


122
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

يلعب التحكيم يف الوقت الراهن دوًرا حيوًيا يف الف�صل يف كافة املنازعات, وقد 
مون الذين يف�صلون  حلق العملية التحكيمية عدة تطورات يف اإجراءاتها ونظرها, واملحكِّ
ن يف كتب الرتاث االإ�صالمي, واتخذه املتعاقدون بالتحكيم  باملنازعة يختلفون عّما ُدوِّ
حاًل �صليًما ملنازعاتهم من غري طريق الق�صاء, حتى �صار �رشًطا الزًما يف كثري من العقود, 
ل  هيئات حتكيمية  اأو عن طريق  بذواتهم  املحكمي  تعيي  يتم  اأن  ال�رشط يف  امتد  بل 
يعلم االأطراف من �صيقوم بالتحكيم, كون االأ�صل اأن االخت�صا�ص يف تعيني املحكمني 
لهيئة التحكيم, ويرد يف بع�ص الهيئات التحكيمية اأن يكون النظر والف�صل يف املنازعة 
عن طريق هيئة حتكيم, قد يكون اأع�صاوؤها جميًعا اأو اأحدهم من غري امل�صلمني, واأقرب 
�صورة ميكن احلديث عنها هو النزاع احلا�صل بني حكومة اململكة العربية ال�صعودية مع 
�رشكة اأرامكو, الذي نَُظَر من املحكم ال�صوي�رشي »�صو�رش هل« الذي اأ�صدر قراره يف 

23 اأغ�صط�ص 1958م)1).
�رشط  اهلل-  �صاء  -اإن  البحث  هذا  يف  اأبينّ  اأن  اأردت  فقد  املو�صوع  هذا  ولأهمية 
م يف املنازعات التحكيمية, و�صيكون احلديث عن هذا املو�صوع يف  االإ�صالم يف املَُحكِّ

ثالثة مطالب على النحو التايل: 

)1) انظر تفا�ضيل املنازعة والتعليق عليها يف كتاب »التحكيم يف العقود الإدارية والنظم املعا�ضرة مع درا�ضة 
تطبيقه للنظام ال�ضعودي« للكاتب �ص319.
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املطلب الأول: اآراء الفقهاء يف ال�رشوط الواجب توافرها يف املحكم.
املطلب الثاين: حكم حتكيم غري امل�صلم يف النظر والف�صل يف املنازعات.

املطلب الثالث: الراأي يف �رشط الإ�صالم يف املحكم يف املنازعات التحكيمية.

املطلب الأول:
اآراء الفقهاء يف ال�شروط الواجب توافرها يف املحكم

حتى ميكن للقارئ الكرمي ت�صور املو�صوع فاإين اأود اأن اأذكر يف هذا املطلب اأقوال 
الفقهاء حول ال�رشوط الواجب توافرها يف املحكم و�صيكون احلديث -اإن �صاء اهلل- 

على الفرعني التاليني: 
الفرع الأول: اأقوال الفقهاء يف اأنه ي�صرتط يف املحكم ما ي�صرتط يف القا�صي.

الفرع الثاين: اأقوال الفقهاء يف اأنه ل ي�صرتط يف املحكم ما ي�صرتط يف القا�صي.

الفرع الأول: اأقوال الفقهاء يف اأنه ي�صرتط يف املحكم ما ي�صرتط يف القا�صي

اأو احلكم  اأنه ي�صرتط يف املحكم  الفقهاء  الفرع �صيكون احلديث عن قول  يف هذا 
واحلنابلة)4)  وال�صافعية)3)  احلنفية)))  من  اجلمهور:  قول  وهذا  القا�صي،  يف  ي�صرتط  ما 
))) انظر الهداية وفتح القدير والعناية عليها 499/5, والدر املختار حا�ضية رد املحتار 8/5)1, والبحر الرائق 

4/7) واملب�ضوط )111/1, ودرر احلكام حليدر 41/4).
)3) انظر مغني املحتاج لل�ضربيني 378/4, ونهاية املحتاج 31/8), واأدب القا�ضي للماوردي )/383, واملهذب 
)/91), والفتاوى الكربى للهيتمي 91/4) و98) 4/7)، واملب�ضوط )111/1ودرر احلكام حليدر 41/4). 

انظر مغني املحتاج لل�ضربيني 378/4, ونهاية املحتاج 31/8), واأدب القا�ضي للماوردي )/383.
)4) انظر املغني 483/11, ومطالب اأولى النهى )/471, ومنتهى الرادات )/578, والن�ضاق 179/11 وال�ضرح 

الكبري �ص)39 والتنقيح �ص98) واملحرر 118/3.
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وقول عند املالكية)5)، ويرى هذا الراأي اأن املحكم يجب اأن تتوافر فيه �رشوط القا�صي 
بناًء على اأن املحكم مبنزلة القا�صي يف الف�صل بني املتنازعني, فال بد من توفر �صفات 

القا�صي فيه))).
وعلى ح�صب هذا الراأي يجب اأن تتوافر يف الهيئات والغرف التحكيمية واملحكمني 

عند التحكيم يف املنازعات ال�رشوط الواجب توافرها يف القا�صي امل�صلم.
قال يف فتح القدير: »�صفات املحكم اأهليته للق�صاء باأهلية ال�صهادة, فمن لي�ص فيه 

ذلك ال ُيَقلَّد حاكًما, وال حمكًما«)7).
وقال يف الرد املحتار: »و�رشطه, من جهة املحكم, �صالحيته للق�صاء«)8). 

قال املازري: »ال يحكم اإال من ي�صح اأن يولى الق�صاء«)9).
وقال ابن قدامة يف املغني: »اإذا حتاكم رجالن اإلى رجل حكماه بينهما ور�صياه وكان 

ممن ي�صلح للق�صاء, فحكم بينهما, جاز ذلك ونفذ حكمه«)11).
اأو  م�صلمة  غري  التحكيم  هيئة  كانت  اإذا  اأنه  الن�صو�ص,  هذه  من  املخالفة  ومفهوم 
املحكم غري م�صلم يف املنازعة فاإن حكم التحكيم ال ينفذ ويكون باطاًل, وبناًء على ذلك 
فاإنه اإذا مل تتوافر هذه ال�رشوط وتخلفت فاإن حكم هيئة التحكيم اأو املحكم غري نافذ 

وُيعدُّ باطاًل.
اأما عن تفا�صيل ال�رشوط الواجب توافرها يف املحكم -التي ذكرها اأ�صحاب هذا 
الراأي- وهي ال�رشوط الواجب توافرها يف القا�صي، فقد انق�صم هذا الراأي يف حتديدها 

اإلى ق�صمني: ق�صم متفق عليه وق�صم خمتلف فيه.

)5) انظر احلطاب )/)11 وتب�ضرة احلكام 3/1) ومواهب اجلليل )/)11.
))) انظر الهداية للمرغيناين 118/3 واملنتقى 7/8) واأدب القا�ضي للماوردي )/381.

)7) فتح القدير 499/5.
)8) حا�ضية در املحتار 8/5)3.

)9) تب�ضرة احلكام 3/1)
9(/14 (11(
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الق�صم الأول: ال�صروط املتفق عليها بني الفقهاء

وهذه ال�رشوط لي�صت حمل اختالف بي الفقهاء وقد حددوا هذه ال�رشوط بالآتي: 
االإ�صالم, والعقل, والبلوغ, وقال بهذا القول: احلنفية)11) واملالكية))1) وال�صافعية)13) 

واحلنابلة)14).
ال�رشوط  من  الأول  ال�رشط  املنازعة  يف  التحكيم  يف  ال�رشوط  هذه  من  يعنينا  وما 
اأنها لي�صت مثار جدل،  اأما ال�رشوط الأخرى فاأرى  املتفق عليها، وهو �رشط الإ�صالم، 

حيث ال ميكن اأن يكون املحكم غري عاقل, اأو �صغري غري بالغ.
الراأي  فاأ�صحاب هذا  املنازعة من هيئة حتكيم،  اإذا كان نظر  د �رشط الإ�صالم  ويتاأكَّ
امل�صلمي وهذا مو�صع  التحكيم بي  املحكم، ويف  الإ�صالم �رشط ل�صالحية  اأن  يرون 
اتفاق بني الفقهاء)15), قال احلطاب: »فال يجوز حتكيم كافر وال جمنون وال مو�صو�ص 
جميع  قال  وبه  امل�صلمون  عليه  يختلف  مل  الق�صاء  يف  الإ�صالم  ف�رشط  اتفاًقا«))1)، 
الق�صاء  ال�رشط الأول قي تويل من�صب  فالإ�صالم هو  انعقد الإجماع،  العلماء وعليه 

والتحكيم)17).
ثالثة  على  والقا�صي  املحكم  يف  الإ�صالم  ا�صرتاط  القول  هذا  اأ�صحاب  و�صبَّب 

اأ�صباب: 
اأواًل: »الأَن غري امل�صلم ال يعرف االأحكام ال�رشعية, فحكمه يكون بغري ما اأنزل اهلل«)18).

