
 � رروو� �
ث
يت اارر� وو �ت

ت
 ت

 

 

 

ر
ز
 اار

ياارر  اا� � ت
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ـٰى تَِفٓيَء ِاٰىلٓ َاْمِر اللّٰ�ِه ۚ َوِاْن َط�آٓئَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمِنْنيَ اْقتَتَلُْوا فََاْصِلُحْوا بَْینَـهُ �ِىتْ تَْبِغْى َحتّ َما ۖ فَِاْن بَغَْت ِاْ�َداُمهَا �ََىل اْالُْخٰرى فَقَاِتلُوا ال

ب� الُْمْقِسِطْنيَ  )9( فَِاْن فَ�آَٓءْت فََاْصِلُحْوا بَْینَـهَُما ِ�لَْعْدِل َوَاْقِسُطْوا ۖ ِان� اللّٰ�َه ُحيِ  

 � ددوو�ے � � �ے � ااس � ااوورر اا� ��ن �  يك اانز  � �ااددوو، � اا� اات  � ددرر�نز ا� � � �� � اانز ددوو �ووه آ

 ددوو�ن � اا�ف �  ك � ووه اا� � � � �ف رر�ع �ے، � اا� ووه رر�ع �ے � اانز
ت
اا � �ن ت

ت
ياادد� �ت رت

ز
�وو � ر

اا �۔ � �ااددوو ااوورراا�ف �وو، � � اا� اا�ف �� وواا�ن
ت
 رر�ھت

ت
� ددووست  
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ب   ت ه اا� � ددوورر :١اابب
ز
  رر� اا� عت  

ه رر� اا� � اا�
ز
�� عت

ز
 � خ   

 �ل � وو � � � ��

يدد رت
ز
� � ااساا� � ر  

 اا�دده

  باابب ه  : ددوورر �٢ت
ز
رر� اا� عت   

ه  رر� اا� � 
ز
  عت

ت
 � �ددب   

اا 
ز
بددل �ت � �اا�ن � �� ��ن � خ   

  باابب ه   : ددوورر �نز ٣ت
ز
رر� اا� عت  

 
ت
� �  �ددب  

 �رر �نز 

 
ت
� �   �ددب  

  باابب ه   � ددوورر  :  ٤ت
ز
   رر� اا� عت  

ه   � 
ز
 � �   رر� اا� عت  

ه   � 
ز
� � ااوورر �� �  رر� اا� عت  

گ �
ز
 �بت

 اا�� � �   

اا
ز
 رر�ل � � �ت گ � � اا�بب

ز
 �بت
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گ
ز
ينز   �بت ه رر �رر   - صفن

ز
� �  رر� اا� عت  

اا 
ز
 �ت

ٹ
گ   � � �  ااوورر � � � � �ب

ز
 �بت

��� � � ��
ز
 � � خ

اام ااوورر �ص �نز 
ث
 س

    � رردد � � � � �ااررجب  

 
ت
اام �  �ددب

ث
� � � � س  

  باابب ه  �   ددوورر   :٥ت
ز
  رر� اا� عت  

 ��ه  �   � وو �وو� رر� اا� �  

  باابب ه  رر� اا� �وو� : ددوورر ٦ت
ز
عت  

  صاا� � �وو
ت
ه � وو�ب

ز
رر� اا� عت  

ه � 
ز
ياا �؟ رر� اا� عت ه�ر ددت ره

ز
� ر  

 � دد� � � � 
ت
 �ء� � وو�ب  

ه � �� � �اا 
ز
 � رر� اا� عت

ري
ز
�ف ووررر

ز
م  ااوورر � � خ

ت
ي
ث
 وو س  � � ستب

 � � � 
ث
يت  �ت

يدد � رت
ز
  � تيز

ت
دد�ب  

 
ت
 � ��   �� رر� اا� � � وو�ب د� � ااوورر اانز

ز
د  

� � ي� � �  

 

  باابب يدد � : ددوورر  ٧ت رت
ز
 �وو� تيز  
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ه  رر� اا� � 
ز
� �ووجب عت  

ب� � � ه  �ت
ز
� �� رر� اا� عت  

ياادد � �  رت
ز
باارر اا� ر ه ددررت

ز
ا�  رر� اا� عت � � � آ  

  � 
ت
ه �ددب

ز
 �� �  رر� اا� عت � �ج وو �� � �اانز  

اا �
ت
راات
ٹ
 رر�ل � �ااق اار ياادد اا�بب رت

ز
 � اا� � ر

  وواا� �ه

يتٹ   ن
ث
 س �ف �ررجب

ز
يدد وو �وو� � خ رت

ز
  تيز

يدد � مكه � � � رت
ز
�ط:  تيز

ز
اارر� ااغ

ت
  ت

 رر�ل � ��؟  وواا� �ه � اا�بب

  باابب  � � :  ٨ت ��، اا��وواانز
ز
ر� ااوورر � اا� � خ

ز
  ر  

ر�اا�
ز
ه  رر�  ر

ز
�� اا� عت

ز
 � ددوو خ ااوورر � اا� � �وواانز  

 �رر � � �

 � � � ااوورر � اا�ه � �

 ااوورر اا�ء � اا� � � ك�م رر� اا� � �جب  

ر�
ز
ه  اا� ر

ز
 � �� � ؟ رر� اا� عت انز � ��رآ  

ر�
ز
ه اا� ر

ز
  رر� اا� عت

ت
� � � وو��ب  

ه   اا� �
ز
ياا ؟ رر� اا� عت  � �اات � � �جب  

  
ت
 � �ب
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�خو ا��یہ   ١  -دولجج  اء �ج �فخ جخ  
 خلیفہ دور    (ہجری   سال) اہم  واقعات

 عث�ن بن عفان    رضی الله عنہ   ٣٥سے  ٢٣ 
٦٠سے    ٤١  معاویہ  بن ابی  سفیان  رضوان الله  

 علیھم
حسین  رضی الله عنہ کی 

ھ ٦١شہادت    
٦٤سے  ٦٠  یزید بن معاویہ  رحمہ الله علیہ 

خالفت  سے   دستربدار      ٦٤    معاویہ  بن یزید 
 عبد الله بن زبیر کی خالفت 

  ٧٣سے   ٦٤
٦٥سے   ٦٤ مروان  بن الحکم    

٨٦سے    ٦٥   عبد امللک بن  مروان  
٩٦سے    ٨٦   ولید  بن  عبد امللک  
٩٩سے     ٩٦   سلی�ن  بن  عبد  امللک 
١٠١سے    ٩٩    عمر  بن  عبد العزیز 
١٠٥سے    ١٠١   یزید  بن  عبد امللک بن  مروان 

زید بن علی کا خروج اور قتل 
ھ ١٢٢  

١٢٥سے    ١٠٥  ہشام  بن   عبد امللک 

شیعاں علی کا   محمد بن عبد 
 الله کی بیعت  کرنا 

١٢٦سے    ١٢٥ ولید  بن یزید بن  عبد امللک     
 (قتل ہوا)

بن ولید بن  عبد امللکیزید  ١٢٦   
دنوں بعد طبعی موت) ١٦٢(     

ھ  عبّاسیوں کا خروج    ١٢٩ ماہ  بعد    ٣  ابراہیم  بن ولید بن  عبد امللک   
 (امیر)

مروان بن محمد بن مروان  (قتل  ١٣٢ 
 ہوا)
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دول �ی�ہ    ٢  -جج �ہ  �ش ا�ئ  

 

 اثنا عرشی  فرقہ اس�عیلی  فرقہ
 امام علی   رضی الله عنہ 

 امام حسن   رضی الله عنہ 
 امام حسین   رضی الله عنہ  

 امام زین العابدین 
 امام محمد باقر 

 امام جعفر صادق
 امام اسمعیل 

 امام علی    رضی الله عنہ 
 امام حسن   رضی الله عنہ  
 امام حسین   رضی الله عنہ 

 امام  علی بن حسین  املعروف   زین العابدین 
ھ)  ١١٤ھ سے  ٥٧امام محمد باقر  (  

ھ  ١٤٨امام جعفر صادق   املتوفی     
 امام موسی کاظم 

 امام علی رضا 
 امام محمد تقی 

 امام علی نقی 
 امام حسن عسکری 

 امام محمد بن حسن  املعروف  املھدی 
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دول �� آراء  ٣  -جج ن  �ی
ی�ہ  �پ� �حد�ش � �ہ  �ش ا�ئ  

ثقة، قوي الحديث:  احمد  
 دارقطنی : ثقہ
بن الحسین بن علّي بن أبي طالب. محمّد بن عليّ   

).122/ 6عن علي مرسل (السنن الكبرى:     
 

 
 حسین بن علی بن امام محمد

أبو  = ھ) ۱۱٤ھ سے  ٥۷قر  (البا
 جعفر الباقر

 
َجْعَفر ْبن ُمَحمد مأمون ثقة :يَْحیى ْبَن َمِعین   

ما َكاَن كذوبا -َجْعَفر ْبن ُمَحمد  :يَْحیى القطان   
ضعیف الحديث، مضطرب: احمد  امام  

 ابن المديني: في نفسي منه شىء
 

صادق    بن محمد امام جعفر
 أبو عبد هللا = ھ ۱٤۸المتوفی   

 الصادق

 
ُموَسى ْبُن َجْعَفرِ ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ) : الضعفاء الكبیر کتاب (عقیلی ال

 َعلِّيِ ْبِن ُحَسْیٍن َعْن أَبِیِه، َحِديُثُه َغْیُر َمْحُفوظٍ 
ینقال أبو حاتم: صدوق، ثقة، إمام من أئمة المسلم  

أرسل عن آبائه...موسى الكاظم بن جعفر الصادق:  العالئي  
 

 
بن  بن جعفر امام موسی

أَُبو  =  الَكاِظمُ   علی بن محمد
 الَحَسنِ 

 
ابن حجر : صدوق   
 
 

 
بن موسی بن جعفر  امام علی
 المتوفی الرِّضى  بن محمد

أَُبو الَحَسن  = ھ  ۲۰۳  
  

محمد ْبن علي ْبن ُموَسى امام 
  ذي الحجة سنة المتوفی  تقی
أبو جعفر بن الرضا = ھ ۲۲۰  

  
علي  علي ْبن محمد ْبن امام

الھادی   ْبن ُموَسى بن جعفر  
 جمادى اآلخرة سنة یالمتوف

أبي الحسن العسكري = ھ  ۲٥٤  
  عشرية اإلثنا اإلمامیة عند األئمة وھم ثقات، فضالء:  حجر ابن

 
 

 محمد بن علي بن الحسنامام 
 بن الكاظم موسى بن علي بن

 العسكري الھاشمي جعفر
ھ  ۲٦۰ المتوفی  
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 –اریخ کو قلم بند کرنے کا سلسلہ محمد بن اسحاق اور ان کے معارصین نے بنو عباس کے دور میں کیا سالمی تا

ابن اسحاق کے شاگرد ابن  –تھا اس قدر سنجیدگی سے نہیں لیا گیا  تاریخ کو قلم بند کرنے کا کام  اس سے قبل

یہود و نرصانییوں     ابن اسحاق –ی مرتب ک ہی پر ھشام نے سیرت نبوی پر پہلی تالیف ابن اسحاق کی روایات 

کے لئے  اپنی کتاب کو دلچسپ بنانا  چاہتے تھے لہذا  بہت سی نرصانی روایات کو اپنی کتاب میں شامل کر دیا 

 1مثال نسطوری راہب سے منسوب بح�ا کے قصوں کو اپنی کتاب میں شامل کر دیا 

دورسی طرف بنو عباس کے  دور میں  شیعہ ، روافض، خوارج سب اپنے اپنے حساب سے سیاسی روایات بھی بیان 
کر رہے تھے اور محدثین بال تہذیب ان کو مسانید میں  جمع کر رہے تھے –  بعض کتب تاریخ کو محدثین نے 

 2 جال بھی دیا یا وہ معدوم ہو گئیں - تاریخ کی کتب کو جال کر یا چھپا کر تاریخ کو نہیں بدال جا سکتا  

                                                                    
1  

Apocalypse of Bahira  
کے نام سے نرصانیوں میں ایک کتاب عرب میں مشہور تھی اور اس راہب کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بچپن میں 
مالقات  بیان کی  جبکہ یہ نرصانیوں کا دعوی تھا بچپن میں محمد کی مالقات ہ�رے  احبار و رهبان سے ہوئی اور ان سے 

معلومات لے کر قرآن مرتب کیا- اس کا ذکر آج تک کیا جاتا ہے اور اسی بنا پر مسترشقین میں سیرت ابن اسحق کو بہت نقل کیا 
 جاتا ہے 

2  
جنگ جمل و صفین پر سب سے پہلی کتاب ابو بر دہ بن ابو موسی نے دور معاویہ میں ہی لکھی – ان کی تحریر پر معاویہ رضی 

 الله عنہ نے اعرتاض کیا اور اس کا ذکر  الطبقات الکربى از ابن سعد میں ہے

ثَنَا ُسلَیَْ�ُن بُْن الُْمِغیرَِة، َعْن ُحَمیِْد بِْن  ، قَالُوا: َحدَّ ، َویَْعُقوُب بُْن إِْسَحاَق الَْحْرضَ ِمیُّ اُن بُْن ُمْسلٍِم، َوَعْمُرو بُْن َعاِصٍم الِْکَالِبیُّ قَاَل: أَْخَربَنَا َعفَّ

ا بَْعُد فَِإنَّ عَ ْمَرو بَْن الَْعاِص قَْد بَایََعِنی َعَىل الَِّذی قَ ْد بَایََعِنی  ِهَالٍل، َعْن أَِبی بُرَْدَة، قَاَل: قَاَل أَبُو ُموَىس: کَتََب إِلَیَّ ُمَعاِویَُة َسَالٌم َعلَیَْک: أَمَّ

َعلَیِْه، َوأُقِْسُم ِباللَِّه: لَِنئْ بَایَْعتَِنی َعَىل َما بَایََعنِی َعلَیِْه َألَبَْعنَثَّ ابْنَیَْک أََحَدُهَ� َعَىل الْبَْرصَِة َواْآلَخُر َعَىل الُْکوفَِة، َوَال یُْغلَُق ُدونََک بَاٌب، َوَال 

َا تََعلَّْمُت الُْمْعَجَم بَْعَد َوفَاةِ  رَُسوِل اللَِّه صّىل  تُْقَىض ُدونََک َحاَجٌة، َوإِنِّی کُتَبَْت  إِلَیَْک ِبَخطِّ یَِدی، فَاکْتُْب إِلَیَّ ِبَخطِّ یَِدَک، فََقاَل: یَا بُنَیَّ إِ�َّ

ٍد صّىل الله علیه وسلم، َال َحاَجَة لِی  ِة ُمَحمَّ ا بَْعُد فَِإنََّک کَتَبَْت إِلَیَّ ِفی َجِسیِم أَْمِر أُمَّ الله علیه وسلم، قَاَل: وَکَتََب إِلَیِْه ِمثَْل الَْعَقارِِب: أَمَّ

، قَاَل: فَلَ�َّ َولَِی أَتَیْتُُه، فَلَْم یُْغلَْق ُدونِی بَاٌب، َولَْم تَکُْن لِی َحاَجٌة إِالَّ قُ ِضیَْت  َت َعلَیَّ  ِفیَ� َعرَضَّ

(لکھا) -ھ) نے کہا معاویہ نے مجھے لکھ بھیجا سالم علیک ٤٤(املتويف أيب بردة بن أيب موىس االشعري نے روایت کیا: ابو موسی 
ھ ) نے بھی انہی باتوں پر بیعت کی ہے جن پر تم نے کی ہے اور الله کی قسم لی کہ اگر ان باتوں  ٤٣عمرو بن العاص (املتوفی 

ہ تو میں ان دونوں پر دروازہ بند کروں گا پر بیعت ہوئی تو متہارے بیٹوں کی بھی ہوئی جو برصہ میں اور کوفہ میں ہیں کہ اب ن
پھر معاویہ نے لکھا پس تم کو میں نے ہاتھ سے خط لکھا ہے لہذا تم بھی ہاتھ سے (ان کو خط)  -نہ ان کی حاجت پوری کروں گا

نے مثل  پس (ابوموسی نے) کہا اے بیٹے تم نے لغت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیکھی ہے اور تم -لکھو
کہا  -بچھو لکھا ہے کہ تم نے ایک بہت بڑے امت محمد کے کام پر لکھا ہے جس کی حاجت نہیں کہ مجھ پر اس کو پیش کرو

جب میں (أيب بردة بن أيب موىس االشعري ) والی ہوا (معاویہ) آئے پس ہم نے دروازہ بند نہیں کیا اور (معاویہ نے ) کہا مجھ کو 
کے کہ قاضی کا کام کروتیری حاجت نہیں سوائے اس   
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 س� أعالم النبالء میں الفاظ ہیں

فََكانَْت كِتَابَِتي ِمثَْل الَعَقارِِب  -َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ -قَاَل أَبُو بُرَْدَة: قَاَل: إِ�ِّ تََعلَّْمُت املُْعَجَم بَْعَد َوفَاِة النَّبِيِّ   
پس  –ں نے تم کو معجم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد سکھائی ہے أَبُو بُرَْدَة: نے کہا ابو موسی نے کہا می

 میری (یعنی أيب بردة بن أيب موىس االشعري) تحریر (یا خط) مثل بچھو ہے

 تاریخ دمشق میں بھی یہی الفاظ ہیں
عيىس بن عيل أنا عبد الله بن محمد نا  ) بن عيل أنا6) عيل بن احمد بن الحسن أنا محمد بن احمد بن محمد (5أخربنا أبو الحسن (

) بن أيب شيبة نا سلي�ن بن املغ�ة عن حميد بن هالل عن أيب بردة بن أيب موىس االشعري قال قال أيب تعلمت املعجم بعد 7شيبان (
 وفاة رسول الله (صىل الله عليه وسلم) فكان كتايب مثل العقارب

 تاریخ دمشق کی دورسی روایت ہے
) بن املغ�ة البكري عن أيب بردة بن أيب موىس األشعري عن أبيه عن معاوية كتب إليه سالم عليك 8ن الحباب نا سلي�ن (حدثني زيد ب

) عىل الذي بايعني عليه ألسمتعملن ابنيك 10) عىل ما أريد واقسم بالله إن بايعتني (9أما بعد فإن عمرو بن العاص قد بايعني (
البرصة وال يغلق دونك باب وال تقىض دونك حاجة وقد كتبت إليك بخط يدي فاكبت ايل بخط يدك أحده� عىل الكوفة واآلخر عىل 

) ابني إ�ا تعلمت املعجم بعد وفاة رسول الله (صىل الله عليه وسلم) قال فكتب إليه كتابا مثل العقارب فكتب 11قال فقال يل أيب (
ة محمد (صىل الله عليه وسلم) ف�ذا أقول لريب عز وجل إذا قدمت عليه ليس إليه سالم عليك أما بعد فإنك كتبت ايل يف جسيم أمر أم

 يل في� عرضت من حاجة والسالم عليك

ابو بردہ نے کہا میرے باپ نے کہا کہ میں نے لغت تم کو بعد وفات النبی سکھائی ہے کہا پس میں نے ان کو ایک بچھو جیسا 
یک تم نے امت محمد کے ایک جسیم امر پر لکھا ہے تو اب میں اپنے رب کو کیا لکھ بھیجا انہوں نے خط لکھا اور کہا سالم عل

 کہوں گا

ابو بردہ سے ناراض ہوئے لیکن بعد میں ان کو قاضی یعنی اس کتاب  کی خرب معاویہ رضی الله عنہ تک پہنچی   اس بنا پر وہ  
 مقرر کیا اور اس کتاب پر ان سے کوئی تعرض نہیں کیا 

السنة أليب بكر بن کتاب  -نے ایک کتاب لکھی ھ) ٢٣١خلف بن سامل املخرمى أبو محمد املهلبى (املتوفی کتاب  اس کے بعد ایک  
میں اس کا ذکر ہے  ٤٦٤صفحہ  ٤الخالل جلد   

َ� َوالَْجَمَل َعْن خَ  لَِف بِْن َسالٍِم، فَأَتَيُْت أَبَا َعبِْد اللَِّه أُكَلُِّمُه ِيف َذاَك أَْخَربَِ� ِعْصَمُة بُْن َعاِصٍم، قَاَل: قَاَل َحنْبٌَل: أَرَْدُت أَْن أَكْتَُب كِتَاَب ِصفِّ
تَبََها نِيَد َوتَرَكُْت الَْكَالَم، وَكَ َوَما تَْصنَُع ِبَذاَك َولَيَْس ِفيِه َحَالٌل َوَال َحرَاٌم؟ َوقَْد كَتَبُْت َمَع َخلٍَف َحيُْث كَتَبَُه، فَكَتَبُْت اْألََسا«َوأَْسأَلُُه، فََقاَل: 

، قُلُْت لَُه: َولَِم كَتَبَْت اْألََسانِيَد » ْجِهَهاَخلٌَف، َوَحَرضُْت ِعنَْد ُغنَْدٍر َواْجتََمْعنَا ِعنَْدُه، فََكتَبُْت أََسانِيَد َحِديِث ُشْعبََة َوكَتَبََها َخلٌَف َعَىل وَ 
ُة ِمنَْها. قَاَل َحنْبٌَل: فَأَتَيُْت َخلًَفا فَكَتَبْتَُها، فَبَلََغ أَبَا َعبِْد اللَِّه فََقاَل ِأليَِب: ُخِذ الِْكتَاَب َوتَرَكَْت الَْكَالَم؟ قَاَل: أَرَْدُت أَْن أَْعرَِف َما َرَوى ُشْعبَ 

 ” فَاْحِبْسُه َعنُْه، َوَال تََدْعُه يَنْظُُر ِفيهِ 

ھ) سے کتاب صفین و جمل  ٢٣١(املتوفی  حنبل بن اسحاق نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ خلف بن سامل املخرمى أبو محمد املهلبى 
پس احمد نے کہا :تم نے یہ کیا (بتنگڑ) بنا دیا ہے اس  -لکھوں پس میں امام احمد کے پاس گیا اس پر ان سے کالم کیا اور سوال کیا

اد لکھیں اور میں نے خلف سے لکھا جیسا اس نے لکھا پس اسن –(کتاب) میں کیا حالل و حرام (کا مسئلہ) ہے ؟ (یعنی لکھ لو) 
ُد بُن َجْعَفٍر الُهَذِيلُّ کے پاس پہنچا اور ہم ان کے پاس جمع ہوئے پ س ہم نے کالم ترک کر دیا اور اس کو پیچھے لکھا اور ُغنَْدٌر ُمَحمَّ

میں نے  –شعبہ کی احادیث کی اسناد لکھ لیں اور اس (خلف کے) نسخہ کے پیچھے (غندر کے نسخہ کی اسناد کو) بھی لکھا 
ر سے کہا اپ نے اسناد لکھیں کالم چھوڑ دیا تھا؟ غندر نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں شعبہ نے ان (راویوں) سے غند
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حنبل بن اسحاق نے کہا میں نے کتاب کے پیچھے دیکھا کیا لکھا ہے اس کو امام احمد کے پاس الیا ان سے کہا  –کیا روایت کیا ہے 

دیں اور اس پر نظر نہ ڈالیںاس کتاب کو لیں اور یہ چھپا   

يَْن َسنَةً   .قَاَل أَْحَمُد بُن َحنْبٍَل: قَاَل ُغنَْدٌر: لَزِْمُت ُشْعبََة ِعْرشِ
سال شعبہ کو الزم رکھا یعنی ساتھ رہا ٢٠أحمد نے کہا غندر نے کہا میں نے   

یا تھا لہذا کتاب حنبل لے کر غندر کے غندر شعبہ کی احادیث کو جانتے تھے اور خلف بن سامل نے اسناد میں شعبہ سے روایت ک
پاس پہنچے اس کی اسناد کا ان لوگوں نے غندر کی اسناد سے تقابل کیا ان کو چیک کرنے کے لئے اور منت دونوں غندر اور حنبل 

ں یعنی یہ پھر خلف کی کتاب کو احمد کے پاس الئے اور کہا یہ چھپا دی –نے چھوڑ دیا جو ظاہر کرتا ہے ان کو اسناد پر شک تھا 
 پہلے اپ نے جو کہا تھا کہ اس میں کیا حالل و حرام ہے اس میں تو یہ کچھ ہے

ُد بُن َجْعَفٍر ُغنَْدٌر کا ذکر خلف بن سامل کے مشائخ میں سے کیا ہے  الذھبی نے ُمَحمَّ
 امام احمد نے خلف کی تعریف کی ہے کہ یہ کذاب نہیں تھے

يه الحد يف قرية يزعم أنه ثقة. قال من هو؟ قلت: خلف بن سامل، قال: ذاك إ�ا شتم قال ابن أيب خيثمة: قلت ليحيى رجل وجب عل
 .بنت حاتم مرة واحدة

بولے  –ابن أيب خيثمة:نے کہا : میں نے یحیی سے کہا ایک مرد ہے جو دعوی کرتا ہے ثقہ ہے اس قریہ میں اس پر حد واجب ہے 
بنت حاتم کو ایک بار گالی دی تھییحیی نے کہا اس نے  -کون؟ میں نے کہا خلف بن سامل  

کتاب السنہ از ابی بکر  –اسی طرح محدثین نے اصحاب رسول سے متعلق کتب کو جال بھی دیا  –یعنی اس کتاب کو چھپا دیا گیا 

 -عبد الله بن امام احمد نے خرب دی کہ محدث أَبُو َعَوانََة نے ایک کتاب اصحاب رسول کے معایب پر مرتب کیالخالل میں ہے 

ُم بُْن أيَِب ُمِطيعٍ کو اس تحریر سے کوفت ہوئی اور ابو عوانہ کو نسخہ بنانے کا دھوکہ  دے کر یہ کتاب تلف کر دی  محدث َسالَّ

 گئی

. http://shamela.ws/browse.php/book-1077#page-860 

ُم بُْن أيَِب ُمِطيعٍ ِمَن الثَِّقاِت ِمْن أَْصَحاِب أَ َوأَْخَربَ   ثَنَا َعنُْه َعبُْد نَا َعبُْد اللَِّه بُْن أَْحَمَد، قَاَل: َسِمْعُت أيَِب يَُقوُل: َسالَّ يُّوَب، َوكَاَن رَُجًال َصالًِحا، َحدَّ
، ثُمَّ قَاَل أيَِب: كَاَن أَبُو َعَوانََة وَ  مُ الرَّْحَمِن بُْن َمْهِديٍّ  بُْن َضَع كِتَابًا ِفيِه َمَعايُِب أَْصَحاِب النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوِفيِه بََاليَا، فََجاَء إِلَيِْه َسالَّ

ٌم فَأَْحرَقَهُ   أيَِب ُمِطيعٍ، فََقاَل: يَا أَبَا َعَوانََة، أَْعِطنِي َذلَِك الِْكتَاَب، فَأَْعطَاُه، فَأََخَذُه َسالَّ
ُم بُْن أيَِب ُمِطيعٍ ثقات اصحاب ایوب میں سے ہیں اور یہ َعبْ  صالح رجل ُد اللَِّه بُْن أَْحَمَد نے کہا میں نے  باپ احمد کو کہتے سنا : َسالَّ

سول کے پھر احمد نے کہا أَبُو َعَوانََة نے ایک کتاب بنائی جس میں اصحاب ر  –تھے ہم نے َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن َمْهِديٍّ نے بیان کیا 
ُم بُْن أيَِب ُمِطيعٍ ان کے پاس گئے اور أَبُو َعَوانََة سے کہا یہ کتاب مجھ کو دے دیں  پس أَبُو َعَوانََة سے  –عیبون کا تذکرہ تھا پس َسالَّ

 سالم نے اس کتاب کو (دھوکہ سے) لیا اور جال دیا

، قَاَل: قُلُْت ِأليَِب عَ    بِْد اللَِّه: اْستَعرُْت ِمْن َصاِحِب َحِديٍث كِتَابًا، يَْعِني ِفيِه اْألََحاِديَث الرَِّديئََة، تَرَى أَْن أَُحرِّقَُه، أَوْ أَْخَربَنَا أَبُو بَْكٍر الَْمرُّوِذيُّ
ُم بُْن أيَِب ُمِطيعٍ ِمْن أيَِب َعَوانََة كِتَابًا، ِفيِه َهِذِه اْألَحَ  ٌم الِْكتَاَب، قُلُْت: اِديأَُخرِّقُُه؟ قَاَل: نََعْم، لََقِد اْستََعاَر َسالَّ فَأَْحرِقُُه؟ قَاَل: ” ُث، فَأَْحرََق َسالَّ

 نََعمْ 

http://shamela.ws/browse.php/book-1077%23page-860


12 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

 واقدی نے امام احمد کے دور میں اپنی کتب مرتب کیں اور واقدی کے شاگرد ابن سعد نے طبقات کو مرتب کیا – 

اسی دور میں محدث   ابن ابی شیبہ  نے کتاب املصنف ابن ابی شیبہ  میں جنگ جمل و جنگ صفین کے حوالے 

سے ضعیف روایات کو  جمع کیا  (ان روایات پر اس کتاب  میں تحقیق کی گئی ہے) - ابن ابی شیبہ   کے بعد امام 

احمد نے اپنی مسند میں ضعیف روایات کی بھر مار جمع  کی ہے - یہاں تک کہ کہا جاتا ہے  کہ اگرچہ امام 

احمد نے واقدی سے مسند میں روایت نہیں کیا ہے لیکن مسند احمد اور واقدی کی کتب میں روایات کا منت ایک 

ہے - امام احمد نے اور طرقوں سے  وہی منت بہم پہنچایا ہے جو  واقدی کی کتابوں میں تھا -  محدثین کا طریقہ 

کار تھا کہ ضعیف یا کذاب راوی کی  روایت بھی لکھی جاتیں تھیں جس کو  اعتبار کہا جاتا تھا - اعتبار  محدثین 

کی اصطالح ہے کہ ضعیف و کذاب راوی یا غیر معترب راوی کی  روایات کو   لکھا جائے تا وقتہ کہ ان کا شاہد بہرت 

سند سے  مل جائے - مسند احمد میں اسی منہج پر کام چل رہا تھا یہاں تک امام احمد کے بعد ان کے بیٹے عبد 

 3الله نے یہ کام جاری رکھا اور ان کے بعد أبو بكٍر  الَقِطيعيُّ   نے یہ کام کیا

                                                                    
 ؟  أَبُو بَْكٍر الَْمرُّوِذيُّ نے کہا میں نے امام احمد سے پوچھا محدثین نے کتب مستعار لی ہیں، یعنی دری احادیث ، کیا ان کو جال ڈاال

ُم بُْن أيَِب ُمِطيعٍ نے أيَِب  ُم بُْن أيَِب ُمِطيعٍ نے ان کو احمد نے کہا ہاں َ َسالَّ  َعَوانََة سے کتاب مستعار لی جس میں احادیث تھیں پس َ َسالَّ
أَبُو بَْكٍر الَْمرُّوِذيُّ نے کہا کیا؟ جال دیا ! احمد نے کہا ہاں -جال دیا  

اِب، قَاَل: ثَنَا الَْفْضُل بُْن ِزيَاٍد، قَا   َل: َسِمْعُت أَبَا َعبِْد اللَِّه َوَدفََع إِلَيِْه رَُجٌل كِتَابًا ِفيِه أََحاِديُث ُمْجتَِمَعٌة، َما أَْخَربَنَا الَْحَسُن بُْن َعبِْد الَْوهَّ
، َوَسِمْعُت أَبَا َعبِْد اللَِّه،  »َما يَْجَمُع َهِذِه إِالَّ رَُجُل ُسوءٍ «يُنَْكُر ِيف أَْصَحاِب رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َونَْحَوُه، فَنَظََر ِفيِه، ثُمَّ قَاَل: 

ِم بِْن أيَِب ُمِطيعٍ أَنَُّه َجاَء إَِىل أيَِب َعَوانََة، فَاْستََعاَر ِمنُْه كِتَابًا كَاَن عِ  نَْدُه ِفيِه بََاليَا، ِم�َّ َرَواُه اْألَْعَمُش، فََدفََعُه إَِىل أيَِب يَُقوُل: بَلََغنِي َعْن َسالَّ
ٌم ِبِه فَأَْحرَقَُه، فََقاَل رَُجٌل ِأليَِب َعبِْد اللَِّه: أَرُْجو أَْن َال يَُرضَُّه َذلَِك َشيْئًا إِْن َشاَء اللَّ َعَوانََة، فََذَهَب  ُه؟ فََقاَل أَبُو َعبِْد اللَِّه: يَُرضُُّه؟ بَْل يُؤَْجُر َسالَّ

 َعلَيِْه إِْن َشاَء اللَّهُ 

ِم بِْن أيَِب ُمِطيعٍ کو  امید ہے اس عمل پر ثواب ہو گا  امام احمد نے کہا  بَْل يُؤَْجُر َعلَيِْه إِنْ  َشاَء اللَُّه  َسالَّ  

 
3  

مسند احمد امام احمد کی  تالیف ہے البتہ اس میں ان کے بیٹے عبد الله نے اضافے کیے ہیں اور بعض روایات پر اپنے باپ کی 
 آراء بھی لکھی ہیں

 شعيب األرنؤوط کہتے ہیں :
، وزاد فيه زيادات يف مسند األنصار ثم روى املسنَد عن عبِد الله بن أحمد أبو بكٍر الَقِطيعيُّ  

، نے اور اس میں مسند االنصار میں انہوں نے اضافہ کیا  پھر مسند احمد کو عبد الله بن احمد سے روایت کیا أبو بكٍر الَقِطيعيُّ

 الذھبی کے مطابق
، ولد سنة (فأما الراوي عن عبد الله: فهو أبو بكٍر أحمُد بن ج مع عمِّ ” املسند ” هـ) ، سمع  274عفر بن حمدان بن مالك الَقِطيعيُّ

اص، وكان ألبيه جعفر اتصاٌل بالدولة، وكان عبُد الله يقرأ  البن ذلك السلطان، فحرض القطيعيُّ أيضاً، ” املسنََد ” أمه عبد الله بن الجصَّ
 وَسِمعه منه

لك الَقِطيعيُّ نے مسند احمد کو عبد الله سے سناأبو بكٍر أحمُد بن جعفر بن حمدان بن ما  
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تیرسی صدی  کے بیچ میں امام بخاری و مسلم نے اپنی اپنی کتب صحیح پیش کیں - بہت سی احادیث جو 

متقدمین محدثین کے نزدیک ضعیف یا کم درجے کے راویوں سے تھیں وہ اس طرح صحیح کے درجے پر پہنچا 

دی گئیں جن سے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان روایات کا  ایک دلدل سا بنا گیا اس میں حدیث کساء، 

 4  حدیث مباہلہ، حدیث ع�ر کا قتل   شامل ہیں جن کو محدثین رد کر چکے تھے یا کر رہے تھے

                                                                    
مسند احمد کی موضوع روایات کا ملبہ ابن تیمیہ نے الْقطيِعي پر گرایا کتاب القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أحمد میں 

 ابن حجر کہتے ہیں
ين ابْن تَيِْمية أَن الَِّذي َوقع ِفيِه من  يْخ تَِقّي الدَّ َهَذا ُهَو من زيادات الْقطيِعي َال من ِرَوايَة اإلَِمام أَْحمد َوَال من ِرَوايَة ابْنه َونقل َعن الشَّ

 عبد الله َعنهُ 

ابن تیمیہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ مسند احمد میں جو یہ ہوا تو اس کا سبب ذیادات  الْقطيِعي ہیں یہ امام احمد کی روایات نہیں 
یں ہیں نہ عبد الله بن احمد کی روایات ہ  

 یعنی ابن تیمیہ کے نزدیک  موضوع روایات الْقطيِعي نے شامل کیں

ثمَّ زَاد ابْنه عبد الله عىل ُمْسند أَْحمد زيادات، َوزَاد أَبُو بكر الَقِطيعي زيادات، َوِيف زيادات … منهاج الّسنة میں ابن تیمیہ نے کہا: 
یادات میں موضوع روایات ہیںالَقِطيعي کی ز -الَقِطيعي أََحاِديث كَِث�َة َمْوُضوَعة   

البتہ تحقیق  -راقم کہتا ہے  الَقِطيعي کی زوائد کی تعداد بہت نہیں ہے چند روایات ہیں اور معلوم ہے کہ کون سی روایات ہیں
جدید سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مسند احمد میں موضوع روایات رصف الَقِطيعي نے ہی روایت نہیں کیں جیسا ابن تیمیہ یا ابن 

عادل ُمرِْشد کی تحقیق  –ُشَعيب األرنَؤوط  -حجر نے دعوی کیا ہے بلکہ عبد الله بن احمد  اور خود امام احمد نے بھی لکھی ہیں
کے مطابق مسند میں موضوع روایات ہیں جن پر وہ کہتے ہیں شبه موضوع، موضوع ہونے کا شبہ ہے اور جن پر کہتے ہیں إسناده 

اس قدر ضعیف روایات امام احمد کی سند سے ہیں جس میں وہ اپنے مشایخ سے روایت کرتے  -ےہ ١٣٩ضعيف جداً ان کی تعداد 
معلوم ہوا امام احمد اور ان کے بیٹے نے مسند احمد میں احادیث جمع کرتے ہوئے ضعیف و موضوع روایات بھی لکھی ہیں  -ہیں

 جن کے رجال پر العلل میں خود جرح کی ہے 

 
4  

ضعیف  راوی کی روایت  صحیح میں شامل کرنے پر امام مسلم کے استاد  امام ابو زرعہ الرازی  نے  کتاب صحیح مسلم پر شدید 
تحفظات کا اظہار بھی کیا - امام ابو زرعہ بڑے پائے کے محدث ہیں امام بخاری و مسلم کے استاد ہیں یہاں ان کا تبرصہ صحیح 

 مسلم پر پیش خدمت ہے
 

): ((شهدُت أبا زرعة ذكر كتاب الصحيح 674ص  ٢ج  ٦٧٤رعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية ترجمہ قال الربذعي يف سؤاالته ( أبو ز 
هؤالء قوٌم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئاً “الذي ألفه مسلم بن الحجاج، ثم الفضل الصائغ عىل مثاله، فقال يل أبو زرعة: 

رجٌل بكتاب الصحيح ِمن  –وأنا شاهٌد  –وأتاه ذات يوٍم ”. يموا ألنفسهم رياسًة قبل وقتهايتشوفون به. ألفوا كتاباً مل يُسبقوا إليه، ليق
ما أبعد هذا من الصحيح! يُدخل يف كتابه أسباط “رواية مسلم، فجعل ينظر فيه. فإذا حديٌث عن إسباط بن نرص، فقال يل أبو زرعة: 

”. أطمُّ ِمن األول! قطن بن نس� وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنسوهذا “ثم رأى يف الكتاب قطن بن نس�، فقال يل: ” بن نرص!
ما رأيت أهل مٍرص يَُشكُّون يف أنَّ أحمد بن “قال يل أبو زرعة: ”. يروي عن أحمد بن عيىس املرصي يف كتابه الصحيح“ثم نظر فقال: 
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ث عن أمثال هؤالء، ويرتك عن محمد بن عجالن ونظرائه! يُحدِّ “وأشار أبو زرعة بيده إىل لسانه كأنه يقول: الكذب. ثم قال يل: ” عيىس

ورأيته يذمُّ َوْضَع هذا ”. ويُطرِّق ألهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديٍث إذا احتُجَّ عليهم به: ليس هذا يف كتاب الصحيح
اج إنكار أيب زرعة عليه روايته يف هذا الكتاب عن أسباط الكتاب ويؤنِّبه. فل� رجعُت إىل نيسابور يف املرة الثانية، ذكرت ملسلم بن الحج

إ�ا قلُت: صحيح، وإ�ا أدخلُت ِمن حديث أسبط وقطن وأحمد ما قد رواه “بن نرص وقطن بن نس� وأحمد بن عيىس. فقال يل مسلم: 
ق منهم بنزوٍل، فأقترص عىل أولئك. وأصل الثقات عن شيوخهم. إال أنه رمبا وقع إيلَّ عنهم بارتفاٍع، ويكون عندي ِمن رواية َمن هو أوث

 الحديث معروٌف ِمن رواية الثقات)). اهـ
 

پس ابو … الربذعي کہتے ہیں میں نے ابو زرعہ کو دیکھا اور ان سے الصحیح کا ذکر کیا جس کی تالیف مسلم بن حجاج نے کی 
لہذا انہوں نے کتابیں تالیف کیں جس … ے ہیں زرعہ نے کہا یہ محدثین کی ایک قوم ہے جو وقت سے پہلے پہلے کام کرنا چاھت

کو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تاکہ اپنے تئیں دورسوں پر رسدار بنیں وقت سے پہلے اور وہ  دن ا ہی گیا جسے میں دیکھ رہا  
وایت کرتا ہے پس ابو زرعہ نے مسلم  کی کتاب پر نظر ڈالی تو اس میں اسباط سے ر  –تھا کہ ایک آدمی  کتاب صحیح مسلم  الیا 

ابو زرعہ نے کہا یہ کتاب تو صحیح سے بہت دور ہے اپنی کتاب میں اسباط بن نرص سے روایت کر ڈالی ! پھر انہوں نے دیکھا 
کتاب میں قطن بن نسیر بھی ہے پس انہوں نے کہا یہ تو اس سے بھی خراب ہے قطن نے ثابت سے اور پھر انس سے روایت مال 

ے دیکھا احمد بن عیسٰی املرصی پس انہوں نے کہا میں نے نہیں دیکھا کہ اہل مرص اس کے بارے میں دی ہیں پھر ابو زرعہ ن
شکایت کرتے ہوں سوائے اس کے ، پھر انہوں نے زبان کی طرف اشارہ کیا، کہ یہ جھوٹا ہے پھر کہا اس قسم کے لوگوں سے روایت 

ہے اور اہل بدعت کو ہ�رے لئے ایک رستہ بنا کر دے دیا ہے  لے لی ہے اور محمد بن عجالن اور ان کے جیسوں کو چھوڑ دیا
پس وہ اس پر ہم سے سبیل پائیں گے اس روایت سے دلیل لی گئی ہے کیا یہ صحیح میں نہیں ؟ اور ان کو دیکھا وہ اس کتاب کو 

ے ان کا انکار کیا اور ان کی بنانے پر مذمت کرتے پس جب دورسی دفعہ نیشا پور لوٹے پھر امام مسلم کا ذکر ہوا تو ابو زرعہ ن
اسباط بن نرص سے اور قطن سے اور احمد بن عیسٰی سے روایت کا پس امام مسلم نے مجھ سے کہا میں ان روایات کو صحیح کہا 
کیونکہ ان راویوں سے شیوخ نے روایت کیا ہے بالشہ کبھی کبھی میرا (ای�ن) ان سے اٹھ جاتا ہے اور میرے پاس ان سے زیادہ ثقہ 

ی روایت ہوتی ہے تو میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور اصل حدیث تو معروف ہوتی ہے ثقات کی روایت سےک  
 

یعنی امام ابو زرعہ کے مطابق امام مسلم نے جلدی جلدی صحیح پر کتب لکھ دیں قبل اس کے ان کا علم ان پر پختہ ہوتا لوگوں 
ا ہے لیکن یہ ان کا منہج ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اور ان کا نکتہ نظر نہ نے امام ابو زرعہ کی رائے کو تعصب یا تنگ  نظری کہ

 رصف ایک استاد کا ہے بلکہ دیکھا جائے تو صحیح بھی ہے
 

ص پر پیش کیا ہے ١٠اس کے برعکس ایک قول پیش کیا جاتا ہے جو الذھبی نے سیر االعالم النبالء ج   
 

ّ بن عبَدان: َسِمْعُت مسل�ً يَ  باً ُقْوُل: عرضت كِتَايِب َهَذا (املُْسنَد) َعَىل أيَِب ُزرَْعَة، فُُكلُّ َما أََشار عّيل ِيف َهَذا الِكتَاب أَن لَُه ِعلَّة َوسبَوقَاَل َميّكِ
لَحِديْث َمائَتَي سنَة، فمَدارُهم َعَىل َهَذااتركته، وَكُّل َما قَاَل: إِنَُّه َصِحيْح لَيَْس لَُه علَّة، فَُهَو الَِّذي أَخرجت. َولَْو أَنَّ أَْهل الَحِديْث يَْكتُبُْوَن    

 
میں نے اپنی کتاب (معروف نقاد محدث) ابو زرعہ رحمة اللہ علیہ پر پیش کی تو اُنہوں نے میری اس کتاب میں جس حدیث کی 

میں بھی  طرف بھی اشارہ کیا کہ اس میں کوئی ضعف کا سبب یا علت ہے تو میں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا اور جس کے بارے
اُنہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی علت (خفی کمزوری) نہیں ہے تو اسکو میں نے اپنی اس کتاب میں بیان 

 کیا ہے
 

یہ قول کذب ہے کیونکہ تحقیق نے ثابت کر دیا ہے امام ابو زرعہ  کو امام مسلم نے صحیح نہیں دکھائی بلکہ الربزعی نے اس کا 
یا اور انہوں نے دیکھ کر جن راویوں کی نشان دھی کی ان کی روایات آج تک صحیح مسلم میں موجود ہیں مثال  ایک نسخہ دکھآ

تاریخ بغداد کے مطابق  سعید بْن َعْمرو الربذعي کہتے ہیں کہ  -اسباط بن نرص واحمد بن عیسٰی املرصی کی روایت  
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چوتھی صدی میں ابن حبان  املتوفی ٣٥٤ ھ نے اپنی کتب کی تالیف کی – ابن حبان نے  ال تعداد مجہول راویوں 

کو کتاب الثقات میں شامل کر دیا- اس طرح روایت  کی تصحیح کے حوالے سے اہل سنت کے موقف میں تبدیلی 

آ گئی – وہ روایات جو پہلے ردی کی ٹوکری میں تھی اب وہ نکال نکال  کر مسجدوں کے منربوں پر خطبوں میں 

بیان ہونے لگیں- اس طرح ال تعداد مجہولین ایک  آن میں  درجہ ثقاہت پر پہنچ گئے- کتاب الثقات میں مجہولین 

                                                                    
د بْن مسلم بْن وارة، فجفاه، وعاتبه عىل هذا الكتاب، َوقَال لَُه نحوا وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إَِىل أيَِب عَ  بد اللَِّه ُمَحمَّ

أن  م� قاله يل أَبُو ُزْرَعة: إن هذا يطرق ألهل البدع علينا، فاعتذر إليه مسلم َوقَال: إ�ا أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ومل أقل
، ولكن إ�ا أخرجت هذا من الحديث الصحيح، ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه ما مل أخرجه من الحديث ِيف هذا الكتاب ضعيف

د بْن مسلم فقبل عذره وحدثه  .عني، فال يرتاب ِيف صحتها، ومل أقل: إن ما سواه ضعيف، أو نحو ذلك م� اعتذر به مسلم إَِىل ُمَحمَّ
 

د بْن مسلم بْن وارة سے تخریج کرتے ہیں پس میں  اور امام مسلم اس کے بعد الري آئے پس مجھے پتا چال کہ یہ  أيَِب  َعبد اللَِّه ُمَحمَّ
خفا ہوا اور اس کتاب الصحیح کی بنا پر ان پر برسا اور وہی کہا جو امام ابو زرعہ نے کہا تھا کہ اس نے اہل بدعت کو ہم پر  رستہ 

ھی  اورمیں کہتا ہوں یہ صحاح ہیں اور میں یہ نہیں بنا کر دے دیا ہے  پس مسلم نےجواز پیش کیا اور کہا میں نے تو یہ کتاب لک
کہتا کہ جس حدیث کو میں نے اپنی اس کتاب میں بیان نہیں کیا، وہ ضعیف ہے۔ میں نے تو اس کتاب میں صحیح احادیث کی 

ور تخریج کی ہے تاکہ خود میرے لئے مجموعہ ہو یا ان کے لئے جنہوں نے مجھ سے لکھا پس ان کی صحت میں شک نہ ہو ا
میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے سوا جو روایتین ہیں وہ ضعیف ہیں یا اسی طرح تو یہ امام مسلم کا جواز ہے محمد بن مسلم کے 

 حوالے سے پس اس کو قبول کیا اور روایت کیا
 

مئہ کی اول اس قول کو لوگوں نے عموم بنا دیا ہے سب سے پہلے یہ قول خاص مجروحین سے امام مسلم کی روایت کرنے پر ا
 جرح کے حوالے سے ان کی وضاحت پر مبنی ہے

 
دوم امام مسلم پر امام ابو زرعہ کا جو اعرتاض ہے اس پر امام مسلم نے کوئی بات نہیں کی بلکہ بات کو اس طرف پلٹ دیا گیا کہ 

 صحیح مسلم کے عالوہ بھی صحیح احادیث ہیں جبکہ ان سے اس پر پوچھا نہیں گیا تھا
 

مام مسلم سے کالم نیشاپور میں کیا یا الري میں کیا کیونکہ سواالت جو زیادہ معترب کتاب ہے اس میں الربزعی سوم الربزعی کے ا
 نے امام مسلم سے وضاحت نیشاپور میں ہی لی تھی

 
 امام مسلم مقدمہ میں  نام لئے بغیر ہم عرص محدثین پر مقدمہ صحیح مسلم میں  جرح کرتے ہیں

ہ�رے بعض ہمعرص محدثین نے سند حدیث کی صحت اور سقم کے بارے میں ایک ایسی غلط  امام مسلم فرماتے ہیں کہ :
اور اس …..رشط عائد کی ہے جس کا اگر ہم ذکر نہ کرتے اور اس کا ابطال نہ کرتے تو یہی زیادہ مناسب اور عمدہ تجویز ہوتی 

کو ہم نے باطل قرار دیا ہے یوں گ�ن اور شخص نے جس کے قول سے ہم نے بات مذکور رشوع کی ہے اور جس کے فکر وخیال 
خیال کیا ہے کہ جس حدیث کی سند میں فالں عن فالں ہو اور ہم کو یہ بھی معلوم ہو کہ وہ دونوں معارص ہیں اس لئے کہ ان 

ی دونوں کی مالقات ممکن ہے اور حدیث کا س�ع بھی البتہ ہ�رے پاس کوئی دلیل یا روایت ایسی موجود نہ ہو جس سے قطع
طور پر یہ بات ثابت ہو سکے کہ ان دونوں کی ایک دورسے سے مالقات ہو اور ایک نے دورسے سے باملشافہ اور بالواسطہ 

حدیث سنی تو ایسی اسناد سے جو حدیث روایت کی جائے وہ حدیث ان لوگوں کے ہاں اس وقت تک قابل اعتبار اور حجت نہ 
 ہوگی

 
بخاری کی رشط نہیں ہے لہذا صحیح بخاری کا معیار صحیح مسلم سے بہرت ہے اور یہ  امکان لقاء  پر حدیث کو صحیح کہنا امام

 اقتباس ثابت کرتا ہے کہ امام مسلم اور امام بخاری کا اس پر مسئلہ پر اختالف تھا
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کے حوالے سے  ابن حبان کا نقطۂ نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ثقہ کسی مجہول سے روایت کر دے تو 

 وہ اس مہجول الحال و مجہول العین کو ثقہ کے درجہ پر لے جاتے تھے  اور رس کا تاج بناتے تھے

اسی دوران ابن جریر طربی املتوفی ٣١٠ ہجری نے اپنی کتاب التاریخ مرتب کی- طربی نے اس میں ہر قسم کا مواد 

 جمع کر دیا گیا – اس طرح یہ کتاب تاریخ کے حوالے سے متام فرقوں کے لئے مصدر کی حیثیت اختیار کر گئی-

  

پانچویں صدی کے محدث  امام حاکم املتوفی ٤٠٥ ھ نے کتاب املدخل میں بہت سے  راویوں پر جرح کی لیکن 

پھر کسی مرض تغیر کا شکار ہوئے اور صحیحین پر اپنا استدراک امت کو پیش کیا – اس میں جا بجا  ٹھوکریں  

کھائی اور بہت سی روایات کو صحیح قرار دے دیا جو بخاری و مسلم کی رش ط پر نہیں تھیں- چھٹی صدی میں  

اس کے بعد ابن جوزی املتوفی ٥٩٧ ھ آئے جو احادیث کے معاملے میں متشدد متصور کیے گئے – ان کی کتاب 

املو ضوعات بہت مشہور ہوئی – لیکن اپنی تاریخ کی کتاب  املنتظم اور ذم یزید میں سخت رجعت قہقری کا 

مظاہر ہ کیا اور حق یہ ہے حق ادا نہ ہوا –اس دور میں حنابلہ بغداد دو حصوں میں بٹ چکے تھے - ایک  امیر 

یزید کی تعریف کرتا ایک شدید  تنقیص کرتا –  ابن جوزی گروپ بندی کا شکار ہوئے  اور  تاریخ میں  صحیح و 

 سقم کو انہوں نے الگ نہ کیا جس کی اس وقت شدید رضورت تھی -

 ساتویں صدی میں  ابن القيرسا� (املتوىف: 507هـ) نے حدیث خالفت تیس سال رہے گی کو رد کیا لیکن ان کی 

 سنی نہ گئی  

 آٹھویں صدی میں الذھبی ہوں یا ابن کثیر دونوں نے اپنی کتب تاریخ میں  ضعیف روایات سے دلیل لے کر ان کو 

مکدر کر دیا – اگرچہ انہوں نے  بعض  روایات پر جرح کی بھی کی اور بعض  کے انقطا ع  کا ذکر کیا  - فتووں 

میں رہی سہی کرس امام ابن تیمیہ و ابن قیم نے پوری کر دی کہ ان روایات کو صحیح قرار دے دیا جو سخت 

ضعیف تھیں مثال حرہ میں قرب نبوی سے اذان کی آواز آنا- ساتھ ہی معاویہ رضی الله عنہ کو بادشاہ قرار دے دیا 

 5گیا 

لذھبی یا  ابن کثیر  وغیرہ ان مورخین میں سے ہیں جنہوں نے پہلے سے تصورات قائم کر کے تاریخ ا مثال رخینمو 

6 –   تاریخ کو اس طرح  پرکھنے اور پڑھنے کا رواج اب دنیا میں معدوم ہو چال ہے -  لہذا اس کو کو رقم  کیا  ہے

                                                                    
5  

 برصغیر میں   اردو  میں تاریخ  شبلی نع�نی اور سیرت سلی�ن ندوی میں  البدایہ و النہایہ پر ہی تکیہ کیا گیا  ہے- 

6  
راقم کے نزدیک ابن سبا کا وجود ثابت ہے  اور انگریزی میں کتاب بائبل  -اس کی ایک مثال ابن سبا کا قتل عث�ن میں ذکر ہے  

 کے بادلوں میں علی  میں
Ali in Biblical Clouds  

گیا  ہے اردو میں   ابن سبا پر تفصیلی ضمیمہ آخر میں ڈاال –اس پر سیر حاصل کالم  موجود ہے     
صحیح سندوں سے ابن سبا کا  –یہ بات کہ ابن سبا نے قتل عث�ن کروایا یہ طربی  وغیرہ میں سیف بن عمر کی سندوں سے ہے 

سیف اگرچہ حدیث میں ضعیف ہے   -اس  طرح ابن سبا کا وجود  تو یہ ثابت ہے –وجود  ملتا ہے  جن میں سیف کا تفرد نہیں ہے 
 -اس کے یہودی متصوفانہ نظریات کو اہل تشیع نے بیان کیا ہے قبول کیا ہے   –ا کا وجود ملتا ہے لیکن اور سندوں سے ابن سب
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پہلے سے چند تصورات قائم کر کے ان کے   –ے از بس رضروری ہ کرنا جدید غیر جانب دار خطوط پر استوار

  –بات ہے  معدوم  اب میں بینیتاریخ   جدید رشح کرتے رہنا کیتحت روایات 

تبھی ممکن ہے جب منت پر تنقیدی  انداز اختیار کیا جائے جس کو رکھنا  غیر جانب داری کا عنرص  بر قرار  
7 –دورسی طرف ہ�رے  عرص حارض کے روایتی عل�ء   کو نہ تو تو اریخ عامل کا Textual  Criticism کہتے ہیں

ن ا –ہے  کتابوں کا  رسقه  کیا کی بلکہ رصف متقدمین ہے ادیان عامل پر کوئی سنجیدہ کام انہوں نے کیا علم ہے نہ
ی الله رسول الله صلکرم فرماؤں نے ان کا کام بس یہ ہوتا  ہے کہ  پارینہ آراء کو برقرار رکھا جائے اور ہر چیز پر 

جرح و تعدیل کرنے والے عل�ء کا یہ   رصف روایات کی –جمع بھی کر رکھی ہیں ت اعلیہ وسلم سے منسوب روای
و  فکراس   –گ�ن ہے کہ اگر راوی ثقہ ہوں اور سند متصل ہو تو جو بھی کہا گیا وہ آٹو میٹک صحیح ہو جاتا ہے 

د کی تحقیقات میں دیکھ سکتے ہیں  جس میں ہر سے جو تضاد جنم لیتا ہے اس کی جھلک اپ مسند احم منہج
قسم کا رطب و یابس بھرا ہے - عرص حارض کے  عرب محققین دکتور شعیب األرنؤوط ،   دکتور احمد شاکر 

اور  نارص الدین البانی نے    مسند احمد کی بعض تاریخی روایات کو صحیح کہا ہے لیکن جب ہم ان  
عرب  محققین کی ان آراء کا تقابل صحیح بخاری سے کرتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک ہی سانس میں 
مسند کی روایات کو بھی صحیح گردان رہے ہوتے ہیں اور صحیح بخاری کو بھی قبول کرتے ہیں جبکہ دونوں کا 

منت ایک دورسے کی تغلیظ کر رہا ہوتا ہے- ان محققین کی آراء  کو قبول کرنے سے خود صحیح بخاری کی 
روایات ہی مشکوک ہو جاتی ہیں – لہذا رصف راوی کو دیکھ کر یا کسی پرانے عامل کی رائے کو دیکھ کر حدیث 

کو صحیح قرار دے دینا اور منت پر کوئی تحقیق نہ کرنا ایک بے کار و عبث مشقت ہے- یہ  فکری تضاد  راقم کی 
نا ہو گا کہ راوی کس کیمپ میں ہے اور اپ کو بس کیمپ بدل کر دیکھ –اس کتاب کو  پڑھ کر عیاں ہو جائے گا 

  -کیا روایت کر رہا ہے

صحیح خطوط پر  تحقیق کی رضورت آج جس قدر ہے پہلے نہیں تھی – اس کی وجہ مرشق وسطی کا بدلتا نقشہ 
ہے جہاں شیعہ سنی کی بنیاد پر تفریق گہری  ہوتی جا آ رہی ہے – انٹرنیٹ کی بدولت وہ تاریخی روایات جو 

شام غریباں میں ہی سننے کو ملتی تھیں یار دوست ذکر کرتے تھے  اور لوگ بھول جاتے تھے اب ہر وقت نظر وں 
کے سامنے الئی جا رہی  ہیں – آج امام مہدی کو کوئی مدینہ میں تو کوئی عراق میں ڈھونڈ رہا ہے – کوئی 

خالفت قائم کرنے جا رہا ہے جبکہ قریشی النسل ہونے کا رسٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں - کوئی بیان کر رہا ہے 
کہ حجر اسود کوفہ منتقل کیا جائے گا-  عوام تو عوام عل�ء بھی مغالطوں کا شکار ہیں  - ان مغالطوں کی پیداوار 

اصل میں روایات ہیں جن کو حدیث رسول سمجھ کر مستقبل کی پیشنگوئی قرار دے دیا گیا تھا   اور دالئل 
 النبوه میں لکھ دیا گیا تھا  – 

                                                                    
یعنی ہر چند کہ علی نے ابن سبا کو مدین کی طرف ملک بدر کیا اس کے گیارہ ساتھیوں کو جال دیا یا قوم زط کو جال دیا تھا اس 

وغ مالکے باوجود علی کے حوالے سے غلو پر مبنی نظریات کو فر      
  

 7  
افسوس   –ھ کے کام میں ملتی ہے  ٨٠٨تاریخ میں  اس قسم کی تحقیق کی جھلک متقدمیں میں امام تاریخ ابن خلدون املتوفی 

کہ   ایک  طبقہ ان کی عمرانیات و ش�ریات میں علم  سے  سخت ناالں رہا اور راقم نے جہاں دیکھا روایت پسندوں کا طبقہ امام 
  –نقید ہی کرتا نظر آتا ہے ابن خلدون پر ت
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 اب  ازراہ مثال کچھ  مغالطوں کا ذکر کرتے ہیں

سول هللا نے خلفاء مقرر کیےمغالطہ: ر  

ہوا ہے کا پھیالیا َسِعيِد بِْن ُجْمَهانَ شخص یہ مغالطہ ایک  - کیے الله علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر صلی رسول اللہ  
لکھی ہے  السنہ میں امام ابن ابی عاصم نے یہ حدیث کتاب  اور   

ثَنَ  ُج بُْن نُبَاتََة َعْن َسِعيِد بِْن ُجْمَهاَن َعنْ َحدَّ َسِفينََة قَاَل بََنى  ا أَْحَمُد بُْن الُْفرَاِت ثنا يَْحَيى بُْن َعبِْد الَْحِميِد ثنا الَْحْرشَ
َحَجِري ثُمَّ قَاَل لُِعَمَر َضْع َحَجرًا إَِىل َجنِْب  أليَِب بَْكٍر َضْع َحَجرًا إَِىل َجنِْب “رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َمْسِجًدا فََقاَل: 

عديَحَجِر أيَِب بَْكٍر ثُمَّ قَاَل لُِعثَْ�َن َضْع َحَجرََك إَِىل َجنِْب َحَجِر ُعَمَر ثُمَّ قَاَل َهُؤالِء الُْخلََفاُء ِمْن ب ”. 

