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Abstract  

Independence of judiciary is a vital principle of the rule of law. Judiciary has been given a 

supreme and vast power in Islam. This article attempted to explain the basic concepts of 

Independence of the Judiciary, relations with Executive and Legislature in the light of the 

judicial system introduced by the Prophet Muhammad (PBUH) and his pious caliphs. There 

are no clear and specific instructions in Quran regarding the relations between the state 

organs in Islam but the conventions of the Prophet (PBUH) provide us with some guiding 

principles. It shows that the Head of the State is the supreme power in the state. As such 

he is the Chief executive and the head of the legislature as well as of the judiciary. 

However, the three departments operate independently and separately from each other 

under the supervision of the head of the state. He does not interfere in the people’s internal 

affairs but the final appeal or reference to any matter goes to him. Shafi‘i, Mālkīi and 

Hunbalī jurists are of the opinion that the appointing authority or caliph has no power to 

dismiss a Qadhi without any sound reasons. The most conspicuous characteristic of the 

judiciary set up by the Prophet (PBUH) was its impartiality. The social, political and 

religious status of any individual never influenced the administration of justice at Madinah. 

The concept of the independence of the judiciary in Islam has been elaborated by 

discussing the significance, Islamic ruling and the basic guiding rules for the independence 

of Judiciary. 

 

مل کا مک ملسو هيلع هللا ىلصت راشدہ کا اگربنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہ وہ عہد ہے جو عہد نبویخالف

طور پر عکس تھا۔ بلکہ اس عہد میں نبوی نقوش کی مکمل طور پر پیروی کی گئی اور زمانی 

ی ک ملسو هيلع هللا ىلصحاالت کے موافق اس کے لیے نئے سانچے اور پیمانے وضع کرتے ہوئے حکمت نبوی

اس عہد کو خالفت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے  ۔ خالفت راشدہ  پیروی بھی کی گئی ۔ اسی لیے

کے بعد اموی عہد میں طرز حکومت میں تبدیلی آئی اور حکومتی شعبوں کو اس عہد کے برعکس 

تشکیل دیا گیا ۔ ذیل میں دونوں ادوار میں عدلیہ کے شعبہ کا تقابل مماثلت و عدم مماثلت کے اعتبار 

 سے پیش کیا جارہا ہے : 

 ۔ مماثلت1

خالفت راشدہ اور اموی عہد میں درج ذیل امور میں مماثلت تھی جن کا تذکرہ ذیل میں کیا جارہا 

 ہے : 

 ۔ مفت اور فوری انصاف کی فراہمی :1

                                                           
 ایم فل سکالر شعبہ علوم اسالمیہ الحمد اسالمک یونیورسٹی1 



ایک اسالمی حکومت کی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ سا تھ یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ 

۔ تاکہ غریب سے غریب آدمی اپنا حق وصول کر رعایا کو مفت اور فوری انصاف مہیا کیا جائے 

سکے اور کسی شخص کی غربت حصول انصاف میں مزاحم نہ ہو اور چونکہ اسالمی نظام عدل 

سیدھا سادہ ہے اس لیے مقدمات کے فیصلے بھی جلد از جلد ہوجاتے ہیں ۔ ان دونوں ادوار میں 

خری صورت ہوتی ہے جب کوئی جو قدرے مشترک تھی وہ یہی تھی ۔ اسالمی نظام میں عدالت آ

تنازعہ فشدت اختیار کر جائے اور دوسری کوئی صورت نہ ہو تب عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے 

۔ خالفت راشدہ اور اموی عہد میں فوری انصاف کی فراہمی کے درج ذیل مراحل تھے جس میں 

 حسب ذیل تین ادارے سرگرم عمل تھے :

 ۔ حسبہ 1

 ۔ تحکیم یا ثالثی 2

 نامہ یا صلح ۔ راضی3

 ۔ ادارہ احتساب 4

 ۔ ادارہ قضاء5

 مذکورہ باال صورتوں کی تفصیل ذیل میں درج کی جارہی ہے : 

 ۔ حسبہ : 1

اس کا قیام عہد رسالت ہی میں ہوا ۔ اس ادارے کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 

ا قیام اسالم کے ہے ۔ اسالمی معاشرے کی تشکیل اور جرائم کے سدباب کے لیے اس ادارے ک

نظام عدل کا الزمی تقاضا ہے ۔ ریاست کا فرض ہے کہ معاشرے سے برائیوں کے سدباب کا 

انتظام کرے تاکہ اخالقی محاذپر جہاں جہاں رخنے ہیں انہیں بھرا جاسکے ۔ اس میں جو روح 

 ہے :  کارفرما ہے اس کا ذکر قرآن عظیم الشان میں ان الفاظ میں ہوا ہے ۔ ارشاد باری تعالی  

ْلُمْنَكِر َولِلَِّه ا الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اْْلَْرِض َأقَاُموا الصَََّلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعنِ ”
 ؎1“َعاِقَبُة اْْلُُمورِ 

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے ، ”

ۃ دی  زکو 

ں گے ، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے ۔ اور تمام معامالت 

 ۔“کا انجام کار ہللا کے ہاتھ میں ہے

چونکہ اس کی ضرورت سرکار ی سطح پر عہد رسالت ہی میں محسوس کر لی گئی تھی 

اس کام کو خود سرانجام دیا کرتے تھے ۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے  ملسو هيلع هللا ىلص۔ اسی بنا پر رسالت مآب