)11) الدر املختار ورد املحتار5 /354 و5)3 والبحر الرائق 7/)5.
))1) ال�ضرح الكبري للدردير 9/7)1 والقوانني الفقهية �ص3)3 وتب�ضرة احلكام 1/)).

)13) مغني املحتاج 375/4 والأحكام ال�ضلطانية �ص5) واأدب القا�ضي 31/1).
)14) منتهى الرادات )/)57.

)15) بدائع ال�ضنائع للكا�ضاين 7/3 وتب�ضرة احلكام لبن فرحون 81/1 واأدب القا�ضي للماوردي )/381.
))1) احلطاب –مواهب اجلليل- 111/8.

)17) د. حممود اخلالدي –قواعد نظام احلكم يف الإ�ضالم- �ص95) ود. اإبراهيم عبداحلميد - نظام الق�ضاء 
يف الإ�ضالم –�ص5.

)18) د. �ضوكت حممد عليان – املرجع ال�ضابق- �ص3)4.
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ثانًيا: اإن غري امل�صِلَم ال جتوز �صهادته على امل�صلم, ومن ال جتوز �صهادته ال جتوز واليته 
يف الق�صاء وال يف التحكيم)19).

ثالًثا: اإذا كان ال يجوز لغري امل�صلم اأن يتولى الق�صاء, فكذلك ال يجوز له التحكيم 
�صمو  امل�صلمني,  الطرفني  بني  النا�صئ  النزاع  يف  الكافر  حتكيم  يف  الأنَّ  امل�صلمني؛  بني 
ورفعه و�صلطان ونفوذ للكافر على امل�صلمني, واإن جاز ذلك لكان منافًيا)1)) لقوله تعالى: 

ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ  )الن�صاء: 141(. 
�رشح  كما  امل�صلمني)1)),  بني  ليحكم  الذمي  حتكيم  يجوز  ال  اأنه  احلنفية  ذكر  وقد 
احلنابلة با�صرتاط الإ�صالم فيمن يحكم بي امل�صلمي والكفار اإذا نزلوا على حكم حمكم 

بعد التح�صن للحرب)))).
فبناًء على هذا القول فلي�ص للمتحاكمني اأن يتفقا على حمكم لي�ص اأهاًل للتحكيم 
ولو حكم غري امل�صلم بني امل�صلمني فاأجازا حكمه مل يجزكما لو حكماه يف االبتداء)3)), 
فا�صرتاط اأن يكون املحكم م�صلًما اأو هيئة التحكيم التي تنظر يف اخل�صومة م�صلمة �رشط 

�صحة، فاإذا تخلف هذا ال�رشط عدَّ التحكيم باطاًل. 

الق�صم الثاين: ال�صروط املختلف عليها بني الفقهاء 

على  بناًء  املحكم  يف  توافرها  الواجب  ال�رشوط  يف  الراأي  هذا  اأ�صحاب  اختلف 
ال�رشوط الواجب توافرها يف القا�صي، على النحو الآتي: 

)19) د. �ضيد اأحمد حممود - نظام التحكيم درا�ضة مقارنة بني ال�ضريعة والقانون الو�ضعي- �ص)3.
)1)) اأحمد مليجي- قواعد التحكيم- �ص))1 بت�ضرف.

)1)) حا�ضية ابن عابدي 99/7).
)))) املغني 545/11 وك�ضاف القناع 1/3).

)3)) الفتاوى الهندية 8/3)3 وفتح القدير 5/)51 والبحر الرائق 4/7) وحا�ضية ابن عابدين 8/5)4 واملو�ضوعة 
الكويتية �ص)4).
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اأوًل/ الإ�شالم فيمن يتولى الق�شاء بني كافرين:
اختلف اأ�صحاب هذا القول يف هذا ال�رشط على قولي: 

القول الأول: اإن الإ�صالم �رشط فيمن يتولى الق�صاء والتحكيم فال ي�صح توليته ول 
ي�صح ق�صاوؤه وهو قول: املالكية)4)), وال�صافعية)5)), واحلنابلة)))).

القول الثاين: ل ي�صرتط الإ�صالم فيمن يتولى الق�صاء والتحكيم، لأنَّه اأهل لل�صهادة 
يف حقه فيجوز تقليده للق�صاء ليحكم بني اأهل الذمة)7)) وهو قول احلنفية)8)).

وارى اأن الراجح القول االأول لالآتي: 
ولقوله   )282 )البقرة:  ڑژ  ژ  ژ  ڈ  ژ  تعالى:  لقوله   -1  

تعالى: ژ ڈ ڈ ژ ژژ )الطالق: 2(.
وجه الداللة: 

اأن تكون من ذي عدل،  امل�صلمي،  ال�صهادة وهي بي  ا�صرتط يف  اأن اهلل عزنّ وجلنّ 
فال�صهادة ال ت�صح من غري عدل, ومن ال ت�صح �صهادته ال ي�صح ق�صاوؤه, وهذا اخلطاب 
موجه للم�صلمني, فاإذا كان هذا بني امل�صلمني, فالكافر لي�ص بعدل اأ�صاًل وبالتايل ال ي�صح 

ق�صاوؤه.
ثانًيا/ الرجولة: 

اختلف اأ�صحاب هذا القول يف ا�صرتاط الذكورة)9)) يف القا�صي, على ثالثة اأقوال: 
القول:  بهذا  وقال  مطلًقا  الق�صاء،  يتولى  فيمن  �رشط  الذكورة  اإن  الأول:  القول 

)4)) بداية املجتهد )/499, وتب�ضرة احلكام 3/1), ومنح اجلليل 4/ 138.
)5)) املهذب )/317, ومغني املحتاج 375/4.

)))) املغني 381/11, وك�ضاف القناع 4/))), والإقناع 8/4)3.
)7)) تبيني احلقائق 193/4.

)8)) رد املحتار على الدر املختار 354/5, وفتح القدير 499/3, وبدائع ال�ضنائع 7/ 3, والبحر الرائق 5/7).
ال�ضليم هو )رجل) لقوله  التعبري  اأن  واأرى  اإطالق تعبري لفظ )ذكر)  )9)) ا�ضطلح الفقهاء رحمهم اهلل على 

تعالى: ژ چ  ڇ  ژ )التوبة: 118), فهناك فرق بني الذكر والرجل فكل رجل ذكر ولي�ص كل ذكر رجل.
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املالكية)31), وال�صافعية)31), واحلنابلة))3).
القول الثاين: ل ت�صرتط الذكورة فيمن تولى الق�صاء، فيجوز اأن تتولى املراآة الق�صاء 

يف غري احلدود, والق�صا�ص وهو قول احلنفية)33). 
القول الثالث: ل ت�صرتط الذكورة يف الق�صاء مطلًقا وهو قول الظاهرية)34).

واأرى اأن الراجح: عدم �صحة تويل املراأة للق�صاء مطلًقا لالآتي: 
اأواًل: لقوله تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ )الن�صاء: 34(.

ثانًيا: اأخرج االإمام اأحمد يف م�صنده اأن اأبا بكرة -ر�صي اهلل عنه- قال: ر�صول اهلل -�صلى 
اهلل عليه و�صلم-: من يلي اأمر فار�ص؟ قالوا: امراأة. قال: »ما اأفلح قوم يلي اأمرهم امراأة«)35).
اإبراهيم,  عن  االأعم�ص,  عن  الثوري,  عن  م�صنفه  يف  الرزاق  عبد  عند  جاء  ثالًثا: 
بني  الرجال والن�صاء يف  قال: كان  ابن م�صعود -ر�صي اهلل عنه-  اأبي معمر, عن  عن 
بهما خلليلها,  تطول  القالبني  تلب�ص  اخلليل,  لها  املراأة  فكانت  ي�صلون جميًعا,  اإ�رشائيل 
فاأُْلِقَي عليهن احلي�ص, فكان ابن م�صعود يقول: اأخروهن, حيث اأخرهن اهلل. فقلنا الأبي 

بكر: ما القالبني؟ قال: رفي�صني من خ�صب))3).
)31) بداية املجتهد )/499 وتب�ضرة احلكام 1/)3 ومنح اجلليل 138/4.

