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 ومن سيئات إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا
 . أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

 عبده - صلى اهللا عليه وسلم - وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً
 . ورسوله
﴿ ينا الَّذها أَيي ونملسأَنتُم مإِالَّ و وتُنالَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهن١٠٢ آل عمران ﴾ آم . 

 يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجاالً ﴿
نرياً ويباً كَثقر كُملَيع كَان اللّه إِن امحاألَرو بِه اءلُوني تَسالَّذ اتَّقُواْ اللّهاء و١ النساء ﴾ س . 

 يطع يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً، يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن ﴿
 . ٧٠ األحزاب ﴾ اللَّه ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزاً عظيماً

 .......... أما بعد
 فمنذ بداية تعريف على باكستان، وأنا أمسع من عديد من اإلخوة الباكستانيني والدعاة

 أن النظام يف باكستان خيتلف عن غريه من ؛ والعاملني يف اجلماعات اإلسالمية مقولة مفاداها
 يف نفس - ويتيح ول اإلسالمية، وأن الدستور الباكستاين انبىن على أسس إسالمية صحيحة، الد

 للشعب اختيار نوابه حبرية، وحماسبة حكامه بدقة، وأن املشكلة ليست يف الدستور وال - الوقت
 اليت تستويل على احلكم بالقوة أو بغريها من ، النظام، ولكن املشكلة هي يف طبقة احلكام الفاسدة

 . الوسائل، مث ال تلتزم بأحكام الدستور
 كيف ميكن أن يكون النظام يف ؛ وكانت هذه املقولة تثري يف نفسي تساؤالت عديدة وهي

 ، مث ينتج كل هذا الفساد واإلفساد والتبعية للغرب على أسس إسالمية اً باكستان قائم
 يكون نظام التعليم ذا مث ، على أسس إسالمية اً وكيف ميكن أن يكون النظام قائم ؟ واألمريكان

 الذي يؤدي لتكوين أجيال ينتمون بالعاطفة لإلسالم، وبالفعل واملمارسة والتقليد ؟ اخللط
مث ، على أسس إسالمية اً النظام يف باكستان قائم أن يكون واالنبهار لثقافة الغرب، وكيف ميكن
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 وكيف ميكن أن ؟ كان ذه التبعية لألمري - وهو امللك غري املتوج يف باكستان - يكون اجليش
 وتتحول باكستان ألكرب حليف ألمريكا يف ، على أسس إسالمية اً يكون النظام يف باكستان قائم
 إىل غري ذلك من األسئلة . أو ما يزعمونه احلرب على اإلرهاب ؟ حرا الصليبية على اإلسالم

 . احلائرة
 كن حالت احلوائل وعقدت العزم على أن أدرس دستور باكستان مىت توفرت يل الفرصة، ول

 يل مدى فانكشف ، ع على الدستور الباكستاين وشغلت الشواغل، إىل أن توفرت يل فرصة االطال
 ، وما أدري عن الباكستانية الذي كان يعيش فيه كثري من اإلخوة يف اجلماعات اإلسالمية ، الوهم

 ت أن يف الدستور واكتشف ؟ قلة علم بالدستور الذي حيكمهم؟ أم عن متابعة عمياء ملا يلقى إليهم
 . ال ختفى على من له أدىن علم بالشريعة ، تناقضات ظاهرة

 باكستان إن ؛ واستطعت أن أصل إلجابة على أسئليت احلائرة اليت ضربت آنفاً مثاالً لبعضها
 ويتناقض تناقضات عديدة وأساسية وخطرية مع ، دستورها غري إسالمي ، دولة غري إسالمية
 . الشريعة اإلسالمية

 أن الدستور الباكستاين صيغ بعقلية غربية تقوم على نظرية سيادة الشعب وحقه يف واكتشفت
 . التشريع، وهي نظرية تتناقض أساساً مع عقيدة اإلسالم

 الدولة الوطنية القومية، اليت تسعى ملصلحة مجاعتها فالنظام السياسي الغريب يقوم على أساس
 ملتع واملصاحل هلا، واليت ال تعرف قيمة وال خلقاً الوطنية، ودف لتحقيق أكرب قدر من املنافع وا

 وال مبدأ وال عقيدة سوى ما ختتاره أغلبية املصوتني، وبالتايل فال مرجعية هلا يف التحليل والتحرمي
 واإلباحة والتجرمي واملنح واملنع سوى تلك األغلبية، بل ال تعرف معياراً يف التفريق بني الناس إال

 . االنتماء الوطين
 عقيـدة ك نظام سياسي خيتلف جذرياً عن النظام السياسي اإلسالمي، الذي يقوم على أساس وذل

 ولَقَد بعثْنـا فـي كُـلِّ أُمـة رسـوالً أَنِ اعبـدواْ اللّـه واجتَنبـواْ الطَّـاغُوت فَمـنهم مـن هـدى اللّـه ﴿ التوحيد
 ، ٣٦ ﴾ النحل ةُ فَسريواْ في األَرضِ فَانظُرواْ كَيف كَـان عاقبـةُ الْمكَـذِّبِني ومنهم من حقَّت علَيه الضَّاللَ

 بل ومن العبودية لكـل مـا سـوى اهللا ، لإلنسان تحرر من عبودية اإلنسان يقوم على أساس ال و
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 هدواْ أَنِّـي بـرِيء واشـ قَالَ إِنِّي أُشهِد اللّه عليه السالم ﴿ ، ذكر القرآن الكرمي عن هود سبحانه وتعاىل
رِكُونا تُشم٥٤ { م { يونيدفَك هونن دونِ مرالَ تُنظ ا ثُميعمج } ـي } ٥٥بر لَـى اللّـهع كَّلْتإِنِّي تَو 

 ، وعـن ٥٦ - ٥٤ هـود ﴾ من دآبة إِالَّ هو آخذٌ بِناصيتها إِن ربي علَى صـراط مـستَقيمٍ وربكُم ما

 ء ا ء إِنَّـا بـر كَانَت لَكُم أُسوة حسنةٌ في إِبـراهيم والَّـذين معـه إِذْ قَـالُوا لقَـومهِم قَد إبراهيم عليه السالم ﴿
 الْبغْـضَاء أَبـدا حتَّـى تُؤمنـوا وبيـنكُم الْعـداوة و منكُم ومما تَعبدون من دونِ اللَّه كَفَرنَـا بِكُـم وبـدا بيننـا

هدحو م اليت تتضمن احلب التـا ، تزام بالعبودية هللا وحده ل اال ويقوم على أساس . ٤ املمتحنة ﴾ بِاللَّه 

 ين آمنـواْ والَّـذ الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللّه أَنداداً يحبونَهم كَحب اللّـه ومن ﴿ ، سبحانه والذل التام له
ا لِّلّهبح دي ﴿ . ١٦٥ ﴾ البقرة ... أَشبي راندي هقُلْ إِنَّن يماهـرلَّـةَ إِبا مميا قينيمٍ دتَقسم اطرإِلَى ص 

نم ا كَانميفًا ونح نيرِكش١٦١ { الْم { لّـهي لـاتممو ـاييحمي وكنُـسي وتـالص قُلْ إِن ر نيـالَمالْع ب 
} ١٦٢ { نيملسلُ الْمأَنَاْ أَوو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكالَ ش } ١٦٣ { بر ـوهـا وبي رغأَب اللّه رقُلْ أَغَي 

 فَينبـئُكُم ربكُـم مـرجِعكُم نَفْسٍ إِالَّ علَيها والَ تَـزِر وازِرة وِزْر أُخـرى ثُـم إِلَـى كُلِّ شيء والَ تَكْسب كُلُّ
فُـونتَخْتَل يـهف ا كُنـتُماستخالف املوىل سبحانه وتعاىل ، ويقوم على أساس ١٦٤ - ١٦١ األنعام ﴾ بِم 

 ، ٣٠ ﴾ البقـرة ... وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خليفَـةً ﴿ آلدم وذريته يف األرض

 بِالْحق ولَا تَتَّبِعِ الْهـوى فَيـضلَّك عـن سـبِيلِ وود إِنَّا جعلْناكَ خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ يا دا ﴿
ا وأن اإلنسان خملوق لعبادة ربه ﴿ . ٢٦ ص ﴾ ... اللَّهمونِ وـدبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتوأن . ﴾ خ 

 كُـلُّ نَفْـسٍ ذَآئقَـةُ الْمـوت ﴿ يف هذه احلياة هي نيل رضا ربه، والفوز بسعادة اآلخـرة غاية اإلنسان
زِحن زُحفَم ةاميالْق موي كُمورأُج نفَّوا تُوإِنَّمو تَـاعا إِالَّ منْيالد اةيما الْحفَازَ و ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ ونِ النع
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 وأن املوىل سبحانه وتعاىل يراقب حركاته وسكناته وخلجات ضمريه ، ١٨٥ ﴾ آل عمران رِ الْغُـرو

 } ١٦ { مـن حبـلِ الْورِيـد ولَقَد خلَقْنا الْإِنسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن أَقْرب إِلَيـه ﴿ ونواياه
نِ الْيانِ عتَلَقِّيتَلَقَّى الْمإِذْ ي يدالِ قَعمنِ الشعو ني١٧ { م { يـدتع يـبقر ـهيلٍ إِلَّـا لَدـن قَـوـظُ ملْفا يم ﴾ 

 ولـن ، األمن والقضاء البشريني فلن يغيب عن علـم اهللا علم ، ولذا فإن غاب عن ١٨ - ١٦ ق
 إن أفلت من عقوبة القضاء واحلكومة البشريني، فلن يفلت مـن عقـاب اهللا يفلت من قدرته، و

 ورسـولُه والْمؤمنـون وسـتُردون إِلَـى وقُلِ اعملُـواْ فَـسيرى اللّـه عملَكُـم ﴿ ازاته له يف الدنيا واآلخرة وجم
ةادهالشبِ ومِ الْغَيالع لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمبن١٠٥ التوبة ﴾ فَي . 

شهادة  شـهداء علَـى كَـذَلك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا لِّتَكُونُـواْ و ﴿ وأن األمة املسلمة هي أمة البالغ واـل
ه وجتاهد إلعالء كلم ، ا اليت تبلغ رسالة ر . ١٤٣ ﴾ البقرة الناسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شـهِيدا  ، ـت

 تْنـةٌ ويكُـون الـدين كُلُّـه الَ تَكُـون ف وقَاتلُوهم حتَّـى ﴿ ويكون الدين كله هللا ، حىت ال تكون فتنة وتقاتل
 را بإقامة العدل لشريعة املرتلة، وتعبد ، وتقيم دولتها على أساس التحاكم ل ٣٩ ﴾ األنفال ... للّـه

 الَّـذين إِن مكَّنـاهم فـي الْـأَرضِ أَقَـاموا الـصلَاة ﴿ وبسط الشورى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
كَاةا الزآتَونكَرِ ونِ الْما عونَهو وفرعوا بِالْمرأَمورِ وةُ الْـأُمباقع لَّهلوأنه وإن كان العمل ٤١ احلج ﴾ و ، 

 ولَـو أَن أَهـلَ الْقُـرى آمنـواْ واتَّقَـواْ لَفَتَحنـا علَـيهِم بركَـات ﴿ بالشريعة قد جعله اهللا سبباً للربكة يف الدنيا
 املسلمة تقيمها البتغاء أن األمة املسلمة حني تقيم دولتها ، إال ٩٦ ﴾ األعراف ء واألَرضِ مـن الـسما

 وعـد اللَّـه الَّـذين آمنـوا مـنكُم وعملُـوا الـصالحات ﴿ إلـا متعبـدة بـذلك ، رضا موالها أساساً
 قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتَـضَى لَهـم ولَيبـدلَنهم لَيستَخْلفَنهم في الْأَرضِ كَما استَخْلَف الَّذين من
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ـقُونالْفَاس مه كلَئفَأُو كذَل دعب ن كَفَرمئًا ويبِي ش رِكُونشي لَا يونَندبعا ينأَم هِمفوخ دعن بالنـور ﴾ م 

ــم إِالَّ ، ﴿ ٥٥ ــه إِنِ الْحكْ ــر للّ ـــكن أَكْثَ ــيم ولَ ــدين الْقَ ــك ال ذَل ــاه واْ إِالَّ إِيــد بأَالَّ تَع ــر أَم ــون لَمعــاسِ الَ ي الن ﴾ 
 . ٤٠ يوسف

 وبالتايل فإن النظام السياسي اإلسالمي ممثالً يف دولة اخلالفة يقدم منوذجاً للبشرية يعلو فـوق
 وإِن هـذه ﴿ فية، ويساوي بني املؤمنني مجيعاً يف إخوة واحـدة االنتماءات الوطنية واحلدود اجلغرا

كُـمبأَنَـا رو ةداحةً وأُم تُكُموالتقوى ، ويفرق بني الناس على أساس اإلميان ٥٢ املؤمنون ﴾ فَـاتَّقُونِ أُم 

 وال الـوالء النتماء الوطين ، وليس ا ١٣ ﴾ احلجرات إِن أَكْرمكُم عنـد اللَّـه أَتْقَـاكُم ﴿ والعمل الصاحل

 وأَنِ احكُـم بيـنهم بِمـآ أَنـزلَ ﴿ ، ويتحاكم إىل الشريعة املرتلة وليس إىل أغلبية املصوتني للدولة الصنم
ماءهوأَه الَ تَتَّبِعو ٤٩ ﴾ املائدة اللّه . 

 بـابرة كذلك فإن التصور السياسي الغريب نشأ من موروث تارخيي شهد صراعاً بني امللوك اجل
 املتسلطني وأتباعهم من األمراء واإلقطاعيني وبني الشعوب املظلومة املسحوقة، وشهد صراعاً آخر

 هلا، وممارسات يشمئز منها ثبوت نصوص ال بني الكنيسة بكل ما متثله من قيم ال يقبلها العقل، و
سموات الضمري البشري، وبني األمم الغربية اليت يطمح علماؤها وروادها إىل اكتشاف آ  فاق اـل

 يف نـصوصها واألرض وأسرارها وعلومها، اليت تتعارض مع روايات الكنيسة عن اخللق والكون
 . لك سنداً تارخيياً ت اليت ال مت ، املقدسة

 إرثاً تارخيياً - رغم نفوره من الكنيسة والدين – وفوق كل ذلك حيمل الفكر الغريب احلديث
 فهو وذلك من تناقضات الفكر الغريب املعاصر، من الصراع مع اإلسالم وأمته ودولته أو دوله،

 . حين بعاطفته لتارخيه الصلييب لكنه ينفر بعقله من الدين والكنيسة، و
 ولذا فإن الفكر الغريب احلديث، حيمل إرثاً من النفور من استبداد الكنيسة، وبالتايل نفوراً من

ولذا فهو يهرب مـن ماضـيه يف . الدين وكل ما ميت له بصلة، وإرثاً من العداء لإلسالم وأمته
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 - ذات الروح الـصليبية - العصور الوسطى املظلمة، ويعادي أمة اإلسالم يف محالته االستعمارية
 . الحتالل واستغالل وب ديار تلك األمة

 ويف املقابل جند أن األمة اإلسالمية ترث تارخياً مشرقاً من الدعوة للتوحيد، واجلهاد لتحطـيم
 ويسكن هلا الفـؤاد، ، ربة املتجربة، ونشر اإلسالم وشريعته، اليت يقبلها العقل اإلمرباطوريات املتك

 ها حتن حنينـاً حاضر ولذا فإن األمة املسلمة يف . واليت شجعت العلم والعلماء وأعلت من قدرهم
 يف الوقت الذي يفر الغـرب جبمهـوره . وتسعى إلحيائه واسترجاعه ، جارفاً لذلك املاضي ايد

 . الذي يصفونه بعصور الظالم ، رخيهم ومفكريه من تا
 بية وموروث تارخيي بكل ما يثقلهم من قيم غر - وبالتايل فإن حاملي التصور السياسي الغريب

 ال يصلحون البتة ألن يضعوا نظاماً قانونياً أو دسـتورياً - غريب أفرز نظم الغرب وقواعد اجتماعه
ساداً، وال ينـتج إال ألمة مسلمة، ولن ينتجوا إال مسخاً مركباً، وخلطاً مم  زوجاً، ال يثمـر إال ـف

 األرض ( احنرافاً، وهذا ما حدث يف باكستان بعد ستني عاماً من إنشائها، فتحولـت باكـستان
 يف حرم الصليبية - يف جنوب آسيا والشرق األوسط - إىل قاعدة العمليات لألمريكان ) الطاهرة

 . على اإلسالم
 مل يكتبوه ليقيموا به دولة وحكومـة ونظامـاً كستاين كتبوا الدستور البا ن وتبني يل أن الذي

 كتبوه لينشؤوا به دولة تقلد النمط الغريب، وتندمج يف النظـام الـدويل املعـادي إسالمياً، وإمنا
 ليفرض إرادا علـى شـعوب ، لإلسالم، والذي أنشأته القوى املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية

 يعيد هلـا تعمد أال م الذي سلب من األمة املسلمة فلسطني، و وحيمي مصاحلها، ذلك النظا ، العامل
 . كشمري

 كتب بطريقة هي ه قد أن - فيما اكتشفت عند قراءيت للدستور الباكستاين - واكتشفت أيضاً
 . وخاصة فيما يتعلق بالوعود بتطبيق الشريعة ، أقرب للخداع واملرواغة

 الذين حيترمون هذا الدستور ؟ ة كيف انطلت هذه اخلدع على كبار العلماء والدعا ؛ وتعجبت
 الذين ال زالوا حىت اليوم ، ويعترفون به، ولكن تعجيب األكرب كان وال يزال من أولئك األفاضل

ي وقون هذه األوهام بعد ستني سنة من الوعود الكاذبة بتطبيق الشريعة س . 

 املقدمة / الصبح والقنديل

 ٧ / م

 ملسلمة يف اهلند بعد أن تبني للجميع أن الباكستان ليست هي الباكستان اليت متنتها اجلماهري ا
 مالذاً هلا ومأمناً، ولكنها قاعدة العدوان على اإلسالم واملسلمني يف شبه القارة وجنوب آسيا

 حلكم والنظام والدولة وبعد أن تبني لكل ذي عينني أن ا . والشرق األوسط حتت صليب أمريكا
 ملسلمني، طبقات فاسدة مفسدة، كان آخرهم مشرف املرتشي قاتل ا الباكستانيني توارثتهم

 الذي أيدته . رجل أمريكا ومرشح الطغمة العسكرية سارق أمواهلم؛ %) ١٠ السيد ( وزرداري
 حركات إسالمية، كما سهلت من قبل ملشرف مترير تعديالته - لألسف الشديد - عند انتخابه

 . نصب الرئاسة مل ه الدستورية وتبوء
 تفاصيل، ومسائل التالعب ولذا رأيت من األمانة أن أكتب أهم ما توصلت إليه، تاركاً ال

 بالصيغ واأللفاظ، اليت حتتاج لشرح وتفصيل اختصاراً حلجم الرسالة وتركيزاً على مقصدها
 . األساسي

 ستوحيت هذا االسم من أبيات ، وقد ا ) الصبح والقنديل ( وقد اخترت هلذه الرسالة اسم
 : ها ، يقول في يف مدح حضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم - رمحه اهللا - لبوصريي ل

ـَ وكت مد ـ ن مح ـ بر إنَّ دي ـ اللَّه أَك ـْ ابه أَق  ـْ وى وأَق   ق ميال ـ و 
ى ـ طَلَعرلول ةايداهل مشس أىب لَ ت بهالكمالِ أُفُوال ـ و فها وص 
 عت فروعاً للْورى وأُصوال ـ جم ته الّيت ـ ج يف شريع ـ ق أَبلَ ـ واحلَ

 القنديال فأَطْفئُوا هار ـ الن ع ـ طَلَ عنده السوالف ب الكت تذْكُروا ال
 ن مشس اهلداية احملمدية قد أشرقت على البشرية أ ؛ لكي حيمل االسم رسالة ألبناء ثقافة اإلجنليز

 الذين ، اليت ال يستضئ ا إال أساتذتكم يف الغرب ، فأطفئوا قناديلكم الواهنة ، منذ أربعة عشر قرناً
 . عاصرة امل يف ظالم اجلاهلية يعيشون

 ، نكم تسريون يف رابعة النهار يف اجلماعات اإلسالمية والدعاة؛ أ وحيمل رسالة أخرى للعاملني
 ؟ أهل العشى من املتلمسني بقناديل الغرب الواهنة وتستضيئون بشمس الشريعة، فما حاجتكم إىل

 يا قوم أنتم يف ؟ وال تقودوهم ا هلم أليس من العبث وخمالفة العقل وتضييع اجلهد والعمر أن تنقادو
النهار، فما حاجتكم حلامل قنديل؟ رابعة



 املقدمة / الصبح والقنديل

 ٨ / م

 بـشكري - لإلخوة الذين عرضت عليهم مسودة هذه الرسـالة - كما ال يفوتين أن أتوجه
 وامتناين، وأتوجه بدعائي للموىل سبحانه أن جيزيهم خري اجلزاء، فقد أفادوين إفادات قيمة بآرائهم

 نهم بالذكر فضيلة الشيخ عطية اهللا والشيخ أيب حيىي اللييب حفظهمـا اهللا، أخص م و . وتوجيهام
 نت أمتىن أن أذكرهم باالسم، لوال خويف من أن يسبب هلم ذلك حرجاً أو عنتاً، فأسأل وأخرين ك

 . اهللا أن يعوضهم عن ذلك خري العوض
 ليـصلح مـن جهد املقل، فليتقبله القارئ على ما فيه من نقص وضعف، و هو ختاماً فهذا و

 ، وما وإحسانه وما كان فيه من خري فهو من توفيق اهللا خطأه، ويعفو عن زلله، ويصوب احنرافه،
 مـا اسـتَطَعت ومـا تَـوفيقي إِن أُرِيـد إِالَّ اإلِصـالح ﴿ كان فيه من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان،

يبأُن هإِلَيو كَّلْتتَو هلَيع ٨٨ هود ﴾ إِالَّ بِاللّه . 
 ا أو يترمجه ا يطبعه و أ ا خرياً ونفعاً وفائدة أن ينشره ذه الرسالة ه وقد أجزت كل أحد يرى يف

 . ا ويقتبس ما مل خيل مبقصده ا وينقل منه أ ا ه أو خيتصر ا أو يستفيد منه
 . ى سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا عل

 أمين الظواهري
 . م ٢٠٠٨ نوفمرب - هـ ١٤٢٩ ذو القعدة

 ملن احلكم؟ : الباب األول / الصبح والقنديل

 ١ / ١ ب

 ملن احلكم؟
*** 

 ال شك أن التسليم حبق التشريع للموىل سبحانه وتعاىل من أصول عقيدة اإلسالم، وقد - ١
 : يقول احلق سبحانه وتعاىل . تضافرت على ذلك آيات الكتاب العزيز

﴿ لّهإِالَّ ل كْمواْ إِالَّ إِ إِنِ الْحدبأَالَّ تَع رأَم أَكْثَر نلَـكو مالْقَي ينالد كذَل اهي ونلَمعاسِ الَ ييوسف الن ﴾ 
٤٠ . 

 : ويقول سبحانه
﴿ تَابالْك كا إِلَيلْنأَنزـا ونميهمتَـابِ والْك ـنم ـهيدي نـيا بقًا لِّمدصم قبِالْح ـهلَيـا عم بِمهـنيكُم بفَـاح 
 ولَـو شـاء اللّـه عمـا جـاءكَ مـن الْحـق لكُـلٍّ جعلْنـا مـنكُم شـرعةً ومنهاجـا للّه والَ تَتَّبِـع أَهـواءهم أَنزلَ ا

 فَينبـئُكُم يعـا آتَـاكُم فَاسـتَبِقُوا اخلَيـرات إِلَـى ا مـرجِعكُم جم لَجعلَكُم أُمةً واحدة ولَـكن لِّيبلُوكُم في مآ
فُونتَخْتَل يهف ا كُنتُمآ } ٤٨ { بِمم بِمهنيكُم بأَنِ احـوكَ ونفْتأَن ي مهـذَراحو ماءهوأَه الَ تَتَّبِعو لَ اللّهأَنز 

 بِبعضِ ذُنُوبِهِم وإِن كَثريا من النـاسِ ن يصيبهم فَإِن تَولَّواْ فَاعلَم أَنَّما يرِيد اللّه أَ بعضِ ما أَنزلَ اللّه إِلَيك عن
قُونأَ } ٤٩ { لَفَاس كْمفَح غُونبي ةيلاهالْج ـوننوقمٍ يـا لِّقَـوكْمح اللّه نم نسأَح نم٤٨ املائـدة ﴾ و - 

٥٠ . 
ون أحكـام فإذا زعم قوم أو مجاعة أو شعب أو دولة أو حكومة أو نظام أم مس  لمون يتبـع

 . اإلسالم، فال بد أن يكونوا مسلِّمني حبق التشريع واحلكم هللا سبحانه
 وإذا زعم أي من تلكم الفئات أم فئة مسلمة، ولكنهم ال يسلمون حبق التشريع واحلكـم هللا
 سبحانه وتعاىل، وال حيكّمون شريعته يف قضاياهم، فقد حكم عليهم القرآن حكماً بيناً، أـم ال

: يقول احلق سبحانه وتعاىل . صيب هلم من اإلميان ن



 ملن احلكم؟ : الباب األول / الصبح والقنديل

 ٢ / ١ ب

 حرجا مما في أَنفُِسهِم فيما شجر بينهم ثُم الَ يجِدواْ حتى يحكِّموك فَالَ وربك الَ يؤمنونَ ﴿
 . ٦٥ ﴾ النساء قَضيت ويسلِّمواْ تسليما

 السؤال التايل؛ ملن حق التشريع واحلكم يف باكستان؟ أهو وبناء على هذا ميكننا أن نطرح - ٢
 هللا سبحانه وتعاىل وحده؟ أم ألغلبية النواب يف الربملان أو ما يزعمونه جملس الشورى؟

ة - أ  ال شك أن اإلجابة القاطعة على ذلك السؤال اخلطري تكمن يف الوثائق األساسية لدوـل
ة باكستان، فإذا نظرنا يف الدستور، وهو أبو ا  لقوانني كما يقولون، فسنجده قد حـسم اإلجاـب

 . وأكدها بدون شك؛ أن حق تعديل الدستور أو إصدار القوانني إمنا هو ألغلبية النواب لـيس إال
 مسوا دولتهم مجهورية باكستان اإلسـالمية، - وفق احلق الذي أعطاه إياهم الدستور – فإن شاءوا

 هورية باكستان األمريكية أو املسيحية، ال حرج وإن شاءوا صوت أغلبية الثلثني على تسميتها مج
ة  عليهم فيما خيتارون، وإن شاءوا أنشأوا احملكمة االحتادية للشريعة، أو أنشأوا احملكمـة االحتادـي
 ملخالفة الشريعة، ال حرج، وإن شاءوا غريوا الدستور متاماً، وحذفوا بعض املواد، اليت يتمسك ا

 . لة، فهو حقهم املكفول الذي مينحهم له الدستور كامالً من يزعم إسالمية الدستور والدو
ادة ١ الربملان يف تعديل الدستور - على حق جملس الشورى ٢٣٨ فتنص املادة  ٢٣٩ ، أمـا اـمل

 بل ونص البندان اخلامس والسادس منها على أمرين يف غاية األمهية؛ . فتشترط لذلك أغلبية الثلثني
 لقطع أي شك ، والثاين أنه االعتراض عليه أمام أية حمكمة ال ميكن األول أن أي تعديل للدستور،

 . ٢ على تعديل أي حكم من أحكام الدستور ) الربملان ( فإنه ليس هناك حد لسلطة جملس الشورى
 : وقد ترد هنا شبهتان - ب

 : النص األصلي للمادة هو 1
"Subject  to  this  Part,  the  Constitution  may  be  amended  by  Act  of  [MajliseShoora 
(Parliament)]".  [CONSTITUTION  OF  PAKISTAN,  PART  XI  Amendment  of  Constitution, 
Article 238]. 

 : النص األصلي هو 2
"(5) No amendment of the Constitution shall be called in question in any court on any ground 
whatsoever. 
(6) For  the removal of doubt,  it  is hereby declared that there is no limitation whatever on the 
power of the MajliseShoora (Parliament) to amend any of the provisions of the Constitution" 
[CONSTITUTION OF PAKISTAN, PART XI Amendment of Constitution, Article 239]. 

 ملن احلكم؟ : الباب األول / الصبح والقنديل

 ٣ / ١ ب

 وما احلرج يف أن يتشاور نواب الشعب املسلم؟ فيجتهـدوا : فقد يعترض معترض فيقول ) ١ (
 . ر مبا حيقق املصلحة هلم كشعب مسلم يف صياغة مواد الدستو

 : فاجلواب
 بأن نص املادتني املذكورتني قد خال من أي قيد ورد يف االعتراض، ومل يتحـدث عـن ) أ (

 الشعب املسلم وال عن مصلحته، ومل يشترط للتغيري أي قيد سوى أغلبية الثلثني، مث أكـد علـى
 . دستور أحقية أغلبية الثلثني يف تغيري ما يشاءون من مواد ال

 وهذا يتناقض مع الشرع . إذن فليست هناك مرجعية عليا ثابتة يف الدستور إال مرجعية األغلبية
 اإلسالمي، الذي جيعل الشريعة اإلسالمية هي املرجعية العليا بال منازع، اليت جيب أن يتفق معهـا

شرعية أو ال خيالفها أي قانون أو أمر أو مرسوم، وال متلك أية جهة أن تزاحم هذه امل ة اـل  رجعـي
 . العليا، حىت وإن حازت على أغلبية نواب الربملان أو حىت إمجاعهم

 األمر الثاين أنه ال حرج يف تشاور نواب الشعب املسلم يف تعديل نصوص قوانينـهم أو ) ٢ (
 دستورهم لتحقيق مصلحتهم طاملا كانوا ملتزمني بدين اهللا وشريعته، وهو األمر الذي مل يـذكره

 . ستاين، بل أكد على خالفه وهو حق أغلبية الثلثني دون أي شرط أو قيد الدستور الباك
شريعة حـق : وقد يعترض معترض آخر فيقول ) ب (  إن الدستور خول احملكمة االحتادية لـل

 رفض أي قانون يتعارض مع القرآن والسنة، وسوف أجيب على هذا التساؤل عند احلديث عـن
 القول هنا إن احملكمة املذكورة ال حيق هلا النظر يف مواد تلك احملكمة إن شاء اهللا، ولكين أكتفي ب

. الدستور ألنه خارج صالحيتها، كما نص الدستور على ذلك صراحة



 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : لباب الثاين ا / الصبح والقنديل

 ٢ ب

 تناقض الدستور الباكستاني مع الشريعة اإلسالمية
*** 

 : وأقسم الكالم يف هذا الباب إىل
 ليت قد تكـون ا - يف بيان أن تشريع خمالفة الشريعة حيول املخالفة : الفصل األول

 . إىل كفر - جمرد فسق
. أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للشريعة اإلسالمية : الفصل الثاين



 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ١ / ١ ف ٢ ب

 اليت قد تكون جمرد ‐ يف بيان أن تشريع خمالفة الشريعة حيول املخالفة
إىل كفر ‐ فسق

*** 
 رام امع علـى الل احل من املستقر يف أحكام الشريعة بني مجيع علماء اإلسالم، أن استح - ١

 : فلو قال رجل مـثالً . كفر حرمته، أو حترمي احلالل امع على حله، أو تبديل الشرع امع عليه
 إن اخلمر أو الزىن أو السرقة أو احلكم بغري ما أنزل اهللا بني الناس حالل فقد كفر، حىت وإن كان

 إن : وكذلك لـو قـال رجـل ال يشرب اخلمر وال يزين وال يسرق وال حيكم بغري ما أنزل اهللا،
 . حىت وإن كان يصلي أو يزكـي . الصالة أو الزكاة حرام أو ليست من فرائض اإلسالم فقد كفر

 إن حق التشريع ليس هللا وحده، بل هو موعة من البشر يف الربملان أو غـريه : وكذلك من قال
 وكذلك مـن شـرع . حىت وإن مل يشرع ما خيالف الشريعة . بأغلبية الثلثني أو غريها فقد كفر

 قوانني خيالف ا أحكام الشريعة، أو يترفع ا عن التحاكم للشريعة، أو مينح لنفسه حق مراجعـة
 . أو إلغاء أحكام الشريعة

 : بإجياز لبعض أدلته - بعون اهللا - ولتوضيح هذا األصل العظيم أشري - ٢
 : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا - أ
 أن من سوغ اتباع غري دين - املسلمني وباتفاق مجيع املسلمني باالضطرار من دين - ومعلوم "

 ، وهو ككفر من آمن فهو كافر - صلى اهللا عليه وسلم - اتباع شريعة غري شريعة حممد اإلسالم أو
 بِاللّـه ورسـله ويرِيـدون أَن ن الَّذين يكْفُرون إِِ ﴿ : ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعاىل

ي هــل سرو ــه ــين اللّ ــواْ ب ــدون فَرقُ ــبعضٍ ويرِي ــر بِ ــبعضٍ ونَكْفُ ــؤمن بِ ــون نُ ــبِيال ويقُولُ س ــك ذَل نــي ــذُواْ ب تَّخأَن ي 
} ١٥٠ { ونرالْكَاف مه كلَـئا أُوهِينا مذَابع رِينلْكَافنَا لتَدأَعا وق١ " ﴾ ح . 

. ٥٢٤ : ص ٢٨ : جمموع الفتاوى ج 1



 يف بيان أن ترشيع خمالفة الرشيعة حيول املخالفة التي قد تكون جمرد فسق إىل كفر : الفصل األول

 ٢ / ١ ف ٢ ب

 الْجاهليـة يبغُـون ومـن أَفَحكْـم ﴿ : يف تفسري قوله تعاىل - رمحه اهللا - قال احلافظ ابن كثري - ب
وننوقمٍ يا لِّقَوكْمح اللّه نم نس٥٠ - ﴾ املائدة أَح : 

 ، شر كل عن الناهي خري، كل على املشتمل املُحكَم اهللا حكم عن خرج من على تعاىل ينكر "
 شريعة من مستند بال الرجال وضعها اليت واالصطالحات، هواء واأل اآلراء من سواه ما إىل وعدل

 بـآرائهم يـضعوا ممـا واجلهـاالت، الضالالت من به حيكمون اجلاهلية أهل كان كما اهللا،
 الـذي جنكزخـان، ملكهم عن املأخوذة امللكية السياسات من التتار به حيكم وكما وأهوائهم،

 مـن شـىت، شرائع عن اقتبسها قد أحكام من وع جمم كتاب عن عبارة وهو ، اليساق هلم وضع
 وهـواه، نظـره جمـرد من أخذها األحكام من كثري وفيها اإلسالمية، وامللة والنصرانية اليهودية
 . وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا بكتاب احلكم على يقدموا متبعا، شرعا بنيه يف فصارت

 يف سـواه حيكم فال ، ورسوله اهللا حكم إىل يرجع حىت ، قتاله جيب كافر فهو منهم ذلك فعل ومن
 . ١ " كثري وال قليل

 : اآلنف الذكر معلقاً على كالم احلافظ ابن كثري أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل وقال العالمة
شريع مقتـبس عـن : أقول "  أَفَيجوز يف شرع اهللا تعاىل أن يحكم املسلمون يف بالدهـم بـت

 ل بتشريع تدخله األهواء واآلراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما تشريعات أوربا الوثنية امللحدة؟ ب
ط  فيمـا - يشاؤون، ال يبايل واضعه أَوافق شرعة اإلسالم أم خالفها؟ إن املسلمني مل يبلوا ذا ـق

 إالّ يف ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظالم، ومع هذا - نعلم من تارخيهم
 ا له، بل غلب اإلسالم التتار، مث مزجهم فأدخلهم يف شرعته، وزال أثر ما صـنعوا فإم مل خيضعو

 بثبات املسلمني على دينهم وشريعتهم، ومبا أن احلكم السيئ اجلائر كان مصدره الفريق احلاكم إذ
 ما ذاك، مل يندمج فيه أحد من أفراد األمم اإلسالمية احملكومة، ومل يتعلّموه ومل يعلّموه أبناءهم، ف

امن - أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من احلافظ ابن كثري  لـذاك - يف القرن الـث
 القانون الوضعي، الذي صنعه عدو اإلسالم جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال املـسلمني يف

 . ٦٨ : ص ٢ : ج ٥٠ اآلية - تفسري سورة املائدة - كثري ابن تفسري 1

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٣ / ١ ف ٢ ب

 أن ذلك كـان يف : هذا العصر، يف القرن الرابع عشر اهلجري؟ إالّ يف فرق واحد أشرنا إليه آنفاً
 طبقة خاصة من احلكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندجمت يف األمة اإلسالمية وزال أثر ما صنعت،
 مث كان املسلمون اآلن أسوأ حاالً، وأشد ظلماً وظالماً منهم، ألن أكثر األمم اإلسالمية اآلن تكاد

 ي اصطنعه رجلٌ الذ " الياسق " تندمج يف هذه القوانني املخالفة للشريعة، واليت هي أشبه شيء بذاك
 كافر ظاهر الكفر، هذه القوانني اليت يصطنعها ناس ينتسبون لإلسالم، مث يتعلّمها أبناء املـسلمني

 ويحقِّرون ، " الياسق العصري " ويفخرون بذلك آباًء وأبناء، مث جيعلون مرد أمرهم إىل معتنقي هذا
 و " رجعيـاً " وشـريعتهم من خيالفهم يف ذلك، ويسمون من يدعوهم إىل االستمساك بدينـهم

 إىل مثل ذلك من األلفاظ البذيئة، بل إم أدخلوا أيديهم فيما بقي يف احلكم من التشريع " جامداً "
 اجلديد باهلوينا واللني تارة، وباملكر واخلديعة تارة، ومبـا " ياسقهم " اإلسالمي، يريدون حتويله إىل

ة ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرحون وال يستحيون  بأم يعملون على فصل الدوـل
شريع - مع هذا - أفيجوز إذن ! من الدين  ألحد من املسلمني أن يعتنق هذا الدين اجلديد، أعين الـت

 وأن يعمل به ويعرِض " الياسق العصري " اجلديد؟ أَويجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء يف ظل هذا
 ه ويؤمن به مجلة وتفصيال ويؤمن بأن هـذا عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجالً مسلماً يعرف دين

 كتاباً محكماً ال يأتيه الباطل من بني يديه، وال من خلفـه، r القرآن أنزله اهللا تعاىل على رسوله
 الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب يف كل حال، ما أظنه يستطيع r وبأن طاعته وطاعة الرسول

 ية القضاء يف هذه احلال باطلة بطالناً أصلياً، ال يلحقـه إالّ أن جيزم غري متردد وال متأول، بأن وال
 هـي كُفـر ، إن األمر يف هذه القوانني الوضعية واضح وضوح الشمس التصحيح وال اإلجازة،

 يف العمل - كائناً من كان - وال عذر ألحد ممن ينتسب لإلسالم ، ال خفاء فيه وال مداورة ، بواح
 . ١ " ، وكل امرئٍ حسيب نفسه ذر امرؤ لنفسه فليح ، أو اخلضوع هلا أو إقرارها ، ا

. ١٧٢ - ١٧١ : ص ٤ : عمدة التفسري ج ١



 يف بيان أن ترشيع خمالفة الرشيعة حيول املخالفة التي قد تكون جمرد فسق إىل كفر : الفصل األول

 ٤ / ١ ف ٢ ب

 أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهـم ﴿ : أيضاً يف تفسري قوله تعاىل - رمحه اهللا - وقال احلافظ ابن كثري - ج
شورى . ﴾ لَهم عذَاب أَلـيم وإِن الظَّالمني ما لَم يأْذَن بِه اللَّه ولَولَا كَلمةُ الْفَصلِ لَقُضي بينهم من الدينِ  اـل

٢١ . 
 مـن شياطينهم هلم شرع ما يتبعون بل القومي، الدين من لك اهللا شرع ما يتبعون ال هم : أي "
ة وحتليـل واحلام، والوصيلة والسائبة البحرية من عليهم، حرموا ما حترمي من واإلنس، اجلن  امليـت
يت الباطلة، واجلهالة الضالالت من ذلك حنو إىل والقمار، والدم  يف اخترعوهـا قـد كـانوا اـل

 . ١ " الفاسدة واألقوال الباطلة، والعبادات والتحرمي، التحليل من جاهليتهم،
 : قـال - رضي اهللا عنه - وحسنه عن عدي بن حامت - وغريه - أخرج الترمذي رمحه اهللا - د

 ك هـذا اطرح عن . يا عدي : " أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويف عنقي صليب من ذهب، فقال
 أمـا : " قال . ﴾ ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللّه اتَّخَذُواْ أَحبارهم ومسعته يقرأ يف سورة براءة ﴿ ". الوثن

 إم مل يكونوا يعبدوم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا علـيهم شـيئاً
 .۲ " حرموه

 أن املوىل - رضي اهللا عنه - لعدي بن حامت - عليه وسلم صلى اهللا - ففي هذا احلديث بني النيب
 سبحانه تعاىل قد عد النصارى مشركني، ال ألم يتعبدون بالشعائر ألحبارهم من دون اهللا،

 . ولكن ألم يتبعوم يف حتليل احلرام وحترمي احلالل البني يف كتاب اهللا
 حصرة يف تقدمي الشعائر التعبدية يظن أن العبادة من - رضي اهللا عنه - لقد كان عدي بن حامت

 كالصالة والصيام حنوها، وملا كان النصارى ال يصلّون ألحبارهم ورهبام وال يصومون، ظن
 أزال عنه هذا اللبس، وبني له - صلى اهللا عليه وسلم - أم مل يتخذوهم أرباباً، لكن رسول اهللا

 لشرع، قد اختذوهم أرباباً من دون أم بطاعتهم إياهم يف التحليل والتحرمي على وجه خمالف ل
 : وقد روي هذا التفسري عن حذيفة بن اليمان وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم . اهللا

 . ١١٢ : ص ٤ : ج ٢١ آية - سورة الشورى تفسري - كثري ابن تفسري 1
 ، مصنف ابن أيب ١١٦ : ص ١٠ : ، سنن البيهقي الكربى ج ٢٤٥ : ص ٥ : سنن سعيد بن منصور ج : راجع أيضاً . ٢٧ : ص ٥ : سنن الترمذي ج 2

 . ٣٥٥ : ص ٢ : ، فتح القدير ج ٤٥ : ص ٧ : ، شعب اإلميان ج ٩٢ : ص ١٧ : ، املعجم الكبري للطرباين ج ١٥٦ : ص ٧ : شيبة ج

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٥ / ١ ف ٢ ب

 : قال الطربي رمحه اهللا
 أما إم مل يكونـوا : قيل حلذيفة أرأيت قول اهللا اختذوا أحبارهم؟ قال : عن أيب البختري قال "

 ا إذا أحلوا هلم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً يصومون هلم وال يصلون هلم، ولكنهم كانو
 . ربوبيتهم أحله اهللا هلم حرموه، فتلك كانت

.......................... 
اس ورهبـانَهم أَربابـا مـن دونِ اللّـه اتَّخَذُواْ أَحبارهم عن السدي ﴿  مل : ﴾ قال عبد اهللا بـن عـب

 .۱ " فسماهم اهللا بذلك أرباباً أمروهم مبعصية اهللا فأطاعوهم، يأمروهم أن يسجدوا هلم، ولكن
 وقد أمجع على هذا الفهم السلف الصاحل وأئمة اإلسالم، وأنا أنقل هنا بعضاً من أقواهلم

 . رمحهم اهللا
 : قال أبو بكر اجلصاص احلنفي رمحه اهللا

 يف قبـول رم وخـالقهم أنزلوهم مرتلة وإمنا وصفهم اهللا تعاىل بأم اختذوهم أرباباً، ألم "
 حترميهم وحتليلهم، ملا مل حيرمه اهللا، ومل حيلله، وال يستحق أحد أن يطاع مبثله إال اهللا تعاىل، الذي

ه دون واملكلفون كلهم متساوون يف لزوم عبادة اهللا واتباع أمره . هو خالقهم  وتوجيه العبادة إلـي
 .۲ " غريه

 : قال الطربي رمحه اهللا
" ﴿ ا ماببأَر ونِ اللّهون مـا سادة هلم من دون اهللا ﴾ يعين ن د  ، يطيعوم يف معاصي اهللا، فيحـل

 . أحلوه هلم مما قد حرمه اهللا عليهم، وحيرمون ما حيرمونه عليهم، مما قد أحله اهللا هلم
.................. 

