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 فہرست

  
   اھد

   ب اظہار تشکر 
   ج عرض مترجم 

   د چكيده : 
   7مقدمه: 

   7استنباط: 
   7استنباط کے لغوی معنی : 

   7آيا ھے :  المعجم العربی الحديث ( فرھنگ الروس ) ميں
   8ابن منظور نے لسان العرب ميں لکھا :انبط : 

   8استباط کے اصطالحی معنی : 
   8استاد شھيدمرتضٰی مطھری فرماتے ھيں : 
   9شھيد مطھر ايک اور مقام پر لکھتے ھيں : 

   9ادوار استنباط از ديدگاه مذاھب اسالمی نامی کتاب ميں آيا ھے : 
   9عميد زنجانی کھتے ھيں : 

   ابوالحسن محمدی بھی کھتے ھيں
   9استنباط کا تاريخچه: 

   11سنی مکتب : 
   12مقدمات استنباط : 

   12فقھای شيعه کے نظريات: 
   14مقدمات استنباط اھل سنت کی نظر ميں : 

   15استنباط کے تکميلی شرائط : 
   16ضرورت استنباط: 

   17خاتميت : 
   17احکام اسالمی اور اس کے اھداف کا کلی ھونا: 

   18جاودانگی اسالم : 
   18اسالم کا جھانی ھونا : 

   19جامعيت: 
   19استنباط اصحاب کو استنباط کی تعليم : 

   20کاجواب :  اس اور سےسوال ملسو هيلع هللا ىلصخثعميه کا رسول خدا
   21حضرت علی کے کالم ميں استنباط کی تعليم: 

   21فضل بن شاذان ايک اور روايت نقل کرتے ھيں که: 
   23يوه کو بيان کيا ھے : امام صادق نے استنباط کے ش

   23شبھات : 
   23استنباط کے شبھات : 

   24استنباط ميں افراط و تفريط : 
   25استنباط کو الحق خطرسےبچانا : 

   25قرآن سے دوری:  -1
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   25قرآن سے دوری کئی خطرات کاباعث ھے : 
   26احتياط کے سلسلے ميں فردی نگاه :  -2
   26فردی استنباط :  -3
   26فھم و تفسير نص ميں جمود کا ھونا :  -4
   27وم سے بے توجھی : موضوع شناس يا وه جديد عل -5
   28عوام زدگی:  -6
   28فقيه مقارن پر توجه دينا :  -7
   29زمان سے دوری اور پرانے مسائل کو پيش کرنا:  -8

   29استنباط ميں زمان و مکان کی تاثير: 
   31تمھيد 

   31چند اھم نکات 
   31پھالنکته 

   34دوسرا نکته 
   34تيسرا نکته 
   35الف: قرآن 

   37قرآن هللا کا کالم ھے . 
   39عدم تحريف قرآن 

   40نصوص اور ظواھر قرآن کی حجيت 
   41حجيت ظواھر کے دالئل 

   41ارتکاز عقال  -1
   41وضع الفاظ  -3

   42حجيت ظواھر قرآن اور اخباری مسلک 
   44سنت 

   44سنت رسول کی حجيت 
   46سنت ائمه عليھم السالم کی حجيت 

   48سنت اھل بيت کی حجيت پر چند شبھات 
   52دوسرا اشکال : 

   53مطلب :  توضيح
   53تيسرا اشکال 

   53جواب: 
   55فعل معصوم سے استنباط کی کيفيت 

   56جيت کيسے ثابت ھوگی ؟ تقرير معصوم کی ح
   56سنت صحابه 

   60سنت تک پھنچنے کے راستے 
   60الف : سنت تک پھنچنے کے قطعی راستے 

   60خبر تواتر  -1
   61خبر کی تيسری قسم : 

   61وه خبرواحد جو قرينه قطعيه کے ھمراه ھو .  -2
   61اجماع  -3
   62سيرۀ عقالء  -4
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   62سيرۀمسلمين  -5
   63ب: سنت حاصل کرنے کے غير قطعی راستے 

   63د خبرواح -1
   64روايت صحيح 

   64روايت حسن 
   64روايت ضعيف 

   64شھرت .  -1
   65الف: شھرت روائی 

   66ب:شھرت عملی 
   66ج: شھرت فتوائی 

   69کتاب و سنت کے مشترک مباحث 
   69ادله نقلی کی تقسيمات ۔ 

   69دليل خاص و عام ۔ 
   70دليل مطلق و مقيد : 

   71دليل حاکم و محکوم : 
   72دليل وارد و مورد : 
   72دليل مجمل و مبين : 

   73مفھوم و منطوق : 
   73اقسام مفھوم : 

   75ناسخ و منسوخ : 
   75خبر واحد کے ذريعے نسخ کرنا ممکن نھيں : 

   76حديث کے ذريعه قرآن کی تخصيص و تقييد کا امکان : 
   78اجماع : 

   80اجماع اھل سنت کی نظر ميں : 
   81حجيت اجما ع پر قرآنی دليل :. 
   83حجيت اجماع پر روايی دليل : 

   83مخالفين اجماع کا جواب : 
   85اجماع اماميه کی نظر ميں : 

   86دليل عقل : 
   87توضيح مطلب : 

   87گروه اول : اصحاب حديث : 
   87دوسرا گروه : اصحاب رائے : 

   89عقل کے با ب ميں تشيع کا مسلک اور موقف : 
   90مرحله اول ،حکم عقلی کے مصاديق: 

   پھالمقام احکام عقلی کا احکام شرعی کے مبادی علل سے مربوط ھونا .
   92دوسرا مقام: احکام عقلی حکم شرعی کے دا ئرے ميں : 
   93تيسرا مقام: عقلی احکام کا احکام کے نتائج سے ارتباط 

   93مرحلهء دوم: دليل عقلی کی حجيت کے دالئل 
   94دليل عقل کی حجيت پر اشکاالت 

   94عقلی استدالل دو طرح ھيں -2
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   95گروه اول 
   95گروه دوم 

   96قواعد فقھيه 
   97اصول عمليه 

   98يھاں پر دو نکته قابل توجه ھيں 
   98استنباط کے مورد اختالف منابع 

   101قياس. 
   102قياس منصوص العله  -1
   102قياس اولويت  -2
   102قياس تنقيح مناط کے ساتھ  -3

   103قياس مستنبط العله 
   104قياس کی چوتھی قسم کی حجيت کے دالئل پر نتقيد 

   108استحسان 
   111مصالح مرسله 

   111مصالح معتبره  -1
   111مصالح ملغی  -2
   111مصالح مرسله  -3

   113سد و فتح ذرايع 
   116تعارض ادله 

  فھرست منابع اور ماخذ

 

 

  

  اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط
  

  ”منابع استنباط فقھی از نظر مذاھب اسالمی “ترجمه از کتاب 
  مؤلف آيۀ هللا مکارم شيرازی

  
  

  استادراھنما
  موالنا اخالق حسين پکھناروی

  
  دانش پژوه 
  سيد نسيم رضا

  1388زمستان 

  

  اھد
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اس ناچيز کوشش کو رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم اور ان کے بھائی ، داماد ، وصی اور حقيقی جانشين امير 
المومنين عليہ السالم ، حضرت زہرا عليہا السالم اور ان کی گياره اوالد پاک جنہوں نے اپنے لہو سے اسالم کو سينچا 

اور علمائے اسالم ، شہداء ، صلحا ، ذوی الحقوق کو ہديہ کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ روز قيامت ائمہ ہدٰی 
  کو ميرا ، ميرے والدين کا شفيع قرار دے اور اس اسالمی ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما ۔ 

  اظہار تشکر 
متناہی نعمتوں سے نوازا اور ہماری ہدايت کے لئے انبياء و اس خالق کائنات کا شکريہ ادا کرتا ہوں جس نے ہميں ال

  رسل بھيجے اور ان کی راه کو باقی رکھنے کے لئے ائمہ کو منتخب کيا ۔ 
اس کريمٔہ اہل بيت حضرت فاطمہ معصومہ سالم هللا عليہا کا شکريہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے دستر 

ہ چينی کا موقع ديا ، استاد محترم موالنا اخالق حسين پکھناروی کا شکر گزار خوان علم پر مدعو کيا اور مجھے خوش
ہوں جنہوں نے اپنی راہنمائی سے کتاب کو مزيد مفيد بنا ديا ۔ نيز ہمسر محترمہ سکينہ خاتون صاحبہ نے بھی اس کتاب 

  کی تکميل ميں کافی تعاون کيا ۔ 
۔ جنہوں نے ہر طرح سے ميری مدد کی خصوصاً جامعۃ العلوم کے آخر ميں ان تمام اہل علم کا شکريہ ادا کرتا ہوں 

مسؤلين اور اساتيد خصوصاً آقای مرادی جنہوں نے واقعاً ہر طرح سے بندٔه ناچيز کی مدد کی اورميرے علمی مقام کو 
ء و مومنين يہاں تک پہونچايا کہ ميں اس قابل بن سکوں ايک فارسی کتاب کو اپنی مادری زبا ن ميں منتقل کر کے طلبا

  کے حوالے کرسکوں جو ميرے لئے روز آخرت کام آئے ۔ 
  " گر قبول افتدزه عز و شرف " 

  عرض مترجم 
خدا کا الکھ الکھ شکر کہ اس نے منابع استنباط فقہی از نظر مذاہب اسالمی مولف آيۃ هللا العظمٰی مکارم شيرازی دام ظلہ

اردو سماج ميں ان موضوعات جيسي کتابوں کے ترجمہ کی ضرورت العالی کی کتاب کے ترجمہ کی توفيق دی يقيناً 
ہے جہاں اہل سنت کے فرقہ اپنے پورے وجود سے اسالم کے صحيح اور حقيقی چہروں کو مخدوش کر رھے ہيں اور 

ائمہ عليہم السالم کی ان صحيح السند احاديث کو چاہے وه احکام يا اصول و عقائد کے بارے ميں ہو يا کسی او 
ع کے تحت ہوں ۔ مخدوش کر کے لوگوں کے سامنے پيش کررہےہيں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا رموضو

  جواب دينے کے لئے بہترين طريقہ اور راستہ ان جيسی کتابوں کی نشر و اشاعت ہے ۔ 
تاکہ زياده سے آخر ميں خداوند متعال سے ہم دعا گو ہيں کہ ہميں ان جيسی کتابوں کے ترجمہ کی توفيق عنايت فرمائے 

  زياده مذہب حقہ کی خدمت کرسکيں ۔ 
  

  سيد نسيم رضا زيدی 
  

  چكيده :
اس رساله ميں سب سے پھلے مقدمه پيش كيا گيا ھے جس ميں استنباط اصطالحي اور لغوي تعريف مقدمات استنباط ، 

ھے اسي طرح اس رساله ميں مورد  تاثير زمان و مكان استنباط خطرات استنباط ، افراط و تفريط استنباط كو پيش كيا گيا
  اتفاق منابع اور مورد اختالفي استنباط سے بحث كي گئي ھے مورد اتفاق منابع استنباط ۔

  ـ قرآن :1
عدم تحريف قرآن كي بحث نيز نصوص اور ظواھر كي حجيت اسي طرح حجيت ظواھر پر قائم ھونے والي دليليں اس 

  مبحث ميں بيان كي گئي ھيں ۔

  ـ سنت :2
سنت رسول(ص)كي حجيت اور سنت معصوميں عليھم السالم كي حجيت اور حجيت پر ھونے والے اعترضات و شبھات 

  اور اس كے جوابات پيش كئے گئے ھيں ۔ اسي طرح سے سنت صحابه اور اقسام سنت كو بيان كيا گياھے۔
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  ـ اجماع :3
ماميه كي نظر ميں اجماع پر ھونے والي قرآني تعريف اجماع ، اجماع كي حجيت اھل سنت كي نظر ميں حجيت اجماع ا

دليليں حجيت اجماع پر قائم ھونے والي روائي دليليں نيز اقسام اجماع كو بيان كيا گيا ھے مزيد مخالفيں اجماع كا جواب 
  بھي مطرح كيا گياھے۔

  ـ عقل :4
اور اصحاب راي نيز تشيع كا مسلكعقل كے سلسلے ميں تقريبا ً اكثر فقھي مباحث جس ميں دو گروه ھيں اصحاب حديث 

  عقل كے سلسلے ميں بيان كياگيا ھے عقل كي حجيت اور اس پر ھونے والے اعتراضات كا جواب ديا گيا ھے۔

  منابع مورد اختالف :
  

  قياس :
قياس كي تعريف اس كي حجيت كے سلسلے ميں بحث كي گئي ھے مزيد اس كي جو بھي قسم كے داليل پر نقد و 

كيا گيا ھے اور قياس كے اقسام كي تحليل كي گئي ھے جيسے قياس منصوص العلة قياس اولويت ، قياس تنقيح اعتراض 
  المناط ۔

  استحسان :
تعريف استحسان اس كے اقسام مزيد اس كي حجيت پر ھونے والي بحث مطرح كي گئي ھے اسي طرح استحسان كے 

اقسام كا جزئي جايزه ليا گيا جيسے مصالح معتبر ،مصالح ملغي اور مصالح مرسله كے سلسلے ميں مكمل بحث كي گئي 
  ھے۔

  سد و فتح ذرايع:
  حجيت كے سلسلے ميں بحث كي گئي ھے۔تعريف سد و فتح ذرايع اور اس كے اقسام و 

  عرف :
 عرف كي تعريف اس كے اقسام اور اس كے متعلق ھونے والي بحث كو بيان كيا گياھے۔

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  مقدمه:
  

  استنباط:

استخراج احکام کے لئے استعمال ھونے والے الفاظ ميں ايک لفظ استباط ھے استنباط کے لغوی اور اصطالحی معنٰی و 
  مفھوم کی وضاحت کے لئے لغت اور فقه و اصول کی کتابوں سے مدد لی جائے گی .

  استنباط کے لغوی معنی : 
ں :نبط لفظ قرآن مجيد ميں بھی استعمال ھوا ھے . چنانچه راغب اصفھانی اپنی کتاب المفردات غريب القرآن ميں لکھتے ھي
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ُسوِل َوإِ  وهُ إِلَى الرَّ َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أََذاُعوْا بِِه َولَْو َردُّ لَى أُْولِي األَْمِر ِمْنھُْم لََعلَِمهُ الَِّذيَن ارشاد خداوندی ھے :َوإَِذا َجاءھُْم أَْمٌر مِّ
طرف پلٹا  لَْوالَ فَْضُل ّهللاِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ الَتَّبَْعتُُم الشَّْيطَاَن إاِلَّ قَلِيالً حاالنکہ اگر رسول اور صاحباِن امر کیيَْستَنبِطُونَهُ ِمْنھُْم وَ 

سے مراديستخرجونه منھم  1-ديتے تو ان سے استفاده کرنے والے حقيقت حال کا علم پيدا کرليتے ، يھاں يَْستَنبِطُونَهُ ِمْنھُمْ 
عنی وه اپنےعلم سے حقيقت کا پته لگالتے ھيں ) اور استنباط باب استفعال سے ھےجو جس ريشه نبط ھے اور نبط وه پانی (ي

صاحب  2-ھے جو نکال ھوا ھے اور فرس نبط اس گھوڑے کو کھتے ھيں جس کے بغل اور پيٹ پر سفيدی نمودار ھو
نبوطاً الماء ؛ پانی جاری ھو ناشروع ھوگيا ، نبط و نبط و انبطُ منجدالطالب اس کلمه کے بارے ميں لکھتے ھيں :نبط نبطًا و 

تنبط و استنبط البئر يعنی اس نے کيويں کا پانی نکاال استنبط الشئ يعنی مخفی چيزکو آشکار کيا استنبطه يعنی اس نے اختراع 
بط الفقيه يعنی فقيه نے اپنے اور ايجاد کيا استنبط من فالن خيرا يعنی اس نے فالں شخص سے کيا خوب چيزنکالی . استن

  3-استنباط سے احکام کو کشف کيا . 
 --------------  

  . 83. نساء ، آيه ،  1
  .481. .راغب المفردادات فی غريب القرآن ، ص  2
  . 559. منجد الطالب ترجمه محمد بندريگی ، ص 3

  

  المعجم العربی الحديث ( فرھنگ الروس ) ميں آيا ھے :

نويں سے پانی نکاال نبط العلم يعنی علم کو آشکار کيا اور پھياليا انّبط يعنی گھوڑے کے بغل اور پيٹ پر نبط البئر يعنی ک
  1سفيدی کا ابھرنا يا بھيڑکے پھلو اسی سفيدی کا نشان اسی طرح سب سے پھال پانی جوکنويں کی ته ميں دکھائی دے . 

  ابن منظور نے لسان العرب ميں لکھا :انبط :
  بنبطُ من قعر البئر اذا حفرت: نبط ايسا پانی جوکنواں کھودتے وقت ظاھر ھو . الماء الذی

نبط الماء نبع : يعنی پانی ابال استنبطه و استنبط منه علماً و خيراً و ماال استخرجه : اس کو استنباط کيا يعنی اس سے علم خير 
  اور مال کو کشف کيا يعنی اس سے نکاال.

استباط يعنی استخراج ، استنبط الفقيه يعنی فقيه نے باطن کو اپنے اجتھاد اور دانائی کے ذريعه  االستنباط : االستخراج کرنا
  استخراج کيا.

قال الزجاج معنٰی َْستَنبِطُونَك فی اللغۀ يستخرجونک، لغت ميں اس کو استنباط کيا يعنی اس سے استخراج کرنا اور استنباط 
  و کنويں کی تيه سے نکلے.کاريشه نبط ھے اور نبط وه پھال پانی ھے ج

  استباط کے اصطالحی معنی :
دراسات فی واليۀالفقيه و فقه الدولۀ االسالميه کےمؤلف لسان العرب کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ھيں ميں کھتاھوں :

فقيه کشف  خداوند متعال کا حکم آپ حيات يا ايک نفيس اور قمتی شئ ھے جو مصادرو منابع کے سينے ميں دفن ھے جسے
  2کرتا ھے . 

  استاد شھيدمرتضٰی مطھری فرماتے ھيں :
(فقھا نے فقھی جستجو کے لئے) جو دوسرا لفظ استعما ل کيا ھے وه کلمه استنباط ھے يه لفظ اس بات کی حکايت کرتاھے که

  علماء اسالم احکام کے سلسلے ميں ايک خاص احسا س کے حامل ھيں.
سے پانی نکالنے کے معنٰی ميں ھے . علماء اسالم نے اس بات کی جانب توجه کی که  لفظ استنباط زمين کے نچلے حصه

الفاظ کے سينے ميں معانی کا صاف و شفاف پانی رواں دواں ھے جس کو کشف کرنے کے لئے خاص فن اور جھاد کی 
ی نھيں کرسکتا که ضرورت ھے عربی زبان اور اس کے قواعد کو جاننے و االعصر آدمی سے واقف آدمی اس بات کا دعو

ميں قرآن وسنت کی مدد سے اسالمی دستورات و قوانين کو کشف کرسکتا ھوں استنباط کا ھنر زمين کے نچلے حصه سے 
پانی کا نکالناھے غزالی نے اپنی کتاب المستصفی ميں ايک لطيف تعبير کا استعمال کيا ھے وه ادله شرعی کو درخت احکام 
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وکه ادله شرعی سے استخراج احکام کا نام ھے کو استثمار يعنی (پته) سے تعبير کرتے ھيںکو اس کاپھل اور عمل استنباط ج
 .3  

 --------------  

  . 2021، ص 2. خليل اجر فرھنگ الروس ، ج  1
  . 72◌ٌ  2. منطور دراسات فی واليۀ الققيه وفقه الدولۀ االسالميه ، ج  2
  . 343ھامی ، از شيخ طائفه ، از مرتضی مطھری ، ص. علی دوانی ، عصندهللا، شيخ طوسی ، مقاله ( الن 3

  شھيد مطھر ايک اور مقام پر لکھتے ھيں :

کلمه استنباط معنا کے اعتبار سے (فقه وفقيه) سے مشابه ھے يه کلمه ماده نبط سے مشتق ھے اور زمين سے پانی نکالنے 
کو زمين سے پانی نکالنے سے تشبيه دی کيونکه  کے معنٰی ميں ھے گويا فقھاء نے استخراج احکام ميں اپنی تالش و کوشش

  1وه بھی گھرائی سے احکام کے صاف و شفاف پانی کو استخراج کرتے ھيں . 

  ادوار استنباط از ديدگاه مذاھب اسالمی نامی کتاب ميں آيا ھے : 
ميں ھے . اور اصطالح  کلمه استنباط ماده نبط سے ماخوز ھے اور لغت ميں زمين کی گھرائی سے پانی نکالنے کے معنیٰ 

ميں احکام شرعی کو استخراج کرنے کے معنٰی ميں ھے يعنی ادله معتبر اور خاص عنصر سے جديد مسائل اور ھونے 
والے محادثوں کا استخراج کرنا اسی بناپر استنباط اجتھاد کا مترادف ھے مجتھد عرف متشرعه ميں اس پراطالق ھوتاھے جو

ور عناصر مشترک سے اسنتباط اور استخراج کرے تو اس پر مستبط اور مفتی کابھی احکام شرعيه کو عناصر خاصه ا
  2اطالق ھوتاھے. 

  عميد زنجانی کھتے ھيں :
سے ماخوذ ھے اور لغت ميں زمين کی گھرائيوں سے پانی نکالنے کے معنی ميں آيا ھے اور اصطالح استنباط ريشه نبط 

  3ميں الفاط کے باطنی معنی کو نکالنے کے لئے استعمال ھوتاھے . 

  ابوالحسن محمدی بھی کھتے ھيں :
اس سے مراد يه ھے که قواعد  استنباط استخراج کے معنٰی ميں ھے اور حقوق کی اصطالح ميں اجتھاد کا مترادف ھے اور

  کلی کو مصاديق فرعی پر منطبق کرنا اور احکام فرعی کو اصول سے اور قواعد کلی سے استخراج کرنا.
 --------------  

  . 10. مطھری ، علوم و اصول سے شناخت ، اصول فقه ، و فقيه ،ص 1
  . 24. جناتی ، اورد الاحتياط ، ص  2
  . 10فقه کی بحث سے ، ص. عباس علی ، زنجانی ، اصول  3

 

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 
  

  استنباط کا تاريخچه:
اس سے پھلے که استنباط کے معنی و مفھوم بيان ھو ، مناسب ھے که ابتدائی اجتھاد و استنباط کی مختصر تاريخ بيان کريں 
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  تا که معلوم ھو که طول تاريخ ميں اجتھاد کن ادوار سے گذرا اور کن مراحل کو پشت سر گذارکر يھاں تک پھنچا .
ھے جيسا که محمد علی انصاری تاريخ حصر االجتھاد نامی کتاب کے اجتھاد تاريخ ميں مختلف مراحل و ادوار سے گذرا

  مقدمه ميں لکھتے ھيں :
بھت مشکل ھے که اجتھاد کے تمام ادوار کو بطور کامل بيان کيا جائے ليکن کلی طور پر سنی اور شيعه مکتب فقه ميں اس 

  کی جستجو کی جاسکتی ھے .

  سنی مکتب :
  ريخی مراحل سے گذرا ھے .حقيقت ميں سنی مدرسه فقه تين تا

  رسول خد(ص)کا دور . -1
  صحابه و تابعيں کا دور. -2
  ائمه اربعه کا دور . -3
  باب اجتھاد کے انسداد کا دور ( تقليد کا دور ). -4

  ان تمام مراحل کی تفصيل اس رساله کی قدرت سے باھر ھے . 

  مقدمات استنباط :
  

  فقھای شيعه کے نظريات:

م فقه کو باره علوم پر استورا جانتے ھيں : تصريف لغت ، اشتقاق ،معانی بيان، بديع، اصول فقه،منطق، رجال شھيد ثانی ، عل
  ،حديث ،تفسير آيات االحکام .

  صاحب معالم استنباط مطلق کو نو چيز پر متوقف جانتے ھيں .
  ادبيات عرب اعم از لغت و صرف و نحو سے آشنائی. -1
  يے وه مراجعه کتاب کے ذريعه ھی کيوں نه ھو .آيات االحکام کا علم چاھ -2
سنت معصومين اور کتب حديث کی جا کناری اور ھر موضوع سے مربوط احاديث کو ڈھونڈنے اور مراجعه کرنے کی  -3

  قدرت و صالحيت.
  علم رجال اور راويان کے حاالت کی جانکاری. -4
يونکه استنباط احکام اسی علم پر متوقف ھيں اور ايک مجتھد اصول فقه کا علم او رمسائل اصول ميں استنباط کی قدرت ک -5

  کے لئے يه علم تمام علوم سے مھم ترھے .
  انعقاد اجماع کے موارد کی آشنائی. -6
  علم منطق کی واقفيت کيونکه اقامه برھان اور صحت استدالل اسی پر متوقف ھے . -7
ی صورت ميں راجح کو مرجوح پر تشخيص دينے اور نتيجه فروع مسائل کو اصول کی جانب لوٹانے اورتعارض ادله ک -8

  گيری کی صورت .
   1ديگر امور کے عالوه فروع فقھی کا جاننا اس دور ميں الزم ھے. -9

فاضل نے کتاب الوافيه کے تقريبا چالس صفحه اسی بحث سے مخصوص کيے ھيں. وه بھی مجتھد کے لئے مذکوره علوم 
، لغت ،صرف ،نحو، اصول ، کالم اورعلوم عقلی ، تفسير آيات االحکام اور علوم نقلی ميں ميں نو علوم کو الزم جانتے ھيں 

  احکام کی احاديث اور رجال کا علم .
 --------------  

  . معالم االصول ، المطالب التاسع فی االجتھاد و التقليد.  1

  پھر وه علم کالم کے سلسله ميں فرماتے ھيں :
ں دخيل ھيں جيسے تکليف ميں قدرت کی شرط کا ھونا اور اسی طرح متکلم حکيم کے کالم بعض مسائل کالمی استنباط مي
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خدا و رسول کا صدق گفتار صحت اعتقاديں دخيل ھے “ميں خالف ظاھر اراده کا قبيح ھونا اور بعض دوسرے مسائل جيسے 
ی کافی ھے ان کی نظر ميں دس علوم ايسے ان کی نظر ميں احاديث احکام ميں معتبر کتابوں کا ھونا بھ” نه که استنباط احکام

بھی ھيں جن کی دخالت استنباط ميں جزئی ھے اور ان علوم کو استنباط کے تکميل شرط ميں قرار ديا جاسکتا ھے که عبارت
  ھيں:
  معانی . -1
  بيان. -2
  بديع ،که بعض موارد ميں دليل لفظی سے استفاده کے لئے ان تين علوم کی ضرورت ھے . -3
  ضيات کا علم،رياضيات مالی اور اقتصادی مباحث بالخصوص ارث دين ارو وصيت کی بحث ميں کام آتاھے .ريا -4
  علم ھيئت، يه علم وقت اور قبله کی بحث ميں بھت ضروری ھے . -5
  ھندسه کا علم ، يه علم اندازه گيری کے کام آتا ھے مثال آب کرکی اندازه گيری کے لئے يه علم مددگار ھے. -6
  م طب ، خاص طور پر نکاح کی بحث ميں جھاں عورت اور مرد کے جسمانی عيوب کے مسائل پيش آتے ھيں .عل -7
فروع فقھی کا علم يعنی مسائل فقھی اور اس سلسلے ميں پيش کئے سواالت کی آشنائی ، حقيقت ميں اس کام کے لئے  -8

  قواعد کے مواقع ،موادر خالف اور اقوال وفتاوا سے آشنائی .
ع جزئی کو قواعد اور اصول کلی کی جانب لوٹانے کی قدرت ليکن فقھای معاصر کے نزديک استنباط کے لئے فرو -9

  صرف يه علم کافی ھيں :
  ادبيات عرب. -1
  علم رجال . -2
  اصول فقه . -3

اور مجتھد کے لئے ضروری نھيں که وه ادبيات عرب ميں صاحب نظر ھو پس اس اعتبار سے استنباط کے لئے صرف 
  ال اور اصول فقه کافی ھيں .رج

  مقدمات استنباط اھل سنت کی نظر ميں :
  اھل سنت کی نظر ميں استنباط کے عمومی شرائط کچھ اس طرح ھيں .

  بلوغ . -1
  عقل . -2
  نظافت . -3
  ايمان . -4

  اور استنباط کے اساسی شرائط ميں وه علوم ھيں که جن سے آگاھھی الزم ھے .
  ادبيات عرب. -1
  ن کريم .قرآ -2
  سنت نبوی . -3
  اصول فقه . -4
  قواعد فقھی . -5
  استعداد فطری . -6

  استنباط کے تکميلی شرائط : 
  مورد استنباط دليل قطعی سے فاقد ھو . -1
  فقھا ءکے موارد اختالف امور سے آگاھی . -2
  عرف سے واقفيت (عرف در زمان حاضر). -3
  اصل برائت سے آشنا ئی. -4
  الحيت .عدالت اور ص -5
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  ورع اور تقوا . -6
  درگاه رب العزت ميں الھام صواب کے لئے نيازی مندی احساس . -7
  اعتماد به نفس . -8
  عمل اور علم و گفتار ميں موافقت . -9

  ضرورت استنباط: 
وه موضوعات که جس پر گفتگو ھوجانی چاھيئے ان ميں سے ايک بحث اھميت و ضرورت استباط ھے . مکتب اسالم 

نباط پذير مکتب ھے اور استنباط اسالم ميں ايک الزم عمل ھے فقه شيعه ميں صدر اسالم ھی سے استنباط کا دروازه کھال است
تھا اور آج بھی کھال ھے اور ھميشه زنده مجتھد کی تقليد واجب ھے اسی بناپر فقه تشيع زنده اور کامل فقه ھے اور ھر 

ھے مسلمانوں نے قرن اول ھی سے استنباط کرنا شروع کرديا تھا استنباط زمانے ميں تمام مشکالت کا جواب دينے والی 
اپنے صحيح مفھوم کے ساتھ اسالم کے الزمی امور ميں سے ايک ھے . اس کے کليات کچھ اس طرح تنظيم ھوئے ھيں که 

اورمتغير موارد پر  يه کليات استنباط پذير ھيں . استنباط يعنی اصول کلی اور اصول ثابت کا کشف کرنا اور انھيں جزئی
  1تطبيق دينا ھے . استنباط پذير کليات کے عالوه عقل کا منابع اسالمی قرار پانے سے استنباط آسان ھوگياھے ، 

اسالم ميں استنباط کی ضرورت کے اثبات کے لئے کافی دالئل موجود ھيں جس ميں سے ھم اس حصه ميں صرف پانچ 
  دليلوں کو پيش کريں گے .

  الف : خاتميت؛
  ب: احکام اسالم اور ان کے اھداف کا کلی ھونا؛

  ج: ابدی ھونا؛
  د: جھان شمول ھونا ؛

  ھ: جامعيت.
 --------------  

  150و حی نبوت ، ص 3. مرتضی مطھری ، مقدمه چستی اسالم، 1

  

  خاتميت : 

کو بھی ماننا پڑے ھر مسلمان جوپيغمبر(ص)کی رسالت اور خاتميت کا مقصد ھے اسے شرع وعقل کی روشنی ميں استنباط 
ِ وَ  ُسوَل هللاَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّن رِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ُ بُِكلِّ گا قراں مجيد ميں ختم نبوت کے سلسله ميں آيا ھے مَّ َخاتََم النَّبِيِّيَن َوَكاَن هللاَّ

ليکن و ه هللا کے رسول اور سلسلہ انبياء عليھم محمد تمہارے ُمردوں ميں سے کسی ايک کے باپ نہيں ہيں ” َشْيٍء َعلِيًما 
  1الّسالم کے خاتم ہيں. 

آيت کا تيور بتارھا ھے که اس آيت کے نزول سے پھلے بھی پيغمبر اسالم کے ذريعه نبوت کا اختتام مسلمانوں کےدرميان 
م االنبياء ھونے سےبھی ايک شناخته شده بات تھی ، مسلمان جس طرح آپ کو رسول خدا جانتے تھے اسی طرح آپ کے خات

واقف تھے يه آيت فقط اس بات کی ياد آوردی کرادتی ھےت که پيغمبر کو فالں شخص کے منه بولےباپ سے مت پکارو 
  2بلکه اسے اسی حقيقی عنوان يعنی رسول هللا اور خاتم النبين سے خطاب کرو. 

  احکام اسالمی اور اس کے اھداف کا کلی ھونا:
ے اور اپنے کالم کے بارےميں فرمايا: أُْعِطيُت َجَواِمَع اْلَكلِِم َو أُْعِطيُت الشَّفَاَعةَمجھے جامع اور کلی رسول اکرم (ص)نے اپن

   3کالم عطا کيا گيا . 
ُ َخْمساً َو أَْعطَى َعلِيّاً َخْمساً أَعْ  طَاِني عبدهللا ا بن عباس کھتے ھيں :ميں نے رسول خدا سے سناکه آپ نے فرمايا: أَْعطَانِي هللاَّ

. آيات قرآن سے استفاده ھوتا ھے که قرآن ميں اصول احکام اور کلی قواعد بيان 4َجَواِمَع اْلَكلِِم َو أَْعطَى َعلِيّاً َجَواِمَع اْلِعْلِم و.
کئے گئے ھيں اور مجتھد خاتم النبين کے دور ميں اصول احکام اور قواعد کلی کی مدد سے استنباط کرتے ھوئے احکام 
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  5شف کرسکتے ھيں . جزئی کو ک
 --------------  

  . 40.احزاب ،  1
  . 10. مرتضٰی مطھری ختم نبوت ، ص 2
  . 323، ص 16. مجلسی ، بحاراالنوار ،ج 3
  . 317.مجلسی ، گذشته،ص 4
  .288.محمد ابراھيم جناتی ، منابع استناط از ديدگاه اسالمی ، ص  5

 

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  جاودانگی اسالم : 
خاتم النبين کی رسالت کی ايک خصوصيت يه ھے که ان کی حکومت ان کی شريعت ان کے الئے گئے احکام ھميشه باقی 

قرآن ميں صريًحا يه بات آئی ھے که خدا کی ذات وه ذات ھے جس نے اپنے رسول کو ھدايت اور آئين  1-رھنے والے ھيں
 2حق کے ساتھ بھيجا تاکه ، آئين محمد(ص)کو تمام آئين پر غالب قراردے . چاھے يه بات مشرکين پر گران کيوں نه گذرے. 

جو کره زمين کے تمام انسانوں کے لئے نازل ھوا ھے دين اسالم کلی بھی ھےاور دائمی بھی ، اسالم ايک ابدی مکتب ھے 
جو روز قيامت تک اس دنيا ميں آتے رھيں گے فقه ميں استنباط شريعت کی بقا اور اس کی ترقی کی ضامن ھے استنباط 
اسالم کے جاويدانی ھونے کی ايک شرط ھے اس لئے که ھر موضوع اور ھر نئے مسئله ميں قرآن و سنت کی مدد سے 

کرکے نئے احکام کشف اور استخراج کئے جا سکتے ھيں اور اس طرح دوسرے قوانين سے بے نياز ھو سکتے ھيںاستنباط 
  اور صحيح استنباط ھر زمانے ميں اور قيامت تک آنے والے سوالوں کا جوا دينے کی صالحيت رکھتاھے .

  اسالم کا جھانی ھونا : 
رسالت کا دايره اتنا وسيع ھے جس ميں ساری دنيا سميٹ جاتی ھے قرآن پيامبر اسالم تمام انسانوں کے پيامبر ھيں اس کی 

نے بھی اس حقانيت کی تصريح کردی ھے خدانے پيغمبر (ص)کو حکم ديا که اپنی رسالت کے جھانی ھونے کا اعالن 
  3کرديجئے ، کھه ديجئے ای لوگو ميں تم سب کی جانب خدا کا فرستاده پيغمبر ھوں. 

جو انسان کی زندگی تا قيام قيامت استوار نے کے لئے آيا ھے. اسالم کے قوانين ميں اتنی قدرت ھے  اسالم ايسا دين ھے که
که ھميشه ھر مليت کی راھنمائی اور ان کے امور کو اداره کرسکتا ھے . اسالم اس عتبار سے ايک جھانی نظام ھے اور 

ستنباط کی روشنی تمام ضرورتوں کا کامل کسی خاص جماعت يا معين مکان سے مخصوص نھيں ھے اسالم ميں صحيح ا
  جواب ھے .

 --------------  

  . 332،ص 16. مجلسی ، بحارالنوار ، ج 1
  . 158،سوره اعراف آيه،9، سوره صف آيه ،  28،سوره فتح ، آيه ، 33.سوره توبه ، آيه ،  2
  . 28. سباء ،  3

  

  جامعيت: 
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ابعاد کو مورد توجه قرار ديا گياھے ، اسالم انسان کی فردی اور  اسالم ايک جامع مذھب جس ميں انسانی زندگی کےتمام
اجتماعی مادی اور معنوی ضرورتوں کو پورا کرتاھے قرآن بھی اس بات کی تصريح کرتے ھوئے سوره نحل کی ايک آيت 

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوھًُدى َوَرْحَمةً وَ  بُْشَرى لِْلُمْسلِِميَن اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس ميں فرماتاھے :َونَزَّ
اسی بناپر ھمارا 1-ميں ہر شے کی وضاحت موجود ہے اور يہ کتاب اطاعت گزاروں کے لئے ہدايت ،رحمت اور بشارت ہے
تی اور تمام امور عقيده ھے که اسالم ايک کامل اور جامع دين ھے جو تمام ابعاد فردی، اجتماعی اقتصادی سياسی اور ثقاف

  ميں منظم نظام کا حامل ھے اسالم ميں انسان کی زندگی کا کوئی عمل حکم سے خالی نھيں ھے .
صاحب کشف القناع کھتے ھيں :تکليف شرعی اور استقرار شريعت کے عقلی او رنقلی داالئل سے ثابت ھوجانے کے بعد 

جس ميں خدا کا حکم اولی نه ھو که اس ميں اختالف نھيں ھےھمارے لئے مسلم ھے که زندگی کا کوئی ايسا مسئله نھيں ھے 
 .2  

البته واضح ھے که اسالم ميں ان تمام نيازمنديوں کا جواب صرف استنباط کی روشنی ميں ممکن ھے مجتھد يں کرام جو اس 
ور استنباط فن کے ماھر ھيں وه ھميشه لوگوں کے فکری اور اجتماعی مشکالت کا جواب ديتے ھيں . اس لئےمر جعيت ا

  مکتب اسالم کے الزمی امور ميں شمار ھوتے ھيں .

  استنباط اصحاب کو استنباط کی تعليم : 
مکتب اھل بيت کی روايات ميں صاف نظر آتاھے که خود پيغمبرگرامی اسالم(ص)اور ائمه معصوميں عليھم السالم نے اپنے 

ايات جن ميں آياھے که خود ائمه عليھم السالم نے بنفس صحابيوں کو استنباط اور اس کی روشوں کی تعليم دی ھے وه رو
نفيس استنباط کے راستے کو انتخاب کيا اور استنباط کی صحيح راه اور فقه اسالمی کی روشنی کے ذريعه قرآن وسنت سے 

مه اطھار عليھم استنباط کيا اور اس شيوه پر اپنے اصحاب کو بھی تعليم دی . يه روايات اس حقيقت سے پرده اٹھاتی ھيں که ائ
السالم کے زمانے ميں اصحاب امام کے درميان استنباط رائج اور معمول تھا اور ائمه اپنے اصحاب کو اس کام کی دعوت 
کرتے اور بعض موارد ميں امام سے سوال کے بجائے خود استنباط کرنے کا حکم ديتے تھے .اور کبھی کسی سوال کے 

کم استدالل اور استنباط کے ذريعے قابل استخراج ھے . اس دليل کی وجه سے ھماراجواب ميں ان کوياد دالتے تھے که يه ح
اعتقاد ھے که اسالم ايک کامل اور جامع دين ھے جس کے پاس اجتماعی ، ثقافتی اقتصادی اور سياسی پروگرام ھيں حکم 

ی حادثه بھی حکم سے خالی نھيںشرعی زندگی کی تمام آنے والی ضرورتوں کو پورا کرتاھے اور انسان کی زندگی ميں کوئ
  3ھے . 

 --------------  

  . 89. نحل ،  1
  . 60. اسدهللا تستری ، معروف به محقق کاظمی ، کشف القناع عن وجوه حجيۀ ااالجماع ، ص  2
  . 272و 273. ياد نامه عالمه امينی ، ص 3

  

  خثعميه کا رسول خد(ص)سےسوال اور اس کاجواب : 

ام خثعميه تھا اس نے رسول خد(ص)سے سوال کيا که ميرے والدکا حج واجب ره گياھے اگر ميں ان ايک خاتون که جس کا ن
کی نيابت ميں اس حج کو قضا کروں تو يه کام ان کے لئے فائده مند ھے؟ پيغمبر(ص)نے فرمايا:اگرتمھارے والد کسی کے 

؟ خثعميه نے کھا جی ضرورفائده مندھے رسول  قرضدار تھے کيا اس قرضه کا اداکرنا تمھارے والد کے لئے فائده مند ھے
رسول خد(ص)نےاس روايات ميں صغری  1-خد(ص)نے فرمايا:پس خدا کا دين قضا کو بجاالنے کے لئے زياده سزاوار ھے

اور جز کو کبری اور کلی پر تطبيق دی ھے اور کلمه دين کی عموميت سے دين کے ھر قضا کو بجاالنے کے وجوب کو 
وم مظفر(رح) نے اس روايت کو بيان کرنے کے بعد ان دالئل کے سلسلے ميں جسے اھل سنت سنت پيامبر بيان کيا ھے.مرح

  سے قياس کو ثابت کرنے کے لئے پيش کرتے ھيں کھتے ھيں:
يه بات که پيغمبرنے قضای حج کے حکم ميں قياس کا سھارا لياھےمعنی نھيں رکھتی اس لئے که پيغمبرخود صاحب شريعت 

م کو بذريعه وحی خدا سے دريافت کرتے ھيں کيا پيغمبر(ص)قضای حج کے حکم سے آگاه نھيں تھے که انھيں ھيں اور احکا
  اس حکم تک پھنچنے کے لئے قياس کا سھارا ليناپڑا؟
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ای برادران اھل سنت مالکم کيف تحکمون تمھيں کياھواھے يه کسے حکم لگارھے ھوحديث کے صحيح ھونے کی صورت 
خثعميه کو تطبيق علم سے آگاه کرناھے اس چيز کو جس کے بارے ميں اس نے پيغمبر سے سوال  ميں اس حديث کا مقصد

کيا ھے اور وه عام وجوب قضا ھے يعنی دين کے ھر عمل کو ادا کرنا واجب ھے . اس لئے که خثعميه پر يه بات مخفی تھی 
بکه خداکا دين اس قضا کا سب سے که حج ايسادينی قرض ھے جس کا ميت کی جانب سے قضا کرنا واجب ھے . اور ج

  2زياده سزاوار ھے. 

  حضرت علی کے کالم ميں استنباط کی تعليم: 
فضل ابن شاذان نے االيضاح ميں لکھا:اھل سنت کی روايت کے اعتبارسے قدامه بن مظعون نے شراب پی اور اجرای حدکا 

اِلَحاِت ُجنَاٌح فِيَما طَِعُموْا فرمان اس پر جاری ھوا اس نے سوره مائده کی آيت سے استنادکيا لَيْ  َس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ
أَْحَسنُوْا َوّهللاُ  آَمنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ الَِحاِت ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ ں نے جو لوگ ايمان الئے اور انہو“يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن  إَِذا َما اتَّقَوْا وَّ

نيک اعمال کئے ان کے لئے اس ميں کوئی حرج نہيں ہے جو کچھ کھا پی چکے ہيں جب کہ وه متقی بن گئے اور ايمان لے 
آئے اور نيک اعمال کئے اور پرہيز کيااور ايمان لے آئے اور پھر پرہيز کيا اور نيک عمل کيا اور نيک اعمال کرنے والوں 

  ” 3-ہی کو دوست رکھتا ہے
پر حد جاری نھيں ھوسکتی کيونکه ميں اس آيت کا مصداق ھوں ، عمرنے اس پر حد جاری نه کرنے کا فيصله اورکھا :مجھ 

کيا ليکن امام علينے عمر سے کھا : اس آيت کے مصداق نه کھاتے ھيں اور نه پيتے ھيں سوائے اس چيز کے جوان پر 
کا دعوی کرے تو اسے قتل کردو اور اگر اقرار خداکی جانب سے حالل ھو ...اگرقدامه بن مظعون شراب کے حالل ھونے 

کرے که شراب حرام ھے تو پھر شرب خمر کے جرم پر تازيانه لگاؤ عمرنے کھا کتنے تازيانه لگاؤں؟ امام 
نےفرمايا:شرابخوار جب شراب پيتاھے تو ھذيان بکتاھے اور جب ھذيان بکتاھے تو تھمت لگاتاھے پس اس پر افترا اور 

  . 4-رو، چنانچه اس کو اسی تازيانے لگائے گئےتھمت کی حد جاری ک
اس روايت سے واضح ھوتاھے که قدامه نے سادگی سے آيت کے ذريعه استناد کرکےعمرکو فريب دے ديا اور وه حدجاری 

کرنےکے فيصله کو ترک کربيٹھے اور جس کی طرح حضرت علی نے عمر کو ان کی غلطی سے آگاه کيا اور کس طرح 
  بيان کيا ھے اور اس طرح عمر کو استنباط کا طريقه سکھايا . شرب خمر کی حد کو 

 --------------  

  ؛ سيد جعفر شھيدی و محمد رضا حکمی . 282. جناتی ، منابع احتياط از ديدگاه ، مذاھب اسالمی ، ص  1
  . 171،ص 2. محمد رضا ، مظفر(رح)، اصول الفقه، ج 2
  . 93. سوره مائده ، آيه ، 3
  . 102و101، االيضاح ، ص .فضل بن شاذان  4

  

  فضل بن شاذان ايک اور روايت نقل کرتے ھيں که:

جس ميں امام علی نے قرآن کی روشنی ميں عمر کو حمل کی حد اقل مدت کو کشف کرنے کا طريقه سکھايا فضل بن شاذان 
  لکھتے ھيں : 

نھيں کرسکتا انھی ميں ايک روايت جريربن ان روايات ميں جوتم نے ذکر کيں ھيں کوئی بھی مخالف و موافق اس کا انکار 
مغيره کی ھے جو ابراھيم نخعی سے نقل ھے که عمربن خطاب نے کسی عورت کے سنگساری کا حکم دياجو شادی کے چھ 

مھنيے بعد ھی صاحب اوالد ھوئی اور شوھر نے اس بچه کو اپنانے سے انکار کيا.امام علی بھی وھيں موجود تھے آپ نے 
اض کيا اور فرمايا: اس عورت کا حکم قرآن ميں موجود ھے ، عمر نے کھا کھاں ھے اور کياھے ؟امام نے اس حکم پر اعتر

 1-دوران حمل اور دودھ چھوڑنے کی مدت تيس مھنےھے ” وحمله وفصاله ثالثون شھرا“فرمايا: قرآن ميں آياھے که 
  عمرنے کھا يه کيا آيت ھے ؟ امامنے فرمايا: خداوند عالم فرماتاھے : 

  2اور مائيں اپنی اوالد کو دو برس کامل دودھ پالئيں گی. ” َواْلَوالَِداُت يُْرِضْعَن أَْوالََدھُنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن “ 
مھينے ھوتو 24يه حکم ان خواتين کے لئے ھے جو دو ھدينے کی مدت کو تکميل کرنا چاھتی ھيں اگر دودھ دينے کی مدت 

ينے سے کم نھيں ھوگی عمر نےکھا اگر علی نه ھوتے تو عمر ھالک ھوجاتاھے، پھر حمل اور بارداری کی مدت چھ مھ
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  3حکم ديا که اس عورت کو آزاد کياجائے. 
اس روايت ميں بھی امام علينے ظاھر قرآن سے استنتاد کے ذريعے بارداری کی حد اقل مدت کو بيان کيا اور قرآن سے 

  نی ميں سکھايا : اور عمرکو احکام دينی ميں اشتباھی فتوی دينے سے روکا.استنباط کا طريقه تفسير قرآن بالقرآن کی روش

  امام صادق نے استنباط کے شيوه کو بيان کيا ھے :
  موسی بن بکرکھتے ھيں:

ميں نے امام صادق سے عرض کيا که ايک شخص غشی اور بھوشی کی حالت ميں ا يک ،دو يا تين دن تک پڑارھے ايسے 
زوں کی قضاکرنا چاھيئے؟ امامنے فرمايا: کيا ميں تمھيں بتالؤں که يه مسئله اور اس کے اشتباه کو شخص کو اپنی کتنی نما

  نظر ميں لے آؤں ؟
پھر امامنے فرمايا: ھروه چيزجو خدا انسان پر مسلط کرے لھذا خدا اپنے بندوں کے عذرکوماننے کا زياده سزوارھے . اور 

  .  4-ھزار در کھلتے ھيںيه بات ايسے در سے ھے جس کے ھر ايک درسے 
امام صادق نےاس روايت ميں اپنے صحابی کو استنباط احکام شرعی کی دعوت اور ايک کلی قاعده کی تعليم دی ھے تاکه وه
خود دوسرے فروعات کو اس کلی حکم کے ذريعے کشف کرے اسی لئے فرمايا:يه بات ايسے در سے ھے جس سے ھزار 

  باب کھلتے ھيں .
 --------------  

  . 15. احقاق ، آيه 1
  . 233. سوره بقره ، آيه  2
  . 98. فضل بن شاذان االيضاح،ص 3
 . 88و83ص 1، و فروع کافی ، ج  3. کلينی ، اکافی ،ج  4

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  
  

   شبھات :
  استنباط کے شبھات : 

کشف نھيں کيا جاسکتا او ريه ايک نا ممکن بات ھے کيونکه خود شريعت خاموش ھے جو استنباط کے ذريعے اصال حکم  -1
کچھ ھم کتاب و سنت سے استخراج کرتے ھيں در حقيقت يه ھمارے ذھن کی انچ اور ھمارے اپنے نظريات ھيں جسے ھم 

  قرآن و سنت کا ما حصل بناکر پيش کرتے ھيں .
کرنے کی صالحيت رکھتے ھيں ان کا غير کی تقليد کرنا جايز نھيں (اور اسی  جو افراد منابع استنباط سے احکام حاصل -2

  طرح جو افراد دوسروں سے تقليد کروانے کے لئے استنباط کرتے ھيں ايسے گروه کی تقليد جايز نھيں ).
و ناقابل تغير استنباط کی ضرورت اور کاربرد وھاں ھے جھانھم قوانيں شريعت کو ثابت جانتے ھيں اور احکام اسالمی ک -3

مانتے ھيں .ليکن يه بات بھی واضح ھے که ھرروز انسان کی ضروريات بدلتی جارھی ھيں انسان کی زمان و مکان کے 
اعتبار سے بدلتی ضرورتوں اور در پيش مسائل ميں استنباط بی معنی ھيں پس ان امور اور مسائل استنباط کے عالوه 

  نديوں کا جواب دياجاسکتا جيسے قياس استحسان وغيره..دوسرے مسائل کی ضرورت ھے جس سے ان نيازم

  استنباط ميں افراط و تفريط : 
افراط و تفريط صرف غير دينی امور ميں ھی رائج نھيں ھے بلکه امور دينی جيسے استنباط احکام بھی اس سے مستثنٰی نھيں

و تفريط کا راسته اپنايا اگرچه اھل سنت استنباط  ، استنباط احکام ميں بھی بعض علماء اسالم اعم از شيعه و سنی نے افراط
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حکام ميں افراط و تفريط کے راستے پر پيغمبر اکرم(ص)کی وفاتت کے بعد ھی چل پڑے او رانھوں نے اس بھانے کے ساتھ
  دين ميں ايسی ايسی بدعتيں رائج کرديں که عالم اسالم آج اس کا خميازه بھگت رھا ھے .

