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 ؟ ہے جائز بننا حكمران كا عورت ميں اسالميہ شريعت كيا
 

 كہ ہوں چاہتا ميں ہے، جائز بننا حكمران كا عورت ميں اسالميہ شريعت كيا
 ؟ جائے دى دليل سے مجيد قرآن

 

 : هللا الحمد
 :اول
 اور معرفت كى دالئل كے مجيد قرآن كا بهائى والے كرنے سوال ہم تو پہلے
 ہر ليكن ہيں، كرتے ادا شكريہ پر ركهنے حرص كى پيروى و اتباع كى ان

 بہت بلكہ ہو، سے مجيد قرآن دليل خاص كى اس كہ نہيں الزم ميں مسئلہ
 مجيد قرآن اور ہيں، ثابت سے صحيحہ نبويہ سنت جو ہيں ايسے احكام سے
 قرآن وہ كہ ہے واجب اور ضرورى پر شخص مسلمان اور نہيں، ثابت سے
 .كرے پيروى و اتباع كى دونوں سنت و

 :ہے تعالى بارى فرمان
 كى)  وسلم عليہ اهللا صلى(  رسول كے اس اور تعالى اهللا! والو ايمان اے{

 چيز كسى اگر اور كى، حكمرانوں اپنے اور كرو، فرمانبردارى و اطاعت
 عليہ اهللا صلى(  رسول كے اس اور تعالى اهللا اسے تو كرو اختالف تم ميں
 ہو، ركهتے ايمان پر آخرت يوم اور تعالى اهللا تم اگر لوڻاؤ طرف كى)  وسلم
 .) ٥٩(  النساء} ہے اچها اور بہتر سے لحاظ كے انجام ليے تمہارے يہ
 كى وسلم عليہ اهللا صلى رسول اپنے اور اپنى ميں آيت اس نے تعالى اهللا تو
 اهللا صلى رسول اپنے اور كتاب اپنى كو مسائل متنازعہ اور كرنے، عتاطا
 .ہے ديا حكم كا لوڻانے پر سنت كى وسلم عليہ
 :ہے تعالى بارى فرمان پر مقام ايك اور

 كرو، ليا مان اسے ديں تمہيں حكم جو)  وسلم عليہ اهللا صلى(  رسول اور{
 تقوى كا تعالى هللا اور كرو، جايا رك سے اس كريں منع سے چيز جس اور

 .) ٧(  الحشر} ہے واال دينے سزا سخت تعالى اهللا شبہ بال كرو، اختيار
 تعالى اهللا رضى كندى معديكرب بن مقدام نے تعالى اهللا رحمہ ماجۃ ابن اور
 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول كہ ہے كيا بيان سے عنہ
 ہوئے ليے سہارا پر ہتكي اپنے شخص ايك آئے وقت ايك كہ ہے قريب "

 اور ہمارے: كہے يہ تو كرے، بيان حديث ايك سے ميں احاديث ميرى



 

3 

 گے پائيں حالل ہم كچه جو ميں اس ہے، كتاب كى عزوجل اهللا مابين تمہارے
 حرام ہم گےاسے پائيں حرام ميں اس كچه جو اور گے، مانيں حالل ہم اسے
 جو نے وسلم عليہ اهللا لىص رسول كے تعالى اهللا بالشبہ! خبردار گے، مانيں
 "ہے كيا حرام نے تعالى اهللا طرح جس ہے طرح اسى وہ ہے كيا حرام
 صحيح نے تعالى اهللا رحمہ البانى عالمہ) ١٢(  نمبر حديث ماجۃ ابن سنن

 .ہے ديا قرار صحيح اسے ميں)  ٨١٨٦(  نمبر حديث الجامع
 :دوم
 واليت ليے كے عورت كہ ہے ہوتا ثابت يہ سے دالئل كے سنت و كتاب
 .وغيرہ جج قضاء اور وزارت، اور خالفت، مثال نہيں، جائز منصب كا عامہ
 :ہيں جاتے كيے پيش دالئل سے وسنت قرآن كے اس ميں ذيل
 :دالئل سے مجيد قرآن - 1

