
Dr.. Siham Jamil Jassim د. سهام جميل جاسم    

  Civilization / systems / third grade                مادة حضارة/ نظم/الصف الثالث                

                                            

 *نظام القضاء* 

القضاء في المغة: ىو القاطع في االمور المحكم ليا. واقضى القاضي بين الخصوم اي قطع بينيم  
وقضي {وقولو تعالى:  }فأقض ما انت قاض  {في الحكم ويأتي القضاء بمعنى الحكم وااللزام لقولو تعالى : 

 . }االمر الذي فيو تستفتيان

يستغن عمن يفصل في قضاياه منذ وجوده واالنسان لم  .ويعني اصطالحًا: الفصل في الخصومات 
انو منصب عمى شكل مجتمعات بشرية فقد احتكم الى العادات والتقاليد واالعراف. ويعرفو ابن خمدون : "

 الفصل بين الناس في الخصومات حسمًا لمتداعي وقطعًا لمتنازع " .

 *القضاء قبل االسالم* 

 تكام والفصل بين افراد القبيمة او بين القبائل .كانت القيم واالعراف ىي المرجع االساس في االح 

وكان المتخاصمون يمجأون في عرض قضاياىم الى شيوخ قبائميم او كينتيم او الى اشخاص  
معروفين بالحكمة والتجربة اطمق عمييم )الحكام(. واالحكام التي يصدرىا ىؤالء مستنبطة من العرف والتقاليد 

ي المجتمع القبمي ال تقع عمى ذات المجرم بل تقع عمى جميع افراد القبيمة الموروثة وكانت عقوبة الجريمة ف
وقد تؤدي الجريمة التي تقع داخل القبيمة الى انصر اخاك ظالمًا او مظموماً". المتكافمة في السراء والضراء "

 الخمع وعندئذ يصبح المجرم فاقدًا جنسية القبيمة او انتماؤه . 

يا الديني والسياسي واالقتصادي يحتكم الييا القريشيون وغيرىم من كان زعماء قريش بحكم موقع 
 القبائل عندما تقع خصومات .

ن تولى القضاء قبل االسالم في قريش جد الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( ىاشم بن عبد مناف وم 
 وقيس بن ساعده, وامية بن ابي ليب والشاعر زىير بن ابي سممى وعبداهلل بن جدعان .

 اء في عصر الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( **القض



وال واصبحت الجريمة تخص ذات المذنب ال عمى قبيمتو "  وتطور القضاء تطورًا جذريًا في مفاىيم 
 . تزرو وازره وزر اخرى" 

وجمع الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( بين السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فكان يفصل في  
وكان قاضيًا في المدينة بموجب الحمف الذي عقد في المدينة بين م بينيم بما انزل اهلل" .فأحكالخصومات "

وانو ما كان بين اىل ىذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف المياجرين واالنصار واىل المدينة االخرين "
 فساده فان مرده الى اهلل والى محمد رسول اهلل" .

وسمم( حكمًا قطعيًا ال حاجة معو الى التمييز. ولما انتشرت  وكان حكم الرسول )صمى اهلل عميو 
الدعوة االسالمية خارج الحجاز اذن الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( لبعض الصحابة لمفصل في الخصومات 
ومن ذلك ان قمد عمي بن ابي طالب )رضي اهلل عنو( قضاء اليمن وتبع قضاة اخرون مثل عمر بن 

سعود, وزيد بن ثابت وعبداهلل بن عباس وعبداهلل بن عمر وعائشة ام المؤمنين الخطاب, وعبيد اهلل بن م
 رضي اهلل عنيم اجمعين . 

احدًا طمبو, السيما اذا كان ضعيف, فقد قال البي ول )صمى اهلل عميو وسمم( القضاء ولم يقمد الرس 
 وانيا يوم القيامة خزي وندامة االيا ابا ذر, انك ضعيف, وانيا امانة ذر الغفاري يوم سألو ان يستعممو : "

. وقد عمم الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( اصحاب اساليب التظمم يا"من اخذىا بحقيا وادى الذي عميو في
. اما تنفيذ االحكام فكانت العقوبة منع البينة عمى من ادعى واليمين عمى من انكر"والشكوى بقولو : "

في المسجد الى ان استحدث الخميفة عمر بن ي بيت منعزل او الشخص المذنب االختالط بالناس ووضعو ف
 السجن .  الخطاب رضي اهلل عنو

 *القضاء في عصر الخمفاء الراشدين*

كان العصر الراشدي امتدادًا طبيعيًا لعصر النبوة فأتصف بالتمسك بتعاليم القران والسنة ففي خطبة  
ى ارجع اليو حقو انشاء اهلل, والقوي فيكم ضعيف الضعيف فيكم قوي عندي حتابي بكر )رضي اهلل عنو( "

واسند ابو بكر )رضي اهلل عنو( ميمة القضاء الى عمر بن عندي حتى اخذ الحق منو انشاء اهلل" 
الخطاب)رضي اهلل عنو( من دون ان يمقبو بالقاضي, فظل عامين ال يأتيو خصمان, لما عرف عنو من شدة 

 وحزم.