ر قرآن سے صحيح استفاده نه کرنے کی بناپر وه ايسے راستوں پر چل نکلے جو افراط و تفريط احاديث پيغمبر سے دوری او
  تک پھنونچتے تھے .

بعض احاديث گرا ھوگئے اور اسے ظاھر بن گئے که صرف ظواھر احاديث و قرآن پر اکتفار کيا عقل و تفکر، تدبر و تفحص
  کو معيار بنا بيٹھے ، بعض نے احاديث  کے صحيح طريقوں کو چھوڑ بيٹھے صرف اپنی ظاھری عقلوں

پيغمبر(ص)پر پابندی لگاکے صرف قرآن سے اپنی ناقص عقلوں کے ذريعه دين کی تفسير کرنا چاھی، تفسير پيغمبر(ص)اور
تفسير اھل بيت عليھم السالم کا راسته چھوڑ کر کون اپنی ناقص عقل کی تفسير کے ذريعه صحيح دين تک پھونچے سکتا ھے

  وھی ھوا جو ھونا تھا کوئی افراطی بن بيٹھا کو ئی تفريطی . . نتيجه
سنی علماء نے کبھی تو قياس کو جايز بنايا اور کبھی سدذرايع ، مصالح مرسله کا راسته اپنايا اور کبھی دوسرے استقرائی 

رف قرآن و طريقوں پر گامزن ھوئے او راسی طرح ايک مختصر مدت تک بعض شيعه علماء بھی استنباط احکام ميں ص
روايات کو منبع مانتے ھوئے عقل کی حجيت پر معترض ھوئے اور انھوں نے عقل کو بعنوان منبع استنباط ماننے سے انکا 
رکرديا اگرچه سبھی علماء شيعه عقل کے استقرائی اور ظنی طريقوں مثال قياس و مصالح مرسله و ... کو بعنوان مبنع استنباط

علماء شيعه عقل برھان و عقل قطعی کی منبعيت کے قائل ھيں صر ف بعض شيعه علماء جوکه  نھيں مانتے ليکن تقريبا سبھی
اخباری ھيں عقل قطعی و برھانی کو بھی عقل ظنی و استقرائی کی طرح حجت نھيں مانتے اور اس کے منبع استنباط ھونے 

  سے انکار کرتے ھيں.
ق کے عتماد کربيٹھے اور بعض نے ايسا راسته اپنايا که احاديث پس اس کا نتيجه يه ھوا که بعض روايات پر بغير کسی تحقي

کو کوئی وقعت ھی نھيں دی بلکه صرف اپنی ناقص عقلوں کو ھی سب کچھ سمجھ بيٹھے تو وه افراط کے راستے پر چل 
يه پڑے اوريه تفريط کے جس سے شعيت ميں اخباری گری اور سنيوں ميں چار فقھی مسلک جو که آج موجود ھيں اور بق

  ديگر فرقے جوکه متعرض ھوگئے وجود ميں آئے .

  استنباط کو الحق خطرسےبچانا : 
  تحرير کا يه حصه استنباط کو الحق خطرات کی شناخت سے مربوط ھے که جسکا خالصه آپ کے پيش خدمت ھے .

  قرآن سے دوری:  -1
وم کی قرآن سے دوری اور قرآن سے کناره کشیعالمه طباطبائی (رح) اپنی مشھور و معروف تفسير الميزان ميں اسالمی عل

  کے سلسلے ميں لکھتے ھيں :
اگر اسالمی علوم کی ماھيت پر نظر ڈاليں تو معلوم ھوگا که يه علوم اس انداز سے ڈھالے گئے گويا ايک طالب علم بغير “

،حديث،رجال، درايه، فقه و  قرآن کے ان تمام علوم کو سيکھ سکتاھے چنانچه ھم ديکھتے ھيں که وه صرف نحو، بيان، لغت
اصول تمام علوم ميں اجتھاد کی حدتک مھارت حاصل کرتاھے ليکن قرآن پڑھنے کی توفيق نھيں ھوتی ، قرآن مجيد تو بس 

  ”ثواب کا ذريعه اور بچوں کو خطروں سے بچانے کا وسيله ھے

  قرآن سے دوری کئی خطرات کاباعث ھے :
  

  ا : الف : آيات االحکام کا محدود کرن

فقھاء نے آيات االحکام کی تعداد پانچ سو يا اس سے کمتر بتائی ھے اور ان ميں چند آيات ھيں جو استنباط کے کام آتی ھيں 
کيونکه کچھ آيتں تومکرر ھونے کی وجه سے حذف ھوجاتی ھيں اور کچھ ميں صرف ضروريات احکام کا بيان ھے . پس 

کم ھيں اسی بناپر علماء اصول جب علم رجال کی ضرورت اور فوائد پر دليل فقيه جن آيات سے استنباط کرتاھے وه بھت ھی
پيش کرتے ھيں تو کھتے ھيں که اکثراحکام کا دار مدار احاديث ھيں جبکه قرآن کی ھر آيت منبع استنباط اور آيات االحکام 

  شمار ھوتی ھيں .

  ب: ظھور قرآن پر روايت کا مقدم کرنا: 
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ه حکم ديتا ھے قيام عدالت اور خدا کو گواه پيش کيا کروچاھيے يه گواھی تمھارے يا تمھارے قرآن کريم صريح طورپر ي
  والدين واقرابا کے خالف ھی کيوں نه جاتی ھو . 

ِ َولَْو َعلَى أَنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْينِ  ّ ِ اِميَن بِاْلِقْسِط ُشھََداء  اے ايمان والو! عدل و انصاف کے “األَْقَربِيَن وَ  يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكونُوْا قَوَّ
  -”ساتھ قيام کرو اور هللا کے لئے گواه بنو چاہے اپنی ذات يا اپنے والدين اور اقربا ہی کے خالف کيوں نہ ہو

شيخ طوسی (رح) ,,خالف،،ميں اجماع اور روايات کی بنياد پر يه فتوی ديتے ھيں باب کے خالف بچه کی گواھی قابل قبول 
  ھيں ھے جبکه محقق (رح) نے شرائع ميں اس کی ترديد کی ھے .ن

  احتياط کے سلسلے ميں فردی نگاه :  -2
بعض فقھی فتوے جيسے رباميں چاره انديشی ، جھاد، وه درخت پر جو کسی کی ملکيت ميں نه ھوں ان کو توڑنے کا جواز 

ل ھے که فقھاء گرامی اپنے استنباط ميں مسلمانوں کے شخصی ملکيت ميں ملنے والے دفينه کی ملکيت کا جواز ، اس کی دلي
فردی مشکالت کو حل کرتے ھيں اور اجتماعی مشکالت کی طرف توجه نھيں کرتے ايسی فکر شيعوں کی حاکميت اور 

  سياسی قدرت سے دوری کا سبب ھوگی .
ھيں :قرآن اور کتب حديث جو که  آيۃ هللا خمينی(رح) رساله عمليه کو منابع و نصوص دينی سے مقايسه کرتے ھوئے لکھتے

اسالمی احکام و دستورات کے منابع ميں شمار ھوتے ھيں ان ميں اور رساله عمليه جوکه مجتھدين کا تدوين ھو کيا ھواتاھے. 
  ان دونوں ميں جامعيت اور اجتماعی زندگی پر تاثير گذاری کے اعتبار سے کلی طور پڑا تفاوت پايا جاتاھے .

  ں رساله کی جامعيت ايک فيصد بھی نھيں ھے .قرآن کے مقابله مي

  فردی استنباط :  -3
چند صديوں سے احتياط کو جو بالگريبانگر کئے ھوئے ھے وه فردی استنباط ھے . اس معنی ميں که ايک فرد اپنی عصمت 

  کے ذريعه علمی مشروط کئے بغير کی استنباط اور استخراج احکام کا آغاز کرتاھے .
يک آفت ھے کيونکه علم فقه ايک وسيع علم ھے جس کی مختلف شاخيں اور مختلف ابعاد اور اس سے يه عمل اس لئے ا

مربوط تمام علوم پر احاطه کرنا کسی ايک شخص کی قدرت سے باھر ھے . اس لئے استنبا ط کرنے والے کو چاھئيے پھلے
ئ اور فتوی کا عالن کرے.تقريبا نصف دوسرے صاحب نظر افراد کے ساتھ علمی تبادله اور مشورت کرلے پھر اپنی را

صدی سے يه کام فقھاء کے درميان شروع ھوگيا ليکن ابھی تک کامل صورت اختيار نھيں کی ليکن ايران کی اسالمی 
جمھوری حکومت ميں شورای ٰنگھبان نامی ايک شورٰی ھے جس ميں ايران کے چند فقيه اس کی عضويت رکھتے ھيں اور 

ين کو شرعيت کے آئينه ميں پرکھتے ھيں اور اس کے سلسله ميں اظھار رای کرتے ھيں او ريه مجلس ميں پاس ھوئے قوان
  کام خود ايک طرح کا غير عبادی مسائل ميں شورای اجتھاد ھے .

  فھم و تفسير نص ميں جمود کا ھونا :  -4
روايات ميں جمود  مجتھدين کے دامن سے چمٹی ھوئی ايک اور آفت جمود فکری ھے دينی نصوص بالخصوص الفاظ

پاياجاتاھے ، جمو د اس معنی ميں که حديث ميں جولفظ آگيا بس اسی پر اکتفاکياجاتاھے ديگر مشابه موارد جوکه شابه قطعی 
رکھتے ھيں ان کی تعليم نھيں دی جاتی يه آفت در حقيقت اخباريوں کی خصوصيات کا حصه ھے جو بھت سارے اصوليوں 

  يں لئے ھوئے ھے .اور مجتھدين کو اپنے گھيرے م
اور جو چيز اس آفت کا مقابله کرسکتی ھے وه ھے فھم نصوص به تعبير ديگر جھاں نص داللت قطعی نه رکھے بلکه ظنی 

الداله ھو او ريه يقين بھی ھو که متکلم حکيم دورانديش، انسان شناس اور ظاھر و باطن امور سے آگاه ھے ان امور کی 
ور اس کی تفسير کی جائے ورنه بند زھنيت کے ساتھ حديث و روايت کی جستجو کرنا روشنی ميں نصوص کو سمجھاجائے ا

  شريعت کو کمزور دکھانے کے عالوه کچھ نھيں کرسکتا .

  موضوع شناس يا وه جديد علوم سے بے توجھی :  -5
کی تعريف ھر حکم شرعی کسی نه کسی موضوع پر مترتب ھوتاھے جيسے سورای سوار کولئے ھوئے ھو فقھاء موضوع 

  ميں کھتے ھيں :
  ھواالمرالذی يترتب عليه الحکم الشرعی

  موضوع ايسی چيز ھے که جس پر حکم کو لکھاجاتاھے.
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فقھاء نے موضوع کی کئی دسته بندياں کی ھيں او ريه فقيه که کو کن موضوعات ميں تشخيص دينے کی ذمه داری ھے اس 
عی اور غرفی ميں تقسيم کيا ھے . اور ان ھی کو روشن اور غير نے موضوعات کو شر Rميں اختالف ھے .مرحوم آيۃ حکيم

  روشن ميں تقسيم کرتے ھيں ان کے نزديک صرف غير روشن موضوعات کو تشخيص دينا فقيه کے ذمه ھے .
  صاحب عروه موضوعات کو چار قسموں ميں تقسيم کرتے ھيں :

  شرعی. -1
  عرفی. -2
  لغوی. -3
  خارجيه . -4

کی تشخيص کو فقيه کا وظيفه جانتے ھيں اس ميں ترديد نھيں ھے که موضوعات شرعی ميں  اور صرف موضوعات شرعی
فقھی اور دينی اصولوں کے تحت کام ھوتاھے ليکن دوسرے موضوعات ميں فقھاء کے نزديک اختالف ھے ليکن بے شک 

س ميں عرف اور موضوعات عرفی اور موضوعات خاص کو دينی مطالعات کی روشنی ميں تشخيص نھيں دياجاسکتا ا
مھارتوں کا سھارا لينا ضروری ھے آج علوم کے پھيلنے سے ان موضوعات کا جاننا بھتر ھوگيا ھے .اگر فقھاء اس نکته کی 

  جانب توجه کريں او ر موضوعات کی شناخت ميں ماھرين سے مدد ليں تو ان کا فتوا اپنے موضوع کے مطابق ھوگا .
تک پھنچنے کا راسته بتاتے ھوئے کھتے ھيں اگر مجتھد فتوی دينے سے پھلے استاد محمد رضا حکيمی اجتھاد مطلوب 

موضوعات کی شناخت ميں ماھر ين سے مددلے خاص طور پر اقتصادی، سياسی ،دفاعی،ثقافتی اور جھانی موضوعات ميں 
واقعيکی تشيخيصکيونکه موضوعات کی ماھرانه تشخيص حکم کو بدل ديتی ھے اگر بھتر تعبير ميں کھا جائے اگر موضوع 

  ھوجائے اور تمام ابعاد مشخص ھوجائيں تاکه حکم اور فتوی اپنی صحيح شکل ميں استنباط ھوسکے .

  عوام زدگی:  -6
فقھاء اور مجتھديں استنباط احکام شرعی کے دوران خود پر معتبر دالئل کی پيروی کو الزم جانتے ھيں ، اسی کےمطابق قدم 

بڑھاتے ھيں اور فتوی ديتے ھيں ليکن بعض اوقات دليل کے عالوه دوسرے دغدغه فقيه کے سامنے ھوتے ھيں جو اسے 
ھيں اجماع ،شھرت، کسی خاص ديندار گروه کی خوشی يا نه خوشی.دليل کی پيروی سے روکتے ھيں اور وه دغدغه عبارت 

اجماع اور شھرت کا خوف اس حدتک اھميت رکھتا ھے که اجماع اور شھرت کا ثابت ھونا ان علماء اور متفکران کو 
  جوحضور کے زمانه کےذريعه سےنزديک تھےمطلب کو کچھ کا کچھ سمجھ بيٹھے ھيں .

ور شاھد يا کوئی دليل و تائيد موجود تھی جو دھرے زمانی فاصله کی ختم کر ديا البته يه بات ممکن ھے که يھاں کوئی قرينه ا
  قابل غور و فکر ھے که بھت سارے ايسے فقيه بھی تھے اور ھيں جنھوں نے اجماع اور شھرت کے فتوی دياھے .

ر اجماع کو قابل اعتنا مان لياجائے تبگرچه انھيں بھی بعض مسائل ميں اجماع اور شھرت کا خيال تھا بھرحال اگر شھرت او
بھی عوام زدگی اور بعض دينی گروھوں کی خوشنودی کی کوئی توجيه نھيں کی جاسکتی ليکن ميدان عمل ميں فقھاء نے 

  اسی گروه کی خوشنودی يا مخالفت کے خوف سے اپنی رائ اور اظھار نظر سے چشم پوشی کی ھے .

  فقيه مقارن پر توجه دينا :  -7
المی فقيه نے مسلسل اپنی حيات ميں بھت سے ايسے فکری حوادث کا مشاھد کيا ھے جس کی وجه سے تقسيم بندی اور ناماس

گذاری وجود ميں آئی جيسے فقه فقه المذھب، فقيه اخبارگری فقه ظاھری، تاريخ ميں ايسے حوادث کا پيش آنا ايک دورسرے 
اگر چه ايک ايک اپنے راستے پر چال اور کوئی بھی ايک دوسرے سے پر ناظر ھوتے ھيں کوئی شک و ترديد نھيں رکھتا 

نزديک يا قريب نھيں رکھتا ليکن شروع ميں مسائل اور جعرافی اعتبار سے فقيه کے معزرو ھونے کی بناپر يه ايک دوسرے 
کے لئے نه ور کے ناظر تھے اس بنا پر دور سے مذاھب کی شناخت اور آگاھی کے بغير فقھی مسائل کو سمجھنا احتياط 

  ستی اور غلط فھمی کا سبب بنے گا.

  زمان سے دوری اور پرانے مسائل کو پيش کرنا:  -8
زمان شناس اور اس ميں حضور اور زندگی کی ھر شرائط کو درک کرنا اور دينی معارف علماء کے زمه ھيں علماء اور 

  ميں پھلے زمان شناس کو مقدم کريں .فقھاء کو چاھيے که وه معارف دينی جو دوسرں کے زمه کررھے ھيں ان 

  استنباط ميں زمان و مکان کی تاثير: 
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کی بحث تاريخی اعتبار سے آغاز فقه شيعه کی ”اجتھاد ميں زمان و مکان “ جوکچھ بيان کيا گيا اس سے واضح ھوتاھے که
جوابدھی ميں خاص اھميت کی پيدائش کے ساتھ ساتھ ھے اور يه بحث فقه کی ترقی اور تازگی اور واقعاتت و حوادث کی 

تھے ھماری کوشش يه ھے اس سلسلے ميں ان کے  Rحامل ھے موجوده دور ميں اس فقھی مبناکے علمدار آيۀهللا خمينی
بعض نکات اور جوديگردانشمندوں نے بيان کيا ھے اسے مختصر اور آشنائی کی حدتک بيان کريں. اس لئے که اس موضوع

بحث ميں موجود اختالف نظر ايک مستقل کتاب کی طلبگارھے ھم نے پھلے بھی اس ميں تفصيلی گفتگو بالخصوص اس 
نکته کی جانب اشاره کيا ھے که ھمارے عقيده کے حساب سے اسالم ميں کوئی قانونی خالءنھيں پاياجاتا اس لئے قياس ورای 

ھم قياس ورائ وغيره کے سھارے کی کوئی ضرورت نھيں ھے . اگر ھمارا ھدف قانوں سازی ھوتا تواس صورت ميں 
پرتکيه کرتے اور اس کی ضرورت اھميت کے اثبات پر زورلگاتے اور يه کوشش کرتے که کسی طرح ھمارا بنائے ھوئے 

قانون کی کوئی ضرورت نھيں ھے بلکه جس طرح امام صادقنے فرمايا: يه اور اس جيسے (احکام و مسائل) کو کتاب 
ں ھم اپنی ذمه داری اور تکليف شرعی (جو ادله شرعی سے کشف خداسےسمجھاجاسکتاھے ، پس عمل کی صورت مي

احکام) کو ادا کرتے ھيں ھاں يه ضرورھے که چونکه ھم معصوم نھيں ھيں اس لئے بھرحال خطاکاامکان ھے . اس لئے ھم 
ی ھے تخطئه (امکان خطا) کے قائل ھيں نه که تصويب کے .زمان و مکان کی نيازمندوں کی شناخت ھر دور ميں اھم رھ

.ليکن ھمارے دور ميں اس کی اھميت اور بھی بڑھ گئی ھے ھم ان نيامندوں کی شناخت کے بغير رائج مشکالت و مسائل تو 
حل نھيں کرسکتے خاص طور سے حکومت اسالمی ميں انسان کی فردی اور اجتماعی، سياسی ، اقتصادی، و حقوقی، مسائل

انوں سے حل کروائيں اور يه اسالم و مسلمانوں کے حق ميں بھت بڑی کی جانب توجه نه کی گئی تو وه اپنے مسائل بيگ
فقه شيعه کی غنايئيت کے پيش نظر اس سلسلے ميں فرماتے ھيں :ميں سنتی فقه اور اجتھاد  Rخيانت ھوگی .آيۀ هللا خمينی

درست ھے اس  جواھری کا قائل ھوں او راس سے تجاوز کو جايز نھيں سمجھتا اجتھاد کی وھی پرانی روش صحيح اور
کےمعنی يه نھيں که اسالمی فقه ميں نوآوری اور پيشرفت و ترقی نھيں ھے بلکه زمان اور مکان اجتھاد کے دو اھم ترين اور 
فيصله کن عناصرھيں جو مسئله پھلے ھی سے کسی حکم کا حامل تھا اب وھی مسئله ممکن ھے جديد سياسی، اقتصادی ،اور 

ا حکم بدل جائے يعنی اقتضادی سياسی اور اجتماعی روابط کی دقيق شناخت کی بناپروه اجتماعی روابط کے پيش نظر اس ک
  موضوع اول جو قديم حکم کا حامل ھے وھی موضوع ان جديد روابط کی وجه سے ايک نيا موضوع بن گياھے.

ران پر احاط  اور نيا موضوع اس لئے نياحکم چاھتاھے پس مجتھدکو چاھيے ، که اپنے دورکے مسائل سے آگاه ھو او
رکھے. ايک اور جگه فقھاء کی موجود مسائل سے آشنائی کے سلسلے ميں فرماتے ھيں: حوزے اور روحانيت کو چاھيئے 

که سماج کی فکر اور مستقبل کی باگ ڈور کو ھميشه اپنے ھاتھ ميں رکھيں زيرا ممکن ھے لوگوں کے امور کو آج اپنے 
ل کی ضرورت محسوس کرے ،اس لئے علماء اسالم کو ابھی سے آينده در مشکالت کے حل کے لئے اسالم کے جديد مسائ

  1پيش مسائل کی فکر کرنی ھوگی . 
زمان و مکان کی تاثير گذاری اتنی اھم ھے که غير مستقيم طورپر ناخوداگاه اچانک فقيه که استنباط ميں ظاھر ھوجائے اسی 

  ا فقيه کے نزديک نادرست اور غير فنی ھوگا.لئے ايک زمان شناش فقيه کا اجتھاد موجود مسائل سں ناآشن
شھيد مطھری فرماتے ھيں :اگر کوئی فقھاء کے فتووں کا ايک دوسرے سے مقابله اور مقايسه کرے اور ضمنا فقيه کے 

حاالت اور اس کے ظرز تفکر کو نظر ميں رکھے تو اسے اندازه ھوگا که کسی فقيه کے ساتھ حاالت اور خارجی اطالعات 
فتوون پر کتنا اثر پڑاھے يھانتک که فقيه عرب کے فتووں سے عرب کی بو اور عجم کے: فتوں سے عجم کی بو کا اس کے 

  آتی ھے . ايک دھاتی کا فتوی دھات کی بو اور ايک شھرکا فتوی شھر کی بودےگا.
ادوار سے ھے يه دين دين خاتم ھے اور کسی خاص زمانے سے مخصوص نھيں ھے اور اس کا تعلق تمام مناطق اور تمام 

  اسالم ايسادين ھے که جو انسان کی زندگی کے نظام اور ترقی کے لئے آيا ھے .
کيسے ممکن ھے که کوئی فقيه موجوده حاکم نظاموں سے بے خبر ھو او زندگی کے تکامل اور ترقی پر ايمان نه رکھتاھو 

ئے ھيں اور اس ترقی وور کامل طور سے اور اس کے باوجود اس دين کے اعلی دستورات جو انھی موجوده نظام کے لئے آ
  2صحيح استنباط کرسکے . 

البته شھيد مطھری (رح) کے اس بيان کو بصورت کلی ماننا تامل ھے کيونکه اس کے موارد بھيت محدود ھے شھيد کے 
  مذکوره قول صرف انھی موارد سے مربوط ھيں ورنه ساری فقه اور سارے فقھاء زير سوال آجائيں گے .

-------- ------  
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 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  
  تمھيد 

موضوع پر تحقيق کےلئے ايک ھماری گفتگو کا عنوان ھے منابع استنباط فريقين کی نظر ميں ، روشن ھے که اس وسيع 
مقاله نھيں بلکه ضخيم کتابوں کی ضرورت ھے اسی لئے ھم اس موضوع پر سرسری نگاه دوڑاتے ھوئے صرف کلی مسائل
کے بيان پر اکتفا کريں گے اميد ھے اھل تحقيق اس موضوسع کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرکے اس کے ھر ايک گوشے 

  پر مستقل تحقيق کريں گے ۔

  اھم نکات چند 
  مقدمه ميں الزم ھے که اھم نکات کی جانب توجه دالئی جائے :

  پھالنکته 
صرف نظام تکوين ھی نھيں بلکه نظام تشريع بھی خدا کے اختيار اور اس کے اراده کے تحت ھے اسی لئے خدا کے عالوه 

کی بات ھےخود انبياء کو بھی حق کسی کو قانون سازی اور شرعی احکام کو وضع کرنے کا حق نھيں ھے فقھاء کی تو دور
نھيں مال ان کی ذمه داری صرف تبليغ کرنا اور احکام کو و اضح اور روشن طور پر بيان کرنا تھا چنانچه قرآن مجيد ميں 

  ارشاد ھے ،
ُسوِل إاِلَّ اْلباَلَُغ* .۔   *ما َعلَى الرَّ

  1۔. ”" رسول پر تبليغ کے عالوه کوئی ذمه دارری نھيں“"
  ر ارشاد ھے :ايک مقام پ

ا أُْرِسْلُت بِِه *. ِ َوأُبَلُِّغُكم مَّ   * قَاَل إِنََّما اْلِعْلُم ِعنَد هللاَّ
  2”" انھوں نے کھا که علم تو بس هللا کے پاس ھے اور ميں اسی کے پيغام کو پھنچاديتا ھوں “"
  

کا حق نھيں اسی لئے قرآن نےکھيںرسول خد(ص)که جسکی برتری تمام انبياء پر ثابت اور مسلم ھے انھيں بھی وضع احکام 
  بھی انھيں شارع کی حيثيت سے نھيں پھچنوايا بلکه مبلغ کی حيثيت سے انھيں پھچنوايا ھے چنانچه ارشاد رب العزت ھے:

بَِّك .* ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ   *يَا أَيُّھَا الرَّ
  3”" د گار کی طرف سےنازل کيا گيا اے پيغمبر! آپ اس حکم کوپھنچاديں جو آپ کے پرور“" 

سورۀنحل ميں آيا ھے که غير خدا کی جانب سے احکام وضع کيا جانا در حقيقت خداکی حاکميت اور اس کی واليت کا انکار 
کرنا ھے اپنی جانب سے حالل و حرام کا تعين کرنا ذات خداوندی پر بھتان باندھنا ھے خداوند عالم ايسے افراد کو خبردار 

  ھوئے ارشاد فرماتا ھے :کرتے 
  إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى ّهللاِ اْلَكِذَب الَ يُْفلُِحوَن*. *َوالَ تَقُولُوْا لَِما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب ھَـَذا َحالٌَل َوھَـَذا َحَراٌم لِّتَْفتَُروْا َعلَى ّهللاِ اْلَكِذبَ 

سے کام ليتی ھيں اس کی بنا پر نه کھو که يه حالل ھے اور يه حرام ھے جواس  اور خبردار جو تمھاری زبانيں غلط بيانی“
  4۔ ”طرح خدا پر جھوٹا بھتان باندھتے ھيں ان کے لئے فالح و کاميابی نھيں ھے 

حاکميت صرف اور صرف خدا سے مخصوص ھے تنھا وھی ذات ھے جو کائنات کے سا تھ تکوينی نظام کو اپنی قدرت و 
ھے خداکی اسی انحصار ی حاکميت کو (توحيد در خالقيت ) او رتوحيد د رربوبيت ، سے تعبير کيا جاتاھے ۔ تدبير سے چالتا 

خدا کے عالوه کسی اور کی حاکميت کا تصور بھی نھيں کيا جاسکتا اسی لئے خداوند عالم بڑے تعجب او ر سواليه انداز ميں 
  پو چھتا ھے:

ِ يَْرُزقُ  َن السََّماء َواأْلَْرِض *۔.*ھل ِمْن َخالٍِق َغْيُر هللاَّ   ُكم مِّ
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  5۔ ”"کيا خدا کے عالوه بھی کوئی خالق ھے جو آسمان و زمين سے روزی ديتا ھو “"
  قرآن مجيد کئی مقام پر واضح او رمطلق طور پر بيان کرتا ھے که حکم اور دستور دينا صرف خدا کا حق ھے ۔

  
  *َوّهللاُ يَْحُكُم الَ ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه* ۔.

  6۔ ”هللا ھی حکم دينے واال ھے کوئی ان کے حکم کو ٹالنے واال نھيں “
جس طرح تکوينی نظام ميں خدا کی انحصاری حاکميت کو توحيد در خالقيت او رتوحيد در ربوبيت سے تعبير کيا جاتا ھے 

بھی قرآن ميں کئی بالکل اسی طرح نظام تشريع ميں اس حاکميت کو توحيد د رحکومت سے تعبير کيا جاتاھے يه مطلب 
  مقامات پر پيش کيا گيا :

يُن اْلقَيُِّم* ۔. ِ أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدوْا إاِلَّ إِيَّاهُ َذلَِك الدِّ ّ ِ   *إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ 
بے شک حکم کرنے کا حق خدا کو ھے اور اسی نے حکم ديا که اس کے عالوه کسی کی عبادت نه کی جائے که يھی “

  7۔ ”ا دين ھے مستحکم اور سيدھ
صرف دو صورتوں ميں غير خدا کی جانب سے حکم صادر ھوسکتا ھے ، ايک يه که اسکا حکم کرنا هللا کے اذن سے ھو 

  جيسے که جناب داُود کو خطاب ھوا :
  *يَا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِيفَةً فِي اأْلَْرِض فَاْحُكم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ *۔.

  8۔. ”"م نے تم کو زمين ميں اپنا جانشين بنايا ھے لھذ تم لوگوں کے درميان حق کے ساتھ فيصله کرو اے داؤد ھ“" 
دوسرے يه که اس کے حکم کی بازگشت حکم خدا کی جانب ھو يعنی در حقيقت اس کا حکم هللا کی مشيت او راس کے حکم و

  دلخواھی کے ھمراه نه ھو ۔ اراده کے مطابق اور حمايت پرور دگار کے ساتھ ھو يعنی مستقل اور
  *َوأَِن اْحُكم بَْينَھُم بَِمآ أَنَزَل ّهللاُ *۔.

  9۔ ”"اور پيغمبر آپ ان کے درميان تنزيل خدا کے مطابق بھی فيصله کريں “"
خدا کے عالوه کسی اور کے حکم کی شرط يه ھے که اس کا حکم هللا کے حکم اور مشيت کے مطابق ھو ، اسی صورت ميں

ا حکم کرنا اوردستور دينا توحيد در حکومت سے منافات نھيں رکھتا اس لئے که يه کام در حقيقت خدا کے اذن سےغير خدا ک
  انجام پاتا ھے خالصه يه که ھر صورت ميں حق قانون اور حق حکومت خدا سے مخصوص ھے ۔

 --------------  
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  دوسرا نکته 

تمام فقھاء اسالم اپنے اختالف مذھب کے باوجود اھم ترين منابع استنباط ميں اشتراک نظر رکھتے ھيں ھر ايک کے نزديک 
يں ، ان کے اختالف کی وجه صرف قرآن فھمی او رسنت کو قرآن وسنت استنباط احکام کے اساسی ترين رکن شمار ھوتے ھ

سمجھنے کا فرق ھے اجماع کی حجيت کے معيار اورعقل کی اھميت و ارزش کا فرق ھے ۔ان کے عالوه اور بھی فقھی 
که ان منابع ھيں جو تمام مذاھب اسالمی ميں مورد اتفاق نھيں بلکه ان ميں اختالف پايا چاتا ھے جيسے قياس استحسان و غيره

  کا ذکر آئنده مباحث ميں ھوگا ۔

  تيسرا نکته 
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فقھائے اسالم منابع استنباط کے استعمال ميں ايک خاص نظم کا لحاظ رکھتے ھيں عام طور پر جو راسته يقين تک پھنچتا ھے
ھيں اگر  اسے تمام دوسرے راستوں پر مقدم رکھتے ھيں اس کے بعد دالئل ظنی که جسے امارات کھا جاتا ھے رجوع کرتے

  اس کے باوجود شک و ترديدباقی ره جائے تب ادله احکام ظاھری کی نوبت آتی ھے ۔

  توضيح : 
منابع استناط ھميشه يقين آور نھيں ھوتے بلکه بعض منابع صرف حکم شرعی کا گمان دالتے ھيں اور بعض اوقات شک 

اور قواعد و اصول جو حالت شک ميں انسان کے  وجدانی بھی بر طرف نھيں کرتے اسی ليے فقيه پر الزم ھےکه ادله ظنی
وظيفه ءعملی کو مشخص کرتے ھيں ان اصول وقواعد کے اعتبار و ارزش کو مشخص کرے اور وه علم جس ميں ان مباحث

  پر گفتگو ھوتی ھے "علم اصول" کھاجاتا ھے اور وه حکم جو حالت شک ميں ادله ءظنی اور اصول عمليه کے جاری 
ا اسے "حکم ظاھری" کھتے ھيں ليکن احکام ظاھری کی حجيت کے دالئل کوقطع و يقين کے ذريعے کرنے سے حاصل ھو

  ثابت ھونا شرط ھے اسی لئے مشھور کا کھنا ھے :
  ظنية الطريق التنافی قطعية الحکم ۔.

  دليل ظنی حکم کے قطعی ھونے سے منافات نھيں رکھتی ۔
  ی ترتيب کچھ اس طرح ھے :اھل سنت کے بعض علماء کے نزديک دالئل استنباط ک

ان کے نزديک سب سے پھلی دليل جو ايک مجتھد کو تما م دالئل سے بے نياز کرتی ھے اجماع ھے اگر کسی مسئله پر 
اجماع موجود ھو تو دوسری دليلوں کی جستجو الزم نھيں ھے اسی لئے اگر کتاب و سنت اجماع کے خالف ھوں تو کتا ب و 

  اس حکم کو مسنوخ تسليم کرنا ھوگا ۔ سنت کی تاويل کرنی ھوگی يا 
  اجماع کے دوسرے مرتبه پر کتاب و سنت معتبر ھے اور آخر ميں خبرواحد و قياس سے استفاده کيا جاتاھے ۔

مذکوره مقدمات اور نکات کے پيش نظر اپنی بحث کا آغاز ان منابع کے ذکر سے گريں گے جو فريقين کے نزديک معتبر 
  اور متفق ھيں ۔ 

  ۔”"ين کے مورد اتفاق منابع استباط "فريق“ 

  الف: قرآن 
احکام الھی کا اھم ترين اور بنيادی ترين منبع و مدرک قرآن ھے ، قرآن عقائد، تاريخ، اخالق او راحکام کامجموعه ھے احکام

  احکام القرآن کھتے ھيں ۔ ”" يا “"سے مربوطه حصه کو اصطالح ميں آيات االحکام 
ں من جمله پانج سو آيتيں احکام سے مربوط ھيں ليکن بعض يه مانتے ھيں قرآن کی اکثر آيات کسی نهکھا جاتاھے که قرآن مي

کسی جھت سے استنباط احکام ميں کام آتی ھيں کبھی صريح طورپر احکام کا ذکر ملتا ھے اور کبھی اسنتباط کے ذريعے 
مالکر حکم مشخص کيا جاتاھے اور کبھی کسی آيتانھيں کشف کيا جاتاھے استنباط ميں کبھی ايک آيت کو دوسری آيت سے 

کو ايسی روايت که جس ميں اس کی تفسير بيان کی گئی ھو اضافه کيا جاتا ھے اور احکام استنباط کئے جاتے ھيں ليکن 
ھماری نظر ميں يه بات ايک قسم کی مبالغه آرائی ھے "کشف الظنون " ميں احکام القرآن کی سب سےپھلی کتاب شافعی کی 

اب مانی گئی جب که ابن نديم نے "الفھرست"ميں کلبی کی "حکام القرآن "کو پھلی کتاب شمار کيا ھے ابو نصر محمد بن کت
سائب بن بشربن کلبی امام صادق کےاصحاب اور مذھب اماميه کے بزرگ دانشمندوں ميں شمار ھوتے ھيں شيخ آقابزرگ 

اله ديتے ھوئے لکھتے ھيں که احکام القرآن کےسلسله ميں سب سے تھرانی اپنی کتاب"الذريعه " ميں نديم کی کتاب کا حو
ھجری ميں ھوئی  142پھلی کتاب محمد بن سائب کلبی نے لکھی نه که شافعی نے اس لئے که محمد بن سائب کلبی کی وفات

  ھجری ميں وفات پائی ۔ 155جب که شافعی نے 
تاريخ کے نشيب وفراز ميں کتنی کتابيں تباه و برباد ھو گئيں که آيات االحکام سے مربوط کتابيں تو بھت زياده ھيں نه جانے 

النھايةفی تفسير “جن کا کھيں صرف نام موجود ھے اور بعض کے تو نام بھی نھيں معلوم انھی تباه شده ناياب کتابوں ميں 
بھی نقل کيے ھيں .  ھے که جس کا ذکر صاحب کنز العرفان نے مکرر اپنی کتاب ميں کيا اور اس سے مطالب” خمس مأه آية

  بھر حال قرآن سے تين مباحث ھمارے مّد نظر ھيں ۔
  صدور قرآن کی بحث يعنی يه ثابت کرنا که قرآن خدا کی جانب سے ھے ۔ -1
  عدم تحريف قرآن کی بحث ۔ -2
  احکام و استنباط پر قرآن سے استناد و دليل پيش کرنا ۔  -3
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  قرآن کی تعريف : -.  1

قران سے مراد يھی مقدس کتاب ھے جو آج ھمارے اختيار ميں ھے اس کے الفاظ خدا کی جانب سے ھيں مشھور کی نظر ميں  يھاں
اس کی نگارش جمع و ترتيب اور تدوين سبھی کام رسول خد(ص) کےزمانے ميں اور آپ ھی کے حکم سے انجام پائے پھر يه کتاب 

  ں منتقل ھو رھی.مسلمانوں کے درمياں ايک نسل سے دوسری نسل مي

  . 51،اللباب فی اصول الفقه ،ص  4.االتقان ،ج 2
  دين و شريعت کی شناخت ميں قرآن کی مرجعيت: -.  3

  قرآن خود اپنی تعريف ميں کھتاھے :

قًا لَِّما بَْيَن يََدْيِه يَْھدِ  ْستَقِيٍم قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُنِزَل ِمن بَْعِد ُموَسى ُمَصدِّ   ي إِلَى اْلَحقِّ َوإِلَى طَِريٍق مُّ
  ”حق و انصاف اور سيدھے راستہ کی طرف ہدايت کرنے والی ہے“

اور قرآن بھی اسی حقيقت پر مشتمل ھے جس حقيقت پر گذشته پيغمبروں کی شريعت تھی چنانچه قرآن اس سلسلے ميں فرماتاھے : 
ى بِهِ  يِن َما َوصَّ َن الدِّ يَن َواَل تَتَ  َشَرَع لَُكم مِّ ْينَا بِِه إِْبَراِھيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ قُوا فِيِه َكبَُر َعلَى نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصَّ فَرَّ

ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه َمن يََشاء َويَْھِدي إِلَْيِه َمن اس نے تمہارے لئے دين ميں وه راستہ مقرر کيا ہے جس “  2يُنِيُب  اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوُھْم إِلَْيِه هللاَّ
کی نصيحت نوح کو کی ہے اور جس کی وحی پيغمبرنے تمہاری طرف بھی کی ہے اور جس کی نصيحت ابراہيم عليه الّسالم موٰسی عليه 

  ”الّسالم اور عيٰسی عليه الّسالم کو بھی کی ہے
ْلنَا عَ اسی با ت کو بطور جامع فرماتاھے : وَ  ْن أَنفُِسِھْم َوِجْئنَا بَِك َشِھيًدا َعلَى َھـُؤالء َونَزَّ ٍة َشِھيًدا َعلَْيِھم مِّ لَْيَك اْلِكتَاَب يَْوَم نَْبَعُث فِي ُكلِّ أُمَّ

  ”ں ہر شے کی وضاحت موجود ہےاور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس مي“  3تِْبيَانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُھًدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى لِْلُمْسلِِميَن 
ان مذکوره آيات کا خالصه يه ھے که قرآن تمام آسمانی کتابوں کے مقاصد کی حقيقت پر مشتمل ھے . يھی نھيں بلکه اس سے کھيں 
زياده حقائق اپنے اندر سموئے ھوئے ھيں اور اعتقاد وعمل سے مربوط ھر وه چيز جو راه سعادت کو طے کرنے کے لئے ضروری 

کتاب ميں کامل طور پر بيان کئی گئی ھے اور اس کا يھی کامل و تمام ھونا اس بات کی بھتريں دليل ھے که اس کی صحت و ھے اس 
اعتبار کسی خاص زمانے سے مخصوص نھيں ھے دين و شريعتت کی شناخت ميں قرآن کی مرجعيت پر مذکوره آيات کے عالوه متعدد 

  عض روايت ھم يھاں نقل کرتے ھيں.روايات ميں بھی تاکيد آئی ھے ان ميں سے ب
  امام صادق فرماتے ھيں :

ِ َعزَّ َو َجلَّ َو لَِكْن اَل تَْبلُُغهُ عُ “ َجالِ َما ِمْن أَْمٍر يَْختَلُِف فِيِه اْثنَاِن إاِلَّ َو لَهُ أَْصٌل فِي ِكتَاِب هللاَّ   4”قُوُل الرِّ
َ تَبَاَرَك وَ “اور امام باقر سے نقل ھواھے :  ٍء َل لُِكلِّ َشيْ تََعالَى لَْم يََدْع َشْيئاً يَْحتَاُج إِلَْيِه اأْلُمَّةُ إاِلَّ أَْنَزلَهُ فِي ِكتَابِِه َو بَيَّنَهُ لَِرُسولِِه ص َو َجعَ  إِنَّ هللاَّ

  5”َحّداً َو َجَعَل َعلَْيِه َدلِياًل يَُدلُّ َعلَْيِه َو َجَعَل َعلَى َمْن تََعدَّى َذلَِك اْلَحدَّ َحّداً 
  ل خد(ص) نے بھی ايک حديث ميں قرآن کی تعريف ميں فرمايا:رسو

لِيُل يَُدلُّ َعلَى َخْيِر َسبِيٍل َو ھَُو ِكتَاٌب فِيِه تَْفِصيٌل َو بَيَاٌن َو تَْحِصيٌل َو ُھَو اْلفَْصُل لَيْ “ َس بِاْلَھْزِل َو لَهُ ظَْھٌر َو بَْطٌن فَظَاِھُرهُ ُحْكٌم َو بَاِطنُهُ َو ُھَو الدَّ
  6”ٌم ظَاِھُرهُ أَنِيٌق َو بَاِطنُهُ َعِميقِعلْ 

  اسی طرح امام صادق سے روايت ھے که :
ِ فَُھَو ُزْخُرفٌ  ُكلُّ َشيْ “ نَِّة َو ُكلُّ َحِديٍث اَل يَُوافُِق ِكتَاَب هللاَّ   7”ٍء َمْرُدوٌد إِلَى اْلِكتَاِب َو السُّ

اسالم کے عملی احکام کی شناخت کا اساس ترين منبع ھے. اس  اب يه بات واضح ھوگئی که قرآن شناخت دين بالخصوص شريعت اور
  خصوصيات کے پيش نظر اس کتاب آسمانی سے مربوط چند مباحث کو ذيل ميں پيش کرتے ھيں .

