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                أخالقيات القاضي املسلم                                       
 

 د.مبروكة مرطفى غهمة
 جامعة الزاوية -الزاوية ب كمية اآلداب

 
 السقدمة: 

أؼ نطاـ  أساسفالعجؿ ، أشكالوـ الطمع بجسيع وحخ   ،لػاء العجؿ اإلسبلـرفع 
 وإشاعة، دعادةالمغ و األستقخار و باالالسجتسع يجعمو يشعع  فيفتصبيق العجؿ ، لمحكع

هللا  أمخوقج ، فيعيذػف حياة ىانئة مصسئشة، وتبجيج الخػؼ فيسا بيشيع، هأفخادالثقة بيغ 
ع َبْيَغ الش اِس َأف ِإَذا َحَكْستُ وَ ﴿قاؿ هللا تعالى:، يةآمغ  أكثخسبحانو وتعالى بالعجؿ في 

د أو خػؼ السبجأ دوف تخد   هللا بتصبيق ىحا أوصاناوقج ، (85)الشداء:َتْحُكُسػا ِباْلَعْجِؿ﴾
، ضغػط تفخض عميشا لمحيجة عغ تصبيق مبجأ العجؿ ةألي  وعجـ االستجابة ، أو محاباة

ِ ُشَيَجاَء ِباْلِقْدطِ ا َأي َيا ال ِحيَغ آَمُشػا ُكػُنػا يَ ﴿لحلظ قاؿ هللا تعالى:  َمش ُكْع خِ جْ يَ  الَ وَ  َقػ اِميَغ ّلِل 
 .(1) [5]السائجة:َشَشآُف َقْػـٍ َعَمى َأال  َتْعِجُلػا اْعِجُلػا ُىَػ َأْقَخُب ِلمت ْقَػػ﴾

صمى هللا عميو -الخسػؿ عث وعشجما فتح هللا عمى السدمسيغ بعس األقصار بَ 
الشاس  بيغوساروا  ،اـ والقزاةفكانػا ىع الحك  ، أمخىاػا ليتػل   ؛بعس الرحابة -عوسم  

ر عمى تعح  ، وزاد نصاؽ العسخاف ،ا اتدعت ديار اإلسبلـولس  ، تعالى بالعجؿ كسا أمخ هللا
فقاـ سيجنا عسخ بغ الخصاب بفرل ، الخميفة أو نائبو الجسع بيغ الػالية والقزاء

  ووضع دستػرا  القزاء، وضيفة ي ف بعس الرحابة بتػلِّ وكم  ، القزاء عغ الػالية
 ،يةاستسج قػاعجه وأسدو مغ أحكاـ الذخيعة اإلسبلم، لمشطاـ القزائي في اإلسبلـ

 ف  ا بعج فإأم  "التي جاء فييا: ، مػسى األشعخؼ  شو رسالتو السذيػرة إلى أبىوضس  
ع بحق ال و ال يشفع تكم  فإن  ، ػ إليظفيع إذا أد  اف، وسشة متبعة، القزاء فخيزة محكسة

حتى ال يصسع شخيف في ، ووجيظالشاس في مجمدظ بيغ  أسِ ، غ لظإذا تبي  نفاذ لو، 
، واليسيغ عمى مغ أنكخ، عىمغ أد  شة عمى البيِّ ، وال ييأس ضعيف في عجلظ، صيفظ
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فيحه ، (2)...الخ"ـ حبلالأو حخ   حخاما  أحّل  والرمح جائد بيغ السدمسيغ إال صمحا  
، القزائية التي تكفل وجػد العجؿ في السجتسع اإلسبلميالخسالة وضعت السبادغ 

 استجابة ألمخ الذارع الحكيع. 
وقصع الخراـ بيغ الستشازعيغ  ،ميستو تشفيح األحكاـ بيغ الستذاجخيغ يفالقاض

 الدمصة القزائيةوعميو ، (3)وال يزعف مطمـػ ،ػ ضالعفبل يتعج  ، حتى تعع الشرفة
ال سمصاف ليع عمى القزاة في  إذ، الحاكع ووزرائو لع باالستقبلؿ أماـ تجخ  تتست  

 ال يدتصيعػف أفْ ، ورئيذ الجولة والقزاة ممدمػف بالخجػع إلى أحكاـ الذخع ،قزائيع
يشطخوا في الخرػمات التي  جل ذلظ كاف مغ حق القزاة أفْ أومغ  ،يخخجػا عشيا

حق لو عدليع إال وال ي، عمييع في قزائيع لو إذ ال سمصاف ،فييا يكػف الخميفة شخفا  
 إذا وجج السقتزى.

وذلظ خبلؿ السشيج  ،ولتػضيح ىحا السػضػع نتشاوؿ بالتحميل الشقاط التالية
التاريخي التحميمي بسا يدسح بتحميل الشرػص وصػال  إلى استشتاج األفكار والسبادغ 

 ل محاور ىحا السػضػع وفقا  لآلتي:وتتذك   التي تخز السػضػع.
 السدؤولية القانهنية واألخالقية:  -أولا 

، تختمف السدؤولية القانػنية عمى السدئػلية األخبلقية باختبلؼ إبعادىسا
لكغ السدؤولية ، د بتذخيعات تكػف أماـ شخز أو قانػف فالسدؤولية القانػنية تتحج  

شفدو ق بعبلقة اإلنداف بخالقو وبيا تتعم  ألن   ؛شسل مغ دائخة القانػف األخبلقية أوسع وأ
ا دائخة القانػف فسقرػرة عمى سمػؾ فيي مدؤولية ذاتية أماـ ربو والزسيخ. أم  ، وبغيخه

حىا سمصة خارجية مغ وتشفِّ ، وتتغيخ حدب القانػف السعسػؿ بو ،اإلنداف نحػ غيخه
 .وسجػف ، مغ ونيابةأؿ اجور ، قزاة
ق بزسيخ تتعم   وتسارسيا قػة ذاتية، ا السدؤولية األخبلقية فيي ثابتة وال تتغيخأم  

شكل مغ أشكاؿ الػعي اإلنداني كسا  :فاألخبلؽ ،اإلنداف الحؼ ىػ سمصتو األولى
ؾ األشخاص والذعػب كالعجؿ والحخية تحخِّ  ،تعتبخ مجسػعة مغ الكيع والسبادغ

