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١

المقدمة
الحمد  رب العالمين الذي ال ينقطع الحمد بثنائه وافضل الصالة وأتم التسليم على
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين واله الطيبين الطاھرين سادات المسلمين وشفعاء
يوم الدين .وبعد
وأنا أستقرأ في كتب التاريخ لم أجد أنسان أستجمع السمات والكماالت للصفات
البشرية فوجتھا في شخص االمام علي )عليه السالم ( فكيف ذ ا فقد أعلن رسول ﷲ
)صلى ﷲ عليه واله وسلم ( تلك الصفات قائالً):من اراد ان يحيا حياتي ،ويموت
مماتي ،ويسكن جنة عدن غرسھا ربي التي وعدني ربي  ،فليوال عليا ً من بعدي فانه
) (١
لن يخرجكم من ھدى ولن يدﺧلكم في ﺿاللة ( .
وﻴﻘول اﻝﻤﺴﺘﺸرق اﻻﻨﻜﻠﻴزي ﻜرﺒﻨﻜو اﺴﺘﺎذ اﻻداب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻬﻨدﻴﺔﻓﻲ
أﻤﺴﻴﺔ ادﺒﻴﺔ ﻓﺴﺄﻝﻪ ﻋن اﻋﺠﺎز اﻝﻘران ﻓﺄﺠﺎﺒﻬم ):ان ﻝﻠﻘران أﺨﺎً ﺼﻐﻴ اًر ﻴﺴﻤﻰ ﻨﻬﺞ
اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻬل ﻓﻲ إﻤﻜﺎن اﺤد ان ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﺜل ﻫذا اﻻخ اﻝﺼﻐﻴر؟ﺤﺘﻰ ﻴﺴوغ ﻝﻨﺎ اﻝﺒﺤث
ﻋن اﻻخ اﻝﻜﺒﻴر (...

) (٢

وﻴردف ذﻝك ﻗول ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن اﻝﺨﻴﺎط ):ﻻن ﻓﺎﺨر اﻝﻴوﻨﺎن ﺒدﻴﻤﺴﺘﻴﻨوس واﻝروﻤﺎن
ﺒﺸﻴﺸرون واﻻﻓرﻨﺴﻴون ﺒﻔوﻝﺘﻴر واﻻﻴطﺎﻝﻴون ﺒداﻨﻲ ﻓﻨﺤن ﻨﺸﻤﺦ ﺒﺎﻻﻤﺎم اﻝﻌظﻴم واﻝﻌرﺒﻲ
اﻝﺼﻤﻴم أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻲ  ....رب اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ واﻝﺒﻼﻏﺔ ،واﻋﻠم اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﺒﻼ اﺴﺘﺜﻨﺎء
وأﻓﺼﺤﻬم ﺒﻸ ﻤراء واﺸرﻓﻬم ﺤﺴﺒﺎً واﻗرﺒﻬم ﻤن اﻝﻨﺒﻲ)ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻝﻪ وﺴﻠم( ﻨﺴﺒﺎً
) (٣

وأدراﻫم ﺒﺎﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﺎن ( .

وﻋﻠﻴﻪ أمتلك االمام علي )عليه السالم( مؤھالت دينية و فكرية استقاھا عن الرسول
االعظم )صلى ﷲ عليه واله وسلم(  ،بحكم قربه من الرسول )صلى ﷲ عليه واله
وسلم( فقد كان أكثر الصحابة استيعابا ً للرؤية القرانية ولرؤية الرسول ))صلى ﷲ
عليه واله وسلم( وھذا االتجاه أمر طبيعي تحتمه الظروف لصلته الوثيقة بمصدري
االسالم )القران الكريم والسنة النبوية الشريفة( فضالً عن امتالكه ملكة عقلية ذھنية
)(١

اﻻﺼ ــﻔﻬﺎﻨﻲ ،اﺒـ ــو ﻨﻌـ ــﻴم اﺤﻤـ ــد ﺒـ ــن ﻋﺒـ ــد اﷲ )ت٤٣٠ه ١٠٢٩ /م( ،ﺤﻠﻴـ ــﺔ اﻻوﻝﻴـ ــﺎء وطﺒﻘـ ــﺎت
اﻻﺼﻔﻴﺎء،ﻤطﺒﻌﺔ ﺒرﻴل ،ﻝﻴدن  ،د.ت ،ج ،١ص.٨٦

)(٢

اﻝﺸﻬرﺴﺘﺎﻨﻲ،اﻝﺴﻴد ﻫﺒﺔ اﻝدﻴن اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ،اﻝﻤﻌﺠزة اﻝﺨﺎﻝدة ،اﻝﺠوادﻴن اﻝﻌﺎﻤﺔ ،اﻝﻜﺎظﻤﻴﺔ ، ،ص٢٩
ـ ـ.٣٠

)(٣

اﻝﺴﺒﻴﺘﻲ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﷲ ،ﺘﺤت رأﻴﺔ اﻝﺤق ،طﻬران ، ١٩٤٥،ص. ٤٥

٢

عالية أھلته الن يجتھد بأحكام عقلية واشار الى ذلك شخص الرسول ))صلى ﷲ عليه
واله وسلم( وسائر الصحابة )رﺿوان ﷲ عليه واله وسلم(الى براعته في تولي
القضاء واصدار احكام متناھية فقد روي عن الرسول ))صلى ﷲ عليه واله وسلم (
اشارته الى ذلك قائالً ):أقضى أمتي علي ( .
وكان االمام )عليه السالم( المستشار الرئيس للقضايا والمسائل كافة التي طرأت في
فترة حكم الخلفاء الثالثة الذين سبقوه  ،وھذا ما يدلل على مدى أھتمامه بعملية التنظيم
القضائي الذي يشكل في فحواه تنظيم الشؤون االجتماعية للرعية ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻرﻀﻴﺔ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝذي ﻴﺴودﻩ اﻝﻌدل واﻝﻤﺴﺎواة وﺘﺘﻐﻠب ﻓﻴﻪ ﻗوة اﻝﻤﻨطق
ﻋﻠﻰ ﻤﻨطق اﻝﻘوة.
وعليه جاءت دراستنا لتسليط الضوء على فكر االمام علي )عليه السالم( القضائي
وأثره في التنظيم االجتماعي وتضمنت الدراسة مبحثين تسبقھا مقدمة وتعقبھا ﺧاتمة
جاء المبحث االول ليوﺿح القواعد االساسية للتنظيم القضائي في حين ﺧصص
المبحث الثاني لدراسة الممارسة القضائية التنظيمة وأثرھا على واقع المجتمع ، .
وﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﻀﻤﻨت اﻫم ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت اﻝﻴﻪ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ
وﺧتاما نسأل ﷲ ان يوفقنا في البحث عن معلم من معالم األمام الفذ االمام
علي )عليه السالم (.

٣

@ @ Þëþa@szj¾a
@ @
@ @
)@áÄÇþa@Þì‹Ûa@‡èÇ@À@õb›ÔÛa@Züëcصلى  عليه واله وسلم(
@ @
يعد القضاء من الوظائف المھمة والحساسة في الدولة العربية االسالمية ،ألھميته في
تحقيق العدالة والمساواة .
وتولى الرسول الكريم محمد)صلى  عليه واله وسلم( القضاء بنفسه الشريفة في
فصل الخصومات وحل النزاعات والنظر في الدعاوى على اساس من التشريع
القرأني ،فضالًعن اسناده مھمة القضاء الى بعض الصحابة من بينھم االمام علي
)عليه السالم( لسعة علمه بأحكام الشرع االسالمي .(١) (......
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو ﻨﺠد ان اﻝﻨﺒﻲ ) صلى  عليه واله وسلم(

اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻻول

ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴن وﻴﺤﻜم ﺒﻤﺎ اﻨزل اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝوﺤﻲ .
ووﻗف من القضاء موقف الشارح الموﺿح للقرآن الكريم  ،المطبق للفكر
اإلسالمي في ھذا المجال المھم  ،والذي يتابع مواقف الرسول في مجال تربيته
للقضاة يجد ان ھذه المواقف شملت القضاء من جميع جوانبه ومراحله  .ولعل أول
موقف نالحظه أتخاذه من المسجد مكانا للقضاء  ،الذي يحمل معنى قدسية القضاء ،
فما دام القضاء يعقد في بيت ﷲ فان قدسيته تصبح واﺿحة  ،وإذا كان القضاء قد عقد
بعد ذلك في أمكنة اﺧرى  ،واتخذت له قاعات ﺧاصة فقد انسحبت القدسية الى كل
مكان يقام فيه).(٢
وبحكم قرب اإلمام علي )عليه السالم ( من رسول ﷲ )صلى ﷲ عليه وآله
وسلم( فقد كان أكثر الصحابة استيعابا للرؤية القرانية ولرؤية الرسول )عليه الصالة
والسالم( لمسألة )القضاء(  ،وبالتالي كان االبرز فيھم في ھذا المجال لكونه أحاط
بالرؤى السابقة  ،فضال عن امتالكه ملكة عقلية وذھنية عالية أھلته الن يجتھد بأحكام
شرعية ــ متوازنة كلما كانت القضية جديدة وال سابق لھا ) .(٣وأشار الرسول )صلى
)(١

د .ﺠﻌﻔــر  ،ﻨــوري ،ﻋﻠــﻲ وﻤﻨــﺎوﺌوﻩ  ،دار اﻝﻤﻌﻠــم ،اﻝﻘــﺎﻫرة  ، ١٩٧٦،ص  ٩؛ اﻝﻘرﺸ ـﻲ  ،ﺒــﺎﻗر
ﺸرﻴف ،ﻗﻀﺎء اﻻﻤﺎم )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ( ﻤن ذﺨﺎﺌر اﻝﻔﻜر اﻻﺴﻼﻤﻲ ) ،د.ت( ،ص.٢٣

)(٢

د.ﺸــﺒﻠﻲ ،اﺤﻤ ــد  ،ﻤوﺴ ــوﻋﺔ اﻝﺘ ــﺎرﻴﺦ اﻻﺴ ــﻼﻤﻲ ،ﻤﻜﺘﺒ ــﺔ اﻝﻨﻬﻀ ــﺔ اﻝﻤﺼـ ـرﻴﺔ ،ﻤﺼ ــر، ١٩٩٦،
ص. ٣٨٦- ٣٨٤

)(٣

ﻴﻨظــر  :ﺠﻌﻔــر  ،ﻤﺤﻤــد ﺒــﺎﻗر  ،ﻗﻀــﺎء أﻤﻴــر اﻝﻤــؤﻤﻨﻴن )ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺴــﻼم (  ،ﻤطﺒﻌ ـﺔ اﻵداب ،
اﻝﻨﺠـف اﻻﺸــرف ١٩٧٠ ،؛ اﻝﻤﻴﻼﻨــﻲ ،اﻝﺴــﻴد ﻋﻠــﻲ اﻝﺤﺴـﻴﻨﻲ ،اﻝــدﻝﻴل اﻝﻌﻘﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ إﻤﺎﻤــﺔ ﻋﻠــﻲ
)ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ( ،ﻤرﻜز اﻻﺒﺤﺎث اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ ،ط ١٢٤١، ١ه،ص ١٣وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.