الله علیہ وسلم نے مسجد بنائی پس  صلی سے روایت کیا رسول الله عنہ نے سفینہ رضی الله َسِعيِد بِْن ُجْمَهانَ 
کے پتھر ساتھ پتھر لگائیں پھر عث�ن،  عمر   بکر ،   ابو عمر کے ساتھ پتھر لگائیں پھر حجرے فرمایا ابو بکر میرے

ہوں گے خلفاء بعد یہ میرے پھر فرمایا –کے پتھر کے ساتھ پتھر لگائیں   

 مسند الحارث میں اس کی سند الگ ہے
ثَنَا يَحْ  ثَِني َسِعيُد بُْن ُجْمَهاَن , َعْن َسِفينََة:َحدَّ ُج بُْن نُبَاتََة , َحدَّ ِ�ُّ , ثنا َحْرشَ َمْوَىل رَُسوِل اللَِّه  يَى بُْن َعبِْد الَْحِميِد الِْح�َّ

لَيََضْع أَبُو بَْكٍر «َمْسِجَد َوَضَع َحَجرًا، ثُمَّ قَاَل: لَ�َّ بَنَى رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم الْ ” َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: 
لَيََضُع ُعثَْ�ُن َحَجرَُه إَِىل «ثُمَّ قَاَل: » , لَيََضْع ُعَمُر َحَجرَُه إَِىل َجْنِب َحَجِر أيَِب بَْكرٍ «ثُمَّ قَاَل: » , َحَجرَُه إَِىل َجنِْب َحَجِري

ُج بُْن نُبَاتََة قَاَل: ” ؤَُالِء الُْخلََفاُء ِمْن بَْعِدي ثُمَّ قَاَل: هَ » , َجنِْب َحَجِر ُعَمرَ  ثََنا يَْحيَى بُْن َعْبِد الَْحِميِد , ثنا َحْرشَ َحدَّ
 َوَسِمْعُت الَْعوَّاَم بَْن َحْوَشٍب قَاَل: فََذكَرَُه أَيًْضا

 یہاں سعید بن جمھان ضعیف ہے اور حرشج بھی ضعیف ہے
ا ہےاس روایت کو بخاری نے خاص رد کی  

يعنى وضعهم الحجارة يف أساس مسجده، وقال: هؤالء الخلفاء بعدى –قال البخاري: ال يتابع يف حديثه   

نہیں ہے  بعتاس حدیث کی متا امام بخاری نے اس روایت پر جرح کی ہے اور کہا ہے کہ  

 میں لکھتے ہیں  الكب� الضعفاء  امام عقیلی 
ثَِني ، ْعُت َسمِ  قَاَل: ُموَىس  بْنُ  آَدمُ  َحدَّ جُ  يَُقوُل: الْبَُخاِريَّ  ىلَّ صَ  النَِّبيَّ  أَنَّ  َسِفينََة، َعنْ  ُجْمَهاَن، بْنِ  َسِعيدِ  َعنْ  نَبَاتَةَ  بْنُ  َحْرشَ

 لَمْ  اَال:قَ  َوَعلِيًّا ُعَمرَ  ِألَنَّ  ْيهِ َعلَ  يُتَابَعْ  لَمْ  قَاَل: »بَْعِدي ِمنْ  الُْخلََفاءُ  َهُؤَالءِ « َوُعثَْ�َن: َوُعَمَر، بَْكٍر، ِأليَِب  قَاَل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ 
َالمُ  َعلَْيهِ  النَِّبيُّ  يَْستَْخِلِف   السَّ

 سنا کہتے کو بخاری امام نے میں ہیں کہتے ُموَىس  بْنُ  آَدمُ  
جُ    اور بکر بیا رمایاف نے وسلم علیہ الله صلی نبی شک بے کہ سے  َسِفينَةَ  َعنْ  ُجْمَهاَن، بْنِ  َسِعيدِ  َعنْ  نَبَاتَةَ  بْنُ  َحْرشَ

  (اسکے کہا نے بخاری امام . ہونگے خلفاء بعد میرے یہ کہ لئے کے علیھم) الله (رضوان عث�ن اور عمر
 کیا نہیں مقرر خلیفہ کو کسی نے السالم علیہ نبی کہا نے علیھم) الله (رضوان  عمر اور علی برعکس)
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 البانی نے رد کیا ہے
ثَنَا أَْحَمُد بُْن الُْفَر  ُج بُْن نُبَاتََة َعْن َسِعيِد بِْن ُجْمَهاَن َعْن َسِفينََة قَاَل بََنى َحدَّ اِت ثنا يَْحَيى بُْن َعبِْد الَْحِميِد ثنا الَْحْرشَ

لُِعَمَر َضْع َحَجرًا إَِىل َجنِْب أليَِب بَْكٍر َضْع َحَجرًا إَِىل َجنِْب َحَجِري ثُمَّ قَاَل “رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َمْسِجًدا فََقاَل: 
عديَحَجِر أيَِب بَْكٍر ثُمَّ قَاَل لُِعثَْ�َن َضْع َحَجرََك إَِىل َجنِْب َحَجِر ُعَمَر ثُمَّ قَاَل َهُؤالِء الُْخلََفاُء ِمْن ب ”. 

وقاللهذا الحديث  12-11إسناده ضعيف علته الحرشج بن نباتة أورده البخاري يف الضعفاء الصغ� ص -1157 : 
 .مل يتابع عليه ألن عمر بن الخطاب وعيل بن أيب طالب قاال: مل يستخلف النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ 

اور  ہے میں کیا الضعفاء الصغ� نے البخاري   ذکر بن نباتہ ہے جس کا جاس میں حرش  ہیں ضعیف اسناد اس کی
 علیہ نبی صلی الله کہ کا کہنا ہے عيل بن أيب طالباور  الخطاب  عمر بنکیونکہ  کوئی نہیں کرتا بعتمتا کی اس

نہیں کیا وسلم نے کسی کو مقرر  

ہیں  دیتے کو صحیح قرار رہے گی سے انے والی  روایت خالفت تیس سال سند عجیب بات ہے کہ یہی البانی اسی
امام احمد اس کو صحیح سمجھتے تھے کہ رصف اس بنا پر  

ہے  میں املستدرك عىل الصحيح� للحاكم بعتکی  متادورسی طرف اس  روایت    

ِد بِْن ُسلَْيَ�َن، ثنا أَبُو ُعبَْيِد اللَِّه أَ   ُد بُْن ُمَحمَّ ثَنَا أَبُو َعِيلٍّ الَْحاِفُظ، ثنا أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ ْحَمُد بُْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َوْهٍب، َحدَّ
ي، ثنا يَْحَيى بُْن  ثَِني َعمِّ أَيُّوَب، ثنا ِهَشاُم بُْن ُعْرَوَة، َعْن أَِبيِه، َعْن َعائَِشَة رَِيضَ اللَُّه َعنَْها قَالَْت: أَوَُّل َحَجٍر َحَملَُه َحدَّ

رًا آَخَر، فَُقلُْت: يَا رَُسوَل ُن َحجَ النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم لِِبنَاِء الَْمْسِجِد، ثُمَّ َحَمَل أَبُو بَْكٍر َحَجرًا آَخَر، ثُمَّ َحَمَل ُعثَْ� 
َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَىل َرشِْط » يَا َعاِئَشُة، َهؤَُالِء الُْخلََفاُء ِمْن بَْعِدي«اللَِّه، أََال تََرى إَِىل َهؤَُالِء كَيَْف يَُساِعُدونََك؟ فََقاَل: 

َا اْشتُِهَر ِبِإْسنَادِ  ، َولَْم يَُخرَِّجاُه َوإِ�َّ يَْخْ�ِ ِد بِْن الَْفْضِل بِْن َعِطيََّة فَلَِذلَِك ُهِجرَ  الشَّ َواٍه ِمْن ِرَوايَِة ُمَحمَّ  ” 

عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کیا سب سے پہلے مسجد بنانے کے لئے پتھر رسول الله نے اٹھایا  پھر  نے عروه 
ے اپ دیکھ رہ الله علیہ وسلم سے کہا پھر عث�ن نے اٹھایا تو میں نے رسول الله صلی پتھر اٹھایا ابو بکر نے دورسا

امام حاکم  –ہیں ؟ پس فرمایا اے عائشہ یہ میرے بعد والے خلفاء ہیں  رہے ہیں یہ کیسے بڑھ چڑھ کر کام کر
ہے لیکن ان دونوں نے اس کی تخریج نہیں کی اور یہ  صحیح پر طرش  کی نے فرمایا: یہ حدیث بخاری و مسلم

ِد بِْن الَْفْضِل بِْن َعِطيَّةَ گئی ہے جس میں  ہو ایک دورسے بے کار طرق سے مشہور ہے ُمَحمَّ  

سند میں يحيى بن أيوب املرصي ہےاس کی  ہے راقم کہتا   
بعض نے صدوق کہا ہے لیکن النسايئ نے کہا ليس بذاك القوي اور الدارقطني نے کہا يف بعض حديثه اضطراب يسء 

 الحفظ
 بہت غلطیاں کرتا أحمد نے کہا يحيى بن أيوب يخطىء خطأ كث�ُا الساجي نے کہا صدوق يهم صدوق وہمی ہے اور

  ہے

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب منكر الحديث مستدرک الحاکم کی روایت پر الذھبی نے لکھا ہے   
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تصحیح  کی امام حاکم سنت کا گویا چار صدیوں تک اہل –رد کیا  کو جا کر اس قول میں الذھبی نے آٹھویں صدی
  تھے   کیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خلفاء مقرر کہ رہا پر  یہ ای�ن

لیکن سعید نے اس روایت کو بیان کیا جو اہل سنت  -کیا نہیں الله نے کسی کو خلیفہ مقرر ہے رسول راقم کہتا
 ہعلی جاری تھا کہ رسول  الله صلی الله پیگنڈاہجری سے پہلے یہ پرو ٢٠٠سن  کہ میں سے ہے اور معلوم ہوا

امام بخاری  نے ہر چند رد کیا تھا لیکن   کو اس روایت –تھا  کیا خلیفہ مقرر کو وسلم نے ابو بکر و عمر و عث�ن
–دیا ہے  صحیح قرار کو دورسی سند سے اس میں امام حاکم نے پانچویں صدی  

گی رہے سال تیس خالفت:  مغالطہ  

روایت  - ہے و طرفہ متاشہ ہے کہ صحیح کہا جاتابھی ہے جس ک میں ایک دورسی روایت شتبازگ کی پھر اس قول
ھ کہتا ہے کہ سفینہ رضی الله تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی ١٣٦بیان کی جاتی ہے کہ سعید بن جمھان املتوفی 

 الله علیہ وسلم نے فرمایا

ۃ و عث�ن اثنتی الخالفۃ ثلٰثون سنًۃ ثم یکون ملکا ثم یقول سفینۃ: امسک خالفۃ أبی بکر سنتین و خالفۃ عمر عرش 
 عرشۃ و علی ست

اب تم گن لو، ابو بکر کی  نبوت کی خالفت تیس برس تک رہے گی، پھر بادشاہت ہو گی. پھر سفینہ نے کہا 
 خالفت دو برس اور عمر کی دس برس اور عث�ن کی بارہ برس اور علی کی چھ برس۔

َالثُو  َن سنةایک دورسی روایت میں الفاظ ہیں الْخَالفَة ِيف أمِتي ثـَ  

 ترمذی کی روایت میں ہے کہ سعید بن جمھان کہتا ہے کہ

َالثِ�َ   قَاَل  ِيل  َسِفيَنُة: أَْمِسْك  ِخَالفَةَ  أيَِب  بَْكٍر، َوِخَالفَةَ  ُعَمَر، َوِخَالفَةَ  ُعثَْ�َن، ثُمَّ  قَاَل  ِيل: أَْمِسْك  ِخَالفَةَ  َعِيلٍّ  قَاَل: فََوَجْدنَاَها ثـَ
 َسنًَة، قَاَل  َسِعيٌد: فَ ُقلُْت  لَُه: إِنَّ  بَِني أَُميَّةَ  يَزُْعُمونَ  أَنَّ  الِخَالفَةَ  ِفيِهْم؟ قَاَل: كََذبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ  بَْل  ُهمْ  ُملُوٌك  ِمنْ  َرشِّ  املُلُوِك،
مجھ سے سفینہ رضی الله تعالی عنہ نے کہا ابی بکر اور عمر اور عث�ن کی خالفت لو پھر کہا علی کی خالفت لو 

کہا پس ہم نے انکو تیس سال پایا سعید نے کہا میں نے سفینہ سے کہا بے شک بنی امیہ دعوی کرتے ہیں کہ ان 
 کے پاس خالفت ہے سفینہ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں بَنُو الزَّرْقَاءِ  والے  بلکہ وہ تو بادشاہ ہیں بہت رشی بادشاہ

 
یہ حساب اس طرح  کو اگر لیا جائے تو  تابوں ک تاریخ کی  -روایت میں جو حساب کیا گیا ہے وہ بھی مشکوک ہے

ہے بنتا   

 ابو بکر رضی الله تعالی عنہ 
 مدت خالفت  ربیع االول ١١ ہجری  سے  ١٣ ہجری ج�دی االولی
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ماہ٢سال  ٢  

 عمر رضی الله تعالی عنہ
  مدت خالفت  ج�دی االولی ،   ١٣  ہجری سے  ٢٣ ہجری  ذی الحجہ

ماہ ٧ سال   ١٠  

 عث�ن رضی الله تعالی عنہ 
 مدت خالفت ذی الحجہ ٢٣ ہجری سے  ٣٥ ہجری ذی الحجہ

 سال ١٢

 علی رضی الله تعالی عنہ 
 مدت خالفت ذی الحجہ ٣٥ ہجری سے   ٤٠ ہجری رمضان

ماہ ٩سال  ٤  

جمع  سال٢ ، ١٠، ١٢،  ٤= ٢٨   سال ہوئے اور ١٨ ماہ یعنی ایک سال ٦ ماہ کل حساب ٢٩ سال اور ٦ ماہ ہوئے 
  جو  مکمل ٣٠ سال نہیں ہوتے

گیارہ دن کی ہے کو شامل کیا جائے تو تیس  حسن رضی الله تعالی عنہ کی خالفت جو سات ماہ  اگر اس میں 
ختم ہونے   کی خالفت گویا حسن -سال ایک ماہ اور گیارہ دن ہوتے ہیں لیکن پھر یہ مکمل تیس سال نہیں ہونگے

راوی نے بھی ایسا حساب لگوایا ہے کہ حسن رضی  -ل چکی تھی بد میں دن پہلے ملوکیت گیارہ ماہ ایک سے   
کو اس میں سے نکال دیا ہے اور بظاہر ان کی خالفت کا ہی انکاری معلوم ہوتا ہے الله تعالی عنہ   

 ابی داود میں ہے سعید بن جمھان نے سفینہ سے پوچھا

َالم لَمْ  يَُكنْ  ِبَخلِيَفةٍ  قَاَل: “كََذبَْت  أَْستَاهُ  بَِني الزَّرْقَاءِ  يَْعِني  قَاَل  َسِعيٌد، قُلُْت: لَِسِفيَنةَ  إِنَّ  َهؤَُالءِ  يَزُْعُمونَ  أَنَّ  َعلِيًّا َعلَيْهِ  السَّ
 ”بَِني َمْرَوانَ 

 سعید  بن جمھان  نے سفینہ رضی الله تعالی عنہ سے کہا
 
 

یہ دعوی کرتے ہیں کہ علی علیہ السالم خلیفہ نہیں تھے سفینہ بولے جھوٹ بولتے ہیں  بَنُو الزَّرْقَاءِ  کی 
 8مقعد  یعنی بنی مروان

                                                                    
8  

 أَْستَاُه بَِني الزَّرْقَاِء انتہائی بیہودہ الفاظ ہیں

َهاِت بَِني أَُميََّة. تحفة األحوذي  ) الزَّرْقَاُء بنو امیہ کی ماؤں میں سےایک کا نام ہے8/ ص  6(ج  –الزَّرْقَاُء اِْمَرأٌَة ِمْن أُمَّ  
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 مسند ابی داود میں سعید بن جمھان کے الفاظ ہیں

 قُلُْت: فَُمَعاِويَُة؟ قَاَل: كَانَ  أَوََّل  الُْملُوكِ 
 میں نے کہا اور ُمَعاِويَُة؟ سفینہ رضی الله تعالی عنہ نے کہا وہ پہال بادشاہ ہے

کتاب االعتقاد والهداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب   ہیں اور بیہقی  َسِفينََة َمْوَىل أُمِّ َسلََمةَ 
میں انکو أيَِب َعبِْد الرَّْحَمِن َمْوَىل رَُسوِل الله َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم کہتے ہیں  الحديث  

 احمد العلل میں کہتے ہیں

وقال عبد الله: حدثني أيب. قال: حدثنا أبو النرض. قال: حدثنا حرشج بن نباته العبيس كويف. قال: قلت لسعيد بن 
جمهان: اين لقيت سفينة؟ قال: لقيته ببطن نخلة يف زمن الحجاج، فأقمت عنده مثان ليال أسأله عن أحاديث رسول 

  «الله – صىل الله عليه وسلم -. قلت: ما اسمك؟ قال: س�� رسول الله – صىل الله عليه وسلم – سفينة. «العلل
عبدللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ احمد کہتے ہیں حرشج نے کہا کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ سفینہ سے کہاں 

 ملے کہا نخلہ میں حجاج کے دور میں ان کے  ساتھ آٹھ راتیں گزاریں
 

خود سعید بن  - پر نکالی جا رہی تھی  یہ ساری دل کی بھڑاس حجاج بن یوسف یعنی سعید کی جانب سے 
ہے لیکن اموی دور میں عدل کا یہ عامل تھا کہ کسی اموی خلیفہ نے ان کو  نے بنو امیہ کا پورا دور دیکھا  جمہان

ہالک نہیں کیا ایسی روایات بیان کرنے پر   

 روایت کا راوی ضعیف ہے
 سعید بن جمھان کے لئے محدثین کہتے تھے

 بأس به ابن مع�: روى عن سفينة أحاديث ال يرويها غ�ه، وأرجو أنه ال

یہ سفینہ سے روایات کرتے ہیں جن کو کوئی اور روایت نہیں کرتا اور مجھے امید ہے کہ ان میں برائی  -ابن معین
 نہیں

 اس کی روایات میں عجائب ہیں  وقال البخاري: يف حديثه عجائب 

 اس کی روایت لکھ لو لیکن دلیل نہ لو  وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وال يحتج به، 

 لساجي: ال يتابع عىل حديثه ان کی حدیث کی متابعت نہیں کی جاتیوقال ا

میں ہے کہ امام احمد کے بیٹے پوچھتے  ھ  ٢٦٦مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صالح املتوفی  
 ہیں
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َالثُونَ  سنة فَملك أَبُو بكر  قلت َوتذهب إَِىل  َحِديث سفينة قَاَل  نعم نستعمل الَْخَربَيْنِ  َجِميًعا َحِديث سفينة الْخالَ فَة ثـَ
 سنتَْ�  وشيئا َوعمر عرشا َوُعثَْ�ن اثْنَتَيْ  عرش َوعيل ِستا رضَوان الله َعلَيِْهم

 میں کہتا ہوں اور (کیا) آپ  حدیث سفینہ پر مذھب لیتے ہیں امام احمد نے کہا ہاں
کتاب میں امام احمد کا موقف لکھتے ہیں هـ)343األطرابليس (املتوىف:  أبو الحسن خيثمة بن سلي�ن بن حيدرة  

ثَنَا َصالِحُ  بْنُ  َعِيلٍّ  النَّْوفَِيلُّ  , قَاَل: َسأَلُْت  أَْحَمدَ  بْنَ  َحنْبَلٍ  َعنْ  تَْفِضيلِ   ثََنا َخيْثََمةُ  , قَاَل: َحدَّ أَنْبَأَنَا َعبْدُ  الرَّْحَمنِ  قَاَل: َحدَّ
أَْصَحاِب  رَُسولِ  اللَّهِ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ  , فََقاَل  ِيل: أَبُو بَْكرٍ  َخْ�ُ  النَّاِس  بَْعدَ  رَُسولِ  اللَّهِ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ  , ثُمَّ  ُعَمرُ  , 
َالثِ�َ  سَ َنةً » , قُلُْت  لَُه: يَا أَبَا َعبْدِ  اللَّهِ   ثُمَّ  ُعثَْ�نُ  , ثُمَّ  َعِيلُّ  ِيف  الِْخَالفَةِ  َويَْذَهُب  ِإَىل  َحِديِث  َسِفينََة: «يَُكونُ  ِخَالفَةٌ  َوَرْحَمةٌ  ثـَ

, فَتَْعرُِف  َمنْ  قَاَل: َعِيلٌّ  ِيف  اْإلَِماَمةِ  َوالِْخَالفَِة؟ قَاَل: َال  , قَاَل: أَْحَمدُ  بْنُ  َحنْبَلٍ  , َوَال  يُْعِجُبِني َمنْ  َوقََف  َعنْ  َعِيلِّ  بْنِ  أيَِب  
مُ  َعَىل  أَْصَحاِب  رَُسولِ  اللَّهِ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ   طَالٍِب  رَِيضَ  اللَّهُ  َعنْهُ  ِيف  الِْخَالفَةِ  , قَاَل  أَْحَمدُ  بْنُ  َحنْبَلٍ  رَِحَمهُ  اللَُّه: َونََرتَحَّ

 أَْجَمِع�َ 
َصالِحُ  بْنُ  َعِيلٍّ  النَّْوفَِيلُّ  کہتے ہیں میں نے امام احمد  سے اصحاب رسول کی فضیلت کے بارے میں پوچھا انہوں نے 

کہا ابو بکر انسانوں میں سب سے بہرت تھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد پھر عمر پھر عث�ن پھر علی 
خالفت میں اور انہوں نے   سفینہ کی حدیث  پر مذھب لیا  کہ خالفت و رحمت تیس سال ہوگی . میں نے 

پوچھا  کہ اے ابو عبدللہ  پس کیا اپ جانتے ہیں (کسی کو) جو کہتا ہو   علی کی امامت و خالفت کے حوالے 
سے  کہا نہیں.  امام احمد نے کہا اور مجھے حیرت نہ ہو گی اگر کوئی علی بن ابی طالب کے لئے موقف رکھے 

 ان کی خالفت (برحق ہونے) پر
  

ع هـ) کتاب جام463القرطبي (املتوىف:  - ) کے مطابق امام احمد اس روایت کو صحیح کہتے تھے636السنة للخالل (
میں لکھتے ہیں  بيان العلم وفضله  

 الُْخلََفاءِ  ِيف  أَْذَهُب  َوإِلَْيهِ  َصِحيحٌ  الِْخَالفَةِ  ِيف  َسِفيَنةَ  َحِديثُ  َحنْبٍَل: بْنُ  أَْحَمدُ  قَاَل  ” ُعَمَر: أَبُو
 خلفاء پر اسی اور ہے صحیح حدیث والی خالفت کی سفینہ ہیں کہتے حنبل بن احمد ہیں کہتے القرطبي عمر ابو

 ہے مذھب میں ) بارے (کے
میں ہے کہ امام احمد کے بیٹے پوچھتے  ھ  ٢٦٦مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صالح املتوفی 

 ہیں

َالثُونَ  سنة فَملك أَبُو بكر  قلت َوتذهب إَِىل  َحِديث سفينة قَاَل  نعم نستعمل الَْخَربَيْنِ  َجِميًعا َحِديث سفينة الْخَالفَة ثـَ
 سنتَْ�  وشيئا َوعمر عرشا َوُعثَْ�ن اثْنَتَيْ  عرش َوعيل ِستا رضَوان الله َعلَيِْهم

 میں کہتا ہوں اور (کیا) آپ  حدیث سفینہ پر مذھب لیتے ہیں امام احمد نے کہا ہاں
 

میں لکھتے ہیں  ھ ) کتاب اإلبانة الكربى ٣٨٧ابن بَطَّة العكربي (املتوىف   

 لنبوةا خالفة متت وبه آخرهم، وعيلّ  اآلية فيهم نزلت الذين الخلفاء وهؤالء النبوة، خالفة هذه فكانت الشيخ: قال 
 وسلم. عليه الله صىل النبي ب� ما عىل

پس یہ خالفت النبوه ہے اور یہ خلفاء ہیں جن کے لئے آیات نازل ہوئیں اور علی ان میں آخری ہیں اور ان پر 
 خالفت النبوه مکمل ہوئی
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تک اس روایت کو عل�ء اپنے مذھب کا حصہ بنا چکے تھے چوتھی صدی ہجری اور  الغرض تیرسی   

معاویہ  -محدثین نے اس راوی سعید بن جمھان کو ضعیف قرار دیا لیکن ان کی چلنے نہ دی گئی اگرچہ بعض 
کا  ان،  حاکم، ابن حبابن بَطَّة، ختم ہوئی یہ امام احمد خالفت اصل سے پہلے ہی کے خلیفہ ہونے رضی الله عنہ

اور کہتے اس  تھے سخت ناالں سے امام ابو  حاتم اس راوی عرص امام احمد کے ہم طرف  یدورس  - ہے  مذھب
وہی رس کا تاج  میں جا رہی تھی تو دورسی طرف بغداد کی رد پور میںایک روایت نیشا  یعنی -لینا سے دلیل مت

 تھی

یہاں تک کہ چھٹی صدی  آئی - ابن القيرسا� (املتوىف: 507هـ) کتاب  ذخ�ة الحفاظ (من الكامل البن عدي) کہتے 
 ہیں

َالثُونَ  الْخَالفَة َحِديث:  نعَ  جْمَهان، بن سعيد َعن َحْوَشب، بن الَْعوام َعن هشيم، ثَنَا َعّيل، بن الْحسن وثنا قَاَل: سفينة. َعن جْمَهان: بن سعيد َرَواهُ  سنة. ثـَ
د سعيد: َعن أَيْضا حدث َوقد قَاَل. – َوسلم َعلَيْهِ  الله صىل – الله رَُسول أَن سفينة  ِيف  أوردهُ وَ  شهدة. أيب بن طَلَْحة بن َويحيى نباتة، بن وحرشج َسلَمة، بن َح�َّ
د َمَعه َرَواهُ  َوقد سفينة. َعن سعيد، َعن حرشج: تَرَْجَمة  هم.َوَغ�  شهدة، أيب بن َحةطَلْ  بن َويحيى َحْوَشب، بن والعوام سعيد، بن الَْوارِث َوعبد َسلَمة، بن َح�َّ
د بن يحيى َوَرَواهُ   رو،َعمْ  بن سعيد َعن حبيب، أيب بن يِزيد َعن لَِهيَعة، ابْن َعن وهب، بن الله عبد َعن َعمه، َعن يحيى: بن َحرَْملَة أخي ابْن ييحى بن ُمَحمَّ

د َرَواهُ  َوَهَذا سفينة. َعن  إِالَّ  تُبهُ نَكْ  فَلم اْإلِْسنَاد ِبَهَذا َوأما سفينة. َعن جْمَهان بن سعيد َعن نباتة: بن وحرشج دة،شه أيب بن طَلَْحة بن َويحيى َسلَمة، بن َح�َّ
 َضِعيفا. وَكَانَ  يحيى، َعن

 حدیث خالفت تیس سال ہے اسکو روایت کیا ہے سعيد بن جْمَهان نے سفينة سے کہا
 .وثنا الْحسن بن َعّيل، ثَنَا هشيم، َعن الَْعوام بن َحْوَشب، َعن سعيد بن جْمَهان، َعن سفينة أَن رَُسول الله – صىل الله َعلَيْهِ  َوسلم – قَاَل 

د بن َسلَمة اور حرشج بن نباتة اور َيحيى بن طَلَْحة بن أيب شهدة اور  اور اس کو سعید سے بھی روایت کیا ہے َح�َّ
 .کو الئے ہیں  حرشج کے ترجمے میں : َعن سعيد، َعن سفينة

د بن َسلَمة، َوعبد الَْوارِث بن سعيد، والعوام بن َحْوَشب، َويحيى بن طَلَْحة بن  اور بے شک اسکو روایت کیا ہے َح�َّ
 أيب شهدة اور دورسوں نے

د بن ييحى ابْن أخي َحرَْملَة بن يحيى: َعن َعمه، َعن عبد الله بن وهب، َعن  اور اسکو روایت کیا ہے يحيى بن ُمَحمَّ
 ابْن لَِهيَعة، َعن يزِ يد بن أيب حبيب، َعن سعيد بن َعْمرو، َعن سفينة

د بن َسلَمة اور يحيى بن طَلَْحة بن أيب شهدة اور حرشج بن نباتة نے  َعن سعيد بن  اور ایسا روایت کیا ہے َح�َّ
 جْمَهان َعن سفينة سے

 َضِعيفا. َوكَانَ  يحيى، َعن إِالَّ  نَْكتُبهُ  فَلم اْإلِْسنَاد ِبَهَذا َوأما
 9اور ان اسناد کے ساتھ  ہم نہیں لکھیں گے سوائے یحیی سے اور وہ ضعیف ہے

                                                                    
9  

خالفت تیس سال والی روایت کے دفاع میں لکھتا ہےاس  تحقیق اصالحی میں زبیر علی زئی   

 

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2014/11/munkr-hadith.jpg
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 عرص حارض میں روایت کا مسلکی دفاع:
  اس روایت کے دفاع میں کہا جاتا ہے کہ ابن ابی حاتم کی جرح ال يحتج به غیر مفرس ہے. کیا ابن ابی حاتم نے 

 نہیں بتایا کہ ان الفاظال يحتج به کا کیا مفھوم ہے وہ کتاب الجرح و تعدیل میں لکھتے ہیں
 ال امب فيحدثون يحفظون، ال قوما كانوا  قال: ؟ به) يحتج (ال معنى ما أليب: قلت حاتم: أيب بن الرحمن عبد قال

 انتهى. “. شئت ما اضطرابا أحاديثهم يف ترى فيغلطون، يحفظون،
 حديثهم. واضطراب حفظهم، ضعف وهو  بحديثهم، يحتج ال أنه يف السبب البنه: إجابته يف أبوحاتم فب�

عبد الرحمن بن أيب حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ال يحتج به کیا مطلب ہے انہوں نے کہا  ایک 
قوم ہے رجال کی جو یاد نہیں رکھتے تھے اور حدیثیں بیان کرتے ہیں جو انکو یاد نہیں ہوتیں پس ان میں غلطیاں 

 کرتے ہیں پس تم دیکھو گے کہ انکی حدیثوں میں اضطراب کرثت کے ساتھ پایا جاتا ہے
 

ابن ابی حاتم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ال يحتج به کا کیا مطلب ہے. باقی یہ  اعرتاض کہ یہ الفاظ رصف وہ 
بولتے ہیں بھی درست نہیں. الساجی بھی سعید بن جمہان کو انہی الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور یہ جرح بالکل 

ہےمفرس   
 جرح غیر مفرس، متاخرین کا شوشہ ہے جس کا مقصد رصف اپنے محبوب راویوں کو بچانا ہے

  الذهبی، “س� أعالم النبالء” 13: 260، يف ترجمة  (أيب حاتم)  میں لکھتے ہیں
إذا وثق أبوحاتم رجال فتمسك بقوله، فإنه ال يوثق إال رجال صحيح  الحديث، الذا ليق رجال أوقال فيه: ال يحتج به، 

فتوقف حتى ترى ما قال غ�ه  فيه، فإن وثقه أحد، فال تنب عىل تجريح أيب حاتم، فانه متعنت يف الرجال، قد قال  يف 
 طائفة من رجال “الصحاح “: ليس بحجة، ليس بقوي، أونحوذلك

جب  امام ابو حاتم کسی شخص کو ثقہ قرار دیں تو اس بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کیونکہ وہ رص ف اس 
شخص کو ثقہ کہتے ہیں جو کہ صحیح الحدیث ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کی تضعیف کریں یا اس کے بارے میں  

                                                                    
لہذا اگر  اپنے مخصوص عقائد و نظریات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کسی بھی حد سے گزرنا اہل حدیث کا شیوہ بن چکا ہے 

 کوئی حدیث کی تصحیح میں ان سے اختالف کرے تو اس پر فورا منکر حدیث کا فتوی جڑنا ان کا سب سے آسان عمل ہے

نہیں کہا بلکہ ابن قیرسانی نے بھی اس روایت پر جرح کی ہے ہ�را مقصد انکار   نے ہی ضعیف  اس روایت کو منکر حدیث 
ہے حدیث کا دفاع نہیں بلکہ اس سوچ کا رد ہے جو روایت پرست عل�ء کا   

کہتے رہے ہیں جس سے نہ  بال سوچے سمجھے اپنی عقل گروی رکھ کر اہل حدیث اوران کے ہم قبیل ایسی روایات کو صحیح
رصف مسلکی تعصب، صحابہ سے بغض اور رشک کی ترویج ہوتی ہے مثال ابن تیمیہ نے یہ تک مان لیا کہ نبی صلی الله علیہ 

وسلم قرب سے حرہ کے واقعہ میں اذان دیتے رہے .اسی ڈگر پر یہ لوگ روایات سے رشک کو پھیالتے ہیں اور پھر بھولے بن 
ہیں یعنی اگ خود لگاتے ہیں اور جب کوئی االو میں چال جاتا ہے تو کہتے  وں پر جا رہے ہیں مرشک کہتے لوگوں کو جو قرب  کر 

 ہیں کہ یہ اس کی غلطی ہے
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الیحتج بہ  کہیں تو توقف کرو تا  وقتہ کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اوروں نے کیا کہا ہے؟ اور اگر کسی نے ثقہ کہا 
ہے تو پھر ابو حاتم کی جرح نہ مانو کیونکہ وہ اس�ء الرجال میں متشدد ہیں۔ انہوں نے صحیحین کے ایک گروہ 

 کے بارے میں لیس بحجۃ لیس بقوی وغیرہ کہا ہے
 

اسناد، دین ہیں اگر کوئی اس معاملے میں متشدد ہے تو یہ اچھی بات   ہم الذھبی کی اس رائے سے متفق نہیں.
بھی جرح کی ہے تو وہ بھی مرض نے صحیحین کے راویوں پر   ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ابی حاتم

 - ماسوا آج کل کے اہل حدیث فرقہ کے ہیں رساں نہیں ان راویوں کی ساری روایات صحیح ہونے کے قائل کون 
نہیں تھا. مبارک پوری اہل حدیث ہیں ، ترمذی کی رشح تحفہ االحوذی میں  ند سال قبل تک انکا بھی یہ موقف چ

 لکھتے ہیں

ِتهِ  ِالْحِتَ�لِ  أَنْ  يَُكونَ  ِفيِهمْ  ُمَدلٌِّس  َوَرَواهُ  ِبالَْعنَْعنَةِ  أَوْ  يَُكونَ  ِفيِهمْ   ا قَْوُل  الَْهيْ ثَِميِّ  رَِجالُهُ  ثَِقاتٌ  فََال  يَُدلُّ  َعَىل  ِصحَّ َوأَمَّ
ُمْختَلِطٌ  َوَرَواهُ  َعنْهُ  َصاِحُبهُ  بَْعدَ  اِْخِتَالِطهِ  أَوْ  يَُكونَ  ِفيِهمْ  َمنْ  لَمْ  يُْدرِْك  َمنْ  َرَواهُ  َعنْهُ  أَوْ  يَُكونَ  ِفيهِ  ِعلَّةٌ  أَوْ  ُشُذوذٌ  ، قَاَل  
ةُ  الَْحِديِث   يْلَِعيُّ  ِيف  نَْصِب  الرَّايَةِ  ِيف  الَْكَالمِ  َعَىل  بَْعِض  ِرَوايَاِت  الَْجْهرِ  ِبالَْبْسَملَةِ  َال  يَلْزَمُ  ِمنْ  ثَِقةِ  الرَِّجالِ  ِصحَّ الَْحاِفظُ  الزَّ

َحتَّى يَنْتَِفيَ  ِمْنهُ  الشُّ ُذوذُ  َوالِْعلَّةُ  ، َوقَاَل  الَْحاِفظُ  اِبْنُ  َحَجرٍ  ِيف  التَّلِْخيِص  ِيف  الَْكَالمِ  َعَىل  بَْعِض  ِرَوايَاِت  َحِديِث  بَيْعِ  الِْعينَةِ  َال  
 يَلْزَمُ  ِمنْ  كَْونِ  رَِجالِ  الَْحِديِث  ِثَقاٍت  أَنْ  يَُكونَ  َصِحيًحا اِنْتََهى

اور   الَْهيْثَِميِّ  کا یہ کہنا کہ ر جال ثقہ ہیں دلیل نہیں بنتا کہ یہ روایت صحیح ہے کیونکہ اسمیں شذوذ یا علّت ہو 
يْلَِعيُّ  کہتے ہیں… کسی حدیث میں  سکتی ہے اور ہو سکتا ہے اس میں مدلس ہو جو عن سے روایت کرے . الزَّ

 ثقہ راوی ہونے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتی
 

 ابن حجر النکت میں کہتے ہیں

قلت : وال يلزم يف كون رجال اإلسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحاً  ، الحت�ل أن يكون فيه 
 شذوذ أو علة

میں کہتا ہوں اگر کسی حدیث کی اسناد میں صحیح کے رجال ہیں تو اس سے حدیث صحیح نہیں ہو گی اس 
 احت�ل کی وجہ سے کہ اس میں شذوذ یا علّت ہو

ویوں کی وہ روایات جو صحیحین سے باہر ہیں ضعیف ہو سکتی ہیںمعلوم ہوا کہ صحیحین کے را  

  
روایت اس قابل نہیں کہ اس کو حدیث رسول صلی الله علیہ وسلم کہا  سعید کی سفینہ رضی الله تعالی عنہ سے 

 سفینہ رضی الله تعالی عنہ جو خود ایک فارسی النسل تھے انکا بنو الزرقاء سے بغض بھی سمجھ سے باال -جائے 
تھے  تر ہے. ُمَعاِويَُة رضی الله تعالی عنہ کس طرح ایک بادشاہ تھے اور خالفت النبوه سے کس طرح خارج 

میں واضح نہیں کیا گیا  روایت  

 یہ روایت کئی وجوہ سے منکر ہے

اول امت کے پانچویں خلیفہ حسن رضی الله تعالی عنہ تھے لیکن روایت میں علی رضی الله تعالی عنہ کے بعد 
کے حوالے سے معاویہ رضی الله عنہ کو پہال بادشاہ  سفینہ رضی الله عنہ  بادشاہ بتایا گیا ہے. سعید کا  کو سب 
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تعالی عنہ  بادشاہ حسن رضی الله جو حساب کتاب اس روایت میں ہے اس کے مطابق پہلے -کہنا خالف تاریخ ہے 
کو خلیفہ کیا تھا  له تعالی عنہعلی رضی الله تعالی عنہ نے وفات سے پہلے حسن رضی ال ہوتے ہیں  

میں لکھتے ہیں الذهبی کتاب سیر االعالم   

 بُْويِعَ  الَحَسُن، فََولَِيَها َسبَْعةَ  أَْشُهرٍ  َوأََحدَ  َعَرشَ  يَْوماً، ثُمَّ  َسلَّمَ  األَْمرَ  إَِىل  ُمَعاِويَةَ 
 حسن پر بعیت ہوئی پس انہوں نے سات مہینے ١١ دن حکومت کی، پھر خالفت ُمَعاوِ يَةَ   کو دے دی

 
دوم صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی الله عنہ  امت کے دو گروہوں میں صلح کرائیں گے لیکن اس روایت 

اگر حسن خلیفہ -معاویہ رضی الله عنہ کے حق میں دستربدار ہو کر غلط کیا  کے مطابق حسن رضی الله عنہ نے 
الزام حسن پر اتا ہے کہ وہ باشاہوں کو امت پر مسلط کر سارا ؟ نہیں تھے تو وہ کس چیز سے دست بردار ہوئے

بلکہ حسن رضی الله عنہ پربھی تربا ہے اصل میں یہ روایت نہ رصف معاویہ رضی الله عنہ -کے چلے گئے  
میں لکھتے ہیں الذھبی کتاب سیراالعالم   

 
الذهبی کہتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے حسن رضی الله تعالی عنہ کے لئے فرمایا بے شک یہ میرا بیٹا 

رسدار ہے اور الله اس کے ذریعے مسل�نوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا پس جب معاویہ نے صلح 
کو مانا اور اس پر تیار ہوئے تو وہ اور حسن چلتے ہوئے کوفہ میں داخل ہوئے اور معاویہ خلیفہ ہوئے 

ربیع  الثانی میں اور وہ سال، عام الج�عہ  کے نام سے پڑ گیا ان دونوں کے اج�ع کی وجہ سے اور یہ سال ٤١ ھ 
 کا ہے

میں عام  اس سال کو تواس حدیث کی روشنی  جو سال صحابہ کے درمیان عام الج�عه کے نام سے مشھور ہو  
(بادشاہوں کا سال ) کہا جانا چاہیے تھا امللوک   

 امام بخاری کے شیخ نعیم کی کتاب الفنت میں ہے

ثَ  ، َعِن الَْعوَّاِم بِْن َحْوَشٍب، َعْن َسِعيِد بِْن ُجْمَهاَن، َحدَّ ُد بُْن يَِزيَد الَْواِسِطيُّ َعْن َسِفينََة، َمْوَىل رَُسوِل نَا نَُعيٌْم قَاَل: ثََنا ُمَحمَّ
َالثُوَن َسنَةً : «اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َعْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل  ِتي ثـَ فََحِسبُوا َذلَِك فََكاَن » الِْخَالفَُة ِيف أُمَّ

 مَتَاَم َذلَِك ِوَاليَُة َعِيلٍّ رَِيضَ اللَُّه َعنْهُ 

 لگایا باس کا حسا –ہے  سال نے سفینہ سے روایت کیا کہ کہ رسول الله نے فرمایا خالفت تیس َسِعيِد بِْن ُجْمَهانَ 
پر متام ہوا علی والیت تو یہ گیا  

علی کی والیت پر ختم ہوا    خالفت کا مذھب تھا کہ دور َسِعيِد بِْن ُجْمَهانَ معلوم ہوا کہ   

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2014/11/zahabi-moawiah.jpg
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سوم اسالم میں بادشاہت معیوب نظام نہیں قرآن میں  انبیاء داود ، سلی�ن علیھ� السالم کو ملک یعنی بادشاہ ہا 
ایک ایسے بادشاہ کے حق میں  حسن رضی الله تعالی عنہ کیا -گیا ہے. نام میں کیا رکھا ہے کام دیکھا جائے گا

 10دستربدار ہو گئے جس کو نانا جان صلی الله علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ الله اس کا پیٹ نہ بھرے
چہآرم معاویہ رضی الله عنہ کے دور میں جو جہاد ہوئے ان میں حسین رضی الله تعالی عنہ بھی رشیک تھے کیا 

کیا اس جہاد کے نتیجے میں جو عالقے فتح ہوئے ان پر ؟بوط کر رہے تھے جو تھا ہی غلط وہ ایسے نظام کو مظ
؟غیر اسالمی نظام مسلط کرنے کے لئے انہوں نے غلط کام نہیں کیا  

                                                                    
10  

لَِة َواْآلَداِب  صحیح مسلم: کتاب: حسن سلوک نے کسی شخص پر ملسو هيلع هللا ىلص صلہ رحمی اور ادب (باب: نبی ‘صحيح مسلم: كِتَاُب الِْربِّ َوالصِّ
، برا کہا ہو یا اس کے خالف بددعا کی ہو اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ اس کے لیے تزکیہ (برائی سے پاکیزگی)، لعنت کی ہو

 اجر اور رحمت کا باعث بن جائے گی)

اٍر َواللَّْفُظ ِالبِْن الُْمثَنَّ  . 6628 ثَنَا ابُْن بَشَّ ُد بُْن الُْمثَنَّى الَْعنَزِيُّ ح و َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا ُشْعبَُة َعْن أيَِب َحْمزََة َحدَّ ثَنَا أَُميَُّة بُْن َخالٍِد َحدَّ ى قَاَال َحدَّ
بْيَاِن فََجاَء رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّ  اِب َعْن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل كُنُْت أَلَْعُب َمَع الصِّ َحطَأَِ� َحطْأًَة َم فَتََواَريُْت َخلَْف بَاٍب قَاَل فََجاَء فَ الَْقصَّ

اِويََة قَاَل فَِجئُْت فَُقلُْت ُهَو يَأْكُُل فََقاَل َال َوقَاَل اْذَهْب َوادُْع ِيل ُمَعاِويََة قَاَل فَِجئُْت فَُقلُْت ُهَو يَأْكُُل قَاَل ثُمَّ قَاَل ِيلَ اْذَهْب فَادُْع ِيل ُمعَ   

ی ۔۔ الفاظ ابن مثنٰی کے ہیں ۔۔ دونوں نے کہا: ہمیں امیہ بن خالد محمد بن مثنٰی عنزی اور ابن بشار نے ہمیں حدیث بیان ک .
نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوحمزہ قصاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے حرضت ابن عباس رضی اللہ عنہ 

سلم ترشیف لے آئے، میں دروازے سے روایت کی، کہا: میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و 
کے پیچھے چھپ گیا، کہا: آپ آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی رضب لگائی (مقصود پیار کا 

ہ مجھ میں نے آپ سے آ کر کہا: وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے دوبار ” میرے لیے معاویہ کو بال الؤ۔-جاؤ، “اظہار تھا) اور فرمایا: 
اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ “میں نے پھر آ کر کہا: وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا: ” جاؤ، معاویہ کو بال الؤ۔“سے فرمایا:   

 معاویہ  ہجرت مدینہ سے تقریباً 15 برس پیشرت مکہ میں پیدا ہوئے اور اسالم الئے تو زندگی کے پچیسویں برس میں تھے –    
یقینا جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم  نے بالیا ہو گا تو وہ اس وقت   سنجیدہ مزاج ہوں گے -    روایت ال أشبع الله بطنه الله 

اُب ِعْمرَاُن بُن أيَِب َعطَاٍء الَواِسِطيُّ کا تفرد ہے الذھبی  کہتے ہیں اسکا پیٹ نہ بھرے  ضعیف ہے اس کی سند میں أَبُو َحْمزََة الَقصَّ
میزان میں ہے کہ أبو داود نے کہا أبو حمزة عمران بن أيب  -بُو ُزْرَعَة، َوالنََّسايِئُّ :  ابو زرعہ اور نسائی نے اس کو کمزور کیا ہےلَيَّنَُه: أَ 

دارقطنی کہتے ہیں ليس بالقوي -عطاء يقال له عمران الجالب، ليس بذاك، هو ضعيف یہ ضعیف ہے  
راقم کہتا ہے جس میں بھی اس کا تفرد ہو اس کو رد -یہ راوی مختلف فیہ ہے بعض نے اس کو ثقہ کہا ہے لیکن  -قوی نہیں ہے

 کیا جائے گا
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پنجم کہا جاتا ہے کہ الله کفر کی حکومت چلنے دیتا ہے لیکن ظلم کی نہیں. اب ہم بھی حساب لگاتے ہیں 
کی حکومت کب تک چلی دیکھتے ہیں بنی امیہ   

 
 عث�ن  بن عفان اموی رضی الله عنہ مدت خالفت ذی الحجہ ٢٣ ہجری سے  ٣٥ ہجری ذی الحجہ

ہجری ٦٠سے  ٤١  معاویہ بن ابی سفیان رضی الله تعالی عنہ   

ہجری ٦٤سے  ٦٠  یزید بن معاویہ رحمه الله علیہ  

ہجری ٦٤ بن یزید   معاویہ  

ہجری ٦٥ مروان بن الحکم   

ہجری ٨٦سے  ٦٥لک بن مروان عبدامل  

ہجری٩٦ سے   ٨٦ ولید بن عبدامللک   

ہجری ٩٩سے  ٩٦سلی�ن بن عبدامللک   

ہجری  ١٠١سے  ٩٩عمر بن عبد العزیز   

ہجری  ١٠٥سے  ١٠١یزید بن عبدامللک بن مروان   

ہجری ١٢٥سے  ١٠٥ہشام بن عبدامللک   

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2014/11/familytree-1..png
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ہجری ١٢٦ سے  ١٢٥ولید بن یزید   

ہجری  ١٢٦یزید بن ولید   

ہجری١٢٦ ابراہیم بن ولید   

ہجری ١٣٢سے  ١٢٦مروان بن محّمد   

کو بھی شامل کر دیا جائے  عث�ن اور اگر دور رہی سال ٩١ حکومت کی امیہ بنوعث�ن رضی الله عنہ کو ہٹا کر 
 دونوں صورتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت  -رہی سال ١٠٣حکومت  کی سال ہیں تو بنو امیہ ١٢جو 

  لقریش تبع ، الناس باب ، املسلم الصحیح حدیث بھی جواب کا اس رہی کیوں حکومت یہ-رہی صدی ایک تقریبا
معاویہ رضی الله تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے  ہے ملتا میں

 ہوئے سنا
ہ ما أقامو ا الدینإن ھذا األمر فی قریش ال یعادیھم أحد إال کبہ اللہ علی وجھ  

یہ امر خالفت قریش رہے گا جو شخص ان کی مخالفت کرے گا اللہ تعالٰی اسے اوندھا کر دے گا جب تک کہ 
 وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ صحیح بخاری کتاب املناقب باب مناقب قریش ،کتاب االحکام

 صحیح مسلم کی روایت ہے

تعالٰی علیہ وسلم یقول : الَ یزَاُل اْالِْسالَِم هللا صلی اهللا ت رسول اتعالٰی عنہ یقول : سمعهللا عن جابر بن سمرۃ رضی ا
 َعِزیزًا اِلٰی اِثْنَی َعَرشَ َخلِیَفًۃ ۔

تعالٰی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے هللا صلی اهللا تعالٰی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اهللا جابر بن سمرہ رضی ا   
 سنا کہ اسالم کو کوئی زوال نہیں ہو گا بارہ خلفاء تک

یح مسلم کی دورسی حدیث ہےصح  

 تَّىحَ  يَنَْقِيض  َال  اْألَْمرَ  َهَذا إِنَّ « يَُقوُل: فََسِمْعتُهُ  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  النَِّبيِّ  َعَىل  أيَِب  َمعَ  َدَخلُْت  قَاَل: َسُمرََة، بْنِ  َجاِبرِ 
، َخِفيَ  ِبَكَالمٍ  تََكلَّمَ  ثُمَّ  قَاَل: ،»َخِليَفةً  َعَرشَ  اثْنَا ِفيِهمِ  َ�ِْيضَ   »ٍش قَُريْ  ِمنْ  كُلُُّهمْ « قَاَل: قَاَل؟ َما ِأليَِب: فَُقلُْت  قَاَل: َعَيلَّ

َجاِبرِ  بْنِ  َسُمرَةَ  کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس گیا اپ صلی الله علیہ 
وسلم کو کہتے سنا بے شک یہ امر( دین) نہیں کم ہو گا حتی کہ  ان میں سے بارہ خلفاء نہ گزر جائیں .. جو سب 

 قریش کے ہونگے
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سلی�ن بن عبدامللک تک بارہ خلفاء ہوتے ہیں اور اسالم دینا میں غالب  رہا اور اس کی رسحدیں ہند اور یورپ تک 
 11پہنچ گئیں

ابق رشید خلفاء تیس خلفاء والی روایت کی سفینہ والی روایت سات تطبیق ممکن ہے ایک کے مط ١٢کہا جاتا ہے 
ے ہیں تحقیق اصالحی میں زبیر علی زئی لکھت  - سال رہیں ہے اس کے بعد رصف خلفاء ہوں گے  

                                                                    
11  

شیعوں نے بارہ خلفاء والی روایت سے اپنے بارہ امام نکال لئے. افسوس روایت میں اسالم کی جس رس بلندی کا ان بارہ خلفاء کے 
ر بنو عبّاس کے خوف میں تقیہ اختیار کر کے زندہ رہنے والے اسالم کی بنو امیہ او  دور کا ذکر ہے اس پر ان کے امام نہیں اترتے. 