 به وما أمر هؤالء اليهود والنصارى ﴾ فإنه يعين وما أُمـرواْ إِالَّ ليعبـدواْ إِلَــها واحـدا ﴿ : وأما قوله
 الذين اختذوا األحبار والرهبان واملسيح أرباباً إال أن يعبدوا معبوداً واحداً، وأن يطيعـوا إال ربـاً

 . ١١٥ ، ١١٤ : ص ١٠ : الطربي ج تفسري 1
 . ٣٥٠ : ص ٢ : ، تفسري ابن كثري ج ٣٥٥ : ص ٢ : فتح القدير ج : راجع أيضاً

. ٢٩٧ : ص ٢ : أحكام القرآن للجصاص ج 2



 يف بيان أن ترشيع خمالفة الرشيعة حيول املخالفة التي قد تكون جمرد فسق إىل كفر : الفصل األول

 ٦ / ١ ف ٢ ب

 واحداً دون أرباب شىت، وهو اهللا الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل خلق، املستحق على مجيع
ة إال : ﴾ يقول تعاىل ذكره إِلَـه إِالَّ هـو الَّ ﴿ . خلقه الدينونة له بالوحدانية والربوبية  ال تنبغي األلوهـي

 ترتيهاً : ﴾ يقول سـبحانَه عمـا يـشرِكُون ﴿ . لواحد الذي أمر اخللق بعبادته ولزمت مجيع العباد طاعته
 .۱ " يشرك يف طاعته وتطهرياً هللا عما

 : قال القرطيب رمحه اهللا
 ﴾ أي ال نتبعه يف حتليل إال فيما حلله بعـضاً أَربابـا مـن دونِ اللّـه نا والَ يتَّخذَ بعضُ ﴿ : قوله تعاىل "

 ﴾ معنـاه أـم ورهبانَهم أَربابـا مـن دونِ اللّـه اتَّخَذُواْ أَحبارهم ﴿ : وهو نظري قوله تعاىل . اهللا تعاىل
 .۲ " ومل حيله اهللا أنزلوهم مرتلة رم يف قبول حترميهم وحتليلهم ملا مل حيرمه اهللا

 اتَّخَـذُواْ أَحبـارهم ورهبـانَهم أَربابـا مـن دونِ ﴿ : عن قوله تعـاىل - رمحه اهللا - ويقول ابن حزم
م، وحيلّون ما أحلوا كانـت : " ﴾ اللّـهم أحبارهم ورهبامون ما حرملّا كان اليهود والنصارى حير 

 ا، ومسى اهللا تعاىل هذا العمل اختاذ أربـاب مـن هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا 
 .۳ " هو الشرك من دون اهللا بال خالف دون اهللا وعبادة، وهذا

 فقـد : " بعد أن أورد حديث عدي بن حامت السابق - رمحه اهللا - وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 رمي احلالل، ال أم أن عبادم إياهم كانت يف حتليل احلرام وحت - صلى اهللا عليه وسلم - بين النيب

 شـرك صلوا هلم وصاموا هلم، ودعوهم من دون اهللا، فهذه عبادة الرجال، وقد ذكر اهللا أن ذلك
 .٤ " ﴾ الَّ إِلَـه إِالَّ هوالَّ إِلَـه إِالَّ هو سبحانَه عما يشرِكُون ﴿ : بقوله

 : وقال ابن كثري رمحه اهللا

 . ١١٥ ، ١١٤ : ص ١٠ : تفسري الطربي ج 1
 . ١٠٦ : ص ٤ : تفسري القرطيب ج 2
 . ٦٦ : ص ٣ : الفصل ج 3
 . ٦٧ : ص ٧ : جمموع الفتاوى ج 4

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٧ / ١ ف ٢ ب

 ﴾ أي حيث عدلتم عن أمر اهللا لكم وشرعه إىل م إِنَّكُـم لَمـشرِكُون وإِن أَطَعتُمـوه ﴿ : وقوله تعاىل "

 ورهبـانَهم أَربابـا مـن اتَّخَـذُواْ أَحبـارهم ﴿ : ، كقوله تعاىل هو الشرك قول غريه، فقدمتم ذلك، فهذا
ونِ اللّـهاهللا مـا يا رسـول : وقد روى الترمذي يف تفسريها عن عدي بن حامت أنه قال . ﴾ اآلية د 

ادم : " عبدوهم، فقال  بلى إم أحلوا هلم احلرام، وحرموا عليهم احلالل، فاتبعوهم، فـذلك عـب
 .۱ " إياهم

 : ﴾ ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللّه اتَّخَذُواْ أَحبارهم وقال أيضاً رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل ﴿

 ومـا ﴿ : كتاب اهللا وراء ظهورهم، وهلذا قال تعاىل استنصحوا الرجال، ونبذوا : وقال السدي "
 ﴾ أي الذي إذا حرم الشيء فهو احلرام، وما حلله فهو احلالل، ومـا أُمرواْ إِالَّ ليعبدواْ إِلَــها واحـدا

 ﴾ أي تعـاىل رِكُون الَّ إِلَــه إِالَّ هـوالَّ إِلَــه إِالَّ هـو سـبحانَه عمـا يـش شرعه اتبع، وما حكم به نفذ، ﴿
ه إال هـو، وال رب وتقدس وترته عن الشركاء  والنظراء واألعوان واألضـداد واألوالد، ال إـل

 . ٢ " سواه
 : وقال الشوكاين رمحه اهللا

 ، مبرتلة املتخذين هلم أرباباً ومعىن اآلية أم ملا أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه، كانوا "
 . ٣ " رباب ألم أطاعوهم كما تطاع األ

 : وقال العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا - هـ
 القضاء يف األموال واألعراض والدماء بقانون خمالف لشريعة أهل اإلسالم، وإصدار قـانون "

ة  ملزم ألهل اإلسالم باالحتكام إىل حكم غري حكم اهللا، هذا الفعل إعراض عن حكم اهللا، ورغـب

 . ١٧٢ : ص ٢ : ج تفسري ابن كثري 1
 . ٣٥٠ : ص ٢ : كثري ج تفسري ابن 2
. ٣٥٣ : ص ٢ : فتح القدير ج 3



 يف بيان أن ترشيع خمالفة الرشيعة حيول املخالفة التي قد تكون جمرد فسق إىل كفر : الفصل األول

 ٨ / ١ ف ٢ ب

داعي عن دينه، وهذا كفر ال يشك أحد من أهل القبلة ه واـل  على اختالفهم يف تكفري القائل ـب
 . ١ " إليه

 : ويقول العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا - و
سماوات واألرض يف أنفـس اتمـع وأمـواهلم "  حتكيم النظام املخالف لتشريع خالق اـل

مـن خبالق السماوات واألرض، ومترد على نظام السماء، الذي وضعه وأعراضهم وأنسام كفر
 أَم خلق اخلالئق كلها، وهو أعلم مبصاحلها سبحانه وتعاىل أن يكون معه مشرع آخر علواً كبرياً ﴿

 فَجعلْـتُم منـه قُلْ أَرأَيتُم ما أَنزلَ اللّه لَكُم من رزْق ﴾﴿ ما لَم يأْذَن بِه اللَّه لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الدينِ
ا وامرح لَى اللّهع أَم لَكُم نأَذ الً قُلْ آللّهالح ون٢ " ﴾ تَفْتَر . 

 . ٣٤٨ : ص ٢ : حاشية تفسري ابن جرير للشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا ج 1
 . ٨٤ : ص ٤ : أضواء البيان ج 2

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ١ / ٢ ف ٢ ب

 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاني للشريعة اإلسالمية
*** 

 بعضاً من تناقضات الدستور الباكستاين مع أحكام الشريعة اإلسالمية - بعون اهللا - أذكر هنا
 ات بني الدستور والشريعة اإلسـالمية، ولكـين املستقرة امع عليها، ومل أستقص كل التناقض

 . اخترت بعضاً من أظهرها، إيثاراً لإلجياز
 : ملا يأيت - بعون اهللا - وأقسم الكالم

شريع دون - احلق املطلق ألغلبية نواب جملس الشورى : التناقض األول - ١  الربملـان يف الـت
 . حسيب أو رقيب

 . ة العصمة من احملاكمة واملساءل : التناقض الثاين - ٢
 . حق رئيس الدولة يف العفو عن أية جرمية : التناقض الثالث - ٣
 عدم اشتراط اإلسالم يف القضاة إال يف حمكمة الشريعة، وعدم اشتراط : التناقض الرابع - ٤

 . العدالة يف اجلميع
 . عدم اشتراط الذكورة يف رئيس الدولة :. التناقض اخلامس - ٥
 . بة بأثر رجعي احلماية من تطبيق العقو : التناقض السادس - ٦
 . احلماية ضد تثنية العقوبة : التناقض السابع - ٧
 . موقف الدستور من الربا : التناقض الثامن - ٨

--- 
شريع دون - احلق املطلق ألغلبية نواب جملس الشورى : التناقض األول - ١  الربملـان يف الـت

 . حسيب أو رقيب
 الشورى على تعـديل من الدستور على حق أغلبية نواب جملس ٢٣٩ و ٢٣٨ تنص املادتان

ذا يف . الدستور كما يشاءون دون أن يتعرضوا ألية مساءلة قضائية من أي نوع  وقد أشـرت ـهل
 . من الباب األول ٢ البند

---



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٢ / ١ ف ٣ ب

 . العصمة من احملاكمة واملساءلة : التناقض الثاين - ٢
رض نص الدستور الباكستاين على منح العديد من الشخصيات واهليئات حـصانة مـن تـع

 وأود قبل ذكر تلك . ألية مساءلة قضائية سواء أمام حمكمة الشريعة أو غريها من احملاكم تصرفاا
 األمثلة أن أناقش هذه احلصانة يف ميزان الشريعة اإلسالمية، مث أعقب بذكر تلك األمثلة، فأقـسم

 . ملبحثني - بعون اهللا - الكالم
 ألحكام الشريعة؟ هل هناك حصانة ألي شخص أو هيئة من اخلضوع : املبحث األول - أ

 أمثلة من الدستور الباكستاين مينح فيها العصمة من احملاكمة واملساءلة : املبحث الثاين - ب
 . لبعض الشخصيات

--- 
 هل هناك حصانة ألي شخص أو هيئة من اخلضوع ألحكام الشريعة؟ : املبحث األول - أ

زعم، من املستقر يف أحكام الشريعة أنه ال حيق ألي شخص أو هيئة أن يعلن  أو يدعي أو ـي
 وسأورد هنـا بإجيـاز . ناهيك عن أن يقنن أو يشرع، أن لتصرفاته حصانة ضد املساءلة الشرعية

وسـائر املـسلمني - رضوان اهللا عليهم - والصحابة - صلى اهللا عليه وسلم - أمثلة خلضوع النيب
 ه تاريخ اإلسالم ألحكام الشريعة وللقضاء الشرعي، ليتبني أن هذا األصل الشيطاين الفاسد مل يعرف

 حـىت . من قبل، وال حىت يف أشد عصور الظلم واالحنراف عن الشريعة يف ظل الدولة اإلسالمية
 - وأنا هنا لكي أبني فساد ذلك األصـل . جاء أبناء ثقافة االستعمار واالحتالل فقننوه وشرعوه

 أقسم الكالم - ية ملا يزعموا دولة باكستان اإلسالم ، سالمي اإل دستور ال الذي رسخه ما يزعمونه
 : ملا يأيت - بعون اهللا وتوفيقه -

 - على صاحبها أفضل الصالة والسالم - األدلة من السنة النبوية املطهرة : املطلب األول ) ١ (
 على فساد العصمة اليت نـص عليهـا الدسـتور - رضوان اهللا عليهم - وسرية اخللفاء الراشدين

 . الباكستاين
 تؤكد على فساد العصمة اليت - رمحهم اهللا - ل العلماء مقتطفات من أقوا : املطلب الثاين ) ٢ (

 . نص عليها الدستور الباكستاين

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٣ / ٢ ف ٢ ب

 . أمثلة من التاريخ اإلسالمي على خضوع السالطني للقضاء الشرعي : املطلب الثالث ) ٣ (
--- 

سالم - األدلة من السنة النبوية املطهرة : املطلب األول ) ١ (  - على صاحبها أفضل الصالة واـل
 على فساد العصمة اليت نـص عليهـا الدسـتور - رضوان اهللا عليهم - الراشدين وسرية اخللفاء

 . الباكستاين
 . األدلة من السنة النبوية املطهرة على صاحبها أفضل الصالة والسالم : أوالً ) أ (
 الْمرأَةُ م أَهمته قُريشا أَنَّ : عنها اللَّه رضي عائشةَ عن - رمحه اهللا - أخرج اإلمام البخاري ] ١ [

 ؟ علَيه يجترِئ ومن ؟ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ يكَلِّم من : فَقَالُوا ، سرقَت الَّتي ، الْمخزوميةُ
 ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه ولَ رس فَكَلَّم ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ حب زيد بن أُسامةُ إِلَّا

 قَـبلَكُم من ضلَّ إِنما الناس أَيها يا " : قَالَ فَخطَب قَام ثُم ". ؟ اللَّه حدود من حد في أَتشفَع " : فَقَالَ
مهوا أَنإِذَا كَان قرس رِيفالش كُوهرإِذَا ، تو قرس الض يفع يهِموا فأَقَام هلَيع دالْح . مايو اللَّه أَنَّ لَو 

 . ١ " يدها محمد لَقَطَع سرقَت - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - محمد بِنت فَاطمةَ
 : يف فوائد هذا احلديث - رمحه اهللا - قال اإلمام ابن حجر

" يهفا ولُّ مدلَى ية أَنَّ عما فَاطهلَيع لَامد السنا علَّى - أَبِيهاللَّه ص هلَيع ـلَّمسـي - وظَـمِ فأَع 
 . الْمنازِلِ

................
يهفو كرت اةابحي الْمة فإِقَام دلَى الْحع نم بجو هلَيع لَوا كَانَ ولَدو ا أَوقَرِيب ر الْقَـ كَبِري أَود 

 . علَيه وجب فيمن للشفَاعة تعرض أَو فيه رخص من علَى والْإِنكَار ذَلك في والتشديد
............................. 

يهفار وبتاعالِ الوبِأَح نى مضم نم ملَا الْأُما وميس نم الَفخ رعِ أَمر٢ " الش . 
 : يف شرح هذا احلديث - رمحه اهللا - وقال ابن تيمية

 . ٢٤٩١ : ص ٦ : ج ٦٤٠٦ : حديث رقم - سلْطَان باب باب كَراهية الشفَاعة في الْحد إِذَا رفع إِلَى ال - كتاب احلدود - صحيح البخاري 1
. ٩٦ : ص ١٢ : ج ٦٤٠٦ : حديث رقم - باب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان - كتاب احلدود - فتح الباري البن حجر 2



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٤ / ١ ف ٣ ب

 . مناف عبد وبنو مخزومٍ بنو ؛ بطْنان قُريشٍ في كَانَ بيت أَشرف فَإِنَّ عبرةٌ؛ الْقصة هذه فَفي "
رِقَةٌ أَو الْعلَماِء بعضِ قَولِ علَى عارِية الْ جحود هي الَّتي - بِسرِقَتها الْقَطْع هذه علَى وجب فَلَما سـ 

 حـب فيهـا وشفَع ، الْبيوت وأَشرف الْقَبائلِ أَكْبرِ من وكَانت - آخرِين قَولِ علَى ها غَير أُخرى
 علَيه فَأَنكَر ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ غَضب ، أُسامةُ - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - اللَّه رسولِ
ولَهخا ديمف همرح ؛ اللَّه وهةُ وفَاعي الشف وددالْح ، ثُم برثَلَ ضالْم ةدياِء بِسنِس نيالَمالْع - قَـدو 
 . ١ "" يدها لَقَطَعت سرقَت محمد بِنت فَاطمةَ أَنَّ لَو " : فَقَالَ - ذَلك من اللَّه برأَها

 : ففي هذا احلديث الشريف يبني النيب صلى اهللا عليه وسلم
 أال عصمة لشريف مهما بلغت درجة شرفه من اخلضوع حلكم الشريعة املطهرة، وضرب ] أ [
 فهل مشرف . رضي اهللا عنها مثاالً للمبالغة بابنته سيدة نساء العاملني - صلى اهللا عليه وسلم - النيب

 وأمثاله أعظم قدراً من فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها؟
 أن هذه احملاباة والتفرقة سبب يف هالك األمم السابقة، وهذا ما نراه يف واقع باكستان ] ب [

 . وغريها
ر : قَالَ - رضي اهللا عنه - عازِبٍ بنِ الْبراِء عن - رمحه اهللا - أخرج اإلمام مسلم ] ٢ [ لَـى مـع 
بِيلَّى - النص اللَّه هلَيع لَّمسو - يودها بِيممحا ملُودجم ، ماهعلَّى فَدص اللَّه هلَيع ـلَّمسفَقَـالَ ، و : 

شدك " : قَالَ فَ ، علَمائهِم من رجلًا فَدعا . نعم : قَالُوا ". ؟ كتابِكُم في الزانِي حد تجِدونَ هكَذَا " أَنـ 
ي - بِاللَّهلَ الَّذزاةَ أَنرولَى التى عوسكَذَا - مونَ أَهجِدت دانِي حي الزف ابِكُمتلَـا لَا : قَالَ ". ؟ كلَوو 
كنِي أَنتدشذَا نبِه لَم كبِرأُخ . هجِدن مجالر ، هنلَكو ي كَثُرا فنافرا فَكُ ، أَشا إِذَا نـذْنأَخ رِيفش  اـل

اهكْنرإِذَا ، تا وذْنأَخ يفعا الضنأَقَم هلَيع دا . الْحا قُلْنالَوعت عمتجلَى فَلْنٍء عيش هيمقلَى نع رِيفالش 
 اللَّهـم " : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ . الرجمِ مكَانَ والْجلْد التحميم فَجعلْنا ، والْوضيعِ

 : القـسم األول - قوق واحلدود فصل يف أن احلكم بني الناس يكون يف احل - السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية - جمموع فتاوى ابن تيمية 1
 . ٢٩٩ : ص ٢٨ : احلدود واحلقوق اليت ليست لقوم معينني ج

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٥ / ٢ ف ٢ ب

 يحزنْـك لَـا الرسـولُ أَيهـا يا ﴿ : وجلَّ عز اللَّه فَأَنزلَ فَرجِم بِه فَأَمر ". اتوه أَم إِذْ أَمرك أَحيا من لُ أَو إِني
ينالَّذ ونارِعسي يى إِلَ ﴾ الْكُفْرِ ف هلقَو ﴿ إِن يتُمذَا أُوته ١ " احلديث ... ﴾ فَخُذُوه . 
 : عن أيب ليلى - رمحه اهللا - وأخرج اإلمام البيهقي ] ٣ [
 اهللا صـلى - اهللا رسول عند هو فبينما : قالً مليحا ضاحكاً رجالً حضري بن أسيد كان قال "
 يف بأصـبعه - وسـلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فطعن ويضحكهم القوم حيدث - وسلم عليه

 علـي يكـن ومل ، قميصاً عليك إن اهللا رسول يا : قال ". اقتص " : قال . أوجعتين : فقال ، خاصرته
 ، كشحه يقبل جعل مث ، فاحتضنه ، قميصه - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فرفع : قال . قميص
 . ٢ " هذا أردت . اهللا رسول يا وأمي أنت بأيب : فقال

 : قال الشيخ العجلوين رمحه اهللا
 حضري بن أسيد كان : قال ليلى أيب عن الذهيب قال كما قوي بإسناد أيضاً ٣ ده وعن "

 . ٤ وساق احلديث ..." ضاحكاً
 . ٥ وقد صححه الشيخ األلباين رمحه اهللا

 : وقال ابن اسحاق رمحه اهللا ] ٤ [
ه اللّـه صـلّى - اللّه رسولَ أَنّ قَومه من أَشياخٍ عن حبانَ بنِ واسعِ بن حبانُ وحدثَنِي " لَيـع 
لّمسلَ - ودع فُوفص ابِهحأَص مورٍ، يدي بفو هدي حدلُ قدعي بِه مالْقَو ، رفَم ادوس  غَزِيـةَ بـنِ بـِ
يفلنِي حب يدنِ عارِ بجالن وهلٌ وتنتسم نم ففَطَ ، الص ع ي نف طْنِهحِ بدقَالَ ، بِالْقوِ " : وتـا اسي 
ادوا : فَقَالَ ". سولَ يسر تنِي اللّهعجأَو ، قَدثَك وعب اللّه قلِ بِالْحدالْعنِي : قَالَ . وـدفَأَق . فش  فَكـَ

 . ١٣٢٧ : ص ٣ : ج ١٧٠٠ : حديث رقم - باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن - كتاب احلدود - صحيح مسلم 1
 ، سنن أيب ١٠٢ : ص ٧ : ج ١٣٣٦٤ : ث رقم حدي - ، وباب ما جاء يف قبلة اجلسد ٤٩ : ص ٨ : ج باب ما جاء يف قتل اإلمام - الكربى البيهقي سنن 2

 . ٣٥٦ : ص ٤ : ج ٥٢٢٤ : حديث رقم - باب يف قبلة اجلسد - كتاب األدب - داود
 . يقصد اإلمام البيهقي رمحه اهللا 3
 . ٥٣ ص ٢ : ج ١٦٦١ : حديث رقم - طلب االستقادة من النيب صلى اهللا عليه وسلم - حرف الطاء املهملة - كشف اخلفاء 4
 : ص ١١ : ج ٥٢٢٤ : حديث رقـم - داود أيب سنن وضعيف صحيح ، ١٤ : ص ٣ : ج ٤٦٨٥ : حديث رقم - ق األلباين بتحقي املصابيح مشكاة 5

٢٢٤ .



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٦ / ١ ف ٣ ب

 : فَقَـالَ . بطْنه فَقَبلَ ، فَاعتنقَه : قَالَ ". استقد " : وقَالَ ، بطْنِه عن - وسلّم علَيه اللّه صلّى - اللّه رسولُ
 الْعهد آخر يكُونَ أَنْ فَأَردت ترى، ما حضر اللّه رسولَ يا : قَالَ ". سواد؟ يا هذَا علَى حملَك ما "

 . ١ " بِخيرِ وسلّم علَيه اللّه صلّى اللّه رسولُ لَه فَدعا . جِلْدك جِلْدي يمس أَنْ بِك
 . ٢ حسن إسناد وهذا : قال الشيخ األلباين رمحه اهللا

 . األدلة من سرية اخللفاء الراشدين رضوان اهللا عليهم : ثانياً ) ب (
 : قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا ] ١ [
 يف بكـر أبو بويع ملا : قال . مالك بن أنس حدثين الزهري، حدثين : إسحاق بن حممد وقال "

 بكـر أبـو تكلم مث ، بكر أيب قبل فتكلم عمر وقام املنرب، على بكر أبو جلس الغد وكان السقيفة
 . أهله هو مبا عليه وأثىن اهللا فحمد

........................ 
 وإن فأعينوين، أحسنت فإن خبريكم، ولست عليكم وليت قد فإين الناس أيها بعد أما : قال مث "

 إن علته أزيح حىت دي عن قوي منكم والضعيف خيانة، والكذب أمانة، الصدق . فقوموين أسأت
 اهللا سـبيل يف اجلهاد قوم يدع ال ، اهللا شاء إن احلق منه آخذ حىت ضعيف فيكم والقوي اهللا، شاء
 . بالبالء اهللا عمهم إال الفاحشة قط قوم يشيع وال بالذل، اهللا ضرم إال

 إىل قومـوا علـيكم، يل طاعة فال ورسوله، اهللا عصيت فإذا ورسوله، اهللا أطعت ما أطيعوين
 . " اهللا يرمحكم صالتكم
 اهلضم باب من ". خبريكم ولست وليتكم " : عنه اهللا رضي فقوله . صحيح إسناد وهذا
 . ٣ " عنهم اهللا رضي وخريهم أفضلهم أنه على جممعون فإم ، والتواضع

 . ٦٢٦ : ص ١ : غزوة بدر الكربى ج - سرية ابن هشام 1
 . ٣٣٤ : ص ٦ : ج ٢٨٣٥ : حديث رقم - الصحيحة السلسلة 2
 وقبل دفنه ومن أعظمها وأجلها وأمينها بركة على االسالم وأهله - ه وسلم صلى اهللا علي - فصل يف ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته - البداية والنهاية 3

 ، املعجم األوسط ٢٣٨ : ص ٢ : مث دخلت سنة إحدى عشرة ج - تاريخ الطربي : ، راجع أيضاً ٢٤٨ : ص ٥ : بيعة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ج
 : ص ٥ : باب اخللفاء األربعـة ج - كتاب اخلالفة - ع الزوائد ، جمم ٢٦٧ : ص ٨ : ج ٨٥٩٧ : حديث رقم - من امسه منتصر - باب العني - للطرباين

 ، ٦٣٣ إىل ٥٨٩ من : ص ٥ : ج ١٤١١٢ و ١٤٠٧٣ و ١٤٠٦٤ و ١٤٠٥٠ : كتاب اخلالفة مع اإلمارة حديث رقم - حرف اخلاء - ، كرت العمال ١٨٣
 . ٦٨ و ٦٧ : ص ١ : فصل يف مبايعته رضي اهللا عنه ج - أبو بكر الصديق - تاريخ اخللفاء

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٧ / ٢ ف ٢ ب

 يف أول واليته يؤكد على أسـس - رضي اهللا عنه - ففي هذه اخلطبة العظيمة للصديق األكرب
 ليت أنشأها الرسول األكرم صلى اهللا عليه وسلم، وقد حتمل مسؤولية خالفته قيام دولة اإلسالم، ا

 : فمن هذه األسس . من بعده
 فهنـا . أنه يطلب من األمة أن تعينه على اإلحسان، وتتصدى له فتقومه عنـد اإلسـاءة ] أ [

 فال إذا أسأت : ، ومل يقل هلم أساء ه إذا يطلب من األمة أن تقوم - ضي اهللا عنه ر - الصديق األكرب
 كمـا جـاء يف دسـتور . سبيل لكم علي، وليس لكم أن حتاسبوين أو حتاكموين أو تعـاقبوين

 . باكستان
 مث إنه يؤكد أن الضعيف من األمة قوي حىت يأخذ له حقه، وأن القوى ضعيف حـىت ] ب [

 حياسـبون عامة الشعب هي يأخذ احلق منه، ومل يقسم الناس لفئتني كما يف دستور باكستان، فئة
 . أصحاب املناصب العليا حمصنون من احملاكمة والعقاب ون ويعاقبون، وفئة من وحياكم

 ربط طاعة األمة له بطاعته هللا، فإذا عصى اهللا فال طاعة له على - رضي اهللا عنه - مث إنه ] ج [
 أي أن املرجعية العليا يف النظام السياسي اإلسالمي هي مرجعية الشريعة، وليست مرجعية . األمة

 ن موافقة ومتابعة هذه الشرعية اإلسالمية العليـا تكتـسب األحكـام والقـوانني األغلبية، وم
 صالحيتها، ويكتسب احلاكم حق أمر الناس ويهم باملعروف، ويكتسب احلـق علـيهم يف أن

 نه جيعل املرجعية العليـا مع الشريعة تناقضاً خطرياً، إذ إ وهنا يتناقض الدستور الباكستاين . يطيعوه
 . لبية نواب الربملان بال شرط وال قيد، كما أسلفت يف التشريع ألغ

 : قَالَ فراسٍ أَبِي عن يف مسنده - رمحه اهللا - وأخرج اإلمام أمحد ] ٢ [
 : عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر قال "

.................." 
 أُرسلُهم ولَكن ، أَموالَكُم ليأْخذُوا لَا و ، أَبشاركُم ليضرِبوا إِلَيكُم عمالي أُرسلُ ما واللَّه إِني أَلَا
كُمإِلَي وكُملِّمعيل كُميند كُمتنسو . نلَ فَمفُع ٌء بِهيى شوس كذَل ، هفَعرفَلْي ي . إِلَيالَّذفِْسي فَون هدبِي 
مـن رجـلٌ كَانَ إِنْ أَورأَيت . الْمؤمنِني أَمري يا : فَقَالَ عاصِ الْ بن عمرو فَوثَب . منه لَأُقصنه إِذَنْ



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٨ / ١ ف ٣ ب

نيملسلَى الْمع ةيعر بفَأَد ضعب هتيعر كنأَئ هصقْتلَم هني إِي : قَالَ ؟ مالَّذو فْسن رمع هدإِذَنْ . بِي 
هنصلَأُق هنم ، قَدأَ ور تولَ يسر لَّى - اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو - صقي نم فِْسه١ " ن . 

 . ٢ حسن اإلسناد : قال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا
 : يف مصنفه قال شيبة أيب ابن وأخرج ] ٣ [
 : قال عن احلسن عون ابن عن علية ابن إمساعيل حدثنا "

 وثاب أنبأين
........... 

ه : عـون ابن قال فجاء، االشتر يل ادع : قال عثمان، املؤمنني أمري بعثين : قال  : قـال أظـن
يس ثالثاً : قال مين؟ الناس يريد ما ! أشتر يا : فقال ، وسادة وله وسادة املؤمنني مري أل فطرحت  ـل

 ، شئتم من له اختاروا أمركم، هذا : وتقول ، أمرهم هلم ختلع أن بني خيريونك بد، إحداهن من لك
 مـا : قال بد؟ إحداهن من ما : قال قاتلوك، القوم فإن هاتني أبيت فإن ك، نفس من تقص أن وبني
 ، أبـداً عزوجل اهللا سربلنيه سرباال أخلع كنت فما أمرهم هلم أخلع أن أما : قال بد، احداهن من
 حممـد أمة أمر أخلع أن من إيل أحب عنقي فيضرب أقدم ن أل : احلسن غري وقال : عون ابن قال

سي، من هلم أقص أن وال : قال عثمان . بكالمه وهذا أشبه : عون ابن قال بعض، عن بعضها  نـف
 . ٣ " بالقصاص بدين يقوم وما ، أنفسهما من يقصان كانا يدي بني صاحيب أن ، علمت لقد فواهللا

 باب القود من الضربة - كتاب الديات - ، سنن أيب داود ٤١ : ص ١ : ج ٢٨٦ : حديث رقم - ند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مس - مسند أمحد 1
 بن عمر حفص أيب املؤمنني أمري حديث ومن - ، األحاديث املختارة للضياء املقدسي ١٨٣ : ص ٤ : ج ٤٥٣٧ : حديث رقم - وقص األمري من نفسه

 يحني للحـاكم ح املستدرك على الص ، ٢١٩ : ص ١ : ج ١١٦ : حديث رقم - عنه اهللا رضي عمر عن زياد بن ربيع فراس أبو - رضي اهللا عنه اخلطاب
 حديث - ما يوصي به اإلمام الوالة إذا بعثهم - ، ، مصنف ابن أيب شيبة ٤٨٥ : ص ٤ : ج ٨٣٥٦ : حديث رقم - كتاب للفنت واملالحم - النيسابوري

 ٢٩ : ص ٩ : باب اإلمام ال جيمر بالغزى ج و ٤٨ : ص ٨ : ج اإلمام قتل يف جاء ما باب - ، السنن الكربى للبيهقي ٤٦١ : ص ٦ : ج ٣٢٩٢١ : رقم
 ، ١٧٥ : ص ١ : ج ١٩٦ : حديث رقم - مسند عمربن اخلطاب رضي اهللا عنه - ، مسند أيب يعلي ٤٢ : ص ٩ : وباب ما على الوايل من أمر اجليش ج

 . ٥٦٧ : ص ٢ : ذكر بعض سريه ج - ذكر اخلرب عن وفاة عمر - مث دخلت سنة ثالثة وعشرين - تاريخ الطربي
 . ٨٣ : احلرية أو الطوفان للدكتور حاكم املطريي ص 2
 ٣٧٦٥٤ : حديث رقم - وما ذكر يف فتنة الدجال ٤٤١ : ص ٧ : ج ٣٧٠٧٩ : حديث رقم - ما جاء يف خالفة عثمان وقتله - مصنف ابن أيب شيبة 3
 مث دخلت سـنة مخـس - ، تاريخ الطربي ٧٢ : ص ٣ : ة اهللا عليه ج ذكر قتل عثمان بن عفان رمح - ، الطبقات الكربى البن سعد ٥١٤ : ص ٧ : ج

 . ٦٦٤ : ص ٢ : ذكر اخلرب عن قتله وكيف قتل  ج - وثالثني

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٩ / ٢ ف ٢ ب

 . ١ باألئمة احلفاظ - بفضل اهللا - فهذا سند مسلسل
--- 

 اد العصمة اليت تؤكد على فس - رمحهم اهللا - مقتطفات من أقوال العلماء : املطلب الثاين ) ٢ (
 . نص عليها الدستور الباكستاين

 : قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا ) أ (
 ﴾ فيهـا أَن الـنفْس بِـالنفْسِ وكَتَبنـا علَـيهِم ﴿ : وجل عز فقال التوراة أهل على فرض ما اهللا ذكر "

 عليه اهللا صلى - اهللا سول ر رأيت " : قال أنه عمر عن حديث يف وروي ﴾، فَهـو كَفَّـارة لَّـه ﴿ قوله إىل
 . ٢ " نفـسي من القود أعطي وأنا ، نفسه من القود يعطي بكر وأبا ، نفسه من القود يعطي - وسلم

ه حكم أنه وجل عز اهللا حكم كما األمة هذه يف القصاص أن يف خمالفاً أعلم ومل : الشافعي قال  ـب
 مـن دوـا وما النفس يف مني املسل احلرين بني القصاص أن يف خمالفاً أعلم ومل . التوراة أهل بني

 . ٣ " القود موضع من منه املستقاد على خياف تلف بال القصاص فيها يستطاع اليت ، اجلراح
 : قال اإلمام القرطيب رمحه اهللا ) ب (
ه من أحد على تعدى إن نفسه من يقتص أن السلطان على أن على العلماء وأمجع "  إذ . رعيـت

 بينهم وليس . القصاص مينع ال وذلك . والوكيل كالوصي هلم النظر مزية له وإمنا . منهم واحد هو
 . ﴾ علَـيكُم الْقـصاص فـي الْقَتْلَـى كُتب ﴿ : ذكره جل لقوله ، وجل عز اهللا أحكام يف فرق العامة وبني

 لـئن : يـده قطع عامالً أن إليه شكا لرجل قال أنه - عنه اهللا رضي - الصديق بكر أيب عن وثبت
 اهللا صلى - اهللا رسول بينا : قال اخلدري سعيد أيب عن النسائي روى و . منه ألقيدنك صادقاً كنت
 بعرجون - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فطعنه ، رجل عليه أكب إذ شيئاً يقسم - وسلم عليه

 . ١٠٧ : ص ٩ : ابن علية ج - سري أعالم النبالء : راجع يف ترمجة ابن علية رمحه اهللا 1
 . ٣٦٤ : ص ٦ : عبد اهللا بن عون ج - سري أعالم النبالء : ويف ترمجة ابن عون رمحه اهللا

 صلى – باب قود النيب - ، مصنف عبد الرزاق ١٩٣ و ١٩٢ : ص ١٣ : ج النفس دون فيما القصاص - كتاب اجلراح - للبيهقي واآلثار السنن معرفة 2
 . ٣٧٤ : ص ١ : ذكر إعطائه القود من نفسه صلى اهللا عليه وسلم ج - ، الطبقات الكربى البن سعد ٤٦٨ : ص ٩ : من نفسه ج - اهللا عليه وسلم

. ٥٠ : ص ٦ : النفس ج دون فيما القصاص مجاع - األم 3



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ١٠ / ١ ف ٣ ب

 بـل : قـال ". فاستقد تعال " : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقال ، الرجل فصاح ، معه كان
 - اخلطـاب بن عمر خطب : قال فراس أيب عن الطيالسي د داؤ أبو وروى . اهللا يارسول عفوت
 : فقال العاص بن عمرو فقام . منه أقيده إيل ذلك فلريفع أمريه ظلمه من أال : فقال - عنه اهللا رضي

 وقد ؟ منه أقصه ال كيف قال ؟ منه لتقصنه رعيته أهل من رجال منا رجل أدب لئن املؤمنني أمري يا
 : قـال عنه السجستاين داؤد أيب ولفظ . نفسه من يقص - لم وس عليه اهللا صلى - اهللا رسول رأيت
 فمن ، أموالكم ليأخذوا وال ، أبشاركم ليضربوا عمايل أبعث مل إين : فقال اخلطاب بن عمر خطبنا

 . ١ " منه أقصه ايل فلريفعه ، به ذلك فعل
 : قال اإلمام أبو بكر اجلصاص احلنفي رمحه اهللا ) ج (
 سائرِ مجرى الْمنكَرِ عن والنهيِ بِالْمعروف الْأَمرِ فَرض وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي فَأَجرى "

 . الْواجِبات بعضِ في التقْصريِ مع بِه الْقيامِ لُزومِ في الْفُروضِ
لَمو فَعدي دأَح ناِء ملَمع ةا الْأُمهائفُقَهو هِملَفس هِملَفخو وبجو كإلَّا ذَل مقَو ـنوِ مش الْحـ 
رِ عن والنهي بِالْمعروف والْأَمر الْباغية الْفئَة قتالَ أَنكَروا فَإِنهم الْحديث، أَصحابِ وجهالِ  الْمنكـَ

 وقتالِ السلَاحِ حملِ إلَى فيه اُحتيج إذَا فتنةً الْمنكَرِ عن ي والنه بِالْمعروف الْأَمر وسموا بِالسلَاحِ،
ئَةالْف ،ةياغالْب عا مم وا قَدعمس يهف نلِ مقَو ـالَى اللَّهعلُوا ﴿ : تـي فَقَـاتـي الَّتغتَّـى تَبح ـيءـرِ إلَـى تَفأَم 
 . وغَيرِه بِالسيف قتالها وجوبِ من ظُ اللَّفْ يقْتضيه وما ﴾ اللَّه

 وإِنما ، اللَّه حرم الَّتي النفْسِ وقَتلُ والْجور الظُّلْم علَيه ينكَر لَا السلْطَانَ أَنَّ ذَلك مع وزعموا
كَرنلَى يرِ عغَي لْطَانلِ السبِالْقَو أَو درِ بِ بِالْييلَاحٍ، غوا سارا فَصرلَى شع ةالْأُم نا مهائدأَع نيفالخالْم 
 . والْجور الظُّلْم السلْطَان علَى الْإِنكَارِ وعن الْباغية الْفئَة قتالِ عن الناس أَقْعدوا لأَنهم لَها؛

اع ، الثُّغور ذَهبت حتى الْإِسلَامِ وأَعداِء ، الْمجوسِ بلْ الْفُجارِ تغلُّبِ إلَى ذَلك أَدى حتى شـو 
الظُّلْم ، ترِبخو الْبِلَاد ، بذَهو ينا الدينالدو ، ترظَهقَةُ ودنالز لُوالْغو بذَاهمو ةوِيالثَّن ـةيمرالْخو 

 . ٢٥٦ : ص ٢ : ج . ١٧٩ ﴾ البقرة آية ياْ أُولي اَأللْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ﴿ : تفسري قوله تعاىل - القرطيب تفسري 1

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ١١ / ٢ ف ٢ ب

يكدزالْمو ي ، ةاَلَّذو لَبج كذَل كُلَّه هِملَيع كررِ تالْأَم وفرعيِ بِالْمهالنو نكَرِ عنكَارِ الْمالْإِنلَى وع 
لْطَانرِ السائالْج ، اَللَّهانُ وعتس١ " الْم . 

