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 : اإلسالمٌة الدولة فً القضائً والنظر فً المظالم  النظام

 اوالً : النظام القضائً .

: ُيقال أنَّ القضاء مأخوذ من قضى، ويقضي، وقضًيا، وقضاء، وقضية، وُيقصد بالقضاء القضاء لغة
 الحكم، والفصل، أو األداء، والقضاء ىو عمل مختص بالقاضي. 

وقيل ىو الفصل في  الشرع في الحادثة فيمن يجب عميو إمضاؤه.: إظيار حكم القضاء اصطالحا  
  الخصومات بين المتنازعين .

 :  أهمية القضاء

القضاء أحد أىم الوظائف التابعة لمخالفة اإلسالمّية، وىو أعمى المراتب اإلسالمّية؛ وذلك ألنَّ ميمتو  يعد 
الفصل بين خصومات الناس، وفقًا لألحكام الشرعّية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوّية، حيث إنَّ االعتماد 

وعدم اتباع اليوى، ووحدة الحكم في جميع أنحاء الدولة  عمى الكتاب والسنة في أمر القضاء يضمن الحكم الدقيق،
اإلسالمّية، واستمراريتيا طيمة العصور، وقد بّينت السنة النبوّية ضرورة تحكيم شرع اهلل في أمور متعددة، وال فرق 

في جّل في ذلك بين صغير أو كبير، أو أمير ومأمور؛ ولذلك فاإلسالم رّبى القضاة عمى ضرورة مراقبة اهلل تعالى 
األفعال واألقوال. وحّذر اإلسالم القضاة من االبتعاد عن الحق، او الصواب، حيث قال رسولنا الكريم محمد صّمى 

: رجٌل قضى بغيِر الحقِّ فعِمَم ذاَك فذاَك  : قاضياِن في النَّاِر ، وقاٍض في الجنَّةِ  اهلل عميو وسّمم: ))الُقضاُة ثالثةٌ 
ُم ، فَأىَمَك حقوَق النَّاِس َفُيَو في النَّاِر ، وقاٍض قضى بالحقِّ فذِلك في الجنَِّة((  ، كما في النَّاِر ، وقاٍض ال يعمَ 

السنة، أو  يجوز لمقضاة االجتياد في القضايا التي تحتاج إلى إعمال العقل، وليس فييا دليل من الكتاب، أو
 ل الوصول إلى الحق. القياس، أو اإلجماع، حيث تتطمب ىذه الحالة االجتياد بالرأي من أج

 

 : اإلسالمً التشرٌع مصادر

 إلصدار الرئٌسً المصدر وهً, اإلسالمٌة الشرٌعة على اإلسالمٌة الدولة فً القضائً النظام ارتكز

 اإلسالمٌة والشرٌعة. الخلٌفة رأسهم وعلى الدولة موظفً كافة بموجبها ٌسٌر بحٌث, اإلسالمٌة الدولة فً األحكام

, المختلفة الحٌاة نواحً فً البعض ببعضهم عالقاتهم لتنظٌم عباده على هللا فرضها التً األحكام مجموعة تعنً

 هللا حدود ٌتعدى ومن تتعدوها فال هللا حدود تلك: "تعال لقوله استنادا, وتعالى سبحانه هللا مع عالقتهم وتنظٌم

 ".الظالمون هم فؤإلئك
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 على المنزل هللا كالم فهو, اإلسالمً التشرٌع مصادر من واألساسً األول المصدر هو: الكرٌم القران( 1

. ومدنٌة مكٌة إلى السور وانقسمت, سورة 114 على الكرٌم القران ٌحتوي(. وسلم علٌه هللا صلى) محمد رسوله

 المعامالت, العبادات أمور عالجت المدنٌة السور أما, هللا وعبادة واإلٌمان العقٌدة أسس عالجت المكٌة السور أما

 .األمور من وؼٌرها الحكم وقواعد والحدود

 أو األقوال مجموعة وهً, اإلسالمً التشرٌع مصادر من الثانً المصدر وهو(: الحدٌث) النبوٌة السنة( 2

 قاله قول كل فهو الحدٌث أما(. والسالم الصالة علٌه) الرسول بها قام التً الصفات أو التقارٌر أو األفعال

 .حٌاته فً الرسول

 علماء من المجتهدٌن رأي إجماع وهو, اإلسالمً التشرٌع مصادر من الثالث المصدر وهو: اإلجماع( 3

