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2فقہ ىك ا�میت

َىلٰ ��ْوِىل اْ��ْمِر ِمْهنُ  �
ُسوِل َو ا �َىل الر

�
َىلٰ ��ْوِىل اْ��ْمِر ِمْهنُ َولَْو َرد وُه ا �

ُسوِل َو ا �َىل الر
�
َىلٰ ��ْوِىل اْ��ْمِر ِمْهنُ َولَْو َرد وُه ا �

ُسوِل َو ا �َىل الر
�
َىلٰ ��ْوِىل اْ��ْمِر ِمْهنُ َولَْو َرد وُه ا �

ُسوِل َو ا �َىل الر
�
َ َولَْو َرد وُه ا َت&ِ%ُطون ,َن *َس)ْ ِ �َ ْم لََعِلَمُه ا- َت&ِ%ُطون ,َن *َس)ْ ِ �َ ْم لََعِلَمُه ا- َت&ِ%ُطون ,َن *َس)ْ ِ �َ ْم لََعِلَمُه ا- َت&ِ%ُطون ,َن *َس)ْ ِ �))))83838383ال&س5ٓء ال&س5ٓء ال&س5ٓء ال&س5ٓء ((((ُه ِمْهنُْم ُه ِمْهنُْم ُه ِمْهنُْم ُه ِمْهنُْم ْم لََعِلَمُه ا-

=لہ وسمل(اگر وە ا9 رسول  وگ جو رضور ان مG 9 وە لتو  ��لوٹاداور اH مG 9 صاح%اِن امر ىك طرف ) صىل هللا <لیہ و�
Oو [ان ل\) ىك حقWقت( ]ت اكنWXجہ اUذ OرسکRے �G اس ) Oىس(

َو من ,رد هللا به Uًريا یفقهه ىف ا^,نَو من ,رد هللا به Uًريا یفقهه ىف ا^,نَو من ,رد هللا به Uًريا یفقهه ىف ا^,نَو من ,رد هللا به Uًريا یفقهه ىف ا^,ن
 اك ارادە Oرےمعاویہ r رسول هللا صىل هللا <لیہ وسمل Oو یہ فرماq �وئے س)نا کہ جس خشص j ساتھ هللا تعاٰىل بھالىئ

 t عنایت فرما دیتا vالب}اری ، املسمل( ا9 د,ن ىك مس(



3 فقہ ک� ک~ �G؟فقہ ک� ک~ �G؟فقہ ک� ک~ �G؟فقہ ک� ک~ �G؟

احاكم اك  فقہ j لغوی معىن گہری بصريت اورگہرے فہم G� j۔ اصطال� اعتبار 9 فقہ 9 مراد رشیعت j معىل

وە تفصیىل <مل t جو تفصیىل دالئل ىك ب&Wاد �ر�و

فقWہ Oون �و� t؟فقWہ Oون �و� t؟فقWہ Oون �و� t؟فقWہ Oون �و� t؟

W&بعد دالئل ىك ب j نصوص اك تفصیىل <مل رکھتا �و اور ان ىك حصت ىك تصدیق j صلے وە جو قر�ٓن و �دیثWاد �ر ف

j  وە جو قابل اعتبار اور �قابل اعتبار �دیث مG فرق Oرسکے اور �دیث    )فقWہ اور حمدث اك فرق( اUذ OرسکRا �و

t حمدث راویوں Oو �رکھ سکے

اصول فقہ Oیا t؟اصول فقہ Oیا t؟اصول فقہ Oیا t؟اصول فقہ Oیا t؟

وە قوا<د اور احاكم جن j ذر�عے رشیعت j فروعی یعىن جزوی احاكم Oو تفصیىل دالئل 9 اUذ Oیا [اسکے
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رضورت فقہرضورت فقہرضورت فقہرضورت فقہ        

 ا¢سان ىك ممكل زندگی مG عقائد، عبادات، معامالت اور معارشت 9 مRعلق ان گنت مسائل j ل�ئے قر�ٓن،

ر �ر مس)ئلہ ا�ادیث اور التعداد اقواِل حصابہؓ �G، ا¢سان اپىن ال مRنا�ی مرصوفWات اور عرىب 9 �واقفWت ىك بنا �

t ت&%اط ىك رضورت(ہاد اور اسRجہاں اج t ابہام و اجامل بھ¨ی Gا ۔ پھر کہRڈھونڈ سک Gاك خود �ل نہ)ذی®رم(
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  r س)نا   معر °ن العاص رىض هللا عنہ r رسول هللا صىل هللا <لیہ وسمل r فرما²‘ انہوں r کہ  �ٓپ

ور جب جب �امك Oوىئ فWصلہ اH اجRہاد O 9رے اور فWصلہ حصیح �و تو ا9 د�را ثواب ملتا t ا

t ر [ائے تو ا9 اکہرا ثواب ملتاO رے اور ¹لطیO ہادRاج Gصلہ مWىس فO   )حصیح خباری(

ے Oوىئ مس)ئلہ اگر متہارے سام¾’’r مين اك گورÀر بنا Oر بھی¿ا تو انہG چ¾د ہدا²ت کG پھر ان 9 پوچھاملسو هيلع هللا ىلص معاذ °ن ج%لؓ Oو جب رسول

نہ Ë مG هللاگر متہG کتاب ’’کتاب 9 ۔ حضورب r ارشاد فرما² ىك هللاپÈش �و تو Oس طرح فWصلہ Oرو Å؟ معاذؓ r عرض Oیا 

ھر اپىن رائے فرما² اگر متہG س&ت رسولؐ مG بھ¨ی نہ Ë تو عرض Oیا پ r هللاتو ۔ انھوں r عرض Oیا پھر س&ت رسولؐ 9 ۔ رسول 

شکر اك هللا r ان j سÎ¾ے �ر دست اقدس پھريا اور فرما²هللاؐ 9 اجRہاد Oروں گا اور اس مO Gوىئ مكی نہG اٹھا رکھوں گا ، رسول 

t ق عطا فرماىئ جس 9 اس اك رسول خوش �و�Wزي ىك توفÑ و اسO قاصد j رسول Hا r جس t‘‘)رمذی®(
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حصابہ Oرامؓ اك اجRہادحصابہ Oرامؓ اك اجRہادحصابہ Oرامؓ اك اجRہادحصابہ Oرامؓ اك اجRہاد

معاذ °ن ج%لؓ * 

غزوە بنو قریظہ مG عرص ىك مناز* 

معر فاروؓق j فRاوی*  

<ؓىل j فRاوی * 

°ن عباؓس اور ا°ن معؓر j فRاویهللا°ن مسعودؓ، عبدهللا عبد* 
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فقہ j ماUذفقہ j ماUذفقہ j ماUذفقہ j ماUذ

  �دیث): ۲قر�ٓن ) : ۱

) ىك وفات j بعد امت j جمتہد,ن اك مRفق �و [ا�ملسو هيلع هللا ىلص رسول(اجامع ) : ۳

 Oىس مس)ئلہ j ]رے مG قر�ٓن و �دیث مG °راە راست وضاحت نہ �و اور ملتے [لتے(قWاس): ۴

)مس)ئلہ 9 فWصلہ Oیا [ائے
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فقہ اسالمی اك داÞرەفقہ اسالمی اك داÞرەفقہ اسالمی اك داÞرەفقہ اسالمی اك داÞرە

عبادات* 

)طالق، وراثت،وصÈت، والیتÀاكح، )(م¾اàحت(معارشت*  

)خرید و فروخت،ر�ن،ا[ارە،�بہ(معامالت*  

) <دالىت قوانني(مرافعات* 

) حکومت و شہریوں j حقوق و فرائض(دس)توری قوانني* 

)�دود و äائG(عقو]ت * 

بني åقوامی قوانني*  
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  امام ابو حنيفہؒ ) : ١

 امام مالک بن انؒس ) : ٢

  امام الشافعیؒ ) : ٣

امام احمد ابن حنبل ؒ) : ۴



10   امام ابو حنيفہؒ 

 * Gوفہ مO۸۰ èت qرO رانہ فارس 9 تھا اور ر*شم ىك جتارتë ،پیدا �وئے Gھجری م

 *G� j معىن روش)ناىئ j ت ابو ح¾یفہ تھ¨ی، ح¾یفہÈبت ، کنì م نعامن °ن�

=ل و اوالد j ل�ئے د<ا ىك*  � j ان r مالقات ىك تھ¨ی اور انہوں Gن مíî Hؓىل 9 ا> r ^وا

