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مقدمہ 
بسم اللہ الرحٰمن الرحیم 

ااسس ميیںں کووئی شک نہيیںں کہہ مذذهھھھببِ شيیعہہ ہی ااصلل ااسالمم ہے جسس پرر هللا جلل 
جاللہہ ررااضی ہے۔ هللا کے ااسس پسندديیددهه دديینِن ااسالمم کی تعليیماتت کوو حاصلل کررنے 
کيیلئے ہميیںں هللا کے مقرررر کررددهه ووسيیلے سے رراابططہہ کررنا الززمی ہے۔ تعليیماتِت دديینن 

کوو ااسططررحح حاصلل کررنے ااوورر اانن پرر عملل ددررآآمدد کررنے کا نامم تقليیدد ہے۔  

تقليیدد کا مططلبب ااططاعتت کررنا٬، ااتباعع کررنا٬، بيیعتت کررنا٬، پيیرروویی کررنا ہے يیعنی 
معصووميینؐن کی تقليیدد٬، ااططاعتت٬، ااتباعع٬، بيیعتت٬، ااوورر پيیرروویی کررتے ہووئے اانن کی سنوو 
ااوورر ااسس پرر عملل کرروو٬، سوواالل ااوورر چووںں وو چررااںں کے بغيیرر يیعنی مقلدد کوو حقق نہيیںں 
کہہ کہے کيیووںں٬، کبب٬، کيیسے٬، ااگرر اايیسا ہووتا يیا وويیسا ہووتا؛ ااوورر نہہ ہی ددلل ميیںں کسی 

بهھی حکمم کے باررےے ميیںں تنگی محسووسس کررےے۔ 

قالل اابوو عبدد ؐهللا: لوو اانن قووما عبددوواا هللا ووحددهه ال شرريیک لہہ وو ااقاموواا االصالةة ووااتوواا 
االززکاةة ووحجوواا االبيیتت ووصاموواا شهھرر ررمضانن٬، ثمم قالوواا لشيء صنعہہ هللا ااوو صنعہہ 
ررسوولل هللاؐ ااال صنع خالفف االذذيي صنع٬، ااوو ووجددوواا ذذلک في قلووبهھمم لکانوواا بذذلک 
مشررکيینن٬، ثمم تال هھھھذذهه اااليیة: فال وو رربک ال يیؤؤمنوونن حتٰی يیحکمووکک فيیما شجرر بيینهھمم 
ثمم ال يیجددوواا فی اانفسهھمم حررجا مما قضيیتت وويیسلموواا تسليیما۔ (االنساء ۶۵) ثمم قالل اابوو 

عبدد هللا عع: عليیکمم بالتسليیمم۔ (ااصوولل االکافي۔ جج٬١۱، صص٢۲۴۴ ) 

تررجمہہ: اامامم جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: ااگرر لووگگ هللا ووحددهه ال شرريیک کی عباددتت 
کرريیںں ااوورر نمازز پڑڑهھھھيیںں ااوورر ززکاةة دديیںں ااوورر بيیتت هللا کا حج کرريیںں ااوورر ماهه ررمضانن 
کے ررووززےے ررکهھيیںں پهھرر کسی چيیزز کے متعلقق کہيیںں٬، جوو هللا نے کی يیا ررسوولل هللا ؐ 
نے کی٬، کہہ جوو اانہووںں نے کيیا ااگرر ااسس سے مختلفف ہووتا توو ااچهھا تهھا٬، يیا يیہہ اانن کے 
ددلل ميیںں آآ جائے توو بيیشک ااسس ووجہہ سے ووهه مشررکک ہوو گئے۔ پهھرر آآپپ ؑ نے يیہہ آآيیتت 
تالووتت فررمائی: پسس نہيیںں٬، تيیررےے رربب کی قسمم٬، ووهه ہررگزز مؤؤمنن نہيیںں جبب تک ووهه 
ااپنے ددررميیانن جهھگڑڑےے کا حاکمم آآپپ کوو نہہ بنائيیںں پهھرر جوو بهھی آآپپ فيیصلہہ کرريیںں 
ااسپرر ااپنے ددلووںں ميیںں تنگی محسووسس نہہ کرريیںں ااوورر آآپپ کی وواليیتت تسليیمم کرريیںں۔ پهھرر 

فررمايیا: تمم پرر صررفف سرر تسليیمم خمم کررنا فررضض ہے۔ 

پچهھلی صددیی ميیںں تقرريیباََ آآجج سے سترر سالل پہلے تقليیدد کے مسئلے ميیںں شکووکک وو 
شبہاتت پيیدداا ہوونے لگے ااوورر ہمارریی نئی نسلل تقليیدد کے باررےے ميیںں تذذبذذبب کا شکارر 

ہے۔ لہذذاا ضرروورریی تهھا کہہ اايیک مختصرر کتابب ااسس مووضووعع پرر مررتبب ہوو۔ 
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ااسس کتابب کے پہلے بابب ميیںں تقليیدد کے باررےے ميیںں نصص کے مططابقق ددالئلل وو 
بررااهھھھيینن ہيیںں۔  

ددووسررےے بابب ميیںں ووهه نتائج وو ااثررااتت پيیشش کئے گئے ہيیںں جوو ااجتہاددیی فتاوویٰی نے 
مررتبب کئے ہيیںں۔  

ااوورر تيیسررےے بابب ميیںں اانن ااعتررااضاتت کی مثاليیںں پيیشش کی گئی ہيیںں جوو تقليیدد پرر کئے 
جاتے ہيیںں ااوورر ززبانِن ززدِدعامم ہيیںں۔ 

فررقق يیہہ ہے کہہ ااصوولی علماء کا مووقفف ہے کہہ قررآآنن وو حدديیثث ميیںں تمامم مسائلل کا 
ووااضح حلل مووجوودد نہيیںں ہے لہذذاا فقيیہہ ااجتہادد کے ذذرريیعے ااپنے مقلدديینن کے مسائلل 
کا حلل پيیشش کررتا ہے۔ شيیعہہ ااسالمی مووقفف ہے کہہ قيیامتت تک جنن چيیززووںں کی 
اانسانن کوو ضررووررتت ہوو سکتی ہے اانن کا حلل قررآآنن وو ااحادديیثثِ معصووميینؐن ميیںں 
مووجوودد ہے کيیوونکہہ دديینن کاملل ہے صررفف محددثث کوو کتبب دديیکهھنا پڑڑتی ہيیںں٬، لہذذاا نہہ 
ااصوولی مجتهھدد کی ضررووررتت ہے نہہ ااجتہادد کی گنجائشش ہے٬، ااوورر اامامم قائمؐم حاضرر 
وو ناظظرر ہيیںں ااوورر ہرر ووقتت مؤؤمنيینن کی هھھھدداايیتت کرر ررہے ہيیںں لہذذاا غيیرِر معصوومم کی 

وواليیتِت فقيیہہ ااوورر ااسکی تقليیدد کی ااسالمم ميیںں گنجائشش نہيیںں ہے۔ 

بہررحالل ااسس ددنيیا ميیںں دديینن ميیںں کووئی ززبررددستی وو کررااهھھھتت نہيیںں٬، چاہے کووئی حقق 
ااختيیارر کررےے يیا باططلل٬، يیا ددوو کشتيیووںں پرر منافقق کی ططررحح سوواارر ہوو کرر فووررااََ هھھھالکتت 
ااختيیارر کررےے۔ مگرر يیہہ ااختيیارر صررفف ااوورر صررفف اامامِم قائمؐم کے ظظہوورر سے پہلے 
پہلے ہے ااسس کے بعدد صررفف جززاا وو سززاا ہے۔ ااوورر نہہ ہی قيیامتت کے ددنن عقيیددهه 

بددلنے کا مووقع ملے گا۔ 

ہمارراا مقصدد محضض حقق کی تبليیغ کررنا ہے جوو حکمم ہميیںں مووال محمدد مصططٰفؐی نے 
غدديیرِرخمم ميیںں دديیا ہے۔ ہمارراا نصبب االعيینن کسی کوو ززبررددستی قائلل کررنا نہيیںں ہے ااوورر 
نہہ ہی ہمم کرر سکتے ہيیںں کيیوونکہہ هھھھدداايیتت هللا کے ہاتهھ ميیںں ہے جسے چاہے عططا 
کررےے ااوورر جسے نہہ چاہے ااسے محرروومم ررکهھے۔ ااوورر يیہہ بهھی عيینِن عددلل ہے کيیوونکہہ 
جسس نے عالمِم ززرر ميیںں ااپنے ااختيیارر سے وواليیتِت علؐی کا ااقرراارر نہيیںں کيیا تهھا ووهه ااسس 
ددنيیا ميیںں بهھی ااقرراارر وواليیتِت االہيیہہ کا قائلل نہيیںں ہووتا چاہے الکهھ کووششيیںں کی جائيیںں۔  
ااسس مصررووفف ددوورر ميیںں ااکثرريیتت کے پاسس مططالعہہ کا ووقتت بہتت کمم ہووتا ہے ااوورر 
لووگگ ضخيیمم قسمم کی کتبب سے گرريیزز کررتے ہيیںں لہذذاا ہمم تقليیدد کے باررےے ميیںں شيیعہہ 

مؤؤقفف بڑڑےے ااختصارر کے ساتهھ پيیشش کرريیںں گے۔ 

      االسيیدد اابوو محمدد نقوویی 
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بابب ١۱۔ ددالئلِل تقليیدد 

١۱۔ ررسوولل ؐهللا کا غدديیرِر خمم ميیںں آآخرریی ااوورر ااہمم ترريینن ااعالنن 

ررسوولل ؐهللا نے غدديیرِرخمم ميیںں جوو ااعالنن هللا جلل جاللہہ کے حکمم سے کيیا ووهه کووئی 
نيیا ااعالنن نہيیںں تهھا بلکہہ ووہی منشاء االہی تهھی جسس کا ااعالنن ددعووتِت ذذوواالعشيیررهه ميیںں 
کيیا جوو سبب سے پہلی ددعووتتِ ااسالمم تهھی ااوورر ااسس پيیغامم کا تکرراارر پوورریی ظظاہرریی 

حيیاتِت ططيیبہہ ميیںں کررتے ررہے۔ 

مووال محمدد مصططٰفؐی نے غدديیرِرخمم کے ططوويیلل خططبہہ ميیںں فررمايیا: 
اايیهھا االناسس٬، قدد بيینتت لکمم مفززعکمم بعددیی وواامامکمم بعددیی ووووليیکمم وو هھھھادديیکمم٬، ووهھھھوو ااخی 
علؐی بنن اابی ططالبؐب وو هھھھوو فيیکمم بمنززلتی فيیکمم٬، فقلددووهه دديینکمم وو ااططيیعووهه فی جميیع 
اامووررکمم٬، فانن عنددهه جميیع ما علمنی هللا منن علمہہ وو حکمتہہ فسلووهه وو تعلموواا منہہ وو منن 
ااووصيیائہہ بعددهه ووال تعلمووهھھھمم ووال تتقددمووهھھھمم ووال تخلفوواا عنهھمم٬، فانهھمم مع االحقق وواالحقق 

معهھمم ال يیززاايیلوونہہ ووال يیززاايیلهھمم۔ (کتابب ُسليیمم بنن قيیسس االهھاللی٬، صص٢۲٠۰٠۰) 

ََ ميیںں نے تمہاررےے لئے ووااضح بيیانن کرردديیا ميیررےے بعدد  تررجمہہ: ااےے لووگوو! يیقيینا
تمہارریی پناهه گاهه ااوورر ميیررےے بعدد تمہارراا اامامم ااوورر تمہارراا وولی ااوورر تمہارراا هھھھاددیی ااوورر 
ووهه ميیرراا بهھائی علؐی بنن اابی ططالبؐب ہے ااوورر ووهه تمہاررےے ددررميیانن ہے تمہاررےے ددررميیانن 
ميیرریی منززلتت پرر٬، پسس تمم ااپنے دديینن ميیںں ااسس کی تقليیدد کرروو ااوورر ااپنے تمامم ترر ااموورر 
ميیںں ااسس کی ااططاعتت کرروو٬، کيیوونکہہ ااسس کے پاسس ووهه سبب کچهھ ہے جوو هللا نے ااپنے 
علمم ااوورر ااپنی حکمتت سے مجهھے تعليیمم فررمايیا٬، پسس ااسی سے سوواالل کرروو ااوورر ااسی 
سے علمم حاصلل کرروو ااوورر ااسس کے بعدد ااسس کے ااووصيیاؐء سے ااوورر تمم اانہيیںں 
پڑڑهھھھانے کی کووششش نہہ کررنا ااوورر نہہ تمم اانن سے قددمم آآگے بڑڑهھھھانا ااوورر نہہ ہی اانن سے 
پيیچهھے ہڻٹنا (يیعنی چهھووڑڑدديینا)٬، کيیوونکہہ يیہہ حقق کے ساتهھ ہيیںں ااوورر حقق اانن کے ساتهھ 

ہے٬، حقق اانن کوو نہيیںں چهھووڑڑ سکتا ااوورر نہہ يیہہ حقق کوو چهھووڑڑيیںں گے۔  

سليیمم بنن قيیسس ہجررتت سے ددوو سالل قبلل پيیدداا ہووئے ااوورر ٧۷۶ ہجرریی ميیںں ووفاتت پائی٬، 
آآئمہہ ططاہرريینؐن کے صحابہہ ميیںں سے تهھے ااوورر اانن کی ااسس کتابب کی پہلے چهھ آآئمہہؐ 
نے تصدديیقق کی ہے۔ ااوورر يیہہ کتابب ہمارریی کتبِب اارربعہہ سے بهھی بہتت پہلے لکهھی 

گئی ہے۔ 
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ااسس حکمم ميیںں ووااضح ہے کہہ تقليیدد وو ااططاعتت صررفف ززمانے کے اامامِم معصوومؐم کی 
ہوو سکتی ہے٬، ااوورر ہماررےے ززمانہہ کے اامامِم قائمؐم حاضرر وو ناظظرر ہيیںں جنن کی ااططاعتت 

وو تقليیدد کا ہميیںں حکمم ہے۔ 

يیہہ اايیک مشررکانہہ نظظرريیہہ پهھيیاليیا گيیا ہے کہہ جوو ہمارریی نظظررووںں کے سامنے نہيیںں ووهه 
هھھھدداايیتت وو ررااہنمائی کيیسے کررےے گا لہذذاا غيیبتِت کبرٰریی کے ددوورر ميیںں ہميیںں ااپنا اايیک 
ررہبرر بنانا ہے۔ اايیسے ااعتررااضاتت ہمم اانشاء هللا وواالمووؐال ااسس کتابب کے تيیسررےے جزز 

ميیںں بيیانن کرريیںں گے۔ 

قالل اابي جعفرؐر: قالل هللا عززووجلل: العذذبنن کلل ررعيیة في ااالسالمم دداانتت بوواليیة کلل اامامم 
جائرر ليیسس منن هللا وو اانن کانتت االررعيیة في ااعمالهھا بررةة تقيیة٬، ووالعفوونن عنن کلل ررعيیة 
دداانتت بوواليیة کلل اامامم عاددلل منن هللا وو اانن کانتت االررعيیة في ااعمالهھا ظظالمة مسيیئة۔

(االغيیبة۔ صص١۱٣۳١۱) 

تررجمہہ: اامامم باقرؐر نے فررمايیا کہہ هللا عززووجلل نے فررمايیا: ميیںں ضرروورر ہرر ااسس 
مسلمانن ررعيیتت کوو عذذاابب ددووںں گا جسس نے کسی ظظالمم اامامم جوو هللا کی ططررفف سے 
نہيیںں کی وواليیتت ااختيیارر کی چاهھھھے ااسس ررعيیتت کے ااعمالل ميیںں نيیکيیاںں تقوویٰی ہی 
کيیووںں نہہ ہووںں٬، ااوورر ميیںں ہرر ااسس ررعيیتت کوو بخشش ددووںں گا جسس نے تمامم عاددلل آآئمہہؑ 
کی وواليیتت ااختيیارر کی جوو هللا کی ططررفف سے ہيیںں چاهھھھے ااسس ررعيیتت کے ااعمالل 

ميیںں ظظلمم برراائيیاںں ہی کيیووںں نہہ ہووںں۔ 

ظظالمم اامامم ووهه ہووتا ہے جوو خوودد ساختہہ ہوو هللا نے ااسے نہہ بنايیا ہوو ااوورر ووهه ااپنی 
وواليیتتِ فقيیہہ کا جالل ڈڈاالل کرر لووگووںں سے ااپنی تقليیدد کررووااتا ہوو٬، اايیسے لووگگ تہجدد 

گذذاارر بهھی ہووںں گے توو هللا فررماتا ہے کہہ اانن کوو نہيیںں بخشووںں گا۔ 

٢۲۔ تقليیدد کا نشانِن حيیددرر هللا کا عططا کررددهه ہے 

سووررةة ااالسررااء آآيیتت ١۱٣۳ ميیںں هللا تعالٰی فررماتا ہے: 
وو کلل اانسانن االززمنہہ طٰطئررهه فی عنقہہ ٬، وو نخررجج لہہ يیوومم االقيٰیمة کٰتباََ يیلقہہ منشوورراا ۔ 

تررجمہہ: ااوورر ہرر اانسانن کی تقدديیرر ہمم نے ااسس کی گررددنن ميیںں الززمم کرر ددیی ہے ااوورر 
يیووممِ قيیامتت ہمم ااسس کيیلئے اايیک کتابب (نامۂ ااعمالل) نکاليیںں گے جسے ووهه (ااپنے 

سامنے) کهھال ہوو پائے گا۔ 
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تفسيیرر االبررهھھھانن (جلدد٬۴، صص۵۴٣۳ ) ميیںں شيیخ صددووقق کی کتابب کمالل االدديینن کے 
حوواالے سے حدديیثث ددررجج ہے کہہ اامامم جعفرر صاددقؐق نے (ووکلل اانسانن االززمنہہ طٰطئررهه 

فی عنقہہ) کے باررےے ميیںں فررمايیا کہہ ااسس سے مرراادد االوواليیة (وواليیتت) ہے۔ 
  

يیعنی هللا نے اانسانن (اانسانن ہوونا شررطط ہے) کوو دديینِن فططررتت پرر پيیدداا کيیا ااوورر ااسس کے 
گلے ميیںں وواليیتِت علؐی کا نشانِن حيیددرر ڈڈاالل دديیا۔ ااوورر ااسی لئے ااگرر ووهه پوورریی ززنددگی 
ااسی هللا کے پہنائے ہووئے قالددۀۀ تقليیدِد معصووميینؐن کوو گلے ميیںں سرِرتسليیمم خمم کئے 
ہووئے ڈڈاالے ررکهھے گا توو قيیامتت کے ددنن جبب ااپنا نامۂ ااعمالل دديیکهھے گا توو ااسس 

کے سررووررقق پرر بهھی” ُحبب علؐی بنن اابی ططالبؐب “ لکهھا ہوواا پائے گا۔ 

ررسوولل ؐهللا نے فررمايیا: مؤؤمنن کے صحيیفے (ااعمالل نامہہ) کا عنوواانن” ُحبب علؐی بنن 
اابی ططالبؐب “ ہے۔ (بشاررةة االمصططٰفی٬، صص٢۲۴۵) 

ااوورر جوو عالمِم ززرر سے اانکارریی چال آآ ررہا ہے ووهه توو هللا کے پہنائے ہووئے تقليیددِ 
معصووميینؐن کے ہارر (تمغے) کوو ااتارر کرر غيیرِر معصوومم کی تقليیدد کا ططووقق ااپنے گلے 

ميیںں ڈڈاالل لے گا جوو هھھھالکتت کے پهھنددےے کے سوواا کچهھ بهھی نہيیںں۔ 
ہمارریی معتبرر شيیعہہ کتابب ووسائلل االشيیعة ميیںں محمدد االحرر االعاملی نے جلدد١۱٨۸ ميیںں 
کتابب االقضاء ميیںں بہتت ساررےے اابوواابب ميیںں ااحادديیثث سے غيیرِرمعصوومم کی تقليیدد ااوورر 
ااجتہادد کوو باططلل ثابتت کيیا ہے مثالََ ااسس ميیںں ددسوويیںں بابب کا نامم” َبابُب عددمِم جوواازِز تقليیددِ 
غيیرِراالمعصوومؑم “ ہے۔ ااوورر چهھڻٹے بابب کا نامم” بابب عددمم جوواازز االقضاء وواالحکمم بالرراایی 

ووااالجتهھادد “ ہے۔ 

٣۳۔ علمم حاصلل کررنا ہرر مسلمانن پرر فررضض ہے 

قالل االنبؐی: ااططلبوواا االعلمم وولوو بالصيینن٬، فانن ططلبب االعلمم فرريیضة علی کلل مسلمم۔ (ووسائلل 
االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٢۲٠۰) 

تررجمہہ: نبی ااکررمؐم نے فررمايیا: علمم حاصلل کرروو چاہے صيینن (نجفف ااشررفف) سے٬، 
پسس بيیشک علمم حاصلل کررنا ہرر مسلمم پرر فررضض ہے۔ 

عنن اابی عبدد هللاؐ قالل: ططلبب االعلمم فرريیضة فی کلل حالل۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، 
صص٣۳٢۲٠۰) 

تررجمہہ: اامامم جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: علمم حاصلل کررنا ہرر حالل ميیںں فررضض ہے۔ 

�9



ہرر مسلمانن مرردد ااوورر عووررتت پرر علمم حاصلل کررنا فررضض ہے٬، توو کيیا يیہہ ووهه علمم ہے 
جوو سکوولووںں کالجووںں يیا پنجابب يیوونيیووررسڻٹی يیا علی گڑڑهھھھ يیوونيیووررسڻٹی يیا يیووررپپ 
اامرريیکہہ کی کسی يیوونيیووررسڻٹی سے ملتا ہے۔ پهھرر پڑڑهھھھے لکهھے ااوورر اانن پڑڑهھھھ ہرر اايیک 
پرر چاہے غرريیبب ہوو يیا ااميیرر٬، خوودد کتابيیںں پڑڑهھھھے يیا سنن کرر٬، ااگرر ااپنے عالقے ميیںں 
نہہ ملے توو نجفف ااشررفف جا کرر ااسس علمم کوو حاصلل کررےے۔ توو ووااضح ثابتت ہوو گيیا 

کہہ يیہہ دديینن کا علمم ہے جسس کيیلئے کووئی عذذرر قبوولل نہيیںں کيیا جائے گا۔ 

مقلدد کاالنعامم بنن کرر غيیرِرمعصوومم مالںں کی اانددهھھھی تقليیدد کررنا صنعتِت اابليیسس ہے۔ ہرر 
ؐ نے  مؤؤمنن شيیعہہ کوو علمم خوودد حاصلل کررنا پڑڑےے گا٬، ااسی لئے مووال علی ررضا

فررمايیا ہے کہہ ميیںں چاہتا ہووںں کہہ ہرر مؤؤمنن محددثث ہوو۔ (عيیوونن ااخبارِر ررضؐا) 
محددثث کے معنی معصووميینؐن کی حدديیثيیںں بيیانن کررنے ووااال۔ 

۴۔ چهھووڻٹا سا فيیصلہہ بهھی قررآآنن وو سنتت کے عيینن مططابقق ہوونا چاہيیئے 

سمعتت اابا عبدد هللاؐ يیقوولل: منن حکمم فی ددررهھھھميینن بغيیرر ما اانززلل هللا فهھوو کافرر با� 
االعظظيیمم۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٢۲٢۲)  

تررجمہہ: مووال جعفرر صاددقق نے فررمايیا: جسس نے هللا کے ناززلل کررددهه کے بغيیرر ددوو 
ددررهھھھمووںں کے متعلقق بهھی فيیصلہہ کيیا توو ووهه هللا عظظيیمم کا منکرر ہے۔ 

ااوورر قررآآنن حکيیمم ميیںں بهھی سووررةة مائددهه کی آآيیاتت نمبرر ٬۴۴، ٬۴۵، ااوورر ۴٧۷ ميیںں هللا 
تعالٰی نے فررمايیا ہے کہہ جوو شخصص ااسس کے مططابقق فيیصلہہ نہہ کررےے جوو هللا نے 

ناززلل کيیا ہے توو ووهه کافرر ااوورر ظظالمم ااوورر فاسقق ہے۔ 

ااگرر کسی کے پاسس بہتت ززيیاددهه علممِ دديینن بهھی ہوو پهھرر بهھی ووهه ااپنے ظظننِ ااجتہاددیی 
سے فتوٰویی نہيیںں ددےے سکتا٬، چاہے ددوو ددررهھھھمووںں کا معموولی سا جهھگڑڑاا ہی کيیووںں نہہ 
ہوو۔ ہرر مسئلے کا حلل صررفف ااوورر صررفف قررآآنن يیا حدديیثِث معصوومؐم کے مططابقق ہوونا 

الززمی ہے۔ 

سووررةة بنن کليیبب قالل: قلتت البي عبددؐهللا : بايي شي يیفتي ااالمامم؟ قالل: بالکتابب۔ قالل: 
قلتت: فمالمم يیکنن في االکتابب؟ قالل: بالسنة۔ قلتت: فمالمم يیکنن في االکتابب وواالسنة؟ قالل: 
ليیسس شيء ااال في االکتابب وواالسنة۔ قالل: فکررررتت مررةة ااوو ااثنتيینن۔ قالل: يیسدددد وو يیووفقق٬، 

