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 لمقــدمــةا
الحمد هلل الذي رفع السماء بغير عمد ووضع الميزان، والصالة والسالم على من أقام القسط      

 بالحق والفرقان، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره بالهدى واإلحسان.
إلى أداء أما بعد فإن هللا تعالى أمر بالعدل واإلحسان، ونهى عن الظلم والطغيان ، ودعا       

 الحقوق وحفظ األمانات، فبها تنتظم حياة األمم، ومعها تستقيم أنظمة الحكم. 
چ  ۆئ   ۆئ           ۇئ  ۇئ    وئ  وئەئ   ەئ  ائ  ائ    ى  ىې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ    ۆ  چ قال تعالى:         

(1)  

من منهج هللا عن الحياة تتيه األمة في صحراء التغريب، وتقاسي مرارة  ثم بقدر ما ُيَغيب    
التبعية. السيما في أوقات ضعفها أو استضعافها من قبل أعدائها، فتلك هي قصة الغالب مع 
المغلوب ، التي يسعى المنتصر فيها ليؤثر أو يفرض رؤيته ومنهجه على المقهور في شتى 

السياسي ؛ لتبقى األمة رهينة أنظمة توهنها وتكبلها ، لكن بقدر الميادين، ومن بين ذلك النظام 
المناعة التي تحملها األمة في دينها وإرثها بشقيه النظري والتطبيقي تنهض من كبوتها، وتستعيد 
ريادتها، فال تلجأ إلى االستجداء في النوازل والمستجدات من خارج المنظومة السياسية 

اكل والنوازل القديمة الجديدة ما يسمى اليوم بالفساد المالي اإلسالمية، ولعل من بين المش
واإلداري الذي يتجرأ فيه أصحاب السلطة وذوو القوة والنفوذ ومن دار في فلكهم على حقوق 
الضعفاء والمستضعفين ، وعلى المال العام ، دون نظام صادع، وال حكم رادع؛ فلذلك  جاءت 

لمظالم التي تعد ركنا من أركان النظام السياسي اإلسالمي، فكرة البحث لتسلط الضوء على والية ا
وتجلي طريقته في التعامل مع هذه الظاهرة القديمة في جوهرها، الجديدة في أشكالها وأنماطها ، 
والتي استطاع  منذ الصدر األول السيطرة عليها، وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها والحد منها. 

وواقعا للرجوع إلى هذه المعالجة العظيمة الفريدة ؛ لإلفادة منها، فنحن مدعوون شرعا ثم عقال 
فهي أنموذج يؤكد ضرورة العودة إلى إرث األمة في نظامها السياسي الذي يملك من النصوص 
والقواعد وآليات التجديد ما يمكنه من تخطي حدود الزمان والمكان، إذ الفقه السياسي اإلسالمي 

ه النوازل والمستجدات أن يجد لها الحلول والمخارج  في إطار الشريعة فقه واقعي متطور، ال تعجز 
وأحكامها ومقاصدها ، دون أن تصدمه تلك الوقائع فتضطره إلى استجالب الحلول من خارج هذا 

التي استحدثها النظام السياسي اإلسالمي والتي تعد  -موضوع البحث -اإلطار، فوالية المظالم
ها في الصدر األول، وتطورت مضامينها وآلياتها، وتحددت من مفاخره  تأصلت بدايات

اختصاصاتها مع الوقت بحسب المقتضيات؛ لتستقل كوظيفة خاصة تجمع بين قوة السلطة 

                                                 

 (.58(  سورة النساء، اآلية)1)
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ونصفة القضاء، تهدف إلى األخذ على أيدي الجائرين من أصحاب السلطة والنفوذ إلعادة الحق 
 إلى أهله، والمال العام إلى مكانه.

ظيفة التي دون لنا علماء الفقه السياسي اإلسالمي منتصف القرن الخامس الهجري هذه الو      
أبهى صورها، وأدق تفاصيلها، إذ كانت لها شروط، ولمجلسها ضوابط، ولنظرها اختصاصات 

 يبقى الباب معها مفتوحا للتطوير والتجديد.
 وعليه فقد جاء هذا البحث ليتناول هذه الوظيفة في ثالثة مباحث: 

 بحث األول : التعريف بوالية المظالم ونشأتها ومشروعيتها.الم
 والمبحث الثاني: شروط ناظر المظالم وتوليته ومجلسه. 

 والمبحث الثالث: االختصاصات والفروق.
 ثم خاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

 في الحياة وبعد الممات.وهللا أسأل أن يجعل  كل ذلك في ميزان الحسنات ، وأن ينفعنا به 
 
 الباحث                                                                                     

 املبحث األول
 التعريف واملشروعية

 المطلب األول: تعريف والية المظالم.
واليـة والية المظالم مصطلح مؤلف من جزئين مفردين، ولتعريفه البد من تعريـف كـل مـن ال

 والمظالم.
 أواًل: تعريف الوالية.

 الوالية لغة. -أ 
الواليـــة بالكســـر لهـــا عـــدة معـــان منهــــا: الُخطاـــة، واإلمـــارة، والســـلطان. والواليـــة بـــالفتح هــــي 

 .(2)، والفرق بين الفتح والكسر أن الوالية بالفتح هلل وللدين، وبالكسر للسلطان والمخلوقين(1)النصرة

                                                 

، د. ت، 1بيــروت، ط -ه(، دار صــادر711ينظــر: لســان العــرب، محمــد بــن بكــر بــن منظــور األفريقــي ت ) (1)
تـــاج العـــروو مـــن جـــواهر القـــاموو، محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق الزبيـــدي ت  (. مـــادة )ولـــي(؛405/ 15)
 ( مادة )ولي(.243/ 40ه(، مجموعة محققين، دار الهداية، د. ت، )1205)

ه(، تحقيــق الســيد بــن عبــد المقصــود، 597حبيــب المــاوردي ت ) ينظــر: النكــت والعيــون، علــي بــن محمــد بــن (2)
 (.309/ 3بيروت، د. ت، ) -دار الكتب العلمية
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تقـــول: وليـــت أمـــر فـــالن أي: قمـــت بـــه، ومنـــه ولـــي العهـــد أي: القـــيم علـــى أمـــر مـــن أمـــور 
 .(1)المسلمين

 الوالية اصطالحًا. -ب 
تعرف الوالية في االصطالح الشرعي بأنها قـوة شـرعية يملـك صـاحبها التصـرف فـي شـؤون 

 .(3)، أو هي تنفيذ القول على الغير شاء الغير أم أبى(2)غيره
وعليه فيمكن القول أن الوالية في االصطالح السياسي تعني وظيفة يتقلـدها مـن ينـوب عـن 
الخليفة أو رئيس الدولة في بعض المهـام أو الواجبـات. بتفـويض مـن قبلـه، فهـي قـوة شـرعية يملـك 

شـؤون السياسـية العامـة كواليـة صاحبها التصرف في شؤون غيـره ممـا يـدخل فـي صـالحياته فـي ال
 القضاء أو المظالم أو الحسبة أو الحرب.

 ثانيًا: تعريف المظالم.
 المظالم لغة: .1

المظـــالبم بكســـر الـــالم جمـــع مظلمـــة، وهـــي اســـم مـــا أخـــذ منـــك وأردت ظالمـــه ومظلمتـــه أي: 
الشيء فـي ظلمه، فالمظلمة ما تطلبه عند الظالم، وتظالم القوم ظلم بعضهم بعضًا، والظلم وضع 

 .(4)غير موضعه
 
 
 
 

                                                 

بـــن أحمـــد القرطبـــي ت  ينظـــر: الجـــامع ألحكـــام القـــرآن والمبـــين لمـــا تضـــمنه مـــن الســـنة وآي الفرقـــان، محمـــد (1)
 (.311/ 2م(، )2006 -ه1427) 1بيروت، ط -ه(، تحقيق د. عبد هللا التركي، مؤسسة الرسالة671)

م(، ص 1982 -ه1402) 1ان، دار الرشـد، الريـاض، طينظر: السلطة القضائية في اإلسـالم، شـوكت عليـ (2)
 1عمــــان، ط -(؛ الســــلطة التقديريــــة للقاضــــي فــــي الفقــــه اإلســــالمي، د. محمــــود محمــــد ناصــــر، دار النفــــائس97)
 (.78م(، ص )2007 -ه1427)

 -ه(، تحقيـــق إبــراهيم األبيـــاري، دار الكتــاب العربـــي816ينظــر: التعريفــات، علـــي بــن محمـــد الجرجــاني ت ) (3)
(؛ التوقيــــف فــــي مهمــــات التعــــاريف، محمــــد بــــن عبــــد الــــرؤوف المنــــاوي ت 329ه(، ص )1405) 1بيــــروت، ط

ــــة، دار الفكــــر المعاصــــر1031) ــــروت، ط -ه(، تحقيــــق د. محمــــد رضــــوان الداب (؛ 734ه(، ص )1410) 1بي
 (. 390م(، ص )1988 -ه1408) 2دمشق، ط -القاموو الفقهي، سعدي أبو حبيب، دار الفكر

(، مــادة )ظلــم(؛ خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد 373/ 12ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور، ) (4)
بيـــــروت،  -ه(، تحقيـــــق محمـــــد نبيـــــل وأميـــــل بـــــديع، دار الكتـــــب العلميـــــة1093القـــــادر بـــــن عمـــــر البغـــــدادي ت )

 (.272/ 2م(، )1988)
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 المظالم اصطالحًا. .2
فـــي االصـــطالح الشـــرعي: وضـــع الشـــيء فـــي غيـــر موضـــعه الشـــرعي، وقيـــل هـــي المظـــالم 

 .(1)التصرف في ملك الغير بغير إذنه
وأما والية المظـالم فـي اصـطالح الفقـه السياسـي فتعـرف بأنهـا واليـة سـلطانية يقـوم صـاحبها 

، وهــي عبــارة (3)إلـى التناصــف بالرهبـة، وزجــر المتنــازعين عـن التجاحــد بالهيبـة (2)بقـود المتظــالمين
ه القاضي فينظر فيه من هو أقوى منه يدًا، وذلك إذا كان التنازع بين قوي عن كل حكم يعجز عن

وضــعيف، أو بــين قــويين، والقــوة فــي أحــدهما بالواليــة كظلــم األمــراء والعمــال. فهــذا ممــا نصــب لــه 
 . (4)الخلفاء انفسهم

فوالية المظالم تعد السلطة القضائية العليـا التـي تنظـر فـي المظـالم الواقعـة علـى األفـراد مـن 
ذوي النفــوذ والســلطان فــي الدولــة، ممــاال يســتطيع القضــاء العــادي بحكــم إمكانياتــه أن ينظــر فيهــا، 

، (5)لدولة، بحيث ال يخرج أحد عن نطاق القضاءوالغاية منها إشعار الناو بسلطان الحق وهيبة ا
 مهما كانت منزلته أو وظيفته.

