
معنى                                                                                              كتاب القضاء

 القضاء
205 

 الباب التاسع عشر

 كتاب القضاء

 ويشتمل على ما يلي:

 معنىىىىىىىىىىىى القضىىىىىىىىىىىاء و  مىىىىىىىىىىى  -1

 

 انـاأليمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى -8

 
ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل ف -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىىــــالقض

 اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـ

 

 معنىىى اليمىىيك و  م ىىا -1   

 
خطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  -3

ــــــــــــــــــــــىىـــــــــــــــــــــــــــــالقض

 اءـــــــــــــــــــــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـ

 

   2- 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىىـأقس

 ام اليمىىىىىىىىيكـــــــــــــــــــــىىىىىىىىـ

 

أ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام  -4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىىـالقض

 اءـــــــــــــــــــــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـ

 

 أ  ىىىىىىىىىىىىىام اليمىىىىىىىىىىىىىيك -3   

 
 صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ع   -5

 

 النىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   -9

 
 صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ال  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  -6

 

 معنىىىىى النىىىى   و  مىىىى  -1   

 
 طىىىىىىىىىىىىرو   بىىىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىىىى ع   -7

 

   2- 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــىىـــــأقس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىىىـ

 ام النىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

 

 اإلقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  -1   

 

 أ  ىىىىىىىىىىىىىىىام النىىىىىىىىىىىىىىى   -3   

 
   2- 

ــــــــــــــىىـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالش

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىىىـ

 دة

 

 

 اليمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيك -3   

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



معنى                                                                                              كتاب القضاء

 القضاء
206 

 قال هللا تعالى:

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )

 جئ جئ جئ جئی ی  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 (       جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 [50-49/المائدة]
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 كتاب القضاء

 معنى القضاء و  م   -1

 :هو تبیین الحكم الشرعي الذي یفصل الخصومة، واإللزام به.  القضاء 

لكونه  حكام، ولما فیه من الحكمةوسمي القضاء حكماً؛ لما فیه من اإل

 یكف الظالم عن ظلمه. 

  :القضاء     

 القضاء فرض كفایة، إذا قام به من یكفي سقط اإلثم عن الباقین.

ولّما كان الظلم متأصالً في النفس البشریة، فال بد من حاكم یُنصف 

 المظلوم من الظالم.

لذا یجب على إمام المسلمین أن ینصب للناس قاضیاً أو أكثر في كل إقلیم 

حسب الحاجة، لفصل الخصومات، وإقامة الحدود، والحكم بالحق  أو بلد،

 والعدل بین الناس.

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )قال هللا تعالى:  -1

 [.26ص: ]  (   جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 [.105النساء: ]  (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)وقال هللا تعالى:  -2

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )تعالى: وقال هللا  -3

 [.49المائدة: ]  ( ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ِرو ب ِن  َوَعن   -4 هُ أ ن ـهُ َي هللاُ عَ َرِض  العَاِص َعم  إِذَا »یَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمَع َرُسوَل ا نَـّ

َراِن، َوإِذَا َحَكَم فَاج   لَـهُ ثُمَّ أَصاَب فَ  تَـَهـدَ َحاِكُم فَاج  الَحَكَم  َطأ  تَـَهـدَ أج  ثُمَّ أخ 
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ر   لَـهُ فَ   .(1)متفق علیه .«أج 

  :م  مشروعي  القضاء   

شرع هللا عز وجل القضاء لحفظ الحقوق، وإقامة العدل، وفصل 

 الخصومات والمنازعات، وصیانة األنفس واألعراض واألموال.

ت كالبیع والشراء ولما كانت تجري بین الناس كثیر من المعامال

واإلجارة ونحوها كالنكاح والطالق ونحوها من العقود والحقوق، فقد 

ً تحكم التعامل بین الناس؛ لیسود  وضع الشرع لذلك قواعد وشروطا

 العدل واألمن بینهم.

ولكن قد تحدث بعض المخالفات لتلك الشروط والقواعد إما عمداً، أو 

ث المشاكل، ویحصل النزاع والشقاق جهالً، أو نسیاناً، أو  إكراهاً، فتحد

 والعداوة.

وقد تصل الحال إلى إزهاق األرواح، ونهب األموال، وتخریب الدیار، 

 واضطراب األمن.

فشرع هللا الحكیم العلیم بمصالح عباده القضاء بشرع هللا، إلزالة تلك 

 الخصومات، وحل المشكالت، والقضاء بین العباد بالحق والعدل.

  [.50المائدة: ]( جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ) :قال هللا تعالى

  : كمال الشريع  اإلسالمي 

 هللا عز وجل أنزل إلینا الدین الكامل.

 فأنزل الكتاب الذي فّصل فیه األحكام والشرائع.

                                                 

 . (1716ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7352أخرجه البخاري برقم ) ،مت ق علي ( 1)
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 وأنزل المیزان وهو العدل الذي یمثل القوة القضائیة.

 لشرعیة.وأنزل الحدید الذي یمثل القوة التنفیذیة المؤید لألحكام ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى: 

  [.25الحدید: ]  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
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