 
ا١تفاكض ا١تصرم ػ كحرصا منػو على استكماؿ انسحاب إسرائيل من سيناء كقتذاؾ ػ رفض التوفيػق، كقبػل ابلتحكيم، ك٧تح يف 

 نزاع على سيادة، فافشل ٥تططها. كإسرائيل أيضا أكحت إىل اريًتاي احتبلؿ جزيرة حنيش ٖتويػل النزاع من نزاع على حدكد إىل
الكربل اليمنية، كرفضت اريًتاي االنسحاب منها إال بعد إرغاـ اليمن على طلب عرض النزاع على التحكيم الدكيل ػ منتهكة مبدأ 

٨تو ما سبق بيانو ػ لغرض سيئ يف نفس إسرائيل، ىو حل ا١تنازعات ابلطرؽ السلمية يف شق كمتفقة معو يف شق آخر على 
السيطرة على حنيش يف مرحلة أكىل، ك٤تاكلة تدكيل مضيق ابب ا١تندب يف مرحلة اثنية، لذلك حرصت على تنبيو اٞتانب االريتػرم 

إىل اٟتدكد أيضا يف  على ضركرة ضماف اف ال يقتصر موضوع التحكيم على مسالة النزاع على السيادة فحسب كإمنا يتعُت اف ديتد
ٖتقيقو يف منازعة طااب ، ا١تستشار حسن أٛتد عمر ، خبَت يف القانوف الدكيل ، ٤تاـ لدل الدستورية العليا كالنقض كاإلدارية العليا 

وطٍت ، التحكيم الدكيل من "طااب" إىل "حنيش" بُت االفتعاؿ كالتضليل ، دراسة سياية قانونية ،مقدمة للمؤ٘تر الثالث للتجمع ال
 .ِٔس ، صََُِلدعم خيار ا١تقاكمة ، بَتكت ، فرباير ،
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 م الدويلسرائيلية الستعادة طااب ضمن التحكيمعاىدة السالـ ادلصرية اإل

 ذاهتا اإلسرائيلية فا٠ترائط خبلؼ، ٤تل عليها مصر سيادة تكن مل مصرية أرض ىي حيث من طااب
 كافة مثل ذلك يف مثلها ػ ا١تصرية األرض من جزءان  طااب من جاعلة تصدر كانت ـُِٖٗ العاـ قبل

 جديدة أبخرل رائطا٠ت تزكير إىل إسرائيل عمدت ـُِٖٗ العاـ كبعد ػ العامل بقاع يف الدكلية ا٠ترائط
 عمد القددية فقد ا٠تػرائط التداكؿ من كسحبت عليها تسيطر اليت األرض يف تقع طااب جعلت

 الثانية ا١تادة كنص تفاقان إ – اٟترجة الفًتة ٖتديد على اإلصرار إىل طااب منازعة يف ا١تصرم ا١تفاكض
 كىو ،ُ اٟتدكد بشأف سرائيليةاإل ا١تصرية السبلـ معاىدة من كإسرائيل مصر بُت ابٟتدكد ا١تتعلقة
 على الربيطاين نتدابإلا فتػرة كىي - ا١تعاىدة تلك يف اإلسرائيلي ا١تفاكض كضعو الذم النص

 ٖتكيم مشارطة يف كقتذاؾ قائمان  كاف الذم اٟتدكد خط بشأف ،ِ – ُْٖٗ ػ ُِِٗ - فلسطُت
 نتيجة طااب على سيادتو يف حقو عضيا  التحكيم يف يكلفو أف كاد النجاح ىذا أف بيد طااب، منازعة

 .اإلسرائيلي اليهودم الدفاع فريق استمرأىا اليت كالتضليل ا٠تداع أساليب

 يف ا١تصرم ا١تفاكض كقت يستغرقو مؤقتان  ضياعان  سيكوف كاف الضياع ىذا مثل فأ صحيح       
 اليت كا٠تداع الغش أساليب بسبب ػ عنها أسفرت اليت كالنتائج التحكيم مشارطة ببطبلف الدفع

 ال نوأ ْتسب . للمعاىدات فيينا كفاؽ أحكاـ من ىدل على كذلك ػ اإلسرائيلي ا١تفاكض مارسها
 عد كإال التقاضي إجراءات يف التضليػػل جيوز ، كال القانوف ٨تو غشان  عد كإال النزاع افتعاؿ قانوانن  جيوز
 كاف األمػر ىذا مثل ففإ فيو شك ال ٦تا كلكن عليػػها، سيادتو يسًتد مث كمن  ػ القانوف يف غشا

                                                           

ُ  ا١تعاىدة الدكلية ىي مصدر من مصادر القانوف الدكيل العاـ كا١تعاىدة الدكلية ىي اتفاؽ يرـب كتابة بُت شخصُت أك أكثر من
ذا االتفاؽ يف كثيقة كاحدة أك أشخاص القانوف الدكيل بقصد احداث ااثر قانونية كخيضع ألحكاـ القانوف الدكيل سواء ٝتي ى

أكثر كآاي كانت التسمية اليت تطلق عليو ، بشرط أف يكوف االتفاؽ بُت أشخاص القانوف الدكيل كيقصد أبشخاص القانوف الدكيل 
من ىم األشخاص الذين ديلكوف اىلية ابراـ ا١تعاىدات كىم الدكؿ ا١تنظمات الدكلية ، دكؿ الفاتكاف ، كحركات التحرر ، كغَتىم 

األشخاص الدكلية،األستاذ اتمر القاضي أستاذ القانوف الدكيل ، كلية دار الدعوة كالعلـو اإلنسانية مواثيق دكلية كحقوؽ إنساف 
 .ْـ ، صََُِ-ََِٗ،  ُغزة ، ط –مساؽ القانوف الدكيل العاـ ، فلسطُت 

ِ  ـ، منشورات عمادة البحث ُْٖٗ-ُُٕٗالشورة، صاحل علي، مدينة القدس ٖتت االحتبلؿ كاالنتداب الربيطانيُت
 ـ .ََِْالعلمي، اٞتامعة األردنية، عماف، األردف، 



 

132 
 

منازعة اٟتدكد بُت  ٖتكيم مشارطو يف ككذلك. العبلقػات كطبيعة النزاع سيكولوجية على أثره سيًتؾ
 مصر كإسرائيل ْتدكد طااب .

 الفقو تعبَت حد على"  ا١تعاىدات دستور"  أك ػ ُ ا١تعاىدات لقانوف فيينا اتفاقية حرصت
 ػ َُٖٗ/  ُ/  ِٕ يف تنفيذىا كبدأ ُٗٔٗ/  ٓ/  ِّ يف فيينا يف ٖتريرىا مت اليت ػ الدكيل القانوين
 بو تنعم كما اٟتسنة، كالنية اٟتػرة ا١توافقة مبػدأ بو يتمتػع ما على التأكيد على ديباجتها يف حرصت

 على ديباجتها يف أصرت كما  .  عا١تي اعًتاؼ من"  ا١تتعاقدين شريعة العقد أف"  قاعدة
 بوسائل تسول أف جيب الدكلية، ا١تنازعات من غَتىا مثل اب١تعاىدات، ا١تتعلقة ا١تنازعات بػأف التنويو
 . الدكيل كالقانوف العدؿ ١تبػادئ كفقا سلمية

 أحكاـ من اتفاقيتها احتوتو فيما عمدت فقد اإلصرار، كىذا اٟترص ذاؾ على منها كأكيدان  
 يًتتب ما كبياف عليها، ما دكلة موافقة صحة كشركط ركما، معاىدة صحة شركط لبياف التصدم إىل

 .بطبلهنا أحكاـ من تلك الصحة شركط ٗتلف على

 على أساسها يف مبنية كانت"  طابػا"  ٖتكيم مشارطة أف لنا تبُت ما فإذا تقدـ ما على كبناء 
 ا١تفاكض ٞتر ،" طااب"  بصدد منازعة افتعاؿ بقصد سيئة، بنية اإلسرائيلي الطرؼ مارسو سيئ سلوؾ

 كسائل أقصى ىناؾ اإلسرائيلي الطرؼ مػارس حيث الدكيل، التحكيم إىل حرة غَت إبرادة ا١تصرم
 إجراءات يف األسلوب ىذا أنكشف كقد كالتضليل، ا١تفاجأة على القائػم أبسلوبػو كالتدليس ا٠تداع

 من"  ػوفالقان ٨تو الغش"  ك"  القانوف يف الغش"  لقاعديت تطبيقات من احتواه ١تا نظران  التحكيم
 اثنيػة، انحيػة من السيئ للسلوؾ انتهاجو من ذاتػو اإلسرائيػلي ا١تفاكض اعًتافات أثبتتو ١تا ككفقا انحية،

 بصفة فيينا كفاؽ ألحكاـ كاب١تعارضة عامػة، بصفة الدكلػي القانػوف ألحكاـ اب١تخالفػة ذلك كل
 بصفتها الدكلية العدؿ كمة٤ت إلػػى يلجأ أف ا١تصػرم للمفاكض يومها حيق كاف لذلك خاصػة،

                                                           