                                                 

ه(، تحقيـــق أنـــور البـــاز وعـــامر 728ينظـــر: مجمـــوع الفتـــاوى، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة الحرانـــي ت ) (1)
خــاري، أحمــد بــن علــي (؛ فــتح البــاري شــرح صــحيح الب219/ 1م(، )2005 -ه1426) 3الجــزار، دار الوفــاء، ط

بيـروت، د. ت  -ه(، تحقيق عبد العزيز بن باز ومحب الـدين الخطيـب، دار الفكـر852بن حجر العسقالني ت )
ه(، تحقيق 1126(؛ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم سالم النفراوي ت )95/ 5)

 (.234/ 1رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية، د. ت )

قــــود المتظــــالمين تعنــــي إيصــــال المتظــــالمين. ينظــــر: نظــــام الحكــــم فــــي الشــــريعة والتــــاري  اإلســــالمي، ظــــافر  (2)
 (.554/ 2م(، )1992 -ه1412) 4بيروت، ط -القاسمي، دار النفائس

 -ه(، دار الكتــب العلميـــة450ينظــر: األحكــام الســلطانية والواليـــات الدينيــة، علــي بــن محمـــد المــاوردي ت ) (3)
(؛ األحكــــام الســــلطانية، أبــــو يعلــــى محمــــد بــــن الحســــين الفــــراء ت 97م(، ص )1985 -ه1405) 1بيــــروت، ط

ــــةه(، تحق458) ــــب العلمي ــــق محمــــد حامــــد الفقــــي، دار الكت (؛ 73م(، ص )2006 -ه1427) 2بيــــروت، ط -ي
ه(، تحقيـق د. علـي سـامي 783الشهب الالمعة في السياسة النافعة، عبد هللا بن يوسف بن رضـوان المـالقي ت )

 (.295م(، ص )2007 -ه1428) 1القاهرة، ط -النشار، دار السالم

 -كتـب العلميـةه(، دار ال543ينظر: أحكام القرآن، محمد بـن عبـد هللا األندلسـي المعـروف بـابن العربـي ت ) (4)
 (.69/ 3بيروت، د. ت، )

 (.657ينظر: نظام الحكم في اإلسالم، محمد فاروق النبهان، طبعة جامعة الكويت، ص ) (5)
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فالنظر في المظالم وظيفة أعلى وأوسع من وظيفة القاضي، ممتزجة من السطوة السـلطانية 
تقمع الظالم من الخصمين، وتزجر المتعدي فتمضي ما عجز القضاء ونصفة القضاء، بعلوا وقوة 

 .(1)عن إمضائه
الواليـــات المهمـــة التـــي تؤكـــد عدالـــة النظـــام السياســـي اإلســـالمي وأصـــالة فهـــذه الواليـــة مـــن 

ـــاو، فهـــي تقـــف مـــع الضـــعفاء أمـــام  ـــة والنصـــفة بـــين الن نظريتـــه وصـــدق واقعـــه فـــي إرســـاء العدال
ظالمــات خصــومهم األقويــاء مــن الــوالة ورجــال الدولــة، أو المتنفــذين فيهــا، أو مــن يــدور فــي فلكهــم 

 حتى تعيد الحقوق ألصحابها.
 

 مطلب الثانيال
 نشأة والية المظالم

رفع الظلم أصل سعى لتحقيقه كل مجتمع وسلطة تنشد العدل والنصفة، ولعل التاري  يشهد 
بــذلك إذ فــي كــل زمــان يســعى أصــحاب القــوة والســلطة والنفــوذ إلــى االنتفــاع مــن مكــانتهم لتحقيــق 

اوز علـــى حقـــوقهم، المنـــافع الخاصـــة والمصـــالح الدنيويـــة علـــى حســـاب مـــن هـــو دونهـــم، أو بالتجـــ
فتظهر المظالم التي تحتاج إلى من يردها إلى أصحابها. لذلك تحرص الدول التي تنشد االستقرار 

 واالستمرار على إقامة العدل واألخذ على يد المتجاوزين مهما علت رتبتهم وقويت سطوتهم.
مــــة وان كانــــت ولــــذلك قيــــل: ق ان هللا يقــــيم الدولــــة العادلــــة وان كانــــت كــــافرة، وال يقــــيم الظال

 .(2)مسلمةق
 (3)ولعل فيما صنعت قريش قبل اإلسالم من التعاهد على نصرة المظلوم في حلف الفضول

: ))لقـد شـهدت فـي دار عبـد هللا بـن جـدعان حلفـًا مـا أحـب أن لـي ما يؤيد ذلك، فقد قـال النبـي 
. ورفــع الظلــم دعــى لــه اإلســالم فــي آيــات (4)بــه حمــر الــنعم ولــو ادعــى بــه فــي اإلســالم ألجبــت((

وأحاديــث كثيــرة لــيس الموضــع هنــا ســردها، إذ المقــام مقــام بيــان نشــأة وتطــور واليــة المظــالم التــي 

                                                 

ه(، تحقيـق 1382ينظر: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية، محمد بـن عبـد الحـي الكتـاني ت ) (1)
 (.298م(، ص )2001 -ه1422) 1بيروت، ط -علي محمد دندل، دار الكتب العلمية

 (.146/ 28مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ) (2)

ه(، تحقيــق د. عبــد الملــك 275ينظــر: أخبــار مكــة فــي قــديم الــدهر وحديثــه، محمــد بــن إســحاق الفــاكهي ت ) (3)
 (.191/ 5ه(، )1414) بيروت -دهيش، دار خضر

مكــة  -عبــد القــادر، دار البــاز ه(، تحقيــق محمــد458ســنن البيهقــي الكبــرى، أحمــد بــن الحســين البيهقــي ت ) (4)
(، 12859م(، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب إعطاء الفيء على الديوان ومـن يقـع بـه، رقـم )1994 -ه1414)
(6 /367.) 
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ســتحدثها وانضــجها النظــام السياســي اإلســالمي، والتــي يشــهد التــاري  أنهــا مــن المفــاخر والمــ ثر، ا
والمتتبع للمراحل التي مرت بها والية المظالم يرى أن بدايات هذا الواجب كان استجابة للنصوص 

 .(1)اآلمرة برفع الظلم، وكان من مسؤوليات الخليفة
. لكـن لـم تتبلـور (2)ولذلك انبـرى لهـا الخلفـاء الراشـدون بأنفسـهم كواجـب مـن واجبـاتهم العامـة

وال في عهد الخلفاء الراشدين بعـده، وقـد ذكـرت كتـب السياسـة  النبي  كوالية مستقلة ال في عهد
: ق فقـد نظـر (3)الشرعية بعض الحوادث التي تشير إلى بـدايات القيـام بهـذا الواجـب. قـال المـاوردي

المظالم في الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام ورجل من األنصار فحضـره بنفسـه  رسول هللا 
وقال للزبير: ))اسق أنت يا زبير ثم األنصاري((، فقال األنصاري: إنه البن عمتـك يـا رسـول هللا. 

 .  (4)ضب من قوله وقال: ))يا زبير أجره على بطنه حتى يبلغ الماء الكعبين((قفغ
وقطع الخلفـاء الراشـدون شـوطًا عظيمـًا فـي نصـرة المظلـوم. والشـواهد التاريخيـة تشـهد لـذلك، 

يتقصى أعمال والته ويسأل بنفسه عنهم، وعين شخصًا القتصاص  فقد كان عمر بن الخطاب 
 .(5)عنهم أخبار عماله والتحقق من الشكايات التي تصله

 
 
 

                                                 

(؛ المنهج المسلوك 27(؛ األحكام السلطانية، أبو يعلى، ص )18ص ) ينظر: األحكام السلطانية، الماوردي، (1)
ه(، تحقيـــق علـــي الموســـى، مكتبـــة 589فـــي سياســـة الملـــوك، عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد هللا بـــن نصـــر الشـــيزري ت )

(؛ عـدة الصـابرين وذخيـرة الشـاكرين، محمـد بـن أبـي بكـر القـيم 252م(، ص )1987 -ه1407الزرقاء ) -المنار
 (.93بيروت، د. ت، ص ) -ه(، تحقيق زكريا علي، دار الكتب العلمية751الجوزية ت )

 (.74(؛ األحكام السلطانية، أبو يعلى، ص )98ينظر: األحكام السلطانية، الماوردي، ص ) (2)

صــرة وبغــداد المــاوردي: هــو علــي بــن محمــود بــن حبيــب البصــري، فقيــه، أصــولي، مفســر، سياســي، درو بالب (3)
وولي القضاء في مدن كثيرة من مصـنفاته األحكـام السـلطانية. ينظـر: شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، أحمـد 

(؛ 218/ 5م(، )1989 -ه1410) 1ه(، تحقيق عبـد القـادر االرنـؤوط، دار ابـن كثيـر، ط1089بن العماد ت )
 (.499/ 2بيروت، ) -سة الرسالةمعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، مؤس

(. أصـــــل الحـــــديث فـــــي الصـــــحيحين. ينظـــــر: الجـــــامع الصـــــحيح 97األحكـــــام الســـــلطانية، المـــــاوردي، ص ) (4)
بيروت،  -ه(، تحقيق د. مصطفى البغا، دار ابن كثير واليمامة256المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري ت )

(؛ الجــامع 964/ 2(، )2561م(، كتــاب الصــلح، بــاب إذا أشــار اإلمــام بالصــلح.. رقــم )1987 -ه1407) 3ط
بيــروت،  -ه(، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التــراث261الصــحيح، مســلم بــن الحجــاج القشــيري ت )

 (.1829/ 4) (،2357رقم ) كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه 

 (.301 -299ينظر: التراتيب اإلدارية، الكتاني، ص ) (5)
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 .(1)وكان إذا بعث عاماًل على مدينة كتب ماله، وقد قاسم بعض عماله أموالهم إذا عزلهم 
لمــا تــأخرت إمامتــه، واخــتلط النــاو فيهــا، وتجــوزوا إلــى فصــل صــرامة فــي  واحتــاج علــي 

السياسة، وزيادة تيقظ في الوصول إلى غوامض األحكام، فكان أول من سلك هذه الطريقة واستقل 
 .(2)يخرج فيها إلى نظر المظالم المحض بها، لكن لم

ولما تجاهر الناو بالظلم احتاجوا في ردع المتغلبين وإنصاف المغلوبين إلـى نظـر المظـالم 
كـــان أول مـــن أفـــرد للظالمـــات يومـــًا الـــذي يمـــزج فـــي نظـــره بـــين قـــوة الســـلطة وإنصـــاف القضـــاء، ف

، وإذا أشــكل عليــه (3)يتصـفح فيــه قضــايا المتظلمــين مــن غيــر مباشــرة للنظــر عبــد الملــك بــن مــروان
أمر أو احتاج إلى حكم رده إلى قاضيه، ثم لما زاد ظلم الـوالدة وجـورهم مـاال يـردهم عنـه إال أقـوى 
األيـــدي وانفـــذ األمـــر صـــار لزامـــًا علـــى الخليفـــة أن يقـــوم لهـــذا الظلـــم، ولـــذلك نـــدب عمـــر بـــن عبـــد 

 .نفسه فكان أول من نظر في المظالم بنفسه (4)العزيز
 .(5)وأما خلفاء بني العباو فكان أول من جلس لها بنفسه المهدي 

                                                 

بيـروت،  -ه(، تحقيق إحسـان عبـاو، دار صـادر168ينظر: الطبقات الكبرى، محمد بن سعد البصري ت ) (1)
ه(، تحقيق زينب 597مناقب عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن علي الجوري ت )(؛ 307/ 3م(، )1968) 1ط

(؛ محـــض الصـــواب فـــي فضـــائل 120م(، ص )1987 -ه1407) 3بيـــروت، ط -القـــاروط، دار الكتـــب العلميـــة
ه(، تحقيق عبد العزيز محمد، طبعة الجامعة 909أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يوسف بن حسن المبرد ت )

 (.520/ 2م(، )2000 -ه1420) 1لمدينة المنورة، طا -اإلسالمية

 (.75 -74(؛ األحكام السلطانية، أبو يعلى، ص )98ينظر: األحكام السلطانية، الماوردي، ص ) (2)

هو: عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي، تولى الخالفة بعد أبيه، وكان فقيهًا ناسكًا أجمع على واليته بعـد  (3)
 (.352/ 1، ابن العماد، )ه(. ينظر: شذرات الذهب86عبد هللا بن الزبير. توفي سنة )

ن األمـوي الخليفـة العـادل عـده الـبعض خـامس الراشـدين جـده المـه عاصـم هو: عمر بن عبد العزيز بـن مـروا (4)
ه(. ينظر: شذرات الذهب، ابن العماد، 101بن عمر بن الخطاب، فقيه ورع حكم سنتين وستة أشهر توفي سنة )

