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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
ــم  ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ــبوغ  ــا وس ــٍم ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر اخلل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آالء أس

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآين  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة املازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن
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ــث  ــق حَلدي ــه يف املصادي ــع إلي ــا ُيرج ــر م وإّن خ
الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآين لــكل األزمنــة متازمــًا مــع صاحّيــة 

النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــاب اإلم ــا كت وم
طالــب )( ملالــك األشــر )( إال أنمــوذٌج 
واحــٌد مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت يف متوهنــا  التــي  اإلســامية 
احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل 

نصــوص الثقلــن يف كل األزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن ختصص 
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي 
 )(  يف حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
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وفكــره، مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك 
اإلنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( األشــر 
اإلنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أرشف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه احلياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة واملوســومة بـ)سلســلة دراســات يف 
 ،)( األشــر  ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد 
ــا  ــًا منه ــًا، حرص ــإذن اهلل تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي هتــدف إىل بيــان أثــر 
هــذه النصــوص يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام 
باخلــر والعطــاء والعيــش  املفعمــة  احليــاة اآلمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

وقــد تنــاول الباحثــان يف هــذه الدراســة األســس 
التنظيميــة للقضــاء التــي بّثهــا اإلمــام عــي )عليــه 
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اهلل  )رضــوان  األشــر  ملالــك  عهــده  يف  الســام( 
عليــه(، فعمــا عــى اســتقصائها ثــّم االســتدالل 
عليهــا بمجموعــة مــن الوقائــع التــي كان فيهــا اإلمام 

ــًا. ــًا ومنظ ــًا وحاك ــام( قاضي ــه الس ــي )علي ع

فجــزى اهلل الباحثــن خــر اجلــزاء فقــد بــذال 
جهدمهــا وعــى اهلل أجرمهــا واحلمــد هلل رب العاملــن.

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احمل��ور األول: حمور اس��تقالل القضاء وآلي��ات اختيار 
القضاة يف ضوء العهد

امللخص
أوىل اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( 
ــى  ــا أرس ــيا عندم ــرة الس ــة كب ــاء أمهي ــألة القض مس
قواعــد القضــاء والعــدل وأكــد عــى رضورة مــن 
يتــوىل القضــاء أن يكــون عــى درجــة من االســتقالية 

ــة يف إصــدار احلكــم. واحليادي

ــام  ــزء ه ــة وج ــن أركان الدول ــن م ــاء رك فالقض
محايــة  مســؤوليته  وتقــع  املجتمــع  مقومــات  مــن 
وتطبيــق  واحلقــوق  واألمــوال  واألرواح  األنفــس 
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االنظمــة ليؤمــن الطائنينــة واهلــدوء وحتقيــق العــدل 
بــن أبنــاء املجتمــع ســعيًا للوصــول إىل نــوع مــن 
أنــواع العدالــة االجتاعيــة والتــي هــي غايــة كل 
احلــكام وامللــوك واألمــراء، فيهــا يتحقــق االســتقرار 
وهبــا تــدوم الــدول وتتصــل ببعضهــا البعــض لذلــك 
موضــوع  ختصيــص  الدراســة  هــذه  ارتــأت  فقــد 
ثــم  واصطاحــا  لغــة  القضــاء  بنظــام  للتعريــف 
عهــد  واإلداري يف  القضائــي  التنظيــم  اىل  نتطــرق 
االمــام عــي )عليــه الســام(، امــا املحــور األخــر 
ــي  ــام ع ــد االم ــاء يف عه ــي للقض ــم املوضوع التنظي
)عليــه الســام(وبعدها نعــرج عــى قضــاة االمــام 
عــي ونــاذج مــن أقضيــة االمــام عــي )عليه الســام( 
التــي حققــت أعــى درجــات العــدل االجتاعــي بــن 

النــاس. 
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املقدمة
تعــد مهمــة القضــاء مــن املهــن املقدســة، الن 
عــن طريــق القضــاء العــادل يتحقــق االمــن والعــدل 
هــو  القضــاء  ان  ذلــك  املجتمــع،  يف  واالســتقرار 
املــاذ وامللجــأ الــذي يــأوي اليــه االشــخاص، الذيــن 
ــم  ــم أو اعراضه ــى امواهل ــد ع ــم أو تع ــم ظل يلحقه
يتمتعــون  أنــاس  اىل  القضــاء  وظيفــة  حتتــاج  لــذا 
بصفــات ومؤهــات حمــددة كــي يســتطيعوا أن يؤدوا 
هــذه املهمــة اخلطــرة، وإذا تــوىل القضــاء نخبــة مــن 
ــم  ــة الئ ــق لوم ــا يف احل ــة، ال تأخذه ــوة الصافي الصف

انصــاع حلكمهــا اجلميــع دون اســتثناء.

ــده  ــايض وح ــس الق ــامي لي ــع االس ويف املجتم
ــه  ــة بنفس ــل أن اخلليف ــداث ب ــة االح ــدى ملعاجل يتص



12

التـنـظـيـم الـقـضـائـي

جيلــس يف مقــام القــايض، وكل ذلــك هبــدف حتقيــق 
وقــد  احلضــاري،  والرقــي  االجتاعيــة  العدالــة 
ظهــرت حــاالت مــن تقــايض اخلليفــة ووقوفــه امــام 

ــة. ــل يف الدول ــط رج ــع ابس ــايض م الق

أواًل: القضاء لغة واصطالحًا
القضــاء: القضــاء يف اللغــة مصــدر الفعــل قــى 
يقــي يــأيت بعــده معــاين منهــا احلكــم)1(. ويــأيت  
ــه  ــًا ألن ــى اللــزوم، وهلــذا ســمي القــايض قاضي بمعن

ــاس)2(. ــزم الن يل

ومن هذا قول اهلل عز وجل:

)1( الســبكي، حممــد حمــي الديــن وحممــد عبــد اللطيــف، املختــار 
مــن صحــاح اللغــة، مطبعــة االســتقامة، )القاهــرة -1934م(، 

ص426.
ــكام يف  ــان احل ــن، لس ــن أيب اليم ــم ب ــحنة، إبراهي ــن الش )2( اب
ــي، ص4.  ــكام للطرابل ــن احل ــش مع ــكام، هبام ــة األح معرف
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﴿َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض﴾)1(.