  (مترجم)

 --------------  
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  کا کالم ھے . قرآن هللا 

"قرآن هللا کا کالم ھے "يه بحث ايک کالمی بحث ھے جس ميں شواھد و دالئل کی روشنی ميں يه ثابت کيا جاتاھے که قرآن 
جو اس نے اپنے حبيب ،  1-هللا کا کالم ھے ۔ تمام مسلمانوں کا عقيده بھی يھی ھے وه قرآن کو هللا کی وحی مانتے ھيں

کی ، وقت نزول پيغمبر(ص)کو يه يقين حاصل تھا که يه کالم هللا کی جانب سے ھے  حضرت محمد مصطفی(ص) پر نازل
اور نزول و دريافت کے بعد پيغمبر(ص)خدا بغير کسی کم و کاست کے اسے لوگوں تک پھنچايا کرتے اور ان پر تالوت 

جو کتاب ھمارےھاتھ ميں  کرتے تھے اس وقت سے آج تک قرآن ميں کوئی تغير و تبدل اور کوئی تحريف نھيں ھوئی ، آج
ھے يه وھی حقيقی قرآن اور هللا کا واقعی کالم ھے يھاں تک که بعض افراد کے عقيده کے مطابق آيات و سور کی ترتيب اور

ان کا آغاز و اختتام سب اسی ترتيب سے ھے جس ترتيب سے قرآن نازل ھوا اور يه قرآن وھی قرآن ھے جسے خدانے 
   2مبر امين پر بھيجا تھا۔ جبرئيل امين کے ذريعے پيغ

قرآن کے وحی الھی ھونے کا مطلب يه نھيں ھے قرآن صرف معنی و مفھوم ميں وحی ھو بلکه اس کے تمام الفاظ بھی هللا 
ھی کی جانب سے ھيں يھيں سے قرآن اور روايات کے درميان فرق واضح ھوجاتاھے اس لئے که اکثر احاديث عينًا پيامبر و 

کے کلمات نھيں ھيں بلکه اصحاب نے پيامبر سے جو کچھ سنا اسے اپنے الفاظ ميں نقل معنی کيا ھے ائمه ائمه عليھم السالم 
فقھائے اماميه  3-عليھم السالم نے تغير عبارات و الفاظ کی اس شرط کے ساتھ اجازت دی که معنی و مفھوم حديث باقی رھے

نتے ھيں فقط اھل سنت کے بعض محدثين اسے جايز نھيں محدثين او راکثر اھل سنت احاديث ميں نقل معنی کو جايز جا
  جانتے ۔

ليکن قرآن ميں نقل معنی جايز نھيں ھيں پيغمبر خدا نے تمام آيتوں کو ويسے ھی بيان کيا جيسے وه نازل ھوئيں ، يھاں تک که
ار ديتے ھوئے اپنے وه آيتيں جس ميں خدانے صرف پيغمبر کو خطاب کيا اور کلمه قل کے ذريعه رسول کو مورد خطاب قر

اے رسول !آپ کھديجئے هللا ايک ھے يھاں پيغمبر خدا اگر چاھتے تو کلمه قل کو ” قل ھو هللا احد“پيغام کو پھنچايا او رکھا 
حذف کرکے خود پيغام کو لوگوں تک پھنچاديتے اور کھتے (ھو هللا احد) هللا ايک ھے ۔ ليکن پيغمبر جب لوگوں کے لئے 

تو جيسے آپ نے آيت کو دريافت کيا ويسے ھی بغير کسی حذف و اضافه کے اسے پھنچاديتے اس  آيات کی تالوت کرتے
  4ليئے که کسی کو يه حق حاصل نھيں ھے که قرآن سے کسی کلمه کو کم يا زياد ه کرے يا فقط نقل معنی کرے ۔ 

  رسول (ص)کی جانب سے عدم تحريف کی دوسری مثال که جس ميں خدانے فرمايا : 
  5” * . َر أُمَّ اْلقَُرى َوَمْن َحْولَھَالتُنذِ “*

  اور دوسری جگه فرمايا :
  6” * . َولِتُنِذَر أُمَّ اْلقَُرى َوَمْن َحْولَھَا“*

پھلی آيت ميں من سے پھلے واو نھيں ھے اور دوسری آيت ميں و او کا ذکر ھے پيغمبر نے اس دو قسم کی وحی کو حفظ 
  وں تک پھنچايا ھے .امانت کے ساتھ بغير کسی تغير کے لوگ

علم کالم اور علوم قرآن ميں بے شمار دالئل ھيں که جس کے ذريعه حقانيت قرآنی کو ثابت کيا گيا حقانيت اس معنی ميں که 
موجود ه قرآن جو ھمارےدرميان ھے يه وھی قرآن ھے جو پيغمبر اکرم(ص)پر نازل ھوا تھا اس مطلب کو صدر اسالم سے 

او رتواتر کے ذريعے ثابت کيا جاسکتا ھے مرحوم جواد بالغی نے وجوه اعجاز کی تعداد باره لے کر آج تک وجوه اعجاز 
وجوه اعجاز بيان کيے  35اور صاحب مناھل العرفان نے چوده اور بعض نے جيسے که سيوطی نے "معرک االقران ميں 

  ھيں ۔
 --------------  

  موجوده قرآن کی حجيت : - 3. (مترجم )  1

ليل نقلی ميں ھوتاھے ، اور ھر دليل نقلی ميں سند و داللت کی بحث الزم ھے . محققين کے نزديک اس بات ميں کوئی قرآن کا شمار د
شک نھيں که جو قرآن آج ھمارے ھاتھوں ميں ھے يه وھی قرآن ھے جو پيغمبر اکرم(ص) اور ائمه عليھم السالم کے زمانے ميں 

ده قرآن تواتر کے ذريعے نقل ھوا ھے يعنی مسلمانوں کی ايک نسل سے دوسری لوگوں کے درميان موجود تھا . اس لئے که موجو
نسل تک پھنچا اور اس ميں کوئی کمی يا زيادتی نھيں ھوئی ھے . اس کے عالوه ائمه عليھم السالم نے لوگوں کے ھاتھوں ميں 

  موجوده قرآن کی حجيت کی تائيد کی ھے .
اصل مسلم ھے اسی لئے جب علم اصول ميں ادله استنباط کی بات آتی ھے تو وھاں  اصوليوں کے نزديک موجوده قرآن کی حجيت ايک

  حجيت قرآن پر بحث نھيں کی جاتی کيونکه اسےتصديق مبادی ی کے عنوان سے استنباط احکام کے لئے قبول کيا جا چکاھے .
دوسرے فقھاء کے بيانات نقل کرنے کے بعد  عظيم شيعه فقيه صاحب مفتاح الکرامه سيد محمد جواد عاملی تواتر قرآن کے سلسله ميں
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کھتے ھيں بحکم عادت قرآن کی تمام تفاصيل يعنی اس کے اجزاء، الفاظ ،حرکات و سکنات اور ھر آيت کا اپنے مقام ميں قرار پانا يه 
احکام کی اساس اور سب تواتر سے ثابت ھونا چاھئيے کيونکه نقل قرآن کے لئے انگيزه اور علت موجود تھے ، اس لئے که قرآن تمام

  معجزه دين شمار ھوتاھے . 

 --------------  
  .) 390، ص  2(مترجم) مفتاح الکرامه ، ج  -1

  . 51،ص  2. اصول الفقه ، ج 2
  . 284. الفوائد الحايريه ، وحيد بھبھانی ، ص 3
  2. معالم الدين ، ص 4
  . 7. شوری ، 5
  92. انعام ،  6

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  
  

  عدم تحريف قرآن 
ھو يا سنی سبھی کے نزديک زمان نزول سے ليے کر آج تک قرآن ميں ذره برابر تحريف تمام اسالمی محققين خواه شيعه 

نھيں ھوئی آج جو قرآن ھمارے درميان ھے يه وھی قرآن ھے جو پيغمبر اکرم(ص)پر نازل ھوا ۔ قرآن ميں احتمال تحريف ان
يادتی ھے که قرآن اس قسم کی شبھات ميں سے ھے جس کی کوئی اساس نھيں يھاں تحريف سے مراد قرآن ميں کمی يا ز

  تحريف سے محفوظ ھے ۔
تحريف کے بارے ميں جو روايات آئی ھيں ان ميں بعض ضعيف اور بعض تحريف معنوی اور بعض کلمات اور جمالت 

قرآن کی تفسير کے معنی ميں ھے . بعض يه تصور کرتے ھيں که تحريف کی يه روايات صرف شيعوں کی کتاب ميں ھيں 
يات برادران اھل سنت کی کتابوں ميں بھی نظر آتی ھيں مثال کے طور پر آپ صرف مسند احمد کی جلد اول جبکه ايسی روا

اور صحيح ترمذی کی جلد پنجم مراجعه کيجئے آپ کو ھماری بات کی تصديق ھوجائے گی . ليکن يه روايات مذکوره مطالب 
يسی کتاب ھے جس ميں باطل کا گزر بھی نھيں ھے کے عالوه کتاب او رسنت معتبر کے بھی مخالف ھيں کيونکه قرآن ا

  چنانچه خداوند عالم سوره فصلت ميں ارشاد فرماتاھے :
  1” * . اَل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمن بَْيِن يََدْيِه َواَل ِمْن َخْلفِهِ “*

آن بطور مطلق يه آيت قرآن ميں ھر قسم کے باطل کے نفوذ کا انکار کرتی ھے (جس ميں تحريف بھی شامل ھے ) پس قر
نفوذ باطل کا انکار کررھا ھے زمان نزول اور اس کے بعد کسی بھی يا گروه کے ذريعه قرآن ميں تحريف ھونا ناممکن ھے 

  ۔
  

  ايک اور مقام پر ارشاد ھے ۔
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن “* ْلنَا الذِّ    2” *إِنَّا نَْحُن نَزَّ

عترت پيغمبر(ص)کا حوض کوثر تک ساتھ ھونا اور مسلمانوں کو روزقيامت تک اس کے عالوه حديث ثقلين ميں قرآن اور 
ان سے تمسک کاحکم دينا اس بات کی دليل ھے که قرآن رھتی دنيا تک تحريف سے پاک ھے کيونکه تحريف شده کتاب کی 

  ايسی پيروی کا حکم کوئی کسی کو نھيں ديتا ھے ۔
اساسی سے جنگ کرنا ھے اور افسوس که بعض مغرض افراد مسلمانوں حقيقت يه ھے که تحريف کا دعوی اسالم کے رکن 

ميں تفرقه افکنی اور ايجاد اختالف کی خاطر اور وحدت کی دلسوز آواز کو دبانے کے لئے ھميشه فتنه برپا کرتے ھيں 
حريف کے لئے اختالفی مسائل کو ھوا دے کر اتحاد کی فضا کو خراب کرتے ھيں وه ھميشه بعض اسالمی مذاھب کو عقيده ت

متھم کرتے ھيں اور جب انھيں موقع ملتا ھے ھميشه اسی مسئله کو پيش کرتے ھيں اور وه نھيں جانتے که دوسرے مذھب 

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

کی اس مخالفت سے وه خود تو قوی نھيں ھوں گے ليکن ناخود آگاه قرآن کی تضعيف اور شبهء تحريف کو زنده کرنے کا 
که فريقين کی اکثريت تحريف کی مخالف ھے او راسے ردکرتی ھے اسی لئے  باعث بنيں گے ،جو چيز مسلم ھے وه يه ھے

کسی بھی اسالمی فرقه کی جانب تحريف کی نسبت نھيں دی جاسکتی اور وه قليل جماعت جو عقيده تحريف پراڑی ھوئی ھے
  ان کا عقيده عدم تحريف کے محکم و متقن دالئل کے آگے بےاساس ھوجاتا ھے ۔

تحريف کاشکار ھوگی جسے آغاز نزول سے لے کر اب تک نماز اور غير نماز خلوت وجلوت ميں صبحبھال وه کتاب کيسے 
وشام قرائت کيا جاتاھے او رجس کتاب کو ھر دور ميں ھزاروں حافظوں نے حفظ کيا ھو خود نزول کے وقت چالس افراد 

و اور وه اس عظيم کتا ب سے ھرروز نے اس وحی الھی کو لکھا جس کتاب ميں مسلمانوں کی مورد نيازتعليم موجود ھ
  استنباط و استفاده کرتے ھوں، ايسی کتاب کی تحريف کا تصور جھل و غفلت او ر نادانی کی دليل ھے ۔ 

  نصوص اور ظواھر قرآن کی حجيت 
گذشته بحث ميں روشن ھوگيا که قرآن مجيد صدور کے لحاظ سے قطعی ھے اب ھماری بحث داللت قرآن کے بارے ميں 

اس ميں کوئی شک نھيں که قرآن کی آيات قابل فھم ھيں ليکن ايسا بھی نھيں ھے که سارے کاسارا قرآن داللت کے لحاظ ھے 
  سے قطعی اور يقينی ھو اس لئے که خود قرآن نے آيات کو محکم اور متشابه ميں تقسيم کيا ھے جيساکه ارشاد ھے :

ْحَكَماٌت ھُنَّ أُمُّ اْلِكتَا   ِب َوأَُخُر ُمتََشابِھَاٌت "*"*ِمْنهُ آيَاٌت مُّ
  ۔” جس ميں سے کچھ آيتيں محکم اور واضح ہيں جو اصل کتاب ہيں اور کچھ متشابہ ہيں“

  ليکن آيات متشابه کو آيات محکمات کی روشنی ميں تفسير کيا جاسکتا ھے ۔
  دوسرا مطلب يه ھے که خود محکمات بھی دوقسموں ميں تقسيم ھوتے ھيں :

تک اپنے معنی پر روشن طريقه سے داللت کرتے ھيں که ان ميں اختالف معنی کا تصور بھی بعض نصوص ا س حد -1
  محال ھے ۔

  اور بعض نصوص ظواھر کے لحاظ سے ظنی الدالله ھيں ۔ -2
اھم بحث انھی ظواھر کی حجيت کے بارے ميں ھے ۔ تمام علمائے اسالم ظواھر قرآن کو فی الجمله حجت مانتے ھيں گرچه 

ں نے حجيت ظواھر کو مورد ترديد قرارد يا ھے ان کی باتوں سے يه سمجھ ميں آتا ھے ظھور قرآن بطور بعض اخباريو
مطلق حجت ھے ليکن قرآن کی ايک خصوصيت يه ھے که اس ميں کوئی ظھور واقع نھيں ھوا ھے اور جو ظواھر قرآن 

  يں ۔شمار ھوتے ھيں وه در حقيقت متشابھات ھيں که جسے ھم ظواھر سمجھ بيٹھتے ھ

  حجيت ظواھر کے دالئل 
کلی طور پر الفاظ قرآن کے ظواھر کا حجت ھونا مسلمات ميں سے ھے که جس پر کسی دليل و برھان کی ضرورت نھيں 

  پھربھی حجيت ظواھر پردو دليليں پيش کی جاسکتی ھيں ۔

  ارتکاز عقال -1
کے ظواھر پر اعتماد کرتے ھيں معامالت کی اسناد کا  عام طور پر لوگ گفتگو کے دوران جو الفاظ اداکرتے ھيں انھی الفاظ

عدالت کے مقدمات ، مکاتبات اور استدالل ميں انھی ظواھر پر اعتماد کيا جاتا ھے او رھر قائل کے ظواھر سخن کو فائده 
تگو اورنقصان ميں حجت قرار دياجاتا ھے شارع مقدس نےبھی اھل سخن کے اس طريقه کو نھيں چھوڑا اور لوگوں سے گف
  ميں کسی نئی روش کو ايجاد نھيں کيا بلکه انھيں کے طريقه کی تائيد کرتے ھوئے ظواھر قرآن کوحجت قرار ديا ھے ۔

  وضع الفاظ  -3
حقيقت و مجاز اور کنايه و استعاره کا مقصدتفھيم و تفھم ھے ايک دوسرے کی بات کو سمجھ اور سمجھانے کے لئے انھيں 

کيا گيا اب اگر ظواھر کو حجت قرار نه ديا جائے تو وه عمل خالف مقصد الزم آئے گا پس  وضع اور قوانين لغت کو مرتب
   3ظواھر قرآن حجت ھيں ۔

  حجيت ظواھر قرآن اور اخباری مسلک 
اخباری ظواھر قرآن کی حجيت کو مسلم مانتے ھيں ان کا کھنا ھے ظاھر قرآن حجت ھے مگر يه که ظواھر کی 

اس بحث کو شيعوں نے اپنی علم اصول کی کتابوں ميں مفصل طريقه  4- وئی دليل موجود ھو تاويل،تخصيص يا نسخ پر ک
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سے بيان کيا ھے ۔ اس کی وجه وه فکر ھے جو اخباری مسلک کے درميان پيداھوئی ان کا کھناتھا که ظواھر قرآن سے 
تفسير اور اس سے احکام کے استنباظ احکام اسنتباط کرناناممکن ھے . و ه کھتے ھيں متعدد روايات ھيں جس ميں قرآن کی 

سے منع کيا گيا ھےاس لئے ھمارے سامنے اب ايک راسته ھے که ضروريات دين کے عالوه تمام امور ميں صرف روايات 
اور وه کبھی کھتے ھيں : قرآن کا  5پر گامزن رھيں ۔” سماع الصادقين“ معصومين پر کان دھريں ان تعبيرکے حساب سے

ور ائمه عليھم السالم سے مخصوص ھے اس لئے قرآن کے حقيقی مخاطب وه ھيں نه که دوسِرے علم صرف پيغمبر(ص)ا
. علمائے اماميه نے اخباريوں کے اس عقيده کی 6-لوگ اس لئے فھم قرآن ميں الزم ھے که ان کی جانب رجوع کيا جائے 

ور دوسروں کے درميان فرق نھيں کرتے شدت سے مخالفت کی اور ان کا جواب ديا ليکن افسوس که بعض افراد يا اخباری ا
ھيں يا نھيں چاھتے وه اخباريوں کی خاص فکر کو تمام مکتب اھل بيت کے علماء کی جانب نسبت ديتے ھيں ۔ اس موضوع 
سے مربوط روايات کی تحقيق اور دانشمندان شيعه کی آراء کو جاننے کے بجائے بعض مخصوص روايات کو اکٹھا کرکے 

و کانٹ چھانٹ کر بغير کسی تحقيق اور دوسری روايات سے مقابله کئےے بغير اور مخصوص و مقيد يابلکه بعض روايات ک
ناسخ و معارض کی توجه کے بغير اخباريوں کے عقيده قرآن کو تمام علمائےشيعه کی جانب نسبت ديتے ھيں اور اسےی 

  ۔ 7-مذھب اھل بيت عليھم السالم کے مسلّم عقائد پر شمار کرتے ھيں
تو يه ھے که اھل سنت نے انھی کتابوں ميں سے ايک کتاب ميں قرآن کے بارے ميں ان مطالب کی نسبت شيعوں کی عجب 

  ۔ 8-جانب دی اور اس کا حواله اخباريوں کی کتاب مشارق السموس الدريه سے ديا 
انھی 9داللت نھيں کرتیبھرحال اخباريوں نے روايات کے ظواھر سے استدالل کيا جب که کوئی بھی روايت ان کے ادعا پر 

ميں سے وه روايات بھی ھيں جو تفسير بالرأی سے نھی کرتی ھيں جب که که ظواھر قرآن جوکه ادبيات عرب کے مطابق 
اور سب کے لئے قابل فھم ھے اسے چھوڑ کر اپنے خواھشات اور ميالنات کے مطابق قرآن کی تفسير کرنے کو کھتے ھيں 

د رويوں کو قرآن پر تحميل کرنا جايز نھيں اور اس بات کا ظواھر قرآن سے اس کا کوئی بعبارت ديگر اپنے افکار اور پيش
  ربط نھيں ھے؟؟

جب که ان  10يا وه روايات جو کھتی ھيں فھم قرآن صرف پيامبر(ص)اور ائمه معصوم عليھم السالم سے مخصوص ھے
ن کيونکه ائمه اھل بيت بارھا اپنے اصحاب کو روايات کا اشاره متشابھات اور بطون قرآن کی جانب ھے نه که ظواھر قرآ

قرآن کی جانب رجوع کرنے کا حکم ديتے اور تشويق فرماتے تھے يھاں تک که تعارض روايات کی صورت ميں فرماتے 
جو حديث قرآن سے مطابقت رکھتی ھو اسے لے اور جو حديث ظاھر قرآن کے خالف ھو اسے چھوڑدو . ھم بعض احاديث 

  جس وقت ايک راوی نے کسی مئله مسئله ميں امام سے سوال کيا تو آپ نے فرمايا : ميں پڑھتے ھيں : 
  (*و ماجعل عليکم فی الدين من حرج )*11-يعرف ھذا و امثاله من کتاب هللا عزوجل

يا جس وقت راوی نے امام سے پوچھا آپ کے پاس کياا دليل ھے که سرکے ايک حصه کا مسح، وضو ء ميں کافی ھے آپ 
  ا : نے فرماي

   12"*لمکان الباءَواْمَسُحوْا بُِرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَيِن ". *۔ 
  ۔ 13”آيت ميں باء کا پاياجانا کيونکه باء باء تبعيض اور بعض کے معنی ميں ھے“ 

اخباری  حجيت نصوص اور ظواھر قرآن کا مسئله اتنا واضح ھے که اس ميں کسی طوالنی گفتگو کی گنجائش نھيں اور
مسلک کے افکار متروک ھوچکے ھيں اور حوزه ھای علميه ميں آج ان افکار کا کوئی خريدار نھيں بلکه کھا جاسکتا ھے که 

  اخباری مسلک کے افکار کا شمار منقرض اور نابود شده عقائد ميں ھوتا ھے ۔
 --------------  

  . 42. فصلت ،  1
  . 9. حجر ،  2
  . 323/ 324،ص  2. انوار االصول ، ج 3
  . 1202،ص  3. المھذب فی اصول الفقه المقارن ، ج 4
  . 47. الفوائد المدنيه ،ص 5
  . 155. ھديه البرار ، ص 6
  به بعد . 155،ص 1.اصول مذھب شيعه االثنی عشريه ، ج 7
  . 362. موقف الرفضه فی القرآن ، ص  8
  . 28/66/79، ح 13، ابواب صفات القاضی باب  18. وسائل شيعه ،ج 9

  وغيره . 3/6/9/10/12/15. سابقه مدرک ، ح 10
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  . 9. سابقه مدرک ،ب 11
  . 6. مائده ،  12
 .  1ابواب وضو ،ح 23باب  1. وسائل الشيعه ، ج 13

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  
  

  سنت 
ھے که اسنتباط احکام کا دوسرا منبع سنت ھے اھل سنت کے نزديک قرآن کے عالوه پيغمبر تمام علماء اسالم کا اتفاق 

(ص)سے صادر ھوئی ھر چيز سنت کھالتی ھے چاھے وه قول ھو فعل ھو يا تقرير مگر اس شرط کے ساتھ که قول وفعل و 
ت بخشتے ھوئے کھا ھے که مکتب اھل سنت کے فقھانے سنت کو عمومي 1-تقرير پيغمبر احکام شرعيه سے مربوط ھوں 

   3۔ (مترجم) 2سنت قول و فعل و تقرير معصوم (پيغمبراور ائمه اھل بيت عليھم السالم ) پر مشتمل ھے 

  سنت رسول کی حجيت 
سنت رسول (ص)کی حجيت مختلف دالئل سے قابل اثبات ھے اگرچه آنحضرت (ص)کی نبوت و رسالت کو ماننے کے بعد 

ئی شک باقی نھيں رھتا پھر بھی اس مطلب پر قرآن اور روايات کے ذريعه استدالل کيا جاسکتاحجيت سنت کے بارے ميں کو
  4ھے ۔(مترجم )

  خداوند عالم سورۀ مبارکه حشر کی ساتويں آيت ميں ارشاد فرماتا ھے :
ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَھَاُكْم َعْنهُ فَانتَھُوا " *    5"*َوَما آتَاُكُم الرَّ

اطالق سے واضح ھے که اسميں رسول کے تمام اوامر و نواھی شامل ھيں اس لئے آپ نے جس چيزکا  اس آيهء کريمه کے
حکم ديا جس چيز سے روکا اور جو کچھ بھی آپ خدا کی جانب سے ليےکر آئے ان تمام اوامر و نواھی ميں پيغمبر کا اتباع 

خداوند عالم نے اس اطاعت مطلق کا حکم دينے  اور ھر قول ھل فر فعل اور ھر تقرير ميں آپ کی اطاعت بھی واجب ھے ۔
  کے بعد خبردار کرتے ھوئے کھا :
َ َشِديُد اْلِعقَاِب "* َ إِنَّ هللاَّ   "*َواتَّقُوا هللاَّ

   6۔ ” خبردار سنت رسول سے روگردانی شديد عذاب کا باعث ھے“
  اس کے عالوه سوره نجم کی تيسر ی اور چوتھی آيت ميں فرماتا ھے : 

   7نِطُق َعِن اْلھََوى ، إِْن ھَُو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى " *"*َوَما يَ 
اس آيت سے ثابت ھوتا ھے که آپ کا ھر قول خداکی جانب سے ھے دوسری تعبير ميں يه که آپ کا ھر کالم وحی خدا ھے 

  فقط فرق يه ھے که اس وحی کا ايک حصه قرآن تو دوسرا حصه حديث رسول کھالتاھے ۔ 

  لسالم کی حجيت سنت ائمه عليھم ا
سنت معصومين ، سنت پيغمبر(ص)کی طرح حجيت رکھتی ھے اس بات کو مختلف دالئل کے ذريعه ثابت کيا جاسکتاھے ائمه

کے افعال و اقوال کی حجيت اوران کی اطاعت و عصمت يه سارے مسائل کالمی ھيں اور ان کے بارے ميں علم کالم ميں 
عليھم السالم کے ماننے والے يه عقيده رکھتے ھيں که ائمه عليھم السالم  سير حاصل بحث کی گئی ھے .مکتب اھل بيت

مجتھدين ميں سے نھيں جو اپنے حدس و گمان پر اجتھاد کرتے ھوں اور اس اجتھاد کی روح سے اختالف فتوی کا شکار 
  ۔ 8-ھوں 

رز ھوں ۔ بلکه مکتب اھل بيت پھر يه فتوے ان مقلدين کے لئے حجت ھوتے ھوں جنکے نزديک مجتھد کے شرائط اجتھاد مح
عليه السالم کے پيروکاروں کے نزديک امامت ايک الھٰی منصب ھے جو خدا کی جانب سے ان کو عطاھوا ائمه عليھم السالم 

-ان الھٰی احکامات کے حقيقی مبلغ ھيں وه جو احکام جو گذشته معصوم سے ان تک پھنچے ھيں چنانچه حضرت علی 
مجھ پر علم کے وه ابواب کھولے ھيں که ان ميں ھر ايک باب سے کئی باب کھلتے جاتے  فرماتے ھيں : رسول خدانے9
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  ھيں۔ 
اور ايک روايت ميں فضيل بن يسار امام باقر سے نقل کرتے ھيں که آپ نے فرمايا :اگر ھم بھی اوروں کی طرح حدس و 

را ھر حکم ھمارے پروردگار کی جانب گمان او راپنی رائے کے مطابق حکم کرتے تو ان کی طرح گمراه ھوتے بلکه ھما
سے قائم کيے گئے روشن برھان پر ھوتا ھے وه روشن برھان که جسےخدانے پيغمبر کے لئے اور پيغمبر نے ھمارے لئے 

  بيان کيا ھے :
   10بينة من ربنا بينھا نسبيه فينھا نسبيه لنا ۔. 

ھے که جس ميں قرآن کے ساتھ تمسک عترت کو ھرچيز سے پھلے سنت اھل بيت عليه اسالم کی حجيت حديث ثقلين سے 
  واجب قرار دياگيا ۔

علماء اور 180شيعه محدثين کے عالوه  11صحابيوں نے نقل کيا ھے  36يه حديث اھل سنت کے در ميان متواتر ھے جسے 
لوداع ميں بيانمحدثين اھل سنت نے اسے اپنی کتابوں ميں نقل کيا ھے بعض طرق نقل ميں آيا ھے که يه حديث آپ نے حجة ا

فرمائی اور بعض روايتوں ميں آياھے که اسے آپ نے اواخر عمر ميں بيماری کے دوران بيان کيا اور وروايات کی تيسری 
قسم وه جس منيآيا ميں بيان ھواھے که آپ نے حجة الوداع کے بعد غدير خم ميں اس حديث کو بيان کيا اور چوتھی قسم ان 

که آپ نے طائف سے لوٹنے کے بعد يه حديث بيان کی . يه اختالف طرق بتاتے ھيں که  روايتوں کی ھے جس ميں آيا ھے
بھرحال اس  12پيغمبر(ص)کتاب و عترت کی اھميت کے پيش نظر مختلف مواقع اور مناسبتوں ميں اسے دھرايا کرتے تھے

ے اور گمراھيوں سے نجات کا حديث ميں پيغمبر اسالم (ص)نے تمسک اھل بيت کو تمسک قرآن کی مانند واجب قرار ديا ھ
  ذريعه بتايا ھے . اس طرح دوسری روايات ھيں ۔

احاديث اور ان کے مدارک فريقين  -14اور اھل زمين کےلئے امان قرار ديا ھے  13اھل بيت عليھم السالم کو سفينهء نجات
  ۔ 15کی کتابوں ميں موجود ھيں 

 --------------  

  . 607،ص 2. المھذب فی اصول الفقه المقارن ،ج 1
  .  141. اصطالحات االاصول ، ص 161. االصول العامه ،ص  2

  تعريف سنت : -5.(مترجم)  3

سنت کبھی واجب کے مقابل مستحب کے معنی ميں آتاھے اور کبھی بدعت کے مقابل شريعت کے معنی ميں آتاھے يه دو اصطالحی 
اس تعريف ميں سنت کی تين قسموں کی ” معصوم وفعله و تقرير قول“معنی فقه و کالم کے ھيں ليکن علم اصول ميں سنت عبارت ھے 

جانب اشاره ھے . سنت قولی يعنی گفتار معصوم اور سنت فعلی يعنی وه عمل جسے امام نے انجام ديا اور سنت تقريری يعنی امام کی 
  ريف ميں لکھتے ھيں :تائيد جسے ھم دوسروں کے اعمال پر امام معصوم کے سکوت سے سمجھتے ھيں . اھل سنت سنت کی تع

. انھوں نے سنت صحابه کوبھی سنت نبوی سے ملحق2يا وه قول وفعل و تقرير جو نبی سے صادر ھو 1قول النبی(ص) وفعله و تقريره 
کردياھے ان کے مقابل شيعوں نے ائمه اھل بيت عليھم السالم کی سنت کو سنت نبوی سے ملحق کيا ھے اور چونکه شيعه پيغمبر(ص) 

بيت عليھم السالم کی عصمت کے قائل ھيں اسی لئے عصمت کو حجيت سنت کا مالک جانتے ھيں اور سنت کی تعريف ميں اھل  اور اھل
  بيت عليھم السالم کی جامع صفت جوکه عصمت ھے استعمال کرتے ھيں. (مترجم)

 --------------  
  . 67.شوکانی محمد بن علی ، ارشاد الفحول ، ص  -1
  .  34، علم اصول الفقه ، ص . خالف ، عبدالوھاب 2

  سنت نبوی کی حجيت - . 4

اگرچه سنت نبوی ايک واضح امر ھے اور فی الجمله تمام اسالمی فرقوں کے لئے محل اتفاق ھے . اور حجيت سنت پيغمبر(ص) کی 
  بھترين دليل خود آيات قرآنی ھيں .

ُر أَفاَلَ اْلَغْيَب َوال أَقُوُل لَُكْم إِنِّي َملٌَك إِْن أَتَّبُِع إاِلَّ َما يُوَحى إِلَيَّ قُْل َھْل يَْستَِوي األَْعَمى َواْلبَِصي قُل الَّ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن ّهللاِ َوال أَْعلَمُ  -1
تے ہيں کہ ہم آپ کہئے کہ ہمارا دعو ٰی يہ نہيں ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے ہيں يا ہم عالم الغيب ہيں اور نہ ہم يہ کہ“ تَتَفَكَُّروَن* 

ُملک ہيں. ہم تو صرف وحی پروردگار کا اتباع کرتے ہيں اور پوچھئے کہ کيا اندھے اور بينا برابر ہوسکتے ہيں آخر تم کيوں نہيں 
  ” سوچتے ہو

ُسوٍل إاِلَّ لِيُطَاَع بِإِْذِن ّهللاِ َولَْو أَنَُّھْم إِذ ظَّلَُموْا أَنفَُسُھْم جَ  -2 ِحيًما *َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ ابًا رَّ ُسوُل لََوَجُدوْا ّهللاَ تَوَّ آُؤوَك فَاْستَْغفَُروْا ّهللاَ َواْستَْغفََر لَُھُم الرَّ
اور ہم نے کسی رسول کو بھی نہيں بھيجا ہے مگر صرف اس لئے کہ حِکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے اور کاش جب ان “  2*
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آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق  لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کيا تھا تو آپ کے پاس
  ” ميں استغفار کرتا تو يہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے واال اور مہربان پاتے

جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے هللا کی اطاعت “  3** َوَمن يَْفَعْل َذلَِك ُعْدَوانًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصلِيِه نَاًرا َوَكاَن َذلَِك َعلَى ّهللاِ يَِسيًرا -3
  ”.کی اور جو منہ موڑ لے گا تو ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار بناکر نہيں بھيجا ہے

ِحيمٌ -4 اے پيغمبر! کہہ ديجئے کہ اگر تم لوگ هللا سے  “ 4* قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن ّهللاَ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِْبُكُم ّهللاُ َويَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوّهللاُ َغفُوٌر رَّ
خدا بھی تم سے محبّت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کہ وه بڑا بخشنے واال اور  - محبّت کرتے ہو تو ميری پيروی کرو

  ”مہربان ہے
5-  َ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو هللاَّ َ َكثِيًرا *لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ مسلمانو! تم ميں سے اس کے لئے رسول “ 5 َواْليَْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر هللاَّ

کی زندگی ميں بہترين نمونہ عمل ہے جو شخص بھی هللا اور آخرت سے اميديں وابستہ کئے ہوئے ہے اور هللا کو بہت زياده ياد کرتا 
  ”ہے
ْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُموَن *َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك إاِلَّ ِرجَ *- ۶ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مِذدوں ہی کو “ 6االً نُّوِحي إِلَْيِھْم فَاْسأَلُوْا أَْھَل الذِّ

رسول بنا کر بھيجا ہے اور ان کی طرف بھی وحی کرتے رہے ہيں تو ان سے کہئے کہ اگر تم نہيں جانتے ہو تو جاننے والوں سے 
  ”دريافت کرو

عصمت پيغمبر(ص) پر بھترين نقلی دليل ھے کيونکه ان ميں سے کسی بھی آيت ميں پيغمبر(ص) کی پيروی کو کسی قيد سے  يه آيات
 مشروط نھيں کياگيا بلکه آپ کی اطاعت کا مطلق حکم دياگياھے اور يه اطالق آپ کے قول وفعل و سکوت کی حجيت کو ثابت کرتاھے .

  (مترجم) 

 --------------  
  . 50عام ، آيه . سوره ان 1
  . 64. سوره ،نساء ، آيه  2
  .  80. سوره نساء، آيه 3
  .31.سوره، آل عمران، آيه 4
  . 21. سوره، احزاب آيه  -5
  . 43. سوره ،نحل آيه  6

  . 7. حشر ،  5
  . 7. حشر ،  6
  .  3/4. نجم ،  7

  سنت اھل بيت کی حجيت : -7.(مترجم)  8

ھم السالم کی تعداد باره ھے که جن ميں سب سے پھلے حضرت علی ابن ابی طالب اور آخری شيعوں کی نظر ميں امامان اھل بيت علي
امام حجت ابن الحسن عج هللا فرج ھے اور ان ميں ھر ايک کے بعد دوسرا منصب امامت پر فائز رھا .امامان اھل بيت عليھم السالم علم 

ے معصوم تھے قرآن کی کئی ايک آيات سے عصمت ائمه عليھم الدنی کے حامل اور مثل پيغمبر(ص) ھر عمدی اور سھوی خطاؤں س
  السالم کو ثابت کيا جاسکتا ھے . 

  پھلی آيت آيه تطھير:

ْجَس أَْھَل اْلبَْيِت َويُطَھَِّرُكْم تَْطِھيًرا* ُ لِيُْذِھَب َعنُكُم الرِّ م سے ہر برائی کو بس هللا کا اراده يہ ہے اے اہلبيت عليھم الّسالم کہ ت“* إِنََّما يُِريُد هللاَّ
  ” دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکيزه رکھے جو پاک و پاکيزه رکھنے کا حق ہے

مفسرين او رمتکلمين نے اس آيه کريمه کے ذيل ميں سير حاصل بحث کی او راس آيت کے ذريعه عصمت ائمه عليھم السالم کو ثابت کيا 
  ھے .

  دوسری آيت آيه اولی االمر ھے :

ُسوَل َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي ِ َواْليَْوِم *يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا ّهللاَ َوأَِطيُعوْا الرَّ ّ ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى ّهللاِ َوالرَّ
  2”ايمان والو هللا کی اطاعت کرو رسول اور صاحباِن امر کی اطاعت کرو جو تم ہی ميں سے ہيں*“ اآلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً 

فخررازی نے صريحا کھا که يه آيت اولی االمر کی عصمت پر داللت کرتی ھے . ليکن انھوں نے اولی االمر کو اجماع پر تطبيق ديا ھے .
تطبيق ديتے ھيں ان مباحث کی تفصيل کے لئے علم کالم کی کتابوں کی جانب رجوع کرنا او رھم اولی االمر کو اھل بيت عليھم السالم پر 

ھوگا ان آيتوں کے عالوه وه آيتيں جو حضرت علی کی واليت کو ثابت کرتی ھيں . ان سے بھی عصمت ائمه عليھم السالم پر استدالل کيا 
َكاةَ َوُھْم َراِكُعوَن جاسکتاھے جيسے:* إِنََّما َولِيُُّكُم ّهللاُ َوَرُسولُهُ َوا الَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ ايمان والو بس تمہارا ولی *“لَِّذيَن آَمنُوْا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ

  3” هللا ہے اور اس کا رسول اور وه صاحباِن ايمان جو نماز قائم کرتے ہيں اور حالت رکوع ميں زکٰوِ ديتے ہيں
  (مترجم)
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  . 33حزاب ،آيه . سوره ، ا -1
  . 59. سوره ، نساء ، آيه 2
  .  55. سوره ،مايده، آيه  3

 . 642سندوں کے ساتھ نقل کی ، خصال ،ص 24يه روايت شيخ صدوق ، 44،ص  2. مناقب آل ابی طالب به نقل از حافظ ابو نعيم ، ج  9
  . 172، ص 2ا بحاراالنوار ، ج  319. بصائر الدرجات ، ص 10
  اور اس کے بعد . 46،ص 1يعه ، ج. جامع احاديث ش11
  . 150. الصواعق المحرقه ، ص 12
  . 150. صواعق المحرقه ، ص 13
  .  136، مستدر حاکم ،ص234/ 151. وھی مدرک ، ص  14

  سنت اھل بيت کی حجيت : -8( .مترجم)  15

ں جو اھل بيت عليھم السالم کی عصمت سنت اھل بيت کی حجيت پر عقلی دليلوں کو دوطريقوں سے پيش کيا گيا ھے . ايک تو وه دليلي
  کو ثابت کرتی ھيں يه دليليں بالکل رسول خد(ص) کی عصمت کے بارے ميں پيش کی جاتی ھيں .

دوسری وه دليليں جو رسول خد(ص) کے لئے خليفه اور جانشيں کی ضرورت کو ثابت کرتی ھيں ايسا ھی خليفه خصوصيات و تفصيالت
  ر ھے .احکام کو بيان کرنے کا ذمه دا

يه دونونعقلی دالئل ويسی ھيں جو ھم نے نبی اکرم(ص) کے بارے ميں بيان کی ھيں چونکه امام معصوم عليھم السالم پيغمبر(ص) کی 
  ھدايتوں کو بڑھانے واال ھے .

اليه دليل علی استغناؤه عن الکل و احتياج الکل :“ خليل بن احمد فراھيدی نے حضرت علی کی امامت پر کيا بھترين دليل پيش کی ھے 
  1”.انه امام الکل 

يھی بات ديگر ائمه عليھم السالم پر بھی صادق آتی ھے کيونکه کسی بھی تاريخ ميں يه نقل نھيں ھوگا که وه کسی جواب ميں عاجز 
  .ھوئے ھوں يا کسی سےعلمی فيض اٹھايا ھو يا کسی سے درس لياھو بلکه وه ھميشه معلم اور عوام و خواص کے مربی رھے ھيں 

 --------------  
  .  189. ر، ک : حکيم ، محمد تقی ، االصول العامه للفقه المقارن ، ص  -1

 
 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  سنت اھل بيت کی حجيت پر چند شبھات 
  ائمه معصومين عليھم السالم کی احاديث کی حجيت پر اھم ترين اعتراضات تين ھيں :

  پھال اعتراض : 
  جيسا که آيهء اکمال سے استفاده ھوتا ھے :يه ھے که دين اسالم پيغمبر (ص)کی حيات ميں کامل ھو چکا تھا 

  1"*اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم ِدينًا" * 
  اسی طرح پيغمبر خد(ص)نے بھی فرمايا:

بُُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َو يُبَاِعُدُكمْ  َما ِمْن َشيْ “ ◌ِ  بُُكْم ِمَن النَّاِر َو يُبَاِعُدُكْم ِمَن اْلَجنَِّة إاِلَّ َو  ِمَن النَّاِر إاِلَّ َو قَْد أََمْرتُُكْم بِِه َو َما ِمْن َشيْ  ٍء يُقَرِّ ٍء يُقَرِّ
  . ۔”قَْد نَھَْيتُُكْم َعْنه

مھيں جنت سے جو چيز تمھيں جنت سے نزديک اور جھنم سے دور کرتی ھے ميں نے تمھيں اس کا حکم ديا اور جوچيز ت“
  ۔  2دور اور جھنم سے نزديک کرنے والی ھے اس سے روک ديا ھے 

اس کے معنی يه ھوئے که وه سارے واجبات و محرمات جو تمھيں جنت اور جھنم تک ليےجانے والے ھيں ميں انھيں بيان 
  کرچکا ھوں ۔ 

دا اور رسول کے عالوه کسی بھی اسی بناپر دين ميں کوئی نقص نھيں ھے جسے سنت معصومين سے دور کيا جائے پس خ
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شخص يا اشخاص کو مدرک شريعت نھيں مانا جاسکتا کيونکه ان کی سنت کو حجت ماننا گويا زمان پيغمبر ميں دين کو ناقص
  جاننا ھے اور يه خالف قرآن و حديث ھے ۔

  جواب :
ھلے ھميں يه جاننا ھوگا که اکمال سے کيا يقينا پيغمبر کے زمانے ميں دين کامل تھا اور اس کا کامل ھونا قطعی ھے ليکن پ

  مراد ھے ۔
اوال : يه اعتراض ھم سے پھلے خود اھل سنت پر وارد ھوتا ھے جو سنت صحابه، قياس، استحسان ، دين ميں منطقه الفراغ 

طرف کرنا کے وجود اور اجتھاد بالرائ کو حجت مانتے ھيں انھيں بھی اپنے نظريه اور آيه ءاکمال کے درميان تضاد کو بر 
  چاھيئے ۔

ثانيا : اکمال دين اور ھے ابالغ دين اور ، دين يقينا پيغمبر کے دور ميں کامل ھوگيا اور جو ائمه عليھم السالم نے لوگوں کو 
بيان کيا وه تکميل دين کے عنوان سے نھيں بلکه تبليغ دين کے عنوان سے تھا ان کے احکام و بيانات ان کی شخصی رائ کا 

  ھے که دين کو کامل کرتے بلکه به احکامات اس دين کی تبليغ تھے جو رسول کے دور ميں تکميل ھوچکا تھا ۔نتيجه نھيں ت
  امام باقر فرماتے ھيں :

ْثنَا بِبَيِّنٍَة ِمْن َربِّنَ “ ْثنَا بَِرْأيِنَا َضلَْلنَا َكَما َضلَّ َمْن َكاَن قَْبلَنَا َو لَِكنَّا َحدَّ   ” .ا لِنَبِيِِّه (ص)فَبَيَّنَهُ لَنَاا بَيَّنَھَ لَْو أَنَّا َحدَّ
اگر ھم اپنی ذاتی رائے کی بنياد پر حکم دين کرتے تو ھم انھی کی طرح گمراه ھوجاتے جو ھم سے پھلے گمراه ھوگئے “

تھے ليکن ھمارے احکام اس ھدايت الھٰی کی روشنی ميں ھوتے ھيں جو اس نے اپنے نبی کو عطاکی اور پھر پيغمبر نے 
  ۔ 3ايت سے نوازاھميں اس ھد

روايت ميں آيا ھے که امام موسی کاظم کے ايک صحابی جن کا نام سماعه تھا انھوں نے امام سے پوچھا : آپ جوکچھ 
  فرماتے ھيں وه قرآن و سنت کے مطابق ھے يا آپ کی اپنی رائے ھے ؟

  حضرت نے جواب ديا :
ِ َو ُسنَّ  بَْل ُكلُّ َشيْ “   ” .تِهِ ٍء نَقُولُهُ فِي ِكتَاِب هللاَّ
  4۔ ” ھم جو کچھ بھی کھتے ھيں وه قرآن اور سنت پيغمبر (ص)کے مطابق ھوتا ھے “

  ايک اور روايت ميں آيا ھے :
ِ َو ُسنَّتِهِ  بَْل ُكلُّ َشيْ “   ” .ٍء نَقُولُهُ فِي ِكتَاِب هللاَّ
  5” ھم اھل رائےنھيں ھيں ( ھمارا ھر قول پيغمبر(ص)کے قول کی نقل ھے ) “

ھل بيت کا عقيده يه ھے که امام علم الھٰی کا خزانه دار، محافظ شريعت اور وارث پيغمبر ھے امام اسرار بھرحال مدرسه ا
فرمان الھٰی سے ” " "اَل يَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل “ الھٰی کا راز دار، حامل کتاب اور داعی الی هللا ھے ائمه معصومين وه ھيں جو 

ابن سعد 6-مطيع اور اس کے آگے سرتسليم خم کرتے ھيں "*َوھُم بِأَْمِرِه يَْعَملُوَن" تجاوز نھيں کرتے بلکه اس کے فرمان کے 
  طبقات ميں نقل کرتا ھے که علی عليه السالم سے سوال ھوا : 
  آپ اکثر روايات رسول خد(ص)سے کيوں بيان کرتے ھيں ؟

اور جھاں خاموش رھتا پيغمبر خود گفتگو حضرت نے جواب ديا : اس لئے که ميں جو بھی سوال کرتا پيامبر مجھے بتالتے 
  ۔ 7کا آغاز کرتے ۔کوئی ايسی آيت ناز له نھيں ھوئی جس کی شأن نزول مجھے معلوم نه ھو 

پيغمبر (ص)نے حضرت امير سے فرمايا:جو چيز ميں آپ کے لئے امال کرا رھاھوں اسے لکھئے حضرت علی نے کھا 
ھيں بھول نه جاؤں پيغمبر(ص)نے فرمايا : نھيں بلکه ميں نے خدا سے دعا :يارسول هللا (ص)کيا آپ اس سے ڈرتے ھيں که ک

