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ABSTRACT 

 The Phenomenon of justice is a fundamental pillar of governance and the 

judiciary, through which it has been sent from whom God sent mankind of the 

whole nation to prevail security and safety. It is intended independence of the 

judiciary, It Where the judge does not fall under the influence of the authority or 

person that would deviate him from the ultimate goal, which is the administration 

of justice among the people, and the delivery of rights to their owners, it must be 

the judiciary under the justice logo and is not subject to any authority, although 

Sultan's ruling was the same, and if he an independent judiciary and not subject 

to any authority, does justice come true phenomenon? And verification justice 

phenomenon Is materialize justice in the judiciary? It must prove that the 

independent judiciary _ without any power over the freedom of _ is a judiciary 

integral part of the phenomenon of justice. Therefore, the study aims to show the 

extent of the relationship between the independence of the judiciary and justice 

phenomenon And its role in Achieve freedom of the judge and the judiciary, so 

the study is based on survey methodology, particularly with regard to the issue 

of justice in the judiciary , As well as show the verses function on justice in the 

Koran, and the graduation of some conversations function that justice is justice 

in the Koran phenomenon and claimed before the court, in addition to the 

development of information and analysis. It reached the researcher to several 

conclusions, including that the relationship between justice phenomenon and the 

independence of the judiciary direct relationship, which is the cornerstone of the 

independence of the judiciary, Justice phenomenon judge rules in which what is 

visible, and agreed upon by all the people and prevent the intervention of anyone  
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in the provisions phenomenon that governs the judge, becomes independent 

judgment.  

Also the judge feel reassured and justice in its provisions, because it will be 

judged as is apparent, and he will not have to find what is hidden. 

Kay words: Justice,  phenomenon,  prestige, The judiciary. 
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 الملخص

العدالة الظاهرة هي ركن أساسي من أركان احلكم والقضاء، ويتحقق من خالهلا الشرع العادل الذي أرسله اهلل لألمة  
خص من شأنه حتت تأثري سلطة أو ش القاضي ويقصد باستقالل القضاء إنه اليقعالبشرية مجعاء ليعمَّ األمن واآلمان. 

اء يصال احلقوق إىل أصحاهبا، فيجب أن يكون القضإأن ينحرف به عن هدفه األمسى، وهو إقامة العدل بني الناس، و 
ع ألي إذا كان القضاء مستقالا والخيض ، وعليهحتت شعار العدالة والخيضع ألي سلطان وإن كان سلطان احلاكم نفسه

دالة الظاهرة؟ وبتحقق العدالة الظاهرة هل تتحقق العدالة يف القضاء؟ فالبد من إثبات أن سلطان، فهل تتحقق الع
استقالل القضاء_ دون أي سلطان على حرية القاضي_ هو جزء ال يتجزأ من العدالة الظاهرة. لذلك هتدف الدراسة 

اعتمدت  كحرية القاضي والقضاء، لذلإىل بيان مدى العالقة بني استقالل القضاء والعدالة الظاهرة ودورها يف ختقيق 
الدراسة على املنهج االستقصائي السيما فيما يتعلق مبسألة العدالة يف القضاء،. كذلك إظهار اآليات القرآنية الدالة 
على العدالة يف القرآن، وختريج بعض اآلحاديث الدالة على أن العدالة يف القرآن هي العدالة الظاهرة واملطالب هبا أمام 

لعالقة بني العدالة اقضاء، باإلضافة إىل استنباط املعلومات وحتليلها. وعليه توصلت الباحثة إىل عدة نتائج منها أن ال
ـي من العدالة الظاهرة حيكم القاضهي الركن األساسي الستقالل القضاء، فو  الظاهرة واستقالل القضاء عالقة مباشرة،

كم متنع تدخل أي شخص يف األحكام الظاهرة اليت حيو  قبل مجيع الناسخالهلا مبا هو ظاهر للعيان، ومتفق عليه من 
.  يشعر القاضـي بالطمأنينة والعدالة يف أحكامه، ألنه سـيحكم مبا هو ظاهر،كما   فيها القاضـي، ويصبح حكمه مستقالا

 .ولن يضطر للبحث مبا هو خفي
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 المقدمة

نصاف حيقق الطمأنينة يف نفوس العدل، وما يقوم على العدل واإلإن القضاء يقصد به األمن واألمان ألن أساسه 
اآلخرين، وهذا الخيرج عن شريعتنا اإلسالمية، فقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حاكماا عادالا بني الناس حىت 

ومجيع هذه  ،مالئ نه صادق يف قوله أمني على احلق والخياف لومةقبل ظهور اإلسالم، حيث لقب بالصادق األمني أل
ل اهلل فكان أما صحابة رسو و الصفات هي من روح القرآن وآياته الكرمية اليت الخترج عن املطالبة بالعدل واإلنصاف، 

 أمر اهلل عزَّ والقضاء عقد من العقود اليت فقهاء املذاهب.التابعني مث كذلك اتبعوه من بعده و العدل طريق هلم ومنهاجاا 
ط هذا العقد القيام به على أحسن وجه لتحقيق مصاحل العباد، ويُقضى به على أصول وجّل بالوفاء هبا، ومن شرو 

الفساد، األمر الذي جعل الفقهاء يقولون: أن القضاء وكالة عن ويل األمر، فليس للوكيل احلق يف اخلروج عن حدود 
سلطان لقرارات، وأال خيضع لوكالته، ولكن الجيب أن تكون هذه الوكالة مقيدة للقاضي، وأن يكون حراا يف إصدار ا

الويل إذا ما كان على غري احلق، وإال ستكون هناك مفسدة حقيقية ولن تتحقق مصاحل العباد، فيجب أاليكون هناك 
داا يف كل لقد أصبح القضاء موجو . سلطان على القاضي حىت يقوم بعمله على أحسن وجه كما أمرنا سبحانه وتعاىل

داد ربه الناس سلطة عليا يف الدولة، ويلجأ اجلميع إلية للحد والفصل يف املنازعات، وأست بقاع األرض، والغىن عنه، وأعت
احلقوق، ولكن إذا كان هناك قضاء هل تتحقق معه العدالة؟  أم أن القضاء شئ والعدالة شئ آخر؟ أم أنه ال قضاء 

 البحث مبشيئة اهلل تعاىل.هذا ما سأعمل على بيانه وتوضيحه يف هذا  بدون عدالة وال عدالة بدون قضاء.
تكمن مشكلة البحث يف املسائل التالية:مشكلة البحث   

: هل العدل من املباديء األساسية يف اإلسالم، وقد ذكر يف كتاب اهلل العزيز بأن اإلسالم تطبيق دين عمٍل و  أوالا
 وأن العدل أساس هذه املبادئ. للمبادئ اليت وضعها اهلل سبحانه وتعاىل.

أم هناك عدالة  وماهي طرق حتقيقها؟ وهل العدالة اليت ينادي هبا اإلسالم واملوجودة يف القرآن هي العدالة الظاهرة،ثانياا: 
 أخرى هي املقصودة يف كتاب اهلل العزيز، وأيهما املطلوبة يف القضاء. 

د الفقهاء_ كان ه وسلم حىت عهثالثاا: هل القضاء يف عهد التشريع اإلسالمي_ إبتداءاا من عهد الرسول صلى اهلل علي    
ا يف فحواه من القرآن الكرمي، وهل صفة االستقاللية يف القضاء هي الدليل على ذلك.   مستمدا

رابعاا: إذا كان القضاء مستقالا والخيضع ألي سلطان، فهل تتحقق العدالة الظاهرة؟ وبتحقق العدالة الظاهرة هل تتحقق     
 العدالة يف القضاء؟
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 تيار الموضوعأسباب اخ  
 _ بيان مفهوم العدالة الظاهرة، وبيان طرق حتقيقها.1
 الظاهرة سواء يف املعامالت أوالعبادات أوغريها مصدرها القرآن الكرمي. _ حماولة إثبات أن العدالة2
 على أساس العدل واإلنصاف. يف سنته _ أن من أسباب جناح الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف دعوته، هو قيامه3
 _ إثبات أن استقالل القضاء دون أي سلطان على حرية القاضي هو جزء ال يتجزأ من العدالة الظاهرة.4
 _ أن العدالة املطلوبة لنشر األمن واآلمان واالستقرار بني الناس هي العدالة الظاهرة دون الرجوع إىل العدالة الباطنة.5

 أسئلة البحث
 قصد هبا العدالة الظاهرة، وكيف ميكن حتقيقها؟_ ماهو مفهوم العدالة يف القرآن، وهل ي1
 _ ما هي طرق العدالة الظاهرة يف القضاء، وماهي وسائل تطبيقها؟2
 _ ماهي العالقة بني العدالة يف القرآن واستقاللية القضاء؟3
 _ أيهما يشتط لتحقيق العدالة يف القضاء، العدالة الباطنة اخلفية أم الظاهرة؟4

 أهداف البحث
:أن العدل من املباديء األساسية يف اإلسالم، وقد ذكر يف كتاب اهلل العزيز بأن اإلسالم دين عمل وتطبيق  أوالا

وأن العدل أساس هذه املبادئ. للمبادئ اليت وضعها اهلل سبحانه وتعاىل.  
القضاء الخيرج عن العدالة ثانياا: أن العدالة اليت ينادي هبا اإلسالم واملوجودة يف القرآن هي العدالة الظاهرة، وأن 

 الظاهرة لتحقيق العدل واألمن واألستقرار بني الناس.
القضاء يف عهد التشريع اإلسالمي_ إبتداءاا من عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ثالثاا: ويهدف هذا البحث إىل أن

ا يف فحواه من القرآن الكرمي، وجنحوا من خالله يف حت قيق العدل واألمن والقضاء حىت عهد الفقهاء_ كان مستمدا
 العادل، واملساواة بني الناس.