 ملنكر على على وجوب األمر باملعروف والنهي عن ا - رمحه اهللا - فهنا يؤكد اإلمام اجلصاص
 اجلميع مبا فيهم السلطان باليد واللسان، فكيف يزعم الدستور الباكستاين التزامه باإلسالم، وهـو
 يعصم الرئيس وآخرين من أية مساءلة، ومذهب أيب حنيفة رمحه اهللا يف اخلروج على حكام اجلور

 . معروف، ولوال أن هذا خارج عن جمال البحث لتوسعت فيه بعون اهللا
 : ن حزم رمحه اهللا قال اب ) د (
 الذي ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وبسنة تعاىل اهللا بكتاب قادنا ما طاعته الواجب اإلمام "

 . ٢ " واحلق احلد عليه أقيم أو ، ذلك من منع منهما شيء عن زاغ فإن ، باتباعها الكتاب أمر
 ذلـك يف ام اإلمـ يكلم أن قل وإن اجلور من شيء وقع ن إ والواجب : " وقال أيضاً رمحه اهللا

 الزنـا حـد وإلقامـة األعضاء من أو البشرة من للقود وأذعن احلق وراجع امتنع فإن ، منه ومينع
 إنفاذ من امتنع فإن ، خلعه حيل ال ، كان كما إمام وهو ، خلعه إىل سبيل فال عليه واخلمر والقذف

 : تعـاىل قوله ل باحلق يقوم ممن غريه وإقامة ، خلعه وجب يراجع ومل عليه الواجبات هذه من شيء
 واجبات من شيء تضييع جيوز وال ﴾، علَـى اإلِثْـمِ والْعـدوانِ وتَعاونُواْ علَى الْرب والتَّقْوى والَ تَعـاونُواْ ﴿

 . ٣ " الشرائع
 ": عثرام اهليئات ذوي أقيلوا " يف كالمه على حديث - رمحه اهللا - وقال أيضاً

 املؤمنـون : " وسـلم عليه اهللا صلى اهللا ول رس قال وقد . قصاص وال حد إسقاط فيه وليس "
 فهـم إخـوة كانوا فإذا . ١٠ احلجرات ﴾ إِنَّما الْمؤمنون إِخوة ﴿ : تعاىل اهللا وقال ". دماؤهم تتكافؤ
 كانوا ، إسرائيل بنو كذلك هم إمنا " : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وقال . كله احلكم يف نظراء

 لو بيده نفسي والذي . احلد عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق ا وإذ ، تركوه الشريف فيهم سرق إذا

 . ٤٦٨ و ٤٦٧ : ص ٣ : ف والنهيِ عن الْمنكَرِ ج باب فَرضِ الْأَمرِ بِالْمعرو - سورة آل عمران - أحكام القرآن للجصاص 1
 . ٤٦٢ : ص ١ : الكالم يف اإلمامة واملفاضلة ج - الفصل يف امللل واألهواء والنحل 2
. ١٦ : ص ٢ : األمر باملعروف والنهي عن املنكر ج - الفصل يف امللل واألهواء والنحل 3



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ١٢ / ١ ف ٣ ب

 فيما بإسناده ذكرناه مما والسالم الصالة عليه قال كما أو " يدها لقطعت حممد بنت فاطمة سرقت
 . ١ " خال

 : عن اليهود والنصارى - اهللا رمحه - قال ابن تيمية ) هـ (
 يف هلـم املشارك وأن ، هلكوا ه ب فيما الوقوع عن أبعد مطلقاً هديهم جمانبة أن يقتضي وذلك "
 عـن حـذرنا - وسلم عليه اهللا صلى - أنه ذلك ومن . هالكاً يكون أن عليه خياف هديهم بعض

سوى أن وأمر ، والضعفاء االشراف بني احلدود يف يفرقون كانوا أم يف قبلنا من مشاة  بـني ـي
 يف أجـود لرؤسـاء ا إعفـاء أن يظـن قد والسياسة الرأي ذوي من كثرياً وأن ، ذلك يف الناس

 ". السياسة
 عن املرأة املخزومية اليت سـرقت، مث - رضي اهللا عنها - حديث عائشة - رمحه اهللا - مث أورد

 : قال
 الـنيب فبني ، منهم امرأة يد تقطع أن عليهم واشتد ، قريش بطون أشرف من زوم خم بنو وكان "

 عـن بـالعفو الناس رؤساء ختصيص يف كان إمنا إسرائيل بين هالك أن - وسلم عليه اهللا صلى -
 مـن اهللا أعاذهـا وقـد - سرقت لو - النساء أشرف هي اليت - ابنته فاطمة أن وأخرب ، العقوبات

 فضال الرسول بنت منه يستثىن ال احلدود يف والتعميم العدل وجوب أن ليبني ، يدها لقطع - ذلك
 اهللا رضي - زب عا بن الرباء عن مرة بن اهللا عبد عن الصحيحني يف ما يوافق وهذا ، غريه بنت عن
 جتدون أهكذا " : فقال ، فدعاهم جملود حممم بيهودي وسلم عليه اهللا صلى النيب على مر قال - عنه
 . ٢ " احلديث ".. ؟ الزاين حد

 : وقال أيضاً رمحه اهللا
" لْطَانُ ثُمذُ الساخؤلَى يا عم لُهفْعي نم انودطُ الْعفَريو يهف نقُوقِ مالْح عم كُّنِ الت٣ " م . 

 : عمن سب شريفاً وضربه، فقال - رمحه اهللا - وسئل

 . ٥٢٤ : ص ١٠ : اقالة ذى اهليئة عثرته ج - ٢٠٩٩ : مسألة رقم - احمللى 1
 ١٠٦ : ص ١ : فصل يف ذكر األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع على األمر مبخالفة الكفار والنهي عن التـشبه ـم ج - اقتضاء الصراط املستقيم 2
 . ١٠٧ و
 . ٢٤١ : ص ٤ : فصل جامع يف تعارض احلسنات والسيئات ج - جمموع فتاوى ابن تيمية 3

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ١٣ / ٢ ف ٢ ب

" جِبتةُ وقُوبع يندتعا الْمضإِنْ أَيرِيفًا كَانَ وش ، فَقَد تي ثَبنِ فييححالص نع بِيلَّى النص اللَّه 
هلَيع لَّمسو ها : " قَالَ أَنمإن لَكه نكَانَ م لَكُمقَب مهوا أَنإذَا كَان قرس يهِمف رِيفالش كُـوهرإِذَا تو 

قرس يهِمف يفعوا الضأَقَام هلَيع دي . الْحاَلَّذو فْسن دمحم هدبِي لَو قَترةُ سمفَاط ـتبِن ـدمحم 
شرِيف بـين فيه فَرق لَا وغَيرِها والْأَموالِ الدماِء ي ف الْقصاص فيه يشرع وما ". يدها لَقَطَعت  اـل
رِهغَيقَالَ . و بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسونَ " وملسكَافَأُ الْمتت مهاؤمى دعس يـو هِمتمبِـذ مـاهنأَد " 

 . ١ " أَعلَم واَللَّه . الْحديثُ
--- 

 . أمثلة من التاريخ اإلسالمي على خضوع السالطني للقضاء الشرعي : املطلب الثالث ) ٣ (
 . رغم تباعد عهدهم عن اخلالفة الراشدة، ورغم انتشار الفساد يف زمام

 يف ترمجة السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن، وكان مشهوراً - رمحه اهللا - قال ابن كثري ) أ (
 : زمنه بالعدل، وكان أعظم ملوك الدنيا يف

 وكـسر جـزيالً ماال منهما أخذ أنه ؛ مخارتكني االمري على الفالحني من رجالن واستعداه "
 يـوم اهللا عليك استعدينا وإال اهللا أمرك كما منه أقدتنا فإن العامل، يف بعدلك مسعنا : وقاال ثنيتهما،
 ، ٢ امللـك نظام دار إىل واسحباين بكمي خذا : هلما وقال فرسه، عن فرتل بركابه، وأخذا القيامة،

 ، مسرعاً خرج إليه السلطان جمئ النظام بلغ فلما به، أمرمها ما يفعال، أن عليهما فعزم ذلك، فهابا
 مخـارتكني فعزل فوره من فكتب ظلمه، ممن املظلوم لتنصف االمر قلدتك إمنا إين : امللك له فقال
 من امللك ا م هل وأمر ، البينة يه عل قامت إن ثنيتيه يقلعا وأن أمواهلما، إليهما يرد وأن أقطاعه، وحل
 . ٣ " دينار مبائة عنده
 ونقل أبو شامة املقدسي عن ابن األثري قوله عن السلطان العادل الشهيد نور الدين بـن ) ب (

 : زنكي رمحهم اهللا أمجعني

 . ٢٢٨ : ص ٩ : جمموع فتاوى ابن تيمية ج 1
 . نظام امللك هو وزير السلطان 2
. ١٧٦ : ص ١٢ : السلطان ملكشاه جالل الدين والدولة ج - وممن تويف فيها من األعيان - مث دخلت سنة مخس ومثانني وأربعمائة - البداية والنهاية 3



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ١٤ / ١ ف ٣ ب

 بـل تعـصب، عنده ليس عنه، اهللا رضي حنيفة، أيب اإلمام مذهب على بالفقه عارفاً وكان "
 جدد الذي فهو احلقيقة وعلى . لألجر طلباً وأمسعه احلديت ومسع . شىء كل يف سجيته اإلنصاف

 ذلـك؛ وغـري وامللبس واملشرب املأكل من احملرمات وترك واإلنصاف، العدل سنة اتباع للموك
 جاء حىت ، منكراً ينكر وال معروفاً يعرف ال وفرجه، بطنه أحدهم هم : كاجلاهلية قبله كانوا فإم
 منـهم، غريه به فاقتدى وذويه، أتباعه بذلك وألزم ونواهيه، الشرع أوامر مع فوقف ، بدولته اهللا

 . يفعلونه ماكانوا عنهم يظهر أن واستحيوا
............... 

 نمضي هلا ١ شحن حنن ويقول أحكامها عند ويقف املطهرة الشريعة يعظم كان أنه عدله ومن
 ومئ يـ و آخـر حيدث إنسانا فرأى ، بالكرة بدمشق يلعب كان أنه أحكامها اتباعه فمن . أوامرها

 القاضـي غالم وهذا حكومة، العادل امللك مع يل : فقال . حاله عن له أ يس إليه رسل أ ف إليه، بيده
 قـال ما يعرفه أن يتجاسر ومل ، إليه فعاد . الفالين امللك على حياكمين ، احلكم جملس إىل ليحضره

 ، يـده مـن ٢ اجلوكان فألقى . قوله له فذكر احلق، غري منه يقبل فلم ، يكتمه وعاد ، الرجل ذلك
شهرزورى، ابن الدين كمال حينئذ وهو القاضي، إىل وسار ، امليدان من وخرج  إىل وأرسـل اـل
 ساوى حضر فلما . غريى مع تسلكه ما ل ث م معى فاسلك ، حماكماً جئت قد إنين له يقول القاضي

دين نـور قال ف . الدين لنور امللك وثبت حق؛ عليه يثبت فلم ه، وحاكم وخاصمه ، ه م خص  اـل
ه وهبـت قد أنين اشهدوا : فقال . ال قالوا حق؟ عندي له ثبت هل : حضر وملن للقاضي حينئذ  ـل

 وإمنـا ، عنـدي له حق ال أن أعلم كنت وقد دوين؛ لَه وهو عليه، حاكمين قد الذي ، امللك هذا
 غاية وهذا : ثري األ ن ب ا قال . له وهبته يل احلق أن ظهر فحيث ظلمته، أين يب يظن لئال معه حضرت

ة الـنفس هذه اهللا فرحم . العدل وراء درجة وهي اإلحسان، غاية بل واإلنصاف، العدل  الزكـي
 . معه الواقفة للحق، املنقادة الطاهرة،
 إىل انقـاد فقـد وإال الكلمة؛ وتفرق األزمنة فساد بعد متأخر ملك من مستكثر وهذا : قلت

 حكـى مث ، عنهم اهللا رضي ومعاوية وعلي عمر مثل املتقدمني من مجاعة احلكم جملس إىل املضي
 . أي شرطة وجنود 1
 . آلة اللعب 2

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ١٥ / ٢ ف ٢ ب

 بـن اهللا عبـد عن وفيه الكبري، التاريخ يف كله ذلك نقلنا وقد . املنصور جعفر أيب عن ذلك حنو
 اهللا رمحـه الدين نور أن بلغين وقد . إليه ميض ومل عنده احلاكم أحضر لكنه هذا، من قريب طاهر
ه حاجبه فدخل ؛ نائبه أو بنفسه احلكم جملس إىل حبلب أخرى مرة استدعى تعاىل  ، متعجبـا علـي

اء يف ووجد ، مسرعاً - اهللا رمحه - وقام تعجبه عليه نكر أ ف بالباب، احلاكم رسول أن وأعلمه  أثـن
 ، وكـيالً مث ن م فوكل فيه؛ ما خراج ت واس احلشوش بعض جب حفر من العبور من منعه ما طريقه
 . ١ " ورجع بالتوكيل شاهدين عليه وأشهد
 : األثري رمحهما اهللا وقال عنه ابن -
 من يهودي، أنه ولو املظلوم، ينصف ا والقاضي هو جيلس وكان بالده، يف العدل دار وبىن "
 . ٢ " عنده أمري أكرب أم ولده أنه ولو الظامل

--- 
 أمثلة من الدستور الباكستاين مينح فيها العصمة من احملاكمـة واملـساءلة : املبحث الثاين - ب

 . لبعض الشخصيات
ه أن ٤٨ املادة تنص ) ١ (  من الدستور الباكستاين على أن الرئيس يف ممارسته لوظائفـه علـي

 . يعمل طبقاً لنصيحة جملس الوزراء أو رئيس الوزراء
 من نفس املادة، فتقول؛ إن للرئيس أن يعمل حسب اختياره، فيما مكنه ) ٢ ( مث تفصل الفقرة

 ال ميكن أن تكون حمل تياره، الدستور من ذلك، وأن صحة أي شيء يقوم به الرئيس حسب اخ
 . مساءلة بأي وجه

 من نفس املادة فتقول؛ إن التساؤل حول وجود نصيحة قـدمت مـن ) ٤ ( مث تفصل الفقرة
 ال ميكن أن يكون حمـل جملس الوزراء أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، وإذا وجدت فما هي؟

 . ٣ فحص بواسطة أية حمكمة أو هيئة قضائية أو سلطة أخرى

 ذكر - مث دخلت سنة تسع وستني ومخسمائة - الكامل البن األثري : يضاً ، راجع أ ٨ : ص ١ : ج - الروضتني يف أخبار الدولتني النورية و الصالحية 1
 . ١٢٥ : ص ٥ : وفاة نور الدين حممود بن زنكي ج

 . ١٢٥ : ص ٥ : ذكر وفاة نور الدين حممود بن زنكي ج - مث دخلت سنة تسع وستني ومخسمائة - الكامل البن األثري 2
 : النص األصلي للمادة هو 3

"President to act on advice, etc.



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ١٦ / ١ ف ٣ ب

 لو سلط جيشه على القبائل لتقصفها، وأمـر اسـتخباراته - مثالً - الرئيس الباكستاين أي أن
 بالتعاون مع األمريكان لتقدمي املعلومات، اليت حيتاجوا لغزو أفغانستان، وللقبض على ااهـدين

 ، وأمر استخباراته بتسليم املعتقلني لألمريكان، وهي كلها من صالحياته، مث قـدم وغريهم العرب
 ه أحد الوزراء نصيحة، بأن هذا الفعل مناف لإلسالم واألخالق واملروءة، وسيتسبب يف كوارث ل

 لباكستان، ورغم ذلك أصر الرئيس على السري يف تنفيذ هذه اجلرائم، فال ميكن أن يساءل، وال أن
 رق بـني ومن اجلدير بالذكر أن املادة عامة مطلقة مل تف . تقام عليه احلجة بأن اجلرمية قد بينت له

 املسائل اليت جيوز للرئيس فيها االجتهاد من باب املصلحة، وبني املسائل اليت حيرم القيام ا سواء
 . بل وفرت للرئيس العصمة يف أي شيء يفعله وافق الشريعة أو خالفها . كانت فسقاً أو كفراً

 اديني واإلقليميني احلماية التامة للرئيس وحلكام األقاليم وللوزراء االحت ٢٤٨ وفرت املادة ) ٢ (
 بشأن أي عمل ارتكبوه فيما - بشكل مطلق وبدون أي تفصيل - من أية مساءلة أمام القضاء

 . ١ خيص ممارسة مهامهم

48. (1) In the exercise of his functions, the President shall act in accordance 
with the advice of the Cabinet or the Prime Minister: 
Provided that the President may require the Cabinet or, as the case may be, the 
Prime Minister to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall 
act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. 
(2) Notwithstanding anything contained in clause (1), the President shall 
act  in  his  discretion  in  respect  of  any  matter  in  respect  of  which  he  is  empowered  by  the 
Constitution to do so and the validity of anything done by the President in his discretion shall 
not be called in question on any ground whatsoever. 
* * * * * * * * 
(4) The question whether any, and if so what, advice was tendered to the 
President  by  the  Cabinet,  the  Prime  Minister,  a Minister  or Minister  of  State  shall  not  be 
inquired  into  in,  or  by,  any  court,  tribunal  or  other  authority".  [PART  III  The  Federation  of 
Pakistan, CHAPTER 1.—THE PRESIDENT, Article 48]. 

 : نص املادة األصلي هو 1
248. Protection to President, Governor, Minister, etc. 
248. (1) The President, a Governor, the Prime Minister, a Federal Minister, a Minister of State, 
the Chief Minister and a Provincial Minister shall not be answerable to any court for the exercise 
of  powers  and  performance  of  functions  of  their  respective  offices  or  for  any  act  done  or 
purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions: 
Provided that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to 
bring appropriate proceedings against the Federation or a Province. 
(2) No criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the President or 
a Governor in any court during his term of office. 
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ة، وال  أما الرئيس وحاكم اإلقليم على األخص فال ميكن أن تتخذ ضدهم أية إجراءات جنائـي
 ي أن يطلبـهم للمثـول أن يصدر حبقهم أمر قبض، بل وال يستطيع أي قاض شرعي أو غري شرع

 . أمامه أثناء فترة واليتهم
 ال أحد فوق ( استثناء من قاعدة وقد أقر األستاذ حممد رفيق بت يف تعليقه على هذه املادة بأا

 . ١ ، ولذا فعلى من يطالب باحلماية ا أن يكون ملتزماً متاماً بأحكامها ) القانون
 هي فقط يف ممارسة السلطات والـصالحيات فإن قال قائل إن احلماية املمنوحة يف هذه املادة

 . املخولة للمذكورين فيها، وأن هؤالء األشخاص ليس من صالحيام خمالفة القانون والدستور
 : فاجلواب عليه

 أوالً إن الدستور والقانون يف باكستان مملوءان مبخالفة الشريعة، وهذا أمر مما ال مياري فيه ) أ (
 أن ١٩٦٩ قد أعلن يف عـام - رمحه اهللا - أن موالنا مفيت حممود ومما يذكر يف هذا الشأن . عاقل

شاء  رجال احلكومة مل ينفذوا النظام الشرعي بعد مرور أكثر من اثنتني وعشرين سنة علـى إـن
 . ٢ باكستان، وأن احملاكم ال زالت حتكم بالقوانني الوضعية، اليت قننها املستعمرون النصارى

 ، وبعد اخنراط احلكومة الباكستانية ٢٠٠٨ ا اليوم يف عام فما بالن ١٩٦٩ فإذا كان هذا يف عام
 إذن فإطاعة الدستور والقوانني قد تتضمن خمالفـات شـرعية . يف احلرب الصليبية على اإلسالم

 . جسيمة

(3) No process for  the arrest or  imprisonment of the President or a Governor shall issue from 
any court during his term of office. 
(4) No civil proceedings in which relief is claimed against the President or a Governor shall be 
instituted  during  his  term  of  office  in  respect  of  any  thing  done  or  not  done  by  him  in  his 
personal  capacity whether before or  after he enters upon his office unless, at  least sixty days 
before the proceedings are instituted, notice in writing has been delivered to him, or sent to him 
in the manner prescribed by law, stating the nature of the proceedings, the cause of action, the 
name,  description  and  place  of  residence  of  the  party  by  whom  the  proceedings  are  to  be 
instituted  and  the  relief which  the  party  claims.  [PART XII Miscellaneous,  CHAPTER  4.  – 
GENERAL, Article 248]. 
1 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments on article 248 p: 
417. 

. ١٦ : مقدمة الشيخ شري علي شاه ص - حتقيق زاد املنتهي شرح اجلامع الترمذي 2
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 أن احملاكم : أن هذه الشبهة لو كانت صحيحة لكان البديل أن يكتب يف الدستور مثالً ) ب (
 ليت تقع وفقاً للدستور والقانون أثناء ممارسة صالحيام، ال أن ال تعاقب املذكورين على أعماهلم ا
 . حيظر على احملاكم جمرد استدعائهم

 إذ لو كان هؤالء املذكورون أبرياء، وقد ارتكبوا أعماهلم حبسن نية واجتهاداً منهم يف تطبيـق
 اليت متـنحهم الدستور والقانون، فلماذا خيافون من مواجهة القضاء؟ وملاذا حيتمون وراء النصوص

 العصمة؟
 أن ما ذكره الدستور عن أعمال املذكورين أثناء ممارسة صالحيام، أمر خمتلف متاماً عن ) ج (

 بـل مل . موافقة أعماهلم للشريعة، أو أن تلك األعمال هي من قبيل االجتهاد الذي جتيزه الشريعة
 . أية قيد يتعلق بالشريعة ٢٤٨ تذكر املادة

 ف أصالً حصانة ألي أحد حتميه من املثول أمام القضاء، كما بينـت أن الشريعة ال تعر ) د (
 أن مـا - أمام القضاء الذي يستدعيه - سالفاً، وعلى الوزير أو احلاكم أو الرئيس أن يثبت باألدلة

 ارتكبه كان يف إطار االجتهاد الذي تسمح به الشريعة، مث األمر بعد ذلك متروك للقضاء الشرعي
 . عدمه، وما يترتب عليه من عقاب أو عدمه لتقدير صحة التصرف من

 عن املثول أمام القضاء الشرعي - مهما كانت رفعة منصبه - بل إن امتناع املسؤول احلكومي
 . هو يف حد ذاته جرمية شرعية، حىت لو مل يكن قد ارتكب جرماً فيما نسب إليه أمام القضاء

 وهي حتمي بعض املسؤولني - إذن فال بد ملن يثري هذه الشبهة أن يقر بأن هذه املادة
 تتعارض معارضة صرحية مع الشريعة، حىت لو كان ما نسب - احلكوميني من املثول أمام القضاء

 . إليهم هو من قبيل االجتهاد املسموح به شرعاً
 إىل - اليت قد تكون جمرد فسق - أن تشريع خمالفة الشريعة حيول املخالفة ؛ ١ وقد بينت سابقاً

 . كفر
 أن األمر مل يقتصر على هذه املادة فقط، بل إنه صار أصـالً متبعـاً يف وسوف يرى القارئ

 الدستور الباكستاين، فكلما انقلب قائد اجليش على احلكومة فرض حالة الطوارئ، وأصدر فيهـا

 . يف الفصل األول من الباب الثاين 1
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 عفواً عاماً - باحليل الشيطانية - ما يشاء من القوانني واملراسيم واألحكام، مث يستصدر من الربملان
 . به يف فترة الطوارئ، حيميه من املساءلة القضائية عما أصدره وحكم

 . ١٣٦ األنعام ﴾ ساء ما يحكُمون ﴿ ! وهذا هو دستور باكستان اإلسالمي
 وهذا يذكرنا بالنادرة التارخيية اليت أثارت سخرية املؤرخني وانتقادهم؛ حني تـوىل اخلليفـة

ز رمحـه اهللا، األموي يزيد بن عبد امللك اخلالفة، وأراد أن يسري بسرية  سلفه عمر بن عبد العزـي
اهللا؛ أن اهللا إذا اسـتخلف  فجمعت بطانة السوء له عشرين ويف رواية أربعني شيخاً أقسموا له ـب

 . ١ خليفة تقبل منه احلسنات، وجتاوز له عن السيئات
 من الدستور الباكستاين أن على القوات املسلحة بناء على تعليمـات ٢٤٥ توضح املادة ) ٣ (

 االحتادية أن تقوم بالدفاع عن باكستان ضد أي عدوان خارجي أو ديد بـاحلرب وأن احلكومة
 من تلك املادة، أن صحة أية ) ٢ ( تقوم مبساعدة السلطة املدنية إذا دعيت لذلك، مث تضيف الفقرة

 . ٢ تعليمات تصدر من احلكومة االحتادية ذا الشأن ال ميكن أن تكون حمل مساءلة أمام أية حمكمة
ه أي أ  ن من حق مشرف أن يوظف باكستان كلها يف خدمة احلملة الصليبية األمريكية، ألـن

 ، فيأمر قواته املسلحة بـدعم الـصليبيني ٣ خيشى عليها من تدمري أمريكا هلا كما زعم يف مذكراته
 حىت حفظـت ، اجلارة املسلمة املوادعة، اليت قدمت مئات اآلالف من الشهداء ؛ لتدمري أفغانستان

 ، وقتل املسلمني فيها، وخلع اإلمارة اإلسالمية منها، ومطاردة قادا ومسؤوليها، تسان حدود باك

 ، البداية ٢٠٠ : ص ٦ : ج . والقاعدة الكلية يف هذا أن ال نعتقد أحداً معصوماً بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم : فصل - بن تيمية منهاج السنة النبوية ال 1
 يزيد بن عبد امللك بن مروان - ، تاريخ اخللفاء للسيوطي ٢٥٩ : ص ٩ : ترمجة يزيد بن عبد امللك ج - مث دخلت سنة مخس ومائة - والنهاية البن كثري

 . ١٠٠ : ص ١ : ج
 : نص املادة األصلي هو 2

Functions of Armed Forces 
245.  (1)  The  Armed  Forces  shall,  under  the  directions  of  the  Federal  Government  defend 
Pakistan  against  external  aggression  or  threat  of war,  and,  subject  to  law,  act  in  aid of  civil 
power when called upon to do so. 
(2) The validity of any direction issued by the Federal Government under clause (1) shall not be 
called in question in any court. [PART XII Miscellaneous, CHAPTER 2. – ARMED FORCES, 
Article 245]. 
3 In the line of fire, a memoir part 5: The war on terror, Chapter 20: One day that changed the 
world.
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 والقبض على أنصارها من العرب وغريهم من املهاجرين وقتلهم، واعتقاهلم وتعذيبهم مث تسليمهم
 ألمريكا، حيث ال يعلم أحد مصريهم، مث يضيف لذلك أمر تلك القوات املسلحة بقتل املـسلمني

 ستان، وتدمري بيوم وقراهم، وقصف املسجد األمحر يف إسالم آباد، وقتل طالبه وطالباته، يف باك
ة . وإخفاء قبورهم  مث بعد كل ذلك ال ميلك أحد بناء على الدستور اإلسالمي ملا تسمى جبمهورـي

 باكستان اإلسالمية أن حياسبه، وال جترؤ حمكمة الشريعة وال حىت حمكمة الشيطان أن تطلبه، ولو
 أَفْـواههِم إِن يقُولُـون كَبرت كَلمةً تَخْرج مـن ! ﴿ رد املثول أمامها، مث يقولون إن لدينا دستوراً إسالمياً

 . ﴾ إِلَّا كَذبا
 مث قارن هذا االحنراف الشديد يف الدستور الباكستاين مبا ذكرناه آنفاً من كالم اإلمام أيب بكر

 يصف املفاسد الشنيعة اليت نتجت من ترك اإلنكار على احلكام اجلصاص احلنفي رمحه اهللا، وهو
 : قال رمحه اهللا . اجلائرين باليد واللسان، وأنا أعيده هنا للفائدة

 اغية الْب الْفئَة قتالِ عن الناس أَقْعدوا لأَنهم لَها؛ الْمخالفني أَعدائها من الْأُمة علَى شرا ١ فَصاروا "
نعكَارِ ولَى الْإِنع لْطَانالس الظُّلْم روالْجو . 

 وشاع ، الثُّغور ذَهبت حتى ، الْإِسلَامِ وأَعداِء الْمجوسِ بلْ الْفُجارِ تغلُّبِ إلَى ذَلك أَدى حتى
الظُّلْم ، ترِبخو الْبِلَاد ، بذَهو ينالد نالدا وي ، ترظَهقَةُ ودنالز لُوالْغو بذَاهمو ةوِيالثَّن ةيمرالْخو 

ةيكدزالْمي ، واَلَّذو لَبج كذَل كُلَّه هِملَيع كررِ تالْأَم وفرعيِ بِالْمهالنو نكَرِ عنكَارِ الْمالْإِنلَى وع 
لْطَانالس ائرِ الْج ، اَللَّهانُ وعتس٢ " الْم . 

 ١٩٦٩ مارس ٢٥ من الدستور تعفي كل األوامر والقوانني الصادرة من ٢٧٠ املادة ) ٤ (
 . ٣ من املساءلة أمام أية حمكمة ١٩٧١ ديسمرب ١٩ حىت

 . أي الذين مينعون اإلنكار على السلطان اجلائر باليد واللسان، وال شك أن منهم كتبة الدستور الباكستاين وأنصاره 1
 . ٤٦٨ و ٤٦٧ : ص ٣ : ن الْمنكَرِ ج باب فَرضِ الْأَمرِ بِالْمعروف والنهيِ ع - سورة آل عمران - أحكام القرآن للجصاص 2
 : النص األصلي للمادة هو 3

Temporary validation of certain laws, etc. 
270. (1) MajliseShoora (Parliament)] may by law made in the manner 
prescribed  for  legislation  for  a  matter  in  Part  I  of  the  Federal  Legislative  List  validate  all 
Proclamations, President's Orders, Martial Law Regulations, Martial Law Orders and other laws 

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٢١ / ٢ ف ٢ ب

 من الدستور الباكستاين تعفي كل املراسيم وأوامرالرئيس وتعليمات وأوامر ٢٦٩ املادة ) ٥ (
 وما ١٩٧٢ أبريل ٢٠ و ١٩٧١ ديسمرب ٢٠ والقوانني األخرى الصادرة ما بني األحكام العرفية

 . ١ ترتب عليها من آثار من املساءلة القانونية أمام أية حمكمة

made between the twentyfifth day of March, one thousand nine hundred and sixtynine, and the 
nineteenth day of December, one thousand nine hundred and seventy one (both days inclusive). 
(2) Notwithstanding a judgment of any court, a law made by MajliseShoora (Parliament) under 
clause (1) shall not be questioned in any court on any ground, whatsoever. 
(3) Notwithstanding the provisions of clause (1), and a judgment of any court to the contrary, for 
a  period  of  two  years  from  the  commencing  day,  the  validity  of  all  such  instruments  as  are 
referred  to  in  clause  (1)  shall  not  be  called  in  question  before  any  court  on  any  ground 
whatsoever. 
(4) All orders, made, proceedings taken, and acts done by any authority, or any person, which 
were made, taken or done, or purported to have been made, taken or done, between the twenty 
fifth day of March, one thousand nine hundred and sixtynine and nineteenth day of December, 
one thousand nine hundred and seventyone (both days inclusive), in exercise of powers derived 
from  any  President's  Orders,  Martial  Law  Regulations,  Martial  Law  Orders,  enactments, 
notifications, rules, orders or byelaws, or in execution of any order made or sentence passed by 
any authority in the exercise or purported exercise of power as aforesaid shall, notwithstanding 
any  judgment of  any court,  be deemed  to be and always  to have been validly made,  taken or 
done, so however that any such order, proceeding or act may be declared invalid by 1[Majlise 
Shoora  (Parliament)]  at  any  time within  a  period  of  two years  from  the  commencing day by 
resolution  of  both  Houses,  or  in  case  of  disagreement  between  the  two  Houses,  by  such 
resolution passed at a  joint sitting and shall not be called in question before any court on any 
ground,  whatsoever.  [PART  XII  Miscellaneous,  CHAPTER  7.  –  TRANSITIONAL,  Article 
270]. 

 : النص األصلي للمادة هو 1
269. Validation of law, acts, etc. 
269. (1) All Proclamations, President's Orders, Martial Law Regulations, 
Martial  Law  Orders  and  all  other  laws  made  between  the  twentieth  day  of  December,  one 
thousand  nine  hundred  and  seventyone  and  the  twentieth  day  of  April,  one  thousand  nine 
hundred  and  seventytwo  (both  days  inclusive),  are  hereby  declared  notwithstanding  any 
judgment of any court, to have been validly made by competent authority and shall not be called 
in question in any court on any ground whatsoever. 
(2) All orders made, proceedings taken and acts done by any authority, or by any person, which 
were made, taken or done, or purported to have been made, taken or done, between the twentieth 
day of December, one thousand nine hundred and seventyone, and the twentieth day of April, 
one  thousand  nine  hundred  and  seventytwo  (both days  inclusive),  in  exercise of  the powers 
derived from any President's Orders, Martial Law Regulations, Martial Law Orders, enactments, 
notifications, rules, orders or byelaws, or in execution of any orders made or sentences passed 
by  any  authority  in  the  exercise  or  purported  exercise  of  powers  as  aforesaid,  shall, 
notwithstanding any judgment of any court, be deemed to be and always to have been validly 
made, taken or done and shall not be called in question in any court on any ground whatsoever.



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٢٢ / ١ ف ٣ ب

 وكل أوامر الرئيس ١٩٧٧ أ من الدستور تعفي إعالن اخلامس من يوليو لعام ٢٧٠ املادة ) ٦ (
 ن وكذلك التعديال ١٩٨٥ مر االستفتاء لعام ومراسيمه وتعليمات وأوامر األحكام العرفية مبا فيها أ

 ١٩٧٧ الثاين والثالث للدستور، وكل األوامر والقوانني الصادرة ما بني اخلامس من يوليو لعام
 . ١ وحىت تاريخ نفاذ هذه املادة وما يترتب عليها من آثار من أية مساءلة أمام أية حمكمة

(3) No suit or other legal proceedings shall lie in any court against any authority or any person 
for or on account of or in respect of any order made, proceedings taken or act done whether in 
the exercise or purported exercise of the powers referred to in clause (2) or in execution of or in 
compliance  with  orders  made  or  sentences  passed  in  exercise  or  purported  exercise  of  such 
powers. [PART XII Miscellaneous, CHAPTER 7. – TRANSITIONAL, Article 269]. 

