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 دور احملكمة الشرعية الفيدرالية 
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 مطيع الرمحن

Abstract 

The role of the Federal Sharia Court in the 

Implementation of Islamic law in Pakistan 

Motiaurrahman

 

Soon after the creation of Pakistan, the Islamization process started. The 

Objectives Resolution 1949, and the Islamic provisions of the constitutions 

of Pakistan 1956, 1962, and 1973 provided sufficient materials for the 

Islamization of laws in Pakistan. The Council of Islamic Ideology examined 

the laws and submitted its recommendations to the Parliament. The Federal 

Shariat Court declared several laws repugnant to the injunctions of Islam. 

The Federal Shariat Court was established on May 26, 1980. It had the 

mandate to strike down existing as well as future laws, except the 

constitution, Muslim Personal Law, any law relating to the procedure of any 

court or tribunal. Fiscal laws were debarred for ten years from the 

jurisdiction of this Court. The Court was also vested with the powers of 

hearing appeals or revisions against the decisions passed by any criminal 

court relating to the enforcement of ḥudūd. Appeals against the judgments 
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of the Federal Shariat Court can be filed before the Shariat Appellate Bench 

of the Supreme Court of Pakistan. The paper concludes that the Federal 

Shariat Court is unique in judicial history. It played a significant role in 

introducing Islamic laws in Pakistan and offered solid interpretations to 

various laws to remove the ambiguity in the laws. It critically evaluated a 

considerable number of laws and directed the government to Islamize them. 

Keywords 

Federal Shariat Court, Islamization, Islamic law, judgments. 

Summary of the Article 

The Muslims of the subcontinent struggled for independence from British 

colonialism and succeeded in their efforts for establishing a Muslim state, 

where they wanted to implement Islamic law. Afterwards, the state 

experienced multiple constitutions in challenging political conditions. 

Unfortunately, these constitutions failed in achieving the fundamental 

objectives of the state. Finally, the people agreed on the Constitution of 

1973. In this constitution, the legislative assembly paid attention to the main 

objectives of the state and provided a solid basis for the Islamization and 

implementation of Islamic laws in Pakistan. For this purpose, the Council of 

Islamic Ideology was established as a constitutional institution to make 

recommendations regarding the Islamization and reformation of existing 

laws in the light of the Qur’ān and sunnah. 

The Muslims of Pakistan continued their efforts for implementing Islamic 

laws. They amended the constitution in 1979 to form the Shariat Benches in 

the High Courts and the Shariat Legal Circle (Shariat Appellate Bench) in 

the Supreme Court of Pakistan. These circles and benches were given the 

responsibility of revising and reforming the laws in the light of the Qur’ān 

and sunnah. Furthermore, under the constitutional amendment of May 26, 

1980, the Federal Shariat Court has formed to implement and reform the 

laws. The Federal Shariat Court has played a vital role in this regard. The 

powers that are granted to the legal circles in the High Courts and then to 

the Federal Shariat Court have no precedent in the legal history of the 

world. According to the above-mentioned constitutional amendment, the 

Federal Shariat Court may take suo motu action against any law, which the 

court considers repugnant to the injunctions of Islam. 

This research paper discusses the following themes: 1) the history of the 

Federal Shariat Court; 2) the jurisdiction of the Court; 3) the leading 

judgements of the court about civil matters; 4) the leading judgement of the 
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court on criminal cases and particularly ḥudūd laws; 5) the methodology of 

the court in issuing its judgements.  

The Federal Shariat Court has made its procedural rules known as the 

Federal Shariat Court (Procedure) Rules 1981. While examining laws it set 

the following principles for the interpretation of Islamic injunctions: 1) to 

find the relevant verse(s) in the Qur’ān regarding the question in hand; 2) to 

find the relevant Prophetic tradition(s); 3) to identify the intent of the 

Qur’ānic verse(s) with the help of the Prophetic traditions of the Prophet 

(peace be on him); 4 to ascertain the opinions and the views adopted by all 

the renowned Muslim jurists and examine their reasoning to determine their 

agreement with the modern requirements or modulate them to the demands 

of the modern age if possible; and 5) to discover and apply, as a last resort, 

any other opinion which is in harmony with the Qur’ān and the sunnah. 

In short, the Federal Shariat Court has examined thousands of laws and 

amended them accordingly. This paper also discusses the issue of the 

interpretations of Islamic laws, exercising its revisional and appellate 

jurisdiction on Islamic injunctions. Important rules have been made thereof 

for the guidance of the lower courts. 

 املقدمة

 ،هلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنااحلمد هلل نحمده و نستعينه ونستهديه، ونعوذ با إن

حممدًا عبده  أناهلل و إالمن هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

م علينا النعمة، وريض لنا اإلسالم ه وتعاىل قد أكمل لنا الدين، وأتاهلل سبحان أنف :ورسوله، وبعد

مجيع شؤوهنم الدنيوية  أن يكون حكام للناس يفن أنه صالح دينا، ومن لوازم كامل هذا الدي

 ،احلياة الروحية واملادية يحه بوصفها نظاما شاماًل جلميع نواسالميخروية، والرشيعة اإلواأل

عنه  كيرتبط تطبيقه باإليامن والينف ،باعتبارها نظاما عامًا وضعه اهلل تعاىل لكل زمان ومكانو

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې        ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    چ :مصداقًا لقوله تعالی

 .(1)چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

                                                 

 .56 ية:اآل ،النساء سورة -1 
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 اإليامن يزيد حنی اإلسالمية الرشيعة ہومن ثم كان طبيعيًا علی مدى التاريخ أن تسود هذ

 .هنور وخیفت يتزعزع حنی لتطبيقها يتضاء وأن

 سالميما أنعمت بالدين اإل منذ سالميةالدول اإل ه مطبقة يفسالميوظلت الرشيعه اإل

  (2)سالميةفلم يتأثرتطبيقها باختالف الوالة وبتفرق األمة ومتزقها حتی دخل االستعامر إلی البالد اإل

 .سالميةاإل عىل تطبيق الرشيعة  إىل القضاء فأدخل نظامه مما أدى

 قواننی هبا استبدلت حينام ،قوانينها عن البعد وه ،سالميةه األمة اإلفيما وقعت  وأخطر

 كياهنا أساسو ،من أهم مقوماهتا سالميةحرمان األمة اإل يف مما تسّبب م معهاءالتتال أخرى شعوب

 .اكتسبتها بفضل وحدة عقيدهتا وذاتية خاصةمن وضع متميز 

 يف ہصحوة كبرية بعد انتهاء تسلط االستعامر من معظم بالد سالميالعامل اإل وشهد 

إلی التمسك  سالميةاألمة اإل ري من أبناءالكث عودة يف متثلت الصحوة وهذه ،األخرية القرون

                                                 

ار    -2  ة بالَد اهلند عىل هيئة رشكات جتارية لنقل البضائع من اهلند إىل أوروبا، وقد اجتمع كبار جتَّ دخل اإلنجليز ألول مرَّ

روا تأسيس رشكة جتارية تتعامل مع حكومة اهلند )سلطان  م،1611هـ  1001حمافظ مدينة لندن سنة إنجلرتا مع  وقرَّ

فأرسَلْت  ،م(1500 -هـ1001عام ) هلذا الغرض مرسوم َمَلكِي استصدرو املغول( مبارشة دون وساطة الربتغالينی،

نْت رشكة جتمع كباَر التجار ملكة إنجلرتا وفدها إىل السلطان جالل الدين أكرب تستأذنه يف ذلك،  فأِذن هلم، فتكوَّ

بأهنا واجهة االحتالل  ،املشهورة يف التاريخ ة من الزمان رشكة اهلند الرشقيةاإلنجليز، وهي التي ستصبح بعد فرت

ب من سالطنی دهيل وحمالفتهم .اإلنجليزي يف املنطقة بأرسها ة التقرُّ و كان السلطان اورنك زيب  ،فساروا عىل خطَّ

ع يف حمالفة اإلنجليزعا رغم أنَّه كان من أفضل وأصلح سالطنی دولة املغول املسلمة باهلند؛ بل هو  ،ملكري أول َمن توسَّ

فات يف الفقه احلنفي، ولكنه حتالف مع اإلنجليز، ولعب اإلنجليز لعبة تبادل اجلياد بكل  من كبار العلامء، وله مؤلَّ

ضد املسلمنی، ولكن بصورة خفيَّة بادئ األمر؛ حتى يبقوا عىل  لسيخاهلندوس وا خبث ومكر، وعملوا عىل حمالفة

م، 1650عالئقهم مع املسلمنی، وظلُّوا يتسلَّلون شيًئا فشيًئا بالداخل اهلندي؛ حتى سيطروا عىل البنغال وأوده سنة 

 .ميةوأخرًيا دخلوا دهيل عاصمة سلطنة املغول اإلسال م،1612م، ثم ميسور سنة1655ثم حيدر آباد سنة 

مة اهلندأو قد  م، ونادى فيها بوجوب اجلهاد ضد اإلنجليز، 1101ويل اهلل عبدالعزيز الدهلوي سنة  الشاه فتى عالَّ

، تاريخ اإلسالم يف اهلند ،عبد املنعم النمر انظر) وأنَّ بالد اهلند دار حرب بوجودهم فيها، وظلَّ علامء اهلند عىل منواهلا

 .151م( ص1111للدراسات والنرش والتوزيع، )بريوت: املؤسسة اجلامعية 
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فشهدت  ،ياإلسالم الفقه يف جتديد حركة ظهور عىل نتجت النهضة ہوهذ ،بأحكام الرشيعة الغّراء

 .يوالفقه يداثًا هامًة علی املستوينی العلمأح سالميةاألمة اإل

 ونجحوا يف ،استقالل هذا البلد من يد االستعامرالربيطاين مسلمو اهلند يف جاهد   

علی  سالميةوكان هدفها تطبيق الرشيعة اإل ،سّموها بباكستان إسالميةوأسسوا دولة  ،جهدهم

 مل خیل أّي دستورو ،متغرية سياسية أحوال يف متعددة دستورية بتجارب الدولة ہومّرت هذ سكاهنا،

خريًا ألتحقيق غاية الدولة األسمی، و ساييوم من األيام من إعالن هذا االلتزام األ يف باكستاين

حتت  سالميةالدستور جزءًا خاصًا باألحكام اإل ويتضمن هذا ،م1161الدستور عىلاتفق الشعب 

 صدرو "واختصاصاته سالمياإل الفكر جملس تكوين:  سالميةاإل األحكام" اجلزءالتاسع: عنوان

 والدائرة العالية املحاكم يف الدوائرالرشعية لتشكيل الدستور يف هام تعديل م1161يف عام 

ضوء  يفالقواننی  يفمن اختصاصات هذه الدوائرالنظر و ،العليا املحكمة يفالرشعية  االستئنافية

ل د  عو ،ة مع أحكام اإلسالمارضوصدور احلكم عىل إلغائها إن وجدت مع ،أحكام اإلسالم

 ان: الباب الثالث )الف( املحكمة الرشعيةالقسم السابع بعنو يفه باب خاص فيوزيد ، الدستور

أسلمة  يفالتي لعبت دورًا هامًا  ،هذه املحكمة قلت اختصاصات الدوائر الرشعية إىلون (1)دراليةفيال

 و سأتكلم فيه عن املباحث التالية: ،وهذا البحث يدور حول هذا املوضوع ،القواننی

 .دراليةفيملحة تارخیية لتأسيس املحكمة الرشعية ال -1

 .دراليةفياملحكمة الرشعيه ال اختصاصات -2

 .خرىحكم املحكمة علی املحاكم األ إلزام -1

 .عمل املحكمة ولوائحها خطة -1

 .إصدار احلكم يفاملحكمة الرشعية الفيدرالية  منهج -6

 .حكمت فيها املحكمة التيالعر ائض الرشعية  يفالقضايا  أهم -5

                                                 

    .م1161فربرى  6تاريخ التنفيذ، 2املادة رقم ،م1161حكم رئيس الدولة لسنة  ،حكم التعد يل الدستوري الثالث -1
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 ۔احلدود ووضع القواعد للمحاكم  تطبيق قواننی يفالقضايا  أهم -6

 دراليةفيملحة تارخيية عن تأسيس املحکمة الرشعية ال

ّي أبأن ال ُيصَدر "م، 1165عام  يفُوضع  الذيمن دستور باكستان  111نّصت املادة رقم 

فألزم الدستور رئيس اجلمهورية بإنشاء جلنة مسئولة عن تقديم  "مع أحكام اإلسالم ارضقانون مع

ذ الدستور، كام قّرر من فيوذلك خالل سنة واحدة بعد تن ،إسالمي توصيات للحكومة إلقامة جمتمع

 باألحكام املفعول السارية القواننی لتعديل الالزمة اخلطوات اقرتاح املؤسسة ہضمن أعامل  هذ

 التي، واملجالس اإلقليمية الوطني للمجلس التوجيهية املبادئ سليمة بصورة تضع وأن ،ميةسالاإل

 .(1)سالميةاألحكام اإل ذفيتساعدها علی تن

، م1165 م، ُألغي دستور1161 اكتوبر 1 يفباكستان  يفة فيوبعد أن ُاعلنت األحكام العر

اجلديد إنشاء  م، وتم بمقتىض هذا الدستور1152عام  يفُوضع دستور جديد بعد أربع سنوات و

 .(6)من الدستور 201املادة  يفالذي ُذكرت وظائفه  سالمياملجلس االستشاري اإل

                                                 

  .علی هذا الدستور تشكيل أية جلنة بناء ، ولكن مل يتم111و116مادتان رقم  ؛م6591 دستور باكستان عام -1

 تبنی وظائف هذا املجلس وهي : 201املادة  -6

اقرتاح الطرق والوسائل للحكومة الفيدرالية واإلقليمية التی يمكن باختيارها ملسلمی باكستان أن يكّيفوا حياهتم  أ( (

  .طبقا للمبادئ واألفكار اإلسالمية

اإلجابة علی أّي استفسار، أو استفتاء، يأيت إلی املجلس االستشاري اإلسالمی من ِقَبل املجلس الوطنی، أو أحد  )ب(

علی املادة السادسة من الدستور، بخصوص ما  ية، أوأحد رؤساء األقاليم، بناءو رئيس اجلمهورأاملجالس اإلقليمية، 

 .ية الواردة فی الدستور،أو غري مطابق هلاإذا كان أّي مرشوع للقانون مطابقا للمبادئ الترشيع

 بموجب تعديل دستوري وهى: م1151أضيفت املهمة التالية إلی وظائف املجلس االستشاري اإلسالمی فی عام

اإلسالم  أحكامإعادة النظر فی مجيع القواننی السارية املفعول حاليًا، واقرتاح التعديالت عليها من أجل تطبيقها وفق  ))ج

 .ه كام ُبّينت فی القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفةو مقتضيات

 ترتيب احلروف اإلنجليزية سوف تكون عىل ترتيب احلروف األبجدية
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، ومن ثم ُأوقف دستور أخرىه مرة فيمدة قليلة، ُأعلنت األحكام العر وبعد ُمِضّ 

وبعد ثالث سنوات نفذ دستور موقت جديد معنون بالدستور  ،م1151، ثم  ُألغي عام م1152

 .م1161و بعد عام نفذ الدستورالدائم  ،م1162 املوقت 

 م6591 لعام الدستورالدائم يف سالميةاألحکام اإل

 والسلطة ،ہسبحانه وتعالی وحد هللعىل أن السيادة الكاملة هى  تنص ديباجة الدستور

 . مقدسة مانةأ السلطة ہوهذ تعالی اهلل بّينها التي احلدود ظل يف الباكستاين الشعب يامرسها التي