کی ھے که آپ ميرے علم کے حافظ رھيں ، اس لئے يه آپ کےلئے نھيں بلکه آپ کے بعد آنے والے اماموں کےلئے لکھئے 
ھر حسين کی جانب پھر آپ نے امام حسن کی جانب اشاره کرکے فرمايا : آنے والے اماموں ميں سب سے پھال امام ھے پ

  ۔ 8-اشاره کرکے کھا يه دوسرا امام ھے اور اسی کی نسل سے امامت کا سلسله چلے گا 
اس آخری روايت سے ايک اور اشکال کا جواب بھی ديا جاسکتا ھے وه يه ھے که اھل سنت کھتے ھيں : اکثر حديثيں امام 

ے رسول کو درک نھيں کيا پس ان کی حديثيں سند کے لحاظ باقر اور امام صادق عليه ھماالسالم سے نقل ھيں جب که انھوں ن
سے مرسل ھيں يعنی نقل روايات ميں پيغمبر اور وه ائمه که جنھوں نے رسول کو درک نھيں کيا ان کے در ميان کے 

واسطے ساقط ھيں اور يه مشخص نھيں ھے که ان احاديث کو کسی نے اھل بيت کےلئے پيغمبر سے نقل کيا اور ظاھر ھے 
  خبر مرسل حجيت نھيں رکھتی ۔ که
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جواب يه که: روايات ميں ائمه کی جانب سے سلسلهء سند مشخص کيا جاچکا ھے جيساکه امام صادق عليه اسالم ھشام بن سالم
  ، حمادبن عثمان اور دوسروں سے فرماياکرتے تھے :

حديث الحسن و حديث الحسن  حديثی حدث ابی و حديث ابی حديث حدی و حديث جدی ،حديث الحسين و حديث الحسين”"
  “،حديث اميرالمؤمنين و حديث اميرالمؤمنين حديث رسول هللا ،وحديث رسول هللا قول هللا عزوجل

ميری حديث ميرے بابا کی حديث ھے اور ميرے بابا کی حديث ميرے جد کی حديث ھے اور ميرے جد کی حديث حسين " “
بٰی کی حديث ھے اور حسن مجتبٰی کی حديث اميرالمؤمنين کی حديث عليه السالم کی حديث اور حسين کی حديث حسن مجت

ايک روايت ميں  9-ھے اور حضرت امير کی حديث رسول خدا کی حديث ھے اور رسول کی حديث خدائے برترکا قول ھے 
  ؟”نقل ھواھے که جب جابر نے امام باقر سے کھا که آپ اپنی حديث کی سند بيان کيجيئے 

  فرمايا: ميں اپنے والد اور رسول خدا سےحديث نقل کرتاھوں پھر فرمايا:  امام عليه السالم نے
  وکلمات احدثک بھذا االسناد

  10ميری ھر حديث کی سند يھی ھے ۔ 
البته ائمهء اطھار اپنی احاديث کی سند ھميشه پيغمبر تک نھيں پھنچاتے تھے بلکه اگر ان کی بزم ميں اھل سنت بھی حاضر 

د کو کامل کرتے تھے اور اپنی سند کو رسول تک پھنچاتے تھے اسی لئے بعض اھل سنت جو ھوتے تو اس وقت آپ سن
  راويان اھل بيت ميں شمار ھوتے ھيں غالبا ان کی روايات کيس سند رسول (ص)سے متصل ھے ۔

 --------------  

  . 3. مائده ،  1
  . 24،ص 4، کنزالعمال ،ج 74ص 2. کافی ،ج 2
پر اميرالمؤمنين سے نقل  164، ايسی روايت کنزالعمال کی تيرھويں جلد ، 172، ص  2، بحاراالنوار ،ج 319. بصائر الدرجات ، ص  3

  ھوئی ھے .
  . 174، ص 2، بحاراالنوار ،ج 321.بصائر الدرجات ، ص 4
  . 57، ص 1. کافی ، ج 5
  . 27. انبياء ،  6
  . 338ص  2. طبقات ابن سعد ، ج  7
  . 73،ف ص1. ينابيع الموده ، ج 8
  . 53،ص1. کافی ،ج 9

  . 42. امالی مفيد ، ص 10

  

  دوسرا اشکال : 

اگر پيغمبر وه احکام جسے ائمه عليھم السالم لوگوں تک بيان کرنے والے ھيں جانتے تھے اور آپ نے انھيں ابالغ نھيں کيا 
  گويا انھوں نے حق کو چھپاياھے جبکه کتمان حق حرام ھے جيساکه قرآن ميں آياھے :

  1نُنَّهُ لِلنَّاِس َوالَ تَْكتُُمونَهُ *. *لَتُبَيِّ 
  يا ايک مقام پر فرماتا :

ِعنُوَن *.  *إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلھَُدى ِمن بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس فِي اْلِكتَابِ    2أُولَـئَِك يَلَعنُھُُم ّهللاُ َويَْلَعنُھُُم الالَّ
جو لوگ ہمارے نازل کئے ہوئے واضح بيانات اور ہدايات کو ہمارے بيان کردينے کے بعد بھی چھپاتے ہيں ان پر هللا بھی “

  ۔”لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہيں
که وه احکام کو لوگوں تک  بنابر اين چونکه پيغمبر کو تمام احکام کا علم ھے اور ان کا وظيفه ابالغ ھے پس ان پر الزم ھے

  پھنچائيں نه يه که اپنے وظيفه کو دوسروں کے حوالے کردے که وه احکام بيان کريں ۔

  جواب : 
سب سے پھلی بات تو يه ھے که "کتمان ما انزل هللا" سے مراد اس چيز کا مخفی کرنا ھے که جس کا اعالن کرنا واجب ھو 

ين ھی جو که زمان و مکان طرز بيان کے لحاظ سے اور يه که يه احکام کسے اور ابالغ احکام کے خاص شرائط اور قوان
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  بيان کرنے ھيں ا ھے ان ميں ان سب امور کی رعايت الزم ھے ۔

  توضيح مطلب : 
بعض احکام ايسے ھيں که جس کا موضوع محقق نھيں ھے يا بيان احکام کی مصلحت نھيں ھے ، اسی لئے خود رسول اسالم

ام تدريجا بيان ھوتے تھے . باوجود يکه پيغمبر احکام سے آگاه تھے ليکن موضوع يا مصلحت کے نه کے دور ميں احک
ھونے کی وجه سے بيان کرنے سے گريز کرتے ليکن کسی نے پيغمبر پر يه اعتراض نھيں کيا که آپ تمام احکام کو جاننے 

يان کيا اور کيوں حق کو چھپايا ؟ اس لئے سب سال کے عرصه ميں ب 23کے باوجود کيوں اتنی تاخير سے تدريجی طور پر 
جانتے ھيں که ايک ھی زمانے ميں تمام احکام بيان کرنا لوگوں کےلئے سنگيں تھا او ردين سے فرار کا سبب بن سکتا تھا 

  اسی لئے پيغمبر نے اسے تدريجی طور پر بيان کيا اور بعض احکام کے ابالغ کی ذمه داری اھل بيت کے سپرد کی ۔
عالوه الھٰی پيغام کے ابالغ کا مطلب يه نھيں ھے که احکام کو ايک ايک مسلمان کے کان ميں سناياجائے بلکه اگر  اس کے

ايک خاص گروه تک اسے پھنچايا جائے جو دوسروں تک ابالغ کرنے والے ھيں ان پر بھی ابالغ و بيان اور عدم کتمان 
  جاننے والوں پر وارد ھوگا که انھوں نے کيوں حق کو چھپاياھے ؟ صادق آئے گا ورنه يه اشکال تمام پيغمبروں اور تمام 

  تيسرا اشکال 
شيعوں کے عقيده کے اعتبار سے ائمهء اطھار مقام عصمت پر فائز ھيں اور ان کاعلم اور ان کی حقانيت مسلم ھے پس اگر 

يونکه تعارض و تناقض ان کے علمی ايسا ھے تو پھر ان سے منقول روايات ميں تناقض و تعارض نھيں پاياجانا چاھيئے ک
  مقام اور عظمت سے سازگار نھيں ھے جب که شيعوں کی کتابوں ميں احاديث ميں تعارض اور تناقض پايا جاتاھے ؟

  جواب: 
اوال: تعارض کا مسئله صرف ائمهء کی احاديث ھی نھيں بلکه احاديث نبوی ميں بھی موجود ھے اور اھل سنت نے بھی اپنی 

  وں ميں تعارض روايات اور کيفيت جمع و ترجيح سے بحث کی ھے ۔اصولی کتاب
 ثانيا: مختلف عوامل ھيں جو تعارض اخبار کا سبب بنتے ھيں جس ميں سے بعض اسباب کی جانب يھاں اشار ه کيا جاتاھے :

  راوی کا فھم روايات ميں غلطی کرنا ۔ -1
نے پيغمبر (ص)يا امام کے کالم کو سمجھنے ميں غلطی کےاکثر موارد ميں نصوص ميں کوئی تعارض نھيں تھا بلکه راوی 

  شکار ھوئے ھيں ۔
  قرينه لفظ اور حال کا ضايع ھوجانا ۔ -2

صدور روايات کے زمانے ميں ان روايات کے ساتھ کچھ قرائن تھے خاص طورسے قرينه و سياق جو که تقطيع روايات کی 
  يداھوگيا ۔وجه سے ضايع ھوگئے جس کی وجه سے روايات ميں تعارض پ

  راويوں کا نقل معنٰی کرنا تعارض کا سبب بنا ۔ -3
  پيغمبر اکرم (ص)اور ائمه ء عليھم اسالم کا احکام کو تدريجا بيان کرنا ۔ -4
  ظالم حکام سے تقيه کا مسئله سبب بنا که ائمه کے اقوال يا رفتار ميں تعارض کا توھم پاياجائے ۔ -5
  مخاطب کی رعايت کرنا ۔ -6

ت سوال کرنے اوالے کی وضعيت اور شرائط ايسے ھوتے ھيں جودوسروں سے فرق کرتے ھيں اور اس کے بعض اوقا
سوال کا جواب اس کی شرائط کے مطابق ھوتا ھے ليکن وه شخص اپنے سے مربوط جواب کو بصورت مطلق سب کے لئے

  نقل کرتا ھے که فالنمسئله ميں امام کا قول يه ھے ۔
  اور مغرضين کی جانب سے تحريف کياجانا ۔ کالم امام ميں مخالفين -7

اس لئے که ھميشه ھر دور ميں مغرض اور منافق افراد رھے ھيں يھاں تک خود پيغمبر کے دور ميں ايسے افراد تھے جو 
  احاديث ميں تحريف کرتے تھے ۔ چنانچه رسول خدا (ص)سے نقل ھوا ھے که آپ نے فرمايا:

  ”"کثرت علّی الکذبه “" 
  3۔ ” باند ھنے والے زياده ھوگئے ھيں  مجھ پر جھوٹ“

  ايک اور مقام پر فرماتے ھيں :
  ”من قال علی مالم اقل فليتبوا مقعده من النار“
   4۔” جو کوئی ميری جانب اس چيز کی نسبت دے جو ميں نے نھيں کھی اس کا ٹھکانه جھنم ھے “
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دست کاری اور تحريف کی ترويج کی وجه سے سرزنشتاريخ اور روايات ميں ايسے افراد کا نام آتاھے جن کی احاديث ميں 
  اور مذمت کی گئی ھے ۔

  حکومت کے وقتی احکام -8
  جيسے اميرالمؤمنين کی حکومت کے دور ميں اونٹ پر وجوب زکٰوة کا خاص حکم تھا ايک مدت کے بعد ختم ھوگيا ۔

 --------------  

  .187. آل عمران ،  1
  . 159. بقره ، 2
  . 555،ص16، کنز العمال،ج393،ص1، احتجاج طبرسی ،ج 76ص. غيبت نعمانی ،  3
  290،ص10.کنز العمال ،ج 4

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  
  

  فعل معصوم سے استنباط کی کيفيت 
چونکه الفاظ کی داللت اپنے معانی پر افعال سے گويا تر ھے اور مقاصد کو مخاطب تک پھنچانے ميں سريع تر ھے اس لئے

معصوم سے صادر شده امر ونھی ، وجوب و حرمت پر ظھور رکھتی ھے اور اس قسم کے ظھورات قابل استناد ھيں ليکن 
 ا ھے ؟ کيا امام کا کسی فعل کو ترک کرنا حرمت پر داللت کرتاھے ۔کيا فعل معصوم امر امام کی مانند وجوب پر داللت کرت

فعل معصوم جواز فعل ( بمعنٰی عدم حرمت ) سے زياده داللت نھيں کرتاھے . يعنی امام کی جانب سے کسی فعل کا انجام 
لکل اُسی طرح که امام دياجانا اس بات کی دليل ھے که وه حرام نھيں ھے ليکن وه فعل سے وجوب پر داللت نھيں کرسکتا با

کی جانب سے کس عمل کا ترک کياجانا صرف عدم وجوب پر داللت کرے جيسے پيغمبر يا امام کسی کام کو حکم يا عبادت 
کی تعليم کےلئے انجام ديں يا جيسے کوئی معصوم فعل يا ترک فعل کو مستمر طور پرمسلسل انجام ديں بعض نے اس 

  قرار دی ھے ۔استمرار کو وجوب يا حرمت کی دليل 
اگر کھا جائے : پيغمبر کا فعل وجوب پر داللت کرتا ھے کيونکه قرآن ميں فعل پيغمبر کی تأ سی اور رسول کے تمام اعمال 

  کی پيروی کو واجب قرار دياگيا ھے اگرچه وه فعل خود پيغمبر پر واجب نه ھو جيساکه ارشاد ھے :
ِ أُسْ  َ َواْليَْوَم اآْلِخَر* .*لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ   1َوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو هللاَّ

مسلمانو! تمھارے ميں سے اس کے لئے رسول کی زندگی ميں بہترين نمونہءعمل ہے جو شخص بھی هللا اور آخرت سے “
  ۔ ” اميديں وابستہ کئے ہوئے ہے

  ھمارا جواب يه ھوگا :
  تأ سی کی تعريف ميں کھا گيا ھے :

  2عل مثل فعله علی وجھه من اجل فعله .ان تف
"پيغمبر (ص)کی تأ سی يه ھے که پيغمبر نے جس کام کو جس طرح اور جس نيت سے انجام ديا تم بھی اسی انداز اور اسی 

  نيت سے انجام دو " ۔ 
نے مستحب پس اگر پيغمبر (ص)نے واجب کی نيت سے انجام ديا تو ھم بھی واجب کی نيت سے انجام ديں گے اور اگر آپ 

اور مباح کی نيت کی تو ھم بھی استحباب اور اباحه کی نيت کريں گے نه يه که پيغمبر (ص)نے جو عمل انجام ديا وه ھم 
  پرواجب ھو اور خود پيغمبر(ص)پر واجب نه ھو ۔

  تقرير معصوم کی حجيت کيسے ثابت ھوگی ؟ 
ا آپ کی غيبت ميں مگر آپ کی اطالع کے ساتھ) انجام تقرير يعنی معصوم کا اس فعل پر سکوت کرنا جو آپ کے سامنے (ي

  پاليے ۔
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تقرير کيے حجيت و اعتبار کی دليل يه ھے که اگر وه فعل ياقول حرام اور منکر ھوتا تو معصوم ضرور مخالفت کرتا 
  کيونکھه نھی از منکر واجب ھے ۔

د جاھل کو ارشاد کرنا ھميشه اور ھرجگه بعض نے کھا که : تقرير معصوم حجت نھيں ھے کيونکه نھی از منکر اور ارشا
واجب نھيں جيسے کوئی عمل شارع کی جانب سے مودر انکار قرار پائےليکن مکلف پر اس کاکوئی اثر نھيں ھو تو دوباره 

  اس عمل سے روکنے کی ضرودت ضرورت نھيں ھے ۔
  جواب يه ھے که :

اری بحث ان موارد ميں ھے که جھاں نھی از منکر يه فرض محل کالمھماری بحث سے خارج الک ھے کيونکه محل کالمھم
  کے واجب ھونے کے شرائط موجود ھوں ۔

 --------------  

  . 21. احزاب ،  1
  .  390،ص 2. شرح المعالم ، ج 2

  

  سنت صحابه 

تاکه ان کی سنت کے  1-جمھور اھل سنت، اھل بيت عليھم السالم کی سنت کے بجائے صحابه کی سنت کو حجت مانتے ھيں
ريعه ادله شرعيه کی کمی کو پورا کياجاسکے ان کے نزديک صحابی رسول اس مسلمان کو کھتے ھيں جس نے پيغمبر ذ

اوراس دنيا سے مسلمان اٹھاھو اس کے عالوه اھل سنت کا تمام اصحاب رسول (ص)کے  2-(ص)کی زندگی درک کی ھو 
جب که مکتب اھل بيت کے ماننے والوں کے  3-ھےبارے ميں اتفاق ھے که جس پر صحابی کا اطالق ھو وه يقينًا عادل 

نزديک اصحاب پيغمبر(ص)کا امتياز اور افتحار صحابيت کی وجه سے بڑا مقام ھے ليکن وه يه نھيں مانتے که سب کے سب 
بالاستثنا عادل ھوں اس لئے که جھاں اصحاب پيغمبر(ص)ميں عظيم المرتبت شخصيات گزری ھيں وھيں پر قرآن و تاريخ و 

کی روشنی ميں کچھ ايسے بھی افراد تھے جو عادل نھيں تھے جسکی وجه سے قرآن وحديث ميں انکی مذمت بھی کی  حديث
  گئی،

اھل سنت عدالت صحابه پرقرآن اور حديث سے استدالل کرتے ھيں چنانچه قرآن کی تين آيتيں پيش کرتے ھوئے کھتے ھيں 
  که خداوند سبحان کا ارشاد ھے :

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس"*"*ُكنتُْم َخْيَر أُ    4مَّ
  ۔ ” تم بہترين امت ہو جسے لوگوں کے لئے منظرعام پر اليا گيا ہے“

  اور دوسری آيت يه پيش کرتے ھيں :
  5"*َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّةً َوَسطًا لِّتَُكونُوْا ُشھََداء َعلَى النَّاِس "*

  ۔ ” ت قرار ديا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواه رہو اور تحويل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درميانی اُم“ 
  اورتيسری آيت جو پيش کی جاتی ھے وه يه ھے :

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايُِعونََك تَْحَت الشََّجَرِة "*   "*لَقَْد َرِضَي هللاَّ
  6۔ ” ت کررہے تھے يقينا خدا صاحباِن ايمان سے اس وقت راضی ہوگيا جب وه درخت کے نيچے آپ کی بيع“

ان تين آيتوں سے يه استدالل کيا جاتا ھے که خير امت اور امت وسط سے مراد اصحاب ھيں يه اصحاب وھی ھيں که جنھيں 
خدا مؤمن مانتاھے اور ان سے راضی ھے پس جو افراد خير امت اور مؤمن ھوں اور هللا ان سے راضی ھو يعنی ان کے 

  ے پس ان کی سنت بھی حجت ھوگی ۔افعال ،رفتار و گفتار سے راضی ھ
جب که پھلی اور دوسری آيت کا تعلق صحابی سے مخصوص نھيں بلکه اس ميں تمام امت شامل ھے انھی تين آيتوں ميں 

سے تو يه آيت ان اصحاب سے مخصوص ھے جو بيعت رضوان ميں شريک تھے پس تمام صحابی اسميں شامل نھيں ھيں 
يت بيعت رضوان سے مربوط تھی يعنی خدا بيعت رضوان ميں ان کے موقف سے اس کےکيوں کی عالوه هللا کی رضا

  راضی تھا اس کا مطلب يه نھيں که خدا ان کے تمام کاموں سے راضی رھے گا ۔
دانشمندان اھل سنت نے قرآن کے عالوه احاديث و روايات سے بھی استدالل کيا ھے . جس مينمنی سب سے اھم اور معروف 
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  پيغمبر (ص)ھے که :  روايت يه ھے ارشاد
  7. ۔(مترجم) ”أَْصَحابِي َكالنُُّجوِم بِأَيِِّھُم اْقتََدْيتُُم اْھتََدْيتُم“
  8۔ ”ميرے اصحاب کی مثال آسمان کے ستاروں جيسی ھے اس ميں جس کسی کی اقتداء کروگے ھدايت پاؤگے “

  ه بعض روايات ميں يه آيا ھے ۔جب که ابن حزم نے اسی روايت کو ساقط، مکذوب، اور غلط جاناھے اس کے عالو
  . ۔”اھل بيتی َكالنُُّجوِم بِأَيِِّھُم اْقتََدْيتُم اْھتََدْيتُم“
  9۔ ” ميرے اھل بيت کی مثال ستاروں جيسی ھے ان ميں جس کی اقتداء کروگے ھدايت پاؤگے“

ان اصحاب کا جو جنگ ميں اور يه حديث ثقلين جيسی متواتر حديث سے بالکل ھم آھنگ ھے ۔ اس کے عالوه قرآن مجيد ميں
رسول کوپيٹھ دکھا کر بھاگ گئے يا وه اصحاب جنھوں نے دستورات پيغمبر (ص)سے سرپيچی کی ھے يا ان پر اشکالالت 

  کيئے ھيں ان سب کا تذکره کيا اور بعض کو صريحاً فاسق قرار ديا ھے ايک جگه فرمايا : 
  

 ِ َدقَاِت فَإ   ْن أُْعطُوْا ِمْنھَا َرُضوْا َوإِن لَّْم يُْعَطْوْا ِمنھَا إَِذا ھُْم يَْسَخطُوَن "*"*َوِمْنھُم مَّن يَْلِمُزَك فِي الصَّ
اور ان ہی ميں سے وه بھی ہيں جو خيرات کے بارے ميں الزام لگاتے ہيں کہ انہيں کچھ مل جائے تو راضی ہوجائيں گے “

  10۔ ” اور نہ ديا جائے تو ناراض ہوجائيں گے
  اور ايک جگه فرمايا:

  ى َما فََعْلتُْم نَاِدِميَن "*يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجھَالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَ "*
يں پہنچ جاؤ ايمان والو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقيق کرو ايسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفيت م“

  11۔ ” اور اس کے بعد اپنے اقدام پر شرمنده ہونا پڑے 
اھل سنت کے اکثر مفسرين نے کھا يه آيت وليد عقبه کے بارے ميں نازل ھوئی اور وليدا بن عقبه مسلماً صحابی 

ميں روايات پيغمبر(ص)ھے ،ابن عاشور نے اپنی تفسير ميں اس قول کو مورد اتفاق جانا ھے اور کھا ھے که اس سلسلے 
بھت زياده ھيں ۔ اس کے عالوه سوره، نور سوره احزاب ،سوره برائت اور سوره منافقوں ميں ايسے افراد کا ذکر ھے جو 

بظاھر مسلمان اور صحابی رسول تھےليکن باطن ميں مناقق تھے تھے،داستان افک کے جس کے سلسله ميں سوره نور کی 
گروه کی سرزنش کی گئی وه سب بظاھر مسلمان اور صحابی پيغمبر تھے بھر حال پندره آيتيں نازل ھوئيں ان آيات ميں جس 

صحابه اپنے تمام احترام کے باوجود ان ميں بعض صالح اور بعض غير صالح افراد تھے اسی لئے سب کے اقوال کويکساں 
  طور پر حجت نھيں مانا جاسکتا ۔ 

يں جو کسی بھی طرح قابل توجيه نھيں ھيں اور کوئی اس کے عالوه بعض مشھور اور سرشناس صحابه کے کام ايسے ھ
منطق اسے قبول نھيں کرسکتی کيا ھم يه جانتے ھيں که جنگ جمل کی آگ بھرکانے والے طلحه اور زبير جيسے معروف 

صحابی تھے جنھوں نے امام وقت کے خالف خروج کيا اور ستّره ھزار مسلمانوں کے قتل کا سبب بنے کيا ايسے افعال کی 
  ی منطقی دليل ھے ؟ کيا ايسے افراد کی سنت حجت ھوسکتی ھے ۔کوئ

اسی طرح ھم يه بھی جانتےھيں که معاويه نے يھی کام اپنے وقت کے امام حضرت علی عليه السالم کے ساتھ انجام ديا جس 
  کی وجه سے جنگ صفين ميں ايک الکھ مسلمان تھه تيغ ھوئے کيا يه قتل و غارتگری توجيه کے قابل ھے ؟

  يا ايسے افراد کو اب عادل مانا جائے گا ؟ک
کيا ايسے افراد کو مجتھد کھنا اور ان کے افعال کو خطائے اجتھادی کھه کر توجيه کرنا کوئی عقلی بات ھے ؟ اگر ايسا ھے 

تو ھر دور ميں اسی عنوان کےتحت ھر قسم کے گناه کی تو جيه کی جاسکتی ھے کيا کوئی دانشمند ايسی باتوں کو قبول 
رسکتاھے ؟ بھرحال ھم مصاحبت پيغمبر کی وجه سے صحابه کا احترام کرتے ھيں ليکن انھيں تمام مسلمانوں کی طرح دو ک

  ياچند گروھوں ميں تقسيم کرتے ھيں اور ان ميں سے ان افراد کی روايت قبول کرتے ھيں جو عادل ھوں ۔
 --------------  

  . 74،ص  4. الموقعات شاطبی ، ج  1
  . 157،ص1فی تميز الصحابه ، ج . االصحابه 2
  . 162. .وھی مدک ،ص  3
  . 110. آل عمران ،  4
  . 143. بقره ،  5
  .  18. فتح ،  6
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  سنت صحابه کی حجيت پر دليل نقل : -9. (مترجم)  7

ھل سنت سنت صحابه کی حجيت پر جو دليليں نقل ھوئی ھيں بالخصوص جو روايات پيش کی گئی ھيں ان ميں سندی اشکال اور خود ا
کے محدثيں کی جانب سے ان روايات کے جھوٹ اور جعلی ھونے کی تصريح کے عالوه داللت کے اعتبار سے بھی مخدوش ھے 

کيونکه ھم ديکھتے ھيں که صحابه کی سيرت ميں اختالف بلکه تناقص پاياجاتا ھے اور کسے ممکن ھے سيرت کے اس آشکار اختالف
  قرار پائے . کے باوجود ان کی سيرت بطور مطلق حجت

  صحيح بخاری ميں پيغمبر اکرم(ص) سے انس نے روايت کی که پيغمبر(ص) نے فرمايا:
  1ليردن علی ناس من اصحابی الحوض حتّی اذا عرفتھم اختلجوا دونی فاقول اصحابی فيقول التدری ما اخدثو بعدک .

ماناجائے اور کسی طرح اس صحابی کی  کسےممکن ھے اس روايت کے ھوتے ھوئے صحابه کی عدالت اور ان کی سنت کو حجت
  سنت کو ثابت کی جائے که جس نے فقط کچھ دن پيغمبر(ص) کے ساتھ گذار ھيں کيا مصاحبت کا مرتبه ايمان سے بڑھ کر ھے ؟

جب ايمان کے لئے نھيں کھا جاسکتا که ايمان عصمت اور گناھوں کے عدم ارتکاب کا باعث ھے تو بھال مصاحبت سے اسے معجزه کی 
  يسے اميد رکھی جاسکتی ھے .ک

قابل غور بات يه ھے که اھل بيت عليھم السالم سے دوری اور رسول(ص) علم کے باب ھے اور اھل بيت عليھم السالم کی روايتوں 
سے دوری نے انھيں شرعی احکام کے استنباط کرنے ميں مشکل اور گرفتاری ميں ڈال ديا اور پھر خلفاء کے اعمال کو صحيح ثابت 

کے چکر ميں عصمت صحابه جيسے امور کے قائل ھوگئے اور انھی امور کو استنباط فقھی ميں داخل کرديا جسکی وجه سے  کرنے
  ايسی مشکالت کا شکار ھوگئے جو آج تک ان کے دامن گير ھے .

 --------------  
  .1441(مترجم)صحيح بحاري ، كتاب الرقاق ، باب في الحوض ، حديث نمبر -1

  . 413/607فص 1تدال ، ج. ميزان االع 8
  . 810، ص 6.االحکام ابن حزم،ج 9

  . 58. توبه ،  10
  . 6. حجرات ،  11

  

  سنت تک پھنچنے کے راستے 

جيساکه يه بات گذر چکی که قول وفعل تقرير معصوم کو سنت کھتے ھيں اسی لئے اخبار اور احاديث سنت نھيں بلکه سنت 
  پھنچنے کے راستے شمار ھوتے ھيں ۔کی حکايت کرتے ھيں اور درحقيقت سنت تک 

  ۔ 1-يھاں پر سنت کی تالش اور اس تک پھنچنے کے بعض قطعی او ربعض غير قطعی راستون کو پيش کياجاتاھے 

  الف : سنت تک پھنچنے کے قطعی راستے 
  

  خبر تواتر -1

  امت اسالمی اور معصومين کے درميان زمانی فاصله کی وجه سے روايات متعدد واسطوں سے آئی ھے ۔
اھل سنت کے ايک گروه نے خبر کی تين قسميں کی ھيں : ايک خبر وه ھے که جس کی تصديق واجب ھے اورايک خبر  -1

ئے. ان کا کھنا جس خبر کی تصديق وه ھےکه جس کی تکذيب واجب ھے اور ايک وه ھے که جس ميں توقف کياجانا چاھي
  واجب ھے اس کی سات قسميں ھيں ۔

  )خبرمتواتر1(
  ) خبر واحد2(
  ) خبر رسول هللا (ص)3(
) خبر امت پيغمبر (ص)کيونکه امت کی عصمت پيغمبر (ص)کی جانب سے مختص ھوچکی ھے ضمنا ھر اس شخص کی4(

  ميں داخل ھے ۔خبر جسے امت سچا اور راستگو مانتی ھے وه اسی چوتھی قسم 
  ) ھر اس شخص کی خبر جو هللا، رسول اور امت کی اخبار سے مطابقت رکھتی ھو ۔5(
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  )ھر وه خبر جسے مخبر و پيغمبر کے آگے بيان کرے اور پيغمبر اس کی تکذيب نه کريں ۔6(
اس شرط کے ) ھروه خبر که جسے مخبر کسی جماعت کے آگے بيان کرے اور جماعت اس خبر کی تکذيب نه کرے البته7(

ساتھ که ان کا پشت پرده سازش اور باھم توافق کرنامحال ھو ۔ ليکن وه خبر که جس کا تکذيب کرنا و اجب ھے اس کی چار 
  قسميں ھيں :

  وه خبر جو عقل ضروری اور عقل نظری کے حکم يا حسن ومشاھده اور اخبار متواتر کے خالف ھو ۔ -1
  ف ھو ۔وه خبر جو کتاب وسنت واجماع کے مخال -2
وه خبر که جسے کثير جماعت نے جھوٹی خبر قرار ديا ھو او رعادتا اس خبر کے خالف انکا پشت پرده توافق کرنا  -3

  ناممکن ھو ۔
  ايسی خبر که جسے ايک کثير جماعت نقل کرنے سے انکار کرے جبکه اس کے نقل کرنے کا امکان موجود ھو ۔ -4

  اور خبر کی تيسری قسم :
  جس ميں خبر کا سچا اور جھوٹا ھونا مشخص نه ھو اور کتب حديث ميں اکثر اخبار اسی قسم کی ھيں .وه خبر ھے که 

اسے او ريه اخبار امت تک پھنچتی ھيں اور جنتا يه فاصله بڑھتا جائے اتنے ھی واسطے بڑھتے جاتے ھيں ھر واسطه کو 
يں سے ھر ايک طبقه ميں ايساگروه موجود ھو که جس اصطالحاً طبقه کھا جاتا ھے ۔ خبر متواتر وه خبر ھے که ان طبقات م

  ۔ 2کا کذب وجعل حديث پر توافق کرنا عام طور پر ناممکن ھو اسی لئے خبر متواتر يقين آور ھے 

  وه خبرواحد جو قرينه قطعيه کے ھمراه ھو .  -2
ايسے قرائن ھوتے ھيں جس سےجو روايت حد تواتر تک نه پھنچے اسے اصطالحاً خبرواحد کھتے ھيں کبھی خبرواحد ميں 

يقين ھوجاتا ھے که يه خبر معصوم سے صادر ھوئی ھے ، اخباری علماء کے نزديک کتب اربعه کی روايات ان خبرواحد 
جيسی ھيں جو قرينه قطعيه کے ھمراه ھوں . اسی لئے ان کی نظر ميں کتب اربعه کی ساری روايات حجت ھيں اور اسی لئے

يف، مرسل اور مرفوع جيسی تقسيم بندی کو قبول نھيں کرتے اور يھی حال اھل سنت کے اکثر وه روايات کی صحيح ، ضع
  ۔  3محدثين کا ھے وه بھی صحاح سته خاص طور سے بخاری اور صحيح مسلم کی تمام روايات کو حجت مانتے ھيں 

  اجماع  -3
اسی بناپر خبرمعصوم اور وه خبر جو  مذھب اماميه کا اجماع چونکه رائے معصوم کا کاشف ھے اس لئے حجت ھے اور

محفوف به قرينھسے ملی ھو کی مانند کاشف سنت ھے ليکن اھل سنت کے نزديک اجماع دالئل استنباط ميں مستقل دليل شمار
ھوتی ھے ۔اسی لئے ھم اھل سنت کی رعايت کرتے ھوئے اسے آئنده صفحات ميں مستقل عنوان کے تحت پيش کريں گے 

  فريقين کے نظريات کو بيان کريں گے ۔اور اس سلسله ميں 

  سيرۀ عقالء  -4
تمام لوگوں کا چاھے وه مسلمان ھوں يا غير مسلمان کسی فعل کو بطور مستمرمسلسل انجام دينا يا ترک کرنا سيره يا بنائے 

وم کا عقالء کھالتا ھے مگر سيرۀ عقال کے حکم شرعی ھونے کےلئے معصوم کی تائيد اور امضاءضروری ھے اور معص
کيونکه اگر وه فعل حرام ھوتا تو امام  4-کسی فعل کی انجام دھی سے روکنا اس فعل کی تائيد او رامضا ء کےلئے کافی ھے

  کےلئے اس فعل سے روکنا الزم ھوتا ۔

  سيرۀمسلمين  -5
انوں کاعملی اجماع شمار وه افراد جو دين اسالم کے پابند ھيں ان کا کسی فعل کو انجام دينا يا ترک کرنا ايک طرح سے مسلم

ھوتا ھے کسی عمل کی انجام دھی اور ترک عمل ميں انکاا موقف اور ان کی روش سيرۀمسلمين کھالتی ھے يه سيرت اگر 
زمانه ءمعصوم سے متصل ھو تو حجت ھوگی کيونکه سيرت مسلمين اس بات کی دليل ھے که ان کی سيرت معصوم سے 

يکن اگر ان کی سيرت کا زمانه ء معصوم سے متصل ھونا مشخص نه تو ايسی صادر دشده قول يا فعل سے ماخوذ ھے ل
صورت ميں وه سيرت حجت نھيں ھوگی کيونکه شايد يه سيرت اسالمی سماج ميں ايک عادت بن گئی ھو اس لئے که بعض 

جو دھيرے اوقات کسی شخص يا گروه کی خاص روش اور رفتار اس حدتک لوگوں کے دل و دماغ پر اثر انداز ھوتی ھے 
دھيرے ايک رسمی اور عمومی عادت بن جاتی ھے . کسی عادت کی ابتداء ميں علماء اور متدين افراد کی سھل انگاری او 
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رغفلت کی وجه سے يا اس کے خالف کوئی ٹھوس موقف اختيار نه کرنے کی وجه سے ياموقف تو اختيار کيا ليکن اس عادت
ی وجه ھے سے اکثر لوگ اس ميں دلچسپی لينے لگتے ھيں اور آھسته آھسته کو مٹانے ميں اس موقف کے کافی نه ھونے ک

وه عادت اتنی مضبوط ھوجاتی ھے که اکثر افراد اس عادت کا احترام کرنے لگتے ھيں آج مساجد کے خرچے اور تشريفاتی 
-ن سمجھ بيٹھے ھيں امور انھی سھل انگاريوں کا نتيجه ھوں ھيں جوآج ايک عادت بن گئی اور لوگ اسے ھی سيرت مسلمي

  ۔ 5

  ب: سنت دستيابی حاصل کرنے سنت کے غير قطعی راستے 
به بات گذرچکی ھے که جس طرح کشف سنت کے کچھ قطعی راستے ھيں اسی طرح کچھ غير قطعی راستے بھی ھيں که 

و گمان کی عقل جن کا خود بخود کوئی اعتبار نھيں کيونکه حکم شرعی کی دليل کا قطعی ھونا الزمی ھے صرف احتمال 
  کے نزديک کوئی ارزش نھيں ھے . قرآن ظن و گمان کی پيروی کو قابل قبول نھيں جانتا :

  "*َوإِنَّ الظَّنَّ اَل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا "*
   6۔” گمان حق کے بارے ميں کوئی فائده نہيں پہنچا سکتا ہے“ 

ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولـئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً"*"*َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ ا   لسَّ
اور جس چيز کا تمہيں علم نہيں ہے اس کے پيچھے مت جانا کہ روِز قيامت سماعًت بصارت اور قوائے قلب سب کے “ 

  ۔  7-بارے ميں سوال کيا جائے گا
کے اعتبار پر قطعی دالئل موجود ھوں تو يھی غير قطعی راستے ليکن اگر يه غير قطعی راستے معقول ھوجائيں اور ان 

  حجت ھوں گے اور ان پر عمل ظن و گمان کی پيروی نھيں ھوگی ۔ وه غير قطعی ليکن معتبر راستے کچھ اس طرح ھيں :

  خبرواحد  -1
تک نه پھنچيں تو ايسی  ايسی خبر که جس کے راوی تمام يا کسی ايک طبقه ميں ايک يا ايک سے زياده ھوں ليکن حدتواتر

  خبر يقين آور نھيں ھوگی او رايسی خبر کو اصطالح ميں خبرواحد کھتے ھيں ۔
خبر واحد کی بحث منابع استنباط کے اھم ترين مباحث ميں سے ھے اور اس کی حجيت ميں علماء کے درميان اختالف 

اس کی حجيت کا انکار کرتے ھيں اھل سنت ميں  Sاور ابن ادريس 8طبرسی Sابن براج Sابن زھره Sپاياجاتا ھے سيد مرتضیٰ 
کے بعض افراد اسکی حجيت کے منکر ھيں جب که شيخ طوسی اور فقھائے تشيع کے اکثر بزرگ  9قدريه اور فرقه ظاھريه

  ۔  10افراد اسی طرح تمام اخباری او ر اھل سنت کے اکثر افراد خبرواحد کی حجيت کے قائل ھيں 
کوئی ايک مشخص رائے نھيں ھے مسلک اماميه کے قدما ء اس خبر واحد کومعتبر مانتے  حجيت خبرواحد کے شرائط ميں

ھيں جو قرائن صحت کے ھمراه ھو چاھے وه قرائن صحت داخلی ھوں جيسے راوی کی وثاقت يا خارجی ھوں جيسے کسی 
روايت کو مانتے ھيں جس ميں معتبر کتاب ميں اس کا وجود يا کسی کتاب ميں اس کی تکرار . ، اور روايت غير معتبر اسی 

ليکن چھٹی صدی سے شيعه علماء نے خبر واحد کی حجيت کےلئے راوی کی عدالت  11اس قسم کے قرائن موجود نه ھوں
کو شرط قرار ديا ھے اور بعض نے راوی کی وثاقت کو شرط قرار ديا اور اسی نظريه کی اساس پر روايات کی چار قسميں 

ف . البته اخباری کتب اربعه کی تمام روايات کو حجت مانتے ھيں اور حديث کی مذکوره کيں صحيح، حسن، موثق اورضعي
  تقسيم بندی کو غلط اور بے اثر جانتے ھيں ليکن ان کے پاس اپنے نظريه کے اثبات ميں کوئی قابل قبول دليل نھيں ھے ۔

  

  روايت صحيح .
نی جس کے سلسلهء سند ميں کوئی افتاد گی نه ھو ) اھل سنت کے نزديک وه خبر واحد که جس کی سند متصل ھو ( يع

  اورجس کے راوی عادل مضبط اور مخفی عيب سے دور ھوں ايسی روايت کو روايت صحيح کھتے ھيں :
  ”"ماتصل سند بعدول ضابطين بال شذوذ والعلة خفية“" 

  روايت حسن .
ھوں مگر روايت صحيح کی حدتک نه ھوں  اس روايت کوکھتے ھيں جس روايت کے صدور اورا س کے رجالی شناخته شده

  ۔
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  ”" ماعرف مخرجه و رجاله الکرجال الصحيح“"

  روايت ضعيف
وه روايت ھے که جس ميں روايت حسن کے درجات سے کوئی درجه نه ھوں اور خود روايت ضعيف کے کئی مرتبے ھيں ۔

  12”" ة ماقصر عن درجه الحسن وتفاوت درجاته فی الضعف بحسب بعده من شروط الصح“"
 --------------  

  . 144/142،ص  1.المصتفٰی، ج 1
  . 192،ص  2. مصباح االصول ،ج 2
  . 23،ص  1. حدائق الناظره ، ج 3
  . 171،ص  2. اصول القه ، ج 4
  . 175، ص  2. اصول الفقه، ج 5
  . 28. نجم، 6
  . 36. اسراء ، 7
  . 79،ص2. کفايه االصول ،ج 8
  . 313،ص 1. روضه الناظر ،ج 9

  . وھی مدرک ، 10
  . 19/24،ص1.مقباس الھدايه فی علم الدرايايه ،ج 11
 . 17. امنی المطالب ، ص  12

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  شھرت . -1
جانا چاھيئے که شھرت کی  1-فقھاء اور اصولويوں کے ايک گروه نے شھرت کو منابع استنباط ميں سے ايک شمار کيا ھے 

  تين قسميں ھيں :

  الف: شھرت روائی 
ان کے نزديک يه اصطالح اھل خيرت کے يھاں رائج ھے جس حديث کے راوی زياده ھوں ليکن حدتواتر تک نه پھنچے 

ايسی روايت کو "وه خبر مشھور "(مستفيض ) کھتےھيں اور تعارض روايات کی صورت ميں شھرت روائی کو مرجحات 
  ۔  2-روايت ميں شمار کيا ھے 

ار سے ايک دوسرے سے معارض ھوں اور ان ميں ايک روايت شھرت روائی رکھتی يعنی اگر دو روايتيں صديوں کے اعتب
ھو اور کئی راويوں نے اسے نقل کيا ھو تو ايسی روايت کو دوسری روايت پر ترجيح دی جائے گی اور اس ترجيح کی دليل 

قبوله عمرابن خنظله خود شھرت ھے جو اطمينان اور وثوق کا باعث ھے . اس کے عالوه بعض روايات ميں که جس ميں م
بھی ھے اس بات کی تصريح کی گئی ھے چنانچه اس حديث ميں عمرابن حنظله نے امام صادق عليه السالم سے سوال کيا که

: اگر راويوں ميں سے دو راوی جن ميں دونوں ھی مورد وثوق واطمينان ھوں اور آپ کی حديث ميں اختالف کريں تو کيا 
  کرنا چاھيئے ؟
  الم نے بعض مرحجات کو گنوانے کےبعد فرمايا:امام عليه الس

ْؤَخُذ بِِه ِمْن ُحْكِمنَا بِِه اْلُمْجَمُع َعلَْيِه ِمْن يُْنظَُر إِلَى َما َكاَن ِمْن ِرَوايَتِِھْم َعنَّا فِي َذلَِك الَِّذي َحَكَما بِِه اْلُمْجَمُع َعلَْيِه ِمْن أَْصَحابَِك فَيُ “ 
  ..”   3-اذُّ الَِّذي لَْيَس بَِمْشھُوٍر ِعْنَد أَْصَحابِك أَْصَحابَِك َو يُْتَرُك الشَّ 

يعنی ان دو روايتوں ميں جو روايت اصحاب کے درميان مشھور ھو اسے مقدم رکھتے ھوئے دوسری روايت کو چھوڑديں. “
) 1کيا ( شھرت روائی کو بعض اھل سنت نے بھی اپنی کتابوں ميں ذکر کيا ھے انھوں نے خبر کو تين قسموں ميں تقسيم

) واحد اور حديث مشھور يعنی وه حديث جو راويوں کی زبان پر رائج ھو کو خبر غير مشھور (واحد) 3) مشھور (2متواتر (
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  ۔  4-پر مقدم رکھا کيونکه يه خبر اطمينان آور ھے 
ائی ان کا ليکن انھوں نے شھرت کی ايک اورقسم کو مرجحات ميں قرار ديا ھے اور وه شھرت راوی ھے نه که شھرت رو

کھنا ھے که اگر ايک حديث کا راوی دوسری حديث کے راوی سے زياده شھرت رکھتا ھو تو اسکی روايت کو دوسری 
  روايت پر مقدم کريں گے ۔

اس شھرت کی کئی قسميں بتائی گئيں ھيں ۔ . ايک يه کھاول راوی کبار صحابه ميں ھو کيونکه يه عالی منصب اسے کذب و 
دوم يه که ايک نام کا مالک دو نام والے پر رحجان رکھتا ھے سوم يه که معروف النسب راوی  دروغ سے باز رکھے گا

مجھول النسب راوی پر مقدم ھے چھارم يه که ان راويوں کے نام جو افراد ضعيف کے نام سے مشتبه نه ھوں ان راويوں پر 
ظ وضبط روايت کيلئے مشھور ھيں يا ثقات و مقدم ھيں جن کے ناموں ميں اشتباه ھوتا ھے اور اسی طرح وه راوی جو حف

  ۔  5عدول سے نقل کرتے ھيں مقدم ھيں 
 --------------  

  . 163، 2. اصول الفقه،ج 1
  . 67ص  1. انوار االصول ،ج 2
  . 67، ص 1.کافی ،ج 3
  . 169،ص 2. التعارض والترجيح ،عبداللطيف عبد الشمس ، ج 4
  . 423، ص 2. انوار االصول ،ج 5

  

  عملی ب:شھرت

. اس شھرت کو شھرت عملی کھتے ھيں اوردو 1-وه روايت جس ميں فقھاء کے درميان اس پر عمل اور استناد مشھور ھو
  مقام پر اس سے استفاده کيا جاتا ھے ۔

پھلے يه که باب تعارض کے مرجحات ميں جھاں فقھاء کھتے ھيں اگر ھم يه مانتے ھوں که جو چيز واقعيت سے نزديک  -1
ح ھوگی پس شھرت عملی بھی مرجيح ھوگی ليکن صرف اس صورت کھميں فقه کے قديم علماء اور گذشتگان کیتر ھو مرج

  روايت کے مطابق عمل ھو ۔
دوسرے يه که سند روايت کے ضعف کو بر طرف کرنے ميں شھرت عملی سے کام ليا جاتا ھے يعنی جب بھی کوئی  -2

اء اور فقھاء نے اس روايت کے مطابق فتوا ديا ھو تو ان کا فتوی اورروايت قوانين کے حساب سے ضعيف ھو ليکن کئی علم
عمل سند روايت کے ضعف کو بر طرف کرتا ھے اور اس روايت کو قابل اعتما دبناتا ھے اسی طرح که جس طرح کوئی 

رجهء اعتبار سے خبر صحيح اور معتبر ھو ليکن فقھاء اس روايت سے گريز کريں اور کوئی اعتنا نه کريں تو ايسی روايت د
ساقط ھو جائے گی ليکن بعض فقھا جيسے صاحب مدارک وغيره شھرت اور اعراض کے ذريعه ضعف سند کی برطرفی يا 