وگ وہاں اگر اميان ðر² س)تارە ىك بلندی �ر بھ¨ی �وگا تو اہل فارس ىك قوم j کچھ ل’’رسولؐ r فرما² * 

Å Gٓئ� ñ وO خباری، مسمل(‘‘9 بھ¨ی اميان(

G� ~کہ ’’ امام س)یوطی کÀیوO t امام ابو ح¾یفہ ؒ ىك طرف اشارە Gاہل اس �دیث مO 9 وىئ امام فارس

‘‘ابو ح¾یفہؒ j مرتبہ <مل Oو نہG پہنóا

وا^ە ô 9 لوث حمبت و اطاعت
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 *èنہایت امانتدار اور دیندار �جر ت

در�م مG خریدا جو اس ىك اصل قميت تھ¨ی ۴۰۰در�م ماÀگے �ٓپ r  ۱۰۰ا,ک عورت ر*شمی کíڑا بیõنے �ٓىئ * 

در�م مG دے د² ۴غریب عورت Oو ر*شمی لباس * 

ارے مال ىك �ٓپ ىك ¹ري موجودگی مG �ٓپ j ساتھ¨ی r عیب زدە مال گاہک Oو عیب بتائے بغري فروخت Oرد² ، ابو ح¾یفہ ؒ Oو <مل �وا تو س* 

قميت صدقہ Oردی

 *qرO ستúاور پھر اس 9 اساتذە اور حمدثني ىك رضور²ت اور پوشاک اك بندو qرO و سال بھر مجعO نفع j جتارت

Oو �س)ند t  هللامت r �دیث نہG س)ىن کہ ’’ اþ کíڑے،جوq اور اچھ¨ی خوش)بو اس)تعامل Oرq۔ بوس)یدە لباس مO Gىس Oو د,کھا تو فرما²* 

èبندے �ر د,ک Hر اðکہ وە اپىن نعمت اك ا‘‘

حبحبحبحبییییثثثثÈت ر*شم j �جرÈت ر*شم j �جرÈت ر*شم j �جرÈت ر*شم j �جر
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تعليم

ا,ک دفعہ امام شعؒىب 9 مالقات �وىئ انہوں r مشورە د² کہ ]زار 9 ز²دە اہل <مل ىك حصبت مG وقت گزارو* 

)جمادñ اور م¾اظرے j ل�ئے مشہور �وئے(سب 9 پ� <مل ال�م مG مہارت �اصل ىك* 

ار ىكا,ک عورت r ا,ک دفعہ طالق 9 مRعلق سوال Oیا اس j بعد 9 امام حامد °ن اىب سلامن ؒ ىك شاگردی اخRی* 

د تè°ن مسعودؓ j شاگر هللامام حامد ؒ امام ا°ر�مي خنعی ؒ j شاگرد تè اور امام خنعی <لقمہ ؒ j اور <لقمہؒ عبد* 

ھجری امام حامد ىك وفات ®ک ان �ی 9 م&سلک رt اور ان ىك وفات j بعد ان ىك جگہ اس)تاد مقرر �وئے ۱۲۰* 
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 * Gم �اور مہ qرO تالوت Gیا اور مناز مO بھ¨ی مہارت �اصل ىك ۷قر�ٓن جمید حفظ Gعرىب لغت م ،،qرO دفعہ قر�ٓن خمت

امام الشعؒىب ، ) اگردا°ن معؓر j ش(،�فع)ا°ن عباؓس j شاگرد(عطاء °ن اىب ر]ؒح 9 تفسري،�دیث اور فقہ ىك تعلمي عکرمہ* 

امام الز�رؓی ، امام امعؒش ، امام معرو°ن دیناؒر 9 ىل

ے اور فقہ ح¾فی <لامء زید °ن <ىل، امام جعفرصادق ؒ اورامام ]قر، 9 بھ¨ی س)یکھا اسکے بعد دو]رە Oوفہ �رشیف ñ گئ ش)یعہ* 

ىك ب&Wاد ڈاىل

ہ 9 اس وقت رصف <لامء ىك دو اقسام تھG ، ا,ک وە جورصف فقہ مG مہارت رک�تے تè دورسے وە جو عقائد و فلسف* 

غرض رک�تے۔ امام ابو ح¾یفہ ؒ r اعتدال اك رویہ اخRیار Oیا اور فقہ¨ی <لوم Oو مرتبہ کامل ®ک پہنóا²
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ار حصابہ ا°ن جحر عسقالىن اور امام نووی ؒ j مطابق امام ابو ح¾یفہ ؒ �بعی �O GیوÀکہ انھوں �Ñ rافظ * 

)ن سعدؓ اىب اوؓىف، واثلہ ا°ن åسقعؓ، ابوطفWلؓ، سہل ا°°ن هللاعبدا¢س °ن مالؓک، ( Oرامؓ 9 مالقات ىك

 د,ن جس r’’ °ن احلارؓث 9 ا,ک �دیث س)ىن ج� روایت بھ¨ی Oیا t۔هللا �ٓپ ؒ r جح j موقع �رعبد* 

و Oر� t اور اس Oو ِا س طرح روزی دیتا t کہ Oىس Oهللاىك مسv �اصل Oرىل اسکی فکروں اك <الج 

‘‘شان و گامن بھ¨ی نہG �و�

Oیا امام ابو ح¾یفہ ؒ �بعی تè؟



15   س)یاست مG حصہ

�ٓپ r امام ز,ن العابد,ن ىك Uلفائے بنو امWہ à 9شمکش مG ماىل امداد ىك* 

گئے Uلیفہ مروان j عہد Uالفت مO Gوفہ j گورÀر ا°ن ح%ري r �ٓپ Oو Oوفہ اك قاىض مقرر Oر� Ñاہا اÀاكر j بعد �ٓپ Oو Oوڑے لگائے* 

�ٓپ r عباىس ىك حامیت ىك مگر جب انہوں r <لوی اك خون بہا� رشوع Oیا تو حامیت روک دی* 

 * O طلب Gو در]ر مO امام مالک، ا°ن اىب زیب اور امام ابو ح¾یفہ r لیفہ م¾صورU Gالف مدد ىك، اس الزام مU j یہ ىك عباس)یوںOامام  یا ،نفس ز

  ابو ح¾یفہ r نڈر �وOر تنقWد ىك

�وٹ بولنے اك الزام لگا² تو *  r اس ،Gاس قابل نہ Gیا مO اكرÀا r اہا ، �ٓپÑ ر�O و بغداد اك قاىض مقررO بھ¨ی �ٓپ r لیفہ م¾صورUr فرما² �ٓپ 

r خود Oوڑے لگائےاس �وٹا قاىض نہG �وسکRا، 

  �وىئ دو دفعہ Oوڑے کھائے، فRوی د�نے �ر پابندی لگاىئ گىئ ، قWد مG ڈå گیا اور ز�ر د�نے ىك Oوشش ىك گىئ جس 9 �ٓپ ىك وفات* 

ھجری مG وفات �وىئ ، تدفني 9 پ� منازج¾ازە چھ دفعہ �ڑھا گیا جس مG �زاروں لوگوں r رشOت ىك ، بغداد مG دفن �وئے ۱۵۰* 
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  j در]ر مG ا,ک د�ر�ے j ساتھ م¾اظرە اور اس Ñ jار سوåتاملنصور * 

 [ائے گاOیا Uدا اك وجود t؟ اگر ہاں تو �م ا9 د,کھ Oیوں نہG سکRے، وە اس وقت Oیا Oر رہا t، ش)یطان Oو �=گ مG ک  [ال²

UارجWوں 9 م¾اظرە* 

د�ریوں ىك ا,ک جامعت 9 م¾اظرە ، ا,ک àش)ىت خود بہ خود نہG °ن سکىت تو یہ دنیا ک  خود بہ خود °ن گىئ* 

پاىن گرا² تو طالق ، پیا تو طالق ، پال² تو طالق ۔۔۔ مس)ئلہ اك �ل* 

فتوے/چند دلچسپ مناظرے
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مختلف نظريوں اور فلسفوں کے فتنوں کا آغاز

عزتىل، ع$ؓن اور <ؓىل j دوِر Uالفت مG �ی چ¾د �ر فنت فرقوں r جمن لیا م!ًال م* 

، [ربیہ اور قادریہ و¹ريە ش)یعہ

 * r لفاءU ہWسائیوامÈ>مس ں r یا ج¾ہوںO و خمتلف حکومىت ذمہ داریوں �ر مقررO لامنوں

j درمWان شگاف ڈالنا رشوع Oرد²

عباىس Uالفت j دوران یو�ىن فلسفوں j عرىب ®ر) کئے گئے* 
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  Ñار Uلفاء بہ در[ات ابو°کؓر ، معؓر ، ع$ؓن، <ىلؓ * 