آج تک کسی شیعہ نے نہیں بتایا لہذا اس روایت کا وہ مصداق نہیں ہو سکتے کیا رس بلندی کر پائے   

ی نیچا نہ تک اسالم کو کوئ ١٢سے زیادہ نہ ہو سکیں گے بلکہ  ١٢خلفاء قریش سے ہون گے یہ نہیں ہے کہ  ١٢حدیث میں ہے کہ
بنو امیہ قریش میں سے ہیں اور ان کی  -کر سکے گا ایسا ہی ہوا کہ اسالم اپنے مخالفین یعنی اس پاس کی سلطنتوں پر غالب ہوا

ہی ہوتے ورنہ تو یہ روایت صحیح نہیں  ١٢سے زیادہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ  ١٢حکومت رہی اور ان کے خلفاء کی تعداد 
ہجری کے بعد عراق منتقل ہوئے اور یہ دونوں اہل  ١٠٠بنو ہاشم اور بنو عباس  -ش قبیلہ معدوم ہے آج قری -سمجھی جا سکتی

بنو آمیہ قریشی ہیں ان کا انخالء ہوا یہ اسپین چلے گئے  -فارس کی عورتوں سے شادی کرتے رہے اصل قریشی نسل ختم ہو گئی
و خرب کی جاتی ہے کہ اب دنیا میں قبیلہ قریش معدوم ہے اپ ک -سال حکومت کر کے یہ بھی وہاں معدوم ہو گئے ٨٠٠وہاں 

 کوئی نسلی ریکارڈ نہیں کہ کہا جا سکے کہ یہ قریشی ہے

لوگوں کے ذہنوں کو بنو امیہ کے خالف تعصب سے بھر دیا اور عوام الناس  شیعیت سے متاثر ہو کر  بعض  امئہ نے  اہل سنت کے 
گے. امداد زمانہ کے ساتھ اہل سنت کے ہاں اب بارہ خلفاء کا انتظار بھی ختم ہو گیا اور کو یہ خیال ہوا کہ بارہ خلفاء ابھی آئیں 

 اب تو شیعوں کی طرح امام املہدی کا سب کو انتظار ہے

 ابن الجوزی  جو یزید مخالف تھے انہوں نے کشف املشکل میں لکھا 

 قد اطلت البحث عن معنی ہذا الحدیث ، و طلبت مظانہ وسألت عنہ فلم ا قع علی املقصود بہ ۔ 
میں نے مدتوں اس  (بارہ خلفاء والی) حدیث کے معنی کی تفتیش کی ۔ اور جہاں جہاں گ�ن تھا وہ کتابیں دیکھیں ۔ اپنے  

 زمانہ کے امئہ سے سوال کئے ۔ مگر مراد متعین نہ ہوئی
 ہوتی بھی کیسے بارہ خلفاء آ چکے لیکن اپ کو وہ پسند نہیں آئے
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 لیکن اصول ہے کہ راوی اپنی روایت کو زیادہ جانتا ہے سعید بن جمھان کہتے ہیں

سعید نے کہا میں نے سفینہ سے کہا بے شک بنی امیہ دعوی کرتے ہیں کہ ان کے پاس خالفت ہے سفینہ نے کہا 
 جھوٹ بولتے ہیں بَنُو الزَّرْقَاءِ  والے  بلکہ وہ تو بادشاہ ہیں بہت رشی بادشاہ

 
 سعید تو باقی کو خلفاء نہیں بادشاہ کہہ رہا ہے

ے ہیں کتاب تحقیق اصالحی میں صحابہ میں تفریق کرتے ہوئے لکھت زبیر علی زئی   

 
ا گیا کیا یہ ممکن ہے کہ معاویہ اور حسن رضی الله تعالی قارئیں اپ کے دیکھا کس طرح مخفی تربہ بھیج

نے جو خالفت قائم کی وہ اس اصولوں پر نہیں تھی جو نبی صلی الله علیہ وسلم نے سکھائے تھے ہم تو  عنہ� 
اس پر شاہد انکی  ہیں. رافضی تو حسن رضی الله تعالی عنہ کو پسند نہیں کرتے  سوچنا ہی غلط سمجھتے  یہ 

کیونکہ انہوں نی معاویہ سے معاہدہ کرکے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا کتب ہیں  

 

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2014/11/maqalat-319.jpg
http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2014/11/tahqeqislahi-320.jpg
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بنیادی   کہا جاتا ہے کہ اس روایت میں شیعیت کہاں ہے؟ اسمیں تو پہلے چار خلفاء کو خلفاء النبوه مایا گیا ہے!
اللہ علیہ  طور سے یہ بنو امیہ مخالف روایت ہے . خاندانی دشمنی پر مبنی کوئی بھی بات حدیث رسول صلی

وسلم نہیں ہو سکتی. نبی صلی الله علیہ وسلم نے تو فتح مّکہ والے دن ساری عصبیتوں کو اپنے قدموں تلے روند 
صحابہ کو قابض   ڈاال تھا اور نبی صلی الله علیہ وسلم کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. اس روایت کا مقصد

صحابہ پر اتہام ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلفاء کے باتھ پر  اور خالفت النبوه سے علیحدہ کرنا ہے یہ ان سارے
  الدرداء، ابو ،  مالک بن انس عمر، بن عبدللہ ، عبّاس ابن عبدللہ رسول اصحاب القدر جلیل من جن  عت کییب

ہیں اتے عنہم تعالی الله رضی الخدری سعید ابو  لیثی، واقد ابو عبدللہ، بن جابر  
 

اسی روایت کی بنیاد پر آگے چل کر خالفت راشدہ کی اصطالح گھڑلی گئی یعنی پہلے چار خلفاء ہدایت یافتہ اور 
وغیرہ غیر ہدایت یافتہ نعوذ باللہ  معاویہ رضی الله تعالی عنہ ان کے بعد بننے والے حسن رضی الله تعالی عنہ ، 

 من تلک الخرافات
 

ائے تو یزید بھی خلیفہ بن جاتا ہے لہذا یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ اگر اس تیس سال والی روایت کو ضعیف مانا ج 
ہو دین کا رضوری جز دینا گمراہ قرار کو یزید کہ گویا – رائے نہیں  

  

؟مغالطہ : حکمرانوں کے خالف خروج کا حکم نبوی تھا  

 –اسی قسم کا ایک مغالطہ اور ہے کہ حاکموں کے خالف خروج کا حکم خود نبی صلی الله علیہ وسلم نے دیا 

موجود تھااور قاتلین عث�ن میں مغالطہ خوارج کے لشکر میں قسم کا  اس  

 مسند احمد میں ہے

ِد بِْن َزيِْد بِْن َعبِْد اللِه بِْن ُعَمَر، َعنْ  ثََنا َعاِصٌم يَْعِني ابَْن ُمَحمَّ ثَنَا َهاِشُم بُْن الَْقاِسِم، َحدَّ ْمِط، َعْن َحدَّ  َعاِمِر بِْن الّسِ

َسيَُكوُن أَُمرَاُء ” ْسَحاَق، َعْن َعطَاِء بِْن يََساٍر، َعِن ابِْن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاِويََة بِْن إِ 

 بَْعِدي يَُقولُوَن، َما َال يَْفَعلُوَن، َويَْفَعلُوَن َما َال يُْؤَمُرونَ 

میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے وہ عمل کریں گے جن کا : ایاابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله نے فرم

حکم نہیں ہو گا اور وہ نہیں کریں گے جن کا حکم دیا ہو گا تو ان سے جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن اور جو 

 زبان سے جہاد کرے وہ مومن اور جو دل میں برا جانے وہ مومن اس کے بعد ای�ن نہیں ہے

واہی ہے  ق  بن طلحة بن عبید هللا ہے جس کو امام   أبو زرعة: شیخ واه بڈھاسند میں  معاوية بن إسحا
هـ) کے 1396األعالم از الزركيل الدمشقي (املتوىف:   -یعنی نیشاپور میں اس روایت کو رد کیا جاتا تھا –تھے کہتے 

 مطابق

يف الكوفة معه وأعان (زيد بن عيل) ح� خرج عىل بني مروان، فقاتل ب� يديه قتاال شديدا وقتل   
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معاوية بن إسحاق  بن طلحة بن عبيد الله  نے زید بن علی کے خروج میں مدد کی جب انہوں نے بنی مروان کے 

 خالف خروج کیا پس ان میں شدید قتال ہوا اور یہ کوفہ میں قتل ہوئے

لوں میں ثابت ہو جائے چھپا ہے  جو ابھی نیچے کے حوا عاروایت کے پیچھے  راوی  کا اپنا سیاسی مد  اس   یعنی

یہ فرد پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ حکمرانوں کے خالف خود ہی   -ہےبھی  اس روایت میں ابہام کہ  یہ مزید –گا 

سندا اس میں عطا بن یسار ہے جس کا س�ع ابن مسعود سے نہیں ہے - فیصلہ کرے اور خروج کرے  

 ابن ابی حاتم املراسیل میں کہتے ہیں

من عبد الله بن مسعود إن عطاء مل يسمع  

شعيب األرنؤوط اس روایت کو صحیح کہتے ہیں شعيب األرنؤوط دلیل دیتے ہیں کہ ابن حبان میں اس کے باوجود 

 ہے

ثَنَا أيَِب َحدَّ  ثَنَا ُعبَيُْد اللَِّه بُْن ُمَعاِذ بِْن ُمَعاٍذ َحدَّ ٍد َعْن َعاِمِر بِْن ثَنَا َعاأَْخَربَنَا ِعْمرَاُن بُْن ُموَىس بِْن ُمَجاِشعٍ َحدَّ ِصُم بُْن ُمَحمَّ

َث ِبِه َما َعاَش مُ  ثَِني ثُمَّ اْستَْكتََمِني أَْن أَُحّدِ ْمِط َعْن ُمَعاِويََة بِْن إِْسَحاَق بِْن طَلَْحَة قَاَل َحدَّ َعاِويَُة فََذكََر َعاِمٌر قَاَل الّسِ

ثَِني َعطَاُء بُْن يََساٍر وَ  ُهَو قَاِيض الَْمِديَنِة قال: سمعت بن َمْسُعوٍد َوُهَو يَُقوُل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ َسِمْعتُُه َوُهَو يَُقوُل َحدَّ

َسيَُكوُن أَُمرَاُء ِمْن بَْعِدي يَُقولُوَن َما َال يَْفَعلُوَن َويَْفَعلُوَن َما َال يقولون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن “اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: 

�َاِن َعَىل َمْن أىََت ُجزًْءا ِمْن بَْعِض أَْجزَائِهِ مذكر  ومن جاهده إِطَْالِق اْسِم اْإلِ  

سمعت بن َمْسُعودٍ  عطا نے کہاسند میں ہے یعنی   

 َعطَاُء بُْن يََساٍر َوُهَو قَاِيض الَْمِدينَِة قال: سمعت بن َمْسُعودٍ 

  ان کا س�ع ابن مسعود سے ہے

صحیح ابن حبان کی سند میں ہے ُمَعاِويََة بِْن إِْسَحاَق بِْن طَلَْحَة نے کہا -یہ سند خود مشکوک ہے  ہے راقم کہتا  

َث ِبِه َما َعاَش ُمَعاِويَةُ  ثَِني ثُمَّ اْستَْكتََمِني أَْن أَُحّدِ  قَاَل َحدَّ

زندہ ہے عنہ ) (رضی الله چھپایا جب تک معاویہ  نے میں روایت کرتا ہوں اس کوجو اب  میں   

 

بْن طلحة کو اگرچہ بعض محدثین ثقہ کہتے ہیں لیکن أَبُو ُزْرَعة کہتے ہیں : شيخ واه. بڈھا  معاوية بن إسحاق

امام بخاری نے اس کی سند سے صحیح میں رصف ایک روایت متابعة ذکر کی ہے اور امام مسلم نے  - واہی ہے

س�ع ثابت نہیں ہوتا لہذا  راقم کہتا ہے روایت اس سند سے ضعیف ہے اور اس کی بنیاد پر -کوئی روایت نہیں لی

کہتا ہے روایت رصیح کذب ہے اس روایت  مزیدراقم  -شعیب اور البانی کا اس روایت کو صحیح سمجھنا غلط ہے

 کے منت میں ہے

 صحيح موارد الظ�ن إىل زوائد ابن حبان از البانی کے مطابق اس روایت کو سننے کے بعد

صىل الله عليه وسلم –قول: ما كان ابن أُّم عبد يكذب عىل رسول الله قال: فخرَج ابن عمر وهو يُقلّب كّفه وهو ي  
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ہتھیلی کو بھینچتے ہوئے اٹھے اور کہہ رہے تھے ابن ام عبد (یعنی ابن مسعود رضی الله   رضی الله عنہ ابن عمر

تھے عنہ) رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولتے  

ہم کو صحیح بخاری کی روایات سے پتا ہے کہ ابن عمر نے  - ہے مشکوک بھی یہ قول نزدیک کے عمر یعنی ابن

معاویہ اور یزید کی بیعت کی اور صحیح مسلم سے پتا ہے کہ ابن عمر نے حرہ کے بلوائیوں کو بھی خروج سے 

 منع کیا یہاں تک کہ عبد امللک بن مروان کی بیعت پر انتقال کیا

  

اسی طرح مسند احمد کی ایک دورسی روایت کو بھی شعيب  - ھیںروایات کا تضاد دیکمسند احمد کی  اب 

 األرنؤوط صحیح کہتے ہیں

ثََنا الَْحَسُن، َعْن َضبََّة بِْن ُمْحِصٍن، َعْن أُّمِ َسلََمَة،  ثَنَا يَْحيَى بُْن َسِعيٍد، َعْن ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ َعِن النَِّبّيِ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َحدَّ

) 6) ، فََمْن أَنَْكَر فََقْد بَِرئَ، َوَمْن كَرَِه، فََقْد َسلَِم، َولَِكْن َمْن َرِغَب (5) أَُمرَاُء تَْعرِفُوَن َوتُنِْكُروَن (4َسيَُكوُن (: ” َوَسلََّم قَاَل 

َالةَ ” قَالُوا: يَا رَُسوَل اللِه أََال نَُقاتِلُُهْم؟ قَاَل: “. َوتَابََع  َال، َما َصلَّْوا الصَّ  ” 

ضی الله عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایسے امراء ہوں گے جن کو پہچانو ام سلمہ ر 

اور انکار کرو گے پس جس نے انکار کیا وہ بَِرئَ ہوا اور جس نے کراہت کی وہ بچ کیا لیکن وہ جس نے رغبت کی 

ان سے قتال کریں؟ فرمایا نہیں بس �از نہ لوگوں نے کہا اے رسول اللہ ہم  —اور تابع ہوا (؟ کالم میں حذف ہے) 

 پڑھو

 دورسی میں الفاظ ہیں

َال، َما َصلَّْوا لَُكُم الَْخْمَس ” قَالُوا: يَا رَُسوَل اللِه، أَفََال نَُقاتِلُُهْم؟ قَاَل:   ” 

 پوچھا اے رسول الله ہم ان سے قتال کیوں نہ کریں ؟ فرمایا نہیں پس پانچ �از نہ پڑھو

والی سے متناقض ہے اور شعيب األرنؤوط دونوں کو صحیح کہہ رہے ہیںیعنی یہ اوپر   

 مسند احمد کی ایک اور روایت ہے اس کو بھی شعیب نے صحیح کہا

ثَنَا ُشْعبَُة، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن ِهَالِل بِْن ِيَساٍف، َعْن  اٌج، قَاَال: َحدَّ ُد بُْن َجْعَفٍر، َوَحجَّ ثَنَا ُمَحمَّ نَّى، َعْن أيَِب أيَُبِّ ابِْن أيَِب الُْمثَ َحدَّ

اِمِت، َعِن النَِّبّيِ َصىلَّ ا اٌج، َعِن ابِْن اْمَرأَِة ُعبَاَدَة بِْن الصَّ اِمِت، قَاَل َحجَّ َسيَُكوُن ” للُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: اْمَرأَِة ُعبَاَدَة بِْن الصَّ

الَ  ُروَن الصَّ ًعاأَُمرَاُء يَْشَغلُُهْم أَْشيَاُء َويُؤَّخِ َالَة لَِوقِْتَها، ثُمَّ اْجَعلُوا َصَالتَُكْم َمَعُهْم تَطَوُّ َة َعْن َوقِْتَها، فََصلُّوا الصَّ  

نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایسے امراء ہوں گے جو چیزوں میں مشغول ہو کر �از موخر کر دیں گے اس 

ل کے طور پرکے وقت سے پس تم �از وقت پر پڑھو پھر ان امراء کے ساتھ نف  
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کا حکم دیا  رہنے مغالطہ : بنو امیہ سے دور  

 اس کو نقل کرنے والے امام احمد خود اس کے خالف موقف رکھتے ہیں

د بن جعفر، حدثنا ُشعبة، عن أيب التَّيَّاح، قال: سمعت أبا ُزرعة، يحدث عن أيب هريرة، عن النبي  صىل  –حدثنا محمَّ

لو أن الناس “، قالوا: يف تأُمرُنا يا رسول الله؟، قال: ”أمتي هذا الحيُّ من قريٌب  يُهلُك “، قال: -الله عليه وسلم 

يف مرضه الذي مات فيه: ارضب عىل هذا الحديث، فإنه خالُف  -[قال عبد الله بن أحمد]: وقال أيب”. اعتزلوهم

اسمعوا وأطيعوا واصربوا“، يعني قوله: -صىل الله عليه وسلم  –األحاديث عن النبي  ”. 

ابو ہریرہ رضی الله عنہ روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو یہ محلہ جلد ہی 

ہالک کرے گا ہم نے پوچھا آپ ہم کو کیا حکم کرتے ہیں اے رسول الله ! فرمایا کاش کہ لوگ ان سے الگ رہتے 

ت مرض میں (اس روایت کے بارے میں) پوچھا جس عبد الله بن احمد کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے اس حال

میں ان کی وفات ہوئی احمد نے کہا اس حدیث کو مارو کیونکہ یہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی احادیث 

 کے خالف ہے یعنی سمع و اطاعت کرو اور صرب کرو

شامل کر دیامیں  صحيح بخاريمغالطہ ہوا اور انہوں نے اس کو صحیح سمجھ کر   بخاری کو امام  

ثَنَا أَبُو أَُسا ثَنَا أَبُو َمْعَمٍر إِْسَ�ِعيُل بُْن إِبْرَاِهيَم، َحدَّ ُد بُْن َعبِْد الرَِّحيِم، َحدَّ ثَِني ُمَحمَّ ثَنَا ُشْعبَُة، َعْن أيَِب التَّيَّاِح، َحدَّ َمَة، َحدَّ

يُْهِلُك النَّاَس َهَذا الَحيُّ ِمْن «اَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أيَِب ُزْرَعَة، َعْن أيَِب ُهَريْرََة رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، قَ 

ثَنَا أَبُو َداُوَد، أَْخَربَنَا ُشْعبَُة، َعْن أيَِب » لَْو أَنَّ النَّاَس اْعتَزَلُوُهمْ «قَالُوا: فََ� تَأُْمرُنَا؟ قَاَل: » قَُريٍْش  التَّيَّاِح،  قَاَل: َمْحُموٌد، َحدَّ

 َسِمْعُت أَبَا ُزْرَعةَ 

ہم سے ابومعمر اس�عيل بن ابراہيم نے بيان کيا ، کہاہم سے  مجھ سے محمد بن عبدالرحيم نے بيان کيا ، کہا

ابواسامہ نے بيان کيا ، کہا ہم سے شعبہ نے بيان کيا ، ان سے ابوالتياح نے ، ان سے ابوزرعہ نے اور ان سے 

نہ نے بيان کيا کہ نبي صيل اللہ عليہ وسلم نے فرمايا : اس قريش کا یہ محلہ لوگوں کو ہالک ابوہريرہ ريض اللہ ع

وبرباد کردے گا ? صحابہ نے عرض کيا : اس وقت کے ليے آپ ہميں کيا حکم کرتے ہيں ؟ نبی صيل اللہ عليہ 

سے ابوداود طياليس نے بيان وسلم نے فرمايا : کاش لوگ ان سے الگ رہتے ? محمود بن غيالن نے بيان کيا کہ ہم 

 کيا ، کہا ہم کو شعبہ نے خربدي ، انہيں ابوالتياح نے ، انہوں نے ابوزرعہ سے سنا

کو منکر کہتے ہیں ی روایتمسند احمد میں امام احمد اس  

  احمد کے نزدیک صحیح بخاری کی روایت منکر ہے  
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  ذکر کیا کامعاویہ  بن یزید نے )رسول هللا (ص مغالطہ :

األوائل البن أيب عاصم میں ہے   
ثَنَا ُعبَيُْد اللَّه بُْن ُمَعاٍذ، ثنا أيَِب، ثنا َعْوٌف، َعِن الُْمَهاِجِر بِْن َمْخلٍَد، َعْن أيَِب الَْعالِيَِة، َعنْ  ، أَنَُّه قَاَل لِيَِزيَد بِْن أيَِب َحدَّ  أيَِب َذّرٍ

ُ ُسنَِّتي رَُجٌل ِمْن بَِني أَُميَّةَ «يِْه َوَسلََّم يَُقوُل: ُسْفيَاَن: َسِمْعُت رَُسوَل اللَّه َصىلَّ اللُه َعلَ  ُل َمْن يَُغّ�ِ أَوَّ » 

کہا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ سب سے پہلے  سے بن ابی سفیان  ابو ذر نے یزید

بنو امیہ کا ایک مرد تبدیل کرے گا کو میری سنت  

میں ہے  35877مصنف ابن ابی شیبہ   

ثَنَا ِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َهْوَذُة بُْن َخلِيَفَة َعْن أيَِب َخلَْدَة َعْن َعْوٍف َعْن أيَِب الَْعالِيََة َعْن أيَِب َذرٍّ قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَّ   َحدَّ

ُل ُسنَِّتي رَُجٌل ِمْن بَِني أَُميَّةَ «َوَسلََّم يَُقوُل:  »أَوَُّل َمْن يُبَدِّ  

بنو امیہ  کو کہا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ سب سے پہلے میری سنت  ذر نےابو 

 کا ایک مرد تبدیل کرے گا

میں کیا اور لکھا  229/ص6البداية والنهاية ج نے اس کا ذکر ابن کثیر  

قال سمعت رسول الله يقول إن أول وروى البيهقي من طريق عوف األعرايب عن أيب خلدة عن أيب العالية عن أيب ذر 

 من يبدل سنتي رجل من بني أمية وهذا منقطع ب� أيب العالية وأيب ذر

 12ابن کثیر کہتے ہیں یہ أيب العالية اور أيب ذر  کے درمیان منقطع ہے

الله  اس کی سند میں أبوالعالية الرياحي رفيع بن مهران کا تفرد ہے جو اس کو ابو ذر غفاری رضی ہے راقم کہتا

 عنہ سے نقل کرتا ہے

                                                                    
12  

میں   اس کو حسن روایت قرار دیا ہے اور باوجود یہ کہ سند منقطع ہے معاویہ و یزید دشمنی میں  ١٧٤٩لصحيحة البانی نے ا

 اپنی انگلیاں چبا لی ہیں لکھتے ہیں

 فمثله ال ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. والله أعلم. ولعل املراد بالحديث تغي� نظام اختيار الخليفة، وجعله وراثة. والله أعلم.

قسم کی روایت مرتبہ حسن سے  نیچے نہیں جاتیں واللہ اعلم اور ممکن ہے مراد اس حدیث کی ہو کہ خلیفہ کو منتخب  اس
 کرنے کا نظام میں تغیر آ جائے گا اس کو وراثت میں بدل دیا جائے گا

و حسن کا درجہ دیا اور جملہ البانی نے معاویہ رضی الله عنہ پر ان متام اصحاب رسول پر مخفی تربا بھیجا ہے کہ منقطع سند ک
 -راقم کہتا  ہے  خلیفہ کو مقرر کرنے کا کوئی نظام اسالم میں نہیں ہے –بھی کسا کہ اس سے مراد خالفت کے نظام کو بدلنا ہے 

اس طرح خلیفہ اپنے بعد والے کے لئے وصیت کر سکتا ہے اور  –ابو بکر رضی الله عنہ نے عمر رضی الله عنہ کے لئے وصیت کی 
لی رضی الله عنہ نے حسن رضی الله عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ع  
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 الکامل از ابن عدی میں ہے امام شافعی کی روایت کورد کرتے

 حرملة يقول: قال الشافعي حديث أيب العالية الرياحي رياح

 أبو العالية مل يسمع من أيب ذر قاله ابن مع�

 أبو العالية نے أيب ذر سے نہیں سنا یہ امام ابن مع� نے کہا

) میں امام بخاری کا کہنا ہے کہيخ األوسط التارتاریخ صغیر (یا   

ثَِني أَ  اب بن عبد الْمِجيد َعن الُْمَهاِجرين أيب مخلد ثَنَا أَبُو الَْعالِيَة قَاَل وَحدَّ د ثَنَا عبد الَْوهَّ بُو ُمسلم قَاَل َحدثِني ُمَحمَّ

ام َوَعلَْيَها يِزيد بْن أيب ُسْفيَان فغزا النَّاس  ام زمن ُعثَْ�ن َوَعلَيَْها كَاَن أَبُو َذر ِبالشَّ فغنموا َوالَْمْعُروف أَن أَبَا َذر كَاَن ِبالشَّ

ام زمن عمر رَِيض الله َعنهُ   ُمَعاِويَة َوَمات يِزيد ِيف زمن عمر َوَال يعرف أليب َذر قدوم الشَّ

ث�ن میں شام میں تھے جہاں ابو ذر دور ع أَبُو الَْعالِيَة نے  أَبُو ُمسلم سے روایت کیا اس نے ابو ذر کی خرب دی کہ 

معاویہ گورنر تھے اور یزید بن ابی سفیان کا انتقال دور عمر میں ہوا اور ابو ذر کا شام جانا  دور عمر میں معلوم 

 نہیں ہے 

نے ابو ذر سے نہیں بلکہ کسی اور کے واسطوں سے سنا ہے ہامام بخاری نے اس طرح واضح کیا کہ ابو عالی  

ة الدوري) میں ہےتاريخ ابن مع� (رواي  

يحيى قلت ليحيى بن مِع� سمع أَبُو الَْعالِيَة من أيب َذر قَاَل الإ�ا يروي أَبُو الَْعالِيَة َعن أيب ُمسلم َعن أيب َذر قَاَل قلت ل

 من أَبُو ُمسلم َهَذا قَاَل َال أَْدِري

يب َذر سے سنا ہے ؟ کہا یہ ابو مسلم سے اور الدوری نے کہا میں نے امام ابن معین سے پوچھا کیا أَبُو الَْعالِيَة نے أ 

 وہ ابوذر سے روایت کرتا تھا میں نے پوچھا یہ ابو مسلم کون تھا کہا میں نہیں جانتا

میں ہے یعلیمسند ابو  

ثَنَا يَْحيَى بُْن َحْمزََة، َعْن ِهَشاِم بِْن الَْغاِز، َعْن َمْكُحوٍل، َعنْ  ثَنَا الَْحَكُم بُْن ُموَىس، َحدَّ أيَِب ُعبَيَْدَة، أَنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه  َحدَّ

» َال يَزَاُل َهَذا اْألَْمُر قَامِئًا ِبالِْقْسِط َحتَّى يَثِْلَمُه رَُجٌل ِمْن بَِني أَُميَّةَ «َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل:   

کہ ایک  تک ہو گا یہاں نہ نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا  اس امر کا عدل سے زوال ہابو عبید

ملیا میٹ کرے گا  بنو امیہ کا شخص اس کو  

 محقق  حس� سليم أسد کا کہنا ہے : إسناده ضعيف اس کی اسناد ضعیف ہیں

ہے اس روایت کا ذکر کر کے لکھا نے میں ابن کثیر ٢٣١ص  ٨النہایہ ج  و البدایہ  

ْل ُمْعَضٌل َوَهَذا ُمنَْقِطٌع بَْ�َ َمْكُحوٍل َوأيَِب ُعبَيَْدَة بَ   

 یہ َمْكُحوٍل  اور َأيَِب ُعبَيَْدَة کے درمیان منقطع ہے بلکہ یہ  ُمْعَضٌل  روایت ہے
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هـ) میں ہے292مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار از البزار (املتوىف:   

ُد بُْن ُسلَيَْ�  ثَنَاُه ُسلَيَْ�ُن بُْن َسْيٍف الَْحرَّاِ�ُّ، قَاَل: نَا ُمَحمَّ ثَِني أيَِب، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن أيَِب ثَْعلَبََة َوَحدَّ َن بِْن أيَِب َداُوَد، قَاَل: َحدَّ

، َعْن أيَِب ُعبَيَْدَة بِْن الَْجرَّاِح، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:  ُه رَُجٌل َال يَزَاُل َهَذا اْألَْمُر قَامِئًا َحتَّى يَثِْلمَ «الُْخَشِنيُّ

ا اْإلِْسنَادِ َوَهَذا الَْحِديُث َال نَْعلَُمُه يُْرَوى َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، إِالَّ ِمْن َهَذا الَْوْجِه ِبَهذَ » ِمْن بَِني أَُميَّةَ   

 
ہے ذکر کر کے لکھا  تاریخ دمشق کے حوالے سے نے میں ابن کثیر ٢٣١ص  ٨النہایہ ج  و البدایہاس طرق کا ذکر   

َمْشِقيِّ َعْن ِهَشاِم بِْن الَْغاِز َعْن َمْكحُ  وٍل َعْن أيَِب ثَْعلَبََة الُْخَشِنيِّ َوقَْد َرَواُه ابُْن َعَساكَِر ِمْن طَِريِق َصَدقََة بِْن َعبِْد اللَِّه الدِّ

ِة قَامِئًا ِبالِْقْسِط َحتَّى يَُكوَن أَوََّل َمْن «َم قَاَل: َعْن أيَِب ُعبَيَْدَة. َعْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّ  َال يَزَاُل أَْمُر َهِذِه اْألُمَّ

ثُمَّ قَاَل َوُهَو ُمنَْقِطٌع أَيًْضا بَْ�َ َمْكُحوٍل َوأيَِب ثَْعلَبََة » . يَثْلَُمُه رَُجٌل ِمْن بَِني أَُميََّة يَُقاُل لَُه يَِزيدُ   

.... یت کیاثَْعلَبََة الُْخَشِنيِّ َعْن أيَِب ُعبَيَْدَة ابن الَْجرَّاِح َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم کی سند سے روا َمْكُحوٍل نے  أيَِب 

 ابن کثیر نے کہا یہ بھی َمْكُحوٍل اور َأيَِب ثَْعلَبََة پر منقطع ہے 

 

جائے گا کہا یزید کو یعنی اسيقال له يزيد   ہیں بعض روایات میں الفاظ  

 مسند ابو یعلی میں ہے

، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن أيَِب ُعبَيْ  ثَنَا الَْولِيُد بُْن ُمْسلٍِم، َعِن اْألَْوزَاِعيِّ ثَنَا الَْحَكُم بُْن ُموَىس، َحدَّ َدَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ َحدَّ

ِتي قَامِئًا ِبالِْقْسِط َحتَّى يَُكوَن أَوََّل َمْن يَثْلُِمُه رَُجٌل ِمْن بَِني أَُميََّة يَُقاُل لَُه: يَِزيدُ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: " َال يَزَاُل أَْمُر أُمَّ   

 رضی الله عنہ سے روایت کیا أيَِب ُعبَْيَدةَ  شامی سے انہوں نے  َمْكُحولٍ  سے انہوں نے الَْولِيُد بُْن ُمْسلٍِم نے ِ اْألَْوزَاِعيِّ 

یہاں تک کہ ایک بنو امیہ کا  گی ه صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری امت عدل سے زوال نہ کرےرسول الل کہ

جائے گا کہا کو ملیا میٹ کرے گا جس کو یزید اس مرد  

 اس کتاب کے محقق حس� سليم أسد کا کہنا ہے  : رجاله ثقات غ� أنه منقطع

ہے ہیں لیکن یہ منقطع ثقہ اس کے رجال  

 ےکرتا ہ یعنی استاد کے استاد تک سے تدلیس کرتا ہے مسلم ہے جو تدلیس تسویہ بن اس میں الولید ہے راقم کہتا

ہے بھی کے درمیان منقطع أيَِب ُعبَيَْدةَ  اور  َمْكُحولٍ پھر اس کی سند  –  

 

لکھا  النہایہ میں و البدایہ نے ابن کثیر    

َحُه الَْبيَْهِقيُّ ِبَحِديِث أيَِب ُعبَيْ  ِم، قَاَل: َويُْشِبُه أَنَّ يَُكوَن َهَذا الرَُّجُل هو يزيد بن معاوية ابن أيَِب ُسْفيَاَن، َوقَْد َرجَّ َدَة الُْمتََقدِّ

ُه، َوُهْم طَ  اِم، ِمَن النواصب، ائَِفٌة ِمْن أَْهِل الَواللَُّه أَْعلَُم قُلُْت: النَّاُس ِيف يَِزيَد بِْن ُمَعاِويََة أَقَْساٌم فَِمْنُهْم َمْن يُِحبُُّه َويَتََوالَّ شَّ



40 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

َولَْم يَُكْن كََذلَِك، وأما الروافض فيشنعون عليه َويَْفَرتُوَن َعلَيِْه أَْشيَاَء كَِث�ًَة لَيَْسْت ِفيِه َويَتَِّهُمُه كث� منهم ِبالزَّنَْدقَِة، 

لَْم يَُكْن زِنِْديًقا كََ� تََقوَّلَُه الرَّاِفَضُة  َوطَائَِفٌة أُْخَرى َال يُِحبُّونَُه َوَال يَُسبُّونَُه لَِ� يَْعلَُموَن ِمْن أَنَّهُ   

اور بیہقی نے اس ( َأيَِب ثَْعلَبََة والے طرق) کو راجح کیا ہے  اور کہا ہے کہ اس رجل پر شبہ ہے کہ یہ یزید بن 

ے جو اس ابن کثیر نے کہا میں کہتا ہوں : دور یزید کے لوگ قسموں کے تھے ایک وہ تھ -معاویہ ہے و الله اعلم

سے محبت کرتے تھے اور یہ اہل شام تھے جو ناصبی تھے اور دورسے (اہل شام) روافض تھے جو اس کو برا کہتے 

اور اس کے اوپر جھوٹ کہتے جن میں وہ نہیں تھا اور اس پر انہوں نے بہت اتہام بازی کی کہ یزید  زندیق تھے 

ہ کرتا تھا ان کو گالی دیتا کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے جبکہ یہ نہیں تھے اور دورسا گروہ تھا جو ان سے محبت ن

 کہ یزید زندیق نہیں تھے جیسا رافضی کہہ رہے تھے  

13 روایت پسندوں پر اس کا روایت منقطع ہو تو ضعیف ہوتی ہے لیکن چونکہ لوگوں نے اس کو مذھب مانا ہے

اس روایت کو صحیح  یا حسن کہا ہے  دفاع فرض ہے اور انہوں نے    

                                                                    
13  

 
 کتاب فیض القدیر میں املناوی نے لکھا

أطلق جمع محققون حل لعن يزيد به حتى قال التفتازا�: الحق أن رىض يزيد بقتل الحس� وإهانته أهل البيت م� تواتر معناه وإن 
يف إ�انه لعنة الله عليه وعىل أنصاره وأعوانهكان تفاصيله آحادا فنحن ال نتوقف يف شأنه بل   

نے یزید پر لعنت کرنے کے حالل ہونے کا اطالق کیا ہے یہاں تک کہ تفتازانی نے کہا حق یہ ہے کہ تواتر معنوی  محققین  جمیع
ہ اس پر اور اس کے .. ہم اس پر توقف نہیں کریں گے ک راضی تھا اور  سے آیا ہے کہ یزید قتل حسین پر اور اہانت اہل بیت پر 

 مدد گاروں پر لعنت کریں

کہتے ہیں:  اس کے برعکس محدث ابن الصالح  

، واملحفوظ أن اآلمر بقتاله املفيض إىل قتله – كرمه الله – إ�ا هو عبيد الله  –مل يصح عندنا أنه أمر بقتله – أي الحس� ريض الله عنه 
 بن زياد وايل العراق إذ ذاك

نزدیک یہ صحیح نہیں کہ یزید نے قتل حسین کا حکم کیا ہوکے  ہ�رے ( محدثین)   

 ابن تیمیہ کہتے ہیں

 إن يزيد بن معاوية مل يأمر بقتل الحس� باتفاق أهل النقل

 اہل نقل کا اتفاق ہے کہ یزید نے قتل حسین کا حکم نہیں کیا

 غزالی کہتے ہیں
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) میں لکھتے ہیں1749: 329/ 4انی اپنے مذھب کو بچانے کے لئے الصحيحة (الب  

هذا إسناد حسن.....فمثله ال ينزل حديث عن مرتبة الحسن     

یہ اسناد حسن ہیں .... اور اس قسم کی روایات مرتبہ حسن سے نیچے نہیں جاتیں   

کیا  عمل سے دلیل لے کر اس پر وایتر  فقہ میں استمعال ہوتی ہے  جب ضعیف صطالحا کی حسن ہے راقم کہتا

 کیا راوی کا سیاسی مقصد اس میں ضعیف –غلط ہے  یتیہ کرنا نہا جرات میںلیکن فنت و آثار و مشا – ہے جاتا

درجہ قبولیت مال ہے  کو روایتوں  کی ہے جس کی بنا پر  اس قسم دیکھا نہیں نے ہے اس کو ان لوگوں  

 

ا کی حکومت کا ذکر کی ٦۰مغالطہ : سن   

 مستدرک الحاکم میں ہے

نَْعاِ�ُّ، مِبَكََّة َحرََسَها اللَُّه تََعاَىل، ثَنَا إِْسحَ  ُد بُْن َعِيلِّ بِْن َعبِْد الَْحِميِد الصَّ أَنْبَأَ  اُق بُْن إِبْرَاِهيَم، أَنْبَأَ َعبُْد الرَّزَّاِق،أَْخَربَِ� ُمَحمَّ
َويٌْل لِلَْعرَِب ِمْن َرشٍّ قَِد اقَْرتََب َعَىل «ْن َسِعيٍد، َعْن أيَِب ُهَريْرََة رَِيضَ اللَُّه َعنُْه يَْرِويِه، قَاَل: َمْعَمٌر، َعْن إِْسَ�ِعيَل بِْن أَُميََّة، عَ 

َهاَدُة ِبالَْمْعرِفَِة َوالُْحْكُم ِبالْهَ  َدقَُة َغرَاَمًة، َوالشَّ تَِّ� تَِصُ� اْألََمانَُة َغِنيَمًة، َوالصَّ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَىل َرشِْط » َوىَرأِْس السِّ
يَاَداِت " ، َولَْم يُْخرَِجاُه ِبَهِذِه الزِّ يَْخْ�ِ  الشَّ

 من تلخيص الذهبي] -[التعليق 
 عىل رشط البخاري ومسلم - 8489

 
امانت کو – ہے کے رشوع میں  قریب آ گیا  ساٹھویں سال ابو ہریرہ نے کہا عرب کی بربادی ہے اس رش سے جو 

بدال  ، فیصلہ کو  خواہش سےجان پہچان سے    تاوان سے اور  گواہی کو کو ے بدال جائے گا ، صدقهغنیمت س

  جائے گا

اگر اس سے مراد وفات النبی  –د ہے کا ہے اور اس میں واضح نہیں کہ ساٹھواں سال سے کیا مرا ہریرہ یہ قول ابو

اگر ہجرت النبوی سے  – ہے خالفت کا دور کی زبیر جو ابن ہے تابن ہجری کا آغاز ٧٠تو یہ سن  ہے کے بعد کا دور

– ہے الله عنہ کا دور رضی کا دور معاویہ ہجری ٦٠تو سن  جائے لگایا  

ہے میں راشد بن معمر عکیونکہ جام ہے سند منقطع کی اس روایت  

                                                                    
 هذا مل يثبت أصالً فال يجوز أن يقال إنه قتله

ہیں کہ پس کسی کے لئے جائز نہیں کہ کہے کہ یزید نے قتل کرنے کا کہایہ اصال ثابت ن  

 



42 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

َسِعيًدا، َعْن أيَِب ُهَريْرََة يَْرِويِه قَاَل: أَُراُه  -قَاَل َمْعَمٌر:  -ٍل َعْن رَجُ  أَْخَربَنَا َعبُْد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن إِْسَ�ِعيَل بِْن أَُميََّة،
َدقَُة َغِر�َةً « تَِّ�، تَِصُ� اْألََمانَُة َغِنيَمًة، َوالصَّ َهاَدُة ِبالَْمْعرِفَِة، َوالُْحْكمُ َويٌْل لِلَْعرَِب ِمْن َرشٍّ قَِد اقَْرتََب َعَىل َرأِْس السِّ  ، َوالشَّ
 »لَْهَوىِبا

َسِعيٍد اس میں معمر کا کہنا ہے ان کا گ�ن ہے یہ  ہے سے لیا مجہول نے اس کو کسی إِْسَ�ِعيَل بِْن أَُميَّةَ 

نے روایت کیا ؟)الَْمْقُربِيِّ (  

 علل دارقطنی میں ہے

ُد بُْن ُمْصَعِب بِْن َصَدقََة الَْقرْقََساِ�ُّ، َعْن إِْسَ�ِعيَل بِْن أُ  ، َعْن أيَِب ُهَريْرََة، َعْن النبي فََرَواُه ُمَحمَّ َميََّة، َعْن َسِعيٍد الَْمْقُربِيِّ

 صىل الله عليه وسلم.

، َعْن أيَِب  هريرة موقوفا، وهو أشبه وخالفه َجْعَفُر بُْن الَْحارِِث أَبُو اْألَْشَهِب، َرَواُه َعْن إِْسَ�ِعيَل بِْن أَُميََّة، َعِن الَْمْقُربِيِّ

 بالصواب

کا کہنا ہے یہ موقوف ٹھیک ہے دارقطنی   

 راقم کہتا ہے مرفوع سند میں محمد بن مصعب بن صدقة القرقسا� سخت ضعیف ہے

 وذكره الساجي، وابن شاه�، وابن الجارود، والعقييل، والبلخي، والدواليب، وأبو العرب يف " جملة الضعفاء ".

 

ہے از طربانی میں معجم االوسط  

ثَنَا أَْحَمُد قَاَل  ُد بُْن َسلََمَة، َعْن َعِيلِّ بْ َحدَّ ُد بُْن َمْعَمٍر الْبَْحرَاِ�ُّ قَاَل: نا َرْوُح بُْن ُعبَاَدَة قَاَل: نا َح�َّ ِن َزيٍْد، َعْن أيَِب : نا ُمَحمَّ
ثْتُُكُموُه لَرََجْمتُُمو  تِّ�َ «ِ�، ثُمَّ قَاَل: َحازٍِم، َعْن أيَِب ُهَريْرََة، أَنَُّه قَاَل: ِيف كِيِيس َهَذا َحِديٌث، لَْو َحدَّ » . اللَُّهمَّ َال أَبْلَُغنَّ َرأَْس السِّ

تَِّ�؟ قَاَل:  بْيَاِن، [ص:«قَالُوا: َوَما َرأُْس السِّ َهاَدُة ِبالَْمْعرِفَِة، َويَتَِّخُذوَن 106ِإَمارَُة الصِّ َِط، َوالشَّ ] َوبَيُْع الُْحْكِم، َوكَرْثَُة الرشُّ
َدقََة َمْغرًَما، َونَْشٌو يَتَِّخُذوَن الُْقرْآَن َمزَاِم�َ اْألََمانََة َغِنيَمًة،  ٌد: » َوالصَّ مِ «قَاَل َح�َّ  »َوأَظُنُُّه قَاَل: َوالتََّهاُوُن ِبالدَّ

ٌد، تََفرََّد ِبِه: َرْوحٌ   لَْم يَْرِو َهَذا الَْحِديَث َعْن َعِيلِّ بِْن َزيٍْد إِالَّ َح�َّ
 ٹھ سال کے رشوعاکرو تو رجم کر دیا جاؤں پھر کہا اے الله مجھ کو س بیان ر یہ حدیثنے کہا ... اگ أيَِب ُهَريْرَةَ 

امارت اور فیصلوں کا بکنا اور ... کی ؟ کہا لڑکوں کیا ہیں ساٹھ سالہم نے کہا یہ  -مت پہنچانا تک  

ْعٌف، َوَال يُْحتَجُّ ِبِه طبقات ابن سعد میں ہے ، َوِفيِه ضَ  –سند میں عيل بن زيد بن جدعان القريش التيمي ضعیف ہے 

 ضعیف ہے ناقابل دلیل ہے 

ہجری والی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اہل  ٦٠ضعيف الجامع الصغ� وزيادته میں البانی نے سن 

تصحیح کرتے تھے  حدیث عامل زبیر علی زئی اس کی  

مانتے ہوئے کتاب میں تبرصہ کرتے هـ) اس روایت کو صحیح  902شمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي (املتوىف: 

 ہیں 
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والصحيح رأس الست� ك� رصحت به غ�ها فقد كانت إمارة يزيد فيها وكان غالًبا ينزع الشيوخ من إمارة البلدان 

 الكبار ويوليها األصاغر من أقاربه، ولذا كان أبو هريرة ريض الله عنه

ہے جس میں یزید   دور امارت یہ کہ دورسوں نےکی  احترص  کہ میں ہے جیسا عکے رشو  ٹھصحیح ہے کہ یہ سا

اور اسی  دار تھے دیا جو رشتہ کر شہروں  کی امارت پر اور اس نے چھوٹوں کو والی سے اس کا جھگڑا ہوا  بزرگوں

   لئے ابو ہریرہ نے ایسا کہا

 مسند احمد میں ہے

ثَنَا اْألَْسَوُد قَاَل: أَْخَربَنَا كَاِمٌل يَْعِني أَبَا الْ  قَاَل: َسِمْعُت أَبَا ُهَريْرََة،  -ُمَؤذِّنًا كَاَن يَُؤذُِّن لَُهْم  -َعَالِء قَاَل: َسِمْعُت أَبَا َصالٍِح َحدَّ
بِْعَ�، َوإَِمارَِة الصِّ  ُذوا ِباللِه ِمْن َرأِْس السَّ  بْيَاِن "  يَُقوُل: قَاَل رُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: " تََعوَّ

 کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله کہا نے موذن نے کہا میں ابو ہریرہ کو کہتے سنا انہوں ابو صالح

سے امارت کی سے اور لڑکوں عپناہ مانگو سرت سال کے رشو   

مسند احمد کی تعلیق میں لکھتے ہیں  عادل مرشد -شعيب األرنؤوط    

وقيل: اسمه ميناء وهو موىل ضباعة،-إسناده ضعيف لجهالة أيب صالح   

 یہ سند ضعیف ہے ابو صالح کے مجہول ہونے کی وجہ سے جو موىل ضباعة ہے  اور اس کا نام  ميناء ہے 

إسناده صحيح کہتے ہیں احمد شاکر  -میں اس کو صحیح کہتے ہیں ٣١٩١البانی الصحیحہ   

ہی ہے میں خود شک ہے لہذا مسند احمد کو اس کی سند میں راوی  

ثَنَا أَ  ثَنَا كَاِمٌل أَبُو الَْعَالِء، قَاَل: زََعَم أَبُو َصالٍِح، َعْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل َحدَّ  اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه بُو الُْمنِْذِر، َحدَّ

بَْيانِ  بِْعَ�، َوإَِمارَِة الصِّ ُذوا ِباللِه ِمْن َرأِْس السَّ  َوَسلََّم: " تََعوَّ

َعَالِء، قَاَل: زََعَم أَبُو َصالٍِح،كَاِمٌل أَبُو الْ   

 كَاِمٌل أَبُو الَْعَالِء، نے دعوی کیا کہ اس میں أَبُو َصالٍِح ہے 

سے پہلے ہو گئی تھی ٧٠وفات سن  کی معاویہ بن یزید  

ہیں کہتے البزاز  

لح ھذا وأبو صالح َوَھَذا الحديُث الَ نَْعلَُم َرَواُه َعْن أَبِي ھريرة َرِضَي ُهللا َعْنُه , إالَّ أبو صا
 ھذا ال نعلم روى عنه إال كامل

سے کوئی روایت  حلأبو صاہے اور اس   کی سے روایت ہریرہ ابو نے  حلأبو صا  حدیث رصف یہ اور
  کے كاملنہیں کرتا سوائے 
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 ےالبتہ  متاخرین مثال الذھبی وغیرہ نے اس کو غیر مجہول سمجھا ہ -أيب صالح  موىل ضباعة مجہول ہےیعنی یہ  

اور میزان میں كامل بن العالء أبو العالء السعدي الكويف کے ترجمہ میں لکھا ہے حدث عن أيب صالح الس�ن یہ أيب 

معلوم ہوا کہ الذہبی غلطی کا شکار ہوئے  –صالح الس�ن سے روایت کرتا ہے   

 14اسی   سند سے جامع ترمذی  2331 میں ہے

ثَنَا إِبْرَاِهيُم بُْن َسِعيٍد الجَ  ُد بُْن َرِبيَعَة، َعْن كَاِمٍل أيَِب الَعَالِء، َعْن أيَِب َصالٍِح، َعْن أيَِب ُهَريْرَةَ َحدَّ ثََنا ُمَحمَّ ، ْوَهِريُّ قَاَل: َحدَّ

ِتي ِمْن ِستَِّ� َسنًَة إَِىل َسبِْعَ� َسَنةً   قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم:  ُعْمُر أُمَّ

سال ہے  ٧٠  سے  ٦٠ہریرہ نے کہا رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم نے فرمایا : میری امت کی عمر ابو   

میں امت محمد کا ہی اختتام ہو جائے گا   یا سرت سال ٦٠وفات النبی کے  کہ ہوا لطہمغا کو راوی  

اس بنا پر اس کی حدیث یا روایت سے  – تھا ں کرتااور غلطیا ہے کیا روایت کہ تھا یعنی یہ راوی سمجھ نہیں پاتا

لی جا سکتی  نہیں دلیل  

 الکامل از ابن عدی میں ہے

ثَنا كَاِمُل بُْن الْ  ثَنا الفريايب، َحدَّ ثَنا أيب، َحدَّ ثَنَا أَْحَمُد بُْن إِبْرَاِهيَم بِْن أيَِب سفيان بقيسارية، َحدَّ  َصالٍِح، َعن َعالِء، َعن أيَِب َحدَّ
ُذوا ِباللَِّه ِمْن َرأِْس السبع� وإمارة الصبيان َوَسِمعْ أيَِب  رََة ُت أَبَا ُهَريْ ُهَريْرََة قَال رَُسول اللِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِه َوسلََّم تََعوَّ

نَْيا َحتَّى يَْغلَِب َعلَيَْها   لَُكُع بُْن لَُكعٍ يَُقوُل: قَال رَُسول اللِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِه َوسلََّم: الَ تَْذَهُب الدُّ
روایت کیا کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سرت سال کے  نے نے کہا ابو ہریرہ موىل ضباعة  أيب صالح

ہا رسول ک سنا کہتے کو امارت سے پناہ مانگو میں نے ابو ہریرہ کی پناہ مانگو اور لڑکوں کی رشوع ہونے پر الله
 مایا دنیا ختم نہ ہو گی یہاں تک کہ اس پر   لَُكُع بُْن لَُكعٍ  کا غلبہ ہو جائے گاالله صلی الله علیہ وسلم نے فر 

 
 لكع بن لكع  کا مطلب بیان کیا جاتا ہے  رديء النسب والحسب وہ جس کا حسب و نسب ردی ہو

کی اس حوالے سے معلوم ہوا کہ یہ روایت یزید بن معاویہ بن ابی سفیان قریشی النسب کے لئے نہیں ہے جن 

 والدہ بھی بنو کلب کے  ایک ارشف خاندان کی تھیں

معاویہ خلیفہ بننے کے وقت صبی کی تعریف  بن یزید –نہیں ہوتا  طالقکا ا لڑکے یعنی بیمرد پر ص میں عربی

صبی بنانے میں کوئی کرس نہیں چھوڑی کو یزید سنت نے میں نہیں اتے لیکن غلو پسند عل�ئے اہل  

                                                                    
14  

میں ہے  ٣٥٥٠اسی منت سے جامع ترمذی    

ثَنَا ثَِني الَْحَسُن بُْن َعرَفََة، قَاَل: َحدَّ ٍد الُْمَحاِريِبُّ، َعنْ  َحدَّ ِد بِْن َعْمٍرو، َعنْ  َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن ُمَحمَّ  قَاَل  لََمَة، َعْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل:أيَِب سَ  ُمَحمَّ
بِْعَ�،  رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: تَِّ� إَِىل السَّ تِي َما بَْ�َ السِّ  َوأَقَلُُّهْم َمْن يَُجوُز َذلَِك ". " أَْعَ�ُر أُمَّ

کے  (سال) "ہ�ری امت کی عمریں ساٹھ اور سرت لی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:رسول اللہ ص ابوہریرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 درمیان ہیں اور تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس حد کو پار کریں گے"۔
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دیا تھا ہ قرارمغالطہ: علی کو  خلیف  

حدیث منزلتین ہے  وجہ  سے ایک میں وجوہات اس  مغالطہ کی -علی میں پایا جاتا تھا  شیعانیہ مغالطہ خاص 

15-  مناسب ہے اس کو دیکھا جائے کہ اس - شیعہ عقیدے کے مطابق حدیث منزلت  علی کی خالفت پر نص ہے

ے ابن اسحاق سیرت میں لکھتے ہیںکے لئ ہجری  ٩َغزَْوُة تَبُوَك سن  -میں کیا کہا گیا ہے  

ِه، َوأََمرَُه ِباْإلِقَاَمِة ِفيِهْم، فَأَرَْجَف َوَخلََّف رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعِيلَّ بَْن أيَِب طَالٍِب، رِْضَواُن اللَِّه َعلَيِْه، َعَىل أَْهلِ  
ًفا ِمْنُه. فَلَ�َّ قَاَل َذلَِك الُْمنَاِفُقوَن، أََخَذ َعِيلُّ بُْن أيَِب طَالٍِب، رِْضوَ ِبِه الُْمَناِفُقوَن، َوقَالُوا: َما َخلََّفُه إ  اُن الَّ اْسِتثَْقاًال لَُه، َوتََخفُّ

، فََقاَل: يَا نَِبيَّ اللَِّه، زََعَم   ِف اللَِّه َعلَيِْه ِسَالَحُه، ثُمَّ َخَرَج َحتَّى أىََت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو نَازٌِل ِبالُْجْر 
َفْت ِمنِّي، فََقاَل: كََذبُوا، َولَِكنَِّني خَ  َا َخلََّفتِْني أَنََّك اْستَثَْقلْتِني َوتََخفَّ لَّْفتَُك لَِ� تَرَكُْت َوَرايِئ، فَارِْجْع الُْمنَاِفُقوَن أَنََّك إ�َّ

  تَرَْىض يَا َعِيلُّ أَْن تَُكوَن ِمنِّي مِبَنْزِلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَىس؟ إالَّ أَنَُّه َال نَِبيَّ بَْعِدي، فَرََجَع َعَيلَّ فَاْخلُْفِني ِيف أَْهِيل َوأَْهلَِك، أَفََال 
ثَِني  ُد بُْن طَلَْحَة بِْن يَِزيَد بِْن مُ إَىل الَْمِدينَِة، َوَمَىض رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعَىل َسَفرِِه.قَاَل ابُْن إْسَحاَق: َوَحدَّ َحمَّ
َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل لَِعِيلٍّ َهِذِه  ُركَانََة، َعْن إبْرَاِهيَم بِْن َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاٍص، َعْن أَِبيِه َسْعٍد: أَنَُّه َسِمَع رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللهُ 

 .الَْمَقالَةَ 
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اہل سنت کے مطابق یہ علی کی منقبت ہے اور یہ اسی طرح کا قول ہے جیسا کہ رسول الله نے دیگر اصحاب کے لئے کہا مثال ابو 
کہا جا سکتا ہے خالفت کا حقدار رصف وہی ہے جو سب سے بڑھ  -کو کہا کہ اس امت کے امین ہیں اور ان کو نجران بھیجا یدہ عب

 -نکالنے کا مقصد علی کی منقبت پر شک نہیں لیکن ان کے غالی شیعوں کے لئے مثال ہے لیکن اس طرح کا نتیجہ  –کر امین ہو 
بائیکاٹ بھی کرایا تھا اور اس پر قرآن    سے واپس آ کر نبی صلی الله علیہ وسلم نے تبوک  کعب بن مالک اور دو اور صحابیوں کا

لیکن ایسا نہیں ہوا اور  نہایت مناسب ہوتا کہ امامت جیسے اہم مسئلہ پر بھی قرآن میں کوئی حکم آ جاتا  -میں تبرصہ بھی ہے
-امت اس کے علم سے محروم رہ گئی  

ہارون علیہ السالم جیسے تھے جو موسی علیہ السالم   پر اشارہ لینا بھی عبث ہے کیونکہ علی،اس حدیث سے علی کی خالفت  
شیعہ حرضات کے اصول پر یہ روایت بنو امیہ کی گھڑی ہوئی بنتی ہے کیونکہ اس   -کے خلیفہ نہ ہوئے بلکہ یوشع بن نون ہوئے 

حدیث کی صحاح ستہ سے باہر کی  -د ہے جو شیعان معاویہ میں سے تھےَسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاٍص کا تفر  میں  کی متام صحیح اسناد 
دوا پالنے والے  ایک دو کتب میں اس کو أَْسَ�ُء بِنُْت ُعَميٍْس بھی روایت کرتی ہیں جو ابو بکر کی بیوی تھیں اور مرض وفات میں 

کسی خاتوں کا اس کو  –س میں زہر تھا واقعہ میں دوا انہی کی بنائی ہوئی تھی ،جس کے لئے شیعہ حرضات کہتے ہیں کہ ا
روایت کرنا بھی بحث سے خالی نہیں کیونکہ یقینا وہ اس موقعہ پر موجود نہ ہوں گی جب رسول الله نے علی کو یہ سب کہا، 

لب  -کو قبول نہیں کرتے اور رد کرتے ہیں  شیعہ عامل مدقق آمدی حدیث منزلت -کیونکہ متام مسلم خواتین مدینہ میں تھیں 
لباب یہ ہے کہ اس حدیث کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ علی رضی الله عنہ کو تبوک کے موقعہ پر 

تھا امت کے  اہل بیت کے بچوں اور خواتین کی دیکھ بھال پر مقرر کیا گیا تھا جو نبی صلی الله علیہ وسلم کا ایک خاندانی حکم
 لئے نہ تھا 
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م نے علی بن ابی طالب کو اپنے گھر والوں کے لئے پیچھے چھوڑا تو مناقفوں اور رسول الله صلی الله علیہ وسل 
نے اس پر افواہ پھیالئی اور کہا کہ اس کو اس لئے رکھا ہے کیونکہ اس کے لئے یہ کام بھاری ہے اور یہ کمزور ہے 

پاس پہنچے اور نبی ، پس جب مناقفوں نے یہ بات کی تو علی بن ابی طالب نے اپنا اسلحہ لیا اور رسول الله کے 
چٹانوں تک (مدینہ سے باہر) جا چکے تھے علی نے کہا اے نبی الله ! منافق کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے چھوڑا 
ہے کیونکہ مجھ پر یہ بھاری ہے اور میں اس قابل نہیں ؟ رسول الله نے کہا جھوٹ بولتے ہیں لیکنتم کو بنایا گیا 

اور اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، کیا تم راضی نہیں اے علی کہ  ہے کہ تم میرے پیچھے رہو اور واپس میرے
خرب دار میرے بعد کوئی نبی نہیں ! پس علی   متہارا درجہ میرے لئے ایسا ہو جیسا ہارون کا موسی کے لئے تھا؟

ا مجھ ابن اسحاق نے کہ –(یہ سن کر) واپس لوٹ گئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا 
ُد بُْن طَلَْحَة بِْن يَِزيَد بِْن ُركَانََة نے روایت کیا اس نے إبْرَاِهيَم بِْن َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاٍص سے اس ن َسْعِد بِْن    ےسے ُمَحمَّ

 أيَِب َوقَّاٍص سے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ سب علی کو کہتے سنا

صحیح بخاری  - َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاٍص سے روایت کرتے ہیں   َم بِْن َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاٍص سے وہابن اسحاق اس کو إبْرَاِهي
میں مصعب بن سعد بن أىب وقاص اس کو سعد بن أىب   اور صحیح مسلم ، سنن ترمدی، ابن ماجہ ، مسند احمد،

 وقاص سے روایت کرتے ہیں
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میں شائع ہوئی ہے اس میں  ١٩٧٨دار الفكر ، ب�وت سے   هـ) ہے 151(املتوىف:   محمد بن إسحاق بن يسار املطلبي  جس کے مؤلف  س�ة ابن إسحاق
الس�ة النبوية البن   اسی طرح  –صحابیوں کا ذکر ملتا ہے جن کو مدینہ پر نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں مقرر کیا 

صحابیوں کا ذکر ملتا ہے جن کو مدینہ پر   میں چھپی ہے اس میں بھی ١٩٥٥ة مصطفى البايب الحلبي وأوالده مبرص سے سن رشكة مكتبة ومطبع  ، هشام 
کے نام ہیں جن کو رسول الله نے مدینہ پر اپنی غیر  ان کتب میں ان اصحاب رسول  -نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں مقرر کیا

ان ناموں کی لسٹ یہ ہے –کیا تھا موجودگی میں مقرر   

 موقعہ و محل صحابی رسول رضی الله عنہ� کو مدینہ پر نائب کیا

 َسْعَد بَْن ُعبَاَدةَ 
نبی صلی الله علیہ وسلم مدینہ سے 

 باہر گئے

ائَِب بَْن ُعثَْ�َن بِْن َمظُْعونٍ   َغزَْوُة بَُواٍط  السَّ

َوِهَي غَزَْوُة بَْدٍر اْألُوَىل َغزَْوُة َصْفَواَن  َزيَْد بَْن َحارِثَةَ   

ابَْن أُمِّ َمْكتُومٍ   یا  ِسبَاَع بَْن ُعرْفُطََة الِْغَفاِريَّ   َغزَْوُة بَِني ُسلَيٍْم ِبالْكََدرِ  

ِويقِ  أَبُو لُبَابََة بَِشَ� بَْن َعبِْد الُْمنِْذرِ   َغزَْوُة السَّ

انَ   َغزَْوُة ِذي أََمرَ  ُعثَْ�َن بَْن َعفَّ

أُمِّ َمْكتُومٍ ابَْن   َغزَْوُة بَِني النَِّض�ِ  

انَ   أَبَا ذَرٍّ الِْغَفاِريَّ  اور کہا جاتا ہے ُعثَْ�َن ابْن َعفَّ  َغزَْوُة ذَاِت الرِّقَاعِ  

 َغزَْوُة بَْدرٍ  َعبَْد اللَِّه بَْن َعبِْد اللَِّه بِْن أيَُبٍّ بن َسلُوَل اْألَنَْصاِريَّ 

