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 هـ)٢٠/٠٣/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٢٤/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

ــتخلص: ــه  المس ــوابطه يف الفق ــه وض ــاديمي) حكم ــيم العلمي(األك ــوان: التحك ــث بعن ــذا بح ه

اإلسالمي، دراسة تأصيلية، والمراد هبذا العنوان دراسة التحكيم العلمي دراسة شـرعية ببيـان حكمـه 

راءات التحكيم العلمي، مما يسـاعد الشرعي المستند إلى أدلة الشريعة، وبيان مد الفقه اإلسالمي إج

ويفيــد المحكــم، وأهــم مــا يهــدف إليــه هــذا البحــث: الوقــوف علــى حكــم مناقشــة الرســائل العلميــة 

وتحكيم البحوث العلمية، وإيضاح وعكس التكييف الفقهي للتحكيم العلمـي، وإبـراز دور الفقـه يف 

 ضبط ودعم إجراءات التحكيم العلمي.

تائج أهمها: أن التحكـيم العلمـي بأشـكاله كلهـا يقـع ضـمن دائـرة وقد خلص البحث إلى جملة ن

المبــاح، وأن الفقــه اإلســالمي دعــم إجــراءات التحكــيم العلمــي بأصــول وأحكــام تمثلــت يف بعــض 

القواعد الفقهية التي غلبت عليها سمة المعيارية، ويف بعض األحكام اإلجرائيـة، ممـا يمكـن أن يفيـد 

 تحكيم القضائي.يف التحكيم، كنظام القضاء وال

 ومن أهم توصيات البحث: استتباع الدراسات يف اإلفادة من القواعد الفقهية يف التحكيم العلمي.

 .التحكيم العلمي، البحث العلميالتحكيم، : الكلمات المفتاحية
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Abstract: This is a research entitled: Scientific (academic) arbitration, its 
judgment and controls in Islamic jurisprudence An original study.What is meant by 
this title is to study the scientific arbitration as a legitimate study of its Islamic 
judgment based on the evidence of sharia, and the statement of support for Islamic 
jurisprudence procedures of the scientific arbitration, which helps and benefits the 
arbitrator. The most important aim of this research is: to determine the ruling on the 
defending the scientific thesis and the arbitration of scientific research, to clarify and 
reverse of the jurisprudential conditioning of scientific arbitration, and to highlight the 
role of jurisprudence in supporting scientific arbitration procedures. The research 
concluded with a number of conclusions, the most important of which are: That 
scientific arbitration in all its forms falls within the section of permissible, and that 
Islamic jurisprudence supported scientific arbitration procedures with principles and 
rulings represented in some jurisprudential rules that were dominated by the standard 
feature, and with some procedural provisions, this can be useful in arbitration, such as 
the judicial system and judicial arbitration. One of the most important 
recommendations of the research is that to follow studies to benefit from the 
jurisprudential rules in scientific arbitration. 

Key words: arbitration, scientific arbitration, scientific research. 
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 مقدمة

 

رب العالمين والصالة والسالم علـى نبيـه الكـريم وعلـى آلـه وصـحبه الحمد هللا 

 :أما بعد ومن سار على هنجه واقتفى هديه.

مجلـة كانـت أو جهـة مانحـة -فما بين قناعات المحكم ورغبات إدارة التحكـيم 

للدرجة العلمية أي� كانت أو غيرها، وما بين الحقائق العلمية المجردة وجوانح الهوى 

ا بين الشكلية والموضوعية، قد يقف الُمَحَكم حائرًا مرتددًا، وهـذه الحيـرة أحيان�، وم

تتطّلب ما يدفعها، ويدعم موقف المحكم بضوابط موصولة بشرع، مأخوذة يف جملتها 

من دين حنيف، نازعة إلى أصول شرعية، ما يسند المحكم المسـلم ويبعـد عنـه ذلكـم 

عطي الدرجـة، وهـذا البحـث محاولـة الحرج، وكذلك متخذ قرار التحكيم العلمي وم

جادة يف رسم واستحضار منهج علمي نازع إلى الفقه اإلسالمي إبـرازًا لـدوره، وإفـادة 

 يف قضية التحكيم العلمي. منه

 أهمية موضوع البحث: * 

تنبع أهمية البحث من أهمية التحكيم العلمي للرسـائل وللبحـوث العلميـة،  -١

عطـاء درجـة علميـة أو إجـازة بحـث تمثـل شـهادة وما يرتتب على هـذا التحكـيم مـن إ

 وإجازة علمية، وهذا العمل يحتاج إلى دعم شرعي تأصيلي.

كما أن مثل هذا العمل ُيسهم بصورة واضحة يف إثراء الفكـر اإلنسـاين ودعـم  -٢

 وتطوير التحكيم العلمي.

إضافة إلى ذلك فهو يعكس مدى اهتمام الفقه اإلسـالمي بالجانـب الفكـري  -٣

ثقـايف، ورعايتـه مصــالح النـاس يف شــتى منـاحي الحيــاة، مـا يؤكــد صـالحية أحكــام وال
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  اإلسالم لكل زمان ومكان.

  مشكلة البحث وأسئلته:* 

حكمـه، وهـل دعـم الفقـه  مـاو يطرح البحث سؤال رئيس�: ما التحكـيم العلمـي،

 إجراءاته؟ ويتفرع عن هذا السؤال ما يأيت من تساؤالت:

 لعلمي؟ ما مفهوم التحكيم ا -

 ما أدوار التحكيم العلمي؟ -

 ؟ما حكم التحكيم العلمي شرع� -

  ؟ما التوصيف الفقهي للتحكيم العلمي -

 ؟هل ضبط الفقه ودعم إجراءات التحكيم العلمي -

 وما حدود هذا الضبط واتجاهاته؟ -

 أهداف البحث:* 

 بيان مفهوم التحكيم العلمي وأدواره. -١

 وتحكيم البحوث العلمية. ،هي لمناقشة الرسائلالوقوف على الحكم الفق -٢

 إيضاح وعكس التكييف الفقهي للتحكيم العلمي. -٣

 إبراز دور الفقه يف ضبط ودعم إجراءات التحكيم العلمي.  -٤

 الدراسات السابقة واإلضافة التي يحملها البحث:* 

بعــد النظــر والتقصــي لــم أقــف علــى دراســة خاصــة بتأصــيل التحكــيم العلمــي، 

كـس دور الفقـه اإلسـالمي يف إجراءاتــه، ومـا وقفـت عليــه ممـا كتـب يف الموضــوع وع

بعض البحوث التي قد عالجت بعض القضايا العامـة التـي قـد يظـن أن البحـث يلتقـي 

 معها، لكن هناك فروق جوهرية بينها وبين البحث، ومن هذه الكتابات: 
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ـــم -١ ـــي أه ـــيم العلم ـــات التحك ــــ أخالقي ـــرز الحل ــــالت وأب  .د. ول، أالمشكـ

وهــو: (بحــث مقــدم يف نــدوة التحكــيم العلمــي: أحكــام  .العزيز محمــد الــربيشعبــد

سـالمية مـام محمـد بـن سـعود اإلموضوعية أم رؤى ذاتية والتـي عقـدت يف جامعـة اإل

وقد طرح الكتاب المشكالت التي يراها تتعلق  )هـ٢٩/١٢/١٤٢٨-٢٨خالل الفرتة 

كيم وبالمحكم له، ويف كل يقدم الحلـول بالمحكم وبالجهة صاحبة المصلحة يف التح

والمعالجات، والكتاب يعترب مرجع� يف إدارة التحكيم من وجهة تربوية وإدارية وفنية، 

أما هذا البحث فيناقش قضية تأصيل التحكيم العلمي بـإبراز حكمـه الشـرعي وتكييفـه 

رق بـين وهبـذا يتضـح الفـ الفقهي، ومد الفقه اإلسـالمي إلجـراءات التحكـيم العلمـي،

 الكتاب وهذا البحث.

 البحــث العلمــي في ودوره يـــلعلما التحكــيم بحــث بعنــوان: حــول منهجيــة -٢

. بالل أحمد، (منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم دالشفافية لى إمن اإلشكالية العربي 

م) يتناول البحث قضـية مهمـة هـي دور ٢٠٠٠) العدد األول ١٦المجلد ( -اإلنسانية 

ء البحـث العلمـي يف الـوطن العربـي عـرب أخالقيـات المحكـم وجـودة التحكيم يف إثرا

آليات التحكـيم وتوحيـد منهجيتهـا مـا يعـزز قيمـة السـرية واالحرتافيـة لـدى المحكـم 

البحث فني تربوي، ويختلف عنه هذا البحث من حيث الموضوع والمضمون، كمـا و

 ال يخفى.

ه. منشــورات جامعــة كتــاب: التحكــيم العلمــي: أخالقياتــه معــاييره مشــكالت -٣

توصيات ندوة التحكيم العلمـي  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، (مجموعة مؤلفين

 ،وكالـة الجامعـة للدراسـات العليـا والبحـث العلمـي ،أحكام موضوعية أم رؤى ذاتيـة

أمانة المجلس العلمي وهو خالصة لندوة أقامتهـا الجامعـة بعنـوان: التحكـيم العلمـي 
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 ،ويعتـرب الكتـاب قيمـة إضـافية )م٢٠١٠ - ـهـ١٤٣١ ؤى ذاتية،أحكام موضوعية أم ر

ومنطلق� لكثير من المؤسسات إلرساء ضوابط ومعايير التحكـيم العلمـي يف الجملـة، 

وقـد عــالج الموضــوع علميـ� وإداريــ� وفنيــا وتربويــ�، إال أن هـذا البحــث يفــرتق عنــه 

يعـالج قضـية تأصـيلية ، بحيث إن هذا البحث مضمون� وموضوع�، كما أشرت سابق�

 وهي حكم التحكيم العلمي وإبراز دور الفقه اإلسالمي يف ضبط إجراءاته. 

وهناك بحوث يف معايير تقويم البحـوث وتحكيمهـا لـم أر جـدوى لـذكرها؛ ألن 

البحث يختلف عنها اختالف� بّينـ� بمـا يعالجـه مـن قضـية تأصـيلية تعتمـد إبـراز حكـم 

 لفقه اإلسالمي يف دعم إجراءاته.التحكيم العلمي شرع�، ودور ا

 أسباب االختيار: * 

 ترجع أسباب االختيار إلى جملة من األمور أهمها: 

 ما يتمتع به الموضوع من أهمية، والسعي يف تحقيق أهداف البحث. -١

 شح الدراسات يف الموضوع، خصوص� الجانب التأصيلي للتحكيم العلمي. - ٢

لنفسية على المحكم بتقديم ما يدعم موقفه يف محاولة تضييق تأثير العوامل ا -٣

النأي عن التحامل أو المجاملة، وتزويد جهود تطوير التحكيم العلمي بمقاربة شرعية 

 تخدم المنهج العلمي للتحكيم.

 المنهج العلمي للبحث:* 

المنهج العلمـي العـام للبحـث هـو: المـنهج االسـتقرائي والتحليلـي والوصـفي، 

ء المسـائل المكونـة للبحـث وتحليلهـا وتوصـيفها وتصـنيفها وذلك من خـالل اسـتقرا

لة للبحث ونتائجه. وفق�  للمقتضيات المنطقية المشكِّ

 ويتبع ما تقدم ما يتطلبه ذلك من إجراءات تفصيلية من: 
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 .عزو اآليات -١

تخريج األحاديث من مظاهنا تخريج� أولي�، وذكر درجة الحديث نقـالً عـن  -٢

لـم يخرجـه الشـيخان وإسـناد الحـديث بـذكر الكتـاب والبـاب  أهل االختصاص، فيما

 .والرقم إن كان يف أحد الكتب الستة، واالكتفاء بالرقم إن كان يف غيرها

 .نسبة األقوال إلى قائلها -٣

 شرح الغريب.  -٤

 عدم الرتجمة لألعالم؛ طلب� لإليجاز. -٥

 الهيكلة العامة للبحث: * 

 ة مباحث، وعدد من المطالب، كاآليت:مقدمة، وأربع :اشتمل البحث على

 ومنهجــه  ،وســبب اختيــاره ،وأهدافــه ،ومشــكلته ،تضــمنت أهميــة البحــث :مقدمــة

 .العلمي والعملي

  ،وفيه مطلبان:المبحث األول: مفهوم التحكيم العلمي وأدواره 

 .المطلب األول تعريف التحكيم العلمي 

  .المطلب الثاين: أدوار التحكيم العلمي 

 وفيه مطلبان:ين: معالم للتعرف على الحكم الشرعي للتحكيم العلمي، المبحث الثا 

 .المطلب األول: وصف الحكم الشرعي للتحكيم العلمي 

 .المطلب الثاين: أدلة شرعية يمكن االستدالل هبا على حكم التحكيم العلمي 

 وفيه أربعة مطالب:المبحث الثالث: التكييف الفقهي للتحكيم العلمي ، 

 :عقد االستصناع والتحكيم العلمي.  المطلب األول 

  المطلب الثاين: عقد الجعالة والتحكيم العلمي. 
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 المطلب الثالث: عقد اإلجارة والتحكيم العلمي. 

 .المطلب الربع: التحكيم القضائي والتحكيم العلمي 

 .المبحث الرابع: قواعد فقهية تضبط إجراءات التحكيم العلمي 

 توصيات.أهم النتائج وال :وفيها ،الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث األول

 مفهوم التحكيم العلمي وأدواره

 

 :وفيه مطلبان

  .تعريف التحكيم العلمي :المطلب األول* 

 وفيه فرعان:

 :الفرع األول: تعريف التحكيم العلمي يف اللغة -

لكـاف الحـاء وا: «مصدر للفعل حّكم المشدد، قال ابن فارس التحكيم يف اللغة:

ْلـم. وسـميت  والميم أصٌل واحد، وهو المنْع. وأّول ذلك الُحْكم، وهو المنـع مـن الظُّ

ـفيَه  َحَكمة الداّبة؛ ألهنا تمنعهـا يقـال َحَكْمـت الدابـَة وأْحَكمتهـا. ويقـال: حَكمـت السَّ

 وأحكمُته، إذا أخذَت على يديه. قال جرير:

  أَبنـِــي َحنيفـــة أْحكُِمـــوا ُســـفهاَءكم

 

  لــــيكم أن أْغَضــــَباإّنــــي أخــــاف ع *

مـت فالنـ� تحكيمـ�  ؛والِحكمة هذا قياُسها  ألهنا تمنع مـن الجهـل. وتقـول: حكَّ

بيـنهم أو  يحكـم أمـره أن :حكمه يف األمر تحكيم�« :قال الزبيديو ،)١(»منعُته عّما يريد

حكمت الرجل تحكيمـ�، إذا منعتـه ممـا « :وقال الجوهري ،)٢(»أجاز حكمه فيما بينهم

ْمُتُه يف مالي، إذا جعلَت إليه الُحْكَم فيهأراد. وي ويؤخذ من هـذا أن:  ،)٣(»قال أيض�: َحكَّ

فهو قائم على أركان:  ،التحكيم يف اللغة إسناد إصدار حكم على أمر ما إلى شخص ما

                                           
 ).٢/٩١ة، ابن فارس (معجم مقاييس اللغ   )١(

 ).٣١/٥١٤تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي (   )٢(

 )٥/١٩٠٢الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري (   )٣(
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م وهـو األمـر المطلـوب إصـدار  ،وهو المسند إليه إصدار الحكم، ومحكوم فيه ،محكَّ

 ،ثـر الـذي يـراد إثباتـه، وهـذا يسـتدعي أدوات وإجـراءاتوهو األ ،الحكم فيه، وُحْكم

وهي المحكوم به، فعلى هذا يمكـن أن يقـال: إن التحكـيم عمليـة إجرائيـة الستصـدار 

حكم ما يف أمر ما هذا بالمعنى العام، ثم بعد ذلك يأخذ االصطالح حسـب الموضـوع 

 الذي يكون فيه التحكيم. 

 اصطالح�: الفرع الثاين: تعريف التحكيم العلمي -

كـل مـا يـدخل فيـه، سـواء التحكـيم «يرى د. الربيش أنه يقصد بالتحكيم العلمي 

ألغراض ترقية أعضاء هيئة التدريس الـذي تتـواله المجـالس العلميـة بالجامعـات، أو 

التحكـيم يف مناقشــة رســائل الـدكتوراه والماجســتير، وإن ســمي عنـد الــبعض بفحــص 

م علــى الرســالة، أو التحكــيم لقصــد صــالحية الرســائل، فهــو يف النهايــة تحكــيم وحكــ

البحث للنشر يف المجالت العلمية المحكمة، أو مراكز البحوث العلمية يف الجامعات 

والهيئات العلمية، أو التحكيم لغرض المشاركة يف المؤتمرات والندوات المتخصصة 

عـام . ويالحظ أن هذا وصـف )١(»المحكمة، فهو يف النهاية تحكيم وحكم على البحث

 للتحكيم.

تحديد قيمـة الشـيء أو «ظ سعيد مقدم، أن التقويم نظري�: لحفيعبد ا .ويرى أ. د

 تقدير مدى أهمية أو صالحية شيء معين. 

 العلمـي أو األطروحـة الجامعيـة تحقيـق البحـث تحديد مدى :التقويم إجرائي�و

                                           
أخالقيــات التحكــيم العلمــي أهـــــم المشــكالت وأبــرز الحلـــول، أ. د. عبــدالعزيز بــن محمــد    )١(

 .)٧-٦الربيش (ص
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٦٤٣ 

 .)١(»لمعايير الصدق العلمي

طالقـه إالعلمـي، إال أنـه قـد يحسـن  على أن التقويم قد يكون جزًء مـن التحكـيم

 هبذه الجزئية على التحكيم.