حصابہ Oرامؓ 9 حمبت و تعظمي ، انھG بد<اد�نے 9 ممكل اجRناب* 

 اميان اقرار و تصدیق اك �م t ، اميان اور اسالم مG فرق t لیکن اسالم j بغري* 

t Gبغري اسالم نہ j اور اميان Gاميان نہ  

 *t و د,ن اك �م د² گیاO اميان، اسالم اور رشعی قوانني

 *G� بلکہ وە امت اك حصہ Gگنا�گار مسلامن اكفر نہ

امام ابو حنيفہ کی مختلف نظريات پر رائے
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گناە گار مسلامن اك ا�Xساب �وگا اور äا بھ¨ی �وگی لیکن وە �مÈشہ جہمن مG نہ رt گا* 

د��دایت اور اH شاگردوں Oو بھ¨ی یہ¨ی ہOرq امام ابو ح¾یفہ تقد,ر �ر حبث 9 اجRناب خود بھ¨ی * 

ىك مرىض j بغري نہG �و� لیکن ا¢سان Oو اخRیار ىك �ٓزادی tهللا¢سان اك Oوىئ بھ¨ی معل * 

ہ r م¾ع Oیامعزتىل فلسفہ قر�ٓن خملوق j t ]رے مG رائے د�نے ،تبرصە Oرr 9 امام ابو ح¾یف* 

معل صاحل وە معل t جو اميان، اUالص اور <مل j ساتھ Oیا [ائے* 
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حنفی فقہ

 *G� qپھر س&ت 9 پھر حصا9 هللا�م اوًال کتاب ’’ �ٓپ ؒ فرما G� qرO اس)تدالل j ؓبہ

qرO فق �وں اس �ر معلRرامؓ مO اور جس ]ت �ر حصابہ G� qرO قضا² 9 اس)تدالل G� 

Wو دورسے مس)ئلہ �ر قO الف رک�تے �وں تو �م اس مس)ئلہRاخ Gىس مس)ئلہ مO اس اوراگر وە

‘OرG� q جب کہ دونوں مG وجہ اشرتاک موجود �و یہاں ®ک کہ اساك معىن واحض �و [ائے
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 �شکWل دی ، ان فقہ¨ی حتقWقات j ل�ئے اH شاگردوں �ر مش)متل ا,ک ¹ري رساكری مكی-/امام ابو ح¾یفہ ؒ r قانوىن * 

èما�ر,ن شامل ت j اس اور رائے سازیW9 �دیث ، عرىب لغت ، �رخي ، ق Gم

 * G� ~امام ابو ح¾یفہ خود ک Gرے م[ j 9 ’’ ان Gجن م G� س افرادÈقاىض ب&¾ے ىك قابلیت رک�تے  ۲۸یہ چھت

G� اور دو جمتہد,ن G� ےRرسکO اوی [اریRچھ ف ، G�‘‘

فWصلہ ®ک  تد°ر Oرq اور®ک ]�م اH م%ا ح!وں مG یہ متام شاگردمس)ئلہ j �ر ممک¾ہ پہلوؤں �رکىئ کىئ �فRوں * 

قانوىن  ۸۳۰۰۰ریبًا پہنõنے j بعد ابو یوسؒف انہG لکھ ل\ اور امام ابو ح¾یفہ 9 تصدیق Oرواq ، اس طر�قے 9 تق

/èاماكىن مسائل بھ¨ی موجود ت j مس)تق%ل Gساتھ ر,اكرڈ کئے گئے جن م j صلےWق اج3عی تھا،اندفقہ¨ی مسائل فWاز حتق
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ّہہامام ابو حنيفؒہ کے نزديک ادلّہ فقي

هللا کتاب ) : ۱
ملسو هيلع هللا ىلصس&ِت رسول) : ۲
اقواِل حصابہؓ) : ۳
اجامع ) : ۴ 
قWاس) : ۵
اس)تحسان) : ۶ 
عرف) : ۷ 



23 هللا کتاب ) : ۱

O ىك ا[ازت دی لیکن پھر ا س قول 9 رجوع rرO Gفارىس م Gرلیاقر�ٓن ىك قرات مناز م

t قر�ٓن ىك چ¾د �²ٓت ىك وضاحت دورسی �²ٓت ² ا�ادیث 9 �وىت

t وا®ر �دیث 9 �و�Rیت دورسی �ٓیت 9 ² مå سخ ىف¢

ملسو هيلع هللا ىلصس&ِت رسول) : ۲

 t ؐ زد,ک ا�م ®ر,ن مصدر قر�ٓن اور پھر س&تÀ j ٓپ�)O ؒ ید�دِث معاذ °ن ج%لؓ اور معؓر ىك قاىض رشحيO� و(

t ج%کہ س&ت واجب t قر�ٓن اك حمك فرض

t یا وە مکروەO م¾ع r یا وە حرام اور ج� س&تO م¾ع r ج� قر�ٓن



24 اقواِل حصابہؓ) : ۳

اجامع ) : ۴

G� و بھ¨ی قابل اس)تدالل و واجب االتباع مس9تےO وی اور قولRف j امام ابو ح¾یفہ حصابہ

èرل\ تO وىئ رائے م¾تخبO 9 Gىس موقع �ر حصابہ ىك �ٓراء خمتلف �وں تو �ٓپ ان مO لیکن ان ىك رائے اگر 

èت qرO حصابہ ىك تقلید ،èت qرO Gیار نہRو اخO ىس دورسے ىك رائےO رO چھوڑ

èت qرO Gرائے ىك پريوی نہ j اور �بعني qرO ہادRحصابہ ىك رائے موجود نہ توخود اج  

G� قائل j ۔امام ابو ح¾یفہ اجامع ىك جحت t ر� اجامع کہال�O اتفاق Gحمك م j ىس مس)ئلہO لامء جمتہد,ن اك> j امت 

‘‘مريی امت گمرا�ی �ر مجع نہ �وگی’ ’ �ٓپ ؑ r فرما² 

G� \ہاد 9 اكم لRاج Hقر�ٓن ، س&ت، اقواِل حصابہ ² اجامع موجود نہ �و وہاں امام ابو ح¾یفہ ا Gرے م[ j وە مسائل جن



25 قWاس) : ۵

وم Oر� جس اك قWاس ىك تعریف یہ t کہ Oىس ¹ري م¾صوص مس)ئلہ اك حمك ا> مس)ئلہ �ر قWاس Oرj معل

س&ت رسولؐ ² اجامع 9 معلوم �و اور حمك ىك <لت مG دونوں مشرتک �وں² هللاحمك کتاب 

Gم!ال :t ىك <لت rحرام �و j رشاب اك ¢شہ �ٓور �و� اس

اس)تحسان) : ۶ 

ت �و اور ]طىن قWاس Oو ®رجWح دینا �کہ عوام الناس j ل�ئے سہول/ ظا�ری قWاس Oو چھوڑ Oرخفی/ قWاس [ىل

t وىئ نقصان نہ پہن= اس)تحسان کہال�O وO ردینا لیکن اس 9 د,ن ىك روحO و ®رکO تنگی

 Gا9 مت بیچو’’ �دیث : م!ال Gزي متہارے پاس نہÑ رد² گیا ؛ بىلاس ‘‘جوO و مس)ت?ىنO و@  �ر بیع سمل� j

Oو �پاک قرار نہG د² گیا
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عرف) : ۷

جہاں Oوىئ دلیل رشعی نہ �و وہاں عرف دلیل t، عرف وە طور طر�قے ² رواج جو متام 

شہروں ² پورے ملک مG راجئ �وں لیکن وە کتاب و س&ت U jالف نہ �وں

  لباس: م!ًال 



27 شاگرد

ن اىب زائدە قاىض ابو یوسف، حامد °ن ابو ح¾یفہ، ظفر°ن ہذیل، محمد°ن حسن شÈ%اىن، حيٰی °ن زOر²، ا°
حفص °ن غیاث،حWبان ،م¾دل، قامس °ن معن ،سفWان ثوری

  فقہ حنفی کی کتابيں
<امل و مRعمل

الفقہ åکرب

مس)ند امام ابو ح¾یفہ ؒ ۔۔۔ امام ابو یوسف ؒ ، امام محمد °ن حسن شÈ%اىن ؒ ۔۔۔ ìåر

روایت ، ظا�ر ال: چھ کتابوں اك مجمو عہ ([امع اصغري، [امع Oبري،سري Oبري، سري صغري ،،مFسوط،ز²دات

