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 المقدمة

نصاؼ ػلقق الطمأنينة يف نفوس و العدؿ، كما يقـو على العدؿ كاإليقصد بو األمن كاألماف ألف أساسإف القضاء 
ا عادالن بُت الناس حىت  اآلخرين، كىذا الؼلرج عن شريعتنا اإلسبلمية، فقد كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم حاكمن

كمجيع ىذه  الئم، أمُت على احلق كالؼلاؼ لومة نو صادؽ يف قولوسبلـ، حي  لق  بالصادؽ األمُت ألقبل ظهور اإل
أما صحابة رسوؿ ا فكاف ك  نصاؼ، الزبرج عن ادلطالبة بالعدؿ كاإلالصفات ىي من ركح القرآف كآياتو الكرؽلة اليت

ا   ع َّ  كالقضاء عقد من العقود اليت أمر ا فقهاء ادلذاى .التابعُت مث كذلك اتبعوه من بعده ك العدؿ طريق ذلم كمنهاجن
كمن شركط ىذا العقد القياـ بو على أحسن كجو لتحقيق مصاحل العباد، كييقضى بو على أصوؿ كجٌل بالوفاء ُّا، 

الفساد، األمر الذم جعل الفقهاء يقولوف: أف القضاء ككالة عن كيل األمر، فليس للوكيل احلق يف اخلركج عن حدكد 
للقاضي، كأف يكوف حرنا يف إصدار القرارات، كأال ؼلضع لسلطاف ككالتو، كلكن الغل  أف تكوف ىذه الوكالة مقيدة 

، فيج  أاليكوف ىناؾ تحقق مصاحل العبادالويل إذا ما كاف على غَت احلق، كإال ستكوف ىناؾ مفسدة حقيقية كلن ت
كل   لقد أصبح القضاء موجودنا يف .سلطاف على القاضي حىت يقـو بعملو على أحسن كجو كما أمرنا سبحانو كتعاىل

بقاع األرض، كالغٌت عنو، كأعتربه الناس سلطة عليا يف الدكلة، كيلجأ اجلميع إلية للحد كالفصل يف ادلنازعات، 
كأسًتداد احلقوؽ، كلكن إذا كاف ىناؾ قضاء ىل تتحقق معو العدالة؟  أـ أف القضاء شئ كالعدالة شئ آخر؟ أـ أنو 

 سأعمل على بيانو كتوضيحو يف ىذا البح  دبشيئة ا تعاىل. ىذا ما ال قضاء بدكف عدالة كال عدالة بدكف قضاء.
تكمن مشكلة البح  يف ادلسائل التالية: مشكلة البحث  

: ىل العدؿ من ادلبادمء األساسية يف اإلسبلـ دين عملو كتطبيق  ذكر يف كتاب ا الع َّي َّ بأف اإلسبلـ ، كقدأكالن
 .العدؿ أساس ىذه ادلبادئكأف  للمبادئ اليت كضعها ا سبحانو كتعاىل.

أـ ىناؾ  كماىي طرؽ ربقيقها؟ ثانينا: كىل العدالة اليت ينادم ُّا اإلسبلـ كادلوجودة يف القرآف ىي العدالة الظاىرة،
 عدالة أخرل ىي ادلقصودة يف كتاب ا الع َّي َّ، كأيهما ادلطلوبة يف القضاء. 

  إبتداءنا من عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم حىت عهد الفقهاء__ عهد التشريع اإلسبلمييف : ىل القضاء ثالثنا    
ا يف فحواه من القرآف الكرمي، كىل صفة االستقبللية كاف   ىي الدليل على ذلك. يف القضاء مستمدن
إذا كاف القضاء مستقبلن كالؼلضع ألم سلطاف، فهل تتحقق العدالة الظاىرة؟ كبتحقق العدالة الظاىرة ىل رابعنا:     
 تحقق العدالة يف القضاء؟ت
 أسباب اختيار الموضوع    
 .رؽ ربقيقهاف مفهـو العدالة الظاىرة، كبياف ط_ بيا1
 _ زلاكلة إثبات أف العدالة سواء يف ادلعامبلت أكالعبادات أكغَتىا مصدرىا القرآف الكرمي.2



 على أساس العدؿ كاإلنصاؼ. سنتويف  أف من أسباب صلاح الرسوؿ صلى ا عليو كسلم يف دعوتو، ىو قيامو_ 3
  ادلسائل ادلتعلقة بأمور العباد._ الًتغي  يف ح  العدالة كالدعوة إىل ربقيقها، خاصة يف4
 _ إثبات أف استقبلؿ القضاء دكف أم سلطاف يؤدم إىل ربقيق العدالة.5
 الظاىرة دكف الرجوع إىل العدالة الباطنة._ أف العدالة ادلطلوبة لنشر األمن كاآلماف كاالستقرار بُت الناس ىي العدالة 6

 أسئلة البحث
 _ ماىو مفهـو العدالة يف القرآف، كىل يقصد ُّا العدالة الظاىرة، ككيف ؽلكن ربقيقها؟1
 ل تطبيقها؟_ ما ىي طرؽ العدالة يف القضاء، كماىي كسائ2
 _ ماىي العبلقة بُت العدالة يف القرآف كاستقبللية القضاء؟3
 احلقيقية أـ الظاىرة؟ يشًتط لتحقيق العدالة يف القضاء، العدالة_ أيهما 4

 أىداف البحث
:  كتطبيق دين عمل ، كقد ذكر يف كتاب ا الع َّي َّ بأف اإلسبلـاإلسبلـالعدؿ من ادلبادمء األساسية يف  أفأكالن

.العدؿ أساس ىذه ادلبادئكأف  للمبادئ اليت كضعها ا سبحانو كتعاىل.  
أف العدالة اليت ينادم ُّا اإلسبلـ كادلوجودة يف القرآف ىي العدالة الظاىرة، كأف القضاء الؼلرج عن العدالة  ثانينا:

 الظاىرة لتحقيق العدؿ كاألمن كاألستقرار بُت الناس.
لم القضاء يف عهد التشريع اإلسبلمي_ إبتداءنا من عهد الرسوؿ صلى ا عليو كس كيهدؼ ىذا البح  إىل أف ثالثنا:

ا يف فحواه من القرآف الكرمي ، كصلحوا من خبللو يف ربقيق العدؿ كاألمن كالقضاء حىت عهد الفقهاء_ كاف مستمدن
 العادؿ، كادلساكاة بُت الناس.

رابعنا: كهتدؼ الباحثة ىنا أيضنا إىل إثبات أف استقبللية القضاء من أىم العوامل اليت ربقق العدالة يف القضاء، ففي 
، يكوف قضاءه عادالن كمنصفنا كما أمرنا ا يف كتابو الع َّي َّ.كعدـ خضوعو ألم سلطافحرية القاضي   
  منهج البحث

قد اعتمدت يف ىذه الدراسة على ادلنهج االستقصائي، السيما فيما يتعلق دبسألة العدالة يف القضاء، بدءنا من عصر 
كذلك إظهار اآليات التشريع اإلسبلمي _ عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم_ كعصر الصحابة  رضي ا عنهم.  

الدالة على أف العدالة يف القرآف ىي العدالة يف  ادي ، كزبريج بعض اآلحالقرآنية الدالة على العدالة يف القرآف
كما اعتمدت الدراسة على ادلنهج االستقصائي كاالستقرائي يف دراسة إستقبللية القضاء، ككذلك استنباط ،القضاء

 .ادلعلومات كربليلها من أجل الوصوؿ إىل نتائج أفضل أثناء عملية البح 
 



  الدراسات السابقة
دراسيت للكت  كالبحوث السابقة النظر يف العبلقة بُت العدالة يف القرآف كالعدالة يف القضاء، ككيفية ربقيق  تضمنت

أـ ىناؾ رأم آخر، ىذه الدراسات تتفق معي يف اشًتاط استقبلؿ القضاء لتحقيق العدالة، العدالة يف القضاء. كىل 
 مجيع ىذه األمور يأيت بياهنا كاآليت:

عاىل" لقد أرسلنا رسلنا ا الرسل كأن َّؿ معهم مي َّاف العدؿ، ليقـو الناس بالقسط، فقاؿ ت أرسلالعدالة في القرآن: 
(، إف مقصوده سبحانو كتعاىل إقامة العدؿ 25، كأن َّلنا معهم الكتاب كادلي َّاف ليقـو الناس بالقسط") احلديد: بالبينات

 استخرج ُّا العدؿ كالقسط فهي يف الدين كليست سلالفة لو. بُت عباده كقياـ الناس بالقسط، فأم طريق 
فهو مي َّاف ا يف األرض بو يؤخذ للمظلـو من الظامل، كمن  ،، أف للعدؿ فوائد1(2014أمحد كلحي، كيقوؿ الدكتور 

، كبالعدؿ ربصل الطمأنينة يف  قاـ بالعدؿ ناؿ زلبة ا سبحانو كتعاىل، كبالعدؿ ػلصل الوئاـ بُت احلاكم كاكـو
دـ بعض النفوس، كيستت  األمن يف الببلد، كأنو غل  مدح من يقـو على العدؿ من الناس. كصور أنواع العدؿ، كق

 النماذج عن عدؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم.
فبليفرؽ  (، أف العدؿ يف اإلسبلـ اليتأثر حب  أك بغض2014ككما قاؿ أيضنا مساحة الشيخ عبد اللطيف درياف، 

ا على قولو تعاىل:" ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامُت  شهداء بالقسط..... إف ا خب َت بُت مسلم كغَت مسلم مستندن
، فاإلسبلـ دعا إىل عدالة اجتماعيةشاملة، ألف العدؿ ىو أىم الدعائم اليت يقـو عليها كل 8دبا تعملوف" ادلائدة: 

رلتمع صاحل، كرلتمع اإلسبلـ يقـو على توحيد ا تعاىل، كالوحدة بُت  العبادة كادلعاملة كالعقيدة كالسلوؾ، كمجيع 
 مظاىر احلياة.

