F
رسالة إلى القضاة
ان فِي النَّا ِر وقَ ٍ ِ
اضي ِ
ِ
الجن َِّةَ :ر ُج ٌل
عن بريدة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال ُق َ
اض في َ
ضاةُ ثَالثَةٌ :قَ َ
َ
َّاس فَ ُه َو فِي النَّا ِرَ ،وقَ ٍ
ك ُح ُقو َق الن ِ
اك فِي النَّا ِرَ ،وقَ ٍ
ضى
اك فَ َذ َ
الحق فَ َعلِ َم ذَ َ
اض قَ َ
اض ال يَ ْعلَ ُم فَأَ ْىلَ َ
قَ َ
ضى بِغَ ْي ِر َ
بِالحق فَ َذلِ َ ِ
الجن َِّة» .أبو داود والرتمذي
ك في َ
َ
القضاء ىو الفصل بني الناس يف اخلصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع باألحكام الشرعية ادلتلقاة من الكتاب
والسنة .ووجد القضاء إلقامة العدل بني الناس الذي ىو من أعظم مقاصد الدين﴿ :إِ َّن اللَّ َو يَأ ُْم ُر بِال َْع ْد ِل
ان﴾ [النحل .]09 :واحلاكم مسؤول عن إقامة القضاء بنفسو أو ينيب غريه عنو﴿ :وأ ِ
وا ِإل ْحس ِ
اح ُك ْم بَ ْي نَ ُه ْم بِ َما
َن ْ
َ
ُ
َ َ
ِ
َّ
وك َع ْن بَ ْع ِ
ك فَِإ ْن تَ َولَّ ْوا فَا ْعلَ ْم أَنَّ َما يُ ِري ُد اللَّ ُو
اح َذ ْرُى ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
ض َما أَنْ َز َل اللَّوُ إِلَْي َ
اء ُى ْم َو ْ
أَنْ َز َل اللوُ َوال تَ تَّب ْع أَ ْى َو َ
َّاس لََف ِ
أَ ْن ي ِ
ض ذُنُوبِ ِه ْم َوإِ َّن َكثِيراً ِم َن الن ِ
صيبَ ُه ْم بِبَ ْع ِ
اس ُقو َن﴾.
ُ

وإن أول من توىل القضاء ىو رسول اهلل ﷺ يف ادلدينة ،وأول من أرسل عليو الصالة والسالم القضاة إىل
األمصار ىم :علي بن أيب طالب ومعاذ بن جبل رضي اهلل عنهما إىل اليمن ،وعتاب بن أسيد إىل مكة .قَ َال ﷺ
ِ ِ
ِ
ف تَ ْق ِ
ضاءٌ؟» قَ َال :أَقْ ِضي بِ ِكتَ ِ
اب اللَِّو ،قَ َال« :فَِإ ْن
ني بَ َعثَوُ إِ َىل الْيَ َم ِنَ « :ك ْي َ
ك قَ َ
ض لَ َ
ضي إِ ْن َع َر َ
ل ُم َعاذ بْ ِن َجبَ ٍل ح َ
ول اللَِّو ﷺ ،قَ َال« :فَِإ ْن لَم ي ُكن فِي سنَ ِة رس ِ ِ
اب اللَّ ِو؟» قَ َال :فَسن َِّة رس ِ
لَ ْم يَ ُك ْن فِي كِتَ ِ
َجتَ ِه ُد
َْ ْ
ول اللَّو؟» قَ َال :أ ْ
َ َُ
ُ َُ
َرأْيِي.
اء فَ َق ْد ذُبِ َح بِغَ ْي ِر ِسكي ٍن» (رواه أمحد وأبو داود
القضاء مسؤولية عظيمة فقد قال ﷺَ « :م ْن َولِ َي الْ َق َ
ضَ
ِ
ص َعلَ ْي ِو» (متفق عليو) ،وروي
َحداً َسأَلَوَُ ،وال أ َ
والرتمذي) .وقالﷺ« :إِنَّا َوالل ال نُ َولي َعلَى َى َذا ال َْع َم ِل أ َ
َحداً َح َر َ
َّ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
سد ُدهُ» .قال
عنو ﷺ أنو قالَ « :م ِن ابْ تَ غَى الْ َق َ
ضَ
اء َو َسأ ََل ُوك َل إلَى نَ ْفسو َوَم ْن أُ ْك ِرَه َعلَ ْيو أَنْ َز َل الل ُو َعلَ ْيو َملَكاً يُ َ
ابن عباس رضي اهلل عنهما" :من توىل من أمر ادلسلمني شيئاً فاستعمل عليهم رجالً وىو يعلم أن فيهم من ىو أوىل
بذلك وأعلم منو بكتاب اهلل وسنة رسول اهللﷺ ،فقد خان اهلل ورسولو ومجاعة ادلسلمني".
فالقاضي إما أن يكون :عادلً أو جائراً أو جاىالً.
فالقاضي العادل مؤيد من اهلل :قال ﷺ« :إِ َّن اللَّ َو مع ال َق ِ
اضي َما لَ ْم يَ ُج ْر ،فَِإ َذا َج َار تَ َخلَّى َع ْنوُ َولَ ِزَموُ
ََ
َّ
الش ْيطَا ُن» (رواه الرتمذي).

