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هو الفصل بني الناس يف اخلصومات حسمًا للنزاع والتداعي  تعريف القضاء:

بالرجوع إىل ما يف كتاب اهلل وسنة رسوله، رغبًة من الشارع الستتباب األلفة 
 واملودة.

مي من ااحية البناء هذا القضاء له أمهية كربى فيما يتعلق ببناء اجملتمع اإلسال
الظاهري والداخلي، وهو فرض على املسلمني مجيعًا حبيث لو أن القضاء مل 

 يستتب على هنجه السوي أمث املسلمون كلهم.
بل يقرر اإلمام السرخسي ) البسوط (، كتاب موسوعة يف الفقه اإلسالمي، يقرر 

عبادات اليت أن ممارسة القضاء من أهم الفرائض اإلسالمية بل إاه من أهم ال
 يتقرب هبا إىل اهلل عز وجل، هو ليس عمل فقهي أو اجتماعي، خليفة.

} يا داوود إاا جعلناك خليفة يف األرض فاحكــم بيــن الناس باحلق { } إين 
 جاعل يف األرض خليفة {.

 املراد بكلمة خليفة كما قال جل علماء التفسري: القضاء ومن هنا جند أمهية
 ومنزلته عند اهلل عز وجل.القضاء يف اإلسالم 

ألن القاضي عندما يقضي بني متخاصمني وفق أحكام الشريعة فهو يعطي حكم 
باسم اهلل عز وجل ما دام أاه يتوخى العدالة وفق القااون اإلهلي دون النظر إىل 
عصبية أو قرابة، هبذا هو يطبق أمر اهلل عز وجل فهو باسم اهلل ينطق وباسم اهلل 

ن القاضي خليفة فيما يقضي به اهلل عز وجل ( وملا كاات فصح أن اقول ) إ
مهمة البشر فوق هذه األرض هي رعاية العالقات اإلاسااية طبق موازين العدالة 
بأمر من اهلل عز وجل إذًا القضاء اإلسالمي الذي أماطه اهلل بعباده هو مظهر 

 خلالفة اإلاسان عن اهلل عز وجل.



ل املسؤول األول عندما يغيب فينيب مقامه أحد إن معىن اخلالفة كمث من الخطأ:
 ممن يقوم مقامه ريثما يعود.

بل إن اهلل عز وجل وضع أوامر تكوينية افذها بشكل مباشر دون وساطة أحد  
كخلقه هلذه املكواات وكسياسة إدارهتا وعالقتها بعضها مع بعض، هذه كلها تتم 

ألفالك والفصول واظام حياة بأوامر تكوينية مباشرة من اهلل عز وجل مثل اظام ا
 اإلاسان طفولة ... موت حياة احليوااات ...

لكن هناك شيء مل ينفذه اهلل تنفيذًا تكوينيًا مباشرًا بل مهد بتنفيذه إلينا هو 
الشرائع اليت من شأهنا أن تقيم موازين العدل بني الناس وأن حتجزهم عن الظلم 

تكليفيًا يف هذا واإلاسان له أن يطبق أو واملهاترات، وهي إرادة اهلل أن يكون أمره 
 ال وهذا تكرمي لإلاسان ألن الباري مل جيعله آلياً ألاه جعله عاقل متزن.

 مملكة النحل أعقد من مملكة اإلاسان كما يقول العلماء.
 مظهر هذه اخلالفة يتجسد يف القضاء.

هي حمل الذكورة ، و  –العدالة  –اإلسالم  –البلوغ والعقل  - شروط القضاء:
اتفاق، ابن جرير الطربي واحلسن البصري ذهبا أن القضاء ال يشرتط به الذكورة، 

 بل يشرتط أن يكون القاضي ممن حيق له أن يشهد يف األمر الذي يقضي فيه:
 أمثلة:

  املرأة ال حيق هلا أن تشهد يف اجلرائم ) اجلنايات ( فالن قتل أو ... إذًا املرأة ال
 مر.يقبل قضاؤها يف هذا األ

  املرأة جيوز أن تشهد يف األمور املالية ... كلها الباقية إذًا جيوز أن تقضي يف هذه
 األمور، وهو رأي أبو حنيفة أيضاً.

