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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة
احلمددد هلل الددذي نددال بددالعلم قلددا املددؤم نَّ ،
دع مددب عبددا ،يف الددديب ،وةعلهددم مددب ول د
وفقدده مددب أمد َّ
األنبياء واملرسلن ،والصالة والسالم على املبعاث لمح للعاملن ،نبي ا وقددون ا ممدد ،وعلدى لده و دحبه ومدب
نبعهم بإمسان إىل يام الديب ،أما بعد:
فددإن االفددتالل بددن ال ددا يف اآلاء والتطلعدداة م د مددب مدداة البشددر ،وهددذا االفددتالل قددد يتطددال
ويصددبن نعاعددا وفصددام  ،ولل ددا مددذاهع د يف افتيددال الطريقد امل اسددب حلددل ال عاعدداة وفد ا صدداماة،
ومب الطرق املهمد الدي يلفدل ع هدا مندا مدب ال دا ( :التحكديم) ،ومدب أسدبا لفلد ال دا ع ده عددم انضدا
النه ومقيقته؛ فما املقصا ،بالتحكيم ع د فقهاء الشريع ؟ وما املقصدا ،بده ع دد درا القدانان؟ ومدا الفدرق
بن ن اوله ع د الفقهاء والقانانين؟ هذ األسدلل أقدع علدى خيدث صدها بعي هدا ،ممدا أنده أمدد ا داول يف
املؤمتر الدويل للقضاء والتحكيم ،الذي يقيمه املعهد العايل للقضداء بالريداض .ومدب ه دا ةداءة فكدرة البحدث
الذي بع اان( :حقيقة التحكيم يف الشريعة اإلسالمية والقانون).
ِ
أهداف؛ أهمها:
البحث
ولهذا
ٌ

.2

.8
.4
.4

أن يش ددعر الق ددال مبعي ددد م ددب النقد د والطم ني د د ددا األمك ددام الش ددرعي ؛ إذ م ددا م ددب دريد د ع ددا ،حل ددل
ال عاعاة ،وف ا صاماة إال والشريع اإلسالمي سباق إليه.
نصال حلقيق التحكيم يف الشريع اإلسالمي والقانان.
أن يكان ع د القال
ٌ
أن حيصل لديه وعي ذايت جبدوى التحكيم يف فصل ا صاماة.
أن نكان ع د قدلة على ناعي ال ا خيقيق التحكيم ،وفاعليته يف الفصل يف امل ازعاة.

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

املبحث األو  :مقيق التحكيم ع د فقهاء الشريع  .وفيه مخس مطالع:
املطلع األو  :نعريع التحكيم لل .
املطلع الناين :نعريع التحكيم يف اال طال الفقهي.
املطلع النالث :التعريع الراةن للتحكيم ومرتزانه.
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املطلع الرابع :الفرق بن التحكيم والقضاء.
املطلع ا امس :ألمان التحكيم و روده.
املبحث الناين :مقيق التحكيم ع د را القانان .وفيه مخس مطالع:
املطلع األو  :نعريع التحكيم لدى بع القاانن اإلقليمي والدولي .
املطلع الناين :نعريع التحكيم لدى البامنن القانانين.
املطلع النالث :نعريع التحكيم يف ال ظام السعا،ي ،والتعلي عليه.
املطلع الرابع :التعريع املختال للتحكيم ع د القانانين.
املطلع ا امس :أهم مبا ،التحكيم يف القاانن املعا رة.
املبحث النالث :املقالن بن مقيقي التحكيم ع د فقهاء الشريع و را القانان .وفيه مطلبان:
املطلع األو  :أبرز أوةه التشابه يف مقيق التحكيم ع د الفقهاء والقانانين:
املطلع الناين :أبرز أوةه االفتالل يف مقيق التحكيم ع د الفقهاء والقانانين:
ا امت  .وفيها أبرز ال تائج.
وقد تم توخي المنهج العلمي اآلتي:

أوال :منهج إعداد البحث:
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
االستقراء أقام بالتحليل ملا مت نتبعه ،واست باط ال تائج امل اسب لكل ع صر مب ع ا ر البحث.
ثانيا :منهج صياغة البحث وإجراءاته:
 -2متاب اآياة برسم املصحع ،مع بيان اسم السالة ولقم اآي يف لع البحث بن معقافن [.]...
 -8ختدريج األما،يدث واآ دال :فدإن مدان احلدديث بلفظده يف الصدحيحن أو أمددمها امتفيدت بتخرجيده م همدا.
وإن يكب يف أي م هما فرةته مب أهم املصا،ل األفرى املعتمدة ،مع ذمر ما قاله أهل احلديث فيه.
 -4بال س ددب للخالف دداة الفقهي د  :مر ددت عل ددى به ددا ق دددل االس ددتطاع ؛ ألن املقص ددا ،م ددب البح ددث
إعطاء نصال إمجايل للحقيق املتف عليها عب التحكيم لدى الفقهاء ولةا القانان.
 -3بال سدب لععددالم :امتفيدت باإل ددالة إىل العصددر الدذي عددا العلددم فيده مددب فددال ذمدر سد الافدداة
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عقع ذمر االسم مبا رة يف الصلع ،ما يللع على الظب أنه لا معرول لدى منا مدب املتخصصدن يف
عرل به مي لذ يف اهلامش بشكل خمتصدر؛ بدذمر امده وندالي مالدد ووفانده ،ومدا ا دتهر بده،
جما البحث ،ف ِّ
وأبرز مؤلفانه – إن مانت له مؤلفاة  ،-ومصا،ل نرمجته.
 -5بال سددب لل قددا  :عددعوة نصددال العلمدداء و لاءهددم لكتددبهم مبا ددرة ،و أعددع بالااسددط إال ع ددد نعددذل
الاقددال علددى األ ددل .وةعلددت اإلمالد إىل املصدددل يف مالد ال قددل م دده بددال ا بددذمر امدده وا ددعء والصددفح  ،ويف
مال د ال ق ددل ب دداملعح نك ددان اإلمال د ب ددذمر ذلد د مس ددباقا بكلم د ( :انظ ددر .)...وإذا نع ددد،ة املص ددا،ل يف اإلمالد د
الاامدة ومانت على ،لة متقالب يف نا ي املعلام  :ةعلت نرنيع هذ املصا،ل على مسع وفاة املؤلع.
 -1إذا قلددت :ميكددب أن يسددتد علددى ذلد (أو يعددرتض عليدده أو جيددا ع دده) بكددذا و ددا ذلد ؛ فهددذا
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
يل إمتددام هددذا البحددث ،ممددا ال يفددانين أن أ ددكر ا امعد العريقد ؛ ةامعد اإلمددام ممددد بددب سددعا ،اإلسددالمي ،
واملعهد العايل للقضاء على ن ظيم املؤمتر الدويل للقضاء والتحكديم ،وييلد مدل اإلمكانداة إل،امده ،والشدكر
يل معروفا ،هذا واهلل أعلم و لى اهلل وسلم على نبي ا ممد وعلى له و حبه.
ما ا لكل مب أسدى إ ي
ومتبه :فالد بب عبد الععيع بب سليمان سليمان
لفر اهلل له ولاالديه و ميع املسلمن
k44haled@hotmail.com
http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/khaledan
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املبحث األول:
حقيقة التحكيم عند فقهاء الشريعة
املطلب األول :تعريف التحكيم لغة:
التحكيم يف اللل مصدل َّ
ودالع التحكيم :حمَ ِّك ٌم ،واملطلدا م ده
مكم ،يقا َ :م َّك َم ححيَ ِّك حم حتكيما،
ح
التحكيم :حمَ َّكم .واملا،ة األ لي َ ( :م َك َم) ،وهي جبميع مشتقايا نرةدع إىل أ دل وامدد وهدا امل دع؛ قدا ابدب
احلح حكد حدمَ ،وحهد َدا الح َمحد حدع مد َدب
ديم أَ ح د ٌدل َوامد ٌدَ ،وحهد َدا ال َْم ْن ع َ .وأ ََّو ح َذلد َ ح
فددال (ة425ه د) « :ح
احلَدداءح َوالح َكد ح
دال َوالحمد ح
الظُّحلم ...،نقا  ... :ح ِّك َم ف ََل ٌن فِي َك َذا ،إِذَا ج ِع َل أ َْمره إِلَْي ِه»( ).
ت َعلَحيه ب َك َذا؛ إذَا َمَد حعتَهح م حب
وقا الفيامي (ة777هد)  «:ح
حم الح َق َ
ضاءحَ ،وأَ ح لحهح الح َمح حع ،يدح َقا ح َ :م َك حم ح
احلحك ح
صع ع ْل بَدحي د دَد حه حم ،فََنَددا َم ددام ٌم َو َم َك د ٌدم
دن الح َق د حدام؛ فَ َ
دت بَد د ح َ
ف َالف دده ،فَدلَ د حدم يَد حق ددد حل َعلَ ددى ا ححد حدروك م د حدب ذَلد د َ َ .و َم َك حم د ح
ض الْح ْك َم إلَْي ِه»( ).
وح َّكم
الرجل (بالتشديد)؛ فَع َّو ْ
ب َفحت َحتَد حنَ ...
َ
وعلععه هععذا فععالتحكيم فععي الل ععة :التفععويف فععي الفصععل بععيز المتنععااعيز ،وفععي المن ع مععز لععم
َّ
ِّ
والمحكعم هعو الطعرف العذم يعتم تفوي عه
صدر منه هعذا التفعويف.
أحدهما اآلخر.
والمحكم هو مز يَ ْ
الح َكم).
بإصدار الحكم الق ائي ،بحيث يجعل األمر إليه ،ويسمه أي ا ( َ

املطلب الثاني :تعريف التحكيم يف االصطالح الفقهي:

أوال :تعريف التحكيم عند علماء احلنفية:
عرفه ابب ،يم (ة277هد)؛ بقاله« :ها نالي ا صمن مامما حيكم بي هما»( ).
ويمكز أن يعترض عله هذا التعريف باعتراضيز:
االعتععراض األول :أندده يددؤ،ي إىل الدددول؛ ألندده أول ،يف التعريددع (ماممددا) و(حيكددم) ،وهددذان لفظددان
يشددرتمان مددع املعد َّدرل يف أ ددل اال ددتقاق ،ىنددا جيعددل معرف د معددح (التحكدديم) متاقِّف د علددى معرف د (احلددامم)