ُ  ـ كتنص عندما تكوف ٚتيع األطراؼ يف معاىدة سابقة ىم نفس األطراؼ ُٔٗٗمعاىدة فيينا ىي معاىدة دكلية ٘تت عاـ
دكد اليت تتعارض فيها مع أحكاـ ا١تعاىدات يف معاىدة الحقة دكف أف تكوف السابقة قد انتهت كأكقفت تطبيقاهتا إال يف ح

البلحقة كذلك ضمن مصادر القانوف الدكيل العاـ كقد بذلت عدة ٣تهودات ألجل كضع قانوف إلبراـ ا١تعاىدات كتوجت ابعتماد 
ـ ، ُٖٔٗالدكلية عاـ كاتفاقية فيينا الثانية لقانوف ا١تعاىدات بُت الدكؿ كا١تنظمات  ٗٔاتفاقية فيينا لقانوف ا١تعاىدات األكىل عاـ 

األستاذ اتمر القاضي أستاذ القانوف الدكيل ، كلية دار الدعوة كالعلـو اإلنسانية مواثيق دكلية كحقوؽ إنساف مساؽ القانوف الدكيل 
 .ٓـ ، صََُِ-ََِٗ،  ُغزة ، ط –العاـ ، فلسطُت 
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 اليت النية سوء مظاىر أمامها ليربىن ػ فيينا كفاؽ أحكاـ ٔتوجب ػ"  العليا الدكلية الدستورية احملكمة"
 يف خاصػة اٟترة اإلرادة انعداـ أكيد أيضا أمامها كليتوىل القاطػع، ابلدليل اإلسرائيلي الطرؼ مارسها

 من انسحاهبا إسرائيل تتم فأ على ٟترصو اإلجراءات تلك يف اإلسرائيلػي الطرؼ مسايرة ضركرة ضوء
 دكليػة رٝتية كثيقة على اٟتصوؿ من يومها ا١تصػرم ا١تفاكض يتمكن مث كمن ا١تقررة، مواعيدىا يف سيناء
 حكم صدكر بعد حىت أك التحكيم إجراءات أثناء سواء"  طااب"  ٖتكيم مشارطة أحكاـ بطبلف تؤكد

 تلك أماـ ا١تثوؿ اإلسرائيلي ا١تفاكض رفض كلػو حىت اٟتكم، ىذا على سيحصل ككاف التحكيػػم،
 .الدكلية الدستورية احملكمة

 ديكن كاف ما ػ احملكمة أماـ مثل كإف حىت ػ اإلسرائيلي ا١تفاكض فأ أيضان  مبلحظتو ٕتدر ك٦تا
 ترتب ما أك التحكيم مشارطة ألحكاـ ا١تصرم ا١تفاكض تنفيذ بوجوب ػ احملكمة أماـ ػ يدفع فأ لو

 لو كاف ما ،" للمعاىدة ا١تلزمة القوة"  قاعدة أعماؿ كجوب ْتجة ؛التحكيم ٤تكمة حكػم مػن عليها
 ا١تفاكضة يف النية حسن مبدأم توفر يتطلب القاعدة تلك إعمػاؿ ألف نظران  ؛الدفػع ىذا ٔتثل يدفع أف

 يعلم اإلسرائيلي كا١تفاكض افقػة،ا١تو  يف ا١تصرم ا١تفاكض إرادة كحريػة اإلسرائيلػي، للمفاكض ابلنسبة
 ا١تنازعة تلك يف للتحكيم ا١تصرم ا١تفاكض جر قد كأبنو حسنة، بنية قط يوما يتحل مل أبنو غَته قبل

 . حرة إرادة بغَت ا١تفتعلة

 ريًتماإل فا١تفاكض"  حنيش"  ١تنازعة ابلنسبة أيضان  ينطبق"  طااب"  منازعة بصدد ذكرانه كما 
 ا١تفاكض كجػر ،افتعاالن "  حنيش"  منازعة افتعل ػ إسرائيلية ٔتشاركة أـ إبحياء سواء ػ سيئ كبسلوؾ

 يف اليمنية الكربل حنيش جزيػرة احتل عندمػا ذلك ككاف حرة، إرادة بغيػر الدكيل التحكيم إلػى اليمٍت
"  سلمية بوسائل الدكلية ا١تنازعات تسوية كجوب"  مبدأ أحكاـ بذلك منتهكا ـُٓٗٗ/  ُِ/  ُٓ

 ابريس تفاقيػةإ على التوقيػع على كافػق كقتما ػ آخر شق يف ػ أحكامػو لتطبيق كمستجيبان  ػ منو شق يف ػ
 ا١تفاكض من بتدليس أـ اٟترة إبرادتو ػ ريًتماإل ا١تفاكض غرض ككاف ،ـُٔٗٗ/  ٓ/  ُِ يف

" ك"  وفالقان ٨تو الغش" قاعديت استخداـ على مبنية مشركعة غَت كسائل استخداـ ػ اإلسرائيلي
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 من اليمٍت الطرؼ ْتوزة فيما التشكيك بقصد التحكيم، ٤تكمة يف إجراءات يف"  القانوف يف الغش
 .ُ حنيش جزر أرخبيل على سيادتػو تؤكد كخرائط كمستندات كاثئق

ختياري أـ اجباري: من خالؿ دراسيت لبحثي السابقة ىل التحكيم ا أحدد من دراسيتو ىنا 
انونية ٦تا أف اتفاقية السبلـ ا١توقعة بُت مصر كإسرائيل ىي اتفاقية ق ةراسدالمن خالؿ  وىذا رأيي

عليو بُت كىو الذم يتم االتفاؽ  ،جبارمعلى التحكيم اإل سرائيلأاتح للمفاكض ا١تصرم إجبار إ
كاف ذلك بوضع معاىدة خاصة ابلتحكيم لتسوية ا١تنازعات بصورة عامة ، الدكؿ قبل نشوء النزاع، أ

كعليو تنص ىذه  ؛معاىدة تتعلق ٔتوضوع معُت كمعاىدة مصر كإسرائيل تتعلق ابٟتدكدأك عند كضع 
أف  -كما بينا-ا١تعاىدة يف حالة ظهور نزاع عند تطبيقها إبحالتها اىل التحكيم الدكيل كٔتا أف 

لدكلة ملزمة ذف يف ىذه اٟتالة تكوف ا؛ إمعاىدة السبلـ معاىدة دكلية قانونية حسب القانوف الدكيل
كالدليل القانوين على ذلك ميثاؽ األمم ا١تتحدة على أف تلجأ الدكؿ  ،سرائيللتحكيم كنقصد ىنا إاب

ا١تتنازعة للتحكيم كوسيلة لتسوية منازعتهما الدكلية كما أخذت بو العديد من ا١تعاىدات الدكلية 
ألراضي ا١تصرية ا١تتعددة األطراؼ . كخاصة أنو أجرب اسرائيل للتحكيم ٦تا أدل اىل استعادة كامل ا

 . احملتلة كخاصة طااب

معاىدة كانت بُت منظمة  –معاىدة أكسلو  –سرائيلية أف معاىدة السبلـ الفلسطينية اإلوللعلم 
مم الدكيل كمل تسجل ضمن اتفاقيات األالتحرير الفلسطينية كإسرائيل مل ٗتضع ألحكاـ القانوف 

كعليو ٦تا جعل  ؛مل ٖتظى ابلطابع القانوين الدكيل ٦تا جعل ىذه ا١تعاىدة ؛ا١تتحدة كخاصة معاىدة فيينا
منذ اتفاؽ أكسلو كحىت يومنا ىذا بتطبيق ىذه االتفاقية على أرض  ـُّٗٗاسرائيل ٘تاطل منذ عاـ 

راضي الفلسطينية كالعربية ط على ىذا الكياف لبلنسحاب من األألنو ال يوجد رادع دكيل يضغ ؛الواقع
 .كجنوب لبناف احملتلة كاٞتوالف كغور األردف 

  

                                                           

ُ  ية العليا كالنقض كاإلدارية العليا ، التحكيم الدكيل ا١تستشار حسن أٛتد عمر ، خبَت يف القانوف الدكيل ، ٤تاـ لدل الدستور
من "طااب" إىل "حنيش" بُت االفتعاؿ كالتضليل ، دراسة سياية قانونية ،مقدمة للمؤ٘تر الثالث للتجمع الوطٍت لدعم خيار ا١تقاكمة ، 

 .ّٔس ، صََُِبَتكت ، فرباير ،



 

135 
 

 اللجوء للتحكيم يف جدار الفصل العنصري فلسطُت :الثالثادلطلب 
 :تعريف اجلدار 

 ا٠تط قرب الغربية الضفة يف إسرائيل تبنيو طويل جدار عن عبارة " ىو العنصرم الفصل جدار
ف ابلسكا بكثافة ا١تأىولة ا١تناطق كيف دكرايت، كطرؽ سياجات  من اٞتدار ىذا يتشكل. األخضر

 يف اٞتدار بناء بدأ. السياجات من بدال أسوار نصب مت القدس منطقة أك ا١تثلث منطقة مثل
 متعرج ٔتسار كدير كم،َِْ طولو بلغ ـََِٔ عاـ هناية كيف األقصى انتفاضة ظل يف ـََِِ
 الفلسطينية كا١تنظمات الفلسطينية الوطنية السلطة تعارض الغربية، الضفة أراضي معظم حييط حيث