٤

ﷲ عليه وآله وسلم( وسائر الصحابة )رﺿوان ﷲ عليھم ( الى براعة ودقة اإلمام
)عليه السالم( في تولي القضاء واصدار احكام متناھية في الدقة وفي احتواء مسائل
معقدة وجديدة ال سابق لھا في المجال القضائي .
وﻴذﻜر ان اﻝرﺴول )صلى ﷲ عليه وآله وسلم( أسند اليه قضاء اليمن فقال )عليه
السالم( ) :بعثني رسول ﷲ )صلى ﷲ عليه وآله وسلم( الى اليمن ،فقلت يا رسول ﷲ
أنك بعثتني ،أنا حديث السن وال علم لي بالقضاء ،
قال :انطلق فان ﷲ سيھدي قلبك ،ويثبت لسانك  ،قال :ﻓﻤﺎ ﺸﻜﻜت ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺒﻴن
) (١

اﺜﻨﻴن (

.

ﻓﺘدﺒر اﻻﻤﺎم )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ( ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺤﺴن وﺠﻪ ،وﻗﻀﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺎدرة
وﻜﺜﻴرة ﻓﺠﺄت أﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻘران اﻝﻜرﻴم واﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﻐراء.
ﻼ ):ﻜﻨت ﻋﻨد اﻝﻨﺒﻲ
واوﻀﺢ ذﻝك ﺠﻠﻴًﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ذﻜر زﻴد ﺒن أرﻗم )ت  ٦٨ه /م( ﻗﺎﺌ ً
)صلى  عليه واله وسلم( اذ أتاه كتاب من علي باليمن ،فذكر أن ثالثة نفر
يختصمون في غالم ،وذكر جزءا ً من القضية وقال :فضحك الرسول )صلى 
عليه واله وسلم( حتى بانت نواجذه ثم قال  :ال أعلم فيھا اال ما قضي علي( )،(٢
وﻗوﻝﻪ اﻴﻀﺎً )أﻗﻀﺎﻜم ﻋﻠﻲ(

) (٣

ﺤﺘﻰ ﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ )صلى  عليه واله وسلم(  ):الحمد  Eالذي جعل فينا أھل
البيت من يقضي على سنن داود وسبيله في القضاء( ).(٤
وﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻀﺢ ان اﻝرﺴول )صلى  عليه واله وسلم( أرساء القواعد المتينة
الواضحة في تجليات رائعة يصون حقوق الناس ويضمن كرامتھم .

) (١

اﺒن ﺤﻨﺒل ،اﻻﻤﺎم اﺤﻤد )ت٢٤١ه ٨٥٥/م (،اﻝﻤﺴﻨد  )،ﺒﻴروت ،( ١٩٩٣،ج١

،ص. ١٠٥
)(٢

وﻜﻴﻊ ،اﺨﺒﺎر اﻝﻘﻀﺎة ،ج ،٢ص.٢٣٥

)(٣

اﺒــن ﺤﻨﺒــل ،اﻝﻤﺴــﻨد،ج ،ص ؛ اﺒــن ﻤﺎﺠــﺔ ،اﺒــو ﻋﺒــد اﷲ ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻴزﻴــد)ت٢٧٥ه ٨٩٧/م(،
ﺴﻨن اﺒن ﻤﺎﺠﺔ  ،ﺘﺤﻘﻴق:ﻤﺤﻤد ﻓؤاد ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ ،ﻤطﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺒﺎﻨﻲ اﻝﺤﻠﺒﻲ)،ﻤﺼر١٩٥٢،
( ،ج  ،٣ص.٢٣٦

)(٤

اﻝﻤﻔﻴــد  ،اﺒ ــﻲ ﻋﺒ ــد اﷲ ﻤﺤﻤ ــد ﺒ ــن ﻤﺤﻤ ــد ﺒ ــن اﻝﻨﻌﻤ ــﺎن )ت ٤١٣ه،( ١٠٢٢/اﻻرﺸ ــﺎد ،ﺘﺤﻘﻴ ــق
:ﻤؤﺴﺴﺔ ال اﻝﺒﻴت ﻝﻼﺤﻴﺎء اﻝﺘراث  ،ص.١٠٥

٥
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@ïãcZ@ éÛ@ ÞbÔÏL‡¨a@ áîÔí@ æc@ †aŠdÏ@ ‹à©a@ l‹’@ ‡Ó@ ˜ƒ’@ ïia@ ¶a@ ÉÏŠ
@b@ µÜznß@ bèãìi‹“í@ âìÓ@ µi@ pd“ã@ ïãþ@ bèº‹zni@ ïÛ@ áÜÇc@ üë@ bèni‹’
@éîÜÇI@ âbßüa@ Þaûi@ éîÜÇ@ aëŠb’bÏ@ L@ bèîÏ@ áØzÜÛ@ ¶a@ ð‡nèí@ ë@éîÜÇ@ kÈ—ÏL
@µàÜ¾a@ åß@ µnÔq@ µÜuŠ@ aë‹ß@ áèibudÏ@ bèäÇ@ éÛdí@ åß@ éîÛa@ ÝŠdÏ@ LH@ âýÛa
@éîÜÇ@ým@‡ya@áèîÏ@Ýç@áèãa‡’bäí@Šb—ãüaë@åí‹ubè¾a@@÷Ûbª@óÜÇ@éi@æbÏìĐí
@éîÜÇ@áÓdÏ@áèäß@æýuŠ@ÙÛ‰i@‡è’@æbÏ@a@ÞìŠ@åÇ@ÙÛ‰i@ê‚c@ëa@áí‹znÛa@òíc
@‡è“í@@æaë@L‡¨a@éîÜÇ@áÓdÏ@áèäß@æýuŠ@ÙÛ‰i@‡yc@éîÜÇ@‡è“í@@æaë@L@‡¨a
@‡ya@éîÜÇ@‡è“í@áÜÏ@Õí‡—Ûa@‹Øi@ìia@ÝÈÐÏ@éÜîj@Ý‚ë@éjnnbÏ@ÙÛ‰i@‡yc@éîÜÇ
(١ )

@N@éibnncë@éÜîj@óÜƒÏ
@ @
@ @ ñc‹ßdi@áÜnyc@ÝuŠ@
@éua†ëc@ oƒÐnãaë@ %bj›Ë@ Âb“nbÏ@ Ùßdi@ oàÜnya@ ïãaZ@ ‹‚þ@ ÝuŠ@ ÞbÓ
@HâýÛa@ éîÜÇI@ âbßüa@ ¶a@ ê‹ßc@ ÉÏ‹ÏLlaì§a@ À@ znÏL@ ê‡äÇ@ éîÜÇ@ óØn’dÏL
@ÞbÓë@HNN@ÝÄÛa@Ýrß@áÜ¨a@æbÏL@éÜÃ@‡yëL÷à“Ûa@À@éàÓdÏ@éi@kçˆcIZ%ýöbÓ@éibubÏ
.(٢)@µàÜ¾a@ðˆûí@†ìÈí@ü@óny@éi‹›ä@Z

 ﻤﺴﻴر اﻝدﻴن اﺒﻲ ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠـﻲ ﺒـن،  ؛ اﺒن ﺸﻬر اﺸوب١٠٧ص،  اﻻرﺸﺎد، اﻝﻤﻔﻴد

(١)

 )ﺒﻴ ـ ــروت، دار اﻝﻤرﺘﻀـ ــﻰ، ( ﻤﻨﺎﻗـ ــب اَل اﺒ ـ ــﻲ طﺎﻝـ ــب،( م١١٩٢/  ه٥٥٨ﺸـ ــﻬر اﺸـ ــوب)ت
. ٢٣٦ ص،٢ ج،( ٢٠٠٧،
ﺴــﻠوﻨﻲ ﻝﻼﻤــﺎم ﻋﻠــﻲ ﺒــن اﺒــﻲ طﺎﻝ ـب )ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺴﻼم(ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﺨرﺴــﺎن، ﻋﻠــﻲ ﺤﺴــﻴن، اﻝﺸــﻔﺎﺌﻲ
.١٢ ص،  ﺒﻴروت، ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت

٦

(٢)