أصبح القضاء موجودنا يف كل بقاع األرض، كالغٌت عنو، كأعتربه الناس سلطة عليا يف لقد : العدالة في القضاء
تتحقق معو  الدكلة، كيلجأ اجلميع إلية للحد كالفصل يف ادلنازعات، كأسًتداد احلقوؽ، كلكن إذا كاف ىناؾ قضاء ىل

 أـ أف القضاء شئ كالعدالة شئ آخر؟ أـ أنو ال قضاء بدكف عدالة كال عدالة بدكف قضاء. العدالة؟
حي  قاؿ: أف ىناؾ فرؽ بُت القضاء كالعدؿ كالفرؽ بينهما ىو  ،2ـ(2001كىذا ما بينو )عبد اذلادم بو طال ، 
عمل فيو القاضي للنطق باحلكم  ىو جهاز يدؼ كأداة الوصوؿ إليو. فالقضاء الفرؽ بُت الوسيلة كالغاية، أك بُت اذل

ا بدكف عدؿ صحيح حقيقي. أما القضاء الذم  العادؿ بل النطق بالعدؿ يف كلمة كاحدة جامعة، كال قضاءن  سليمن
الػلقق العدؿ ىو قضاء عقيم كال يعود بالفائدة على من جلأ إليو، كيؤدم إىل الفوضى كزع َّعت الطمأنينة يف نفوس 

 كؿ كادلهم يف تكوين اَّتمعات اليت تسعى لتحقيق الدؽلقراطية كاحلرية يف ببلدىا. الناس، ألف العدؿ ادلصدر األ

                                                                 
1
 ahmadkelhy.blogspot,com، 2014موسوعة علمية كمعرفية،الثبلثاء، فرباير، lموقع الدكتور أمحد كلحي،   

 w.w.w.aawsat.comـ، 2001مايو:  14_ 1422ربيع األكؿ:  1، الشرؽ األكسط، القضاء كالعدؿبو طال . عبد اذلادم،   2



ا فيها 3ـ(2013القضاء العدؿ مسة األمة ادلتحضرة، ىذا ما قالو الدكتور ) أمحد بن عبد الع َّي َّ احلداد، ك  ، شارحن
اآلخركف، كيأمن اخلائفوف، كىذا ىو منهج ًـت القضاء العدؿ مفتاح احلضارة، فيو تستقر النظم، كتسعد الشعوب، كػلي 

 اإلسبلـ، فبل فصاـ بُت العدؿ كالقضاء، فالقضاء أساسو العدؿ، كالعدؿ ال يقـو إال بالقضاء.
مل يوجد  نٍ إف العدالة يف اإلنساف ىو أف يكوف أكثر أحوالو طاعة ا، ألنو مىت مل صلعل العدؿ إال مى العدالة الظاىره: 
 ا ذلك إىل أف ليس يف الدنيا معصية.منو معصية حباؿ أدان

، العدالة إىل ظاىرة كباطنة، فالعدالة الباطنة ىي اليت التعرؼ إالمن 4ـ(2013كقد قسم الدكتور، )علي زلمد زينو،  
خبلؿ طوؿ ادلعاشرة كادلخالطة، كليس ادلقصود بالباطنة ما يف قلبو، أما العدالة الظاىرة فهي ما تعرؼ بظاىر األمر، 

الفقهاء يف ربديد العدالة ما إذا كانت ظاىرة أـ باطنة فمنهم من اخذ بظاىر العدالة، كاليتعُت على القاضي كاختلف 
 التقصي عنها إال يف احلدكد كالقصاص، كالرأم اآلخر بأنو يتعُت على القاضي أف يسأؿ عن الشهود كيتحرل عنهم. 

من كاف ظاىر أحوالو طاعة ا،  ىي ،5ـ(2011عوين، كالعدالة الظاىرة عند الدكتور، ) الشريف حامت بن عارؼ ال
كالذم ؼلالف العدؿ من كاف أكثر أحوالو معصية ا، كىناؾ فرؽ بُت العدالة الظاىره كالعدالة الباطنة، فالعدالة 

فأقوؿ: الظاىره اليت تعرؼ باخلربة غَت الدقيقة، رلرد أين أراه يذى  إىل ادلسجد، يأيت من ادلسجد، فأحسن فيو الظنن 
ىذا عدؿ، أما العدالة الباطنة، فهي اليت ربصل من طوؿ اخلربة كادلعايشة كالسؤاؿ كالتحرم يف شأنو، فليس معٌت 

من مىت كانت الباطنة أين حكمت على ما يف داخل قلبو، ىذا اليعلمو إال ا ع َّ كجل، كلذلك التػيعىد عدالة باطنة 
لصحابة رضواف ا عليهم فهؤالء ىم اللذين ثبت ذلم العدالة الباطنة إال من عدالة ا ع َّ كجل كرسولو كا ،الناس

كن َّكي ما يف قلوُّم، ألف ا ع َّ كجل حكم ذلم  بالعدالة كىو العامل دبا  أنفسهمما يف  علمبادلعٌت الدقيق، كىو أننا ن
 يف قلوُّم، أما من سواىم فبل ؽلكن أف نصفهم إال بالعدالة الظاىرة.

كىذا  كم مرتبط باإلؽلاف دبا أن َّؿ اأف القضاء كالتحا  ،6ـ(1987يقوؿ الدكتور ) ظافر القامسي،  :استقالل القضاء
ثل أماـ القضاء غل  أف يؤمن بأف احلكم الذم  يشمل بطبيعة احلاؿ القاضي كادلتقاضُت مجيعنا، فاألنساف الذم ؽلي

كأنو توصل إىل حقيقة مهمة  ل يف اخلصومة.سيصدر لو أكعليو إظلا ىو حكم ا الحكم القاضي الذم يتوىل الفص
، مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كاف القمة يف فصل السلطة القضائية عن 7كىي أنو يف حدي  معاذ بن جبل

                                                                 
يوليو  5، كبَت مفتُت مدير إدارة األفتاء بدائرة الشئوف اإلسبلمية كالعمل اخلَتم_ ديب، اإلمارات اليوـ: القضاء كالعدؿاحلداد. امحد بن عبد الع َّي َّ،   3
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ـ(.1987   
.بح احلدي  بشئ من التفصيل يف ال سوؼ يذكر ىذا  7  



، فإف الذم كضع القاعدة يف استقبلؿ القضاء ىو معاذ بن جبل، كأف  السلطات االخرل، كاستقبلذلا استقبلالن كامبلن
عليو كسلم قد أقرىا كىذا يدؿ على أف ىذا العقل العريب الذم مل ؼلرج من اجل َّيرة مل يكن عاج َّنا  الرسوؿ صلى ا

عن كضع قواعد أصلية يف تنظيم الدكلة كترتي  شئوهنا كربديد سلطاهتا. كإذ كانت أكربا قد اكتشفت ىذه القاعدة 
ا يف تنظيم ا جديدن حقوؽ ادلواطنُت يـو ربدث عنها  الدكلة، كيف رعاية بصورة نظرية يف القرف الثامن عشر كاعتربهتا فتحن

، كلكن مل يكت  ذلذه القاعدة التطبيق العملي إال يف أكائل القرف التاسع عشر، أم 8مونتسكيو يف كتابو ركح الشرائع
ىل رسولو، بعد الثورة الفرنسية، فإف اإلسبلـ قد أقرىا قبل أربعة عشرة قرننا، كاعتربىا من أصوؿ نظامو الذم أكحى بو إ

كبلغو إىل الناس. كلكن ادلشكلة تكمن فيما إذا كانت ىذه القواعد اليت كضعها بن جبل الستقبللية القضاء زلل 
اىتماـ من قبل اإلسبلـ كادلسلمُت إىل كقتنا احلايل، أـ أهنا أعللت كتركت، كاف البد من البح  كالنظر يف عادلنا 

 .ا اإلسبلمية كاليت كاف لنا السبق يف كجودىا منذ قركفاإلسبلمي لتحقق من جدية األىتماـ بقواعدن
كيف  9(2002كىناؾ دليل خاص على تشجيع استقبلؿ كن َّاىة القضاء صادر عن) الوكالة االمريكية للتنمية الدكلية: 

ا ىذا الدليل ربط مباشر بُت استقبلؿ القضاء كن َّاىة القضاء، بأف يتخذ القضاء القرارات يف الدعاكم اليت ينظر ُّ
على أساس الوقائع، كدبا يتفق مع القانوف دكف أم قيود أك تأثَتات أك أغراءات أك ضغوط أك هتديدات أك تدخبلت 
إال  سواء كانت مباشرة أك غَت مباشرة من جان  أم مجاعة أك ألم سب ، كبغض النظر عن االختبلفات اذليكلية.

م القضائية، فَتك َّ ىذا الدليل على استقبلؿ القضاء  أف معظم احلكومات تشًتؾ يف نفس اذلدؼ كىو ن َّاىة ىيئاهت
كوسيلة ضلو ربقيق ن َّاىة ازباذ القرار، كقد أقركا يف ىذا الدليل أيضنا أهنم غَت قادرين على تغطية مجيع أكجو استقبلؿ 

ء من اذليئة القضاء يف ىذا ادلشركع، فعلى سبيل ادلثاؿ يرك َّ الدليل على أعضاء النيابة العامة على الرغم من أهنم ج َّ 
ضاة الذين مل ؽلارسوا القانوف من قبل القضائية يف العديد من الدكؿ، كما مل يتم تناكؿ موضوعات معينة تتعلق بالقي 
 على الرغم من كجود العديد من ادلوضوعات ادلثارة ىنا كاليت تنطبق عليهم.
أيضنا على فصل السلطة القضائية عن  10( Martin Krygier, 2000) الربكفسوريؤكد ك    فصل السلطة القضائية: 

قول أخرل يف الدكلة كإخضاع السلطتُت التنفيذية كالعسكرية للدكلة إىل القواعد العامة للقانوف كاألخبلص للقانوف 
كالدستور، كأف مجيع ىذه السلطات زبضع للمحكمة العليا كيطبق القانوف دكف ربي َّ، كمن ادلعركؼ أف اكمة العليا 
                                                                 

اع كحكمة مونتسكيو. ركح الشرائع، اللجنة الدكلية لًتمجة الركائع اإلنسانية، كىو أعظم كتاب فرنسي يف القرف الثامن عشر، كىو جامع لفلسة االشًت  8
 ـ.1954كت: التاريخ كالفقو الدستورم، ككاف لو األثر البالغ يف كضع دساتَت العامل حىت يومنا ىذا، بَت 

دليل خاص بتشجيع كن َّاىة استقبلؿ القضاء  -الدؽلقراطية كتع َّي َّيها يف مجيع أضلاء العامل تحوؿ لؤلنظمةالتشجيع  – مكت  الدؽلقراطية كاحلكم 11
 -3100كاشنطن، دم سي  مكت  الدؽلقراطية كاحلكم: -لنشره: صادر عن الوكالة االمريكية للتنمية الدكلية –(، ترمجة غَت رمسية برعاية منظمة 2002

20523. IFES  
10 Martin Krygier, Ethical Positivism and the Liberalism of Fear’ in Tom Campbell and     Jeffrey 
Goldsworthy Ceds), Judicial Power, Democracy and Legal Positivism 2000) 58, 59.  