وقتاً فوقتاً بازار کا چکر لگاتے اور کوئی غلط کام دیکھتے تو فوراً متنبہ فرمادیتے تھے ۔  ملسو هيلع هللا ىلصآپ

ح کرتے ۔ یعنی یہ ادارہ عہد رسالت میں ہی قائم ہو چکا تھا ۔ جس کی باقاعدہ اور اس کی اصال

تشکیل خالفت راشدہ میں ہوئی اور اس کے زیر اثر اور انہی نقوش پر اموی عہد میں بھی یہ ادارہ 



قائم رہا بلکہ اس کی میں زمانی اعتبار سے وسعت بھی آتی گئی ۔ جس کی ذیل میں چند مثالیں 

ی ہیں ۔ اس ضمن میں عالمہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں کچھ یوں رقمطراز درج کی جارہ

 ہیں : 

کی تاریخ زندگی میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ ان کو  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت عمر”

ہمیشہ بڑے اہم امور سے سابقہ رہتا تھا ۔ تاہم نہایت چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ 

کو وقت اور فرصت کی تنگی نہیں خود انجام دیتے تھے اور اس  کے لئے ان 

ہوتی تھی ۔ ان میں ایسے کام بھی ہوتے تھے جن کا اختیار کرنا بظاہر شان خالفت 

 کےے خالف تھا۔ لیکن ان کو کسی کام سے عار نہ تھا۔ 

روزینہ داروں کے جو روزینے مقرر تھے اکثر خود جا کر تقسیم کرتےتھے ۔ 

صل پر دو قصبے ہیں جہاں قبیلہ قدید اور عسفان مدینہ سے کئی منزل کے فا

خزاعہ کے لوگ آباد تھے ان دونونمقامونمیں خود تشریف لے جاتے تھے ۔ روزینہ 

داروں کا دفتر ہاتھ میں ہوتا تھا ۔ ان کو دیکھ کر چھوٹے بڑے سب کے سب گھروں 

خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے جاتے  ملسو هيلع هللا ىلصسے نکل آتے تھے ۔ اور حضرت عمر

ا کہ دارالصدقہ میں جاتے اور ایک اونٹ کے پاس کھڑ ے ہو تھے ۔ اکثر ایسا ہوت

 ؎2۔“ان کا حلیہ قلمبند کرتے  کر ان کے دانت گنتے اور

کے گشت کے واقعات مرقوم ہیں جن میں سے چند  ملسو هيلع هللا ىلصاسی طرح ازالۃ الخفاء میں حضرت عمر

 ایک کا تذکرہ ذیل میں کیا جارہا ہے :

اتفاقات پیش آئے ہیں ۔دو کو گشت کے اوقات میں عجیب  ملسو هيلع هللا ىلصاور حضرت عمر”

 روایت ہے ہےتین حکایتوں کے ضمن میں ہم ان عجائبات کا بیان کرتے ہیں ۔ 

ازار کے ساتھ ب ملسو هيلع هللا ىلصزید بن اسلم انہوں نے روایت کیا اپنے باپ سے کہا کہ میں عمر

گیا تو ان سے آکر ملی ایک جوان عورت اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین ! 

ا اور اس نے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھوڑیں وہللا نہ انہیں میرا شوہر ہال ک ہوگی

گوشت کا ٹکڑا میسر ہے اور نہ ان کے پاس دودھ دینے واال کوئی جانور ہے اور 

بن  ملسو هيلع هللا ىلصنہ کھیتی ہے اور مجھے ان کے مر جانے کا اندیشہ ہے ۔ اور میں خفاف

تو  ھکے سات ملسو هيلع هللا ىلصاور وہ حدیبیہ میں حاضر تھے نبی ایماء الغفاری کی بیٹی ہوں 

اس کے پاس ٹھہرے اور آگے نہیں گئے ۔ اور فرمایا کہ بہت اچھا نسب  ملسو هيلع هللا ىلصعمر

جلد پہچان گئے ( پھر ایک باربرداری کے اونٹ ہے قریب کا )یعنی جس کو ہم 

کی طرف لوٹے جو گھر میں بندھا ہوا تھا اس کے اوپر دو بورے ادے ۔ دونوں 

نقدی بھی تھی اور  کھانے کی چیزوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان

کپڑے بھی تھے پرھ اس عورت کو اونٹ کی مہار پکڑوا دی اور فرمایا کہ اس 

کو ہنکا لیجا۔ یہ ختم نہ ہوگا کہ تیرے پاس اور مال پہنچ جائے گا۔ اس پر ایک 

شخص نے کہا اے امیر المومنین آپ نے اس کو بہت دیدیا۔ آپ نے فرمایا تجھے 

رہا ہوں اس عورت کے باپ کو اور بھائی کو اور تیری ماں روئے وہللا میں دیکھ 

ان دونوں نئے ایک قلعہ کا ایک زمانہ سے محاصرہ کررکھا تھا  پھر انہوں نے 

 ؎3۔“اسے فتح کر لیا پھر ہم صبح کو ان دونوں کے حصے لوٹا رہے تھے 



عہد اموی میں بھی یہی معمول تھا انصاف کی فراہمی کے لیے حضرت امیر معاویہ اور 

 اموی دیگر 

خلفاء خود گشت کرتے اور لوگوں کے احوال معلوم کرکے ان کے مسائل ان کی دہلیز پر 

 ملسو هيلع هللا ىلصکے حسبہ سے متعلق معموالت کو کتاب "امیر معاویہ ملسو هيلع هللا ىلصحل کرتے تھے ۔ حضرت امیر معاویہ 

