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  علم فیصلھ در اسالم
  قرآن و حدیث کی روشنی میں

  مصنف آیھ هللا العظمی ڈاکڑ محمد صادقی تھرانی
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  الحمد هللا رب العالمین....
فانھ اور عادالنھ قضاوت یعنی فیصلھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک منص

منصبوں میں عظیم ذمھ ھے طرفین یا اطراف نزاع کے درمیان یھ تمام حکم 
داریوں کا حامل منصب ھے بالخصوص حکومت با سعادت اسالمی اور مسلمانون 

ھر عصر اور زمانھ میں منصب کا مالک ھوتا ھے اگر لوگون میں  ھیکا رھبر ب
افقھ، اعلم اور پرھیزگار ھو کیونکھ اس کا فیصلھ تمام امت مسلمھ کے پیش نظر 

  ھوتا ھے.
امت کا امام اور رھبر اسالمی دو پھلووں کے  جس طرح یھ ضروری ھے کھ

فقھی اور اجتھاد تمام امت کی ... سب سے بلند ترین درجھ پر فائز لحاظ سے یعنی 
ھو اسی طرح شرعی قاضی(جج) کو بھی ایسے فیصلھ کے حدود میں ان دونوں 
پھلووں کا حامل ھونا چاھیے تاکھ شرعی حاکمیت، والیت اور قضاوت یعنی فیصلھ 

  درمیان شائستگی کے ساتھ احراز کرسکے. کو اس
جس طرح تمام امت کے لئے مقام امامت اور رھبری سرنوشت ساز ھے اسی 
طرح مقام قضاوت (فیصلھ) بھی اپنی حد میں مسلمانوں کے اموال عزت  و آبرو، 
ناموس اور جانوں کی سرنوشت کا ذمھ دار ھے. یھ خود ھی امامت اور رھبری کا 

موارد میں فیصلھ کے امور کو سنبھال نھ سکے تو  ر کچھدوسرا نسخھ ھے، اگ
شرعی قضات اس کی نیابت اور معاونت میں کتاب وسنت کی روشنی میں حق و 

  حقیقت کی پاسدار کرنے کے لئے اس سنگین ذمھ داری کا ذمھ دار ھے.
معنی ھے اور کبھی ایک ھی معنی ھے  حکومت اور قضاوت دونوں ھی ایک

، سوائے اس کے کھ حکومت زیاده تر پوری امت کی رھبری ھے اور قضاوت 
افراد کے درمیان ھے، اگرچھ قضاوت کبھی کبھی اسی وسیع معنی میں  امت کے

حکم اور حکومت، عوامی نقصان ده بکھراؤ کو جوڑنا  حکومت ھی کو کھتے ھیں.
د کے معنی میں ھے بھر صورت دونوں ھی ایک ھے اور قضاوت بھی اسی پیون

  اصل ورثھ سے ھیں. جنس اور ایک
حکومت اور قضاوت پھلے مرحلھ اور مرتبھ میں پھال حاکم اور قاضی(هللا) 
سے مخصوص ھے اور انبیاء ائمھ اور فقھا اپنے درجوں، مراتب اور شائستگی 

کے نمائندے  کے لحاظ سے  امور سے مخصوص اس مقام  اور مرتبھ میں( هللا)
  ھیں.

ان ربک یقضی بینھم  «هللا کا فیصلھ تکلیف اور جزا دونوں کو شامل ھے کھ 
پھلی آیت میں خدا کا ...وان ربک یقضی یوم القیامھ... »بحکمھ وھو العزیز العلیم

فیصلھ دونوں جھان کو شامل ھے اور بعد کی آیت میں جھان آخرت کو شامل ھے 
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اور حق فیصلھ کرنا سارے مرحلوں اور  بھر صورت تمام جھتوں سے مناسب
وهللا یقضی بالحق والذین یدعون من دونھ ال  «کھ  مقامات پر (هللا) مخصوص ھے

خدا حق پر مبنی فیصلھ کرتا ھے اور جو لوگ خدا کے عالوه کو   »یقضون بشیئ
پکارتے ھیں یا غیر هللا کو پکارتے ھیں وه کسی صورت حق فیصلھ نھیں 

  کرتے(مجھ کے برابر بھی اھمیت نھیں رکھتے)
  دوسرا قاضی(منصف)رسولخدا(ص)

کوئی  «هللا سبحان کی وحی کے مطابق خدا کے رسول دوسرے قاضی ھیں اور 
ن مرد عورت (هللا) اور اس کے رسول کے فیصلھ کے سامنے خودسری اور موم

ُ َو  «من مانی کرنے کا حق نھیں رکھتا  َو ما كاَن لُِمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمنٍَة إِذا قََضى هللاَّ
  »َرُسولُھُ أَْمراً أَْن یَُكوَن لَھُُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِھم

کے عالوه کو اپنے امور زندگی میں حاکم نتیجھ یھ ھو گا کھ اگر خدا کے رسول 
فَال َو َربَِّك ال یُْؤِمنُوَن َحتَّى  «اور قاضی بنائیں تو وه ھر گز ایمان نھیں رکھتے 

ُموَك فیما َشَجَر بَْینَھُْم ثُمَّ ال یَِجُدوا في ا قََضْیَت َو یَُسلُِّموا تَْسلیما  یَُحكِّ  »أَْنفُِسِھْم َحَرجاً ِممَّ

کی قسم ایمان نھیں الئیں گے مگر وه لوگ جو تم کو اپنے اختالف پس تمھارے رب 
میں قاضی اور حکم قرار دیں اور تمھارے حکم کے بعد  جاھلیت کی بنیاد پر 

أَ فَُحْكَم اْلجاِھلِیَِّة «فیصلے اور حکام یکسر خطرناک نادان ھیں جز خدا کے حکم کے
ِ ُحْكماً   » لِقَْوٍم یُوقِنُونیَْبُغوَن َو َمْن أَْحَسُن ِمَن هللاَّ

کیا وه لوگ جاھلیت کا فیصلھ چاھتے ھیں ( اور جھالت کی راه طے کرتے 
حاکمیت کے اعتبار سے خدا سے کون بھتر ھے اس گروه کےلئے جو یقین  ھیں)

  رکھتے ھے(اور باور کرتا ھے)

ِ یَقُصُّ اْلَحقَّ َو ھَُو َخْیُر اْلفاِصلین «  » إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ِ�َّ

اکمیت اور حکمیت (فیصلھ) نھیں ھے مگر خدا کے لئے، حق کو (باطل سے) ح
جدا کر دیتا ھے (اور صرف حق درمیان میں رکھتا ھے) وه (لوگوں کے درمیان) 
بھترین جدا کرنے واال ھے. خدا کے رسول بھی حاکم ھیں اور صرف و صرف 

اور یھ کھ جو  »وان الحکم.... «خدا کے سے حکومت اور حکمیت رکھتا ھے کھ 
کچھ خدا نے نازل کیا ھے اس کے سھارے حکم کرو اور اپنی نفسانی خواھشات 
کی پیروی نھ کرو اور صرف رسول کی حاکمیت قرآن اور سنت کو بنیاد پر ھے 

ُ «اور کچھ نھیں ھے   َو ال إِنَّا أَْنَزْلنا إِلَْیَك اْلِكتاَب بِاْلَحقِّ لِتَْحُكَم بَْیَن النَّاِس بِما أَراَك هللاَّ
 تَُكْن لِْلخائِنیَن َخصیما
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َ كاَن َغفُوراً َرحیماً  َ إِنَّ هللاَّ   »َو اْستَْغفِِر هللاَّ

یقیناً ھم نے تمھارے طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکھ جو کچھ خدا نے 
دکھایا ھے اور رھنمائی کی ھے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلھ کرو 

  اردو قر..............)و جاؤ( غداروں کے ھم سخن نھ ھاور 
جو لوگ حکم الھی کے سامنے خاضع نھیں ھیں اور چاھتے ھیں کھ تمھیں 
بھی اپنی نفسانی خواھشات کا تابع بنالیں(تو) ھر گز ان سے روبرو نھ ھو) اور خدا 
سے طلب مغفرت کرو کھ وه بخشنے واال اور مھربان ھے (کھ مقام حاکمیت 

کم الھی سے معمولی انحراف بھی گناه ھے) پیغبر ھر لغزشوں کا گٹرھا ھے اور ح
گز حاکمیت وغیره میں گناه کے مرتکب نھیں ھیں اور مغفرت کی درخواست 
صرف اس معنی میں ھے کھ خدا اسی طرح گمراھوں کا راستھ بند کردے جو 

  کی فکر میں ھیں  اور یھی عصمت کے معانی ھیں. ..........رسول کی 

اور وارننگ ھے، حکام شریعت اور قاضیوں کے لئے کھ فیصلھ یھ ایک دقیق تنبیھ 
لٹرکھٹرانے کی جگھ ھے اور خطر ناک جگھ لھذا اس کے لئے خدا سے پناه مانگنا 
چاھیے اور وه غّدار جو حاکمیت الھی سے منحرف اور رو گردان ھونے کی فکر 

رھتے آیات میں پٹ ٤٥و  ٤٤میں اُن سے دوری اختیار کرو ھم سوره مائده کھ  
ُ فَأُولئَِك ھُُم اْلكافُِروَن  «ھیں  » اْلفاِسقُون . . .  ...الظَّالُِمون»َو َمْن لَْم یَْحُكْم بِما أَْنَزَل هللاَّ

 

 

جو لوگ خدا کے نازل کرده (قانون) کے مطابق حکم نھ کریں تو یھ لوگ 
ی میں کافرین، ظالمین اور فاسقین میں ھیں اور یھ کھ حکم (فیصلھ) نھ کریں اس معن

نھیں ھے کھ ھر قسم کے خواه خدا کا حکم ھو یا غیر خدا کا ساکت ره جائیں 
کیونکھ جو لوگ مقام حاکمیت اور فیصلھ میں نھ ھوں گے وه اس مقام کی لیاقت 

نھیں ھیں کھ دوسرے لوگ کافی حد  نھیں رکھتے یا رکھتے ھیں لیکن اس مقام پر 
کسی واجب کو ترک نھیں کیا تک اس فریضھ کو عملی کرتے ھیں ان لوگوں نے 

اور نھ کسی حرام کے مرتکب ھوتے ھیں تاکھ کافروں  وغیره کے زمره میں قرار 
پائیں  بلکھ اس سے مراد وه لوگ ھیں جو مقام حاکمیت میں واقع ھوتے ھیں لیکن 
حکم خدا سے خاموش ھیں یا اس سے بد تر کھ  خدا کے نازل کرده (قانوں) کے 

اه شائتگی نھ رکھتے ھوں اور قاصر ھوں یا بدتر جان خالف حکم کرتے ھیں  خو
کر خدا کے حکم کے خالف قضاوت اور حکم کرتے ھیں  اور یھ چیز  حکم فتوی، 
فیصلھ یا اسالم کے سیاسی احکام سے اعم ھے یعنی سب کو شامل ھے کھ سب 

  کچھ کتاب اور سنت کی روشنی میں ھونا چاھیے.
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ھے کھ آپ نے فرمایا: العلم ثالثھ حضرت امام جعفر صادق(ع) سے روایت 
علم تین قسم کا ھوتا ھے: کتاب، سنت اور میں نھیں جانتا  ١.»کتاب وسنھ وال ادری

کھ اگر کتاب اور سنت سے کوئی حکم حاصل نھ ھو تو صرف فریضھ(نھیں جانتا 
  ھوں) ھے اور بس.

 نھیںآخر کار حکمت اور حاکمیت یا اسیی ھے یا طاغوتی  اور اس کے عالوه کچھ 
أَ لَْم تََر إِلَى الَّذیَن یَْزُعُموَن أَنَّھُْم آَمنُوا بِما أُْنِزَل إَِلْیَك َو ما أُْنِزَل ِمْن قَْبلَِك یُریُدوَن أَْن  «

یَتَحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوِت َو قَْد أُِمُروا أَْن یَْكفُُروا بِِھ َو یُریُد الشَّْیطاُن أَْن یُِضلَّھُْم َضالالً 
 »بَعیدا

باطل فیصلھ سے متعلق آیات و روایات کی روشنی میں دو پھلو کی حامل شدید 
حرمت ظاھر ھے کھ نا اھل افراد کا فیصلھ بھی حرام ھے اور ایسے لوگوں  کے 
پاس نزاعی مسئلھ پیش کرنا یا نا اھل کوئی بھی ھو کے پاس اپنے اختالف کو لے 

یسا شخص طاغوت اور جانا کھ فیصلھ کے شرعی موازین کے حامل نھیں ھیں ا
اھل جھنم ھے خواه جان بوجھ کر حق کے خالف حکم کرے یا انجام میں گرچھ 
کبھی حق کے ساتھ حکم کرے تینوں صورتوں میں وه جھنمی ھے چنانچھ حضرت 

  امام صادق(ع) سے منقول ھے
 فھو یعلم وھو بجور قضی رجل الجنة فی واحد و النار فی ثالثة أربعة ألقضاة « 

 ال ھو و بالحق قضی رجل و النار فی فھو یعلم ال وھو بجور قضی رجل و النار فی
حضرات منصف  »قضی بالحق و ھو یعلم فھو فیی الجنة رجل و النار فیی فھو یعلم

چار طرح کے ھیں : ان میں تین قسم کے لوگ جھنمی ھیں اور ایک جنتی ھے جو 
  شخص جان بوجھ کر نا حق فیصلھ کرے وه جھنمی ھے.

لوگ جو نادانستھ نا حق اور ظالمانھ فیصلھ کرتے ھیں وه بھی جھنمی اور وه 
ھیں، اور وه لوگ جو نا دانستھ حق فیصلھ کرتے ھیں وه بھی  جھنمی ھیں اور جو 

  شخص حق کا فیصلھ کرے جبکھ احکام شرعی کو جانتا ھو وه جنت میں ھے.
ں ھے کھ یھاں پر حق کا دانستھ طور پر فیصلھ کرنا اس بات میں منحصر نھی

در حقیقت کوئی غلطی نھیں ھے کھ یھ معصوم قاضیوں میں منحصر ھے، دانستھ 
سے مراد قضاوت اور فیصلھ کے حدود و حاالت کا جاننا اور فیصلھ کی لیاقت اور 
شائستگی رکھنا ھے تاکھ شرعی معیاروں کے مطابق فیصلھ کریں کیوں کھ اس کا 

مطابق نھ ھو جب معذور ھو ، جیسا یا  فیصلھ حق ھے خواه واقعیت کے مطابق ھو.
کھ مقام فتوی میں بھی ایسا ھی ھے. لیکن دیگر تین گروه اُن کا ھے جو حق فیصلھ 

  نھیں کرتے اور روایت کی ترتیب کے ساتھ درجھ ذیل ھیں.
جان بوجھ کر باطل فیصلھ کیا خواه قضاوت کا علم رکھتا ھو یا نھ رکھتا ھو یا 

تا ھو اور باطل فیصلھ کر دیا ھو بلکھ وه لوگ بھی قضاوت کا بالکل علم ھی نھ رکھ

                                                             
1

 محجۀ البیضاء، فیض کاشانی. -   
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جو نا دانستھ حق فیصلھ کرتے ھیں یھ تینوں ھی ( اپنے اپنے گناھوں کے لحاظ 
سے) جھنمی ھیں کیونکھ اُن کے پاس فیصلھ کرنے کی لیاقت نھیں ھے اور کسی نا 
 اھل کو مسند قضاوت پر بٹھانا شریعت کے خالف ھے، خواه علمی اعتبار سے نا

اھل ھو یا عملی اعتبار سے یا کسی قسم کی نا اھلی ھو، جبکھ اگر کوئی شریعت 
فیصلھ کرنے کی اھلیت رکھتا ھو اگر خطا کر جائے تو نجات پائے کی روشنی میں 

اگر نا اھل صحیح طور پر قضاوت بھی کرے تو بھی نجات نھیں پائے  گا ، لیکن 
اری اپنے سر لے تی ھے اور گا کیونکھ  اس بال وجھ اس نازک اور حاس ذمھ د

شریعت کے خالف احکام صادر کرتا ھے اس بنا پر اس کا حق حکم کرنا بھی 
باطل ھو جائے گا کیونکھ اس نے باطل اصول کا سھارا لیا ھے. اور یھ بالکل نا 
اھل  فتوی اور تفسیر بالرائی کے مانند ھے کھ اگر اتفاقاً حق سے ا سازگار بھی ھو 

لنار) اس کا انجام جھنم ھے کھ اصولی طور پر  نا اھل کو کسی ( کان مصیرة الی ا
ایسے مسند پر نھیں بٹھنا چائیے  جس کا وه اھل نھیں ھے نیز حضرت امام 

 الحکم حکمان حکم هللا عّز و جّل و حکم أھل الجاھلیّة «صادق(ع) سے مروی ھے :
حکم کی دو قسم ھں: (حاکمیت،  »فمن اُخطاً حکم هللا حکم بحکم أھل الجاھلیّة

  حکمیت، فتوی اور قضاوت سب کو شامل ھے)
ایک خدا وند سبحان کا حکم اور ایک اھل جاھلیت کا حکم پس جو شخص بھی 
خداوند عزوجل سے تجاوز کرے گا وه جاھلیت کے مطابق فیصلھ کرے گا یھاں 

کی  بھی حکم  خدا سے مراد وه حکم ھے جو شریعت الھیھ(قرآن اور حدیث)
روشنی میں عدالت کے سارے معیاروں کی رعایت کے ساتھ انجام پائے کھ یھ حکم 
بھرصورت خدائی حکم ھے خواه واقع کے مطابق ھو چنانچھ عام طور پر اس کے 
شرائط کی رعایت کے ساتھ ایسا ھی ھے یا کبھی کبھی حاکم کے معصوم نھ ھونے 

ر ھے اور نھ ھی خدا کا کی وجھ سے واقع کے خالف ھو تو اپنے حکم میں معذو
اصلی حکم! کھ ممکن صورت میں بعد کی معلومات میں اس کی  تالفی ھو جائے 

نتیجتاً ھر وه حکم جو الھی معاروں کے خالف یا بعض اس  –ورنھ معذور ھے 
معیار پر صادر ھو اگر یھ حکم بھی اتفاقی طور حق کے مطابق ھو پھر بھی اھل 

صفانھ حاکمیت کے معار سے خارج ھے اور جاھلیت کا حکم ھے کیونکھ خود من
و خادانی ھے اصولی طور پر ایسا نھیں ھے کھ اھل جاھلیت کا حکم سو  یھ جھالت 

فیصد باطل ھو اور اھل شریعت کا حکم سو فیصد حق ھو ، اھم یھ ھے کھ حکم 
شریعت کی بنیاد پر کتاب و سنت کی روشنی میں ھو(کھ اکثر واقعی ھے) یا نھ ھو 

  اطل اور واقعیت کے خالف ھے.کھ اکثر ب
ان احادیث میں معصومین(ع) کی مراد صرف ان احکام کی رپورٹ ھے جو 

  غیر معصومین سے صادر ھوتی ھے اور غیر معصوم نا خواستھ خطا
اور تمام معیاروں کی رعایت کرتا ھے کھ اگر جان گیا تو اسی کی تالفی ھونی 

  چاھئے ورنھ معذور ھے.
وم سے مخصوص نھیں ھے بلکھ اگر مسلمان بھی جاھلیت کا حکم غیر معص

تو اس کا حکم جاھلیت کا حکم ھے اور اس  اسالمی طریقے سے حکم نھ کرے
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حدیث میں بھی یھ نھیں فرمایا کھ ایسا حاکم خود (جھنمی) ھے بلکھ (فقد حکم بحکم 
  اھل الجاھلیھ) اس نے حکم جاھلیت کی طرح حکم کیا ھے.