ِغَفاِريَّ ِسبَاَع بَْن ُعرْفُطََة الْ   َغزَْوُة َدْوَمَة الَْجنَْدلِ  

خندق  َغزَْوةُ  ابَْن أُمِّ َمْكتُومٍ   

بنی قَُريْظَةَ   َغزَْوةُ  ابَْن أُمِّ َمْكتُومٍ   

 َغزَْوُة بَِني لِْحيَانَ  ابَْن أُمِّ َمْكتُومٍ 

، اور کہا جاتا ہے ُ�َيْلَُة بُْن َعبِْد اللَِّه اللَّيْ  ثِيُّ أَبَا ذَرٍّ الِْغَفاِريِّ  َغزَْوُة بَِني الُْمْصطَلِقِ  

 أَْمُر الُْحَديِْبيَةِ  ُ�َيْلَُة بُْن َعبِْد اللَِّه اللَّيِْثيُّ 

ُ�َيْلَُة بُْن َعبِْد اللَِّه اللَّيِْثيُّ ، َوَدفََع الرَّايََة إَىل َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب رَِيضَ 
 اللَُّه َعنُْه، وَكَانَْت بَيَْضاءَ 

له علیہ وسلم نے ُ�َيْلَُة بُْن َعبِْد اللَِّه اللَّيِْثيُّ کو نائب نبی صلی ال
 مدینہ مقرر کیا اور علی کو لشکر پر علم بردار کیا جو سفید تھا

 َغزَْوُة َخيَْرب 

يِيلَّ   ُعَويَْف بَْن اْألَْضبَِط الدِّ
عمرہ کے لئے ِذي الَْقْعَدِة میں مدینہ 

 سے نکلے

نَْصاِريَّ یا ِسبَاَع بَْن ُعرْفُطَةَ محمد بَْن َمْسلََمَة اْألَ  تبوک  َغزَْوةُ    
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معلوم ہوا کہ علی رضی الله عنہ کو کسی بھی موقعہ پر مدینہ میں نائب نہیں کیا گیا بلکہ تبوک میں بھی ان کو 
ا جو ایک رضوری امر تھا اور خود علی کو یہ ن رصف اہل بیت کی خواتین کی دیکھ بھال کے لئے چھوڑا گیا تھا 

لہذا تالیف  –کے ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں   پسند ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کو عورتوں اور بچوں
قلب کے لئے رسول الله نے ان کو کہا کہ جس طرح قوم بنی ارسائیل کو ہارون کے حوالے کر کے موسی کوہ طور 

 گئے تھے اسی طرح علی کو منافقین کے ساتھ چھوڑا گیا ہے

ہوں جو قدرتی امر  خلیفہ کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد تھی بتہ علی میں یہ خواہش موجودال
تھے  رضی الله عنہ کو بھی تھی جو خرزج کے رسدار ہعباد بن یہ خواہش سعد نہیں ہے اور اس میں وہ منفرد  

میں ہے ٦٢٦٦صحیح بخاری ح   

ثَِني إِْسَحاُق، أَْخَربَنَا ِبْرشُ  ، قَاَل: أَْخَربَِ� َعبُْد اللَِّه بُْن كَْعِب  َحدَّ ثَِني أيَِب، َعِن الزُّْهِريِّ بِْن بُْن ُشَعيِْب بِْن أيَِب َحْمزََة، قَاَل: َحدَّ
، َوكَاَن كَْعُب بُْن َمالٍِك أََحَد الثَّالَثَِة الَِّذيَن تِيَب َعلَيِْهْم أَنَّ َعبَْد اللَِّه بْنَ  َعبَّاٍس، أَْخَربَُه أَنَّ َعِيلَّ بَْن أيَِب طَالٍِب  َمالٍِك األَنَْصارِيُّ

َ ِفيهِ  ” ، فََقاَل النَّاُس: يَا أَبَا َحَسٍن، رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، َخَرَج ِمْن ِعنِْد رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِيف َوَجِعِه الَِّذي تُُويفِّ
، فَأََخَذ ِبيَِدِه َعبَّاُس بُْن َعبِْد املُطَّلِِب فََقاَل “ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم؟، فََقاَل: أَْصبََح ِبَحْمِد اللَِّه بَارِئًا كَيَْف أَْصبََح رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ 

َوَسلََّم َسْوَف يُتََوىفَّ ِمْن َوَجِعِه َهَذا، إِ�ِّ لَُه: أَنَْت َواللَِّه بَْعَد ثـَالٍَث َعبُْد الَعَصا، َوإِ�ِّ َواللَِّه َألََرى رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه 
َم فَلْنَْسأَلُْه ِفيَمْن َهَذا األَْمُر، إِْن َألَْعرُِف ُوُجوَه بَِني َعبِْد املُطَّلِِب ِعنَْد املَْوِت، اْذَهْب ِبَنا إَِىل رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلَّ 

: إِنَّا َواللَِّه لَِنئْ َسأَلْنَاَها رَُسوَل الكَاَن ِفيَنا َعلِْمنَا َذلِ  لَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َك، َوإِْن كَاَن ِيف َغْ�ِنَا َعلِْمَناُه، فَأَْوَىص ِبنَا، فََقاَل َعِيلٌّ
اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلَّمَ  َوَسلََّم فََمنََعَناَها الَ يُْعِطينَاَها النَّاُس بَْعَدُه، َوإِ�ِّ َواللَِّه الَ أَْسأَلَُها رَُسوَل   

علی رضی الله عنہ کا ہاتھ پکڑ کر عباس رضی الله عنہ نے فرمایا کہ الله کی قسم، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے 
کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس بی�ری میں وفات پا جائیں گے کیونکہ میں بنو عبداملطلب کے مرنے والوں 

ہچانتا ہوں اے علی آؤ چلیں اور رسول اللّہ صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کرلیں کہ آپ صلی الله کے چہرے پ
علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا اگر خالفت ہ�رے خاندان میں رہنے والی ہے تو ہمیں علم ہو جائے گا اور 

لیں گے اور آپ صلی الله علیہ  اگر کسی دورسے کے لیے ہوگی تو ہم آپ صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کر
علی رضی الله عنہ نے کہا الله کی قسم!اگر ہم نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے  -وسلم وصیت کر جائیں گے

خالفت کے بارے میں سوال کیا اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے منع کردیا تو لوگ ہمیں کبھی بھی خلیفہ نہ 
لیہ وسلم سے کبھی بھی خالفت کے بارے میں سوال نہ کروں گابنائیں گے میں تو رسول الله صلی الله ع  

 

 کیا ہوا غصب شیعان علی البتہ اس کو ایک نص سمجھتے تھے کہ علی کی خالفت پر نص ہے اور عث�ن نے اقتدار

علی کو  نے کہ رسول الله دی گئی عنہا کو عائشہ رضی الله منینیہ خرب ام املو  کہ صحیح بخاری میں ہے – ہے

صحیح بخاری میں ہے -تھی کی اص وصیتکچھ خ  
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رضی الله عنه  کو  رسول الله  صلی الله علیہ کے پاس لوگوں نے ذکر کیا کہ کیا علی االسود کہتے ہیں کہ عائشہ رضی الله عنہا  

صلی الله رسول الله  میں تو ؟ نے فرمایا کہ آخر کس وقت ان  کو  یہ وصیت کیرضی الله عنہا عائشہ وسلم نے  وصیت کی تھی؟ 

اور میری گود  میں   علیہ وسلم کو اپنے سینے سے یا  گودسے تکیہ لگاۓ ہوے تھی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے پانی مانگا 

صلی الله علیہ وسلم نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگی ہے تو بتاؤ کہ جھک پڑے مجھے تو معلوم بھی نہ ہوا کہ آپ 

 انہیں کب وصیت کی؟"

 

الله صلی الله علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی اور وفات النبی کے وقت رصف عائشہ رضی الله عنہا  رسول

 16ساتھ تھیں- عائشہ رضی الله عنہا اس انکار وصیت میں منفرد نہیں

                                                                    
16  

روایت ہے صحیح بخاری کی   

؟ , فََقاَل: َال , -صىل الله عليه وسلم  -: َهْل أَْوَىص رَُسوُل اللِه -ريض الله عنه�  -طَلَْحَة بِْن ُمَرصٍِّف قَاَل: َسأَلُْت َعبَْد اللِه بَْن أيَِب أَْوَىف 
عزَّ وجل -ِصيَِّة؟ , قَاَل: " أَْوَىص ِبِكتَاِب اللِه قُلُْت: كَيَْف كُتَِب َعَىل الُْمْسلِِمَ� الَْوِصيَُّة؟ , أَْو فَلَِم أُِمُروا ِبالْوَ   

صلی الله علیہ طَلَْحَة بِْن ُمَرصٍِّف کہتے ہیں میں نے صحابی رسول َعبَْد اللِه بَْن أيَِب أَْوَىف رضی الله عنہ سے سوال کیا کہ کیا رسول الله 
نوں پر وصیت فرض ہے یا ان کو وصیت کا حکم ہے ؟ وسلم نے وصیت کی ؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا کیسے جبکہ مسل�

 عبد الله نے کہا انہوں نے کتاب اللہ کی وصیت کی

 صحیح مسلم کی روایت ہے

ثنا أبو معاويَة، عن األعمِش، عن أيب وائٍل، عن مرسوٍق عن عائشة، قالْت: ما ترَك ر  ٌد ومحمُد بن العالِء، قاال: حدَّ ثنا ُمسدَّ  -سوُل الله حدَّ
ديناراً، وال دره�ً، وال بع�اً، وال شاًة، وال أوَىص بيشءٍ  -الله عليه وسلم  صىلَّ   

عائشہ رضی الله عنہا      فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑا نہ درہم نہ بعیر نہ بکری اور نہ کسی 
 چیز کی وصیت کی

 مسند احمد کی روایت ہے

اِم ... فََ�َت رَُسوُل اللِه  -ريض الله عنه�  -ُرشَْحبِيَل قَاَل: َسافَرُْت َمَع ابِْن َعبَّاٍس  َعِن اْألَرْقَِم بْنِ  صىل الله عليه وسلم  -ِمَن الَْمِدينَِة إَِىل الشَّ
َولَْم يُوِص  -  

شام تک کا سفر کیا .... (اس دوران  اْألَرْقَِم بِْن ُرشَْحِبيَل روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی الله عنہ کے ساتھ مدینہ سے
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور انہوں نے کوئی وصیت نہ کی –سواالت کیے).. ابن عباس رضی الله عنہ نے کہا   
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کا قول ہے اور اس کو  شیعت اہل سمجھا ہو جیسا کو ایک وصیت نے اس ہارون والی حدیث  بعض ممکن ہے 

کہ غدیر خم پر رسول الله نے  علی کا خاص  ذکر کیا تھا ہے پھر  صحیح سند سے آیا -ہو سمجھ لیاخالفت پر نص   

ہجری میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے علی رضی الله عنہ کو یمن بھیجا کہ وہاں جائیں اور خمس وصول  ١٠سن 
أور لوگوں نے علی کو غسل کرتے علی رضی الله عنہ نے وہاں ایک لونڈی حاصل کی اس سے فائدہ اٹھایا  –کریں 

دیکھا یعنی علی نے خمس میں سے مال خود لے لیا اور دیگر اصحاب رسول کے نزدیک اس کی تقسیم نبی صلی 
17 – علی اس وفد کے امیر تھے باقی اصحاب نے اس پر علی الله علیہ وسلم کرتے اور علی کو صرب کرنا چاہیے تھا

ایک صحابی نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو متام صورت حال بتا دی جس سے اختالف کیا یہاں تک کہ واپسی پر 
یہ واقعہ غدیر خم پر ہوا جب نبی صلی الله علیہ وسلم حج سے واپسی  -پر اپ صلی الله علیہ وسلم نے تب� يك

 پر مدینہ جا رہے تھے اور علی اپنے وفد کے ساتھ اسی مقام پر نبی صلی الله علیہ وسلم سے ملے

نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہاس میں   
 18میں جس کا دوست اس کا علی دوست

                                                                    
  سدحس� سليم أ یہ روایت مسند ابویعلی میں بھی ہے جہاں   -شعيب األرنؤوط اور احمد شاکر اس کو إسناده صحيح کہتے ہیں

 اس کو صحیح کہتے ہیں

یعنی عبد بن ابی اوفی رضی الله عنہ ، عائشہ رضی الله عنہا اور ابن عباس رضی الله عنہ سب بیان کر رہے ہیں کہ رسول الله 
 صلی الله علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی

 
17  

الله عنہ نے شادی کی خواہش کا اظہار حجه الوداع سے چند سال پہلے فتح مکہ ہوا اس میں ابو جھل کی بیٹی سے علی رضی  
رسول الله  –اپنی بیوی فاطمہ رضی الله عنہا سے کیا اس پر فاطمه ناراض ہوئیں اور نبی صلی اللّہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا 
سول اور اس صلی الله علیہ وسلم کو اس بات پسند نہیں آئی یہاں تک کہ اپ منرب پر ترشیف لے گئے اور خطبہ دیا کہ الله کے ر 

 کے دشمن کی بیٹی جمع نہ ہوں گی اور میرے داماد ابو العاص نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا
یہ بات   -اس طرح اپ صلی الله علیہ وسلم نے بتایا کہ دامادوں میں اپ کو سب سے زیادہ پسند ابو العاص رضی الله عنہ ہیں

فاطمہ زندہ ہیں علی کوئی لونڈی بھی نہیں رکھ سکتے  صحابہ نے بھی سنی اور بعض اغلبا یہ سمجھے کہ جب تک  

 
18  

 امام عقیلی نے اس کا ایک طرق نقل کیا جو مجہول  سے تھا پھر کہا
 َوقَْد ُرِوَي َهَذا ِبِإْسنَاٍد أَْصلََح ِمْن َهَذا اْإلِْسنَادِ 

  اس کو اس سے اصلح اسناد سے بھی روایت کیا گیا ہے
لیم کیا ہے کہ صحیح ہےیعنی عقیلی نے اس روایت کو تس  

 
 راقم کہتا ہے

 
 جو بہرت اسناد ہیں ان میں ایک مدلس أبو إسحاق السبيعي ہے جس نے اس کو روایت کیا ہے
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بِّّي نے روایت کیا ہے جو مرتوک ہے  اس کو ُسلَيَْ�ن بن قرم الضَّ

د بن َسلَمة بن كهيل نے روایت کیا ہے جو واہی الحدیث ہے  اس کو ُمَحمَّ
ُود األودي نے روایت کیا ہے جو ضعیف ہےاس کو َدا  

 اس کو َعْمرو بن ثَابت نے روایت کیا ہے جو مرتوک ہے
 اس کو َميُْمون أيب عبد الله نے روایت کیا ہے جو ضعیف ہے

 اس کو عمر بن شبيب الْمسيل نے روایت کیا ہے جو مرتوک ہے
نکر الحدیث ہےاس کو مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث نے روایت کیا ہے جو م  

 اس کو الحس� بن الحسن األشقر، نے روایت کیا ہے جو منکر الحدیث ہے
 اس کو عيل بن سعيد بن قتيبة الرّميل نے روایت کیا ہے جو ضعیف ہے

  اس کو حميد بن أيَب غنية األصبها� نے روایت کیا ہے جو مجہول  ہے
 

-گیا ہے جو معرفہ صحابہ میں ہے لیکن  راوی بہت مضبوط نہیں ہیںاس کو بہت سی اسناد سے زید بن ارقم سے بھی روایت کیا 
اس کی اسناد بہت ہیں اور کہا جاتا ہے یہ متواتر ہے الذہبی تذکرہ الحفاظ میں کہتے ہیں اس کے کرثت طرق نے مجھے حیران کر 

 دیا ہے
 

ص ” قطوف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة“يف  )، والسيوطي335/ 8” (النبالء“وقد حكم عليه غ� واحد بالتواتر، منهم الذهبي يف 
الصحيحة“)، واأللبا� يف 261/ 2” (كشف الخفاء“)، والعجلو� يف 232برقم (” نظم املتناثر“)، والكتا� يف 277( ” (4/ 343). 

 ان سب نے اس کو متواتر کہا ہے
 

قد استوعبها ابن عقدة يف كتاب مفرد، وكث� من أسانيدها صحاح ) میں کہا : هو كث� الطرق جًدا، و 74/ 7” (الفتح“ابن حجر نے  
 .وحسان اهـ

اور سندیں صحیح یا حسن ہیں… اس کے طرق بہت ہیں   
 

هـ) نے نصب الراية میں کہا762الزيلعي (املتوىف:   
ُة الطُّرُِق إالَّ َضْعًفا،َوَحِديِث: َمْن كُنْت َمْوَالُه، فََعِيلٌّ َموَْالُه ، بَْل قَْد َال يُِزيُد الَْحِديَث كَرْثَ   

 حدیث من کنت موالہ کا حال یہ ہے کہ اس کے جتنے طرق ہوں اس کا ضعف بڑھتا ہے
 

 مناقب امام الشافعی میں اس کی تاویل ہے
ْكِيل (  )، قال: سمعت2أخربنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أخربنا محمد بن محمد بن يعقوب؛ قال: حدثنا العباس بن يوسف الّشِ

من «الربيع بن سلي�ن، يقول سمعت الشافعي، يقول يف معنى قول النبي، صىل الله عليه وسلم، لعيل بن أيب طالب، ريض الله عنه: 
اِفِريَن َال َمْوَىل لَُهمْ يعني بذلك َوالََء اإلِسالم  وذلك قول الله تعاىل: {َذلَِك بِأَنَّ اللََّه َمْوَىل الَِّذيَن آَمنُوا َوأَنَّ الْكَ )» 3كنت مواله فعىل مواله (  

 
 امام شافعی نے کہا موال سے مراد ہے کہ   ایسا اسالم میں لگاؤ (اطاعت) ہے اور الله کا قول ہے

 سوره محمد
 یہ اس لئے کہ الله مولی ہے ای�ن والوں کا اور کافروں کا کوئی مولی نہیں ہے

 
عصبَة (خون کے تعلق سے رشتہ دار) ہےقاسم بن سالم غريب الحديث میں کہتے ہیں مولی کا مطلب الْ   

م َوِمنْه قَْوله تََعاَىل: {َوإّ�ِ ِخْفُت فَكل وّيل لْإلنَْسان ُهَو َمْوَالُه مثل اْألَب َواْألَخ َوابْن اْألَخ والَعم َوابْن الْعم َوَما َورَاء َذلِك من الْعصبَة كلّه
 املَواِيل من ورايئ}

ے جیسے اس کا باپ یا بھائی یا بھتیجا یا چچا یا کزن اور اسی طرح خونی رشتہ والے جیسے الله ہر انسان کا جو وّيل ہے وہ موالہ ہ
 کا قول ہے کہ زکریا نے کہا  اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں 
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 یعنی موالہ مطلب بھائی بند

 
ہے اور جس طرح یہ میرا جگری خاندان کا ہے یعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہا علی میرا کزن میرا بھائی بند  

 
  سادہ الفاظ میں  میں جن رشتہ میں جڑا ہوں اس میں علی بھی جڑا ہے

 
کتاب املجموع املغيث يف غريبي القرآن والحديث از محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد األصبها� املديني، أبو موىس (املتوىف: 

هـ) کے مطابق581  
َمن كنُت َموَاله فََعِىلٌّ َمْوالهُ “ة والسالم: قوله عليه الصال  ”. (3) 

 .قيل: أي َمن كنُت أتوّاله فَعِىلٌّ يتوّاله 2)
 ،(1)  ِمْن َورَايِئ}واملَوَىل عىل ُوُجوٍه: منها ابُن الَعّم، قال الله تعاىل يف قّصِة زكَِريّاء عليه الّصالة والّسالم: {َوإِّ�ِ ِخْفُت الَْمَواِيلَ 

: َمَوالِينا إذا افتََقُروا إليناوأنَشدَ   
 (2) فإن أثَْرْوا فَليَس لنا َموالِ 

 .(3) الثا�: املعِتق؛ وَمْصَدرُه الَوَاليَةُ 
 .والثالث: املُعتَُق؛ وَمْصَدرُه الَوَالءُ 

 .والرابع: املُِحُب 
الم ( الله تعاَىل ورَُسولِه ُمزينَُة وأْسلَُم َوُجَهيْنَُة وِغَفار َمَواىل): “4كقوله عليه الّصالة والسَّ ” 

 :والَخامُس: الَجاُر، كَ� أنشدَ 
 ُهُم خلطُونا بالنفوس وأَلَْجئُوا
َمًة ُجرَْدا  إىل نَْرصِ موالُهم ُمَسوَّ

، قال الله تعاىل: {ذَلَِك ِبأَنَّ اللََّه َمْوَىل الَِّذيَن آَمنُوا  ) اآلية5…} (الّساِدُس: الناِرصُ . 
ابع: املأوى، قال الله  تعاىل: {َمأَْواكُُم النَّاُر ِهَي َمْوَالكُْم}السَّ  

ه  وقيل: أي َمن كان يتوالَّ� توالَّ
 کہا جاتا ہے کہ میں نے جس سے دوستی کی اس سے علی نے کی

 اور جس نے مجھ سے دوستی کی اس سے علی کی ہوئی
 اور مولی کے کئی رخ ہیں یعنی چچا زاد قرآن میں زکریا کے قصہ میں ہے

قا ہے جو آزاد کرےاس سے مراد آ   
 اس سے مراد محبت کرنے واال ہے

 اس سے مراد پڑوسی ہے
 اس سے مراد مددگار ہے

 اس کے مراد ماوی و ملجا ہے
 

میں ہے ٧٦اس کے اور بھی مفہوم ہیں یہ آقا کے لئے بھی استع�ل ہوتا ہے قرآن میں سوره النحل   
 

ُهَو كَلٌّ َعٰىل َمْوَالهُ َوَرضََب اللّـُٰه َمثًَال رَُّجلَْ�ِ اََحُدُهَ� اَ  ٍء وَّ ْههُّ َال يَاِْت ِبَخيْـٍر  ۙ◌ بَْكُم َال يَْقِدُر َعٰىل َىشْ َهْل يَْستَِوْى ُهَو َوَمْن يَّاُْمُر  ۖ◌ اَيْنََ� يَُوّجِ

ْستَِقيْـمٍ  ۙ◌ ِبالَْعْدِل  َوُهَو َعٰىل ِرصَاٍط مُّ  (76) 
ایک ان میں سے گونگا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر ایک اور اللہ ایک اور مثال دو آدمیوں کی بیان فرماتا ہے کہ 

بوجھ ہے، جہاں کہیں اسے بھیجے اس سے کوئی خوبی کی بات بن نہ آئے، کیا یہ اور وہ برابر ہے جو لوگوں کو انصاف کا حکم 
 دیتا ہے، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے۔

 
ہے الفاظ ہیں موالہ کا ترجمہ آقا کیا  



53 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

امیر  پر یمن یعنی ایک طرح علی رضی الله عنہ کی تعریف کی تاکہ جن اصحاب کو شکایات ہیں وہ جان لیں کہ
عنہ بریدہ رضی الله  -وفد کی حثیت سے اور اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے لونڈی لینا علی کے لئے جائز تھا

سے رسول الله نے فرمایا کہ تو علی سے بغض نہ رکھ کیونکہ خمس میں اس کا اس سے زیادہ بھی حصہ ہے ! 
)(بخاری  

ثََنا َعِيلُّ بُْن ُسَويِْد بِْن َمنُْجوٍف، َعْن عَ  ثََنا َرْوُح بُْن ُعبَاَدَة، َحدَّ اٍر، َحدَّ ُد بُْن بَشَّ ثَِني ُمَحمَّ َة، َعْن أَِبيِه بِْد اللَِّه بِْن بَُريْدَ َحدَّ
ا إَِىل َخالٍِد لِيَْقِبَض الُخُمَس، َو  كُْنُت أُبِْغُض َعلِيًّا َوقَِد اْغتََسَل، رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، قَاَل: بََعَث النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعلِيًّ

يَا بَُريَْدُة أَتُبِْغُض «النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ذَكَرُْت َذلَِك لَُه، فََقاَل:  فَُقلُْت لَِخالٍِد: أَالَ تََرى إَِىل َهَذا، فَلَ�َّ قَِدْمنَا َعَىل 
الَ تُْبِغْضُه فَِإنَّ لَُه ِيف الُخُمِس أَكْرَثَ ِمْن َذلَِك «فَُقلُْت: نََعْم، قَاَل: » َعلِيًّا؟ » 

یح بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن مجھ سے احمد بن عث�ن بن حکیم نے بیان کیا، کہا ہم سے رش
یوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے کہا کہ 

نے ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہرسول اللہ
ھ یمن بھیجا، بیان کیا کہ پھر اس کے بعد ان کی جگہ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ نے انہیں عنہ کے سات

ہدایت کی کہ خالد کے ساتھیوں سے کہو کہ جو ان میں سے متہارے ساتھ یمن میں رہنا چاہے وہ متہارے ساتھ 
اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان  پھر یمن کو لوٹ جائے اور جو وہاں سے واپس آنا چاہے وہ چال آئے۔ براء رضی

لوگوں میں سے تھا جو یمن کو لوٹ گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے غنیمت میں کئی اوقیہ چاندی کے ملے 
 تھے۔

4350 حدیث �رب:  
ثَِني اٍر،  َحدَّ ُد بُْن بَشَّ ثََناُمَحمَّ ثََناَرْوُح بُْن ُعبَاَدَة،  َحدَّ أَِبيِهرَِيضَ  َعنْ َعبِْد اللَِّه بِْن بَُريَْدَة،  َعنْ ِد بِْن َمنُْجوٍف، َعِيلُّ بُْن ُسَويْ  َحدَّ

ا إَِىل َخالٍِد لِيَْقِبَض الُْخُمَس،  قَاَل:اللَُّه َعنُْه،  فَُقلُْت اْغتََسَل،  َوكُْنُت أُبِْغُض َعلِيًّا َوقَدِ بََعَث النَِّبيُّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َعلِيًّ
أَتُبِْغُض َعلِيًّا يَا بَُريَْدُة، “ فََقاَل:أََال تََرى إَِىل َهَذا ؟ فَلَ�َّ قَِدْمنَا َعَىل النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكَرُْت َذلَِك لَُه،  لَِخالٍِد:

َل:قَانََعْم،  فَُقلُْت:”؟  “ فَِإنَّ لَُه ِيف الُْخُمِس أَكْرَثَ ِمْن َذلَِك َال تُبِْغْضُه،  ”. 
مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن سوید بن منجوف 

نبی  نے بیان کیا کہ (بریدہ بن حصیب) نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے اور ان سے ان کے والد
بھیجا تاکہ  (یمن) نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ علی رضی اللہ عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کریم

کو ان سے لے آئیں۔ مجھے علی رضی اللہ عنہ سے بہت بغض تھا اور میں نے  (پانچواں حصہ) غنیمت کے خمس
عنہ سے کہا تم دیکھتے ہو علی رضی اللہ عنہ نے کیا  انہیں غسل کرتے دیکھا تھا۔ میں نے خالد رضی اللہ

کی خدمت میں حارض ہوئے تو  صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ہم نبی کریم (اور ایک لونڈی سے صحبت کی) کیا
کیا متہیں علی رضی اللہ  (بریدہ) نے دریافت فرمایا میں نے آپ سے بھی اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

سے بغض ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا کیونکہ عنہ کی طرف 
میں اس سے بھی زیادہ حق ہے۔ (غنیمت کے پانچویں حصے) خمس  

                                                                    
 

 یہ متام مفہوم موالہ میں ہیں
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   ہے سمجھی جاتی  نص ان کی خالفت پر میں شیعان علی  بھی حدیث منزلت کے عالوہ یہ حدیث

اس کو اہل سنت قبول کرتے ہیں کہ اہل بیت النبی  – ہے جاتا بوجھ کہا تیرسی حدیث کو حدیث ثقلین یعنی دو

 ضعیف اسناد متام کی روایت اس-علی ثابت نہیں ہوتی داری تھے لیکن ان کے نزدیک اس سے خالفت ذمہایک 

ہے گئی سمجھی صحیح سند ایک رصف ہیں  

بَاُب  التَّيِْميُّ  َسِعيدٍ  بْنُ  يَْحيَى( التَّْيِميُّ  َحيَّانَ  أَبُو  بْنَ  َزيْدَ  َسِمْعُت : قَاَل  َحيَّاَن، بْنِ  يَِزيدَ  َعنْ  ، َمْرسُوقٍ  بْنِ  َسِعيدِ  اور) الرَّ

لُُهَ� : الثََّقلَْ�ِ  ِفيُكمُ  تَارٌِك  َوإِّ�ِ .....  أَرْقَمَ   َوَمنْ  الُْهَدى، َعَىل  كَانَ  ِبهِ  َوأََخذَ  ِبهِ  اْستَْمَسَك  َوَمنِ  َوالنُّوُر، الُْهَدى ِفيهِ  اللهِ  كِتَاُب  أَوَّ

َاللَِة، َعَىل  كَانَ  َوتَرَكَهُ  أَْخطَأَهُ  َمرَّاٍت  ثـََالثَ ”  بَيِْتي أَْهلِ  ِيف  اللهَ  أُذَكِرَكُمُ  بَيِْتي َوأَْهُل  الضَّ  

 رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

 کو اس جو ہے نور و ہدایت میں جس ہے الله کتاب ایک ہوں رہا چھوڑ چیزیں بھاری دو درمیان متہارے میں

 اور ہے گمراہ وہ دے چھوڑ کو اس اور کرے غلطی میں اس جو اور گا ہو پر ہدایت وہ گا لے کو اس اور گا پکڑے

لئے کے بیت اہل اپنے ہوں کرتا ذکر کا الله میں بیت اہل میرے  

نسائی از الكربى السنن -سلمم صحیح -خزیمہ ابن صحیح -البزار مسند -الدارمي سنن -شيبة  أيب ابن مسند  -حميد  بن عبد مسند من املنتخب  

 علی نے لوگوں میں اس فرمایا نے اپ پر ُخمٍّ  َغِديرَ  پر انے واپس سے الوداع حجه میں ہجری ١٠ سن نبوی قول یہ

 کو اس لیا کر ج�ع سے اس کر لے لونڈی خود سے میں مال میں یمن نے انہوں کہ کی شکایت کی عنہ الله رضی

 کو لوگوں لہذا تھا حق کا ان پر اس کیا نے عنہ الله رضی علی جو کیونکہ کیا دناپسن نے وسلم علیہ الله صلی اپ

 حاصل کو النبی بیت اہل حق یہ اور ہے حق کا علی لینا مال سے میں خمس مطابق کے الله کتاب کہ کی تنبہہ

رہنا دیتے کو ان وہ ہے کیا مقرر حق جو نے الله کا بیت اہل میرے کہا لہذا ہے  

. ہے آیا لفظ کا”  خلیفہ دو- خلیفتین”  بدلے کے”  چیزین باری دو – ثقلین”  لفظ میں جن ےہ ایسے طرق کچھ

ہے یوں روایت  

 بن زيد عن ، حسان بن القاسم عن ، الرك� عن ، رشيك نا ، عامر بن أسود حدثنا ، أيب حدثني:  قال الله عبد حدثنا

 الس�ء ب� ما ممدود حبل ، الله كتاب:  خليفت� فيكم تارك إ�:  وسلم عليه الله صىل الله رسول قال قال ثابت

الحوض عيل يردا حتى يتفرقا لن وإنه� ، بيتي أهل وعرتيت ، األرض إىل الس�ء ب� ما أو ، واألرض  

 چھوڈ خلیفے دو میں لوگوں تم میں:  فرمایا نے آلہ و علیہ صلی اللہ رسول کہ ہے فرماتے ارقم بن زید:  ترجمہ

 درمیان کے آس�نوں سے زمین یا درمیان کے زمین اور آس�نوں ہے رسی ایک جو ہے کتاب کی اللہ کای,  ہوں رہا

 کوثر حوض کہ حتٰی ہونگے نہیں جدا میں آپس دونوں یہ,  عرتت میری السالم علیھم بیت اھل میرے دورسے اور

گے ملیں نہ سے مجھ پر  

ہے میں احمد مسند اور احمد امام از صحابہ فضائل  

ثَنَا َعاِمٍر، بْنُ  اْألَْسَودُ  ثَنَاَحدَّ  يٌك، َحدَّ ، َعنِ  َرشِ اَن، بْنِ  الَْقاِسمِ  َعنِ  الرُّكَْ�ِ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ثَاِبٍت، بْنِ  َزيْدِ  َعنْ  َحسَّ

َ�ءِ  بَْ�َ  َما دٌ َمْمُدو  َحبٌْل  اللِه، كِتَاُب : َخلِيَفتَْ�ِ  ِفيُكمْ  تَارٌِك  إِّ�ِ : “َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َ�ءِ  بَْ�َ  َما أَوْ  َواْألَرِْض، السَّ  اْألَرِْض، إَِىل  السَّ

الَْحْوَض  َعَيلَّ  يَرَِدا َحتَّى يَتََفرَّقَا لَنْ  َوإِنَُّهَ�  بَيِْتي، أَْهُل  َوِعْرتيَِت   
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اور قرآن  تھے جودہی مو  نبوی میں چیزیں جبکہ اہل بیت تو دور والی بعد دو یعنی ہے لفظ کا خلیفینت میں اس

تھا بھی موجود  

 جس ہے تفرد کا النخعي الله عبد ابن رشيك میں اسناد متام کی روایت اس ساتھ کے الفاظ ان ہے ضعیف سند یہ  

ہے) بوجھ دو( الثََّقلَْ�ِ  میں منت صحیح  -تھا خراب حافظہ کا  

 

لَِميُّ املتوف ھ سے مروی ہے  رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے  ٧٥ی سنن ابن ماجہ میں الِْعْربَاُض بُْن َساِريََة السُّ

 فرمایا

ْمعِ َوالطَّاَعِة، َوإِْن َعبًْدا َحبَِشيًّا، َوَسَرتَْوَن ِمْن بَْعِدي اْخِتَالفًا َشدِ  يًدا، فََعلَيُْكْم ِبُسنَِّتي، َوُسنَِّة َعلَيُْكْم ِبتَْقَوى اللَِّه، َوالسَّ

يَّاكُْم َواْألُُموَر الُْمْحَدثَاِت، فَِإنَّ كُلَّ ِبْدَعٍة َضَاللَةٌ الُْخلََفاِء الرَّاِشِديَن الْمَ  وا َعلَيَْها ِبالنََّواِجِذ، َوإِ »ْهِديَِّ�، َعضُّ  

تم پر الله سے ڈرنا ہے اور سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے اور اگر ایک حبشی غالم بھی تم پر (ناظم) ہو اور تم 

پر ہے میری سنت اور میرے بعد انے والے،  ہدایت یافتہ ، ہدایت دینے  تو تممیرے بعد اختالف کو دیکھو گے 

سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے بدعتوالوں کی سنت ان کو دانتوں سے پکڑو اور   

 نبوی قول یہ یعنی ہے تفرد کا ہجری ١١٠ املتوفی الشامى ، السلمى عبسة بن عمرو بن الرحمن عبد میں روایت

 نے مرص اہل اور حمص اہل سے ان ہوئی میں امللك عبد بن هشام خالفة وفات کی ان اور مال کو شام اہل  رصف

 کو روایت اس حال بہر  -ہے کیا اکتفا پر کہنے مقبول کو اس نے حجر ابن لہذا ہیں کم معلومات پر راوی اس سنا

ہے کہا صحیح نے کسی ہے کہا حسن نے کسی  

 دعوی کا کرنے اتباع کی وسلم علیہ الله صلی الله رسول متام ہوں تسن اہل یا ہوں خوارج یا ہوں شیعہ ہے ظاہر

؟نہیں یا گا ہوا عمل بھی پر سنت کی عمر اور سنت کی بکر ابو کیا کہ ہوا پر اس تو ہوا اختالف گے کریں  

 اہل اور علی تشیع اہل میں ان  - تھے چکے بن فرقہ الگ مستقل ایک خوارج اور تشیع اہل تک   صدی چوتھی

 ےک دو ان پر سنت  کی امئہ اپنے خوارج  -لیکن ابن سبا کے نظریات کو بھی اپنا چکے تھے  تھے پر سنت کی بیت

اور عث�ن اور علی کی  عمر ابو بکر اور خلفاء سنت میں جس لیا لقب کا سنت اہل نے لوگوں باقی پر مقابلے

 یہ میں مسل�نوں کہ آئی طرح اس میں ثبح سنت کی عنہم الله رضی عمر اور بکر ابو  -کو قبول کیا گیا  سنت

 عنہ الله رضی بکر ابو ؟نہیں یا ہے سکتا جا کیا معزول کیا کو اس اور گا ہو کیسے انتخاب کا خلیفہ کہ تھا جھگڑا

 کو اس لہذا نہیں ؟ ہے میں حدیث کسی یہ کیا نہیں ؟ ہے میں قرآن یا کیا -کی وصیت کی خالفت کو عمر نے

 اج�ع پر اس کیونکہ  گیا لیا مان کو سنت کی عمر اور بکر ابو میں سنت اہل لھذا ؟ جائے کیا قبول پر بنیاد کس

 سنت کیونکہ گا ہو عمل پر  عنہم الله رضی عمر و بکر ابو سنت پر موقعوں کے انتخاب کے خلفاء اور ہوا صحابہ

 کیا اختالف سے اس نے بیت اہل کیونکہ کیا اختالف سے اس نے تشیع اہل - گی ملے نہیں مثال کی اس میں نبوی

 ابن تاریخ -ہر بیس سال پر خروج  کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے میں کے نوے سال کے دور امیہ اور  بنو

 ہم نے عمر و بکر ابو یعنی شیخین کہ کہا نے علی بن زید پوتے پڑ کے عنہ الله رضی حسین مطابق کے  خلدون

-تھا سکتا مل کو ہم لیا خالفت امر سے  
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غیر محسوس انداز میں اہل تشیع اور اہل سنت الگ ہو رہے ہیں اور امام جعفر تک کے لئے تو اہل سنت کہتے 
لیکن بعد کے امئہ کی یا تو  کچھ محدثین لکھ بھی لیتے ہیں  -ہیں کہ ان سے جھوٹی روایات منسوب کی گئی ہیں

امام  -مام حسن عکرسی کو ضعیف تک کہاروایت ہی نہیں لیتے یا کوئی تبرصہ بھی نہیں کرتے یہاں تک کہ ا
-ہیں  قرار دیتے ضعیف میں حدیث سنت اہل  کو یا امام جعفر موسی کاظم   

ِد بِْن َعِيلّ بِْن الُْحَسْ� ابن عيل بن أيب طالب، أبو جع ِد بِْن َعِيلّ بن ُموَىس بُْن َجْعَفر بِْن ُمَحمَّ فر بن نویں امام ُمَحمَّ
یہ امام احمد ، بخاری و مسلم کے ہم   -ھ ہے ٢٢٠نام محمد بن علی الجواد املتوفی ان کا مشھور   -الرضا ہیں
ان سے کوئی بھی روایت صحیحین میں نہیں ہے جبکہ یہ محدث ہیں -عرص ہیں  

ھ میں وفات  ٢٥٤سن   دسویں امام عيل بْن محمد بْن عيل بْن ُموَىس بن جعفر بن محمد ابن زين العابدين ہیں
میں ان سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی اہل سنت  - ہوئی  

ھ امام احمد اور امام بخاری و مسلم کے ہم عرص ہیں ٢٦٠إمام حسن عسكري املتويف گیاررھوین امام   
لسان املیزان میں ابن حجر کہتے ہیں - محدثین ان کا ذکر نہیں کرتے  

بن الجوزي يف املوضوعاتضعفه ا...  الحسن بن عيل بن محمد بن عيل الرضا بن موىس الكاظم الهاشمي . 
 یہ ایک ہیں جن پر امامیہ، امامت کا عقیدہ رکھتے تھے املوضوعات میں ابن جوزی نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے

صحیح بخاری و مسلم کو اہل تشیع نے صحیح نہیں سمجھا اور سو سال بعد محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
یہ خلیج اس قدر وسیع ہے -یح سمجھی جانے والی روایت جمع کیںھ نے اہل تشیع کی صح ٣٢٩الرازي املتوفی 

 کہ اس کو اب پاٹ نہیں سکتے اور یہ ناممکنات میں سے ہے
  

 

گ
ز
 � �بت انز ااوو� ��رآ

ت
�؟ �� : � وواا� � � �ن � ت  

299 حدیث۔  پنجم جلد۔  احمد مسند  

مرویات کی عنہ اللہ رضی خدری ابوسعید حرضت  

ثَنَا ثَنَا يعٌ َوكِ  َحدَّ  إِنَّ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َسِعيدٍ  أيَِب  َعنْ  أَِبيهِ  َعنْ  رََجاءٍ  بْنِ  إِْسَ�ِعيَل  َعنْ  ِفطْرٌ  َحدَّ

 يَْخِصُف  َوَعِيلٌّ  النَّْعلِ  َخاِصُف  َولَِكنْ  َال  فََقاَل  َوُعَمرُ  بَْكرٍ  أَبُو فََقامَ  قَاَل  تَنِْزيلِهِ  َعَىل  قَاتَلُْت  كََ�  تَأِْويلِهِ  َعَىل  يَُقاتُِل  َمنْ  ِمنُْكمْ 

 نَْعلَهُ 

 تفسیر کی قرآن لوگ بعض سے میں تم فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی خدری ابوسعید حرضت

 عنہ� اللہ رضی عمر و ابوبکر حرضاِت  پر اس ، ہوں کرتا قتال پر تنزیل کی اس میں جیسے گے کریں قتال طرح اس پر تاویل و

 اللہ رضی علی حرضت وقت اس اور ہے واال گانٹھنے جوتی مراد سے اس ، نہیں فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی تو ہوئے کھڑے

۔تھے رہے گانٹھ جوتی اپنی عنہ  
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1681 حدیث۔  بیان کا مناقب۔  دوم جلد۔  ترمذی جامع   

ہے ابوالحسن اور ابوتراب کنیت کی آپ عنہ اللہ رضی طالب ابی بن علی حرضت مناقب  

طالب ابی بن علی,  حراش بن ربعی,  منصور,  رشیک,  وکیع,  وکیع بن سفیان: راوی  

ثَنَا ثََنا َوکِيعٍ  بْنُ  ُسْفيَانُ  َحدَّ يکٍ  َعنْ  أيَِب  َحدَّ ثَنَا ِحرَاٍش  بْنِ  ِربِْعيِّ  َعنْ  َمنُْصورٍ  َعنْ  َرشِ  قَاَل  ِبالرََّحِبيَّةِ  طَالٍِب  أيَِب  نُ بْ  َعِيلُّ  َحدَّ

 رَُسوَل  يَا فََقالُوا الُْمْرشِکِ�َ  ُرَؤَسائِ  ِمنْ  َوأُنَاٌس  َعْمٍرو بْنُ  ُسَهْيُل  ِفيِهمْ  الُْمْرشِکِ�َ  ِمنْ  نَاٌس  إِلَيَْنا َخَرجَ  الُْحَديِْبيَةِ  يَْومُ  کَانَ  لَ�َّ 

ينِ  ِيف  ِفْقهٌ  لَُهمْ  َولَْيَس  َوأَرِقَّائَِنا َوإِْخَوانِنَا نَاأَبْنَائِ  ِمنْ  نَاٌس  إِلَيْکَ  َخَرجَ  اللَّهِ  َا الّدِ  َوِضيَاِعنَا أَْمَوالِنَا ِمنْ  ِفرَاًرا َخرَُجوا َوإِ�َّ

ينِ  ِيف  ِفْقهٌ  لَُهمْ  يَُکنْ  لَمْ  فَِإنْ  قَاَل  إِلَيَْنا فَارُْدْدُهمْ  ُهُهمْ  الّدِ  لَتَْنتَُهنَّ  قَُريٍْش  َمْعَرشَ  يَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصلَّی النَِّبيُّ  فََقاَل  َسنَُفّقِ

يِْف  رِقَابَُکمْ  يَْرضُِب  َمنْ  َعلَيُْکمْ  اللَّهُ  لَيَبَْعنَثَّ  أَوْ  ينِ  َعلَی ِبالسَّ �َانِ  َعلَی قَلَْبهُ  اللَّهُ  اْمتََحنَ  قَدْ  الّدِ  رَُسوَل  يَا ُهوَ  َمنْ  قَالُوا اْإلِ

 َعلِيًّا أَْعطَی َوکَانَ  النَّْعلِ  َخاِصُف  ُهوَ  قَاَل  اللَّهِ  رَُسوَل  يَا ُهوَ  َمنْ  ُعَمرُ  َوقَاَل  اللَّهِ  رَُسوَل  يَا ُهوَ  َمنْ  ْکرٍ بَ  أَبُو لَهُ  فََقاَل  اللَّهِ 

ًدا َعَيلَّ  کََذَب  َمنْ  َل قَا َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصلَّی اللَّهِ  رَُسوَل  إِنَّ  فََقاَل  َعِيلٌّ  إِلَْينَا الْتََفَت  ثُمَّ  يَْخِصُفَها نَْعلَهُ  أْ  ُمتََعّمِ  َمْقَعَدهُ  فَلْيَتَبَوَّ

 و قَاَل  َعِيلٍّ  َعنْ  ِربِْعيٍّ  َحِديِث  ِمنْ  الَْوْجهِ  َهَذا ِمنْ  إِالَّ  نَْعرِفُهُ  َال  َغِريٌب  َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا ِعيَسی أَبُو قَاَل  النَّارِ  ِمنْ 

دُ  أَْخَربَِ�  و کَْذبَةً  اْإلِْسَالمِ  ِيف  ِحرَاٍش  بْنُ  ِربِْعيُّ  يَْکِذْب  لَمْ  يَُقوُل  َوکِيًعا َسِمْعُت  يَُقوُل  الَْجاُرودَ  َسِمْعت  َعنْ  إِْسَمِعيَل  بْنُ  ُمَحمَّ

الُْکوفَةِ  أَْهلِ  ُت أَثْبَ  الُْمْعتَِمرِ  بْنُ  َمنُْصورُ  يَُقوُل  َمْهِديٍّ  بْنَ  الرَّْحَمنِ  َعبْدَ  َسِمْعُت  قَال اْألَْسَودِ  أيَِب  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ   

 کہ فرمایا پر مقام رحبہ نے عنہ تعالیٰ  اللہ رضی طالب ابی بن علی حرضت حراش، بن ربعی منصور، رشیک، وکیع، وکیع، بن سفیان

 رسول یا کیا عرض اور تھے رسدار مرشک کئی اور عمرو بن سہیل میں جن آئے طرف ہ�ری مرشک کئی پر موقع کے حدیبیہ صلح

 کی دین جنہیں گئے چلے پاس کے وسلم علیہ اللہ صلی آپ لوگ ایسے سے بہت سے میں غالموں اور بھائیوں اوالد، ہ�رے!  اللہ

 انہیں اگر دیں کر واپس ہمیں لوگ یہ آپ لہذا۔ ہیں ہوئے فرار سے جائیدادوں اور اموال ہ�رے لوگ یہ۔ نہیں بوجھ سمجھ کوئی

 سے حرکتوں اپنی لوگ تم!  قریش اہل اے فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ ۔گے دیں سمجھا انہیں ہم تو نہیں سمجھ کی دین

 کو ای�ن کے دلوں کے ان نے تعالیٰ  اللہ۔ گے دیں کر قتل متہیں جو گے کریں مسلط لوگ ایسے پر تم تعالیٰ  اللہ ورنہ جاؤ آ باز

 نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ اللہ؟ رسول یا ہے کون ہو  کہ پوچھا نے لوگوں اور عنہ� تعالیٰ  اللہ رضی وعمر ابوبکر۔ ہے لیا آزما

 نعلین اپنی کو عنہ تعالیٰ  اللہ رضی علی حرضت نے وسلم علیہ اللہ صلی آنحرضت۔ ہے واال لگانے پیوند میں جوتیوں وہ فرمایا

 ہوئے متوجہ رفط ہ�ری عنہ تعالیٰ  اللہ رضی علی پھر کہ ہیں فرماتے حراش بن ربعی حرضت۔ تھیں دی لئے کے مرمت مبارک

 جگہ اپنی وہ۔ گا باندھے جھوٹ کر بوجھ جان پر مجھ شخص جو فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ لگے کہنے اور

 ہیں جانتے سے روایت کی ربعی رصف سے سند اس کو حدیث اس ہم۔ ہے غریب صحیح حسن حدیث یہ۔ لے کر تالش میں جہنم

۔ہیں کرتے روایت سے عنہ تعالیٰ  اللہ رضی علی حرضت وہ  

مرویات کی عنہ اللہ رضی خدری ابوسعید حرضت 788  حدیث۔  پنجم جلد۔  احمد مسند   

ثَنَا دٍ  بْنُ  ُحَسْ�ُ  َحدَّ ثََنا ُمَحمَّ  كُنَّا يَُقوُل  الُْخْدِريَّ  َسِعيدٍ  أَبَا َسِمْعُت  قَاَل  أَِبيهِ  َعنْ  الزُّبَيِْديِّ  رََجاءٍ  بْنِ  إِْسَ�ِعيَل  َعنْ  ِفطْرٌ  َحدَّ

 نَْعلُهُ  فَانَْقطََعْت  َمَعهُ  فَُقْمنَا قَاَل  ِنَسائِهِ  بُيُوِت  بَْعِض  ِمنْ  َعلَيْنَا فََخَرجَ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  نَنْتَِظرُ  ُجلُوًسا

 إِنَّ  فََقاَل  َمَعهُ  َوقُْمنَا يَنْتَِظرُهُ  قَامَ  ثُمَّ  َمَعهُ  َوَمَضيْنَا َوَسلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  فََمَىض  يَْخِصُفَها َعِيلٌّ  َعلَيَْها فَتََخلََّف 

 اِصُف خَ  َولَِكنَّهُ  َال  فََقاَل  َوُعَمرُ  بَْكرٍ  أَبُو َوِفينَا فَاْستَْرشَفْنَا تَنِْزيلِهِ  َعَىل  قَاتَلُْت  كََ�  الُْقرْآنِ  َهَذا تَأِْويلِ  َعَىل  يَُقاتُِل  َمنْ  ِمنُْكمْ 

ُهُ  فَِجئْنَا قَاَل  النَّْعلِ  َسِمَعهُ  قَدْ  َوكَأَنَّهُ  قَاَل  نُبَّرشِ  

 تھے رہے کر انتظار کا وسلم علیہ اللہ صلی نبی ہوئے بیٹھے لوگ ہم مرتبہ ایک کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی خدری ابوسعید  

 چل ساتھ کے وسلم علیہ اللہ صلی نبی ہم آئے، ےل ترشیف سے گھر کے محرتمہ اہلیہ کسی اپنی وسلم علیہ اللہ صلی نبی کہ
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 صلی نبی اور لگے سینے جوتی کر رک عنہ اللہ رضی علی حرضت گئی، ٹوٹ جوتی کی وسلم علیہ اللہ صلی نبی میں راستے پڑے،

 علی حرضت اور ہوگئے کھڑے وسلم علیہ اللہ صلی نبی کر پہنچ جگہ ایک رہے، چلتے بھی ہم پڑے، چل آگے وسلم علیہ اللہ

 ایسا آدمی ایک میں تم فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی دوران اسی ہوگئے کھڑے بھی ہم لگے، کرنے انتظار کا عنہ اللہ رضی

 ہم کر سن یہ ہے، کیا قتال پر تنزیل کی اس نے میں جیسے گا کرے قتال طرح اسی پر تفسیر و تاویل کی کریم قرآن جو ہوگا بھی

 صلی نبی لیکن تھے، موجود بھی عنہ� اللہ رضی عمر و ابوبکر حرضت درمیان ہ�رے وقت اس گے،ل دیکھنے کر جھانک جھانک

 تو گیئے لئے کے سنانے خوشخربی یہ کو عنہ اللہ رضی علی حرضت ہم پر اس ہے، واال سینے جوتی وہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ

۔ہے لی سن بات یہ بھی نے انہوں جیسے کہ ہوا محسوس ایسا  

ہے شیعہ جو ہے خلیفہ بن فطر میں سند ہیں کہتے حسن کو اس شعیب   

 پر قرآن تاویل خوارج کیونکہ ہے تصادم مابین کے علی اور خوراج مقصد کا اس  گے کریں جنگ علی کہ بات یہ

 تھے رہے کر ثبت آیات کی املائدہ سوره اور جائے دیا کچل کو بغاوت خالف کے امیر کہ تھے رہے کر اختالف

 نے فطر میں اس نزدیک کے راقم  - تھے رہے کر استمعال آیات کی نساء سوره اور حجرات سوره خود علی جبکہ

 قرار  زائغ نے جوزجانی اور دارقطنی کو فطر ہے رد قابل سے وجہ کی بدعت کی اس ہے کیا اظہار کا شیعیت اپنی

ہے کہا الحديث منكر ےن األزدي الفتح أبو  کو رََجاٍء، بْنِ  إِْسَ�ِعيَل  راوی دورسے  ہے دیا  

ِحيَحة کو اس البانی ہے کیا بیان میں 2487: الصَّ  

ثَنَا الُْمثَنَّى، بْنِ  َعِيلِّ  بْنُ  أَْحَمدُ  أَْخَربَنَا ثَنَا َشيَْبَة، أيَِب  بْنُ  ُعثَْ�نُ  َحدَّ  َعنْ  رََجاٍء، بْنِ  إِْسَ�ِعيَل  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َجِريٌر، َحدَّ

، َسِعيدٍ  أيَِب  َعنْ  أَِبيِه،  تَأِْويلِ  َعَىل  يَُقاتُِل  َمنْ  ِمنُْكمْ  إِنَّ : “يَُقوُل  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  الُْخْدرِّيِ

 َال،: “قَاَل  اللَِّه؟ رَُسوَل  يَا ُهوَ  أَنَا: ُعَمرُ  قَاَل  ،”َال : “قَاَل  اللَِّه؟ رَُسوَل  يَا ُهوَ  أَنَا: بَْكرٍ  أَبُو قَاَل  ،”تَنِْزيلِهِ  َعَىل  قَاتَلُْت  كََ�  الُْقرْآِن،

]: األلبا� قال[ 6937) حب) , (6898: وزير با طبعة رقم( يَْخِصُفهُ  نَْعلَهُ  َعلِيًّا أَْعطَى َوكَانَ : قَاَل  ،”النَّْعلِ  َخاِصُف  َولَِكنْ 

الصحيحة“ – صحيح ” (2487). 