 -ه(، تحقيـق أحمـد عبيـد، عـالم الكتـب214(؛ سيرة عمر بن عبد العزيـز، عبـد هللا بـن عبـد الحكـم ت )119/ 1)
 م(.1984 -ه1404ت )بيرو 

هــو: محمــد بــن أبــي جعفـــر المنصــور ثالــث الخلفــاء العباســيين، كـــان جــوادًا محببــًا للرعيــة تتبــع الزنادقـــة ورد  (5)
ه(. ينظر: تاري  الخلفاء، عبد الرحمن بـن 169العراق توفي سنة ) المظالم وأول من عمل البريد من الحجاز إلى

 1مصـــــر، ط -ه(، تحقيـــــق محمـــــد محـــــي الـــــدين عبـــــد الحميـــــد، مطبعـــــة الســـــعادة911أبـــــي بكـــــر الســـــيوطي ت )
 (. 239م(، ص)1952 -ه1371)

م النـبالء، (؛ سـير أعـال347/ 5وأما رد عبد الملك وعمـر والمهـدي للمظـالم فينظـر: الطبقـات الكبـرى، ابـن سـعد، )
ـــــذهبي ت ) ـــــن أحمـــــد ال ـــــؤوط وآخـــــرين، مؤسســـــة الرســـــالة748محمـــــد ب ـــــق شـــــعيب األرن ـــــروت، ط -ه(، تحقي  4بي

(؛ المنـــتظم فـــي تـــاري  الملـــوك واألمـــم، عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن الجــــوزي ت 12/32م(، )1986 -ه1406)
ــــــروت، ) -ه(، دار صــــــادر597) ــــــاني، ص )8/226ه(، )1358بي ــــــة، الكت ــــــب اإلداري (؛ 301 -300(؛ التراتي

 ( -564(؛ المنهج المسلوك، الشيزري، ص )98األحكام السلطانية، الماوردي، ص )
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والــذي يظهــر أنــه مــع التمــادي فــي الظلــم احتــاج الخلفــاء إلــى إفــراد المظــالم بواليــة خاصــة، 
فكـــانوا يختـــارون لهـــا ذوي الهيبـــة وأهـــل السياســـة، لتنفـــذ بواســـطتهم قـــوانين العـــدل، وتســـتقيم طـــرق 

 .(1)فالتناص
إلى أن أول من أفرد المظالم بوالية خاصة هم العباسـيون  (2)ويشير شي  اإلسالم ابن تيمية

قــال: ق فلمــا صــارت الخالفــة فــي ولــد العبــاو واحتــاجوا إلــى سياســة النــاو، وتقلــد لهــم القضــاة مــن 
تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسـة العادلـة: احتـاجوا حينإـذ إلـى 

 . (3)قوضع والية المظالم
ثم تبلورت هذه الوالية، وصار لها أحكام، وضـوابط واختصاصـات. فاسـتقلت بنفسـها كواليـة 
ينــوب فيهــا عــن الخليفــة أو رئــيس الدولــة مــن يتقلــدها بمرســوم خــاص، فيمــارو عملــه وفــق آليــات 

 خاصًا. واختصاصات أفردت لها كتب الفقه السياسي باباً 
 المطلب الثالث

 مشروعية والية المظالم.
 تحريم الظلم ورد في نصوص من الكتاب والسنة منها:

 أوالً: نصوص الكتاب ومنها:

چ ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ    ڌ  ڍچقول هللا تعالى في توعد الظالمين:  .1
(4)

.  

چڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گچقوله تعالى:  .2
(5)

. 

چ ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچقوله تعالى:  .3
(6)

. 

قــال شــي  اإلســالم ابــن تيميــة: ق وظلــم النــاو بعضــهم بعضــًا البــد فيــه مــن إعطــاء المظلــوم 
 .(7)ال يسقط حق المظلوم ال بشفاعة وال غيرهاق حقه

 
                                                 

جمـــادي اآلخـــرة  26ينظـــر: الحكومـــة اإلســـالمية، رفيـــق بـــك العظـــم، مقـــال منشـــور فـــي مجلـــة المنـــار، العـــدد  (1)
 (.512م، ص )1926 -ه1344

هو: أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية الحراني المجتهد برع في التفسير والفقه والعربية، نصر السنة،  (2)
ــدة، ســجنه بســبب بعــض آرائــه خصــومه وتــوفي فــي ســجنه ســنة ) ه(. ينظــر: 728بلغــت مصــنفاته خمســمائة مجل

(؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشـوكاني ت 142/ 8شذرات الذهب، ابن العماد )
 (. 94)م(، ص 2006 -ه1427) 1بيروت، ط -ه(، تحقيق محمد حسن حالق، دار ابن كثير1250)

 (.392/ 20ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ) (3)

 (.30سورة النساء، من اآلية ) (4)

 (.24سورة الزمر، من اآلية ) (5)

 (.18سورة غافر، من اآلية ) (6)

 (.78/ 7موع الفتاوى، ابن تيمية، )مج (7)
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 ثانيًا: نصوص السنة ومنها:
أنــه قــال: ))يــا عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي  فيمــا يرويــه عــن ربــه  قــول النبــي  .1

 .(1)وجعلته بينكم حرامًا فال تظالموا((
 .(2): ))ان الظلم ظلمات يوم القيامة((قول النبي  .2
  ڳ  گگ  گ  گ  ک       ک  ک  ک  ڑچ :: ))ان هللا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأقول النبي  .3

چ ڳ   ڳ    ڳ
(3)

))
(4)

. 

وكذلك كان رفع الظلم من أهم واجبات الخليفة أو رئيس الدولة باعتباره المسؤول األول عن 
علــى أيــدي الظــالمين وردهــم عــن ظلمهــم هــو مــن أولوياتــه، قــال إقامــة العــدل بــين الرعيــة، واألخــذ 

: ))أنصـــر أخـــاك ظالمـــًا أو مظلومـــًا فقـــال رجـــل: يـــا رســـول هللا أنصـــره إذا كـــان مظلومـــًا النبـــي 
 .(5)أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فان ذلك نصره((

فهذا من االحاديث الجامعة التي تقف أمامها قوانين الـدنيا ودسـاتيرها المعاصـرة عـاجزة وقـد 
ــم. قــال ُســبقت بــأكثر مــن ألــف وأربعمائــة ســنة بهــذا الحــديث الــذي يرســي قوا  عــد العــدل ودفــع للظل

چٿ ٿ   ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀچ: تعالى
(6)

. 

فــي الميــدان العملــي لرفــع الظلــم ونصــرة المظلــومين، الســيما إذا  وهكــذا ســار رســول هللا 
فـي بعـض الواجبـات، ولعـل ممـا يسـتدل بـه  عنـه  صدر ما يوجب ذلك من بعض الذين ينوبون 

 في بعض األعمال هي: على أصل هذه الوالية حادثتان وقعتا لنواب النبي 
إلى قبيلة  دما كان أميرًا على جيش أرسله النبي عن ما حصل في قصة خالد بن الوليد  .1

لـذلك وأرسـل علـي بـن أبــي  جذيمـة فقتـل مـنهم بعـد أن أعلـن أهلهـا الخضــوع فغضـب النبـي 
 .(7)مليدفع دية قتاله طالب 

                                                 

 (.1994/ 4(، )2577يح مسلم، كتاب البر والصلة واألدب، باب تحريم الظلم، رقم )صح (1)

(؛ صـحيح مسـلم، 864/ 2(، )2315صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يـوم القيامـة، رقـم ) (2)
 (.1996/ 4(، )2578كتاب البر والصلة واألدب، باب تحريم الظلم، رقم )

 (.102سورة هود، اآلية ) (3)

(؛ صحيح مسلم، كتاب البـر والصـلة 1726/ 4(، )4409صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة هود، رقم ) (4)
 (.1997/ 4(، )2853واألدب، باب تحريم الظلم، رقم )

صـــحيح البخـــاري، كتـــاب اإلكـــراه، بـــاب يمـــين الرجـــل لصـــاحبه أنـــه أخـــوه إذا خـــاف عليـــه القتـــل أو نحـــوه، رقـــم  (5)
(6552( ،)6 /2550.) 

 (.4، 3سورة النجم، اآليتان ) (6)

 -ه(، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف، دار الجيــل213ينظــر: الســيرة النبويــة، عبــد الملــك بــن هشــام المعــافري ت ) (7)
(؛ االكتفـــاء بمـــا تضـــمنه مـــن مغـــازي رســـول هللا والثالثـــة الخلفـــاء، ســـليمان بـــن 96 -95/ 5ه(، )1411بيـــروت )

(. وأصـل 236/ 2ه(، )1417) بيـروت، -ه(، تحقيق محمد كمال الدين، عالم الكتب634موسى الكالعي ت )
(، 4084خالـد بـن الوليـد إلـى بنـي جذيمـة، رقـم ) القصة في صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبـي 

(4 /1577 .) 
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علــى صــدقات بنــي ســليم فلمــا قــدم  وهــو الــذي اســتعمله النبــي  (1)مــا حصــل مــع ابــن اللتبيــة .2
علـى المنبـر فحمـد هللا وأثنـى عليـه وقـال:  قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لـي فقـام رسـول هللا 

))ما بال عامل أبعثه فيقـول هـذا لكـم وهـذا أهـدي لـي أفـال قعـد فـي بيـت أبيـه أو فـي بيـت أمـه 
حتى ينظر أيهدى إليه أم ال، والذي نفس محمد بيده ال ينـال أحـد مـنكم شـيإًا إال جـاء بـه يـوم 

 الحديث. (2)القيامة يحمله على عنقه .....((
وقد سبق في سيرة الراشدين ما يدلل على قيامهم بهذا الواجب وان لم يستقل بوالية خاصـة. 

يؤصــل  (3)بالكتــاب والســنة وفعــل الخلفــاء الراشــدين. فكــل مــا ســبقفثبــت أصــل النظــر فــي المظــالم 
 لمشروعية النظر في المظالم، لكن يبرز السؤال::

هــل واليــة المظــالم بمفهومهــا السياســي الــذي انتهــت إليــه مــن اســتقاللها كواليــة خاصــة لهــا 
شــروطها واختصاصــاتها كجــزء مهــم فــي النظــام السياســي اإلســالمي أمــر شــرعي أم بــدعي؟ علــى 

 ن في الصدر األول بالشكل الذي انتهت إليه.اعتبار أنها لم تك
فــالجواب ان اســتقاللية هــذه الواليــة، ووضــع الضــوابط والشــروط لهــا وتحديــد االختصاصــات 
أمر جائز، وقد تطور بحسب الحاجـة التـي فرضـها الواقـع المتغيـر، واقتضـاها التوسـع فـي المظـالم 

                                                 

سـاعيًا علـى بعـض الصـدقات. ينظـر:  النبـي  هو: عبد هللا بـن اللتبيـة بـن ثعلبـة األزدي، صـحابي اسـتعمله (1)
 -ه(، تحقيق عـادل العـزازي، دار الـوطن للنشـر430معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني ت )

ـــن حجـــر1764/ 4م(، )1998 -ه1419) 1الريـــاض، ط ـــي ب ـــن عل ـــز الصـــحابة، أحمـــد ب  (؛ اإلصـــابة فـــي تميي
 (.220/ 4م(، )1992 -ه1412بيروت ) -ه(، تحقيق علي البجاوي، دار الجيل852العسقالني ت )

(؛ صـــحيح 2632/ 6(، )6772كتـــاب األحكـــام، بـــاب فـــي محاســـبة اإلمـــام عمالـــه، رقـــم ) صـــحيح البخـــاري، (2)
 (.1863/ 3(، )1832مسلم، كتاب اإلمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم )

: ))فإنه من يعش مـنكم يـرى اختالفـًا كثيـرًا، اي نصوص الكتاب والسنة وفعل الخلفاء الراشدين لقول النبي  (3)
وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين وإيـــاكم ومحـــدثات األمـــور، فإنهـــا ضـــاللة، فمـــن أدرك ذلـــك مـــنكم فعلـــيكم بســـنتي 

