
 

 الرحيم الرمحن ا بسم

 العدالة يحقق وال للقوي الحق يكون أن يضمن القضائية للسلطة الحالي الوضعي النظام

 زمن ومنذ - متّيز قد فاإلسالم البشرية، تاريخ يف وتفصيالً  عمقاً  األكثر النظام ىو اإلسالم يف العقوبات نظام إنّ 
 بنفسو األسواق ويتفقد القضاء يتوذل ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول كان ادلثال سبيل وعلى سريع، وبشكل العدالة بتنفيذ - ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 بل بالشبهات العقوبات يقيم ال كان التسليم وأمت الصلوات أكمل عليو منو ورمحة والغش، التدليس زلاوالت لكشف
 َمْخَرج   َلوُ  َكانَ  َفِإنْ  ُتْم،اْسَتَطعْ  َما الُمْسِلِمينَ  َعنِ  الُحُدودَ  اْدَرُءوا»: والسالم الصالة عليو ويقول الشرعية، بالبينات

ر   الَعْفوِ  ِفي ُيْخِطئَ  َأنْ  اإِلَمامَ  َفِإن   َسِبيَلُو، َفَخلُّوا  احلد يُقام ال وكذلك الًتمذي، أخرجو «الُعُقوَبةِ  ِفي ُيْخِطئَ  َأنْ  ِمنْ  َخي ْ
: َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبَّ  َأنَّ َعْنُو  اللَّوُ  ِضيَ رَ  َمْكُحولٍ  عن ادلبسوط يف السرخسي ذكر جوعو، لسدّ  سرق إذا اجملاعة يف السارق على

 حكم الذي القاضي وقصة اجملاعة، فًتة خاللعنو  ا رضي عمر بو التزم ما وىذا ،«ُمْضَطر   َمَجاَعةِ  ِفي َقْطعَ  اَل »
 زلفورة شواىد وغريىا األمثلة ىذه. آخر مثال ابنو شهادة رفض ألنّوعنو  ا رضي علي اخلليفة من الدرع بأخذ لليهودي

 معياراً  الشريعة وكانت اإلسالمي، القضاء يفًا ركن حتقيقها وسرعة العدالة كانت وقد وقلوهبم، ادلسلمني عقول يف
 .اإلسالمية بالقوانني يتأثر كان من الغربية الدول من إن حىت قرنًا، عشر لثالثة العادلية للحضارات

 اآلن، ذلا يرثى حالٍ  يف اإلسالمي العادل يف الناس حقوق وتأمني ماحلكا وزلاسبة الناس بني اخلصومات فضّ  أنّ  إال
 م،2213 / ىـ2431 عام اخلالفة زوال فمع اخلالفة، دولة يف يطبق كان الذي اإلسالم نظام تطبيق إلغاء منذ وذلك
 قوانني اإلسالمي ادلالع يف اآلن وُتطّبق والعقوبة، واإلدانة اجلرمية لتحديد مقياساً  احلني ذلك منذ البشري العقل بات

 يطبق مثاًل، باكستان ففي... وعرقهم ودينهم وجنسهم الفكرية مدرستهم عن النظر بغضّ  الناس ظلمت اليت الكفر،
 للمتنّفذين اجملال يتيح والذي م،2121 عام صدر الذي - اجلنائية اإلجراءات قانون ذلك يف مبا - الربيطاين القانون

 يف معلقة القضايا من كثري بقاء ذلإ إضافة األحيان، من كثري يف وهبتاناً  زوراً  الضعفاء اكميُ  بينما العقاب، من اإلفالتَ 
 وقتنا حىت الوضعي النظام ظل يف القضائية السلطة متّيزت لقد. األحيان بعض يف العقود تتجاوز طويلة لفًتات ااكم

 اللجوء يتجنبون الناس فأصبح! غائبة القضائية لسلطةا تكن دل إن ىذا العدل، حتقيق يف والتأخر للقوي باالستمالة ىذا
 األحكام من اآلالف عشرات صدور إذل باكستان يف الوضعية األحكام تطبيق أّدى وقد اإلمكان، قدر القضاء إذل

