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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

، وفقَّدده مددب أمددعَّ مددب عبددا،  يف الددديب، وةعلهددم مددب ول دد  هلل الددذي نددال بددالعلم قلددا  املددؤم ناحلمددد 
واملرسلن، والصالة والسالم على املبعاث لمح  للعاملن، نبي ا وقددون ا ممدد، وعلدى  لده و دحبه ومدب  األنبياء

 :نبعهم بإمسان إىل يام الديب، أما بعد
لاء والتطلعددداة مددد  مدددب مددداة البشدددر، وهدددذا االفدددتالل قدددد يتطدددال فدددإن االفدددتالل بدددن ال دددا  يف اآ

افتيددال الطريقدد  امل اسددب  حلددل ال عاعدداة وفدد  ا صدداماة، ويصددبن نعاعددا وفصددام ، ولل ددا  مددذاهع  دد  يف 
، ومدب أسدبا  لفلد  ال دا  ع ده عددم انضدا  (التحكديم: )ومب الطرق املهمد  الدي يلفدل ع هدا مندا مدب ال دا 

 النه ومقيقته؛ فما املقصا، بالتحكيم ع د فقهاء الشريع ؟ وما املقصدا، بده ع دد  درا  القدانان؟ ومدا الفدرق 
الفقهاء والقانانين؟ هذ  األسدلل    أقدع علدى خيدث  صدها بعي هدا، ممدا أنده أمدد ا داول يف  بن ن اوله ع د

ومدب ه دا ةداءة فكدرة البحدث . املؤمتر الدويل للقضاء والتحكيم، الذي يقيمه املعهد العايل للقضداء بالريداض
 (.التحكيم يف الشريعة اإلسالمية والقانونحقيقة : )الذي بع اان

 :أهداٌف؛ أهمهاولهذا البحِث 
؛ إذ مدددا مددددب دريدددد  عددددا،  حلددددل األمكددددام الشددددرعي مبعيددددد مددددب النقددد  والطم ني دددد   ددددا  أن يشدددعر القددددال   .2

 .ال عاعاة، وف  ا صاماة إال والشريع  اإلسالمي  سباق  إليه
 .أن يكان ع د القال  نصاٌل حلقيق  التحكيم يف الشريع  اإلسالمي  والقانان .8
 .جبدوى التحكيم يف فصل ا صاماةأن حيصل لديه وعي ذايت  .4
 .أن نكان ع د  قدلة على ناعي  ال ا  خيقيق  التحكيم، وفاعليته يف الفصل يف امل ازعاة .4

 : باإلضاف  إىل املقدم  وا امت -  ال   مبامث مكان  مب، خطة للبحثمت وضع  وللا ا  إىل هذ  األهدال
 .وأهدافه وفط  البحث وم هج ،لاسته ونساؤالنهأمهي  املاضاع : ونشمل، (وهي الي بن أيدي ا). املقدم 

 :مخس  مطالع وفيه .مقيق  التحكيم ع د فقهاء الشريع : املبحث األو 
 .نعريع التحكيم لل : املطلع األو 
 .نعريع التحكيم يف اال طال  الفقهي: املطلع الناين

 .ومرتزانهالتعريع الراةن للتحكيم : املطلع النالث
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 .الفرق بن التحكيم والقضاء: املطلع الرابع
 .ألمان التحكيم و روده :املطلع ا امس

 :مخس  مطالع وفيه .مقيق  التحكيم ع د  را  القانان: املبحث الناين
 .نعريع التحكيم لدى بع  القاانن اإلقليمي  والدولي : املطلع األو 
 .منن القانانيننعريع التحكيم لدى البا: املطلع الناين

 .نعريع التحكيم يف ال ظام السعا،ي، والتعلي  عليه: املطلع النالث
 .التعريع املختال للتحكيم ع د القانانين: املطلع الرابع

 .أهم مبا،  التحكيم يف القاانن املعا رة: املطلع ا امس
 :وفيه مطلبان .القانان املقالن  بن مقيقي التحكيم ع د فقهاء الشريع  و را : املبحث النالث
 :أبرز أوةه التشابه يف مقيق  التحكيم ع د الفقهاء والقانانين: املطلع األو 
 :أبرز أوةه االفتالل يف مقيق  التحكيم ع د الفقهاء والقانانين: املطلع الناين

 .وفيها أبرز ال تائج. ا امت 
 :وقد تم توخي المنهج العلمي اآلتي

 :البحثمنهج إعداد : أوال
امل هج الدذي سدلكته ع دد إعددا، البحدث هدا املد هج االسدتقرائي واملد هج التحليلدي االسدت بادي؛ خييدث أنتبدع 
املسائل الفقهي  ذاة الصل  مباضداعاة البحدث، ومدا ذمدر  العلمداء فيهدا مدب  لاء واسدتدالالة وم اقشداة، وبعدد 

 .مل اسب  لكل ع صر مب ع ا ر البحثاالستقراء أقام بالتحليل ملا مت نتبعه، واست باط ال تائج ا
 :منهج صياغة البحث وإجراءاته: ثانيا

 ]...[.مع بيان اسم السالة ولقم اآي  يف  لع البحث بن معقافن  ،متاب  اآياة برسم املصحع  -2
. بتخرجيده م همدا تمتفيدا فدإن مدان احلدديث بلفظده يف الصدحيحن أو أمددمها : ختدريج األما،يدث واآ دال -8

 .وإن   يكب يف أي م هما فرةته مب أهم املصا،ل األفرى املعتمدة، مع ذمر ما قاله أهل احلديث فيه
مر دددت علدددى   بهدددا قددددل االسدددتطاع ؛ ألن املقصدددا، مدددب البحدددث : بال سدددب  للخالفددداة الفقهيددد  -4

 .القانان إعطاء نصال إمجايل للحقيق  املتف  عليها عب التحكيم لدى الفقهاء ولةا 
باإل ددالة إىل العصددر الدذي عددا  العلددم فيده مددب فددال  ذمدر سدد   الافدداة  تامتفيد :بال سدب  لععددالم -3
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عقع ذمر االسم مبا رة يف الصلع، ما   يللع على الظب أنه لا معرول لدى منا مدب املتخصصدن يف 
مالدد  ووفانده، ومدا ا دتهر بده، جما  البحث، ف عرِّل به مي لذ يف اهلامش بشكل خمتصدر؛ بدذمر امده وندالي  

 .، ومصا،ل نرمجته- إن مانت له مؤلفاة –وأبرز مؤلفانه 
عدددع بالااسدددط  إال ع دددد نعدددذل و  أهدددم لكتددبهم مبا دددرة، ءنصدددال العلمددداء و لا ةعدددعو  :بال سددب  لل قدددا  -5

اإلمالدد  إىل املصدددل يف مالدد  ال قددل م دده بددال ا بددذمر امدده وا ددعء والصددفح ، ويف  وةعلددت. الاقددال علددى األ ددل
وإذا نعدددد،ة املصدددا،ل يف اإلمالددد  ...(. انظدددر: )مالددد  ال قدددل بددداملعح نكدددان اإلمالددد  بدددذمر ذلددد  مسدددباق ا بكلمددد 

 .املؤلع نرنيع هذ  املصا،ل على مسع وفاة ةعلت: الاامدة ومانت على ،لة  متقالب  يف نا ي  املعلام 
فهددذا   ؛بكددذا و ددا ذلدد ( أو يعددرتض عليدده أو جيددا  ع دده)ميكددب أن يسددتد  علددى ذلدد  : إذا قلددت -1

 .م اي  عب أن ذل  باةتها، مين
ويف فتام هذ  املقدم  أمحد اهلل نعداىل وأ دكر  ممدا ي بلدي  دال  وةهده وعظديم سدلطانه علدى أن يسدر 

معدد  العريقدد ؛ ةامعدد  اإلمددام ممددد بددب سددعا، اإلسددالمي ، ا ا  يل إمتددام هددذا البحددث، ممددا ال يفددانين أن أ ددكر
والشدكر واملعهد العايل للقضاء على ن ظيم املؤمتر الدويل للقضاء والتحكديم، وييلد  مدل اإلمكانداة إل،امده، 

 .معروفا، هذا واهلل أعلم و لى اهلل وسلم على نبي ا ممد وعلى  له و حبه يلي إما ا  لكل مب أسدى 
 عبد الععيع بب سليمان    سليمان فالد بب: ومتبه

 ميع املسلمن لفر اهلل له ولاالديه و 
k44haled@hotmail.com 

http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/khaledan  

mailto:k44haled@hotmail.com
http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/khaledan
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 : املبحث األول

 التحكيم عند فقهاء الشريعةحقيقة 

 :تعريف التحكيم لغة: املطلب األول
محَكٌِّم، واملطلدا  م ده : َمكََّم حيحَكِّمح حتكيم ا، ودالعح التحكيم  : التحكيم يف اللل  مصدل مكَّم، يقا 

قدا  ابدب ، وهي جبميع مشتقايا نرةدع إىل أ دل وامدد وهدا امل دع؛ (َمَكمَ : )واملا،ة األ لي . محَكَّم: التحكيم
ددَا »(: هددد425ة)فددال   ددٌد، َوهح ددٌل َوام  دديمح َأ ح َدداءح َوالحَكددالح َوالحم  ددَب . اْلَمْنعع   احلح ددَا الحَم حددعح م  ددمح، َوهح َوَأوَّ ح َذل ددَ  احلححكح
 .( )«ح كَِّم ف ََلٌن ِفي َكَذا، ِإَذا ج ِعَل َأْمر ه  ِإلَْيهِ : ... نقا ... ،الظُّلحم  

مح الحَقَضاءح »( :هد777ة)وقا  الفيامي  لحهح الحَم حعح  ،احلححكح م بح  هح إَذا َم َدعحتَ  ؛َمَكمحتح َعَليحه  ب َكَذا :يدحَقا ح  ،َوَأ ح
اَلف ددده   دددبح َذل ددد َ  ،ف  دددد لح َعلَدددى ا ححدددرحوك  م  َ الحَقددداحم   .فَدلَدددمح يَدقح دددتح بَددددنح ددد َدهحمح  َفَصعععْل    ؛َوَمَكمح َف َنَدددا َمدددام ٌم َوَمَكددددٌم  ،بَديدح

 .( )«فَعوَّْض   اْلح ْكَم إلَْيهِ ؛ (بالتشديد)وَحكَّم   الرجَل ... ب َفتحَحتَدنح  
التفععويف فععي الفصععل بععيز المتنععااعيز، وفععي المنعع  مععز  لععم : وعلععه هععذا فععالتحكيم فععي الل ععة

