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 معلومات متعلق كے اهللا رحمہ حنيفہ ابو امام
 

 مذہب كے ان اور اهللا رحمہ حنيفہ ابو امام كہ ہے گزارش مہربانى برائے
 كى ان كو افراد بعض نے ميں كيونكہ كريں، فراہم معلومات ہميں متعلق كے

 اور قياس وہ پر طور اكثر كيونكہ ہے، سنا ہوئے كرتے تنقيد اور تنقيص
 .ہيں كرتے اعتماد پر رائے

 

 :هللا الحمد
 

 نام كا ان تهے، دين عالم كے عراق اور ملت فقيہ اهللا رحمہ حنيفہ ابو امام
 كى صحابہ صغار تهى، حنيفہ ابو كنيت اور الكوفى التيمى ثابت بن نعمان

 اهللا رضى مالك بن انس نے انہوں اور ہوئے پيدا ميں ہجرى)  ٨٠(  زندگى
 ابى بن عطاء نے انہوں اور تها، ديكها انہيں تو آئے كوفہ جب عنہ تعالى
 تهے، اوراستاد شيخ بڑے سے سب كے ان يہ اور ہے كى روايت سے رباح
 .ہيں كرتے روايت سے ساروں بہت وغيرہ شعبى اور

 
 سفر يےل كے اس اور كيا اہتمام بہت كا آثار طلب نے اهللا رحمہ حنيفہ ابو امام
 اس تو مسئلہ كا گہرائى كى اس اور تدقيق كى رائے اور فقہ رہا كيے، بهى
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ ذہبى امام كہ جيسا نہيں ثانى كوئى كا ان ميں

 
 " ہيں دركار جلديں دو ليے كے سيرت كى ان" 
 

 ان كہ حتى تهے، ركهتے زبان ميڻهى بڑى اور تهے اللسان فصيح حنيفہ ابو
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ يوسف بوا شاگرد كے

 
 كے زبان ميڻهى سے سب اور والے كرنے بات بہتر زيادہ سے لوگوں سب" 

 " تهے مالك
 

 خيال زيادہ سے سب كا محرمات كى تعالى اهللا اور كےمالك، تقوى و ورع
 انہوں تو گيا كيا پيش متاع و مال كا دنيا سامنے كے ان تهے، والے ركهنے
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 كے كرنے قبول منصب كا قضاء كہ حتى دى، نہ ہى توجہ كىطرف اس نے
 ليكن ليے كے لينے منصب كا المال بيت يا گئے مارے بهى كوڑے انہيں ليے

 " ديا كر انكار نے انہوں
 

 پچاس سو ايك وفات كى آپ ہے، كيا بيان سے آپ نے لوگوں سارے بہت
 .تهى برس ستر عمر كى آپ وقت اس ہوئى ميں ہجرى

 
 ابى عند الدين اصول اور)  ٤٠٣ - ٣٩٠/  ١٦(  نبالءال اعالم سير: ديكهيں
 ). ٦٣(  حنيفۃ

 
 سب كہ جو ہے، ہوتا شامل ميں اربعہ مذاہب مشہور يہ تو مسلك حنفى رہا

 حنيفہ ابو لوگ ميں فقہ: " ہے جاتا كہا يہ كہ حتى ہے، مذہب فقہى پہال سے
 " ہيں محتاج كے

 
 اور شافعى مالك، حنيفہ بوا مراد ميرى ـ امام يہ كے مسلك باقى اور حنفى
 جتهاد ليے كے سمجهنے دالئل كے سنت و قرآن سب يہ ـ اهللا رحمہم احمد

 پہنچى تك ان جو ديتے فتوى مطابق كے دليل اس كو لوگوں اور كرتے،
 ديے پهيال كر لے جات فتاوى كے اماموں نے پيروكاروں كے ان پهر تهى،
 وضع ضوابط اور واعدق و اصول ليے كے ان اور كيا، قياس پر ان اور

 مالكى شافعى، حنفى، طرح اس تو ہوئى، تكوين كى فقهى مذہب كہ حتى كيے،
 ان ليكن سفيان اور اوزاعى مذہب مثال گئے بن مسلك دوسرے اور حنبلى اور

 .گيا نہ لكها كےساته تواتر مسلك كا
 

 اتباع كى سنت و كتاب اساس كى مذاہب فقهى ان كہ ہيں ديكهتے آپ كہ جيسا
 .تهى مبنى پر
 

 كرتے اخذ اهللا رحمہ حنيفہ ابو امام سے جس مسئلہ كا قياس اور رائے رہا
 يا دليل جو ہے رائے وہ يہ بلكہ نہيں، مراد هوى و خواہشات سے اس تو ہيں