فاما ما تظظنن فال۔ (بصائرر االددررجاتت۔ جج٬٢۲، صص ٢۲۴۴) 
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تررجمہہ: اامامم جعفرر صاددقؐق سے سووررتت بنن کليیبب نے پووچهھا: اامامم کسس چيیزز سے 
فتوویی صاددرر فررماتے ہيیںں؟ فررمايیا: کتابب (قررآآنن) سے۔ ااسس نے پووچهھا: ااگرر ووهه کتابب 
ميیںں نہہ ہوو؟ فررمايیا: سنتت (ررسوولؐل) سے۔ ااسس نے پووچهھا: ااگرر ووهه کتابب وو سنتت ميیںں 
نہہ ہوو؟ فررمايیا: کووئی شئ نہيیںں مگرر ووهه کتابب وو سنتت ميیںں مووجوودد ہے۔ پهھرر ااسس کوو 
اايیک ددوو ددفعہہ ددہرراايیا ااوورر فررمايیا: ااسس پرر پکے ہوو جاؤؤ ااوورر مانن لوو٬، ااوورر جوو تمہارراا 

ظظنن ہے کچهھ نہيیںں۔ 

مووؐال نے ووااضح کرر دديیا کہہ ہرر شئ کا حلل قررآآنن وو سنتتِ معصووميینؐن ميیںں مووجوودد 
ہے٬، مگرر تالشش کررنا پڑڑتا ہے۔ 

۵۔ رراائے٬، قيیاسس٬، ظظنن٬، ااجتهھادد٬، ااستنباطط٬، منططقق وو فلسفہہ کے تحتت عقلی ددالئلل 

عنن علؐی فی حدديیثث ااالرربعمائة قالل: علموواا صبيیانکمم منن علمنا: ما يینفعهھمم هللا بہہ٬، ال 
تغلبب عليیهھمم االمررجئة برراايیهھا٬، ووال تقيیسوواا االدديینن٬، فانن منن االدديینن ما ال يیقاسس٬، وو سيیاتی 
ااقوواامم يیقيیسوونن فهھمم ااعددااء االدديینن٬، وو ااوولل منن قاسس اابليیسس٬، اايیاکمم وو االجدداالل٬، فانہہ يیووررثث 

االشک٬، وومنن تخلفف عنا هھھھلک۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٢۲٧۷) 

تررجمہہ: مووال علؐی نے فررمايیا: ااپنے بچووںں کوو ہمارراا علمم تعليیمم ددوو٬، هللا اانن کوو ااسس 
سے يیہہ فائددهه ددےے گا کہہ اانن پرر مررجئی ااپنی رراائے سے غالبب نہيیںں آآ سکيیںں گے٬، 
ااوورر دديینن ميیںں قيیاسس نہہ کرروو کيیوونکہہ بيیشک جوو دديینن ميیںں ہے ووهه قيیاسس نہيیںں ہے٬، ااوورر 
عنقرريیبب اايیسی قووميیںں آآئيیںں گی جوو قيیاسس کرريیںں گی پسس ووهه دديینن کے ددشمنن ہيیںں٬، ااوورر 
پہال جسس نے قيیاسس کيیا ووهه اابليیسس ہے٬، جهھگڑڑےے سے خبرردداارر ررہنا کيیوونکہہ ووهه شک 

پيیدداا کررتا ہے٬، ااوورر جسس نے ہميیںں چهھووڑڑاا ووهه هھھھالکک ہوو گيیا۔ 

شيیططانن جہالتت کا معاشررهه قائمم کررنا چاہتا ہے کہہ نامم نہادد دديینن کا منن گهھڑڑتت علمم  
(فلسفہہ٬، منططقق٬، ددليیلِل عقلی٬، علمم ااالصوولل٬، علمم االررجالل٬، ااجماعع) جامع االشرراائطط مالںں 
کے پاسس ہوو ااوورر باقی لووگگ ااسس کے جانووررووںں کی ططررحح محتاجج ہووںں۔ جبکہہ مووالؐ 
چاہتے ہيیںں کہہ بچووںں کوو معصووميینؐن کا علمم تعليیمم کرروو تاکہہ باططلل عقايیدد وواالے 
مسالک کے لووگگ اانن پرر قابوو نہہ پا سکيیںں۔ ااوورر سبب سے پہلے قيیاسس سے ااجتہادد 
اابليیسس نے کيیا تهھا۔ بحثث وو مناظظررےے کے جهھگڑڑووںں سے مووؐال ااسس لئے خبرردداارر کرر 
ررہے ہيیںں کہہ ااگرر يیہہ قررآآنن وو حدديیثث کے علمم کے بغيیرر کئے جائيیںں توو شکووکک جنمم 
ليیتے ہيیںں٬، لہذذاا بحثث ميیںں ااگرر ااقوواالل معصووميینؐن پيیشش کئے جائيیںں توو اانسانن هھھھالکک 

نہيیںں ہووتا۔ 
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جبب ااصوولی علماء نے بررااددرراانِن عامہہ کے نقشِش قددمم پرر چلتے ہووئے ااپنے دديینن ميیںں 
غيیرر مسلمم يیوونانی فلسفہہ وو منططقق کوو ددااخلل کرر ليیا ااوورر دديینن کوو نامکملل سمجهھتے 
ہووئے ددالئلل عقلی سے قيیاسی فتاوٰویی کا سلسلہہ شررووعع کرر دديیا توو شيیعہہ علماء نے 
مخالفتت کی ااوورر اانہووںں نے قررآآنن وو حدديیثث ميیںں بهھی ااسس کی مذذمتت دديیکهھی توو اانہووںں 
نے عوواامم کی آآنکهھووںں ميیںں ددهھھھوولل جهھوونکنے کيیلئے االفاظظ کا کهھيیلل کهھيیال ااوورر کہا کہہ 
ہمم فتوٰویی رراائے ااوورر قيیاسس سے نہيیںں دديیتے بلکہہ منططقی ددالئلل سے ظظننِ ااجتہاددیی 
کے ذذرريیعے ااستنباطط کررتے ہيیںں۔ حاالنکہہ ہرر ذذیی شعوورر جانتا ہے کہہ يیہہ سبب 

لفظظووںں کا ہيیرر پهھيیرر ہے٬، رراائے٬، قيیاسس٬، ظظنن٬، ااجتہادد سبب کا مططلبب اايیک ہی ہے۔ 

قالل ررسوولل ؐهللا: اايیاکمم وو االظظنن٬، فانن االظظنن ااکذذبب االکذذبب۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، 
صص٣۳٢۲۵) 

تررجمہہ: ررسوولل هللاؐ نے فررمايیا: تمم ظظنن سے خبرردداارر ررہنا٬، کيیوونکہہ بيیشک ظظنن 
جهھووٹٹ سے بڑڑاا جهھووٹٹ ہے۔ 

مززيیدد بررآآںں ااصوولی مالؤؤںں نے ااپنی ملی بهھگتت کيیلئے ااجماعع کوو بهھی شاملل کرر ليیا۔ 

۶۔ رراائے سے فتوٰویی ددررستت بهھی ہوو توو ثوواابب نہيیںں ہے 

عنن اابی بصيیرر قالل: قلتت البی جعفرؐر: ترردد عليینا ااشيیاء ال نجددهھھھا فی االکتابب وو االسنة 
فنقوولل فيیهھا برراايینا٬، فقالل: ااما اانک اانن ااصبتت لمم تووجرر٬، وواانن ااخططاتت کذذبتت علی هللا۔ 

(ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٣۳١۱)  

تررجمہہ: اابوو بصيیرر نے کہا کہہ ميیںں نے مووال محمدد باقرؐر سے پووچهھا: ہماررےے 
سامنے کچهھ چيیززيیںں آآتی ہيیںں کہہ ہمم اانن کوو قررآآنن وو سنتت ميیںں تالشش نہيیںں کرر پاتے توو 
ہمم ااسس باررےے ميیںں ااپنے رراائے سے کہيیںں؟ توو اامامؐم نے فررمايیا: بيیشک ااگرر تمم صحيیح 
نتيیجے پرر پہنچ بهھی جاؤؤ توو تمہيیںں ااجرر نہيیںں ملے گا ااوورر ااگرر تمم نے خططا کرر ددیی 

توو تمم نے هللا پرر جهھووٹٹ بووال۔ 

يیہہ سررااسرر شيیططانی ااميیدديیںں ہيیںں کہہ ااگرر خططائے ااجتہاددیی ہوو گئی توو ااکہرراا ثوواابب 
ملے گا ااوورر ااگرر فتوٰویی صحيیح نکال توو مجتہدد کوو ددہرراا ثوواابب ملے گا۔ سبب جانتے 

ہيیںں کہہ يیہہ سبقق شامم کے غاصبب حکمرراانن سے ليیا گيیا ہے۔ 
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٧۷۔ علمم صررفف ووہی ہے جوو معصووميینؐن نے فررمايیا ہے٬، ااسکے عالووهه شرر ااوورر 
باططلل ہے 

قالل اابوو جعفرؐر: شررقا وو غرربا فال تجدداانن علماََ صحيیحاََ ااال شيیئاََ خررجج منن عنددنا ااهھھھلل 
االبيیتؐت۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٢۲٧۷)  

تررجمہہ: اامامم محمدد باقرؐر نے فررمايیا: مشررقق وو مغرربب ميیںں تمم کووئی صحيیح علمم نہيیںں 
پاؤؤ گے سوواائے ااسس چيیزز کے جوو ہمم ااهھھھلِل بيیتؐت سے جارریی ہوو۔ 

لہذذاا رراائے٬، قيیاسس٬، ظظننِ ااجتہاددیی٬، منططقی ااستنباطط ووغيیررهه سے حاصلل کئے گئے 
نتائج صحيیح علمم نہيیںں ااوورر نہہ ہی اانن کی کووئی ااسالمی حيیثيیتت ہے۔ 

عنن ااميیرراالمؤؤمنيینؐن: ااالسالمم هھھھوو االتسليیمم٬، اانن االمؤؤمنن ااخذذ دديینہہ عنن رربہہ٬، وولمم يیاخذذهه عنن 
رراايیہہ۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٢۲٨۸)  

تررجمہہ: مووال علؐی نے فررمايیا: ااسالمم مکملل ااططاعتت ہے٬، بيیشک مؤؤمنن ااپنا دديینن 
ااپنے رربب سے ليیتا ہے ااوورر ااسے ااپنی رراائے سے ااخذذ نہيیںں کررتا۔ 

قالل اابوو عبدد ؐهللا: ااما اانہہ شرر عليیکمم اانن تقوولوواا بشئ ما لمم تسمعووهه منا۔ (ووسائلل االشيیعة٬، 
جج٬١۱٨۸، صص٣۳۴٠۰) 

تررجمہہ: اامامم جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: بيیشک يیہہ تمم پرر گناهه ہے کہہ تمم کچهھ کہوو جوو 
تمم نے ہمم سے نہہ سنی ہوو۔ 

سمعتت اابا جعفرؐر يیقوولل: کلل ما لمم يیخررجج منن هھھھذذاا االبيیتت فهھوو باططلل۔ (ووسائلل االشيیعة٬، 
جج٬١۱٨۸، صص٣۳۴١۱) 

تررجمہہ: اامامم باقرؐر سے سنا کہہ اانہووںں نے فررمايیا: ہرر چيیزز جوو اِاسس گهھرر سے نہيیںں 
نکلی ووهه باططلل ہے۔ 

لہذذاا قررآآنن وو حدديیثث کے عالووهه جوو بهھی فتووےے دديیئے جائيیںں گے ووهه شرر ااوورر باططلل 
ہووںں گے۔ 

�13



٨۸۔ جوو باتت کہوو ااسس کا حوواالہہ ضرروورر ددوو 

قالل ااميیرر االمؤؤمنيینؐن: ااذذاا حددثتمم بحدديیثث فاسنددووهه االی االذذیی حددثکمم٬، فانن کانن حقاََ فلکمم٬، 
وواانن کانن کذذباََ فعليیہہ۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳۴۴) 

مووال علؐی نے فررمايیا: جبب تمم کووئی باتت کہوو توو باتت کہنے وواالے کا حوواالہہ ددےے 
ددوو٬، کيیوونکہہ ااگرر ووهه سچی باتت ہے توو تمہاررےے لئے (ااجرر) ہے ااوورر ااگرر ووهه جهھووڻٹی 

باتت ہے توو ااسُس (کہنے وواالے پرر سززاا) ہے۔ 

بڑڑیی ساددهه ااوورر ووااضح باتت ہے کہہ ااگرر کسی ااصوولی مجتهھدد کا ددعوٰویی ہے کہہ ااسس 
کا فتوٰویی قررآآنن وو سنتت کے مططابقق ہے توو ووهه آآيیتت يیا حدديیثث بيیانن کرر ددوو پهھرر فتووےے 

کے چکرر ميیںں پڑڑنے کی کيیا ضررووررتت ہے؟ 

٩۹۔ اانسانی منططقق ااوورر ظظنن وو قيیاسس پرر مبنی ااجتہادد دديینن کے مسائلل حلل نہيیںں کرر 
سکتے 

قالل جعفرؐر بنن محمدؐد البی حنيیفة: ااتقق هللا٬، ووال تقسس فی االدديینن برراايیک٬، فانن ااوولل منن 
قاسس اابليیسس٬، يیا اابا حنيیفة اايیما ااررجسس؟ االبوولل؟ ااوو االجنابة؟ فقالل: االبوولل٬، فقالل: فما بالل 
االناسس يیغتسلوونن منن االجنابة٬، ووال يیغتسلوونن منن االبوولل؟ وويیحک اايیهھما ااعظظمم؟ قتلل 
االنفسس؟ ااوو االززنا؟ قالل: قتلل االنفسس٬، قالل: فانن هللا قدد قبلل فی قتلل االنفسس شاهھھھدديینن٬، وولمم 
يیقبلل فی االززنا ااال اارربعة٬، ثمم اايیهھما ااعظظمم؟ االصالةة؟ اامم االصوومم؟ قالل: االصالةة٬، قالل: فما 
بالل االحائضض تقضی االصيیامم ووال تقضی االصالةة فکيیفف يیقوومم لک االقيیاسس فاتقق هللا٬، ووال 

تقسس۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٬٣۳٢۲٨۸، ٣۳٢۲٩۹) 

تررجمہہ: مووال جعفرر صاددقؐق نے اابوو حنيیفہہ سے فررمايیا: هللا سے ڈڈرروو ااوورر دديینن ميیںں 
ااپنی رراائے سے قيیاسس نہہ کرروو٬، کيیوونکہہ جسس نے سبب سے پہلے قيیاسس کيیا اابليیسس 
ہے٬، ااےے اابوو حنيیفہہ ززيیاددهه نجسس کيیا ہے پيیشابب يیا جنابتت؟ توو ااسس نے کہا پيیشابب۔ توو 
فررمايیا کہہ پهھرر لووگووںں کوو کيیا ہے کہہ ووهه جنابتت ميیںں غسلل کررتے ہيیںں ااوورر پيیشابب 
کے بعدد غسلل نہيیںں کررتے؟ تيیرراا ُبرراا ہوو کوونسا بڑڑاا گناهه ہے کسی شخصص کوو قتلل 
کررنا يیا ززنا کررنا؟ ااسس نے کہا کہہ قتلِل نفسس۔ فررمايیا کہہ بيیشک هللا قتلِل نفسس ميیںں ددوو 
گووااهه قبوولل کررتا ہے مگرر ززنا ميیںں قبوولل نہيیںں کررتا مگرر چارر کے٬، پهھرر بتا کوونسی 
چيیزز بڑڑیی ہے صالةة يیا صوومم؟ ااسس نے کہا صالةة۔ فررمايیا حائضض عووررتت کوو کيیا ہے 
کہہ ووهه صوومم کی قضا توو کررتی ہے مگرر صالةة کی قضا نہيیںں کررتی٬، توو تمہاررےے 

لئے قيیاسس کيیسے ثابتت ہوو گيیا لہذذاا هللا سے ڈڈرروو ااوورر قيیاسس (ااجتہادد) نہہ کرروو۔ 
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يیہہ ططوويیلل حدديیثث يیہاںں مختصررااََ بيیانن ہووئی ہے مگرر عقلل وواالووںں کيیلئے تقليیدد وو ااجتہادد 
کوو جڑڑووںں سے ااکهھاڑڑ کرر پهھيینک دديیتی ہے۔ کيیوونکہہ ااجتہادد سے توو يیہی نتيیجہہ 
نکلے گا کہہ پيیشابب منی سے ززيیاددهه نجسس ہے لہذذاا پيیشابب کے بعدد غسلل کرروو٬، قتلل 
ززنا سے بڑڑاا جررمم ہے لہذذاا قتلل کے ززيیاددهه گووااهه ہوونے چاہئيیںں٬، صالةة صوومم سے 
اافضلل عباددتت ہے لہذذاا حائضہہ عووررتووںں کوو صالةة کی قضا پڑڑهھھھنی پڑڑےے گی۔ ليیکنن 

دديینن ااجتہادد کے بالکلل بررعکسس ہے۔ 

١۱٠۰۔ معصووميینؐن ہی مررااجع ہيیںں جنن سے سوواالل کيیا جاتا ہے٬، ااسکا منکرر مشررکک 
ہے۔ 

عنن اابی جعفرؐر قالل: اانن منن عنددنا يیززعموونن اانن قوولل هللا (فسئلوواا ااهھھھلل االذذکرر اانن کنتمم ال 
تعلموونن) اانهھمم االيیهھوودد وواالنصارریی قالل: ااذذنن يیددعووکمم االی دديینهھمم٬، ثمم قالل: بيیددهه االی 

صددررهه: نحنن ااهھھھلل االذذکرر٬، وو نحنن االمسئوولوونن۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٣۳٧۷) 

تررجمہہ: مووال محمدد باقرؐر نے فررمايیا: بيیشک ہماررےے پاسس اايیسے لووگگ ہيیںں جوو خيیالل 
کررتے ہيیںں کہہ هللا کے قوولل (پسس ااہلِل ذذکرر سے پووچهھوو ااگرر تمم نہيیںں جانتے) سے 
مرراادد يیہووددیی ااوورر عيیسائی ہيیںں۔ فررمايیا تبب توو ووهه تمہيیںں ااپنے دديینن کی ططررفف ددعووتت 
دديیںں گے٬، پهھرر ااپنا ہاتهھ ااپنے سيینے پرر ررکهھ کررفررمايیا کہہ ہمم ااهھھھلِل ذذکرر ہيیںں ااوورر ہمم ہی 

سے سوواالل کئے جاتے ہيیںں۔ 

هللا کے دديینن سے ددشمنی مسلسلل چلی آآ ررہی ہے معصووميینؐن کی ظظاہرریی حيیاتت ميیںں 
کہتے تهھے کہہ ااهھھھلِل ذذکرر سے مرراادد يیہووددیی ااوورر عيیسائی ہيیںں٬، اابب کہتے ہيیںں کہہ ااسس 

سے مرراادد ااصوولی علماء ہيیںں ! 

ووااضح حدديیثث ہے کہہ ااپنے ہرر مسئلے کا حلل قررآآنن ااوورر ااقوواالِل معصووميینؐن ميیںں تالشش 
کرروو٬، ااگرر خوودد نہيیںں کرر سکتے توو مقامی محددثث کی مدددد سے کرروو٬، ليیکنن سمنددرر 

پارر خووددساختہہ مررااجع کی ہررگزز ااسالمم ميیںں کووئی گنجائشش نہيیںں ہے۔ 

عنن اابی عبدد هللاؐ قالل: اامرر االناسس بمعررفتنا وواالرردد االيینا وواالتسليیمم لنا٬، ثمم قالل: وواانن 
صاموواا ووصلوواا ووشهھددوواا اانن ال االہہ ااال هللا وو جعلوواا فی اانفسهھمم اانن ال يیررددوواا االيینا کانوواا 

بذذلک مشررکيینن۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٣۳٩۹) 

تررجمہہ: مووال جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: لووگووںں کوو ہمارریی معررفتت ااوورر ہمارریی ططررفف 
معامالتت پلڻٹانے (ررجووعع) ااوورر ہماررےے لئے سرِرتسليیمم خمم کررنے کا حکمم دديیا گيیا ہے۔ 
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پهھرر فررمايیا: ااوورر ااگرر ووهه ررووززےے ررکهھيیںں ااوورر نماززيیںں پڑڑهھھھيیںں ااوورر گووااہی دديیںں کہہ هللا 
کے سوواا کووئی معبوودد نہيیںں مگرر ااپنے ددلووںں ميیںں يیہہ ططے کرر ليیںں کہہ ہمارریی ططررفف 

نہيیںں پلڻٹيیںں (ررجووعع کرريیںں) گے توو ووهه ااسس کی ووجہہ سے مشررکيینن ہوو جائيیںں گے۔ 

ظظاہرر ہے جوو معصوومؐم کوو چهھووڑڑ کرر غيیرِرمعصوومم کوو ااپنا مررجع بنا لے ااوورر پهھرر 
ااسے معصووميینؐن کے االقاباتت بهھی ددےے ددےے توو مشررکک ہی ہوو گا۔ 

١۱١۱۔ اانسانووںں کی قسميیںں 

عنن اابی عبدد ؐهللا قالل: يیغددوو االناسس علی ثالثة ااصنافف عالمم٬، وو متعلمم٬، وو غثاء٬، فنحنن 
االعلماء٬، وو شيیعتنا االمتعلموونن وو سائرر االناسس غثاء۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٣۳٩۹) 

اامامم جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: اانسانن تيینن صنفووںں (قسمووںں) ميیںں تقسيیمم ہيیںں: عالمم 
ااوورر ططالبعلمم ااوورر کووڑڑاا کررکٹٹ۔ پسس ہمم علماء ہيیںں ااوورر ہماررےے شيیعہہ ططالبعلمم ہيیںں ااوورر 

باقی لووگگ ناکاررهه چيیززووںں کا ڈڈهھھھيیرر ہيیںں۔ 

ااسس کے بررعکسس ااوورر ااسس کے مقابلے ميیںں ااصوولی علماء نے ااپنی جماعتت بنددیی 
ووضع کی ہے کہہ اانسانن کی ددوو ہی قسميیںں ہيیںں يیا توو ووهه ااصوولی مجتهھدد ہووتا ہے يیا 
ااسس کا مقلدد ہوو گا۔ جبکہہ معصووميینؐن کے مططابقق تمامم اانسانن بشموولِل دديینی علماء سبب 

اانن کے محتاجج ااوورر ططالبعلمم ہيیںں۔ 

ُ ملززوومم  ١۱٢۲۔ قررآآننِ حکيیمم کسووڻٹی ہے٬، آآيیاتت وو ااحادديیثث اايیک ددووسررےے کيیلئے الززمم
ہيیںں 

خططبب االنبؐی بمنی: اايیهھا االناسس ما جاءکمم عنی يیوواافقق کتابب هللا فانا قلتہہ٬، ووما جاءکمم 
يیخالفف کتابب هللا فلمم ااقلہہ۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳۵٧۷) 

تررجمہہ: نبی ااکررمؐم نے منٰی ميیںں خططبہہ ميیںں فررمايیا: ااےے لووگوو جوو کچهھ تمہاررےے پاسس 
ميیرریی ططررفف سے آآئے جوو قررآآنن سے موواافقتت ررکهھتا ہوو توو بيیشک ااسے ميیںں نے 
کہا ہے ااوورر جوو کچهھ تمہاررےے پاسس آآئے جوو قررآآنن کے مخالفف ہوو توو ميیںں نے ااسے 

نہيیںں کہا۔ 

سمعتت اابا عبدد ؐهللا يیقوولل: کلل شئ مررددوودد االی االکتابب وواالسنة وو کلل حدديیثث ال يیوواافقق 
کتابب هللا فهھوو ززخررفف۔ (تفسيیرر االبررهھھھانن٬، جج٬١۱، صص٧۷٣۳) 
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تررجمہہ: سنا کہہ اامامم جعفرر صاددقؐق فررما ررہے تهھے کہہ ہرر شئ کوو قررآآنن وو سنتت کی 
ططررفف پلڻٹايیا جائے (يیعنی اانن سے پررکهھا جائے گا) ااوورر ہرر حدديیثث جوو قررآآنن کے 

موواافقق نہيیںں ہے ووهه ملمع چڑڑهھھھی ہووئی ہے۔ 

قالل ررسوولل ؐهللا: اانی تاررکک فيیکمم االثقليینن کتابب هللا وو علؐی بنن اابی ططالبؐب وو علؐی اافضلل 
لکمم منن کتابب هللا النہہ متررجمم لکمم عنن کتابب هللا۔ (تفسيیرر االبررهھھھانن٬، جج٬١۱، صص٣۳٣۳) 

تررجمہہ: ررسوولل هللاؐ نے فررمايیا: بيیشک ميیںں تمہاررےے ددررميیانن ددوو ااہمم ترريینن چيیززيیںں 
چهھووڑڑ ررہا ہووںں هللا کی کتابب ااوورر علؐی بنن اابی ططالبؐب ااوورر علؐی تمہاررےے لئے هللا کی 

کتابب سے اافضلل ہيیںں کيیوونکہہ ووهه تمہاررےے لئے هللا کی کتابب کے تررجمانن ہيیںں۔ 

ووعنن ااميیرراالمؤؤمنيینؐن قالل: هھھھذذاا کتابب هللا االصامتت٬، وواانا کتابب هللا االناططقق۔ (ووسائلل 
االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٢۲٣۳) 

تررجمہہ: مووال علؐی نے فررمايیا: يیہہ (قررآآنن) هللا کی خامووشش کتابب ہے ااوورر ميیںں هللا 
کی بوولتی ہووئی کتابب ہووںں۔ 