والمحكَّعم هعو الطعرف العذم يعتم تفوي عه . والمحكِّم هو مز َيْصد ر  منه هعذا التفعويف. أحدهما اآلخر
 (.الَحَكم  )ث ي جعل األمر إليه، ويسمه أي ا بإصدار الحكم الق ائي، بحي

 :تعريف التحكيم يف االصطالح الفقهي: املطلب الثاني

 : تعريف التحكيم عند علماء احلنفية: أوال

 .( )«ها نالي  ا صمن مامما حيكم بي هما»: ؛ بقاله(هد277ة)عرفه ابب ،يم 
 :ويمكز أن يعترض عله هذا التعريف باعتراضيز

، وهدددذان لفظدددان (حيكدددم)و( ماممدددا)أنددده يدددؤ،ي إىل الددددول؛ ألنددده أول، يف التعريدددع  :األولاالعتعععراض 
( احلدددامم)متاقِّفددد  علدددى معرفددد  ( التحكددديم)يشدددرتمان مدددع املعدددرَّل يف أ دددل اال دددتقاق، ىندددا جيعدددل معرفددد  معدددح 

 . وهذا ،وٌل ىن اع يف التعريفاة(! التحكيم)، ومعرف  مع امها متاقف  على معرف  (حتكيم)و
                                  

 . 877، ل «مكم»املقاييس يف اللل ، ما،ة ( 2)
 . 2/235، «مكم»املصبا  امل ا، ما،ة ( 8)
فقد عرفاا التحكيم . 2727جمل  األمكام العدلي ، ما،ة : ؛ وانظر5/387، (ل، ا تال)؛ ما ي  ابب عابديب 7/83البحر الرائ ، ( 4)

 . «اختاذ ا صمن برضامها مامما يفصل فصامتهما و،عاامها»: ب نه
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أنددده لدددا مدددانع؛ ألن احلدددامم قدددد ال يكدددان مدددؤهال، وإذا مدددان مدددؤهال قدددد ال يكدددان  :االعتعععراض اليعععاني
 احَلَكدددمماضددداع التحكددديم قدددابال ل ظدددر لدددا القاضدددي الشدددرعي، وإذا مدددان املاضددداع قدددابال لل ظدددر قدددد ال يقبدددل 

 املَعددرَّل، ىندا جيعددل فهددذ  الصدال ملهددا يت اوهلدا التعريددع، علدى الدرلم مددب مافدا لددا ،افلد  يف. التحكديم أ دال
 .  التعريع لا مانع

 :تعريف التحكيم عند علماء املالكية: ثانيا
عأو  مدامم   هدا مكدمح : ويف الشدرع»: القضاَء والتحكديَم معدا فقدا ( هد2872ة)عرَل الدل،يرح   م  محكَّ
علدددددى مدددددا  بدددددت ع دددددد  مقتضدددددا  أو مكمددددده بدددددذل   عَ لانِّددددد ...مدددددديب، ومدددددبس، وقتدددددل،  بددددد مر  بدددددت ع دددددد ؛

 . ( )«املقتضى
يف  ،وةاهددل   فصددم   لددا  ، عددد    وةدداز حتكدديمح »: بددذمر  ددفانه، وجمددا  حتكيمدده، فقددا  احَلَكددممث فددا 

، لائددع   وأمددر  ، وسددفه   ، ددد  ولح ، وعتدد   ، وفسدد   ، ودددالق  ، ونسددع  ، ووالء  ، ولعددان  ، وقتددل  ، مددد   إال، وةددر    مددا   
 .( )«(يتعل  بصحته وفسا،  ىنا) وعقد  ، ومبس  

وهددذا التعريددع علددى الددرلم مددب أندده أ،فددل التحكدديم يف القضدداء، بيددد أندده التعريددع الاميددد الددذي وةدندده 
 .فيما وقفت عليه مب متع املالكي ، وبقي  متبهم يفسرون التحكيم بذمر  النه

 :ويمكز أن يعترض عليه بأربعة اعتراضات
؛ ( هددد277ة)أندده يددر، عليدده االعددرتاض األو  الدداال، علددى نعريددع ابددب ،دديم احل فددي  :االعتععراض األول

 .مشرت مان يف أ ل اال تقاق( ا كم)و( التحكيم)وها أنه يؤ،ي إىل الدول؛ ألن 
دمح  دَدَل مدب لدا خما دم ، ميدث   يدر،  :االعتراض الياني أنه لا مانع؛ ألنه يشمل ما لا مان احلحكح

 .إىل ا صاميف التعريع إ الة 
أنه أ،فل التحكيم يف القضاء، على الرلم مب وةا، فروق ةاهري  بي هما؛ لذل   :االعتراض اليالث

احلبس والقتل ولامها، وع دما فصَّل يف التحكيم عا، : ع دما ذمر الصال الدافل  يف التعريع ذمر مب بي ها
 .ليخرك هذ  الصال

                                  
 . 3/221الشر  الصلا للدل،ير، ( 3)
 .222/ 3الشر  الصلا للدل،ير، ( 5)
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  مب الصال واألمنل ، وهذا فدروك عدب دبيعد  التعريفداة؛ أنه ذمر يف التعريع دائف :االعتراض الراب 
 .ألفا لبيان ماهي  املعرَّل  فحسع، واألمنل    ن  فر مقاسم للتعريفاة، وليست ةعءا م ها

 :تعريف التحكيم عند علماء الشافعية: ثالثا
ليقضي بي هما فيمدا  ؛مب الرعي  فصمان لةال   ..( )[أن حيكِّم]»: ب نه( هد357ة)عرب ع ه املاول،ي 

 .( )«ن ازعا 
 :بيَلثة اعتراضات ( )ه هذا التعبيرويمكز أن يعترض عل

أنددده يدددر، عليددده االعدددرتاض األو  الددداال، علدددى نعريدددع ابدددب ،ددديم؛ وهدددا أنددده يدددؤ،ي إىل  :االعتعععراض األول
 .مشرت مان يف أ ل اال تقاق( مكيم)و( التحكيم)الدول؛ ألن 

وإن مدددان املدددرا، بددده إفدددراك مدددب لددده سدددلط  ( مدددب الرعيددد )ألن قيدددد  أنددده لدددا ةدددامع؛: االعتعععراض اليعععاني
قضددائي ، بيددد أندده أفددرك  ددالا ،افلدد  يف املعددرل؛ ممددا لددا مددان مددب الرعيدد  ولكددب لددا مؤهددل لتددايل التحكدديم، 

 .وأيضا ما لا مان أهال لذل  ولك ه مسلم مب لعايا ،ول  لا مسلم 
، ومدددب املعلدددام أن القضددداء مصدددطلٌن مسدددتقٌل (اليقضدددي بي همددد: )ول، يف التعريدددع: االعتعععراض اليالعععث

املعددح الللدداي، بيددد أن األوىل أن ( يقضددي)مقاسددٌم للتحكدديم، وهددذا االعددرتاض وإن مددان ي دددفع بدد ن املددرا، بددد  
 .؛ فروةا مب اإل كا (ليفصل بي هما: م ن يقا )يستعي  ع ه مبرا،ل للاي 

 :تعريف التحكيم عند علماء احلنابلة: رابعا
 .(  )« خصان إىل لةل يصلن للقضاء ( ) حتامم[ أن يدَ ]»: ب نه( هد2752ة)البهايت عرب ع ه 

                                  
أقر  ما يكان إىل نصاير  التعبا ، وهذا«...وإذا مكيم»:يف نعبا املاول،ي مب البامث، بي ما ةاء  ما بن معقافن بتصرل( 1)

ومت االضطرال إىل هذا التصرل ب اء .  يف الصلع مبا بن معقافنوحيصل املقصا، باالستعاض  عب ذل  . التحكيم م ه إىل التعريع
 .فعي ؛ ال باحلد احلقيقي، وال باحلد الرميلى نعريع  رين للتحكيم ع د الشاعلى عدم الاقال ع

 . 8/472أ،  القاضي للماول،ي أيضا، : ؛ وانظر21/485احلاوي الكبا، ( 7)
إيضا   حيسب الت بيه على أن عبالة املاول،ي األ لي  ال نر، عليها هذ  االعرتاضاة؛ ألنه   ير، هبا التعريع باحلد امل طقي، وإمنا مرا، ( 2)

 . ونقريبها للذهب فحسع الة التحكيم 
أقر  ما يكان إىل نصاير  التعبا ، وهذا«... وإن حتامم»: يف نعبا البهايت ما بن معقافن بتصرل مب البامث، بي ما ةاء  (2)

ومت االضطرال إىل هذا التصرل ب اء . يف الصلع مبا بن معقافنوحيصل املقصا، باالستعاض  عب ذل  . التحكيم م ه إىل التعريع
 .؛ ال باحلد احلقيقي، وال باحلد الرمياحل ابل لى نعريع  رين للتحكيم ع د على عدم الاقال ع

 . 25/18مشال الق اع، ( 27)
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 :باعتراضيز (  )هذا التعبيرويمكز أن يعترض عله 
يدر، عليده االعدرتاض األو  الداال، علدى نعريدع ابدب ،ديم؛ وهدا أنده يدؤ،ي إىل الددول؛  :االعتراض األول

 .مشرتمان يف أ ل اال تقاق( حتامم)و( التحكيم)ألن 
أنه لا مانع؛ ألنه يدفل فيده القضداء، فالقاضدي يتحدامم إليده ا صدام أيضدا، وهدا : االعتراض الياني

 .لةل يصلن للقضاء
بلفددحت حتددامم؛ ألفددا ذاة اللفددحت املعَّددرل، ممددا أن القاضددي حيصددل ع ددد  إن القاضددي فددرك : وال يقددا 
 .حتامم ا صمن

ناليدددد  : )وهددددذا االعددددرتاض ال يددددر، علددددى نعريددددع ابددددب ،دددديم احل فددددي؛ ألن نعريفدددده أفددددرك القاضددددي بلفددددحت
 .، ومب املعلام أن القاضي بتالي  مب ويل األمر وليس مب ا صمن(ا صمن

وأيضا ( مكَّم ا صمان: )املاول،ي الشافعي؛ ألن نعريفه أفرك القاضي بلفحتمما ال ير، على نعريع 
 (.مب الرعي : )بلفحت

 :التعريف الراجح  للتحكيم، وحمرتزاته: املطلب الثالث

 :التعريف الراجح للتحكيم: أوال
 : يمكز أن يقال في تعريف التحكيم

ق ععايا تهصععهما، بتفععويف منهمععا،  هععو عقععٌد يتععوله بموَجبِععِه مصهععٌل الفصععَل بععيز المتنععااعيز، فععي
 .ويكتسب ما ينتج عز هذا العقد صفَة القطعيِة بتصديق الق اء الشرعي عليه