  ۔۔۔ امام محمد °ن حسن شÈ%اىن ؒ) فقہ ح¾فی j مسX¾د اقوال اور اجRہادات

اخلراج ،مFسوط ۔۔۔۔ امام ابو یوسف ؒ
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G� ~ک Gرے م[ j اك’’ اما م مالک ؒ �ٓپ rکہہ دے کہ یہ سو Gرے م[ j جو اگر س)تون t یہ وە خشص t 
‘‘تا² �وگاتو دلیل 9 یہ ]ت ìبت Oردے گا اور واقعتًا وە س)تون بھ¨ی ا*سا �ی Àلكے گا [Èسا ابو ح¾یفہ ؒ r ب 

 G� ~گر اور حمت’’ امام شافعی ؒ کÀ دست j ابو ح¾یفہ Gمتام ا¢سان فقہ مG� اج‘‘

èاس)تاد ت j امام شہاب ز�ری اور امام جعفر صادق ؒ امام ابو ح¾یفہ اور امام مالک دونوں
قہ س)یکھGامام ابو ح¾یفہ ؒ اH بKÎے حامد °ن ابو ح¾یفہ اور محمد °ن حسن شÈ%اىن Oو مدینہ بھیJتے �G کہ مالکی ف

G� ~علق کRم j وە امام مالک
 ’’Gنہ åو اتىن تزيی 9 ماننے وO ر سچO وں 9 م%ا حث کئے لیکن امام مالک 9 °ڑھWزاروں �ٓدم� r Gد,کھا م‘‘

امام امحد °ن ح¾بل ؒ امام ابو یوسف ؒ اور امام محمدحسن شÈ%اىن اور امام شافعی ؒ j شاگرد �G ۔ 
G� شاگرد j اىن ؒ اور امام شافعی ؒ امام مالک%Èاما م ابو یوسف ،امام حسن ش
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مالک بن انس ؒ

 * G۹۳مدینہ م èاندان 9 تU محري j پیدا �وئے، وا^,ن مين Gھجری م

 *G� 9 Gثقہ راویوں م j ا ابو سہیل �فع �بعی ، حمدث اور حصاحóدادا مالک °ن ابو <امر اور چ

سال ان ىك حصبت 9 مس)تفWد �وئے G�۳۰، ) موىل ا°ن معر( �ٓپ j اساتذە مG رس فہرست �فع ؒ * 

ؓ (اس j <الوە محمد °ن شہاب ز�رؒی *   ، جعفر صادق ؒ ، حسن برصیؒ )سعید °ن مسÈؒب j شاگرد، داماد ابو �ر,رە

9 زائد اساتذە 9 مس)تفWد �وئے ۷۰تقریبًا ربیعہ الرائے ،امام اوزاعؒی ،

°ن مسعودؓ اك ماكن تھا اور جملس و ¢شست گاە معر فاروؓق اك دولت Uانہ تھاهللامسکن عبد* 
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رجWح دیقر�ٓن اور �دیث j �افظ تè، فقر مG �الت یہاں ®ک پہنõی کہ ëر ىك چھت ىك کڑ²ں فروخت کG مگر طلب <مل Oو ®* 

)گرە ]ندھنا(ا�ادیث اك بغري امالء حفظ ۴۰امام ز�ری 9 * 

ش)یوخ ىك ا[ازت j بعد فRاوی اك سلسلہ رشوع Oیا ۷۰امام �فع j انتقال j بعد ان U jلقہ �دیث j اس)تاد مقرر �وئے، * 

 �مÈشہ مد�نے مG رt مگر Oبھ¨ی جوq ² سواری اس)تعامل نہ ىك، ]وضو اور اچھ¨ی پوشاک زیب ®ن Oرj، عطر لگا Oر درس* 

)جملىس �ٓداب(د��
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امام شافعی چھ سال ان ىك شاگردی مG رt ک~ �G �م ان j درس j وقت مودب اور رعب و وقار j ]عث ورق بھ¨ی نہ پلٹتے* 

Oت ىكUلیفہ وقت ہارون رش)ید Oو بھ¨ی مودب �وOر درس مG <ام لوگوں ىك طرح رشOت Oرىن �ڑی، امام ابو ح¾یفہ r بھ¨ی دروس مG رش * 

 سال تدر*س j دوارن Oبھ¨ی زور 9 نہ �&� U۵۰لیفہ ابو م¾صور Oو مس¿د نبوی مG ]�ٓوازبلند م¾اظرە �ر ڈانٹ د²، * 

 *qرO اور تصیح qراO ۱۳۰۰تقریباً ( شاگردوں 9 ا�ادیث ىك قرات G� افریقہ و اندلس بھ¨ی شامل ،t شاگرد وں ىك تعداد بیان �وىئ(

فWاىض و خساوت* 
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نے �²ٓ ا9 ، ا,ک �ٓدمی مراàش 9 مس)ئلے اك �ل پوچ� )مG نہG [انتا(خWاىل سوالوں �ر فRاوی 9 �ر�زي Oرq، اکرث ک~ ال ادری* 

بھ¨ی یہ¨ی جواب د²

  ا,ک وقت یہ �²ٓ کہ کہا [ا� مد�نے مG �ٓپ j سوا Oوىئ فRوی نہ دے* 

اور امام ابو ح¾یفہ دونوں j شاگرد تè مالک ؒ امامخواتني شاگردوں ىك کرثت ، امام محمد حسن شÈ%اىن ؒ * 

یحت ىكبنو امWہ اور عباىس دونوں ىك Uالفت د,کھ¨ی، Uلفاء ىك حق �ر حامیت ىك لیکن �انصاىف اور ظمل �ر ]جرٔ�ت تنقWد و نص * 

 * r نVر جعفر°ن سلÀگور j وی د² ، مدینہRالف فU j طالق [ربی Gالفت مU عہد j وڑے لگوائے اور اونٹ �ر  ۷۰املنصورO

بٹھا Oر مد�نے مG �شہري Oرواىئ مگر �ٓپ r فRوی نہ بدال
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ا°ن و�ب،عبد الرمحن °ن قامس ، اشہب °ن عبد العز,زمشہور �Gهللا شاگردوں مG عبد* 

صوفWائے  �م عرص �ٓمئہ، �ٓمئہ حمدثني، Uلفائے وقت، امرائے بالد، �بعني ش)یوخ وامام، �ٓمئہ جمتہد,ن، فقہا، قضاة، زہاد و* 

 نہ Oىس Oرام،اد]ء و شعراء، مورUني،مفرس�ٓپ j تالمزي مG شامل تè ، اسکے بعد �rٓ واñ �ٓمئہ حمدثني بھ¨ی Oىس

èواسطے 9 �ٓپ 9 م&سلک ت

و  امام مالک j اقوال(،املدونۃ)Uلیفہ Oو نصیحت ( فقہ مالکی ىك کتابوں مG مؤطاامام امالک،رسالۃ مالک الرش)ید

،الواحضہ، العتیہ ،املوازیہ) فRاوی ا°ن قامس ، اسد °ن فرات ىك تدو,ن



34  المؤطا امام مالکؒ 

، )نہج البالغہ (ؓىل فقہائے جحاز r ا°ن معؓر ، ا°ن عباؓس اور <ا[شہؓ j فRاوی مجع کئے، فقہا ئے عراق r ا°ن مسعودؓ، <* 

t اوی مجع کئے مگر سب 9 پہىل کتاب امام مالک ىك مؤطاRف j ؒ حامد ،ا°را�مي خنعؒی اور قاىض رشحي

*tمرصوف و مشغول ر Gس سال ®ک املؤطا ىك �لیف مÈالÑ ؒ امام مالک

Golden Chain  * ؓخباری ىك مشہور حصیح س)ند ۔۔۔۔ مالؒک 9 �فع ؒ 9 ا°ن معر

�دیث Ñاt وە ضعیف،م¾قطع،موقوف ² مرسل �و، مد�نے مG جس �ر اجامع �و، اقوال : مؤطا مG فقہ اك ماUذ * 

�بعني ، اجامع <لامء ، قWاس، مد�نے j لوگوں ىك اتفاق رائے

 G� ~وىئ کتاب موطا امام مالک 9 ز²دە حصیحهللاروئے زمني �ر کتاب ’’ امام شافعی کO بعد j t Gنہ‘‘
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کی مختلف نظريات پر رائے امام مالک

 *t اميان الفاظ اور معل دونوں اك مجموعہ

اہل س&ت وە لوگ �G جن اك Oوىئ �م نہG م!ًال ش)یعہ، قادریہ، [ربیہ ، ]طنیہ، معزتلہ و¹ريە* 