 .ُ "العنصرم كالتوسع الضم جدار" بناء

 ا١تستمر، التعديل قيد ك٥تططاتو  اآلف حىت التنفيذ قيد مشركعان  اٞتدار بناء مشركع زاؿ كما
 اٞتدار طوؿ فإف ََِٔ( نيساف) إبريل َّ يف اإلسرائيلية اٟتكومة أعلنتها اليت ا٠تطة على كبناءن 

 حيث التعديبلت، من سلسلة ضمن من التعديل تعترب ا٠تطة كىذه البناء، هناية عند كم َّٕ سيبلغ
 كاليت ََِٓ فرباير َِ بتاريخ كا١تعلنة كم َٕٔ مساره طوؿ كاف السابقة اب٠تارطة كمقارنة أنو

 كم ْٖ ٔتقدار ا١تقًتح الطوؿ من زاد كقد للجدار، مقًتح سابق مسار على تعديبل أساسا كانت
 يونيو َّ يف ا١تقًتح ْتسب كم ِِٔ فكا أف بعد كم َٕٔ ا١تخطط اٞتدار طوؿ أصبح ْتيث

 .ِـ ََِْ حزيراف
 ا

 

 

 

                                                           

ُ  كيكيبيداي ، ا١توسوعة اٟترة( ،ar.wikipedia.org/wiki/بتاريخ  الغربية_الضفة_يف_اإلسرائيلي_اٞتدار )
 مساءن. ٕـ، الساعة َُِٕ/ٗ/ُٕ
ِ نفس ا١توضعمرجع سابق ، . 
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 :للجدار  القانوين لوضع

، اٞتدار شرعية بعدـ يقضي استشاراين  رأاين  ـََِْ يوليو ٗ يف ُ الدكلية العدؿ ٤تكمة أصدرت
 ةا٠تمس األكركيب ٖتاداإل دكؿ ٚتيع ضمنهم من ا١تتحدة، لؤلمم العامة اٞتمعية يف عضوان  بلدان  َُٓ

 يوليو َِ الثبلاثء مساء من متأخر كقت يف تبنيو مت الذم القرار لصاحل صوتوا حينها، كالعشرين
 عن كامتنعت كإسرائيل، كأسًتاليا ا١تتحدة الوالايت تتقدمها دكؿ ٔ عارضتو بينما. ـ ََِْ

 . دكؿ َُ التصويت

 القيمة أمهية أف غَت. إلسرائيل ـملز  غَت الدكلية ، العدؿ ٤تكمة قرار مثل العامة ، اٞتمعية كقرار     
 من ا١تزيد ٦تارسة على اٞتدار لبناء ا١تعارضة كاألطراؼ الفلسطينيُت تساعد قد للقرارين كا١تعنوية الرمزية

من ىذه الدراسة أف جدار الفصل  وما توصلت اليو .اٞتدار لتفكيك إسرائيل على السياسي الضغط
حسب قرار ٤تكمة العدؿ القانونية كلكن لؤلسف غَت ملـز  العنصرم غَت قانوين من الناحية القانونية

 كذلك لؤلسباب اآلتية : ؛إلسرائيل

، طبيعة قرارات ىذه احملكمة ىي قرارات توصيات فقط ترفع جمللس األمن يف حالة ضركرة -ُ
ذا ال خيتلف عليو كى ،مريكي جاىزفإذا رفع ىذا القرار إىل ٣تلس األمن فإف الفيتو األ

 ذا القرار من ٣تلس األمن .ثناف إلبطاؿ ىإ

                                                           

ُ   ٔتوجب النظاـ االساسي للمحكمة ا١تلحق ٔتيثاؽ األمم ا١تتحدة كتعد من األجهزة  ُْٓٗأنشئت ٤تكمة العدؿ الدكلية سنة
ضائية دكلية تتوىل تسوية ا١تنازعات الدكلية طبقان لقواعد القانوف الدكيل كىي تتشكل الرئيسية من االمم ا١تتحدة كىي أكرب ىيئة ق

من أشخاص خيتاركف بناء على مؤىبلهتم الشخصية كصفاهتم األخبلقية العالية كال خيتاركف بصفتهم ٦تثلو للدكؿ كٗتتص احملكمة 
ا احدل االجهزة ا١تهمة لؤلمم ا١تتحدة كاختصاص ّتميع ا١تنازعات الدكلية بغض النظر عن مكاف كقوعها كذلك بسبب كوهن

٤تكمة العدؿ الدكلية ال دينع من احالة ا١تنازعات اىل ٤تكمة دكلية أخرل أك ٖتكيم دكيل طبقا ١تا تتفق عليو الدكؿ ا١تتنازعة ، كتتبع 
كتبلغها لؤلمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة احملكمة يف اصدار الفتول ا١تتبعة يف اصدار القرارات القضائية كتصدر فتواىا يف جلسة علنية 

٢تذا كليس لؤلراء االفتائية اليت تصدرىا احملكمة أم قوة الزامية اال أف ٢تا قيمة معنوية سياسية اال اذا اتفقت الدكؿ على االلتزاـ هبا ك 
األمن مل يكن يصدر توصيات فاف احملكمة مل تنظر اال عددا قليبل من ا١تنازعات الدكلية كليست بذات أمهية كبَتة حىت اف ٣تلس 

الجبار الدكؿ على تطبيق القرارات ا١تتخذة ، األستاذ اتمر القاضي أستاذ القانوف الدكيل ، كلية دار الدعوة كالعلـو اإلنسانية 
 .ِٗـ ، صََُِ-ََِٗ،  ُغزة ، ط –مواثيق دكلية كحقوؽ إنساف مساؽ القانوف الدكيل العاـ ، فلسطُت 
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دكلة الكياف ليس عضوان يف ٤تكمة العدؿ الدكلية كٔتا أهنا ليست عضوان ال يسرم عليها  -ِ
 . قرارات ٤تكمة العدؿ الدكلية

أك عربية إلرغاـ ىذا الكياف على إزالة ىذا اٞتدار ذا كانت دكلية ال يوجد قوة ضاغطة إ -ّ
ن اٞتمعية العامة ذا كانت صادرة ملدكلية إستخداـ القوة أك حىت القرارات اذا كاف ابإ

 ك ٣تلس األمن .لؤلمم ا١تتحدة أ
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 :الفصل جدار خطورة

 ١تا ككفقان  ،ـُٕٔٗ عاـ منذ الفلسطينية األراضي يف االستيطاف ٥تططات أخطر اٞتدار ىذا يعد
 ٘توز/ يوليو شهر يف االستيطاف كمواجهة األراضي عن للدفاع ا١توحدة الفلسطينية التنسيق ىيئة ذكرتو

 اب١تاء كغٌت خصوبة األكثر الفلسطينية األراضي من% َُ من أكثر ضمت" إسرائيل" فإف ََِّ
 تقرير يف لبلستعبلمات العامة الفلسطينية ا٢تيئة حذرت كما. العمل ىذا خبلؿ من الغربية الضفة يف

اٞتدار  هبذا فةالض مساحة من% ْٓ من أكثر على لبلستيبلء إسرائيل سعي من الشأف هبذا أصدرتو
كيعد أيضان ىذا اٞتدار انتهاؾ صارخ ٟتقوؽ االنساف يف فلسطُت عامة كيف الضفة الغربية كالقدس 

الفلسطيٍت من االنتقاؿ ْترية خاصة ١تصادرتو كميات كاسعة من أراضي الفلسطينيُت كحرماف ا١تواطن 
 البحث ىذا للحديث عنو يف رجاء الوطن ككذلك انتهاؾ صارخ للصحة كالتعليم كىذا ليس ٣تاالن يف أ

ُ ، مل يتم فيو التحكيم الدكيل كما قضية فلسطُت حىت اآلف .كأختم أف ىذا اٞتدار 

 

  

                                                           

ُ دة، ٤تاضر يف كلية دار الدعوة كالعلـو االنسانية ، مواثيق دكلية كحقوؽ انساف ، مساؽ االمم ا١تتحدة أستاذ دمحم اجملاي
 .ِٔٔ، ص ُفلسطُت ، ط–غزة  ة االسبلمية،ياٞتمعـ ،َُُِ-ََُِكانتهاكات حقوؽ االنساف ، 
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 البحث خامتة
 -أواًل: النتائج:

ضوابط ك إجراءات التحكيم الودم يف ضوء الشريعة اإلسبلمية ك القانوف الوضعي ضركرة        
ك  أف ٨ترص على إظهار أحكامو الشرعية الضركرمكمن الببلد كالعباد، حقوؽ اإلنساف ك ٟتفظ 

، كبعد ىذه الدراسة الفقهية لنبُت للناس كافة أف أحكاـ الشريعة االسبلمية صاٟتة لكل زماف كمكاف 
 -والبحث فقد توصلت إىل النتائج اآلتية:

ك سبلـ قبل ظهور اإل بُت الناس ابلطرؽ السلمية لفض النزاعات حديثة التحكيم كسيلة قددية  -ُ
كأقر بعض صور  الصاحل بو الذم أقره كأثبت مشركعيتو ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع كعمل السلفبعدة 

 .الشارع اٟتكيم  أحكامها نظمالتحكيم اليت كانت يف اٞتاىلية ك 

يدركوف أمهية التحكيم يف تسوية النزاعات بُت ٣تتمعاهتم فعمدكا  رجاؿ القانوف يف العصر اٟتديث -ِ
كإنشاء ا١تؤسسات كا١تراكز سواء يف القانوف الوطٍت أك علي الصعيد الدكيل نوف التحكيم إىل سن قا

االقتصادية ك االجتماعية علي مستول  القانونية ا١تعنية يف التحكيم كا١تتخصصة يف الفركع اٟتياتية
 .األفراد ك اجملتمعات أك الدكؿ 

ا٠تالص هلل كاٟتدكد، كالواجبة حقان هلل مثل:  ال جيوز التحكيم مطلقان يف ا١تواضيع ا١تتعلقة ابٟتق -ّ
حد الزان كالسرقة، أما ما فيها حق هلل كحق اإلنساف كحد القذؼ كما يغلب فيها ىو حق ا١تكلف  
حكَّم حق حيكمان ال 

ي
كالقصاص كالتعزير من حق القضاة ليس للمحكم النظر فيها، كإف أصدر ا١ت

 ينفذ قراره فيها.