 :شرح التعريف الراجح ومحترااته: ثانيا
العقد ما  س يف التعريع، يشمل أي عقد، وفيه نصرين ب هم ألمدان العقدد وهدي الصديل ، ممدا  :عقد

ان والعاضدان؛ ألن العقدد هدا ذانده اإلجيدا  والقبدا ، وال حيصدل إجيدا  يستلعم بقيد  ألمدان العقدد وهدي العاقدد
بيددان ماندده ملددعم لطددريف : ممددا أن مددب فاائددد التعبددا بالعقددد. وقبددا  إال مددب عاقددديب، ع ددد وةددا، معقددا، عليدده

 .؛ فال ماة  للتصرين باإللعام يف  يل  التعريعالعقد
هددذا فصدددل أو  يبددن دبيعدد  العقددد، وهدددا أندده عقددد واليدد ، فخدددرك بددذل  بقيدد  العقدددا،  :بععهيتععوله بموجَ 

                                  
إيضا   حيسب الت بيه على أن عبالة البهايت األ لي  ال ير، عليها هذان االعرتاضان؛ ألنه   ير، هبا التعريع باحلد امل طقي، وإمنا مرا، ( 22)

 . التحكيم ونقريبها للذهب فحسع الة 
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 .األفرى
 خصدا وامددا  ، سدااء أمدان، وهدي أنده مؤهدل للااليد احَلَكدمهذا فصل  ان  يبن أهم  دف  يف  :مصهل

. يهددداأمنددر، فهدددا بشخصددده أو هدددم مبجمددداعهم ال بدددد أن نتحقددد  فددديهم األهليددد  الكافيددد  للااليددد  املتعاقدددد عل مأ
ألن الفصدل يف ا صدام  جيدع أن يكدان  مؤهدل لااليد  إ ددال احلكدم القضدائي؛فخرك بذل  ما لا مان لدا 

ويسدمى هدذا . ماافقا للشرع، ومب ال يكان أهال إل دال احلكم القضائي ال  ق  بكان مكمه ماافقا للشرع
 .(ا كَّم)، و(احَلَكم: )الاالي العاقد الذي أحعط ي 

يبددن مقيقدد  املعقددا، عليدده، وهددا الفصددل يف ال ددعاع، وإفدداؤ    الددثهددذا فصددل  :اعيزالفصععل بععيز المتنععا
وفددرك بددذل  مددا لددا مانددت الااليدد  يف  دد ن  فددر لددا الفصددل بددن . بشددكل عددا،  حيفددحت لصددامع احلدد  مقدده

 .ا صام؛ ماالي  ال كا  ونظر الاقع والا اي 
قابلد  للتحكديم، وهدي احلقداق ا ضد  ، حيددِّ، ضدابَ  القضدايا اللابدعوهدذا فصدل  :فعي ق عايا تهصعهما

وفدرك بددذل  مددا لددا نعلقددت بالقضدي  مقدداق أحَفددرح للددا ا كمددن، . للمحكِّمدن؛ ألن احلدد  ال يعدددومها مي لددذ
ددم مي لدذ؛ ألن فاقددد الشدديء ال يعطيده ممددا لددا مدان يف القضددي  مدد  هلل . فدال ميلكددان االسدتقال  بافتيددال ا كَّ

 .لقتل والتعوير والر اةنعاىل؛ ماحلدو،، أو م  عام؛ ما
ومانه حيصل . يبن مقيق  الطرل الناين يف العقد، وها درفا ال عاع فامسهذا فصل  :بتفويف منهما

ودرفا ال دعاع يشدمل مدا لدا ماندا . بتفاي  مب دريف ال عاع يد  على أمهي  التااف  والرتاضي بي هما على ا كَّم
فخرك بذل  مدا لدا مدان بتفداي  مدب أمدد الطدرفن مدع . فصمن، وما لا مانا أمنر مب ذل  مب با  أوىل

. مما  درك بدذل  مكدم القاضدي؛ ألن واليتده  دا،لة مدب ويل األمدر ولديس مدب املت دازعن. عدم لضى اآفر
؛ فهدذا احَلَكدم ،ون لةداع إىل املت دازعن مدب قبدل القاضديابتدداء  وأيضا  رك بدذل  مدا لدا مدان حتديدد احَلَكدم  

ددم؛ ألندده نائددع عددب القاضددي، فيقددام مقامدده،  إذا مددان سيفصددل يف ال ددعاع فهددا أقددر  إىل القاضددي، م دده إىل ا كَّ
أمددا إذا مددان املطلددا  م دده اإل ددال  فحسددع ،ون الفصددل يف . ز يف التعبدداونسددميته مكَّمددا مددب بددا  التجدداي 

 .ال عاع فها مصلن ابتداء
هدذا قيدد إضدايف : الشعرعي عليعهويكتسب ما ينتج ععز هعذا العقعد صعفَة القطعيعة بتصعديق الق عاء 

فددال يرنقددي مددا . فددال بددالتحكيم الددذي لدده  ددف  ال فدداذ امللددعم للمت ددازعن وللجهدداة املع يدد  بت فيددذ هددذا احلكددم
ددم)ي ددتج عددب عقددد التحكدديم  إىل القطعيدد  وال فدداذ امللددع م قضدداء إال بتصدددي   مددب ( وهددا احلكددم الصددا،ل مددب ا كَّ
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ء الشرعي، خييث يكان ذل  وفقا للطريق  الي مد،ها ويلُّ األمدر، ولالبدا مدا الاالي  العام ، املتمنل  يف القضا
نكددان الطريقدد  م صا ددا عليهددا يف نظددام  حتكدديم   ددا،ل مددب ويل األمددر، أو يف بددا  مددب أبدداا  نظددام املرافعدداة 

 (.ن اإلةرائي   والقاانأو ما يقام مقامه مب األنظم)
ا نراضدت األددرال عليده وإذا   يرفع إىل ةه  قضائي  ال يعين أن  احلكم فيه لا ملعم؛ ألنده يبقدى عقدد 

 .ابتداء، فلعمهم ما ي تج ع ه،   نه   ن العقا، األفحر
 :الفرق بني التحكيم والقضاء: املطلب الثالث

ه ددداد عددددة مصدددطلحاة نشدددالد التحكددديم يف معدددح عدددام، وهدددا َمدددلُّ ا الفددداة، وإزالددد  ا صددداماة،  
دَم الصدا،ل مدب القاضدي مالقضاء والصلن والفتاى، ول كب أقرهبا إىل التحكيم ها مصطلن القضاء؛ ألن احلحكح

هلدذا سديتم االقتصدال علدى أو د  األلفدا  . فتاء، فليس فيهما إلدعامم  مكٌم ملعٌم، خبالل الصلن واإلومب ا كَّ 
 : ل  بالتحكيم، وها القضاء على ال حا اآيت

 :أوجه الشبه بيز التحكيم والق اء: أوال
 :التفري  بن مصطلحن ها وةا، أوةه  به بي هما؛ ومب أوةه الشبه بن التحكيم والقضاء،افع 

 .احَلَكمأفما يتكانان مب  ال   أدرال، ا صمان ودرل  الث مايد وها القاضي أو  .2
 .الفصل يف ال عاع بن ا صمن احَلَكمأن مهم  القاضي و  .8

أن نايل مهم  الفصل بدن املت دازعن نا د  مدب ددرل  فدر، سدااء أمدان ويل األمدر ممدا يف القضداء، أم  .4
 . املت ازعن مما يف التحكيم

 .ملعم للمت ازعن احَلَكمأن قرال القاضي و  .3

أن مددا يصدددل م همددا ال مينددل لأيهمددا الشخصددي، وإمنددا مينددل مددا يعتقدددان أندده مكددم اهلل نعدداىل يف الفصددل  .5
 .ت ازعنبن امل

 :أوجه الفرق بيز التحكيم والق اء: ثانيا
فقهيد  لطائفد  مدب الفقهداء، ال مبدين علدى  لاء ه اد فروق منداة بدن القضداء والتحكديم، ولكدب بعضدها 

، ومدب امل اسدع  داوز هدذ  الفدروق، واالمتفداء بدالفروق بدن احلقيقتدن عليها فقهاء املدذاهع األفدرىياافقهم 
 :هذ  الفروقفمب . املتف  عليهما

. ، فها املرةع يف حتديد افتصا اة القضداةأن والي  القضاء والي  عام   ا،لة مب ويل أمر املسلمن .2
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واليددد   احَلَكدددمأعطيدددا ن اذلدددبي مدددا واليددد  التحكددديم فهدددي واليددد  فا ددد ،  دددا،لة مدددب املت دددازعن، فهمدددا ال
 .سلطته إىل لامهاوهلما نقيدها مبا يرتاضيان عليه، ولكب ليس هلما م  نعدي   ،التحكيم

 ،وال يتعدددى إىل مددب   يددرض خيكمدده ،إمنددا ي فددذ يف مدد  ا صددمن، ومددب لضددي خيكمدده م  َكدداحلَ  مكددمح » .8
 .(  )«خبالل القاضي املاىل

 .(  )«إال برضى ا صمن احَلَكموال جياز مكم  .لضي ا صم بذل  أم ال ؛جياز مكم القاضي» .4
 . (  )أن القضاء ها األ ل، والتحكيم مب فروعه .3
 .لا مصل فالل بن أدرال التحكيم لةعاا إىل القضاء، ،ون العكس .5
م   .1 متاقٌع على نددفل السدلطاة الت فيذيد ، فدال بدد مدب مصدا،ق  القضداء علدى  احَلَكملا مان نفاذح محكح

 .احلكم، خبالل العكس
 :أركان التحكيم وشروطه: املطلب الرابع

 :أركان التحكيم: أوال
 :األحَفر له مخس  ألمان؛ هي العاقدان، والعاضان، والصيل عقد التحكيم   نه   ن العقا، 

ددم، وهددا الطرفددان املت ازعددان اللددذان دلبددا التحكدديم؛ سددااء : العاقددد األو ، ويسددمى: الععركز األول ا كِّ
أماندا  خصددن أم أمنددر مدب بددا  أوىل، وسددااء أماندا  خصدديتن مقيقيتددن أم اعتبداليتن، أم أمدددمها مددذل  

 .،ون اآفر
وقدد يكدان . وها مب دحلع م ه التحكديم. ا كَّم، وأيضا احَلكم: العاقد الناين، ويسمى: الياني الركز

 .فر، ا أو أمنر، مما أنه قد يكان هيل  اعتبالي 
 .الفصل فيه احَلَكماملعقا، عليه، وها ما دحلع مب  :الركز اليالث
مقابدل التحكدديم، سدااء أمددان مدب دددريف ال دعاع أم مددب  احَلَكدميسددتحقه العداض، وهددا مدا  :العركز الرابعع 