خالصہہ يیہہ ہوواا کہہ اانسانن ہرر معاملے کا حلل قررآآنن ااوورر ااحادديیثث سے لے گا٬، اانن 
ااحادديیثث پرر عملل کيیا جائے گا جوو قررآآنن سے مططابقتت ررکهھتی ہيیںں ااوورر قررآآنن کا 
تررجمہہ٬، مططالبب٬، تنززيیلل٬، تفسيیرر٬، ااوورر تاوويیلل معصووميینؐن کی ااحادديیثث کے مططابقق ہووںں 

گے۔ معصووميینؐن قررآآنن سے اافضلل ہيیںں کيیوونکہہ ووهه قررآآنِن ناططقق ہيیںں۔ 

١۱٣۳۔ وواليیتِت فقيیہہ کی ااسالمی حيیثيیتت 

قالل اابوو عبدد ؐهللا: اايیاکک وواالررئاسة فما ططلبهھا ااحدد ااال هھھھلک٬، فقلتت: قدد هھھھلکنا ااذذاا ليیسس 
ااحدد منا ااال ووهھھھوو يیحبب اانن يیذذکرر وو يیقصدد وويیووخذذ عنہہ٬، فقالل: ليیسس حيیثث تذذهھھھبب٬، اانما 
ذذلک اانن تنصبب ررجالََ ددوونن االحجة فتصددقہہ فی کلل ما قالل٬، وو تددعوو االناسس االی قوولہہ۔ 

(ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳۶۶) 

اامامم جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: تمم رريیاستت (حکمرراانی وو سيیاستت) سے خبرردداارر ررہنا 
(بچنا) جسس کسی نے بهھی ااسس کی خووااہشش کی هھھھالکک ہوو گيیا۔ سفيیانن بنن خالدد نے 
ََ ہمم توو هھھھالکک ہوو گئے کيیوونکہہ ہمم ميیںں سے کووئی اايیک بهھی نہيیںں  عررضض کيیا: يیقيینا
جوو پسندد نہہ کررتا ہوو کہہ ااسس کا نامم ہوو ااوورر بچتت کا قصدد کررےے ااوورر ااسس سے فائددهه 
ااخذذ کررےے۔ توو فررمايیا: ووهه مططلبب نہيیںں جسس ططررفف تمم گئے ہوو٬، صررفف ووهه يیہہ ہے کہہ 
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کسی آآددمی کوو جوو حجتِت االہؑی کے عالووهه ہوو تمم (بططوورر ررہبرر) نصبب کرر لوو پهھرر جوو 
ووهه کہے ااسکی تصدديیقق کرروو (مانے جاؤؤ) ااوورر تمم لووگووںں کوو بهھی ااسس کے قوولل 

(فتووےے) کی ططررفف بالؤؤ۔ 

سمعتت اابا جعفرؐر يیقوولل: کلل رراايیة تررفع قبلل قيیامم االقائمؐم صاحبهھا ططاغووتت۔ (االغيیبة٬، 
صص١۱١۱۵) 

تررجمہہ: اامامم باقرؐر نے فررمايیا: ہرر جهھنڈڈاا (اانقالبب) جوو اامامم قائمؐم کے قيیامم سے پہلے 
ااڻٹهھے گا ااسس کے ااڻٹهھانے وواالے ططاغووتت ہووںں گے۔ 

يیہہ ہمارریی معتبرر کتابب االغيیبة ہے جوو ددسس صدديیووںں سے بهھی ززيیاددهه پرراانی ہے۔ 
معصووميینؐن نے شيیعووںں کوو سيیاستت کررنے٬، حکوومتت بنانے٬، اامامم وو ررہبرر بنانے ااوورر 

پهھرر ااسس خوودد ساختہہ ررہبرر کی ہرر باتت پرر لبيیک کہنے سے منع فررمايیا ہے۔ 

١۱۴۔ قررآآنن وو ااحادديیثث ميیںں ہرر شئ کا حلل مووجوودد ہے 

سووررةة بنن کليیبب قالل: قلتت البي عبددهللا عع: بايي شي يیفتي ااالمامم؟ قالل: بالکتابب۔ قالل: 
قلتت: فمالمم يیکنن في االکتابب؟ قالل: بالسنة۔ قلتت: فمالمم يیکنن في االکتابب وواالسنة؟ قالل: 
ليیسس شيء ااال في االکتابب وواالسنة۔ قالل: فکررررتت مررةة ااوو ااثنتيینن۔ قالل: يیسدددد وو يیووفقق٬، 

فاما ما تظظنن فال۔ (بصائرر االددررجاتت۔ جج٬٢۲، صص ٢۲۴۴)  

اامامم جعفرر صاددقؐق سے سووررتت بنن کليیبب نے پووچهھا: اامامم کسس چيیزز سے فتوویی 
صاددرر فررماتے ہيیںں؟ فررمايیا: کتابب (قررآآنن) سے۔ ااسس نے پووچهھا: ااگرر ووهه کتابب ميیںں 
نہہ ہوو؟ فررمايیا: سنتت (ررسوولؐل) سے۔ ااسس نے پووچهھا: ااگرر ووهه کتابب وو سنتت ميیںں نہہ 
ہوو؟ فررمايیا: کووئی شئ نہيیںں مگرر ووهه کتابب وو سنتت ميیںں مووجوودد ہے۔ پهھرر ااسس کوو 
اايیک ددوو ددفعہہ ددہرراايیا ااوورر فررمايیا: ااسس پرر پکے ہوو جاؤؤ ااوورر مانن لوو٬، ااوورر جوو تمہارراا 

ظظنن ہے کچهھ نہيیںں۔ 

قررآآنن کالمم هللا ہے ااوورر ہمارراا االحمدد � ااسس کے ددعوٰویی پرر مکملل يیقيینن ہے کہہ ااسس 
ميیںں ہرر خشک ووترر٬، ہرر چهھووڻٹی بڑڑیی چيیزز٬، ہرر چيیزز کی تفصيیلل ااوورر ااسس ميیںں هللا نے 

کووئی کمی نہيیںں چهھووڑڑیی۔ (سووررةة اانعامم آآيیتت ٬۵٩۹،٬٣۳٨۸، سووررةة سبا آآيیتت٣۳)  
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١۱۵۔ غيیررهللا کی عباددتت کيیسے ہووتی ہے 

عنن اابی بصيیرر٬، عنن اابی عبدد ؐهللا قالل: قلتت لہہ: (ااتخذذوواا ااحباررهھھھمم ووررهھھھبانهھمم ااررباباََ منن 
ددوونن هللا)٬، فقالل: ااما ووهللا ما ددعووهھھھمم االی عباددةة اانفسهھمم٬، وولوو ددعووهھھھمم ما ااجابووهھھھمم٬، 
ََ فعبددووهھھھمم منن حيیثث ال يیشعرروونن۔  ََ وو حررموواا عليیهھمم حالال وولکنن ااحلوواا لهھمم حررااما

(ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳۶۴) 

تررجمہہ: اابوو بصيیرر نے اامامم جعفرر صاددقؐق سے (اانہووںں نے ااپنےرراابيیووںں ااوورر ررااهھھھبووںں 
کوو هللا کے عالووهه رربب بنا ليیا تهھا) کے باررےے پووچهھا٬، توو فررمايیا: هللا کی قسمم اانہووںں 
نے اانن کوو ااپنی ذذااتت کی عباددتت کررنے کی ددعووتت نہيیںں ددیی تهھی٬، ااوورر ااگرر ووهه اانن 
کوو ددعووتت دديیتے بهھی توو ووهه قبوولل نہہ کررتے بلکہہ اانہووںں نے اانن کيیلئے حرراامم کوو 
حاللل کرر دديیا ااوورر حاللل کوو اانن پرر حرراامم کرر دديیا٬، پسس ووهه اانن کی عباددتت کررتے تهھے 

جسس کا اانہيیںں کہيیںں سے شعوورر نہيیںں تهھا۔ 

ااصوولی علماء کے ہاںں حاللل حرراامم اايیک ططررحح کا آآنکهھ مچوولی کا کهھيیلل بنن چکا 
ہے ااوورر مقلدديینن ااسے بال چووںں وو چررااںں تسليیمم کررکے اانن کی الشعوورریی عباددتت کرر 
ررہے ہيیںں جوو شررکک ااوورر گناهِه عظظيیمم ہے۔ ااسس کی مثاليیںں کتابب کے ددووسررےے حصے 

ميیںں پيیشش ہووںں گی۔ 

١۱۶۔ غيیرِر معصوومم کی تقليیدد کی کهھووکهھلی بنيیادد 

سچ ہے کہہ جهھووٹٹ کے پاؤؤںں نہيیںں ہووتے٬، تمسخرر ااڑڑاانا مقصوودد نہيیںں مگرر ہمم نے 
متعدددد ااصوولی علماء سے ااسس حدديیثِث تقليیدد کا حوواالہہ پووچهھا جوو اانن کے مسلک کی 
بنيیادد ہے کووئی بهھی جوواابب نہہ ددےے سکا سوواائے ااسس کے کہہ ررسالۂ عمليیہہ ميیںں لکهھا 

ہے ااصلل حوواالہہ پووچهھ کرر بتائيیںں گے ! 

ددررااصلل بدددديیانتی ااووپرر سے شررووعع ہووئی۔ حدديیثث پانچ صفحاتت پرر مشتملل تهھی ااسس 
ميیںں سے صررفف تيینن سططرريیںں لے کرر پيیشش کرر دديیںں ااوورر حوواالے کوو عامم نہہ کيیا 
کيیوونکہہ ااگرر کووئی خوودد ووهه ططوويیلل حدديیثث پڑڑهھھھ لے گا توو غيیرر معصوومم کی تقليیدد نہيیںں 
کررےے گا۔ يیہہ حدديیثث عالمہہ ططبررسی کی کتابب ااالحتجاجج جلدد٬٢۲، صفحہہ ۵٠۰٨۸ تا ۵١۱٣۳ 

پرر منقوولل ہے۔ لہذذاا ضرروورریی ہے کہہ ہرر اانسانن خوودد ااسے پڑڑهھھھے۔ 

ددووسرریی بدددديیانتی يیہہ کی گئی کہہ ااسس حدديیثث کوو ااصوولی علماء مانتے ہی نہيیںں جسس 
ميیںں سے تيینن سططرريیںں لے کرر ااپنے مسلک کی بنيیادد ررکهھی۔ ااصوولی علماء کے 
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نززدديیک يیہہ حدديیثث ااصوولل وو فررووعع ددوونووںں ميیںں قابلل ااعتمادد نہيیںں کيیوونکہہ يیہہ حدديیثث اانن 
کی ااپنی منن گهھڑڑتت ااحادديیثث کی ااقسامم ميیںں سے خبرر ووااحدد ااوورر مررسلل حدديیثث ہے 
ااسس کی ااسنادد مشکووکک ہيیںں ااوورر متنن حدديیثث ضعيیفف ہے٬، ااوورر بہتت ساررےے 

ااعتررااضاتت ہيیںں۔ 

تيیسرریی بدددديیانتی يیہہ کی کہہ جوو تيینن سططرريیںں ليیںں اانن کا بهھی تررجمہہ مررضی سے 
ااپنی منشاء کے مططابقق کررکے مقلدديینن کی آآنکهھووںں ميیںں ددهھھھوولل جهھوونک ددیی۔ 

جنن تيینن سططررووںں سے عوواامم کوو گمررااهه کيیا ووهه يیہہ ہيیںں: 
فاما منن کانن منن االفقهھاء صائنا لنفسہہ٬، حافططا لدديینہہ مخالفا علی هھھھووااهه٬، مططيیعا المرر 

مووالهه٬، فللعوواامم اانن يیقلددووهه۔ 
تررجمہہ: پسس جوو فقهھاء ميیںں سے ااپنے نفسس کوو بچانے ووااال ہوو٬، ااپنے دديینن کی 
حفاظظتت کررنے ووااال ہوو٬، ااپنی خووااہشاتت کا مخالفف ہوو٬، ااپنے مووالؐ کے حکمم کا 

مططيیع ہوو توو عوواامم کوو چاہيیئے کہہ ااسس (بيیانن کررددهه حدديیثث) کی تقليیدد کرريیںں۔ 

ذذرراا غوورر کرريیںں يیہہ سبب ااصوولی مجتهھدد کے خالفف ہے: جوو نفسس کی حفاظظتت کررےے 
گا ووهه خوودد کوو آآيیتت هللا االعظظمٰی نہيیںں کہلوواائے گا کيیوونکہہ يیہہ معصووميینؐن کا لقبب ہے٬، 
جوو دديینن کی حفاظظتت کررےے گا ووهه اابوو حنيیفہہ کوو علمم ااالصوولل ااوورر يیوونانی فلسفہہ 
منططقق دديینن ميیںں شاملل نہيیںں کررےے گا٬، جوو خووااہشاتت کا مخالفف ہوو گا ووهه ظظنن وو قيیاسس 
سے ددوورر ررہے گا٬، جوو مووؐال کے حکمم کوو مططيیع ہووگا ووهه ااجتہادد نہيیںں کررےے گا بلکہہ 

ووهه مووؐال کی حدديیثث بيیانن کررےے گا جسس کی تقليیدد کررنی پڑڑےے گی۔ 

ددووسرریی حدديیثث جوو ااصوولی علماء نے عوواامم کوو دداامم ميیںں النے کيیلئے پيیشش کی ووهه 
يیہہ ہے کہہ اامامم قائمؐم نے ااپنی تووقيیع مباررکک ميیںں لکهھا: 

 ووااما االحووااددثث االووااقعة فاررجعوواا فيیهھا االی ررووااةة حدديیثنا٬، فانهھمم حجتی عليیکمم وو اانا حجة 
هللا ۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٧۷٠۰) 

تررجمہہ: ااوورر ااگرر حاددثاتت ووااقع ہوو جائيیںں توو ہمارریی ااحادديیثث بيیانن کررنے وواالووںں کی 
ططررفف ررجووعع کررنا کيیوونکہہ ووهه تمم پرر حجتت ہيیںں ااوورر ميیںں هللا کی حجتت ہووںں۔ 

مشہووررِ ززمانہہ ااصوولی مجتهھدد باقرر االصددرر کے مططابقق محددثث (ااحادديیثث رروواايیتت 
کررنے وواالے) کمم عقلل ہووتے ہيیںں ااگرر اانن ميیںں عقلل ہووتی توو ااجتہادد کررکے مجتهھدد بنن 
جاتے۔ ااسس حدديیثث ميیںں اامامؐم توو ااحادديیثث کے ررااوويیووںں کی ططررفف ررجووعع کررنے کا 
حکمم ددےے ررہے ہيیںں۔ چوورر مچائے شوورر چوورر چوورر٬، ااصوولی مجتهھددووںں کی ططررفف 
ررجووعع کررنے کا کہاںں سے مططلبب نکالل ليیا ؟ جنہووںں نے دديینن ميیںں ظظنِن ااجتہاددیی کا 
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حاددثہہ کيیا٬، کيیا حاددثے کے بعدد عوواامم اانہيیںں کے پاسس جائے! االڻٹا چوورر کووتوواالل کوو 
ڈڈاانڻٹے! 

سمعتت اابا عبدد هللاؐ يیقوولل: ااعررفوواا مناززلل االناسس علی قددرر رروواايیاتهھمم عنا۔ (ووسائلل 
االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٧۷٠۰) 

تررجمہہ: مووال جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: لووگووںں کے ددررجاتت ااسس سے پہچانوو کہہ 
اانہووںں نے ہمم سے کسس قددرر ااحادديیثث رروواايیتت کی ہيیںں۔ 

ااصوولی علماء ااحادديیثث کے ررااوويیووںں کے پيیچهھے ہاتهھ ددهھھھوو کرر پڑڑےے ہووئے ہيیںں ااوورر 
مووؐال فررماتے ہيیںں کہہ جتنی کووئی ہمارریی ااحادديیثث بيیانن کررےے گا ااتنا ہی ااسکا ددررجہہ 

بلندد ہوو گا۔ 

سمعتت االررضؐا يیقوولل: ررحمم هللا عبددااََ ااحيیا اامررنا٬، قلتت: وو کيیفف يیحيیی اامررکمم؟ قالل: يیتعلمم 
علوومنا وو يیعلمهھا االناسس االحدديیثث۔ (ووسائلل االشيیعة٬، جج٬١۱٨۸، صص٣۳٧۷١۱)  

تررجمہہ: مووال علی ررضاؐ نے فررمايیا: هللا ااسس بنددےے پرر ررحمم کررےے جوو ہمارراا اامرر 
ززنددهه کررےے۔ عبدد االسالمم االهھرروویی نے پووچهھا: آآپپ کا اامرر کيیسے ززنددهه کررےے؟ فررمايیا: 

ہماررےے علوومم کی تعليیمم حاصلل کررےے ااوورر لووگووںں کوو حدديیثث کی تعليیمم ددےے۔ 

اامامم ررضؐا نے ااپنے علوومم ااوورر حدديیثث کی تعليیمم پهھيیالنے کا حکمم دديیا ہے۔ غيیرر مسلمم 
يیوونانی منططقق وو فلسفہہ ااوورر اابوو حنيیفہہ کوو علمم ااالصوولل وو ااجتہادد کوو توو صررفف 

ااصوولی علماء نے دديینن ميیںں ددااخلل کيیا ہے۔ 

ااصوولی علماء غلطط بيیانی ااوورر تحرريیفف سے ہررگزز گرريیزز نہيیںں کررتے٬، اابانن بنن تغلبب 
کوو مجتہدد بنا کرر پيیشش کررتے ہيیںں۔ جبکہہ ووسائلل االشيیعة جلدد ٬١۱٨۸، صفحہہ ٣۳٧۷۴ پرر 
اامامم جعفرر صاددقؐق کا فررمانن ددررجج ہے کہہ اانہووںں نے مسلمم بنن اابی حيیة سے فررمايیا 
کہہ اابانن نے مجهھ سے بہتت ززيیاددهه ااحادديیثث سنی ہيیںں جوو ووهه تمم سے بيیانن کررےے گا توو 

ہمم سے ہی رروواايیتت کررےے گا۔ 

مززيیدد تسلی کيیلئے ووسائلل االشيیعة جلدد ٬١۱٨۸، کتابب االقضاء٬، صفحہہ ٣۳٣۳١۱ سے ٣۳٣۳۴ 
تک ااجتہادد کی رردد ميیںں مووال علؐی کی ططوويیلل حدديیثث کا مططالعہہ فررما ليیںں۔ 
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١۱٧۷۔ هللا کے مکملل دديینن ميیںں ااجتہادد کے پيیووندد کی گنجائشش نہيیںں 

ااصوولی مجتهھدد باقرر االصددرر کی کتابب علمم ااالصوولل پڑڑهھھھ ليیںں٬، اانن کا ددعوٰویی ہے کہہ 
قررآآنن وو سنتت ميیںں قوواانيیننِ شرريیعتت محددوودد ہيیںں لہذذاا قانوونن ساززیی کا حقق علماء کوو 
ہے جوو ااجتہادد کے ذذرريیعے قوواانيینن ووضع کررتے ہيیںں (علمم ااالصوولل٬، صص٬١۱١۱، ٬١۱٢۲، 

 (١۱٢۲٧۷ ،٬۶٠۰ ،٬۵٠۰

هللا نے قررآآنن کرريیمم ميیںں کئی مقاماتت پرر ااسس کے بررعکسس ددعوٰویی کيیا ہے جوو حقق 
ہے کہہ ااسس نے کووئی کمی نہيیںں چهھووڑڑیی۔ (سابقہہ صفحاتت ميیںں حوواالہہ مووجوودد ہے) 

ااوورر آآئمۂ معصووميینؐن نے بهھی يیہی فررمايیا ہے۔ 

اامامم محمدد باقرؐر نے فررمايیا: هللا تعالٰی نے کووئی چيیزز نہيیںں چهھووڑڑیی جسس کی اامتت 
کوو قيیامتت تک ضررووررتت ہوو سکتی ہے مگرر يیہہ کہہ ااسے ااپنی کتابب ميیںں بيیانن کرر 
دديیا ااوورر ااسس کی تفصيیلل ااپنے ررسوولؐل کوو بتا ددیی ااوورر ہرر چيیزز کی حدد مقرررر کرر ددیی 

ااوورر ااسس کا ثبووتت بهھی قائمم کرر دديیا۔ (بصائرر االددررجاتت٬، جج٬١۱، صص ٢۲٣۳) 

اامامم علی ررضؐا نے فررمايیا: ہرر چيیزز جسس کی اامتت کوو ضررووررتت ہے بيیانن کرر ددیی 
گئی ہے٬، ااوورر کووئی شخضض جوو سمجهھے کہہ هللا نے ااپنا دديینن مکملل نہيیںں کيیا ووهه 
کتابب کا منکرر ہے ووهه کافرر ہے۔ (اامالی شيیخ صددووقق٬، جج٬٢۲، صص٬۶٨۸١۱، معانی 

ااالخبارر٬، جج٬١۱، صص١۱٣۳٨۸) 

اابهھی ووقتت ہے کہہ لووگگ غيیرِرمعصوومم کی تقليیدد کا پهھندداا گلے سے ااتارر پهھيینکيیںں ااوورر 
ااجتہادد کے جالل سے نکلل آآئيیںں ااوورر وواليیتِت معصووميینؐن کا ہارر گلے ميیںں سجا ليیںں۔ 
ووررنہہ قيیامتت کے ددنن پيیشووااؤؤںں پرر تبرراا کررنے سے کووئی فائددهه نہيیںں ہووگا جسس کا 

ذذکرر هللا نے سووررةة بقررهه کی آآيیاتت نمبرر ١۱۶۵ سے ١۱۶٧۷ ميیںں کيیا ہے۔ 
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بابب ٢۲: ااجتہاددیی فتاوٰویی کے ااثررااتت 

ااصوولی ااجتہادد کے جوو ااثررااتت مررتبب ہوو ررہے ہيیںں قابلل تووجہہ ہيیںں۔ ااسس مووضووعع پرر 
ضخيیمم کتابب لکهھی جا سکتی ہے مگرر ہمم صررفف چندد اايیک مثاليیںں پيیشش کرريیںں گے 
تاکہہ شيیعہہ مووقفف ووااضح ہوو جائے٬، باقی ہرر اايیک کا ذذااتی فررضض ہے کہہ حقق وو 

باططلل کی تميیزز کررےے ااوورر ااپنی ااگلی نسلل کوو هھھھالکتت سے بچائے۔ 

اابليیسس نے ناصح بنن کرر جهھووڻٹی قسمم ااڻٹهھا کرر حضررتت آآددمؑم سے تررکِک ااوولٰی کرروواايیا 
تهھا٬، ااسی ططررحح ااگرر کووئی مالںں عوواامم کوو گمررااهه کررنا چاہے گا توو يیہہ نہيیںں کہے گا 
کہہ ااسس کے فتووےے شيیططانی ہيیںں بلکہہ ووهه آآپپ کا بڑڑاا ہمددرردد بنے گا ااوورر کہے گا کہہ 

ميیررےے فتووووںں پرر عملل کرروو توو آآخررتت ميیںں بهھی ميیںں تمہارراا ذذمہہ ااڻٹهھاتا ہووںں۔ 

١۱۔ محررمم عووررتيیںں جنن سے نکاحح حرراامم ہے 

سووررةة االنساء آآيیتت نمبرر٢۲٣۳ ميیںں هللا کوو ووااضح حکمم ہے: 
تمم پرر حرراامم کی گئی ہيیںں تمہارریی مائيیںں ااوورر تمہارریی بيیڻٹيیاںں ااوورر تمہارریی بہنيیںں ااوورر 
تمہارریی پهھووپهھيیاںں ااوورر تمہارریی خاالئيیںں ااوورر تمہاررےے بهھائی کی بيیڻٹيیاںں ااوورر تمہارریی 
بہنن کی بيیڻٹيیاںں ااوورر تمہارریی ووهه مائيیںں جنہووںں نے تمہيیںں ددووددهھھھ پاليیا ہے ااوورر تمہارریی 
ررضاعی بہنيیںں ااوورر تمہارریی بيیوويیووںں کی مائيیںں (ساسيیںں) ااوورر تمہارریی گوودد ميیںں 
پررووررشش پانے وواالی لڑڑکيیاںں جوو تمہارریی اانن بيیوويیووںں سے ہووںں جنن سے تمم نے ددخوولل 
کرر ليیا ہوو٬، پسس ااگرر تمم نے اانن سے ددخوولل نہہ کيیا ہوو توو (اانن کی ماؤؤںں کوو چهھووڑڑ کرر 
اانن سے نکاحح کررنے ميیںں) تمم پرر کووئی االززاامم نہيیںں٬، ااوورر تمہاررےے اانن بيیڻٹووںں کی 
بيیوويیاںں جوو تمہاررےے صلبب سے ہيیںں٬، ااوورر يیہہ کہہ تمم ددوو بہنووںں کوو (بيیک ووقتت نکاحح 

ميیںں) جمع کرروو مگرر جوو پہلے ہوو چکا؛ بيیشک هللا غفوورر وو ررحيیمم ہے۔ 

عبدد هللا بنن حنظظلة ۔ غسيیلل االمالئکة ۔ قالل: ووهللا ما خررجنا علی يیززيیدد حتٰی خفنا اانن 
نررمی بالحجاررةة منن االسماء٬، اانن کانن ررجال يینکح اامهھاتت ااالووالدد وواالبناتت ووااالخووااتت 

وويیشرربب االخمرر وو يیددعع االصالةة۔ (االصوواائقق االمحررقة٬، صص٣۳٣۳٢۲) 