 .الكفر حكم انبساط ظل يف كلو العادل يف احلال وكذلك الظادلة، القضائية

 فقط الناس من نخبة مصالح يؤّمن القضاء
 من االستعماريني أسيادىم ومصاحل مصاحلهم بتأمني والعسكرية السياسية القيادة داخل النخبة من رلموعة ميقو 

 دور ويأيت شلنوعًا، يكون أن ينبغي وما مسموحاً  يكون أن ينبغي ما يقرروا بأن ذلم تسمح والدميقراطية القضاء، خالل
 معاقبة تتم وعليو النصوص، يف عنو منهي زلّرم ارتكاب ىو سالماإل يف اإلجرام تعريف إنّ ! النخبة إرادة فرض يف القضاء
 عليها، يُعاقب جرمية تراه الشريعة فإنًا حرام الدخل ضريبة وفرض ادلبيعات على الضرائب فرض ولكون لذلك اجملرم،
 ريعها ستخدميُ  اليت الضرائب، ىذه مثل خالل من للناس اخلاصة ادلمتلكات هنب يف جرمية الدميقراطية ترى ال بينما



 الفساد خالل من احلاكمة النخبة تأخذىا اليت الربوية القروض على الفوائد مدفوعات خالل من ادلستعمرين، لصاحل
 وحُتّرم منها، االستفادة يف احلق وللمجتمع العامة ادلمتلكات من الطاقة مصادر أنّ  اإلسالم يرى حني ويف! ادلارل

 ويف! وحاشيتها احلاكمة الطبقة استفادة أجل من اً ضروري واستخدامها باحة،م خصخصتها الدميقراطية ترى خصخصتها،
 وبسبب - اليوم باكستان قانون فإنّ  اإلسالم، يف واجب العدو مع لو تعاون أيّ  وفضح احلاكم زلاسبة نّ إ حني

! و"إرىاباً" العام النظام يف إخالالً  الفاسدة الدولة لسياسات معارض نشاط بأيّ  والقيام احلكام زلاسبة يعدّ  - الدميقراطية
 كقانون، ُتفرض ألهّنا وحاشيتها، احلاكمة النخبة مصلحة لتأمني ىي الكافرة الدميقراطية ظل يف القوانني فإنّ  وىكذا،

 ادلالحقة من حتميهم قضائية حصانة للحكام فإنّ  ذلك على عالوة ونواىيو، وتعاذل سبحانو ا أوامر عن النظر بغض
 أمريكا، أوامر تنفيذ يف مشرف/عزيز نظام يًتدد دل لذلك. الوطنية ادلصاحلة قانون مثل قوانني خالل من كوذل وااكمة،

 كان وقد القضاء، من هتديد أو حتدّ  أيّ  دون باكستان خيانة واصل الذي كياين/شريف، نظام نفسو النهج على واستمر
 !جرائمو تراكمت أن بعد للمحكمة ُأحضر الذي الوحيد مشرف

 الحكام ومحاسبة الحقوق، وحفظ الخصومات، في فصلال
 ا، عند من والعقوبات البينات وأحكام باجلرمية متعلقة قوانني يتضمن اإلسالم نظام فإنّ  الدميقراطية، عكس على

 [،23 :ادللك ]سورة .﴾اْلَخِبيرُ  الل ِطيفُ  َوُىوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلمُ  َأاَل ﴿ حاذلم، ويصلح ذلم يصلح مبا أعلم ىو الناس وخالق
 القانون ذلك يف مبا اآلن، الوضعية القوانني أساس ىي واجلاىلية اخلالفة، دولة يف للقضاء ادلتني األساس ىو فاإلسالم
 أكان سواءٌ  - القاضي على فإنّ  لذلك. األخرى أشكاذلا جبميع الكفر وأحكام الفرنسية، العقوبات وقوانني الربيطاين،