الت داز  عدب العداض  احَلَكدمممدا ميلد  . درل مايد مالدول  أو لاهدا، وسدااء أمدان العداض ما،يدا أم مع ايدا
 .والتحكيم جمانا

                                  
 . 227/ 2ا ي  الربهاين يف الفقه ال عماين، : ؛ وانظر4/427الفتاوى اهل دي ، ( 28)
 . 2/52الب اي ، ( 24)
 . 5/382، (ل، ا تال)؛ ما ي  ابب عابديب 7/83؛ البحر الرائ ، 2/52الب اي ، : انظر( 23)
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: الصددديل ، وهدددي اإلجيدددا  والقبدددا ، فهدددي مدددا نعدددرب عدددب لضدددى أددددرال العقدددد، وهدددم :العععركز الهعععام 
 . الذي سيفصل يف ال عاع بي هما مب ةه  أفرى احَلَكمازعان مب ةه ، و ا كَِّمان املت 

والصيل  أهم ألمان أي عقد؛ ألنه باةا،ها حتصل األلمان األَفرح نبعا؛ وبدوفا ال أ در لعلمدان األفدر؛ 
 .(  )هلذا عدها علماء احل في  الرمب الاميد لعقد التحكيم وألي عقد  فر

 :شروط التحكيم: ثانيا
لقد أ،لد فقهاؤنا األوائل أمهيد  ضدب  التحكديم، فد عطاا الشدروط ةدل اهتمدامهم مدب بدن بقيد  أمكدام 
التحكدديم األَفددر؛ ألن  دداء املختلفددن إىل التحكدديم حيصددل يف اللالددع ع دددما يكانددان متفددامهن بشددكل مبددا، 

يف أقصدددر وقدددت ىنكدددب،  ويرلبدددان يف نضددديي  ،ائدددرة ا دددالل بي همدددا قددددل االسدددتطاع ، ممدددا يسدددعيان إىل إفائددده
فمهمد  التحكديم جيدع أن نكدان وفد   دروط واضدح  . الدذي سيفصدل بي همدا احَلَكدمفيرتاضيان علدى افتيدال 

مبددا فدديهم )وضددااب  ،قيقدد ؛ مدد  ال يددؤ،ي التحكدديم إىل نعقيددد القضددي  املت ددازع عليهددا، ىنددا يضددطر األدددرال 
اع بعد أن است فذوا فر ا مناة للحل، ىنا جيعدل مهمد  إىل اللجاء إىل القضاء، فيعا،ون إىل بداي  ال ع ( احَلَكم

 . القاضي أمنر  عاب 
وهددذ  الشددروط ختتلددع مددب مددذهع إىل  فددر والسدديما يف التفا دديل، ولدديس هددذا مقام ددا لبسددطها؛ ألن 
دددع علدددى مقيقددد  التحكددديم املتفددد  عليهدددا بدددن الفقهددداء والقدددانانين؛ هلدددذا سددديتم االمتفددداء  ماضددداع البحدددث يرمِّ

 :بن الفقهاء( يف ا مل )ألساسي  الي هي مل وفاق بالشروط ا
أهددال للتعاقددد؛ ألن  احَلَكددمأن يكددان ا كِّمددان و : أن نتحقدد   ددروط العقددد، ومددب بي هددا :الشععرط األول

 . (  )التحكيم عقد، وال يصن التعاقد إال مب ةائع التصرل
صددددديل  مدددددل وفددددداق بدددددن وهدددددذا الشدددددرط هبدددددذ  ال. أهدددددال للتحكددددديم احَلَكدددددمأن يكدددددان : الشعععععرط اليعععععاني

 .أهال للتحكيم؟ هذا مل فالل لدى الفقهاء احَلَكم، لكب م  يكان (  )الفقهاء
أهددال لالةتهدددا، والقضدداء، أو يرةددع إىل أهدددل  احَلَكددمأندده ال بددد أن يكدددان  -واهلل أعلدددم–والددذي يظهددر 

                                  
 . 7/83، 824/ 5البحر الرائ ، : انظر( 25)
؛  2/823؛ م ن ا ليل  ر  خمتصر فليل، 3/222؛ الشر  الصلا للدل،ير، 7/83؛ البحر الرائ ، 1/812ملين ا تاك، : انظر( 21)

 . 25/47مشال الق اع، 
؛ مااهع ا ليل للحطا ، 2/34؛ نبصرة احلكام، 27/43؛ الذفاة للقرايف، 23/ 27؛ امللين 7/4بدائع الص ائع، : انظر( 27)

 . 2/823؛ م ن ا ليل  ر  خمتصر فليل، 25/18؛ مشال الق اع،817/ 1ملين ا تاك،  ؛7/83رائ ، ؛ البحر ال1/228
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االةتها، قبل إ دال  للحكم؛ ألن مدا يصددل  مكدٌم  درعي، حيصدل بده إلةداع احلقداق إىل أ دحاهبا، فتعدن 
فا كَّم أقر  إىل القاضي م ه إىل املصدل ن؛ ألن ا صدمان ع ددما يلجدىلن إىل ا كَّدم . أن يكان ماافقا للشرع

صاحل؛ وإمنا للفصل يف ال عاع مبا يللدع ليس باعتبالمها مستعدان للت از  عب بع  احل ، مما ها احلا  يف الت
دددم أهدددال لالةتهدددا،، أو علدددى أقدددل نقددددير  علدددى الظدددب أنددده  دددرع اهلل نعددداىل، وهدددذا ال يتحقددد  إال إذا مدددان ا كَّ

إليهم قبل إ دال احلكم  ع ح  .(  )يَرة 
 واأل،ل  على وةا  احلكم يف فصل ا صاماة بشرع اهلل نعاىل، وعددم ةدااز التحدامم إىل لدا  منداة

 : ةدا؛ م ها
 ى     ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ژ : قالدددددده نعدددددداىل. 2

 [.15: ال ساء] ژ  وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى

فاآي   رحي  ب ن التحامَم إىل  رع نبي ا  لى اهلل عليه وسلم  رط اإلميدان، وبداإلعراض ع ده إىل لدا  
يكددان ذلدد  يف م تهددى الرضددا والتسددليم وال يكفددي جمددر، دلددع احلكددم بشددرع اهلل، بددل البددد أن . ي تفددي اإلميددان

وعلى هذا فال جياز للمسلم التحامم إىل  خا أو ةه  وها يعلم ب فا لا مؤهل  للحكم بشرع . بال تائج
 .اهلل نعاىل
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ        ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :قالدددده نعدددداىل. 8

 ژ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ    ٿ   ٿ ٺ ٺ

 [.17: ال ساء]
فاآي  ،لت على أن التحامَم إىل لا  رع اهلل حتدامٌم إىل الطدالاة، ومدب يحدر ،ح التحدامم إىل الطدالاة 

وعلى هذا فال جياز للمسلم التحامم إىل  خا أو ةهد  وهدا . فها لا  ا،ق يف زعمه اإلميان باهلل نعاىل

                                  
 ه ا ير، نساؤ  مهم؛ وها ما احلكم إذا مان ا كَّم لا مسلم؟( 22)

 :مضمان هذا السؤا  متبت فيه عدة خياث علمي ، ميكب الرةاع إليها؛ م ها
عجيل ال شمي، مقدم للدولة العشريب . ،.ألد  ا رتاط التحكيم أو التحامم إىل قانان وضعي يف عقا، املؤسساة املالي  اإلسالمي ، . 2

 .هد2348مرم  84-22جملمع الفقه اإلسالمي التابع للرابط  وامل عقد يف مك  املكرم  يف 
العد، الرابع، لةع  (القضائي )فالد ا ضا، م شال يف جمل  . مكم  رط اإلسالم يف ا كم يف امل ازعاة التحكيمي  لد  ،. 8

 .هد2344
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 .حامم إىل  رع اهلل نعاىليعلم ب فا لا مؤهل  باحلكم بشرع اهلل نعاىل، على الرلم مب قدلنه الت
 ژ        ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ ژ :قالددددددددده نعددددددددداىل. 4

 [.45: ال ساء] ژ گ   گ گ          گ ک   ک کک ڑ ڑ   ژ

ويلحددحت يف هددذ  اآيدد  أفددا ختتلددع عددب اآيتددن السددابقتن يف مافددا نتعلدد  بالصددلن، ولدديس الفصددل يف 
؛ فقدددددد أةدددددازة حتكددددديم مكمدددددن،  ژکک ڑ ڑ   ژ ژ        ڈ ژا صددددداماة؛ ميدددددث ةددددداء فيهدددددا 

أمدددمها مينددل الددعوك، والندداين مينددل العوةدد ، وقددد أنددى لفددحت احَلَكددم مطلقددا ،ون ا ددرتاط العلددم الشددرعي؛ ألفمددا 
بددل فيهددا إ ددالة إىل أن الددعوةن . جيتهدددان يف مددل مشددكل  اةتماعيدد  مضدد  خيسددع األ ددلن لعسددرة فحسددع

وهدذا يدد  علدى أن جمدا  الصدلن واسدع، خييدث . اهلل سدياف  بي همدا إذا مانا  ا،قن يف نيتهما اإل ال  فإن
 .ال يشرتط يف املصلن أهلي  االةتها،

 ،وهدذا مدل إمجداع. (  )ا مبحاباة أمد ا صمن، أو معا،انهمتهم   مح كَ احلَ أن ال يكان : الشرط اليالث
ويفيددد هددذا الشددرط ، (  )«التهمدد  نقددد  يف التصددرفاة إمجاع ددا مددب ميددث ا ملدد »(: هددد123ة)قددا  القددرايف 

    .الطرفن أن احَلَكم حيايب الطرل الناين أ  اء التحكيم، وأ بت هذ  ا اباةفيما إذا نبن ألمد 
 .أن يكان مل التحكيم قابال للتحكيم: الشرط الراب 

، لكدب مصدل فدالل بيد هم فيمدا ال (  )مدل وفداق بدن الفقهداء -أيضدا  -وهذا الشرط هبذ  الصديل  
وعد أ  ال املسائل الي ال نقبل التحكيم يتفاوة مب مذهع إىل  فر، بل قد يتفاوة يف  . التحكيميقبل 

 :والذي يع ي ا وضع ضاب  للمسائل القابل  للتحكيم. متع املذهع الاامد
ال بددد أن يكددان مددل التحكدديم مق ددا فا  ددا ومصددال ا يف املتخا ددمن، )أندده  -واهلل أعلددم–الددذي يظهددر 

؛ ألفمددا مي لددذ مسددتقالن يف هددذا احلدد ، فسددا  هلمددا الرتاضددي علددى افتيددال مددب (دامها إىل لامهدداخييددث ال يتعدد
 .يفصل بي هما فيه