خيتم ذلك  حكم طا١تا مت التوصل إىل ك  ستمد قوتو من أحكاـ القانوفالتحكيم عمبل قضائيا ي -ْ
 النزاع كدينع عرضو على ٤تكمة أخرل طا١تا أنو صدر كفق أحكاـ القانوف.

الراجح من أقواؿ الفقهاء: إابحة التحكيم مع كجود القاضي كيف كافة اجملاالت اٟتياتية كييستثٌت  -ٓ
 ٟتق العاـ.ما ذكرانه من حق هللا كما غلب فيو ا

حكَّمُت كعلى موضوع النزاع. -ٔ
ي
حكَّم أك ا١ت

ي
 التحكيم اتفاؽ كعقد برضاء ا٠تصـو على اختيار ا١ت
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حكَّمُت الـز التنفيذ إذا كاف مستويف شركط الصحة. -ٕ
ي
 القرار الصادر عن ا١ت

حكَّم كعلى موضوع النزاع: شرط الـز لصحة  -ٖ
ي
( على ا١ت حتكمُت )ا٠تصـو

ي
االتفاؽ رضاء كموافقة ا١ت

 على التحكيم قبل الشركع ابلتحكيم كحىت هنايتو.

حكَّم اٟتيٍكم، كللمحكَّم االمتناع عن إصدار اٟتيكم  -ٗ
ي
للمحتكم الرجوع عن التحكيم بعد تولية ا١ت

حتكمُت أقالو..
ي
 إذا تيقن أبف أحد ا١ت

حكَّم ا١تستويف الشركط، التاـ األركاف، إال من -َُ
ي
حيث يينقض  ال حيق للقاضي نقض حكم ا١ت
 حيكم القاضي ١تخالفتو النص كاإلٚتاع.

حكَّمُت على قرار، خبلفان لقانوف  -ُُ
ي
حكَّمُت الشرعيُت ال ينفذ إال إذا صدر ابتفاؽ ا١ت

ي
حيكم ا١ت

حكَّمُت إذا تعددكا، أك تعيُت 
ي
التحكيم الفلسطيٍت الذم يعترب الًتجيح يف األحكاـ كيعترب كترية عدد ا١ت

 ميرجح.

بعض الناس عن التوجو إىل التحكيم الشرعي كعدـ تنفيذ األحكاـ الشرعية الصادرة عن امتناع  -ُِ
حكَّمُت الشرعيُت ييعترب نكوؿ كانصراؼ عن تطبيق الشريعة اإلسبلمية.

ي
 ا١ت

حكَّم آبداب التحكيم ا١تنصوص عليها كاليت قررىا الفقهاء، عند قػىبيوؿ التحكيم كخبلؿ  -ُّ
ي
التزاـ ا١ت

 كعند إصدار اٟتكم جيعل للتحكيم ىيبتو كييظهر ٝتاحة اإلسبلـ كعدالتو.جلسات التحكيم، 

ما تضمنتو أقواؿ الفقهاء من أحكاـ يف التحكيم تيعترب من أيسس كنيظم كمبادئ التحكيم يف  -ُْ
 الشريعة اإلسبلمية.

 تزكيرابل عليو يطعن مل ما الكافة مواجهة يف بو االحتجاج يف مطلقة ثبوتية قوة القاضي حكم -ُٓ 
 اعتباره شركط كتوافرت الدكلة قاضي عن صادر انو العادية الطعن بطرؽ عليو الطعن نتيجة يبطل أك

 مطلقة اثبات قوة القضائي فاٟتكم كابلتايل رٝتيان  ٤ترران 

 على كالصلح التحكيم ٧تاح يتوقف حيث خاصة؛ أبمهية كالصلح التحكيم إجراءات تتمتع -ُٔ
 العمود ىي االجراءات ىذه بينهما،كتعترب كالفصل احملتكمُت دعول رنظ يف ا١تتبعة اإلجراءات مدل



 

141 
 

 قابل حكم إىل الوصوؿ شأنو من صحيح ٨تو على كمراعاهتما كالصلح التحكيم لنظاـ الفقرم
 كتنفيذه. بو لبلعًتاؼ

 بُت ا٠تصومة يف اٗتاذىا يتم اليت اإلجراءات ٖتدد أحكامان  العربية التحكيم قوانُت تضمنت -ُٕ
 . كالصلح التحكيم ىيئة قبل من أك أنفسهم ا٠تصـو قبل من سواء كمُتاحملت

 أك نزاع علي حدكد ، معينة مالية أك اقتصادية مطالبات موضوعو يكوف الذل الدكىل التحكيم -ُٖ
 ا١تصاحل ٖتمي اليت الدكلية ا١تنازعات من النوع ىذا لتسوية السلمية الوسائل أنسب من حاليان  يعترب

 الدمار ك ا٠تراب إال جيلب ال الذم الدماء سفك ك اٟتركب بدؿ التحكيم طريق عن للدكلة العامة
 شعوهبا . ك للدكؿ

اتفاقية السبلـ ا١توقعة بُت مصر كإسرائيل ىي اتفاقية قانونية ٦تا أاتح للمفاكض ا١تصرم اجبار  -ُٗ
 اسرائيل على التحكيم االجبارم  .

حرب توقيع معاىدة السبلـ ا١تصرية االسرائيلية إال بعد ما أخد ابلقوة ال يسًتد إال ابلقوة ك  -َِ
 ليف كعبور قناة السويس .ـ  كتدمَت خط ابر ّٕرمضاف عاـ 

 -:أىم التوصيات
اجملتمعات اإلسبلمية اليت تنادم بتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ال منفذ ٢تا إال التوجو إىل  -ُ

كمي التحكيم الشرعي يف حل نزاعاهتم.  ٞتاف ك٤تي

حتكمُت، ٟتفظ نفسو من الوقوع يف الرشوة  -ِ
ي
حكَّم التنزه عما يف أيدم الناس كخاصة ا١ت

ي
على ا١ت

 كحيفظ نفسو عن مواطن التهمة.

فتُت كطبلب  -ّ
ي
حكَّم االلتزاـ بعدـ إبداء الرأم يف القضية ا١تعركضة إليو للتحكيم، كعلى ا١ت

ي
على ا١ت

 اآلراء الفقهية. العلم التوقف عن ىذه ا١تسائل منعان للفوضى يف

حكَّم ٕتنب نواقض قرار التحكيم ا١تنصوص عليها يف قانوف التحكيم الفلسطيٍت كغَته من  -ْ
ي
على ا١ت

القوانُت، فإجراءات التحكيم ك٤تل الطعن اليت نص عليها القانوف الفلسطيٍت للتحكيم ال تتعارض مع 
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ضبلن أبف عدـ االلتزاـ بقوانُت األصوؿ الشرعية كغالبها أمور تنظيمية تضبط خطوات التحكيم، ف
.  التحكيم ا١تعموؿ هبا لدل احملاكم يؤدم إىل فسخ اٟتيكم كتضييع األكقات على ا٠تصـو

على طالب العلم الشرعي الذم ال تتوفر فيو شركط التحكيم كال يوجد لديو الكفاءة على  -ٓ
كمنعان للتقوؿ على التحكيم االمتناع عن قبوؿ التحكيم حفاظان على شخصو كعلى حقوؽ الناس 

 طبلب العلم ك١تنع الطعن ابإلسبلـ كاهتامو ابلقصور يف حل قضااي اإلنسانية.

حكَّم  -ٔ
ي
ا١تتطفلُت عن التعرض لو أبم  ١تنععلى ا١تشرع الفلسطيٍت سن نصوص قانونية يتميز فيها ا١ت

حكَّم 
ي
 ك١تا ييقدـ من خدمات للناس كلتضحيتو بوقتو. سوء ١تكانة ا١ت

حكَّم الثقة كإف مل يكن قراره صادران من غَت إحالة على احمل -ٕ
ي
اكم الشرعية إلزاـ احملتكمُت بقرار ا١ت

حكَّم 
ي
احملكمة أك من جهة القاضي سواء يف ا٠تىلع أك الطبلؽ أك النفقات كغَتىا، كإذا كاف حيكم ا١ت

 صادران حسب األصوؿ الشرعية يف التحكيم.

التحكيم للتعرؼ على اإلجراءات الشرعية مع حثهم على طبلب العلم الشرعي إبراز أحكاـ  -ٖ
 كترغيبهم يف تطبيق الشريعة اإلسبلمية يف إهناء خصوماهتم كمعامبلهتم ١تا فيو من إظهار شعائر الدين.