@ @ N@lbĐ©a@åi@‹àÇ@òÐîÜ©a@‡èÇ@Q
@åi@ ‹àÇ@ oèuaë@ Ûa@ ñ‡ÔÈ¾a@ Ýöb¾a@ åß@ †‡Ç@ µ‚Šû¾aë@ ñaë‹Ûa@ ÝÔã
@äÛa@ áÜÇ@ òäí‡ß@ lbi@ ¶a@ õbvÜÏ@ bèîÜÇ@ òibuüa@ À@ éÛ@ óäní@ áÜÏ@ lbĐ©a
@ @ Z@bç‹×ˆc@Ýöb¾a@áçc@åß@%bby@%biaìu@bèäÇ@éibudÏ@éîÜÇ@bèš‹ÈÏL
@ @
@ @ æìÈÄß@åi@òßa‡Ó@ò—Ó@
@‡¨a@éîÜÇ@áîÔí@æa@‹àÇ@†aŠdÏL‹à©a@l‹’@æìäÄß@åi@òßa‡Ó@æa@æì‚Šû¾a@ôëŠ
@óÜÇ@÷îÛIZ@ÞìÔí@¶bÈm@a@æa_@@Z@‹àÇ@ÞbÔÏL@‡¨a@ïÜÇ@k°@üZ@òßa‡Ó@éÛ@ÞbÔÏL
@aìÜàÇë@ aìäßcë@ aìÔma@ bß@ aˆa@ aìàÈ@ bß@ À@ bäu@ pb¨b—Ûa@ aìÜàÇë@ aìäßc@ åí‰Ûa
@éîÜÇIµäßû¾a@ ßc@ âbßüa@ ÙÛˆ@ ÍÜiëL@ ‡¨a@ éäÇ@ ‹àÇ@ cŠ‡Ï@ (١)@ Hpb¨b—Ûa
@ @ ZéÛ@ÞbÓëLòßa‡Ó@åÇ@‡¨a@êcŠ†@‹àÇ@óÜÇ‹ØãdÏLHâýÛa
@ @ HNN@‹à©a@l‹’@À@òßa‡Ó@óÜÇ@‡¨a@òßbÓa@o×‹m@I
@òÛd¾a@À@áØ¨a@éÛ@âbßþa@|šëcë@òß‡Ôn¾a@òíüa@ïÜÇ@ým@éãa@‹àÇ@éibudÏ
@ @ Z@%ýöbÓ
@æa@a@â‹y@bß@lbØmŠa@À@éÜîj@ÙÜ@åß@üë@Lòíüa@Ýçc@åß@òßa‡Ó@÷îÛ@I
@b¿@ éjnncë@ òßa‡Ó@ ††ŠdÏLbßa‹y@ æìÜzní@ ü@ pb¨b—Ûa@ aìÜàÇë@ aìäßc@ åí‰Ûa
@ @ HòÜ¾a@åÇ@x‹‚@‡ÔÏ@éÜnÓdÏ@kní@@æaëL‡¨a@éîÜÇ@áÓdÏ@lbm@ædÏZÞbÓ
@òßa‡Ó@ ÑÜ‚@ sÈjÏ@ HâýÛa@ éîÜÇI@ âbßüa@ âý×@ À@ laì—Ûa@ ‹àÇ@ Ò‹Çë
@Šb“ndÏ@ ‡¨a@ éîÜÇ@ áîÔí@ Ñî×@ Š‡í@ ëL@ ÝnÔÛa@ éäÇ@ ‹àÇ@ cŠ†@ òiìnÛa@ ‹èÃdÏ
@ @ .(٢)"Nµãb@‹àÇ@ê‡zÏLæìãb@ê‰‚@ZéÛ@ÞbÔÏ@HâýÛa@éîÜÇIâbßüa
. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أﻤرأﺘﺎن ﺘﻨﺎزﻋﺘﺎن ﻓﻲ طﻔل
 وﻗد رﻓﻌﻨﺎ أﻤرﻫﺎ اﻝﻰ ﻋﻤر،ﺘﻨﺎزﻋت أﻤرأﺘﺎن ﻓﻲ طﻔل أدﻋﺘﻪ ﻜل واﺤدة اﻨﻪ اﺒﻨﻬﺎ
واوﻜل اﻻﻤر اﻝﻰ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻓﺄﺴﺘدﻋﻲ اﻝﻤرأﺘﻴن، ﺒن اﻝﺨطﺎب ﻓﺘﺤﻴر ﻓﻲ اﻝﺠواب
أﺘوﻨﻲ ﺒﻤﻨﺸﺎر:( ﻓﻘﺎل )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، ﻓﻠم ﺘﺴﺘﺠﻴﺎ ﻝﻪ، ووﻋظﻬﻤﺎ وذﻜرﻫﺎ ﺒﻌﻘﺎب اﷲ
: ﻓﻘﺎﻝت اﻝﻤرأﺘﺎن،
.٩٣ اﻴﺔ، ﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة

(١)

.٢٠٨ ص، ٢ج،  ﻤﻨﺎﻗب َال اﺒﻲ طﺎﻝب، اﺒن ﺸﻬر اﺸوب

(٢)

٧

)ﻤﺎ ﺘﺼﻨﻊ ﺒﻪ(..
ﻓﻘﺎل )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم( :أﻗدﻩ ﻨﺼﻔﻴن ﻝﻜل واﺤدة ﻨﺼﻔﻪ .وﺴﻜت اﺤدﻫﻤﺎ وأﻨﺒرت
اﻻﺨرى ﺒﻔزع ﻓﻘﺎﻝت:
)اﷲ ،اﷲ ﻴﺎ اﺒﺎ اﻝﺤﺴن ،ان ﻜﺎن ﻻﺒد ﻤن ذﻝك  ،ﻓﻘد ﺴﻤﺤت ﺒﻪ ﻝﻬﺎ (ورﻓﻊ اﻻﻤﺎم
ﺼوﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼً ):اﷲ اﻜﺒر ﻫذا اﺒﻨك دوﻨﻬﺎ ،وﻝو ﻜﺎن اﺒﻨﻬﺎ ﻝرﻗت ﻋﻠﻴﻪ واﺸﻔﻘت( واﻋﺘرﻓت
) (١

اﻻﺨرى ان اﻝﺤق ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ وان اﻝوﻝد ﻝﻬﺎ دوﻨﻬﺎ.

ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌرض اﻋﻼﻩ ﻨﺘﻠﻤس اﺘﺒﺎع اﻻﻤﺎم )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ( اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌﻘﻠﻲ اﻝﻨﺎﺒﻊ
ﻤن اﻝﻌﻘﻴدة اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻐراء ،ﻤﻤﺎ ﺤدا اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﺎﻋﺘراﻓﻪ ﺒﻤواﻫﺒﻪ وﻋﺒﻘرﻴﺘﻪ ﺒﻬذﻩ
اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝراﺌﻌﺔ :
) ﻻ أﺒﻘﺎﻨﻲ اﷲ ﻝﻤﻌﻀﻠﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ اﺒو اﻝﺤﺴن ( وذﻜر اﺨر )أﻋوذ ﺒﺎﷲ ﻤن
ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ أﺒو اﻝﺤﺴن ( وﻗوﻝﻪ )ﻝوﻻ ﻋﻠﻲ ﻝﻬﻠك ﻋﻤر( واﻴﻀًﺎ) ﻋﺠزت
اﻝﻨﺴﺎء أن ﺘﻠد ﻤﺜل ﻋﻠﻲ ﺒن اﺒﻲ طﺎﻝب(.

) (٢

@ @ N@æbÐÇ@åi@æbàrÇ@òÐîÜ©a@‡èÇ@S
@@ @ ‹è’a@òn@‡Èi@p‡Ûë@Ûa@ñc‹¾a
@ÞbÔÏL@æbÐÇ@åi@æbàrÇ@òÐîÜ©a@¶a@bèuëŒ@kç‰Ï@L‹è’a@ònÛ%a‡Ûë@ñc‹ßc@p‡Ûë
@ Z ÞbÔÏ@HâýÛa@éîÜÇI@âbßüa@Ý‚‡Ï@ @bèîÜÇ@áu‹Ûa@üa@b@÷îÛZ@ÞbÔÏ_@Éä—m@bßZ@éÛ
صا ُل ُه َث َالثُونَ َش ْھرًا( ) (٣وﻗوﻝﻪ اﻴﻀﺎً) َوا ْل َوا ِلد ُ
َات
َ I¶bÈmë@ ÚŠbjm@ aو َح ْم ُل ُه َو ِف َ
) (٤

ﺿعْنَ أ َ ْوالَ َد ُھ ﱠن َح ْو َل ْي ِن كَا ِم َل ْي ِن( .
يُرْ ِ

ﻓﺄﻝرﻀﺎﻋﺔ ارﺒﻌﺔ وﻋﺸرﻴن ﺸﻬ ار واﻝﺤﻤل ﺴﺘﺔ

أﺸﻬر ،ﻓﺄﻋﺘذر ﻋﺜﻤﺎن وﻗﺎل :واﷲ ﻤﺎ ﻓطﻨت ﻝﻬذا ،وأﻤر ﺒﻬﺎ ان ﺘرد ،ﻓﺴﺎرﻋوا اﻝﻴﻬﺎ
ووﺠدﺘﻬﺎ ﻗد رﺠﻤت ،وﻗد ﻗﺎﻝت ﻷﺨﺘﻬﺎ :ﻴﺎ أﺨﻴﻪ ﻻ ﺘﺤزﻨﻲ ﻓواﷲ ﻤﺎ ﻜﺸف ﻓرﺠﻲ
أﺤد ﻗط ﻏﻴرﻩ ،وﻋﻠق اﻝﻤﺤﻘق اﻷﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎدﺜﺔ ﺒﻘوﻝﻪ  :أن ﺘﻌﺠب ﻓﻌﺠب
)(١
)(٢

اﻝﺤر اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ  ،وﺴﺎﺌل اﻝﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﺸرﻴﻌﺔ ) ،ﺒﻴروت ،د.ت( ،ج ، ١ص. ٢١٢
اﻻرﺒﻠﻲ ،اﺒﻲ اﻝﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن اﺒﻲ اﻝﻔﺘﺢ )ت ٦٩٢ه ١٢٩٢ /م( ،ﻜﺸف اﻝﻐﻤﺔ ﻓﻲ
ﻤﻌرﻓﺔ اﻻﺌﻤﺔ ،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻋﻠﻲ اﻝﻔﺎﻀﻠﻲ ،ج ، ٢ص .٤٥٣

)(٣

ﺴورة اﻻﺤﻘﺎف ،اﻴﺔ . ١٥

)(٤

ﺴورة اﻝﺒﻘرة ،اﻴﺔ .٣٣

٨

أن اﻤﺎم اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻻ ﻴﻔطن ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﷲ اﻝﻌزﻴز ﻤﻤﺎ ﺘﻜﺜر ﺤﺎﺠﺘﻪ اﻝﻴﻪ ﻓﻲ
ﺸﺘﻰ اﻻﺤوال ،ﺜم ﻴﻜون ﻤن ﺠراء ﻫذا اﻝﺠﻬل أن ﺘؤذي ﺒرﻴﺌﺔ ﻤؤﻤﻨﺔ ،وﺘﺘﻬم
ﺒﺎﻝﻔﺎﺤﺸﺔ ،وﻴﻬﺘك ﻨﺎﻤوﺴﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻸ وﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﺸﻬﺎد .

) (١

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺘزوﻴﺞ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﺼﻔﻴﺔ
وﻜﺎﻨﺎ ﻤن اﻝﺴﺒﻲ وزﻨت ﻓوﻝدت ﻏﻼﻤًﺎﻓﺎدﻋﻰ اﻝزاﻨﻲ وﻴﺤﻴﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻨﻪ اﺒﻨﻪ،
ورﻓﻌﻬﺎ أﻤرﻫﻤﺎ اﻝﻰ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻓﻠم ﻴﻌﻠم اﻝﺤﻜم ورﻓﻊ أﻤرﻫﻤﺎ اﻝﻰ اﻷﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﺴﻼم ( ﻓﻘﺎل:أﻗﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﻀﺎء رﺴول اﷲ اﻝوﻝد ﻝﻠﻔراش وﻝﻠﻌﺎﻫر اﻝﺤﺠر وﺠﻠد
ﻜل واﺤد ﺨﻤﺴﻴن ).(٢
ﻓﻜﺎن اﻝﻌطﺎء ﻝﻸﻤﺎم )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم( ﻝﻠﺠﺎﻨﺒﻴن اﻝﻨظري واﻻﺠراﺌﻲ ﺘﻤﺨض ﻋن اﻝﺨﺒ ةر
اﻝواﺴﻌﺔ اﻝﺘﻲ اﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻓﺄﺼﺒﺤت ﻓﺘواﻫﻪ ﺴواﺒق ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﺼدارﻫﺎ ﻻ ﻴﺘﻌداﻫﺎ
ﻓﻘﻴﻪ او ﻤﺠﺘﻬد .
@ @ NHâýÛa@éîÜÇI@âbßüa@‡èÇ@À@õb›ÔÛa@T
@òqýrÛa@õbÐÜ©a@åßŒ@À@p@c‹@Ûa@Ýöb¾aë@bíb›ÔÜÛ@Þëüa@Šb“n¾a@âbßüa@‡Ç
@ @ N@êìÔj@åí‰Ûa
@åÇ@%ý›Ï@éÐäi@õb›ÔÛa@‘Šbº@H@âýÛa@éîÜÇI@âbßüa@|j–c@éîÛa@òÏý©a@oÛc@b¾ë
@ õb›ÔÛa@ ïÛìnÛ@ òîbþa@ pýçû¾a@ áèîÏ@ ô‹í@ åí‰Ûa@ †a‹Ïüa@ VÈi@ Šbîn‚c
@ámcë@ bç†Šëc@Ûa@ Âë‹“Ûaë@ ÁĐ©a@ Ý›Ði@ ê‡èÇ@ À@ õb›ÔÛa@ ‹ßc@ ÉmaëL
@â‹×üa@ Þì‹Ûa@ kîiŠ@ ìèÏ@ ü@ Ñî×ë@ ‡Ë‹Ûa@ ”îÈÛaë@ ††ìÛa@ †aìë@ Þ‡ÈÛa
@bäi@ Š‡uüa@ æb×@ éöb›Ó@ åÇ@ sí‡¨a@ †‡–@ ÀëL@ HáÜë@ éÛaë@ éîÜÇ@ a@ óÜ–I
@Ç@ bëbämc@éÏì@ Ûaë@ L@ bç‹Ïìm@ kuaìÛa@ pbàÛaë@ ˜öb—©a@ áça@ òÏ‹Èß
Z@òîmüa@Šëba
@ @ HâýÛa@éîÜÇI@âbßüa@‹ØÏ@À@ïšbÔÛa@pbÐ–@Q
)(١
)(٢

اﻝﺸﻔﺎﺌﻲ ،ﺴﻠوﻨﻲ ﻝﻼﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺒن اﺒﻲ طﺎﻝب  ،ص.٣٦
اﺤﻤد،اﻝﻤﺴـﻨد،ج ، ١ص ١٠٤؛ اﺒــن اﻝﺠــوزي اﺒــو اﻝﻔــرج ﻋﺒـد اﻝــرﺤﻤن ﺒــن ﻋﻠــﻲ ﺒــن ﻤﺤﻤــد )ت
 ٥٩٧ه  ١٢٠١/م(،اﻝﻤﻨﺘظم ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻠوك واﻷﻤم  ،ﺤﻴـدر اﺒـﺎد )،اﻝـدﻜن ، ( ١٩٣٨،ج٣
 ،ص.٢٥٨

٩

@òíìÔnÛ@ ò–b‚@ òîàçcHâýÛa@ éîÜÇIâbßüa@ ¶ëc@ énîàçcë@ õb›ÔÛa@ òäèß@ ìàÛ
@pbÐ—Ûaë@ ˜öb—©a@ åß@ òÇìàv·@ êîànÛL@ Éànaë@ òÛë‡Ûa@ ÞbàÇ@ µi@ éãbØß
@ @ Z@ïÛbnÛa@ÝØ“Ûa@óÜÇ@bèÇbjma@k°@Ûa
@ @
 @cأن ال يكون القاﺿي طماعا ويسعى للتكسب المادي وجلب المغانم
والمنافع فلھذا يقول )عليه السالم( ))وال تشرف نفسه على طمع(().(١
واإلشراف على الشيء أي االطالع عليه من فوق  ،فالطمع من أوھن
األمور من نظر إليه وھو في أعلى منزلة النزاھة لحقته وصمة النقيصة فما
ظنك بمن ھبط إليه وتناوله) .(٢وھذا األمر يقترب من مسألة تسيس
الشخص بأعطائه الرشوة و تقديم الھدايا الخ من األمور المادية التي يبتغي
من ورائھا أستمالة القاﺿي لھم لكي يحكم لما فيه صالحھم .
ب ـــ يشترط االمام)عليه السالم( أن ال يولي للحكم القضائي من ال يجيد
التعامل مع المواقف القضائية الدقيقة  ،فيوصيه بتوليه )) :من ال تضيق به
االمور(().(٣
جـ ــ يركز اإلمام )عليه السالم( على أھمية عدم اإلصرار على الخطأ أيا
كانت صيغته أو طبيعته الذي يصدر من قبل القاﺿي  ،فلھذا يوصي اإلمام
)عليه السالم( أن ))ال يحصر من الفيء الى الحق اذا عرفه(() .(٤وال
يحصر من الفيء ھو المعنى األول بعينه  ،والفيء  :الرجوع إلى الحق  ،اال
ان ھھنا زيادة  ،وال يحصر  ،أي ال يعيا في المنطق  ،الن من الناس
من اذا زل حصر عن ان يرجع واصابه كالفھاھة والعي ﺧجال).(٥
ويرى الباحث توفيق الفكيكي أن ھذه الخصائص والسمات الواجب على القاﺿي
االتصاف بھا ھي مقاربة بشكل كبير ألصول المحاكمات الحقوقية
المعاصرة  ،والتي تحتم على القاﺿي مراعاتھا وااللتزام بھا في إدارة
) (٦
المحاكمة .
جـ ـــ يرشد اإلمام )عليه السالم( القاﺿي الى التعمق في القضية المطروحة
أمامه والتأمل فيھا بعناية ودقة شديدة قبل إصدار حكم معين  ،وبعبارة
أﺧرى ھي دعوة الى عدم التسرع بإطالق الحكم حالما يخطر بباله الحكم
)(١

ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ،ﻤﻨﺸورات ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ  ،ﺒﻐداد ، ١٩٨٤،ص. ٩٤

)(٢

اﺒن اﺒﻲ اﻝﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺘزﻝﻲ ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ،ﺒﻐداد  ، ٢٠٠٧،ص. ٤٢

)(٣

اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ج ، ٣ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق  ،ص. ٩٤

)(٤

م.ن ،ص.٩٤

)(٥

اﺒن اﺒﻲ ﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺘزﻝﻲ  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ص. ٤٣

)(٦

ﻴﻨظر :اﻝﻔﻜﻴﻜﻲ ،ﺘوﻓﻴق  ،اﻝراﻋﻲ واﻝرﻋﻴﺔ ،ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،ﺒﻐداد ،١٩٩٠ ،ص. ١١- ٩

١٠

القضائي للشكل المطروح  ،ولھذا يقول )عليه السالم( ))وال يكتفي بأدنى فھم دون
أقصاه(().(١
@ @
† @ @أن اإلمام ) عليه السالم ( نظر إلى أي قضية بوصفھا مسألة تقديم حجج
وبراھين أو أدلة من كال الطرفين ))المتھم والبريء(( أطراف القضية المطروحة
امام القاﺿي  ،فلھذا يلزم اإلمام )عليه السالم( القاﺿي بأﺧذ الحجج المطروحة
أمامه ومن الطرفين حتى يبني عليھا حكمه العادل  ،فلھذا يؤكد اإلمام ان يكون
القاﺿي آﺧذا ً بالحجج ))وأﺧذھم بالحجج(().(٢
ذــ يشترط أن من يتولى القضاء شخص ال تمحكه الخصوم ))تجعله ماحكا ،
محك الرجل  ،أي لج(() .(٣أي ان ال يتحول بحكم ھكذا ظروف الى عسر الخلق
لشدة المطاولة والمناقشة أثناء جلسة المحاكمة او اطالق الحكم بين القاﺿي من
جھة والمتخاصمين من جھة أﺧرى فلھذا يوصي اإلمام بتولية من ))ال تمحكه
الخصوم(().(٤
رــ و يدعو اإلمام )عليه السالم( الى من يتولى القضاء ال يؤثر فيه المديح
والثناء واإلطراء وال يؤثر فيه اإلغراء أي التحريض على مسألة ما او رك ٍن ما
يحيد بالقاﺿي عن جادة الصواب والعدل  ،فلھذا يدعو اإلمام )عليه السالم( إلى
أن يكون القاﺿي ))ممن ال يزدھيه إطراء وال يستميله إغراء(().(٥
٢ـــ ﺿوابط من يتولى مھمة القضاء.
في صدد الحديث عن قضاء االمام )عليه السالم( ھناك بعض الشروط المرتبطة
بمنصب القضاء الى حد ما ما تم ذكره في النقاط الواردة الذكر :ــ
أــ ويوصي اإلمام كذلك القاﺿي أن تكون إحدى صفاته ))وأصبرھم على تكشف
األمور(().(٦
ب ــ أن يكون القاﺿي بعيدا عن التبرم ))الضجر(( وھذه الخصلة من محاسن ما
شرطه )عليه السالم(  ،فأن القلق والضجر والتبرم قبيح  ،واقبح ما يكون من
)(١

اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ص. ٩٤

)(٢

م  ،ن ،ص. ٤٣

)(٣

اﺒن أﺒﻲ ﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺘزﻝﻲ  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،م ،٩ص. ٤٢

)(٤

اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ،ص. ٩٤

)(٥

م .ن ،ص. ٩٤

)(٦

م.ن ،ص . ٩٤

١١

القاﺿي) .(١اذ ان من الضروري أن يكون صدر القاﺿي رحبا بحيث يكون صاحب
صبر وإناة ويتحمل المتخاصمين في حضرته  ،وھذا ما أِشار إليه اإلمام )عليه
السالم( ))واقلھم تبرما بمراقبة الخصم(().(٢
جـ ــــ وتأسيسا على الخلصتين المذكورتين آنفا ً البد من أن يكون القاﺿي صارما
وقاطعا في التعامل مع الموقف مباشرة وحالما يترآى له الجانب الصحيح فيصدر
حكمه المتالئم مع حيثيات القضية طلبا للعدل االجتماعي  ،لذا يدعو اإلمام )عليه
السالم( إلى أن يتصف القضاة ويكونوا اصرمھم عند اتضاح الحكم).(٣
حـ ــ على القاﺿي ان يتمتع بالمبدئية والحزم من اجل اقامة دولة الحق والعدل
وأن ال تأﺧذه الرأفة والرحمة على من تثبت ادانتھم موﺿحا ذلك قوله )عليه
السالم( عند أقامته الحد على رجل فقال الرجل :قتلتني يا أمير المؤمنين ،فقال له
عليه السالم ( :الحق قتلتك  ،قال :فأرحمني ،قال:الذي أوجب عليك الحد أرحم بك
مني ( ).(٤
وھذه الخصائص أو السمات الواجب توافرھا في القاﺿي متصلة ومتداﺧلة فيما بينھا
لكونھا تحدد الصفات النفسية لشخصية القاﺿي  ،فضال عن إنھا تمثل بمجموعھا
تصرفات سلوكية متتابعة يجب على القاﺿي إتباعھا في أية قضية تطرح أمامه .
وھذا بدوره يسھل ويمھد عملية التنظيم القضائي ويدعمه في المجتمع.

@ @
@ @

)(١

اﺒن اﺒﻲ اﻝﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺘزﻝﻲ  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ص. ٤٣

)(٢

اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ،ص. ٩٤

)(٣

م.ن .

)(٤

اﺒن اﻻﺨوة  ،ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﺤﻤد اﻝﻘرﺸﻲ )ت  ٧٢٩ه ١٣٢٨ /م( ،ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻘراﺒﺔ ﻓﻲ
اﺤﻜﺎم اﻝﺤﺴﺒﺔ  ،ﺘﺤﻘﻴق :ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﺸﻌﺒﺎن)،ﻤﺼر ،( ١٩٧٦،ص. ١٤

١٢

@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@Šìa
اوﻻً :اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وأﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :ـ ـ ـ
بحكم قربه من )الرسول صلى ﷲ عليه وآله وسلم( وتأثير الرسول )صلى
ﷲ عليه وآله وسلم( في شخصه فتجلياته و سياسته التنظيمية وقيادته
للمجتمع التي بموجبھا أسس الرسول )صلى ﷲ عليه وآله وسلم( دولته
اإلسالمية وشكل بنيتھا التنظيمية .
وقد عبر اإلمام ) عليه السالم( على أثرذلك االقتداء قائالً:
)وقد علمتم موﺿعي من رسول ﷲ ) صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( بالقرابة
القريبة والمنزلة الخصيصة  ،وﺿعني في حجره وأنا ولد يضمني الى
صدره  ،ويكنفني الى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه  ،وكان يمضغ
الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول  ،وال ﺧطلة في فعل  ...وقد
كنت أتبعه إتباع الفصيل )ولد الناقة( اثر أمه  ،يرفع لي في كل يوم من
أﺧالقه علما ً ويأمرني باإلقتداء به( و ) .(١وكانت سياسته التنظيمية تعبر عن
البنية األساسية للمجتمع اإلسالمي آنذاك  ،ذلك المجتمع الذي أسھم في بنائه
وتوجيھه  ،والبنية األرﺿية للمجتمع اإلسالمي .
وقد وﺿع االمام )عليه السالم( أسس وأركان اساسية تحكم العالقة بين
الحاكم )الوالي( والقضاة نوﺿحھا على النحو االتي:ــ
 االساس األول  :الرقابة - :أكد اإلمام )عليه السالم( أھمية متابعة ومراقبة عمل القضاة ألجل كشف
مكامن الخلل أو القصور في تطبيق أحكام الشريعة االسالمية ذات االتصال المباشر
بحياة افراد المجتمع  ،وبھذا الصدد يوﺿح اإلمام )عليه السالم ( قائالً) :ثم أكثر
تعاھد قضائه( ) وابعث العيون من اھل الصدق والوفاء عليھم ( ) .(٢وتعاھد قضاء
)القاﺿي( أي تتبعه باالستكشاف والتعرف) .(٣وھذا التعاھد يشير بشكل عام لمسألة
)الرقابة( التي تمثل أحد اھم عناصر اإلدارة او أية عملية تنظيمية معينة.

)(١

اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدة  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ج ، ٢ص. ١٥٧

)(٢

اﻝﺸــﻴﺦ ﻤﺤﻤ ــد ﻋﺒــدﻩ  ،ﺸ ــرح ﻨﻬــﺞ اﻝﺒﻼﻏ ــﺔ  ،ج ، ٣ص ٩٤؛ اﻝﺼــﻼﺒﻲ  ،ﻋﻠ ــﻲ ﻤﺤﻤــد ،أﻨﻤ ــﻰ
اﻝﻤطﺎﻝـب ﻓـﻲ ﺴـﻴرة اﻤﻴــر اﻝﻤـؤﻤﻨﻴن ﻋﻠـﻲ ﺒـن اﺒــﻲ طﺎﻝـب )ع( ،دار اﺒـن ﻜﺜﻴـر) ،دﻤﺸــق٢٠٠٤،
(،ص. ٤٦٣

)(٣

م.ن .

١٣

فالرقابة مھمة في كل تنظيم اداري لقياس أداء المرؤوسين وتصحيحه للتأكد
من ان أھداف التنظيم اإلداري واأللتزام بقواعده القانونية الموﺿوعة لصالح ھذه
األھداف  ،ومن جھة أﺧرى فان الرقابة تعكس في الوقت نفسه شكال تنظيميا يسعى
للوصول الى كفاءته).(١
فرأى اإلمام )عليه السالم( أن مصلحة القضاء ورعاية العدل تقتضي على
ولي األمر ان يكثر مراقبة اعمال وتصرفات القضاة او الحكام من حين إلى آﺧر وان
كانوا يتميزوا بالصفات الحميدة وانھم من أفضل الرعية علما وأﺧالقا الن محاسبة
النفس وﺿبطھا والشعور بالمسؤولية متأصالً وعميقا في نفوس القضاة ﺧاصة).(٢
ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ Award - :
أوصى االمام )عليه السالم ( عامله بأھم ناحية من نواحي اصالح القضاء وترقيته ،
وذلك بترقية حال الحاكم )القاﺿي( وتأمين متطلبات العيش عن طريق فرض
العطاء الواسع الكافي لمعشيته وحفظ منزلته  ،وليمأل غلته ويتعفف به عن
الرشوات).(٣
وفي ﺿمن سياقات ھذا األمر طلب )عليه السالم( الى عامله قائال ) :وأفسح
له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته الى الناس( ).(٤
وألجل أن يسير النظام القضائي وفق سياق ويتم تنظيمه على أحسن وجه
البد أن يكون المستوى المعيشي للقاﺿي الئقا به وكافالً وسادا ً الحتياجاته كافة
وأسرته  ،وذلك الجل تحقيق توازن نفسي من ﺧالل إشباع ھذه االحتياجات  ،فضال
عن درء المخاطر السلوكية او االنحرافات األﺧالقية التي يمكن أن يقع فيھا مما يدفعه
الى قبض الرشاوى  ،مما ينتح عن ذلك حدوث فساد إداري ﺧطير في المؤسسات
الحكومية .
وتتجلى أھمية المكافآت في أنھا تمارس أثرا واﺿحا في السلوك التنظيمي .
ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء - :
لقد كانت السلطات الثالث  :التشريعية والتنفيذية والقضائية  ،موحدة وغير
منفصلة في زمن علي  .فأذا به يخطو ﺧطوة مبدئية الى فصل السلطة القضائية عن

)(١

ﻫﺎروﻝد ﻜوﻨﺘز وﺴﻴرﻴل أو دوﻴل  ،ﻤﺒﺎدئ اﻹدارة  ،ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠوظﺎﺌف واﻝﻤﻬﻤﺎت اﻻدارﻴـﺔ  ،ﺘرﺠﻤـﺔ
ﻤﺤﻤود ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻤر  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن  ،ط ، ١٩٨٢ ، ١ج ، ٢ص. ٣٠٩- ٣٠٧

) (٢اﻝﻔﻜﻴﻜﻲ  ،ﺘوﻓﻴق  ،اﻝراﻋﻲ واﻝرﻋﻴﺔ  ،ص. ١٨
)(٣

م.ن.