 :ہے تعالى بارى فرمان
 دوسرے كو ايك نے تعالى اهللا كہ سے وجہ اس ہيں، حاكم پر عورتوں مرد{
 كيے خرچ مال اپنے نے مردوں كہ سے وجہ اس راو ہے، دى فضيلت پر
 .) ٣٤(  النساء} ہيں

 :ہيں كہتے تعالى اهللا رحمہ قرطبى
 .}ہيں حاكم پر عورتوں مرد{: تعالى قولہ
 اور ہيں، كرتے حفاظت اور دفاع كا ان اور ہيں، كرتے خرچ پر ان وہ: يعنى
 جنگ اور لقتا و جهاد اور امير اور حكمران ہى ميں مردوں كہ بهى ليے اس

 اهـ. ہوتا نہيں ميں عورتوں يہ اور ہيں، ہوتے والے كرنے
 .) ١٦٨/  ٥(  القرطبى تفسير: ديكهيں
 :ہيں كہتے ميں تفسير كى آيت اس تعالى اهللا رحمہ كثير ابن اور
 اور بڑا اور رئيس كا اس وہ يعنى ہے، نگران اور قيم پر عورت مرد يعنى
 .ہے واال كرنے سيدها اسے تو جائے ہو ڻيڑهى وہ جب اور ہے، حاكم پر اس
 .{ہے دى فضيلت پر دوسرے كو ايك نے تعالى اهللا كہ سے وجہ اس }

 ہے، بہتر سے عورت مرد اور ہے، افضل سے عورت مرد كيونكہ: يعنى
 حكمرانى بڑى طرح اسى اور ہے، خاص ساته كے مردوں نبوت ليے اسى
 .بهى بادشاہت اور
 :ہے فرمان كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول كہ ليے اس
 نگران كا معامالت اپنے نے جس سكتى ہو نہيں كامياب بهى كبهى قوم وہ "

 "ليا بنا كو عورت
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 .ہے كيا نقل ميں صحيح اپنى نے تعالى اهللا رحمہ بخارى امام اسے
 اهـ. بهى منصب كا جج اور قضاء طرح اسى اور

 .) ٤٩٢/  ١(  كثير ابن تفسير: ديكهيں
 :دالئل سے نبويہ سنت - 2
 اهللا صلى كريم رسول جب: كہ ہيں كرتے بيان عنہ تعالى اهللا رضى بكرة ابو
 حكمران اپنا كو بيڻى كى كسرى نے فارس اہل كہ ملى خبر يہ كو وسلم عليہ
 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول تو ہے ليا بنا بادشاہ اور
 كا معامالت اپنے نے جس سكتى ہو نہيں كامياب ہرگز بهى كبهى قوم وہ "

 "ليا بنا كو عورت ايك نگران
 .) ٤١٦٣(  نمبر حديث بخارى صحيح
 :ہيں كہتے تعالى اهللا رحمہ شوكانى امام
 اہل كى اس وہ اور سكتى كر نہيں حكمرانى عورت كہ ہے دليل ميں اس

 ان كيونكہ نہيں، حالل بنانا حكمران اسے ليے كے قوم بهى كسى اور نہيں،
 ناكامى اور فالح عدم كى ان جو ہے ضرورى كرنا اجتناب سے كام ايسے پر
 ساته كے بيشى و كمى كچه اهـ.ہو باعث كا

 .) ٣٠٥/  ٨(  للشوكانى االوطار نيل: ديكهيں
 :ہيں كہتے ہوئے كرتے كالم متعلق كے وزارت تعالى اهللا رحمہ ماوردى اور
 عليہ اهللا صلى كريم رسول كيونكہ نہيں، جائز منصب يہ ليے كے عورت اور
 :ہے فرمان كا وسلم