توظيف المـنهج العلمـي يف تقـويم البحـوث المقدمـة «وعرفه د. األحمدي بأنه: 

قبل نشرها يف المجالت أو المؤسسات البحثية، وذلك من خالل إبراز نقـاط القـوة أو 

 .)٢(»الضعف فيها، وتحديد مدى صالحيتها للنشر

لى التعريف اللغوي وإلى هذه التوصيفات نجد أهنا أشـارت إلـى أمـور وإذا نظرنا إ

تشــكل اإلطــار العــام للتحكــيم؛ إذ تشــمل مجــاالت وأدوار التحكــيم، متمثلــة يف العمــل 

الذي يقوم به المحكم، والهدف الذي يرمي إليه التحكيم، وبناء عليه يتبين أن: التحكـيم 

علمية، وبالتالي يمكن استنادًا إلـى ذلـك  عمل علمي يقوم به الُمحّكم يقصد إلى أهداف

أن يستنتج له تعريف يحدد إطاره العلمي اإلجرائي بحيث يمكن القول بأنـه: عبـارة عـن 

 إجراءات علمية تقويمية لعمل بحثي يقوم هبا مؤهل لذلك إلعطاء نتائج علمية. 

فهو عملية توظيف للمنهج العلمـي يف تقـويم البحـوث العلميـة للخـروج بنتـائج 

تشكل حكم� على ذلك المنتج البحثي، وهذه النتائج هي التي تحدد قبوله مـن حيـث 

 الجملة أو رده. 

ولذلك؛ فالتحكيم العلمـي عمـل عظـيم يتطلـب كمـ� مـن األخـالق والمعـارف 

                                           
 .)٧ئل الجامعية، ا. د: عبد الحفيظ سعيد مقدم (صمعايير تقييم البحوث والرسا   )١(

ينظر: معايير وخطوات تحكيم الحوليات العلمية دراسـة خاصـة عـن دوريـات جامعـة أفريقيـا    )٢(

عــن واقــع التحكــيم العلمــي، عبــد األحمــد  ) نقــالً ١٧٣العالميــة، د. عمــر إبــراهيم عــالم (ص

 أحمدي.
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والدراية بأساليب وأنماط مختلفة مـن التعـامالت بـدءًا مـن المعرفـة العلميـة والدرايـة 

إجراءات التقييم، واستدعاء أنماط مـن اإلدارة، كحنكـة التقويمية باستجماع خربات و

 إدارة المعرفة البشرية، وإدارة األزمة، وغيرها من متطلبات التقييم لمثل هذا العمل.

 

 المطلب الثاين: أدوار التحكيم العلمي.* 

التحكيم العلمي عمل إنساين علمي له منهجية تحدد معاييره وتضبط أخالقياتـه، 

البحــوث والنتــاج العلمــي بمختلــف أشــكاله، ويعنــى بســرب العمــل وهــو ينشــد تقــويم 

العلمي البحثي بأشـكاله المتنوعـة مـن بحـوث ترقيـة أو رسـائل جامعيـة: ماجسـتير أو 

دكتوراه، أو بحـوث ومؤلفـات بغـرض النشـر، سـواء كـان يف مجـالت، أو يف دوريـات 

العلميـة، أو يف  علمية أو تبع دور للنشر أو يف الهيئـات والمؤسسـات ومراكـز البحـوث

 المؤتمرات والندوات العلمية، وهذا دوره األساس. 

له أطـر ووظـائف متعـددة تشـكلها اتجاهـات  -التقويم  -وهذا الدور المحوري 

البحث وموضوعه، إال أن هناك قاسم� مشرتك� يف عدد من الوظائف تعترب من صـميم 

س مدى اتباع البحث المنهج أدواره، وأهم تلك الوظائف: تتبع الحقائق العلمية، وقيا

البحثــي العلمــي بــإجراءات علميــة يقــوم هبــا المحكــم، ومــن وظــائف وأدوار التقــويم 

بالتنبيه على الكالم غير المعزو والموثق مما ليس من مقول الباحـث،  كشف االنتحال

معلومات و وهو ما يطلق عليه مصطلح السرقات العلمية، وهي انتحال الباحث أفكاراً 

وهـو دور مهـم مـن ممارسـات المحكـم وأدواره،  ،)١(خـرين ويـزعم أهنـا لـهمن أنـاس آ

                                           
ها، مطبوعـات ومنشـورات جامعـة اإلمـام محمـد بـن ينظر: السرقة العلمية ما هي وكيف أتجنب   )١(

 ).٧سعود اإلسالمية، (ص
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يتطلب اإللمام بأدوات وإجراءات ذلك، ولإلمام السيوطي رسالة بعنوان (الفارق بين 

ذكـر فيهـا أمثلـة جميلـة لألمانـة العلميـة ونمـاذج مـن الســرقات  )١(المصـنف والسـارق)

 المحكم. ومطالعتها مما يفيد ،العلمية الشاملة والجزئية

وكل مـا يتطلبـه التقـويم للعمـل البحثـي يعتـرب دورًا ووظيفـة مـن أدوار التحكـيم 

العلمــي ووظائفــه، ولــذلك يتطلــب هــذا األمــر التالقــي يف المؤسســات العلميــة علــى 

ضوابط ومعايير تضبط عملية التحكيم بتحديد أدواره وتوجيه عملياتـه بمعـايير ونظـم 

ية والفنية إلخراج التحكيم بصـورة أقـرب للتقـوى؛ تحده وتكون بمثابة القواعد العلم

ولذا درجت بعض المؤسسات العلميـة علـى التواضـع والتوافـق حـول معـايير علميـة 

، وتضـبط تلـك )٢(ولتجنيبـه الزلـق ومصـائد الهـوى ،لتكون مرجع� ؛التقويمو للتحكيم

ثـه: األدوار حتى ال تكون رؤى شخصية، وقد أوصى الباحث بالل أحمد يف خاتمة بح

ــة التحكــيم  ــلعلماحــول منهجي ــي: ودورهي ـ ــد مــن « يف البحــث العلمــي العرب ــه ال ب بأن

 موحدة خطوات علمية مشرتكة تقود إلى تحكيم عربي موحد ضمن اسرتاتيجية عربية

 . )٣(»تتمخض عنها أعمال عربية واقعية

* * * 

                                           
 ينظر: الفارق بين المصنف والسارق، السيوطي.   )١(

 ينظر تجربة جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية يف كتـاب الجامعـة: التحكـيم العلمـي:   )٢(

موضوعية أم رؤى ذاتيـة،  أخالقياته، معاييره مشكالته، توصيات ندوة التحكيم العلمي أحكام

 وما بعدها). ٧وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (ص

شـكالية مـن اإل -ودوره يف البحث العلمي العربي  يـلعلماينظر: بحث حول منهجية التحكيم    )٣(

 .)١٦١بالل أحمد، (صد.  الشفافية،لى إ
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 المبحث الثاين

 معالم للتعرف على الحكم الشرعي للتحكيم العلمي

 

 طلبان:وفيه م

 المطلب األول: وصف الحكم الشرعي للتحكيم العلمي.* 

يعترب التحكيم العلمي بكل أدواره من الممارسات اإلنسانية العلميـة المهمـة؛ إذ 

به تعطى البحوث شارة القبول أو الرد، ويرتتب على ذلك حقوق متنوعة، وينبني عليه 

 ر قياس للنتاج العلمي.آثار علمية وحقوقية وغيرها، وقد ارتضته البشرية معيا

وحتى يعطى حكم� شرعي�، ال بـد مـن بيـان تصـنيفه العـام أوًال، فـإذا نظرنـا إليـه 

باعتباره عمالً إنساني�؛ نجد أنه يصنف عموم� ضمن التعامل اإلنساين الذي يقصد إلى 

تدبير جزء من الحياة اإلنسانية بمـا هـدى اهللا، وهـذا يف الشـرعيات يـدخل ضـمن بـاب 

يب اإلدارية، وقيادة وإدارة الحياة اإلنسانية، وهـذا النـوع مـن األعمـال واألفعـال الرتات

ألنـه يحقـق نفعـ� وترعـى بـه  ؛جاءت الشريعة اإلسالمية بإباحته من حيث المبدأ العام

 مصلحة بشرية. 

وهو يدخل يف بـاب الحـل العـام، والمصـلحة العامـة مـن حيـث الجملـة، ويف هـذا 

 ؛أن الشريعة يف كثير منه لم تأمر النـاس بفعلـه إيجابـ� وإلزامـ� النوع من المسائل يالحظ

ولكــن الشــريعة رتبــت وضــبطت كثيــرًا مــن  ،ألن النــاس يصــنعونه بعــاداهتم واحتيــاجهم

فطلبـت لـه األمانـة والصـدق، وحسـن التعامـل، وقـد  جوانبه وساجته بمكـارم األخـالق

ا ظاهر يف إباحة البيع علـى يكون هذا الضبط بمنع وهني عن بعض الممارسات فيه، وهذ

سبيل المثال، فلم يأت النص باألمر بالبيع على سـبيل اإللـزام؛ ألنـه مـن عـادات النـاس، 
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، وربما كان يف التكليف بفعله على سبيل اإللزام )١(وأعمالهم بالسجية واالحتياج البشري

 .)٣(، والمعهود من الشريعة دفع المشقة والحرج)٢(نوع من الحرج والمشقة

كون حكم التحكيم العلمي بأشكاله كلها: من مناقشة رسائل علمية، وتحكـيم في

بحوث للنشر، أو للرتقية، أو لنيل درجة علمية، أو جائزة، أو لقبوله يف مـؤتمر علمـي، 

ــه  فحكــم  -أو نــدوة، أو اعتمــاده مرجعــ� علميــ�، أو لنيــل أي حــق علمــي أو مــادي ب

يف الشـريعة مـن المبـاح عمومـ�، بحيـث التحكيم لهذا العمل وإجـراء تحكيمـه يكـون 

 يدخل تحت الحل العام، وتتناوله أدلة المباح.

وأما إجراء التحكيم لبحث معين لتحصيل درجة علمية أو اكتساب حق علمي أو 

لنيـل تلـك الدرجـة أو ذاك  مادي، فقـد يكـون متعينـ�؛ إن لـم يكـن إال التحكـيم سـبيالً 

 الحق.

 

 .يمكن االستدالل هبا على حكم التحكيم العلميالمطلب الثاين: أدلة شرعية * 

 ويستدل على إباحة التحكيم العلمي بجملة أدلة اإلباحة من ذلك:

جملة النصوص الشرعية التي تضبط التعامل بأخالقيات الصـدق واألمانـة  :أوالً 

 والعدل وبذل الشورى والنصح، ورعاية المسؤولية واألمانة، ومن ذلك ما يأيت:

قال اإلمام القرطبي  ،]٩١[النحل:        : عالىقول اهللا ت - ١

نسان لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه اإلنسان من بيع اإل« :يف العهد والوفاء به

                                           
 ).١١٣ينظر: القواعد النورانية، ابن تيمية (ص   )١(

 ).١٢٤ضوابطه وتطبيقاته، د. صالح بن حميد (ص ينظر: رفع الحرج يف الشريعة اإلسالمية،   )٢(

 ).١/٥٢٠ينظر: الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي (   )٣(
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٦٤٨  

والعموم يتناول  - وقال بعد استعراض أسباب نزول اآلية  - أو صلة، أو موافقة للديانة 

 .)١(»ا بيناهكل ذلك كم

 : وقوله تعالى -٢                     :٣٤[اإلسراء[ . 

قال الكيا الهراس:  ،]١[المائدة:          قوله تعالى: - ٣

 .)٢(»فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد على نفسه«

  قول اهللا تعالى: -٤                                

                                   :٥٨[النساء[. 

دالل هبذه اآليات علـى إباحـة التحكـيم العلمـي: أن التحكـيم يعتـرب ووجه االست

أحد االلتزامات والعقود، وهذه االلتزامات عهود يجب الوفـاء هبـا والعـدل فيهـا، فـإن 

قيل كيف يجتمع ويسوغ أن يقال إن التحكيم مباح ثم يستدل لـه بلـزوم الوفـاء بالعهـد 

 ؛آن، وهـو فعـل يوصـف بـااللتزامالواجب، فيجاب عن ذلك أن البيع مباح بـنص القـر

فإذا التزمه اإلنسان صار واجب الوفاء، وكذا التحكيم العلمي مباح  ،ألنه يقبل االلتزام

وهو يقبل االلتزام، فإذا التزمه اإلنسان وجبت لـه أخـالق االلتـزام،  ،أن يلتزمه اإلنسان

 .)٣(أي غير منقوص ،وهي اإليفاء، واإليفاء هو إعطاء الشيء وافي�

  :قول اهللا تعالى -٥                              

      :واالستدالل منها: أن التحكيم يعترب أمانة، ويطلب له أخالق ]٢٧[األنفال ،

الغدر  :هاء عن الخيانة فيه، والخيانةاألمانة، وكل أمر طلب له األمانة، لزم قطع� االنت

                                           
 ).١٠/١٦٩الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (   )١(

 ). ٢/٤٣٩أحكام القرآن، الكيا الهراس (  )٢(

 ).٦/٧٤الطاهر بن عاشور ( ينظر: التحرير والتنوير، الشيخ محمد   )٣(
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 ، وهذا وصف قد يتحقق يف التحكيم العلمي. )١(وإخفاء الشيء

  قول اهللا تعالى: -٦                              

                                  :قال ابن عاشور: . ]٣٥[النساء

كل حق «وقال القرطبي:  ،)٢(»هذه اآلية أصل يف جواز التحكيم يف سائر الحقوق«

، )٤(، وقد اُستِدَل باآلية على التحكيم القضائي)٣(»اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه

، ووجه دخول التحكيم )٥(حيث الجملة يف بعض الحقوق وهو جائز باتفاق الفقهاء من

العلمي يف هذا االستدالل: هو أن التحكيم العلمي يعد أحد أنواع الحقوق التي تقبل 

 التحكيم، فيدخل تحت هذا األصل.

 .)٦()أّد األمانَة إلى من ائتمنَك وال تخن من خانك(: قول الرسول  -٧

لتحكيم العلمي يصدق وصفه بأنـه طلـب ، فا)٧()المستشار مؤتمن(: قوله  -٨

                                           
 )٧/٣٩٥ينظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (   )١(

 ).٥/٤٧التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (   )٢(

 ).٦/١٨٠الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (   )٣( 

ـم، التحكيم: اتخاذ الخصمين حاكم� برضاهما يفصل خصوماهتما ويقال له: الَحَكم وال  )٤(  ُمحكَّ

 .)٥٣تبصرة الحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون (ص :ينظر

)؛ التاج واإلكليل لمختصر خليل، محمد ٩/٥٨ينظر: البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (   )٥(

)؛ اإلنصاف يف معرفة ١٢/٤٣٦)؛ العزيز شرح الوجيز، الرافعي (٦/١١٢بن يوسف المواق (

 ).٢٨/٣٢٤لخالف، الَمْرداوي (الراجح من ا

أخرجه أبـو داوود يف سـننه، يف كتـاب اإلجـارة، بـاب الرجـل يأخـذ حقـه مـن تحـت يـده، بـرقم    )٦(

 وفيه صححه األلباين. ).٣/٣١٣) عن أبي هريرة، أبو داوود السجستاين، (٣٥٣٧(

   =عـن ،)٢٨٢٢أخرجه الرتمذي يف سننه، يف كتاب األدب، بـاب إن المستشـار مـؤتمن، بـرقم (   )٧(
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استشارة، والمحكم يعترب مستشارًا فيما طلب منه؛ فيطلب لـه أن يكـون محـالً لألمانـة 

تحمالً وأداًء، فطالما أن التحكيم قبـل الوصـف باالستشـارة؛ ألنـه عمـل يصـدق عليـه 

 ذلك فهذا يدل على إباحته.

المصـالح «م الشـاطبي: المصلحة المرسلة، وهي المسكوت عنها، قال اإلما -٩

المرسلة من أصول الشريعة المبني عليها؛ إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع، حسـبما تبـين 

المصـالح باإلضـافة إلـى شـهادة الشـرع لهـا «وقال اإلمام القرايف:  ،)١(»يف علم األصول

ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس، وما شهد الشرع بعدم  :باالعتبار على ثالثة أقسام

لئال يعصر منه الخمر، ومـا لـم يشـهد لـه باعتبـار  ؛نحو المنع من زراعة العنب ،عتبارها

وكذا عند غيره من ،  )٢(»حجة وال بإلغاء، وهو المصلحة المرسلة، وهي عند مالك 

، )٤(أحكــام كثيــر مــن المســائل، وكــذا الحنابلــة )٣(األئمــة، فقــد بنــى عليهــا الشــافعية

حكيم العلمي أن هـذا التحكـيم العلمـي مـن المسـكوت واالستدالل هبا على إباحة الت

ولكنـه يحقـق نفعـ�، فيكـون  ،ال باعتبارو عن حكمه شرع�، فلم يشهد الشرع له بإلغاء

 داخالً تحت هذا األصل. 

األصل يف األشياء «قال يف هناية السول:  ،)٥(قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة -١٠

                                           
وفيه قـال الشـيخ األلبـاين:  ،)٥/١٢٥حديث حسن، ينظر: سنن الرتمذي ( :وقال أبي هريرة،=

 صحيح لغيره.

 ).٣/٢٨٥الموافقات، الشاطبي (   )١(

 ).١/١٥الذخيرة، القرايف (   )٢(

 ).١٢/٢٧٩ينظر: المجموع شرح المهذب، النووي (   )٣(

 ).١٢/٤٠٩ينظر: المغني، ابن قدامة المقدسي (   )٤(

 ).٤/٣٢٤ينظر: البحر المحيط يف أصول الفقه، الزركشي (   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(د العد

  د. اهلادي عبد اهللا احلسن حممد

  

٦٥١ 

ولفـظ  ،)١(»ضـارة أي: مؤلمـات القلـوب هـو الحرمـةالنافعة هو اإلباحة، ويف األشياء ال

األشياء يدخل فيـه جميـع االسـتخدامات لألعيـان، ولغيرهـا ممـا يسـتخدمه النـاس يف 

، )٤(، والشـافعية)٣(، والمالكية)٢(الحنفية :حياهتم، وهبذا األصل أخذت المذاهب األربعة

العلمــي يعتــرب مــن  وبنــوا عليــه جمــالً مــن األحكــام الفقهيــة، والتحكــيم، )٥(والحنابلــة

 االستخدامات النافعة، فهو يدخل تحت هذا األصل. 