فهل تتمتع ىذه اذليئة يف القضاء باالستقبللية كمن  .يا يف القضاء، كأف قراراهتا مل َّمة للجميع كهنائيةىي اذليئة العل
 الذم يضمن ذلا احلماية كاحلرية يف إصدار قراراهتا.

تعريفات معاصرة  استقبلؿ السلطة القضائية، كقدمت 11(Kristy Richardson,2005) كتناكلت الدكتورة
تؤكد على استقبللية القضاء، كالفصل بينو كبُت باقي السلطات األخرل يف الدكلة، كأنو الستقبلؿ القضاء، كىي 

القانوف ربقق  يلع  دكر ىاـ يف سيادة القانوف كال غل  االستهانو ُّذه السيادة، فالسلطة تعٍت السيادة كسيادة
يضنا معيار العدؿ، فإف ربقق كىو أكاستقبلؿ القضاء ىو معيار سيادة القانوف يف الدكلة،  استقبللية القضاء.

كأنو غل  كضع نظم كضوابط مل َّمة للجميع كعليهم التقيد ُّا كمراعاهتا للمحافظة االستقبلؿ ربققت معو العدالة، 
على عدـ اختبلؿ التوازف يف الدكلة. كيف احلقيقة أف ىذه التعريفات مل زبرج إىل أرض الواقع، كمل تكن كافية يف الفهم 

لية القضاء، فالكثَت يتجاىل ادلعٌت احلقيقي حلرية القضاء كاستقبللو حبنا منهم يف السيطرة كالسيادة كادلناداة باستقبل
لذلك سوؼ أحاكؿ من خبلؿ ىذا البح  بياف أنو يف استقبلؿ القضاء تتحقق العدالة، كأف  بدكف ضوابط أكحدكد.

لقرآف ىي العدالة يف كأف العدالة يف ا الناس. مصدر ىذه العدالة ىو القرآف، كأنو الطريق الوحيد للحق كالعدؿ بُت
 القضاء إذا كاف مستقبلن كحرنا. 

كينقسم ىذا البح  إىل مخسة مطال  كىي: ادلطل  التمهيدم: السابق الذكر كػلتوم على:  البحث: محتوى
الدراسات السابقة. ادلطل   البح _ منهج البح _ مقدمة_ مشكلة البح _ أسباب اختيار البح _ أىداؼ

: مفهـو العدالة يف اللاألكؿ الشريعة ب غة كاالصطبلح. ثانينا: العدالة كعبلقتها: العدالة يف القرآف، كتتضمن اآليت: أكالن
ا. ثانينا:  : مفهـو القضاء لغة كاصطبلحن العدالة مكانة اإلسبلمية. ادلطل  الثاين: العدالة يف القضاء، كينقسم إىل: أكالن

: استقبلؿ القضاء  يف القضاء الظاىرة كطرؽ ربقيقها. ادلطل  الثال : العدالة كاستقبلؿ القضاء، كتتمثل يف اآليت: أكالن
 آثر العدالة يف ربقيق استقبللية القضاء. ادلطل  الرابع: اخلاسبة كالتوصيات كادلراجع.يف عهد الرسوؿ كالصحابة. ثانينا: 

 المطلب األول
 العدالة في القرآن

ا  إف القرآف الكرمي ؽلثل القانوف الشرعي لئلسبلـ كادلسلمُت، كمن يتمعن يف دراسة ىذا الكتاب الكرمي كفهمو فهمن
ا، يعي أنو احلق الذم جاء بو الشارع األعظم سبحانو كتعاىل، أل العدؿ ب ف القرآف الكرمي الؼلرج عن ادلطالبةجيدن

 من أصلكالتأكيد عليو، كأف العدالة ىي أمل الشعوب يف األمن كالطمأنينة كاألنصاؼ كأحقاؽ احلق، كىي مجيعنا 

                                                                 
11 Kristy Richardson, A DEFINITION OF JUDICIAL INDEPENDENCE, PHD Candidate 
university of new England, Leculty of business and low, Central and Associate member of the 
Australian property Institute (AAPI), 2005. 



القرآف، كىذا من أسباب سرعة انتشار اإلسبلـ يف أضلاء العامل، ىو ركح العدالة يف القرآف، كعليو غل  بياف مفهـو 
 الشريعة اإلسبلمية، كىي كاآليت:عبلقة العدالة ب العدالة دبفهومها اللغوم كاالصطبلحي، مث بياف

 أوًل: مفهوم العدالة في اللغة واًلصطالح
عدؿ خبلؼ اجلور، كىو القصد يف األمور، كما قاـ يف النفوس أنو مستقيم، من عدؿ يعدؿ فهو ال _ في اللغة:1

عادؿ من عيدكؿ كعدؿ. يقاؿ: عدؿ عليو يف القضية فهو عادؿ. كبسط الوايل عدلو
. كالعدالة كصف بادلصدر 12

معناه ذك عدؿ، كيقاؿ: رجل عدؿ كرجبلف عدؿ، كرجاؿ عدؿ، كامرأة عدؿ، فهو اليثٌت، كالغلمع، كاليؤن . كيفهم 
 13من ىذه التعاريف أف معٌت العدالة االستقامة، كالعدؿ ىو الوسط يف األمور من غَت زيادة أك نقصاف

، كقيل ىو: ) عبارة عن االستقامة على 14سك الواج  كتأخذه(العدؿ ىو:) أف تعطي من نف _ في اًلصطالح:2
، كقيل أيضنا ىو: ) استعماؿ األمور يف مواضعها، كأكقاهتا، كمقاديرىا، 15طريق احلق باالجتناب عما ىو زلظور ديننا(

 .16من غَت سرؼ، كال تقصَت، كال تقدمي كال تأخَت(
 الشريعة اإلسالميةب ا: العدالة وعالقتهاثانيً 

الشريعة اإلسبلمية مصدرىا األكؿ كاألساسي ىو القرآف الكرمي، كبدكنو لن يتفق مجيع العلماء كادلفكرين على أف 
يكوف ىناؾ تشريع، كالشريعة اإلسبلمية تقـو على أساس من القرآف كالسنة كالفقو، كعليو البد من إيضاح كلو بصورة 

العدؿ مي َّاف ا يف األرض، بو يأخذ للمظلـو فعليو الصبلة كالسبلـ. أثر العدالة يف القرآف كعبلقتها بسنة نبينا موج َّة 
، من الظامل، كللضعيف من الشديد، كبالعدؿ يصدؽ ا الصادؽ، كيكذب الكاذب، كبالعدؿ يرد ادلعتدم كيوخبو

ًبًو يػىٍعًدليوفى { : قاؿ سبحانو لىٍقنىا أيم ةه يػىٍهديكفى ًباحلٍىقٍّ كى  181األعراؼ:}كىشل ٍن خى
ٍيًن كى  يا  {كقاؿ ع َّ  ًمن قائل لىٍو عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم أىًك اٍلوىاًلدى اءى ًلل ًو كى دى ا ال ًذينى آمىنيوا كيونيوا قػىو اًمُتى ًباٍلًقٍسًط شيهى رىًبُتى ًإٍف أىيػُّهى اأٍلىقػٍ

ًإٍف تػىلٍ  ا فىبلى تػىت ًبعيوا اذٍلىوىل أىٍف تػىٍعًدليوا كى ًنيًّا أىٍك فىًقَتنا فىالل وي أىٍكىلى ًًُّمى ليوفى يىكيٍن غى افى دبىا تػىٍعمى ويكا أىٍك تػيٍعرًضيوا فىًإف  الل وى كى
ًبَتنا ا دلعٌت ىذه اآلية اآليت يقوؿ ابن كثَتك  .135النساء:}خى : )يأمر تعاىل عباده ادلؤمنُت أف يكونوا قو امُت شارحن

، كال تأخذىم يف ا لومة الئم، كال يصرفهم عنو صارؼ، كأف  بالقسط، أم: بالعدؿ، فبل يعدلوا عنو ؽليننا كال مشاالن
فالعدؿ الذم أمر ا بو، يشمل العدؿ يف حقٍّو، كيف حق  .17و( متساعدين متعاضدين متناصرين فييكونوا متعاكنُت

                                                                 
 .1030. القاموس ايط، للفَتكزأبادم، 11/ 430. لساف العرب، البن منظور، 5/ 1760. اجلوىرم: 2330الصحاح يف اللغة:   12
13

 64/2. كمقاصد احلدي  يف القدمي كاحلدي ، التازم، 2/ 69اإلحكاـ لؤلمدم،   
14   ،  .81األخبلؽ كالسَت، البن ح َـّ
 .147التعريفات، للجرجاين،   15
 .28خبلؽ، ادلنسوب للجاح،، هتذي  األ  16
 .433/2بن كثَت، اتفسَت القرآف العظيم،   17



عباده، فالعدؿ يف ذلك أداء احلقوؽ كاملة موفرة؛ بأف يؤدم العبد ما أكج  ا عليو من احلقوؽ ادلالية كالبدنية 
و كحقٍّ عباده، كيعامل اخللق بالعدؿ التاـ، فيؤدم كلُّ كاؿو ما عليو ربت كاليتو، سواء يف ذلك كادلركبة منهما يف حقٍّ

سلوكو، كالعدؿ ىو ما فرضو ا عليهم يف كتابو، كعلى لساف رسولو، كأمرىم ب .كالية اإلمامة الكربل، ككالية القضاء
ر ادلعاكضات، بإيفاء مجيع ما عليك، فبل تبخس ذلم تعاملهم يف عقود البيع كالشراء كسائ كمن العدؿ يف ادلعامبلت

 . 18على كل مسلم حقًّا، كال تغشهم كال زبدعهم كتظلمهم. فالعدؿ كاج 
كالنستطيع القوؿ أننا ، ، فإذا غابت العدالة غاب عنا كتاب اق يتضح أف العدالة ىي ركح القرآفكنتيجة لكل ماسب

