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 :
ـــــــــي  ـــــــــصالة والـــــــــسالم علـــــــــى النب الحمـــــــــد هللا وكفـــــــــى، وال

ن تبــــع هــــداهم إلــــى یــــوم المـــصطفى، وعلــــى آلــــه وأصــــحابه ومـــ
:الدین، أما بعد

:
لقد أصـبح الیـوم اللجـوء إلـى القـضاء فـي كـل خـالف

یحدث بین المتعاقدین یشكل عبئًا ثقیًال على طرفي العقـد 
خــصوصًا فــي ظــل إجــراءات التقاضــي التــي ، أو أحــدهما

األحیانیفرضها القانون والتي تطول في كثیر من 

.یة الزرقاء الجامعیة، جامعة البلقاء التطبیقیةكل، مدرس*

. مما یرتب خسائر باهظة لطرفي العقد أو أحدهما
وقــد اســتدعى ذلــك اللجــوء إلــى صــیغ أخــرى تحقــق 

وتفـــصل بـــین طرفـــي العقـــد عنـــد حـــدوث خـــالف ، الهـــدف
. بینهما وبشكل مستعجل

ومـــن أهـــم الـــصیغ التـــي نظمهـــا القـــانون ولجـــأ إلیهـــا 
یعرف بـالتحكیمالناس فهـل الحكـم الـصادر عـن ، الیوم ما ُ

هذا العقد فیـه مـن اإللزامیـة مـا یحقـق الهـدف المرجـو منـه 
ویغني عن اللجوء إلى القضاء؟

:
ةـعالم الیوم یتمتع بمكانبات عقد التحكیم فيلقد 

 

"" 

*

م٦/٢/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٥/٣/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

تحكیم في عالم الیوم یحتل مكانة عظیمة، لما یتمتع به من مزایا وفعالیة عالیة فـي فـض المنازعـات بأقـصر أصبح عقد ال
الطـــرق وأیـــسرها علـــى المـــستویین الـــدولي والمحلـــي، كمـــا أنـــه ال یخـــضع لتلـــك اإلجـــراءات القـــضائیة التـــي یفرضـــها القـــانون فـــي 

لمادیــة الهائلــة التــي قــد تترتــب علــى إطالــة أمــد النــزاع، خــصوصًا لــدى جنــب أطــراف العقــد الخــسائر ایُ ومــن ثــمَّ المحــاكم المدنیــة، 
المؤسسات التي تعتمد الصیغ اإلسالمیة فـي االسـتثمار والتـي تمنعهـا هـذه الـصیغ مـن ترتیـب أیـة فائـدة جـراء تـأخیر الـسداد، إذا 

. ما نشب نزاع بین هذه المؤسسات وعمالئها
ا كان األمر بهذه األهمیة فإن ل زوم األحكام الـصادرة عـن هـذا العقـد هـي الكفیلـة بتحقیـق الهـدف منـه و إال كـان عـدیم ولّم

. الفائدة ال معنى الشتراطه
َكم وحجیة هذا الحكم أمام القضاء . من أجل ذلك عمدت إلى كتابة هذا البحث لبیان مدى إلزامیة الحكم الصادر من المَح

Abstract
The contract of arbitration occupies a prominet place in the word of today for it is effective in setting

local and international disputes in the shorteset and easiest way.
It is not subject to judicial procedures imposed by the law of the civil courts. As result , it saves the

contracting parties the loss of substantial amount of mony that may incur as result of prolonging disputes
among the institution that adopt the Islamic sestems in investment.

These formulae prevent the institutions from accruing interest due to delaying payment.
There fores the liability of the legal judgment of the contract guarantees achieving its purpose, other

wise, it will be of no use for this end, the present paper aims identifying the liability and the proof of
these judgments before the judicature.
Key word: judicial judgment , contract of arbitration.
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ــــــزة ــــــي عــــــصرنا الحاضــــــر ، عظیمــــــة ومتمی ــــــل ف ــــــد احت فق
تلــــك –م التقنــــي واإلداري الهائــــلعــــصر الــــسرعة والتقــــد–

لمــا یتمتــع بــه العقــد مــن مزایــا وفعالیــة عالیــة فــي ، المكانــة
فــــض المنازعــــات بأقــــصر الطــــرق وأیــــسرها علــــى المــــستویین 
الــــــدولي والمحلــــــي، فــــــضًال عــــــن أنــــــه ال یخــــــضع لتلـــــــك 
اإلجــــراءات القــــضائیة التــــي یفرضــــها قــــانون المرافعــــات فــــي 

مــد النــزاع، األمــر الــذي المحــاكم المدنیــة، ممــا قــد یطیــل مــن أ
قــد یترتــب علیــه خــسائر مادیــة هائلــة خــصوصًا إذا مــا علمنــا 
أن بعــض المؤســسات المالیــة التــي تعتمــد الــصیغ اإلســالمیة 
ـــة  ـــصیغ مـــن ترتیـــب أی ـــي تمنعهـــا هـــذه ال فـــي اســـتثماراتها والت
ــــدة جــــراء تــــأخیر الــــسداد إذا مــــا نــــشب النــــزاع بــــین هــــذه  فائ

حــــدا بهــــذه المؤســــسات المؤســــسات وعمالئهــــا، األمــــر الــــذي 
أصـــــبح شـــــرط وغیرهـــــا إلـــــى االهتمـــــام بعقـــــد التحكـــــیم حتـــــى 

. التحكیم بندًا بارزًا في تعاقداتها المختلفة
ذا كـــان األمـــر بهـــذه األهمیـــة البالغـــة ٕ ـــزوم ، وا ـــإن ل ف

األحكــام الــصادرة عــن هــذا العقــد هــي الكفیلــة بــأن تحقــق 
لفائـدة و إال كـان العقـد عـدیم ا، ذلك الهدف من هذا العقـد

. ال معنى الشتراطه
من أجل ذلك عمدت إلى تقصي أقـوال العلمـاء فـي 
ــــم وحجیــــة هــــذا  َك مـــدى إلزامیــــة الحكــــم الــــصادر عـــن المَح

. الحكم أمام القضاء

:
ـــــد مـــــن  ـــــه العدی إن موضـــــوع التحكـــــیم عمومـــــًا تناول

ف وما زالت الدراسات واألبحاث تتوالى فـي كـش، الباحثین
والتـي ، أحكامه وتسلیط الضوء على بعض محاوره الهامة

تــزداد أهمیــة یومــًا بعــد یــوم فــي ظــل كثــرة المنازعــات بــین 
ـــدین ـــذ ، المتعاق ـــي تحـــرس تنفی ـــیم الت وانحـــسار منظومـــة الق

. االلتزامات عموماً 
ــــي  ــــشرعیة الت ــــك الدراســــات ال وأذكــــر بعــــضًا مــــن تل

:لك الدراساتتناولت عقد التحكیم وأحكامه، ومن أبرز ت
،عقد التحكیم فـي الفقـه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي-١

ـــدوري ـــرحمن ال ـــد ال ـــود، للباحـــث قحطـــان عب : مطبعـــة الخل
. م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، بغداد

یعد الكتاب الضخم موسوعة فـي عقـد التحكـیم إذ ، وُ
علـــى جمـــع أغلـــب المـــسائل ممـــا –حفظـــه اهللا–عمـــل مؤلفـــه 

ـــك فـــإن ـــد، ورغـــم ذل ن یخـــتص بهـــذا العق ٕ ـــاب وا ني أرى أن الكت
كـان مرجعــًا أساســیًا لطلبــة العلــوم الــشرعیة فیمــا یخــتص بعقــد 
التحكــیم وتأصــیله إال أن الكتــاب ال یغنــي عــن مثــل دراســتي 
هذه والتي تفـرد مـسألة هامـة مـن مـسائل التحكـیم بالبحـث، ال 

وهـــي مـــسألة حجیـــة حكـــم –بـــل أرى أن مـــدار العقـــد علیهـــا 
القاضــي، فقمــت بــإبراز الحكــم المحكــم ألطــراف النــزاع وأمــام

الــــشرعي فـــــي هـــــذه المـــــسألة وبمـــــا یتفـــــق ومقاصـــــد الـــــشریعة 
اإلسالمیة دون الدخول في مـسألة الخالفـات الفقهیـة التـي قـد 

.تشتت القارئ
ــشریعة اإلســالمیة-٢ ــي ال إســماعیل أحمــد ، التحكــیم ف

جامعــة ، وهــي رســالة دكتــوراه مــن كلیــة الحقــوق، األســطل
. م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، القاهرة

ـــالتحكیم وأدلـــة  ـــاول الباحـــث فیهـــا التعریـــف ب ـــد تن وق
كمـا تنـاول حكـم المحكـم مـن حیـث ، وشروطه، مشروعیته

ثــــم خــــتم ، صــــحته ولزومــــه وحجیتــــه ومــــدى هــــذه الحجیــــة
دراســـته بتطبیقـــات عملیـــة علـــى التحكـــیم تناولـــت التحكـــیم 

. بین الزوجین والتحكیم إلنهاء الحرب
ــــى أهمیتهــــ إال أنهــــا درجــــت كــــسائر -اوالرســــالة عل

علـــى جمـــع آراء - الدراســـات الجامعیـــة التـــي اطلعـــت علیهـــا
، الموســوعيالعلمــاء فــي المــسائل المبحوثــة وفــق األســلوب 

وكمــا أســلفت فــإن بحثــي یمتــاز بعــرض مــسألة بعینهــا مــن 
تعـّد هـي األهـم مـن بـین مـسائله  مـن أجــل –عقـد التحكـیم ُ

مـین دون تحمـیلهم إبراز الحكم الشرعي فیها وتقدیمه للمهت
مشقة الخـوض فـي مـسألة الخالفـات الفقهیـة والـردود التـي 

. دارت بین العلماء في المسألة
، التحكیم في الـشریعة اإلسـالمیة والـنظم الوضـعیة-٣

للباحــــث مــــسعد عــــواد حمــــدان ، دراســــة تحلیلیــــة وتأصــــیل
، ١ط، المدینــــــة المنـــــــورة: مكتبــــــة دار اإلیمــــــان، الجهنــــــي
. م١٩٩٤-هـ١٤١٤

مــة التطــور التــاریخيوقــد تنــاول الباحــث فــي دراســته القیّ 
ثـــم أفـــرد لمـــشروعیة التحكـــیم فـــي ، للتحكـــیم قبـــل اإلســـالم
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أما البـاب ، الشریعة اإلسالمیة والنظم الوضعیة بابًا كامالً 
، الثـاني فقــد تحــدث فیـه عــن اآلثــار المترتبـة علــى التحكــیم

دود وفي هذا البـاب عـرّج الباحـث علـى سـلطة المحكـم وحـ
، هــذه الــسلطة وتنــاول حكــم المحكــم ومــدى لزومــه وتنفیــذه

فــأردت أن یكــون هــذا ، وكــان مــروره ســریعًا علــى المــسألة
. البحث مما یسلط الضوء علیها بشيء من التفصیل

ــشریعة اإلســالمیة -٤ لألســتاذ الــدكتور التحكــیم فــي ال
م، دار الفكــــر،٢٠٠٧محمــــود الــــسرطاوي، الطبعــــة األولــــى، 

. دناألر / عمان 
ویعــــد الكتــــاب مــــن المختــــصرات النافعــــة فــــي عقــــد 

وقـــد تـــشرفت بدراســـة الكتـــاب علـــى یـــدّي مؤلفـــه ، التحكـــیم
لـة والتـي  نما جاء هذا البحـث ثمـرة لتلـك النقاشـات المطوّ ٕ وا

حـــول اآلراء -حفظـــه اهللا-دارت مـــع الـــدكتور الـــسرطاوي 
. الفقهیة المتعلقة بالمسألة التي یعالجها البحث