  قاعــدة: األصــل يف العــادات العفــو وعــدم الحظــر، وهــذه القاعــدة أوردهــا  -١١

العــادات: مــا اعتــاده النــاس يف دنيــاهم ممــا يحتــاجون إليــه، «قــال: حيــث  ،ابــن تيميــة

؛ وذلك ألن األمر والنهـي واألصل فيه عدم الحظر، فال يحظر منه إال ما حظره اهللا 

، فما اعتاده النـاس، وعرفـوه وعملـوا بموجبـه؛ فاألصـل فيـه اإلباحـة، )٦(»هما شرع اهللا

وعدم المنع، إال إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو مخالفته ألحكام 

 وعالقة التحكيم العلمي بالقاعدة واضحة؛ ذلـك أن التحكـيم العلمـي عمـل ،)٧(الشرع

 وعادة بشرية ذات هدف ونفع، فيكون األصل فيها العفو وعدم الحظر. 

                                           
 ).٢/٢٣٥ينظر: هناية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي (   )١(

ينظر: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنـوير األبصـار فقـه أبـو حنيفـة، ابـن عابـدين    )٢(

)٦/٤٥٩.( 

رقاين على مختصر خليل   )٣(  ).١/٣٣٠، عبد الباقي بن يوسف الزرقاين (ينظر: شرح الزُّ

 ).١/١٥٨ينظر: بداية المحتاج يف شرح المنهاج، ابن قاضي شهبة (   )٤(

 ).٦/٣٠١ينظر: كشاف القناع، منصور بن يونس البهويت (   )٥(

 ).١١٢القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية (ص   )٦(

 ).٧/٣٣٥أحمد بن محمد آل بورنو (ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن    )٧(
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فعــادة النــاس مــن األفعــال واألقــوال، إذا لــم تكــن  )١(قاعــدة العــادة محكمــة -١٢

مـة وبمـا  ،)٢(مخالفة للشرع، فهي حجة، ودليل يجب العمل بموجبها؛ ألن العـادة محكَّ

هـو مشـروع هبـذه العـادة تثبـت أن التحكيم العلمي عمل تعـوده النـاس وسـاروا عليـه ف

 إباحته من حيث المبدأ طالما أنه ال يخالف مبدًأ وال نص� شرعي�.

القياس على اإلجازة العلميـة بجـامع أن الكـل عمـل تقـويمي لجهـد علمـي،  - ١٣

ــديث� أو  ــه ح ــروي عن ــب أن ي ِث للّطال ــدَّ ــي إذُن المح ــديث: ه ــل الح ــد أه ــازة عن   واإلج

ــ� ــي ،)٣(كتاب ــا العلم ــيص وبمعناه ــي: اإلذن والرتخ ــي، )٤(الفقه ــل علم ــون  يف عم ــد تك   وق

إجازة لتحمل العلم، وقد تكون ألدائه، وقد تكـون لإلقـراء وللفتـوى، ويتبـع هـذا إجـازة 

المؤَلف واعتماده، وهي تقـويم ينـتهج معـايير علميـة محـددة، وعمـل السـلف باإلجـازة 

جـواز العمـل هبـا وثبـوت كمنهج علمي متبع يف القياس والتقويم العلمي، وأكـدوا علـى 

 .)٥(أثرها

ومما يجدر ذكره هنا من قضايا الرتاث الفقهي التي تعترب نواتج لعمليـات تقـويم 

تلك المصطلحات التي تؤطر لألقـوال والكتـب الفقهيـة والمـذهب،  :وتحكيم علمي

                                           
 ).٩٣ينظر: األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، ابن نجيم (ص   )١(

ينظر: الـوجيز يف إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، محمـد صـدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو    )٢(

 ).٢٩٢(ص

 ).٢/٩ينظر: المسالِك يف شرح ُمَوطَّأ مالك، ابن العربي (   )٣(

 ).١/٤٢محمد رواس قلعه جي ( .. دأمعجم لغة الفقهاء، ينظر:    )٤(

  )؛ شـــرح صـــحيح البخـــاري، ٣/٤٤٠ينظـــر: البحـــر المحـــيط يف أصـــول الفقـــه، الزركشـــي (   )٥(

 ).١/١٤٧( ابن بطال
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وأمثـــال هـــذا مـــن  )٢(والـــراجح )١(ومـــا بـــه الفتـــوى يف المـــذهب كمصـــطلح المعتمـــد

 ،جمعها مع التحكيم العلمي أهنا نـواتج لعمليـات تقـويم ومعـايرةالمصطلحات التي ي

حتى صارت قوالـب لمـا يقبـل ويعتـد بـه، والتحكـيم العلمـي عمليـات معـايرة علميـة 

 للبحوث.

* * * 

                                           
المعتمد هو القـول أو الـرأي القـوي إمـا لشـهرته وإمـا لرجحانـه. ينظـر: بلغـة السـالك ألقـرب   )١(

 ).١/٩ي على أقرب المسالك (حاشية الصاو ؛الصاوي ،المسالك

الراجح هو: ما قـوي دليلـه، ينظـر: حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر للـدردير، الدسـوقي    )٢(

)١/٢٠.( 
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 المبحث الثالث

 التكييف الفقهي للتحكيم العلمي

 

وجـد بعد أن عرفنا أن الحكم العـام للتحكـيم العلمـي هـو اإلباحـة، وأنـه إذا لـم ي

بديل له لتقييم العمل العلمي فقد يتعين على قاعدة صيرورة المباح واجب�، يجدر هنـا 

أن نقف على تصنيف هذا العمـل فقهـ� مـن حيـث عمـوم حلـه وإباحتـه ويقتضـي هـذا 

 األمر النظر باعتبارين: 

تصنيفه العقدي باعتباره عمالً له مقابل مادي، فهو هبـذا االعتبـار يصـنف  األول:

امالت، ومعلوم أن األصل فيها الحـل، والمعـامالت يف الفقـه اإلسـالمي بـاب يف المع

 كبير تندرج تحته كثير من األحكام والمسائل، ويضمها كل ما تعامل الناس به.

وإذا أردنا أن نصنفه ونكيفه بدقة أكثر، بحيث نستكشف تكييفه العقدي، فهو إمـا 

تحـت بـاب اإلجـارة، وبصـورة أن ينضوي تحت عقد االستصناع أو تحت الجعالة أو 

أكثر خصوصية إجارة األعمال، وحتى نقف على التكييف الفقهي العقـدي الـدقيق لـه 

 يجدر أن نجلي االستصناع، والجعالة واإلجارة:

تصـنيفه باعتبـار إجراءاتـه وأفعالـه؛ إذ إن إجراءاتـه وأفعالـه تشـابه بعـض  والثاين:

كالم عن مفردات هذه االعتبـارات يف إجراءات القضاء والتحكيم القضائي، وسيأيت ال

 المطالب اآلتية:
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 .المطلب األول: عقد االستصناع والتحكيم العلمي* 

 .)١(طلب صنعة شيء ما كالخاتم وأمثاله يف اللغة: تعريف االستصناع

اصطنع فالن خاتما، إذا و دعا إلى صنعه، :استصنع الشيء« :قال يف تاج العروس

 .)٢(»اكتتب، أي أمر أن يكتب له أمر أن يصنع له، كما يقال:

يف  -أي الصـانع  -طلـب العمـل منـه «فقال ابـن عابـدين هـو:  أما يف االصطالح:

 .)٣(»شيء خاص على وجه مخصوص

االستصناع عقد مقاولة مـع أهـل الصـنعة علـى « :وجاء يف مجلة األحكام العدلية

 .)٤(»والمشرتي مستصنع، والشيء مصنوع أن يعمل شيئ�، فالعامل صانع،

الزحيلي إلى أن االستصناع هو: عقـد مـع صـانع علـى عمـل شـيء  .وخلص أ. د

معين يف الذمة، أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع، وتكون العين أو مادة الصـنعة 

 .)٥(والعمل من الصانع

وكل التعريفات تعطي معنى واحدًا هو: أنه عقد على صناعة مـا يمكـن صـنعه يف 

عقـد  عن الخالف الجاري بين الجمهور والحنفية يف استقاللية المستقبل، بغض النظر

أو الخـالف يف أنـه  )٧(للسلم كما يراه الجمهـور ، أو تبعيته)٦(االستصناع كما يراه الحنفية

                                           
 ).٨/٢٠٨ينظر: لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 ).٢١/٣٧٥ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي (   )٢(

 ).٥/٢٢٣حاشية رد المحتار، ابن عابدين (   )٣(

 ).٣١ينظر: مجلة األحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف الخالفة العثمانية (ص   )٤(

 ).٥/٣٦٤٢الزحيلي ( .أ. د ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته،   )٥(

 ).٧/١١٥ينظر: فتح القدير، ابن الهمام (   )٦(

 =)؛٤/١٧٣الغزالــي ( ذهب،)؛ الوســيط يف المــ١/١٤٦ينظــر: الفواكــه الــدواين، النفــراوي (  )٧(
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 .)١(عقد أو وعد عند الحنفية

وصــورة االستصــناع أن يــدفع الرجــل إلــى رجــل حديــدًا أو نحاســ� أو قماشــ�، 

 . )٢(أو نحو ذلك ،له ثوب�ليصوغ له إناًء أو يصبغ 

، )٤(، والمالكية)٣(وحكم االستصناع الجواز من حيث المبدأ باتفاق فقهاء: الحنفية

 ؛، وقالوا يف أخرى بعدم صـحة بيـع سـلعة باستصـناع)٦(، والحنابلة يف رواية)٥(والشافعية

 . )٧(ألنه من بيع ما ال يملكه اإلنسان

أن (ي عـن نـافع أن عبـد اهللا حدثـه: ودليل جواز االستصـناع: مـا أخرجـه البخـار

اصطنع خاتم� من ذهب وجعل فصه يف بطـن كفـه إذا لبسـه فاصـطنع النـاس  النبي 

إين كنت اصـطنعته وإين ( :خواتيم من ذهب، فرقي المنرب، فحمد اهللا وأثنى عليه، فقال

                                           
عبـد اهللا . وبل الغمامة يف شرح عمـدة الفقـه البـن قدامـة، أ. د )؛٦/١٤٧الفروع، ابن مفلح (=

 ).٤/١٢٦بن محمد بن أحمد الطيار (

حيـث رجـح أنـه عقـد واسـتبعد  ،)٥/٢٠٩ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاسـاين (   )١(

 ».ليس بسديد« كونه وعدا وقال عنه:

 ،)؛ بلغـة السـالك، الصـاوي٦/٢١١ينظر: الفتاوى الهندية، نظام وجماعـة مـن علمـاء الهنـد (   )٢(

 ).١/٤٠الجويني ( ،)؛ هناية المطلب يف دراية المذهب٣/٥١٣(حاشية الصاوي) (

 ).٣/٤٣٤ينظر: األصل، محمد بن الحسن الشيباين (  )٣( 

 ).٦/٢٩١٩ينظر: التبصرة، اللخمي (   )٤(

 ).٣/١٣١م، الشافعي (ينظر: األ   )٥(

 ).١١/١٠٥ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، المرداوي، (   )٦(

 ).٣/١٦٥البهويت ( ينظر: كشاف القناع،   )٧(
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 وشاهده جواز االستصناع. )١()، فنبذه فنبذ الناس)ال ألبسه

ز استحسان�؛ ألن الناس تعاملوا به يف سـائر األعصـار مـن يجو« :وقال يف البدائع

 .)٢(»غير نكير فكان إجماع�

وعالقة التحكيم باالستصناع: أن التحكيم عمل مستقبلي يطلـب يف بحـث، كمـا 

 أن االستصناع عمل مستقبلي يف شيء ما.

 ويفرتق التحكيم عن االستصناع يف اآليت:

مــا االستصـــناع جهـــد نتيجتـــه ماديـــة أن التحكــيم جهـــد نتيجتـــه معنويـــة بين -١

 محسوسة.

يف االستصناع يف الغالب تكون المواد والخام التي يتشكل منها المصنوع من  -٢

العامل (المستصنِع) ووصف الصنعة من المستصنع له، بينما التحكيم العلمـي، جهـد 

ذلــك الــذي تــوفرت فيــه أهليــة التحكــيم، وال يمكــن أن  ،علمــي يكــون مــن المحكــم

 أنه صانع؛ الفرتاق تخصص التحكيم والصناعة بمعناها اإلنتاجي المادي.يوصف ب

وبالـذات الجمهـور الـذين عـدوه مـن السـلم،  ،يف عرض الفقهاء لالستصناع -٣

يصعب أن ينطبق ذلك على التحكـيم العلمـي، إذ إن أمـر التحكـيم  )٣(وهو بيع المعدوم

المحسوسات، وقـد يصـدق كما أشرت يعنى بالمعنويات، وأمر االستصناع ب ،العلمي

                                           
 باب مـن جعـل فـص الخـاتم يف بطـن كفـه، بـرقم أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اللباس،   )١(

 .)٥/٢٢٠٥( ينظر: صحيح البخاري. )، عن نافع عن ابن عمر ٥٥٣٨(

 ).٥/٢٠٩ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين (  )٢(

)؛ اإلنصاف يف معرفة الراجح ٣/١٣١الشافعي ( )؛ األم،٦/٢٩١٩ينظر: التبصرة، اللخمي، (   )٣(

 ).١١/١٠٥من الخالف، المرداوي (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ي الفقه اإلسالميـحكمه وضوابطه ف »األكادميي«التحكيم العلمي 

٦٥٨  

بحيـث  )١(وصف االستصناع على النسخ والكتابة للمؤلف وهو ما يسمى بعلم الوراقـة

 يخرج الكاتب ما صنفه المصنف على هيئة كتاب، وفرق بين الكتابة والتحكيم.

 وعلى هذا فال يصدق وصف االستصناع على التحكيم العلمي. 

 

 .لميالمطلب الثاين عقد الجعالة والتحكيم الع* 

الُجْعُل بالضم: ما جعـل لإلنسـان «قال الجوهري:  ،من الجعل :الجعالة يف اللغة

قال بعضهم: الجعالة بضم و ، وجاعله على كذا شارطه،)٢(»من شيء على الشيء يفعله

 .)٣(الجيم وكسرها

بأهنــا إجــارة علــى عمــل مجهــول « :فعرفهــا خليــل ،وأمــا يف االصــطالح الشــرعي

وعرفهـا البهـويت بأهنـا:  ،)٥(»أهنا عقد عمل يقع على الضوال« فعي:وذكر الرا ،)٤(»النهاية

جعل مال معلوم لمن يعمل عمالً مباح� ولو كان مجهوًال أو لمن يعمل لـه مـدة ولـو «

وهذه التعريفات تتحد يف أن الجعالة عمل قد يكون مجهول المعالم، ولو  ،)٦(»مجهولة

                                           
وي الفقهيـة )؛ الفتـا٤/٨١)؛ المـدخل، ابـن الحـاج، (١٥/٢٢٧ينظر: المبسوط، السرخسي (   )١(

بــذل النصــائح الشــرعية فيمــا علــى الســلطان ووالة  )؛٣/١٦٦الكــربى، ابــن حجــر الهيتمــي (

 ).١/٣٥٧األمور وسائر الرعية، محب الدين المقدسي الشافعي (

 )٤/١٦٥٦الصحاح، الجوهري، (   )٢(

 ). ١١/١١٠ينظر: لسان العرب، ابن منظور، (   )٣(

 ).٧/٢٣٦التوضيح، خليل (   )٤(

 ).٦/١٩٥يز شرح الوجيز، الرافعي (العز   )٥(

 ).٢/٣٧٢شرح منتهى اإلرادات، البهويت (   )٦(
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ا يسـمى بالجعـل وهـو أحـد أركاهنـا وهـو مـ ،كان مسماه معلوم�، بأجر محدود معلوم

 .)١(إضافة إلى العاقدين والعمل

  :حكمها

ــاق ــة االتف ــن قدام ــر اب ــال ذك ــث ق ــروعية الجعالــة، حي ــى مش ــول « :عل ــذا ق   وه

، وربمـا أراد بـذلك االتفـاق )٢(»أبي حنيفة، ومالـك، والشـافعي، وال نعلـم فيـه مخالفـ�

كمـا يراهـا  ،ون مشروعية الجعالةألن الحنفية ال ير ؛على أصل دفع الجعل لمن التزمه

فلذا يمكن القول أن الفقهاء اختلفوا يف مشروعية الجعالة إلى  ،الجمهور على ما سيأيت

 :قولين

الجعالة غير مشروعة، إال أنه يستحسـن استحسـان� يف حالـة التـزام  :القول األول

لـه أربعـون جعل يف رد اآلبق على مواله مـن مسـيرة ثالثـة أيـام فصـاعدًا، فلـه عليـه جع

ــة ــو قــول الحنفي ــن ذلــك فبحســابه، وه ــَا، وإن رده ألقــل م  :قــال الكاســاين .)٣(درهم

استحقاق الجعل ثابت عندنا استحسان�، والقياس أن ال يثبت أصالً كما ال يثبت بـرد «

 .)٥(وذهب ابن حزم إلى عدم لزوم الجعل وعدم وجوبه واستحقاقه ،)٤(»الضالة

ــاين: ــول الث ــ الق ــةمشــروعية الجعال ــة وهــو رأي الجمهــور: المالكي  ،)٦(ة يف الجمل

                                           
 .)٤٤٢ينظر: جامع األمهات، ابن الحاجب (ص   )١(

 .)٦/٣٧٥المغني، ابن قدامة (   )٢(

 .)٦/١٣٥ينظر: العناية شرح الهداية، أكمل الدين البابريت (   )٣(

 ).٦/٢٠٣، (بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين   )٤(

 .)٨/٢٠٤ابن حزم االندلسي ( ينظر: المحلى،   )٥(

 .)٤/٧٩ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك، الدردير (   )٦(
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 واستدلوا على جوازها وصحة الجعل باآليت:  ،)٢(والحنابلة ،)١(والشافعية

  باآلية: -١                               :يوسف]

فإنه يجوز  ؛دليل على جواز الُجْعل وقد أجيز للضرورةيف اآلية « :قال القرطبي .]٧٢

 .)٣(»فيه من الجهالة ما ال يجوز يف غيره

 قصة أخذ األجرة على رقية اللديغ، فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد  - ٢

يف سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء  انطلق نفر من أصحاب النبي (قال: 

فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء ال  ،يضيفوهم العرب فاستضافوهم، فأبوا أن

ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم 

يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء ال ينفعه، فهل  :فأتوهم فقالوا ،شيء

واهللا لقد  ،رقي، ولكنعند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم واهللا إين أل

استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعالً، فصالحوهم على 

فكأنما نشط من       فانطلق يتفل عليه ويقرأ  ،قطيع من الغنم

ال ، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقهفانطلق يمشي وما به قلب ،عقال

فنذكر له الذي كان فننظر  بعضهم اقسموا، فقال الذي رقي ال تفعلوا حتى نأيت النبي 

قد (ثم قال:  )وما يدريك أهنا رقية(فقدموا على رسول اهللا فذكروا له فقال:  ،ما يأمرنا

 .)٤()فضحك رسول اهللا  )أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما

                                           
 .)٤/٢٠٩ينظر: الوسيط يف المذهب، الغزالي (   )١(

 .)٤/٢٠٣ينظر: كشاف القناع، البهويت (   )٢(

 ).٩/٢٣٢الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (   )٣(

 =البخاري يف صحيحه، يف كتاب اإلجارة، باب ما يعطـى يف الرقيـة علـى أحيـاء العـربأخرجه    )٤(
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 معنى لتخصيص صحة الجعل برد اآلبق. لقوة ما استدلوا به، وال ؛وهو الراجح

 :بالجعالة عالقة التحكيم العلمي

مـا يجتمـع فيـه التحكـيم العلمـي والجعالـة أن كليهمـا عمـل، وأنـه يسـمى فيهمـا 

 العوض.