 كے عورت معامالت اپنے نے جس سكتى ہو نہيں كامياب بهى كبهى قوم وہ "
 ؛"ديے كر سپرد
 پختگى كى عزم اور ہے، جاتى كى طلب رائے ميں اس كہ بهى ليے اس اور
 كرنے طے خود معامالت اور ہيں، كمزور عورتيں سے جس ہے ہوتى بهى
 اهـ. ہے ممنوع ليے كے عورتوں كہ جو ہے پڑتا ہونا بهى ظاہر ميں

 .) ٤٦(  السطانيۃ االحكام: ديكهيں
 :ہيں كہتے ہوئے كرتے كالم متعلق كے خالفت تعالى اهللا رحمہ حزم ابن اور
 اهـ. ہے ناجائز ليے كے عورت يہ كہ نہيں اختالف كا كسى ميں اس اور

 .) ١٢٩/  ٤(  والنحل االهواء و الملل فى الفصل: ديكهيں
 :ہے ميں الفقهيۃ لموسوعۃا اور
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 لهذا ہو، مرد وہ ہے سے ميں شروط كى اعظم امام كہ ہے اتفاق كا كرام فقهاء
 عليہ اهللا صلى كريم رسول كيونكہ نہيں، صحيح حكمرانى ليے كے عورت
 :ہے فرمان كا وسلم

 معامالت اپنے نے جس سكتى ہو نہيں كامياب بهى كبهى ہرگز قوم وہ "
 "ديے كر سپرد كى عورت
 اور سكے، ركه جول ميل سے مردوں وہ كہ تا)  ہے ليے اس مرد(  اور

 اس كہ بهى ليے اس اور ہو؛ فارغ ليے كے نپڻانے معامالت كے حكمرانى
 تهكا زيادہ بہت اور ہيں، جاتے پائے اعمال خطرناك سے بہت ميں منصب
 اهـ. ہيں الئق كے مرد صرف اور صرف جو ہيں، كام والے دينے
 .) ٢٧٠/  ٢١(  الفقهيۃ وعۃالموس: ديكهيں
 سوال ذيل مندرجہ سے تعالى اهللا رحمہ باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد شيخ

 :گيا كيا دريافت
 حكومت يا سربراہ كى ملك آپ اپنے كا عورت ميں اسالميہ شريعت خالص
 ہے؟ كيا حكم كا كرنے پيش ليے كے نامزدگى كى وزيراعظم يا سربراہ، كى
 :تها جواب كا عالىت اهللا رحمہ شيخ تو

 ليے كے سردارى عام كى مسلمانوں اسے اور بنانا، حكمران كو عورت
 :ہے رہا كر داللت اجماع اور سنت و پركتاب اس نہيں، جائز كرنا اختيار
 :ہے تعالى بارى فرمان ميں اهللا كتاب

 دوسرے كو ايك نے تعالى اهللا كہ سے وجہ اس ہيں، حاكم پر عورتوں مرد}
 .) ٣٤(  النساء} ہے دى فضيلت پر
 ميں خاندان كے اس كى مرد كہ جو ہے عام حكم مذكور ميں آيت اور

 تو حكمرانى عام طرح اسى اور ہے، شامل كو دارى ذمہ اور حكمرانى
 سے تعليل وارد ميں آيت تاكيد مزيد كى حكم اس اور گى، ہو شامل باالولى
 دوسرى كى سردارى اور حكم اور رائے اور عقل ميں آيت كہ ہے ہوتى
 .ہے افضليت كى اشياء
 :كہ ہے يہ دليل سے نبويہ سنت اور
 نبى تو ليا بنا بادشاہ اور حكمران اپنا كو بيڻى كى كسرى نے فارسيوں جب كہ

 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم
 معامالت اپنے نے جس سكتى ہو نہيں كامياب بهى كبهى ہرگز قوم وہ "

