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 -3خطر القضاء
 خطر القضاء:
 -1القضاء موضوعه الحكم بين الناس بالحق والعدل ،فلذلك خطره عظيم
جداً؛ ألنه يُـخشى حصول ميل من القاضي على أحد الخصمين ،فيحكم
له بغير الحق ،إما لكونه قريبا ً له ،أو صديقا ً له ،أو صاحب جاه تُرجى
منفعته ،أو صاحب رئاسة تُـخاف سلطته ونحو ذلك ،فيجور في الحكم
متأثرا ً بما سبق.
 -2القاضي يبذل جهدا ً كبيرا ً في معرفة الحكم الشرعي ،والبحث في األدلة،
وهذا الجهد ينهك بدنه ،ويرهقه ،ويضعفه.
 -3القاضي بشر يضعف إيمانه فيجور إما لهوى ،أو لعصبية ،أو لعداوة ،أو
لمحبة ،أو النتقام ،أو لطمع.
وهللا مع القاضي ما لم يجر ،فإذا جار َو َكلَه إلى نفسه ،وعذبه في الدنيا
واآلخرة.
 -1قال هللا تعالى( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي ي ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ) [ص.]26 :
عن النَّبي ﷺ قَا َلَ « :من ُجع َل قَاضيا ً
عنـهُ َ
ي هللاُ َ
َ -2و َ
عن أَبي ه َُري َ
ـرة َ َرض َ
بَـينَ النَّاس فَقَد ذُب َح بغَيـر سكين» .أخرجه أبو داود وابن ماجه(.)1
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 أقسام القضاة:
القضاة ثالثة أصناف:
األول :قاض عرف الحق والحكم الشرعي فقضى به ،فهذا من أهل الجنة.
الثاني :قاض عرف الحق ،ولهواه حكم بغير الحق ،فهذا في النار.
الثالث :قاض لم يعرف الحق ،ولم يفهم الحكم الشرعي ،فقضى بجهل ،فهذا
في النار ،سواء أصاب في حكمه أو أخطأ.
عنـهُ َّ
ضاة ُ ثالَثة ،اثنَان فـي
أن َر ُ
سول ا ٬ﷺ قَا َل« :القُ َ
ي هللاُ َ
َ
عن ب َُريدَة َ َرض َ
ضى به فَـ ُه َو فـي ال َجنَّة،
ـم ال َح َّق فَقَ َ
النَّار َو َواحد فـي ال َجنَّةَ ،ر ُجل َ
عل َ
ار فـي ال ُحكم
ضى للنَّاس َ
َو َر ُجل قَ َ
علَـى َجهل فَـ ُه َو فـي النَّارَ ،و َر ُجل َج َ
فَـ ُه َو فـي النَّار» .أخرجه أبو داود وابن ماجه(.)1

 خطر الحكم بغير ما أنزل هللا:
يجب على القاضي أن يحكم بين الناس بما أنزل هللا من الشريعة.
والشريعة اإلسالمية جاءت بتحقيق مصالح الخلق في الدنيا واآلخرة،
وهي كفيلة بإصالح أحوال البشرية في جميع المجاالت.
لهذا يجب على القاضي النظر في جميع ما يرد إليه من القضايا مهما
كانت ،والحكم فيها بما أنزل هللا ،فدين هللا كامل كاف شاف.
وال يجوز ألحد أن يحكم بغير ما أنزل هللا مهما كانت األحوال؛ ألن
الحكم بغير ما أنزل هللا كفر وظلم وفسق.
 -1قال هللا تعالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه ه)

[المائدة.]44 :

( )1صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ,)3573وأخرجه ابن ماجه برقم ( ،)2315وهذا لفظه.
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 -2وقال هللا تعالى ( :ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)
 -3وقال هللا تعالى( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

[المائدة.]45 :

ﭾ) [المائدة.]47 :

 حكم طلب القضاء:
طلب الواليات من قضاء وغيره له حالتان:
األولى  :أن يطلب القضاء أو الوالية ألنها متعينة عليه ،لكونه ال يوجد من هو
أهل لها غيره ،وإذا تركها توالها من ال يحسن القيام بها ،فيطلبها بهذه
النية الحسنة ،وفيه قوة وأمانة ،كما طلبها يوسف ﷺ ،فهذا مثاب مأجور
معان عليها.
 -1قال هللا تعالى( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ)

[يوسف.]55-54 :