 تفسیر کی قرآن لوگ بعض سے میں تم فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی خدری ابوسعید حرضت

 عنہ� اللہ رضی عمر و ابوبکر حرضاِت  پر اس ، ہوں کرتا قتال پر تنزیل کی اس میں جیسے گے کریں قتال طرح اس پر تاویل و

 اللہ رضی علی حرضت وقت اس اور ہے واال گانٹھنے جوتی مراد سے اس ، نہیں فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی تو ہوئے کھڑے

۔تھے رہے گانٹھ جوتی اپنی عنہ  

 تَأِْويلِ  َعَىل  يَُقاتُِل  أَنَّهُ  ِيف  َحِديثٌ  کیا قائم باب پر روایت اس نے جوزی ابن میں الواهية األحاديث يف املتناهية العلل

لکھا اور الُْقرْآنِ    

َضِعيٌف  إِْسَ�ِعيُل : الدارقطني قال    

ہے ضعیف اسمعیل کہا نے دارقطنی   

ہے کیا ذکر میں   واملختَِلف املؤتَلِف  نے دارقطنی   

 حديث وسلم عليه الله صىل النَِّبيّ  عن,  َسِعيد أيب َعن,  أبيه َعن,  رََجاء بن إس�عيل عن,  الِعْجيل ُمَعاوية بن بَُريْد

النعل خاصف  



59 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

 سعید ابو جبکہ ہیں کردہ روایت کی خلیفہ بن فطر اور اعمش يل،الِعجْ  ُمَعاوية بن بَريْد ُشیعہ تین روایت یہ

 بن یزید نے سعید ابو خود -ہوئی نہیں بیان روایت یہ میں عالقے اور کسی اور رہے میں شام اور میں مدینہ

 األزدي الفتح أبو کو جس ہے  تفرد کا الزبيدي رجاء بن إس�عيل میں اسناد کی  سب - کی بیعت کی معاویہ

ہے دیا قرار الحديث منكر  نے  ھ ٣٧٤ وفیاملت   

:  ہے حدیث - کیا قتال سے قبلہ اہل انکاری کے زکوہ جب کی جنگ بھی نے عنہ الله رضی بکر ابو پر قرآن تاویل
 نلیک۔تھے رہے کر عمل وہ پر اسالم باقی دیا، کر انکار سے دینے زکٰوۃ نے قبائل کچھ بعد کے وفات کی وسلم علیہ اللہ صلی نبی

 اللہ رضی عمر پر اس فرمایا، اظہار کا عزم کے کرنے قتال سے ان نے عنہ اللہ رضی صدیق بکر ابو  رسول خلیفہ باوجود کے اس

 کے مال و جان کے لوگوں ایسے جبکہ ہیں؟ کرتے اقرار کا اللہ اال الہ ال جو گے کریں قتال سے ان آپ کہا اور کیا اعرتاض نے عنہ

 میں قسم کی اللہ: فرمایا نے عنہ اللہ رضی صدیق بکر ابو حرضت۔ہے دی نے وسلم علیہ اللہ لیص اللہ رسول ض�نت کی تحفظ

 وہ اگر! قسم کی اللہ – ہے حق کا مال زکٰوۃ کہ لیے اس۔ہیں رہے کر فرق درمیان کے زکٰوۃ اور �از گاجو کروں رضور قتال سے ان

 تو تھے کرتے ادا)میں زکٰوۃ( کو وسلم علیہ اللہ صلی اللہ سولر  وہ جو گے کریں انکار سے دینے مجھے بھی بچہ کا بکری ایک

 پر موقف کے ابوبکر نے میں جب!(قسم کی اللہ:  ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی عمر۔  گا لڑوں سے پران لینے روک بھی کے اس میں

 کہ لیا جان بھی نے میں اور ہے ادی کھول سینہ کا ابوبکر لیے کے قتال سے لوگوں ان نے اللہ کہ دیکھا یہی نے میں) تو کیا غور

بخاری صحیح -ہے حق بات یہی  

ہے کی نے عنہ الله رضی بکر ابو جنگ پہلی پر قرآن تاویل میں اسالم یعنی  

   تھی علی کی خالفت پر نص:  مغالطہ

 
 ابن حجر   اپنی کتاب تلخيص الحب� میں لکھتے ہیں کہ

: ” أُِمرْت ِبِقتَاِل النَّاكِِثَ�  قَْولُُه: ثََبَت أَنَّ أَْهَل الَْجَمِل َوِصفِّ َ� َوالنَّْهَرَواِن بَُغاٌة. ُهَو كََ� قَاَل، َويَُدلُّ َعلَيِْه َحِديُث َعِيلٍّ
ِص َوالْبَزَّاُر َوالطََّربَاِ�ُّ َوالنَّاكِِثَ�: أَْهُل الَْجمَ ِل؛ ِألَنَُّهْم نََكثُوا بَيَْعتَُه،  َوالَْقاِسِطَ� َوالَْ�رِِقَ� “. َرَواُه النََّسايِئُّ ِيف الَْخَصائِ

ِحيِح ِفيِهْم:  اِم؛ ِألَنَُّهْم َجاُروا َعْن الَْحقِّ ِيف َعَدِم ُمبَايََعِتِه، َوالَْ�رِِقَ�: أَْهُل النَّهْ َرَواِن لِثُُبوِت الَْخَربِ الصَّ َوالَْقاِسِطَ�: أَْهُل الشَّ
ْهُم ِمْن الرَِّميَّةِ   يِن كََ� َ�ْ رُُق السَّ  «أَنَُّهْم َ�ْرُقُوَن ِمْن الدِّ

  
ِص َوالْبَزَّاُر َوالطََّربَاِ�ُّ َوالنَّاكِِثَ�:  روایت أُِمرْت ِبِقتَاِل النَّاكِِثَ� َوالَْقاِسِطَ� َوالَْ�رِِقَ� “. َرَواُه النََّسايِئُّ ِيف الَْخَصائِ

علی نے کہا مجھے حکم ہے کہ میں (بیعت نہ کرنے اور) جانے والو ں اور (حق سے) تجاوز کرنے والوں اور 
 (بیعت کر کے ) نکل جانے والوں سے قتال کروں

 
یہ روایت ضعیف ہے – اس کا ذکر امام الذھبی نے کتاب ميزان االعتدال يف نقد الرجال میں حكيم بن جب� (بقول 

دارقطنی مرتوک) کے ترجمہ میں کیا ہے اس روایت کو بیان کیا ہےعبيد الله بن موىس، عن فطر، عن حكيم بن 
 جب�، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عيل: أمرت بقتال الناكث�، والقاسط�، واملارق�

 
 اسی روایت کا ذکر أصبغ بن نباتة (بقول النسايئ وابن حبان مرتوک) کے ترجمہ میں بھی کیا ہے

وعن عيل بن الحزور، عن األصبغ بن نباته، عن أيب أيوب، عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه أمرنا بقتال الناكث� 
 والقاسط� واملارق�
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ابن حجر نے التلخيص الحب� يف تخريج أحاديث الرافعي الكب� میں ایک روایت کو بحث میں اوپر والی روایت کا 

 ذکر کیا کہا

َت أَنَّ أَْهَل الَْجَمِل نے جو کہا ثَبَ ” الرشح الكب�“میں ابن حجر کہتا ہوں اإلمام أبو القاسم القزويني الرافعي صاحب 
َ� َوالنَّْهَرَواِن بَُغاٌة. کہ ثابت ہے کہ اہل جمل و صفین اور نہروان باغی تھے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہا  َوِصفِّ

ابن حجر نے لسان املیزان میں جب میزان االعتدال از الذھبی کی تہذیب کی تو اس روایت کو األصبغ بن نباته اور 
ے ترجموں سے حذف بھی کر دیاابن حجر کے نزدیک یہ روایت صحیح ہےحكيم بن جب� ک  

لیکن کتاب املطَالُب الَعالَيُة ِبزََوائِِد املَسانيد الثَّ�نَِيِة از ابن حجر میں جامعة اإلمام محمد بن سعود کے محقق سعد 
 بن نارص بن عبد العزيز الشرثي لکھتے ہیں

ُ �َلَْیِه َوَسمل�َ -اِب الن�ِيبِّ ٕان احلدیث روي من �دیث مج� ِمْن أ�ْحصَ  و� طرق متعددة من �دیث �يل ريض هللا عنه، ؤأيب ٔأیوب  -َصىل� ا��
س�ناد 

�
أ�نصاري ريض هللا عنه، ولكن ال خيلو طریق مهنا عن ضعف، بل ٔأكرثها ضعیفة �ًدا، وسبب ضعفه يف الغالب ٔأن ٔأ�د رواة اال

، �ا ال یقبل �دیثه يف بدعته عند �لامء هذا الشآٔن، وقد ٔأطلق بعض العلامء القول بوضعه ش�یعي واحلدیث يف فضل �يل ريض هللا عنه
سالم ا�ن �ميیة كام س�یآٔيت قریًبا، ولكن �س�تثىن من ذ� اجلزء أ��ري وهو قو�: (املارقني) ٔ�نه ورد من طرق ٔأخرى قتال �

�
 يلمثل ش�یخ اال

العلامء يف احلدیث:ٔأطلق مجمو�ة من العلامء القول بعدم حصته، ومهنم من حمك �لیه  ريض هللا عنه اخلوارج كام س�یآٔيت بعد قلیل.ٔأقوال
 .�لضعف وأٓخرون قالوا بآٔنه موضوع

)، من طریق الربیع �ن سهل، َعْن َسِعیِد �ِْن ُعَبْیٍد، َعْن �َِيلِّ �ِْن َرِبیَعَة 51/ 2ٔأبو جعفر العقييل رمحه هللا:ٔأخرج احلدیث يف الضعفاء ( – 1
�ه ؤأخر ”.أ�سانید يف هذا احلدیث عن �يل لیّنة الطرق، والروایة عنه يف احلروریة حصی�ة“يب، عن �يل ريض هللا عنه، به، مث قال: الوال

ِه، قال: مسعت عامر �ن �رس یقول، فذ�ره بنحوه، مث قال: 480/ 3ٔأیًضا ( ِبیِه، َعْن َ�ّدِ ثبت يف وال ی “) من طریق الْقَاِمسِ ْ�ِن ُسلَْیَماَن، َعْن أ�
ا�ن اجلوزي رمحه  – 3)، وقد تقدم ال�م �لیه أٓنًفا.174/ 1ا�ن حبّان رمحه هللا:ذ�ر احلدیث يف كتابه ا�رو�ني ( – 2”.هذا الباب يشء

وقال … )، وقال: هذا �دیث موضوع بال شك 13 – 12/ 2هللا:ٔأما ا�ن اجلوزي رمحه هللا فقد حمك �لیه �لوضع، وذ�ره يف املوضو�ات (
مل یصح، وساقه احلامك “) عن هذا احلدیث كام س�بق: 140/ 3ا�هيب رمحه هللا:قال يف تلخیص املس�تدرك ( – 4ا: هذا �دیث ال یصح.ٔأیضً 

) بعد ٔأن ٔأورد احلدیث: فٕانه 316/ 7احلافظ ا�ن كثري رمحه هللا:قال يف البدایة وا�هنایة ( – 5”.ٕ�س�ناد�ن خمتلفني ٕاىل ٔأيب ٔأیوب ضعیفني
ٔأبو العباس ٔأمحد �ن �ميیة  – 6”.ر، �ىل ٔأنه قد روي من طرق عن �يل، وعن �ريه، وال ختلو وا�دة مهنا عن ضعف�دیث غریب ومنك

رمحه هللا:مل �رو �يل ريض هللا عنه يف قتال امجلل وصفني شيئًا، كام رواه يف قتال اخلوارج، بل روى أ��ادیث الصحی�ة، هو و�ريه من 
، ؤأما قتال امجلل وصفني، فمل �رو ٔأ�د مهنم ٕاال� القا�دون، فٕاهنم رووا أ��ادیث يف �رك القتال يف الفتنة، الص�ابة يف قتال اخلوارج املارقني

ًضا يف وقال ٔأی“.-صىل هللا �لیه وسمل-ؤأما احلدیث ا�ي �روي ٔأنه ٔأمر بقتل الناكثني والقاسطني، واملارقني، فهو �دیث موضوع �ىل النيب 
ِ ) رًدا �ىل �50/ 5املهناج ( ُ �َلَْیِه وسمل-دیث �امر �ن واث� وفيه: قال �يل: فآٔ�شدمك �� هل فيمك ٔأ�د قَاَل َ�ُ َرُسوُل ا�� اتل : تق-َصىل� ا��

سالم: … �ريي؟ قالوا: ال  -صىل هللا �لیه وسمل-الناكثني والفاسقني واملارقني، �ىل لسان النيب 
�
اق هذا كذب �تف“احلدیث.قال ش�یخ اال

أ��ادیث اليت وردت يف قتال املارقني، ومه اخلوارج”.عرفة �حلدیثٔأهل امل  
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 ان اقوال کو ال کر سعد بن نارص بن عبد العزيز الشرثي نے اس روایت کو رد کیا
میں کیا ہے  ٤٩٠٧البانی نے اس روایت کا ذکر سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة میں ح 

الذھبی  –حس� سليم أسد نے مسند ابو یعلی میں إسناده ضعيف قرار دیا ہے  –قرار دیا ہے اور اس گھڑی ہوئی 
املوضوعات میں “ابن الجوزي نے اس کا  –نے تلخیص مستدرک میں اس کو مل يصح یعنی صحیح نہیں قرار دیا ہے 

 ذکر کیا ہے

ِغیر میں محمد بن إس�عيل بن ص ُح الَجاِمع الصَّ الح بن محمد الحسني، الكحال� ثم الصنعا�، أبو کتاب التَّنويُر َرشْ
والواجب “هـ) لکھتے ہیںوقال الشوكا� رحمه الله تعاىل: 1182إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه باألم� (املتوىف: 

 اصيل املوىصوال يلزمنا التعرض للتف –صىل الله عليه وسلم  –عليه السالم ويص رسول الله  -أي عليا-علينا اإل�ان بأنه 
أنه أمره بقتال الناكث� والقاسط� واملارق� وع� له عالماتهم وأودعه جمالً من العلوم وأمره بأمور -بها، فقد ثبت 

 ”خاصة ك� سلف، فجعل املوىص بها فرداً منها ليس من دأب املنصف�

. صی رسول الله صلی الله علیہ امام شوکانی نے کہا ہم پر واجب ہے کہ ہم ای�ن رکھیں کہ علی علیہ السالم و 
جس کی وصیت کی گئی (یعنی علی) اس کی فضیلت سے تعرض کریں  وسلم تھے اور ہم پر الزم نہیں ہے کہ ہم

 کہ ان کو تو حکم ہوا تھا کہ قتال کریں الناكث� والقاسط� واملارق� اور یہ ان کے لئے عالمت ہوئی

 
ن حجر نے میزان از الذھبی کی تہذیب کرتے وقت اس روایت اب –یعنی شوکانی کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے 

 کو حكيم بن جب� اور أصبغ بن نباتة کے ترجموں سے بھی حذف کر دیا

 
اہل سنت اس روایت کو رد کرتے رہے یہاں تک کہ شوکانی نے اس کو علی کی فضیلت میں لیا اور شوکانی کے 

تھے یعنی ان کی خالفت کی وصیت کی گئی تھیبقول اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ علی وصی النبی   
 راقم کہتا ہے روایت صحیح سند سے نہیں ہے راویوں پر سخت جرح ہے مرتوک تک کہا گیا ہے

ہے  ۲۷٤۹روایت  طبرانی کی از المعجم الكبیر  

ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن أَبِي َشْیبََة، ثنا إِْبَراِھیُم ْبُن إِْسَحاَق الصِّ  ، ثنا َقْیُس ْبُن الرَّبِیعِ، َعْن لَْیثٍ، َعْن َحدَّ ینِيُّ
يَا أَنَُس اْنطَلِْق «أَبِي لَْیلَى، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِّيٍ َرِضَي ُهللا َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعلَْیِه َوَسلََّم: 

أَنَا َسیُِّد َولَِد «لَْت َعائَِشُة َرِضَي ُهللا َعْنَھا: أَلَْسَت َسیَِّد اْلَعَربِ؟ َقاَل: َفَقا -يَْعنِي َعلِی�ا  -» َفاْدُع لِي َسیَِّد اْلَعَربِ 
َفلَمَّا َجاَء َعلِيٌّ َرِضَي ُهللا َعْنُه أَْرَسَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعلَْیِه َوَسلََّم إِلَى اْألَْنَصارِ » . آَدَم، َوَعلِيٌّ َسیُِّد اْلَعَربِ 

ْكُتْم بِِه لَْن تَِضلُّوا بَْعَدُه؟«ُه، َفَقاَل لَُھْم: َفأَتَوْ  َقالُوا: بَلَى يَا َرُسوَل » يَا َمْعَشَر اْألَْنَصارِ، أََال أَُدلُُّكْم َعلَى َما إِْن تََمسَّ
ُهللا َعلَْیِه َوَسلََّم أََمَرنِي بِالَِّذي ُقْلُت  َھَذا َعلِيٌّ َفأَِحبُّوُه بُِحبِّي، َوَكرُِّموُه لَِكَراَمتي، َفإِنَّ ِجْبرِيَل َصلَّى«ِهللا. َقاَل: 

»لَُكْم َعِن ِهللا َعزَّ َوَجلَّ   
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أبو نعیم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران   از حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء

میں ہے ھـ)430األصبھاني (المتوفى:   

ابِ ْبُن اْلعَ  ثََنا َعْبُد اْلَوھَّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخلَِف ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ َحدَّ ، ثنا أَْحَمُد ْبُن اْلُحَسْیِن الصُّوفِيُّ بَّاسِ اْلَھاِشِميُّ
ْبِن َعِن اْلُحَسْیِن اْلُمْقرِي، ثنا ُحَسْیٌن اْألَْشَقُر، ثنا َقْیُس ْبُن الرَّبِیعِ، َعْن ُزبَْیٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن أَبِي لَْیلَى، 

َفَقالَْت َعائَِشُة َرِضَي ُهللا » يَا أَنَُس، إِنَّ َعلِی�ا َسیُِّد اْلَعَربِ «َعلِّيٍ َقاَل: َقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعلَْیِه َوَسلََّم: 
َغرِيٌب ِمْن َحِديثِ ُزبَْیٍد، تََفرََّد بِِه » َعَربِ أَنَا َسیُِّد َولَِد آَدَم، َوَعلِيٌّ َسیُِّد الْ «تََعالَى َعْنَھا: أَلَْسَت َسیَِّد اْلَعَربِ؟ َقاَل: 

 َقْیسٌ 

 

، الُكوفيُّ اس کی سند میں  کا تفرد ہے   َقیس ْبن الرَّبِیع، أَبو ُمَحمد، األََسِديُّ  

َكاَن يتشیع وكان كثیر الخطأ فِي الحديثاحمد نے کہا   

ہے نے کہا ضعیف وكِیعابن معین اور   

ولیس بقوىابو حاتم نے کہا   

ہے کہا ضعیف کو اس بار بیہقی نے متعدد  

).136/ 6* ضعیف عند أھل العلم بالحديث (السنن الكبرى:   

).276/ 7* غیر قوي (السنن الكبرى:   

).344و  42/ 8* ال يحتج به (السنن الكبرى:   

).271/ 10* ضعیف (السنن الكبرى:   

  –تھی لیکن قابل غور ہے کہ بیان ہو رہی  –ہے  معلوم ہوا روایت منکر
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 علی حق پر تھے اور مخالف غلطی پر تھے ؟

 
یہ قول کہ علی رضی الله عنہ کا موقف صحیح تھا اور ان سے لڑنے والے اجتہادی غلطی کر رہے تھے یہ قول ابن 

السفاريني النابليس نے بھی  جوزی کے ہم عرص حنابلہ کا تھا اور یہ قول ان میں چال آ رہا تھا جو جنبلی صوفی
 پیش کیا

ِمْن َغْ�ِ َشكٍّ َوَال  –رِْضَواُن اللَِّه َعلَيِْه  –أَِمُ� الُْمْؤِمِنَ� َعِيلٌّ  قَِد اتََّفَق أَْهُل الَْحقِّ أَنَّ الُْمِصيَب ِيف تِلَْك الُْحُروِب َوالتََّناُزعِ وَ 
 تََدافُعٍ 

عنہ تھے اور اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان جنگوں میں حق پر اور امیر املومنین علی رضی الله  

هـ) نے آٹھویں صدی میں سيوطي نے 743شوافع میں النووی نے ساتویں صدی میں اس کو پیش کیا اور الطيبي (
 نویں صدی میں

 وإن كان عيل ريض الله عنه هو املحق املصيب يف تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة

 احناف میں مال علی قاری نے گیارہویں صدی میں پیش کیا
نَّةِ  –رَِيضَ اللَُّه َعنُْه  – َوكَاَن َعِيلٌّ  ُهَو الُْمِحقُّ الُْمِصيُب ِيف تِلَْك الُْحُروِب، َوَهَذا َمْذَهُب أَْهِل السُّ  

 البتہ علی (الُْمِحقُّ الُْمِصيُب) جنگوں میں حق پر تھے یہ قول اہل سنت میں چھٹی صدی سے پہلے نہیں ملتا
رائے تھی اور بعض کا انداز علی پر جرح کا بھی تھا مثالبلکہ تیرسی صدی میں ان اختالفات پر توقف کی   

 امام جوزجانی نصب کے لئے مشھور ہیں اسی طرح اور محدثین بھی علی رضی الله عنہ پر جرح کرتے تھے

أحمد بن محمد بن عيل بن حجر الهيتمي السعدي  میں الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة   کتاب
هـ ) لکھتے ہیں974ب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس (املتوىف: األنصاري، شها  

قلت اْإلِْجَماع حجَّة على كل أحد َوإِن لم يعرف ُمْسَتنده ِألَن هللا عصم َھِذه اْألمة من أَن تَْجَتِمع على َضَاللَة 
ا تولى ونصله َجَھنَّم َوَساَءْت مصیرا َويدل لَذلِك بل ُيَصرح بِِه َقْوله تََعالَى َويتبع غیر َسبِیل اْلُمؤمنِیَن نوله مَ 

َوقد أَجمُعوا أَْيضا على استحقاقھم اْلخَالَفة على َھَذا التَّْرتِیب لَكِن َھَذا َقْطِعّي َكَما مر بأدلته  115النَِّساء 
د غیر اْألَْشَعرِّي لْإلِْجَماع َمْبُسوطا َفإِن قلت لم لم يكن التَّْفِضیل بَینھم على َھَذا التَّْرتِیب َقْطِعیا أَْيضا َحتَّى ِعنْ 

 َعلَْیِه قلت أما بَین ُعْثَمان َوعلي َفَواِضح لْلخالف فِیِه َكَما تقدم َوأما بَین أبي بكر ثمَّ عمر ثمَّ َغیرھَما َفُھَو َوإِن
ْجَماع حجَّة َقْطِعیَّة خالف َفالَِّذي َعلَْیِه اْألَكْ  ة َقْطِعیَّة ُمطلًقا َفیقدم أَجمُعوا َعلَْیِه إِالَّ أَن فِي َكون اْإلِ َثُروَن أَنه حجَّ

ي على اْألَِدلَّة كلَھا َوَال ُيَعارضُه َدلِیل أصال َويكفر أَو يبدع ويضلل مخالفه َوَقاَل اِإلَمام الرَّازِّي واآلمدي إِنَّه ظَنِّ 
ة َقْطِعیَّ  ة َوَما اْختلُفوا كاإلجماع السكوتي ُمطلًقا َواْلحق فِي َذلِك التَّْفِضیل َفَما اتّفق َعلَْیِه المعتبرون حجَّ

ْجَماع لَُه ُمَخالف نَاِدر َفُھَو  ْجَماع الَِّذي ندر مخالفه َفُھَو ظَنِّي َوقد علمت ِممَّا َقرّرته لَك أَن َھَذا اْإلِ َوإِن لم َواْإلِ
اْإلِْجَماع الَِّذي َال ُمَخالف لَُه  يْعتد بِِه فِي اْإلِْجَماع على َما فِیِه من اْلخالف فِي َمَحله لكنه ُيورث انحطاطه َعن

َُّه ا ئِق بَِما َقرَّْرنَاُه َفاْألول ظَنِّي َوَھَذا َقْطِعّي َوبَِھَذا يَتَرجَّح َما َقالَه غیر اْألَْشَعرِّي من أَن اْإلِْجَماع ُھَنا ظَنِّي ِألَن لالَّ
َن اْألَْشَعرِّي من اْألَْكَثرين اْلَقائِلین بِأَنَُّه َقْطِعّي ُمطلًقامن أَن اْلحق ِعْند اْألُُصولِیِّیَن التَّْفِضیل اْلَمْذُكور َوَكا  
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میں کہتا ہوں کہ اج�ع ہر ایک کے لیے حجت ہےاگرچہ کہ اس سے استناد نہ کیا جاتا ہو۔کیونکہ اللہ تعالٰی نے 
اس امت کو گمراہی پر جمع ہونے سے بچایا ہے۔ اسپر داللت کرتا ہے بلکہ رصاحت کرتا ہے اللہ تعالٰی کا فرمان ( 
نساء آیت 115 )خالفت کے استحقاق اور اس کی ترتیب پر بھی یقینا  اج�ع قطعی ہے جیسا کہ اس کے مضبوط 
دالئل پہلے بیان ہوئے ہیں۔اگر میں کہوں ( یا تم کہو ) کہ خالفت کی ترتیب میں افضلیت قطعی نہیں ہے جبکہ 

غیر اشعریوں کے نزدیک اس پر اج�ع ہے ۔ میں کہتا ہوں عث�ن اور علی کے درمیان یہ معاملہ برعکس ہے جیسا 
کہ پہلے بیان ہوا ۔ اور ابوبکر پھر عمر اور پھر ان دونوں کے عالوہ کا معاملہ ہے اس پر اج�ع ہے سوائے اس سے 

کہ جو اج�ع حجت قطعی کے خالف ہو پس یہی معاملہ ہے اکرث کا کہ وہ اسے قطعی حجت مانتے ہیں ۔ اس 
کے متام دالئل گزرچکے ۔ اور اس کے خالف اصال  کوئی دلیل نہیں ہے ۔ مکفرہ بدعتی اور گمراہ فرقے اس کے 
مخالف ہیں ۔ امام رازی اور آمدی کے نزدیک یہ مطلق ظنی ہے ۔ تفضیل کے معاملہ میں حق تو وہی ہے کہ 

جس پر قابل اعتبار لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ حجت قطعی ہے ۔انکا اختالف نہیں جیسا کہ اج�ع سکوتی اور وہ 
اج�ع جس کی تھوڑی مخالفت کی گئی وہ ظنی ہے ۔ تم نے جان لیا جو کہ متھارے لیے قرار وقعی ہے کہ وہ 

اج�ع جس کی تھوڑی مخالفت کی گئی ہو وہ اس اس اج�ع سے باہر نہیں جس کی اس کی جگہ موقع پر کوئی 
مخالفت نہ کی گئی ہو ۔ لیکن اج�ع سے مخالفت یا اس سے ہٹنے کا معاملہ توارث ہوا ہو ۔ بنا بریں پہال ظنی 
اور یہ واال قطعی ہے ۔ اس وجہ سے راجح وہ ہے جو غیر اشعریوں کا کہنا ہے کہ یہ واال اج�ع ظنی ہے ۔ بہرت 

ہے اور ہ�رے لیے موقر ہے کہ حق اصولیوں کے نزدیک مذکورہ تفضیل کے مسئلہ پر ہے اور اشعریوں کی 
 اکرثیت اس کی قائل ہے کہ یہ قطعی اور مطلق ہے ۔

الفاظ خالفت کی ترتیب میں افضلیت قطعی نہیں ہے جبکہ غیر اشعریوں کے نزدیک اس پر اج�ع ہے قابل غور 
یعنی عث�ن کے پہلے خلیفہ ہونے سے وہ علی سے افضل نہیں -ہیں  

  هـ)748الذهبي (املتوىف:  میں امام  عتزالاملنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واال اس کے برعکس 

 کہتے  ہیں

ص َواْإلِْجَ�ع واإلع تبارَوَسائِر أمَِئَّة الّسنة عىل تَْقِديم ُعثَْ�ن َوُهَو َمْذَهب َجَ�ِه� أهل الَحِديث َوَعلِيِه يدل النَّ  

مذھب ہے اور اس پر نص اور متام کے متام امئہ اہل سنت عث�ن کو مقدم کرتے ہیں اور یہ جمہور اہل حدیث جا 

 اج�ع اور  اإلعتبار داللت کرتا  ہے 

ہیں کہتے کے و النحل میں خوارج کا ذکر کر امللل ابن حزم  

َوأما أَمر ُمَعاِويَة رَِيض الله َعنُه فبخالف َذلِك َومل يقاتله َعّيل رَِيض الله َعنُه المتناعه من بيَعته    

ےکو روکنے نہیں لڑ   عتوہ اس کے خالف ہے کیونکہ وہ علی نے ان کی بیمعاویہ کا تعلق ہے تو  تک اور جہاں  

تفصیل دیتے ہیں  هـ)748الذهبي (املتوىف:  میں امام  املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال  

ة إَِماَمة َعّيل َوُمَعاِويَة َمًعا َوقَالَت طَائَِفة مل يكن  للنَّاس إِْذ َذاك إَِمام َعام بل كَاَن زَمان فتْنَة َوُهَو قَول طَائَِفة من أهل قَالَت طَائَِفة ِبِصحَّ

م مصيبون بِنَاء عىل أَن كل الَحِديث الْبَِرصي� َوقَالَت طَائَِفة ثَالِثَة بل َعّيل ُهَو اإلَِمام َوُهَو ُمِصيب ِيف قتال من قَاتله كطلحة َوالزُّبَْ� وه

َوطَائَِفة   ضاأيب الُْهذيْل والجبايئ َوابْنه َوابْن الباقال� َوأحد قويل اْألَْشَعرِّي َوَهؤَُالء يْجَعلُوَن ُمَعاِويَة ُمْجتَهدا مصيبا أَيْ ُمْجتَهد ُمِصيب كََقْول 

اِفِعيَّة والحنبليةرَاِبَعة تْجَعل عليا إَِماًما َوأَنه الُْمِصيب َوأَن من قَاتله ُمْجتَهد مخطيء َوَهَذا قَول خلق من الَْحنَِفيَّة وامل َوطَائَِفة  الكية َوالشَّ
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ىل الله َعلَيِْه َوسلم َستَُكون فتْنَة َخاِمَسة تَقول َعّيل الَْخلِيَفة َوُهَو أقرب إَِىل الْحق من ُمَعاِويَة َوكَاَن ترك الِْقتَال ِمنُْهَ� أوىل لَقْول النَِّبي ص

الَْقائِم الَْقاِعد ِفيَها خ� من  

صحت کا  کہا  امت کیام  ایک ساتھ کی معاویہ اور علی  نے گروہ ایکمیں  مسل�نوں  

تھا اور یہ برصہ کے  محدثین کا قول کا دور تھا نہیں ہے بلکہ یہ تو فتنہ کے لئے کہا ایسا لوگوں نے گروہ  دورسے    

 عتزلہق پر  تھے  ... یہ قول (مقتال میں ح  ساتھ کے زبیر اور کہا نہیں بلکہ امام تو علی ہی تھے جو طلحہ نے گروہ رسےتی  

کا اس پر تھا  اور اْألَْشَعرِّي   قول اور ایک ابْن الباقال� میں) اور اس  کے بیٹے کا تھا اور (اہل سنت الجبايئاور  أيب الْهُذيْل  )میں 

ہو جو حق پر  قرار دیا مجتہد کو انہوں نے معاویہ  

الَْحنَِفيَّة قول   یہ – تھے مجتہد اکارحق پر تھے اور ان سے قتال کرنے والی خطچوتھے گروہ نے علی کو امام کہا اور یہ کہ وہ   

اِفِعيَّة والحنبلية    ہے میں سے ایک خلق  کا  واملالكية َوالشَّ

 ترک قتال کرنا اولی اپس میں حق کے قریب تھے  اور ان کا  میں مقابلے کے اور وہ معاویہ ہیں کہا علی خلیفہ نے پانچویں گروہ  

ہے قول نبوی کے مطابق کہ ایک فتنہ ہو گا جس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے سے بہرت تھا  

ایک گروہ کا قول تھا اس پر   تھے  رااکیہ بات کہ علی حق پر تھے اور ان کے مخالف خط میں الغرض اہل سنت
 اطیے اور کسی کو بھی خجائ کیا یہ ہے کہ اس میں توقف  رائے  بلکہ منصفکوئی اج�ع نہیں تھا نہ ممکن ہے 

دیا جائے قرار نہ یا حق پر  

 

مباہلہ میں اہل بیت کو پیش کیا  مغالطہ:  
 

 واقعہ مباہلہ اور واقعہ تطہیر/حدیث کساء پر کوئی صحیح روایت نہیں ہے

 مسند احمد ترمذی مستدرک حاکم اور صحیح مسلم میں ہے
ثَنَا َحاتِ  ثَنَا قُتَيْبَُة بُْن َسِعيٍد، َحدَّ ُم بُْن إِْسَ�ِعيَل، َعْن بَُكْ�ِ بِْن ِمْسَ�ٍر، َعْن َعاِمِر بِْن َسْعٍد، َعْن أَِبيِه، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل َحدَّ

: يَا رَُسوَل اللَِّه، بْيَاِن؟  أَتَُخلُِّفِني اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل لَُه َوَخلََّفُه ِيف بَْعِض َمَغاِزيِه، فََقاَل َعِيلٌّ َمَع النَِّساِء َوالصِّ
َة بَْعِدي«قَاَل:  ، أََما تَرَْىض أَْن تَُكوَن ِمنِّي مِبَنْزِلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَىس. إِال أَنَُّه َال نُبُوَّ َوَسِمْعتُُه يَُقوُل يَْوَم َخيَْربَ: » يَا َعِيلُّ

فَأيُِتَ ِبِه أَرَْمَد، فَبََصَق » اْدُعوا ِيل َعِليًّا«فَتَطَاَولَْنا لََها، فََقاَل: » ُه، َويُِحبُُّه اللَُّه َورَُسولُهُ َألُْعِطَ�َّ الرَّايََة رَُجًال يُِحبُّ اللََّه َورَُسولَ «
] َدَعا رَُسوُل 61َناءَكُْم} [آل عمران: ا َوأَبْ ِيف َعيِْنِه، َوَدفََع الرَّايََة إِلَيِْه، فََفتََح اللَُّه َعلَيِْه. َولَ�َّ نَزَلَْت َهِذِه اْآليَُة: {نَْدُع أَبَْناَءنَ 

اللَُّهمَّ َهؤُالِء أَْهِيل «اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعِليًّا، َوفَاِطَمَة، َوَحَسنًا، َوُحَسيْنًا رِْضَواُن اللَِّه َعلَيِْهْم، فََقاَل:  » 

جروح ہے اس پر ان کی شدید جرح ہے پتا ان متام کی سند میں بکیر بن مس�ر ہے جو امام بخاری نے نزدیک م
 نہیں امام مسلم نے یہ روایت کیوں لکھی

 فضائل صحابہ از امام احمد کی روایت ہے
ُد بُْن َسلََمَة، َعْن يُونَُس، َعنِ  ثَِني أيَِب، نا َحَسٌن ُهَو ابُْن ُموَىس، نا َح�َّ ثَنَا َعبُْد اللَِّه قَاَل: َحدَّ اَء َراِهَبا الَْحَسِن، قَاَل: جَ  َحدَّ
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، فََقاَال: قَْد أَْسلَْمنَا » أَْسلََ� تَْسلََ� «نَْجرَاَن إَِىل النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل لَُهَ� رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: 
لِيِب، َوقَْولُُكَ�: {اتََّخَذ اللَُّه كَذَ ” قَبْلََك، فََقاَل النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم:  َالٌث، ُسُجوُدكَُ� لِلصَّ بْتَُ� َمنََعُكَ� ِمَن اْإلِْسَالِم ثـَ

بُُكَ� الَْخْمَر 116َولًَدا} [البقرة:  َونَزََل فََسَكتَّ النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ” ، فََقاَال: فََ� تَُقوُل ِيف ِعيَىس؟ قَاَل: “] ، َوُرشْ
كَِر الَْحِكيِم} [آل عمران:  ] قَاَل: 61] إَِىل قَْولِِه: {أَبْنَاَءنَا َوأَبْنَاءَكُْم} [آل عمران: 58الُْقرْآُن {َذلَِك نَتْلُوُه َعلَيَْك ِمَن اْآليَاِت َوالذَّ

، َوفَاِطَمَة أَْهِلِه َوَولَِدِه فََدَعاُهَ� رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إَِىل الُْمَالَعَنِة قَاَل  قَاَل: فَلَ�َّ ” : َوَجاَء ِبالَْحَسِن، َوالُْحَسْ�ِ
: فَأَقَرَّا رُّ ِبالِْجْزيَِة َوَال نَُالِعنَُك قَاَل َخرََجا ِمْن ِعنَْدُه قَاَل أََحُدُهَ� لَِصاِحِبِه: أَقِْرْر ِبالِْجْزيَِة َوَال تَُالِعْنُه قَاَل: فَرََجَعا، فََقاَال: نُقِ 

 .ِبالِْجْزيَةِ 
 اس میں سند منقطع ہے

 دالئل النبوه از البیہقی میں اس کی سند میں َسلََمَة بِْن َعْبِد يَُشوَع ایک مجھول ہے

ہجری کا  ١٠ہجری کا ہے اور السمهودي (خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى) کے مطابق یہ سن  ٩واقعہ مباہلہ 
 واقعہ ہے

ہجری شعبان میں ہوئی ٩رضی الله عنہا کی وفات سن  إم كلثوم بنت محمد  
ہجری میں ہوئی ٢رقيه رضی الله عنہا کی سن   

ہجری میں ہوئی ٨زينب رضی الله عنہا کی سن   

اہل  –یعنی نبی صلی الله علیہ وسلم کی اس وقت رصف ایک بیٹی زندہ تھیں جو فاطمہ رضی الله عنہا تھیں 
ہجری میں ہوا ٩ذی الحجہ سن  ٤٢تشیع میں کہا جاتا ہے یہ واقعہ   

171-166، ص1املفید، االرشاد، ج  
۔144، ص: 3ق، ج 1376ابن شهرآشوب،   

هـ) کی کتاب إمتاع األس�ع مبا للنبي من األحوال واألموال والحفدة 845جبکہ اہل سنت میں املقريزي (املتوىف: 
ة البن هشام یا سیرت ابن اسٰحق کے مطابق ہجری سے پہلے ہوا الس�ة النبوي ٩واملتاع کے مطابق یہ رمضان سن 

ہجری میں ہوا جس کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے جو یہ ناممکن بنا دتیے ہیں کہ یہ  ٩بھی یہ واقعہ سن 
ذی الحجہ کو ٢٤سال ختم ہونے سے چھ دن پہلے ہوا ہو یعنی   

الله عنہ کو یمن بھیجا گیا یہ بھی  هـ) کے مطابق وفد نجران کے جانے کے بعد علی رضی845املقريزي (املتوىف: 
میں ہوا ٩سن   

یاد رہے کہ حج پر سوره توبہ کی آیات مجمع میں سنانے کے لئے بھی علی کو بھیجا گیا تھا ان شواہد کی 
ذو الحجہ کا ہو ٢٤موجودگی میں یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ واقعہ   

 لیکن قرآن میں رشط رکھی ہے کہ
َك ِفيِه ِمْن بَ  ا َوأَنُْفَسُكْم ثُمَّ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم فَُقْل تََعالَْوا نَْدُع أَبْنَاَءنَا َوأَبَْناءَكُْم َونَِساَءنَا َونَِساءَكُْم َوأَنُْفَسنَ فََمْن َحاجَّ

 نَبْتَِهْل فَنَْجَعْل لَْعَنَت اللَِّه َعَىل الَْكاِذِب�َ 
 اپنے بیٹوں کو الو اور اپنی عورتوں کو الو
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مرد نجران سے آئے تھے ان میں عورتیں نہ تھیں لہذا مباہلہ اسی صورت ہوتا کہ یہ  ٦٠ایات میں ہے کہ متام رو 
 واپس جا کر اپنے اہل و عیال کو التے

 جب یہ بات یہاں تک پہنچی تو نرصانی ڈر گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا

ئی ہیں جن میں عث�ن رضی الله عنہ کی نسل کو حدیث کساء اور مباہلہ تنقیص عث�ن رضی الله عنہ پر گھڑی گ
 اوالد نبی سے نکل دیا گیا اور اوالد علی کو اس طرح پیش کیا کہ گویا یہ اوالد نبی ہوں

مباہلہ کا واقعہ اگر ہوا ہوتا تو کئی طرق سے ثابت ہوتا اور اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم کی کثیر ج�عت 
د میں جن کو صحیح سمجھا گیا ہے ان میں ایک ہی راوی بکیر بن مس�ر اس کو نقل کرتی لیکن اس کی اسنا

ھ کا تفرد ہے جو امام بخاری کے نزدیک ضعیف ، ابن حجر کے نزدیک ضعیف، ابن حبان کے نزدیک  ١٥٣املتوفی 
 ضعیف ہے

رسول الله صلی قرآن میں نسائکم ہے یعنی ایک سے زیادہ عورتوں کو النا ہو گا یعنی امہات املومنین کو بھی اور 
الله علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں روایت کے مطابق رسول الله اپنے صلبی بیٹے 

 کی بجائے نواسوں کو لے گئے جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کذب ہے
ہ ہے جس میں ایک دورسی طرف نرصانیوں کے وفد میں نہ عورتیں ہیں نہ بچے ہیں لہذا یہ کیسا آدھا پونا مباہل

مرد ہیں ٦٠طرف بیٹی داماد اور نواسے ہیں اور دورسی طرف   
 یہ سب نا قابل قبول ہے نہ یہ قرآن کے حکم پر مکمل عمل ہے نہ یہ کبھی فریق مخالف کو قبول ہوتا

حدیث کساء چادر والی روایتمغالطہ:   

 مسلم صحیح - ین اس سے محفوظ رہےجبکہ ان کے ہم عرص محدث امام مسلم کو ہوا میں مغالطہ اہل سنت یہ 

  ہے حدیث مروی سے عنہا الله رضی عائشہ میں

ٌل  ِمرْطٌ  وعليه غداةً  وسلَّمَ  عليهِ  اللهُ  صىلَّ  النبيُّ  خرج  جاء ثم.  فأدخلَه عيلٍّ  بنُ  الحسنُ  فجاء.  أسودٍ  شعرٍ  من ، ُمرحَّ

َا”  قال ثم.  لَهفأدخ عيلٌّ  جاء ثم.  فأدخلها فاطمةُ  جاءت ثم.  معه فدخل الحس�ُ   الرِّْجَس  َعنُْكمُ  لِيُْذِهَب  اللهُ  يُِريدُ  إِ�َّ

] 33/  األحزاب/  33” [  تَطِْه�ًا َويُطَهِّرَكُمْ  الْبَْيِت  أَْهَل   . 

 منقش اونی ایک وقت کے صبح وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی نبی کہ ہیں کرتی بیان عنہا هللا رضی صدیقہ عائشہ

 وآلہ علیہ اللہ صلی آپ تو آئے عنہ� هللا رضی علی بن حسن پاس کے آپ تو الئے یفترش باہر ہوئے اوڑھے چادر

 میں چادر ہمراہ کے ان بھی وہ اور آئے عنہ اللہ رضی حسین پھر لیا، کر داخل میں چادر اُس اُنہیں نے وسلم

 داخل میں چادر اس بھی انھیں نے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی آپ اور آئیں عنہا هللا رضی فاطمہ پھر گئے، ہو داخل

 صلی آپ پھر۔ لیا لے میں چادر بھی اُنہیں نے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی آپ تو آئے عنہ الله رضی علی پھر لیا، کر

 کر ُدور کو رجس سے بیت اہل تم وہ  کہ ھے چاہتا اللہ شک بے:  پڑھی مبارکہ آیت یہ نے وسلم وآلہ علیہ اللہ

۔دے کر صاف پاک بالکل کر نواز سے طہارت) کامل( متہیں اور دے  
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ہیں دیتے سند کی اس مسلم امام  

ثَِني يْجُ  وَحدَّ ثَنَا يُونَُس، بْنُ  ُرسَ ثَِني ح أَِبيِه، َعنْ  زَائَِدَة، أيَِب  بْنِ  َزكَِريَّا بْنُ  يَْحَيى َحدَّ ثَنَا ُموَىس، بْنُ  إِبْرَاِهيمُ  وَحدَّ  أيَِب  ابْنُ  َحدَّ

ثَنَا ح زَائَِدَة، ثَنَا َحنَْبٍل، بْنُ  أَْحَمدُ  وَحدَّ  َعنْ  َشيَْبَة، ِبنِْت  َصِفيَّةَ  َعنْ  َشيْبََة، بْنِ  ُمْصَعِب  َعنْ  أيَِب، أَْخَربَِ�  َزكَِريَّا، بْنُ  يَْحيَى َحدَّ

 َعائَِشَة،

کرتے نہیں پسند کو روایت اس احمد امام – ہے تفرد کا شيبة بن جب� بن شيبة بن مصعب میں سند کی اس  

 بن مصعب رواه منكر، حديث ذاك: فقال الحجامة، من الوضوء الله عبد أليب ذكرت: ها�ء بن مدمح بن أحمد قال

 مرط وعليه – وسلم عليه الله صىل – الله رسول وخرج الفطرة، من وعش�ة الحديث، هذا منها مناك�، أحاديثه شيبة،

العقييل ضعفاء. «مرجل » (1775) 

 یہ کہا پس وضو میں حجامہ کہ کی ذکر حدیث سے الله عبد ابی نے میں ہیں کہتے ہانی بن محمد بن احمد

…  اور ہے حدیث یہ میں جن ہیں منکر حدیثیں کی اس ہے کرتا روایت  شيبة بْنِ  ُمْصَعِب   کو اس ہے منکر حدیث

والی الئے ترشیف باہر ہوئے اوڑھے چادر منقش اونی ایک   وسلم علیہ الله صلی نبی اور  

 الجرح. «مناك� أحاديث روى شيبة بن مصعب: يقول حنبل بن أحمد الله عبد أبا سمعت: األثرم بكر أبو وقال

8 »والتعديل / (1409) . 

ہیں کرتے رد کو روایت والی چادر منقش اونی ایک اس خاص کی اس احمد امام میں العقييل ضعفاء کتاب  

ہے سند کی اس جہاں ہے موجود یہ بھی میں ترمذی  

ثَنَا ثَنَا: قَاَل  َسِعيدٍ  نُ بْ  قُتَيْبَةُ  َحدَّ دُ  َحدَّ  َعنْ  َربَاٍح، أيَِب  بْنِ  َعطَاءِ  َعنْ  ُعبَيٍْد، بْنِ  يَْحيَى َعنْ  اْألَْصَبَهاِ�ِّ، بْنِ  ُسلَيَْ�نَ  بْنُ  ُمَحمَّ

َا{ َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  النَِّبيِّ  َعَىل  ةُ اآليَ  َهِذهِ  نَزَلَْت : قَاَل  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  النَِّبيِّ  َرِبيِب  َسلََمَة، أيَِب  بْنِ  ُعَمرَ   يُِريدُ  إِ�َّ

 َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  النَِّبيُّ  فََدَعا َسلََمَة، أُمِّ  بَيِْت  ِيف ] 33: األحزاب} [تَطِْه�ًا َويُطَهِّرَكُمْ  البَيِْت  أَْهَل  الرِّْجَس  َعنُْكمُ  لِيُْذِهَب  اللَّهُ 

 فَأَْذِهْب  بَْيِتي أَْهُل  َهؤَُالءِ  اللَُّهمَّ : «قَاَل  ثُمَّ  ِبِكَساءٍ  فََجلَّلَهُ  ظَْهرِهِ  َخلَْف  َوَعِيلٌّ  ِبِكَساءٍ  فََجلَّلَُهمْ  َوُحَسْينًا َوَحَسنًا ةَ فَاِطمَ  َوَسلَّمَ 

َخْ�ٍ  ِإَىل  َوأَنِْت  َمَكانِكِ  َعَىل  أَنِْت : «قَاَل  اللَِّه؟ رَُسوَل  يَا َمَعُهمْ  َوأَنَا: َسلََمةَ  أُمُّ  قَالَْت  »تَطِْه�ًا َوطَهِّرُْهمْ  الرِّْجَس  َعنُْهمُ   

 هللا رضی سلمہ اُم املؤمنین اُم جب کہ ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی سلمہ ابی بن عمر پروردہ کے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی  نبی

  متہیں اور دے کر ُدور رجس  سے تم ہو  کہ ھے چاہتا اللہ! بیت اہلِ ” آیت یہ پر وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی  نبی گھر کے عنہا

 علیہم هللا سالم حسنین اور فاطمہ نے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی آپ تو ہوئی نازل” ۔دے کر صاف پاک بالکل کر نواز سے طہارت

 للہا صلی آپ تھے، پیچھے کے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی آپ عنہ اللہ رضی علی۔ لیا ڈھانپ میں کملی ایک انہیں اور بالیا کو

 آلودگی کی قسم ہر سے ان پس ہیں، بیت اہل میرے یہ! هللا اے:  فرمایا پھر لیا، ڈھانپ میں کملی بھی انہیں نے وسلم وآلہ علیہ

 ساتھ کے ان) بھی( میں! نبی کے اللہ اے:  کیا عرض نے عنہا هللا رضی سلمہ اُم۔ دے کر صاف و پاک خوب انہیں اور فرما دور

۔ہو فائز پر مقام بہرت تو تم اور رہو جگہ اپنی تم:  فرمایا ہوں، ” 

 انوکھی حدیث یہ الَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  َغِريٌب  َحِديثٌ  وَهَذا ہیں لکھتے بلکہ کہتے نہیں بھی حسن کو اس ترمذی امام

سے طرق اس ہے  
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ابن حجر  –اس کی سند میں يحيى  بن عبيد  ہے اور اس سے رصف محمد بن سلي�ن األصبها� نے روایت کیا ہے 

راقم  –ہیں  کیونکہ عطا مکی ا گ�ن ہے کہ یہ يحيى  بن عبيد امليك موىل السائب املخزومي  ہے(تہذیب التہذیب)ک

مجہول ہے  األصبها�محمد بن سلي�ن بن   کا شاگرد  يحيى  بن عبيد ہے کہتا  

 ہتے ہیںپر تعلیق میں ک  القاهرة -دار احلديث محقق  محمد أ�ن الشرباوي کتاب س� أعالم النبالء

قلت: إن كان یحیى بن عبید هو المكي، مولى بني مخزوم، فهو ثقة، واإلسناد حسن، وٕاال فهو مجهول، ویضعف اإلسناد به،  

وهذا الراوي لم یتبین للحافظ المزي، وللحافظ ابن حجر العسقالني لم یتبین لهما من هو فقاال: یحتمل أن یكون یحیى بن عبید 

ن كنت أرجح أن الحدیث ضعیف بهذا اللفظ لجهالة الرجل لماذا؟ ألن الترمذي قال في إثر الحدیث: المكي وٕاال فهو مجهول. وإ 

الترمذي هذا: "هذا حدیث  هذا حدیث غریب من حدیث عطاء عن عمر بن أبي سلمة، یقول محمد أیمن الشبراوي: اصطالح

یف عنده، فیحیى بن عبید لیس المكي، وٕانما معروف عند األكابر بله األصاغر من طالب علم الحدیث أن الحدیث ضع غریب

أعلم. -تعالى-هو رجل مجهول وهللا   

اا�دد  رر� � �ن : اا� � � � � مكه  � � � ��  � �ووم � � � � � ااوورر اا�دد � � اا� � � � �ل � ااوو 

ري � � �
ز
 � �� م�

ت
 ددوو�ن � � � � ااوورر ااس ررااووي � وو��ت  � ااوورر اانز  � اا� � عسق��  � وواا� � � � �نز

 � ساا� ررااووي � �ل 
ظ
 اا�ط  � رراا� � �� � � � � اانز

ث
يت � � � � � مكه � � وورر� �ل � ااوورر اا� �ت

 �� � وو� �،   � �ن  ااس � �  � ��  �� ��ي � ااس اا�
ث
يت  �ت  � � � � اانز

ث
يت    �ت

ث
يت �� � �ت

 �� ووه � � اا�تبزر � �ووف � .. 
ث
يت ب�رااووي � � ��ي � ااصط�ج � �ت �

ث
ٕا� اا�س ٕا� س�مة � ااوورر � ا �ء � � � ا

 � � � � ااس � � � �  �ل �     ؟  

 دفعہ دورسی اور گیا دکھایا کو عنہا الله رضی عائشہ میں اس عہدف ایک -ہے واقعہ ہی ایک میں احادیث دونوں 

 کے احمد امام حدیث کی مسلم – بھی ہوا اگر گیا ہو ہوا ہی دفعہ ایک یہ ہے ظاہر – کو عنہا الله رضی سلمہ ام

ہے ضعیف  نزدیک  

ہے میں احمد مسند  

ثَنَا – دُ  َحدَّ ثَنَا: قَاَل  ُمْصَعٍب، بْنُ  ُمَحمَّ ،اْألَْوَز  َحدَّ ادٍ  َعنْ  اِعيُّ ٍر، أيَِب  َشدَّ  قَْوٌم، َوِعنَْدهُ  اْألَْسَقعِ، بْنِ  َواثِلَةَ  َعَىل  َدَخلُْت : قَاَل  َع�َّ

 أَتَْيُت : قَاَل  ،بََىل : قُلُْت  َوَسلََّم؟ َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسولِ  ِمنْ  َرأَيُْت  مِبَا أُْخِربَُك  أََال : ِيل  قَاَل  قَاُموا فَلَ�َّ  َعلِيًّا،) 1( فََذكَُروا

، َعنْ  أَْسأَلَُها َعْنَها تََعاَىل  اللهُ  رَِيضَ  فَاِطَمةَ  هَ : قَالَْت  َعِيلٍّ  َحتَّى أَنْتَِظرُهُ  فََجلَْسُت . َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسولِ  إَِىل  تََوجَّ

 َحتَّى ِبيَِدِه، ِمنُْهَ�  َواِحدٍ  كُلَّ  آِخذٌ  َعنُْهْم، تََعاَىل  اللهُ  رَِيضَ  َوُحَسْ�ٌ  َوَحَسنٌ  َعِيلٌّ  َوَمَعهُ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوُل  َجاءَ 

 ثَْوبَهُ  َعلَيِْهمْ  لَفَّ  ثُمَّ  فَِخِذِه، َعَىل  ِمنُْهَ�  َواِحدٍ  كُلَّ  َوُحَسيًْنا َحَسنًا، َوأَْجلََس  يََديِْه، بَْ�َ  فَأَْجلََسُهَ�  َوفَاِطَمَة، َعلِيًّا فَأَْدَ�  َدَخَل 

َا: {اْآليَةَ  َهِذهِ  تََال  ثُمَّ  – ِكَساءً : قَاَل  أَوْ  – ] 33: األحزاب} [تَطِْه�ًا َويُطَهَِّركُمْ  الْبَيِْت  أَْهَل  الرِّْجَس  َعنُْكمُ  لِيُْذِهَب  اللهُ  يُِريدُ  إِ�َّ

أََحقُّ  بَيِْتي َوأَْهُل  بَْيِتي، أَْهُل  َهؤَُالءِ  اللُهمَّ : ” َوقَاَل   ” 
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 چلے وہ جب ، ہوا ذکر کا الله رضی علی وہاں۔ تھے پاس کے ان لوگ کچھ وقت اس اور ملے سے اسقع بن واثلہ ، ع�ر ابی شداد

 ہی نے انہوں۔ رضور جی کہا نے شداد تو دیکھا؟ کیا سے اکرم نبی نے میں کہ بتاؤں کو تم میں کیا کہ کہا سے ان نے واثلہ تو گئے

 صلی نبی وہ کہ کہا انہیں نے الله رضی فاطمہ پر جس۔ گئے پوچھنے کا الله رضی علی پاس کے الله ضیر  فاطمہ وہ کہ کیا بیان

 حسین و حسن اور الله رضی علی ، وسلم علیہ الله صلی نبی پھر۔ گئے بیٹھ میں انتظار وہ۔ہیں گئے پاس کے وسلم علیہ اللہ

 کو ان نے وسلم علیہ الله صلی نبی پھر۔ تھے ہوئے تھامے ہاتھ اک دورسے ایک نے انہوں اور آئے واپس ساتھ کے عنہ الله رضی

ہے زیادہ حق پر مجھ کا ان اور ہیں، اہلبیت میرے یہ کہ کہا اور کی، تالوت کے تطہیر آیت اور کیا جمع میں چادر   

 

 عن – القرقسا� مصعب بن محمد يعني: داود أبو قال- القرقسا� حديث: يقول أحمد سمعت: داود أبو وقال

مقارب األوزاعي،  

ہے رسرسی حدیث سے األوزاعي کی مصعب بن محمد کہا نے احمد  

ءٍ  ليس القرقسا� مصعب بْن ُمَحمد کہا نے َمِع� بْن يَْحيى ہے نہیں چیز کوئی بَيشْ  

ہے نہیں بھی محدث یہ الحديث أصحاب من يكن مل کہا بھی یہ  

مقلوبة األوزاعي عن أحاديثه عامة: جزرة صالح . 

ہیں مقلوبہ روایت سے  األوزاعي کی اس کہا نے :جزرة  

ہوتی لی نہیں نے اس ہے کرتا پیش روایت کی اور کسی یعنی مقلوبہ  

أصول لها ليس مناك� كلها حديث غ� األوزاعي عن روى وقد مقلوبة، األوزاعي عن أحاديث عامة: محمد بن صالح . 

ہے نہیں اصول کوئی کا ان ہیں مناکیر وہ ہے کرتا نقل سے األوزاعي جو روایات بیشرت: محمد بن صالح  

 

  ؟علی تمام اصحاب میں افضلمغالطہ: 

انہوں نے مستدرک میں حدیث طیر لکھی اور اس کو صحیح قرار دیا –یہ مغالطہ امام حاکم کو تھا   

ہیں لکھتے حدیث میں مستدرک حاکمامام   

ثَِني دُ  اللَّهِ  َعبْدِ  أَبُو أَنْبَأَ  الَْحاِفُظ، َعِيلٍّ  أَبُو َحدَّ ارُ  أَيُّوَب  بْنِ  أَْحَمدَ  بْنُ  ُمَحمَّ فَّ يَّاتُ  يَْعُقوَب  بْنِ  يُونَُس  بْنُ  َوُحَميْدُ  الصَّ دُ  ثنا: قَاَال  الزَّ  بْنُ  ُمَحمَّ

اَن، بْنُ  يَْحيَى ثنا أيَِب، ثنا طَيْبََة، أيَِب  بْنِ  ِعيَاِض  بْنِ  أَْحَمدَ   َعنْهُ  اللَّهُ  رَِيضَ  َمالِكٍ  بْنِ  أَنَِس  َعنْ  َسِعيٍد، بْنِ  ْحيَىيَ  َعنْ  بَِالٍل، بْنِ  ُسلَيَْ�نَ  َعنْ  َحسَّ

مَ  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  أَْخُدمُ  كُنُْت : قَاَل  ، فَرْخٌ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  لِرَُسولِ  فَُقدِّ  َخلِْقَك  ِبأََحبِّ  ائِْتنِي اللَُّهمُ : «فََقاَل  َمْشِويٌّ

 اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  إِنَّ : فَُقلُْت  َعنُْه، اللَّهُ  رَِيضَ  َعِيلٌّ  فََجاءَ  اْألَنَْصارِ  ِمنَ  رَُجًال  اْجَعلْهُ  اللَُّهمُ : فَُقلُْت : قَاَل  »الطَّْ�ِ  َهَذا ِمنْ  َمِعي يَأْكُُل  إِلَيَْك 

: َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  فََقاَل  َجاَء، ثُمَّ  َحاَجةٍ  َعَىل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  إِنَّ : ُت فَُقلْ  َجاَء، ثُمَّ  َحاَجٍة، َعَىل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ 

َالِث  آِخرَ  َهِذهِ  إِنَّ : فََقاَل  »َعَيلَّ  َحبََسَك  َما: «َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  فََقاَل  فََدَخَل، »افْتَحْ «  َعَىل  إِنََّك  يَزُْعمُ  أَنٌَس  يَرُدَِّ�  كَرَّاٍت  ثـَ

: اللَّهِ  رَُسوُل  فََقاَل  قَْوِمي، ِمنْ  رَُجًال  يَكُونَ  أَنْ  فَأَْحبَبُْت  ُدَعاَءَك، َسِمْعُت  اللَِّه، رَُسوَل  يَا: فَُقلُْت  »َصنَْعَت؟ َما َعَىل  َحَملََك  َما: «فََقاَل  َحاَجٍة،

قَْوَمهُ  يُِحبُّ  قَدْ  الرَُّجَل  إِنَّ « » 
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 گیا الیا پرندہ ہوا بھنا ایک پاس کے ان پس تھا کرتا خدمت کی وسلم علیہ الله صلی الله رسول میں ہیں کہتے انس

 ساتھ میرے کو اس جو بھیج یہاں کو بندے محبوب سے سب سے میں خلقت اپنی الله اے کہ کی دعا نے آپ

گئے آ علی پس….  کھائے  

پڑا کہنا میں الحفاظ تذکرہ کو لذھبیا پر اس  

 أيب السيد مجلس يف كنا: يقول الحاكم الشاذياخي الرحمن عبد أبا سمعت, الحافظ السمرقندي أحمد بن الحسن قال

 الله ريض- عيل من أفضل أحد كان ملا صح ولو يصح، ال: فقال الط� حديث عن الحاكم الله عبد أبو فسئل, الحسن

 أن ريب وال مستدركه؛ يف الط� حديث وأخرج الحاكم رأي تغ� ثم: قلت - وسلم وآله عليه الله صىل, النبي بعد -عنه

 وأما. فيه بإخراجها املستدرك شان موضوعة أحاديث فيه بل, الصحة رشط عىل ليست كث�ة أحاديث املستدرك يف

ا كث�ة طرق فله الط� حديث : حديث وأما. أصل له الحديث نيكو  أن يوجب هو ومجموعها مبصنف أفردتها قد جدًّ

أيًضا ذلك أفردت وقد جيدة طرق فله… ”  مواله كنت من“ . 

