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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة

سن  عليهم أحسن كتاب ، و و أنزللعباده أحسن شرعه ،  عاحلمد هلل الذي شر 
هلم أفضل حكم ، فليس حكم يوازي حكمه ، وال قضاء يباري قضاه ، فهو العليم 

َل بعض األحكام إىل عباده ، فجعل قوهلم فيها معتربا ؛ والصالة والسالم اخلبري ، وَكَ 
تباعه أ خري من بلغ الرسالة وأدى األمانة وأمر ابلعدل ، وعلى أصحابه وأزواجه وعلى 

 .إىل يوم الدين
 أما بعد:

فهذا حبث يتناول مسألة مهمة وهي سلطة القاضي على حكم احملكمني من حيث 
رد حكمهم أو اعتباره ، ومما هو معلوم أنه يف هذا الزمن كثر فيه التحكيم السيما يف 

لتجارية وتعارفت الشركات على الصريورة إليه كبديل لتأخر القضاء يف النظر املنازعات ا
 يف املنازعة مما يرتتب عليه خسارة مالية قد تفوق ما يتحصل من املنازعة .

 وميكن تسليط أمهية هذا املوضوع من خالل النقاط التالية :
عاجلة وسلسة  األمهية اليت يتبوؤها التحكيم كآلة فعالة حلل املنازعات بطريقة-

 ووفق الشروط اليت اتفق عليها الطرفني وبرضامها .
املمارسات املختلفة من أصحاب الفضيلة القضاة يف هذا األمر يف التعامل مع  -

 حكم احملكم .
وتظهر مشكلة البحث: بكونه حيدد سلطة القاضي يف التعامل مع حكم احملكمني 

 رًدا أو اعتبارًا أو تصحيًحا .
يف حدود نظر القاضي وسلطته الفقهية والنظامية على  البحثحدود وستكون 

األحكام املعروضة على القضاء حتت أي مسوغ والصادرة من هيئة التحكيم اليت 
 ارتضاها أصحاب عالقة ما كجهة للفصل يف املنازعة القائمة أو اليت ستنشأ .

 وعليه فيخرج عن حدود هذا البحث ما يلي :
 ني الزوجني.حكم احملكني يف الشقاق ب -
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 التحكم يف جزاء الصيد. -
 التحكيم بني املسلمني والكفار يف احلرب . -

و تتكون خطة البحث من مقدمة ، وفيها أمهية املوضوع ومشكلة البحث 
 وحدوده ، ومتهيد ومبحثان: 

 التمهيد: ويتضمن مطلبني :
 املطلب األول : تعريف التحكيم .

 اضي نقض أو رد حكم احملكمني.املطلب الثاين : احلاالت اليت تسوّغ للق
 املبحث األول: سلطة القاضي الفقهية يف رد حكم احملكمني.
 املبحث الثاين: سلطة القاضي النظامية يف رد حكم احملكمني.

 هذا وهللا املسؤول أن يبارك يف هذا اجلهد وأن جيعله خالًصا لوجهه الكرمي .
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 التمهيد
 املطلب األول: تعريف التحكيم

 يم لغة: التحك -
التحكيم مشتق من احلكم فهو تفعيل ، قال ابن فارس: ")حكم( احلاء والكاف 
وامليم أصل واحد، وهو املنع. وأول ذلك احلكم، وهو املنع من الظلم. ومسيت حكمة 

حكمت الدابة وأحكمتها. ويقال: حكمت السفيه وأحكمته،  :الدابة ألهنا متنعها، يقال
 :إذا أخذت على يديه. قال جرير

 إين أخاف عليكم أن أغضبا        أبين حنيفة أحكموا سفهاءكم 
واحلكمة هذا قياسها، ألهنا متنع من اجلهل. وتقول: حكمت فالان حتكيما منعته 
عما يريد. وحكم فالن يف كذا، إذا جعل أمره إليه. واحملكم: اجملرب املنسوب إىل 

 احلكمة. قال طرفة:
 .(1)حتت الرتاب إذا ما الباطل انكشفا"ليت احملكم واملوعوظ صوتكما ... 

قال الزبيدي: " حكمه يف األمر حتكيما: أمره أن حيكم بينهم أو أجاز حكمه 
 .(2)فيما بينهم )فاحتكم("

فاحلكم يف اللغة أييت مبعىن املنع ، وكذا أييت مبعىن احلكمة ، فكأن احلاكم مينع 
 حبكمته اخلصمني من التعدي والتجاوز.

 صطالح الفقهاء: التحكيم يف ا-
اختلفت تعبريات الفقهاء يف تعريف التحكيم ، فعرفه احلنفية بقوهلم" تولية 

 .(3)اخلصمني حاكماً حيكم بينهما"

                                 
 .2/91( مقاييس اللغة (1
 . 31/514(اتج العروس (2
 . 5/528حاشية ابن عابدين  ((3
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وعرفه ابن فرحون املالكي بقوله" أن اخلصمني إذا حكما بينهما رجال وارتضياه؛ 
  .(1)ألن حيكم بينهما، فإن ذلك جائز يف األموال وما يف معناها"

الشافعية فقد ذكر النووي صورة التحكيم بقوله " ولو حّكم خصمان رجال  وأما
 . (2)يف غري حد هللا تعاىل جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء"

وأما احلنابلة : فقد قال ابن قدامة رمحه هللا : وإذا حتاكم رجالن إىل رجل حكماه 
ونفذ حكمه  بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء، فحكم بينهما، جاز ذلك،

 .(3)عليهما"
 التحكيم يف القانون:  -

َعرََّف فقهاء القانون التحكيم بعدة تعاريف اختلفت عباراهتا وتوحد معناها أبنه: 
اتفاق وطريقة وأسلوب لفض املنازعات اليت نشأت أو ستنشأ بني أطراف يف نزاع معني 

من فصلها  لفصل فيها بدالً عن طريق أفراد عاديني يتم اختيارهم إبرادة أطراف املنازعة ل
   .(4)عن طريق القضاء املختص 

نظام التحكيم السعودي على صورة التحكيم ومل تعرفه ،  مننصت املادة األوىل و 
تفاق تفاق على التحكيم يف نزاع معني قائم ، كمــا جيوز االما نصه :" جيوز االها جاء في

 .(5)ذ عقد معني"مسبــقا على التحكيم يف أي نزاع يقوم نتيجة لتنفي
فيمكن أن أنخذ من هذا أن تعريف نظام التحكيم السعودي للتحكيم : تولية 

 اخلصمني َحَكماً يف نزاع معني قائم بينهما أو سيقوم نتيجة لعقد بينهما.