)(٤

اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ص. ٩٥

١٤

السلطة التنفيذية  ،كي يكسب القضاة حصانة ويؤمنھم من عقاب السلطة) .(١وفي ھذا
الصدد يكتب اإلمام في عھده الى مالك االشتر قائال  :واعطيه من المنزلة لديك ما ال
يطمع فيه غيره من ﺧاصتك  ،ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك  ،وأنظر في ذاك
نظرا بليغا .(٢)...
وتأسيسا على ذلك يذھب الباحث جورج جرداق للقول  :وبھذا يكون عليا ً قد
قضى على السبب األول من أسباب انحراف القضاة  ،اذ ﺧطا ھذه الخطوة المبدئية
نحو فصل القضاء عن السلطة التنفيذية كي ال يتاثر القضاة بأصحابھا  .وفصل
القضاء عن السلطة التنفيذية ھو من قوانين المدنيات الحديثة  ،ألن فيه سببا من
أسباب التسوية بين االفراد أمام قضاء يتواله عالم ذو ﺧلق كريم متمتع بالحصانة).(٣
وعلى ھذا النحو يقيم الفكرة الباحث الفكيكي ) :أما الغرض المھم من استقالل
المحاكم والذي توﺧاه اإلمام علي )عليه السالم( في وصيته لعامله ھو التوثق من
عدالة األحكام وصيانة الحقوق الن المحاكم ال تكون مرجعا موثوقا به عند الناس اال
اذا كانت مصونة من التأثير والنفوذ().(٤
وتعد مسألة استقالل القضاء ليست عم الً تنظيميا للقضاء فحسب  ،بل ھي
عملية تنظيم سياسي في الوقت نفسه  ،ألنھا تعد عملية إلعادة بناء أسس أو قواعد
جديدة للصالت او التف اعالت التنظيمية بين السلطة ھذه القواعد واألسس الجديدة
مرتكزة على فكرة محورية رئيسية ھي  :عزل ھيبة الس لطة السياسية عن ھيبة
القانون ــ والقضاء لكي تبقى ھمزة الوصل بينھما لتحقيق العدالة االجتماعية ألبناء
المجتمع كافة .

)(١

اﻻﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺼوت اﻝﻌداﻝﺔ،دار ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺼﻌﺼﻌﺔ )،اﻝﺒﺤرﻴن،( ٢٠٠٣،ج ، ٢ص. ٢٦١

)(٢

اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ،ص. ٩٥

)(٣
)(٤

ﺠرداق  ،اﻻﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺼوت اﻝﻌداﻝﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ،ص. ٢٦١
اﻝﻔﻜﻴﻜﻲ  ،اﻝراﻋﻲ واﻝرﻋﻴﺔ  ،ص. ٢٣- ٢٢

١٥

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ )عليه
السالم ( .
الممارسة القضائية ممارسة قانونية في اَن واحد  ،وأيا كان ھذا القانون ــ آلھيا ً
كـ )الشريعة اإلسالمية( أو وﺿعيا من قبل المجتمعات كسائر األنظمة القانونية
المعمول بھا اآلن في سائر المجتمعات  ،وھذه الممارسة القضائية تستھدف أمرين
متالزمين – ﺿروريين ھما  :الكشف عن الخرق أو التجاوز الواقع في المجتمع من
قبل فرد أو أفراد معينين قاموا بخرق قانون أو قوانين معينة ھذا من جھة  ،وبالتالي
ستتبع األمر األول ھذا القيام أو المباشرة باألمر الثاني وھو  :تفعيل القوانين القضائية
بحقھم ألجل الردع والتأديب وإرجاع الحقوق لمستحقيھا أو للمجتمع عموما ً تحت
صيغة )الحق العام( من جھة أﺧرى.
وتتضح لنا الصلة بين الممارسة القضائية وعملية الضبط االجتماعي)
 (Social Controlمن ﺧالل القانون  ،حيث ينظر للقانون بوصفه أقوى مظاھر
الضبط االجتماعي وغايته صيانة التنظيم االجتماعي والحرص على استقرار النظام
وتحديد عالقات األفراد حسب المصطلحات والنظم الموﺿوعة  .وھو يلزم بالقوة
والحكم فيه للنصوص المشرعة ويمتاز جزاؤه بالتحديد الدقيق بما تنطوي عليه
النصوص من التزامات).(١
والن القوانين ايا كانت وكيفما تنوعت تسعى عموم ا ً نحو احداث عملية
الضبط االجتماعي التي يقصد بھا الطريقة التي يتطابق بھا النظام االجتماعي كله
ويحفظ ھيكله ــ ثم كيفية وقوعه بصفة عامة كعامل
للموازنة في حاالت التغير) .(٢وينحصر الضبط االجتماعي عند
روس ) Ross.(٣فيما يمارسه المجتمع للحفاظ على نظامه  ،وذلك عن طريق مختلف
النظم والعالقات االجتماعية تلك النظم التي يثير الخروج عليھا سخط الجماعة  ،ذلك
السخط الذي يتدرج من مجرد السخرية واالحتقار واالشمئزاز الى القطيعة والتجنب
)(١

د .اﻝﺨﺸـ ــﺎب  ،ﻤﺼ ـ ــطﻔﻰ  ،د ارﺴ ـ ــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤ ـ ــﻊ  ،ﻤﻜﺘﺒ ـ ــﺔ اﻻﻨﺠﻠ ـ ــو اﻝﻤﺼـ ـ ـرﻴﺔ  ،ط، ١٩٧٠ ، ٢
ص. ٢٣٣

)(٢

ر.م ﻤﺎﻜﻴﻔر وﺸﺎرﻝز ﺒﻴدج  ،اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﺘرﺠﻤﺔ  :ﻋﻠﻲ اﺤﻤد ﻋﻴﺴﻰ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ
 ،ط ، ١٩٧٤ ، ٣ج ، ١ص. ٢٧٣

)(٣

ﻴﻌــد روس ) (Rossاﻻﻤرﻴﻜــﻲ أول ﻤــن اﺴــﺘﺨدم ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻀــﺒط اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ " Social
 "Controlﻝﻴﻤﻴ ـزﻩ ﺒوﺼــﻔﻪ ﻤﻴــداﻨﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼــﺎ ﺒﺎﻝد ارﺴــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ؛ وﺒﻬــذا أﺴــﻬم روس ﻓــﻲ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻀﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻰ ﻤﻴـدان ﻋﻠـم اﻻﺠﺘﻤـﺎع وﺒﺸـﻜل ﻤـؤطر ﺒﻌـد أن ﻜﺎﻨـت
د ارﺴ ــﺘﻪ ﻤﺸ ــﺘﺘﺔ وﻤﺒﻌﺜـ ـرة ﻓ ــﻲ ﻤواﻀ ــﻴﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﺸ ــﺘﻰ  ،وأﺼ ــدر ﻜﺘﺎﺒ ــﻪ اﻝﻤﻌﻨ ــون " :اﻝﻀ ــﺒط
اﻻﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ" ﻋ ــﺎم  . ١٩٠١ﻴﻨظ ــر  :اﻝﻨﻌﻴﻤ ــﻲ ،ﻨﻀ ــﺎل ﻋﻴﺴ ــﻰ،اﻝﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻜ ــر
اﻻﺴﻼﻤﻲ ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،ﻗﺴم اﻻﺠﺘﻤﺎع ، ٢٠٠٨،ص. ١٦٥

١٦

والنبذ  ،ثم إلى إنزال الضرر بالمخالف وإيذائه  ،وربما ينتھي األمر الى جرحه أو
قتله) .(١إن الضبط االجتماعي عند روس لديه نظام متكامل  ،ومع ذلك نستطيع أن
نميز بين مجموعتين من وسائل الضبط -:
 تتمثل المجموعة األولى في  :الرأي العام واإلﺧاء االجتماعي وبالمثل الشخصيةوديانة المجتمع والفن ثم التقييم االجتماعي  ،وكل ھذه إنما تستمد قوتھا وھيأتھا
من تكوينھا وفقا للشعور العام  ،وھذه المكونات – لالمتثال لنظم المجتمع –
تضبط سلوك اإلنسان في أشياء كثيرة وموﺿوعات شتى أم الً في الرفاھية
والتعاون من اجل المجتمع .
 وتتمثل المجموعة الثانية في  :القانون والمعتقدات والقيم  .وان كانت المجموعةاألولى أكثر أﺧالقية وروحية  ،فان الثانية تمثل السياسة العامة للمجتمع  ،وبذلك
يرى روس ان النظام  orderفي المجتمع ليس سلوكا ً غريزيا او تلقائيا ولكنه
ناجم عن الضبط االجتماعي ومتوقف عليه).(٢
والممارسة القضائية التي قام اإلمام )عليه السالم( بعملية إنشاء القواعد
الشرعية والتطبيقية لھا استنادا الى القران الكريم والسنة المطھرة انما كانت تسعى
بطبيعة الحال نحو تحقيق استقرار اجتماعي وﺿبط لسلوك األفراد داﺧل المجتمع
اإلسالمي آنذاك  ،وھي بالتالي كانت غايتھا تحقيق وإحداث ﺿبط اجتماعي شامل،
مستندا في ذلك إلى )القانون اآللھي ــ التشريعات اإلسالمية(  .بعبارة أﺧرى كان
اإلمام )عليه السالم( حاله حال رسول ﷲ )صلى ﷲ عليه وآله وسلم( والخلفاء من
بعده إنما كان يعتمد على الدين اإلسالمي  .ممثالً بتلك التشريعات اإلسالمية إلحداث
ھذا االستقرار االجتماعي المرتكز على عملية الضبط االجتماعي  .وما ينبغي
اإلشارة إليه ھنا ھو أن اإلمام )عليه السالم( في سعيه إلحداث استقرار اجتماعي من
ﺧالل تفعيل عملية الضبط االجتماعي المبنية لديه أص الً على الدين اإلسالمي
وتشريعات لم يكن يسعى بالدرجة األولى للحفاظ على ھيبة الدولة التي يديرھا بقدر
ما كان يسعى الى الحفاظ على ھيبة وﺧدمة وقدسية الشريعة اإلسالمية التي يخرج
عليھا الخارجون بشتى التصرفات واالفعال المنافية لحكم الشريعة  ،وھو )علي ه
السالم( بمثل ھكذا فعل انما يقدم الدين وﺿوابطه على السلطة والممارسة السلطوية .
محاوالً أن يؤسس لتاريخ العرب السياسي مسألة تقديم أھمية وحرمة وقدسية
)الشريعة اإلسالمية( على متطلبات العمل السياسي السلطوي ــ وما يرتبط بھا من
ھيبة الدولة والحكم  ،واالقرب ارا َد منع أن يكون الدين غطا ًء أو مظلة للسلطة وھذا
األمر أشار اليه اإلمام )عليه السالم(  ،في قوله لواليه حين كان يوصيه بطريق ة
التعامل مع القضاة قائال له ) :فان ھذا الدين كان أسيرا ً في أيدي األشرار يعمل فيه
بالھوى ويطلب به الدنيا().(٣
)(١