                                  
 . 1/812ملين ا تاك، : انظر( 22)
عبد الكرمي زيدان، . لد ، نظام القضاء يف الشريع  :إىل هذا ال ا؛ وانظر لفظا قريبا مب 3/34أناال الربوق يف أنااء الفروق للقرايف، ( 87)

 .3/253؛ وانظر يف نق  قضاء القاضي إذا مكم على عدو  إىل الشر  الكبا وما ي  الدساقي عليه، 322، فقرة 872ل
؛ الفتاوى اهل دي ، 222/ 3؛ الشر  الصلا للدل،ير، 1/812؛ ملين ا تاك، 2/18؛ نبصرة احلكام؛ 27/25امللين، : انظر( 82)

4/427 . 
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 : وهذا الضاب  ىنا نا على مع ا  دائف  مب الفقهاء
ونفددذ حتكدديم  ،إني مددل مدد ي افددتاي بدده ا صددمان ةدداز التيحكدديم فيدده»( : هددد534ة)العددريبي  قددا  ابددب

 .(  )«م فيها كَّ 
 .(  )«ظاهر الرواياة أنه إمنا جياز التحكيم فيما يصن ألمدمها نرد مقه فيه»: (هد274ة)قا  ابب عرف  و 

  .(  )«يف أنفسهما يف مقاق ا ال جياز التيحكيم يف مل ما ميل  ا كِّمان فعله»: وقا  واضعا الفتاوى اهل دي 
، احَلَكدم سااء أمان مدب قبدل املتحداممن، أم االلتعام ب ي  رط ير، يف عقد التحكيم :الشرط الهام 

ددم، ومددب مدد  ا صددمن أن يقيدددا احلكددم مبددا  مددا    ددالع الشددرع؛ ألن التحكدديم ناليدد  مددب ا صددمن للمحكَّ
ال د   دلى  قدا : ومدب أ،لد  ذلد الشروط واةبد  الافداء؛   ليه مب الشروط، ومذل  العكس، وهذن عااضييرت 

ل محاَن َعلَددى الصُّددلحنح َةدد )): اهلل عليدده وسددلم دد لَّ َمَرام ددا، َواملسح رََّم مددالال، َأوح َأَمدد ا َمدد ل م َن، إ ال  حددلحح  دد حسح
َ امل ائ ٌع بَدددنح

، إال َ رحد ا َمرََّم مالال، َأوح َأَملَّ َمَرام ا  .(  )(( حرحود ه مح
 

  

                                  
 . 8/285ام القر ن، أمك( 88)
 . 2/823نقله ع ه  امع م ن ا ليل  ر  خمتصر فليل، ( 84)
 . 4/427الفتاوى اهل دي ، ( 83)
، 4/181، متا  األمكام، با  ما ذمر عب ال    لى اهلل عليه وسلم يف الصلن بن ال ا ، (واللفحت له)أفرةه الرتمذي ( 85)

، 8/57؛ واحلامم، متا  البياع، 27/88؛ والطرباين، 8454،  8/447؛ وابب ماةه، متا  األمكام، با  الصلن، 2458 
، َعبح أَب يه ، َعبح َةدِّ    مجيعهم عب .8472  ر و بحب  َعاحل   .َعبحد  اللَّه  بحب  َعمح

 : وىنا قاله أهل العلم يف هذا احلديث
 ينٌ »: قا  الرتمذي  .«َهَذا َمد يٌث َمَسٌب َ ح 
   رو بب َعاحل »: -4/822-وقا  احلافحت يف نللي  التعلي َوأما َمد يث الحمحسلمحاَن ع  حد  رودهم َفرو َي مب َمد يث أيب هحرَيدحَرة َوَعمح

 .«َوأنس بب َمال  َولَاف ع بب فديج َوعبد اهلل بب عمر َوَلاهم وَملَها ف يَها مَقا  َلك ب َمد يث أيب هحرَيدحَرة أمنلها
  حين»: -2474،  5/238-وقا  األلباين يف اإللواء ». 

 . وعبد اهلل بب عمر لضي اهلل ع هم، ولافع بب فديج ، وعمرو بب عال ، وأنس بب مال  ، وله  ااهد م بح َمد يث  عائش  
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 : املبحث الثاني

 حقيقة التحكيم عند شراح القانون

 :القوانني اإلقليمية والدوليةتعريف التحكيم لدى بعض : املطلب األول

نظدددرا ألمهيددد  التحكددديم، فقدددد عح يدددتح بددده ةدددل القددداانن املعا دددرة، ومدددب الطبيعدددي أن ختصددده ببيدددان املعدددح 
 :اال طالمي له، وهذ  عي اة متفرق  مب نعريفاة القاانن اإلقليمي  والدولي 

  االلتجداء إىل التحكديم  انفداق الطدرفن علدى»: ب نده( انفداق التحكديم)عرل قانان التحكيم املصري
عقديدد    ؛مب اسدب  عالقدد  قانانيد  معي د  ،أو ميكددب أن ن شد  بي همدا ،امل ازعدداة الدي نشد ة أو بعد    لتسداي  مدلِّ 

 .(  )«مانت أو لا عقدي 
  أمددا القددانان امللددريب فقددد ذمددر نعريفددا للتحكدديم، مث أعقبدده بتعريددع النفدداق التحكدديم؛ ميددث ةدداء يف

نتلقدى مدب األددرال مهمد  الفصدل يف  ،حتكيميد  هيلد    مدب لددنح  مل نعاع   :حكيمتال»(: ماا، )إمدى فصاله 
 .(  )«ال عاع ب اء على انفاق حتكيم

أعقبدددده واضددددعا القددددانان بتعريددددع هددددذا ( انفدددداق التحكدددديم)ولكاندددده ول، يف فايدددد  هددددذا الفصددددل مصددددطلن 
قصددد مددل  ؛إىل التحكدديم انفدداق التحكدديم هددا التددعام األدددرال بدداللجاء»: املصددطلن يف الفصددل التددايل، ونصدده

 . (  )«نعاقدي  أو لا نعاقدي  ؛أو قد ي شد  عب عالق  قاناني  معي   ،نعاع نشد 
  ( دددرط التحكددديم)عدددب مصدددطلن ( انفاقيددد  التحكددديم)وأمدددا القدددانان الفرنسدددي فقدددد فَصدددَل مصدددطلن ،

 مباةبده أددرالح انفاقي  التحكيم هي عقدد حييدل »: وعرَّل مال  م هما على مدة، ميث ةاء يف إمدى ماا، 
 .(  )«أو أمنر مب قبل  خا   هذا ال عاع إىل حتكيم   نا ئ   نعاع  

إمالد   ى رط التحكيم ها االنفاق الذي يتعهد مباةبده املتعاقددون علد»(: قبلها)وةاء يف ما،ة أفرى 
 . (  )«ال عاعاة الي قد ن ش  عب العقد إىل التحكيم

                                  
 . 27/2م، ما،ة 2223لس   ( 87)قانان التحكيم املصري، لقم ( 81)
 ربم،يس 1القاضي ب س  ونعاي  البا  النامب بالقسم ا امس مب قانان املسطرة املدني ، الصا،ل بتالي   72-75القانان لقم ( 87)

 . 471، الفصل  4225، الصفح  5523يف ا ريدة الرمي ، عد،  8777
 . 477املصدل الساب ، الفصل ( 82)
 . 2337، املا،ة (23/5/2227ام مرس)القانان الفرنسي للمرافعاة املدني  ا ديد ( 82)
 .  2338، املا،ة (23/5/2227مرسام )القانان الفرنسي للمرافعاة املدني  ا ديد ( 47)
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 انفداق بدن الطدرفن علدى أن »: ب ندهانفداَق التحكديم ( يانسديرتا )األمم املتحدة يف     ٌ  فتح عرَّ  مما
بشدد ن عالقدد  قانانيدد  مددد،ة؛  ،الددي نشدد ة أو قددد ن شدد  بي همددا ،حيدديال إىل التحكدديم مجيددع أو بعدد  امل ازعدداة

أو  ،عقدد وجياز أن يكان انفاق التحكيم يف  كل ب د حتكيم وال، يف. سااء أمانت نعاقدي  أم لا نعاقدي 
 .(  )«يف  كل انفاق م فصل

 :تعريف التحكيم لدى الباحثني القانونيني: املطلب الثاني

عقد بن درفن مت دازعن، جيعدالن فيده برضدامها  خصدا »: عرل األستاذ مصطفى العلقا التحكيم ب نه
 .(  )« فر مكما بي هما لفصل فصامايما بدال مب القاضي

 :نعريفا مستخلصا مب دائف  مباة مب املراةع القاناني ؛ ميث قا قحطان الدولي . ،. مما ذمر أ
االنفاق على إمال  مدا ي شد  بدن األفدرا، مدب ال دعاع خبصدال ن فيدذ : عرل أهل القانان التحكيم ب نه»

عقد معن، أو إمال  أي نعاع ي ش  بي هم بالفعل، على وامد أو أمنر مب األفدرا، يسدمان مكَّمدن؛ ليفصدلاا 
 .(  )«عاع املذمال، بدال مب أن بفصل فيه القضاء املختايف ال 

 :تعريف التحكيم يف النظام السعودي، والتعليق عليه: املطلب الثالث

يعد نعريع انفاق التحكيم يف ال ظدام السدعا،ي مدب أمددث التعريفداة، ممدا أنده يكدا، يكدان متطابقدا 
 .سع أن  ا بالتعلي ؛ هلذا مب امل ا(يانسيرتا )مع نعريع     األمم املتحدة 

    :نص التعريف: أوال
انفاق بن درفن أو أمنر على أن حيديال إىل التحكديم مجيدع أو بعد  امل ازعداة ا دد،ة، الدي نشد ة »

أو قدددد ن شددد  بي همدددا، يف  ددد ن عالقددد  نظاميددد  مدددد،ة، نعاقديددد  ماندددت أم لدددا نعاقديددد ، سدددااء أمدددان انفددداق 
 . (  )«يف عقد، أم يف  الة  مشالد   حتكيم  مستقل    التحكيم يف  الة  رط  حتكيم  وال،  

 :توضيح التعريف: ثانيا

                                  
م، 8771، لعام 42، يف ،وليا لقم (يانسيرتا )القانان ال ماذةي للتحكيم الصا،ل مب     األمم املتحدة للقانان التجالي الدويل ( 42)

 (. 7/2. م)
 . 31/22، فقرة 2/122فقهي العام، املدفل ال( 48)
 . 82التحكيم يف ضاء أمكام الشريع  اإلسالمي  لقدلي ممد، ل: ؛ وانظر82قحطان الدولي، ل. ،. عقد التحكيم لد أ( 44)
 . 7، ل(السعا،ي)نظام التحكيم ( 43)
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يلحدددحت أنددده ةددداء يف فايددد  التعريدددع مصدددطلحان مهمدددان، حيتاةدددان إىل ناضدددين، مهدددا  دددرط التحكددديم، 
بد ن  )ومشالد  التحكيم، والفرق بي هما يرةع إىل وقت االنفاق على التحكيم، فإن مان قبدل مصدا  ال دعاع 