                                 
 . 62تبصرة احلكام ص ((1
 . 1/336ج الطالبني منها  ((2
 . 10/94املغين  ((3
،  620شرح املرافعات املدنية والتجارية ص-املنعم الشرقاوي عبد: د:نظر يف تعريف التحكيم ي ((4
ود ،  5التحكيم التجاري الدويل ص-ود خمتار بريري، 13ص التحكيم التجاري والدويل–حمسن شفيق .ود

 .19ص لتجاري الدويلاألسس العامة يف التحكيم ا -أبو زيد رضوان
 . 5نظام التحكيم السعودي املادة األوىل ص ((5
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 احلاالت اليت تسوّغ للقاضي نقض أو رد حكم احملكمني: الثاين املطلب
ميكن إمجال احلاالت اليت  -تقتضيه طبيعة التمهيد عادة  -بشكل مقتضب 

 تسوّغ للقاضي نقض أو رد حكم احملكمني على خالف فيها بني الفقهاء ابلتايل :
احلالة األوىل : أن توجد هتمة ، وذلك أن يكون أحد املتحاكمني ممن ال تقبل 

ْتَـَلٌف فيها يف(1)شهادته هلم وال قضاؤه هلم، أو يكون بينهما عداوة دنيوية  وهذه املسألة خمخ
 ابب القضاء فيلحق اخلالف هبا ههنا ، ويلخص أبو يعلى الكالم يف املسألة قائاًل:"
وليس له أن حيكم ألحد من والديه، وال من مولوديه ألجل التهمة، وحيكم عليهم 
الرتفاعها. وكذلك ال يشهد هلم، ويشهد عليهم، وال يشهد على عدوه، ويشهد له، 

 . (2)"وحيكم لعدوه، وال حيكم عليه
حلالة الثانية :إذا كان حمل احلكم ليس من اختصاص احملكم ، وإمنا هو من ا

اختصاص اإلمام أو انئبه ، على اختالف بني الفقهاء فيما ليس للمحكم أن حيكم فيه 
 على ثالثة أقوال:

القول األول: جواز احلكم يف مجيع األحكام إال يف النكاح واللعان والقذف 
ل العلم من احلنفية واملالكية ووجه عند الشافعية وقول والقصاص، وهذا رأي مجهور أه

 . (3)عند احلنابلة
القول الثاين: جواز التحكيم يف كل شيء ، وهو معتمد احلنابلة ووجه عند 

 .(4)الشافعية
القول الثالث: جواز التحكيم يف األموال فقط ، وهو قول عند املالكية ووجه 

 .(5)عند الشافعية وقول عند احلنابلة

                                 
 .27( أثر التحكيم يف الفقه اإلسالمي. ص(1
 .1/73األحكام السلطانية  ((2
 .  10/95املغين ،  2/386أدب القاضي ،  1/63تبصرة احلكام ،  7/27البحر الرائق   ((3
 . 6/308قناع كشاف القناع عن منت اإل،   2/386( أدب القاضي (4
 . 11/198اإلنصاف ،  20/127اجملموع شرح املهذب ،  4/136(حاشية الدسوقي (5
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ال حلالة الثالثة: ينقض حكم احملكِّم إذا جتاوز أطرف النزاع . قال ابن اهلمام: "ا
على غريمها، فلو حكماه يف عيب ابملبيع فقضى برده ليس للبائع أن  -احلكم -ينفذ

 .(1)"يرده على ابئعه
احلالة الرابعة : ينقض حكم احملكِّم إذا مل يكن أهال للتحكيم وذلك بعدم توفر 

أن تكون شروط احملكم كشروط  (2)م فيه ، وقد اشرتط مجهور أهل العلمشروط التحكي
 القاضي ، فإذا انتفى أحد الشروط نقض القاضي حكمه.

واملسألة فيها قول آخر أنه تشرتط بعض شروط القضاء ألنه خيفف يف التحكيم 
 .(3)ماال خيفف يف القضاء

اضي حلكم الـمخَحكَّم إذا  ال خالف بني الفقهاء يف جواز نقض القاحلالة اخلامسة : 
 .(4)كان خمالًفا للشرع، أو كان فيه جوٌر واضح

وقال  (5)وقد حكى اإلمجاع على نقض األحكام الباطلة ابن عبد الرب املالكي
 .(6)م"خالف فيه بني أهل العل وهذا مما ال" :العييين احلنفي

ضاء وال مينعك ق وهلذا ينقل السرخسي قول عمر أليب موسى األشعري"    
قضيت ابألمس راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع احلق فإن احلق قدمي 

وفيه دليل أنه "  -مث يعلق السرخسي قائالً  – ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل
إذا تبني للقاضي اخلطأ يف قضائه أبن خالف قضاؤه النص أو اإلمجاع فعليه أن ينقضه 

                                 
 .7/28البحر الرائق ،  7/317(فتح القدير (1
 .6/309كشاف القناع ،   10/95املغين ،  63 /1صرة احلكام ، تب 7/28لبحر الرائق ا ((2
 .  309 /6كشاف القناع ،   1/63( تبصرة احلكام (3

، 6/112، مواهب اجلليل 11/5337، التبصرة للخمي  5/401، الدر املختار150ة املبتدي ص(بداي4)
 .4/376، اإلقناع  10/95، املغين  11/123، روضة الطالبني  12/438العزيز شرح الوجيز 

 .9/91التمهيد ( 5)
 .24/261عمدة القارئ ( 6)
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من الناس من ذلك فإن مراقبة هللا تعاىل يف ذلك خري  وال ينبغي أن مينعه االستحياء
 . (1)"له

 فإذا كان هذا يف حق القاضي فهو يف حق احملكِّم من ابب أوىل.
 .احملكمني حكم رد يف الفقهية القاضي سلطة: األول املبحث

 حترير حمل النزاع يف املسألة:
حكم الـمخَحكَّم إذا مل يف إبقاء  العلماء ال خالف بنيفيما عدا ما مر يف التمهيد ف

 . (2)أو اجتهاده  خيالف الشرع، ووافق املذهب الذي يتبعه القاضي
ولكنهم اختلفوا يف نقض القاضي حلكم الـمخَحكَّم إذا خالف احلكمخ املذهَب الذي 

 ، على قولني:أو اجتهاده يتبعه القاضي
مذهبه، وهو القول األول: أنه ال جيوز للقاضي نقض حكم الـمخَحكَّم وإن خالف 

وعليه قرار جملس جممع (5)، واحلنابلة(4)، والشافعية(3)قول مجهور الفقهاء من املالكية
 .(6)الفقه اإلسالمي