 لجؤ بحٌث, الراشدي العصر فً اإلجماع ظهر لقد. الرسول عصر ؼٌر عصر فً شرعً حكم على المسلمٌن

 إلى اإلجماع انقسم. السنة فً أو الكرٌم القران فً لمسؤلة حال ٌجدوا لم عندما اإلجماع إلى والفقهاء العلماء

 :نوعٌن

 تعذر عندما والفقهاء العلماء هٌال لجؤ, اإلسالمً التشرٌع مصادر من الرابع المصدر وهو: القٌاس( 4

 من فؤصبح اإلسالمٌة الفتوحات نتٌجة اإلجماع وتعذر, النبوٌة والسنة الكرٌم القران فً قضائٌة لمسؤلة حل وجود

 مسؤلة قٌاس أي, الشرعً الحكم فً بآخر أمر إلحاق معناه والقٌاس. المسلمٌن مجتهدي من إجماع تحقٌق الصعب

 .الخمر بتحرٌم المخدرات قٌاس, ذلك على مثال, شرعً حكم فٌها صدر أخرى بمسؤلة أمامنا ماثلة قضائٌة

 : وتطوره اإلسالم فً القضاء

 :آخر إلى عصر من اإلسالمٌة الدولة فً القضاء مإسسة على هامة تطورات طرأت

 الدولة فً القضاء شإون المتولً هو( وسلم علٌه هللا صلى) الرسول كان :الرسول عصر فً القضاء

 ٌحكم وكان, اإلسالمٌة للدولة للقضاء أسس وضع بحٌث, اإلسالم فً قاض أول الرسول ٌعتبر فبهذا, اإلسالمٌة

 إصدار فً( والسالم الصالة علٌه) الرسول اعتمد وقد. االجتهاد على وبناءا, الكرٌم للقران وفقا الناس بٌن

 .والكتابة والشهود والٌمٌن( والبرهان الحجة) البٌنة على الشرعٌة أحكامه

 : الراشدٌن الخلفاء عصر فً القضاء

 وقد, اإلدارٌة األمور كافة فً( وسلم علٌه هللا صلى) الرسول سٌرة على الصدٌق بكر أبو الخلٌفة سار لقد

 لشدته متخاصمان ٌؤته ولم المنصب هذا فً سنتٌن عمر فمكث الخطاب بن عمر إلى الصدٌق بكر أبو اسند

 اإلسالمٌة الدولة حدود وتوسعت اإلسالم انتشر بحٌث الخطاب بن عمر الخلٌفة عهد فً أما. الحق فً وحزمه

 والمناطق األقالٌم فً الخلٌفة عن ٌنوبون قضاة تعٌٌن تطلب الذي األمر, باألعاجم المسلمون العرب واختلط

 الوالة عن مستقلٌن القضاة وكان, الوالٌات فً القضاة الخطاب بن عمر عٌن وبذلك, الخلٌفة مركز عن البعٌدة

 طالب ابً بن وعلً عفان بن عثمان سار لقد. القضائٌة باألمور السٌاسٌة األمور دمج وعدم النظام على لٌحافظوا

 .الوالٌات مختلؾ فً القضاة فعٌنوا, الخطاب بن عمر انتهجه الذي النهج نفس على

 

  :األموي العصر فً القضاء
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 كان الذي األسلوب نفس فاتبعوا بؤنفسهم مباشرته عن وامتنعوا, بالقضاء األموي العصر فً الخلفاء اهتم

 بالجهاد النشؽالهم وذلك(, أعطوا) لهم والموالٌن ألقربائهم القضاء وقلدوا, الخطاب بن عمر الخلٌفة زمن سائدا

 بما ٌحكمون كان القضاة إن :األولى: بمٌزتٌن األموي العصر فً القضاء تمٌز لقد. السٌاسٌة واألمور والفتوحات

 النبوٌة والسنة الكرٌم القران إلى ٌرجع القاضً فكان, األربعة الفقهٌة المذاهب تكن لم إذ, اجتهادهم إلٌهم ٌوحٌه

 .الناس بٌن الخصومات فً لٌفصل والقٌاس واإلجماع

 ٌتؤثرون وال, قراراتهم اتخاذ فً مستقلٌن القضاة كان بحٌث, السٌاسٌة بالتٌارات متؤثرا ٌكن لم القضاء أن :الثانٌة

 (.الضرٌبة) الخراج وعمال الوالة على نافذه كلمتهم فكانت الحاكم الخلٌفة بمٌول

 فً القضاة ٌصدرها كان التً األحكام تسجٌل هً, األموي العصر فً طرأت التً التطورات أهم من