 اهللا رحمہ سلف ہے، مبنى پر متابعت كى اصولوں كے شريعت عام يا قرائن
 اوپر كہ جيسا تهے، رتےك اطالق كا"  رائے"  پر اجتهاد ميں مسائل مشكل

 .نہيں خواہش مراد سے اس ہے ہوا بيان
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 ميں عالوہ كے شرعيۃ تقديرات اور كفارات اور حدود نے حنيفہ ابو امام

 كہ تها يہ سبب كا اس كى اختيار وسعت ميں كرنے اخذ سے قياس اور رائے
 ان ہيں كم بہت سے كرام آئمہ دوسرے ميں روايت كى حديث حنيفہ ابو امام
 بہت سے ادوار كے آئمہ باقى دور كا ان كيونكہ نہيں مروى احاديث سے
 تها بكثرت جهوٹ اور فتنہ ميں عراق ميں دور كے حنيفہ ابو ہے، كا پہلے

 كم بہت روايت كى احاديث پر بنا كى تشدد ميں حديث روايت ساته كے اس
 .كى

 
 حنيفہ واب امام مذہب حنفى جو كہ چاہيے رہنا متنبہ طرف كى چيز ايك يہاں

 ابو جو ہيں نہيں آراء اور اقوال سارے وہ ہے منسوب طرف كى اهللا رحمہ
 منسوب طرف كى حنيفہ ابو امام كا ان پهر يا ہيں، سے ميں كالم كے حنيفہ
 .ہے صحيح كرنا

 
 نص كى اهللا رحمہ حنيفہ ابو امام جو ہيں ايسے سارے بہت سے ميں اقوال ان

 دوسرى كى امام كہ ہے گيا ديا بنا ذہبم كا ان ليے اس انہيں ہيں، خالف كے
 كے ان اوقات بعض مسلك حنفى طرح اسى ہے، گيا كيا استنباط سے نصوص

 كے اس ہے، كرتا اعتماد پر رائے كى محمد اور يوسف ابو مثال شاگردوں
 بن مذہب اور مسلك ميں بعد جو بهى، پر اجتهادات بعض كے شاگردوں ساته
 آپ بلكہ نہيں، خاص ساته كے مسلك كے حنيفہ ابو امام صرف يہ اور گيا،

 .ہيں سكتے كہہ بات يہى ميں مسلكوں مشہور سارے
 

 :كہے يہ كوئى اگر
 

 ميں آراء فقهى پهر تو ہے، سنت و كتاب ميں اصل مرجع كا اربعہ مذاہب اگر
 ؟ ہيں پاتے كيوں اختالف سے دوسرے ايك كا ان
 

 :ہے يہ جواب كا اس
 

 ہو ہوتى، پہنچى دليل پاس كے اس جو تها ديتا ىفتو مطابق كے اس امام ہر
 مطابق كے اس وہ ہو پہنچى حديث ايك پاس كے اهللا رحمہ مالك امام ہے سكتا
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 وہ تو پہنچى نہ پاس كے اهللا رحمہ حنيفہ ابو امام حديث وہ اور ديں، فتوى
 .ہے صحيح بهى برعكس كے اس اور ديں، فتوى خالف كے اس

 
 سند صحيح كوئى پاس كے اهللا رحمہ حنيفہ ابو امام ہے سكتا ہو طرح اسى
 امام حديث وہى ليكن ديں، دے فتوى مطابق كے اس وہ تو پہنچے حديث سے

 تو ہو ضعيف جو پہنچے سے سند دوسرى كسى پاس كے اهللا رحمہ شافعى
 دوسرا پر بنا كى اجتهاد اپنے مخالف كے حديث وہ بلكہ ديں، نہ فتوى كا اس

 اختصار يہ ـ ہے ہوا اختالف مابين كے كرام مہآئ سے وجہ اس ديں، فتوى
 كتاب ماخذ و مرجع آخرى ليے كے سب ان ليكن ـ ہے گيا كيا بيان ساته كے

 .ہے سنت و
 

 كى سنت و كتاب ميں حقيقت نے اماموں دوسرے اور حنيفہ ابو امام پهر
 كى اس ديا، نہيں فتوى كا اس نے انہوں اگرچہ ہے، كيا اخذ سے نصوص
 طور واضح بات يہ نے اماموں چاروں كہ ہے طرح اس يانب اور وضاحت

 ہے، وہى مذہب كا ان تو ہو صحيح حديث بهى كوئى اگر كہ ہے كى بيان پر
 اس وہ اور دينگے، فتوى كا اس اور لينگے، كو حديث صحيح اسى وہ اور
 .كرينگے عمل پر
 