 بفقداف العدالة يعٍت فقداف احلق كاألنصاؼ، كالقرآف الكرمي اليطال نسَت على منهاج شريعتنا اإلسبلمية، ألنو 
ًإيتىاًء :  :{بأحقاؽ احلق فقط بل العدالة ىي شرطو األكؿ كاألساسي، ففي قولو تعاىل اًف كى ًإف  الل وى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحسى

ًر  اًء كىاٍلميٍنكى ى عىًن اٍلفىٍحشى يػىنػٍهى يف ىذه اآلية أمر من ا ع َّ  .90النحل:]كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىل كيٍم تىذىك ريكفى ًذم اٍلقيٍرَبى كى
دكف استثناء ذكرىا القرآف الكرمي  ، فجميع ادلظامل ادلوجودة على األرضبالعدؿ كجٌل بالعدؿ، فالقرآف الكرمي يأمرنا
بالشريعة اإلسبلمية ىي عبلقة مباشرة، كرسولنا الكرمي ػل  فعبلقة العدالة اذلبلؾ، كهنانا عنها، ألهنا مجيعنا تقودنا إىل 

يف درجات عليا كيعدىم الفوز العظيم، قاؿ عليو  على تطبيقها يف مجيع نواحي احلياة، كيضع العاملُت على تطبيقها
ف يف حكمهم الصبلة كالسبلـ: ) ادلقسطوف عند ا على منابر من نور عن ؽلُت الرمحن، ككلتا يديو ؽلُت، الذين يعدلو 

 ، كىذا يعٍت إف اإلسبلـ صدؽ كلو، كعدؿ كلو، خربه صدؽ، كحكمو عدؿ، قاؿ تعاىل: 19كأىليهم، كما كلوا(

اًتًو كىىيوى الس ًميعي اٍلعىًليمي { ًلمى عىٍدالن ال ميبىدٍّؿى ًلكى تي رىبٍّكى ًصٍدقان كى ًلمى  [115]األنعاـ:} كىسبى ٍت كى
  

 المطلب الثاني
 القضاءالعدالة في 

القضاء من األمور الشرعية اليت تدعو احلاجة إليها على مستول األفراد كاجلماعات كالشعوب بل كالدكؿ أيضنا، كيعترب 
نظاـ القضاء من أىم األنظمة الشرعية يف الدكلة اإلسبلمية، كاليت كردت ُّا نصوص كثَتة يف الكتاب كالسنة تبُت 

كؼلتلف مفهـو القضاء من بلد إىل بلد بل من زمن إىل زمن كما األمور  نظاـ القضاء كتضع قواعده كترسم مناىجو.
  كمن عصر إىل عصر. فالتفكَت كالوعي كاإلدراؾ ؼلتلف من جيل إىل جيل رل، كىذه ربكمها الطبيعة البشريةاألخ

نظر اإلسبلـ كالعدالة يف القضاء ىي التسوية بُت ادلتخاصمُت يف كل شيء، ألف التفرقة يف بعض األمور تعترب يف 
ا كجورنا كبَتنا، إذ تًتؾ يف نفس اخلصم الذم مل ػل، ُّا األثر السيئ، لذلك كانت العدالة يف أبسط األمور  ا فادحن ظلمن
مطلوبة، كمن أمجل خصائص القضاء اإلسبلمي كأمسى مساتو أنو اليعرؼ ربي َّنا يف احلق بُت بٍت البشر مجيعنا، فبل فرؽ 
                                                                 

 .447تفسَت الكرمي الرمحن، للسعدم،   18
 .12/ 453، 1827ركاه مسلم، من حدي  عبد ا بن عمر رضي ا عنهما، رقم:   19



احة العدؿ سواء. فالقاضي مطال  من قبل الشريعة اإلسبلمية بأاليفرؽ بُت من تربطو بُت حاكم كزلكـو فالكل يف س
ُّم صلة قرابة أك مودة كبُت من تشيع بينو كبينهم العداكة كالبغضاء، كىو مطال  أف يعدؿ بُت ادلسلمُت كغَت 

، كىذه ادلساكاة كالعدالة يف ادلسلمُت، أم الينبغي أف ػلملو االختبلؼ يف الدين إىل إن َّاؿ الظلم على غَت ادلسلم
القضاء ليست رلرد نظرية كعلية أك شعارات م َّيفة، بل ىي حقيقة عايشها الناس حيننا من الدىر، ككاف ذلك يف 
صدر اإلسبلـ يف عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، كصحابتو من بعده، كصاركا مجيعنا قدكةن كمثاالن للقضاء العادؿ 

 أخبلقهم كصفاهتم كقضائهم العادؿ الذم يتمي َّ بالن َّاىة كقوؿ احلق مهما كانت الظركؼ.حىت يومنا ىذا، نتعلم من 
ا. مث بياف العدالة الظاىرة كطرؽ ربقيقها.كسوؼ نتطرؽ يف ىذا ادلطل  إىل بياف   مفهـو القضاء لغة كاصطبلحن

 أوًل: مفهوم القضاء لغة واصطالًحا
جاء دبعٌت احلكم، كالقضاء على كجوه مرجعها إىل إنقطاع الشئ لف، القضاء يف اللغة   مفهوم القضاء في اللغة

كسبامو ككل ما أيحكم عملو أك أيمت أك خيتٍم أك أيدم أداء أيكج  أك أيعلم أك أينفذ أكأيقضي فقد قيضي
كاحلكم يأيت  20

ردة يف احلكم من ، كالقضاء يفتقر إىل ىذه ادلعاين الوا21دبعٌت: العلم كالفقو كالقضاء بالعدؿ كىو مصدر حكم ػلكم 
: القضاء فصل األمر قوالن  23قاؿ الراغ  األصفهاين .22علم كفقو كعدؿ، فهما إذنا متقارباف ككل منهما مفسر لآلخر

قىضىى رىبُّكى أىال  تػىٍعبيديكا ًإال  كاف ذلك أك فعبلن ككل منهما على كجهُت: إذلي كبشرم، فمن القوؿ اإلذلي قولو تعاىل: ﴿ كى
  أم أمر بذلك. .23راء: ًإي اهي ﴾، اإلس

ٍيءو﴾،غافر: كمن القوؿ  .20كمن الفعل اإلذلي قولو: ﴿ كىالل وي يػىٍقًضي ًباحلٍىقٍّ كىال ًذينى يىٍدعيوفى ًمٍن ديكًنًو الى يػىٍقضيوفى ًبشى
 .ذا، فإف حكم احلاكم يكوف بالقوؿالبشرم ضلو قضى احلاكم بك

كيٍم﴾، البقرة: كمن الفعل البشرم يف قولو تعاىل: ﴿ فىًإذىا  ٍيتيٍم مىنىاًسكى ككل قوؿ مقطوع بو من قولك ىو كذا  .200قىضى
أك ليس بكذا يقاؿ لو قضية، كمن ىذا يقاؿ: قضية صادقة كقضية كاذبة، كإياىا عٌت من قاؿ: التجربة خطر كالقضاء 

م كالفصل كالقطع كالقضاء يف اللغة أيضنا: يعٍت احلك .24عسر، أم احلكم بالشئ أنو كذا كليس بكذا أمر صع 
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يقاؿ: قضى يقضي قضاءن فهو قاضىو إذا حكم كفصل، كالقاضي القاطع لؤلمور اكم ذلا، الذم يقضي بُت الناس 
 .25حبكم الشرع

إف  ىذه الت عريفات كإف اختلفت، فاالختبلؼ يف الظ اىر كليس ادلضموف؛ ألف  جوىرىا كاحده كىو أف  خالصة القول:
ىو القوؿ كالفعل معنا. أم قضى األمر بالقوؿ ككج  الفعل أم: تنفيذ اآلمر. على أف  -يف رأيي–مفهـو القضاء 

ا عندم ىو سلطة عليا تيعطي األمر لطال  القضاء كالقضاء أيضن  يكوف عادالن، كذلك بالرُّجوع إىل الكتاب كالسُّنة.
ا كعادالن. كالقضاء أيضنا يعٍت االستقرار كالطمأنينة كعدـ ضياع  كيتفق عليها مجيع الن اس،حىت يكوف أمر القضاء نافذن

 احلقٍّ كادلساكاة بُت الن اس؛ لذلك تكر ر ىذا ادلعٌت يف القرآف الكرمي مر اتو عد ة.
ا، فأفردكا عد ة تعريفات حىت يف ي اًلصطالح مفهوم القضاء ف لقد اختلفت آراء الفقهاء يف معٌت القضاء اصطبلحن

: "قوؿ مل َّـه يصدر عن كالية عام ة"،فقد عرَّفتو الحنفيَّة بأنَّو_ 1ادلذى  الواحد كىي كالتايل.
أك بأن و: "فصل  26

 28بُت الناس باحلقٍّ كاحلكم دبا أن َّؿ ا ع َّ  كجل". كقالوا أيضنا: "القضاء ىو احلكم 27اخلصومات كقطع ادلنازعات".
ا غَت جامعة كغَت مانعة. القضاء  29عر ؼ ابن رشد ادلالكي :تعريف المالكيَّة_  2كقد أيخذ على ىذه الت عريفات أهن 

الفقهاء ييطلق كقاؿ اخلطاب: "كاعلم أف  القضاء يف اصطبلح  30بأن و: "اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإلل َّاـ".
على الصٍّفة ادلذكورة كما يف قوذلم: كيل القضاء، أم؛ حصلت لو الصٍّفة ادلذكورة، كييطلق على اإلخبار ادلذكور كما يف 

فقد قاؿ: القضاء: "صفة  31أما ابن عرفة، قوذلم: قضى القاضي بكذا، كقوذلم: قضاء القاضي حقٌّ أك باطل".
                                                                 

: 2 ـ(،1996ق_ 1416القاىره: جلنة إحياء الًتاث اإلسبلمي، ) ،بصائر دكم التميي َّ يف لطائف الكتاب الع َّي َّ ابادم.الفَتكز  -7
.749: 2. ابن منظور، ادلعجم الوسيط، 279، 275   

ق_ 1419، ) 1بَتكت: دار الكت  العلمية، ط، يف شرح ملتقى األحبر رلمع األهنراحلليب. إبراىيم بن زلمد بن إبراىيم،    26
 .150: 2ـ(، 1998

، ) 2بَتكت: دار الكت  العلمية، ط ،يف ترتي  الشرائع بدائع الصنائعالكاساين. عبلء الدين أيب بكر بن مسعود احلنفي،   27
 .4078: 9 ـ(،2003ق_ 1424

 ـ(،2003ق_ 1423بَتكت: دار عامل الكت ، )  ،شرح تنوير األبصار الدر ادلختاررد اتار على ابن عابدين. زلمد أمُت،   28
5 :352. 