تررجمہہ: عبدد هللا بنن حنظظلة (غسيیلل االمالئکہہ) نے کہا: هللا کی قسمم ہمم نے يیززيیدد کے 
خالفف خررووجج کيیا جبب ہميیںں خووفف الحقق ہوواا کہہ ہمم پرر آآسمانن سے پتهھرر بررسيیںں گے 
کيیوونکہہ ووهه اايیسا شخصص تهھا جوو ماؤؤںں ااوورر بيیڻٹيیووںں ااوورر بہنووںں سے نکاحح کررتا تهھا 

ااوورر شرراابب پيیتا تهھا ااوورر نمازز کوو ددفع کررتا تهھا۔ 
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ااصوولی مجتهھدد علی محمدد مجتهھدد اابررااهھھھيیمم کا شاگرردد تهھا۔ اابررااهھھھيیمم کی ددوو بيیوويیاںں تهھيیںں۔ 
علی محمدد نے اابررااهھھھيیمم کی بيیڻٹی سے شاددیی کی ہووئی تهھی۔ جبب اابررااهھھھيیمم ووفاتت پا 
گيیا توو علی محمدد نے سسرر کی ددووسرریی بيیوویی سے بهھی شاددیی کررلی يیعنی ااپنی 
بيیوویی کی سووتيیلی ماںں سے شاددیی کی٬، جوو علی محمدد کی سووتيیلی ساسس لگتی تهھی 

جسس کوو ووهه پہلے اامی کہہہ کرر پکاررتا تهھا۔ (قصصص االعلماء٬، صص١۱٩۹) 

اايیک ااوورر ااصوولی مجتهھدد علی نے مجتهھدد شہيیدد ثانی کی بيیڻٹی سے شاددیی کی توو ااسس 
سے مجتهھدد بيیڻٹا محمدد پيیدداا ہوواا جسس نے کتابب مددااررکک لکهھی۔ شہيیدد کی ددوو بيیوويیاںں 
تهھيیںں٬، ددووسرریی بيیوویی سے ااسکا مجتهھدد بيیڻٹا شيیخ حسنن تهھا جسس نے کتابب معالمم 
لکهھی۔ شہيیدد ثانی کوو لووگووںں نے مارر دديیا توو مجتهھدد علی نے ااسس کی ددووسرریی بيیوویی 
سے بهھی شاددیی کررلی جوو ااسس کی بيیوویی کی سووتيیلی ماںں تهھی ااوورر ااسس خالفِف شررعع 

شاددیی سے مجتهھدد نوورراالدديینن پيیدداا ہوواا۔ (قصصص االعلماء٬، صص٢۲٨۸٠۰) 

ااستغفررهللا! ااسالمم ميیںں جوو دداائی پيیدداائشش کے ووقتت مدددد کررےے ووهه ااسس بچے کی ماںں 
کی حيیثيیتت قرراارر پاتی ہے چہہ جائے کہہ کووئی سسرر جوو باپپ کا ددررجہہ ررکهھتا ہے 

ااسس کی بيیوویی سے شاددیی کا کووئی دداامادد سووچے۔ 

٢۲۔ ووططی فی االددبرر حرراامم ہے 

اايیک شخصص ااپنی بيیوویی سے ووططی فی االددبرر (مقعدد ميیںں جماعع) کررتا تهھا توو مووال 
علؐی نے ااسس پرر حدد جارریی کررنے کا حکمم دديیا ااوورر فررمايیا کيیا تمم نے ررسوولل ؐهللا کی 
حدديیثث نہيیںں سنی کہہ فررمايیا: منن ددخلل اامررأأتہہ فی االددبرر ااکبہہ هللا فی االنارر (جوو شخصص 
ااپنی عووررتت کی ددبرر ميیںں ددااخلل کررےے توو هللا ااسے ااوونددهھھھے منہہ ددووززخخ ميیںں ڈڈاالے 
گا) نيیزز فررمايیا: منن ددخلل اامررأأتہہ فی االددبرر لعنة هللا يیوومم االقيیامة وو هھھھوو اانتنن منن االجيیفة 
(جوو شخصص ااپنی عووررتت کی ددبرر ميیںں ددااخلل کررےے توو ااسس پرر قيیامتت کے ددنن لعنتت 
ہوو گی ااوورر ووهه مرردداارر سے ززيیاددهه بددبوودداارر ہووگا)۔ (کووکبب ددرریی٬، بابب ددہمم٬، صص۵٢۲٩۹) 

قالل ررسوولل ؐهللا: محاشش نساء اامتی علی ررجالل اامتی حرراامم۔ (منن ال يیحضررهه االفقيیہہ٬، 
جج٬٣۳، کتابب االنکاحح٬، صص٧۷٢۲۵) 

  
ررسوولل هللاؐ نے فررمايیا: ميیرریی اامتت کی عووررتووںں کا پچهھال مقامم ميیرریی اامتت کے 

مررددووںں پرر حرراامم ہے۔ (منن ال يیحضررهه االفقيیہہ٬، جج٬٣۳، ااررددوو صص٢۲٨۸٩۹) 
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منقوولل ہے کہہ جنابب ررسالتمآبؐب نے فررمايیا قسمم بخدداائے عظظيیمم ميیرریی اامتت کے ددسس 
آآددمی کافرر ہيیںں: ناحقق لووگووںں کوو مارر ڈڈاالنے ووااال٬، جاددووگرر٬، دديیووثث٬، عووررتت کی ددبرر 
ميیںں بحرراامم جماعع کررنے ووااال٬، حيیوواانن کے ساتهھ جماعع کررنے ووااال٬، محررماتت سے 
جماعع کررنے ووااال مانندد ماںں ااوورر بہنن ووغيیررهه کے٬، فتنہہ فسادد بررپا کررنے ميیںں سعی 
کررنے ووااال٬، کافررووںں کے ہاتهھ ہتهھيیارر بيیچنے ووااال٬، ااپنے مالل کی ززکووااةة نہہ دديینے 
ووااال٬، باووجوودد مقددررتت ااوورر حج ووااجبب ہوونے کے حج کيیلئے نہہ جانے ووااال۔ (تہذذيیبب 

ااالسالمم٬، صص۶٠۰١۱) 

ووططی فی االددبرر چاہے عووررتت سے ہوو يیا مرردد سے ددوونووںں ااسالمم ميیںں حرراامم ہيیںں۔ هللا 
نے نبی لووطؑط کی قوومم کوو ااسی گناهه کی سززاا ميیںں تباهه کرر دديیا جسس کوو ذذکرر سووررةة 

هھھھوودد ااوورر حجرر ميیںں ہے۔ اايیسے گناهه کی سززاا مووتت ہے۔ 

يیززيیدد لعيینن ووططی فی االددبرر کا شووقيینن تهھا ووهه فاعلل بهھی تهھا مفعوولل بهھی تهھا يیعنی ہرر 
ِ کبيیررهه کا ااررتکابب کررتا ررہا۔ االبدداايیہہ وواالنہايیہہ ميیںں لکهھا ہے کہہ عبدداالملک بنن  گناهه
مرروواانن لعيینن نے حاجيیووںں کوو خططابب کررتے ہووئے کہا: وواانی ووهللا ال ااددااوویی هھھھذذهه 
ااالمة ااال بااالسيیفف وو لستت بالخليیفة االمستضعفف يیعنی عثمانن ووال االخليیفة االمددااهھھھنن 
يیعنی معاوويیہہ ووال االخليیفة االمابوونن يیعنی يیززيیدد بنن معاوويیہہ۔ (ااوورر يیقيیناََ هللا کی قسمم ميیںں 
ااسس کا عالجج تلوواارر سے کررووںں گا ااوورر ميیںں عثمانن کی ططررحح کمززوورر خليیفہہ نہيیںں 
ااوورر نہہ معاوويیہہ کی ططررحح چاالکک خليیفہہ ہووںں ااوورر نہہ يیززيیدد بنن معاوويیہہ کی ططررحح 

مفعوولل ہووںں)۔ 

االبدداايیہہ وواالنہايیہہ ميیںں مززيیدد لکهھا ہے: اانن يیززيیدد ااشتہرر بالمعاززفف وو شرربب االخمرر وو غنا 
وو االصيیدد وو ااتخاذذ االغلمانن۔ (بيیشک يیززيیدد لعيینن آآالتت مووسيیقی بجانے ميیںں ااوورر شرراابب 
پيینے ميیںں ااوورر گانے بجانے ميیںں ااوورر شکارر ميیںں ااوورر لوونڈڈےے ررکهھنے ميیںں مشہوورر 

تهھا۔ 

سبب جانتے ہيیںں کہہ ااصوولی مددااررسس ميیںں ووططی فی االددبرر کے جائزز ہوونے پرر ددررسس 
ِ ااصوولی قرراارر دديیا جاتا ہے (قصصص  ِ علماء دديیئے جاتے ہيیںں ااوورر ااسے سيیررتت

االعلماء٬، صص٢۲٠۰)  

ااوورر ااکثرر ااصوولی علماء کہتے ہيیںں کہہ ااگرر بيیوویی ااجاززتت ددےے توو پهھرر ااسس سے ووططی 
فی االددبرر جائزز ہے٬، ااوورر بعضض کہتے ہيیںں کہہ اايیامِم حيیضض ميیںں بددکارریی سے بچنے 
کيیلئے ووططی فی االددبرر کررنی چاہيیئے۔ حاالنکہہ قررآآنن ميیںں سووررةة بقررهه آٰآيیتت ٢۲٢۲٢۲ ميیںں 

هللا کا حکمم ہے کہہ اايیامِم حيیضض ميیںں اانن کے قرريیبب نہہ جاؤؤ۔ 
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آآقائے محسنن حکيیمم کے فتووےے: 
جماعع خووااهه فررجج ميیںں ہوو يیا ددبرر ميیںں٬، ااگررچہہ منی خاررجج نہہ ہوو٬، فاعلل وو مفعوولل 

ددوونووںں پرر غسلل کررنا ووااجبب ہوو جائے گا۔ 
اانسانن کے ساتهھ جماعع کررنے کا توو يیہی حکمم ہے ليیکنن ااگرر حيیوواانن کے ساتهھ ہوو 
تبب بهھی ااحووطط يیہہ ہے کہہ غسلل کرر لے۔ (تحفة االعوواامم٬، نووااںں بابب٬، بيیاننِ غسلل٬، 

صص٧۷۵) 

٣۳۔ سنتِت ررسوولل کوو تبدديیلل کررنا ظظلمِم عظظيیمم ااوورر گناهِه کبيیررهه ہے 

تمامم مؤؤمنيینن جانتے ہيیںں کہہ محمدؐد ووآآلِل محمدؐد کے عملل کوو هللا ااپنا عملل قرراارر دديیتا 
ََ ااےے حبيیبؐب تمم نے کنکرريیاںں  ہے جسس کے ثبووتت قررآآننِ کرريیمم ميیںں مووجوودد ہيیںں مثال
نہيیںں پهھيینکيیںں جبب توو نے پهھيینکيیںں ليیکنن هللا نے پهھيینکيیںں؛ کفارر وو مشررکيینن کوو مووال 
علؐی نے ووااصلِل جہنمم کيیا مگرر هللا نے کہا کہہ اانہيیںں هللا نے قتلل کيیا۔ توو سنتِت ررسووللؐ 
ددررااصلل هللا کی سنتت ہے جسے تبدديیلل نہيیںں کيیا جاسکتا جسس کا حکمم هللا نے سووررةة 

فاططرر کی آآيیتت نمبرر ۴٣۳ ميیںں دديیا ہے۔ 

ااسس کے باووجوودد پهھرر بهھی کووئی سنتت ميیںں تبدديیلی٬، تحوويیلل٬، تغيیرر٬، ااوورر تحرريیفف کی 
کووششش کررےے توو ااسس سے بڑڑهھھھ کرر کوونن ظظالمم ہوو گا۔ 

سمعتت االنبؐی يیقوولل: ااوولل منن يیبددلل سنتی ررجلل منن بنی ااميیة يیقالل لہہ يیززيیدد۔ (االصوواائقق 
االمحررقة٬، صص٣۳٣۳١۱) 

نبی ااکررمؐم نے فررمايیا: پہال جوو ميیرریی سنتت تبدديیلل کررےے گا ووهه بنی ااميیہہ ميیںں سے 
اايیک شخصص ہے جسس کا نامم يیززيیدد (لعيینن) ہے۔ 

حذذيیفہہ يیمانؓی ااوورر جابرر اابنن عبدد هللا اانصارریؓی نے بيیانن کيیا کہہ ررسوولل هللا صلی هللا 
عليیہہ ووآآلہہ ووسلمم نے فررمايیا: االوويیلل االوويیلل المتی منن االشوورٰریی االکبرٰریی وو االشوورٰریی 
االصغرٰریی سئلل منن يیعتيینهھا۔ قالل االشوورٰریی االکبرٰریی تنعقدد فی بلددیی بعدد ووفاتی وو 

االصغرٰریی تنعقدد فی االغيیبة االکبرٰریی فی االززووررااء لتغيیرر سنتی وو تبدديیلل ااحکامی۔ 
تررجمہہ: وواائے هھھھالکتت ہوو ميیرریی اامتت پرر شوورٰریی کبرٰریی ااوورر شوورٰریی صغرٰریی کے 
سلسلے ميیںں۔ کسی نے سوواالل کيیا کہہ اانن ددوونووںں کا کيیا مططلبب ہے توو فررمايیا شوورٰریی 
کبرٰریی ميیںں ميیرریی ووفاتت کے بعدد ميیررےے شہرر ميیںں (سقيیفہہ ميیںں) منعقدد ہوو گا ااوورر 
چهھووڻٹا شوورٰریی غيیبتت کبرٰریی ميیںں شہرر ززووررااء (ررےے٬، تہرراانن) ميیںں ميیرریی سنتت ااوورر 
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ِ ظظہووررِ مہددیؐی٬،  ميیررےے ااحکامم کوو تبدديیلل کررنے کے لئے منعقدد ہوو گا۔ (عالماتت
صص٢۲٧۷۴) 

ااسس کتابب ميیںں صفحہہ ٢۲٧۷٣۳ پرر عالمہہ ططالبب جووہرریی اايیک رروواايیتت نقلل کرر چکے 
ہيیںں کہہ ززووررااء سے مرراادد ررےے يیعنی تہرراانن ہے ااوورر مززووررااء سے مرراادد بغدداادد ہے۔ 

ااصوولی فتاوٰویی کوو قررآآنن وو سنتت پرر پررکهھتے جائيیںں حقائقق آآپپ پرر ووااضح ہووتے 
چلے جائيیںں گے کہہ دديینن ميیںں تغيیرر وو تبددلل کررنے کا مررکزز تہرراانن ہے۔ 

۴۔ شططررنج ااوورر ررقصص وو مووسيیقی 

يیايیهھا االذذيینن أأمنوواا اانما االخمرر وواالميیسرر ووااالنصابب ووااالززلمم ررجسس منن عملل االشيیططنن 
فاجتنبووهه لعلکمم تفلحوونن۔ (االمائددةة٬، آآيیتت ٩۹٠۰) 

ااےے لووگوو جوو اايیمانن الئے ہوو شرراابب (خمارر چڑڑهھھھانے وواالی نشہہ آآوورر ااشيیاء) ااوورر 
شططررنج (جوواا) ااوورر بتت (آآستانے) ااوورر پانسے (قسمتت کے تيیرر) محضض ررجسس 
(ناپاکک) ہيیںں شيیططانی عملل ميیںں سے٬، پسس ااسس سے ااجتنابب کرروو شايیدد کہہ تمم فالحح پا 

سکوو۔ 
  

۔۔۔ ووال يیضرربنن باررجلهھنن ليیعلمم ما يیخفيینن منن ززيینتهھنن ۔۔۔ (سووررةة نوورر٬، آآيیتت ٣۳١۱) 

تررجمہہ:۔ ۔ ۔ ااوورر ااپنے پاؤؤںں ززميینن پرر (ااسس ططرريیقے سے) نہہ مارريیںں کہہ اانن کی 
پووشيیددهه ززيینتت ظظاہرر ہوو جائے ۔ ۔ ۔ 

مالحظظہہ فررمائيیںں کہہ ررقصص وو مووسيیقی توو ددوورر کی باتت ہے هللا عووررتووںں کوو مڻٹک 
مڻٹک کرر چلنے سے منع کرر ررہا ہے۔ 

ااسی ططررحح هللا نے سووررةة لقمانن کی آآيیتت نمبرر چهھ ميیںں گانے بجانے (لهھوو االحدديیثث) 
سے منع کيیا ہے کيیوونکہہ يیہہ هللا کی سبيیلل (وواليیتِت علؐی) سے ررووکتے ہيیںں۔ 

حضررتت صاددقؐق سے ااسس آآيیتت کی تفسيیرر ددرريیافتت کی گئی (فاجتنبوواا االررجسس منن 
ااالووثانن ووااجتنبوواا قوولل االززوورر) جسس کے لفظظی معنی يیہہ ہيیںں کہہ پررہيیزز کرروو نجسس ااوورر 
بدد سے کہہ ووهه بتت ہيیںں ااوورر بچوو گفتارِر باططلل سے٬، اامامؐم نے فررمايیا کہہ ووهه بتت 
شططررنج ہے ااوورر گفتارِر باططلل ررااگگ ااوورر ااسس کا گانا٬، ااوورر چووسرر شططررنج سے بهھی 
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بددترر ہے٬، محفووظظ ررکهھنا شططررنج کا کفرر ہے ااوورر کهھيیلنا ااسس کا شررکک مگرر کسی 
کوو ااسس کا يیادد ددالنا کفرر توو نہيیںں ہے ليیکنن اايیسا گناههِ کبيیررهه ہے جوو ہالکک کرر دديینے 
ووااال ہے ااوورر االسالمم عليیک کررنا شططررنج کهھيیلنے وواالووںں پرر گناهه ہے ااوورر جوو کووئی 
شططررنج کے کهھيیلل ميیںں ہاتهھ ڈڈاالے اايیسا ہے جيیسے کہہ سوورر کے گووشتت ميیںں ہاتهھ 
ڈڈاالنا٬، دديیکهھنا ااسس کهھيیلل کی ططررفف اايیسا ہے گوويیا ااسس نے ااپنی ماںں کے ااندداامِم نہانی 
پرر نظظرر ڈڈاالی کہہ ااسس حالل ميیںں ااسس پرر حدد شررعع الززمم ہے جوو شخصص چووسرر شررطط 
بدد کرر کهھيیلے مثلل ااسس کے ہے کہہ ااسس نے سوورر کا گووشتت کهھايیا ااوورر جوو شخصص 
بغيیرر شررطط بددےے کهھيیلے اايیسا ہے گوويیا ااسس نے سوورر کے گووشتت ااوورر خوونن ميیںں ہاتهھ 

ڈڈااال۔ (تہذذيیبب ااالسالمم٬، صص۶٠۰٢۲) 

حدديیثث ميیںں منقوولل ہے کہہ جسس کسی کے گهھرر ميیںں ططنبووررهه يیا عوودد يیا کووئی چيیزز 
آآالتت سازز سے يیا چووسرر يیا شططررنج چاليیسس ررووزز تک ررکهھی ررہيیںں ووهه مستووجبب 
غضبب االہی ہوو گا۔ ااوورر ااگرر اانن چاليیسس ررووزز ميیںں مرر جائے توو فاسقق ووفاجرر مررےے 

گا ااوورر ااسس کی جگہہ جہنمم ہوو گی۔ (تہذذيیبب ااالسالمم٬، صص۶٠۰٢۲) 

قالل اامامم ررضؐا: لما حملل ررااسس االحسيینؐن بنن علؐی عليیهھما االسالمم االی االشامم اامرر يیززيیدد 
لعنہہ هللا فووضع وو نصبتت عليیہہ مائددةة فاقبلل هھھھوو لعنہہ هللا وو ااصحابہہ يیاکلوونن وو يیشرربوونن 
االفقاعع٬، فلما فررغوواا اامرر بالررااسس فووضع فی ططستت تحتت سرريیررهه٬، وو بسطط عليیہہ ررقعة 
االشططررنج٬، وو جلسس يیززيیدد عليیہہ االلعنة يیلعبب بالشططررنج وو يیذذکرر االحسيینن وو ااباهه وو جددهه 
صلووااتت هللا عليیهھمم٬، وو يیستهھززیی بذذکررهھھھمم٬، فمتی قمرر صاحبہہ تناوولل االفقاعع فشرربہہ ثالثث 
مررااتت٬، ثمم صبب فضلتہہ علی ما يیلی االططستت منن ااالررضض۔ فمنن کانن منن شيیعتنا 
فليیتووررعع عنن شرربب االفقاعع وو االلعبب بالشططررنج۔ وو منن نظظرر االی االفقاعع ااوو االی 
االشططررنج فليیذذکرر االحسيینؐن وو ليیلعنن يیززيیدد وو آآلل ززيیادد يیمحوو هللا عزز ووجلل بذذلک ذذنووبہہ 

وولوو کانتت بعدددد االنجوومم۔ (دداانشش نامہہ اامامم حسيینؑن٬، ااوورر ررووضة االمتقيینن) 

تررجمہہ: اامامم علی ررضاؐ نے فررمايیا: جبب اامامم حسيینؐن کا سرر شامم ميیںں اليیا گيیا توو 
يیززيیدد لعيینن نے حکمم دديیا کہہ ااسے ررکهھ ااسس کے ااووپرر ددستررخوواانن لگايیا جائے٬، پهھرر 
ووهه لعيینن ااوورر ااسس کے صحابی آآگے بڑڑهھھھے ااوورر ووهه کهھانے لگے ااوورر شرراابب پيینے 
لگے٬، جبب فاررغغ ہوو گئے توو ااسس نے حکمم دديیا کہہ سرر کوو ططشتت ميیںں ررکهھ کرر تختت 
کے نيیچے ررکهھ دديیا جائے ااوورر ااسس پرر شططررنج کا تختہہ لگا دديیا جائے ااوورر ااسس پرر 
يیززيیدد لعيینن بيیڻٹهھ گيیا ااوورر شططررنج کهھيیلنے لگا ااوورر حسيینؐن ااوورر اانن کے ااباء وو ااجدداادد 
صلووااتت هللا عليیهھمم کا ذذکرر کررنے لگا ااوورر اانن کا مذذااقق ااڑڑاانے لگا٬، ااپنے صحابيیووںں 
سے جوواا کهھيیلتے ہووئے ااسس نے تيینن ددفعہہ شرراابب پی ااوورر فالتوو شرراابب ططشتت کے 
ساتهھ ززميینن پرر پهھيینک ددیی۔ پسس جوو بهھی ہماررےے شيیعووںں ميیںں سے ہے ووهه شرراابب 
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پيینے ااوورر شططررنج کهھيیلنے سے بچے۔ ااوورر ااگرر کسی کی نظظرر شرراابب يیا شططررنج پرر 
پڑڑ جائے توو حسيینؐن کوو يیادد کررےے ااوورر يیززيیدد ااوورر آآلِل ززيیادد پرر ضرروورر لعنتت کررےے ااسس 
ووجہہ سے هللا عززووجلل ااسس کے گناهه مڻٹا ددےے گا ااگررچہہ ووهه ستاررووںں کی تعدداادد کے 

برراابرر ہووںں۔ 

تارريیخ کاملل ميیںں لکهھا ہے کہہ يیززيیدد کا کووئی دديینن نہيیںں تهھا٬، ووهه شرراابب پيیتا تهھا ااوورر 
ططنبوورراا بجاتا تهھا ااوورر عووررتيیںں ااسس کے سامنے ررقصص کررتی تهھيیںں ااوورر گاتی تهھيیںں 

ااوورر ووهه کتووںں سے کهھيیلتا تهھا۔ 

ااسالمم ااوورر يیززيیدديیتت کا مووقفف توو ووااضح ہوو گيیا ہے۔ اابب ااصوولی مووقفف بهھی دديیکهھ 
ليیںں کہہ اانن کی مقلدد قوومم بيینن ااالقوواامی سططح پررشططررنج کهھيیلتی ہے بلکہہ شططررنج 

کے ساتهھ اانن کا قوومی پررچمم بهھی نصبب ہووتا ہے جسس پرر” هللا “ لکهھا ہوواا ہے۔ 

آآيیتت هللا االعظظٰمی سيیدد محمدد حسيینن فضلل هللا نے ااپنی کتابب فقہہ ززنددگی ميیںں صفحہہ 
٢۲٢۲٧۷ پرر يیہی فتوٰویی دديیا ہے کہہ بغيیرر شررطط (جووئے کی ررقمم) کے شططررنج کهھيیلنا 

جائزز ہے۔  

حاالنکہہ حدديیثث ميیںں بغيیرر شررطط کے بهھی حرراامم ہے ااوورر آآيیتت ميیںں بهھی ااسے کسی 
شررطط کی قيیدد کے بغيیرر ناپاکک شيیططانی عملل کہا گيیا ہے۔ 

آآيیتت هللا االعظظمٰی علی سيیستانی: عووررتت ااپنے شووہرر کوو خووشحالل کررنے ااوورر ااسس 
کے جذذباتت کوو اابهھاررنے کی غررضض سے ااسس کے سامنے ررقصص کرر سکتی ہے۔ 
بيیوویی مووسيیقی جوو حرراامم نہہ ہوو کے ساتهھ شووہرر کے سامنے ررقصص کرر سکتی ہے۔ 

(جدديیدد فقہی مسائلل۔ صص ٬٣۳٠۰۶، ٣۳١۱٠۰) 