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

( )2املقاييس يف اللل  ،ما،ة «مكم» ،ل .877
( )8املصبا امل ا ،ما،ة «مكم».235/2 ،
( )4البحر الرائ 83/7 ،؛ ما ي ابب عابديب (ل ،ا تال)387/5 ،؛ وانظر :جمل األمكام العدلي  ،ما،ة  .2727فقد عرفاا التحكيم
ب نه« :اختاذ ا صمن برضامها مامما يفصل فصامتهما و،عاامها».
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االعتععراض اليععاني :أندده لددا مددانع؛ ألن احلددامم قددد ال يكددان مددؤهال ،وإذا مددان مددؤهال قددد ال يكددان
ماض دداع التحك دديم ق ددابال ل ظ ددر ل ددا القاض ددي الش ددرعي ،وإذا م ددان املاض دداع ق ددابال لل ظ ددر ق ددد ال يقب ددل احلَ َك ددم
املعدَّدرل ،ىندا جيعددل
التحكديم أ دال .فهددذ الصدال ملهددا يت اوهلدا التعريددع ،علدى الدرلم مددب مافدا لددا ،افلد يف َ
التعريع لا مانع.
ثانيا :تعريف التحكيم عند علماء املالكية:
عرل الدل،ير (ة2872هد) القضاء والتحكديم معدا فقدا « :ويف الشدرع :هدا مكدم مدامم أو َّ
محكعم
َ
َ
ح
َ
ح
ع علد ددى مد ددا بد ددت ع د ددد مقتضد ددا أو مكمد دده بد ددذل
ب د د مر بد ددت ع د ددد ؛ مد ددديب ،ومد ددبس ،وقتد ددل ...،لانِّ د د َ

املقتضى»( ).
ديم عددد  ،لددا فصددم وةاهددل ،يف
مث فددا احلَ َكددم بددذمر ددفانه ،وجمددا حتكيمدده ،فقددا « :وةدداز حتكد ح
ول ددد ،وسددفه ،وأمددر لائددع،
مددا وةددر  ،إال مددد ،وقتددل ،ولعددان ،ووالء ،ونسددع ،ودددالق ،وفسد  ،وعتد  ،ح
ومبس ،وعقد (ىنا يتعل بصحته وفسا.) (») ،

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:

االعتععراض األول :أندده يددر ،عليدده االعدرتاض األو الداال ،علددى نعريددع ابددب ،دديم احل فددي (ة277ه د) ؛
وها أنه يؤ،ي إىل الدول؛ ألن (التحكيم) و(ا كم) مشرتمان يف أ ل اال تقاق.

حدم َدد َل مدب لدا خما دم  ،ميدث يدر،
االعتراض الياني :أنه لا مانع؛ ألنه يشمل ما لا مان احلحك ح
يف التعريع إ الة إىل ا صام.
االعتراض اليالث :أنه أ،فل التحكيم يف القضاء ،على الرلم مب وةا ،فروق ةاهري بي هما؛ لذل

فصل يف التحكيم عا،
ع دما ذمر الصال الدافل يف التعريع ذمر مب بي ها :احلبس والقتل ولامها ،وع دما َّ
ليخرك هذ الصال.
( )3الشر الصلا للدل،ير.221/3 ،
( )5الشر الصلا للدل،ير.222 /3 ،
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االعتراض الراب  :أنه ذمر يف التعريع دائف مب الصال واألمنل  ،وهذا فدروك عدب دبيعد التعريفداة؛
املعرل فحسع ،واألمنل
ألفا لبيان ماهي َّ

ن فر مقاسم للتعريفاة ،وليست ةعءا م ها.

ثالثا :تعريف التحكيم عند علماء الشافعية:
عرب ع ه املاول،ي (ة357هد) ب نه[« :أن ِّ
حيكم]( ) ..فصمان لةال مب الرعي ؛ ليقضي بي هما فيمدا

ن ازعا »( ).

ويمكز أن يعترض عله هذا التعبير( ) بيَلثة اعتراضات:

االعتععراض األول :أندده يددر ،عليدده االع درتاض األو ال داال ،علددى نعريددع ابددب ،دديم؛ وهددا أندده يددؤ،ي إىل
الدول؛ ألن (التحكيم) و(م يكم) مشرتمان يف أ ل اال تقاق.

االعت ععراض الي ععاني :أندده ل ددا ةددامع؛ ألن قيددد (مددب الرعي د ) وإن مددان امل درا ،بدده إف دراك مددب لدده س ددلط

قضددائي  ،بيددد أندده أفددرك ددالا ،افلد يف املعددرل؛ ممددا لددا مددان مددب الرعيد ولكددب لددا مؤهددل لتددايل التحكدديم،
وأيضا ما لا مان أهال لذل ولك ه مسلم مب لعايا ،ول لا مسلم .

دتقل
االعت ععراض اليال ععث :ول ،يف التعري ددع( :ليقض ددي بي هم دا) ،وم ددب املعل ددام أن القض دداء مص د ٌ
دطلن مس د ٌ
مقاسد ٌدم للتحكدديم ،وهددذا االع درتاض وإن مددان ي دددفع ب د ن امل درا ،بد د (يقضددي) املعددح الللدداي ،بيددد أن األوىل أن
يستعي ع ه مبرا،ل للاي (م ن يقا  :ليفصل بي هما)؛ فروةا مب اإل كا .
رابعا :تعريف التحكيم عند علماء احلنابلة:
(
عرب ع ه البهايت (ة2752هد) ب نه[« :أن يدَ] حتامم

)

خصان إىل لةل يصلن للقضاء»( ).

( )1ما بن معقافن بتصرل مب البامث ،بي ما ةاء يف نعبا املاول،ي «:وإذا م يكم ،»...وهذا التعبا أقر ما يكان إىل نصاير
التحكيم م ه إىل التعريع .وحيصل املقصا ،باالستعاض عب ذل مبا بن معقافن يف الصلع .ومت االضطرال إىل هذا التصرل ب اء
على عدم الاقال على نعريع رين للتحكيم ع د الشافعي ؛ ال باحلد احلقيقي ،وال باحلد الرمي.
( )7احلاوي الكبا485/21 ،؛ وانظر :أ ،القاضي للماول،ي أيضا.472/8 ،
( )2حيسب الت بيه على أن عبالة املاول،ي األ لي ال نر ،عليها هذ االعرتاضاة؛ ألنه ير ،هبا التعريع باحلد امل طقي ،وإمنا مرا ،إيضا
الة التحكيم ونقريبها للذهب فحسع.
( )2ما بن معقافن بتصرل مب البامث ،بي ما ةاء يف نعبا البهايت « :وإن حتامم ،» ...وهذا التعبا أقر ما يكان إىل نصاير
التحكيم م ه إىل التعريع .وحيصل املقصا ،باالستعاض عب ذل مبا بن معقافن يف الصلع .ومت االضطرال إىل هذا التصرل ب اء
على عدم الاقال على نعريع رين للتحكيم ع د احل ابل ؛ ال باحلد احلقيقي ،وال باحلد الرمي.
( )27مشال الق اع.18/25 ،
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ويمكز أن يعترض عله هذا التعبير( ) باعتراضيز:
االعتراض األول :يدر ،عليده االعدرتاض األو الداال ،علدى نعريدع ابدب ،ديم؛ وهدا أنده يدؤ،ي إىل الددول؛
ألن (التحكيم) و(حتامم) مشرتمان يف أ ل اال تقاق.

االعتراض الياني :أنه لا مانع؛ ألنه يدفل فيده القضداء ،فالقاضدي يتحدامم إليده ا صدام أيضدا ،وهدا

لةل يصلن للقضاء.
املعددرل ،ممددا أن القاضددي حيصددل ع ددد
وال يقددا  :إن القاضددي فددرك بلفددحت حتددامم؛ ألفددا ذاة اللفددحت َّ
حتامم ا صمن.
وه ددذا االعد درتاض ال ي ددر ،عل ددى نعري ددع اب ددب  ،دديم احل ف ددي؛ ألن نعريف دده أف ددرك القاض ددي بلف ددحت( :ناليد د
ا صمن) ،ومب املعلام أن القاضي بتالي مب ويل األمر وليس مب ا صمن.
مما ال ير ،على نعريع املاول،ي الشافعي؛ ألن نعريفه أفرك القاضي بلفحتَّ ( :
مكم ا صمان) وأيضا
بلفحت( :مب الرعي ).
املطلب الثالث :التعريف الراجح للتحكيم ،وحمرتزاته:
أوال :التعريف الراجح للتحكيم:
يمكز أن يقال في تعريف التحكيم:
ِِ
عل بععيز المتنععااعيز ،فععي ق ععايا تهصععهما ،بتفععويف منهمععا،
هععو عق ع ٌد يتععوله َ
بموجبععه مصهع ٌ
عل الفصع َ
ِ
القطعية بتصديق الق اء الشرعي عليه.
ويكتسب ما ينتج عز هذا العقد صفةَ
ثانيا :شرح التعريف الراجح ومحترااته:

عقد :العقد ما س يف التعريع ،يشمل أي عقد ،وفيه نصرين ب هم ألمدان العقدد وهدي الصديل  ،ممدا
يستلعم بقيد ألمدان العقدد وهدي العاقددان والعاضدان؛ ألن العقدد هدا ذانده اإلجيدا والقبدا  ،وال حيصدل إجيدا
وقبددا إال مددب عاقددديب ،ع ددد وةددا ،معقددا ،عليدده .ممددا أن مددب فاائددد التعبددا بالعقددد :بيددان ماندده ملددعم لطددريف
العقد؛ فال ماة للتصرين باإللعام يف يل التعريع.
بموجبععه :هددذا فصددل أو يبددن دبيع د العقددد ،وهددا أندده عقددد والي د  ،فخددرك بددذل بقي د العقددا،
يتععوله َ

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

مصهل :هذا فصل ان يبن أهم دف يف احلَ َكدم ،وهدي أنده مؤهدل للااليد  ،سدااء أمدان خصدا وامددا

أم أمنددر ،فهددا بشخصدده أو هددم مبجمدداعهم ال بددد أن نتحق د فدديهم األهلي د الكافي د للاالي د املتعاقددد عليهددا.
فخرك بذل ما لا مان لدا مؤهدل لااليد إ ددال احلكدم القضدائي؛ ألن الفصدل يف ا صدام جيدع أن يكدان
ماافقا للشرع ،ومب ال يكان أهال إل دال احلكم القضائي ال ق بكان مكمه ماافقا للشرع .ويسدمى هدذا
العاقد الذي أحعطي الاالي ( :احلَ َكم) ،و(ا َّكم).
الفصععل بععيز المتنععااعيز :هددذا فصددل الددث يبددن مقيقد املعقددا ،عليدده ،وهددا الفصددل يف ال دعاع ،وإفدداؤ

بشددكل عددا ،حيفددحت لصددامع احلد مقدده .وفددرك بددذل مددا لددا مانددت الااليد يف د ن فددر لددا الفصددل بددن
ا صام؛ ماالي ال كا ونظر الاقع والا اي .