 نے انہوں کیا سوال میں سسلے کے طیر حدیث سے حاکم امام پس تھے میں مجلس کی الحسن ابی سید ہم ہیں کہتے الشاذياخي

 کہتے الذھبی -گا ہو نہ افضل کوئی کر بڑھ سے علی بعد کے وسلم علیہ الله صلی نبی تو ہو صحیح اگر اور ہے نہیں صحیح کہا

 شک میں اس اور لکھا کو طیر حدیث میں مستدرک نے انہوں اور آیا تغیر میں رائے کی حاکم امام بعد کے اس ہوں کہتا میں ہیں

 نشا کی مستدرک سے جن ہیں موضوع میں اس بلکہ نہیں پر رشط کی صحت جو ہیں حدیثیں ہی کتنی میں مستدرک کہ نہیں

ہے اصل کوئی کی روایت اس اور……  ہیں بہت طرق  کے اس تو ہے تعلق کا طیر حدیث تک جہاں اور ہوئی کم  

 

 علیہ الله صلی نبی کو علی طرح اس اور کی تصحیح کی اس لکھا میں مستدرک کو طیر حدیث نے حاکم امام

 ان نے لوگوں کے دور کے ریبق کے ان پر تصحیح کی ان کی قسم اسی  - دیا قرار افضل سے سب بعد کے وسلم

ہوا واال رافضیوں کر ہٹ سے سنت اہل موقف کا ان الیا تبدیلی ذہنی ایک میں حاکم امام تغیر یہ  -کہا رافضی کو  

 الذھبی نے  تلخیص مستدرک میں لکھا   ابن عياض ال أعرفه

أَْحَمَد بِْن ِعيَاِض بِْن أيَِب طَيَْبَة  کو نہیں جانتا   

نے میں الذھبی کے اس قول کا حوالہ طبقات الشافعية الكربى میں  دیا   هـ)771 (املتوىف:السبکی   

َند كلھم ثقاة معروفون سوى أَْحمد بن ِعیَاض َفلم أر من ذكره بتوثیق َوَال جرح  َورَِجال َھَذا السَّ

ہے نہ کے اس پر نہ جرح معلوم  أَْحمد بن ِعیَاض ہیں سوائے اس کی سند کے تمام رجال ثقہ ہیں معروف
 تعدیل 

النبالء میں الذھبی نے  لکھا عالملیکن سیر اال   

متكلم فيها، وبعضها على شرط السنن، من أجودها حديث قطن بن نسري شيخ مسلم، قال: حدثنا  وله طرق كثرية عن أنس
ول هللا صلى  رسجعفر بن سليمان، قال: حدثنا عبد هللا بن املثىن، عن عبد هللا بن أنس بن مالك، عن أنس، قال: أهدي إىل

 هللا عليه وسلم حجل مشوي، فقال: "اللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي". وذكر احلديث
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 ،(ابو داود  بعض ان میں سنن –سند سے ہیں ان پر کالم ہے  کی اس کے بہت سے طرق جو انس
خ سے جن میں سب سے اچھی سند امام مسلم کے شی ہیں پر طشر کی )  ترمذی ،ابن ماجہ ،نسائی

حدثنا جعفر بن سلیمان، قال: حدثنا عبد هللا بن المثنى، عن عبد هللا بن أنس ہے جس میں وه کہتے ہیں 
وسلم  کو کسی نے بھنا ہوا  علیہ کہ  رسول هللا صلی هللا ہیں ..انس رضی هللا عنہ روایت کرتے بن مالك،

زیاده تجھ سے  سے سب میں یا هللا اس کو میرے پاس بھیج جو مخلوق کی پرنده بھیجا اپ نے دعا
  کی اور حدیث ذکر ہوں محبت کرتا

 

اإلرشاد يف معرفة عل�ء   کی تحقیق الذھبی سے الگ ہےهـ) 446أبو يعىل الخلييل  القزويني (املتوىف: محدث 

میں  کہتے ہیںالحديث   

َعَفاُء ِمثُْل: إِْسَ�عِ  يَل بِْن َسلَْ�َن اْألَْزَرِق َوأَْشبَاِهِه َوَما َرَوى ِيف َحِديِث الطَّْ�ِ ثَِقٌة. َرَواُه الضُّ  

َعَفاءُ  حدیث طیر کو کوئی ثقہ روایت نہیں کرتا اس کو تو  إس�عيل بن سل�ن األزرق اور اس کے  جیسوں مثال  الضُّ
  ہے کیا روایت نے

ہے روايت اور ایک کي حاکم مستدرک  

دُ  بَْكرٍ  أَبُو أَْخَربَنَا دِ  بْنُ  أَْحَمدُ  ثنا الَْحِفيُد، اللَّهِ  َعبْدِ  بْنُ  ُمَحمَّ ، بْنِ  ُمَحمَّ  ثنا الَْ�ُْموُن، الثَِّقةُ  الَْقنَّاُد، طَلَْحةَ  بْنُ  َعْمُرو ثنا نَْرصٍ

ثَِني: قَاَل  أَِبيهِ  َعنْ  الَْربِيِد، بْنِ  َهاِشمِ  بْنُ  َعِيلُّ  ، َسِعيدٍ  أَبُو َحدَّ  رَِيضَ  َعِيلٍّ  َمعَ  ُكنُْت : قَاَل  َذرٍّ  أيَِب  َمْوَىل  ثَاِبٍت، أيَِب  َعنْ  التَّْيِميُّ

 الظُّْهِر، َصَالةِ  ِعنْدَ  َذلَِك  َعنِّي اللَّهُ  فََكَشَف  النَّاَس، يَْدُخُل  َما بَْعُض  َدَخلَِني َواِقَفةً  َعائَِشةَ  َرأَيُْت  فَلَ�َّ  الَْجَمِل، يَْومَ  َعنْهُ  اللَّهُ 

 َوَال  طََعاًما أَْسأَُل  ِجئُْت  َما َواللَّهِ  إِ�ِّ : فَُقلُْت  َسلََمةَ  أُمَّ  فَأَتَْيُت  الَْمِدينَةِ  إَِىل  َذَهْبُت  غَ فَرَ  فَلَ�َّ  الُْمْؤِمِنَ�، أَِم�ِ  َمعَ  فََقاتَلُْت 

، ِأليَِب  َمْوًىل  َولَِكنِّي َرشَابًا ِتي، َعلَيَْها فََقَصْصُت  َمرَْحبًا: فََقالَْت  َذرٍّ : قُلُْت  َمطَائِرََها؟ ُقلُوُب الْ  طَارَِت  ِح�َ  كُْنَت  أَيْنَ : فََقالَْت  ِقصَّ

ْمِس، َزَوالِ  ِعنْدَ  َعنِّي َذلَِك  اللَّهُ  كََشَف  َحيْثُ  إَِىل   َعِيلٌّ : «يَُقوُل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  أَْحَسْنَت  قَاَل  الشَّ

 ُهوَ  التَّيِْميُّ  َسِعيدٍ  َوأَبُو اْإلِْسَنادِ  َصِحيحُ  َحِديثٌ  َهَذا »الَْحْوَض  َعَيلَّ  يَرَِدا ىَحتَّ  يَتََفرَّقَا لَنْ  َعِيلٍّ  َمعَ  َوالُْقرْآنُ  الُْقرْآنِ  َمعَ 

يَُخرَِّجاهُ  َولَمْ  َمأُْموٌن، ثَِقةٌ  ُعَقيَْصاءُ   “ 

 پہچان کو ان اور ديکھا کو عائشہ نے ميں جب ليکن تھا ساتھ کے عيل ميں جمل ميں کہا نے ذر ابو مويل ثابت ابو

 مدينہ ميں ہوا فارغ جب پس کيا قتال ساتھ کے عيل نے ميں اور ديا کھول پر ظہر �از دل م�ا نے الله پس….  گيا

 پر مجھ نے الله کہ کيا تذکرہ نے ميں…  کيا ذکر قصہ نے ميں اور کہا مرحبا نے انہوں پہنچا پاس کے سلمہ ام

 کے قرآن عيل کہ ہے سنا سے الله رسول نے ميں کيا اچھا کہا نے سلمہ ام پس – کيا کشف) کو حق( وقت کے زوال

گے مليں پر حوض کہ تک يہاں گے ہوں نہ الگ يہ ہے ساتھ کے عيل قرآن اور ہے ساتھ  

ہے االسناد صحيح حديث يہ کہا نے حاکم امام  

ہے گيا کہا غال شيعي کو جس ہے الربيد بن هاشم بن عيل ميں سند  

ہے ميں عدي ابن از الکامل  

 وقد مختلفة بأسانيد غ�ه يرويها ال أشياء عيل فضائل ِيف  ويروي بالكوفة املعروف� الشيعة من ُهوَ  مهاش بْن َوعيل

روايته يف صدوق الله شاء إن َوهو األمئة، من ج�عة عنه حدث  
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 اور کويئ جو ہے کرتا روايت چيزيں وہ ميں عيل فضائل جو ہے سے ميں شيعوں معروف کے کوفہ هاشم بْن عيل

ہے صدوق يہ اور ہے کيا روايت نے ج�عت کي امئہ سے اس اور سے اسناد مختلف کرتا نہيں  

ہے شيعہ غايل يہ  املشاه� عن املناك� وروى التشيع يف غاليا كان  کہا نے حبان ابن  

روایت پیش کی کی اور ساتھ ہی انصار سے محبت کی پیش صحیح مسلم میں  ایک روایت  امام مسلم نے   

ثَنَا أَبُو ثََنا يَْحَيى بُْن يَْحيَى، وَ  َحدَّ ثَنَا َوكِيٌع، َوأَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اْألَْعَمِش، ح َوَحدَّ اللَّْفُظ لَُه، أَْخَربَنَا أَبُو بَْكِر بُْن أيَِب َشيْبََة، َحدَّ

: َوا ، قَاَل: قَاَل َعِيلٌّ يِّ ُمَعاِويََة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َعِديِّ بِْن ثَاِبٍت، َعْن ِزرٍّ لَِّذي فَلََق الَْحبََّة، َوبََرأَ النََّسَمَة، إِنَُّه لََعْهُد النَِّبيِّ اْألُمِّ

 :   قأَْن َال يُِحبَِّني إِالَّ ُمْؤِمٌن، َوَال يُبِْغَضِني إِالَّ ُمنَافِ «َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إَِيلَّ

  اور کی نے کہا قسم ہے دانہ کو پھاڑنے والے َعِيلٌّ  نے کہا  سے روایت کیا اس حبیش بن ِزرٍّ  نے َعِديِّ بِْن ثَاِبٍت 

 مجھ کہ تھا کیا دہوعسے مجھ نے) وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی(کرنے والے کی  بے شک  نبی االمی  پیدا کو  جان

۔گا رکھے ہی منافق بغض سے مجھ اور گا کرے محبت ہی مومن سے  

ہے ثابت بن عدي میں سند کی اس   

لَ  وقال ارَقُطِْنيّ  سألت: ِميُّ السُّ فيه غاليًا رافضيًا كان أنه إال ثقة،: فقال ثابت، بن عدي عن الدَّ . 

لَِميُّ  نے کہا کہ میں نے دارقطنی سے اس کے بارے میں پوچھا کہا یہ ثقہ ہے لیکن رافضی غالی تھا  19السُّ

ہے کیا کالم نے دارقطنی پر روایت اس ہیں رافضی و شیعہ ثابت بن عدی چونکہ  

                                                                    
19  

اب یہاں ابن حجر کا قول دیکھتے ہیں جو تہذیب التہذیب میں ابان بن تغلب کے ترجمہ میں ہے جو دارقطنی کے قول کے رسارس 

 خالف ہے

ع تقديم الشيخ� فالتشيع يف عرف املتقدم� هو اعتقاد تفضيل عيل عىل عث�ن, وأن عليا كان مصيبا يف حروبه وأن مخالفه مخطئ م

, وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا -صىل الله عليهآله وسلم-وتفضيله�, ورمبا اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله 

 فيض الغايلمجتهدا فال ترد روايته بهذا, ال سي� إن كان غ� داعية, وأما التشيع يف عرف املتأخرين فهو الرفض املحض فال تقبل رواية الرا

 (وال كرامة)   تهذيب التهذيب الجزء االول ترجمہ ابان بن تغلب

متقدمین نے جنہیں شیعہ کہا ہے تو اس سے مراد رصف وہ لوگ ہیں جو علی ؓ کو سیدنا عث�ن رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے 

یکن ساتھ ہی شیخین یعنی سیدنا ابو تھے، اور جنگوں میں جناب علی کو حق پر اور انکے مخالفین کو خطا پر سمجھتے تھے، ل

بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہ� کی فضیلت و برتری کے بھی قائل تھے ، ہاں ان میں بعض کا عقیدہ تھا کہ جناب علی ؓ پیغمرب 

ائے گی کے بعد سب سے افضل ہیں ، اور اگر یہ عقیدہ رکھنے واال نیک اور دیندار ، اور سچا ہو ، تو اسکی روایت رد نہیں کی ج

،خاص کر جب وہ اپنی روایت میں اپنے مذہب کا داعی نہ ہو ۔  اور جہاں تک متاخرین کے دور کے شیعہ کا تعلق ہے تو واضح 

 رہے کہ یہ خالص رافضی ہیں اور رافضی کی روایت کسی صورت قبول نہیں ہوتی ، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے انتھی 

معلوم ہوا ابن حجر کا یہ دعوی غلط ہے کہ متقدمین میں  -ثابت رافضی ہےدورسی طرف امام دارقطنی کے نزدیک عدی بن 

 رافضی نہیں تھے
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 قبول نے انہوں کو روایت اس کہ کیا ذکر خاص کا مسلم امام نے دارقطنی میں دارقطنی از والتتبع اإللزامات تابک

لیا نہیں کو اس نے بخاری جبکہ ہے لیا کر  

البخاري يخرجه ومل. الحبة فلق والذي: ثابت بن عدي حديث مسلم وأخرج . 

ہے طرق دورسا میں االوسط املعجم طربانی  

 الزهري، عن معمر، نا: قال وحدي الرزاق، عبد حدثني: قال النيسابوري األزهر أبو نا: قال سلم بن رحمنال عبد حدثنا

 وال مؤمن، إال يحبك ال: «فقال عيل، إىل وسلم عليه الله صىل النبي نظر: قال عباس ابن عن الله، عبد بن الله عبيد عن

 ويل الله، بغيض وبغييض الله، حبيب وحبيبي بغضني،أ  فقد أبغضك ومن أحبني، فقد أحبك من منافق، إال يبغضك

بعدي أبغضك ملن » 

النَّيَْسابُوِريُّ  اْألَزَْهرِ  أَبُو إِالَّ  الرَّزَّاقِ  َعبْدِ  َعنْ  الَْحِديثَ  َهَذا يَْروِ  لَمْ   ” 

 سوائے کرتا محبت کوئی سے ان کہا کر دیکھ طرف کی  علی نے  وسلم علیہ الله صلی نبیکہا  نے ابن عباس

  - کے منافق  سوائے رکھتا نہیں بغض کوئی اور کے مومن

 محدثین پر واآلخرة الدنيا يف سيد أنت عيل يا روایات کی جس ہے. النيسابوري األزهر أبو األزهر بن أحمد میں سند

تھا اعرتاض کو  

ہیں کہتے میں الکامل عدی ابن  

ا زَّاق، َعبد عن الحديث هذا وأَمَّ شيعي ألنه عليه شبه فلعله التشيع، إىل ينسب َوهو الصدق، أهل من الرَّزَّاق فَعبد الرَّ . 

 ہے جاتی دی نسبت سے شیعہ کو ان اور ہیں سے میں صدق اہل تو الرزاق عبد -کرتے روایت سے الرزاق عبد یہ

ہیں شیعہ بھی یہ کہ ہو ہوا شبہ کو لوگوں ہے ممکن تو  

ہے میں األعرايب ابن معجم  

، نا ، انَ َغسَّ  أَبُو نا َعِيلٌّ  اْألَنَْصارِ  ُمنَاِفِقي نَْعرُِف  كُنَّا َما: قَاَل  َسِعيدٍ  أيَِب  َعنْ  َصالٍِح، أيَِب  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  إِْرسَائِيُل، نا النَّْهِديُّ

طَالٍِب  أيَِب  بْنَ  َعِيلَّ  ِببُْغِضِهمْ  إِالَّ   

پہچان جاتے تھےبنا پر  کی نے کہا ہم انصار کے منافقوں کو علی سے بغض َسِعيدٍ  أيَِب   

ہے عنعنہ کا مدلس اعمش میں سند  

ہیں کرتے روایت سے صالح ابی کئی اعمش کیونکہ ہے سا کون نہیں پتا کا صالح ابی  

کیا ترک کو اس نے القطان يحيى ہے دیا قرار ضعیف نے حزم ابن کو السبيعي إسحاق أيب بن يونس بن إرسائيل  

دیا قرار ضعیف نے املَِديِْنيِّ  بنِ  َعِيلِّ  – دیا قرار ِبالَقِويِّ  َس َولَيْ  َصُدْوٌق،: َشيْبَةَ  بنُ  يَْعُقْوُب   
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علی اصحاب رسول میں سے ہیں جن کے ای�ن کی گواہی قرآن میں ہے اور متام اصحاب رسول سے محبت الزم 

 20ہے

 

ہے میں احمد از امام فضائل صحابہ  

ثَِني أيَِب، قثنا  ثَنَا َعبُْد اللَِّه قَاَل: َحدَّ : لَُيِحبُِّني قَْوٌم َحتَّى َحدَّ اِر قَاَل: قَاَل َعِيلٌّ وَّ َوكِيٌع، َعْن ُشْعبََة، َعْن أيَِب التَّيَّاِح، َعْن أيَِب السَّ

 يَْدُخلُوا النَّاَر ِيف ُحبِّي، َولَيُبِْغُضِني قَْوٌم َحتَّى يَْدُخلُوا النَّاَر ِيف بُْغِيض.

داخل ہو گی اور ایک قوم بغض کرے گی  میں کہ اگ تک ںیہا گی محبت کرے مجھ سے ایک قومعلی نے کہا 

داخل ہو گی میں یہاں تک کہ اگ  

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 : اِر الَْعَدِويِّ قَاَل: قَاَل َعِيلٌّ وَّ ثَنَا َوكِيٌع َعْن ُشْعبََة َعْن أيَِب التَّيَّاِح َعْن أيَِب السَّ النَّاَر ِيف ُحبِّي لَُيِحبُِّني قَْوٌم َحتَّى يَْدُخلُوا «َحدَّ

»َولَيُبِْغُضِني قَْوٌم َحتَّى يَْدُخلُوا النَّاَر ِيف بُْغِيض   

سبائی ہیں اور نفرت کرنے والے  و اس سے مراد روافض سند صحیح ہے   

 

 

                                                                    
20  

 متفق علیہ روایت عدی بن ثابت کی سند سے الرباء  رضی الله عنہ  سے مروی  ہے

األنصار ال يحبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه اللهُ    

سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرتا پس جو ان سے محبت کرے الله اس سے محبت کرے گا اور ان سے سوائے  انصار

 منافق کوئی بغض نہیں رکھتا

 مسند احمد میں انس رضی الله عنہ سے مروی ہے

ثَنَا ُشْعبَُة، قَاَل: أَخْ  ثَنَا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحدَّ ثَنَا يُونُُس قَاَل: َحدَّ َربَِ� َعبُْد اللَِّه بُْن َعبِْد اللَِّه بِْن َجْربٍ، َسِمَع أَنًَسا، يَُقوُل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ َحدَّ

ْم إِالَّ ُمنَاِفٌق اْألَنَْصاُر آيَُة الُْمْؤِمِن َوآيَُة الُْمنَاِفِق، َال يُِحبُُّهُم إِالَّ ُمْؤِمٌن، َوَال يُبِْغُضهُ «اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِيف اْألَنَْصاِر:  » 

 مسند البزار میں ُعبَاَدَة  رضی الله عنہ  سے مروی ہے

َّاِف، َعِن ابِْن َسْعِد بْ   ُد بُْن َزيٍْد، َعْن َسِعيٍد الرصَّ ، قَاَل: نَا َح�َّ ُد بُْن ُموَىس الَْحرَِيشُّ ثَنَا ُمَحمَّ ، ] َعنْهُ 190ِن ُعبَاَدَة، َعْن أَبِيِه رَِيضَ اللَُّه [ص:َحدَّ

اْألَنَْصاُر ِمْحنٌَة َال يُِحبُُّهْم إِالَّ ُمْؤِمٌن، َوَال يَبَْغُضُهْم إِالَّ ُمنَاِفٌق «قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه صىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم:   
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کا سراب خالفة على منھاج نبوةمغالطہ  :   

ی کی کوئی خرب رسول الله نے د ہجری کے بعد یہ تصور واپس زور پکڑنے لگا کہ خالفة عىل منهاج نبوة  ١٠٠سن 
پیش   ه] 110 - 101[الوفاة:  اس کو پھیالنے میں عمر بن عبد العزیز کے دور کا ایک شخص َحِبيُب بُْن َسالِمٍ  –تھی 

 ںکرتے ہی امام احمد مسند میںاس کا ذکر  –پیش تھا  جو ایک روایت بیان کرتا جس پر لوگوں کو حیرت ہوتی 
حذيفة قال قال رسول الله صىل الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم عن النع�ن بن بش� عن 

يرفعها الله تعاىل ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعاىل ثم تكون ملكا عاضا 

فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله  فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعاىل ثم تكون ملكا جربية

تعاىل ثم تكون خالفة عىل منهاج نبوة ثم سكت قال حبيب فل� قام عمر بن عبد العزيز كتبت إليه بهذا الحديث 

أذكره إياه وقلت أرجو أن تكون أم� املؤمن� بعد امللك العاض والجربية فرس به وأعجبه يعني عمر بن عبد العزيز . 

مد والبيهقي يف دالئل النبوةرواه أح  . 

   1309مشکوۃ رشیف:جلد چہارم:حدیث �رب 

نے فرمایا متہارے ملسو هيلع هللا ىلص نع�ن بن بشیر حرضت حذیفہ ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم  

و اٹھا درمیان، نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ نبی کو اپنے پاس بال لینے کے ذریعہ نبوت ک

لے گا اس کے بعد نبوت کے طریقہ پر خالفت قائم ہوگی اور وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالٰی 

پھر اللہ تعالٰی خالفت کو بھی اٹھا لے گا اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کی حکومت قائم ہوگی   چاہے گا۔

۔ پھر اللہ تعالٰی اس بادشاہت کو بھی اس دنیا سے وہ بادشاہت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا

اٹھا لے گا اس کے بعد قہر وتکرب اور زور زبردستی والی بادشاہت کی حکومت قائم ہوگی اور وہ اس وقت تک 

باقی رہے گی جب تک اللہ تعالٰی چاہے گا۔ پھر اللہ تعالٰی اس بادشاہت کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد پھر نبوت 

پر خالفت قائم ہوگی اتنا فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ حرضت حبیب بن سامل نے  بیان کیا کہ جب کے طریقہ 

حرضت عمر بن عبدالعزیز مقرر ہوئے اور حکومت قائم کی تو میں نے  یہ حدیث لکھ کر ان کے پاس بھیجی اور 

لیفہ ہیں جس کا ذکر اس اپنے اس احساس کا اظہار کیا کہ مجھ کو امید ہے کہ آپ وہی امیراملومنین یعنی خ

حدیث میں کاٹ کھانے والی بادشاہت اور قہر وتکرب اور زور زبردستی والی بادشاہت کے بعد آیا ہے۔     عمر بن 

ہوئے حیرانعبدالعزیز اس ترشیح سے   

خالفة عىل منهاج نبوة  کی اصطالح زبان زد عام ہے لیکن امام بخاری اس روایت کے سخت مخالف ہیں اس روایت 

َحِبيُب بُْن َسالٍِم کے لئے امام بخاری فیه نظر کہتے ہیں اور ان سے  - دارومدار ایک راوی َحِبيُب بُْن َسالٍِم  پر ہے کا

 21صحیح میں کوئی روایت نہیں لی

 22افسوس بخاری کی شدید جرح کو نظر انداز کردیا گیا

                                                                    
21  

تے تھےامام مسلم نے رصف ایک روایت لی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے دن �از میں سوره الغاشیہ پڑھ  

 
22  
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مراد ہے     ادوار روایت میں ذکر 
نبوی دور نبوی دور   ١ 

حسن ،عمر ، عث�ن. علی ،ردور ابو بک ٢  خالفة عىل منهاج النبوة   
 ٣ کاٹ کھانے والی بادشاہت کی حکومت  معاویہ دور

   معاویہ بن یزیددور 
یزید بن  معاویہ  

الحکم بن  مروان   
مروان  بن امللک عبد   
امللک عبد  بن  ولید   

امللک  عبد  بن  سلی�ن  

  ٤ قہر وتکرب اور زور زبردستی والی بادشاہت

کے     )کے درمیان ١١٠ سے ١٠١ حبیب بن سامل ( املتوفی 
ہے  )ہجری ١٠١ سے ٩٩(  کا دور  عزیزمطابق یہ عمر بن عبد ال  

  ٥ پھر نبوت کے طریقہ پر خالفت

 

اس روایت کو صحیح ماننے والے عوام کے سامنے تقرر میں اس روایت کو  پورا نہیں سناتے کہ راوی خود  الِْخَالفَُة 

ِة  کے دور کو بتاتا ہے کہ وہ گذر چکا ہے جو سن َعَىل  ہجری میں عمر بن عبد العزیز کا دور تھا ٩٩ ِمنَْهاِج النُّبُوَّ  

ِة  والی روایت قادیانیوں ، جہادی تنظیموں اور معتدل لیکن  معجزات  دورسی طرف آج   الِْخَالفَُة َعَىل ِمنَْهاِج النُّبُوَّ

لیکن اگر  غیر جانب داری کے ساتھ اوپر دی گئی صورت   –یت پسندیدہ ہے کی منتظر مذہبی تنظیموں کی نہا

جان سکتے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے ے حال   کو دیکھیں تو عقل سلیم رکھنے وال  

                                                                    
 کتاب من قال فيه البخاري فيه نظراز أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق املحمدي کے مطابق

وقال ابن عدي: ليس يف متون أحاديثه حديث منكر بل ”. فيه نظر“حبيب بن سامل األنصاري موىل النع�ن بن بش�: قال البخاري: 
حاتم وأبو داود، وأورده ابن حبّان يف الثقات، وقال عنه ابن حجر: ال بأس به. قلت: له عند  اضطرب يف أسانيد ما يروى عنه، ووثقه أبو

 .مسلم حديٌث واحٌد متابعًة، وروى له أحمد والدارمي واألربعة ما مجموعه أربعة أحاديث دون املكرر
ابن عدی کہتے ہیں حدیثوں میں توازن  بخاری اس راوی (حبيب بن سامل األنصاري موىل النع�ن بن بش�) کو فیہ نظر کہتے ہیں

نہیں اس کی حدیث منکر ہے بلکہ اسناد میں اضطراب بھی کرتا ہے .ابو حاتم اور ابو داود ثقہ کہتے ہیں اور ابن حبان ثقات میں 
ں رصف ایک الئے ہیں اور اس کو ابن حجر کہتے ہیں کوئی برائی نہیں. میں  ( أبو ذر عبد القادر) کہتا ہوں مسلم نے متابعت می

  حدیث نقل کی ہے اور اس سے احمد ،دارمی اور چاروں سنن والوں نےبال تکرار حدیث لی ہے
 السیوطی کتاب تدريب الراوي  میں وضاحت کرتے ہیں

  تنبيهات األول البخاري يطلق فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه
اور سكتوا عنه کہیں تو مراد حدیث ترک کرنا ہےپہلی تنبیہ بخاری اگرکسی راوی پر  فیه نظر کا اطالق کریں   

 کتاب التنكيل از الشيخ املعلمي کے مطابق
 وكلمة فيه نظر معدودة من أشد الجرح يف اصطالح البخاري

  اور کلمہ فیہ نظر بخاری کی شدید جرح کی چند اصطالح میں سے ہے
ہیںاللكنوي کتاب الرفع والتكميل يف الجرح والتعديل میں اس پر کہتے   

 فيه نظر: يدل عىل أنه متهم عنده وال كذلك عند غ�ه 
 فیہ نظر داللت کرتا ہے کہ راوی بخاری کے نزدیک متہم ہے اور دورسوں کے نزدیک ایسا نہیں
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صحيح البخاري: كِتَاُب املَنَاِقِب (بَاُب َعالََماِت  - ہے گا اس کی خرب صحیح بخاری میں ہو دین میں عمومی بگاڑ پیدا

ِة ِيف اإلِْسالَِم) صحیح بخاریالنُّ  کےمعجزات یعنی نبوت کی ملسو هيلع هللا ىلص: کتاب: فضیلتوں کے بیان میں (باب: آنحرضت  بُوَّ

میں ہے نشانیوں کابیان)  

ثَِني بُْرسُ بُْن ُعبَيِْد اللَّ  . ثَِني ابُْن َجاِبٍر قَاَل َحدَّ ثَنَا الَْولِيُد قَاَل َحدَّ ثَنَا يَْحيَى بُْن ُموَىس َحدَّ ثَِني أَبُو  هِ َحدَّ الَْحْرضَِميُّ قَاَل َحدَّ

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َعْن الَْخْ�ِ َوكُْنُت  إِْدِريَس الَْخْوَالِ�ُّ أَنَُّه َسِمَع ُحَذيَْفَة بَْن الْيََ�ِن يَُقوُل كَاَن النَّاُس يَْسأَلُوَن رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ 

ِ َمَخافََة أَْن  ّ ْعَد َهَذا يُْدرَِكِني فَُقلُْت يَا رَُسوَل اللَِّه إِنَّا كُنَّا ِيف َجاِهلِيٍَّة َوَرشٍّ فََجاَءنَا اللَُّه ِبَهَذا الَْخْ�ِ فََهْل بَ أَْسأَلُُه َعْن الرشَّ

ِ ِمْن َخْ�ٍ قَاَل نََعْم َوِفيِه َدَخٌن قُلُْت وَ  ّ َما َدَخنُُه قَاَل قَْوٌم يَْهُدوَن ِبَغْ�ِ الَْخْ�ِ ِمْن َرشٍّ قَاَل نََعْم قُلُْت َوَهْل بَْعَد َذلَِك الرشَّ

َهنََّم َمْن أََجابَُهْم إِلَيَْها قََذفُوُه َهْديِي تَْعرُِف ِمنُْهْم َوتُنِْكُر قُلُْت فََهْل بَْعَد َذلَِك الَْخْ�ِ ِمْن َرشٍّ قَاَل نََعْم ُدَعاٌة إَِىل أَبَْواِب جَ 

 تَلْزَُم ْم لَنَا فََقاَل ُهْم ِمْن ِجلَْدتِنَا َويَتََكلَُّموَن ِبأَلِْسنَِتَنا قُلُْت فََ� تَأُْمُرِ� ِإْن أَْدَركَِني َذلَِك قَاَل ِفيَها قُلُْت يَا رَُسوَل اللَِّه ِصْفهُ 

الِْفرََق ُكلََّها َولَْو أَْن تََعضَّ ِبأَْصِل  َجَ�َعَة الُْمْسِلِمَ� َوإَِماَمُهْم قُلُْت فَِإْن لَْم يَُكْن لَُهْم َجَ�َعٌة َوَال إَِماٌم قَاَل فَاْعتَزِْل تِلَْك 

 َشَجرٍَة َحتَّى يُْدرِكََك الَْمْوُت َوأَنَْت َعَىل َذلَِك 

ہم سے یحیٰی بن موسٰی نے بیان کیا ، کہا ہم سے ولید نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے ابن جابر نے ، کہا کہ مجھ سے برس بن عبید 

ابوادریس خوالنی نے بیان کیا ، انہوں نے حذیفہ بن ی�ن رضی اللہ عنہ سے سنا ، وہ بیان اللہ حرضمی نے ، کہا کہ مجھ سے 

کرتے تھے کہ دورسے صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے لیکن میں رش کے 

تو میں نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ  بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں نہ پھنس جاوں ۔

وسلم سے سوال کیا ، یار سول اللہ ! ہم جاہلیت اور رش کے زمانے میں تھے ۔ پھر اللہ تعالٰی نے ہمیں یہ خیر وبرکت ( اسالم کی ) 

رمایا کہ ہاں ، میں نے سوال عطا فرمائی ، اب کیا اس خیر کے بعد پھر رش کا کوئی زمانہ آئے گا ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

کیا ، اور اس رش کے بعد پھر خیر کا کوئی زمانہ آئے گا ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ، لیکن اس خیر پر کچھ دھواں ہوگا ۔ میں نے عرض 

ار کیا وہ دھواں کیا ہوگا ؟ آپ نے جواب دیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے عالوہ دورسے طریقے اختی

کریں گے ۔ ان میں کوئی بات اچھی ہوگی کوئی بری ۔ میں نے سوال کیا : کیا اس خیر کے بعد پھر رش کا کوئی زمانہ آئے گا ؟ نبی 

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ، جہنم کے دروازوں کی طرف بالنے والے پیدا ہوں گے ، جو ان کی بات قبول کرے گا اسے 

گے ۔ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیجئے ۔ نبی صلی اللہ علیہ  وہ جہنم میں جھونک دیں

وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہ�ری ہی قوم و مذہب کے ہوں گے ۔ ہ�ری ہی زبان بولیں گے ۔ میں نے عرض کیا : پھر اگر میں ان 

پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسل�نوں کی ج�عت اور ان کے لوگوں کا زمانہ پاوں تو میرے لیے آپ کا حکم کیا ہے ؟ ا

امام کو الزم پکڑنا ، میں نے عرض کیا اگر مسل�نوں کی کوئی ج�عت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو ۔ آپ نے فرمایا : پھر ان 

پڑے ، یہاں تک کہ تیری موت آجائے  متام فرقوں سے اپنے کو الگ رکھنا ۔ اگرچہ تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جڑ چبانی

 اور تو اسی حالت پر ہو

  

راقم کے علم میں اس کی سند صحیح ہے اور یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ اس بگاڑ کی اصالح کسی خالفت سے 

 23 - ممکن نہیں

                                                                    
23  

 صحیح مسلم میں ہے
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اَن، ح و  ثَنَا يَْحيَى بُْن َحسَّ ، َحدَّ ُد بُْن َسْهِل بِْن َعْسكٍَر التَِّميِميُّ ثَني ُمَحمَّ ، أَْخَربَنَا يَْحيَى َوُهَو وَحدَّ ارِِميُّ ثَنَا َعبُْد اللِه بُْن َعبِْد الرَّْحَمِن الدَّ َحدَّ

ٍم، قَاَل: قَ  ٍم، َعْن أيَِب َسالَّ ثَنَا َزيُْد بُْن َسالَّ ٍم، َحدَّ ثَنَا ُمَعاِويَُة يَْعِني ابَْن َسالَّ اَن، َحدَّ يَا رَُسوَل اللِه، إِنَّا كُنَّا اَل ُحَذيَْفُة بُْن الْيََ�ِن: قُلُْت: ابُْن َحسَّ

؟ قَاَل:  ، فََجاَء اللُه ِبَخْ�ٍ، فَنَْحُن ِفيِه، فَهَْل ِمْن َورَاِء َهَذا الَْخْ�ِ َرشٌّ ٍ ِ َخْ�ٌ؟ قَاَل: ”نََعمْ “ِبَرشّ ّ ، قُلُْت: فَهَْل َورَاَء ”نََعمْ “، قُلُْت: َهْل َورَاَء َذلَِك الرشَّ

؟ قَاَل  يَُكوُن بَْعِدي أمَِئٌَّة َال يَهْتَُدوَن ِبُهَداَي، َوَال يَْستَنُّوَن بُِسنَِّتي، َوَسيَُقوُم ِفيِهْم رَِجاٌل قُلُوبُُهْم “، قُلُْت: كَيَْف؟ قَاَل: ”نََعمْ : “َذلَِك الَْخْ�ِ َرشٌّ

يَاِطِ� ِيف ُجثَْ�ِن إِنٍْس  تَْسَمُع َوتُِطيُع لِْألَِم�ِ، َوإِْن ُرضَِب ظَْهرَُك، “ْن أَْدَركُْت َذلَِك؟ قَاَل: ، قَاَل: قُلُْت: كَيَْف أَْصنَُع يَا رَُسوَل اللِه، إِ ”قُلُوُب الشَّ

 َوأُِخَذ َمالَُك، فَاْسَمْع َوأَِطعْ 

محمد بن سہل بن عسکر متیمی، یحیی بن حسان، عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، یحیی ابن حسان، معاویہ ابن سالم، زید بن سالم، 

ہ (رض) سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم رش میں ابوسالم، حرضت حذیف

مبتال تھے اللہ ہ�رے پاس اس بھالئی کو الیا جس میں ہم ہیں تو کیا اس بھالئی کے پیچھے بھی کوئی برائی ہے آپ (صلی اللہ 

اس برائی کے پیچھے کوئی خیر بھی ہوگی آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جی ہاں میں نے عرض کیا کیا 

وسلم) نے فرمایا جی ہاں میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے پیچھے کوئی برائی بھی ہوگی آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے 

وسلم) نے فرمایا میرے بعد  فرمایا جی ہاں میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے پیچھے کوئی برائی ہوگی آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ

ایسے مقتداء ہوں گے جو میری ہدایت سے راہن�ئی حاصل نہ کریں گے اور نہ میری سنت کو اپنائیں گے اور عنقریب ان میں 

ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ ان کے دل انسانی جسموں میں شیطان کے دل ہوں گے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول (صلی 

سلم) میں کیسے کروں اگر اس زمانہ کو پاؤں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ  وسلم) نے فرمایا امیر کی بات سن اور اللہ علیہ وآلہ و 

 اطاعت کر اگرچہ تیری پیٹھ پر مارا جائے یا تیرا مال غصب کرلیا جائے پھر بھی ان کی بات سن اور اطاعت کر

 

 نوٹ : مخترص منذری میں ہے

مع من حذيفة، فهو مرسل، وقد قال فيه: قال حذيفةوذكر الدارقطني أن أبا سالم مل يس . 

 دارقطنی کے بقول  یہ سند منقطع ہے

البتہ سنن ابوداود میں ہے   

ثَنَا أَبُو َعَوانََة، َعْن قَتَاَدَة، َعْن نَْرصِ بِْن َعاِصٍم، َعْن ُسبَيْعِ بِْن َخالٍِد، قَاَل  ٌد، َحدَّ ثَنَا ُمَسدَّ زََمِن فُتَِحْت تُْسَرتُ، أَْجلُُب ِمنَْها  : أَتَيُْت الْكُوفََة ِيف َحدَّ

ْن رَِجاِل أَْهِل الِْحَجاِز، قَاَل: قُلُْت: َمْن َهَذا؟ ِبَغاًال، فََدَخلُْت الَْمْسِجَد، فَِإَذا َصْدٌع ِمَن الرَِّجاِل، َوإَِذا رَُجٌل َجالٌِس تَْعرُِف إَِذا َرأَيْتَُه أَنَُّه مِ 

 ُحَذيَْفُة: إِنَّ النَّاَس كَانُوا الُوا: أََما تَْعرُِف َهَذا؟ َهَذا ُحَذيَْفُة بُْن الْيََ�ِن َصاِحُب رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل فَتََجهََّمِني الَْقْوُم، َوقَ 

، فَأَْحَدقَُه الَْقْوُم ِبأَبَْصارِِهْم، فََقاَل: إِّ�ِ أََرى الَِّذي تُنِْكُروَن، إِّ�ِ  يَْسأَلُوَن رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعِن الَْخْ�ِ، وَكُنُْت أَْسأَلُهُ  ِ ّ َعِن الرشَّ

لُْت: فََ� الِْعْصَمُة ِمْن َذلَِك؟ قَاَل: قُ ” نََعمْ “لَُه؟ قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل اللَِّه، أََرأَيَْت َهَذا الَْخْ�َ الَِّذي أَْعطَانَا اللَُّه، أَيَُكوُن بَْعَدُه َرشٌّ كََ� كَاَن قَبْ 

يُْف “ إِْن كَاَن لِلَِّه َخلِيَفٌة ِيف اْألَرِْض فََرضََب ظَْهرََك، َوأََخَذ َمالََك، فَأَِطْعُه، َوإِالَّ فَُمْت، َوأَنَْت “قُلُْت: يَا رَُسوَل اللَِّه، ثُمَّ َماَذا يَُكوُن؟ قَاَل: ” السَّ

اُل َمَعُه نَْهٌر َونَاٌر، فََمْن َوقََع ِيف نَارِِه، َوَجَب أَْجرُُه، َوُحطَّ ِوْزرُُه، َوَمْن َوقَعَ “، قُلُْت: ثُمَّ َماَذا؟ قَاَل: ”َعاضٌّ ِبِجْذِل َشَجرَةٍ  جَّ ِيف  ثُمَّ يَْخرُُج الدَّ

اَعةِ  ثُمَّ ِهيَ “، قَاَل: قُلُْت: ثُمَّ َماَذا؟ قَاَل: ”نَْهرِِه، َوَجَب ِوْزرُُه، َوُحطَّ أَْجرُهُ  ِقيَاُم السَّ ” 

تسرت فتح کئے جانے کے وقت میں کوفہ آیا، وہاں سے میں خچر ال رہا تھا، میں مسجد میں داخل ہوا  سبیع بن خالد کہتے ہیں کہ

تو دیکھا کہ چند درمیانہ قد و قامت کے لوگ ہیں، اور ایک اور شخص بیٹھا ہے جسے دیکھ کر ہی تم پہچان لیتے کہ یہ اہل حجاز 

ا ہے، میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ تو لوگ میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آئے، اور کہنے لگے: کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ میں ک

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن ی�ن رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حذیفہ نے کہا: لوگ رسول اللہ صلی اللہ 

تھے، اور میں آپ سے رش کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تو لوگ انہیں غور سے دیکھنے علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے 
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لگے، انہوں نے کہا: جس پر متہیں تعجب ہو رہا ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں، پھر وہ کہنے لگے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کیا رش بھی ہو گا جیسے وسلم سے عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھے بتائیے کہ اس خیر کے بعد جسے 

میں نے عرض کیا: پھر اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہو گی؟ آپ صلی اللہ علیہ  "ہاں" پہلے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اگر اللہ  یہ وسلم نے فرمایا:میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! پھر اس کے بعد کیا ہو گا؟ آپ صلی اللہ عل  "تلوار" وسلم نے فرمایا:

زمین پر ہو پھر وہ متہاری پیٹھ پر کوڑے لگائے، اور متہارا مال لوٹ لے جب بھی تم اس کی  (حاکم) کی طرف سے کوئی خلیفہ

 میں نے عرض کیا: پھر کیا ہو گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:"پھر " اطاعت کرو ورنہ تم درخت کی جڑ چبا چبا کر مر جاؤ

دجال ظاہر ہو گا، اس کے ساتھ نہر بھی ہو گی اور آگ بھی جو اس کی  آگ میں داخل ہو گیا تو اس کا اجر ثابت ہو گیا، اور اس 

نہر میں داخل ہو گیا تو اس کا گناہ واجب ہو گیا، اور اس کا اجر ختم ہو  (اطاعت کر کے) کے گناہ معاف ہو گئے، اور جو اس کی

"پھر قیامت قائم ہو گی"۔ کیا ہو گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے عرض کیا: پھر گیا"  

راقم کہتا ہے ُسبَيْعِ بِْن َخالٍِد مجہول ہے –اس سند کو البانی نے حسن کہا ہے   

 ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن منت مخترص ہے 

ِميُّ قَاَل: حَ  ٍ الُْمَقّدِ ُد بُْن ُعَمَر بِْن َعِيلّ ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا أَبُو َعاِمٍر الَْخزَّاُز، َعْن ُحَميِْد بِْن ِهَالٍل، َعْن َعبِْد الرَّْحَمنِ َحدَّ ثَنَا َسِعيُد بُْن َعاِمٍر قَاَل: َحدَّ  دَّ

أَبَْواِبَها ُدَعاٌة إَِىل النَّاِر، فَأَْن مَتُوَت َوأَنَْت َعاضٌّ  تَُكوُن ِفنَتٌ َعَىل “بِْن قُرٍْط، َعْن ُحَذيَْفَة بِْن الْيََ�ِن، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: 

 ”َعَىل ِجْذِل َشَجرٍَة، َخْ�ٌ لََك ِمْن أَْن تَتْبََع أََحًدا ِمنْهُمْ 

 اس سند کو البانی نے صحیح کہا ہے

 سنن الکربی بیہقی میں دو طرق ہیں ایک میں الولید ہے دورسے میں نہیں ہے

ُد بُْن يَْعُقوَب , أَنْبَأَ الَْعبَّاُس بُْن الَْولِيِد بِْن َمِزيأَْخَربَنَا أَبُ  ُد بُْن ُشَعيِْب بِْن َشابُوَر، ثَنَا َعبُْد و َعبِْد اللِه الَْحاِفُظ، ثَنَا أَبُو الَْعبَّاِس ُمَحمَّ ٍد، ثَنَا ُمَحمَّ

ٍر الُْحَسْ�ُ الرَّْحَمِن بُْن يَِزيَد بِْن َجاِبٍر، ح َوأَْخَربَنَا أَبُو َعبِْد  بُْن اللِه الَْحاِفُظ، أَنْبَأَ أَبُو الَْفْضِل بُْن إِبْرَاِهيَم، ثَنَا أَْحَمُد بُْن َسلََمَة، ثَنَا أَبُو َع�َّ

، قَالُوا: ثَنَا ، َوُعبَيُْد اللِه بُْن َسِعيٍد الْيَْشُكرِيُّ ، َوإِْسَحاُق بُْن ُموَىس اْألَنَْصاِريُّ ثَِني َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن يَِزيَد  ُحَريٍْث الُْخزَاِعيُّ الَْولِيُد بُْن ُمْسلٍِم، َحدَّ

ثَِني أَبُو إِْدِريَس، أَنَُّه َسِمَع ُحَذيَْفَة بْنَ  ، َحدَّ ثَِني بُْرسُ بُْن ُعبَيِْد اللِه الَْحْرضَِميُّ   الْيََ�ِن، يَُقوُل: كَاَن النَّاُس يَْسأَلُوَن رَُسوَل اللهِ بِْن َجاِبٍر، َحدَّ

ِ َمَخافََة أَْن يُْدرِكَِني , فَُقلُْت: يَا ّ ٍ , فََجاَءنَا اللُه  َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعِن الَْخْ�ِ , وَكُنُْت أَْسأَلُُه َعِن الرشَّ رَُسوَل اللِه إِنَّا كُنَّا ِيف َجاِهلِيٍَّة َوَرشّ

ِ ِمْن َخْ�ٍ؟ قَاَل: “نََعْم ” ؟ قَاَل: ِبَهَذا الَْخْ�ِ , فََهْل بَْعَد َهَذا الَْخْ�ِ ِمْن َرشٍّ  ّ قُلُْت: َوَما ” , نََعْم , َوِفيِه َدَخٌن ” ، قَاَل: فََهْل بَْعَد َذلَِك الرشَّ

؟ قَاَل: قُلُْت: َهْل بَْعَد َذلَِك الَْخْ�ِ ِمْن ” , قَْوٌم يَْهُدوَن ِبَغْ�ِ َهْديِي , تَْعرُِف ِمنُْهْم َوتُنِْكُر ” َدَخنُُه؟ قَاَل:  نََعْم , ُدَعاٌة َعَىل أَبَْواِب َجَهنََّم , ” َرشٍّ

قُلُْت: فََ� تَأُْمُرِ� إِْن ” , ُهْم ِمْن ِجلَْدتِنَا , َويَتَكَلَُّموَن ِبأَلِْسنَتِنَا ” قُلُْت: يَا رَُسوَل اللِه ِصْفُهْم لَنَا، قَاَل: ” , َمْن أََجابَُهْم إِلَيِْها قََذفُوُه ِفيَها 

فَاْعتَزِْل تِلَْك الِْفرََق كُلََّها , َولَْو أَْن ” قُلُْت: فَِإْن لَْم تَُكْن َجَ�َعٌة َوَال إَِماٌم؟ قَاَل: ” , تَلْزَُم َجَ�َعَة الُْمْسلِِمَ� َوإَِماَمُهْم ” َركَِني َذلَِك؟ قَاَل: أَدْ 

ٍر [ص:“. لَِك تََعضَّ ِبأَْصِل َشَجرٍَة َحتَّى يُْدرِكََك الَْمْوُت َوأَنَْت كَذَ  ُهْم ِمْن كََذا , َويَتََكلَُّموَن ” ] ِيف َحِديِثِه: ِصْفُهْم لَنَا، قَاَل: 270قَاَل أَبُو َع�َّ

 ” ِبأَلِْسنَتِنَا

ُد بُْن ُشَعيِْب بِْن َشابُوَر نے روایت کیا ہے جو ثقہ ہے ان اسناد کو صحیح سمجھا گیا ہے الَْولِيُد بُْن ُمْسلٍِم ان میں نہیں ہے بلکہ ُمَحمَّ  
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اور اس سے متعلق حدیث ضعیف ہے  –راقم کہتا ہے خالفت علی منھج النبوہ نام کی کوئی شی ثابت نہیں ہے 

 لوگوں کا پروپیگنڈا زیادہ ہے کہ اس قسم کی کسی خالفت کی خرب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دی تھی

  دی تھی کی خبر ضوضمغالطہ: ملک ع

هـ) اور طربانی الکبیر  کی روایت ہے340معجم ابن األعرايب از أبو سعيد بن األعرايب البرصي الصويف (املتوىف:   

، نا ُمَهنَُّد بْنُ نا َزيُْد بُْن إِسْ  ،  نا الَْعَالُء بُْن الِْمنَْهاِل الَْغنَِويُّ ايُِغ، نا َزيُْد بُْن الُْحبَاِب الُْعْكِيلُّ ،  َ�ِعيَل الصَّ ِيسُّ ِهَشاٍم الَْعبْ
ثَِني قَْيُس بُْن ُمْسلٍِم، َعْن طَارِِق بِْن ِشَهاٍب، َعْن ُحَذيَْفَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ   اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: أَنْتُُم الْيَْوَم ِيف َحدَّ

ٍة َوَرْحَمٍة، ثُمَّ تَُكوُن ِخَالفٌَة َورَْحَمٌة، ثُمَّ يَُكوُن كََذا َوكََذا، ثُمَّ يَُكوُن كََذا َوكََذا ُملُوكًا عَ  بُوَن الَْخْمَر، َويَلَْبُسوَن نُبُوَّ ُضوًضا، يَْرشَ
وَن َعَىل َمْن نَاَوأَُهمْ الَْحِريَر، َوِيف َذلَِك يُنَْرصُ   

ُحَذيَْفَة کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر نبوت و رحمت ہے پھر خالفت و رحمت 
ہو گی پھر ایسا ویسا ہو گا پھر ایسا ایسا ہو گا  بادشاہت بھنبھوڑنے والی ہو گی جو رشاب پئیں گے اور ریشم 

 پہنیں گے

مهند بن هشام القييس الكويف ہے جو مجھول ہے اس کو طربانی کی سند میں العالء بن املنهال نے  اس کی سند میں
خود العالء بن املنهال کے لئے امام العقييل کہتے ہیں : ال يتابع عليه  -ثقہ کہا ہے جبکہ اس کا حال نا معلوم ہے

املرتوك� وخلق من املجهول� وثقات فيهم ل� امام الذہبی نے ديوان الضعفاء و  -اس کی روایات کی متابعت نہیں ہے
جبکہ أبو زرعة الرازي اور  میں العالء بن املنهال کے لئے کہا ہے فيه جهالة اس میں جہالت ہے یعنی یہ مجھول ہے

ِيسُّ اسطرح العالء بن املنهال تو مختلف فیہ ہو گیا اور یہ جس ُمَهنَُّد بُْن ِهَشاٍم الَْعبْ  -عجلی نے اس کو ثقہ کہا ہے
 کو ثقہ کہتا ہے وہ مجھول ہے

 طربانی کبیر کی ایک اور روایت ہے

، َعِن ابی ، ثنا ُموَىس بُْن أَْعَ�َ ، ثنا َسِعيُد بُْن َحْفٍص النَُّفيِْيلُّ ثَنَا أَْحَمُد بُْن النَّْرضِ الَْعْسَكِريُّ ِشَهاٍب، َعْن ِفطِْر بِْن َخلِيَفَة،  َحدَّ
ٌة َورَْحَمٌة، ثُمَّ يَُكوُن ِخَالفًَة «َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن ابِْن  أَوَُّل َهَذا اْألَْمِر نُبُوَّ

ُدَم الُْحُمِر فََعلَيُْكْم ِبالِْجَهاِد، َوإِنَّ أَفَْضَل َورَْحَمًة، ثُمَّ يَُكوُن ُملًْكا َورَْحَمًة، ثُمَّ يَُكوُن إَِمارًَة َوَرْحَمًة، ثُمَّ يَتَكاَدُموَن َعلَيِْه تَكا
بَاُط، َوإِنَّ أَفَْضَل رباِطُكْم َعْسَقَالنُ   جهاِدكُُم الرِّ

ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس کام میں سب سے پہلے نبوت و رحمت ہے 
ہے پھر امارت و رحمت ہےپھر خالفت و رحمت ہے پھر بادشاہت و رحمت   

یہ روایت اوپر والی روایت سے یکرس الگ ہے اگرچہ اس کی سند میں فطر ہے جو کٹر شیعہ ہے لیکن اس کی یہ 
 روایت بنو امیہ مخالف نہیں ہے  فطر کے لئے محدثین کہتے ہیں
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 قال الجوزجا� زائغ غ� ثقة  الجوزجا� کہتے ہیں ٹیڑھا ہے ثقہ نہیں ہے

ني زائغ ال يحتج به دارقطنی کہتے ہیں ٹیڑھا ہے اس سے دلیل مت لیناوقال الدارقط  

 وغمزه ابن املديني اور ابن املدینی نے اس کو کم کیا ہے

 لیکن بعض دیگر نے اس کو ثقہ قرار دے دیا ہے

 روایت میں چار ادوار ہیں

 نبوت و رحمت ہے ظاہر ہے یہ دور نبوی ہے

عث�ن ، علی رضی الله عنہ� کا دور ہےخالفت و رحمت ہے یہ ابو بکر ، عمر ،   

 ملوکیت و رحمت ہے یعنی دور معاویہ اوریزید اور بنو امیہ

 امارت و رحمت ہے یعنی دور بنو عباس

ہجری میں ہوا گویا اس روایت میں وہ دور نبوی سے اپنے دور تک  ١٥٥فطر کا انتقال  ِخَالفَِة أيَِب َجْعَفٍر  میں سن 
اس روایت کی سند میں راوی سعيد بن حفص النفييل أبو عمرو الحرّا� ہیں  بقول   –ا ہے اتا ہے سب کو رحمت کہت

املعلمي الي�� کے دیگر راویوں نے اس روایت میں عسقالن کا ذکر نہیں کیا ، قد رواه غ�ه عن عمر من قوله، 
 بدون ذكر عسقالن

ح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ابی شہاب اصل میں فطر کی  اس روایت کو صحی 3270البانی نے الصحیحہ میں رقم 
 میں  موىس بن نافع الخياط ہے

 قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات؛ غ� سعيد بن حفص النفييل، ففيه كالم يس�

میں البانی کہتا ہوں اس کی اسناد جید ہیں متام راوی ثقہ ہیں سوائے سعيد بن حفص النفييل  کے جن پر تھوڑا 
 کالم ہے

کا ذکر ہے دورسی طرف  بھنبوڑنے والی بادشاہت   لبانی ایک طرف تو اس روایت کو صحیح کہتے ہیں جس میں ا
فطر کی روایت کو جید کہہ کر اس کو الله کی رحمت بھی کہتے ہیں یہ مثال ہے کہ عل�ء کا ضعیف احادیث کو 

ہیں رہتازیادہ دیکھنا صحیح نہیں کیونکہ ان کو خود اپنی تضاد بیانی کا یاد ن  

 الغرض  بھنبوڑنے والی بادشاہت والی روایت صحیح نہیں ہے
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 مسلک پرستوں کا دلیل لینا

مسلک پرستوں کی ممدوح شخصیت ابن حجر عسقالنی  صحابہ پر زبان درازی کرتے تھے مثال کتاب فتح الباری ج 
میں کہتے ہیں ٧٧ص  ٨  

يِْف أَ  ْي ِبالَْقْهِر َوالَْغلََبِة كَانُوا ُملُوكًا أَِي الُْخلََفاُء َوَهَذا َدلِيٌل َعَىل َما قََررْتُُه أَنَّ َذا َعْمٍرو قولہ  فَِإَذا كَانَْت أَِي اْإلَِمارَُة ِبالسَّ
أَْحمد َوأَْصَحاب الّسنَن ِذي أخرجه كَاَن لَُه اطَِّالٌع َعَىل اْألَْخبَاِر ِمَن الُْكتُِب الَْقِدَ�ِة َوإَِشارَتُُه ِبَهَذا الَْكَالِم تُطَاِبُق الَْحِديَث الَّ 

َالثُوَن َسنًَة ثُمَّ تَِصُ� َوَصححُه بن ِحبَّاَن َوَغْ�ُُه ِمْن َحِديِث َسِفيَنَة أَنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل الِْخَالفَُة  بَْعِدي ثـَ
 ُملًْكا َعُضوًضا

اس کالم پر … و تو بادشاہ ہوں گے یعنی خلفاء اور قول کہ پس جب تلوار کی حکومت ہو یعنی قہر و غلبہ ہ
اشارہ حدیث میں ہے جس کی تخریج امام احمد اور اصحاب السنن نے کی ہے اس کو ابن حبان نے صحیح قرار 

دیا  ہے اور دورسوں نے حدیث سفینہ ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خالفت تیس سال ہے 
بھبھوڑنے والی بادشاہت میں پھر یہ پلٹ جائے گی  

 عادل أحمد عبد املوجود اور عىل محمد معوض جو االصابہ  از ابن حجر کے محقق ہیں وہ لکھتے ہیں

وهكذا أصبحت الخالفة ملكا عضوضا عىل يد معاوية الّذي ورثها البنه اليزيد، وأجرب الناس عىل بيعته يف حياته حتى ال 
سنا نقول بأن الخرب الّذي قاله الّنبي صّىل اللَّه عليه وسلم عن امللك العضوض ح� ينازعه يف ملكه منازع من بعده. ول

 يفيد انتقاصا من قدر امللوك فإنه غالبا ما يكون فيهم الحزم والكياسة إىل جانب الّشدة والعنف

رث اس نے اور اسطرح یہ خالفت  معاویہ کے ہاتھ پر ایک بھنبوڑنے والی بادشاہت  میں تبدیل ہوئی جس کا وا
اپنے بیٹے یزید کو کیا اور لوگوں پر جرب کیا کہ اس کے بیٹے کی بیعت لیں اس کی زندگی ہی میں حتی کہ اس 

میں کوئی تنازع بعد از مرگ نہ ہو سکے لیکن وہ خرب جو رسول الله سے ملی ہے  کاٹنے والی بادشاہت پر اس پر 
ام سے) گر کر  تہذیب و نرمی کے ساتھ شدت اور تشدد بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ  ہے کہ اکرث بادشاہ (مق

 کرتے ہیں

 ابن کثیر کتاب البداية والنهاية  میں لکھتے ہیں

الُْملُوِك  َوقَاَل ابُْن أيَِب خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا حمزة َعِن ابِْن َشْوَذٍب قَاَل: كَاَن ُمَعاِويَُة يَُقوُل أَنَا أَوَُّل 
نَُّة أَْن يَُقاَل لُِمَعاِويََة َملٌِك، َوَال يَُقاُل لَُه خليفة لحديث وَآِخُر َخلِ  َالثُوَن َسنًَة ثُمَّ «يَفٍة، قُلُْت: َوالسُّ سفينة الِْخَالفَُة بَْعِدي ثـَ