 ويختلفان يف اآليت:

ألهنــا تصــح علــى عمــل  ؛قــد يكــون العمــل يف الجعالــة غيــر واضــح الحــدود -١

هـي « :، قـال ابـن العربـي)٢(زم العمل يف الجعالـة، والجهالة تال)١(مجهول ومدة مجهولة

أن اإلجـارة يتقـدر فيهـا العـوض  :نوع من اإلجارة، لكن الفرق بين الجعالـة واإلجـارة

وهـذا  ،)٣(»والمعوض مـن الجهتـين، والجعالـة يتقـدر فيهـا الجعـل والعمـل غيـر مقـدر

دواره فقد أما حدوده وأ ،وإن كان أصله مسمى ،يقتضي عدم وضوح العمل يف الجعالة

ال تكون مرسومة معلومة، وأمـا التحكـيم العلمـي فهـو عمـل واضـح الحـدود يـراد أن 

  يتوصل به إلى نتيجة: إما قبول دون تعديل، أو بتعديل وإما رد للبحث.

أن العامــل يف الجعالــة غيــر محــدد أثنــاء إبــرام العقــد، فــإذا أطلــق الموجــب  -٢

التحكـيم العلمـي فـإن المحكـم محـدد  اإليجاب، فإنـه ال يقصـد عاقـدًا بعينـه بخـالف

 معين.

قد تكون مدة العمل يف الجعالة غير محددة، وهذا األصـل فيهـا؛ ألن العمـل  -٣

                                           
 .)٢/٧٩٥صحيح البخاري ( ،) عن أبي سعيد الخدري٢١٥٦بفاتحة الكتاب، برقم (=

 ).٥/١٩٤ينظر: المبدع، ابن مفلح (  )١(

 ).٣/٢٦٣ينظر: الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق، القرايف (   )٢(

 .)٣/٦٥ابن العربي ( ام القرآن،أحك   )٣(
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 فيها، األصل فيه عدم المعلومية، أما التحكيم العلمي فإنه قابل لتحديد المدة.

ألجل ذلك فإن التوصيف العقدي للتحكـيم العلمـي ال يتناسـب وعقـد الجعالـة 

ا عمالً فحسب، أما تسمية المقابل المالي على التحكيم العلمي جعالً فهو من باعتباره

باب التجوز، فقد سمي المقابل يف الطالق ويف النكاح ويف بعض العقود ثمن� وعوض� 

 وأجرًا وجعالً. 

 

 .المطلب الثالث: عقد اإلجارة والتحكيم العلمي* 

قـال يف لسـان  ،ة علـى األجـرةتعريف اإلجارة يف اللغة: يطلـق أهـل اللغـة اإلجـار

 .)١(»اإلجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر يف عمل« :العرب

 .)٢(ويف االصطالح عرفت بأهنا: عقد على المنافع بعوض

 .)٣(وعرفت بأهنا: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل على ذلك

 .)٤(وعرفت بأهنا بيع المنافع

الكـراء كالهمـا تمليـك و الكراء، فيرون أن اإلجارةو وفرق المالكية بين اإلجارة

منفعة بعوض، وإنما الفرق أن اإلجارة تطلق علـى تمليـك منفعـة مـا يعقـل كاإلنسـان، 

مثــل: الخياطــة والبنــاء والســياقة وأمثالهــا مــن األعمــال التــي يقــوم هبــا اإلنســان، وأمــا 

                                           
 ).٤/١٠( لسان العرب، ابن منظور   )١(

 ).٧/٩٨ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم (   )٢(

 ).٢/٢٦٦ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك، الدردير (   )٣(

 ).٢/١٦٩الكايف يف فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة ( ينظر:   )٤(
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، ولـم )١(وأمثالـه ،ارالكراء، فهو تمليك منفعة ما ال يعقـل، كركـوب الدابـة وسـكنى الـد

 هذا التفريق. )٤(وال الحنابلة ،)٣(وال الشافعية، )٢(يفرق بينهما الحنفية

وما عرض من تعريفـات اصـطالحية لإلجـارة ربمـا اختلفـت ألفاظهـا مـع اتحـاد 

مرماها، إذ كلها تعرب على أن اإلجارة عقد علـى تمليـك منـافع األعيـان أو األشـخاص 

الهيكلي لإلجارة باعتبارها عقد؛ إذ تضمن التعريف بعوض، وهذا الحد الموضوعي و

أركان اإلجارة من: العاقدين، وهما يف اإلجارة (المؤجر والمستأجر) والمعقـود عليـه 

وهو (المنفعة والعوض المقابل) والمنفعة قد تكون: منفعة شخص، وهـذه مـا تسـمى 

منـافع، والصـيغة بإجارة األعمال، أو منفعة عين وهـي مـا تسـمى بإجـارة األعيـان أو ال

 العقدية التي تكشف عن الرتاضي الذي هو أصل العقد وروحه. 

 : جارةحكم اإل

، قـال القاضـي عبـد الوهـاب: )٥(جـارة يف الجملـةاتفق الفقهاء على جواز عقـد اإل

جواز اإلجارة يف الجملة مجمع عليه إال ما يحكى عن ابن علية واألصـم، وهـؤالء ال «

قد أجمع من بإجماعه اعتبـار علـى «، وقال الجويني: )٦(»ايعد أهل العلم خالفهم خالف

                                           
 ).٢/٣٢١لمدارك شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك، الكشناوي (ينظر: أسهل ا   )١(

 ).٨/٣ابن نجيم ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ينظر:   )٢(

 ). ١٥/٣)؛ المجموع شرح المهذب النووي (٦/٨٠( ينظر: العزيز شرح الوجيز   )٣(

 ).٢٠٩ينظر: اإلرشاد إلى سبيل الرشاد، الشريف البغدادي (ص   )٤(

)؛ روضــة الطــالبين ٥/٣٤٣القــرايف ( )؛ الــذخيرة،٤/١٧٣( الكاســاين ،ينظــر: بــدائع الصــنائع   )٥(

 ). ٢/١٦٩)؛ الكايف يف فقه اإلمام أحمد ابن قدامة (٥/١٧٣وعمدة المفتين، النووي (

 ).٢/٦٥٢اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي عبد الوهاب البغدادي (   )٦(
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صــحة اإلجــارة، وخــالف ابــن كيســان األصــم، والقاســاين غيــر معتــدٍّ بــه مــن وجهــين: 

أن خالفهمـا مسـبوٌق بإجمـاع  -أهنما ليسا من أهل الحل والعقـد، واآلخـر  -أحدهما 

 .)١(»األمة على صحة اإلجارة قبلهما

 : نها: قول اهللا تعالىوأدلة جواز اإلجارة كثيرة م                 

                   :وقوله تعالى، ]٢٦[القصص:            

          ] :٦الطالق[. 

نفك عنها حياهتم سواء كانت إجارة أعمال ومنها أن بالناس حاجة لإلجارة وال ت

 .)٢(أو إجارة أعيان

والمقصود باإلجارة هي المنفعة، والمنفعة إما أن تكون منفعة أعيان، وهذه التي 

يطلق عليها الفقهاء إجارة األعيان، وإما أن تكون منفعة أشخاص، وهي التـي يطلقـون 

 . )٣(عليها إجارة األعمال

 جارة:عالقة التحكيم العلمي باإل

يتضح أن التحكيم العلمي يشبه إلى حد كبير إجارة األعمال، والجامع بينهما أن 

أو  ،الكل عمل محدد يقوم به فرد محدد ونتيجة هذا العمل ال يضر أن تكون محسوسة

                                           
 .)٨/٦٥اية المذهب الجويني (هناية المطلب يف در   )١(

 ).٦/٥ابن قدامة ( ينظر المغني،   )٢(

)؛ أسهل المدارك شـرح إرشـاد السـالك يف مـذهب إمـام ٩/٥٨ابن الهمام ( ينظر: فتح القدير،   )٣(

)؛ شـرح ٦/٨٣)؛ العزيـز شـرح الـوجيز، الرافعـي (٢٢٦-٢/٢٢٥األئمة مالـك، الكشـناوي (

ــــه، أ) ال٢/٢٥٢منتهــــى اإلرادات، البهــــويت، ( ــــه اإلســــالمي وأدلت ــــي  .د. فق ــــة الزحيل وهب

)٥/٣٧٦٤.( 
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والفارق بين هذا واالستصناع؛ أنه يف االستصناع تكون مـواد  غير محسوسة (معنوية)،

نتيجة االستصـناع محسوسـة، وأمـا إجـارة األعمـال فـال الصنعة وعملها من العامل، و

 يضر أن تكون محسوسة أو غيرها.

 فوصف إجارة منافع األشخاص يصدق على التحكيم العلمي، وذلك لآليت: 

أن التحكيم العلمي عمـل يمكـن أن يخضـع للتعاقـد، بصـفة عامـة، ويـدخل  -١

لمكـان عملـه، فـإن مبـدأ  تحت هذه اإلمكانية ما إذا كان المحكم يحكم يف بحث تبعـ�

 عقده هو إجارة األعمال.

أن هذا العمل يعترب منفعـة ويـدل علـى ذلـك األثـر المرتتـب عليـه مـن قبـول  -٢

 البحث أو رده.

أن المحكـم هــو الشـخص الــذي يقــوم هبـذا العمــل المنفعـي، وهــو شــخص  -٣

ة قبل معروف محدد، وهذه المعرفة تقتضي أن يكون معين�، بخالف العامل يف الجعال

 التزامه بالعمل، فهو غير محدد، وهذا يبعد التحكيم عن أن يكون جعالة.

أن أصل العمل وهو البحـث لـيس مـن المحكـم، وإنمـا مـن الباحـث، وهـذا  -٤

 يبعده أن يكون استصناع�.

أن النتيجة يف التحكيم العلمـي معنويـة يف هنايتهـا، فـالقبول أو الـرد ليسـا مـن  -٥

 هي آثار ونتائج، وهذا أمر ال يكون يف عقد االستصناع. األمور المحسوسة وإنما

أن العمل فيه واضح محدود المعالم ال يوصـف بجهالـة وال بعـدم وضـوح،  -٦

  وهذا يبعده عن أن يوصف بأنه جعالة.

لما سبق؛ فإن األليق بالتحكيم العلمي من حيث التوصـيف العقـدي الفقهـي هـو 

  سبق وال بجعالة لما سبق بيانه. إجارة األعمال، وال يوصف باستصناع لما
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 .الرابع: التحكيم القضائي والتحكيم العلمي المطلب* 

ال أود الخوض يف تعريـف القضـاء وشـروط القاضـي وأحكامـه؛ ألن المطلـوب 

هبذا المطلب إبراز بعض الجوانب اإلجرائية التي يشبه فيهـا التحكـيم العلمـي القضـاء 

الفقهـي للتحكـيم العلمـي، وبمـا يفيـد المحكـم والتحكيم القضائي بما يعزز التكييف 

العلمي ويدعم عمله، وبما أن القضاء معروف سيقف البحـث علـى تعريـف التحكـيم 

القضــائي، والتســمية الدقيقــة لــه، وحكمــه يف الجملــة، دون الخــوض يف تفاصــيله مــن 

شروط وحدود ومسائل؛ إذ إن البحث يف هذا يهدف إلى إبـراز الجوانـب اإلجرائيـة يف 

 ام القضاء والتحكيم القضائي التي يمكن أن تدعم التحكيم العلمي.نظ

 مفهوم التحكيم القضائي وشرعيته:

 .)١(عرف اصطالح� بأنه: تولية الخصمين حاكم� يحكم بينهما

وعرف أيضا بأنه: اتفاق بين طريف خصومة معينة، على تولية من يفصل يف منازعة 

 .)٢(الميةبينهما، بحكم ملزم، يطبق الشريعة اإلس

 والتعريفان يؤديان معنى واحدًا وهو: تفويض شخص ليحكم بين طرفين.

وربما كان هذا المعنى منصب� على التحكيم القضائي، وهو الذي يكون يف 

فيفوض المتنازعان طرف� غيرهما ليحكم بينهما، أو يكلف القاضي طرف�  ،منازعة

وع من التحكيم يف الشرع الحنيف يف محايدًا ليحكم بين المتنازعين، وقد جاء هذا الن

   قول اهللا تعالى:                                    

                           :وجاء نوع آخر من التحكيم ،]٣٥[النساء، 

                                           
 ).٧/٢٤ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم (   )١(

 ).٧/٥٢٥٧الزحيلي ( .الفقه اإلسالمي وأدلته، أ. د ينظر:   )٢(
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وهو تحكيم عدلين فقيهين يف تقدير جزاء الصيد حال إحرام المكلف بالحج أو 

  ، قال تعالى:)١(العمرة                                

                                             

                                       

     :وهو ما حصل من النزول على  ،، وهناك نوع آخر من التحكيم]٩٥[المائدة

، وهو نازع إلى )٢( ، وبين معاوية بن أبي سفيان التحكيم بين علي بن أبي طالب 

سعد بن  النوعين السابقين مأخوذ منهما، ومما جاء يف السنة من تحكيم رسول اهللا 

لما نزلت بنو قريظة ( قال: الخدري  يف يهود بني قريظة، فعن أبي سعيد معاذ 

وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما  على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول اهللا 

 :فقال له فجاء فجلس إلى رسول اهللا  )قوموا إلى سيدكم( :دنا قال رسول اهللا 

ية أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذر :قال فإين أحكم ،)إن هؤالء نزلوا على حكمتك(

، ووصف هذه األنواع من التحكيم بالقضائي )٣()لقد حكمت فيهم بحكم الملك( :قال

ربما يكون من باب التجوز، أو ألن الفقهاء غالب� ما بحثوا التحكيم يف باب القضاء 

وعدوه من تصرفات القاضي؛ ألن ما ينتج عنه أشبه بالحكم القضائي، ولذا فاألليق أن 

ليشمل التحكيم القضائي وهو ما بين الزوجين، وما بين  يطلق عليه التحكيم الفقهي،

                                           
)؛ تفســير العــز بــن عبــد الســالم، العــز بــن ٦/٣١٢ينظــر: الجــامع ألحكــام القــرآن، القرطبــي (   )١(

 ).١/٢٧٩عبدالسالم (

 ).٦/٣٠٩ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر (   )٢(

يف كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العـدو علـى حكـم رجـل،  خرجه البخاري يف صحيحه،أ   )٣(

 .)٣/١١٠٧البخاري ( ،بي سعيد، الصحيحأ، عن )٢٨٧٨(برقم 
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الخصمين، ويشمل كذلك التحكيم الجزائي أو التعبدي وهو تقدير جزاء الصيد، 

ويشمل ما سوى ذلك من تحكيم؛ فيمكن أن يعرف التحكيم الفقهي بأنه: إجراءات 

المطلوب يقوم هبا من هو أهل للتحكيم يف قضية ما للخروج بنتيجة حسب نوع األمر 

 التحكيم فيه.

وهذا يشمل ما جاء من تحكيم يف الشريعة، سواء كان يف األمور االجتماعية كمـا 

 بين الزوجين، أو يف األمور السياسية أو يف بعض المنازعات أو يف بعض أمور العبادة.

 .)١(والتحكيم الفقهي جائز يف الجملة من حيث المبدـأ باتفاق الفقهاء

 ي بالقضاء وبالتحكيم الفقهي:عالقة التحكيم العلم

تظهر العالقـة يف بعـض أنـواع التحكـيم الفقهـي يف عـدد المحكمـين، كمـا هـو يف 

تحكيم جزاء الصيد من لزوم الحكمين من أهل العدالة والفقـه، ويف عـدد المحكمـين 

 كما يف التحكيم يف النزاع بين الزوجين.

جة وهذا ظاهر بوضـوح يف كما تظهر يف مبدأ عمل التحكيم فهو تقدير وإعطاء نتي

جزاء الصيد، وكذلك يف النزاع بين الزوجين، وكذلك التحكـيم بـين خصـمين فيعطـي 

 المحكم نتيجة وكذلك يف التحكيم العلمي.