 : النص األصلي للمادة هو 1
270A. Affirmation of President’s Orders, etc. 
270A.—(1) The Proclamation of the fifth day of July, 1977, all President's Orders, Ordinances, 
Martial Law Regulations, Martial Law Orders, including the Referendum Order, 1984 (P.O. No. 
11 of 1984), under which, in consequence of the result of the referendum held on the nineteenth 
day of December, 1984, General Mohammad ZiaulHaq became the President of Pakistan on 
the  day  of  the  first meeting  of  the MajliseShoora  (Parliament)  in  joint  sitting  for  the  term 
specified in clause (7) of Article 41, the Revival of the Constitution of 1973 Order, 1985 (P.O. 
No. 14 of 1985), the Constitution (Second Amendment) Order, 1985 (P.O. No. 20 of 1985), the 
Constitution (Third Amendment) Order, 1985 (P.O. No. 24 of 1985), and all other laws made 
between  the  fifth  day of  July, 1977,  and  the date on which  this Article  comes  into  force  are 
hereby  affirmed,  adopted  and declared, notwithstanding any  judgement of  any court,  to have 
been  validly  made  by  competent  authority  and,  notwithstanding  anything  contained  in  the 
Constitution, shall not be called in question in any court on any ground whatsoever : 
……………………………… 
(2) All orders made, proceedings taken and acts done by any authority or 
by any person, which were made, taken or done, or purported to have been made, taken or done, 
between  the  fifth  day  of  July,  1977,  and  the  date  on which  this Article  comes  into  force,  in 
exercise of the powers derived from any Proclamation, President's Orders, Ordinances, Martial 
Law Regulations, Martial Law Orders, enactments, notifications, rules, orders or byelaws, or in 
execution of or in compliance with any order made or sentence passed by any authority in the 
exercise or purported exercise of powers as aforesaid, shall, notwithstanding any judgement of 
any court, be deemed to be and always to have been validly made, taken or done and shall not be 
called in question in any court on any ground whatsoever. 
…………………………… 
(4) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie in any court 
against  any  authority  or  any  person,  for  or  on  account  of  or  in  respect  of  any  order  made, 
proceedings  taken  or  act  done  whether  in  the  exercise  or  purported  exercise  of  the  powers 
referred  to  in  clause  (2)  or  in  execution  of  or  in  compliance with  orders made  or  sentences 
passed in exercise or purported exercise of such powers. [PART XII Miscellaneous, CHAPTER 
7. – TRANSITIONAL, Article 270A]. 

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٢٣ / ٢ ف ٢ ب

 ذكرت احملكمة أن كـل ١ الدستور أ من ٢٧٠ ولكن يف حكم للمحكمة العليا خبصوص املادة
 املبادئ واألحكام املتضمنة يف قرار األهداف جزء أساسي ونافذ من الدستور، وأن أي عـضو يف
 الدولة ال ميكنه أن يتخطى قرار األهداف، وميكن أن يعد عمله بغري سلطة قانونية علـى حمـك

 وحـىت األوامـر األخـرية حدود اهللا ومتطلبات اإلسالم، كما جاءت يف القرآن الكرمي والسنة،
 فـإن ٢ أ من الدستور، لو وجدت متعارضـة ٢٧٠ احملمية؛ أوامر األحكام العرفية بناء على املادة

 احملاكم ملزمة أن تتجاهلها، وتتخطى تلك األحكام، كمثيلتها اليت ال تتطابق مع القانون األعلـى
 . ٣ للموىل سبحانه وتعاىل

 أ مـن الدسـتور ٢ ية ملرتلة قرار األهداف واملادة وسأذكر هذا احلكم ضمن املناقشة التفصيل
 ولكـين . الباكستاين يف أحكام احملاكم الباكستانية يف الفصل األول من الباب الثالث إن شاء اهللا

 : أعلق على هذا احلكم تعليقات موجزة فأقول مستعيناً باهللا
 املواد، اليت تـضفي أ أصالً باطلة كغريها من ٢٧٠ كان جيب على احملكمة أن تعترب املادة ) أ (

ة عـصمة ألي أحـد . العصمة على قرارات الرئيس واحلكومة  فليس هناك يف الشريعة أصالً أـي
 . حاكماً أو حمكوماً شريفاً أو وضيعاً من املساءلة أمام القضاء

 إن احملكمة اعتربت قرار األهداف مرادفاً حلكم الشريعة، وبينهما فروق أساسية جيـب ) ب (
 : إيضاحها

 أقر بغالبية األصوات يف الس التأسيسي األول وما تبعه ، ر األهداف نص دستوري فقرا ] ١ [
 . ال يفتقر يف إقراره إىل موافقة أو خمالفة أحد من البشر ، من دساتري، والشريعة وحي إهلي

 وقرار األهداف وسائر نصوص الدستور اكتسبت شرعيتها مبوافقة الـشعب عليهـا يف ] ٢ [
 ريعة اكتسبت شرعيتها من كوا مرتلة من الرب سبحانه، ولذا فهـي ال والش . استفتاء وما أشبه

 تقبل االستفتاء أصالً، بل هي حاكمة على الناس، وليست حمكومة بآرائهم، واالسـتفتاء علـى
 . الشريعة خروج عليها أصالً

1 1990 CLC 1683. 
 . يقصد مع اإلسالم وقرار األهداف 2

3 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments  on article 227 p: 
384.



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٢٤ / ١ ف ٣ ب

 شـجر بيـنهم ثُـم الَ يجِـدواْ حتَّـى يحكِّمـوكَ فيمـا فَال وربك الَ يؤمنون ﴿ : يقول احلق تبارك وتعاىل
ول عـز مـن قائـل . ٦٥ سورة النساء ﴾ في أَنفُسهِم حرجا مما قَضَيت ويسلِّمواْ تَـسليما  : ويـق

 حانه ، ويقول سـب ١١٢ ﴾ هود إِنَّه بِما تَعملُـون بـصري فَاستَقم كَما أُمرت ومن تَاب معك والَ تَطْغَواْ ﴿

 لَهـم الْخيـرة مـن أَمـرِهم ومـن وما كَان لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمـرا أَن يكُـون ﴿ : وتعاىل
 . ٣٦ ﴾ األحزاب مبِينا يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا

 ملان أن يعدل فيه بال قيد على حريته يف ذلـك، كما أن أي نص يف الدستور من حق الرب ] ٣ [
 من الدستور، كما أوضحت يف الباب األول، والشريعة غـري ٢٣٩ و ٢٣٨ كما جاء يف املادتني

 . قابلة للتعديل، وترتيلها يف مرتلة النصوص اليت ميكن تعديلها خروج صريح عليها
 قلبه حباً للشريعة وتعظيمـاً هلـا وأنا أظن ظناً غالباً أن القاضي الذي أصدر هذا احلكم ميتلئ

 وغرية عليها، ولكن هذا اخللط يقع فيه غالباً من خيلطون بني النظام الدميقراطي والنظام اإلسالمي،
 فالنظام الدميقراطي ينشأ من مبدأ . بينما كل منهما ينشأ وينبع من عقيدة خمتلفة عن عقيدة اآلخر

 سه ما يرجو من امللذات واملنافع، وله سابقة تارخيية حرية اإلنسان يف أن يفعل ما يشاء، وحيقق لنف
ايل . طويلة مريرة يف الصراع بني الشعوب املظلومة وامللكيات الطاغية والكهنوت املنحرف  وبالـت

 أما النظام اإلسالمي فينشأ من العبودية . فإن احلاكمية واملرجعية العليا يف الدميقراطية هي لألغلبية
ام هللا وحده، والتحرر من ال  عبودية لكل أشكال السلطان سوى سلطانه، واحلب التام والذل الـت

 للموىل سبحانه، والتعايل عن كل قيود اخلضوع لسلطات املخلوقني، وخلفية النظـام اإلسـالمي
 التارخيية هي رسالة التوحيد اخلامتة لسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وقيم العدل واإلخاء بـني

 بة احلكام، اليت جتلت يف زمن اخلالفة الراشدة، مث الفتوحات اليت خاضها املؤمنني والشورى وحماس
 ولذلك فإن الـسيادة يف النظـام . عبادة رب العباد ىل إ املسلمون إلخراج البشر من عبادة العباد

 . اإلسالمي هي للشرع املرتل وحده، وليست للدستور وال لقرار األهداف

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٢٥ / ٢ ف ٢ ب

 ليها حكم احملكمة حجية غري واضحة، ولذا سببت إن حجية قرار األهداف اليت استند إ ) ج (
 كل هذا اجلدل واآلراء املتعارضة يف احملاكم الباكستانية، وهو ما سأتعرض له بالتفصيل يف الفصل

 . األول من الباب الثالث مبشيئة اهللا وعونه
 ة ويف مقابل احلكم املذكور الذي نفى العصمة عن القرارات واألحكام اليت حتميها املـاد ) د (
 أ مـن ٢٧٠ صدرت أحكام أخرى تؤكد ما وفرته املادة - إذا ما عارضت قرار األهداف - أ ٢٧٠

 محاية للقرارات واألحكام اليت نصت عليها، ومنها حكم نفى سلطة احملاكم يف النظـر يف دفـع
 . ٢ أ ٢٧٠ بناء على احلماية اليت وفرا املادة ١ ببطالن الربا املنصوص عليه يف إحدى املواد القانونية

 كذلك نشأ يف احملاكم رأي وسط بني الرأيني السابقني، أبدته احملكمة العالية يف الهور، ) هـ (
 أ مـن ٢٧٠ مث أيدته احملكمة العليا يف باكستان، ملخصه أن القرارات واألحكام اليت حتميها املادة

 د صدرت عـن املساءلة أمام احملاكم، ال ميكن أن تتوفر هلا تلك العصمة من املساءلة إذا كانت ق
 . ٣ سوء نية أو مورست خارج نطاق الصالحيات أو بإساءة استخدام الصالحيات املمنوحة

 ويف رأيي أن هذا الرأي يعرب عن التناقض، الذي حيس به القاضي، الذي يدين بالطاعة التامـة
 . للدستور كمصدر للسلطة وبني خمالفة املادة املذكورة من الدستور ومثيالا للعقـل والـضمري

 . لذلك اختار هذا املخرج الغامض و
ة  ولو كان القاضي يؤمن بسيادة الشريعة كمرجعية عليا وحباكميتها، اليت ال تنازعها حاكمـي
رفض علـو أي  أخرى، لوجد الشفاء والدواء والراحة لضمريه وعقله يف الشريعة الغراء، اليت ـت

 املوىل سـبحانه وتعـاىل يف شخص على أحكامها، أو ادعاءه أنه ال ميكن مساءلته، منازعاً بذلك
 لَـو كَـان فيهِمـا } ٢١ { أَمِ اتَّخَذُوا آلهةً من الْـأَرضِ هـم ينـشرون ﴿ : إحدى صفاته، قال عز من قائل

1 Section 8(2)(a) of the ordinance 1979. 
2 PLD 1987 Kar. 612. 

 : كذلك األحكام
PLD  1986  kar.  301,  1987  MLD  312,  PLD  1987  Kar.  291  and  1987  MLD  279.  [THE 
COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments on article 270A p: 444 & 
445]. 
3 PLD 1988 Lah. 49 & PLD 1988 S.C. 26.



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٢٦ / ١ ف ٣ ب

 ﴾ وهم يـسأَلُون لَا يسأَلُ عما يفْعلُ } ٢٢ { عما يصفُون آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحان اللَّه رب الْعرشِ
 . ٢٣ إىل ٢١ األنبياء
اين عـشر مـن ٢٧٠ املادة ) ٧ (  أأ تعفي كل القوانني واألوامر واملراسيم الصادرة ما بني الـث

 ١ ١٩٩٩ وحىت تاريخ نفاذ هذه املادة مبا فيها األمر الدستوري املؤقت لعـام ١٩٩٩ أكتوبر لعام

 وما حلقه من تعديالت ٢ ٢٠٠٢ القانوين لعام والتعديالت اليت أجريت يف الدستور عرب أمر اإلطار
 . ٣ واآلثار املترتبة عليها من أية مساءلة أمام أية حمكمة

1 Provisional Constitution Order No. 1 of 1999. 
2 Legal Framework Order, 2002. 

 : النص األصلي للمادة هو 3
270AA. Validation and affirmation of laws etc. 
270AA. (1) The Proclamation of Emergency of the fourteenth day of October, 
1999,  all President's Orders, Ordinances, Chief Executive's Orders,  including the Provisional 
Constitution Order No. 1 of 1999,  the Oath of Office  (Judges) Order,  2000  (No. 1 of 2000), 
Chief Executive's Order No. 12 of 2002, the amendments made in the Constitution through the 
Legal Framework Order, 2002 (Chief Executive's Order No. 24 of 2002), the Legal Framework 
(Amendment)  Order,  2002  (Chief  Executive's Order No.  29  of 2002),  the  Legal  Framework 
(Second Amendment) Order, 2002 (Chief Executive's Order No. 32 of 2002) and all other laws 
made between the twelfth day of October, one thousand nine hundred and ninetynine and the 
date on which this Article comes into force (both days  inclusive), having been duly made are 
accordingly  affirmed,  adopted  and  declared  to  have  been  validly  made  by  the  competent 
authority  and  notwithstanding  anything  contained  in  the  Constitution  shall  not  be  called  in 
question in any court or forum on any ground whatsoever. 
(2) All orders made, proceedings taken, appointments made, including 
secondments  and  deputations,  and  acts  done by any authority,  or by any person, which were 
made, taken or done, or purported to have been made, taken or done, between the twelfth day of 
October, one thousand nine hundred and ninetynine, and the date on which this Article comes 
into  force  (both  days  inclusive),  in  exercise  of  the  powers  derived  from  any  Proclamation, 
President's Orders, Ordinances, Chief Executive's Orders, enactments, including amendments in 
the Constitution, notifications, rules, orders, byelaws, or in execution of or in compliance with 
any orders made or sentences passed by any authority in the exercise or purported exercise of 
powers as aforesaid, shall, notwithstanding any judgement of any court, be deemed to be and 
always to have been validly made, taken or done and shall not be called in question in any court 
or forum on any ground whatsoever. 
………………………… 
(4) No suit, prosecution or other legal proceedings including writ petitions, 
shall  lie  in  any court or forum against any authority or any person, for or on account of or  in 
respect of any order made, Proceedings taken or act done whether in the exercise or purported 
exercise of the powers referred to in clause (2) or in execution of or in compliance with orders 

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٢٧ / ٢ ف ٢ ب

 من الدستور أي عضو يف جملس الشورى أو أي شخص له حق التحدث ٦٦ تعفي املادة ) ٨ (
 فيه من التعرض ألية إجراءات يف أية حمكمة بشأن أي شيء قاله يف جملس الشورى، ولكن الفقرة

ة األشـخاص ) ٣ (  من هذه املادة تطالب الس بإصدار قانون يعاقب أو ميكن حمكمة من معاقـب
سها  الذين ميتنعون عن تقدمي أدلة أو تسليم وثائق أمام أية جلنة لس الشورى يطلب منـهم رئـي

 . ١ ذلك
 أي أن من حق أي عضو يف الربملان أو أي شخص له حق التحدث فيه أن يتحدث مبا يشاء،

 فله احلق طبقاً لتلـك . ي يف حديثه على من يشاء، ويطالب مبا يشاء، وحيرض على ما يشاء ويعتد
 املادة من أن يقذف عرض من يشاء، أو يفتري على من يشاء، أوحيرض على العدوان على مـن

made  or  sentences  passed  in  exercise  or  purported  exercise  of    such  powers.  [PART  XII 
Miscellaneous, CHAPTER 7. – TRANSITIONAL, Article 270AA]. 

 : النص األصلي للمادة هو 1
Privileges of members, etc. 
66.  (1)  Subject  to  the  Constitution  and  to  the  rules  of  procedure  of  Majlise  Shoora 
(Parliament), there shall be freedom of speech in MajliseShoora (Parliament) and no member 
shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by 
him  in  MajliseShoora  (Parliament),  and  no  person  shall  be  so  liable  in  respect  of  the 
publication by or under the authority of MajliseShoora (Parliament) of any report, paper, votes 
or proceedings. 
(2)  In other  respects,  the powers,  immunities and privileges of MajliseShoora (Parliament), 
and the immunities and privileges of the members of MajliseShoora (Parliament), shall be such 
as  may  from  time  to  time  be  defined  by  law  and,  until  so  defined,  shall  be  such  as  were, 
immediately before the commencing day, enjoyed by the National Assembly of Pakistan and the 
committees thereof and its members. 
(3) Provision may be made by law for  the punishment, by a House, of persons who refuse to 
give evidence or produce documents before a committee of the House when duly required by the 
chairman of the committee so to do : 
Provided that any such law— 
(a)  may  empower  a  court  to  punish  a  person  who  refuses  to  give  evidence  or  produce 
documents; and 
(b) shall have effect subject to such Order for safeguarding confidential matters from disclosure 
as may be made by the President. 
(4) The provisions of  this Article  shall  apply  to persons who have  the  right  to  speak in, and 
otherwise  to  take  part  in  the  proceedings  of, MajliseShoora  (Parliament)  as  they  apply  to 
members. 
(5)  In  this Article. MajliseShoora  (Parliament)] means  either House  or  a  joint  sitting, or  a 
committee  thereof.  [PART III The Federation of Pakistan, CHAPTER 2. – THE [MAJLISE 
SHOORA (PARLIAMENT)], Article 66].



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٢٨ / ١ ف ٣ ب

 يشاء، أو يتفوه بالكفر أو السخرية من اإلسالم، أو يذيع أسراراً تفيد األعداء، وهو آمـن مـن
 . قضائية، ناهيك عن احملاسبة الشرعية احملاسبة ال

 عن الربملان، بينما مل عاقبة من يكتم أسراراً أو وثائق مث مل يستح كاتبو الدستور بأن يطالبوا مب
اء  تز ضمائرهم وال مشاعرهم ملن يعتدي على احلرمات واإلسالم يف الربملان، إا حقاً ثقافة أبـن

 . أحكامه وحرمات املسلمني أي اعتبار اإلجنليز، اليت ال تعري اإلسالم وقيمه و
 ترتع األهلية عن أي عـضو يف الربملـان ٦٣ من املادة ) g ( وقد يعترض معترض بأن الفقرة

زام . ١ يعادي عقيدة باكستان أوسالمتها أو األخالق  وأن عقيدة باكستان مبنية على اإلسالم والـت
 . أحكامه

 : فاجلواب
رام أحكامـه، وهـذه أننا ال نسلم أن عقيدة باكستان مب : أوالً  نية على التزام اإلسالم واحـت

 . الرسالة تسعى يف إثبات زيف هذا االدعاء
 فما هـي . أننا لو سلمنا جدالً بأن عقيدة باكستان مبنية على اإلسالم والتزام أحكامه : ثانياً

 ال جنـد يف . اإلجراءات اليت ميكن اختاذها إزاء من يرتكب بكالمه يف الربملان خمالفات شـرعية
ه إذا أثـري أي ) ٦٣ ( من نفس هذه املادة ) ٣ ) ( ٢ ( الدستور إال الفقرتني  ، اللتني تنصان على أـن

رئيس وض اـل  تساؤل حول أهلية أي عضو يف الربملان فإن على رئيسه أن حييل املـشكلة للمـف
 . ٣ ، الذي حييلها بدوره ملفوضية االنتخابات للبت فيها ٢ لالنتخابات

 : النص األصلي للمادة هو 1
Disqualifications for membership of MajliseShoora (Parliament) 
63.  (1)  A  person  shall  be  disqualified  from  being  elected  or  chosen  as,  and  from  being,  a 
member of the MajliseShoora (Parliament), if— 
……………. 
(g)  he  is  propagating  any  opinion,  or  acting  in  any  manner,  prejudicial  to  the  Ideology  of 
Pakistan, or the sovereignty, integrity or security of Pakistan, or morality, or the maintenance of 
public order, or the integrity or independence of the judiciary of Pakistan, or which defames or 
brings into ridicule the judiciary or the Armed Forces of Pakistan. [PART III The Federation of 
Pakistan, CHAPTER 2. – THE [MAJLISESHOORA (PARLIAMENT)], Article 63]. 
2 Chief Election Commissioner. 

 : النص األصلي للفقرتني هو 3
Disqualifications for membership of MajliseShoora (Parliament) 
63. 

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٢٩ / ٢ ف ٢ ب

 ية االنتخابات اليت تتكون من جمموعـة مـن القـضاة ال وأقصى ما ميكن أن حتكم به مفوض
 ، هو أن ترتع عنه عضوية الربملان، مث بعد ذلك هو معصوم من ١ يشترط فيهم اإلسالم وال العدالة

 ). ٦٦ ( احملاسبة واملساءلة بناء على ما قدمناه عن املادة
 التزام اإلسالم فهل بعد هذا التوضيح ميكن أن يتمسك معترض بأن عقيدة باكستان مبنية على

 واحترام أحكامه؟
 وقد يعترض معترض آخر بأن هذه اإلعفاءات من املسؤولية إمنا املقصود ا محاية أصـحاب
 املناصب العليا من االبتزاز واالنتقام، وحلماية أعضاء الربملان ومن هلم حق التحدث فيه من ضغوط

 . ا وال تأثري عليهم إال لضمائرهم السلطة التنفيذية والشكاوى والدعاوى الكيدية، حىت يعملو
 ، فاخلوف من ) عذر أقبح من ذنب ( واجلواب على هذا االعتراض، أنه يصدق عليه املثل القائل

 االبتزاز واالنتقام والشكاوى والدعاوى الكيدية عالجه باختاذ اإلجراءات واالحتياطات الكفيلـة
 فر فيها االسـتقالل والرتاهـة واحليـدة ا مبساءلة املذكورين آنفاً أمام هيئات قضائية أو حماكم تتو

 وليس البديل . والعفة، وضمان عدم الضغط عليها من السلطات التنفيذية أو غريها من السلطات
اس ة بتقـسيم الـن  هو عدم مساءلتهم، ومناقضة الشريعة اإلسالمية هذه املناقضة الواضحة البيـن

 ى هؤالء املذكورين بأم خيافون من لقسمني قسم يعاقبون وقسم ال يعاقبون وال يساءلون، ودعو
 الظلم واحليف والكيد إذا تساووا مع غريهم من خلق اهللا أمام حكم الشريعة هي نفس ما نعـاه

 آمنا بِاللَّه وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُم يتَـولَّى فَرِيـق مـنهم مـن ويقُولُون ﴿ : القرآن على املنافقني الذين قال عنهم

………………… 
(2) If any question arises whether a member of MajliseShoora 
(Parliament) has become disqualified from being a member, the Speaker or, as the case 
may be, the Chairman shall, within thirty days from raising of such question refer the 
question to the Chief Election Commissioner. 
(3) Where a question is referred to the Chief Election Commissioner under clause (2), he shall 
lay such question before the Election Commission which shall give its decision thereon not later 
than three months from its receipt by the Chief Election 
Commissioner.  [PART  III  The  Federation  of  Pakistan,  CHAPTER  2.  –  THE  [MAJLISE 
SHOORA (PARLIAMENT)], Article 63]. 

 من الدستور، وملعرفة الشروط اليت جيب توفرها يف ٢١٣ من املادة ) ٢ ( ملعرفة الشروط اليت جيب توفرها يف املفوض الرئيس لالنتخابات راجع الفقرة 1
. ٢١٨ ادة من امل ) ٢ ( من الفقرة ) b ( أعضاء املفوضية راجع البند



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٣٠ / ١ ف ٣ ب

 لـيحكُم بيـنهم إِذَا فَرِيـق مـنهم وإِذَا دعـوا إِلَـى اللَّـه ورسـوله } ٤٧ { ذَلـك ومـا أُولَئـك بِـالْمؤمنني د بعـ
رِضُونع٤٨ { م { ـقالْح ـمكُـن لَّهإِن يو نينـذْعم ـهـأْتُوا إِلَيي } ٤٩ { تَـابأَمِ ار ضـرـي قُلُـوبِهِم موا أَف أَم 
خَافُوني ـولُهسرو هِملَـيع اللَّه يفحأَن ي ونمالظَّـال ـمه ـكلَئـلْ أُوإِذَا } ٥٠ { ب نينمـؤلَ الْمقَـو ـا كَـانإِنَّم 

مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعالْ د ـمه ـكلَئأُوـا ونأَطَعا ونعـمقُولُوا سأَن ي ـونحفْلحىت ٤٧ ﴾ النور م 
٥١ . 

--- 
 . حق رئيس الدولة يف العفو عن أية جرمية : التناقض الثالث - ٣

 من الدستور الباكستاين رئيس اجلمهورية احلق يف منح العفو وإرجاء تنفيـذ ٤٥ تعطي املادة
 . ١ طة اإلعدام، وكذلك إلغاء وتعليق وتعديل أي حكم صادر عن أية حمكمة أو هيئة قضائية أو سل

 . إذن فهذا دين رئيس اجلمهورية، وليس دين اهللا
 وقد ثار حول هذه املادة جدل قضائي كبري يف باكستان، خبصوص تظلم أولياء القتلـى مـن

سجن مـدى ١٩٨٨ قرار لرئيس اجلمهورية يف ديسمرب لعام  عدل فيه كل أحكام اإلعـدام لـل
 ، وكان التظلم علـى أسـاس أن هـذه ، بناء على الصالحيات اليت خولتها له هذه املادة ٢ احلياة

 الصالحيات تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، اليت منحت أولياء القتلى وحدهم حق القـصاص أو
 العفو أو قبول الدية، وامتد اجلدل إىل مكانة ومرتلة نصوص الدستور، اليت تدعو جلعل األحكام يف

 رد توجيهات وإرشادات، أم هلا باكستان تتفق مع الشريعة اإلسالمية، وهل هذه النصوص هي جم
 قوة اإللزام؟ وهل هي فوق الدستور؟ أم أا ليست جزءاً من الدستور؟ وامتد اجلدل حـىت عـام

يس ١٩٩٢  ، حني أصدرت احملكمة العليا يف باكستان قرارها يف ذلك اجلدل املتعلـق بعفـو رـئ

 : نص املادة األصلي هو 1
President’s power to grant pardon, etc. 
45. The President shall have power to grant pardon, reprieve and respite, and to remit, suspend 
or  commute  any  sentence  passed  by  any  court,  tribunal  or  other  authority.  [PART  III  The 
Federation of Pakistan, CHAPTER 1.—THE PRESIDENT, Article 45]. 
2 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments  on article 2A p: 
54 to 56 and comments on article 45 p: 115. 

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٣١ / ٢ ف ٢ ب

 ة يف أن تعلن عدم صـالحية اجلمهورية عن أحكام اإلعدام، منتهية إىل أن احملكمة ال متلك السلط
 أ مـن الدسـتور، ال ٢ أي قانون بناء على أنه خرج عن حدود ما شرعه اهللا سبحانه، وأن  املادة

 . متثل إال جمرد توجيهات، إلرشاد نواب الشعب عند تشريعهم للقوانني، وال ختاطب احملاكم
 يف البـاب - شـاء اهللا إن - وخلطورة هذا اجلدل والنقاش وأمهيته يف حبثنا، فسأتناوله تفصيالً

 الثالث عن عجز الوسائل اليت نص عليها الدستور يف االلتزام بالشريعة عند التعليق على ديباجـة
 . أ منه ٢ الدستور واملادة

ادة  ولكن الذي أؤكد عليه هنا أن األحكام القضائية املتعارضة يف باكستان خبصوص هذه اـمل
يت تـدعو لتعـديل سواء اليت وافقت أو خالفت رئيس اجلمهورية، أ  و اليت رأت أن النصوص اـل

 األحكام يف باكستان وفق الشريعة اإلسالمية نصوص ملزمة أو غري ملزمة، قـد اتفقـت تلـك
 األحكام كلها على أن هذه املادة من الدستور اليت متنح رئيس اجلمهورية حق العفو عن أية عقوبة

 . مادة متعارضة مع الشريعة اإلسالمية هي
--- 

 . عدم اشتراط اإلسالم يف القضاة إال يف حمكمة الشريعة : قض الرابع التنا - ٤
 . أمجع فقهاء اإلسالم أن اإلسالم شرط يف القضاء - أ

 : قال اإلمام الكاساين رمحه اهللا
 ومنهـا الْعقْلُ، منها شرائطُ لَها للْقَضاِء الصلَاحيةُ : فَنقُولُ للْقَضاِء يصلُح من بيانُ وأَما : فَصلٌ "

سلَامةُ ومنها النطْق، ومنها ، الْبصر ومنها الْحريةُ، ومنها ، الْإِسلَام ومنها الْبلُوغُ،  حـد عـن اـل
 والْـأَعمى والْعبـد لْكَـافرِ وا والصبِي، الْمجنون تقْليد يجوز فَلَا الشهادة، في قُلْنا لما الْقَذْف؛

اِء الْوِلَايـات، أَعظَم هو بلْ الْوِلَاية، بابِ من الْقَضاَء لأَنَّ الْقَذْف؛ في والْمحدود والْأَخرسِ  وهؤلـَ
تسلَي مةُ لَهيلى أَهنأَد اتالْوِلَاي - يهةُ وادهلَا فَلَأَنْ - الش كُونَ ي مةٌ لَهيلا أَهلَاهلَى أَع١ " أَو . 
 بينما ال يشترط الدستور الباكستاين اإلسالم وال السالمة من القذف لـصالحية تـويل - ب

رارات حمكمـة  القضاء إال فقط يف قضاة احملكمة االحتادية للشريعة ودائرة النظر يف الطعون يف ـق

. ٣ : ص ٧ : يصلح للقضاء ج فصل يف بيان من - كتاب آداب القاضي - بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع 1



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٣٢ / ١ ف ٣ ب

 أمـا يف سـائر . اإلسالم، ومل يشترط فيهم العدالة الشريعة يف احملكمة العليا، حيث اشترط فيهم
سالمة مـن حماكم باكستان من أدناها ألعالها فال يشترط يف تويل القضاء  ا اإلسـالم وال اـل

 جييز تويل الكفار والفسقة وعدم اشتراط هذين الشرطني . ١ حىت يف منصب قاضي القضاة . القذف
 ينقل هذا ، ا وتشريعه ولكن تقنني هذه اإلجازة وهو أمر يبطل يف حد ذاته تويل القضاء، للقضاء،

 التويل للقضاء من احلرمة إىل اإلباحة، واملباح أحد أقسام احلالل، فيحلل الدستور ـذا احلـرام،
 . ما مل يأمر به اهللا، كما سبق وبينت يف الفصل األول من الباب الثاين ويشرع

 شرع غريه فقد عدل بشرع اهللا إن من عدل عن شرع اهللا إىل : " يقول املستشار علي جريشة
 شرعاً آخر، ومن مث عدل باهللا آهلة وأرباباً آخرين، إلن الشرع ابتداءاً خالص حق اهللا باعتباره من

ه خصائص الربوبية واأللوهية، كذلك من مل يعدل عن شرع اهللا كله ه ال .. ولكنه عدل فـي  ألـن

 من املادة ) ٢ ( راجع الفقرة ) Chief justice ( مبا فيهم قاضي القضاة ) Supreme court ( بالنسبة لشروط تويل القضاء لقضاة احملكمة العليا 1
 : من الدستور، ونصها األصلي هو ١٧٧

Appointment of Supreme Court Judges 
177…………………. 
(2) A  person  shall  not  be  appointed  a  Judge  of  the  Supreme Court  unless  he  is  a  citizen of 
Pakistan and— 
(a) has for a period of, or for periods aggregating, not less than five years been a judge of a High 
Court  (including a High Court which existed  in Pakistan at any time before  the commencing 
day); or 
(b) has for a period of, or for periods aggregating, not less than fifteen years been an advocate of 
a  High  Court  (including  a  High  Court  which  existed  in  Pakistan  at  any  time  before  the 
commencing day).  [PART VII The  Judicature, CHAPTER 2. – THE SUPREME COURT OF 
PAKISTAN, Article 177]. 

 : من الدستور، ونصها األصلي هو ١٩٣ من املادة ) ٢ ( وبالنسبة لشروط تويل القضاء لقضاة احملاكم العالية راجع الفقرة
Appointment of High Court Judges 
193……………. 
(2) A person shall not be appointed a Judge of a High Court unless he is a citizen of Pakistan, is 
not less than fortyfive years of age, and 
(a) he has for a period of, or for periods aggregating, not less than ten years been an advocate of 
a  High  Court  (including  a  High  Court  which  existed  in  Pakistan  at  any  time  before  the 
commencing day); or 
(b)  he  is,  and  has  for  a  period  of  not  less  than  ten  years  been,  a member  of  a  civil  service 
prescribed by law for the purposes of this paragraph, and has, for a period of not less than three 
years, served as or exercised the functions of a District Judge in Pakistan; or 
(c) he has, for a period of not less than ten years, held a judicial office in Pakistan. [PART VII 
The Judicature, CHAPTER 2. – THE SUPREME COURT OF PAKISTAN, Article 193]. 

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٣٣ / ٢ ف ٢ ب

 فعل ذلك فقد جعل من نفسه نداً هللا، ميلك ذلك إال سلطة يف نفس املستوى أو سلطة أعلى، فمن
 . تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً

 ، فمـن العدول أو التعديل والتحرمي والتحليل اللذان أشارت إليهما اآليا الكرمية يتخذ صورة
 ، وكمـا يكـون حترمي اخلمر إىل إباحتها فقد أحل ما حرم اهللا ووقع يف الكفر والشرك عدل عن

 فإنه يكون كذلك ضمنياً بتغيري وصرف احلكم مـن عن احلرام حالل، العدول صرحياً بأن يقال
 ، ففي مثل اخلمر جاء حترميها بالنص واإلمجاع، فإذا جاءت نـصوص وضـعية احلرام إىل احلالل

 ، ومـن مث واملباح أحد أقسام احلالل خالية من العقاب فقد غريت وصف احلكم وجعلته مباحاً،
 . . فإا تكون قد أحلت ما حرم اهللا

 وإذا جاءت نصوص وضعية خالية من النص على العقاب عليه ولو يف بعض يف بعض األحوال
 فإا تكون قد أباحته يف هذه احلاالت أي تكون قد أحلت ما حرم اهللا، وهذه صورة من صـور

 أما صور التعديل فإن احلكم يبقى على وصفه األصلي، فال ينقلـب مـن احلـرام إىل .. العدول
 ثالً جيري التعديل يف العقوبة، اليت وضعها اهللا سبحانه للفعل، كأن حيتفظ بالنص احلالل، ولكن م

 بتجرمي الفعل وحيرمه ولن يعدل العقوبة املقررة له شرعاً، وجيعل احلبس بدالً من اجللد أو الرجم،
شرعي تتـضمن  وميكن أن يقال إن مثل تلك النصوص الوضعية اليت تتضمن تعديالً يف احلكم اـل

 والً، إن وضع عقوبة مكان أخرى عدول عن العقوبة األصلية اليت شـرعها الـشارع كذلك عد
 احلكيم عالجاً للداء، وهو أعلم مبن خلق وهو اللطيف اخلبري، وعلى ذلك فالعدول والتعديل هـو

 وتلـك أقـصى صـور عـدم .. من قبيل التحليل والتحرمي، الذي دمغه القرآن بالكفر والشرك
 . ١ " الشرعية

--- 
 . عدم اشتراط الذكورة يف رئيس الدولة : اقض اخلامس التن - ٥

 من الدستور الشروط الواجب توافرها يف رئيس اجلمهورية، ومل تذكر منها ٤١ ذكرت املادة
 . ، مع أنه شرط جممع عليه بال خالف بني علماء اإلسالم ٢ شرط الذكورة

 . ٣٧ و ٣٦ : نقلتها عن كلمة حق للشيخ عمر عبد الرمحن ص - ٢٣ و ٢٢ : ص ١ : ية للمستشار علي جريشة ج أصول الشرعية اإلسالم 1
: النص األصلي للمادة هو 2



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٣٤ / ١ ف ٣ ب

 ات اإلسـالمية املوقف الذي وقفه زعيم إحدى أكرب اجلماع - بشديد األسف - واجلميع يذكر
 يف باكستان، حينما انتخبت بينظري بوتو لرئاسة الوزارة، فقال إن الشريعة ال تبيح تـويل املـرأة
 إلمامة الصالة وال رئاسة الدولة، ولكن إذا اختار الشعب امرأة لرئاسة الوزارة فعلينا أن حنترم هذا

سياسات وهذا موقف يلخص متيع كثري من احلركات اإلسالمية يف ب . االختيار  اكـستان إزاء اـل
 أن والقوانني والدستور واملشاكل يف بلدها، وأا ال تلتزم بعقائدها ومبادئها، وبالتايل عجزت عن

ادة أو أن ترقـى  حتظى باحترام الكثرة الكاثرة يف باكستان، وأا أضعف من تبوء منصب القـي
 . ملستوى التصدي للحرب الصليبية اليت تشن على باكستان

 أن حتديد أهلية شخص للترشح هي من صالحيات مفوضية االنتخابـات، وإذا أضف لذلك
ة  أعلن أنه قد انتخب بطريقة صحيحة كرئيس فال ميكن التشكيك يف صالحية االنتخـاب بأـي

 . ١ وسيلة أو بواسطة أية حمكمة أو سلطة أياً كانت
 ل ميكن أن يكـون ومفوضية االنتخابات ال يشترط يف اختيار أعضائها اإلسالم وال العدالة، ب

ة أن يقرر من قد يفتقر لإلسالم ول فيهم غري املسلم أو املرتد أو الفاسق، فكيف ميكن  لعدالة عداـل
 أو إسالم غريه؟

--- 
 . احلماية من تطبيق العقوبة بأثر رجعي : التناقض السادس - ٦

 ال جيـوز من الدستور على أنه ال جيوز تطبيق العقوبة بأثر رجعي، مبعىن أنه ١٢ تؤكد املادة
ه علـى . عقوبة شخص على فعل أو ترك مل يكن معاقباً عليه يف وقت الفعل  كما ال جيوز عقوبـت

 . ٢ جرمية بعقوبة أكرب أو من نوع خمتلف عما كان مقرراً وقت ارتكاب اجلرمية

The President 
41…………. 
(2) A person shall not be qualified for election as President unless he is a Muslim of not less 
than fortyfive years of age and is qualified to be elected as member of the National Assembly. 
[PART III The Federation of Pakistan, CHAPTER 1.—THE PRESIDENT, Article 41]. 
1 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary P: 112. 

 : النص األصلي للمادة هو 2
Protection against retrospective punishment 
12. (1) No law shall authorize the punishment of a person— 
(a) for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission; or 

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٣٥ / ٢ ف ٢ ب

 أي أن شخصاً يف باكستان لو ارتكب جناية شرعية قبل صدور قانون بتحرميها، مث سـيق - أ
 ، وقامت عليه البينة الشرعية، فال ميكن توقيع العقوبة الشرعية عليه، وهذا هذا الشخص للمحكمة

 : الكالم ساقط شرعاً ألنه يعين
 أن األحكام ال تكتسب شرعيتها إال بإصدارها يف صورة قوانني شرعها الربملان أو رئيس ) ١ (

 ن الشريعة اإلسـالمية الدولة باحليل املختلفة، اليت خيتلقوا ليضفوا ا الشرعية على أوامرهم، وأ
 . بالتايل ال شرعية هلا ألا مل تصدر عن هؤالء املشرعني بقانون

 وهذا أصل يف غاية الفساد يكشف عن التناقض بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الصادرة عن
 الربملان الباكستاين، وأما ينتميان لعقيدتني خمتلفتني، فالشريعة اإلسالمية تـستمد شـرعيتها يف

 حلكم واإللزام من كوا صادرة عن احلق تبارك وتعاىل كما بلغها النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال ا
 تفتقر يف اكتساب تلك الشرعية إلصدارها يف صورة قانون أو غريه، فهي موجودة وشرعية سواء

 . ١ سطرت يف صورة قانون أو كانت حكماً حيكم به القضاة الفقهاء منذ أربعة عشر قرناً
 ن احلجة على الناس ال تقوم إال بصدور األمر يف صورة قانون، بينما احلجة قائمة علـى أ ) ٢ (

 الناس بالشريعة اإلسالمية منذ أربعة عشر قرناً، ألن أحكامها األساسية من حترمي اخلمـر والزنـا
والسرقة وما أشبه، قد انتشرت بني املسلمني، وصارت من املعلومات من الدين بالـضرورة، وال

 . أن يزعم اجلهل ا اً أحد يسع

(b) for an offence by a penalty greater than, or of a kind different from, the penalty prescribed by 
law for that offence at the time the offence was committed. 
(2) Nothing in clause (1) or in Article 270 shall apply to any law making acts of abrogation or 
subversion  of  a  Constitution  in  force  in  Pakistan  at  any  time  since  the  twentythird  day  of 
March, one thousand nine hundred and fiftysix, an offence. [PART II, Fundamental Rights and 
Principles of Policy, CHAPTER 1. – FUNDAMENTAL RIGHTS, Article 12]. 