 .ودين الدولة اإلسالم إسالمية مجهورية دولة باكستان ۔ املادة الثانية

 ُصلبياً  اً ءجز صارت افهداأل مبادئ قرارإن  :وىلاأل فقرةال يفاملادة الثانية  تنصو  

 طبقا واالجتامعية الفردية حياهتم ينّظموا حتی املسلمنی يؤهل أن علی ينّص  هذا القرارو للدستور،

 الرشيفة.وية النب والسنة الكريم قرآنال يف املبّينة اإلسالم ألحكام

علی أنه من واجبات الدولة أن يؤهل املسلمنی حتی يعشيوا حياهتم  11املادة رقم  تنصو

 .الكريم قرآنال يف التدبر و الفكر علی املسلمنی حتث املادة ہوهذ ،ضوء تعاليم اإلسالم يف

 .)ح( منع املسلم من رشب اخلمر  فرعيالبند ال يف 16وتنص املادة رقم 

 .قرب وقت ممكن أ يف( : القضاء عىل الربا و) فرعيالبند ال يف 11وتنّص املادة رقم 

: تبذل الدولة قصارى جهدها لتوطيد العالقات الودية مع الدول  10وتنص املادة رقم 

 .خرىاملسلمة األ

 .ن رئيس الدولة جیب أن يكون مسلامأالثانية ب  فقرةال 11وتنص املادة رقم

التاسع  اجلزء حتت عنوان: سالميةالدستور جزءًا خاصًا باألحكام اإل ويتضمن هذا

 . "واختصاصاته سالمي؛ تكوين جملس الفكر اإل سالميةاألحكام اإل"

 سالم جملس الفکر اإل

 التيأن القواننی سارية املفعول  226قم  من املادة روىلاأل  فقرةتوجب ال 
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الكريم  والسنة  قرآنال يفورثناها البد  أن حتّول حتی تكون كّلها موافقة ملبادئ اإلسالم  املبّينة 

 وأيضًا وّضحت املادة رقم ،أحكام اإلسالم ارضقانون يع يالنبوية الرشيفة، وكذلك الُيرشع أ

وأما اختصاصاته  فقد  ،وعدد أعضائه ومقوماته، سالمييل جملس الفكر اإلشكطريقة ت 221

 .(5)210و  221ذكرهتا املادتان  

                                                 

 وهذه املواد تقول: -5

    .إحالة  املجلس القومى أو اإلقليمى القضيَة إىل  املجلس الفكر  اإلسالمی

قليمى أية قّضية إىل املجلس  القومى أو اإل من أعضاء 6/2قليم أوتقول : ُُيّول رئيس الدولة او رئيس اإل 221املادة 

املجلس الفكراإلسالمی، يطلب منه أن ينظر ىف القانون املحّول إليه، ويقّدم توصياته ىف صورة مقرتح فيام إذا كان 

 .مع أحكام اإلسالم أو ال  يتناىف

 عن اإلقليمية واجلمعيات( الربملان) الشورى جملس إلی توصياته املجلس هذا يقّدم ۔:  الفقرة )ا( 210ة تقول املاد

مجيع النواحی طبقا ملبادئ  ىف واجلامعية الفردية حياهتم يكّيفوا أن  عىل باكستان مسلمی  تساعد التی والوسائل الطرق

 .اإلسالم وتعاليمه كام هی مبّينة فی القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة

 أية فی ،إقليم أي أوحلاكم اجلمهورية، لرئيس أو إقليمية، أومجعية جملس، أي إلی شورةامل يقّدم أن ۔الفقرة )ب( 

 .اإلسالم أو ال أحكامإلی املجلس، بشأن مرشوع قانون مقرتح فيام إذا كان يتنافی مع  حتال مسألة،

 واملراحل اإلسالم، أحكام مع متطابقة احلالية القواننی جلعل الالزمة التدابري بشأن التوصيات يقّدم أن ۔الفقرة )ج( 

 .التنفيذ ووضع التدابري ہهذ لوضع الالزمة

 جملس إلرشاد قانوين، شكل فی وضعها املمكن من جتعل مناسبة، بطريقة اإلسالمية حكاماأل يصنّف أن ۔الفقرة ) د( 

 . اإلقليمية واجلمعيات( الربملان) الشورى

، من قبل أي جملس )برملان(، أو من قبل اجلمعية اإلقليمية، 221 املادة بموجب مسألة أية حتال ما عند ۔( 2البند رقم )

فی خالل مخسة عرش يوما  ذلكاإلسالمی، خیطر املجلس بعد  أو رئيس اجلمهورية، أو أّي حاكم، إىل جملس الفكر

 التی املدة عن  ۔  احلالة حسب ۔املجلس، أو املجلس الوطنى )الربملان( أو اجلمعية اإلقليمية أو رئيس اجلمهورية 

 . مشورته املجلس فيها يقّدم أن يتوقع

 تكون حسبام ۔إقليمية أو رئيس اجلمهورية أو أي حاكم  ى أي جملس )الربملان( أو أية مجعيةرأ إذا  ۔(1)البند رقم

املجلس التساؤل عنه حتی تقديم مشورة  نشأ الذي املقرتح القانون وضع اليؤخر أن العامة املصلحة من أن ۔ احلالة

 ،إلی املجلس الفكر اإلسالمی لالستشارة إذا أحيل قانون ما الفكر اإلسالمی، سّن القانون قبل ورود املشورة غريأنه

أو اجلمعية  يعيد املجلس )الربملان( ،وقّدم املجلس مشورته ضد ذلك القانون لكونه متنافيًا مع تعاليم اإلسالم
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 ميةھام يتعلق بأفي شكونصوص الدستور واضحة كل الوضوح وغري قابلة للجدل أو ال

إال بعد عرضه علی  قانون أي الينفذ أنه واضحا بات حيث ،ہونفوذ واختصاصاته وسلطته املجلس

 واليستثنی ،املبادئ ہصياغته حسب مبادئ اإلسالم وتعديله بام يتناسب مع هذ يفاملجلس  للنظر 

 ِقَبل من القانون هذا كان أ سواء ،النظر إعادة حق له احلالة ہهذ يفإال حالة الرضورة، و ذلك من

 . احلاكم أو اجلمهورية رئيس أو اإلقليمية اجلمعية أو الربملان

ومل تكن هلا  استشارية أو إرشاديةهي  سالمياإل الفكروظائف جملس  أن كام بنّی الدستور

ألجل  ،صفة إلزامية علی الربملان أواجلمعيات اإلقليمية أوعىل رئيس الدولة أوعلی رؤساء األقاليم

 . الطويلة املدة تلك خالل منها للقليل إال قانونية صيغة التوصيات هلذه  مل تقدر ذلك

 يف مها يلصدر تعد حتى سالميةباكستان جهودهم لتطبيق الرشيعة اإل واستمّر مسلمو

املحاكم العالية و الدائرة  يف (Shariat Benches) لتشكيل الدائرة الرشعية م1161عام يف  الدستور

 ههذ عل من اختصاصاتفجُ  ،املحكمةالعليا يف  (Shariat Appellate Bench)ة الرشعية ياالستئناف

ة ارضدت معوجِ  إذا بإلغائها احلكم إصدار وحق  البلد يف املفعول السارية القواننی يف النظر الدوائر

 برسعة تبّت  أن الدوائر ههلذ ، ومل يمكن(6)ألحكام اإلسالم، وجیب عىل احلكومة امتثال هذا احلكم

                                                                                                                

 . القانون هذا فی النظر ۔ األمر يكون حسبام ۔اإلقليمية أو رئيس اجلمهورية أو احلاكم

نهائی خالل سبع سنوات من تأسيسها ويقدم تقريرًا سنويًا موقتا ويطرح ال ہيقدم املجلس تقرير ۔ (1)البند رقم

للمناقشة أمام  املجلس )الربملان( أو أمام كل مجعية إقليمية خالل ستة أشهر من  -هنائيا كان أو موقتا  -التقرير

شأنه خالل سنتنی من ب القواننی التقرير، دراسة بعد، اإلقليمية واجلمعية( الربملان) الشورى جملس ويضع ،ودهور

  .تلقی التقرير النهائی

قواعد لتنظيم املجلس بموافقة رئيس  ،( يرشع جملس الفكر اإلسالمی211حسب املادة ) اإلجراءات: قواعد

  .اجلمهورية 

، تاريخ التنفيذ 1، املادة رقمم1110، لسنة 1فرمان حكومي لرئيس الدولة رقم ول ؛يل الدستوري األحكم التعد -6

 .م1110مايو 2
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 املحكمة احلكومة تأفأنش ،والدستورية واملدنية اجلنائية اخلصومات تراكم بسبب فيها مناسبة

ل الدستور1110مايو  25 يف دراليةفيال الرشعية  القسم السابع يفه باب خاص فيوزيد  م، وُعد 

قلت اختصاصات الدوائر الرشعية إىل ون  ؛(1)دراليةفيالباب الثالث )ا( املحكمة الرشعيةال  :بعنوان

 قاليمّولت العرائض إليها أيضًا،  و كذلك للمحكمة مقاعد فرعية يف األوح ،(1)هذه املحكمة

 وهي: ۔سالم آباد إ يفالرئييس  لی مقعدهاإ إضافة ربعةاأل

  بشاور ۔1كوئته            ۔ 1 كراتشی       ۔2الهور          ۔1

ألحكام هذا الباب تفوق عىل بقية أحكام  أنب )أ( 201املادة  يف ونّص الدستور   

ي قضية أو تسمع أبأن ال جیوز ألي حمكمة أن تتدخل  ( )ز 201  املادة يفالدستور، و كذلك قال 

بأن  )ج( 201 وقالت املادة ،)و( 201املادة  يفما بنّی  إالحتت اختصاصات هذه املحكمة  يتأت

و جیب أن يكون أحدهم رئيس  ،ل من قضاة اليكون عددها أكثر من ثامنية قضاةشكاملحكمة ت

ملنصب قاٍض مستقل  أهالً  ، أو(10) العليا باملحكمة قاض ملنصب أهالً  ه كونهفياملحكمة،  واشرتط 

، وفقًا (11)يشرتط ملنصب قاٍض باملحكمة العالية القضاة اآلخرين ما يفاملحكمة العالية، واشرتط  يف

 يف، اشرتط من ضمنهم تعينی ثالث قضاة من العلامء البارزين ذوي اخلربة م1116عام لتعديل آخر 

 .(12)هسالمياإل الرشيعة

تدريس الرشيعة أو  عنده خربةمن "م بكلمة 2010 يف "ذوواخلربة"ُوُعّدلت كلمة  

                                                 

 6فرباير  تاريخ التنفيذ ،2، املادة رقم م1161حكم التعديل الدستوري الثالث ؛ فرمان حكومي لرئيس الدولة لسنة  -1

  .م1161

                                              .م1161مية  مجهورية باكستان اإلسالأ ( من دستور  1ج )201املادة رقم  -1

   Chairman.رئيس املحكمة بجريمنی م1112 يسمی قبل عام كان -10

                                                                                                      .م1161أ ( من الدستورالباكستانى    1ج)201املادة رقم  -11

) أ(، تاريخ 1املادة رقم  ،م1116لسنة  21حكم التعديل الدستوري الثالث؛ فرمان حكومي لرئيس الدولة رقم -12

 م.1116مارس 11 التنفيذ،
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  .(11)"ها ملدة ال تقّل من مخس عرشة سنةفيالبحث 

 دراليةفياختصاصات املحکمة الرشعيه ال

 :ما ييل ير يف القواننی من تلقاء نفسها وهللمحكمة اختصاصات ذاتية و استئنافية والنظ 

 الذاتيةاالختصاصات  ۔الف

 يل:ي علی اختصاصات املحكمة وهي كام (د) 201رّصحت املادة  

أوعلی عريضة  ،من تلقاء نفسها إما درالية،فيجیوز للمحكمة الرشعية ال :ولالبند األ

احلكومة اإلقليمية، أن تدرس و تقّرر  وأدرالية، فيقّدمتها احلكومة ال أو ،باكستاينأي مواطن مها قدّ 

 قرآنال يفمع أحكام اإلسالم املبّينة  ارضأونص من نصوص القواننی، يتع (11)بشأن أّي قانون

 الرشيفة.الكريم والسنة النبوية 

، ولدراسة القانون، أونّص من نصوصه، بموجب البند األ يفبدأت املحكمة  إذا (أ)   

 ،سالميةاإل مع الرشيعة ارضاألمر، أن القانون أو نصا من نصوصه، يتع ئباد يفوعلمت املحكمة 

 يفوردت  التيصلة باألمور  قامت املحكمة بإصدار حكم للحكومة الفيدرالية، إن كان القانون ذا

مل تِرد  التيصلة باألمور  إن كان القانون ذا ،أو للحكومة اإلقليمية ،(16)القائمة الترشيعية الفيدرالية

ة مع ارضتبدو متع التيويشتمل هذا احلكم عىل بيان النصوص  ،القائمة الترشيعة الفيدرالية يف

ة للحكومة املعنية لتقّدم وجهة نظرها إلی املحكمة فيوتعطي املحكمة فرصة كا سالميةاإل الرشيعة

                                                 

 .61، املادة رقم م2010عرش؛ لسنة حكم التعد يل الدستوري الثامن  -11

ا صفة هل  التي أوالعادة العرف فيه يدخل القانون نإ :(د) ب ۔210فی املادة  "قانون"وقد َعّرف الدستور كلمة  -11

قانونية ولكن اليدخل فيه الدستور و األحوال الشخصية للمسلمنی، وقانون إجراءات املحاكم، و حتی أن تنقضی 

مدة عرش سنوات القانون املالی أوالقانون الذي له صلة بفرض املحاصل ومجع الرضائب والواجبات املالية والرسوم 

 .مينيةأوالتأوالتأمينية أواإلجراءات املرصفية أاملرصفية 

، ألغيت القائمة الترشيعية املتزامنة م2001عام  من قانون التعديل الدستورى الثامن عرش 66عىل  املاده رقم بناء  -16

(Concurrent Legislative List).  
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 .الرشعية

مع الرشيعة  ارضيتع قّررت املحكمة أن القانون، أو نصا من نصوصه، إذا: البند الثاين

 :قرارها  ما ييل يفسوف تبنّی  يفه سالميةاإل

 .أسباب اختاذ هذا الرأي ۔ لفأ

، كام حتدد سالميةهذا القانون، أونّص من نصوصه مع الرشيعة اإل ارضمدى تع ۔ ب

 .القانون لغاءيؤثر فيه حكم املحكمة إل الذياملحكمة اليوم 

يمكن خالهلا رفع  التياملدة  علی أن اليكون مثل هذا القرار ساري املفعول قبل انتهاء

 يف يضده، أو قبل إصدار احلكم النهائ االستئناف إلی  الدائرة االستئنافية الرشعية يف املحكمة العليا

 .تم رفعه إذااالستئناف 

من حيث أنه أعطی  كان مهاًم جداً  الدستور، وهو يف م1116وفقًا لتعديل جرى عام 

 يوه ،قامتها علی أسس قيمة واسعةإنطاق عملها و يفاختصاصاهتا  تأثري يفاملحكمة توسعًا كثريًا 

 :ييل كام

 . (Suo Moto Power)يف القوانني من تلقاء نفسها  اختصاص النظر :الف

أسلمة  يفالدستور، خّولت للمحكمة صالحيات واسعة للقيام بالنظر  يفوفقًا للتعديل 

وى أوطلب هلذا الغرض من قبل أحد املواطننی، شكنفسها بغريأن تقّدم إليها  القواننی من تلقاء

 من الطلب تقديم بعد إال الصدد هذا يف تتقدم أن التستطيع كانت -التعديل هذا قبل -واملحكمة 