ويــأيت معنــاه احلكــم والفصــل بــن املتخاصمن، 
ــه  ــداوالً، ومن ــيوعًا وت ــر ش ــو األكث ــى ه ــذا املعن وه

ــّق﴾)2(.  ــِي بِاحْلَ ــه عــز وجــل: ﴿َواهللُ َيْق جــاء قول

القضاء يف االصطالح: 
أمــا يف االصطــاح فقــد ورد للقضــاء العديــد من 
التعريفــات منهــا: )يــراد بــه الفصــل يف اخلصومــات 
وقطــع النزاعــات()3(. ويتضــح من خال التعريــــف 
إبــراز جانــب اإللــزام يف القضــاء وفصــل  أعــاه 

اخلصومــات.

قال اهلل عز وجــل: 

)1( سورة طه. من اآلية )72(.
)2( سورة غافر، االية:  20.

)3( ابن الشحنة، لسان احلكام، ص3. 
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َأَجــٍل  إىَِل  ــَك  َربِّ ِمــْن  َســَبَقْت  َكلَِمــٌة  ﴿َوَلــْوال 
َبْينَُهــْم﴾)1(. َلُقــِيَ  ُمَســّمًى 

وهذا يعني الفصل بينهم)2(.

ومــن التعاريــف، قــى القــايض أي الــزم احلــق 
أهله)3(.وهــو التعريــف الــذي أورده ابــن خلــدون 
ــاس يف  ــن الن ــل ب ــب الفص ــاء.. منص ــًا: )القض قائ
ــازع()4(.  ــًا للتن ــي وقطع ــًا للتداع ــات حس اخلصوم

يتضــح ممــا تقــدم ان مهمــة القضــاء والقــايض 

)1( سورة الشورى، االية: 14 . 
ــية  ــر )ت: 1252ه (. حاش ــن عم ــد أم ــن، حمم ــن عابدي )2( اب
رد املحتــار عــى الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار، )اســطنبول 

–د.ت(، ج5، ص352. 
)3( اورنــك، أبــو املظفــر حمــي الديــن حممــد، الفتــاوى اهلنديــة، 
ط2، املطبعــة األمريــة، )القاهرة -1310هـــ (، ج3، ص307. 
ابــن خلــدون، عبــد الرمحــن )ت: 808 هـــ  ( املقدمــة،   )4(

ص221.  د.ت(،  ـ  القاهــرة  حممــد،  مصطفــى  مطبعــة 
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هــو الفصــل بــن املتخاصمــن احدمهــا متمســك 
باحلــق واالخــر عــى غــر ذلــك واهلــدف مــن قطــع 
بــن االثنــن مــن اجــل حفــظ  النــزاع واخلــاف 
االمــن واالســتقرار وحتقيــق العدالــة االجتاعيــة.

احمل��ور الثان��ي: التنظي��م القضائ��ي واالداري يف عه��د 
االمام علي )عليه الس��الم(

ــاس  ــام(مرجع الن ــه الس ــي )علي ــام ع كان االم
العهــد  وطــوال  النبــوي  العهــد  منــذ  القضــاء  يف 
الراشــدي، واســتمر عــى ممارســة القضــاء والفصــل 
مــع  كثــرة  خافته،واقضيتــه  أثنــاء  املنازعــات  يف 
لشــؤون  ومتابعتــه  القضــاء،  يف  الشــهرة  رســائلة 

الواليــات واألمصــار. القضــاة يف 

ان اهلــدف مــن القضــاء هــو حتقيــق العدالــة، 
واصــاح املجتمع،ويتضــح هــذا اهلــدف مــن خــال 
القضايــا التــي قــى هبــا األمــام عــي بــن أيب طالــب 
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ــذي أرســله  ــاب ال ــه الســام( وكذلــك يف الكت )علي
ــر  ــى م ــه ع ــام( إىل والي ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم
مالــك بــن األشــر النخعــي قـــــال لــه: »انظــر يف 
القضــاء بــن النــاس نظــر عــارف بمنزلــة احلكــم 
عنــد اهلل، فــان احلكــم ميــزان قســط اهلل الــذي وضــع 
يف األرض ألنصــاف املظلــوم مــن الظــامل، واألخــذ 
ــة حــدود عــى ســنتها  للضعيــف مــن القــوي، واقامـ
وأال  والبــالد  العبــاد  يصلــح  ال  التــي  ومنهاجهــا 

عليهــا«)1(.

ويف قضيــة أخــرى ُعرضــت عــى اإلمــام: )إن 
ــه الســام( فذكــرت أن  امــرأة جــاءت إىل عــي )علي
زوجهــا يــأيت جاريتهــا، فقــال: )عليــه الســام(أن 
ــاك،  ــة جلدن ــت كاذب ــاه، وأن كن ــة رمجن ــت صادق كن
فقالــت ردوين إىل أهــي غــر نفــرة، قــال معنــاه أن 

)1( النوري، مرزا حســن، مســتدرك وســائل الشــيعة، مؤسســة 
آل البيــت ألحياء الراث،)قم- 1320هـ(،، ج17، ص348.
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فالقضيــة  والغــرة()1(.  الغيــظ  مــن  يغــي  جوفهــا 
واضحــة أن املــرأة أخذهتــا الغــرة عــى زوجهــا، 
أراد  املؤمنــن  أمــر  وأن  األمــر،  هــذا  فافتعلــت 
احلفــاظ عــى احليــاة الزوجيــة للــزوج والزوجــة، 
فوضــح للمــرأة يف حالــة كذهبــا فــأن مصرهــا اجللــد. 
َ املــرأة مــن أجــل إعادهتــا إىل  وهلــذا فــإن اإلمــام خــرَّ