ا إننـــي اطلعــت علـــى كتــب قانونیـــة كثیــرة بحثـــت فـــي كمــ
عقــد التحكــیم مــن جوانبــه القانونیــة والتــي ال تغنــي عــن الطــرح 

جراءاتــه: الــشرعي لهــا، ومــن أهــم تلــك الكتــب ٕ عقــد التحكــیم وا
ـال : للــــدكتور أحمـــــد أبـــــو الوفـــــا، وكتــــاب الرقابـــــة علـــــى أعمــــ

. للدكتور محمد نور شحاته، وغیرهماالمحَكمین

:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى الوصــول إلــى مــدى حجیــة 
الحكــــــم الــــــصادر عــــــن عقــــــد التحكــــــیم وأثــــــره فــــــي إنهــــــاء 

. الخصومات

:
تــم إتبــاع الخطــوات التالیــة فــي البحــث واســتخالص 

: األحكام
اســـــتقراء األحكـــــام المتعلقـــــة بموضـــــوع الدراســـــة مـــــن -١

الفقهـــاء مـــصادر الفقـــه اإلســـالمي وحـــسب توجهـــات
واســــــتخالص ، علــــــى اخــــــتالف مــــــذاهبهم ومقارنتهــــــا

. القواعد والمبادئ التي تنظم هذا العقد ومسائله
ومناقـــشة ، بنـــاء اآلراء الفقهیـــة وفـــق المـــنهج التقـــابلي-٢

. األدلة ثم بیان الرأي الراجح

مقارنة ما وصلت إلیـه التـشریعات الوضـعیة الحدیثـة -٣
األحكـــام بمـــا اســـتقر علیـــه الفقـــه اإلســـالمي وتخـــریج

. المناسبة وفق قواعد الشریعة

 :
: لقد جعلت هیكلیة الدراسة على النحو اآلتي

طارها النظري ویشمل: التمهید ٕ : أدبیات الدراسة وا
. المقدمة−
. مشكلة الدراسة−
. أهمیة الدراسة−
. الدراسات السابقة−
. منهجیة الدراسة−
. هیكلیة الدراسة−

. ید مصطلحات الدراسةتحد: المبحث األول
. التحكیم في اللغة واالصطالحمفهوم−
مفهـوم الحكــم القـضائي وعالقتــه بـالحكم الــصادر عــن−

. التحكیم
. تكییف عقد التحكیم وبیان طبیعته: المبحث الثاني
التفریـق بـین لـزوم عقـد التحكـیم وبـین : المبحث الثالـث

. لزوم الحكم الصادر عن المحكم
. حكیممسألة لزوم عقد الت−
. مسألة لزوم حكم المحكم ونفاذه−

القــوة اإللزامیــة لحكــم المحكــم فــي القــانون: المبحــث الرابــع
. الوضعي

. حجیة حكم المحكم أمام القاضي: المبحث الخامس
. ضوابط حجیة حكم المحكم: المبحث السادس
. تنفیذ أحكام المحكمین: المبحث السابع

. النتائج والتوصیات: الخاتمة وتتضمن

 


::
الحـاء والكـاف والمـیم" حكـم"هـو مـصدر أصـله : التحكیم لغة

فوضــتأي : حكمــت الرجــل: ، یقــالالمنــعأصــل واحــد وهــو 
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أي منعتـــه : حكمـــت الرجـــل تحكیمـــاً : ویقـــال، الحكـــم إلیـــه
. مما أراد

، كـــذا إذا منعتـــه مـــن خالفـــهحكمـــت علیـــه ب: ویقـــال
.)١(فهو المنع من الظلم

عرفــه الفقهــاء بتعریفــات : التحكــیم فــي االصــطالح الــشرعي
الخصمین حاكمـًا تولیة : "عدیدة تتفق في معناها على أنـه

.)٢("یحكم بینهما
وقــد أضــاف بعــض البــاحثین بعــض القیــود األخــرى 

ذ عرفــه فــي التعریــف كمــا فعــل األســتاذ إســماعیل األســطل إ
أو أكثـر اتفاق طرفي الخـصومة علـى تولیـة رجـل : "بقولـه

أهــًال لیفــصل فیمــا تنازعــاه بحكــم الــشرع دون القاضــي 
.)٣("المولى

فـي ویرى الباحث أن هذه القیود ال داعـي إلدخالهـا 
ن ماهیـــــة التحكـــــیم وتكییفـــــه الفقهـــــي إصـــــلب التعریـــــف، إذ 

لخـصمین علـى تستند إلى ركنه األساس وهو اتفاق إرادتي ا
بــاقي القیــود فهــي تولیــة الحكــم بینهمــا فــي الخــصومة، أمــا 

، وبعــضها مختلــف فیــه بــین الفقهــاء، شــروط مكملــة للــركن
ــــا أن یكــــون الفــــصل بحكــــم ، كــــشرط األهلیــــة والــــذكورة أّم

بــــل إن ، الــــشرع فهــــذا ممــــا ال یحتــــاج إلــــى االتفــــاق علیــــه
بحیــث ال یجــوز لهمــا ، النظــام العــام فــي الــشریعة یفرضــه

. تفاق على خالفهاال
ــز بــین  ثــم إن التعریــف الفقهــي الــذي أثبتنــاه أوًال یمّی
التحكــیم والقــضاء مــن حیــث إن الخــصمین فــي التحكــیم همــا 
: اللـــذان یختـــاران الحكـــم بإرادتهمـــا، ویظهـــر ذلـــك مـــن عبـــارة

فالعبــارة واضـــحة الداللــة علـــى ..." تولیــة الخــصمین حاكمـــًا "
بدایـــــة إلـــــى إرادة الخـــــصمین أن نـــــشوء التحكـــــیم إنمـــــا یـــــستند 

واختیارهما، ولیس كذلك القـضاء إذ سـلطة القاضـي ال تـستند 
ن أبیا ٕ . إلى إرادة الخصوم، بل یقضي بینهما وا

عرفـه بعـضهم فقـد: أما التحكیم في االصـطالح القـانوني
هــو حــق قــرره القــانون لألفــراد یخــولهم االتفــاق علــى : بقولــه

وص تنفیـذ عقـد معـین إحالة ما ینشأ بینهم من النـزاع بخـص
علـــى واحـــد أو أو علـــى إحالـــة أي نـــزاع نـــشأ بیـــنهم بالفعـــل 

أكثـــر مــــن األفـــراد یــــسمون محكمــــین لیفـــصلوا فــــي النــــزاع 
.)٤(المذكور بدًال من القضاء المختص

االتفـــاق علـــى : أحمـــد أبـــو الوفـــا بأنـــه. كمـــا عرفـــه د
طــــرح النــــزاع علــــى شــــخص معــــین أو أشــــخاص معینــــین 

.)٥(ن المحكمة المختصةلیفصلوا فیه دو 
ــــه. ویــــضیف د ــــف بقول ــــا موضــــحًا التعری ــــو الوف : أب

فبمقتــضى التحكــیم ینــزل الخــصوم عــن االلتجــاء إلــى القــضاء 
ــم أو أكثــر  لیفــصل فیــه مــع التــزامهم بطــرح النــزاع علــى محّك

. بحكم ملزم للخصوم
ونلحـــظ عنـــد مقارنـــة تعریـــف التحكـــیم فـــي االصـــطالح 

عنــد القــانونیین أن هنالــك اتفاقــًا علــى الــشرعي مــع تعریفــه
أغلب العناصر التي تحكـم هـذا العقـد مـع التأكیـد علـى جزالـة 
األلفــــــاظ التــــــي یــــــستخدمها فقهــــــاء الــــــشریعة عنــــــد تحدیــــــدهم 

القــــانوني للمـــصطلحات، علــــى أن أبـــرز مــــا یمیـــز التعریــــف 
للتحكـــیم هـــو الـــنص علـــى إلزامیـــة حكـــم المحكـــم ألطـــراف 

الشریعة ومبادئها مثل هذا الـنص فهل تقبل قواعد ، النزاع
. ؟ هذا ما ستتناوله الدراسة في مباحثها الالحقة

:
:

ـــضائي ـــم الق هـــو فـــصل الخـــصومة بقـــول أو فعـــل ": الحك
.)٦("یصدر عن القاضي ومن في حكمه بطریق اإللزام

لحكـــم النهـــائي الـــذي یـــصدرهونلحـــظ مـــن التعریـــف أن ا
. القاضي لفض النزاع إنما هو على سبیل اإللزام

ـم؟ هـذا مـا سـیتم  َك فهل ینطبـق ذلـك علـى حكـم المَح
. التركیز علیه من خالل المباحث الالحقة

 
 

لقـــد تعـــرض فقهاؤنـــا القـــدامى لمـــسألة التكییـــف الفقهـــي 
لعقد التحكیم مـن خـالل نظـرهم فـي مـسألة بعـث الحكمـین 

وقـد كـان لهـم فـي المـسألة ، في حال الشقاق بین الـزوجین
: نبرزهما وفق اآلتي، اتجاهین رئیسین

وذكــره)٧(ذهـب مالــك فـي المـشهور مــن مذهبـه: االتجـاه األول
)٩(وأحمــــــد فــــــي روایــــــة، )٨(االصــــــطخري وجهــــــًا للــــــشافعیة

ســـحاق ٕ أن المحكمـــین المـــشار إلیهمـــاإلـــى)١٠(واألوزاعـــي وا
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مـًا :في قوله تعـالى َك ُثوْا َح َع ا َفـاْب َم ِنِه ْی َقاَق َب ُتْم شِ ْف وَإِنْ ِخ
فِّـِق الّلـُه  ـَالحًا ُیوَ ا ِإصْ یـَد ا ِإن ُیرِ ِلَه مًا مِّنْ َأْه َك َح ِلِه وَ مِّنْ َأْه

ـــا َنُهَم ، قبـــل الـــشروع فـــي الحكـــموكـــیالن–]٣٥: البقـــرة[َبْی
ینظــران فــي النــزاع بــإرادة حــاكمینفــإذا شــرعا فیــه أصــبحا

. مستقلة عن إرادة الخصوم

: أدلة هذا القول
اســـتدل أصـــحاب هـــذا المـــذهب باآلیـــة المـــشار إلیهـــا -١

، آنفـًا فقــد ســمى اهللا تعـالى فیهــا المبعــوثین بــالحكمین
ثـــم إن اهللا تعـــالى قــــد جعـــل اإلصــــالح مترتبـــًا علــــى 
ـــا وكیلـــین  ـــم یكونـــا حـــاكمین كـــأن كان ـــو ل إرادتهمـــا ول
مثًال لمـا كـان لهمـا صـالحیة التوفیـق واإلصـالح إال 
بــــإرادة المــــوكلین لهمــــا ذلــــك أن الوكیــــل إنمــــا یعمــــل 

.)١١(بإرادة موكله
ومما یؤید مـا سـلف مـا ورد عـن علـي بـن أبـي طالـب-٢

حینما جـاءه رجـل وامـرأة ومـع كـل –كرم اهللا وجهه–
مــن فــأمرهم أن یبعثــوا حكمــًا ، منهمــا فئــام مــن النــاس

أتــدریان مــا : "مــن أهلهــا ثــم قــال للحكمــینأهلــه وحكمــاً 
ن ، أن تجمعــاعلیكمــا ؟ علیكمــا إن رأیتمــا أن تجمعــا  ٕ وا

ـــت الزوجـــة، رأیتمـــا أن تفرقـــا أن تفرقـــا رضـــیت : فقال
أمــــا : وقــــال الرجــــل، كتــــاب اهللا بمــــا فیــــه لــــي وعلــــيّ 

واهللا ال تنفلــت ، كــذبت": فقــال علــي ، الفرقــة فــال
حیتهما صــالفبـین )١٢("حتـى تقـر بمثـل مــا أقـرت

مــــــا یریانــــــه وأنهـــــا تــــــشمل الجمــــــع والتفریــــــق بحــــــسب 
صــالحیة األصــلح لهمــا، وهــذه صــالحیة الحكــم ولیــست