قال ابن شاس املالكي: "إذا حكم احملكم فليس للقاضي أن ينقض حكمه وإن 
 .(7)خالف مذهبه، إال أن يكون جورًا بيًنا مل خيتلف فيه أهل العلم"

                                 
 . 16/62(املبسوط (1

، 2/258، التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس 151ي ص ، بداية املبتد226(خمتصر القدوري ص 2)
 .10/95، املغين  2/951الكايف يف فقه أهل املدينة 

، 6/112، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل 3/1006(عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة 3)
 (.4/136الشرح الكبري للشيخ للدردير )

، كفاية النبيه يف شرح 11/123ة الطالبني وعمدة املفتني ، روض12/438(العزيز شرح الوجيز 4)
 .18/65التنبيه

 .6/471، مطالب أويل النهى 4/376، اإلقناع 10/95(املغين 5)
الصادر يف دورته التاسعة  يف ذي  5. قرار اجملمع رقم  386( جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد التاسع ص(6

 هـ . 1415القعدة 
 .3/1006ثمينة يف مذهب عامل املدينة ( عقد اجلواهر ال7)
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إذا رخفَِّع حخْكمخ احملكَّم إىل القاضي، مل ينقضه إال مبا ينقض قضاء وقال الرافعي: "
 .(1)غريه"

 .(2)وقال ابن قدامة: "ال جيوز نقض حكمه فيما ال ينقض به حكم من له والية"
وقد قرر جملس جممع الفقه اإلسالمي أن " األصل أن يتم تنفيذ حكم احملكِّم 

مر على القضاء لتنفيذه، وليس للقضاء أن طواعية، فإن  أىب أحد املتحاكمني، عرض األ
 .(3)ينقضه مامل يكن جورا بيِّّنا او خمالفاً حلكم الشرع"
 وحجة أصحاب هذا القول األدلة التالية :

من حكم بني  ))الدليل األول : ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : 
 . (4)(( اثنني تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة هللا 

 على لزوم حكمه كما  فكان الوعيد دليالً       َّ  :283البقرة 

 .(5)وم احلكم بشهادته فدل الوعيد على لز
 

يكون ألحد أن ينقض  فالاملخَوىّل من جهة اإلمام  الدليل الثاين : أن احملكم مبنزلة
 . (6)حكمه ما مل خيالف الدليل الشرعي

: ...ونظريه لو حكماه يف التداعي بدين وأقـر بـه  قال املرداوي "
الورثـة .انتهـى .فعـلى املذهب :يلزم من يكتب إليه حبكمه القبول وتنفيذه كحاكم 

 .(1)"اإلمام
                                 

 .11/123، وروضة الطالبني وعمدة املفتني 12/438( العزيز شرح الوجيز 1)
 .10/95( املغين 2)

الصادر يف دورته التاسعة  يف ذي  5. قرار اجملمع رقم  386جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد التاسع ص ((3
 هـ . 1415القعدة 

 .10/95( املغين 4)
 .  16/649احلاوي  (5)
 . 12/131( تبيني احلقائق 6)
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ن املوىل من جهة اإلمام له والية على الناس كافة ؛ ألن مقلده له ونوقش أب     
ه حجة يف حق الكل ، فال يتمكن والية على الناس كافة فكان انئبه له فيكون قضاؤ 

أحد من نقضه كحكم اإلمام نفسه خبالف احملكم ألنه ابصطالح اخلصمني ، فال يكون 
  .(2)له والية على غريمها ، وال يلزم القاضي حكمه

االجتهاد ال ينقض مبثله وإال لتواىل احملكم جمتهد يف حكمه و الدليل الثالث : أن 
  .(3)بت الفوضىنقض األحكام وعز االستقرار وغل

نَّ حكَم احملكَّم حكٌم صحيح الزم يقول ابن قدامة : إالدليل الرابع : 
 .(4)للمتخاصمني، فال جيوز نقضه جملرد خمالفته ملذهب القاضي أو رأيه

فهذه القاعدة اليت يشري إليها ابن قدامة يف كالمه وهي أن العقد إذا انعقد وكان 
قد الصحيح هو ما ترتبت آاثره ، فحكم احملكم نتج صحيًحا فإنه يكون الزًما ، ألن الع

 عن عقد صحيح وهو رضا املتحاكمني واختيارمها هلذا احملكم، فلم ينقض.
 ويناقش أبن عقد التحكيم ليس بالزم فللمتحاكمني أن يرجعا ، فهو كالوكالة .

 جياب عنه أبنه اكتسب لزومه بصحة العقد فرتتبت آاثره ، وما كونه كالوكالة فإنه
فإن الوكالة إذا كانت  –ألن عقد التحكيم خمتلف يف تكيفه  –إن سخلم لكم هبذا القياس 

صحيحة ترتبت آاثرها ، وكان ما يعمله الوكيل الزما ملوكله ، وعليه فيكون هذا احلكم 
 الزم للقاضي ابعتبار أن احملكم وكيال عنه .

كم كالقاضي فيما احمل ألحكام إذلاستقرار الدليل اخلامس : أن هذا القول فيه 
 خيص اخلصمني .

 حكم لزوم لواليقول الدكتور عبداجمليد السوسوة معلاًل لزوم حكم احملكم: أنه "    
 احملكم حكم إذا وابلتايل معىن، للتحكيم كان ملا اخلصوم على تنفيذه ووجوب احملكم

                                                                             
 .11/149( اإلنصاف 1)
 .  12/131تبيني احلقائق  (2)
 . 2/454(  املستصفى 3)
 (، 28/325(، الشرح الكبري على املقنع )10/95( املغين البن قدامة )4)
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 ذلك فإن صحيحا صدوره بعد احملكم حكم من اآلخر الطرف ربهتو  األطراف ألحد
 ةللمماطل طريقا ويصبح التحكيم، من فائدة وال احلقوق ضياع إىل يؤدي أن شأنه من

 .(1)ب"عيو  إىل مميزاته وتتحول،  لنفقاتا لوازدايد
ويناقش: أبن عدم إلزامه ال يعين أن مميزاته كلها ذهبت وإمنا بعض مميزاته هي اليت 

 ذهبت وهي: اإللزام وبقيت ميزاته األخرى.
حكم احملكم هو أهم ميزات التحكيم فإذا ذهبت مل يعد لتلك  وجياب : أبن لزوم

 امليزات أمهيتها.
 وارتضياه مادهتإرا مبحض احملكم إىل احتكما قد املتخاصمني نالدليل السادس: أ

