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 ومخص بالمغة العسبية
 األضتاذ املػازك الدكتوز عبد اجمليد بَ حمىد الطبين

 التحكيـفقو تناكؿ فيو الباحث  ،ذىب الحنبمي(عنكانو: )فقو التحكيـ في المىذا بحث 
كييدؼ ىذا البحث لبياف حقيقة  ،رحمو اهلل في مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ القضائي

فصؿ كأثره في  ،أىمية التحكيـ الباحث بيفقد ك التحكيـ، كاألحكاـ الفقيية المتعمقة بو. 
 كما كأكرد األدلة عمى مشركعيتو،الخصكمات، كتخفيؼ العبء عمى القضاء الرسمي، 

 خالؼالفرؽ بيف القضاء كالتحكيـ، كذكر ك  ،حقيقة التحكيـ لغة كاصطالحان  فيوبيف 
كاآلثار المترتبة عمى  المحكَّـ،شركط ، ك و، كشركطالحنابمة فيما يجكز فيو التحكيـ

كختـ بحثو بأىـ النتائج ، عمى المنيج الكصفي االستقرائي سار الباحثقد ك  ،التحكيـ
  . كالتكصيات

  القضاء.،  فقه الحنابمة ،التحكيم الكممات المفتاحية:

FIQH OF ARBITRATION IN HANBALI SCHOOL 
Dr. Abdul Majeed Mohammad Al-Subaiel 

Summary 
This research is entitled (Jurisprudence (Fiqh) of Arbitration in Hanbali 

School). The researcher addressed the Judicial arbitration in the School of 

Imam Ahmed Ibn Hanbal (MARS). It aimed to identify the fact of arbitration 

in Hanbali School as well as its related juristic rulings. The researcher 

explained the importance of arbitration and its effect on settling disputes and 

reducing the burden on the formal judiciary, as well as he cited evidences on 

its legitimacy. Furthermore, the researcher clarified the fact of 

arbitration  lexically and contextually, as well as the difference between 

Judicial and arbitration and mentioned the dispute of Hanbali School 

concerning cases in which arbitration is permissible, its terms and 

conditions to be met by the arbitrator, and the effects of arbitration. The 

researcher used the Inductive descriptive approach. The research concluded 

with the most important results and recommendations.  

Keywords: Arbitration، Hanbali School، Judiciary 
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 املقدوة

كالصالة كالسالـ عمى  ،أحكـ الحاكميفالرحمف الرحيـ،  ،الحمد هلل رب العالميف
 كبعد: نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،خاتـ األنبياء كالمرسميف
األحكاـ، كتقطع بو تعرؼ بو نبيؿ، كعمؿ عظيـ  ،جميؿه  شريؼه  فإف القضاء عمـه 

عدكاف حابيا، كاألمانات إلى أىميا، كيكؼ بو صى أالخصكمات، كترد بو الحقكؽ إل
 لظالميف. االمعتديف، كظمـ 

 ،بمقتضاه بيف الناس قضاءالعدؿ، كالبالحؽ ك  اإلسالمية الشريعة جاءت كقد
في كتاب  فجاء األمر بو صريحان ، أال كىك التحكيـ ،صدهكشرعت ما يقاربو كيحقؽ مق

كجرل  مر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بو، كأقر عميو،كأ ،لمتحكيـ بيف الزكجيفتعالى اهلل 
في قضايا متعددة، كنزاعات  بعدىـ عميوجاء كمف  فعمؿ الصحابة مف الخمفاء الراشدي

 .مختمفة
 ، كحصرت الكالـ فيو عمى مذىبلذا أردت البحث في مكضكع التحكيـ

 لفتكل كالقضاء كالتعميـ في المممكة العربية السعكدية،ككنو المعتمد في ا ،الحنابمة
 .)فقو التحكيـ في المذىب الحنبمي( كجعمت عنكاف البحث:

 أسباب اختيار الموضوع:
 ،كحاجة المختصيف كالميتميف لمعرفة أحكامو، أىمية التحكيـ في الشريعة-ُ

 فيو.خصكصان في ىذا العصر الذم اشتدت الحاجة إليو 
بفقو الحنابمة في التحكيـ، مع أنو المذىب  لـ أجد دراسة مستقمة عنيت -ِ

الحاجة  ، فرأيتالمعتمد في القضاء كالتحكيـ في المممكة العربية السعكدية
  .؛ لينتفع بو أصحاب المذىب كغيرىـإلبراز فقييـ فيو داعية
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 مشكلة البحث:
كانت مسائؿ التحكيـ مف المسائؿ الميمة كالتي لـ يفرد الحنابمة الكالـ عمييا  لما

كانت الحاجة داعية لبحث فقيو عند الحنابمة في بحث  ،في كتاب أك باب مستقؿ
 مستقؿ.

 الدراسات السابقة:
نما كى  ،لـ أجد مف أفرد فقو التحكيـ عند الحنابمة ببحث مستقؿ تب عدد مف كا 

 .فراد الحنابمة بذلؾإعمكمان دكف كتبان في التحكيـ  العمماء كالباحثيف
 كمف ىذه الكتب:

عقد التحكيـ في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي، لمدكتكر قحطاف  -ُ
 الدكرم.

  عبد اهلل بف محمد آؿ خنيف. لدكتكرشيخ امل، التحكيـ في الشريعة اإلسالمية -ِ
 اإلسالمية، لمدكتكر قدرم محمد محمكد.التحكيـ في ضكء أحكاـ الشريعة  -ّ
كتب عامة، لـ تختص بكالـ يا مع أىمية ىذه الكتب كاستفادتي منيا إال أنك 
 بأدلتو كتفصيالتو. كلـ تكرد الخالؼ في المذىب الحنابمة،

 سار الباحث عمى المنيج الكصفي االستقرائي. منهج البحث:
ييدؼ ىذا البحث لبياف حقيقة التحكيـ في فقو الحنابمة،  أهداف البحث:

 .كاألحكاـ الفقيية المتعمقة بو
 جراءات البحث:إ

 ،سرت في ىذا البحث عمى عدد مف اإلجراءات البحثية األكاديمية المعركفة
 أىميا:

 عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا. -ُ
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ال مف غيرىما مع بياف  تخريج -ِ األحاديث مف الصحيحيف إف كجدت فييما، كا 
 الحكـ عمييا. 

، كبياف األكجو في المسائؿ الخالفية عند الحنابمةاألقكاؿ ك ك  حكاية الركايات -ّ
 .في المذىبمنيا المعتمد 

ال اجتيد  ،إيراد األدلة التي استدؿ بيا الحنابمة عمى المسائؿ إف كجدت -ْ كا 
بما يتكافؽ مع المذىب كأدلتو في ليا تعميؿ الاالستدالؿ أك الباحث في 

 ، كغير ذلؾ مما ىك معمـك عند أىؿ الشأف.نظائر تمؾ المسألة
النشر في قائمة  تكثيؽ النصكص كاألقكاؿ في اليامش، كذكر معمكمات -ٓ

 .المصادر كالمراجع
ثـ الخاتمة،  مباحث، كسبعةفي مقدمة،  جاء ىذا البحث خطة البحث:

 كالفيارس.
كأسباب  ،اشتممت عمى التعريؼ بعنكاف البحث كمكضكعوفقد  مقدمة:ال أما

، كاجراءاتو ،كمنيج البحث كحدكده ،كأىدافو ،كالدراسات السابقة فيو ،كمشكمتو ،اختياره
 .خطة البحثك 

 ، كفيو مطمباف: الفرؽ بينو كبيف القضاءحقيقة التحكيـ ك في  :مبحث األولال ثـ
 األكؿ: حقيقة التحكيـ. المطمب

 الفرؽ بيف التحكيـ كالقضاء.المطمب الثاني: 
 مشركعية التحكيـ. :المبحث الثاني

 أنكاع التحكيـ.: لثالمبحث الثا
 ما يجكز فيو التحكيـ. :رابعالمبحث ال
كَّـ. :خامسالمبحث ال  شركط الػميػحى
 شركط التحكيـ. :سادسالمبحث ال
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 اآلثار المرتبة عمى التحكيـ. :بعساالمبحث ال
ثـ فيرس المصادر ، نتائج البحث وتوصياتهمؿ عمى أىـ تكتش ،ثم الخاتمة

 .كالمراجع
بمة في ىذا كلقد سعى الباحث مف خالؿ ىذا البحث إلى إبراز فقو الحنا

كىك ، الناس اليـك عمى مستكل األفراد كالدكؿكثير مف حاجة الذم تمس لو  ،المكضكع
ؼ عمى يتخف فيوك  ،، كفصؿ الخصكماتفي الحكـ بيف الناس معتبرطريؽ شرعي 
 كيعرفكف ،مخصـك مف اختيار الحاكـ بينيـ ممف يرتضكنولف يكتمك ،القضاء الرسمي

كغير ذلؾ مف الفكائد التي تحمميـ عمى  في نزاعيـ تكيأممكف سرعة الب ،فقيو كعدالتو
 المجكء لمتحكيـ.

ماـ أحمد بف إلفي مذىب امسائمو التحكيـ ك كفي ىذا البحث تقريب ألحكاـ 
ليو مآب. ؿ، بحن  كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كا 
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 :املبحح األوه
 والفسق بيٍه وبني القضاءحقيقة التحليي 

  :هاملطمب األو
 حقيقة التحليي

ٍكـ: القضاء التحكيم لغة: يقاؿ: حكمت عميو كذا: إذا منعتو  ،كأصمو: المنع ،الحي
كـ عميو باألمر حكمان كحككمة. ،مف خالفو كىـ كقد حي اًكـ: منىفِّذ الحكـ كالحى ، (ُ)كالحى

ٍكـ بكزف قيٍفؿ: مصدر حكمت بينيـ بحكـ، ككذا: حكمت لو، كحكمت عميوك  ، (ِ)الحي
كى  فاحتكـ عميو في  ،إذا جعؿ إليو الحكـ فيو ،كحكَّمو في ماؿ تحكيمان  ،: الحاكــكالحى
كَّمت الرجؿ: فكضت الحكـ إليو .(ّ)كالمحاكمة: المخاصمة إلى الحاكـ، ذلؾ  .(ْ)كحى

 التحكيم اصطالحًا:
لـ أجد في كتب الحنابمة التي كقفت عمييا مف كتب المتكف كالشركح كالحكاشي 

كمف  ،لكف قد يفيـ مف كالـ بعضيـ ما يصمح جعمو تعريفان لمتحكيـ ،تعريفان لمتحكيـ
 ذلؾ:

كَّما "إف  رحمو اهلل: قكؿ شمس الديف ابف مفمح -ُ نفذ  ،بينيما مف يصمح لوحى
 .(ٓ)كىك كحاكـ اإلماـ" ،حكمو

كَّـ "إف  رحمو اهلل: قكؿ مرعي الكرمي -ِ شخصان صالحان  ،اثناف فأكثر بينيماحى
 .(ٔ)نفذ حكمو في كؿ ما ينفذ فيو حكـ مف كالَّه إماـ أك نائبو" ،لمقضاء

                                                            

 .ُُْٓص: ، القامكس المحيطٔٓص: نظر: المصباح المنيري( ُ)
 .ََْص :نظر: المطمعي( ِ)
 .ُُْٓص :، القامكس المحيطُِْص :نظر: مختار الصحاحي( ّ)
 .ٔٓص :، المصباح المنيرِٖٓص :نظر: مقاييس المغةي( ْ)
 .ِٔ/َُ :، المبدعٖٗ/ٔ، الكافي: ِٗ/ُْنظر: المغني: يك  ،َْْ/ٔ :الفركع (ٓ)
 .ِّْ/ِٖ :نصاؼ، اإلُْْ/ّنظر: غاية المنتيى: ي( ٔ)
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أف يطمب   ىذا: يمكف أف يقاؿ: إف تعريؼ التحكيـ عند الحنابمة ىك: كعمى
كحكـ  نافذبحكـ  الفصؿ بينيما ؛يصمح لمقضاء ،متنازعاف مف رجؿو يرتضيانو

 .(ُ)القاضي
المعتمد في المذىب، كسيأتي تفصيؿ القكؿ فيما تعريؼ التحكيـ عمى كفؽ فيذا 
الراجح في تعريؼ  أف -كالعمـ عند اهلل–لمباحث  كيظير إف شاء اهلل. فيو جرل الخالؼ

 نافذ بحكـ الفصؿ بينيما ؛يرتضيانو أف يطمب متنازعاف مف مكمؼ التحكيـ أف يقاؿ:
الحكـ الشرعي بياف كالقاضي في المحكَّـ  كيفيـ مف ىذا التعريؼ أف .كحكـ القاضي

بؿ  ،الصفات المشترطةكقطع الخصكمة، كاإللزاـ كالنفاذ لمحكـ، لكنو ليس كالقاضي في 
بفقو المسألة المتنازع  ان ، مرضي العدالة، عالمان مسمم كمفان،ميكفي في المحكـ أف يككف 

 الرابع.في المبحث يأتي إف شاء اهلل تفصيؿ ذلؾ سك  ،فيو
 : ٌياملطمب الجا

 :الفسق بني التحليي والقضاء
 ، بؿكما تبيف ذلؾ في التعريؼ يشبو القضاء مف أكجو عديدةشؾ أف التحكيـ  ال

بيف الحكـ الشرعي في أمر فكالىما يي أنو كعمؿ القاضي، المحكَّـ  األصؿ في عمؿ إف
، ككالىما ككالىما يمـز بو عمى تفصيؿ يأتي بيانو إف شاء اهللالنزاع الذم يفصؿ فيو، 

ر قيـ العدؿ، كيظيككالىما يفصؿ الخصكمة، كيتشترط فيو شركط عشرة عمى المذىب، 
فركؽ ميمة يختمؼ بيا عمؿ أحدىما عف  يماو مع ذلؾ بينالحؽ الذم يعتقده، لكن

 في األمكر التالية: تعداد ىذه الفركؽيمكف ك ، كليذا االختالؼ آثار كأحكاـ، اآلخر
كىك الذم يجعؿ لو كالية القضاء، بخالؼ  ،أف القاضي يختاره اإلماـ: أولً 

لذا فرضاىما شرط لصحة  فميس بصاحب كالية، التحكيـ فإف اختياره مف المحكميف،
 التحكيـ.