ختت سلطنت �ر °رجامن t ۔ Oیوں �مG نہG معلومهللا* 

مطلق �ٓزادی اور مطلق [رب j درمWان ىك راە: تقد,ر * 

 *t گنا�گار بھ¨ی مسلامن

t) صفت(اك kمهللا قر�ٓن * 

  ابو °کؓر ، معؓر، ع$نؓ : Uلفائے راشد,ن ىك ®رتÈب * 



36 کے نزديک ادلّہ فقيّہہ  امام مالکؒ 

هللا کتاب ) : ١

ملسو هيلع هللا ىلص سنِت رسول) : ٢

فتاوی صحابؓہ ) : ٣

فتاوی تابعين) :۴

اجماع) : ۵  

قياس) : ۶  

 استحسان) : ٧  

مصالح مرسلہ ) : ٨

سد زريعہ) : ٩

عرف) : ١٠  



37 هللا کتاب ) : ١

ملسو هيلع هللا ىلص سنِت رسول) : ٢

قر�ٓن مG متام ®ر رشیعت شامل t اور س&ت اس ىك معىل �رشحي t۔ ظا�ری منت ىك وضاحت 
G� س&ت اور دورسی قر�ٓىن �²ٓت 9 ىك [ا سکىت

ہ نہt G ؛ س&ت قر�ٓن ىك تني طریقوں 9 وضاحت t ۔۔۔ س&ت قر�ٓن j فWصلوں ىك توثیق O tوىئ اضاف

از اور زOوة ؛ س&ت قر�ٓن j احاكمات j مقصد Oو واحض Oرىت t ان ىك �د مت اور ®رتیFب بتاىت t م!ًال من

جہاں قر�ٓن Uاموش t س&ت وہاں وضاحت Oرىت t م!ًال ا,ک �ٓدمی ىك شہادت اور دو گوا�وں ىك شہادت



38 فتاوی صحابؓہ ) : ٣

فتاوی تابعين) :۴

G� lذ ماUو فقہ اك ماO اویRف j مقابل ب (امام مالک ؒ حصابہ j ھ¨ی بعض اوقات �دیث(

qرO و �سلميO اویRف j ؒ 9 الز�رؒی اور معر °ن عبد العز,ز Gبعني م�G� 

اجماع) : ۵ 

�و  فقہ مالکی تعامل اہل مدینہ j ل�ئے مشہور t، جس �ر اہل مدینہ اك اتفاق ² اجامع

)موجود ر�نا مد�نے مG حصابہ اك مج غفري(�G د�� Oراس j ل�ئے ا�د �دیث Oو بھ¨ی رد 



39 قياس) : ۶ 

استحسان) : ٧ 

ا [ائے اگر قر�ٓن و س&ت مG واحض حمك نہ �وتو Oىس دورسے ملتے [لتے مس)ئلہ 9 �ل ڈھونڈ
)�G �د�قWاس U 9رب وا�د Oو رد بھ¨ی Oر(گا

گرداG� l۔ وە قWاس اك اس)تعامل رصف جب OرG� q جب وە  ۱۰/۹مالک اس)تحسان Oو <مل اك 

G� qرO اس)تحسان اس)تعامل Gد �و ورنہ اکرث مسائل مWمف

مصالح مرسلہ) : ٨

زت ۔۔۔ مجع مصاحل ا¢ساىن Oو حمك ىك ب&Wاد بنا�جو معارشے j ل�ئے مفWد �وں م!ًال [ان îا�، تقد*س، مال، ع

ەقر�ٓن، عہد فاروىق مG رشاب ىك �د، مالوٹ j مال Oو ضائع Oردینا، متام قاتلوں و مددگاروں Oو äا و¹ري
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سد زريعہ) : ٩

عرف) : ١٠ 

جو Ñزي حرام و �[اÞز امر اك ]عث oنے وە بھ¨ی ممنوع �وگی ، وە امر جورشیعت مG مطلوب ىك طرف 

Å وە بھ¨ی مطلوب �وں Gائ] ñ

ساتھ سفر،  مجعہ ىك منازj وقت جتارت اك ممنوع �و�، اج¾ىب عورت j ساتھ تنہاىئ، ¹ري حمرم j: م!ًال 

قربوں �ر مسا[د ىك تعمري، خرید و فروخت j معاملہ j ساتھ قرض

نہ  �G جو قر�ٓن و س&ت ىك تعلVت اور عوامی بہبودU jالف ��امام مالک معارشے j ان رواج Oوا�میت د

�G ��د�و ۔ وە ا9 قWاس �ر ®رجWح 

م!ًالرواج j مطابق ابوسفWان j مال مG اپىن اور اî Hوں ىك رضور²ت j ل�ئے ñ لو
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G� qال [ا�’’ امام شافعی ؒ فرماÑ 9 تو <مل جحاز qان نہ �وWاگر امام مالک و سف‘

G� qهللاملسو هيلع هللا ىلصرسول’’ امام مالک ؒ خود فرماk j ىس بھ¨ی �ٓدمیO سوا j مk j وO م
t اRیا [اسکO بھ¨ی ق%ول ورد ىك گن¿ا[ش �(ق%ول ² رد Gیعىن �ٓمئہ ىك ]ت مt وىت(‘‘

امام مالک j مRعلق ک~ �Gامام ابو ح¾یفہ ؒ 
 ’’Gنہ åو اتىن تزيی 9 ماننے وO ر سچO وں 9 م%ا حث کئے لیکن امام مالک 9 °ڑھWزاروں �ٓدم� r Gد,کھا م‘‘

èت qامام شافعی ؒ فرما ’’G� دیث �ٓئے تو مالک س)تارە�‘‘

t تو اگر Oىس ىك �دیث وە ز]ىن ²د Oرىن Ñا’’ امام امحد °ن ح¾بل ؒ O 9ىس r پوچھا کہ 
‘‘جواب د² کہ مالک °ن ا¢ؒس ىك‘‘ Oس ىك Oرے ؟
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امام الشافعی ؒ

ھجری مG ا,ک غریب قر*شی Uاندان مG پیدا �وئے ۱۵۰مG )فلسطني(غزە * 

محمد ا°ن ادر*س ، ماں j ساتھ دو سال ىك معر مG یہ îہ مکہ �ٓگیا: �م * 

°رس ىك معر مG مؤطاامام مالؒک حفظ ىك ۹°رس ىك معر مG قر�ٓن اور  ۷<مل اك حصول رشوع �وا، * 

ق%یلہ ہذیل 9 تني سال لغت ، عرىب ادب اور ëڑ سواری س)یکھ¨ی* 

)امام مسمل °ن Uا^ الزÀگی 9 فRوی د�نے ىك س)ند مىل( سال ىك معر مG مفىت °ن گئے ۱۵* 

حمدثني اور <لامء 9 جو س&Rے حفظ �و [ا� پھر ا9 لکھ ل\* 
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اخRیار ىك اور ان 9 ان ىك وفات ®ک �دیث اور فقہ اك <مل �اصل Oیا شاگردیمدینہ [ا Oر امام مالک ؒ ىك * 

ش)یوخ 9 مس)تفWد �وئے ۸۰قر�ٓن، �دیث اور س&ت j <مل j حصول j ل�ئے تقریباً * 

ە �راض �و گیامين اك گورÀر �ٓپ Oو حبیثÈت قاىض اH ساتھ جنران ñ گیا،�ٓپ ô r انصاىف اور ¹لط فWصلوں �ر ا�Xساب Oیا تو و* 

 ارون رش)ید jگورÀر r امام شافعی �رUاندان <لوی ىك حامیت اك الزام لگا Oر انھG قWد Oیا اور نو <لویوں j �مراە بہ پایہ زجنري Uلیفہ ہ* 

پاس بھیج د²

r انھG پھا¢ىس ىك äا î 9ا²) جو اÀکے ساتھ امام مالک j شاگرد تè(امام محمد حسن شÈ%اىن ؒ * 

رہاىئ j بعد بغداد مG مقمي رt اور امام شÈ%اىن ىك شاگردی اخRیار ىك اور ان 9 ح¾فی فقہ س)یکھ¨ی* 

 O یارRو اخO مسلک j وئے امام ابو ح¾یفہ� qرO ادب Gمزار �ر امام شافعی پہن= تو مس)ئلہ ق¾وت اور رفع الید,ن م j یاامام ابو ح¾یفہ



44

سال ىك معر مG مکہ وا�س �ٓئے اور حرم مG درس و تدر*س اك سلسلہ رشوع Oیا ، امام امحد °ن ح¾بل ؒ �ٓپ j شاگرد oنے ۳۶* 