 فهما بذلك والتزما احملكم به حيكم ما امقدمً  ارتضيا قد ما أهنيعين وهذا بينهما للفصل
 .(2) احلكم بتنفيذ ملزمان بذلك

 فرضا املتحاكمني أعطى حلكم احملكم قوة النفوذ ، َفلَِّم ينقض.
القول الثاين: أنَّ للقاضي إبطال حكم الـمخَحكَّم إذا خالف املذهب الذي يتبعه 

 .(3)وهو قول احلنفية أو اجتهاده  القاضي،
قال القدوري: "إذا رفع حكمه إىل القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه 

 .(4)أبطله"
يف شرح جملة األحكام: "إذا كان حكم احملكم خمالفًا ملذهب القاضي فيبطله  وجاء

 .(5)القاضي"
 .(1")وميضي القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإال أبطلهقال ابن عابدين:" 

                                 
 . 31أثر التحكيم يف الفقه اإلسالمي ص ((1
 . 30 ص ( أثر التحكيم يف الفقه اإلسالمي(2

، جملة األحكام العدلية 7/317، العناية شرح اهلداية 151، بداية املبتدي ص 226(خمتصر القدوري ص 3)
 .4/702، درر احلكام يف شرح جملة األحكام 376ص 

 .226( خمتصر القدوري ص 4)
 .4/695( درر احلكام يف شرح جملة األحكام 5)
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إذا عرض حكم احملكم على القاضي  وجاء يف جملة األحكام العدلية ما نصه: "
 .(2)"قه وإال نقضهألصول صدَّ املنصوب من قبل السلطان فإذا كان موافقا ل

 وحجة أصحاب هذا القول األدلة التالية :
الدليل األول : أنَّ حكم احملكم مل يصدر عن والية عامة، وهو مقصور على 
املتخاصمني فقط؛ وهلذا ال يلزم القاضي صاحب الوالية العامة إذا خالف رأيه أو 

 .(3)مذهبه
ألنه  العقد املوقوف على إجازة القاضيالتحكيم مبثابة  عقدالدليل الثاين : إن 

  ، فيملك القاضي فسخه.حق له
حكمه  وما ذكروه غري صحيح، فإن وانقش ابن قدامة هذا الدليل حيث قال: "

مللك فسخه، وإن مل خيالف  الزم للخصمني، فكيف يكون موقوفا؟ ولو كان كذلك،
 . (4)"لعقودا رأيه، وال نسلم الوقوف يف

تبار احلكم مبثابة العقد املوقوف على إجازة القاضي، يوجب ن اعأيًضا أبونوقش 
رفعه إليه دائًما، وال يستساغ القول أبنه انفذ يف عالقة الطرفني دون حاجة إىل عرضه 

 على القاضي إلجازته مع أنه انفذ .
الدليل الثالث : أن التحكيم ال ينفذ إال يف مواجهة من رضي به، ولذلك صح 

أما القاضي فألنه مل يرض به، فإنه ال يلزمه ورضامها حبكمه ال يكون تنفيذه بني اخلصوم، 
 حجة اإللزام يف حق القاضي .

أبن اشرتاط رضاء القاضي ابلتحكيم حىت جيب عليه أن ينفذ احلكم،  ونوقش 
 .غري مقبول؛ ألن الرضا مطلوب من أطراف اخلصومة، والقاضي ليس طرفًا فيها

 
                                                                             

 .431/ 5( املرجع السابق (1
 . 1849املادة رقم:  1/376عدلية: ( جملة األحكام ال(2

 .7/27، البحر الرائق 2/246، اجلوهرة النرية 3/108( اهلداية يف شرح بداية املبتدي 3)
 . 10/95( املغين (4
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التحكيم إمنا مت ابصطالح اخلصمني فال يكون له الدليل الرابع : أن احلكم يف 
 .(1)والية على غريمها وال يلزم القاضي حكمه مبنزلة اصطالحهما يف اجملتهدات

املسائل اخلالفية أي أن  يف الفاخلحكم احلكم ال يرفع أن الدليل اخلامس : 
لناس حكم احملكم معترب يف حق الطرفني فقط واحملكم يف حق سائر الناس هو كآحاد ا

ا بتنفيذه بعكس ومبا أن احملكم مل حيكم من طرف القاضي فال يكون القاضي ملزمً 
 .(2)القاضي فحيث إن له والية عامة فحكمه يرفع االختالف وينفذ يف حق كافة الناس

 .(3)الدليل السادس : أن حكم احملكم ال يرفع اخلالف
يف حكمه أو ابن لـه  إذا ابن للقاضي أنه قد أخطأفإنه  (4)ونوقش بعدم التسليم

 أن غـريه مـن القـضاة قـد أخطـأ يف حكمه فذلك ضرابن :
  أحدمها :أن خيطئ فيما يـسوغ فيـه االجتهـاد.

 والثـاين :أن خيطـئ فـيما ال يـسوغ فيـه االجتهاد .
فإن أخطأ فيما يسوغ فيـه االجتهـاد وهـو أن خيـالف أوىل القياسـني مـن قيـاس 

و أوالمها من قياس التقريب يف الشبه كان حكمه انفذا وحكم غريه من املعنـى اخلفـي أ
 .(5)القضاة به انفـذا ال يتعقـب بفـسخ وال نقض

الرتجيح : يظهر يل والعلم عند هللا أن القول األول أظهر ، وذلك لقوة ما    
اد ال استدلوا به، وللقواعد اليت نصوا عليها مما جيعل القول يتقوى هبا كقاعدة "اإلجته

 ينقض ابإلجتهاد" وقاعدة " أن العقد إذا كان صحيحا ترتبت عليه آاثره" . 
بعدم رد ما يسوغ فيه  مع ترجيح قول اجلمهور -ومما ينبغي اإلشارة إلية أنه 

ا لقول أحد األئمة نه مـا كان موافقً إولعل ضبط ذلك عزيز إال أن نقول -االجتهاد

                                 
 .12/131( تبيني احلقائق 1)
 . 4/646( درر احلكام 2)
 . 14/272( البحر الرائق 3)
 .17/22( حاشية الدسوقي 4)
 . 16/335احلاوي ( 5)
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من النظر، وعمل بـه فريـق مـن املـسلمني فلم يهجر  املعتربين كاألربعة وأمثاهلم، وله حظ
 ابلكلية .