فیصلھ کرنے والے منصفوں کے بارے میں   اور جملھ (فاخطاء) بھی نا حق
خطا اور غلطی کے معنی میں معذور نھیں ھے کھ غیر معصوم قاضی کبھی غلطی 
کرتا ھے بلکھ خطا حکم کے طریقھ میں ھے کھ اسالمی فیصلھ کے شرائط کو 
عمالً ترک کر دیا ھو یا انجانے میں  منصب قضاوت پر بٹھ جائے اور فیصلھ 

وئی شخص فیصلھ کرنے کی صالحیت نھ رکھتا ھو اگر وه سنائے، چنانچھ اگر ک
اپنی تمام تر کوششوں اور باریک نگاھی کو  حق فیصلھ سنانے کے لئے آماده 
کرے اور حکم بھی اتفاق سے حق ھو تو ایسی قضاوت باطل اور حق کے خالف 

  ھے اور یھ قاضی جھنمی ھے.
 بین قضی قاضٍ  ای «چنانچھ حضرت امام جعفر صادق(ع) سے مروی ھے

کوئی منصف بھی اگر دو آدمیوں کے درمیاں ١»السماءِ  من أبعد سقط فأخطأ اثنین
فیصلھ کرے اور اس میں خطا کر جائے تو وه آسمان سے دور ترین جگھ سے 

  زمین پر گر جائے گا.

جو شخص بھی  دو درھم کے بارے :حضرت امام محمد باقر(ع) سے مروی ھے
َو َمْن « حضرت کی یھ فرمائش آیھ کریمھً  ھے) میں غلط فیصلھ کرے وه کافر ھوگیا

ُ فَأُولئَِك ھُُم اْلكافُِرون  » لَْم یَْحُكْم بِما أَْنَزَل هللاَّ

کی روشنی میں ھے کھ اگر کوئی حکم کتاب اور سنت کی روشنی میں نھ ھو ( 
جو بھی ھو اور جس  شخص سے ھو) کفر کا حکم ھے اور پیمغبر اکرم(ص) کی 

 بین یقضی حتی نار من جمرتین بین القاضی لسان «نے فرمایا:سند سے ھے کھ آپ 
  :»ی الجنة آووالی النارال فإما

قاضی کی زبان آگ کے دو ٹکٹرون کے درمیان ھے کھ لوگوں کے درمیان 
جھنم کی طرف)  کھ اگر معصوم نھ  قضاوت کرے پس  یا جنت کی طرف ھے یا

ھونے کے اقتضاء سے ناحق فیصلھ کرے تو یھ حکم آگ ھے گرچھ خود وه معذور 
ھے لیکن ممکن حد تک اس کی تالفی کرنی چاھیے! حضرت امام جعفر صادق(ع) 

 إلی أنظروا ولکن الجور أھل الی بعضاً  بعضاکم یحاکم أن ایاکم«سے مروی ھے
  :»إلیھ فتحاکمو قاضیاً  جعلتھ قد فإنی بینکم فاجعلوه قضایانا من شیئاً  یعلم منکم رجل

صاحبان ظلم وجور کے پاس اپنے فیصلھ لیکر نھ جاؤ لیکن اپنے میں سے 
ایسے شخص کے بارے میں غور کرو جو ھمارے مسائل سے کچھ باخبر ھو اور  

ا اسی کو اپنا قاضی اور حکم سنائے یقیناً میں نے اسے قاضی قرار  دیا ھے لھذ
اپنے فیصلوں اور معاملوں کو ایسے کے پاس کر جاؤ کلینی رح کی روایت میں 

(قضاءنا) ذکر ھوا ھے ھر صورت مقصود یھ ھے کھ شریعت کا (قضایانا) کی جگھ

                                                             
1

 .18،ح3،باب18وسایل الشیعه،ج -   
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قاضی اور منصف عادل اور اسالمی فیصلھ کی کفیت(اور روش) سے آگاه ھو ، 
ور عدالت کے احکام صرف احکام قضاوت کا جاننا کافی نھیں ھے بلکھ علم قضا ا

کے عالوه فیصلھ میں ائمھ معصومین(ع) کی روش بھی جانتا ھو ورنھ فیصلھ 
کرنے کا حق نھیں رکھتا (مفصل گفتگو قاضی اور حاکم شرح کے مثبت اور منفی 

  شرائط کے باب میں آئے گی)
 کان علیھ جبر ثم جورٍ  بحکم درھمین فی حکم من«رسول خدا(ص) سے مروی ھے

جو شخص بھی »الکافرون ھم فأولئک هللا أنزل بما یحکم لم ومن«األیھ ھذه أھل من
دو درھم میں ظالمانھ (غیرمنصفانھ) حکم اور فیصلھ کرے اور آگے زبردستی اجرأ 
کرے تو واھی آیت کا مصداق ھے: (اور جو شخص بھی خدا کے نازل کرده (حکم 

  کے مطابق) فیصلھ نھ کرے وه کافروں میں سے ھے)
کس طرح مجبور اور زبردستی کرتے ھیں؟ فرمایا: کوڑے اور   میں نے کھا:

جیل کی دھمکی کے ذریعھ پھر حکم کرتے ھیں اگر وه راضی ھو گیا تو ٹھیک 
  ورنھ اُسے کوڑے مارتے اور جیل میں ڈال دیتے ھیں.

میں  سے وه  حضرت امام محمد باقر(ع) سے مروی ھے کھ بد ترین جگھوں
اور امراء فیصلھ کرتے ھیں حضرت امیر  عدالت اور کورٹ ھے جھاڈ قضاة

المؤمنین(ع) سے مروی ھے کھ آپ کی آنکھوں  میں شدید درد ھوا تو 
رسولخدا(ص) آپ کی عیادت کرنے گئے تو دیکھا کھ علی(ع) درد کی شدت سے 
بے قرار ھیں فرمایا: اے علی نالھ جزع ھے یا درد؟ آپ نے فرمایا: یا رسول هللا! 

اتنا شدید درد کبھی نھیں ھوا تھا  رسول خدا (ص) نے فرمایا: اے علی!  اب تک 
جب موت کا فرشتھ فاجر کی روح نکالنے آتا ھے تو لوگ کی سالخوں سے اس کی 

  روح نکالتا ھے تو جھنم فریاد کرتا ھے.
علی (ع) اچانک بیٹھ کر کھنے لگے: اپنی بات کی تکرار فرمائے کھ اس  کا 

دیتا ھے، آیا آپ کی امت میں کوئی اب دردناک عذاب دیکھے  تصور میرا درد بھال
اور قضاوت، یتیم کا مال  گا؟ فرمایا: ھاں! حکاّم جور، ظالم اور ستمگر حکاّم

یھاں پر ظالم و جابر قاضیوں کے  کھانے والے اور جھوٹی گواھی دینے والے ھیں.
شدید ترین  دردناک عذاب سن کر رسولخدا(ص) کے بعد عالم اسالم کی شخصیت کا

درد بھول جاتا ھے ، کیونکھ؟ ان سے کیا ربط رکھتا ھے؟ آخر وه بھی ایک قاضی 
اور منصف ھیں لیکن عدل و انصاف کے قاضی اور رسول خدا(ص) کی فرمائش 

کے مطابق(اقضاکم علی) وه فیصلھ کا بھترین نمونھ ھیں لیکن ظالم و جابر  
  ن درد جاتا رھاقاضیوں کا دردناک عذاب سن کر آپ کا شدید تری

شرعی قاضی اور منصف کے فیصلھ کرنے کا طریقھ سراپا عدالت ھوا اور 
کبھی دو نظری نھ ھو یھاں تک کھ دل میں بھی خداسے یھ طلب نھ کرے کھ فالں 

کسی ایک طرف رجحان نھ ھو،  کی طرف حق دے کھ طرفین دعوی مول سے
  جیسا کھ حضرت امام باقر(ع) سے مروی ھے:

ایک قاضی تھے کھ ھمیشھ حق اور عدالت کے محور پر فیصلھ (بنی اسرائیل 
کرتے تھے، اس نے اپنی موت کے وقت اپنی بیوی سے کھا میرے مرنے کے بعد 
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مجھے غسل و کفن کرنا اور مجھے تابوت میں رکھ دینا اور میرے چھرے کو 
 ڈھانپ دینا کھ کبھی برا منظر نھیں دیکھو گی . جب وه مر گیا تو اس کی بیوی نے

اس کے حکم کے مطابق وه سب کچھ انجام دیدیا جو اُس نے حکم دیا تھا لیکن  
اسنے شوھر کا چھره ڈھانپنے کے بعد دوباره اسے کھوال کھ کیا دیکھتی ھے اُس 
نے دیکھا کھ ایک کیٹرا اس کے گلھ کو چبا رھا ھے، بھت پریشان ھوئی جب رات 

نے اپنی بیوی سے کھا: اگر  وھر اس کے خواب میں آیا اور اسھوگئی تو اس کا ش
تم پریشان ھوگئی ھو تو جان لو کھ جو کچھ تم نے دیکھا ھے وه تمھارے فالں 
بھائی سے مربوط تھا کھ اسنے فریق مخالف کے ساتھ  میرے پاس آیا تو میں کھا: 
خدایا! اس بھائی کے حق میں فیصلھ کر اور حق اس کا مقدر قرار دے  جب انھون 

ٹ میں آئے تو ایسا ھی ھوا جو میں چاھتا تھا اور فیصلھ کے نے اپیل کی اور کور
ترازو پر بخوبی حق اس کی طرف پایا اور میں نے میزان عدالت سے اس کے حق 

  میں فیصلھ کیا.
نتیجھ اس کا یھ ھوا کھ جو تم نے دیکھا اُس سے میں دوچار ھوا اگرچھ میرا 

تھ تھا. یھاں پر فیصلھ باطنی رجحان اس کی  طرف تھا اگرچھ حق بھی اسی کے سا
میں غیر جانبداری اس درجھ نمایاں ھے کھ منصف کو کلی طور پر کسی ایک 

  فریق کی نسبت اسنے باطنی میالن سے خالی ھو.
اس کا دل ان باتوں سے یھاں تک خالی اور پاک ھو کھ خداسے بھی اسنے 

یشھ پسندیده محبوب شخص کے حق میں فیصلھ کی چاھت اور آرزو نھ ھو بلکھ ھم
اس کی خواھش خدا کی مرضی اور خواھش ھونی چاھیے اور ھر مرحلے میں 
حق کا طلبگار ھو. حق فیصلھ کی طرف کی توجھ اور حق کو عام کرنے کا خیال 
رکھتا ھو اگرچھ اس کے دشمن کے نوع میں اور اس کے دوست کے نقصان میں 

. زیاده سے زیاده ١٧ھو، چنانچھ قرآن کریم کا ارشاد ھوتا ھے: (کونو قوامین...ص
پھناؤ) اور خدا کےلئے گواه بنو  قسط کا قیام کرو(قسط(عدالت) کو عملی جامھ 

آداب قضاوت (فیصلھ) کے ابواب میں بے  رچھ تمھارے نقصان ھی میں ھو.اگ
شمار روایات آئی ھیں کھ قاضی شرع کے بارے میں حساس ترین مسؤلیت کو بیان 

دنوں تک حضرت امیر المؤمنین علی  کرتی ھیں خبر میں ھے کھ ایک شخص چند
(ع) کا مھمان رھا اس کے بعد اُس شخص کے خالف بیان کیا جس کے بارے میں 
پھلے کچھ نھیں کھا تھا. فرمایا: تمھاری کسی سے اختالف اور نزاع ھے؟ اس نے 
کھا : ھاں! فرمایا: مجھ سے دور ھو جا کھ رسولخدا(ص) نے کسی ایک فریق 

سے منع کیا ھے مگر یھ کھ دوسرا فریق اس کے ھمراه  مخالف کی مھمانی کرنے
  ١مھمانی میں شریک ھو.

یھاں پر امام معصوم(ع) اس شخص کو اپنے گھر سے نکال دیتے ھیں کیونکھ 
ان حضرات کو فیصلھ کرنے میں کوئی عامل گمراه نھیں کرسکتا. تاکھ فیصلھ کی 

                                                             
1

  ،از کتاب قضاء.4اور تهذیب،باب آداب الحکم،جزء 4کافی، باب ادب الحکم،خبر -   



  قرآن و حدیث کی روشنی میں علم فیصلھ در اسالم
www.OlumQuran.com 

9 

 

داری کو سمجھیں اور روش کے خالف فیصلھ کیا ھو تاکھ دوسرے افراد اپنی ذمھ 
یھ نھ کھیں کھ ھم عادل اور انصاف پسند  میں اورایسا ویسا کیونکھ جو بھی ھو جاؤ 

  علی (ع) جسیے نھیں ھو!.
چند روایات کی روشنی میں شرعی کو دو فریق (طرفین نزاع) کے ساتھ 
یکساں رفتار کرنی چاھیے یھاں تک کھ بٹھینے، احترام، نظر کرنے، بات کرنے 

  سننے میں بھی جیسا کھ رسولخدا(ص) سے مروی ھے: اور جواب
جو شخص بھی »المجلس فی والمنظر إالشارة فی بینھم فلیسوّ  بالقضا ابتلی من «

قاضی اور منصف ھو جائے تو اسے طرفین نزاع کے درمیان غایت درجھ مساوات 
اور برابری رکھنا چاھیے . یھاں تک کھ اشاره اور نظر کرنے میں بھی (کلینی و 
شیخ طوسی سکونی کی امام جعفر صادق(ع) کی ایک سند کے ساتھ) حضرت امیر 
المؤمنین علی(ع) سے قضاوت اور فیصلھ کرنے کے  عمومی آداب کے بارے میں 

)( غداروں، لیٹروں اور ان لوگوں روایت ھے کھ آپ نے قاضی شرع سے فرمایا:
ے ھیں اور ان کے کی طرف نگاه جو مسلمانوں کے اموال ادا کرنے میں تاخیر کرت

ساتھ ظلم کو روا  سمجتھے ھیں اور وه مالدار طاقتور افراد جو صاحبان حقوق  کا 
اور مسلمانوں کے اموال قاضیوں (ججوں) کو  حق ادا کرنے سے مانع ھوتے ھیں

رشوت میں دیتے ھیں، ان نا اھلوں سے مظلوم اور ستمدیده لوگوں کے حقوق واپس 
مظلوموں کے حقوق واپس کرنے کے لئے  لو ان کے باغات اور گھروں کو

فروخت کر ڈالو کھ میں نے رسولخدا(ص) سے سنا ھے کھ آپ نے فرمایا: مالدار 
مسلمان کو مھلت دینا غریبوں اور ناداروں پر ظلم ھے. اور اگر مقروض کے پاس 

  نھ کوئی باغ ھو اور نھ ھی گھر اور کوئی مال تو اُس کے خالف راه نھیں ھے.
اور جان لو کھ لوگوں کو حق پر وھی آماده کرسکتا ھے جو باطل سے واپس 
لے سکتا ھو، پھر کورٹ میں لوگوں کے ساتھ رفتار و گفتار اور نشت و برخاست 
کے لحاظ سے برابری کرو تا کھ تمھارے قریبی افراد حکم الھی سے تجاوز کرنے 

 - ت سے نا امید نھ ھوںقسم سے امید نھ رکھیں اور تمھارے دشمن تمھاری عدالکی 
اس کی جگھ اُن سے قسم کھالؤ کھ بھترین واضع اور پائیدار فیصلھ یھی ھے اور 
جان لو کھ بعض مسلمان بعض کی نسبت عادل ھیں جز اس شخص کے جس نے 
حد شرعی میں کوڑے کھائے میں اور تو  یھ نھیں کیا اور جو شخص جھوٹی 

کھ جس کا اس کے اور اُس کس  گواھی دینے سے مشھور ھو اور ایسا بد گمان
نسبت گمان اور خیال برا ھے ایسا نھ ھو کھ کورٹ (عدالت) میں بددل، تنگ دل اور 
تاریک دل ھو جاؤ اور خود ناراض ھو ایسی عدالت جس کے لئے  خدا نے اجر 
معین فرمایا ھے اور فیصلھ کے لئے  ایک بھترین ذخیره ھے کھ حق کا فیصلھ 

یں سے کوئی ایک غائب گواھوں کا دعوی کرتے تو کرتے اگر فریق مخالف م
اسے مھلت دو اگر اُس نے ان لوگوں کو حاضر کر دیا تو ایسی بنیاد کے مطابق 
حق کی گواھی دے اور اگر نھیں تو اپنا فیصلھ اس مدعی کی گواھی کو شامل 

ایسا نھ ھو کھ قصاص میں حکم یا حدود میں  حد یا حقوق هللا میں  –،دے  کرکے
ی حق کے بارے کوئی فیصلھ سناؤ مگر یھ کھ میرے سامنے پیش کرو، سے کس
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کھیں ایسا نھ ھو کھ فیصلھ کی کسی بزم میں بٹیھو مگر یھ کھ خدا کی مرضی سے 
اسی بنیاد پر قضاوت اور فیصلھ کا دائره نبوت اور امامت کے  کوئی چیز کھا لو.

اور امام میں منحصر  تنگ اور محدود ھے کھ گویا پیغمبر دائره سے کھیں زیاده 
 جلست شریح یا «ھیں جیسا کھ امیر المؤمنین علی(ع) قاضی شریح سے فرمایا:

  ١»شقی أو نبی وصی أو نبی إال یجلسھ ال مجلساً 
اے شریح! تم اس منصب پر فائز ھو کھ اس پر پیغمبر یا پیغمبر کے وصی اور 

خواه معصوم(ع) ... کے عالوه اس پر آنا جائز ھے البتھ چونکھ اسالمی ضرورت 
کی غیبت میں ھو یا موجودگی میں فیصلھ غیر معصوم کے لئے بھی ضروری 
جانتی ھے، پیغمبر کے وصی سے اعم ھے کھ امام کے خاص وصی کو شامل ھے 
یا ان کے عام نائبین کھ علمائے ربانی ھیں کو شامل ھے، یھاں سے بخوبی واضح 

شجاع اور دقیق اور صالح ترین ھے کھ فیصلھ کرنا ھر گروه میں دانشور، باتقوی،
عالم  افراد میں منحصر ھے چنانچھ نبی کی جگھ نبی کا وصی بھی مقام قضاوت کا 

میں امت کے شائستھ  .... حقدار ھے اور وصی نبی کی جگھ بھی ھر گروه اور
  ترین افراد اس  لیاقت کے مالک ھیں.