                                                            

 .ِٖص، التحكيـ، ابف خنيف: َِصنظر: التحكيـ، قدرم حمكد: ي( ُ)
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أف الحؽ في التحكيـ لمخصميف فإذا رضيا بإسقاط بعض الشركط في ثانيًا: 
 .فيصح اسقاطيا إذا لـ يكف في ذلؾ ما يخالؼ الشرع بخالؼ القاضيالمحكَّـ 

عمى اإلماـ؛ إلقامة العدؿ بينيـ،  أف نصب القضاة لمناس فرض الـزثالثًا: 
 بخالؼ التحكيـ.

أف القاضي لو كالية أعـ مف التحكيـ فيك ينظر في كؿ الخصكمات التي رابعًا: 
، بخالؼ  فميس لو النظر إال في المحكَّـ تحت كاليتو، كحكمو يتعدل لغير الخصـك

 كاليتو.عمى تحكيمو فييا، دكف غيرىـ مف الناس لعدـ  متنازعافخصكمة تراضى ال
أف القاضي متفؽ عمى نفاذ حكمو في كؿ أمر تحت كاليتو، كعمى أنو خامسًا: 

 ففيو خالؼ. المحكَّـ يممؾ تنفيذ ما حكـ بو؛ ألنو نائب عف اإلماـ، بخالؼ 
أف التحكيـ يشبو الككالة مف كجو، كقد يعطى حكميا في بعض أنكاع سادسًا: 

 ي الكالية ما ال يشترط في الككالة.فاشترط ف ،التحكيـ، بخالؼ القضاء فإنو كالية
المحكَّـ أف القاضي إذا قيد اإلماـ كاليتو ببمد اختص نظره فييا، بخالؼ سابعًا: 
 .فال يختص ببمد
كالمجانيف، كأما  فصبياأف القاضي ينظر في حقكؽ المكمفيف كغيرىـ كالثامنًا: 

حقكؽ غيرىـ إال بإذف فميس لو النظر إال في حقكؽ المكمفيف، كال ينظر في المحكَّـ 
 .(ُ)القاضي

أف يككف اختياره مف الخصميف لكنو المحكَّـ عمى أف األصؿ في كيحسف التنبيو 
تنظيميان كقد يضع كلي األمر ، بعد مكافقة الخصميفاختيار القاضي مف  يككف أحيانان 

 .كضبط مسائمو، كيتعيف العمؿ بيا مادامت مكافقة لمشرع لترتيب أمر التحكيـ
  

                                                            

، ُّٓص: التحكيـ في ضكء أحكاـ الشريعة، ّٔص: ، التحكيـ، ابف خنيفِّْ/ِٖ :نظر: اإلنصاؼي( ُ)
، ٔص :، الرقابة القضائية عمى التحكيـ، المحيميدْٗٔ/َُ: حاشية الركض المربع، الغصف كالمشيقح
 .ْٓص: ، القضاء كنظامو، الحميضيِٖص: عقد التحكيـ في الفقو اإلسالمي، الدكرم
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 :املبحح الجاٌي
 وػسوعية التحليي

كقد  ،ال خالؼ عند الحنابمة في مشركعية التحكيـ متى استكفى الشركط الكاجبة
 ىي: ،استدلكا عمى المشركعية بأدلة كثيرة

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  قكلو تعالى: : الدليل األول

ک    ک  گ           گ  گ    گ  کڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک
(ُ) . 

، كفي ىذا مر إليي ببعث الحكميف عند خكؼ الشقاؽ بيف الزكجيفأففي اآلية 
ڍ  " قاؿ الشيخ ابف سعدم رحمو اهلل: لترغيب فيو.عمى مشركعية التحكيـ، كا ةدالل

أم: رجميف مكمفيف مسمميف عدليف عاقميف يعرفاف ما  ،ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
بيف الزكجيف، كيعرفاف الجمع كالتفريؽ. كىذا مستفاد مف لفظ "الحكـ" ألنو ال يصمح 

 .(ِ)"ما إال مف اتصؼ بتمؾ الصفاتكى حى 
يبعث عند كجكد الشقاؽ كالعداكة بيف  قاضيالكقد نص الحنابمة عمى أف 

اآلية صريحة في ف .(ّ)لمفصؿ بيف الزكجيف ؛عدليفميف حريف مسمميف كى حى الزكجيف 
، كسبب المحكَّـعمؿ ألىـ أحكامو، فقد بينت األمر بالتحكيـ بيف الزكجيف، كفييا بياف 

 .كصفتوالتحكيـ، كعدد المحكميف، 
ۉ  ې  ې    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅقكًلو تعالى: : الدليل الثاني

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

                                                            

 .ّٓ ، اآلية( سكرة النساءُ)
 .ْٖص: كالـ المناف ( تيسير الكريـ الرحمف في تفسيرِ)
 . ِّٓ/ٓ: ، شرح الزركشيْٕٕ/ُِ: ( الشرح الكبيرّ)
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حت  خت  مت  ىت    جتحب  خب  مب  ىب  يب  جبحئ  مئ  ىئ   يئ  جئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

يت
(ُ).  

يرد  كىذا في الصيد الذم لـفي جزاء الصيد، ففي اآلية األمر بتحكيـ اثنيف 
كالحكماف يىٍحكيماف فيو بأٍشبىو األشياء بو ًمف  . كأقكاؿ الصحابة ،في السنةبياف جزائو 

سكل  يفالمحكَّمفي اآلية شركط  ذكرلـ يي ك  .يمةف حيث الًخٍمقىة، ال مف حيث القم النَّعىـ،
كىـشرط مف ليس قد نص الحنابمة عمى أنو ككنيما مف ذكم العدؿ، ك  أف يككف  ىنا الحى

 ؛، لكف تعتبر الخبرةكلـ يشترطو الصحابة ؛ ألف ذلؾ زيادة لـ يرد ذكرىا في اآلية،فىًقيينا
 فيشرط بما يحكـ بو  ، كألف الخبرةإال مف لو خبرةألنو ال يتمكف مف الحكـ بالمثؿ 

ٌكاـسائر   .(ِ)الحي
ٍدًرم أبي عف: الدليل الثالث ٍكـً سىٍعًد   سىًعيدو اٍلخي مىى حي ٍيظىةى عى ؿى أىٍىؿي قيرى : نىزى قىاؿى

، فىأىٍرسىؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍسًجًد،  ٍبًف ميعىاذو ، فىمىمَّا دىنىا قىًريبنا ًمفى اٍلمى مىى ًحمىارو ، فىأىتىاهي عى ًإلىى سىٍعدو
اًر:  قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍيًركيـٍ »أىٍك « قيكميكا ًإلىى سىيًِّدكيـٍ »ًلٍْلىٍنصى : «خى ليكا »، ثيَـّ قىاؿى ًء نىزى ًإفَّ ىىؤيالى

ٍكًمؾى  مىى حي : تىٍقتيؿي ميقىاًتمىتىييـٍ «عى : فىقىاؿى النًَّبيُّ  ،، قىاؿى ، قىاؿى يَّتىييـٍ تىٍسًبي ذيرِّ ٍكـً : »كى ٍيتى ًبحي قىضى
: «اهللً  ٍكـً اٍلمىًمؾً »، كىريبَّمىا قىاؿى ٍيتى ًبحي  .(ّ)مسمـالبخارم ك ركاه  .«قىضى

في الجياد إذا حاصر  مشركعية التحكيـبيذا الحديث عمى  الحنابمةكقد استدؿ 
ف اإلماـ أ منيا:في األحكاـ المستنبطة مف ىذه اآلية، مسائؿ ، كذكركا المسممكف العدك

كاشترط عمال بالحديث،  ؛جازو النزكؿ عمى حكـ حاكـ فسألو أىم حصر حصنان إذا 
                                                            

 .ٓٗ ، اآلية( سكرة المائدةُ)
 . ُٔ/ٗ: ( الشرح الكبيرِ)
، كركاه (ُُِْ)رقـ بمف األحزاب،  ركاه البخارم في صحيحو، كتاب المغازم، باب مرجع النبي  (ّ)

كىاًز ًإٍنزىاًؿ أىٍىًؿ اٍلًحٍصًف  ٍف نىقىضى اٍلعىٍيدى، كىجى كىاًز ًقتىاًؿ مى مسمـ في صحيحو، كتاب الجياد كالسير، باب جى
 ، ٍكـً اًكـو عىٍدؿو أىٍىؿو ًلٍمحي ٍكـً حى مىى حي  .(ُٖٕٔ)رقـ بعى
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، ، عدالن ، بالغان ، عاقالن ، ذكران ، حران أف يككف مسممان  :سبعة أكصاؼـ كى الحنابمة في الحى 
كقد "، األخرلفي جميع األحكاـ  كال يشترط أف يككف مجتيدان فيما يحكـ فيو،  مجتيدان 

ف عينكا رجبجميع األحكاـ حكـ سعد بف معاذ كلـ يثبت أنو كاف عالمان  يصمح  الن ... كا 
كأجاز  فرضيو اإلماـ جاز؛ ألف بني قريظة عينكا سعد بف معاذ فرضيو النبي 

 .(ُ)حكمو"
فىدى ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل : الدليل الرابع ٍف أىًبيًو أنَّوي لىمَّا كى ٍيحو ًبف ىىاًنئو عى مىعى  عىٍف شيرى
اهي رىسيكؿي اهلًل  قىٍكًمًو سىًمعىييـٍ ييكىنُّكنىوي  ، فىدىعى كىـً لىٍيًو  ًبأىًبي اٍلحى ـي كىاً  كى : )ًإفَّ اهللى ىيكى اٍلحى فىقىاؿى

) كىـً ـى تيكىنَّى أىبىا اٍلحى ـي، فىًم ٍك ،  ،اٍلحي كىٍمتي بىٍينىييـٍ : ًإفَّ قىٍكًمي ًإذىا اٍختىمىفيكا ًفي شىٍيءو أىتىٍكًني فىحى فىقىاؿى
: ًلي قىاؿى رىسيكؿي اهلًل ًكالى اٍلفىًريقىٍيًف. فى  فىرىًضيى  لىد؟( قىاؿى : )مىا أىٍحسىفى ىىذىا، فىمىا لىؾى ًمفى اٍلكى

: ؟( قيٍمتي ـٍ : )فىمىٍف أىٍكبىريىي ٍبدي اهلًل. قىاؿى ميٍسًمـه، كىعى ، كى ٍيحه ( شيرى ٍيحو : )فىأىٍنتى أىبيك شيرى . قىاؿى ٍيحه  ،شيرى
 .(ِ)ركاه أبكداكد

عمى  ذلؾل بؿ كاستحسانو  ،تحكيموعمى  ألبي شريح فدؿ إقرار النبي 
أمر، كيؤخذ مف إقرار النبي يحكمكنو في كؿ كانكا كظاىر الحديث أف قكمو  مشركعيتو.