 يف فهو بغريه حكم فإن بو، يكم سوف ألنّو باإلسالم؛ دراية على يكون أن - اخل...شافعيا أم حنفياً  امرأة، أم رجالً 
 ِفي ال ِذي َفَأم ا الن اِر، ِفي َواثْ َنانِ  اْلَجن ِة، ِفي َواِحد  : َثََلَثة   اْلُقَضاةُ »: الصحيح احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول قال النار،
 َعَلى ِللن اسِ  َقَضى َوَرُجل   الن اِر، ِفي فَ ُهوَ  اْلُحْكِم، ِفي َفَجارَ  اْلَحق   َعَرفَ  َوَرُجل   ِبِو، فَ َقَضى اْلَحق   َعَرفَ  فَ َرُجل   اْلَجن ةِ 
 .داود أبو رواه «الن ارِ  ِفي فَ ُهوَ  َجْهل  

 أو ادلركز أو النفوذ أساس على متييز أو زلاباة أدىن دون القضاء خالل من تطبيقو وجيب ا، إرادة ىو اإلسالم إنّ 
 أو مذىبهم أو جنسهم أو عرقهم عن النظر بغض ادلظلومني ونصرة الضعفاء حقوق استعادة وجتب أخرى، مسألة أيّة

 حيث اخلالفة، بيعة لو ُعقدت أن بعد األوذل، خطبتو يف ذلك علىعنو  ا رضي الصديق بكر أبو أّكد وقد... دينهم
 ِمْنوُ  احَلقّ  آُخذَ  َحىّت  ِعْنِدي َضِعيفٌ  ِفيُكمْ  َوالَقِويّ  اُ، َشاءَ  إنْ  َحّقوُ  َعَلْيوِ  أُرِيحَ  َحىّت  ِعْنِدي َقِويّ  ِفيُكمْ  "َوالّضِعيفُ : قال
َلُكمْ  ال ِذينَ  َأْىَلكَ  ِإن َما ...»: ادلسلمني زلّذراً  ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول قال كما. ا" َشاءَ  إنْ   ِفيِهمْ  َسَرقَ  ِإَذا َكاُنوا أَن  ُهمْ  قَ ب ْ

 َلَقَطْعتُ  َسَرَقتْ  ُمَحم د   ِبْنتَ  َفاِطَمةَ  َأن   َلوْ  الل وِ  َواْيمُ  اْلَحد   َعَلْيوِ  َأَقاُموا الض ِعيفُ  ِفيِهمْ  َسَرقَ  َوِإَذا تَ رَُكوهُ  الش رِيفُ 
 .البخاري[ ]رواه «َيَدَىا

 قوات أو لدورلا النقد صندوق مع لو تعامل وأي واليًا، أم خليفة أكان سواء حاكم، أليّ  حصانة ىناك ليست
 فإنّو ذلك، على عالوة. فوراً  عليو ياكم فإنّو التوجيهات ألخذ األمريكية اخلارجية وزارة أو ادلتحدة األمم أو اإليساف



 ورد. ومشرف شريف نواز بو قام ما عكس على ضده، مرفوعة قضية يف ينظر وىو القاضي عزل يف احلق للخليفة ليس
 َلوُ  َجَلْدتُ  كنتُ  َفَمنْ » بلفظ للطرباين األوسط ادلعجم يف "وورد: 24 رقم ادلادة يف التحرير" حلزب الدستور "مقدمة يف

 ماال   لو َأَخْذتُ  كنتُ  وَمنْ  ِمْنوُ  فَ ْلَيْسَتِقدْ  ِعْرضي َفهذا ِعْرضا   َلوُ  َشَتْمتُ  كنتُ  َوَمنْ  ِمْنوُ  فَ ْلَيْسَتِقدْ  َظهري َفهذا َظْهرا  
 من تحصل مظلمة كل لرفع ينصب قاض ىو المظالم "قاضي: 18 رقم ادلادة يف وورد ،«"منو فَ ْلَيْسَتِقدْ  مالي فهذا