 رابعاا: بيان مدى العالقة بني استقالل القضاء والعدالة الظاهرة ودورها يف ختقيق حرية القاضي والقضاء.
 منهج البحث 

قد اعتمدت يف هذه الدراسة على املنهج االستقصائي، السيما فيما يتعلق مبسألة العدالة يف القضاء،. كذلك إظهار 
 اآليات القرآنية الدالة على العدالة يف القرآن، وختريج بعض اآلحاديث الدالة على أن العدالة يف القرآن هي العدالة 
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مدت الدراسة على املنهج االستقصائي واالستقرائي يف دراسة إستقاللية الظاهرة واملطالب هبا أمام القضاء،كما اعت

 القضاء، وكذلك استنباط املعلومات وحتليلها من أجل الوصول إىل نتائج أفضل أثناء عملية البحث.
 الدراسات السابقة 

كيفية القتها بالقضاء، و تضمنت دراسيت للكتب والبحوث السابقة النظر يف العالقة بني العدالة الظاهرة يف القرآن وع
حتقيق العدالة يف القضاء. وهل هذه الدراسات تتفق معي يف اشتاط استقالل القضاء لتحقيق العدالة، أم هناك رأي 

 آخر، مجيع هذه األمور يأيت بياهنا كاآليت:
د أرسلنا رسلنا  " لقأرسل اهلل الرسل وأنزل معهم ميزان العدل، ليقوم الناس بالقسط، فقال تعاىلالعدالة في القرآن: 

(، إن مقصوده سبحانه وتعاىل إقامة العدل 25بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط ") احلديد: 
 بني عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج هبا العدل والقسط فهي يف الدين وليست خمالفة له. 

أن للعدل فوائد، فهو ميزان اهلل يف األرض به يؤخذ للمظلوم من الظامل، ومن ، 1(2014ويقول الدكتور أمحد كلحي، 
قام بالعدل نال حمبة اهلل سبحانه وتعاىل، وبالعدل حيصل الوئام بني احلاكم واحملكوم، وبالعدل حتصل الطمأنينة يف 

م بعض أنواع العدل، وقدالنفوس، ويستتب األمن يف البالد، وأنه جيب مدح من يقوم على العدل من الناس. وصور 
 النماذج عن عدل الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

(، أن العدل يف اإلسالم اليتأثر حبب أو بغض فاليفرق بني 2014وكما قال أيضاا مساحة الشيخ عبد اللطيف دريان، 
ا على قوله تعاىل: " ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء بالقسط. ن اهلل خبري مبا .... إمسلم وغري مسلم مستندا

، فاإلسالم دعا إىل عدالة اجتماعيةشاملة، ألن العدل هو أهم الدعائم اليت يقوم عليها كل جمتمع 8تعملون " املائدة: 
صاحل، وجمتمع اإلسالم يقوم على توحيد اهلل تعاىل، والوحدة بني  العبادة واملعاملة والعقيدة والسلوك، ومجيع مظاهر 

 احلياة.
لقد أصبح القضاء موجوداا يف كل بقاع األرض، والغىن عنه، وأعتربه الناس سلطة عليا يف الدولة، : في القضاءالعدالة 

معه العدالة؟  تتحقق ويلجأ اجلميع إلية للحد والفصل يف املنازعات، وأستداد احلقوق، ولكن إذا كان هناك قضاء هل
 ون عدالة وال عدالة بدون قضاء.أم أن القضاء شئ والعدالة شئ آخر؟ أم أنه ال قضاء بد

 

                                                           

 ahmadkelhy.blogspot,com، 2014موسوعة علمية ومعرفية،الثالثاء، فرباير، lموقع الدكتور أمحد كلحي،  1 
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، حيث قال: أن هناك فرق بني القضاء والعدل والفرق بينهما هو 2م(2001وهذا ما بينه )عبد اهلادي بو طالب، 

الفرق بني الوسيلة والغاية، أو بني اهلدف وأداة الوصول إليه. فالقضاء هو جهاز يعمل فيه القاضي للنطق باحلكم  
ا بدون عدل صحيح حقيقي. أما القضاء الذي الحيقق دل يف كلمة واحدة جامعة، وال قضاءا العادل بل النطق بالع  سليما

العدل هو قضاء عقيم وال يعود بالفائدة على من جلأ إليه، ويؤدي إىل الفوضى وزعزعت الطمأنينة يف نفوس الناس، 
 ها. دميقراطية واحلرية يف بالدألن العدل املصدر األول واملهم يف تكوين اجملتمعات اليت تسعى لتحقيق ال

ا فيها القضاء 3م(2013القضاء العدل مسة األمة املتحضرة، هذا ما قاله الدكتور ) أمحد بن عبد العزيز احلداد، و  ، شارحا
إلسالم، تم اآلخرون، ويأمن اخلائفون، وهذا هو منهج االعدل مفتاح احلضارة، فيه تستقر النظم، وتسعد الشعوب، وحيُ 

 بني العدل والقضاء، فالقضاء أساسه العدل، والعدل ال يقوم إال بالقضاء. فال فصام
مل يوجد  ن  إن العدالة يف اإلنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة اهلل، ألنه مىت مل جنعل العدل إال م  العدالة الظاهره: 

 منه معصية حبال أدانا ذلك إىل أن ليس يف الدنيا معصية.
، العدالة إىل ظاهرة وباطنة، فالعدالة الباطنة هي اليت التعرف إالمن 4م(2013ي حممد زينو، وقد قسم الدكتور، )عل 

خالل طول املعاشرة واملخالطة، وليس املقصود بالباطنة ما يف قلبه، أما العدالة الظاهرة فهي ما تعرف بظاهر األمر، 
اضي هم من اخذ بظاهر العدالة، واليتعني على القواختلف الفقهاء يف حتديد العدالة ما إذا كانت ظاهرة أم باطنة فمن

 التقصي عنها إال يف احلدود والقصاص، والرأي اآلخر بأنه يتعني على القاضي أن يسأل عن الشهود ويتحرى عنهم. 
من كان ظاهر أحواله طاعة اهلل،  هي ،5م(2011والعدالة الظاهرة عند الدكتور، ) الشريف حامت بن عارف العوين، 

الف العدل من كان أكثر أحواله معصية اهلل، وهناك فرق بني العدالة الظاهره والعدالة الباطنة، فالعدالة الظاهره والذي خي
اليت تعرف باخلربة غري الدقيقة، جمرد أين أراه يذهب إىل املسجد، يأيت من املسجد، فأحسن فيه الظنن فأقول: هذا 

نة أين ول اخلربة واملعايشة والسؤال والتحري يف شأنه، فليس معىن الباطعدل، أما العدالة الباطنة، فهي اليت حتصل من ط
إال  ،لناسمن امىت كانت حكمت على ما يف داخل قلبه، هذا اليعلمه إال اهلل عز وجل، ولذلك التـُع د عدالة باطنة 

 ة باملعىن الدقيق، ة الباطنمن عدالة اهلل عز وجل ورسوله كالصحابة رضوان اهلل عليهم فهؤالء هم اللذين ثبت هلم العدال
                                                           

 w.w.w.aawsat.comم، 2001مايو:  14_ 1422ربيع األول:  1، الشرق األوسط، القضاء والعدلبو طالب. عبد اهلادي،  2 
يوليو  5، كبري مفتني مدير إدارة األفتاء بدائرة الشئون اإلسالمية والعمل اخلريي_ ديب، اإلمارات اليوم: القضاء والعدلاحلداد. امحد بن عبد العزيز،  3 