 قانػنيا   لتكػف سشجا   ،والسداواة بحيث تختقي إلى درجة مخجعية ثقافية لتمظ الذعػب
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وىي الدجايا والصباع واألحػاؿ الباششة التي . (4)سة والقػانيغٍ مشو الجوؿ األنطتدتقي 
ومغ أعساؿ القمػب مغ وبالعكذ يسكغ اعتبار الخمق الحدغ ، ؾ بالبريخة والغخيدةر تج

 ويكػف في الطاىخ ،الخمق يكػف قمبيا  و وأعساؿ القمػب تختز بعسل القمب  ،صفاتو
 . مغ خبلؿ الدمػؾ

الدمػؾ  حيث يكيعّ ، لؤلخبلؽ. واألخبلؽ ىي دراسة ا  الجيغ بذكل عاـ سشج جويع
يزعيا اإلنداف ، لمدمػؾ ا  اإلنداني عمى ضػء القػاعج األخبلقية التي تزع معاييخ 

أو ىي محاولة إلزالة البعج  ،أعسالومغ خبلليا ىا التدامات وواجبات تتع جلشفدو أو يع
بلؽ ىي محاولة التصبيق األخ أؼ أف  ، مكيفا   وجعمو عشرخا   ،السعشػؼ لعمع األخبلؽ

 .برفة نطخيةأصػليا عمع األخبلؽ يزع والػاقعي لمسعاني التي ، العسمي
ككيسة بياف قيسة العجؿ في البحث يختز ىحا  ومغ ىحا السشصمق رأيت أفْ 

ب عمى قيامو يتخت   يجب أفْ وما  ،الكيسةلتحقيق ىحه ودور القاضي الفاعل  ،أخبلقية
ورفع الطمع وفس  ،داخل السجتسععجؿ ومداواة أماـ القانػف بتمظ السيشة مغ 

بسا نخيج تفعيل دور القزاء فشحغ بعج الثػرة التي حجثت في السجتسع  ،لخرػماتا
الحق إلى إرجاع و  ،داخل السجتسع الميبي في فس الخرػماتيجعمو يقـػ بسيامو 

 وإنراؼ السطمـػ والقراص مغ الطالع.  ،أىمو
 المغة والصطالح.القزاء في  -ثانياا 
 في المغة:أ ـ 

 -القزاء"الرحاح: في مختار  جاء، في معشى واحج يدتعسل القزاء والحكع
 وىي االسع أيزا  ، وقزية،  وقزاء   قزيا  ، يقزي، قزى عميو، الحكع -ويقرج
، يكػف في الجيغ والحكػمة واستقزي، سخيع القزاء، ورجل قزي -والحتع، والرشع

وقج ، جسعو أحكاـ، القزاء، كع بالزعالدمصاف تقزية.... والحُ وقزاه ، قاضيا   ُصيخَ 
، اـ. جسعو حك  .ح الحكع.مشفِّ ، والحاكع، وبيشيع كحلظ، وحكػمة حكع عميو باألمخ حكسا  

 .(5)"وحاكسو إلى الحاكع دعاه وخاصسو
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 في الصطالح: ب ـ 
 حدسا  ، غ الشاس في الخرػماتي. مشرب الفرل ب..القزاء" ل ابن خمدون:هقي

 .(6)الستمقاة مغ الكتاب والدشة(، و باألحكاـ الذخعيةإال أن  ، لمتشازع لمتجاعي وقصعا  
 ىػ إضيار ما ىػ ثابت(.، القزاء في الخرػمة: )وقال الجرجاني في)التعريفات(

وإذا أخحت عمى يجه ومشعتو مغ ، ومشو )حكست الدفيو(، والحكع بسعشى السشع
ومعشى قػليع )حكع ، لسشعو الطالع مغ ضمسو حاكسا  ى الحاكع ومشو سسِّ ، ؼالترخ  

 .(7)الحاكع( أؼ وضع الحق في أىمو ومشع مغ ليذ لو بأىل
 الحكام(:  تبررةفي )، وقال ابن فرحهن 

األخبار عغ حكع شخعي عمى سبيل اإللداـ... ومعشى قػليع: ، )حكيقة القزاء
َمس ا َقَزْيَشا َعَمْيِو فَ ﴿: تعالىأؼ ألـد الحق أىمو والجليل عمى ذلظ قػلو ، )حكع القاضي(

 عميو.وحتسشاه أؼ ألدمشاه [، 41سبأ آية:] الَسْػَت﴾
، وتعخيف ابغ خمجوف يقرخ القزاء عمى فرل الخرػمات القائسة بيغ الشاس

، ولكغ القزاء يشطخ في غيخ الخرػمات أيزا  ، وىحا ىػ األصل في القزاء
وعميو ، جود التي ىي مغ حق هللا تعالىوالح، كسدائل األوقاؼ واأليتاـ والحجخ وفكو

بيحا السزسػف: القزاء مشيا فخحػف فشخخج وابغ تعخيف ابغ خمجوف بيغ لػ جسعشا 
في األمػر لراحب  لخرػمات واإللداـ باألحكاـ الذخعيةىػ مشرب الفرل في ا

 ىحا السشرب في العيج أو في العخؼ.
 والفرق بين القزاء والتحكيم صفتان بارزتان هسا:

 ا القزاءع. وأم  كَ ػؿ بالحَ بالتحكيع ال يتع إال بتخاضي الستخاصسيغ عمى الق : أف  األولى
 .وجب عميو الحزػر واالنكياد إلى القزاء، فستى أقاـ أحج الخرـػ أمامو الجعػػ 

 .(8)ا قزاء القاضي فيػ ممـدوأم  ، قزاء الحكع ال يمـد الستحاكسيغ : أف  والثانية
 ؟ صمى هللا عميه وسمم د الرسهلفكيف كان األمر في عه

كاف الشاس أوؿ األمخ يحمػف خرػماتيع بصخيقة التحكيع التي عخفػىا في 
بعزيع  حتى أف   ،بيغ القبػؿ بقزاء الحكع أو رفزو في خياروكانػا ، الجاىمية
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َربَِّظ اَل وَ  بلَ فَ ﴿ بحكسو. فشدلت ىحه اآلية الكخيسةيخض ولع ، احتكع إلى الخسػؿ نفدو
س ا َقَزْيتَ   ُيْؤِمُشػَف َحت ى ُيَحكُِّسػَؾ ِفيَسا َشَجَخ َبْيَشُيْع ُثع  اَل َيِجُجوا ِفي َأنُفِدِيْع َحَخجاًّ مِّ