ىػ، ككاف عادلا فاضبل، كلو تأليفات جليلة منها: بداية اَّتهد 520ىو زلمد بن أحد بن زلمد بن رشد الشهَت باحلفيد، كلد سنة   29
 .260-257: 2ىػ. الديباج ادلذى ، 595كهناية ادلقتصد، تويف سنة 

 ،حلكاـ يف أصوؿ االقضية كمناىج األحكاـتبصرة اابن فرحوف. إبراىيم مشس الدين زلمد اليعمرم برىاف الدين أبو الوفاء،   30
 .12: 1ـ(، 2003ق_ 1423الرياض: دار عامل الكت ، ) 

ىػ(، من فقهاء ادلالكية، كمن كتبو: مواى  اجلليل 902اخلطاب: ىو زلمد بن زلمد عبد الرمحن ادلعركؼ باخلطاب، كلد سنة )  31
 .286: 7ىػ(، األعبلـ، 954يف شرح سلتصر خليل، تويف سنة )



تعريف _3رعي، كلو بتعديل أك ربرمي ال يف عمـو مصاحل ادلسلمُت".حكمي ة توج  دلوصوفها نفوذ حكمو الش  
بأن و: 33كعر فو ابن عبد السبلـ  32عر فوا القضاء بأن و: "فصل اخلصومة بُت خصمُت كأكثر حبكم ا تعاىل". الشَّافعية:

كعر فو احلنابلة بأنٌو: "تبيُت احلكم  _ تعريف الحنابلة: 344إظهار حكم الش رع يف الواقعة يف من غل  عليو إمضاؤه".
كأيضنا بأن و: "النظر بُت ادلًتافعىُت لئلل َّاـ كفصل اخلصومات". 35الش رعي، كاإلل َّاـ بو كفصل اخلصومات".

كىذه  36
ا ذبتمع على بعض القيود كتفًتؽ عند بعضها  ا، إال  أهن  الت عريفات، كإف اختلفت ألفاظها، فهي تؤدٍّم معٌت كاحدن

ر، فهي ذبتمع على كلمة "حكم"، حي  إن و غل  أف يكوف ىناؾ حكم يف كل كاردة، كإف اختلفت الت سمية، اآلخ
 فبعضهم يقوؿ إهٌنا فصله، كالبعض يقوؿ قضاء، كاآلخر يقوؿ قطع، كغَتىا. إال أف  ادلعٌت كاحد كمتفقه عليو.

الن َّاع كبُت الفتول يف ادلنازعة، فالقاضي ؽلي َّ  كقد الحظت أف  بعض الفقهاء اختلط عليو مفهـو القضاء كاحلكم يف
الدعول أك القضي ة. ىل ىي حقٌّ أـ باطل؟ مث يصدر حكمو. أم ا مهمة ادلفيت فهي إصدار اك بياف الفتول كليس 

 أف  تعريف ابن عبد السبلـ كابن رشد، علا أقرب للفتول منو للقضاء. وفي رأيي: التحقيق يف القضي ة أك الواقعة.
  أشار األكؿ أف  القضاء ىو إظهار حكم شرعي يف الواقعة، كىذا ما ػلدث يف حاؿ الفتول يف أمٍّ مسألة. أما حي

الثاين فقد أشار إىل أف  القضاء ىو رلر د اإلخبار عن حكمو شرعي ، كمل ؼلتلف عن الفتاكل، كىي تشمل اإلخبار عن 
 األحكاـ الش رعية يف كتاب ا كسن ة رسولو.

 مكانة العدالة الظاىرة في القضاء وطرق تحقيقهانًيا: ثا
أف العدالة الظاىرة ىي ركن أساسي من أركاف احلكم كالقضاء، كيتحقق من خبلذلا الشرع العادؿ الذم أرسلو ا 
لؤلمة البشرية مجعاء ليعم  األمن كاآلماف. كىذه العدالة التتحقق إال باتباع طرؽ كشركط غل  توافرىا كأف يكوف 

كمة كخارجها كأيضنا يف ادلراجعة كاألستئناؼ ككذلك علم القضاء مستقبلن كحرنا، كالنظر يف أدب القاضي داخل ا
القاضي عند بعض الفقهاء، كىذه الطرؽ ىي موضوع ىذا ادلبح  كاليت سأحاكؿ من خبلؿ دراستها كبياهنا الوصوؿ 
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ا يهمنا كمإىل إثبات أعلية ربقيق العدالة الظاىرة كمكانتها، كأهنا األساس يف مسو القضاء العادؿ كاألمن بُت الناس. 
ىنا ىو العدالة الظاىرة أما العدالة الباطنة فبل يعلمها إال ا، فبل نستطيع احلكم على إنساف دبعرفة ما يف داخلو، 

يف إىل ربقيقها ىو ضماف اجلمع بُت ىذه الطرؽ ككضعها  كالسبيللذلك تعتمد ىذه الدراسة على العدالة الظاىرة، 
 لة الظاىرة. كسوؼ يأيت بياف ىذه الطرؽ كالتايل:  قال  كاحد متُت كصل  ػلمل شعار العدا

كيقصد باستقبلؿ القضاء إنو اليقع ربت تأثَت سلطة أك شخص من شأنو أف ينحرؼ بو عن  استقالل القضاء:
يصاؿ احلقوؽ إىل أصحاُّا، فيج  أف يكوف القضاء ربت شعار إى، كىو إقامة العدؿ بُت الناس، ك ىدفو األمس

سلطاف كإف كاف سلطاف احلاكم نفسو، فقد تسٌوؿ لو نفسو بالتدخل يف القضاء كاستخداـ  العدالة كالؼلضع ألم
نفوذه يف سبيل الضغط على القاضي كهتديده للحكم دبا يراه مناسبنا لو، كيذى  العدؿ كتنعدـ احلقوؽ، كتدنس ذمم 

ليب األكؿ كىو العدالة الظاىره لذلك غل  أف أرجع إىل مط  القضاة إذا أصاُّم اخلوؼ كالًتدد يف قوؿ كلمة احلق.
، كحىت ػلقق القضاء ىدفو  كاحلقيقية اليت اليشوُّا اخلوؼ كالًتدد كالكن الؽلكن ربقيقها إال إذا كاف القضاء مستقبلن
، أف يقـو على عدة ركائ َّ منها احلياد كالتخصص كحرية الرأم كاالجتهاد، ككذلك البد  األمسى يف أف يكوف مستقبلن

ماية الستقبللية القضاء، كىي احلماية الدستورية كاحلماية اجل َّائية كالشعبية، كلبياف مجيع ىذه األمور  من كجود طرؽ احل
 :_ ركائز استقالل القضاء 1كالتايل:

كيقصد حبرية الرأم كاالجتهاد حبس  اعتقادم ىي حرية التعبَت كالبح  كالتفكر  أوًل: حرية الرأي واًلجتهاد
 كإذا حكمتمؿ ا تعاىل يف كتابو الع َّي َّ: "األنساف يف احلياة، كيكيفيٍت ىنا النظر لقو  كالتأمل كىي من أبسط حقوؽ

ا سبحانو كتعاىل يشًتط العدؿ ىنا، كحىت تكوف قاضينا عادالن غل  ف (58بُت الناس أف ربكموا بالعدؿ" ) النساء: 
 من االجتهاد كالبح  كالتقصي كالتفكَت كالتأمل كا أعلم.

كادلقصود ىنا عدـ التحي َّ كااباة جلهة دكف األخرل، فالعدالة يف القضاء تستوج  أف يكوف القاضي لحياد ثانًيا: ا
، أما إذا ربي َّ القاضي لفريق دكف اآلخر، يفقد القضاء صفة االستقبللية كاحلرية  ا، كعليو يكوف القضاء مستقبلن زلايدن

 (.135النساء: قوامُت بالقسط شهداء ...خبَت") ن آمنو كونوايا ايها الذيم كيتحوؿ إىل تابع.كقاؿ تعاىل:"يف احلك
إف منص  القضاء من أرفع كأرقى ادلناص  يف العامل، كعليو ليس من السهل اختيار من ىو يف مرك َّ  ثالًثا: التخصص

منص  القضاء، فكاف البد من التخصص، كالتخصص يف معناه ىو أف يكوف القاضي مؤىبلن علمينا كخلقينا ليتوىل 
، كلذلك كاف البد من توافر شركط معينو يف القاضي كالبلوغ كالعقل كاحلرية كالذكورة كالعدالة كسبلمة 37القضاء

كقلة الطمع، كيف  كالورع كالتقول كالعفة كالن َّاىة  احلواس كاالعضاء، كيستح  أيضنا أف يتمتع القاضي بصفات كآداب
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ا ىذا ما قالو عمر بن عبد الع َّي َّ رمحو ا: ) ال
ن
ينبغي للرجل اف يكوف قاضينا حىت تكوف فيو مخس خصاؿ: يكوف عادل

قبل أف يستعمل، مستشَتنا ألىل العلم، ملقينا للرثع" احلرص كالطمع" منصفنا للخصم، مقتدينا باألئمة(
38. 