صدر عـن  أما القول بعدم النقض فظاهر، فإن هذا احلكم حكم صحيح الزم، قد
 . ذي واليـة شرعية
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 احملكمني من خالل نظام التحكيم السعودي . حكم رد يف القاضي سلطة: الثاين املطلب
الطعن على بطالن ة التاسعة واألربعني منه نظام التحكيم السعودي يف املادقصر 

ال جيوز رفع دعوى  وهذا يفيد يف أنهحكم التحكيم وعدم جواز أي طريق آخر للطعن 
للطعن يف حكم التحكيم غري دعوى البطالن ، ويعترب عدم اجلواز من النظام العام الذي 

 نيملادة التاسعة واألربعا لكون القاعدة النظامية املنصوص عليها يف اال جيوز خمالفته، نظرً 
 من النظام هي قاعدة آمرة .

عويـخ  شراح القوانني سبب عدم توافر طرق للطعن يف حكم التحكيم غري طريق  ْرجِّ
، األمر الذي ال يتفق وما تقتضيه التجارة فرتة التحاكم طالة إا لعدم البطالن توخيً 

 .الدولية من سرعة استقرار احلقوق واملراكز النظامية 
 دعوى الطعن ابلبطالن من النظام العام فال جيوز ألطراف النزاع التنازل وتعترب

:  من نظام التحكيم اجلديد ونصها نيا للفقرة األوىل من املادة احلادية واخلمسعنها، وفقً 
حيول تنازل مدعي البطالن عن حقه يف رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول  ال "

 الشرعية :وهذا يتسق مع القواعد الدعوى 
 . اإلسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون لغوا-
 .ابطال احلق قبل ثبوته حمال -

سباب الطعن ابلبطالن املؤسس وعددت املادة اخلمسون من نظام التحكيم أ
 :وهي عليها دعوى بطالن حكم التحكيم 

خمالفة حكم التحكيم ألحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام يف اململكة -1
 التحكيم. اتفاقأو 

لإلبطال أو سقط  حتكيم أو كان هذا االتفاق ابطال أو قابالً  اتفاقعدم وجود -2
 ابنتهاء مدته.

 التحكيم وقت أبرامه. اتفاقفقد األهلية أو نقصها من طريف -3
 تعذر تقدمي أي من طريف التحكيم دفاعه يف خصومة التحكيم.-4
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امية اليت اتفق طرفا التحكيم استبعاد حكم التحكيم أي من القواعد النظ -5
 تطبيقها على النزاع.

 اتفاقتشكيل هيئة التحكيم أو تعينهم بصورة خمالفة لنظام التحكيم أو -6
 التحكيم.
التحكيم مع مراعاة اجزاء  اتفاقفصل حكم التحكيم يف مسائل مل يشملها -7

 شمولة إن أمكن.ملعن األجزاء غري ا ابالتفاقاحلكم املشمولة 
-9اعاة الشروط الواجبة يف احملكم بصورة أثرت يف حكم التحكيم.عدم مر -8

 . أذا استند حكم التحكيم على إجراءات ابطلة أثرت فيه
ويظهر لنا هنا أن نظام التحكيم السعودي مل مينح القاضي صالحية نقض احلكم 

هو قول لكون خمالًفا الجتهاده ومذهبه وابلتايل فإن النظام يتسق متاًما مع القول األول و 
 اجلمهور .
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي أمتَّ عليِّّ اجناز هذا البحث الذي توصلت من خالله إىل جمموعة 

 من النتائج أمهمها :
األصل يف حكم احملكِّم أنه ال ينقض إال إذا طعن فيه مبا يصح أن يطعن فيه  -

 حبكم القاضي.
ي يقلده ،وال ينقض ال يشرتط حلكم احملكِّم أن يكون على مذهب القاضي الذ -

ملخالفته مذهب القاضي أو  اجتهاده هذا عند اجلمهور وخالف يف ذلك 
 احلنفية.

مل مينح القاضي صالحية نقض احلكم لكون خمالًفا الجتهاده النظام السعودي  -
 .ومذهبه

 وسلم هللا وصلى واخلطأ الزلل يغفر وأن اجلهد هذا يف يبارك أن أسأل وهللا هذا
 . وسلم وصحبه آلهو  حممد نبينا على
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 فهرس املصادر واملراجع
  أثر التحكيم يف الفقه اإلسالمي ، عبداجمليد حممد السوسوة  ، جملة الشريعة

 ه.1425يف ذي القعدة  22والقانون العدد 
  ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ، حممد انصر الدين األلباين

 هـ .1405لثانية بريوت ، الطبعة ا –املكتب اإلسالمي 
  بريوت ، الطبعة األوىل  ،أسىن املطالب ، زكراي األنصاري، دار الكتب العلمية

 هـ. 1422
 لزين العابدين بن إبراهيم بن  ،األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان

 هـ.1400دار الكتب العلمية  بريوت  ،جنيم 
 طبعة جاويد بريس أصول البزدوي ، علي بن حممد البزدوايحلنفىي ، م–  

 كراتشي .
  أعانة الطالبني ،أيب بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي ، دار الفكر للطباعة

 بريوت. -والنشر والتوزيع 
  االقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، أليب النجا شرف الدين موسى احلجاوي

 هـ، دار املعرفة  بريوت. 968املقدسي ت
 ،544أليب الفضل عياض بن موسى اليحصيب ت  إكمال املعلم بفوائد مسلم 

هـ، حتقيق الدكتور حيىي إمساعيل، دار الوفاء للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة 
 هـ.1419األوىل، 

  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أيب احلسن علي بن
هـ، حتقيق حممد حامد الفقي، دار إحياء 885ت:سليمان بن أمحد املرداوي

 هـ.1406لرتاث العريب، بريوت، ا
 نقضاء العقد ابإللغاء والرجوع يف القانون املدين : دراسة مقارنة ابلفقه ا

جامعة -اإلسالمي ، إمساعيل عبد النيب عبد اجلواد شاهني ، أطروحة دكتوراه
 .1982األزهر، 
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  األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر
 .هـ 1405 -الطبعة: األوىل ،  دار طيبة ، هـ319: ت

  هـ، دار 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين العابدين أيب جنيم احلنفي ت
 .2الكتاب اإلسالمي الطبعة

  بداية اجملتهد وهناية املقتصد،  أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن
 م.1966هـ، 1386رشد القرطيب، مكتبة الكليات األزهرية 

  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لعالء الدين أيب بكر بن مسعود بن أمحد
 الطبعة الثانيةهـ، دار الكتاب العريب، بريوت، 587ت: الكاساين احلنفي

 هـ. 1403
  البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري، لسراج الدين

هـ، ، دار  804عي املعروف اببن امللقن ت عمر بن علي األنصاري الشاف
 هـ.1425اهلجرة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