آآيیتت هللا االعظظمٰی فضلل هللا: ليیکنن ااگرر ميیاںں يیا بيیوویی يیا يیہہ ددوونووںں ہی جنسی تعلقاتت 
ميیںں بے ررغبتی کا شکارر ہووںں ااوورر کووئی اايیسا ططبيیعی ططرريیقہہ مووجوودد نہہ ہوو جسس 
کے ذذرريیعے ميیاںں يیا بيیوویی ااپنے شرريیک حيیاتت کوو اانن تعلقاتت پرر اابهھارر سکے۔ ااسس 
سلسلے ميیںں کووئی ددوواا بهھی مووثرر نہہ ہوو ااوورر ااسس بيیمارریی سے نجاتت کا ررااستہہ ااسس 
قسمم کی فلميیںں دديیکهھنا ہی ررهه گيیا ہوو توو صررفف بقددرر ضررووررتت اايیسی فلمووںں کا 

دديیکهھنا جائزز ہے۔ (فقہہ ززنددگی٬، صص٢۲۴٧۷) 
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جوو شخصص ااپنی بيیوویی کے فحشش کامووںں (ررقصص٬، مووسيیقی٬، بليیوو پررنڻٹسس ميیںں ننگے 
مرردد عووررتيیںں دديیکهھنا) پرر خامووشش ررہے ااسس کوو شررعع ميیںں دديیووثث (بے غيیررتت) 

کہتے ہيیںں جسس کوو ررسوولل ؐهللا نے کافرر قرراارر دديیا ہے۔ 

ہرر ذذیی شعوورر سمجهھتا ہے کہہ ااگرر کووئی علی ااالعالنن کہے کہہ يیہہ کامم ااسالمم ميیںں 
جائزز ہيیںں توو کووئی نہيیںں مانے گا٬، ززہرر کوو آآہستہہ آآہستہہ سرراايیتت کيیا جاتا ہے کہہ 
مجبوورریی کے تحتت بقددرر ضررووررتت جائزز ہے۔ ذذرراا سووچيیںں ااگرر ددررووااززهه بندد کررکے 
ووططی فی االددبرر بهھی ہوو٬، ررقصص وو مووسيیقی کے ساتهھ بليیوو پررنڻٹسس بهھی تهھووڑڑےے 

تهھووڑڑےے چلتے ہووںں اايیسے وواالدديینن کی ااووالدد ہوو گی توو يیقيیناََ شيیططانی ہوو گی۔ 

۵۔ صالةة ااوورر صوومم 

صالةة (نمازز) ااوورر صوومم (ررووززهه) ااسالمم کے پانچ بنيیاددیی ااررکانن ميیںں سے ہيیںں۔ 

ََ ووال تفررقوواا ووال  قالل ررسوولل ؐهللا: ااتقوواا هللا ووااعبددووهه٬، ووااعتصموواا بحبلل هللا جميیعا
تختلفوواا٬، اانن ااالسالمم بنی علی خمسة: علی االوواليیة وواالصالةة وواالززکاةة ووصوومم شهھرر 
ررمضانن وواالحج٬، فاما االوواليیة فللہہ وولررسوولہہ ووللمؤؤمنيینن االذذيینن يیؤؤتوونن االززکاةة ووهھھھمم 

ررااکعوونن۔ (کتابب سليیمم٬، صص۴٢۲۶) 

تررجمہہ: ررسوولل ؐهللا نے فررمايیا: هللا سے ڈڈرروو ااوورر ااسی کی عباددتت کرروو ااوورر حبلل هللا 
کوو سبب ملل کرر مضبووططی سے تهھامم لوو ااوورر آآپسس ميیںں تفررقہہ نہہ ڈڈاالوو ااوورر نہہ ااختالفف۔ 
بيیشک ااسالمم کی بنيیادد پانچ پرر ہے: وواليیتت پرر ااوورر صالةة ااوورر ززکووااةة ااوورر ماهه 
ررمضانن کے ررووززےے ااوورر حج۔ جہاںں تک وواليیتت کا تعلقق ہے ووهه صررفف هللا کيیلئے 
ہے ااوورر ااسس کے ررسوولؐل کيیلئے ہے ااوورر اانن مؤؤمنيینن (معصووميینؐن) کيیلئے ہے جوو 

حالتت ررکووعع ميیںں ززکووااةة دديیتے ہيیںں۔  

قالل االنبؐی: ااتانی جبرراائيیلؑل وو قالل: يیا محمدؐد رربک يیقررئک االسالمم وو يیقوولل: فررضتت 
االصالةة ووووضعتهھا عنن االمرريیضض ووفررضتت االصوومم ووووضعتہہ عنن االمرريیضض وواالمسافرر 
ووفررضتت االحج ووووضعتہہ عنن االمقلل االمددقع ووفررضتت االززکاةة ووووضعتهھا عمنن ال يیملک 
االنصابب وو جعلتت حبب علؐی بنن اابی ططالبؐب ليیسس فيیہہ ررخصة۔ (مقددمہہ تفسيیرر بررهھھھانن٬، 

صص٣۳٨۸) 

تررجمہہ: نبی ااکررمؐم نے فررمايیا: ميیررےے پاسس جبرراائيیلؑل آآئے ااوورر کہا: ااےے محمدؐد آآپؐپ کا 
رربب آآپؐپ کوو سالمم کہتا ہے ااوورر ووهه کہتا ہے: ميیںں نے صالةة فررضض کی ااوورر ااسے 
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مرريیضض سے ہڻٹا ليیا ااوورر ميیںں نے صوومم کوو فررضض کيیا ااوورر ااسے مرريیضض ااوورر مسافرر 
سے ہڻٹا ليیا ااوورر ميیںں نے حج فررضض کيیا ااوورر ااسے بہتت غرريیبب سے ہڻٹا ليیا ااوورر ميیںں 
نے ززکاةة فررضض کی ااوورر ااسے ااسس سے ہڻٹا ليیا جسس کے پاسس نصابب نہيیںں ااوورر ميیںں 
نے علؐی بنن اابی ططالبؐب کی محبتت قرراارر ددیی مگرر ااسس ميیںں کسی کوو چهھووٹٹ 

(ررخصتت) نہيیںں ہے۔ 

قالل االصاددقؐق: اانن ااوولل ما يیسالل عنہہ االعبدد ااذذاا ووقفف بيینن يیددیی هللا جلل جاللہہ عنن 
االصلووااتت االمفررووضاتت ووعنن االززکاةة االمفررووضة ووعنن االحج االمفررووضض ووعنن وواليیتنا 
ااهھھھلل االبيیتت فانن ااقرر بوواليیتنا ثمم ماتت عليیهھا قبلتت صالتہہ ووصوومہہ وو ززکاتہہ ووحجہہ وواانن 
ََ منن ااعمالہہ۔ (مقددمہہ تفسيیرر  لمم يیقرر بوواليیتنا بيینن يیددیی هللا عززووجلل لمم يیقبلل منہہ شيیئا

االبررهھھھانن٬، صص٣۳٨۸) 

اامامم جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: بيیشک بنددےے سے جوو پہال سوواالل کيیا جائے گا جبب 
ووهه هللا جلل جاللہہ کے سامنے پيیشش ہووگا ووهه فررضض کی ہووئی نماززووںں کے متعلقق ااوورر 
فررضض کی ہووئی ززکاةة کے متعلقق ااوورر فررضض کئے ہووئے حج کے متعلقق ااوورر ہمم 
ااهھھھلل بيیتؐت کی وواليیتت کے متعلقق ہووگا٬، پسس ااگرر ااسس نے ہمارریی وواليیتت کا ااقرراارر کيیا 
ہوو گا پهھرر مرراا توو ااسس کی صالةة ااوورر ااسکا صوومم ااوورر ااسکی ززکاةة ااوورر ااسکا حج 
قبوولل ہوو جائے گا٬، ااوورر ااگرر ااسس نے هللا عززووجلل کے سامنے ہمارریی وواليیتت کا 
ااقرراارر نہيیںں کيیا ہووگا توو ااسس کے ااعمالل ميیںں سے کووئی شئ قبوولل نہيیںں کی جائے 

گی۔ 

تارريیِخ کاملل ميیںں يیززيیدد لعيینن کے باررےے ميیںں لکهھا ہے: ووهللا اانہہ يیشرربب االخمرر ووهللا 
اانہہ يیسکرر حتٰی يیددعع االصلوٰوةة۔ (هللا کی قسمم ووهه شرراابب پيیتا تهھا ااوورر هللا کی قسمم ووهه 

نشے ميیںں ددهھھھتت ہوو جاتا تهھا کہہ نمازز چهھووڑڑ دديیتا تهھا)۔ 

 تکميیلل اااليیمانن ميیںں شاهه عبدداالحقق محددثث ددہلوویی نے لکهھا: يیززيیدد پليیدد٬، شارربب االخمرر٬، 
تاررکک االصلوٰوةة٬، ززاانی٬، فاسقق٬، مستحلل محاررمم٬، مبغووضض ترريینن مررددمم ااستت نززدد ما۔ 

تارريیخ کاملل ااوورر االبدداايیہہ ميیںں عبددهللا بنن ززبيیرر سے رروواايیتت ہے کہہ يیززيیدد لعيینن گانووںں 
کوو تالووتِت قررآآنن پرر ااوورر شرراابب نووشی کوو ررووززےے پرر ااووررشکارر کوو دديینی محفلل پرر 

تررجيیح دديیتا تهھا۔ 

اابب ذذہنن نشيینن ررہے کہہ کووئی بهھی يیززيیدد لعيینن کی ططررحح کهھلل کرر نمازز ررووززےے کی 
مخالفتت نہيیںں کررےے گا۔ بلکہہ ططاغووتت اايیسے پہلوو نکالے گا کہہ عباددااتت باططلل بهھی 
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ہوو جائيیںں ااوورر لووگووںں کوو پتہہ بهھی نہہ چلے ااوورر ووهه ااسی ززعمم ميیںں ززنددگی گذذاارر دديیںں 
کہہ ہمم متقی لووگگ جنتت کے ڻٹهھکيیدداارر ہيیںں۔  

ہرر عقلمندد جانتا ہے کہہ عوودد يیا ااگرربتی کا ددهھھھووااںں ااوورر باووررچی خانے ميیںں چوولہے 
کا ددهھھھووااںں اايیک عليیحددهه چيیزز ہے جسس سے ررووززهه باططلل نہيیںں ہووتا۔ ااسس کے بررعکسس 

تمباکوو جوو نشہہ آآوورر ااوورر مضرِرصحتت ہے ااسس کا ددهھھھووااںں ااوورر چيیزز ہے۔  

آآيیتت هللا سيیستانی: مرريیضض کوو مجبوورریی يیا بغيیرر مجبوورریی کے ررگگ کے ذذرريیعے ددیی 
جانے وواالی غذذاا سے ررووززهه باططلل نہيیںں ہووتا۔ (جدديیدد فقہی مسائلل٬، مسئلہہ ٬١۱٠۰٩۹، 

صص٩۹٧۷) 

آآيیتت هللا خامنہہ اایی: کچهھ لووگگ ناسس ااستعمالل کررتے ہيیںں جوو تمباکوو ااوورر ددووسرریی 
ااشيیاء سے بنا ہووتا ہے ااوورر ااسے ااپنی ززبانن کے نيیچے چندد لمحے ررکهھتے ہيیںں 
پهھرر تهھووکک دديیتے ہيیںں٬، ااگرر ووهه ااپنا تهھووکک جوو ناسس (گڻٹکے) سے مکسس ہوواا ہوو نہہ 
نگليیںں توو ررووززهه باططلل نہيیںں ہووتا۔ (پرريیکڻٹيیکلل الزز آآفف ااسالمم۔ مسئلہہ ٬٧۷٧۷٧۷، صص٢۲٧۷۵) 

آآيیتت هللا ميیررززاا محمدد تقی نوورریی ماهه ررمضانن ميیںں منبرر پرر بيیڻٹهھ کرر حقہہ پی ليیتے 
تهھے کيیوونکہہ ددهھھھووااںں ررووززهه کوو باططلل نہيیںں کررتا۔ (قصصص االعلماء٬، صص١۱۵١۱) 

آآجکلل اانڻٹررنيیٹٹ کا ددوورر ہے کچهھ سالل پہلے آآيیتت هللا ااسدد هللا ززنجانی نے گررمم 
عالقووںں کے لووگووںں کوو ررووززےے ميیںں پانی پيینے کی ااجاززتت ددیی توو باقی مجتهھددووںں 
نے ااسس کی سختت مخالفتت کی (شايیدد ااسلئے کہہ اايیک ددمم سبب کچهھ بتانے سے رراازز 

فاشش نہہ ہوو جائے)۔ 

ااوورر جہاںں تک صالةة کا تعلقق ہے توو ااصوولی علماء نے ااپنی کتابووںں سے شهھاددتتِ 
وواليیتتِ علؐی کوو نکالل دديیا ہے تاکہہ لووگگ ااجررووثوواابب سے محرروومم ہوو جائيیںں۔ قدديیمم 
معتبرر شيیعہہ کتبب ميیںں شهھاددتِت وواليیتِت علؐی مووجوودد ہے ااوورر ااسس کے بےشمارر ثبووتت 
ووددالئلل ہيیںں۔ شيیعہہ علماء نے ااسس مووضووعع پرر پوورریی پوورریی کتابيیںں مررتبب کی ہيیںں 
ََ عالمہہ شيیخ عبدد االحليیمم االغززیی کی” االشهھاددةة االثالثة االمقددسة “ ااوورر شيیخ محمدد  مثال

االسندد کی” االشهھاددةة االثالثة “ عرربی ززبانن ميیںں کتابب ہے۔  
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۶۔ اامامِم مظظلوومؐم کی عززاادداارریی 

کرربال بررپا ہوونے سے پہلے بهھی هللا عززووجلل نے مووال حسيینؐن کی عززاادداارریی 
کرروواائی۔ حضررتت آآددمؑم کرربال آآئے توو ڻٹهھووکرر لگی ااوورر پاؤؤںں ززخمی ہوواا ااوورر خوونن 
بہنے لگا۔ حضررتت اابررااهھھھيیمؑم کرربال آآئے توو گهھووڑڑےے سے گررےے ااوورر سرر ززخمی ہوو 
گيیا ااوورر خوونن بہنے لگا۔ ااسی ططررحح حضررتت مووٰسؑی کے پاؤؤںں بهھی کرربال ميیںں 
ززخمی ہووئے ااوورر خوونن بہا۔ خوونن بہنے پرر اانن سبب نبيیووںں کوو هللا نے ووحی کی کہہ 
ميیررےے حبيیبب حسيینؐن کا خوونن يیہاںں بہے گا توو ميیںں نے چاہا کہہ ااسس کے غمم ميیںں 

تمہارراا خوونن بهھی ااسس سررززميینن پرر بہے۔ (بحاررااالنوواارر٬، ااررددوو جج٬١۱، صص٬٨۸٢۲، ٨۸۴) 

ررسوولل ؐهللا نے اامامم حسيینؐن کی خاططرر ااپنا بيیڻٹا اابررااهھھھيیمؑم فدديیہہ کرردديیا۔ کائناتت کے ررسووللؐ 
نے حسيینؐن کی محبتت ميیںں ااپنے معصوومؑم بيیڻٹے کی ززنددگی قرربانن کررددیی٬، ااسس سے 
بڑڑیی حسيینؐن کی محبتت ااوورر عززاادداارریی کی مثالل ہوو ہی نہيیںں سکتی۔ ررسوولل ؐهللا کی 
گوودد ميیںں حسيینؐن ااوورر اابررااهھھھيیمؑم ددوونووںں بيیڻٹهھے ہووئے تهھے ااوورر ررسوولل ؐهللا اانن کوو پيیارر 
کرر ررہے تهھے کہہ هللا نے ووحی کی: ااےے ميیررےے حبيیبؐب٬، حسيینؐن ااوورر اابررااهھھھيیمؑم ميیںں 
سے اايیک کوو ررکهھ لوو ااوورر اايیک کوو ووااپسس کررددوو۔ ررسوولل ؐهللا نے اابررااهھھھيیمؑم کوو حسيیننؐ 
پرر قرربانن کرر دديیا۔ ووحی کے تيینن ددنن بعدد اابررااهھھھيیمؑم کوو هللا نے ددنيیا سے ووااپسس بال ليیا۔ 

(االقططررهه۔ جج٬١۱، صص٣۳٠۰۵) 

معصوومہہ عالمہہ سيیددهه ززيینبؐب نے کرربال ميیںں نووحہہ پڑڑهھھھتے ہووئے ااپنا سررااقددسس چووبب 
پرر مارر کرر خوونن کا ماتمم کيیا۔ (بحاررااالنوواارر٬، جج٬٢۲، صص٬٣۳١۱۴، ااوورر يینابيیع االمووددةة٬، 

بابب٬۶١۱، صص۵۶٨۸) 

فووجِج يیززيیدد لعيینن نے ررسوولل ؐهللا کی بيیڻٹيیووںں کے ہاتهھ پسِس گررددنن بانددهھھھ دديیئے تاکہہ ماتمم 
نہہ کررسکيیںں۔ پهھرر بهھی سيیددهه ززيینبؐب نے خوونن کا پررسہہ دديیا۔ ااوورر اامامم ززمانہؐہ خوونن کے 

آآنسوو ررووتے ہووئے ززيیاررتت ناحيیہہ ميیںں بنددهھھھے ہووئے ہاتهھووںں کا ذذکرر کررتے ہيیںں: 
وو سبی ااهھھھلک کالعبيیدد۔ وو صفددوواا فی االحدديیدد۔ اايیددهھھھمم مغلوولة االی ااالعناقق۔ يیططافف بهھمم فی 

ااالسووااقق۔ 

آآيیتت هللا فضلل هللا: جوو سيینہہ ززنی گرريیہہ ووززاارریی کی ططررحح اانسانن کے غمم وواانددووهه کی 
عالمتت ہے ااسس سے مرراادد ووهه سيینہہ ززنی ہے جوو آآرراامم آآرراامم سے ااوورر معقوولل ااندداازز 
ميیںں کی جائے نہہ کہہ نمائشی ااوورر غيیرر معموولی سيینہہ ززنی جسس ميیںں ددووسررےے غلطط 
کامم بهھی شاملل ہووتے ہيیںں ااوورر جسس کے ددوورراانن لووگگ ااپنے جسمم کی نمائشش کررتے 
ہيیںں۔ ااسس قسمم کی سيینہہ ززنی ااپنا ااصلل مفہوومم کهھوو بيیڻٹهھتی ہے ااوورر صررفف اايیک 
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نمائشی فنن بنن کے ررهه جاتی ہے۔ سختت قسمم کی سيینہہ ززنی کے حرراامم قرراارر دديیئے 
جانے کے متعلقق عررضض ہے کہہ ہمم بهھی بعضض دديیگرر فقہا کی مانندد بددنن کوو کسی 
بهھی قسمم کا نقصانن پہنچانے کوو حرراامم سمجهھتے ہيیںں چاہے ووهه نقصانن بددنن کيیلئے 
کسی بڑڑےے خططررےے کا باعثث نہہ بهھی بنے۔ سيینہہ ززنی ااگرر ااسس حدد تک شدديیدد ہوو  
جائے کہہ جسمم کوو نقصانن پہنچے چاہے يیہہ نقصانن اايیک ددوو ررووزز ميیںں ڻٹهھيیک ہوو 
جائے تبب بهھی ہمارریی نظظرر ميیںں يیہہ عملل حرراامم ہے۔ لہذذاا ہمارریی نظظرر ميیںں سختت 
سيینہہ کووبی جسس سے اانسانن کوو نقصانن پہنچے خوودد ااپنے آآپپ کوو نقصانن پہنچانے 
کے حرراامم ہوونے کے ااعتبارر سے حرراامم ہے قططع نظظرر ااسکے کہہ ااسس قسمم کا عملل 

عاشوورراا کے مررااسمم ميیںں اانجامم دديیا جاتا ہوو۔ (فقہہ ززنددگی صص ٬٣۳١۱۶، ٣۳١۱٧۷) 

بہتت سے مباحح ااوورر جائزز ااموورر ااسس صووررتت ميیںں حرراامم ہوو جاتے ہيیںں جبب اانن سے 
کسی موومنن شخصص يیا مذذہبب کی تووہيینن ہووتی ہوو يیا اانن سے لووگووںں کوو نقصانن پہنچتا 
ہوو۔ اانن ااموورر کی کچهھ مثاليیںں بعضض اانن ااعمالل ميیںں نظظرر آآتی ہيیںں جوو عززاادداارریی کے 
مررااسمم ميیںں ددااخلل ہوو گئے ہيیںں٬، جيیسے قمہہ ززنی٬، ززنجيیررززنی ۔ ۔ (فقہہ ززنددگی٬، 

صص۴٧۷) 

آآيیتت هللا فضلل هللا ماتمم کوو نمائشی فنن سمجهھ کرر حرراامم قرراارر دديیتا ہے مگرر باڈڈیی 
بلڈڈنگ کے باررےے ميیںں کہتا ہے کہہ ااسالمی مووقفف کے لحاظظ سے کهھالڑڑیی ااگرر 
ااپنے عضالتت کی نشوووونما کررکے لووگووںں کے سامنے نمائشش کررےے ااسس ميیںں کووئی 
مضائقہہ نہيیںں بلکہہ مثبتت ااثررااتت مررتبب ہووتے ہيیںں ااوورر ممکنن ہے کہہ ااسس ووررززشش 
سے جہادد٬، عززتت وو آآبرروو ااوورر مالل ووددوولتت ووغيیررهه کی حفاظظتت کے سلسلے ميیںں 

ااستفاددهه کيیا جا سکے۔ (فقہہ ززنددگی٬، صص٣۳٠۰٨۸)  

آآيیتت هللا خامنہہ اایی کے فتووووںں سے سبب ااچهھی ططررحح ووااقفف ہيیںں جنن کے حوواالووںں 
کی ضررووررتت نہيیںں کہہ ووهه قمع ززنی ااوورر ززنجيیرر ززنی کوو حرراامم قرراارر دديیتا ہے ااوورر 
حالل ہی ميیںں ااسس نے اامامم حسيینؐن کے عالووهه ددووسررےے معصووميینؐن کے اايیامم شہاددتت 

پرر گرريیہہ وو ماتمم سے بهھی منع کيیا ہے۔ 

يیززيیدد لعيینن نے مجبووررااََ اامامم ززيینن االعابدديینؐن کوو خططبہہ دديینے کی ااجاززتت ددیی مگرر ذذکررِ 
محمدؐد ووآآلِل محمدؐد بررددااشتت نہہ کرر سکا ااوورر مؤؤذذنووںں کوو اايیک ساتهھ ااذذاانيیںں دديینے کا 
حکمم ددےے دديیا تاکہہ لووگگ مووال سجادؐد کی باتت نہہ سنن سکيیںں۔ جوو لووگگ شامم گئے ہيیںں 
جانتے ہيیںں کہہ آآجج بهھی سنتتِ يیززيیدد لعيینن پرر مسجدد ااموویی (ددرربارِر يیززيیدد لعيینن) ميیںں 

اايیک ساتهھ کئی مؤؤذذنن ااذذاانن دديیتے ہيیںں۔ 
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کيیا يیہہ ووہی چالل توو نہيیںں کہہ عززااددااررئئ اامامم مظظلوومؐم کوو کسی ططرريیقے سے ررووکنے 
کيیلئے جلووسس کوو نمازز کے بہانے ررووکک کرر سڑڑکووںں پرر ززبررددستی نمازز پڑڑهھھھانی 

شررووعع کرر ددیی جاتی ہے۔  

حاالنکہہ شرريیعتتِ ااسالمم ميیںں چلتی ہووئی شاہررااهه (سڑڑکک) پرر نمازز جائزز ہی نہيیںں۔ 
(منن ال يیحضررهه االفقيیہہ٬، جج٬١۱، صص١۱۶۶) 

مووال حسيینؐن کيیلئے توو حبيیبب هللا محمدد مصططٰفؐی کی صالةة سجددےے ميیںں ررکی ررہتی 
ہے۔ ااسی ططررحح مووال حسنؐن کيیلئے مووال محمدؐد کی صالةة ررکتی ررہی٬، ااوورر مووال علیؐ 
کيیلئے ررسوولل ؐهللا کی صالةة ررکووعع ميیںں ررکی ررہی۔ دديینن اانن کے نقشِش قددمم کا نامم ہے۔ 

٧۷۔ گهھرر ميیںں پاکيیززهه ماحوولل ااوورر پاکک ررززقق  

ہرر اانسانن بشررططيیکہہ اانسانن ہوو پاکيیززهه ماحوولل ااوورر پاکک حاللل ررززقق پسندد کررتا ہے 
ااوورر بےحيیائی٬، بےغيیررتی ااوورر فحاشی سے نفررتت کررتا ہے۔ 

آآيیتت هللا سيیستانی: مرردد خووااستگارریی سے پہلے ااسس عووررتت کے مقاماتِت حسنن کوو 
دديیکهھ سکتا ہے يیا ااسس سے ہمکالمم ہوو سکتا ہے جسس کا ررشتہہ ليینا چاہتا ہے ااسس بنا 
پرر اايیسی خاتوونن کوو چہررهه٬، ااسس کے بالل٬، گررددنن٬، ہتهھيیليیاںں٬، پنڈڈليیاںں٬، کالئيیاںں ااوورر ااسس 
قسمم کے مقاماتتِ حسنن کوو دديیکهھنا جائزز ہے بشررططيیکہہ ااسس نظظرر کا مقصدد جنسی 

لذذتت حاصلل کررنا نہہ ہوو۔ (جدديیدد فقہی مسائلل٬، صص٢۲۵١۱) 

(چہررےے٬، بالل٬، گررددنن٬، ہاتهھ٬، پنڈڈليیووںں٬، کالئيیووںں کے بعدد مقاماتِت حسنن سے کيیا مرراادد 
ہے! يیہہ فتوویٰی عرربی (فقة للمتغرربيینن)٬، اانگلشش٬، ااررددوو ہرر ززبانن ميیںں مووجوودد ہے) 

آآيیتت هللا فضلل هللا: اايیک لڑڑکی کا گهھرر کے اانددرر اايیسا مختصرر لباسس پہننا جسس سے 
ََ کهھال نظظرر آآتا ہوو ااوورر گهھرر ميیںں جوواانن بهھائی بهھی  ااسس کی پنڈڈليیاںں ااوورر سيینہہ تقرريیبا

ہووںں٬، خالفِف شررعع نہيیںں ہے۔ (فقہہ ززنددگی٬، صص ٧۷٧۷) 

قررآآنِن پاکک ميیںں هللا فررماتا کہہ پاکک ااوورر حاللل چيیززيیںں کهھاؤؤ۔ آآيیتت هللا فضلل هللا کہتا 
ہے: يیہہ نظظرريیہہ ررکهھنے ووااال ميیںں ووااحدد شخصص نہيیںں ہووںں٬، بہتت سے علمائے بززررگگ 
ََ آآقائے خووئی ووغيیررهه کی بهھی يیہی رراائے ہے ااوورر اانہووںں نے نابالغ بچے کوو  مثال
کهھانے پيینے کی نجسس يیا نجسس ہوو جانے وواالی ااشيیاء کهھالنا پالنا جائزز قرراارر دديیا 

ہے۔ (فقہہ ززنددگی٬، صص۵۴) 
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ررسوولل ؐهللا نے فررمايیا: ووهه هللا ااوورر ررووزِزآآخررتت پرر اايیمانن نہيیںں ررکهھتا جوو ااپنی بيیگمم کوو 
حمامم بهھيیجے۔ (منن ال يیحضررهه االفقيیہہ٬، جج٬١۱، صص٨۸۶) 

سبب جانتے ہيیںں کہہ کسس قوومم کے بےحيیا عووررتيیںں گهھرر ميیںں نہيیںں نہاتيیںں بلکہہ حمامم 
ميیںں جاتی ہيیںں جہاںں پررددےے کوو کووئی اانتظظامم نہيیںں ہووتا سبب عووررتيیںں ااکڻٹهھی نہاتی 

ددهھھھووتی ہيیںں۔ 

آآيیتت هللا سيیستانی: عووررتت کے تخمم (اانڈڈےے) کی خرريیددووفررووختت جائزز ہے۔ (جدديیدد 
فقہی مسائلل٬، صص٢۲٩۹٧۷) 

آآيیتت هللا سيیستانی مشيینن کے ذذرريیعے ذذبح کی گئی مررغيیووںں کوو حاللل قرراارر دديیتا ہے 
ااگرر مسلمانن مشيینن ااپرريیڻٹرر تکبيیرر ااوورر بسمم هللا پڑڑهھھھے۔ (جدديیدد فقہی مسائلل٬، صص١۱٣۳٣۳) 
سبب جانتے ہيیںں کہہ مشيینن سے ذذبح نہيیںں ہووتا بلکہہ سرر گررددنن سے پوورراا کٹٹ جاتا 

ہے يیعنی جهھڻٹکا ہوو جاتا ہے! 