؛ محِّدَي  درط التحكديم، أمدا إذا مدان بعدد (ا ه  التحكيمي  مب ب ا، التعاقد األ لي بدن الطدرفن مان حتديد
بيدددد أن هدددذ  املسدددمياة ليسدددت مدددل وفددداق لددددى القددداانن . مصدددا  ال دددعاع، فإنددده يسدددمى مشدددالد  التحكددديم

مشدددالد  : شدددائهومدداا االنفددداق علددى التحكددديم يف نددعاع معدددن بعددد ن»: قحطددان الددددولي. ،. املعا ددرة؛ قدددا  أ
علدى عدرض امل ازعداة الدي قدد ن شد  يف املسدتقبل، فا د  ( مقددَّما وقبدل قيدام ال دعاع)وماا االنفداق . التحكيم

 . رط التحكيم: بت فيذ عقد معن على مكَّمن
العقدَد (: )مشدالدَ  التحكديم)، بي مدا يسدمي (الفقدرة احلكميد : )ويسمي القانان اللب اين  رط التحكيم

 .(التحكيمي
 (و يق  التحكيم: )ويسميه القانان املصري ا ديد

 .(  )«(انفاق التحكيم: )بي ما يسميه اجملمع الللاي املصري
 :االعتراضات التي يمكز أن ترد عله التعريف: ثاليا

 :يمكز أن يعترض عله هذا التعريف بيَلثة اعتراضات
 .أن فيه نطايال؛ والش ن يف التعريفاة أن نكان ب لفا  ،قيق  وخمتصرة :االعتراض األول
وهدذا ! ؛ ميدث نكدرل احلرفدان مخدس مدراة يف نعريدع وامدد(أم)و( أو)اإلمنال مدب  :االعتراض الياني

إذا   يكب له مربل ىنا نعدا  بده التعريفداة؛ ألنده يدامي بدالرت،،، وعددم ا دعم، والدذي يظهدر أن اللدرض م هدا 
يعدددو أن يكددان نفصدديالة ألمدداا  التحكدديم، وهددذ  التفصدديالة ميكددب التعبددا ع هددا مبددا جيمعهددا، مث  ه ددا ال

نذمر التفا يل يف  ر  التعريع، أو حتت ع اان مستقل، وذمرها يف التعريع على سبيل احلصر قد ياقع يف 
ل،ة يف التعريدع، إ كا  مبدا، وهدا أن ا هدد البشدري قا در، فقدد نظهدر  دال مدب التحكديم لدا الصدال الداا

ىنددا ياقددع يف مددرك نظددامي؛ ألن مقهددا أن ندددفل يف املعددرَّل، ولكددب التعريددع مصددر  ددال التحكدديم، ومفهددام 
صدديا بعدد  األو ددال التفصدديلي  بالددذمر يفددتن البددا  مث إن خت! عي نفددي مددا عدددا نلدد  الصددالاحلصددر يسددتد

 التعريع ،ون بقي  األو ال؟ما الذي ةعل املعرِّل  ا األو ال املذمالة يف : ؛ وها فرإل كا  
االنفددداق علدددى حتديدددد ةهددد  )أو نعريدددع ( مددد  التحكددديم)أنددده أقدددر  إىل نعريدددع  :االعتعععراض اليالعععث

                                  
  .88قحطان الدولي، ل. ،. عقد التحكيم لد أ( 45)
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؛ ألن انفداق التحكديم يكدان بدن  ال د  أددرال؛ هدي املت ازعدان (انفداق التحكديم)، م ده إىل نعريدع (التحكيم
 !هذا التعريع ، وعلى الرلم مب ذل  فلم ير، للمحكَّم أي ذمر يفاحَلَكمو 

 :التعريف املختار للتحكيم عند القانونيني: املطلب الرابع

الذي يرتةن واهلل أعلم أن التحكيم مدري بد ن يفدر، بتعريدع خمتصدر  دامل  يدع مدا يددفل حتتده، ،ون 
الدددفا  يف التفصدديالة؛ ألن التعريددع لبيددان ماهيدد  املعددرَّل بشددكل عددام، بي مددا التفا دديل مقهددا أن نفددر، هلددا 

وإذا مدددددان لدددددبع  هددددددذ  . إخل... يب قسددددديم  للتعريدددددع، م لمدددددان املعدددددرل، وأنااعددددده، والشدددددروط والنمدددددرةع ددددداو 
 .التفصيالة مصطلن  صها فحري أن نفر، بتعريع مستقل عب نعريع التحكيم

 :وب اء على هذا فلدي ا  الث مصطلحاة ي اسع أن يفر، مل وامد م ها بتعريع مستقل
 :التحكيم: المصطلح األول

مدب  مدل ندعاع   :حكيمتال»: نعريع القانان امللريب؛ ميث ةاء فيه: عريفاة القاناني  امل اسب  لهومب الت
 .(  )«نتلقى مب األدرال مهم  الفصل يف ال عاع ب اء على انفاق حتكيم ،حتكيمي  هيل    لدنح 

أيضا؛ إذ ي اسع إيرا،  ه ا ( ع د ،لاس  التعريع الفقهي للتحكيم)مما أن التعريع الذي مت نرةيحه 
عقدددٌد يتددداىل ) :ميدددث مت نعريدددع عقدددد التحكددديم ب نددده .هدددا بعمامددده يشدددمل املعدددح الفقهدددي والقددداناين للتحكددديم

مباَةب ه  مؤهٌل الفصَل بن املت ازعن، يف قضايا ختصدهما، بتفداي  م همدا، ويكتسدع مدا ي دتج عدب هدذا العقدد 
 .( فَ  القطعي   بتصدي  القضاء الشرعي عليه

 (:أو الفقرة الحكمية)شرط التحكيم : المصطلح الياني
 ددرط التحكدديم هددا »: نعريددع القددانان الفرنسددي؛ ميددث ةدداء فيدده: ومددب التعريفدداة القانانيدد  امل اسددب  لدده
 .(  )«إمال  ال عاعاة الي قد ن ش  عب العقد إىل التحكيم ىاالنفاق الذي يتعهد مباةبه املتعاقدون عل

 (:د التحكيمي، أو اتفاق التحكيمأو العق)مشارطة التحكيم : المصطلح اليالث
انفدداق التحكدديم هددا »: نعريددع القددانان امللددريب؛ ميددث ةدداء فيدده: ومددب التعريفدداة القانانيدد  امل اسددب  لدده

نعاقديد  أو  ؛أو قد ي شد  عدب عالقد  قانانيد  معي د  ،قصد مل نعاع نشد  ؛التعام األدرال باللجاء إىل التحكيم

                                  
رب ميس، 1ي  البا  النامب بالقسم ا امس مب قانان املسطرة املدني ، الصا،ل بتالي  القاضي ب س  ونعا  72-75القانان لقم ( 41)

 . 471، الفصل 4225، الصفح  5523الرمي ، عد،  يف ا ريدة 8777
 .  2338، املا،ة (23/5/2227مرسام )القانان الفرنسي للمرافعاة املدني  ا ديد ( 47)
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 .(  )«لا نعاقدي 
 :أهم مبادئ التحكيم يف القوانني املعاصرة: املطلب اخلامس

 : (  )دريق  ن او  الدو  اإلسالمي  لقاانن التحكيم على م هجن
للحددديث عددب ( أو مددا يقددام مقامهددا)إفددرا، فصددل أو بددا  مددب نظددام املرافعدداة املدنيدد   :المععنهج األول

 . (  )التحكيم
 .(  )القانان الفرنسي وةل القاانن الي نفر،  على هذا ال حا نرةع يف أ اهلا إىل

 . إفرا، قانان مستقل فال بالتحكيم :المنهج الياني
وةددل القدداانن الددي نفددر،  علددى هددذا ال حددا نرةددع يف أ دداهلا إىل القددانان ال مدداذةي الصددا،ل مددب   دد  

 (.يانسيرتا )األمم املتحدة لقانان التجالة الدولي  
التحكيم فيهمدا نتشدابه إىل مدد مبدا يف مندا مدب وعلى الرلم مب وةا، هذيب امل هجن بيد أن قاانن 

 :األمال
 :فمز أوجه الشبه فيما يتعلق باتفاق التحكيم

وسااء أمدان  يف احلا  أم املستقبل،مان ال عاع أضرولة وةا، انفاق على التحكيم لتساي  ال عاع، سااء  .2
يف مجيدع األمداا  جيددع و يم أمدد ب دا، العقددد األساسدي بدن الطدرفن، أو بانفدداق مسدتقل، كدانفداق التح

  .(  )مكتابا احَلَكممما جيع أن يكان قبا    .مكتابايكان هذا االنفاق  أن
 .(  )ا رتاط أهلي  التصرل يف دريف االنفاق لصح  هذا االنفاق .8
 .(  )عدم ةااز التحكيم يف املسائل الي ال جياز فيها الصلن .4

                                  
 . 477املصدل الساب ، الفصل ( 42)
 . 8محعة مدا،، ل. لد ،( ولق  عمل)مستقبل التحكيم يف العا  اإلسالمي : انظر( 42)
ن  ي  أهم مبا،  التحكيم يف القاانقانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت؛ هلذا ع د نا  :ومب أمنل  القاانن الي سالة على هذا امل هج( 37)

 . باعتبال  مينل امل هج األو ( قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت)ا س متفي بالتا ي  مب قانانن أمدمه( اآيت ذمرها)املعا رة 
 املعا رة ي  أهم مبا،  التحكيم يف القاانننظام التحكيم السعا،ي؛ هلذا ع د نا  :ومب أمنل  القاانن الي سالة على هذا امل هج( 32)

 . باعتبال  مينل امل هج الناين( لسعا،ينظام التحكيم ا)س متفي بالتا ي  مب قانانن أمدمها ( اآيت ذمرها)
  .2، فقرة 877، 874؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 8، فقرة 28نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 38)
  .3، فقرة 874؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 27نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 34)
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 .(  )أن يكان ماضاع ال عاع ىنا  از إمالته للتحكيم .3
 .(  )نكان العالق  القاناني  ال ا ئ ع ها ال عاع مد،ةأن  .5
 .(  )امر  أو  ،(هيلاة حتكيمي  م ظم  و،ائم ) اةااز أن يكان التحكيم مؤسسي   .1