لف أو درست أكثر من  ،(15)صالحياهتا يف التوسع من مزيدا منه املحكمة فاستفادت املواطننی، أحد

 .ة مع أحكام اإلسالمارضالقواننی املع إلغاءب وأصدرت حكامً  ،قانون

املحاكم العالية ثم للمحكمة الرشعية  يفُمنحت للدوائر الرشعية  التيو الصالحيات 

 .تاريخ  دساتريالعامل يفالفيدرالية اليوجد هلا مثال 

                                                 

 .1، املادة رقم م1112لسنة  6حكم التعد يل الدستوري الثاين؛ رقم -15
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 Revisional and other)خر واالختصاصات األ إعادة النظرختصاصات ا :ب

Jurisdiction)  

االختصاصات اجلنائية للرجوع واالستئناف  عىل من الدستور (د د) 201نّصت املادة رقم

ل الدستور، وأعطيت حتت  حكمت التي بتدائيةبشأن أحكام املحاكم اال قواننی احلدود، وقد ُعد 

 التي بتدائيةناف خالف احلكم الصادر من املحكمة االئاملحكمة الرشعية اختصاص سامع االست

من  (د د) 201ية، وفقا للامدة  قليمو جیب علی املحاكم اجلنائية اإل .قواننی احلدود حتتحكمت 

من  26و املادة  ،م(1161)تطبيق احلدود  موالمن مرسوم اجلرائم ضد األ 21الدستور، واملادة 

من املرسوم   20م، و املادة 1161 يفاحلكم الصادر  ،املرسوم   حتريم اخلمر )مرسوم تطبيق احلدود (

من املرسوم  جرائم القذف  16واملادة  ،م(1161جرائم ارتكاب الزنا )مرسوم تطبيق احلدود 

 إذاالقضية إلی املحكمة الرشعية الفيدرالية،  يفم( أن ترسل  حكمها 1161)مرسوم تطبيق احلدود 

درالية بموجب فياختصاص املحكمة الرشعية ال يفتدخل  التيكانت القضية متعلقة باألمور 

درالية أن تطلب ملف القضية وتدرسها فيوجیوز للمحكمة الرشعية ال ،والقواننی املذكورة رالدستو

 .األمر يفثم تفصل 

جريمة من  يفيتعلق باألحكام الصادرة من املحاكم اجلنائية   الذيواهلدف من طلب امللف 

 افهدوأ للقانون موافقة هى هل  املحاكم من الصادرة األحكام تفاصيل يف النظر هو جرائم احلدود

 املناسبة، اإلجراءات القايض اختذ لهو القانون، العقوبة وافقت لهوأصول القضاء أم ال؟ و العدل

أن  ،امللف ةأثناء  دراس ،املحكمة تستطيع احلاالت ههذ فيف ؟ ال أم القانون مقتضيات علی وعمل

علی  كان املتهم حمبوسا أن  يطلق رساحه من احلبس علی الكفالة أو إذاو ،ذ العقوبةفيتؤجل تن

ة بحكم ءتستطيع املحكمة بعد سامع املتهم أن تزيد يف العقوبة أوتستبدل حكم الربا ذلكوك ه.إقرار

 .اإلدانة 

 امليزات البارزة للمحکمة

 يفطلٍب أوعريضة  يتقديم أ رسم عند يأاملحكمة الرشعية الفيدرالية  التأخذ ۔1
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 .املحكمة

 العريضة الُترفض ذلكوك املحكمة، حكم امللتمس وأ املدعي حضور عدم اليؤثر ۔2

 . مقّدمه حضور عدم بسبب

بسبب عدم حضور مقّدمه، وُيفصل وفقًا للقانون،  ةالُترفض الطلبات الرشعي ۔1

الرشيعة  يف املتخصصنیوحتی علی نفقات من املحكمة لطلب املساعدين 

 .سالميةاإل

العريضة الرشعية وجیب أن يكون  األقل علی ثالثة قضاة من لةشكامل الدائرة تسمع ۔1

 .حدهم قاضيًا عاملاً أ

 خر إلزام حکم املحکمة علی املحاكم األ

قرار صدر من املحكمة الرشعية الفيدرالية عند ممارسة  أي، )زز( 201وفقا للامدة 

 ،يلزم عىل املحاكم العالية ومجيع املحاكم التابعة للمحاكم العالية ،اختصاصها حتت هذا الفصل

املحكمة العليا، أوُقّدم  يفالدائرة االستئنافية الرشعية  يفمل يقّدم االستئناف  إذاوعىل املحكمة العليا 

 .الرشعية املحكمة حكم تنقض مل املحكمة ہولكن هذ

 فصل القضايا يفالرسعة 

فصل  يف هاجهود املحكمة بذلت ،التوصيات القومية القضائيةوفقا حلكم جلنة 

 .لقية القضايا وكثر فصل اخلصومات وبسببها قل مع ،أقل مدة ممكنة يفاخلصومات 

 خطة عمل املحکمة ولوائحها

تعمل  التينفس اخلطة  يلطة االستئناف أوسلطة املراجعة هس يفإن خطة عمل املحكمة 

علی تشكيل  م1111عام  املحكمة هلذهقواعد اإلجراءات  تنص، وهبا املحكمة العليا أوالعالية

املختلفة، مثل: الدائرة املؤلفة من قاض واحد أو اثننی أو أكثر لسامع الشكوى أو االستئناف  الدوائر

كام  يورة الكتاب الورقص يف املحكمة ہهذ يفو ترتب امللف  ،أو الطلب الرشعي والقضاء فيها
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وتفوق  ،فنیثم تعطی صورة من هذا الكتاب لكل من حمامي الطر ،املحكمة العالية يفترتب 

الدعاوي املهمة  يف كيرتب هنا يهذا األمر، فإن الكتاب الورق يفاملحكمة الرشعية املحكمة العالية  

  .أما يف هذه املحكمة فريتب يف كل قضية ،فقط

 بالنيابة املحكمة مهو تزّود ،املحكمة للسجنی تقديم مرافعته من السجن تسمح وكذلك

 .(16)حقه عن ليدافع جماناً  القانوية

صيل، تسهل للمستحقنی سبيل احلصول عىل اختصاصها األ يفإن املحكمة حنی تعمل 

 تخصصنیواملاملساعدات العلمية، والفقهية، والقانونية، من العلامء البارزين واملصلحنی واملحامنی 

 ليومية، وحتدد تارخیًا للحصول عىلاجلرائد ا يفاملحكمة  الصدد تعلن وهبذا ،شتی العلوم والفنون يف

الكريم والسنة النبوية  قرآنالقواننی جزئيا أوكلّيا مع ال ارضالبحوث العلمية، وتناقش فيها تع

م  رأيه ماثاًل شخصيا  أمام حتدد املحكمة تارخیًا لسامع آراء َمن  يريد أن يقدّ  ذلكوك ،الرشيفة

 .املحكمة 

أمام  جملس القضاء كان ُيرم من  عليه الذي اليستطيع احلضور دعيأو امل دعيامل

 ،اإلجراءات ہهذ عىل العمل أوقفت املحكمة ہاملحاكم العادية، ولكن هذ يفاإلجراءات اجلنائية 

 يفواليشرتط  ،د 201كام ورد يف املادة  ألمهيتها وفقاً  هافي وحتكم ،اجلنائية الطلبات مجيع تسمح فإهنا

 قد املحكمة كانت إذاف ،واحدة حالة يف إال حماميه حضور وأ الطالب حضور الطلبات هسامع هذ

 .املحكمة أمام احلضور عليه لزم ِقَبلها من حمامياً  عّينت

قّدمها أصحاهبا  التيالعرائض الرشعية  يفوفقا للقواعد، النظر  ،والترفض املحكمة

عند احلكم عليها وفق أمهيتها  مهام كانت  ي هبابل إن املحكمة تعتن ،ها بسبب خطأ من املقدموالتردّ 

املحامنی  ذلكنی، واملستشارين الفقهينی، وكتخصصمن امل ساعدةطلب امل يفاالتعاب/ النفقات 

قانون اإلجراءات العامة  يفيم الواقع تطور عظ يفهم إلی املحكمة تطوعًا، وهذا ءذين يقّدمون آراال

                                                 

 م.1111الرشعية عام من قواعد إجراءات املحكمة  11قاعدة رقم -16
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 .دول الشعوب املتحرّضة أيضا  يفالعامل كّله، و يف

تسمع الدائرة املشّكلة من ثالثة قضاة، ومن بينهم عامل، العريضة  ،وفقا لقواعد املحكمة

ولكن املنهج الذي اختارته املحكمة هو أن قضاة املحكمة جیتمعون لسامع العريضة،   .الرشعية

العريضة املقدمة إليهم و يطمئنوا  يفأمكن ليتفقوا مجيعا عىل احلكم الرشعي  إذاضية، وليناقشوا الق

 .(11)بصحة احلكم بعد دراسة البحوث الالزمة

عرضت أمامها،   التيويناقشوا املسائل  ،تدعو املحكمة العلامء أن يقّدموا بحوثهم  العلمية

تطلب املحكمة اآلراء والبحوث من العلامء من خارج باكستان أيضًا إن مل يستطيعوا  ذلكوك

 .(11)احلضور أمام املحكمة

 إصدار احلکم يفمنهج املحکمة الرشعية الفيدرالية 

الكريم والسنة النبوية الرشيفة مها  قرآنمن الدستور، أن ال (د) 201ورد يف املادة 

عند تعبري  خرىن ترجع إىل املصادر األأيان للحكم، ولكن هل جیوز للمحكمة أساسمصدران 

إىل املذاهب الفقهية  الكريم والسنة النبوية الرشيفة؟ وكذلك هل جیوز هلا أن ترجع قرآننصوص ال

 يفواحلنبلية ومذاهب الشيعة والظاهرية وغريها من آراء العلامء  ةواملالكية والشافعي ةمثل احلنفي

الكريم والسنة النبوية الرشيفة؟ ناقشت املحكمة هذه األ مور عند البحث يف  قرآننصوص التعبري 

هي بعض القضايا التي نوقشت فيها هذه املسائل األصولية والفقهيه  القضايا الرشعية واجلنائية، فها

 .وترتيبها والتناقض يف األحكام دلةّضحت املحكمة منهجها يف أخذ األوكذلك و

: قضية القصاص والدية يفحممد رياض ضد احلكومة الفيدرالية  مة يف قضيةقّررت املحك

ومل يكن هدف أي دستور من دساتري باكستان أن ينسخ القواننی املوجودة، ويضع بإزائها مذهبًا "

                                                 

 م.1111ت اءامن قواعد اإلجر 1قاعدة رقم  -11

املحكمة  م،1110، سنة القضائية الباكستانية حکامجملة األحممد رياض ضد احلكومة الفيدرالية، املطبوعه فی  -11

 .(PLD 1980 FSC 1) 1ص ،الرشعية الفيدرالية
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الكريم  قرآنبنی القواننی املوجودة وبنی ال ارضمن مذاهب الفقه بعينه، بل كان اهلدف هو رفع التع

تها مع ارضمع خالية مناملستقبل جیب أن تكون  يفسُتسن  التيوإن القواننی  ،والسنة النبوية الرشيفة

وضعت املحكمة قواعد للعمل هبا يف القضايا التي  ذلكل. الكريم والسنة النبوية الرشيفة قرآنال

 قواعد التالية: حكمها منهجا واضحا للعمل عليه، ووضعت ال يفسوف ُتسجل فيام بعد وبّينت 

   قرآنال يفللقضية  يلی املحكمة، أن تبحث احلكم الرشعء، جیب ع وقبل كل يأوال ۔الف 

 .الكريم

 .ثم تبحث يف األحاديث النبوية الرشيفة املتعلقة هبا ۔ب

 .السنة النبوية الرشيفة ضوء يفالكريم  قرآنثم تفحص علة احلكم من نص ال ۔ج

دالئلهم، ومنهج  يفلة والنظر شكحول امل الفقهاء، آراء يفثم البحث والتحقيق  ۔د

اجتهادهم، وطرق استدالهلم،  ليمكن استخراج رأي يالئم مقتضيات العرص، أو حتويل 

 .هيم إلی رأي تقتضيه مصالح العرص احلارض ورضوراتهأر

 النبوية والسنة الكريم قرآنلل  موافقا العرص علامء آراء من ياأر وتطبق تستخرج نأ    ۔ـه

  .(20)"متاماً  الرشيفة

الكريم والسنة النبوية الرشيفة مها  قرآن، الم1161الباكستاين لعام  وفقًا للدستور

ضوء علم الفقه وأصوله،  يفيان للترشيع، ولكن وردت أسئلة حول تعبري نصوصهام أساسمصدران 

ناقش  التي املحكمة إىل ُرفعت قضية أولف النبوية، بالسنة الكريم قرآنال ختصيص جیوز لھفمثاًل 

ن مقّدم العريضة فإحكومة باكستان،  ضد  بخش بحضور :املعنون هيهذه املسألة  القضاة فيها

من قانون مرسوم جرائم ارتكاب الزنا )مرسوم تطبيق احلدود(  سنة  5و 6 املادتنی رقم يفطعن 

 ةولاومد املرافعة، هذه سامعفإن املحكمة بعد  ،الكريم قرآن، علی أهنام خمالفتان لنّص الم1161

رت املرسومة، والقواننی الدستورية، املواد  أن القضية، هذه يفكمها عندما أعادت النظر ح يف قرَّ

                                                 

 .(FSCاملحكمة الرشعية الفيدرالية ): م1110( PLD) القضائية الباكستانية حکامجملة األ -20
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بالسنة الكريم  قرآنقّررت بجواز ختصيص عموم ال ذلكوك .للترشيع أساي مصدر النبوية السنة

جواز مسألة ختصيص العام املخصوص منه  يفاملتواترة والسنة املشهورة، وذكرت مذهب احلنفية 

مع نّص  الظاهر يفها ارضقضية الرجم، وتع يفناقشت املحكمة األحاديث الواردة  ذلكالبعض، وك

 ،ت حكامأصدر أخرياً  و الرتجيح، ہالكريم، ووجو قرآنالكريم، والتوفيق بينها وبنی نص ال قرآنال

   . (21)ة مع أحكام اإلسالمارضحد الزنا، و غري مع يفبأن عقوبة الرجم داخلة 

درالية من أقوال الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعنی فيواستفادت املحكمة الرشعية ال

 ،اهلل رخا وآخرون ـ:ب ةاملعنون قضيةال يفالكريم والسنة املباركة، فإهنا قّررت  قرآنتفسري ال يفكثريًا 

 الرشعية  عىل الرتتيب التايل : دلةضد حكومة باكستان بأ ن األ

 الكريم قرآنال -1

 الرشيفة السنة النبوية -2

 اإلمجاع -1

 الفقهاء آراء -1

 العرف والعادة -6

 املصالح املرسلة -5

 االستحسان -6

 الذريعة سد -1

 .راء فقهاء مجيع املذاهبآوإن املحكمة مل تقيد نفسها بمذهب معنی، واستفادت من 

ُوضع قانون مبنيًا علی  إذامورد النص، و يفاالجتهاد  قّررت املحكمة  بعدم جواز ذلكوك

الصالة   والسنة النبوية الرشيفة عىل صاحبهاأ الكريم قرآنمن نصوص ال نصا ارضاجتهاد خاطئ يع

                                                 

 .266( FSC) ، املحكمة الرشعية الفيدراليةم1111( PLD) القضائية الباكستانية حکامجملة األ -21
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 .(22)والتسليم  فإنه يلغى

القانون أصول  وإن مل جتد املحكمة نصًا خیالف أويوافق القانون املطبق، و كذلك مل خیالف