املذ�ب القدمي  ىك ب&Wاد ڈاىل ۔۔ مدىن مالکی فقہ اور عراىق ح¾فی فقہ اك �ٓمزيە ۔۔ ا9) شافعی فقہ(مکہ مG اس وقت امام شافعی r نئے فقہ* 

t ِلالمام الشافعی کہا [ا�

 *Gہاد ىك �د,ں بیان فرمائRاد داىل اور اجW&اصول فقہ ىك تدو,ن ىك ب r ٓپ� ، tنو سال مقمي ر Gمکہ م

سريی �ر سال قر�ٓن Oرمي اك دورە فرماq ۔۔۔ �ٓپ مکہ مG ا°ن عباؓس ، مدینہ مG ا°ن معؓر اور عراق مG ا°ن مسعودؓ تÈ¾وں �ی فقہ و تف * 

ماكتب 9 مس)تفWد �وئے

اق ھجری مG دو]رە بغداد �رشیف الئے اور تني سال و�G مقمي رt ، اس قWام مG بہت 9 مسائل اور احاكم فقہ مG فقہاء عر  ۱۹۵* 

j مطابق نظر ìىن ىك

فWاىض و خساوت*   
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تصنیف ىك‘ ‘الرسالہ ’’ �ٓپ r فقہ Oو ا,ک ممكل سائ&س ىك شلك دی، اجRہاد اور اس)ت&%اط ىك ضابطہ بندی ىك۔ اصول فقہ ىك اولني کتاب * 

 ال وہاں رtھجری مU Gلیفہ مامون j °ررس اقRدار �j rٓ بعد معزتىل کنvول �وr �ر مرص �رشیف ñ گئے اور تقریبٍا Ñار س ۱۹۹* 

ىك ®روجي Oر چکے تè) اہل �دیث(مرص مG امام مالک ؒ j شاگرد لیث ا°ن سعد فقہ مالکی * 

�G �ٓپ r اپىن �ٓراء اور اجRہاد �ر ممكل نظر ìىن فرماىئ اور سابقہ رائے 9 رجوع Oیا ۔۔۔ ا9 املذ�ب اجلدید ِلالمام الشافعی ک~* 

 *Gوە فقہ اور �دیث ىك ما�ر گرداىن [اىت تھ ، tشاگرد ر j ؒ سہÈنف -Èامام جعفر صادق ؒ ىك ب Gمرص م

امام شافعی ؒ r متام فقہ¨ی مذا�ب Oیل�ئے وسعت نظری اك رویہ اخRیار Oیا ، ممک¾ہ �د ®ک اخRالف 9 بõنے ىك سعی ىك* 
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ہا مرص مG اH قWام j دوارن جب انہوں r لوگوں Oو ا�ادیث نبوی Oو نظر انداز Oرq اور امام مالک ؒ ىك انت* 

 �س)ندانہ حمبت مG بد<ات Oرq د,کھا تو خست تنقWد ىك

ٓ )ا,ک سال j اس)ت}ارے j بعد( ‘‘ امام مالک 9 اخRالف’’�دیث ىك ا�میت ىك وضاحت j ل�ئے *  پ لکھ¨ی ۔۔۔ �

کہا [ا� t‘‘ �رص احلدیث’’ Oو 

 راس)تہ اخRیار اس کتاب r خمالفRوں اور مالکی <لامء ىك °ر�می اك طوفان °رپا Oرد²، چ¾د معتصب معتقد,ن r �شدد اك* 

Oیا اور �ٓپ Oو زود Oوب Oیا گیا

ھجری مG انتقال فرما گئے ۲۰۴°رىس معر مG  �۵۴ٓپ بVر �ڑ گئے اور * 

G� جمدد امام شافعی j جمتہد معر °ن عبدالعز,ز اور دورسی صدی j پہىل صدی ،t ر صدی اك ا,ک جمدد�
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  امام شافعؒی کی تحريريں

احلجہ ، الرسالہ، املFسوط، åمم، کتاب السري ، خمترص، åم، عراق 9 اخRالف،

j قریب کتابG �ٓپ 9 م&سوب ىك [اىت �G ۱۰۰مالک 9 اخRالف ۔۔۔۔ تقریبٍا  

°ن زبري محیدی ؒ شامل �Gهللا�ٓپ j شاگردوں مG امام خباری j اس)تاد عبد

امام شافعؒی کے شاگرد

مل ت�èٓپ j شاگردوں مG امام امحد °ن ح¾بل، ابو ا°را�مي مزىن، بویطی، ربیعہ الرائے شا
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کی مختلف نظريات پر رائےشافعؒی امام 

 *t ٹتا °ڑھتاë 9 زد,ک معلÀ j اميان ان ، lو وە تصدیق اور معل اك مجموعہ قرار دO اميان

]رے  ان j’’ <مل ال�م ىك فضول حبثوں مG مشغول �وr والوں j ]رے مG امام شافعی ؒ r فرما² * 

‘‘مG مريا فWصلہ یہ t کہ چھڑی 9 ان ىك پٹاىئ ىك [ائے

اك ¹ري خملوق kم مس9تے تèهللاقر�ٓن Oو وە * 

 *èیار مس9تے تRجبائے ان اك اخ j و وە ا¢سان ىك ختلیقO اعامل

یعت رضوری Utالفت Oو وە قر*ش j ل�ئے خمصوص مس9تے ��م ہامشی ىك قWد نہG البتہ متام لوگوں ىك ب * 
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کے نزديک ادلّہ فقيّہہ  امام شافعؒی 

هللا کتاب ) : ١

ملسو هيلع هللا ىلص سنِت رسول) : ٢

فتاوی صحابؓہ ) : ٣

اجماع) : ۴

قياس) : ۵



50 هللا کتاب ) : ١

ملسو هيلع هللا ىلص سنِت رسول) : ٢

&ت Oو قر�ٓن رشیعت اك حمور t لیکن اس ىك وضاحت j ل�ئے س&ت ىك رضورت t۔ امام شافعی ؒ قر�ٓن ا و رمسX¾د س 

t اRوا®ر �دیث 9 ¢سخ قر�ٓن �و سکRزد,ک مÀ j ان ، G� lا,ک �ی درجہ د 

j بیان ىك t م!ًال طریقہ مناز، رشح زOوةهللاس&ت ىك حWثÈت کتاب 

�²ٓت مG اجامل و اح3ل �و س&ت اس ىك وضاحت Oرىت t ، س&ت احاكم j معومی U ²اص �وr ىك وضاحت ںجہا

t رىتO و واحضO س&ت �خس و م&سوخ ،t رىتO

کتاب و حمكت مG حمكت 9 مراد ان À jزد,ک س&ت t، وە �دیث j ظا�ری معىن ل\ �G اور توجWہات و 

t اص زورU س)ند �دیث �ر ،G� qرO ویالت 9 گر,ز�



51 فتاوی صحابؓہ ) : ٣

ے ² وە اقوال حصابہ Oو دلیل ماG� l جب ®ک ان مG �ٓ�س مG اتفاق �و، اخRالف ىك صورت مG مجہور ىك رائ* 

یل نہG ماlقWاس Oیا [ائے گا کہ Oس ىك رائے قر�ٓن و س&ت 9 ز²دە قریب t۔ �بعني j اقوال Oو اخRالف مG دل 

اجماع) : ۴

اجامع امام شافعی À jزد,ک جحت t ۔۔۔ وە احاكم جن �ر قر�ٓن و س&ت مG رساحت نہ 

Gقائل نہ j تعامل j اتفاق �و ��م رصف اہل مدینہ Gو اور مسلامنوں م�

t زد,ک اجامع �ر درجہ رکھىتÀ j ا�د �دیث ان



52 قياس) : ۵

ک~ �G۔ اگر قر�ٓن و س&ت مG واحض حمك نہ �وتو Oىس دورسے ملتے [لتے مس)ئلے 9 �ل ڈھونڈا [ائے گاا9 قWاس

�ر قWاس، س&ت �ر قWاس اور اجامع �ر قWاسهللاکتاب : قWاس تني ذریعوں 9 �وگا 

j عني کئے اور ق%ول و اعتبارRعني کئے، در[ات مRقوا<د م j اسWق r ج¾ہوں G� حلاظ 9 امام شافعی وە پ� امام 