عضــوا عليهــا بالنواجــذ(( والحــديث رواه أبــو داود وأحمــد وابــن ماجــة والترمــذي وصــححه. ينظــر: ســنن أبــي داود، 
بيروت، د. ت،  -ه(، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر204سليمان بن األشعث السجستاني ت )
ه(، تحقيق 241(؛ المسند، أحمد بن حنبل الشيباني ت )610/ 2(، )4607كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم )

( 367/ 28(، )17142م(، رقــم )1999 -ه1420) 2بيــروت، ط -شــعيب األرنــؤوط وآخــرين، مؤسســة الرســالة
ه(، تحقيـق محمـد فـؤاد عبــد 275مـن حـديث العربـاض بــن سـارية؛ سـنن ابـن ماجــة، محمـد بـن يزيـد القزوينــي ت )

بيروت، د. ت، كتاب في االيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اتبـاع سـنة الخلفـاء الراشـدين  -الباقي، دار الفكر
ه(، تحقيـق أحمـد شـاكر 279(؛ الجـامع الصـحيح، محمـد بـن عيسـى الترمـذي ت )15/ 1(، )42المهديين، رقـم )

ــــم، بــــاب األخــــذ بالســــنة واجتنــــ -وآخــــرين، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي اب البــــدع، رقــــم بيــــروت، د. ت، كتــــاب العل
(2676( ،)5 /44.) 
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ة، وليس هو بدعة في الدين، وان لم مع ضعف الوازع الديني، والجرأة عند أصحاب النفوذ والسطو 
يــنظم هــذا األمــر فــي الصــدر األول بــنفس الشــكل؛ الن هــذا التنظــيم هــو مــن قبيــل وضــع األنظمــة 

 . (1)التي تكفل تحقيق المراد شرعًا على وجه ال يحصل قصور فيه، وليس من قبيل التشريع
قــال شــي  اإلســالم ابــن تيميــة: ق والتــرك الراتــب ســنة كمــا ان الفعــل الراتــب ســنة، بخــالف مــا كــان 
تركــه لعــدم المقتضــي، أو فــوات شــرط، أو وجــود مــانع، وحــدث بعــده المقتضــيات والشــروط وزوال 

ة علـى فعلـه حينإـذ كجمـع القـرآن فـي المصـحف، وجمـع النـاو فـي التـراويح المانع مـا دلـت الشـريع
على إمام واحد، وتعلم العربية، وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، بحيث ال 

 .(2)ه أو وجود مانعقلفوات شرط تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إال به، وإنما تركه 
وينــدرج تحــت هــذه القاعــدة واليــة المظــالم، فأصــلها وجــد فــي الصــدر األول وإن لــم تقــم هــذه 
الواليــة كمؤسســة مســتقلة بالشــكل الــذي انتهــت إليــه؛ لعــدم وجــود المقتضــي، إذ كــان الــوازع الــديني، 

يق على الظلم، والتقليل من المظالم، وكذا كـان فـي القضـاء غنيـة، واإليمان الراس  كفيالن بالتضي
وكانـت لـه اليـد الطـولى فـي إنهـاء المنازعـات أيــًا كانـت خصـومها، ومهمـا قويـت أطرافهـا. لكـن لمــا 
ضعف اإليمان، وتجرأ الناو على الظلـم توسـعت المظـالم، وصـار للـوالة والمتنفـذين والقـريبين مـن 

أيدي الناو. ما قد يعجز القضاء العادي أحيانـًا ان يتصـدى لـه، لـذلك السلطة قوة وطمع فيما في 
وجد المقتضي لوالية المظـالم التـي لهـا مـن هيبـة القضـاء وقـوة السـلطة مـا تسـتطيع بـه كـبح جمـاح 

 هذا الظلم، وإرجاع الحق إلى أهله. ووضع األمور في نصابها.
وط وتحديـد االختصاصـات لهـا وعليه فاستقاللية النظر فـي المظـالم ووضـع الضـوابط والشـر 

إنما يندرج تحت أداء هذا الواجب بما يحقق مقصـود الشـرع منـه، وبمـا يتناسـب مـع طبيعـة الزمـان 
 والواقع الذي تطبق فيه وهللا أعلم.

 
 
 
 
 
 

                                                 

مقال في مجلة البيان تصدر عن  ينظر: دعوة إلى تأصيل المصطلحات السياسية، محمد بن شاكر الشريف، (1)
 (.6(، ص )213المنتدى اإلسالمي، العدد )

 (.172/ 26مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ) (2)
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 المبحث الثاني
 شروط ناظر المظالم وتوليته ومجلسه

 المطلب األول: شروط ناظر المظالم وتوليته.
 في المظالم. أواًل: شروط الناظر

هذه الوالية أو الوظيفة لما كـان واجبهـا تعقـب أشـر أنـواع الظلـم بـين العبـاد، وهـو ظلـم الـوالة 
 -إذا لم يكن الخليفة أو رئيس الدولة –وأصحاب النفوذ والقوة، فإن ناظر المظالم  (1)ورجال الدولة

يحتاج إضافة إلى شروط القاضي العـام أن يتحلـى بصـفات وشـروط يسـتطيع معهـا النهـوض بهـذه 
 :(2)المهمة. وقد أوجز علماء الفقه السياسي هذه الشروط وهي

 أن يكون ناظر المظالم جليل القدر. .1
 أن يكون نافذ األمر. .2
 أن يكون عظيم الهيبة. .3
 أن يكون ظاهر العفة. .4
 أن يكون قليل الطمع. .5
 أن يكون كثير الورع. .6
 سهل الحجاب. أن يكون في مجلسه .7
 أن يكون نزه األصحاب. .8

وعللوا ذلك بأن ناظر المظالم يحتاج في نظره إلى سطوة الحمـاة، وثبـت القضـاة، فهـو بهـذه 
وان يكــــون بجاللــــة القــــدر نافــــذ األمــــر فـــــي  -الحمــــاة والقضــــاة –الصــــفات يجمــــع بــــين الفــــريقين 

ســطوة الســلطة، وإنصــاف القضــاء، ولــذلك هــي تحتــاج إلــى ؛ ألنهــا وظيفــة ممتزجــة مــن (3)الجهتــين
علو يد وعظيم رهبة؛ لتقمع الظالم من الخصمين، وتزجر المتعدي، فهو ُيمضي مـا عجـز القضـاة 

 . (4)أو غيرهم عن إمضائه

                                                 

ينظــر: الســلطات الــثالث فــي الدســاتير العربيــة المعاصــرة وفــي الفكــر السياســي اإلســالمي، د. ســليمان محمــد  (1)
 (.436ص )م(، 1996 -ه1416) 6الطماوي، دار الفكر العربي، ط

(؛ الشـــــهب 73(؛ األحكـــــام الســـــلطانية، أبـــــو يعلـــــى، ص )97، ص )ينظـــــر: األحكـــــام الســـــلطانية، المـــــاوردي (2)
 (.295الالمعة، ابن رضوان، ص )

 ينظر: المصادر نفسها. (3)

بيــروت  -ه(، دار القلــم808ينظــر: مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون الحضــرمي ت ) (4)
 (.222) م(، ص1984)
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وهذه الصفات تشترط فيمن يتقلد والية المظالم ويكون نظره فيها عامًا يمارو اختصاصاتها 
بنفســه. ال أن يكــون منفــذًا لمــا يصــدر عــن القضــاة مــن أحكــام. قــال المــاوردي: قوهــذا إنمــا يصــح 

ـــاليم إذا كـــان  ـــوزارة التفـــويض، أو إلمـــارة األق ـــار لواليـــة العهـــد، أو ل نظـــره فـــي فـــيمن يجـــوز أن يخت
المظالم عامًا، فإن اقتصر بـه علـى تنفيـذ مـا عجـز القضـاة عـن تنفيـذه، وإمضـاء مـا قصـرت يـدهم 
عــن إمضــائه جــاز أن يكــون دون هــذه الرتبــة فــي القــدر والخطــر بعــد أن ال تأخــذه فــي الحــق لومــة 

 . (1)الئم، وال يستشفعه الطمع إلى الرشوةق
 ثانيًا: تولية ناظر المظالم.

 ناظر المظالم هو أحد اثنين:
 من له عموم النظر. .1
 من لم يفوض إليه عموم النظر. .2

فمن يملك عموم النظر: الخليفة أو رئيس الدولة والوزير واألمير. فاذا كان الخليفـة هـو مـن 
. فهـو لـيس بحاجـة (2)نظـر داخـل فـي عمـوم واليتـه، ومـن صـميم واجباتـه يتصدر لرد المظالم فهـذا

 إلى تقليد.
 ن الناظر وزيرًا أو أميرًا فال يخلو حاله من أمرين:وإذا كا

أن يكــون ممــن لــه واليــة عامــة كــوزير التفــويض، وأميــر اإلقلــيم، ووالــي مدينــة، فهــذا ال يحتــاج  - أ
 .(3)إلى تقليد خاص للنظر في المظالم، بل هو داخل في عموم واليته

أن يكون ممن لم يفوض إليه عموم النظر. فمثل هذا يحتاج إلى تقليد وتولية من قبل الخليفة  - ب
 .(4)لينظر في المظالم، بشرط أن تجتمع فيه الشروط الخاصة بهذه الوالية

لـق بإنصـاف المظلـومين، واألخـذ علـى أيـدي الظـالمين، السـيما إذ لما كانت هـذه الواليـة تتع
إذا كانوا مـن الطبقـة الحاكمـة، فـإن التقليـد فـي هـذه الواليـة أمـر تتأكـد ضـرورته؛ إذ لـوال هـذا التقليـد 
لتحولـــت هـــذه الظالمـــات إلـــى صـــراعات بـــين األقويـــاء والضـــعفاء يمكـــن أن تهـــدد األمـــن الـــداخلي 

ـــه؛ ألن مح اولـــة اســـترداد المظـــالم ســـتجري بعيـــدًا عـــن دوائـــر القضـــاء، إذ للمجتمـــع، وتمـــزق وحدت
القضاء أحيانًا يضـعف عـن تحقيـق النصـفة فـي مظـالم يتنازعهـا طـرف قـوي، ال تسـتطيع إال أعلـى 

                                                 

 (.74: األحكام السلطانية، أبو يعلى، ص )(. وينظر97األحكام السلطانية، الماوردي، ص ) (1)

إذ مــن واجبــات الخليفــة كمــا قــال المــاوردي: ق تنفيــذ األحكــام بــين المتشــاجرين وقطــع الخصــام بــين المتنــازعين  (2)
 (.18حتى تعم النصفة، فال يتعدى ظالم، وال يضعف مظلومق. األحكام السلطانية، ص )

 (.73انية، أبو يعلى، ص )(؛ األحكام السلط97األحكام السلطانية، الماوردي، ص )ينظر:  (3)

 (.97ينظر: األحكام السلطانية، الماوردي، ص ) (4)
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جهة في السلطة من إنهائها، ولذلك يعد والي المظالم نائبًا عن الخليفة في هـذا الواجـب، فالبـد لـه 
 سلطة ما يحقق مقصود هذه الوالية. وهللا أعلم.من التقليد ليملك من القوة وال

 
 المطلب الثاني

 مجلس النظر في المظالم.
 أواًل: أعضاء المجلس. 