 ىذه حصلت وسواء غيرىم، من أم رعاياىا من أكان سواء الدولة، سلطان تحت يعيش شخص أي على الدولة
 ِق َبل من المظالم قاضي يُعي ن": 11 رقم ادلادة ويف ،والموظفين" الحكام من دونو ىو ممن أم الخليفة من المظلمة
 القضاة قاضي قبل من أو الخليفة قبل من فيكون وعزلو وتأديبو محاسبتو أما. القضاة قاضي قبل من أو الخليفة،

 معاون أو الخليفة، على مظِلمة في بالنظر قيامو أثناء عزلو يصح ال أنو إالّ . ذلك صَلحية الخليفة أعطاه إذا
 .المظالم" لمحكمة الحاالت ىذه في العزل صَلحية تكونو  المذكور، القضاة قاضي أو التفويض،

 عاجل بشكل العدالة تحقيق يضمن اإلسَلم
 فوري، بشكل العدالة حتقيق اإلسالم وضمن احلق، صاحب ىو القوي بل للقوي، احلق فكرة اإلسالم يقرّ  دل

 سلتلف على أخرى ذلإ زلكمة من القضايا يّول الذي االستئناف، نظام فيو يوجد ال حبيث فريد اإلسالم يف والقضاء
 لرد الوحيد واالستثناء القضية، وتنتهي قضائية جلسة يف ادلسألة يف ا حبكم النطق يتم اإلسالم يف ولكن ادلستويات،

 "مقدمة يف ورد. جلي واضح بشكل الواقع مع يتعارض أو ا أنزلو ما مع حكمو يتعارض عندما ىو القاضي حكم
 البت حيث من فالقضاء تمييز، محاكم وال استئناف، محاكم توجد "ال: 14 رقم ادلادة يف ر"التحري حلزب الدستور

 إذا إالّ  مطلقا   آخر قاض   حكم ينقضو وال نافذ، فحكمو بالحكم القاضي نطق فإذا واحدة، درجة القضية في
 حكما   حكم أنو تبين أو الصحابة، إجماع أو السنة أو الكتاب في قطعيا   نصا   خالف أو اإلسَلم، بغير حكم

 .الواقع" لحقيقة مخالفا  
 العامة، احلقوق حبماية يقوم قاضٍ  وىو للحسبة، اً قاضي اإلسالم يف فإنّ  واخلصومات، ادلظادل قضاة إذل باإلضافة

 الذي القاضي ىو "المحت س ب: 13 رقم ادلادة يف التحرير" حلزب الدستور "مقدمة يف ورد فقد ادلّدعي، غياب مع حىت
 الحدود في داخلة تكون ال أن على مدع، فيها يوجد وال عامة حقوق ىي التي الق ض ايا كافة في ينظر

 دون مكان أي في بها العلم فور المخالفة في الحكم المحتسب "يملك :18 رقم ادلادة يف وجاء والجنايات"،
 .الحال" يف حكمو وينفذ أوامره، لتنفيذ الشرطة من عدد يده تحت وُيجعل قضاء، لمجلس حاجة

 الجريمة إلثبات صارمة إجراءات خَلل من العدل اإلسَلم ضمن
اإلسالم يضمن السرعة يف حتقيق العدل، كما يضمن العدل من خالل إجراءات صارمة إلثبات اجلرمية. فيما يتعلق 

ني، والشهادة، وادلستندات باألدلة، فإّن اإلسالم قد اشًتط البينات الشرعية لتقرير العقوبة مبوجبها، وىي: )اإلقرار، واليم
اخلطية ادلقطوع هبا(، فهي اليت جاء اإلسالم بأدلة شرعية عليها، وأما األدلة الظرفية اليت يأخذ هبا القانون الغريب فإن 

 عندما سأل اجلارية عن قاتلها ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم يتعامل معها فقط من باب االستئناس وليس كبّينة ثابتة، وذلذا فإن الرسول 
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 ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول استخدم بل احلكم، يف كفاصل ذلك السالمالصالة و  عليو يقبل دل اليهودي، إذل وأشارت وتمت أن قبل
 ىناك يكون وال بالشبهة، احلدّ  يدرأ الرمحة دين فاإلسالم اعًتافو، بعد إال بالقتل اليهودي إدانة تتم ودل لالستئناس، ذلك