فعي ق عايا تهصعهما :وهدذا فصدل لابدع ،حيددِّ ،ضداب َ القضدايا القابلد للتحكديم ،وهدي احلقداق ا ضد
ِّ
حفد حدر للددا ا كمددن،
للمحكمدن؛ ألن احلد ال يعدددومها مي لددذ .وفدرك بددذل مددا لددا نعلقددت بالقضدي مقدداق أ َ
فدال ميلكددان االسدتقال بافتيددال ا َّكددم مي لدذ؛ ألن فاقددد الشدديء ال يعطيده .ممددا لددا مدان يف القضددي مد هلل
نعاىل؛ ماحلدو ،،أو م عام؛ مالقتل والتعوير والر اة.
بتفويف منهما :هذا فصل فامس يبن مقيق الطرل الناين يف العقد ،وها درفا ال عاع .ومانه حيصل
بتفاي مب دريف ال عاع يد على أمهي التااف والرتاضي بي هما على ا َّكم .ودرفا ال دعاع يشدمل مدا لدا ماندا
فصمن ،وما لا مانا أمنر مب ذل مب با أوىل .فخرك بذل مدا لدا مدان بتفداي مدب أمدد الطدرفن مدع
عدم لضى اآفر .مما درك بدذل مكدم القاضدي؛ ألن واليتده دا،لة مدب ويل األمدر ولديس مدب املت دازعن.
وأيضا رك بدذل مدا لدا مدان حتديدد احلَ َكدم ابتدداء مدب قبدل القاضدي ،ون لةداع إىل املت دازعن؛ فهدذا احلَ َكدم
إذا مددان سيفصددل يف ال دعاع فهددا أقددر إىل القاضددي ،م دده إىل ا َّكددم؛ ألندده نائددع عددب القاضددي ،فيقددام مقامدده،
ونسددميته َّ
مكمددا مددب بددا التجد يداز يف التعبددا .أمددا إذا مددان املطلددا م دده اإل ددال فحسددع ،ون الفصددل يف
ال عاع فها مصلن ابتداء.
ويكتسب ما ينتج ععز هعذا العقعد صعفةَ القطعيعة بتصعديق الق عاء الشعرعي عليعه :هدذا قيدد إضدايف

فددال بددالتحكيم الددذي لدده ددف ال فدداذ امللددعم للمت ددازعن وللجهدداة املع يد بت فيددذ هددذا احلكددم .فددال يرنقددي مددا
ي ددتج عددب عقددد التحكدديم (وهددا احلكددم الصددا،ل مددب ا َّكددم) إىل القطعيد وال فدداذ امللددعم قضدداء إال بتصدددي مددب
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ويل األمدر ،ولالبدا مدا
الاالي العام  ،املتمنل يف القضاء الشرعي ،خييث يكان ذل وفقا للطريق الي مد،ها ُّ
نكددان الطريقد م صا ددا عليهددا يف نظددام حتكدديم ددا،ل مددب ويل األمددر ،أو يف بددا مددب أبداا نظددام املرافعدداة
(أو ما يقام مقامه مب األنظم والقاانن اإلةرائي ).
وإذا يرفع إىل ةه قضائي ال يعين أن احلكم فيه لا ملعم؛ ألنده يبقدى عقددا نراضدت األددرال عليده
األفر.
ابتداء ،فلعمهم ما ي تج ع ه ،نه ن العقا ،ح

املطلب الثالث :الفرق بني التحكيم والقضاء:
ه دداد ع دددة مص ددطلحاة نش ددالد التحك دديم يف مع ددح ع ددام ،وه ددا َم د ُّدل ا الف دداة ،وإزال د ا ص دداماة،
حدم الصدا،ل مدب القاضدي
مالقضاء والصلن والفتاى ،ولكب أقرهبا إىل التحكيم ها مصطلن القضاء؛ ألن احلحك َ
َّ
ملعم ،خبالل الصلن واإلفتاء ،فليس فيهما إلدعام .هلدذا سديتم االقتصدال علدى أو د األلفدا
مكم ٌ
ومب ا كم ٌ
ل بالتحكيم ،وها القضاء على ال حا اآيت:
أوال :أوجه الشبه بيز التحكيم والق اء:
.2
.8
.4
.3
.5

،افع التفري بن مصطلحن ها وةا ،أوةه به بي هما؛ ومب أوةه الشبه بن التحكيم والقضاء:
أفما يتكانان مب ال أدرال ،ا صمان ودرل الث مايد وها القاضي أو احلَ َكم.
أن مهم القاضي واحلَ َكم الفصل يف ال عاع بن ا صمن.
أن نايل مهم الفصل بدن املت دازعن نا د مدب ددرل فدر ،سدااء أمدان ويل األمدر ممدا يف القضداء ،أم
املت ازعن مما يف التحكيم.
أن قرال القاضي واحلَ َكم ملعم للمت ازعن.
أن مددا يصدددل م همددا ال مينددل لأيهمددا الشخصددي ،وإمنددا مينددل مددا يعتقدددان أندده مكددم اهلل نعدداىل يف الفصددل
بن املت ازعن.
ثانيا :أوجه الفرق بيز التحكيم والق اء:

ه اد فروق منداة بدن القضداء والتحكديم ،ولكدب بعضدها مبدين علدى لاء فقهيد لطائفد مدب الفقهداء ،ال
ياافقهم عليها فقهاء املدذاهع األفدرى ،ومدب امل اسدع داوز هدذ الفدروق ،واالمتفداء بدالفروق بدن احلقيقتدن
املتف عليهما .فمب هذ الفروق:
 .2أن والي القضاء والي عام ا،لة مب ويل أمر املسلمن ،فها املرةع يف حتديد افتصا اة القضداة.
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بي م ددا واليد د التحك دديم فه ددي واليد د فا د  ،ددا،لة م ددب املت ددازعن ،فهم ددا الل دذان أعطي ددا احلَ َك ددم واليد د
التحكيم ،وهلما نقيدها مبا يرتاضيان عليه ،ولكب ليس هلما م نعدي سلطته إىل لامها.
« .8مكد حدم احلَ َكدم إمنددا ي فددذ يف مد ا صددمن ،ومددب لضددي خيكمدده ،وال يتعدددى إىل مددب يددرض خيكمدده،
خبالل القاضي املاىل»( ).

« .4جياز مكم القاضي؛ لضي ا صم بذل أم ال .وال جياز مكم احلَ َكم إال برضى ا صمن»( ).
 .3أن القضاء ها األ ل ،والتحكيم مب فروعه( ).

 .5لا مصل فالل بن أدرال التحكيم لةعاا إىل القضاء، ،ون العكس.
متاقع على نددفل السدلطاة الت فيذيد  ،فدال بدد مدب مصدا،ق القضداء علدى
 .1لا مان نفاذح حمكحم احلَ َكم
ٌ
احلكم ،خبالل العكس.
املطلب الرابع :أركان التحكيم وشروطه:
أوال :أركان التحكيم:
حفر له مخس ألمان؛ هي العاقدان ،والعاضان ،والصيل :
عقد التحكيم نه ن العقا ،األ َ
الععركز األول :العاقددد األو  ،ويسددمى :ا ِّكددم ،وهددا الطرفددان املت ازعددان اللددذان دلبددا التحكدديم؛ س دااء
أماندا خصددن أم أمنددر مدب بددا أوىل ،وسدااء أماندا خصدديتن مقيقيتددن أم اعتبداليتن ،أم أمدددمها مددذل
،ون اآفر.
الركز الياني :العاقد الناين ،ويسمى :ا َّكم ،وأيضا احلَكم .وها مب دحلع م ه التحكديم .وقدد يكدان

فر،ا أو أمنر ،مما أنه قد يكان هيل اعتبالي .

الركز اليالث :املعقا ،عليه ،وها ما دحلع مب احلَ َكم الفصل فيه.

العركز الرابع  :العداض ،وهددا مدا يسددتحقه احلَ َكدم مقابدل التحكدديم ،سدااء أمددان مدب دددريف ال دعاع أم مددب

درل مايد مالدول أو لاهدا ،وسدااء أمدان العداض ما،يدا أم مع ايدا .ممدا ميلد احلَ َكدم الت داز عدب العداض
والتحكيم جمانا.
( )28الفتاوى اهل دي 427/4 ،؛ وانظر :ا ي الربهاين يف الفقه ال عماين.227 /2 ،
( )24الب اي .52/2 ،
( )23انظر :الب اي 52/2 ،؛ البحر الرائ 83/7 ،؛ ما ي ابب عابديب (ل ،ا تال).382/5 ،
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ال ععركز اله ععام  :الص دديل  ،وهددي اإلجيددا والقبددا  ،فه ددي مددا نعددرب عددب لض ددى أد درال العقددد ،وه ددم:

ا ِّك َمان املت ازعان مب ةه  ،واحلَ َكم الذي سيفصل يف ال عاع بي هما مب ةه أفرى.
األف حر نبعا؛ وبدوفا ال أ در لعلمدان األفدر؛
والصيل أهم ألمان أي عقد؛ ألنه باةا،ها حتصل األلمان َ
هلذا عدها علماء احل في الرمب الاميد لعقد التحكيم وألي عقد فر( ).
ثانيا :شروط التحكيم:
لقد أ،لد فقهاؤنا األوائل أمهيد ضدب التحكديم ،فد عطاا الشدروط ةدل اهتمدامهم مدب بدن بقيد أمكدام
األفددر؛ ألن دداء املختلفددن إىل التحكدديم حيصددل يف اللالددع ع دددما يكانددان متفددامهن بشددكل مبددا،
التحكدديم َ
ويرلبددان يف نضدديي ،ائددرة ا ددالل بي همددا قدددل االسددتطاع  ،ممددا يسددعيان إىل إفائدده يف أقصددر وقددت ىنكددب،
فيرتاضيان علدى افتيدال احلَ َكدم الدذي سيفصدل بي همدا .فمهمد التحكديم جيدع أن نكدان وفد دروط واضدح
وض دااب ،قيق د ؛ م د ال يددؤ،ي التحكدديم إىل نعقيددد القضددي املت ددازع عليهددا ،ىنددا يضددطر األد درال (مبددا فدديهم
احلَ َكم) إىل اللجاء إىل القضاء ،فيعا،ون إىل بداي ال عاع بعد أن است فذوا فر ا مناة للحل ،ىنا جيعدل مهمد
القاضي أمنر عاب .
وهددذ الشددروط ختتلددع مددب مددذهع إىل فددر والسدديما يف التفا دديل ،ولدديس هددذا مقامددا لبسددطها؛ ألن
ماض دداع البح ددث يرِّم ددع عل ددى مقيقد د التحك دديم املتفد د عليه ددا ب ددن الفقه دداء والق ددانانين؛ هل ددذا س دديتم االمتف دداء
بالشروط األساسي الي هي مل وفاق (يف ا مل ) بن الفقهاء:
الشععرط األول :أن نتحقد ددروط العقددد ،ومددب بي هددا :أن يكددان ا ِّكمددان واحلَ َكددم أهددال للتعاقددد؛ ألن
التحكيم عقد ،وال يصن التعاقد إال مب ةائع التصرل( ).