  بريوت  –البيان والتبيني ، أيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ، دار صعب
 م.1968،الطبعة األوىل ، 

  اتج العروس من جواهر القاموس، حملب الدين أيب فيض السيد  حممد مرتضى
هـ، دراسة وحتقيق علي سريي، 1205الزبيدي احلنفي ت احلسيين الواسطي 

 هـ 1414دار الفكر، بريوت، 
  التاج واإلكليل ملختصر خليل، أليب عبد هللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم

 هـ.1398، 2هـ، دار الفكر، الطبعة897العبدري، ت 
  :هـ  478التبصرة ، علي بن حممد الربعي، أبو احلسن، املعروف ابللخمي ت

،حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر 
 هـ . 1432،الطبعة األوىل، 
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 إبراهيم بن علي بن   ،تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام
مكتبة  ،هـراجعه طه عبد الرؤوف سعد 799 ت:فرحون املالكي املدين 

 القاهرة. ،الكليات األزهرية 
 ئق ،فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي، دار الكتب تبيني احلقا

 هـ .1313القاهرة، -اإلسالمي 
 دار  ،حممد عبد الرمحن املباركفوري ،فة األحوذي بشرح جامع الرتمذيحت

 . بريوت –الكتب العلمية 
 بن عبد  خالد الفقه اإلسالمي والنظم املعاصرة ، التحكيم يف العقود اإلدارية يف

 م .2011؛ الطبعة األوىل  الرمحن اخلضري هللا بن عبد
  التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، إبراهيم األبياري، دار الكتاب

 هـ .1405بريوت، الطبعة األوىل  ،العريب 
  تفسري الطربي، جامع البيان عن أتويل آى القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير

بد هللا بن عبد احملسن الرتكي، هـ، حتقيق الدكتورع310ابن يزيد  الطربي ت 
 هـ.1422دار هجر، القاهرة، الطبعة األوىل 

  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن
 1400هـ، حتقيق حممد الفالح، 463حممد بن عبد الرب النمري األندلسي ت 

 هـ.
  ي، دار إحياء الرتاث هتذيب اللغة ، أبو منصور حممد بن أمحد األزهر

 العريب،بريوت، الطبعة األوىل.
  التوقيف على مهمات التعاريف، حممد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق د. حممد

 هـ .1410بريوت ، الطبعة األوىل  -رضوان الداية، دار الفكر 
  :هـ ،دار الفكر. 972تيسري التحرير  حممد أمني ـ املعروف أبمري ابدشاه ، ت 
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  جامع األمهات ،  عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال
هـ ، حتقيق  األخضر األخضري ،  646الدين ابن احلاجب الكردي املالكي ت 

 هـ 1421اليمامة للطباعة والنشر ، الطبعة: الثانية، 
 هـ، دار 1273اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب ت

 مكة املكرمة.  –الباز 
 حممد بن أيب بكر أيوب  ، جالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األانم

 هـ.1407دار العروبة الطبعة الثانية ،  ،الزرعي 
  :هـ ،دار 321مجهرة اللغة ، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي ت

 م .1987الطبعة: األوىل،  بريوت، –العلم للماليني 
  مكتبة أمدادية . النرية علي خمتصر القدوري ، أيب بكر علي بن حممد. ةاجلوهر 
 لشمس الدين حممد عرفة الدسوقي ت  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري

 دار الفكر. ،هـ 1230
 ة الشيخ سليمان البجريمي، املسماة، بتحفة احلبيب على شرح اخلطيب، حاشي

دار املعرفة للطباعة والنشر،  املعروف، ابإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع.
 هـ .1398

  حاشية على الدر املختار ، حممد أمني الشهري اببن ، دار الفكر للطباعة
 والنشر والتوزيع.

  هـ، حتقيق علي  450بن حممد املاوردي ت احلاوي الكبري، أليب احلسني علي
، 3معوض وعادل عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة 

 م.2009
  احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ، زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري ، حتقيق

 .ـه1411: د. مازن املبارك ،دار الفكر املعاصر، الطبعة األوىل 
 دار  ، أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين ، اء وطبقات األصفياءحلية األولي

 ه .1405الطبعة الرابعة ، ، الكتاب العريب

http://ipac.kapl.org.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=126D0M5B32558.6386&profile=ipac--2&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%20/&term=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%20/%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D9%83%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.&aspect=power&menu=search&source=10.22.1.6@!kapl
http://ipac.kapl.org.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=126D0M5B32558.6386&profile=ipac--2&uri=search=TL@!%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A9%D8%8C%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%84%20%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9.&term=%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A9%D8%8C%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%84%20%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9.&aspect=power&menu=search&source=10.22.1.6@!kapl
http://ipac.kapl.org.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=126D0M5B32558.6386&profile=ipac--2&uri=search=TL@!%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A9%D8%8C%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%84%20%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9.&term=%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A9%D8%8C%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%84%20%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9.&aspect=power&menu=search&source=10.22.1.6@!kapl


 

 
1291 

 :حتقيق: عبد  794خبااي الزوااي  ، حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشى ت،
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف الكويت  ، القادر عبد هللا العاين

 .ـه1402
 دار ، 1088: حملمد بن علي احلصكفي ت ،تار شرح تنوير األبصارالدر املخ

 هـ.1386، الثانية  الطبعة،الفكر بريوت 
  درر احلكام شرح جملة األحكام، علي حيدر ،حتقيق تعريب: احملامي فهمي

 احلسيين ،الناشر دار الكتب العلمية .
 لكرمي دليل الطالب لنيل املطالب ، مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد ا

هـ ، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرايض ،الطبعة 1033املقدسي احلنبلي ت:
 هـ .1425األوىل، 

  : ه ،  دار 386الرسالة ،ابن أيب زيد القريواين ، عبد هللا بن عبد الرمحن ت
 الفكر .

  الروض املربع شرح زاد املستقنع ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت
 ه. 1390حلديثة ه ، مكتبة الرايض ا1051ت:

  هـ، 676روضة الطالبني، أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ت
 هـ. 1405 الثانيةاملكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة

  )زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر الدمشقي )ابن قيم اجلوزية
سالة هـ،حتقيق شعيب األرنؤوط وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الر 751ت

 هـ.1405السابعة  ومكتبة املنار اإلسالمية، بريوت الطبعة
  سنن ابن ماجه، السنن، أليب عبد هللا حممد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويين

 هـ.1420 الطبعة األوىله،، دار السالم، الرايض، 273 ت:
  سنن أيب داود، السنن، لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق

هـ، دار السالم، الرايض، الطبعة األوىل، 275سجستاين ت األزدي ال
 هـ1420
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 ت: عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي ابن سنان النسائي ،أيبسنن النسائي 
 هـ.1420دار السالم _ الرايض _ الطبعة األوىل،  ،هـ303

 حممد بن عبد هللا  شرح اخلرشي على املختصر أليب الضياء سيدي خليل
 الطبعة األوىل اخلرشي ، 

  هـ،  1201الشرح الصغري، أليب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير ت
 مطبعة عيسى البايب احلليب.