)31) املهذب )/378 ومغني املحتاج 375/4.
))3) املغني 381/11 وك�ضاف القناع 4/))) والإقناع 4/)38.

)33) رد املحتار على الدر املختار 354/5 وفتح القدير 454/3 وبدائع ال�ضنائع 7/ 3.
)34) املحلى 3/9)3.

)35) انظر: اأحمد بن حنبل, امل�ضند لالإمام اأبي عبداهلل اأحمد بن حنبل ال�ضيباين, رقم احلديث )13)19) دار 
�ضادر, بريوت, لبنان, 41/))4.

))3) انظر: عبدالرزاق, امل�ضنف للحافظ الكبري اأبي بكر عبدالرزاق بن همام ال�ضنعاين, طبعة دار احلديث, 
الطبعة الأولى, حديث رقم )5115), 149/3. وانظر اأي�ضًا: الطرباين, املعجم الكبري, لالإمام �ضليمان بن 
اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�ضامي, اأبو القا�ضم الطرباين, حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�ضلفي, 
در الن�ضر: مكتبة ابن تيمية, القاهرة, م�ضر, الطبعة الثانية حديث رقم ))937), 34/8). وانظر اأي�ضًا: 
ابن خزمية, �ضحيح ابن خزمية لالإمام اأبو بكر حممد بن اإ�ضحاق بن خزمية بن املغرية بن �ضالح بن بكر 
لبنان,  الإ�ضالمي, بريوت,  املكتب  النا�ضر:  الأعظمي,  الني�ضابوري, حتقيق: د. حممد م�ضطفى  ال�ضلمي 

باب: جماع اأبواب �ضالة الن�ضاء يف اجلماعة, حديث رقم ))1)1), )/79).
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اثر خطري على كيان  بالرجال، ويف هذا  للق�صاء اختالط  املراأة  اإن يف تويل  رابًعا: 
املراأة الذي حفظه االإ�صالم وحمى به اأنوثة املراأة واأخالقها من العبث والعدوان)37). 

ثالًثا/ العدالة:
اختلف اأ�صحاب هذا القول يف ا�صرتط العدالة يف القا�صي على قولي: 

القول االأول: اإن الفا�صق ال يتولى الق�صاء �صواء كان ف�صقه اعتقادًيا اأو ظاهرًيا, فالعدالة 
�رشط فيمن يتولى الق�صاء وقال بهذا القول: املالكية)38) وال�صافعية)39) واحلنابلة)41).

يتولى  فيمن  �رشًطا  لي�صت  فالعدالة  الق�صاء,  الفا�صق  تولية  يجوز  الثاين:  القول 
الق�صاء، ب�رشط اأن يكون ق�صاوؤه موافًقا لل�رشع وهذا قول احلنفية)41).

اأرى اأن الراجح من القولني القول االأول لالآتي: 
لقوله اهلل عّز وجّل: ژ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ژ )احلجرات: 6(.

وجه الداللة: اإن اهلل -عّز وجّل- اأمر املوؤمنني بالتبنّي من نباأ وخرب الفا�صق, والقا�صي 
َز ق�صاء  يجب اأال يكون هناك تثبت من اأنباءه, واأن تقبل جمردة من التثبت, ولو ُجوِّ
الفا�صق الأدى ذلك اإلى التاأخر يف الف�صل يف الق�صايا اإلى حني التثبت منه, ويف هذا 

تعطيل مل�صالح النا�ص, فال يجوز اأن يتولى الفا�صق الق�صاء. 
رابًعا/ الجتهاد))4):

اختلف اأ�صحاب هذا الراأي يف كون القا�صي جمتهًدا على قولني: 

)37) د. �ضوكت حممد عليان - مرجع �ضابق- �ص1)1.
)38) بداية املجتهد )/499 وتب�ضرة احلكام 4/1).

)39) املهذب )/317 ومغني املحتاج 375/4.
)41) املغني 381/11 وك�ضاف القناع 4/))) والإقناع 8/4)3.

)41) رد املحتار على الدر املختار 354/5 وفتح القدير 499/3 وبدائع ال�ضنائع 3/7 ومعني احلكام �ص13.
))4) الجتهاد عّرفه ابن قدامة باأنه: »بذل اجلهد يف العلم باأحكام ال�ضرع«. نزهة اخلاطر العاطر )/411 وعرف 
ال�ضوكاين املجتهد بقوله: »هو الفقيه امل�ضتفرغ لو�ضعه لتح�ضيل ظن بحكم �ضرعي«. اإر�ضاد الفحول �ص51).
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القول الأول:
الجتهاد �رشط فيمن يتولى الق�صاء مع وجود املجتهدين، فال ي�صح تولية املقلِّد مع 
اإلى ذلك. وهذا  فاإنه يجوز توليته لل�رشورة  اإذا مل يوجد املجتهد  اأما  وجود املجتهد, 

قول: ال�صافعية)43), واحلنابلة)44), وبع�ص احلنفية)45), وبع�ص املالكية))4).
القول الثاين:

ق�صاء  في�صح  املجتهدين؛  وجــود  مع  الق�صاء  يتولى  فيمن  �رشًطا  لي�ص  االجتهاد 
احلنفية)47),  قول:  وهو  جمتهًدا.  القا�صي  يكون  اأن  االأولــى  كان  واإن  املجتهد,  غري 

واملالكية)48), وبع�ص احلنابلة)49).
وارى اأن الراجح القول االأول لالآتي: 

اأواًل: لقوله اهلل تعالى: ژ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ژ )املائدة: 49(.
وجه الداللة: اإن اهلل عّز وجّل اأمر نبيه اأن يحكم مبا اأنزل اهلل, واحلكم ال يكون اإال بعد 

العلم مبا يف الكتاب, وال يعرف ذلك اإال املجتهد.
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ژ  تعالى:  قوله  ثانًيا: 

ۇئژ  )الن�صاء: 105(.
وجه الداللة: اأنه ال يعرف معاين ال�رشع اإال املجتهد, اأما املقلِّد فال يعرف ذلك.

 (3(/( للماوردي  القا�ضي  واأدب   389/3 املحتاج  ونهاية  و377   375/4 املحتاج  ومغني   317/( املهذب   (43(
و41).

العنقري  بحا�ضية   375/3 املربع  والرو�ص   4/3(8 والإقناع   (94/( القناع  وك�ضاف   1(-14/14 املغني   (44(
والفروع لبن مفلح )/))4 و3)4.

)45) معني احلكام للطرابل�ضي �ص14 والبناية 4/8.
))4) بداية املجتهد )/1)4 ومواهب اجلليل )/88 واملنتقى 183/5.

)47) رد املحتار على الدر املختار 354/5 وبدائع ال�ضنائع 3/7 وفتح القدير )/359 والفتاوى الهندية 317/3.
للد�ضوقي 9/4)1 والأحكام يف �ضرح حتفة  )48) بداية املجتهد 499/) وتب�ضرة احلكام 4)/ وال�ضرح الكبري 

احلكام 11/1.
)49) الإف�ضاح )/343.
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ثالًثا: ما رواه بريدة بن احل�صيب -ر�صي اهلل عنه- اأن ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه 
و�صلم- قال: )الق�صاة ثالثة واحد يف اجلنة واثنان يف النار, فاأما الذي يف اجلنة فرجل 
عرف احلق وق�صى به, ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار, ورجل ق�صى 

للنا�ص بعلمه على جهل فهو يف النار()51). 
رابًعا: ما جاء عن معاذ بن جبل -ر�صي اهلل عنه- حني �صاأله ر�صول اهلل -�صلى اهلل 
عليه و�صلم- عندما بعثه قا�صًيا اإلى اليمن, ولفظه عند اأحمد: )كيف ت�صنع اإن عر�ص 
عليك الق�صاء؟(, قال: اأق�صي مبا يف كتاب اهلل. قال: )فاإن مل جتد يف كتاب اهلل؟(, قال: 
فب�صّنة ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم-. قال: )فان مل يكن يف �صّنة ر�صول اهلل؟( 
قال: اجتهد اأي ال اآلو. قال:ف�رشب ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- �صدري ثم قال: 

)احلمد هلل الذي وفق ر�صول ر�صول اهلل ملا ير�صي ر�صول اهلل()51).
وجه اال�صتدالل من احلديثني:

اإن احلديثني بيَّنا اأنه يجب على القا�صي اأن يق�صي اأواًل بكتاب اهلل, ثم اإذا مل يجد ق�صى 
ب�صنَّة ر�صوله -�صلى اهلل عليه و�صلم-, واإذا مل يجد اجتهد راأيه, واملقّلد ال ي�صتطيع اأن 
يق�صي مبا يف كتاب اهلل وال �صّنة ر�صوله -�صلى اهلل عليه و�صلم-؛ الأنَّه ال يعرف اال�صتدالل 

وال كيفيته, وبناء على هذين احلديثني فاإنه يجب اأن يكون القا�صي جمتهًدا.
خام�ًصا: اإن املقّلد ال ي�صلح اأن يكون مفتًيا؛ فلم يجز اأن يكون قا�صًيا.