 اور تاریخی حقائق میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے : 

ئی ہوئی رپورٹیں سنتے فجر کی نماز اداکرکے زیر سلطنت ممالک سے آ ملسو هيلع هللا ىلصآپ ”

پھر قرآن حکیم کی تالوت فرماتے اور تالوت کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور 

وہاں ضروری احکامات جاری کرتے ، پھر ان کے ساتھ دن بھر کے ضروری 

امور کے متعلق مشور کرتے ، اس کے بعد ناشتہ الیا جاتا جو رات کے بچے 

دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں  کافی ملسو هيلع هللا ىلصہوئے کھانے میں سے ہوتا ، پھر آپ 

کرتے رہتے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ اس وقت میں عام مسلمان 

کے پاس آتے  ملسو هيلع هللا ىلصجن میں کمزور ، دیہاتی ، بچے، عورتیں سب شامل ہوتے ، آپ

اور اپنی ضرورتیں ، تکلیفیں بیان کرتے تھے ، آپ ان سب کی دل دہی کرتے ، 

کرتے تھے ۔ جب تمام لوگ ن کی تکلیفوں کو دورضرورتیں پوری فرماتے اور ا

فرما دیتے اور ان کے متعلق احکام جاری  ملسو هيلع هللا ىلصاپنی حاجتیں بیان کر لیتے اور آپ

اندر تشریف لے جاتے اور وہاں خاص خاص لوگوں  ملسو هيلع هللا ىلصکوئی باقی نہ بچتا تو آپ 

ے۔" حضرات! ، معززین اور اشراف قوم سے مالقات فرماتے ، آپ ان سے کہت

قوم اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس مجلس خصوصی میں  آپ کو اشراف

ذا آپ کا فرض ہے جو لوگ یہاں حاضر  حاضر ہونے کا شرف حاصل ہے ، لہ 

ان کو  ملسو هيلع هللا ىلصنہیں ہیں ان کی ضرورتیں بیان کریں"۔ وہ ضرورتیں بیان کرتے اور آپ

 ، بھی حاضرہوتاپورا فرماتے ، پھر دوپہر کا کھانا الیا جاتا اور اس وقت کا تب 

کے سرہانے کھڑا ہوجاتا اور باریاب ہونے والوں کو ایک ایک کرکے  ملسو هيلع هللا ىلصوہ آپ

پیش کرتا اور جو کچھ وہ اپنی مشکالت اور معروضات تحریر کرکے التے ، 

کھانا کھاتے جاتے اور احکامات لکھواتے  ملسو هيلع هللا ىلصکو پڑھ کر سناتا رہتا، آپ ملسو هيلع هللا ىلصآپ

ھانے شریک جاتے تھے اور ہر باریاب ہونے واال شخص جب تک حاضر رہتا ک

گھر تشریف لے جاتے اور ظہر کی نماز کے وقت تشریف التے ملسو هيلع هللا ىلصرہتا ، پھر آپ

۔ ظہر کی نماز کے بعد خاص مجلس ہوتی جس میں وزراء سے ملکی امور کے 

متعلق مشورہ ہوتا اور احکامات ہوتے ۔ یہ مجلس عصر تک جاری رہتی ، 

امور میں تک مختلف عصر کی نماز ادا کرتے اور پھر عشاء کے وقت ملسو هيلع هللا ىلصآپ

مشغول رہتے ، عشاء کی نماز کے بعد امراء سے امور سلطنت پر گفتگو ہوتی ۔ 

یہ گفتگو ختم ہوتی اور علمی مباحث چھڑ جاتے اور یہ سلسلہ رات گئے تک 

 ؎4۔“جاری رہتا تھا 

حسبہ کا یہ ادارہ دونوں ادوار خالفت راشدہ اور اموی عہد میں برقرار رہا ۔ دونوں ادوار 

 نظام کی یہ مماثلت واضح ہے ۔  میں عدالتی

 ۔ تحکیم یا ثالثی کا ادارہ : 2



شعبہ قضاء میں دوسرا اہم ادارہ تحکیم یا ثالثی کا ہے جسے موجودہ عہد میں بے پناہ 

 Alternative Dispute (ADR)اہمیت حاصل ہے ۔ اور آجکل کی جدید اصطالح میں اسے 

Resoluotion ت ہے کہ ہے کہ اگر اس ادارے کی اسالمی کے نام سے جانا جاتا ہے ۔ یہ حقیق

اصولوں کے مطابق تشکیل کی جائے تو موجودہ عدالتی نظام کی پیچیدگیوں سے بچنے اور 

انصاف کی فراہمی کے لیے یہ بہترین نظام ہے ۔ عدل تو فصل خصومت کا ذریعہ ہے ، اگر یہ 

 ہے ۔ مقصد ثالثی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے تو بدرجہ اولی  قابل قبول 

 ثالثی اور تحکیم کا یہ حکم قرآن عظیم الشان میں یوں بیان ہوا ہے ۔ ارشاد باری تعالی  ہے : 

ِق اهل َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعثُوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصََلًحا يُ َوف  ”
نَ ُهَما ِإنَّ اهل َكا  ؎5۔“َن َعِليًما َخِبيًرابَ ي ْ

اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک ”

حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے 

مقرر کرو، وہ دونوں اصالح کرنا چاہیں گے تو ہللا ان کے درمیان موافقت کی 

 ۔“سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہےصورت نکال دے گا ، ہللا 

اسی طرح  یہ تحکیم روز مرہ کے عام معامالت میں تنازعات کے حل کے لیے بھی نہ 

 صرف جائز ہے بلکہ اس کا حکم قرآن عظیم الشان میں دیا گیا ہے ۔ ارشاد باری تعالی  ہے : 

 ؎6۔“ات َُّقوا اهل َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمونَ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْيَن َأَخَوْيُكْم وَ ”

ذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو ” مومن تو ایک دوسرے کے  بھائی ہیں ، لہ 

 ۔“درست کرواور ہللا سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا

یہ حکم عام ہے کسی بھی تنازع یا جھگڑے کی صورت میں ۔ اسی عہد رسالت میں بھی 

کو  ملسو هيلع هللا ىلصعدالتی ادارہ کے تحت تنازعات میں ثالثی کی گئی ۔ اس کی اہم مثال یہود کا نبی پاک اس اہم

 حکم بنانا ہے جس کا ذکر صحیح بخاری کی کتاب الحدود کے اندر آیا ہے : 

ار عن ابن بن دين ہللاحدثنا بن مخلد عن سليمان حدثنی عبد  کرامۃحدثنا محمد بن عثمان بن ”
ما  لھم فقال جميعا احدثا قد ۃويودی بیھودی ملسو هيلع هللا ىلص ہللاقال اتی رسول  عنھما ہللاعمر رضی 

 ادعھمن سَلم ب ہللاقال عبد  والتجبیۃ الوجہتجدون فی کتابکم قالوا ان اخبارنا احدثوا تحميم 
 اھوما بعد اقبلھالرجم وجعل يقرا ما  ایۃ علی ہيد مھفوضع احد بھا فاتی ۃبالتورا ہللايا رسول 

ل ابن فرجما قا ملسو هيلع هللا ىلص ہللارسول  بھما فامر ہالرجم تحت يد ایۃارفع يدک فاذا ابن سَلم  لہ فقال
 ؎7۔“علیھا اجنا ودیھعمر فرجما عند البَلط فرايت الی

کے پاس ایک یہودی مرد اور  ملسو هيلع هللا ىلصنے بیان کیا کہ رسول ہللا  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت ابن عمر”

 ملسو هيلع هللا ىلصایک یہودی عورت الئے گئے جن دونوں نے بدکاری )زنا( کی تھی آنحضور 

نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ اپنی کتاب )توریت( میں کیا حکم پاتے ہو؟ 



 اور ایکنکاال ہے )زنا کی سزا( چہرہ کا کاال کرنا ان لوگوں ے کہا ہمارے علماء 

گدھے پر دونوں کو الٹا سوار کرنا )یعنی دونوں کا رخ دو طرف کرکے گدھے 

 ان سے توریت ملسو هيلع هللا ىلصنے فرمایا یا رسول ہللا  ملسو هيلع هللا ىلصپر گھمانا( حضرت عبد ہللا بن سالم

منگوائیں چنانچہ توریت الئی گئی تو ان میں سے ایک )عبد ہللا بن صوریا( نے 

س کے آگے اور پیچھے کی آیت پڑھنے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ا

نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ دیکھا تو رجم والی آیت  ملسو هيلع هللا ىلصلگا تو اس سے عبد ہللا بن سالم

نے دونوں کے متعلق حکم دیا  ملسو هيلع هللا ىلصاس کے ہاتھ کے نیچے ہے چنانچہ رسول ہللا 

نے بیان کیا کہ دونوں بالط  ملسو هيلع هللا ىلصاور دونونسنگسار کئے گئے ، حضرت ابن عمر

سار کئے گئے میں نے دیکھا کہ یہودی مرد عورت پر اوندھا کے نزدیگ سنگ

 ۔“جھک گیا )مقصد یہ تھا کہ سارا پتھر مجھ کو لگے اس عورت کو پتھر نہ لگے(

چونکہ ثالثی میں مقدمہ کے دونوں فریق تیسرے فریق سے تنازع کے حل میں 

 مدد لیتے ہیں اور یہ تیسرا فریق بات 

ت فراہم کرتا ہے اور کسی منطقی نیتجے تک چیت اور افہام و تفہیم میں سہول

پہنچنے میں مدد فراہم کرتا ہے ، اس لیے عام حاالت میں تحکیم کے ذیرے نافذ 

ہونے والے فیصلوں کی حیثیت اخالقی نوعیت کی ہوتی ہے تاہم اسے موثر بنانے 

کے لئے ضروری ہے کہ اس حوالے قانون ساز کی جائے کہ عدالت میں مقدمہ 

 ے اسے مصالحتی عمل سے گزرنا چاہیے۔النے سے پہل

عدلیہ کے اس ادارہ کو خالفت راشدہ اور عہد اموی میں مماثلت کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے 

اور خالفت راشدہ میں کئی ایسے واقعات ہیں جو ثالثی کے اس عمل کا ثبوت ہیں جن میں بعض 

 کا تذکرہ ذیل میں کیا جارہا ہے : 

 ۔ راضی نامہ /صلح:3

انصاف کی فراہمی کو بذریعہ راضی نامہ اور صلح کے قرآن حکیم میں بہت زیادہ اہمیت 

 حاصل ہے ۔ ارشاد باری تعالی  ہے : 

نَ ُهَما ُصْلًحا ” الصلْل ُُ وَ َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا َفَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بَ ي ْ
ٌر   ؎8۔“َوُأْحِضَرِت اْْلَنْ ُفُس الشل َُّ َوِإْن ُتْحِسُنوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ اهل َكاَن ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيًراَخي ْ