 التيسلطة ال، فإن املحكمة حكمت بعدم إلغائه وفقًا لقاعدة اإلباحة األصلية  وسالميةالرشيعة اإل

 إىل األمر ُرفع ملا وكذلك.  ہوضع القانون حسب ظروف عرص يف مراأل ويلاهلل تعاىل ل منحها

، بأن القانون يوجب م1151واللوائح  لسنة   ،م1156 لسنة بالسالح املتعلق املرسوم ضد املحكمة

 ،أذونعلی حامل السالح احلصول عىل ترصيح من اإلدارة املختصة، وكذلك تسجيله عند امل

 منوط الرعية علی اإلمام ترصف :الفقهيه للقاعدة وفقا القانون هذا فأحكمت املحكمة بإقرار

جلب املصالح ودفع  أساسعىل قامت  سالميةالرشيعة اإل أنورصحت يف حكمها ب ،(21)باملصلحة

من  فردفعندئذ يمنع هذا ال ،حقه تلحق الرضر باجلامعة يفنسان كانت ترصفات اإل إذاف ،املفاسد

رء املفاسد د)القاعدة الفقهية  أساسيقوم عىل  يالرشيعة الذ يفالعام  أقيقا للمبداستعامل حقه حت

جرائم التعازير ختتلف باختالف البلدان  يفرشيعية توآراء السلطات ال (21)مقدم عىل جلب املصالح(

بلد آخر، وما قد تعاقب  يف أخرىمه سلطة حترّ  قد، بلد ما يفقد تبيحه سلطة ترشيعية  والعادات، فام

وضحت  ذلكوك .من وجه آخر أخرىقد تعاقب عليه سلطة  ،عليه سلطة ترشيعية من وجه

دت الدائرة االستئنافية الرشعية يف املحكمة يّ و أ (26)القضية هذه يف سدالذرائع نظرية يةمهاملحكمة أ

 .(25)العليا حكم املحكمة الرشعية

منهجًا لتعبري النصوص  ختارتا الرشعية املحكمة أن إىل البحث هذا ونتوصل من

                                                 

   . 1( FSC، املحكمة الرشعية الفيدرالية)م2000( PLD) القضائية الباكستانية حکامجملة األ -22

 .22، ص1)كراتيش: نور حممد كارخانة جتارت كتب( ج 61: قاعدة رقم ،العدليه حکامجملة األ -21

 .11، ص1، ج10: مقاعدة رق ،ةالعدلي حکامجملة األ -21

 م2004 ،(PLD) القضائية الباكستانية حکامجملة األ .1/1/2001 رقم االلتامس عبداملجيد ضد حكومة باكستان، -26

 .1 ،(FSCاملحكمة الرشعية الفيدرالية)

 .S/2004/2رقم االستئناف  عبداملجيد ضد حكومة باكستان،  -25
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فإن مل جتد   ،السنة النبوية الرشيفة يف ثم تنظر  ،الكريم قرآنالكريم بال قرآنتفرسال أوالً ف  ،الرشعية

وإن مل جتد   ،نیسنة نبينا عليه الصالة والسالم أخذت رأي الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجع يفحكاًم 

مثل : القياس،  خرىاأل دلةاأل يف ، ثم تنظرلی حكم، أخذت بأثر قوي من الصحايباإلمجاع ع

توافق  التيالفقهاء  والعرف، والعادة، واملصلحة املرسلة، واالستحسان، وسدالذريعة، وآراء

 .مقاصد الرشيعة

 لكن، وسالميةالرشيعة اإل يفوهو جريمة  ،قّررت املحكمة أنه من ارتكب فعالً  كذلكو

ساكت عن بيان تعريفه وحكمه، فإن الفاعل يعاقب عقوبة قّدرها الرشيعة  يالقانون الوضع

 .(26)سالميةاإل

 :حکمت فيها املحکمة الت العر ائض الرشعية  يفأهم القضايا 

 حممد رياض وآخرون ضد حکومة باكستان   -6

 التالية أمام املحكمة يف هذه العرائض: رفع امللتمسون األمور

ورثة  وعف بعدقتل العمد بالدية ال يفاستبدال عقوبة السجن املؤبد والغرامة  )ا(

 .املجرمنی املقتول عن  املتهمنی

 من شخص آخر غري القاتل املبارشحتى و ال من املحرض. االقتصاص ال جیوز )ب(  

 ال جیوز قتل اجلامعة بواحد.      )ج(  

 جعل جريمة القتل قاباًل للصلح. )د(  

 مع  تعاليم اإلسالم. ارضمنح العفو للجاين الرشيك مع ( ه) 

 الرشعية وحكمت بام ييل:   لتامساتقبلت املحكمة الرشعية الفيدرالية اال 

اإلسالم. فمن الرضوري أن تبقى  أحكام عقوبة احلبس والغرامة مع ارضتتعال ( 1) 

غري كافية  دلةكانت األ إذاهذه العقوبات قياسا عىل قانون احلدود و بموجبها 

                                                 

 .61 ،، املحكمة الرشعية الفيدراليةم6511 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األحممد نصري ضد حكومة باكستان،  -26
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 ، فإن اجلاين يعّزر.سالميةملعايري الرشيعة اإل

 قتل عدة أشخاص شخصًا واحدًا، جیب أن ُيقتلوا مجيعا. إذا ( 2) 

وأما القاتل  إمجاع حول معاقبة الشخص الذي يامرس اإلكراه ضد اآلخر.وهناك  ( 1) 

 املبارشاملكَره فعند فقهاء األحناف ال يقتص منه.

 ال يقتص من شخص جمنون وقت تنفيذ العقوبة أو من قتل ابنه.  ( 1) 

 القتل العمد العفو الكامل للجاين. يفُيق لورثة املقتول  ( 6) 

 لذا فهو خارج عن اختصاصات هذه املحكمة. جراءاتلق باإلقانون اإلثبات يتع ( 5) 

من الدائرة الرشعية يف  1-10 - م1161 حكمت املحكمة بأن احلكم الصادر يف تاريخ 

املحكمة الرشعية و  ملزم عىل( 21)"جل حسن خان ضّد احلكومة" :املحكمة العليا بشاوربعنوان

ب  - 102و 102، 101 (6) 116و التعزير من قانون 102 و66و 61هذا احلكم املواد رقم  ىلغأ

الرشعية أن املواد  ذه املواد من اجلدول. حكمت املحكمةهبت اجلنائية وما يتعلق ءاجراإلمن قانون ا

 كذلكو ،111 ،116 ،121 ،125 ،111 ،111و ،121 ،125 ،126 ،121 ،101، 101 ،102

صدرت أسالم و حكام اإلأة مع ارضمع من قانون التعزير 15يتعلق باجلروح يف الباب الذيالقانون 

 .(21)الصدد حكاًم إلجراء التعديالت الالزمة هبذا

املحكمة العليا  يفّدم امللتمس االستئناف ضد هذا احلكم إىل الدائرة االستئنافية الرشعية ق

حكمت املحكمة الرشعية فيها  التيمثلها  خرىالقضايا األ يفورفع اآلخرون االستئناف  ،فرفضته

 .  (10)فقبلته جزئياً 

ثّم قانون القصاص  ،م1111وقد تّم تطبيق هذا احلكم ونفذ مرسوم القصاص والدية عام 

                                                 

  1: بشاور م1110القضائية الباكستانية  حكامجملة األ  -21

 .1املحكمة الرشعية الفيدرالية؛ : م6511القضائية الباكستانية  حکامجملة األ -21

 .511(؛SC: املحكمة العليا )م6515القضائية الباكستانية  حکامجملة األ -10
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وهي يف مرحلة  ،أيضاً  ضد هذا القانون لتامساتدموا االق واطننیبعض امل م1116والدية عام 

 .السامع

 ضد حکومة باكستان فضل الرمحن -2

 خرىمن بنی احلجج األو ،خالف ألحكام اإلسالمرضيبة الدخل طعن املدعي أن قانون  

، دلةقد ناقشت املحكمة هذه األ ،(11)"املال حق سوی الزكٰوة يفليس "بارك املباحلديث أيضًا  استدّل 

قوى من سند احلديث أ (12)"املال حق سوی الزكٰوة يفإن "سند احلديث  أنووصلت إىل النتيجة 

أن و ،حمدودةالزكاة  وكذلك رّصحت املحكمة أن مصارف ،أخرى أدلةوأيضًا تقوهيا  ،ولاأل

وأصدرت  ،يةساسالرضورات األالزكاة التكفي هلذه  أنيرة و،كث سالميةمسؤوليات احلكومة اإل

وجبت عىل احلكومة أن أها لكنو ،أحكام اإلسالم ارضقانون رضيبة الدخل ال يع" حكاًم بأن

 ،صحاب الثروة حسب الرضورةأوعىل  ،ي الربملانصدور القرار من الشورى أيبة بعد تفرض الرض

و  .وجه كثريةأاليصح من يف اإلسالم غري الزكاة  أخرىفرض رضائب  ّل الرأي القائل بأنه ال ُي أنو

 .(11)أن يطعن نّصًا من نصوص ذلك القانون موطناملجال مفتوح ألي 

 ضد حکومة باكستانخرون آالطبيب حممود  الرمحن الفيصل  و -1

وطلب  ،عريضة رشعية وثالث حاالت نظر فيها من تلقاء نفسها 116ُقدمت إىل املحكمة 

باكستان. وهذه  يفالربا من القواننی السارية املفعول  إلغاءامللتمسون من املحكمة إصدار احلكم ب

وتسمح  ،عىل القروضن تأخذ الربا أوتسمح للبنوك  ،ذ الفائدة الربويةالقواننی تسمح إعطاء أو أخ

 بنی األطراف. الربوية النزاعات يفللمحاكم أن تصدر حكاًم وفقًا هلذه القواننی 

 صحابأو العلامء مامأ أسئلة فوضعت كبريا اهتامما املسالة ہاهتمت املحكمة هبذ

                                                 

 .660ص ،1ج)بريوت: دار الفكر(  1611رقم احلديث:  ،ماجهسنن ابن حممد بن يزيد،  -11

ص  ،1ج دار الكتب العلمية()بريوت:  حتفة األحوذيمع رشحه  السنن الرتمذيحممد بن عبد الرمحن املباركفوري،  -12

115. 

 .516؛ (SD): أحكام رشعية م1112(NLR) مدونة القانون الوطن  -11
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 وأهم هذه األسئلة هي: ،(11)اخلربة

وتطبيقه عىل  ،الكريم والسنة النبوية الرشيفة قرآنما هو  تعريف الربا يف ضوء ال -1

 وهل يدخل فيه  الفائدة البسيطة والفائدة املركبة؟ ،املعامالت املالية يف العرص احلارض

الصورة العملية إلقامة هذه  يفام ه يغري ربو أساسكانت الصناعة املرصفية عىل  إذا -2

 البنوك  وفقًا ألحكام اإلسالم؟

 كان القرض لرضورات الدولة؟ إذاعند أداء القرض تعّد ربًا هل الزيادة  -ا   -1

 ما  هو االقرتاح البديل لإلقرا ض خاليا عن الربا من جانب البنوك؟ -ب      

أخذ الربا كعوض عن تقديم  يفهل يوجد فرق بنی  البنوك األهلية واحلكومية  -1

 التسهيالت واخلدمات؟

رأس املال هو السبب  أن حد أن يعتربهل جیوز وفقا ألحكام اإلسالم أل -ا -6

 لالستثامرفيأخذ املعاوضة عليه؟

 النقود عىل املبلغ املقرتض؟ ةثر ختفيض قيمهل  يو -ب  

 ثرالتضخم املايل عىل ارتفاع قيمة الذهب والنقود وكذلك عىل القروض؟هل يو  -ج    

شئوون االقتصادية يف هل  يوجد اقرتاح بديل  لالستفادة يف اقتصادنا احلاىل لتنظيم ال -5

التجارة داخل الدولة وخارجها دون االستفادة من التسهيالت واخلدمات من البنوك 

 الربوية؟

أو   سالميةوغري اإل سالميةالتجارة بنی الدولة اإل -وفقا ألحكام اإلسالم -هل جیوز -6

 الربا؟ أساسعىل  سالميةبنی الدول اإل

 هل يمكن التأمنی بدون الربا ؟ -1

 صندوق االدخار ربا؟  يفإعطاء  الزيادة  ل يعتربه -1

                                                 

 .اهلل وقد تكلمت عن هذه القضية يف بحث مستقل وسوف يطبع قريبًا إن شاء -11
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هل إعطاء  الزيادة يف  جوائز املال أو جائزة السندات أو صندوق االدخار أو توفري  -10

 حساب مرصيف يدخل يف تعريف الربا؟

 ،الفرق بنی قروض التجارة  و قروض االستهالك -وفقا ألحكام اإلسالم  -هل جیوز -11

 يؤخذ الربا يف قروض التجارة  و ال يؤخذ يف قروض االستهالك؟

 توفر احلوافز ياإلسالم يالنظام االقتصاد يفالبواعث  يفام ه ،صورة امتناع الربا يف -12

 استعامل  رأس املال؟ يفواالقتصاد  للتوفري

 فرض عىل مواطنيها رضيبة غري الزكاة؟تأن  سالميةللدولة اإل هل جیوز -11

 ،البنوك فيوأكابر موظ ،االقتصاد الدين وعلامء املحكمة جلمع كثري من علامء فدبرت 

الربا من مجيع القواننی؛  إلغاءوتوالت االجتامعات لبحث املشاكل وإجیاد احللول، وأخريًا انتهوا إلی 

 و حكمت بأهنا نوع من أنواع الربا املحرم واالستعاضة عنها بحلول ذكروها.

 كوهنا منافية لتعاليم اإلسالم: أساستم الطعن يف خمتلف أحكام القواننی التالية عىل 

 م.1111لسنة  ،قانون الفائدة  (1) 

 م.1161لسنة  ،قانون إنقاذ البنوك (2) 

 م.1111لسنة  ،( قانون الصكوك القابلة1) 

 م. 1111لسنة  ،( قانون اقتناء األرايض1) 

 م. 1101لسنة  ،( قانون اإلجراءات املدنية6)

 م. 1126لسنة  ،ن اجلمعيات التعاونية( قانو5)

  م. 1126لسنة  ،لوائح اجلمعيات التعاونية (6)

 م.1111لسنة  ،( قانون التأمنی1)

 م.1165لسنة  باكستان،( قانون بنك الدولة يف 1)

 م.1150لسنة  باكستان،(  مرسوم املقرضنی املال غرب 10)
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 م.1156لسنة  ،غرب باكستان يف(  قواعد املقرضنی 11)

 م.1150لسنة  ،البنجاب يفمرسوم املقرضنی   (12)

 م.1150لسنة   ،السند يف( مرسوم املقرضنی 11)

 م.1150لسنة  ،احلدود)خيرب بختون خوا(  إقليم يف( مرسوم املقرضنی 11)

 م.1150لسنة  ،بلوشستان يف( مرسوم املقرضنی 16)

 م.1151لسنة  ،يف باكستان ( قواعد بنك التنمية الزراعية15)

 م.1151لسنة  ،قانون الرشكات املرصفية (16)

 م.1151لسنة  ،( لوائح اخلدمات املرصفية للرشكات11)

 م.1161لسنة  ،)دفع تعويضات((  قواعد بنك )التأميم( 11)

 م.1161لسنة  ،( مرسوم الرشكات املرصفية )اسرتداد القروض(20)

ويلزم عىل البنوك واملؤسسات  ،وتنص هذه القواننی عىل أخذ الفائدة من املقرضنی      

املحكمة كلامت  توكذلك فرس واملحاكم أن تبتَّ يف املنازعات حسب هذه القواننی.