)51) رواه اأبوداود برقم 3573 يف كتاب الأق�ضية. باب القا�ضي يخطئ 99/3) ورواه بن ماجه برقم 315) يف 
كتاب الأحكام. باب احلاكم يجتهد في�ضيب احلق )/)77.

)51) انظر: اأحمد بن حنبل, امل�ضند لالإمام اأبي عبداهلل اأحمد بن حنبل ال�ضيباين, رقم احلديث )1111)) دار 
�ْضَرْوِجردي  �ضادر, بريوت, لبنان, 493/44 وانظر اأي�ضًا: البيهقي, اأحمد بن احل�ضني بن علي بن مو�ضى اخلمُ
اخلرا�ضاين, اأبو بكر البيهقي, ال�ضنن الكربى, حتقيق: حممد عبد القادر عطا, النا�ضر: دار الكتب العلمية, 
بريوت, لبنان, الطبعة: الثالثة, 4)14هـ - 113)م, 114/11. وانظر اأي�ضًا: الدارمي, اأبو حممد عبد اهلل 
الدارمي,  ال�ضمرقندي, �ضنن  التميمي  الدارمي,  ال�ضمد  َبهرام بن عبد  الف�ضل بن  الرحمن بن  بن عبد 
حتقيق: ح�ضني �ضليم اأ�ضد الداراين, النا�ضر: دار املغني للن�ضر والتوزيع, اململكة العربية ال�ضعودية الطبعة: 

الأولى, )141هـ - 111)م, باب: كتاب العلم. الفتيا وما فيها من ال�ضدة, 191/1.
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اأما بخ�صو�س ا�صرتاط الجتهاد يف املحكم، فقد قال املالكية: »اإمنا يجوز التحكيم، اإذا 
كان املحكم عداًل من اأهل االجتهاد, اأو عامًيا, وا�صرت�صد العلماء, فاإن حكم ومل ي�صرت�صد, 
رد, واإن وافق قول قائل الأنَّ ذلك تخاطر منه وغرر«))5). وقال ابن ر�صد: »اأ�صار املازري 

واللخمي اإلى اأن اجلاهل ُيتََّفق على بطالن حكمه؛ الأنَّ حتكيمه خطر وغرر«)53).
اأن املق�صود من االجتهاد الواجب يف القا�صي ويف املحكم, لي�ص االجتهاد  واأرى 
املطلق يف كل االأمور, واإمنا املق�صود -واهلل اعلم- اأن يكون اجتهاده بخ�صو�ص واليته 
الق�صائية, �صواء كان بعموم الوالية كاجتهاده يف الق�صايا االإدارية اأو الق�صايا التجارية 
اأو الق�صايا اجلنائية وخالفها, اأو اجتهاده مبو�صوع املنازعة بحيث ال ي�صدر حكمه اإال بعد 
اأن يجتهد, ويبذل الو�صع فيها في�صدر احلكم براأيه االجتهادي ولي�ص تقليًدا الأحد, وذلك 
اأو مقيًدا يف مذهبه يف هذا الع�رش, فالكمال  اأن يكون القا�صي جمتهًدا مطلًقا  لتعذر 
بن الهمام ينقل عن االإمام الغزايل ت )505هـ( قوله: »اإن اجتماع هذه ال�رشوط من 
والعدل,  املجتهد  الع�رش عن  متعذر يف ع�رشنا, خللو  واالجتهاد, وغريهما  العدالة, 
ه �صلطان ذو �صوكة واإن كان جاهاًل وفا�صًقا«)54), وكالم  فالوجه تنفيذ ق�صاء كل من والَّ
الغزايل عن انعدام املجتهد يف ع�رشه الذي كان انت�صار العلم فيه اأكرث من ع�رشنا, كما 

هو وا�صح من موؤلفاتهم و�صريهم, فكيف بع�رشنا هذا؟!
اأن الفقهاء تكلموا عن هذه اجلزئية, فقال �صيخ االإ�صالم ابن تيمية: »اإن والية  كما 
َ يف  الق�صاء تتبع�ص, وال يجب على القا�صي اإال معرفة ما يتعلق بواليته, حتى لو ُويلِّ
اأن يعرف اإال الفرائ�ص والو�صايا وما يتعلق بذلك, واإن ُويلِّ عقد  املواريث مل يجب 

االأنكحة وف�صخها؛ مل يجب عليه اأن يعرف اإال ذلك«)55).
))5) تنبيه احلكام �ص191 وتب�ضرة احلكام 3/1) ومواهب اجلليل )/)11 والذخرية 11/)3.

)53) انظر مواهب اجلليل للحطاب 11/)3.
)54) ابن الهمام –فتح القدير - 454/7 ابن عابدين 331/4.

)55) عالء الدين علي بن حممد البعلي الدم�ضقي - الختيارات العلية يف اختيارات ابن تيمية- �ص)33.
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خام�ًشا/ ال�شمع والب�شر والنطق:
يف  والكالم  والب�رش  ال�صمع  حا�صة  توافر  �رشط  يف  الــراأي  هذا  اأ�صحاب  اختلف 

القا�صي على قولني:
القول الأول: ي�صرتط اأن يكون القا�صي �صليم ال�صمع والب�رش والنطق.

 وهذا قول: احلنفية))5), واملالكية)57), ال�صافعية)58), واحلنابلة)59).
القول الثاين: ي�صرتط للقا�صي �صالمة ال�صمع والنطق، دون الب�رش.

وقال بهذا القول: بع�ص املالكية)1)) وبع�ص ال�صافعية)1)) وبع�ص احلنابلة)))).
واأرى -واهلل اأعلم- الراجح من القولني القول الثاين لالآتي:

اأواًل: اأخرج اأبو داود يف �صننه عن اأن�ص -ر�صي اهلل عنه- اأن النبي -�صلى اهلل عليه 
و�صلم- ا�صتخلف ابن اأم مكتوم -ر�صي اهلل عنه- على املدينة مرتني)3)).

وجه اال�صتدالل:
فقد  ملن  الق�صاء  توليه  دليل على جواز  و�صلم-  عليه  اهلل  الر�صول -�صلى  فعل  اإن 
اإال معرفة عني  اإذ ال يعوزه  حا�صة الب�رش, قال ابن تيمية: »والأنَّه يجوز �صهادة االأعمى 
اخل�صم, وال يحتاج اإلى ذلك, بل يق�صي على مو�صوف, كما ق�صى داود بني امللكني, 
ويتوجه اأن ي�صح مطلًقا, وُيعّرف باأعيان ال�صهود واخل�صوم, كما ُيعّرف مبعاين كالمهم 

))5) معني احلكام �ص9) والزيلعي 17/4) و18).
)57) بداية املجتهد )/511 وتب�ضرة احلكام 5/1) واملنتقى 183/5.

)58) املهذب )/317 ومغني املحتاج 375/4 و375.
)59) املغني 14/14-)1 وك�ضاف القناع )/94) والإقناع 8/4)3.

)1)) بداية املجتهد )/511 وتب�ضرة احلكام 5/1) واملنتقى 183/5.
)1)) املهذب )/317 ومغني املحتاج 375/4.