أف يسعى العلماء الشرعيُت إىل ٖتقيق العدالة، كعلى كجو ا٠تصوص العاملُت يف ٣تاؿ التحكيم  -ٗ
ة منهم كلجنة استشارية استئنافية عند الطعن يف أحكامهم، كعلى كالعمل على االتفاؽ على ٣تموع

أف تتوفر يف أفراد ىذه اللجنة التقول كالعلم كا٠تربة كقولة اٟتق، كأف تكوف ىذه اللجنة يف كل مدينة 
 أك ٤تافظة.

تعُت ٞتنة ٖتكيم عربية من أشخاص قانونُت أصحاب خربة يف التحكيم الدكيل ٖتت اشراؼ  -َُ
كؿ العربية للتصدم ألم مشركع عدائي يستهدؼ أمتنا العربية ك االسبلمية ابلطرؽ جامعة الد

 السلمية من خبلؿ القانوف الدكيل  .

تشكيل قوة عربية موحدة من ٚتيع الدكؿ العربية لتوحيد ا٠تبلفات ك فض النزاعات القائمة  -ُُ
 دع الباغي .داخل الدكؿ العربية ابلطرؽ السلمية ك اف مل يكن استخداـ القوة لر 
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اعتبار ك جعل القضية الفلسطينية ىي القضية ا١تركزية األساسية األكيل للعرب ك ا١تسلمُت بدؿ   -ُِ
 كل اٞتهود من أجل فلسطُت ك ا١تسجد األقصي ا١تبارؾ .

أف ييلهمنا رشدان ككافة ا١تسلمُت ابألخذ  رب العرش العظيم أدعو هللا العلي القدير ك هناية ْتثنا
 صلي هللا علية ك سلم لتحرير االنساف من كيد الشيطاف ك ٖترير األكطاف كسنة رسولو دمحمبكتاب هللا 

 اٟتمد هلل رب العا١تُت.أف كآخر دعواان  من نَت االحتبلؿ ك أف  يتقبل منا ىدا العمل ، 
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 : فهرس اآلايت أوالً 
 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية أو جزء منها حسب ترتيب ادلصحف ـ

 ّٔ ُِٕ البقرة [پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  .1

2.  
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 [ڀ

 ّٕ ِِٖ البقرة

 ُّ ِِٖ البقرة  [ڑ ڑ ژ ژ ڈ]   .3

 ْٕ ُٗٓ عمراف آؿ  [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]  .4

 ِّ ّْ النساء [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  .5

6.  
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]

  [ڈ
 ُّ ّٓ النساء

 َٔ ّْ النساء [﮳ ﮲ ۓ ۓ ے]  .7

 ُٓ ٖٓ النساء [ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]  .8

 ٕ َٔ النساء [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  .9

11.  
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]

 [ٺ ٺ ٺ
 َُٗ ُُْ النساء

 ٖٓ ُِٖ النساء [ٿ ٺ]   .11

 َّ ُُْ النساء [    ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]  .12
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 ّٔ ِْ ا١تائدة [    ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]  .13

 ْ ِٕ ا١تائدة  [ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]  .14

 ُٕ ْْ ا١تائدة [ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]  .15

 ُٕ ْٓ ا١تائدة [وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]  .16

 ُٕ ْٕ ا١تائدة [    چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]  .17

 ُ ٓٔ ا١تائدة  [ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ]  .18

 ّْ ٓٗ ا١تائدة  [ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]  .19

 ٕ ُُْ األنعاـ  [   گ گ ک ک]  .21

 ٔ ُِ مرًن [    پ پ پ]  .21

 ٕٔ ُٖ السجدة [    ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے]  .22

 ٗٓ ُِ ص [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]  .23

 ٓٔ ِٔ ص [جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ]  .24

 ّٔ ٓٓ القمر [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]  .25

 اثنيا : فهرس األحاديث

 الصفحة احلديث أو جزء منو ـ
 ٖٓ "ضى إليك رجبلف فبل تقًض لؤلكؿ حىت تسمع كبلـ اآلخر"إذا تقا ُ

 ُِ ""إذا اختلف البيعاف كليس بينهما بينة، فهو ما يقوؿ رب السلعة ِ
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 ٖٓ "إذا تقاضى إليك رجبلف فبل تقًض لؤلكؿ حىت تسمع كبلـ اآلخر" ّ

 ْٗ ""إذا نعس أحدكم كىو يصلي فلَتقد حىت يذىب عنو النـو ْ

 ّْ "د فإف هللا تعاىل يستخرج منهم اٟتقوؽأكرموا الشهو " ٓ

 ٕٗ "البينة على ا١تدعي كاليمُت على ا١تدعى عليو" ٔ

 ٕٔ البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر"" ٕ

 ُٔ "ا١تباح ١تن سبق إليو" ٖ

 ٕ "اٟتىكىم أاب تيٍكٌتى  فلم اٟتيٍكمي  كإليو اٟتكىمي  ىو هللا "إفَّ  ٗ

 ِٕ "لعل بعضكم أف يكوف أٟتن ْتجتو من بعض"إنكم ٗتتصموف إيلَّ ك  َُ

 ٕٕ "بينتك أك ديينو" ُُ

 َٔ ""جنبوا مساجدكم صبيانكم ك٣تانينكم ُِ

 ْٔ ردكا ا٠تصـو إذا كاف بينهم قرابة، فإف فصل القضاء ييورث بينهم الشنآف"" ُّ

 َّ بشامة" بن األعور هللا رسوؿ اي قالوا،  عمرك بن سيدكم بل "فقاؿ ُْ

 ِٗ ؿ: فأنت أبو شريح كدعا لو كلولده""قا ُٓ

 َٔ "ال أحل ا١تسجد ٞتنب كال حائض" ُٔ

 َٔ "دعوه ال تػيٍزرميوهٍ " ُٕ

 ْٖ "ال يقضي القاضي إال كىو شبعاف رايف" ُٖ

 ْٗ "ال يقضُت حكم بُت اثنُت كىو غضباف" ُٗ

 ٕٗ "لقد حكمت فيهم ْتكم هللا من فوؽ سبعة أرقعة" َِ

 ٔٔ "ضاء بُت الناس فليعدؿ بينهم يف ٟتظو كإشارتو كمقعده"من أيبتلي ابلق ُِ
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ِِ 
 فهو بينهما يعدؿ فلم بو، كارتضيا إليو، ٖتاكما اثنُت بُت حكم "من

 "ملعوف
َِ 

 ّّ "كلن يفلح قـو كٌلوا أمرىم امرأة" ِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 اثلثا: فهرس األعالـ
 الصفحة لقبو العلم ـ

 ْٗ عمر بن قيس بن قيسأبو الصباح عمر موىل األشعث  .ُ
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ِ. 
العباس بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أبو العباس عبد هللا ابن عم رسوؿ هللا 

 عبد ا١تطلب.
 ُْ ابن عباس

ّ. 
العباس بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أبو العباس عبد هللا ابن عم رسوؿ هللا 

 عبد ا١تطلب
 ُٔ ابن عباس

 ْٕ ا٠تصاؼ ينأبو بكر، أٛتد بن عمرك بن مهَت الشيبا .ْ

 ٕ أبو شريح أبو شريح خويلد بن عمرك ا٠تزاعي .ٓ

 ُٔ ابن مسعود أبو عبد الرٛتن ا٢تذيل .ٔ

 ُٔ أيب بن كعب أييبىٌ بن كىٍعب بن قػىٍيس األنصارم ا٠تزرجي البدرم .ٕ

 ُٓ الرباء بن عازب الرباء بن عازب بن اٟتارث األنصارٌم اٟتارثٌي ا١تدين .ٖ

 ٕٓ ًحباف بن العىرًقة س من بٍت مىًعيص بن عامر بن ليؤىمٌ ًحبَّاف بن قػىيٍ  .ٗ

 ْٔ زيد بن اثبت زيد بن اثبت بن الضحاؾ، أبو سعيد كأبو خارجة األنصارم .َُ

 ْٖ أيب سعيد ا٠تدرم سناف بن مالك بن سعد .ُُ

 ُٖ سعد بن معاذ سعد بن معاذ بن النعماف بن امرئ القيس .ُِ

 ْٔ القاضي شريح س بن اٞتىٍهم الًكٍنًدم الكويف القاضيشريح بن اٟتارث بن قػىيٍ  .ُّ

ُْ. 
الشيخ العبلمة الدكتور يعقوب بن عبد الوىاب بن يوسف 

 الباحسُت التميمي
 ْْ الباحسُت

 َٔ أبو أمامة صيدىٌم بن عجبلف بن كىب البىاىلي  .ُٓ
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 ْٔ الشعيب الكويف الشعيب، مث ا٢تىٍمدىاين، عمرك أبو شىرىاحيل بن عامر .ُٔ