 :وإجراءات التحكيم الَحَكمومز أوجه الشبه فيما يتعلق ب
مب قبل ةه   الن   وقد يكان أن يكان  ا،لا مبا رة مب األدرال املت ازع ،: احَلَكماأل ل يف نعين  .7

 .(  )احَلَكمنتاىل ا كم  املختص  نعين  :ويف ما  عدم االنفاق على ذل . بي هم يتم االنفاق عليها
، ومسب سانه وسلامه، وع د  مدا ع د نعيي ه، منل مما  أهليته  احَلَكمضرولة نافير  روط قاناني  يف  .2

 .(  )يؤهله للتحكيم
 .(  )مبقتضى أمكام القانانبالضرولة ب ن حيكم بالصلن وليس  احَلَكمةااز نفاي   .2

 .(  )ن ونراضرولة أن يكان عد، ا كم   .27
 .(  )القاضي مب ال ظر يف الدعاى يف احلاالة نفسها الي مي ع فيها احَلَكممي ع  .22
نفسده  احَلَكدم يضدع خييدثمب القااعد اإلةرائيد  املطبيقد  أمدام ا دامم،  احَلَكمةااز االنفاق على إعفاء  .28

 .(  )بلهقالقااعد اإلةرائي  ا ا   بقضي  التحكيم امل ظالة مب 
 :بالحكم التحكيميومز أوجه الشبه فيما يتعلق 

ما  عدم  وةا   دول احلكم فال  املدة املتف  عليها بن األدرال، أو املدة ا د،ة يف القانان يف .24

                                                                                                              
  .3، فقرة 874؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 8التحكيم السعا،ي، ما،ة نظام : انظر( 33)
  .3، فقرة 874؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 8نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 35)
  .2، فقرة 874ما،ة ؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، 2، فقرة 2نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 31)
  .3، فقرة 874؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 25نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 37)
 .2، فقرة 873؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 25نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 32)
  .2، فقرة 871اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة ؛ قانان 23نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 32)
  .8، فقرة 828؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 8، فقرة 42نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 57)
  .8، فقرة 871؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 24نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 52)
  .3، فقرة 877؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 8، فقرة 21نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 58)
  .2، فقرة 828؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 85نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 54)
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 .(  )االنفاق على منل هذ  املدة
ا صام ونالي  و  منأماء ا كَّ  :وم ها ؛كم البياناة امل صال عليها يف القاناناحلح جيع أن يتافر يف  .23

 .(  )منوناقيع ا كِّ  ، والتسبيع،وبي ايم ، وفال   أقاا  ا صامهومكاناحلكم   دول
 .(  )، وناقيعه مب قبلهمتهموةا   دول احلكم بإمجاع هيل  التحكيم أو أللبي .25
، أو  رط ملخصا عب انفاق التحكيم أن يتضمب احلكم  الة أو نن، جيعمسع أللبي  القاا .21

 .(  )التحكيم
ويف أللع . يتم الطعب باحلكم ألسبا  استقر القضاء على أفا مصري ، فال جياز القيا  عليها .27

القاانن فإن هذ  األسبا  ال نتعل  مباضاع ال عاع مما ها معرول بالطعب باألمكام القضائي ، وإمنا 
 . (  )أقر  للشكل م ه إىل املاضاع هي باةه عام

  

                                  
  .827 اإلمالايت، ما،ة؛ قانان اإلةراءاة املدني  37نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 53)
  .5، فقرة 828؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 38نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 55)
  .5، فقرة 828؛ قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة 42نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 51)
  .5، فقرة 828ان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة ؛ قان38نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر( 57)
مستقبل التحكيم يف العا  اإلسالمي ؛ 821قانان اإلةراءاة املدني  اإلمالايت، ما،ة  ؛57نظام التحكيم السعا،ي، ما،ة : انظر (52)

أوةه الشبه بن مبا،  ، فقد متت االستفا،ة م ه يف نقسم 5-4ل: ، وانظر مب األفا5محعة مدا،، ل. لد ،( ولق  عمل)
 . التحكيم، وافتيال أهم املبا،  املتشاهب 
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 : املبحث الثالث

 املقارنة بني حقيقيت التحكيم عند فقهاء الشريعة وشراح القانون

مقيق  التحكيم الذي يدتكلم ع ده القدانانيان هدي ذايدا الدي نكلدم ع هدا الفقهداء، وا دالل إمندا هدا يف 
 :املتشاهب ، وأهم ا اانع الي فيها افرتاقوهذا بيان ألهم ا اانع . ةانع االهتمام، وبع  التفا يل

 :أبرز أوجه التشابه يف حقيقة التحكيم عند الفقهاء والقانونيني: املطلب األول

 .انفاق بن املت ازعن على افتيال ةه  حتكيمي  لا القضاء الرمي: ع دمهاأن التحكيم  .2
 .، وهذا التعاقد يستدعي الرتاضي بي هماحَلَكمأنه مبين على التعاقد بن  ال   أدرال، هي املت ازعن و  .8
 .يشرتط يف مل درل مب األدرال النال   أهلي  التصرل .4
 .  أهال للتحكيم احَلَكميشرتط أن يكان  .3
 .أن املعقا، عليه ها الفصل يف ال عاع بن املت ازعن .5
 .أن يكان مل التحكيم قابال للتحكيم، أي  از إمالته إىل التحكيم .1
بالصلن على مل ناافقي، ولا مان ذل  يقتضي ن داز  أمدد األددرال عدب بعد   احَلَكمجياز نفاي   .7

 (. أو القانان)مقه الذي مفله له الشرع 
َم الصا،َل مب  .2  .ملعٌم للمت ازعن احَلَكمأن احلحكح
 .أن هذا احلكم ال بد أن يكان مسبَّبا .2

ي ندددفل ا هدداة الت فيذيدد  يف أن القضدداء الرمددي سددلط  أعلددى مددب التحكدديم، فددإذا مددان ن فيددذ  يسددتدع .27
 .واملتحاممن ع د  فاملرةع يف ذل  ها القضاء الرمي احَلَكمالبلد، أو نش  نعاع بن 

 :أبرز أوجه االختالف يف حقيقة التحكيم عند الفقهاء والقانونيني: املطلب الثاني

ازعدان درف دا  الن دا ليفصدل نرتمع مقيق  التحكيم ع د الفقهاء علدى مانده عقدد واليد  مؤقدت يدايلِّ فيده املت  .2
بي مددا نرنكددع مقيقتدده ع ددد القددانانين علددى ماندده انفدداق املتعاقددديب علددى حتديددد . بيدد هم يف ال ددعاع املتحقدد 

 . ا ه  الي يتحاممان إليها يف ال عاع املتحقِّ  أو الذي قد يتحق  يف املستقبل
بي مددا نشددرتط . مددر املصددلح  يف ذلدد متابدد  عقددد التحكدديم، إال إذا لأى ويل األع ددد الفقهدداء  ال يشددرتط  .8



 خالد بن عبد العزيز آل سليمان. د                                                                               حقيقة التحكيم يف الشريعة والقانون

 

- 23 - 

 

 .ع د  را  القانانالكتاب  
بي مددا القددانانيان فامددعون . يرمددع الفقهدداء علددى أمكددام التحكدديم يف الشددقاق الددذي حيصددل بددن الددعوةن .4

علددى التحكدديم الدددويل املتعلدد  بالتجددالة الدوليدد ؛ ميددث يكددان حلددل ا الفدداة الددي ن شدد  بددن األدددرال 
ألفدم حيتداةان ع دد التعاقدد بيد هم إىل حتديدد ا هد  الدي يتحداممان إليهدا ع دد الذيب مدب ،و  خمتلفد ؛ 

مصدددا  ال دددعاع، ويف اللالدددع  تدددالون هيلددد  حتكيميددد  مسدددتقل ؛ ألفدددا أمندددر وضددداما وسدددرع  وميدددا،ا يف 
 .نظرهم

هيلدددداة بعددد  يمدددا، ممدددا يف كالتحكددديم يف القدددانان قدددد يكتسدددع قددداة السدددلط  القضدددائي  وإن مدددي حت .3
ولديس . املختص  الي قد ال يكان للمت ازعن سدلط  يف افتيالهدا أو نقييدد  دالميايا الدولي التحكيم 

 .األمر مذل  يف الفقه اإلسالمي
نفا يل التحكيم ع د الفقهاء يدتم با اندع املاضداعي يف التحكديم، بي مدا لددى القدانانين فاالهتمدام  .5

 .األمرب با انع اإلةرائي
بي مدا ع دد القدانانين فتعدح با اندع . ع د الفقهاء نعح با انع املاضداعيوب اء عليه ف مكام ال ق   .1

 .الشكلي
 

*        *        * 
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 اخلامتة

 :في نهاية المطاف مز المناسب بيان أهم نتائج البحث
وا كِّم ها . التفاي  يف الفصل بن املت ازعن، ويف امل ع مب ظلم أمدمها اآفر: التحكيم يف اللل  .2

وا كَّم ها الطرل الذي يتم نفايضه بإ دال احلكم القضائي، خييث . َيصحدحلح م ه هذا التفاي  مب
عل األمر إليه، ويسمى أيضا   (.احَلَكمح )جيح

ها عقٌد يتاىل مباَةب ه  مؤهٌل الفصَل بن املت ازعن، يف : الراةن للتحكيماال طالمي التعريع  .8
ا ي تج عب هذا العقد  فَ  القطعي   بتصدي  القضاء قضايا ختصهما، بتفاي  م هما، ويكتسع م

 .الشرعي عليه
لقد أ،لد فقهاؤنا األوائل أمهي  ضب  التحكيم، ف عطاا الشروط ةل اهتمامهم مب بن بقي  أمكام  .4

التحكيم؛ ألن  اء املختلفن إىل التحكيم حيصل يف اللالع ع دما يكانان متفامهن بشكل مبا، 
ئرة ا الل بي هما قدل االستطاع ، مما يسعيان إىل إفائه يف أقصر وقت ويرلبان يف نضيي  ،ا

فمهم  التحكيم جيع أن نكان وف  . الذي سيفصل بي هما احَلَكمىنكب، فيرتاضيان على افتيال 
 روط واضح  وضااب  ،قيق ؛ م  ال يؤ،ي التحكيم إىل نعقيد القضي  املت ازع عليها، ىنا يضطر 

 .إىل اللجاء إىل القضاء، ىنا جيعل مهم  القاضي أمنر  عاب ( احَلَكممبا فيهم )األدرال 

 .أهال للتعاقد احَلَكمأن يكان ا كِّمن و : أن نتحق   روط العقد، ومب بي ها: مب  روط التحكيم يف الفقه .3
ب ن يكان ا كَّم أهال لالةتها،  ،أهال للتحكيم احَلَكمأن يكان : -أيضا– مب  روط التحكيم .5