)))) عالء الدين علي بن حممد البعلي الدم�ضقي -املرجع ال�ضابق- �ص)33.
)3)) انظر: اأبو داود ال�ضج�ضتاين, اأبو داود �ضليمان بن الأ�ضعث بن اإ�ضحاق بن ب�ضري بن �ضداد بن عمرو الأزدي 
ال�ضِج�ضتاين, املحقق: حممد حميي الدين عبد احلميد, النا�ضر: املكتبة الع�ضرية, �ضيدا, بريوت, باب: 
يف ال�ضرير يولى, حديث ))54)), 151/8. وانظر اأي�ضًا: عبدالرزاق, امل�ضنف للحافظ الكبري اأبي بكر 

عبدالرزاق بن همام ال�ضنعاين, طبعة دار احلديث, الطبعة الأولى, حديث رقم )9)38), )/395.
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با�صمه  غائب  يق�صي على  اأن  �صواء, وكما يجوز  معرفة كالمه وعينه  اإذ  الرتجمة,  يف 
ون�صبه, واأ�صحابنا قا�صوا �صهادة االأعمى على ال�صهادة على الغائب وامليت, واأكرث ما يف 
َعنْي عند الرواية, واحلكم ال يفتقر اإلى الروؤية, بل هذا يف احلاكم اأو�صع منه يف  املو�صِ

ال�صاهد بدليل الرتجمة والتعريف باحُلكم دون ال�صهادة وما به اأو�صع مما به ي�صهد«)4)). 
تولوا  يب�رشون  ال  الذين  من  بع�ص  اإن  حيث  الــراأي,  هذا  يوؤيد  احلال  واقع  ثانًيا: 

من�صب الق�صاء وجنحوا فيه خري من املب�رشين)5)).
وحول �صحة حتكيم االأعمى, فقد اأجاز احلنابلة حتكيم االأعمى بني العدو بعد حت�صنه وبني 
امل�صلمني)))), وقالوا: »باأنه كما جتوز �صهادة االأعمى يجوز حتكيمه, اإذ ال يعوزه اإال معرفة 

اخل�صم وال يحتاج اإليها, بل يق�صي على مو�صوف كما ق�صى داود بني اخل�صمني«)7)).
وقد اأخذ جممع الفقه االإ�صالمي يف القرار)8)) رقم: )95-8-د9( بوجوب اأن توافر 
�رشوط الق�صاء يف املحكم، حيث ن�س القرار يف الفقرة )رابًعا( على اأنه: »ي�صرتط يف 

احلكم بح�صب الأ�صل توافر �رشوط الق�صاء«.

الفرع الثاين: اأقوال الفقهاء يف اأنه ل ي�صرتط يف املحكم ما ي�صرتط يف القا�صي

من  القا�صي  يف  ي�صرتط  ما  املحكم  يف  ي�صرتط  ل  اأنــه  القول  هذا  اأ�صحاب  يرى 
�رشوط، وبهذا القول قال بع�س املالكية، فنقل الباجي)9)) عن عدد من اأئمة املالكية جواز 
اأ�صهب حول �رشطي من ال�رشوط  حتكيم بع�س من ل ي�صلح للق�صاء، فقد ذكر قول 

)4)) البعلي - املرجع ال�ضابق- �ص7)) و8)).
)5)) من ذلك مفتي عام اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضابق ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ وال�ضيخ عبداهلل 

بن حممد بن حميد وال�ضيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم اهلل جميعًا.
)))) انظر املغني 454/11 وك�ضاف القناع 1/3).

)7)) البعلي - املرجع ال�ضابق- �ص)33.
)8)) انظر ن�ص القرار يف جملة جممع الفقه الإ�ضالمي العدد التا�ضع 385/4 و)38.

)9)) انظر املنتقى للباجي 8/5)).
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الواجب توافرهما يف القا�صي, وهما اأن يكون القا�صي رجاًل, وحًرا, فنقل عنه اأنه: »اإن 
َما بينهما امراأًة, فحكمها ما�ٍص, اإذا كان مما يختلف النا�ص فيه, وكذلك العبد واحلرُّ  َحكَّ
امل�صخوط«، كما ذكر قول اأ�صهب وا�صبغ يف �صحة حتكيم املراأة والعبد فنقل عنهما اأنه: 
اإال يف  فاإن حتكيمهما وحكمهما جائز  ماأمونني  عارفني  ب�صريين  واملراأة  العبد  كان  »اإن 
ابن حبيب  قال: »وقال  ابن حبيب, حيث  قاله  مبا  الدليل على ذلك  بنّي«, وذكر  خطاأٍ 
قاء وهي اأم �صليمان بن اأبي حتمة �صوق  وبه اأخذ, فقد ولى عمر -ر�صي اهلل عنه- ال�صِّ
املدينة, وال بد لوايل ال�صوق من احلكم بني النا�ص ولو يف �صغار االأمور«)71), وقد علل 
الباجي عدم وجوب اأن تتوافر �رشوط القا�صي يف املحكم فقال: »لأن التحكيم من باب 

الوكالة فال يراعى فيه �صيء من �رشوط القا�صي �صوى العقل«.
وقال بع�س احلنابلة: اإن املحكم ل ي�صرتط فيه ما ي�صرتط يف القا�صي)71), فقال ابن عقيل 
اأن يتولى متقدمو االأ�صواق وامل�صاجد  يف عمدة االأدلة بعد ذكر التحكيم: »وكذا يجوز 
الو�صاطات وال�صلح عند الَفْوَرة واملخا�صمة.))7) وجاء يف االختيارات الفقهية)73): »قال 
يف املحرر وغريه، وي�صرتط يف القا�صي ع�رش �صفات، قال اأبو العبا�س: )اأي �صيخ الإ�صالم 

ابن تيمية( اإمنا ا�صرتطت هذه ال�صفات فيمن ُيولَّى, ال فيمن يحكمه اخل�صمان«.
اأما الع�رشة �صفات التي ذكرها �صاحب كتاب املحرر جمد الدين اأبو الربكات فهي 
ما ذكرها بقوله: »وي�صرتط يف القا�صي ع�رش �صفات كونه بالًغا عاقاًل ذكًرا حًرا م�صلًما 

عداًل �صميًعا ب�صرًيا متكلًِّما جمتهًدا«)74).

)71) للباحث بحث حتت الإعداد بعنوان )حكم تويل املراأة للتحكيم يف املنازعات).
)71) ك�ضاف القناع )/319 وغاية املنتهى لبن مرعي 414/3.

))7) املاوردي - الأن�ضاف - 8)/8)3.
)73) البعلي - املرجع ال�ضابق- �ص577.

 – املعارف  -مكتبة  حنبل  بن  اأحمد  الأمــام  مذهب  على  الفقه  يف  – املحرر  الربكات  اأبــي  الدين  جمد   (74(
الريا�ص- )/13).
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املطلب الثاين:
حكم حتكيم غري امل�ضلم يف النظر والف�ضل يف املنازعات

بعد اأن ا�صتعر�صت ما ذكره الفقهاء حول �رشوط املحكم يف الفقه الإ�صالمي، املتفق 
عليها، وال�رشوط املختلف عليها، اأود اأن اأبيَّ يف هذا املطلب �رشًطا، مهًما وهو الذي 
اأجنبًيا,  الطرفني  اأحد  كان  اإذا  خا�صة  التحكيم  اإلى  جلوئهما  عند  املتخا�صمني  يواجه 
وهو �رشط اأن يكون املحكم م�صلًما، واأرى اأن هذا ال�رشط من الأهمية مبكان، حيث اإنه 
التحكيم الدويل، فالهيئات والغرف  اإلى  ُيثار عند اللجوء  اأن  هو ال�رشط الذي ميكن 

التحكيمية الدولية اأو املحكمون الدوليون يف الغالب يكونون من غري امل�صلمني.
املتنازعي، وهذه  ينظر يف حال  اأن  املحكم  الإ�صالم يف  عند بحث �رشط  ويجب 

احلال ال تخرج عن �صورتني: 
االأولى: اإن يكون املتنازعان م�صلمني.