 فإنو كىك المذىب عند الحنابمة، ،لذلؾ أف التحكيـ جائز في كؿ أمر  صؿ ستفلـ ي
كلـ يقيده بحكـ دكف حكـ، أك ينكر عميو، بؿ استحسف األمر دكف تقييد بحكـ أك  األمر،

نزؿ منزلة يكالقاعدة: أف ترؾ االستفصاؿ في مقاـ االحتماؿ  نكع مف الخصكمات،
 .(ّ)في المقاؿ العمـك

                                                            

 . ُُِ/َُ :( الشرح الكبيرُ)
(، كالنسائي في سننو، ْٓٓٗ( ركاه أبك داكد في سننو، كتاب األدب، باب في تغيير االسـ القبيح، برقـ: )ِ)

(، كالبخارم في األدب المفرد، َِْٓكتاب آداب القضاة، باب إذا حكمكا رجال فقضى بينيـ، برقـ: )
 (.َْٓرقـ: )(، كابف حباف في صحيحو، كتاب البر كاإلحساف، باب افشاء السالـ، بُُٖرقـ: )

 . ِْٓ/ّٗ :نظر: ذخيرة العقبىي (ّ)
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في حديث عبداهلل بف جراد قاؿ: قاؿ  ركل أبكبكر عبدالعزيز: الدليل الخامس
ؽِّ فىعىمىيًِّو مىٍف : )رسكؿ اهلل  ا ًبالحى ـٍ يىقيٍؿ بىٍينىييمى اهي، فىمى ا ًإليًو، كىاٍرتىضى اكىمى ـى بىيفى ًاٍثنىيًف تىحى كى حى
قاؿ ابف ، المحكَّـى لزـك حكـ فيذا الحديث دليؿ عمى المشركعية، كعم .(ُ)لىٍعنيةي اهلًل(

 .(ِ)قدامة: "كلكال أف حكمو يمزميما لما لحقو ىذا الذـ"
اإلجماع: فقد حكى غير كاحد إجماع الصحابة عمى جكاز الدليل السادس: 

ساـك عمر الشعبي قاؿ: ، كمف األخبار الكاردة عف الصحابة في ذلؾ: حديث (ّ)التحكيـ
ذ فرسؾ، فقاؿ الرجؿ: ال،  بفرس، فركبو ليشكره، فعطب، فقاؿ لمرجؿ:  بف الخطاب خي

فقاؿ: اجعؿ بيني كبينؾ حكمان، قاؿ الرجؿ: شيريح، فتحاكما إليو، فقاؿ شيريح: يا أمير 
ذ ما ابتعت أك ريٌد كما أخذت، قاؿ عمر: كىؿ القضاء إال ىكذا!  ًسٍر إلى المؤمنيف، خي

نو ألكؿ يـك عرفو فيو أفَّ "أبي ميميكة  ابفعف ك  .(ْ)الكيكفة فبعثو إلييا قاضيان عمييا، كا 
ناقمو بأرض لو بالكيكفة، فمما تبيانا  ،عيثماف ابتاع مف طمحة بف عبيد اهلل أرضان بالمدينة

                                                            

(: "ىذا الحديث ال يصمح االحتجاج بو، ِّّْ) برقـ: ّٔ/ٓ :( قاؿ ابف عبد اليادم في تنقيح التحقيؽُ)
ألنو مف نسخة ابف جراد، كىي نسخة باطمة، كقد ذكر المؤلؼ ابف الجكزم فيما تقدـ أنيا نسخة باطمة"، 

: "ىذا حديث غريب"، كقاؿ األلباني في سمسمة األحاديث ْْٓ/ٗ :المنيركقاؿ ابف الممقف في البدر 
 (.ْٓٗٓالضعيفة، رقـ: )

 .َِٓ/ْ: ، الممتع في شرح المقنعِٗ/ُْ: ( المغنيِ)
 .ٔٔ/ٕ :، البناية في شرح اليدايةِٗ/ُِ :( شرح النككم عمى مسمـّ)
(، كركاه البييقي في معرفة السنف كاآلثار، كتاب البيكع، باب ِّْٖٕبرقـ: ) ِْ/ُْ :( كنز العماؿْ)

(، َُّٕٔ(، كالسيكطي في جامع األحاديث، برقـ: )ََُُٖالمقبكض عمى بيع شيرط فيو، رقـ: )
( بمفظ مقارب، كابف ُْٕٗٗكعبدالرزاؽ في مصنفو، كتاب البيكع، باب الرجؿ يشترم الشيء، برقـ: )

 :(، كابف سعد في الطبقاتََّٔٔفي ميصنفو، كتاب األكائؿ، باب أكؿ ما فعؿ، رقـ: )أبي شيبة 
(: "رجالو ثقات، رجاؿ الشيخيف إال أف الشعبي َِٕٔبرقـ ) ُِّ/ٖ :، كقاؿ األلباني في اإلركاءٔ/ُٗ

 لـ ييدرؾ عمر".
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إنما النظر لي، إنما ابتعتي مغيبان، ندـ عثماف، ثـ قاؿ: بعتؾ ما لـ أره، فقاؿ طمحة: 
عـ، فقضى ما ابتعت، فجعال بينيما حكمان، فحكـ بينيما جبير بف مط كأما أنت فقد رأيتى 

 .(ُ)عمى عثماف أفَّ البيع جائز، كأفَّ النظر لطمحة أىٍف ابتاع مغيبان"
عند  ـيدالة عمى مشركعية التحك فيذه األدلة كاألخبار المركية عف الصحابة 

 . ، كعميو عمميـالصحابة
  

                                                            

؛ قاؿ ِٖٔ/ٓ :لغائبة( ركاه البييقي في السنف الكبرل، كتاب البيكع، باب مف قاؿ يجكز بيع العيف اُ)
بير فمـ أقؼ عميو"ُِٔٔبرقـ ) ِّٗ/ٖ :األلباني في اإلركاء كقاؿ صاحب  ،(: "كأما التحاكـ إلى جي

 التكميؿ: "إسناده ليف، كتحسينو قريب".
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 :لحجااملبحح ال
 أٌواع التحليي

يشمؿ الدعكل مف أكؿ الذم الكمي  التحكيـ يراد بو غالبان إذا أطمؽ التحكيـ ف
يتعمؽ ببعض الدعكل، لذا  يان ئجز  كيراد بو تحكيمان  أحيانان لكنو يطمؽ  ،أمرىا إلى آخره

 إلى قسميف: بالنظر إلى شمكلويمكف تقسيـ التحكيـ 
 األول: التحكيم الكلي:

مف حيف سماع الدعكل إلى  كيقصد بو التحكيـ الذم يشمؿ القضية كميا،
فيدخؿ في ذلؾ سماع الدعكل، كجكاب الخصـ، كالنظر في  كتنفيذه،صدكر الحكـ 

 البينات كغير ذلؾ، ثـ إصدار الحكـ.
، كىك المراد بيذا غالبان  كىذا القسـ ىك المراد في إطالقات الفقياء كعباراتيـ

 البحث، كىك إطالؽ متفؽ عميو. 
 :قكليف مشيكريفتكصيؼ ىذا النكع مف التحكيـ )الكمي( عمى  في مؼكاختي 
 ماالمحكَّـ قضاء، كحكـ الحاكـ فيو كحكـ القاضي، كيشترط في كالأنو ل: األو 

 طالقاتيـ.إ. كىذا ىك الغالب في (ُ)يشترط في القاضي، كىك المذىب
شؾ أف المقصكد األعظـ مف التحكيـ ىك المقصكد األعظـ مف القضاء، أال  كال

قامة العدؿ، كرد كىك  ، كىما يشتركاف الظمـتبييف الحكـ الشرعي، كقطع الخصكمة، كا 
 في ذلؾ.

كنحكه مما بالحكـ بينيما أك الصمح ، كلمككيؿ أف يتصرؼ ككالةو أنالثاني: 
 .يدخؿ في الككالة

                                                            

 .ِٕ/َُ :، المبدعَْْ/ٔ( الفركع: ُ)



 

 811 

5 

بالنظر في الخصكمة، كدفع الحؽ المحكَّـ قد ككال  خصميفككجو ذلؾ أف ال
 لمستحقو، فأشبيت الككالة. 

عند الحنابمة، كىك جعؿ التحكيـ  لـ أجده صريحان  كذكر بعض الفقياء قكال ثالثان 
كال شؾ أف التحكيـ يمكف أف يككف كذلؾ، لكف ىذا القكؿ يمكف رده لمقكؿ  ،صمحان 

إذا رضيا بذلؾ، كالصمح ال  المتخاصميف اإلصالح بيف والثاني، فإف الككيؿ مف عمم
 ذكرقد ك  رد ىذا القكؿ لمقكؿ الثاني. -كالعمـ عند اهلل-يتـ إال بتككيميما، فكاف الظاىر 

كىذا التحكيـ يشبو " :فقاؿ معنى الصمح في التحكيـ يف رحمو اهللالعالمة ابف عثيم
  .(ُ)المصالحة مف بعض الكجكه"

كيؿ الخصميف في اشتراط تك  خالفان كقد ذكر الحنابمة في التحكيـ بيف الزكجيف 
 أف يفعال ما يريانو مفأف لمحكميف ىب بعضيـ إلى كذ ،فعدكا ذلؾ ككالةلمحكميف، 

، ، فصار حكميما كالقاضيأك خمع، كما فعال مف ذلؾ لـز الزكجيف أك تفريؽ، ،جمع
 .كلـ يذكركا قكال ثالثان 

: "إذا ظير مف المرأة النشكز أك أماراتو، فإف خرجا مف رحمو اهلل قاؿ الزركشي
ذلؾ إلى العداكة، كخشي عمييما أف يخرجيما ذلؾ إلى العصياف، بعث الحاكـ حكميف، 

مصمحة في الصمح أك التفريؽ بينيما فعال، كلـز الزكجيف فعميما، لقكؿ اهلل إف رأيا ال
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    سبحانو: 

ڑ  ڑ  ک
(ِ). 

فعنو: ما يدؿ عمى أنيما ككيالف لمزكجيف،  :كاختمؼ عف أحمد رىًحمىوي المَّوي فييما
ال يرسالف إال برضاىما كتككيميما، فإف امتنعا مف التككيؿ لـ يجبرا، ىذا ىك المشيكر 

                                                            

 .ِْٖ/ُٓ :( الشرح الممتعُ)
 .ّٓ ، اآلية( سكرة النساءِ)
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عند األصحاب... كىما رشيداف، فمـ يجز لغيرىما التصرؼ عمييما إال بككالة منيما، 
 كما في غير ذلؾ.

ف مف جمع أك تفريؽ، بعكض كعنو: ما يدؿ عمى أنيما حكماف، يفعالف ما يريا
أك غيره، مف غير رضى الزكجيف، كىك ظاىر اآلية الكريمة، لتسميتيما حكميف، 

 .(ُ)كعدـ اشتراط رضى الزكجيف" ،ڈ         ژ  ژ كمخاطبتيما بقكلو: 
إف قمنا: ىما ككيالف فال يفعالف "كبيف ابف قدامة رحمو اهلل ثمرة الخالؼ فقاؿ: 

كتأذف المرأة لككيميا في  ،حتى يأذف الرجؿ لككيمو فيما يراه مف طالؽ أك صمح شيئان 
ف قمنا: إنيما حكماف، ، كالصمح عمى ما يراه، فإف امتنعا مف التككيؿ لـ يجبرا الخمع كا 

 .(ِ)رضياه أك أبياه"ذلؾ عمييما فإنيما يمضياف ما يريانو مف طالؽ كخمع فينفذ 
 كجعؿ عمؿ الثاني كعمؿ القاضي.، الككيؿفجعؿ عمؿ األكؿ عمؿ 

كذكر أكجيا إلى أف الراجح أنيما حكميف ال ككيميف،  كذىب ابف القيـ رحمو اهلل
كالعجب كؿ العجب ممف يقكؿ ىما ككيالف ال حاكماف، كاهلل " :فقاؿعديدة لمترجيح 

تعالى قد نصبيما حكميف، كجعؿ نصبيما إلى غير الزكجيف، كلك كانا ككيميف، لقاؿ: 
فمك كانا ككيميف لـ يختصا بأف  :كأيضان ، كلتبعث ككيال مف أىميا ،فميبعث ككيال مف أىمو

ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ـ إلييما فقاؿ: كى فإنو جعؿ الحى  :أيضان ك ، يككنا مف األىؿ

