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 النظام القضائي اإلسالمي ودوره يف التنمية
خيطط لتكوين اجملتمع الصاحل الفاضل، اإلسالم يف أصوله وقواعده نظام واقعي يريد حتقيق مصاحل العباد، فعلى الرغم من أنه 

الذي فيه ينضبط كل إنسان انضباطًا ذاتيًّا، فيعرف حدود حقوقه وواجباته، وحياول طوًعا أن يقوم هبا ويدافع عنها، طالًبا يف  
ًما كل ذلك رضا هللا سبحانه وتعاىل، يضع من أجل ضبط سلوك األفراد واجلماعة والوقوف احلاسم أمام االحنراف فيه نظا

قضائيًّا يقوم بدور مهم يف ردع االحنراف، والقضاء على اجلرمية، والفصل يف اخلصومات واملنازعات اليت تظهر بني األفراد 
 .[1]واملؤسسات االجتماعية

تهدون يف اإلسالم على أن القضاء من فروض الكفاايت، وهو من الوظائف الداخلة حتت اخلالفة الشرعية ومنا هنا أمجع اجمل
اليت جيب أن يقوم هبا مجع من الناس للفصل بني الناس يف خصوماهتم، وتنفيذ أحكام اإلسالم من أجل إحقاق احلق، وإبطال 

مستحقيها، واألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، والضرب على  الباطل، ونصرة املظلوم، وقمع الظامل، وأداء احلقوق إىل
أيدي العابثني؛ كي يسود النظام يف اجملتمع، فيأمن كل فرد على نفسه وماله وعرضه وحريته، فيزيد اإلنتاج فتنهض البلدان، 

 .[2]ويتحقق العمران، ويتفرغ الناس ملا يصلحهم ديًنا ودنيا

 ومن أجل حتقيق قضاء عادل نظيف يف اجملتمع اإلسالمي شرع اإلسالم املسائل اآلتية:
ق : استقالل القضاء استقالاًل كاماًل يف حدود ضوابط الشريعة اإلسالمية، وتطبيق أحكامها حىت ال يؤثر يف جمرى حتقياألول

العدل فرد، أو مؤسسة، أو سلطة، وعلى الدولة اإلسالمية أن تثبت هذا يف دستورها وقوانينها، وتعلن ذلك إعالًًن صرحًيا 
 .[3]واضًحا، وتضع نظام عقوابت لكل من يتدخل يف جمرى العدالة ورد املظامل

ومرورًا بعهد اخللفاء الراشدين، والعهود اإلسالمية املتتابعة شاهد  -صلى هللا عليه وسلم  -واتريخ اإلسالم بدًءا من النيب 
 .[4]على ذلك االستقالل الذي حقق العدل والقسطاس املستقيم واإلحسان 

ووضع الفقهاء بناًء على ما ثبت يف الكتاب والسنة، وهدي اخللفاء الراشدين شروطًا جامعة للذي يتوىل القضاء،  الثاين:
 فالقاضي ال بد أن يكون ابلًغا عاقاًل حرًّا معروًفا ابلرشد والرأي السديد.

لعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه ابملدركات الضرورية، حىت يكون صحيح التمييز، جيد قال املاوردي: )ال يكتفى اب
 .[5]الفطنة، بعيًدا عن اهلوى والغفلة، يتوصل بذكائه إىل إيضاح ما أشكل، وفصل ما أعضل(

 .[6]وال بد أن يكون مسلًما جمتهًدا، أو عاملًا بشريعة اإلسالم، عدالً مل يرتكب ما خيل مبروءته
ظاهر األمانة، عفيًفا عن احملارم، متوقًيا املآمث، بعيًدا وتتحقق العدالة كما يقول املاوردي: )بكون الشخص صادق اللهجة، 

 .[7]عن الريب، مأموًًن يف الرضا والغضب، صاحب مروءة(
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تولية األصم، ألنه ال يسمع كالم اخلصمني، وال جيوز تولية  واشرتط اجلمهور سالمة السمع والبصر واللسان، فال جيوز
األعمى ألنه ال يعرف املدعي من املدعى عليه، وال املقر من املقر له، وال الشاهد من املشهود له أو عليه، وال جيوز تولية 

أبن هذه العاهات متنع من  األخرس ألنه ال ميكنه النطق ابحلكم، وال يفهم مجيع الناس إشارته، واستدل اجلمهور على ذلك
 .[8]قبول الشهادة، فتمنع من القضاء من ابب أوىل، ألن الشهادة والية خاصة والقضاء والية عامة

 أنه جيوز ويصح أن يكون القاضي بني غري املسلمني منهم، إذا مل يكن أدىن ومن مرونة الفقه اإلسالمي أن احلنفية ذهبوا إىل
منهم حااًل فيقضي الذمي يف الذميني واملستأمنني، ويقضي املستأمن يف املستأمنني دون الذميني، ألنَّ أهليَّة القضاء تتبع أهلية 