أما القاضي اجلائر فهو أظلم الناس :قالﷺ يف احلديث القدسي عن اهلل تعاىل« :يا ِعب ِ
ادي إِني َح َّرْم ُ ُّ
ْم
َ َ
ت الظل َ
َعلَى نَ ْف ِسيَ ،و َج َعلْتُوُ بَ ْي نَ ُك ْم ُم َح َّرماً ،فَال تَظَالَ ُموا» (رواه مسلم) .فكيف بظلم القاضي ادلسلط على الدماء
واألموال واألعراض؟!

ك لنفسو ولغريه :قال أمري ادلؤمنني علي رضي اهلل عنو لرجل كان يقضي بني
أما القاضي اجلاىل فهو ُمهلِ ٌ
الناس" :ىل تعرف الناسخ وادلنسوخ؟ قال :ل ،قال :ىل أشرفت على مراد اهلل يف أمثال القرآن؟ قال :ل ،قال :إذن
ىلكت وأىلكت".
اح ُك ْم بَ ْي نَ ُه ْم
واألصل يف احلكم والقضاء ىو احلكم بالشريعة اإلسالمية العادلة .قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َح َك ْم َ
ت فَ ْ
بِال ِْق ْس ِط﴾ [ادلائدة ،]24 :وقال سبحانوَ ﴿ :وإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ ْي َن الن ِ
َّاس أَ ْن تَ ْح ُك ُموا بِال َْع ْد ِل﴾ [النساء ،]85 :مث َّبني
العدل فقال سبحانو﴿ :وأ ِ
اح ُك ْم بَ ْي نَ ُه ْم بِ َما أَنْ َز َل اللَّ ُو﴾.
َن ْ
َ
َّ ِ
آمنُوا
ين يَ ْز ُع ُمو َن أَنَّ ُه ْم َ
أما القضاء واحلكم بغري الشريعة فهو حتاكم إىل الطاغوت ،قال تعاىل﴿ :أَلَ ْم تَ َر إِلَى الذ َ
ِ ِ
ك ي ِري ُدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِلَى الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أُِم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِ ِو َويُ ِري ُد َّ
الش ْيطَا ُن
بِ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ك َوَما أُنْ ِز َل م ْن قَ ْبل َ ُ
َ َ ُ
أَ ْن ي ِ
ضالالً بَ ِعيداً﴾.
ضلَّ ُه ْم َ
ُ
واخللط بني الشريعة وقوانني البشر مردود وباطل وإن استحسنو الناس وارتضوه،
ِ
أما ُّ
تعمد حتريف أحكام الشريعة فهو كفر وظلم وفسق :روى البخاري عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :أُتَ
ِ ِ
ِ
ٍ
وى ُه َما َوُُنْ ِزي ِه َما،
َّب ﷺ بَِر ُج ٍل َو ْامَرأَة ِم َن اليَ ُهود قَ ْد َزنَيَا ،فَ َق َال للْيَ ُهودَ « :ما تَ ْ
النِ ي
صنَ ُعو َن بِ ِه َما؟» قَالُوا :نُ َسخ ُم ُو ُج َ
ِ ِ
ِ
وىا إِ ْن ُك ْنتُم ِ ِ
ض ْو َن :يَا أ َْع َوُر ،اقْ َرأْ فَ َقَرأَ َح ََّت انْتَ َهى إِ َىل
قَ َال« :فَأْتُوا بِالت َّْوَراة فَاتْ لُ َ
ين» فَ َجاءُوا فَ َقالُوا لَر ُج ٍل ِم َّْن يَ ْر َ
ْ َ
صادق َ
ِ ِ
وح ،فَ َق َال :يَا ُزلَ َّم ُد ،إِ َّن َعلَْي ِه َما
ض َع يَ َدهُ َعلَْي ِو ،قَ َال« :ا ْرفَ ْع يَ َد َك» فَ َرفَ َع يَ َدهُ فَِإ َذا فِ ِيو آيَةُ َّ
َم ْوض ٍع مْن َها فَ َو َ
الر ْج ِم تَلُ ُ
الر ْج َمَ ،ولَ ِكنَّا نُ َك ِادتُوُ بَ ْي نَ نَا ،فَأ ََمَر ِبِِ َما فَ ُرِمجَا فََرأَيْتُوُ ُُيَانِ ُئ َعلَْي َها احلِ َج َارَة .ويف رواية مسلم :فأنزل اهللَ ﴿ :وَمن لَّ ْم
َّ
ِ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمون﴾َ ﴿ ،وَمن
أنز َل اللّوُ فَأ ُْولَئِ َ
َنز َل اللّوُ فَأ ُْولَئِ َ
ك ُى ُم الْ َفاس ُقون﴾َ ﴿ ،وَمن لَّ ْم يَ ْح ُكم بِ َما َ
يَ ْح ُكم بِ َما أ َ
ك ُى ُم الْ َكافِ ُرون﴾ .فكيف بالتبديل؟!
َنز َل اللّوُ فَأ ُْولَئِ َ
لَّ ْم يَ ْح ُكم بِ َما أ َ
كان سيدنا عمر ديشي يف الطريق فرأى غلماناً فلما رأوه تفرقوا إل واحداً منهم ،سألو :أيها الغالم لَ ل هترب
لست مذنباً فأخشى عقابك ،والطريق يسعين
لست ظادلاً فأخشى ظُلمك ،و ُ
مع من ىرب؟ قال لو :أيها األمري َ
ويسعك ،ىذا الغالم الصغري رسم سياسة الذي خياف فيو ادلذنب ويطمئن الربيء ،ىكذا نريد أن يكون رلتمعنا ،ل
كما حيصل اليوم خياف فيو الربيء ويطمئن ادلذنب بسبب ظلم العباد لبعضهم وختلف القضاء ،فمثل ىكذا رلتمع