إن الطبيعة الخاصة لوظيفة النظر في المظالم، وترددها بين القضاء واإلدارة، فإنهـا تحتـاج 
يتميــز بوحــدة  إلــى عــدة عناصــر متعاونــة لكــي تــتم علــى أكمــل وجــه، وإذا كــان القضــاء اإلســالمي

القاضي، فإن النظر في المظالم كمـا يقـرره علمـاء الفقـه السياسـي اإلسـالمي البـد أن يشـتمل علـى 
 :(1)ستة أصناف يمثلون أعضاء المجلس هي

رئاسة المجلس. وهي منوطة بناظر المظالم إذ هـو المسـؤول عـن إدارة المجلـس والفصـل بـين  -1
 اعات فيه.النز 

 أعضاء ال غنى لناظر المظالم عنهم، وبهم يستكمل المجلس نظره، وهم: -2
الحماة واألعوان لجذب القوي، وتقويم الجريء. والحمـاة هـم كبـار القـواد، واألعـوان هـم الشـرط  -أ 

 القضائية.
ين القضاة والحكام: الستعالم ما يثبت عندهم مـن الحقـوق، ومعرفـة مـا يجـري فـي مجالسـهم بـ -ب 

الخصــــوم؛ ليســــتدركوا الــــنقأ الــــذي يمكــــن أن يكــــون فــــي نــــاظر المظــــالم مــــن حيــــث معرفتــــه 
 بالقضاء وباألصول القضائية. 

الفقهـاء ليرجـع إلـيهم فيمـا أشــكل عليـه، ويسـألهم عمـا اشـتبه وأعضــل لديـه، وبهـذا يكمـل نقــأ  -ج 
 العلم المحتمل.

و علـيهم مـن الحقـوق، وهـو مـا يسـمى الكتااب ليثبتوا ما جرى بـين الخصـوم، ومـا توجـب لهـم أ -د 
 بكتااب الضبط.

الشـهود ليشـهدوا علـى مـا أوجبـه مـن حــق، وأمضـاه مـن حكـم، فـاذا اسـتكمل المجلـس بحضــور  -ه 
 جميع أعضائه بدا بالنظر في المظالم في المكان المخصأ له.

لتقدير ويبدو أن النظر في المظالم قد أدخلت عليه هذه التنظيمات؛ ليكون له من المهابة وا
مــا يمنــع الظــالم مــن ظلمــه، والمــتظلم الكــاذب مــن افترائــه، وهنــا نالحــظ أن هــذه الواليــة أصــبحت 

                                                 

(؛ الذخيرة، أحمد 76(؛ األحكام السلطانية، أبو يعلى، ص )100ينظر: األحكام السلطانية، الماوردي، ص ) (1)
(؛ الســلطات 38/ 10م(، )1994بيــروت، ) -(، تحقيــق محمــد حجــي، دار الغــربه684بــن إدريــس القرافــي ت )
(؛ نظــام الحكــم فــي اإلســالم، النبهــان، 568 -2/567(؛ نظــام الحكــم، القاســمي، )437الــثالث، الطمــاوي، ص )

 (. 661ص )
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سـلطة قضـائية عليــا منظمـة بدقـة، بحيــث يعـرض فيهـا مــا يجـري فـي الدولــة اإلسـالمية مـن إخــالل 
 .   (1)بالنظام من قبل المسؤولين أيًا كانوا

 ثانيًا: مكان ووقت انعقاد المجلس.
رد المظالم واجب تصدى له الخلفـاء واألمـراء فـي الصـدر األول دون أن يجعـل لـذلك مكـان 
أو وقــت خــاص، إذ لــم يكــن هــذا الواجــب قــد اســتقل بواليــة خاصــة، وأول مــن أفــرد للظالمــات يومــًا 

، وفيـه إشـارة إلـى أن نـاظر المظـالم يستحسـن أن يجعـل لهـذا الواجـب يومـًا (2)عبد الملك بن مروان
خاصــًا للنظــر يقصــده مــن لــه شــكاية. وتشــير الروايــات التاريخيــة أن دارًا للمظــالم قــد خصــأ فــي 

. وفي هذا تطور واضح على استقالل هذه الوالية بمكان خاص تعقد فيه مجالس (3)أيام العباسيين
نظر في المظالم، ويتسنى لكل من له مظلمة أن يقصده، وسميت في حقب تاريخيـة بـدار العـدل ال

، وقيـــل هـــو أول مـــن بنـــى هـــذهب الـــدار (4)وُيـــذكر أن مـــن بنـــى دار العـــدل نـــور الـــدين محمـــود زنكـــي
وخصـــأ يومـــًا للجلـــوو فيهـــا، وقـــد ضـــم إليـــه فـــي مجلســـه القضـــاة والفقهـــاء والمفتـــون مـــن ســـائر 

 .  (5)المذاهب
تخصيأ مكـان لعقـد مجلـس النظـر فـي المظـالم هـو ممـا يعـين علـى تحقيـق مقصـد الواليـة 

 ايات.في التخفيف عن المتظلمين، وإعانتهم على تحديد وجهتهم عند رفع الشك
وأمــــا تخصــــيأ يــــوم للنظــــر فهــــذا وان كــــان فيــــه مــــا يعــــين علــــى ســــماع الظالمــــات إال أن 

 التخصيأ ليس على إطالقه، وال يعني أن تمنع بقية األيام من ذلك بل هي بحسب الناظر.
قال الماوردي: ق فاذا نظر في المظالم مـن انتـدب لهـا جعـل لنظـره يومـًا معروفـًا يقصـده فيـه 

ه فيه المتنـازعون؛ ليكـون مـا سـواه مـن األيـام لمـا هـو موكـول إليـه مـن السياسـة المتظلمون، ويراجع
 .(6)والتدبير. إال أن يكون من عمال المظالم المنفردين لها، فيكون مندوبًا للنظر في جميع األيامق

 
                                                 

 (.661) ينظر: نظام الحكم في اإلسالم، النبهان، ص (1)

 ( من البحث. 6ينظر: ص )  (2)

 1وت طبيـر  -ه(، دار الكتـب العلميـة310ينظر: تاري  األمم والرسل والملوك، محمد بن جرير الطبـري ت ) (3)
(؛ الكامـــل فـــي التـــاري ، علـــي بـــن أبـــي الكـــرم محمـــد 309/ 8(؛ المنـــتظم، ابـــن الجـــوزي، )610/ 4ه(، )1407)

 (.274/ 5ه(، )1415بيروت، ) -ه(، تحقيق عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية630الشيباني ت )

هو: نور الدين محمود بـن محمـود بـن زنكـي التركـي صـاحب الشـام الملـك العـادل حمـل رايتـي العـدل والجهـاد  (4)
 (.62 -54/ 40م النبالء، الذهبي )ه(. ينظر: سير أعال569توفي سنة )

(؛ البدايـة والنهايـة، إسـماعيل 55/ 40(؛ سـير أعـالم النـبالء، الـذهبي )57/ 10ينظر: الكامل، ابن األثيـر، ) (5)
 1بيـــــروت، ط -ه(، تحقيـــــق علـــــي شـــــبري، دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي774ن عمـــــر بـــــن كثيـــــر الدمشـــــقي ت )بـــــ
 (. 345 -344/ 12م(، )1988 -ه1408)

 (.76(؛ وينظر: األحكام السلطانية، أبو يعلى، ص )100األحكام السلطانية، الماوردي، ص ) (6)
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 ث الثالثالمبح
 االختصاصات والفروق 

 
 المطلب األول: اختصاصات ناظر المظالم.

حصر علماء الفقه السياسي اختصاصات ناظر المظالم بعشرة أمور، وهـذه االختصاصـات 
تبلورت وتأصلت مع تطور هذه الوالية، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بحيث تميزت عن عمـل 

 :(2)، وهذه االختصاصات هي(1)القضاء والحسبة
لسيرة، فهذا من لوازن النظر أواًل: النظر في تعدي الوالة على الرعية، وأخذهم بالعسف في ا

 .(3)مع عماله في المظالم، وهو ال يقف على ظالمة متظلم، وهذا الذي كان يفعله عمر 
ثانيــًا: النظــر فــي جــور العمــال فيمــا يجبونــه مــن األمــوال، فيرجــع إلــى القــوانين العادلــة فــي 

ن األئمة، فيحمل الناو عليها، ويأخذ العمال بها، وينظـر فيمـا اسـتزاده، فـان رفعـوه إلـى بيـت دواوي
إذ كــان  المـال أمـر بــرده، وإن أخـذوه ألنفســهم اسـترجعه ألصــحابه. ومثـل هــذا كـان يفعلــه عمـر 

 .(4)ذا عزلهميحصي أموال عماله قبل توليتهم وربما قاسمهم أموالهم إ
ثالثـًا: النظــر فــي ُكتاــاب الــدواوين؛ ألنهــم أمنـاء المســلمين علــى ثبــوت أمــوالهم فيمــا يســتوفونه 
له، ويوفونه منه أعاده، فيتصفح أحوالهم فيما وكل إليهم خوف الزيادة أو الـنقأ، فمـا وجـده مـنهم 

ية أو التوزيع حاسبهم، وإعـادهم إلـى الحـق وهـذه من تالعب في األموال وميل عن العدل في الجبا
 األقسام الثالثة ال يحتاج والي المظالم في تصفحها الى متظلم.

رابعــًا: تظلــم المســترزقة مــن نقــأ أرزاقهــم أو تأخرهــا عــنهم، وإجحــاف النظــر بهــم، فيرجــع 
قبـل، فـإن على ديوانه في فـرض العطـاء العـادل فيجـريهم عليـه، وينظـر فيمـا نقصـوه أو منعـوه مـن 

                                                 

لمعروف إذا ظهــر تركــه، ونهــي عــن المنكــر إذا ظهــر فعلــه. ينظــر: األحكــام الســلطانية، الحســبة هــي: أمــر بــا (1)
ه(، تحقيــق 590(؛ نهايــة الرتبــة فــي طلــب الحســبة، عبــد الــرحمن بــن نصــر الشــيزري ت )229المــاوردي، ص )

 (.6ه(، ص )1401بيروت، ) -السيد الباز، دار الثقافة

(؛ 79 -76(؛ األحكام السلطانية، أبـو يعلـى، ص )104 -101سلطانية، الماوردي، ص )ينظر: األحكام ال (2)
(؛ نظــام الحكــم فــي 574 -569/ 2(؛ نظــام الحكــم، القاســمي، )440 -438الســلطات الــثالث، الطمــاوي، ص )

 (.665 -661اإلسالم، النبهان، ص )

 ( من البحث.5ينظر: ص ) (3)

 ( من البحث.5ينظر: ص ) (4)
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أخذه والة أمـورهم اسـترجعه مـنهم، وإن لـم يأخـذوه أجـراه لهـم مـن بيـت المـال. والمسـترزقة هـم الـذين 
 . (1)يتقاضون رواتب معينة من الدولة لقاء األعمال التي يؤدونها، سواء كانوا جنودًا أو موظفين

 :(2)خامسًا: رد الغصوب: وهذه الغصوب على ضربين
غصوب سـلطانية: وهـي التـي يقـوم والة األمـر الجـائرين باغتصـابها رغبـة فيهـا أو انتقامـًا مـن  .1

ه والــي المظــالم أمـر بــرده مــن غيــر حاجــة إلــى تظلــم، وإن لــم أصـحابها. وهــذا النــوع إذا علــم بــ
يعلم به فهو موقوف على تظلم أصـحابها. ويجـوز لـه الرجـوع إلـى ديـوان السـلطنة الـذي تثبـت 
فيه الحقوق للتأكد منه فإذا وجد فيه ما يؤكـد قبضـها علـى مالكهـا، ردهـا إليـه مـن غيـر حاجـة 

ا فعله عمـر بـن عبـد العزيـز حينمـا ردا المظـالم إلى بينة، ولعل من أوضح األمثلة على ذلك م
 . (3)التي كانت قبله ألصحابها

الغصـــوب الفرديـــة )غصـــوب األقويـــاء مـــن األفـــراد(: وهـــو مـــا تغلـــب عليـــه أصـــحاب األيـــادي  .2
ة والقهر من الضعفاء الذين ال يقدرون على حمايـة القوية، والنفوذ والرهبة ووجهاء الدولة بالقو 

 أنفسهم. 
ورد المظالم في هذا النوع موقوف على تظلم أربابها، فال ينظر فيه والي المظالم إال بطلـب 
من صاحب الحق، وال يستطيع أن ينزع يد الغاصب مما اغتصبه إال إذا ثبتت عنده هذه المظلمـة 