نے قاضی امام جعفر صادق (ع) سے مروی ھے: کھ امیر المؤمنین علی(ع) 
شریح سے شرط کی کھ کوئی فیصلھ بھی ان کے علم میں الئے بغیر نھیں کروگے 
(کلینی و شیخ نے  حدیث میں ھشام بن سالم کی  حضرت امام صادق(ع) سے 
مروی ایک صحیح حدیث میں(لما ولی امیر المؤمنین شریحا القضاء اشترط علیھ اال 

ر و عثمان کی طرف سے قاضی اس پھلے شریح عم ٢ینفذ القضا حتی یفرضھ علیھ)
منصوب ھوئے تھے اور جب علی(ع) نے اُسے معزول کرنا چاھا تو  واعمرا کی 
صدا بلند ھوگئی اور کوفھ والوں نے کھا کھ  ھم نے آپ کی بیعت اس شرط پر کی 
تھی کھ آپ شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے اور شریح کو عمر نے نصب کیا 

  ھے.
وراً شریح کو معزول کرنے سے ھاتھ کھنچ لیتے یھاں پر حضرت علی(ع) مجب

ھیں اور ظاھراً معزول نھیں کرتے لیکن یھی شرط کھ آپ نے فرمایا کھ میری 
موافقت کے بعد ھی کوئی فیصلھ سناؤ گے ، معزول کرنے کے معنی میں ھے اور 

  اس کے سوا کوئی اور چاره بھی نھیں تھا.
شرائط کی رعایت الزم ھیں کھ شریعت کے قاضی کے لئے مثبت  اور منفی 

  اُس میں قضاوت اور فیصلھ کی اھلیت رکھنی ھوگی.
پھلی شرط: تمام احکام میں بطور مطلق اجتھاد کئے ھو بالخصوص قضائی 
احکام نیز قضاوت کے عملی طریقھ کی  شفاقت رکھتا ھو ورنھ صرف اجتھاد کافی  

مسالک اور بعض دیگر ھے اور نھ ھی یھ اجتھاد( اس سلسلھ میں صاحب جئاھر و 
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فقھا نے اجماع کا دعوی کیا ھے کھ قاضی مجتھد مطلق ھونا چاھیے.) قاضی کا 
اجتھاد اس کی عدالت اور تمام شریائط طرفین دعوی کے نزدیک قابل قبول ھوں 
اس لئے کھ قاضی کا حکم اس فریق پر کیوں جاری ھو جو اسے قضاوت کا اھل نھ 

ی یھ شرط ذکر ھوئی ھے کھ قاضی طرفین سمجھتا ھو؟ معتبر روایات میں بھ
دعوی کے نزدیک فیصلھ کی اھلیت رکھتا ھو اور قوی خبر ابو خدیجھ سے مروی 
ھے کھ امام صادق(ع) نے مجھے میرے اصحاب کی طرف بھیج کر فرمایا کھ ان 
سے کھو کھ کبھی اختالف نزاع اور اپیل کے وقت  کسی خیر کے فیصلھ کے لئے 

اپنے درمیان ان لوگوں  ی کی طرف رجوع نھ کریں بلکھ ان فاسقوں میں سے کس
کا انتخاب کریں جو واقعا حالل  و حرام کو جانتا اور پھچانتا ھو اسے حاکم قرار دو 
کھ یقیناً میں نے ایسے شخص کو تمھارے لئے حاکم قرار دیا ھے. ھر گز کسی 

  ١ظالم و جابر  حاکم کے پاس مراجعھ نھ کرو.
تقلید اور اجتھادی دو طرح سے ھے لیکن حدیث (او  حالل و حرام کی شناخت

وصی نبی) کے مطابق قاضی کو حدود قضاوت میں  بھترین شخص ھونا چاھیے 
اور یھاں پر بھی(قد) حالل و حرام کے یقینی اور ثابت علم معیار قرار پایا ھے اور 

کی تقلید بھی اس طرح نھیں ھے اور یھ کھ غیبت کے زمانھ کی تقلید زمانھ حضور 
اس  طرح نھیں تھی کھ امام معصوم کے ھوتے ھوئے تمام علی(ع) کی تقلید ھو.

بنیاد پر قضاوت میں نھ صرف اجتھاد مطلق شرط ھے بلکھ تمام اسالمی 
خصوصیات کے ساتھ ساتھ اعلمیت بھی قاضی کی اصلی شرائط میں سے ھیں  

م ، اعدل، اقضی جیسا کھ مقبولھ عمر بن حنظلھ میں ذکر کیا جائے گا. قاضی کو اعل
  خالصھ ھر فضلیت اس میں ھونی چاھیے جو مقام فیصلھ میں مؤثر ھوں.

قضاوت کے بارے میں اجتھاد اور اس کے احکام کو عملی جامھ پھنانے کے 
یعلم سلسلھ میں بھی حضرت صادق(ع) کی خبر میں گذر چکا ھے کھ آپ نے فرمایا

  کو جاننا چاھیے. قضایانا) اسے ھمارے بعض فیصلوں »شیئاً من قضایانا
إتقوا الحکومة (ع) سے مروی ھے کھ آپ نے فرمایا: حضرت امیر المؤمنین

فاّن الحکومة انّما ھی لإلمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی (کنبی) أو وصی 
حاکمیت اور حکمیت (فرد ثالث) سے اجتناب کرو کھ یھ منصب صرف اور  »نبی

صرف فیصلھ کے عالم امام کے لئے زیب دیتا ھے کھ مسلمانوں کے درمیان 
حاکمیت میں ویھی شخص عادل ھے یعنی یھ منصب کسی پیغمبر یا اس کے وصی 

  ھی کے لئے سزاوار ھے.
ا ھے کھ قاضی کا مرتبھ اس خبر میں(کنبی او وصی نبی) تو ایسا ظاھر ھوت

جو فیصلھ کا  عالم اور مسلمانوں کے درمیان عادل ھے اس میں علم اور عدل 
عادی نھیں ھے بلکھ پیغمبر یا وصی پیغمبر کی طرح ھو کھ یھ پیغمبر یا امام کا 
دوسرا نسخھ ھو کھ پیغمبر اور امام کے بعد علم قضاوت اور عدالت کے لحاظ سے 
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گوں سے جو قضاوت کے میدان میے ھیں، سے بلند و برتر پوری امت یا ان تمام لو
  اور اعلی ھو.

یھاں قضاوت کا علم دونوں طرح کے علم احکام اور اس کو عملی جامھ پھنانے 
سب کو شامل ھے اور یھ دونوں علم اور وه عدالت بلند ترین مرتبھ میں ھونا 

رجھ کھ اسالم کے چاھیے کھ پیغمبر یا وصی پیغمبر اور اس کے بعد ان کا دوسرا د
ان جامع الشرائط فقھا کو شامل ھے جو حضرت ولی عصر کی جانب سے نیابت 
عامھ پر فائز ھیں قضاوت کے منفی اوصاف اور ایک مفصل خبر میں جس کی 

خوب اچھی   »قاطعٍ  بضرسٍ  العلم علی یعضّ  لم «وضاحت کروں گا ذکر ھوا ھے
علم میں یقینی صورت کا طرح علم حاصل نھیں کیا ھے یعنی کتاب و سنت کے 

ھوتا ھے کھ معلوم مالک نھ ھو تو ایسا شخص فیصلھ کے الئق نھیں ھے  یھیں سے
قاضی کو صرف مجتھد ھونا کافی نھیں ھے بلکھ اجتھاد میں قاطعیت بھی شرط 

مقلد نھ مجتھد غیر قاطع کھ ان میں سے کوئی بھی اس صالحیت کے مالک  ھے نھ 
  نھیں ھیں .

والی آیات سے متعلق بحث میں ھم نے دیکھا کھ اول قاضی  حاکمیت اور فیصلھ
خدا ھے اس کے بعد رسولخدا(ص) اور آیئھ اولی االمر کی روشنی میں تیسرے 
مرتبھ میں ائمھ معصومین(ع) ھیں اور صف اول کے فقھائے اسالم چوتھے مرتبھ 

  میں اور اس کے عالوه کوئی نھیں!.
الشرائط قضیھ کا انتصاب   لیکن اس اعتبار سے کھ صرف اول کے جامع

سارے اسالمی ممالک میں ممکن نھیں ھے تو کم ازکم ھر قضائی شعبھ کا حاکم 
شرع اس شعبھ کے سارے فقھاء سے علم و تقوی اور قضاة کے تمام ضروری 

  صفات میں برتر ھونا چاھیے.
قاضی شرع کے پاس رجوع کرنے والے بھی اس امتیاز میں اس قاضی سے 

مساوات یا اعلمیت کی صورت میں یھ رجوع کرنا درست نھیں کم ھوں کیونکھ 
چنانچھ حضرت  -ھوگا اور زبردستی کرنے کی صورت میں ظلم اور زیادتی ھوگی

  امام صادق(ع) صحیح خبر میں مروی ھے:
 ذلک فعلی تری؟ ما بھ تقول ما سیاره عن لمن و یمنیھ عن لمن یقول الحاکم کان إذا «

  »مکانھ یجلسھما و مجلسھ من یقوم أال اجمعین والناس والمالئکھ هللا لعنھ
بازو یا بائیں بازو(دونوں فریق) کھیے: کیا کھتے ھو؟ کیا کر  جب حاکم اپنے دائیں 

رھے ھو ؟ تو ایسے حاکم  پر مالئکھ اور سارے لوگوں اور خدا کی لعنت، کیوں 
؟ یھاں سے ھیں قیام نھیں کرتے اور ان دونوں کو اپنی جگھ پر کیوں نھیں  بٹھاتے

انداز ھوتا ھے کھ حاکم کا فیصلھ اور اعلمیت دو فریق کے متعلق جھالت حاکمیت 
  کے اھم ترین نظروں میں سے ایک ھے.

اسالمی قاضی کی ممتاز شخصیت کے بارے میں گذشتھ اخبار  و آیات کا نتیجھ 
یھ ھے کھ ضرورت قضاوت کی حفاظت کرتے ھوئے کھ اسالمی حکومت کے اھم 

اجبات میں سے ایک ھے . مسلمانوں پر واجب ھے کھ اپنی سعی پیھم کے ترین و
ساتھ بقدر ضرورت با صالحیت قاضیوں کو آماده کریں اور امر بالمعروف و نھی 
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از منکر سے متعلق آیات اور روایات کے اس یقینی ھونے کا اثبات کریں کھ اسالم 
ے کےسلسلھ میں اھم کے مخالفین کی دعوت کے بارے  میں اور حق کا فیصلھ کرن

ترین ایک خبر ھے.چنانچھ صف اول کی قیادت و امر بالمعروف اور نھی از منر 
  ان کے رتبوں کے لحاظ سے اسی حکمیت کی حامل ھے.

اگر مسلمانوں نے اس واجب کفائی میں کوتاھی کی اور بھتر قاضیوں کو آماده 
اور ال ابالی قاضی ، بے دین نھیں کیا تو کیا یھ جائز ھے کھ جاھل اور ان پٹرھ

منصف بن جائیں اس خیال سے کھ منصب قاضی و قضاوت معطل نھ ھونے پائے 
  اور رپورٹ خالی نھ رھنے پائے؟.

اوالً کھنا چاھیے کھ یھ سارے دینی مدارس نے کھ طاغوت کے دور میں بھی 
ضرورت سے زیاده فیصلھ کرئے با استعداد قاضیوں کی پرورش کی تھی، 

حکومت میں بھی بذریعھ اولی ایسی آمادگی رکھنی چاھیے اس جمھوری اسالمی 
شرط کے ساتھ کھ اصول و ضوابط تعلقات اور روابط پر ترجیح رکھتے ھوں، مقام 
فیصلھ کا صرف معیار اس کے گونا گون مراتب کے اسالمی صالحیت ھو اور بس 
اب اگر ھم کسی دن منصفوں کی کمی کا شکار ھوگے تو ھم زیاده وسعت  اور 

  زحمت کے ساتھ اس کمی (قضاوت کے کام میں ) پر اکتفاء کریں.
چنانچھ اگر کسی وقت فیصلھ کےلئے کوئی مناسب قاضی اور منصف نھ ھو تو 
اس کمی کی وجھ سے کسی نا اھل کو ان صالحین اور صاحبان استعداد قاضیوں 

ونے فقیھ کے نھ ھکی جگھ پر نھیں الیا جاسکتا. جس طرح واجد شرائط مجتھد اور 
پر ھم کبھی غیر صالح شخص کو اس کی جگھ نھیں دے سکے اور مسند مرجعیت 
پر بٹھا نھیں سکتے یا اگر کسی مجموع میں نماز جمعھ و جماعت کے لئے کوئی 

  عادل شخص نھ ملے تو اس کی جگھ پر کسی فاسق کو نھیں الیا جاسکتا.
ی جاتی ھے کھ سچ ھے کھ بعض موقعوں پر اگر اھم نھ ھو تو  مھم پر اکتفاء ک

اگر ساری صالحیتں نھ ھوں تو بعض صالحیتوں کو اس کا جا گزین کرتے ھیں تا 
کھ اصل مقصد فوت نھ ھو لیکن مرجعیت اور قضاوت وه مقام ھے جس میں اساسی 
شرائط تبدیل نا پذیر ھیں اس کے انتخاب کا راستھ ھونے اور نھ ھونے  کے درمیان 

حق پرست ھے اور قضاوت کے اس میں ھے جیسا کھ ھم نے مالحظ کیا قاضی 
شرائط پائے جاتے ھیں یا پھر وه باطل اور طاغوت ھے اور یھ طاغوت اگرچھ 
شیعھ علی (ع) اور عالم ھو ، قضاوت کے اصلی شرائط نھ ھونے کی صورت می 

ھوگا کھ وه اپنے جاھالنھ  اس کا حکم طاغوت کا حکم، اھل جاھلیت اور جھنمی
رھا ھے یھ دو پھلو کا حامل علم قاضی شرع کے احکام سے معاشره کو جال 

  چھارده گانھ شرطوں میں فیصلھ کے باب میں اعلی سطح پر پھلی شرط ھے .
ائمھ معصومین(ع) کی مبارک عدد کے برابر اب ھم انھیں چھارده شرط کو 

کھ آپ نے  مصر کے گورنر کے نام امیر المؤمنین کی فرمائش ذکر کر رھے ھیں.
للحكم بین النّاس أفضل رعیّتك فى نفسك مّمن ال تضیق بھ األمور، و  ثّم اختر «فرمایا

ء إلى الحّق إذا عرفھ، و  ال تمحكھ الخصوم، و ال یتماد�فى الّزلّة، و ال یحصر من الفى
ال تشرف نفسھ على طمع، و ال یكتفى بأدنى فھم دون أقصاه، و أوقفھم فى الّشبھات، و 
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راجعة الخصم، و أصبرھم على تكّشف األمور، و آخذھم بالحجج، و أقلّھم تبّرما بم
أصرمھم عند اتّضاح الحكم، مّمن ال یزدھیھ إطراء، و ال یستمیلھ إغراء، و أولئك 
قلیل، ثّم أكثر تعاھد قضائھ، و افسح لھ فى البذل ما یزیل علّتھ، و تقّل معھ حاجتھ إلى 

تك لیأمن بذلك اغتیال النّاس، و أعطھ من المنزلة لدیك ماال یطمع فیھ غیره من خاصّ 
الّرجال لھ عندك، فانظر فى ذلك نظرا بلیغا، فإّن ھذا الّدین قد كان أسیرا فى أیدى 

 ».األشرار: یعمل فیھ بالھوى، و تطلب بھ الّدنیا
اور جامع الشرائط  شرطیں ١۴آپ کے اس فرمان میں قاضی و منصف کے لئے   

ئی ھیے کھ اس کی پھلی شرط منصفوں کی نسبت اسالمی  رھبرکے لئے معین فرما
اس کے شرائط میں سے ھے (افضل رعیتک فی نفسک) اپنی روح و جان کے 
اعتبار سے رعیت کے بھترین افراد کا انتخاب  ھے . تم تو  رھبر ھو اور جو لوگ 

  بھی تمھاری صوبھداری میں آتے ھیں اُن سب سے برتر ھو.
اور جان سے نزدیک ترین قاضی شرع بھی اس حد میں بھترین اور تمھاری روح 

فرد  ھو نھ تمھارا بیٹا کھ نوح  کا بیٹا  مرکز نبوت میں کسی مقام و منصب کا حامل 
نھ تھا اور نھ ھی تمھاری احباب و چاھنے والے بلکھ (افضل رعیتک فی نفسک) 
تمھاری جان اور نفس کے نزدیک برترین رعیت اسی الھی اور روحانی معیار پر 

منین نے تمھیں صوبھ دار بنا یا ھے نھ کسی اور میزان اور کھ جس پر امیر المؤ
یھ برتری سارے اسالمی امتیازات بلخصوص قضاوت و فیصلھ کے  معیار پر.

مناسب امتیازات میں اساسی شرط ھے کھ ان میں سرفھرست اعلمیت، اعدلت اور 
  شرطیں بھی اسی بنیاد پر ھے اور بس. ١٣اتقی ھونا ھے اور دیگر 

تری جیسا کھ گذر چکا  منتخب قاضی کے دائره انصاف کی نسبت ھے طبعاً یھ بر
نھ صوبھ داری اور ملکی حدود کی نسبت اور بس اصل کی بنیاد پر ایسے عادل 
اور عالم قاضی کا فیصلھ کرنا کھ فیصلھ کرنے کے حدود میں اس سے بھتر کوئی 

دو  کسی موقع پر دو الگ الگ قاضی شخص موجود ھے ، جائز نھیں ھے. اگر
طرح کا حکم کر دیں تو جو اُن دونوں میں سب سے زیاده عالم، باتقوی اور عادل 

ھوگا اسکا حکم مقدم ھے چنانچھ داودبن حصین حضرت امام جعفر صادق(ع) سے  
ان دو مردوں کے بارے میں سوال کرتے ھیں جنھوں نے متنازعھ مورد میں دو 

ن دونوں عادل میں نظریاتی عادل کو ثابت کے عنوان سے انتخاب کیا تھا پھر ا
اختالف ھو تو ان دونوں میں سے کس کا حکم حجت ھے ؟ فرمایا: جو سب سے 
  زیاده فقیھ اور ھماری احادیث کا عالم اور باتقوی ھے اس کا حکم نافذ ھے اور بس.

عمر بن حنظلھ کی مقبولھ میں اس سلسلھ میں مفصل ایک بیان ذکر ھوا ھے : میں 
صادق(ع) سے اپنے دو اصحاب کے بارے میں سوال کیا نے حضرت امام جعفر 

کھ دین یا میراث کے بارے میں اختالف ھو ا تو انھون نے شرعی حاکم اور قاضی 
  کے پاس اپنا اختالف پیش کیا تو کیا ان لوگوں کا ایسا کرنا جائز ھے یا نھیں؟

حضرت نے فرمایا: جس نے بھی حق یا کسی باطل کے سلسلھ میں ان کے پاس 
ایت کی اس نے طاغوت کے پاس شکایت کی ھے اور جو کچھ ان کے حکم شک
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سے لیا جائے اگرچھ حق کے ساتھ ھو ، حرام ھے کیونکھ طاغوت کے حکم سے 
یُریُدوَن أَْن یَتَحاَكُموا  « لیا ھے اور خدا نے حکم دیا ھے کھ طاغوت کا انکار کرو.

 » بِھ إِلَى الطَّاُغوِت َو قَْد أُِمُروا أَْن یَْكفُُروا

وه لوگ طاغوت کے پاس اپنا فیصلھ لے جانا چاھیے جبکھ ان کی ذمھ داری اُن 
میں نے کھا: پھر کیا کروں؟ فرمایا: وه لوگ نظر  (طاغوت) کا انکار کرنا ھے.