 W.w.w.emaratalyum.comم. 2013
 w.w.w.alukah.netم، 2013يناير  7، األلوكة الشرعية، طرق التعديل بني احملدثني والفقهاءزينو. على حممد،  4
 .م2011العوين. الشريف حامت بن عارف، مصادر السنة ومناهج تطبيقها،  5 
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ونزكي ما يف قلوهبم، ألن اهلل عز وجل حكم هلم  بالعدالة وهو العامل مبا يف قلوهبم، أما من  أنفسهمما يف  علموهو أننا ن

 سواهم فال ميكن أن نصفهم إال بالعدالة الظاهرة.
قدمة، التمهيدي وحيتوي على: موينقسم هذا البحث إىل مخسة مباحث وهي: املبحث األول: وهو  محتوى البحث:

مشكلة البحث، أسباب اختيار البحث، أهداف البحث، منهج البحث، الدراسات السابقة. املبحث الثاين: مفهوم 
العدالة الظاهرة وأمهيتها، املبحث الثالث: مكانة العدالة الظاهرة يف القضاء وطرق حتقيقها. املبحث الرابع: العالقة بني 

 استقالل القضاء، املبحث اخلامس: اخلامتة واملراجع.العدالة الظاهرة و 
 المبحث الثاني: مفهوم العدالة الظاهرة وأهميتها

 .فالظاهر لغة: هو الواضح وظاهر الشيء هو املرتفع منه وأعاله
منا حيكم إوالظاهر ضّد الباطن، وهو املراد يف هذه القاعدة:  "احلكم على الظاهر ". قال اإلمام النووي رمحه اهلل: وأنه 

بني الناس بالظاهر واهلل يتوىل السرائر، فيحكم بالبينة وباليمني وحنو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه يف 
 . (6)الباطن خالف ذلك، ولكنه إمنا كلف احلكم بالظاهر

 . (7)هو احلالة القائمة اليت تدل على أمر من األمور  أما الظاهر في االصطالح:

 -تعاىل  -هي:  "ملكة حتمل صاحبها على مالزمة التقوى واملروءة، والتقوى: هي فعل ما حيبه اهلل  فالعدالة الظاهرة
وترك ما يكرهه. واملروءة هنا )مبعناها اخلاص(: هي فعل ما هو من صفات أهل العقل الراجح ومن مسات أهل الفضل 

 تقسـيم العدالة إىل: ومن خالل هذا التعريف ميكن .(8)واخلري حبسب عرف البلد والزمن "

 عدالة ظاهرة وهي: اإلسالم وعدم العلم باملفسق. وتعرف من خالل اخلربة القصـرية أو السطحية.

 .(9)اإلسالم والعلم بعدم املفسق. وتعرف من خالل اخلربة الطويلة أو القوية: وعدالة باطنة وهي

 من كان ظاهر أحواله طاعة اهلل، والذي خيالف العدل من كان أكثر أحواله معصـية اهلل. يفوالعدالة الظاهرة 

                                                           

 .5،  12شرح صحيح مسلم،( 6 (
 .1،51،)1989 -1409، دمشق: دار القلم، )شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد حممد، ( 7 (
 . 11، 1م( ، ط2011 -1421مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، )، والتعديلكتاب خالصة التأصيل لعلم الجرح العوين، الشـريف حامت بن عارف، ( 8)
 . 12، كتاب خالصة التأصيل لعلم الجرح والتعديلالعوين، الشـريف حامت بن عارف، . ( 9)
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وهناك فرق بني العدالة الظاهره والعدالة الباطنة، فالعدالة الظاهره هي اليت تعرف باخلربة غري الدقيقة، جمرد أين أراه يذهب 
خلربة ل، أما العدالة الباطنة، فهي اليت حتصل من طول اإىل املسجد، يأيت من املسجد، فأحسن فيه الظن فأقول: هذا عد

واملعايشة والسؤال والتحري يف شأنه، فليس معىن الباطنة أين حكمت على ما يف داخل قلبه، هذا اليعلمه إال اهلل عز 
هلل عليهم ا وجل، ولذلك التـُع د عدالة باطنة مىت كانت من الناس، إال من ع ّدلة اهلل عز وجل ورسوله كالصحابة رضوان

فهؤالء هم الذين ثبت هلم العدالة الباطنة باملعىن الدقيق، وهو أننا نعلم ما يف أنفسهم ونزكي ما يف قلوهبم، ألن اهلل عز 
وليست  .(10)وجل حكم هلم بالعدالة وهو العامل مبا يف قلوهبم، أما من سواهم فال ميكن أن نصفهم إال بالعدالة الظاهرة

العدالة اليت ال يعلمها إال اهلل تعاىل، إمنا املراد هبا حال الرجل اخلاصة يف بيته ومعاملته وسفره، وأما العدالة الباطنة هي 
 .(11)الظاهرة: فهي حاله الظاهرة، بأن تُرى عليه عالئم التدين واالستقامة، دون أن يُعرف شـيء عن حاله اخلاصة

طاعة اهلل؛ ألنه مىت مل جنعل العدل إال م ن  مل يوجد منه كما إن إن العدالة يف اإلنســـــــــــــــان هو أن يكون أكثر أحواله 
 معصـية حبال أدى ذلك إىل أنه ليس يف الدنيا عدل.

ــــــــــــــــــي ف ذا كان اإلثبات صــــحيحاا يف  كما أن القضــــاء يف اإلســــالم  "يقع وفق اإلثبات املظهر للواقعة واحلق أمام القاضـــــ
الشــــــــــــيء ف نه يؤثر يف املدعى به ظاهراا وباطناا فيحكم للمدعي ب الظاهر والباطن ومطابقاا للواقع وصادقاا يف نفس االمر

 .(12)ظاهراا وحيل له أخذه واستعماله واالستفادة منه باطناا فيما بينه وبني اهلل أي ينفذ احلكم يف الدنيا واآلخرة "

ال حيل حراماا  اإلثباتأما إذا كان اإلثبات غري مطابق للواقع وكان ظاهره خيالف باطنه  "ف ن حكم احلاكم املبين على 
وال حيرم حالالا وال يغري الشـيء عما هو عليه يف الواقع ونفس األمر وإمنا ينفذ يف الظاهر فقط عند من ال يعلم احلقيقة 

 .(13)والباطن وتتك البواطن هلل وترتبط باحلساب والعقاب األخروي "

م فلعل وسلم، قال:  " إمنا أنا بشــــــــروإنه يأتيين اخلصويف حديث أم سلمة رضــــــــي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضـي له بذلك فمن قضـيت له حبق مسلم ف منا هي قطعة من النار فليأخذها أو 

 

                                                           
 . 13: 12، كتاب خالصة التأصيل لعلم الجرح والتعديلالعوين، الشـريف حامت بن عارف، ( 10)
 . 48، القاهرة، 1976، 1، طالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب، الدمشقي، اإلمام مشس ال( 11)

 . 12، المباديء القضائية في الشـريعة اإلسالميةحسني بن عبد العزيز آل شـيخ، ( 12)
 . 13املرجع السابق، ( 13)
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ــر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فاقضـــي حنو ما  فليتكها "، ويف لفظ  " إمنا أنا بشـ
 .(14)ع فمن قضـيت له حبق أخيه شـيئاا فال يأخذهف منا أقطع له قطعة من النار "أمس

قال اإلمام الشــــــافعي رمحه اهلل: ففي كل هذا داللة بينة أن رســــــول اهلل صــــــلى اهلل عليه وســــــلم إذا مل يقض إال بالظاهر 
 (. 15وجل) فاحلكام بعده أوىل أن ال يقضوا إال على الظاهر، وال يعلم الـسرائر إال اهلل عز

ــــــــــــــــــي مبا يراه من ظواهر األمور، فالعدالة املطلوبة هي العدالة  -يف رأي الباحث-يربهن هذا احلديث على حكم القاضـــــ
ــــــــــــي،  الظاهرة وليست الباطنة، فيجتمع يف هذا احلديث ركيزتان أساســـــــــــــيتان ومها بيان نوع العدالة اليت حيكم هبا القاضـ

ـــــــــي بظواهر األمور فيكتفي  ـــــــــي مبا يسمع وال حيتاج إىل معرفة ما يف الصدور فعلمه عند اهلل سبحانوعلم القاضـ ه القاضـ
 وتعاىل.