خطاب)رضي اهلل عنو( الخالفة وتوسعت الدولة واختمط العرب مع امم ولما تولى الخميفة عمر بن ال 
اخرى كانت تحمل قيمًا واعرافًا مختمفة وادى ىذا التطور الى ضرورة ايجاد صيغ جديدة بشكل مركزي من 



م الخميفة الى الواليات واالقاليم مما ادى الى استقالل القضاء عن الوالة وجعل القاضي مخيرًا فيما يجتيد ويحك
"ما في كتاب اهلل وقضاء النبي فمثاًل قال الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( لقاضي الكوفة شريح الكندي : 

)صمى اهلل عميو وسمم( فيما قضي بو ائمة العدل فأنت بالخيار ان شئت تجتيد رأيك وان شئت توامر وال 
 . ارى في موارمتك اياى اال اسمم لك "

خميفة عمر )رضي اهلل عنو( ابو الدرداء عمى المدينة, وعثمان بن ابي ومن القضاة الذين والىم ال      
العاص عمى مصر وابو موسى االشعري عمى البصرة الذي اعطاه كتابة الشيير الذي يعد المصدر الرئيس 

واس بين الناس في وجيك وعد لك في التشريع واالحكام يرجع اليو القضاة قرونًا عديدة وقد جاء فيو : "
تى ال يطمع شريف في حيفك وال يئاس ضعيف من عدلك البينة عمى من ادعى واليمين عمى ومجمسك ح

 .من انكر والصمح جائز بين المسممين اال صمحًا احل حرامًا او حرم حالاًل" 

ولم يكن في صدر االسالم لمقاضي سجالت وكتاب يدونون القضايا الن الحكم كان ينفذ حال  
عمر )رضي اهلل عنو( يجمس لمحكم في المسجد, ثم وجدوا ان ىذا ال يتفق  صدوره, وكان القاضي في خالفة

 مع حرمة بيوت اهلل فأصبح القاضي يجمس في بيتو لمقضاء بين الناس . 

 *القضاء في العصر االموي* 

ظل القضاء مستقاًل ال يتأثر بالتيارات السياسية في العصر االموي, ولم يتدخل في احكامو, فكان  
ي حسب كتاب اهلل وسنة رسولو واحكام الخمفاء والصحابة وقد يرجع احيانًا الى االجتياد القاضي يقض

ين, واىم ما يميز القضاء احيانًا يقضي في المسجد ويرد مظالم المتظمم بن ابي سفيان والقياس, وكان معاوية
 -االموي : في العصر

قد ظيرت انذاك والتي قيدت في احكام  كان القاضي يقوم باالجتياد في احكامو, الن المذاىب لم تكن-1
القضاة. وكان القاضي يستنبط احكامو من القران الكريم والسنة واالجماع ثم االجتياد, واستمر الحال حتى 

 العصر العباسي .

 استمر القضاء مستقاًل ولم يتأثر كثيرًا بالتيارات السياسية. -2

ومما يميز القضاء في العصر االموي ظيور سجالت القضاة لتسجيل االحكام بسجل خاص. وكان سبب -3
ذلك ان جماعة اختصموا الى قاضي مصر في ميراث فقضى بين الورثة ثم تناكروا فعادوا اليو فقضى بينيم 



الموي كتب سجاًل مرة ثانية وكتب كتابًا بقضائو واشيد فيو رؤساء الجند, فكان اول قاضي في العصر ا
 بقضائو . 

 *القضاء في العصر العباسي* 

يمثل العصر العباسي اوجو التطور واالزدىار الحضاري لمدولة االسالمية. والسيما في المؤسسات  
 االدارية, ومنيا مؤسسة القضاء . 