والنقطتان السابقتان تعتربان إجـراءات يمكـن أن نصـفها باإلداريـة، وينبنـي علـى 

ي من أخـالق يف المحكـم هذه العالقة وذاك القياس أن يكون ما يطلب للتحكيم الفقه

 - سواًء كانـت صـفات خلقيـة أو آداب عمليـة إجرائيـة مطلوبـة فيـه الختيـاره محكمـ�

يتطلـب أن تكـون كـذلك يف المحكـم العلمـي، فيطلـب فقهـ� يف المحكـم يف التحكـيم 

                                           
)؛ العزيـز ١٠/٣٤ايف (القـر )؛ الـذخيرة،٨/٦٠٠ينظر: المحيط الربهاين، برهـان الـدين مـازه (   )١(

 ).٤/٢٢٤)؛ الكايف يف فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة (١٢/٤٣٦شرح الوجيز، الرافعي (
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الفقهي كثير من صفات القاضـي التـي تؤهلـه لمنصـب القضـاء: مـن الصـدق واألمانـة 

، )١(وغيـره ممـا ذكـره الفقهـاء وأسـهبوا فيـه م وحسـن اللفـظاإلخالص والعدالـة والعلـ

وكذلك الممارسات اإلجرائية أثناء القضية مما يصلح للتحكيم العلمي؛ ألن المحكم 

يف بعــض اإلجــراءات واألخــالق  علــى اإلطــالق، وإنمــا يشــبهه العلمــي لــيس قاضــي�

 المطلوبة.

اضي أو المحكـم قضـائي�، ومن الممارسات أثناء التحكيم مما يشبه ما أمر به الق

 وهي من األمور التي تعترب دعما للمحكم العلمي وتضبط إجراء التحكيم:

عدم التحكيم وهو مشتت الذهن مشغول البال غير مستقر الحال، وهذا ألن  -١

أو كونـه يدافعـه  ،)٢(القاضي أمر أن ال يقضي وهو غير مستقر الحال، كأن يكون غضباًنا

؛ فـإن )٣(أو كونه جائع� أو شبعان� شبع� أزعجه وفوت فراغ بالـهأو أحدهما،  ،األخبثان

هذا الوضع يحيف بـه عـن تقـدير الحـق، إذ إنـه يمنـع حضـور القلـب واسـتيفاء الـرأي 

 .)٤(ويشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالب�

تجنب كل ما يحيف به عن الحق والعدل، بحيث ال يطلب معرفة من يحكـم  -٢

                                           
ــيم (   )١( ــن نج ــراهيم اب ــدقائق، إب ــز ال ــرح كن ــائق ش ــر الف ــر: النه ــذخيرة، )؛ ٣/٦٠٠ينظ ــرايف ال الق

 ). ٦/٣٠٩( ، البهويت)؛ كشاف القناع١٢/٤٤٩(، الرافعي العزيز شرح الوجيز )؛١٠/٥٨(

أخرجـه  .َيُقـوُل: (ال يحكـم أحـد بـين اثنـين وهـو غضـبان) جاء يف الحديث: أن َرُسوَل اهللاِ    )٢(

 ).٥/١٣٢(يف صحيحه  ومسلم)، ٩/٦٥يف صحيحه (البخاري 

ينظـــر: البيـــان والتحصـــيل والشـــرح والتوجيـــه والتعليـــل لمســـائل المســـتخرجة، ابـــن رشـــد    )٣(

)١٧/٧١.( 

 ).١٦/٢٦٦كويتية، وزارة األوقاف الكويتية (ينظر: الموسوعة الفقهية ال   )٤(
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يؤثر يف حيادية التحكيم سواًء كان محاباة للمحكم له، أو تحامالً وتشددًا  له مثالً؛ لئال

يـتم  عليه لمواقف سابقة أو انتصـارًا للـنفس، ولـذا يطلـب سـحب اسـم الباحـث حتـى

التحكيم بحيادية، وما يشبه هذا يف القضاء أن القاضـي ال يعتمـد يف استصـدار أحكامـه 

 ،)٢(والشـافعية يف قـول ،)١(هـاء المالكيـةعلى علمه الشخصي يف بعـض القضـايا، عنـد فق

  .)٣(والحنابلة يف الرواية الراجحة

عند حكمه برد البحث أو عدم قبوله إن كان هذا الحكم مسندًا إليـه أو طلـب  -٣

منه على سبيل التوصية، فإن قراره ينبغي أن يكون مسبب�؛ بحيث يبـين السـبب المقنـع 

إن نقض حكم حاكم سـابق  اضي أو المحكملهذا اإلجراء، ويف القضاء يجب على الق

 .)٤(أن يبين السبب

وحتى يكون التحكيم دقيق� يستحسن أن يسبب المحكم كل مالحظة ارتآها  -٤

لـيس معممــ�، ومـا يشـبه هـذا يف القضــاء: أن مـن أعمـال القاضــي  تسـبيب� موضـوعيا ً،

 .)٥(المهمة تسبيب األحكام النهائية

تشنيع على البحث واالنتقاص منه؛ فإن اهللا يجتنب المحكم عبارات ال أن - ٥

                                           
 ).٧/٩٢ينظر: االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، ابن عبد الرب (   )١(

 ).١٦/٦٣٩( ، الماورديينظر: الحاوي   )٢(

 ).١/٤٩٣الشريف البغدادي (، ينظر: اإلرشاد إلى سبيل الرشاد   )٣(

الشـامل يف فقـه اإلمـام مالـك، هبـرام  )؛٨/٥١٧(برهـان الـدين مـازه ، ينظر: المحـيط الربهـاين   )٤(

ـــاع، ؛)٤٩٥)؛ األشـــباه والنظـــائر، الســـيوطي (ص ٢/٨٤١الـــدميري ( لبهـــويت ل كشـــاف القن

)٦/٣٢٦.( 

 .)٢٣عبد اهللا بن محمد (ص، ل خنينآ ينظر: تسبيب األحكام القضائية يف الشريعة اإلسالمية،   )٥(
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ومن  ]١٨٣الشعراء: [           : تعالى يقول

كوصف الباحث  ،باب أحرى أن يجتنب كل ما يوحي باالنتقاص أو الشتم للباحث

مثال ذلك من العبارات التي تعد شتم�، وال تخدم قضية وأ ،أو بعدم الفهم ،بعدم األهلية

التحكيم العلمي، فإن هذا المسلك ال يعترب من دقيق التحكيم، وال يعرب عن هدفه، بل 

يخرجه عن إطار العلمية، والقاضي والمحكم يف التحكيم القضائي أو أي نوع من 

أن ال يشتم وال يوبخ، وال التحكيم الفقهي مطلوب منه أثناء القضاء أو إجراء التحكيم، 

 . )٢(حكما على جرم - أعني التوبيخ  - لم يكن ذلك  بغير حق، ما )١(يجرح طرف�

أن يكون التحكيم منصب�ا على المكتوب بحيث تصـدر أحكامـه علـى البحـث،  - ٦

ــة لــه مــن طلــب  ــرًا ممــا ال حاجــة علمي ال علــى الباحــث، ويتجنــب المحكــم أيضــ� كثي

من أين أخذت درجة الدكتوراه أو ما تقديرك فيها، أو كم عدد كسؤال الباحث  ،التسبيب

البحـوث التـي كتبتهـا أو نشـرهتا مــن قبـل، ومـا إلـى ذلــك ممـا ال حاجـة لـذكره يف قضــية 

تحكيم البحث الحالي، وكذلك القاضي والمكلف بالحكم القضـائي يكـون نظرهمـا يف 

قصـره أو ضـخامته أو نحافتـه، أو  ،القضية وإثباتاهتا ال يف طول المدعي أو المدعى عليـه

مما ال يعد متعلق� ومستندًا للحكم القضائي، وكذلك ليس للقاضي سؤال  ،وأمثال ذلك

المدعي عن كثير مما ال يخصه كسؤاله عن كيف كان عقد زواجه أو كيف كان القـرض، 

 .)٣(أو ما إليه من طلب ذكر سبب ال تعلق له بالتقاضي وال حضوره مؤثر يف القضية

                                           
 ).٢/٣٢٥ابن الحاج ( ينظر: المدخل،   )١(

ينظر: النوادر والزيادات على ما يف المدونـة مـن غيرهـا مـن األمهـات، ابـن أبـي زيـد القيـرواين    )٢(

)٨/٦٣.( 

 ).١/٤٨( ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون   )٣(
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أن التحكيم العلمي يمكن أن يفيـد مـن القضـاء يف بعـض آداب  ة القول:وخالص

ــن  ــب م ــي جوان ــم العلم ــحب المحك ــن أن يستص ــذلك يمك ــة، وك ــي اإلجرائي القاض

ــالق و ــبه مــن أخ ــي تناس ــى أن أاإلجــراءات الت ــائي، عل ــي والمحكــم القض دب القاض

 كـل التحكيم العلمي ليس كالقضاء يف كل شيء، وكـذلك لـيس كـالتحكيم الفقهـي يف

 شيء، إال أن أدلة جواز وإباحة التحكيم الفقهي تدخله تحت دائرة التحكيم يف الفقه.

* * * 
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 المبحث الرابع

 قواعد فقهية تضبط إجراءات التحكيم العلمي

 

يف هــذا المبحــث يــتم عــرض بعــض القواعــد الفقهيــة التــي يــرى الباحــث أنــه قــد 

مـن معلومـة وتوجـه بـه مـن إجـراء  يستفيد منها المحكم يف إجراء التحكيم، بما تفيضه

قد ال تقتصر إفادهتـا  قد يصدق على التحكيم العلمي وغيره من األعمال، وأيض� ،عام

على تحكيم البحوث ذات الصبغة الشرعية فحسب، بـل ربمـا تنفـع يف تحكـيم غيرهـا 

من البحـوث؛ فـإن المطلـوب يف التحكـيم العلمـي سـالمة المـنهج العلمـي يف البحـث 

وهــذا قــدر مشــرتك يف كثيــر مــن التخصصــات العلميــة، ولــذا فقــد يكــون  بصــفة عامــة،

استخدامها معيارًا يمكن أن ينطبق على كثير مـن البحـوث يف شـتى التخصصـات، وال 

يقتصر على األبحاث الشرعية؛ بحيث إن هذه القواعد يستفيد منها المحكم يف العلوم 

ا وانطباقها وتحقق مناط ترجيحها التطبيقية بما يالءم إثبات النظرية وتجريدها وتحققه

منها ما  -مفسرًا أو محدث� أو غيره  -على غيرها من النظريات، كما يستخدم الشرعي 

ــم  ــل أن عل ــولي لهــا، والحاص ــه أو األص ــتخدام الفقي ــه، اس ــايا تخصص يتناســب وقض

وهـو أرجـى  ،المحكم هبـذه القواعـد واستصـحابه لهـا أثنـاء إجـراء التحكـيم أمـر مهـم

يقـف الباحـث علـى بعضـها دون خـوض يف كثيـر  لنتائج وصدقها، وهي كثيـرةلعدالة ا

شرحها وتفريعها بأكثر من مثال عـام إجرائـي يـدلل علـى إفادهتـا يف التحكـيم بوجـه أو 

 بآخر، ومن هذه القواعد: 
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 :)١(قاعدة إعمال الكالم أولى من إهماله -١

وهـي مـن القواعـد  يرى الباحث أن هذه القاعدة مفيدة للمحكـم أثنـاء التحكـيم،

التي ينبغي استصحاهبا يف عملية التحكيم، وتفيد المحكم يف أنه يجتهد قدر اإلمكان يف 

ــراءات  ــد أو إج ــب قواع ــك حس ــن ذل ــا أمك ــى م ــه معن ــث وإعطائ ــالم الباح ــال ك إعم

للباحث بمجرد أنه لم يفهم  االصطالح، وحمل الكالم على المعنى، وال يهمل كالم�

 وسياقه )٢(فهمه ثم إعطاءه حكم� مفيدًا حسب مقتضاه اللغوي المقصود به، بل يتحّرى

 :)٣(قاعدة إذا تعذر إعمال الكالم فإنه يهمل -٢

تعترب هذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة ومقيدة وضابطة لها، ويستفيد المحكم 

وعجـز عـن فهـم مقصـود  ،منها يف أنه إن تحرى إعمال كالم الباحث على كل الوجـوه

بارة أو كلمة أو نظرية أو معلومة؛ بأن كان ال يمكن حمل كالم الباحث على الباحث بع

أو كان يكذبه الظاهر من حس أو ما هو يف حكمه مـن نحـو العـادة  ،حقيقة من الحقائق

فإن المحكـم حينئـذ يهمـل هـذا الكـالم  ، أي)٤(فإنه يهمل حينئذ، أي يلغى وال يعمل به

كم�، وال يبني عليه نتائج إيجابية بـل يطلـب مـن وال يعطيه معنى، وبالتالي ال يعطيه ح

الباحــث التوضــيح والبيــان وطــرح المعلومــة بصــورة أوضــح وأدعــى للفهــم، وإذا لــم 

فحينئذ يكون اإلهمال وعدم االعتبار، وتراكم مثل هذه المالحظة قد  ،يوضح الباحث

 يكون سبب� ُيرد به البحث.

                                           
 ).٢/١٤١الموسوم بقواعد ابن الملقن، ابن الملقن ( ينظر: األشباه والنظائر يف قواعد الفقه،   )١(

 ).١/٢١٩( قهية، محمد صدقي آل بورنوينظر: موسوعة القواعد الف   )٢(

 ).٥٦ينظر: قواعد الفقه، الربكتي (ص   )٣(

 ).٣١٩أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ص ،ينظر: شرح القواعد الفقهية، الزرقا   )٤(
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 :)١(قاعدة ال ينسب لساكت قول -٣

  ة لهـــا شـــقان هـــذا الشـــق األول منهـــا وهـــو مـــا يمكـــن أن يســـتفيد هـــذه القاعـــد

َل المحكُم الباحَث  منه المحكم بحيث ال ينسب إلى الباحث كالم� لم يقله بأن ال ُيَقوِّ

ما لم يقله صـراحة، لـذا يـرى الباحـث: أنـه فيمـا تسـتدعي الحاجـة العلميـة أو البحثيـة 

نطــق بــه أو إظهــاره يف البحــث تصــريح الباحــث بــه أن يطلــب المحكــم مــن الباحــث ال

  بصورة جلية.

وكــذلك تطلــب هــذه القاعــدة للباحــث بحيــث يستكشــف المحكــم أن الباحــث 

طبقها، فنسب األقوال إلى قائليها كما هي، ولم يعدَّ اإليماء أو اإلشارة قوًال صـريح�، 

 فإذا لم يفعل ذلك يوجهه المحكم بأن ال ينسب لساكت قوًال. 

فقد ال  )٢((ولكن السكوت يف معرض الحاجة إلى البيان بيان) وأما تكملة القاعدة

تصلح يف كثير من األمور واإلثباتات العلمية التي يطلب لها التصريح بالمعلومة، وقـد 

تفيد يف ما يمكن أن يحتمل سكوت الباحث فيه عالمـة علـى الرضـا أو علـى أنـه كمـن 

لمعلومة موافقة، وليس سهوًا ذكره، وربما احتاج هذا إلى قرائن حتى يعد سكوته عن ا

عنها، والقرائن كأن يكون أشار إلى المعلومة سابق� أو إلى لوازمها أو مثـل ذكـره أمـرًا 

كلي� يندرج تحته كثير من األمثلة والنمـاذج، وأشـار إلـى بعـض النمـاذج وسـكت عـن 

 البعض فقد يحمل سكوته هذا على اعتداده هبا.

                                           
 ).٢/١٦٩ينظر: األشباه والنظائر، تاج الدين السبكي (   )١(

ـــة وتطبيقاهتـــا يف المـــذاهب األربا ينظـــر:   )٢( ـــي لقواعـــد الفقهي عـــة، د. محمـــد مصـــطفى الزحيل

)١/١٦٠.( 
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 :)١(النادر العربة للغالب الشائع ال للشاذ -٤

المعتــرب هــو الكثيــر الغالــب ال النــادر أو الشــاذ، وأثــر هــذه القاعــدة يف التحكــيم 

العلمــي تظهــر يف ممارســة المحكــم تحكــيم البحــث أو مناقشــته الرســالة هــو اعتــداده 

باألكثر يف البحث من اإليجابيات أو من السلبيات، وُيصدر الحكم على ما غلـب منهـا 

 . وما كثر

عند استعمال الباحث نظريـة، أو معلومـة مصـطلحية أو غيرهـا، أو كما أنه أيض� 

ترجيحه لرأي يستكشف المحكم أن الباحث لم يبنه علـى نـادر شـاذ، وإنمـا بنـاه علـى 

 غالب شائع.

ــن مجلــة أو  ــيم) م ــق للتحك ــاحب الح ــم لــه (ص ــد المحك ــدة تفي ــا أن القاع   كم

  قبـل خضـوعه للتحكـيم مؤسسة يف جعل ذلك معيارًا لقبول البحث أو رده سـواء كـان 

 أو بعده.

فقبــل خضــوعه للتحكــيم بحيــث يقبــل ويــدفع بــه للتحكــيم أو يــرد وال يــدفع بــه 

 للتحكيم بناء على ما غلب وشاع منه. 

وبعد خضوعه للتحكيم يكـون معيـارًا أيضـا بحيـث يـرى نتيجـة كـل محكـم مـن 

عتمــاد المحكمــين مــا يغلــب عليهــا، هــل هــي اإليجابيــات فيقبــل البحــث للنشــر أو اال

للرتقيــة مــثالً، أو هــي الســلبيات فيــرد، وهبــذا تكــون نتيجــة القبــول للبحــث والحكــم 

بصالحية نشره أو رد البحث والحكم بعدم صالحية نشره مسألة جمعية، وليست مـن 

 المحكم، وهذا سلوك أقرب للتقوى وأليق بالنزاهة، وأدعى للقبول والرضاء.

                                           
 ).٢٣٥ينظر: شرح القواعد الفقهية، الزرقا (ص   )١(
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 للتوهم: أو ال عربة )١(قاعدة ال عربة بالتوهم -٥

، فهو التخيـل والتمثـل )٢(التوهم: هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوس

، والمــراد مــن التــوهم: االحتمــال )٣(يف الــذهن، وهــو أدنــى درجــة مــن الظــن أو الشــك

، والقاعدة تفيد المحكم وتدعمه يف التحكيم بأن ينظـر )٤(العقلي البعيد النادر الحصول

مات والنظريات هل بناها على االعتبارات العلمية السـليمة يف إثباتات الباحث للمعلو

والمنطقيــة، مــن اإلدراكــات والظنيــات الصــحيحة؟ أم أنــه بناهــا علــى تخيــل وتــوهم 

واحتماالت بعيدة بحيث ال يسندها دليل قوي أو واقع معيش؟ فيكون حكم المحكـم 

ج العلمـي السـليم، بالرد للبحث كلي� بقدر ما عجز الباحث عن إثبات تنظيراته بـالمنه

 أو جزئي� لبعض المعلومات التي بنيت ال على منهج استقرائي سليم.