 :(4)بأحد أربعة أمور
 اعتراف الغاصب. -أ 
 علم والي المظالم بهذه المظلمة، فيجوز له أن يحكم بعلمه. -ب 
 أو للمغصوب منه بملكه لما ادعاه. بينة تشهد على الغاصب بغصبه، -ج 

                                                 

و مــا يخرجــه اإلمــام كــل شــهر والــرزق مــا يرتبــه اإلمــام مــن بيــت المــال لمــن يقــوم بمصــالح المســلمين، وقيــل هــ (1)
(؛ نظــام الحكــم فــي اإلســالم، 13/150للمرتزقــة، والعطــاء مــا يخرجــه كــل عــام. ينظــر: فــتح البــاري، ابــن حجــر، )

 (. 666النبهان، ص )

ـــــو 103ينظـــــر: األحكـــــام الســـــلطانية، المـــــاوردي، ص ) (2) ـــــى، ص )(؛ األحكـــــام الســـــلطانية، أب (؛ 78 -77يعل
(؛ نظــام الحكــم فــي 572 -571(؛ نظــام الحكــم، القاســمي، ص )439 -438الســلطات الــثالث، الطمــاوي، ص )

 (.664 -663اإلسالم، النبهان، ص )

(؛ تـــاري  مدينـــة دمشـــق، علـــي بـــن الحســـن 55ينظـــر: ســـيرة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز، ابـــن عبـــد الحكـــم، ص ) (3)
(؛ 307/ 17م(، )1995بيـــروت ) -ه(، تحقيـــق عمـــر بـــن غرامـــة، دار الفكـــر571المعـــروف بـــابن عســـاكر ت )

ه(، تحقيـق عمـر عبـد السـالم تـدمري، 748ووفيات مشاهير األعـالم، محمـد بـن أحمـد الـذهبي ت )تاري  اإلسالم 
 (.13/ 17م(، )1987 -ه1407بيروت ) -دار الكتاب العربي

(؛ الســـلطات 78(؛ األحكـــام الســـلطانية، أبـــو يعلـــى، ص )103م الســـلطانية، المـــاوردي، ص )ينظـــر: األحكـــا (4)
 (.664(؛ نظام الحكم في اإلسالم، النبهان، ص )438الثالث، الطماوي، ص )
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تظاهر األخبار التي تنفي الشكوك على صحة ملكية المغصـوب، ومثـل هـذا جـائز؛ ألنـه لمـا  -د 
جــاز للشــهود أن يشــهدوا فــي األمــالك بتظــاهر األخبــار كــان الحكــم فــي المظــالم بــذلك أولــى 

 وأحق.
 :(1)سادسًا: مشارفة الوقوف، وهذا ينقسم إلى قسمين

الوقـــف العـــام: وهـــذا النـــوع ينظـــر فيـــه والـــي المظـــالم وان لـــم يكـــن فيهـــا مـــتظلم؛ ليجريهـــا علـــى  .1
سبيلها، ويمضيها على شروط واقفيها. كاألوقاف على المساجد والفقـراء وطلبـة العلـم وغيرهـا. 

ل لــه أن فالنــاظر فــي المظــالم لــيس بحاجــة إلــى مــتظلم لمباشــرة اختصاصــاته المتعلقــة بهــا، بــ
يتدخل من تلقاء نفسه ليجري ريعها على من أوقفت له، وعلـى شـروط واقفيهـا، ويمكـن معرفـة 

 ذلك بأحد أمور:
 من دواوين الحكام المندوبين لحراسة األحكام. -أ 
 من دواوين السلطنة، أو ما يسمى اليوم بالسجالت الرسمية. -ب 
 من كتب قديمة يغلب على الظن صحتها. -ج 

اف تســـمى أحبـــاو، وقـــد كـــان أهلهـــا يشـــرفون عليهـــا، ولـــم يكـــن ل وقـــاف ديـــوان وهـــذه األوقـــ
ــة يــد علــى هــذه األوقــاف، وإنمــا صــار لهــا ديــوان وصــارت الدولــة تشــرف عليهــا  خــاص، وال للدول

 .(2)خوفًا عليها من الضياع أو التقصير سنة ثمان عشرة ومائة
الوقف الخاص: وهو الذي يكون على مستحقين معروفين، فهـذا ال يملـك النـاظر فـي المظـالم  .2

أن يتصــــدى للمنازعــــات المتعلقــــة بهــــا إال بــــدعوى مــــن أهلهــــا، والفصــــل فيهــــا عنــــد التشــــاجر 
تالف ال يكــون إال بمــا تثبــت بــه الحقــوق عنــد الحــاكم. وعليــه فــال يجــوز فــي هــذا النــوع واالخــ

 الرجوع إلى ديوان السلطنة أو الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود معدلون.
وإذا طــرح الســـؤال هنـــا لبـــَم َلـــمن ُيجعـــل هـــذا النـــوع مـــن األوقـــاف تحـــت نظـــر القضـــاء العـــادي؟ 

الظلم عن الضعفاء الـذين ال يسـتطيعون دفـع الظلـم عـن أنفسـهم، فالجواب أن قضاء المظالم يرفع 
وإن أكثر المستحقين فـي األوقـاف الخاصـة ضـعفاء أمـام نظارهـا، وقـد أثبتـت التجـارب التـي كانـت 
فــي المحــاكم الشــرعية أن ضــعفاء المســتحقين تــذهب حقــوقهم ضــياعًا، فكــان مــن الحــق أن يتــولى 

 . (3)سلك في إثبات حقوقهم سلك القضاء المعتاد ديوان المظالم بقوة بأسه إنصافهم، وإن

                                                 

 مصادر نفسها.ينظر: ال (1)

ه(، تحقيــق د. علــي 852الني ت )ينظــر: رفــع األصــر عــن قضــاة مصــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســق (2)
 (.110م(، ص )1998 -ه1418) 1القاهرة، ط -محمد عمر، مكتبة الخانجي

 (.439ينظر: السلطات الثالث، الطماوي، هامش ص ) (3)
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سابعًا: تنفيذ األحكام التـي وقـف القضـاة عـن تنفيـذها لضـعفهم عنهـا وعجـزهم عـن المحكـوم 
ع عليــه فيهــا، لتعــززه وقــوة يــده أو لعلــو قــدره وعظــم خطــره. فتعــرض علــى والــي المظــالم الــذي يتمتــ

 .(1)بصالحيات أوسع، وشخصية أقوى، ونفوذ أكبر لتنفيذها بقوة اليد ونفوذ األمر
حق له أن يتعداه إلى اصل والمالحظ أن واجب والي المظالم هنا واجب تنفيذي محض ال ي

، فإذا صدر من القضاة حكم صـار الزمـًا ال يحـق لـوالي المظـالم إال تنفيـذه إذا طلـب منـه (2)الحكم
 ذلك عند عجز القضاء عن التنفيذ.

في بغـداد وقد سجلت بعض كتب السياسة الشرعية نموذجًا لنسخة عهد لتقليد والية المظالم 
وفيها الوصية لوالي المظالم ق بأن ال يرد للقضاة حكمًا يمعنونه، وال سجاًل ينفذونه، وال يعقب ذلك 
بفســ ، وال يطــرق عليــه بــنقض، بــل يكــون لهــم موافقــًا مــؤازرًا، وألحكــامهم عاضــدًا ناصــرًا إذ كــان 

 . (3)الحق واحدًا وإن اختلفت المذاهب إليهق
ثامنًا: النظر فيما عجز عنه والة الحسـبة لضـعفهم، ويكـون هـذا فـي جميـع المصـالح العامـة 
 كالمجاهرة بالمنكرات، أو التعدي فـي الطرقـات، أو غيـر ذلـك ممـا يرتكبـه ذوو النفـوذ والسـطوة ممـا

 يعجز المحتسب عن دفعه أو منعه.
فيأخــذهم بحــق هللا تعــالى، ويــأمر بحملهــم علــى موجبــه، ولهــذا اشــترط فــي والــي المظــالم أن 
يكون قوي اليد نافذ األمر عنده من الصالحيات والقوة ما يقدر به على رفع الظلـم وتنفيـذ األحكـام 

طعنـه بسـبب انتصـاره للحقـوق، أو أيًا كانت صفة أو منزلـة المتعـدي بحيـث ال تصـل إليـه يـد تريـد 
 .(4)تريد لي الحق الذي يسعى إليه

المظـالم متـى  وعليه فإنكار المنكرات وان كان من واجب المحتسب، إال أنه ينتقل إلـى والـي
 عجز عنه المحتسب.

تاسعًا: مراعاة العبادات الظاهرة. كالجمع واألعياد والحج والجهاد. خوف التقصـير فيهـا، أو 
اإلخــالل بشــروطها، فينبغــي متابعتهــا ورعايتهــا وحمايتهــا؛ حتــى ال يقصــر النــاو فــي أدائهــا؛ ألنهــا 

                                                 

(؛ نظــام الحكــم 78(؛ األحكــام الســلطانية، أبــو يعلــى، ص )104ينظــر: األحكــام الســلطانية، المــاوردي، ص ) (1)
 (.665في اإلسالم، النبهان، ص )

 (.573/ 2ينظر: نظام الحكم، القاسمي، ) (2)

ه(، مطبعــــة حكومــــة الكويــــت، 821الفــــة، أحمــــد بــــن عبــــد هللا القلقشــــندي ت )مــــ ثر األنافــــة فــــي معــــالم الخ (3)
 (.422/ 1م(،    )1985)

(؛ نظــام الحكــم 78(؛ األحكــام الســلطانية، أبــو يعلــى، ص )104ينظــر: األحكــام الســلطانية، المــاوردي، ص ) (4)
 (.665في اإلسالم، النبهان، ص )
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، وهي مـن االختصاصـات (1)ؤديمن حقوق هللا تعالى فهي أولى أن تستوفى؛ وفروضه أحق أن ت
التـــي تـــؤدي إلـــى حمايـــة تطبيـــق الشـــريعة، إذ هـــو األصـــل الـــذي يقـــوم عليـــه النظـــام السياســـي فـــي 
اإلســالم، وبهــذا يقطــع الطريــق أمــام أي قــوة تســعى إلــى التقصــير فــي هــذه العبــادات، أو اإلخــالل 

وكذا من ينوب عنه كوالي المظالم. قال الماوردي:  بشروطها، وهذا الواجب هو واجب الخليفة أوالً 
من األمور عشرة أشياء: أحدها حفـظ الـدين علـى أصـوله المسـتقرة،  -أي الخليفة –ق والذي يلزمه 

ومـا أجمـع عليـه ســلف األمـة، فـإن نجـم مبتــدع أو زاع ذو شـبهة عنـه، أوضـح لــه الحجـة، وبـين لــه 
د؛ ليكـون الـدين محروسـًا مـن خلـل، واألمـة ممنوعـة الصواب، وأخذه بما يلزمه مـن الحقـوق والحـدو 

 .(2)من زللق
وهو أيضًا واجب المحتسب الذي ينـوب عـن الخليفـة فـي متابعـة العبـادات الظـاهرة، ومراقبـة 
لم أدائها، لكن إذا ما ضعف المحتسب أو عجز عن الواجب في بعض األحيان، صار والي المظا

 .(3)متصديا له بما يملكه من القوة والنفوذ، إذ يجوز له أن يحكم وال يجوز لوالي الحسبة ذلك
عاشــرًا: النظــر بــين المتشــاجرين، والحكــم بــين المتنــازعين، فــال يخــرج فــي النظــر بيــنهم عــن 

، (4)ا النـوع الحكـم بيـنهم إال بمـا يحكـم بـه الحكـام والقضـاةموجب الحق ومقتضاه، وال يجوز في هذ
نـزاع فيهـا صـارت مـن واألصل أنها من اختصاصـات القضـاء العـادي لكـن إذا ضـعف عـن قطـع ال

اختصاصات والي المظالم، السيما إذا كـان أحـد طرفـي القضـية مـن الـوالة أو األمـراء أو أصـحاب 
 القوة والنفوذ، وهللا أعلم.