وقال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل: وكلهم أمجعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر واهلل يتوىل السرائر وقد قال صلى اهلل 
 (. 16«)هال شققت عن قلبه»عليه و سلم ألسامة: 

 :(17)تحقيق العدالة )بقسميها(  فيهمأقسام الرواة من جهة 

 من عرفت عدالته الباطنة)والظاهرة باللزوم(: وهو العدل. (1
من عرفت عدالته الظاهرة)دون الباطنة(: وهو املســـــــــــتور)باصـــــــــــطالح املتأخرين(، وحكمه القبول يف الرواة  (2

 النسخ. رواةالذين تعذرت اخلربة الباطنة بأحواهلم، وخاصة طبقة التابعني، وطبقة املتأخرين من 
من جهلت عدالته )الظاهرة والباطنة(  لكن ُعرفت عينه)يف النســــــــــــــب أو األدب أو الشــــــــــــــعر أو أي علم  (3

آخر(: فهو جمهول احلال. وحكمه التوقف عن قبول حديثه، ولكن ينظر يف حديثه)إســـــــــناده ومتنه(: ف ن  
 عف.كم عليه بشدة الضكان فيه نكارٌة، أو عالمات الوضع حكم عليه مبا يقتضـيه ذلك، وإال فال حي

 من ُجهلت عدالته)الظاهرة والباطنة(، وُجهلت عينه أيضاا: فهو جمهول العني، وحكمه حكم سابقه. (4
                                                           

، ويف كتاب 194/ 2( 2458أخرجه البخاري من حديث أم ســـلمة رضـــي اهلل عنها، يف كتاب املظامل، باب إمث من خاصـــم يف باطل وهو يعلمه رقم )( 14)
، ومســـــــــــــــلم يف كتاب 290/ 4( 6967( رقم )10، ويف كتاب احليل، باب )261/ 2( 2680الشـــــــــــــــهادات، باب من أقام البينة بعد اليمني رقم )

 . 1337/ 3( 1713كم بالظاهر واللحن باحلجة رقم )االقضية، باب احل
 .297، 1(، 2001 -1422، دار الوفاء، ) األمالشافعي، حممد بن إدريس القرشي،  (15 (
    .  273، 12دار الكتب السلفية، ، فتح الباريالعسقالين، علي بن أمحد بن حجر،  (16(
  .12، الجرح والتعديل خالصة التأصيل لعلمالعوين، الشـريف حامت بن عارف، ( 17)
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 من ُعرف بعدم العدالة: وهو الفاسق، بل والكافر. وهو مردود باإلمجاع ". (5

 :(18)"كيفية إلحاق الرواة بواحٍد من هذه األقسام الخمسة

 العدل: -1

 ضة، مثل أئمة السنة.بالشهرة واالستفا -أ
 بالتنصـيص من مقبوٍل قوله يف اجلرح والتعديل. -ب
ــــــــني للراوي(، ومن التعديل الضمين: االحتجاج بغريه، إذا غلب  -ج بالتعديل الضمين)كالتصحيح والتحسـ

 على الظن أن العامل إمنا اعتمد يف حكمه مبقتضـى ذلك اخلرب على رواية ذلك الراوي.
 عنه، ويُكتفى بعدٍل واحد إذا كان من األئمة واحلفاظ.املستور: برواية عدلني  -2

جمهول احلال: برواية راٍو واحد)عدالا كان أو ليس بعدل، ف ن كان الراوي عنه ليس بعدل فهو أضــــــــــعف حلاله  -3
 وحلديثه(.

 جمهول العني: كسابقهوإمنا فارق بينهما العلم بعني الراوي واجلهل هبا. -4

 الفاسق والكافر: -5

واالســـتفاضـــة: كمحمد بن ســـعيد املصـــلوب بالزندقة، والكليب، وحفص الفرد. يقول النســـائي:  "  بالشـــهرة -أ
الكذابون املعروفون بوضـــــــع احلديث على رســـــــول اهلل صـــــــلى اهلل عليه وســـــــلم أربعة: ابن أيب حيي باملدينة، 

 والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان خبراسان، وحممد بن سعيد بالشام.
 ول قوله يف اجلرح.بالتنصـيص من مقب -ب
 بالتضعيف الضمين: كتضعيف احلديث الذي ليس فيه ما يقتضـي التضعيف إال ذلك الراوي. -ج
بروايته للمنكرات واملوضــــوعات باألســــانيد النظيفة اليت تكون ســــبب افتضــــاحه بانه هو الذي جاءت من  -د

 قبله تلك النكارة أو هو الذي وضع ذلك اإلسناد أو املنت ".
 
 

                                                           
 . 13، خالصة التأصيل لعلم الجرح والتعديلالعوين، الشـريف حامت بن عارف، ( 18)
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 دالة في الشهود:حكم تقصـي الع

ف ذا جاء مسلم إىل القاضـي ليشهد يف قضـية ما، وكان فيما يظهر للقاضـي أنه عدل، فهل هذا يكفي للحكم بعدالته 
 والقبول بشهادته، أم أنه على القاضـي البحث والتقصـي يف عدالة هذا الشاهد بالسؤال أو االستفاضة أو الشهرة؟

 رأيني:يف هذه املسألة اختلف الفقهاء على 

ـــــــــــي إال يف احلدود والقصاص، أو طعن  ـــــــــــي البحث والتقصـ ـــــــــــي بظاهر العدالة وال يتعني على القاضـ الرأي األول: يقضـ
 .(20)، وهو رواية عن أمحد يف كل مسلم مل تظهر منه ريبة(19)اخلصم يف شهادة الشاهد، وهبذا قال اإلمام أبو حنيفة

ــــــــــــــــي أن يســأل عن  ه الشــهود يف مجيع احلقوق، وهذا قول الصــحابيني من احلنفية؛ وعليالرأي الثاين: يتعني على القاضـــ
 .(24)، واحلنابلة يف ظاهر املذهب(23)، والشافعية(22)، واملالكية(21)الفتوى

، كما (25)اســـــــتدل أصـــــــحاب الرأي األول عندما أخذ رســـــــولنا الكرمي بشـــــــاهدة األعرايب يف ر ية اهلاللأدلة الفريقين: 
إىل أيب موسى: املسلمون عدول بعضهم على بعض إال جمرباا عليه شهادة زور أو جملوداا يف  استدلوا أيضاا مبا كتبه عمر

 . وألن العدالة أمر خفي سببها اخلوف من اهلل تعاىل، ودليل ذلك اإلسالم، ف ذا (26)حد، أو ظنيناا يف والء، أو قرابة

 

                                                           
 . 417: 2، بريوت: دار الكتب العلمية، االختيار لتعليق المختاراملوصلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، ( 19)
 . 282، 281: 11. املرداوي، اإلنصاف، 200: 8، المبدعابن مفلح،  يف هذه الرواية مل يفرق اإلمام أمحد بني احلدود واألموال.( 20)
ــــــــــــــرح باية علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل، . املرغيناين، 417: 2، االختيار لتعليق المختاراملوصـــــلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، ( 21) الهداية في شـــــ

 . 139، 138: 8، المبتدي
. 466م( ، 1978 -هـ 1398، الرياض: مكتبة الرياض احلديثة، )الكافي في فقه أهل المدينةبد اهلل بن حممد، ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن ع( 22)

 . 302: 1، 3م( ، ط2003-1424، دار الكتب العلمية، )أحكام القرآنابن العريب، أبو بكر املالكي، 
، 1م( ، ط 1999 -هـ 1419، بريوت: دار الكتب العلمية، )اإلمام الشافعيالحاوي الكبير في فقه املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد البصـري، ( 23)

 . 386: 3، 1م( ، ط1992-1412، دار الكتب العلمية، )المهذب في الفقه. الشـريازي، إبراهيم  بن علي بن يوسف أبو إسحاق، 156: 17
ـــــــرح المقن ابن مفلح، إبراهيم  بن حممد بن عبد اهلل، ( 24) . ابن 200، 199: 8م( ، 1997-هـــــــــــ1418ت: دار الكتب العلمية، )، بريو المبدع في شـ

 . 418، 417: 11، 1( ، ط1985 -هـ 1405، دار إحياء التاث العريب، )المغنيقدامة، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، 
شـــــــهد أن فقال:  " أتشـــــــهد أن ال إله إال اهلل؟ أت ونص احلديث عن ابن عباس قال: جاء أعرايب إىل النيب صـــــــلى اهلل عليه وســـــــلم فقال: أين رأيت اهلالل،( 25)

ا ". التمذي، اجلامع الصـحيح،  ا رسـول اهلل؟ قال: نعم، قال: يا بالل أذن يف الناس أن يصـوموا غدا . النسـائي، أمحد بن 691ن رقم احلديث 176حممدا
 . 2115، 2114حلديث . رقم ا297م( ، الرياض: دار السالم، 1999 -هـ 1420، )1شعيب، سنن النسائي الصغرى، ط