ْم
يسري يف طريق اذلاوية .فما أحوج الناس إىل الشريعة اإلسالمية ونبذ أي مصدر آخر للتشريع غري اإلسالم﴿ :أَفَ ُحك َ
ال ِ ِ ِ
س ُن ِم َن اللّ ِو ُحكْماً ل َق ْوٍم يُوقِنُون﴾.
ْجاىليَّة يَ ْب غُو َن َوَم ْن أ ْ
َ
َح َ
ولعظم منزلة القضاء عند اهلل تعاىل يوم القيامة قالﷺ« :لَيأْتِي َّن َعلَى الْ َق ِ
اعةٌ يَ تَ َمنَّى
اضي ال َْع ْد ِل يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َس َ
َ َ
ِ
ِِ
ٍ ُّ
أَنَّوُ لَ ْم يَ ْق ِ
ين َحتَّى يَ نَالَوُ ثُ َّم
ب قَ َ
اء ال ُْم ْسلم َ
ضَ
ض بَ ْي َن اثْ نَ ْي ِن في تَ ْم َرة قَط» ،وقال عليو الصالة والسالمَ « :م ْن طَلَ َ
َّار».
ب َع ْدلُ ُو َج ْوَرهُ فَ لَوُ ال َ
ب َج ْوُرهُ َع ْدلَوُ فَ َلوُ الن ُ
ْجنَّةَُ ،وَم ْن غَلَ َ
غَلَ َ
عندما بويع رسول اهللﷺ يف العقبة األوىل ،بايع ادلسلمني على أن العقوبة اليت يوقعها عليهم حتميهم من عذاب
اآلخرة ،فإذا ل توقع العقوبة على اجلاين يف الدنيا تُرك أمره إىل اهلل إن شاء عذبو وإن شاء غفر لو ،فعن عبادة بن