. الوكیل
: یقــول المــاوردي فــي أدب القاضــي مؤیــدًا هــذا القــول

فــإذا ، الحكــمإن خیارهمــا فــي التحكــیم ینقطــع بــشروعه فــي "
ـــه  ـــل شـــروعه فی ن كـــان قب ٕ ـــه صـــار الزمـــًا لهمـــا وا شـــرع فی

.)١٣("ًا على خیارهماموقوف
ثـــم یبـــین أن هـــذا التفریـــق فـــي النظـــر یوجبـــه العقـــل 

ــا  ن للمتخاصــمین إوهــو المحقــق لحكمــة تــشریع العقــد، ولــو قلن
ذلــك إلــى أمــد ال الخیــار بعــد شــروع المحكــم بــالحكم ألفــضى 

یلـــزم بـــالتحكیم حكـــم، خـــصوصًا إذا رأى أحـــدهما توجـــه الحكـــم 
. )١٤(علیه، وبذلك یصیر التحكیم لغواً 

والـشافعي فـي أظهـر )١٥(ذهب أبـو حنیفـة: االتجاه الثاني
)١٧(وأحمــد فــي الروایــة الــصحیحة عنــه، )١٦(القــولین عنــده

همـا -إلى أن المحكمین المشار إلیهما في اآلیة الكریمـة 
ألي وبنـاء علـى هـذا القـول فـإن مجرد وكیلین ال حـاكمین

م مـا دامن المتخاصمین الرجـوع عـن التحكـیم وعـزل الحكـم
. أنه لم یصدر حكمه بعد

: أدلة هذا القول
إن مهمة الحكمین إنمـا تتمثـل باإلصـالح بـین الـزوجین - ١

یـــَدا :ولـــیس التفریـــق بینهمـــا بداللـــة قولـــه تعـــالى ِإن ُیرِ
َالحاً  فقد جاء النص علـى اإلصـالح، أمـا التفریـق ِإصْ

. )١٨(فال یكون إال بإرادة الزوجین
ى أنهمـا حـاكمین فـال یـدل علـأما ما ورد عـن علـي -٢

نما یـدل علـى أنهمـا وكـیالن، ألن  ٕ التفریـق ال یـتم إال وا
، "أمـا الفرقـة فـال": بإرادة الزوجین بداللة قـول الرجـل

ال لخـــرج مــــن  ٕ فالرجـــل لـــم ینكــــر الرضـــا بحكــــم اهللا وا
ولـــو ، ولكنـــه أنكـــر وقـــوع الفرقـــة بـــدون رضـــاه، الملـــة

كانت الفرقة واقعة بـدون رضـاه ألنفـذها اإلمـام علیـه 
ــا أمــره علــّي ، ن لــم یــرضوإ  بــالتفریق بالرضــا فلّم

. )١٩(دل ذلك على أنهما وكیالن ال حاكمان

: مناقشة األدلة وبیان الرأي الراجح
- كمــا رأینــا–لقــد تباینــت اتجاهــات الفقهــاء فــي المــسألة 

للتـــدلیل ویعـــود ذلـــك لوجاهـــة األدلـــة التـــي ســـاقها كـــل طـــرف 
ك ضــرورة استحــضار علــى صــحة مذهبــه، فــإذا مــا أضــفنا لــذل

ـــه لألدلـــة العامـــة المعنویـــة والمقاصـــد  ـــد ثـــم الفقی الـــشرعیة للعق
استحــضار المــآالت غیــر المقــصودة التــي یمكــن أن یــؤول 

فعنــدها یــسهل علــى الفقیــه اســتخالص الــرأي الــذي ، إلیهــا
ــــضروریة  ــــات أو األدوات ال ــــك المكن ــــسجمًا مــــع تل ــــراه من ی

محقــق للوصــول إلــى الحكــم الــذي یغلــب علــى الظــن أنــه 
. لمقصود الشارع

: یأتيوبناء على ما سبق یتجه الباحث إلى تقریر ما 
إن للمحكـــم شـــبه بالوكیـــل وذلـــك عنـــد اختیـــاره للتحكـــیم،-١

ـــــإذن المتخاصـــــمین  ـــــه إنمـــــا یكـــــون ب ـــــك ألن تعیین ذل
فإرادة المتخاصمین هي المنشئة لسلطة ، ورضاهم
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كلهالحكم تمامًا كالوكیل إنما یستمد سلطته من  .موّ
إذا انعقــد العقــد باختیارهمــا بدایــة فإنــه یــصبح الزمــًا -٢

لهمـــا بعـــد انعقـــاده إذ یكتـــسب المحكـــم صـــفة الوالیـــة 
وصفة الوالیـة ، المشابهة لتلك التي یكتسبها القاضي

هذه تمكنـه مـن النظـر فـي النـزاع بـإرادة مـستقلة عـن 
ولــــو كــــان المحكــــم وكــــیًال فــــي هــــذه ، إرادة الخــــصوم

لحكــم وفـــق المــذهب أو الــرأي الـــذي المرحلــة للزمــه ا
حیــث ینفــذ ، وهــذا مــا لــم یقــل بــه أحــد، یریــده الموكــل

حكــم المحكــم الــصادر عــن اجتهــاده ولــو خــالف رأي 
. موكله

إن مقاصـــد الــــشریعة اإلســــالمیة مـــن تــــشریعها لعقــــد -٣
قطــع النــزاع ورد الحقــوق ألصــحابها بأیــسر التحكــیم

ــــى التقاضــــيالطــــرق وأقــــصرها ، دون االضــــطرار إل
مــا ال شــك فیــه إن تكییــف عقــد التحكــیم وفــق مــا وم

أمـا القـول ، تقرر آنفًا هـو الـذي یحقـق هـذه المقاصـد
بأن عقد التحكیم عقد وكالة آثاره موقوفة على رضـا 

ــــــزم –المتخاصــــــمین  ــــــى أمــــــد ال یل ــــــضي إل ــــــه یف فإن
بـــــالتحكیم حكـــــم خـــــصوصًا إذا رأى أحـــــدهما توجـــــه 

عقـد وفـسخ ال, فیسارع إلـى عـزل الحكـم, الحكم علیه 
. وبذلك یصیر التحكیم لغواً , 

 
 



قــد یتــوهم الــبعض أن خــالف الفقهــاء الواقــع فــي مــسألة 
لــزوم عقـــد التحكـــیم ینـــسحب أیــضًا علـــى ثمـــرة العقـــد ومبتغـــاه 

كمـــا –سألتین والواقـــع أن الفقهـــاء فرقـــوا بـــین المـــ" الحكـــم"وهـــو 
ـــاُ  ـــل - أوردنـــا آنف ـــد التحكـــیم قب ـــزوم عق ، فـــرغم اخـــتالفهم فـــي ل

ــم، إال أن جمهــورهم قــد اتفقــوا علــى  صــدور الحكــم مــن المحَك
. إلزامیة الحكم بحق المتخاصمین بعد صدوره

ـــة األمـــر كـــان ال بـــد مـــن  ومـــن أجـــل توضـــیح حقیق
: عرض آراء العلماء في هاتین المسألتین

-::
ولـإلى القالفقهاءحدا بجمهور إن األساس الذي 

ن كــــانوا علـــى خــــالف فــــي –بجـــواز الرجــــوع عـــن التحكــــیم  ٕ وا
هـــــو تكیـــــیفهم لعقـــــد –اللحظـــــة التـــــي یـــــصح عنـــــدها الرجـــــوع

التحكــیم علــى أنــه مــن العقــود الجــائزة، فهــو یرتكــز علــى نــوع 
ـــم مـــن مـــن التوكیـــل أو التفـــویض االختیـــاري ا لحاصـــل للمحَك

. قبل الخصوم، فضًال عن أنه من العقود الرضائیة
ثــم إن البــت فــي هــذه المــسألة یــرتبط ارتباطــًا مباشــراً 

بموضــــوع البحــــث أال وهــــو إلزامیــــة الحكــــم الــــصادر عــــن 
. التحكیم أو عدمها

: استنادًا لما سبق ال بد من تقریر األمور اآلتیة
اشــتراط رضــا الخــصوم بــالتحكیملقــد اتفــق الفقهــاء علــى-١

.)٢٠(ابتداءً 
كمــا أن الفقهــاء متفقــون علــى أنــه إذا تراضــى الخــصمان-٢

–علــى الرجــوع عــن التحكــیم بــأن انتهــى ســببه مــثًال 
م، فإن لهم ذلك .)٢١(وبه ینعزل المحَك

أمــا المــسألة التــي اختلفــوا فیهــا فهــي مــسألة دیمومــة -٣
عنـــــد االتفـــــاق علـــــى –الرضـــــا بعـــــد وجـــــوده ابتـــــداًء 

، فهـــل یـــشترط اســـتمرار الرضـــا حتـــى یتحقـــق - التحكـــیم
یكتفى بوجوده ابتـداًء  بحیـث ال یجـوز اإللزام بالحكم أم ُ

. ألحدهما الرجوع عنه بعد ذلك ؟
ـــد الوقـــت  ـــین الفقهـــاء فـــي تحدی ـــد وقـــع الخـــالف ب لق

ولهـم فـي ، الذي یجوز فیه ألحد طرفي العقد الرجـوع عنـه
: المسألة االتجاهات اآلتیة

ویـــــرى أصـــــحابه أن إرادة الخـــــصمین هـــــي :تجـــــاه األولاال 
المنشئة للعقـد، فـإذا مـا نـشأ العقـد فننظـر، إن رفـع األمـر إلـى 
ــم لینظــر فیــه امتنــع علــى أحــدهما الرجــوع عــن التحكــیم،  المحّك

ن لــم ترفــع  ٕ .الرجــوعجــاز لكــل منهمــاالخــصومة إلــى المحكــموا
.)٢٣(وبعض الحنابلة)٢٢(وبهذا قال جمهور المالكیة

: دلة هذا االتجاهأ
إن شـأن المحكــم شــأن الوكیــل ال یباشــر عملــه إال بــإذن - ١

موكلــه، والوكالــة ال تلــزم الموكــل إال بــشروع الوكیــل فــي 
العمــل، فكــذلك التحكــیم ال یلــزم المتحــاكمین إال بمباشــرة 

.)٢٤(الدعوى أمام المحكم والترافع إلیه
م-٢ إن القول بجواز الرجوع بعد رفع النزاع إلى المحّك
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إن رأى مــن الحكــم مــا –فــتح البــاب أمــام أي منهمــا ی
وبــذلك یبطــل ، للرجــوع عــن التحكــیم–ال یوافــق هــواه
.)٢٥(المقصود منه

ــاني یــشترط اســتدامة الرضــا مــن قبــل طرفــي : االتجــاه الث
ـــى تمامـــه بإصـــدار الحكـــم ـــد إل ـــدء العق ـــإن ، النـــزاع مـــن ب ف

وبهــذا ,یكــن ألحــدهما الرجــوع عــن التحكــیم صــدر الحكــم لــم 
، وهو قـول عنـد )٢٧(وسحنون من المالكیة)٢٦(الحنفیةقال

.)٢٩(، وقول عند الحنابلة)٢٨(الشافعیة

: أدلة هذا االتجاه
فكما یجـوز للـوالي ، إن التحكیم والیة كوالیة القاضي-١

فإنـــه یجـــوز للخـــصوم عـــزل المحكـــم ، عـــزل القاضـــي
ســلطة لهمــا فــإذا حكــم فــال ، ألنــه معــین مــن جهتهمــا

نــــه ال ســــلطة للــــوالي علــــى علیــــه بعــــد الحكــــم، فكمــــا أ
الحكـــم فــال أثـــر القاضــي بعــد الحكـــم، فلــو عزلـــه بعــد 