د .ﻏرﻴـ ــب ﺴـ ــﻴد أﺤﻤـ ــد وآﺨ ـ ــرون  ،اﻝﻤـ ــدﺨل اﻝـ ــﻰ ﻋﻠ ـ ــم اﻻﺠﺘﻤـ ــﺎع  ،دار اﻝﻤﻌرﻓـ ــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴ ـ ــﺔ ،
اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ  ،ط ، ١٩٩٦ ، ١ص. ٢٣٦

)(٢

م.ن  ،ص. ٢٣٧

)(٣

اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ج ، ، ٣ص. ٩٥

١٧

 ،بل حاول ربط القضاء العادل بالعدل االجتماعي ألجل إﺿعاف مقومات و
دوافع السلوك المنحرف وفقدان التوزيع العادل للثروة  ،فضال عن فقدان الروح
األﺧالقية ــ والتربوية في نفوس بعض أفراد المجتمع .
وبالتالي كانت قواعد العمل التنظيمي ــ القضائي لدى اإلمام )عليه السالم(
تسند إلى الدين اإلسالمي وتشريعاته  ،فضال عما سنه الرسول )صلى ﷲ عليه وآله
وسلم( من قواعد قضائية وھي :
)*(
قاعدة )على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين( و )اليمين الغموس ــ مرفوض
شرعاً( و )شھادة الزور ــ مرفوﺿة شرعاً( و )كتمان الشھادة ــ مرفوض شرعا().(١
وھذه القواعد الدينية من شأنھا ان تحقق عملية ﺿبط واستقرار وأمن اجتماعي  .أما
بالنسبة لإلجراءات القضائية من إدارة وتنظيم ألية قضية تطرح أمام القضاء
اإلسالمي آنذاك  ،فقد صاغ اإلمام )عليه السالم( إجراءات جديدة تمثلت بركنين
جديدين ھما -:
 .١فصل الشھود عن بعضھم بعضا ً عند أﺧذ شھادتھم .
 .٢تدوين شھادتھم على انفراد .
ولعل تخاذ مثل ھذه اإلجراءات ،جاء نتيجة قصور بعض القضاة عن كشف
الحقائق وإحقاق الحق  ،اذ شكا إليه شاب نفرا  ،فقال ) :ان ھؤالء ﺧرجوا مع أبي في
سفر  ،فعادوا ولم يعد ابي  ،فسألتھم عنه  ،فقالوا مات  ،فسألتھم عن ماله ،فقالوا ما
ترك شيئا ! وكان معه مال كثير فترافعنا إلى شريح )القاﺿي( فاستحلفھم وﺧلى
سبيلھم ! فدعا علي بالشرط )الشرطة( فوكل بكل رجل رجلين  ،وأوصاھم ان ال
يمكنوا بعضھم ان يدنوا من بعض  ،وال يسمحوا ألحد ان يكلمھم ودعـا كاتبه ودعا
احدھم  ،فقال  :أﺧبرني عن أبي ھذا الفتى  ،أي يوم ﺧرج معكم؟ وفي أي منزل نزلتم
؟ وكيف كان سيركم ؟ وبأي علة مات ؟ وكيف أصيب بماله ؟ وسأله عمن غسله
ودفنه ومن تولى الصالة عليه وأين دفن ؟ ونحو ذلك والكاتب يكتب  ،ثم دعا اآلﺧر
بعد أن غيب األول عن مجلسه  ،فسأله كما سأل صاحبه  ،ثم اآلﺧر ھكذا حتى عرف
ما عند الجميع  ،فوجد كل واحد منھم يخبر بغير ما أﺧبر به صاحبه فضّيق عليھم
فأقروا بالقصة  ،فأغرمھم المال وأفاد منھم بالقتل().(٢
وما تقدم ذكره يقودنا بالضرورة إلى التعرف على أھم ركن من أركان العمل
القضائي – التنظيمي وعملية الضبط االجتماعي على حد سواء  ،اال ھو مسألة
العقوبات او الجزاء ؛ والتي تسمى باإلسالم بـ)الحدود(
)*(

اﻝﻜﺎذﺒﺔ وﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ )ﺒﺎطﻠﺔ( .

)(١

ﻴﻨظر  :اﻝﺸﺎﻤﻲ ،ﺤﺴﻴن ﺒرﻜﺔ ،اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻻﻤﺜـل ﻷدارة اﻝدوﻝـﺔ وﻗﻴـﺎدة اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ ﻋﻬـد اﻻﻤـﺎم
ﻋﻠﻲ ﻝﻤﺎﻝك اﻻﺸﺘر  ،دار اﻝﺴﻼم  ،ﺒﻐداد  ،ط ٢٠٠٨ ، ٢م .

)(٢

د .ﻤﺸرﻓﺔ  ،ﻋطﻴـﺔ ﻤﺼـطﻔﻰ  ،اﻝﻘﻀـﺎء ﻓـﻲ اﻹﺴـﻼم  ،ﺸـرﻜﺔ اﻝﺸـرق اﻻوﺴـط) ،ﻤﺼـر١٩٩٧،
(ص. ١٠٨- ١٠٧

١٨

فكانت العقوبات سببا في صيانة المجتمع والحد من االنتھاك والتعدي وتحت
قوة تنفيذ العقوبات وقسوتھا يضطر الفرد )المنتھك( الى مسايرة النظام والخضوع
لقواعده علما أن بعض العقوبات اإلسالمية التي تتضح فيھا معالم الحزم والشدة التي
نفذت إبان عصر اإلمام )عليه السالم( كالرجم وقطع اليد والنفي  ...الخ  ،أيما كان
االجراء فان في غايتھا قطع دابر الجريمة واالنحراف والتصدي لكل اعتداء بحق
المجتمع وأفراده من ﺧالل قوة العقوبات اإلسالمية .
وفي ھذا المجال يروى انه )كان أمير المؤمنين )عليه السالم( يضرب بالسوط
 ،ونصف السوط  ،وثلث السوط  ،وببعضه في الحدود  ،وإذا أتي بغالم أو جارية لم
يدركا ــ حده ــ ولم يبطل حدا من حدود ﷲ() .(١ومعنى نصف السوط وربعه وثلثه انه
كان يأﺧذ السوط بيده في نصفه وثلثه وربعه على قدر أسنانھم).(٢
وكذلك يروى عنه )عليه السالم( من أنه قضى في رجل سرق ولم يقدر عليه
حتى سرق مرة أﺧرى فأﺧذ فجاء الشھود فشھدوا عليه بالسرقة األولى والثانية فقال :
تقطع يده بالسرقة األولى ولم تقطع رجله بالسرقة األﺧيرة  ،وذلك الن الشھود شھدوا
عليه في مقام واحد بالسرقتين  ،وقال )عليه السالم(  )):لو أنكما شھدتما عليه بالسرقة
األولى وسكتما حتى تقطع يده  ،ثم شھدتما عليه بالسرقة الثانية لقطعت رجله (().(٣
ووفقا لما جاء تتضح معالم الشدة والصرامة في تطبيق العقوبة والتي غالبا ما
يكون الھدف من ورائھا تحقيق ﺿبط اجتماعي يسود المجتمع  ،وال سيما وانه )عليه
السالم( غالبا ما ينفذ العقوبة الصارمة بنفسه  ،ھذا مع مراعاة انه )عليه السالم( يمثل
أعلى سلطة في المجتمع فضال عن أنه ممثل الدولة اإلسالمية – ﺧليفة الرسول
)صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( وھذا ما يرجع بنا إلى ما طرحه دوركايم عندما تصدى
لدراسة الضبط االجتماعي المالزم لمجتمع التضامن الميكانيكي حيث تطبق العقوبة
فيه من السلطة المركزية وبشكل حازم وصارم .اذ انه ركز على دور الدولة المستقل
بوصفه عامالً في تطور العقوبات فشدة العقوبة وقسوتھا تصبح أكثر فاعلية وتأثيرا ً
كلما كانت السلطة المركزية في صورة أقوى) .(٤وھذا يتجسد في تولي اإلمام )عليه
السالم( السلطة في المجتمع وتنفيذه العقوبات اإلسالمية بشكل صارم وحازم .
والمخطط التالي يوﺿح فكر االمام )عليه السالم( .

)(١

أﺒو اﺴﺤﺎق اﻝﻜوﻓﻲ  ،ﻗﻀﺎﻴﺎ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن  ،ص. ١٠١

)(٢

م .ن ،ص. ١٠٢

)(٣

م  .ن.