 مبادئ الشريعة اإلسالمية " ثانية يف الدستور، اليت تنص على أن مبثل هذا التوجه حاولت احملكمة الدستورية العليا يف مصر التهرب من تطبيق املادة ال 1
 وبالتايل فال ميكن أن . ، حيث ذكرت أن أثر هذه املادة ال ميتد على القوانني اليت صدرت قبلها، ألا ال تعمل بأثر رجعي " هي املصدر األساسي للتشريع

 ثر هلذه املادة على األغلبية العظمـى مـن أ الساحقة من القوانني قد صدرت قبلها فال يستند إليها يف تغيري أي قانون صدر قبلها، وحيث أن األغلبية
 ) ٢ ( ، احلكم رقم ١٩٩٤ ، القاهرة ٣٢٢ ، ص ١٩٩٣ التقرير اإلستراتيجي العريب لـسنة : مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام . [ القوانني

]. م ١٩٩٣ أبريل ٣ الصادر يف ) دستورية ( قضائية ٤١ لسنة



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٣٦ / ١ ف ٣ ب

 وأن العقوبات غري الشرعية ميكن اعتبارها . التسوية بني العقوبات الشرعية وغري الشرعية ) ٣ (
 بديالً عن العقوبات الشرعية، ألن القانون الساري مل يكن ينص عليها، وهذا أمر مرفوض شـرعاً

 . ألن العقوبات غري الشرعية تعد ساقطة يف ميزان الشريعة
 ا يدل على أن املشرع يف باكستان ليس هو احلق تبارك وتعاىل، الذي يؤكد يف كتابه هذ ) ٤ (

 قُلْ إِنِّي علَـى بينـة مـن ربـي ﴿ : يقول احلق تبارك وتعاىل . الكرمي أنه وحده صاحب احلق يف التشريع
بِه جِلُونتَعا تَسي مندا عم تُم بِهكَذَّبإِالَّ و كْـمإِنِ الْح لّـهل نيـلالْفَاص ـريخ ـوهو ـقالْح قُـصاألنعـام ي ﴾ 

٥٧ . ﴿ ــقالْح مالَهـوم واْ إِلَـى اللّـهدر ثُـم كْـمالْح أَالَ لَـه ـبِنياسالْح عــر أَس ـوهــا ﴿ . ٦٢ األنعــام ﴾ و م 
آؤآبو ا أَنتُموهتُميماء سمإِالَّ أَس هونن دم وندبـلْطَانٍ تَعـن سا مبِه لَ اللّها أَنزكُم م لّـهإِالَّ ل كْـمإِنِ الْح ـرأَم 

ـونلَمعـاسِ الَ يالن أَكْثَـر نلَــكو مالْقَـي ينالد كذَل اهواْ إِالَّ إِيدبالَ ﴿ . ٤٠ يوسـف ﴾ أَالَّ تَع ـينـا بقَـالَ يو 
ادو داحابٍ ون بلُواْ مختَد ءـيـن شم اللّـه ـنـنكُم مـي عـا أُغْنمو قَةتَفَرابٍ موأَب نلُواْ مخ كْـمإِالَّ إِنِ الْح 

كِّلُونتَوكَّلِ الْمتَوفَلْي هلَيعو كَّلْتتَو هلَيع لّهي الْـأُولَى ﴿ . ٦٧ يوسف ﴾ لف دمالْح لَه وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه وهو 
ةرالْآخو كْمالْح لَهو ونعجتُر هإِلَي٧٠ القصص ﴾ و . ﴿ ءـيكُـلُّ ش ـوإِلَّا ه لَا إِلَه را آخإِلَه اللَّه عم علَا تَدو 

ههجإِلَّا و كاله كْمالْح لَه ونعجتُر هإِلَي٨٨ ﴾ القصص و . ﴿ و اللَّه يعإِذَا د كُم بِأَنَّهإِن ذَلو تُمكَفَـر هدح 
 . ١٢ ﴾ غافر الْعلي الْكَبِري فَالْحكْم للَّه يشركْ بِه تُؤمنوا

 منا املشرع يف باكستان هم أعضاء الربملان الذين يقررون ما جيب تنفيذه يف هذا الوقت وما وإ
 . ال جيب

 مبـدأ عـدم سـريان وسوف نرى عند عرض قانون احملكمة االحتادية للشريعة كيف استغل
 . العقوبة بأثر رجعي للتملص من أحكام الشريعة ولتعطيلها والسماح باستمرار الربا

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٣٧ / ٢ ف ٢ ب

 ومل يستح كاتبو الدستور من أن يستثوا من هذه املادة جرمية العمـل ضـد الدسـتور - ب
ر - بـإذن اهللا - ، بينما يستغلوا يف احملاكم كما سنرى ١٩٥٦ مارس ٢٣ الباكستاين منذ  لتمرـي

. املخالفات الشرعية، وريب مرتكبيها من العقوبة حبجة أن العقوبة ال تسري بأثر رجعي بعض
 مما يدل على أن القوم يصدرون عن عقيدة أخرى، وال يلتزمون بالتسليم باحلاكمية للمـوىل

 . سبحانه
--- 

 . احلماية ضد تثنية العقوبة : التناقض السابع - ٧
 . ١ ة اقبة الشخص مرتني على نفس اجلرمي ع من الدستور على عدم م ١٣ تؤكد ااملادة

 وهذا األمر يصح يف ميزان الشريعة لو كان احلكم األول معترباً شرعاً، أما لو كـان احلكـم
 . األول حكماً غري شرعي، فال اعتبار له حينئذ يف ميزان الشريعة

اء علـى  فلو افترضنا أن شخصاً ما قد سرق أو زىن أو قتل مث حكم عليه حبكم خمفـف بـن
 سلطات املطلقة اليت مينحها الدستور لرئيس الدولة من حني آلخر، فليس من حق أي حمكمة أن ال

. تعاقبه بالعقوبة الشرعية بعد ذلك
 اليت تلتزم بعدم تثنية العقوبة، واليت ال تزال حتكم بقـوانني - والعجيب أن احملاكم الباكستانية

 . ونة يف القانون الباكستاين ال تعترف بشرعية أية قوانني ما مل تكن مد - غري شرعية
 فلو أن متهماً يف جرمية ما دفع أمام احملكمة بأنه متت عقوبته بعقوبة شرعية، وبالتايل فال جيوز
ة  تثنية العقوبة عليه، فلن تعترف احملكمة ذه العقوبة ما مل تصدر عليه من حمكمة باكستانية رمسـي

 . طبقاً للقانون الباكستاين
 مثل الواليات املتحدة، ال تعترف بأية عقوبات طبقت على من ارتكب بل إن عدداً من الدول

ذين خطفـوا  يف قانوم جرماً يف باكستان، ومن األمثلة الواضحة على ذلك، أن الفلسطينيني اـل

 : النص األصلي للمادة هو 1
Protection against double punishment and self incrimination 
13. No person— 
(a)  shall  be  prosecuted  or  punished  for  the  same  offence  more  than  once;  [PART  II, 
Fundamental  Rights  and  Principles  of  Policy,  CHAPTER  1.  –  FUNDAMENTAL RIGHTS, 
Article 13].



 أمثلة من خمالفات الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية : الفصل الثاين

 ٣٨ / ١ ف ٣ ب

يت أمـضوها يف  طائرة البان أمريكان يف الثمانينيات، مل تعترف أمريكا بعقوبة السجن الطويلة اـل
 . حكومة باكستان الذليلة لتعاقبهم مرة أخرى يف أمريكا باكستان، وتسلمتهم من

--- 
 . موقف الدستور من الربا : التناقض الثامن - ٨

ة واالقتـصادية ٣٨ تؤكد املادة  من الدستور فيما تنص عليه من وسائل الرفاهية االجتماعـي
 . ١ للشعب على التخلص بأسرع ما ميكن من الربا

 تقبل مل يتحقق حىت اآلن، وهذا مثال مـن يقـول وهذا النص ليس أكثر من وعد يف املس - أ
 سأصلي يف أقرب وقت، أو سأزكي يف أقرب وقت، أوسأسلم يف أقرب وقت، فهل يعـد هـذا

 مصلياً أو مزكياً أو مسلماً؟
 كما أن هذا النص يف الدستور ليس له أية قوة تشريعية، وال أثر له على عمل احملـاكم، - ب

 رفيق بت احملامي يف تعليقه على الدسـتور . أكد هذا األستاذ م وهو ال يعترب أكثر من وعد، كما
 : الباكستاين، حيث قال

 هي من قبيل األحكام التوجيهية غري القابلة للنظر فيها مـن ٤٠ إىل ٢٩ حكام املواد من إن أ "
 أية حمكمة، وال تدخل يف اختصاص أية حمكمة، وال ميكن تنفيذها، ولكن احملاكم قد تعترب هـذه

 ات من اختصاصها باعتبارها جزءاً من الدستور ألغراض أخرى، مثل تفـسري أحكـام التوجيه
 . ٢ " أخرى من الدستور أو القوانني اليت سنها املشرعون

 وهو دليل على أن الربا متعامل به قانوناً يف باكستان، وسيمر بنا عند احلديث عن حمكمة - ج
 . الشريعة االحتادية أمثلة على ذلك بإذن اهللا

 : النص األصلي هو 1
Promotion of social and economic well being of the people 
38. The State shall— 
……………………. 
(f) eliminate riba as early as possible. [PART II, Fundamental Rights and Principles of Policy, 
CHAPTER 2. – PRINCIPLES OF POLICY, Article 38]. 
2 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments on CHAPTER 2. – 
PRINCIPLES OF POLICY P: 108. 

 تناقض الدستور الباكستاين مع الرشيعة اإلسالمية : الباب الثاين / الصبح والقنديل

 ٣٩ / ٢ ف ٢ ب

 يعترض معترض بأن التعامل بالربا واقع عملي دويل، وال ميكن التخلص منه مرة وقد - د
 . واحدة، وال بد من التدرج يف ذلك حتت حكم الضرورة

 : واجلواب على هذه الشبهة
 . أن املادة يف نصها خالية من أي ذكر ملا أورده االعتراض من ضرورة وتدرج وغريها ) ١ (
 امل اخلارجي، فإا غري متصورة يف التعامل الداخلي يف مث لو كانت هناك ضرورة يف التع ) ٢ (

 . داخل باكستان
 كما أن جتارب البنوك اإلسالمية قد أوجدت العديد من البدائل اليت ميكن تبنيها على ) ٣ (

 . األقل داخل باكستان إللغاء الربا
 درون وحىت لو فرضنا وجود الضرورة، فإن أهل العلم الشرعي هم الذين يقدروا، ويقـ ) ٤ (

 . ااالت اليت تنحصر فيها، وطرق التخلص منها، وهو ما ال ذكر له باملرة يف املادة املذكورة
 فـإن وبعد أكثر من مخسني سنة . ١ ١٩٥٦ وقد كانت هذه العبارة موجودة يف دستور ) ٥ (

 وسنرى عند احلديث عن التوجهـات . وال زال الربا منتشراً يف باكستان الوعد مل يتم الوفاء به،
 أن الوعود بتطبيق الشريعة وتصفية القوانني ممـا - إن شاء اهللا - إلسالمية يف الدستور الباكستاين ا

 . ، وال زالت حىت اليوم مل يتم الوفاء ا ١٩٥٦ خيالف الشريعة مت إدراجها يف دستور عام
--- 

1 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, Preliminary, 1965 cons  tu  on p: 
31.



 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / الصبح والقنديل

 ٣ ب

 عجز الوسائل اليت نص عليها الدستور للسعي لتحكيم الشريعة
*** 

 ين على عدة توجيهات تدعو لتحكيم الشريعة ولتنقية القوانني من كل نص الدستور الباكستا
 ما خيالف الشريعة، ولكن هذه النصوص ظلت عاجزة نظرياً وعملياً عن حتكيم الشريعة، بل وعن

 . مدافعة النصوص املخالفة للشريعة يف الدستور نفسه
 : وسأقسم الكالم يف هذا الباب إىل فصول

 . أ ٢ و ٢ دستور واملادتان ديباجة ال : الفصل األول - ١
 . ٣١ املادة : الفصل الثاين - ٢
 . ٣٨ املادة : الفصل الثالث - ٣
 ). J ٢٠٣ حىت A ٢٠٣ املواد ( أ ٣ حمكمة الشريعة االحتادية الفصل : الفصل الرابع - ٤
واد مـن ( األحكام اإلسالمية : القسم التاسع من الدستور : الفصل اخلامس - ٥  إىل ٢٢٧ اـمل
٢٣١ .(



 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / الصبح والقنديل

 ١ / ٢ ف ٣ ب

 أ ٢ و ٢ ادتان ديباجة الدستور وامل
--- 

 : جاء يف ديباجة دستور باكستان احلايل الفقرات التالية - ١
 حيث أن السيادة على كل الكون ترجع هللا تعاىل وحده، كما أن السلطة اليت يتوجـب أن "

 . ميارسها شعب باكستان طبقاً للحدود اليت قدرها سبحانه تعد أمانة مقدسة
...................... 

 ميقراطية واحلرية واملساواة والتسامح والعدل االجتماعي كما بينها اإلسالم وحيث أن قيم الد
 . سوف تراعى متاماً

 وحيث أن املسلمني سيمكَنون من أن ينظموا حيام يف االني الشخصي واجلمعي مبا يطابق
 : تعاليم ومتطلبات اإلسالم كما جاءت يف القرآن الكرمي والسنة

.......................... 
 : هلذا فإننا اآلن حنن شعب باكستان

 واعون ملسؤوليتنا أمام اهللا سبحانه واخللق
............................. 

اح - وخملصون لإلعالن الذي صرح به مؤسس باكستان  أن - القائد األعظم حممد علي جـن
 . باكستان ستكون دولة دميقراطية قائمة على أسس عدالة اإلسالم االجتماعية

 على احملافظة على الدميقراطية اليت حتققت عرب النضال املتواصل للشعب ضد القهر ومصممون
 . ١ " والطغيان

 : النص األصلي هو 1
Whereas  sovereignty  over  the  entire  Universe  belongs  to  Almighty  Allah  alone,  and  the 
authority  to  be  exercised by  the people of Pakistan within  the  limits  prescribed by Him  is  a 
sacred trust; 
………………………… 
Wherein  the  principles  of  democracy,  freedom,  equality,  tolerance  and  social  justice,  as 
enunciated by Islam, shall be fully observed;



 أ ٢ و ٢ ديباجة الدستور واملادتان : الفصل األول

 ٢ / ١ ف ٣ ب

 اليت اقتطفت منها املقتطفـات - أن ديباجة دستور باكستان - بادئ ذي بدء - وأود أن أبني
 ظهرت أول ما ظهرت يف صورة قرار أصدره الس التأسيسي األول لباكستان يف مارس - اآلنفة

 ، وكذلك ١٩٥٦ ، ونفس هذا القرار أدرج كديباجة يف دستور ١ ) قرار األهداف ( أمساه ، و ١٩٤٩
 ، مث يف الدسـتور ١٩٧٢ كديباجة، وكذلك يف الدستور املؤقت يف أبريل ١٩٦٢ أدرجه دستور

 . ٢ ١٩٧٣ احلايل لسنة
 : من الدستور، اليت نصت على اآليت ٢ مث ضمن هذا القرار يف الدستور حبكم املادة

 . م سيكون دين الدولة لباكستان اإلسال - ٢ "
 األهداف املستنسخ يف امللحق قد صارت جزًء بادئ واألحكام اليت جاءت يف قرار إن امل - أ ٢

 . ٣ " أساسياً من الدستور، وسوف يكون هلا أثر تبعاً لذلك
ادة - ٢  أ ٢ وأود أن أعلق بعض تعليقات على تلك املقتطفات من ديباجة الدستور وعلى اـمل

 : بينهما نظراً للترابط
 : وردت كلمة دميقراطية يف الديباجة عدة مرات - أ

Wherein  the  Muslims  shall  be  enabled  to  order  their  lives  in  the  individual  and  collective 
spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran 
and Sunnah; 
………………………………….. 
Now, therefore, we, the people of Pakistan; 
Conscious of our responsibility before Almighty Allah and men; 
………………………….. 
Faithful  to  the declaration made by  the Founder of Pakistan, Quaidi Azam Mohammad Ali 
Jinnah, that Pakistan would be a democratic State based on Islamic principles of social justice; 
Dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people 
against  oppression  and  tyranny.  [THE CONSTITUTION OF THE  ISLAMIC REPUBLIC OF 
PAKISTAN, 1973, Preamble]. 

 . OBJECTIVES RESOLUTION : العبارة األصلية هي 1
2 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments on ar  cle 2‐A p: 52. 

 : النص األصلي هو 3
Islam to be State religion 
2. Islam shall be the State religion of Pakistan. 
2A. The Objectives Resolution to form part of substantive provisions 
2A. The principles and provisions set out in the Objectives Resolution 
reproduced in the Annex are hereby made substantive part of the Constitution and 
shall have effect accordingly. [PART I Introductory, Article 2]. 

 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / الصبح والقنديل

 ٣ / ٢ ف ٣ ب

 والدميقراطية كلمة هلا معىن معروف، وصفات ال تنفك عنها، إذا نزعت عنـها مل تعـد ) ١ (
 تسمى دميقراطية، فمنها أن السيادة وحق التشريع لألغلبية، ومنها نسبية كل القيم، فاحلرام هو ما

 . ته حرمته األغلبية، واحلالل هو ما أحل
 . وال يتصور يف ذهن أحد أن هناك دميقراطية بدون أن تكون السيادة وحق التشريع لألغلبية

 ما حرمه بينما السيادة وحق التشريع يف الشريعة اإلسالمية مها هللا وحده سبحانه، واحلرام هو
 مـا لَهـم مـن الـدينِ شـركَاء شـرعوا أَم لَهم ﴿ : يقول احلق تبارك وتعاىل . سبحانه، واحلالل هو ما أحله

اللَّه أْذَن بِهي لَم مهـنيب يلِ لَقُضةُ الْفَصملَا كَللَوو ـيمأَل ـذَابع ـملَه نيمالظَّـال إِنشورى و  قُـلْ ، ﴿ ٢١ ﴾ اـل
زْقـن رلَكُم م لَ اللّها أَنزتُم مأَيالً أَرـالحـا وامرح ـهنلْـتُم معقُـ فَج لَـى اللّـهع أَم لَكُـم نأَذ لْ آللّـه ونتَفْتَـر ﴾ 

 . ٥٩ يونس
 ولذلك فإن اخللط بني اإلسالم والدميقراطية هو خلط بني عقيدتني ذات أصلني خمتلفني وأثرين

 . مفترقني
 فإن قال قائل ولكن اإلسالم يدعو للشورى وحماسبة احلكام ومراقبة تصرفام، وهذه أمـور

 م والدميقراطية، فاجلواب وكذلك ميكن أن يقال أن املسيحية واإلسالم بينهما مشتركة بني اإلسال
 أمور مشتركة، فكالمها يدعوان لإلميان باهللا وبأنبياء اهللا قبل عيسى عليه السالم، وأن عيسى قـد
 جاء بكتاب من عند اهللا سبحانه، فهل جيوز بناء على ذلك أن يقال اإلسالم املسيحي أو املسيحية

 ية؟ اإلسالم
اجلواب  فإن قال قائل إمنا قصدت أن آخذ من الدميقراطية بعض اجلوانب ال كل ما فيهـا، ـف

 : عليه من وجهني
 ماذا تقصد ذا اخللط، وذه املصطلحات الغامضة؟ ؛ بني لنا أوالً : أن يقال له : أوالً

 ائع والعقائـد؟ وما الداعي هلذه املماحكة، وقد أغنانا اهللا بشريعته عن التسول من الشر : وثانياً
﴿ اسا النها أَيـا يبِينا منُـور كُما إِلَـيلْنأَنزو كُمبن رم انهراءكُم بج ويقول تعـاىل . ١٧٤ ﴾ النساء قَد :



 أ ٢ و ٢ ديباجة الدستور واملادتان : الفصل األول

 ٤ / ١ ف ٣ ب

﴿ تَابالْك كا إِلَيلْنأَنزـا ونميهمتَـابِ والْك ـنم هيدي نيا بقًا لِّمدصم قلَ بِالْحلَ عـا أَنـزم بِمهـنيكُم بفَـاح ـهي 
و اللّه ماءهوأَه الَ تَتَّبِع قالْح ناءكَ ما جمـا عاجهنمةً وعـرش نكُما ملْنعكُلٍّ جل لَكُـمعلَج ـاء اللّـهش لَـوو 

 فَينبـئُكُم بِمـا كُنـتُم خلَيرات إِلَـى ا مـرجِعكُم جميعـا آتَاكُم فَاستَبِقُوا ا أُمةً واحدة ولَـكن لِّيبلُوكُم في مآ
فُـونتَخْتَل يـهـآ } ٤٨ { فم بِمهـنيكُـم بأَنِ احو لَ اللّـهــن أَنـزـوكَ عنفْتأَن ي مهـذَراحو ماءهـوأَه الَ تَتَّبِـعو 

 بِـبعضِ ذُنُـوبِهِم وإِن كَـثريا مـن النـاسِ اْ فَـاعلَم أَنَّمـا يرِيـد اللّـه أَن يـصيبهم ما أَنزلَ اللّه إِلَيك فَإِن تَولَّو بعضِ
قُون٤٩ { لَفَاس { كْما أَفَحكْمح اللّه نم نسأَح نمو غُونبي ةيلاهالْج ـوننوقمٍ يحىت ٤٨ ﴾ املائدة لِّقَو 

٥٠ . 
راه ولذلك فإن اخللط يف  الدستور الباكستاين قد بدأ من سطوره األوىل، ونشأ عنه كل ما ـن

 . من جدال واختالط وفساد
 : وإذا تتبعنا العبارات اليت وردت فيها كلمة دميقراطية يف الديباجة فسنجدها ) ٢ (
 وحيث أن قيم الدميقراطية واحلرية واملساواة والتسامح والعدل االجتماعي كمـا بينـها ) " أ (

 كيف بني اإلسالم قيم الدميقراطية؟ وقد بينا من قبل مدى فما أدري ". تراعى متاماً سالم سوف اإل
 . التناقض بينهما

ة : " وجاء أيضاً يف الديباجة ) ب (  باكستان ستكون دولة دميقراطية قائمة على أسـس عداـل
 تـصرت فما أدري ما هو املعىن احملدد هلذا اجلمع بني التناقضني؟ وملـاذا اق " اإلسالم االجتماعية

 العبارة على ذكر العدالة اإلسالمية االجتماعية من اإلسالم فقط؟ ومل تذكر أيضاً احلكم والقضاء
 . واألخالق واالقتصاد والسياسة وغريها من اجلوانب

 ". احملافظة على الدميقراطية اليت حتققت عرب النضال املتواصـل : " وجاء أيضاً يف الديباجة ) ج (
شريع فما أدري على ماذا سيحافظ ال سيادة والـت  دستور؟ على الدميقراطية كلها؟ أم على حق اـل

 لألغلبية؟ أم على ماذا؟
 . وذا يتضح أن اخللل واخللط بدأ يف الدستور من سطوره األوىل

 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / الصبح والقنديل

 ٥ / ٢ ف ٣ ب

ه ال - ب  أما عن األحكام اليت ميكن استفادا من الديباجة أو قرار األهداف، فسوف جند أـن
 . ال تدل على حكم حمدد ميكن أن يستخرج منها إال عبارات عامة

يت : " فعبارة ) ١ (  حيث أن السيادة على كل الكون ترجع هللا تعاىل وحده، كما أن السلطة اـل
ارة ". يتوجب أن ميارسها شعب باكستان طبقاً للحدود اليت قدرها سبحانه تعد أمانة مقدسة  عـب

 جيب أن تزامحها شـريعة عامة ال يستفاد منها حاكمية الشريعة اإلسالمية ومرجعيتها العليا اليت ال
 . وال يستفاد منها أن الشريعة اإلسالمية مرجعية تعلو فوق مرجعية األغلبية . أو قانون آخر

 وحيث أن املسلمني سيمكَنون من أن ينظموا حيـام يف اـالني الشخـصي " وعبارة ) ٢ (
 ليـست إال " ة واجلمعي مبا يطابق تعاليم ومتطلبات اإلسالم كما جاءت يف القرآن الكرمي والـسن

 . وعداً مل يتحقق بعد ستني سنة
 كما أن إيراد قرار األهداف كديباجة للدستور، أو اعتباره جزًء من الدستور بناء علـى - ج
ة ٢ املادة  أ، ال جيعل الشريعة اإلسالمية هي املرجعية العليا احلاكمة واملصدر الوحيد للتشريع لثالـث

 : فروق رئيسية
 أ وغريها من املواد قد اكتسبت شرعيتها ٢ باجة الدستور واملادة أن قرار األهداف ودي : األول

 من موافقة األغلبية، والشريعة حتكم على األغلبية باهلدى أو الضالل، وال ميكن أن حتكم عليهـا
 . األغلبية بالرفض أو القبول، فالشريعة هي احلاكمية العليا وافقت على ذلك األغلبية أو رفضت

شعب، أن الدستور يكت : الثاين  سب أغلبيته من االستفتاء الشعيب أو من وكالة النواب عن اـل
شرعية، ولـذلك  أي أن الشعب وهو صاحب السيادة يف الدميقراطية هو الذي منح الدستور اـل

 : ختمت ديباجة الدستور بالعبارة التالية
 : هلذا فإننا اآلن حنن شعب باكستان "

.................... 
 . ١ " بإقرار وسن ومنح أنفسنا هذا الدستور - يف الس الوطين عرب ممثلينا - نقوم هنا

 : العبارة األصلية هي 1
Now, therefore, we, the people of Pakistan; 
………….



 أ ٢ و ٢ ديباجة الدستور واملادتان : الفصل األول

 ٦ / ١ ف ٣ ب

 بينما ال تكتسب الشريعة مرجعيتها وحاكميتها من الشعب، الذي قد يوافق عليها يف استفتاء
 بل االستفتاء على الشريعة . أو غريه، بل هي تكتسب شرعيتها من كوا مرتلة من املوىل سبحانه

 عمـا الَ تَتَّبِع أَهواءهم فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه و ﴿ : ارك وتعاىل يقول احلق تب . خروج على الشريعة
قالْح ناءكَ مـآ ﴿ . ٤٨ ﴾ املائـدة جم بِمهـنيكُـم بأَنِ احو لَ اللّـهأَن أَنـز مهـذَراحو ماءهـوأَه الَ تَتَّبِـعو 

 والْـأَرض ولَـوِ اتَّبـع الْحـق أَهـواءهم لَفَـسدت الـسماوات ﴿ . ٤٩ ﴾ املائدة ه ما أَنزلَ اللّـ بعضِ يفْتنوكَ عن
يهِنن فم٧١ ﴾ املؤمنون و . 

 فال جيوز االستفتاء واالقتراع على حتكيم الشريعة ومرجعيتها وحاكميتها، ولكن جيوز التشاور
 . خيلط بني هذا و ذاك بني املسلمني يف شؤوم وفق ما بينته الشريعة، فال

 ٢٣٩ و ٢٣٨ أن الدستور ميكن للربملان أن يعدل فيه كما يشاء كما جاء يف املـادتني : الثالث
 فتستطيع أغلبية الثلثني يف الربملان الباكستاين أن تلغي . من الدستور، وكما ذكرت يف الباب األول

 رط وال رقيب وال حسيب، بينمـا ديباجة الدستور واملادة الثانية وغريها من املواد بال قيد وال ش
 واحـذَرهم أَن يفْتنـوكَ عـن ﴿ : يقول احلق تبارك وتعـاىل . الشريعة ال ميلك أحد أن يغري منها شيئاً

 . ٤٩ ﴾ املائدة ما أَنزلَ اللّه إِلَيك بعضِ
 ا ونظراً للخلط يف الدستور الذي ذكرناه، والعبارات الغامضة غري الواضحة اليت صيغت  - د

 ديباجة الدستور، فقد تضاربت أحكام احملاكم الباكستانية تضارباً شديداً يف فهمها لتلك الديباجة
 أ، وبالتايل سرى هذا التضارب ألحكام احملاكم، وإن كانت مجيع تلك األحكام ٢ وبالتايل للمادة

 وقع اخلـالف ، و ١ املتضاربة قد اتفقت على وجود مواد يف الدستور تتناقض مع الشريعة اإلسالمية
 بنقـل - بعون اهللا - وسأقوم فيما يلي . بينها يف تفضيل أيهما على اآلخر، أو من له احلق يف ذلك

Do  hereby,  through  our  representatives  in  the  National  Assembly,  adopt,  enact  and  give  to 
ourselves,  this  Constitution.  [THE  CONSTITUTION  OF  THE  ISLAMIC  REPUBLIC  OF 
PAKISTAN, 1973, Preamble]. 

 . التناقض الثالث - الفصل الثاين - الباب الثاين : كما مر بنا عند احلديث عن حق رئيس اجلمهورية يف العفو عن أية جرمية 1

 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / الصبح والقنديل

 ٧ / ٢ ف ٣ ب

بعض  أمثلة من أحكام احملاكم الباكستانية العالية والعلية املتضاربة يف هـذا الـشأن، مث أردف ـب
 . التعليقات

ادة أمثلة لتضارب أحكام احملاكم اإلسالمية حول مكانة قرار األ ) ١ (  أ مـن ٢ هـداف واـمل
 : الدستور

شة ٢٢٧ أ واملادة ٢ رفيق بت احملامي يف تعليقه على املادة . أورد األستاذ م  من الدستور مناـق
 أ يف املنظومة التشريعية الباكستانية، وأثرمهـا ٢ يف غاية األمهية حول مكانة قرار األهداف واملادة

 : ص هذه املناقشة لألمهية بشيء من التصرف الفعلي على القوانني واألحكام يف باكستان، وأنا أخل
 لقد ناقشت احملاكم العالية والعليا يف باكستان مرتلة قرار األهداف؛ أي هل هو يـتحكم يف
 الدستور؟ وبالتايل فمن حق احملاكم العالية يف باكستان أن ترتع الشرعية عن أي قانون أو قرار من

 . إذا كان يتعارض مع قرار األهداف - وإن كان متوافقاً مع أحكام الدستور - أية سلطة
 ٢ عاملت احملكمة العليا يف باكستان قرار األهداف باعتباره املرجعية العليا ١ ففي إحدى القضايا

ة  للبالد، وأشارت احملكمة العليا إىل أن باكستان ليست يف حاجة ألن تتطلع للنظريات القانونـي
ة يف " اليت وثقت يف قواعدها؛ الغربية، ألن لديها مرجعيتها العليا اخلاصة ا،  أن السيادة القانونـي

 هذا الكون ترجع هللا سبحانه وحده، وأن السلطة اليت ميارسها الشعب، يف احلدود اليت رمسها هلـا
رار ٣ " املوىل هي أمانة مقدسة  ، وأن هذا أمر غري قابل للتحوير والتبديل، كما تقُبِل بوضوح يف ـق

 . ١٩٤٧ مارس ٧ أسيسي األول لباكستان يف األهداف، الذي أصدره الس الت
 ذكر احلكم يف القضية أن قرار األهداف ليس صكاً فوق دسـتوري، ٤ ولكن يف قضية أخرى

 . وهو غري قابل للنظر يف احملاكم
 يف احملكمة العليا ذكر القاضي يف حكمه أن أية وثيقة دينية مقدسة إذا ٥ وأيضاً يف قضية أخرى
 تور وإن مل تكن جزًء منه، فال ميكن بالتايل أن تـتحكم يف الدسـتور، مل تكن متضمنة يف الدس

PLD ( قضية أمسا جيالين ضد حكومة البنجاب 1 1972 S.C. 139 .( 
 . Grund norm : العبارة األصلية هي 2
 . ن قرار األهداف هذه العبارة منقولة تقريباً بنصها م 3
PLD ( حسني نقي ضد قاضي حتقيق منطقة الهور 4 1973 Lahore 164 .( 
PLD ( الدولة ضد ضياء الرمحن 5 1973 S.C. 49 .(
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 ٨ / ١ ف ٣ ب

 وعلى أي حال فإن احملاكم اليت أُنشأت حتت سلطة الدستور ليست هلا أية صالحية ألن تعلن أن
رار ( أي أنه طاملا أن هـذه الوثيقـة . أي حكم من أحكام الدستور يتناقض مع تلك الوثيقة  ـق

 ومل تدرج فيه، ومل تتحول إىل جزء فاعل منه، فال ميكن أن تتحكم ليست إال ديباجة، ) األهداف
 . يف الدستور

 أ من الدستور فإن كتاب اهللا وسـنة ٢ أشار القاضي إىل أنه بناء على املادة ١ ويف قضية أخرى
 قد صارا اآلن القـانون - اليت تعد أمسى قانون وحكم لكل املسلمني - النيب صلى اهللا عليه وسلم

يت تتـضمن اـاالت - ان، إلن سيادة املوىل سبحانه وتعاىل يف أوسع معانيها األعلى لباكست  اـل
 قد صارت اآلن سيادة نافذة، وأا تعد سلطة فوق - االجتماعية واالقتصادية والقانونية والسياسية

 وأن . دستورية، وأا يمن وتنسخ أي شيء يتعارض معها يف كل القوانني وحـىت يف الدسـتور
 بادئ كما جاءت يف قرار األهداف صارت جزًء أساسياً ونافذاً من الدستور، وأـا األحكام وامل

 قد صارت أساساً يف الدستور، يعلو فوق الدستور نفسه، وأن أي قانون يعارضها جيب أن ينحى
ة باكـستان  جانباً، ألنه يتصادم مع سيادة املوىل سبحانه واستعالء القرآن والـسنة يف مجهورـي

 اف أيضاً أن احملاكم يف باكستان ليست فقط مؤهلة بل هي أيضاً ملزمة بأن تفسر وأض . اإلسالمية
 . وتؤول وتنفذ القوانني احلالية مع التعديالت الضرورية هلا يف ضوء القرآن والسنة

 أ من الدسـتور ال ٢ ذكر القضاة أن قرار األهداف كما جاء يف املادة ٢ ولكن يف قضية أخرى
 األحكام يف الدستور، وال جيب أن يستخدم ليدحض بقية األحكام، ألن يتبوأ مرتلة أعلى من بقية

 . حكماً واحداً يف الدستور ال جيب أن يسقط حكماً آخراً
 وإن كان قد صار اآلن جزًء أساسياً مـن - ذكر القاضي إن قرار األهداف ٣ ويف قضية أخرى
 ر املتضمنة يف القـرآن الكـرمي فإنه ال يستطيع بقوته الذاتية أن جيعل األوام - الدستور الباكستاين

 والسنة جزًء ال يتجزأ من الدستور، أو أن ميكن احملاكم من اختبار شرعية أي قانون يف باكـستان

PLD ( حبيب بنك احملدود ضد حممد حسني 1 1987 Karachi 612 .( 
PLD ( غالم مصطفى خار ضد باكستان 2 1988 Lah. 49 .( 
PLD ( يد احملدودة حبيب بنك احملدود ضد منسوجات وح 3 1989 Kar. 371 .( 
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 وأن قرار األهداف ليس أكثر من إعالن يوضح عقيدة باكستان، لكنه غـري . أ ٢ على حمك املادة
 . قابل للنفاذ بواسطة احملاكم

 ررت احملكمة أنه ال يلزم احملاكم أن تعلن؛ أن أي حكـم يف يف نفس العام ق ١ ويف قضية أخرى
يس ه ـل  القانون ال يتماشى مع قرار األهداف، وأن عليها أن تعمل مبادئ التفسري التوفيقي، وأـن

 . خموالً للمحاكم العالية أن تقرر ما إذا كان أي من أحكام الدستور خيالف قرار األهداف
ادة ٢ يف قضية أخرى ويف نفس العام قررت احملكمة العليا  ٣ ) ٢ ( ٢٢٧ أن احلظر املذكور يف اـمل

 ال ينطبق على قرارات موظفي الدولة سواء كانوا يف اال القضائي أو شبه القضائي أو ااالت
 . األخرى اليت تتعلق مبمارسة التقدير، خبالف سلطات صنع القوانني والقواعد التشريعية

 أو املادة ) ١ ( ٢٢٧ دحض تلك القرارات بناء على املادة وأن احملاكم العليا سيكون هلا احلق يف
 . أ، اليت تدعي قرار األهداف ٢

 ذكر القاضي أن احملكمة العالية هي من صنع الدستور، فعليها أن تـصدر ٤ ويف قضية أخرى
 أحكامها يف متابعة صارمة مع الدستور، وهلذا ال تستطيع أن تضطلع بعبء إعالن أي جزء مـن

ار أي . ش، فهذه هي وظيفة الربملان وحده الدستور فوق النقا  وأضاف أيضاً أنه ال ميكـن اختـب
 . قانون يف باكستان على حمك قرار األهداف، جلعله يتفق مع أوامر اإلسالم

 . أ ليست حكماً ذايت النفاذ من الدستور ٢ أشار نفس القاضي إىل أن املادة ٥ ويف قضية أخرى
 . ٦ أي قانون أو تشريع مبعيار قرار األهداف وليس للمحكمة العالية أية صالحية يف قياس
 إعالن اخلامس من يوليو لعـام ، اليت عصمت ٧ أ ٢٧٠ ويف حكم للمحكمة العليا حول املادة

 وكل أوامر الرئيس ومراسيمه وتعليمات وأوامر األحكام العرفية مبا فيها أمر االسـتفتاء ١٩٧٧

PLD ( شرف فريدي ضد احتاد مجهورية باكستان اإلسالمية 1 1989 Kar. 404 .( 
PLD ( شيخ ضد مفوض ضريبة الدخل . عزيز أ 2 1989 S.C. 613 .( 
 . هي اليت تدعو ألن تتفق القوانني مع تعاليم الكتاب والسنة، وسنتعرض هلا الحقاً إن شاء اهللا ٢٢٧ املادة 3
PLD ( كانيز فاطمة ضد وايل حممد 4 1989 Lah. 490 .( 
1990 ( ماسو ضد البنك املتحد احملدود 5 MLD 2340 .( 

6 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments on ar  cle 2‐A p: 52 to 
54. 
7 1990 CLC 1683.
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 ١٠ / ١ ف ٣ ب

 كل األوامر والقوانني الصادرة ما بـني وكذلك التعديلني الثاين والثالث للدستور، و ١٩٨٥ لعام
ة ١٩٧٧ اخلامس من يوليو لعام  وحىت تاريخ نفاذ هذه املادة وما يترتب عليها من آثار مـن أـي

رار  مساءلة أمام أية حمكمة، قال حكم احملكمة العليا إن كل املبادئ واألحكـام املتـضمنة يف ـق
 بل هي جزء أساسي ونافذ من الدستور، األهداف ليست جمرد أمنية للمتقني يف ديباجة الدستور،

ة  وأن أي عضو يف الدولة يتخطى حدود قرار األهداف، فيمكن أن يعد عمله بغري سلطة قانونـي
 باختباره على حمك حدود اهللا ومتطلبات اإلسالم، كما جاءت يف القرآن الكرمي والسنة، وحـىت

 أ من الدستور لـو وجـدت ٢٧٠ املادة األوامر األخرية احملمية؛ أوامر األحكام العرفية بناء على
 فإن احملاكم ملزمة بأن تتجاهلها، وتتخطى تلك األحكام كمثيلتها اليت ال تتطابق مـع ١ متعارضة

 . ٢ القانون األعلى للموىل سبحانه وتعاىل
ادة ة اـمل  أ يف ٢ وقد أثارت األحكام السابقة جدالً يف احملاكم األعلى يف باكستان حول مرتـل

 ألخرى من الدستور، وهل هي حكم ذايت النفاذ أم ال؟ مواجهة املواد ا
 وقد بلغ ذلك اجلدل ذروته أمام حمكمة الهور العليا، حينما جتمع أمامها عـدد كـبري مـن

 ، الذي عدل فيه كل أحكام اإلعدام الصادرة مـن ٣ عرائض االلتماس ضد قرار رئيس اجلمهورية
يت ١٩٨٨ م احملاكم العسكرية وغريها حىت السادس من ديسمرب لعا  ، بناء على الـصالحيات اـل

 . من الدستور ٤٥ خولتها له املادة
 وقد فصلت حمكمة الهور العالية يئتها الكاملة يف كل هذه االلتماسات يف حكم واحد صدر

 أ هي جزء مؤثر فعال من الدستور، وال تستطيع أية ٢ ، حيث قررت أن املادة ١٩٩٢ / ١ / ١٤ يف
 التايل فإن حمكمة الشريعة االحتادية سوف متارس صالحياا املنوطـة وب . حمكمة أن متتنع من إنفاذه

سائر القـوانني ٣ ا يف الفصل سبة ـل  أ من الدستور، بينما متارس احملاكم العالية صالحياا بالـن
 وبإمكاا أن تعلن أن هذه القوانني متعارضة مع تعاليم اإلسالم كما جاءت يف القـرآن . األخرى

 أما السؤال . صلى اهللا عليه وسلم، أو أن تسمح ا بناء على ما تقتضيه القضايا وسنة النيب األكرم

 . يقصد مع اإلسالم وقرار األهداف 1
2 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments on ar  cle 227 p: 384. 