 ْٔ عبدهللا بن عتبة عبدهللا بن عتبة بن مسعود ا٢تذيل .ُٕ

 ْٖ عبيد هللا عبيد هللا بن أيب بكرة الثقفي من أبناء الصحابة .ُٖ

 ْٔ العنربم التميمي العنربم اٟتصُت بن اٟتسن بن هللا عبيد .ُٗ

َِ. 
عثماف بن علي بن ٤تجن بن يونس ا١تلقب بفخر الدين 

 الزيلعي
 ِٓ الزيلعي

ُِ. 
عثماف بن علي بن ٤تجن بن يونس ا١تلقب بفخر الدين 

 الزيلعي
 ُِ الزيلعي

 ٔٔ عطاء بن يسار عطاء بن يسار ا٢تبليل، أبو دمحم ا١تدين القاص .ِِ

ِّ. 
عماد الدين إٝتاعيل بن عمر بن كثَت بن ضوء بن كثَت بن 

 زرع البصرم
 ُْ ابن كثَت

 ْْ عمر بن قيس ألشعث بن قيسعمر بن قيس ا١تاصر أبو الصباح موىل ا .ِْ

ِٓ. 
القاضي أبو اٟتسن عبد اٞتبار بن أٛتد بن عبد اٞتبار بن 

 أٛتد بن ا٠تليل ا١تعتزيل 
القاضي عبد 

 اٞتبار
ُٓ 

 ِٔ السرخسي دمحم بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي .ِٔ

 ُِ السرخسي دمحم بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي .ِٕ

 ّْ ابن ا٢تماـ  بن عبد الواحد بن عبد اٟتميد بن مسعود  بن ا٢تماـدمحم .ِٖ
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ِٗ. 
دمحم بن عبد الواحد بن عبد اٟتميد بن مسعود الكماؿ بن 

 ا٢تماـ السيواسي
 ِٗ ابن ا٢تماـ

 ُٓ الشوكاين دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين مث الصنعاين. .َّ

 ُّ القرطيب  بن ٥تتار القرطيبمكي بن أيب طالب بن حيوس بن دمحم .ُّ

 ْٔ أبو حنيفة الكويف التيمي حنيفة أبو زىٍكطى بن اثبت بن النعماف .ِّ

 ْٖ أاب بكرة نػيفىٍيع بن اٟتارث كقيل بن مىٍسريكح بن كىلىدىة بن عمرك الثقفي .ّّ

 ُٗ ىانئ بن يزيد ىانئ بن يزيد بن دريد بن سفياف بن الضٌباب .ّْ

 ٔٔ أـ سلمة ٥تزـك بن عمر بن هللا عبد بن ا١تغَتة بن أمية أيب بنت ىند .ّٓ

 َٕ كائل بن حجر كائل بن حجر .ّٔ

 ّٗ الباحسُت يعقوب بن عبد الوىاب بن يوسف الباحسُت التميمي .ّٕ
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 ادلصادر وادلراجع 

 
، يف ضوء قانوف أصوؿ احملاكمات ا١تدنية كالتجارية قانونية يف القضاء الفلسطيٍت أْتاث -ُ

 ( .ـََُِ د.ط ) د.ـ: د.ف، ،ِسطيٍت، رقمالفل
 الكرًن عبد ابن دمحم بن دمحم بن دمحم بن ا١تبارؾ السعادات أبو الدين األثَت، ٣تد ابن -ِ

 ٤تمود - الزاكل أٛتد ، ٖتقيق طاىرواألثر احلديث غريب يف النهايةاٞتزرم،  الشيباين
 .ـ ( ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ العلمية، الطناحي، د.ط، )بَتكت: ا١تكتبة دمحم

اجملاين الزىرية على ابن الغرس، دمحم بن دمحم بن خليل بن علي بن خليل القاىرم،  -ّ
 ، د.ط، )القاىرة، مطبعة النيل، د.ت ( .ةالفواكو البدري

العسقبلين،  حجر بن أٛتد بن دمحم بن علي بن أٛتد الفضل ابن حجر العسقبلين، أبو -ْ
معوض،  دمحم كعلى ا١توجود عبد دأٛت عادؿ: ، ٖتقيقاإلصابة يف متييز أمساء الصحابة

 .ق (ػ  ُُْٓ ، ) بَتكت: دار الكتب العلمية،ُط
 عبد ، ٖتقيق دمحمالطبقات الكربى ا٢تامشي، منيع بن سعد بن دمحم هللا عبد ابن سعد، أبو -ٓ

 .ـ (  َُٗٗ - ىػ َُُْ العلمية، الكتب ، )بَتكت: دارُعطا، ط القادر
 أيديهم على جيري فيما للحكاـ ادلنظم العقد، هللا عبد بن علي بن سلموف، سلموف ابن -ٔ

 كالدراسات للبحوث فيصل ا١تلك د.ط، )الرايض: مركز ،واألحكاـ العقود من
 .االسبلمية، د.ت ( 

رد احملتار على اٟتنفي،  الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمُت ابن عابدين، دمحم -ٕ
 ـ ( .ُِٗٗ - ىػُُِْالفكر، ر، )بَتكت، داِ،طالدر ادلختار )حاشية ابن عابدين(

ابن فرحوف، برىاف الدين أبو الوفا إبراىيم ابن ادياف مشس الدين أيب عبد هللا دمحم بن  -ٖ
 ، )بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ت ( .ُ، طتبصرة احلكاـفرحوف اليعمرم ا١تالكي، 
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 ، )الرايض:ُ،طادلغٍتة ا١تقدسي، ن قدامابن قدامة، أيب دمحم عبد هللا بن أٛتد بن دمحم ب -ٗ
 ـ ( .ُُٖٗ - ق َُُْ، مكتبة الرايض اٟتديثة

 ، د.ط، ) د.ـ: داروالنهاية البدايةكثَت،  بن عمر بن إٝتاعيل الفداء ابن كثَت، أبو -ُ
 .ـ (  ُٖٔٗ - ىػ َُْٕالفكر، 

ابن منظور، ٚتاؿ الدين أبو الفضل دمحم بن مكـر بن علي ابن أٛتد بن أيب القاسم بن  -َُ
دار إحياء الًتاث العريب للطباعة كالنشر  ، )د.ـ:ّط،ف العربلساحقمة بن منظور، 
 ( . ـُٖٔٗكالتوزيع ، حزيراف 

، البحر الرائق يف شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، زين الدين بن إبراىيم بن دمحم بن بكر،  -ُُ
 د.ط، ) بَتكت: الناشر دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر، د.ت ( .

، معُت احلكاـ  اٟتسن علي بن خليل الطرابلسي،أبو اٟتسن الطرابلسي، عبلء الدين أيب -ُِ
 ـ ( .ُّٕٗ –ق ُّّٗ، ) د.ـ: مطبعة مصطفى اٟتليب،  ِط

د.ط، )د.ـ: الدار القومية  ،العالقات الدولية يف االسالـأبو زىرة، دمحم أبو زىرة،  -ُّ
 . ـ (ُْٔٗ –ق ُّْٖللطباعة كالنشر، 

 عمرك بن شداد بن بشَت بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف داكد أيب داككد، أيب -ُْ
ًجٍستاين،  األزدم اٟتميد، د.ط،  عبد الدين ٤تيي دمحم: ، احملققداود أيب سننالسًٌ

 .د.ت (  العصرية، )بَتكت، ا١تكتبة

اٞتزء األكؿ يف الزكاج  ،أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسالميةأٛتد إبراىيم،  -ُٓ
د.ط ة كاٟتضانة كالنفقات،كحقوؽ الزكجُت كفرؽ النكاح كثبوت النسب كالرضاع

 .( ـُِٓٗىػ ،ُّّْسنة  ،مطبعة الفتوح األدبية ٔتيداف األزىر )القاىرة:
، دراسة نقدية ، كحدة البحوث مشروع قانوف التحكيم الفلسطيٍت ،أٛتد ا٠تالدم -ُٔ

 . ـ ُٗٗٗالرب١تانية التابعة للمجلس التشريعي الفلسطيٍت ، غزة ، 
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، رسالة دكتوراه ، جامعة القاىرة ،  عة اإلسالميةالتحكيم يف الشريإٝتاعيل االسطل،  -ُٕ
 ـ .ُّٗٗ -قُُْْ، الطبعة الثانية، مطبعة اإلسكندرية

الباجي، أيب الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث الباجي األندلسي،  -ُٖ
، )القاىرة: مطبعة السعادة، كدار الكتاب ُ، طكتاب ادلنتقي شرح موطأ مالك

 . ق (ُِّّاإلسبلمي،  
ٖتقيق  ،ادلفرد األدب صحيحالبخارم،  ا١تغَتة بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن البخارم، دمحم -ُٗ

 ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ كالتوزيع، للنشر الصديق ، )د.ـ: دارْاأللباين، ط الدين انصر دمحم
 .ـ ( 

، د.ط، صحيح اإلماـ البخاريالبخارم،  ا١تغَتة بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن البخارم، دمحم -َِ
 ـ ( .ََِٔرة: الزىراء لئلعبلـ العريب، )القاى

 اٟتنبلى، البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صبلح بن يونس البهويت، منصور بن -ُِ
، مراجعة كتعليق الشيخ ىبلؿ مصيلحي مصطفى ىبلؿ، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع

 د.ط، ) د.ـ: الناشر مكتبة النصر اٟتديثة، د.ت ( .