، ويؤيد ذلك تولية عمرو بن العاص قضاة من الشهادة، والذمي أهل للشهادة على مثله، فيكون أهاًل للقضاء على مثله
 .[9]هذه التولية حني بلغته -رضي هللا عنه  -األقباط ليفصلوا بني أهل داينتهم، وإقرار عمر بن اخلطاب 

نَّ احلنفيَّة أيًضا أجازوا قضاء املرأة يف غري احلدود والقصاص قياًسا على الشهادة، ألنه ال شهادة هلا ومن صور تلك املرونة أ
 .[10]يف اجلناايت؛ ولكن هلا الشهادة يف غريها وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة

، [11]وأجاز الطربي أن تكون املرأة قاضية يف القضاء مجيًعا دون استثناء قياًسا على اإلفتاء، وهو ال يشرتط فيه الذكورة 
ذا قال ابن حزم  .[12]وهبه

: سلطة القاضي واسعة يف الشريعة اإلسالمية، حىت إهنا متتد إىل اخلليفة أو السلطان أو رئيس الدولة اإلسالمية، الثالث
 .[13]أكان مدعًيا أو مدعى عليه، ابلرغم من أنه هو الذي عيَّنهفيملك القاضي والية النظر يف دعاواه سواء 

وإن صدرت عنه  قال املاوردي: )فإذا أراد اإلمام حماكمة خصمه جاز أن حياكمه إىل قضاته؛ ألهنم والة يف حقوق املسلمني
 .[14]واليتهم(

هو الذي قلد شرحًيا القضاء، ومع ذلك فقد مثل أمامه يف واقعة  -رضي هللا عنه  -ويؤيد ذلك السوابق التارخيية، فإن عليًّا 
رضي هللا  -هودايًّ رفع دعواه على اخلليفة العباسي هارون الرشيد أمام القاضي أيب يوسف صاحب أيب حنيفة معروفة، وإن ي

 .[15]فسمع أبو يوسف خصومة اليهودي عليه مع أن هارون الرشيد هو الذي عني أاب يوسف يف وظيفة القضاء -عنهما 

 يف أنه يويل عقيدة القاضي عناية خاصة، ألن العقيدة جتعل القاضي عبًدا [16]الرابع: ويتميز اإلسالم عن النظم الوضعيَّة
 هلل ال عبًدا لغريه؛ ولذلك فإنه ال يتبع هواه، ويتبع العدل واحلق والرمحة.

اخلامس: من حق القاضي أن يكون مستقالًّ يف إصدار األحكام، وال جيوز له غري ذلك؛ ألنه ينفذ شريعة هللا سبحانه وتعاىل 
 يف عباده.

ك؛ ألنه ليس من حقه خمالفة شرع هللا سبحانه وتعاىل؛ وال جيوز لويل األمر أن يتدخل يف حكم القاضي، وهو آمث إن فعل ذل
 بل جيب عليه أن يعني يف إحقاق احلق واحلكم بني الناس ابلعدل.

إال أن ويل األمر يستطيع أن يراقب األحكام اليت يصدرها القضاة ليتأكد من عدم خمالفة ذلك لشريعة اإلسالم، وهذا أمر 
يف القضاء، فله أن يتأكد من تنفيذ األحكام اإلسالمية على وجهها الصحيح،  منطقي ألن القاضي هو وكيل عن ويل األمر

مبراقبة أعمال القضاة وإرشادهم وإصدار التعليمات الضرورية لضبط أعمال القضاء وتسهيلها وتوجيهها مبا يؤدي إىل حتقيق 
 . [17]العدل والقسطاس املستقيم
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السادس: من راجع كتب القضاء اإلسالمي، اطلع على النظام القضائي الدقيق الذي استنبطه فقهاء اإلسالم من الكتاب 
القاضي، وأصول  والسنة، وأعمال اخللفاء الراشدين والصحابة، مما يتصل بشرائط الدعوى وأصول إقامتها، وكيفية رفعها إىل

استماعها، ووسائل إثباهتا، وكيفية جراين املرافعات فيها، وما يتصل ابحلكم: طبيعته، وإصداره، ونقضه، وإبرامه، وتنفيذه، 
فإنه جيد من ذلك العجب العجاب، فلقد استطاع الفقه اإلسالمي منطلًقا من أصول اإلسالم وقواعده واملمارسة اليومية 

قدم للبشرية أعظم نظام قضائي يف اترخيها؛ من أجل حتقيق العدل والتسوية يف اخلصومة بني الناس، األمر احملتكة ابحلياة أن ي
 الذي حقق توازًًن عظيًما يف اجملتمع، وطمأن الناس عرب العصور على مصاحلهم وكرامتهم.