)(٤

د .اﺒـ ـ ـ ــو اﻝﻐ ـ ـ ـ ــﺎر ،إﺒـ ـ ـ ـ ـراﻫﻴم  ،ﻋﻠ ـ ـ ـ ــم اﻻﺠﺘﻤ ـ ـ ـ ــﺎﻋﻲ اﻝﻘ ـ ـ ـ ــﺎﻨوﻨﻲ واﻝﻀ ـ ـ ـ ــﺒط اﻻﺠﺘﻤ ـ ـ ـ ــﺎﻋﻲ ،ﻤﻜﺘﺒ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻝﻨﻬﻀﺔ)،اﻝﻘﺎﻫرة ،( ١٩٨٤،ص.١٦١

١٩

فكر االمام

التشريع االسالمي

تجربته القضائية بحكم
اتصاله برسول )ص(

فكر
االمام
)ع(

العلم والمعرفة الذي امتاز به االمام
)ع(

تنظيم
المحتمع

مجتمع متطرف
غير متوازن

مجتمع معتدل
متوازن نسبياً

فك

فكر االمام لقواعد القضائية
التنظيمية
٢٠

الخاتمة
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﺤث ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ ﻝﺒﻌض اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻤن اﻫﻤﻬﺎ :
 - ١ﺒﻬذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻴﺴرة ﻤن ﻗﻀﺎء أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم( ﻨﺘﻠﻤس ﻤﻴزان
ﻻ ﻝﻘول اﻻﻤﺎم ﺠﻌﻔر اﻝﺼﺎدق )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم( ):ﻝﻴس اﺤد
اﻝﺤق واﻝﻌدل اﻤﺘﺜﺎ ً
ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻘﻀﺎء ﻴﻌﻴب ﻓﻴﻪ اﻝﺤق اﻻﻤﻔﺎﺘﻴﺤﻪ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻲ )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم (.
 - ٢ﺸرع اﻻﻤﺎم )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم( ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق أﺴس اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻝﻘران اﻝﻜرﻴم واﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ.
 - ٣ﻤﺜل اﻻﻤﺎم )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم( اﻝﻤرﺠﻊ اﻻﻋﻠﻰ واﻝﻤﺴﺘﺸﺎر اﻻول ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ
ﺘواﺠﻬﻬم ﺨﻼ ﻓﺘرة اﻝﺨﻠﻔﺎء اﻝراﺸدﻴن.
 - ٤ﻋﻤل اﻻﻤﺎم )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم( ﺠﺎﻫدًا ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤن
اﺠل اﻴﺠﺎد ﻗﻀﺎء ﻋﺎدل واﺤﻘﺎق اﻝﺤق ودﻓﻊ اﻝﺴﻠوك اﻝﻤﻨﺤرف واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻘﻴق اﺴﺘﻘرار اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
 - ٥ﻤﺜل اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝذي اﺤدﺜﻪ اﻻﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم( ﻤرﺠﻌﺎً اﺴﺎﺴﻴﺎً
ﻝﻠﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻻدارﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ .



٢١

المصادر
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
او ًﻻ :اﻝﻤﺼﺎدر
 .١اﻻرﺒﻠﻲ ،اﺒﻲ اﻝﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن اﺒﻲ اﻝﻔﺘﺢ )ت ٦٩٢ه ١٢٩٢ /م( ،ﻜﺸف اﻝﻐﻤﺔ ﻓﻲ
ﻤﻌرﻓﺔ اﻻﺌﻤﺔ ،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻋﻠﻲ اﻝﻔﺎﻀﻠﻲ)،د.ت (.
 .٢اﻻﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ،اﺒو ﻨﻌﻴم اﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ )ت٤٣٠ه ١٠٢٩ /م( ،ﺤﻠﻴﺔ اﻻوﻝﻴﺎء وطﺒﻘﺎت

اﻻﺼﻔﻴﺎء،ﻤطﺒﻌﺔ ﺒرﻴل ،ﻝﻴدن  ،د.ت.
 .٣اﺒن اﻻﺨوة  ،ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﺤﻤد اﻝﻘرﺸﻲ )ت  ٧٢٩ه/

 ١٣٢٨م( ،ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻘراﺒﺔ

ﻓﻲ اﺤﻜﺎم اﻝﺤﺴﺒﺔ  ،ﺘﺤﻘﻴق :ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﺸﻌﺒﺎن)،ﻤﺼر .( ١٩٧٦،
 .٤اﺒن اﺒﻲ اﻝﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺘزﻝﻲ ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ،ﺒﻐداد .٢٠٠٧،
 .٥اﺒن اﻝﺠوزي اﺒو اﻝﻔرج ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد )ت  ٥٩٧ه  ١٢٠١/م(،اﻝﻤﻨﺘظم ﻓﻲ

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻠوك واﻷﻤم  ،ﺤﻴدر اﺒﺎد )،اﻝدﻜن .( ١٩٣٨،
 .٦اﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒل )ت ٢٤١ﻫـ٨٥٦ /م( ،ﻤﺴﻨد اﻻﻤﺎم اﺤﻤد ،دار ﺼﺎدر )،ﺒﻴروت
.(١٩٦٩
 .٧اﺒن ﺸﻬر اﺸوب  ،ﻤﺴﻴر اﻝدﻴن اﺒﻲ ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﺸﻬر اﺸوب)ت ٥٥٨ه

 ١١٩٢/م( ،ﻤﻨﺎﻗب َال اﺒﻲ طﺎﻝب( ،دار اﻝﻤرﺘﻀﻰ ) ،ﺒﻴروت .( ٢٠٠٧،
 .٨اﺒن ﻤﺎﺠﻪ ،اﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴزﻴد )ت ٢٧٥ﻫـ٨٩٧/م( اﻝﺴﻨن ،ﺘﺤﻘﻴق :ﻨﺎﺠﻲ
ﺤﺴن) ،ﺒﻴروت.(١٩٨٦ ،
 .٩ﻤﺴﻠم ،اﺒو اﻝﺤﺴﻴن ﺒن اﻝﺤﺠﺎج )ت ٢٦١ﻫـ٨٧٥ /م( ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم ،ﺘﺤﻘﻴق :ﻓؤاد
ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ ،دار اﺤﻴﺎء اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ.١٩٥٥ ،
 .١٠اﻝﻤﻔﻴد  ،اﺒﻲ ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻨﻌﻤﺎن )ت ٤١٣ه،( ١٠٢٢/اﻻرﺸﺎد ،ﺘﺤﻘﻴق
:ﻤؤﺴﺴﺔ ال اﻝﺒﻴت ﻝﻼﺤﻴﺎء اﻝﺘراث .

٢٢

ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﻤراﺠﻊ
 .١د .اﺒو اﻝﻐﺎر ،إﺒراﻫﻴم  ،ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﻀﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻝﻨﻬﻀﺔ)،اﻝﻘﺎﻫرة.( ١٩٨٤،

 .٢ﺠرداق ،ﺠورج  ،اﻻﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺼوت اﻝﻌداﻝﺔ،دار ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺼﻌﺼﻌﺔ )،اﻝﺒﺤرﻴن.،( ٢٠٠٣،
 .٣د .ﺠﻌﻔر  ،ﻨوري ،ﻋﻠﻲ وﻤﻨﺎوﺌوﻩ  ،دار اﻝﻤﻌﻠم ) ،اﻝﻘﺎﻫرة .(١٩٧٦،
 .٤ﺠﻌﻔر  ،ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻗر  ،ﻗﻀﺎء أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم (  ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻵداب ) ،اﻝﻨﺠف
اﻻﺸرف .(١٩٧٠ ،
 .٥اﻝﺤر اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ  ،وﺴﺎﺌل اﻝﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﺸرﻴﻌﺔ ) ،ﺒﻴروت ،د.ت(.
 .٦د .اﻝﺨﺸﺎب  ،ﻤﺼطﻔﻰ  ،دراﺴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ط ،٢ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ .١٩٧٠ ،
 .٧ر.م ﻤﺎﻜﻴﻔر وﺸﺎرﻝز ﺒﻴدج  ،اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﺘرﺠﻤﺔ  :ﻋﻠﻲ اﺤﻤد ﻋﻴﺴﻰ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ

.١٩٧٤ ،
 .٨اﻝﺸﺎﻤﻲ ،ﺤﺴﻴن ﺒرﻜﺔ ،اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﻤﺜل ﻷدارة اﻝدوﻝﺔ وﻗﻴﺎدة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﻤﺎم ﻋﻠﻲ
ﻝﻤﺎﻝك اﻻﺸﺘر  ،دار اﻝﺴﻼم  ،ﺒﻐداد  ،ط ٢٠٠٨ ، ٢م .
 .٩اﻝﺸﻔﺎﺌﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴن ،ﺴﻠوﻨﻲ ﻝﻼﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺒن اﺒﻲ طﺎﻝب )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم(ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺨرﺴﺎن
ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت  ،ﺒﻴروت.
 .١٠د.ﺸﺒﻠﻲ ،اﺤﻤد  ،ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ،ﻤﺼر١٩٩٦،
 .١١اﻝﺼﻼﺒﻲ  ،ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ،أﻨﻤﻰ اﻝﻤطﺎﻝب ﻓﻲ ﺴﻴرة اﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻲ ﺒن اﺒﻲ طﺎﻝب

)ع( ،دار اﺒن ﻜﺜﻴر) ،دﻤﺸق.( ٢٠٠٤،
 .١٢د .ﻏرﻴب ﺴﻴد أﺤﻤد وآﺨرون  ،اﻝﻤدﺨل اﻝﻰ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع  ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،

اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ  ،ط.١٩٩٦ ، ١

 .١٣اﻝﻘرﺸﻲ  ،ﺒﺎﻗر ﺸرﻴف ،ﻗﻀﺎء اﻻﻤﺎم )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ( ﻤن ذﺨﺎﺌر اﻝﻔﻜر اﻻﺴﻼﻤﻲ ،
)د.ت(.

٢٣

 .١٤اﻝﻤﻴﻼﻨﻲ ،اﻝﺴﻴد ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ،اﻝدﻝﻴل اﻝﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﻤﺎﻤﺔ ﻋﻠﻲ )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ( ،ﻤرﻜز

اﻻﺒﺤﺎث اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ ،ط ١٢٤١، ١ه.
 .١٥د .ﻤﺸرﻓﺔ  ،ﻋطﻴﺔ ﻤﺼطﻔﻰ  ،اﻝﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻹﺴﻼم  ،ﺸرﻜﺔ اﻝﺸرق اﻻوﺴط،

)ﻤﺼر.( ١٩٩٧،
 .١٦اﻝﻔﻜﻴﻜﻲ ،ﺘوﻓﻴق  ،اﻝراﻋﻲ واﻝرﻋﻴﺔ ،ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ) ،ﺒﻐداد.(١٩٩٠ ،
 .١٧اﻝﻨﻌﻴﻤﻲ ،ﻨﻀﺎل ﻋﻴﺴﻰ،اﻝﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻻﺴﻼﻤﻲ ،أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻏﻴر
ﻤﻨﺸورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد  ،ﻗﺴم اﻻﺠﺘﻤﺎع . ٢٠٠٨،
 .١٨ﻫﺎروﻝد ﻜوﻨﺘز وﺴﻴرﻴل أو دوﻴل  ،ﻤﺒﺎدئ اﻹدارة  ،ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠوظﺎﺌف واﻝﻤﻬﻤﺎت اﻻدارﻴﺔ ،
ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤود ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻤر  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن  ،ط.١٩٨٢ ، ١

٢٤