Compensation  )تعويض( markup system  )نظام رفع السعر (  وreturn  يف ضوء ال ) قرآن)مقابل 

معنى  يفتلك القواننی  يفوحكمت بأن هذه الكلامت ُاستخدمت  ،الرشيفة النبويةالسنة الكريم و

) رسم   service chargesوأما كلمة  ،الكريم والسنة النبوية الرشيفة قرآنلل ارضالربا املحّرم املع

)عقد اإلجیار ( جیوز يف    leaseوكلمة ،الكريم والسنة النبوية الرشيفة قرآنال ارضاخلدمة( اليع

 ولكن ينبغي للبنوك أن تطبق عقود املضاربة بدل عقد اإلجیار. ،الرشيعة

وحكمت بالتخّلص من  ،الفيدرالية هذه العرائض الرشعية قبلت املحكمة الرشعية ولذا

 املعامالت الربوية:  

بالدول  شت املحكمة النظام االقتصادي العاملي وعالقتهقواننی ناعند دراسة هذه الق

 و الحظت ما ييل : سالميةاإل
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والزعم بأن حظر الربا سوف يؤدي إىل اهنيار النظام الدويل   ،الربا ممنوع يف اإلسالم )أ( 

و يمكن عرض نظام املضاربة واملشاركة يف باكستان يف مقابل  ،ليس له أي جدوى

 مرشوع . فقد وبالتايل يعترب الربا غري ،حيث إن املدة ليست ذات قيمة الربا املحظور

أكان ذلك  سواء ،أعلنت املحكمة الرشعية الفيدرالية بعدم مرشوعية أخذ الفائدة

والزيادة فوقها تصبح  ،وينبغي أن ترّد القروض عينا وكمية ،ماالً  أو أّي يء آخر

 ربًا.

فباطل لآليات  أكثر هو أن يكون ضعف رأس املال أو الزعم بأن الربا املحظور )ب( 

 وهذه اآليات التفرق بنی الكثري والقليل.الكثرية. 

الكريم والسنة النبوية الرشيفة يشمل الفوائد املستحقة عىل  قرآنالربا املحرم يف ال )ج( 

أوتؤخذ لألغراض التجارية واإلنتاجية عن طريق البنوك  القروض التي تعطى

 .خرىواملؤسسات املالية األ

ودور االجتهاد أو املصلحة تنشأ  ،أو االجتهاد ال يمكن تربير الفائدة بدليل املصلحة )د( 

وهناك  ،الكريم أوالسنة النبوية املطهرة قرآنال يفعندما ال يكون هناك أّي نص 

 حتّرم الفائدة. التيالعديد من اآليات واألحاديث 

طعات األربع لتعديل هذه وحكومات املقاالفيدرالية  املحكمة احلكومةكّلَفت  )ه( 

وسوف يتوقف  ،م1112يونيو 10مه وفقا لتعاليم اإلسالم حتى القواننی أو أحكا

 .(16)م1112يوليو  1العمل هبذه القواننی يف 

مام الدائرة االستئنافية الرشعية أسلم خاكي و اآلخرون االستئناف أالدكتور حممد  رفع      

و قّررت  ،م1111ديسمرب 21ولكن رفضتها يف  ،املحكمة العليا يف باكستان ضد  هذا احلكم يف

                                                 

 .1حكمة الرشعية الفيدرالية ؛ : املم6552 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -16
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. وُقّدم الطلب للّتوسع يف تاريخ التنفيذ (15)اهلل لتطبيق هذا احلكم بحمد م2001يونيو  10التاريخ 

. وقّدم البنك املّتحد م2002يونيو  10 ّخرت تطبيق احلكم إىلأفقبلت الدائرة االستئنافية الطلب و 

ملراجعة احلكم الصادر يف اهد زقبال إوحممد  ،م1111ديسمرب 21الطلب ملراجعة احلكم الصادر يف 

أمام نفس الدائرة. فألغت الدائرة االستئنافية الرشعية كال احلكمنی الصادرة من   م2001يونيو 11

و أعادت  ،عن املحكمة الرشعية الفيدرالية وكذلك احلكم الصادر ،الدائرة االستئنافية الرشعية

 القضية إىل املحكمة الرشعية الفيدرالية إلعادة نظر فيها.

 سالميةحافظ حممد أمني وآخرون ضد مجهورية باكستان اإل    -4

 القوانني املطعونه يف هذه الطلبات:  

 .MLR 116رقم  ،للتنظيم( عسكريقواعد القواننی العرفية ) القانون ال -1

 .م1166و  1162لسنة  ،إصالح األرايض قانون  -2

 م.1161 ،قانون اقتناء األرايض -1

 . م1111 وبنجاب ،م1160 ،ي احلدود )خيرببختونخوا(قليمقانون الشفعة إل  -1

 :والقضايا أثريت األسئلة التالية لتامساتمن خالل هذه اال

 )ا( دفع تعويض كاف للحصول عىل فائض األرايض. 

 )ب( حق املستأجر يف الشفعة. 

 )ج( اقتناء املمتلكات الوقفية. 

 )د( فرتة التقادم املحددة للشفعة.

 :حكمت املحكمة بام ييل 

َوضع القيود عىل ملكية األرايض واحلصول عىل فائض األرايض عوضًا وتوزيعه  )ا(

ويمكن للسلطة القيام بذلك للمصلحة  ،بنی املستأجرين ال ينايف تعاليم اإلسالم

                                                 

 . 226: املحكمة العليا؛ م2111 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -15



 

 4، العدد: 65اجمللد:                                                                                                                                             الدراسات اإلسالمية

 44 

ى تنطبق متاما ومصادرة األرايض من قبل عمر)ريض اهلل عنه( لغرض مح ،العامة

 . MLR 116للتنظيم  عسكريالقانون ال يعىل هذا القانون أ

يف حنی أن هناك حاالت ثبت  ،ينبغي أن يكون التعويض وفقا لقيمتها السوقية )ب( 

 .فيها أن عمر)ريض اهلل عنه( أخذ هذه األرايض بدون أي عوض

للخليفة  وكذلك جیوز ،جیوز للدولة استعامل أرايض الوقف ملقاصد أكثر مصلحة )ج( 

 أن يغرّي رشوط الوقف ملصلحة الدولة. 

للخليفة أو السلطان أن ُيّدد مّدة إلقامة دعوى الشفعة مراعيا لطبيعة  جیوز )د(  

 القضية، و هذا الرأي يؤيده رأي اإلمام حممد من احلنفية. 

 يفمثل هذه القضايا فقط بل صار رشيكا  يفإن املستأجر ليس برشيك يف اإلنتاج  (  ه)

بناء  يمنح ويمتد إىل عند اإلمام حممدنفسها، وحق الشفعة   رضلحة االمص

 الطابق الثاين كذلك. 

 .(16)مع تلك املالحظات لتامساتورفضت املحكمة هذه اال

فقبلت  ،املحكمة العليا ضد هذا احلكم يفُرفع االستئناف إىل الدائرة االستئنافية الرشعية 

مثل: الفرق بنی القانون األصيل  ،وبحثت خالهلا عن عدة قضايا علمية، وحكمت فيها ،االستئناف

 ،املحكمة يفيتعلق بإثباته  والثاين ،تعلق بخلق احلق واستمرارهي ولو قانون اإلجراءات، فاأل

والفرق بنی العلة  ،القانون يف Pre emptionالرشيعة و كلمة  يفوّضحت الفرق بنی الشفعة  كذلكو

إنام "رشح احلديث  يفوأيضًا بحثت  ،احلكم العلة فقط وليست احلكمة أساسو قالت : ،واحلكمة

"أمرتكم بيشء من رأي فإنام أنا برش إذابه و أمرتكم بيشء من دينكم فخذوا إذاانا برش 
38
ضوء  يف 

 ،ق هذا احلديث عىل املعامالتوال ينطب ،تأبري النخل فقط يفوقالت ورد هذا احلديث  ،السنة املباركة

                                                 

  21: املحكمة الرشعية الفيدرالية ؛  1111القضائية الباكستانية  حكامجملة األ  -16

 .1116، ص1)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب( ج110رقم احلديث: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج،   - 11
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القواننی التالية  إلغاءحكمت ب  وأخرياً  ،مجيع املعامالت يفتباع الرسول صىل اهلل عليه وسّلم اوجیب 

: 

وقّررت  ،MLR 116للتنظيم  عسكريمن القانون ال 26من البند رقم   1فقرة  -1

 والسنة. قرآنمع أحكام ال ارضوهذه املادة تع ،املحكمة أن ليس للمزارع حق الشفعة

 :م1111 ،املواد التالية من  قانون الشفعة بنجاب إلغاءحكمت املحكمة ب -2

 فقرات: 16املادة 

 الفقرة )ا( و) ب( . يفحق الشفعة لورثة البائع والبند الثالث  -ا

دعوى الشفعة مناٍف لإلسالم فقرة )ب(  يفتأخري حق الرشيك عن اآلخرين  -ب

 ."رابعاً "كلمة 

 احلقوق يفماكن للمزارعنی سوى الرشكاء أكل  يف  العقارىفالشفعة حق  -ج

 واجلوار.

 دعوى الشفعة. يفعىل احلكومة أن ُيدد املدة لطلب اخلصومة    -د

 احلدود: إقليم م1160املواد التالية من  قانون الشفعة  إلغاءحكمت ب

 الفقرات التالية: ،6املادة 

 .الشفعة بند) ب( استثناء امللكية الفردية من -أ

حق احلكومة أن تستثنى العقارات من دعوى  الفقرة الثانية السابعة املادة -ب

 .(11)الشفعة

 نوشري رستم سدوا ضد حکومة با كستان     -9

جمتمع املجوس، التمس أن  يف. امللتمس عضو م1110/ ايل لعام  1االلتامس رقم 

 11و  11و  11و  5و  1و  1بلداهنم. لذا املواد  يفاإلسالم يسمح لغري املسلمنی استخدام اخلمور  

                                                 

 .15011ص1115و 11املحكمة العليا ؛ :م6551، القضائية الباكستانية حکامجملة األ -11
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تؤثر عىل حقوق غري املسلمنی. و طلب من  ،م1161لعام  ،من قانون حظر )تنفيذ احلد( 16و 

 حكام اإلسالم.أتها مع ارضهذه املواد ملع إلغاءاملحكمه أن حتكم ب

النظر)رقمها  ةة وَقّدم الطاعن عريضة لغرض إعادهذه العريض رفضت املحكمة  

ت حكاًم إلجراء تعديالت هامة وهى أيضا ُرفضت، ولكن املحكمة أصدر ،(م1111عام11/1

 :وهي

خیّول حلكومة املقاطعة، أوشخص خاضع لسيطرهتا إلصدار ترخيص ألي  16أن املادة 

وإجابة عن سؤال هل يمكن ألي مسلم أن  يدير جتارة اخلمور؟  ،شخص فيام يتعلق بأية مؤسسة

الذي يمكن فعله مبارشة أنه ال يمكن أن يسمح بشكل ": الشخصأن باألصل الرشعي هو فقالت: 

 املسلمنی. أن الرخصة هلذا الغرض للمؤسسات التي تنظمها غري ارضفريفع التع "غري مبارش.

 .(10)ورفضت االلتامس

املحكمة العليا يف  يفرفع االستئناف إىل الدائرة االستئنافية الرشعية 

 .(11)وقبلتها جزئيا01/1/م1111

 رشيدة باتل وآخرون ضد حکومة با كستان    -1 

 امللتمسة املسائل التالية أمام املحكمة يف هذه العريضة: قّدمت

 قواننی احلدود. القضايا ُسّجلت حتت يفحكم شهادة املرأة  . 1

 االغتصاب الرتكاب جريمة الزنا. حكم جريمة .2

 الزنا.  التعزيرجلريمة تربيرعقوبة .1

 شهود ذكوٍرإلثبات جريمة الزنا.  أربعة. حكم اشرتاط 1

شهوٍد ذكوٍر إلثبات جريمة الزنا رشط رضوري : ومع  أربعةاملحكمة أن رشط  حكمت   

                                                 

 .16املحكمة الرشعية الفيدرالية؛ :م6515 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -10

   .11املحكمة العليا؛ :م6511، القضائية الباكستانية حکامجملة األ -11
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ولكن ال ُُيد اجلاين بسبب  ،شهود ذكور يمكن للمرأة أن تشهد أمام املحكمة أربعةمل تتوفر  إذا ،ذلك

عقوبة اإلعدام   قوبة جريمة الزنا التي ارتكبتها مجاعة فيعاقب كل واحدٍ هذه الشهادة بل ُيعّزر، أما ع

 .  رضجريمة الفساد يف اال عىل قياساً 

و قبلت  ،م1111/ لعام  11/ ك إىل ك 10رقم الرشعية ب لتامساتورفضت املحكمة اال

 .م1116 /ل لعام2و م1111 لعام /ك11 الرشعية لتامساتاال

 التعديالت الرضورية يف القانون عىل النحو التاىل:وكذلك حكمت املحكمة إلجراء 

 الكلامت التالية: (1) 1 آخر املادة يفضافه اإل

For any offence i.e lewdness other than Zina 

 )ألي جريمة مثاًل اللواط غري جريمة الزنا(

املادة رقم  يف لذلك جیب أن يضاف فقرة إما ،اً جلد قاذففيشهداء  أربعةباملّدعي مل يأت  إذاو

 .(12)املادة رقم )ب( يفال املوجود شكقانون القذف لرفع اإل يف أو ،(1) 1

املحكمة العليا ضد هذا احلكم و حتى  يفُرفع االستئناف إىل الدائرة االستئنافية الرشعية 

 .اآلن مل تقض فيها

 ربياخان تركاين ضد حکومة باكستانغالم ك -9

 م1161-ق  - 1رقم العريضة 

مّضادة  ،م1161)تطبيق احلدود(  موالمن املرسوم قضايا ضد األ 1القضية رقم جمسم 

يرى املدعى بعدم  -هذه املادة تقول: أن اجلاين يف جريمة الرسقة يعاقب بعقوبة قطع اليد -اإلسالم 

ال يعني قطع اليد بل  (11)چٺ  ٺ  ٺ   ٿچتعاىل:  قولهقطع يد السارق ل

 يء ما. السارق من رسقة يعني فقط منع يد

الكريم ُيفرسَّ يف ضوء السنة النبوية. هل يمكن أن معنى هذه  قرآنالأن قّررت املحكمة: 

                                                 

 .16الرشعية الفيدرالية  حكمة : املم1111 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -12

 .11سورة املائدة، اآلية:   - 11



 

 4، العدد: 65اجمللد:                                                                                                                                             الدراسات اإلسالمية

 44 

يد السارق. والجیوز معنی. رفضت  صىل اهلل عليه وسّلماآلية قطع اليد؟ وكذلك قطع النبي 

 .(11). ومل يرفع االستئناف ضّده1111م.1141 يفاملحكمة الطعن 

 جميب الرمحن وآخرون ضد با كستان   -1

 . 1111/ ل لعام  2. م1111/ ا عام  16الرشعية رقم  لتامساتاال

مع  ارضمع ،م1111لسنة  20املرسوم  أنشطة اجلامعة القاديانية  رقم  أنطعن امللتمسون 

 يفقد تسّبب هذا املرسوم  ،م1111حكام اإلسالم ومع أحكام القانون )احلظر والعقوبة( لسنة أ

ومرسوم ، م1111اجلنائية  جراءاتوقانون اإل ،م1150تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

بموجب قانون )التعديل  م1161تم تعديل الدستور  كذلك، و م1151الصحافة واملطبوعات 

 250( يف املادة 1منه، وأضيف بند ) 250واملادة  105لتعديل املادة  ،م1161الثاين( الدستورية 

اهلل عليه وسلم مطلقا و  رسالة و بعقيدة ختم نبوة حممد صىل يؤمن بعقيدة ختم الليعلن أن من ال

 بدون أّي رشط، هم غرياملسلمنی .