جب کسی عورت کو اپنے شوہر سےبدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی ”

مضائقہ نہیں اگر میاں بیوی )کچھ حقوق کی کمی بیشی پر (آپس میں صلح کر لیں 

بہر حال بہتر ہے ۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہوجاتے ہیں، لین ۔ صلح 

اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ ہللا 

 ۔“تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا

مذکورہ باال آیت سے صلح کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس سے اس امر پر بھی روشنی 

ہ صلح کا یہ معاملہ مکمل طور پر عدالت سے باہر کا معاملہ ہے کہ انسان اپنے آپ پڑتی ہے ک

آپس کے معامالت میں صلح کرلیں تاکہ انصاف میں تاخیر نہ ہو اور دوسرے یہ کہ صلح صفائی 



کے ذریعے تنازعات کا تصفیہ ہوجائے اور دلوں کی قدورتیں بھی دور ہو جائیں ۔ عہد رسالت کا 

 ابو داؤد میں ان الفاظ کے ساتھ بیان ہواہے۔ایک واقعہ سنن 

 ہللاقال: اخبرنی عبد  شھاب ابن عن يونس اخبرنی: بھحدثنا احمد بن صال ُ: حدثنا ابن و”
 فی لیہع لہتقاضی ابن ابی حدرد دينا کان  انہ ہبن کعب بن مالک ان کعب بن مالک اخبر

 بیتہ یف وھو ملسو هيلع هللا ىلص ہللارسول  سمعھاحتی  اصواتھمافی المسجد، فارتفعت  ملسو هيلع هللا ىلص ہللارسول  عہد
ونادی کعب ابن مالک فقال: ))يا کعب  حجرتہحتی کشف سجف  ملسو هيلع هللا ىلص ہللارسول  الیھمافخرج 

 فعلت دق: کعب قال ۔ دينک من الشطر ضع ان ہبيد لہ فاشار!  ہللا(( فقال : لبيک يا رسول 
 ؎9۔“((فاقضہ))قم  ملسو هيلع هللا ىلص! قال النبی ہللا رسول يا

کے زمانے میں آپ ملسو هيلع هللا ىلصکہ رسول ہللا  سے مروی ہے ملسو هيلع هللا ىلصحضرت کعب بن مالک ”

نے ابن ابی حدرد سے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا ۔ یہ مسجد مین تھے کہ ان کی 

نے اپنے گھر میں سنا ۔ پس رسول ہللا   ملسو هيلع هللا ىلصآوازیں اونچی ہوگئیں جنہیں رسول ہللا 

ان کی طرف نکلے اور اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور کعب بن مالک کو آواز  ملسو هيلع هللا ىلص

ہا: " اے کعب! " اس نے کہا: میں حاضر ہوں ، اے ہللا کے رسول دیتے ہوئے ک

! آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے اشارہ فرمایا کہ اپنے آدھا قرضہ چھوڑ دو۔ کعب 

نے دوسرے سے فرمایا  ملسو هيلع هللا ىلصنے کہا: اے ہللا کے رسول ! میں نے معاف کیا ۔ نبی 

 ۔“: )اٹھ اور اسے ادا کردے(

لیے عدلیہ کی معاونت اس اہم ادارہ سے کی گئی عہد رسالت میں انصاف کی فراہمی کے 

 ۔ اسی طرح یہ ادارہ خلفائے راشدین اور

عہد بنو امیہ میں بھی قائم رہا ہے ۔ دونوں ادوار اس ادارہ کے پیش نظر آپس میں مماثلت  

 یقی میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے : کا قول سنن بہملسو هيلع هللا ىلصرکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق

یں فریقین کو واپس کر دیا کرو تاکہ وہ مصالحت کر لیں "حضرت عمر فرماتے ہ

 ؎11، اس لیے کہ عدالتی فیصلہ لوگوں میں دشمنی کو جنم دیتا ہے "۔

کا یہ فصلہ گہرے عدالتی تجربہ ، معاشرتی رویوں کے فہم اور انسانی  ملسو هيلع هللا ىلصحضر ت عمر

 نفسیات کے دقیق مطالعہ کا نتیجہ ہے ۔ 

 ۔ عدم مماثلت :2

قائق سے معلوم ہوتا ہے کہ اموی عہد میں طرز حکومت میں تبدیلی جیسا کہ تاریخی ح

 آئی اور اس 

تبدیلی کے باعث تمام حکومتی شعبوں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ۔ حکومت کے بنیادی 

اداروں کا تنظیمی ڈھانچہ اور ان کے بنیادی پالیسیوں میں بھی تبدیلی آئی ۔ خالفت موروثی ملوکیت 

کے اثرات سے سے حکومت کا کوئی شعبہ بھی متاثرہوئے بغیر نہیں رہ سکا میں تبدیل ہوئی جس 



۔ یہ تبدیلیاں مثبت اور منفی نوعیت کی تھیں ۔ ذیل میں عدلیہ کے شعبہ میں رونماہونے والی 

 تبدیلیوں اور خالفت راشدہ سے اس کی عدم مماثلت کا احاطہ کیا جارہا ہے : 

 ۔علیحدگی اختیارات :1

عہد میں عدلیہ انتظامیہ میں اختیارات کی واضح تفریق موجود تھی اور خالفت راشدہ کے 

کے عہد میں عدلیہ  ملسو هيلع هللا ىلصعدلیہ انتظامیہ کے ہر طرح کے اثر سے آزاد تھا ۔ حضرت ابوبکر صدیق 