ططہاررتت ااوورر نجاستت سے مخصووصص فصلل ميیںں بتايیا گيیا ہے کہہ االکحلل کی تمامم 
قسميیںں چاہے اانن کوو لکڑڑیی سے بنايیا گيیا ہوو يیا کسی ااوورر چيیزز سے٬، پاکک ہيیںں ااوورر 
نتيیجے کے ططوورر پرر ووهه کهھانا بهھی حاللل ہوو گا جسس کے ااجززاا ميیںں االکحلل شاملل ہوو 
ااوورر مائعاتت بهھی پاکک ہيیںں جنن ميیںں االکحلل حلل کيیا گيیا ہوو۔ (جدديیدد فقہی مسائلل۔ 

صص١۱٣۳٢۲) 

مجتهھدد ميیررززاا محمدد تنکابنی بغيیرر ہچکچاہٹٹ کے اافيیوونن ااستعمالل کرر ليیتے تهھے۔ 
(قصصص االعلماء٬، صص١۱٠۰١۱)  

٨۸۔ معصووميینؐن کے االقاباتت 

قالل ررسوولل ؐهللا : ااشرراارر علماء اامتنا: االمضلوونن عنا٬، االقاططعوونن للططررقق االيینا٬، االمسموونن 
ااضددااددنا باسمائنا٬، االملقبوونن اانددااددنا بالقابنا٬، يیصلوونن عليیہمم وو هھھھمم للعنن مستحقوونن۔ 

(ااالحتجاجج االططبررسي۔ جج٬٢۲، صص ۵١۱٣۳)  

تررجمہہ: ررسوولل ؐهللا نے فررمايیا: ميیرریی اامتت کے علمائے سؤؤ ووهه ہيیںں جوو لووگووںں کوو 
ہمم سے گمررااهه کرريیںں ااوورر ااسس ررااستہہ کوو قططع کرريیںں جوو ہمارریی ططررفف آآتا ہے ااوورر 
ہماررےے مخالفووںں کوو ہماررےے نامووںں سے پکارريیںں٬، ہماررےے ددشمنووںں کوو ہماررےے 

االقاباتت دديیںں٬، اانن پرر صلووااتت پڑڑهھھھيیںں٬، االبتہہ ووهه لعنتی ہيیںں۔ 
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آآيیتت هللا االعظظٰمی مووال علؐی کا لقبب ہے جيیسا کہہ ہمم ززيیاررتت ميیںں پڑڑهھھھتے ہيیںں: االسالمم 
عليیک يیا آآيیتت هللا االعظظمٰی۔ (مفاتح االجنانن٬، صص۶٨۸٣۳) 

ااميیرر االمؤؤمنيینؐن صررفف مووال علؐی کا لقبب ہے جسے آآئمہؐہ نے بهھی منع فررمايیا کہہ 
کسی ااوورر کيیلئے يیہہ لقبب پکاررنا جائزز نہيیںں ہے۔ 

اامامم محمدد باقرؐر نے سووررةة ززمرر کی آآيیتت ۶٠۰ کی تفسيیرر کررتے ہووئے فررمايیا: (ااوورر 
قيیامتت کے ددنن تمم دديیکهھوو گے کہہ جنہووںں نے هللا پرر جهھووٹٹ بووال اانن کے چہررےے 
سيیاهه ہووںں گے٬، کيیا تکبرر کررنے وواالووںں کيیلئے جہنمم ڻٹهھکانہہ نہيیںں ہے) کا مططلبب ہے 
کہہ ووهه شخسس جوو سمجهھے کہہ ووهه اامامم ہے ااوورر ددررحقيیقتت ووهه اامامم نہہ ہوو۔ پووچهھا گيیا: 
ااگرر ووهه علوویی فاططمی ہوو جوو ااپنے آآپپ کوو اامامم کہلوواائے؟ فررمايیا: ااگررچہہ ووهه علوویی 
فاططمی ہوو۔ ااماممؐ نے مززيیدد فررمايیا: اايیسا شخصص کافرر ااوورر مشررکک ہے۔ (االغيیبة٬، 

صص٬١۱١۱٣۳، ١۱١۱۵) 

اامامم جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: حجتت ووهه ہووتی ہے جوو مخلووقق سے پہلے ہوو ااوورر 
مخلووقق کے ساتهھ ہوو ااوورر مخلووقق کے بعدد ہوو۔ (االکافی٬، جج٬١۱، صص١۱٠۰٣۳) 

قررآآنِن کرريیمم ميیںں سووررةة مائددهه آآيیتت ۵۵ ميیںں هللا فررماتا ہے کہہ وولی صررفف هللا٬، ااسکا 
ررسوولؐل ااوورر آآئمۂ ططاہرريینؐن ہيیںں۔ 

پهھرر يیہہ ااصوولی علماء ااپنے آآپپ کوو آآيیتت هللا االعظظمٰی٬، اامامم٬، وولی ااالمرر االمسلميینن٬، 
حجتت ااالسالمم وواالمسلميینن ااوورر مووالنا کيیسے کہلوواانے کی جررآآتت کررتے ہيیںں۔ 

اانن کوو عالمہہ صاحبب کہلوواانے ميیںں کيیا قباحتت ہے؟ 

جنہووںں نے تارريیخ کا مططالعہہ کيیا ہے ووهه جانتے ہيیںں کہہ سبب سے پہلے عالمہہ حلی 
نے ااصوولی علماء کيیلئے آآيیتت هللا کا لقبب تجوويیزز کيیا جبب ووهه ددررجۂ ااجتہادد پرر فائزز 
ہووتے ہيیںں يیعنی دديینن ميیںں ااپنے فتووووںں سے بددعتيیںں شاملل کررنے کے قابلل ہوو جاتے 
ہيیںں۔ ااسس سے پہلے کووئی غيیررِ معصوومم ااپنے آآپپ کوو آآيیتت هللا نہيیںں کہلووااتا تهھا 
کيیوونکہہ يیہہ معصووميینؐن کا لقبب ہے۔ ااوورر اابب ااصوولی جوو نئی کتابيیںں چهھاپپ ررہے ہيیںں 
اانن ميیںں قدديیمم علماء کے نامم کے ساتهھ بهھی آآيیتت هللا لکهھ ررہے ہيیںں ااوورر تقرريیررووںں ميیںں 

بهھی کہتے ہيیںں تاکہہ عوواامم پرر ہرر چيیزز مشتبہہ ہوو جائے۔ 
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٩۹۔ سہوو وو نسيیانن ااوورر معصووميینؐن 

ہمارراا اايیمانن ہے کہہ محمدؐد ووآآلل محمدؐد مشيیتِت االہی ہيیںں۔  
هللا نے جبرراائيیلؑل سے فررمايیا: ميیررےے حبيیبب محمدؐد کوو سالمم کہنا ااوورر اانن سے کہنا: 
آآپؐپ مجهھ سے ميیرریی مشيیتت کی حيیثيیتت پرر ہيیںں ااوورر علؐی آآپؐپ سے ااسس حيیثيیتت پرر ہيیںں 

جسططررحح آآپپ مجهھ سے ہيیںں۔ (کتابِب سليیمم٬، صص۴۵۶) 

مشيیتتِ االہی ميیںں سہوووونسيیانن ناممکنن ہے۔ جيیسا کہہ هللا عززووجلل معصووميینؐن کے 
باررےے ميیںں فررماتا ہے: ااوورر تمم کچهھ چاہتے ہی نہيیںں مگرر جوو هللا چاہتا ہے۔ (سووررةة 

االتکوويیرر٬، آآيیتت ٢۲٩۹) 

آآيیتت هللا فضلل هللا: ااگرر پيیغمبرر يیا اامامم ااپنی ززنددگی کے ااموورر ميیںں غلططی کا شکارر 
ہوو يیا بعضض عامم ااوورر معموولل کے ااموورر ميیںں بهھوولل چووکک کررےے يیا نمازز ميیںں سہوو 
کررےے توو عقلل اانن ااموورر ميیںں غلططی ااوورر بهھوولل چووکک کے اامکانن کوو مسترردد نہيیںں 
کررتی۔ حتٰی کہہ بعضض شيیعہہ فقہا جيیسے شيیخ صددووقق ااوورر اانن کے وواالدد ااوورر ااستادد 
کی رراائے يیہہ ہے کہہ آآئمہؑہ سے سہوو ااوورر بهھوولل چووکک کا اانکارر غلوو کی پہلی 
عالمتت ہے۔ بعضض معاصرر علماء جيیسے آآقائی خووئی کی رراائے بهھی يیہہ ہے کہہ 
کارِر تبليیغ کے عالووهه ددووسررےے ااموورر ميیںں پيیغمبرر يیا اامامم سے بهھوولل چووکک ناممکنن 

نہيیںں ہے۔ (فقہہ ززنددگی٬، صص٣۳٣۳١۱) 

ہماررےے بہتت سے علماء جوو ددووررااننِ نمازز يیا ااوورر ددووسررےے ااموورر ميیںں پيیغمبرر کی 
بهھوولل چووکک کے قائلل تهھے٬، اانن کوو مکملل ااحترراامم کيیا جاتا تهھا ااوورر اابب بهھی ووهه قابللِ 

ااحترراامم ہيیںں۔ (فقہہ ززنددگی٬، صص٣۳۴٢۲) 

مجتهھدد ميیررززاا محمدد تنکابنی لکهھتا ہے: پيیغمبرر اامی تهھے يیعنی کسی معلمم کے پاسس 
نہيیںں گئے۔ علمم٬، لکهھنا پڑڑهھھھنا٬، تحرريیرر کچهھ نہہ جانتے تهھے۔ (قصصص االعلماء٬، 

صص۴٩۹٠۰) 

اامامم محمدد تقؐی نے اايیسے لووگووںں کی تہمتووںں کی مذذمتت ميیںں فررمايیا: آآپؐپ ااسس چيیزز 
کی تعليیمم کسس ططررحح ددےے سکتے تهھے جسے خوودد نہيیںں جانتے تهھے۔ هللا کی قسمم 
ررسوولل ؐهللا تہترر (٧۷٣۳) ززبانووںں ميیںں لکهھ پڑڑهھھھ سکتے تهھے۔ (مجمع االفضائلل٬، تررجمہہ 

مناقبِب آآلِل اابی ططالبؐب٬، جج٬١۱، صص١۱٢۲۴) 

آآيیتت هللا خووئی کا يیووڻٹيیووبب پرر ووضوو دديیکهھ ليیںں مررتے ددمم تک صحيیح ووضوو نہہ کيیا۔ 
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١۱٠۰۔ کلمۂ ططيیبہہ کے منکرريینن کا اانجامم 

اابنن عباسؓس سے رروواايیتت ہے کہہ جبب جبرراائيیلؑل پہلی ووحی لے کرر خووبصووررتت شکلل 
ااوورر بہترريینن خووشبوو کے ساتهھ حاضرر ہووئے توو عررضض کی: يیا محمدؐد آآپپ کا رربب آآپپ 
کوو سالمم کہتا ہے ااوورر آآپپ کيیلئے بررکتيیںں ااوورر ااکرراامم مخصووصص کررتا ہے ااوورر آآپپ 
سے فررماتا ہے: آآپپ ثقليینن کی ططررفف ميیررےے ررسوولؐل ہيیںں پسس اانن کوو ميیرریی عباددتت 
کوو ططررفف ددعووتت ددوو ااوورر تحقيیقق ووهه کہيیںں: ال االہہ ااال هللا محمدؐد ررسوولل هللا علؐی وولی 

هللا ۔ پهھرر ووحی سنائی۔ (تفسيیرر االبررهھھھانن٬، جج٬٨۸، صص٣۳٢۲٣۳) 

کلمۂ ططيیبہہ ااززلل سے” ال االہہ ااال هللا محمدؐد ررسوولل هللا علؐی وولی هللا “ ہے مگرر تمامم 
ااصوولی علماء (علؐی وولی هللا) کوو جززوو کلمہہ نہيیںں مانتے٬، ااسی لئے اانن کی کسی 

تووضيیح االمسائلل ميیںں سررےے سے کلمہہ لکهھا ہی نہيیںں ہووتا۔ 

مقاماتِت مقددسہہ پرر کچهھ شيیعہہ علمائے حقق بهھی بيیڻٹهھے ااپنا کامم کرر ررہے ہيیںں مگرر 
ااکثرريیتت منکرريینِن کلمۂ ططيیبہہ ہيیںں جنن کی مالقاتت کيیلئے ذذوواالفقارر بيیقرراارر ہے۔ 

قالل االصاددقؐق: فاذذاا خررجج االقائممؐ منن کرربالء وواارردد االنجفف وواالناسس حوولہہ٬، قتلل بيینن 
کرربالء وواالنجفف ستة عشرر االفف فقيیہہ٬، فيیقوولل منن حوولہہ منن االمنافقيینن: اانہہ ليیسس منن وولدد 
فاططمة وواااللررحمهھمم٬، فاذذاا ددخلل االنجفف ووباتت فيیہہ ليیلة ووااحددةة : فخررجج منہہ منن بابب 
االنخيیلة محاذذیی قبرر هھھھوودؑد وو صالؑح ااستقبلہہ سبعوونن االفف ررجلل منن ااهھھھلل االکووفة يیرريیددوونن 

قتلہہ فيیقتلهھمم جميیعاََ فال يینجی منهھمم ااحدد۔ (نووررااالنوورر٬، جج٬٣۳، صص٣۳۴۵) 

تررجمہہ: اامامم جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: پسس جبب اامامم قائمؐم کرربال سے نجفف جانے 
کيیلئے نکليیںں گے ااوورر لووگگ اانن کے ااررددگرردد ہووںں گے٬، ووهه کرربال ااوورر نجفف کے 
ددررميیانن سوولہہ ہززاارر فقيیہہ (ااصوولی مجتهھدديینن) قتلل کرريیںں گے٬، آآپؑپ کے ااررددگرردد 
منافقيینن ميیںں سے اايیک کہے گا: بيیشک يیہہ سيیددهه فاططمہؐہ کی ااووالدد ميیںں سے نہيیںں ہے 
ووررنہہ يیہہ اانُن پرر ررحمم کررتا (نعووذذ با�)۔ پهھرر جبب ووهه نجفف ددااخلل ہوو جائيیںں گے ااوورر 
ااسس ميیںں اايیک ررااتت بسرر کرريیںں گے٬، توو بابب نخيیلہہ سے نکليیںں گے جوو هھھھوودؑد وو 
صالؐح کی قبررووںں کے ساتهھ ہے توو کووفہہ کے سترر ہززاارر آآددمی (ااصوولی مالںں) سامنا 
کرريیںں گے ااوورر آآپؑپ کوو قتلل کررنے کا ااررااددهه کرريیںں گے توو آآپؑپ اانن سبب کوو قتلل کرر 

دديیںں گے ااوورر اانن ميیںں سے اايیک بهھی نہيیںں بچے گا۔ 

عنن اابی جعفرؐر اانہہ قالل: ااذذاا ظظهھرر االقائمؐم علی نجفف االکووفة خررجج االيیہہ قررااء ااهھھھلل االکووفة 
قدد علقوواا االمصاحفف فی ااعناقهھمم۔ فيیقوولوونن ال حاجة لنا فيیک يیا اابنن فاططمة قدد جرربناکمم 
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فما ووجددنا عنددکمم خيیرراا ااررجعوواا منن حيیثث جئتمم فيیقتلهھمم حتٰی ال يیبقی منهھمم مخبرر۔ 
(منتخبب ااالنوواارر االمضيیئة٬، صص١۱٩۹٣۳)   

تررجمہہ: اامامم محمدد باقرؐر نے فررمايیا: جبب اامامم قائمؐم نجفف کووفہہ ميیںں ظظہوورر کرريیںں گے 
توو ااہلِل کووفہہ کے قارریی (ااصوولی مالںں) ااپنے گلووںں ميیںں قررآآنن لڻٹکائے ہووئے آآپپؑ 
کے خالفف خررووجج کرريیںں گے۔ توو ووهه کہيیںں گے: ااےے فاططمہؐہ کے بيیڻٹے ہميیںں تمہارریی 
ضررووررتت نہيیںں٬، يیقيیناََ ہمم نے تمہيیںں آآززما ليیا ہے توو ہمم تمہاررےے پاسس خيیرر نہيیںں پاتے٬، 
جہاںں سے آآپؑپ آآئے ہيیںں ووہاںں ووااپسس چلے جائيیںں٬، پهھرر آآپؑپ اانن سبب کوو قتلل کرردديیںں 

گے حتٰی کہہ اانن ميیںں سے کووئی خبرر دديینے ووااال بهھی باقی نہيیںں بچے گا۔  
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بابب ٣۳: تقليیدد پرر ااعتررااضاتت  

١۱۔ اانسانن کوو ااگرر کووئی مسئلہہ ہوو توو ماہرر کے پاسس جاتا ہے مثالََ بيیمارر ہوو توو ڈڈااکڻٹرر 
کے پاسس٬، مکانن بنوواانا ہوو توو اانجنيیئرر کے پاسس٬، فررنيیچرر ليینا ہوو توو بڑڑهھھھئی کے پاسس 
جاتا ہے٬، ااسی ططررحح ااگرر شررعی مسئلہہ ہوو توو ااسس کے ماہرر يیعنی جامع االشرراائطط 

مجتهھدد کے پاسس جانا پڑڑےے گا۔ 

يیہہ قيیاسی مثالل دديینن کے معاملے پرر منططبقق ہی نہيیںں ہووتی۔ هللا فررماتا ہے کہہ ميیںں 
نے جنن وو اانسس خلقق ہی نہيیںں کئے مگرر عباددتت کيیلئے۔ اانسانن کا مقصدد تررقی 
کررکے مرريیخ پرر جانا٬، اايیڻٹمم بمم بنانا٬، ووغيیررهه نہيیںں ہے٬، ززنددگی گذذااررنے کيیلئے 
مختلفف کامم سيیکهھ کرر توو کررنے پڑڑيیںں گے مگرر خلقتت کا بنيیاددیی مقصدد پيیشِش نظظرر 
ررکهھنا پڑڑےے گا کہہ هللا کے بنائے ہووئے دديینن کے دداائررےے ميیںں اانسانووںں ططررحح ررہنا 
ہے۔ ااسی لئے ررسوولل ؐهللا نے ہرر مرردد عووررتت پرر علمم حاصلل کررنا فررضض قرراارر دديیا 
ااوورر يیہہ دديینن کا علمم ہے چاہے کووئی اانن پڑڑهھھھ ہوو ااسے خوودد حاصلل کررنا پڑڑےے گا۔ 
دديینن کے بنيیاددیی علمم ميیںں کسی کوو ررخصتت نہيیںں ہے۔ يیہہ ہرر اايیک کی ااپنی ذذمہہ 

دداارریی ہے نہہ کہہ سمنددررپارر مالںں کی۔ 

٢۲۔ ااگرر کووئی عامم مسئلہہ نہہ ہوو ااوورر ااسس کا حلل بهھی يیادد نہہ ہوو توو پهھرر کسس سے 
پووچهھيیںں گے؟ 

کسی مسئلے کيیلئے آآپپ کا جوو مقامی عالمم (ااحادديیثث کا ررااوویی) ہوو ااسس سے مشووررهه 
کرريیںں کہہ يیہہ مسئلہہ ہے برراائے کررمم قررآآنن وو سنتت کے حوواالے کے ساتهھ ہماررےے 
مسئلے کا حلل بتائيیںں۔ ااسس ميیںں عالمم کی ذذااتی رراائے (ااجتہادد) بالکلل شاملل نہيیںں 
ہوونی چاہيیے۔ قررآآنن وو حدديیثث ميیںں قيیامتت تک پيیشش آآ سکنے وواالے تمامم مسائلل کا حلل 
مووجوودد ہے۔ ااوورر ضرروورریی نہيیںں کہہ ااحادديیثث کا ررااوویی کسی ااصوولی مددررسے کا سندد 

يیافتہہ ہوو۔ 

٣۳۔ ااصوولی مجتهھدديینن بهھی قررآآنن وو سنتت سے فتووےے دديیتے ہيیںں لہذذاا اانن کوو قبوولل کررنا 
چاہيیے۔ 

نہيیںں جنابب٬، ووهه ظظنِن ااجتہاددیی سے فتووےے دديیتے ہيیںں جوو ااسالمم ميیںں منع ہے٬، ظظنن کی 
ممانعتت آآپپ پڑڑهھھھ چکے ہيیںں۔ ااگرر ووهه قررآآنن وو سنتت سے فتووےے دديیتے ہيیںں توو ہرر 
فتووےے کے آآخرر ميیںں ااسس اامامؐم کا نامم لکهھيیںں جسس کی حدديیثث ہے۔ جسس ططررحح کتبب 
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اارربعہہ ميیںں ہرر مسئلے کے آآخرر پرر اامامؐم کا نامم لکهھا ہووتا ہے۔ اايیسی کتابووںں پرر ہميیںں 
کووئی ااعتررااضض نہيیںں۔ 

۴۔ کيیا يیہہ ضرروورریی ہے کہہ ہرر فتووےے کے ساتهھ حوواالہہ ہوو؟ مجتهھدد ووہی کہتا ہے جوو 
قررآآنن وو حدديیثث ميیںں ہے۔ 

آآپپ نے ااسس کتابب ميیںں پڑڑهھھھا کہہ اامامؐم نے فررمايیا کہہ جوو باتت کہوو ااسس کے کہنے 
وواالے کا نامم ضرروورر لوو۔  

ااگرر کووئی مالںں قررآآنن کرريیمم کا تررجمہہ کررکے کتابب کی صووررتت ميیںں ااپنے نامم  
سے چهھپوواا لے توو لووگگ ااسے جووتيیاںں مارريیںں گے کہہ تمم نے کيیووںں نہيیںں لکهھا کہہ يیہہ 
هللا کا کالمم ہے۔ يیعنی ہرر چيیزز کے جملہہ حقووقق محفووظظ ہووتے ہيیںں۔ ااوورر آآپپ نے 
مالحظظہہ فررمايیا کہہ ااصوولی علماء کے فتووےے ددررااصلل قررآآنن وو سنتت کے خالفف 

جاتے ہيیںں٬، ووهه هللا پرر جهھووٹٹ بانددهھھھتے ہيیںں۔ 

۴۔ ليیکنن ااصوولی مجتهھدديینن رراائے ااوورر قيیاسس سے توو فتووےے نہيیںں دديیتے۔ 

جی نہيیںں٬، جبب ااصووليیووںں نے دديیکهھا کہہ قررآآنن وو ااحادديیثث رراائے ااوورر قيیاسس وواالے دديینن 
کی مذذمتت کررتے ہيیںں توو اانہووںں نے لفظظووںں کے ہيیرر پهھيیرر سے عوواامم کوو ددهھھھووکہہ دديیا 
کہہ ہمم رراائے ااوورر قيیاسس پرر مبنی سنی ااجتہادد نہيیںں کررتے بلکہہ ہمم عقلل سے ظظننِ 
ااجتہاددیی سے ااستنباطط کررتے ہيیںں۔ توو جانوورر مقلدديینن خووشش ہوو گئے کہہ ہماررےے 

مجتهھدديینن توو سنی مفتيیووںں سے بہتت ااعلٰی ہيیںں۔  

ليیکنن جهھووٹٹ کبهھی بهھی نہيیںں چهھپپ سکتا۔ آآيیتت هللا االعظظمٰی فضلل هللا نے پوولل کهھوولل 
دديیا کہہ ااسس کی رراائے ہی ااسس کا فتوویٰی ہووتی ہے: آآخرر ميیںں يیہہ باتت ذذہنن نشيینن ررہے 
کہہ ااسس کتابب ميیںں گفتگوو کی صووررتت ميیںں ہمم نے ااپنی جنن فقہی آآررااء کوو بيیانن کيیا 
ہے ووهه ہماررےے فقہی فتاوویٰی شمارر ہووتے ہيیںں ااوورر ہماررےے مقلدديینن اانن پرر عملل کے 

ذذرريیعے برریی االذذمہہ ہوو سکتے ہيیںں۔ اانشاهللا۔ (فقہہ ززنددگی٬، صص٢۲٠۰) 

۵۔ شيیعہہ ہماررےے ااصوولی علماء کوو برراا بهھال کہتے ہيیںں اانن ميیںں سيیدد بهھی ہيیںں۔ 

 سووررهه هھھھوودد آآيیتت ۴۶ ميیںں هللا نے ووااضح کيیا ہے کہہ کنعانن نے نافررمانی کی توو ووهه 
حضررتت نووحؑح کے ااهھھھلل سے خاررجج ہوو گيیا ااوورر غررقق ہوو گيیا۔ توو جنہووںں نے وواليیتت 
علؐی کی بجائے وواليیتِت فقيیہہ کوو دديینن کی بنيیادد بنا کرر ممنووعع ااجتہادد کوو رراائج کيیا٬، 
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اايیسے لووگگ قابلل عززتت نہيیںں ہووتے۔ ااالحتجاجج کی جسس ططوويیلل حدديیثث کی تيینن 
سططررووںں پرر ااصوولی مذذهھھھبب کی بنيیادد ہے ااسی ميیںں لکهھا ہے کہہ اايیسے نامم نہادد شيیعہہ 
علماء جوو ااهھھھ۔لل االبيیتؐت کی مخالفتت کررتے ہيیںں ووهه فووججِ يیززيیدد لعيینن سے بددترر ہيیںں 
(ووهھھھمم ااضرر علی ضعفاء شيیعتنا منن جيیشش يیززيیدد)۔ ااوورر ددووسرریی حدديیثث کہہ جوو اامامم 
کہلوواائے گا ااسس کی منہہ کاال ہوو گا چاہے ووهه سيیدد ہوو۔ توو موومنيینن ررووسيیا فووجج يیززيیدد 

سے بددترر لووگووںں کی کيیسے عززتت کرريیںں! 