 رامي وہى تو ہو صحيح حديث جب: " ہے قول كا اهللا رحمہ حنيفہ ابو امام
 " ہے مذہب

 
 :ہے كہنا بهى يہ كا ان اور

 
 علم اسے اور لے كو قول ہمارے وہ كہ نہيں حالل ليے كے شخص كسى" 
 " ہے ليا سے كہاں قول وہ نے ہم كہ ہو نہ ہى

 
 :ہے قول كا ان ميں روايت ايك اور

 
 فتوى كا كالم ميرى ليے كے اس ہو ركهتا نہ علم كا دليل ميرى شخص جو" 

 " ہے حرام دينا
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 :ہے اضافہ ميں روايت دوسرى ايك
 

 " ہيں بشر ہم يقينا" 
 

 :ہے ميں روايت ايك اور
 

 " لينگے كر رجوع سے اس كل اور ہيں، كہتے قول ايك ہم آج" 
 

 :ہے قول كا اهللا رحمہ اور
 

 عليہ اهللا صلى كريم نبى اور اهللا كتاب جو كہوں قول ايسا كوئى ميں اگر" 
 " دو چهوڑ قول ميرا تو ہو مخالف كے حديث كى وسلم

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ مالك امام اور

 
 بهى، نہيں اور ہوں سكتا كر بهى غلطى ہوں، بشر اور انسان ايك تو ميں" 

 اور لو، لے اسے ہو موافق كے سنت و كتاب بهى جو ديكهو كو رائے ميرى
 " دو چهوڑ اسے ہو نہ موافق كے سنت و كتاب جو

 
 :ہے قول بهى يہ كا ان اور

 
 جا كيا بهى رد قول كا شخص ايك ہر بعد كے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى" 

 عليہ اهللا صلى كريم نبى صرف ہے، سكتا جا كيا بهى قبول اور ہے، سكتا
 " گا ہو قبول صرف سكتا ہو نہيں رد قول كا وسلم

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ شافعى امام اور

 
 رسول اور ہے بنايا اصول وئىك يا ہے، كہا قول بهى كوئى جو نے ميں" 

 رسول جو تو ہو حديث خالف كے قول ميرے سے وسلم عليہ اهللا صلى كريم
 " ہے قول ميرا وہى ہے قول كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم
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 :ہيں كہتے اهللا رحمہ احمد امام اور
 

 كى، ثورى اور اوزاعى اور شافعى اور مالك نہ اور كرو، تقليد ميرى تو نہ" 
 " ہے ليا نے انہوں سے جہاں لے سے وہاں تم
 

 :ہے قول بهى يہ كا ان اور
 

 ہے، ہى رائے سب يہ رائے كى حنيفہ ابو اور اوزاعى امام اور مالك، امام" 
 شرعى يعنى ـ آثار دليل اور حجت صرف ہے، برابر نزديك ميرے يہ اور

 " ہيں ـ دالئل
 

 مختصر يہ متعلق كے مسلك كے ان اور سيرت كى اهللا رحمہ حنيفہ ابو امام
 :كہ ہيں كہتے يہ ہم ميں آخر تها، نوٹ سا
 

 مرتبہ و مقام اور فضيلت كى اماموں ان وہ كہ چاہيے كو شخص مسلمان ہر
 كو قول كے ان كہ دى نہيں دعوت كى اس نے لوگوں ان كہ پہچانے، كو

 تو ميں اصل كيونكہ جائے، ركها مقدم بهى سے حديث صحيح اور كتاب
 .اقوال كے لوگوں كہ نہ ہے اتباع كى اهللا رسول نتس اور اهللا كتاب

 
 كيا بهى رد اسے اور ہے، سكتا جا بهى ليا قول كا شخص ايك ہر كہ ليے اس
 رد قول كا جن ہيں ايسے اكيلے وسلم عليہ اهللا صلى رسول ليكن ہے، سكتا جا

 كہ جيسا نہيں، چارہ كوئى بغير كيے قبول كو قول كے ان سكتا، جا كيا نہيں
 .تهے كرتے كہا اهللا رحمہ مالك ماما

 
(  اور)  ١٣١٨٩(  اور)  ٥٥٢٣(  نمبر سوال آپ ليے كے استفادہ مزيد

 .كريں مطالعہ كا جوابات كے)  ٢١٤٢٠(  اور)  ٢٣٢٨٠
 

 كا الفقهيۃ المذهب و المدارس دراسۃ الى المدخل: كتاب كى االشقر عمر اور
 .كريں بهى مطالعہ

 
 . اعلم واهللا