الثانية: اأن يكون اأحد املتنازعني غري م�صلم.
وعلى هذا �صيكون تق�صيم هذا املطلب يف فرعني ملناق�صة ال�صورتني ال�صابقتني كل 

�صورة يف فرع م�صتقل.
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الفرع الأول:

حكم حتكيم غري امل�سلم يف النظر والف�سل يف املنازعات بني املتنازعني امل�سلمني 

احلالة الأولى:
هذه ال�صورة ال تثري جداًل  كثرًيا, حيث اإن الفقه االإ�صالمي ال يجيز اأن يتولى الكافر 

التحكيم بني م�صلمني.
جلوء  جــواز  عدم  على  وال�صافعية)77),  واملالكية))7)  احلنفية)75)  فقهاء  ن�ص  فقد 
املحكم ول�صحة  ل�صالحية  فالإ�صالم �رشط  نزاعاتهم،  الكفار يف  اإلى حتكيم  امل�صلمي 
احلكم بني امل�صلمني, وهذا مو�صع اتفاق بني الفقهاء)78)، ف�رشط الإ�صالم يف املحكمي 
بي امل�صلمي، �رشط ل يقبل اخلالف بي الفقهاء »فلم يقل اأحد يعتد براأيه، باأنه يجوز 

حتكيم غري امل�صلم يف املنازعات بني امل�صلمني«)79).
فقد ذكر احلنفية اأنه ال يجوز حتكيم الذمي ليحكم بني امل�صلمني)81), و�رشحوا بعدم 
نفوذ حكم املحكم الكافر اإذا حكم بني م�صلمني, فقالوا: »لي�ص للخ�صمني اأن يتفقا على 
م غري امل�صلم بني امل�صلمني, فاأجازا حكمه مل يجز,  حمكم لي�ص اأهاًل للتحكيم, ولو حكَّ

ماه يف االبتداء«)81). كما لو حكَّ
ونفى ابن فرحون من املالكية, لزوم حكم الكافر اإذا حكم بني م�صلمني, وذكر اأنه 

بال خالف))8).

)75) فتح القدير 499/5 والفتاوى الهندية 397/5 وتبيني احلقائق 193/4 والبناية 7/8).
))7) ال�ضرح الكبري للدردير 135/4 تب�ضرة احلكام 1/)5 واخلر�ضي 145/7 واملنتقى للباجي 1/)5.

)77) القيلوبي على اجلالل 98/4).
)78) بدائع ال�ضنائع للكا�ضاين 3/7 وتب�ضرة احلكام لبن فرحون 81/1 واأدب القا�ضي للماوردي )/381.

)79) حممد بدر املنياوي –مبداأ التحكيم يف الفقه الإ�ضالمي – جملة جممع الفقه الإ�ضالمي – العدد التا�ضع 1/4).
)81) حا�ضية ابن عابدي 99/7).

)81) الفتاوى الهندية 8/3)3 وفتح القدير 5/)51 والبحر الرائق 4/7) وحا�ضية ابن عابدين 8/5)4.
))8) تب�ضرة احلكام 1/)5.
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ويعود ال�صبب ملنع الكافر من اأن يكون حكًما بني امل�صلمني؛ الأنَّه كما ال يجوز اأن يتولى 
الكافر الق�صاء والتحكيم بني امل�صلمني الأنَّ يف توليه �صمًوا ورفعًة و�صلطانًا ونفوًذا, فكذلك ال 

يجوز له اأن يتولى التحكيم, ولو قيل بجواز ذلك لكان منافًيا)83) لقوله تعالى: ژ ڦ ڦ 
امل�صلمني  على  الكافر  تولية  يف  اأن  كما   ,)141 )الن�صاء:  ژ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
عزة على امل�صلمني ونفوًذا له عليهم, واهلل يقول: ژ گ گ ڳ ڳ ژ  
)املنافقون: 8(, فلجوء املتنازعني امل�صلمني اإلى حمكم اأو هيئة حتكيم غري م�صلمة, للف�صل يف 

منازعتهما وااللتزام مبا يحكم به؛ احرتام واإعزاز لهذا املحكم اأو الهيئة التحكيمية الكافرة, 
ورفعة لهم واإكرام, والكفر يقت�صي اإذالل �صاحبة والق�صاء والتحكيم يقت�صي احرتامه)84).

وقد ُرِوَي عن اأبي مو�صى االأ�صعري -ر�صي اهلل عنه- اأنه قال: »قلت لعمر -ر�صي 
تعالى يقول:  اأما �صمعت اهلل  قاتلك اهلل,  مالََك؟!  قال  اأن يل كاتًبا ن�رشانًيا,  اهلل عنه- 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
ٿژ )املائدة: 51(, اإال اتخذت حنيًفا؟, قال: قلت: يا اأمري املوؤمنني يل كتابه وله دينه, 
قال: ال اأكرمهم اإذ اأهانهم اهلل وال اأعزهم, اإذ اأذلهم اهلل وال اأدنيهم اإذ اأق�صاهم اهلل«)85). 
توظيف  من  عنه-  اهلل  -ر�صي  االأ�صعري  مو�صى  اأبا  منع  عنه-  اهلل  -ر�صي  فالفاروق 
كافر مع حاجته له, وال�صبب يرجع اإلى كفره, وهذا اأمر يتعلق باأمر ال ي�صل اإلى اأهمية 

وخطورة التحكيم؛ فيكون من باب اأولى اأال يتولى الكافر التحكيم بني امل�صلمني. 
املنازعة بي م�صلمي  ينظر يف  الذي  اأن يكون املحكم  ا�صرتاط  فاإن  فبناًء على هذا 
م�صلًما، واأن تكون الهيئة التحكيمية م�صلمة، �رشط مهم و�رشط �صحة، فاإذا تخلف هذا 

ال�رشط عدَّ التحكيم باطاًل. 

)83) اأحمد مليجي -قواعد التحكيم- �ص))1.
)84) ابن مفلح –الفروع - 19/11 بت�ضرف.

)85) ابن القيم اجلوزية -اأحكام اأهل الذمة- �ص11) و11).
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الفرع الثاين: حكم حتكيم غري امل�سلم يف النظر والف�سل يف املنازعات يف 

املنازعة بني م�سلم وغري امل�سلم

احلالة الثانية:
اإذا كانت املنازعة بني م�صلم وغري م�صلم, وت اللجوء يف هذه املنازعة اإلى حمكم 

غري م�صلم, اأو اإلى هيئة حتكيم غري م�صلمة.
ذهب جمهور الفقهاء اإلى عدم جواز اأن يكون الكافر حمكًما بني امل�صلم والكافر, 

لأنَّ الأ�صل اأن املحكم يجب اأن ي�صتمل على ال�رشوط الواجب توافرها يف القا�صي. 
قال اأبو يو�صف يف اخلراج: »اإن �صاأل اأهل احل�صن, اأن ينزلوا على حكم رجل من 
م اأهل الكفر يف حروب امل�صلمني  اأهل الذمة, مل يجابوا اإلى ذلك الأنَّه ال يحل اأن ُيحكَّ
يف اأمور الدين فاإن اخطاأ الوايل واأجابهم اإلى ذلك فحكم فيهم ببع�ص هذه الوجوه, 
مل يجز �صيء من حكمه«. وقال: »واإن �صاألوا اأن ينزلوا على حكم رجل من امل�صلمني 
و�صموه, ورجل منهم؛ فال يجابوا اإلى ذلك, وال ي�رشك يف احلكم يف الدين كافر, 
ولو اخطاأ االإمام فاأجابهم اإلى ذلك فحكما, مل ينفذ حكمهما االإمام, اإال يف اأن ي�صريوا 
ذمة, اأو ي�صلموا, فاإنهم لو اأ�صلموا مل يكن عليهم �صبيل ولو �صاروا ذمة قبل ذلك منهم 

بغري حكم«))8).
وقال النووي: »اإذا حا�رشنا قلعة اأو بلد, فنزلوا على حكم االإمام, جاز, وكذا لو 
نزلوا على حكم غريه, و�رشطه كونه: م�صلًما ذكًرا حًرا مكلًفا عداًل, الأنَّه والية حكم 

كالق�صاء«)87). 

))8) اأبو يو�ضف –اخلراج- �ص13) و14).
)87) النووي –رو�ضة الطالبني- 8/7)4.
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املطلب الثالث:
الراأي يف حكم �شرط الإ�شالم يف املحكم يف املنازعات التحكيمية

املنازعات  يف  املحكم  يف  الإ�صالم  �رشط  يف  الــراأي  اأبــيَّ  �صوف  املطلب  هذا  يف 
التحكيمية, وذلك من كتاب اهلل عّز وجّل ومن �صّنة نبيه ومن اأقوال العلماء -رحمهم 

اهلل- وذلك ح�صب التق�صيم التايل: 
الفرع الأول:

 .- حكم �رشط الإ�صالم يف املحكم يف املنازعات التحكيمية من كتاب اهلل -عزَّ وجلَّ
الفرع الثاين:

حكم �رشط الإ�صالم يف املحكم يف املنازعات التحكيمية من �صننّة نبيه -�صلى اهلل عليه و�صلم-.
الفرع الثالث:

حكم �رشط الإ�صالم يف املحكم يف املنازعات التحكيمية من اأقوال الفقهاء -رحمهم اهلل-.
الفرع الرابع:

الراأي يف �رشط الإ�صالم يف املحكم يف املنازعات التحكيمية.