/8 ( خطاب الرئيس رقم 3 15/ 88 PTNS, Islamabad ( بتاريخ ) 7‐ 12‐ 1988 .( 
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ه  احلاسم، الذي يستدعي الفصل أمام هذه الدائرة فهو؛ بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فـي
 أ من ٢ يف ضوء املادة - العقوبة، والتاريخ الذي أصدر فيه رئيس باكستان األمر املطعون فيه، هل

 يف ضوء - ميلك رئيس باكستان هذه الصالحيات؟ إجابتنا - رية باكستان اإلسالمية دستور مجهو
 . هي بالنفي - أحكام الكتاب العزيز كما جاءت يف قانون القصاص والديات

 فرئيس باكستان ليس له ذلك احلق يف تعديل أحكام اإلعدام، اليت صدرت يف مسائل قـانون
 على هذه النظرة نعترب أن احلـق يف العفـو يف تلـك احلدود والقصاص والديات، ولذا فإننا بناء

 . احلاالت ميتلكه أولياء املقتولني فقط
 ولذلك ففي احلاالت اليت صدرت فيها عقوبة اإلعدام ال ميلك الرئيس حق التعديل أو اإللغاء
 أو العفو عن تلك األحكام، ولكن قد يكون للحاالت مسار آخر لو كان الشخص قد عوقب من

 ير، ولذلك ففي هذه احلاالت ميلك رئيس الدولة حق العفو عن اجلاين، وهو أيضاً مـن باب التعز
 . الصاحل العام

 أ من الدستور، ولكـن يف مواجهـة ٢ وكان هذا أكثر األحكام أمهية فيما يتعلق مبكانة املادة
 القضايا ، وأعيدت ١ حكم حمكمة الهور العالية يئتها الكاملة قُدم طعن إىل حمكمة باكستان العليا

 حملكمة الهور العالية إلعادة النظر يف ضوء املالحظات اليت أبدا احملكمة العليا، وقـد أشـارت
 احملكمة إىل أن احملاكم ال متلك صالحية إعالن بطالن أي قانون بناء على أنه خرج عن حدود ما

 . يسمح به اهللا سبحانه وتعاىل
 ام مراجعة تشريعية ال مراجعة قـضائية، ألن وأضافت احملكمة أن هذا الدفع سيفتح اال أم

 ، ٢ احلدود اليت جيب مراعاا يف هذا الشأن قد وجهت لنواب الشعب املختارين وليس للمحـاكم

.Cri ( حكم خان ولد فضل إهلي واثنان آخران ضد حكومة باكستان 1 P.L.A. No. 100 of 1992 .( 
 وهلذا مينع . يف الدستور اليت تنص على أن احلكم يف احملاكم بالقانون ) ١٦٥ ( استندت إىل املادة حيث مبصر، ليا هذا أفتت احملكمة الدستورية الع ثل ومب 2

 املستشار حممد حممود غراب حكما باجللد مثانني جلدة القاضي املصري ولذلك عندما أصدر . أي قاضٍ من أن حيكم بالشريعة بدالً من القانون الوضعي
 . ألنه خالف القانون ، رغم أنه وافق السنة ، ر بني بالطريق العام، مل ينفذ هذا احلكم واعترب باطالً على رجل ضبط حبالة سك

 - ٥ ( رقم قضائياً وأرسلت إليه اإلدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل مأخذاً ، ضد املستشار حممود غراب قضائياً بل واعترب هذا احلكم مأخذاً
 أنه ملا كان من املقرر أنه ال عقوبة إال بناء على قانون، وال عقاب إال على : ويؤخذ على هذا احلكم : " احلكم حيث قالت تبني فيه بطالن ) ١٩٨١ - ٨١

األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأن العقوبات قد حصرها وليس من بينها ما قضى به احلكم جبلد املتهم، فإنه يكون قد خالف القانون مما يصمه
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 أ يف الدستور مل تتحول كلية عن الدور املتصور ٢ وأضاف القاضي أنه يرى أنه رغم إدراج املادة
 ملنري لـصانعي الدسـتور، وأن ترشـدهم ألن هلا عند وضعها، أال وهو أن تكون مبثابة السراج ا

 . يصيغوا األحكام للدستور، اليت تعكس املُثل واملقاصد اليت أنشأ ألجلها
 وبناء على ذلك بىن القاضي وجهة نظره؛ أنه لو كان هناك تبايناً بني األحكام احلالية للدستور

 هذا التباين جيب أن حيل بنفس وبني احلدود اليت ميكن أن ميتد هلا القانون الذي صنعه البشر، فإن
وطين  األسلوب الذي تصوره أصالً مصنفو الدستور وداعمو قرار األهداف، أي حتديداً الس اـل

 وبصورة عملية فإن هذا يعين أن احلكم املطعون فيه من الدستور سوف يـتم تـصحيحه، . نفسه
 . ١ ه بتعديله بطريقة مناسبة عرب عملية التعديل اليت أرساها الدستور نفس

 رفيق بت احملامي عـن اجلـدل . وبعد تلك املقتطفات اليت نقلتها من كتاب األستاذ م ) ٢ (
ادة  أ أود أن ٢ واخلالف والتباين يف أحكام احملاكم الباكستانية حول رؤيتها لقرار األهداف واـمل

 : أعلق باآليت
 تان يف نظرم لقرار ال شك أن هذا التباين اجللي بني قضاة احملاكم العالية والعليا يف باكس ) أ (

 : عن أمرين - واهللا أعلم - أ إمنا هو ناشئ ٢ األهداف واملادة
ستفاد - كما أرى، وبينت سـابقاً - الصياغة املبهمة غري احملددة لكل منهما، واليت ] ١ [  ال ـي

 منها حكم قاطع حمدد مبرجعية الشريعة اإلسالمية العليا يف باكستان، وبطالن ودحض كـل مـا
 ولو كانت صـياغة . ت سابقاً أن هذا اخللط قد بدأ من السطور األوىل للدستور وقد بين . خيالفها

يت ال ٢ قرار األهداف واملادة ا اـل  أ حمددة واضحة يف تبوء الشريعة اإلسالمية مرتلة املرجعية العلـي
 تزاحم، واليت تبطل ما يناقضها من مواد الدستور والقوانني يف باكستان، ملا أمكن هلذا اجلدال أن

 . أ ينش

 أحكام " راجع تفصيالت هذه القضية يف كتاب [ . وقد نقلَ القاضي حممد حممود غراب بعد هذا احلكم إىل وظيفة إدارية بعيدة عن القضاء . " بالبطالن
 . ] للمستشار حممد حممود غراب " إسالمية إدانة للقوانني الوضعية

1 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments on ar  cle 2‐A p: 54 to 
56. 
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 الدستور مل يكتفوا بصياغة املواد الداعية لتطبيق الشريعة بطريقة غري حمـددة، ي أن صائغ ] ٢ [
ذين  بل أدرجوا أيضاً يف الدستور مواداً تتناقض مع الشريعة اإلسالمية، مما عقد مهمة القضاة اـل

 . فصار اخللط مركباً . يعتربون الدستور أبا القوانني
 يف أفهام وفكر القضاة يف حماكم باكستان العالية والعليا، اً واضح اً واضح أن هناك خلط ) ب (

 خاصة إذا تذكرنا ما سقته من قبـل مـن أن . ولعله يعكس اخللط الفكري يف اتمع الباكستاين
 القضاة يف باكستان ال يشترط فيهم اإلسالم، إال يف حمكمة الشريعة االحتادية، ودائرة الطعـون يف

 . أما القضاة بأمجعهم فال يشترط فيهم الدستور العدالة أحكامها يف احملكمة العليا،
تفيض حرصاً على حتكـيم - وال أزكيهم على اهللا - ففريق من القضاة أحسب أن قلوم ] ١ [

 أ أقصى مما حيتمالن، ٢ الشريعة وغرية عليها وحباً هلا، ولذلك حاولوا حتميل قرار األهداف واملادة
 وق دستورية، وأن القرآن والسنة صـارا القـانون األمسـى يف وانتهيا إىل أما يتبواءان مرتلة ف

 . باكستان
 : وقد عانت نظرم هذه من نقطيت ضعف

 أ ال يساعدام على مـا ٢ واملادة - أو قرار األهداف سابقاً - أن نص ديباجة الدستور : األوىل
 . ذهبوا إليه
 علو الشريعة علـى مـا أم مل يتخلصوا من تبعيتهم ملرجعية الدستور، فاحتجوا على : الثاين

 أ، وقد بينت من قبل أن الشريعة تفترق عن ٢ سواها مبا ورد يف الدستور سواء يف ديباجته أو املادة
 : نصوص الدستور يف ثالثة جوانب رئيسية

شريعة ال ] أ [  نصوص الدستور تسمتد شرعيتها من إدراجها يف الدستور مبوافقة األغلبية، واـل
 . عليها حتتاج لألغلبية بل هي حاكمة

 الدستور نفسه استمد شرعيته من أنه املعرب عن سيادة الشعب، اليت متـت باسـتفتاء أو ] ب [
 موافقة أغلبية ممثلي الشعب، بينما الشريعة تستمد شرعيتها من أا مرتلة من املوىل سـبحانه، وال

. تقبل االستفتاء وال االقتراع عليها أصالً
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شريعة ال نصوص الدستور قابلة للتبديل والت ] ج [  غيري مبوافقة الربملان بال قيد وال شرط، واـل
 . ميكن أن تقبل ذلك

ستا جـزًء مـن ٢ وفريق حيمل الرأي املناقض، ويرى أن ديباجة الدستور واملادة ] ٢ [  أ لـي
 الدستور، وال ميكنهما نقض أو دحض أية مادة من الدستور أو القوانني ختالفهما، حبجة أن تلـك

 . ة اإلسالمية، وهو كما رأينا الرأي األكثر انتشاراً بني القضاة املادة تتعارض مع الشريع
 . وفريق ثالث يرى التوفيق بني قرار األهداف ومواد الدستور والقانون ] ٣ [

 بعد أن بينت رأيي يف اخللط الذي بدأ يف السطور األوىل من الدستور الباكـستاين ويف - هـ
رار األهـداف ويف الصيغة غري احملددة لقرار األهداف ويف الفرق بني  حجية الشريعة وحجية ـق

 اخللط الفكري احلاصل بني القضاة يف تصورهم لقرار األهداف وآثاره على األحكام أود أن أشري
 من يعترب أن القرآن الكرمي والسنة املطهرة مها القانون - بإجياز لنقطة أخرى؛ وهي أنه يلزم اجلميع
 يقروا بأن هناك مواد يف الدستور الباكـستاين ويف أن - األمسى يف باكستان ومن ال يسلم بذلك

 مناقـضة ومتعارضـة مـع - باعتراف احملاكم العالية والعليا يف باكستان - القوانني الباكستانية
 . وهذا األمر وحده كاف لرتع الشرعية عن نظام الدولة يف باكستان ودستوره وقوانينه . الشريعة

 مطابقة وتابعة للشريعة، ولكنها قننت قانوناً واحداً فلو افترضنا أن دولة كل قوانينها ونظمها
 حىت - بإمجاع العلماء - وشرعته يناقض الشريعة لصارت بذلك دولة غري إسالمية، بل وجيب قتاهلا

 . ترجع عن ذلك
 صـلى اهللا - ويف اآليات اليت استشهدت ا من سورة املائدة حذر املوىل سبحانه وتعاىل نبيه

 وأَنِ احكُـم بيـنهم ﴿ : ما أنزل اهللا إليه، فقال سبحانه بعض املشركون عن من أن يفتنه - عليه وسلم
 وقـال . ٤٩ ﴾ املائـدة مـا أَنـزلَ اللّـه بعـضِ والَ تَتَّبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنـوكَ عـن أَنزلَ اللّه بِمآ

 لَهـم من بعد ما تَبين لَهـم الْهـدى الـشيطَان سـولَ لَهـم وأَملَـى إِن الَّذين ارتَدوا علَى أَدبارِهم ﴿ : سبحانه
 الْـأَمرِ واللَّـه يعلَـم إِسـرارهم بعـضِ اللَّـه سـنطيعكُم فـي ذَلك بِأَنَّهم قَالُوا للَّـذين كَرِهـوا مـا نَـزلَ } ٢٥ {
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ــوفَّتْ } ٢٦ { ــوههم فَكَيــف إِذَا تَ جو ونــضْرِب ــةُ ي ــارهم هم الْملَائكَ بأَدــا } ٢٧ { و ــوا م عاتَّب مــأَنَّه ــك بِ ذَل 
خَطَ اللَّهأَس مالَهمطَ أَعبفَأَح انَهوا رِضْوكَرِهوقـد . ٢٨ حىت ٢٥ - صلى اهللا عليه وسلم - ﴾ حممد و 

 الياسق، الذي وضعه جنكز خـان وضـم عن - رمحه اهللا - قول احلافظ ابن كثري ١ مر بنا من قبل
 . شرائع من اإلسالم وغريه

 قال . وقد أمجع العلماء على قتال أية طائفة ممتنعة متتنع عن شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة
 : ملا سئل عمن يدعى للصالة فيمتنع - رمحه اهللا - شيخ اإلسالم ابن تيمية

" ككَذَلكُلُّ و فَةطَائ ةنِعتمم نع ش ةرِيع ةداحو نعِ مائر ـلَامِ شـالْإِس ،ةرالظَّـاه أَو ـةناطالْب 
،ةلُومعالْم هفَإِن جِبا، يالُهتق قَالُوا فَلَو : دهشلَا نلِّي وصلُوا نى قُوتتلُّوا، حصي لَولِّي : قَالُوا وصلَا نو 

 ، رمـضانَ يصوموا حتى قُوتلُوا نحج، ولَا نصوم ولَا نزكِّي : قَالُوا ولَو وا، يزكُّ حتى قُوتلُوا نزكِّي
 ولَـا الْفَـواحش، ولَا الْخمرِ، شرب ولَا ، الربا ندع لَا لَكن هذَا نفْعلُ : قَالُوا ولَو . الْبيت ويحجوا
داهجي نبِيلِ فس لَا ، اللَّهو رِبضةَ نيلَى الْجِزع ودهى، الْيارصالنو وحنو كلُوا . ذَلى قُوتتلُوا حفْعي 
كا . ذَلالَى قَالَ كَمعت : ﴿ ملُوهقَاتى وتكُونَ لَا حةٌ تنتكُونَ فيو ينالد كُلُّه لَّهل ﴾ . قَدـالَى قَالَ وعت : 

 فَـأْذَنوا تفْعلُوا لَم فَإِنْ ﴿ ﴾ مؤمنِني كُنتم إنْ الربا من بقي ما وذَروا اللَّه اتقُوا آمنوا لَّذين ا أَيها يا ﴿
 وصـلَّوا أَسـلَموا قَـد الطَّائف أَهلُ وكَانَ ، اللَّه حرم ما آخر والربا . ﴾ ورسوله اللَّه من بِحربٍ

ارب ممن كَانوا ، الربا عن ينتهوا لَم إذَا أَنهم اللَّه فَبين ، وجاهدوا حـ اللَّـه ـولَهسرـي . وفو 
 قَـالَ ، الْعربِ من كَفَر من وكَفَر - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - اللَّه رسولُ توفِّي لَما أَنه الصحيحينِ

رمأَبِي عكْرٍ لب : فلُ كَيقَات؟ تاسالن قَدقَالَ و بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمست " " ورلَ أَنْ أُمأُقَات اسالن 
 وأَمـوالَهم دماَءهم مني وا عصم ذَلك فَعلُوا فَإِذَا . اللَّه رسولُ وأَني ، اللَّه إلَّا إلَه لَا أَنْ يشهدوا حتى

 رسولِ إلَى يؤدونه كَانوا عقَالًا منعونِي لَو واَللَّه . بِحقِّها؟ إلَّا : يقُلْ أَلَم : بكْرٍ أَبو فَقَالَ ". بِحقِّها إلَّا
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو لْتهملَقَات هلَيقَالَ . ع رمع : اَللَّها فَوم وت أَنْ إلَّا هأَير اللَّه قَد حرش رـدص 
 . ٢ " الْحق أَنه فَعلمت للْقتالِ، بكْرٍ أَبِي

 . يف الفصل األول من الباب الثاين 1
. ٨٤ : ص ٥ : ج تيمية ابن فتاوى جمموع 2
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 : ملا سئل عن التتار - رمحه اهللا - وقال
" دمالْح لَّهكُلُّ ل فَةطَائ ةنِعتمم نامِ عزالْت ةرِيعش نعِ مائرلَامِ شالْإِس ةر؛ الظَّاهةراتوتالْم نلَاِء مؤه 
شهادتينِ نـاطقني ذَلك مع كَانوا وإِنْ شرائعه يلْتزِموا حتى ، قتالُهم يجِب فَإِنه وغَيرِهم الْقَومِ  بِاـل

نيزِملْتمو ضعب هعائرا ، شلَ كَمقَات كْرٍ و أَبب يقدةُ الصابحالصو - يضر اللَّه مهني - عانِعكَاةَ مالز . 
 فَـاتفَق . عنهمـا اللَّـه رضي بكْرٍ لأَبِي عمر مناظَرة سابِقَة بعد بعدهم الْفُقَهاُء اتفَق ذَلك وعلَى

 ثَبت وكَذَلك . والسنة بِالْكتابِ عملًا الْإِسلَامِ حقُوقِ علَى الْقتالِ علَى - عنهم اللَّه رضي - الصحابةُ
نع بِيلَّى - النص اللَّه هلَيع لَّمسو - نم ةرشع هجيثُ أَودالْح نارِجِ عوالْخ ، ربأَخو مهأَن رلْقِ شالْخ 

يقَةلالْخو عم هلونَ " : قَوقِّرحت كُملَاتص عم هِملَاتص كُماميصو عم هِمامـيص ." ـملأَنَّ فَع در جـم 
 الدين يكُونَ حتى واجِب فَالْقتالُ . للْقتالِ بِمسقط لَيس شرائعه الْتزامِ عدمِ مع بِالْإِسلَامِ الاعتصامِ

كُلُّه لَّهى ، لتحكُونَ لَا وةٌ تنتى . فتكَانَ فَم ينرِ الديغل الُ اللَّهتفَالْق اجِبا . ومفَأَي فَةطَائ تعنتام نم 
رِ والْـأَموالِ ِء الدما تحرِميِ الْتزامِ عن أَو الْحج أَو الصيامِ أَو الْمفْروضات الصلَوات بعضِ مـالْخو 
 علَـى الْجِزيـة ضربِ أَو الْكُفَّارِ جِهاد الْتزامِ عن أَو الْمحارِمِ ذَوات نِكَاحِ عن أَو والْميِسرِ والزنا
 - وتركها جحودها في لأَحد ذْر ع لَا الَّتي - ومحرماته الدينِ واجِبات من ذَلك وغَيرِ الْكتابِ أَهلِ
 لَا ما وهذَا . بِها مقرةٌ كَانت وإِنْ ، علَيها تقَاتلُ الْممتنِعةَ الطَّائفَةَ فَإِنَّ . لوجوبِها الْجاحد يكْفُر الَّتي
لَمأَع يهلَافًا فخ نياِء بلَما . الْعمإِنو لَفتاُء اخي الْفُقَهف فَةالطَّائ ةنِعتمإذَا الْم ترلَى أَصع كرضِ تعب 

 هلْ . الشعائرِ من ذَلك ونحوِ - بِوجوبِها يقُولُ لَا من عند - والْإِقَامة والْأَذَان الْفَجرِ كَركْعتي السننِ
 فَلَـا ونحوهـا الْمذْكُورةُ والْمحرمات الْواجِبات فَأَما لَا؟ أَم تركها علَى ةُ الْممتنِع الطَّائفَةُ تقَاتلُ

لَافي خالِ فتا الْقهلَي١ " ع . 
 : عن قوم ذوي شوكة ال يقيمون الشرائع هل جيوز قتاهلم؟ فأجاب - رمحه اهللا - وسئل

" مع؛ . نوزجلْ يب جِباعِ بِ يمإِج نيملسالُ الْمتلَاِء قؤه هِمثَالأَمو نكُلِّ م فَةطَائ ـةنِعتمم ـنع 
ةرِيعش نعِ مائرلَامِ شالْإِس ةر؛ الظَّاهةراتوتثْلُ الْمم فَةالطَّائ ةنِعتمالْم نع اتلَوسِ الصمالْخ أَو ـنع 

 شهرِ صيامِ عن أَو - كتابِه في تعالَى اللَّه سماها الَّتي - الثَّمانِية الْأَصناف إلَى روضة الْمفْ الزكَاة أَداِء

 . ٤٢٥ : ص ٦ : ج تيمية ابن فتاوى جمموع 1

 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / الصبح والقنديل

 ١٧ / ٢ ف ٣ ب

 بيـنهم يتحـاكَمونَ لَا أَو أَموالهِم وأَخذ الْمسلمني دماِء سفْك عن يمتنِعونَ لَا الَّذين أَو رمضانَ
 - عنهم اللَّه رضي - الصحابة وسائر الصديق بكْرٍ أَبو قَالَ كَما ، رسولَه بِه اللَّه بعثَ الَّذي الشرعِ بِ

ه اللَّـه صلَّى - النبِي وأَصحاب طَالبٍ أَبِي بن علي قَاتلَ وكَما ، الزكَاة مانِعي في لَيــلَّ عسو م - 
ارِجو١ " الْخ . 
--- 

. ٤٢٩ : ص ٦ : ج تيمية ابن فتاوى جمموع 1



 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / الصبح والقنديل

 ٣ ف ٣ ب

من الدستور ٣١ املادة
*** 

 ). أسلوب احلياة اإلسالمي ( بعنوان ٣١ عنون الدستور للمادة
 : ونصت على

 سوف تتخذ اخلطوات اليت متكن املسلمني يف باكستان، فردياً ومجاعياً، من أن يرتبـوا ) ١ "(
 وتوفر الوسائل، اليت ا يتمكنون من أن حيام تبعاً للمبادئ األصيلة واملفاهيم األساسية لإلسالم،

 . يفهموا معىن احلياة تبعاً للقرآن الكرمي والسنة
 : ستسعى الدولة فيما يتعلق باملسلمني يف باكستان ألن ) ٢ (
 جتعل تدريس القرآن الكرمي واإلسالميات إجبارياً، وتشجع وتسهل تدريس اللغة العربية، ) أ (

 . لقرآن الكرمي ونشره وتضمن الطباعة الصحيحة واملدققة ل
 . تعزز الوحدة والتزام األمناط اخللقية اإلسالمية ) ب (
 . ١ " واألوقاف واملساجد ) العشر ( تضمن التنظيم السليم للزكاة ) ج (

 : النص األصلي هو 1

Islamic way of life 
31. (1) Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan, individually and collectively, to 
order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam and 
to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to 
the Holy Quran and Sunnah. 
(2) The State shall endeavour, as respects the Muslims of Pakistan,— 
(a) to make the teaching of the Holy Quran and Islamiat compulsory, to encourage and facilitate 
the learning of Arabic language and to secure correct and exact printing and publishing of the 
Holy Quran; 
(b) to promote unity and the observance of the Islamic moral 
standards; and 
(c) to secure the proper organisation of zakat [ushr,] auqaf and 
mosques. [PART II Fundamental Rights and Principles of Policy, CHAPTER 2. – PRINCIPLES 
OF POLICY, Article 31].



 من الدستور ٣١ املادة : الثاين الفصل

 ٢ / ٢ ف ٣ ب

يت متكـن : " وإذا تأملنا عبارات تلك املادة فسنجد أن أمهها هي  سوف تتخذ اخلطوات، اـل
ادئ األصـيلة واملفـاهيم من أن يرت - فردياً ومجاعياً - املسلمني يف باكستان  بوا حيام تبعاً للمـب

 ". األساسية لإلسالم
 : وإذا تأملنا يف صياغة تلك العبارة فسنجد

 أا تتحدث عن وعد سوف تقوم به الدولة الباكستانية، ومن املعلـوم أن الـذي يقـول - أ
شريعة، وال  مقيمـاً سأحكم بالشريعة، أو سأقيم الصالة، أو سأؤدي الزكاة، ال يعد حاكماً باـل

 . للصالة، وال مؤدياً للزكاة
 : من الدستور ٣١ رفيق بت يف تعليقه على املادة . يقول األستاذ م

 ، كما قال أيضاً يف تعليقه ١ " هذه من قبيل التصرحيات والوعود اليت يقطعها الدستور مع األمة "
 : من الدستور ٤٠ إىل ٢٩ على املواد من

 بيل األحكام التوجيهية غري القابلة للنظر فيها مـن هي من ق ٤٠ إىل ٢٩ حكام املواد من إن أ "
 أية حمكمة، وال تدخل يف اختصاص أية حمكمة، وال ميكن تنفيذها، ولكن احملاكم قد تعترب هـذه
 التوجيهات من اختصاصها باعتبارها جزءاً من الدستور ألغراض أخرى، مثل تفـسري أحكـام

 . ٢ " ن أخرى من الدستور أو القوانني اليت سنها املشرعو
 وبعـد . ٣ ١٩٥٦ وقد كانت هذه املادة موجودة بصورة قريبة الشبه يف دستور باكستان لعام

 !! أكثر من مخسني سنة ال زالت الوعود تنتظر الوفاء
 ومل ". املبادئ األصيلة واملفاهيم األساسـية لإلسـالم " أيضاً استخدمت الصياغة عبارة - ب

ة ومبادئ اإلسال ). أحكام اإلسالم ( تستخدم عبارة  م ومفاهيمه األساسية مثل الـصدق والعداـل

1 THE  COSTITUTION  OF  PAKISTAN  1973,  With  Commentary,  comments  on  CHAPTER  2 
PRINCIPLES OF POLICY, Articles 29 40 p: 109. 

2 THE  COSTITUTION  OF  PAKISTAN  1973,  With  Commentary,  comments  on  CHAPTER  2 
PRINCIPLES OF POLICY P: 108. 

3 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, Preliminary, 1965 cons  tu  on p: 
30. 
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 ٣ ف ٣ ب

ـثري مـن والوفاء واألمانة والعفة وعدم العدوان ومقاومة الظلم قد يشترك فيها  اإلسالم مع ك
 . ١ الشرائع اليت خيتلف يف أحكامه معها

 ، ومل تقل إن " للتشريع ألساسي الشريعة اإلسالمية هي املصدر ا مبادئ " وهذا يشبه ما جاء يف املادة الثانية من الدستور املصري، اليت تنص على أن 1
. للتشريع الوحيد الشريعة اإلسالمية هي املصدر أحكام
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 ٣ ف ٣ ب

من الدستور ٣٨ املادة
*** 

 : وقد نصت هذه املادة على
 . ١ " ا ميكن أن الدولة سوف تقضي على الربا بأسرع م "

 . ٢ ١٩٥٦ وقد كانت هذه العبارة موجودة يف دستور
 . بنا، ومير إن شاء اهللا ٣ وبعد أكثر من مخسني سنة ال زال الربا منتشراً يف باكستان،كما مر

--- 

 : النص األصلي هو 1
Promotion of social and economic well being of the people 
38. The State shall— 
……………………. 
(f) eliminate riba as early as possible.  [PART II, CHAPTER 2. – PRINCIPLES OF POLICY, 
Article 38]. 
2 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, Preliminary, 1965 cons  tu  on p: 
31. 

. أ ٢٧٠ املادة - التناقض الثاين - الفصل الثاين - الباب الثاين 3
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 ١ / ٥ ف ٣ ب

 حمكمة الشريعة االحتادية
*** 

 أحكاماً عـن ) J ٢٠٣ حىت A ٢٠٣ املواد ( أ من القسم السابع من الدستور ٣ تضمن الفصل
 : وبالتأمل يف تلك املواد يتبني اآليت . كمة االحتادية للشريعة احمل

 : على التعريفات املستخدمة يف هذا الفصل، فتقول B ٢٠٣ تنص املادة - أ
 يتضمن أي تقليد أو عرف له قوة القانون، ولكن ال يتـضمن الدسـتور وقـانون ) قانون "(

 - حمكمة أو هيئة قضائية، وأيـضاً األحوال الشخصية للمسلمني، وأي قانون يتعلق بإجراءات أية
 أي قانون مايل أو أي قانون يتعلق بفرض أو - حىت انتهاء عشر سنني من بداية العمل ذا الفصل

 . ١ " جباية الضرائب والرسوم أو املمارسات واإلجراءات البنكية والتأمينية
ه وبالتأمل يف هذه املادة يتبني لنا مدى مكر وتالعب وخبث الصياغة يف الدستور  ، اليت الزمـت

 : من أسطره األوىل
شريعة ) ١ ( سلب حمكمـة اـل  فبعد أسطر قليلة من بداية الفصل سارع صائغو الدسـتور ـب

 : الفيدرالية صالحيات يف غاية اخلطورة حولتها حملكمة عاجزة عن حتكيم الشريعة
 : فقد حرمت املادة حمكمة الشريعة من النظر يف الدستور، ومن هذا يتبني ) أ (
 قصور حمكمة الشريعة االحتادية، فالدستور هو أبو القوانني كما يقولـون، وهـو عجز و ] ١ [

 . إذن فمصدر التشريع ليس حملكمة الشريعة احلق يف النظر فيه . مصدر التشريع لديهم

 : النص األصلي هو 1
203B. Definitions 
203B. In this Chapter, unless there is anything repugnant in the subject or context,— 
…………………….. 
(c)  "law"  includes  any  custom  or  usage  having  the  force  of  law  but  does  not  include  the 
Constitution, Muslim personal law, any law relating to the procedure of any court or tribunal or, 
until the expiration of ten years from the commencement of this Chapter, any fiscal law or any 
law  relating  to  the  levy and collection of  taxes and fees or banking or  insurance practice and 
procedure [PART VII The Judicature, CHAPTER 3A. – FEDERAL SHARIAT COURT, Article 
203B].



 ة الشريعة االحتادية حمكم : الفصل الرابع

 ٢ / ٤ ف ٣ ب

 بينما احملاكم العليا والعالية يف باكستان متلك تفسري نصوص الدستور، وقد مر بنا مـن قبـل
 . ٣ ٤٥ واملادة ٢ أ ٢٧٠ واملادة ١ أ ٢ لعالية للمادة مناقشات احملاكم العليا وا

 من الدستور أعطت احملكمة العليا احلق يف إصدار أمر يف أي شـأن عـام ١٨٤ بل إن املادة
 . ٤ يتعلق باحلقوق األصلية اليت ذكرها الدستور يف الفصل األول من اجلزء الثاين

 يعة اإلسالمية، اعترفـت وقد مر بنا أن الدستور حيتوي على تناقضات واضحة مع الشر ] ٢ [
 . ولكن حمكمة الشريعة ال متلك أن تنطق حبرف عنها . ببعضها احملاكم الباكستانية

 وبينما ال تستطيع حمكمة الشريعة النظر يف الدستور ميلك الدستور التحكم التام املطلق يف ] ٣ [
 لربملـان احلـق من الدستور تعطيان أعضاء ا ٢٣٩ و ٢٣٨ حمكمة الشريعة، فقد مر بنا أن املادتني

 املطلق دون رقيب أو حسيب يف تعديل وتبديل وتغيري وإلغاء ما يشاءون من أحكـام الدسـتور،
 فيملك ثلثي أعضاء الربملان مثالً أن حيولوا حمكمة الشريعة إىل حمكمة مكافحة الشريعة وال تثريب

 : عليهم، فهم أصحاب احلق يف التشريع والتقنني، وهذا مثال واضح يدل على
 أن الشريعة ليست هي املرجعية العليا يف باكستان، وإمنا املرجعية العليا هي رغبة األغلبية ] أ [

 يف الربملان، اليت يزعمون أا تعرب عن إرادة الشعب وحاكميته، وسواء كان ما يزعمونه حقـاً أو
سنة غري حق فاملؤكد أن  احلاكمية العليا يف باكستان ليست للشريعة وال للقـرآن الكـرمي والـ

 املطهرة، وإمنا هي لقوى أخرى تنحرف بباكستان عن اإلسالم، وتتالعـب مبـصريها حـسب
 . أهوائها

 . الفصل األول - الباب الثالث 1
 . أ ٢٧٠ املادة - املبحث الثاين - ناقض الثاين الت - الفصل الثاين - الباب الثاين 2
 . ٤٥ املادة - املبحث الثاين - التناقض الثاين - الفصل الثاين - الباب الثاين 3
 : النص األصلي هو 4

Original Jurisdiction of Supreme Court 
184. ………………………. 
(3) Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court 
shall, if it considers that a question of public importance with reference to the 
enforcement of any of the Fundamental Rights conferred by Chapter 1 of Part II is 
involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said Article. [PART 
VII The Judicature, CHAPTER 2. – THE SUPREME COURT OF PAKISTAN, Article 184]. 
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 ٣ / ٥ ف ٣ ب

شاء النظـام ] ب [  ويدل أيضاً هذا املثال على عجز الوسائل اليت اخترعها الدستور عـن إـن
 . يف باكستان - اليت تدين باحلاكمية للشريعة والقرآن والسنة - اإلسالمي والدولة اإلسالمية

 ما حرمت حمكمة الشريعة من النظر يف قانون األحوال الشخـصية للمـسلمني، وال ك ) ب (
 ؟ اليت يزعم البعض أن نظامها وقانوا اإلسالمية أدري ما حل هذا التناقض يف مجهورية باكستان

 فإذا كانت حمكمة الشريعة ال تستطيع النظر يف قانون األحوال الشخصية للمـسلمني، . إسالمي
 حوال الشخصية ستنظر؟ قانون األحكام الشخصية ملشركي العرب أم لفرعون ففي قانون من لأل

 . مصر أم لليهود يف إسرائيل؟ وشر البلية ما يضحك كما يقال
ة كما حرمت حمكمة الشريعة من النظر ) ج (  يف أي قانون يتعلق بإجراءات أية حمكمة أو هيـئ

 كام الشريعة، فقوانني اإلجراءات اليت وهذا يفتح الباب واسعاً للتالعب واالحنراف عن أح . قضائية
 تتحكم يف مسائل يف منتهى اخلطورة، مثل قبول الدعاوى أو رفضها، واالختـصاص وعدمـه،
 والشهادة، والتوكيل، وأدلة اإلثبات، ووسائل إثبات اجلرمية، وحق احملكمة يف تفـسري القـانون

 اخلطـرية، ال متلـك حمكمـة والدستور، واحلق يف نقض األحكام وتعديلها وغريها من املسائل
 يف باكستان، قضاء عاجز ضـعيف ئني الشريعة النظر فيها، وهذا يؤكد احلقيقة املرة أن هناك قضا

 . قاصر النظر لدى حمكمة الشريعة، وقضاء علماين يف معظم حماكم باكستان
 ة من النظر يف القوانني املاليـ - ملدة عشر سنني - كما حرمت حمكمة الشريعة من النظر ) د (

 وال أدري إن كان هذا احلظر سارياً حىت اآلن أم ال؟ ولكن . والضريبية والشؤون البنكية والتأمينية
 وواضح ان هذا احلظر املـستفيدة . يف باكستان ة شائع ت املؤكد أن الربا وأحكامه وقوانينه ال زال

 تباطاـا األوىل منه هي الطبقة احلاكمة يف باكستان، حىت حتمي فسادها املـايل وجـشعها وار
 . الداخلية واخلارجية

 : ، وأالحظ عليها ما يأيت ١ حتدثت عن تشكيل حمكمة الشريعة االحتادية C ٢٣٠ املادة - ب

 : النص األصلي هو 1
203C. The Federal Shariat Court 
203C. …………….. 
(2) The Court shall consist of not more than eight Muslim Judges, including the Chief Justice, to 
be appointed by the President.
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 ٤ / ٤ ف ٣ ب

 حتدثتا عن مؤهالت القضاة ورئيس احملكمة، ومل تذكر من ضمنها ) A ٣ ( و ) ٣ ( الفقرتان ) ١ (
 له هذا التغافـل مـن وباإلضافة ملا ميث . العدالة، وهو شرط أمجع عليه علماء املسلمني بال خالف

 خمالفة للشريعة يف اختيار قضاة حمكمة الشريعة، فللقارئ أن يتصور مدى الفساد الذي ميكـن أن
 حيدثه اختيار قضاة ال يشترط فيهم العدالة للنظر يف موافقة القوانني وخمالفتها للشريعة اإلسالمية،

 رئيس هو الـذي يعـني القـضاة من نفس املادة تنص على أن ال ) ٢ ( فإذا تبني للقارئ أن الفقرة
 ن ميكن أن يلحقا بتلـك احملكمـة إذا ي ورئيسهم فيتضح له حينئذ مدى أبعاد الفساد واجلور اللذ

 . حملكمة الشريعة - ال يشترط فيهم العدالة - قضاة وزرداري اختار رؤساء من أمثال مشرف
 أو أن يعـني من هذه املادة ختول الرئيس حق حتديد شروط تعيني القـضاة B ٤ والفقرة ) ٢ (

 للقاضي منصباً آخر أو يضيف له وظائف أخرى، وأنا أقدم هذه الفقرة للقـارئ بـدون تعليـق
 وزرداري كمثال على التالعب الذي وفرته نصوص الدستور للرؤساء وخاصة من أمثال مشرف

ز يف هـذه  يف أعمال حمكمة الشريعة، وسبب اختياري عدم التعليق هو ما أردته من إجياز وتركـي
 رسالة بالتركيز على املخالفات األساسية يف الدستور، وإال لو وسعت جمال الرسـالة للنظـر يف ال