. وقد ذكر الزيلعي يف نصـــــــــــــــب الراية أن فيه 473: 8( ، بريوت: دار الكتب العلمية، 1988 -1408، )المحلىبن حزم، أبو حممد علي بن أمحد، ( 26)
اين قد ذكر يف االرواء أن لفظة:  " . أما األلب82: 4راوياا ضــــــــعيفاا. مجال الدين عبد اهلل الزيلعي، نصــــــــب الراية آلحاديث اهلداية، القاهرة: دار احلديث، 

 . 2634: 258املسلمون عدول بعضهم على بعض " صحيحة. ص، 
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االكتفاء بظاهر العدالة يف األموال االكتفاء هبا يف ، وال يلزم (27)وجد فليكتفي به ما مل يقم دليل على خالف ذلك
احلدود والقصـــاص؛ ألنه كما أن األصـــل يف الشـــاهد العدالة كذلك االصـــل يف املشـــهود عليه العدالة، والشـــاهد وصـــفه 
بالزنا والقتل فتقابل األصـــــــــــــالن فرجحنا بالعدالة الباطنة؛ وألن احلدود مبناها على اإلســـــــــــــقاط فيســـــــــــــأل عنهم احتياطاا 

 .(28)للدرء

أما اجلمهور: أخذوا بعدم االكتفاء بظاهر العدالة، والبد من الســــــــــــــؤال عن الشــــــــــــــهود، ألن احلاكم جيب أن حيتاط يف 
. كما أن األموال حق كما أن احلدود حق، فال يكتفي (29)حكمه صــــــيانة له عن النقض وذلك بسؤال الســــــر والعالنية

 .(30)يف الشهادة عليها بظاهر العدالة كاحلدود

ميكن القول أن األوىل األخذ بالرأي األول وهو االكتفاء بالعدالة الظاهرة يف الشــهود ما عدا احلدود والقصــاص، وذلك 
 من وجهني:

. حيث يتضــــــــــح من اآلية الكرمية أن اهلل 143 " البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وســــــــط ااألول: الكتاب، يف قوله تعاىل " 
هي العدالة، األمر الذي جيعلنا نكتفي بالعدالة الظاهرة دون البحث والتقصـي تعاىل وصف األمة اإلسالمية بالوساطة و 

ا يف قوله تعاىل:  "  . ويف هذه اآلية 282. . .  " البقرة: اســـــتشـــــهدوا شـــــهيدين من رجالكميف العدالة الباطنة. وأيضــــــا
ــــــــــــــــروطاا أخرى انت هناك شالكرمية أيضاا مل يشتط سبحانه وتعاىل يف الشاهد وصف أكثر من كونه من رجالنا، فلو ك

لعدالة الشاهد لبينها لنا يف كتابه العزيز. أما يف السنة فلم جند حديثاا عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يشتط البحث 
 والتقصـي يف الشاهد وبأن تكون عدالته باطنة، وقد سبق التطرق لبعض اآلحاديث عن رسولنا الكرمي اليت تدل على 

 

                                                           
 . 200: 8، المبدع في شـرح المقن ابن مفلح، إبراهيم  بن حممد بن عبد اهلل، ( 27)
  .417: 2، االختيار لتعليق المختاراملوصلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، ( 28)
 . 419: 2. االختيار لتعليق المختاراملوصلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، ( 29)
أبو  ولذلك قال -أيب يوســـف وحممد -. وقد ذكر فقهاء احلنفية أن الفتوى على قول الصـــاحبني302: 1، أحكام القرآنابن العريب، أبو بكر املالكي، ( 30)

 يفة أفىت يف زمان كانت العدالة فيه ظاهرة، والنيب عليه الصــــالة والســــالم عدل أهله، وقال:  " خريبكر الرازي:  " ال خالف بينهم يف احلقيقة، ف ن أبا حن
ــــــــــــــــــــ الكذب  ىالقرون قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث الذين يفشـــــون الكذب ". واكتفى بتعديل النيب صـــــلى اهلل عليه وســـــلم، ويف زماهنما فشــــــ

. 418، 417: 2، االختيارنه ما ســــأال، ولو كان يف زماهنما لســــأل، فلهذا قلنا الفتوى على قوهلما ". املوصــــللي، فاحتاجا إىل الســــؤال ولو كان يف زما
ـــــــــــــــــــــر وزمان ال حجة وال برهان. أما احلديث الذي أورده الرازي فأصــــــله يف 639: 8، البنايةالعيين،  . فاخلالف بني أيب حنيفة وصــــــاحبيه خالف عصـــــــ

، يف كتب متفرقة. مســلم صــحيح مســلم، 6429، 3651، 2652، 1116، رقم احلديث 612، 429اري، الصــحيحني. البخاري، صــحيح البخ
 . 6469، رقم احلديث 1110
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 قال اإلمام النووي رمحه اهلل: وفيه أن األحكام جتري على الظاهرحكمه بالعدالة الظاهرة يف الشهود مثال ر ية اهلالل. 
 .31واهلل تعاىل يتوىل السـرائر

ويف رأي الباحثة أن البحث عن العدالة الباطنة يف الشهود يعيق يف معظم األحوال سـري الدعوى ويتأخر صدور احلكم  
ـــــي يف الشهادة أو تعلق األمر باحلدود والقصاص على اعتبار أهنا  ـــــيع احلقوق من وراء ذلك مامل يطعن املتقاضـ ورمبا تضـ

 بالعدالة الظاهرة هو األوىل واهلل أعلم.من الكبائر، لذلك كان الرأي األول يف األخذ 

 مكانة العدالة الظاهرة في القضاء وطرق تحقيقها المبحث الثالث:
إن العدالة الظاهرة هي ركن أساسي من أركان احلكم والقضاء، ويتحقق من خالهلا الشرع العادل الذي أرسله اهلل لألمة 

التتحقق إال باتباع طرق وشروط جيب توافرها كأن يكون القضاء البشرية مجعاء ليعمَّ األمن واآلمان. وهذه العدالة 
مستقالا وحراا، والنظر يف أدب القاضي داخل احملكمة وخارجها وأيضاا يف املراجعة واألستئناف وكذلك علم القاضي عند 

ثبات أمهية إ بعض الفقهاء، وهذه الطرق هي موضوع هذا املبحث واليت سأحاول من خالل دراستها وبياهنا الوصول إىل
لعدالة وما يهمنا هنا هو احتقيق العدالة الظاهرة ومكانتها، وأهنا األساس يف مسو القضاء العادل واألمن بني الناس. 

الظاهرة أما العدالة الباطنة فال يعلمها إال اهلل، فال نستطيع احلكم على إنسان مبعرفة ما يف داخله، لذلك تعتمد هذه 
والسبيل إىل حتقيقها هو ضمان اجلمع بني هذه الطرق ووضعها يف قالب واحد متني الدراسة على العدالة الظاهرة، 

 دالة الظاهرة. وسوف يأيت بيان هذه الطرق كالتايل:  وصلب حيمل شعار الع
ويقصد باستقالل القضاء إنه اليقع حتت تأثري سلطة أو شخص من شأنه أن ينحرف به عن هدفه  استقالل القضاء:

يصال احلقوق إىل أصحاهبا، فيجب أن يكون القضاء حتت شعار العدالة إاألمسى، وهو إقامة العدل بني الناس، و 
ي سلطان وإن كان سلطان احلاكم نفسه، فقد تسّول له نفسه بالتدخل يف القضاء واستخدام نفوذه يف والخيضع أل

سبيل الضغط على القاضي وهتديده للحكم مبا يراه مناسباا له، ويذهب العدل وتنعدم احلقوق، وتدنس ذمم القضاة إذا 
ة اليت مطليب األول وهو العدالة الظاهره واحلقيقيلذلك جيب أن أرجع إىل   أصاهبم اخلوف والتدد يف قول كلمة احلق.