کے سپرد تھا ۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے اور  ملسو هيلع هللا ىلصکا شعبہ حضرت عمرفاروق

نے علیحدہ  ملسو هيلع هللا ىلصاور ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا تو آپ فتوحات کی کثرت کے باعث انتظامی امور 

خود بنفس نفیس قاضی کے فرائض سرانجام  ملسو هيلع هللا ىلصمدینہ منورہ میں حضرت عمرقاضی مقرر فرمائے ۔ 

کو سونپ دی ۔ خالفت راشدہ ہی ملسو هيلع هللا ىلصدیتے تھے لیکن خالفت کے بعد یہ ذمہ دارہ حضرت ابودردا

یحدگی اختیارات کی طرف پہال قدم میں قاضی کے عہد کو سرکاری درجہ حاصل ہوا جو کہ عل

ے ک ملسو هيلع هللا ىلصتھا ۔ چنانچہ لوگوں کو ہدایات جاری کر دی گئیں کہ وہ اپنے تنازعات قاضی ابوالدرداء

 پاس لے کر جائیں ۔ 

اسی طرح کوفہ اور بصرہ کے شہر کی آباد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو نے 

ساتھ ہی اس کے حکومتی شعبے ان شہروں ان شہروں کو اپنا مسکن بنالیا ان کی آباد کاری کے 

میں قائم کیے گئے ۔ عدلیہ کا شعبہ بھی  ان شہروں میں قائم ہوا اور قاضی شریح ؒکو اس اہم شہر 

کا قاضی مقرر کیا گیا ۔ جس پر آؒپ نے پورے ساٹھ سال خدمات انجام دیئے ۔ اس مناسبت سے 

ضی شریح نے انجام دی ۔ اسی طرح اسالمی تاریخ میں سب سے لمبی مدت قضا کے شعبہ میں قا

حضرت ابو موسی  اشعرؒی بصرہ کے قاضی تھے ۔ مصر کا اسالمی سلطنت میں شامل ہونے کے 

بعد قیس بن ابی العاص سہمی کو وہاں کے مسلمانوں کے مقدمات فیصل کرنے کے لئے قاضی 

اور آزادانہ  آزاد تھے بنادیا گیا ۔ یہ تمام قاضی اپنے فیصلوں میں شعبہ انتظامیہ کے اثر رسوخ سے

فیصلے کرتے تھے ۔ اس ضمن میں جناب پروفیسر رفیع ہللا شہاب نے اپنی کتاب میں درج ذیل 

 تصریح فرمائی ہے : 

نے قضاۃ کے انتخاب میں دوسری سرکاری اہلکاروں کے  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت عمر ”

انتخاب کی طرح بلکہ شاید ، اس سے بھی زیادہ اپنی وہبی صالحیتوں کا استعمال 

  ںایا جس کی وجہ یہ تھا کہ وہ شریعت و فقہ کے عالم تھے اور اس باب میفرم

اتنی گہری تھی کہ کوئی دوسران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ۔ حضرت ان کی نظر

کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے  ملسو هيلع هللا ىلصکا قول ہے کہ حضرت عمر  ملسو هيلع هللا ىلصابن مسعود

 کے ملسو هيلع هللا ىلصبھی حضرت عمراور عرب کے تمام قبائل کا علم دوسرے پلڑے میں ، تو 

 ملسو هيلع هللا ىلصعلم کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ۔ حضرت عمر

اسالم النے سے پہلے قریش کے عہدہ سفارت پر مامور تھے ۔ اسالم النے کے 

کی خدمت میں حاضر رہنے لگے ۔ ہللا تعالی  کی طرف  ملسو هيلع هللا ىلصبعد ہر وقت رسول ہللا 

حضور علیہ الصلوۃ والسالم سے پر نازل ہوتی ، اسے  ملسو هيلع هللا ىلصسے جو وحی نبی 

کی سنت و قضاۃ سے واقفیت بہم پہنچاتے ۔ اس کے عالوہ  ملسو هيلع هللا ىلصسیکھتے ، اور آپ 

ان میں لوگوں کے جوہر پہچاننے اور ان کے بعض کاموں سے ان کی 

خصوصیات معلوم کرنے کا ملکہ تھا۔ قاضی شریح ؒ کو کوفہ کا قاضی بنانھے کا 



نے ایک شخص سے پسند کی  ملسو هيلع هللا ىلصت عمر فیصلہ اس کا بہترین ثبوت ہے ۔ حضر

شرط پر گھوڑا خریدا اور امتحاناً اس پر سوار ہوگئے ۔ گھوڑا چوٹ کھا کر داغی 

۔ حضرت نے اسے واپس کرنا چہا ۔ مالک نے انکار کیا  ملسو هيلع هللا ىلصہوگیا ۔ حضرت عمر 

نے فرمایا " کسی کو ثالث بنا لو" ۔ گھوڑے کے مالک نے کہا شریح ؒ   ملسو هيلع هللا ىلصعمر  

الث قبول ہے ۔ چنانچہ چونوں شریح ؒ کے پاس پہنچے ۔ انہوں عراقی اسے بطور ث

فیصلہ دیا کہ "امیر المومنین  یا گھوڑا خریدئیے یا نے فریقین کے دالئل سن کر 

نے فرمایا : " فیصلہ یہی ہے "۔  ملسو هيلع هللا ىلصجیسا تھا ویسا واپس کیجئے"۔ حضرت عمر 