 .األمر لزم إذا إلٌها للرجوع وتحفظ خاصة سجالت

 :العباسً العصر فً القضاء

 :فً العصر العباسً امور عدة اهمها  اإلسالمٌة الدولة فً القضائً النظام على طرأت

 بسكان المسلمٌن اختالط المذاهب هذه لظهور الرئٌسً السبب وكان: األربعة الفقهٌة المذاهب ظهور -1

 فً تظهر لم قضائٌة مسائل ظهور إلى أدى الذي األمر(, العرب ؼٌر مسلمٌن – الموالً) المفتوحة البالد

 وأصبح الفقه أصول وضعت اذ "الفقهٌة المذاهب عصر" اسم العصر هذا على أطلق بحٌث ,السابقة العصور

 .منطقة كل فً السائدة المذاهب حسبوب, إلٌه ٌنتمً الذي المذهب حسب ٌحكم القاضً

 القضاء حمل على الخلفاء بعض اعتمد إذ, السٌاسٌة باألهواء متؤثرا العصر هذا فً القضاء أصبح -2

 تولً من الفقهاء عن الكثٌر امتنع ذلك اثر فعلى سٌاسته لتسٌٌر للخلٌفة أداة القضاء فؤصبح, رؼباتهم وفق والسٌر

 .النعمان حنٌفة أبو أبرزهم وكان, القضاء منصب

 عصرنا فً العدل وزٌر بمثابة وهو المنصب هذا العباسٌون اتخذ بحٌث, القضاة قاضً منصب ظهور -3

 المنصب هذا فً عٌن من أول وكان. اإلسالمٌة الدولة ومناطق األقالٌم فً القضاة تعٌٌن وظٌفته وكانت, الحالً

 لباس لبس على أجبرهم وقد, القضاة أحوال وٌتفقد ٌطوؾ كان بحٌث, إبراهٌم أبو ٌعقوب ٌوسؾ أبو القاضً

 .الناس عن ٌمٌزهم بهم خاص

, واألوقاؾ الدعاوي فً ٌفصل وأصبح العصر هذا فً القاضً سلطة اتسعت, القاضً سلطة اتساع -4

 .الجنائٌة والمخالفات المدنٌة الخصومات مثل, فٌها ٌفصل كان التً تلك إلى باإلضافة, القضاٌا من وؼٌرها

 السنٌة المذاهب ٌمثلون قضاة أربعة والٌة كل فً أصبحت بحٌث, والٌة كل فً القضاة عدد ازدٌاد -5

 .األربعة

 

 (:العادي) القاضً فً فراتتو أن ٌجب التً الشروط*  

 :التالٌة الشروط فٌه تتوفر أن اإلسالمٌة الدولة فً القضاء لمنصب المرشح على ٌجب

 .القضاء منصب تولً المسلم لؽٌر ٌجوز وال مسلم ٌكون أن القاضً على ٌجب: اإلسالم -1



   السادسةتارٌخ اسالمً              المحاضرة  –المادة : نظم ومؤسسات              المرحلة : دكتوراه    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

)4( 
 

 .القضاء منصب تتولى إن للمرأة ٌجوز ال: الذكورة -2

 .أمره ٌتولى من فهناك, القضاء تولً لصبً ٌجوز وال بالػ ٌكون إن القاضً على ٌجب: البلوغ -3

 .مجنون القضاء ٌتولى أن ٌجوز ال: العقل -4

 .آخر إلنسان ملكا حرٌته الن قاضً ٌكون أن للعبد ٌجوز وال حر ٌكون أن القاضً على ٌجب: الحرٌة -5

 .رأي وصاحب مجتهدا, الشرعٌة باألمور عالم ٌكون أن القاضً على ٌجب: العلم -6

 .والنطق والبصر السمع سلٌم: الحواس سالمة -7

 .ولمحرمات للمعاصً متجنبا عادال ٌكون أن القاضً على ٌجب: العدالة -8

 

 :القاضً مساعدو* 

 :أبرزهم, المساعدٌن من جملة على أعماله فً القاضً اعتمد

 .المتخاصمٌن حجج أو األحكام تسجٌل وظٌفة وكانت: الكاتب -1

 .خاصة ملفات فً والدعاوى الشكاوى حفظ وظٌفته وكانت: الخازن -2

 .المتخاصمٌن حضور أوقات ترتٌب وظٌفته وكانت: الحاجب -3

 .العربٌة اللؽة ٌعرفون ال الذٌن األعاجم مقاضاة عند الترجمة وظٌفته كانت: المترجم -4