أنفسهم  عىل الرغم من هذه األحكام الواردة يف الدستور، استمرت اجلامعه األمحدية تدعو 

مننی وأهل البيت مثل: أم املؤ ،ويستخدمون ألنفسهم وجلامعتهم من ألقاب املسلمنی ،مسلمنی

وهلذا السبب ُوضع القانون بأن استخدام ترصُيات ازدرائية فيام يتعلق بالشخصيات  ،وغريذلك

ولكن كانت   ،م1150)ا( من قانون العقوبات211 ةويعاقب اجلاين بموجب املاد ،املقدسة جريمة

 إثارة الشعور العام ضد الطائفة األمحدية، وهبذا أولهذه املادة ال تنطبق عىل األمحدينی عموما. فتح

 يفو ،م1111 اجلنائية جراءاتاإل قانون يفو ،القانون هذا يف ج و ب – 211السبب أضيفت املواد 

 مرسوم الصحافة واملطبوعات، و هاتان املادتان ترسيان عىل األمحدينی عىل وجه اخلصوص .

 ارضوكذلك تتع ،سالميةختالف الرشيعة اإلوطعن األمحديون بأن أحكام هذا القانون 

ي دين ثم ممارستهم لشعائرهم الدينية أو هي حريتهم يف اعتناق  ،مع حقوق األمحدينی الدستورية

                                                 

 .151كمة الرشعية الفيدرالية : املحم1116 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -11
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 .(16)والدعوة إليها، رفضت املحكمة  هذا االلتامس

 املحكمة العليا فرفضته بسبب السحب. يفرفع االستئناف إىل الدائرة االستئنافية الرشعية  

 باكستان حممد صالح الدين ضد حکومة  .5

ل لعام   1  ،م1111ك لعام 1،ل25 ل، 11ل، 11 ،/ ل 11الرشعية رقم  لتامساتاال 

وحكم  م،1165أحكام قانون متثيل الشعوب لسنة   لتامسات. طعن أصحاب هذه اال1111

عىل  ،م1152وقانون األحزاب السياسية لسنة  ،م1166انتخاب جملس النواب واملجالس املحلية 

 الرشيفة. والسنة النبوية قرآنها مع أحكام الارضتع أساس

من قانون متثيل الشعوب لسنة  62و  60 ،11، 11 ،11فإن املحكمة أعلنت أن املواد  

الرشيفة. وأصدرت حكاًم  والسنة النبوية الكريم قرآنمناف ألحكام اإلسالم املبّينة يف ال م1165

اللتنی تنّصان  11ورقم  11. وإبقاء املادتنی : رقم م1111 ،11هذه املواد حتى ديسمرب  يفللتعديل 

( خُترج الصوت الصحيح من التصويت بمجرد الدعوى أن 2( )ج( )1) 11عىل الرِسية ولكن املادة 

)رفع  .(15)السنة النبويةو قرآنلألحكام ا ارضو هذا االستثناء مع ،الناِخب خالف قاعدة الرِسية

 .(ة العليا و حتى اآلن مل تقض فيهااملحكم يفاالستئناف إىل الدائرة االستئنافية الرشعية 

 باكستان  وآخرون ضد حکومة  رشواين  .61

القواعد املتعلقة  يف. وقد تم الطعن م1111آى لعام  1و 1الرشعية رقم لتامساتاال  

ية ساسمن القواعد األ 61والقاعدة رقم  م1161بموظفي احلكومة )الكفاءة واالنضباط( لعام 

 والقواعد املوازية للمقاطعات. 

أن حرمان موظفي احلكومة من رواتبهم كاملة وغريها من الفوائد خالل  يطعن املّدع

التسهيالت " سالم. وكان موضوع الطعنأحكام اإل ارضفرتة إيقافه من ممارسات أعامل الوظيفة يع

                                                 

 .1: املحكمة الرشعية الفيدرالية م6519 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -16

 .1املحكمة الرشعية الفيدرالية  :م6551 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -15 
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 ."خالل فرتة اإليقاف

و أعلنت املحكمة الرشعية الفيدرالية أن األحكام الواردة يف قواعد موظفي احلكومة       

مع أحكام اإلسالم. وقبلت املحكمة العريضة فيام  ارضال تتع م1161)الكفاءة واالنضباط( لعام 

ية. وحكمت أن املؤظف ال جیوز حرمانه من راتبه خالل فرتة اسسمن القواعد األ 61يتعلق باملادة 

 .(16)اإليقاف

ظف وفحكمت بأن امل ،املحكمة العليا يفوُرفع االستئناف إىل الدائرة االستئنافية الرشعية 

 .(11)مثل السكن واهلاتف والسيارة ،أيضا خرىاالستمتاع باملرافق األ يفاحلكومي املوقوف يستمر 

 آلخرون ضد حکومة مقاطعة البنجابسامعيل قرييش واإالسيد   .66   

( 11 ك 1) 26 ،26 ،21 ،21 ،22 ،20 ،12 ،(2) 5 ،)أ( 2طعن امللتمسون املواد رقم 

عىل  م1110ملقاطعة البنجاب يف عام  26و 6 رقم الشفعة مراسيم من 15 ،16 ،11 ،11 ،10 ،21

 ة مع أحكام اإلسالم.ارضكوهنا مع أساس

و  21و  22 ،(1) 11 ،12 ،(2) 5 ،)أ( 2الرشعية حكام بأن املواد رقم أصدرت املحكمة 

وأصدرت حكاًم بتعديل  ،ة مع أحكام اإلسالمارضمع م1111( من قانون الشفعة بنجاب2) 16

ط عن طريق . والحظت املحكمة أهنا درست املواد املطعونة فقم1111ديسمرب  11هذه املواد حتى 

هذه الوثيقة  يفالتي وردت  خرىوليس معنى هذا أن القواننی األ ،املحكمة ُقدمت إىل التامساتعدة 

 .(11)تتفق مع أحكام اإلسالم

املحكمة العليا يف باكستان فرفضته   يفورفع االستئناف إىل الدائرة االستئنافية الرشعية 

 .م1111-2-22يف بسبب السحب 

                                                 

   .2511: املحكمة الرشعية الفيدرالية م1111(MLD) ،القضائية الباكستانية حکامجملة شهرية لأل - 16

 .62: املحكمة العليام1111 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ - 11

 .10الفيدرالية : املحكمة الرشعية م6556 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ - 11
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 الطبيب حممود  الرمحن الفيصل  ضد حکومة باكستان  . 62

مناف لتعاليم  ،م1160من قانون رسوم املحاكم عام  1طعن امللتمس أن املادة رقم 

 اإلسالم.

 التالية  مع تعاليم اإلسالم:البنود  ارضوحكمت املحكمة الرشعية بتع

والثاين من قانون رسوم املحاكم  ولمع اجلدولنی: األ 16و  6 ،5 ،1أحكام املواد رقم أن 

 11مع قرائتها مع اجلدولنی الرابع  واخلامس من قانون بنجاب املايل رقم  1واملادة رقم  م1160عام 

بصيغتها املعّدلة  من اجلدول الثاين  11وكذلك املادة   ،م1111و مرسوم بنجاب عام  ،م1161عام 

ون بصيغته املعّدلة بموجب قان ولمن اجلدول األ 6و  1واملادتنی   م1160 ،لقانون رسوم املحاكم

من مرسوم متويل بلوشستان )املعّدل لسنة(  1و  1واملادتنی  ،م1110التمويل السند الرابع من عام 

احلدود وقانون  إقليميتعلق برسوم املحاكم يف  الذيواألحكام من القانون/ املرسوم   م1111

ة أحكام  ،م1110رسوم املحاكم )املعّدل لسنة(  ية املتعلقة قليمالترشيعات املركزية واإل يف أخرىوأيَّ

ربام مل يرش إليها ممثلو احلكومات املعنية لعدم وجود معلومات أو  التيبرسوم املحاكم املفروضة، و

 . (60)ألي سبب آخر

املحكمة العليا ضد هذا احلكم و حتى  يف)ُرفع االستئناف إىل الدائرة االستئنافية الرشعية 

 اآلن مل تقض فيها(.

 کومة باكستان ا وآخرون ضد حكهاهلل ر . 61

هذه  -وغريها من العرائض الرشعية ،م1111/لعام  21الرشعية رقم  لتامساتاال 

 م.1151العرائض تتعلق بقواننی أرسة املسلم املرسوم لسنة

)إرث احلفيد من تركة اجلد(  -حكمت املحكمة بأن األحكام الواردة يف املادة الرابعة

والتحكيم  ،)بداية العدة بعد الطالق بتسعنی يومًا بعد الطالق( من املادة السابعة 6( و )1والفقرة )

                                                 

 .116: املحكمة الرشعية الفيدرالية م6552 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  60  
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منافية ألحكام اإلسالم.  م1151بعد وقوع الطالق الثالث ( من قواننی أرسة املسلم املرسوم لعام 

مع أحكام اإلسالم بل  ارضوحكمت أن املادة اخلامسة )تسجيل الزواج( من هذا القانون التتع

 وسجن ،مالية بغرامةٍ  وتعاقب ،املأذون عند النكاح تسجيل توجب ادةامل فهذه .فيها مصالح كثرية

خالل دراسة هذا القانون استفادت املحكمة من قواننی الدول  ،املادة هذه بنود عىل اليعمل من

والحظت املحكمة أن آية اإلرث مل تنسخ آية الوصية يف حق املحرومنی  ،أيضاً  خرىاأل سالميةاإل

مات املورث بدون أن يويص لصالح  إذاوأنه يمكن يف ضوء مبادئ الوصية الواجبة أنه  ،من اإلرث

هذه احلصة من  رشط أن ال تتجاوزباألحفاد يفرتض أنه قد ويص إىل حد الثلث من أصل الرتكة 

 .(61)أحكام اإلسالممع ة ارضلذا املادة الرابعة مع ،حصة الوارث

و حتى اآلن  ،املحكمة العليا يف باكستان يفية الرشعية ُرفِع االستئناف إىل الدائرة االستئناف

 مل تقض فيها .

 م6555/ ايل لعام  6عريضة رقم  حممد خالد ضد حکومة باكستان . 64 

)ج( من قانون مكافحة املواد املخدرة، لسنة 1وكان الطعن يف هذه القضية أن املاده رقم  

أحكام اإلسالم. و كان ادعاء صاحب العريضة ( ال تتفق مع م1116لعام 20)القانون رقم  1161

 ،ة مع تعاليم اإلسالمارضأن عقوبة اإلعدام عىل النحو املنصوص عليه بموجب تلك املادة  متع

أي حال إشارة إىل احلديث  يفووفقا ملقدم الطلب جیب أال تتجاوز عقوبة التعزير عقوبة احلد 

 .(62)"ينغري حٍد فهو من املعتد يفمن بلغ حدًا "املبارك: 

 وعّلقت ما ييل :  ،ورفضت املحكمة الرشعية الفيدرالية هذه العريضة يف بداية التقايض

خیّول  السلطة أن تعاقب اجلاين مثل  رضاحلكم الوارد جلريمة الفساد يف اال أساسعىل "   

                                                 

 .1: املحكمة الرشعية الفيدرالية  م2111 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ - 61

)مكة املكرمة: مكتبة دار  16151باب ما جاء يف التعزير، رقم احلديث:  ،البيهق   السنن الکربأمحد بن احلسنی،  -  62

 .126، ص1هـ( ج1111الباز، 
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 .(61) "هذه العقوبة  نظرًا إىل  جسامة اجلريمة والعدالة اجلنائية 

 حکومة باكستان.إشفاق أمحد ضد   -69

 وغريها من العرائض الرشعية. ،م1116/ آئى لعام  6الرشعية رقم  لتامساتاال

وهذه العرائض  .طعن امللتمسون أحكام املواد املختلفة من قواننی متعددة لتقييد اإلجیار

 ملكه. يفتتعلق بحقوق املالك 

 يوه ،قد بّت فيها أخرىقضية  يفأشارت إىل حكمها  -خالل سامع القضية  -إن املحكمة

حقوق مالك العقار  يفبأن التدخل  ،سالميةحافظ حممد أمنی وآخرون ضد مجهورية باكستان اإل

 هذه القضية حول السؤالنی : يفوطلبت آراء العلامء  ،ألحكام اإلسالم ارضمع

 نأ من يمنعه بحيث آخر شخص ملكية يف يتدخل أن لشخص اإلسالم سمحهل ي -1

 ،آلخر إجیارها وأ ،استعامهلا من يمنعه أو ،عليها القبض من أويمنعه ،حوزته يف تكون

 .بدون رضا املالك رضاال ذههب له عالقة ال شخص ويتملكها

 اإلجیارات ضابط من ويطلب ،العقد ينقض نأ العقد لفريق يسمح هلو -2

(RentController أن جیرب العاقد اآلخر ليتعاقد معه من جديد وفق رشوط العاقد )

 .ولاأل

حق امللكية  يفالعلام والفقهاء بأن الفرق  خالل البحث حول هذين السؤالنی اتفقت آراء

الفردية فال ُيق  امللكية يفتدخل  رضثبت أن اال إذاو ،(رضاملنقولة والعقار )اال موالبنی األ

لذا قبلت املحكمة هذه  ،اعًة اوكراءً زر أو بيعاً   هجنبی أن يستعمله بدون إذن مالكه ورضالأل

 حسب يلها تعد و هالغائبإ وحكمت  ،فيها املطعون القواننی ههذ إسالميةوحكمت بعدم  ،العرائض

 .(61)ةاملحكم حكم

                                                 

 .)غريمطبوع(  L/1999/1رقم اإللتامس   حممد خالد ضد حكومة باكستان -61

 .215املحكمة الرشعية الفيدرالية :م6552 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  61
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 يم أمحد وآخرون ضد حکومة باكستانسل  -61

عام  ،( من قانون حمكمة األرسة1) 10 ادةيف امل تستة عرائض رشعية طعن قدمت

الزواج   تفريقول حمكمة األرسة هذه املادة ختاإلسالم.  حكامأل ارضمعأنه  أساسعىل  ،م1151

 .بنی الزوجنی فشلت املصاحلة إذا

 ،الزواج عن طريق الطالق ل عقدحالانة الفيدرالية جیوز يحكمة الرشعاملحظت ال

ها عن طريق يمكن حلّ   كذلك، و"ةامبار"والذي ُيطلق عليه  ،باالتفاق املتبادل بنی الزوجنیو

ستمرار منذ فرتة النبي الالزواج وتتبع با ل عقدحالنالطرق املعرتف هبا باإلمجاع ال ذههو ،اخللع

إلنقاذ  خارج القضاءيفضل الطالق اإلسالم عادة و ،الكريم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( حتى اآلن

 "اخللع" تطلب، لذلك دي عىل الزوجةتيعالزوج واحيانا  الزوجنی من الدعاوى غري الرضورية

 .م1151عام  ،( من قانون حمكمة األرسة1) 10 ادةملحتت ا بواسطة املحكمة

يوجد نص من نصوص القرآن الكريم أنه ال والحظت  ،هذه املادةاملحكمة درست 

 "اخللع"كم بشأن قضية احلإصدار القايض من  والسنة النبوية عىل صاحبها الصالة والسالم يمنع

التي  النبوية الرشيفة الكريم واألحاديث قرآنة. آيات البعد فشل املصاحل والزوجة  طلبتالتي 

واإلسالم يدعو الناس إىل العدل و  ،قايضالسلطة ب  عالقة هلاال  لتامساتعتمد عليها مقدمو االا