ک ٹھ سال تاور شریح کو کوفے کا قاضی مقررکر دیا ، جہاں وہ اس منصب پر سا

 ؎11۔“فائز رہے

اختیارات کی علیحدگی اور قانون کی باالتری کی عظیم مثال مذکورہ باال اقتباس میں بیان 

خود ایک عام شہری کی طرح عدالت میں پیش ہوتے  ملسو هيلع هللا ىلصہوئی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر

عدلیہ ہر ہیں اور احتساب کے لیے حاضر ہوتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ عہد خالفت راشدہ میں 

طرح کے انتظام اثر سے آزادی تھی اور اس کے فیصلے عدل و انصاف کے بے الگ اصولوں 

 پر ہوا کرتے تھے ۔

اموی عہد میں عدلیہ کی اختیارات کی علیحدگی متاثر ہوئی عدلیہ ۔ شعبہ قضاء پر انتظامی 

ہ نہیں سنا یصلشعبہ کا اس قدر اثر تھا کہ کوئی قاضی بھی گورنروں اور حکام کے بغیر کوئی ف

سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس عہد میں جید تابعین اور اہل علم نے قضاۃ کا عہد سنبھالنے سے 

 انکار کیا ۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ ؒ کی مثال اوپر بیان کی جاچکی ہے۔ 

 ۔ قاضیوں کے اختیارات :2

تھا  قائم ہو گیاخلفائے راشدین کے عہد میں چونکہ عدلیہ باقاعدہ الگ ادارے کے طور پر 

اور قاضیوں کا تقرر بھی ہوا لیکن اس محکمے کے قاضیوں کے اختیارات زیادہ تر شہری تنازعات 

فیصلہ کرنے تک محدود تھے۔ عصر حاضر کی عدالتی اصطالح میں ایسے مقدمات کو دیوانی 

ری کا ضمقدمات کہا جاتا ہے ۔ پروفیسر رفیع ہللا شہاب نے اپنی کتاب میں پروفیسر محمد بک خ

 حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے : 

تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں  ”

قاضیوں کا دائرہ عمل صرف شہری تنازعات کے تصفیوں تک محدود تھا ۔ 

قصاص اور حدود کے اجراء کاکام خلفاء اور عالقائی حکام خود سرانجام دیتے 

رتے تھے ۔ ہمیں تاریخ سے ایسے ان گنت واقعات کا تھے ، اور وہی ان کا نفاذ ک

علم تو ہوتا ہے کہ قتل  کرنے ، شراب نوشی اور اس قسم کے دوسرے جرائم میں 

خلیفہ یا اس کے عمال نے مجرموں کو قتل اور کوڑوں کی سزا کا حکم سنایا ۔ 

لیکن کسی قاضی کے متعلق ہمیں یہ علم  نہیں کہ اس نے اس قسم کے مقدمات 

ں موجودہ زمانے کی اصطالح میں فوجداری کہا جاتا ہے کی سماعت کی ہو جنہی

۔ قید اور جرمانہ جیسی تادیبی سزائیں بھی خلیفہ یا اس کا مقرر کر دہ عامل ہی 

دیتا تھا ۔ اس طرح اس دور میں قضاء کا دائرہ بڑی حد تک دیوانی مقدمات 

 ؎12۔“محدوتھا



عدلیہ کی حکومت کے دیگر شعبوں سے آزادی ہی وہ بنیادی چیز ہے جس سے قاضی 

کے اختیارات میں وسعت آتی ہے ۔ چونکہ قاضی کے اختیارات انتظامی تقسیم اور تقاضوں کے 

پیش نظر خلیفہ وقت اور اس کے عمال سرانجام دیتے تھے ۔ اس صورت میں بھی عدل کے تمام 

 ا ۔ تقاضوں کو پورا کیا جاتا تھ

قاضیوں کے وسیع اختیارات کا یہ عالم تھا کہ قانونی مساوات پورے طور پر نافذ اور 

قانون کی نظر میں امیر غریب ، چھوٹے اور بڑے سب برابر تھے ۔ یہی وجہ تھی کہ خلفاء بھی 

 عدالت میں ایک عام شہری کی طرح پیش ہوا کرتے تھے ۔ 

اختیارات اس عہد میں بڑی حد تک محدود  اگر اموی عہد کا جائزہ لیا جائے تو قاضی کے

کر دیئے گئے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اس عہد میں عدلیہ کا شعبہ انتظامیہ کے زیر اثر آجانے 

کے باعث قاضی کے اختیارات مکمل طور پر محدود ہوگئے ۔ یہی وجہ تھی کہ امام ابو حنیفؒہ اور 

داریاں لینے سے انکار کیا اور قید و بند  ان جیسے کئی جید علماء اور فقہاء نے قاضی کی ذمہ

کی صعوبتیں برداشت کیں۔ اموی عہد کی عدلیہ پر موالنا سید ابو االعلی  مودودؒی نے اپنی کتاب 

 میں کچھ یوں تبصرہ کیا ہے : 

جن معامالت سے ان بادشاہ قسم کے خلفاء کو سیاسی اسباب، یا ذاتی مفاد کی  ”