 «تَُكوُن ُملًْكا َعُضوًضا

یا کہ معاویہ کہا ابن ابی خيثمة کہتے ہیں هارون بن معروف نے  حمزة سے انہوں نے ابِْن َشْوَذٍب سے روایت ک
کرتے وہ پہلے بادشاہ ہیں اور آخری خلیفہ میں ابن کثیر کہتا ہوں اور سنت یہ ہے معاویہ کو بادشاہ کہا جائے 
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اور خلیفہ نہ کہا جائے کہ حدیث ہے سفینہ کی میرے بعد خالفت تیس برس ہو گی پھر بھنبھوڑنے والی 
 بادشاہت ہو گی

 نعوذ باللہ من تلک الخرافات

ْوَذٍب نام کے کسی بھی شخص کا معاویہ رضی الله عنہ سے س�ع نہیں ہےابِْن شَ   

 الله صحابہ کے حوالے سے بغض سے بچائے

 

کو فتح کرے گا  بیضاال بیت خلیفہ نے واالآ مغالطہ :    

میں ہے 1822صحیح مسلم   

ثَنَا قُتَيْبَُة بُْن َسِعيٍد، َوأَبُو بَْكِر بُْن أيَِب َشيْبََة، قَاَال: ثَنَا َحاتٌِم َوُهَو ابُْن إِْسَ�ِعيَل، َعِن الُْمَهاِجِر بِْن ِمْسَ�ٍر، َعْن َعاِمِر  َحدَّ َحدَّ

ءٍ   َسِمْعتَُه ِمْن رَُسوِل اللِه َصىلَّ  بِْن َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاٍص، قَاَل: كَتَبُْت إَِىل َجاِبِر بِْن َسُمرََة َمَع ُغَالِمي نَاِفعٍ، أَْن أَْخِربِْ� ِبَيشْ

َال «يََّة رُِجَم اْألَْسلَِميُّ يَُقوُل: اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، قَاَل: فََكتََب ِإَيلَّ، َسِمْعُت رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَْوَم ُجُمَعٍة َعشِ 

اَعُة، أَْو يَُكوَن َعلَيُْكُم اثْنَا َعَرشَ  يُن قَامِئًا َحتَّى تَُقوَم السَّ ُعَصيَْبٌة: ِمَن “: َوَسِمْعتُُه يَُقوُل: »  َخلِيَفًة، كُلُُّهْم ِمْن قَُريٍْش يَزَاُل الّدِ

اِبَ� «َوَسِمْعتُُه يَُقوُل: ” آِل كِْرسَى » أَوْ «الُْمْسلِِمَ� يَْفتَِتُحوَن الْبَْيَت اْألَبَْيَض، بَْيَت كِْرسَى  اَعِة كَذَّ إِنَّ بَْ�َ يََدِي السَّ

أَنَا الَْفرَُط َعَىل «َوَسِمْعتُُه يَُقوُل: » إَِذا أَْعطَى اللُه أََحَدكُْم َخْ�ًا فَلْيَْبَدأْ ِبنَْفِسِه َوأَْهِل بَيِْتهِ «ِمْعتُُه يَُقوُل: َوسَ » فَاْحَذُروُهمْ 

 ،«الَْحْوِض 

 قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، حاتم بن اس�عیل، مس�ر، حرضت عامر بن سعد ابی وقاص (رض) سے روایت
ہے کہ میں نے اپنے غالم نافع کی ذریعہ جابر بن سمرہ (رض) کو لکھا کہ آپ مجھے خرب دیں کسی ایسی حدیث 

کی جو آپ نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنی ہو تو مجھے جوابا لکھا کہ میں نے رسول اللہ 
و رجم کیا گیا سنا، دین ہمیشہ قائم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے جمعہ کی شام کو جس دن ماعز اسلمی ک

وباقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے یا تم پر بارہ خلفاء حاکم ہوجائیں اور وہ سب کے سب قریش سے 
ہوں اور میں نے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے تھے کہ 

ت کرسی یا اوالد کرسی کے سفید محل کو فتح کرے گی اور مزید میں نے مسل�نوں کی ایک چھوٹی سی ج�ع
ا اور سے بچتے رہنآپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا کہ قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے پس تم ان  

رنے کمزید سنا کہ جب اللہ تم میں سے کسی کو کوئی بھالئی عطا کرے تو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ 
 کی ابتدا کرو اور یہ بھی سنا کہ میں حوض پر آگے بڑھنے واال ہوں گا۔

 

موىل سعد بن أيب وقاص الزهري. مات بعد خروج  املهاجر بن مس�رکیونکہ اس میں  اس کی سند مضبوط نہیں ہے

 .محمد بن عبد الله بن حسن. وقيل سنة خمس� ومائة. وله أحاديث. وليس بذاك. وهو صالح الحديث
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  - س راوی پر ابن سعد کا کہنا ہے کوئی خاص نہیں ہےا

مسند احمد میں ہے   

ثَنَا ابُْن أيَِب ِذئٍْب، َعِن الُْمَهاِجِر بِْن ِمْسَ�ٍر، َعْن َعاِمِر بِْن َسْعٍد قَ  ُد بُْن َخالٍِد، َحدَّ ثَنَا َح�َّ اَل: َسأَلُْت َجاِبَر بَْن َسُمرََة َعْن َحدَّ

يُن قَامِئًا، َحتَّى يَُكوَن ” َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: َحِديِث رَُسوِل اللِه  َال يَزَاُل الّدِ

اَعِة، ثُمَّ تَْخُرُج ِعَصابَ  ابُوَن بَْ�َ يََدِي السَّ ٌة ِمَن الُْمْسِلِمَ�، فَيَْستَْخرُِجوَن كَنَْز اثْنَا َعَرشَ َخلِيَفًة ِمْن قَُريٍْش، ثُمَّ يَْخُرُج كَذَّ

رَطُُكْم َعَىل الَْحْوِض اْألَبْيَِض، كِْرسَى، َوآِل كِْرسَى، َوإَِذا أَْعطَى اللُه أََحَدكُْم َخْ�ًا، فَلْيَْبَدأْ ِبنَْفِسِه، َوأَْهلِِه، َوأَنَا فَ   

اس نے جابر بن سمرہ سے روایت کی حدیث رسول کہ اپ صلی الله الُْمَهاِجِر بِْن ِمْسَ�ٍر، نے َعاِمِر بِْن َسْعٍد سے 

خلیفہ قریشی ہوں گے پھر اس میں  ١٢علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کو زوال نہ ہو گا قائم رہے گا اور اس میں 

کرسی  ال قبل قیامت تیس کذاب نکلیں گے پھر مسل�نوں کا ایک گروہ نکلے گا جو کرسی کا خزانہ كَنَْز اْألَبْيَِض اور

کو نکالیں گے اور جب الله کسی کو خیر دے تو اپنے اپ سے رشوع کرنا اور اپنے اہل سے اور میں حوض (کوثر) 

 پر ملوں گا

جبکہ کرسی کا خزانہ تو  -خلفاء کے بعد مسل�ن کرسی کا خزانہ نکالیں گے ١٢اس کے مکمل منت کے مطابق 

 کرسی کا محل الَْبْيَت اْألَبْيََض اور  نکل آیا مدینہ پہنچ گیا تھاکے دور میں ہی   عمر رضی الله عنہ دورسے خلیفہ

اس سے یہ معلوم ہوا مسند احمد اور صحیح مسلم  مدینہ پہنچا نکالمیں  عمر دورکرسی کا خزانہ  -فتح ہو چکا

کی   پیشن گوئیوں میں  خاص شامل  مستقبل  آجکل لیکن اس روایت کو کی یہ مخصوص کی روایت صحیح نہیں

  ہے یا جا رہاک

خرب ہے  کی میں کرسی کے خزانوں صحیح بخاری  

مجھ سے محمد بن حکم نے بیان کیا، کہا ہم کو نرض نے خرب دی، کہا ہم کو ارسائیل نے خرب دی، کہا ہم کو سعد 

طائی نے خرب دی، انہیں محل بن خلیفہ نے خرب دی، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی 

ریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حارض تھا کہ ایک صاحب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و ک

فاقہ کی شکایت کی، پھر دورسے صاحب آئے اور راستوں کی بدامنی کی شکایت کی، اس پر نبی کریم صلی اللہ 

س ایک بستی ہے) میں نے عرض کیا کہ علیہ وسلم نے فرمایا: عدی! تم نے مقام حیرہ دیکھا ہے؟ (جو کوفہ کے پا

میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر متہاری زندگی 

کچھ اور ملبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی حیرہ سے سفر کرے گی اور (مکہ پہنچ کر) 

اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہو گا۔ میں نے (حیرت سے) اپنے دل میں  کعبہ کا طواف کرے گی اور

کہا، پھر قبیلہ طے کے ان ڈاکوؤں کا کیا ہو گا جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا ہے اور فساد کی آگ سلگا رکھی 

کے خزانے (تم پر)  ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو کرسیٰ 

کھولے جائیں گے۔ میں (حیرت میں) بول پڑا کرسٰی بن ہرمز (ایران کا بادشاہ) کرسٰی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

فرمایا: ہاں کرسٰی بن ہرمز! اور اگر تم کچھ دنوں تک اور زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ 

سے کسی ایسے آدمی کی تالش ہو گی (جو اس کی زکٰوۃ) قبول کر لے لیکن میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا، ا

اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ اللہ تعالٰی سے مالقات کا جو دن مقرر ہے اس وقت تم 
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دگار اس میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں مالقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترج�ن نہ ہو گا (بلکہ پرور 

سے بالواسطہ باتیں کرے گا) اللہ تعالٰی اس سے دریافت کرے گا۔ کیا میں نے متہارے پاس رسول نہیں بھیجے 

تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا بیشک تو نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالٰی دریافت 

؟ کیا میں نے ان کے ذریعہ متہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ فرمائے گا کیا میں نے مال اور اوالد متہیں نہیں دی تھی

وہ جواب دے گا بیشک تو نے دیا تھا۔ پھر وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو سوا جہنم کے اسے اور کچھ نظر نہ 

آئے گا پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی رضی اللہ عنہ 

کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جہنم سے ڈرو، اگرچہ نے بیان 

کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ ہو۔ اگر کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میرس نہ آ سکے تو (کسی نے بیان 

سے ابومجاہد نے بیان کیا، ان سے کیا، کہا ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا، کہا ہم کو سعدان بن برش نے خرب دی، ان 

محل بن خلیفہ نے بیان کیا، اور انہوں نے عدی رضی اللہ سنے سنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 

 خدمت میں حارض تھا، پھر یہی حدیث نقل کی جو اوپر مذکور ہوئی۔

  

مسند الفاروق  -عمر میں مدینہ پہنچایعنی یہ کرسی بن ہرمز کے خزانے کی بات تھی جس کا خزانہ نکال اور دور 

 از ابن کثیر میں ہے

يبا� ( ائب بن األقرع: أنَّه كان 1قال القاسم بن أيب شيبة: ثنا حفص بن غياث، عن السَّ )، عن أيب َعون الثََّقفي، عن السَّ

) أنَّه يُشُ� إىل كنٍز، فاحتََفرُت 2عي (جالًسا يف إيواِن كرسى، فنَظَر إىل متثاٍل يُشُ� بإصبِعِه إىل موضعٍ، قال: فَوقََع يف ُروْ 

أُخِربُُه، فَكتَب إيلَّ عمُر: إنك أمٌ� من أمراِء املسلمَ�  -ريض الله عنه-املوضَع، فأَخَرجُت كنزًا عظيً�، فَكتَبُت إىل عمَر 

 .(3) فاقِْسْمُه ب� املسلم�َ 

 .إسناد جيد أيًضا

ائب بن األقرع نے کہا وہ ایوان کرسی م یں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان متثیلوں یا تصویروں کو دیکھا .. ان السَّ

پھر وہاں سے عظیم خزانہ نکال انہوں نے عمر رضی الله عنہ کو لکھا اس … سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے 

 کی خرب دیں کیا کریں عمر نے جواب دیا تم امیر ہو اس کو مسل�نوں میں تقسیم کرو

ہت اچھی ہےابن کثیر نے کہا سند ب  

 مسند احمد میں ہے

ائِيُل، َعْن ِسَ�ٍك، أَنَّ  ثَنَا إِْرسَ ثَنَا إِْرسَائِيُل، َوأَبُو نَُعيٍْم، قَاَل: َحدَّ ثَنَا َعبُْد الرَّزَّاِق، َحدَّ ُه َسِمَع َجاِبَر بَْن َسُمرََة، قَاَل: قَاَل َحدَّ

قَاَل ” تََحنَّ رَْهٌط ِمَن الُْمْسلِِمَ� كُنُوَز كِْرسَى الَِّتي، قَاَل أَبُو نَُعيٍْم: الَِّذي، ِباْألَبْيَِض لَيَفْ ” رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: 

فَُكنُْت ِفيِهْم، فَأََصابَِني أَلُْف ِدرَْهمٍ «َجاِبٌر:  » 

نے کہا اس خزانہ میں سے مجھے ایک ہزار درہم ملے  بَْن َسُمرَةَ  َجابر  

کرتے رہنے سے جو مغالطے جنم لے رہے ہیں  صحیحمطالعہ نہ کرنے اور رصف روایات کی تتاریخ  کا  بہر کیف

–اپ کو دکھائی گئی ہے  جھلک ان کی ایک  
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الغرض صحیح تاریخ کے حوالے سے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا یہاں تک کہ مرص سے سن ٢٠٠٩ ع میں  

١٣ جلدوں میں  صحيح وضعيف تاريخ الطربي ،  محمد بن طاهر الربزنجي - محمد صبحي حسن حالق کی تحقیق 

کے ساتھ شائع ہوئی ہے - یعنی ١٣ صدیوں بعد مسل�نوں نے تاریخ کے اس ضخیم  مصدر  کی تہذیب و تحقیق 

 کی ہے - 

ان متام روایات کو نہ رصف  بطور تاریخ پڑھنا بلکہ ان کا تجزیہ کرنا بھی رضوری ہے اور اس کتاب کا مدعا   یہی 

   -ہے

میں ہے  ٤٢٠٦اور سنن نسائی  ١٥٥٠صحیح بخاری   

 
 حدیث نمبر: 4206

ثَنِي  ٍم، َقاَل: َحدَّ ثَنِي ُمَعاوِيَُة ْبُن َسالَّ ُر ْبُن يَْعَمَر، َقاَل: َحدَّ ثََنا ُمَعمَّ ، َقاَل: َحدَّ ِ أَْخبََرنَا ُمَحمَُّد ْبُن يَْحیَى ْبِن َعْبِد ا�َّ
ُ َعلَْیِه  ِ َصلَّى ا�َّ ثَنِي أَُبو َسلََمَة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن أَبِي ُھَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا�َّ ، َقاَل: َحدَّ الزُّْھرِيُّ

َوَسلََّم: “َما ِمْن َواٍل، إِالَّ َولَُه بِطَانََتاِن، بِطَانٌَة تَْأُمُرُه بِاْلَمْعُروِف، َوتَْنَھاُه َعِن اْلُمْنَكرِ، َوبِطَانٌَة َال تَْألُوُه َخبَاًال، َفَمْن 
 .”ُوقَِي َشرََّھا َفَقْد ُوقَِي، َوُھَو ِمَن الَّتِي تَْغلُِب َعلَْیِه ِمْنُھَما

ابوہریره رضی هللا عنہ کہتے ہیں کہ رسول هللا صلی هللا علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایسا کوئی حاکم نہیں 
جس کے دو قسم کے مشیر نہ ہوں، ایک مشیر اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور 
دوسرا اسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں اڻھا رکھتا۔ لٰہذا جو اس کے شر سے بچا وه بچ گیا اور ان دونوں 

 مشیروں میں سے جو اس پر غالب آ جاتا ہے وه اسی میں سے ہو جاتا ہے

 

یہ   -رضوری ہے  سمجھا جانا کاوش کوکی  مسل�نوںکی  رکھنے کی قائم خالفت حاصل کرنے اور اس کو الغرض 

سمجھ  مذھب کو رصف ہی کیوں نہ ہوں ان  میں چاہے  وہ صحیح بخاری و مسلم تاریخی روایاتکہ  ہے رضوری

ی کے رجحانات کا تعین کیا جائے اور  اس کی  مستقبل بینی یا  پیش بندی کو راو  کر نہ پڑھا جائے بلکہ اس میں

نے رسول الله پر  وںلوگ کہ اس کی وجہ ہے –دیکھا جائے جو وہ حدیث رسول کے پردے میں بیان  کر رہا ہے 

مکن میہ بھی  اس میں   -ان کے کذب کی خرب نہ پہنچی ہو کو باندھا ہے اور  احت�ل ممکن ہے ہم تک جھوٹ

مغالطہ میں  ہو ، یہ بھی سکتا ہے کہ راوی سامعین کو  خود اس کے فہم پر  ہے حدیث صحیح ہو لیکن راوی  

  کہ  ہے قارئیں سے درخواست  -امکانات موجود ہیںو   حت�التا اس قسم کے –ہو  رہا  ےمغالطہ جان بوجھ کر دی

 کا کیونکہ تحقیق اہ الگ رکھتے ہیں تو آگاہ کریںاور اگر کسی مسئلہ میں وہ زاویہ نگ  نشاندہی کریں اغالط کی

– باب کھال رکھنا چاہیے  

یہ کتاب اصال ان سواالت کا جواب ہیں  –بلیف ویب سائٹ پر قارئین سوال نہ کرتے  مکاسال  اگر یہ کتاب نہ ہوتی

بہ نے عائشہ بٹ صاح ،جواد صاحب ،شوکت صاحبہ عم، ان ٹائمصاحب، وجاہت صاحب، لولی آل  عوانجو ملک ا

شکر گزار ہے کا راقم اس حوالے سے ان سب -گزشتہ سالوں میں کیے ہیں   

 اب ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں

٢٠١٨ یار ابو شہر  
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ہے ٣٦٦٨ حیح بخاری کی حدیثص  

لگے کہ ایک امیر ہم انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے  

پھر ابوبکر، عمر بن  (دونوں مل کر حکومت کریں گے) میں سے ہو گا (مہاجرین) میں سے ہو گا اور ایک امیر تم

خطاب اور ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم ان کی مجلس میں پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرنی 

رہنے کے لیے کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ چاہی لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے خاموش 

کی قسم میں نے ایسا رصف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نے پہلے ہی سے ایک تقریر تیار کر لی تھی جو مجھے 

بہت پسند آئی تھی پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی برابری اس سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ 

رضی اللہ عنہ نے انتہائی بالغت کے ساتھ بات رشوع کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ  پھر ابوبکر

وزارء ہو۔ اس پر حباب بن منذر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں اللہ کی  (ج�عت انصار) امراء ہیں اور تم (قریش) ہم

ر تم میں سے ہو گا۔ ابوبکر رضی اللہ قسم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایک امیر ہم میں سے ہو گا اور ایک امی

قریش کے لوگ سارے عرب میں رشیف خاندان  (وجہ یہ ہے کہ) عنہ نے فرمایا کہ نہیں ہم امراء ہیں تم وزارء ہو

عرب کے بیچ میں ہے تو اب تم کو اختیار ہے یا تو عمر رضی اللہ  (یعنی مکہ) ش�ر کیے جاتے ہیں اور ان کا ملک

ابوعبیدہ بن جراح کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں ہم آپ کی ہی بیعت کریں گے۔  عنہ کی بیعت کر لو یا

کے نزدیک آپ ہم سب سے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہ�رے رسدار ہیں، ہم میں سب سے بہرت ہیں اور رسول اللہ

لی پھر سب لوگوں نے زیادہ محبوب ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر 

بیعت کی۔ اتنے میں کسی کی آواز آئی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو تم لوگوں نے مار ڈاال۔ عمر رضی اللہ 

 عنہ نے کہا: انہیں اللہ نے مار ڈاال۔

 

والی عورت کو رجم  باب بَاُب رَْجِم الُْحبَْىل ِمَن الزِّنَا إَِذا أَْحَصنَْت:باب: زنا سے حاملہ ہونے  ٦٨٣٠صحیح بخاری  

 کرنے کا بیان جب کہ وہ شادی شدہ ہو میں ہے عمر رضی الله عنہ نے خرب دی

کی وفات ہوی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے بہرت  صلی اللہ علیہ وسلم سن لو بالشبہ جس وقت نبی کریم

مع ہو گئے تھے۔ اسی طرح تھے البتہ انصار نے ہ�ری مخالفت کی تھی اور وہ سب لوگ سقیفہ بن ساعدہ میں ج

علی اور زبیر رضی اللہ عنہ� اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہ�ری مخالفت کی تھی اور باقی مہاجرین ابوبکر رضی 

۔ اس وقت میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا: اے ابوبکر! ہمیں اپنے ان  -اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تھے

نانچہ ہم ان سے مالقات کے ارادہ سے چل پڑے۔ جب ہم ان کے قریب انصاری بھائیوں کے پاس لے چلئے۔ چ

پہنچے تو ہ�ری، انہیں کے دو نیک لوگوں سے مالقات ہوئی اور انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ انصاری آدمیوں نے 

ں جا اور انہوں نے پوچھا۔ حرضات مہاجرین آپ لوگ کہا (سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنائیں) یہ بات ٹھہرائی ہے کہ
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رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم اپنے ان انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہرگز وہاں نہ 

جائیں بلکہ خود جو کرنا ہے کر ڈالو لیکن میں نے کہا کہ بخدا ہم رضور جائیں گے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور 

چادر اپنے سارے جسم پر  (رسدار خزرج) یک صاحبانصار کے پاس سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے مجلس میں ا

لپیٹے درمیان میں بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ رضی 

اللہ عنہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بخار آ رہا ہے۔ پھر ہ�رے تھوڑی دیر تک 

ے بعد ان کے خطیب نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ تعالٰی کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی۔ پھر بیٹھنے ک

اور اسالم کے لشکر ہیں اور تم اے گروہ مہاجرین! کم تعداد  (انصار) کہا: امابعد! ہم اللہ کے دین کے مددگار

یہ چاہتے  اب ۔ تم لوگ  آئے تھےیں میں ہو۔ متہاری یہ تھوڑی سی تعداد اپنی قوم قریش سے نکل کر ہم لوگوں م

ہو کہ ہ�ری بیخ کنی کرو اور ہم کو خالفت سے محروم کر کے آپ خلیفہ بن بیٹھو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب 

وہ خطبہ پورا کر چکے تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے ایک عمدہ تقریر اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی۔ 

رضی اللہ عنہ کے بات کرنے سے پہلے ہی میں اس کو رشوع کر دوں اور انصار میری بڑی خواہش تھی کہ ابوبکر 

کی تقریر سے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ پیدا ہوا ہے اس کو دور کر دوں جب میں نے بات کرنی چاہی تو 

یر رشوع کی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ذرا ٹھہرو میں نے ان کو ناراض کرنا برا جانا۔ آخر انہوں نے ہی تقر

اللہ کی قسم! وہ مجھ سے زیادہ عقلمند اور مجھ سے زیادہ سنجیدہ اور متین تھے۔ میں نے جو تقریر اپنے دل 

میں سوچ لی تھی اس میں سے انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ فی البدیہہ وہی کہی بلکہ اس سے بھی بہرت 

کا خالصہ یہ تھا کہ انصاری بھائیو! تم نے جو اپنی  پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تقریر

فضیلت اور بزرگی بیان کی ہے وہ سب درست ہے اور تم بیشک اس کے لیے  سزاوار ہو مگر خالفت قریش کے 

روئے خاندان متام عرب  روئے نسب اور از سوا اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ قریش از

کر ہیں اب تم لوگ ایسا کرو کہ ان دو آدمیوں میں سے کسی سے بیعت کر لو۔ ابوبکر رضی  قوموں میں بڑھ چڑھ

اللہ عنہ نے میرا اور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ تھاما وہ ہ�رے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان ساری گفتگو میں 

ہ میری گردن مار دی جاتی رصف یہی ایک بات مجھ سے میرے سوا ہوئی۔ واللہ میں آگے کر دیا جاتا اور بےگنا

تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا امیر بنایا جاتا جس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ 

خود موجود ہوں۔ میرا اب تک یہی خیال ہے یہ اور بات ہے کہ وقت پر نفس مجھے بہکا دے اور میں کوئی 

ر میں سے ایک کہنے واال حباب بن منذر یوں کہنے لگا سنو سنو دورسا خیال کروں جو اب نہیں کرنا۔ پھر انصا

میں ایک لکڑی ہوں کہ جس سے اونٹ اپنا بدن رگڑ کر کھجلی کی تکلیف رفع کرتے ہیں اور میں وہ باڑ ہوں جو 

ایسا کرو دو خلیفہ درختوں کے اردگرد حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ میں ایک عمدہ تدبیر بتاتا ہوں 

۔ مہاجرین قوم کا اب خوب شورغل ایک ہ�ری قوم کا اور ایک قریش والوں کا ں مل کر کام کریں)(دونو  رہیں

ہونے لگا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں مسل�نوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے آخر میں کہہ 

اور مہاجرین جتنے وہاں موجود تھے اٹھا ابوبکر! اپنا ہاتھ بڑھاؤ، انہوں نے ہاتھ بڑھایا میں نے ان سے بیعت کی 

(چلو جھگڑا متام ہوا جو منظور الٰہی تھا وہی ظاہر  انہوں نے بھی بیعت کر لی پھر انصاریوں نے بھی بیعت کر لی

ایک شخص انصار میں سے کہنے  (انہوں نے بیعت نہیں کی) اس کے بعد ہم سعد بن عبادہ کی طرف بڑھے ہوا)

بادہ کا تم نے خون کر ڈاال۔ میں نے کہا اللہ اس کا خون کرے گا۔ عمر رضی اللہ لگا: بھائیو! بیچارے سعد بن ع

عنہ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا اس وقت ہم کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خالفت سے زیادہ کوئی چیز 

بھی انہوں نے رضوری معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ہم کو ڈر پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں سے جدا رہیں اور ا
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کسی سے بیعت نہ کی ہو وہ کسی اور شخص سے بیعت کر بیٹھیں تب دو صورتوں سے خالی نہیں ہوتا یا تو ہم 

(پھوٹ پڑ  بھی جرباً و قہراً اسی سے بیعت کر لیتے یا لوگوں کی مخالفت کرتے تو آپس میں فساد پیدا ہوتا

مجھے، بن صالح و مشورہ بیعت کر لے تو دیکھو پھر یہی کہتا ہوں جو شخص کسی سے بن سوچے س جاتی)

دورسے لوگ بیعت کرنے والے کی پیروی نہ کرے، نہ اس کی جس سے بیعت کی گئی ہے کیونکہ وہ دونوں اپنی 

  جان گنوائیں گے

روایت  کہ اس سے معلوم ہوا –انصار میں  ایک کرو میں ہے کہ انصار نے کہا ایک خلیفہ مہاجرین میں اس روایت

 کو فاء میں سے ایک کی گردن مارنے کا ذکر ہے وہ وہاں بیان کسی نے نہیں کی جبکہ  اسجس میں دو خل

 24انصاری صحابی   (ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ) سے   منسوب کیا گیا  ہے

                                                                    
24  

) صحیح مسلم: کتاب: امور حکومت کا بیان  صحيح مسلم: كِتَاُب اْإلَِمارَِة (بَاُب إَِذا بُويَِع لَِخلِيَفتَْ�ِ

 (باب: دب دو خلیفوں کے لیے بیعت لی جائے)

ثَنَا َخالُِد بُْن َعبِْد اللهِ  . 4799 ، َحدَّ ثَِني َوْهُب بُْن بَِقيََّة الَْواِسِطيُّ ، قَاَل: قَاَل وَحدَّ ، َعْن أيَِب نَْرضََة، َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ ، َعِن الُْجَريْرِيِّ
، فَاقْتُلُوا اْآلَخَر ِمنْهَُ� «رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:  إَِذا بُويَِع لَِخلِيَفتَْ�ِ  

جب دو خلیفوں کے لیے “للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حرضت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا: رسول ا
 بیعت لی جائے تو ان میں سے دورسے کو قتل کر دو

َسِعيُد بُْن إِيَاٍس الُْجَريْرِيُّ کی سند   
، َعْن أيَِب نَْرضََة، َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ کی سند س ے نقل ہوئی ہےسندا یہ روایت َسِعيُد بُْن إِيَاٍس الُْجَريْرِيُّ  

ھ سے اس روایت کو (صحیح مسلم میں) خالد بن عبد الله نے سنا ہے ١٤٤َسِعيُد بُْن إِيَاٍس الُْجَريْرِيُّ البرصی املتوفی   
 العلل از عبد الله بن احمد میں ہے

تلط؟ قال: ال، كرب الشيخ فرقوقال عبد الله: حدثني أيب. قال: سألت ابن علية عن الجريري. فقلت: له: يا أبا برش، أكان الجريري اخ  
 عبد الله نے کہا میرے باپ احمد نے بیان کیا کہ میں نے ابن علیہ سے پوچھا الجریری کے بارے میں

 ابن علیہ سے میں نے کہا اے ابا برش کیا الجریری مختلط تھے انہوں نے کہا نہیں بوڑھے عمر رسیده تھے لہذا فرق آ گیا تھا
ھ میں الطاعون آیا (الکامل از ابن عدی) اور اسکے بعد الجريري میں یہ اختالط کی کیفیت پیدا  ٢١٣اس دور میں برصہ میں سن 

 ہوئی اور بہت سے محدثین نے کہا کہ اس میں ہم نے ان سے سنا اور وہ واقعی مختلط تھے
 اسی کتاب میں ہے قبل موته بسبع سن� یہ اختالط یا کیفیت الجريري پر مرنے سے قبل سات سال رہی

 ابن علیہ کے برعکس امام يحيى بن سعيد القطان سختی سے الجریری کی عامل اختالط والی روایات کا انکار کرتے

یہ روایت خالد بن عبد الله الواسطی کی سند سے ہے لیکن خالد بن عبد الله الواسطی کا واضح نہیں کہ انہوں نے الجریری سے 
عت میں روایت لی ہےکب سنا محققین کے مطابق بخاری نے ان سے متاب  
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 مسند البزار میں ابوہریرہ رضی الله عنہ کی سند سے ہے

ثنا أَبُو هالل، َعن قَتادة، َعن َسِعيد، َعن أيَِب  ثنا َعبد الصمد، قَال: َحدَّ ثنا ُمَحمد بن رزق الله الكلواذا�، قَال: َحدَّ  ُهَريرة، َعن النَِّبّي َحدَّ
إذا بويع لخليفت� فاقتلوا اآلخر منه� َصىلَّ اللَُّه َعلَيه َوَسلَّم قال: . 

 اس میں قتادہ مدلس ہیں

محمد بن سليم ہے أيب هالل الراسبي  
 کتاب ذكر أس�ء من تكلم فيه وهو موثق از الذھبی کے مطابق

 صالح الحديث قال النسايئ ليس بالقوي وتركه القطان
 یہ امام القطان کے نزدیک مرتوک ہے

 امام احمد کا قول ہے
7» الجرح والتعديل«ضطرب الحديث عن قتادة. وهو م / (1484) . 

 ابو ہالل قتادہ سے روایت کرنے میں مضطرب ہے

یعنی ابو ہریرہ رضی الله عنہ والی روایت تو ضعیف ہے ابو سعید الخدری رضی الله عنہ میں واضح نہیں کہ اس میں اختالط کا 
 عمل دخل ہے یا نہیں

کی روایت بہت سے اصحاب رسول کو بیان کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ملتا دوم اس میں اور اس قسم   یہ روایت منفرد ہے 
 برصیوں کا تفرد ہے

 جو حسین رضی الله عنہ کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں مثال الجریری اور قتادہ وغیرہ

سنن ابو داود میں ہے –سنن نسائی  –مسند احمد  -صحیح مسلم  

ے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفجہ رضی اللہ عنہ بیان کرت  

بُوُه ِبال ِة َوِهَي َجِميٌع، فَاْرضِ يِْف كَائِنًا َمْن كَانَ إِنَُّه َستَُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت، فََمْن أَرَاَد أَْن يَُفرَِّق أَْمَر َهِذِه اْألُمَّ سَّ  
اور فسادات ہوں گے، پس جو شخص اُمت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا چاہے تو اسے تہہ تیغ کر دو چاہے کوئی مستقبل میں فتنے  

 بھی ہو

 سند میں زياد بن عالقة بن مالك الثعلبي، أبو مالك الكويف کا تفرد ہے
ن زياد بن عالقة عىل سوء مذهبه إثر حديث رواه عن عيىس بن عقيل، وهذا حديث ال يحفظ إال ع»: املخزون«قال األزدي يف كتابه: 

 .وبراءيت من مذهبه كان منحرفا عن أهل بيت نبيه صىل الله عليه وسلم زائغا عن الحق

زیاد بن عالقہ نے روایت کی ہے وہ بد مذھب ہے اور میں اس کے …. األزدي نے اپنی کتاب املخزون میں کہا وہ حدیث جو 
تھا حق سے دور مذھب سے برات کرتا ہوں یہ اہل بیت سے منحرف  

راوی کی بدعت کی موید روایت نہیں لی جا سکتی -ہے راقم کے نزدیک یہ روایت حسین رضی الله عنہ کے خالف   
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 علی کا گھر جالیا گیا؟

 25مصنف ابن ابی شیبہ اور فضائل صحابہ از احمد کی روایت ہے

ُد بُْن ِبْرشٍ , نا عُ  ثَنَا َزيُْد بُْن أَْسلََم , َعْن أَِبيِه أَْسلََم أَنَُّه ِحَ� بُويَِع ِأليَِب بَْكٍر بَْعدَ ُمَحمَّ رَُسوِل الله  بَيُْد الله بُْن ُعَمَر , َحدَّ
بَْ�ُ يَْدُخَالِن َعَىل فَاِطَمَة ِبْنِت رَُسوِل الله َصىلَّ ا للُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُيَشاِوُرونََها َويَرْتَِجُعوَن َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم كَاَن َعِيلٌّ َوالزُّ

يَا ِبْنَت رَُسوِل الله َصىلَّ اللُه َعلَْيِه «ِيف أَْمرِِهْم , فَلَ�َّ بَلََغ َذلَِك ُعَمَر بَْن الَْخطَّاِب َخَرَج َحتَّى َدَخَل َعَىل فَاِطَمَة فََقاَل: 
إِلَيْنَا ِمْن أَِبيِك , َوَما ِمْن أََحٍد أََحبَّ إِلَيَْنا بَْعَد أَِبيِك ِمنِْك , َوايُْم الله َما َذاَك مِبَانِِعي إِِن  َوَسلََّم , َوالله َما ِمْن أََحٍد أََحبَّ 

اُءوَها فََقالَْت: تَْعلَُموَن أَنَّ ُعَمَر قَاَل: فَلَ�َّ َخَرَج ُعَمُر جَ » , اْجتََمَع َهؤَُالِء النََّفُر ِعنَْدِك ; أَْن أََمرْتُُهْم أَْن يَُحرََّق َعلَيِْهِم الْبَْيُت 
لََف َعلَْيِه , فَانَْرصِفُوا َراِشِديَن , فََرْوا قَْد َجاَءِ� َوقَْد َحلََف ِباللَِّه لَِنئْ ُعْدتُْم لَيَُحرِّقَنَّ َعلَيُْكُم الْبَْيَت َوايُْم الله لَيَْمِضَ�َّ لَِ� حَ 

, فَانَْرصَفُوا َعنَْها فَلَْم يَرِْجُعوا إِلَيَْها َحتَّى بَايَُعوا ِأليَِب بَْكرٍ َرأْيَُكْم َوَال تَرِْجُعوا إَِيلَّ   

َزيُْد بُْن أَْسلََم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو بکر کی بیعت ہوئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی 
پس جب اس کی خرب … ے لگے اور وفات کے بعد تو علی اور زبیر، فاطمہ کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کرن

عمر کو ہوئی تو وہ فاطمہ کے پاس آئے اور کہا اے رسول اللہ کی بیٹی الله کی قسم ہم کو آپ کے باپ سے 
زیادہ کوئی محبوب نہ تھا اور ان کے بعد آپ سے زیادہ لیکن الله کے لئے یہ مجھے مانع نہ ہو گا کہ میں ایک 

ر کو جال دے، پس جب عمر چلے گئے تو فاطمہ نے علی سے کہا کیا اپ جتھا اپ کے لئے لے آوں کہ وہ اس گھ

                                                                    
 

25  
 

ڈاکٹر علی صالبی نے اس روایت کو اپنی کتاب، اسمی املطالب فی سیرۃ امیر املومنین علی ابن ابی طالب، جز ۱، صفحہ ۲۰۲، طبع 
مکتبۃ الصحابہ، امارات؛ پر نقل کیا ہے- اور حاشیہ میں سند کو بھی صحیح مانا ہے- طرفہ متاشہ ہے کہ اس حوالے سے اس کو 

 روافض کا قول بھی کہہ دیا ہے
 

م هذا وقد زاد الروافض يف هذه الرواية واختلفوا إفكا وبهتانًا وزوًرا، وقالوا إن عمر قال: إذا اجتمع عندك هؤالء النفر ان ألُحرقنَّ عليه
نهم أرادوا شق عصا املسلم�البيت، أل   

رافضیوں نے اس روایت میں اضافہ کیا، اور جھوٹ، بہتان اور دروغ گوئی کی کہ عمر نے کہا کہ ( إذا اجتمع عندك هؤالء النفر ان 
 ألُحرقنَّ عليهم هذا البيت) کیونکہ وہ مسل�نوں کے عصا(یعنی قوت) کو توڑنے کا ارادہ رکھتے تھے

 لنک

http://shamela.ws/browse.php/book-36424/page-20 
 

 سعودی مفتی بن باز نے بھی اس روایت  کو صحیح متصور کیا ہے 
 

http://shamela.ws/browse.php/book-36424/page-200
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کو پتا ہے عمر آئے تھے اور الله کی قسم لے کر گئے ہیں کہ اگر دیر کی تو وہ گھر جال ڈالیں گے اور الله کی 
اور واپس نہ آنا حتی کہ ابو بکر کی …. قسم وہ یہ کر دیں گے جس کی قسم لی ہے پس سید ھے سیدھے جاؤ 

یعت کر لوب  

 
علی رضی الله عنہ ناراض تھے کیونکہ  –یہ روایت منت میں غیر واضح اور تنقیص علی رضی الله عنہ پر مبنی ہے 

وہ چاہتے تھے کہ ان کو اس سے مطلع کیا جاتا اور روایات سے معلوم ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی الله عنہ� 
عبادہ کو یہ حدیث نہیں  -کا ارادہ رکھتے تھے بننے  خلیفہسعد بن عبادہ کو روکنے گئے تھے جو انصار میں سے 

پہنچی تھی کہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے اس کی وضاحت کے لئے ابو بکر و عمر نے عجلت کی اگر انصار 
میں سے کوئی خلیفہ ہو جاتا تو مسل�ن دو حصوں میں بٹ جاتے ایک طرف انصار ہوتے اور دورسی طرف 

 مہاجرین

بیر رسول الله کے خاندان کے لوگ تھے یہ تدفین اور رشتہ داروں کے ساتھ تھے ان سب کو بعد اہل بیت اور ز 
الفرض اگر جانے سے پہلے شیخین مسجد النبی میں اعالن کرا دیتے کہ ب –میں معلوم ہوا کہ یہ سب ہو گیا ہے 

یونکہ قریش اور مہاجرین بدک ہوتی ک بات اس باغ میں یہ ہو رہا ہے ہم وہاں جا رہے ہیں تو یہ اشتعال پر مبنی
سعد بن عبادہ رضی الله عنہ نے ابو بکر رضی الله عنہ کی  - جاتے اور ان کے انصار سے تعلقات کشیدہ ہو جاتے

بیعت نہیں کی کیونکہ ان کو لگا کہ اسالم میں اب انصار کا رول ختم ہو گیا ہے اب تو رصف قریشی خلفاء ہوں 
ماہ بعد  ٦رنے والے نہ تھے ان کا اپنا مزاج تھا اور صحیح بخاری کے مطابق علی رضی الله عنہ کسی سے ڈ - گے

 انہوں نے ابو بکر کی بیعت کی

 مستدرک الحاکم میں ہے
ثَنَا ُمْكرَُم بُْن أَْحَمَد الَْقاِيض، ثنا أَْحَمُد بُْن يُوُسُف الَْهْمَداِ�ُّ، ثنا َعبُْد الُْمْؤِمِن بُْن َعِيلٍّ ا َالِم بُْن لزَّْعَفرَاِ�ُّ َحدَّ ، ثنا َعبُْد السَّ
 َدَخَل َعَىل فَاِطَمَة ِبْنِت رَُسوِل َحرٍْب، َعْن ُعبَيِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر، َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم، َعْن أَِبيِه، َعْن ُعَمَر رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، أَنَّهُ 

َمُة، َواللَِّه َما َرأَيُْت أََحًدا أََحبَّ إَِىل رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِمنِْك، َواللَِّه يَا فَاطِ «اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل: 
يَْخْ�ِ َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِْسنَاِد عَ » َما كَاَن أََحٌد ِمَن النَّاِس بَْعَد أَِبيِك َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أََحبَّ إَِيلَّ ِمنْكِ  َىل َرشِْط الشَّ

 ” َولَْم يَُخرَِّجاهُ 
غريب عجيب – 4736من تلخيص الذهبي]  –[التعليق   

 اس کو عجیب و غریب الذھبی نے کہا ہے

 

 
ھ ہے جس کا ذکر ابن عدی نے الکامل میں کیا ہے لیکن  ١٣٦سند میں زيد بن أسلم الَعَدِوي العمري املد� املتوفی 

ھ ہیں جو ح�د بن زید برصی کے ہم  ٢٤٠يد الله بن عمربن ميرسة القواريري املتوفی دورسے عب - ثقہ کہا ہے
  – عرص ہیں یہ ثقہ ہیں
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ھ نے مرسل بیان کیا ہے  ٢٣٠امکان ہے کہ یہ محمد بْن ِبْرش بْن الَفرَاِفَصة بْن املختار ، أبو َعبْد اللَّه الُكويفُّ املتوفی 
محمد بن برش العبدي  -یں ہوا جو محمد بن برش العبدي نے بیان کیا ہےکیونکہ دیگر اسناد میں واقعہ بیان نہ

-ممکن ہے یھاں ارسال ہو اور اصل نام نہیں لیا گیا جس نے اس واقعہ کو بیان کیا –ارسال بھی کرتا ہے   

 26 دوم  زيد بن أسلم اور عبيد الله بن عمربن ميرسة القواريري کے درمیان انقطاع ہے
ہے   سند ک ای مسند احمد میں     

ثَِني  ثَنَا َعبُْد اللِه، َحدَّ ثَِني أَبُ َحدَّ ، َحدَّ ثَِني الَْقاِسُم بُْن الَْحَكِم بِْن أَْوٍس اْألَنَْصاِريُّ ، َحدَّ و ُعبَاَدَة ُعبَيُْد اللِه بُْن ُعَمَر الَْقَواِريِريُّ
، ِمْن أَْهِل الَْمِدينَِة، َعْن َزيِْد بْ  ِن أَْسلَمَ الزُّرَِقيُّ اْألَنَْصاِريُّ  

ثَِني ُعبَيُْد اللِه بُْن ُعَمَر الَْقَواِريِريُّ اور زید کے درمیان دو راوی ہیں ثَنَا َعبُْد اللِه، َحدَّ  یھاں َحدَّ

 مسند ابویعلی میں سند ہے
ثَنَا ٍد، َعْن َزيِْد بِْن أَ  َحدَّ ثََنا َعبُْد الَْعِزيِز بُْن ُمَحمَّ ثَِني َعطَاٌء، َعِن ابِْن َعبَّاٍس، ْسلََم، ُعبَيُْد اللَِّه بُْن ُعَمَر، َحدَّ أَنَّ «قَاَل: َحدَّ

أَ فَتََمْضَمَض َواْستَْنَشَق ِمْن َغرْفٍَة َواِحَدةٍ   «رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم تََوضَّ

 یہاں ُعبَيُْد اللَِّه بُْن ُعَمَر اور زید کے درمیان ایک راوی ہے

عہ ان کے درمیان دو راوی اتے ہیںاسی کتاب میں بعض دف  
ثَنَا ، َعْن ِهَشاِم بِْن َسْعٍد، َعْن َزيِْد بِْن أَْسلَ  َحدَّ ثََنا َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن َمْهِديٍّ َعْن أَِبيِه، قَاَل: َسِمْعُت َم، ُعبَيُْد اللَِّه بُْن ُعَمَر، َحدَّ

 ُعَمَر بَْن الَْخطَّاِب 

للَِّه بُْن ُعَمَر کا س�ع زید بن اسلم سے نہیں ہےلہذا صحیح بات ہے کہ ُعبَْيُد ا  

                                                                    
26  
الکامل از ابن عدی میں ہے    

لعبد اللَّه ما تقول يف موالكم هذا قَال: َما نعلم به بأسا  ح�د بن زيد قال قدمت املدينة وأهل املدينة يتكلمون يف زيد بْن أسلم فقلت
 .إال أنه يفرس القرآن برأيه

ح�د بن زید نے کہا میں مدینہ پہنچا اور اہل مدینہ زید بن اسلم پر کالم کرتے پس میں نے عبد الله سے پوچھا کہ یہ اس پر کیا 
ےکہتے ہیں انہوں نے کہا یہ قرآن کی تفسیر رائے سے کرتا ہ  

بعض کتابوں میں ہے کہ ح�د سے اس کو عبيد الله بن عمربن ميرسة نے بیان کیا گویا عبيد الله بن عمربن ميرسة اتنے بڑے تھے 
اس قول سے یہ ثابت نہیں ہوتا  –کہ وہ زید پر تبرصہ کر سکتے تھے جبکہ ان دونوں کی وفات میں سو سال سے اوپر کا فرق ہے 

کتب حدیث میں یہ واحد روایت ہے جو عبید الله نے زید کی سند سے بیان کی  –س�ع بھی ہوا ہے ہے کہ زید اور عبید الله کا 
 ہے
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ُد بُْن ِبْرشٍ , نا ُعبَيُْد الله بُْن ُعَمَر , ( سند میں حدثنا کیوں ہے ابی شیبہ کی ابن مصنف اگر ایسا ہے تو پھر ُمَحمَّ
ثَنَا َزيُْد بُْن أَْسلَمَ  ؟ یہ اغلبا محمد بن برش کی غلطی ہے )َحدَّ  

 
ق زیاد بن کلیب، مغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب ، علی کے گھر کی طرف تاریخ الطربی کے مطاب

گئے ان کے گھر میں طلحہ زبیر اور مہاجرین تھے عمر نے کہا الله کی قسم میں تم سب کو آج اگ میں جالؤں گا 
 یا پھر بیعت کرنے نکلو

 تاریخ الطربی میں سند ہے

ثَنَا ابُْن ُحَميٍْد، قَاَل: حَ  ثَنَا َجِريٌر، َعْن ُمِغ�ََة، َعْن ِزيَاِد بِْن كُلَيٍْب، قَاَل: أىََت ُعَمُر بُْن الَْخطَّاِب َمنْزَِل َعِيلٍّ َوِفيِه طَ َحدَّ لَْحُة دَّ
بَْ�ُ َورَِجاٌل ِمَن الُْمَهاِجِريَن، فََقاَل: َوالله ألَْحرِقَنَّ َعلَيُْكْم أَْو لَتَْخرُُجنَّ إَِىل الْبَيَْعةِ   َوالزُّ

ان  کا دور نہیں دیکھا  نے عمر رضی الله عنہ    ھ ١٢٠زياد بن كليب التميمى الحنظىل املتوفی   أبو معرش الكوىف
 کو ثقہ کہا جاتا ہے لیکن میزان االعتدال کے مطابق

 .قال أبو حاتم: ليس باملت� يف حفظه

 ابو حاتم کہتے ہیں ان کا حافظہ مظبوط نہیں

 تےالَْمَدائِِنيُّ کہ هـ) کے279ز أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البََالُذري (املتوىف: کتاب جمل من أنساب األرشاف ا
کہ ہیں   

، َعْن َمْسلََمَة بِْن ُمَحارٍِب، َعْن ُسلَيَْ�َن التيمى، وعى ابِْن َعْوٍن أَنَّ أَبَا بَْكٍر أَرَْسَل إَِىل  ايِْع. َعِيلٍّ يُِريُد الْبَيَْعَة، فَلَْم يُبَ الَْمَدائِِنيُّ
يا ابن الَْخطَّاِب، أَتُرَاَك ُمَحرِّقًا َعَيلَّ بَايِب؟ قَاَل: نََعْم،  فتلقته فاطمة عىل الباب، فقالت فاطمة:   فََجاَء ُعَمُر، ومعه فتيلة

، فَبَايََع َوقَاَل  َج ِمْن َمنِْزِيل َحتَّى أَْجَمَع الُْقرْآنَ ُكنُْت َعزَْمُت أَْن ال أَْخرُ   َوَذلَِك أَقَْوى ِفيَ� َجاَء ِبِه أَبُوِك. َوَجاَء َعِيلٌّ  

فاطمہ نے عمر سے کہا اے ابن الخطاب کیا تم چاھتے ہو کہ میرے سامنے میرا دروازہ جال دو ؟ عمر نے کہا  
کر لو پھر اتا ہوں قرآن جمع  نے ارادہ کیا کہ  (اتنے میں ) علی آئے اور بیعت کر لی اور کہا میں … ہاں   

مجہول ہے ُمَحارٍِب  َمْسلََمَة بْنِ   

 
 معلوم ہوا یہ سب متضاد قصے ہیں
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عمر اور  –ہے کہ عمر نے گھر جالنے کی دھمکی دی اور علی کو فاطمہ نے بھیجا کہ فورا بیعت کرو  ایک میں 
علی میں مکاملہ ہوا، علی نے بہانہ کیا کہ قرآن جمع کر  دورسی میں ہے عمر اور  -علی میں کوئی مکاملہ نہ ہوا

اور ڈرامائی قصہ سنایا کہ فاطمہ کا حمل بھی ضائع ہوا کچھ نے  -ارہا تھ  

هـ) نے کتاب امللل و النحل میں لکھا ہے 548أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أىب بكر أحمد الشهرستا� (املتوىف: 
 کہ روافض یہ الزام لگاتے ہیں کہ

ألقت الجن� من بطنها وزاد يف الفرية فقال: إن عمر رضب بطن فاطمة يوم البيعة حتى  

اور انہوں نے جھوٹ میں اضافہ کیا کہ عمر نے فاطمہ کو رضب لگائی بیعت کے دن یہاں تک کہ حمل ضائع ہو 
 گیا

شیعہ ویب سائٹ پر ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے کہ الشهرستا� اس قول کے حق میں ہوں آجکل اس کو  

هـ)764ل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (املتوىف: یہی دھوکہ کتاب الوافی الوفیات از صالح الدين خلي  

جا رہا ہے جس میں ہے کے حوالے سے پھیالیا    

َحابَة رَِيض الله َعنُْهم َوقَاَل نَص النَِّبي صىل الله َعلَيِْه َوسلم  عىل أَن اإلَِمام َوِمنَْها ميله إَِىل الرَّفْض ووقوعه ِيف أكَاِبر الصَّ
حَ  ابَة َذلِك َولَِكن كتمه عمر ألجل أيب بكر رَِيض الله َعنُْهَ� َوقَاَل إِن عمر رضب بطن فَاِطَمة يَْوم َعّيل وعينه َوعرفت الصَّ

 لبيعة َحتَّى أَلَْقت املحسن من بَطنَها

اور ان (گمراہوں) میں سے کچھ رفض کی طرف مائل ہوئے اور اکابر صحابہ کو برا کہا اور کہا کہ رسول الله صلی 
چھپا دیا ابو بکر کے لئے اور کہا کہ  نے علی کی خالفت پر نص دی تھی لیکن اس کو عمر نے الله علیہ وسلم 

کےدن ، جس سے محسن پیٹ سے نکل آئے عمر نے فاطمہ کو رضب لگائی بیعت کے لئے بیعت   

 علی رضی الله کو ایسے پیش کرنا کہ وہ بیوی کا حمل ضائع ہونے پر بھی خاموش رہے کیا علی الله کے شیر، 
ایسا جھوٹ بولنے والے  اس قدر واویال کیوں ؟  اور جب گھر جال ہی نہیں تو  رضی الله عنہ کے شایان شان ہے ؟ 

 الله سے توبہ کریں

 

متولیت مال خمس و فی کا حق  

جنگ بدر میں مسل�نوں کو کفار پر فتح نصیب ہوئی اس کے نتیجے میں جو مال غنیمت مال اس کی تقسیم پر 
ا سوره انفالالله نے حکم دی  
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ٍء فَأَنَّ لِلَِّه ُخُمَسُه َولِلرَُّسوِل َولِِذي الُْقْرىَبٰ َوالْيَتَاَمٰى َوالْمَ  َا َغِنْمتُْم ِمْن َيشْ ِبيِل إِْن كُنْتُْم آَمنْتُْم َواْعلَُموا أَ�َّ َساكِِ� َوابِْن السَّ

ءٍ  كُلِّ  َعَىلٰ  َواللَّهُ  ۗ◌ ْوَم الْتََقى الَْجْمَعاِن ِباللَِّه َوَما أَنْزَلْنَا َعَىلٰ َعبِْدنَا يَْوَم الُْفرْقَاِن يَ  قَِديرٌ  َيشْ  

[41] 

اور جان رکھو کہ جو چیز تم (کفار سے) لوٹ کر الؤ اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور  
رصت) پر ای�ن رکھتے اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم خدا پر اور اس (ن

ہو جو (حق وباطل میں) فرق کرنے کے دن (یعنی جنگ بدر میں) جس دن دونوں فوجوں میں مڈھ بھیڑ ہوگئی۔ 
 اپنے بندے (محمد ) پر نازل فرمائی۔ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے

گیتقسیم اس طرح ہو  سارا مال پانچ برابر حصوں میں تقسیم ہو گا اور اس کے پانچوں حصوں کی   

الله اور اس کے رسول کا  پہال حصہ  

الله کے رسول کے رشتہ دار دورسا حصہ   

یتیم کا تیرسا حصہ   

 چوتھا حصہ مسکین کا

مسافر  پانچواں حصہ  

یہودی آبادی تھی جو مدینہ میں تھی یہ لوگ کھیتی باڑی، تجارت اور لیں دیں کا کاروبار کرتے  بنو نضیر ایک 
بھی اچھے تعلقات تھے لیکن بد قسمتی سے ان کا میالن نبی صلی الله علیہ  تھے اور ان کے مرشکین مکہ سے

وسلم کی مسلسل مخالفت اور سازش کرنا تھا یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو قتل کرنے کی 
اع لے اور مال و مت ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا  بھی کوشش کی جس کی خرب الله نے اپنے نبی کو دی اور 

مغرب میں جا کر ایک دورسی  مدینہ کے  یہی یہودی  –جانے کی اجازت نہیں دی گئی بس جان بخشی ہوئی 
ہجری میں ان پر حملہ (خیرب) کیا گیا اور  ٧وہاں بھی سازشی ماحول کی وجہ سے سن  یہودی بستی میں بس گئے 

یہ الله کی  کو مال فیے کہا جاتا ہے  سوره الحرش میں اس پر تبرصہ کیا گیا اس میں بہت سے باغات ملے جن
 طرف سے نبی صلی الله علیہ وسلم کے لئے خاص تحفہ تھے

 سوره الحرش میں ہے

ُه َعَىلٰ َواللَّ  ۚ◌ يََشاُء لُِّط رُُسلَُه َعَىلٰ َمْن َوَما أَفَاَء اللَُّه َعَىلٰ رَُسولِِه ِمنُْهْم فََ� أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخيٍْل َوَال رِكَاٍب َولَِٰكنَّ اللََّه يُسَ 
ٍء قَِديرٌ   كُلِّ َيشْ
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[6] 

اور جو (مال) الله نے اپنے پیغمرب کو ان لوگوں سے (بغیر لڑائی بھڑائی کے) دلوایا ہے اس میں متہارا کچھ حق  
نہیں کیونکہ اس کے لئے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ لیکن الله اپنے پیغمربوں کو جن پر چاہتا ہے مسلط 

ہر چیز پر قادر ہے دیتا ہے۔ اور اللهکر   

ِبيِل يَكْ َال يَُكوَن ُدولًَة َما أَفَاَء اللَُّه َعَىلٰ رَُسولِِه ِمْن أَْهِل الُْقَرٰى فَلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذي الُْقْرىَبٰ َوالْيَتَاَمٰى َوالْمَ   َساكِِ� َوابِْن السَّ

الِْعَقاِب  َشِديدُ  اللَّهَ  إِنَّ  ۖ◌  اللَّهَ  َواتَُّقوا ۚ◌ فَُخُذوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه فَانْتَُهوا  الرَُّسوُل  اكُمُ آتَ  َوَما ۚ◌ بَْ�َ اْألَْغِنيَاِء ِمنُْكْم   

[7] 

جو مال الله نے اپنے پیغمرب کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ الله کے اور پیغمرب کے اور (پیغمرب کے) قرابت  
تمندوں کے اور مسافروں کے لئے ہے۔ تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں ان والوں کے اور یتیموں کے اور حاج

ہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمرب دیں وہ لے لو۔ اور جس سے منع کریں (اس سے) باز 
سخت عذاب دینے واال ہے رہو۔ اور الله سے ڈرتے رہو۔ بےشک الله  

جو الله نے نبی صلی الله علیہ وسلم قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور انہی باغوں میں فدک کے باغ تھے 
 حاجتمندوں کے اور مسافروں کو دیے

مطابق کے هـ)279از البََالُذري (املتوىف:  البلدان فتوح کتاب  

ثَنَا َحاتُِم بُْن إِْسَ�ِعيَل قَاَل َحدَّ  ، قَاَل َحدَّ َمْشِقيُّ ٍر الدِّ ثََنا أَُساَمُة بُْن َزيٍْد، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، َعْن َمالِِك حدثنا ِهَشاُم بُْن َع�َّ
 َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالُث َصَفايَا، َماُل بَِني بِْن أَْوِس بِْن الَْحَدثَاِن أَنَُّه أَْخَربَُه أَنَّ ُعَمَر بَْن الَْخطَّاِب، قَاَل كَانَْت لِرَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَّهُ 

ا فََدُك فََكانَْت ألَبْنَاِء السَّ النَِّض�ِ َوَخيَْربَ  ا أَْمَواُل بَِني النَِّض�ِ فََكانََت َحبًْسا لِنََوائِِبِه، َوأَمَّ ا َخْيَربُ فََجزَّأََها ، َوفََدَك، فَأَمَّ ِبيِل، َوأَمَّ
َم ُجزْأَيِْن منها ب� املسلم� وحبرس ُجزًْءا لِنَْفِسِه َونََفَقةِ  أَْهلِِه، فََ� فََضَل ِمْن نََفَقِتِهْم رَدَُّه إَِىل فَُقرَاِء  ثَالثََة أَْجزَاٍء، فََقسَّ

 الُْمَهاِجِرينَ 

عمر رضی الله عنہ نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے مال غنیمت سے آمدنی کے تین ذرائع 
نوائب کے لئے اور فدک کو مسافر   کیاکو  پس مال بنو النَِّض�ِ -اور مال خیرب اور مال فدک  مال بنو النَِّض�ِ   تھے 

کو تین حصوں میں تقسیم کیا جن میں سے دو حصے (غریب) مسل�نوں کے لئے کیے اور ایک  کے لئے اور خیرب 
 حصہ اپنے اور اہل کے نفقے کے لئے کیا اور جو زیادہ ہوتا تو اس کو (بھی) فقراء مہاجرین کو دیتے

 اسی کتاب کی دورسی روایت ہے

ثَنَ  ثََنا ُسْفيَان َعِن الزهري قَاَل. كانت أموال بني النض� م� َحدَّ ا الُْحَسْ� بن األسود، قال حدثنا يحيى بن آدم، قَاَل َحدَّ
أفاء اللَّه َعَىل رسوله ومل يوجف املسلمون َعلَْيِه بخيل وال ركاب فكانت لرسول اللَّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم خالصة 
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املهاجرين ومل يعط أحدا مَن األنصار منها شيئا إال رجل� كانا فق�ين، س�ك بْن خرشة أَبَا دجانة، وسهل  فقسمها بَْ�َ 
 بْن حنيف

پس اپ نے (اپنی خوشی سے) ان…..کے اموال رسول الله کے لئے خاص تھے  النض�  بنو کہ ہیں کہتے الزہری  

جو کے افراد دو سوائے دیا نہ چھک کو کسی سے میں انصار اور کیا تقسیم میں مہاجرین کو   

تھے  سهل بْن حنيف  اوردورسے   س�ك بْن خرشة أَبَا دجانة   ایک تھے فقیر  

 
 مسند احمد صدیق اکرب کی مرویات

ِد بِْن أيَِب َشيْبََة قَاَل َعبْد اللَِّه َوَسِمْعتُُه ِمْن َعبِْد اللَِّه بِْن أيَِب  ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن ُمَحمَّ ُد بُْن فَُضيٍْل َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ  َشيْبََة قَاَل َحدَّ
رَْسلَْت فَاِطَمُة إَِىل أيَِب بَْكٍر أَنَْت َعِن الَْولِيِد بِْن ُجَميْعٍ َعْن أيَِب الطَُّفيِْل قَاَل لَ�َّ قُِبَض رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم أَ 

َعلَيِْه َوَسلََّم  لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْم أَْهلُُه قَاَل فََقاَل َال بَْل أَْهلُُه قَالَْت فَأَيَْن َسْهُم رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَّهُ َورِثَْت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ ال
َه َعزَّ َوَجلَّ إَِذا أَطَْعَم نَِبيًّا طُْعَمًة ثُمَّ قَبََضُه قَاَل فََقاَل أَبُو بَْكٍر إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل إِنَّ اللَّ 

رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه  َجَعلَُه لِلَِّذي يَُقوُم ِمْن بَْعِدِه فََرأَيُْت أَْن أَرُدَُّه َعَىل الُْمْسلِِمَ� فََقالَْت فَأَنَْت َوَما َسِمْعَت ِمنْ 
 َوَسلََّم أَْعلَمُ 

27 کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوگیا تو حرضت فاطمہ رضی اللہ تعالٰی ابوالطفیل

عنہا نے حرضت صدیق اکرب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ 
ں نے جواباً فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث آپ ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ؟ انہو 

وسلم کے اہل خانہ ہی ان کے وارث ہیں، حرضت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
کا حصہ کہاں ہے؟ حرضت صدیق اکرب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ 

                                                                    
27  

 
اس کا س�ع رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نہیں ہے –ابو طفیل راقم کے  نزدیک یہ صحابی نہیں ہے   

 امام احمد کا کہنا ہے اس نے نبی کو رصف دیکھا کوئی کالم نہ ہوا
د الله: حدثني أيب. قال: حدثنا أبو سعيد موىل بني هاشم. قال: حدثني مهدي بن عمران املاز�. قال: سمعت أبا الطفيل، وسئل وقال عب

العلل«؟ قال: نعم، قيل: فهل كلمته؟ قال: ال. -صىل الله عليه وسلم  –هل رأيت رسول الله  » (5822) . 