كمرجع ولما كان القضاء يعتمد عمى التشريع االسالمي فقد ادت المفاىيم الفقيية الدور االساس  
لمحكام والقضاة الستنباط احكاميم. وبظيور المذاىب الفقيية تقيدت احكام القضاة فأصبح قاضي العراق 
يحكم عمى وفق مذىب ابي حنيفة وىو امام اىل الرأي وقاضي مصر يحكم عمى وفق مذىب محمد بن 

بن انس الذي يعتمد ادريس الشافعي وفي افريقية واالندلس كان القضاة يحكمون عمى مذىب االمام مالك 
احمد بن حنبل الذي اعتمد القران  وقميل المذىب الحنبمي وامامة واالجماع. ثم بعد ذلك بعمى القران والسن

 والسنة ورفض الرأي والقياس . 

واىم مظاىر ىذا العصر ىو استحداث منصب قاضي القضاة واول من عين بيذا المنصب يعقوب  
ي حنيفة ويعد ابو يوسف حجة في العموم الدينية, والسيما في الفقو وىو بن ابراىيم االنصاري احد طمبة اب

مؤلف كتاب )الخراج( الذي انجزه الخميفة الرشيد وقد تولى منصب قاضي القضاة وىو كاره لو وكان منصب 
قاضي القضاة في العاصمة ومن سمطتو تعيين القضاة في االقاليم. وقاضي القضاة ىو نائب عن الخميفة في 

 قبة القضاة وكان احمد بن ابي داود من القضاة المشيورين وتولى منصب قاضي القضاة لممعتصم .مرا

غير ان منصب القاضي لم يكن مصونًا في ظل عيود الخمفاء العباسيين فالخميفة المنصور كان  
اة يحاول ان يطمع عمى كل صغيرة وكبيرة تتعمق بالدولة ومنيا القضاء حيث حاول ان يضغط عمى القض

ولذلك اعتذر كبار الفقياء من تسمم المنصب خشية تدخمو في احكاميم ومن الذين اعتذروا ابو حنيفة. وتدخل 
 الجيش في مصر في حكم اصدره قاضي مصر بحق احد الجنود. )تدخل الخمفاء( .

ويتصف نظام القضاء في ىذا العصر بضعف روح االجتياد في االحكام ومرد ذلك ظيور المذاىب  
ية واستكبار االجتياد, واالبتعاد عن الحكم االجتيادي وتيرب بعض القضاة عن تحمل مسؤولية الفقي

 االجتياد. 



الخميفة ىارون الرشيد ظير  وفي ظل ىذا العصر ظير التخصص في مؤسسة القضاة ففي عيد 
فًا في خاص اطمق عميو )قضاء الجند( وىو بمثابة الحاكم العسكري في الوقت الحاضر وكان معرو قضاء 

الرشيد وعين عمي بن ظبيان عمى قضاء العسكر الخميفة خالفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( فأحياه 
 صار عرفًا ان تحال الدعوى المتعمقة بالجند الى قاضي الجند واستحدث منصب قاضي )الثغر( .و 

المسممين. واجاز  ونظرًا لمتسامح الديني كان الخمفاء يسمحون ألىل الذمة باالحتكام الى القضاة 
الفقياء تقميد الذمي والية القضاء لطائفتو, خاصة في االندلس لكثرة اىل الكتاب واذا حصل نزاع بين مسمم 

 وذمي فان القضاة المسممين ينظرون فيو . 

وفي فترة التسمط االجنبي دب الفساد الى القضاء فقد جرد البويييون الخميفة من صالحياتو ومنيا  
 اضي القضاة .تعيين منصب ق

ومما زاد في فساد القضاء ان دخل في االلتزام فصار القضاة يضمنون دخل القضاء ما يؤدونو الى   
ه في ايام معز 353الخميفة او السمطان واول من ضمن القضاء عبداهلل بن الحسن بن ابي الشوارب سنة 

 الف درىم كل سنة . 233ي الدولة البوييي فقد سمي قاضي قضاة بغداد والتزم القضاء عمى ان يؤد

 *سمطات القاضي* 

القضاء من المناصب الميمة في الدولة, وكان يعين من قبل الخميفة او الوالي او قاضي القضاة.  
وسمطتو ال تنحصر احيانًا في واجباتو القضائية, وانما تتعداىا الى اقامة الصالة والخطبة واالشراف عمى 

ئبين والمفقودين ووالية الحج, ومعايير الذىب والفضة, واخذ البيعة لمخميفة االماكن الدينية, عمى اموال الغا
ومصاحبة الجيش واحيانًا قيادتو. ففي عيد الخميفة المأمون قاد القاضي يحيى بن الييثم جيوش الصائفة الى 

 ارض الروم فضاًل عن قيامو بواجباتو الشرعية. 