، الكربى السننا٠تراساين،  ا٠تيٍسرىٍكًجردم موسى بن علي بن اٟتسُت بن البيهقي، ألٛتد -ِِ
 .ـ(  ََِّ-ىػُِْْالعلمية، الكتب ، )بَتكت:دارّعطا، ط القادر عبد دمحم:احملقق

: كتعليق ، ٖتقيقالًتمذي سننالضحاؾ،  بن موسى بن سىٍورة بن عيسى بن الًتمذم، دمحم -ِّ
 ا١تدرس عوض عطوة ، كإبراىيم(ّ ػج) الباقي عبد فؤاد ، كدمحم(ِ ،ُ جػ) شاكر دمحم أٛتد

 البايب مصطفى كمطبعة مكتبة ، )مصر، شركةِ، ط(ٓ ،ْ جػ) الشريف األزىر يف
 ـ ( .ُٕٓٗ - ىػُّٓٗ اٟتليب،

-َٖنشر األربعاء   ،فلسطُت ،عالقة التحكيم ابلقضاء ٤تمود جاموس ، جاموس، -ِْ
 . ـَُِّ-َٓ
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، ٖتقيق/ دمحم صادؽ القرآفأحكاـ اٞتصاص، أٛتد بن علي الرازم اٞتصاص أبو بكر،  -ِٓ
، -مؤسسة التاريخ العريب -قمحاكم، د.ط، )بَتكت: دار إحياء الكتب العربية 

 ـ(.ُِٗٗ-قُُِْ
، د.ط، )د.ـ: دار النهضة أحكاـ القانوف الدويل يف الشريعة االسالميةحامد سلطاف،  -ِٔ

 . ـ (َُٕٗالعربية، 
، بُت االفتعاؿ والتضليلالتحكيم الدويل من "طااب" إىل "حنيش"  حسن أٛتد عمر ، -ِٕ

د.ف،  :بَتكت د.ط، ) مقدمة للمؤ٘تر الثالث للتجمع الوطٍت لدعم خيار ا١تقاكمة ،
 .ـ (  ََُِ

مواىب اجلليل لشرح سلتصر  ،أيب عبدهللا دمحم بن دمحم بن عبدالرٛتن ا١تغريب، اٟتطاب -ِٖ
 .(  ـُِٗٗىػ ،ُُِْ ،دار الرشاد اٟتديثة، )الدار البيضاء، ّ، طخليل

، شرح أبو بكر أٛتد بن علي أدب القاضياؼ، أيب بكر أٛتد بن عمرك الشيباين، ا٠تص -ِٗ
 –منشورات اٞتامعة األمريكية ، كشرح الصدر الشهيد  –الرازم، ٖتقيق فرحات زايدة 

، ُحساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخارم، ٖتقيق ٤تيي ىبلؿ السرحاف، ط
 ـ ( .ُٕٕٗ)بغداد: مطبعة اإلرشاد، 

كيم يف ادلواد ادلدنية ححجية أحكاـ الت حساـ الدين ٤تمود زكراي الدف،لدف، ا -َّ
فلسطُت، -غزة اٞتامعة االسبلمية، كلية الشريعة كالقانوف،  رسالة ماجستَت،، والتجاري

 .ـ ََِٗ
، )القاىرة: ا١تطبعة البهية ا١تصرية،  ُ، طالتفسَت الكبَتالرازم، فخر الدين الرازم،  -ُّ

 ـ ( .ُّٖٗ -قُّٕٓ
، ترتيب ٤تمود خاطر سلتار الصحاحالرازم، دمحم بن أيب بكر عبد القادر الرازم،  -ِّ

 ـ ( .ُِٓٗ-قُّّْبك،د.ط، )القاىرة: ا١تطبعة األمَتية، 
إىل شرح  هناية احملتاجالرملي، دمحم بن أيب عباس أٛتد بن ٛتزة بن شهاب الدين الرملي،  -ّّ

 .ـ ( ُٕٔٗ، طبعة مصطفى اٟتليب، )د.ـ: د.ف، ادلنهاج
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 دار مقارنة، د.ط )د.ف: دراسة ،اإلسالمي الفقو يف احلرب آاثرالزحيلي، كىبة الزحيلي،  -ٖٗ
 . ـ(ُُٖٗ الفكر،

دار الفكر للطباعة  ، )بَتكت:ٗ، طادلدخل الفقهي العاـ مصطفى أٛتد الزرقا ، الزرقا، -ّٓ
 .(  ـُٖٔٗىػ ، ُٕٔٗكالنشر كالتوزيع ، 

، )د.ـ: ا١تطبعة ُ، طشرح الكنز قتبُت احلقائ لزعيلي،الزعيلي، عثماف بن علي ا -ّٔ
 ق ( .ُُّْاألمَتية، 

: كٖتقيق ، دراسةادلبسوطالسرخسي،  سهل أيب بن دمحم بكر أبو الدين السرخسي، مشس -ّٕ
- ىػُُِْكالتوزيع، كالنشر للطباعة الفكر ، )بَتكت: دارُا١تيس، ط الدين ٤تي خليل

 . ـ (َََِ
رسالة ، زوجُت ابلفقو اإلسالميالتحكيم ابلشقاؽ بُت ال كائل طبلؿ سكيك، سكيك، -ّٖ

 .ـ ََِٕ-قُِْٖ، غزة، اٞتامعة اإلسبلمية كلية الشريعة كالقانوف،  ماجستَت،

دار إحياء ، د.ط، ) بَتكت: رللة األحكاـ ،شرح سليم رستم ابز اللبناينسليم رستم،  -ّٗ
، تعريب درر احلكاـ شرح رللة األحكاـ ،علي حيدر حيدر،ك  د.ت(،الًتاث العريب، 

 .، د.ت ( دار الكتب العلمية ، د.ط، )بَتكت:فهمي اٟتسيٍت احملامي
، د.ط، )د.ـ: ا١تؤسسة اٞتامعية القضاء والعرؼ يف اإلسالـنظاـ الدولة و ، ٝتَت عالية -َْ

 ـ ( .ُٕٗٗللدراسات كالنشر، 
، )د.ـ: د.ف، ُٕ، طيف ظالؿ القرآف الشاريب، حسُت إبراىيم قطب قطب، سيد سيد -ُْ

 ق (ػ . ُُِْ
دار الفكر للطباعة كالنشر  ، ) بَتكت:ُ، طاألـ، عبدهللا دمحم بن إدريس أيب الشافعي، -ِْ

 .(  ـَُٖٗىػ ، ََُْكالتوزيع، 
، د.ط، )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، مغٍت احملتاج الشربيٍت، دمحم الشربيٍت ا٠تطيب، -ّْ

 .ـ ( ُّّٗ
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ُت فٍت الرواية تفسَت فتح القدير اجلامع ب ،دمحم بن علي بن دمحم الشوكاينالشوكاين،  -ْْ
 ق( .ُّْٗ،دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر،)بَتكت:ُط ،والدراية يف علم التفسَت

 اإلماـ فقة يف ادلهذبالشَتازم،  يوسف بن علي بن إبراىيم اسحاؽ الشَتازم، أيب -ْٓ
 .العلمية، د.ت (  الكتب ، د.ط، ) د.ـ: دارالشافعي

، )بَتكت: دار القرآف ٕ، طسلتصر تفسَت ابن كثَت، لصابوينالصابوين، دمحم علي ا -ْٔ
 ـ ( . ُُٖٗ -قَُِْالكرًن، 

، مطبوع مع الشرح الصغَت، طبعة حاشية الصاويالصاكم، أٛتد بن دمحم الصاكم،  -ْٕ
 ـ ( .ُٕٔٗعيسى اٟتليب، )د.ـ: د.ف، 

، )بَتكت: ّ، طجامع البياف عن أتويل القرآفالطربم، أيب جعفر دمحم بن جرير الطربم،  -ْٖ
 ـ ( . ُٖٔٗ-قُّٖٖمطبعة مصطفى اٟتليب، 

٥تطوط ابألزىر رقم ، فتاوى الولواجليظهَت الدين، اسحاؽ بن أيب بكر اٟتنفي،  -ْٗ
َِّّ/ِِٖٕٔ . 