كما أن القاعدة تعترب أيض� داعمة للمحكم بحيث أنه يصدر أحكامه على البحث 

بناء علـى منطقيـات علميـة ومـنهج تحكـيم يقـوم علـى النظـر العلمـي ويعتمـد القـراءة 

ف لها يف الواقع، فال يتخيل المحكم وال يتوهم الصادقة غير المتأثرة بمؤثرات ال وص

أن الباحث قد يكون أراد هبذا اللفـظ يف هـذا السـطر أو يف هـذا المكـان شـيئ� أو معنـى 

مخالف� لما عليه حقائق اللفظ مثالً، وال يسـتدعي المحكـم توهمـات علـى البحـث ال 

ًا لـرد البحـث يسندها نظر صحيح، أو ال يدل عليها سياق البحث، ليجعل ذلك مرتكـز

                                           
 ).١٧٠قواعد الفقه، الربكتي (ص   )١(

 ).٤٨٣الكليات، أبو البقاء (ص   )٢(

 ).٢٠٨ص ( ل برنوآالوجيز يف إيضاح القواعد الفقهية،    )٣(

ـــة وتطبيقاهتـــا يف المـــذاهب األ   )٤( ـــي  ،ربعـــةينظـــر: القواعـــد الفقهي د. محمـــد مصـــطفى الزحيل

)١/١٧٠.( 
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 كلي� أو جزئي�.

وهذه القاعدة قد تفيد أصحاب المصلحة يف التحكيم من مجالت أو مؤسسـات 

يف وضع واعتماد منهج للتحكيم قائم علـى األسـس العلميـة الواضـحة بمـا يبعـده عـن 

 بعض االجتهاد الذي قد يتطرق له وصف البناء على توهم. 

 :)١(الوصول إلى اليقينقاعدة: من شرط االجتهاد أن يعجز عن  -٦

وقاعـدة ال اجتهـاد مـع  ،)٢(هذه القاعدة إكمال وقيد إضايف لقاعدة االجتهاد سـائغ

ودعمها للتحكيم يظهر يف أن المحكـم يستكشـف مـدى التـزام الباحـث هبـذا ، )٣(النص

الشرط لالجتهاد، هل عجز الباحث عن الوصول إلى نص يف المسألة محـل النظـر، أو 

ى قول مناسب أو داللة ثم اجتهد؟ بمعنى: هل الباحث المجتهـد عجز عن الوصول إل

استفرغ الوسع ثـم اجتهـد، أم أنـه اجتهـد فحسـب، بـال اسـتكمال وال اسـتتباع لقواعـد 

المعلومــة أو النظريــة؟ فــإذا كــان كــذلك فــإن  إثبــاتاالجتهــاد مــن التقصــي وغيــره يف 

ال كـان قـول الباحـث مـن المحكم يطالبه بأن ال يجتهد إال بربهان واسـتفراغ وسـع، وإ

 باب التحكم دون دليل.

 :)٤(قاعدة: من شرط الّشرط إمكان اجتماعه مع المشروط -٧

ــا ذكــره  ــابطة للتحكــيم ومعناهــا كم ــة الض ــد اإلجرائي ــرب مــن القواع ــو:  آلتعت بورن

                                           
 ).١١/١١( ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنو   )١(

  ينظــر: التوســط بــين مالــك وابــن القاســم يف المســائل التــي اختلفــا فيهــا مــن مســائل المدونــة،    )٢(

 ).٢٨أبو عبيد الجبيري (ص

 ).١/٣٩ل بورنو (آينظر: موسوعة القواعد الفقهية،    )٣(

 ).١/١٣٣ينظر: أنوار الربوق يف أنواء الفروق، القرايف (   )٤(
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(للّشرط عموم� شرط يف صّحته وهـو: أن يمكـن عقـالً وعـادة اجتماعـه مـع المشـروط؛ 

اجتماعه مع المشروط ال يصلح شرط� له، من حيث إّن حكمة الّشرط ألّنه إذا لم يمكن 

فما ذكره الباحـث أنـه شـرط،  )١(يف غيره، فإذا لم يكن اجتماعه معه ال تحصل فيه حكمته)

وما ارتضاه أنه شرط للمعلومة أو لجزء أو طرف من أجزائها أو أطرافها ال بـد أن يتحقـق 

ينتفي بنـوع مـن النفـي، فيتكامـل فيـه مـا ذكرتـه  فيه إمكان اجتماعه مع المشروط، وأن ال

هذه القاعدة من حدود الشرط، وإال لم يكن شرطا إذا اختل فيه أحـد الحـدود، فـأرى أن 

 القاعدة تفيد المحكم يف قياس ما اعتمده الباحث أنه شرط لمعلومة. 

 :)٢(قاعدة: االجتهاد ال ينقض باالجتهاد -٨

واستقصـى  ،تهد يف الكشف عن حكم مسـألةوفائدهتا للمحكم أن الباحث إذا اج

فيها متطلبات االجتهاد، وأقـر مـا ترتـب مـن حكمهـا لديـه، ويـرى المحكـم بنـاء علـى 

اجتهاده فيها رأي� وحكم� غير الذي توصل له الباحث؛ فإن هذا الموضع مما ال مجال 

ه لـو فيه، مادام الباحث قد استكمل النظر االجتهـادي؛ ألنـ للنقض والنقد على البحث

نقض به لنقض النقض أيض�، فإنه ما من اجتهاد إال ويجوز أن يتغير، وهكذا يتسلسـل 

 .)٣(فيؤدي إلى عدم استقرار األحكام

 :)٤(قاعدة: الميسور ال يسقط بالمعسور -٩

وتفيد المحكم يف ضبط تقعيد معلومات أو نظريات أو نتائج البحث بحيث يقف 

                                           
 .)١١/١٠١٤ينظر: موسوعة القواعد الفقهية (   )١(

 ).١٠١السيوطي (ص ،ينظر: األشباه والنظائر   )٢(

 ).١/٩٣ينظر: المنثور يف القواعد، الزركشي (   )٣(

 ).١/١٧٢تاج الدين السبكي ( ينظر: األشباه والنظائر،   )٤(
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ال يعذر فيه، فإن كان الباحث تغاضى أو أهمـل  على ما يمكن أن يعذر فيه الباحث وما

مطلوب� بحثيا يف مقدوره اإلتيان بـه بنـاء علـى إسـقاطه معلومـات عسـر عليـه إثباهتـا أو 

إيجادها بأي وجه؛ فإن إسقاطه المعلومات التي يف مقدوره إثباهتا يعترب محل نقد، وال 

 يعفيه ما عسر عليه عن إثبات ما قدر عليه.

اعدة أيض� قد تفيد يف إحكام التحكيم بحيث أن المحكـم يسـبب كما أرى أن الق

  كل مالحظة رآها على البحث مثالً، وهذا ممكن له، وال يعفى بأدنى عسر.

 :)١(قاعدة: من سعى يف نقض ما تّم من جهته فسعيه مردود عليه -١٠

والقاعدة تعني أنه: إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته فال اعتبار 

، والقاعدة تفيد المحكم يف كشف تناقضات الباحث، فإذا أقر الباحث بمعلومة )٢(عملهل

وأثبتها، وأتم منهجها وارتضاها، وبنى عليها نتائج علمية وتبناها، وصارت روح بحثـه 

أو تشكل جزءًا مهم� من بحثه، ثم جاء من حيـث ال يـدري أو يـدري وقـام بنقضـها أو 

جل نقض المعلومة أو النظرية، فـإن هـذا العمـل يعتـرب نسفها، والحال أن بحثه ليس أل

ألن الباحث والحالة هذه يكون  من مجاالت نظر المحكم ونقده للبحث أو لجزء منه؛

 .)٣(متناقض� يف سعيه بذلك، مع ما كان أتمه وأبرمه

وقد تفيد يف تتبع منهج التحكيم والنظر يف استكمال مقتضياته مما يجعله منهجـ� 

النظر لقضايا البحث بنظر علمي ال يتغير بالتناقضـات، فـإذا أقـر المحكـم أو موحدًا يف 

                                           
 ).٢٣٠(ص األشباه والنظائر، ابن نجيم ينظر:   )١(

 ).١/٨٧ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر (   )٢(

 ). ١/٥١٢ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف المذاهب األربعة، د. محمد الزحيلي (   )٣(
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ــ� (+) ثــم يف أواخــر  التــزم يف تقــويم البحــث مــنهج النقــاط مــثالً، أو الــدرجات إيجاب

البحث، أو يف بعض البحث أتى بما يشعر بانقالبه على ذلك المنهج الذي سار عليه يف 

ــرب ــإن هــذا يعت ــول أو المــردود، يف  أول البحــث أو يف بعضــه؛ ف ــر المقب مــن الســعي غي

الجملة، وهكذا يف كل منهج يتبعه المحكم للتحكـيم ينظـر إليـه وفـق هـذه القاعـدة أن 

 يكون غير متناقض وال مضطرب. 

ويف هذه القواعد كفاية يف دعم التحكيم العلمي ومده بما يمكن أن يعـزز منهجـ� 

 يف إجراء التحكيم ومتطلباته.محرتم� للتحكيم، ويستفيد منه المحكم العلمي 

أن هنــاك مــن القواعــد الفقهيــة مــا يمكــن أن يضــبط إجــراءات  خالصــة القــول:و

ويمكــن أن  ،التحكــيم العلمــي، ويدعمــه، ويســتفيد منــه المحكــم يف عمليــة التحكــيم

ــتم  ــي هت ــب القواعــد الت ــى: أن غال ــم إل ــم المحك ــر مــن القواعــد يف دع ــا ذك ــنف م يص

لوله قد تفيد المحكـم، وكـذلك القواعـد التـي تؤسـس بتشخيص اللفظ، والكالم ومد

كبناء الشروط واألسباب وأمثاله، وكذلك قواعد االعتبار واالعتـداد سـلب�  ،للمعلومة

تفيد المحكم يف إجراء التحكيم، كمـا يسـتفيد منهـا غيـره كالفقيـه  أو إيجاب�، يمكن أن

قواعـد يف األحكـام واألصولي والقاضي والمحتسب، وكما يمكن االستشـهاد هبـذه ال

 ؛بمـا فيهـا التحكـيم العلمـي الشرعية كذلك يمكن أن تكون مسـتندًا لألحكـام عمومـ�

 يف إجراء القضاء على كثير منها. القاضي كاستناد فيستند إليها المحكم

* * * 
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 الخاتمة

 

  :الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وتقضى الحاجات، وبعد

 النتائج وبعض التوصيات، أوجز منها ما يأيت:فقد خلص البحث إلى جملة من 

 أوال: النتائج: * 

يعرف التحكيم اصـطالح� باعتبـار اإلجـراء بأنـه: إجـراءات علميـة تقويميـة  -١

 لعمل بحثي يقوم هبا مؤهل لذلك، إلعطاء نتائج علمية.

ــة تحــدد معــاييره وتضــبط  -٢ التحكــيم العلمــي عمــل إنســاين علمــي لــه منهجي

 م أدواره تقويم البحوث والنتاج العلمي بمختلف أشكاله.أخالقياته، وأه

 الحكم الشرعي للتحكيم العلمي اإلباحة من حيث المبدأ. -٣

 توافرت أدلة الشريعة على إباحة التحكيم العلمي.  -٤

 التكييف الفقهي للتحكيم العلمي أنه يدخل ضمن باب المعامالت. -٥

إجـارة األعمـال التـي هـي منـافع  التكييف العقدي للتحكيم العلمـي أنـه مـن -٦

 األشخاص.

يعد القضاء والتحكيم القضائي يف اإلسالم داعما للتحكيم العلمي يف بعـض  -٧

 اإلجراءات.

 هناك فوارق بين القضاء والتحكيم القضائي والتحكيم العلمي. -٨

دعمــت القواعــد الفقهيــة إجــراءات التحكــيم العلمــي بصــورة واضــحة ممــا  -٩

 أصيلي� إلجراءات التحكيم.يجعلها مصدرًا ت

ــه،  -١٠ ــالم ومدلوالت ــاظ والك ــخص األلف ــي تش ــة الت ــد الفقهي ــر يف القواع تظه
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ــأطير إفادهتــا للمحكــم العلمــي  ــاء الضــوابط وقواعــد الت ــار وقواعــد بن وقواعــد االعتب

 إجرائي� بصورة أكثر. 

 ثانيا: التوصيات:* 

 بسط الدراسات الشرعية يف قضية التحكيم العلمي. -١

 .توظيف القواعد الفقهية يف قضايا التحكيم العلمي بصورة أكثر توسع� -٢

 االستكتاب يف مقارنة التحكيم العلمي بالرتاث العلمي اإلسالمي المماثل. -٣

الــدعم الفقهــي للتحكــيم  دليــل للمحكــم يكــون متضــمن� إخــراجالســعي يف  -٤

 العلمي.

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

 

 .القرآن الكريم - 

الطبعـة الثالثــة،  هــ)، نشـر: دار الكتـب العلميــة، بيـروت،٥٤٣:ت( ابـن العربــي أحكـام القـرآن، - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

نشـر:  تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، هـ)،٥٠٤ ت:(أحكام القرآن، الكيا الهراس  - 

 هـ.١٤٠٥دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

ــرز الحلـــول، أ.أخالقيــات التحكــيم ال -  ـــم المشــكالت وأب ــن محمــد  علمــي أهــ ــدالعزيز ب د. عب

الربيش، بحث مقدم يف ندوة التحكيم العلمي: أحكام موضوعية أم رؤى ذاتية والتي عقـدت يف 

 .هـ٢٩/١٢/١٤٢٨-٢٨سالمية خالل الفرتة مام محمد بن سعود اإلجامعة اإل

ن المحسهـ) تحقيق: د. عبد اهللا بن عبد٤٢٨ت:(اإلرشاد إلى سبيل الرشاد، الشريف البغدادي  - 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩م، الطبعة األولى، .الرتكي، نشر: مؤسسة الرسالة، د

سـالم محمـد  :تحقيـق ،هـ)٤٦٣ ت:( االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، ابن عبد الرب - 

 ط..م، د٢٠٠٠نشر: دار الكتب العلمية، بيروت،  محمد علي معوض،، وعطا

 ،هـ) ١٣٩٧:ت( ، الكشناوي»شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك«المدارك  أسهل - 

 ت..د ،الثانية نشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة

 ،هـــ) ٨٠٤:ت(الموســوم بقواعـد ابــن الملقــن، ابـن الملقــن  األشـباه والنظــائر يف قواعـد الفقــه، - 

قـيم للنشـر والتوزيـع، الريـاض، شـر: دار ابـن النتحقيق ودراسـة: مصـطفى محمـود األزهـري، 

ودار ابــن عفــان للنشــر والتوزيــع، القــاهرة مصــر، الطبعــة األولــى،  ،المملكــة العربيــة الســعودية

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

 نشـر: دار الكتـب العلميـة، ،هــ)٩٧٠األشباه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة، ابـن نجـيم (ت: - 

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠، ط.بيروت، لبنان، د



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(د العد

  د. اهلادي عبد اهللا احلسن حممد

  

٦٨٥ 

 ط.د. ،ـه١٤٠٣ نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ،هـ)٩١١:ت( ه والنظائر، السيوطياألشبا - 

ــدين الســبكي، -  ــاج ال ــة األشــباه والنظــائر، ت  ،بيــروت، الطبعــة األولــى ،نشــر: دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

تحقيـق:  ،هــ)٤٢٢:ت(اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي عبـد الوهـاب البغـدادي  - 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠م، الطبعة األولى، .د حبيب بن طاهر، نشر: دار ابن حزم،ال

ــيباين  -  ــن الش ــن الحس ــد ب ــل، محم ـــ)١٨٩:ت(األص ــر: دار  ،ه ــالن، نش ــد بوينوك ــق: محمَّ   تحقي

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى، 

 ..ط، دهـ١٣٩٣، نشر: دار المعرفة، بيروت ،)ـه٢٠٤:ت( الشافعي األم، - 

عبــد اهللا بــن  .تحقيــق: د ،هـــ) ٨٨٥:ت(اإلنصــاف يف معرفــة الــراجح مــن الخــالف، الَمــْرداوي  - 

ــو، نشــر: هجــر للطباعــة وا .د ،المحســن الرتكــيعبد ــاح محمــد الحل ــد الفت ــع عب لنشــر والتوزي

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الطبعة األولى،  ،واإلعالن، القاهرة

 ،هــ)٦٨٤:ت( و العباس أحمد بن إدريـس الصـنهاجيأب ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق، القرايف - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨بيروت،  ،خليل المنصور، نشر: دار الكتب العلمية :تحقيق

ط، .نشــر: دار المعرفـة، بيــروت، د ،هــ)٩٧٠:ت( البحـر الرائـق شــرح كنـز الــدقائق، ابـن نجــيم - 

 ت..د

: د. محمـد محمـد تـامر، نشـر: تحقيـق ،هــ)٧٩٤:ت(البحر المحيط يف أصول الفقه، الزركشي  - 

 ط..د م،٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ دار الكتب العلمية، بيروت،

هــ) عنـى بـه: أنـور بـن أبـي بكـر  ٨٧٤:ت(بداية المحتـاج يف شـرح المنهـاج، ابـن قاضـي شـهبة  - 

ــق  ــات والتحقي ــاج للدراس ــز دار المنه ــة بمرك ــة العلمي ــاهمة: اللجن ــتاين، بمس ــيخي الداغس الش

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢اج للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة األولى، نشر: دار المنه العلمي،

، م١٩٨٢دار الكتـاب العربـي،  :نشـر ،هـ)٥٨٧:ت( نائع يف ترتيب الشرائع، الكاساينبدائع الص - 

 بيروت.
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بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان ووالة األمور وسـائر الرعيـة، محـب الـدين المقدسـي  - 

طعمـه بــن مطــر الشـمري، نشــر: جامعـة اإلمــام محمـد بــن ســعود  تحقيــق: سـالم بــن ،الشـافعي

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦اإلسالمية، الرياض، رسالة ماجستير، 