الشع ععرط اليع ععاني :أن يكد ددان احلَ َكد ددم أهد ددال للتحكد دديم .وهد ددذا الشد ددرط هبد ددذ الصد دديل مد ددل وفد دداق بد ددن

الفقهاء( ) ،لكب م يكان احلَ َكم أهال للتحكيم؟ هذا مل فالل لدى الفقهاء.

والددذي يظهددر –واهلل أعلددم -أندده ال بددد أن يكددان احلَ َكددم أهددال لالةتهددا ،والقضدداء ،أو يرةددع إىل أهددل

( )25انظر :البحر الرائ .83/7 ،824 /5 ،
( )21انظر :ملين ا تاك812/1 ،؛ البحر الرائ 83/7 ،؛ الشر الصلا للدل،ير222/3 ،؛ م ن ا ليل ر خمتصر فليل823/2 ،؛
مشال الق اع.47/25 ،
( )27انظر :بدائع الص ائع4/7 ،؛ امللين 23 /27؛ الذفاة للقرايف43/27 ،؛ نبصرة احلكام34/2 ،؛ مااهع ا ليل للحطا ،
228/1؛ البحر الرائ 83/7 ،؛ ملين ا تاك817 /1 ،؛ مشال الق اع18/25،؛ م ن ا ليل ر خمتصر فليل.823/2 ،
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االةتها ،قبل إ دال للحكم؛ ألن مدا يصددل مك ٌدم درعي ،حيصدل بده إلةداع احلقداق إىل أ دحاهبا ،فتعدن
أن يكان ماافقا للشرع .فا َّكم أقر إىل القاضي م ه إىل املصدلن؛ ألن ا صدمان ع ددما يلجدىلن إىل ا َّكدم
ليس باعتبالمها مستعدان للت از عب بع احل  ،مما ها احلا يف التصاحل؛ وإمنا للفصل يف ال عاع مبا يللدع
علددى الظ ددب أندده ددرع اهلل نعدداىل ،وه ددذا ال يتحق د إال إذا مددان ا َّك ددم أهددال لالةته ددا ،،أو علددى أق ددل نق دددير
يَرةعح إليهم قبل إ دال احلكم

(

).

واأل،ل على وةا احلكم يف فصل ا صاماة بشرع اهلل نعاىل ،وعددم ةدااز التحدامم إىل لدا منداة
ةدا؛ م ها:
 .2قالد د دده نعد د دداىل :ﮋﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﮊ [ال ساء.]15 :
التحامم إىل رع نبي ا لى اهلل عليه وسلم رط اإلميدان ،وبداإلعراض ع ده إىل لدا
فاآي رحي ب ن
َ
ي تفددي اإلميددان .وال يكفددي جمددر ،دلددع احلكددم بشددرع اهلل ،بددل البددد أن يكددان ذلد يف م تهددى الرضددا والتسددليم
بال تائج .وعلى هذا فال جياز للمسلم التحامم إىل خا أو ةه وها يعلم ب فا لا مؤهل للحكم بشرع
اهلل نعاىل.
 .8قال دده نع دداىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮊ

[ال ساء.]17 :
دامم إىل الطدالاة ،ومدب يحدرح ،التحدامم إىل الطدالاة
فاآي ،لت على أن
التحامم إىل لا رع اهلل حت ٌ
َ
فها لا ا،ق يف زعمه اإلميان باهلل نعاىل .وعلى هذا فال جياز للمسلم التحامم إىل خا أو ةهد وهدا
( )22ه ا ير ،نساؤ مهم؛ وها ما احلكم إذا مان ا َّكم لا مسلم؟
مضمان هذا السؤا متبت فيه عدة خياث علمي  ،ميكب الرةاع إليها؛ م ها:
 .2ا رتاط التحكيم أو التحامم إىل قانان وضعي يف عقا ،املؤسساة املالي اإلسالمي  ،لد أ .،.عجيل ال شمي ،مقدم للدولة العشريب
جملمع الفقه اإلسالمي التابع للرابط وامل عقد يف مك املكرم يف  84-22مرم 2348هد.
 .8مكم رط اإلسالم يف ا كم يف امل ازعاة التحكيمي لد  .،فالد ا ضا ،م شال يف جمل (القضائي ) العد ،الرابع ،لةع
2344هد.
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يعلم ب فا لا مؤهل باحلكم بشرع اهلل نعاىل ،على الرلم مب قدلنه التحامم إىل رع اهلل نعاىل.
 .4قالد د د دده نعد د د دداىل :ﮋﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮊ [ال ساء.]45 :
ويلحددحت يف هددذ اآي د أفددا ختتلددع عددب اآيتددن السددابقتن يف مافددا نتعل د بالصددلن ،ولدديس الفصددل يف
ا صد دداماة؛ ميد ددث ةد دداء فيهد ددا ﮋﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ ؛ فقد ددد أةد ددازة حتكد دديم مكمد ددن،
أمدددمها مينددل الددعوك ،والندداين مينددل العوة د  ،وقددد أنددى لفددحت احلَ َكددم مطلقددا ،ون ا درتاط العلددم الشددرعي؛ ألفمددا
جيتهدددان يف مددل مشددكل اةتماعيد مضد خيسددع األ ددلن لعسددرة فحسددع .بددل فيهددا إ ددالة إىل أن الددعوةن
إذا مانا ا،قن يف نيتهما اإل ال فإن اهلل سدياف بي همدا .وهدذا يدد علدى أن جمدا الصدلن واسدع ،خييدث
ال يشرتط يف املصلن أهلي االةتها.،
الشرط اليالث :أن ال يكان احلَ َك حم متهما مبحاباة أمد ا صمن ،أو معا،انه( ) .وهدذا مدل إمجداع،

قددا القدرايف (ة123ه د)« :التهمد نقددد يف التصددرفاة إمجاعددا مددب ميددث ا ملد »( ) ،ويفيددد هددذا الشددرط
فيما إذا نبن ألمد الطرفن أن احلَ َكم حيايب الطرل الناين أ اء التحكيم ،وأ بت هذ ا اباة.
الشرط الراب  :أن يكان مل التحكيم قابال للتحكيم.

وهذا الشرط هبذ الصديل  -أيضدا  -مدل وفداق بدن الفقهداء( ) ،لكدب مصدل فدالل بيد هم فيمدا ال

يقبل التحكيم .وعد أ ال املسائل الي ال نقبل التحكيم يتفاوة مب مذهع إىل فر ،بل قد يتفاوة يف
متع املذهع الاامد .والذي يع ي ا وضع ضاب للمسائل القابل للتحكيم:
الددذي يظهددر –واهلل أعلددم -أندده (ال بددد أن يكددان مددل التحكدديم مقددا فا ددا ومصددالا يف املتخا ددمن،
خييددث ال يتعددامها إىل لامهددا)؛ ألفمددا مي لددذ مسددتقالن يف هددذا احلد  ،فسددا هلمددا الرتاضددي علددى افتيددال مددب
يفصل بي هما فيه.
( )22انظر :ملين ا تاك.812/1 ،
( )87أناال الربوق يف أنااء الفروق للقرايف34/3 ،؛ وانظر لفظا قريبا مب هذا ال ا إىل :نظام القضاء يف الشريع لد  .،عبد الكرمي زيدان،
ل ،872فقرة 322؛ وانظر يف نق قضاء القاضي إذا مكم على عدو إىل الشر الكبا وما ي الدساقي عليه.253/3 ،
( )82انظر :امللين25/27 ،؛ نبصرة احلكام؛ 18/2؛ ملين ا تاك812/1 ،؛ الشر الصلا للدل،ير222 /3 ،؛ الفتاوى اهل دي ،
.427/4
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وهذا الضاب ىنا نا على مع ا دائف مب الفقهاء:
دتا بدده ا صددمان ةدداز التيحكدديم فيدده ،ونفددذ حتكدديم
دريب (ة534ه د) « :إ ين مددل م د ي افد ي
قددا ابددب العد ي

ا َّكم فيه»( ).

وقا ابب عرف (ة274هد)« :ظاهر الرواياة أنه إمنا جياز التحكيم فيما يصن ألمدمها نرد مقه فيه»( ).
وقا واضعا الفتاوى اهل دي « :جياز التيحكيم يف مل ما ميل ا ِّكمان فعله يف أنفسهما يف مقاق ا ال»( ).