ــدق. ــول الص ق

فالعدالــة أمــر مهــم وهــدف رئيــس للقــايض، 
واحلــق ومعرفتــه هــو اآلخــر هــدف جيــب الوصــول 
ــه  ــا كان احلــق مغمــورًا  والوصــول إلي ــه رّب ــه ألن إلي
قــاٍض متمــرس وحمنــك وذو معرفــة  حيتـــــاج إىل 

ــاء.                                                 ــؤون القض ــة بش عالي

ففــي عهــد أيب بكــر ألقــي القبــض عــى شــخص 

ــورات  ــن، منش ــر املؤمن ــاء أم ــي قض ــد تق ــري، حمم )1( التس
ص189.  ،)1966- احليدرية،)النجــف  املكتبــة 
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يــرشب اخلمــر، وعندمــا وقــف أمــام أيب بكــر، ادعــى 
ــور،  ــت رشب اخلم ــة حرم ــاك آي ــم أّن هن ــه ال يعل أن
ــو بكــر يف حــرٍة مــن أمــره، وكان اإلمــام  فأصبــح أب
عــي بــن أيب طالـــب )عليــه الســام(حارضًا هلــذه 
القضيــة َفُطلــب منــه ان يعطــي رأيــه، فنصحــه قائــًا 
ــن  ــس املهاجري ــدور يف جمال ــن ي ــه م ــث مع ــه: )ابع ل
واألنصــار، فمــن كان تــال عليــه آيــة التحريم فليشــهد 
عليــه، فــإن مل يكــن تــال عليــه آيــة التحريــم فــال يشء 

ــه()1(.  علي

ــاء  ــة، يف قض ــورة العدال ــح ص ــًا تتض ــا أيض وهن
اإلمــام عــي بــن أبــــي طالــب )عليــه الســام( فاألمــر 
ــل  ــاء الرج ــون إدع ــا أن يك ــة، فأم ــح يف القضي واض
كاذبــًا أو صادقــًا، فــإذا كان بريئــًا، فــإن مــا قالــه 

)1( الكلينــي، أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق 
ــروت، 1968م (،  ــول، ط3، )ب ــكايف يف االص )تـ358هـــ(، ال

ص249.  ج7، 
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اإلمــام )عليــه الســام( هــو املخــرج الوحيــد لربائتــه 
مــن هــذا األمــر)1(.           

جــاءت امــرأة إىل عمــر بــن اخلطــاب، وهــي 
بالزنــا فأمــر برمجهــا وهــي حامــل وهــذا  متهمــة 
األمــر ســبب إســقاط اجلنــن، وكان اإلمــام عــي 
بــن أيب طالــب )عليــه الســام( حــارض احلــادث 
فقــال: )لئــن كنتــم اجتهدتــم مــا أصبتــم، ولئــن كنتــم 
برأيكــم قلتــم لقــد أخطأتــم()2(.  وقــى اإلمــام 
)عليــه الســام( قائــًا لعمـــــر بن اخلطــــاب، )عليك 

دّيــة الصبــي()3(. 

وواضــح مــن احلادثــة أن اإلمــام يريــد إثبــات 
ــة مل  ــة القضي ــت نتيج ــو كان ــى ل ــة، حت ــق والعدال احل

)1( املصدر نفسه، ج7، ص249. 
)2( املصدر نفسه، ج7، ص389. 
)3( املصدر نفسه، ج7، ص389. 
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ــه.  ــاب نفس ــن اخلط ــر ب ــريض عم ت

أن مهمــة القــايض صعبــة جيــب أن يكــون عارفــًا 
التــي  والســنة  اآليــات  وتفســر  اإلحــكام  بــكل 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب ــت ع وصل
واالهــم مــن ذلــك أن يكــون حمايــدًا بعيــدًا عــن 
األهــواء ومــا ذلــك إال لتكــون األحــكام صادقــة 
تبتغــي العــدل واحلــق حتــى ال يقــع الظلــم بــن 
ــر الضغائــن واالحقــاد وكنمــوذج مــن  النــاس وتكث
تلــك املســاواة بــن املتخاصمــن ورضورة أن يكــون 
كل طــرف مســاوي خلصمــه مانقلــه االبشــيهي مــن 
أدعــاء رجــل عــى االمــام عــي بــن ايب طالــب )عليــه 
الســام( واشــتكاه زمــن عمــر بــن اخلطــاب فحكــم 
ــال  ــن ق ــى املتخاصم ــادى ع ــا ن ــر وعندم ــا عم بينه
ــم  ــن ق ــا احلس ــا أب ــام( » ي ــه الس ــي )علي ــام ع لام
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فاجلــس مــع خصمــك فتنــارضا«)1( فلــا فرغــت 
ــام(   ــه الس ــع عي)علي ــم رج ــى احلك ــرة وانته املناظ
ــه  ــه فتبــن لعمــر التغيــر يف وجــه عــي )علي اىل مكان
الســام( )يــا ابــا احلســن مــايل أراك متغــرًا أكرهــت 
كنيتنــي  قــال:  نعم،قال:ومــاذاك،  قــال:  كان   مــا 
ــس  ــم فاجل ــي ق ــا ع ــت ي ــا قل ــي ه ــرضة خصم بح
مــع خصمــك()2(، وهــي روايــة تؤكــد مســألة بســط 
العــدل االجتاعــي ولــو كان ذلــك خيــص النــاس 
أصحــاب املنزلــة واملكانــة الرفيعــة، والبــد أن ذلــك 
ــايض  ــون الق ــرضورة أن يك ــس ب ــل االول أح الرعي
ــن  ــة م ــة تام ــى درج ــاء ع ــة القض ــوىل مهم ــن يت أو م
اخلصــوم  منــاداة  يف  حتــى  واحلياديــة  االســتقال 

)1( االبشــيهي، هبــاء الديــن ابــو الفتــح حممــد بــن امحــد بــن 
منصــور)ت854ه(، املســتطرف يف كل فــن مســتطرف،ط3، دار 

ص140.    صادر،)بــروت-2007(، 
)2( االبشيهي، املستطرف، ص140.   
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وأرتفعــت  علــت  مهــا  الشــكوى  وأصحــاب 
مكانتهم. 