ف الكخيع يفيج آمفع القزاء في القخ ف [ ومغ ثع58اية :]سػرة الشداءُيَدمُِّسػا َتْدِميسا ﴾ وَ 
 . (9)والحكع بيغ الشاس بالعجؿ، قصع الخرػمة

، وال أعػانا   ولع يتخح محكسة  ، بقزائو كتابا   -عصمى هللا عميو وسم  -الشبي لع يكتب 
 حيغ تكاثخت السذاكل وفدجت األخبلؽ.، األزماف الستأخخةاستمدمتيا سا فيحه األمػر إن  

يحتاج  مغ غيخ أفْ  -عصمى هللا عميو وسم  -كاف الشاس يشقادوف إلى حكع الشبي 
وكانت السشازعات في عيجه ، إلى االستعانة عمييع بخجاؿ الذخشة والجرؾ والجير

 كمو.وقتو إلى نرب قاضي مخرػص يفخغ ليا يحتج قميمة فمع 
، عمي بغ أبي شالب القزاء عمى اليسغ -عصمى هللا عميو وسم  -ى الشبي كسا ول  

كانا  ومعاذا   عميا   نخػ أف  ونحغ ، واستقزى معاذ بغ جبل عمى ناحية مغ اليسغ أيزا  
 فقج كاف قزاؤىسا جدءا  ، فإذا قزيا بيغ الشاس -صمى هللا عميو وسم ع-عامميغ لمخسػؿ

 .مغ عسالتيسا
فقج أحجثت ليحه الغاية ، و الذخيعةتبتغي لحكع بيغ الشاس بالعجؿ أمخا  ولسا كاف ا

 فقامت مؤسدة، الدػاءيتقيج بو الحاكع )القاضي( والستقاضػف عمى ، لمقزاء تشطيسا  
ا كاف عشج األمع أو أكثخ مس   قل   يءلع يذبيا ش، لمقزاء إسبلمية عخبية خالرة

 -بسا جاء في الكتاب والدشة-وضعت الذخيعة اإلسبلمية ىي التي  ف  أو ، األخخػ 
وىي مع مؤسدات الخقابة ذات أىسية بالغة بيغ  ،(10)قػاعج ىحه السؤسدة ونطاميا

 وتأتي ىحه األىسية مغ ناحيتيغ:، سبلمي لشطاـ الحكعمؤسدات الشسػذج اإل
ومقرػده حخاسة الجيغ وسياسة ، ق بػضيفة الشطاـ الدياسي اإلسبلمي: تتعم  أولهسا

، وإنراؼ السطمػميغ مغ الطالسيغ، وكف أيجؼ السعتجيغ، أمػر السدمسيغ ومرالحيع
فالعجؿ واإلنراؼ ، في مػاضعيا وصخفا   ووضعيا جسعا  ، خح الحقػؽ مغ مػاقعياأو 

 .(11)أمػر ال قياـ ليا بغيخ العجؿ واألمػاؿ والحجود والحقػؽ جسيعا  
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فيػ ركشيا  ،ق بسػقع العجؿ باعتباره قيسة في الذخيعة اإلسبلمية: تتعم  ثانيهسا
 اإلسبلمي وعسادىا القػؼ. 

 شروط تهلية القزاء:  -ثالثاا 
 :تيآلاحػ وىي عمى الش ،تتػفخ في القاضي لمقزاء شخوط يجب أفْ 

، . والفقياء في ذلظ ليع تعميبلت مختمفة.ى القزاء.تتػل   : فميذ لمسخأة أفْ : الذكهرةأولا 
وبعس الشداء  ،كبلميا ربسا كاف فتشة ف  أو ، يا ناقرة عقل وحخمةأن  ب :مشيا قػليع

الشَِّداِء لخَِّجاُؿ َقػ اُمػَف َعَمى ا﴿وقج يحتج بعزيع بقػؿ هللا تعالى:  ،تكػف صػرتيا فتشة
ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعسٍ  َل َّللا  ا ويجعمػف القزاة مس   (12)[41]الشداء: اآلية  ﴾ِبَسا َفز 

 (13)وربسا احتجػا بالحجيث الذخيف: )لغ يفمح قـػ ولػا أمخىع امخأة(، ل بو الخجاؿفّز 
في امخأة فارسية وليت  ىحا الحجيث كسا يحكخ رواتو في حادثة مخرػصة مع أف  

 الدياسية.، ولكشيع قاسػا القزاء عمى الدعامة الحخبية، الدياسة والقتاؿ
 فبل يعقل أفْ ، وليذ لو والية عمى نفدو، ناقز التسييد الربي ف  : أل: البمهغثانياا 

 تكػف لو والية عمى الشاس.
في العقل بالحؼ  ويقػؿ الساوردؼ، القزاء مجشػف  ىيػل   فبل يجػز أفْ  : العقل:ثالثاا 
حتى يكػف صحيح التسييد جيج ، مغ عمسو بالسجركات الزخورية، ق بو التكميفيتعم  

ل ما وفر  ، أشكل...ل بحكائو إلى إيزاح مايتػص  ، مغ الديػ والغفمة بعيجا  ، الفصشة
 .(14) أعقل(

كالسجبخ ، وال لسغ فيو بكية رؽ ، يكػف قاضيا   ال يجػز لمعبج أفْ  : الحرية:رابعاا 
 . (15)فتبصل أحكامو!، تدتحق رقبتو فْ مغ أ خػفا  ، والسكاتب

وكاف أولياء  ،ى غيخ السدمع القزاء بيغ السدمسيغيػل   : ال يجػز أفْ : اإلسالمخامداا 
 جوا الحمييغ القزاء بيغ أىل ديشيع فقط.األمخ في الجوؿ اإلسبلمية ربسا قم  

القاضي إذا لع يدأؿ الخرـػ ويدتسع  ف  أل: : سالمة الدسع والبرر والشطقسادساا 
؟ ويقػؿ الباشلفكيف يسيد الحق مغ ، ويخػ ما يرشعػف بحزختو، إلى أقػاليع
 .(16)ز شيادتوكسا جػ  ، ز قزاء األعسىمالظ جػ   ف  إالساوردؼ: 
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وعمسو بيا يذتسل عمى عمع أصػليا  ،باألحكاـ الذخعية يكػف عالسا   : أفْ سابعاا 
 واالرتباط بفخوعيا. 