الشرط الهام  :االلتعام ب ي رط ير ،يف عقد التحكيم سااء أمان مدب قبدل املتحداممن ،أم احلَ َكدم،
َّ
للمحكددم ،ومددب م د ا صددمن أن يقيدددا احلكددم مبددا
مددا ددالع الشددرع؛ ألن التحكدديم ناليد مددب ا صددمن
يرتاضيان عليه مب الشروط ،ومذل العكس ،وهذ الشروط واةبد الافداء؛ ومدب أ،لد ذلد  :قدا ال د دلى
املسدل حما َن َعلَدى
اهلل عليدده وسددلمُّ (( :
ن املح حسدلم َ
الصدلح حن َةدائٌع بدَد ح َ
ن ،إال حدلححا َمد َّرَم مددالال ،أ حَو أ َ
َمد َّل َم َرامداَ ،و ح
َم َّل َم َراما))( ).
ح حروده حم ،إال َ حردا َم َّرَم مالال ،أ حَو أ َ

( )88أمكام القر ن.285/8 ،
( )84نقله ع ه امع م ن ا ليل ر خمتصر فليل.823/2 ،
( )83الفتاوى اهل دي .427/4 ،
لى اهلل عليه وسلم يف الصلن بن ال ا ،181/4 ،
( )85أفرةه الرتمذي (واللفحت له) ،متا األمكام ،با ما ذمر عب ال
2458؛ وابب ماةه ،متا األمكام ،با الصلن8454 ،447/8 ،؛ والطرباين88/27 ،؛ واحلامم ،متا البياع،57/8 ،
 .8472مجيعهم عب َعحبد اللَّه بحب َع حمرو بحب َع حالَ ،ع حب أَبيهَ ،ع حب َة ِّد .
وىنا قاله أهل العلم يف هذا احلديث:
ين».
 قا الرتمذيَ « :ه َذا َمد ٌ
يث َم َس ٌب َح ٌ
سلما َن عحد
 وقا احلافحت يف نللي التعلي َ « :-822/4-وأما َمديث الح حم ح
ملها ف َيها م َقا
َوأنس بب َمال َوَلافع بب فديج َوعبد اهلل بب عمر َو َلاهم َو َ
 وقا األلباين يف اإللواء  « :-2474 ،238/5-حين».
وله ااهد م حب َمديث عائش  ،وأنس بب مال  ،وعمرو بب عال  ،ولافع بب فديج  ،وعبد اهلل بب عمر لضي اهلل ع هم.

ي مب َمديث أيب حهَريحدَرة َو َع حمرو بب َع حال
رودهم فَرو َ
لَكب َمديث أيب حهَريحدَرة أمنلها».

- 14 -

د .خالد بن عبد العزيز آل سليمان

حقيقة التحكيم يف الشريعة والقانون

املبحث الثاني:
حقيقة التحكيم عند شراح القانون
املطلب األول :تعريف التحكيم لدى بعض القوانني اإلقليمية والدولية:
دت ب دده ة ددل الق داانن املعا ددرة ،وم ددب الطبيع ددي أن ختص دده ببي ددان املع ددح
نظ درا ألمهي د التحك دديم ،فق ددد عح ي د ح
اال طالمي له ،وهذ عي اة متفرق مب نعريفاة القاانن اإلقليمي والدولي :

 عرل قانان التحكيم املصري (انفداق التحكديم) ب نده« :انفداق الطدرفن علدى االلتجداء إىل التحكديم
لتسداي م ِّدل أو بعد امل ازعدداة الدي نشد ة ،أو ميكددب أن ن شد بي همدا ،مب اسدب عالقد قانانيد معي د ؛ عقديد
مانت أو لا عقدي »( ).

 أمددا القددانان امللددريب فقددد ذمددر نعريفددا للتحكدديم ،مث أعقبدده بتعريددع النفدداق التحكدديم؛ ميددث ةدداء يف
إمدى فصاله (ماا« :) ،التحكيم :مل نعاع مدب لدد حن هيلد حتكيميد  ،نتلقدى مدب األددرال مهمد الفصدل يف
ال عاع ب اء على انفاق حتكيم»( ).

ولكان دده ول ،يف فايد د ه ددذا الفص ددل مص ددطلن (انف دداق التحك دديم) أعقب دده واض ددعا الق ددانان بتعري ددع ه ددذا
املصددطلن يف الفصددل التددايل ،ونصدده« :انفدداق التحكدديم هددا التدعام األددرال بدداللجاء إىل التحكدديم؛ قصددد مددل

نعاع نشد  ،أو قد ي شد عب عالق قاناني معي ؛ نعاقدي أو لا نعاقدي »( ).

فص د َدل مص ددطلن (انفاقي د التحك دديم) ع ددب مص ددطلن ( ددرط التحك دديم)،
 وأم ددا الق ددانان الفرنس ددي فق ددد َ
ال
َّ
وعرل مال م هما على مدة ،ميث ةاء يف إمدى ماا« : ،انفاقي التحكيم هي عقدد حييدل مباةبده أددر ح

نعاع نا ئ هذا ال عاع إىل حتكيم مب قبل خا أو أمنر»( ).

وةاء يف ما،ة أفرى (قبلها) « :رط التحكيم ها االنفاق الذي يتعهد مباةبده املتعاقددون علدى إمالد

ال عاعاة الي قد ن ش عب العقد إىل التحكيم»( ).

( )81قانان التحكيم املصري ،لقم ( )87لس 2223م ،ما،ة .2/27
( )87القانان لقم  72-75القاضي ب س ونعاي البا النامب بالقسم ا امس مب قانان املسطرة املدني  ،الصا،ل بتالي ، 1يسمرب
 8777يف ا ريدة الرمي  ،عد ،5523 ،الصفح  ، 4225الفصل .471
( )82املصدل الساب  ،الفصل .477
( )82القانان الفرنسي للمرافعاة املدني ا ديد (مرسام  ،)2227/5/23املا،ة .2337
( )47القانان الفرنسي للمرافعاة املدني ا ديد (مرسام  ،)2227/5/23املا،ة .2338
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داق التحكديم ب نده« :انفداق بدن الطدرفن علدى أن
فت ٌ يف األمم املتحدة (يانسديرتا ) انف َ
 مما َّ
عر ح
حيدديال إىل التحكدديم مجيددع أو بعد امل ازعدداة ،الددي نشد ة أو قددد ن شد بي همددا ،بشد ن عالقد قانانيد مددد،ة؛
سااء أمانت نعاقدي أم لا نعاقدي  .وجياز أن يكان انفاق التحكيم يف كل ب د حتكيم وال ،يف عقدد ،أو

يف كل انفاق م فصل»( ).

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

مما ذمر أ .، .قحطان الدولي نعريفا مستخلصا مب دائف مباة مب املراةع القاناني ؛ ميث قا :
«عرل أهل القانان التحكيم ب نه :االنفاق على إمال مدا ي شد بدن األفدرا ،مدب ال دعاع خبصدال ن فيدذ
عقد معن ،أو إمال أي نعاع ي ش بي هم بالفعل ،على وامد أو أمنر مب األفدرا ،يسدمان َّ
مكمدن؛ ليفصدلاا

يف ال عاع املذمال ،بدال مب أن بفصل فيه القضاء املختا»( ).

املطلب الثالث :تعريف التحكيم يف النظام السعودي ،والتعليق عليه:
يعد نعريع انفاق التحكيم يف ال ظدام السدعا،ي مدب أمددث التعريفداة ،ممدا أنده يكدا ،يكدان متطابقدا
مع نعريع األمم املتحدة (يانسيرتا )؛ هلذا مب امل اسع أن ا بالتعلي .
أوال :نص التعريف:

«انفاق بن درفن أو أمنر على أن حيديال إىل التحكديم مجيدع أو بعد

امل ازعداة ا دد،ة ،الدي نشد ة

أو ق ددد ن ش د بي هم ددا ،يف د د ن عالق د نظامي د م ددد،ة ،نعاقديد د مان ددت أم ل ددا نعاقديد د  ،سد دااء أم ددان انف دداق

التحكيم يف الة رط حتكيم وال ،يف عقد ،أم يف الة مشالد حتكيم مستقل »( ).
ثانيا :توضيح التعريف:

األمم املتحدة للقانان التجالي الدويل (يانسيرتا ) ،يف ،وليا لقم  ،42لعام 8771م،

( )42القانان ال ماذةي للتحكيم الصا،ل مب
(م.)2/7 .
( )48املدفل الفقهي العام ،122/2 ،فقرة .22/31
( )44عقد التحكيم لد أ .، .قحطان الدولي ،ل82؛ وانظر :التحكيم يف ضاء أمكام الشريع اإلسالمي لقدلي ممد ،ل.82
( )43نظام التحكيم (السعا،ي) ،ل.7
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يلح ددحت أن دده ة دداء يف فاي د التعري ددع مص ددطلحان مهم ددان ،حيتاة ددان إىل ناض ددين ،مه ددا ددرط التحك دديم،
ومشالد التحكيم ،والفرق بي هما يرةع إىل وقت االنفاق على التحكيم ،فإن مان قبدل مصدا ال دعاع (بد ن
مان حتديد ا ه التحكيمي مب ب ا ،التعاقد األ لي بدن الطدرفن)؛ حمِّ َدي درط التحكديم ،أمدا إذا مدان بعدد
مصددا ال دعاع ،فإندده يسددمى مشددالد التحكدديم .بي ددد أن هددذ املسددمياة ليسددت مددل وفدداق لدددى الق داانن
املعا ددرة؛ قددا أ .، .قحطددان الدددولي« :وم داا االنفدداق علددى التحكدديم يف ن دعاع معددن بعددد نشددائه :مشددالد
التحكيم .وماا االنفداق (مقددَّما وقبدل قيدام ال دعاع) علدى عدرض امل ازعداة الدي قدد ن شد يف املسدتقبل ،فا د
بت فيذ عقد معن على َّ
مكمن :رط التحكيم.
ويسمي القانان اللب اين رط التحكيم( :الفقدرة احلكميد ) ،بي مدا يسدمي (مشدالد َ التحكديم)( :العق َدد
التحكيمي).
ويسميه القانان املصري ا ديد( :و يق التحكيم)

بي ما يسميه اجملمع الللاي املصري( :انفاق التحكيم)»( ).

ثاليا :االعتراضات التي يمكز أن ترد عله التعريف:
يمكز أن يعترض عله هذا التعريف بيَلثة اعتراضات:
االعتراض األول :أن فيه نطايال؛ والش ن يف التعريفاة أن نكان ب لفا ،قيق وخمتصرة.