بلغــة الســالك ألقــرب المســالك (حاشــية الصــاوي علــى أقــرب المســالك) الصــاوي، تحقيــق:  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥محمد عبد السالم شاهين، نشر: دار الكتب العلمية، 

الطبعـة  نشر: دار الكتب العلمية، بيـروت،، هـ)٨٥٥الهداية، بدر الدين العيني (ت: البناية شرح - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠األولى، 

 ،هــ)٥٢٠:ت(البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسـائل المسـتخرجة، ابـن رشـد،  - 

ــق: د ــة .تحقي ــروت، الطبع ــالمي، بي ــرب اإلس ــر: دار الغ ــرون، نش ــي وآخ ــد حج ــة،  محم الثاني

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

أبـو الفـيض محّمـد بـن محّمـد بـن عبـد الـرّزاق،  ،تاج العروس من جواهر القـاموس، الزبيـدي  - 

 دار الهداية. مجموعة من المحققين، نشر: :تحقيق ،هـ)١٢٠٥:ت(

نشــر: دار الفكــر،  ،هـــ)٨٩٧:ت( التــاج واإلكليــل لمختصــر خليــل، محمــد بــن يوســف المــواق - 

 ط. .، دهـ١٣٩٨بيروت، 

تحقيق: د. أحمـد عبـد الكـريم نجيـب، نشـر: وزارة األوقـاف  ،هـ) ٤٧٨:ت(التبصرة، اللخمي  - 

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة األولى، 

نشـر: مكتبـة  ،هــ)٧٩٩ألحكـام، ابـن فرحـون (ت:تبصرة الحكام يف أصـول األقضـية ومنـاهج ا - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الكليات األزهرية، الطبعة األولى، 

ــونس، -  ــع، ت ــر والتوزي ــر: دار ســحنون للنش ــن عاشــور: نش ــد الطــاهر ب ــوير، محم ــر والتن  التحري

 ط.م، د.١٩٩٧

التحكــيم العلمــي: أخالقياتــه، معــاييره مشــكالته، مجموعــة مــؤلفين، توصــيات نــدوة التحكــيم  - 

لعلمي، أمانة العلمي أحكام موضوعية أم رؤى ذاتية، وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث ا

 .م٢٠١٠ - ـه١٤٣١ ،المجلس العلمي
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ــالمية،  -  ــريعة اإلس ــائية يف الش ــام القض ــبيب األحك ــينآتس ــد،، ل خن ــن محم ــد اهللا ب ــر: دار  عب   نش

 .هـ١٤٣٤ ،ابن فرحون، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة

 -هـــ ١٤٢٤الطبعـة األولـى،  وت،بيـر التعريفـات الفقهيـة، الربكتـي، نشـر: دار الكتــب العلميـة، - 

 م.٢٠٠٣

بيـروت،  ،نشـر: دار ابـن حـزم ،هــ) ٦٦٠:ت(تفسير العز بن عبد السالم، العز بن عبـد السـالم،  - 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ،الطبعة األولى

مسـائل المدونـة، أبـو عبيـد التوسط بـين مالـك وابـن القاسـم يف المسـائل التـي اختلفـا فيهـا مـن  - 

و مصــطفى، نشــر: دار الضــياء، مصــر، الطبعــة ،هـــ)٣٧٨:ت( الجبيــري ــاحُّ ــق: ب األولــى،  تحقي

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

هــ)، تحقيـق: أبـو عبـد الـرحمن األخضـر األخضـري، ٦٤٦:ت(جامع األمهات، ابن الحاجب  - 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١نشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

تحقيق: هشام سمير البخـاري، نشـر: دار عـالم  ،هـ)٦٧١:ت( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ ،ط.الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، د

نشــر: دار الفكــر،  ،هـــ)١٢٣٠ت:(حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر للــدردير، الدســوقي  - 

 بيروت.

دار  :أبو حنيفة، ابن عابدين، نشـر حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ بيروت،، الفكر للطباعة والنشر

 ت..ط، د.الحاوي، الماوردي: نشر: دار الفكر، بيروت، د - 

الشـفافية، لى إمن اإلشـكالية  -ودوره يف البحث العلمي العربي  يـلعلماحول منهجية التحكيم  - 

 -) العـدد األول ١٦( للعلـوم اإلنسـانية، المجلـد منشـور بمجلـة جامعـة دمشـق د. بالل أحمد،

 م.٢٠٠٠

درر الحكام شرح مجلة األحكـام، علـي حيـدر، تحقيـق: المحـامي فهمـي الحسـيني، نشـر: دار  - 

 .ت.ط، د.د ،الكتب العلمية، بيروت
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 ط..م، د١٩٩٤دار الغرب، بيروت،  محمد حجي، نشر: :الذخيرة، القرايف، تحقيق - 

  ضوابطه وتطبيقاته، د. صـالح بـن حميـد، منشـورات جامعـة  ريعة اإلسالمية،رفع الحرج يف الش - 

 ط..د ،هـ١٤٠٢ -١٤٠١أم القرى، 

بيــروت، نشـر: المكتــب اإلسـالمي،  ،هــ)٦٧٦:ت(روضـة الطـالبين وعمــدة المفتـين، النــووي  - 

 ..ط، دهـ١٤٠٥

حمـد بـن سـعود السرقة العلمية ما هي وكيف أتجنبها، مطبوعـات ومنشـورات جامعـة اإلمـام م - 

اإلسالمية، عمـادة التقـويم والجـودة ضـمن سلسـلة دعـم الـتعلم والتعلـيم يف الجامعـة، فهرسـة 

 .ـه١٤٣٤مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض، 

أبــو عيســى الرتمــذي، تحقيــق: أحمـد محمــد شــاكر وآخــرون، نشــر: دار إحيــاء  سـنن الرتمــذي، - 

 ت..ط، د.بيروت، د -الرتاث العربي 

نشـر: مركـز نجيبويـه للمخطوطـات  ،)هــ٨٠٥:ت( فقه اإلمام مالك، هبرام الدميري، الشامل يف - 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩وخدمة الرتاث، الطبعة األولى، 

رقـاين علـى مختصــر خليـل، عبـد البـاقي بــن يوسـف الزرقـاين -  ضــبطه  ،هــ)١٠٩٩:ت( شـرح الزُّ

ميـة، بيـروت، الطبعـة وصححه وخـرج آياتـه: عبـد السـالم محمـد أمـين، نشـر: دار الكتـب العل

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األولى، 

تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، نشر: مكتبة  ،هـ)٤٤٩:ت( شرح صحيح البخاري، ابن بطال - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ،الرشد، السعودية الرياض، الطبعة الثانية

 -هــ ١٣٧٢ي، الشرح الصغير على أقرب المسالك، الدردير، نشر: مكتبة مصطفى البابي الحلب - 

 م.١٩٥٢

 نشـر: دار القلـم، ،)ـهـ١٣٥٧:ت( أحمد بن الشيخ محمد الزرقـا ،شرح القواعد الفقهية، الزرقا - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩سوريا، الطبعة الثانية،  -دمشق 

 بيروت. ،م١٩٩٦عالم الكتب،  :هـ)، نشر١٠٥١:ت(شرح منتهى اإلرادات، البهويت  - 

) هــ٣٩٣:ت( أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد ،يـة، الجـوهريالصحاح تاج اللغة وصـحاح العرب - 

 م.١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ط، .د بيروت، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، نشر دار العلم الماليين،
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تحقيق: د. مصطفى ديب البغـا، نشـر: دار ابـن كثيـر،  ،هـ)٢٥٦:ت( البخاري صحيح البخاري، - 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة،  -اليمامة 

ــاج -  ــلم بــن الحج ــلم، مس ــحيح مس ـــ)٢٦١:ت( ص ــاق  ،ه ــروت + دار األف ــل بي ــر: دار الجي نش

 ت..ط، د.بيروت، د ،الجديدة

ــي (ت:  -  ــوجيز، الرافع ــرح ال ــز ش ـــ)٦٢٣العزي ــوض ،ه ــد ع ــي محم ــق: عل ــد  ،تحقي ــادل أحم ع

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،  الموجود،عبد

 .ت.ط، د.هـ)، نشر: دار الفكر، بيروت، د٧٨٦:ت(ناية شرح الهداية، أكمل الدين البابريت، الع - 

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـالل الـدين السـيوطي ، الفارق بين المصنف والسارق، السـيوطي - 

 هـ.١٤١٩بيروت، الطبعة األولى،  -عالم الكتب  :هالل ناجي، نشر :تحقيق ،هـ)٩١١:ت(

 -هـــ ١٤١١م، .دار الفكــر، د :يــة، نظــام الــدين وجماعــة مــن علمــاء الهنــد، نشــرالفتــاوى الهند - 

 .ط.د م،١٩٩١

 نشـر: دار المعرفـة، ،هــ)٨٥٢:ت(فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، ابـن حجـر العسـقالين  - 

 ط. .هـ، د١٣٧٩بيروت، 

 ت..ط، د.د، نشر: دار الفكر ،هـ)٨٦١ت:(فتح القدير، ابن الهمام  - 

تحقيـق: عبــد اهللا بـن عبــد المحسـن الرتكــي، نشـر: مؤسســة  هـــ)،٧٦٣:ت( ن مفلـحالفـروع، ابــ - 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،بيروت، الطبعة األولى ،الرسالة

ابعة، د دمشق، الطبعة الفقه اإلسالمي وأدلته، أ.د. الزحيلي، نشر: دار الفكر، سوريَّة، -   ت..الرَّ

مكتبـة الثقافـة الدينيـة،  رضا فرحـات، نشـر:تحقيق:  ،هـ)١١٢٦:ت(الفواكه الدواين، النفراوي  - 

 ت. .ط، د.م، د.د

 .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٧ كراتشي،نشر: الصدف ببلشرز،  قواعد الفقه، الربكتي، - 

 القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف المذاهب األربعة، د. محمد مصطفى الزحيلـي، نشـر: دار الفكـر، - 

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧دمشق، الطبعة األولى، 

تحقيــق: محمـد حامـد الفقــي، نشـر: مكتبـة الســنة  ،هــ)٧٢٨:ت(اعـد النورانيـة، ابــن تيميـة القو - 

 م.١٩٥١ - هـ١٣٧٠المحمدية، مصر، القاهرة، الطبعة األولى، 
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دار  :هـالل مصـيلحي مصـطفى هـالل، نشـر :تحقيـق ،هــ)١٠٥١:ت(كشـاف القنـاع، البهـويت،  - 

 .هـ١٤٠٢ بيروت،الفكر، 

) نشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة ـهـ٦٢٠:ت( حمد، ابن قدامةالكايف يف فقه اإلمام أ - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤األولى، 

محمد المصري، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، و ،الكليات، أبو البقاء، تحقيق: عدنان درويش - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩د.ط، 

 ت..ة األولى، ددار صادر، بيروت، الطبع هـ) نشر:٧١١:ت(لسان العرب، ابن منظور،  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ،ط .نشر: دار عالم الكتب، الرياض، د ،هـ)٨٨٤:ت(المبدع، ابن مفلح،  - 

المبسـوط، السرخسـي، تحقيــق: خليـل محــي الـدين المــيس، نشـر: دار الفكــر للطباعـة والنشــر  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 

نجيب  :تحقيق ،مكونة من عدة علماء وفقهاء يف الخالفة العثمانيةمجلة األحكام العدلية، لجنة  - 

 ت..ط، د.م، د.كارخانه تجارت كتب، د :هواويني، نشر

 ت..ط، د.نشر: دار الفكر بيروت، د ،هـ)٦٧٦المجموع شرح المهذب، النووي (ت: - 

 ت..ط، د.بيروت، د -هـ)، نشر: دار الفكر ٤٥٦:ت(ابن حزم االندلسي  المحلى، - 

 ط. .م، د١٩٨١ -هـ ١٤٠١ نشر: دار الفكر، بيروت، هـ)،٧٣٧:ت(المدخل، ابن الحاج،  - 

نشـر: َدار الَغـرب اإلسـالمي، الطبعـة  ،هـ)٥٤٣ح ُمَوطَّأ مالك، ابن العربي (ت:المسالِك يف شر - 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األولى، 

حث منشور بجامعة نـايف ب ،سعيد الحفيظ . د. عبدأمعايير تقييم البحوث والرسائل الجامعية،  - 

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، قسم العلوم االجتماعية للعلوم العربية، كلية الدراسات العليا،

معايير وخطوات تحكيم الحوليات العلمية دراسة خاصة عن دوريات جامعة أفريقيـا العالميـة،  - 

ات تربويـة، د. عمر إبراهيم عالم، مجلة جامعـة أفريقيـا العالميـة دراسـات تربويـة، مجلـة دراسـ

 م.٢٠١١، نوفمرب ١، العدد ١السنة 

  ه١٤٠٥ ،الطبعة األولـى . د محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت،أمعجم لغة الفقهاء،  - 

 م.١٩٨٥ -
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هــ) تحقيـق: ٣٩٥:ت( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  - 

 ط..م، د١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩فكر، بيروت، عبد السالم محمد هارون، نشر: دار ال

 هـ.١٤٠٥، نشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى ،المغني، ابن قدامة المقدسي - 

تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، نشر: وزارة  ،هـ)٧٩٤:ت(المنثور يف القواعد، الزركشي،  - 

 .ـه١٤٠٥الكويت، الطبعة الثانية،  –األوقاف والشئون اإلسالمية 

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بـن حسـن آل سـلمان، نشـر: دار  ،هـ)٧٩٠الموافقات، الشاطبي (ت: - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،ابن عفان، الطبعة األولى

الكويـت، الطبعـة  –الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقـاف الكويتيـة، نشـر: دار السالسـل  - 

 .هـ)١٤٢٧ – ١٤٠٤(من 

، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، نشر: مؤسسـة الرسـالة، موسوعة القواعد الفقهية - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة األولى،  –بيروت 

لبنان، الطبعة  - بيروت نشر: دار الكتب العلمية، هناية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي،  - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،األولى

تحقيـق: أ. د. عبـد العظـيم محمـود  ،هــ)٤٧٨:ت(ي هناية المطلـب يف درايـة المـذهب، الجـوين - 

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨الطبعة األولى،  ،م.الّديب، نشر: دار المنهاج، د

تحقيـق: أحمـد عـزو عنايـة، ، هــ)١٠٠٥:ت(النهر الفائق شرح كنز الدقائق، إبراهيم ابـن نجـيم  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة األولى،  ،نشر: دار الكتب العلمية

ــوادر  -  ــات،الن ــن األمه ــا م ــن غيره ــة م ــا يف المدون ــى م ــادات عل ــرواين،  والزي ــد القي ــي زي ــن أب اب

مجموعة من الباحثين، دار الغرب اإلسالمي، بيـروت، الطبعـة األولـى،  تحقيق: ،هـ)٣٨٦:ت(

 .م١٩٩٩

الــوجيز يف إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، محمــد صــدقي بــن أحمــد بــن محمــد آل بورنــو، نشــر:  - 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦روت، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة، بي
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محمـد محمـد  ،أحمـد محمـود إبـراهيم :تحقيـق ،)هــ٥٠٥:ت(الوسيط يف المذهب، الغزالي،  - 

 .هـ١٤١٧ ، القاهرة،دار السالم :تامر، نشر

نشر: دار  ،عبد اهللا بن محمد بن أحمد الطيار. وبل الغمامة يف شرح عمدة الفقه البن قدامة، أ. د - 

 -هـــ ١٤٢٩المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة األولــى،  -نشــر والتوزيــع، الريــاض الــوطن لل

 .هـ١٤٣٢

* * * 
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List of Sources and References 
 

 - alquran alkarim  
 - 'ahkam alquran, abn alearabii, t(543h), nshr: dar alkutub aleilmiati, bayrut, altbet: 

alththalithatu, 1424 h - 2003 m. 
 - ahkam alquran, alkia alhiras t:(504h),thqyq: musaa muhamad eali waezat eabd 

eatiat, nshr: dar alkutub aleilmiat, byrwt, altbet: alththaniat, 1405 h 
 - akhlaqiaat altahkim aleilmii 'aham almushkilat wa'abraz alhalawil, 'a.di. 

eabdaleziz bin muhamad alrabish, bahath muqadim fi nadwat altahkim aleilmi: 
'ahkam mawdueiat 'am ruaa dhatiat walati euqidat fi jamieat al'imam muhamad 
bin sueud al'iislamiat khilal alfatrat 28-29\12\1428h 

 - al'iirshad 'iilaa sabil alrashad, alsharif albighdadii t:(428h) tahqiq: d. eabd allah bin 
eabd almuhsin altirki, nshr: muasasat alrisalt, d m, altbet: al'uwlaa, 1419h - 1998m 

 - alaistidhkar aljamie limadhahib fuqaha' al'amsari, aibn eabd albar, t:(463h) tahqiq 
salim muhamad eta-mhamd eali mueawad, nashr: dar alkutub aleilmiati, biarawt, 
sanat alnashr 2000m, d t. 

 - 'ashal almadarik <<shrh 'iirshad alssalik fi madhhab 'imam al'ayimat malk"", 
alkshnawy, t (1397 h) nshr: dar alfikr, bayrut, altbet: althany. d t. 

 - al'ashbah walnazayir fi qawaeid alfaqih, almawsum biqawaeid abn almalqini, abn 
almilqin t(804 h) tahqiq wadirasat: mustafaa mahmud al'azhari, tshr: dar abn 
alqiam lilnashr waltawziei, alriyad, almamlakat alearabiat alsaeudiat wadar abn 
eafan lilnashr waltawziei, alqahrt misr, altbet: al'uwlaa, 1431 h - 2010 m. 

 - al'ashbah walnazayir ealaa mudhhib 'abi hanifat, abn najim (ta:970ha) nashr: dar 
alkutub aleilmiat, biruat, labnan, d ta:1400ha=1980m. 

 - al'ashbah walnazayiru, alsayutiu, t(911h) nshr:dar alkutub aleilmiatu, bayrut, snat 
alnashr 1403h,, d. t. 