إذا كاف ، القزاءفيقػؿ بعزيع: يجػز تػلية األمي ، ىحا يختمف الفقياء كثيخا  في و 
العمع صفة  عمى أف  د يذجِّ وال يػجج في البمج أصمح مشو. والجسيػر ، صحيح الفيع

ج فبعزيع يجيد قزاء السقمِّ ، يع اختمفػا في درجة ىحا العمعولكش  ، ضخورية لمقاضي
 ،ولػ في حجود محلبو ،يكػف مجتيجا   ع يدتػجب أفْ وبعزي ،ماـ محلبوإج الحؼ يقمِّ 

 .(17)وآخخوف يصمبػف االجتياد السصمق
ال  فْ أو  ،يكػف ضاىخ اإلسبلـ في قػؿ أبي حشيفة )أفْ كسا جاء وىي : العدالة: ثامشاا 

، في القزاء أيزا   وقج جعمػىا شخشا  ، تعمع عشو جخحة( والعجالة شخط في الذيادة
يكػف صادؽ  ال تجػز واليتو. وقاؿ الساوردؼ: العجالة أفْ ، شيادتوفقالػا: مغ ال تجػز 

 مأمػنا  ، مغ الخيب بعيجا  ، السآثع متػقياٍ ، عفيف عغ السحاـرو ، ضاىخ األمانة، الميجة
فإذا تكاممت فيو فيي ، ودنياهلسخوءة مثمو في ديشو  مدتعسبل   ،في الخضا والغزب

مشيا وصف مشع مغ الذيادة حـخ  فْ إو ، واليتوالتي تجػز بيا شيادتو وترح ، العجالة
 .(18)ح لو حكع"ولع يدسع لو قػؿ ولع يشف  ، والػالية

العمع ، الحخية، البمػغ، العقل، ى ميشة القزاء وىي اإلسبلـلسغ يتػل  نػجد وعميو 
 .متكمسا   بريخا   يكػف سسيعا   فْ أو ، ةبالكتاب والدش  

 :واجبات القاضي وآدابهرابعاا: 
، وفي كل مرخ ،القاضي واحجة في كل عرخ فييالع تكغ األمػر التي يشطخ 

 مكاف. سا كانت تختمف بيغ زماف وزماف ومكاف ووإن  
 كانت واليتو عامة فْ إتكػف خاصة. ف ا أفْ م  إو ، تكػف عامة ا أفْ م  إالقاضي فػالية 

نججىا ، عذخةالشطخ في أمػر  ،(العيج العباسي )مع بجايتيا في أواسط غفيي تتزس  
عمى الفخاء دمحم بغ الحديغ يعمى  ػفيا القاضي أبوقج صش  ، في كثيخ مغ عيػد القزاة

 تي: الشحػ اآل
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أو  ،عغ تخاضي ا صمحا  م  إ، : فرل السشازعات وقصع التذاجخ والخرػماتحدهساأ
 بحكع بات. إجبارا  
عج ثبػت ب يايوإيراليا إلى مدتحق ،: استيفاء الحقػؽ مغ السستشع مشياالثاني

 وال يجػز الحكع بعمسو!.، استحقاقيا باإلقخار أو البيشة
والحجخ ، لجشػف أو صغخ ؼمغ الترخ   : ثبػت الػالية عمى مغ كاف مسشػعا  الثالث

 لؤلمػاؿ عمى مدتحقييا. حفطا  ، لدفو أو فمذ، عمى مغ يخػ الحجخ عميو
فخوعيا وقبس غمتيا وصخفيا في  بحفع أصػليا وتشسية : الشطخ في األوقاؼالرابع
غ لمخاص و ال يتعي  ألن   لع يكغ تػاله، فْ إو ، كاف عمييا مدتحق لمشطخ راعاه فْ إف، ياسبيم

 .خرت فْ إيقزي إلى العسـػ و  يجػز أفْ و ، تعسّ  فْ فييا إ
 فْ إف، فيسا إباحة الذخع ولع يحطخه، : تشفيح الػصايا عمى شخوط السػصيالخامس

غ يتعي   أفْ شيغ كاف تشفيحىا كانت لغيخ معي   فْ إو ، قباضالكانت لسعيشيغ كاف تشفيحىا با
 ه.لع يكغ تػال   فْ وإ، كاف فييا وصي رعاه فْ إف، مدتحقػىا باالجتياد ويسمكػا باالقباض

وال يجعمو عيغ إلى الشكاح، ودُ  ،مغ األولياءعّج باالكتفاء إذا  ىيامأل: تدويج االدادس
 . د األيع بعقج الشكاحمغ حقػؽ واليتو لتجػيده تفخ   حشيفةأبػ 

د باستيفائو كاف مغ حقػؽ هللا تعالى تفخ   فْ إف، : إقامة الحجود عمى مدتحقيياالدابع
 مييغ كاف مػقػفا  كاف مغ حقػؽ اآلد فْ إو ، مغ غيخ مصالب إذا ثبت بإقخار أو بيشة

 . إال بخرع مصالب ييا معا  و ال يدتػفأن  أبػ حشيفة ورأػ  ،عمى شمب مدتحقو
مغ الكف عغ التعجؼ في الصخقات واألفشية وإخخاج ، : الشطخ في مرالح عسموالثامن

يحزخه خرع. لع  فْ إو  ،يشفخد بالشطخ فييا ولو أفْ  ،بشيةما ال يدتحق مغ األجشحة واأل
وىي مغ  ،أبػ حشيفة ال يجػز لو الشطخ فييا إال بحزػر خرع مدتعج حيث رأػ

د الػالية بيا فكاف تفخ   ،تعجؼحقػؽ هللا تعالى التي يدتػؼ فييا السدتعجؼ وغيخ السد
 خز.أ
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في إقخارىع والتعػيل  : ترفح شيػده وأمشائو واختيار الشائبيغ عشو مغ خمفائوالتاسع
وصخفيع واالستبجاؿ بيع مع ضيػر الجخح ، مع ضيػر الدبلمة واالستقامة، عمييع

 ا يعانيو كاف بالخيار في أصمح األمخيغ: ضعف مشيع عس  ومغ ، والخيانة
يزع إليو مغ يكػف باجتساعو  أفْ ا وإم  ، يدتبجؿ بو مغ ىػ أقػػ مشو وأكفى ا أفْ م  إ