الفرع الأول:حكم �صرط الإ�صالم يف املحكم
يف املنازعات التحكيمية من كتاب اهلل 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  تعالى:  اهلل  قال 
ڈ ژ )الن�صاء: 35(.

اإن اخلطاب يف قوله تعالى يدل على اأن يكون اأحد املحكمني يف  وجه الداللة)88): 
املنازعة بني الزوج وزوجته من اأهل الزوجة, وملا كان اهلل -عّز وجّل- قال: ژ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ 
)88) هذا ال�ضتدلل من هذه الآية -ح�ضب علمي- مل اأر اأحدًا ا�ضتدل بها قباًل على جواز حتكيم غري امل�ضلم باملنازعة.
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يدل  االآية  هذه  يف  فاخلطاب   )5 )املائدة:  ژ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
على جواز اأن ينكح امل�صلم من اأهل الكتاب, وملا كان من الوارد اأن يكون هناك �صقاق 
تطبيًقا  التحكيم  طريق  عن  ال�صقاق  بحل  ويرغبان  الكتابية  وزوجته  امل�صلم  الزوج  بني 
لقوله تعالى ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ 
)الن�صاء: 35( فاإن املحكم الذي �صيكون من طرف الزوجة قد يكون على ديانتها مما يعني 
م�صلم  هيئة حتكيم مكونة من  �صيكون من  الزوجني  بني  الف�صل يف هذه اخل�صومة  اأن 

وغري م�صلم.
 وبالتايل فاإذا كان ذلك جائًزا يف املنازعات االأ�رشية فاإنه يجوز يف كافة املنازعات, 

حيث اإن اخلطاب يف قوله تعالى ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ژ )الن�صاء: 35( لي�ص فيه ما يخ�ص�صه اأو يقيده, بدليل اأن ال�صحابة 
-ر�صوان اهلل عليهم- ا�صت�صهدوا يف جواز التحكيم بني علي بن اأبي طالب ومعاوية بن 
اأبي �صفيان -ر�صي اهلل عنهم- بهذه االآية)89)؛ مما يدل على جواز حتكيم غري امل�صلم يف 

كافة املنازعات التي يكون طرفها م�صلًما وغري م�صلم.

الفرع الثاين: حكم �صرط الإ�صالم يف املحكم يف

املنازعات التحكيمية من �سّنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم 

عليه  اهلل  اهلل -�صلى  ر�صول  بعث  قال:  اأنه  عنه-  اهلل  عبا�ص -ر�صي  ابن  روي عن 
و�صلم- �رشية اإلى بني العنرب واأمر عليهم عيينة بن ح�صن الفزاري, فلما علموا هربوا 

)89) انظر: البخاري, حممد بن اإ�ضماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي, اجلامع ال�ضحيح املخت�ضر, حتقيق: د. 
م�ضطفى اأديب البغا, النا�ضر: دار ابن كثري, اليمامة, بريوت, لبنان, الطبعة الثالثة, 1417, حديث رقم: 
)388, 1518/4 وانظر اأي�ضًا: العيني, بدر الدين العيني احلنفي, عمدة القاري �ضرح �ضحيح البخاري, 
اإ�ضراف: �ضدقي العطار, النا�ضر: دار الفكر, بريوت, لبنان, تاريخ الن�ضر 1998م, 49/7. وانظر اأي�ضًا: 
الطربي, حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي, تاريخ الطربي تاريخ الأمم وامللوك, حتقيق: 

حممد اأبو الف�ضل اإبراهيم, النا�ضر: دار اإحياء الرتاث العربي, 49/7.
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وتركوا عيالهم ف�صباهم عيينة وقدم بهم على ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم-, فجاء 
بعد ذلك رجالهم يفدون الذراري فقدموا وقت الظهرية فوافقوا ر�صول اهلل -�صلى اهلل 
اآبائهم يبكون, وكانت  عليه و�صلم- قائاًل يف اأهله, فلما راأتهم الذراري اأجه�صوا اإلى 
لوا اأن يخرج اإليهم  لكل امراأة من ن�صاء ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- حجرة َفَعجَّ
ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم-, فجعلوا ينادون: يا حممد اأخرج اإلينا حتى اأيقظوه 
ال�صالم-  -عليه  جربيل  فنزل  عيالنا,  فادنا  حممد  يا  فقالوا:  اإليهم,  فخرج  نومه  من 
فقال: اإن اهلل ياأمرك اأن جتعل بينك وبينهم رجاًل, فقال لهم ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه 
فقالوا:  دينكم؟,  على  وهو  عمرو  بن  �صربة  وبينكم  بيني  يكون  اأن  اأتر�صون  و�صلم-: 
نعم, قال �صربة: اأنا ال اأحكم بينهم اإاّل وعمي �صاهد وهو االأعور بن ب�صامة فر�صوا به, 
فقال االأعور: اأرى اأن تفادي ن�صفهم وتعتق ن�صفهم. فقال ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه 
و�صلم-: قد ر�صيت. ففادى ن�صفهم واأعتق ن�صفهم. فقال ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه 

و�صلم-: من كان حمرر من ولد اإ�صماعيل فليعتق؛ فاأنزل اهلل: ژ ائ ەئ ەئ وئ 
العقل(  باجلهل وقلة  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ )احلجرات: 4( وو�صفهم 
تعتقهم  كنت  )الأنك   )5 )احلجرات:  پژ   پ پ  ٻ ٻ پ  ٻ  ژٱ ٻ 

جميًعا وتطلقهم بال فداء واهلل غفور رحيم()91).
روى ابن �صاهني باإ�صناده عن ابن عبا�ص -ر�صي اهلل عنهما-, اأن ر�صول اهلل -�صلى 
اهلل عليه و�صلم- قال لبني العنرب حني انتهبوا مال الزكاة: )اجعلوا بيني وبينكم حكًما( 
فقالوا: يا ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- االأعور بن ب�صامة فقال: )بل �صيدكم ابن 
عمرو( فقالوا: يا ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- االأعور بن ب�صامة فحكمه ر�صول 

)91) تف�ضري البغوي معامل التنزيل لالإمام احل�ضني بن م�ضعود الفراء البغوي ال�ضافعي عند تف�ضريه قوله تعالى: 
ژائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ژ )احلجرات: 4).
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اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فحكم باأن يفدى �صطر ويعتق �صطر)91). 
وجه ال�شتدلل))9): 

اأن ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- عر�ص التحكيم يف دعوى الدولة االإ�صالمية 
طرًفا فيها, ويف اأمر يتعلق مب�صالح امل�صلمني, وهذه املخا�صمة التي بني الدولة االإ�صالمية 
وبني العنرب متعلقة بتحديد مقدار الزكاة؛ ويف قوله: )فنزل جربيل -عليه ال�صالم- 
فقال: اإن اهلل ياأمرك اأن جتعل بينك وبينهم رجاًل. فقال لهم ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه 
و�صلم-: اأتر�صون اأن يكون بيني وبينكم �صربة بن عمرو وهو على دينكم؟ فقالوا: نعم 
قال �صربة: اإنا ال اأحكم اإاّل وعمي �صاهد وهو االأعور بن ب�صامة, فر�صوا به فقال االأعور: 
اأرى اأن تفادي ن�صفهم واأعتق ن�صفهم(, فر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- هو من 
املحكم  اأن  على  ن�ص  بل  التحكيم,  ليتولى  املحكم,  يعينوا  اأن  العنرب  بني  من  طلب 