)عليــه  طالــب  ايب  بــن  عــي  االمــام  أعطــى 
الســام( حــق للقــايض أن يأخــذ الــرزق، وإغنــاء 
القــايض وإشــباع حاجاتــه املاديــة واملعنويــة، حتــى ال 
يشــعر بالضعــف جتــاه اآلخريــن، حيــث أعطــى رزقــًا 
ــد  ــم، بع ــائة دره ــداره مخس ــا مق ــح م ــايض رشي للق
ــاب  ــن اخلط ــر ب ــة عم ــد اخلليف ــه يف عه ــا كان رزق م
رزق  زيــادة  يف  والســبب  بالشــهر،  درهــم  مائــة 
رشيــح مــن قبــل أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب 
)عليــه الســام(هو ارتفــاع مســتوى املعيشــة)1(. وان 

)1( أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم )ت: 182 هـــ (، كتــاب 
اخلــراج، ط2، املطبعــة الســلفية،)د.م- 1352هـــ (، ص187. 
الرسخــي، شــمس الديــن أبــو بكــر حممــد بــن ســهل )ت 
490هـــ (، املبســوط: مطبعــة الســعادة،)مر - د.ت(، ج 16، 

 .102 ص 
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ــوة.   ــن الرش ــرب م ــايض التق ــع الق ــزاق يمن االرت

ومثــال آخــر الكتــاب الــذي أرســله اإلمــام عــي 
بــن أيب طالــب )عليــه الســام( إىل واليــه عــى مــر، 
ــد  ــر تعاه ــم أكث ــه: )ث ــول في ــر، يق ــن األش ــك ب مال
قضائــه، وأفســح لــه يف البــذل مــا يزيــل علتــه وتقــل 
معــه حاجتــه إىل النــاس، واعطــِه مــن املنزلــة لديــك 
مــا ال يطمــُع فيــه غــره مــن خاصتــك، ليأمــن بذلــك 

ــال الرجــال عنــدك()1(.  أغتي

ويعــد اإلمــام عــي )عليــه الســام( أول مــن 
أنشــأ واليــة املظــامل، وهــذا مــا أكــده الباحــث حســن 
إبراهيــم حســن قائــا: )ومل جيلــس للمظــامل أحــد 

حممــود  اهلل  هبــة  بــن  احلميــد  احلديد،عبــد  أيب  )1( ابــن 
أبــو  حممــد  الباغة،حتقيــق:  هنــج  )تـــ655ه(،رشح 
 - العربية،)القاهــرة  الكتــب  أحيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل 

.5 5 ص ،1 7 ج ، )1 9 6 4
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مــن اخللفــاء إال عليــا )عليــه الســام()1(. ويذكــر 
ــه،  ــرت إمامت ــن تأخ ــك إىل )ح ــبب ذل ــاوردي س امل
وأختلـــط النــاس فيهــا وجتــوروا()2(. فأحتــاج اإلمــام 
يف  تيقــظ  وزيــادة  السياســة  يف  رصامــة  فصــل  إىل 
الوصــول اىل غوامــض األحــكام، فــكان أول مــن 
ســلك هــذه الطريقــة وأســتقل هبــا ومل خيــرج فيهــا اىل 

ــه)3(.  ــتغنائه عن ــاملِ الس ــر املظ نظ

ــام( ــه الس ــي )علي ــام ع ــن االم ــرف ع ــد ع وق
أنــه يقــي يف املســجد، حيــث أختــذ مكانــا يف جامــع 
الكوفــة ســمي بدكــة القضــاء، وأراد مــن قضاتــه 

)1( حســن، حســن ابراهيم،النظم اإلســامية،ط2، مطبعة جلنة 
التأليــف والرمجــة والنــرش، مكتبــة النهضــة املرية،)القاهــرة - 

1959(، ص35.
)2( املاوردي.ابــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حبيــب البـــري 
دار  الدينيــة،  والواليــات  الســلطانية  األحــكام  )تـ450هـــ(، 

)بــروت-1978(، ص73. العلميــة،  الكتــب 
)3( املصدر نفسه، ص78.
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ان يقتــدوا بــه، فعندمــا بلغــه أمــر قاضيــه رشيــح 
ــس  ــح، أجل ــا رشي ــه: )ي ــال ل ــه، ق ــي يف بيت ــه يق ان
يف املســجد فانــه أعــدل بــن النــاس، وانــه وهــن 
بالقــايض ان جيلــس يف بيته()4(.وقــد أختــذ بيتــا ســاه 
)بيــت املظــامل، كــا انــه طلــب مــن املظلومــن ان 
يكتبــوا رقاعــا يســجلون فيهــا ظامتهــم، ويف الوقــت 

نفســه كان يبــارش األمــر بنفســه()5(.

ومــن األمثلــة عــى تصــدي اإلمــام حلــوادث 
أيب  عــن  نقــا  املجلــي  ذكــره  مــا  )املظــامل(، 
جعفر:)دخــل عــي عليــه الســام املســجد فأســتقبله 
شــاب وهــو يبكــي وحولــه قــوم يســكتونه فقــال عــي 
ــن،  ــر املؤمن ــا أم ــال: ي ــكاك فق ــا أب ــام م ــه الس علي

)4( النــوري، مســتدرك وســائل الشــيعة، بــاب 11 مــن أبــواب 
آداب القــايض، احلديــث رقــم 3.