 عميو أنفح وأمزى.
والعجؿ في القزاء بيغ السذخوؼ ، : التدػية في الحكع بيغ القػؼ والزعيفالعاشر

ا يَ ﴿قاؿ هللا تعالى: ، حق أو مسايمة مبصلوال يتبع ىػاه في تقريخ الس، والذخيف
ت ِبِع الَيَػػ َفُيِزم َظ تَ  الَ وَ  َداُووُد ِإن ا َجَعْمَشاَؾ َخِميَفة  ِفي اأَلْرِض َفاْحُكع َبْيَغ الش اِس ِباْلَحقِّ 

ِ ِإف  ال حِ  ِ َلُيْع َعَحاٌب َشِجيٌج َعغ َسِبيِل َّللا   ﴾ِبَسا َنُدػا َيْػـَ اْلِحَدابِ يَغ َيِزم ػَف َعغ َسِبيِل َّللا 
(19). 

و مغ واجبات ولكش  ، ىحا البشج العاشخ ال يجخل في دائخة والية القزاء والحق أف  
يبحث في سمصة القاضي عمى ، وكحلظ البشج التاسع فيػ عسل إدارؼ  ،القزاء وآدابو

 أعػانو. 
 ،الذخعييـػ سيسة القزاء في اإلسبلـ ال تقترخ عمى إقامة العجؿ بالسفعميو فو 

 نوأكل ما مغ ش أيزا  ذسل سا توإن  ، وتصبيق أحكاـ الذخيعة ،الخرػماتفي فرل الو 
وإقخار السعخوؼ ومكافحة السشكخات ، واحتخاـ الفزيمة، رعاية الحخمات الجيشية

، وىمكػا جسيعا  ، البذخ بعزيعالستأصل فمػال القزاء ، والفػاحر بسختمف ألػانيا
 . ما  ػ محت جمو أمخا  أوقياـ الجولة بو ووجػدىا مغ ، وتشطيسو فخيزة فكاف وجػده رحسة

سا القزاء إن  ، عسشي القزاء فقاؿ: القزاء ال يعمّ لياس بغ معاوية: عمِّ قاؿ رجل إل
فاّلِل سبحانو وتعالى يقػؿ: ، لةوىحا ىػ سخ السدأ سشي مغ العسل.فيع. ولكغ قل: عمِّ 

ُكش ا ِلُحْكِسِيْع َشاِىِجيَغ وَ  ْت ِفيِو َغَشُع الَقْػـِ ذَ َيْحُكَساِف ِفي الَحْخِث ِإْذ َنفَ ُسَمْيَساَف ِإْذ وَ  َداُودَ وَ ﴿
ْسَشاَىا ُسَمْيَسافَ فَ  (85) [ فخز سميساف 87، 85]األنبياء: ِعْمسا ﴾وَ  ُكبلًّ آَتْيَشا ُحْكسا  وَ  َفي 

كتابو  ضيو أبي مػسى فيوعسيسا بالعمع. وكحلظ كتب عسخ إلى قا، بفيع القزية
 . (20) الفيع الفيع فيسا أدلى إليظ(السذيػر:)
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ياس وشخيح مع مذاركتيا ألىل عرخىسا في العمع: ىػ الفيع إوالحؼ اختز بو 
، اـمغ الحك   واالستجالؿ باإلمارات وشػاىج الحاؿ. وىحا الحؼ فات كثيخا  ، في الػاقع

 مغ الحقػؽ.  فأضاعػا كثيخا  
إذ ىػ نيابة عغ هللا ، نا  أالسشاصب وأعطسيا شخصخ أمشرب القزاء مغ  إف  
صمى هللا -ر مشو رسػؿ هللا فميحا حح   -عصمى هللا عميو سم  -وخبلفة لخسػلو ، تعالى

فقج ذبح بغيخ ، بيغ الشاس مغ جعل قاضيا  "و إلى خصػرتو بقػلو: ونب   -ععميو وسم  
ي الجشة واثشاف في : القزاء ثبلثة : واحج ف -عصمى هللا عميو وسم  -اؿ وق سكيغ.

ورجل عخؼ الحق وجار في ، الحؼ في الجشة فخجل عخؼ الحق وقزى بو افأم  ، الشار
دليل عمى  (21) ورجل قزى لمشاس عمى جيل فيػ في الشار(، الحكع فيػ في الشار

 شخؼ القزاء وعطع مشدلتو.
ويدمظ دروبيا إال مغ كاف عمى خمق ، ال يستيشياأوعميو شخؼ ميشة القزاء يجب 

يحتـخ ميشتو  فعميو أفْ ، دة في السجتسعوشخائح متعجِّ ، قػيع فالقاضي يتعامل مع فئات
 لكل ميشة آداب يجب أفْ  ف  أل، ويتأدب بآداب السيشة ،ق بخمق القاضي السدمعويتخم  

 ومغ أىع ىحه اآلداب: ،يخاعييا كل مغ عسل في ىحه الػضيفة
، حتى ال يصسع فيو ضالع، مغ غيخ ضعف وليشا  ، مغ غيخ عشف يكػف قػيا   )أفْ 

في غيخ ميانة حتى ال يتجخأ عميو سفياء  يكػف حميسا   فْ أو ، وال ييابو صاحب حق
ذا  يكػف فصشا   فْ أو ، وروية في غيخ مساشمة وال إىساؿ ةيكػف ذا أنا فْ أو ، الخرـػ

يكػف مجمدو في وسط البمج  فْ أو  وال استخفاؼ بغيخه.، بريخة في غيخ إعجاب بشفدو
، يعجؿ بيغ الستخاصسيغ في لحطة وال يزيق عغ الذيػد.، يدع الخرـػ فديحا  
 فْ أو ، مغ ذلظ يءدوف آخخ في ش فبل يؤثخ خرسا  ، والجخػؿ عميو ومجمدة ونطخه

 يذاورىع فيسا يذكل عميو فْ أو  ،يحزخ مجمدو الفقياء وأىل العسل بالكتاب والدشة

(22). 
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 ذرف السهشة. ب اإليسان خامداا:
ذلظ  بيج أف   ،سساىاأالسيغ و  شخؼبأالعاممػف في مجاؿ الدمظ القزائي يعسمػف 