انصاف کرنے کے لیے عدالتین آزادنہ رہیہں ۔  بنا پر دلچسپی ہوتی تھی ان میں

حتی کہ شاہزادوں ، گورنروں، قائدین اور شاہی محالت کے متوسلین تک کے 

خالف مقدمات میں عدل کرنا مشکل ہو گیا ۔ یہ ایک بڑا سبب تھا اس بات کا کہ 

اس زمانہ میں صالح علماء بالعموم قضاء کا منصب قبول کرنے سے انکا ر کر 

، اور جو عالم ان حکمرانوں کی طرف سے عدالت کی کرسی پر دیتے تھے 

بیٹھنے پر راضی ہوجاتا تھا ، اسے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے ۔ 

عدلیہ پر انتظامیہ کی دست درازی یہاں تک بڑھی کہ گورنروں کو قاضیوں کے 

ہ یعزل و نصب کا اختیار دے دیا گیا ۔ حاالنکہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں 

 ؎13۔“اختیارات خلیفہ کے سوا کسی کو حاصل نہ تھے

اموی عہد میں چونکہ طرز حکومت میں واضح تبدیلی آئی اسی لحاظ سے عدلیہ اور 

 قاضیوں کے اختیارات بھی محدود ہوئے اور اس شعبہ میں بڑا بگاڑ رونما ہوا ۔ 

  ۔ عدالتی فیصلوں کا ماخذ3

بنیاد پر ہوا کرتے تھے ۔ عہد صدیقی میں  خالفت راشدہ میں عدالتی فیصلے اجتہاد کی

جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ مطلوب ہوتا تو پہلے حضرت 

کے  ملسو هيلع هللا ىلصاس کو قرآن میں دیکھتے اگر کوئی واضح حکم نہ ملتا تو پھر رسول ہللا  ملسو هيلع هللا ىلصابوبکرصدیق

نہ ملتی تو پھر صحابہ  اگر وہاں سے بھی کوئی واضح رہنمائیاقوال کی طرف رجوع کرتے ۔ 

کے جمع میں آکرصحابہ کرام سے اس مسئلہ کے متعلق دریافت کرتے کہ اگر کسی کو  ملسو هيلع هللا ىلصکرام 

کا عمل معلوم ہو تو بتا دے اور اگر پھر بھی رہنمائی نہ  ملسو هيلع هللا ىلصاس مسئلہ کے بارے میں رسول ہللا 

کو  جمع کرکے مشورہ کرتے اور اتفاق رائے کی صورت میں فیصلہ صادر  ملسو هيلع هللا ىلصملتی تو صحابہ 

 یہیفرماتے ۔ 



 طرز عمل خالفت راشدہ میں جاری رہا ۔  

اس کے برعکس اموی عہد میں فیصلے اجتہاد کی بجائے حدیث پر ہونےلگے ۔ جس سے 

رجیح ل حدیث کو تعدالتی نظام میں جمود کی سی فضا قائم ہوگئی ۔ اہل الرائے کے مقابلے میں اہ

 دی جانے لگی ۔ اس ضمن میں پروفیسر رفیع ہللا شہاب نے لکھاہے : 

عدالتی نظام کے لئے اموی خلفاء عام طور پر اہل حدیث  اہل علم کو ترجیح دیتے ”

تھے ۔ جیسا کہ خود کوفے میں جو اہل الرائے فقہاء کا مرکز تھا، وہاں پر بھی اہل 

کے مقابلے میں اہل حدیث عالم دین امام شعبی الرائے کے سردار ابراہیم نخعی 

کو ترجیح دی گئی ۔ جو اہل رائے کے اس مرکز میں بیٹھ کر ان کے مسلک کی 

 ؎14۔“مذمت کیا کرتا تھا

اموی عہد میں عدالتی امور میں اس طرز کو اپنانے سے ایک بہت بڑا خال واقع ہوگیا جس کے 

قانونی امور کو استوار کرنے کی راہ بند باعث عقل و اجتہاد کے ذریعے تعزیرات کے تحت 

 ہوگئی۔ جس سے عدل و انصاف کی فوری اوربے الگ فراہمی میں تعطل واقع ہوگیا ۔ 

 ۔ قانون کی باالتری اور مساوات : 4

عہد خالفت راشدہ میں اسالمی مساوات کے اصولوں کی اس سختی سے پابند ی کی جاتی 

عدالت میں پیش ہو ا کرتا تھا ۔ اسی طرح اگر اس کا تھی کہ خلیفہ وقت ایک عام شہری کی طرح 

کوئی قریبی رشتہ دار کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے عامل لوگوں کی نسبت سخت سزاد ی 

ایک عام شہری کی طرح  ملسو هيلع هللا ىلصکے عہد خالفت میں جب حضرت علی  ملسو هيلع هللا ىلصجاتی تھی ۔ حضرت علی 

ت قانون سے متاثر ہو کر اس کسی یہودی کے خالف مقدمہ لے کر گئے تو اس انصاف اور مساوا

 یہودی نے اسالم قبول کر لیا ۔ 

عہد اموی میں اس کے برعکس قانون کی مساوات کا خاتمہ ہوا ۔ گورنروں اور شہزادوں 

کے خالف مقدمہ دائر کرنا تو دور کی بات ان کے مرضی کے بنا کوئی فیصلہ بھی نہیں دیاجاسکتا 

ذمہ داریاں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا ۔ قاضیوں تھا ۔ یہی وجہ تھی کے فقہاء نے قضاء کی 

کا تقرر اور ان کے معزول کرنے کے اختیار اموی عمال کےاختیارات میں شامل تھے ۔ جس کے 

باعث قانونی مساوات نام کو نہ رہی اور طبقاتی نظام نے شعبہ عدلیہ کو بری طرح سے متاثر کیا 

 ۔ 
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