 .علٌهم حكمه إصدار فً القاضً ٌعتمد بحٌث: الشهود -5

 

 :أحكامه إصدار فً القاضً علٌها اعتمد التً المصادر* 

 القران على ٌعتمد بحٌث, اإلسالمً التشرٌع مصادر على الشرعٌة أحكامه إصدار فً القاضً ٌعتمد

 االحٌان بعض وفً القٌاس الى ٌلجؤ ثم والعلماء الفقهاء اجماع على ثم النبوٌة والسنة الحدٌث على ثم اوال الكرٌم

 .الراي وتحكٌم االجتهاد ٌستعمل
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 :المظالم فً النظرثانٌاً : 

 مإسسة أهم المظالم فً النظر وٌعد. المظلومٌن أصحابها إلى الحقوق وإعادة رد بالمظالمبالنظر  نعنً

 عجز التً القضاٌا فً المحكمة هذه تنظر علٌا استئناؾ محكمة بمثابة وهً, اإلسالمٌة الدولة فً ظهرت قضائٌة

 النظر محكمة نشؤت. الرعٌة على الشؤن وذوي السلطة أصحاب وتعدي, فٌها شرعً حكم إصدارعن  القاضً

 إدرٌس ابن قاضٌه المحكمة هذه فً عٌن فقد, مروان بن الملك عبد الخلٌفة زمن األموي العهد فً المظالم فً

وقٌل ان اول من نظر بالمظالم الخلٌفة علً بن ابً طالب )رضً هللا عنه( ثم كان الخلٌفة عمر بن عبد .ديزاال

 العصر فً هام تطور المحكمة هذه على طرا فقد العزٌز ) رضً هللا عنه( قبل ان ٌصبح لها دٌوانا فٌما بعد . 

 .المظالم فً النظر دٌوان باسم عرؾ دٌوان المهدي الخلٌفة أنشؤ بحٌث, العباسً

 :المظالم قاضً شروط* 

 :التالٌة الشروط فً تتوفر أن المظالم قاضً على ٌجب كان المظالم فً النظر محكمة ألهمٌة

 .الورع وكثٌر الطمع قلٌل, القدر جلٌل, الهٌبة عظٌم(, الذاتٌة سٌرته) العدالة, الحرٌة, اإلسالم, الذكورة

 :المظالم قاضً مجلس* 

 قاضً أحكام تكون. العدل دار فً وأحٌانا المسجد فً أو الخالفة قصر فً المظالم فً النظر مجلس ٌعقد

 .المظالم ناظر وتوقٌع علٌها الخلٌفة توقٌع بعد المفعول سارٌة المظالم

 :وهً, عناصر خمسة بحضور إال المظالم محكمة تنعقد ال

 .واألعوان الحماة -1

 .والحكام القضاة -2

 .الفقهاء -3

 .الكتاب -4

 .الشهود -5

 

 :المظالم قاضً صالحٌات* 

 :هً المظالم قاضً صالحٌات

 .الرعٌة على والحكام الوالة تعدي فً المظالم قاضً ٌنظر -1

 .أموال من ٌجمعونه فٌما الخراج عمال ظلم فً النظر -2

 .الدواوٌن أموال من ٌصرفونه أو ٌدخلونه فٌما الدواوٌن كتاب عدالة مدى فً ٌنظر -3

 .األوقاؾ فً المتعلقة الخالفات فً المظالم قاضً ٌنظر -4



   السادسةتارٌخ اسالمً              المحاضرة  –المادة : نظم ومؤسسات              المرحلة : دكتوراه    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .أحكام من القضاة تنفٌذه عن عجز ما تنفٌذ -5

 .الحسبة فً الناظرون عنه عجز فٌما النظر -6

 

 :اإلسالمٌة العدالة حول مالحظة* 

 قاضً الن وذلك, اإلسالمٌة الدولة فً االجتماعٌة العدالة تحقٌق فً المظالم فً النظر محكمة اسهمت

 الشؤن وأصحاب الوالة تعدى فً تنظر المظالم فً النظر ومحكمة. العادي القاضً من وسلطة قدرا أعلى المظالم

 مساواة إلى أدى الذي األمر, السلطة أصحاب على شكوى تقدم أن للرعٌة ٌحق فبهذا, الرعٌة على السلطة وذوي

 .والمحكوم الحاكم بٌن القضاٌا فً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