 رىيغ بذخشيغ.
 .(23)يتقشو" عسبل أفْ  أحجكعهللا يحب إذا عسل  ف  إ: "إخبلصتسارس بكل  : أفْ أولهسا

 الدست الخفيع. : أف يخاعى في سمػكو وترخفاتو الخمق اإلسبلمي الكخيع وثانيهسا
عمى شخؼ ميشة القزاء  -العمع أىل رأسيعوعمى  -لقج اتفقت شخائح السجتسع

سغ ما لجػ اإلنداف ومؤتسغ ثأي مؤتسغ عمى حقػؽ البذخ وىي مغ فالقاض، ونبميا
 أفْ إال قجر ميشتو وعطيع شخفيا لع يدعو فعخؼ القاضي ، الشاس وأعخاض أسخارعمى 
يترف بكل  فعمى القاضي أفْ ، بيمةؼ بسا يميق بقجرىا ومكانتيا الدامية الشيترخ  

لسغ يقزػف في حقػؽ  وجل   عد  -حباه هللا صفة حدشة تميق بالذخؼ الخفيع الحؼ 
يدسػ بشفدو عغ ارتكاب كل ما ال يميق بو وبسيشتو.  كسا عميو بالسقابل أفْ ، الشاس

في حق  يان  أف، العسل وإتقاف األخبلؽعمى مكاـر  أىمويحسل  اإلسبلـكاف  وإذا
التي  األخبلؽشا عغ بعس ىث ولحا سشتحج  ، كجأو و وجب أالسشتسيغ إلى ميشة القزاء 

نذخع بحلظ  قبل أفْ و ، عمى السدتػييغ الذخري والسيشيالقاضي ى بيا م  يتح أفْ يشبغي 
واستذعار العبػدية لو  ، تعالى اإلخبلصشغل مشرب القزاء ىػ  ف  خ بأنحكّ 

صمى -قاؿ رسػؿ هللا ، يترف بو القاضي السدمع أفْ  ما يجب أىعفيػ مغ ، سبحانو
، (متفق عميو) (24)ما نػػ" أمخؼ لكل  ساوإن   ،بالشيات األعساؿ ساإن  ":  -عهللا عميو وسم  

 يدتذعخ مخاقبة هللا عد   وعميو أفْ ، كميا  تعالى أعسالويخمز  فعمى القاضي أفْ 
  .صغيخة وكبيخةو محاسب عمى كل ن  أو ، أحػالولو في كل  وجل  

 ق بو القاضي ما يمي:يتخم   ومغ أىع ما يجب أفْ 
 تهذيب الشفس:  -2

 اإلنداف نفدو عمى االكتفاء.ب يجرِّ  ىػ أفْ  جػانب تيحيب الشفذ أىعلعل مغ 
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 التعميم الذاتي: -0
وشمب العمع والبحث الجاد  ،ف عغ التعمع مجػ الحياةيتػق   ال  أعمى القاضي وغيخه 

 وجب. أفيي في حق القاضي  ،والسدتججات والحػادث والشػازؿفي الػقائع 
 :فن التعايش -2

ب نفدو عمى فغ يجرِّ  فْ أا مصالب بوكل مش  ، ىي مديج مغ التػاد والتدامح والعصاء
ىحا الفغ  أساسياتومغ ، والثقافية والسيشيةفي حياتو الذخرية كي يشجح  ؛التعاير

كثيخة.  ألسبابىشاؾ فػارؽ شبيعية بيشيع  تجرؾ أف   فْ أو ، الشاس عمى عبلتيع قبػؿ
ا تػاضع وبرخؼ الشطخ عس  ، دة وثقافات متبايشةنتعامل مع جشديات متعجِّ  شان  أوبسا 

، لمفػارؽ الصبكية والجشدية والعخقية عميو البذخ مغ ترشيف بعزيع لبعس تبعا  
 األخبلقياتبخز أو  أولىمغ و  ،نتعامل مع الجسيع مغ مشصق السداواة والعجؿ فعميشا أفْ 

خ حك  ونت ،واإلخبلص واألمانةالرجؽ ، عسمو ومسارستو السيشيةالبلزمة لمقاضي في 
وىػ ليذ  ،)السدتذار مؤتسغ( ما بأف   ونحغ نشرح ونقجـ االستذارة لذخز دائسا  

ولحا فيػ يذسل ، واألداءالشية وصجؽ العسل وصجؽ بل  ،صجؽ الكمسة فحدب
في  ا  صادق، في شمبو لمعمعيكػف صادقا   يجب أفْ قاضي فال، كميا اإلندانيةالعبلقات 

 كميا.  أحػالوفي  ا  صادق، حقػؽ وضيفتو أداء
 :التهاضع -2

لشرخة  لمقاضي كسترج ألـدوىي ، إندافيترف بيا كل  صفة التػاضع يجب أفْ 
 با  متجشِّ ، يكػف متػاضعا   فعمى القاضي أفْ  ،السطمـػ واالحتكاؾ السباشخ بجسيػر الشاس

، ميسا كاف مدتػاىع العمسي أو االجتساعي أو السالي ،التعالي والشطخة الجونية لمشاس
 .لآلخخيغفيحا ىػ ما يجعمو مػضع احتخاـ وتقجيخ 

 حفظ الدر:  -2
ومغ ، وأسخارىعشبيعة عسل القزاة تصمعيع عمى كثيخ مغ خرػصيات الشاس  ف  إ

 وكتسانيا.  أسخارىعالسسارسة ىي الحفاظ عمى  أخبلقياتوجب أ
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 الحمم:  -2
والتعامل مع نػعيات مختمفة مغ فئات السجتسع  ،القزاء ميشة شخيفة شاقة مزشية

 ،والثاني سخيع الغزب ،فيحا عجػؿ، مغ الربخ وسعة الرجر كبيخا   ب قجرا  يتصم  
ى بقجر كبيخ مغ يتحم   فبلبج لمقاضي أفْ ، جاىل خخآلوا ،ل االنتطاروالثالث ال يتحس  
يستشع عغ  فْ بسثمو كأ األذػوال يقابل ، فات الشاسل ترخ  فيتحس  ، واألناةالربخ والحمع 

وعميو  ،غ ضمسوحقو الكامل مس   إعصائوخ في أو يقرِّ  ،القػؿ مثبل   عأغممقابمة مغ 
 .اإلسبلـالسيشة القزائية في  أخبلؽبااللتداـ ب