االعتراض الياني :اإلمنال مدب (أو) و(أم)؛ ميدث نكدرل احلرفدان مخدس مدراة يف نعريدع وامدد! وهدذا

إذا يكب له مربل ىنا نعدا بده التعريفداة؛ ألنده يدامي بدالرت ،،،وعددم ا دعم ،والدذي يظهدر أن اللدرض م هدا
ه ددا ال يعدددو أن يكددان نفصدديالة ألم داا التحكدديم ،وهددذ التفصدديالة ميكددب التعبددا ع هددا مبددا جيمعهددا ،مث
نذمر التفا يل يف ر التعريع ،أو حتت ع اان مستقل ،وذمرها يف التعريع على سبيل احلصر قد ياقع يف
إ كا مبدا ،وهدا أن ا هدد البشدري قا در ،فقدد نظهدر دال مدب التحكديم لدا الصدال الداال،ة يف التعريدع،
ىنددا ياقددع يف مددرك نظددامي؛ ألن مقهددا أن ندددفل يف املعدَّدرل ،ولكددب التعريددع مصددر ددال التحكدديم ،ومفهددام
احلصددر يسددتدعي نفددي مددا عدددا نلد الصددال! مث إن ختصدديا بعد األو ددال التفصدديلي بالددذمر يفددتن البددا
املعرل ا األو ال املذمالة يف التعريع ،ون بقي األو ال؟
إل كا فر؛ وها :ما الذي ةعل ِّ
االعت ععراض اليال ععث :أن دده أق ددر إىل نعري ددع (م د التحك دديم) أو نعري ددع (االنف دداق عل ددى حتدي ددد ةهد د

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

املطلب الرابع :التعريف املختار للتحكيم عند القانونيني:
الذي يرتةن واهلل أعلم أن التحكيم مدري بد ن يفدر ،بتعريدع خمتصدر دامل يدع مدا يددفل حتتده، ،ون
الدددفا يف التفصدديالة؛ ألن التعريددع لبيددان ماهيد املعد َّدرل بشددكل عددام ،بي مددا التفا دديل مقهددا أن نفددر ،هلددا
ع د دداويب قس د دديم للتعري د ددع ،م لم د ددان املع د ددرل ،وأنااع د دده ،والش د ددروط والنم د ددرة ...إخل .وإذا م د ددان ل د ددبع ه د ددذ
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:
المصطلح األول :التحكيم:

ومب التعريفاة القاناني امل اسب له :نعريع القانان امللريب؛ ميث ةاء فيه« :التحكيم :مدل ندعاع مدب

لد حن هيل حتكيمي  ،نتلقى مب األدرال مهم الفصل يف ال عاع ب اء على انفاق حتكيم»( ).
مما أن التعريع الذي مت نرةيحه (ع د ،لاس التعريع الفقهي للتحكيم) ي اسع إيرا ،ه ا أيضا؛ إذ
هددا بعمامدده يشددمل املعددح الفقهددي والقدداناين للتحكدديم .ميددث مت نعريددع عقددد التحكدديم ب ندده( :عق د ٌد يتدداىل
الفصل بن املت ازعن ،يف قضايا ختصدهما ،بتفداي م همدا ،ويكتسدع مدا ي دتج عدب هدذا العقدد
مؤهل
َ
مباةبه ٌ
َ
ف َ القطعي بتصدي القضاء الشرعي عليه).
المصطلح الياني :شرط التحكيم (أو الفقرة الحكمية):

ومددب التعريفدداة القانانيد امل اسددب لدده :نعريددع القددانان الفرنسددي؛ ميددث ةدداء فيدده « :ددرط التحكدديم هددا

االنفاق الذي يتعهد مباةبه املتعاقدون على إمال ال عاعاة الي قد ن ش عب العقد إىل التحكيم»( ).
المصطلح اليالث :مشارطة التحكيم (أو العقد التحكيمي ،أو اتفاق التحكيم):

ومددب التعريفدداة القاناني د امل اسددب لدده :نعريددع القددانان امللددريب؛ ميددث ةدداء فيدده« :انفدداق التحكدديم هددا
التعام األدرال باللجاء إىل التحكيم؛ قصد مل نعاع نشد  ،أو قد ي شد عدب عالقد قانانيد معي د ؛ نعاقديد أو
( )41القانان لقم  72-75القاضي ب س ونعاي البا النامب بالقسم ا امس مب قانان املسطرة املدني  ،الصا،ل بتالي ، 1يسمرب
 8777يف ا ريدة الرمي  ،عد ،5523 ،الصفح  ،4225الفصل .471
( )47القانان الفرنسي للمرافعاة املدني ا ديد (مرسام  ،)2227/5/23املا،ة .2338
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لا نعاقدي »( ).
املطلب اخلامس :أهم مبادئ التحكيم يف القوانني املعاصرة:
دريق ن او الدو اإلسالمي لقاانن التحكيم على م هجن( ):
المععنهج األول :إف درا ،فصددل أو بددا مددب نظددام املرافعدداة املدني د (أو مددا يقددام مقامهددا) للحددديث عددب

التحكيم( ).

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

المنهج الياني :إفرا ،قانان مستقل فال بالتحكيم.
وةددل الق داانن الددي نفددر ،علددى هددذا ال حددا نرةددع يف أ دداهلا إىل القددانان ال مدداذةي الصددا،ل مددب د
األمم املتحدة لقانان التجالة الدولي (يانسيرتا ).
وعلى الرلم مب وةا ،هذيب امل هجن بيد أن قاانن التحكيم فيهمدا نتشدابه إىل مدد مبدا يف مندا مدب
األمال:
فمز أوجه الشبه فيما يتعلق باتفاق التحكيم:

 .2ضرولة وةا ،انفاق على التحكيم لتساي ال عاع ،سااء أمان ال عاع يف احلا أم املستقبل ،وسااء أمدان
انفداق التحكديم أمدد ب دا ،العقددد األساسدي بدن الطدرفن ،أو بانفدداق مسدتقل ،ويف مجيدع األمداا جيددع
أن يكان هذا االنفاق مكتابا .مما جيع أن يكان قبا احلَ َكم مكتابا( ).
 .8ا رتاط أهلي التصرل يف دريف االنفاق لصح هذا االنفاق( ).
 .4عدم ةااز التحكيم يف املسائل الي ال جياز فيها الصلن( ).

( )42املصدل الساب  ،الفصل .477
( )42انظر :مستقبل التحكيم يف العا اإلسالمي (ولق عمل) لد  .،محعة مدا ،،ل.8
( )37ومب أمنل القاانن الي سالة على هذا امل هج :قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت؛ هلذا ع د نا ي أهم مبا ،التحكيم يف القاانن
املعا رة (اآيت ذمرها) س متفي بالتا ي مب قانانن أمدمها (قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت) باعتبال مينل امل هج األو .
( )32ومب أمنل القاانن الي سالة على هذا امل هج :نظام التحكيم السعا،ي؛ هلذا ع د نا ي أهم مبا ،التحكيم يف القاانن املعا رة
(اآيت ذمرها) س متفي بالتا ي مب قانانن أمدمها (نظام التحكيم السعا،ي) باعتبال مينل امل هج الناين.
( )38انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة  ،28فقرة 8؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،877 ،874فقرة .2
( )34انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 27؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،874فقرة .3

- 19 -

د .خالد بن عبد العزيز آل سليمان

حقيقة التحكيم يف الشريعة والقانون

 .3أن يكان ماضاع ال عاع ىنا از إمالته للتحكيم( ).

 .5أن نكان العالق القاناني ال ا ئ ع ها ال عاع مد،ة( ).

 .1ةااز أن يكان التحكيم مؤسسيا (هيلاة حتكيمي م ظم و،ائم ) ،أو مرا( ).
الح َكم وإجراءات التحكيم:
ومز أوجه الشبه فيما يتعلق ب َ

 .7األ ل يف نعين احلَ َكم :أن يكان ا،لا مبا رة مب األدرال املت ازع  ،وقد يكان مب قبل ةه الن

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

 .2ةااز نفاي

احلَ َكم ب ن حيكم بالصلن وليس بالضرولة مبقتضى أمكام القانان( ).

 .27ضرولة أن يكان عد ،ا كمن ونرا( ).

 .22مي ع احلَ َكم مب ال ظر يف الدعاى يف احلاالة نفسها الي مي ع فيها القاضي( ).

 .28ةااز االنفاق على إعفاء احلَ َكم مب القااعد اإلةرائيد املطبيقد أمدام ا دامم ،خييدث يضدع احلَ َكدم نفسده
القااعد اإلةرائي ا ا بقضي التحكيم امل ظالة مب قبله( ).
ومز أوجه الشبه فيما يتعلق بالحكم التحكيمي:
 .24وةا دول احلكم فال املدة املتف عليها بن األدرال ،أو املدة ا د،ة يف القانان يف ما عدم

( )33انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 8؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،874فقرة .3
( )35انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 8؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،874فقرة .3
( )31انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة  ،2فقرة 2؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،874فقرة .2
( )37انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 25؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،874فقرة .3
( )32انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 25؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،873فقرة .2
( )32انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 23؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،871فقرة .2
( )57انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة  ،42فقرة 8؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،828فقرة .8
( )52انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 24؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،871فقرة .8
( )58انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة  ،21فقرة 8؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،877فقرة .3
( )54انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 85؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،828فقرة .2
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االنفاق على منل هذ املدة( ).

 .23جيع أن يتافر يف احلحكم البياناة امل صال عليها يف القانان؛ وم ها :أماء ا َّكمن وا صام ونالي
دول احلكم ومكانه ،وفال أقاا ا صام وبي ايم ،والتسبيع ،وناقيع ا ِّكمن( ).
 .25وةا

دول احلكم بإمجاع هيل التحكيم أو أللبيتهم ،وناقيعه مب قبلهم( ).

 .21مسع أللبي القاانن ،جيع أن يتضمب احلكم الة أو ملخصا عب انفاق التحكيم ،أو رط
التحكيم( ).

 .27يتم الطعب باحلكم ألسبا استقر القضاء على أفا مصري  ،فال جياز القيا عليها .ويف أللع
القاانن فإن هذ األسبا ال نتعل مباضاع ال عاع مما ها معرول بالطعب باألمكام القضائي  ،وإمنا
هي باةه عام أقر للشكل م ه إىل املاضاع( ).