أن ال يترّضر أحد من اآلخر وإزالة  وتقّرر ،املساواة و دفع الرضروصلة الرحم واحلب واحلنان

يف قضية ستخدمها الرسول الكريم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ان الكلامت التي وأ  ،م  أمر مه الرضر

ل خها( )قهي )طلقها تطليقة( )طلقها( )فارثابت بن قيس ريض اهلل عنه  مجيلة و حبيبة زوجتي

فرفضت املحكمة  .تفيد األمر بالطالقق بينهام( )ففرّ  وكلمة ،سبليها( )أمره أن يطلقها(

 .(66)وهذا الطالق يعد بائنًا واحداً  ،سالمأحكام اإل ارضأن هذه املادة ال تع و قّررت ،لتامساتاال

 رحاماستئجار األضد فرزانة ناهيد قضية الطبيب فاروق صديق   -69

                                                 

   .11 الفيدرالية: املحكمة الرشعية م2164 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ - 66
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مام املحكمة لتنفيذ العقد املربم بشأن استئجار رحم أدم الطبيب فاروق صديق الطلب ق

 ىأنكرت املرأة دعو -ودة إليه نتيجة هذا العقد لاملرأة فرزانة ناهيد و تسليم حضانة البنت املو

عقد إجیار الرحم بينها و بنی وقالت أن البنت ولدت نتيجة النكاح الرشعي و مل تكن أي  ،عياملد

ووفًقا  ،لة املهمة جًدا تتعلق باألم البديلةئمام املحكمة نظًرا لوجود األسأوقد ثبتت دعواها  ،دعيامل

لذلك قررت املحكمة أن فحص  ،تفاق شفهي بينه وبنی املدعى عليهاكان هناك ا ،ملقدم االلتامس

 سس التالية: األ االلتامس عىل سامع تمسألة األم البديلة جتاه االلتزام التعاقدي رضوري و قبل

 إن القضايا التي تنطوي عليها هذه القضية هي:"

يوافق مع أحكام ( هل االتفاق الذي تم تنفيذه بنی الطرفنی إلنتاج طفل كأم بديلة 1)

 والسنة؟ قرآنال

هل هذا العقد يوافق  ،افرتض أن االتفاق  كان عقدًا قانونيًا بموجب قانون العقود إذا( 2)

 والسنة؟ قرآنأحكام ال

 الذيتم إنتاج طفل من قبل األم البديلة، فمن  إذا ،( يف حالة عدم وجود أي قانون1)

 أي قانون ؟  أساس عىلو حضانة هذا الطفل القارص يوىل

 ."تثريها األطراف أخرى( أي مسألة 1)

ُولد طفل من خالل هذه  إذاحكمت املحكمة بجواز العملية ميكانيكية الطبية يف حالة 

والطفل  ،والبيض إىل األم الفعلية ،العملية امليكانيكية حيث ينتمي احليوان املنوي إىل األب الفعيل

وضد أحكام  ،غري مرشوع دّ إلجیار األرحام تع خرىاالت األو مجيع احل ،مولود من قبل األم الفعلية

 والسنة. قرآنال

لذا جیب  ،بموجب قانون العقود ،شفهًيا أو كتابًيا ،عادًة تربم مثل هذه العقود ،يف باكستان

لتنص عىل وجه التحديد عىل أن أي  ،م1162من قانون العقود  2إجراء تعديل مناسب يف املادة 

هذا العقد ُيتوي عىل  نعقد او اتفاق بشأن األم البديلة لن يكون قاباًل للتنفيذ بموجب القانون أل
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 املقرتحات والعوض غري املرشوعة.

جیب أيًضا تعديل قانون العقوبات الباكستاين بحيث أن يضاف فيه مادة مناسبة فيام يتعلق 

 بالسجن والغرامة املالية.اجلاين يعاقب ف ،و جعله جريمة ،بتعريف األم البديلة

و كذلك جیب تعديل آخر يف قانون العقوبات الباكستاين عىل أن الزوجنی اللذين يّتخذان  

 سيكونان عرضة للعقاب مع الطبيب الذي يقوم بإجراء العملية البديلة. ،أًما بديلة

الباكستاين بحيث أن ينص عىل معاقبة  و كذلك جیب إجراء تعديل آخر يف قانون العقوبات

وهذه العقوبة  ،الطبيب الذي ُيتفظ ببنك احليوانات املنوية أو بنك البيض الستخدامه يف املستقبل

 .(65)تشمل السجن والغرامة

 أهم القوانني درستها من تلقاء نفسها

 الباكستانية( قانون القوات اجلوية م116لعام  11رقم قانون اجليش الباكستاين )      -1

  م(.1151لعام  16)رقم  ( قانون القوات البحرية الباكستانيةم1161لعام  5  رقم)

هذه القواننی ال متنح املقض عليه حق االستئناف ضد احلكم الصادر من قبل املحاكم 

ه حق نأل ،سالميةاإل لرشيعةمع ا ارضمعاالستئناف   حق منع أنحكمت املحكمة   .العسكرية 

  .املناسب هبذا الصددلتعديل ل وحكمت ،عنه تجاهلالال يمكن  اً يأساس أً مبد وُيعترب ،واجب

 أنحكمت املحكمة    ،القّوات املسّلحة هذه القواننی لتطبيق احلدود عىل يفال يوجد نص 

 إذن إدراجها يف ،مرتكبي اجلريمة بدون ختصيص شخص وشخص تطبق عىلتعزير العقوبة احلد و

 .يف تلك القواننی املناسب  تعديلوحكمت لل ،يرضور سّلحةالقواننی املتعلقة بالقوات امل

 حكمت املحكمة:  وأيضاً 

 .السواء أن تطبيق قواننی العقوبات عىل املجرمنی واجب عىل  - أ

                                                 

 .61: املحكمة الرشعية الفيدرالية  م2169  ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  65
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 .(66)الجیوز حرمان بعض الورثة من املرياث  -ب

ها لكنو ،افية يف املحكمة العليانستئرفع االستئناف ضد هذا احلكم يف الدائرة الرشعية اال

واملادة  ،م1162من قانون اجليش الباكستاين   وىلاملادة األ وحكمت للتعديل يف ،رفضت االستئناف

من مرسوم القوات البحرية الباكستانية لعام  )أ(111 واملادةمن القوات اجلوية الباكستانية،  )أ(152

عىل  ،الثالثات تطبيق قواننی احلدود عىل األعضاء الذين ينتمون إىل هذه القو تمّ  و من ثم. م1151

أو  ةيائسلطات القضالضباط اجليش الذين يتمتعون ب تعنّی الرغم من أنه جیوز للمجلس الترشيعي 

 ،تعزيرالاحلدود أو  تسواء كان ،قايض الصلح أو األحكام التي قد تصدر للمحاكمة يف هذه اجلرائم

مع مراعاة طبيعة  ،املحكمة العسكرية اخلاصة حسب مقتىض احلالأو ملحكمة العسكرية بواسطة ا

ستئناف للنظر يف الطعون املقدمة ضد االحكمة املإنشاء  كذلكو احلكم يف أي جريمة معينة.

قانون القوات من  110املادة  يفو ،قانون اجليشمن  161املادة  يفتعديل ال تمّ و كذلك  اإلدانات.

صبح من الرضوري أخذ سند من أقرب امن قانون القوات البحرية بحيث  156املادة  يفو ،اجلوية

يف  العفو وكذلك تّم التعديل بعدم جواز ،بنی مجيع الورثة املسلمنی مواليتعهد بتوزيع األ ،امليت

 .(61)يف القصاص والدية بعد حكم املحكمة العليا كذلكجرائم احلدود و

 (م6591لعام  LXXI)  قانون املوظفني املدنيني

 ،سالميةأحكام الرشيعة اإل مع ارضمع 11 من املادة ولاألد حكمت املحكمة أن البن

وهذا  ،بشأن التقاعد املبكر ينتهك احلامية ومبادئ املساواة أمام القانون  الثاين من نفس املادة البندو

. م1111 فرباير  من 21 حّتى تلك البنود إلغاءبوحكمت  ،سالميةالرشيعة اإل عم ارضمع

 .اً تبعي  يكون  الثالث من نفس املادة التعديل يف البندو

                                                 

  .156 : املحكمة الرشعية الفيدراليةم6519، القضائية الباكستانية حکامجملة األ -66

للتعديل يف قواننی القّوات  م1111لعام  16ورقم  م1111لعام  16ورقم م1111لعام  15املرسوم رقم : انظر -61

، تم التعديل يف قواعد قانون القوات اجلوية الباكستانية لعام م1161قواعد قانون اجليش الباكستاين لعام  املسّلحة،

 م.1166
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ها لكنافية يف املحكمة العليا و نرفع االستئناف ضد هذا احلكم يف الدائرة الرشعية االستئ

 .م2000عام  20وقد عّدل هذا القانون أخريًا بواسطة املرسوم رقم .(61)رفضت

قوانني احلدود ووضع القواعد للمحاكم  اجلنائية حتتفصل اخلصومات  يفأهم القضايا 

 التابعة

الكريم والسنة النبوية  قرآنضوء ال يففرست املحكمة الرشعية الفيدرالية قواننی احلدود 

ُرفعت إليها حتت اختصاصها االستئنايف ووضعت الضوابط  القضايا اجلنائية التي يفها توطّبق

 هي بعض القضايا اهلامة: مات اجلنائية وهاللمحاكم لكي تعمل هبا عند فصل اخلصو

 ضد الدولة غالم عيل  -6

 رتكاب الزنا )مرسوم تطبيق احلدوداملرسوم  جرائم ا من 10سّجلت القضية ضمن املادة 

 . ( م1161

شهادة عىل املتهم الك زنية اليعترب إقرار املرأة امل"املحكمة الرشعية يف هذه القضية قّررت  

 .(50)"بالزنا 

 نواز مسيح ضد احلکومة  -2

املرسوم  جرائم ارتكاب الزنا )مرسوم تطبيق  ( من1)10سّجلت القضية ضمن مادة 

 .م (1161احلدود 

قررت املحكمة  -نه ليس بمسلم أمل حتكم بمعاقبة اجلاين حدًا بسبب  بتدائيةإن املحكمة اال

بنی  ارضالتعّررت أن يضًا قو أ -تطبيق حد الزنا يفأن القانون اليفرق بنی املسلم وغري املسلم 

 واحلدود ،هةشب مام املحكمة ُيدثأالعام والشهود وعدم حضور بعض الشهود  دعيدعوی  امل

                                                 

   .11 : املحكمة الرشعية الفيدراليةم6514 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -61

  .221: املحكمة الرشعية الفيدراليةم6516 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ - 50
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 .(51)ستأنفبرباءة امل االستئناف و حكمت املحكمة قبلت .بالشبهات تندرئ

 حممد امتياز ضد احلکومة  -1

 .زناليس ب و اً العقد يعترب نكاح هذا و ،ذن ولّيهاإجیوز نكاح املرأة البالغة نفسها بدون 

املحكمة احلكم بربأة املرأة  وأصدرت ،ستأنفبرباءة امل وحكمت ،االستئناف املحكمة قبلت

 .(52)اجهوزو

 سکينة ضد احلکومة -4

نكاح املرأة احلامل من الزنا مع  هيو ،ثت املحكمة الرشعية مسألة مهمةهذه القضية بح يف

لكنه ُيمنع من اجلامع و  احلنفية بجوازه الفقهية رّجحت املحكمة رأيملذاهب بعد ذكر ا رجل آخر،

 .(51)تهمامل برباءة احلكم املحكمة أصدرت .الزنا من لهاحتی تضع مح

 ارف حسني وآخرون ضد احلکومةع  -9 

 نكاحهام الرجل و املرأة تصادق إذا ولكنه ينهدالشا حضور يف النكاح يكون أن جیب

 .(51)يؤثر عدم تسجيل النكاح صحة النكاح ال وكذا ،الشهود حضور بدون ُيصّدق

 ضد رياست ةفادإ -1

جیب حينئٍذ علی املحكمة إجراءات أحكام  ،اهتم الزوج زوجتها بالزنا و أنكرت إذا

 .(56)اللعان

  حممد عارف ضد احلکومة  -9

 ،بل ُيعّزر ع بنی األختنی ولكن ال ُيد اجلاينعدة األخت يعترب اجلم يفنكاح األخت 

                                                 

 .262: املحكمة الرشعية الفيدرالية  م6516 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ - 51

 . 101: املحكمة الرشعية الفيدرالية م6516 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  52

 .120: املحكمة الرشعية الفيدرالية  م6516 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  51

 .12املحكمة الرشعية الفيدرالية   :م6512 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  51

 .62: املحكمة الرشعية الفيدرالية م6512 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  56
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 .(55)العقوبة و رّد االستئناف يفخففت املحكمة  و

  احلکومة ضد بی بی صفيه -1

 .ولكنه مل يثبت اجلريمة ،املحكمة مامأ ویشكال بوهاأ فرفع الزنا علی املرأة هتُاكر

، ومل تصدر حكام علی بالزنا رتأق اهنعلی املكَرهة أل قامة احلدإعلی  االبتدائيه املحكمة فحكمت

بيها ُيقرأ أن املرأة ون بياأفقّررت :   ،مام املحكمة الرشعيةأاملتهم لعدم الشهادة عليه، ُرفع االستئناف 

هذه  مثل يفالرشيعة ال حتد املرأة  فيف ،البيان هذا غري أخری أدلة أو شهادة س هناكمعًا ولي

 .(56)األحوال

 حممد نصري ضد الدولة  -9

  .سالميةهلا أمهية كبرية يف تطبيق أحكام الرشيعة اإلهذه القضية 

 :وقائع القضية

 .ةتاملي املرأة مع لزناهتام اا -1

 .املحكمة خارج االعرتاف حكم -2 

 .مل يعّرفها قانون ومل يعنّی فيها عقوبة التيحكم اجلريمة  -1

العنی وال  ياجلريمة رأ  أواشهود ر أربعةقضية من قضايا الزنا بدون  أي يف اجلاين ال ُيد

بالزنا إال أن يكون أمام املحكمة  وكذلك ال يصلح اإلقرار قضايا الزنا، يفجیوز أن ُُيكم بالقرائن 

ربع جلسات وإن رجع املتهم عن إقراره أثناء السامع أو أثناء التنفيذ أ يفاملختصة ويكون أربع مرات 

مل يّعرفها قانون  التية حكاًم أن اجلرائم صدرت املحكمأ كذلكو ،و لو بعد احلكم وقف التنفيذ

 . (51)ها حسب أحكام اإلسالمفيعقوبة ُُيكم  و مل يعنّی هلا يوضع

                                                 

 .212 : املحكمة الرشعية الفيدراليةم6512 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ - 55

 .120: املحكمة الرشعية الفيدرالية م6519 ،ستانيةالقضائية الباك حکامجملة األ - 56

 .61: املحكمة الرشعية الفيدرالية  م6511 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  51
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 رسدار مسيح ضد حيدر مسيح -61

سلم أحد الزوجنی ومل أ إذاو ،هل الكتابأالجیوز نكاح املسلمة مع الكافر ولوكان من 

 .(51)العدة استمّر النكاحسلم اآلخرقبل إهناء أ إذاو ،يسلم اآلخر فّرق بينهام

  كندن مائی ضد الدولة -66

 .(60)العاقد اجلاين ويعّزر ،فاسد العدة يف لنكاحا -

 وآخرون شاهنيشمس احلق ضد ناظمة  -62

ولد ت املرأة ولدًا بعد ستة  إذا ،النكاح الصحيح بنی الرجل واملرأة يفيثبت نسب الولد 

 ،أيامٍ  بضعة و شهرأ ستة بعد ولداَ  املرأة ولدت القضية هذه فيف ،بن النسب يثبت من األإف ،شهرأ