  ۔  2-سند کے بے اعتبار کرنے کوقبول نھيں کرتے 

  ج: شھرت فتوائی
ابل قرار پائے تو بعض شھرت فتوٰی سے مراد يه ھے که اگر کوئی فتوٰی اجماع کی حدتک پھنچے اور فتوٰی شاذ کے مق

مسلک اماميه کے اصولی يه مانتے ھيں که شھرت فتوٰی امارات معتبره ميں سے ايک ھے . ان کا کھنا ھے که ھر چند کسی 
فقيه کا فتوٰی دوسرے فقيه کےلئے حجت نھيں ھوتا ليکن يھی فتوٰی جب شھرت کی حدتک پھنچ جائے اور فتوٰی دينے والے 

کےلئے يھی شھرت اور فتوٰی کی کثرت حکم شرعی پر دليل بنےگی که وه بھی اسی حکم کو  زياده ھوں تو دوسرے فقيه
  ۔  3-استنباط کرے شھيد اول نے کتاب "ذکری" ميں اس نظريه کو قبول کيا ھے 

ليکن دوسرے گروه کا يه ماننا ھے که شھرت فتوٰی معتبر نھيں ھے اور اس پر منبع استنباط کے عنوان سے تکيه نھيں کيا 
جاسکتا .جو شھرت فتوٰی کو حجت مانتے ھيں ان کی دليل يه ھے که :اگر خبر واحد سے حاصل ھونے واال ظن خبر واحد 

اور دوسری دليل يه که زراره اور عمرابن حنظله کی روايت ميں آيا  4-سے حاصل شده ظن سے کھيں زياده قوی تر ھے 
چھوڑ دو اسی طرح شھرت فتوٰی کے طرفداروں نے اپنے ھے جو مشھور ھے اسے لے لو اور جو شاذ و نادر ھے اسے 

  جس ميں خداوند عالم فرماتا ھے : 5-مدعا پرآيهءنبا کے ذيل ميں وارد شده جمله سے مدد لی ھے 
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  " * أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجھَالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِميَن "*
  6۔” وم تک ناواقفيت ميں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر شرمنده ہونا پڑے اس کی تحقيق کرو ايسا نہ ہو کہ کسی ق“

  ان دليلوں کے کئی جواب ديے گئے ھيں جس کی تفصيل اصول کی مفصل کتابوں ميں ديکھی جاسکتی ھے ۔
  بعض نے قدماء کے نزديک مفھوم شھرت اور متاخرين کی شھرت ميں فرق کيا ھے . ان کا کھنا ھے که : 

تاريخ تشيع ميں آرائے فقھی کئی مراحل سے گذرے ھيں ابتداء ميں يعنی عصر تشريع ميں لوگ روايات و احاديث کو خود 
ائمه عليھم السالم سے دريافت کرتے اور پھر ان پر عمل کرتے تھے اس کے بعد جو مرحله آيا اس ميں احاديث کو کتاب اور 

يعنی چارسو اصل اور کتاب ) وجود ميں آئے پھر تيسرے مرحلے ميں  جزوات ميں جمع کيا گيا جس سے اصول اربعماه (
علمائے دين نے انھيں کتابوں اور جزوات کو مترتب اور منظم کرنا شروع کيا اس کے بعد چوتھا مرحله فتووں کا مرحله ھے

نے لگا چنانچه شيخ جس ميں حذف سند اور تخصيص و تقييد اور جمع و ترجيح کے بعد متن احاديث کے مطابق فتوا ديا جا
صدوق نے اپنی کتاب "من اليحضر ه الفقيه" ميں يھی کام کيا ھے اب آخری اور پانچواں مرحله تطبيق و تفريع احاديث کا 

  دور ھے اور يھيں سے جديد اور فرعی مسائل کو استنباط کيا جانے لگا ۔
ن کا موجب تھا ليکن پانچويں مرحله ميں فقھاء اسی لئے مرحلهء پنجمپانچويں مرحله سے پھلے شھرت فتوٰی وثوق و اطمينا

کے فتووں ميں حدس و استنباط کا جنبه پيدا ھوگيا اسی لئے اس مرحله کے فتوے آنے والے فقھاء کےلئے حجت نھيں ھوں 
. اھل سنت کی کتابوں ميں شھرت فتوٰی کے مسئله کو ايک اور انداز ميں پيش کيا گيا ھے ان لوگوں نے بحث اجماع 7-گے 
  يں يه مسئله اٹھايا که آيا اکثر يت کی آراء پر اجماع تحقق پاتا ھے يا نھيں ؟م

جمھور اھل سنت نے کھا ھے که قول اکثريت اور قول مشھور سے اجماع ثابت نھيں ھوتا ليکن معتزله کے مشھور عالم 
  ابوالحسن حناط اور ابن جرير طبری اور ابوبکر رازی نے کھا ھے : 

الفت اجماع کو نقصان نھيں پھنچاتی اور ابن حاجب کا کھنا ھے که کسی مسئله ميں مخالفت شاذ ھی ايک يا دو فرد کی مخ
  ۔  8-کيوں نه ھو اجماع کو قطعيت سے گراديتا ھے ليکن اس کے باوجود اتنی بڑی اکثريت (اجماع )کو حجت جانتی ھے 

ھرت تک پھنچ جائے ( مگر اجماع تک نه : امت کی عصمت اور حجيت ثابت ھے ليکن اگر کوئی قول ش9-غزالی نے کھا
پھنچے ) تو يه شھرت حجت نھيں ھے کيونکه اختالف کے ثابت ھوتے ھی حجيت ساقط ھوجائےگی جيسا که ارشاد خداوندی 

  ھے :
*" ِ   "*َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى هللاَّ

  ”يصله هللا پر چھوڑ دو اگر کسی چيزميں اختالف کا شکار ھوجاؤ تو اس کا ف“
 --------------  

  . 252،ص  2. اصول الفقه ، ج 1
  . 143، ص 2. مصباح االصول ، ج 2
  . 52، ص 1. ذکری ، للشيعه مقدمه مؤلف ، ج3
  . 417، ص 2. انوار االصول ، ج4
  . 155، ص 3.فوائد االصول ، ج  5
  . 423،ص  2. انوار االصول ، ج  6
  . وھی مدرک . 7
  . 518،ص  1لفقه االسالمی ، ج .اصول ا 8
 . 117، ص 1. المستفٰی، ج 9

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  کتاب و سنت کے مشترک مباحث ۔
  کتاب و سنت کے اختصاصی مباحث کے عالوه ان کے مشترک مباحث کوبھی "ادلهء نقلی" سے تعبير کيا جاتا ھے۔
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  ادله نقلی کی تقسيمات ۔
آيات و روايات جو که منابع استنباط کے لئے دو عمده دليليں ھيں ھر ايک دليل خودبخود ايک دوسرے مل کر مختلف قسموں 

  ميں تقسيم ھوتی ھيں ۔

  دليل خاصل و عام ۔
ايسی دليل جو که حکم کو تمام افراد موضوع يا متعلق موضوع يا مکلف کے شامل حال ھو اسے اصطالح دليل"عام" کھتے 

.اور کبھی عام او رخاص ميں تعارض ھو تو دليل عام پر دليل خاص کے ذريعے تخصيص لگائی جاتی ھے يعنی بعض  ھيں
افراد مصاديق عام ھے سے خارج ھوجاتے ھيں اور اس طرح خاص ،عام پر( ظاھر و اظھر يا قرينه او رذوالقرينه کے 

  الم ايک آيت ميں ارشاد فرماتا ھے ۔ مالک کی وجه سے ) مقدم ھوجاتا ھے . مثال کے طور پر خداوند ع
يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن"*   "*ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

تم پر روزه اسی طرح لکھ ديئے گئے ہيں جس طرح تمہارے پہلے والونپر لکھے گئے تھے شايدتم اسی طرح متقی بن جاؤ “
  1۔ ” 

  عد والی آيت ميں فرماتا ھے :اور اس کے ب
ْن أَيَّاٍم أَُخَر " * ِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ مِّ   "*فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

  2۔ ” اس کے بعد بھی کوئی شخص مريض ہے يا سفر ميں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے ميں رکھ لے گا “
ھے که جو ان، بوڑھا ،مريض( مسافر نو پر روزه واجب ھے ان آيات ميں پھلی آيت کا حکم عام ھے جس سے ثابت ھوتا 

ليکن دوسری آيت ميں تخصيص سے بعض افراد خارج ھوگئے ) شيعوں متاخر فقھاء اور اکثر اھل سنت کا اس بات پر اتقاف 
سيد ھے ۔. قرآن کے عمومی حکم پر که خبر واحد کے زريعه تخصيص لگائی جاسکتی ھے ليکن اماميه کے قديم علماء ميں 

کی جانب نسبت دی گئی ھے که وه قرآن کے عمومی حکم کے خبرواحد سے تخصيص لگانے کو جائز نھيں مانتے Sمرتضیٰ 
ھجری عدم جواز کاقائل تھا مگر يه که دليل عام پچھلے مرحله ميں دليل  221تھے اور اھل بيت ميں عيسی بن ابان متوفی 

خبرواحد سے تخصيص دينا جايز ھے اور اھل سنت سے ايک  قطعی سےتخصيص پاچکی ھو که اس صورت ميں قرآن کو
خبر واحد کے ذريعه قرآن سے عموم کو  3-اور شخصيت قاضی ابوبکر کی ھے جنھوں نے اس مسئله ميں توقف کيا ھے

  تخصيص دينے کی مثال يه ھے که قرآن فرماتا ھے ۔
  األُنثَيَْيِن "* " * يُوِصيُكُم ّهللاُ فِي أَْوالَِدُكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ 

  4۔ ” هللا تمہاری اوالد کے بارے ميں تمہيں ہدايت فرماتا ہے، ايک لڑکے کا حصہ دو لڑکيوں کے برابر ہے“
اس آيت ميں باپ کے انتقال پر تمام اوالد کےلئے ارث مشخص کی ا گئييا اور ضمنا يه بتايا گيا که بيٹے کا ارث بيٹی کے 

پر بعض روايات کی وجه سے تخصيص لگائی گئی کيونکه جيسا که بيٹا باپ کاقاتل ھوارث سے دو برابر ھے ليکن اس حکم 
  تو اسے ارث نھيں ملے گا ۔ 

   5”"القاتل اليرث ممن قتله “ " 

  دليل مطلق و مقيد :
ئے۔ مطلق اس لفظ کو کھتے ھيں که جس ميں کو ئی قيد و شرط نه ھواور اپنے تمام افراد کو شامل ھو مثال جس وقت کھا جا

  اس ميں معامالت کی تمام قسميں شامل ھوجائيں گی ۔ ”" احّل هللا البيع “"
يعنی پيغمبر نے مجھول ”"نھی النبی عن بيع الغرر“"مقيد اس لفظ کو کھتے ھيں جس ميں لفظ قيد کے ساتھ ذکر ھو جيسے 

صورت ميں تمام افراد کو شامل اور مبھم معامالت سے منع کيا ھے ۔ محققين کے نزديک مشھور يھی ھے که لفظ مطلق اس 
  ھوگا که اس کے مقدمات حکمت اسميں جمع ھوں .يعنی

: متکلم مقام بيان اور تمام مقصود بيان کرے ۔   اوال ً
  ثانيا: کوئی قيد نه لگائی گئی ھو ۔

  ثالثا: لفظ مطلق سے خاص افراد کا تبادر نه ھو ۔
  ر متيقن نظرميں نه رکھے ۔رابعا : پڑھنے والے واال کی اپنی نظر ميں اس لفظ کا قد

اس صورت ميں مطلق تمام افراد کو شامل ھوگا اور بغير کسی دليل کے جو تقيد پر داللت کرے اطالق سے صرف نظر نھيں 
کيا جاسکتا . حديث کے زريعے ذريعے قرآنی اطالقات کو قيد لگانے کاا مکان قطعی ھے کيونکه قرآن کے کئی احکام فقط 

ھيں اور اس کے مشخصات کو روايات ميں بيان کيا گيا ھے . عبادات کے سلسله ميں قرآن ميں  کلی صورت ميں ذکر کئے
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کلی طور پر نماز روزه اور حج وغيره کا ذکر کيا ھے اسی طرح معامالت ميں کلی طور پر بيع کی حليت، ربا کی حرمت 
شرائط، اجزاء اور موانع کو روايات ميں اور دوسرے معامالت کا ذکر کيا ھے ان تمام موارد ميں ان احکام کی کيفيت ،
  مشخص کيا جاتاھے اس کے نتيجه ميں قرآن کے اطالقات پرقيد لگتی ھے ۔

 --------------  

  . 183. بقره ،  1
  . 184. بقره ،  2
  . 525، ص 1/2. االحکام فی اصول االحکام ، ج 3
  . 11. نساء ،  4
  . 20998، ح 146،ص  17ايل ،ج، مستدرک الوس 1375،ح 386ص 2.دعائم االسالم ،ج 5

  

  دليل حاکم و محکوم :

دليل حاکم يه ھے که دليل محکوم کو نظر ميں رکھتی ھے اور دليل محکوم کے موضوع کو وسعت ديتی يا قيد لگاتی ھے۔ 
دليل حاکم اگرچه ظاھرا دليل محکوم کے موضوع پر نظر رکھتی ھے ليکن در واقع موضوع کو وسعت ديے کر يا وسعت کو

  تنگ کرکے حکم کی نفی يا اثبات کرتی ھے . ان مثالوں کی جانب توجه کيجئے :
بَا " َم الرِّ " 2-"الربا بين الوالد والولد “ * اب اگر کسی روايت ميں آئے 1قرآن نے ربا کو حرام کرتے ھو ئے کھا :" :* َوَحرَّ

کيلئے موضوع (ربا) کو که دليل حاکم (روايت )  يه روايت دليل حاکم شمار ھوگی اور آيت دليل محکوم کيونکه دليل محکوم
کے ذريعه محدود کيا گيا اگر دليل حاکم بظاھر موضوع ربا کو نفی کررھی ھے ليکن اس سے مراد يه ھے يھاں حرمت ربا 

رفين پدر کو اٹھاليا گيا اس لئے که حقيقت ميں حکم کو قيد تو لگا يا گيا ليکن نفی ربا کو اس مورد ميں منحصر کيا که جھاں ط
  اور فرزند نه ھو ں ۔

  دوسرا دوسری مثال : قرآن نے وضو کو نماز کيلئے شرط قرار ديا اور کھا :
الِة فاْغِسلُوْا ُوُجوھَُكْم َوأَْيِديَُكْم " *    3" * إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

  ” جب بھی نماز کے لئے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کہنيوں تک اپنے ہاتھونکو دھوؤ“
  . اب اگر کوئی روايت ملے که جس ميں کھاجائے :

  4”. الطواف بالبيت صالة “
يھاں پر دليل حاکم کے ذريعے دليل محکوم کے موضع (صالة ) کو وسعت دی گئی اور طواف کعبه کو مصاديق نماز ميں 

گيا دليل حکومت دليل کا شمار کيا گيا ليکن حقيقت يه ھے که شرط طھارت کے حکم وضعی کو غير نماز کےلئے ثابت کيا 
الطواف “". واضح تر يه که جس وقت يه کھا جارھا ھے که 5-مالک يه ھے اگر دليل محکوم نه ھو تو دليل حاکم لغو ھوگی 

اس کا مفھوم يه ھے که مخاطب نے نماز اور اس کے احکام کو سن رکھا ھے اور اس روايت کا مقصد يه ”" بالبيت صالة
ھيں وھی احکام طواف پر بھی جاری ھون ھوں گے نه يه که نماز حقيقت ميں طواف کا مصداق ھے که جو احکام نماز کے 

  ھو ۔ 

  دليل وارد و مورد :
دليل وارد ، دليل مورود کےلئے حقيقی مصداق تعين کرتی ھے يا اس کے مصداق کی نفی کرتی ھے . جيسے حجيت خبر 

پر وارد ھے کيونکه حقيقت ميں بيان حکم شرعی کيلئے ھے پس يھاں واحد کے دالئل جو برائت عقلی ( قبح عقاب بالبيان ) 
يعنی خبر واحد که کسی حکم پر داللت کررھی ھے اور جس سے بيان الھٰی حاصل ھو رھا  6-برائت کی کوئی جگه نھيں 

  ھے ايسی دليل کے ھوتے ھوئے مکلف قبح عقاب بالبيان سے تمسک نھيں کرسکتا ۔

  دليل مجمل و مبين :
مجمل يه ھے که خطاب اپنے مقصود پر واضح طور پر داللت نه کرے اور متکلم کا مقصد اس سلسلے ميں روشن نه  خطاب
  ھو ۔
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مبين اس خطاب کو کھتے ھيں جس کی داللت واضح و روشن ھو اور نص اور ظاھر کالم سے شامل ھو به عنوان مثال آيت 
  شريفه ميں آيا ھے :

  ْقطَُعوْا أَْيِديَھَُما**َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَا
  7چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ۔ 

ليکن اس آيت ميں يه مشخص نھيں ھے که ھاتھ کو اس کے کس حصه سے کا ٹاجائے کيونکه انگليوں کے پورسے ليے کر 
پس يه کالم مجمل کاندھے تک کئی جوڑ ھيں اور ان ميں سے کسی بھی مفصل کو جدا کرنے سے قطع يد صادق آتا ھے . 

ھے يعنی اپنے مقصود کو واضح طور سے بيان نھيں کررھا ھے اور قرآن ميں کسی اورمقام پر قطع يد کے مصاديق بيان 
نھيں کئے گئے پس اس آيت کی توضيح و تفسير و تبين کےلئے روايات کی جانب مراجعه کرنا ھوگا تا که قطع يد کی حد 

  دوسری دليل کو مبين کھتے ھيں ۔ معين ھوجائے پھلی دليل کو مجمل اور
 --------------  

  . 275. بقره ،  1
  . 7، ابواب الربا ، باب ،  13. وسايل الشيعه، ج 2
  . 6. مائده ،  3
   3،ح 167،ص 2.عوالی اللئالی ،ج 4
  . 432. رسائل ،فرائد االصول ، ص 5
  . 432. رسائل ، فرائد االصول ، ص 6
 . 38. مائده ،  7

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  
  

  مفھوم و منطوق :
وه معنا جو بطو ر مستقيم کسی لفظ سے سمجھ ميں آئيں اسے منطوق کھا جاتاھے . اور وه معنا جو بطور مستقيم لفظ سے نه 

سمجھے جائيں بلکه منطوق کاالزمه ھوں اور اس سے اشاره استفاده کياجائے اسے اصطالحاً مفھوم کھتے ھيں مثال جب بھی 
ے سے راضی کرے تو نفقه کی حقدار ھے اس کا مفھوم يه ھے اگر عورت يه کھا جائے که عورت اگر مرد کو جنسی حوال

  نافرمان ھو تو نفقه کا حق نھيں رکھتی ۔

  اقسام مفھوم :
  مفھوم کی دو قسميں ھيں ۔

اگر حکم مفھوم و منطوق ميں ايک دوسرے کے موافق ھوں ھون تو اسے مفھوم موافق کھاجاتا ھے اور اس کی دو قسميں 
  فھوم بر پر اولويت کے ذريعے داللت کرے تو اسے مفھوم اولويت کھتے ھيں جيسے قرآن ميں آيا ھے:ھيں ،کبھی لفظ م

 * "   1"*فاَلَ تَقُل لَّھَُمآ أُفٍّ
اس آيهء کريمه ميں ماں باپ کو برابھال کھنا حرام قرار ديا گياھے کيونکه جب آيت کا منطوق يه ھے که ماں باپ سے ايسی 

اضگی کا سبب ھو تو اس کا مفھوم يه ھے که ان کو برابھال کھنا او رانھيں ر ان سے گالی گلوج بات نه کرنا جو ان کی نار
  کرنا او رانھيں مارنا پيٹنا به درجه ء اولٰی حرام ھوگا ۔

کے موارد جيسے  2-اور کبھی منطوق و مفھوم بطور مساوی ايک دوسرے پر داللت کرتے ھيں جيسے قياس منصوص العله
  يه کھا جائے :

  ”"التشرب الخمر النه مسکر “
  " انگور کی شراب مت پيو که اس سے نشه چڑھتا ھے ، اس کا مفھوم يه ھے که جو شراب مستی آور ھو حرام ھے .

اگر مفھوم کا حکم منطوق کے حکم کے مخالف ھو تو اس مفھوم کو مفھوم مخالف کھتے ھيں اور مفھوم مخالف کی جمله چھ 
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  قسميں ھيں ۔
  يے بيوی کے نفقه کی مثال جو اوپر بيان ھوچکی ۔مفھوم شرط جس -1
  مفھوم وصف ۔ -2
  مفھوم غايت ۔ -3
  مفھوم حصر ۔ -4
  مفھوم عد د ۔ -5
  مفھوم لقب ۔ -6

حجيت مفاھيم کی بحث د رحقيقت ميں وجود مفھوم کی بحث ھے يعنی بحث اس ميں ھے که کيا شرط مفھوم رکھتا ھے که يا 
  يا مفھوم نھيں رکھتا 3-ستنباط کيا جاسکےنھيں تا که اس سے حکم شرعی کو ا

مفھوم موافق کی حجيت ميں کوئی ترديد نھيں ، انواع قياس کی بحث ميں اس بات کی توضيح آئے گی ليکن مفھوم مخالف اور 
اس کی تمام اقسام کے سلسلے ميں مفصل مباحث ھيں اور ان ميں سے بعض اقسام کے حجت ھونے يا نه ھونے پر دالئل 

   4گئے ھيں که جسے اصول کی مفصل کتابوں ميں مطالعه کيا جاسکتاھے ۔ پيش کئے 

  ناسخ و منسوخ :
نسخ يعنی گذشت زمانے کے ساتھ حکم کا اٹھا لينا اسالم ميں وقوع نسخ پر تمام مسلمانوں کا تفاق ھے سوره بقرۀ ميں صريحا 

ڑديے جانے کے خبردی گئی ھے ، قرآن کی حکم قبله کے نسخ ھونے اور اس کا رخ بيت المقدس سے کعبه کی جانب مو
  5ديگر آيات ميں بھی وقع نسخ کی تائيد ملتی ھے جيسے يه آيت ،

ْنھَا أَْو ِمْثلِھَا"*   " * َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسھَا نَأِْت بَِخْيٍر مِّ
ا اس کی جيسی آيت ضرور لےہم جب بھی کسی آيت کو منسوخ کرتے ہيں يا دلوں سے محو کرديتے ہيں تو اس سے بہتر ي“ 

  ۔”آتے ہيں 
قرآن ميں قرآن کے ذريعه کتنے موارد نسخ کے موارد ھے اسکے سلسلے ميں اختالف ھے بعض فقھاء ومفسرين نے اس کا 

دائره اتنا وسيع کرديا که تمام تقييد و تخصيص کے موارد کو نسخ قرار ديا ھے اور کسی نے اتنا محدود کرديا که فقط آيهء 
  ۔ 7-ايک مورد کو مصداق نسخ قرآن به قرآن شمار کيا ھے 6-کے نجوٰی 

  خبر واحد کے ذريعے نسخ کرنا ممکن نھيں :
اکثر علمائے اسالم کانظريه خبر متواتر کے ذريعے نسخ کرنا جائز ھے شافعی علماء او راکثر علمائے اھل ظاھر اسے جائز 

خ کرنا شيعه اور اھل سنت دونوں کے نزديک ممنوع ھے. کيونکه اور خبر واحد کے ذريعے حکم قرآن کو نس 8-نھيں مانتے
نسخ ايک اھم او رنادر مسئله ھے اگر نسخ متحقق ھو تو الزم کے ھےکه يه نسخ تواتر اور قرائن قطعيه کے ساتھ ھو بر 
ے خالف تخصيص و تقيد کے بر خالف که ايک امر رائج ھے فقط ايک گروه ھے جس نے ايک صورت کو مستثنٰی کی ھ

  ۔  9-اور کھا ھے که خبر واحد کے ذريعے حکم قرآن کا نسخ کرنا صرف حيات پيغمبر(ص)ميں جائز ھے
نے منتھی ميں کھا ھے که :دليل قطعی ( چاھے وه قرآن ھو يا سنت متواتر ) کو خبر واحد کے ذريعے نسخ کرناSعالمه حلی 

احد اور دليل قطعی کے تعارض کی صورت ميں دليل جائز نھيں ھےکيونکه دليل قطعی خبر واحد سے اقوی ھے پس خبر و
  10قطعی پر عمل کرنامشخص ھے ۔ 

  حديث کے ذريعه قرآن کی تخصيص و تقييد کا امکان :
اصوالً قرآن حامل کليات مسائل وذريعه احکام کے کلی مسائل کا حامل ھےاس لئے جزئيات و شرائط شرائط، قيود و احکام 

بيان کرده تفسير کی جانب رجوع کرنا الزمی ھے مثال نماز کے بارے ميں جو کچھ  کےلئے رسول(ص)خدا کی جانب سے
  بيان کيا ھے وه کچھ اس طرح ھے که :

الَةَ 11" * الَِة"  12-َوأَقِيُموْا الصَّ ْبِر َوالصَّ لََواِت" * 13* " *َواْستَِعينُوْا بِالصَّ   * "*َحافِظُوْا َعلَى الصَّ
کيفيت اور اس کے شرائط اس کے اجزاء و موانع اور مستحبات و مکروھات اسی طرح ليکن اس نماز کے انجام دينے کی 

مقدمات او رھزار فروع ديگر که جيسے آيات کے ذريعے حاصل نھيں کيا جاسکتا اگرچه بعض جزئيات کا ذکر ملتاھے 
  جيسے ۔
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الِة فاْغِسلُوْا ُوُجوھَُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى   اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوْا بُِرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَيِن"* "*إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ
جب بھی نماز کے لئے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کہنيوں تک اپنے ہاتھونکو دھوؤ اور اپنے سر اور گٹّے تک “

  ۔  14-پيروں کا مسح کرو 
کر ملتاھے ليکن اس کل کے باوجود وضو اور نماز کے کئی اسی طرح اور بھی آيات که جس ميں بعض جزئيات نماز کا ذ

  جزئی مسائل ھيں که جسے صرف روايات کی مدد کی روسے ھی حل کيا جاسکتاھے ۔
اسی بنياد پر يه بحث پيش کی جاتی ھے که کيا خبر واحد کے ذريعه قرآن کے عموم واطالق و تخصيص يا تقييد لگائی 

خبر واحد کے ذريعه تخصيص و تقييد کو ممکن جاناھے صرف اھل سنت کے ايک جاسکتی ھے ۔ اگثر فقھائے اسالم نے 
مختصر گروه نے اسے ممنوع قرار دياھے ، قاضی ابوبکر باقالنی نے اس مسئله ميں توقف کيا اور بعض تفصيل کے قائل 

اور دليل عقلی قطعی وغيره ) ھيں جن ميں عيسی ابن ابات نے کھا: اگر قرآن کا حکم عام دليل قطعی ( يعنی قرآن خبر متواتر 
-کےذريعه تخصيص پاچکا ھو تو ايسے حکم کو خبر واحد کے ذريعے تخصيص دينا جائز ھے و رنه جائر جائز نھيں ھے،

  که خبر واحد کے ذريعه تخصيص و تقيد قرآن کے جواز کے بارے ميں کھا جاسکتاھے که : 15
  يا گيا ھے جيساکه ارشاد ھے :بعض آيات ميں پيغمبر (ص)کو مبين قرآن م سےتعارف کرا

َل إِلَْيِھْم "* ْكَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ   "*َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ
  16-”آپ کی طرف بھی ذکرکو(قرآن)نازل کيا ہے“ 

يه آيات قرآنی کی تبين و تفسير ميں سخن پيغمبر(ص)کی حجيت پر دليل ھے چاھے سخن پيغمبر خبر متوا تر کی صورت 
يں ھو با خبر واحد کی صورت ميں چاھے آپ کيا سخن قرآن کے متشابھات قرآن کی تفسير ھو يا ظواھر قرآن کی تفسير م

يں، ھرصورت ميں آپ کا قول حجت ھے آپ کی جانب سے لگائی گئی تخصيص و تقييد بھی ايک طرح کی تبيين و تفسير 
ر سے ملحق او رمعتبر ھينے ۔ اس الحاق و اعتبار کی دليل حديثھے ۔. اھل بيت کا بيان اور آپ حضرات تفسير و تبيين پيغمب

ثقلين اور ديگر احاديث ھيں اس کے عالوه خود اھل بيت عليھم السالم نے صريحاً کھا ھے که ھم جوکچھ بھی کھتے ھيں 
ی جزئياتاصحاب پيغمبر کی سيرت اور سيرۀمسلمين اس لئے حجت ھے که وه احکام ک 17-پيغمبر کی جانب سے کھتے ھيں

  اور تفصيالت کو ان موثق افراد سے ليتے تھے که جسے پيغمبر سے نقل کيا گيا ھو يھاں پر دو سوال اٹھتے ھيں ۔
قرآن حجت قطعی ھے اور بدون ترديد خدا کی جانب سے نازل ھوا ھے ۔. ليکن خبرو احد تو حجت قطعی ھے اور دليل  -1

عقالً جائز نھيں ھے اسی لئے خبر واحد کی وجه سے قرآن کے اطالقات  قطعی کو غير قطعی دليل کے ذريعے مقاائسه کرنا
  و عمومات سے ھاتھ اٹھا لينا صحيح نھيں ھے ۔

  جواب :
اس سوال کا جواب يه ھے که قرآن صدور کے لحاظ سے قطعی ھے ليکن داللت کے لحاظ سے اس کے عمومات و اطالقات 

  جب حجيت ظواھر کے خالف کوئی قرينه موجود نه ھو ۔قطعی نھيں ھيں او راس کی حجيت صرف اس وقت ھے 
يه بات پھلے گذرچکی که ( عرض حديث بر کتاب )والی روايات اقتضا کرتی ھيں جوکچھ قرآن کے خالف ھو اسے دور  -2

ھٹادياجائے پس اگر خبر واحد عموم قرآن کو تخصيص ديتی ھے يه تخصيص قرآن کے خالف ھے پس ايسی خبرواحد کو 
  نا چاھيے ۔چھوڑدياجا

  جواب:
يه ھے که عرف عقالميں دليل خاص کو ، دليل عام کےلئے مخالف و معارض نھيں شمار کيا جاتا بلکه ايسی دليل کو مبين 

قرآن اور قرينه شمار کياجاتاھے . اسی لئے جھاں کھيں بھی دو دليلوں کے در ميان عموم و خصوص کی نسبت ھو وھاں پر 
  ا نھيں کيا جاتا کيونکه ان دالئل کو ايک دوسرے کا معارض شمار نھيں کيا جاتا ۔باب تعارض کے قواعد کو اجر

 --------------  

  . 23. اسراء ،  1
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 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  اجماع :
اجماع استنباط احکام کی تيسری دليل ھے يه دليل اھل سنت کے نزديک بھت زياده اھميت کی حامل ھے ان کی نظر ميں 
خالفت کی مشروعيت کا تعلق اجماع کی مشروعيت پر ھے اس سے پھلے "ترتيب منابع استباط " کی بحث ميں ابن تيميه 

م ادله سے بے نياز کرتی ھے يھاں تک که کتاب و سنت بھی اس سے نقل کيا جاچکا ھے که وه دليل جو مجتھد کو ديگر تما
  دليل کی وجه سے منسوخ کی جاسکتی ھيں يا ان کی تأويل کی جاسکتی ھے وه دليل اجماع ھے ۔

  
  ابن تيميه کا کھنا ھے :

ب اھل ليکن مذھ 1-اھل سنت کے نزديک اجماع کی اھميت کی وجه ھی سے انھيں "اھل سنت و الجماعت " کھا جاتا ھے 
بيت عليھم السالم کے فقھاء اجماع کے سلسلے ميں اھل سنت سے جدا کچھ او رنظريه رکھتے ھيں اھم ابتدا ء ميں ا ھل سنت 
کی دليلوں کو مختصر طور سے بيان کرنے کے بعد اجماع کے سلسلے ميں مکتب اھل بيت عليھم السالم کی انظر بيان کريں 

  2گے۔(مترجم) 

  ميں : اجماع اھل سنت کی نظر
اھل سنت نے اجماع کی مختلف تعريفيں کی ھيں بعنوان مثال اجماع يعنی " امام امت اسالميه کا کسی مسئله پر اتفاق" اھل حل

يا رحلت پيغمبر (ص)کے بعد امت محمد(ص)کے ھم 4-يا رحلت پيغمبر (ص)کے بعد تمام مجتھدين کا اتفاق 3-وعقد کا اتفاق 
  ۔ 6-يا اھل حرمين کا متفق ھونا 5-ں کسی ايک امر پر اتفاق عصر مجتھد ين کا دينی امور مي

ليکن سوال يه ھے که آخر اجماع او رحکم الھٰی ميں يه کونسا ربط او رکيسا تالزم ھے ؟ کسی طرح بعض يا تمام افراد کا 
منبع استنباط کسی حکم ميں اتفاق نظر رکھنا اسے حکم الھٰی ثابت کرتا ھے ؟ کتاب و سنت کے ھوتے ھوئے اسے مستقل 

شمار کرنا بلکه اجماع کو قرآن وسنت سے باالتر سمجھنا کھاں تک صحيح ھے ؟ کيا يه ممکن ھے ؟ اور ايسے اجماع کی 
حجيت پر کيا دليل ھے؟ اھل سنت نے اجماع کو ايک مستقل دليل کے عنوان سے اس کی حجيت پر مختلف دليليں پيش کی 

  ديث دونوں سے اجماع کی حجيت ثابت ھے ۔ھيں ان دالئل کا خالصه يه ھے که قرآن ح
 --------------  

  . 246،ص  2. مجموع فتاوٰی ، ابن تيميه ،ج 1
  اجماع : -10. (مترجم)  2

  اجماع کی تعريف :

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

َن السََّماء َواألَْرِض أَمَّن يَْملُِك  ْمَع واألَْبَصاَر َوَمن يُْخِرُجلغت ميں اجماع عزم و اراده محکم کو کھتے ھيں جيسا که آيه * قُْل َمن يَْرُزقُُكم مِّ السَّ
اور آيه* َذلَِك ِمْن أَنبَاء اْلَغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكنَت  1تَّقُوَن *اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميََّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمن يَُدبُِّر األَْمَر فََسيَقُولُوَن ّهللاُ فَقُْل أَفاَلَ تَ 

ميں آياھے اور کبھی اجماع اتفاق رای کے معنی ميں آيا ھے جسے اس آيه شريفه ميں آياھے  2ْذ أَْجَمُعوْا أَْمَرُھْم َوُھْم يَْمُكُروَن *لََدْيِھْم إِ 
 َ ا َذَھبُوْا بِِه َوأَْجَمُعوْا أَن يَْجَعلُوهُ فِي َغيَابَِة اْلُجبِّ َوأَْوَحْينَآ إِلَْيِه لَتُنَبِّئَنَُّھم بِأ يہ طے کرليا کہ انہيں اندھے *“ْمِرِھْم َھـَذا َوُھْم الَ يَْشُعُروَن که:*فَلَمَّ

ليکن اجماع کے اصطالحی معنی ميں ايسا اختالف پيدا ھوگيا که اس کی جامع تعريف پيش کرنا ممکن نھيں ھے  3”کنويں ميں ڈال ديں
ے دليل بن سکے ليکن يه کن افراد کا اتفاق سوائے اس کے که ھم کھيں اجماع يعنی ايک خاص قسم کا اتفاق جو حکم شرعی کے لئ

  اجماع ميں خصوصيت پيدا کرتاھے جو حکم شرعی کے لئے دليل بن سکے اس کے بارے ميں مختلف اقوال ھيں .
  سارے امت اسالمی کا تفاق .  -1
  زمانے ميں اس زمانے کے مجتھدين کا اتفاق . -2
  اھل مکه اور مدينه کا اتفاق . -3
  ا اتفاق .خلفای راشدين ک -4
  اھل مدينه کا اتفاق . -5
  شيخيں يعنی ابوبکر، عمر کا اتفاق . -6
  اس گروه کا اتفاق جس ميں کوئی ايک معصوم ھو . -7

ان اقوال کے پيش نظر اجماع کی حجيت کے اقوال بھی مختلف ھيں اور اس اختالف کا واضح اثر شيعه فقھاء کی پيش کرده تعريف سے 
  آشکار ھے . 
  اجماع کی تعريف ميں کھتے ھيں : Rصاحب معالم

  االجماع فی االصطالح اتفاق خاص وھو اتفاق من يعتبر قوله من االمه .
  تھذيب االصول ميں لکھتے ھيں : Rعالمه حلی

  االجمعاع و ھو اتفاق اھل الحل و العقد من امۀ محمد .
  کا کھنا ھے : Rصاحب قوانين 

  المعصوم . االجماع ھو اجماع جماعت يکشف اتفاقھم عن رای
  اور شھيد صدر فرماتے ھيں :

  االجماع اتفاق عدد کبير من اھل النظر والتقوی فی الحکم بدرجه توجب احراز الحکم الشرعی .
  آخری دو تعريفوں کی خصوصيات ھماری مدنظر ھے جو آنے والی مباحث کے دوران آشکار ھوں گی .

  (مترجم)

 --------------  
  .71. سوره يونس ، آيه  1 -1
  . 102. سوره يوسف ، آيه  2
  . 15. سوره ،يوسف، آِيه  3

  . 254،ص 1. االحکام ،ج 3.  173،ص  1. المستصفی ، ج 3
  .  150، ص  9. تفسير فخررازی، ج  4
  . 900،ص 2. المھذب ، فی اصول الفقه ، المقارن ،ج 5
  . 393، ص  2. انوار االصول ، ج  6

  

  رجم))مت1حجيت اجما ع پر قرآنی دليل :( 

اھل سنت کے نزديک قرآن قرآں کی کئی آيتيں اجماع کی حجيت پر داللت کرتی ھيں جيسے سوره نساء ميں خداوند عالم 
  ارشاد فرماتاھے ۔

ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلھَُدى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُولِِّه َما تَ    ى َونُْصلِِه َجھَنََّم َوَساءْت َمِصيًرا"*َولَّ "*َوَمن يَُشاقِِق الرَّ
اور جو شخص بھی ہدايت کے واضح ہوجانے کے بعد رسول سے اختالف کرے گا اور مومنين کے راستہ کے عالوه کوئی“

دوسرا راستہ اختيار کرے گا اسے ہم ادھر ہی پھير ديں گے جدھر وه پھر گيا ہے اور جہّنم ميں جھونک ديں گے جو بدترين 
  ۔ 2-”نا ہےٹھکا

اس آيت سے وه استدالل کرتے ھيں جس طرح مخالفت پيغمبر (ص)عذاب کا سبب ھے اسی طرح سبيل مؤمنين کو چھوڑ کر 
کسی اور راستے پر چلنا بھی عذاب کا باعث بنے گا اگر ايسا نھيں ھے تو پيغمبر کی مخالفت کے ساتھ مخالفت مؤمنين کاذکر

  بے مقصد و بے نتيجه ھوگا ۔
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  ميں ھے جس ميں ارشاد رب العزت ھے که : 59سری قرآنی دليل اسی سوره کی آيت نمبر ان کی دو
ُسوِل"* وهُ إِلَى ّهللاِ َوالرَّ   "*فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ

. اس آيت سے استدالل کرتے3-”پھر اگر آپس ميں کسی بات ميں اختالف ہوجائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو “
  ئے کھتے ھيں :ھو

اس آيت کا مفھوم يه ھے که جب مسلمانوں ميں اتفاق نظر ھو اور کسی قسم کا نزاع ان کے درميان نه ھو تو خدا و ر رسول 
کی جانب رجوع کرنا الزم نھيں پس اس کا مطلب يه ھے ان موارد ميں اجماع ھی حجت ھے اور يھی حجيت اجماع کے 

  ۔  4-معنٰی ھيں
 --------------   

  حجيت اجماع پرقرآن سے دليل : -11( مترجم).. 1

حجيت اجماع پر جودليليں پيش کی گئی ان پر قرآن کی سوره نساء کی ايک سوچوده آيتيں ھيں جس کے بارے ميں : ابوحامد غزالی نے
پيامبر کی متعابعت  کھا ھے که يھاں مؤمين کی متعابعت سے مراد تمام امور ميں بطور مطلق اطاعت واجب ھے بلکه مؤمنين کی متابعت

  کاھی ادامه ھے اور اس وجه سے واجب ھے .
  دوسری دليل : سوره بقره کی ايک سوتنتاليس ويں آيت ھے :

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِھيًدا َومَ  ةَ الَّتِي ُكنَت َعلَْيَھا إاِلَّ لِنَْعلََم َمن يَتَّبُِع ا َجَعْلنَا اْلقِْبلَ *َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّةً َوَسطًا لِّتَُكونُوْا ُشَھَداء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ
ُسوَل ِممَّن يَنقَلُِب َعلَى َعقِبَْيِه َوإِن َكانَْت لََكبِيَرةً إاِلَّ َعلَى الَِّذيَن َھَدى ّهللاُ َوَما َكاَن ّهللاُ  ِحيٌم  الرَّ اور “*  1- لِيُِضيَع إِيَمانَُكْم إِنَّ ّهللاَ بِالنَّاِس لََرُؤوٌف رَّ

  ” تحويل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درميانی اُمت قرار ديا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواه رہو
  صورت استدالل :

امت وسط يعنی وه امت جو اھل خير وعدالت ھے اور اسی امت سے حق کے عالوه کچھ اميد نھيں کی جاسکتی اس لئے ان کا اجماع 
  قطعا حجت ھوگا .

  ت دی گئی ھے که اس نے بھی اس آيت سے اجماع پر استدالل کيا ھے .شافعی کی جانب نسب
  استدالل کا جواب :

  واضح ھے که اھل عدالت اور اھل خير سے بھی خطا سرزد ھوسکتی ھے چاھے وه تنھا ھوں يا باھم اتفاق رکھتے ھوں.
ٍة أُْخرِ  َجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن تيسری آيت سوره آل عمران کی ايک سودسويں آيت ھے:* ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ

ْنُھُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُھُم اْلفَاِسقُوَن* ِ َولَْو آَمَن أَْھُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيًرا لَُّھم مِّ ّ تم بہترين امت ہو جسے لوگوں کے لئے منظرعام پر اليا “ 2بِا
  ”گيا ہے تم لوگوں کو نيکيوں کا حکم ديتے ہو اور برائيوں سے روکتے ہو

  صورت استدالل :
  امت اسالمی بھترين امت شمار ھوتی ھے اور يه اس بات کی دليل ھے که يه امت خطا سے دور ھے .

  جواب :
جماع کی عصمت ثابت نھيں ھوتی . امت اسالمی کی برتری امربالمعروف و نھی از منکر کے فريضه کو انجام دينے سے ھے اس سے ا

يه آيات مھم ترين آيات تھيں جو ممکن ھے بعض کے نزديک اجماع کی حجيت کے لئے مستقل منبع ھو ليکن جيساکه اھل سنت بھی 
  اعتراف کرتے ھيں ان ميں سے کوئی آيت اپنے مدعی کے اثبات کے لئے کافی نھيں ھے.