)5( القــريش، باقــر رشيــف، نظــام احلكــم واإلدارة يف اإلســام، 
)النجــف - 1966م (، ص378  



26

التـنـظـيـم الـقـضـائـي

ان رشحيــا قــي عــي بقضيــة مــا أدري مــا هــي: 
ان هــؤالء النفــر خرجــوا بــأيب معهــم يف ســفرهم 
فرجعــوا ومل يرجــع أيب، فســألتهم عنــه فقالــوا مــات، 
فســألتهم عــــــن مالـــــه فقالــوا: مــــا تــرك مــــاال 
ــا  ــت ي ــد علم ــتحلفهم وق ــح فأس ــم اىل رشي فقدمته
أمــر املؤمنــن، ان ايب خــرج ومعــه كثــر، فقــال هلــم 
أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(أرجعوا فردهــم مجيعــا 
والفتــى معهــم اىل رشيــح فقــال لــه: يــا رشيــح كيــف 
قضيــت بــن هــؤالء قــال أمــر املؤمنــن: أدعــى هــذا 
الفتــى عــى هــؤالء النفــر إهنــم خرجــوا يف ســفر 
وأبــوه معهــم فرجعــوا ومل يرجــع أبــوه فســألتهم  
فقالــوا مــات وســألتهم عــن مالــه فقالــوا مــا خلــف 
شــيئا فقلــت للفتــى: هــل لــك بينــة عــى مــا تدعــي، 
ــه الســام( لرشيــح:  قــال: فاســتحلفتهم فقــال )علي
ــه  ــه بحكــم مــا حكــم ب ــح واهلل ألحكمــن في ــا رشي ي
ــرب ادع ايل رشطــة  ــا قن ــي، ي ــي إال داود النب خلــف قب
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ــام  ــل اإلم ــوكل هبــم()1(. وعم ــم فـ ــس فدعاه اخلمي
)عليــه الســام(عى تغويتهــم ثــم ســأهلم أســئلة عــن 
ــاف  ــه اىل اخت ــم، فأنتب ــوت رفيقه ــة م ــبب وكيفي س

أجوبتهــم فأخذهــم بجرمهــم ورد أمــوال االبــن.

التنظيم املوضوعي للقضاء 
)عليــه  طالــب  ايب  بــن  عــي  اإلمــام  اهتــم 
الســام( بوضــع نظــام دقيــق للقضــاء ورشح املبــادئ 
والســنة  الكريــم  القــران  اقرهــا  التــي  واالصــول 

النبويــة.

للقضــاء يف عهــده  املوضوعــي  التنظيــم  وكان 
نظريــًا بالكتــب والرســائل والتوجيهــات التــي كتبهــا 
اىل القضــاة والــوالة وتوجيهــم اىل أفضــل النظــم 
القضائيــة لتحقيــق العــدل ومحايــة احلقــوق ومنــع 
االعتــداء والظلــم، وعمليــًا يف التطبيــق واملارســة 

)1( بحار االنوار، ج4، ص19.



28

التـنـظـيـم الـقـضـائـي

وفصــل  االقضيــة  يف  والنظــر  القضــاء  لشــؤون 
اىل  كتابــه  كتبــه  واخلافات.وأشــهر  اخلصومــات 
ــاب  ــه عــى مــر االشــر النخعي.ونــص الكت عامل
هــو )أخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك 
والمتحكــه  االمــور  بــه  التضيــق  ممــن  نفســك  يف 
اخلصــوم، واليتــادى يف الزلــة، والحيــر مــن الفــيء 
اىل احلــق إذا عرفــه، والتــرف نفســه عــى طمــع()1(.
حيثهــم عــى التــزام اجلــاد وتطبيــق الــرشع والتحذيــر 
مــن الظلــم والعــدوان واالعتــداء عــى الغــر.  وأكــد 
ــبل  ــايض س ــة الق ــاء ومكان ــة القض ــالة أمهي ــى مس ع
ــتقال  ــألة اس ــك مس ــًا بذل ــه مراعي ــاره ومكانت اختي
ــة  ــتقالية اىل مكان ــك االس ــل تل ــى تص ــايض حت الق
ــوايل)2(، وأكــد  ــة او احلاكــم او ال ــوق اخلليف تســمو ف

)1( ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة، ج 17، ص 58
مــع  املامــؤن  )قصــة  ص141  املســتطرف،  االبشــيهي،   )2(

القــايض حييــى بــن أكثــم (
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عــى أمهيــة  التثبــت دائــا مــن املتخاصمــن لكــي 
ــا. ــدل بينه ــا بالع يقضي

إن مســألة تــويل القضــاء واحلكــم بــن النــاس 
كانــت تأخــذ يف غالــب االحيــان بنظــر االعتبــار 
الدينيــة  والنصــوص  الرشعيــة  االحــكام  تطبيــق 
والتــي مل تــؤول وأنــا كان تفســرها يقــع بجــزءه 
االكــرب عــى براعــة املفــرس وتبحــره يف العلــوم الدينيــة 
واملــوروث الدينــي وهــي مشــكلة بــدأت تظهــر مــع 
النبــوي  وللحديــث  للتفســر،  املســلمن  تدويــن 
ــن واختــاف  ــة. ومــع توســع التدوي والســرة النبوي
التفســر كان عــى القــايض أن يكــون بارعــًا يف أمــور 
ــن  ــن املتخاصم ــت م ــألة التثب ــا مس ــس أقله ــدة لي ع