.)٣٠(للعزل على حكمه الذي صدر
، إن المثبــت لوالیــة الحكــم ابتــداًء هــو رضــا الخــصوم-٢

فــإن رجــع أحــدهم قبــل إصــدار الحكــم فقــد فــسخ عقــد 
برجوعـه، فلـو حكـم المحكـم بعـدها كـان حكمـه –التحكیم 

وعهمـــا مـــصلحة لهمـــا كـــأن بـــاطًال، إذ قـــد یكـــون فـــي رج
یتـــصالحا بینهمـــا أو نحــــو ذلـــك، فـــإن كــــان الرجـــوع بعــــد 

بـصدور الحكـم انتهـى إصدار الحكم فال عبرة به، ألنـه 
.)٣١(فال یقع العزل في محله، عقد التحكیم

إن القـــول بـــصحة الرجـــوع بعـــد الحكـــم فیـــه مناقـــضة -٣
ویغـــدو األمـــر ، لقـــصد الـــشارع مـــن تـــشریعه للتحكـــیم

ائل المماطلــة فــي أداء الحقــوق برمتــه وســیلة مــن وســ
، فـــــضًال عـــــن إضــــاعة الوقـــــت والجهـــــد، ألصــــحابها

والعهد بالشارع الحكیم أنه یسد الطـرق والـذرائع التـي 
. یتوسل بها إلى مناقضة قصده

وذهـب أصـحاب هـذا القـول إلـى أن الخـصم : االتجاه الثالـث
المحكــم فــي ینقطــع حقــه فــي الرجــوع عــن التحكــیم إذا شــرع 

وعلیـــه فلـــیس ألحـــد الخـــصمین أن یرجـــع ،إصـــدار الحكـــم
، ولــو قبــل تمامــه، بعــد شــروع المحكــم فــي إصــدار الحكــم

بعد–لو أن أحدهما رجع قبل تمام النطق بالحكمبمعنى

وبهــــــذا قــــــال . ال ینظــــــر إلــــــى رجوعــــــه–الــــــشروع فیــــــه 
اإلصــطخري وذكــره المــاوردي عــن أبــي ســعید )٣٢(الحنابلــة

.)٣٣(من الشافعیة

: أدلة هذا االتجاه
فـــإذا تخلـــف ، إن الرضـــا هـــو المثبـــت لوالیـــة المحكـــم-١

الرضــا بــالرجوع عــن التحكــیم مــن أحــدهم قبــل شــروع 
المحكـــم فـــي الحكـــم زالـــت والیتـــه، كالموكـــل إذا رجـــع 

فیمــــا عــــن الوكالــــة قبــــل أن یباشــــر الوكیــــل التــــصرف
. )٣٤(وكل فیه

لـــــو جـــــاز الرجـــــوع عـــــن التحكـــــیم بعـــــد الـــــشروع فـــــي -٢
ال ، ریع التحكـیمإصدار الحكم لما تحققـت حكمـة تـش
. بل لصار عبثًا تأباه قواعد الشریعة

إن عقــد التحكــیم یلــزم بمجــرد تالقــي إرادة : الرابــعاالتجــاه 
ـــم،  طرفـــي النـــزاع واتفاقهمـــا علـــى طـــرح الخـــصومة علـــى المحكَّ

ینظـــر بعـــدها إلـــى رضـــا  الخـــصوم أو فـــإن حـــصل ذلـــك فـــال ُ
عدمــه، بــل یــصبح العقــد الزمــًا لهمــا لــیس ألحــدهما الرجــوع

.)٣٥(وبهذا قال ابن الماجشون من علماء المالكیة. نهع

: أدلة هذا االتجاه
النــصوص العامــة التــي توجــب الوفــاء بــالعهود، كقولــه-١

ـــاْلُعُقودِ : تعـــالى ُفـــوْا ِب ُنـــوْا َأوْ ینَ آَم ـــا الَّـــِذ ـــا َأیَُّه َی

.]١: المائدة[
فــــالرجوع عـــــن التحكــــیم بعـــــد االتفــــاق علیـــــه إخـــــالل 

. یح أمر اآلیة الكریمةوهو مخالف لصر ، بالعهد
یــرى ابــن الماجــشون أن التحكــیم مــن بــاب الوالیــة ال -٢

ــة إذ الوالیــة تخــتص بــالحكم علــى الخــصمین ، الوكال
علـى ، بخالف ما یرضـیانه إذا اقتـضت العدالـة ذلـك
.)٣٦(خالف الوكالة فال تكون إال بما یرضاه الموّكل

إن إرادة كـــال الخـــصمین هـــي المنـــشئة للتحكـــیم وســـلطة-٣
.)٣٧(فال تستبد إرادة أحدهما بعزله، مالحك

: مناقشة األدلة وبیان الرأي الراجح
إن المــدقق فــي أقــوال الفقهــاء فــي المــسألة التــي تــم 
عرضــها آنفــًا، یجــد أن كــل هــذا الخــالف یــستند إلــى تخــریج
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عقــد التحكــیم، وأنــه مــن العقــود الرضــائیة، وعلیــه فــال بــد مــن 
.ى أن یصدر الحكماستمراریة وجود رضا الخصمین إل

ومـــــــع العلـــــــم بمـــــــا لـــــــإلرادة العقدیـــــــة مـــــــن ســـــــلطان 
إال أن الــشریعة اإلســالمیة –خــصوصًا فــي مجــال العقــود–

مبـــدأ اســـتقرار كانـــت توافـــق بـــین هـــذا المبـــدأ المحتـــرم وبـــین 
فـرغم اعترافهـا بـأن العقـود ، التعامل بین الناس أّیما توفیق

أنها ال تغلـو ین إال في األصل إنما تنشأ عن توافق اإلرادت
لمفاسـد عامـة في تطبیق هذا المبدأ، حتى یكون ذلـك منتجـًا 

. بالنقضالتشریعمنالشارععلى مقاصدتعود
ن كـــان یعتمـــد ٕ ولـــذلك یـــرى الباحـــث أن عقـــد التحكـــیم وا
فــي إنــشائه علــى توافــق إرادتــي طرفیــه، إال أن هــذا الرضــا 

وجـــود ل یكفــي لــیس بـــالزم مــن بدایـــة العقــد إلـــى منتهــاه، بـــ
الرضا به عند إنشائه ثم یصبح الزمًا لهما بقـوة القـانون، ال 

ذلــــك ادعــــاء یجــــوز ألحــــدهما الرجــــوع عنــــه، وال یلــــزم مــــن 
ـــاإذ الجهتـــ، التنـــاقض بـــل إن القـــول بهـــذا هـــو ، نان منفكت

. الذي یحقق الحكمة من تشریع عقد التحكیم

-::
ســـبق القـــول أن الفقهـــاء إنمـــا انـــصب خالفهـــم فـــي 

ـم حكمــه، لـزوم عقـد التحكـیم ، وذلـك قبـل أن یـصدر المحّك
فجمهــور الفقهــاء ، فـإذا مــا صـدر الحكــم بــشروطه المعتبـرة

وال یجــوز ألي مــن ، علــى أن الحكــم یكتــسب صــفة اإللــزام
. الخصمین رده وعدم تنفیذه

ـــة نعـــر  ـــك ومـــن أجـــل توضـــیح المـــسألة باألدل ض لتل
: األقوال

ذهب جمهور الفقهـاء إلـى أن الحكـم الـصادر : االتجاه األول
ــــم إذا صــــدر صــــحیحًا مــــستوفیًا  لــــشروطه یكــــون مــــن المحّك

ــــه، الزمــــًا للمحتكمــــین ــــل من ، ال یــــستطیع أي منهمــــا التحل
وللمحكــوم لــه أن یلجــأ إلــى القــضاء طالبــًا تنفیــذ الحكــم إن 

.)٣٨(لم ینفذه المحكوم علیه طواعیة

: هذا االتجاهأدلة
ــاْلُعُقودِ :قولــه تعــالى)١ ــوْا ِب ُف ــوْا َأوْ ُن ینَ آَم ــِذ ــا الَّ ــا َأیَُّه َی

.]١: المائدة[

: وجه الداللة من اآلیة
األمــر یفیــد الوجــوب مــالم یقتــرن بــصارف عنــه إلــى 

ـــره ـــدب أو غی ـــزام المـــؤمنین بعقـــودهم أمـــر ، الن فوجـــوب الت
. )٣٩(وفاء بهفوجب ال، والتحكیم من جملتها، مقرر

مًا : قوله تعالى)٢ َك ُثوْا َح َع ا َفاْب َم ِنِه ْی َقاَق َب ُتْم شِ ْف وَإِنْ ِخ
فِّـِق الّلـُه  ـَالحًا ُیوَ ا ِإصْ یـَد ا ِإن ُیرِ ِلَه مًا مِّنْ َأْه َك َح ِلِه وَ مِّنْ َأْه

ا َنُهَم .]٣٥: النساء[َبْی

: وجه الداللة من اآلیة
بهــدف اإلصــالح المبعــوثین –لقــد ســمى اهللا تعــالى 

والحــاكم یجــب االلتــزام ، ســماهما حــاكمین–بــین الــزوجین
.)٤٠(بحكمه

مــن حكــم بــین اثنــین تراضــیا":قولــهمــا روي عنــه )٣
.)٤١("به، فلم یعدل بینهما فعلیه لعنة اهللا 

: وجه الداللة من الحدیث
فلــوال لــزوم حكــم المحكــم لمــا كــان لهــذا الوعیــد الــشدید 

ــــستطی ــــرد الحكــــم لمكــــان فائــــدة، إذ ی ــــه أن ی ع المحكــــوم علی
ــا كــان الحكــم ملزمــًا جــاء هــذا  الظلــم والجــور فیــه، ولكــن لّم
ـــم علـــى تحـــري العـــدل حتـــى ال یتناولـــه  الوعیـــد لحـــث المحّك

. )٤٢(ذلك الوعید
القیاس علـى الـصلح، فـإن الـصلح بـین الخـصوم بعـد )٤

بـل هـو أولـى ، فكـذلك التحكـیم، تمامه وقبولـه یكـون ملزمـاً 
.)٤٣(مرتبته عن الصلحلعلو 

إن المحكـــــم یعتبـــــر بالنــــــسبة ألطـــــراف النـــــزاع بمنزلــــــة )٥
. )٤٤(القاضي، والقاضي حكمه الزم التنفیذ فكذلك المحكم

إن الحكــم صــدر مــن صــاحب والیــة علــى أطــراف النــزاع، )٦
. )٤٥(إذ صار حكمًا بإرادتهما التي أثبتت له الوالیة

قتـــضي القـــول بلـــزوم أخیــرًا فـــإن حكمـــة تـــشریع التحكـــیم ت)٧
ومحققـــًا حكـــم المحكـــم حتـــى یكـــون العقـــد منتجـــًا لحكمتـــه، 

وبخـــالف ذلـــك یكـــون العقـــد ملحقـــًا الـــضرر بأحـــد ، لغایتـــه
طرفیـــه، واإلســـالم جـــاء لینفـــي الـــضرر قبـــل وقوعـــه، وكـــذلك

. یزیله إذا وقع

وذهــب الــشافعي فــي أحــد قولیــه، واختــاره : االتجــاه الثــاني
للخصوم إالال یكون الزماً إلى أن حكم المحّكمالمزني،
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.)٤٦(برضاهم ولو بعد صدوره

: أدلة هذا االتجاه
إن الرضا معتبـر فـي أصـل الحكـم فـال یـصح إال بـه -١

ال ابتداًء، والرضا بـالحكم ال یكـون إال بمعرفتـه، وهـذا
یتحقـــق إال بعـــد صـــدوره كمـــا وجـــب الرضـــا بـــه قبـــل 

فــال یلــزم حكــم المحكــم لطرفیــه إال بالرضــا ، صــدوره
عــــد صــــدوره و إال ســــاوینا بینــــه وبــــین القاضــــي بــــه ب