فإف الككيؿ ال  :كأيضان ، إنما يتصرفاف بإرادة مككمييما ،كالككيالف ال إرادة ليما ،ک
، كال في العرؼ العاـ كال الخاص ،لغة القرآف، كال في لساف الشارع ما فيكى يسمى حى 

 .(ّ)"كليس لمككيؿ شيء مف ذلؾ ،فالحكـ مف لو كالية الحكـ كاإللزاـ :كأيضان 
، كىك ظاىر قكل في الحجة كالبرىافرحمو اهلل ذكره ابف القيـ  شؾ أف ما كال

 .القرآف
                                                            

 .ْٕٗ/ُِ :، اإلنصاؼِْٔ/َُ :نظر: المغنييك  ،ِّٓ/ٓ :قي( شرح الزركشي عمى الخر ُ)
 .ِْٖ/ُِ :نظر: الشرح الكبيريك  ،ِٔٔ/َُ :( المغنيِ)
 . ّٖٔ/ّٓ: نظر: مجمكع الفتاكليك  ،ُٖٗ/ٓ :نظر بقية أكجو الترجيح في: زاد المعادي( ّ)
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كالقاضي ىك أظير المحكَّـ اعتبار أف  -كالعمـ عند اهلل-كالذم يظير لي 
عادة يقصد لفصؿ الخصكمة، المحكَّـ فإف  ،عمكمان  كىك األصؿ في التحكيـاألقكاؿ، 

أف كال يمنع ىذا مف  كالقاضي، فيكالمحكَّـ إذا طمب الخصماف ذلؾ مف كبياف الحؽ، ف
ضى عميو كربما تضمف الصمح إذا تراالككالة،  يدخؿ فييا معنىبعض أنكاع التحكيـ 

 . (ُ) عمـأكاهلل  ،ىـبحسب مقصكد الخصـك
 الثاني: التحكيم الجزئي: 

في جزئية مف أجزاء القضية دكف الحكـ فييا، كذلؾ المحكَّـ كيقصد بو نظر 
، فتحكيمو كتحكيـ أىؿ الخبرة في قيمة متمؼ أك تقدير الغبف أك الغرر كنحك ذلؾ

 .يحكـ بو الـز معتبر صحيح، كما
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  كيمكف أف يستدؿ ليذا النكع بقكلو تعالى: 

ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ
(ِ) .  

نو يخبر ىك في الحقيقة كالشاىد ال كالقاضي؛ ألفي ىذا النكع المحكَّـ كالخبير 
 ط فيو ماتر ، كليس لو الحكـ فيو، فينبغي أف يشعف ما يعرفو بمقتضى خبرتو كعممو

يسقط فيو، ك يشترط في القاضي، كعمى ىذا يصح تحكيـ المرأة  الشاىد ال ماترط في يش
 .گ  گ  ڳ  ڳ شرط العدالة إذا رضي الخصـك بذلؾ؛ لقكلو تعالى:

في الصمح إذا جعؿ  يمكف أف يعد "ككيالن  ىذا النكع )الجزئي(في المحكَّـ كما أف 
مثؿ إذا جعمو الخصماف بينيما لتقدير عيب أك قيمة  يككف خبيران الخصماف ذلؾ لو، كما 

 .(ّ)"كنحكىما، كيككف قراره في ىذا الشأف مف قبيؿ شيادة الخبرة
  

                                                            

ذىب بعض الحنفية إلى أف التحكيـ يشبو القضاء مف كجو، كيشبو الككالة مف كجو آخر، ألف الحكـ  ( كقدُ)
نظر: أحكاـ يبمنزلة الككيؿ لمخصميف، فإذا حكـ بينيما كفصؿ في الخصكمة فيك بمنزلة القاضي، 

 .َِص: ، التحكيـ، ابف خنيفُُٗ/ِ :فآالقر 
 .ٓٗ ، اآلية( سكرة المائدةِ)
 .ُّٓص :ابف خنيف( التحكيـ، ّ)
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 :سابعاملبحح ال
 وا جيوش فيه التحليي

جد في أكلـ  ،اتفؽ الحنابمة عمى جكاز التحكيـ كمشركعيتو لما تقدـ مف أدلة
كما ال  ،اختمفكا فيما يجكز فيو التحكيـ لكنيـ ،(ُ)المذىب خالفان في أصؿ المشركعية

 كليـ في المسألة أقكاؿ: ،يجكز
فيشمؿ  ،اإلماـ أك نائبو هفي كؿ ما ينفذ فيو حكـ مف كال المحكَّـ ينفذ حكـ -ُ

كالمعاف كغيرىا حتى  ،كالنكاح ،كالحدكد ،كالقصاص ،ذلؾ: الحكـ في الماؿ
، اإلماـ أحمدكىك ظاىر كالـ ، مع كجكد قاض قياسان عمى قاضي اإلماـ

؛ لعمـك األحاديث الدالة عمى مشركعية (ِ)"كىك المذىب" قاؿ المرداكم:
 .(ّ)التحكيـ

في األمكاؿ خاصة، فال ينفذ في قكد، كال حد قذؼ، كال لعاف، كال حكمو ينفذ  -ِ
، ألف (ْ)ركاية عف اإلماـ أحمدقكؿ القاضي، كحكاه بعضيـ نكاح، كىك 

 .(ٓ)عميو ، فيجب االقتصارالماؿ أسيؿ مف غيره

                                                            

، المحرر: َٗ/ٔ :نظر: الكافييك  ،ُْْ/ّ :، غاية المنتيىَْٖ/ْ :، اإلقناعٖٕٓ/ِ :( منتيى اإلراداتُ)
 . َْْ/ٔ :، الفركعَِّص

 -رحمو اهلل–، قاؿ: "فظاىر كالـ أحمد ُُٕصنظر: اليداية ألبي الخطاب: يك  ،ِّْ/ِٖ :( اإلنصاؼِ)
 .ُِٕٓ/ْ :)اثراء المتكف( :نظر: الركض المربعيأنو ينفذ حكمو" يعني في كؿ ما سبؽ. ك 

 .ِٕ/َُ :، المبدعَِٓ/ْ :( الممتع في شرح المقنعّ)
 .َْْ/ٔ :؛ الفركعَِّ: صنظر: المحرريك  ،ِّٓ/ِٖ :نصاؼ( اإلْ)
: ّٗ/ُْ :كقاؿ ابف قدامة أيضان المغني ،ُِٓ/ْ :، الممتعَٗ/ٔ :نظر: الكافيي. ك ِٖ/َُ :( المبدعٓ)

ٌكماه ًفي جميع األحكاـ، إال أربعة أشياء: النكاح، كالمعاف، كالقذؼ،  "قاؿ القاضي: كينفذ حكـ مٍف حى
مىى غيرىا، فاختص اإًلماـ بالنظر فييا، كنائبو يقـك مقامو".  القصاص؛ ألف ليذه األحكاـ مزية عى
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الكزير ابف ىبيرة اإلجماع عمى أف التحكيـ ال يصح في نقؿ بعضيـ عف ك 
ـ أجد كلـ أجد قكلو ىذا في اإلفصاح، كل .(ُ)النكاح كالمعاف كالقصاص كالحدكد كالقذؼ

 خالؼالكحكاية اإلجماع إف صحت عنو غريبة، ألف  في كتب المذىب، مف حكاه عنو
 .كغيره أحمداإلماـ  في المسألة مشيكر في مذىب

كتصرفو ضركرة في تركة ميت في كؿ األحكاـ عدا الفركج حكمو في ينفذ  -ّ
 . (ِ)غير فرج

 ابف مفمحذكره قكال  رحمو اهلل ينقؿ بعض الحنابمة عف شيخ اإلسالـ ابف تيميةك 
ككذا قاؿ ، (ّ)ال إماـ" اختار شيخنا نفكذ حكمو بعد حكـ حاكـ: "ك فقاؿرحمو اهلل 

كلـ  ،(ْ)رحمو اهلل نفكذ حكمو بعد حكـ حاكـ ال إماـ": "كاختار الشيخ تقي الديف المرداكم
فظ آخر بمالعبارة  بف خنيفمعالي الشيخ عبداهلل  أكردك ذه العبارة، يتبيف لي مراده مف ى

لكف ال : "القكؿ الرابع: يجكز التحكيـ في كؿ شيء عف الفركع كاإلنصاؼ، فقاؿ نقالن 
، كىذا قكؿ ابف تيمية مف الحنابمة، كلـ أقؼ عمى ما اإلماـ ينفذ إال بعد حكـ حاكـ

 بما يستقيـ بو المعنى. كلعؿ الشيخ رأم أف المفظ مصحؼ فعدلو، (ٓ)استدؿ بو"

                                                            

فصاح، كحكاية اإلجماع إف صحت كلـ أجد قكلو ىذا في اإل .ُِٓ/ٕ :( حاشية الركض المربع، ابف قاسـُ)
 عنو غريبة، ألف خالؼ اإلماـ أحمد مشيكر، بؿ ىك المذىب.    

. كالظاىر أف ِّٕ/ِٖ :نصاؼ، اإلِٕ/َُ :نظر: المبدعيكنسبو البف عقيؿ. ك  ،َْْ/ٔ :( الفركعِ)
 مرادىـ أنو ينفذ في كؿ شيء إال النكاح.

طبعة عالـ الكتب،  ْْْ/ٔ :عات الكتاب: الفركع( بيذا النص كردت العبارة في ثالث طبعات مف طبّ)
 -تحقيؽ سعد الخراشي )رسالة دكتكراه ،َُٗ/ِ :عبداهلل التركي، الفركع تحقيؽ: د. ،َُّ/ُُ :الفركع

 جامعة أـ القرل(.
تحقيؽ: د.عبداهلل  ،ِّٕ/ِٖ :( بيذا النص كردت العبارة في طبعتيف مف طبعات الكتاب: اإلنصاؼْ)

 تحقيؽ: محمد حامد الفقي. ،ُٖٗ/ُُ :التركي، اإلنصاؼ
 .ّٓص :( التحكيـٓ)
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ابف لكف  مجمكع الفتاكل،ال في في االختيارات ك ىذا شيخ اإلسالـ  كلـ أجد قكؿ
 قاؿ" فقاؿ: يفاحتمالاستشكؿ ىذا المفظ أيضان، كذكر  عمى الفركع قندس في حاشيتو

نفكذ حكمو لعدـ  :فمعمو ماـ(إنفكذ حكمو بعد حكـ حاكـ ال كاختار شيخنا : )المصنؼ
، كقد تقدـ أنو لـ يذكر ىذا في حاكـ، لكف المكجكد في النسخ كما في األصؿ

 ، فيك كاضح.لعدـ حاكـ نفكذ حكمو :االختيارات، فإف كاف المفظ
ف كاف ما في األصؿ  أنو ال ينفذ إال بعد حكـ صحيحان فالمعنى الظاىر منو: كا 

ال يمـز  ،فيو ، كيككف ذلؾ مف باب ما إذا كاف نفس الحكـ مختمفان حاكـ يحكـ بأنو نافذ
 ، كاليميف عمى ماالشاىدببو حاكـ، كالحكـ عمى الغائب، كالحكـ تنفيذه إال أف يحكـ 

المفظ حصؿ فيو تغيير، كاهلل األكؿ أكلى، كأف كالظاىر أف ذكره صاحب المحرر. 
 .(ُ)أعمـ"

: أف األكؿ أظير، كالمعنى كجيو، كأف المعنىكيظير لي أف قكؿ ابف قندس 
لمعنى الثاني فالظاىر أف كأما ا .كاله اإلماـفي البمد حاكـ ينفذ إذا لـ يكف  المحكـحكـ 
ىذيف الجـز بنسبة كيبعد لكف يصعب ابف خنيف، المفظ الذم أكرده الشيخ  كافؽي معناه

  .لشيخ اإلسالـأك أحدىما المعنييف 
في مفتيان  اأنو إف حكَّـ أحدىما خصمو، أك حكَّم إلى كذىب شيخ اإلسالـ أيضان 

مسألة اجتيادية جاز، كذكر ابف مفمح ما يؤيده مف كالـ اإلماـ أحمد كىك قكؿ أبي 
فقاؿ: اهلل )يعني: اإلماـ أحمد(  األذاف فتحاكمنا إلى أبي عبد يطالب: نازعني ابف عم

 .(ِ)اقترعا
كتقدـ أف المذىب ىك القكؿ األكؿ فينفذ حكمو في كؿ ما ينفذ فيو حكـ مف كاله 