ــا. ــاع هل والس

وكان أالختصــاص املوضوعــي واضحــًا يف عــدة 
جوانــب باعتبــار أن القــايض نائــب عــن اخلليفــة 
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ووكيــل عنــه وللخليفــة أن يقيــد أو حيــدد أختصــاص 
النائــب أو الوكيــل فــكان االمــام عــي )عليه الســام( 
ــل  ــا أســن عقي ــًا يف املخاصمــة ومل ــوكل أخــاه عقي ي
ــام  ــه ام ــب عن ــن ايب طال ــر ب ــن جعف ــد اهلل ب ل عب وكَّ
القضــاء وكان يقــول: )ماقــي لوكيــي فــي، ومــا 

ــي فعــي()1(. قــي عــى وكي

يف  ينظــر  الســام(  )عليــه  عــي  االمــام  كان 
القضايــا الكبــرة واملهمــة واخلطــرة يف اجلنايــات 
والقصــاص واحلــدود خشــية الفتنــة الهنــا حتتــاج اىل 

هيبــة القضــاة وســلطة احلــكام.

قضاة االمام علي )عليه السالم( 
ابقــى االمــام عــي )عليــه الســام( بعــض القضاة 
يف  جلدارهتــم  اخلافــة  توليــه  قبــل  كانــوا  الذيــن 
ــن  ــح ب القضــاء، وغــر بعــض القضاة..ومنهــم رشي

)1( ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة، ج17، ص155.
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احلــارث الــذي كان عــى قضــاء الكوفــه فاقــره االمام 
عليهــا، وابــو موســى االشــعري الــذي كان عــى 
قضــاء الكوفــة اقــره عليهــا ثــم عزلــه)1( ومالــك بــن 
ــا عــى  ــا وقاضي ــه والي احلــارث االشــر النخعــي عين
مــر وكتــب لــه رســاله مهمــة ومشــهورة،ولكنه 
ــل أن يصــل مــر،  ــق يف العريــش قب مــات يف الطري
وقيــس بــن ســعد عــى مــر وعبيــد اهلل بــن مســعود 
واليــا وقاضيــا عــى اليمــن)2(، وعبدالرمحــن بــن يزيــد 
احلــداين كان اخــا املهلــب بــن ايب صفــرة المــه وبقــي 
عي)عليــه  االمــام  عهــد  يف  البــرة  عــى  قاضيــا 

ــه)3(. ــاد فعزل ــدم زي ــى ق ــه حت ــام( ومعاوي الس

بــن حيــان )ت306ه(، أخبــار  بــن خلــف  )1( وكيع،حممــد 
ج2،ص227. –د.ت(،  )بــروت  الكتــب،  القضاة،عــامل 

)2( الكندي،ابــو عمــر حممــد بــن يوســف )ت350هـــ(، الــوالة 
والقضاة،مكتبــة املثنــى )بغــداد-1908(، ص13، 22،26

)3( وكيع، أخبار القضاة،ج1، ص288.
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ــم  ــم بينه ــاس وحيك ــي الن ــاس يفت ــن عب وكان اب
ــا  ــاس عــن البــرة أســتخلف أب ــن عب واذا خــرج اب
االســود الــدؤيل فــكان هــو املفتــي والقــايض يومئــذ 
ــام  ــل االم ــى قت ــك حت ــزل كذل ــم ي ــي فل ــى املفت يدع

ــام()1(. ــه الس ــي )علي ع

امــا عبيــدة الســلاين حممــد بــن حكــزة الــذي 
عينــه االمــام عي)عليــه الســام( عــى قضــاء الكوفــة 
ــا  ــوا ك ــه: اقض ــال ل ــذاين وق ــعيد اهلم ــزل س ــد ع بع
كنتــم تقضــون ثــم عزلــه وعــن رشحيــًا، وكان رشيــح 
ــًا  ــوازي رشحي ــدة ي ــاء وكان عبي ــاس بالقض ــم الن أعل
يف القضــاء، وكان مــن علــاء الكوفــة املشــهورين 
وكان رشيــح يستشــره ويرجــع اليه)2(.وهــذه نــاذج 
مــن القضــاة ويوجــد الكثــر ولكــن اليســع البحــث 

ــم. لذكره

)1( وكيع، أخبار القضاة، ج1، ص288.
)2( وكيع، أخبار القضاة، ج 2، ص401-399.
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مناذج من اقضية االمام علي )عليه السالم(
)عليــه  طالــب  أيب  بــن  عــي  اإلمــام  لقضــاء 
الســام( يف القضايــا التــي حكــم فيهــا نمــط خــاص 
خيتلــف عــن مجيــع القضايــا التــي ُحكــم فيهــا، يف 
مزايــا  لــه  نحــط  فهــو  والنزاعــات،  اخلصومــات 
منفــردة عــن اآلخريــن، فالقضايــا التــي حكــم فيهــا، 
كانــت قبــل اإلســام أو بعــده، ال ترتقــي إىل مســتوى 
القضايــا التــي عرضــت عــى األمــام عــي بــن ايب 
طالــب )عليــه الســام( وال ســيا أســلوبه الــذي 
ــي اتبعهــا يف  ــه مــع اخلصــوم، والطــرق الت تعامــل في
ــي  ــكام الت ــة األح ــن طبيع ــًا ع ــم، فض ــف احلك كش

أهنــى هبــا اخلصومــات .  