ـــك مـــن افتئـــات علـــى ، المـــوّلى وال یخفـــى مـــا فـــي ذل
.)٤٧(اإلمام والقضاة

ــة الفتــوى-٢ فكمــا أن الفتــوى ال ، إن حكــم المحكــم بمنزل
فكــذا ، تلــزم المــستفتي إال بــااللتزام بهــا بعــد صــدورها

حكــم المحكــم ال یلــزم المحكــوم علیــه إال بالرضــا بــه 
.)٤٨(بعد صدوره

: مناقشة األدلة وبیان الرأي الراجح
یظهــــر للنـــــاظر فـــــي هـــــذا القـــــول أن المحكـــــوم علیـــــه 
یـــستطیع أن یتحلـــل مـــن حكـــم المحكـــم إذا مـــا توجـــه الحكـــم 
علیه، وحسبه في ذلك فقط إعالن عدم رضـاه بـالحكم دون 
أن یكلـف نفـسه الرجـوع إلــى القـضاء طالبـًا نقـض الحكــم أو 

ــا كــان فــي هــذا ا لقــول نقــض لحكمــة مــشروعیة تعدیلــه، ولّم
التحكــیم ابتــداًء فیــرى الباحــث أن رأي الجمهــور فــي المــسألة 
هو األرجح لما یترتب علیـه مـن المـصالح، وخـصوصًا أننـا 
في عصر یناسبه هذا القـول، وقـد ازدادت الحاجـة فیـه إلـى 
اللجـــوء إلـــى التحكـــیم بـــدًال مـــن الـــذهاب إلـــى المحـــاكم، ومـــا 

ت واألمــــوال فــــضًال عــــن یتطلبــــه ذلــــك مــــن إهــــدار لألوقــــا
إجـــراءات التقاضـــي الروتینیـــة التـــي قـــد ینـــتج عنهـــا خـــسائر 

. مالیة كبیرة
ومما یؤیـد مـا رجحنـاه مـا روي عـن الـشعبي أن امـرأة 
: نــشزت علـــى زوجهـــا فاختـــصما إلــى شـــریح القاضـــي فقـــال

، فنظــر الحكمــان "ابعثــوا حكمــًا مــن أهلــه وحكمــًا مــن أهلهــا"
فرأیــا أن یفرقــا بینهمــا، فكــره الرجــل ذلــك، فقــال فــي أمرهمــا، 

واضــح لكــل ذي فكــالم شــریح )٤٩("ففــیم كــان الیــوم؟: "شــریح
مـضیعة للوقـت، فهم أن حكـم المحكـم الزم، و إال كـان األمـر 

. وهذا ما أنكره شریح على الرجل

ثم إن القوانین الوضـعیة تنبهـت لهـذا األمـر فنـصت 
، فـــأولى بعلمـــاء)٥٠(انعقـــادهعلـــى لـــزوم عقـــد التحكـــیم بمجـــرد 

الشریعة تأكید لزوم هـذا العقـد، خـصوصًا أن هـذا یتفـق مـع 
. األصل في نظرة الشریعة للعقود واحترام الوفاء بها

، أمــا مــا أورده أصــحاب القـــول اآلخــر مــن شـــبهات
: یأتيفیمكن ردها بما 

إن فــــي إلــــزام حكـــم المحكــــم افتئــــات علــــى : "أمـــا قــــولهم-١
فیـــرد علیــــه بأنـــه ال افتئـــات وال خــــرق " اإلمـــام والقـــضاة

ـــم الحـــبس والترســـیم وال اســـتیفاء ألبهـــتهم، إذ لـــیس للمحّك
. )٥١(العقوبة

ـــم فیمـــا -٢ إن الغـــرض مـــن التحكـــیم والترافـــع إلـــى المحّك
ولـــم یكـــن ، تنـــازع فیـــه الخـــصمان هـــو الحكـــم بینهمـــا

فتوافــق الطرفــان علیــه ، هــدف ذلــك االستــشارة والفتیــا
نزاعهمــــا یــــستلزم مقــــدمًا وتفــــویض النظــــر إلیــــه فــــي 

.)٥٢(التزامهما بما سیحكم به علیهما

 
 


تحظــى القــوة اإللزامیـــة لالرتبــاط العقـــدي بمكانــة عالیـــة 
فــي القــانون الوضــعي، فبمجــرد إبــرام العقــد یترتــب علیــه لــزوم 

ى نفـسیهما بإرادتهمـا، فـال یحـق اآلثار التي رتبها العاقـدان علـ
رادة المتعاقــــد  ٕ ألي منهمــــا بعــــد تمــــام االرتبــــاط بــــین إرادتــــه وا
اآلخر أن یرجع عما أعلن قبولـه مـن ارتبـاط، أي ال یـستطیع 
أن یلغــي مـــا أعلـــن قـــصده إلـــى االلتــزام بـــه مـــن آثـــار قانونیـــة 
ــــى  ــــدة تتجــــه إل ــــد عــــن إرادة جدی ــــر الحــــق للعق بإصــــدار تعبی

.)٥٣(بهذه اآلثارالتحلل من االلتزام
إذن اآلثــار التــي تنــتج عــن العقــد والتــي یعلــن المتعاقــد

رضــــاه بتحملهــــا تكــــون غیــــر الزمــــة مــــا دام أن العقــــد لــــم 
ینعقد، فإذا ما انعقد العقد تـصبح هـذه اآلثـار الزمـة ال یمكنـه

. التنصل منها
ـــــاإلرادة المنفـــــردة إال فـــــي  وال یـــــصح إلغـــــاء العقـــــد ب

حیـث أعطـى للمتعاقـد ، نـص علیهـا القـانونالحاالت التي 
الحـق فـي إلغـاء العقـد–في هذه الحاالت المنصوص علیهـا 
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بإرادتـــه المنفـــردة كمـــا فـــي عقـــد الوكالـــة والعاریـــة والودیعـــة 
والتحلـل على أنه یجوز وفق القانون نقض العقد ، والشركة

ممــا یتــضمنه مــن التزامــات ولكــن باتفــاق الطــرفین، ویعتبــر هــذا 
. كأنه عقد آخر جدیدعلى نقض العقد أو تعدیلهاالتفاق 

وقــد جــاءت النــصوص القانونیــة فــي أكثــر الــبالد العربیــة 
بــالنص علــى عــدم جــواز عــزل المحكمــین إال باتفــاق الخــصوم 

الكــویتي (، )٣١٠القــانون المغربــي (، )٤٤٥القــانون الجزائــري (
، وتزیــــــد بعــــــض )٥٠٣المــــــصري (، )٧٧٠اللبنــــــاني (، )١٧٨
نین األخـــرى فتـــنص علـــى أن عـــزل المحكـــم ال یجـــوز إال القـــوا

، )٤القــــانون األردنــــي (باتفــــاق الخــــصوم أو بموافقــــة المحكمــــة 
.)٥٤()٢٦٤التونسي (

 


أن توضـــحت مـــسألة إلزامیـــة حكـــم المحكـــم وآراءبعـــد
ذلــك وقــد تــم عــرض األدلــة التــي تؤیــد لــزوم، الفقهــاء فیهــا

نعرض اآلن لمـسألة تـرتبط ارتباطـًا ، الحكم بحق الخصوم
مباشــــرًا بمـــــا أســـــلفناه آنفـــــًا أال وهـــــي مـــــسألة حجیـــــة حكـــــم 

إذ القول بلـزوم حكـم المحكـم یترتـب ، المحكم أمام القضاء
ـــة محكمـــة بهـــدف  ـــزاع أمـــام أی ـــه عـــدم جـــواز طـــرح الن علی

. إصدار حكم جدید في موضوع النزاع
تجــدر ، فقهــاء فــي هــذه المــسألةوقبــل عــرض آراء ال

اإلشارة إلى أن القول بحجیة حكم المحكـم ولزومـه ال یعنـي 
أن حكمــه یكتــسب القطعیــة فــور صــدوره، فــال یــنقض بحــال 
مــن األحــوال، ذلــك أن حكــم المحكــم ورغــم لزومــه یــرد علیــه 
مــا یــرد علــى حكــم القاضــي مــن الــنقض والتعــدیل إذا كــان 

ــــًا للــــضوابط الواجــــب توافرهــــا  للقــــول بالحجیــــة وعــــدم مخالف
. النقض، وسنأتي على هذه الضوابط الحقاً 

وللبــدء بعــرض آراء الفقهــاء فــي حجیــة حكــم المحكــم
أمــام القــضاء، یمكــن أن نــصوغ المــسألة علــى شــكل الــسؤال 

عـــــن هـــــل یجـــــوز للقاضـــــي نقـــــض الحكـــــم الـــــصادر : اآلتـــــي
ـــه بطال ٕ ـــم وا أم أن ذلـــك الحكـــم یعتبـــر حجـــة كحكـــم ، المحّك

امًا؟القاضي تم

لقد اختلفت أقوال العلمـاء فـي هـذه المـسألة علـى 
: النحو اآلتي

)٥٦(والحنابلــــة)٥٥(مــــن المالكیــــةجمهــــور الفقهــــاءذهــــب - ١

ـــم إذا كـــان غیـــر )٥٧(وأحـــد قـــولي الـــشافعیة إلـــى أن حكـــم المحّك
مخــالف لنــصوص الــشریعة وأحكامهــا وكانــت الــشروط الواجــب 

ون الزمـــًا وحجـــة مثـــل توافرهـــا للحجیـــة مكتملـــة فـــإن الحكـــم یكـــ
حكــم القاضــي المــولى، وعلیــه فــال یجــوز للقاضــي نقــض هــذا 
الحكــم بحــال، فلــو رفــع أحــد أطــراف النــزاع األمــر إلیــه فیجــب 
ـم إذ  على القاضي إمضاء الحكم نفسه الـذي صـدر عـن المحّك

. حاله كحال الحكم القضائي تماماً 
وأدلــة الجمهــور فــي قــولهم هــو مــا أســلفناه مــن أدلــة 

م بمنزلة القاضي . تعتبر المحّك
فـي قـول إلـى جـواز نقـض )٥٨(بعـض الـشافعیةوذهب - ٢

رفــــع األمــــر إلیــــه ــــم إذا ُ وذلـــــك ألن ؛القاضــــي لحكــــم المحّك
الرضــا مــن طرفــي النــزاع شــرط فــي لــزوم الحكــم حتــى بعــد 

، ونلحـــظ أن هـــذا الـــرأي مبنـــي - وفـــق هـــذا القـــول–صـــدوره 
بــأن الحكـــم ال علــى قــولهم الــسابق الــذي أوردنــاه والقاضــي 

. یلزم ولو بعد صدوره إال برضا الخصوم
ـــة-٣ ـــب الحنفی ـــى القـــول بجـــواز نقـــض حكـــم )٥٩(وذه إل

المحكـــم مـــن قبـــل القاضـــي إذا كـــان مخالفـــًا لمـــذهب ذلـــك 
فــــإن كــــان حكــــم ، القاضــــي فــــي المــــسألة موضــــوع النــــزاع

المحكــم موافقـــًا لمـــذهب القاضـــي فــي المـــسألة فـــال یـــنقض 
إذ ال فائــدة ، ه ویــصدقهبــل یمــضي القاضــي حكمــ، حكمــه

. في نقضه ثم إبرامه مرة أخرى
نمـــا تظهـــر فائـــدة إمـــضاء القاضـــي لحكـــم المحكـــم  ٕ وا
إذا وافق مذهبـه هـو أنـه بإمـضائه وتـصدیقه یعطیـه درجـة 
ـــذي ال یجـــوز نقـــضه مـــن قبـــل قـــاض  الحكـــم القـــضائي ال

.)٦٠(ولو خالف مذهبه، آخر
: )٦١(بما یأتياستدل الحنفیة على مذهبهم 

ـــاس -١ ـــة علـــى الن إن المـــوّلى مـــن جهـــة اإلمـــام لـــه والی
فكــان ، ألن مقلــده لــه والیــة علــى النــاس كافــة، كافــة