كل من يقول هذا ظلم وختلف فهو جاهل ألن املرأة ال متلك أن تصف   مالحظة:
 هذا والشريعة اإلسالمية تنطلق من أدق موازين العدالة واحليطة هلا.



فاملرأة يف زمخها العاطفي أكثر عاطفة من الرجل وهي ال تستطيع أن حتكم عقلها 
وفكرها يف جرمية، من هي املرأة اليت تستطيع أن تصف أو تشاهد جرمية من أوهلا 

 إىل آخرها دون أن تقع مغشي عليها.
الشريعة تتبع الغالب وال تنظر إلى قد توجد اساء أقدر من الرجال على هذا، 

فالشريعة مل تنطلق من هذا على أساس النقص من بل إن كل القوااني  النادر،
 إاساايتها معاذ اهلل بل حلفظ العدالة وعدم حتميل املرأة ما ال تطيق.

والدليل أن شهادهتا يف مواضع أخرى مقدمة على شهادة الرجل يف بعض 
رأي احلسن البصري عليها أن تكون مسلمة يف  إتباعاألحيان، ومن أرادت 

 ظهرها وباطنها.م
قل يل   المهم في الشريعة كيف تخرج المرأة ال القول أحرام عملها أم ال،

وهذا الكالم في كيف خترج أقل لك ما احلكم وهو ينطبق على الرجال والنساء، 
 حق امرأة  تعتز بإسالمها ظاهرًا وباطناً وسلوكاً.

 .االجتهاد وهو الشرط الثاين 

 لمحة عن تاريخ القضاء:
  سيداا حممد صلى اهلل عليه وسلم كان هو القاضي الوحيد إال يف حاالت يف عهد

 اادرة وخاصة كان يعني قضاة يف اليمن والبحرين ...

  استمر األمر هكذا يف خالفة سيداا أبو بكر ويف أوائل خالفة سيداا عمر وبعد
اتساع الدولة عني قاضيًا يف املدينة وبقية املناطق وهو أول من عني أو أوجد 

 نصب قاضي املدينة وكان هو الذي خيتار القضاة.م

  خالفة سيداا عثمان كان أول دار للقضاء لكن يشرف على القضاة وتعيينهم يف
 وذلك من قبل جلان.

  يف عهد هارون الرشيد ظهر ألول مرة منصب قاضي القضاة، حيث فصل سلطة
 اخلليفة عن سلطة القضاء.



 الصالة والسالم درمهني () راتب القاضي على زمن رسول اهلل عليه 
 ما الفرق بين القضاء واإلفتاء:

  ( الفتوى أوسع وأمشل من القضاء، املفيت يسأل عن كل أحوال الشريعة اإلسالمية
 العبادات (، القاضي يتدخل يف اخلصومات ملعرفة احلكم يف أمر بني شخصني.

  ،) والدولة القضاء ملزم وخيضع املتخاصمني حلكمه ) فالقضاء سلطة تنفيذية
 مسؤولة عن تطبيق حكم القاضي.

  يف القضاء وأحكامه اقف عند الظاهر لذلك اسميه حكم قضائي أي حكم
ظاهري، رجل قال لزوجته أات طالق، القاضي وقد رفع هذا إليه، يقول: زوجتك 
قد طلقت منك والدولة مسؤولة عن تنفيذ هذا احلكم، والتفريق بينهما، فإذا قال 

د هذا بل قصدت ... ليس للقاضي مساع ذلك، ألاه يعتمد للقاضي أاا مل أقص
على األدلة املادية، ما يسمى األدلة والقرائن، أما املفيت فيقول احلكم قضاءًا كذا، 

 واحلكم ديااة كذا...

  إذا كان مفيت حقاً، أما القاضي فالشرط أخف ألاه املفيت جيب أن يكون جمتهد
 عليه. جيب أن يقضي وأمامه كتاب أو اص يعتمد

عندما يستفيت، وهذا تيسري  ) العامي ال مذهب له ( ) مذهبك مذهب مفتيك (
 للناس إذا كان مذهبهم شديد أو ليس فيه حكم.

احلمد هلل الذي وفقنا هلذا، اللهم اافعنا مبا علمتنا وزداا علمًا يا كرمي، وصلى اهلل 
 ني.على سيداا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العامل

 
 
 
 

 