 :طرق حماية استقالل القضاء_ 2
الدستور مبدأ الفصل بُت السلطات، أم كيعٌت باحلماية الدستورية للقضاء، اف يتضمن  أوًل: الحماية الدستورية

يفصل بُت السلطة القضائية كالسلطات األخرل، كعلا السلطة التشريعية كالتنفيذية، كعدـ تدخل أم منهما يف شأف 
من شؤكف القضاء، كيصاغ ذلك يف قانوف، كيصبح ىذا القانوف مل َّمنا للجميع دكف استثناء يكفل محاية القضاء كؽلنع 

 ة، كىذا ما يسمى بالدستور.التدخل من أم جه
كدبا أف الدستور يكفل احلماية للقضاء عن طريق النص على الفصل بُت السلطة القضائية  ثانًيا: الحماية الجزائية 

كالسلطات األخرل يف الدكلة كما سبق بيانو، فإف ىذا اليكفي، إذ غل  من فرض عقوبة على كل من يتدخل يف 
حىت تبقى للقضاء ىيبة سبنع االعتداء أك حىت ادلساس بسلطة القاضي كحريتو  شؤكف القاضي دبوج  نص القانوف،

كاستقبلليتو، كىذه احلماية اجل َّائية سبثل قوة الردع لكل من تسٌوؿ لو نفسو التدخل يف أمور القضاء، كأرل أف ىذه 
  .غل  أف تشمل اجلميع دكف استثناء العقوبة

من طرؽ احلماية الستقبلؿ القضاء يف ادلقاـ األكؿ، فاحلماية الشعبية ىي  جد ىذا الطريقك ك  ثالًثا: الحماية الشعبية
أف يقف أفراد الشع  مع القاضي كيف صفو ضد من ػلاكؿ التعرض إليو، أك التدخل يف شأف من شؤكنو، لذلك  

ادلتدخلُت كانت احلماية الشعبية ىي األكىل كاألىم يف كجودىا، فإذا انعدمت أك تقاعصت، فهذا يفتح الباب أماـ 
كالطامعُت يف السيطرة على حرية القضاء، كتنتهي العدالة بُت الناس كتذى  احلقوؽ. كما أف اإلسبلـ يأمرنا دبناصرة 
القاضي العامل العادؿ، كالوقوؼ جبانبو ضد من تسوؿ لو نفسو من أف يتدخل يف شؤكف القضاء أم كاف، ألف ىذا 

بإنكار ادلنكر كقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: )من رأل منكم منكرنا يعترب منكرنا يف اإلسبلـ ، كادلسلم مأمور 
 .39فليغَته بيده، فاف مل يستطع فبلسانو، فاف مل يستطع فبقلبو، كذلك أضعف االؽلاف(

أنو إذا ناصر الشع  القضاء كدافع عنو كاحًـت ما نص عليو الدستور من حرية القضاء كأف ىناؾ  وخالصة القول
و كىو العدالة عقوبة رادعة دلن اليراعي سلطاف القاضي كحكمو كحريتو يف العدؿ بُت الناس ىنا سنجد ما نبح  عن

                                                                 
. كجاء يف احلاشية: كقد كرد ىذا األثر يف العقد الفريد كالبياف كالتبيُت ما نصو: ) إذا كاف يف القاضي 60: 1عيوف االخبار،    38

 مخس خصاؿ فقد كمل علم ما كاف قبلو، كن َّاىتو عن الطمع، كحلم عن اخلصم، كاقتداء باألئمة، كمشاكرة أىل الرأم(.
ـ أمحد يف مسنده عن أيب سعيد رضي ا عنو،   39 ـ مسلم يف صحيحو، كابو داكد كالًتمذم كالنسائي كابن ماجة كاالما ركاه االما
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لخبلص من العبودية كالظلم من قبل كىذا ىو السبيل ل .، فهذا ىو الطريق إىل ربقيقها كإثبات كجودىاالظاىرة
 اآلخرين كأصحاب السلطة كغَتىم.

كادلقصود ىنا بآداب القاضي، كالذم ىو ركن أساسي من العدالة الظاىرة، اخلصاؿ احلميدة ادلندكبة  :آداب القاضي
د اإلؽلاف، كىو كادلدعو إليها، فآداب القاضي مايذكر لو من شرائط الشهادة، فإف القضاء باحلق من أقول الفرائض بع

أشرؼ العبادات، عندما أثبت ا سبحانو كتعاىل آلدـ عليو السبلـ أسم اخلبلفة فقاؿ: " إين جاعل يف األرض 
كأثبت ذلك أيضنا لداكد عليو السبلـ فقاؿ تعاىل: " ياداكد إنا جعلناؾ خليفة يف األرض فاحكم  .30خليفة" البقرة: 

نيب مرسل صلوات ا سبحانو عليهم مجيعنا، كادلقصود منو إظهار العدؿ . كبو أمر كل 26بُت الناس باحلق" ص: 
مر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر. كأطلق فقهاء الشريعة على كرفع الظلم من الظامل، كإيصاؿ احلق إىل ادلستحق، كاأل

ا أدبينا يلت َـّ ُّا القاضي أماـ ا كا ماـ الناس كيل َـّ ُّا أخبلقيات القضاء كصف آداب القاضي باعتبارىا سلوكن
، ميستظهرنا ميستحظرنا للعلم. فمن آداب القاضي حسن اخللق كأف القاضي قوينا من غَت عنف، كأف يكوف 40نفسو

كمتمكننا فيو. كمن أثر ربلي القاضي بالقوة أاليطمع فيو الظامل، فالقوم تعظم ىيبتو كيهابو الظامل، كأما الضعيف 
  .41التعٍت العنف، بل تعٍت القوة يف احلق مع خفض اجلناح كالرفق بالناسفيطمع فيو القوم، كلكن ىذه القول 

القضاء يعد من أعماؿ الطاعات كالتقرب إىل ا _ ع ٌَّ كجٌل _ ألف يف القضاء أداء  :المراجعة واًلستئناف
 ادلنص  اخلطَت احلقوؽ إىل أصحاُّا كنصرة ادلظلـو كاإلصبلح بُت الناس كاألمر بادلعركؼ، فإذا مل يقم صاح  ىذا

دبا أكجبو الشرع، كمل يؤد احلق فيو، فإنو يعٌرض نفسو خلطر عظيم. كقد دلت النصوص الشرعية على أف يف القضاء 
ا دلن قوم على القياـ بو، كمن ذلك ما بينو رسولنا الكرمي صلوات ا عليو، من أف ا ع ٌَّ كجٌل جعل  فضبلن عظيمن

اخلطأ، فعن عمرك بن العاص رضي ا عنو، أنو مسع رسوؿ ا صلى ا عليو فيو أجرا مع اخلطأ، كاسقط عنو حكم 
 . 42كسلم يقوؿ: " إذا حكم احلاكم فاجتهد، مث أصاب، فلو أجراف، فإذا حكم كاجتهدمث أخطأ فلو أجر"

طأ فاحلكم الذم يصدر عن القضاء ىو حكم صادر عن بشر، كالبشر ليسوا دبعصومُت من اخلطأ، كذلذ فاحتماؿ اخل
يف األحكاـ القضائية كارد. فأجاز القانوف للخصـو أف يطلبوا من القضاء إعادة النظر يف القضية اليت حكم فيها، 
                                                                 

ـ القضاء يف اإلسبلـنصر فريد زلمد كاصل،   40  .215، 1977 ،1، مطبعة األمانة، طالسلطة القضائية كنظا
 ( 1995ق_ 1415، دار احلدي ، نص  الراية يف زبريج آحادي  اذلداية/ كتاب أدب القاضيال َّيلعي. مجاؿ الدين عبد ا بن يوسف،   41
كيف ركاية صحح احلاكم إسنادىا" فلو عشرة أجور"، لكن اإلماـ الشوكاين بُت أف  .118، 117: 4ركاه البخارم كمسلم، سبل السبلـ، للصنعاين،   42

د ركاية أخرل عند ىذه الركاية اليت ركاىا احلاكم كالدار قطٍت يف إسنادىا فرج بن فضالة، كىو أحد الضعفاء يف احلدي ، فبل تقبل ىذه الركاية، ككذلك توج
: 9شرة أجور، كإف اجتهدت، فأخطأت فلك حسنة"، كىذه أيضنا ركاية ضعيفة، نيل األكطار، للشوكاين، أمحد بن محبل بلف، " إف أصبت القضاء فلك ع

ا . فالثابت ىو الركاية التيبينت أف اَّتهد إذا اجتهد فأصاب فلو أجراف. كقد أمجع علماء ادلسلمُت على أف ىذا األجر يف احلاكم  إذا ك165، 164
ن
اف عادل

اإلصابة يف أحكامو اتفاقية، آمث جبميع أحكامو، حىت إف كافق حكمو الصواب، كأحكامو كلها مردكدة عند بعض العلماء، ألف  رلتهدنا، أما اجلاىل فهو
 .491: 2حاشية الشرقاكم على التحرير، 



كذلك باتباع كسيلة من الوسائل اليت نظمها القانوف الوضعي، كتسمى باالصطبلح القانوين طرؽ الطعن على 
 . 44يف احلكمكعدـ االستعجاؿ ا الرجوع كالًتي  . لذلك كاف من حق القاضي أيضن 43األحكاـ

لقد سبق القوؿ بأنو من حق القاضي الرجوع يف قضائو إذا كاف يف حكمو شبهة أك نقص أك إىل : الرجوع في اًلقرار
غَت ذلك، ككذلك من حق أحد اخلصمُت الرجوع على حكم القاضي لؤلسباب السابقة الذكر، كىنا كاف البد من 

و أيضنا من قبل ادلقر، كذلك من أجل ربقيق العدالة الظاىرة  كاليت تسعى لتحقيق بياف االقرار الذم غلوز الرجوع في
"ىو  واًلقرار لغة: حرية القاضي كالفرد يف القبوؿ كاالعًتاض كالرجوع كفقنا للضوابط اليت شرعها ا سبحانو كتعاىل.