وفي كل زماف  ،البذخية األجشاسلجسيع  با  مشاس معيارا   القخآنية األخبلؽل تذكِّ 
 .في حياتيع الخاصة والسيشية و سمػؾ البذخ ومػاقفيعتػجِّ  ياأن  حيث ، ومكاف

و ىحه السعاييخ األخبلقية والكيع الدامية أصحاب السيغ القزائية تػج   فْ أويجب 
وكحلظ أثشاء أدائيع ألعساليع، يجب عمى  ،مغ السدمسيغ في حياتيع الخاصة والعامة

وعاداتو وتقاليجه في حياتيع  ،القزاة السدمسيغ اإليساف باّلِل والعسل بتعاليع اإلسبلـ
الخاصة والسيشية، وىحا اإليساف يػجب عمييع تػقيخ الشاس عمى حج سػاء، كسا يػجب 

 فْ أا يجب ل اآلخخ، كسعمييع التػاضع والبداشة والمصف والخحسة والربخ وتحس  
 هللا دائسا . ايدعػا إلى رض وأفْ  ،يكػنػا عمى الرخاط السدتكيع

بات قادروف عمى إتساـ متصم  عػف بيحا القجر مغ الفزائل ست  القزاة الحيغ يت إف  
 :في اآلتيز ميشتيع بإذف هللا التي تتمخ  

 السعخفة: -4
 ،السعخفة مغ واجب القزاة السدمسيغ مػاصمة اكتداب العمع والسحافطة عمى

شػا مغ مدتػػ أدائيع السيشي. وىحا يحدِّ  ومتابعة تصػر العمـػ القزائية، كسا يجب أفْ 
 ُقْل َىْل َيْدَتِػؼ ال ِحيَغ َيْعَمُسػفَ ؿ: ﴿ػ قيحيث  ،ما أمخ بو هللا  تعالى في كتابو العديد

 فْ أيصمبػا مشو  مخ هللا السؤمشيغ أفْ أ[ كسا 7]سػرة الدمخ: اآلية ﴾ال ِحيَغ اَل َيْعَمُسػفَ وَ 
 .[441 اآلية:سػرة شو]ُقل ر بِّ ِزْدِني ِعْمسا ﴾وَ ﴿يديجىع عمسا:
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 احتخاـ حقػؽ الشاس.  -2
 ج السيشي بالسحافطة عمى مرالح الشاس.التعي   -4
 تقجيع الشرائح القزائية. -1
 ية السعمػمات.السحافطة عمى سخِّ  -8

 ويخضاه.لسا يحبو قزاتشا جسيع يػفق  وندأؿ هللا أفْ 
 الخاتسة:

 ـ:ا سبق إلى اآلتينخمص مس      
افتقاد العجؿ مؤد إلى خخاب  ف  أو  ،عة ىي مػافقة لسا جاء بو السذخِّ الدياسة العادل -4

إال وسببو الخخوج مغ حاؿ العجؿ إلى ما ليذ  وال يػجج فداد ،والعسخاف األرض
 ف  إ": وكسا قاؿ ابغ خمجوف  ،فالطمع وضياع الحقػؽ مغ عػامل سقػط الجوؿ، بعجؿ

وال ، ونييو أمخهؼ تحت والترخ  ، والكياـ  بصاعتو، السمظ ال يتع عده إال بالذخيعة
وال ، إال بالساؿ وال قػاـ لمخجاؿ، وال عد لمسمظ إال بالخجاؿ، قػاـ لمذخيعة إال بالسمظ

 إال بالعجؿ( -العسخاف البذخؼ  -وال سبيل إلى العسارة، سبيل إلى الساؿ إال بالعسارة

(25). 

افخة، وال يكيع الجولة كانت ك هللا يكيع الجولة العادلة وإفْ  وقػؿ أحج العمساء: إف  
وتجـو الجنيا مع العجؿ والكفخ، وال تجـو مع الطمع  كانت مدمسة... فْ الطالسة وإ

 مخمرػف مؤتسشػف، لحاق إال إذا قاـ عمى سجتو مؤىمػف العجؿ ال يتحق   ألف   ؛واإلسبلـ
 يترف بو القاضي خذية هللا تعالى ومخاقبتو. فْ أكاف مغ أىع ما يجب 

حيث  ،الذخع في العجؿ دوف الشطخ إلى جشذ أو لػف أو ديغ أماـالسداواة  -2
َتْحُكُسػا ِباْلَعْجِؿ  ِإَذا َحَكْسُتع َبْيَغ الش اِس َأفْ وَ ﴿ :العاـ ىػ العجؿ لقػلو تعالى األساس

َ ِنِعس ا َيِعطُ   [.85]الشداء: ُكع ِبِو﴾ِإف  َّللا 

السحافطة عمى الحخص عمى العجالة في تصبيق القانػف و  اإلسبلـ يحخص أشج   إف    -4
العشاية بريانة  أشج   وأمػاليع، كسا يعشىحقػؽ الشاس ودمائيع، وأعخاضيع، 

حخياتيع، وكخامتيع، واتخح لحلظ جسيع الػسائل التي تحفع ىحه الحقػؽ، ومغ ىحه 
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الحق والعجؿ، يذيع الصسأنيشة، ويشذخ األمغ، ويذج عبلقات األفخاد الػسائل إقامة 
وا اأَلَماَناِت ِإَلى أَْىِمَياإِ ، يقػؿ هللا تعالى: ﴿بعزيع ببعس َ َيْأُمُخُكْع َأف ُتَؤد  ِإَذا وَ  ف  َّللا 

 [.88َتْحُكُسػا ِباْلَعْجِؿ﴾ ]سػرة الشداء: اآلية  َحَكْسُتع َبْيَغ الش اِس َأفْ 
بو لمزعيف مغ القػؼ، والسحق مغ  يأخحميداف هللا في األرض الحؼ  والعجؿ

 السبصل.
ديغ في يسة وال عقػبة إال بشز، ومغ أُ فالستيع بخؼء حتى تثبت إدانتو، إذ ال جخ 

يعاقب حدب السشرػص عميو في الذخيعة اإلسبلمية والقانػف، ما لع  فْ أقزية يجب 
 يعف صاحب الحق.

