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 فضل القضاء -2 

  :فضل القضاء 

 القضاء بين الناس وظيفة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم.

وحسن القضاء نعمة من هللا، وله فضل عظيم لمن قوي عليه، وأمن على 

 نفسه من الظلم والَحيف.

والقضاء عبادة هلل عز وجل، وهو من أفضل القربات؛ لما فيه من 

اف المظلوم، ورد الظالم، وإقامة الحدود، اإلصالح بين الناس، وإنص

وأداء الحقوق إلى أهلها، واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والحكم 

 بالقسط والعدل.

فلهذه األمور العظيمة جعل هللا فيه أجراً مع الخطأ، وأسقط إثم الخطأ إذا 

وقع باجتهاد، فإذا أصاب القاضي فله أجران: أجر االجتهاد، وأجر 

ة، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهو أجر االجتهاد، وال إثم اإلصاب

 عليه.

 [.42المائدة: ]  (   ڦٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)قال هللا تعالى:  -1

ال َحَسدَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ لَ قا ْنـهُ َي هللاُ عَ َمْسعُوٍد َرض   بن ٬َعْبداَوَعْن  -2

يإ ال  : َرُجٌل آتَاهُ هللاُ اثْنَ  فـ  ه  َهلَكَ  لَـىفََسلََّطهُ عَ  َماالً  تَـْين  ي تـ  ،ال فـ  َوَرُجٌل  َحق  

ْكَمةً  ي فَـهُ  آتَاهُ هللاُ ح  هَ َو يَْقض   .(1)متفق عليه «.َهال  ـمُ ا َويُعَ بـ 

إن  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ْنـهُ َي هللاُ عَ و َرض  ْبن  َعْمر ٬َعْن َعْبداوَ  -3

ينَ  ط  ْند الُمْقس  ْن نُوٍر، َعْن َمنَ  ىـَعلَ  ٬ا ع  ، ْحـمَ الرَّ  ين  يَـم  اب َر م  ن  َعز  َوَجل 
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لُوَن يَـم   ْيـه  تَا يَدَ لَوك   يَن يَْعد  ييٌن، ال ذ  ـمْ ُحْكم   فـ  ـمْ َوأَهْ  ه  أخرجه . «َوَما َولُوا ل ـيه 

 .(1)مسلم

يَعْن أوَ  -4 ي   َعن  النَّ  َعْنـهُ  َي هللاُ ةَ َرض  ْيـرَ ُهرَ  بـ  ُهـمُ يُظ   َسْبعَةٌ »: الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بـ  هللاُ  لُـّ

ي لَـىتَعَا لَّ إ ال ظ   ل  ـه  ظ   فـ  هُ يَْوَم ال ظ  ي: إ َماٌم َعْدٌل، َوَشابٌّ نََشأ لُـّ بَادَة   فـ  ع 

يُمعَلٌَّق  لبُـهُ ، َوَرُجٌل قَ ٬ا ، َوَرُجالن  ال فـ  د  يابَّا تَـحَ َمَساج  عَا تَـمَ ، اجْ ٬ا فـ 

قَا عَ  لَـْيـه  عَ  ٍب َوَجـَمالٍ امْ  تْـهُ ، َوَرُجٌل دَعَ لَـْيـه  َوتَفَرَّ ي: إ  فَقالَ  َرأةٌ ذَاُت َمْنص   ن ـ 

ىأَخاُف هللاَ، َوَرُجٌل تََصدََّق ب َصدَقٍَة، فَأْخفَاَها حَ  َما لَـمَ ال تَعْ  تَـّ َما تُْنف ُق  لُـهُ ش 

 .(2)متفق عليه «.ا فَفَاَضْت َعْينَاهُ ل ـيً ، َوَرُجٌل ذََكَر هللاَ َخانُـهُ ييَـم  

و ْبن  وَ  -5 هُ أ ْنـهُ َي هللاُ عَ َرض   العَاص  َعْن َعْمر  َع َرُسوَل ا نَـّ إ ذَا »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسم 

ُم فَاجْ الَحَكَم  ، َوإ ذَا َحَكَم فَاجْ  لَـهُ ثُمَّ أَصاَب فَ  تَـَهـدَ َحاك  ثُمَّ أْخَطأ  تَـَهـدَ أْجَران 

 .(3)متفق عليه .«أْجرٌ  لَـهُ فَ 

  :منزلة القضاء 

الناس والحكم بينهم بالعدل منصب شريف، ومقام رفيع؛ لما القضاء بين 

 فيه من النفع العام والخاص، واإلحسان إلى الخلق، وإقامة الحق والعدل.

 ولهذا تواله األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم.

، وخلفاؤه الراشدون أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصوأول من تواله في اإلسالم رسولنا محمد 

 هللا عنهم.وعمر وعثمان وعلي رضي 
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