 دار الفكر. ،أليب الربكات أمحد الدردير ،الشرح الكبري 
 حممد بن أمحد بن  لشمس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن ،الشرح الكبري

 ،حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ، هـ682ت:قدامه املقدسي 
 هـ.1415الطبعة األوىل، ،هجر للطباعة والنشر 

  الشرح املمتع على زاد املستقنع، للعالمة حممد بن صاحل العثيمني، دار ابن
 هـ.1424اجلوزي الدمام، الطبعة األوىل، 

  الطبعة : د مكتبة الرش ،و احلسن علي بن بطال أبي،شرح صحيح البخار
 .هـ1423الثانية 

 شرح صحيح مسلم للنووي، أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي  ت: 
 هـ، املطبعة املصرية 676

  شرح فتح القدير، لكمال الدين حممد بن عبد الواحد بن اهلمام احلنفي ت
 هـ.1424الطبعة األوىل، هـ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،  861

  شرح منتهى اإلرادات _ دقائق أويل  النهى لشرح املنتهى، ملنصور البهوتى ت
هـ، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة _ بريوت ، 1051

 هـ.1421الطبعة األوىل سنة 
 صحيح البخاري، اجلامع املسند الصحيح ، أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن 

هـ،، دار السالم، الرايض، 256إبراهيم بن املغرية بن بردزبه البخاري ت 
 هـ.1420الطبعة األوىل

http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=12640ID3Q6234.1086183&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B4%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84&term=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B4%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84&aspect=basic_search&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=12640ID3Q6234.1086183&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B4%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84&term=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B4%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84&aspect=basic_search&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=12640ID3Q6234.1086183&profile=akfnl&uri=search=AL@!%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B4%D9%8A%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%8C%20%D8%AA%201101%20%D9%87%D9%80&ri=5&aspect=basic_search&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=12640ID3Q6234.1086183&profile=akfnl&uri=search=AL@!%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B4%D9%8A%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%8C%20%D8%AA%201101%20%D9%87%D9%80&ri=5&aspect=basic_search&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
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  هـ،، 261صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ت
 هـ.1420 الطبعة األوىلدار السالم، الرايض، 

 فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين ، هباء الدين عبد  العدة شرح العمدة يف
 هـ .  1411دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل الرمحن بن إبراهيم املقدسي.

  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد هللا بن
ر الغرب هـ ، دا616جنم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي ت: 

 هـ.1423اإلسالمي ،الطبعة: األوىل، 
  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين حممود بن أمحد العيين ت

 هـ.1421هـ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 855
  :هـ ، دار 786العناية شرح اهلداية ، حممد بن حممد بن حممود، البابرتيىت

 الفكر.
  شرح سنن أيب داود، حممد مشس احلق العظيم آابدي أبو الطيب ، عون املعبود

 ه.1415دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ، 
  بشرح صحيح البخاري، أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن على  الباريفتح

هـ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين 852العسقالين الكناين  ت
 اخلطيب،  املكتبة السلفية.

 تح العزيز شرح الوجيز، أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي ت ف
 هـ، مطبوع مع اجملموع للنووي، 623

 .فتح القدير،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي ، بريوت،دار الفكر 
 . فتح الوهاب شرح منهج الطالب ،زكراي األنصاري ،دار الفكر ، بريوت 
 بن حممد الطّيار، عبد هللا بن حمّمد املطلق،  حممَّد بن َعبد هللا ، لفِّقهخ املَيسَّرا 

 هـ.1432الطبعةاألوىل ،َمَدارخ الَوطن للنَّشر، الرايض ، إبراهيم املوَسى
 حممد عمر ليامني  ،أعتىن هبا خالد بن علي املشيقح ،قه النوازل يف العبادات ف

 . فيصل حممد الصعيدي

http://ipac.kapl.org.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=F263D9O044831.6315&profile=ipac--2&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20:%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%20/&term=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20:%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%20/%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A.&aspect=power&menu=search&source=10.22.1.6@!kapl
http://ipac.kapl.org.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=F263D9O044831.6315&profile=ipac--2&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20:%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%20/&term=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20:%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%20/%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A.&aspect=power&menu=search&source=10.22.1.6@!kapl
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 عبد  / ع احلنفية لإلمام البهاريشرح مسلم الثبوت يف فرو  فواتح الرمحوت
العلي حممد بن نظام الدين السهالوي، دار إحياء الرتاث العريب الطبعة األوىل 

 م.1998
  الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، ألمحد بن غنيم النفراوي

هـ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 1126األزهري ت
 هـ.1418

 لقوانني الفقهية ،حممد بن أمحد بن جزى الغرانطي ، حتقيق : عبدالكرمي ا
 . الفضيلي ، املكتبة العصرية

  بريوت ،  -الكايف ، أبو عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب، دار الكتب العلمية
 هـ.1407الطبعة األوىل  

 شهاب الدين أيب إسحاق إبراهيم بن عبد هللا اهلمداين  أدب القضاء كتاب ، 
الشافعي ؛ حتقيق ودراسة بقلم حميي هالل  الدم احلموي املعروف اببن أيب
 م.1983السرحان ، الطبعة األوىل 

  هـ، عامل الكتب، 1051كشاف القناع عن منت اإلقناع، ملنصور البهويت ت
 هـ. 1403بريوت، 

  كشف األسرار شرح أصول البزدوي عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء
 هـ ، دار الكتاب اإلسالمي.730احلنفي ت: الدين البخاري 

  كفاية النبيه يف شرح التنبيه، أمحد بن حممد بن علي األنصاري املعروف اببن
 م .2009هـ ، دار الكتب العلمية ،الطبعة: األوىل، 710الرفعة ت: 

  الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، أيوب بن موسى احلسيين
 -هـ ،احملقق: عدانن درويش 1094لبقاء احلنفي ت: القرمييالكفوي، أبو ا