دوڑائیں (غور وخوض کریں اس شخص کی طرف کھ تم میں سے کس نے ھماری 
حدیث نقل کی اور تمھارے حالل و حرام میں نظر کی اور ھمارا احکام کو جان لیا 
ھے  تو ایسے شخص کے فیصلھ پر دونوں کو راضی ھونا چاھیے اور میں نے 

گوں کو تم پر حاکم بنایا ھے پس وه اگر ھمارے حاکم کے مطابق حکم بھی ایسے لو
کرے اور اس کی بات نھ مانی جائے تو اس  کے خالف ورزی کرنے والے نے 
حکم خدا کو سبک اور معمولی سمجھا اور یھ خدا کے ساتھ شرک کے مترادف ھے 

کیا میں نے کھا: اگر ھر ایک نے ھمارے اصحاب میں سے کسی ایک کا انتخاب 
اور دونوں فریق اس بات سے راضی ھوں کھ یھ لوگ اس کے حق میں فیصلھ 
کریں لیکن ان دونوں کے درمیان حکم میں اختالف ھوا اور دونوں ھی آپ کی 

فرمایا: حکم صحیح یھ ھے کھ جو سب سے  حدیث کے بارے میں اختالف کریں؟
دوسرے کی اھمیت زیاده عادل ،افقھ، زیاده پرھیزگار ھو اس کا  حکم نا فذ اور 

میں نے کھا: (دونوں ھی برابر سے ) عادل ھوں اور  ھمارے اصحاب  -نھیں ھے
کے نزدیک قابل قبول ھوں اور ان میں سے کوئی کسی پر فضلیت و برتری نھ 
رکھتا ھو؟ فرمایا: ان دونوں کی روایت پر نظر ڈالی جائے کھ دونوں ھی نے 

ایت جس کی  آپ کے اصحاب کے روایت کی بنیاد ھم کو قراری دی ھے، وه رو
نزدیک اجماع اور اتفاق ھو کیونکھ متفق فیھ اور جس پر اجماع ھو( جس روایت 
میں شک و شبھ نھیں ھے ) خبریں تین قسم کی ھیں: وه خبر جو واضح طور پر 

خبر جو کھلم کھال گمراھی ھے اُس سے حق ھے اور اس کا اتباع کیا جائے گا، وه 
ایک وه خبر  مورد شبھ و تردید اور مشکل ھے اس کا علم اجتناب کیا جائے، اور 

خدا کو ھے کھ رسول اکرم(ص) نے فرمایا: آشکار حالل ھے اور آشکار حرام ھے 
اور اس کے درمیان شبھات بھی ھیں، پس جو شخص بھی شبھوں سے اجتناب 
کرے وه  محرمات سے محفوظ رھے گا اور جو شبھوں پر عمل کرے اور اسے 

نائے وه محرمات کا مرتکب ھوا اور نادانستھ طور پر ھالک ھوگیا ھے اپنا مأخذ ب
میں نے کھا: اگر دونوں خبر آپ سے مشھور ھو جسے موثق راویوں نے نقل کیا 
ھو؟ فرمایا: غور کیا جائے: جس کا حکم کتاب الھی اور سنت کے مطابق  ھو اور 

و حکم کتاب اور اور جاھلسنت کے مخالف ھو اس کا حکم مأخذ اور مستند ھو گا.
میں  –سنت کے مخالف ھو اور اھلسنت کے موافق اسے مأخذ نھیں بنایا جائے گا 

نے کھا: آپ پر قربان جاؤں اگر دونوں فقیھ نے کتاب اور سنت ھی سے حکم اخذ 
کیا اور سمجھا ھو لیکن ایک اھلسنت کے مطابق ھے اور دوسرے اھلسنت کے 

فرمایا: جو اھلسنت کے خالف  اپنائیں؟مخالف تو پھر ھم ان میں سے کس حکم کو 



  قرآن و حدیث کی روشنی میں علم فیصلھ در اسالم
www.OlumQuran.com 

16 

 

اس کے بعد میں نے کھا: اگر دونوں ھی خبر  –ھو کھ اسی میں رشد و ھدایت ھے 
اھلسنت کے موافق ھوں ؟ فرمایا: پھر یھ دیکھو کھ ان کے منصفین اور حکاّم کس 
کی طرف مائل ھیں، اس کے بر خالف کو مأخذ قرار دو اور جس کی طرف زیاده 

  ھوں اسے ترک کردو.رجحان رکھتے 
میں نے کھا: اگر دونوں ھی کی طرف مائل ھوں ؟ فرمایا: اگر یھ نوبت آجائے تو 
پھر امامت سے مالقات کرنے کا انتظار کرو کھ شبھوں وقت ھالکت کے گڑھے 
میں گرنے سے انتظار کرنا بھتر ھے. باالخر یھ مطلب کے سب سے زیاده عالم، 

کھتا ھے کچھ احادیث میں کھ آیات ان کی تائید پرھیزگار اور انصاف پسند ترجیح ر
کرتی ھیں، ذکر ھوا ھے اور اس  فضلیت میں قاضی شرع کی افضلیت مسلک ھے 
اور جو فضیلت بھی فیصلھ کی حقانیت اور صحت میں تاثیر رکھتی ھے. اے 

  ١قاضی شرع میں بھترین عنوان سے جلوه گر ھونا چاھیے
) بند میں ذکر ھوئے ١٣ھیں جو دیگر تیره( اب ھم ان برتر مقامات کو بیان کررھے

  ھیں.
(ممن ال یضیق بھ االمور)...(امور) امر کی جمع ھے جس کی تین معنی ھیں  – ١

(فرمان) کام اور چیز کھ ظاھراً یھاں پر تینوں ھی معنی مراد ھیں: جن لوگوں کو 
و فیصلھ کرنے اور اس کے اجراء میں کوئی حکم ، کام اور چیز رکاوٹ نھ بنے ت

اس کے فیصلھ کی بنیاد صرف اور صرف خدا کا حکم اور فرمان ھے اور اس کے 
عالوه کوئی دوسری رکاوٹ کے لئے مانع نھیں بن سکتی. صرف کتاب و سنت کی 
بنیاد پر خدا کا حکم کھ اس کے لئے کافی وسیع اور مانع ھے وه صرف ایک محور 

یل و برھان کے سوا پر چکر کاٹتا ھے اور بس! اور کتاب و سنت کی قطعی دل
  کوئی دلیل و برھان اسے حکم پر مجبور نھیں کرتی.

فریقین اسے غیظ و غضب کا نشانھ نھیں بنائیں گے  »وال تمحکھ الخصوم « – ٢
خواه ایک دوسرے آپس میں نزاع کریں اور ایک دوسرے کی توھین کریں خواه 

ام فیصلھ میں قاضی کی نسبت کیونکھ غیظ و غضب اگرچھ حق اور بجا ھو لیکن مق
بے جا ھے اور حکم میں قاضی کے اعتدال کو درھم برھم کر دیتا ھے اور اپنی 
 توھین یا فریقین نزاع کی توھین کی تالفی کے لئے کبھی کبھی ناحق حکم کرتا ھے
یا پھر جس نے اسے غّصھ دالیا ھے اس کی اپیل کی نسبت  کوئی خاص  توجھ 

ضی کے اندر ھو یا کھیں اور ، دشمن کا یھ نھیں کرتا نھ کوئی اور دشمنی خواه قا
مطمئنھ ھی ھو  مثلث اوالً اُسے فیصلھ کرنے میں غضبناک نھیں کرے گا خواه نفس

کھ غضب پذیر نھ ھو یا پھر مقام فیصلھ میں اپنے غصھ کو پی جائے یا پھر عدالت 
گذشتھ حالت کو  (کچری) سے باھر چال جائے اور اپنے معمول پر آجائے اور

 «کردے جیسا کھ پیغمبر اکرم(ص) سے خبر میں ھے کھ آپ نے فرمایا فراموش

                                                             
1

سے اور چند معتبر ں طریقو 3،از کتاب فضیلت علم یه حدیث 10دیث،خبر اصول کافی،باب اختالف ح -  

 طریقوں سے نقل ھوئی ھے اور علمائے شیعھ کا اس پر اتفاق ھے.
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 ےاُس ےواال ھ ےجو شخص فیصلھ کرن »من ابتلی بالقضاء فال یقضیّن وھو غضبان
 ے.ھونا چاھی ںغضبناک نھی ھی کب ںمی ےفیصلھ کرن

حضرت امیر المؤمنین(ع) سے مروی ھے کھ آپ نے قاضی شریح کوفرمایا: (ال 
. شرعی عدالت (کچھری) میں کوئی خفیھ راز کسی سے بیان نھ ٣٢امداً...صتساّر 

کرے اور اگر غصھ آجائے اور تم غضبناک ھو جاؤ تو غضب کی حالت میں کبھی 
  فیصلھ نھ کرو.

قاضی کا غّصھ داخلی ھو یا خارجی یا فریقیں سے بدتر ھو اوالً قاضی کو اعتدال 
اور غیر معصوم قاضی عادی اور  کی حالت  خارج کرتا اور حق سے روکتا ھے

معتدل ھونے نیز غور و فکر کرنے کے باوجود بھی کبھی خطا کرتا ھے تو اگر 
قاضی کا غیظ و غضب کی حالت میں فیصلھ کرے تو اس کا کچھ پوچھنا ھی نھیں.

حلیم و بردباد ھونا فیصلھ کی اھم شرطوں میں سے ایک شرط ھے اگر اس کا علم، 
معیار کی ھو لیکن حلم و برد باری نھ ھو تو ھر گروه فیصلھ تقوی اور عدالت اعلی 

  .کرنے کی صالحیت نھیں رکھتا
قاضی کو اٹل اور مضبوط پھاڑ کی ھونا چاھیے اور  پھاڑ کی چوٹی کی مانند بلند 
فکر اور پائیداری رکھتا ھو ایسا نھ ھو کھ حوادث کے سامنے اس کی اخالقی 

  ت کھانے کا سبب بن جائے.کمزوری اور شکست حق و عدالت کے شکس
بار بار لغزش نھ کرے، غیر معصوم قاضی چاھیے  :»وال یتمادی فیی الزلّة« - ٣(

جتنی دقت کرے پھر بھی کبھی خطا کر ھی جاتا ھے اور جب تک اُسے اپنی خطا 
احساس نھ ھو معذرو ھے، لیکن اگر اپنی خطا کا اسے احساس ھو جائے تو چونکھ 
وه قاضی کی حثیت سے حکم صادر کر دیا ھے تو اُسے شخصیت قضاوت اور 

احترام میں حق کو نظر انداز کرے اور اپنی غلطی کی تکرار محکمھ خطا کے 
  کرے تو یھ سارے احترام حق کو مقام دینے کے لئے ھیں اور بس.

جب حق کو پھچان لے تو  پھر حق  :»عرفھ إذا وال یحصر من الفیء الی الحق« - ۴(
کی طرف پلٹنے میں پس و پیش اور تردد نھ کرے  کھ حق آغاز  اور انجام دونوں 

ں حق ھے اور باطل بھی ھمیشھ باطل ھے. اگر قاضی اُس حق کی طرف پلٹنے می
سے اجتناب کرے اُس نے ابتدا میں نھیں پھچانا تھا یا پھر مشکل اور کوئی  
محسوس کرے تو ایسا قاضی اپنا عالج کرے تاکھ اپنی ساری توانیاں موافق واور 

کرے کھ اپنی  مخالف تمام حاالت و شرائط حق کا حکم کرنے کے لئے ....
شخصیت بچانے کے لئے حق کو نظر انداز کردے اور ظاھراً یھ امتیاز گذشتھ 

پای  پیراگراف کا ھے کھ  اُس نے غلط حکم دینے کے بعد حق کو پھچانا اور 
صرف اپنی گذشتھ لغزش کا احساس کیا خواه کو پھچان لے کھ اس میں اس کی ذمھ 

  داری معین ھے.
  میں حکم کرنے سے اجتناب کرے.یا نھ پھچانے تو اس مورد 

اپنی جان، روح، عقل ، ضمیر، علم و ھوش  :»وال تشرف نفسھ علی طمع « - ۵(
حرص و ھوس کا دلداده نھ بنائے، کسی قیمت اس کے  بلکھ اپنے پورے وجود کو 

اندر کبھی کوئی اللچ پیدا نھ ھونے پائے، مقام و منصب، مال و دولت شھوت و 
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ه کی اس میں پیدا نھ ھو بلکھ ھر خواھش اس کے اندر خواھش اور انانیت و غیر
مرده ھو جائے تا کھ وه حق کو ھر حال میں زنده اور ثابت رکھ سکے. ظاھری اور 

باطنی خواھشات جو بھی ھوں اور جس سے بھی ھوں اُسے حق کے مرکز سے  
دور نھ کرنے پائیں باالخر کبھی حرص و ھوس کی جگھ کا سھارا نھ لے، ھر قسم 

اللچ اور حرص و ھوس لے دور خالی اور  ھر قسم کی ضرورت اور حرص و کی 
اللچ سے دور ره کر عدل خداوندی کی عدالت میں حاضر ھو کھ وه بھی اللچ سے 
فرار کرتا ھو اور اللچ بھی اُس سے کھ قاضی کے لئے سب سے زیاده خطر ناک 

  اور ناپسندیده صفت حرص و اللچ ھے.
  معمولی فھم و ادراک  فیصلھ سے متعلق :»دون أقضاهُ  وال یکتفی بأدنی فھم« - ۶(

پر تکیھ کرتے ھوئے بلند ترین مقام پر مسند نشیں نھ ھو بلکھ ھمیشھ اس بات کی 
کوشش کرے، کھ اس کی فھم و  فراست  عقل وشعور اور شناخت و معرفت زیاده 

، سے زیاده بلند پروازی کی مالک ھو اور اسی بنیاد پر کوئی حکم صادر کرے
عادی امور میں بھی انسان کو فھم و شعور کی بلندی پر فائز ھونا چاھیے، چھ 
جائیکھ قضاوت اور فیصلھ کھ اس میں وه  لوگوں کی جان، مال ، عزت و آبرو اور 
ناموس کی سرنوشت کی ذمھ داری لیتا ھے، ذمھ داری جتنی بڑی اور نازک ھوگی 

ور اور عقل و درایت کا مالک ھو. اتنی ھی اس پر فائز ھئنے واال انسان فھم و شع
بلکھ اصولی طور پر ذمھ داری کوئی بھی ھو چوٹی یا بڑی تمام ذمھ داریوں میں 

نتیجھ کے طور محکم طور پر فریضھ کی انجام ھر ذمھ داری کی پھلی شرط ھے،.
پر قاضی کے لئے دو پھلو کا فھم الزم ھے کھ خود بھی ذھین اور فھم انسان ھو 

فراست کا اعلی سطح پر انتھائی دقت کے ساتھ استعمال کرے اس اور اپنی فھم و 
دو پھلو کے حامل فھم میں اپنے قضائی حدود میں دیگر تمام صفات کے مانند بلند و 

  باال ھو.
قاضی اپنے فیصلھ کے حدود میں شبھوں کے وقت  :»و آو قفھم فیی الُشبھاتِ  « - ٧(

اگر یاده  بچ بچ کر قدم اٹھائے، تمام لوگوں سے زیاده محتاط ھو اور زیاده سے ز
ھو جسے اُس نے سمجھا نھ ھو یا پھر اس میں حکم شرعی میں کوئی ایسا شبعھ 

اختالف آراء ھو (بالخصوص جب فریق با اختیار یا تقلید میں  قاضی کے نظریھ 
و) یھاں پر توقف کرے اور اگر کے خالف کسی دوسرے کے حکم کو قبول کیا ھ

شبعھ جو حکم کو  کسی مصداق میں ھو یا کوئی بھیموضوع یا حکم کے  شبعھ
قاطعیت سے خارج کردے تو بھی وه توقف کرے باالخر اپنی پھلی رای پر اعتماد 

کے مطابق پھلی نظر احمقانھ ھے،  :»مقاءُ نظرة حَ  اَلنظرةُ االُولی«نھ کرے کھ حدیث
بلکھ کچھ دنوں تک غور و فکر اور تحیق و جستجو کرے تا کھ بالکل سے  اپنے 
جدید نظریھ سے پھر جائے کیونکھ اصولی طور پر اسالمی عدالت(کچھری) شبعھ 

  سے خالی بنیاد  الزم ھے.
مسک کرو تمام چیزوں سے زیاده ادلھ قطعیھ سے ت :»َو اَ خذ ھم با لُحجج « - ٨(

اپنے خیال و گمان یا اپنے حسن وظن یا سؤظن بلکھ اپنے اس یقین پر بھی اعمتاد نھ 
لوگوں کی جان، مال ، عزت وآبرو اور  کرو جو قطعی دلیل سے مستند نھ ھو،
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 ناموس سب حق اور حقیقت کے محور پر ھے نھ اعتماد یا قاضی کے ذاتی علم کے
ضی ھر جگھ اپنے اس علم پر بھی اکتفا محور پر اور اپنی جگھ پر آئے گا کھ قا

نھیں کرسکتا غیر علمی اسباب و ذرائع سے حاصل ھوا ھو کیونکھ منصب قضاوت 
ذاتی انتخاب اور بصیرت اور ایک جانبھ مقام کا حامل نھیں ھے بلکھ واقعیت مطلق 
کی بنیاد پر معین ھوا ھے چنانچھ کچھ روایات آیات کی بنیاد پر ھے کھ  حکم علم 

اقعیت کی بنیاد پر ھونا چاھیے کیونکھ کسی قسم کا شبھ حکم کو اس کی اور و
  صالحیت سے دور کر دیتا ھے.

فریقن نزاع کے رجوع کے وقت ناراضگی  :»و اَقلّھم تبّرماً بمراجعة الخصم « - ٩(
اور غصھ کم از کم اور اثر انداز نھ ھو اور اصولی طور پر قاضی کی خستگی اور 

ل بھی اور بنیاد پر ھو اصل قضاوت کے خالف ھے کھ ناراضگی و غصھ بھی اص
انتھائی درجھ اعتدال اور بے طرفی کے ساتھ صرف اور صرف حق کی بنیاد پر 
فیصلھ کرے اور (تبرم) خستگی اور ناراضگی کے معنی میں ھے کھ فطراتاً غیظ 

مطالب کی  آور ھے یا کماز کم اس بات کا باعث ھوگی کھ طرف نزاع اور اس کے
ال  «صحیح طور پر توجھ نھ دے اور غور سے نھ سنے اس کا اور جملھ جانب 

کا فرق یھ ھے کھ وھاں پر دشمنی کا مثلث اسے غضبناک نھ  »تمحکھ الخصوم
کرے اور یھاں پر طرف اختالف کے خستھ  کر دینے والے مراجعات اسے خستھ 

  کرنے والے اور اس کے لئے غیظ آور نھ ھو.
اور ان سب میں قضاوت میں اصل مسائل  :»االُمور واَصبرھم علی تکشف « -١٠(

اور امور کی تالش میں زیاده حلیم و بردبار ھو یھاں تک کھ ممکن  حد میں حکم 
  پوشیده طور پر  اس کے لئے آشکار ھو جائے اور اس کھ حکم میں تاخیر کر دے.

اور حکم آشکار ھونے پر سب سے زیاده  :»واصرمھم عند اتّضاح الحکم « -١١(
قاطع اور اٹل ھو تا کھ کوئی خارجی کامل یا کوئی مقام و منصب یا موئی طاقت 

 اُسے قطعی فیصلھ دیتے اور اس کے اجراء سے مانع نھ ھو.
تیز دھار شمشیر کی طرح قطعی حکم کو عملی کرے اور خدا کے سوا کسی سے 

  خوفزده نھ ھو.
ایسا ھو کھ کسی کی تعریف و توصیف اور بے  :»یھ اطرءُ مّمن ال یزدھ « -١٢(

خبر نھ بنا دے اور اُسے (اپنی) تعریف کا  بھوکا نھ بنائے تعریف کرنے والوں کی 
  تعریف اسے حق سے دور نھ کرے اور باطل سے نزدیک نھ کرے.