 َفَخلُّوا َمْخَرج   َلوُ  َكانَ  َفِإنْ  اْسَتَطْعُتْم، َما الُمْسِلِمينَ  َعنِ  ُحُدودَ ال اْدَرُءوا»: ملسو هيلع هللا ىلص قال ثابتة، شرعية ببينة إال عقاب
ر   الَعْفوِ  ِفي ُيْخِطئَ  َأنْ  اإِلَمامَ  َفِإن   َسِبيَلُو،  للعقوبات بالنسبة أّما الًتمذي، أخرجو «الُعُقوَبةِ  ِفي ُيْخِطئَ  َأنْ  ِمنْ  َخي ْ

 يف القابلة أو الطبيب فحص يعتمد ادلثال سبيل فعلى اجلرمية، إلثبات شرعيال الطب أدلة تؤخذ أن فيمكن التعزيرية،
 ىذا للمغتصب، عاماً  والنفي واجللد عاماً  عشر مخسة مدة السجن وىي التعزير، عقوبة فرض أجل من االغتصاب حالة

 .احلدّ  أقيم وإال ادلذكورة، الشرعية بالبينة تثبت دل إذا

 المثالية العقوبة وضع اإلسَلم
 أّدت حني يف ولآلخرين، للمذنب زاجرة تكون اليت ادلثالية العقوبة وضع قد اإلسالم فإنّ  بالعقاب، يتعلق يماف

 السجون أصبحت وقد السجون، يف اجملرمني من ىائلة أعداد وجود عن فضالً  اجلرمية، نسبة ارتفاع إذل الغربية العقوبات
 اجملتمع تعريف يتم ال فإنّو ذلك، على عالوة ادلستقبل، يف العقوبة من اإلفالت كيفية اجملرمني لتعليم مدارس الباكستانية

 انتشار إذل الوضعية العقوبات فساد يؤدي بل لغريىم، رادعة العقوبات تكون فال القضبان، خلف وىم اجلناة بعقوبة
 وإذا الشرعية، البيّنة بثبوت إال يُقام ال احلدّ  إن. اإلسالم يف عليها ادلنصوص األحكام عن يكون ما أبعد وىذا اجلرمية،
 حىت الناس وأمام بالعلن يكون اإلسالم يف السارق يد قطع فمثال وزجرىم، لردعهم الناس أمام علناً  احلد أقيم ثبتت
 يف سنة ألف من أكثر طوال زلدودة كانت السرقة حوادث فإن وذلذا العقاب، ىذا على شاىداً  بأكملو اجملتمع يكون
 يف اجلرمية معدل كان فقد وىكذا! الواحد اليوم خالل الوضعية القوانني ظل يف باستمرار تتضاعف بينما اخلالفة، دولة
 ليست اإلسالم يف العقوبات فإنّ  ذلك، على عالوة. واألمان باألمن ينعمون الناس جعل ما جداً  متدنّياً  اخلالفة ظل
بَاِيُعوِني َعَلى َأْن اَل ُتْشرُِكوا ِبالل ِو » :ملسو هيلع هللا ىلص ا لرسو  قال فقد أيضًا، اآلخرة يوم عقاب لتجرب بل الزجر، أجل من فقط

 ،َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيئا  فَ ُعوِقَب ِبِو فَ ُهَو َكف ارَتُوُ  ،َفَمْن َوَفى ِمْنُكْم َفَأْجُرُه َعَلى الل وِ ... َشْيئا  َواَل َتْسرُِقوا َواَل تَ ْزُنوا 
 .البخاري[ ]رواه «َفَستَ َرُه الل ُو َعَلْيِو ِإْن َشاَء َغَفَر َلُو َوِإْن َشاَء َعذ َبوُ  َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيئا  
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