، د.ط، )القاىرة، الدار ادلغٍت يف أبواب التوحيدعبد اٞتبار، القاضي عبد اٞتبار ا١تعتزيل،  -َٓ
 .ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة، د.ت ( 

مطبوعات  )الكويت:  ،ُ، طالتحكيم الكوييت قانوف ،عزمي عبد الفتاحعبد الفتاح،  -ُٓ
 . ( ـَُٗٗجامعة الكويت، 

، )الرايض: ُط، التحكيم والصلح وتطبيقاهتما يف اجملاؿ اجلنائي ،دمحم السيد عرفةعرفة،  -ِٓ
 .( ـََِٔ-ىػُِْٕجامعة انيف العربية للعلـو االمنية، 

عبود شرح سنن أيب عوف ادلآابدم،  العظيم اٟتق مشس دمحم الطيب أبو آابدم، العظيم -ّٓ
 -قُّٖٖالسلفية،  ا١تكتبة ، )د.ـ:ِعثماف، ط دمحم الرٛتن عبد:  احملقق ،داود

 .ـ ( ُٖٔٗ
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مركز مصر  ) القاىرة: ،ُ، طحكاـ زلكمة النقاموسوعة مصر أل ،علي حسن االماـ -ْٓ
 . ( ـ ََِْالدكيل للصادرات القانونية، 

، د.ط، ) بَتكت: سلتصر خليلفتح اجلليل على عليش،  دمحم بن أٛتد بن عليش، دمحم -ٓٓ
 .ـ ( ُٖٗٗ/ىػَُْٗالفكر،  دار

بيت ا١تقدس ) راـ هللا:  ،ُ، طاالستيطاف الصهيوين يف القدسعناب، دمحم رشيد،  -ٔٓ
 .(  ـََُِللتوزيع كالنشر، 

فلسطُت، مطبعة ككتبة -، د.ط، )غزةشرح قانوف التحكيم ،عويضة، انظم دمحم عويضة -ٕٓ
 .( ـ ََُِ -قُُِْدار ا١تنارة ،

، البناية شرح اذلدايةحسُت،  بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن ٤تمود دمحم أيب ،عيٍتال -ٖٓ
 .(  ـ َََِ - ىػ َُِْالعلمية، الكتب ، ) بَتكت: دارُط

بقرار من رئيس مصر ، بتاريخ  : صدرـُْٗٗلسنة  ِٕرقم  قانوف التحكيم ادلصري -ٗٓ
 ُّبتاريخ  ُٔ العدد ـ ، ك نشر يف اٞتريدة الرٝتية ا١تصرية يفُْٗٗابريل لسنة  ُٖ

 . ُْٗٗابريل 
  . ، د.ط، ) د.ـ: الناشر مكتبة مصر، د.ت(األصوؿ القضائيةقراعة، علي ٤تمود،  -َٔ
القرايف، شهاب الدين أيب العباس أٛتد بن ادريس بن عبد الرٛتن الصهناجي ا١تصرم،  -ُٔ

 ، )بَتكت:ُ، ٖتقيق/ أيب اسحق أٛتد بن عبد الرٛتن، طالذخَتة يف فروع ادلالكية
 ـ (.ََُِ –ق ُِِْمنشورات دار الكتب العلمية، 

،  الكرمي اجلامع ألحكاـ القرآف، أيب عبدهللا دمحم بن أٛتد األنصارم القرطيب القرطيب، -ِٔ
 –ق ُّٕٖالناشر دار احياء الكتاب العريب،  -، )مصر: دار الكتب ا١تصريةّط

 ـ (.ُٕٔٗ
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 مراتب الظاىرم،  القرطيب سياألندل حـز بن سعيد بن أٛتد بن علي دمحم القرطيب، أيب -ّٔ
العلمية،  الكتب ، د.ط، )بَتكت: دارواالعتقادات وادلعامالت العبادات يف اإلمجاع
 .د.ت ( 

، بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد دمحم بن أٛتد بن دمحم بن أٛتد بن رشد القرطيب، القرطيب، -ْٔ
 د.ط، ) د.ـ: ا١تكتبة التجارية الكربل، د.ت( .

، د.ط، )د.ـ: بدائع الصنائعدين أيب بكر بن مسود الكاساين، الكاساين، عبلء ال -ٓٔ
 .الناشر زكراي علي يوسف، د.ت (  –مطبعة اإلماـ 

رسالة ، التحكيم الشرعي بُت النظرية و التطبيقدمحم دمحم عبد ا٢تادم اليف ، اليف،  -ٔٔ
 . ـَُِّق، ُّْٓ فلسطُت،-كلية الًتبية، جامعة األزىر، غزةماجستَت ،  

، )بَتكت: مطبعة السعادة،  ُ، طادلدونة الكربىبن أنس االصبحي،  مالكمالك،  -ٕٔ
 .ق ( ُِّّ

 ـ ( .ُِٕٗ -قُِّٗ، )د.ـ: د.ف، ِ، طادلعجم الوسيط ٣تمع اللغة العربية، -ٖٔ

إٝتاعيل،  دمحم حسن دمحم:  ، احملققالسَت الكبَت الشيباين، اٟتسن بن دمحم اٟتسن، بن دمحم -ٗٔ
 .  ـ ( ُٕٗٗ ، ىػُُْٕ العلمية، الكتب ، )بَتكت: دارُط

، مذكرة لطلبة دبلـو الدراسات العليا، د.ط، )د.ـ: التحكيم التجاري الدويل دمحم ٤تسن، -َٕ
 ـ ( .ُٕٓٗ –ـ ُّٕٗد.ف، 

، ، مدخل لدراسة نظاـ ا١تعامبلت فيوالفقو اإلسالمي، دمحم يوسف موسىدمحم موسى،  -ُٕ
 . ـ (ُْٓٗاٟتديثة، الكتب دار :د.ط، )القاىرة

، ُط، القاموس ادلبُت يف اصطالحات األصوليُت ،ود حامد عثماف٤تم٤تمود عثماف،  -ِٕ
 . ( ـَََِىػ ، ُُِْ، دار اٟتديث) القاىرة: 
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 بن مفلح بن ا١تقدسي، دمحم الدين ا١ترداكم، مشس سليماف بن علي الدين ا١ترداكم، عبلء -ّٕ
، الًتكي احملسن عبد بن هللا عبد: ، احملققالفروع تصحيح ومعو الفروعمفرج،  بن دمحم
 .ـ (  ََِّ - ىػ ُِْْ الرسالة، مؤسسة ، )د.ـ:ُط

 ـ .َُِِيونيو،  ُُمركز العثيم للتحكيم الدكيل كاالستشارات القانونية ،  -ْٕ
التحكيم الدويل وأمهية تفعيلو من قبل ادلنظمات االقليمية ، مسعد عبد الرٛتن زيداف -ٕٓ

 ، د.ط، )د.ـ: د.ف، د.ت(.يف منازعات احلدود
اتفاؽ التحكيم وقواعده وفقًا ألحكاـ القانوف منصور،  ا١تناصرة، عبد السبلـ -ٕٔ

، رسالة ماجستَت ، معهد البحوث كالدراسات  ـٕٓٓٓيف سنة  ٖالفلسطيٍت رقم 
 . ـ(ََِٓ :القاىرة  )العربية 

ىاركف،  دمحم السبلـ عبد:  كشرح ٖتقيق ،صفُت وقعة ا١تنقرل، مزاحم بن ا١تنقرل، نصر -ٕٕ
 .ق (  ُِّٖ كالتوزيع،  كالنشر للطبع ديثةاٟت العربية ا١تؤسسة ، )د.ـ:ِط

التاج واإلكليل شرح سلتصر ، هللا دمحم بن يوسف بن أيب القاسم العبدرم أيب عبدا١تواؽ،  -ٖٕ
، دار الفكر ، ) د.ـ:ِ، طىامش كتاب مواىب اٞتليل لشرح ٥تتصر خليل، خليل

 .( ـُٖٕٗىػ ، ُّٖٗ
ماؿ ا١توسوعة للنشر كالتوزيع مؤسسة أع، )الرايض: ِ، طادلوسوعة العربية العادلية -ٕٗ

 .(  ـُٗٗٗىػ ،ُُْٗ

 ، )د.ـ:ِط ،التحكيم يف ادلواد ادلدنية والتجارية الوطنية والدولية ،نبيل اٝتاعيل عمر -َٖ
 .( ـََِٓدار اٞتامعة اٞتديدة، 

دراسة مقارنة بُت قانوف التحكيم  ،التحكيم التجاري الدويل كـر دمحم النجار،النجار،   -ُٖ
لسنة  ٗكقانوف االجراءات ا١تدنية كاالدارية اٞتزائرم رقم  ،ـُْٗٗ لسنة ِٕا١تصرم رقم 

 ( . ـََُِ دار الفكر اٞتامعي، د.ط، ) د.ـ: ـ ،ََِٖ
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رسالة ماجستَت يف القانوف ، كلية ، ادلركز القانوين للمحكم كـر دمحم النجار،النجار،   -ِٖ
 . ـََِٗ-ََِٖاٟتقوؽ، جامعة القاىرة ، 

، ادلفتُت وعمدة الطالبُت روضةالنوكم،  شرؼ بن حيِت ينالد ٤تيي زكراي النوكم، أيب -ّٖ
/  ىػُُِْ اإلسبلمي، عماف، ا١تكتب -دمشق -، ) بَتكتّالشاكيش، ط زىَت: ٖتقيق

 .ـ ( ُُٗٗ
التحكيم يف التشريع الفلسطيٍت والعالقات  الوحيدم، دركيش مدحت الوحيدم، -ْٖ

 .ـ( ُٖٗٗ، د.ط، )غزة: مطابع شركة البحر كا٢تيئة ا٠تَتية، الدولية

كلية اٟتقوؽ   ،رسالة دكتوراة :، دراسة مقارنة مسؤولية احملكم كفاء فاركؽ دمحم حسٍت ، -ٖٓ
 .جامعة عُت مشس 

يَّافى  ٍبنً  خىلىفً  ٍبني  ٤تيىمَّدي  بىٍكرو  ككيع، أىبيو -ٖٔ قىةى  ٍبنً  حى ٌ  صىدى اًدمٌ  الضَّيبًٌ ، أخبار القضاة ،البػىٍغدى
األكىل، : ا١تراغي، الطبعة مصطفى العزيز عبد: أحاديثو كخرٌج عليو كعلق صححو: احملقق

 .ـ ( ُْٕٗ-ىػُّٔٔ علي، دمحم بشارع الكربل، التجارية ) مصر، ا١تكتبة

 