ألف النصكص الشرعية قد  -كالعمـ عند اهلل- عند الباحثالراجح ، كىك اإلماـ أك نائبو
                                                            

 تحقيؽ: د. عبد اهلل التركي.           ،َُّ/ُُ :( حاشية ابف قندس عمى الفركعُ)
 .ِّٕ/ِٖ :، اإلنصاؼَْْ/ٔ :( الفركعِ)
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كما في حديث أبي  بنكع مف األحكاـ، في مشركعية التحكيـ دكف تخصيصكردت 
في الجياد عند حصار الخالؼ بيف الزكجيف، ك  فيكقد شرع التحكيـ شريح المتقدـ، 

كلـ يرد في  ،قضايا الماؿ كما في كقائع الصحابة رضي اهلل عنيـ كفيالعدك، 
 .القضايا كالنزاعات مفخاص  نكعالتحكيـ في النصكص نيي عف 

أمر االحتياط في بعض األحكاـ فينبغي أف يككف تقدير ذلؾ كمراعاتو عائد  كأما
، كربما كاف االحتياط بالترؾ تارة، كبالفعؿ تارة أخرل كدرء المفسدة، لتحقيؽ المصمحة،

ماـ ينبغي رده لإل ؾذل تقديرك  كاألحكاؿ. فإف ىذا مما يختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف
نكع فمو أف يعيف  كتصرفو عمى الرعية منكط بالمصمحة، فإنو صاحب الكالية العامة،

ـ كى الحى القضايا التي يجرم فييا التحكيـ، كيرد غيرىا لحكـ القاضي، كلو أف يقصر 
 آخر.ـ آخر عمى نكع كى المعيف عمى نكع مف القضايا دكف غيرىا، كأف يقصر عمؿ حى 

ـ مف باب كى الحى  الذم اختاره اإلماـ فجكازه في حؽكىذا األمر سائغ في القاضي 
فتنة كالقصاص منو أك تخشى ضرر يمنع الناس مف التحكيـ فيما فيو أف  ماـإللك أكلى، 
 .( ُ) كاهلل أعمـكنحكه، 

  

                                                            

 :نظر: التحكيـ، ابف خنيفي( ذىب عدد مف العمماء كالباحثيف المعاصريف إلى قصر التحكيـ في األمكاؿ، ُ)
 .ُٕٖ/ٖ :، الفقو الميسر، الطيارُِص



 

 811 

5 
 

 :اوظاملبحح اخل
 غسوط امُلَحل َّي

كاشتراط كَّـ أف يككف صالحان لمقضاء، لمحنص الحنابمة عمى أنو يشترط في ا
يشترط فيو ما يشترط في القاضي مف شركط، كقد نص يعني أنو صالحيتو لمقضاء 

، أكصميا كثير منيـ أك الصفات لشركطعدد مف االحنابمة عمى أنو يشترط في القاضي 
: " أف يككف بالغنا، عاقالن، ذكرنا، حرنا، مسممنا، عدالن، سميعنا، بصيرنا، ىي، ك (ُ)إلى عشرة

متكممنا، مجتيدنا"
كحكى المرداكم الخالؼ  .(ّ)ككنو كاتبان ذكر بعضيـ خالفا في شرط ك  (ِ)

 .(ْ)عمى خالؼ في بعضيا اشتراطيا :في أكثر ىذه الشركط، كالمذىب
 مف كجييف: الكالـ عمى ىذه الشركطسأتناكؿ ك 

 بعض ىذه الشركط المتعمقة بصفات القاضي. الخالؼ الكارد في: األول
 القاضي. كمزكميا فيالمحكَّـ الخالؼ في لزـك ىذه الشركط في الثاني: 

 كدكنؾ تفصيؿ ذلؾ:
 الخالف الوارد في بعض هذه الشروط المتعلقة بصفات القاضي:أول: 

مف ك العشر المتقدمة في القاضي، بعض الصفات اشتراط اختمؼ الحنابمة في 
 تمؾ الصفات التي كرد فييا الخالؼ:

، كعميو معظـ األصحاب، في القاضيأف االجتياد شرط  المذىبف الجتهاد:-1
كقاؿ بعضيـ: يكفي أف يككف مجتيدنا في مذىب إمامو لمضركرة، كقاؿ ابف ىبيرة كغيره: 

، ، كبيف أف اشتراط ذلؾ مع تعذره في العصكر المتأخرة ىك كالتناقضيصح مف مقمد
                                                            

 .َّٓص :، الكجيزَّٓ/ّ :، المستكعبَِّص :، المحررُُٕص :( اليدايةُ)
 .ّٔٗ/ْ :، اإلقناعِٕٗ/ِٖ :، اإلنصاؼَِّص: ( الكجيزِ)
 )مع الشرح الكبير، كاالنصاؼ(. ِٕٗ/ِٖ :( المقنعّ)
 .ِٕٗ/ِٖ :( اإلنصاؼْ)
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"، ال ينفذ حؽ، كال يكاتب بو، كال تقاـ بينة "تعطيؿ لْلحكاـ، كسد لباب الحكـ، كأف كفيو
حككماتيـ "كأف  قضاؤىـ صحيح، مف غير المجتيديف في عصره القضاة كبيف أف

قاؿ المرداكم بعد أف ساؽ كالـ ابف ىبيرة:  .(ُ)صحيحة نافذة، ككاليتيـ جائزة شرعا"
ال تعطمت أحكاـ الناس"  .(ِ)"كعميو العمؿ مدة طكيمة، كا 

، تبعيض كالية القضاءإلى أنو يجكز  رحمو اهلل ابف تيمية كذىب شيخ اإلسالـ
منصب االجتياد ينقسـ، حتى لك كاله في المكاريث، لـ يجب أف يعرؼ إال الفرائض ف "فإ

ف كاله عقد األنكحة كفسخيا لـ يجب أف يعرؼ إال  كالكصايا كما يتعمؽ بذلؾ، كا 
  . (ّ)ذلؾ"

 .(ْ)المذىب اشتراط البمكغ، كعميو جماىير األصحابالبلوغ: -2
جماىير األصحاب؛ كقيؿ: ال تشترط المذىب اشتراط الحرية، كعميو الحرية: -3

 .(ٓ)الحرية، فيصح أف يككف عبدان، كىك قكؿ ابف عقيؿ كأبي الخطاب
إف فيسِّؽ  :كعميو أكثر األصحاب. كقيؿ ،المذىب اشتراط العدالةالعدالة:  -4

يشترط ابف تيمية عف شرط العدالة في الشاىد أنو شيخ اإلسالـ  كقاؿ، (ٔ)بشبية فكجياف
گ  گ  ڳ   :، كاستدؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالىفي شيادتو يشترط أف يككف مرضيان 

ڳ
فيككف  ،كالعدؿ في كؿ زماف كمكاف كفي كؿ طائفة بحسبيا: "أيضان  قاؿك  (ٕ)

                                                            

 .ِِٖ/ْ :( اإلفصاح عف معاني الصحاحُ)
 .َِّ/ِٖ :نظر الخالؼ كأدلتو في الشرح الكبيري، ك َِّ/ِٖ :( اإلنصاؼِ)
 .ْٖٓص :( األخبار العمميةّ)
 .ِٖٗ/ِٖ :الشرح الكبير :نظريك  ،ِٖٗ/ِٖ :( اإلنصاؼْ)
 .ِٖٗ/ِٖ؛ اإلنصاؼ، ِٗٗ/ِٖ( الشرح الكبير، ٓ)
 .ََّ/ِٖ( اإلنصاؼ، ٔ)
 .ِِٖ ، اآلية( سكرة البقرةٕ)
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ف كاف لك كاف في غيرىـ لكاف عدلو عمى  الشييد في كؿ قـك مف كاف ذا عدؿ فييـ، كا 
كنبأ الفاسؽ ليس بمردكد   ينبغي أف يفرؽ بيف حاؿ الضركرة كعدميا...فكجو آخر... 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   بؿ ىك مكجب لمتبيف كالتثبت، كما قاؿ تعالى: 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
، كالظاىر أف ىذا القكؿ في الشاىد يقاؿ مثمو في القاضي .(ِ)"(ُ)

 كاهلل أعمـ.
المذىب اشتراطيما، كعميو جماىير األصحاب. كقيؿ: السمع والبصر:  -6، 5

كما  ،أف يصح مطمقان إلى أنو يتكجو شيخ اإلسالـ ابف تيمية  كذىب  .(ّ)ال يشترطاف
  .(ْ)يجكز أف يقضي عمى غائب باسمو كنسبو

، كىك المذىب بال ريب، فال يشترط في القاضي أف يككف ذكران الذكورة:  -7
قاؿ: لقد نفعني اهلل بكممة أياـ الجمؿ،   أبي بكرة لحديثيصح تكلية المرأة لمقضاء، 

، (ٓ)«لف يفمح قـك كلكا أمرىـ امرأة»ممككا ابنة كسرل قاؿ:  أف فارسان  لما بمغ النبي 
كال أحد مف خمفائو كال مف بعده  كألنيا ال تصمح لإلمامة العظمى، كلـ يكؿ النبي 

 .(ٔ)امرأة قضاء كال كالية بمد

                                                            

 .ٔ ية، اآل( سكرة الحجراتُ)
. كقاؿ عف شيادة الكفار: "لك قيؿ: تقبؿ شيادتيـ مع أيمانيـ في كؿ ُٕٓ-ُٔٓص :( األخبار العمميةِ)

 .َِٓص :شيء عدـ فيو المسممكف، لكاف لو كجو، كتككف شيادتيـ بدال مطمقا". األخبار العممية
 .ََّ/ِٖ :؛ اإلنصاؼِٗٗ/ِٖنظر: الشرح الكبير، ي( ّ)
 .ْٖٔص :( األخبار العمميةْ)
 .(َٕٗٗ)رقـ ب( ركاه البخارم في صحيحو، كتاب الفتف، باب الفتنة التي تمكج كمكج البحر، ٓ)
 .ِٖٗ/ِٖ :( الشرح الكبيرٔ)
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 .(ُ)، كالمذىب: ال يشترط ذلؾعمى كجييف األصحاب فيو اختمؼ :لكتابةا -8
البمكغ،  ىي: االجتياد، ثماف صفاتاشتراط كبيذا يتبيف أف الحنابمة اختمفكا في 

في اشتراط: اإلسالـ،  كلـ أجد خالفان  ، الكتابة.الذككرة البصر، الحرية، العدالة، السمع،
 .كالعقؿ

ألنيما شرطا  كالبمكغ، كالعمـ عند اهلل: أنو يشترط في القاضي: العقؿ،والراجح 
 يحؿ التحاكـ ألف غير المسمـ ال كاإلسالـ، ،التكميؼ، كغير المكمؼ ليس أىال لمتحكيـ

 ،كلك مقمدان  كالمقصكد عممو بأحكاـ الشريعة، ،كالعمـ بالشرع كلك لـ يكف مجتيدان  ،إليو
الذم  ،، كىك الحكـ بالعدؿالقضاءلئال يحكـ بجيؿ، كمخالفة الشرع، فيفكت مقصكد 

تشترط فيو ك ، كدفع الحؽ ألصحابو ؼ الظمـ،ككيحصؿ بو  جاءت بو شريعة اإلسالـ،
 .العدالة بالنسبة ألىؿ زمانو كبمده

ككجكده و بغيره، ناالستعاضة عسكل ذلؾ مف الشركط فيك نقص يمكف  كما 
رؤية ال يخؿ كالفعدـ الكتابة تجكز الكالية كالحكـ مع فقده لمحاجة، ، لكف أكمؿ كأكلى
عض األقضية اليـك بؿ في ب ،ةاإلشارة المفيمالكتابة ك تقـك مقامو عدـ الكالـ بالحكـ، ك 

ال تأثير ليا في معرفة الحكـ كالحرية  يكتفى بالمكتكب عف المرافعة كالمشافية،
 كاإلصابة.
ما نقؿ عف الصحابة مف تكفر ىذه الشركط فيي صفات كماؿ إف الظاىر أف ك 

ف لـ تتكفر كدعت الحاجة لمف فيو نقص منيا مماال يؤثر في ك ، تكفرت فيك أكلى ا 
 قطع، ك مف إقامة العدؿ ىكتفكت لممصمحة العظم ،فاشتراطو تعطيؿ لمقضاءالحكـ 

 ، كاهلل أعمـ.الخصكمات

                                                            

)مع الشرح الكبير، كاالنصاؼ(، كحكى المرداكم الخالؼ في أكثر ىذه الشركط،  ِٕٗ/ِٖ :( المقنعُ)
 كالمذىب اشتراطيا.
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كنقؿ صاحب اإلنصاؼ كغيره قكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية في اعتبار الشركط 
تناقمو الحنابمة بعده، كال يسع الناس غيره، كىك قكلو رحمو  كالصفات في القاضي قكالن 