 *صفات القاضي* 

القاضي من كبار الفقياء والعمماء فيراعى بالقاضي غزارة العمم والورع  كان الخميفة او الوالي يختار 
"ال والتقوى والعدل فضاًل عن الشروط الثالثة التي وضعيا الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( وىي : 

ر وان الخميفة الرشيد كان يحرص ان يكون القضاة من اكثيُصانع وال يضارع )يرائي( وال يتبع المطامع" 
 -الناس شرفًا وعممًا. وحدد الفقياء شروط القاضي وصفاتو:



ان يكون رجاًل, حرًا, بالغًا, صحيح التمييز, جيد الفطنة, بعيد عن السيو والغفمة, ويشترط فيو  
االسالم والعدالة والعفة واالمانة وبعيد عن الريب مأمون بالرضا والغضب, وسالمة الحواس, وعالم بالعموم 

 الشرعية. 

 متيازات القاضي* *ا

سبق ان قمنا ان القاضي في عصر الرسول )صمى اهلل عمو وسمم( والخمفاء الراشدون كان يحكم في  
المسجد, ثم صار يحكم في بيتو وفي العصر العباسي اصبح لمقاضي دار لمقضاء ومجمس وكان القاضي 

 واعوان. يترأس مجمس القضاء ولو مشاورون وكتاب لألحكام, وخازن الديوان الحكم 

ما واطمق عمى السجالت التي تحفظ في ديوان القضاء )القمطر( وظير في عيد الخميفة الرشيد    
الوكيل )ووظيفتو تشبو المحاماة في الوقت الحاضر( فصار لكل قاضي مجموعة من الوكالء يختارىم يسمى ب

 بحت من صالحيات القاضي .بنفسو, من اىل العدل والعفاف ومن يكون مأمونًا الخصومة وىذه الوظيفة اص

ن واقترح قاضي لمقاضي صالحية اطالق سراح المسجوني وفي عيد الخميفة ىارون الرشيد اصبح 
 دراىم في الشير لكل مسجون بدل طعاميم . 13القضاة ابو يوسف تخصيص 

واختص القاضي بمباس خاص يميزه عن بقية رجال الدولة فكان يرتدي السواد شعار الدولة, ويضع  
 . قمنسوةوق رأسو ف

ضي اهلل عنو( الخميفة عمر )ر  تمتع بيا القضاة ىي الرواتب : تقاضىومن االمتيازات االخرى التي ي 
 درىم مع مؤونة من الحنطة . 133الكندي في الكوفة  راتبا وكان راتب القاضي شريح

رف لو )الف دينار( في السنة لعصر االموي. فقد كان قاضي مصر يصوزاد راتب القاضي في ا 
فضاًل عن العطاء. وقد اوقف الخميفة عمر بن عبدالعزيز رواتب القضاة عمى اساس ان القضاء من الواجبات 

 دنانير شيريًا .  13الدينية وىي خدمة هلل. وفي عيد الخميفة مروان بن محمد كان راتب القاضي 

ذ الرشوة واليدايا لضمان سير العدالة وبمغ راتب وفي العصر العباسي ازدادت رواتب القضاة لمنع اخ 
 دينار في الشير.  133القاضي 

 *اعوان القضاة* 



نظرًا لتطور النظام القضائي وتشعب سمطة وصالحيات القضاة اصبح من الضروري اتخاذ بعض  
 -االعوان لمقضاة ليتمكنوا من النيوض بمياميم عمى الوجو االكمل منيم :

 االموي لكي يقوم بتنظيميا .اعتماد السجالت القضائية في العصر د منذ وقد وج -الكاتب :-1

الذي يحدد اوقات دخول الناس الى القضاة وكان ىذا المنصب قد استحدث منذ زمن الرسول  -الحاجب :-2
 )صمى اهلل عميو وسمم( .

 الذي يخبر القاضي بعدالة الشيود. -المزكي :-3

 وىو الذي يميز حصص االشخاص عن بعضيا .  -القاسم :-4

 وىو الشخص الذي يتولى احضار الخصوم ويبمغيم بموعد دعواىم. -المحضر:-5

 وىو الذي يتولى الدفاع امام القاضي عن المدعي والمدعى عميو . -الموكل :-6

 ن المغة العربية يود ممن ال يتقويقوم بالترجمة في حالة وجود بعض الخصوم والش -المترجم :-7

 المصادر والمراجع المستخدمة
 الماوردي , االحكام السمطانية -1
 ابن يعمى االحكام السمطانية -2
 ابن ابي الدم , ادب القضاء -3
 الطقطقي , االداب السمطانية -4
 الماوردي , نصيحة المموك  -5
 الطبري , تاريخ الرسل والمموك -6
 ابن االثير , الكامل في التاريخ -7
 الذىبالمسعودي , مروج  -8
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