( )53انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 37؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة .827
( )55انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 38؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،828فقرة .5
( )51انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 42؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،828فقرة .5
( )57انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 38؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة  ،828فقرة .5
( )52انظر :نظام التحكيم السعا،ي ،ما،ة 57؛ قانان اإلةراءاة املدني اإلمالايت ،ما،ة 821؛ مستقبل التحكيم يف العا اإلسالمي
(ولق عمل) لد  .،محعة مدا ،،ل ،5وانظر مب األفا :ل ،5-4فقد متت االستفا،ة م ه يف نقسم أوةه الشبه بن مبا،
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
ةانع االهتمام ،وبع التفا يل .وهذا بيان ألهم ا اانع املتشاهب  ،وأهم ا اانع الي فيها افرتاق:
املطلب األول :أبرز أوجه التشابه يف حقيقة التحكيم عند الفقهاء والقانونيني:
 .2أن التحكيم ع دمها :انفاق بن املت ازعن على افتيال ةه حتكيمي لا القضاء الرمي.
 .8أنه مبين على التعاقد بن ال أدرال ،هي املت ازعن واحلَ َكم ،وهذا التعاقد يستدعي الرتاضي بي هم.
 .4يشرتط يف مل درل مب األدرال النال أهلي التصرل.
 .3يشرتط أن يكان احلَ َكم أهال للتحكيم.

 .5أن املعقا ،عليه ها الفصل يف ال عاع بن املت ازعن.
 .1أن يكان مل التحكيم قابال للتحكيم ،أي از إمالته إىل التحكيم.
 .7جياز نفاي

احلَ َكم بالصلن على مل ناافقي ،ولا مان ذل يقتضي ن داز أمدد األددرال عدب بعد

مقه الذي مفله له الشرع (أو القانان).

ملعم للمت ازعن.
حم
الصا،ل مب احلَ َكم ٌ
َ
 .2أن احلحك َ
 .2أن هذا احلكم ال بد أن يكان مسبَّبا.

 .27أن القضدداء الرمددي سددلط أعلددى مددب التحكدديم ،فددإذا مددان ن فيددذ يسددتدعي ندددفل ا هدداة الت فيذيد يف
البلد ،أو نش نعاع بن احلَ َكم واملتحاممن ع د فاملرةع يف ذل ها القضاء الرمي.
املطلب الثاني :أبرز أوجه االختالف يف حقيقة التحكيم عند الفقهاء والقانونيني:
 .2نرتمع مقيق التحكيم ع د الفقهاء علدى مانده عقدد واليد مؤقدت ي ِّ
دايل فيده املت ازعدان درفدا الندا ليفصدل
بيد هم يف ال دعاع املتحقد  .بي مددا نرنكددع مقيقتدده ع ددد القددانانين علددى ماندده انفدداق املتعاقددديب علددى حتديددد
ا ه الي يتحاممان إليها يف ال عاع ِّ
املتحق أو الذي قد يتحق يف املستقبل.
 .8ال يشددرتط ع ددد الفقهدداء متابد عقددد التحكدديم ،إال إذا لأى ويل األمددر املصددلح يف ذلد  .بي مددا نشددرتط
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حقيقة التحكيم يف الشريعة والقانون

الكتاب ع د را القانان.
 .4يرمددع الفقهدداء علددى أمكددام التحكدديم يف الشددقاق الددذي حيصددل بددن الددعوةن .بي مددا القددانانيان فامددعون
علددى التحكدديم الدددويل املتعلد بالتجددالة الدولي د ؛ ميددث يكددان حلددل ا الفدداة الددي ن ش د بددن األد درال
الذيب مدب ،و خمتلفد ؛ ألفدم حيتداةان ع دد التعاقدد بيد هم إىل حتديدد ا هد الدي يتحداممان إليهدا ع دد
مصددا ال دعاع ،ويف اللالددع ت ددالون هيل د حتكيمي د مس ددتقل ؛ ألفددا أمن ددر وضدداما وس ددرع ومي ددا،ا يف
نظرهم.
 .3التحك دديم يف الق ددانان ق ددد يكتس ددع ق دداة الس ددلط القض ددائي وإن م ددي حتكيم ددا ،مم ددا يف بعد د

هيل دداة

التحكيم الدولي املختص الي قد ال يكان للمت ازعن سدلط يف افتيالهدا أو نقييدد دالميايا .ولديس
األمر مذل يف الفقه اإلسالمي.
 .5نفا يل التحكيم ع د الفقهاء يدتم با اندع املاضداعي يف التحكديم ،بي مدا لددى القدانانين فاالهتمدام
األمرب با انع اإلةرائي.
 .1وب اء عليه ف مكام ال ق

ع د الفقهاء نعح با انع املاضداعي .بي مدا ع دد القدانانين فتعدح با اندع

الشكلي.

*

*
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حقيقة التحكيم يف الشريعة والقانون

اخلامتة
في نهاية المطاف مز المناسب بيان أهم نتائج البحث:
 .2التحكيم يف اللل  :التفاي يف الفصل بن املت ازعن ،ويف امل ع مب ظلم أمدمها اآفر .وا ِّكم ها
ص حد حل م ه هذا التفاي  .وا َّكم ها الطرل الذي يتم نفايضه بإ دال احلكم القضائي ،خييث
مب يَ ح
حجيعل األمر إليه ،ويسمى أيضا (احلَ َك حم).

الفصل بن املت ازعن ،يف
مؤهل
 .8التعريع اال طالمي الراةن للتحكيم :ها عق ٌد يتاىل َ
مباةبه ٌ
َ
قضايا ختصهما ،بتفاي م هما ،ويكتسع ما ي تج عب هذا العقد ف َ القطعي بتصدي القضاء
الشرعي عليه.
 .4لقد أ،لد فقهاؤنا األوائل أمهي ضب التحكيم ،ف عطاا الشروط ةل اهتمامهم مب بن بقي أمكام
التحكيم؛ ألن اء املختلفن إىل التحكيم حيصل يف اللالع ع دما يكانان متفامهن بشكل مبا،
ويرلبان يف نضيي ،ائرة ا الل بي هما قدل االستطاع  ،مما يسعيان إىل إفائه يف أقصر وقت
ىنكب ،فيرتاضيان على افتيال احلَ َكم الذي سيفصل بي هما .فمهم التحكيم جيع أن نكان وف
روط واضح وضااب ،قيق ؛ م ال يؤ،ي التحكيم إىل نعقيد القضي املت ازع عليها ،ىنا يضطر
األدرال (مبا فيهم احلَ َكم) إىل اللجاء إىل القضاء ،ىنا جيعل مهم القاضي أمنر عاب .

 .3مب روط التحكيم يف الفقه :أن نتحق

روط العقد ،ومب بي ها :أن يكان ا ِّكمن واحلَ َكم أهال للتعاقد.

 .5مب روط التحكيم –أيضا :-أن يكان احلَ َكم أهال للتحكيم ،ب ن يكان ا َّكم أهال لالةتها،
والقضاء ،أو يرةع إىل أهل االةتها ،قبل إ دال للحكم.
 .1مب روط التحكيم -مذل  :-أن ال يكان احلَ َكم متهما مبحاباة أمد ا صمن ،أو معا،انه

.

 .7مب روط التحكيم–أيضا :-أن يكان مل التحكيم قابال للتحكيم؛ ب ن يكان مل التحكيم مقا
فا ا باملتخا من ،خييث ال يتعدامها إىل لامها.
 .2مب روط التحكيم-مذل  :-االلتعام ب ي رط ير ،يف عقد التحكيم سااء أمان مب قبل
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الع الشرع.

 .2ه اد مصطلحان لصيقا الصل بالتحكيم ع د را القانان ،مها رط التحكيم ومشالد
التحكيم .ومل وامد مب املصطلحاة النالث يستح أن يفر ،بتعريع مستقل :فمب التعريفاة
القاناني للتحكيم« :التحكيم :مل نعاع مب لد حن هيل حتكيمي  ،نتلقى مب األدرال مهم الفصل
يف ال عاع ب اء على انفاق حتكيم»

.

 .27مب التعريفاة القاناني امل اسب لشرط التحكيم « :رط التحكيم ها االنفاق الذي يتعهد مباةبه
املتعاقدون على إمال ال عاعاة الي قد ن ش عب العقد إىل التحكيم».
 .22مب التعريفاة القاناني امل اسب ملشالد التحكيم« :انفاق التحكيم ها التعام األدرال باللجاء إىل
التحكيم؛ قصد مل نعاع نشد  ،أو قد ي شد عب عالق قاناني معي ؛ نعاقدي أو لا نعاقدي ».
 .28دريق ن او الدو اإلسالمي لقاانن التحكيم على م هجن

:

المنهج األول :إفرا ،فصل أو با مب نظام املرافعاة املدني للحديث عب التحكيم.
وةل القاانن الي نفر ،على هذا ال حا نرةع يف أ اهلا إىل القانان الفرنسي.
والمنهج الياني :إفرا ،قانان مستقل فال بالتحكيم.
وةل القاانن الي نفر ،على هذا ال حا نرةع يف أ اهلا إىل القانان ال ماذةي الصا،ل مب
األمم املتحدة لقانان التجالة الدولي (يانسيرتا ).
وعلى الرلم مب وةا ،هذيب امل هجن بيد أن قاانن التحكيم فيهما نتشابه إىل مد مبا يف منا مب األمال.