®رتÈب قامئ ىك

عرف ،استحسان

خوا�شات نفس t ا9 �ٓزاد فکری و �ٓزاد خWاىل j سFب رد OرG� q/اس)تحسان ان À jزد,ک -ت اندوزی 

qبنا Gذ نہUفقہ اك ما Gالف نہ �و امام شافعی انہU j وە معومی رسوم و رواج جو د,ن
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G� ~ک Gرے م[ j شاگرد j محمد °ن احلسن 9 ز²دە °ڑھکر عقل ’’ امام ابو ح¾یفہ r Gمند اور ان م
‘‘ل Oیا 9t ز²دە فصیح خشص نہG د,کھا، مr G ان 9 ا,ک اونٹ j وزن °را°ر کتابوں اك <مل �اص

G� qامام شافعی فرما ’’G� حمتاج j اہل عراق Gلوگ فقہ م‘‘

�G  �امرے بعض لوگ مسائل مG امام ابو ح¾یفہ ىك شان مك Oر� Ñا~’’ 
‘‘ �tاالÀکہ ان ىك خشصÈت Oو پہóان لینا �ی ان لوگوں j ل�ئے اكىف

èت qامام شافعی ؒ فرما ’’G� دیث �ٓئے تو مالک س)تارە�‘‘

G� qال [ا�’’ امام شافعی ؒ فرماÑ 9 تو <مل جحاز qان نہ �وWاگر امام مالک و سف‘
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G� ~اىن ک%Èگا تو وە شافعی �ی ىك ز]’’ امام محمد حسن ش ñوىئ <امل �دیث بوO ن �وگیاگر‘‘

‘‘تھ¨ی شافعی �دیث j بہرت,ن شارح تè اور اس ]ب مG ان ىك رائے بہت اچھ¨ی’’ 

‘‘کھاOو مس9نے مG اس نوجوان امام شافعی 9 زائد مس9نے وå �ٓدمی مr G نہG د, هللاکتاب ’’

G� ~علق کRم j امام امحد °ن ح¾بلؒ امام شافعی



55 امام احمد بن حنبلؒ 

 * Gپیدا[ش �وىئ ۱۶۴بغداد م Gاندان مU ا,ک غریب Gھجری م

ار ىك، اس ىك شاگردی اخRی) امام ابو ح¾یفہؒ j شاگرد(íîن مG �ی قر�ٓن حفظ Oیا، اما م ا بو یوسف * 

j <الوە امام محمد حسن شÈ%اىن 9 بھ¨ی مس)تفWد �وئے

سامعت �دیث j ل�ئے جحاز، مين، شام اور Oوفہ j سفر کئے* 

سامعت �وسکے پا� جح کئے جن مG 9 تني پیدل کئے �کہ دوران سفر خمتلف حمدثني 9 �دیثوں ىك* 

مام شافعی امام شافعی j �ر دلعز,ز شاگردوں مG 9 ا,ک تè، انہ¨ی 9 اصول فقہ ىك تعلمي ىل، وە ا* 

�G د��قرار جمدِدد,ن Oو اس صدی اك 
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امام حيی °ن معني j �مراە امام عبد الرازق °ن حامم ؒ مشہور حمدث 9 سامعت �دیث j ل�ئے مين اك سفر Oیا* 

سوائے بدعىت د�� Oرا�ادیث حفظ تھG، لوگوں Oو فرا¹دىل 9 معاف ) دس الکھ(جو س&Rے ²د �و [ا�، تقریبًا ا,ک ملني* 

  9 زائد افراد ان اك لیکچر س&Rے ۵۰۰۰سال ىك معر مG �دیث ىك تدر*س اك سلسلہ رشوع Oیا ، اکرث  ۴۰* 

óا r حکومىت بKÎے اور چ(غربت ىك زندگی گزاری، ہارون رش)ید r مين اك قاىض ب&¾ے ىك پÈشکش ىك ا9 ق%ول نہ Oیا* 

qر کھا� نہ کھاë j عہدے ق%ول کئے تو ان(

فعہ امام لوگوں اك سامان ڈھوOر گزر اوقات �وىت، ا,ک د/معاش j ل�ئے فصل ىك کٹاىئ �ر خوشہ چWىن Oرq ² قىل* 

شافعی U rلیفہ 9 نوOری دلواr ىك پÈشکش ىك تو ا9 رد Oرد²
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امام احمد بن حنبل ؒ کی مختلف نظريات پر رائے

j  امام امحد °ن ح¾بل ؒ ک~ اميان الفاظ اور معل t جو ëٹتا اور °ڑھتا t۔ تقوی اميان t 9 اور �فرماىن* 

t اكموں 9 اميان مك �و [ا�

وتوحWد اك اقرار و حامیت Oرr واO ñو وە اكفر نہG گرداl تÑ èاt وە OباÞر اك مرتب �ی Oیوں نہ �* 

 *t ت الہ¨ی 9 �و�Èوە تقد,ر اور مش t ر�O ا¢سان جو بھ¨ی qاور فرما èٓپ تقد,ر �ر اميان رک�تے ت�

اك kم اس ىك ختلیق ² خملوق نہt Gهللااك kم ک~ اور �ٓپ À jزد,ک هللا�ٓپ قر�ٓن Oو * 



58 فتنہ خلق قرآن

امئے Oرام Uلیفہ مامون r معزتىل <لامء j عقWدے قر�ٓن خملوق اور حمدث t ىك پريوی �ر [ربًا یہ مسلک عوام اور <ل* 

Gدی گئ Gائä خست Gاكر ىك صورت مÀرد²، اO ر الگو�

، زجنريوں  امام امحد °ن ح¾بل ؒ اور محمد °ن نوح نÈشاپوری ؒ �ٓزما[ش j اس مر�لے �ر ìبت قدم رt، انھG قWد Oرد²* 

ا گئےاور بھاری ب�یوں مG رکè گئے ،دونوں اH موقف �ر ڈ@ رt، محمد °ن نوح �الِت قWد مG انتقال فرم

,ر مامون اك انتقال �وا اور معتصم Uلیفہ بنا، وە Uلق قر�ٓن j عقWدے �ر مامون 9 ز²دە خست گري ìبت �وا، وز* 

محمد °ن اىب داؤد اور عبد الرمحن دونوں معزتىل <لامء 9 م¾اظرە �وا مگر ]جرٔ�ت اپنا موقف پÈش Oیا
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 *O کہ اگر tمگر یہ¨ی ک~ ر qوش �و [ا� ô ، وڑے °رسوائے گئےO رO وىئ دلیل ہاتھ پاؤں بندھوا

قر�ٓن و �دیث 9 پÈش Oرو تو مG ماننے j ل�ئے تیار �وں

ھ¨ی اتنا وە س)پا�ی جس O rوڑے °رسوائے بعد مG �ئب �وا خود کہتا t کہ اگر Oىس ہاتھ¨ی �ر ب * 

tبت قدم رì ؒ ظمل �و� تو وە �مت ہار دیتا مگر امحد °ن ح¾بل

² چھ سال بعد شدید �شدد 9 بVر �ڑ گئے تو Uلیفہ واثق r انھG ان ë jر مG نظر بند Oروا د* 

مU Gلیفہ مRولك r نظر بندی بھ¨ی خمت Oردی

 *O و عیادتO رÀر بھر [ا�، گورë کہ qٓ� ل�ئے j سرت مرگ �ر اتنے لوگ مزاج �رىسú والوں rٓ� و

Oو روکنے j ل�ئے گارڈ مقرر Oر� �ڑا

 لوگوں r مناِز ج¾ازە ادا ىك ۰۰۰،۳۰۰ھجری مG وفات پاىئ ، تقریبًا  ۲۴۱* 
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مO  Gو اپىن متام زندگی مجع Oرq رt۔ مس)ند امحدملسو هيلع هللا ىلص ثقہ راویوں اور قابل اع3د حمدثني 9 ا�ادیث رسول* 

�G ۴۰۰۰۰ا�ادیث �G اور اگر مکرر �دیثوں Oو گنا [ائے تو ۲۸۰۰۰مکرر �دیثG �ٹا Oر تقریبًا 

 ىك روا²ت Oو اس کتاب مG س)ند j اعتبار 9 �دیثG ®رتÈب دی گئG یعىن �ر حصاىب، �بعی، تبع �بعني* 

اکٹھا Oیا گیاپھر ابواب فقہ j اعتبار 9 بھ¨ی ®رتÈب د²

مسند احمد

 امام شافعی ک~ �G امام امحد °ن ح¾بل �ٓٹھ Ñزيوں مG درجہ امامت
èز تÞقر�ٓن،�دیث، فقہ، لغت، فقر، زہد،ورع اور س&ت: �ر فا
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ہکے نزديک ادلّہ فقيہّ امام احمد بن حنبل ؒ   