 . احليل واألالعيب التسع األمر اتساعاً كبرياً

(3) The Chief Justice shall be a person who is, or has been, or is qualified to be, a Judge of the 
Supreme Court or who is or has been a permanent Judge of a High Court. 
(3A) Of the Judges, not more than four shall be persons each one of whom is, or has been, or is 
qualified to be, a Judge of a High Court and not more than three shall be Ulema who are well 
versed in Islamic law. 
………………….. 
(4B) The President may, at any time, by order in writing,— 
(a) modify the term of appointment of a Judge; 
(b) assign to a Judge any other office ; and 
(c) require a Judge to perform such other functions as the President may deem fit; 
and pass such other order as he may consider appropriate. 
…………………. 
(7) Before entering upon office, the Chief Justice and a Judge shall make before the President or 
a  person  nominated  by  him  oath  in  the  form  set  out  in  the  Third  Schedule.  [PART VII  the 
judicature, CHAPTER 3A. – FEDERAL SHARIAT COURT, Article 203c]. 
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 ٥ / ٥ ف ٣ ب

 من هذه املادة تطلب من القاضي أو رئيس احملكمة أن يقسم قسماً أمام الرئيس ٧ الفقرة ) ٣ (
شريعة وال للقـرآن وال ويف هذا القس . ١ أو من يعينه قبل استالم منصبه  م ليس هناك أي ذكر لـل

ساد  للسنة، وإمنا يقسم القاضي أو رئيس احملكمة أن يؤدي أعماله وفقاً للقانون، ويف هذا من الـف
 : ما يأيت
 كيف يقسم مسلم على اتباع قانون مملوء مبخالفة الشريعة ومناقضتها؟ أمل تنشأ حمكمـة ) أ (

 . للشريعة؟ فهذا القسم حرام شرعاً الشريعة لتخليص القانون من خمالفاته
 إذ كيف يقسم شخص على متابعة قانون قد طلب منه تـصحيحه . هذا القسم متناقض ) ب (

 وتنقيته؟
 تذكر أنه ال حيق ألية حمكمة أو هيئة قضائية مبا فيها احملكمة العليا أن تنظر G ٢٠٣ املادة - ج

 . حيات حمكمة الشريعة يف أية إجراءات، أو متارس حق النظر يف أية مسألة من صال
 وقد استغلت هذه املادة يف الدستور من قبل احملاكم لرفض الطعون يف قوانني البنوك مثل املادة

) S. 15 ( ٢ لقانون الشركات املصرفية املتعلقة بالعموالت . 
 : وقد تذرعت احملاكم يف رفضها لتلك الطعون حبجج منها

 . ٣ ة االحتادية للشريعة أن الشاكي ميكنه أن يعرض األمر على احملكم ) ١ (
 من الدستور حـق G ٢٠٣ أو ألن احملاكم سوي حمكمة الشريعة ليس هلا بناء على املادة ) ٢ (

 . ١ النظر يف تعارض القوانني مع الشريعة اإلسالمية

 : النص األصلي للقسم هو 1
1CHIEF JUSTICE] OR 3[JUDGE OF THE 
FEDERAL SHARIAT COURT 
[Article 203C (7)] 
(In the name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful.) 
I,_______________________________, do solemnly swear that as the Chief 
Justice (or a Judge) of the Federal Shariat Court, I will discharge my duties, and 
perform my functions, honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance 
with law; 
And that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or 
my official decisions. 
May Allah Almighty help and guide me (A’meen). 
2  Markup. 
3 2001 CLC 158.
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 ٦ / ٤ ف ٣ ب

 وكان من املفترض على احملاكم اليت رفضت النظر يف الدعاوى املقدمة إليها حبجة هذه الذريعة
 هي بنفسها إحالة األمر على حمكمة الشريعة، باعتبار أن دعوى الـشاكي أو اليت قبلها أن تتوىل

 تتعلق بأمر عام وهو شرعية قانون املعامالت املصرفية، وخرج عن جمـرد املـصلحة الشخـصية
 للشاكي، مث تؤجل إصدار احلكم يف القضية انتظاراً حلكم حمكمة الشريعة، بدالً من استغالل املادة

 . احلكم والسماح باستمرار التعامالت الربوية املذكورة للتهرب من
 ، حيث أكـد القاضـي أن ٢ مع التذكري باحلكم السابق ذكره من احملكمة العالية يف كراتشي

 وكذلك احلكم الصادر من احملكمة العالية بالهور بكامل هيئتـها يف . ذلك من صالحيات احملاكم
 / ١٤ اإلعدام، يف حكمها الـصادر يف الطعون املقدمة ضد قرار رئيس اجلمهورية بتعديل أحكام

ارض ١٩٩٢ / ١ شريعة يف النظـر يف تـع  ، الذي أكد على حق احملاكم العالية جبانب حمكمة اـل
 . القوانني مع الشريعة كل يف اال املنوط به

 أو ألن التحويالت املصرفية اليت سبقت ومتت ال ميكن إعادة النظر فيها، ألن االتفاق قد ) ٣ (
 . ٣ قبل حكم احملكمة العليا، الذي له أثر مستقبلي، وال يعمل بأثر رجعي مت بني األطراف

 مع ) احلماية من تطبيق العقوبة بأثر رجعي ( وقد ذكرت من قبل عند الكالم عن مناقضة مبدأ
 . ؛ كيف استغل هذا املبدأ لتسويغ املعامالت الربوية ٤ الشريعة

 قاضي، ويطالب أحدمها حبقـه طبقـاً ففي هذا املثال حنن أمام قضية طرفاها حاضران أمام ال
 للشريعة، ولكن القاضي يقر خمالفة الشريعة، ألن هذه املخالفة كانت شرعية وحالالً قبل صـدور
 حكم احملكمة العليا املذكور، فهل يعذر هذا القاضي باجلهل؟ يف تغافله عن أن القرآن الكرمي قـد

 ءلة الشرعية أنه طبق مبدأً جاهليـاً يقـضي وهل يعفيه من املسا !! حرم الربا منذ أربعة عشر قرناً
ا يف ) باحلماية من العقوبة بأثر رجعي ( ة العلـي  يتناقض مع الشريعة، مث يقال بعد ذلك أن املرجعـي

 باكستان هي للشريعة؟

1 2001 MLD 577, 2001 YLR 1135, 2001 YLR 38, 2001 MLD 1996. 
 ). PLD 1987 Karachi 612 ( قضية حبيب بنك احملدود ضد حممد حسني 2
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 ٧ / ٥ ف ٣ ب

 وهكذا رغم إقرار مجيع احملاكم بأن الربا خمالف لإلسالم، إال أن كثرياً منها استخدمت ذرائع
 . ١ لتعطيل إصدار القوانني املبطلة له متعددة للسماح به، أو

 تذكر أنه بالنسبة ألية إجراءات قضائية جارية أمام أية حمكمة أخرى غـري H ٢٠٣ املادة - د
 حمكمة الشريعة، فإنه ال جيوز تأجيل تلك اإلجراءات أو تعطيلها بسبب أن هناك دعوى مرفوعـة

ام تلـك احملكمـة، وأن أمام حمكمة الشريعة للطعن يف شرعية قانون يتعلق بالقضية ا  ملنظورة أـم
 . اإلجراءات ستستمر ويتم احلكم فيها حسب القانون الساري يف ذلك الوقت

شريعة أن  وكذلك ال متلك حمكمة الشريعة وال احملكمة العليا فيما يتعلق باختصاص حمكمة اـل
 . ٢ رى تصدر أية تعليمات أو أمر مؤقت فيما يتعلق بأية إجراءات منظورة أمام أية حمكمة أخ

 للقضاء يف باكستان، نظام أساسي غالب وهو القـضاء أي أن الدستور يقر بأن هناك نظامني
 العلماين، الذي ال متلك حمكمة الشريعة التدخل يف إجراءاته، ونظام ضعيف تابع قاصر متثله حمكمة

 نني املخالفـة الشريعة، اليت أنيط ا النظر يف موافقة القوانني للشريعة اإلسالمية، وال زالت القـوا
 . للشريعة بعد مخس وثالثني عاماً من إنشائها تنتشر وترتع وتتكاثر يف باكستان

 ويف الوقت الذي ال يسمح الدستور حملكمة الشريعة وال للمحكمـة العليـا فيمـا يتعلـق
 أ من الدستور متنح ١٨٦ باختصاص حمكمة الشريعة أن تتدخل يف إجراءات أية حمكمة، فإن املادة

1 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments on article 203G p: 
354 & 355. 

 : النص األصلي هو 2
Pending proceedings to continue, etc. 
203H.  (1)  Subject  to  clause  (2)  nothing  in  this  Chapter  shall  be  deemed  to  require  any 
proceedings  pending  in  any  court  or  tribunal  immediately  before  the  commencement  of  this 
Chapter or  initiated  after such commencement,  to be adjourned or stayed by reason only of a 
petition having been made to the Court for a decision as to whether or not a law or provision of 
law  relevant  to  the  decision  of  the  point  in  issue  in  such  proceedings  is  repugnant  to  the 
Injunctions of Islam; and all such proceedings shall continue, and the point in issue therein shall 
be decided, in accordance with the law for the time being in force. 
……………… 
(3) Neither the Court nor the Supreme Court shall in the exercise of its jurisdiction under this 
Chapter  have  power  to  grant  an  injunction  or  make  any  interim  order  in  relation  to  any 
proceedings pending in any other court or tribunal. [PART VII the judicature, CHAPTER 3A. – 
FEDERAL SHARIAT COURT, Article 203H].
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 ٨ / ٤ ف ٣ ب

ة - ترى ملصلحة العدالة نقلها - لعليا حق التدخل لنقل أية قضية احملكمة ا ة حمكمـة عالـي  من أـي
 . ١ تنظرها ألية حمكمة أخرى

 أن تتـدخل - يف نظر دستور مجهورية باكستان اإلسـالمية - أي أن مصلحة العدالة تقتضي
 ءات احملكمة العليا لنقل أية قضية من حمكمة عالية ألخرى، ولكنها ال تقتضي أن توقـف إجـرا

 حماكمة تسري وفقاً لقانون خمالف للشريعة أو مطعون يف شرعيته، حىت تبت حمكمة الشريعة يف أمر
 . وهذا يوضح احنطاط قدر حمكمة الشريعة االحتادية يف النظام القضائي الباكستاين . ذلك القانون

شريعة اإلسـال  مية فإن قيل إن فتح باب تأجيل احملاكمات بذريعة عدم موافقة القـوانني لـل
 : سيعطل القضاء، ويكون باباً لتالعب املتالعبني من أجل تعطيل اإلجراءات القضائية، فاجلواب

 وملاذا مل ترتفع تلك احلجة عندما قرر الدستور حق احملكمة العليا يف نقل القضايا مـن : أوالً
 . حمكمة عالية ألخرى من أجل مصلحة العدالة

 - بصالحياا الناقصة العاجزة - ة، فمحكمة الشريعة إن هذه مشكلة الدولة الباكستاني : وثانياً
 قد أنشأت منذ مخسة وثالثني عاماً، ولو كان حكام باكستان صادقني لوفروا هلـا اإلمكانـات
ر  ملراجعة كل القوانني، ولكن أريد هلا أن تكون حجة الدعاء شرعية النظام وإسـالميته دون أـث

 . فعال
 واد الدستورية اليت منحـت العـصمة لكـثري مـن وقد مر بنا من قبل عند مناقشة امل - هـ

ة ٢ التصرفات واألوامر واألحكام  وكذلك عند مناقشة حق رئيس اجلمهورية يف العفـو عـن أـي
 أمثلة عديدة لتصرفات وأوامر وقوانني ومراسيم وأحكام ال ميكن االعتراض عليها أمام أية ٣ جرمية

 . ت ذلك بشي من التفصيل سابقاً حمكمة سواء كانت حمكمة الشريعة أو غريها، وقد ناقش

 : النص األصلي هو 1
Power of Supreme Court to transfer cases 
186A. The Supreme Court may, if it considers it expedient to do so in the interest of 
justice,  transfer  any case,  appeal or other proceedings pending before  any High Court  to any 
other High Court.  [PART VII The  Judicature, CHAPTER 2. – THE SUPREME COURT OF 
PAKISTAN, Article 186A]. 

 . الناقض الثاين - الفصل الثاين - الباب الثاين 2
 . الناقض الثالث - الفصل الثاين - الباب الثاين 3

 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / الصبح والقنديل

 ٩ / ٥ ف ٣ ب

 فمن املناقشة السابقة للمواد اليت حتكم عمل حمكمة الشريعة يتبني أن تلك احملكمة قاصرة - و
 النظر عاجزة عن إحداث التغيري حنو اإلسالم، متدنية يف مرتبتها بالنسبة لغريها، وكـذلك فـإن

رئيس قضاا مل يشترط فيهم الشروط الشرعية لتويل القضاء، والقس  م الذي يؤدونه باطـل، واـل
 . ميلك أن يتالعب بقضاا

 وأخرياً قد يقال إن كل ما ذكر عن قصور حمكمة الشريعة وعجزها عن حتويل باكـستان - ز
 إخل صحيح، ولكـن هـي ... لدولة إسالمية ذات نظام إسالمي وتدين مرتبتها يف النظام القضائي

ن ال ننقم منها أن حتكم على بعض القـوانني خطوة على الطريق فماذا تنقمون منها؟ فاجلواب حن
 : مبخالفتها أو موافقتها للشريعة، ولكننا نأخذ عليها أموراً

 . أن تتخذ دليالً على إسالمية النظام يف باكستان ) ١ (
ه ) ٢ (  أن تتخذ دليالً على أن التغيري يف باكستان جيب أن يأيت من داخل النظام وعرب قوانيـن

 . ودستوره
 . ة ضد من يعمل على مقاومة ذلك النظام اخلارج عن اإلسالم بيده ولسانه أن تتخذ حج ) ٣ (

 ولكي أخلص االنتقادات أضرب لباكستان مثاالً مبريض بسرطان خطري يسبب له آالماً مربحة
 ملاذا تنتقدين؟ إين أحاول أن أخفف : أعطاه إنسان حبة من األسربين، فانتقده آخر، فقال له األول

 إين ال أنتقد إعطاءك األسربين، ولكين أنتقد أن تتصور أن األسربين سيخفف : عنه، فقال له اآلخر
 آالمه، وأن تتصور أن مرضه بسيط سيعاجله األسربين، وأن تشنع على من يريد أن يعاجله عالجاً

. جذرياً حيتاج جلد وجهد ومتابعة يستأصل به ذلك السرطان



 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / بح والقنديل الص

 ١ / ٥ ف ٣ ب

 ) ٢٣١ إىل ٢٢٧ املواد من ( ة األحكام اإلسالمي : القسم التاسع من الدستور
*** 

 : وردت عدة مواد أعلق عليها ) األحكام اإلسالمية ( يف ذلك القسم الذي عنون بعنوان
 . ٢٢٧ املادة - أ

 : وهي أهم مادة يف هذا القسم، وجاء فيها
 كل القوانني املوجودة ستجعل موافقة لتعاليم اإلسالم كما جاءت يف القرآن الكرمي "

 . ١ " ن يسن قانون خمالف لتلك التعاليم ، وسوف ل ..... والسنة
 : وأعلق على ذلك فأقول

 . إن الصياغة يف هذه املادة كتبت بصيغة املستقبل، وهو وعد مل يتحقق بعد ) ١ (
 الذي أجازه الس التأسيسي الثاين، وضعت فيه مادة متنع سن ١٩٥٦ فإذا علمنا أن دستور

 ، ومتشياً مع ٢ ا جاءت يف القرآن الكرمي والسنة أي قانون إذا كان متعارضاً مع تعاليم اإلسالم كم
 كان عليها أن تـؤدي ١٩٥٦ واملفوضية اليت أنشأها دستور . هذا االجتاه مت تعيني مفوضية لذلك

شريعة، وأن ٢٢٧ نفس وظيفة املادة  يف الدستور احلايل؛ أن جتعل القوانني احلالية متوافقة مـع اـل
 خالل مخس سنوات أمام الس، وعلى الـس بعـد وأن تقدم تقريراً يف . تقترح املراحل لذلك

 . ٣ دراسته أن يصدر القوانني حسب ذلك

 : النص األصلي هو 1
227. Provisions relating to the Holy Quran and Sunnah 
227. (1) All existing laws shall be brought in conformity with the Injunctions of Islam as laid 
down in the Holy Quran and Sunnah, in this part referred to as the Injunctions of Islam, and no 
law shall be enacted which is repugnant to such Injunctions. 
1[Explanation.—In  the application of  this clause  to  the personal  law of any Muslim sect,  the 
expression "Quran and Sunnah" shall mean the Quran and Sunnah as interpreted by the sect.] 
(2) Effect shall be given to the provisions of clause (1) only in the manner provided in this Part. 
(3) Nothing in this Part shall affect the personal laws of nonMuslim citizens or their status as 
citizens. [PART IX Islamic Provisions, Article 227]. 

 . ١٩٥٦ من دستور ١٩٣ املادة 2
3 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, Preliminary, 1965 cons  tu  on p: 
31.



 ) ٢٣١ إىل ٢٢٧ املواد من ( األحكام اإلسالمية : القسم التاسع من الدستور : الفصل اخلامس

 ٢ / ٥ ف ٣ ب

 ، مث صار ١٩٤٩ وكذلك مر بنا الوعد الذي ورد يف قرار األهداف الذي وضع يف مارس
 وحيث أن املسلمني سيمكَنون من أن ينظموا حيام : " ديباجة لدساتري متعاقبة، والذي ورد فيه

 صي واجلمعي مبا يطابق تعاليم ومتطلبات اإلسالم كما جاءت يف القرآن الكرمي يف االني الشخ
 ". والسنة

 سوف تتخذ : " ، الذي جاء فيه ) أسلوب احلياة اإلسالمي ( ٣١ وكذلك مر بنا الوعد يف املادة
 اخلطوات اليت متكن املسلمني يف باكستان، فردياً ومجاعياً، من أن يرتبوا حيام تبعـاً للمبـادئ

ة الـشبه يف ". لة واملفاهيم األساسية لإلسالم األصي  وقد كانت هذه املادة موجودة بصورة قريـب
 . ١ ١٩٥٦ دستور باكستان لعام

 أن الدولة سوف تقضي على الربا بأسرع مـا : " ، الذي جاء فيه ٣٨ وكذلك الوعد يف املادة
 . ٢ ١٩٥٦ وقد كانت هذه العبارة موجودة يف دستور ". ميكن

 تتحقق منذ ستني سنة، أو إن شئت التدقيق؛ أمام خداع واستخفاف إذن فنحن أمام وعود مل
 ومن املعلوم أن الذي يقول سأسلم بعد شهر أو يف أقرب وقت، . مبشاعر املسلمني منذ ستني سنة

 وكـذلك الـذي . أو سأصلي عند أقرب فرصة مناسبة أو بعد أسبوع، ال يعد مسلماً وال مصلياً
ارك وتعـاىل ماً للشريعة حىت حيكِّ حمكِّ م الشريعة، ال يعد يقول سأُحكِّ  فَـال ﴿ : مها، يقول احلق تـب

ــون نمؤالَ ي ــك برواْ وــد ــم الَ يجِ ــنهم ثُ يب رــج ــا ش يمــوكَ ف كِّمحي ــى ــضَيت حتَّ ــا قَ مــا م جرح هِمــس ــي أَنفُ ف 
 . ٦٥ ﴾ النساء ويسلِّمواْ تَسليما

 علـى يف هذه املادة ينصوا أن - بنية ال أحسبها سليمة - ستور وكذلك حرص كاتبو الد ) ٢ (
 يذكروا حرفاً واحداً عن الدستور، الذي حيتوي على مواد تناقض اإلسـالم فقط، ومل ) القوانني (

1 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, Preliminary, 1965 cons  tu  on p: 
30. 
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 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / بح والقنديل الص

 ٣ / ٥ ف ٣ ب

 إذن فهذه املادة ال تتعرض للدستور، الذي هو أصل االحنراف التشريعي يف . أقرت احملاكم ببعضها
 . باكستان

رض إذن هذه املادة هي  وعد كبقية الوعود الكاذبة يف الدستور الباكـستاين، وهـي ال تتـع
 للدستور، إذن فكيف ميكن أن حتول نظام باكستان لنظام إسالمي يتحاكم إىل الشريعة وحدها؟

 . ١ جملس الفكر اإلسالمي - ب
 عن تشكيل ووظائف جملـس الفكـر ) ٢٣١ إىل ٢٢٨ ( تتحدث املواد الباقية يف هذا الفصل

 عن وظائف ذلك الـس وهـي يف ٢٣٠ وتتحدث املادة . ذي يعني أفراده الرئيس ال . اإلسالمي
 : ٢ إجياز

 . Council of Islamic Ideology : تسميته األصلية 1
 : النص األصلي هو 2

Functions of the Islamic Council 
230. (1) The functions of the Islamic Council shall be— 
(a) to make recommendations to MajliseShoora (Parliament) and the Provincial Assemblies as 
to the ways and means of enabling and encouraging the Muslims of Pakistan to order their lives 
individually  and collectively in all  respects  in accordance with  the principles and concepts of 
Islam as enunciated in the Holy Quran and Sunnah; 
(b)  to  advise  a  House,  a  Provincial Assembly,  the  President  or  a Governor  on  any  question 
referred to the Council as to whether proposed law is or is not repugnant to the Injunctions of 
Islam; 
(c) to make recommendations as to the measures for bringing existing laws into conformity with 
the Injunctions of Islam and the stages by which such measures should be brought into effect; 
and 
(d)  to  compile  in  a  suitable  form,  for  the  guidance  of MajliseShoora  (Parliament)  and  the 
Provincial Assemblies, such Injunctions of Islam as can be given legislative effect. 
(2) When,  under Article  299,  a  question  is  referred  by  a House,  a Provincial Assembly,  the 
President or a Governor  to  the Islamic Council, the Council shall, within fifteen days thereof, 
inform  the  House,  the Assembly,  the  President  or  the Governor,  as  the  case may  be,  of  the 
period within which the Council expects to be able to furnish that advice. 
(3) Where a House, a Provincial Assembly, the President or the Governor, as the case may be, 
considers  that,  in  the public  interest,  the making of  the proposed law in relation to which the 
question arose should not be postponed until the advice of the Islamic Council is furnished, the 
law may be made before the advice is furnished : 
Provided that, where a law is referred for advice to the Islamic Council and the Council advises 
that  the  law  is  repugnant  to  the  Injunctions  of  Islam,  the House  or,  as  the  case may be,  the 
Provincial Assembly, the President or the Governor shall reconsider the law so made. 
(4) The Islamic Council shall submit its final report within seven years of its appointment, and 
shall  submit  an  annual  interim  report. The  report, whether  interim or  final,  shall  be  laid  for 
discussion before both Houses and each Provincial Assembly within six months of its receipt,



 ) ٢٣١ إىل ٢٢٧ املواد من ( األحكام اإلسالمية : القسم التاسع من الدستور : الفصل اخلامس

 ٤ / ٥ ف ٣ ب

 أن يقدم توصيات للربملان وللمجالس األقليمية عن الوسائل والسبل اليت متكن املسلمني يف -
 باكستان، فردياً ومجاعياً، من أن يرتبوا حيام تبعاً للمبادئ األصيلة واملفاهيم األساسية لإلسالم،

 ، واليت كانت موجودة بصورة قريبة ) أسلوب احلياة اإلسالمي ( ٣١ وهو نفس نص الوعد يف املادة
 . ١ ١٩٥٦ الشبه يف دستور باكستان لعام

 أن ينصح الربملان أو االس األقليمية أو الرئيس أو حاكم اإلقليم بالنسبة ألي سؤال يطرح -
 . لتعاليم اإلسالم على الس بشأن موافقة أو خمالفة أي قانون مقترح

 أن يقدم توصيات حول وسائل جعل القوانني السارية موافقة للشريعة، واملراحل اليت ميكن -
 . أن تفعل ا تلك الوسائل

 تعاليم اإلسالم اليت ميكن أن - إلرشاد الربملان واالس احمللية - أن يصيغ يف صورة مالئمة -
 . تنفذ كتشريعات

-  ًلس تقريراائياً خالل سبع سنوات من بدء عمله، وتقريراً سنوياً مؤقتاً أن يقدم ا . 
 وسيناقش ذلك التقرير أمام الربملان واالس اإلقليمية خالل ستة أشهر من تسلمه، على أن يسن

 . القوانني املستفادة منه خالل سنتني
 عام أي بناء على هذا التسويف كان مفروضاً أن تعم الشريعة اإلسالمية باكستان حبلول

١٩٨١ . 
 وأنا أبني للقارئ الكرمي الذكي أن مسودة الدستور اليت أعدها الس التأسيسي األول عـام

 نصت على تشكيل جملس للعلماء ليقترح تشريعاً من الزاوية اإلسـالمية، ويف دسـتور ١٩٤٩
 اً الذي أجازه الس التأسيسي الثاين، وضعت مادة متنع سن أي قانون إذا كان متعارضـ ١٩٥٦

and MajliseShoora  (Parliament)  and  the Assembly,  after  considering  the  report,  shall enact 
laws  in  respect  thereof  within  a  period  of  two  years  of  the  final  report.  [PART  IX  Islamic 
Provisions, Article 230]. 
1 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, Preliminary, 1965 constitution p: 
30. 

 عجز الوسائل التي نص عليها الدستور لتحكيم الرشيعة / الباب الثالث / بح والقنديل الص

 ٥ / ٥ ف ٣ ب

 ، ومتشياً مع هذا االجتاه مت تعيني مفوضية ١ مع تعاليم اإلسالم كما جاءت يف القرآن الكرمي والسنة
 . لذلك

 نسخت اللجنة واملفوضية بالس االستشاري للفكر اإلسالمي ومعهـد ١٩٦٢ ويف دستور
 . البحث اإلسالمي

 . ٢ ويف الدستور احلايل مت إنشاء جملس الفكر اإلسالمي
ادة ١٩٥٦ يت أنشأها دستور واملفوضية ال  يف ٢٢٧ كان عليها أن تؤدي نفـس وظيفـة اـمل

وأن . الدستور احلايل؛ أن جتعل القوانني احلالية متوافقة مع الشريعة، وأن تقترح املراحـل لـذلك
 تقدم تقريراً يف خالل مخس سنوات أمام الس، وعلى الس بعد دراسته أن يـصدر القـوانني

 . ٣ حسب ذلك
 مام جملس ال ميلك إال التوصيات، وأمام تكرار ممل ممجوج لوعود زائفة من طبقة إذن فنحن أ

 سياسية فاسدة تتالعب باملشاعر اإلسالمية للجماهري املسلمة، لكي تستمر يف احلكم والـصراع
 . على مغامنه، أما الشريعة فتحكيمها ينتقل من وعد زائف لتعهد كاذب

 : ر حني قال يف بشاور يف عهد ضياء احلق نا جبلي ك فكاهة املشهورة عن موال وهذا يذكرين بال
 ! لو كانت الشريعة قد ركبت رِكشا من كراتشي لكانت قد وصلت إلينا منذ زمن بعيد

--- 

 . ١٩٥٦ من دستور ١٩٣ املادة 1
2 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, comments on ar  cle 228 p: 385. 
3 THE COSTITUTION OF PAKISTAN 1973, With Commentary, Preliminary, 1965 cons  tu  on p: 
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 ة ـ م ـ ات ـ خ ـ ال

 ١ / مر

 : ويف ختام هذه الوريقات أود أن يتسع صدر القارئ لبعض املالحظات
اريخ لقد تعرضت شبه القارة اهلندية كغريها من ديار املسلمني لظاهرة تكـ - ١  ررت يف الـت

 املعاصر، أال وهي ظاهرة سرقة التضحيات، وتويل زمام القيادة فئات ال تعرب عن عقيـدة األمـة
 . وأماهلا وتضحياا، وال تويف بوعودها، وال تفي لتضحيات أمتها

 فبعد انكسار حركة السيد أمحد الشهيد رمحه اهللا، مث فشل حركة شيخ اهلند وسيد حـسني
 يف استمداد العون من الدولة العثمانية وأسرمها يف مالطـا يف احلـرب - اهللا رمحهما - أمحد مدين

 العاملية األوىل، بدأت تنتشر بني املسلمني يف اهلند حركة عامة تدعو لالستقالل عـن اهلنـدوس
 كسبيل للخالص من الظلم واالضطهاد، ولكن هذه احلركة مشلت أخالطـاً وأوشـاباً، ضـمن

 . الداعية لالستقالل احلركة اإلسالمية الشعبية
 وانبهرت مبدنيتهم، وقد دفعهم لذلك عوامل من هؤالء فئات تربت على ثقافة االجنليز وكان
 : عدة منها

اع - أ  االنكسار العسكري حلركات املقاومة واملدافعة اجلهادية اإلسالمية، وقد جلبت الطـب
 . على اإلعجاب بالقوة واألقوياء

 . هجهم، واملرء أسري ما ترىب عليه هم على تعليم اإلجنليز ومنا نشوؤ - ب
شار الظلـم واجلـور - ج  فساد أحوال العامل اإلسالمي سياسياً واجتماعياً وعلميـاً، وانـت

 واجلربوت واألثرة وتويل السلطة بالغصب والقهر، وكبت األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر،
 العلماء على التقليـد كثري من وانتشار النفاق واملداهنة والتملق واحملاباة وعدم اإلنصاف، ومجود

 . والعزوف عن التعرض لعالج مشاكل األمة
 تصديقهم ألكاذيب الغرب واإلجنليز بأم أهل احلرية والعدالة واملساواة، ورفع الظلم عن - د

 املظلومني، ويشهد اهللا أن تاريخ الدنيا ما رأى أفسد وال أظلم من دوهلم، مث تصديقهم بأم مـا
 . من قوة وسلطان إال بتركهم للدين وحصره يف دور العبادة واألديرة بلغوا ما بلغوه

 وهذه الفئات مبا أشربته من خلط يف عقائدها وتصوراا حاولت أن جتذب األمة قـدر مـا
ند ذات طبيعة خاصـة تستطيع حنو املدنية الغربية، ولكن ملا كانت حركة استقالل املسلمني يف اهل



 ة ـ م ـ ات ـ خ ـ ال

 ٢ / خ

ة حركات االس متيزها عن كثري من شاء دوـل  تقالل يف العامل اإلسالمي، فهي حركة قامـت إلـن
 كان ال بد هلـذه أقول؛ ملا كان ذلك، . إسالمية حتافظ على حرمات املسلمني، وتصون حقوقهم

 الفئات أال تظهر علمانيتها وافتتاا بالغرب بصورة فجة مصادمة ملشاعر األمة، فسعت ألن تلتف
سار مـا متـنحهم حول مشاعر املسلمني بأن تقدم هلم وع  وداً عامة غري حمددة، مث تسلبهم بالـي

 وهكذا ولد . بتحكيم القرآن والسنة - اليت قطعتها على نفسها - باليمني، وتسوف يف كل الوعود
 . الدستور الباكستاين والدولة الباكستانية

شائها  . ومن أراد الدليل الواضح على ذلك فلينظر لواقع باكستان اليوم بعد ستني سنة من إـن
 إىل ماذا وصلت؟ أو باألحرى إىل ماذا تدهورت؟

 ، االستخبارات األمريكية و حتولت باكستان ملؤسسة خدمات للجيش األمريكي وأجهزة األمن
ه  وحتول القادة والسياسيون فيها إىل متنافسني على إثبات والئهم ألمريكـا والغـرب يف حرـب

 ومتت التضحية من أجل نيـل رضـا . الصليبية اجلديدة على اإلسالم باسم احلرب على اإلرهاب
 . ) نظرية باكستان ( األمريكان بكل شيء مبا يف ذلك عقيدة اإلسالم و

 ومل تكتف الطبقة احلاكمة يف باكستان منذ إنشائها بكتابة دستور غريب الرتعة، يتضمن وعوداً
ة تتال مبراحله امل - بتطبيق أحكام اإلسالم ال حقيقة هلا وال واقع، بل أدرجت يف هذا الدستور  - ـي

 . نصوصاً حتمي فسادها وإفسادها
 وبذلك أصبحت الرشوة أحد أهم عوامل حتريك وإدارة السياسة وشؤون البالد، فكلما جـاء
 حاكم استخدم أموال األمة يف رشوة النواب والساسة، وحشدهم حوله، مث يستصدر من هـؤالء

 . النواب قرارات بتعديالت دستورية حتميه من أية مساءلة
 العامل كله أالعيب ومساخر السريك الباكستاين يف السنوات املاضيات، فقد جـاء وقد شهد

 مشرف للحكم بانقالب عسكري مدعياً أنه سيطهر البالد من الفساد واملفسدين، وسريد األموال
 اليت بها الساسة الفاسدون خلزينة الدولة، ولكنه ما لبث بعد عدة سنوات أن عقد صفقات مـع

 لصوصاً، ويطاردهم بالقضايا يف باكستان وأوروبا، من أمثـال بيـنظري بوتـو من كان يعتربهم
 وآصف زرداري، الذي أخرجه مشرف من السجن، مث كان مصري قاضي القضاة افتخار حممـد
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 آصـف %) ١٠ الـسيد ( شودري الذي اعترض على العفو عن زرداري العزل، وصعد اللـص
 لرئاسة، بعد أن قدم الوعود والتعهدات ببذل زرداري سلم الرضا األمريكي، الذي أوصله لسدة ا

رض  كل ما يستطيع ملشاركة أمريكا يف حرا ضد اإلسالم، بينما بقي قاضي القضاة الذي اعـت
 لتثبت دولة الفساد يف باكستان أا أقوى من القانون حىت ولـو . على اإلفراج عن اللص معزوالً

 . كان وضعياً
 : تان وقد تثار يف وجه هذه الرسالة شبه - ٢
 : الشبهتان - أ
 أن مهامجة النظام الدستوري والدميقراطي وسيادة الشعب، إمنا حتمل يف طياـا : األوىل ) ١ (

 الدعوة لالستبداد وحكم الفرد، والتسلط على مصائر الناس وحقوقهم وأمواهلم وحرمام باسـم
 . الدين
شريعي يف باكـستان أن الرأي الذي توصلت له هذه الرسالة بفساد النظام ا : والثانية ) ٢ (  لـت

 رأي قد خيالفه الكثري من الدعاة وزعماء احلركات اإلسالمية، الذين يرون أن النظـام صـاحل يف
 أساسه، وإمنا يأيت الفساد فقط من الطغمة احلاكمة، اليت استولت عليه، وهم أعلم باألحوال ومبـا

 . وتأخذون به فلماذا ال تعتربون رأيهم؟ . يصلحها
 لعدم شرعية نظام الدولة يف باكستان قد تؤدي لصدامات وعنف وفنت، ال وخاصة أن الدعوة

 . جتين البالد من ورائها إال الويالت
 : واجلواب عليهما - ب
 ننا ال ندعو حلكم الفرد واالستبداد والظلم باسم الـدين، أ فاجلواب على الشبهة األوىل؛ ) ١ (

شورى ىل إ دعو األمة للعودة فهذه صورة من صور الفساد اليت حيارا اإلسالم، وإمنا ن  حكـم اـل
 والعدل والرتاهة وعدم التفريق بني الناس إال بالتقوى والعمل الصاحل واألمر باملعروف والنهي عن
ز  املنكر وخضوع اجلميع احلاكم واحملكوم والشريف والوضيع والقوي والضعيف للشريعة بال متـي

. لى يف عصراخلالفة الراشدة وال تفريق، وأن ختتار األمة حاكمها وحتاسبه، كما جت
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 خوة اإلسالم والعمل مـن أ وإمنا ما حنذر منه أن تنحرف الفئة احلاكمة عن حاكمية الشريعة و
 . إجل إعادة اخلالفة، و وتنتكس إىل حاكمية األهواء والعصبية الوطنية والدولة القطرية

 : أما الشبهة الثانية فاجلواب عنها ) ٢ (
 مبا - أدلتها من الدستور بل ومن أحكام احملاكم الباكستانية هو أن هذه الرسالة قد قدمت ) أ (

 على فساد النظام وعلى احتواء الدستور والقوانني على مواد تتنـاقض - فيها احملاكم العالية والعليا
 . مع الشريعة

 مث إن من أقوى األدلة على صحة ما انتهت له الرسالة هو النظر لواقع باكستان، فبعـد ) ب (
 مل تنتقل باكستان إال من سـيء إىل - على أسس النظام التشريعي الفاسد - يامها ستني سنة من ق

 أسوأ، ومل حتكم إال بالساسة الفاسدين وقادة العسكر، الذين يزعمون االستيالء على السلطة من
 أجل حماربة الفساد، مث حيصلون على األغلبية يف الربملان بتوزيع ممتلكات الدولة وأمواهلـا علـى

واد مـا الساسة ال  فاسدين لشراء ذممهم وضمائرهم، مث يعدلون الدستور، ويضعون فيه مـن اـمل
ساد مـرة  يعصمهم من أية مساءلة أو حماكمة هم وأعوام وحاشيتهم، مث تتكرر نفس دورة الـف

 . أخرى
 ويف النهاية حتولت باكستان لوكالة أمن تبيع خدماا للصليبيني اجلدد، وتدمر جرياا ونفسها

 . لرشاوى، اليت حيصل عليها احلكام اجلشعون من أجل ا
 أليس هذا هو واقع باكستان الذي ال يستطيع أحد أن مياري فيه؟ أال حيـارب اإلسـالم يف
 باكستان، وتدمر املساجد واملدارس، ودم فوق رؤوس الطالب والطالبات ويف العاصمة؛ إسالم

 آباد؟
ى احلكـم مث لو سلمنا لكم بأن الفساد يتركز فقط يف الن ) ج (  خبة احلاكمة، اليت تستويل عـل

 من خرجوا على من هم أفـضل منـهم - رمحه اهللا - أبو حنيفة اإلمام بالقوة، فنسألكم أمل يدعم
 وحممـد الـنفس - رمحه اهللا - اإلمام زيد بن علي - رمحه اهللا - مبئات املرات؟ أمل يدعم أبو حنيفة

 حكام كانوا جياهدون ويقيمون الـصالة الزكية وأخوه إبراهيم رمحهما اهللا؟ وهم قد خرجوا على
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 ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون القضاء وحيكمون بالشريعة، ولكن فسادهم كان
 . يف استئثارهم بالسلطة وأكلهم أموال الناس بالباطل

 بقوة ووجاهة موقفنا الفقهـي، - على األقل - أن تسلّموا - إن مل توافقونا - وحنن قنِعنا منكم
 ال تقفوا مع الفجرة الظاملني املوالني ألعداء اهللا ضدنا، فإن اهللا يـأمركم أن تكونـوا مـع وأن

 الصادقني ومع أهل احلق ومع الفئة املُحقّة على الفئة املُبطلة الباغية اخلارجة عن احلق، وأن تأمروا
 نـاطق القبائـل، ااهدين يف م وا يد ن تأ ، وأ ذلك الناس إىل ا دعو وت ، باملعروف وتنهوا عن املنكر

 الذين يتصدون لظلم اجليش واحلكومة وعمالتهما ألمريكا وللصليبية العاملية، وأال تنكروا على من
 . يدعو للخروج عليهم

 حني قال عن - رمحه اهللا - ندعوكم ألن تقرأوا ما شكا منه اإلمام أبو بكر اجلصاص احلنفي و
 : الذين مينعون اإلنكار على األمراء باليد

" مهوا فَإِنكَرالَ أَنتق ئَةالْف ةياغالْب رالْأَمو وفرعبِالْم يهالنو نكَرِ عنلَاحِ، الْموا بِالسمسو رالْـأَم 
وفرعبِالْم يهالنو نكَرِ عنةً الْمنتإذَا ف يجتاُح يهلِ إلَى فملَاحِ حالِ الستقو ئَةالْف الْب ،ةياغ عا مم قَد 

 من اللَّفْظُ يقْتضيه وما ﴾ اللَّـه أَمـرِ إلَى تَفيء حتَّى تَبغي الَّتي فَقَاتلُوا ﴿ : تعالَى اللَّه قَولِ من فيه سمعوا
 . وغَيرِه بِالسيف قتالها وجوبِ

 وإِنمـا ، اللَّه حرم الَّتي النفْسِ وقَتلُ والْجور الظُّلْم علَيه نكَر ي لَا السلْطَانَ أَنَّ ذَلك مع وزعموا
كَرنلَى يرِ عغَي لْطَانلِ السبِالْقَو أَو درِ بِالْييلَاحٍ، بِغوا سارا فَصرلَى شع ةالْأُم نا مهائدأَع نيفالخالْم 
 . والْجور الظُّلْم السلْطَان علَى الْإِنكَارِ وعن الْباغية الْفئَة قتالِ عن الناس أَقْعدوا م لأَنه لَها؛

اع ، الثُّغور ذَهبت حتى ، الْإِسلَامِ وأَعداِء الْمجوسِ بلْ الْفُجارِ تغلُّبِ إلَى ذَلك أَدى حتى شـو 
الظُّلْم ، ترِبخو الْبِلَاد ، بذَهو ينا الدينالدو ، ترظَهقَةُ ودنالز لُوالْغو بذَاهمو ةوِيالثَّن ـةيمرالْخو 

ةيكدزالْمي ، واَلَّذو لَبج كذَل كُلَّه هِملَيع كررِ تالْأَم وفرعيِ بِالْمهالنو نكَرِ الْ عنكَارِ مالْإِنلَى وع 
لْطَانرِ السائالْج ، اَللَّهانُ وعتس١ " الْم . 