 "ديے كر سپرد كے عورت
 .ہے كيا روايت نے تعالى اهللا رحمہ بخارى امام اسے



 

6 

 اور امارت عمومى كى عورت حديث يہ كہ نہيں شك كوئى ميں اس اور
 اور صوبے كسى طرح اسى اور ہے، كرتى داللت پر حرمت كى حكمرانى

 عمومى كى اس كچه سب يہ كيونكہ بهى؛ پر حرمت كى حكمرانى كى ملك
 بنانے حكمران كو عورت نے سلمو عليہ اهللا صلى كريم نبى اور ہے، صفت
 ميں بهالئى و خير كاميابى و فالح اور ہے، كى نفى كى فالح اور كاميابى كى

 .ہے ہوتى كاميابى
 جن كرام آئمہ كے صديوں تين اور امت ميں مبارك عہد كے راشدين خلفاء
 كہ كيا اجماع عملى نے ہے گئى دى شہادت كى بهالئى و خير ميں بارہ كے

 و امارت ہى نہ اور ہے، سكتا جا ديا منصب كا قضاء وت نہ كو عورت
 دينى جو تهيں بهى عورتيں ايسى ميں دور اس حاالنكہ منصب، كا حكومت
 احكام اور حديث، علوم اور قرآن، علوم اور تهيں، ماہر زيادہ بہت ميں علوم
 جاتے كيے دريافت مسائل سے ان اور جاتا، كيا رجوع طرف كى ان ميں

 منسلك ساته كے اس اور امارت نے عورتوں تو ميں دور اس بلكہ تهے،
 .نہيں بهى تك جهانكا طرف كى عہدوں عام اور مناصب دوسرے

 امارت كيونكہ ہيں، متعارض كے امارت كى عورت تو احكام شرعى عام پهر
 كے رعايا اپنى امير اور حكمران كہ ہے ہوتى يہ تو حالت ميں حكمرانى اور

 جول ميل سے جماعتوں اور افراد كے امت اور رہتا، كرتا معلوم حاالت
 اور ہے، كرتا بهى قيادت كى فوج ميں جهاد اوقات بعض اور ہے، ركهتا

 كے حاالت كے عورت جو ہيں، ہوتے كرنا وغيرہ معاہدے ساته كے دشمنوں
 مشروع ليے كے بچانے عزت كى اس جو احكام وہ اور ہوتے، نہيں مناسب
 كى اس سے پن چهچهورے كے سمق مبغوض اسے اور ہيں، گئے كيے

 .كرنا حفاظت
 تقاضا كا اس بهى مصلحت والى ہونے حاصل سے عقل: كہ ہے بهى يہ اور

 جائيں، كيے نہ سپرد كے عورت عہدے اور مناصب عمومى كہ ہے كرتى
 اور پختگى اور كمال عقلى ليے كے آنے پر منصب اور سردارى كيونكہ
 .ہے ضرورى ہونا كا فہمى معاملہ اور تدبير حسن اور ارادى قوت اور تيزى
 فكرى اور العقل، ناقص وہ بلكہ نہيں، ميں عورت جو ہيں ايسى صفات يہ اور

 ہوئى پيدا ساته كے قوت جيسى مہربانى اور نرمى ساته ساته كے كمزورى،
 مسلمانوں چننا اور كرنا اختيار ليے كے عہدے اور منصب اس اسے تو ہے،
 و عزت انہيں ميں اس ہى نہ اور نہيں، يےل كے نصيحت اور خواہى خير كى

 .ہے ہوتى حاصل تمكنت اور تكريم
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 صلى محمد نبى ہمارے تعالى اهللا اور ہے، واال بخشنے توفيق ہى تعالى اهللا
 نازل رحمتيں اپنى پر كرام صحابہ كے ان اور آل كى ان اور وسلم عليہ اهللا

 اهـ. فرمائے
 .) ٨٩٠(  رنمب عدد)  عربى(  الدعوة مجلۃ: از ماخوذ
 . اعلم واهللا