 * Gبھ¨ی جواب نہO ت اكåد��امام امحد °ن ح¾بل ؒ فرىض سو

ور فقہ شافعی ىك طرح احاكم الہ¨ی ىك معومی ا، د��قر�ٓن اور �دیث j منت Oو Uاص ا�میت * 

G� qرO خصوىص ختصیص

حصابہ j بال اخRالف فRاوی ىك ا�میت قر�ٓن و �دیث j بعد سب 9 ز²دە تھ¨ی* 

حصابہ مG اخRالف �و تو وە فRوی ل\ تو منت j قریب ®ر �و* 
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جامع ، اگر حصابہ مG اخRالف �و تو اد��مرسل اور ضعیف �دیث Oو قWاس و اجامع �ر ®رجWح * 

د��j جبائے قWاس Oو ®رجWح 

قWاس ىك ا[ازت دl مگر خود اس)تعامل مك 9 مك �و�* 

  اك اعتبار t) وامی افادیت(مصاحلہ مرسلہ* 

 *G� qرO ذ �سلميUو فقہ اك ماO سد ذریعہ  ] j فقہ مالکی

ااس)تص�اب ۔۔۔ ماىض مG جو Ñزي ìبت �و مس)تق%ل مG بھ¨ی اس Oو ìبت ما� [ائے گ* 



هللا کتاب 

• اخRالف ىك صورت مG قر�ٓىن احاكم اك ا�د 
�دیث 9 موازنہ �و گا

• اح¾اف اس اك اس)تعامل معیاری اصول j طور 
�ر OرG� q ج%کہ مالکی کچھ مواقعوں �ر

ح¾فی اور 
مالکی

• O بھ¨ی س&ت قر�ٓىن احاكم Gالىف مسائل مRو اخ
t رىتO ممكل طور �ر واحض  

•  t وضاحت j ظا�ری منت j س&ت قر�ٓن
t اور کچھ احاكم ىك رصاحت

شافعی اور 
ح¾بىل
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ملسو هيلع هللا ىلص سنِت رسول

ح¾فی

• ا�د �دیث قابل ق%ول 
t اگر وە Oىس قر�ٓىن 
حمك 9 مRضاد نہ �و، 
تصادم ىك صورت �قابل 
مصاحلت �وگی اور 
قر�ٓىن حمك Oو®رجWح 
�وگی

• ° j بیان Hر راوی ا
عکس معل نہ Oر� �و

مالکیمالکیمالکیمالکی

•  j روایت مد�نے
رواج j مطابق �و
• مد�نے مG مقمي 

حصابہ اور راویوں 
Oو ®رجWح �وگی

شافعیشافعیشافعیشافعی

• س)ند �دیث ثقہ �و تو 
اس �ر معل �وگا خواە 
وە سام� طریقوں 9 
مRاضاد �و

• س&ت احاكم قر�ٓىن ىك 
وضاحت j ساتھ اس 
t رىتO اك تعني بھ¨ی

• قر�ٓن اور س&ت ا,ک �ی 
G� ذUما j در�

ح¾بىلح¾بىلح¾بىلح¾بىل

•  t شافعی اصول �ی
��م مRضاد روایت ىك 
صورت مG ا,ک مس)ئلہ 
�ر کىئ �ٓراء �وسکىت 
G�
• وە روایت ®رجWح 

دی [ائG گی جو 
 j امام ح¾بل
اساتذە r روایت 
Gک
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اجماع

ح¾فیح¾فیح¾فیح¾فی

• جمتہد ,ن اك 
اجRہاد قابل 
 t بقول
خواە وە 
Oىس وقت 
اور 
جغرافWاىئ 
خطے 9 
�وں

مالکیمالکیمالکیمالکی

• رصف 
 j مد�نے
جمتہد,ن اك 
اجامع قابل 
t ق%ول

شافعیشافعیشافعیشافعی

•  j د,ن
اصولوں �ر 
Oیا گیا 
اجامع قابل 
t ق%ول

ح¾بىلح¾بىلح¾بىلح¾بىل

• حصابہ اك 
اجامع جو 
 j د,ن
 j اصولوں
 ، t مطابق
 j حصابہ
<الوە اجامع 
Gق%ول نہ
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قياس

ح¾فی
•  j دورسے مذا�ب

 مقاoلے مG قWاس اك
اس)تعامل کرثت 9 
 j کہ نصوص� t
احاكم ىك وسعت �و
• اس)تحسان، عرف اور 

عوامی رضورت Oو 
G� qرO ذ �سلميUما
• Uجہ اWXذ قوانني 9 ن

Oرq �وئے ، اصول 
وضع Oرq �وئے 
اس)تدالىل انداز اك 
اس)تعامل

مالکی
• اجRہاد اك اس)تعامل 

t ح¾فی 9 مك �و�
•  [اÞز(مصاحلہ مراسلہ 

)عوامی بہبود
مقامی رواج و ( عرف

)دس)تور
سّدِ ذریعہ

شافعی
• اس)تحسان اس)تعامل 

qرO Gنہ
• مصاحلہ اور سِدّ 

ذریعہ اك اس)تعامل
• ل�ئے  اصول قامئ Oرنیکے

قWاس Oو اس)تعامل 
G� qرO

ح¾بىل
•  j شافعی اصول

 مطابق ��م قWاس
اك اس)تعامل بہت 
t مك

• اس)تص�اب، سد 
زریعہ ، مصاحلہ 
اور اس)تحسان اك 
س)تعامل مگر درع 
اور احRیاط 9
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 متہارے <مل مG یہ ]ت �وىن Ñا��ئے کہ چوتھ¨ی’’ حمدث دہلوؒی فرماG� qهللاشاە وىل 

‘‘èصدی �جری 9 بÈشرت مجلہ اہل اسالم Oىس ا,ک معني مذ�ب ىك Uاص تقلید �ر نہ ت

 G� qت&%اط ىك دلیل’’ امام ابو ح¾یفہ ؒ فرما(ہاد و اسRج� مريے اج) ٓن و قر�
‘‘معلوم نہ �و اس j لئے حرام t کہ مريے kم 9 فRوی دے) �دیث 9

 t بھ¨ی ¹! لوگو’’ امام مالؒک اك نقطہ نظرO اور t بھ¨ی مريی ]ت ٹھیک �وىتO ا,ک ا¢سان �وں Gلط، م
‘‘مت مريی اس ]ت Oو ñ لو جو کتاب و س&ت j مطابق �و اور جو اس U jالف �و ا9 چھوڑ دو

 t ہاد و اس)ت&%اط ’’ امام شافعؒی اك قولRجب مت مريے اج t حصیح �دیث �ی مريا مذ�ب
‘‘Oو �دیث U jالف پاؤ تو �دیث �ر معل Oرو اور مريے قول Oو دیوار �ر دے مارو

 t ربدار ’’ امام امحد °ن ح¾بل ؒ اك ارشادU !ر� اور نہ امام مالؒک ىك ، نہ اوزاعیO بھ¨ی مريی تقلید نہO  ىك اور
‘‘دیث 9نہ ثوری ىك بلکہ جہاں 9 یہ °زرگ احاكم لیا Oرq تè و�G 9 مت بھ¨ی لیا Oرو یعىن قر�ٓن و �



ا سکے�ر مس)ئلہ j �ل j ل�ئے �م اس j ما�ر j پاس [اG� q �کہ وە �مG اH <مل ىك روش)ىن مG �ل بت* 

�G د��فقہا اH <مل و اجRہاد ىك بنا �ر قر�ٓن و س&ت ىك روش)ىن مG فRوی * 

 *G� اروں مذا�ب قابِل ا�رتامÑ  

Rالف فقہا اك اخRالف امت j ل�ئے نعمت t ، یہ �امرا مRعصبانہ رویہ t جو ا9 زمحت بنا دیتا t۔ رائے اك اخ * 

t وسعت اور �ٓساىن ال�

 *èخمالف ت j اور اندھی تقلید و تعصب qرO وە ا,ک دورسے اك ا�رتام ، t اروں �ٓمئہ ىك جڑ ا,ک �یÑ

 ’’ ’’ ’’ ’’    llllا] Gا خود نہ] Gا خود نہ] Gا خود نہ] Gر 9 پوچھ لو اگر متمتمتمت خود نہOر 9 پوچھ لو اگر اہل ذOر 9 پوچھ لو اگر اہل ذOر 9 پوچھ لو اگر اہل ذO۴۳۴۳۴۳۴۳سورسورسورسورةةةة الن الن الن الن����ل �ٓیت ل �ٓیت ل �ٓیت ل �ٓیت ((((‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ اہل ذ((((
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