  (مترجم)

 --------------  
  . 143ه ، نمبر . سوره بقره ، آي-1
  .  110. سوره آل عمران ، آيه  2

  . 115. نساء ،  2
  . 396،ص  2؛ احکام القرآن حصاص ،ج565،ص 1.کشاف ، ج 59. نساء ،  3
  . 198،ص  1. االحکام فی اصول االحکام ،ج 4

  

  حجيت اجماع پر روايی دليل :

اجماع کے اثبات ميں پيش کرتے ھيں جس ميں  اھل سنت سنن ابن ابی ماجه کی ايک مشھور و معروف روايت کو حجيت
  پيغمبر اکرم (ص)کا ارشادھے ۔

  1”.ان امتی التجتمع علی ضاللة“
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  ۔ ” بے شک ميری امت گمراھی پر جمع نھيں ھوسکتی “
  ايک اور نقل کے حساب سے آيا ھے که آپ نے فرمايا: 

  2۔ . ”سئلت هللا ان اليجمع امتی علی ضاللة فاعطانيھا“
  ۔ . ”سے دعا کی که ميری امت گمراھی پر جمع نه ھو خدانے ميری اس دعا کو مستجاب قرار ديا ميں نے خدا“

  ان دو احاديث سے انھوں نے حجيت اجماع پر استدالل کيا ھے ۔

  مخالفين اجماع کا جواب :
تنقيد و قرار ديا ھے  ليکن مخالفين اجماع نے اس سے مستقل دليل ماننے سے انکار کرتے ھوئے مذکوره تمام دالئل کو مورد

اور کھا ھے که پھلی آيهء کريمه ميں مخالفت پيغمبر اور سبيل مؤمنين سے انحراف کی جانب اشاره دو چيزکی جانب اشاره 
نھيں ھے بلکه راه مؤمنين سے انحراف اسی مخالفت پيغمبر کی تاکيد ھے پس مؤمنين کا راسته کوئی مستقل چيز نھيں ھے 

ته کو چاھيئے تھےھے جسے پيغمبر (ص)نے بتايا تھا ( يھی جواب غزالی کی کتاب المستصفی ميں کيونکه مؤمنين اسی راس
اس کے عالوه راه مؤمنين سے ھٹ کر کسی اور راستے پر چلنے سے مراد اسالم و امکاناس کے ارکان کا  3-بھی ملتاھے)

  انکار ھے پس اس آيت کا ربط فقه کے ضروری مسائل سے بالکل بھی نھيں ھے ۔
اگر فرض کرليا جائے که يه تمام دالئل صحيح ھيں تب بھی قرآن کی رو سے اجماع صرف اس صورت ميں حجت ھے که 

  تمام مسلمان بغير کسی استثناء کے ايک راسته کا انتخاب کريں اور يه چيزوه نھيں جو فقيه کی مشکل حل کرسکے ۔
تالف ميں فيصله کو هللا اور پيغمبر کے حوالے کردو اور انرھی بات دوسری آيت کی تو اس آيت ميں دستور ديا جارھا که اخ

  سے انصاف چاھو ظاھر ھے که اس مطلب کا فقھی مسائل سے کوئی ربط نھيں ھے ۔
اس کے عالوه اگر اس آيت کی داللت کو حجيت اجماع کےلئے مان بھی لياجائے تب بھی يه آيت اس اجماع کا ذکر کررھی 

وں .ليکن روايت کے سلسلے ميں بعض محدثين نے اعتراض کرتے ھوئے کھا که اس ھے جس ميں تمام مؤمنين شريک ھ
  ۔  4-روايت کی سنت ضعيف ھے اس مطلب کی تفصيل شرح (نووی) جو که صحيح مسلم کی شرح ھے ملے گی

لئے روايت کی سند کے عالوه اس کی داللت ميں بھی اشکال ھے کيونکه ضاللت وگمراھی غالبا اصول دين ميں انحراف کے
استعمال ھوتے ھيں لھذا يه تعبير اس فقيه کےلئے جو کسی فقھی مسئاله مسئله ميں خطاب کاشکار ھے استعمال نھيں ھوتی يه 

  کوئی نھيں کھتا که وه فقيه ضاللت کے راستے پر گامزن ھے ۔
امت کسی امر پراگر سند وداللت کے اشکاالت سے صرف نظر کريں تب بھی حجيت اجماع و ھاں ثابت ھے که جھاں ساری 

اتفاق نظر رکھتی ھو اور يه مطلب اجماع کی مذکوره تعريفات کے خالف ھےجيسے کھا گيا که اجماع سے مراد اھل مدينه کا
  يا اھل حل وعقد کاا تفاق ھے ۔

کو کا  البته علمائے اماميه کھتے ھيں که اگر کسی مسئله پر ساری امت کا اتفاق ھو تو يه اجماع حجت ھے کيونکه وه معصوم
امت کا جزء مانتے ھيں اور امت کی برترين فرد مانتے ھيں يھاں تک که علمائے اماميه کے اجماع کو رائے معصوم 

  کےلئے کاشف مانتے ھيں ۔
 --------------  

  . 1303،ص  2. وھی مدرک ( سنن ابن ماجه ) ج 1
  . ھمان مدرک ، 2
  . 138. المستصفی ،ص 3
   67، ص  13. شرح صحيح مسلم ، نووی ، ج 4

  

  اجماع اماميه کی نظر ميں :

مسلک اماميه کی نظر گذشته مطالب سے واضح ھوچکی ھے که ان کی نظر ميں اجماع ، حکم شرعی کےلئے مستقل دليل 
  ے که ۔ نھيں بن سکتی مگريه که اجماع رائے معصوم کی کاشف ھو يعنی رائے ونظر معصوم کو کشف کرتی ھو اس لئ

اوال : تمام فقھاء اماميه باالتفاق خود کو ائمه عليھم السالم کے پيروکار جانتے ھيں اور کبھی بنا بغيردليل کے بات نھيں کرتے 
پس اسکا مطلب يه ھے که وه ھر بات امام کی رائے کے مطابق کرتے ھيں پس فقھاء کا اجماع بھی رائے معصوم کا کاشف 
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  ھوگا ۔
ماع سے فقيه کو رائے معصوم کا يقين کی حدتک گمان پيدا ھوجاتا ھے کيونکه جب ايک فقيه کا فتوٰی ثانيا: فقھاء کے اج

  دوسرے فقيه کےلئے حکم شرعی کا گمان پيدا کرتا ھے تو بھال تمام فقيھوں کا فتوٰی کيسے يقين آور نه ھوگا ۔
اس نه ھو ايسے مقام پر علماء کا اجماع علماء ثالثا: جھاں کسی حکم پر کوئی مدرک ( يعنی دليل شرعی يا اصل ) ھمارے پ

اس بات کی دليل ھے که ان کے پاس اس حکم کی کوئی معتبر دليل ھے اور اس سے معلوم ھوتاھے که فقھا نے اس حکم کو 
بال واسطه يا ان وسائط سے جو ھم تک نھيں پھنچے امام معصوم عليھم السالم سے ليا ھے ۔يھاں تک بعض دانشمند سابقه 

اء کے درميان کسی مسئله کی شھرت کو اسی اجماع کے ذريعه حجت شمار کرتے ھيں . اس بات کی طرف توجه فقھ
ضروری ھے که اگر علمائے اماميه اس اجماع کو اجماع حدسی سے تعبير کرتے ھيں اس کا مطلب يه نھيں ھے که يھاں 

ھے جو حس اور ائمه عليھم السالم کے مشاھده سے حدس به معنای ظن وگمان ھو بلکه يھاں حدس سے مراد يه وه علم ويقين 
 حاصل نھيں ھوا بلکه علماء کے اجماع سے حدس يقينی پيدا ھوا ھے ۔

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  دليل عقل :
استنباط کا چوتھا منبع اور چوتھی دليل اجمالی طور پر سبھی کےلئے مورد اتفاق ھے دليل عقل ھے اگر چه دليل عقل کے 

  1بارے ميں فقھائے اسالم کا موقف يکسان يکساں نھيں ۔ مترجم) 

  توضيح مطلب :
اھل سنت کے درميان استباط کے دو نماياں شيوه پائے جاتے ھيں جسے اصحاب حديث اور اصحاب رائے کے عنوان سے 

  ايک دوسرے سے جدا کيا جاسکتاھے ۔
يه دو گروه ايک دوسرےکےشيوۀ اسنتباط اور روش ومسلک کو غلط جانتے ھيں ھر ايک دوسرے مسلک کو باطل کرتا اور 

  نظر آتا ھے ۔ايک دوسرے کو سرزنش کرتا 

  گروه اول : اصحاب حديث :
خاص طور سے حديث ، سلف صالح کی سيرت اور  2-اصحاب حديث کے نزديک استنباط ميں اصلی تکيه گاه ادله نقلی ھيں 

  قول صحابه ( البته سيرت وقول صحابه کو حديث ھی کی جانب لوٹا يا جاتا ھے )

  دوسرا گروه : اصحاب رائے :
ھے که فقھی نياز منديوں کےلئے احاديث کی مقدار کم ھے اور تما م مسائل کی جواب دھی کے لئے ناکافیاس گروه کا خيال 

ھے اس لئے کوئی چاره نھيں سوائے يه که ھم استنباط احکام ميں کتاب و سنت کے عالوه دوسری دليلوں پر بھی تکيه کريں ۔
 3-حديثيں قابل اعتماد تھيں  17ت شده احاديث ميں صرف کھا جاتا ھے که ابو حنيفه کے نزديک رسول خدا (ص)سے رواي
  اسی لئے ا ن کے نزديک ادله احکام او رمنابع استنباط چار ھيں ۔

  کتاب  -1
  سنت -2
  اجماع  -3

تو کسی نے العقل و استصحاب  5-اسی کو بعض نے قياس و اجتھاد 34-ان تين منابع کے بعد چوتھی دليل اور منبع قياس ھے
  ◌ُ  7-ھماری نظر ميں اھل سنت دليل عقلی کو قياس اور استحسان وغيره کا مترادف مانتے ھيں 6-ھے سے تعبير کيا

اھل سنت نے اصول فقه ميں عقلی مسائل کو تحليلی او رمنظم طريقه سے پيش نھيں کيا جب که يه مباحث استنباط ميں دخيل 
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منظم اور مرتب طريقه سے يپش کيا اور وسيع پيمانه  ھيں متاخرين شيعه نے جن عقلی مباحث کو اپنی اصول کی کتابوں ميں
پر ان کی چھان بين کی وھی مطالب مختصر اور پراکنده طور پر اھل سنت نے اپنی اصول کی کتابوں ميں بيان کيئے ھے 

حال مثال کے طور پر وه بھی حسن و قبح افعال کا حسن اور قبح ھونا اصل اباحه وجوب مقدمه واجب اجتماع امر ونھی کا م
ھونا يا سقوط حرج از خلق سے حرج کا ساقط ھونا اور سقوط تکليف از عاجز سے تکليف کا ساقط ھونا عاجز وغيره ھے يا 
غافل و ناسی کا مکلف ھونا محال ھے اس قسم کے عقل مباحث عقل ان کی کتابوں ميں پراکنده طور پر پائے جاتے ھيں ان 

  کی کتابوں ميں ھميں يه عبارات ملتی ھيں: 
  المعتزله يقولون بحسن االفعال و قبحھا  -1
  جامعة من المعتزله يقولون بان االفعال علی االباحه -2
  مااليتم الواجب االبه ھل يوصف بالوجوب -3
  يحتمل ان يکون الشئی واجبا و حراما  -4
  استحالة تکليف الغافل و الناسی  -5

 --------------   

  ں سے ايک منبع :.( مترجم) دليل عقلی فقھی منابع مي 1

شيعوں کے نزديک دليل عقلی اھل سنت کی دليل قياس سے الگ ھے کيونکه قياس دليل عقلی تو ھے ليکن ظنی ھے اور شيعوں کے 
نزديک دليل عقلی فقط قطعی ميں منحصر ھے دليل عقلی کے تاريخچه سے پته چلتاھے که فقيه کے نزديک يه دليل لفظی يا اصول عملی

. بلکه فقھاء تو عقل کو ايک دليل عام مانتے ھوئے اس سے کبھی مباحث الفاظ کے ضمن ميں تو کبھی قياس و  سے بالکل الگ ھے
  استصحاب کے ضمن ميں کام ليتے ھيں .

ھ اپنے مختصر اصولی رساله ميں کتاب وسنت رسول(ص) و ائمه معصوميں عليھم السالم کو اصول احکام شمار  413شيخ مفيد (رح)م
  عقل کو ان اصول تک پھنچنے کا راسته بتاتے ھيں .کرتے ھيں اور 

شيخ مفيد (رح) کی بات سے يه سمجھ ميں آتاھے که فقھی منابع صرف کتاب اور سنت رسول اور سنت ائمه معصوميں ھيں اور عقل کا 
  شمار فقھی منابع ميں نھيں ھوتا بلکه اس کی حيثيت صرف ان منابع کو کشف کرنے کی حدتک ھے .

ھ عدۀ االصول ميں عقل کے بارے ميں فرماتے ھيں که شکر منعم محسنات عقلی اور ظلم و کذب عقلی قباحتوں ميں  460شيخ طوسيم
  شمار ھوتے ھيں ليکن عقل کا حکم شرعی کے لئے دليل واقع ھونا يه بات ان کے کالم سے واضح نھيں ھوتی .

صراحت کے ساتھ عقل کو کتب و سنت کی صف ميں شمار کرتے شايد وه پھلے فقيه امامی ھيں که جنھوں نے کامل5ھ598ابن ادريس م
ھوئے اسے منابع فقھی کا جز شمار کيا ھے ليکن انھوں نے سرائر کے مقدمه ميں داللت عقل اور اس کی حجيت کے دائره کے بارے 

  ميں کوئی بات نھيں کی .
  ھے .ھ نے اپنی کتاب المعتبر ميں دليل عقلی کی دوقسميں بيان کی 676محقق حليم

  ايک وه دليل جو مستقالت عقلی سے مربوط ھے جيسے عدل کی اچھائی اور ظلم کی قباحت .
  دوسری دليل نقل الفاظ و مفاھيم کے باب سے مربوط ھے . البته ان کی تقسيم بندی بھت زياده اھميت کی حامل ھے .

ں کو نقل کرنے کے بعد مسئله ضد اور مقدمه ھ نے بھی کتاب ذکری کے مقدمه ميں محقق حلی کی ان دوقسمو786شھيد اول (رح)م
واجب منفعت ميں جاری اصل اباحه اور حرمت مضار کو پھلی قسم ميں شمار کيا اور برائت اصلی و استصحاب کو دوسری قسم ميں 

در کتاب  ،يھاں بھی مالحظ کيا جاسکتاھے که دليل عقلی کے مصاديق کی تشخيص ميں اشتباھات ھوئے ان کی توضيح بعد ميں آئے گی
  ھ دليل عقل کے بارے ميں کوئی قابل توجه بات نھيں سنی گئی.1011 1صاحبمعالم(رح)

ھ سب سے پھلے شخص ھيں که جنھوں نے تفصيل کے ساتھ دليل عقل کی بحث کو چھيڑا اور اسے سات 1071فاضل تونی (رح)م
ر کامل ايک دوسرے سے جدا کيا اور حکم شرعی ميں قسموں تک پھنچا يا انھوں نے مستقالت عقليه اور مستقالت غير عقليه کو بطو

عقل کی داللت کو پھلی اور دوسری قسم ميں اچھی طرح توضيح دی .اس طرح کھا جاسکتاھے که ان کے بعد دليل عقلی کی بحث کامل 
کی جناب  طور پر واضح ھوئی فاضل تونی (رح) اخباريوں کے عروج کے دور سے گذررھے تھے اور ديکھ رھے تھے که اخباريوں

سےعقل کے خالف اور احکام شرعی ميں عقل سے کام لئے جانے پر شديد اعتراضات ھورھے ھيں جس کی وجه دليل عقلی کے بارے 
ميں وه ابھامات ھيں جو شيعه دانشمندان کے بيان ميں پائے جاتے ھيں . اسی لئے فاضل تونی (رح) کی جانب سے الوافيه ميں اعلی 

  قل کے لئے داد دينا چاھئيے کيونکه انھوں نےکافی حدتک بحث عقلی کے ابھامات کو بر طرف کيا .سطح پر بيان شده مباحث ع
ھ نے قوانين االصول ميں اور صاحب حدائق نے اپنے مقدمه ميں دليل عقلی کوبيان تو  1231فاضل تونی (رح) کے بعد ميرزقمی (رح)م

و آخوند خراسانی(رح) نے بھی اپنی کتابوں ميں کوئی نياباب اس  Rریکيا ليکن اس کے بارے ميں دل پر بحث نھيں کی اورشيخ انصا
  مسئله ميں نھيں کھوال بلکه متقدمين کی روش پر مستقالت غير عقليه کے اکثر مباحث کو الفاظ کے باب ميں داخل کرديا .

ر اس پر سير حاصل بحث کی ھے ھ نے الفصول الغرويه ميں دليل عقلی ميں مستقل باب کھول ک1250شيخ محمد حسين اصفھانی (رح)م
 .  

سب سے بھترين کتاب که جس ميں دليل عقلی کی بحث کو بخوبی بيان کياگيا وه مرحوم محمدرضا مظفر(رح) کی اصول مظفر ھے . وه 
ھ ميں بيان شده مباحث عقلی اور خود مرحوم  1227متقدمين کے آثار کے درميان کتاب المحصول اثر سيد محسن اعراجی کاظمی م

ھ نے جو مباحث معالم الدين کے حاشيه ميں موسوم جو ھدايۀ  1248فر(رح) کے شاگرد شيخ محمد تقی اصفھانی (رح) ممظ
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المسترشدين ميں پيش کئے ھيں انھيں بھتر اور الئق تحسين جانا ھے اصول مظفر کے بعد حلقات االصول ميں شھيد صدر (رح)نے ادله 
ھی مستقالت عقليه سے مربوط مباحث مرحوم مظفر کی کتاب ميں زياده روشن ھيں . اور شھيد عقلی کو بھترين انداز ميں پيش کيا پھر ب

  صدر (رح) کا کمال مستقالت غير عقليه کے باب کے باب ميں بے نظرھے .

  دليل عقلی کی تعريف :

ھور جامع تعريف نھيں پيش کی دليل عقلی کی دقيق تعريف بھی علم اصول کے تکامل کا نتيجه ھے البته دليل عقلی کی ابھی کوئی مش
گئی اسی لئے يھاں دليل عقلی کی اھم ترين تعريف پر اجمالی طور پر نظر ڈالتے ھيں او ران کی خصوصيات ميں وارد ھوئے بغير فقط 

  تعريف پر اکتفا کرتے ھيں.

  قوانين االصول ميں ميرزا ی قمی کی تعريف :

  ”.ل من العلم بالحکم العقلی الی العلم بالحکم الشرعی ھو حکمی عقلی يوصل به الی الحکم الشرعی و ينتق“

  تعريف صاحب فصول :

  ”کل حکم عقلی يمکن التوصل بصحيح النظر الی حکم شرعی“ 

  تعريف مرحوم مظفر :

  ”.کل حکم للعقل يوجب القطع بالحکم الشرعی او کل قضيۀ يتوصل بھا الی العلم القطعی بالحکم الشرعی“ 
  يں آخری دو تعريفين ھماری توجه کا مرکز ھيں .ان مذکوره تعريفوں م

  . 51. تاويل مختلف الحديث ، ص  2
  ، فصل ششم علوم حديث . 796، ص  2، ص 2. تاريخ ابن خلدون ،ج 3
  . 956، ص  2، المذھب فی اصول الفقه المقارن ، ج  246، ص  2. فواتح الرحموت ، ج 4
  . 189، ص  2 . المعتمد فی اصول الفقه ، بصری معتزلی ،ج 5
  . 217، ص  1. المتصفی ، ج  6
  . للددله العقليه و عالقتھا بالنفطيه . 7

  

  عقل کے با ب ميں تشيع کا مسلک تشيع د اور موقف با ب عقل :

ابتداء ميں الزم ھے که فقھائے اھل بيت عليھم السالم کے ردميان عقلی مباحث کا تاريخچه او راس کے سير و تحول پر 
  سرسری نگاه ڈالی جائے پھر اس سلسلے ميں شيعوں کی آخری تحقيقات کو پيش کيا جائے ۔

  ھے : بعض متقدمين نے دليل عقلی کی بحث کو پيش ھی نھيں کيا اور جنھوں نے پيش کيا 
اوال : ان کی عبارات ميں ابھام پايا جاتاھے اور يه مشخص نھيں ھو جاتا که آخر استنباط ميں عقل کا مقام اور اس مقام کيا 

ھے کيونکه بعض متقدمين عقل کو قرآن وسنت کے سمجھنے کا ذريعه ارور بعض ديگر منابع ا ستنباط کی طرح اسے مستقل
ر اس شرط کے ساتھ که عقل ،کتاب و سنت و اجماع کے طول ميں ھو نه که عرض ميں مگ 1-منبع استنباط قرار ديتے ھيں 

  ۔  2-يعنی جب مذکوره تين دليليں مفقود ھوں تب دليل عقل کی نوبت آتی ھے
ثانيا : يه که متقدمين نے دليل عقلی کے مشخص و مصاديق پيش نھيں کيے اسی لئے بعض نے اسے برائت اور بعض نے 

  تعبير کيا ھے اور بعض نے صرف استصحاب ميں منحصر مانا ھے .اسے استصحاب سے 
دھرے دھيرے دھرے دھيرے آنے والے قرنوں ميں يه بحث کافی حدتک ساف ستھره اور روشن انداز ميں پيش کی گئی اور 

  دليل عقلی کو دو اساسی قسموں ميں تقسيم کيا گيا :
اسے لحن الخطاب ، فحوی الخطاب اور دليل خطاب ميں  وه دليل جو شارع کی جانب سے کسی خطاب پر متوقف ھو -1

  منحصر جاناگيا ھے ۔
  لحن الخطاب يعنی عقل کا الغائے خصوصيت پر داللت کرنا ۔



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  فحوی الخطاب يعنی مفھوم اولويت ۔
  دليل الخطاب يعنی مفھوم مخالف ۔

کی لفظی دليل کے بغير داللت کرے  دليل عقل کی دوسری قسم وه موارد ھيں که جھاں عقل کسی خطاب اور قرآن و سنت -2
  ۔  3-جيسے حسن وقبح عقلی

دليل عقلی کی ان دو قسموں کو سب سے پھلے شھد اول نے تکميل کيا شھيد اول نے اپنی مايه ء ناز کتاب ذکری ميں دوسری 
و انتخاب کرنا اور قسم کل مباحث پرکی برائت اصلی اور وه موارد که جھاں امر اقل واکثر کے درميان دائر ھو وھاں اقل ک

  ۔  4-استصحاب ميں ان تين بحثوں کو انھوں نے اضافه کيا ھے
اس کے بعد متاخرين نے دليل عقلی کو جامع تر اور روشن تر پيش کرنے کی کوشش کی اور دليل عقل کے مباحث کو دو 

  بنيادی مراحل ميں آگے بڑھايا :
  

  مرحلهء اول :
  لبته وه مصاديق جو حکم شرعی پر منتھی تمام ھوئی يه يحث صغروی ھے ۔دليل عقلی کے موارد و مصاديق کا بيان ا

  
  مرحلهء دوم : 

  عقلی دليل کی حجيت کے دالئل (بحث کبروی )
  

  مرحله اول ،حکم عقلی کے موارد ومصاديق:
يں جھاں پھال مرحله دليل عقلی کے مصاديق کا مشخص اور معين کرنا ھے علمائے علم اصول کے نزديک تين مقام ايسے ھ

  دليل عقلی حکم شرعی پر مشتمل ھوتی ھے ۔
  وه موارد که جھاں گفتگو احکام شرعی کے علل و مبادی سے مربوط ھو ۔ -1
  وه موارد که جھاں بحث خود احکام شرعی سے مربوط ھو ۔ -2
قلی حکم شرعی پر ان تيں موارد ميں دليل ع 5-وه موارد که جھاں پر احکام شرعی کے معلوالت کو زير بحث اليا جائے -3

  مشتمل ھوتی ھے بھت جلد ان ميں ھر ايک کی مثاليں پيش کی جائيں گی ۔

  پھالمقام احکام عقلی کا احکام شرعی کے مبادی علل سے مربوط ھونا .
  اس سلسلے ميں علماء فقھاء نے کھا ھے که 

ن و قبح پايا جاتا ھے يعنی بعض افعال اوال: احکام و دستورات الھٰی سے صرف نظر خود انسان کے اختياری افعال ميں حس
عقل کی نظر ميں انجام دينے کے قابل ھوتے ھيں که جنھيں انجام دياجانا چاھيے (ما ينبغی ان يفعل ) ايسے افعل که جس کا 
انجام دينے واال عقال ءکی نظر ميں قابل مدح و ستائش او ران افعل کے ترک کرنے واال عقالء کی نظر ميں قابل سرزنش و 
مال مت قرار پاتاھے اس کی بھترين مثال عدل ھے چون کيونکه ذاتی طور سےا حسن رکھتاھے اور عقال ءکی نظر ميں عدل

  برتنے انجام دينے واال قابل مدح ھوتا ھے ۔
اور بعض افعال عقال قبيح ھوتے ھيں که جن کا ترک کرنا ضروری ھے (ماالينبغی ان يفعل ) اور عقالء کی نظر ميں ان 

کا انحام دينےواال قابل مذمت و سرزنش قرار پاتا ھے که جس کی بھترين مثال ظلم ھے ظلم ذاتا قبيح اور ظالم عقال  افعال
  ءکی نگاه ميں قابل مذمت ھے ۔

ثانيا : يه که حسن و قبح عقلی او رحکم شرعی ميں عقلی مالزمه پايا جاتا ھے البته يھاں ايک تيسری بحث بھی ھے که کيا اس
لی سے حاصل ھونے واال قطع اور يقين شارع کی نظر ميں حجت ھے ؟ انشاء هللا اسکی بحث آئنده صفحات ميں مالزمهءعق
  آئے گی ۔

پھلی بحث ميں اشاعره نے حسن وقبح وعقلی کا نکار کيا ھے وه حسن وقبح کو شريعت کے اعتبار ی امور ميں شمار کرتے 
شمار کرے اور قبح وه ھے جسے شارع قبيح قرار دے چنانچه ھيں اور کھتے ھيں فعل حسن وه ھے که جسے شارع حسن 

  ان کا يه جمله مشھور ھے :
  الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع ۔.

انھوں نے اسی مسئله کو نسخ کی اساس و بنياد قرار ديتے ھوئے کھا که حسن وقبح شرعی کی اساس پر ھی شارع کو حق 
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ليکن" عدليه " کے نزديک حسن قبح شرعی 6-مدت تک واجب اور پھر حرام قرار دے  حاصل ھے که وه کسی فعل کو ايک
اور شارع اسی کا حکم ديتاھے جو حسن ھے اور اس فعل سے روکتاھے جو قبيح ھے ۔  7-نھيں بلکه عقلی اور ذاتی ھے

  شارع ھرگز ظلم کوواجب اور مباح اور عدل کو حرام يا مکروه قرار نھيں ديتا ۔
يں اخباريوں نے حکم عقلی اور حکم شرعی کے مالزمه کا انکا رکيا وه کھتے ھيں اگر فرض بھی کرليں که دوسری بحث م

عقل حسن وقبح کو درک کرتی ھےتب بھی شارع پر عقال الزم نھيں که وه مطابق عقل حکم دے اصوليوں ميں صاحب فصول
  ۔ 8-نے اس نظريه کو اختيار کيا ھے 
اثبات ميں کئی دالئل پيش کيےھيں ان کی سب سے پھلی دليل يھی ھے که عقل ميں اتنی  اخباريوں نے اپنے اس دعوی کے

قدرت و طاقت نھيں ھےکه وه تمام احکام کی حکمتوں کو درک کرسکے شايد بعض ايسی مصلحتيں ھوں جو عقل پر مخفی 
  ھيں ۔ھوں اگر ايسا ھے تو ھم حکم عقل اور حکم شرع کے درميان مالزمه کو ثابت نھيں کرسکتے 

اس کے عالوه کئی موارد ايسے ھيں جھاں حکم شرعی تو ھے ليکن کوئی مصلحت نھيں جيسے وه احکام و دستورات جو 
صرف جو انسان کےل امتحان کےلئے جاری کئے گئے اور اسی طرح وه موارد جھان مصلحت تو ھے ليکن حکم شرعی 

ھے که اگر مشقت نه ھوتی تو ميں اسے امت پر نھيں جيسے مسواک کرنے کے بارے ميں رسول خدا (ص)سے نقل ھوا 
واجب کرتا اسی طرح کئی ايسے موارد ھيں جھاں صرف بعض افراد ميں مالک موجود ھے جب که حکم شرعی تمام افراد 

  سے متعلق ھے جيسے نسب کی حفاظت کےلئےعده کا رکھنا واجب ھے ۔
ال کا سيد و سردار ھے اس کے لئے کوئی معنی نھيں رکھتا اخباريوں کا جواب يه ھے که : جب شارع خود عاقل بلکه تمام عق

که جو چيز تمام عقال کے نزديک مورد اتفاق ھو اور ايسے امور ميں سے ھو جو حفظ نظام او رنوع انسانی کی بقا سے 
ليل مربوط ھوں اس چيز کا حکم نه دے بلکه اگرحکم نه دے تو يه خالف حکمت ھے اور اس کا حکم نه کرنا اس بات کی د

ھے که وه حکم عقال کے نزديک مورد توافق نھيں ھے يه بات معنی نھيں رکھتی که عقل حکم مستقل ھو او راس پر تمام 
اور مسواک کرنے کی مصلحت ميں  9-جوانب روشن ھوں پھر يه دعوی ٰ کريں که حکم کی بعض جھتيں عقل پر مخفی ھيں

حکم مسواک کو روک ديا رھی بات ان احکام کی جو امتحان  مشقت خود جزء مالک ھے يعنی مشقت کی وجه سے شارع نے
کی غرض سے جاری کئےے گئے تو ان امتحانی احکامات کا شمار حقيقی احکامات ميں نھيں ھوتا که ھم اس ميں مصلحت 

  تالش کريں اگرچه ان احکامات کے ل مقدمات ميں مصلحت ضرور کار فرما ھے ۔
تاکه تمام موارد ميں عورتوں پر مدت کا حکم لگا يا جائے خاص طور پر ان  مدت کے مسئلے ميں مصلحت نوعی کافی ھے

موارد يں ميں که جھاں يه امتياز کرناممکن نه ھو يامشکل ھو کس مورد ميں حفظ نسب ، تحقق پائے گا اورکس مورد ميں 
ں ديا گيا ورنه حکم عقل کی تحقق نھيں پائے گا خالصه يه که ان مثالوں ميں يا تو حکم عقل نھيں ھے يا صحيح تشخص نھي

  قطعيت کے بعد شارع کی جانب سے اس کی مخالفت کرنا ناممکن ھے ۔
 --------------  

  . 186، کنزالفوائد کراجکی ،ص 11. اوائل المقاالت شيخ مفيد ، ص 1
  . 2.سرائر ابن ادريس ، ص 2
  . 6. معتبر محقق حلی ، ص  3
  . 5. ذکری ، مقدمه ، ص  4
   495،ص 2، ج. انوار الصول  5
  .36، سير تحليل کالم اھل سنت از حسن بصری تا ابو الحسن الشعری ، ص  282، ص 4. شرح المقاصد تفتازانی ، ج 6
  . 34،ص 3. مصباح االصول ، ج 7
  . 236،ص 1، اصول الفقه ، ج319. الفصول الغرويه ، ص  8
 . 38،ص 2. اجود التقرير ات ،ج  9

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 
  

  دوسرا مقام: احکام عقلی حکم شرعی کے دا ئرے ميں :
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يه مقام ان موارد سے مربو ط ھے که جھان جھاں عقل مستقل حکم نه رکھتی ھو بلکه ابتداء ميں ايک شرعی حکم ھو که جس
  سے دوسرے حکم شرعی کے اثبات ميں مدد لی جائے بطور مثال :

رميان اگر کسی عمل کا واجب ھونا ثابت ھو تو عقل حکم کرتی ھے که اس عمل کے وجوب اور اس عمل کے مقدمه کے د
  مالزمه عقلی موجود ھے . نتيجتا يه کھا جاسکتا ھے که وه مقدمه، وجوب شرعی رکھتا ھے ۔

يھاں پر مباحث ھفتگانه کی بحث آئے گی يعنی وه سات موارد که جھاں حکم عقل کی مد دسے حکم شرعی کے اسنتباط ميں 
  مدد لی جاتی ھے که و ه سات موارد يه ھيں ۔

  مقدمه واجب کا وجوب ۔ -1
  ضد واجب کا حرام ھونا ۔ -2
  ايک ھی شئی ميں امر و نھی کا امکان يا امتناع ۔ -3
  اجزاء( يعنی امر واجب کی ادائيگی ميں مامور کی اطاعت کا کافی ھونا ) ۔ -4
  اس عبادت و معامله کا فاسد ھونا جومورد نھی قرار پائے ۔ -5
  قياس اولويت ۔ -6
  1-بحث ترتب ۔ -7

  عقلی احکام کا احکام کے نتائج احکام سے ارتباط تيسرا مقام: احکام 
يھاں پر نتيجه ءحکم کے ذريعه حکم شرعی کا پته لگايا جاتاھے يعنی معلول کے ذريعه علت کا پته لگايا جاتاھے که جسے 

) کھتے ھيں بعنوان مثال کے طور سے شبه محصور ميں علم اجمالی ھو ( يعنی يه معلوم ھو که شراب اصطالحاً ( کشف انی ّ
پينا حرام ھے مگر يه نھيں معلوم يه سامنے جو گالس رکھا ھو ا ھے اس ميں شراب ھے ياپانی ھے اور کيا اس کا پينا جائز 
ھے يا حرام ) تو ان موارد ميں چونکه اس ميں نتيجهء حکم ( يعنی صحت عقاب ) کا اجمالی علم ھے اس نتيجهءحکم کی مدد 

  ۔  2-عنی موافقت قطعيه کے وجوب ) کو کشف کيا جاسکتا ھےسے حکم شرعی جيسے وجوب احتياط ( ي

  مرحلهء دوم: دليل عقلی کی حجيت کے دالئل
دليل عقل سے مراد عقل کےوه قطعی قضيے ھيں که جن کی حجيت ايک مسلم امرھے کيونکه ھم ھرچيز کو قطع و يقين کے 

،پيغمبر(ص)اور تمام مذھبی عقايد کا تعلق اسی راستے سے جانتے اور پھنچانتے ھيں يھاں تک کھجيسے اصول دين خدا 
  عقل قطع و يقين عقل سے ھے اسی طرح تمام علوم کے علمی مسائل کو اسی راستے سے درک کيا جاتا ھے ۔ 

دوسری بعبارت ديگر ميں قطع و يقين کی حجيت ايک ذاتی امر ھے او راگر الزم ھو که ھم قطع و يقين کی حجيت کو ديگر 
  ذريعےثابت کريں تو اس سے دور او رتسلسل الزم آئے گا ۔يقينی دالئل کے 

ھاں اگر حجيت عقل سے مراد عقل ظنی ھو نه که عقل قطعی تو اس عقل ظنی کی حجيت کےلئے ايک قطعی اور يقينی دليل 
کی ضرورت ھے مثال اگر کوئی قياس ظنی يا استحسان اور اس کے مانند جيسے امور کو حجت مانے تو اس کی حجيت کو 

  دليل قطعی کے ذريعه ثابت کرنا ھوگا ۔
 --------------  

. باوجود يکه تمام مباحث عقلی ھيں ليکن آج انھيں مباحث الفاظ ميں ذکر کيا جاتا ھے شايد مباحث الفاظ ميں ذکر کرنے کی علت يه  1
  ھے که احکام ان احکام کے تابع ھيں جو کتاب و سنت سے لئے جاتے ھيں .

  .  515، ص 2ج . انوار االصول ،  2

  

  دليل عقل کی حجيت پر اشکاالت 

جس طرح دليل عقل کی حجيت کو ثابت کيا گيا اس کے پيش نظر دليل عقل کی حجيت پر اشکال نھيں ھونا چاھئيے ليکن اس 
کے باوجود اخباريوں نے دليل عقلی کی حجيت پر اعتراضات کيے ھيں ان کے اعتراضات سے اندازه ھوجائے گا که يه تمام 

  شبھات عقل قطعی کی جانب توجه نه کرنے کی وجه سے پيدا ھوئے ھيں ۔ ان کے اھم اعتراضات کچھ اس طرح ھيں،
استنباط ميں عقل کی دخالت کا نتيجه يه ھوگا که قياس و استحسان حجيت پاجائيں گے اخباريوں کی جانب سے اصوليوں  -1
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ربعه کے بيان ميں چوتھی دليل قياس اور استحسان کو کی ايک مذمت يھی ھے خاص طور سے بعض اھل سنت جو ادلهء ا
قرار ديتے ھيں پس يھيں سے روشن ھوجاتا ھے که اخباريوں کے نزديک دليل عقل کا تنھا فائده حجيت قياس کی حجيت ھے 

و نھيں تو کم ازکم اھم ترين ثمره ضرور ھے اس اشکال کا جواب روشن ھے کيونکه شيعه اصوليوں کا اتفاق ھے که قياس 
استحسان حجت نھيں رکھتے اس کے عالوه يه دونوں دليليں دالئل ظنی ميں شمار ھوتيے ھيں اس لئے محل بحث سے خارج 

  ھيں ۔

  عقلی استدالل دو طرح ھيں-2
بعض عقلی دليلوں کے فقط حسی نھيں يا حس کے نزديک ھيں جيسے رياضيات اور ھندسه کے مسائل اس قسم کی عقلی 

مکان نھيں اور يه مسائل دانشمندوں کے در ميان اختالف کا سبب نھيں بنتے کيونکه فکری خطاؤں کا دالئل ميں خطاب کا ا
تعلق ماده سے ملی ھوئی صورت سے ھے ليکن جن دالئل کے مواد حس يا اس سے نزديک به حس ھوں ان ميں ماده اور 

سے ھے وه قضيے دانشمندوں کے صور کے ذريعه خطا کا امکان نھيں ھے کيونکه جن قضيوں کا تعلق شناخت صور 
  نزديک واضح امور ميں شمار ھوتے ھيں ۔

ليکن بعض مواد ، عقلی مسائل ميں حس سے دور ھيں جيسےحکمت طبيعی اور حکمت الھٰی کے مسائل يا علم اصول فقه يا 
ذريعه اسے ثابت کيا وه مسائل جو فقھی مگر عقلی ھوں ان مسائل ميں صرف عقل پر تکيه نھيں کيا جاسکتا اور نه منطق کے 

جاسکتا ھے کيونکه علم منطق ذھن کو صور ميں خطا در صور کرنے سے محفوظ رکھتا ھے نه مواد ميں خطا سے اور 
فرض يه ھے که يه قضيے احساس سے دور ھيں اسی لئے اس قسم کے قضيوں ميں دانشمندوں کے درميان کافی اختالفات 

ءنقلی ميں بھی اختالف پايا جاتا ھے تو اس کا جواب يه ھےکه مسائل شرعی ميں پائے جاتے ھيں اور اگر کھا جائے که ادله 
  اختالف مقدمات عقليه کے اضافه سے پيدا ھوتا ھے ۔

  جواب
اوال : جيساکه گذر چکا دليل عقلی کی حجيت اس کے قطعی ھونے کی صورت ميں ھے اور جس شخص کو کسی چيز کا 

  نھيں دياجاتا ليکن دليل ظنی جو که خطا پذير ھے محل بحث سے خارج ھے ۔ قطع و يقين ھو اس ميں خالف کا احتمال
ثانيا : بھت سے اخباری آپس ميں اختالف رکھتے ھيں جب که وه حجيت عقل کے منکر ھيں اور عقل کو ادلهء نقليه ميں بھی 

  داخل بھی نھيں کرتے ۔
احکام ميں عقل کے استعمال کی سرزنش کی گئی ايک اور اشکال ان روايات کی وجه سے ھے جس ميں ظاھر استنباط  -2

  ۔ 1-ھے او ران ان روايات کے تين گروه ھيں 

  گروه اول 
وه روايات که جن ميں رائے پرعمل به کرنے رائے سے منع کيا گيا ھو مثال روايات ميں آيا ھے که مؤمن کی عالمت يه ھے 

  ۔ 2-ائے سےکه وه اپنے دين کو اپنے پروردگار سے لے نه که لوگوں کی ر
کيونکه خداوند عالم نے سورۀ  3-ايک اور روايت ميں آيا ھے : فقط پيغمبر اکرم(ص)کی رائے حجت ھے نه کسی اور کی 

  نساء ميں ارشاد فرمايا :
  "*لِتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك ّهللاُ"*

  4۔ ” لوگوں کے درميان حکم خدا کے مطابق فيصلہ کريں“
  ں آيا ھے که جس وقت سوره "اذا جاء نصر هللا والفتح " نازل ھوا تو پيغمبر اکرم (ص)نے فرمايا:ايک اور حديث مي

  خداوند عالم نے ميرے بعد اٹھنے والے فتنوں ميں جھاد کو مؤمنين پر واجب قرار ديا ... 
  ۔ 5-کريں گے وه ميرے بعد دين ميں بدعت در دين ( يعنی جس وقت لوگ اپنی رأئے پر عمل کريں گے ) سے جھاد 

  گروه دوم 
وه روايات که جن ميں حقائق قرآن او راحکام کو عقل کے ذريعه درک کرنا غيرممکن بتايا گيا ھے . عبدالرحمن بن حجاج 

  کھتے ھيں : ميں نے امام صادق عليه السالم سے سنا ھے که آپ نے فرمايا:
  6۔. ”ليس شئی ابعد من عقول الرجال عن القرآن “
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  هقواعد فقھي
فقيه کےلئے مھم ترين امو رميں سے ايک امر که جس ميں تحقيق و جستجو الزم ھے ، قواعد فقه ھيں ۔ قواعد فقه سے کئی 

ايک مباحث او راستنباط احکام ميں استفاده کيا جاتاھے او رکبھی خارجی موضوعات ميں مشکالت کے حل کےلئے ان سے 
  مدد لی جاتی ھے ۔

اد تيس سے زياده ھے ان ميں سے چند قاعدے يه ھيں قاعده ضرر والحرج ،قاعده صحت مھم ترين قواعد که جن کی تعد
،قاعده ميسور ،قاعده يد، قاعده تجاوز وفراغ ،قاعده ضمان ، قاعده اتالف ، قاعده غرر ، قاعده اقرار ، وغيره ان قواعد کے 

عليھم السالم سے وارد ھوئے ھيں اور ان ميں  مدارک و مستندات قرآن او روه ورايات ھيں جو پيامبر اعظم و ائمه معصومين
بعض قواعد وه ھيں جو تمام عقالئے عالم کے درميان رائج ھيں جسے اسالم نے بھی صحيح ماناھے . مثال کے طور پر 

قاعده الحرج ( يعنی جن تکاليف ميں انسان عسروحرج اور ضرر و زيان ميں گرفتار ھو ، جب تک وه عسرو حرج باقی ھے 
  ف مکلف کی گردن سے ساقط ھيں ) ۔وه تکالي

  اس قاعده کو سورۀحج کی ايک آيت سے اخذ کيا گيا ھے جس ميں ارشاد ھے :
يِن ِمْن َحَرٍج"*   7"*َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

  ۔ ” اور دين ميں کوئی زحمت قرار نھيں دی ہے“
که جس کا ذکر تمام منابع اسالمی ميں آيا.”" الضر والضرار..“" اس کے عالوه رسول اسالم(ص)کی معروف حديث ، حديث

ھے استفاده ھوتاھے که وه احکام جو مسلمانوں کےلئے ضرر و زيان کا سبب ھيں . ان کی گردن سے ساقط ھيں . اسی طرح 
 قاعده "حجيت قول ذی اليد" ايسا قاعده ھے جو تمام عقال کے درميان جاری ھے اور شارع مقدس نے اسے صحيح ماناھے ۔ 

قواعد بھت اھم اور مفيد ھيں ، فقيه ان قواعد کی مدد سے انسان کی فردی اور اجتماعی زندگی کے متعدد مشکالت اور  يه
جديد مسائل کو ( بالخصوص و ه مسائل که جن کے بارے ميں کوئی خاص روايت وارد نھيں ھوئی ھے ) آسانی سے حل 

کھے وه ابواب فقيه کے اکثر بالخصوص جديد مسائل کے حل ميں کرسکتا ھے اگر کوئی فقيه قواعد فقه پر کامل تسلط نه ر
  ۔  8-عاجز رھے گا

  اصول عمليه
اصول عمليه سے مراد وه قواعد واصول ھيں که جس وقت فقيه معتبر شرعی دالئل جيسے کتاب و سنت و اجماع دليل و عقلی

رجوع کرتاھے . مثال کےطور پر جب بھی تک دسترسی پيدا نه کرسکے ايسی صورت ميں وه انھی اصول عمليه کی جانب 
يه شک کرے که کيا فالں موضوع خمس و زکات سے متعلق ھے يا نھيں اور اس سلسله ميں ادلهء اربعه سے بھی کوئی دليل 

نه ملے تو وه ايسی صورت ميں ( اصل برائت ) کی جانب رجوع کرتاھے اصل برائت يعنی اصل يه ھے که جب تک کسی 
  يف شرعی ثابت نه ھو تب تک مکلف پر کوئی ذمه داری نھيں ھے ۔معتبر دليل سے تکل

اسی طرح اگرفقيه کو کسی فعل کے وجوب يا حرمت عملی ميں شک ھو يعنی يه نه معلوم ھو که يه عمل واجب ھے يا حرام 
نب رجوع اور اس عمل کی حرمت و وجوب پر کوئی دليل بھی موجود نه ھو تو ايسی صورت ميں فقيه ( اصل تخيير) کی جا

کرتاھے جس ميں مکلف مختار ھوتا ھے که اس فعل کو انجام دے يا اجتناب کرے۔ . اگر موارد شک کےموارد ميں کوئی 
سابقه پھلے سے کوئی حالت موجود ھو ، بعنوان مثال کے طور پر مکلف يه جانتاھو که عصير عنبی ( انگور کارس آگ ) پر 

اسے يه شک ھو که غليان باعث نجاست ھے يا نھيں اور اس کے اثبات ميں  پکنے اور غليان سے پھلے پاک تھا ، جب بھی
  کوئی معتبر دليل بھی نه ھو تو سابقه پھلی والی حالت سے( استصحاب) کرکے اس پر طھارت کا حکم لگائے گا ۔

طور مثال اور کبھی کسی چيز ميں شک کرے ليکن اس مشکوک کے اطراف ميں واجب و حرام کا اجمالی علم ھو مثال کے ب
پر مکلف يه جانتاھے که کام معيشت کے مقدمات فراھم کرنے کےلئے کيا جائے اس ميں نماز واجب ھے ليکن يه نھيں معلوم

که آيا نماز قصر ھے يا تمام ، پس حالت سفر ميں وجوب نماز کا اجمالی علم تو ھے ليکن نماز کے قصر يا تمام ھونے ميں 
م ھونے پر کوئی معتبر دليل بھی نھيں ايسی صورت ميں مکلف اصل احتياط کی بنياد پرشک ھے ۔. اور نماز کے قصر يا تما

اپنا عملی وظيفه مشخص کرتے ھوئے دونوں حکم بجاالئے گا يعنی نماز کو تمام اور قصر دونوں طرح سے انجام دے گا 
ره ميں علم اجمالی کاھونا احتياط کا تاکه اسے برائت ذمه يعنی ذمه داری کی ادائيگی کا يقين ھوجائے کيونکه شبھات محصو

باعث ھوتا ھے ۔ برائت و استصحاب تخيير و احتياط يه چاورں اصول اصول عمليه کھالتے ھيں جنھيں مجتھد معتبر شرعی 
دليل نه ھونے کی صورت ميں اور شک ميں موجود ه شرائط کے مطابق ان ميں سے کسی ايک اصل کی مدد سے اپنے اور 

  ظفيه کو مشخص کرتاھے ۔مقلدين کے عملی و
ب دوسری عبارت ديگر ميں کسی بھی حالت ميں فقيه پر کشف احکام کشف کرنے کے راستے مسدود نھيں بلکه کھلے ھوئے
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ھيں فقيه استنباط کی اس ميں سنگالخ وادی ميں کبھی معتبر اجتھادی دالئل تک پھنچتاھے اور ان دالئل کی مدد سے احکام 
کسی حکم ميں شک و شبه کا شکار ھوتاھے پھلی صورت ميں وه دليل کے مطابق فتوی ديتاھے کو کشف کرتاھے .اور کبھی

اور دوسری صورت ميں ان چار اصولوں کی مدد سے وظيفه عملی معين کرتاھے پس جن امور ميں اصل حکم ميں شک ھو 
م ميں سے کسی ايک امر کے که واجب ھے يا حرام تو وھاں اصل برائت جاری کرتاھے اور جن موارد ميں واجب يا حرا

درميان شک ھو تو اصل تخيير سے مدد لی جاتی ھے . اور جن موارد ميں حکم سابقه پھلی حالت رکھتا ھو ( چاھے وجوب 
ھو يا حرمت ) تو ان موارد ميں استصحاب کے مطابق سابقه پھلی حالت پر حکم لگاياجائے گا او رجن موارد ميں واجب دو يا

ور ھو يا يه که حرام چند احتماالت ميں محصور ھو تو ايسی صورت ميں احتياط کا حکم لگاياجائے گا چند احتمال ميں محص
يعنی اصل احتياط کے حساب سے واجب کے تمام احتماالت انجام دينے ھوں گے اور دوسری صورت ميں حرام کے تمام 

  احتماالت سے اجتناب کرنا ھوگا ۔

  يھاں پر دو نکته قابل توجه ھيں 
الف : اصول عمليه (يعنی برائت و استصحاب و تخيير و احتياط ) کی ھر اصل محکم او رمعتبر دليل پر استوار ھے . فقط 

فرق اتنا ھے که کسی اصل کی دليل عقلی ھے جسے اصل تخيير او رکسی اصل کی دليل شرعی ھے جيسے اصل 
برائت و احتياط ھے ان چاروں اصولوں کو علم استصحاب اور کسی اصل کی دليل عقلی اور شرعی دونوں ھے جيسے اصل
  9اصول کی کتابوں ميں ان کے دالئل کے ساتھ تفصيل سے بيان کيا گيا ھے ۔ 

  ب: مذکوره چار اصول کو کبھی شبھات حکميه اور کبھی شبھات موضوعيه ميں جاری کيا جاتاھے ۔ 
(جيسے اوپر بيان کی گئی تمام مثاليں ) شبھات  شبھات حکميه يعنی وه مقامات که جھاں حکم شرعی معلوم ومشخص نه ھو

موضوعيه يعنی وه مقام که جھاں حکم شرعی تو مشخص ھے ليکن موضوع خارجی کی وضعيت روشن نھيں بطور مثال کے
طور پر: ھم جانتے ھيں که اسالم ميں مست کرنےوالے مشروبات اسالم ميں بطور قطعی طور پرحرام نھيں ليکن ھميں شک 

يه مايع و مشروب جو ھمارے سامنے ھے مسکر ھے يا نھيں اس قسم کے موارد ميں برائت او راسی طرح ھے که کيا 
مناسبت کے حساب سے دوسرے اصولوں کو جاری کيا جائے گا ، اصول عمليه کے شرائط و خصوصيات او رکيفيت اجراء 

ی نھايت دقت و مشق کے بعد انھيں جاری کے سلسله ميں مباحث بھت زياده دقيق ھيں : اسی لئے صرف ايک مّشاق مجتھد ھ
  کرسکتاھے اور اصول اجراء کرنےئے اصول کے راستے تالش کرسکتاھے ۔