۶۔ ااحادديیثث کی پچاسووںں قسميیںں ہيیںں٬، علمم االررجالل ہے جوو صررفف ااصوولی علماء 
جانتے ہيیںں کہہ کوونسی حدديیثث قابلل عملل ہے۔ 

يیہہ ااحادديیثث کی خوودد ساختہہ جماعتت بنددیی ااوورر علمم االررجالل صررفف ااسس لئے بنائی 
گئی کہہ ااپنی مررضی کی ااحادديیثث کوو قبوولل کرروو باقی کوو رردد کررددوو۔ عوواامم کوو کيیا پتہہ 
کہہ اايیک ہی حدديیثث کوو جبب چاہا صحيیح کہہہ دديیا جبب چاہا رردد کرر دديیا٬، يیہی حالل علمم 
االررجالل ميیںں ہے کہہ جبب چاہا اايیک ررااوویی کوو ثقہہ بنا دديیا جبب چاہا ااسی کوو کاذذبب 
کہہہ دديیا۔ مثالََ يیہہ” ااالحتجاجج “ ميیںں منقوولل اامامم حسنن عسکرریؐی وواالی حدديیثث کوو دديیکهھ 
ليیںں کہہ ااسس کوو خبرر ووااحدد ااوورر ددووسررےے ساررےے ااعتررااضض لگا کارر رردد کرر دديیا٬، پهھرر 
ااسس کی تيینن سططرريیںں ااپنے ررسالووںں ميیںں لکهھ کرر تقليیدد کے ووااجبب ہوونے کا ثبووتت 
ددےے دديیا۔ ااسی ططررحح آآغا سيیستانی سے پووچهھا کہہ آآپپ کے نائبب ہوونے کا ثبووتت 
(سوواالل ١۱٢۲٨۸۔١۱٢۲٩۹) توو جوواابب دديیا کہہ اامامم قائمؐم کی تووقيیع مباررکک ميیںں نائبب بنانے کا 
ثبووتت ہے۔ پهھرر کسی نے پووچهھا (سوواالل ٣۳٨۸٣۳۔ ٣۳٨۸۴) کہہ اامامم قائمؐم کی تووقيیع ميیںں 

خمسس غيیبتت کبرریٰی ميیںں معافف ہے توو جوواابب دديیا کہہ ووهه تووقيیع ضعيیفف ہے۔ 
يیہہ هللا کوو ددهھھھووکہہ نہيیںں ددےے ررہے٬، يیہہ ااپنے آآپپ کوو ددهھھھووکہہ ددےے ررہے ہيیںں۔ 

ااصوولی علماء نے ااصوولِل دديینن ااوورر فررووعِع دديینن کی جماعتت بنددیی بهھی ااسی لئے کی 
کہہ لووگگ معصووميینؐن کی ووهه ااحادديیثث بهھوولل جائيیںں جسس ميیںں دديینن کی بنيیادد پانچ ااررکانن 
پرر بتائی گئی يیعنی وواليیتت معصووميینؐن٬، نمازز٬، ززکاةة٬، ررمضانن کے ررووززےے ااوورر حج۔ 
ااوورر وواليیتت کوو اانن سبب کی ااساسس قرراارر دديیا۔ پهھرر ااصوولل وو فررووعع کوو ااتنا يیادد کرراايیا 

کہہ لووگگ ااسالمم کی بنيیادد ااوورر مقصدد وواليیتِت معصووميینؐن بهھوولل گئے۔ 

معصووميینؐن نے توو ااحادديیثث کوو صررفف قررآآنن سے مووااززنہہ کررنے کيیلئے کہا ہے۔ منن 
گهھڑڑتت جماعتت بندديیاںں کسی ااہميیتت کی حاملل نہيیںں٬، بلکہہ ااصووليیووںں کی بدد نيیتيیووںں کا 
پوولل کهھوولتی ہيیںں کہہ اايیک ہی حدديیثث ضعيیفف ہووتی ہے مگرر جبب مططلبب ہوو توو 
صحيیح ہوو جاتی ہے؛ ااوورر علمم االررجالل ميیںں اايیک ہی ررااوویی کاذذبب يیا مجہوولل  ہووتا 

ہے مگرر جبب مططلبب ہوو توو ثقہہ وو متقی قرراارر ددےے کرر ااپنا ااُلوو سيیددهھھھا کرر ليیا جاتا ہے۔  
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٧۷۔ عامم اانسانن قررآآنن سے کيیسے پررکهھے گا؟ يیہہ توو اايیک مددررسے سے پڑڑهھھھا عالمم ہی 
کرر سکتا ہے۔ 

ااکثرر لووگگ ززنددگی ميیںں کمم اازز کمم سيینکڑڑووںں کتابيیںں پڑڑهھھھتے ہيیںں ااوورر هللا نے صررفف 
اايیک کتابب بهھيیجی ہے ااسس کوو بهھی پڑڑهھھھنا الززمی ہے۔ ااوورر هللا فررماتا ہے کہہ ہمم نے 
قررآآنن کوو آآسانن بنايیا ہے لہذذاا يیہہ خيیالل کہہ قررآآنن صررفف مالؤؤںں کيیلئے ہے سررااسرر 
غلطط ہے۔ ااسالمم پاکيیززگی ااوورر غيیررتت کا مذذهھھھبب ہے لہذذاا جوو بهھی باتت بدد دديیانتی٬، 
فحاشی يیا نجاستت کی ہوو رردد کرر ددوو٬، ااوورر جوو باتت معصووميینؐن کی عصمتت ووططہاررتت 
ااووررعلمم وو قددررتت کے خالفف ہوو ااسس کوو نہہ مانوو۔ ااوورر علمم مددررسووںں ااوورر حووززووںں 

ميیںں مجتهھددووںں کے ررسائلل ررڻٹنے سے نہيیںں ملتا٬، علمم مووال عططا کررتے ہيیںں۔ 

اامامم جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: علمم تعليیمم حاصلل کررنے سے نہيیںں ملتا٬، ووهه صررفف 
نوورر ہے جوو هللا تباررکک ووتعالٰی ااسس کے ددلل ميیںں ڈڈاالل دديیتا ہے جسس کی ہدداايیتت کا 
ااررااددهه کررتا ہے۔ پسس ااگرر علمم چاہتے ہوو توو پہلے ااپنے نفسس کيیلئے حقيیقتِت عبوودديیتت 
ططلبب کرروو ااوورر علمم عملل کيیلئے ططلبب کرروو توو هللا فہمم وو فررااستت عططا فررما ددےے گا۔ 

(االقططررةة۔ جج٬٢۲، صص٣۳٩۹۶) 

٨۸۔ ااصوولی توو ااپنے مجتهھدد سے سوواالل کررتے ہيیںں٬، مگرر شيیعہہ کسس ططررحح ااپنے 
مسائلل حلل کررتے ہيیںں؟ 

ہمم نے بہتت سے ظظاہرریی ططوورر پرر پڑڑهھھھے لکهھے پچاسس ساڻٹهھ سالل کی عمرر وواالے 
ااصوولی بررااددرراانن سے سوواالل کيیا کہہ کيیا ووااقعی اانن کوو آآجج تک ااپنے مررجع مجتهھدد 
سے سوواالل کررنے کی ضررووررتت پيیشش آآئی؟ ہرر اايیک کا جوواابب نفی ميیںں تهھا۔ لہذذاا 
ااکثرر جوو سووااالتت ہمم دديیکهھتے ہيیںں ووهه محضض بحثث مباحثے کے خاططرر کئے جاتے 

ہيیںں جنن کوو حقيیقتت سے تعلقق نہيیںں ہووتا۔ 

بفررضض محالل اايیسا ہوو بهھی جائے کہہ اايیک ااصوولی کوو مسئلہہ پيیشش آآيیا توو ااسس نے 
آآيیتت هللا کے ددفترر ووهه سوواالل ڈڈااکخانے يیا اایی ميیلل کے ذذرريیعے بهھيیج دديیا۔ ووہاںں اانن کے 
ددفترر ميیںں چهھووڻٹے علماء بيیڻٹهھے ہووتے ہيیںں ووهه سوواالل کا آآيیتت هللا کی تووضيیح االمسائلل 
يیا ررسالۂ عمليیہہ کے مططابقق جوواابب ددےے دديیتے ہيیںں۔ سوواالل توو آآيیتت هللا تک پہنچتے 
ہی نہيیںں۔ آآيیتت هللا آآغا کے پاسس ااتنا ووقتت نہيیںں ہووتا کہہ ووهه لووگووںں کے سووااالتت کا 
جوواابب ددےے٬، خوودد ووهه صررفف مالل خمسس کوو محفووظظ مقامم تک پہنچانے کا کامم کررتے 

ہيیںں۔ 
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يیہہ حقيیقی لططيیفہہ ہے کہہ ميیرریی اايیک ااصوولی عالمم سے مالقاتت ہووئی جسس نے آآغا 
سيیستانی کے ددفترر ميیںں ساتت سالل تک لووگووںں کے سوواالووںں کے جووااباتت دديینے کی 
خددماتت اانجامم ددیی تهھيیںں۔ ميیںں نے پووچهھا کہہ حدديیثِث تقليیدد کسس کتابب ميیںں ہے توو ااسے 

بخدداا نہيیںں پتہہ تهھا۔ ددررااصلل يیہی حالتت اانن کے جامع االشرراائطط کی ہووتی ہے۔ 

شيیعووںں کوو ااگرر کووئی مسئلہہ ددررپيیشش ہوو توو ووهه پہلے گهھرر ميیںں مووجوودد معصووميینؐن کی 
تفسيیرر قررآآنن ااوورر کتبِب ااحادديیثث پرر نظظرر کررتے ہيیںں ااگرر مززيیدد مشووررےے کی ضررووررتت 
پڑڑےے توو مقامی عالمم يیا موومنن جوو ااحادديیثث کا ررااوویی ہوو ااسس سے مشووررهه کررتے ہيیںں 
کہہ مسئلہہ قررآآنن وو سنتت کی ررووشنی ميیںں سمجهھ آآ جائے ااوورر بيیشک اامامم قائمؐم اانن کی 

سررپررستی ااوورر ررااہنمائی کررتے ہيیںں۔ 

اامامم قائمؐم نے فررمايیا: ااوورر ميیرریی غيیبتت ميیںں ميیرریی ذذااتت سے فائددهه ااڻٹهھانے کا ططرريیقہہ 
ووہی ہے جيیسے باددلل کے پيیچهھے نظظررووںں سے غايیبب سووررجج سے فائددهه ااڻٹهھايیا جاتا 

ہے۔ (بحاررااالنوواارر٬، جج٬۵٣۳، صص١۱٨۸١۱) 
  

ؐ حاضرر ناظظرر ہيیںں ہميیںں کسی غيیرِرمعصوومم ررہبرر کی ہررگزز  ہماررےے اامامم قائمم
ضررووررتت نہيیںں ہے۔ ااصوولی حضررااتت بنی ااسرراائيیلل کی مانندد ہيیںں کہہ فررعوونن سے 
ََ بعدد سمنددرر پارر جاتے ہی بتت پررستت قوومم کوو دديیکهھ کرر حضررتت  نجاتت کے فوورراا
مووٰسؑی سے بتووںں کی فررمائشش کررددیی کہہ ہميیںں بهھی اايیسے چاہئيیںں٬، نبؑی نے اانکارر 
کيیا مگرر ااسس کے کووهه ططوورر جانے کی دديیرر تهھی کہہ بچهھڑڑاا بنا ليیا ااوورر ااسس کی پووجا 
ََ بعدد ووہی کيیا ہے مالؤؤںں  شررووعع کررددیی۔ ااصووليیووںں نے بهھی غيیبتت کبرریٰی کے فوورراا

کوو پچهھڑڑاا بنا ليیا ہے۔ 

٩۹۔ شيیعووںں نے تشهھدد ميیںں شہاددتِت ثالثہہ کا نيیا مسئلہہ کهھڑڑاا کرر دديیا ہے جسس کا ثبووتت 
نہيیںں ہے۔ 

االڻٹا چوورر کووتوواالل کوو ڈڈاانڻٹے۔ ااصلل مسئلہہ يیہہ ہے کہہ ااصووليیووںں نے وواليیتِت علؐی کوو 
کلمہہ٬، ااذذاانن٬، ااقامتت٬، صالةة ووغيیررهه سے تحرريیفف کررکے نکالل دديیا ہے۔ جبکہہ شيیعہہ 
قدديیمم کتبب ميیںں سبب کچهھ مووجوودد ہے۔ شيیعہہ علماء نے ااسس کے ثبووتت ميیںں کتبب 
مررتبب کيیںں ہيیںں٬، مثالََ شيیخ عبدداالحليیمم االغززیی کی” االشهھاددةة االثالثة االمقددسة “ ااوورر شيیخ 
محمدد االسندد کی” االشهھاددةة االثالثة “ بڑڑیی مددللل کتبب ہيیںں ااوورر ااسی ططررزز پرر لکهھی گئی 
ہيیںں جوو ططرريیقہہ ااصوولی سمجهھتے ہيیںں۔ ليیکنن هھھھدداايیتت هللا کے ہاتهھ ميیںں ہے۔ ااوورر شيیخ 
محمدد االسندد کی کتابب کا ااررددوو تررجمہہ بهھی ہوو چکا ہے”وواليیتِت علؑی “ مکتبہہ فددکک٬، 

الہوورر٬، پاکستانن۔ 
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جبب ثبووتت ہے کہہ ررسوولل ؐهللا تشهھدد ميیںں وواليیتِت علؐی کی گووااہی دديیتے تهھے ااوورر ووهه 
االفاظظ وو کلماتت بهھی کتبب ميیںں مووجوودد ہيیںں جوو ررسوولل ؐهللا تالووتت فررماتے تهھے پهھرر 
بحثث کسس باتت پرر ہے؟ هللا کووئی عملل بهھی قبوولل نہيیںں کررتا ااگرر ااسس ميیںں ااقررااررِ 

وواليیتت نہہ ہوو۔  

شيیعہہ ہرر عملل سنتتِ معصووميینؐن کےتحتت کررتے ہيیںں٬، شيیعہہ ااپنے بچووںں کوو بهھی 
کووئی نصيیحتت کررتے ہيیںں توو يیہہ نہيیںں کہتے کہہ ميیںں کہہہ ررہا ہووںں کہہ نمازز پڑڑهھھھوو 
ااوورر قررآآنن پڑڑهھھھوو؛ بلکہہ شيیعہہ کہتے ہيیںں کہہ بچوو هللا ااوورر معصووميینؐن کا حکمم ہے کہہ 
نمازز پڑڑهھھھوو ااوورر قررآآنن پڑڑهھھھوو۔ کيیوونکہہ ااگرر کسی بنددےے کی باتت پرر عملل کيیا توو ااسس 
کی جززاا نہيیںں ملے گی۔ ااسس کے بررعکسس ااصوولی حضررااتت مجتهھدد کے فتاوویٰی پرر 

عملل کررتے ہيیںں ااسس لئے اانن کے نيیک کامووںں کا بهھی ااجرر محالل ہے۔ 

١۱٠۰۔  شيیعہہ کہتے ہيیںں کہہ شہاددتِت ثالثہہ کے بغيیرر صالةة نہيیںں ہووتی توو اانن کے جنن 
ااباء وو ااجدداادد کوو پتہہ نہيیںں تهھا توو اانن کی نماززيیںں توو باططلل ہوو گئيیںں پهھرر ووهه جہنمی 

ہيیںں؟ 

ساددهه لووحح شيیعووںں کوو پهھسالنے کيیلئے يیہہ حرربہہ ہے کہہ جنن بززررگووںں نے نمازز ميیںں 
” علؐی وولی هللا “ نہيیںں پڑڑهھھھا تهھا پهھرر توو ووهه ددووززخخ ميیںں گئے۔ تاکہہ لووگگ گهھسيیانے ہوو 
کرر ااشتعالل ميیںں آآکرر وواليیتت سے بددظظنن ہوو جائيیںں۔ حاالنکہہ سززاا توو تبب ملے گی جبب 
علمم ہوو جائے کہہ ااقرراارِر وواليیتِت علؐی هللا کے سامنے صالةة ميیںں بهھی ضرروورریی ہے 
ااوورر يیہہ سنتتِ ررسوولؐل ااوورر سنتتِ آآئمہہ ہے٬، ااوورر پهھرر کووئی کہے کہہ ااگرر مالںں آآغا 

فتوویٰی ددےے گا توو پڑڑهھھھووںں گا ووررنہہ نہيیںں۔  

هللا عززووجلل سووررةة بقررهه آآيیتت ١۱٢۲٠۰ ميیںں فررماتا ہے کہہ ااگررتمم نے علمم آآجانے کے 
بعدد اانن کی خووااہشاتت کی پيیرروویی کی توو پهھرر هللا کی ططررفف سے تمہاررےے لئے نہہ 

کووئی وولی ااوورر نہہ ہی کووئی مدددد کررنے ووااال ہوو گا۔ 

اابب ااصووليیووںں پرر سوواالل قائمم ہوو جاتا ہے کہہ سبب جانتے ااوورر مانتے ہيیںں کہہ اانقالببِ 
اايیرراانن سے پہلے هھھھنددووپاکک ميیںں کسی کے باپپ دداادداا کوو مجتهھدد کی تقليیدد يیا وواليیتتِ 
فقيیہہ کے خوودد ساختہہ نظظرريیئے کا علمم نہيیںں تهھا (االحمدد �)۔ ااوورر ااصوولی مذذهھھھبب ميیںں 
لکهھا ہے کہہ مجتهھدد کی تقليیدد کے بغيیرر تمامم عباددااتت باططلل ہيیںں (آآيیتت هللا شيیخ محمدد 
ررضا مظظفرر٬، عقايیدِد ااماميیہہ٬، صص١۱٧۷)۔ توو صافف نتيیجہہ نکال کہہ ااصووليیووںں کے باپپ 

دداادداا سبب کی عباددااتت باططلل تهھيیںں کيیوونکہہ ووهه تقليیدد نہيیںں کررتے تهھے۔ 
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حقق يیہہ ہے کہہ حقق کوو کسی بهھی عمرر ميیںں تسليیمم کررنے ميیںں شررمم نہيیںں کررنی 
چاہيیئے۔ اابب توو پوورریی ددنيیا کے سکالررزز جانتے ہيیںں کہہ ااصوولی مذذهھھھبب صررفف ددوو 
صدديیاںں پہلے مؤؤسسس باقرر بہبهھانی نے بنايیا تهھا٬، ااسی لئے ااسے ااصوولی مذذهھھھبب کا 

مؤؤسسس (بانی) کہا جاتا ہے۔ اابب تارريیخ کوونن مڻٹائے گا؟ 

١۱١۱۔ ااگرر کووئی مقلدد سرر ااڻٹهھائے کہہ دديیکهھوو فالںں مجتهھدد کے فالںں فتووےے پرر 
ااعتررااضض جائزز لگتا ہے توو ااسے کہتے ہيیںں کہہ تمم صررفف ااپنے مجتهھدد کی تقليیدد پرر 
ددهھھھيیانن ررکهھوو۔ مجتهھددووںں کوو کچهھ نہہ کہوو کيیوونکہہ اانہووںں نے دديینن ہمم تک پہنچايیا ہے۔ 

يیہہ اايیک شبب ہجررتت وواالی گہرریی ساززشش ہے کہہ تمامم قبيیلے ملل کرر ررسوولل ؐهللا پرر 
قاتالنہہ حملہہ کرروو تاکہہ بنی هھھھاشمم کوو پتہہ نہہ چلے کہہ بددلہہ کسس سے ليیںں ااوورر سبب 
قبيیلووںں سے مقابلہہ بهھی نہہ کرر سکيیںں۔ ااسس ططررحح ہرر ااصوولی مررجع کوو دديینن کے کچهھ 
ااررکانن پرر حملہہ کررنا ہووتا ہے تاکہہ لووگووںں کوو ساززشش کا پتہہ نہہ چلے کہہ کسس نے 
دديینن کوو برربادد کيیا ہے۔ مثالََ اايیک ااصوولی مالںں کلمے کے اايیک جززوو کوو قططع کررےے 
گا٬، ددووسرراا نمازز سے وواليیتت نکالے گا٬، تيیسرراا ررووززےے ميیںں ڈڈررپپ لگوواا کرر حقہہ 
پلوواائے گا٬، چووتهھا خمسس حقدداارر کی بجائے سمنددرر پارر پہنچائے گا٬، پانچووااںں 
معصووميینؐن کی عصمتت پرر حملہہ کررےے گا٬، چهھڻٹا معصووميینؐن کے علمم غيیبب کی نفی 
کررےے گا٬، ساتووااںں اانن کے حاضرر ناظظرر ہوونے سے ااوورر قبرر ميیںں آآنے کا اانکارر 
کررےے گا٬، آآڻٹهھووااںں اانن کوو عامم بشرر قرراارر ددےے کرر معررفتِت نوورراانيیہہ سے گمررااهه کررےے 
گا٬، نووااںں محررمم عووررتووںں سے نکاحح پرر آآماددهه کررےے گا٬، ددسووااںں ناچچ گانے کی 
ددعووتت ددےے گا٬، گيیاررهھھھووااںں شرراابب٬، نشہہ وو شططررنج کے فوواائدد بيیانن کررےے گا٬، 
باررهھھھووااںں ووططی فی االددبرر کے گانے گائے گا٬، تيیررهھھھووااںں گهھرر ميیںں بے حيیا لباسس کوو 
جائزز بنائے گا٬، چووددهھھھووااںں ماتمم وو عززاادداارریی کے خالفف فتووےے ددےے گا٬، پنددررهھھھووااںں 
وواليیتِت فقيیہہ کا جالل بچهھائے گا٬، سوولهھووااںں مجتهھددووںں کوو معصوومم اانبيیاؑء سے اافضلل 
ثابتت کررےے گا٬، ااووررکووئی کہے گا کہہ ددشمناننِ ااہلبيیتؐت کوو برراا بهھال متت کہوو٬، ااسی 

ططررحح يیہہ سلسلہہ چلتا ررہتا ہے۔ 

اابب کووئی بتائے اايیسا دديینن لووگووںں تک پہنچنے کی بجائے نہہ پہنچتا توو بہترر تهھا۔ 
ااسی لئے سترر ہززاارر ااصوولی علماء کی گررددنيیںں اامامم قائمؐم ذذوواالفقارر سے ااڑڑاائيیںں گے۔ 
ااصووليیووںں کوو ااپنی ااکثرريیتت پرر نازز ہے مگرر يیہہ قررآآنن ميیںں تددبرر نہيیںں کررتے کہہ 