فیكــون قــضاؤه حجــة فــي حــق الكــل فــال ، نائبــًا عنــه
یتمكن أحد من نقض حكمه قیاسـًا علـى عـدم إمكانیـة
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ــم ألنــه إنمــا ، نقـض حكــم اإلمــام نفــسه بخــالف المحّك
لـه والیـة علـى یحكم باصطالح الخصمین فال یكون

. وال یلزم القاضي حكمه، غیرهما
إن تولیـــــة الخـــــصمین للحكـــــم لـــــیحكم بینهمـــــا بمنزلـــــة -٢

ــــى شــــيء مــــن المجتهــــدات فكــــان ، اصــــطالحهما عل
للقاضـــــي أن یبطلـــــه أو ینفـــــذه مثـــــل االجتهـــــاد فإنـــــه 

. یجوز نقضه

: مناقشة األدلة وبیان الرأي الراجح
ــــائ ــــضي ترتیــــب النت ج علــــى إن المنطــــق الــــسلیم یقت

المقدمات، ولقد خلـصنا فـي هـذا البحـث أن الحكـم الـصادر 
ـــــزاع إذا اســـــتوفى  ـــــضوابط عـــــن المحكـــــم الزم لطرفـــــي الن ال

فال یعقـل بعـد ذلـك أن نجعـل هـذا الحكـم ، المعتبرة للزومه
وتنفیذه موقوفًا على إرادة القاضي إن وافق رأیه أمضاه و 

كـیم ثم إن هذا القول یطـیح بحكمـة تـشریع التح، إال نقضه
. كما أسلفنا مراراً 

أمــا مــا أورده الحنفیــة مــن أدلــة علــى قــولهم هــذا فــیمكن
: یأتيالرد علیها بما 

إن المحكمــین عنــدما اختــارا الحكـــم وارتــضیاه فقــد منحـــاه - ١
الوالیــة فـــي الحكـــم علیهمـــا، وحكمــه عندئـــذ یلزمهمـــا وهـــو 
ــــي  مقــــصور علیهمــــا، فــــال ســــلطان للقاضــــي أو غیــــره ف

. )٦٢(إال إذا كان جورًا بیناً نقض هذا الحكم 
ــم فــي مــوطن مــن مــواطن االجتهــاد،-٢ إذا كــان حكــم المحّك

ــــــنقض ــــــنقض ، فــــــإن حكمــــــه ال ی ألن االجتهــــــاد ال ی
.)٦٣(بمثله

 
 

ــــم حجــــة وملزمــــًا ألطــــراف  حتـــى یكــــون حكــــم المحّك
فـــال بـــد مـــن ، النـــزاع وأمـــام القاضـــي فـــال یتعـــرض للـــنقض

وافر بعـــض الـــضوابط فـــي هـــذا الحكـــم و إال فلـــن یكـــون تـــ
ال یأخــذ درجــة اإللــزام والحجیــة مــن ثــمَّ و ، حكمــًا صــحیحاً 

. سواء ألطراف النزاع أم أمام القاضي
: یأتيومن الضوابط الواجب توافرها في الحكم ما 

عـــدم مخالفـــة الحكـــم ألحكـــام الـــشریعة : الـــضابط األول
:اإلسالمیة ونصوصها

فإن خالف حكمه نـصًا شـرعیًا أو إجماعـًا أو قیاسـًا 
أو لـــم یـــستند حكـــم المحكـــم علـــى ، منـــصوصًا علـــى علتـــه

فإنــه ال یكــون حجــة وال یكــون الزمــًا ألحـــد ، دلیــل شــرعي
.)٦٤(ألنه حكم باطل

. أن یصدر الحكم ممن هو أهل للتحكیم: الضابط الثاني
ـــ ة فـــال خـــالف بـــین العلمـــاء فـــي وجـــوب تـــوافر أهلی

.)٦٥(العقل والتمییز: األداء في المحكم، وأساس هذه األهلیة
ثــم اختلــف الفقهــاء فــي وجــوب تــوافر أهلیــة القــضاء 

وأســـاس ، واإلفتـــاء كاملـــة فـــي المحكـــم حتـــى یـــصح حكمـــه
االختالف بین الفقهاء في المسألة یرجع إلى الخالف فـي 

م هـل هـو حـاكم أم وكیـل ؟ فمـن قـال ، طبیعة عمل المحّك
حاكم اشترط فیه حتى یكون أهًال للتحكـیم مـا یـشترط بأنه

ومــن قـال بأنـه وكیـل لـم یــشترط ، فـي القاضـي مـن شـروط
نمــــا قــــالوا، فیــــه ذلــــك ٕ ینبغــــي أن یكــــون ملمــــًا باألحكــــام : وا

ــــــد أن یحكــــــم  ــــــي یری ــــــي المــــــسألة الت ــــــشرعیة وخاصــــــة ف ال
.)٦٦(فیها

أن یكـون محـل النـزاع الـذي صـدر فیـه :الضابط الثالث
. مور التي یجوز التحكیم فیهاالحكم من األ

فـــإن كـــان محـــل النـــزاع مـــن األمـــور التـــي ال یجـــوز 
التحكیم فیهـا كالحـدود مـثًال ونحوهـا ممـا هـو حـق خـالص 
هللا تعــالى فــال یكــون الحكــم حجــة وال ملزمــًا وهــذا هــو رأي 

ألن هــذه األمـور تخـرج عـن نطــاق ، الجمهـور مـن الفقهـاء
.)٦٧(صالحیاته

. االلتزام بعقد التحكیم: الضابط الرابع
، فلـــیس للحكـــم أن یقـــضي خـــارج نطـــاق صـــالحیاته
، ذلــك أن عقــد التحكــیم كخطــاب التعیــین للقاضــي المــوّلى

فكذلك عقد ، فكما أن هذا الخطاب یحدد للقاضي سلطاته
التحكــیم یحــدد للمحكــم ســلطاته التــي ال یجــوز لــه تجاوزهــا،

، المحكــــمكــــأن طــــال حكمــــه طرفــــًا ثالثــــًا لــــم یــــرتض هــــذا
ررـوترتب على هذا الحكم التزام من االلتزامات أو ض
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بِ ـكــأن حكمــاه فــي عیــأو المعنویــة،المادیــةمــن األضــرار
مبیــع ٍ فحكــم بــرده علــى البــائع لــم یجــز تعــدي الحكــم بــرده 
علــــى البــــائع األول إال أن یتراضــــى البــــائع األول والثــــاني 

.)٦٨(والمشتري على التحكیم

ق جمیـع المحكمـین علـى حكـم واحـداتفا: الضابط الخامس
. وذلك في حالة ما إذا كان هناك أكثر من محّكم

ـــــال یكـــــون حكـــــم  ـــــاق الفقهـــــاء ف ـــــضابط باتف وهـــــذا ال
، المحكمـــین حجـــة وال الزمـــًا إال بإجمـــاع المحكمـــین علیـــه

علـى بل یرد حتـى یتفقـوا ، ال یؤخذ بحكم األغلبیةومن ثمَّ 
إجمـاع هم حتـى یحـصلحكم واحد، فإن لم یتفقوا عّین غیـر 

.)٦٩(منهم على حكم واحد
وهنـــا أشـــیر إلـــى أن القـــوانین الوضـــعیة تخـــالف االجتهـــاد

حیـث تقــضي القــوانین الحدیثــة ، الـشرعي فــي هــذه المــسألة
بأنــــه إذا تعــــدد المحكمــــون وجــــب فــــي جمیــــع األحــــوال أن 

فـي مـن أجـل التـرجیح حـال اخـتالفهم ، یكون عددهم فردیاً 
لقــانون یأخــذ بهــذه المــسألة بحكــم األغلبیــة، ال الحكــم، ذلــك أن ا

المحكمــین قــد تــؤدي بــل إن مخالفــة القاعــدة الــسابقة فــي عــدد
.)٧٠(إلى بطالن التحكیم

ورأیــــــت أن ، وقــــــد اســــــتوقفني هــــــذا الــــــضابط كثیــــــراً 
وبمــا ، القــوانین الحدیثــة قــد ســلكت طریقــًا فیــه مرونــة أكثــر

أجـد نـصًا شـرعیًا كما أنني لـم، یحقق مقاصد العقد ابتداءً 
صـــریحًا یـــدل علـــى ضـــرورة اتفـــاق المحكمـــین فیمـــا بیـــنهم 

وخــصوصًا أننــا وفــي عــصر فــساد الــذمم قــد ، علــى الحكــم
ـم مـن طرفــه  یلجـأ أحـد أطــراف التحكـیم إلـى أن یــوعز للمحّك

، إلزامیـة الحكـماالعتراض على الحكم مما یـؤدي إلـى عـدم 
. عبثیة عملیة التحكیم من بدایتهاومن ثمَّ 

أال یحكم فیما یعتبر تهمة: ضابط السادسال
أو فال یجـوز حكمـه ألصـوله وال لفروعـه وكـذلك زوجتـه

منعـه مـن والسبب في ، شریكه فیما یختص بمجال الشركة
ـــم ینبغـــي أن یكـــون  الحكـــم لهـــؤالء هـــو مظنـــة التهمـــة، والمحّك

علیـه لـو انتفـت العلـة بعیدًا عن مواضع التهم والریب، وبناًء 
كـأن ، لجاز حكمه على هؤالء بـال خـالف-تهمةوهي ال-

.)٧١(قضى علیهم ال لهم

أال یفوّض أمر التحكیم لغیـره مـن غیـر : الضابط السابع
رضا الخصوم بذلك

فــإن فعــل وفــوّض األمــر لغیــره لــم یجــز، ألن الخــصمین 
إنمـــا ارتـــضیاه هـــو دون غیـــره، شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن القاضـــي 

أذونـــــــًا لـــــــه فـــــــي االســـــــتخالفالـــــــذي واله اإلمـــــــام، إن كـــــــان م
ال فال ٕ .)٧٢(استخلف وا

ـــإن أجـــاز المُ : )٧٣(وقـــال بعـــض فقهـــاء الحنفیـــة م حكِّ
ــاألول حُ  ــالمُ مَ ْك ن لــم یــرض بــه الخــصوم حكِّ ٕ م الثــاني جــاز، وا

لـه قیاسًا على إجازة الوكیـل األول فـي البیـع بیـع  هـو، مـن وّك
إذاوقیاســـًا علـــى القاضـــي الـــذي لـــم یـــؤذن لـــه باالســـتخالف،

. أجاز حكم خلیفته جاز
ویبدو أن الراجح من أقـوال الفقهـاء فـي المـسألة أنـه 
لــیس للحكــم أن یفــوض أمــر التحكــیم إلــى غیــره إال برضــا 

أما مـا اسـتدل بـه الفریـق القائـل بـالجواز فـیمكن ، الخصوم
: )٧٤(یأتيرده بما 

ألن ، أمــا القیــاس علــى الوكیــل فــي البیــع فــال یــصح-١
فكــان ، رة و بــدونها كالتعــاطي مــثالً البیــع ینفــذ بالعبــا

المقصود بالتوكیل حضور رأي الوكیل عند البیـع ال 
فــإذا أجــاز بیــع الثــاني فقــد حــضر رأیــه ذلــك ، عبارتــه

. العقد فصح
ـــــــه - ٢ أمـــــــا القیـــــــاس علـــــــى القاضـــــــي الـــــــذي لـــــــم یـــــــؤذن ل

ــــك  باالســــتخالف فــــال یــــصح أیــــضًا، ألن القاضــــي یمل
صوم، القضاء بما قضى به خلیفته مـن غیـر رضـا الخـ

فیملــك إجــازة قــضاء الغیــر علیهمــا مــن غیــر رضــاهما، 
. ألن رضاهما لیس شرطًا بخالف مسألتنا