ایسے حیلھ بازوں کا فریب کبھی ظالمانھ فیصلھ نھ  :»وال یستمیلھُ إغراءُ  « -١٣(
کوئی (ھوکھ اور فریب اسے حق سے منحرف و گمراه نھ کرے چنانچھ وعید  کرے

(دھمکیاں) اُسے خوفزده نھ کریں اور وعدے بھی اسے گمراه نھ کرنے پائیں. اور 
ایسے لوگ کم ھیں ... اگرچھ علما اور عادل افراد بھت ھیں ... لیکن وه لوگ جو 

ثابت قدم رھیں اور راه  محکم اور اٹل پھاڑ کی طرح ان کی خواھشات کے سامنے
جو کھیں حق کھیں اور حق کے  حق کے سوا کسی اور راه کے راھی نھ ھوں. اور 

سوا حکم نھیں کرتے اایسے لوگ بھت ھی کم ھیں ان کے عالوه افراد فیصلھ 
شرطیں  ١٣کرنے کی صالحیت نھیں رکھتے. ھم مالحظھ کرتے ھیں کھ یھ ساری 



  قرآن و حدیث کی روشنی میں علم فیصلھ در اسالم
www.OlumQuran.com 

20 

 

وے.بردباری اور حق کا حکیمانھ فیصلھ علم و باالترین  دقت، شجاعت، متاثر نھ ھ
عدالت کے میزان پر استوار ھو. صرف علم کافی نھیں ھے کیونکھ ممکن ھے 
علما(دھوکھ کھا جائیں یا عدالت کے خالف حکم کردیں اور صرف عدالت بھی 
کافی نھیں ھے کیونکھ بھت سارے عادل افراد عدالت کا گمان کر کے آنکھ بند کر 

ئیں اور صرف علم و عدالت بھی کافی نھیں ھے کیونکھ حلم و کے جوم کر جا
بردباری، ثابت قدمی، استقامت، متاثر نھ ھونا، زیاده صبر و حوصلھ باالخر وه تمام 
پسندیده صفات کھ حق کی بنیاد پر بھتر طریقھ سے فیصلھ کر سکتا ھے یھ سب 

  فیصلھ کے باب میں اعلی مرتبھ میں ضروری ھے.
شرطیں کافی نھیں ھیں کھ تین شرطیں مزید رھبر کے ذریعھ  ١٣ آخر کار یھ ساری

  عملی ھوں.
  

اس کے بعد اے مالک! اے رھبر! اے لیڈر! اے  :»ثم أکثر تعاھد قضائھ « -١
کمانڈر اور اے مصر کے صوبھ دار ! قاضی شرع کے فیصلھ کی زیاده 
سے زیاده تحقیق اور جستجو کرو اسے تنھا نھ چھوڑ دو کھ ان تمام 

کے باوجود لغزش کر جائے یا ناخواستھ طور پر خطا کر جائے ، اوصاف 
تم بھی سایھ کی طرح اس کے فیصلھ پر نظارت رکھو یھ نھ کھو کھ قاضی 

شاید تمھارے خیال اور تمھاری جامع الشرائط ھے پھر مجھ سے کیا مطلب،
تشخیص کے بر خالف اس میں بعض شرائط نھ ھوں یا خود منصب 

نے اسے بدل ڈاال ھو یھ نھ کھو کھ میں اسے  قضاوت اور کرسی فیصلھ
کافی دنوں سے پھچانتا ھوں، وه بے منصب مدت، منصب کے زمانھ سے 

حاالت : »عند تقلّب االحوال یعرف جواھر الّرجال «کافی فرق کرتی ھے.
کے دگر گوں ھونے پر کردوں کے ج.ھر کھلتے ھیں اس استصحابی 

ی طور پر بھت سارے اعتماد کو اپنے آپ سے دور کرو اور اصول
صاحبان کو عھده دار ھونے پر خود سے بخود بنا دیتا ھے نڈر افراد کو 

،  اپنے زمانھ کے بلند  بزدل اور صاحبان انصاف کو فاسق بنا دیتا ھے.
مقام مرجع دین، آیة هللا محسن حکیم نے کھا ھے  مرجع تقلید میں عدالت 

ر جلوه گر ھوا میں کیا بنیادی شرط ھے لیکن جب مرجعیت عامھ کی مسند پ
کھوں یھاں پر  عدالت خود بخود ختم ھو جاتی اس کا محفوظ رکھنا کافی 

ھاں اے رھبر! اے امام! اے مالک اشتر!  ١دشوار ھے یا کم ھو جاتی ھے.
تم اپنی تماتر مشغولیتوں کے باو جود اپنی حساس پوسٹ کے ساتھ شریعت 

کے ساتھ داومی عھد کے قاضیوں کے ساتھ ھم عھد رھو. ان کے فیصلھ 
باز رھو ان سب کو اُن کے حال چھوڑ دو اور تمھاری یھ دائمی نگرانی کم 

قضاوت میں مشورتی ھونا چاھیے کھ ایک قاضی صرف قاضی کے  از کم

                                                             
1

 د و تقلید مستمسک العروة الوثقی.باب اجتها -   
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پاس نھ جائے . کھیں ایسا نھ ھو کھ مقام قضاوت سے یا پھر کسی وجھ سے 
یسی صورت میں ا –جان بوجھ کر یا سھواً اسے باطل کی طرف جانا پڑے 

یھ باطل تمھارے (رھبر) کے حسات میں ھے کھ تم نے اسے انتخاب کیا 
ھے اور آخر کار (دین) کے حساب میں کھ تم ملکی یا صوبائی پیمانھ پر 

 صف اول کے نمائنده ھو.
قاضی شرع کی خطا اور اس سے بدتر ناحق حکم کرنے میں تعھد اکثر 

مار ھوگی اور انصاف کے لوگوں کے نزدیک(دین) کے حساب میں خطا ش
طالب افراد بے عدالتی کا شکار ھو جائیں گے اصل دین) تھمت اور 

  بدگمانی کا نشانھ بنے گا.
اے مالک! اگر تم شب و روز بیدار رھو اور گروھوں سے مالقات کرتے 
رھو اس کے بعد بھی وقت ناکافی ھے، کتنا اچھا ھوگا کھ زیاده جو واجب 

اوت کے معاملھ میں کھ اسالمی اچھی ھو اس کو ترجیح دو اور قض
حکومت کا بنیاد اور اصلی محور ھے، تم خود دخیل رھو... اور شریعت 

منصفوں کو ان کے حال پر نھ چھوڑ دو کھ لوگوں پر شھنشاھی یا کے 
  الوھیت کریں.

  :»َو افسح لھُ فیی البذل ما یزیل علّتھُ و تقل معھ حاجتھ الی الناس « – ٢
اور ایسے بذل و بخشش میں اتنا آزاد رکھو کھ ھر قسم کے عذر و بھانھ کا 
قلع قمع کردو اور لوگوں کی اسے کم از کم احتیاج ره جائے، ایسا نھ ھو کھ 
مال کی کمی یا پھر زیاده مال کی ھو اسے بے راه روی اور گمراھی کا 

کی( شکار بنا دے کھ فقر، کفر سے زیاده نزدیک ھے . یھاں پرقاضی  
حاجت کا کم ھونا) نھ (اس کی بے نیازی  عنوان ھوتی ھے . کیوں؟ جبکھ 
(ما یذیل علتھ) اخذ کرنے میں اس کے عذر و بھانھ کو ختم کر دینا صرف 
اس سلسلھ میں ھے  کھ جب کلی طور پر لوگوں سے بے نیاز ھو! نکتھ 

ل یھاں پر ھے کھ انسان جتنا بھی دولت مند ھو جائے اس کے  بعد بھی ما
کی زیادتی کی حرص و ھوس اسے اکساتی رھتی ھے پس کسی انسان کی  

نا ممکن ھے صرف  بالکل سے اور بنیادی طور پر ضرورت پوری کرنا
اس کی معمولی اور عادی ھی ضرورتیں پوری کی جاسکتی ھیں کھ کسی 
سے زبردستی رقم اور رشوت لینے کی ضرورت نھ ره جائے ، ایسے 

ت پڑے کیونکھ ضرورت کی زندگی میں لوگوں کی کم سے کم ضرور
زیادتی اور اس کی کمی حرص و ھوس اور زیاده طلبی کا سبب ھے. البتھ 
نھ ھر شخص کے لئے بلکھ اس قاضی کے لئے جس نے اس ممتاز شرط 
کو اپنے اندر جگھ دی ھے . لیکن دوسرے افراد! خواه ان کے پاس جتنی 

اور حرص ال متناھی دولت ھوگی ان کی ضرورت بھی زیاده  سے زیاده 
مفت میں فیصلھ کرنے واال یا کم تنخواه لینے  ھے! اور تمھیں امید ھے کھ 

 ١٣واال سو فیصد عدالت کی رعایت کرے، یھ امید بھت ھی بے جا ھے وه 
شرطیں روحانی اور مادی بیماریوں کو بر طرف کرتی ھیں اور عطا میں 
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حکم نھ یکسر  –توسیع مادی ضرورت کی بیماری کو نابود کر دے گی 
کرو کھ قاضی اُسی طرح سو فیصد حق فیصلھ کرے گا وه بھی تمھارے 

 جیسا ایک بشر ھے.
انصاف کی نازک پوسٹ میں ان تمام زحمتیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ مالی 

میں  اعتبار سے اس کی فکر بھی آسوده ھو کھ کمی اور زیادتی قضاوت
نزاع سے ھدیھ کے عنوان  کمی اور زیاده کا سبب نھ ھو. قاضی کو فریقین

سے بھی کوئی چیز قبول کرنے کا حق نھیں ھے بلکھ کسی ایک مدعی 
کے زیاده احترام کرنے کو بھی کچھ خیال نھ کرے ، قاضی بھی ان دونوں 
سے برابر کا رویھ رکھنے کا مطالبھ کرے اور خود بھی ان دونوں کے 

شیطان اس کے  ساتھ عادالنھ اور منصفانھ روش اختیار کرے خدا نھ کرے
  درمیان فتنھ کرے اور قاضی کا دل کسی ایک طرف موڑ دے.

امام مسلمین کی ذمھ داری ھے کھ جھاں تک عذر کو بر طرف کرسکے 
ک اس کی ضرورت کو بر طرف کر ے  تا کھ اگر حق کے خالف اس حد ت

  کوئی حکم صادر کرے تو کبھی معذور نھ ھو.
ینا حرام ھے خواه حق حکم کتاب وسنت کی روشنی میں قاضی کا رشوت ل

باطل اور فیصلھ کرنے کے لئے ھو  یھ  چھ جائیکھ - کے لئے کیوں نھ ھو
  دو پھلو حرام ھے اور پھلی  کی پھلو حامل ھے.

َواعطھ من المنزلھ لدیک ما ال یطمع فیھ غیره من خاصتک لیأمن  « -  ٣
اُسے صرف مالی ھی لحاظ سے بے نیاز  :»بذلک اغتیال الّرجال لھ عندک

کرنے کی بات نھیں ھے بلکھ مقام و منصب کے لحاظ سے بھی اپنے 
نزدیک اس کو رتبھ دو کھ  تمھارے مقربین میں سے کوئی اللچ نھ کر پائے 
کھ حکومتی لوگوں کی اور تیرے  مقرب بارگاه کی تاثیر اور زبردستی 

  سے محفوظ ھو.
ئی شخصیت کے لحاظ سے دوسری شخصیت پس قاضی اس بنیاد پر اجرا

ھو کھ اُس پر صرف اور صرف رھبر اختیار رکھتا ھو اور بس وه بھی نھ 
لیکن دوسرے  -زبردستی کا اختیار بلکھ رسیدگی اور نظارت رکھتا ھو

افراد اُس پر  اختیار رکھتے ھوں کیونکھ سب سے بلند مرتبھ ھے اور نھ 
ھاں اگر احتیاطی نظارت  ت سب سے زیاده ھے،اس کی صالحی نظارت 

اور دور اندیشانھ اور مصلحانھ نگرانی ھو تو کوئی بات نھیں ھے. جس 
طرح امت کے امام اور رھبر کو رھبری میں لچک نھیں ھونی چاھیے 
کیونکھ امت کے مقدارت کا مالک ھوتا ھے اسی طرح قاضی بھی دوسرے 

کا ذمھ دار  درجھ کا ذمھ دار مسؤل ھے کیونکھ فیصلھ سے متعلق مقدرات
ھے اور دونوں ھی اپنی اپنی مسؤلیت کے لحاظ سے حاکم اور کمانڈر ھے 

حساب و کتاب کے بغیر بلند مقام کو جعل  »اَعطھ من المنزلة «اور یھاں پر 
کرنے کے معنی میں نھیں ھے بلکھ قاضی شرع کے لئے اسالمی معیاروں 

ں قانونی ھونا پر جو بلند و باال مقام الزم ھے. اسے اسالمی حکومت می
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چاھیے ایسے لوگ موجود ھیں جو تم سے زیاده لیاقت رکھتے ھیں لیکن 
یھاں پر  مالک اشتر  قانونی لحاظ سے ان کی شخصیت بھت معمولی ھے. 

کی ذمھ داری ھے کھ بلند و باال شخصیت کو قانونی اور حکومتی اعتبار 
  سے بھی بلند کریں.

اور مشورے سے فیصلھ کے امور تعمیری تنقیدیں، رھنمائیاں، نکتھ چینی 
میں ایسی چیزیں ھیں جو اسالمی لحاظ سے ضروری اور الزم ھے. اس 
طرح کی یاد دیانیاں صرف قاضی شرع یا حکومت کے کسی صاحب 

 -منصب کی نسبت ھی ممنوع نھیں ھیں ، بلکھ بھت  مناسب بھی ھے
صرف زور و زبردستی ھے جو ان  سب کی روک تھام کرنے کے لئے 

امت کے بعد (کم از کم اپنے حدود فیصلھ میں) باالترین حکومتی مقام امام 
کا حامل ھو، کھ کوئی بھی منصب حق کے خالف عمل کرنے اور حق کا 
حکم کرنے سے روکے نھیں (باالترین شخصیت) (قاضی سے باالترین 
طاقت) چارو ناچار قاضی کو باطل پر مجبور کرتی ھے اور حق سے 

کیونکھ وه ر دیگر مقامات کا تابع فرماں نھ ھو.روکتی ھے چنانچھ  رھب
رھبر ھے نھ دوسروں کا تابع، قاضی شرع اور منصف کو بھی حاکم ھونا 
چاھیے نھ دیگر مقامات اور صاحبان منصب کا تابع فرماں، چنانچھ شریعت 
کے ورود میں بطور مطلق رھبر کے لئے الزم ھے ، شرعاً اور عقالً 

  اضی کے لئے ایک ضرورت ھے.رھبر کے بعد  نسبی برتری ق
) شرطوں کی نسبت ١٣آخر کار مصر کے صوبھ دار قاضی کی اُن تیره(

اور قاضی کے مقام میں یھ تینوں مقام بھمیھ جھت اور کلی طور پر غور و 
فا نظر فی ذلک نظراً بلیغاً فاّن ھذا الدین قد  «خوض کرنے پر مامور ھیں

  »کان اسیراً فیی ایدی االّشرار یعمل بالھوی و تطلب بھ الدنیا
اے مالک! جو کچھ میں نے تمھارے لئے شمار کی ھیں اس کے بارے بالغ 
النظر رھو کھ یھ دین کافی دنوں تک اوباش اور بد معاش لوگوں کے 

ں نفسانی خواھشات کے اسیر اور غالم ھاتھوں اسیر رھا ھے اور اُس می
  رھے ھیں اور اس کے ذریعھ دنیا کے طالب تھے...)

اے مالک! اس بالغ النظری سے فیصلھ کے معاملھ میں کھ حکومت کی 
حساس ترین پوسٹ ھے کھ اُس اسیر شده دین کو قید و بند سے خارج کرو 

میں بے  ں کی قید سے نجات دو اور دینداروں کی قیدنھ یھ کھ بے دینو
دینوں سے بدتر دو چار کردو کھ  دین کو دین کی تلوار سے قتل کرتے ھیں 
، علی کو ذوالفقار علی سے، قرآن کو آیات قرآن سے اور پیغمبر کی سنت 

  کو سنت پیغمبر سے نا بود کرتے ھیں کھ  واحسرتا!.
اگر اسی اسالمی خالفت حقھ میں بھی بے توجھی اور بد حالی ھے تو وھی 

ے کھ قضاوت اور اس کے سارے امور بے دینوں کے ھاتھوں میں بھتر ھ
ھوا اگر دینداروں کے ھاتھ میں اُسی طرح باقی ھو تو دین کو مھلک اور 
خطر ناک نقصان پھنچے گا جس کی تالفی بھی ممکن نھیں ھے. اگر ظالم 
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حکومت کے دور کا قاضی حق کے خالف حکم کرتا تھا تو اس نے صرف 
کیا تھا لیکن (الھی) حکومت کے دور کے حاکم شرع اُسی حکم کو ضائع 

حق کے خالف حکم کردیا تو اس نے حق کو حق کی تلوار سے مارا اور 
  مسلمانوں کی بھاری اکثریت کو کلی طور پر دین سے بیزار کرتا ھے.