، وحىت حيقق القضاء هدفه األمسى يف أن  اليشوهبا اخلوف والتدد والكن الميكن حتقيقها إال إذا كان القضاء مستقالا
، أن يقوم على عدة ركائز منها احلياد والتخصص وحرية الرأي واالجتهاد، وكذلك البد من وجود طرق   يكون مستقالا

 
                                                           

 .212، 1شرح صحيح مسلم،( 31 (
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_  1احلماية الستقاللية القضاء، وهي احلماية الدستورية واحلماية اجلزائية والشعبية، ولبيان مجيع هذه األمور كالتايل:

 :ركائز استقالل القضاء
: حرية الرأي واالجتهاد  ويقصد حبرية الرأي واالجتهاد حبسب اعتقادي هي حرية التعبري والبحث والتفكر والتأمل أوال 

ني الناس ب حقوق األنسان يف احلياة، ويكيفيين هنا النظر لقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:  "وإذا حكمتم وهي من أبسط
اهلل سبحانه وتعاىل يشتط العدل هنا، وحىت تكون قاضياا عادالا جيب من االجتهاد ف (58أن حتكموا بالعدل " ) النساء: 

 والبحث والتقصي والتفكري والتأمل واهلل أعلم.
واملقصود هنا عدم التحيز واحملاباة جلهة دون األخرى، فالعدالة يف القضاء تستوجب أن يكون القاضي ا: الحياد ثاني  

، أما إذا حتيز القاضي لفريق دون اآلخر، يفقد القضاء صفة االستقاللية واحلرية يف  ا، وعليه يكون القضاء مستقالا حمايدا
 (.135الذين آمنو كونوا قوامني بالقسط شهداء هلل...خبري ")النساء:  احلكم ويتحول إىل تابع.وقال تعاىل: "يا ايها

إن منصب القضاء من أرفع وأرقى املناصب يف العامل، وعليه ليس من السهل اختيار من هو يف مركز  ثالث ا: التخصص
ىل منصب و القضاء، فكان البد من التخصص، والتخصص يف معناه هو أن يكون القاضي مؤهالا علمياا وخلقياا ليت

، ولذلك كان البد من توافر شروط معينه يف القاضي كالبلوغ والعقل واحلرية والذكورة والعدالة وسالمة احلواس 32القضاء
واالعضاء، ويستحب أيضاا أن يتمتع القاضي بصفات وآداب كالورع والتقوى والعفة والنزاهة وقلة الطمع، ويف هذا ما 

ا قبل أ قاله عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل:
ا
ن ) الينبغي للرجل ان يكون قاضياا حىت تكون فيه مخس خصال: يكون عامل

 .33يستعمل، مستشرياا ألهل العلم، ملقياا للرثع " احلرص والطمع " منصفاا للخصم، مقتدياا باألئمة(
 :طرق حماية استقالل القضاء_ 2

: الحماية الدستورية ات، أي يفصل ضمن الدستور مبدأ الفصل بني السلطويعىن باحلماية الدستورية للقضاء، ان يت أوال 
بني السلطة القضائية والسلطات األخرى، ومها السلطة التشريعية والتنفيذية، وعدم تدخل أي منهما يف شأن من شؤون 
القضاء، ويصاغ ذلك يف قانون، ويصبح هذا القانون ملزماا للجميع دون استثناء يكفل محاية القضاء ومينع التدخل من 

 ي جهة، وهذا ما يسمى بالدستور.أ
 

                                                           

 .30: 25م(، 1984ه_ 1404، ) 1زيدان. عبد الكرمي، نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، بغداد: مطبعة العاين، ط 32 
. وجاء يف احلاشية: وقد ورد هذا األثر يف العقد الفريد والبيان والتبيني ما نصه: ) إذا كان يف القاضي 60: 1عيون االخبار،   33 

 مخس خصال فقد كمل علم ما كان قبله، ونزاهته عن الطمع، وحلم عن اخلصم، واقتداء باألئمة، ومشاورة أهل الرأي(.
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ومبا أن الدستور يكفل احلماية للقضاء عن طريق النص على الفصل بني السلطة القضائية  ثاني ا: الحماية الجزائية 

والسلطات األخرى يف الدولة كما سبق بيانه، ف ن هذا اليكفي، إذ جيب من فرض عقوبة على كل من يتدخل يف 
قانون، حىت تبقى للقضاء هيبة متنع االعتداء أو حىت املساس بسلطة القاضي وحريته شؤون القاضي مبوجب نص ال

واستقالليته، وهذه احلماية اجلزائية متثل قوة الردع لكل من تسّول له نفسه التدخل يف أمور القضاء، وأرى أن هذه العقوبة 
  .جيب أن تشمل اجلميع دون استثناء

الطريق من طرق احلماية الستقالل القضاء يف املقام األول، فاحلماية الشعبية هي أن جد هذا و و  ثالث ا: الحماية الشعبية
يقف أفراد الشعب مع القاضي ويف صفه ضد من حياول التعرض إليه، أو التدخل يف شأن من شؤونه، لذلك كانت 

لني والطامعني أمام املتدخ احلماية الشعبية هي األوىل واألهم يف وجودها، ف ذا انعدمت أو تقاعصت، فهذا يفتح الباب
يف السيطرة على حرية القضاء، وتنتهي العدالة بني الناس وتذهب احلقوق. كما أن اإلسالم يأمرنا مبناصرة القاضي العامل 
العادل، والوقوف جبانبه ضد من تسول له نفسه من أن يتدخل يف شؤون القضاء أي كان، ألن هذا يعترب منكراا يف 

مأمور ب نكار املنكر وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من رأى منكم منكراا فليغريه بيده، فان اإلسالم ، واملسلم 
 .34مل يستطع فبلسانه، فان مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف االميان(

 ةأنه إذا ناصر الشعب القضاء ودافع عنه واحتم ما نص عليه الدستور من حرية القضاء وأن هناك عقوب وخالصة القول
رادعة ملن اليراعي سلطان القاضي وحكمه وحريته يف العدل بني الناس هنا سنجد ما نبحث عنه وهو العدالة الظاهرة، 

اب وهذا هو السبيل للخالص من العبودية والظلم من قبل اآلخرين كأصح. فهذا هو الطريق إىل حتقيقها وإثبات وجودها
 السلطة وغريهم.
واملقصود هنا بآداب القاضي، والذي هو ركن أساسي من العدالة الظاهرة، اخلصال احلميدة املندوبة  آداب القاضي:

واملدعو إليها، فآداب القاضي مايذكر له من شرائط الشهادة، ف ن القضاء باحلق من أقوى الفرائض بعد اإلميان، وهو 
خليفة "  م أسم اخلالفة فقال:  " إين جاعل يف األرضأشرف العبادات، عندما أثبت اهلل سبحانه وتعاىل آلدم عليه السال

. وأثبت ذلك أيضاا لداود عليه السالم فقال تعاىل:  " ياداود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس 30البقرة: 
 من  م. وبه أمر كل نيب مرسل صلوات اهلل سبحانه عليهم مجيعاا، واملقصود منه إظهار العدل ورفع الظل26باحلق " ص: 

                                                           

رواه االمام مسلم يف صحيحه، وابو داود والتمذي والنسائي وابن ماجة واالمام أمحد يف مسنده عن أيب سعيد رضي اهلل عنه،  34 
 .3711، رقم احلديث: 567الكنز الثمني يف احاديث النيب األمني: 
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مر باملعروف والنهي عن املنكر. وأطلق فقهاء الشريعة على أخالقيات القضاء الظامل، وإيصال احلق إىل املستحق، واأل

. فمن آداب القاضي 35وصف آداب القاضي باعتبارها سلوكاا أدبياا يلتزم هبا القاضي أمام اهلل وامام الناس ويلزم هبا نفسه
 غري عنف، وأن يكون ُمستظهراا ُمستحظراا للعلم، ومتمكناا فيه. ومن أثر حتلي القاضيحسن اخللق وأن القاضي قوياا من 

بالقوة أاليطمع فيه الظامل، فالقوي تعظم هيبته ويهابه الظامل، وأما الضعيف فيطمع فيه القوي، ولكن هذه القوى التعين 
 . 36العنف، بل تعين القوة يف احلق مع خفض اجلناح والرفق بالناس

القضاء يعد من أعمال الطاعات والتقرب إىل اهلل _ عّز وجّل _ ألن يف القضاء أداء احلقوق المراجعة واالستئناف: 
إىل أصحاهبا ونصرة املظلوم واإلصالح بني الناس واألمر باملعروف، ف ذا مل يقم صاحب هذا املنصب اخلطري مبا أوجبه 

 عظيماا ر عظيم. وقد دلت النصوص الشرعية على أن يف القضاء فضالا الشرع، ومل يؤد احلق فيه، ف نه يعّرض نفسه خلط
ملن قوي على القيام به، ومن ذلك ما بينه رسولنا الكرمي صلوات اهلل عليه، من أن اهلل عّز وجّل جعل فيه أجرا مع اخلطأ، 

م يقول:  " إذا يه وسلواسقط عنه حكم اخلطأ، فعن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه، أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عل
 . 37حكم احلاكم فاجتهد، مث أصاب، فله أجران، ف ذا حكم واجتهدمث أخطأ فله أجر "

فاحلكم الذي يصدر عن القضاء هو حكم صادر عن بشر، والبشر ليسوا مبعصومني من اخلطأ، وهلذ فاحتمال اخلطأ 
ها، وذلك اء إعادة النظر يف القضية اليت حكم فييف األحكام القضائية وارد. فأجاز القانون للخصوم أن يطلبوا من القض