الصامت رضي اهلل عنو قال :كنا عند النب ﷺ يف رللس فقال« :بَايِ ُعونِي َعلَى أَ ْن َال تُ ْش ِرُكوا بِاللَّ ِو َش ْيئاًَ .وقَ َرأَ
ِ
ِ
ِ
ب فَ ُه َو َك َّف َارةٌ لَوَُ ،وَم ْن
َعلَ ْي ِه ُم ْاْليَ َةَ ،وقَ َ
اب ِم ْن َذلِ َ
ال :فَ َم ْن َوفَى م ْن ُك ْم فَأ ْ
َص َ
َج ُرهُ َعلَى اللَّوَ ،وَم ْن أ َ
ك َش ْيئاً فَ ُعوق َ
َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
اء َع َّذبَوُ» فهذا احلديث صريح يف
اب ِم ْن ذَلِ َ
َص َ
أَ
اء غَ َف َر لَوَُ ،وإ ْن َش َ
ستَ َرهُ اللوُ َعلَ ْيو فَ ُه َو إلَى اللو؛ إ ْن َش َ
ك َش ْيئاً فَ َ
أن العقوبة اليت يوقعها احلاكم ادلسلم على ادلذنب يف الدنيا تُسقط عنو عقوبة اآلخرة ،وقد قيد الفقهاء إيقاع العقوبة
أن تكون يف دار اإلسالم ،ول ُييزوا إيقاعها يف دار الكفر.
ذلك أن العقوبات يف نظام اإلسالم ىي عقوبات شرعها رب العادلني كاحلدود والقصاص ،وعقوبات تركها اهلل
للقاضي يقدرىا ضمن حدود معينة كالتعزير .فالعقوبات أمر رباين إذا طبقت كانت طاعة وعبادة هلل ،يستحق
فاعلها األجر والثواب العظيم ،أما العقوبات اليت يوقعها القضاة اليوم على اجلناة فهي عقوبات بشرية وضعها البشر
استناداً إىل عقوذلم ول يضعوىا استنادا إىل شرع اهلل ،وىي عقوبات تنفذ يف دار الكفر وليس يف دار اإلسالم ،فهي
صادق عليها ل حيكم مبا
عقوبات ل دتنع عقوبة اآلخرة ول تكفر ذنباً ول تطهر صاحبها ،واحلاكم الذي وضعها أو َ
أنزل اهلل ،ذلذا فإن تطبيق ىذه العقوبات ظلم وعدوان يوقعها القضاة على اجلناة ،يقولﷺ« :ي ْؤتَى بِالْ َق ِ
اضي ال َْع ْد ِل
ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ض بَ ْي َن اثْ نَ ْي ِن فِي تَ ْمرٍة قَ ُّ
ْحس ِ
اب َما يَ تَ َمنَّى أَنَّوُ لَ ْم يَ ْق ِ
ط» .
َ
يَ ْوَم الْقيَ َامة ،فَ يَ لْ َقى م ْن ش َّدة ال َ
وختاماً ىذه رسالة إلى القضاة:
حذار أن تكونوا ظادلني يف قضائكم ،واحذروا أن تكون عوناً للظادلني فيما يصدرونو من أحكام جاىزة لكم

ضى
لتقضوا ِبا ،واتقوا اهلل يف أنفسكم ول تبيعوا آخرتكم بدنيا غريكم وتذكروا قول رسولنا الكرمي ﷺَ « :م ْن أ َْر َ
ِ ِ َّ ِ
الرجل لَيتَ َكلَّم بِالْ َكلِم ِة ي ر ِ
ِ
السلْطَا َن يَ ْه ِوي
ُسلْطَاناً بِ َما يُ ْس ِخ ُ
ضي بِ َها ُّ
َ ُْ
ط َربَّوُ َخ َر َج م ْن دي ِن اللو» وقولو ﷺ« :إ َّن َّ ُ َ َ ُ
بِها أَب ع َد ِمن َّ ِ
ِ
ص ٍَ ِ
ين َعلَى ظُل ٍْم لَ ْم
الس َماء» ،واحذروا من مغبة ذلك ،بقولو ﷺ « َم ْن أ َ
َعا َن َعلَى ُخ ُ
ومة بظُل ٍْم أ َْو يُع ُ
َ َْ َ
ي ز ْل فِي س َخ ِط اللَّ ِو حتَّى ي ْن ِزع» وقولو ﷺ «من أَعا َن ظَالِماً ِع ْن َد ُخصوم ٍة ظُلْماً  -وىو ي علَم  -فَ َق ْد ب ِرئَ ْ ِ
َْ َ
َ َ َ
ت م ْنوُ
ََ
َ
ُ َ
َ
َ َُ َْ ُ
ِذ َّمةُ ِ
اللَ ،وِذ َّمةُ َر ُسولِ ِو» ،وقولو ﷺ « َم ْن أَ َعا َن ظَالِماً َعلَى ظُلْ ِم ِو َجاء يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َو َعلَى َج ْب َهتِ ِو َم ْكتُ ٌ ِ
س ِم ْن
َ
وب آي ٌ
ر ْحم ِة ِ
شى َم َع ظَالِ ٍم لِيُ ِعينَوَُ ،و ُى َو يَ ْعلَ ُم أَنَّوُ ظَالِ ٌم ،فَ َق ْد َخ َر َج ِم َن ِْ
اإل ْس َالِم» فاعملوا على
الل» ،وقولو ﷺَ « :م ْن َم َ
َ َ
أن تبقوا على دين اإلسالم وأن ل دتوتوا ساخطني هلل ولعباد اهلل بظلم ،فيوم القيامة قريب وقريب جداً ول ينفعكم إل
عملكم ،واعملوا مع حزب التحرير الرائد الذي ل يكذب أىلو من أجل إعادة دولة اخلالفة الراشدة الثانية على
منهاج النبوة اليت بشرنا ِبا رسول اهللﷺ ،واليت ِبا يقام العدل ويتحقق فيها رضوان اهلل عليكم ،وليكون لكم الشرف
بإقامة العدل بني الناس ،واهلل اذلادي إىل سواء السبيل.
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو

موقع حزب التحرير

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb-ut-tahrir.org

www.hizb-ut- tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

كتبو للمكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
ىمام الفارس – والية العراق