 .والقضاء، أو يرةع إىل أهل االةتها، قبل إ دال  للحكم

 .متهما مبحاباة أمد ا صمن، أو معا،انه احَلَكمأن ال يكان : -مذل - مب  روط التحكيم .1

ب ن يكان مل التحكيم مق ا  ؛أن يكان مل التحكيم قابال للتحكيم: -أيضا–مب  روط التحكيم .7
 .املتخا من، خييث ال يتعدامها إىل لامهاب فا ا

االلتعام ب ي  رط ير، يف عقد التحكيم سااء أمان مب قبل  :-مذل -مب  روط التحكيم .2
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 .، ما    الع الشرعاحَلَكماملتحاممن، أو 

ه اد مصطلحان لصيقا الصل  بالتحكيم ع د  را  القانان، مها  رط التحكيم ومشالد   .2
مب التعريفاة ف: مب املصطلحاة النالث يستح  أن يفر، بتعريع مستقلومل وامد . التحكيم
مل نعاع  مب لدنح هيل   حتكيمي ، نتلقى مب األدرال مهم  الفصل : التحكيم»: للتحكيمالقاناني  

 .«يف ال عاع ب اء على انفاق حتكيم

الذي يتعهد مباةبه  رط التحكيم ها االنفاق »: شرط التحكيملمب التعريفاة القاناني  امل اسب   .27
 .«املتعاقدون على إمال  ال عاعاة الي قد ن ش  عب العقد إىل التحكيم

انفاق التحكيم ها التعام األدرال باللجاء إىل »: شالد  التحكيمملمب التعريفاة القاناني  امل اسب   .22
 .«نعاقدي التحكيم؛ قصد مل نعاع نشد ، أو قد ي شد  عب عالق  قاناني  معي  ؛ نعاقدي  أو لا 

 :دريق  ن او  الدو  اإلسالمي  لقاانن التحكيم على م هجن .28

 . إفرا، فصل أو با  مب نظام املرافعاة املدني  للحديث عب التحكيم :المنهج األول
 .وةل القاانن الي نفر،  على هذا ال حا نرةع يف أ اهلا إىل القانان الفرنسي

 . التحكيمإفرا، قانان مستقل فال ب :المنهج اليانيو 
وةل القاانن الي نفر،  على هذا ال حا نرةع يف أ اهلا إىل القانان ال ماذةي الصا،ل مب     

 (.يانسيرتا )األمم املتحدة لقانان التجالة الدولي  
 .وعلى الرلم مب وةا، هذيب امل هجن بيد أن قاانن التحكيم فيهما نتشابه إىل مد مبا يف منا مب األمال

 :االفتالل يف مقيق  التحكيم ع د الفقهاء والقانانينمب أوةه  .24
نرتمع مقيق  التحكيم ع د الفقهاء على مانه عقد والي  مؤقت يايلِّ فيه املت ازعان درف دا  الن دا ليفصدل  .أ 

بي ما نرنكع مقيقته ع د القدانانين علدى مانده انفداق املتعاقدديب علدى حتديدد . بي هم يف ال عاع املتحق 
 . حاممان إليها يف ال عاع املتحقِّ  أو الذي قد يتحق  يف املستقبلا ه  الي يت

بي مدا نشدرتط . متابد  عقدد التحكديم، إال إذا لأى ويل األمدر املصدلح  يف ذلد ع د الفقهاء  ال يشرتط  .  
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 .ع د  را  القانانالكتاب  
القدانانيان فامدعون بي مدا . يرمع الفقهاء علدى أمكدام التحكديم يف الشدقاق الدذي حيصدل بدن الدعوةن .ك 

علدى التحكديم الددويل املتعلد  بالتجدالة الدوليد ؛ ميدث يكدان حلدل ا الفداة الدي ن شد  بدن األدددرال 
الذيب مب ،و  خمتلف ؛ ألفم حيتاةان ع د التعاقد بي هم إىل حتديد ا ه  الدي يتحداممان إليهدا ع دد 

فددا أمنددر وضدداما وسددرع  وميددا،ا يف مصددا  ال ددعاع، ويف اللالددع  تددالون هيلدد  حتكيميدد  مسددتقل ؛ أل
 .نظرهم

هيلددداة بعددد  يمدددا، ممدددا يف كالتحكددديم يف القدددانان قدددد يكتسدددع قددداة السدددلط  القضدددائي  وإن مدددي حت .، 
. املختصددد  الدددي قدددد ال يكدددان للمت دددازعن سدددلط  يف افتيالهدددا أو نقييدددد  دددالميايا التحكددديم الدوليددد 

 .وليس األمر مذل  يف الفقه اإلسالمي
ع د الفقهاء يتم با انع املاضاعي يف التحكيم، بي ما لدى القانانين فاالهتمام  نفا يل التحكيم .ه 

 .األمرب با انع اإلةرائي
بي ما ع د القانانين فتعح . وب اء عليه ف مكام ال ق  ع د الفقهاء نعح با انع املاضاعي .و 

 .با انع الشكلي
ويف فتام هذا البحث أس   املاىل ةل وعال أن ي فع به مانبه وقالئه، وأن يلفر ل ا ما مصل فيه مب 
فط  أو نقصا، وأن جيعله يف ميعان مس ان ا مجيعا، و لى اهلل وسلم على نبي ا ممد وعلى  له و حبه 

 . ومب نبعهم بإمسان إىل يام الديب

*        *        * 
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 م2275/ هد2425ط الناني ، . مصطفى البايب احلل 
مام مال  أل الشر  الصلا .22  (.بدون معلاماة نشر أفرى. )،ال املعالل. (هد2872)لدل،ير أمحد بب ممد، أبا الربماة ا .قر  املسال  ملذهع اإل 
عيسى البايب احلل  ) ،ال إمياء الكتع العلمي  : القاهرة(. هد2847ة)اقي  دب عرفه الدسدد بدب أمحدد بدمم . ر  الكباداقي على الشدما ي  الدس .87

 (.ة. ط. ،( )و رماؤ 
علي بب بلبان : نرنيع. (هد453ة)الشها بابب مبان  أبا مامت الدالمي ،ممد بب مبان. (اإلمسان يف نقريع  حين ابب مبان) حين ابب مبان  .82

 .م2222 /هد2372ط األوىل، . مؤسس  الرسال : باوة.  عيع األلنؤوط: حتقي . (هد742ة)الفالسي 
 .م8778/ هد2388ط األوىل، . الفرقان،ال : عمان. الدولي عبد الرمحب قحطان. ،. أ .يف الفقه اإلسالمي والقانان الاضعي عقد التحكيم .88
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 ه 2427الناني ،  ط. ،ال الفكر :باوة. علماء برئاس  نظام الديب البلخيمب ال     .الفتاوى اهل دي  .84
 . م2223لس   ( 87)قانان التحكيم املصري، لقم  .83
 . 23/5/2227لقانان الفرنسي للمرافعاة املدني  ا ديد مرسام ا .85
  .م8771، لعام 42، يف ،وليا لقم (يانسيرتا )الصا،ل مب     األمم املتحدة للقانان التجالي الدويل  القانان ال ماذةي للتحكيم .81
 يف ا ريدة 8777 ،يس رب 1القاضي ب س  ونعاي  البا  النامب بالقسم ا امس مب قانان املسطرة املدني ، الصا،ل بتالي   72-75القانان لقم  .87

 . 471، الفصل  4225صفح  ، ال5523الرمي ، عد،  امللربي 
  . م8772/ هد2382ط األو ، . وزالة العد : الرياض.     يف وزالة العد  السعا،ي : حتقي (. هد2752ة)م صال بب يانس البهايت . مشال الق اع .82
 .م2222/ هد2322ا يل، ،ال (. علي ميدل،لل احلكام ل: مطباع  مع  رمها)    مب علماء الدول  العنماني  . جمل  األمكام العدلي  .82
،ال الكتع : باوة. عبد الكرمي سامي ا  دي: حتقي . (هد121ة)بب َماَزَة البخالي ا ،برهان الديب مما، بب أمحد .ا ي  الربهاين يف الفقه ال عماين .47

 . م8773/ هد 2383األوىل، : الطبع . العلمي 
 . م2222/ هد2322ط األوىل، . ،ال القلم: ،مش (. هد2387ة)مصطفى أمحد العلقا . املدفل الفقهي العام  .42
ةامع  أم ن ظيم : مك  املكرم . مللتقى التحكيم ىف العا  اإلسالميمقدم  ولق  عمل . دا،أمحد ممحعة . مستقبل التحكيم يف العا  اإلسالمي د ، .48

 .م8723/ 21/8، يف يم السعا،يالقرى باال رتاد مع فري  التحك
 (.ة. ط. ،. )املؤسس  احلدين  للكتا : درابلس لب ان(. هد777ة)أمحد بب ممد الفيامي . املصبا  امل ا يف لريع الشر  الكبا .44
ط الناني  . بب نيمي مكتب  ا: القاهرة. محدي بب عبد اجمليد السلفي: حتقي (. هد417ة)سليمان بب أمحد، أبا القاسم الطرباين . املعجم الكبا .43

 (.ة.،)
 (.ط. ،) م2212 -هد 2422عام . مكتب  القاهرة: القاهرة. (هد187ة)بب قدام  املقدسي ، اعبد اهلل بب أمحد .امللين .45
/ هد2325، األوىل ط.،ال الكتع العلمي  :باوة. (هد277ة)ممد بب أمحد ا طيع الشربيين الشافعي  .ملين ا تاك إىل معرف  معاين ألفا  امل هاك .41

 .م 2223
/ هد2325ط األوىل، . ،ال الفكر: باوة.  ها  الديب أبا عمرو: حتقي (. هد425ة)أمحد بب فال  بب زمريا، أبا احلسن . املقاييس يف اللل  .47

 . م2223
 (ط. ،)م 2222/هد2372 عام. ،ال الفكر: باوة. (هد2822 ة)عليش  ، ابب ممد بب أمحد  . ن ا ليل  ر  خمتصر فليلم .42
 .م2228 /هد2328النالن ،  ط. ،ال الفكر: باوة. (هد253ة)ممد بب ممد امللريب، املعرول  .مااهع ا ليل يف  ر  خمتصر فليل .42
ط األوىل، . هيل  ا رباء مبجلس الازلاء: الرياض. ه83/5/2344ونالي  ( 43/م)الصا،ل باملرسام امللكي لقم . ( السعا،ي)نظام التحكيم   .37

 .هد2343
 .هد2222/ هد2372الطبع  النامي ، . مؤسس  الرسال ، مكتب  البشائر: باوة. عبد الكرمي زيدان. ،.  القضاء يف الشريع  نظام .32
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