اے مالک! ایسا نھ ھو کھ حسن ظن ، بے توجھی یا کسی اور جھت سے یا 
شده دین کو خطر ناک ترین قید کھ ھر گز گناه سے برتر بھانوں سے اسیر 

نجات نھیں رکھتا، میں ڈال دو تو حکومت حقھ الھیھ سو فیصد اسالمی 
صاحبان حکومت سے ضروری حمایت(جیسا کھ میں نے شمار کیا) اگر 
تمھارے کام کے وسائل خراب ھوں تو جلد بازی نھ کرو .لوھے کی داڈ کی 

گلی لکڑیوں کا استعمال نھ  جگھ مسجد بنانے کے لئے بوسیده اور سڑی
کرو اس بھانھ سے کھ ابھی راڈ مسیّر نھیں ھے ایسا نھ ھو کھ نمازی 

حکومت حاصل   حضرات مسجد کے ملبے کے نیچے دب کر مر جائیں.
کرنے کے بعد  معروف شخصیات کی پھر سے تحقیق کرو کیونکھ نھ وه 

ه حکومت گذشتھ شناخت کافی ھے اور نھ ھی اگر کافی ھے بھی تو موجود
بار بار یاد دال رھا ھوں اے مالک! بھت  دقت  –کے لئے کفایت نھیں کرتی 

سے کام لو کیونکھ یھ دین مدتوں بد معاش بے دین کے ھاتھوں اسیر رھا 
ھے. ایسا نھ ھو کھ شر پسندوں کے قید سے خطر ناک ترین  قید میں گر 

  پڑے کھ واوال.
، کم دنوں میں کافی ترقی ھو اے مالک! یھ سچ ھے کا کام زیاده ھو چکا ھے

چکی ھے، خالفت چور کی اساس ویران ھو چکی ھے، شراب فروشی اور بادۀ 
نوشی آشکار نھیں ھے لیکن شراب کی مستی سے بدتر مقام کی مستی ھے ایسا نھ 
ھو کھ تمھارے بعض کار گذار اور سر کاری لوگ شراب نھ پی کر بھی مست 

ے حساب میں ڈال دیں، حاکم شرع کتاب اور کردیں اور اپنی بد مستی کو اسالم ک
اور مرتد فی االرض  مفسدوالوں کو سنت کے خالف حکم دیدیں اور تنقید کرنے 

شمار کرلے بعض کمیونسٹ اقتصادی گروپ تم کو ان کے اور اُن کے اموال کو 
ھڑپ کر جائے... اگرچھ امامت فریاد کرے تو کوئی سننے واال نھیں ھو گا، یھاں 

دھمکی بھی دے اگر یھ روش جاری رھے جو کچھ بھی اور جسے  تک کھ اُسے
بھی دیا ھے ، اُسے واپس لے لوں گا. ( چنانچھ مرحوم آیة هللا خمینی مرحوم نے 
بار بار فرمایا ھے) چنانچھ مرکز فیصلھ کی اصالح ایک اسالمی ملک اصالحی 

انچھ نا اھل قدم ھے  اس میں نظر انداز کرنا خطر ناک  ترین فساد کا باعث ھے چن
  قاضیوں کے بارے میں امیر المؤمنین(ع) فرماتے ھیں:

إّن أبغض الخالئق إلى ّهللا رجالن: رجل وكلھ ّهللا إلى نفسھ فھو جائر عن قصد  «
الّسبیل، مشغوف بكالم بدعة، و دعاء ضاللة، فھو فتنة لمن افتتن بھ، ضال عن ھدى 

وفاتھ، حّمال خطایا غیره، رھن  من كان قبلھ، مضّل لمن اقتدى بھ في حیاتھ و بعد
بخطیئتھ. و رجل قمش جھال موضع في جھّال األّمة عاد في أغباش الفتنة، عم بما في 
عقد الھدنة قد سّماه أشباه النّاس عالما و لیس بھ، بّكر فاستكثر من جمع ما قّل منھ خیر 
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اس قاضیا مّما كثر، حتّى إذا ارتوى من آجن، و اكتنز من غیر طائل، جلس بین النّ 
ضامنا لتخلیص ما التبس على غیره، فإن نزلت بھ إحدى المبھمات ھیّأ لھا حشوا رثّا 
من رأیھ، ثّم قطع بھ، فھو من لبس الّشبھات في مثل نسج العنكبوت: ال یدرى أصاب أم 
أخطأ: فإن أصاب خاف أن یكون قد أخطأ، و إن أخطأ رجا أن یكون قد أصاب، جاھل 

اب عشوات لم یعّض على العلم بضرس قاطع یذرى الّروایات خبّاط جھاالت عاش ركّ 
ء و ّهللا بإصدار ما ورد علیھ، و ال ھو أھل لما فّوض إلیھ ال  إذراء الّریح الھشیم ال ملي

  یحسب العلم
ء مّما أنكره، و ال یرى أّن من وراء ما بلغ مذھبا لغیره، و إن أظلم أمر  في شي

تصرخ من جور قضائھ الّدماء، و تعّج منھ اكتتم بھ لما یعلم من جھل نفسھ، 
المواریث إلى ّهللا أشكو من معشر یعیشون جھّاال، و یموتون ضّالال لیس فیھم 
سلعة أبور من الكتاب إذا تلى حّق تالوتھ، و ال سلعة أنفق بیعا و ال أغلى ثمنا 
من الكتاب إذا حّرف عن مواضعھ، و ال عندھم أنكر من المعروف، و ال 

خدا کے نزدیک مبغوض ترین دو طرح کے افراد ھیں:  »المنكرأعرف من 
ایک وه شخص جس کو اس کے اوپر چھوڑ دیا ھو ( کیونکھ اس کے اندر 
ھدایت کی امید نھیں ھے) کھ راه خدا کو طے کرنے میں فیصلھ کرنے میں 

کھ اس نے بدعت آمیز اور گمراه باتوں سے اپنے  کھ وه ظالم گمراه  تھے
ھوا ھے، جس نے بھی اس سے دھوکھ کھایا ھے فتنھ آپ کو خوش کئے 

اور آشوب ھے. سابق رھبروں کی راه سے بھٹک گیا ھے، جو بھی اس کر 
زندگی میں اس کی پیروی کرے یا اس کے مرنے کے بعد اس کا اتباع 
کرے وه (اتباع) گمراه کرنے واال ھے اور دوسروں کے گماھوں کا بوجھ 

یں گرفتار  نا دانی کا شکار ھے اور اٹھانے واال ھے اور اپنی خطا م
فتنھ و فساد سے مقابلھ کرنے  -جاھلوں کے درمیان اپنی پوزیشن رکھتا ھے

میں ظالم ھے ، معاھده صلح میں غور و فکر کرنے سے اندھا ھے جو 
لوگ، عوام مشابھ ھیں انھیں دانشور کھتے ھیں لیکن جاھل ھیں  تیزی سے 

لیتے ھیں ( خواه مال   ھو خواه مقام و  سر اٹھا کر زیاده سے زیاده جمع کر
منصب) اس کے لئے جتنا کم سے کم ھو لیکن اُس میں اضافھ ھو جائے تو 

سیراب ھو اور نا گھاں خزانھ و موٹی رقم  بھتر ھے تاکھ گنده پانی سے
حاصل کرنے اور  لوگوں کے درمیان مسند قضاوت پر مسند نشین ھو 

  شتبھ ھے سے نجات پائے.جائے تا کھ جو کچھ دوسروں کے لئے م
اگر اسے کسی پوشیده قضیھ اور واقعھ کا سامنا ھو تو اپنی رای سے بد بو 
دار حاشیھ بنا کر گھن گرج کے ساتھ فیصلھ کرے گا، شبھوں سے ٹکرانے 
میں مکڑی کے جالے کی طرح ھے.(جتنا بھی لپٹے گا اپنے ارد گرد ھی 

گا) اسے معلوم بھی نھیں لپٹے گا اور شبھ کی پیچیدگی میں اضافھ کر دے 
ھے کھ اُس نے صحیح کیا یا غلط اگر اس نے صحیح کیا ھے تو خطا کا 
خطره محسوس کرتا ھے اور اگر غلط کیا ھے تو اس کے صحیح ھونے 
کا امیدوار ھے. نادان ھے اور دیوانھ کی طرح جھالت میں غوط لگا رھا 
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ناً اُس نے علم پر ھے، اندھا ھے اور اندھے پن میں گمراھیوں کا سوار، یقی
بھروسھ نھیں کیا ھے  ابھی بھی اپنی رائ میں یقین کو جگھ نھیں دی اور 

تا ھے) روایات کو  تند تند ھوا کی طرح تتر بتر کر دیتا ھے اور نھ دے سک
بکھیر کر رکھ دیتا ھے نھ تو خود علم سے ماال مال ھے کھ جس کا بھی 

ادر کرے (شبھ بر اسے سامنا ھوتا ھے  تو صحیح طریقھ سے اسے ص
طرف کر کے اختالف کا فیصلھ کرے) اور نھ ھی جس مقام پر فائز ھے 

جو کچھ وه نھیں سمجھتا یا نھیں  جانتا اور انکار کرے  –اس کا اھل ھے 
اس کا علم نھیں رکھتا اور جو کچھ اُس نے خود سمجھ لیا ھے وه دوسروں 

یں نھیں جانتا کی سمجھ کو درست نھیں مانتا، اگر کسی چیز کے بارے م
اور اس سلسلھ میں وه تاریکی میں ھوتا ھے تو اس کی پرده پوشی کرتا 
ھے (کھیں لوگ اسے جاھل اور سرگرداں نھ سمجھ لیں) کیونکھ وه اپنی 

مظلوموں  :»تضرخ من جور قضائھ الّدماءُ  «جھالت سے بخوبی واقف ھے
و تعجُّ منھ  «کے خون اس کے فیصلھ کے ظلم سے فریاد کرتے ھیں 

زیر و زبر شده میراث اس سے گلھ کرتی اور اُس پر آنسو :»المواریثُ 
  بھاتی.

ھم خدا سے اُس گروه کی شکایت کر یں گے جو جھالت اور نادانی میں 
زندگی گذارتا ھے نیز گمراه اور گمراه کرتا ھوا مر جاتا ھے. ان کے پاس 

نھیں ھے، اگر اس  فروخت کرنے کے لئے قرآن زیاده کوئی نا چیز پونچی
کی صحیح طور پر پیروی کی جائے اور اُس قرآن سے گراں تر نھیں کھ 
اس کے اھداف و مقاصد میں تحریف ھو جائے( قرآن اپنے معنی میں 
ارزاں ھے اور ان کی مرضی کے معنی گراں ھے) ان کے نزدیک نیکی 

ی سے زیاده بری اور ناپسندیده چیز کوئی نھیں اسی طرح منکر اور برائ
  سے بھتر کوئی چیز نھیں ھے .

یھ شریعت کے منصف حضرات اور حّکام! کھ امیر المؤمنین اُن سے نالھ ھیں، 
وه صرف اھلسنت کے قاضی نھیں ھیں کھ اُن میں سے بعض  اپنے مذھبی نظریھ 
کے مطابق کتاب اور سنت کے معیاروں اور علم و عدالت کی بنیاد پر فیصلھ 

( کھ یھ شکوه کر رھے ھیں خواه سنی ھو یا شیعھ  کرتے ھیں. بلکھ آپ قاضی سے
اُس سے بدتر ھے ) یھ جو خود کو علوی شیعھ کھتا ھے اور علی(ع) کے حکم کے 
خالف فیصلھ کرتا ھے اس کا خطره دیگر قاضیوں اور منصفوں سے کھیں زیاده 

بلکھ اس سے مراد ھر ( شرعی حاکم) ھے جو شرعی معیاروں کے خالف  –ھے 
خواه  –ٹھ کر کتاب اور سنت کے خالف حکم کرتا اور فیصلھ سناتا ھے فیصلھ پر بی

سنی ھو یا شیعھ دوسری جگھ پر ظالم قاضیوں کے ضد و نقیض فیصلوں کے 
 بارے میں فرماتے ھیں

ترد على أحدھم القضیّة في حكم من األحكام فیحكم فیھا برأیھ، ثّم ترد تلك «
القضیّة بعینھا على غیره فیحكم فیھا بخالفھ، ثّم یجتمع القضاة بذلك عند اإلمام الّذى 
استقضاھم فیصّوب آراءھم جمیعا، و إلھھم واحد و نبیّھم واحد و كتابھم واحد أ فأمرھم 



  قرآن و حدیث کی روشنی میں علم فیصلھ در اسالم
www.OlumQuran.com 

27 

 

طاعوه أم نھاھم عنھ فعصوه أم أنزل ّهللا دینا ناقصا فاستعان بھم ّهللا تعالى باالختالف فأ
 على إتمامھ أم كانوا شركاءه فلھم أن یقولوا و علیھ أن یرضى أم أنزل ّهللا سبحانھ

دینا تاّما فقّصر الّرسول صّلى ّهللا علیھ و آلھ و سلّم عن تبلیغھ و أدائھ، و ّهللا  تعالی
ٍة فِي اْألَْرِض) و قال: (َو یَْوَم نَْبَعُث) و ذكر أّن الكتاب سبحانھ یقول: (َو ما ِمْن َدابَّ 

 ِ یصّدق بعضھ بعضا، و أنّھ ال اختالف فیھ فقال سبحانھ: (َو لَْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر هللاَّ
لََوَجُدوا فِیِھ اْختِالفاً َكثِیراً). و إّن القرآن ظاھره أنیق و باطنھ عمیق، ال تفنى عجائبھ، و 

انھیں نا اھل اور ناب کار حاکم اور »نقضي غرائبھ و ال تكشف الظّلمات إّال بھال ت
منصف کے سامنے کسی حکم سے متعلق واقعھ پیش کرتا ھے اور وه اپنی مرض 
کے مطابق حکم صادر کرتا ھے ھوبھو اُسی ظالمانھ واقعھ تک پھونچ جاتا ھے اور 

ایک دوسرے کے مخالف اس کے بعد  –اُس کے خالف ایک دوسرا حکم کرتا ھے 
منصف حضرات اُس کے امام کے پاس جمع ھوتے ھیں جس نے انھیں فیصلھ کے 

ری دی ھے اور اُس نے سب کے آرا کو منظو –منصب کے لئے انتخاب کیا ھے 
اور سارے مسائل کی تائید کرتا ھے . جبکھ سب کا خدا، پیغمبر اور سب کی کتاب 

کیا ان کے خدا نے اختالف اور نزاع کا حکم دیا ھے کھ لوگوں  -بھی ایک ھی ھے
نے اس کے حکم کا اتباع کیا ھں؟ یا اس کے نزاع اور اختالف نھیں کی ھے ( کھ 

صف اول کے خدا کے نزدیک ھیں کھ جو  ان تناقضات سے مدد کریں) یا یھ لوگ
چاھیں کھدیں اور خدا بھی بے چون و چرا ان کی بات مان لے یا پھر اُس نے کامل 

دین بھیجا ھے لیکن پیغمبر نے اس کے پونچا نے میں کوتاھی کر دی ھے جبکھ  
خدا قرآن میں فرماتا ھے : ( ھم نے کتاب میں ھر گز کوتاھی نھیں کی ھے ) اور 

تا ھے ( اس میں ھر چیز کا بیان ھے) اور اس بات  کی یاد آوری کی ھے ارشاد ھو
کھ آیات قرانی ایک دوسرے کی تصدیق کریں اور اس میں کبھی کوئی اختالف 
نھیں ھے چنانچھ ارشاد  ھوتا ھے: اگر یھ قرآن خدا کے عالوه کی طرف سے ھوتا 

ر رواں اور ساده اور میں بھت اختالف پاتے) یھ قرآن حقیقت میں اس کا ظاھتو اُس 
اس کا باطن عمیق اور سنگین ھے اس کے عجائبات فنا ھو جانے والے ھیں اور 
 تاریکیاں صرف اور صرف اسی کے ذریعھ چھٹیں گی)

نا اھل اور ناالئق قاضیوں کا حال اس درجھ خطرناک اور مھلک ھے کھ 
بعض احادیث کی روشنی میں ان کے ساتھ رفت و آمد رکھنا، اٹھنا اور 
بیٹھنا بھی خطره کا باعث ھے جیسا کھ محمد بن مسلم فرماتے ھیں : 
(حضرت امام محمد باقر(ع) کا میرے پاس سے گذر ھوا اس وقت میں 
مدینھ کے قاضی کے پاس بیٹھا ھوا تھا جب آنے والی  صبح کو میں ان کی 

پھونچا تو آپ نے فرمایا : یھ کیسی بزم تھی جو کل میں نے خدمت میں 
ں نے کھا: میں آپ پر قربان جاؤں! یھ قاضی میرا احترام کرتا دیکھی؟ می

فرمایا: تم کھاں سے ھے لھذا میں کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھ جاتا ھوں.
محفوظ ره جاؤگے جب خدا کی لعنت برسے گی اور تم کو شامل نھیں ھو 

(کلینی اور شیخ نے صحیح کے مانند قوی سند کے ساتھ اس خبر کو  –گی 
  .)نقل کیا ھے
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ھم مالحظھ کرتے ھیں کھ محمد بن مسلم جیسے دانشور کا قاضی جور کے 
ساتھ نشت و برخاست بھی حرام ھے ، جبکھآپ کی نظر میں  اس نشت 
سے ان کی مدد کرنا نھیں تھا بلکھ کبھی ایسا بھی ھوتا ھے تقیھ یا کوئی 
مصلحت نے اسے اس پر مجبور کیا ھے اس خبر سے یھ اندازه ھوتا ھے  

رفت و آمد اور نشت و برخاست نھ از روئے تقیھ لم قاضیوں کے پاس کھ ظا
قابل قبول ھے اور نھ ھی کسی مصلحت کے عنوان سے !( سوائے ارشادی 

  صورت کے)
کیا قاضی فیصلھ کرنے میں اپنے علم پر اکتفا کر سکتا ھے؟ خواه شھادت 
 اور قسم جیسے شرعی ادلھ اس کی تائید کریں یا نھ کرے ، یا صرف وه
معین شرعی ادلھ ھیں جو حکم کا مستند قرار پاسکتے ھیں خواه قاضی ان 
راھوں یا اس کے عالوه راھوں سے علم حاصل کرتے یا نھ کرے. بلکھ 
اگر ان ادلھ کے خالف علم رکھتا ھو یا یھ کھ دونوں شرطیں ھوں کھ  
قاضی بھی علم حاصل کرے اور شرعی دلیلیں بھی اس علم کے مطابق 

 ھوں؟.
شھادت(گواھی) قسم اور اس کے مانند قضاوت اور فیصلھ کے باب بیشک 

میے حکم کے وسائل میں سے ھیں، یھ سب نھ یھ کھ طریقت رکھتے ھیں 
اور نھ ھی صرف موضوعیت تمام راھوں کے درمیان اثبات اور نفی کا 
راستھ یھی ھیں اس شرط کے ساتھ کھ اس کے خالف کوئی واضح دلیل نھ 

خود موضوع نزاع کے مسئلھ میں حاضر ھو اور ھو جیسے یھ کھ قاضی 
واضح طور پر معلوم ھو گیا کھ حق شاھد اور قسم کے خالف ھے کھ یھاں 

درجھ  –پر شاھد اور قسم ایک مخصوص راه کے سوا کچھ نھیں ھے 
اعتبار سے ساقط ھو کر دوسرا حکم نافذ  ھوگا. پس یھ ادلھ نصف طریقت 

ھ کرنے میں اثبات و نفی کی رکھتے ھیں اور نصف موضوعیت کھ فیصل
ظاھری راه ھیں نھ ظن اور گمان کی دوسری راھیں جب تک ان کے 
خالف کوئی قطعی دلیل نھ ھو تو فیصلھ کی بنیاد صرف اور صرف انھیں 
پر ھوگی اور بس. ھاں اگر قاضی اپنی آنکھوں سے یقین اور قطع کے 

ر ھو جائیں ساتھ ان کے خالف  جانتا ھو کھ فطری طور پر وه سب بے کا
  گی اگرچھ خود اس کا حکم بھی بنیاد نھ بن سکے.

یھ آیات و روایات فیصلھ اور قاضی شرع کے سلبی اور ایجابی صفات کی 
نفی و اثبات میں ھیں کھ اسالمی حومت میں ضروری ھں اور اس کی حد 
درجھ چھان بین  کی جائے اور اسالمی فیصلوں کے سلسلھ میں سھیل 

معاشره کو اسیر کرنا اور طاغوت کے قید خانھ سے اُس انگاری اسالمی 
  سے بد تر دیگر قید خانھ میں منتقل کرنا ھے.

ھم یھاں پر علی(ع) کے مالک اشتر کو  دئیے جانے والے آخری قضائی 
  فرمان کی وضاحت کریں گے.



  قرآن و حدیث کی روشنی میں علم فیصلھ در اسالم
www.OlumQuran.com 

29 

 

اے مالک! فیصلھ اور منصفوں(ججوں) کے سلسلھ میں دقت سے کام لو 
صھ تک نابکار افراد کے ھاتھوں اسیر  رھا ھے، کیونکھ یھ دین کافی عر

ایسا نھ ھو کھ تمھارے ھاتھ بھی اسیر ھو جائے ، دینداری کے نقاب میں 
اسیری ظاھر ھو کھ واویال ھے، اگر دین، دین کے خالف، اسالم، اسالم 

عدالت اس کے خالف استعمال ھو تو کمزور ایمان والوں  کے خالف اور 
سرعی قاضی  –کے ایمان کو کمزور بنا دے گی کو بے ایمان اور مومنین 

باطنی اور ظاھری دونوں لحاظ سے فریقین کے درمیان مساوات اور 
برابری کا لحاظ کرے. اب ھم قاضیوں کے شرائط اور قوانین بیان کر 

  رھے ھیں.