 المطلب الثاني
 الفروق.
 أواًل: الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة.

تلط األمـر بينهمـا هناك تقارب بين القضاء ونظر المظالم في كثير مـن األحيـان، بـل قـد اخـ
ـــم تتضـــح الفـــروق بينهمـــا إال فـــي نهايـــة القـــرن األول حيـــث نظـــم القضـــاء،  فـــي العصـــر األول، ول

، ثــم قـد وجـدت فيمــا بعـد األســباب التـي أوجبـت اســتحداث واليـة المظــالم، (5)وتحـددت اختصاصـاته
ألن يوضـع للنظـر فـي المظـالم أصـول خاصـة يتميـز بهـا عـن تلـك وهذه األسباب هـي التـي دعـت 

                                                 

 ينظر: المصادر نفسها. (1)

 (.18األحكام السلطانية، الماوردي، ص ) (2)

 (.302 -301ينظر: األحكام السلطانية، الماوردي، ص ) (3)

(؛ السلطات الثالث، الطمـاوي، 79 -78(؛ األحكام السلطانية، أبو يعلى، ص )104ينظر: المصدر نفسه،) (4)
 (.574 -573/ 2(؛ نظام الحكم، القاسمي، ص )440ص )

 (.666ينظر: نظام الحكم في اإلسالم، النبهان، ص ) (5)
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التي تكون للقضاء، ذلك أن والي المظالم ينظر في قضايا تعود نتائجها علـى الدولـة والمجتمـع ال 
 .(1)على أفراد معينين

بدقــة أوجــه الفــرق بــين نظــر المظــالم ونظــر  (2)وقــد حصــر علمــاء الفقــه السياســي اإلســالمي
 يمكن أن نعنون لها بما يأتي: (3)القضاء بعشرة أوجه

الهيبة والقوة: إذ لناظر المظالم من فضل الهيبة، وقوة اليد والصرامة ما ليس للقضاة في كف  .1
 لتجاذب.الخصوم عن التجاحد، ومنع الظلمة من التغالب والتقاتل وا

التوسع في النظر: إذ ناظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلـى سـعة الجـواز، فيكـون بـذلك  .2
 أفسح مجااًل، وأوسع مقااًل، وليس ذلك للقضاة.

وسائل الكشـف وطـرق اإلثبـات: فنـاظر المظـالم يسـتعمل للوصـول إلـى الحـق ومعرفـة المبطـل  .3
، وكشــف األســباب (4)مــن فضــل اإلرهــابمــا يضــيق علــى الحكــام والقضــاة، فلــه أن يســتعمل 

 باألمارات الدالة وشواهد األحوال ما يعينه على أداء واجبه في رفع الظلم.
لتأديــب والتقــويم: وذلــك بــأن يقابــل نــاظر المظــالم مــن ظهــر ظلمــه بالتأديــب، ويأخــذ مــن بــان ا .4

 عدوانه بالتقويم والتهذيب.
االســـتمهال والتـــأني قبـــل الحكـــم: فلنـــاظر المظـــالم أن يتـــأنى فـــي تـــرداد الخصـــوم قبـــل إصـــدار  .5

أحـوالهم، حتـى حكمه عند اشتباه أمورهم، واستبهام حقوقهم؛ ليمعن فـي الكشـف عـن أسـبابهم و 
يتضح له الحق ما ليس للحكام والقضاة، فإذا سألهم أحد الخصـمين فصـل الحكـم لـم يجـز أن 

 يؤخروه بينما يجوز لوالي المظالم ذلك.
إلــــى وســـاطة األمنــــاء  (5)الـــرد للصـــلح: فيجــــوز لنـــاظر المظـــالم أن يــــرد الخصـــوم إذا أعضـــلوا .6

إال عـــن رضـــى ليفصـــلوا التنـــازع بيـــنهم بطريـــق الصـــلح عـــن تـــراض، وال يجـــوز هـــذا للقاضـــي 
الخصمين بالرد. ومعنى هذا أن من حق والي المظالم أن يلزم الخصوم بـالتحكيم الـذي سـموه 

                                                 

 (.574/ 2ينظر: نظام الحكم، القاسمي، ) (1)

 وردي وأبو يعلى الفراء وكل من جاء بعدهما أخذ عنهما في هذا الباب. أبرزهم الما (2)

ـــو يعلـــى، ص )105ينظـــر: األحكـــام الســـلطانية، المـــاوردي، ص ) (3) (؛ الـــذخيرة، 79(؛ األحكـــام الســـلطانية، أب
(؛ 222(؛ مقدمــــة ابــــن خلــــدون، ص )297 -296وان، ص )(؛ الشــــهب الالمعــــة، ابــــن رضــــ10/39القرافــــي، )

 (.441 -440السلطات الثالث، الطماوي، ص )

اإلرهـــاب بمفهـــوم الفقهـــاء هـــو فـــي تشـــكيل مجلـــس النظـــر فـــي المظـــالم بحضـــرة الحمـــاة واألعـــوان، ال التعـــدي  (4)
 (.574/ 2الجسدي أو التعذيب. ينظر: نظام الحكم، القاسمي، )

/ 11سـان العـرب، ابـن منظـور، )أعضل األمر: أي اشـتد واسـتغلق، وأمـر معضـل ال يهتـدى لوجهـه. ينظـر: ل (5)
ه(، تحقيـق محمـود خـاطر، مكتبـة 721(، مادة )عضل(؛ مختـار الصـحاح، محمـد بـن أبـي بكـر الـرازي ت )451

 ( مادة )عضل(.184م(، ص )1995 -ه1415بيروت، ) -لبنان ناشرون 
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)وساطة األمناء(، وهذا الرد يعـود إلـى تقـدير والـي المظـالم فـي حالـة اإلعضـال والتبـاو وجـه 
 .(1)الحق عليه

إذا  (2)ؤقتـــة: فيجـــوز لـــوالي المظـــالم أن يفســـح فـــي مالزمـــة الخصـــمينالتـــدابير واإلجـــراءات الم .7
م الكفالـة فيمـا يسـوع فيـه التكفـل؛ لينقـاد الخصـوم إلـى وضحت امارات التجاحد، ويأذن في إلـزا
 التناصف، ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب.

قبــول شــهادة المســتورين: فيجــوز لنــاظر المظــالم أن يســمع شــهادات المســتورين مــا يخــرج عــن  .8
عرف القضاة في شهادة المعدلين. لذا فقبـول شـهادة المسـتورين توسـعة لـوالي المظـالم إلثبـات 

وق، وتشـــير الروايـــات أن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز كـــان يكتفـــي باليســـير مـــن اإلثبـــات ليـــرد الحقـــ
 .(3)المظالم حتى أنه كان يردها بغير البينة القاطعة لما كان يعرف من غشم الوالة

ــ .9 د ارتيابــه بهــم إذا بــدلوا تحليــف الشــهود وعــددهم: نــاظر المظــالم يجــوز لــه إحــالف الشــهود عن
أيمــانهم طوعــًا، ويســتكثر مــن عــددهم ليــزول عنــه الشــك، وينفــي عنــه االرتيــاب، ولــيس ذلــك 

 للحكام أو القضاة إذ األصل في القضاء العادي ان ال يحلف الشهود.
االبتداء بالشـهود: فيجـوز لنـاظر المظـالم أن يبتـديء باسـتدعاء الشـهود، ويسـألهم عمـا عنـدهم  .10

زع الخصــــوم، وعــــادة القضــــاة تكليــــف المــــدعي إحضــــار بينــــة، وال يســــمعونها إال بعــــد فــــي تنــــا
 مسألته.

فهذه هي جملة الوجوه التي يفترق بها نظـر المظـالم عـن القضـاء، وأمـا مـا عـدا هـذه الوجـوه 
 فانهما متساويان.

 ثانيًا: الفرق بين نظر المظالم ونظر المحتسب.
الســـلطات المكلفـــة بحراســـة المجتمـــع، وتقـــويم النظـــر فـــي المظـــالم والحســـبة يـــدخالن ضـــمن 

، غير أن الحسبة تتفق مع نظر المظالم في أوجه وتفترق في أخرى، فبينهمـا كمـا (4)االنحراف فيه
 : (5)قيل: شبهه مؤتلف، وفرق مختلف وهذه األوجه هي

 أوجه الشبه واالتفاق: تتفق الحسبة مع المظالم في أمرين: .1
 مختصة بالسلطة، وقوة الصرامة.موضوع الحسبة والنظر في المظالم مستقر على الرهبة ال -أ 

                                                 

 (.575/ 2ينظر: نظام الحكم، القاسمي، ) (1)

مالزمة الخصم: أن يقعد معه حيث قعد، ويذهب معه حيـث ذهـب ال يفارقـه. ينظـر: المجمـوع شـرح المهـذب،  (2)
 (.169/ 20بيروت، د. ت، ) -ه(، دار الفكر676محي الدين بن شرف النووي ت )

 (.342/ 5ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، ) (3)

 (.692ينظر: نظام الحكم في اإلسالم، النبهان، ص ) (4)

ـــو يعلـــى، ص )302دي، ص )ينظـــر: األحكـــام الســـلطانية، المـــاور  (5) (؛ 287 -286(؛ األحكـــام الســـلطانية، أب
 (.693 -692(؛ نظام الحكم في اإلسالم، النبهان، ص )447 -446السلطات الثالث، الطماوي، ص )
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كالهما يجوز فيه التعرض ألسباب المصالح، والتطلع إلى إنكار العدوان الظـاهر، بـال حاجـة  -ب 
 إلى متظلم.

 أوجه االختالف واالفتراق: .2
 يفترق نظر المظالم عن الحسبة في أمرين:

لما رفه عنه القضاة  نظر المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، بينما نظر الحسبة موضوع -أ 
مما ال تدعو الحاجة إلى عرضه علـى القضـاء، ولـذلك رتبـة المظـالم أعلـى مـن رتبـة الحسـبة، 

سبة، وال يجوز لهما أن يوقعـا إلـى والـي إلى القضاة والمحت (1)فوالي المظالم يجوز له أن يوقع
 المظالم.

يجــوز لــوالي المظــالم أن يحكــم فــي المســائل التــي تعــرض عليــه، وال تجــوز للمحتســب ذلــك، إذ  -ب 
 مهمة تنحصر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 
 
 
 
 
 

 الــخاتــمة
م البحـث أن أوجـز أهـم بعد حمد هللا تعالى والصالة والسالم على رسـوله، فإنـه البـد فـي ختـا

 النتائج التي توصل إليها وهي:
لت له نصـوص الكتـاب والسـنة،  .1 رد المظالم إلى أصحابها دعت إليه الشريعة اإلسالمية، وأصا

 والواقع العملي التطبيقي للخلفاء الراشدين.
ئرين والية المظالم والية مستقلة تهدف إلى إنصاف المظلومين والحفاظ على حقوقهم من الجا .2

من رجال الدولة أو المتنفذين وأصحاب السلطة والقوة، أو الحفاظ على المال العام من سطوة 
 هؤالء.