 ن أعظم دوافع التنمية يف العامل اإلسالمي.إن القرائن واألدلة النظرية والعملية يف هذا النظام تثبت إثبااًت قاطًعا أنه كان م
والدارس ألوضاعه واملذهبية الشاملة اليت كان يتحرك من خالهلا، يصل إىل أنه اليوم ال يضيق ابجلديد ملرونة قواعده ومقاصد 

 أحكامه، ومرامي خطواته، إلجياد اجملتمع املؤمن الفاضل العادل.
 كان يوجهها اخللفاء واألمراء املسلمون إىل قضاهتم يف فرتات متالحقة من وحنن هنا نورد بعض الرسائل والتوجيهات اليت

 التاريخ؛ ليتبني لنا صدق ما قررًنه يف هذا املوجز.
إىل أيب موسى األشعري، وهي تعد دستور القضاء، ألنه قد عرض فيها أصول  -رضي هللا عنه  -من رسالة عمر بن اخلطاب 

صول املرافعات القضائية احلديثة ابملبادئ القانونية العامة، وأحكام قوانني املرافعات القضاء وقواعده ونظمه، مع سبقه أ
 الوضعية.

َ إليك، فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له، آسه بني الناس يف  )أما بعد: فإنَّ القضاء فريضة حمكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا ُأْديله
 حيفك، وال ييأس ضعيف من عدلك، البينة على املدعي واليمني جملسك ويف وجهك وقضائك، حىت ال يطمع شريف يف

على من أنكر، والصلح جائز بني املسلمني، إال صلًحا أحل حراًما أو حرم حالاًل، ومن ادعى حقًّا غائًبا أو بينة فاضرب له 
أبلغ يف العذر وأجلى  أمًدا ينتهي إليه، فإن بينه أعطيته حبقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو

َتُه فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه احلق، فإن احلق قدمي ال  للعماء، وال مَينعنَّك قضاٌء َقَضي ْ
يبطله شيء، ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل، واملسلمون عدول بعضهم على بعض إال جمرَّاًب عليه شهادة زور أو 

يف حد أو ظنيًنا يف والء أو قرابة، فإن هللا تعاىل توىل من العباد السرائر، وسرت عليهم احلدود إال ابلبينات واأَلمْيَان، مث جملوًدا 
الفهم الَفهم فيما أديل إليك مما ورد عليك، مما ليس يف قرآن وال سنة، مث قايس األمور عند ذلك، واعرف األمثال، مث اعمد 

، فإنَّ [18]هللا وأشبهها ابحلق، وإايك والقلق والضجر والتأذي ابلناس، والتنكر عند اخلصومة فيما ترى إىل أحبها إىل
ت نيته يف احلق ولو على نفسه كفاه هللا ما بينه القضاء يف مواطن احلق مما يوجب هللا به األجر، وحيسن به الذكر، فمن خلص

 وبني الناس، ومن تزين مبا ليس يف نفسه شانَُه هللا، فإن هللا تعاىل ال يقبل من العباد إال ما كان خالًصا، فما ظنُّك بثوابه َغرْيه 
 .[19]هللا يف عاجل رهْزقهه وخزائن رمحته، والسالم عليك ورمحة هللا(

قال ابن القيم عقب نقله هذه الرسالة: )وهذا كتاب جليل تلقَّاه العلماء ابلقبول، وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة، 
ه فيه(  .واحلاكم واملُْفيته أحوُج َشْيٍء إليه، وإىل أتمُّله، والتفقُّ

 إىل األشرت النخعي، ننقل يف أدًنه بعًضا مما ورد فيها: -رضي هللا عنه  -وكذلك رسالة علي 
َّْن ال تضيق به األمور، وال متحكه اخلصومة، وال يتمادى يف الذلة، وال  )مث اخرت للحكم بني الناس أفضَل رعيتك يف نفسك، ممه

ى طمع، وال يكتفي أبدىن فهم دون أقصاه، وأدقهم يف الشبهات حيصر يف الفيء إىل احلق إذا عرفه، وال تستشرف نفسه عل
وآخذهم ابحلجج، وأقلهم تربًما مبراجعة اخلصوم، وأصربهم على كشف األمور، وأصرمهم عند اتضاح احلكم ممن ال يزدهيه 
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قل معه حاجُته إىل إطراء، وال يستميله إغراء، وأولئك قليل، مث أكثر تعهد قضائه، وأفسح له يف البذل ما يزيل علته، وت
ه يف املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من خاصَّتهك فيأمن بذلك اغتيال الرجال عندك(   .[20]الناس، وأعطه
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