ـي النَّبـي ﷺ« :يَا
عبد َّ
ي هللاُ َ
عن َ
َ -2و َ
الرحـ َمن بن َ
عنـهُ قا َل :قا َل ل َ
س ُم َرة َ َرض َ
عن َمسألَة
عبدَ َّ
ارة َ ،فَإنَّكَ إن أُعطيت َـ َها َ
َ
الرحـ َمن بنَ َ
س ُم َرة َ ،ال ت َسأل اإل َم َ
عن َ
علَـيـ َهاَ ،وإذَا َحلَفتَ
غيـر َمسألَة أُعنتَ َ
ُوكلتَ إلَـيـ َهاَ ،وإن أُعطيت َـ َها َ
هو
علَـى يَـمين ،فَ َرأيتَ َ
ـرهَا َخي ً
ـرا منـ َها ،فَ َكفر َ
َ
غي َ
عن يَـمينكَ وائت الذي َ
َخير» .متفق عليه(.)1
الثانية :أن يقصد من الحصول عليها الجاه ،أو الرئاسة أو المال ،أو يكون
ضعيفا ً ال يستطيع أن يقوم بحقها ،أو ليس أهالً لها ،فهذا طلبه لها مذموم،
ويجب منعه منها.
صونَ
ست َـحر ُ
عنـهُ َ
ي هللاُ َ
َ -1
عن النَّبـي ﷺ قَا َل« :إنَّ ُكم َ
عن أبـي ه َُري َ
ـرة َ َرض َ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)7146واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1652
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ست َ ُك ُ
ست
َ
ون نَدَا َمةً يَو َم القيَا َمة ،فَنع َم ال ُمرضعَةُ َوبئ َ
ارةَ ،و َ
علَـى اإل َم َ
الفَاط َمةُ» .أخرجه البخاري (.)1
سو َل ا ٬أَالَ ت َست َعملُنـي؟ قَالَ:
عنـهُ قَالَ :قُلتُ  :يَا َر ُ
ي هللاُ َ
َ -2و َ
عن أ َبـي ذَر َرض َ
ضعيفَ ،وإن َها أ َ َمانَة،
علَـى َمنكبـي ،ثُم قَالَ« :يَا أَبَا ذَر إنكَ َ
ب بـيَده َ
ض َر َ
فَ َ
علَـيـه
َوإن َها يَو َم القيَا َمة خزي َونَدَا َمة ،إال َمن أ َ َخذَهَا ب َحق َها َوأَدى الذي َ
فـي َها» .أخرجه مسلم(.)2
علَـى النَّبـى ﷺ أَنَا َو َر ُجالَن
عنـهُ قالَ :دَ َخلتُ َ
ي هللاُ َ
َ -3و َ
عن أَبي ُمو َ
سى َرض َ
علَـى بَعض َما
الر ُجلَـين :يَا َر ُ
عمى ،فَقَا َل أ َ َحدُ َّ
سو َل ا ٬أ َمرنَا َ
من بَنـى َ
علَـى
ع َّز َو َج َّلَ .وقَا َل اآلخ َُر مث َل ذَلكَ  .فَقَا َل« :إنَّا َوا ٬الَ نُ َولـى َ
َوالَّكَ هللاُ َ
علَـيـه» .متفق عليه(.)3
ص َ
َهذَا العَ َمل أ َ َحدًا َ
سأ َلَـهُ َوالَ أَ َحدًا َح َر َ

 حكم قبول القضاء:
إذا اختار إمام المسلمين أحدا ً للقضاء ،ولم يكن في البلد أحد يصلح غيره،
لزمه قبوله ،فإن امتنع فهو عاص ،وللحاكم إجباره؛ ألن الناس
مضطرون إلى علمه وحكمه ونظره.
وإن ُوجد في البلد عدد يصلح للقضاء ،فمن وجد في نفسه القدرة فالقبول
أفضل ،ومن يعرف من نفسه عدم القدرة فالترك أفضل؛ لما في القضاء
من الخطورة.
ويستحب قبول وطلب القضاء لعالم يرجو به نشر علمه بين الناس ،ولمن
( )1أخرجه البخاري برقم (.)7148
( )2أخرجه مسلم برقم (.)1825
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)2261ومسلم برقم ( ،)1824واللفظ له.
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يرجو بعمله إحقاق الحق ،ومنع ضياع الحقوق ،وتدارك جور بعض
القضاة ،وعجزهم عن إيصال الحقوق ألهلها ،ولمن يريد جزيل الثواب؛
ألن القضاء عبادة لمن حكم بالعدل.
ويكره قبول القضاء لمن يخاف العجز عنه ،أو ال يأمن على نفسه الحيف
فيه ،حتى ال يعرض نفسه للعقوبة.
سو ُل ا ٬ﷺ« :إن
عنـهُ قَا َل :قَا َل َر ُ
ي هللاُ َ
عبدهللا بن َ
عن َ
َ
عمرو َرض َ
عز َو َجل،
عن يَـمين َّ
الرحـ َمن َ
ـى َمنَاب َر من نُورَ ،
ال ُمقسطينَ عندَ اَ ٬
علَ َ
َوكلت َا يَدَيـه يَـمين ،الذينَ يَعدلُونَ فـي ُحكمهـم َوأَهلـيهـم َو َما َولُوا».
مسلم (.)1

( )1أخرجه مسلم برقم (.)1827
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