                                                 

التوقيع: ما يوقع في الكتاب، وهو الحاق شيء بعد الفراع منه لمن رفع إليه، كالسلطان ونحوه، كما إذا رفعـت  (1)
شـكاية فكتـب تحـت الكتـاب أو علـى ظهـره ينظـر فـي أمـر هـذا ويسـتوفى لهـذا حقـه. ينظـر:  إلى السلطان أو الـوالي

 -ه1420بيـروت ) -ه(، تحقيـق عبـد السـالم محمـد هـارون، دار الجيـل395مقاييس اللغة، أحمد بن فـارو ت )
 ( مادة )وقع(.22/359( مادة )وقع(؛ تاج العروو، الزبيدي، )134/ 6م(، )1999
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لم يكن رد المظـالم قـد تبلـور كواليـة مسـتقلة فـي الصـدر األول، بـل تطـور أداؤهـا حتـى احتـاج  .3
فـي  النظام السياسـي فـي اإلسـالم إلـى اسـتحداث واليـة خاصـة تعنـى بهـذا الواجـب، وكـان ذلـك

 خالفة بني العباو.
 اشترط علماء الفقه السياسي شروطًا عدة لوالي المظالم كجاللة القدر والهيبة والعفة والورع. .4
 يشترط في والي المظالم ان ُيقلد من قبل الخليفة أو رئيس الدولة إذا لم تكن له والية عامة. .5
صـــناف هـــم: الحمـــاة والقـــواد، اشـــترطوا لمجلـــس المظـــالم ان يضـــم مـــع والـــي المظـــالم خمســـة أ .6

 والفقهاء، والقضاة، والكتااب والشهود.
تخصيأ مكان ووقت معين للنظر في المظالم ليسهل على أصحاب الظالمـات مـن إيصـال  .7

 شكاياتهم ومظالمهم.
حدد علماء الفقه السياسـي اختصاصـات والـي المظـالم فـي عشـرة أمـور: تعـدي الـوالة، والنظـر  .8

ـــاب الـــدواوين، ـــم المســـترزقه، ورد الغصـــوب، ومشـــارفة الوقـــوف،  فـــي كت وجـــور العمـــال، وتظل
وتنفيـذ مـا عجــز عنـه القضـاة، أو المحتســبة، ومراعـاة العبـادات الظــاهرة، وفـض النزاعـات بــين 

 المتشاجرين.
النظــر فــي المظــالم يختلــف عــن النظــر فــي القضــاء مــن عشــرة أوجــه، وعــن نظــر الحســبة مــن  .9

 وجهين.
اليــة ممتزجــة بــين قــوة الســلطة ونصــفة القضــاء، فهــي أعلــى رتبــة مــن القضــاء واليــة المظــالم و  .10

 والحسبة.
وهللا أسأل أن يجعل ما كتبته خالصـًا لوههـه اليـريمأ وأن عنفـ  يـه وينفعنـا يـه عـو  نلقـا  

 انه هواد كريم.  
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 المصــــادر والمراجع
ه(، دار الكتــب 450مــد المــاوردي ت )األحكــام الســلطانية والواليــات الدينيــة، علــي بــن مح .1

 م(.1985 -ه1405) 1بيروت، ط -العلمية
ه(، تحقيــق محمــد حامــد 458األحكــام الســلطانية، أبــو يعلــى محمــد بــن الحســين الفــراء ت ) .2

 م(.2006 -ه1427) 2بيروت، ط -الفقي، دار الكتب العلمية
ه(، دار الكتـب 543عربـي ت )أحكام القرآن، محمد بن عبد هللا األندلسي المعروف بابن ال .3

 بيروت، د. ت. -العلمية
ه(، تحقيــق د. 275أخبــار مكــة فــي قــديم الــدهر وحديثــه، محمــد بــن إســحاق الفــاكهي ت ) .4

 ه(.1414بيروت ) -عبد الملك دهيش، دار خضر
ه(، تحقيــق 852اإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالني ت ) .5

 م(.1992 -ه1412بيروت ) -جيلعلي البجاوي، دار ال
االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا والثالثة الخلفاء، سليمان بـن موسـى الكالعـي ت  .6

 ه(.1417بيروت، ) -ه(، تحقيق محمد كمال الدين، عالم الكتب634)
ه(، تحقيــق علــي شــبري، 774البدايــة والنهايــة، إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقي ت ) .7

 م(.1988 -ه1408) 1بيروت، ط -ء التراث العربيدار إحيا
ه(، 1250البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن علــي الشــوكاني ت ) .8

 م(.2006 -ه1427) 1بيروت، ط -تحقيق محمد حسن حالق، دار ابن كثير
، ه(1205تاج العروو من جواهر القاموو، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي ت ) .9

 مجموعة محققين، دار الهداية، د. ت.
ه(، تحقيـــق 748تـــاري  اإلســـالم ووفيـــات مشـــاهير األعـــالم، محمـــد بـــن احمـــد الـــذهبي ت ) .10

 م(.1987 -ه1407بيروت ) -عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي
 -ه(، دار الكتـب العلميــة310تـاري  األمـم والرســل والملـوك، محمــد بـن جريـر الطبــري ت ) .11

 ه(.1407) 1بيروت ط
ه(، تحقيق محمد محـي الـدين 911تاري  الخلفاء، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ) .12

 م(.1952 -ه1371) 1مصر، ط -عبد الحميد، مطبعة السعادة
ه(، تحقيق عمر بن 571تاري  مدينة دمشق، علي بن الحسن المعروف بابن عساكر ت ) .13

 م(.1995بيروت ) -غرامة، دار الفكر
 التراتيب اإلدارية، الكتاني. .14
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ه(، تحقيــق إبــراهيم األبيــاري، دار الكتــاب 816التعريفــات، علــي بــن محمــد الجرجــاني ت ) .15
 ه(.1405) 1بيروت، ط -العربي

ه(، تحقيـق د. 1031التوقيف في مهمـات التعـاريف، محمـد بـن عبـد الـرؤوف المنـاوي ت ) .16
 ه(. 1410) 1بيروت، ط -صرمحمد رضوان الدابة، دار الفكر المعا

ه(، تحقيــــــق د. 256الجــــــامع الصــــــحيح المختصــــــر، محمــــــد بــــــن إســــــماعيل البخــــــاري ت ) .17
 م(.1987 -ه1407) 3بيروت، ط -مصطفى البغا، دار ابن كثير واليمامة

ه(، تحقيــق أحمــد شــاكر وآخــرين، 279الجــامع الصــحيح، محمــد بــن عيســى الترمــذي ت ) .18
 يروت، د. ت.ب -دار إحياء التراث العربي

ه(، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، 261الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج القشيري ت ) .19
 بيروت. -دار إحياء التراث

الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، محمـد بـن أحمـد القرطبـي  .20
 -ه1427) 1روت، طبيـــــ -ه(، تحقيـــــق د. عبـــــد هللا التركـــــي، مؤسســـــة الرســـــالة671ت )

 م(.2006
جمــادي  26الحكومــة اإلســالمية، رفيــق بــك العظــم، مقــال منشــور فــي مجلــة المنــار، العــدد  .21

 م.1926 -ه1344اآلخرة 
ه(، 1093خزانـــة األدب ولـــب لبـــاب لســــان العـــرب، عبـــد القــــادر بـــن عمـــر البغــــدادي ت ) .22

 م(.1988بيروت، ) -تحقيق محمد نبيل وأميل بديع، دار الكتب العلمية
دعوة إلى تأصيل المصطلحات السياسية، محمد بن شاكر الشريف، مقـال فـي مجلـة البيـان  .23

 (.213تصدر عن المنتدى اإلسالمي، العدد )
بيـروت،  -ه(، تحقيق محمد حجـي، دار الغـرب684الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي ت ) .24

 م(.1994)
ه(، تحقيق د. 852حجر العسقالني ت )رفع األصر عن قضاة مصر، أحمد بن علي بن  .25

 م(.1998 -ه1418) 1القاهرة، ط -علي محمد عمر، مكتبة الخانجي
السلطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسالمي، د. سليمان  .26

 م(.1996 -ه1416) 6محمد الطماوي، دار الفكر العربي، ط
 -ي الفقـــه اإلســـالمي، د. محمـــود محمـــد ناصـــر، دار النفـــائسالســـلطة التقديريـــة للقاضـــي فـــ .27

 م(.2007 -ه1427) 1عمان، ط
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 -ه1402) 1الســــلطة القضــــائية فــــي اإلســــالم، شــــوكت عليــــان، دار الرشــــد، الريــــاض، ط .28
 م(.1982

ه(، تحقيق محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار 275سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني ت ) .29
 . ت.بيروت، د -الفكر

ه(، تحقيــق محمــد محــي الــدين 204ســنن أبــي داود، ســليمان بــن األشــعث السجســتاني ت ) .30
 بيروت، د. ت. -عبد الحميد، دار الفكر

ه(، تحقيــق محمــد عبــد القــادر، 458ســنن البيهقــي الكبــرى، أحمــد بــن الحســين البيهقــي ت ) .31
 م(.1994 -ه1414مكة ) -دار الباز

ه(، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين، 748بن أحمد الذهبي ت )سير أعالم النبالء، محمد  .32
 م(.1986 -ه1406) 4بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

ه(، تحقيــق طـه عبـد الــرؤف، دار 213السـيرة النبويـة، عبـد الملــك بـن هشـام المعـافري ت ) .33
 ه(.1411بيروت ) -الجيل

تحقيـق أحمـد عبيـد، عـالم  ه(،214سيرة عمر بن عبد العزيز، عبد هللا بن عبـد الحكـم ت ) .34
 م(.1984 -ه1404بيروت ) -الكتب

ه(، تحقيــق عبــد القــادر 1089شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، أحمــد بــن العمــاد ت ) .35
 م(.1989 -ه1410) 1االرنؤوط، دار ابن كثير، ط

ه(، 783الشهب الالمعة في السياسة النافعة، عبد هللا بن يوسـف بـن رضـوان المـالقي ت ) .36
 م(.2007 -ه1428) 1القاهرة، ط -يق د. علي سامي النشار، دار السالمتحق

ــــاو، دار 168الطبقــــات الكبــــرى، محمــــد بــــن ســــعد البصــــري ت ) .37 ــــق إحســــان عب ه(، تحقي
 م(.1968) 1بيروت، ط -صادر

ه(، تحقيــق 751عــدة الصــابرين وذخيــرة الشــاكرين، محمــد بــن أبــي بكــر القــيم الجوزيــة ت ) .38
 بيروت، د. ت. -كتب العلميةزكريا علي، دار ال

ه(، 852فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالني ت ) .39
 بيروت، د. ت. -تحقيق عبد العزيز بن باز وحب الدين الخطيب، دار الفكر

الفواكـــه الـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبـــي زيـــد القيروانـــي، احمـــد بـــن غنـــيم ســـالم النفــــراوي ت  .40
 حقيق رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية، د. ت.ه(، ت1126)

 م(. 1988 -ه1408) 2دمشق، ط -القاموو الفقهي، سعدي أبو حبيب، دار الفكر .41
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، 1بيروت، ط -ه(، دار صادر711لسان العرب، محمد بن بكر بن منظور األفريقي ت ) .42
 د. ت.

ه(، مطبعـة حكومـة 821قشـندي ت )م ثر األنافة في معالم الخالفة، أحمد بـن عبـد هللا القل .43
 م(.1985الكويت، )

 مجموع الفتاوى، ابن تيمية. .44
ه(، تحقيــق أنــور البــاز 728مجمــوع الفتــاوى، احمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي ت ) .45

 م(.2005 -ه1426) 3وعامر الجزار، دار الوفاء، ط
بيــروت،  -ه(، دار الفكــر676المجمــوع شــرح المهــذب، محــي الــدين بــن شــرف النــووي ت ) .46

 د. ت.
محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب، يوسـف بـن حسـن المبـرد ت  .47

ـــد العزيـــز محمـــد، طبعـــة الجامعـــة اإلســـالمية909) ـــة المنـــورة، ط -ه(، تحقيـــق عب  1المدين
 م(.2000 -ه1420)

خــاطر، مكتبــة ه(، تحقيــق محمــود 721مختــار الصــحاح، محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي ت ) .48
 م(.1995 -ه1415بيروت، ) -لبنان ناشرون 

ه(، تحقيـق شـعيب األرنـؤوط وآخـرين، مؤسسـة 241المسـند، أحمـد بـن حنبـل الشـيباني ت ) .49
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