. ٤٦٨ و ٤٦٧ : ص ٣ : ج الْمنكَرِ عن والنهيِ بِالْمعروف الْأَمرِ فَرضِ باب - مران سورة آل ع - للجصاص القرآن أحكام 1
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 واآلن ال زال األمل قوياً والفرصة مواتية النتصار اإلسالم يف جنوب أسـيا عامـة ويف - ٣
 : وسأحاول هنا أن أطرح بإجياز عدة أفكار عامة للخروج من املأزق . باكستان خاصة

 : الوعي - أ
 : به أمرين وأقصد
 . أن يعي املسلم يف باكستان حقيقة ما جيري حوله وما يراد به : األول

 فيجب أن يدرك املسلم يف باكستان أن ما يواجهه وتواجهه باكستان هو جزء مـن احلملـة
 . الصليبية الصهيونية املعاصرة ضد اإلسالم واملسلمني

 إسـالمية ال يف أساسـها وجيب أن يدرك أن ما يسمى جبمهورية باكستان اإلسالمية ليست
 . النظري وال يف تصرفاا العملية

 وقد حاولت هذه الرسالة أن تشري بإجياز لفساد األساس التشريعي الذي تقوم عليه باكستان،
يت ختـالف  حىت ال ينخدع منخدع بأن الفساد يف باكستان يأيت فقط من الطغمة الفاسـدة، اـل

 بل جيب أن يدرك كل مسلم يف باكـستان . ستان األصول الصحيحة اليت قامت عليها دولة باك
شريعي : حريص على نصر اإلسالم؛ أن الفساد يف باكستان  فساد مركب  فساد يف األصـل الـت

 . وفساد يف التصرفات العملية
 وبالتايل فإن اإلصالح ليس فقط بإبدال جمموعة من القادة مبجموعة أخرى عرب االنتخابـات

 الـذي ، بل ذلك من إصالح األساس التشريعي املخالف لإلسالم والوسائل السياسية، بل ال بد ق
 . تقوم عليه الدولة والنظام يف باكستان

 ولذا ال بد من املطالبة بأن تكون الشريعة يف باكستان ويف سائر ديار اإلسالم حاكمة وليست
 التغيري، وأن كل حمكومة، وأن حاكميتها ال تقبل االستفتاء وال اإللغاء وال املزامحة وال التبديل وال

 ما خيالفها هو باطل منذ سنه وتشريعه أو األمر به، وأن هذه احلاكمية فوق الدسـتور والقـانون
 . ة ورغبة األغلبي
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 وأن يوثق هذا األصل سواء يف مادة ال تقبل التغيري وال املزامحة يف الدسـتور، أو يف وثيقـة
 ه أهل الدعوة والعلم لتأكيـد هـذا أخرى أعلى من الدستور وحاكمة عليه، أو بغري ذلك مما يرا

 . األصل
 أن اإلسالم ال ميكـن أن يطبقـه إال مـسلمونَ كذلك ال بد أن يعي املسلمون يف باكستان

 . حقيقيون صاحلون أمناء أتقياء
ه أن اإلصالح ا و ألنه دين اهللا، وألا عبادة ودين وأمانة،  لتشريعي جيـب أن حيملـه رجاـل

ة، وختـتلط - للقضاة ون، فال ميكن أن يوكل املخلص  الذين ال يشترط فيهم اإلسالم وال العداـل
 . مهمة تطبيق الشريعة يف باكستان - أفكارهم اختالطاً واضحاً

 احلقوق أن تغري مناهجها لتخرج قضاة وحمـامني العلوم الدينية والشريعة و بل ال بد لكليات
 التفتيش واإلفتاء وغريهـا ومتخصصني مؤهلني خلدمة القضاء الشرعي والوكالة الشرعية وإدارات

 . من املهام الضرورية لعمل القضاء
 أصـلي هل ميكن أن يتم كل ذلك دون إصالحٍ جذري وتغيري : مث البد أن يتساءل العقالء

 إن اخللل العميق والفساد العريض يف اتمعات البشرية واألمم والدول ال ميكـن ! وثورة كبرية؟
 فهل ميكـن أن . إال حبركة تغيري انقالبية كبرية - س التاريخ كما يستفاد من درو – إصالحه عادةً

 تتنازل الصليبية العاملية وطليعتها املتقدمة من الساسة والعسكر الفاسدين املفسدين يف باكستان عن
 مقاليد األمور بدون مدافعة قوية ومنازعة جبارة؟

سعى أن ينشر هذا الوعي بني املسلمني يف باكستان حىت ي : واألمر الثاين  شكل حركة عامة ـت
 . للتغيري الصحيح، وال تضيع كمن سبقتها من احلركات يف دهاليز السياسة ومسارب املؤامرات

 دعم كل حترك وتوجه يقف يف وجه احلملة الصليبية املعاصرة ضد العامل اإلسالمي عامة - ب
 : ألمرين خطريين . وضد أفغانستان وباكستان خاصة

 من أفغانستان وباكستان فريضة عينية على كـل مـسلم يف أن طرد الغزاة الصليبيني : األول
. وهذا حكم شرعي جيب أن ينشر ويوضح ويؤكد عليه . باكستان
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 ولقد صدرت فتاوى علماء باكستان يف الثمانينيات بأن اجلهاد يف أفغانستان فرض عيين على
 يبيون األمريكـان، أهل أفغانستان وباكستان، وأنه يتسع حىت يشمل األمة كلها، واليوم جاء الصل

ومل يكتفوا باحتالل أفغانستان، بل وأقاموا قواعدهم يف باكستان، فصار املصاب أفدح والواجب
 . آكد

سيطرة : الثاين رزح حتـت النفـوذ واـل  أنه ال ميكن أن ينصلح حال باكستان طاملا ظلت ـت
 . األمريكية، اليت حتكم فعلياً باكستان، وحتارب أي توجه إسالمي فيها

شريعة - يظن فيها الصدق واألمانة - صاحلة كل فئة وجمموعة دعم - ج  تسعى لتحكـيم اـل
 اإلسالمية يف مناطقها، حىت يتسع نفوذها وتنتشر وتتمدد، وحىت تستطيع الصمود يف وجـه مـا

 . من حروب ضروس - وما سيشن عليها - يشن
ساد االهتمام بنشر الدعوة اإلسالمية بكل جوانبها لتربية الشعب ورفعه من حضي - د  ض الـف

 . العقدي والسلوكي والسياسي إىل مسو آداب وأخالق وأحكام وعقائد اإلسالم
 وأن يبني لكل مسلم أن عليه دوراً الزماً وفرضاً متحتماً يف ذلك على قدر ما تسمح به طاقته

 . ويسعه جهده
 سدين الذي افترضه املوىل عليهم بالتصدي لفساد املفـ ، ال بد أن يؤدي الدعاة إىل اهللا واجبهم

 . وظلمهم وجورهم واحنرافهم
 وأن يؤكدوا للجماهري املسلمة أن هذا واجب على كل مسلم مبا يستطيعه، وأنه من أفـضل

 . ١ " سلطان جائر عند أفضل اجلهاد  كلمة حق " : اجلهاد، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 : ص ٤ : ج ٨٥٤٣ : حديث رقم - كتاب الفنت واملالحم - املستدرك على الصحيحني ، ٨٥ : ص ٢ : ج ٨١ إىل ٧٨ املائدة اآليات - تفسري ابن كثري 1
 : ج ٤٣٤٤ : حديث رقم - باب األمر والنهي - كتاب املالحم - سنن أيب داود ، ٢٧٢ : ص ٧ : حلكام ج ا عند باب الكالم باحلق - جممع الزوائد ، ٥٥١

 ، ١٣٣٠ و ١٣٢٩ : ص ٢ : ج ٤٠١٢ و ٤٠١١ : حديث رقم - باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر - كتاب الفنت - سنن ابن ماجه ، ١٢٤ : ص ٤
 حديث - اجلزء السابع أحاديث أيب سعيد اخلدري - مسند احلميدي ، ١٩ : ص ٣ : ج ١١١٥٩ : حديث رقم - مسند أيب سعيد اخلدري - مسند أمحد

 محاد بن - مسند ابن اجلعد ، ٣٥٣ و ٣٥٢ : ص ٢ : ج ١١٠١ : حديث رقم - مسند أيب سعيد اخلدري - مسند أيب يعلى ، ٣٣١ : ص ٢ : ج ٧٥٢ : رقم
 املعجم ، ٢٧٣ : ص ١ : ج ٨٦٤ : قم حديث ر - من مسند أيب سعيد اخلدري - مسند عبد بن محيد ، ٤٨٠ : ص ١ : ج ٣٣٢٦ : حديث رقم - سلمة
 مـسند ، ٢٨٢ و ٢٨١ : ص ٨ : ج ٨٠٨١ و ٨٠٨٠ : حديث رقـم - من روى عن أيب أمامة من أهل البصرة - ما أسند أبو أمامة - للطرباين الكبري

 الثاين واخلمسون مـن - شعب اإلميان ، ٢٤٨ و ٢٤٧ : ص ٢ : ج ١٢٨٨ و ١٢٨٦ : حديث رقم - أمري جائر عند أفضل اجلهاد  كلمة حق - الشهاب

 ة ـ م ـ ات ـ خ ـ ال

 ٩ / مر

 . ١ ) حسن غريب من هذا الوجه وهذا حديث : ( وقال الترمذي
 كل مسلم غيور على اإلسالم يف باكستان وسائر ديار اإلسالم أن حاكمية أن يدرك : خامساً

 الشريعة والدولة املسلمة الصاحلة والقيادة األمينة واتمع املسلم النظيـف املتكافـل والـدعوة
 اإلسالمية الصادقة واألسرة املسلمة العفيفة املترابطة املتآلفة والفرد املسلم الصاحل، كل ذلك لـن

 ولَـوالَ دفْـع اللّـه ﴿ : يقول احلق تبارك وتعـاىل . باجلهاد يف سبيل اهللا حييا ولن يستمر إال يقوم ولن
مضَهعب اسذُو الن اللّه نلَـكو ضاألَر تدضٍ لَّفَسعبِب نيالَملَى الْع٢٥١ ﴾ البقرة فَضْلٍ ع . 

 . دنا حممد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا علي سي

 فصل - والسابع واخلمسون من شعب اإلميان وهو باب يف حسن اخللق ٩٣ : ص ٦ : ج - شعب اإلميان وهو باب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 . ٢٨٦ : ص ٢١ : التمهيد البن عبد الرب ج ، ٣١٠ و ٣٠٩ : ص ٦ : ج ٨٢٨٩ : حديث رقم - يف ترك الغضب وكظم الغيظ والعفو عند القدرة

 - كشف اخلفاء ، ٤٧١ : ص ٤ : ج ٢١٧٤ : حديث رقم - سلطان جائر عند باب ما جاء أفضل اجلهاد كلمة عدل - ب الفنت كتا - سنن الترمذي 1
. ١٧٣ : ص ١ : ج ٤٥٧ : حديث رقم - حرف اهلمزة مع الفاء - حرف اهلمزة



 ع ـ راج ــ م ـ ال

 ١ / مر

سهل . وقد رتبتها ترتيباً أجبدياً  وذكرت فيها تفاصيل طبعة كل مرجع موجود يف الكتاب لـي
 الرجوع إليه ملن أراد، وأسأل القارئ املعذرة عما وقع فيها من نقص لظـروف التنقـل وقلـة

 . االستقرار، واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل
 احلنبلي أمحد بن الواحد عبد بن حممد اهللا عبد أيب لضياء الدين املختارة األحاديث -

 املكتبة : نقالً عن . األوىل الطبعة هـ، ١٤١٠ سنة ، املكرمة مكة ، احلديثة النهضة مكتبة ، املقدسي
 هـ، ١٤١٩ - مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل - ) ١,٥ اإلصدار ( األلفية للسنة النبوية

 . عمان - م ١٩٩٩
 ، دار إحياء التراث العريب رمحه اهللا، بكر محد بن علي الرازي اجلصاص أيب أل القرآن أحكام -
 مركز التراث ألحباث احلاسب - مكتبة التفسري وعلوم القرآن : نقالً عن . هـ ١٤٠٥ سنة ، بريوت

 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - اآليل
 . أضواء البيان للشيخ حممد أمني الشنقيطي رمحه اهللا -
 أيب احلراين تيمية بن احلليم عبد بن محد املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم أل اقتضاء الصراط -
 مؤلفات شيخ : نقالً عن . الثانية الطبعة هـ، ١٣٦٩ سنة ، القاهرة ، احملمدية السنة مطبعة ، العباس

 - م ٢٠٠٠ هـ ١٤٢١ - مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل - ) اإلصدار الثاين ( اإلسالم ابن تيمية
 . عمان
 الطبعـة ، ١٣٩٣ سـنة ، بريوت ، املعرفة دار ، اهللا عبد أيب الشافعي إدريس بن مد حمل األم -
 مركز التراث ألحباث احلاسـب - ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . الثانية
 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - اآليل

 سـنة ، بريوت ، العريب الكتاب دار ، الكاساين الدين عالء ل الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع -
 مركز التراث ألحبـاث - ) ١,٥ اإلصدار ( مكتبة الفقه وأصوله : نقالً عن . الثانية الطبعة م، ١٩٨٢

 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - احلاسب اآليل
 نقالً . بريوت ، مكتبة املعارف ، الفداء مساعيل بن عمر بن كثري القرشي أيب إل البداية والنهاية -

راث ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ اإلسالمية، اإلصدار األول، مكتبة التاريخ واحلضارة : عن م، مركز الـت
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 . ألحباث احلاسب اآليل، عمان
 سنة ، بريوت ، العلمية الكتب دار ، جعفر أيب الطربي جرير بن مد حمل وامللوك األمم تاريخ -

 مكتبة التاريخ واحلضارة اإلسالمية، اإلصدار األول، : نقالً عن . األوىل الطبعة هـ، ١٤٠٧
 . م، مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل، عمان ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩
 - هـ ١٣٧١ سنة ، مصر ، السعادة مطبعة ، السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد ل اخللفاء تاريخ -

 مكتبة التاريخ واحلضارة اإلسالمية، اإلصدار األول، : نقالً عن . األوىل الطبعة ، م ١٩٥٢
 . ن م، مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل، عما ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩
ريوت، الفداء مساعيل بن عمر بن كثري القرشي أيب تفسري القرآن العظيم إل -  ، دار الفكر، ـب

راث ألحبـاث - ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . هـ ١٤٠١  مركـز الـت
 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - احلاسب اآليل

سياسية واإلسـتراتيجية مركز الدراسا ، ١٩٩٣ التقرير اإلستراتيجي العريب لـسنة -  ت اـل
 . م ١٩٩٤ ، القاهرة، باألهرام
 رمحـه اهللا، عبد اهللا مد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أيب حمل اجلامع ألحكام القرآن -

 اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . الطبعة الثانية ، ١٣٧٢ سنة ، القاهرة ، دار الشعب
 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - ث احلاسب اآليل مركز التراث ألحبا - ) ١,٥

 رمحه جعفر مد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أيب حمل جامع البيان عن تأويل آي القرآن -
 - ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . هـ ١٤٠٥ سنة ، بريوت ، دار الفكر اهللا،

 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل
اء ، عيسى الترمذي الـسلمي مد بن عيسى أيب حمل اجلامع الصحيح سنن الترمذي -  دار إحـي

راث - ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . بريوت ، التراث العريب  مركـز الـت
 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - ألحباث احلاسب اآليل

 دار ابن رمحه اهللا، اهللا البخاري اجلعفي عبد يل أيب مد بن إمساع حمل اجلامع الصحيح املختصر -
ة : نقالً عن . الطبعة الثالثة م، ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ سنة ، بريوت ، اليمامة - كثري ة األلفـي  املكتـب
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 - م ١٩٩٩ هــ، ١٤١٩ - مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل - ) ١,٥ اإلصدار ( للسنة النبوية
 . عمان
 للدكتور اب السياسي الشرعي ومراحله التارخيية ؛ دراسة موضوعية للخط احلرية أو الطوفان -

 . م ٢٠٠٣ ، حاكم املطريي
 زاد املنتهي شرح اجلامع الترمذي للشيخ املفيت حممود رمحه اهللا، إعداد املفيت خالـد شـاه -

 جهانكريوي، بإشراف الشيخ شري علي شاه املدين، اجلامعة احلقانية، كلية احلـديث وعلومـه،
 . هـ ١٤٢٥
 ، اـاين احلديثية التحقيقات منظومة برنامج ة حملمد ناصر الدين األلباين، السلسلة الصحيح -

ة . باإلسكندرية والسنة القرآن ألحباث اإلسالم نور مركز إنتاج من  نقالً عـن موسـوعة املكتـب
 http://wwww.waqfeya.net/shamela - اإلصدار الثاين - الشاملة

 : نقالً عـن . الفكر دار ، األزدي سجستاين ال داود أيب األشعث بن سليمان ل داود أيب سنن -
 هـ، ١٤١٩ - مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل - ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية

 . عمان - م ١٩٩٩
 رمحـه اهللا، بكر البيهقـي محد بن احلسني بن علي بن موسى أيب أل سنن البيهقي الكربى -

 املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ سنة ، مكة املكرمة ، مكتبة دار الباز
 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل - ) ١,٥ اإلصدار (

 سـنة ، الريـاض ، دار العـصيمي رمحـه اهللا، سعيد بن منصور ل سنن سعيد بن منصور -
 مركز التراث - ) ١,٥ صدار اإل ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . الطبعة األوىل هـ، ١٤١٤

 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - ألحباث احلاسب اآليل
 مؤسسة رمحه اهللا، عبد اهللا مد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أيب سري أعالم النبالء حمل -

 اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . الطبعة التاسعة هـ، ١٤١٣ سنة ، بريوت ، الرسالة
. عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - كز التراث ألحباث احلاسب اآليل مر - ) ١,٥
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 نقالً عن موسوعة - http://www.al-islam.com اإلسالم موقع من . هشام ابن سرية -
 http://wwww.waqfeya.net/shamela - اإلصدار الثاين - املكتبة الشاملة

 ، بـريوت ، ب العلمية دار الكت رمحه اهللا، بكر أمحد بن احلسني البيهقي يب أل شعب اإلميان -
 مركـز - ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . الطبعة األوىل هـ، ١٤١٠ سنة

 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - التراث ألحباث احلاسب اآليل
 التحقيقـات منظومـة برنامج ، األلباين الدين ناصر مد حمل داود أيب سنن وضعيف صحيح -

 نقـالً عـن . باإلسـكندرية والسنة القرآن ألحباث اإلسالم نور مركز ج إنتا من ، ااين احلديثية
 http://wwww.waqfeya.net/shamela اإلصدار الثاين - ملكتبة الشاملة موسوعة ا

اء رمحـه اهللا، احلسني القشريي النيسابوري سلم بن احلجاج أيب مل صحيح مسلم -  دار إحـي
راث - ) ١,٥ اإلصدار ( ية للسنة النبوية املكتبة األلف : نقالً عن . بريوت ، التراث العريب  مركـز الـت

 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - ألحباث احلاسب اآليل
 ، دار صادر رمحه اهللا، عبداهللا البصري الزهري مد بن سعد بن منيع أيب حمل الطبقات الكربى -
 سـب مركز التراث ألحباث احلا - ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . بريوت

 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - اآليل
 . عمدة التفسري خمتصر تفسري ابن كثري للشيخ أمحد شاكر -
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي -

 اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . هـ ١٣٧٩ رمحه اهللا، دار املعرفة، ، بريوت، سنة
 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل - ) ١,٥

 رمحـه مد بن علي الشوكاين حمل فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري -
 مركز التراث ألحباث - اإلصدار األول - مكتبة علماء اإلسالم : نقالً عن . بريوت ، دار الفكر اهللا،

 . عمان - م ٢٠٠١ هـ ١٤٢١ - احلاسب اآليل
 . الفصل يف األهواء وامللل والنحل أليب حممد بن حزم رمحه اهللا -

 ع ـ راج ــ م ـ ال
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 أيب احلسن عز الدين ابن األثـري، الشيباين الواحد عبد بن حممد بن مد حمل التاريخ يف الكامل -
 مكتبة التاريخ : نقالً عن . الثانية الطبعة م، ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ سنة ، بريوت ، العلمية الكتب دار

 م، مركز التراث ألحبـاث احلاسـب ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ة اإلسالمية، اإلصدار األول، واحلضار
 . اآليل، عمان

رمحن عبـد الدين لشهاب والصالحية النورية الدولتني أخبار يف الروضتني كتاب -  بـن اـل
 ، بريوت ، الرسالة مؤسسة ، الدمشقي املقدسي إبراهيم بن إمساعيل
 كتبة التاريخ واحلضارة اإلسالمية، اإلصـدار األول، م : نقالً عن . األوىل الطبعة م، ١٩٩٧ سنة
 . م، مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل، عمان ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩
 حممد بن مساعيل اس إل الن ألسنة على األحاديث من اشتهر عما اإللباس ومزيل اخلفاء كشف -

ة : عـن نقالً . الرابعة الطبعة ، ١٤٠٥ سنة ، بريوت ، الرسالة مؤسسة ، اجلراحي العجلوين  املكتـب
 هــ، ١٤١٩ - مركز التراث ألحبـاث احلاسـب اآليل - ) ١,٥ اإلصدار ( األلفية للسنة النبوية

 . عمان - م ١٩٩٩
 مرافعة الشيخ عمر عبد الرمحن يف قضية اجلهاد للشيخ عمر عبد الرمحن، منـرب : كلمة حق -

 . التوحيد واجلهاد
www.alsunnah.info 
www.tawhed.ws 
www.almaqdese.com 

شاملة . العمال للمتقي اهلندي كرت - ة اـل اين - نقالً عن موسـوعة املكتـب  - اإلصـدار الـث
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راث ، علي بن أيب بكر اهليثمي ل جممع الزوائد ومنبع الفوائد -  دار الكتـاب - دار الريان للـت
راث - ) ١,٥ صدار اإل ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . بريوت - القاهرة ، العريب  مركز الـت

. عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - ألحباث احلاسب اآليل



 ع ـ راج ــ م ـ ال

 ٦ / فه

 . ، القـاهرة مكتبة ابن تيمية ، العباس محد عبد احلليم بن تيمية احلراين أيب جمموع الفتاوى أل -
راث ألحبـاث احلاسـب اآليل - ) ١,٥ اإلصدار ( مكتبة الفقه وأصوله : نقالً عن  - مركـز الـت
 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩
 . بـريوت ، اجلديدة اآلفاق دار ، حممد أيب الظاهري حزم بن سعيد بن أمحد بن علي ل لى احمل -

راث ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ، ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن  م، مركـز الـت
 . ألحباث احلاسب اآليل، عمان

 دار الكتـب ، وري اهللا احلاكم النيساب عبد اهللا أيب مد بن عبد حمل املستدرك على الصحيحني -
 املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . الطبعة األوىل م، ١٩٩٠ - هـ ١٤١١ سنة ، بريوت ، العلمية

 . م، مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل، عمان ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ، ) ١,٥ اإلصدار (
 أمون دار املـ رمحه اهللا، يعلى املوصلي التميمي محد بن علي بن املثىن أيب أل مسند أيب يعلى -
 املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . الطبعة األوىل م، ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ سنة ، دمشق ، للتراث

 . م، مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل، عمان ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ، ) ١,٥ اإلصدار (
ة : نقالً عن . مصر ، مؤسسة قرطبة ، عبداهللا الشيباين أيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل -  املكتـب

 م، مركز التراث ألحبـاث احلاسـب ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ، ) ١,٥ اإلصدار ( لسنة النبوية األلفية ل
 . اآليل، عمان

 الطبعـة ، بريوت ، اإلسالمي املكتب ، التربيزي اخلطيب اهللا عبد بن مد حمل املصابيح مشكاة -
ة . األلباين الدين ناصر حممد حتقيق م، ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ، الثالثة  نقالً عـن موسـوعة املكتـب

 http://wwww.waqfeya.net/shamela - صدار الثاين اإل - الشاملة

 ، ١٤٠٣ سنة ، بريوت ، اإلسالمي املكتب ، الصنعاين مهام بن الرزاق عبد بكر يب أل املصنف -
راث ألحبـاث - ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . الثانية الطبعة  مركز الـت

 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - ب اآليل احلاس . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - احلاسب اآليل
 رمحـه اهللا، بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف يب أل املصنف يف األحاديث واآلثار -

راث - ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . الرياض ، مكتبة الرشد  مركـز الـت

 ع ـ راج ــ م ـ ال

 ٧ / مر

 - م ١٩٩٩ هــ، ١٤١٩ - احلاسب اآليل . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - ألحباث احلاسب اآليل
 . عمان
 سنة ، القاهرة ، احلرمني دار ، القاسم الطرباين سليمان بن أمحد بن أيوب أيب ل األوسط املعجم -

راث ألحبـاث - ) ١,٥ اإلصدار ( املكتبة األلفية للسنة النبوية : نقالً عن . هـ ١٤١٥  مركـز الـت
 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - احلاسب اآليل

ة العلـوم رمحه اهللا، القاسم الطرباين د بن أيوب أيب سليمان بن أمح ل املعجم الكبري -  مكتـب
ة للـسنة : نقالً عن . الطبعة الثانية م، ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٤ سنة ، املوصل ، واحلكم  املكتبة األلفـي
 . عمان - م ١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ - مركز التراث ألحباث احلاسب اآليل - ) ١,٥ اإلصدار ( النبوية

 اخلـسروجردي موسى بن اهللا عبد بن علي بن سني احل بن أمحد بكر أليب واآلثار السنن معرفة -
 احلديث جامع موقع : الكتاب مصدر ، البيهقي

com . alsunnah . www :// http . اإلصدار الثاين - موسوعة املكتبة الشاملة نقالً عن - 
http://wwww.waqfeya.net/shamela 

 سنة ، قرطبة مؤسسة ، العباس أيب احلراين تيمية بن احلليم عبد بن د مح أل النبوية السنة منهاج -
 مركـز - ) الثاين اإلصدار ( مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية : نقالً عن . األوىل الطبعة هـ، ١٤٠٦

 . عمان - م ٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١ - التراث ألحباث احلاسب اآليل
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 الفهرس

 ١ / فه

 الصفحة احملتويات

 ٩ / حىت م ١ / م ...................................................... املقدمة

 ٤ حىت ١ / ١ ب ..................................... ملن احلكم؟ : الباب األول

 من مل يسلم حبق التشريع للموىل سبحانه فليس له نصيب من - ١
 ١ / ١ ب .............................................. ........ اإلميان

 ٢ / ١ ب ....... ملن حق احلكم والتشريع يف باكستان هللا أم للربملان؟ - ٢

 ٢ / ١ ب ...... اإلجابة يف الدستور؛ أن حق احلكم والتشريع لألغلبية - أ

 ٣ / ١ ب .............................................. شبهتان - ب

 ٣ / ١ ب .......... ما احلرج يف أن يتشاور نواب الشعب املسلم؟ ) ١ (

 حمكمة الشريعة االحتادية هلا حق رفض أي قانون يتعارض ) ٢ (
 ٤ / ١ ب ............................................ مع القرآن والسنة

 ٢ ب ... ة تناقض الدستور الباكستاين مع الشريعة اإلسالمي : الباب الثاين

 - يف بيان أن تشريع خمالفة الشريعة حيول املخالفة : الفصل األول
 ٨ حىت ١ / ١ ف ٢ ب ............................ إىل كفر - اليت قد تكون جمرد فسق

 من زعم أن حق التشريع لغري اهللا فقد كفر وإن مل يشرع ما - ١
 ١ / ١ ف ٢ ب .......... ................................... خيالف حكم اهللا

 ١ / ١ ف ٢ ب ............................ بعض أدلة هذا األصل بإجياز - ٢

شريعة : الفصل الثاين  أمثلة من خمالفات الدستور الباكـستاين لـل
 ٤٤ حىت ١ / ٢ ف ٢ ب ................................................... اإلسالمية

- طلق ألغلبية نواب جملس الشورى احلق امل : التناقض األول - ١



 الفهرس

 ٢ / فه

 ١ / ٢ ف ٢ ب ...................... الربملان يف التشريع دون حسيب أو رقيب

 ٢ / ٢ ف ٢ ب ....... ..... العصمة من احملاكمة واملساءلة : التناقض الثاين - ٢

 هل هناك حصانة ألي شخص أو هيئة مـن : املبحث األول - أ
 ٢ / ٢ ف ٢ ب ........................... ........ اخلضوع ألحكام الشريعة؟

 األدلة من السنة وسرية اخللفاء الراشـدين : املطلب األول ) ١ (
 ٣ / ٢ ف ٢ ب ................ ... على فساد العصمة اليت بالدستور الباكستاين

 ٣ / ٢ ف ٢ ب ........ ........... األدلة من السنة النبوية املطهرة : أوالً ) أ (

 ٣ / ٢ ف ٢ ب .................. حديث املرأة املخزومية اليت سرقت ] ١ [

 ٥ / ٢ ف ٢ ب ....................... حديث اليهودي احملمم الود ] ٢ [

 مع النيب صلى - رضي اهللا عنه – واقعة أسيد بن حضري ] ٣ [
 ٥ / ٢ ف ٢ ب ............................................... اهللا عليه وسلم

 مع النيب صلى - رضي اهللا عنه – واقعة سواد بن غزية ] ٤ [
 ٦ / ٢ ف ٢ ب ............................................... اهللا عليه وسلم

 ٦ / ٢ ف ٢ ب ........ ....... األدلة من سرية اخللفاء الراشدين : ثانياً ) ب (

 ن أسأت وإ : " قول أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ] ١ [
 ٦ / ٢ ف ٢ ب " ................................................... فقوموين
 ومايل ال أقصه؟ : " قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ] ٢ [

 ٨ / ٢ ف ٢ ب " .. يقص من نفسه - صلى اهللا عليه وسلم - وقد رأيت رسول اهللا
 نا كا يدي بني صاحيب أن : " قول عثمان رضي اهللا عنه ] ٣ [
 ٩ / ٢ ف ٢ ب " ........................................ أنفسهما من يقصان
 - رمحهم اهللا - مقتطفات من أقوال العلماء : املطلب الثاين ) ٢ (

 الفهرس

 ٣ / فه

 ٩ / ٢ ف ٢ ب .......... على فساد العصمة اليت نص عليها الدستور الباكستاين

 ٩ / ٢ ف ٢ ب ....... ... ............... قول اإلمام الشافعي رمحه اهللا ) أ (

 ١٠ / ٢ ف ٢ ب ........ ................ قول اإلمام القرطيب رمحه اهللا ) ب (

 ١١ / ٢ ف ٢ ب ........ . قول اإلمام أبو بكر اجلصاص احلنفي رمحه اهللا ) ج (

 ١٢ / ٢ ف ٢ ب ........................ قول اإلمام ابن حزم رمحه اهللا ) د (

 ١٣ / ٢ ف ٢ ب ...................... ام ابن تيمية رمحه اهللا قول اإلم ) هـ (

 أمثلة من التاريخ اإلسالمي على خضوع : املطلب الثالث ) ٣ (
 ١٤ / ٢ ف ٢ ب ................ .................... السالطني للقضاء الشرعي

 أمثلة من الدستور مينح فيها العصمة من : املبحث الثاين - ب
 ١٧ / ٢ ف ٢ ب .......................... ساءلة لبعض الشخصيات احملاكمة وامل

 ا عمل باختياره وصالحياته إذ - تعفي الرئيس ٤٨ املادة ) ١ (
 ١٧ / ٢ ف ٢ ب ....................... من أية مساءلة - خالف نصيحة الوزراء

 حتمي الرئيس وحكام األقاليم والوزراء ٢٤٨ املادة ) ٢ (
 قليميني من أية مساءلة أمام القضاء بشأن أي عمل االحتاديني واإل

 ١٨ / ٢ ف ٢ ب ............................ ارتكبوه فيما خيص ممارسة مهامهم
 تعفي أية تعليمات للقوات املسلحة من ٢٤٥ املادة ) ٣ (

 ٢١ / ٢ ف ٢ ب ................................. احلكومة االحتادية من املساءلة
 / ٣ / ٢٥ تعفي األوامر والقوانني الصادرة من ٢٧٠ ملادة ا ) ٤ (

 ٢٢ / ٢ ف ٢ ب ................... من املساءلة ١٩٧١ / ١٢ / ١٩ حىت ١٩٦٩
 / ١٢ / ٢٠ تعفي األوامر والقوانني ما بني ٢٦٩ املادة ) ٥ (

٢٣ / ٢ ف ٢ ب ....................... من املساءلة ١٩٧٢ / ٤ / ٢٠ و ١٩٧١



 الفهرس

 ٤ / فه

 / ٧ / ٥ أ  تعفي األوامر والقوانني ما بني ٢٧٠ املادة ) ٦ (
 ٢٤ / ٢ ف ٢ ب ............ ............ وحىت تاريخ نفاذها من املساءلة ١٩٧٧

 / ١٢ أأ تعفي كل القوانني واألوامر ما بني ٢٧٠ املادة ) ٧ (
 ٢٩ / ٢ ف ٢ ب ................ وحىت تاريخ نفاذها من أية مساءلة ١٩٩٩ / ١٠

 أي عضو يف جملس الشورى أو أي ٦٦ ة تعفي املاد ) ٨ (
 شخص له حق التحدث فيه من املساءلة بشأن أي شيء قاله يف

 ٣٠ / ٢ ف ٢ ب .............................................. جملس الشورى
 ٣٣ / ٢ ف ٢ ب . حق رئيس الدولة يف العفو عن أية جرمية : التناقض الثالث - ٣

 اط اإلسالم يف القضاة إال يف عدم اشتر : التناقض الرابع - ٤
 ٣٥ / ٢ ف ٢ ب ................ حمكمة الشريعة، وعدم اشتراط العدالة يف اجلميع

 ٣٧ / ٢ ف ٢ ب .. عدم اشتراط الذكورة يف رئيس الدولة :. التناقض اخلامس - ٥

 ٣٨ / ٢ ف ٢ ب ... احلماية من تطبيق العقوبة بأثر رجعي : التناقض السادس - ٦

 ٤١ / ٢ ف ٢ ب ........ ........ احلماية ضد تثنية العقوبة : بع التناقض السا - ٧

 ٤٢ / ٢ ف ٢ ب ........ ......... موقف الدستور من الربا : التناقض الثامن - ٨

 عجز الوسائل اليت نص عليها الدستور لتحكيم : الباب الثالث
 ٣ ب ..................................................... الشريعة
 ١٨ حىت ١ / ١ ف ٣ ب . أ ٢ و ٢ ديباجة الدستور واملادتان : األول الفصل

 ١ / ١ ف ٣ ب ......... أ ٢ نبذة تارخيية موجزة عن قرار األهداف واملادة - ١

 ٣ / ١ ف ٣ ب .................. أ ٢ تعليقات على ديباجة الدستور واملادة - ٢

 ٣ / ١ ف ٣ ب ........... وردت كلمة دميقراطية يف الديباجة عدة مرات - أ

 الفهرس

 ٥ / فه

 الديباجة أو قرار األهداف ال يستخرج منها إال عبارات - ب
 ٥ / ١ ف ٣ ب ................................. عامة ال تدل على حكم حمدد

 إيراد قرار األهداف كديباجة للدستور، أو اعتباره جزًء من - ج
 أ، ال جيعل الشريعة اإلسالمية هي ٢ الدستور بناء على املادة

 ٦ / ١ ف ٣ ب ............................. جعية العليا لثالثة فروق رئيسية املر
 تضارب احملاكم الباكستانية يف فهمها لديباجة الدستور - د

 أ، واتفاقها على وجود مواد يف الدستور تتناقض مع ٢ وللمادة
 ٧ / ١ ف ٣ ب ........................................... الشريعة اإلسالمية

 - باعتراف احملاكم - وجود مواد يف الدستور والقوانني - هـ
 مناقضة للشريعة كاف وحده لرتع الشرعية عن نظام باكستان

 ١٥ / ١ ف ٣ ب ............................................ ودستوره وقوانينه
 ٣ حىت ١ / ٢ ف ٣ ب ..................... من الدستور ٣١ املادة : الفصل الثاين - ٢

 ٣ ف ٣ ب .................... من الدستور ٣٨ املادة : الفصل الثالث - ٣

 املواد ( أ ٣ حمكمة الشريعة االحتادية الفصل : الفصل الرابع - ٤
٢٠٣ A ٢٠٣ حىت J ....................................... ( ١٠ حىت ١ / ٤ ف ٣ ب 

 األحكام : القسم التاسع من الدستور : الفصل اخلامس - ٥
 ٦ حىت ١ / ٥ ف ٣ ب ................ ) ......... ٢٣١ إىل ٢٢٧ املواد من ( مية اإلسال
 ١٠ حىت ١ / خ ...................................................... اخلامتة

 ١ / خ ......... تسلق من تربوا على ثقافة اإلجنليز لقيادة باكستان - ١

 ٣ / خ ................. .... قد تثار يف وجه هذه الرسالة شبهتان - ٢

٦ / خ .......................... أفكار عامة للخروج من املأزق - ٣



 : صدر للمؤلف

 . حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت سنة ربانية ال تتبدل - ١
 . رسالة مبناسبة استشهاد األخ عصام القمري رمحه اهللا - ٢
 . الطبعة الثانية - احلصاد املر؛ اإلخوان املسلمون يف ستني عاماً - ٣
 . الطبعة الثانية - الكتاب األسود؛ قصة تعذيب املسلمني يف عهد حسين مبارك - ٤
 . شفاء صدور املؤمنني؛ رسالة عن بعض معاين اجلهاد يف عملية إسالم آباد - ٥
 . مصر املسلمة بني سياط اجلالدين وعمالة اخلائنني - ٦
 . مالت يف مسرية احلركة اجلهادية مبصر تأ ؛ صلى اهللا عليه وسلم فرسان حتت راية النيب - ٧
 . الوالء والرباء عقيدة منقولة وواقع مفقود - ٨
 . رسالة يف تأكيد تالزم احلاكمية للتوحيد إعزاز راية اإلسالم؛ - ٩

 . محالت املوت واالستشهاد اد ب ات الع ب ر أشرف قُ رسالة عن ريح اجلنة؛ - ١٠
. يف من منقصة مة اخلور والضعف التربئة؛ رسالة يف تربئة أمة القلم والس - ١١