وســنروي نــاذج مــن اقضيــة االمــام عــي )عليــه 
وردت  النســب  يف  حمــرة  قضيــة  ومنهــا  الســام( 
ــا  ــة وعرضه ــن اخلطــاب فجمــع الصحاب اىل  عمــر ب
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عليهــم مل جيــدو هلــا حــا فقــال عمــر لرشيح:حــدث 
ــة  ــح القضي ــر  رشي ــا فذك ــذي حدثتن ــن بال ــا احلس اب
عــى االمــام عــي )عليــه الســام( أن رجــا أودعتــه 
أمراتــن حــرة مهــرة وأم ولــد  فقــال لــه: أنفــق 
عليهــا حتــى أقــدم، فلــا كان يف هــذه الليلــة وضعتــا 
مجيعــًا إحدامهــا ابنــًا واالخــرى بنتــًا وكلتامهــا تدعــي 
االبــن وتنتفــي مــن البنــت مــن أجــل املــراث. فقــال 
املرأتــن،  إلحــدى  الســام(  )عليــه  عــي  االمــام 
أحلبــي فحلبــت فوزنــه، ثــم قــال لألخــرى: احلبــي، 
ــن  ــن لب ــف م ــى النص ــده ع ــه، فوج ــت، فوزن فحلب
االوىل فقــال هلــل: خــذي انــت ابنتــك وقــال الخــرى 

ــك. ــت ابن ــذي ان خ

ــة  ــن اجلاري ــا  علمــت أن لب ــح: أم ــال لرشي ــم ق ث
عــى النصــف مــن لبــن الغــام، وأن مراثهــا نصــف 
شــهادهتا  وأن  عقلــه  نصــف  عقلهــا  وأن  مراثــه، 
ــه وهــي عــى  نصــف شــهادته وأن ديتهــا نصــف ديت
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النصــف يف كل يشء.فاعجــب بــه عمــرًا إعجابــًا 
شــديدًا ثــم قــال: أبــا حســن، الأبقــاين اهلل لشــدة 

ــه ))1((. لســت هلــا، وال يف بلــد لســت في

يف  وجــد  برجــل  أيت  فقــد  القتــل  قضيــة  امــا 
ــه   ــن يدي ــاء، وب ــة بالدم ــكينة ملطخ ــده س ــة وبي خرب
االمــام  فاصــدر  بقتلــه  الرجــل  واعــرف  قتيــل 
ــي  ــل احلقيق ــاء القات ــن ج ــل ولك ــه بالقت ــم علي احلك
ــدو ان شــعوره بالذنــب  ــل يب واعــرف بجريمــة القت
االمــام عــي  اعرافــه. فســال  اىل  ادى  الــذي  هــو 
ــه  ــي دفعت ــباب الت ــن االس ــام( االول ع ــه الس )علي
ــر  ــال: ياام ــل، فق ــه مل يقت ــل وان ــراف بالقت اىل االع
املؤمنــن مــا اســتطيع ان أصنــع وقــد وقــف العســس 
عــى الرجــل وهــو يتشــخط بدمــه، وأنــا واقــف ويف 

الشــامي  أمحــد  بــن  عــي  بــن  الديــن  زيــن  العامــي،    )1(
ج5،  د.ت(  االرشف،   العال،)النجــف  كنــز  )تـ911هـــ(، 

.4 9 0 ص
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يــدي ســكن،وفيها أثــار دم، وقــد أخــذت باخلربــة، 
وخفــت أن اليقبــل منــي ـ فااعرفــت بذلــك، فقــال 
ماصنعــت.  بئــس  الســام(  )عليــه  عــي  االمــام 
ملخــص الروايــة ان الرجــل قصابــا وذبــح بقــرة 
ــول( فذهــب اىل  ــه )الب وســلخها واراد قضــاء حاجت
خربــة قريبــة منــه ثــم عــاد اىل حانوتــه فوجــد القتيــل 
ملطخــة  يــداه  الرجــل  فوجــدوا  العســس  وجــاء 
بالدمــاء وبيــده ســكينة والقتيــل بجانبــه وقــال النــاس 
هــذا قتــل هــذا، مالــه مــن قاتــل ســواه، فاايقنــت أنــك 

ــه. ــا مل اجن ــت ب ــويل فااعرف ــم بق ــرك قوهل الت

امــا الرجــل الثــاين  فســاله االمــام عــي )عليــه   
الســام( فقــال لــه: أغــواين الشــيطان فقتلــت الرجــل 
طمعــا يف مالــه، ثــم ســمعت حس العســس فخرجت 
ــال  ــى احل ــاب ع ــذا القص ــتقبلت ه ــة وأس ــن اخلرب م
التــي وصفهــا، فاســترت منــه ببعــض اخلربــة حتــى 
أتــى العســس فأخــذوه وأتــوك بــه فلــا أمــرت بقتلــه 
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علمــت أين ســأبوه بدمــه أيضــًا فاعرفــت باحلــق )1(. 

 فاســتند حكــم االمــام عــي )عليــه الســام( عــى 
االيــه القرانيــة يف قولــه تعــاىل: ))مــن أحياهــا فكأنــا 
أحيــا النــاس مجيعــًا(()2(، صــح انــه قتــل نفســًا ولكــن 
يف نفــس الوقــت أحيــا نفســًا عندمــا اعــرف بجريمته 
وظهــرت بــراءة الرجــل القصــاب. فخــي االمــام 
عــي )عليــه الســام( عنهــا واخــرج ديــة القتيــل مــن 
بيــت املــال، ولعلــه فعــل ذلــك بعــد أن أســقط أوليــاء 

القتيــل حقهــم بالقصــاص.

)1( ابــن قيــم اجلوزيــه، شــمس الديــن حممــد )ت751هـــ(، 
البيــان،  السياســة الرشعيــة، مكتبــة دار  الطــرق احلكميــة يف 

ص56.  ،)1989- )دمشــق 
)2( سورة املائدة، االية )32(. 
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اخلامتة
ــان البســاطة يف ســر  نســتنج يف خامتــة البحــث ب
الدعــاوى  القضائيــة وقلــة  الدعــوة واالجــراءات 
واخلصومــات اذا ماقورنــت باتســاع الدولــة وتعــدد 
القضــاةة  أختيــار  وحســن  واالمصــار  الشــعوب 
االمــام  مــارس  فيهم،كذلــك  الكاملــه  والــرشوط 
والنظــر يف  بنفســه  القضــاء  الســام(  عــي )عليــه 
املنازعــات كــا أوىل أهتــام الكامــل لتــويل املظــامل 

وقضــاء احلســبة.