 بريوت . –حممد املصري ، الناشر: مؤسسة الرسالة 
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  لسان احلكام يف معرفة األحكام ،أمحد بن حممد بن حممد، أبو الوليد، لسان
ْحَنة الثقفي احلليب ت:  القاهرة  –هـ ، الناشر: البايب احلليب 882الدين ابن الشِّّ

 ه. 1393 ،الطبعة: الثانية،
  لسان العرب، أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور االفريقي

 هـ.1412  الطبعة األوىلاملصري، دار صادر _ بريوت، 
 ت: املبدع ىف شرح املقنع، لربهان الدين ابراهيم بن حممد ابن مفلح احلنبلي  

 .هـ1394هـ، املكتب اإلسالمي بريوت 884
  بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ت املبسوط، لشمس الدين أيب

 هـ.1414هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل سنة 490
  جملة األحكام العدلية ،جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية

 ،حتقيق: جنيب هواويين .
  اعة مؤسسة الطب،جملة جممع الفقه اإلسالمي  ، منظمة املؤمتر اإلسالمي

 والصحافة والنشر.
  اجملموع شرح املهذب للشريازي، أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي

هـ، حتقيق حممد جنيب املطيعي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة سنة 676ت 
 هـ.1415

  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
 هـ.1412ي، دار عامل الكتب _ الرايض، العاصمي النجدي احلنبل

 مجع وترتيب : ، جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
 -الطبعة األخرية ، دار الثراي -دار الوطن ، فهد بن انصر بن إبراهيم السليمان

 هـ 1413
  هـ، مكتبة 456احمللى، أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ت

 هـ.1388لعربية، مصر اجلمهورية ا
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  خمتار الصحاح،حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، عناية حممود
 هـ. 1415بريوت،  -خاطر،مكتبة لبنان انشرون 

  خمتصر اخلرقي ،أبو القاسم عمر بن احلسني اخلرقي، زهري الشاويش ، املكتب
 هـ1403بريوت، -اإلسالمي

 دار ، هـ776: ت سىخليل بن إسحاق بن مو  ، خمتصر العالمة خليل
 .هـ1426الطبعة: األوىل، ، احلديث/القاهرة

  خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي ، أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان
هـ، حتقيق كامل حممد حممد عويضة ، دار 428أبو احلسني القدوري ت: 

 هـ .1418الكتب العلمية ،الطبعة: األوىل، 
  أبو حممد علي بن أمحد ، املعامالت واالعتقاداتمراتب اإلمجاع يف العبادات و

 . بريوت –دار الكتب العلمية  ، هـ456 ت:بن سعيد بن حزم 
  هـ، حتقيق مجال عيتاين، دار 1014مرقاة املفاتيح، لعلي بن سلطان القاري ت

 هـ.1422الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 
 عبد هللا حممد بن عبد هللا املعروف  املستدرك على الصحيحني يف احلديث، أليب

 هـ، دار الكتب العلمية، مكتبة املعارف ابلرايض.405 :ابحلاكم النيسابوري ت
  املستصفى من علم األصول، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، مؤسسة احللىب

 .األوىل القاهرة، الطبعة –وشركاه للنشر والتوزيع 
 عبد هللا بن عبد الرمحن ، رمي(مسند الدارمي املعروف بـ )سنن الدا

ار املغين للنشر ، د حتقيق: حسني سليم أسد الداراين،  هـ255 ت:الدارمي،
 .هـ  1412والتوزيع، الطبعة: األوىل، 

  مشارق األنوار على صحاح اآلاثر ، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض
 اليحصيب السبيت املالكي ، املكتبة العتيقة ودار الرتاث .

 الزجاجة، شهاب الدين البوصريى، دار اجلنان ـ بريوت. مصباح 
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  هـ، حتقيق حبيب الرمحن 211املصنف، لإلمام عبد الرزاق الصنعاين ت
 م.1983سنة  2األعظمي، توزيع املكتب اإلسالمي، الطبعة

 مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى ملصطفى السيوطي الرحيباين،  الطبعة 
 م. 2000 الثالثة

 م الوسيط ، إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ حممد املعج
 النجار، حممد الصادق قمحاوي، جممع اللغة العربية، دار الدعوة.

 حملمد الشربيين اخلطيب على منت  ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج
عريب بريوت دار إحياء الرتاث ال ،املنهاج أليب بكر زكراي بن شرف النووي 

 لبنان.
  املغين، أليب حممد  عبد هللا أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الدمشقي احلنبلي

هـ، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي وعبدالفتاح حممد احللو، 620ت 
 هـ 1417الطبعة الثالثة 

 مجع وإعدادعبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين، لاملفيد يف تقريب أحكام األذان ، :
اململكة العربية  - ، نشر: دار اهلجرة، الرايضد. حممد بن عبد الرمحن العريفي

 م. 1995 -ه 1415، الطبعة األوىل، السعودية
  هـ، دار إحياء 395مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ت

 هـ. 1422الرتاث العريب _ بريوت، الطبعة األوىل سنة 
 يل _  حملمد عليش _ املطبعة الكربى مبصر .منح اجلليل على خمتصر خل 
  منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف

هـ ، حتقيق  عوض قاسم أمحد عوض ، دار الفكر ،الطبعة: 676النووي ت: 
 ه .1425األوىل، 

 وت.دار الرتاث العريب  بري ، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي  ،املنهاج 
  مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، أليب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد

 هـ.1398 الثانيةهـ ، دار الفكر، الطبعة954:الرمحن املغريب ) احلطاب ( ت
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  امليحط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين
 مازه، دار إحياء الرتاث العريب.

 د الرجال، أليب عبد هللا بن أمحد بن عثمان الذهيب ميزان االعتدال يف نق
 بريوت.   –هـ، حتقيق علي البجاوي، دار املعرفة 748ت

  نظرية الرجوع يف العقود والتصرفات يف الفقه اإلسالمي ، فتح هللا أكثم تفاحة
 م.2011، اجلنادرية ،الطبعة األوىل 

 محزة بن شهاب الدين  هناية احملتاج ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن
 هـ .1404بريوت ، -الرملي الشهري ابلشافعي الصغري، دار الفكر للطباعة 

  هناية املطلب يف دراية املذهب ، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد
هـ ، حتقيق : عبد العظيم حممود الّديب ،  دار 478اجلويين، أبو املعايل، ت: 
 هـ.1428املنهاج ،الطبعة  األوىل، 

  اهلداية شرح بداية املبتدي، لربهان الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد
 هـ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 593اجلليل الرشيدانياملرغيناين ت 

 
 

 