 


مــــن خــــالل العــــرض الــــسابق لمــــسائل البحــــث ومــــا 
أوردنــاه مــن أدلــة تــرجح لــزوم الحكــم الــصادر عــن المحكــم 

، ذا القــولكــان ال بــد مــن بیــان الثمــرة التــي تترتــب علــى هــ
فإضــــفاء اللــــزوم علــــى حكــــم المحكــــم ال ینــــتج أثــــره إال إذا 

. رافقه تنفیذ لهذا الحكم
الـاالختیاري والطوعي للحكم فوفي حالة التنفیذ
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مبـــرر یقتـــضي رفـــع األمـــر للقـــضاء للحـــصول علـــى أمـــر 
أمــــا لــــو لــــم یمتثــــل أطــــراف ، التنفیــــذ مــــن القاضــــي اآلمــــر

وم لـــه إال اللجـــوء إلـــى الخـــصومة للتنفیـــذ فمـــا علـــى المحكـــ
ـــى المحكـــوم  ـــرًا عل ـــذ جب القـــضاء الستـــصدار األمـــر بالتنفی

ذلك أن حكم المحكم یتمتـع بالحجیـة الكاملـة لألمـر ، علیه
. المقضي شأنه في ذلك شأن الحكم القضائي

ـــم هـــذه المكانـــة كونـــه حكمـــًا  ذا كـــان لقـــرار المحّك ٕ وا
مــن صــحیحًا صــادرًا عــن والیــة صــحیحة فإنــه لــیس ألحــد 

ــیهم إمــضاؤه  قــضاة المــسلمین وال حكــامهم رده، بــل یجــب عل
لــزام المحتكمـین مقتــضاه، ولـو  ٕ اســتدعى األمــر أن وتنفیـذه، وا

.)٧٥(یكون ذلك بقوة السلطان

: إجراءات استصدار األمر بالتنفیذ
ـــم  لـــم یـــنص الفقهـــاء علـــى إجـــراءات معینـــة یلـــزم المحّك

ذكـــروا أنـــه ینبغـــي التقّیـــد بهـــا عنـــد استـــصدار الحكـــم، ولكـــنهم
یـــشهد علــى حكمــه قبـــل انقــضاء المجلـــس،  علــى المحكــم أن ُ
ـــــة تعـــــددهم  ـــــي حال ـــــاق المحكمـــــین ف وأن یـــــصدر الحكـــــم باتف

. )٧٦(ویصح إبالغ الخصوم به شفهیًا لیقوموا بالتزام تنفیذه

: سلطة المحكم في تنفیذ الحكم
جمهور الفقهاء متفقـون علـى أن الحكـم شـيء، والتنفیـذ 

. )٧٧(ر، ذلك أن حق التنفیذ منوط بالحاكمشيء آخ
أمـا المحكـم فلیـست لـه : "یقول ابن فرحون فـي التبـصرة

ـــذ  ـــشاء الحكـــم أمـــا التنفی ـــه إال إن ـــیس ل ـــالمحكم ل ـــذ، ف ـــوة التنفی ق
.)٧٨("فأمر زائد على كونه حاكماً 

: سلطة المحكم في تنفیذ العقوبة
ــم أن یحكــم فــي ممــا ال خــالف فیــه أنــه لــیس للمحّك

ذا حكـم فـي ، عقوبات الحدود التي وجبت حقًا هللا تعـالى ٕ وا
ینفـذ حكمـه : وقال المالكیـة، شيء منها فإن حكمه ال ینفذ

ن كــــان ، إن كــــان صــــوابًا ویزجــــر حتــــى ال یعــــود لمثلــــه ٕ وا
.)٧٩(حكمه خطأ ضمن

أمـا الحـبس فجمهـور الفقهـاء علـى أن لـیس لـه ذلـك 
، لـه أن یهیـئ حبـساً ثـم إنـه لـیس، ألنـه یخـرق أبهـة الوالیـة

، ألنــه یكــون مــضاهیًا للقاضــي وهــو ممنــوع مــن مــضاهاته
.)٨٠(كما أن غایة التحكیم اإلثبات والحكم ولیس الحبس

أن للمحكـــم حـــبس )٨١(وقـــال صـــدر الـــشریعة مـــن الحنفیـــة
.)٨٢(من امتنع عن التنفیذ

 :
: أهم نتائج البحث

هـاء حكم المحكم هو القرار النهـائي الـذي یـصدر إلن−
. النزاع بین الخصوم على سبیل اإللزام

والیــــة المحكــــم علــــى أطــــراف النــــزاع إنمــــا تثبــــت لــــه −
. بإرادتهم المتمثلة باالتفاق على الرضا به حكماً 

. حكم المحكم ملزم لطرفي النزاع−
. حكم المحكم ملزم للقاضي بحیث ال یجوز له نقضه−
هنــاك بعــض الــضوابط التــي ال بــد مــن توافرهــا حتــى −

. ب حكم المحكم حجیته الملزمةیكتس
تخــضع األحكــام التــي یــصدرها المحكــم للفــسخ إذا وجــد−

. سبب شرعي یوجب نقض الحكم
لــیس للمحكــم ســلطة تنفیــذ الحكــم، أو إیقــاع العقوبــة −

علــى أي مـــن أطـــراف النـــزاع، إذ ذلـــك مـــن صـــالحیات
. القضاء

: أبرز التوصیات
الفاعلـة االهتمـام بعقـد التحكـیم باعتبـاره مـن الوسـائل -١

. في تخفیف العبء عن السلطة القضائیة
ـــد التحكـــیم مـــن - ٢ ـــى تنظـــیم عق ـــات التـــشریعیة إل دعـــوة الهیئ

لزامیتها ٕ . خالل النص على مشارطات العقد العامة وا
دعـــوة القطـــاع الخـــاص إلـــى تأســـیس شـــركات استـــشاریة-٣

فنیة متخصصة توفر الخبـراء القـادرین علـى الفـصل بـین 
. وء إلیها عند الحاجةالمتخاصمین بحیث یمكن اللج

الحمد هللا رب العالمینوآخر دعوانا أن 

:

، مطبعــــة مــــصطفى اللغــــةسمعجــــم مقــــاییابــــن فــــارس، ) ١(
: ، وانظــــر"حكــــم"، مــــادة ٢م، ج١٩٧٢الحلبــــي، القــــاهرة، 

، مكتبـــــة لبنـــــان، بیـــــروت، المـــــصباح المنیـــــرالفیـــــومي، 
، وانظــــر الــــرازي، محمــــد بــــن أبــــي "حكــــم"م، مــــادة ١٩٨٧

mailto:fb@s
mailto:k@L


............................................................................................ 

 ١٨٤

م، ١٩٨٦، مكتبــة لبنــان، بیــروت، مختــار الــصحاحبكــر، 
".  حكم"مادة 

ق في شـرح كنـز البحر الرائابن نجیم، عبد اهللا بن أحمد، ) ٢(
.٢٤ص، ٧، دار المعرفة، بیروت، جالدقائق

فــــي الــــشریعة اإلســــالمیة، التحكــــیم األســــطل، إســــماعیل، ) ٣(
، وانظــــــــــر الزرقــــــــــا، ١٩م، ص١٩٨٦جامعــــــــــة القــــــــــاهرة، 

ـــدخل الفقهـــيمـــصطفى،  ، ١، دار الفكـــر، دمـــشق، جالم
فـــي شـــرح درر الحكـــام ، حیـــدر، علـــي:، وانظـــر٤٥١ص

).١٧٩٠(مجلة األحكام العدلیة، مكتبة النهضة، المادة 
فـي المـواد طرق التنفیذ والتحفظأبو هیف، عبد الحمیـد، ) ٤(

.٨٣٠صم،١٩١٨، ١، طالمدنیة والتجاریة
جراءاتهأبو الوفا، أحمد، ) ٥( ٕ .١٥، ص عقد التحكیم وا
ـــــدعوىیاســـــین، محمـــــد نعـــــیم، ) ٦( ائس، ، دار النفـــــنظریـــــة ال

.٦٤٣م، ص٢٠٠٥عمان، 
، الـــشرح الكبیـــرالــدردیر، أبــو البركــات أحمـــد بــن محمــد، ) ٧(

.١٣٦، ص٤م، ج١٩٧٦
، أدب القاضـــيالمــاوردي، أبـــو الحــسین علـــي بــن محمـــد، ) ٨(

.٣٨٢ص، ٢م، ج١٩٧١مطبعة اإلرشاد، بغداد، ط
، دار المغنـــــيبــــن إدریــــس، انظــــر ابــــن قدامــــة، عبــــد اهللا) ٩(

.٤٨٣ص،١١جالكتاب العربي، بیروت،
المرجــع الــسابق، وانظــر الجــصاص، أبــو بكــر أحمــد بــن ) ١٠(

، المطبعــــــة البهیــــــة المــــــصریة، أحكــــــام القــــــرآنعلــــــي، 
.٢٣٣ص،٢، جه١٣٤٧

:، وانظـــر١٧٣ص،٥، جزاد المعـــادابـــن القـــبم، :انظـــر) ١١(
، والــصابوني، ٢٣٣ص،٢جأحكــام القــرآنالجــصاص، 
ــع البیــان ــامروائ ــات األحك التــراث إحیــاء، دار تفــسیر آی

. ٤٧٢ص،١العربي، ج
: ، وقـــــــــال١٧٧ص،٥ج،األمأخرجـــــــــه الـــــــــشافعي فـــــــــي ) ١٢(

ـــسنن الكبـــرىوالبیهقـــي، " حـــدیث علـــّي ثابـــت عنـــدنا" ، ال
، وعبــــد الــــرزاق ٣٠٥ص،٧إســــناده صــــحیح، ج: وقــــال
والــــدارقطني .١١٨٨٣، بــــرقم ٥١٢ص،٦،مــــصنفهفــــي 
.  ١٨٨، برقم ٢٩٥ص،٣ج،السننفي 

.  ٣٨٢ص، ٢ج،أدب القاضيالماوردي، ) ١٣(
.  المرجع السابق) ١٤(
،٧جروت،ـالفكر، بیدار،فتح القدیرالهمام،ابن) ١٥(

.٢٥/ ٧جالبحر الرائق, ابن نجیم , ٣١٦ص

الـــــشربیني، .٣٧٩ص،٢ج،أدب القاضـــــيالمـــــاوردي، ) ١٦(
المكتبـــة التوفبقیـــة، مغنـــي المحتـــاج، محمـــد الخطیـــب، 

.  ٢٨٠ص، ٦القاهرة، ج
.  ٤٨٣ص،١١، جنيالمغابن قدامة، ) ١٧(
ــــــــادابــــــــن القــــــــیم، ) ١٨( األســــــــطل، .١٧٣ص،٥، جزاد المع

.  ١٢٥في الشریعة اإلسالمیة، صالتحكیم 
.المراجع السابقة) ١٩(
ــــصرة ابــــن فرحــــون، برهــــان الــــدین بــــن علــــي، :انظــــر) ٢٠( تب

ـــاهج األحكـــامالحكـــام  ، دار فـــي أصـــول األقـــضیة ومن
.٥٠ص،١، ج١الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، لبنــــــان، ط

.  ٣٨٠ص،٢ج،أدب القاضياوردي، الم
.المراجع السابقة) ٢١(
البـاجي، أبـو .٤٤ص، ١ج،تبصرة الحكامابن فرحـون، ) ٢٢(

، مطبعـة شـرح الموطـأالمنتقـى ولید سلیمان بـن خلـف، 
ـــــــسعادة، ط الـــــــسرطاوي، :، وانظـــــــر٢٢٧ص، ٥، ج١ال

فــي الـــشریعة اإلســـالمیة، دار الفكـــر، التحكـــیم محمــود، 
األســــــــــطل، :وانظــــــــــر.٣٢م، ص٢٠٠٧، ١عمــــــــــان ط
:وانظـــر.١٠٨ص،فـــي الـــشریعة اإلســـالمیةالتحكـــیم 