" . كأما شرعنا: "فهو أخبار ادلكلف عن نفسو أك عن موكلو45كضع الشيء يف قراره" . كىذه التعاريف 46حبق يل َـّ
متقاربة يف ادلضموف كإف اختلفت يف األلفاظ، كاتفق الفقهاء على أف االقرار حجة يف االثبات كتظهر بو سائر احلقوؽ 

. كيف كتاب ا الع َّي َّ قاؿ سبحانو كتعاىل:" 47سواء كانت  أك للعباد شأنو شأف البينة إذا توافرت شركط صحتو
ٍلييٍمًلًل ال ذً  ٍيئناكى ٍس ًمٍنوي شى ٍليىت ًق الٌلوى رىب وي كىالى يػىٍبخى . فا تعاىل أمر من عليو احلق باالقرار دبا 282"، البقرة: م عىلىٍيًو احلٍىقُّ كى

العدالة الظاىرة اليت أف  كيف النهاية ؽلكن القوؿ عليو من حق بل كيكتبو أيضنا، كىذا يدؿ على أف االقرار حجة.
يف أف يعًتض على احلكم لسب  من األسباب اليت يراىا القانوف أك القضاء، كلو أيضنا أف يرجع تكمن يف حق الفرد 

يف إقراره الذم أقره كاعًتؼ بو ردبا يكوف يف ادلرة األكىل قد أيكره على االقرار دبا مل يفعلو، ككذلك من حق القاضي أف 
 ص أك أنو أخطأ يف حكمو، كا أعلم.يًتي  يف أحكامو، كأف يرجع فيها إذا أحس أف ىناؾ شبهة أك نق

كادلقصود بعلم القاضي ىنا، علمو بوقائع الدعول كأسباب ثبوهتا، فإذا حصل القاضي على علمو : علم القاضي
بوقائع الدعول كأسباب ثبوهتا يف رللس القضاء، كما لو أقر ادلدعي عليو بالدعول أك نكل عن اليمُت بعد أف كجهها 

قاضي ػلكم دبوج  علمو بوقائع الدعول، كدالئل ثبوهتا، كاليشًتط أف يشارؾ القاضي يف علمو إليو القاضي، فإف ال
كاشًتط  .48كمساعو لوقائع الدعول كالدالئل يف رللس القضاء شاىداف أك أكثر، ىذا ما نص عليو اإلماـ أمحد

 ا تعاىل. _ أف يكوف القاضي يف غَت عقوبة1الشافعية لقضاء القاضي بعلمو شركطنا أربعة كىي:
 _ أف ال تقـو بينة خببلؼ علمو.2
 _ أف يصرح دبستنده، فيقوؿ علمت أف لو عليك ما ادعاه كقضيت كحكمت عليك بعلمي.3
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ا فلو كاف قاضي ضركرة امتنع عليو القضاء بعلمو،4  .49_ أف يكوف القاضي رلتهدن
ال َّنا، كحد اخلمر، كحد السرقة، كأما احلقوؽ كرأم أبو حنيفة، أف ما كاف من حقوؽ ا ال ػلكم فيو بعلمو، كحد 

األخرل كال َّكاج كالطبلؽ كالدية كالبيع كاذلبة كغَت ذلك، شلا علمو قبيل كاليتو، أك يف غَت زلل كاليتو اليقضي بو، كما 
 .50علمو يف زمن كاليتو كزللها قضى بو

، كالعدالة يف القضاء ىي التسوية بُت القضاء من األمور الشرعية اليت تدعو احلاجة إليهاأف  وخالصة القول ىي:
ادلتخاصمُت يف كل شيء، فبل فرؽ بُت حاكم كزلكـو فالكل يف ساحة العدؿ سواء، كقوؿ احلق مهما كانت 

العدالة الظاىرة ىي ركن أساسي من أركاف احلكم كالقضاء، كيتحقق من خبلذلا الشرع العادؿ الذم كأف  الظركؼ.
، أف يقـو و اء ليعم  األمن كاآلماف.أرسلو ا لؤلمة البشرية مجع حىت ػلقق القضاء ىدفو األمسى يف أف يكوف مستقبلن

على عدة ركائ َّ منها احلياد كالتخصص كحرية الرأم كاالجتهاد، ككذلك البد من كجود طرؽ احلماية الستقبللية 
اإلسبلمية صاحلة لكل زماف كمكاف كمع أف شريعتنا  القضاء، كىي احلماية الدستورية كاحلماية اجل َّائية كالشعبية.كما

تطور العصور، لذلك كاف البد من االجتهاد، كحىت يكوف قاضينا عادالن غل  من االجتهاد، كأف يكوف القاضي 
ا، كمؤىبلن علمينا كخلقينا ليتوىل منص  القضاء. مبدأ الفصل بُت السلطات ىو من دعائم الدكلة كمصدر  أفك  زلايدن

، لذلك كانت احلماية الشعبية ىي األكىل على كل من يتدخل يف شؤكف القاضي عقوبةصلاحها، كغل  من فرض 
من طرؽ العدالة الظاىرة ىي الصفات احلميدة كاألخبلؽ اجلليلة اليت غل  أف يتمتع ُّا و كاألىم يف كجودىا.

ف داخل اكمة أك القاضي، كىي قوة كمهابة يف احلق على اجلميع دكف استثناء، كأف يتمتع ُّا القاضي سواء كا
كاف من حق القاضي أيضنا الرجوع كالًتي  كعدـ االستعجاؿ يف احلكم، كبياف العدالة الظاىرة اليت تكمن و خارجها.

يف حق الفرد يف أف يعًتض على احلكم لسب  من األسباب اليت يراىا القانوف أك القضاء، كلو أيضنا أف يرجع يف إقراره 
جبواز أف يقضي القاضي بعلمو، على أف يكوف القاضي عدالن حىت يصح لو احلكم بعلمو.  كماالذم أقره كاعًتؼ بو.

كعلم القاضي أىم كأكىل من علم الشاىدين، ألف القاضي يفًتض أف تتوفر فيو صفات ادلؤمن الصادؽ العادؿ 
 المطلب الثالث                                        كادلنصف. 

 اءالعدالة واستقالل القض
أما إذا خرج القضاء عن صفة االستقبللية كأصبح عليو سلطاف ف  كالية القضاء من أىم الواليات شأننا كأعظمها أثرنا، إ

، ألنو فقد أىم ركن من أركانو كىو أف يكوف مستقل، ألف ادلقصود باستقبلؿ القضاء ىو  قطعنا لن يكوف قضاءن عادالن
دخل السلطتُت التشريعية كالتنفيذية، فالقضاة مجيعهم مستقلوف اليتبع أحد اضلصار الوظيفة القضائية بالقضاء كعدـ ت
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كالعدالة ىي الركن األساسي . منهم أحد آخر مهما علت درجتو أك ارتفع مقامو، كذلك يف سبيل إقرار احلق كالعدؿ
الستقبلؿ القضاء، فالعدالة تستوج  استقبلؿ القضاء كحريتو، فإذا مل يتحقق االستقبلؿ يف القضاء، فلن تكوف 

يف أم دكلة ىو الرم َّ احلقيقيُّ ذلذه  كادلستقل كييعترب القضاء العادؿىناؾ عدالة، فمن ىنا تأيت أعلية استقبلؿ القضاء. 
كمل يتخلى رسولنا  و فيها ىو انعداـ العدؿ، كعليو تفسد األمور، كزبتلُّ ادلوازين كيتفش ى الظُّلم كالفساد.الد كلة، كانعدام

صحابتو رضي ا عنهم، كىذا ما سيأيت  ، كتبعو يف ذلكعن ىذه ادلبادئالكرمي يف حكمو بُت الناس كيف نشر دعوتو 
 بيانو:
 بةاستقالل القضاء في عهد الرسول والصحاأوًل: 

فاحكم بينهم كلقد كاف الن يب صلى ا عليو كسلم، أك ؿ من قضى بُت ادلسلمُت فيما اختلفوا فيو. قاؿ ا ع َّ  كجل : 
فبل كربك ال يؤمنوف حىت ػلكموؾ فيما شجر بينهم مث ال غلدكف يف أنفسهم كقاؿ تعاىل:  .48ادلائدة: ،دبا أن َّؿ ا

كلكنو صلى ا عليو كسلم، فرض اخلطأ يف نفسو؛ ليحًتس القضاة  .65النساء: ،حرجا شلا قضيت كيسلموا تسليما
كمن ىنا كاف علي البح  فيما إذ كاف ىناؾ قضاء مستقل يف عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، أم  51من بعده.

القمة و كى ىو اإلجابة على التساؤؿ، ،52ككاف حدي  معاذ بن جبل ىل ىناؾ فصل بُت السلطات يف ذلك الوقت؟
يف فصل السلطة القضائي ة عن السلطات األخرل كاستقبلذلا استقبلالن كامبلن، كقد جاء يف ىذا احلدي  أف الرسوؿ 

 فقاؿ معاذ: بكتاب ا صلى ا عليو كسلم بع  معاذ بن جبل قاضينا إىل اليمن، فقاؿ لو: "مبى تقضي يا معاذ؟
قاؿ الر سوؿ عليو الصبلة كالسبلـ: فإف  قاؿ معاذ: فبسن ة رسوؿ ا. ؟قاؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم: فإف مل ذبد

فالداللة على  53فقاؿ الر سوؿ: احلمد  الذم كف ق رسوؿى ا دلا يرضي ا". قاؿ معاذ: أجتهد رأيي. مل ذبد؟
استقبللية القضاء كاضحة يف ىذا احلدي ، حي  يفهم أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم أراد أف يؤكد على أف القضاء 
الؼلضع ألم سلطاف، كإف ادلرجع عند القاضي ىو الكتاب كالسنة، مث االجتهاد، كالسبيل للرجوع إىل أم جهة 

ا لقاعدة و دلا كٌفق بو كدلا يرضى ا،  أخرل أك سلطاف آخر، كقد محد رسولنا الكرمي رب فتصريح معاذ اعترب ترسيخن
  استقبلؿ القضاء كأف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم قد اقر ىا.

إىل يـو القيامة،  عليو رضي ا عنهم الفضل كل مؤمن آمن با فللصحابة إف: استقالل القضاء في عهد الصحابة
لراشدين، قاؿ عبد ا بن مسعود: فهم كانوا أقـو بكل خَت يف الدنيا كالدين من كخَت الصحابة تبع خلَت اخللفاء ا

ا، كأقلها تكلفنا، قـو اختارىم ا لصحبة نبيو  سائر الصحابة، فقد كانوا أفضل ىذه األمة كأبرىا قلوبنا كأعمقها علمن
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من عمل منهم ُّذا ادلبدأ كمنهم من  أما استقبلؿ القضاء فهناؾ .54كإقامة دينو، فإهنم كانوا على اذلدل ادلستقيم
احلقيقة ىنا أف أبو بكر الصديق مجع بُت احلكم كاإلدارة كاإلمامة، كمل يفصل بُت ىذه السلطات، بل كاف الوايل تركو، 

ا يف الفقو كالعبادات على منابر ادلساجد، كىذا عمل جليل، كلعل السب  يف ذلك ىو ثقت أبو  أيضنا ييعطي دركسن
عنو  يف ىؤالء الوالة، كخاصة أف رسولنا الكرمي ىو من اختارىم، كلكن تغَت الظركؼ جبميع اشكاذلا  بكر رضي ا

منذ ذلك ال َّماف حىت يومنا احلايل، غلعلنا نًتاجع عن ىذا األمر، كىو اجلمع بُت السلطات، كدمج سلطة القضاء مع 
القدر كما ىو يف كقتنا احلايل، ليختلط األمر  السلطات اإلخرل، فاخلصومات كالن َّاعات يف ذلك الوقت مل تكن ُّذا

ككاف يكره رضي ا عنو أف ينفرد برأيو يف ادلسألة، خشية من اخلطأ يف االجتهاد، كركم عنو أنو قاؿ: أم على الوايل، 
 .55أرض تقلٍت، كأم مساء تظلٍت، إذا قلت يف آية من كتاب ا برأيي أك دبا ال أعلم

ىو فصلو عن غَته من الواليات العام ة،  أىم أعمالو يف تطوير القضاءمن أما عمر بن اخلطاب رضي ا عنو،  
، كىنا يكوف قد خالف أبو بكر الصديق يف مسألة استقبلؿ القضاء عن باقي السلطات كجعلو كالية مستقلة

اف من ادلتعسر على اخلليفة أك نائبو أف غلمع مع ، كثر فيو فتح األمصار كات سع نطاؽ العمراف فك هففي عهد األخرل.
 56النظر يف األمور العامة كالفصل يف اخلصومات، ففصل عمر القضاء عن الوالية، كعهد بو إىل شخصو غَت الوايل.