 --------------  

  . 275،ص 2. انوار االصول ،ج 1
 14،اسی طرح حديث 11، از ابواب صفات القاضی ،ج6، باب  18. ان المؤمن اخذ دينه عن ربه ولم يا خذه عن رأيه ، وسايل شيعه ،ج 2

  ھے .
  . 28.گزشته،ح 3
  . 105. نساء ، 4
  . 50،ح 6.گزشته ، باب ، 5
  . 7، ح  6، باب  32،ح  11، باب 22،ح 10. گزشته حواله ، باب  6
  . 78. حج ،  7
. قواعد فقه سے بيشتر اشنائی اور ان کے مدرک دالئل اور تقسيمات سے کامل وافقيت کے لئے آية هللا مکارم شيرازی کی کتاب  8
  واعد الفقيه کی جانب رجوع کيا جاسکتاھے .الق
 . کتاب انوار اصول اور ديگر کتابوں کی جانب رجوع کيا جائے . 9

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  استنباط کے مورد اختالف منابع 
ھوئی وه سارے منابع استنباط کے مورد اتفاق منابع ھيں ان کے عالوه اور بھی منابع اب تک جن منابع کے بارے ميں گفتگو 

ھيں که جن ميں فقھاء اتفاق نظر نھيں رکھتے پھلے يه بات گذر چکی که مصادر اور منابع احکام ايسے ھونے چاھئيے جس 
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کوئی ايسی قطعی دليل ھو جو اسسے قطع و يقين حاصل ھو اور اگر ان سے ظن و گمان حاصل ھوتا ھوتو اس صورت ميں 
  ظن و گمان کے اعتبار و حجيت کو ثابت کرے ۔

کتاب کے اس حصه ميں جن منابع اسنتباط پر گفتگو ھوگی يه وه موارد ھيں که جس پر (اجتھاد رائے) کا کلمه صادق آتاھے۔ 
  . اس لئے که اجتھاد کی دو اصطالح ھيں :

ميں فقيه ادلهءشرعيه کے ذريعه حکم شرعی کو کشف کرنے کی کوشش  الف : عام طور پر اجتھاد اسے کھتے ھيں جس
  کرتاھے اس طريقه کا اجتھاد تمام علمائے اسالم کے نزديک معتبر اور مورد اتفاق ھے ۔

ب: اجتھاد به معنای خاص وه اجتھاد ھے که جسے اجتھاد بالرأئے کھا جاتا ھے اس اجتھاد ميں مجتھد استحسان، مصالح 
موارد که جن ميں نص موجود نه ھو سد و فتح ذرايع سے کام ليتاھے اسی لئے بعض افراد کلمه اجتھاد کو قياسمرسله اور وه 

اجتھاد کی يه دوسری قسم اھل سنت سے مخصوص ھے ، اخباريوں کی جانب سے شيعه اصوليوں  1-کا مترادف مانتے ھيں 
اس کی وجه يھی تھی که وه ان دو قسم کے اجتھاد ميں فرق پر جو اعتراضات ھوئے او راجتھاد کو مذموم قرار کيا ديا گيا 

کے قائل نھيں ھوئے اور يه سمجھ بيٹھے که شيعه مجتھدين کا اجتھاد اھل سنت کے اجتھاد کی طرح اجتھاد بالرأئے پر 
  استورا ھے اسی لئے انھوں نے مجتھدين اور ان کے اجتھاد کی سخت مخالفت کی ۔

فداروں نے استحسان ،قياس او رديگر تمام موارد کے اعتبار و حجيت پر کتاب و سنت سے اگرچه (اجتھاد بالرأئے )کے طر
  دليليں پيش کی ھيں ليکن ھماری نظر ميں اس قسم کے اجتھادات کی دو وجھيں ھيں :

 الف : ايک وجه خود صحابه ءکرام ھيں بعض صحابه ءکرام کا اجتھاد بالرأئے سے کام لينا جب که ديگر صحابه ءاس قسم
کے اجتھاد کے سخت مخالفت تھے جناب ابن عباس اور عبدهللا بن مسعود کے بارے ميں نقل ھوا ھے که وه اجتھاد بالرأئے 

  کرنے والوں کو مباھله کی دعوت ديتے تھے حضرت علی عليه السالم سے روايت ھےکه آپ نے فرمايا :
  ۔.”لوکان الدين بالرأی لکان المسح علی باطنة الخف اولی من ظاھره “

۔ وه افراد2-اگر نظام دين اجتھاد بالرأئ پر قائم ھوتا تو تلوے پر مسح کرنا پير کی پشت پا پر مسح کرنے سے بھتر سمجھاجاتا
جو اجتھاد بالرائے ميں سرفھرست ھيں اورشھرت رکھتے ھيں ان ميں سب سے پھلے عمرابن خطاب ھے اور اصحاب کے 

مکتب  3-ام کھاگيا اسی وجه سے اکثر علماء و محدثين نے ابو حنيفه کی مذمت کی ھےبعد ابو حنيفه کو امام اھل الرأئے کا ام
. وه افراد4-رائےکی نسبت فقھائے کوفه کی جانب دی گئی جب که ان کے مقابل فقھائے مدينه کو مکتب حديث سے ياد کيا گيا

۔ 5-ابن سماء ابو مطيع بلخی اور بشير مرلسیکه جن کا نام اصحاب الرأئے ميں آتا ھے ان ميں سے چند نام يه ھيں ابو يوسف 
ب: اجتھاد بالرأئے کے رواج کی دوسری وجه يه که رحلت پيغمبر (ص)کے بعد وصول احکام کے راستے بند ھوگئے 

جيسے ھی آپ نے وفات پائی وحی کا سلسله منقطع ھوگيا اور لوگ خاندان وحی يعنی اھل بيت پيغمبر(ص)سے دور ھوگئے 
ه حقيقی احکام جو شارع کے مورد نظر تھے ان تک پھنچنے کا راسته بند ھوگيا اور يھی بات اجتھاد جس کی وجه سے و

بالرائے کی تقويت کا سبب بنی ب دوسری عبارت ديگر ميں انسداد احکام کا تصور اجتھاد بالرائے کا سبب بنا کيونکه روز 
کی ترقی کی وجه سے ھرروز نئے نئے مسائل وجود مره کے حوادث و واقعات سے حاالت کی تبديلی اور وسائل و آالت 

ميں آتے رھے که جس کی تعداد کم نه تھی او ريه تصور کيا جانے لگا تھا که ايک طرف نصوص دينی ان مسائل کے جواب 
کےلئے کافی نھيں دوسری طرف دين اسالم آخری دين الھٰی ھے جو رھتی دينا تک قائم و دائم رھنے اور تمام وظايف کو 

کرنے واال ھے پس الزم ھے که اس قسم کے اجتھاد ات کو حجت قرار دے کر جديد مسائل ميں استنباط احکام کا رسته  بيان
  کھوالجائے ۔

اس کے برعکس پيروان مکتب اھل بيت عليھم السالم ائمه معصومين عليھم السالم کی سنت کو پيغمبر(ص)کی سنت کے برابر
ترسی ميں کوئی مشکل يپش نھيں آئی اور وه اس لحاظ سے غنی رھے اور واضح جانتے تھے اس لئے انھيں احاديث کی دس

ھے که سنت ميں ايسے کلی اور عام قواعد موجود ھوتے ھيں جنھيں جزئی موارد پر تطبيق دياجاسکتا ھے کيونکه ان کلی 
اسی لئے  6-گيا ھےقواعد ميں موارد شک ، فقدان نص يا تعارض نصوص کی صورت ميں مکلفين کے وظائف کو بيان کيا 

اجتھاد بالرائے کی نوبت ھی نھيں آئی اس لئے که وه اصول جن کا ذکر اوپر گذر چکا وه رفع انسداد کو دور کرنے کےلئے 
  کافی ھيں ۔

  بھرحال ھم يھان اجتھاد بالرائے کے چند مصاديق کو بيان کرتے ھيں ۔
 --------------  

  . 141،ص 2. روضة الناضر ، ج 1
  . 292،  1، سنن بھيقی ، ج 47، ص  4ی اصول ا الاحکام ، ج . االحکام ف 2
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  . 413، ص  13. تاريخ بغدادی ،ج  3
  . 115. مناھج االجتھاد فی االسالم ، ص  4
  . 117. مناھج االجتھاد فی االسالم ، ص  5
  . اسی کتاب ميں مسائل مستحدثه کے عنوان کے تحت جو مطالب آئے ھيں ان کی جانب رجوع کريں . 6

  

  قياس (مترجم) 

. قياس کی چار قسميں 1-کسی خاص موضوع کےحکم کو دوسرےموضوعات پر جاری کرنے کو قياس کھتے ھيں(مترجم)
  2-ھيں:

 --------------   

  . (مترجم) قياس کی تعريف : 1

  ے ذريعه ناپا .قياس لغت ميں اندازه گيری کے معنی ميں آياھے مثال کھاگياھے که قست الثوُب بالذراع ،کپڑے کو ذرايع ک
قياس عبارت ھے که “ليکن اصطالح ميں اس کی مختلف تعريفين کی گئی ھيں االصول العامه للفقه المقارن نامی کتاب ميں آيا ھے که 

  ”. فرع کا حکم شرعی کی حالت ميں اپنے اصل کے برابر ھونا 
  استاد عبدالوھاب خالّف قياس کی تعريف ميں کھتے ھيں :

ديک ايسا مسئله که جس پر نص موجود نه ھو اسے کسی ايسے مسئله سے که جس پر نص آئی ھےملحق کرنا قياس اصوليوں کے نز
او ريه الحاق اس حکم سے ھے که جس کے لئے نص وارد ھوئی ھے اس لئے که دونوں مسئله علت حکم کے اعتبار سے مساوی 

  2ھيں .
  مرحوم مظفر فرماتے ھيں :

  تعريف يه ھے که : اماميه کی نظر ميں قياس کی بھترين
  3ھواثبات حکم فی مّحل بعلۀ لثبوته فی مّحل آخر بتلک العلۀّ.

  قياس يعنی ايک حکم کو جو اس کی علت کی وجه سے ثابت ھے اسے دوسرے مقام پر اسی علت کی وجه سے ثابت کرنا .

 --------------  
  . 305(مترجم) . االصول العامه للفقه المقارن ، ص -1
  . 52فقه ، ص.علم اصول ال 2
  . 83،ص 3. اصول الفقه مظفر ، ج 3

  . (مترجم) قياس کے ارکان : 2

  قياس کے چار رکن ھيں :
  اصل که وھی مقيس عليه ھے حکم اصل شارع کی جانب سے صادر ھوا ھے اور روشن ھے جسيے شراب کی حرمت . -1
يه چاھتاھے که اس کے حکم شرعی کو ثابت کرے  فرع وھی مقيس ھے که جس کا حکم شرعی معلوم نھيں اور قياس کرنے واال -2

  مثال ميں فرع يا مقيس وھی فقاع ھے.
وھی ” جامع“علت يعنی وه جھت مشترک جو اصل و فرع کے درميان ھے که جسے اصطالح ميں جامع بھی کھتے ھيں مثال ميں  -3

  مسکر ھوناھے جو که شراب اور فقاع ميں مشترک ھے .
کم شرعی ھے که جو اصل پر وارد ھوا دوسری عبارت ميں حکم اصل روشن اور معتبر شرعی دليل حکم ، حکم سے مراد وھی ح -4

  سے ثابت ھواھو جيسے شرب کا حرام ھونا مخالفوں کی.

  قياس منصوص العله -1

يه ھے که شارع کسی حکم ميں علت کا ذکر کرے اور چونکه حکم کا دار و مدار علت پر ھوتاھے .پس فقيه ان موضوعات 
ں که جن ميں وه علت موجود ھے حکم کو ايک موضوع سےدوسرے موضوعات پر جاری کرتا ھے مثال کے طورپر مي

  شارع کھے :
  التشرب الخمر ال نه مسکر.

  شراب مت پيو کيونکه شراب نشه آور اور مست کرنے والی ھے ۔ 
-ل قياس مصنوص العله کھالئے گااگر يھاں پر فقيه حرمت کے حکم کو ديگر مست کننده اشياء پر جاری کرے تو يه عم
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  ھے ۔” التشرب المسکر“کيونکه التشرب الخمر در حقيقت 1

  قياس اولويت  -2
اس قياس کو کھتے ھيں جس ميں ايک موضوع کے حکم کو اولويت قطعی کی بنياد پر دوسرےموضوع پر جاری کيا جاتا 

  ھے جيسا که خداوند عالم نے فرمايا:
  أُفٍّ "*" * فاَلَ تَقُل لَّھَُمآ 

  2۔ ” ماں باپ کے آگے اف نه کرنا “ 
يه جمله اولويت قطعی کی بنياد پر داللت کرتاھے که ماں باپ کو برا بھال کھنا حرام ھے کيونکه جب اف کرنا حرام ھے تو 

  برابھال کھنا کيسے جايز ھو سکتاھے ۔

  قياس ھمراه تنقيح مناط کے ساتھ -3
وع کے ساتھ حاالت و خصوصيات کا ذکر ھو ليکن ان حاالت و خصوصيات کا يه قياس وھاں جاری ھوتاھے جھاں موض

اصل حکم ميں کوئی دخل نه ھو پس ايسی صورت ميں فقيه ان حاالت و خصوصيات سے صرف نظر کرتے ھوئے صرف 
  : حکم کو نظر ميں رکھتاھے اور اس حکم کو دوسرے حکم پر جاری کرتاھے مثال کے طور پر آيه تيمم ميں مذکو ر ھے

ُموْا "*   " * فَلَْم تَِجُدوْا َماًء فَتَيَمَّ
  3۔” اگر پانی نه ملے تو تيمم کرو“

جب که ھم جانتے ھيں خود پانی کا ھونا يا نه ھونا حکم تيمم ميں موضوعيت نھيں رکھتا اسی لئے اگر پانی ھو اور وضو 
ر رساں ھونےکی صورت ميں اس پرکرنے والے کے لئے ضرر رساں ھو تب بھی حکم تيمم جاری ھے يعنی پانی کے ضر

تيمم واجب ھے اور مثال بالکل اس مثال جيسی ھے که کوئی شخص يه سوال کرے که اگر کوئی مرد مسجد ميں نماز ظھر 
پڑھ رھا ھو اور اسے تيسری اور چوتھی رکعت کے درميان شک ھوتو ايسی صورت ميں نماز گزار کا کيا وظيفه ھے ؟ امام

ے که وه چوتھی رکعت پر بنا قرار دے اور ايک رکعت نماز احتياط بجالئے اب يھاں پر فقيه تنقيح اس کے جواب ميں يه کھ
مناط کا سھار اليتے ھوئے اس حکم کو ھر چار رکعتی نماز پر جاری کرسکتاھے کيونکه نماز ظھر يا مسجد کا ھونا اور 

يد نھيں بلکه ايک حالت ھے پس ان حاالت کو شک کرنے والے کا مرد ھونا ان ميں سے کوئی بھی مورد موضوع کے لئے ق
  حذف کرکے خود اصل حکم کو مشابه موضوع مشابه پر جاری کيا جاسکتاھے ۔

  قياس مستنبط العله
اس قياس کو کھتے ھيں جس ميں اپنے ظن و گمان سے علت کشف کرتاھے اور حکم کو ايک موضوع سے دوسرے 

ا مقيس عليه کھتے ھيں اور اس موضوع کا حکم مسلم و مفروض ھے موضوع پر جاری کرتا ھے پھلے موضوع کو اصل ي
دوسرے موضع کو فرع يا مقيس کھتے ھيں کيونکه اس موضوع کا کوئی حکم نھيں فقط اصل حکم ميں مشترک ھونے کے 

ت ھے گمان پر پھلے موضوع کے حکم کو اس پر جاری کيا جاتاھے . ابتدائی تين قسموں ميں قياس تمام فقھا کے نزديک حج
کيونکه کسی ميں بھی اصل وقوع کا وجود نھيں بلکه مقيس اور مقيس عليه دونوں اصل ھيں ب دوسری عبارت ديگر ميں 

قياس کی چوتھی قسم يعنی قياس مستنبط 5-  6- 4-خود دليل کے ذريعے ھر دو موضوع کے لئے حکم ثابت کياجاسکتاھے
ه کے پيروکار که انھيں قياس پر بھت زياده اعتماد ھے . ليکن العله اھل سنت کے نزديک حجت ھے خاص طور پر ابو حينف

مکتب اھل بيت عليھم السالم کے ماننے والے اس قياس کا انکار کرتے ھيں اسی طرح اھل سنت ميں نظام اور اس کے تابعين 
حرب ، جعفر  اسی طرح گروه ظاھريه جس ميں ا بن حزم او رداود وغيره شامل ھيں اور بعض معتزله که جس ميں جعفربن

بن مبشر ، محمد بن عبدهللا اسکا فی کا نام آتا ھے يه سب قياس کو باطل جانتے ھيں بلکه ابن حزم نے قياس کے خالف ابطال 
حنبليوں کی جانب سے بطالن قياس کی نسبت دی گئی ھے اور احمدبن حنبل کا کالم  7-القياس نامی مستقل کتاب بھی لکھی 

  ه کرتا ھے کيونکه انھوں نے کھا :بھی اسی معنی کی جانب اشار
  يحتسب المتکلم فی الفقه ھذين االصلين المجمل والقياس ۔.

  فقيه مجمل اور قياس سے اجتناب کرتا ھے ۔
ليکن اس کے اس کالم کی توجيه يوں کی گئی که اس سے مراد بطالن قياس د رمقابل نصنفی کے مقابل ميں قياس باطل ھے 

حنبلی مسلک کھتے ھيں وه دين ميں قياس در دين پر اعتماد کرتے ھيں اور اسے حجت مانتے آج وھابی جو اپنے اپ کو  8-
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  ھيں ۔

  قياس کی چوتھی قسم ککی ے دالئل حجيت کے دالئل پر نتقيد
فرض يه ھے که قياس کی يه قسم حکم شرعی پر يقين نھيں دالتی بلکه فقط حکم کے احتمال کو بيان کرتی ھے کيونکه 

ک يا چند جھت سے مشترک اور مشابه ھونا اس بات کی دليل نھيں ھے که وه حکم ميں بھی مشترک ھوں موضوعات کا اي
اور جن مواردميں عقل بھی حسن وقبح کی اساس بنياد پر مستقل اور قطعی حکم نه لگا سکے ايسی صورت ميں احکام شرعی

ع ھے جو احکام کے مالک اور فلسفه کو بيان کے مالک کو قطعی طور پر کشف کرنا نا ممکن ھے بلکه يھاں پر صرف شار
کرسکتاھے . اسی لئے اس قياس کی حجيت پر دليل ضروری ھے اھل سنت نے جو دو دليليں پيش کيں ھيں وه کچھ اس طرح

  ھيں ۔
  قرآن ميں آيا ھے : -1

  " * فَاْعتَبُِروا يَا أُولِي اأْلَْبَصاِر "*
   9۔” اے صاحبان خرد عبرت حاصل کرو“

کی تفصيل يه ھے که اعتبار عبورکے معنی ميں ھے ايک چيز سے دوسری چيز تک عبور کرنا دوسری بعبارت اس دليل 
ديگر ميں ايک شبيه سے دوسری شبيه تک عبور کرنا او رقياس بھی ايک طرح کا عبور ھے اس ميں اصل کے حکم سے 

  کی ترغيب دی گئی ھے ۔ فرع کے حکم تک عبور کيا جاتاھے مذکوره آيت ميں ھميں اس عبور يعنی قياس
  

  جواب :
اس آيت سے استدالل کی کمزوری اور ضعف واضح ھے کيونکه اعتبار حوادث و وقايع سے عبرت لينے اور نصيحت لينے 
کے معنی ميں ھے خاص طور پر اس آيت پر اگر توجه کی جائے تو معلوم ھوگا که يه آيت اھل کتاب اور کفار کی شرنوشت 

دا نے اس طرح ان کے دل ميں و حشت ڈال دی که وه خود اپنے اور مؤمنين کے ھاتھوں اپنے کو بيان کررھی ھے که خ
گھروں کو توڑ رھے تھے اور قرآن يه چاھتاھے که اس واقعه سے عبرت لو پس معلوم ھو ا که اس آيت کا دين کے احکام 

ں کھتاھے : کيسے ممکن ھے که خداوند ابن حزم اپنی کتاب (البطال القياس ) مي 10-فرعی ميں قياس سے کوئی تعلق نھيں
اس آيت ميں ھم کو دين ميں قياس کا حکم دے اور يه بيان نه کرے که ھم کھاں کس چيز کا کس چيزسے قياس کريں اس قياس

  ۔  11-کے حدود و شرائط کيا ھيں ؟ اور اسے بغير کسی توضيح کے مبھم چھوڑدے
  د عالم ارشاد فرماتاھے :اھل سنت کی دوسری قرآنی دليل يه ھے که خداون -2

ٍة "* َل َمرَّ   " * قَاَل َمْن يُْحيِي اْلِعظَاَم َوِھَي َرِميٌم ، قُْل يُْحيِيھَا الَِّذي أَنَشأَھَا أَوَّ
12۔ ”ان بوسيده ہڈيوں کو کون زنده کرسکتا ہے، آپ کہہ ديجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پيدا کيا ہے وہی زنده بھی کرے گا “

  يغمبر سے سوال کيا کون ھے جو بوسيده ھڈيوں ميں جان ڈال دے ؟ منکرين معاد نے پ
  خدانے فرمايا: 

  اے پيغمبر! آپ کھديجئے که جس نے تمھيں عدم سے وجود بخشا وھی تمھيں دو باره زنده کرے گا ۔
يزيں که جن کا قياس کے طرفداران قياس کھتے ھيں که اس آيت ميں قياس کے ذريعه استدالل کيا گيا کيونکه يه آيت وه دو چ

حکم مشابه ھو ان کے مساوی ھونے پر داللت کرتی ھے . اسی لئے جو شخص يه انکار کررھاھے که بوسيده ھڈياوں قيامت 
ميں دوباره زنده نھيں ھوسکتيں اسے کھا جارھا ھے که ان ھڈياں کا زنده کرنا انسان کو عدم سے وجود بخشنے جيسا ھے 

  ی ممکن ھے ۔يعنی جيسے وه ممکن تھا ويسے يه بھ
  

  جواب :
قياس کے مخالفين قياس جواب ديتے ھيں که اس آيت ميں امر تکوينی ميں قياس کياگيا ھے اور امر تکوينی کا قياس قطعی 

ھوتاھے کيونکه عقل کھتی ھے که جو آغاز آفرنيش ميں يه قدرت رکھتا ھے که اس کائنات کو عدم سے وجود بخشے يقينا وه 
قيامت کے بعد اسے دوباره لوٹا دے بلکه يه کام اس کےلئے پچھلے کام سے آسان ترھے جيسا که  يه قدرت بھی رکھتاھے که
  خود قرآن کا ارشاد ھے :

  " * َوھَُو الَِّذي يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ َوھَُو أَْھَوُن َعلَْيِه "*
۔ ” ے گا اور يہ کام اس کے لئے بے حد آسان ہےاور وہی وه ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوباره بھی پيدا کر“
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13   
  يه قياس حقيقت ميں قطعی عقلی ھے در حاليکه ھماری بحث قياسات ظنی ميں ھے ۔

روايات کے اعتبار سے حجيت قياس پر مھم ترين استدالل معاذبن جبل کی حديث سے کياگيا اس حديث کے ذريعه قياس  -3
  رسله ،سد وفتح ذرايع کی حجيت پر نيز استدالل کيا گيا ھے .ظنی کے عالوه باب استحسان، مصالحه م

  اس حديث ميں آيا ھے که جس وقت پيغمبر (ص)نے معاذبن جبل کو يمن ميں قضاوت کے لئے بھيجنا چاھا تو ان سے کھا :
  اے معاذ !کس طرح قضاوت کروگے ؟

  معاذ نے کھا :
  کتاب وسنت کے ذريعه 

  آپ نے فرمايا:
  سنت ميں نه ھو تو کيا گروگے ؟ اگر وه حکم کتاب و 

  کھا که :
  14۔. ”اجتھد رأيی وال الِو “

  ۔”" ميں اپنی رأئے کے ذريعے اجتھاد کروں گا اور مسئله کو بال حکم نھيں چھوڑوں گا “" 
ے اس حديث سے يه استدالل کيا گيا که کلمه (اجتھاد رأئے ) سے ظاھر ھوتاھے که کتاب و سنت پر تکيه کئے بغير حکم لگان

  کو اجتھادبالرائے کھتے ھيں اور اسی طرح کا اجتھاد عموميت رکھتا ھے جس ميں قياس ظنی بھی شامل ھوجاتا ھے ۔
  

  جواب :
  قياس ظنی کے مخالفين نے اس حديث کا جواب يوں ديا که 

 اول تو يه روايت سند کے لحاظ سے ضعيف ھے کيونکه اسے حارث بن عمر کے واسطه سے بيان کيا ھے بخاری -1
اورترمذی نے حارث کو مجھول جانا ھے اور دوسروں نے بھی اسے ضعفا ميں شمار کيا ھے اس کے عالوه خود حارث 

  نے اسے "حمص کے کچھ لوگوں " سے نقل کيا ھے اس لئے يه روايت مرسل اور غير متصل ھے . 
ی مذمت کی گئی خاص طور دوسری يه که يه روايت ان تمام روايات سے تعارض رکھتی ھے جس ميں اجتھاد رای ک -2

  سے معاذ کی وه روايت جس ميں پيغمبر (ص)نے معاذ کو يمن کی جانب حرکت کرنے سے پھلے کھا :
جس چيز کا علم نه ھو اس کے بارے ميں قضاوت مت کرنا اور اگر کسی حکم ميں مشکل پيش آجائے تو اس وقت تک صبر 

مجھے خط بھيجنا تاکه ميں اس کا جواب بھيجوں چنانچه مذکوره کرنا جب تک تمھيں صحيح حکم سے آگاه نه کروں يا پھر 
  روايت کی عربی عبارت يه ھے که 

 15۔ .”لمابعثنی رسول هللا الی يمن قال : التقضين والتفصلن اال بماتعلم و ان اشکل عليک امر فقف حتی تبينه او تکتب الی فيه“
  ھے :  ايک اور روايت که جسے ابوھرھره نے نقل کيا اس ميں آيا

  ۔.” تعمل ھذه االمة برھة من کتاب هللا ثم تعمل برھة بسنة رسول هللا ثم تعمل بالرأی فاذا عملوا بالرأی فقد ضلوا واضلو“
يه امت ايک مدت تک کتاب خدا پر عمل کرے گی پھر ايک مدت تک سنت پر عمل پيرا ھوگی اس کے بعد خود اپنے آراء “"

ونے لگے تو وه تو خود کو بھی گمراه کريں گے اور دوسروں کی گمراھی کا سبب پر عمل کرنے لگے گی اور جب ايسا ھ
  ۔ (مترجم) ” بنيں گے

 --------------  

  .226. اصطالحات االصول ، ص 1
  . 23. اسراء ،  2
  . 115. نساء ،  3
   519،ص 2. انوار االصول ، ج  4
  .2144،ص4. اتحاف زری البصائر ، شرح روضة الناظر ، ج  5
  .151،ص 2. ر.ضة الناظر ،ج 6
  . 2.حشر ،  7
  . 192،ص  2. اصول الفقه،ج 8
  . 30. ابطال القياس ، ص  9

  .79/78. يٰس، 10
  . 27. روم ،  11
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  . 21595، ح230،ص 5. مسند احمد ،باب حديث معاذبن جبل ،ج 12
  . وھی مدرک . 13
  . 260،ص  2، تھذيب التھذيب ،ج14. ملخص البطال القياس ، ص  14
  . 50، ح  21،ص  1. سنن ابن ماجه ،ج 15
  .  910، ح  180ف ص 1. کنز العمال ، ج  16

  نتيجهء بحث :- 15. (مترجم)  17

گذشته مطالب کے پيش نظر علماء اماميه اور دوسرے قياس کےمخالفوں کی نظر ميں استنباط احکام ميں قياس کی کوئی ارزش و 
الے ظن و گمان کے لئے ايسی عام اور روشن دليليں ھيں جو ظن پر عمل کرنے اھميت نھيں ھے . اور اس قياس سے حاصل ھونے و

کو حرام جانتی ھيں . قياس پر عمل کی حرمت پر قطعی دليلوں ميں وه روايات ھيں جو نمونه کےطور پر آپ کے سامنے پيش کيے گئے
ں اور دوسروں نے قياس کو حکم شرعی کے .ليکن جيسا پھلے بھی بيان ھوچکا ھے که علماء اھل سنت کے ايک گروه جيسے حنفيو

لئے مصدر ومبنا مانا ھے . اور اس کی حجيت و اعتبار پر کتاب وسنت و اجماع سے دليلں پيش کی ھيں ، قياس مخالفوں کے نزديک يه
اتوں کی ليليں ناقص اور مردود ھيں طوالنی بحث کے خوف سے مخالفين کی دليلوں سے صرف نظر کرتے ھوئے فقط ايک اشاره ان ب

  جانب کيا جارھا ھے جو سر خسی نےاپنے اصول ميں کھيں ھيں . 
ذلَِك  جمھور علماء نے حجيت قياس پر کتاب و سنت وعقل سے دليليں پيش کی ھيں مثال قرآن سے*فَاْعتَبُِروا يا أُولِي اأْلَْبصاِر.* إِنَّ فِي

يَّا تَْعبُرون*   لَِعْبَرةً أِلُولِي اأْلَْبصار*إِن كنتم للرُّ
  اور دوسری آيات سے استدالل کياھے .

ميری نظر ميں يه ان آيات کا قياس سے کوئی ربط نھيں ھے اور سنت ميں جو دليل پيش کی گئی که پيغمبر(ص) کی جانب سے معاذبن 
تاھوں اور يمن کو بھيجا جانا اور حکم صادر کرنے کے بارے ميں پيغمبر(ص) کا سوال تھا اس کے جواب ميں کھنا ميں خود اجتھاد کر

پيغمبر(ص) کا اپنے اصحاب سے امور جنگ ميں مشورت کرنا يه تمام باتيں جو قياس کے اعتبار و حجيت کے لئے دليل بناکر پيش کی 
  گئيں اس کا قياس سے کوئی ربط نھيں ھے .

  (مترجم) 

 --------------  
  . 188و 187. . معارج االصول ، ص 1

 . 130تا  125ص 3. اصول سرفسی ، ج 

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  استحسان
استحسان منابع اجتھاد ميں بعض اھل سنت کی جانب سے بيان کرده ايسی اصطالح ھے که جس کی مختلف تعريفيں ذکر کی 

  گئيں ھيں .
  بعض نے کھا که  - 1

جو مجتھد کے ذھن ميں خطور کرے ليکن اس کی تبيں کے لئے مجتھد کے پاس مناسب عبارت نه ھو وه استحسانايسی دليل 
  ۔  1-کھالتی ھے

بعض نے کھا که کسی قياس  2-استحسان يعنی وه چيز جومجتھد کو اچھی لگے ليکن اس کی کوئی شرعی دليل نه ھو -3-2
کھتے ھيں يا قياس مخفی کو قياس جلی پر مقدم کرنے کو کو اس سےقوی تر قياس سے تخصيص دينے کو استحسان 

  استحسان کھتے ھيں 
قياس سے دليل اقوی کی جانب عدل کرنے کو استحسان کھتے ھيں اور وجود نص ، سھولت ،مصلحت مصلحت،اجماع  -3

  4،ضرورت يا عرف و عادت کو محرکات عدول ميں شمار کيا گيا ھے ۔ 
لکه تضاد بھی پايا جاتا ھے کيونکه اگر تعريف کو بغور ديکھا جائے تو معلوم ھوگا که ان تعريفات ميں اختالف ھی نھيں ب

بعض تعريفات ميں خود مجتھد يا عقل مجتھد کی عقل کوتعريف کی اساسبنياد تعريف قرار ديا گيا جيساکه پھلی اور دوسری 
تی اسی طرح بعض تعريفات کے تعريف سے واضح ھوتا ھےکه ليکن دوسری تعريفات ميں يه خصوصيت نھيں پائی جا
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مطابق استحسان کو قياس کا نقطهء مقابل قرار ديا گيا ليکن دوسری تعريفات ميں استحسان کو ايک قسم کاقياس شمار کيا گيا 
 اور شايد استحسان کامعروف ترين معنی وھی حکم ھے جس پر نص نه ملے ليکن عقل مجتھد کی عقل اسے پسند کرتی ھو ۔

مالک کا يه جمله  5-ر ميں استحسان حجت ھے اور يھی نسبت مالک وحنبلی کی جانب بھی دی گئی ھے ابو حنيفه کی نظ
-در صد فقه استحسان پر استوار ھے ليکن ان کےمقابل بعض ديگر اھل سنت خاص طور سے شافعی 90معروف ھے که 

اماميه زيديه او رظاھر يه  اسی طرح 8-اور بعض حنفی جسے شاطبی اور طحاوی نے اس کی حجيت کا انکار کيا ھے7
  ۔  9-کےنزديک بھی استحسان باطل اور غير معتبر ھے

استحسان کی حجيت پر آيات و روايات دونوں سے استدالل کيا گيا ھے قرآن سے سوره زمر کی تين آيات اور سوره اعراف 
  کی ايک سو پنتالسيويں آيت سے استدالل کيا گيا ھے ۔

ْر ِعباِدالَّذيَن يَ    * " َواتَّبُِعوا اَحسَن ما أُْنِزَل ِمْن َربُِّكم  ْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَه"*فَبَشِّ
  10۔ ” بشارت دے ديجئے جو باتوں کو سنتے ہيں اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہيں“

سےاستدالل کيا گيا 145اف کی آيت نمبر سے بھی يھی استدالل کيا گيا ھے ۔ اسی طرح سوره اعر55سوره زمرکی آيت نمبر 
  که

ٍة َوْأُمْر قَْوَمَك يَأُْخُذوْا بِأَْحَسنِھَا "*   " * فَُخْذھَا بِقُوَّ
  ۔” مضبوطی کے ساتھ پکڑلو اور اپنی قوم کوحکم دو کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے ليں“

پيروی کی ترغيب دالتی دالئی ھے او راحسن ان آيات ميں مشاھده سے واضح ھوتاھے که خداوند عالم نے قول احسن کی 
کی پيروی کے لئے الزم ھے که پھلے احسن کی شناخت ھو ليکن چونکه مصاديق احسن کو لوگوں کے لئے بيان نھيں کياگيا 

   11اسی لئے اس کی ذمه داری خود لوگوں پر چھوڑدی 
  

  جواب
ه نھيں ھے که جو تم بھتر سمجھو اس کی پيروی کرو بلکه غزالی نے اس استدالل کا جواب ديتے ھوئے کھا که آيات کا مفاد ي

ان آيات کا مفھوم يه ھے که احسن واقعی کی پيروی کرو اور خداوند عالم نے لوگوں کو پھنچواديا که احسن واقعی کيا ھے 
 احاطه احسن واقعی کتا ب و سنت کی موافقت ھے کيونکه احکام ان مصالح اور مفاسد کے تباع ھے جسے شريعت نے کامال

کيا ھے اور عقل بشر اور عقل بشر کو سوائے خاص موارد کے ان مصالح اور مفاسد تک رسائی نھيں ليکن اس چيز کو 
جسے لوگ بھتر اور اچھا سمجھتے ھيں صرف ھوا اور ھوس ھے جھت استحسان کی حجيت پرعبدهللا بن مسعود کی روايت 

  سے بھی استدالل کيا گيا ھے ۔
  فھو عبدهللا حسن  مارای المسلمون حسنا

  12يعنی جس چيز کولو گ بھتر سمجھيں وھی چيز خداکے نزديک بھترھے ۔ 
  مخالفين استحسان کے مخالفوں نے اس استدالل کا جواب ديتے ھوئے کھا 

  يه جمله عبدهللا بن مسعود کا قول ھے نه پيغمبر (ص)کا فرمان جو حجت ھو مگر يه که ھم قول صحابی کو حجت مانيں. -1
لمه روئيت در حقيقت ميں علم و اطمينان کے معنی ميں ھے يعنی جو چيز مسلمانوں کے نزديک بطور قطع طور پرنيکوک -2

ھو خدا کے نزديک بھی نيکو ھوگی اور يه بات استحسان جو دليل ظنی ھے ميں شامل نھيں ھوگی اسی لئے ماننا پڑے گا که 
رنا سب کےلئے ممکن ھے پس موارد ظن وگمان کے موارد جو حديث حسن و قبح عقلی سے مربوط ھے که جس کا در ک ک

   13که ھمارا موردعادی بحث ميں ھے شامل نھيں ھوگا 
آمدی او رغزالی اس حديث کا جواب ديتے ھوئے کھتے ھيں که يه حديث اجماع مسلمين پر داللت کرتی ھے نه اس بات  -3

  14مجھے گا پر که جسے افراد مسلمين بھتر سمجھيں خدا بھی اسے بھتر س
  15يه بھی غزالی کا قول ھے که يه حديث خبر واحد ھے اور خبر واحد سے اصول کو ثابت نھيں کيا جاسکتا ۔  -4

 --------------  

  . 157،ص  4. االحکام فی اصول االحکام ،ج 1
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  .43/44،ص2. الموسوعة الفقھيه الميسره ،ج 4
  . 263. اصول الفقه ،محمد ابوزھره ، ص  5
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  . 172. المستصفی ، ص  15

  مصالح مرسله

موجود نه  يه اصطالح ان مصلحتوں کےلئے استعمال ھوتی ھے جسے کے بارے ميں شريعت کا کوئی خاص يا عام خطاب
  ھوليکن شريعت کے مزاج اور مذاق شريعت سے اسے مشخص کيا جاسکتاھے ۔

  وه مصلحتيں دوقسم کی ھوتی ھيں :

  مصالح معتبره -1
  وه مصلحتيں جن کے اعتبار اور رعايت ميں شرعی دالئل موجود ھوں ۔

  مصالح ملغی -2
کو الزم نھيں جانا جسے دشمن کے آگے تسليم ھونا وه مصلحتيں جسے شارع مقدس نے بے ارزش سمجھا اور ان کی رعايت

اگرچه اس ميں حفظ جان کی مصلحت ھے ليکن چونکه اسالم خطر ے ميں پڑرھا ھے اس لئے حفظ نفس کی مصلحت کو 
  لغو کرکے جھاد کا دستور ديا پس دين کا بچانا مصلحت ھے چاھے اس ميں جان ھی کيوں نه چلی جائے ۔

  مصالح مرسله -3
مصالح مرسله کو بطور مطلق حجت مانتے ھيں جب که جمھور اھل  1-تيں جو اجتبار يا الغاء شرعی سے آزاد ھيںوه مصلح

سنت اس کی حجيت کے منکر ھيں يھاں تک که بعض مالکيوں نے کھا که مالک سے بعيد ھے که مصالح مرسله کو حجت 
ه ضروری مصلحتيں جو قطعی اور بديھی ھوں ليکن بعض اس ميں تفصيل کے قابل ھيں اور کھتے ھيں : فقط و 2-مانے

مصالح مرسله کےلئے جو مثال پيش کی گئی وه يه ھے که اگر کفار جنگ کے دوران ان کی آڑ ميں مسلمانوں  3-معتبر ھيں
کو نقصان پھچانا چاھيں ايسی صورت ميں ان سے مقابله الزمی ھے کيونکه اگر ان سے مقابله نه کيا گيا تو وه مسلمانوں کو 

ی نقصان پھنچائيں گے اور خود اسيروں کو بھی قتل کرديں گے ليکن اگر ان سے مقابله کيا جائے تو ايسی صورت ميں بھ
اسير مارے جائيں گے چاھے کفار کے ھاتھوں مارے جائيں يا مسلمانوں کے ھاتھوں تو يھاں مصالح مرسله کے مطابق 

که مسلمانوں کے مصالح کو مقدم رکھا جائے اور مسلمان مسلمانوں کا قتل جائز ھے کيونکه شريعت کا مزاج يھی ھے 
مصالح مرسله اور استحسان کا فرق يه تبايا گياکه استحسان ميں غالبا  4-اسيروں کا قتل مصالح مسلمين سے نزديک تر ھے 

سے ايک  قواعد و نصوص عامه سے ايک قسم کا استثناء پايا جاتا ھے دوسری بعبارت ديگر ميں استحسان ثابت شده احکام
قسم کا عدول ھے ليکن مصالح مرسله ان موارد سے مربوط ھے که جھاں حکم کے لئے کوئی شرعی دليل نھيں ھے بلکه 

فقيه مزاج شريعت کے پيش نظر مصلحت کی بنياد پر حکم لگاتاھے . البته استحسان ميں بھی مصلحت پائی جاتی ھے ليکن يه
  ۔ 5-اتی ھے مصلحت اکثرا وقات استثنائی شکل اختيار کرج

مصالح مرسله کو حجت ماننے والوں کی دليل يه ھے که احکام مصالح کے تابع ھيں اور تمام مصالح نصوص ميں مذکور 
نھيں ھيں کيونکه مصلحتيں زمان و مکان کے لحاظ سے بدلتی رھتی ھيں اگر صرف ان مصلحتوں پر تکيه کيا جائے جس کا 

يک مصلحتيں که جن کا ذکر نصوص ميں نھيں آيا ھے ان سے ھاتھ دھونا ذکر نصوص ميں ھو تو ايسی صورت ميں گئی ا
  ۔ 6-پڑے گا اور يه بات شارع کی غرض وھدف کے خالف ھے 

  
  جواب :
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مسلما احکام مصالح کے تابع ھيں اور اگر وه مصلحتيں نصوص اور ادله شرعيه ميں معتبر شمار کی گئيں يا يه مصلحتيں 
ت عقليه کامقام رکھتی ھوں اور فقيه کے لئے يقين آور ھوں تو يھی قطع و يقين فقيه کے ادراک عقلی کے اعتبار سے مستقال

لئے حجت ھوگا . ليکن اگر مصلحت ايسی ھو که جس کو معتبر جاننے يا الغاء کرنے کے لئے کوئی دليل نه ھو اور صرف 
ر ماننے کے لئے دليل قطعی کی ضرورت حکم شرعی کا گمان پيدا ھوتا ھو تو ايسی مصلحت کی بنياد پر کسی حکم کو معتب

جيساکه قرآن ميں 7-ھے اور ايسی کوئی دليل نھيں جو اس حکم کو ثابت کرے کيونکه ظن و گمان ميں اصل عدم حجيت ھے 
  ارشاد ھے :

  " * َوإِنَّ الظَّنَّ اَل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا"*
   8۔ ” ہےگمان حق کے بارے ميں کوئی فائده نہيں پہنچا سکتا “ 

خالصه يه که اگر مصالح مرسله قطع و يقين تک پھنچ جائيں تو ان کی حجيت مسلم ھے ليکن مصالح ظنی ميں اشکال ھے 
  کيونکه ان کے اعتبار پر کوئی قطعی دليل ھمارے پاس نھيں ھے ۔

 --------------  

  . 286.اصول الفقه االسالمی ، ص  1
  . 184،ص  2. ارشاد العقول ، ج  2
  . 289ول الفقه االسالمی ، ص . اص 3
  . 424، ص  1. المستصفی ، ج 4
  . 299/298. اصول الفقه االسالمی ، ص  5
  . 259. اصول الفقه اسالمی ،ص  6
  . 538، ص 2. انوار اال صول ،ج 7
 . 28. نجم ،  8

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  
  

  سد و فتح ذرايع
سد اور فتح کھو لنے اور بند کرنے کے معنا ميں ھے  1-(ذريعه کی جمع اور وسيله کے معنی ميں ھے ۔(مترجم ”" ذرايع “"

اور يه اصطالح علماء اور فقھائےاھل سنت کے درميان رائج ھے . اھل سنت کاکھنا ھے چونکه مصلحتوں کا جلب کرنا 
عض اورمفاسد کا دفع کرنا الزم ھے اس لئے بعض افعال کو بطورر مستقيم حرام قرار دياگيا جيسے چوری اور زنا ليکن ب

افعال کو براه راست حرام قرار نھيں ديا گيا کيونکه وه اعمال بذات خود حرام نھيں ھيں ليکن چونکه ارتکاب حرام کا سبب 
  بنيں گے اس لئے شارع نے انھيں حرام کرديا جيسے اجنبی عورت کی ھم نشينی ۔ 

ات الھٰی تک پھنچاتے ھيں يا حرام کا چون چوں که افراد سد ذرايع کی حجيت کے قائل ھيں وه کھتے ھيں جو راستے محرم
کو حجت جانتے ھيں وه کھتے ” " فتح ذرايع“"موں کا سبب بنتے ھيں ان راستوں کو بند کردينا چاھيے اسی طرح جود افراد 

که وه وسائل اور وه راستے جو واجبات الھٰی کے انجام دينے کاسبب بنتے ھيں انھيں کھال رکھنا چاھئيے مالک سد وفتح 
کے ساتھ قاعده کو فقه کے اکثر ابواب ميں قابل اجراء جانتاھے معروف ھے که مالک نے کھا : تکاليف شرعی کا ايک ذرايع 

  چوتھا ئی حصه سد وفتح ذرايع کے ذريعه استخراج ھوتا ھے ۔ 
اپنی ظاھر يه دو اصطالحيں (مقدمه حرام کی حرمت ) اور مقدمه واجب کے وجوب کی جانب لوٹتی ھيں شيعون شيعوں نے 

  اصول فقه کی کتابوں ميں اس بحث کو مقدمه واجب کی بحث ميں پيش کيا ھے ۔ 
البته سد ذرايع کے لئے ايک اور معنی ذکر کيا گيا ھے اور وه شرعی چارۀکار يا شرعی حيله کے راستے کو بند کرنا ھے 

بيچ دے اور يه شرط لگائے که  مثال کے طور پر اگر کوئی ربا سے فرار کی خاطر اپنے مال کو اونچی قميت پر ادھار
خريدار اسے سستے داموں پر دوباره اسی شخص کو بيچ دے که جس سے خريدا ھے سد ذرايع کے طرفداروں نے اسی 

سدذرايع کی اساس پر عمل کو حرام قرار ديا ھے کيونکه اس کے ذريعه ربا ميں گرفتار ھونے کا خطره ھے . اس بات پر يه 
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ر سد و فتح ذرايع پھلے معنا کے مطابق ھو تو يه بحث حکم عقلی کے موارد ميں نوع دوم سے اشکال وارد ھوتا ھے که اگ
مربوط ھے که جسکی بحث گزشته مباحث ميں گذر چکی اور جھاں مقدمه واجب و حرام کی بحث کو وھاں بيان کيا جاچکا 

تعمال دوسری جھتوں سے معامله کو باطل اور اگر سد وفتح ذرايع سے مراد دوسرا معنی ھو ، تو ربا ميں حيله شرعی کا اس
کرتاھے ۔. اور وه يه ھےکيوں که ان شموارد ميں طرفين کی جانب سے انشاء اورمعامله ميں قصد جدی نھيں پايا جاتا اسی 
دليل کی وجه سے معامله عقال باطل ھے۔ پس سد وفتح ذرايع کامسئله استنباط احکام کا کوئی منابع نھيں بلکه عقل کے حکم 

  عی کا ايک جزء ھے ۔ قط
  6-(مترجم )

 --------------   

  ذرايع کی قسميں اور انکا حکم : - 16.(مترجم)  1

  ابتداء ميں ذرايع کو دوقسموں ميں تقسيم کرنے کے بعد منع اور منع نه ھونے کے حواله سے اس کا حکم بيان کريں گے .