اإلســالمیة فــي الــشریعة عقــد التحكــیمالــدوري، قحطــان، 
.٨٥ص،م٢٠٠٢، ٢، عمان، طندار الفرقا

.٤٨٣ص،١١ج،المغنيابن قدامة، ) ٢٣(
القرافـــــي، .٤٤ص، ١جتبـــــصرة الحكــــامابــــن فرحــــون، ) ٢٤(

، ٢لعلمیــة، ج، دار الكتــب االفــروقأحمــد بــن إدریــس، 
.٤٨٣ص،١١ج،المغنـــيابـــن قدامـــة، :وانظـــر.٦٥ص

.٣٨٢ص، ٢ج،أدب القاضيالماوردي، :وانظر
.المراجع السابقة) ٢٥(
ــــشرائع، دار بــــدائع الــــصنائعالكاســــاني، ) ٢٦( فــــي ترتیــــب ال

رد ابــن عابــدین، .٣ص،٧ج, الكتــاب العربــي، بیــروت
. ٤٢٩ص،٥على الدر المختار، دار الفكر، جالمحتار

.  ٢٢٧ص،٥ج،المنتقىالباجي، ) ٢٧(
.  ٢٨٠ص،٦ج،مغني المحتاجالشربیني، ) ٢٨(
. ٤٨٣ص،١١ج،المغنيابن قدامة، ) ٢٩(
ــــائق الزیلعــــي، ) ٣٠( ــــین الحق ــــدقائقتبی ــــز ال ، دار شــــرح كن

. ١٩٣ص،٤جالمعرفة، 
.  المرجع السابق) ٣١(
.  ٣٠٩ص،٦ج،كشاف القناعالبهوتي، ) ٣٢(
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.  ٣٨٢ص،٢ج،لقاضيأدب ا, الماوردي) ٣٣(
.  ٣٨٢ص،٢ج،أدب القاضيالماوردي، ) ٣٤(
.  ٤٤ص،١ج،تبصرة الحكامابن فرحون، ) ٣٥(
ــــىالبــــاجي، ) ٣٦( ــــصرةابــــن فرحــــون، .٢٢٧ص،٥ج،المنتق تب

ــام ــیمالــدوري، :وانظــر.٤٤ص،١ج،الحك ــد التحك عق
ــــــیماالســــــطل، .٨٥ص الــــــسرطاوي، .١٠٨ص،التحك

.  ٣٢، صالتحكیم
.  لسابقةالمراجع ا) ٣٧(
، ٢٠، دار المعرفـــــة، بیـــــروت، جالمبـــــسوطالسرخـــــسي، ) ٣٨(

.٣١٧، ص٧، جفـــتح القـــدیرابـــن الهمـــام، .١٢٧ص
، الــشرح الكبیــر علــى مختــصر خلیــلالـدر دیــر، أحمــد، 

ـــــــاجالـــــــشربیني، .١٣٥، ص٤ج ـــــــي المحت ، ٦، جمغن
ــــاعالبهــــوتي، .٢٨٠ص .٣٠٩، ص٦، جكــــشاف القن

ــــــي، ابــــــن قدامــــــة،  الخــــــصاف، .٤٨٣، ص١١جالمغن
، ٤، الـدار العربیـة، بغـداد، جشرح أدب القاضـيعمـر، 

.٥٩صالتحكیم, السرطاوي.٥٨٥ص
.  ٢٢٧ص،٥ج،المنتقىالباجي، ) ٣٩(
:وانظــــــــــر.١٧٣ص،٥، جزاد المعــــــــــادابــــــــــن القــــــــــبم، ) ٤٠(

.٢٣٣ص،٢ج،أحكام القرآنالجصاص، 
حـــدیث غریـــب ال یـــصلح لالحتجـــاج بـــه، والحـــدیث مـــن ) ٤١(

, ابـن الملقـن:انظـر. طلـةنسخة ابن جراد وهي نـسخة با
التحقیــق وابــن الجــوزي، .٥٤٤ص،٩ج،البــدر المنیــر

وابــــن حجــــر .٣٨٤ص،٢ج،فــــي أحادیــــث الخــــالف
ومحمـــد .٤٥٢ص،٤ج،تلخــیص الحبیــرالعــسقالني، 

, ٦٣٣ص،٥ج،تنقـــیح التحقیـــقبـــن أحمـــد الحنبلـــي، 
. ٣٢٤٣برقم 

.١٥٩ص،عقد التحكیمالدوري، ) ٤٢(
.  ٤٣ص،التحكیمالسرطاوي، :المرجع السابق، وانظر) ٤٣(
البهـــــوتي، .١٩٣ص،٤ج،تبیــــین الحقــــائقالزیلعــــي، ) ٤٤(

.  ٣٠٩، ص٦، جكشاف القناع
.  المراجع السابقة) ٤٥(
ـــــضاءالمـــــاوردي، ) ٤٦( ـــــشربیني، .٣٨٢، ص٢ج،أدب الق ال

التحكــــیم األســــطل، .٢٦٨، ص٦، جمغنــــي المحتــــاج
. ١٠٩ص

ــــسابقة) ٤٧( ــــد االــــدوري، :، وانظــــرالمراجــــع ال ــــیمعق ،لتحك
.  ١٦٤ص

.  المراجع السابقة) ٤٨(
.١٧٨ص،التحكیماألسطل، :انظر) ٤٩(
جراءاتهأبو الوفا، . د) ٥٠( ٕ .  ١٥ص،عقد التحكیم وا
.  ١٦٤ص،عقد التحكیمالدوري، ) ٥١(
.  المرجع السابق) ٥٢(
ــزامالــشرقاوي، جمیــل، ) ٥٣( ــة العامــة لاللت .٤٦٧، صالنظری

، دار لملزمـــة للعقـــدإنهـــاء القـــوة افـــوده، عبـــد الحكـــیم، 
حــسین، عــامر،.٥٣م، ص١٩٩٣المطبوعــات الجامعیــة، 

أبـــــو .٢٥م، ص ١٩٤٩، ١طالقـــــوة الملزمـــــة للعقـــــد
ـــةالوفـــا، أحمـــد،  ـــي القـــوانین العربی ـــیم ف ، منـــشأة التحك

الــــــــــسرطاوي، .١١، ص١المعــــــــــارف، اإلســــــــــكندریة، ط
. ١٠صالتحكیم، 

التحكـــیم فـــي بـــالد الغـــرب، إشـــكالیة الطـــرح مولـــوي، ) ٥٤(
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الحطـــاب، .٤٤ص،١ج،تبـــصرة الحكـــامابـــن فرحـــون، ) ٥٥(
، دار عـالم شـرح مختـصر خلیـلمواهب الجلیـلمحمد، 
. ١٠١ص،٨م، ج٢٠٠٢الكتاب، 

.  ٣٠٩ص،٦، جكشاف القناع, البهوتي ) ٥٦(
.  ٢٨٠ص،٦، جمغني المحتاجالشربیني، ) ٥٧(
.  المرجع السابق) ٥٨(
الموصـــــلي، .٣ص،٧ج،بـــــدائع الـــــصنائعســــاني، الكا) ٥٩(

،٢، دار المعرفـــة، بیـــروت جلتعلیـــل المختـــاراالختیـــار
.  ٩٢ص

.  ٢٧ص،٧ج،البحر الرائقابن نجیم، ) ٦٠(
،٤ج،تبیین الحقـائقالزیلعـي، :نظراالمرجع السابق، و ) ٦١(

.١٩٤ص
.  ٧٢٥ص،عقد التحكیمالدوري، قحطان، ) ٦٢(
.  ٦٠ص،حكیمالتالسرطاوي، محمود، ) ٦٣(
، دار العلــم للمالیـــین، قـــوانین األحكــام الفقهیـــةابــن جــزي، ) ٦٤(

.٤٨٢، ص١١، جالمغني، ابن قدامة، ٣٢٢بیروت، ص
ابـــــن فرحـــــون،.٦١٩، ص١، جأدب القاضـــــيالمـــــاوردي، ) ٦٥(

.  ٤٤، ص١ج،تبصرة الحكام
ــــسابقة)٦٦( ــــیمالــــدوري، : ، وانظــــرالمراجــــع ال ــــد التحك ، عق

:، وانظــــر٤٦ص،التحكــــیمالـــسرطاوي، .٢٤٨- ١٩٥ص
، عقد التحكیم في الـشریعة اإلسـالمیةالجهني، مسعد، 
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 ١٨٦

ـــــــــــة دار اإلیمـــــــــــان، المدینـــــــــــة المنـــــــــــورة،  / ه١٤١٤مكتب
. ١٤٠م، ص ١٩٩٤

ابــن الهمــام، .٤٢٩ص،٥ج،رد المحتــارابــن عابــدین، ) ٦٧(
تبـــــصرة : ابـــــن فرحـــــون.٣١٨، ص٧جفـــــتح القـــــدیر، 

ــــشربیني.٤٤، ص١ج،الحكــــام ، مغنــــي المحتــــاج: ال
.  ٤٨٤، ص١١ج،المغني: ابن قدامة.٢٨٠، ص٦ج

, روضــــة الطــــالبینالنــــووي، محــــي الــــدین بــــن شــــرف، ) ٦٨(
، ١١المكتبــــة اإلســــالمیة للطباعــــة والنــــشر، بیـــــروت، ج

.٢٤٣ص،عقد التحكیمالجهني، .١٣٢ص
الـــــــشربیني، .١٢٧، ص٢٠ج،المبـــــــسوطالسرخـــــــسي، ) ٦٩(

.  ٢٨٠، ص٦ج،مغني المحتاج
جراءاتهعقد أبو الوفا، ) ٧٠( ٕ . ١٨٢ص،التحكیم وا
الـــــــشربیني، .١٢٧، ص٢٠ج،المبـــــــسوطالسرخـــــــسي، ) ٧١(

.  ٢٨٠، ص٦ج،مغني المحتاج
.  ٣٢٠، ص٧، جفتح القدیرابن الهمام، ) ٧٢(
.  المرجع السابق) ٧٣(
.  ٢٦، ص٧ج،البحر الرائقابن نجیم، ) ٧٤(
ـــــیالـــــسرطاوي، :المرجـــــع الـــــسابق، وانظـــــر) ٧٥( ـــــي التحك م ف

.  ٥٦ص،میةالشریعة اإلسال
.  ٢٧٢ص،في الشریعة اإلسالمیةالتحكیمالجهني، ) ٧٦(
.  ٣٥، ص٦ج،وأدلتهيالفقه اإلسالمالزحیلي، وهبة، ) ٧٧(
.٤٤، ص١ج،تبصرة الحكامابن فرحون، ) ٧٨(
.  المرجع السابق) ٧٩(
الـــــشربیني، .٢٨، ص٧ج،البحـــــر الرائـــــقابــــن نجـــــیم، ) ٨٠(

،إلنـــصافاالمـــرداوي، .٢٨٠، ص٦ج،مغنـــي المحتـــاج
.  ٢٥ص،اإلحكامالقرافي، .١٩٨ص

هــو عبیــد اهللا بــن مــسعود بــن محمــود بــن أحمــد البخــاري ) ٨١(
لـــــه كتـــــاب التنقـــــیح فـــــي ه٧٢٧الحنفـــــي المتـــــوفى ســـــنة 

. أصـــــول الفقـــــه وشـــــرحه التوضـــــیح، تـــــوفي فـــــي بخـــــارى
، دار العلــــــم األعــــــالمانظـــــر، الزركلــــــي، خیــــــر الــــــدین، 

. ١٩٧ص،٤، ج٦للمالیین، بیروت، لبنان، ط
. ٤٣٢، ص٥، جرد المحتارابن عابدین، ) ٨٢(
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