 مدة احلمل حسب اآليتنی، أنفحكمت املحكمة  ،بالزنا املرأة وقذف ،الولد هذا نسب باأل نكرأف

، (62)عامنی يفوفصاله  ،ومحله وفصاله ثالثون شهراَ  (61)چڀ  ڀ  ٺ  ٺچقوله تعاىل: 

 .(61)منه يثبت النسب نإف ة ملدهذه اكثر أ يفوملا ولدت املرأة  ،هرشأستة 

 الدولة ضد محدأ دهريس  -61

كانت  إذاُرفعت قضية احلد إلی املحكمة مل تصح إجراءات الصلح والعفو، ولكن  إذا 

 إذاو ،ها العفو و الصلحفيتتعلق بحقوق العباد جاز  التيحتت اجلرائم التعزيرية  مسّجلةاجلريمة 

 االستئناف  الرشعية املحكمة َقبِلت -باجلريمة إقرار هذايعترب تصالح الفريقان خارج املحكمة فلم 

 .(61) بتدائيةاال املحكمة حكم ضد

                                                 

 .61: املحكمة الرشعية الفيدرالية  م6511 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  51

 .11: املحكمة الرشعية الفيدرالية  م6511 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  60

 .16سورة األحقاف، اآلية:   - 61

 .11:11 ،لقامنسورة  -  62

 .116الرشعية الفيدرالية : املحكمة م1112(PLJ) القانونية الباكستانية حکامجملة األ - 61

 .551 –( : املحكمة الرشعية الفيدرالية P.Cr.L.J) م:6552اجلنائية الباكستانية  حکامجملة األ - 61
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 ضد الدولةوآخرون  حممد رسور  -64

 ،نكح املستأنف مع املطّلقة بعد أن مضت عدهتا ولكنها مل يسّجل الطالق عند املأذون

ر املستأنفان نكاحهام وقّدما أق ،الزوج املطل ق تطبيق عقوبة الزنا عليهام وبطالن العقد الثاين ادعى

واستندت حكمها عىل  ،برمجهام بتدائيةاال حكمت املحكمة ،املحكمة إىل مستند الطالق والنكاح

مل يسّجل الطالق عند املأذون  إذاالقضايا قد فصلت فيها املحاكم العالية و املحكمة العليا بأن املطل ق 

 معناه أنه قد رجع عن الطالق حكمت املحكمة الرشعية:

 ،يسكنان يف بيت واحٍد معًا منذ زمنٍ  إذابأن الزوجنی  م1112قد أقّرت املحكمة رأيا منذ 

فإهنام ال  ،وأيضًا يوجد دليل عىل إعالن الطالق ولكن مل يسّجل عند املأذون رغم ذلك يعترب طالقاً 

 ديباجة الدستور و هذا احلكم أخذه املحاكم العالية واملحكمة العليا بعد أن صار ،قبان بالزنايعا

 .صلبيًا للدستور ًءاجز

مع  ارضالقانون الشخيص املع إلغاءاملحاكم العالية هلا اختصاص أن حتكم ب أنو 

  .اإلسالم

ة مع أحكام ارضاملادة السابعة لقانون األرسة مع أنأصدرت املحكمة العالية حكاًم  إذا 

وقع الزوج الطالق ومل  إذن إذا ،املحكمة الرشعية الفيدرالية هلا أن تّتبعها يف هذه احلالة أناإلسالم ف

 .(66)ه صحيحأنيسّجله مع املأ ذون ف

 زعفران بی بی ضد الدولة  -69

دعت ا القتل منذ تسع سنوات،السجن بسبب جريمة  يفولدت املرأة ولدًا و كان زوجها  

مام أبا الزوج سجل أاملرأة امام املحكمة أن أخ الزوج ارتكب معها جريمة الزنا كرهًا، ولكن 

فحكمت املحكمة  ،شهود عىل املتهمنی أربعةمل تأت بهي  و ،الرشطة أن اكمل خان وقع عليها

 إقرار مام املفتش واملأمورأن بيان املرأة أوقررت  ،حداً املدعية االبتدائية برباءة املتهمنی و برجم املرأة 

                                                 

 .12: املحكمة الرشعية الفيدرالية م6511القضائية الباكستانية  حکامجملة األ - 66



 

 4، العدد: 65اجمللد:                                                                                                                                             الدراسات اإلسالمية

 44 

بحثت املحكمة و  ،نافئخالل سامع االست -مام املحكمة الرشعيةأاالستتناف  فرفعت املرأة الزنا،ب

 األخطاء التالية عند صدور احلكم ضد املرأة : يفوقعت  بتدائيةاال رصحت بأن املحكمة

برضاها وأمام  وجیب أن يكون اإلقرار ،اارال يعّد بيان املرأة امام املفتش أو املأمور إقر

 .املحكمة املختصة و أربع مرات يف جلسات خمتلفة

 .و إن رجع املقّر عن إقراره ولو وقت تنفيذ العقوبة فاليعاقب بسبب هذا اإلقرار

ال جیري احلد  ،دليل آخر عىل الزنا يواليوجد أ ،هنا أجربت علی الزناأادعت املرأة  إذا

  ."درؤا احلدود بالشبهاتا" كوُيعمل علی احلديث املبار ،حدأعىل 

 يف و .اليمنی مع قرار اإل هذا َقبِلت املحكمة ،منه والولد زوجته أقّرالزوج أنه جامعإن 

 .(65)د املتهمدليل آخر علی الزنا ال ُيي الزوج مع زوجته وعدم وجود أ مكانية لقاءإصورة 

 الدولةمحد وغريه ضد أفيض  -61

هذا احلكم إىل  فرفعوا االستئناف ضد ،نفنی حّد القذفأاملست بتدائيةاملحكمة االعاقبت 

 فقّررت املحكمة:  ،املحكمة الرشعية

وبناء عيل قول الشافعية واحلنابلة  ،فيه حقان، حق للعبد وحق هلل تعاىلإن حد القذف   

عنه والصلح  إسقاط احلد واإلبراء منه والعفو ،حلاكمىل اإ بعد رفع األمر ولو ،يصح للمقذوف

ويورث حق املطالبة بحد القذف، ألنه من حقوق العباد، وجانب احلق الشخيص  ،عتيا ض عنهواال

 .(66)فيه أوضح

 خالصة البحث

 بداية هوو ،ه خطوة رضورية من أجل وحدة األمةسالميتقننی أحكام الرشيعة اإل -1

 . احلياة ألنظمة اختالف هو إنام سالميةاإل الدول بنی القواننی واختالف وحدهتا

                                                 

 .1الفيدرالية: املحكمة الرشعية م2112 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ -  65

   . 5 : املحكمة الرشعية الفيدراليةم2161 ،القضائية الباكستانية حکامجملة األ - 66 
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قواعد تكشف عن مدى ارتباط نظام  الدولة  سالميةالدول اإل تضمنت دساتري -2

 : جمموعات ثالث إىل  فانقسمت سالميةبالرشيعة اإل

 ."أن اإلسالم دين الدولة"النص علی دساتريها ب فيجمموعة تكت   -أ

مصدر رئيسی  سالميةعبارة مؤداها أن الرشيعة اإل ذلكجمموعة تضيف إلی  -ب

 .للترشيع

 .هي املصدر الرئيسی للترشيع سالميةجمموعة تنص علی أن مبادئ الرشيعة اإل  -ج   

مع  ارضّي قانون يتعأم  عىل أن ال ُتصَدر 1165دستور باكستان لسنة  أولنّص  -1

 .أحكام اإلسالم

ليقرتح الطرق  سالميتشاري اإلم عىل إنشاء املجلس االس1152نّص دستور    -1

 ،سالميةباكستان أن يكيفوا حياهتم طبقا للمبادئ واألفكار اإل يوالوسائل ملسلم

 يفوإعادة النظر  ،وكذلك اإلجابة علی أّي استفسار عن أسلمة أي مرشوع للقانون

واقرتاح التعديالت عليها من أجل تطابقها  مع  ،مجيع القواننی السارية املفعول حالياً 

 .الكريم والسنة النبوية الرشيفة قرآنال يفأحكام اإلسالم و مقتضياته كام ُبّينت 

 هللن السيادة الكاملة أ ،م1161لسنة  سالميةتنص ديباجة دستور مجهورية باكستان اإل  -6

 ظل يف باكستاينال الشعب يامرسها مقدسة مانةأ والسلطة ه،حدسبحانه وتعالی و

 الدولة ودين إسالمية مجهورية دولة باكستان وأن ،تعالی اهلل بّينها التي احلدود

 اإلسالم.

حتّول  يمي و بنّی وظيفته وهاإلسال الفكر املجلس انشاء عىل الدستور هذ ونّص  -5

 عىل ملزمة غري وتوصياته  .يوافق مبادئ اإلسالم القواننی السارية املفعول إىل ما

 .احلكومات

وهلا اختصاصات ذاتية و  ،دراليةفينشاء املحكمة الرشعيه الإ ونّص هذ الدستور عىل  -6
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رست القواننی د فإهنا .واختصاص النظر يف القواننی من تلقاء نفسها ،استئنافية

وهذه األحكام ملزمة عىل احلكومات ال يمكن خمالفتها للربملان  ،وحكمت فيها

 .املحكمة العليا يفالدائرة الرشعية  يفتئناف أن تقدم االس إالواحلكومات 

 .رسم عند تقديم أية عريضة أو استئناف إليه أيالتأخذ هذه املحكمة   -1

فيها  وفقًا  للقانون  ّت ب عدم حضور مقّدمه و يببالطلبات الرشعيه الُترفض بس  -1

 .ةالرشيع يفوحتی علی نفقات من املحكمة لطلب املساعدين ذوى اخلرية 

 يكون أن وجیب ،األقل علی ثالثة قضاة من لةشكامل الدائرة تسمعها الرشعية العريضة -10

 .بالرشيعة عاملاً  قاضياً  أحدهم

قرار صدر من املحكمة الرشعية الفيدرالية عند ممارسة اختصاصها يلزم عىل  أي -11

 .املحكمة العليا واملحاكم العالية ومجيع املحاكم التابعة للمحاكم العالية

 إصدار احلكم:   يفمنهج املحكمة الرشعية الفيدرالية  -12

 .الكريم قرآنال يف تبحث املحكمة احلكم الرشعی للقضية أوال - أ

 .حاديث النبوية الرشيفة املتعلقة هباثم تبحث يف األ  -ب 

 .السنة النبوية الرشيفة ضوء يفالكريم  قرآنثم تفحص علة احلكم من نص ال  -ج 

دالئلهم ومنهج اجتهادهم  يفلة والنظر شكالفقهاء حول امل راءثم تبحث احلكم يف آ  -د

وطرق استدالهلم الستخراج رأي يالئم مقتضيات العرص احلارض أو حتويل 

 .هيم إلی رأي تقتضيه مصالح العرص احلارض ورضوراتهأر

الكريم  قرآنيا من آراء علامء العرص إن ُوجد موافقا  للأأخريًا تستخرج وتطبق ر    - ـه

 .والسنة النبوية الرشيفة

درالية من أقوال الصحابه رضوان اهلل عليهم أمجعنی فيواستفادت املحكمة الرشعيه ال -11

 السنة النبوية ،الكريم قرآنالرشعية  عىل الرتتيب التايل: ال دلةوأقرت أن األ ،كثرياً 
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 سد  ،االستحسان، املرسلة املصالح ،والعادة العرف ،وآراءالفقهاء ،واإلمجاع ،الرشيفة

 مجيع فقهاء راءآ من واستفادت معنی مذهب يف نفسها تقيد مل املحكمة فإن .الذرائع

 .املذاهب

ُوضع قانون مبنيًا  إذاو ،مورد النص يفاالجتهاد  وكذلك ّقررت املحكمة بعدم جواز -11

والسنة النبوية الرشيفة   الكريم قرآننصا من نصوص ال ارضعلی اجتهاد خاطئ يع

 .فإنه يلغى

موافقًا  الرشيفة خمالفًا أو السنة النبويةالكريم أو  قرآنمل جتد املحكمة نص ال إذاو -16

 .للقانون املطبق حكمت بعدم إلغائه

صها اختصا يفوالسّيام  ،اختصاصات هذه املحكمة يفجیب عىل الدولة أن توّسع  -15

 .يفاختصاصها االستئنا يف كذلكو ،مجيع القواننی يفلتنظر  األصيل

 .أن تستفيد من هذه التجربة سالميةيمكن للدول اإل -16

 

  



 

 4، العدد: 65اجمللد:                                                                                                                                             الدراسات اإلسالمية

 44 

List of References 

 

1. Abdul Majeed vs Federation of Pakistan, PLD 2003-2004 FSC 1 

2.   Abdul Muaim al-namar,  tārīkẖ al-īslāam fī al-hind ((Beirut: al-

mūʾsasaẗ al-jāmiʿīaẗ lildirāsāt wālnashr, 1981 HD) 

3. Al-bayhaqi, Sunan al-kubra (Mecca: maktabaẗ dār al-bāz, 1414 

AH). 

4. Constitution of Pakistan, 1956. 

5. Constitution of Pakistan, 1973 

6. Constitutional amendment 3
rd

 , 1979. 

7. Faiz Ahmad vs Federation of Pakistan, PLD 2018 FSC 6 

8. Federal Shariat court procedure rule, 1981 

9. Huzoor Bakhs vs Federation of Pakistan, PLD 1983 FSC 255 

10. Kundan Mai vs federation of Pakistan, PLD 1988 FSC 89 

11. majalaẗ al-āaḥkām al-ʿadlīaẗ 

12. MLD 1991 FSC 2613 

13. Muhammad bin Isa al-tirmdi, Sunan al-tirmidi (Beirut: Dār ul- 

Kutub al- ʿilmiyyah,). 

14. Muhammad Khalid vs federation of Pakistan 1999  

15. Muhammad Naser Federation of Pakistan, PLD 1988 FSC 58 

16. Muhammad Riaz vs Federation of Pakistan, PLD 1980 FSC 1 

17. Muhammad Sarwar vs Federation of Pakistan, PLD 1988 FSC 42 

18. Muhmmad bin yazid al-qazveni, Sunan ibn majah ((Beirut: Dār ul-

fikr) 

19. Pakistan air force rules 1957.  

20. PLD 1980 FSC 1 

21. PLD 1980 Peshawar 1 

22. PLD 1980 SC 633 

23. PLD 1981 FSC 282 

24. PLD 1981 FSC 308 

25. PLD 1981 FSC 320 

26. PLD 1981 FSC 63 

27. PLD 1984 FSC 34 

28. PLD 1984 FSC 34 

29. PLD 1985 FSC 164 

30. PLD 1985 FSC 365 

31. PLD 1988 SC 99 

32. PLD 1989 FSC 8 



 

 4، العدد: 65اجمللد:                                                                                                                                             الدراسات اإلسالمية

 44 

33. PLD 1989 FSC 95 

34. PLD 1989 FSC 95 

35. PLD 1990 SC 99 

36. PLD 1991 FSC 80 

37. PLD 1992 FSC 195 

38. PLD 19992 FSC 1 

39. PLD 2000 FSC 1 

40. PLD 2000 SC 225 

41. PLD 2014 FSC 43 

42. PLD 2017 FSC 78 

43. Sardar masih vs haider masih, PLD 1988 FSC 78 

44. Shams ul haq vs Nazima shahen and others, PLJ 1992 FSC 497 

45. Sudheer Ahmad vs Federation of Pakistan, P.Cr.L.J, 1992 FSC 664 

46. The Pakistan Military Act 1954,  

Zafran bibi vs Federation of Pakistan, PLD 2002 FSC 1 