  ذرايع کی دو قسميں :

فقيه قرافی نے انجام دی دوسيری چھار گانه تقسيم ھے جو ابن قيّم کی جانب سے پيش ھوئی .ايک تو وه سه گانه تقسيم ھے جو مالکی 

  قرافی تقسيم : -الف 

شوکانی اپنی کتاب ارشاد الفحول ميں قرافی کا قول نقل کرتے ھوئے لکھتے ھيں .صرف مالک ھی سدذرايع کا قائل نھيں بلکه تمام 
  کے عالوه کوئی اعتبار نھيں که وه بھت زياده سدذرايع کے قائل ھيں. علماء اس کے قائل ھيں اور مالکيه کا اس

  پھر وه قرافی کی سه گانه تقسيم بيان کرتے ھوئے کھا ھے .
جو چيز علماء کی نظر ميں معتبر ھے (يعنی علماء کا سدذرايع پر اتفاق ھے ) جيسے مسلمانوں کی گذرگاه پر کنوانکھودنا اور ان  -1

نا اور ايسے شخص کے سامنے بتوں کو برابھال کھنا که جس کے لئے معلوم ھے که وه اپنے بتوں کی توھين کے کھانے ميں زھرمال
  سن کر خدا کو برابھال کھتاھے .

وه موارد جو علماء کے نزديک غير معتبر ھيں ( يعنی سدذرايع کے عنوان سے حکم کا مبنا قرار نھيں پاتے)جيسے درخت انگور کا  -2
ے کھيں انگور شراب ميں تبديل نه کی جائے درخت انگور کو اگانے سے روکنا يه مورد علماء کے نزديک غير معتبر اگانا اور اس ڈرس

  ھے گرچه ممکن ھے که يه درخت حرام کے تحقق کا وسيله بنے.
نزديک حرام ميں وه موارد که جھاں سد کےالزم ھونے يا نه ھونے ميں اختالف ھو جيسے بيع اجال يعنی مھلت دار بيع يه ھمارے  -3

  پڑنے کا ذريعه ھے اس لئے ھم اس مورد ميں سدذرايع کے قائل ھيں ليکن دوسرے اس مساله ميں ھمارے مخالف ھيں . 

  ابن قيّم کی تقسيم : -ب

  ابن قيّم نےاپنی کتاب اعالم الموقعين ميں ذريعه کو نتائج کے اعتبار سے چار قسمتوں ميں تقسيم کيا ھے.  -1
ذريعه که جس کا وضع کرنا اس لئے ھو که مفسد ه دور ھو جائے جيسے شراب کا پينا اس کا مفسده مستی اور عقل کی ايسا وسيله اور

تباھی ھے اسی طرح قذف که اس کا مفسده دوسروں پر تھمت لگانا ھے يا زنا که اس کا مفسده نسب کا درھم و برھم ھونا اور خاندانی 
  روابط کا بگاڑ ھے .

ر ذريعه جو که ايک مباح امر کے لئے وضع ھوا ھے ليکن اس کا فساد اس کی مصلحت سے کھيں زياده ھے اور اکثر ايسا وسيله او -2
  اوقات مفسده کا سبب بنتاھے جيسے آيام وفات ميں بيوه عورت کا سجنا سنورنا .

يعه قرار ديں گےجيسے ايسا عقد ايسا ذريعه جو امر مباح کے لئے وضع ھوا ليکن لوگ خواه نحواه اسے حرام تک پھنچنے کا ذر -3
  جو تحليل کی نيت سے باندھا جائے يا ايسا کاروبار جو ربا کی نيت سے انجام ديا جائے .

ايسا ذربعه جو امر مباح کے لئے وضع ھوا ليکن ايسی ميں مفسده بھی ممکن ھے پھر بھی اس کی مصلحت مفسده سے کھيں زياده  -4
  يا اس عورت کی جانب نگاه کرنا جو اس کے حق ميں گواھی دے رھی ھو .ھے جيسے منگنی شده لڑکی کو ديکھنا 

ابن قيّم کی نظر ميں پھلی اور چوتھی قسم محل نزاع و بحث نھيں ھے کيونکه شارع نے قسم اول کو منع اور قسم دوم کو مباح جانا ھے
  جانا يا حرام ..ليکن دوسری او رتيسری قسم ميں اختالف ھے که کيا شريعت نے ان موارد کو مباح 

  (مترجم)

 --------------  
  . 176،ص3. . اعالم الموقعين ،ج1
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  . 300. اصول الفقه االسالمی ،ص 2
  . 141،ص  4. الموافقات ،ج  3
. البته سد وفتح ذرايع اور مقدمه حرام و واجب ، کے درميان جو کچھ تفاوت ھے اسے ھم نے اختالف فتاوی کی علتوں ميں بيان کيا  4

  ھے .
  .  542،ص 2انواراال صول، ج . 5

  سد ذرايع کی حجيت کی دليليں : - 17.(مترجم)  6

جوافراد سد ذرايع کی حجيت کے قائل ھيں اور اسے احکام فقھی کا مصدر و مبنع سمجھتے ھيں انھوں نے اس کے اثبات ميں بعضی 
  ح و نقد کے ذيل ميں بيان کرتے ھيں .آيات روايات کا سھار ليا ھے ھم يھاں پر ان کی چند نقلی دليليں بغير کسی توضي

  قرطبی نے اپنی تفسير ميں کھا :
  اس اصل پر کتاب وسنت داللت کرتی ھے . ” قد دل علی ھذا االاصل الکتب والسنۀ “ 

  اس کے بعد وه قرآن سے چند آيات بطور استناد پيش کرتے ھيں :
  َوقُولُوْا انظُْرنَا َواْسَمُعوا َْولِلَكافِِريَن َعَذاٌب أَلِيٌم*  *يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ تَقُولُوْا َراِعنَا -1
کہا کرو اور غور سے سنا کرو اور ياد رکھو کہ کافرين کے لئے بڑا ” انظرنا “ايمان والو! راعنا (ہماری رعايت کرو) نہ کہا کرو  -2

  2”.دردناک عذاب ہے
عنا) کو اپنی زبان پر التے تھے يه کلمه ان زبان ميں سب و دشنام کے معنی اس آيت سے وجه تمسک يه بتاتے ھيں که يھود کلمه (را

ميں ھے چونکه خدا جانتا تھا که يھود اس کلمه کو سب و دشنام کے لئے استعمال کرتے ھيں اسی لئے خدا نے اس لفظ کے استعمال 
  سے روکا .

ْرِجُعُھْم فَيُنَ َوالَ تَُسبُّوْا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن ّهللاِ فَيَسُ  -2 ٍة َعَملَُھْم ثُمَّ إِلَى َربِِّھم مَّ بِّئُُھم بَِما َكانُوْا يَْعَملُوَن *بُّوْا ّهللاَ َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلٍم َكَذلَِك َزيَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ
دشمنی ميں بغير سمجھے اور خبردار تم لوگ انہيں برا بھال نہ کہو جن کو يہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہيں کہ اس طرح يہ “

  3”بوجھے خدا کو برا بھال کہيں گے
اس آيت ميں وجه تمسک کے بارے ميں کھتے ھيں . خدانے اس آيت ميں بت پرستوں کو برابھال کھنے سے روکا ھے تاکه کھيں بت 

  پرست بھی جواب ميں خداوند عالم ( معاذهللا ) مورد سب و دشنام قرار ديں .
  ں ايک آيت يه بھی ھے .مورد استدالل آيات مي -3

ِ َجِميًعا أَيَُّھا اْلمُ    4ْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن ** # َواَل يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِھنَّ لِيُْعلََم َما يُْخفِيَن ِمن ِزينَتِِھنَّ َوتُوبُوا إِلَى هللاَّ
  ”ا اظہار ہوجائے اور خبردار اپنے پاؤں پٹک کر نہ چليں کہ جس زينت کو چھپائے ہوئے ہيں اس ک“

  قرطبی نے سنت سے کئی ايک روايات کوسد ذرايع کے لئے دليل کے طور پر پيش کيا ھے .
الحالل بين والحرام بين و بينھما امور متشابھات فمن اتقّی “صحيح مسلم ميں پيغمبر(ص) سے روايت ھے که آپ نے فرمايا:  -1

  الشبھات استبرا الدينه و عرضه و من وقع فی الشبه
  5”وقع فی الحرام کالراعی يّرعی حوال حمی يوشک ان يقع فيه  ات

حالل بھی واضح اور حرام بھی روشن ھے اور ان کے درميان شبھناک امور بھی ھيں لھذا جو کوئی شبھناک چيزوں سے پرھز کرے 
گرفتار ھوگيا بالکل اس کسان کی  اس نے اپنے دين اور آبرو کو حفظ کرليا اور جو شبھناک امور ميں پڑگيا در حقيقت حرام چيزوں ميں

  طرح جو اپنے بھيڑ،بکريوں کو ايسی کھائی کے پاس سے چڑانے لے جائے که جھاں عنقريب ان کا گرنا قطعی ھو .
  پيغمبر(ص) نے فرمايا: -2
  6”أمکم  اِن من الکبائر شتم الرجل والديه قالوا: يا رسول هللا و ھل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم يسب أباه و يُسب“

گناه کبيره ميں سے انسان اپنے ماں باپ کو برا بھال کھے پيغمبر(ص) کے اطرافيوں نے کھا اے رسول خدا کيا انسان اپنے والدين کو 
برا بھال کھتاھے ؟ پيغمبر(ص) نے فرمايا ھاں انسان کسی کے باپ کو گالی ديتاھے وه اس کے باپ کو گالی ديتا ھے يه دوسروں کی 

  ی ديتاھے دوسروں اس کی ماں کو گالی ديتے ھيں .والده کو گال
حيساکه اس سے واضح ھے دوسروں کے والدين کو برا بھال کھنا يا گالی دينا اس بات کا سبب ھے که گالی دينے والے کے ماں باپ کو

  گالی پڑے گی اس لئے سدذرايع کے ذريعه دوسروں کو گالی دينے سے روکا گيا ھے .
  سے استدالل کے بعد کھا :قرطبی نے آيات روايات 

يه سدذرايع کی دليليں تھيں جو ھم نے بيان کی اورمالکيوں نے کتاب آجال ( مھلت دار بيع ) اور دوسرے مسايل بيع کو اسی سد ذرايع 
ں کی اساس پر حل کرتے ھيں ليکن شافعی کتاب آجال کے قائل نھيں ھيں کيونکه ان کے نزديک بيع آجال مختلف اور مستقل عقود مي

  سے ھے .
  مترجم)(

 --------------  
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  تعارض ادله

  کے مباحث ميں آخری گفتگو تعارض ادله کے بارے ميں ھے ۔ منابع استنباط
بتدائی ميں جمع عرفی موجود مقدمه کے عنوان ميں اس مطلب کا ذکر ضروری ھے که کبھی دوليلوں کے درميان (تعارض اتبدائی ) نظر آتا ھے ليکن چونکه اس قسم کے تعارض ا

تی ھے اس لئے يه تعارض کی ابتدائی بحث تعارض سے خارج ھے۔ . اسی لئے دليل عام يه کھے، سارے دانشمندوں کا ھوتاھے يا ان دو دليلوں ميں ايک دوسری دليل پر حاکم ھو
فی ميں کوئی تعارض نھيں بلکه جمع عراحترام کرو اور اسی کے مقابل دليل خاص وارد ھو که بے عمل عالم کا احترام مت کرنا اين دو دليلوں يا ان جيسی دليلوں ميں عرف کی نظر 

ں ھم دليل خاص پر عمل کريں گے کا تقاضا يه ھے که دليل خاص کو دليل عام پر مقدم کيا جائے خاص کو عام پر مقدم کرنے کانتيجه يه ھوتا ھے که عالم بے عمل کے سلسلے مي
. اسی طرح جن 1-فراد دليل عام کی عموميت پر باقی ھوں گےاور عالم بے عمل کے عالوه تمام علماء کے احترام کے لئے دليل عام حجت ھوگی دوسری بعبارت ديگر ميں سارے ا

وين ثانوی حاکم ھوتے ھيں يھاں بھیموارد ميں دو دليلوں کے درميان ابتداء ميں تعارض نظر آتا ھے ليکن ايک دليل جو دوسری دليل پر حاکم ھوتی ھے جيسے عناوين اولی پر عنا
غير اسالمی ذبيحه کا کھانا حرام ھے ليکن دوسری دليل ميں يه آئے که مجبوری کی صورت ميں  2-سےے کوئی دليل يه کھےپچھلے موردکی طرح کوئی تعارض نھيں پايا جاتا جي

  اس کا کھانا جائز ھے ۔
ن تعارض ھو تو يه تعارض بھی . اسی طرح اگر اماره اوراصل کے درميا3-ايسی دو دليليں آپس ميں تعارض نھيں رکھتيں بلکه دوسری دليل پھلی دليل پر حاکم اور مقدم ھوتی ھے

پر حکومت يا ورود رکھتی ھے ۔ ابتدائی تعارض ھے جسے در حقيقت تعارض شمار نھيں کھا کيا جاتا کيونکه اماره کے ھوتے ھوئے اصل کی نوبت نھيں آتی اس لئے که اماره اصل
تے ھيں استصحاب فساد سے تعارض رکھے (مثال ھميں يه شک ھوکه فالں انجام شده معامله مثال کے طور پر اگر قاعده صحت (اصاله الصحة ) که جسے اکثر افراد اماره شمار کر

  صحيح تھا يا فاسد ) يھاں پر اصالة الصحة استصحاب پر يعنی اصل عدم انعقاد معامله کے منعقد نه ھونے پر مقدم ھے ۔
کے درميان، اگر استصحاب اور ديگر تين اصول ( يعنی اصل برائت و تخيير و احتياط ) سے  بھر حال کبھی تعارض دو شرعی دليلوں کے درميان واقع ھوتاھے اور کبھی دو اصل

بقه پھلے يقينی امر پر بنا رکھی تعارض ھو تو استصحاب کومقدم کيا جائے گا کيونکه حجيت استصحاب کے دالئل کا تقاضا يه ھے که زمان دوم ( يعنی در شک کے زمانے ميں ) سا
ے تو ل استصحاب اصل محرز ھے اس لئے ديگر اصول پر مقدم ھوگی دو استصحاب کے درميان تعارض ھو اور ان کے درمياان سببيت اور مسببيت پائی جائجائے بعبارت ديگر اص

انی سے نجس لباس دھويا جائے پاستصحاب سببيی مقدم ھوگا ور نه ھر دو اصل ساقط و بی اثر ھوجائيں گی جيسے وه پانی جو پھلے کر تھا اور اب اس کی کريت ميں شک ھو اور 
جانب توجه نھيں کی  ايسی صورت ميں استصحاب سببی(يعنی پانی کی کريت کا استصحاب )جاری ھوگا اور لباس ميں نجاست کےاستصحاب ( جو که استصحاب مسببی ھے ) کی

  جائے گی ۔.
ميں کسی بھی دليل ميں ترجيحات پائی جائيں تو اسی دليل کو مقدم رکھا جائے گا اور اگر  دو دليلوں کے تعارض کی صورت ميں کچھ ترجيحات پيش کی گئی ھيں اگر ان دو دليلوں

يا ان ميں سےايک دليل کو حجت مانا  کوئی دليل دوسری دليل پر کسی قسم کا امتياز رکھے اور ان ميں تعادل برقرار ھو تو ايسی صورت ميں يا تو دونوں دليليں ساقط ھوجائيں گی
ايک راسته چنا ھے اکثر فقھاء کے نزديک مذکوره باال  4-احتياط کی جائے گی اور ان تينوں فيصلوں ميں فقھاء اور اصوليوں کے مبنا فرق کرتے ھيں ھر کسی نےجائے گا يا پھر 

ليکن يھاں اھم ترين بحث يه ھے که اگر دو  5- قاعده يعنی خصوصيت کی صورت ميں ترجيح اور تعادل کی صورت ميں تخيير،احتياط کو تمام امارات ميں جاری اور ساری جانتے ھيں
کےطور پر وه روايات جس ميں وزن روايتوں ميں تعارض ھو که ايسا تعارض اکثر وبيشتر پيش آتاھے او رفقيه کے مختلف ابواب ميں متعارض روايات کا سامنا کرنا پڑتاھے مثال 

جن ميں اھل کتاب خواتين سے ازواج کی حرمت يا عدم حرمت بيان کی گئی ھے ۔. ان روايات ميں تعارض پايا  اورمساحت کے لحاظ سے کر کی مقدار بتائی گئی ھے يا وه روايات که
ارض کے عالج اور دو متعارض جاتا ھے گذشته مباحث ميں سنت ائمه پر جو اشکاالت ھوئے ھيں وھاں ھم نے تعارض روايات کی مختلف علتوں کو بيان کيا ھے ليکن يھاں پر تع

  برخورد کے طريقوں پر گفتگوھے ۔ حديثوں سے
نی ابو علی اور ابو ھاشم جبانی ان روايات و اخبار ميں قواعد تعارض کے اجراء کا طريقه بيان کيا گيا ھے اجمالی طور پر اکثر فقھاء تاثير مرجحات کو جانتے ھيں صرف باقال

کو جاری مانتے ھيں ليکن فريقين کے نزديک مشھور ھے اور اخبار متواتر کا تقاضا بھی يھی ھے که جس امتيازات او رمزيتوں کو بے اثر جانتے ھيں اور ھر مقام پر احکام تعادل 
  روايات کو مقدم کيا جائے ۔

يت کا مشھور يں ے۔.جيسے رواروايات ميں کئی ايک مرجحات اور امتيازات روايات کو بيان کيا گياھے که جن ميں بعض مرجحات سند سے اور بعض امتيازات داللت سے مربوط ھ
ا اور اسی طرح کے دوسرے امتيازات ھونا اور فقھاء کا اس پر عمل کرنا ، راوی کا عادل تر ھونا يا اس کا اصدق اور افقه ھونا اسی طرح روايت کا کتاب وسنت سے موافقت رکھن

تر ھونا يا مدت صحبت کا طوالنی تر ھونا اور رسول خدا (ص)سے مستقيم اھل سنت نے ديگر امتيازات ،اور ترجحات بيان کيے ھيں جيسے راوی کا زمان پيغمبر (ص)سے نزديک 
غت عرب سے واقف اور اعلم ھونا ، حديث کا سننا ،حکم روايت کا راوی سے مرتبط ھونا ، راوی کا مشھور ھونا راوی کا ُمسن ھونا ، راوی کے اسالم کا متاخر ھونا ، راوی کال

 6- اور نقل معنا کے بجائے روايت ميں عين الفاظ کا ھونا ، روايت کا قولی ھونا يعنی فعل پيغمبر کی حکايت کے مقابل قول پيغمبر کا ھوناراويوں کی کثرت ھونا ، واسطوں کی قلت 
که قبول مرحجات  يں گےاس بات کی توجه کرتے ھوئے اکثر مرجحات منصوص نھيں ھيں اورروايات ميں ان کا ذکر نھيں ھے ان مرجحات کو اپنے مبنا کے حساب سے قبول کر

ھيں ؟ اگر کرسکتے ھيں تو يه ميں ھمارا مبنا کيا ھے ؟ کيا قول مرجحات ميں موارد منصوص سے ( يعنی وه موارد جو متن حديث ميں ذکر ھوئے ھيں )تجاوز کرسکتے ھيں يا ن
رار ھواور کسی بھی روايت کو ايک دوسرےپر ترجيح حاصل نه ھو ، تو ايسیمرجحات ھمارے لئے قابل قبول ھون ھوں گے و رنه نھيں ھونگے ليکن اگر دو روايتوں ميں تعادل برق

رجوع کرتے ھيں کيونکه دليل صورت ميں علماء کے درميان اختالف نظر موجود ھے يعنی بعض ددونوں روايتوں کو حجيت سے ساقط جانتے ھيں اور نتيجتاً اصول عمليه کی جانب
  ملی کی جانب رجوع کيا جاتاھے ۔اجتھادی کے ساقط ھونے کی صورت ميں اصل ع

  ور پانچواں گروه تخيير کا قائل ھے ۔ ان کے مقابل دوسرا گروه اس بات کا قائل ھے که دونوں روايتيں قابل عمل ھيں اور تيسرا گروه احتياط کا قائل ھے اور چوتھا گروه توقف ا
  )7(مترجميه بحثيں اصول کی معروف کتابوں ميں تفصيل کے ساتھ بيان کی گئی ھيں ۔

  
  

  * الحمد  الرب العالمين * 
 --------------   

  . البته يه تذکر الزم ھے که جھاں کھيں دو دليلں مل جائيں. 1
  . دليل حاکم و محکوم کی توضيحات ادله لفظی کی تقسيمات ميں گذر چکی ھے . 2
  . 506،ص 3. انوار االصول ، ج  3
  . 414. رسائل ، فرائد االصول ، ص  4
  . 441زشته حواله ، ص . گ 5
   392، ص  2؛ کفاية االصول ،ج 449. رسائل فرائد االصول ، ص  6
  . (مترجم) 7

  عرف :

فقھاء کے نزديک عرف بھی ادله استنباط ميں شمار ھوتاھے جس کی تعريف ميں کھتے ھيں وه چيز جو لوگوں کے درميان متعارف 
  معمول ھو ں اور ان کی عملی اور گفتاری سيرت کا جز ھوں .

 ”ھور قوم فی قول ا و عملیعاده جم“ عرف اگر مذکوره معنی ميں ھو تو عادت کا مترادف ھوگا اسی لئے عرف کی تعريف ميں کھا گيا 
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  قول و فعل ميں کسی قوم کی عادت کو عرف کھتے ھيں .

  عرف کی تقسيمات :

  عرف خاص اور عرف عام : -1
عرف خاص کسی خاص زمانے يا منطقه يا اھل فن کے عرف کو عرف خاص کھتے ھيں ، مثال زمان پيغمبر(ص)کے عربوں کا عرف 

  ازار کا عرف .شھر مدينه کے لوگوں کا عرف يا اھل ب

  عرف عام :

  عام لوگوں کا عرف که جس ميں زمان مکان يا کسی خاص فن کی قيد نه ھو . 
توجه رھے که عرف عام يا خاص ھونا ايک امر نسبی ھے ، کبھی ايک ھی عرف ايک لحاظ خاص سے اور دوسرے لحاظ سے عام 

  ھوتا ھے .

  عرف عملی اور عرف قولی : -2

اطاتی يعنی خريد و فروش ميں لوگوں کی عادت يه ھے که صيغه جاری کرنے کے بغير ھی معامالت انجام عرف عملی جيسے بيع مع
  ديتے ھيں يه عادت کئی قوموں کے عوام و خواص ميں اور ھر زمانےميں رائج رھی ھے .

  عرف قولی :

ں کے لئے ھيں يا بعض مناطق کے لوگ جيسے عراقيوں کی عادت ھے که لفظ ولد کو فقط بيٹوں کے لئے استعمال کرتے ھيں بيٹيو
مچھلی کے لئے گوشت کا لفظ استعمال نھيں کرتے اب اگر کوئی قسم کھائے که ميں گوشت نھيں کھاؤں گا اور کھالے تو عرف قولی کی

  بنا پر نه اس نے اپنی قسم توڑی ھے اور نه اس پر کفاره لگے گا .

  عرف صحيح اور عرف فاسد :

ھتے ھيں جو دوسری شرعی دليل جيسے قرآن يا سنت کے مخالف نه ھو مثال کے طور ر بعض عالقه کے عرف صحيح اس عرف کو ک
  لوگوں کی عادت يه ھے که دلھن والے رخصتی سے پھلے دلھے سے نقدی مھرليتے ھيں تا دلھن کا جھيز خريد سکيں .

  عرف فاسد :

ر غير اسالمی ممالک ميں عورتوں کا پرده کے معامله ميں سھل انگاری جيسے معامالت ميں ربا انجام دينا يا شراب پينا يا اسالمی او
  سے کام لينا .

  مذاھب اسالمی ميں عرف کی حجيت :

  اھل سنت کے اکثر مذاھب کے نزديک عرف کی جانب رجوع کرنامورد قبول واقع ھوا ھے .
ں بھت رائج ھے . ان کے نزديک جب تک عرف حنفيوں کے نزديک عرف کے ذريعه احکام شرعی کا اثبات خاص طور سے معامالت مي

پر عمل سے روکنے والی کوئی نص نه ھو تب تک عرف ثبوت احکام ميں دليل تام سمجھی جائے گی . يھاں تک که اگر قياس عرف کے
مصالح  خالف ھو تو قياس کو رد کردياجائے گا کيوں که قياس پر عمل کرنا لوگوں کی زحمت کا باعث ھے اسی لئے کبھی کبھی عرف

  مرسله ميں شمار ھوتا ھے .
  ابو حنيفه اور اس کے ماننے والے کابعض احکام ميں اختالف ھے کيونکه انھونےعرف کو مختلف ديکھا ھے.

  مالک بن انس اکثر موارد ميں شرعی احکاام کو اھل مدينه کے عرف پر معين کرتے تھے .
ام بدل ديے کيوں که وه اھل مصر کی عرف کو عراق و حجاز کے عرف اما م شافعی جب مصر ميں وارد ھوئے تو انھوں نے اکثر احک

  سے جدا پاتے تھے.
اھل سنت کے فقھائ نے کچھ قواعد ايسے بنائے ھيں جو عرف کے اعتبار ھونے کی وجه سے دليل شرعی کے عنوان سے بنائے 

  وه عبارت ھيں :گئے ھيں . ان ميں سے بعض قواعد که جس کا ذکر مجله االحکام العدليه ميں ھوا ھے 
العادۀ محکمۀ؛ استعمال الناس حجۀ يجب العمل بھا ؛ المعروف و عرفا کا لمشروط شرطا ؛ التعيين بالعرف کالتعيين بالنص ؛ الينکر تغير “

  ” االحکام بتغير االزمان ؛ الثابت بالعرف کالثابت بالنص 
ه که (عرف ضرورت کے باب سے آيا ھو) ايسی صورت عرف فاسد کی رعايت واجب نھيں کيونکه دليل شرعی کے خالف ھے مگر ي
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ميں کھتے ھيں( الضرورات تبيح المحذورات )ليکن مجتھد کو چاھئيے که صحيح کا لحاظ کرے جيسا که رسول خد(ص)نے لوگوں کی 
  کئی ايک اچھی عادتوں کا لحاظ کيا اور کبھی سکوت کے ذريعه اور کبھی صراحت کے ساتھ ان عادتوں کی تائيد کی .

عرف کی جانب رجوع کرنے ميں ايک مورد باب خيار عيب ھے کون سی چيز عيب اور موجب فسخ ھے اور کون سی چيز عيب نھيں 
ھے اس کی تشخيص کے لئے عرف کی جانب رجوع کيا جائے گا اسی طرح وديعه کی ديکھ ديکھ کتنی مدت تک ھونی چاھيئے که کوئی

ی گئی اس مسئله ميں بھی عرف کی جانب رجوع کرنا ھوگا ليکن شيعوں کی نظر ميں يه نه کھے که وديعه کی حفاظت ميں کوتاھی ک
  عرف کی جانب رجوع کے موارد ايک جيسے نھيں ھيں .

کبھی عرف کی جانب اس لئے رجوع کيا جاتاھے که ظھور لفظی کو تشخيص ديا جائے جيسے لفظ ولد يا گوشت که جس کی مثال  -1
قولی کی جانب رجوع کرنا ظھور عرفی کی تشخيص کے لئے قابل قبول ھے ليکن روشن ھے که  گذر چکی ان جيسے موارد ميں عرف

  يھاں عرف حکم شرعی کی دليل نھيں ھے .
کبھی کسی حکم شرعی کے موضوع کامصداق تالش کرنے کے لئے عرف کی جانب رجوع کيا جاتا ھے جيسے فقه ميں آيا ھے که  -2

کوتاھی ضمان کا موجب ھوگا ليکن زمان و مکان کے اعتبار سے عرف بھی اسی زمان و وديعه کی حفاظت واجب ھے اور اس ميں 
مکان کے مطابق ھوگا اس لئے اسی عرف کی روشنی ميں حفظ يا کوتاھی کا مصداق تالش کيا جائے گا يھاں بھی عرف کا حکم کی 

  شناخت ميں کوئی کردار نھيں .
تاکه اس سے حکم شرعی کو کشف کيا جائے حيسے منقوالت کے وقف کا جائز کبھی عرف کی جانب اس لئے رجوع کيا جاتا ھے  -3

ھونا يا اخذ ظاھر کا جائز ھونا يا عقد فضولی کا صحيح ھونا شيعه اصوليوں ميں سيره عقال اور سيره متشرعه کی بحث اور حکم شرعی
  ميں ان کا کردار اسی عرف سے مربوط ھے .
رف رجوع سےمراد يه نھيں ھے که عرف ايک دوسری مستقل دليل جو ادله شرعی کے ليکن عرف کی طرف رجوع يعنی سيره کی ط

عرض ميں ھے کيونکه سيره عقال يا سيره متشرعه اس وقت حجت ھے جب شارع کے مخالف نه ھو اور شارع کی مخالف سمجھنے 
ال کی حجيت معتبر دليل شرعی کی اور نه سمجھنے کے ھے شرعی دليل يعنی کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنا ھوگا لھذا سيره عق

  حجيت کی وجه ھے يعنی کتاب و سنت کی حجيت کی وجه سے .
ليکن سيره متشرعه کی حجيت کے لئے شارع کی تائيد کی ضرورت نھيں کيونکه سيره مشترعه شارع کی راھنمائی کے بغير وجود ميں

سيرت دستور شرعی سے ماخوذ ھے اور دليل شرعی کی بنا آھی نھيں سکتی کسی گروه کا متشرعه ھونا اس بات کی دليل ھے که يه 
  پر صورت پاتی ھے .

  عرف کی حجيت کے داليل اور ان کا جواب :

  اھل سنت ميں عرف کے قائل فقھاء نے اس کی حجيت پر چند دليليں پيش کی ھيں .
  عبدهللا بن مسعود کی روايت . -1
  ”ماراه المسلمون حسناً فھو عندهللا حسن“

اء نے اسی حديث پر اعتماد کيا ھے اس حديث کی سند ميں جو تھامناقشه اس سندی کی بحث گذر چکی بعض نے اس روايت اگثر فقھ
کی سند کے صحيح ھونے کے بارے ميں کھا ھے که صحابی جب بھی مقام تشريع ميں کچھ کھيں تو اسے قول رسول سے ماخو ذ 

  يه بات کھی تو اس کے حديث نبوی ھونے کے لئے کافی ھے . سمجھنا چاھيئے پس اگر عبدهللا بن مسعود نے اپنے سے
  جواب : 

  اس بات کا تعلق قول صحابی يا مذھب صحابه کی حجيت سے ھے.
اسالم نے مختلف مواردميں عرف جاھلی کی تائيد کی ھے جيسے ازدواج ميں عورت اور مرد کا کفو ھونا يا قاتل که پدری رشته داروں 

  ر دينا .پر قتل خطا ئی کا ديه قرا
  جواب :

اگر سيره عقال ء کی حجيت شارع کی تائيد سے ھے تو اس حجيت کو تسليم کرتے ھيں اور اگر اس سے مراد ھر عرف کی حجيت کا 
اثبات ھےتو يه تسليم نھيں کرتے بلکه تمھارے نزديک بھی يه قابل قبول نھيں کيونکه اگر قبول ھوتا تو عرف صحيح اور عرف فاسد 

 کرتے . ميں تقسيم نھيں

 

 اسالمی مذاھب کی نظر ميں فقھی منابع استنباط

 

  

  فھرست منابع اور ماخذ
v ، ق ۔ 1420آالءالرحمن فی تفسير القرآن ، شيخ محمد جواد بالغی ، مرکز الطاعة و النشر فی مؤسسة البعثه ، مطبوعه اول  
v ابطال القياس ، ابن حزم اندلسی ۔  
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v  ، اتحاف ذوی البصائر ،شرح روضة الناظر ، فی اصول الفقه ، ڈاکٹر عبدالکريم بن علی بن محمد النمله ، مکتبة الرشد
  ق ۔ 1422رياض،

v االتقان فی علوم القرآن ، جالل الدين سيوطی ، مطبوعه ، دوم ، منشورات رضی ۔  
v نی ، سيد ابوالقاسم خويی ، کتابفروشی مصطفوی، قم۔اجود التقريرات ، تقريرات درس آية هللا ميرزا محمد حسين نائي  
v  ، ۔ 1415احکام القرآن ، ابوبکر احمدبن علی رازی جصاص ، دارالکتب العلميه ، بيروت ،مطبوعه اول  
v االحکام فی االصول االحکام ، سيف الدين ابوالحسن علی بن علی محمد آمدی ، دارلکتب العلميه ۔  
v ا بالنقليه ، ڈاکٹر محمد سعيد شخاته ۔االدلة العقليه و عالقتھ  
v  ق۔ 1421ارشاد الفحول ، محمد بن علی بن محمد شوکانی ، تحقيق احمد عزوعنانه ، دارالکتاب العربی ، بيروت ، چاپ دوم 
v االصابة فی تمييز الصحابة ، ابن حجر عسقالنی ، دار احياء التراث ، بيروت مطبوعه اول ۔  
v  ق ۔1418المقارن ، سيد محمد تقی حکيم ، تحقيق مجمع جھانی اھل بيت عليھم السالم قم ، پاپ دوم،االصو ل العامة للفقه  
v  ، ق ۔1386اصول الفقه ، شيخ محمد رضا مظفر ، دارالنعمان ، نجف اشرف ، مطبوعه دوم  
v ، ق ۔1377اصول الفقه االسالمی ، محمد ابوزھره ، دارالفکر العربی  
v نی عشريه ، ڈاکٹر ناصر بن عبدهللا بن علی القفاری ، دارالرضاللنشر و التوزيع،مطبوعه سوم ، اصول مذھب الشيعة االث

  ق ۔ 1418
v ،1418امالی مفيد ، ابو عبدهللا محمدبن محمدبن نعمان ُعکبری بغدادی ، انتشارات جامعه مدسين حوزه عليمه قم ،چاپ چھارم 

  ق ۔
v ق۔ 1416م شيرازی ، احمد قدسی ، انتشارات نسل جوان ، مطبوعه دوم ، انوار االصول ، تقريرات درس آية هللا مکار  
v  ، ق ۔ 1413انوار الفقاھة ، آية هللا ناصر مکارم شيرازی ، مدرسه االمام اميرالمؤمنين عليه السالم مطبوعه دوم  
v اوائل المقاالت ، محمدبن محمدبن نعمان عکبری ،شيخ مفيد قدس سره ۔  
v ق ۔ 1403باقر مجلسی ، دار احياء التراث العربی ، بيروت ،مطبوعه سوم ، بحاراالنوار ، محمد  
v  ،بحوث فی االصول ، تقريرات درس شھيد آية هللا صدر ، سيد محمود ھاشمی ، المجمع العلمی للشھيد صدر ،مطبوعه اول

  ق ۔1405
v بصائر الدرجات ، ابوجعفر محمدبن حسن بن فروخ الصفار القمی ۔  
v ق۔1394فسير القرآن ابوالقاسم الخويی ، مطبعة العليمه قم ، چاپالبيان فی ت  
v تاريخ ابن خلدون ، عبدالرحمن بن خلدون ، مغربی ، دارالکتاب اللبنانی ۔  
v  ، ق ۔1411تاويل مختلف الحديث ، عبدهللا بن مسلم ، ابن قتيبه ، دارالجيل ، بيروت  
v  سيد محمد باقر صدر ، سيد محمود ھاشمی ، لمکتبة االسالميه الکبری، تعارض االدله الشرعيه ، تقريرات درس آية هللا

  ق ۔ 1396مطبوعه دوم ، 
v ، ق۔1411تفسير القرآن بالقرآن عندالعالمة الطباطبايی ، ڈاکٹر خضير جعفر ، دارالقرآن الکريم ، قم مطبوعه اول  
v ق۔1410بيضاوی ، مؤسسة االعلمی ، بيروت، تفسير بيضاوی ، ناصر الدين ابو سعيد عبدهللا بن عمربن محمد شيرازی  
v تفسير عياشی ، ابو نصر محمدبن مسعود بن عياشی سمرقندی ، المکتبة العلمية االسالميه ۔  
v  ، ق ۔ 1411تفسير قاسمی (محاسن التأويل ) محمد جمال الدين القاسمی ، دارالفکر ، بيروت ، مطبوعه اول  
v ق ۔ 1413عالم االسالمی ، قم مطبوعه سوم ، التفسيرالکبير ، فخررازی ، مکتب اال  
v توحيد صدوق ، ابو جعفر محمدبن علی بن حسين بن بابويه قمی ، مؤسسة االعلمی ، بيروت ۔  
v  ، ق ۔ 1415تھذيب التھذيب ، ابن حجرعسقالنی ، دارالکتب العلمية ، بيروت ،مطبوعه اول  
v ق ۔ 1413صحف ، قم ،  جامع احاديث الشيعه ، اسماعيل معزی ماليری ، نشر  
v الجامع االحکام القرآن ، ابو عبدهللا محمدبن احمد االنصار القرطبی ، دارالکتب العلمية ، بيروت مطبوعه پنجم۔  
v  ، الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاھره ، شيخ يوسف بحرانی ، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،مطبوعه اول

  ش ۔1363
v ق ۔ 1414منثور فی التفسير بالمأثور ، جالل الدين سيوطی ، دارالفکر بيروت ،الدر ال  
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v الدراية فی علم مصطلح الحديث ، زين الدين عاملی ( شھيد ثانی ) مطبعة النعمان ، نجف اشرف ۔  
v  ، ق ۔1403الذريعة الی تصانيف الشيعه ، شيخ آقای بزرگ تھرانی ، داراالضواء بيروت ، مطبوعه سوم  
v ذکرٰی الشيعة فی احکام الشريعه ، ابو عبدهللا محمدبن مکی عاملی ، مکتبة بصيرتی ۔  
v رجال کشی ، اختبار معرفة الرجال ، مؤسسة آل البيت عليھم السالم الحياء التراث ۔  
v ه.مؤسسة الريان ،روضة الناظر و جنة المناظر فی اصول الفقه علی مذھب احمدبن حنبل ، موفق الدين عبدهللا بن احمد بن قدام

  بيروت ۔
v  السرائر الحاوی التحرير الفتاوی ، ابو جعفر محمدبن منصور بن احمدبن ادريس حلی ، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه

  ق ۔ 1417قم ، مطبوعه چھارم ،
v سنن ابن ماجه ، حافظ ابو عبدهللا محمد بن يزيد قزوينی ، دارالفکر بيروت ۔  
v ظ ابوبکر احمدبن حسين بن علی بيھقی ، دارالفکر بيروت ،مطبوعه اول ۔سنن الکبری ، حاف  
v  شرح المعالم فی اصول الفقه البن التلمسانی ، عبدهللا محمدبن علی شرف الدين ابو محمد الفھری المصری ، عالم الکتب

  ق ۔1419بيروت ، مطبوعه اول 
v  الدين تفتازانی ، تحقيق ڈاکٹر عبدالرحمن عميره ، عالم الکتب شرح المقاصر تفتازانی ، مسعود بن عمربن عبدهللا ، سعد

  ق .1409بيروت ، مطبوعه ، اول ، 
v  ، ق ۔ 1407شرح نووی بر مسلم ، محيی الدين نووی ، دارالکتاب العربی ، بيروت مطبوعه دوم  
v شرح نھج البالغه ، البن الحديد ، دار احياء التراث العربی ، بيروت ۔  
v  ابو عبدهللا محمدابن اسماعيل بخاری ، دار احياء التراث العربی ، بيروت ۔صحيح بخاری ،  
v صحيح ترمذی ، ابو عيسٰی محمدبن عيسٰی الترمذی ،۔  
v صحيح مسلم ، امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيری نيشابوری ، داراحياء التراث العربی ، بيروت ۔  
v ذندقه ، ابوالعباس احمدبن محمدبن علی بن حجر ھيتمی ، مؤسسة الرساله ، الصواعق المحرقه علی اھل الرفض والضالل وال

  ق ۔ 1417مطبوعه اول ، 
v الطبقات الکبری معروف به طبقات ابن سعد ، محمدبن سعد ،مطبوعه دارالصادق ، بيروت ۔  
v طيب بصری معتزلی ، دارالکتب العلميه ، بيروت ۔  
v االحسائی ، معروف به ابن ابی جمھور ، مطبعة سيدالشھدا عليه السالم،مطبوعه  عوالی اللئالی ، محمدبن علی بن ابراھيم

  ق ۔1403اول.
v  ، فرائد االصول (رسائل ) شيخ مرتضٰی انصاری ،مطبوعه محشی به حاشيه مالرحمت هللا ، کتابفروشی مصطفوی
  ق۔1376قم،
v ق ۔1415الفکر االسالم ،مطبوعه اول ،  الفوائد الحائريه ، محمدباقر بن محمد اکمل ( وحيد بھبھانی ) مجمع  
v فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (حاشيه کتاب المستصفی ) ۔  
v الفھرست فی اخبار العلماء الصنفين من القدما و المحدثين و اسماء کتبھم ، محمدبن اسحق النديم ۔  
v ق ۔ 1408ت اسالمی حوزه علميه قم ، قاعدة الفراغ والتجاوز ، سيد محمود ھاشمی ، مطبوعه اول ، دفتر تبليغا  
v قرآن کريم ۔  
v  ، ق ۔1401القواعد الفقھيه ، آية هللا ناصر مکارم شيرازی ، منشورات دارالعلم ، بيروت مطبوعه چھارم  
v  ، ق ۔ 1299قوانين االصول ، ابوالقاسم بن حسن گيالنی معروف به ميرازی قمی ، دارالطباعة استاد علی قليخان  
v ق ۔ 1405، ابو جعفر محمد بن يعقوب کلينی ،مصحح : علی اکبر غفاری ، داراالضواء، بيروت ،  الکافی  
v الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل فی وجوه التأويل ، جارهللا محمود بن عمر زمخشری۔  
v تب العلمية بيروت ۔کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون ، مالکاتب شلبی معروف حاجی خليفه ، دارالک  
v  کشف المراد فی شرح تجريد االعتقاد ، جمال الدين حسن بن يوسف بن علی بن مطھر (عالمه حلی ) مؤسه االعلمی ، بيروت

  ق ۔ 1399مطبوعه اول ، 
v کفاية االصول ، آخوند مالمحمد کاظم خراسانی ، به خط طاھر خوشنويس ، انتشارات علميه اسالميه ۔  
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v  فی فقه القرآن ، جمال الدين مقدادبن عبدهللا سيوری ۔کنز العرفان  
v  ق ۔1405کنز الفوائد االما م الفتح شيخ محمدبن علی بن عثمان الکراجکی الطرابلسی ، دار االضواء بيروت  
v  ، ق ۔1413کنزالعمال فی سنن االقوال واالفعال ، علی متقی ھندی ، مؤسسة الرساله  
v ق۔1420ان عدنان داودی ، دارالقلم ، دمشق ، مطبوعه اول ، اللباب فی اصول الفقه ، صفو  
v  ق ۔ 1414المبسوط ، شمس الدين سرخی ، دارالمعرفة بيروت  
v مجمع البحرين طريحی ۔  
v ، ق ۔1418مجموعه فتاوای ابن تيميه ، تقی الدين احمدبن تيميه حّرانی دشمقی حنبلی ، دارالوفاء ، مطبوعه اول  
v ، ق ۔ 1408ابو محمد علی بن احمد بن سعيد بن حزم اندلسی ، دارالفکر بيروت ،  المحلی باآل ثار  
v  المستدرک علی الصحيحين ، حافظ ابو عبدهللا محمد بن عبدهللا الحاکم النيشابوری ، دارالکتب العلميه ، بيروت ،مطبوعه

  ق ۔ 141اول،
v ق ۔ 1417طوسی ، مؤسسة الرسالة ،مطبوعه اول ، المستصفی من علم االصول ، ابو حامد محمدبن محمدبن محمد غزالی  
v  ق۔ 1415مسند احمد، ابو عبدهللا شيبانی ، دار احياء التراث العربی ، مطبوعه سوم ، بيروت  
v  ، ق ۔ 1386مصباح االصول ، تقرير درس آية هللا خويی ، سيدمحمد سرور واعظ حسينی ، مطبوعه نجف  
v ق ۔ 1497ين حسن بن زيد الدين ( ابن شھيد الثانی ) ،خط عبدالرحيم ،معالم الدين ، ابو منصور جمال الد  
v  ، ق ۔ 1318المعتبر ، ابوالقاسم الحلّی (محقق حلّی)،به خط محمدباقر تفرشی  
v  ، ق ۔ 1408معترک االقران ، جالل الدين سيوطی ، دارالکتب العلميه ، بيروت ، مطبوعه اول  
v سين محمدبن علی بن طيب بصری معتزلی ، دارالکتب العلميه ، بيروت ۔المعتمد فی اصول الفقه ، ابو الح  
v  ،ق ۔ 1404مقدمه مرآة العقول ، سيد مرتضٰی عسکری ، داارالکتب االسالميه ، تھران  
v مقياس الھداية فی علم الدراية ، شيخ عبدهللا مامقانی ، ۔  
v ملخص ابطال القياس ، سعيد االفغانی ۔  
v ق ۔ 1405ه ، ابو جعفر محمدبن علی بن حسين بن بابويه قمی ، داراالضواء بيروت ،مطبوعه ششم ،من اليحضر ه الفقي  
v  ، ق ۔ 1416مناھل العرفان فی علوم القرآن ، شيخ محمد عبدالعظيم زرفانی ، داراحياء التراث العربی ، بيروت  
v ق۔ 1322بن تيميه حرانی دمشقی حنبلی ، مطبوعه اول ،  منھاج السنة النبوية فی نقض کالم الشيعة والقدريه ، ابوالعباس احمد 
v الموافقات فی اصول االحکام ، حافظ ابو اسحاق ابراھيم شاطبی ، دارالفکر ۔  
v  ، ق ۔ 1415الموسوعة الفقھية الميسره ،محمد علی انصاری ،مجمع الفکر االسالمی ، مطبوعه اول  
v  مکتبة ابن تيميه ۔موقف الرافضة فی القرآن ، مامادوکا رامبيری،  
v  ، ق ۔ 1420المھذب فی اصول الفقه المقارن ، ڈاکٹر عبدالکريم بن علی بن محمد نملة ، مکتبة الرشد ، رياض ، مطبوعه اول 
v ميزان االعتدال فی نقد الرجال ، حافظ شمس الدين محمد بن احمد ذھبی ، دارالکتب العلميه ، بيروت ۔  
v  ، ق ۔ 1390سيد محمد حسين طباطبايی ، مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان ، قم الميزان فی تفسير القرآن  
v ، ق ۔ 1419نظرات فی اصول الفقه ، ڈاکٹرعمر سليمان االشقر ، دارالنفائس ، بيروت ،مطبوعه اول  
v نھج البالغه ، باتحقيق ڈاکٹر صبحی صالح ۔  
v  ق ۔ 1391العربی ، بيروت ، مطبوعه ، چھارم ، وسائل الشيعه ، محمدبن حسن الحّرالعاملی ، داراحياء التراث  
v ھداية االبرار الی طريق االئمه االطھار عليھم السالم ، حسين بن شھبا الدين کرکی عاملی ، مؤسسه احياء االحياء ۔  

ق ۔ 1416ول ، ينابيع الموده لذوی القربی عليھم السالم ، سليمان بن ابراھيم حسينی بلخی قندوزی حنفی ، داراالسوة ، مطبوعه ا

 

 