  علم قاضی اور حکم کی ساری دلیلیں
ی) علم کا پھال حصھ کھ احکام میں اجتھاد ھے، فیصلھ کے وقت(اول
یقین احوط)، اظھر) اور  (اقوای) کھدینا کافی نھیں ھے بلکھ قاضی حکم کو

ولم  «سے جانتا ھو تا کھ شرائط کے ساتھ فیصلھ کا مستند قرار دے سکے
 اسی شرط کو بیان کر رھی ھے کھ اس کا  »یعضُّ علی العلم بضرٍس قاطع

کھتا ھو نھ اس معنی میں کھ دلیلوں کے لحاظ سے یقین ر  - اجتھاد یقینی ھو 
واقعیت مطلق کیونکھ واقعیت مطلق تک سو فیصد رسائی غیر معصوم کے 
لئے ممکن نھیں ھے  اگرچھ ظاھری تکلیف میے یقین ممکن ھے کم ازکم 
ایسا یقین  جو احتیاط سے حاصل ھوتا ھے. اس پھلے بعد میں بھی صرف 

و یا قاضی کے نظریھ میے یقین کافی نھیں ھے خواه اجتھاد کی بنیاد پر ھ
تقلید کی اگر قاضی کے خالف ھو تو ایسے مورد میں قاضی اُس ذمھ داری 

  کے خالف بنیاد پر حکم نھیں کرسکتا.
جیسا کھ امر بالمعروف و نھی از منکر کے باب میں جیسے امر یا نھی کی 
جارھی ھے ،اس کو معروف اور سمرائی کی  پھچان ھونی چاھیے تو 

میں کیونکھ اگر منع کئے جانے صرف امر ونھی کرنے والے کی نظر 
والے شخص کی نظر میں کوئی کام حرام نھیں ھے لیکن حکم کرنے والے 

قضاوت کے  –کی نظر میں حرام ھے تو وه روکنے کا حق نھیں رکھتا 
باب میں اگر طرفین اختالف یا کوئی ایک عقد نکاح میں غیر عربی صیغھ 

ر نزاع و اختالف قاضی ے اور ایسی بنیاد پر ازدواج کرے اوکو کافی جان
کے پاس جائے تو اگر قاضی عربی صیغھ کو شرط بھی جانتا ھو پھر بھی 

  اسے یھ حق نھیں کھ تکلیف اور ان کی نظر کے خالف حکم کرے.
یھاں پر اگر دونں ھی فریق قاضی کے نظریھ کے مخالف ھوں تو واضح 
ھے لیکن ایک موافق اور ایک مخالف ھو تو قاضی اپنے نظریھ کے 

  طابق اس موافق کے نظریھ کے لحاظ سے فیصلھ سنائے گا.م
لیکن جس کا نظریھ قاضی کے نظریھ کے خالف ھے اس کی تکلیف کے 

مثال کے طور پر لڑکی اور  –خالف اسے فیصلھ سنانے کا حق نھیں ھے 
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لڑکا کے باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرلیں اور اُن میں سے ایک کے 
ت شرط ھے اور دوسرے کے مطابق شرط نظریھ کے مطابق باپ کی اجاز

نھیں ھے تو قاضی بھی  یا اول کے نظریھ کے موافق ھے یا دوسرے کے 
خود اس کے نظریھ کی بنیاد پر فیصلھ تو یھاں پر ھر ایک کے حق میں 

کرنا چاھیے جیسا کھ امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کے باب میں بھی 
  ایسا ھی ھے.

ر تقلید سے خالی ھیں اور ان کے متنازع  فیھ اگر طرفین نزاع اجتھاد او
کے حکم میں اختالف ھے تو یھاں پر بھی اپنے نظریھ کے مطابق قاضی 
فیصلھ نھیں دے سکتا بلکھ ایسے مورد اتفاق یا احتیاط کے مطابق فیصلھ 

مثالً کنواری کی والیت کے مسئلھ میں لڑکا اور لڑکی نے  –کرنا چاھیے 
اجازت کے بغیر شادی کر لی اور قاضی  ولی کی اجتھاد یا تقلید کے بغیر

کی نظر میں ولی کی اجازت شرط ھے یھاں پر بھی قاضی اپنے نظریھ 
کے مطابق ان دونوں کے خالف فیصلھ کر سکتا کیونکھ حکم اجتماعی 
(اتفاقی) اور قطعی نھیں ھے اور وه لوگ بھی مجرم نھیں ھیں. باالخر 

صلھ کی بنیاد بن سکتا ھے کھ جب ان قاضی کا اجتھاد اُس وقت حکم اور فی
کے درمیان کوئی اختالف نھ ھو یا کم از کم طرفین نزاع کی تقلید یا ان کے 

اجتھاد کی روشنی  اجتھاد کے مطابق ھو ، ان دو صورتوں کے عالوه اپنے
  میں کوئی حکم صادر نھیں کرسکتا.

ل راه سے یا دیگر طریقوں سے جو ان دلیلوں کے موافق ھو ، علم حاص
کرے کھ حق کے ساتھ ھے . جیسا کھ ھشام کی حضرت امام جعفر 
صادق(ع) سے صحیح میں رسول خدا(ص) سے مروی ھے کھ آپ نے 

اِنما اَقضی بینکم بالبینات واالَیمان و بعضکم اَلحن بحجتِھ من  «فرمایا: 
میں تمھارے درمیان صرف اور صرف دلیلوں اور ققسموں کی  »بعٍض. . .

روشنی میں فیصلھ کرتا ھوں . صرف ایک مورد کھ قاضی  ان دلیلوں کے 
خالف علم رکھتا ھے . استثناء ھے اور باقی سارے موارد انھیں حدود میں 

  محدود ھیں کھ ان میں سے ایک قاضی کا علم ھے.
تھ یھ دلیلیں خواه کسی طریق سے اب دیکھنا یھ ھے کھ علم قاضی کے سا

شھادت کے بارے میں  –ھوں کیا حکم قطعی کا مستند بن سکتی ھیں 
روایات ذکر ھوئی ھیں اور جھاں تک آیات شھادت سے مطابقت کرتی ھیں 

  ، قابل قبول ھیں.
سوره  ظالق کی  دوسری آیت میں طالق اور عده رجعیھ میں رجوع کے 

اَو  «واجب جانتے ھو ئے فرماتا ھے:  سلسلھ میں دو عادل کی گواھی کو
یا اُن »فارقو ھّن بمعروٍف َوأشھدوا ذوی عدٍل منکم وأقیمو الشھادة �. . .

سے ُحسن سلوک اور نیکی کے ساتھ کناره اور جدائی اختیار کرو اور 
اپنے اوپر دو عادل شخص کو گواه بناؤ اور اسی گواه کو خدا کے لئے قائم 

  س طالق پر گواه ھو سکیں.رکھو کھ وقت پڑنے پر ا
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ای آیت کی روشنی میں طالق پر گواھی کے لحاظ سے ( کسی ایک کے یا دونوں 
کے طالق کا انکار کرنے پر) صرف اور صرف دو عادل کرد کی گواھی حکم 

فطری ھے کھ شھادت صرف نفی یا  –شرعی کا مستند بن سکتی ھے اور بس 
ے لیکن اگر حاکم شرع خود طالق اثبات کا علم نھ ھونے کے سلسلھ میں ھوتی ھ

کے وقت موجود رھا ھو اور دو عادل گواھوں کو نھ دیکھا ھو تو یھاں پر بھی دو 
ھر گز نھیں، مگر یھ  گواه کی گواھی علم کے خالف حکم کا مستند بن سکتی ھے؟

دعوی کیا جائے کھ جس مجلس میے قاضی موجود تھے وه طالق کی مجلس نھیں 
لم خود بخود منتفی ھو جائے گا.َدین(قرض) کے سلسلھ میں تھی تو پھر قاضی کا ع
 . . .  َو ْلیَْكتُْب َبْینَُكْم كاِتٌب ِباْلَعْدلمیں مالحظ کرتے ھیں  ٢٨٢ھم سوره بقره کی آیت 

ْن تَرْ  َضْوَن َو اْستَْشِھُدوا َشھیَدْیِن ِمْن ِرجالُِكْم فَإِْن لَْم یَُكونا َرُجلَْیِن فََرُجٌل َو اْمَرأَتاِن ِممَّ
ھَداِء . . .  »ِمَن الشُّ

 

یقیناً اس دین کا تمھارے درمیان ایک لکھنے واال عدالت کے ساتھ لکھے 
... اور اپنے مردوں میں سے دو کو اس پر گواه بناؤ اگر دو مر نھ ھوں تو 

  پھر ایک مرد و عورت ایسے گواه ھوں جس پر تم لوگ راضی ھو...)
مسئلھ ھے، وھاں پر صرف اور  لیکن جھاں پر ناموس اور کوئی  جنسی

صرف چار عادل مرد کی گواھی ھے ، اور جھاں پر مال کا مسئلھ ھے اگر 
ممکن ھو تو صرف وھی دو عادل مرد ورنھ ایک عادل مرد اور دو عادلھ 

  عورتیں.

ان دونوں سے اھم زنا ثابت کرنے کے لئے صرف اور صرف چار مرد کی گواھی 
رویں آیت میں ھم پڑھتے  ١٥سا کھ سوره نسأ کی حکم کی بنیاد قرار پائے گی ، جی

 ». . .  یَأْتیَن اْلفاِحَشةَ ِمْن نِسائُِكْم فَاْستَْشِھُدوا َعلَْیھِنَّ أَْربََعةً ِمْنُكم  َو الالَّتي«ھیں

یھاں پر نھ عورتوں کی گنجائش ھے اور نھ ھی چار مردوں سے کم کافی 
واعلیھ باربعة شھداء فاذلم  جاء ال لو«میں ھے  ١٢۴ھے. نیز آیھ کریمھ

کیوں اس (زنا) پر چار گواه  :»توابا لشھداء فاولئک عند هللا ھم الکاذبون
پیش نھیں کئے چونکھ ان لوگوں نے چار گواه پیش نھیں کئے پس یھ لوگ 

  (بھی) خدا کے نزدیک (چھوٹے ھیں)

 آیت میں ارشاد ھوتا١٠٦وصیت پر شھادت کے سلسلھ میں بھی سوره مائده کی 
یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا َشھاَدةُ بَْینُِكْم إِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت حیَن اْلَوِصیَِّة اْثناِن َذوا  «ھے

. .   َعْدٍل ِمْنُكْم أَْو آَخراِن ِمْن َغْیِرُكْم إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فِي اْألَْرِض فَأَصابَْتُكْم ُمصیبَةُ اْلَمْوت
.« 
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  ترجمھ از اردو قرآن سے)آگاه اے مومنین! تمھارے درمیان  
نیز مسلم عادل کی گواھی اُس وقت جائز ھے جب دو مسلمان عادل موجود 

طور پر عدالت ، شھادت کی اصلی شرط ھے  نھ ھوں ) قانونی اور بنیادی
  اگرچھ غیر مسلم عادل ھو کھ اپنے دین میں عادل اور امانت دار ھے.

تمام موارد میں بھی عموماً دو شاھد کافی ھیں اور کبھی کبھی صرف عادل 
عورتوں کی گواھی ان موارد میں کھ صرف عورت دے سکتی ھے جیسے 
بکارت (کنوارن) اور عدم بکارت پر گواھی اور اس کے مانند جیسا کھ 
محمد بن فضیل کی حضرت امام رضا(ع) سے معتبر خبر میں مذکور ھے 

سے عورتوں کی گواھی کے بارے میں سوال کیا نکاح،  کھ میں نے آپ
طالق اور سنگسار کرنے میں ان کی گواھی صحیح ھے؟ آپ نے فرمایا: 
عورتوں کی گواھی اُن چیزوں میں جھاں مردوں کی رسائی نھیں ھے اسی 
طرح نکاح میں اگر ان کے ساتھ مرد بھی ھو تو صحیح ھے، لیکن طالق 

ور زنا کی حد میں بھی اگر  تین مر د اور دو اور خون میں جائز نھیں ھے ا
  ١عورت ھو یا دو مرد اور چار عورتیں ھوں، جائز نھیں ھے .

یھاں پر یونس بن عبد الرحمن کی صحیح روایت میں حضرت امام 
قال سألتھ عن البیتة إذا أقیمت علی الحق  «صادق(ع) سے مذکور ھے : 

أیحل للقاضی أن یقضی بقول البینة فقال علیھ السالم خمسة اشیاء یجب علی 
الناس األخذ فیھا بظا ھر الحکم الوالیاُت والمناکح والذبایُح والشھادات 

 »واألنساب، فإذا کان ظاھر الّرجل مأموناً جازت شھادتھ وال یُسأل عن باطنھ
  تواتر اور تمام اھل حدیث کے نزدیک مورد قبول ھے.یھ خبر م

میں نے .... اور شھادت کے بارے میں آنحضرت سے سوال کیا کھ اگر  
بر حق قائم ھو تو قاضی شرح کے لئے اس کے مطابق فیصلھ دینا  بیّنھ

جائز ھے؟ آپ نے فرمایا: پانچ چیزوں میں لوگوں پر اس کے ظاھر کے 
والیتوں(باب،دادا اور دیگر شرعی والة)  مطابق فیصلھ کرنا واجب ھے:

شادیوں میں( کھ عموماً شاھد کے بغیر ھے )  میں کھ مسلمانوں کے 
ھاتھوں یا مسلمانوں کے بازار میں انجام پایا ھو تو ان کی حلیت کا حکم 

شھادتوں اور انساب میں اگر کوئی شخص کا ظاھر مطمئن  –کرنا چاھیے 
صحیح ھے اور اس کے باطن کے بارے اور بے داغ ھو تو اس کی گواھی 

ظاھر کی دوستگی سے مراد صرف ظاھر  میے سوال نھیں کر کے.
الصالح ھونا  نھیں ھے بلکھ اس کی رفتار ، گفتار اور اس کے کردار سے 
ایسا ظاھر ھو کھ وه  دل ھے اور پھر اس کے باطن کے بارے میں سوال 

  نھیں کرنا چاھیے.

                                                             
1

یھ خبر  .117اور  109، اور تهذیب باب البینات، خبر 5کافی، باب ما یجوز من شهادة النساء و ما ال یجوز خبر -   

 آیت نساء کے خالف جائز نھیں ھے کیونکھ اس میں چار مردوں کی شرط ھے.
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اس کے مانند چیزوں کی بنیاد پر علم  اگر قاضی شرع شھادت ، قسم اور
حاصل کرے بشرطیکھ خوش باور اور زودیقین کرنے واال نھ ھو تو ایسا 

شرطوں کی رعایت کے ساتھ( جنسی جرائم کے عالوه  ١٣علم تمام گذشتھ 
کھ صرف اور صرف شھادت سے متعلق ھے) حکم شرعی کی بنیاد بن 

لھ کرنے کے لئے سکتا ھے.اور اگر علم بھی حاصل نھ ھو اور فیص
اور اس حکم میں کوئی   –شھادت اور اس کے مانند کوئی چاره نھیں ھے 

  شبھ اور خدشھ نھیں ھے.
اور زیاده غور و خوض اور جستجو و کوشش بھی کوئی زیاده اثر نھیں 

طبعا انھیں شرعی معیاروں کے مطابق حکم کریں لیکن اس کے  –رکھتی 
بغیر شاید کوئی واقعھ پیش آجائے  کرنے میں جلد بازی نھ کریں. اساجرأ 

با ال خر ممکن حد تک تاخیر اور احتیاط  یھ حکم نقض ھو جاتا ھے...
ضروری ھے. شاھد کی عدالت کا معیار قید روایات میں ذکر ھوا ھے کھ 

کھ  ١ان سب میں مفصل ترین روایت عبد هللا بن یعفور کی صحیحھ ھے.
حضرت امام صادق (ع) سے میں نے سوال کیا کھ مسلمانوں کے درمیان 
عدالت کی کیسے شناخت ھوتی ھے؟ تا کھ مسلمانوں کی موافقت یا ان کے 
خالف عادل شاھد قابل قبول ھو؟ آپ نے فرمایا: شخص کو عیوب و عفت 
کی پوشش، شکم، شرمگاه، ھاتھ ، پاؤں اور زبان کے اجتناب نیز گناھان 

پر عذاب کا وعده کیا ھے جیسے  ١٧صپرھیز کے ذریعھ کھ  کبیره سے
چوری، زنا، سود خوری، حقوق والدین، جنگ سے فرار و غیره ب، شرا

جیسے صفات عدالت کا  نظریھ ھے ( کھ طبعاً غیر معصوم بے عیب نھیں 
ھے اور اپنے عیوب کو ڈھانپا ضروری ھے) تا کھ مسلمانوں پر خفیھ 

. نیز اس کی لغزشوں اور عیوب کو فاش عیوب کو فاش کرنا حرام ھے
کرنا اس کی جستجو کرنا حرام ھے بلکھ تزکیھ اور مساوات کرنا واجب 

  ھے تا کھ اپنی عدالت لوگوں کے درمیان آشکار کریں.
اسے روزانھ کی پنجگانھ نمازوں میں پابند ھونا چاھیے اور اس کی پابندی 

ماعت میں ضرور کرنی چاھیے ،نماز کے  اوقات میں مسلمانوں کی ج
  شرکت کرے اور عذر و دلیل کے بغیر حمایت کو ترک نھ کرے.

اگر پنجگانھ نمازوں میں اس طرح پابندی کا اظھار کرے اور اس کے 
بارے میے اگر محلھ اور قبیلھ والوں سے سوال کرے تو لوگ یھ جواب 

اسے خیر میں مشغول اور نماز کی پابندی کرتے دیکھا دیں کھ میں نے 
یھ وه اسباب ھیں جو اس کی مسلمانوں کے درمیان گواھی کو نافذ ھے . 

  »کرتے اور اس کی عدالت کو ثابت کرتے ھیں...

                                                             
1

 تهذیب باب التبیات، خبر اول. -   
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بھر صورت عدالت کی شناخت صرف اور صرف اس بنیاد پر ھے نھیں 
ھے کھ وه مسلمان ھے اور مسلمان کو قاعدتاً عادل ھونا چاھیے ، نھیں  ! 

مسلموں سے زیاده ھے یعنی    بسا اوقات مسلمانوں کی ال دینی غیر
  مسلمان، غیر مسلموں سے زیاده اسالم مخالف افعال انجام دیتے ھیں.