ااکثرريیتت عقلل نہيیںں ررکهھتی ااوورر جہنمم بهھی ااکثرريیتت سے بهھرراا جائے گا۔ 
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١۱٢۲۔ ااگرر کووئی ااصووليیووںں سے پووچهھے کہہ ہرر مجتهھدد نے ااپنی ڈڈيیڑڑهھھھ اايینٹٹ کی 
مسجدد بنا ررکهھی ہے فتووےے االگ االگ ہيیںں٬، توو کہتے ہيیںں کہہ ااختالفف کی ووجہہ علمم 

ہے ااوورر ااحادديیثث ميیںں ااختالفف پايیا جانا ہے (نعووذذ با�)۔ 

ََ مختلفف االشيیعہہ جوو  خوودد اانہووںں نے ااپنے ااختالفاتت پرر کئی کتابيیںں لکهھی ہيیںں مثال
کئی جلددووںں پرر مشتملل ہے۔ ددررااصلل وواليیتِت علؐی ميیںں شررکک کررنے کی ووجہہ سے 
اانن کی عقلووںں پرر پررددےے پڑڑےے ہووئے ہيیںں ااسلئے اانن کوو قررآآنن وو ااحادديیثث ميیںں 
ااختالفف نظظرر آآتا ہے۔ دديینِن حقق توو صررفف شيیعووںں کے پاسس ہے اانن ااصووليیووںں نے 
ااسے برربادد کررنے ميیںں کووئی کسرر نہيیںں چهھووڑڑیی٬، اانہی کے باررےے ميیںں هللا  سووررةة 

اانعامم آآيیتت ١۱۵٩۹ ميیںں فررماتا ہے: 

بيیشک جنن لووگووںں نے ااپنے دديینن کوو ڻٹکڑڑےے ڻٹکڑڑےے (فررقہہ فررقہہ) کرر دديیا ااوورر ووهه 
گررووهه گررووهه بنن گئے اانن سے (ااےے حبيیبؐب) تمہارراا کچهھ تعلقق نہيیںں؛ اانن کا معاملہہ 

صررفف هللا کے سپرردد ہے پهھرر ووهه اانن کوو بتائے گا جوو ووهه کررتے ررہے تهھے۔ 

مووال علؐی نے اانن فتووےے دديینے وواالووںں کی شدديیدد مذذمتت کی٬، نہج االبالغة کا خططبہہ 
نمبرر١۱٨۸ پڑڑهھھھ ليیںں: 

جبب اانن ميیںں سے کسی اايیک کے سامنے کووئی معاملہہ فيیصلہہ کيیلئے پيیشش ہووتا ہے 
توو ووهه ااپنی رراائے سے ااسکا فيیصلہہ کرر دديیتا ہے پهھرر بعيینہہ ووہی مسئلہہ ددووسررےے کے 
سامنے پيیشش ہووتا ہے توو ووهه ااسس پہلے کے حکمم کے خالفف حکمم دديیتا ہے پهھرر يیہہ 
تمامم کے تمامم قاضی ااپنے ااسس خليیفہہ کے پاسس جمع ہووتے ہيیںں جسس نے اانہيیںں 
قاضی بنن ررکهھا ہے۔ توو ووهه سبب کی آآررااء کوو صحيیح قرراارر دديیتا ہے حاالنکہہ اانن کا 
هللا اايیک ہے ااوورر اانن کا نبؐی اايیک ہے ااوورر اانن کی کتابب اايیک ہے۔ کيیا هللا سبحانہہ 
نے اانن کوو ااختالفف کا حکمم دديیا ہے ااوورر ووهه ااسس کی ااططاعتت کرر ررہے ہيیںں؟ يیا هللا 
نے اانن کوو ااختالفف سے منع فررمايیا ہے ااوورر ووهه ااسس کی نافررمانی کررررہے ہيیںں؟ يیا 
هللا سبحانہہ نے دديینن ناقصص ناززلل کيیا ااوورر ووهه ااسس کی تکميیلل کے لئے اانن سے مدددد 
چاہتا ہے؟ يیا ووهه هللا کے شرريیک ہيیںں کہہ اانن کوو کچهھ کہنے کا حقق ہے ااوورر هللا کوو 
ااسس پرر ررااضی ہوونا پڑڑتا ہے؟ يیا هللا سبحانہہ نے دديینن مکملل ناززلل فررمايیا مگرر ررسووللؐ 
نے ااسس کی تبليیغ ااوورر اادداائيیگی ميیںں تقصيیرر کی؟ مگرر هللا سبحانہہ توو فررماتا ہے”ہمم 
نے کتابب ميیںں کسی چيیزز کی کمی نہيیںں چهھووڑڑیی “ ”ااوورر ااسس ميیںں ہرر چيیزز کا بيیانن 
مووجوودد ہے “ ااوورر فررماتا ہے بيیشک کتابب کا اايیک حصہہ ددووسررےے کی تصدديیقق کررتا 
ہے ااوورر يیہہ کہہ ااسس ميیںں ااختالفف نہيیںں ہے٬، پسس هللا فررماااتا ہے”ااوورر ااگرر يیہہ قررآآنن 
ََ تمم ااسس ميیںں بہتت ززيیاددهه ااختالفف پاتے “ ااوورر  غيیررهللا کی ططررفف سے ہووتا توو يیقيینا
بيیشک قررآآنن کا ظظاہرر خووبصووررتت ہے ااوورر ااسس کا باططنن گہرراا ہے٬، ااسس کے 
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عجائباتت مڻٹنے وواالے نہيیںں ااوورر ااسس کے غرراائبب ختمم ہوونے وواالے نہيیںں ااوورر 
جہالتووںں کے پررددووںں کوو صررفف ااسی سے چاکک کيیا جا سکتا ہے۔ 

ااسس جامع حدديیثث کے بعدد کسی ثبووتت کی ضررووررتت نہيیںں ررہتی کہہ قيیامتت تک 
ممکنہہ ضرروورريیاتت کيیلئے دديینن مکملل ہے۔ يیوونانی غيیرر مسلمووںں کے منططقق وو فلسفہہ٬، 
مالؤؤںں کی ددليیلِل عقلی (ناقصص) ااوورر مجتهھددووںں کے ااجماعع (ملی بهھگتت) کے ذذرريیعے 

دديینن ميیںں ددخلل اانددااززیی هللا کی نافررمانی ااوورر ااسس کی حددوودد سے گذذرر جانا ہے۔ 

١۱٣۳۔ ااصوولی تحرريیکِ تحرريیفف 

اابتددااء سے ہی ااصوولی علماء دديینن ميیںں ناجائزز ددااخلل خاررجج کے ماہرر ہيیںں۔ ااگرر آآپپ 
اانن کے حاالتت پرر لکهھی ہووئی کتابيیںں پڑڑهھھھيیںں توو اانن کا مقصدد ووکرردداارر ووااضح ہوو 
ََ ررووضاتت االجناتت فی ااحوواالل االعلماء وواالساددااتت (مجتهھدد باقرر  جاتا ہے مثال

خوواانسارریی) يیا قصصص االعلماء (مجتهھدد محمدد تنکابنی)۔  

ااصوولی علماء نے عيیدد االفططرر کی نمازز کی قنووتت ميیںں اايیک فقررےے کا ااضافہہ کيیا ہے 
جوو قدديیمم کتبب ميیںں نہيیںں ہے: 

وواانن تددخلنی فی کلل خيیرر ااددخلتت فيیہہ محمدداؐا ووآآلل محمدؐد وواانن تخررجنی منن کلل سووءِِ 
ااخررجتت منہہ محمدداؐا ووآآلل محمدؐد ۔ (مفاتح االجنانن٬، صص۴۴٧۷) 

تررجمہہ: ااوورر توو مجهھے ددااخلل کررددےے ہرر ااسس خيیرر ميیںں جسس ميیںں محمدؐد ووآآلل محمددؐ 
کوو ددااخلل کيیا ہے ااوورر توو مجهھ کوو نکالل ددےے ہرر ااسس برراائی سے جسس سے محمدؐد ووآآلل 

محمدؐد کوو نکاال ہے۔ (يیہہ تحفة االعوواامم ميیںں بهھی لکهھا ہے صص٬۵٣۳٢۲، ۵٣۳٣۳) 

يیہہ گمررااهه کنن فقررهه قدديیمم کتبِب شيیعہہ ميیںں نہيیںں ہے مثالََ منن ال يیحضررهه االفقيیہہ جلدد٬١۱، 
عرربی صص٬٢۲٣۳١۱، ٢۲٣۳٢۲  دديیکهھ ليیںں۔ 

  
ااگرر کووئی نبؑی بهھی اانن کے مررتبے کے قرريیبب ہوونے کا سووچے توو هللا جنتت سے 
ززميینن پرر بهھيیج دديیتا ہے توو يیہہ مالںں ااوورر اانن کے مقلدديینن کی جررآآتت کيیسے ہووئی کہہ 
ہرر ااسس خيیرر ميیںں ددااخلل ہوونے کی ددعا مانگ ررہے ہيیںں جوو محمدؐد ووآآلل محمدؐد کيیلئے 
ہے۔ ااوورر (نقلِل کفرر کفرر نہہ باشدد کہہ) ووهه کوونسی برراائی ہے جسس سے هللا نے محمددؐ 
ووآآلل محمدؐد کوو نکاال ہے جسس ميیںں ووهه تهھے۔ ررجسس توو معصووميینؐن کے قرريیبب آآ ہی 

نہيیںں سکتا۔ 
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ااصوولی مجتهھدد فضلل هللا نے لبنانن ميیںں ددوولتت ااوورر تعلقاتت کے ذذرريیعے بہتت سارریی 
شيیعہہ کتبب ميیںں سے فضائلِل معصووميینؐن نکلوواائے ہيیںں۔ 

ہمارریی کتبب اارربعة کے مؤؤلفيینن ميیںں سے اايیک شيیخ االططائفة اابی جعفرر محمدد بنن 
االحسنن بنن علی االططووسی کی کتابب ”مصباحح االمتهھجدد وو سالحح االمتعبدد “ جوو ددسس 
صدديیاںں پہلے چووتهھی صددیی ميیںں مررتبب کی گئی٬، ااسس ميیںں مذذکوورر تشهھدد ميیںں لکهھا 

ہے: 
ووااشهھدد اانن هللا رربی نعمم االرربب ووااشهھدد اانن محمددااََ نعمم االررسوولل وواانن عليیاََ نعمم االوولی۔ 

يیہہ مططبع علمی مشهھدد االررضا عع اايیرراانن سے ١۱٣۳١۱٣۳ ہجرریی ميیںں ناشرر حاجج االموويیدد 
عباسس قلی خانن کے چهھپے ہووئے اايیڈڈيیشنن ميیںں مووجوودد ہے۔ مگرر هھھھالکتت موولل ليینے 
وواالے لووگووںں نے نئے اايیڈڈيیشنزز ميیںں ااسس مقددسس شهھاددتِت وواليیتِت علؐی کوو حذذفف کرر دديیا 

ہے۔ 
  

سووررةة قصصص کی آآيیتت نمبرر۵ ہے (وو نرريیدد اانن نمنن علی االذذيینن ااستضعفوواا فی 
ااالررضض وونجعلهھمم آآئمة وونجعلهھمم االووااررثيینن)” ااوورر ہمارراا ااررااددهه ہے کہہ ہمم ااحسانن کرريیںں 
اانن لووگووںں پرر جنن کوو ززميینن ميیںں کمززوورر کرر دديیا گيیا تهھا ااوورر ہمم اانہيیںں اامامم بنائيیںں ااوورر 
ہمم اانہيیںں ووااررثث بنائيیںں “۔ سبب مؤؤمنيینن جانتے ہيیںں کہہ يیہہ آآيیتت اامامِم ززمانہؐہ کے باررےے 
ميیںں ہے۔ ليیکنن ااصووليیووںں نے آآغا خميینی ااوورر آآغا خامنہہ اایی کی تصوويیرر کے نيیچے 
يیہہ آآيیتت چهھاپی ہے کہہ يیہہ ووهه هللا کی ططررفف سے اامامم ااوورر ووااررثث ہيیںں۔ يیہہ تحرريیفف 
ااوورر هللا پرر جهھووٹٹ نہيیںں توو ااوورر کيیا ہے۔ اايیمانن سے بتاؤؤ کيیا هللا نے اانن کوو تيیررهھھھووااںں 
ااوورر چووددهھھھووااںں اامامم بنايیا ہے۔ ااسس آآيیتت کے لکهھنے سے ووااضح ہے کہہ ااصوولی اانن 
کوو ااصلی اامامم مانتے ہيیںں ااسی لئے کہتے ہيیںں کہہ اانن کی ااططاعتت مثلل معصوومم ااماممؐ 

ووااجبب ہے۔ 

١۱۴۔ ااصوولی ررہبرر عوواامم کوو فرريیبب ددےے ررہے ہيیںں کہہ ہمم نے حکوومتت اامامِم ززمانہہ کوو 
دديینے کيیلئے بنائی ہے مگرر حقيیقتت ااسس کے بررعکسس ہے۔ 

عنن يیعقووبب االسررااجج٬، قالل: سمعتت اابا عبددهللاؐ يیقوولل: ثالثث عشررةة مدديینة وو ططائفة 
يیحارربب االقائمم ااهھھھلهھا وو يیحارربوونہہ: ااهھھھلل مکة٬، ووااهھھھلل االمدديینة٬، ووااهھھھلل االشامم٬، ووبنوو ااميیة٬، 
ووااهھھھلل االبصررةة٬، وو ااهھھھلل ددستت ميیسانن٬، ووااالکرراادد٬، ووااالعرراابب٬، ووضبة٬، ووغني٬، وو باهھھھلة٬، 

وو ااززدد٬، وو ااهھھھلل االرريي۔ (االغيیبة۔ صص٣۳٠۰٩۹) 

تررجمہہ: اامامم جعفرر صاددقؐق نے فررمايیا: تيیررهه شہررووںں ااوورر قبيیلووںں کے لووگگ اامامم قائمم ؐ 
سے جنگ کرريیںں گے ااوورر آآپؑپ اانن سے جنگ کرريیںں گے: مکہہ کے ررہنے وواالے٬، 
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ااوورر مدديینہہ کے ررہنے وواالے٬، ااوورر شامم کے ررہنے وواالے٬، ااوورر بنوو ااميیہہ٬، ااوورر بصررهه 
کے ررہنے وواالے٬، ااوورر ددستميیسانن کے ررہنے وواالے٬، ااوورر تمامم کرردد٬، ااوورر تمامم بددوو٬، 

ااوورر ضبہہ٬، ااوورر غنی٬، ااوورر باهھھھلہہ٬، ااوورر ااززدد٬، ااوورر ررئے (تہرراانن) کے ررہنے وواالے۔ 

يیہہ ااحادديیثث کسی عصرِر حاضرر کی کتابب سے نہيیںں٬، يیہہ ااصوولی حکوومتت بننے سے 
صدديیووںں پہلے کی چووتهھی صددیی کی کتابب ہے۔  

ددوو صدديیاںں پہلے کی کتابب جسے تمامم شيیعہہ بڑڑاا محبووبب ررکهھتے ہيیںں کيیوونکہہ ااسس 
ميیںں معصووميینؐن کے بہترريینن فضائلل ددررجج ہيیںں:” يینابيیع االمووددةة “ ااسس کا بابب ٨۸۴ پڑڑهھھھ 
ليیںں کہہ اامامم ززمانہؐہ کے ددشمنن مجتهھدد ااوورر اانن کے مقلدديینن ہووںں گے۔ ااوورر يیہی عالمہہ 
حلی کی کتابب ” ااحسنن االعقاعدد “ ميیںں بهھی صص٣۳١۱١۱ پرر لکهھا ہے جوو ررحمتت هللا 

بک اايیجنسی کررااچی کی چهھپی ہووئی ہے۔ 

١۱۵۔ نتيیجہہ وو خالصہہ يیہہ ہے کہہ يیہہ لووگگ حضررتت اابوو ططالبؐب کا مقابلہہ نہہ کررسکے 
ااوورر مووال علؐی سے ڈڈرر کرر اايیک ساززشش کے تحتت ااسالمم ميیںں ددااخلل ہووگئے٬، 
معصووميینؐن کوو ززہرر سے شہيیدد کيیا٬، گهھرر جالئے٬، کهھلل کرر جنگيیںں کيیںں ااوورر تلوواارر 
سے شہيیدد کيیا٬، خووااتيیننِ عصمتت کوو قيیددیی بنايیا٬، پهھرر عمررقيیدد کرر کے بهھی آآززمايیا٬، 
ااوورر ہرر حرربہہ ااستعمالل کيیا مگرر ااسالمم کوو نہہ مڻٹا سکے٬، آآخرر کارر اامامم قائمؐم کے 
پيیچهھے پڑڑےے توو هللا کی تددبيیرر پرر حاوویی نہہ ہوو سکے۔ پهھرر آآخرریی چالل يیہی تهھی کہہ 
شيیعہہ مذذهھھھبب کے عالمم بنن جاؤؤ ااوورر دديینن کی بنيیاددووںں کوو ااکهھاڑڑ کرر يیززيیددیی خووااہشاتت 
پرر ااستوواارر کررددوو ااوورر کسی کوو خبرر بهھی نہہ ہوو۔ دديینن کے ووااررثث مووال قائمؐم سبب دديیکهھ 

ررہے ہيیںں ااوورر کووئی بهھی ظظالمم اانتقامم سے بچ کرر نہيیںں جائے گا۔ 
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ددعا 

االحمدد � االذذیی هھھھدٰدنا لهھذذاا ووما کنا لنهھتددیی لووال اانن هھھھددنا هللا۔ 

االلهھمم ااکشفف هھھھذذاا االغمة عنن هھھھذذاا ااالمة بحضووررهه وو عجلل لنا ظظهھووررهه اانهھمم يیرروونہہ بعيیددااََ 
وو نرريیہہ قرريیباََ بررحمتک يیا ااررحمم االررحميینن۔ االعجلل االعجلل يیا مووالیی يیا صاحبب االززمانؐن۔ 

االہی بحقِق محمدؐد ووآآلل محمدؐد ہميیںں صررااطط مستقيیمم وواليیتِت علؐی پرر قائمؐم ررکهھ ااوورر غممِ 
حسيینؐن ميیںں عززاادداارریی قائمم ررکهھنے کی تووفيیقق عططا فررما ااوورر تبليیِغ وواليیتِت معصووميیننؐ 
کی تووفيیقق عططا فررما ااوورر معررفتِت معصووميینؐن کا ررززقق عططا فررما ااوورر ہماررےے ااماممِ 
ززمانہؐہ عجلل هللا تعالٰی فررجہہ االشرريیفف کا جلدد اازز جلدد ظظہوورر فررما ااوورر ہميیںں اانؐن کے 

ااططاعتت گذذااررووںں ميیںں سے قرراارر ددےے۔ االہی آآميینن يیا رربب االعالميینن۔ 

االلهھمم صلی علی محمدؐد ووآآلل محمدؐد وو عجلل فررجهھمم۔ 
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مصاددرر کتبب 
١۱۔ االقررآآنن االکرريیمم (کالمم هللا جلل جاللہہ) 

  
٢۲۔ ووسائلل االشيیعة (محمدد بنن االحسنن االحرر االعاملی٬، متووفی ١۱١۱٠۰۴ هھھھ) 

 مؤؤسسة ااالعلمی للمططبووعاتت٬، بيیررووتت٬، لبنانن 
٣۳۔ کتابب سليیمم بنن قيیسس االهھاللی (سليیمم بنن قيیسس االهھاللی٬، متووفی ٧۷۶ هھھھ)  

 اانتشاررااتت ددليیلل ما٬، قمم٬، اايیرراانن 
۴۔ تفسيیرر االبررهھھھانن (عالمہہ االسيیدد هھھھاشمم االبحرراانی) 

 مؤؤسسة ااالعلمی للمططبووعاتت٬، بيیررووتت٬، لبنانن 
۵۔ تہذذيیبب ااالسالمم (عالمہہ محمدد باقرر مجلسی) 

 اافتخارر بک ڈڈپوو٬، الہوورر٬، پاکستانن 
۶۔ کووکبب ددرریی (سيیدد محمدد صالح کشفی) 

 ااماميیہہ کتبب خانہہ٬، الہوورر٬، پاکستانن 
٧۷۔ فقہہ ززنددگی (آآيیتت هللا االعظظمٰی سيیدد محمدد حسيینن فضلل هللا) 

 دداارراالثقليینن٬، کررااچی٬، پاکستانن 
٨۸۔ جدديیدد فقہی مسائلل (آآيیتت هللا االعظظمٰی سيیدد علی سيیستانی) 

 مؤؤسسة ااالمامم علؐی٬، لنددنن٬، بررططانيیہہ 
٩۹۔ عالماتت ظظہوورر مہددیؐی (عالمہہ ططالبب جووہرریی) 

 نثارر پرريیسس٬، الہوورر٬، پاکستانن 
١۱٠۰۔ االصوواائقق االمحررقة (ااحمدد بنن حجرر االمکی٬، متووفی ٩۹٧۷۴ هھھھ) 

 دداارراالکتبب االعلميیة٬، بيیررووتت٬، لبنانن 
١۱١۱۔ تحفة االعوواامم (چهھ آآيیتت هللا کے فتاوویٰی کے مططابقق) 

 اافتخارر بک ڈڈپوو٬، الہوورر٬، پاکستانن 
١۱٢۲۔ اامالی شيیخ صددووقق (شيیخ صددووقق) 

 ااددااررهه منہاجج االصالحيینن٬، الہوورر٬، پاکستانن 
١۱٣۳۔ ااالحتجاجج (عالمہہ ااحمدد بنن علی االططبررسی٬، متووفی ۵٨۸٨۸ هھھھ) 

 اانتشاررااتت ااسووهه٬، اايیرراانن 
١۱۴۔ ااےے شاررٹٹ ہسڻٹرریی آآفف علمم ااالصوولل (آآيیتت هللا االعظظمٰی باقرر االصددرر) 

 ااسالمک سيیميینرریی٬، کررااچی٬، پاکستانن 
١۱۵۔ قصصص االعلماء (مجتهھدد ميیررززاا محمدد تنکا بنی) 

 االکساء پبليیشررزز٬، کررااچی٬، پاکستانن 
١۱۶۔ پرريیکڻٹيیکلل الزز آآفف ااسالمم (آآيیتت هللا االعظظمٰی سيیدد علی خامنہہ اایی) 

 ااسالمک کلچرر اايینڈڈ رريیليیشنزز آآررگنائززيیشنن٬، تہرراانن٬، اايیرراانن 
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١۱٧۷۔ االغيیبة (عالمہہ اابوو عبدد هللا محمدد بنن اابررااهھھھيیمم االکاتبب٬، متووفی٣۳۶٠۰ هھھھ) 
 دداارراالجوواادديینن٬، بيیررووتت٬، لبنانن 

١۱٨۸۔ االکافی (شيیخ محمدد بنن يیعقووبب االکليینی٬، متووفی ٣۳٢۲٩۹ هھھھ) 
 منشووررااتت االفجرر٬، بيیررووتت٬، لبنانن 

١۱٩۹۔ بشاررةة االمصططٰفؐی لشيیعة االمررتٰضؐی (عمادد االدديینن االططبرریی٬، متووفی ۵۵٣۳ هھھھ) 
 دداارراالحووررااء٬، بيیررووتت٬، لبنانن 

٢۲٠۰۔ االقططررةة منن بحارر مناقبب االنبؐی وواالعتررةؐة (عالمہہ سيیدد ااحمدد االمستنبطط٬،  
 متووفی ١۱٣۳٩۹٩۹ هھھھ) نشرر االماسس٬، قمم٬، اايیرراانن 

٢۲١۱۔ يینابيیع االمووددةة (عالمہہ سليیمانن قنددووززیی٬، متووفی ١۱٢۲٩۹۴ هھھھ) 
 حمايیتِت ااہلبيیتؐت ووقفف٬، الہوورر٬، پاکستانن 

٢۲٢۲۔ منن ال يیحضررهه االفقيیہہ (شيیخ صددووقق) 
 االکساء پبليیکيیشنزز۔ کررااچی٬، پاکستانن 
٢۲٣۳۔ بحاررااالنوواارر (عالمہہ محمدد باقرر مجلسی) 

 محفووظظ بک اايیجنسی٬، کررااچی٬، پاکستانن 
٢۲۴۔ معانی ااالخبارر (شيیخ صددووقق) 

 االکساء پبليیشررزز٬، کررااچی٬، پاکستانن 
٢۲۵۔ بصائرر االددررجاتت االکبرریٰی (اابوو جعفرر محمدد االصفارر)  

 اانتشاررااتت االمکتبة االحيیددرريیہہ٬، اايیرراانن  
٢۲۶۔ مفاتح االجنانن (شيیخ عباسس قمی) 

 اانصارريیانن پبليیکيیشنزز٬، تہرراانن٬، اايیرراانن 
٢۲٧۷۔ مجمع االفضائلل (عالمہہ اابنن شہرر آآشووبب) 

 ظظفرر شميیمم پبليیکيیشنزز ڻٹررسٹٹ٬، کررااچی٬، پاکستانن 
٢۲٨۸۔ نہج االبالغة (کالمِم ااميیرر االمؤؤمنيینؐن) 

 محمدد علی فاؤؤنڈڈيیشنن٬، ااسالمم آآبادد٬، پاکستانن 
٢۲٩۹۔ وو دديیگرر کتبب 
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