دت كميا واحجة، بل تختمف مغ عقػبة إلى أخخػ والعقػبات كسا ىػ معمػـ لي
، قتل، أو سخقة، أو اغتراب، دوف زيادة أو نقراف، أو تبجيل في  حدب الجـخ

 العقػبة، أو تحخيفيا.
تجخل الببلد في أتػف الفػضى والشداع الحؼ تقزي  فْ أوىحه األفعاؿ مغ شأنيا 

حخب أىمية تيمظ الحخث ر هللا في عمى األخزخ واليابذ، وقج يجخل الببلد ال قج  
 والشدل.

، فبل بيقاـ العجؿ، ويفّعل القانػف دوف حيف أو ميل، أو تعر   فْ وعميو فيجب أ
، وال ضمع، فالشاس أماـ القانػف سػاء، دوف فخؽ بيغ قخيب امتيازات وال حرانات

إال  وغخيب، العجالة ىي الخكغ األساسي في السرالحة، فبل مرالحة بجوف عجالة و
 لحة ضالسة وجائخة ال خيخ فييا.كانت مرا

لسا يبتعج عغ مشرب القزاء  يجب عمى مغ يخػ في نفدو الجيل والزعف أفْ  -1
 .السيشة بآداب إخبلؿمغ في ذلظ 
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 :الههامـش
 

، 2( عبػػج الحسيػػج، عسػػػخ مػلػػػد وآخػػػخوف، مبػػادغ الثقافػػػة اإلسػػبلمية دار الػػػخواد،ط :1)
 .88، ص4775

الدياسػػػية لمعيػػػج الشبػػػػؼ والخبلفػػػة الخاشػػػجة، دار ( حسيػػػج هللا، دمحم، مجسػعػػػة الػثػػػائق 2)
 .125، ص4757، 8الشفائذ، ط:

( السػػالقي )أبػػػ القاسػػع ابػػغ رضػػػاف(: الذػػيب البلمعػػة فػػي الدياسػػة الشافعػػة، تحقيػػق: 3)
 .81، ص4751، 4د. عمي سامي الشذار، دار الثقافة، ط:

الحػجيث، القػاىخة،  ( الخازؼ )دمحم بغ أبي بكػخ بػغ عبػج القػادر( مختػار الرػحاح، دار4)
 .211، ص2222، 4ط:

 .418، ص4775( ابغ خمجوف )عبج الخحسغ( السقجمة، دار مكتبة اليبلؿ، 5)

ىػػ( : كتػاب التعخيفػات: معجػع 545 -815( الجخجاني )عمػى بػغ دمحم الدػيج الذػخيف6)
فمدفي مشصقي صػفي فقيي لغػؼ نحػؼ، تحقيق: عبج السشعع الحفشػي، دار الخشػاد 

 .222ال.ت، ص

، 4755، 2( مشيػخ العجبلنػػي، عبقخيػة اإلسػػبلـ فػػي أصػػؿ الحكػػع، دار الشفػػائذ، ط:7)
 .448ص

( فػي اسػػتخجامات مرػػصمح القزػاء فػػي القػػخآف والدػشة الشبػيػػة، راجػػع: ابػغ أبػػي الػػجـ 8)
قزػػية والسحكػمػػات، األالحسػػػؼ، كتػػاب أدب القزػػاء وىػػػ الػػجرر السشطػمػػات فػػي 

 .42-8، ص4788المغة العخبية،  تحقيق دمحم مرصفى الدحيشي دمذق، يجسع

 .  447( مشيخ العجبلني، عبقخية اإلسبلـ في أصػؿ الحكع، مخجع سابق، ص9)

( ضافخ القاسسي، نطاـ الحكػع فػي الذػخيعة والتػاريخ اإلسػبلمي "الدػمصة القزػائية، 10)
 .18، ص4758بيخوت، دار الشفائذ، 

سػػبلـ، تحقيػػق ودراسػػة ( بػػجر الػػجيغ بػػغ جساعػػة، تحخيػػخ األحكػػاـ فػػي تػػجبيخ أىػػل اإل11)
 .15، ص4758فؤاد عبج السشعع احسج، 
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صػػػحيح  -هللا دمحم بػػػغ إسػػػساعيل بػػػغ إبػػػخاليع بػػػغ السغيػػػخة(  ( البخػػػارؼ )ألبػػػي عبػػػج12)
 .845البخارؼ: ص

 .18/151( صحيح البخارؼ: 13)

ىػػػ، 1452الحدػػغ عمػػي بػػغ دمحم بػػغ حبيػػب البرػػخؼ البغػػجادؼ( ،  ػ( السػػاوردؼ )أبػػ14)
 .57والػاليات الجيشية، دار ابغ خمجوف، ال.ت، صاألحكاـ الدمصانية 

 .57الدابق ص ( السرجر15)

 .82( السرجر الدابق ص16)

، و مشيخ العجبلني، عبقخيػة اإلسػبلـ فػي أصػػؿ الحكػع، 82( السرجر الدابق ص17)
 .481ص

 .82( السرجر الدابق ص18)

ىػ: األحكػاـ الدػمصانية، ضػبط 185( الفخاء )القاضي ابغ يعمي دمحم بغ الحديغ( ت19)
 54نرػصيا وعمق عمييا دمحم عمي أبػ العبػاس، مكتبػة القخآف،القػاىخة، ال.ت، ص

،51  . 

ىػػ 884هللا دمحم بػغ أبػي بكػخ( ت  ( ابغ قيع الجػزية ) لئلماـ شسذ الجيغ أبي عبج20)
عية، تحقيػػق وتعميػػق األسػػتاذ سػػيج عسػػخاف، دار الصػػخؽ الحكيسػػة فػػي الدياسػػة الذػػخ 

 .  48، ص2222، 4الحجيث، القاىخة، ط:

( أبػػػ بكػػخ جػػابخ الجدائػػخؼ، مشيػػاج السدػػمع كتػػاب عقائػػج وآداب وأخػػبلؽ وعبػػادات 21)
 .145، ص2222، 4ومعامبلت، مكتبة العمـػ والحكع، ط:

 .  148( السخجع الدابق ص22)

 .4/288: السعجع األوسط ،الصبخاني( 23)

 .4728( صحيح مدمع: 24)

مقجمػػػة ابػػػغ خمػػػجوف" فرػػػل فػػػي أف الطمػػػع مػػػؤذف بخػػػخاب العسػػػخاف" لجشػػػة البيػػػاف ( 25)
 .552، ص2، ج4788ىػ، 4485العخبي، 