 .24مب أوةه االفتالل يف مقيق التحكيم ع د الفقهاء والقانانين:
أ .نرتمع مقيق التحكيم ع د الفقهاء على مانه عقد والي مؤقت ِّ
يايل فيه املت ازعان درفدا الندا ليفصدل
بي هم يف ال عاع املتحق  .بي ما نرنكع مقيقته ع د القدانانين علدى مانده انفداق املتعاقدديب علدى حتديدد
ا ه الي يتحاممان إليها يف ال عاع ِّ
املتحق أو الذي قد يتحق يف املستقبل.
 .ال يشرتط ع د الفقهاء متابد عقدد التحكديم ،إال إذا لأى ويل األمدر املصدلح يف ذلد  .بي مدا نشدرتط
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الكتاب ع د را القانان.
ك .يرمع الفقهاء علدى أمكدام التحكديم يف الشدقاق الدذي حيصدل بدن الدعوةن .بي مدا القدانانيان فامدعون
علدى التحكديم الددويل املتعلد بالتجدالة الدوليد ؛ ميدث يكدان حلدل ا الفداة الدي ن شد بدن األددرال
الذيب مب ،و خمتلف ؛ ألفم حيتاةان ع د التعاقد بي هم إىل حتديد ا ه الدي يتحداممان إليهدا ع دد
مصددا ال دعاع ،ويف اللالددع تددالون هيل د حتكيمي د مسددتقل ؛ ألفددا أمنددر وضدداما وسددرع وميددا،ا يف
نظرهم.
 .،التحكدديم يف القددانان قددد يكتسددع قدداة السددلط القضددائي وإن مددي حتكيمددا ،ممددا يف بع د

هيلدداة

التحكدديم الدولي د املختص د الددي قددد ال يك ددان للمت ددازعن سددلط يف افتيالهددا أو نقييددد ددالميايا.
وليس األمر مذل يف الفقه اإلسالمي.
ه .نفا يل التحكيم ع د الفقهاء يتم با انع املاضاعي يف التحكيم ،بي ما لدى القانانين فاالهتمام
األمرب با انع اإلةرائي.
و .وب اء عليه ف مكام ال ق

ع د الفقهاء نعح با انع املاضاعي .بي ما ع د القانانين فتعح

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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مصادر البحث
.2
.8
.4
.3
.5
.1

أمكام القر ن .ممد بب عبد اهلل أبا بكر بب العريب اال بيلي (ة534هد) .حتقي  :ممد عبد القا،ل عطا .باوة، :ال الكتع العلمي  .ط النالن ،
2383هد8774 /م.
أ ،القاضي .علي بب ممد ،الشها باملاول،ي (ة357هد)، .ال نشر النقاف  .عام 2277م.
إلواء اللليل يف ختريج أما،يث م ال السبيل .ممد نا ر الديب األلباين (ة2387ه د.ة مقي  :زها الشاويش .باوة :املكتع اإلسالمي .ط
الناني  2375هد2225 /م.
ا رتاط التحكيم أو التحامم إىل قانان وضعي يف عقا ،املؤسساة املالي اإلسالمي  ،لد أ .،.عجيل ال شمي ،مقدم للدولة العشريب جملمع الفقه
اإلسالمي التابع للرابط وامل عقد يف مك املكرم يف  84-22مرم 2348هد.
أناال الربوق يف أنااء الفروق (املشهال بالفروق) .أمحد بب إ،ليس ،أبا العبا الشها القرايف (ة123هد) .باوة :عا الكتع( .مصال عب دبع
،ال إمياء الكتع العربي  ،عام 2437هد).
البحر الرائ ر م ع الدقائ  .زيب الديب بب إبراهيم ،املعرول بابب ،يم املصري (ة277هد) .باوة، :ال الكتا اإلسالمي .ط الناني  .،( .ة).

 .7بدائع الص ائع .أبا بكر بب مسعا ،الكاساين (ة527هد) .باوة، :ال الكتع العلمي  .ط الناني 2371 ،هد2221 /م.
 .2الب اي مما ،بب أمحد ،بدل الديب العيح (ة255هد) .باوة، :ال الكتع العلمي  .ط األوىل2387 ،هد8777 /م.
 .2نبصرة احلكام يف أ ا األقضي وم اهج األمكام .إبراهيم بب علي ،ابب فرمان (ة722هد) .القاهرة :مكتب الكلياة األزهري .ط األوىل2371 ،هد/
2221م.
 .27التحكيم يف ضاء أمكام الشريع اإلسالمي  .قدلي ممد مما .،الرياض، :ال الصميعي .ط األوىل2347 ،هد8772 /م.
 .22نللي التعلي على حين البخالي .أمحد بب علي ،احلافحت ابب مجر العسقالين (ة258هد) .حتقي  :سعيد عبد الرمحب القعقي .باوة :املكتع
عمان، :ال عمال .ط األوىل2375 ،ه.
اإلسالمي ،ي
 .28ل ،ا تال على الدل املختال (ما ي ابب عابديب) .ممد أمن بب عمر ،ابب عابديب (ة2858هد) .باوة، :ال الفكر .ط الناني 2328 ،هد/
2228م.
 .24احلاوي الكبا يف فقه مذهع اإلمام الشافعي .علي بب ممد ،الشها باملاول،ي (ة357هد) .حتقي  :علي ممد معاض وعا ،أمحد عبد املاةا.،
باوة، :ال الكتع العلمي  .ط األوىل2322 ،هد 2222/م.
 .23مكم رط اإلسالم يف ا كم يف امل ازعاة التحكيمي  .، .فالد ا ضا ،خيث مكم وم شال يف جمل القضائي العد ،الرابع ،لةع 2344هد.
 .25الذفاة .أمحد بب إ،ليس ،الشها بالقرايف (ة123هد) .باوة، :ال اللر اإلسالمي .ط األوىل 2223 ،م.
 .21س ب ابب ماةه .ممد بب يعيد ،ابب ماةه (874هد) .حتقي  :عيع األلنؤوط و رماؤ ، .ال الرسال العاملي  .ط األوىل 2347 ،هد8772 /م.
السج حستاين (ة875هد) .حتقي َ :عيع األلنؤوط و ريكه .باوة، :ال الرسال العاملي  .ط األوىل2347 ،
 .27س ب أيب ،او .،سليمان بب األ عث ،أبا ِّ
هد8772 /م.
 .22س ب الرتمذي( .ا امع الكبا) .ممد بب عيسى ،أبا عيسى الرتمذي( ،ة872هد) .حتقي  :أمحد ممد امر و ريكيه .القاهرة :رم مكتب ومطبع
مصطفى البايب احلل  .ط الناني 2425 ،هد2275 /م
 .22الشر الصلا ألقر املسال ملذهع اإلمام مال  .أمحد بب ممد ،أبا الربماة الدل،ير (2872هد)، .ال املعالل( .بدون معلاماة نشر أفرى).
 .87ما ي الدسداقي على الشدر الكبا .ممدد بدب أمحدد بدب عرفه الدسداقي (ة2847هد) .القاهرة، :ال إمياء الكتع العلمي ( عيسى البايب احلل
و رماؤ ) ( .،ط .ة).
 .82حين ابب مبان (اإلمسان يف نقريع حين ابب مبان) .ممد بب مبان ،أبا مامت الدالمي الشها بابب مبان (ة453هد) .نرنيع :علي بب بلبان
الفالسي (ة742هد) .حتقي  :عيع األلنؤوط .باوة :مؤسس الرسال  .ط األوىل2372 ،هد2222 /م.
 .88عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانان الاضعي .أ .، .قحطان عبد الرمحب الدولي .عمان، :ال الفرقان .ط األوىل2388 ،هد8778 /م.

- 27 -

حقيقة التحكيم يف الشريعة والقانون
.84
.83
.85
.81
.87
.82
.82

د .خالد بن عبد العزيز آل سليمان

الفتاوى اهل دي  .مب العلماء برئاس نظام الديب البلخي .باوة، :ال الفكر .ط الناني 2427 ،ه
قانان التحكيم املصري ،لقم ( )87لس 2223م.
القانان الفرنسي للمرافعاة املدني ا ديد مرسام .2227/5/23
القانان ال ماذةي للتحكيم الصا،ل مب األمم املتحدة للقانان التجالي الدويل (يانسيرتا ) ،يف ،وليا لقم  ،42لعام 8771م.
القانان لقم  72-75القاضي ب س ونعاي البا النامب بالقسم ا امس مب قانان املسطرة املدني  ،الصا،ل بتالي ، 1يس رب  8777يف ا ريدة
امللربي الرمي  ،عد ،5523 ،الصفح  ، 4225الفصل .471
مشال الق اع .م صال بب يانس البهايت (ة2752هد) .حتقي  :يف وزالة العد السعا،ي  .الرياض :وزالة العد  .ط األو 2382 ،هد8772 /م.
جمل األمكام العدلي  .مب علماء الدول العنماني (مطباع مع رمها، :لل احلكام لعلي ميدل)، .ال ا يل2322 ،هد2222 /م.

 .47ا ي الربهاين يف الفقه ال عماين .برهان الديب مما ،بب أمحد ،ابب َم َازَة البخالي (ة121هد) .حتقي  :عبد الكرمي سامي ا دي .باوة، :ال الكتع
العلمي  .الطبع  :األوىل 2383 ،هد8773 /م.
 .42املدفل الفقهي العام  .مصطفى أمحد العلقا (ة2387هد)، .مش ، :ال القلم .ط األوىل2322 ،هد2222 /م.
 .48مستقبل التحكيم يف العا اإلسالمي د  .،محعة أمحد مدا .،ولق عمل مقدم مللتقى التحكيم ىف العا اإلسالمي .مك املكرم  :ن ظيم ةامع أم
القرى باال رتاد مع فري التحكيم السعا،ي ،يف 8723 /8/21م.
 .44املصبا امل ا يف لريع الشر الكبا .أمحد بب ممد الفيامي (ة777هد) .درابلس لب ان :املؤسس احلدين للكتا  .،( .ط .ة).
 .43املعجم الكبا .سليمان بب أمحد ،أبا القاسم الطرباين (ة417هد) .حتقي  :محدي بب عبد اجمليد السلفي .القاهرة :مكتب ابب نيمي  .ط الناني
(.،ة).
 .45امللين .عبد اهلل بب أمحد ،ابب قدام املقدسي (ة187هد) .القاهرة :مكتب القاهرة .عام 2422هد 2212 -م ( .،ط).
 .41ملين ا تاك إىل معرف معاين ألفا امل هاك .ممد بب أمحد ا طيع الشربيين الشافعي (ة277هد) .باوة، :ال الكتع العلمي .ط األوىل2325 ،هد/
2223م .
 .47املقاييس يف اللل  .أمحد بب فال بب زمريا ،أبا احلسن (ة425هد) .حتقي  :ها الديب أبا عمرو .باوة، :ال الفكر .ط األوىل2325 ،هد/
2223م.
 .42م ن ا ليل ر خمتصر فليل .ممد بب أمحد  ،ابب عليش (ة 2822هد) .باوة، :ال الفكر .عام 2372هد2222/م ( .،ط)
 .42مااهع ا ليل يف ر خمتصر فليل .ممد بب ممد امللريب ،املعرول (ة253هد) .باوة، :ال الفكر .ط النالن 2328 ،هد2228 /م.
 .37نظام التحكيم (السعا،ي)  .الصا،ل باملرسام امللكي لقم (م )43/ونالي 2344/5/83ه .الرياض :هيل ا رباء مبجلس الازلاء .ط األوىل،
2343هد.
 .32نظام القضاء يف الشريع  .، .عبد الكرمي زيدان .باوة :مؤسس الرسال  ،مكتب البشائر .الطبع النامي 2372 ،هد2222 /هد.
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