تمھیں اس کی آنکھ زبان ، رفتار، معاشرت، نماز اور اس کے تمام واقعات 
پر نظر رکھو تا کھ اس کی عدالت کی گواھی دے  سکو. وه بھی ایسی 

کی عدالت کی بات نھیں عدالت کھ جو گواھی میں الزم ھے ، صرف امام 
ھے کھ اس کی بے عدالتی خطره نھیں ھے ، اس عدالت کی بات ھے جو 
مسلمان کی جان ، مال، عزت و آبرو اور ناموس سے مربوط ھے . پس 
ایسی عدالت سنگین اور واقعی ذمھ داری کی حامل ھے کھ آشکار طور پر 

  شاھد  میں بخوبی نمایاں ھو.
روں کے مطابق ھو اور ساتھ قسم کھانے آخر کار اگر شھادت شرعی معیا

نھ ھو کھ رد ھو جائے اور قاضی بھی اس کی گواھی کے خالف  متھمپر 
یھاں پر قاضی کی ذمھ داری ھے (جنسی تھمت کے  عینی علم نھ رکھتا ھو

عالوه) پوری احتیاط کے ساتھ اس شھادت کے مطابق حکم کرے لیکن اگر 
درست گواھی کا وجود نھ ھو یا غیر جنسی امور کے لئے یا اقرار جیسا 

مطابق فیصلھ کر سکتا ھے؟  کےکوئی حکم نھ ھو تو کیا قاضی اپنے علم 
ر ھو یا کوئی اور بنیاد ھو؟ ھمارے پاس خود کوئی امور میں خود حاض

ایسے موارد میں فیصلھ کے نھ جواز پر کوئی شرعی دلیل ھے اور نھ 
وجوب پر بلکھ بھت ساری دلیلیں اس فیصلھ کی حرمت پر گواه ھیں! اگر 
شھادت کے لئے خود قاضی کا کسی واقعھ میں موجود ھونا دلیل ھو تو اس 

الزم ھے کھ ھر گز کسی حکم کی  کا اثر صرف ایک شاھد عادل کے بقدر
بنیاد نھیں ھو سکتا کھ دو یا چند شاھد(ضروری ھیں کھ اگر یھی قاضی 

کھ طرفین نزاع اس کے پاس  دوسرے قاضی کے نزدیک گواھی دے
رجوع کرتے ھیں تو نھ صرف اس کی گواھی قابل قبول نھیں ھے بلکھ 

کے نزدیک پس خود اس  بھتان باندھنے کی حد بھی اس پر جاری ھو گی.
اختالف کے مورد میں خود اس کا حکم بنیاد نھیں بن سکتا یھاں پر قاضی 

چھ  ںکا علم جو اس کے واقعھ میں عینی شاھد ھونے پر دلیل ھے. کافی نھی
جائیکھ ایسا علم جو اس کے دعوی کے مطابق قرائن سے حاصل ھو کھ 

کسی کا  بطریق اولی یھ علم حکم کا مستند نھیں ھو سکتا. اصولی طور پر
علم یا اس کی معلومات صرف اور صرف اس کے لئے ھے اور دوسرں 
تک سرایت نھیں کرسکتی بالخصوص فیصلھ کے باب میں جھاں تھمتوں 

  کا خطره زیاده رھتا ھے.
جو قاضی حضرات عقل، شرع اور عرف کے پسندیده معیاروں پر درست 

ھیں چھ جائیکھ گواھی کی بنیاد پر حکم دیتے ھیں ، تھمتوں سے دور  نھیں 
شرع کے نزدیک قابل قبول گواھی اور شرعی دلیل کے بغیر صرف اس 
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پر تکیھ کرتے ھوئے کھ میں  جانتا ھوں میں نے دیکھا ھے یا قرائن سے 
پتھ لگایا ھے اگر ان نا معلوم ادعائی مقدمات کی معیار پر حکم صادر 

  کرے تو واویال ھے!.
آبرو میں تصرف ایک ایسی اُس وقت مسلمانوں کی جان، مال ، عزت و 

حقیقت ھے کھ محکوم کرنے والے کی واقعیت کے سوا قابل قبول نھیں 
ھے. اس حقیقت تک یا سو فیصد پھونچتا ھے کھ مثال کے طور پر خود 
قاضی اور چند شاھد عادل مورد نزاع مسئلھ میں موجود ھوں اور اُس میں 

  کوئی پچیدگی بھی نھ ھو.
فیصلھ کے موارد میں سے ایک ھے. یا کم از کھ یھاں پر قدر مسلم صحیح 

کم تمام شرائط کے ساتھ  شرعی دلیلیں شھادت جیسی فیصلھ کا مستند ھوں 
لیکن قاضی کسی قاضی کھ صحیح فیصلھ اور قضاوت کا دوسرا نسخھ ھے.

کے پاس جا کر اپنے علم کے مطابق جو شرعی دلیلوں اور عالمات پر 
ی اس علم کے مخالف اور کبھی اس مستند نھیں ھے کھ حقیقت واقعھ کبھ

کے موافق ھے . یھاں پر اسے علم پر کیسے اکتفا کی جاسکتی ھے اور 
قضاوت اور فیصلھ کے صحیح مورد میں قدر مسلم اس کی دلیل کیا ھے؟

وه حکم ھے جو دونوں ھی بنیادوں یعنی علم اور شھادت اور اُس جیسی 
تمام وه دلیلیں جو شریعت نے فیصلھ کے  چیزوں یا کم از کم شھادت اور

باب میں مقرر فرمائی ھیں ، اختیار میں ھوں.نھ صرف قاضی کا علم جس 
  کا کوئی ثابت اور شرعی مستند نھیں ھے.

ھم کو علم قاضی کے عدم حجیت کے بارے میں کسی عقلی یا شرعی دلیل 
نھ  کی ضرورت نھیں ھے ، بلکھ دلیل کا نھ ھونا ھی اس حجیت کے دلیل

ھونا ھے اور علم وقایع کی حجیت کی دلیلیں خود شخص کے لئے تھیں جو 
کسی چیز کے بارے میں علم یا قطع رکھتا ھے . لیکن اگر دوسرں تک 
تجاوز کرنا پائے تو اس کا (علم و قطع) ھر گز حجت نھیں ھے. مثال آپ 
 جانتے ھیں کھ میں مجتھد نھیں ھوں اس کے باوجود میں خود اپنے اور هللا

کیا تمھارا علم خواه جیسا  –کے درمیان رکھ کر یھ جانتا ھوں کھ مجتھد ھو 
بھی ھو ھمارے یقینی اجتھاد کو محکوم کر سکتا ھے ؟ کھ میں تمھارے 
علم کا اتباع کرتے ھوئے اپنے اجتھاد کو ترک کردوں اور  تقلید کرنے 

اس کے لگوں؟ ھر گز ! کھ آیت( فاسئلوا اھل الذکر ان کنتم ال تعلمون) 
مخاطب خود وه لوگ ھیں جو نھیں جانتے اور انھیں صاحبان علم سے  
سوال کرنا چاھیے. لیکن جو خود جانتے ھیں انھیں اپنی معلومات کے 
بارے میں سوال نھیں کرنا چاھیے. اگرچھ حضرت عالی اسے نادان اور 

عالم تکلیف کا محور نھیں ھے کھ کسی کے غیر مجتھد جانتے ھیے، آپ 
  یا عدم اجتھاد کا حکم کریں.اجتھاد 

جس طرح فیصلھ کے عالوه مورد میں قاضی کا علم دوسرے کے خالف 
کسی حکم کا مبنی نھیں ھے اسی طرح فیصلھ کے سلسلھ میے بھی طرفین 
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نزاع میں سے کسی ایک کے خالف معنی نھیں بن سکتا . جیسا کھ بارھا 
ر اپنی رائی گذر چکا ھے کھ قاضی شرع کو خود مجتھد ھونا چاھیے او

کے مطابق فیصلھ کرنا چاھیے ھاں اگر اس کا نظریھ طرفین یا کسی ایک 
کے نزاع کے اجتھاد یا اس کی تقلید کے خالف  ھو اور وه اپنے اعلم کسی 
دیگر مجتھد کی رائ کے مطابق فیصلھ کرنے میں اس کااتباع نھیں 

ھے تو جانتا  کرسکتا؛ کیونکھ جب اپنے غیر کی رائ کو واقع کے خالف 
خود  پھر کس طرح خالف واقع فتوی کی بنیاد پر فیصلھ کرسکتا ھے جبکھ

اس کا فتوی بھی اگر طرفین یا کسی ایک کی  تقلید یا اس کے اجتھاد کے 
  خالف ھو تو حکم کی بنیاد نھیں بن سکتا!

  گواھی کے سلسلھ میں مسائل
  
کیا دو شخص کی گواھی کے  بدلے جائز ھے ایک عادل شخص کی  -١

مدعی کی قسم کے ساتھ؟ معتبر، تمام علمائے کے نزدیک مورد  گواھی
قبول اور بھت ساری اخبار کے مطابق کافی ھے، جیسا کھ کلینی اور 
شیخ نے  صحیح خبر میں منصور بن حازم سے  امام جعفر صادق(ع) 
سے ذکر کیا ھے کھ آپ نے فرمایا: رسولخدا(ص) ھمیشھ ایک شاھد 

ے ساتھ اس کے حق میں فیصلھ اور مدعی (صاحب حق) کی قسم ک
جیسا کھ جملھ (صاحب حق) سے ظاھر ھے اور دیگر  ١.کرتے تھے

معتبر احادیث کی روشنی میں یھ واقعھ صرف اور صرف مالی امور 
میں قابل قبول ھے اور بس لیکن چاند، انسان کے قتل، زنا، لواط وغیره 

  کے اثبات میں جاری نھیں ھے.
مطابق دو عورت کی گواھی مالی امور میں چند اخبار کے  -٢

مدعی(صاحب حق) کی قسم بھی کافی ھے . (جیسا کھ منصور بن حازم 
طرفین یا کسی  ٢کی امام رضا (ع) سے منقول معتبر خبر  میں ھے .

ھر وه حق  ایک فریق کا اقرار علمی اور غیر علمی دونوں دلیلوں کو 
س گواھی میں ال دیتا ھے کھ اگر قاضی کو علم ھوا اور اسی کا علم ا

کے مطابق ھو لیکن فریق مخالف کھ قاضی کے علم کا مرکز اور اس 
کی شھادت کا محور ھے، کا اقرار اس علم اور گواھی کے خالف ھے 
البتھ اُن شرائط کے ساتھ جو اقرار کرنے والے کے اقرار میں 

ھاں  –ھے.یھاں پر صرف اقرار کافی ھے کھ قاضی شرع کا مبنی ھو 
اقرار پر برتری رکھتا ھو اور یھ بھی جانتا ھو کھ  اگر قاضی کا علم اس

اگر یھ . یھ شخص واقع کے خالف اپنے ضرر میں اقرار کر رھا ھے 

                                                             
1

 .3ر باب ما تجوز فیه شهادة الواحد خبر؛ و استبصا4کافی ،باب شهادة الواحد و ممن المدعی خبر -   
2

 .127؛ و تهذیب باب  النسیات ذیل خبر2الکافی، باب ما یجوز من شهادة النسأ و ما الیجوز خبر -   
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اقرار بد گمانی کا مورد نھ ھو تو طبعاً قاضی کا علم بھی شھادت کے 
 ساتھ بے اثر ھو جائے گا.

ظاھری شرعی دلیلیں جو کسی طرفین نزاع کے حق میں یا ضرر میں 
  در ھونے کی بنیاد میں وه درجھ ذیل ھیں.حکم صا

شھادت، قسم، اقرار و ید(کوئی مال کسی کے پاس ھو اور مدعی کے 
پاس دلیل ید اور تصرف سے بھتر دلیل نھ ھو) اور کتاب ت یعنی کسی 
نے اپنے ضرر میں ھوش و حواس میں کوئی چیز لکھی ھو اور اب 

یھ سب  .اختالف کے وقت اس کے مضمون کا انکار کر رھا ھے
شرعی دلیلیں ھیں کھ کتاب و سنت میں فیصلھ کے اصول میں شمار 
ھوتی ھیں، لیکن دیگر  دلیلیں اگرچھ قاضی کےعلم کا موجب بھی 
ھوں، فیصلھ کے سلسلھ میں ان کی حجیت پر ھمارے پاس کوئی دلیل 
نھیں ھے ، آخر کار یھ ھے کھ قاضی بھی دوسرے شخص کی طرح 

وئی علم حاصل کرنے میں اس کو بنیاد گذشتھ طریقوں سے ھٹ کر ک
قرار دے تو یھ خود ھی حق کے خالف اور کتاب و سنت سے بھی 
ھمارے پاس کوئی دلیل نھیں ھے بلکھ پیغمبر اکرم(ص) سے گذشتھ 
معتبر حدیث کے مطابق فیصلھ کا مستند صرف اور صرف گواھیاں 
اور قسمیں اور اس کے مانند خیریں ھیں جو شرعی لحاظ سے حجت 

یھاں پر بار بار واضح الفاظ میں  (عایت) درجھ استدالل  ھیے اور بس
کے ساتھ کھنا چاھیے کھ جنسی بے راه روی میں اسالمی گواھی کی 
جاگزیں کوئی علم اور حضور نھیں ھو گیا اور دوسروں کے نزدیک 

چھ  –اقرار بھی حاکم شرعی اگر زبردستی نھیں ھے تو حرام ھے 
رایا گیا ھو کھ اُس سے زیاده حرام ھے اگر جائیکھ زبردستی اقرار ک

خوف و ھراس اجبار کے بغیر  اقرار کی کسی غیر جنسی عمل کی 
انجام دھی پر داللت کافی ھے ، لیکن یھی اقرار جبکھ جنسی بے راه 
روی کا اعتراف، اقرار کرنے والے اختیاری فاصلھ کے ساتھ  حد 

کیونکھ ان موارد میں بھی  کیلئے تکرار ھو. قابل قبول نھیں ھے.
کو  رسول اکرم(ص) نے (نماھدیھ) کھ اس سلسلھ میں اقرار کرتا ھے 

بھی یھی فرمایا کھ شاھد تم نے یھ کام نھیں کیا ھے اور اگر کیا ھے تو 
جاؤ جاکر استغفار کرو وغیره... یعنی خود تمھارا یھ اقرار واجب  تو 

ی بے راه روی کے نھیں ھے لیکن گناه ھے ایسا گناه کھ اگر جنس
اعتراف کے لئے تکرار ھو تو نمایت درجھ بے شرمی ھے اور بے 
حیائی ھے ! اور آزادی کا اقرار ممنوع ھونے کے عالوه معصوم کے 
لئے دو پھلو کے حامل جرمانھ واضح کرتا ھے کھ خود معصوم بھی 

  ھیں اور آگاه بھی! لیکن حد کا سبب نھیں ھے.
آبرو اور حثیت اس سے وابستھ ھے جنسی امور میں  کھ انسان کی 

صرف گواھی مناسب اور قابل قبول ھے کھ حد شرعی کا کردار ادا 
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کرتا ھے. اور بس کھ اگر جرمانھ کا صرف علم کافی ھوتا تو اقرار 
کے عالوه معصوم کا علم دو گنا تھا اور حد کا باعث! اور (لو ال جاؤا 

میں چار (مرد) گواه .) کیوں یھ لوگ زنا کی نسبت دینے ۶٧.........ص
پیش نھیں کرتے اور چونکھ ان لوگوں نے گواھوں کو پیش نھیں کیا 
پس یھ لوگ خدا کے نزدیک چھوٹے ھیں. کھ نھ قاضی کا علم اور نھ 
ھی اس کا وھاں موجود ھونا اور نھ ھی ملزم کا اعتراف اور اقرار حد 

یھاں پر صرف اور صرف  نھی از منکر کا  کا سبب نھیں ھے.
عادل حاکم کسی کو زنا کرتے ھوئے  ٣ع ھے. یھاں تک کھ اگر موضو

دیکھیں تو سب سے پھلے ان کی عدالت ساقط ھو جائے گی اور اگر 
کوڑے مارے  ٨٠اس زنا کی دوسروں کو خبر دیں تو ھر ایک کو 

  کوڑے  افترأ کی حد ھے. ٨٠جائیں گے اور یھ 
خود کو  لیکن جو لوگ خدا سے بھی زیاده مقدس مآب بنتے ھیں اور

اس کے احکام کا محافظ جانتے ھیں : اگر حاکم شرع اپنے کے مطابق 
حد جاری نھیں کرے گا تو جنسی بے راه روی زیاده ھو گی تو ایسے 
کا جواب یھ ھے کھ شرعی لحاظ سے حد صرف جنسی بے راه روی 

  سے متعلق نھیں ھے.
بلکھ یھ کھلم کھال خطر ناک جنسی بے راه روی کا پھلو ھے جو حد 
آور ھے کھ ایسا نھ ھو کھ اسالمی معاشره اس طرح کے زنا ، لواط یا 
کھلم کھال مساعقھ کا شکار ھو جائے کھ ان کے درمیان سے گذرنے 

سالئی کی والے چھار گانھ  کا دل بغور مشاھده کریں سرمھ دان میں 
روی انجام پائے اور خدا نخواستھ یھ نا قابل  واقعھ طرح جنسی بے راه 

کبھی کبھی یورپ کے بعض ممالک میں دیکھنے میں آتا ھے ، بعض 
  اسالمی معاشره میں بھی ویسا ھو جائے گا.

ھمیں پیغمبر اور ائمھ (ع) کے زمانھ میں کسی ایسی جنسی بے راه 
ھو روی کا علم نھیں ھے جس کا شرعی گواھی کے بغیر صادر ھوا 

اور حد کا باعث ھوا ھو. اس بنا   پر ھمیں کھنا چاھیے کھ سارے 
سنگسار اور کوڑے (بالخصوص) اسالمی معاشره میں جنسی بے راه 

  روی کی حد کے عنوان سے لگائے گئے ھوں.
یھ سارے کے سارے اسالم مخالف اور قرآنی نصوص کی ضد ھیں 
اور اس سلسلھ میں کھ کس نے کیا کیا اور کیا کرے گا یھ ساری تجسس 

میں اس کا پاسبانی صرف ایمان ھے کھ ممنوع ھیں اور پوشیده گناھوں 
اس کا ذمھ دار اور محافظ  ھے بس شرعی و روحانی لباس کی آڑ میں 

  روک تھام!جاسوسی کے عنوان سے 
اگر کوئی گناه علی االعالن اور شرعی گواھی کے بغیر انجام پائے تو 
دیکھنے یا جاننے والوں کی صرف ذمھ داری نھی از منکر ھے اور 
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بس. ھاں اگر شھادت شرعی کے ساتھ ھو تو حکم الھی کی بنیاد پر  حد 
  ھے.

 گواھی لینا اور دینا

لئے یھ ذمھ داری قبول کرنا جو شخص گواھی دینے کی صالحیت رکھتا اس کے 
اور اس سے عیده بر ھونا واجب کفائی ھے. مگر ایک صورت میں کھ شاھد 
موجود میں منحصر ھو تو اس وقت واجب عینی ھو جائے گا اور آیات و روایات 
کے مطابق کبھی  قبول کرنا اور گواھی کا فریضھ ادا کرنا واجب ھے اور اس کی 

سوره بقره میں مالحظ کر تے  ٢٠٢ھ آیت خالف ورزی موجب فسق ھے جیسا ک
.) گواھی دینے والے کبھی انکار نھ کریں اگر ٦٩ھیں: ( وال یاب الشھدا.....ص

لینے  انھیں  گواھی کے لئے بالیا جائے خواه گواھی دینے کے لئے خواه گواھی
ا یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُو «میں پڑھتے ھیں  ١٣٥کے لئے اور ھم سوره النسأ کی آیت 
ِ َو لَْو َعلى امیَن بِاْلقِْسِط ُشھَداَء ِ�َّ أَْنفُِسُكْم أَوِ اْلوالَِدْیِن َو اْألَْقَربیَن إِْن یَُكْن َغنِیًّا أَْو   ُكونُوا قَوَّ

ُ أَْولى  كاَن بِما أَْن تَْعِدلُوا َو إِْن تَلُْووا أَْو تُْعِرُضوا فَإِنَّ هللاََّ   بِِھما فَال تَتَّبُِعوا اْلھَوى  فَقیراً فَا�َّ
 »تَْعَملُوَن َخبیرا

  
ان دونوں آیتوں میں دونوں رخ سں صاحبان صالحیت پر گواھی واجب 
قرار دیا گیا ھے خواه شھادت لینے اور موقھ واردات پر حاضر ھونے 
کے بارے میں ھو یا گواھی دینے اور عدل الھی کی عدالت میں حاضر 

کی خالف ورزی حرام ھے ھونا دونوں ھی واجب ھے . اور ان دونوں 
اور منصف تمام بالخصوص قرآنی سوالوں کے جوابات کے لئے آماده  

 ھے . واسالم.........
  

  
 