. 38باتباع وسيلة من الوسائل اليت نظمها القانون الوضعي، وتسمى باالصطالح القانوين طرق الطعن على األحكام
 . 39لذلك كان من حق القاضي أيضاا الرجوع والتيث وعدم االستعجال يف احلكم

 

                                                           

 .215، 1977 ،1، مطبعة األمانة، طالسلطة القضائية ونظام القضاء يف اإلسالمنصر فريد حممد واصل،  35 
 ( 1995ه_ 1415، دار احلديث، نصب الراية يف ختريج آحاديث اهلداية/ كتاب أدب القاضيالزيلعي. مجال الدين عبد اهلل بن يوسف،  36 
ويف رواية صحح احلاكم إسنادها " فله عشرة أجور "، لكن اإلمام الشوكاين بني أن  .118، 117: 4رواه البخاري ومسلم، سبل السالم، للصنعاين،  37 

رواية أخرى عند  دهذه الرواية اليت رواها احلاكم والدار قطين يف إسنادها فرج بن فضالة، وهو أحد الضعفاء يف احلديث، فال تقبل هذه الرواية، وكذلك توج
: 9شرة أجور، وإن اجتهدت، فأخطأت فلك حسنة "، وهذه أيضاا رواية ضعيفة، نيل األوطار، للشوكاين، أمحد بن محبل بلفظ  " إن أصبت القضاء فلك ع

ا ا. فالثابت هو الرواية التيبينت أن اجملتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وقد أمجع علماء املسلمني على أن هذا األجر يف احلاكم  إذا ك165، 164
ا
ن عامل

ا، أما اجلاهل فهو اقية، اإلصابة يف أحكامه اتفآمث جبميع أحكامه، حىت إن وافق حكمه الصواب، وأحكامه كلها مردودة عند بعض العلماء، ألن  جمتهدا
 .491: 2حاشية الشرقاوي على التحرير، 

 ، دار الفكر العريب.523مبادئ املرافعات يف قانون املرافعات اجلديد، عبد الباسط مجعي،  38 
 .303: 6. وكشاف القناع للبهويت، 432: 8هناية احملتاج،  39 
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من حق القاضي الرجوع يف قضائه إذا كان يف حكمه شبهة أو نقص أو إىل لقد سبق القول بأنه الرجوع في االقرار: 

غري ذلك، وكذلك من حق أحد اخلصمني الرجوع على حكم القاضي لألسباب السابقة الذكر، وهنا كان البد من 
ى لتحقيق حرية عبيان االقرار الذي جيوز الرجوع فيه أيضاا من قبل املقر، وذلك من أجل حتقيق العدالة الظاهرة  واليت تس

 "هو وضع  االقرار لغة:و  القاضي والفرد يف القبول واالعتاض والرجوع وفقاا للضوابط اليت شرعها اهلل سبحانه وتعاىل.
. وهذه التعاريف متقاربة يف 41. وأما شرعاا:  "فهو أخبار املكلف عن نفسه أو عن موكله حبق يلزم "40الشيء يف قراره "

اظ، واتفق الفقهاء على أن االقرار حجة يف االثبات وتظهر به سائر احلقوق سواء كانت املضمون وإن اختلفت يف األلف
ِللِ . ويف كتاب اهلل العزيز قال سبحانه وتعاىل: " 42هلل أو للعباد شأنه شأن البينة إذا توافرت شروط صحته الَِّذي  و ل ُيم 

. فاهلل تعاىل أمر من عليه احلق باالقرار مبا عليه من حق 282 "، البقرة: ن ُه ش ي ئااع ل ي ِه احل  قُّ و ل ي تَِّق الّله  ر بَُّه و ال  يـ ب خ س  مِ 
رد ويف النهاية ميكن القول أن العدالة الظاهرة اليت تكمن يف حق الفبل ويكتبه أيضاا، وهذا يدل على أن االقرار حجة. 

لذي أقره ء، وله أيضاا أن يرجع يف إقراره ايف أن يعتض على احلكم لسبب من األسباب اليت يراها القانون أو القضا
واعتف به رمبا يكون يف املرة األوىل قد أُكره على االقرار مبا مل يفعله، وكذلك من حق القاضي أن يتيث يف أحكامه، 

 وأن يرجع فيها إذا أحس أن هناك شبهة أو نقص أو أنه أخطأ يف حكمه، واهلل أعلم.
 القاضي هنا، علمه بوقائع الدعوى وأسباب ثبوهتا، ف ذا حصل القاضي على علمه بوقائعواملقصود بعلم علم القاضي: 

الدعوى وأسباب ثبوهتا يف جملس القضاء، كما لو أقر املدعي عليه بالدعوى أو نكل عن اليمني بعد أن وجهها إليه 
ي يف علمه ومساعه ن يشارك القاضالقاضي، ف ن القاضي حيكم مبوجب علمه بوقائع الدعوى، ودالئل ثبوهتا، واليشتط أ

واشتط الشافعية لقضاء  .43لوقائع الدعوى والدالئل يف جملس القضاء شاهدان أو أكثر، هذا ما نص عليه اإلمام أمحد
 _ أن يكون القاضي يف غري عقوبة اهلل تعاىل.1القاضي بعلمه شروطاا أربعة وهي:

 _ أن ال تقوم بينة خبالف علمه.2
 ه، فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت وحكمت عليك بعلمي._ أن يصرح مبستند3
 

                                                           

 .3: 6البحر الزخار،  40 
 .157: 4شرح األزهار،  41 
 .567: 4. الكايف، 149: 5املغين، 42 
: وال خالف يف أن للحاكم أن حيكم بالبينة واالقرار يف جملس حكمه إذا مسعه شاهدان، ف ذا مل يسمعه معه أحد أو مسعه 55: 9جاء يف املغين،  43 

 شاهد، فنص أمحد على أنه حيكم به.
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ا فلو كان قاضي ضرورة امتنع عليه القضاء بعلمه،4  .44_ أن يكون القاضي جمتهدا

ورأي أبو حنيفة، أن ما كان من حقوق اهلل ال حيكم فيه بعلمه، كحد الزنا، وحد اخلمر، وحد السرقة، وأما احلقوق 
ق والدية والبيع واهلبة وغري ذلك، اما علمه قبيل واليته، أو يف غري حمل واليته اليقضي به، وما األخرى كالزواج والطال

 .45علمه يف زمن واليته وحملها قضى به
ني ، والعدالة يف القضاء هي التسوية بالقضاء من األمور الشرعية اليت تدعو احلاجة إليهاأن  وخالصة القول هي:

 فرق بني حاكم وحمكوم فالكل يف ساحة العدل سواء، وقول احلق مهما كانت الظروف.املتخاصمني يف كل شيء، فال 
العدالة الظاهرة هي ركن أساسي من أركان احلكم والقضاء، ويتحقق من خالهلا الشرع العادل الذي أرسله اهلل لألمة وأن 

، أن يقوم على عحىت حيقق القضاء هدفه األمسى يف أن والبشرية مجعاء ليعمَّ األمن واآلمان.  دة ركائز يكون مستقالا
منها احلياد والتخصص وحرية الرأي واالجتهاد، وكذلك البد من وجود طرق احلماية الستقاللية القضاء، وهي احلماية 

أن شريعتنا اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان ومع تطور العصور، لذلك كان  الدستورية واحلماية اجلزائية والشعبية.كما
ا، ومؤهالا علمياا وخلقياا البد م ن االجتهاد، وحىت يكون قاضياا عادالا جيب من االجتهاد، وأن يكون القاضي حمايدا

مبدأ الفصل بني السلطات هو من دعائم الدولة ومصدر جناحها، وجيب من فرض عقوبة  ليتوىل منصب القضاء. وأن
رق العدالة من طو هي األوىل واألهم يف وجودها. على كل من يتدخل يف شؤون القاضي، لذلك كانت احلماية الشعبية

الظاهرة هي الصفات احلميدة واألخالق اجلليلة اليت جيب أن يتمتع هبا القاضي، وهي قوة ومهابة يف احلق على اجلميع 
ث يكان من حق القاضي أيضاا الرجوع والت ودون استثناء، وأن يتمتع هبا القاضي سواء كان داخل احملكمة أو خارجها. 

وعدم االستعجال يف احلكم، وبيان العدالة الظاهرة اليت تكمن يف حق الفرد يف أن يعتض على احلكم لسبب من 
أن يقضي القاضي  جبواز األسباب اليت يراها القانون أو القضاء، وله أيضاا أن يرجع يف إقراره الذي أقره واعتف به.كما

حلكم بعلمه. وعلم القاضي أهم وأوىل من علم الشاهدين، ألن بعلمه، على أن يكون القاضي عدالا حىت يصح له ا
 القاضي يفتض أن تتوفر فيه صفات املؤمن الصادق العادل واملنصف. 