)91) قال ابن �ضاهني: حدثنا اأحمد بن عبد اهلل بن ن�ضر القا�ضي, قال: حدثنا العبا�ص بن �ضالح بن �ضاور, 
عن  املكي,  بكر  اأبو  حدثني  قال:  الفزاري,  غراب  بن  علي  حدثنا  قال:  �ضليمان,  بن  حممد  حدثنا  قال: 
اأ�ضابت بنو العنرب دماء  عمر بن حممد, عن �ضعيد بن جبري, عن ابن عبا�ص -ر�ضي اهلل عنهما- قال: 
يف قومهم فارحتلوا فنزلوا باأخوالهم من خزاعة فبعث ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- م�ضدقًا اإلى 
خزاعة ف�ضدقهم ثم �ضدق بني العنرب, فلما راأت بنو العنرب ال�ضدقة قد اأحرزها وثبوا فانتزعوها فقدم 
على ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فقال يا ر�ضول اهلل اإن بني العنرب منعوا ال�ضدقة فبعث اإليهم عيينة 
بن ح�ضن يف �ضبعني ومائة فوجد القوم خلوفًا فا�ضتاق ت�ضعة رجال واإحدى ع�ضرة امراأة و�ضبيانًا فبلغ ذلك 
بني العنرب فركب اإلى ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- وهم �ضبعون رجاًل منهم الأقرع بن حاب�ص ومنهم 
الأعور بن ب�ضامة العنربي وهو اأحدثهم �ضنًا, فلما قدموا املدينة به�ص اإليهم الن�ضاء وال�ضبيان فوثبوا على 
�ضَبى ن�ضاوؤنا ومل ننزع يدًا  حجر النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- وهو يف قائلته, ف�ضاحوا به: يا حممد عالم تمُ
من طاعتك فخرج اإليهم فقال: اجعلوا بيني وبينكم حكمًا فقالوا: يا ر�ضول اهلل الأعور بن ب�ضامة. فقال: 
بل »�ضيدكم ابن عمرو«. قالوا: يا ر�ضول اهلل الأعور بن ب�ضامة. فحكمه ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 
ال�ضعادة  ال�ضحابة لبن حجر- مطبعة  الإ�ضابة يف متييز  انظر  �ضطر.  يعتق  واأن  �ضطر  يفدي  اأن  فحكم 
– القاهرة - 8)13هـ - 55/1, واملو�ضوعة الفقيهة الكويتية وزارة الأوقاف وال�ضوؤون الإ�ضالمية - الكويت 

– الطبعة الأولى - 1414هـ - 35/11).
العقود  »التحكيم يف  كتاب  الإداريــة يف  املنازعات  التحكيم يف  بجواز  ال�ضتدلل من هذا احلديث  انظر   (9((

الإدارية والنظم املعا�ضرة مع درا�ضة تطبيقه للنظام ال�ضعودي« للكاتب �ص59).
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على دينهم اأي اأنه غري م�صلم, واختاروا االأعور بن ب�صامة وهو على دينهم)93), كما اأن 
التحكيم يف هذه الواقعة حكم بها فرد واحد هو االأعور بن ب�صامة وهو غري م�صلم يف 
منازعة اأطرافها م�صلم وغري م�صلم؛ فهذا دليل ن�صي �رشيح من �صّنة النبي -�صلى اهلل 
عليه و�صلم- على جواز وم�رشوعية اأن يكون املحكم غري م�صلم يف املنازعة التي تكون 

بني امل�صلم وغري امل�صلم.

الفرع الثالث: حكم �صرط الإ�صالم يف املحكم يف

املنازعات التحكيمية من اأقوال الفقهاء رحمهم اهلل

مل�صاألة  وتو�صيح  بيان  فيها  اهلل-  الفقهاء -رحمهم  ذكرها  وم�صائل  هناك عدة �صور 
حكم حتكيم غري امل�صلم. 

ال�شورة الأولى: 
ذكر بع�ص فقهاء املالكية �صورة على جواز اأن يكون الكافر حمكًما يف منازعة بني 
امل�صلم والكافر فقالوا: اإنه لو نزل العدو على حكم رجل ثم تبنّي بعد احلكم اأنه مل يكن 
م�صتجمًعا ل�رشوط احلكم، فاإن الإمام ينظر يف حكمه، فما كان �صوابًا اأم�صاه وما كان 

غري �صواب رده, وتولى احلكم بنف�صه فيما راآه م�صلحة)94).
وعبارة )مل يكن م�صتجمًعا ل�رشوط احلكم( عامة يدخل فيها �رشط الإ�صالم ك�رشط 

للمحكم, ومع ذلك اأجاز فقهاء املالكية حتكيمية. 
وهذه ال�صورة التي ذكرها فقهاء املالكية, تتعلق باأمر مهم بعموم امل�صلمني, ويتعلق 
اجلهاد  مبو�صوع  يتعلق  كما  املحا�رشين,  حقوق  به  ومرتبط  و�صلطتها,  الدولة  ب�صيادة 
بن  بن جنوب  �ضنان  بن  ف�ضلة  بن  ب�ضامة  بن  الأعــور  وهو  نا�ضب  اأنه:  لالأعور  ترجمة  الكبلي  )93) ذكر ه�ضام 
احلارث بن جهمة بن عدي بن جندب بن العنرب بن عمرو بن متيم ومل يذكر له �ضحبة واإمنا قال: كان 

�ضريفًا رئي�ضًا ومل ت�ضح عنه �ضحبته.
)94) �ضرح اخلر�ضي وحا�ضية العدوي عليه 3/)11 وال�ضرح الكبري للدردير )/185 والقوانني الفقهية - �ص174.
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من  اأهمية  اأكرث  الو�صع  بهذا  وهو  ال�صهولة,  من  لي�ص  مو�صوع خطري  واحلرب, وهو 
املنازعات االأخرى التجارية اأو العمالية اأو االإدارية, ومع ذلك فقد اأجاز فقهاء املالكية 

حتكيم الكافر ب�رشط موافقة الإمام على نتيجة التحكيم. 
ال�شورة الثانية: 

ذكر االإمام اخلر�صي اأن الكفار لو �رشطوا اأن يتولوا التحكيم بني م�صلم وكافر, فاإن 
�رشطهم ُيعدُّ �صحيًحا وجائًزا, اإال اأنه - رحمه اهلل- قيد ذلك باخلوف, فقال: »ويجب 
اأن يخلو عقدها من �رشط فا�صد واإل مل يجز، ك�رشط بقاء م�صلم اأ�صرًيا باأيديهم اأو بقاء 
قرية للم�صلمني خالية منهم, واأن يحكموا بني م�صلم وكافر, واأن ياأخذوا مّنا مااًل, اإال 

خلوف, فيجوز كل ما منع«)95).
واأرى اأن هذه ال�صورة التي ذكرها اخلر�صي بجواز حتكيم غري امل�صلم باعتبارها �صورة 
ا�صتثنائية با�صرتاطه اخلوف, فا�صرتطه وجود اخلوف دليل على اأنه يرى جواز التحكيم 
من غري امل�صلم, فلو كان يرى اأنه ال يجوز اأ�صاًل واأن حتكيمه ُيعدُّ باطاًل ملا قال باجلواز 
ولعّد حتكيمه باطاًل ال ميكن ت�صحيح حكمه بوجود اخلوف؛ وبذلك ميكن التوفيق مع 

االأدلة ال�صابقة التي ذكرتها �صابًقا مما ن�صتنج منه جواز حتكيم غري امل�صلم.

الفرع الرابع: الراأي يف �صرط الإ�صالم يف املحكم يف املنازعات التحكيمية

الراأي  اأبينّ  اأن  اأود  �صبق  فيما  املحكم  الإ�صالم يف  ا�صتعر�صت حكم �رشط  اأن  بعد 
حول هذه امل�صاألة.

مما �صبق من كتاب اهلل -عّز وجّل-, ومن �صّنة نبيه -�صلى اهلل عليه و�صلم-, ومن 
اأقوال الفقهاء حول �رشط الإ�صالم يف املحكم؛ فاإنه يت�صح جواز اأن يكون املحكم من 

)95) اخلر�ضي على منت خليل )/448 و449.
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غري امل�صلمي ب�رشط اأن تكون املنازعة بي م�صلم وغري م�صلم، اأما اإذا كانت املنازعة بي 
م�صلمني فال ي�صح التحكيم, حيث اإنه الواجب عليهما اإعمال ال�رشع االإ�صالمي �صواء 
باملحكمني اأو القانون املطبق؛ الأنَّ اختيار حمكمني من غري امل�صلمني للتحكيم بينهما اأو 
اختيار قانون غري ال�رشع االإ�صالمي يعد تنازل عن الواجب عليهما من حتكيم �رشع اهلل, 

ويجب عليهما التم�صك به فهو القانون الواجب التطبيق عليهما. 
اأ�صاأل اهلل التوفيق وال�صداد للجميع والعلم النافع والعمل ال�صالح واهلل اأعلم واأحكم 

و�صلى اهلل على نبينا حممد واآله و�صحبه و�صلم.