اهلل عف شركط القاضي: "ىذه الشركط تعتبر حسب اإلمكاف، كتجب تكلية األمثؿ 
فاألمثؿ. كقاؿ: عمى ىذا يدؿ كالـ اإلماـ أحمد رحمو اهلل كغيره، فيكلى لمعدـ: أنفع 

 .(ُ)لتقميد"الفاسقيف، كأقميـ شران، كأعدؿ المقمديف، كأعرفيما با
 كلزومها في القاضي.المحكَّم  الخالف في لزوم هذه الشروط في الثاني: 

الصفات العشرة المشترطة في القاضي يشترط مثميا في أف نص الحنابمة عمى 
نص الحنابمة في بعض مسائؿ التحكيـ  كقد. ، لكف مف الحنابمة مف فرؽ بينيماالمحكَّـ

 عمى إسقاط بعض ىذه الصفات العشر، كمف تمؾ المسائؿ:
إذا نزؿ أىؿ الحصف المحاصر عمى حكـ حاكـ جاز، في الجهاد:  -1

أف يككف  مسممان، حران، بالغان، عاقالن، ذكران، عدالن، مف أىؿ  المحكَّـكاشترطكا في 
يككف مجتيدان في جميع األحكاـ التي ال تعمؽ ليا  االجتياد في الجياد، كال يحتاج اف

، فقد حكـ بالحؽ،  كلـ يثبت أنو بالجياد، كاستدلكا عمى ذلؾ بحكـ سعد بف معاذ 
كاف عالمان بجميع األحكاـ. كنصكا عمى أنو ال يشترط أف يككف مبصران، ألف عدمو ال 

 .  (ِ)يضر في ىذا األمر؛ إذ المقصكد رأيو، كمعرفة المصمحة
اشترط الحنابمة في الحكميف أف يككنا عاقميف في التحكيم بين الزوجين:  -2

ف قمنا إنو المحكَّـبالغيف مسمميف عدليف، فيذه مف شركط العدالة، كالعدالة شرط في  ، كا 
 التحكيـ كيككنا ذكريف؛ ألف؛ ككيؿ، فالعدالة شرط فيو أيضان إذا كاف متعمقنا بنظر الحاكـ

                                                            

؛ ّٖٗ/ْ :؛ اإلقناعِْْ/ٔ :الفركع ،ّٖٖ/ِٖ :: مجمكع الفتاكلنظر أيضان ي، ك َّٓ/ِٖ :( اإلنصاؼُ)
 . ُِْٕ/ْ :الركض المربع

 .  ُُُ/َُ :، اإلنصاؼُُِ/َُ :( الشرح الكبيرِ)
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، كيعتبر أف يككنا عالميف بالجمع كالتفريؽ؛ ألنُّيما يتصرفاف في يفتقر إلى الرأم كالنظر
 .   (ُ)ذلؾ، فيعتبر عمميما لو

، كشىرط ككنو فقييان، كنص بعضيـ المحكَّـكحككا خالفان في شرط الحرية في 
في شرط الذككرة، قاؿ الزركشي: كقد  عمى أنو ال يشترط االجتياد فييما، كحككا خالفان 

 .  (ِ)يقاؿ بجكاز ككنيا أنثى عمى الركاية الثانية
 ؛نص الحنابمة أنو يشترط في الحكميف العدالة، كالخبرةفي جزاء الصيد:  -3

ألنو ال يتمكف مف الحكـ بالمثؿ إال مف لو خبرة، كألنيا شرط في سائر الحكاـ، كلـ 
العدالة، كالخبرة، بؿ نصكا عمى أنو ال يشترط فييما أف يذكركا في ىذا الباب سكل شرط 

 . (ّ)يككنا فقيييف، ألف ذلؾ زيادة عمى أمر اهلل تعالى بو
تقدـ ذكر في أمكر،  ـكى ف القاضي كالحى كقد نص بعض الحنابمة عمى التفريؽ بي

 :عف قكؿ صاحب المحرر شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل قكؿ كمف ذلؾ:عدد منيا، 
: "إنما اشترطت ىذه الصفات فيمف شيخ اإلسالـ، قاؿ يشترط في القاضي عشر صفات
أحدىما حكَّـ ، بؿ ذىب إلى أف المتخاصميف لك (ْ)يكلى ال فيمف يحكمو الخصماف"

 .(ٓ)، كما تقدـخصمو، أك حكما مفتيان في مسألة اجتيادية جاز
إنما المحكَّـ " :المحكَّـك كقاؿ العالمة ابف عثيميف في بياف الفرؽ بيف القاضي 

يحكـ في قضية معينة لخصـ معيف، ليست كاليتو عامة حتى نقكؿ: البد فيو مف تكافر 
الشركط السابقة، أما القاضي المنصكب مف قبؿ كلي األمر فحكمو عاـ، يتحاكـ الناس 
إليو، سكاء حكمكه أـ لـ يحكمكه، فكيؼ نشترط الشركط العشرة!... ألنو غاية ما فيو 

                                                            

 .ِٓٔ/َُ :( المغنيُ)
 .ْٕٗ/ُِ :( اإلنصاؼِ)
 .ُٔ/ٗ :( الشرح الكبيرّ)
 .َْٗ/ْ :، اإلقناعْٖٔص: ( األخبار العمميةْ)
 .ِْٖ/ُٓ ،، الشرح الممتعَْٗ/ْنظر: اإلقناع، ي. ك ِّٕ/ِٖ :( اإلنصاؼٓ)
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كىذا التحكيـ يشبو : "كقاؿ أيضا. (ُ)بينيما أك كالمصمح بينيما" ما رضياه مصمحان أني
 .(ِ)المصالحة مف بعض الكجكه"

مع ذكرىا في المحكَّـ ط في ك شر فأنت ترل أف الحنابمة قد ألغكا بعض ال
بيف مسائؿ كميا  يــ بيف القاضي كالمحكـ، بؿ كتفريقيكىذا ظاىر في تفريقالقاضي، 
 كما تقدـ. مف التحكيـ

 الترجيح:
بدرجة أقؿ مف صفات المحكَّـ صفات تقدـ: أنو ينبغي النظر إلى  ما خالصة

خصميف عمى جانب الكالية، ألف الحؽ خالص ليما، بخالؼ غمب جانب الكيالقاضي، 
 واألكفأ مف الناس، فإف في الي أف يختارالقاضي فإنو صاحب كالية يتعيف عمى اإلماـ 

في تحقيؽ العدؿ، لو  حؽ لإلماـ ليختار مف يككف عكنان لمخمؽ، كىـ يتفاكتكف، كفيو  قان ح
 .إقامتو، مأمكر بكبذؿ الحؽ، كفيو حؽ اهلل تعالى، كاإلماـ مؤتمف عميو

ىي محؿ خالؼ في المشترطة في القاضي أكثر تمؾ الصفات كقد تقدـ أف 
 ىك أكلى.كيـ كذلؾ، بؿ فينبغي أف يككف الخالؼ في التحالمذىب، 

شرط البصر، كىك  ،لعدـ الدليؿ يمكف إسقاطياكمف األمثمة عمى الشركط التي 
مف فالمحكَّـ  ،عمى إسقاطو في القاضي العربية السعكدية شرط جرل العمؿ في المممكة
 .كشرط الحرية )لك قدر كجكد عبيد(، كشرط االجتيادباب أكلى، ككذا شرط الكتابة، 

: المحكَّـأنيا تسقط في  رحمو اهلل ابف عثيميفكمف الشركط التي يرل شيخنا 
جكاز تكلي المرأة لمتحكيـ إذا رضي بذلؾ  شرط الذككرة، فقد ذىب رحمو اهلل إلى

لك فرض أف امرأة عندىا عمـ كأمانة كثقة كمعرفة، فتحاكـ إلييا رجالف "الخصماف، قاؿ: 
عامة حتى نقكؿ البد فحكمت بينيما فال بأس، كال مانع؛ ألف ىذه الكالية ليست كالية 

                                                            

 .ِٖٓ/ُٓ :( الشرح الممتعُ)
 .ِْٖ/ُٓ :( الشرح الممتعِ)
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ـ بينيما ىذه كى إنما ىك رجالف أك خصماف اتفقا عمى أف يككف الحى  ،فيو مف الذككرية
ذكره الشيخ رحمو اهلل  كما .(ُ)المرأة، كىذا التحكيـ يشبو المصالحة مف بعض الكجكه"

ذا كجدت كما تقدـ كجيو، كىك ركاية عف اإلماـ أحمد في التحكيـ بيف الزكجيف ، كا 
سقاط شرط الذككرة كغيره إلكف ال ينبغي ، جكازه -كالعمـ عند اهلل-فالظاىر الحاجة لو 

عمى ما المرأة  كينبغي أف يقتصر تحكيـككجكد المصمحة الراجحة، ة، إال عند الحاج
 مان كى ككما يصح لممرأة أف تككف مفتية فيصح أف تككف حى  دكف غيره،  تقبؿ فيو شيادتيا

: "ما أفمح حديثيصح لفال  بخالؼ القضاء، ؛كالية التحكيـ ميسف، ال قاضيان  بيف الناس
 قـك كلكا أمرىـ امرأة".

ىي: التكميؼ، كاإلسالـ، المحكَّـ الراجح عند الباحث أف الصفات المشترطة في ك 
كالعمـ باألحكاـ الشرعية المتعمقة بالدعكل، كلك لـ يكف مجتيدان، كالعدالة بالنسبة ألىؿ 

كما سكل ذلؾ فيي صفات كماؿ، إف تكفرت فيك  ،الحاجةزمانو كبمده، كالذككرة إال عند 
ال فالتحكيـ صحيح أكلى  كاهلل أعمـ. كا 

  

                                                            

في: التحكيـ في ضكء أحكاـ المحكَّـ نظر الخالؼ في ىذا الشرط في يك  ،ِْٖ/ُٓ :( الشرح الممتعُ)
 .َُّ، صُِّص :، القضاء كنظامو، الحميضئُِ، عقد التحكيـ، الدكرم، صُِِص :الشريعة
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 :عطاداملبحح ال
 غسوط التحليي

مف كالـ الحنابمة أف الشركط الكاجب تكفرىا في عقد التحكيـ ليككف  يفيـ
 : أربعة ىي صحيحان 

صالحان لمقضاء، كقد تقدـ الكالـ عمى ىذا المحكَّـ أف يككف الشرط األول: 
كَّـ.رابعفي المبحث الكالخالؼ فيو الشرط   : شركط الميحى

كليس مما يختص بو  ،أف يككف في أمر يصح فيو التحكيـالشرط الثاني: 
 ينفذ حكـ :المذىب أف، كقد تقدـ ذكر الخالؼ في المسألة، ك كاٌله اإلماـ لذما يالقاض

في كؿ ما ينفذ فيو حكـ مف كاله اإلماـ أك نائبو، فيشمؿ ذلؾ: الحكـ في الماؿ، المحكَّـ 
 .(ُ)كالنكاح، كالمعاف كغيره ،كالقصاص، كالحدكد

التحكيـ مف الخصميف، فميس ألحد أف يمزميما أف يككف طمب الشرط الثالث: 
 .(ِ)، كقد نص الحنابمة عمى ذلؾبالتحكيـ ألفَّ الحؽ ليما
بينيما، ألف اختيار التحكيـ بالمحكَّـ أف يرضى الخصماف الشرط الرابع: 

قاؿ ابف قدامة رحمو اهلل:  حؽ ليما، ال يكرىاف عميو، كال يتـ إال برضاىما.المحكَّـ ك 
ذا تحاكـ  رجالف إلى رجؿ حكماه بينيما كرضياه، ككاف ممف يصمح لمقضاء فحكـ "كا 

 .(ّ)"بينيما جاز ذلؾ
قاؿ ابف ، بينيما شيد عمى الحكميف بأنيما يرتضيانو حكمان كـ أف يي حى كينبغي لم
، فحكـ بينيما كاف حكموبرجالف رجال ليحكـ بينيما كارتضيا حكَّـ أبي مكسى: "لك 

                                                            

 .ِٔ/َُ، المبدع َْْ/ٔنظر: الفركع ي، ك َّٖ/ٔ( كشاؼ القناع، ُ)
 .َّٖ/ٔ :، كشاؼ القناعِٔ/َُ :، المبدعَِّص :نظر: المحرري، ك ُٗٔص :( اليدايةِ)
 .ِٗ/ُْ :( المغنيّ)
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بينيما قبؿ  كينبغي لو أف يشيد عمييما بالرضا بحكمو ليما. كالزمان عمييما،  حكمو جائزان 
 .(ُ)، فال يقبؿ قكلو عميو إال ببينة"كَّموحى الحكـ، لكيال يجحد المحكـك عميو منيما أنو 

؛ ألف الحؽ ليما فيك جائزالمحكَّـ عف تحكيمو قبؿ أف يشرع فإف رجع أحدىما 
 .(ِ)إال برضاىماكال يمزميما التحكيـ 

الرجكع قبؿ شركعو في الحكـ؛ ألنو ال يمـز عند الحنابمة أف "لكؿ منيما  مقرركال
و، كلو أف ككمو في فيما كرجكع المككؿ قبؿ تصرؼ ككيمو ،حكمو إال برضا الخصميف

 .(ّ)"، ككتابتو ككتاب مف كاله اإلماـعمى نفسو بحكمو، كيمـز الحاكـ قبكلو يشيد
  

                                                            

 :، الفكائد المنتخبات في شرح أخصر المختصراتِٕ/َُ :نظر: المبدعيك  ،َْٓص :( اإلرشادُ)
ّ/َُّٕ. 