 
 
  

                                                           

 .495: 2. حاشية الشرقاوي على التحرير، 259: 8هناية احملتاج، الرملي،  44 
 .121: 2. االختيار لتعليل املختار، 121ي، معني احلكام، الطرابلس 45 
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 المبحث الراب : أثر العدالة الظاهرة في تحقيق استقالل القضاء

هي أساس كل شيء، وميكن بيان ذلك وإيضاحه من خالل معادلة بسيطة املقصود من كل ماسبق ذكره أن العدالة 
وهي كاآليت: إذا كان هناك استقالل للقضاء هذا يعين أن العدالة موجودة، ومبا أن العدالة موجودة وحمققة فالقضاء 

القضاء أساسها  دالة يفعادل، ومصدر العدالة يف القضاء هو حكم اهلل الذي أمرنا بأحقاق احلق يف كتابه العزيز، إذاا الع
ومرجعها العدالة يف القرآن. فالقرآن وكما بينت سابقاا الخيلوا يف معطم آياته من املطالبة بالعدالة يف مجيع أمور احلياة، 
ف ذا حتقق استقالل القضاء، وأصبح منفصل عن باقي السلطات يف الدولة، والخيضع ألي سلطان، حتققت العدالة اليت 

لَّ إن املنهج الذي جاء به النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم من اهلل عزَّ وجلشعوب يف وقتنا احلايل، و أصبحت مطلب كل ا
اب شامٌل وجامٌع فالقرآن الكرمي كت هلذه الشَّريعة اخلالدة، وهو القرآن العظيم، فقد كان شامالا ومالزماا لعامليَّة الرِّسالة.

إنا أنزلنا الذكر وإنا له مبا تضمَّن من أصول وقواعد ومبادئ تتَّسع للفروع، واستنباط األحكام. ويقول اهلل تعاىل: 
وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما وأيضاا، يف قوله تعاىل:  (.9)احلجر: حلافظون
  (.38)األنعام:  الكتاب من شيء مث إىل رهبم حيشرونفرطنا يف

ويف ذلك يقول مشس األئمة السرخسي: أعلم بأن القضاء باحلق من أقوى الفرائض بعد اإلميان باهلل تعاىل، وهو من 
قرة: ة(، البفأشرف العبادات ألجله أثبت اهلل تعاىل آلدم عليه السالم أسم للخالفة فقال: ) أين جاعل يف األرض خلي

، وبه أمر  26، وأثبت سبحانه وتعاىل ذلك لداود عليه السالم فقال: ) يادود إنا جعلناك خليفة يف األرض(، ص: 30
كل نيب مرسل حىت خامت األنبياء عليه الصالة والسالم فقال له: ) وإن أحكم بينهم مبا أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم(، 

  .4946املائدة: 

العدالة املطلوبة لتحقيق اســـــــــــــتقالل القضـــــــــــــاء هي العدالة الظاهرة، وهي عامل من عوامل وقد تبني اما ســـــــــــــبق أن نوع 
اســـــــتقالل القضـــــــاء، ويظهر ذلك جلياا من خالل شـــــــريعتنا اإلســـــــالمية، فلو افتضـــــــنا  أن العدالة الباطنة أو اخلفية هي 

ـــــي احلكم بني الناس بسهولة اما يوقع ـــــيصعب على القاضـ ، وقد يضطره ه يف بعض املشاكلاملطالب هبا أمام القضاء فسـ
تدخل البعض يف شــــــــــئونه ومعارضــــــــــة أحكامه، وقد يصــــــــــل إىل مرحلة الظلم يف أحكامه وعدم العدل بني الناس، فاهلل 
ـــــــــــر العلم مبا خيفى من األمور. لذلك كانت العدالة الظاهرة أوىل فال حجة  وحده عامل الغيب والشهادة، وال طاقة للبشـ

 ويستطـيع أن يعرب بكل حرية واستقاللية عن أحكامه دون تدخل من أي جهة كانت،  ألحد يف مواجهة القاضـي،

                                                           

 .4/ 570، درر احلكام، 16/ 59املبسوط،  46 
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وتقرر احملكمة من تلقاء نفســــــها وبشــــــكل مســــــتقل، وال ميكن حىت للحاكم التدخل يف قرارات القاضــــــي، لذلك كانت 
 العدالة الظاهرة عامل رئيِس ومهم من عوامل استقالل القضاء وذلك من عدة جهات وهي كاأليت:

 العدالة الظاهرة حيكم القاضـي من خالهلا مبا هو ظاهر للعيان، ومتفق عليه من قبل مجيع الناس. -1

ـــــــــــــــــــــي، ويصـــــــبح حكمه  -2 العدالة الظاهرة متنع تدخل أي شـــــــخص يف األحكام الظاهرة اليت حيكم فيها القاضــــــــ
.  مستقالا

في، هو ظاهر، ولن يضطر للبحث مبا هو خيشعر القاضـي بالطمأنينة والعدالة يف أحكامه، ألنه سـيحكم مبا  -3
 أو يضطر إىل التخمني مبا يقرره يف احلكم على الناس ومعرفة ما يف صدورهم، واهلل أعلم.

 املفهوم احلقيقي الستقالل القضاء هو حتقيق العدالة الظاهرة وليست اخلفية. -4

ها حجة على التنقيب يف اخلفايا ليســتعملالعدالة الظاهرة متنع احلاكم من التدخل يف شــئون القضــاء والبحث و  -5
 القاضي.

العدالة الظاهرة تقلل من الطعن يف أحكام القاضــــــــــــي، والتدخل يف األمور التفصــــــــــــيلية عند حكمه على أحد  -6
 املتخاصمني.

 المبحث الخامس: الخاتمة والمراج  
 ويف هناية البحث توصلت لبعض النتائج وهي:

: قانون الشرعي لإلسالم واملسلمني، ألن القرآن الكرمي الخيرج عن املطالبة بالعدل والتأكيد إن القرآن الكرمي ميثل ال أوال 
 عليه، وأن العدالة هي أمل الشعوب يف األمن والطمأنينة واألنصاف وأحقاق احلق.

، الدول أيضااو القضاء من األمور الشرعية اليت تدعو احلاجة إليها على مستوى األفراد واجلماعات والشعوب بل ثاني ا: 
والعدالة يف القضاء هي التسوية بني املتخاصمني يف كل شيء، ومن أمجل خصائص القضاء اإلسالمي وأمسى مساته أنه 

 اليعرف حتيزاا يف احلق بني بين البشر مجيعاا.
أرسله اهلل  لذيأن العدالة الظاهرة هي ركن أساسي من أركان احلكم والقضاء، ويتحقق من خالهلا الشرع العادل ا ثالث ا:

 لألمة البشرية مجعاء ليعمَّ األمن واآلمان.
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، أن يقوم على عدة ركائز منها احلياد والتخصص وحرية رابع ا: و حىت حيقق القضاء هدفه األمسى يف أن يكون مستقالا

ة اجلزائية مايالرأي واالجتهاد، وكذلك البد من وجود طرق احلماية الستقاللية القضاء، وهي احلماية الدستورية واحل
 والشعبية.
جبواز  ماكمن طرق العدالة الظاهرة هي الصفات احلميدة واألخالق اجلليلة اليت جيب أن يتمتع هبا القاضي،  و خامس ا:

 أن يقضي القاضي بعلمه، على أن يكون القاضي عدالا حىت يصح له احلكم بعلمه.
ق فالعدالة تستوجب استقالل القضاء وحريته، ف ذا مل يتحقالعدالة هي الركن األساسي الستقالل القضاء، سادس ا: 

 االستقالل يف القضاء، فلن تكون هناك عدالة.
 القمة يف فصل السلطة القضائيَّة عن السلطات األخرى واستقالهلا استقالالا كامالا هو  حديث معاذ بن جبل، سابع ا:

ى أن القضاء الخيضع ألي سلطان، وإن املرجع عند يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم. وأنه  أراد أن يؤكد عل
 القاضي هو الكتاب والسنة، مث االجتهاد، والسبيل للرجوع إىل أي جهة أخرى أو سلطان آخر.

ـــــــــــــــــــــي من خالهلا مبا هو ظاهر للعيان، ومتفق عليه من قبل مجيع الناس  ا:ثامن   متنع و  العدالة الظاهرة حيكم القاضــــــــ
.تدخل أي شــخص يف األحكام  ــــــــــــــــي، ويصــبح حكمه مســتقالا ــــــــــــــــي يشــعر القاضــكما   الظاهرة اليت حيكم فيها القاضـــ ـ

 .بالطمأنينة والعدالة يف أحكامه، ألنه سـيحكم مبا هو ظاهر، ولن يضطر للبحث مبا هو خفي
 المراج 
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