توىل عثماف بن عفاف عندما أما  .، ككىل أبا موسى األشعرم بالكوفةفوىل أبا الدرداء معو بادلدينة، ككىل شيرػلنا بالبصرة
اخلبلفة مل يًتؾ ألحد من القضاة يف ادلدينة االستقبلؿ بالفصل يف قضية من القضايا، بل كاف ينظر يف اخلصومات 
، 57بنفسو، كيستشَتىم مع غَتىم من الصحابة، فإف كافق رأيهم رأيو أمضاه، أم أف قضاة ادلدينة كانوا مستشارين لو

يننا كيًتؾ القضاء للوايل حيننا آخر، أك يطل  من الوايل أف يقـو ككاف رضي ا عنو يعُت القضاة على األقاليم ح
كعليو فإف القضاء يف عهد عثماف بن عفاف ىو أقرب لقضاء أبو بكر . 58بالقضاء بُت الناس إضافة إىل عمل الوالية

عنهما عمر  الصديق، حي  أهنما مجعا بُت عمل الوايل كعمل القاضي، كزاد عليو عثماف بإنشاء دار للقضاء، كانفرد
القضاء كاف منفصبلن كمستقبلًّ كال ؼلضع ألمٍّ سلطاف يف ك  بن اخلطاب رضي ا عنو بًتسيخ قاعدة استقبلؿ القضاء.

عهد علي رضي ا عنو. كىناؾ مثاؿ كاضح على استقبلؿ القضاء يف عهد اإلماـ على بن أيب طال  رضي ا عنو 
، فقد كجد درعو عند نصراين فأقبل بو إىل شريح الذم كاف قاضين يف كىو قصة درع علي بن أيب طال  مع النصراين
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ٍ . فقاؿ شريح للنصراين: ما تقوؿ فيما يقوؿ أمَت  ذلك الوقت ؼلاصمو، مث قاؿ: ىذا الدرع درعي كمل أبٍع كمل أىىى
علي فقاؿ: يا أمَت  ادلؤمنُت، فقاؿ النصراين: ما الدرع إال درعي، كما أمَت ادلؤمنُت عندم بكاذب. فالتفت شريح إىل

ادلؤمنُت، ىل من بينة؟ فضحك علي رضي ا عنو كقاؿ: أصاب شريح مايل بينة. فقضى ُّا شريح للنصراين، قاؿ: 
فأخذه النصراين كمشى خيطى، مث رجع، فقاؿ: أما أنا فأشهد أف ىذه أحكاـ األنبياء، أمَت ادلؤمنُت ييدنيٍت إىل قاضيو 

 ا، كأشهد أف زلمد عبده كرسولو، الدرعي كا درعك يا أمَت ادلؤمنُتيقضي عليو، أشهد أف ال إلو إال
59. 

 ثانًيا: آثر العدالة في تحقيق استقاللية القضاء
ادلقصود من كل ماسبق ذكره أف العدالة ىي أساس كل شيء، كؽلكن بياف ذلك كإيضاحو من خبلؿ معادلة بسيطة 

، كدبا أف العدالة موجودة كزلققة فالقضاء ىذا يعٍت أف العدالة موجودةكىي كاآليت: إذا كاف ىناؾ استقبلؿ للقضاء 
لة يف القضاء ا العداعادؿ، كمصدر العدالة يف القضاء ىو حكم ا الذم أمرنا بأحقاؽ احلق يف كتابو الع َّي َّ، إذن 

دلطالبة بالعدالة يف مجيع فالقرآف ككما بينت سابقنا الؼللوا يف معطم آياتو من ا أساسها كمرجعها العدالة يف القرآف.
، فإذا ربقق استقبلؿ القضاء، كأصبح منفصل عن باقي السلطات يف الدكلة، كالؼلضع ألم سلطاف أمور احلياة،

إف ادلنهج الذم جاء بو النيبُّ صلى ا عليو كسلم ك الشعوب يف كقتنا احلايل، ربققت العدالة اليت أصبحت مطل  كل 
فالقرآف الكرمي   ريعة اخلالدة، كىو القرآف العظيم، فقد كاف شامبلن كمبلزمنا لعادلي ة الرٍّسالة.من ا ع َّ  كجل  ذلذه الش  

إنا كتاب شامله كجامعه دبا تضم ن من أصوؿ كقواعد كمبادئ تت سع للفركع، كاستنباط األحكاـ. كيقوؿ ا تعاىل: 
كما من دابة يف األرض كال طائر يطَت جبناحيو إال كأيضنا، يف قولو تعاىل:  (.9)احلجر: أن َّلنا الذكر كإنا لو حلافظوف

  (.38)األنعاـ: أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء مث إىل رُّم ػلشركف
كيف ذلك يقوؿ مشس األئمة السرخسي: أعلم بأف القضاء باحلق من أقول الفرائض بعد اإلؽلاف با تعاىل، كىو من 

ة(، البقرة: فادات ألجلو أثبت ا تعاىل آلدـ عليو السبلـ أسم للخبلفة فقاؿ: ) أين جاعل يف األرض خليأشرؼ العب
، كبو 26، كأثبت سبحانو كتعاىل ذلك لداكد عليو السبلـ فقاؿ: ) يادكد إنا جعلناؾ خليفة يف األرض(، ص: 30

لو: ) كإف أحكم بينهم دبا أن َّؿ ا كال تتبع أمر كل نيب مرسل حىت خامت األنبياء عليو الصبلة كالسبلـ فقاؿ 
  .4960أىواءىم(، ادلائدة: 

، كمن العدالة أف ينفرد القاضي حبكمو دكف الرجوع حلكم احلاكم،  كعليو فإف من العدالة أف يكوف القضاء مستقبلن
علينا العدالة يف القضاء، كمن العدالة أف طلضع حلكم ا كنتبع ما أمرنا بو يف القرآف، فعدالة القرآف تعٍت كتفرض 

 كعدالة القضاء تعٍت االستقبللية يف القضاء.
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 المطلب الرابع
 الخاتمة 

 كيف هناية البح  توصلت لبعض النتائج كىي:
إف القرآف الكرمي ؽلثل القانوف الشرعي لئلسبلـ كادلسلمُت، ألف القرآف الكرمي الؼلرج عن ادلطالبة بالعدؿ  أوًل:

 العدالة ىي أمل الشعوب يف األمن كالطمأنينة كاألنصاؼ كأحقاؽ احلق. كالتأكيد عليو، كأف
، القضاء من األمور الشرعية اليت تدعو احلاجة إليها على مستول األفراد كاجلماعات كالشعوب بل كالدكؿ أيضناثانًيا: 

بلمي كأمسى مساتو كمن أمجل خصائص القضاء اإلس، كالعدالة يف القضاء ىي التسوية بُت ادلتخاصمُت يف كل شيء
 .أنو اليعرؼ ربي َّنا يف احلق بُت بٍت البشر مجيعنا

أف العدالة الظاىرة ىي ركن أساسي من أركاف احلكم كالقضاء، كيتحقق من خبلذلا الشرع العادؿ الذم أرسلو  ثالًثا:
 .ا لؤلمة البشرية مجعاء ليعم  األمن كاآلماف

، أف يقـو على عدة ركائ َّ منها احلياد كالتخصص كحرية  حىت ػلقق القضاء ىدفو األمسى يفو رابًعا: أف يكوف مستقبلن
الرأم كاالجتهاد، ككذلك البد من كجود طرؽ احلماية الستقبللية القضاء، كىي احلماية الدستورية كاحلماية اجل َّائية 

 .كالشعبية
 كما   أف يتمتع ُّا القاضي،من طرؽ العدالة الظاىرة ىي الصفات احلميدة كاألخبلؽ اجلليلة اليت غلو خامًسا:

 جبواز أف يقضي القاضي بعلمو، على أف يكوف القاضي عدالن حىت يصح لو احلكم بعلمو.
العدالة ىي الركن األساسي الستقبلؿ القضاء، فالعدالة تستوج  استقبلؿ القضاء كحريتو، فإذا مل يتحقق سادًسا: 

 .االستقبلؿ يف القضاء، فلن تكوف ىناؾ عدالة
 القمة يف فصل السلطة القضائي ة عن السلطات األخرل كاستقبلذلا استقبلالن كامبلن  ىو حدي  معاذ بن جبل، سابًعا:

أراد أف يؤكد على أف القضاء الؼلضع ألم سلطاف، كإف ادلرجع عند  يف عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم. كأنو 
 .وع إىل أم جهة أخرل أك سلطاف آخرالقاضي ىو الكتاب كالسنة، مث االجتهاد، كالسبيل للرج

كعلي بن أيب طال  رضي ا إف استقبلؿ القضاء يف عهد الصحابة كاف موجودنا يف عهد عمر بن اخلطاب ثامًنا: 
 .بُت احلكم كاإلدارة كاإلمامة وامجععنهما، أما يف عهد أبو بكر الصديق كعثماف بن عفاف رضي ا عنهما فقد 

استقبلؿ للقضاء ىذا يعٍت أف العدالة موجودة، كدبا أف العدالة موجودة كزلققة فالقضاء عادؿ، إذا كاف ىناؾ  تاسًعا:
كمصدر العدالة يف القضاء ىو حكم ا الذم أمرنا بأحقاؽ احلق يف كتابو الع َّي َّ، إذنا العدالة يف القضاء أساسها 

 كمرجعها العدالة يف القرآف.
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