 .ِٕ/َُ :( المبدعِ)
 .َُّٕ/ّ :، الفكائد المنتخبات في شرح أخصر المختصراتِٕ/َُ :( المبدعّ)
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 :بعطااملبحح ال
 التحليي بعد متاوهاآلثاز املرتتبة عمى 

 : املطمب األوه
 حلي امُلَحلَّي تٍفير

 ،إذا تكفرت شركط التحكيـ المذككرة سابقان، كأصدر المحكَّـ حكمو في القضية
ال يجكز ك يرفع الخالؼ،  ىكك  ،اإلماـ اكـحكـ كحي حكمو يككف نافذان الزمان أف  األصؿف

، كيتعيف تنفيذه الخصميف ألحد الخصميف رده، كال إبطالو بؿ يككف حكمو نافذان عمى
 .(ُ)كالعمؿ بو

كالتحذير  بعمـك األدلة الدالة عمى مشركعية التحكيـ، الحنابمة عمى ذلؾ كاستدؿ
لكال أف حكمو يمزميما لما لحقو ىذا "قالكا: ك  كذـ فاعؿ ذلؾ، ،الكارد في رد حكمو

 .كقد تقدـ ذكر األدلة في مشركعية التحكيـ ،(ِ)"الذـ
ألف تنفيذه مما  تنفيذه،لممحكَّـ ليس  مف األحكاـ ماكنص الحنابمة عمى أف 

المرداكم: "فعمى المذىب يمـز مف يكتب إليو بحكمو القبكؿ قاؿ  اكـ اإلماـ،يختص بو ح
كتنفيذه، كحاكـ اإلماـ، كليس لو حبس في عقكبة، كال استيفاء قكد، كال ضرب دية 

قالو في الرعايتيف. كزاد في الصغرل: كليس لو أف الخطأ عمى عاقمة مف رضي بحكمو، 
حكمو ال يتعداىما إلى غيرىما لعدـ ال ينفذ حكمو عمى غير الخصميف، ألف ك  .(ّ)ييًحدَّ"

ألف  ؛فال يصح كحكمو بكجكب دية الخطأ عمى عاقمة أحد الخصميفكاليتو، كذلؾ 
 .(ْ)، فال ينفذ حكمو عميياالعاقمة لـ تطمب حكمو

                                                            

 .ِٔ/َُ :، المبدعَْْ/ٔ :نظر: الفركعي، ك َّٖ/ٔ( كشاؼ القناع، ُ)
 .َّٗ/ٔ، كشاؼ القناع، ِٗ/ُْ :( المغنيِ)
 .ِّٕ/ِٖ :نصاؼاإل (ّ)
 .ُْٕص: ( انظر أمثمة أخرل في: التحكيـ، ابف خنيفْ)
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حكمو فإنو يتكلى إذا أصدر المحكَّـ أف  رحمو اهلل ابف عثيميفيرل الشيخ ك 
المحكَّـ "نفس  :فيما إذا حكـ بإقامة حد القذؼ، قاؿ رحمو اهلل تنفيذه؛ ألنو كحاكـ اإلماـ

، إنما ال يمكف أف يقيمو ك في بيت القاذؼأبتنفيذه سكاء كاف في بيت المقذكؼ، يقـك 
 .( ُ)"؛ ألف ىذا يحصؿ فيو تالعب كفكضىعمنان 

ميمتو تنتيي عند الحكـ ـ ليس لو التنفيذ، كأف كى ابف خنيف أف "الحى  كيرل الشيخ
مف ـ، كألف التنفيذ كى إلى قكة كىيبة ال يستطيعيا الحى في القضية، ألف التنفيذ يحتاج 

مختص، كلما قد إليو مف ذم كالية الكاليات التي ال يقـك اإلنساف ليا إال بإسنادىا 
  .(ِ)لمتنفيذ مدافعة مف المحكـك عميو كمضادة"المحكَّـ يترتب عمى مباشرة 

، كأحكط أكلىفي عمـك القضايا التنفيذ عمى صاحب الكالية  قصر لظاىر أفاك 
ف ك ليكبنفسو إال إف أذف لو الحاكـ، ذلؾ المحكَّـ كأصكف لمحقكؽ، كال ينبغي أف يباشر 

 كاهلل أعمـ.خصميف، لو سمطاف عمى ال
 : املطمب الجاٌي

 ٌقض حلي احمل لَّيعدً 
كَّـ فإنو ال يحؿ ألحد نقضو إال فيما ينقض فيو حكـ  إذا صدر الحكـ مف المحى
الحاكـ، كىك ما خالؼ النص مف الكتاب أك السنة، أك خالؼ اإلجماع كنحكه، كذلؾ 

كَّـ صحيح الـز فمـ يجز فسخو مف الحاكـ كال مف غيره ، كيككف حكمو (ّ)ألفَّ حكـ المحى
كلك أراد أحد . (ْ)لـز كقاضي اإلماـيحؿ نقضو؛ ألف مف جاز حكمو  فال ،لمخالؼ رافعان 

الخصميف أك كمييما نقض الحكـ لـ يقبؿ منيما ألفَّ حكمو الـز لمخصميف، كليس 
 .(ٓ)مكقكفان عمى رضاىما

                                                            

 .ِٕٖ/ُٓ :( الشرح الممتعُ)
 .ُِٗص: ( التحكيـِ)
 .َّٗ/ٔ: ، كشاؼ القناعّٗ/ُْ :( المغنيّ)
 .ْٗٓ/ِ :( منار السبيؿْ)
 .ّٗ/ُْ :( المغنيٓ)
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 : املطمب الجالح
 لصوً التحليي بعد الػسوع فيه

 ،قبؿ تمامو كأراد أحد الخصميف الرجكع عف الحكـ ،شرع المحكَّـ في الحكـ إذا
 ففيو كجياف:

يجكز لو الرجكع ألف الحكـ لـ يتـ بعد، فجاز رجكعو كما لك رجع قبؿ أحدهما: 
 الشركع في الحكـ.

كـ لكؿ مف ظير لو أف ال يجكز لو الرجكع، ألنو يفضي إلى إبطاؿ الحي الثاني: 
كقد  .(ُ)المقصكد مف التحكيـ كمشركعيتو كـ سيككف عمى خالؼ مراده، فيبطؿ بذلؾالحي 

شركع في الحكـ كقبؿ تمامو النص في الكشاؼ عمى أنو ال يصح رجكع أحدىما بعد 
بعد  ف التحكيـ إنما حصؿكأل ،(ِ)كرجكع المككؿ بعد صدكر ما ككؿ فيو مف ككيمو

 .(ّ)رضى الخصميف بو
كىـ آخر، أك إلى  كيظير لي أنيما إذا اتفقا عمى رد حكمو كالعدكؿ عنو إلى حى

ال يمزميما ابتداء، فكذا انتياء، كألنو ليس بصاحب كالية  تحكيموالقاضي فال حرج؛ ألف 
كـكالقاضي، فميس لو عمييما سمطاف، لكف إذا رضي ب  كـفالحي دكف اآلخر  أحدىما الحي

؛ ألف رضاىما معان  لما استقاـ التحكيـ، كلما  في ىذه الصكرة كلك قيؿ بجكازهنادر،  الـز
 .كاف لو فائدة غالبان 

  

                                                            

 .َّٗ/ٔ :، كشاؼ القناعِٕ/َُ :، المبدعّٗ/ُْ :( المغنيُ)
 فكما ال يصح رجكع المككؿ ال يصح رجكع الخصـ. ،َّٗ/ٔ :( كشاؼ القناعِ)
 .ِٕ/َُ :بدع( المّ)
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 : ابعساملطمب ال
 ملَ ُكتب له احملل َّيقبوه حلي 

كَّـ آخر لـز اآلخر قبكؿ حكـ المحكَّـ  ،إذا كتب المحكَّـ بحكمو لقاض أك محى
  .(ُ)كتنفيذ كتابو، كالعمؿ بمقتضاه، كالتزاـ ما جاء فيو كما لككاف صادران مف حاكـ اإلماـ

 : املطمب اخلاوظ
 إذا غسطه ىهاضتحقاق احمل لَّي العوض عمى حتلي

جكاز أخذ القاضي الذم اختاره اإلماـ رزقان مف بيت الماؿ،  إلى الحنابمة ىبذ
عف أبي الخطاب: "يجكز لو أخذ الرزؽ مع الحاجة، فأما مع عدميا فعمى  يكحك

ٍف كاف فبقدر ، كجييف" كنقؿ عف اإلماـ أحمد: "ال يعجبني أف يأخذ عمى القضاء أجران، كا 
"كالصحيح جكاز أخذ الرزؽ عميو  :–رحمو اهلل –قاؿ ابف قدامة  ،شغمو مثؿ كالي اليتيـ"

عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو رزؽ زيد بف ثابت، كشريحان، كابف  ؛ ألفبكؿ حاؿ"
كأما االستئجار عمى القضاء فال يجكز، قاؿ ابف قدامة: "ال نعمـ فيو خالفان،  .(ِ)مسعكد

كأما إذا لـ  .(ّ)، فأشبو الصالة"كذلؾ ألنو قربة يختص فاعمو أف يككف مف أىؿ القربة
كاشترط عمى الخصميف أف يجعال لو رزقان يكف لمقاضي رزؽ يأخذه مف بيت الماؿ، 

عمى قضائو بينيما، ففيو كجياف: الكجو األكؿ: يجكز، اختاره ابف قدامة، كذكر احتماالن 
كىذا كمو في  .(ْ)الكجو الثاني: ال يجكز، قاؿ المرداكم: "كىك الصكاب" بعدـ الجكاز.

 .القاضي
كَّـ فقد يفيـ مما سبؽ جكاز أخذه الرزؽ مف  الخصميف، ألنو غير فأما المحى

شيء مف بيت  متعيف ليذا العمؿ، كقد نص عمى ىذا الرحيباني فقاؿ: "فإف لـ يجعؿ لو
                                                            

 .َّٗ/ٔ :، كشاؼ القناعّٗ/ُْ :( المغنيُ)
 .ٗ/ُْ :نظر ىذه النقكؿ في: المغنيي( ِ)
  .َُ/ُْ :( المغنيّ)
 .َُ/ُْ: كذكر في الفركع الخالؼ فيمف يأخذ رزقان ال يكفيو كانظر: المغني ،ّْٗ/ٔ :( تصحيح الفركعْ)
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الماؿ، كليس لو ما يكفيو كعيالو، كقاؿ لمخصميف: ال أقضي بينكما إال بجيعؿ جاز لو 
مـ منو أنو إف كا كَّـ مثمو، إذ ال فرؽ بينيما. كعي ف لو أخذ الجيعؿ ال األيجرة... قمت: كالمحى

 .(ُ)ما يكفيو فميس لو أف يأخذ الجيعؿ"
كَّـ أف يأخذ الجيعؿ بشرطو المذككر ، كال يصح لو أخذ فعمى ىذا: يصح لممحى

األيجرة، ككجو التفريؽ بينيما فيما يظير: أفَّ الجعالة تصح مع جيالة العمؿ بخالؼ 
كَّـ يخفى عميو مقدار العمؿ كالكقت الذم اإل يستغرقو، كالجيد جارة، كمعمـك أفَّ المحى

ال يصح بخالؼ  قربكألفَّ االستئجار عمى ال ،جارةالذم يبذلو فصح في الجعالة دكف اإل
فيصح لو أخذ الجعؿ  –كىك األصؿ–كالظاىر أفَّ المحكَّـ إذا لـ يتعيف لمتحكيـ  الجعالة.