ــي يف  ــم القضائ ــة والتنظي ــكام القضائي ــا االح ام
ــدر  ــح مص ــام( أصب ــه الس ــي )علي ــام ع ــد االم عه
لاحــكام الرشعيــة واالجتهــادات القضائيــة واالراء 
العلــاء  مجيــع  عنــد  العصــور  خمتلــف  يف  الفقهيــة 
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التدقيــق  يف  االختــاف  وجــود  مــع  واملذاهــب 
والتفاصيــل. واجلزيئــات 

ــاء  ــق للقض ــم االداري الدقي ــص التنظي ــا خي وفي
ــلها  ــي ارس ــهوره الت ــائل املش ــال الرس ــن خ ــن م تب
االمــام عــي )عليــه الســام( اىل القضــاة لتنظيــم 
ــي  ــق اجلنائ ــور التحقي ــك تط ــاء وكذل ــؤون القض ش

ــام(. ــه الس ــي )علي ــام ع ــد االم ــى ي ع

****
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املصادر واملراجع

ــو الفتــح حممــد بــن امحــد  االبشــيهي، هبــاء الديــن اب
بــن منصور)ت854هـــ(.

ــتطرف،ط3، دار . 1 ــن مس ــتطرف يف كل ف  املس
صادر،)بــروت-2007(،

اورنك، أبو املظفر حمي الدين حممد.

 الفتــاوى اهلنديــة، ط2، املطبعــة األمريــة، . 2
ــرة -1310هـــ (. )القاه

التسري، حممد تقي.

املكتبــة . 3 منشــورات  املؤمنــن،  أمــر  قضــاء 
)1966- احليدرية،)النجــف 

ابــن أيب احلديد،عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل حممــود 
)تـــ655ه(.
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رشح هنــج الباغة،حتقيــق: حممــد أبــو الفضل . 4
إبراهيــم، دار أحيــاء الكتــب العربية،)القاهــرة - 

.)1964

حسن، حسن ابراهيم.

جلنــة . 5 اإلســامية،ط2،مطبعة  النظــم 
النهضــة  والنرش،مكتبــة  والرمجــة  التأليــف 

)1959  - املرية،)القاهــرة 

ابن خلدون، عبد الرمحن )ت: 808 هـ  (.

ــرة ـ . 6 ــد، القاه ــى حمم ــة مصطف ــة، مطبع املقدم
د.ت

السبكي، حممد حمي الدين وحممد عبد اللطيف.

مطبعــة . 7 اللغــة،  صحــاح  مــن  املختــار   
-1934م(. )القاهــرة  االســتقامة، 

الرسخــي، شــمس الديــن أبــو بكــر حممــد بن ســهل 
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)ت 490هـ (.

 املبسوط، مطبعة السعادة،)مر - د.ت(. 8

ابن الشحنة، إبراهيم بن أيب اليمن.

 لســان احلــكام يف معرفــة األحــكام، هبامــش . 9
معــن احلــكام للطرابلــي)د.م-د.ت(.

ابن عابدين، حممد أمن عمر )ت: 1252هـ(.

ــار رشح . 10 ــدر املخت ــى ال ــار ع ــية رد املحت حاش
ــطنبول، د.ت(. ــار، )اس ــر األبص تنوي

ــامي  ــد الش ــن أمح ــي ب ــن ع ــن ب ــن الدي ــي، زي العام
)تـ911هـــ(.

 كنز العال،)النجف االرشف، د.ت(. 11

القريش، باقر رشيف.

نظــام احلكــم واإلدارة يف اإلســام، )النجــف . 12
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- 1966م (،

ابن قيم اجلوزيه، شمس الدين حممد )ت751هـ(.

الرشعيــة، . 13 السياســة  يف  احلكميــة  الطــرق 
.)1989- )دمشــق  البيــان،  دار  مكتبــة 

الكلينــي، أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بن إســحاق 
)ت 358هـ(.

الكايف يف االصول، ط3، )بروت، 1968م(. 14

الكندي، ابو عمر حممد بن يوسف )ت350هـ(.

املثنــى . 15 مكتبــة  والقضــاة،  الــوالة 
. )1 9 0 8 - د ا بغــد (

املاوردي.ابــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حبيــب 
البـــري )تـ450هـــ(.

األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة، دار . 16
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الكتــب العلمية، )بــروت-1978(

النوري، مرزا حسن.

آل . 17 مؤسســة  الشــيعة،  وســائل  مســتدرك 
1320هـــ( الراث،)قــم-  ألحيــاء  البيــت 

وكيع،حممد بن خلف بن حيان )ت306ه(.

)بــروت، . 18 الكتــب،  القضاة،عــامل  أخبــار 
د.ت(.

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم )ت182 هـ (.

كتــاب اخلــراج، ط2، املطبعة الســلفية،)د.م- . 19
1352هـ (.

           



45

 )( ملالك األشرت  )( يف عهد اإلمام علي

احملتويات
مقدمة املؤسسة........................................... 5

املحــور األول: حمــور اســتقال القضــاء وآليــات اختيــار القضــاة 
يف ضوء العهد........................................... 9
9 ................................................. امللخص

املقدمة.................................................. 11
12 ............................ أوالً: القضاء لغة واصطاحًا
13 ................................. القضاء يف االصطاح: 

املحــور الثــاين: التنظيــم القضائــي واإلداري يف عهــد االمــام 
1 5 .... عي )عليه السام(..................................
التنظيم املوضوعي للقضاء .............................. 27
30 ......................... قضاة االمام عي )عليه السام( 
33 ............... ناذج من اقضية االمام عي )عليه السام(
38 .................................................. اخلامتة