 - al'ashbah walnazayir, taj aldiyn alsabkiu, nshr: dar alkutub aleilmiti,birut, altabeat 
al'uwlaa 1411 h - 1991m 

 - al'iishraf ealaa nakt masayil alkhilafi, alqadi eabd alwahhab albghdady, t (422h) 
thqyq: alhabib bin tahr, nshr: dar abn hizm, d m, altbet: al'uwlaa, 1420h - 1999m 

 - al'asl, muhamad bin alhasan alshiybanii t(189 h) tahqiq:an mhmmad buynwkaln, 
nshr: dar abn hizm, bayrut, altbet: al'uwlaa, 1433 h - 2012 m. 

 - al'umu, alshshafiei, t(204h) nashr dar almaerifati, bayrut., sanat alnashr 1393, d.t 
 - al'iinsaf fi maerifat alrrajih min alkhilafi, almardawy (t: 885 h) tahqiq: d eabd allah 

bin eabd almuhsin alturki - d eabd alfattah muhamad alhuluw, nshr: hajar liltabaeat 
walnashr waltawzie wal'iielani, alqahrt,,altbet: al'uwlaa, 1415 h - 1995 m. 

 - 'anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqi, alqarafii: 'abu aleibaas 'ahmad bin 'iidris 
alsnhajy, t (684h) tahqiq khalil almunsuir, nshr: dar alkutub aleilmiat bayaruut, 
1418h - 1998m. 

 - albahr alrrayiq sharah kanz aldaqayiqa, abn najim, t (970h) nshr: dar almaerifati, 
bayrut, d t, d t. 
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 - albahr almuhit fi 'usul alfaqihi, alzurkushii t (794h) tahqiqa: d. muhamad 
muhamad tamr, nashr: dar alkutub aleilmiat, bayrut, sunat alnashr 1421h - 
2000m,d t. 

 - bidayat almuhtaj fi sharah almunhaj, abn qadi shahbat, t(874 h) eanaa bh: 'anwar 
bin 'abi bikr alshaykhi aldaghstany, bmsahmt: allajnat aleilmiat bimarkaz dar 
almunhaj lildirasat waltahqiq aleilmii, nshr: dar almunhaj lilnashr waltawziei, jdt, 
altbet: al'uwlaa, 1432 h - 2011 m 

 - badayie alsanayie fi tartib alsharayie, alkasani, ta(587h) nashr dar alkitab alearabii, 
sanat alnashr 1982, bayrut. 

 - badhal alnasayih alshareiat fima ealaa alsultan wawalat al'umur wasayir alraeiati, 
mahaba aldiyn almaqdisii alshafey: thqyq: salim bin taemuh bin mtr alshamrii, 
nshr: jamieat al'imam muhamad bin sueud al'iislamiitu, alriyad, risalat majstyr, 
eam alnshr: 1416 h - 1996 m, 

 - bilughat alsaalik li'aqrab almasalik (hashiat alsaawi ealaa 'aqrab almasalik) 
alsaawi, tahqiq: muhamad eabd alsalam shahin, nashr: dar alkutub aleilmiat, sanat 
alnashr 1415h - 1995m. 

 - albinayat sharah alhadayt, badr aldiyn aleini, (t: 855h)nshr: dar alkutub aleilmiat, 
byrut,, altbet: al'uwlaa, 1420 h - 2000 m. 

 - albayan waltahsil walshurh waltawjih waltaelil limasayil almustakhrajati, abn 
rshd, t: (520h) tahqiq: d muhamad haji wakharun, nshr: dar algharb al'iislami, 
bayrut, altbet: alththaniatu, 1408 h - 1988 m. 

 - taj aleurus min jawahir alqamws, alzabidi: 'abu alfayd mhmmd bin mhmmd bin 
eabd alrzzaq, t(1205 ha) tahqiq majmueat min almuhaqiqina, nashr:dar alhday. 

 - altaj wal'iiklil limukhtasir khalil, muhamad bin yusif almawaqa, t(897h) nshr: dar 
alfikr, bayrut, sanat alnashr 1398, d t. 

 - altabsirat, allakhamiu t(478 h) tahqiq: d. 'ahmad eabd alkarim njyb, nshr: wizarat 
al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat, qatir, altbet: al'uwlaa, 1432 h - 2011 m. 

 - tabsirat alhukkam fi 'usul al'aqdiat wamanahij al'ahkami, abn farihun (t: 799h) 
nshr: maktabat alkuliyat al'azhariat, altabiet: al'uwlaa, 1406h - 1986m. 

 - altahrir waltanwiru, muhamad alttahr bin eashwr: nashr: dar shnun lilnashr 
waltawzie, tunis, 1997 m, d. t. 

 - altahkim aleilmiu:akhalaqiatuh, maeayiruh mushkilatuh, majmueatan mualifin 
tawsiat nadwat altahkim aleilmii 'ahkam mawdueiatan 'am ruaa dhatiat, wikalat 
aljamieat lildirasat aleulya walbahth aleilmii, 'amanat almajlis aleilmi. 

 - tasbib al'ahkam alqadayiyat fi alshryet al'iislamiat, al khanin:ebud allah bin 
muhamad, nshr: dar abn firhuna, alriyadi, almamlakat alearabiat alsaeudiat, 
altibeat alththalithat 1434h 

 - altaerifat alfaqhiatu, albarktay, nashr: dar alkutub aleilmiat, biarut, altbet: al'uwlaa, 
1424h - 2003m. 

 - tafsir aleuz bin eabd alsalam, aleuz bin eabd alsalam, t(660 h) nshr: dar abn hizm 
bayrut, altubeat al'uwlaa: 1416 h / 1996m 
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 - altawasut bayn malik wabn alqasim fi almasayil alty aikhtalafa fiha min masayil 
almudunati, 'abu eubayd aljabiri, t (378h) tahqiq: bahhu mustafaa, nushr: dar 
aldaya', misr, altbet: al'uwlaa, 1426 ha - 2005m. 

 - jamie al'umhati, abn alhajib t (646h), tahqiq:'abu eabd alrahmin al'akhdar 
al'akhdariu, nshr: alymamt liltabaeat walnashr waltawziei, altbet: alththaniatu, 
1421h - 2000m 

 - aljamie li'ahkam alquran, alqartabii, t (671 h) thqyq: hisham samir albkhary, 
nashr: dar ealam alkutub, alriyad, almamlakat alearabiat alsaeudiut, d t: 1423 h/ 
2003 m. 

 - hashiat aldasuqi ealaa alsharah alkabir lildardir, aldasuqi ta: (1230h) nashra: dar 
alfukr, bayrut. 

 - hashiat rada almukhtar ealaa alduri almukhtar sharah tanwir al'absar faqah 'abu 
hanifata, abn eabidina, nashru dar alfikr liltabaeat walnushru., sanat alnashr 1421h 
- 2000m. bayrut. 

 - alhawi, almawrdy: nshr: dar alfikr, bayrut, d t, d t. 
 - hawl manhajiat altahkim alelmy wdwrh fy albhth alelmy alerby min alashkalyt aly 

alshaffafiat, di. bilal 'ahmad, munshur bimijlat jamet dimashq lileulum al'iinsaniat 
almjld(16) aleadad al'awal 2000 

 - darar alhukkam sharah majalat al'ahkami, eali hydr, thqyq: almuhami fahami 
alhsyny, nshr: dar alkutub aleilmiati, bayrut. d t, d t 

 - aldhikhayratu, alqarafiu, tahqiq muhamad hujyi, nashr:dar algharb, bayaruat, sanat 
alnashr 1994m, d t. 

 - rafae alharj fi alshryet al'iislamiat, dawabituh watatbiqatihi, da. salih bin hamid, 
manshurat jamieat 'am alquraa, 1401 1402h d t. 

 - rawdat alttalibayn waeumdat almuftayn, alnawawiu t(676h): nashr almaktab 
al'iislamii, sanat alnashr 1405, byrwt. d z. 

 - alsariqat aleilmiat ma hi wakayf 'atajanabuha, matbueat wamanshurat jamieat 
al'imam muhamad bin sueud al'iislamiati, eimadat altaqwim waljawdat dimn 
silsilat daem altaelum waltaelim fi aljamieat, fahrasat maktabat almalik fahd 
alwataniat alrayad, 1434 h. 

 - sunan altarmudhiu, 'abu eisaa altaramudhii, tahqiq: 'ahmad muhamad shakir 
wakharun, nashru: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, d t, d t. 

 - sunan altarmudhiu, 'abu eisaa altaramudhii, tahqiq: 'ahmad muhamad shakir 
wakharun, nashru: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, d t, d t. 

 - sharah alzzurqany ealaa mukhtasar khalil, eabd albaqi bin yusif alzarqani, 
t(1099h) dabtah wasahahuh wakharaj ayatih: eabd alsalam muhamad 'amin, nshr: 
dar alkutub aleilmiatu, bayrut, altbet: al'uwlaa, 1422 h - 2002m 

 - sharah sahih albikhari, abn bital, t(449h) tahqiq: 'abu tamim yasir bin 'iibrahim, 
nshr: maktabat alrushd, alsewdyt alriyad, altibeat alththaniat 1423h - 2003ma,. 

 - alsharah alsaghir ealaa 'aqrab almusalik, aldardir, nshr: maktabat mustafaa albabi 
alhalbi, eam alnshr: 1372 h - 1952 m  
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 - sharah alqawaeid alfaqhiatu, alzarqa: 'ahmad bin alshaykh muhamad alzurqa, t 
(1357h) nashr: dar alqulm, dmashq suria, altbet: althaaniat, 1409h - 1989m. 

 - sharah muntahaa al'iiradati, albuhwati ta(1051ha), nashru ealam alkatbi, sanat 
alnashr 1996,bayrut. 

 - alsahah taj allughat wasahah alerbyt, aljawhari: 'abu nasr 'iismaeil bin hamad, 
t(393) tahqiq: 'ahmad eabd alghafur eitar, nashr dar aleilm almalayin, bayrut, d t, 
1407 h- 1987 m. 

 - sahih albakhari, albakhari, t(256h) tahqiq: d. mustafaa dib albgha, nashr: dar abn 
kthyr, alymamat - bayrut, altubeat alththalithat, 1407 -, 1987. 

 - sahih muslim, muslim bin alhujaj,t (261h) nshr: dar aljil bayrut + dar al'afaq 
aljadidat bayrut, d t, d t. 

 - aleaziz sharah alwajiz, alrrafiei (t: 623h) thqyq: eali muhamad eiwad - eadil 
'ahmad eabd almawjud, nshr: dar alkutub aleilmiatu, bayrut, altubeat al'uwlaa, 
1417 h - 1997 m. 

 - aleinayat sharah alhidayat, 'akmal aldiyn albabrti, t(786h), nshr:an dar alfikr, 
bayrut, d t, d t 

 - alfariq bayn almusanaf walsaariq, alsayutii:ebud alruhmin bin 'abi bikr jalal aldiyn 
alsywty t(911h) tahqiq hilal najiun, nashr ealam alkutub bayrut, altabeat al'uwlaa, 
1419h. 

 - alhindiat, nizam aldiyn wajamaeatan min eulama' alhind,nushr dar alfkr, d m,sinat 
alnashr 1411h - 1991m,.d t 

 - fath albari sharah sahih albikhari, abn hajar aleisqlani, t(852h) nnshr: dar 
almaerifat, bayrut, 1379h, d t. 

 - fath alqadir, abn alhmam t: (861h) nshr: dar alfikr.d t, d t. 
 - alfurue, abn mflh, t(763h),thqiq: eabd allah bin eabd almuhsin alturki, nshr: 

muasasat alrisalat bayrut, altabeat al'uwlaa 1424 h - 2003 m 
 - alfaquh al'iislamiu wa'adlathu, a.d. alzahili, nshr:dar alfikr, swryat, dimashq, 

altbet: alrrabet, d t. 
 - alfawakuh aldawani, alnafrawi t (1126h) tahqiq: ridaan farahat, nashr: maktabat 

althaqafat aldiyni.d m, d t, d t. 
 - qawaeid alfqh, albarkati, nashar: alsadf bibilshrz, sanat alnashr 1407 - 1986, 

karatshi. 
 - alqawaeid alfqhiat watatbiqatuha fi almadhahib al'arbaeati, d. muhamad mustafaa 

alzhili, nshr: dar alfikr, dmashq, altubeat al'uwlaa, 1427 h - 2006 m. 
 - alqawaeid alnuwraniat, abn timiat t(728h) tahqiq: muhamad hamid alfqy, nashr: 

maktabat alsanat almahmadiat, musru, alqahirat, altibeat al'awlaa, 1370ha/1951m. 
 - kashaf alqunae, albhwty, t (1051h) tahqiq hilal musilhi mustafaa hulal, nashr dar 

alfikr, sanat alnashr 1402, bayrut. 
 - alkafi fi faqih al'imam 'ahmad, abn qadamat, t(620h) nshr: dar alkutub 

aleilmiati,birut, altbet: al'uwlaa, 1414 h - 1994 m 
 - alkliyatu, 'abu albaqa', thqyq: eadnan druysh - muhamad almisri, nshr: muasasat 

alrisalat, bayrut, d. ta, 1419h - 1998m. 
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 - lisan alearab, abn manzur, t(711h) nashr:dar sadir, bayrut, altabeat al'uwlaa, d t. 
 - almubdie, abn maflih, t(884h) nashr: dar ealam alkutub, alriyad, d t: 1423h 

/2003m. 
 - almabsut, alsarkhsay, tahqiqa: khalil muhia aldiyn almis, nshr: dar alfikr liltabaeat 

walnashr waltawziei, bayrut, altibeat al'uwlaa, 1421h 2000m. 
 - majalat al'ahkam aleadliat, lajnat mukawanat min edt eulama' wafuqaha' fi 

alkhilafat aleuthmaniat tahqiq najib huawini, nashr karikhanih tajarat kutub, d m, 
d t, d t. 

 - almajmue sharah almuhadhib, alnawawiu (t: 676h) nshr: dar alfikr bayrut, d t, d t. 
 - almahlaa, abn hizm alandlsy t (456h), nshr: dar alfikr bayrut, d t, d t. 
 - almudkhal, abn alhaji, t(737h):, nshr:an dar alfikr, bayrut, sanat alnashr 1401h - 

1981m, d t. 
 - almsalik fi sharah muatta malik, abn alearabii (t: 543h) nshr: dar algharb al'iislami, 

altbet: al'uwlaa, 1428 h - 2007 m. 
 - meayyr tqyym albhwth w alrsayl aljameyt, a. d. ebd alhfyz seyd mqdm:, bahath 

manshur bijamieat nayif lileulum alearabiat, kuliyat aldirasat aleulya, qism 
aleulum alaijtimaeiati., 1432 

 - maeayir wakhatawat tahkim alhawliaat aleilmiat dirasatan khasatan ean dawriaat 
jamieat 'afriqia alealamiat, da. eumar 'iibrahim ealam, majalat jamieat 'afriqia 
alealamiat dirasat tarbawiatin, majalat dirasat tarbawiat, alsanat 1, aleadad 01, 
nufimbir 2011m. 

 - muejam lughat alfqha', a. d muhamad ruas qaleah ji, dar alnafayis, bayrut, altabeat 
al'uwlaa: 1405 h- 1985 m. 

 - maejam maqayis allughat, abn faris 'abu alhusayn 'ahmad bin faris bin zakariaa, 
t(395h) thqyq: eabd alsalam muhamad harun, nshr: dar alfikr, bayrut, 1399h - 
1979m, d ta. 

 - almaghni, abn qadamat almuqadsi: nshr: dar alfikr - bayrut, altibeat 
al'uwlaa1405h. 

 - almanthur fi alqawaeid, alzarkashii, t (794h) tahqiq: da. taysir fayiq 'ahmad 
mahmud, nshr: wizarat al'awqaf walshuyuwn al'iislamiat - alkuaytu, altibeat 
alththaniat, 1405h. 

 - almuafaqat, t alshaatibii (t: 790ha) tahqiq: 'abu eabidat mashhur bin hasan al 
sulman, nashr: dar abn eafan, altibeat: al'uwlaa 1417h/ 1997m. 

 - almawsueat alfaqhiat alkuaytiatu, wizarat al'awqaf alkuaytiatu, nshr: dar alsulasil - 
alkuayt, altabeat: (min 1404 - 1427 h) 

 - mawsueat alqawaeid alfaqhiati, muhamad sadqi bin 'ahmad bin muhamad al 
burnu, nshr: muasasat alrisalati, bayrut - lubnan, altbet: al'uwlaa, 1424 h - 2003 m. 

 - nihayat alsuwl sharah munhaj alwusul, al'iisnawii, nshr: dar alkutub aleilmiat, 
biaruta-libnan, altibeat al'uwlaa 1420h- 1999m. 

 - nihayat almatlab fi dirayat almudhahib, aljawini ta(478ha) tahqiq: a. da.eabad 
aleazim mahmud alddyb, nashr: dar almunhaj, d m altabeat al'awlaa, 1428ha-
2007m. 
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 - alnahr alfayiq sharah kanz aldaqayiqa, 'iibrahim abn najim t(1005h):thaqiqa: 
'ahmad eazw einayat, nashr: dar alkutub aleilmiat altabet: al'uwlaa, 1422h - 
2002m. 

 - alnawadir walziyadat ealaa ma fi almudawanat min ghyrha min al'umhat, abn 'abi 
zayd alqirwani, t(386h):, tahqiq:mjmuet min albahithina, dar algharb al'iislamii, 
bayrut, altbet: al'uwlaa, 1999 m 

 - alwajiz fi 'iidah qawaeid alfaqih alkuliati, muhamad sadqi bin 'ahmad bin 
muhamad al burnu, nshr: muasasat alrisalati, bayrut, altbet: alrrabieatu, 1416 h - 
1996 m. 

 - alwasit fi almudhahib, alghizali, t(505) tahqiq 'ahmad mahmud 'iibrahim, 
muhamad muhamad tamir, nashr dar alsalam sanat alnashr 1417, alqahirat. 

 - wabal alghamamat fi sharah eumdat alfaqih liaibn qadamata, a. d:eibad allah bin 
muhamad bin 'ahmad altyar: nshr: dar alwatan lilnashr waltawziei, alriyad - 
almamlakat alearabiat alsaeudiat, altabeat al'uwlaa, 1429 h - 1432 h 

* * * 


