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  يسن أن يكون القاضي قوياً من غير عنف؛ لئال  يمعئف هيئل المئالَي لنيً نئاً مئن

 غير ضعف؛ لال  يهابل صاحب الحق. 

    وينبغئئي لاقاضئئي أن يكئئون حايعئئاً؛ لئئال  يغضئئب مئئن كئئ   ال  ئئَي هت  ئئ

 العجاة والتسرع وعد  التثبت. 

ينبغئيي وأن يكئون ذا همنئة؛  وأن يكون ذا أناة؛ لال  تئدد  عجاتئل ىلئا مئا ا

 لال  ي دعل بعض ال  و . 

 وأن يكون عفيفاً نزيهاً هي نفسل ومالل عن الحرا . 

عز وجلي يبتغي ب لك األجئر والثئوابي وا  ٬وأن يكون أميناً م ا اً ععال 

 ي اف هي هللا لومة ائَ. 

 وأن يكون ب يراً ب حكا  القضاة قبال؛ ليسهل عايل الحكَ. 

 ضئئاً لاقاضئئي أن يحضئئر مجاسئئل الفقهئئاء والعاعئئاءي وأن ي ئئاو  َ وينبغئئي أي

 هيعا ي كل عايل. 

   ويجب عاا القاضي أن يسًو   بين ال  ئعين هئي الئد ول عايئلي والجائو

 بين يديلي واإلقبال عايهعاي وااستعاع لهعاي والحكَ بينهعا بعا أنزل هللا.

 أو هئي دئدة  يحر  عائا القاضئي أن يقضئي و ئو غضئبان كثيئراًي أو حئاقني

ًَي أو مائلي أو كسئلي أو نعئا ي هئفن  ئالف وأصئاب  ئّ جوع أو عمئ،ي أو  ن

 الحق نف . 

  ويسن لاقاضي أن يت   كاتباً مساعاًي مكافاًي عداًي يكتب لل الوقائف والقضئايا

 ونحو ذلك.

 :ما يجتنبه القاضي 

يحر  عاا القاضي كغير  قبول  دوةي وا يقبئل  ديئة ىا معئن كئان يهاديئل 
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ال  »وايتلي واألنْولا عد  قبولهاي لقولل عايل ال  ة والس  :  قبل  ندناينا العُعَّ

 .(1)أ رجل أحعد«. ُغاُول  

  القاضي بعلمه: يقضيمتى 

ا يقضي القاضي بعاعل؛ ألن ذلك يفضي ىلا تهعتلي بل يقضي عاا نحو ما 

يسعفي ويجوز لئل أن يقضئي بعاعئل ىذا لئَ ي ئف المنئون والتهعئةي أو يكئون 

األمر قد تواتر عند  وتماهرت بل األ بئا ي بحيئا ادئتري هئي العائَ بئل  ئو 

 وغير .

 :فضل اإلصالح بين الناس ورحمتهم 

يستحب لاقاضي أن ي اح بين العت اصعيني ويئرغبهَ هئي العفئو والتسئامح 

 ما لَ يتضح الحكَ ال رعي هيحكَ بل.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ) قال هللا تعالا: -1

 . [114]النساء/  (ڤڤ ٹ ڤ ڤ

 . [10]الحجرات/  (ېې ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) قال هللا تعالا:و -2

 . [29]الفتح/ ( ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) قال هللا تعالا:و -3

َُ هللا : »×عن جرير بن عبدهللا  ضي هللا عنل قال: قال  سئول هللا و -4 ئّ ا ينْرحن

َُ النَّا ن  ّ ْن ا ينْرحن  .(2)متفق عايل«. من

 :حكم وعظ الخصوم قبل الحكم 

 يستحب لاقاضي موعمة ال  و  قبل الحكَ. 

َْ »قئئال:  ×عئئن أ  سئئاعة  ضئئي هللا عنهئئا أن  سئئول هللا  ىنَُّكئئ ئئر  ون ئئا أنننئئا بن ن ىنَّعن

َْ أنْن  ُك ْعضن لنعنلَّ بّن ي ون ُعونن ىلنيَّ ْ تن   ئي تّن نْقض  ئْن بنئّْعضف هن  ل  م  تّ  نن ب ُحجَّ ينُكونن أنْلّحن

ئُف  ئا أنْقمن ئْيالاً هنئ  ين ُْ ئْ  ُي هنفنَّعن يئل  دن ئًق  أن   لُ ب حن ْيُت لّن ْن قنضن ُفي هنعن ا أنْسعن عنانا ننْحو  من
                                                           

 (.2622(ي انمر اإل واء  قَ )23999/ أ رجل أحعد برقَ )صحيح( 1)

 (.2319(ي والافظ للي ومساَ برقَ )7376ي أ رجل الب ا   برقَ )متفق عليه( 2)
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نن النَّا    لُ ق ْمعنةً م   .(1)متفق عايل«. لّن

 لئئل كععئئود  نسئئبلي  ا ينفئئ  حكئئَ القاضئئي لنفسئئلي وا لعئئن ا تقبئئل دئئهادتل

 والزوجية ونحو عا. 

  .كََّ اثنان ه كثر بينهعا د  اً صالحاً لاقضاء نف  حكعل بينهعا  ىذا حن

 :خطر الحكم بغير ما أنزل هللا 

يجئب عائا القاضئي أن يحكئَ بئئين النئا  بعئا أنئزل هللاي وا يجئوز ألحئئد أن 

مئا أنئزل هللا  يحكَ بينهَ بغير ما أنزل هللا مهعا كانئت األحئوال هئالحكَ بغيئر

 من أععال أ ل الكفر.

ولعئئا كانئئت ال ئئريعة اإلسئئ مية كفيائئة بفصئئ ر أحئئوال الب ئئرية هئئي جعيئئف 

العجااتي هيجب عاا القاضي النمر هي كل ما يرد ىليئل مئن القضئايا مهعئا 

. يكانت  والحكَ هيها بعا أنزل هللاي هدين هللا كامل كافف دافف

 . [44]العائدة/ (ل   ه ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ) قال هللا تعالا: -1

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) قال هللا تعالا:و -2

 . [49]العائدة/  ( ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 :الفرق بين القاضي والمفتي 

صفاتي ههو من جهة اإلثبات دا دي ومن جهة بيان الحكئَ  القاضي لل ث ث

ي ومن جهة اإللزا  بئالحكَ ذو سئاماني والفئرب بئين القاضئي والعفتئيي  مفتف

 أن القاضي يبين الحكَ ال رعي وياز  بلي والعفتي يبينل هقط.

                                                           

 (.1713(ي والافظ للي ومساَ برقَ )7169قَ )ي أ رجل الب ا   برمتفق عليه( 1)
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