لعمؿ كلك لـ يكف محتاجان، ألفَّ عقد الجعالة يتسامح فيو ما ال يتسامح في اإلجارة، كفي ا
 كاهلل أعمـ. ،الكاجب

ف كاف الحاكـ ال  كقد نقؿ ابف القيـ رحمو اهلل عف ابف عقيؿ الحنبمي قكلو: "كا 
أحدىما: اإلباحة، ألنو عمؿ مباح، فيك كما لك حكماه، كألنو مع  رزؽ لو فعمى كجييف:

يتعيف عميو الحكـ، فال يمنع مف أخذ األجرة، كالكصي كأميف الحاكـ  عدـ الرزؽ ال
 .(ِ)يأكالف مف ماؿ اليتيـ بقدر الحاجة"

 في أخذ الماؿ إذا كاف الالمحكَّـ كيفيـ مف كالـ ابف عقيؿ أنو ال حرج عمى 
 .، كاهلل أعمـبخالؼ القاضي كىك عمى كؿ حاؿ ال يتعيف عميو التحكيـ، رزؽ لو

 
  

                                                            

 .َّٗ/ّ :، كشاؼ القناعّٗ/ُْ :( المغنيُ)
 .ُْٔ/ّ :الفكائد( بدائع ِ)
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 اخلامتة
 تكصمت مف خالؿ ىذا البحث لعدد مف النتائج، منيا: هلل، كبعد: الحمد

أف التحكيـ في اصطالح الحنابمة يمكف تعريفو بأنو: أف يطمب متنازعاف  -ُ
مف رجؿ يرتضيانو، يصمح لمقضاء، الفصؿ بينيما، بحكـ يككف نافذان كحكـ 
القاضي. كقد رجح الباحث أف التحكيـ معناه: أف يطمب متنازعاف مف 

 .كحكـ القاضي الفصؿ بينيما بحكـ الـز نافذ ؛يرتضيانومكمؼ 
التحكيـ مشركع في اإلسالـ، كدؿ عمى مشركعيتو الكتاب كالسنة  أف -ِ

جماع الصحابة  . كا 
أف الحنابمة اختمفكا فيما يجكز فيو التحكيـ، كالمذىب أنو ينفذ في كؿ ما  -ّ

ه اإلماـ أك نائبو، كرجح الباحث ىذا القكؿ كبيف أف  ينفذ فيو حكـ مف كالَّ
 لممصمحة العامة.  تحقيقان  عمى بعض القضاياالمحكَّـ لإلماـ قصر عمؿ 

يشترط في المحكَّـ ما يشترط في القاضي مف العدالة، كاإلسالـ، كالحرية  -ْ
أف المحكَّـ كغيرىا عمى المعتمد في المذىب، كرجح الباحث أنو يكفي في 

 بما يحكـ.    في عدالتو، عالمان  ، مرضيان ، مسممان يككف مكمفان 
في التحكيـ أربعة شركط ىي: أىمية المحكـ، كأف يككف النظر فيما  يشترط -ٓ

يصح فيو التحكيـ، كأف يككف طمب التحكيـ مف الخصميف ال مف أحدىما 
 فقط، كأف يرضى الخصماف بالمحكـ بينيما. 

أف التحكيـ إذا تـ ترتب عميو عدد مف األمكر أىميا: نفاذ الحكـ كعدـ  -ٔ
القاضي، كال يممؾ أحد الخصميف الرجكع  نقضو إال فيما ينقض فيو حكـ

بعد شركع المحكـ في القضية، كاستحقاؽ المحكَّـ العكض إف كاف بشرط 
 بينيما.
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 أهم التوصيات: 
أف تقـك المحاكـ باالستفادة مف المتخصصيف في الفقو كالقضاء مف أساتذة  -ُ

مكاتب الجامعات كالمحاميف كنحكىـ لمقياـ بالتحكيـ، كيييأ في المحاكـ 
كتحت إشراؼ  ،خاصة ليذا الغرض يستفاد منيا في الفترة المسائية

 المحكمة.
تأسيس جمعيات أىمية تعنى بنشر ثقافة التحكيـ بيف الناس، كتقديـ خدمات  -ِ

 مجانية لممحتاجيف في إجراءات التحكيـ. 
 كعمى آلو كصحبو.كصمى اهلل كسمـ عمى نبينا محمد 
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 املصادز واملساجع قائىة
األخبار العممية مف االختيارات الفقيية لشيخ اإلسالـ ابف تيمية، البعمي،  .ُ

: أحمد بف محمد حسف حقيؽعالء الديف أبك الحسف عمي بف محمد، ت
 ىػ. ُُْٖ، ُطدار العاصمة،  ،الخميؿ، الرياض

المكتب اإلسالمي،  ،إركاء الغميؿ، األلباني، محمد ناصر الديف، بيركت .ِ
 ىػ.َُْٓ، ِط

: حقيؽكالنظائر، السيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، تاألشباه  .ّ
 ىػ.ُُْْ، ِطدار الكتاب العربي،  ،محمد المعتصـ البغدادم، بيركت

إعالـ المكقعيف عف رب العالميف، ابف قيـ الجكزية، شمس الديف أبكعبداهلل  .ْ
دار الكتب  ،: محمد عبد السالـ إبراىيـ، بيركتحقيؽمحمد بف أبي بكر، ت

 ىػ.ُُْٕالعممية، 
اإلفصاح عف معاني الصحاح، الكزير ابف ىبيرة، تحقيؽ: د. محمد يعقكب  .ٓ

 العبيدم، مركز فجر لمطباعة، القاىرة.
اإلقناع، الحجاكم، أبك النجا مكسى المقدسي، تصحيح: عبد المطيؼ  .ٔ

 دار المعرفة. ،السبكي، بيركت
، عالء الديف عمي بف اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ، المرداكم .ٕ

ىجر لمطباعة  ،: د. عبداهلل بف عبدالمحسف التركي، القاىرةحقيؽتسميماف، 
 ىػ.ُُْْ، ُطكالنشر، 

، ُطالتحكيـ في الشريعة اإلسالمية، ابف خنيف، عبد اهلل آؿ خنيف،  .ٖ
 ىػ.َُِْ

 ،التحكيـ في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسالمية، قدرم محمد محمكد، الرياض .ٗ
 .قَُّْ، ُط، دار الصميعي
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، ُالتذكرة، ابف عقيؿ، تحقيؽ: د. ناصر السالمة، دار اشبيميا، ط .َُ
 ـ.ََُِ-ىػُِِْ

الجامع الصحيح لمبخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ، إشراؼ  .ُُ
ىػ )مطبكع ُُِْ، ّط كمراجعة، صالح آؿ الشيخ، الرياض: دار السالـ،

 ضمف الكتب الستة(.
تحقيؽ: د. عبداهلل البعمي،  بف إبراىيـ تقي الديف أبكبكر دس،حاشية ابف قن .ُِ

  ـ.ََِّ–قُِْْ، ُط بف عبدالمحسف التركي، مؤسسة الرسالة،
حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ  .ُّ

 ىػ.ُّٕٗ ،ُطىػ(، بدكف ناشر، ُِّٗتالعاصمي الحنبمي النجدم )
: شركة إثراء المتكف، الركض المربع، البيكتي، منصكر بف يكنس، تحقيؽ .ُْ

 . ّط، الرياض: شركة إثراء المتكف
زاد المعاد في ىدم خير العباد، ابف القيـ الجكزية، أبك عبد اهلل محمد بف  .ُٓ

 ىػ.َُْٔ، ُّطمؤسسة الرسالة،  ،أبي بكر الزرعي، بيركت
سنف أبي داكد، أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني، إشراؼ  .ُٔ

ىػ )مطبكع ُُِْ، ّط دار السالـ، ،الرياضكمراجعة، صالح آؿ الشيخ، 
 ضمف الكتب الستة(.

شرح الزركشي عمى متف الخرؽ، الزركشي، شمس الديف محمد بف عبد اهلل،  .ُٕ
 : د. عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش.حقيؽت
تحقيؽ:  ،الشرح الكبير، أبك الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد ابف قدامة .ُٖ

، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،عبد اهلل بف عبد المحسف التركي
 كاإلعالف )مطبكع عمى المقنع، كمعو اإلنصاؼ(. ،ـُٔٗٗىػ/ُُْٕ، ُط
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دار ابف الجكزم،  ،الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ابف عثيميف، الدماـ .ُٗ
 ق.ُِِْ، ُط

شيرم، إشراؼ كمراجعة، صحيح مسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج الق .َِ
ىػ )مطبكع ضمف ُُِْ، ّط دار السالـ، ،صالح آؿ الشيخ، الرياض

 الكتب الستة(.
عقد التحكيـ في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي، أ.د. قحطاف عبدالرحمف  .ُِ

 ىػ.ُِِْ، ِدار الفرقاف، ط ،الدكرم، عماف
الحنبمي، غاية المنتيى في الجمع بيف اإلقناع كالمنتيى، مرعي بف يكسؼ  .ِِ

 .ِ، طالمؤسسة السعيدية ،الرياض
الفركع، ابف مفمح، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف مفمح، راجعو: عبد  .ِّ

 الستار أحمد فراج.
 ،القامكس المحيط، الفيركز آبادم، مجد الديف بف محمد بف يعقكب، بيركت .ِْ

 ىػ.َُْٕ، ِط مؤسسة الرسالة،
 ،القضاء الشرعي القكاعد كالضكابط الفقيية، الدكتكر محمد الزحيمي، دمشؽ .ِٓ

 ـ.َُِٓ-قُّْٔالفعالية رؤية لممستقبؿ، 
القضاء كنظامو في الكتاب كالسنة، الحميضي، د. عبدالرحمف إبراىيـ،  .ِٔ

حياء التراث اإلسالمي، ط ،جامعة أـ القرل ، ُمعيد البحكث اإلسالمية كا 
 ـ. ُٖٗٗ-قَُْٗ

دار  ،الفقيية في القضاء، الدكتكر عبد الغفكر محمد البياتي، بيركتالقكاعد  .ِٕ
 ـ.َُِٓ-قُّْٕ، ُالكتب العممية، ط

القكاعد كالضكابط الفقيية لنظاـ القضاء في اإلسالـ، الدكتكر إبراىيـ محمد  .ِٖ
 ـ.ُٗٗٗ-قَُِْ، ُدار عمار، ط ،الحريرم، عماف



 

 811 

5 

: د. حقيؽأحمد، ت الكافي، ابف قدامة المقدسي، مكفؽ الديف عبداهلل بف .ِٗ
 ىػ.ُُْٕ، ُط ،القاىرةعبداهلل بف عبدالمحسف التركي، ىجر لمطباعة، 

 ىػ.َُّْعالـ الكتب،  ،كشاؼ القناع، البيكتي، منصكر بف يكنس، بيركت .َّ
المبدع في شرح المقنع، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل ابف مفمح،  .ُّ

 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗ ،بيركتالمكتب اإلسالمي، 
ع فتاكل شيخ اإلسالـ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف تيمية، جمع مجمك  .ِّ

كترتيب: ابف قاسـ، عبد الرحمف بف محمد كابنو محمد، المدينة المنكرة، 
 ىػ.ُُْٔمجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، 

المحرر في الفقو، مجد الديف ابف تيمية، أبك البركات عبدالسالـ بف عبداهلل  .ّّ
 الحراني.

دار  ،ر الصحاح، الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، بيركتمختا .ّْ
 ـ.َََِ، ُطالكتب العممية، 

مكتبة لبناف،  ،المصباح المنير، الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي، بيركت .ّٓ
 ـ.ُٕٖٗ

: د. عبد اهلل حقيؽالمغني، ابف قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد، ت .ّٔ
، ِط لقاىرة: ىجر لمطباعة كالنشر،التركي، كد.عبد الفتاح الحمك، ا

 ىػ.ُُِْ
مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف  .ّٕ

-ىػُّٗٗىػ(، المحقؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، ّٓٗت)
 ـ.ُٕٗٗ

منار السبيؿ في شرح الدليؿ، إبراىيـ بف محمد بف ضكياف، اشراؼ: محمد  .ّٖ
 .ُ، طدار السالـ، دمشؽزىير الشاكيش، مؤسسة 
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: عبد الغني حقيؽمنتيى اإلرادات، ابف النجار، محمد بف أحمد الفتكحي، ت .ّٗ
 عبد الخالؽ، عالـ الكتب.

الكجيز، الدجيمي، الحسيف بف يكسؼ بف أبي السرم، تحقيؽ: د. ناصر  .َْ
 .ـََِّ-ىػُِّْ، ُطدار الفالح،  ،السالمة، مصر
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