 رشوع کے محدثین اس کی روایات کا انکار کرتے تھے
ثَنا عيل، قَاَل: َسِمْعُت جرير بْن َعبد الحميد، و حَ  ثني َصالُِح بُْن أَْحَمد بْن حنبل، قَال: َحدَّ ٍد، َحدَّ ثَنَا ابُْن َح�َّ ِقيَل لَُه: كَاَن مغ�ة ينكر دَّ

 .الرواية، َعن أيب الطفيل؟ قَال: نَعم

 دارقطنی کے بقول الله کو پتا ہے اس کا س�ع نبی سے تھا بھی یا نہیں
ارَقُطْنِّي: أبو الطفيل رأى النبي    7» العلل«وصحبه، فأما الس�ع فالله أعلم.  –صىل الله عليه وسلم  –قال الدَّ
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ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالٰی اپنے نبی کو کوئی چیز کھالتا ہے، پھر انہیں اپنے پاس  علیہ وسلم کو یہ فرماتے
باللیتا ہے تو اس کا نظم ونسق اس شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو خلیفہ وقت ہو، اس لئے میں یہ مناسب 

رضی اللہ عنہ نے سمجھتا ہوں کہ اس مال کو مسل�نوں میں تقسیم کردوں، یہ متام تفصیل سن کر حرضت فاطمہ 
فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو سناہے، آپ اسے زیادہ جانتے ہیں، چنانچہ اس کے بعد انہوں 

 نے اس کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیا۔
 

منت میں الفاظ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اس کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیا۔موجود نہیں ہیں مرتجم کی کذب بیانی 
 ہے

شاکر کہتے ہیںإسناده صحيح، الوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع، نسب إىل جده، وهو ثقة. أبو احمد 
الطفيل هو عامر بن واثلة، من صغار الصحابة،اس کی اسناد صحیح ہیں الوليد بن عبد الله بن جميع، ثقہ ہے اور أبو 

 الطفيل عامر بن واثلة، چھوٹے اصحاب رسول میں سے ہے
األرنؤوط کہتے ہیں اسناد حسن ہیں شعيب  

بعد أن أورد هذا الحديث عن  289/  5” البداية ” ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں ذکر کیا ہے اور کہاابن كث� يف 
ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله روي مبعنى ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيُّعاس “: املسند ” 

لفاظ کی غرابت و نکارت ہے اور لگتا ہے بعض راویوں نے اس کو اپنے فہم پر روایت کیا ہے اور ان حدیث میں ا
 میں شیعیت ہے

 راقم کہتا ہے مسند احمد کی روایت ضعیف ہےنہ الولید ثقہ ہے نہ ابو طفیل صحابی ہے

َماتَتْفاطمہ نے ابو بکر کو چھوڑ دیا اور ان  میں ہےفََهَجرَتُْه فَاِطَمُة، فَلَْم تَُكلِّْمُه َحتَّى 6726صحیح بخاری حدیث  
 سے بات نہ کرتیں یہاں تک کہ موت ہوئی

وقد  اس کے برعکس احمد شاکر اور شعيب األرنؤوط دونوں مسند احمد کی اس روایت کی تعلیق میں لکھتے ہیں 
عنهااور ہم سے روایت کیا گیا  روينا عن أيب بكر رىض الله عنه أنه ترىض فاطمة وتالينها قبل موتها، فرضيت، رىض الله

ہے کہ ابو بکر رضی الله عنہ کی سند سے کہ وہ فاطمہ سے راضی تھے اور ان کو اپنے موقف پر الئے پس وہ 
 راضی ہوئیں رضی الله عنہا

 اس طرح ان دونوں نے صحیح بخاری کی حدیث کا انکار کیا
  

ٍد، َحدَّ  ثَنَا ابُْن َح�َّ ثَنا عيل، قَاَل: َسِمْعُت جرير الکامل از ابن عدی میں ہےَحدَّ ثني َصالُِح بُْن أَْحَمد بْن حنبل، قَال: َحدَّ
بْن َعبد الحميد، وِقيَل لَُه: كَاَن مغ�ة ينكر الرواية، َعن أيب الطفيل؟ قَال: نَعم.مغ�ة ، ابی طفیل کی روایات کا انکار 

 کرتے تھے
تھے جس کا قتل ابن زبیر رضی الله عنہ نے کرایا ابو طفیل آخری عمر میں املختار الثقفي کذاب کے ساتھ  

 
باغات رصف اہل بیت کے لئے نہیں تھے ان میں غیر اہل بیت یتیم ، حاجت مند اور مسافروں کا  فدک و خیرب کے 
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بھی حق تھا لہذا نبی صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو اہل بیت کو نہیں دیا گیا اور ابو بکر رضی الله 
کا انتظام علی اور عباس رضی الله عنہ  اپنے ہاتھ میں رکھا عمر رضی الله عنہ نے باغ فدک   ے ان کا انتظامعنہ ن

کے باتھ میں اس رشط پر دیا کہ یہ اس کو انہی مدوں میں خرچ کریں گے جن میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے 
 کیا

کے پاس آئے آپ کا ترکہ  ابوبکر صدیق  دونوں  اُم املؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ اور عبّاس 
مانگتے تھے یعنی جو زمین آپ کی فدک میں تھی او رجوحصہ خیرب کی اراضی میں تھا طلب کررہے تھے۔ ابوبکر 

سے سنا ہے آپ نے فرمایا ہم (انبیاء) جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے  نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ 
حمد کی آل اس میں سے کھاتی پیتی رہے گی۔ ابوبکر نے یہ فرمایاکہ اللہ کی قسم جس نے البتہ بات یہ ہے کہ م

کوجو کام کرتے دیکھا میں اسے رضور کروں گا اسے کبھی چھوڑنے کا نہی رسول اللہ   

فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی الله عنہا   

، فغضبت فاطمة بنت رسول الله »تركنا صدقة ال نورث، ما«فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال: 
صىل الله عليه وسلم، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صىل الله عليه وسلم 

 ستة أشهر

نے ابوبکر رضی الله عنہ سے رسول کی وفات کے بعد میراث طلب  فاطمہ رضی الله عنہا   رسول اللہ کی بیٹی
ابو بکر رضی الله عنہ نے کہا وہ صدقه ہے اس پر فاطمۂ ناراض ہوئیں اور انہوں نے اپنی وفات تک جس پر  کی 

کی وفات کے بعد چھہ ماہ تک زندہ رہی یہ رسول الله  کو چھوڑا ( ترک کالم رکھا)  خلیفئہ اول   

کرنا چاہا یہی مطالبہ امہات املومنین نے بھی ابو بکر سے   

صلی اللہ علیه وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیه وآله وسلم أردن أن یبعنث عن عائشه أن أزواج النبی 
عث�ن إلی أبی بکر یسألنه مرباثھن فقالت عائشة ألیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ال نورث ماترکنا 

صحیح بخاری کتاب الفرائض باب قول النبی النورث ماترکنا صدقة)»( صدقة  

کی بیویوں نے  کی وفات ہوگئی تو آپ  له عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم عائشہ رضی ال
کے پاس بھیجیں اور اپنے ورثہ کا مطالبہ کریں تو اس پر میں ان کو کہا کیا تم کو  یہ ارادہ کیاکہ عث�ن کو ابوبکر 

ئی وارث نہیں ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔نے یہ فرمایا ہے: ہم پیغمربوں کا کو  معلوم نہیں کہ رسول الله  ‘ 

 
 ابو الحسن موسی بن جعفر الکاظم کہتے ہیں

543ص  – 1ج  –الكليني  –الكايف   
فلم يدر رسول الله صىل الله عليه وآله من هم ) ”  1وآت ذا القرىب حقه ( ” فأنزل الله عىل نبيه صىل الله عليه وآله 

يل عليه السالم ربه فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إىل فاطمة عليها السالم ، ، فراجع يف ذلك جربئيل وراجع جربئ
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فدعاها رسول الله صىل الله عليه وآله فقال لها : يا فاطمة إن الله أمر� أن أدفع إليك فدك ، فقالت : قد قبلت يا 
ل� ويل أبو بكر أخرج عنها وكالء ها رسول الله من الله ومنك . فلم يزل وكالؤها فيها حياة رسول الله صىل الله عليه ف

، فأتته فسألته أن يردها عليها ، فقال لها : ائتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك ، فجاءت بأم� املؤمن� عليه السالم 
وأم أ�ن فشهدا لها فكتب لها برتك التعرض ، فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال : ما هذا معك يا بنت محمد ؟ 

كتاب كتبه يل ابن أيب قحافة ، قال : أرينيه فأبت ، فانتزعه من يدها ونظر فيه ، ثم تفل فيه ومحاه و خرقه ، قالت 
) يف رقابنا فقال له املهدي : يا أبا الحسن  2فقال لها : هذا مل يوجف عليه أبوك بخيل وال ركاب ؟ فضعي الحبال ( 

ش مرص ، وحد منها سيف البحر وحد منها دومة الجندل ، فقال حدها يل ، فقال : حد منها جبل أحد ، وحد منها عري
له ، كل هذا ؟ قال : نعم يا أم� املؤمن� هذا كله ، إن هذا كله م� مل يوجف عىل أهله رسول الله صىل الله عليه وآله 

 بخيل وال ركاب ، فقال كث� ، وأنظر فيه

علیہ وسلم کی زندگی میں فاطمہ رضی الله عنہا کو الکافی کی اس روایت کے مطابق فدک رسول الله صلی الله 
کہ رسول الله نے فاطمہ کو تھا  علم نہ ہوا  بھی یہ کسی کو  روایت کے مطابق   - بحکم الہی بخش دیا گیا تھا 

فدک بخش دیا تھا لہذا الکافی کی روایت کے مطابق ابو بکر نے فاطمہ کو کہا کہ گواہ الؤ اور ان کے حق میں 
ابو بکر رضی الله عنہ نے تحریر لکھ دی جس میں اس کا   - م ایمن نے گواہی دی اورابو بکر مان گئےعلی اور ا

اکاؤنٹ فاطمہ کو دے دیا گیا لیکن جب وہ واپس جا رہی تھیں عمر رستے میں مل گئے انہوں نے فاطمہ سے 
لبہ کیا اور جب تحریر دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے سب بتایا عمر نے چال چلی اور تحریر دیکھنے کا مطا

 اس کو مٹا دیا

رضی  اتنے ابو بکر  ہوئی جس میں یہ روایت بیان اس دور میں  علی  انیہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ بعض شیع
کے خالف تھے عنہ  رضی الله کے خالف نہیں تھے جتنے عمر عنہ  الله  

بیعت کرنا آخر کار  علی کا  

میں ہے  ٤٢٤١ صحیح بخاری  

وبکر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا۔ اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہا اب  

ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک مالقات کر لیا اور اس کے بعد وفات تک ان سے 

کے بعد چھ مہینے تک زندہ رہیں۔ جب  صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو نہیں کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ

ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کر دیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو 

اس کی خرب نہیں دی اور خود ان کی �از جنازہ پڑھ لی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تک زندہ رہیں علی رضی اللہ 

رکھتے رہے لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے منہ ان کی طرف عنہ پر لوگ بہت توجہ 

سے پھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا۔ 

ے ابوبکر رضی اللہ اس سے پہلے چھ ماہ تک انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت نہیں کی تھی پھر انہوں ن

عنہ کو بال بھیجا اور کہال بھیجا کہ آپ رصف تنہا آئیں اور کسی کو اپنے ساتھ نہ الئیں ان کو یہ منظور نہ تھا کہ 

عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم! آپ 

رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے میں تو اللہ کی قسم!  تنہا ان کے پاس نہ جائیں۔ ابوبکر

رضور ان کی پاس جاؤں گا۔ آخر آپ علی رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کو گواہ کیا   
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ا ہمیں اقرار ہے اس کے بعد فرمایا ہمیں آپ کے فضل و ک�ل اور جو کچھ اللہ تعالٰی نے آپ کو بخشا ہے   سب ک

جو خیر و امتیاز آپ کو اللہ تعالٰی نے دیا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں کی لیکن آپ نے ہ�رے ساتھ 

کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ زیادتی کی(کہ خالفت کے معاملہ میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا)

ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ان باتوں  (کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے) اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے

سے گریہ طاری ہو گئی اور جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری 

کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی مجھے اپنی قرابت سے صلہ رحمی سے  صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے رسول اللہ

ہے۔ لیکن میرے اور لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختالف ہوا ہے تو میں اس میں زیادہ عزیز 

کا دیکھا  صلی اللہ علیہ وسلم حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں اور اس سلسلہ میں جو راستہ میں نے نبی کریم

ضی اللہ عنہ سے کہا کہ دوپہر خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ابوبکر ر 

کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی �از سے فارغ ہو کر ابوبکر رضی اللہ عنہ منرب پر آئے اور 

خطبہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے معاملے کا اور ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا اور وہ عذر بھی 

ے پیش کیا تھا پھر علی رضی اللہ عنہ نے استغفار اور شہادت کے بعد ابوبکر بیان کیا جو علی رضی اللہ عنہ  ن

رضی اللہ عنہ کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی اور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا باعث ابوبکر رضی 

ے انہیں عنایت فرمایا اللہ عنہ سے حسد نہیں تھا اور نہ ان کے فضل و ک�ل کا انکار مقصود تھا جو اللہ تعالٰی ن

ہ�رے ساتھ یہی زیادتی ہوئی تھی جس   یہ بات رضور تھی کہ ہم اس معاملہ خالفت میں اپنا حق سمجھتے تھے

سے ہمیں رنج پہنچا۔ مسل�ن اس واقعہ پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ جب علی رضی 

کر لیا تو مسل�ن ان سے خوش ہو گئے اور علی رضی اللہ  اللہ عنہ نے اس معاملہ میں یہ مناسب راستہ اختیار

 عنہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے جب دیکھا کہ انہوں نے اچھی بات اختیار کر لی ہے۔

 

     نبوی رسبراہی میں لشکر کی تیاری کا حکم کی بن زید مہاسا

 
یہ قیدی بنے اور  –الد قریشی نہیں تھے بني كلب کے تھے کے و  –ھ  ٥٤أَُساَمَة بَْن َزيٍْد بن َزيِْد بِْن َحارِثََة املتوفی 

َزيِْد بِْن َحارِثََة کو   -حكيم بن حزام رضی الله عنہ نے ان کو خرید کر نبی صلی الله علیہ وسلم کو تحفہ میں دیا

ِهْم} رسول الله بہت پسند کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو لوگ زيد بن محمد کہتے اور آیت : {اْدُعوُهْم ِآلبَائِ 

] نازل ہوئی اور واپس ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا گیا5[األحزاب:   

رسول الله صلی علیہ وسلم نے أَُساَمَة بَْن َزيٍْد کو امیر لشکر مقرر کیا اور اس کی حکمت تھی کہ جہاں بھیجا جا 

شكل من حديث الصحيح� از ج�ل كشف امل -رہا تھا وہ ان کے باپ کا مقتل تھا یعنی بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لے لے

هـ) میں ہے597الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي (املتوىف:   

ِبيهَوالنَِّبّي صىل الله َعلَيِْه َوسلم رَآُه َصالحا لإلمارة ُخُصوصا ِيف َهِذه الّرسيَّة الَِّتي بَعثه ِفيَها إَِىل َموِضع مقتل أَ   

ان کو اس امارت کے لئے ٹھیک سمجھتے تھے خاص کر اس رسیہ کے لئے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

 جگہ ان کے باپ کا مقتل تھی
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رسول الله کا حکم تھا کہ امراء قریش میں سے ہوں گے لہذا اس پر لوگوں نے کہا کہ ایک غالم غیر قریشی کو 

لہذا بطور تربیت  -پہلے حکم سے الگ ہےیہ طعن مبعنی مشکل حدیث ہے کہ  –کیوں امیر لشکر بنایا جا رہا ہے 

یہ حکم خاص سمجھا  -رسول الله نے خطبہ دیا کہ اس کو ابھی قبول کرو اور ایک غالم کے بیٹے کو امیر مان لو

لیکن اس وقت اس خاص حکم کی حکمت کو ہر کوئی  –جائے گا اور عموم حکم تھا امراء قریش سے ہوں گے 

 نہیں سمجھ سکا

3730رب: حدیث � صحیح مسلم  

حدثنا خالد بن مخلد ، حدثنا سلي�ن ، قال : حدثني عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ريض الله عنه� ، قال : 
بعث النبي صىل الله عليه وسلم بعثا وامر عليهم اسامة بن زيد فطعن بعض الناس يف إمارته ، فقال النبي صىل الله 

ه فقد كنتم تطعنون يف إمارة ابيه من قبل وايم الله إن كان لخليقا لإلمارة ، وإن كان ان تطعنوا يف إمارت” عليه وسلم : 
 ” ملن احب الناس إيل وإن هذا ملن احب الناس إيل بعده

ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلی�ن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن دینار نے بیان ´
عمر رضی اللہ عنہ� نے بیان کیا کہ` نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی کیا، ان سے عبداللہ بن 

اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا۔ ان کے امیر بنائے جانے پر بعض لوگوں نے اعرتاض کیا تو آپ صلی اللہ 
تو اس سے پہلے اس کے باپ  علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعرتاض کر رہے ہو

کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعرتاض کیا تھا اور اللہ کی قسم! وہ (زید رضی اللہ عنہ) امارت کے مستحق 
تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے۔ اور یہ (اسامہ رضی اللہ عنہ) اب ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ 

 عزیز ہیں۔

 
اض منافقوں نے کیا جبکہ یہ جاہالنہ بات ہے بال دلیل ہےبعض لوگوں نے کہا کہ یہ اعرت   

 إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري از قسطالنی میں ہے
وكان أشدهم يف ذلك كالًما عياش بن أيب ربيعة املخزومي فقال: يستعمل هذا الغالم عىل املهاجرين وكان فيهم أبو 

َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ اللَّهُ -بكر وعمر فسمع عمر ذلك فأخرب النبي  - 
عياش بن أيب ربيعة املخزومي رَِيضَ اللَُّه َعنُْه نے کہا کہ اس غالم کو مہاجرین پر امیر کیا جا رہا ہے جبکہ ان میں ابو 

 بکر اور عمر بھی ہیں اس کی خرب رسول الله کو ہوئی

هـ) کے مطابق 827: مصابيح الجامع از محمد بن أيب بكر املخزومي القريش ابن الدماميني (املتوىف  
وكان أشدَّ الناس يف ذلك قوًال -حديثًا يف هذه القصة، فقال رجٌل من املهاجرين ” تاريخ دمشق“ذكر ابن عساكر يف 
: يستعمل هذا الغالَم عىل املهاجرين-عياُش بُن أيب ربيعة  

الم کو مہاجرین پر امیر کیا جا رہا سب سے سخت قول عياش بن أيب ربيعة املخزومي رَِيضَ اللَُّه َعنُْه کا تھا کہ اس غ
 ہے

 عياش بن أيب ربيعة املخزومي رَِيضَ اللَُّه َعنُْه نے ہجرت حبشہ کی ہے اور یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے
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َ ِفيهِ قَْولُُه بَاُب بَْعِث النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُساَمَة بَْن َزيٍْد ِيف فتح الباری میں ابن حجر  میں   َمرَِضِه الَِّذي تُُويفِّ
 لکھتے ہیں 

 اس لشکر میں مندرجہ ذیل لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا 

ن انتدب َمَع أَُساَمَة كَِباُر الُْمَهاِجِريَن َواْألَنَْصاِر ِمنُْهْم أَبُو بَْكٍر َوُعَمُر َوأَبُو ُعَبيَْدَة  ُن َوَسْعٌد َوَسِعيٌد َوقَتَاَدُة بْ َوكَاَن ِممَّ
رَدَّ َعلَْيِه ُعَمرُ النُّْعَ�ِن َوَسلََمُة بُْن أَْسلََم فَتََكلََّم ِيف َذلَِك قَْوٌم ِمنُْهْم َعيَّاُش بُْن أيَِب َرِبيَعَة الَْمْخزُوِميُّ فَ   

 راقم کہتا ہے یہ غلطی ہے  اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملی – یہ غلطی ہے کیونکہ جس موقعہ میں یہ حکم 
سنایا گیا اس میں مہاجرین کبار شامل تھے جن میں أَبُو بَْكٍر َوُعَمُر َوأَبُو ُعَبيَْدَة َوَسْعٌد َوَسِعيٌد َوقَتَاَدُة بُْن النُّْعَ�نِ  

 َوَسلََمُة بُْن أَْسلََم تھے-  تاریخ دمشق از ابن عساکر میں ہے

طاب وأبو عبيدة وسعد بن أيب وقاص وأبو ومل يبق أحد من املهاجرين األول� إال انتدب يف تلك الغزوة عمر بن الخ
األعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يف رجال من املهاجرين واألنصار عدة قتادة بن النع�ن وسلمة بن أسلم بن 
حريش فقال رجال من املهاجرين وكان أشدهم يف ذلك قوال عياش بن أيب ربيعة يستعمل هذا الغالم عىل املهاجرين 

 األول�

ين األول� میں سے عمر بن الخطاب وأبو عبيدة وسعد بن أيب وقاص وأبو األعور سعيد بن زيد بن عمرو بن املهاجر
نفيل اور انصار میں سے قتادة بن النع�ن وسلمة بن أسلم بن حريش کو اس لشکر میں بھیجا اس میں ابو بکر کو 

ہے اس کا مطلب ہے علی کو بھی کو اس غزوہ بھیجنے کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اس قول میں املهاجرين األول� 
میں بھجوایا گیا؟ املهاجرين األول� سے مراد مکی اصحاب رسول ہیں جنہوں نے جنگ بدر سے پہلے ہجرت کی ان 

 میں علی بھی شامل ہیں

َ ِفيِه  میں  ابن حجر فتح الباری میں قَْولُُه بَاُب بَْعِث النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُساَمةَ  بَْن َزيٍْد ِيف َمرَِضِه الَِّذي تُُويفِّ
 لکھتے ہیں 

ْبِت قَبَْل َمْوِت النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِبيَْوَمْ�ِ  َ   أَنَُّه كَاَن تَْجِهيُز أَُساَمَة يَْوَم السَّ

ہلے کایہ اسامہ کو بھیجنے کا حکم ہفتہ کا ہے یعنی وفات النبی سے دو دن پ  

 
ایسا لشکر بھیجا جائے گا یہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حکم کیا اس وقت تک مرض وفات رشوع نہ ہوا 

لہذا تیاری کی جا رہی تھی کہ وفات النبی ہوئی اور بعد میں یہ لشکر ابو  -تھا ایسا شارحین حدیث کا کہنا ہے
را بھیجابکر رضی الله عنہ نے اپنی خالفت کے رشوع ہوتے ہی فو   

هـ) کے مطابق279السفر الثا� از  أبو بكر أحمد بن أيب خيثمة (املتوىف:  -التاريخ الكب� املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة     
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ُ َعلَْیِه  ِ َصلَّى ا�َّ ؛ َقاَل: أَُساَمة ْبُن َزْيد اْسَتْعَملَُه َرُسوَل ا�َّ ِ َوأَْخبََرنَا ُمْصَعُب بُن َعْبِد ا�َّ
ُ َعلَْیِه َوَسلََّم: وسلم ف ُتوفَِّي وُھَو في ُمَعْسكٌِر باْلُجُرِف، َفَقاَل رسوُل ِهللا َصلَّى ا�َّ

أَْمُضوا بَْعَث ُأَساَمة"، وُأَساَمة يَْوَمئٍِذ اْبُن ثََماَن َعْشَرَة َسَنًة، َفأََغاَر ُأَساَمة َحْیُث أََمَرُه 
ُ علیه وسلم َوَرَجَع سَ  الًِما.النَّبِيُّ َصلَّى ا�َّ  

هللا  صلی دی کہ رسول هللا خبر نے األََسِديُّ   اْبِن ثَابِِت بِن َعْبِد هللاِ  ُمْصَعُب بُن َعْبِد ِهللا بِن ُمْصَعبٍ 
ساالر کیا اور رسول هللا صلی هللا علیہ وسلم کی وفات ہو گئی   کو علیہ وسلم نے اسامہ بن زید

اور اسامہ  کرو ل هللا نے کہا اسامہ کا انتظارکا لشکر جرف میں تھا پس رسو  اور اسامہ بن زید
 وسلم نے حکم کیا علیہ سال کے تھے پس اسامہ نے غزوه کیا جیسا نبی صلی هللا ۱۸ان دنوں 

لوڻے لماور واپس صحیح و سا تھا  

 

 

کے حکم پر اگ میں جھونکا گیا؟  رضی الله عنہ أَبُو ُمْسلٍِم الَخْوالَِ�ُّ کو ابو بکر   
ثَنَا ُرشَْحِبيُْل بُن ُمْسِلٍم قَاَل: أىََت أَبُو ُمْسلٍِم الَخْوالَِ�ُّ املَِديْنََة َوقَْد قُبِ قَاَل إِْسَ�  َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه -َض النَِّبيُّ ِعيُْل بُن َعيَّاٍش: َحدَّ

 .َوَسلََّم، واستُْخلَِف أَبُو بَْكرٍ 
ثنا ُرشَْحِبيُْل أنَّ األَْسَوَد تنبَّأ ِباليََمنِ   ،، فَبََعَث إَِىل أيَِب ُمْسلٍِم، فَأَتَاُه ِبنَاٍر َعِظْيَمٍة، ثُمَّ إِنَُّه أَلَْقى أَبَا ُمْسلٍِم، ِفْيَها فَلَْم تََرضَّهُ فحدَّ

نََة، فَأَنَاَخ َراِحلَتَُه، َوَدَخَل املَْسِجَد ِديْ فَِقيَْل لِألَْسَوِد: إِْن لَْم تَنِْف َهَذا َعنَْك أَفَْسَد َعلَيَْك َمِن اتَّبََعَك، فَأََمرَُه ِبالرَِّحيِْل، فََقِدَم املَ 
، فَبَُرصَ ِبِه ُعَمُر  ن الرَُّجُل؟ قَاَل: ِمَن اليََمِن, قَاَل: َما فََعَل الَِّذي َحرَّقَُه الَكذَّ -يَُصيلِّ اُب رَِيضَ اللُه َعنُْه، فقام إِلَْيِه فََقاَل: ِممَّ

َوٍب, قَاَل: نََشْدتَُك ِباللِه, أَنَْت ُهَو؟ قَاَل: اللهمَّ نََعْم، فَاْعتَنََقُه ُعَمُر َوبىََك، ثُمَّ َذَهَب ِبِه ِبالنَّاِر؟ قَاَل: َذاَك َعبُْد اللِه بُن ثُ 
يِْق، فََقاَل: الَحْمُد للِه الَِّذي لَْم ُ�ِتِْني َحتَّى أََراِ� ِيف أُ  دِّ ِة ُمَحمَّ َحتَّى أَْجلََسُه ِفيَْ� بَيْنَُه َوبَْ�َ الصِّ ٍد َمْن ُصِنَع ِبِه كََ� ُصِنَع مَّ

 .بإبراهيم الخليل. رواه عبد الوهاب بن نجد، َوُهَو ثَِقٌة، َعْن ِإْسَ�ِعيَْل, لَِكنَّ ُرشَْحِبيَْل أَرَْسَل الِحَكايَةَ 

 س� أعالم النبالء

علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی  ُرشَْحِبيُْل بُن ُمْسِلٍم نے کہا ابو مسلم خوالنی مدینہ پہنچے اور رسول الله صلی الله 
اور ابو بکر خلیفہ ہوئے پس ُرشَْحِبيُْل بُن ُمْسلٍِم نے بتایا کہ االسود کو یمن بھیجا گیا اس نےوہاں ایک عظیم اگ 

جالئی اور اس میں ابو مسلم کو جھونک دیا لیکن ان کو کوئی نقصان نہ ہوا اس پر االسود نے کہا اگر تم انکار نہ 
ے متبعین فساد کریں گے پس ابو مسلم کو الدھ کر مدینہ الئے اور مسجد میں داخل ہوئے جب کرو گے تو متہار 

�از ہو رہی تھی اور عمر نے دیکھا ان کے سامنے کھڑے ہوئے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا یمن سے پوچھا اس کذاب 
ا تم ہی ہو ؟ کہا ہاں پس عمر نے کا کیا ہوا جس کو اگ میں جالیا؟ کہا یہ عبد الله بن ثوب ہے کہا الله کی قسم کی

اس کو آزاد کر دیا اور روئے اور پھر وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے بیٹھے کہا الله کی تعریف ہے جس نے مجھے 
 موت نہیں دی یہاں تک کہ امت میں دکھایا اس کو جس کے ساتھ وہی سب کیا جو ابراہیم کے لئے کیا تھا
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میزان میں قائم کیا ہے وہاں یہ پوری روایت نقل کی ہے اور ابن معین کا  الذھبی نے رشحبيل بن مسلم کا ترجمہ
ابن کثیر کی روایت کی سند میں جعفر بن أيب وحشية  - قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ رشحبيل بن مسلم ضعیف ہے

 28-إياس، أبو برش اليشكري الواسطي ہے اس پر بھی جرح ہے- شعبة اس کو ضعیف کہتے

 

  

 الردہ 

دینے سے نبی سے پہلے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعوی کر دیا تھا اور اسی طرح بعض قبائل نے زکواة وفات ال

ابو بکر رضی الله عنہ نے ان پر مرتد کا حکم لگا کر قتال کیا –انکار کیا   

 صحیح بخاری میں ہے 

نے، ان سے زہری نے، انہیں عبیداللہ بن  ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل

کی وفات ہوئی  صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم عبداللہ بن عتبہ نے خرب دی، ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

ے ان سے لڑنا اور آپ کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ن

چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے جب کہ نبی 

نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

ر لیں پس جو شخص اقرار کر لے کہ ال الٰہ اال اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ال الٰہ اال اللہ کا اقرار نہ ک

اب اس کے باقی اع�ل کا  (مثالً کسی کا مال مار لے یا کسی کا خون کرے) ہے۔ البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے

ا کہ واللہ! میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے �از اور حساب اللہ کے حوالے ہے لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ

صلی  زکٰوۃ میں فرق کیا ہے کیونکہ زکٰوۃ مال کا حق ہے، واللہ! اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے جو وہ رسول اللہ

عنہ نے کہا پھر جو میں نے غور کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ  اللہ علیہ وسلم

کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالٰی نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے تو میں نے جان لیا کہ وہ 

ہ صحیح کہا یعنی بکری کا بچہ اور یہی زیاد »)عقال« (کی بجائے »عناقا« حق پر ہیں۔ ابوبکیر اور عبداللہ بن صالح نے لیث سے

 ہے۔

 

 سنن نسائی میں ہے

                                                                    
28  
نارص الدین البانی سے اس قصہ کے متعلق سوال ہوا ، تو کہا  کہ یہ صحیح ہے ، البانی کا یہ جواب ان کی آڈیو کیسٹ میں ہے   

ہ کیلئے کتابی شکل دی گئی ہے ۔ان آڈیو کیسیٹس کو مکتبہ شامل  
) 29اإلصدار الرابع ۔ کیسٹ  –للشيخ األلبا� » فتاوى جدة«دیکھئے (تفريغ   
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جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کے بعد ابوبکر رضی اللہ  ابوہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ

ہ عن عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور عربوں میں سے جنہیں کافر مرتد ہونا تھا کافر ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ

"مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں  سے کہا: آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ل لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ یہ ال الٰہ اال اللہ کا اقرار کر لیں، تو جس نے ال الٰہ اال اللہ کا اقرار کر لیا، اس نے مجھ سے اپنے ما

اس پر ابوبکر رضی   کے مجھے سے محفوظ کر لیا۔ اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے"  کو سوائے اسالم کے حقاور اپنی جان 

(یعنی �از تو پڑھے اور زکاۃ دینے سے منع  اللہ عنہ نے کہا: میں اس شخص سے رضور لڑوں گا جو �از اور زکاۃ میں فرق کرے گا

اگر یہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو  کیونکہ زکاۃ مال کا حق ہے، قسم اللہ کی، کرے)

ادا کیا کرتے تھے مجھ سے روکیں گے، تو میں ان سے ان کے روکنے پر لڑوں گا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! زیادہ 

عنہ کو قتال کے سلسلے میں رشح صدر عطا کر دیا ہے،  دیر نہیں ہوئی مگر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالٰی نے ابوبکر رضی اللہ

حق ہے۔ (یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے) اور میں نے جان لیا کہ یہ  

تھیں اس کو امام حاکم  نہیں اس کے برعکس روایت میں ہے کہ عمر کو ابو بکر کے قتال کے حوالے سے معلومات

ہیں  صحیح کہتے بیان کرتے  

 
ِد بِْن طَلَْحَة بِْن يَِزيدَ  أَْخَربَنَا َعبْدُ   بِْن ُركَانََة , قَاَل: الرَّزَّاِق، َعِن ابِْن ُجَريٍْج , َوابِْن ُعيَْينََة , َعْن َعْمِرو بِْن ِدينَاٍر , َعْن ُمَحمَّ
َالثٍَة أَحَ ” قَاَل ُعَمُر:  بُّ إَِيلَّ ِمْن ُحْمِر النََّعِم َعِن الَْكَاللَِة , َوَعِن َألَْن أَكُوَن َسأَلُْت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم , َعْن ثـَ

كَاِة ِيف أَْمَوالَِنا , َوَال نَُؤدِّيَها إِلَيَْك أَيَِحلُّ  َوكَاَن أَبُو بَْكٍر يََرى «قَاَل: ” ِقتَالُُهْم أَْم َال  الَْخلِيَفِة بَْعَدُه , َوَعْن قَْوٍم , قَالُوا: نُِقرُّ ِبالزَّ
 «الِْقتَاَل 

ِد بِْن طَلَْحَة بِْن يَِزيَد بِْن ُركَانََة نے کہا عمر نے کہا اگر (پہلے خیال) ہوتا تو میں رسول الله صلی الله علیہ  ُمَحمَّ
 وسلم سے سوال تین پر کرتا جو مجھ کو رسخ بکریوں سے زیادہ محبوب ہے

 ایک کالله
 اور ان کے بعد خلیفہ

كَاِة دینے پر برقرار ہیں لیکن تم کو نہیں دیں گے کہ کیا ان سے اور قوم پر جو کہتے ہیں ہم اپنے اموال م یں سے زَّ
 قتال ہے یا نہیں

 عمر نے کہا : ابو بکر اس پر قتال دیکھتے تھے
  

محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة کا کسی صحابی سے س�ع نہیں یہاں تک کہ تابعین میں سے بھی بعض سے یہ 
راقم کو مزید مال کہ امام الذھبی کی بھی یہی رائے ہے یہ روایت   - اع ہےسند میں انقط  - ارسال کرتے ہیں

 مستدرک حاکم میں ہے
ْيبَاِ�ُّ، ِبالُْكوفَِة، ثنا الَْهيْثَُم بُْن َخالٍِد، ثنا أَبُ  ِد بِْن ُعْقبََة الشَّ ِن ِرو بْ و نَُعيٍْم، ثنا ابُْن ُعيَيْنََة، َعْن َعمْ َهَكَذا أَْخَربَنَا َعِيلُّ بُْن ُمَحمَّ

ُث َعْن ُعَمَر بِْن الَْخطَّاِب رَِيضَ  َد بَْن طَلَْحَة بَْن يَِزيَد بِْن ُركَانََة، يَُحدِّ اللَُّه َعنُْه، قَاَل: َألَْن أَكُوَن ِدينَاٍر، قَاَل: َسِمْعُت ُمَحمَّ
َالٍث أََحبُّ إَِيلَّ «َسأَلُْت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن   ِمْن ُحْمِر النََّعِم َمِن الَْخلِيَفُة بَْعَدُه، َوَعْن قَْوٍم قَالُوا أَنُِقرُّ ثـَ

كَاِة ِيف أَْمَوالِنَا َوَال نَُؤدِّيَها إِلَْيَك، أَيَِحلُّ ِقتَالُُهْم؟ َوَعِن الَْكَاللَةِ  يَْخْ�ِ َولَْم يُْخرَِجاهُ » ِبالزَّ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَىل َرشِْط الشَّ  ” 
بل ما خرجا ملحمد شيئا وال أدرك عمر – 3186من تلخيص الذهبي]  –[التعليق   
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َد بَْن طَلَْحَة بَْن يَِزيَد بِْن ُركَانََة نے عمر سے کوئی چیز نہیں لی نہ ان کا دور پایا  الذھبی نے کہا بلکہ ُمَحمَّ

لکھتے ہیں طالصحیح بخاری ابن ب رحشا  

كفروا وعادوا إىل ما كانوا عليه من عبادة األوثان، وقوم آمنوا مبسيلمة وهم أهل وكانت الردة عىل ثالثة أنواع: قوم 

الي�مة، وطائفة منعوا الزكاة وقالوا: ما رجعنا عن ديننا، ولكن شححنا عىل أموالنا، فرأى أبو بكر، رىض الله عنه، قتال 

له صواب قوله، فرجع إليه، فسبى أبو  الجميع، ووافقه عىل ذلك جميع الصحابة بعد أن خالفه عمر ىف ذلك، ثم بان

بكر، رىض اله عنه، نساءهم، وأموالهم اجتهاًدا منه، فل� وىل عمر، رىض الله عنه، بعده، رأى أن يرد ذراريهم ونساءهم 

عشائرهم، وفداهم، وأطلق سبيلهم إىل  

قوم مسیلمہ پر ای�ن الئی ایک قوم تھی جو مرتد ہوئی اور بتوں کی عبادت کی اور ایک  –ارتاد تین طرح کا تھا 

اور یہ ی�مہ کے لوگ تھے اور ایک گروہ نے زکوات دینے سے منع کیا اور کہا ہم دین سے نہیں پلٹ رہے لیکن ہم 

مال کے حوالے سے غریب ہیں پس ابو بکر رضی الله عنہ نے ان سب سےقتال کیا اور اس میں جمہور اصحاب 

ابو بکر  –ھر ان کی رائے ٹھیک ہوئی اور اپنے قول سے رجوع کیا رسول نے موافقت کی ، عمر نے مخالفت کی پ

ہے  دی لسٹ کی قبائل میں نے عمدہ القاری ینیع - نے ان کی عورتوں اور مال کو لیا اجتہاد کرتے ہوئے   

 مرتد ہونے والے قبائل  ای�ن پر باقی رہنے والے قبائل
ُمَزيْنَة - جهينة  - غفار  -أسلم  

 أَْشَجع
َعْمرو بن ُخزَاَعة كَعب بن   

 ثَِقيف
 هذيل
 الدئل 
 كنانة

 أهل الرساة
 بجيلة

 خثعم 
 طي َومن قَارب تَهاَمة من هَوازن وجشم 

 سعد بن بكر
مدحج - تجيب  - عبد الَْقيْس  

 بَنو َعامر
 فَزَارَة

 بَنُو حنيَفة
 الْبَْحرين 

بكر بن َوائِل    
أهل دباء    

 أزد ع�ن 
 کلب 

 بني مَتِيم
 وعم�ة وخفاف بني سليم عصية

 َوبَنُو َعْوف بن اْمُرؤ الَْقيْس وذكوان 
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رہ گئی متکی رسحدیں کم ہو گئیں اور یمن اور حجاز اور مدینہ کے جنوب میں حکو  متبکر میں ارتاد پر اسالمی حکو  ابو دور  
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صحیح بخاری ٦٨٣٠ میں ہے عمر بن خطاب نے اپنی رائے کا اظہار کیا جب ایک  خطبہ میں عمر رضی الله عنہ 

 نے ذکر کیا کہ ان تک خرب پہنچی ہے کہ کسی نے کہا  کہ عمر کے بعد ہم فالں کی بیعت کریں گے

َا كَانَْت بَيَْعُة أيَِب بَْكٍر ثُمَّ إِنَُّه بَلََغِني أَنَّ قَائًِال ِمنُْكْم يَُقوُل: َواللَِّه لَْو قَْد َماَت ُعَمُر بَ  ايَْعُت فُالَنًا، فَالَ يَْغَرتَّنَّ اْمُرٌؤ أَْن يَُقوَل: إِ�َّ

 بَْكٍر، َمْن بَايََع األَْعنَاُق ِإلَيِْه ِمثُْل أيَِب  فَلْتًَة َومَتَّْت، أَالَ َوإِنََّها قَْد كَانَْت كََذلَِك، َولَِكنَّ اللََّه َوقَى َرشََّها، َولَيَْس ِمنُْكْم َمْن تُْقطَعُ 

 رَُجًال َعْن َغْ�ِ َمُشورٍَة ِمَن املُْسِلِمَ� فَالَ يَُبايَُع ُهَو َوالَ الَِّذي بَايََعُه، تَِغرًَّة أَْن يُْقتَالَ

29 کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے

وں گا دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکا نہ ہو کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ناگاہ فالں سے بیعت کر 

ہوئی اور اللہ نے ناگہانی بیعت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچائے رکھا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تم کو 

بکر رضی اللہ عنہ جیسا ہو اللہ تعالٰی نے اس کے رش سے محفوظ رکھا اور تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ابو

کہ   جس سے ملنے کے لیے اونٹ چالئے جاتے ہوں۔ دیکھو خیال رکھو کوئی شخص کسی سے بغیر مسل�نوں 

 کے صالح مشورہ کے بغیر بیعت نہ کرے جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہو گا کہ قتل کیا جائے گا
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) پر اور إرشاد الساري ٣٣٨/ ص  ١بعض شارحین کے نزدیک اس میں فالں سے مراد زبیر رضی الله عنہ ہیں بحوالہ فتح الباري (ج 

 لرشح صحيح البخاري از قسطالنی میں ہے
بن عبيد الله َومل يسم الَْقائِل د َماَت عمر لقد بَايَعت فَالنا ِيف ُمْسند الْبَزَّار والجعديات ِبِإْسنَاد َضِعيف أَن املُرَاد ِبالَِّذي يُبَايع لَُه طَلَْحة ق

َف َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّْهرِّي ِباْإلِْسنَاِد الَْمْذكُور ِيف األَْصل َوَال النَّاِقل ثمَّ وجدته ِيف اْألَنَْساب للبالذري ِبِإْسنَاد قوي ِمْن ِرَوايَِة ِهَشاِم بِْن يُوسُ 
 َولَفظه قَاَل عمر بَلغنِي أَن الزب� قَاَل لَو قد َماَت عمر بَايعنَا عليا الَحِديث فََهَذا أصح

ہےیہ زبیر کا قول تھا کہ عمر کی وفات پر ہم علی  کی بیعت کروں گا ... ابن حجر نے کہا یہ اصح   
 827البتہ کتاب مصابيح الجامع از ابن الدماميني (املتوىف:  -ابن حجر کے مطابق انساب البالزری میں ان صحابی کا نام موجود ہے

بشكوال    هـ) کے مطابق: وفالٌن املشاُر إليه بالبَيْعة هو طلحُة بُن ُعبيد الله، وقع ذلك يف  فوائد البغوي  عن عّيلِ بِن الجعد، قاله  ابن 
 وهو يف  مسند البزار  في� رواه أسلم موىل عمر عن عمر

 یہ طلحُة بُن ُعبيد الله رضی الله عنہ   کا قول تھا کہ عمر کی وفات پر علی  کی بیعت کروں گا
انساب االرشاف کی جس سند کو  –راقم کہتا ہے یہ بات شیعوں کی پھیالئی ہوئی ہے کہ علی کی بیعت کا ان دونوں کا ارادہ تھا 

اس کی کی سند میں شیخ بالذری بَْكُر بُْن  –بن حجر و قسطالنی نے اصح کہا ہے اور جس کی بنیاد پر کہا گیا کہ زبیر کا قول تھا ا
اور جس سند میں ہے کہ یہ طلحہ کا قول تھا اس کا حوالہ دیا گیا کہ یہ مسند البزار میں ہے جبکہ وہاں نام  -الَْهيْثَِم مجہول ہے
ابن حجر نے خود اس کو ضعیف قول کہا ہے -علی بن جعد کٹر شیعہ تھے –موجود نہیں ہے   
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 30یہ عمر رضی الله عنہ کا اجتہاد ہے 
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) صحیح مسلم: کتاب: امور حکومت کا بیان  صحيح مسلم: كِتَاُب اْإلَِمارَِة (بَاُب إَِذا بُويَِع لَِخلِيَفتَْ�ِ

 (باب: دب دو خلیفوں کے لیے بیعت لی جائے)

ثَِني َوْهُب بُْن بَِقيََّة الْوَ  . 4799 ، قَ وَحدَّ ، َعْن أيَِب نَْرضََة، َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ ثَنَا َخالُِد بُْن َعبِْد اللِه، َعِن الُْجَريْرِيِّ ، َحدَّ اَل: قَاَل اِسِطيُّ
، فَاقْتُلُوا اْآلَخَر ِمنْهَُ� «رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:  إَِذا بُويَِع لَِخلِيَفتَْ�ِ  

جب دو خلیفوں کے لیے “سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حرضت ابو 
 بیعت لی جائے تو ان میں سے دورسے کو قتل کر دو

َسِعيُد بُْن إِيَاٍس الُْجَريْرِيُّ کی سند   
، َعْن أيَِب نَْرضَ  َة، َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ کی سند سے نقل ہوئی ہےسندا یہ روایت َسِعيُد بُْن إِيَاٍس الُْجَريْرِيُّ  

ھ سے اس روایت کو (صحیح مسلم میں) خالد بن عبد الله نے سنا ہے ١٤٤َسِعيُد بُْن إِيَاٍس الُْجَريْرِيُّ البرصی املتوفی   
 العلل از عبد الله بن احمد میں ہے

الجريري. فقلت: له: يا أبا برش، أكان الجريري اختلط؟ قال: ال، كرب الشيخ فرق وقال عبد الله: حدثني أيب. قال: سألت ابن علية عن  
 عبد الله نے کہا میرے باپ احمد نے بیان کیا کہ میں نے ابن علیہ سے پوچھا الجریری کے بارے میں

ھے لہذا فرق آ گیا تھاابن علیہ سے میں نے کہا اے ابا برش کیا الجریری مختلط تھے انہوں نے کہا نہیں بوڑھے عمر رسیده ت  
ھ میں الطاعون آیا (الکامل از ابن عدی) اور اسکے بعد الجريري میں یہ اختالط کی کیفیت پیدا  ١٣٢اس دور میں برصہ میں سن 

 ہوئی اور بہت سے محدثین نے کہا کہ اس میں ہم نے ان سے سنا اور وہ واقعی مختلط تھے
الط یا کیفیت الجريري پر مرنے سے قبل سات سال رہیاسی کتاب میں ہے قبل موته بسبع سن� یہ اخت  

 ابن علیہ کے برعکس امام يحيى بن سعيد القطان سختی سے الجریری کی عامل اختالط والی روایات کا انکار کرتے

ی سے یہ روایت خالد بن عبد الله الواسطی کی سند سے ہے لیکن خالد بن عبد الله الواسطی کا واضح نہیں کہ انہوں نے الجریر 
 کب سنا محققین کے مطابق بخاری نے ان سے متابعت میں روایت لی ہے

 مسند البزار میں ابوہریرہ رضی الله عنہ کی سند سے ہے
ثنا أَبُو هالل، َعن قَتادة، َعن َسِعيد، َعن أيَِب  ثنا َعبد الصمد، قَال: َحدَّ ثنا ُمَحمد بن رزق الله الكلواذا�، قَال: َحدَّ ن النَِّبّي  ُهَريرة، عَ َحدَّ

 .َصىلَّ اللَُّه َعلَيه َوَسلَّم قال: إذا بويع لخليفت� فاقتلوا اآلخر منه�

 اس میں قتادہ مدلس ہیں

 أيب هالل الراسبي: وهو محمد بن سليم ہے
 کتاب ذكر أس�ء من تكلم فيه وهو موثق از الذھبی کے مطابق

 صالح الحديث قال النسايئ ليس بالقوي وتركه القطان
م القطان کے نزدیک مرتوک ہےیہ اما  
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 یعنی خلیفہ کا انتخاب صال ح مشورہ سے ہو گا 

 

 

                                                                    
 امام احمد کا قول ہے

7» الجرح والتعديل«وهو مضطرب الحديث عن قتادة.  / (1484) . 
 ابو ہالل قتادہ سے روایت کرنے میں مضطرب ہے

ا یعنی ابو ہریرہ رضی الله عنہ والی روایت تو ضعیف ہے ابو سعید الخدری رضی الله عنہ میں واضح نہیں کہ اس میں اختالط ک
 عمل دخل ہے یا نہیں

اور اس قسم کی روایت بہت سے اصحاب رسول کو بیان کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ملتا دوم اس میں   یہ روایت منفرد ہے 
 برصیوں کا تفرد ہے

 جو حسین رضی الله عنہ کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں مثال الجریری اور قتادہ وغیرہ

سنن ابو داود میں ہے –ئی سنن نسا –مسند احمد  -صحیح مسلم  

 عرفجہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

بُو  ِة َوِهَي َجِميٌع، فَاْرضِ يِْف كَائِنًا َمْن كَانَ إِنَُّه َستَُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت، فََمْن أَرَاَد أَْن يَُفرَِّق أَْمَر َهِذِه اْألُمَّ ُه ِبالسَّ  
مستقبل میں فتنے اور فسادات ہوں گے، پس جو شخص اُمت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا چاہے تو اسے تہہ تیغ کر دو چاہے کوئی  

 بھی ہو

 سند میں زياد بن عالقة بن مالك الثعلبي، أبو مالك الكويف کا تفرد ہے
ر حديث رواه عن عيىس بن عقيل، وهذا حديث ال يحفظ إال عن زياد بن عالقة عىل سوء مذهبه إث»: املخزون«قال األزدي يف كتابه: 

 .وبراءيت من مذهبه كان منحرفا عن أهل بيت نبيه صىل الله عليه وسلم زائغا عن الحق

میں اس کے  زیاد بن عالقہ نے روایت کی ہے وہ بد مذھب ہے اور…. األزدي نے اپنی کتاب املخزون میں کہا وہ حدیث جو 
 مذھب سے برات کرتا ہوں یہ اہل بیت سے منحرف تھا حق سے دور

ہے راقم کے نزدیک یہ روایت حسین رضی الله عنہ کے خالف   

 راوی کی بدعت کی موید روایت نہیں لی جا سکتی
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  کی شہادتعمر 
بعض کے مطابق یہ   –أيَِب لُْؤلَُؤَة فارس نہاوند سے غالم بنا کر  الیا گیا اس کو مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ نے لیا 

 31 -نرصانی تھا اور بعض کے بقول مجوسی تھا

                                                                    
31  

ی مدینہ میں داخل ہو مرشک  مجوس –مجوسی کو مرشک کے زمرے میں نہیں لیا گیا ان کو اہل کتاب کے زمرے میں لیا گیا ہے 
 سکتا ہے اسی طرح نرصانی بھی داخل ہو سکتا ہے

 متاخرین نے اس میں اختالف کیا ہے
 ابن قیم نے کتاب أحكام أهل الذمة میں لکھا ہے

 َال فَرَْق بَيْنَُهْم َوبَْ�َ َعبََدِة اْألَْوثَاِن، َوَال يَِصحُّ أَنَُّهْم ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب 
پرستوں میں فرق نہیں ہے اور نہ یہ صحیح ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے ہیںمجوس میں اور بت   

 بغوی کہتے ہیں
وا، َوقَْد اَل: كَاَن لَُهْم كِتَاٌب يَْدرُُسونَُه فَأَْصبَحُ َواْختَلَُفوا ِيف أَنَّ الَْمُجوَس: َهْل ُهْم ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب أَْم َال؟ فَُرِوَي َعْن َعِيلٍّ رَِيضَ اللَُّه َعنُْه قَ 

ِل الِْكتَابَْ�ِ أُْرسَِي َعَىل كِتَاِبِهْم، فَرُِفَع ِمْن بَْ�ِ أَظُْهرُِهْم. َواتََّفُقوا َعَىل تَْحِريِم َذبَائِِح الَْمُجوِس َوُمنَاكََحتِ  ِهْم ِبِخَالِف أَهَّ  
اس پر اتفاق ہے کہ ان کا ذبیحہ …  علی سے روایت ہے کہ ان کی کتاب تھی –مجوس پر اختالف ہے کہ کیا اہل کتاب ہیں یا نہیں 

 حرام ہے

 التلخيص الحب� از ابن حجر میں ہے کہ یہ سند حسن ہے کہ
اِج، نَا أَبُو رََجا ِد بِْن َسلََمَة، نَ َوَرَواُه ابُْن أيَِب َعاِصٍم ِيف كِتَاِب النِّكَاِح ِبَسنٍَد َحَسٍن قَاَل: نَا إبْرَاِهيُم بُْن الَْحجَّ ا اْألَْعَمُش، َعْن َزيِْد بِْن ٍء َجاٌر لَِح�َّ

َصىلَّ  –فََقاَل: أَْشَهُد ِباَللَِّه َعَىل رَُسوِل اللَِّه  َوْهٍب قَاَل: كُنْت ِعنَْد ُعَمَر بِْن الَْخطَّاِب فََذكََر َمْن ِعنَْدُه الَْمُجوَس، فََوثََب َعبُْد الرَّْحَمِن بِْن َعْوٍف 
َا الَْمُجوُس طَائَِفٌة ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب، فَاْحِملُوُهْم َعَىل َما تَْحِملُوَن َعلَيِْه أَْهَل الِْكتَاِب «يَُقوُل:  لََسِمَعهُ  –اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم  إ�َّ » . 

 ابن ابی عاصم نے حسن روایت دی کہ عمر نے کہا مجوس اہل کتاب ہیں

سك� بكتابهمالخرب يف كنز الع�ل: عن عيل قال: كان املجوس أهل كتاب وكانوا متم  

) عن عبدالله بن يوسف قال: حّدثنا عمر بن محمد بن بح� قال: حّدثنا 171ص10أخرجه الثعلبي يف تفس�ه (الكشف والبيان:ج
عبدالحميد بن حميد الكيش، عن الحسن بن موىس قال: حّدثنا يعقوب بن عبدالله القمي قال: حّدثنا جعفر بن أيب املغ�ة عن ابن 

هزم املسلمون أهل أسفندهان انرصفوا فجاءهم يعني عمر فاجتمعوا، فقالوا: أي يشء تجري عىل املجوس من األحكام (ابري) قال: ملا 
 فأنهم ليسوا بأهل كتاب وليسوا من مرشيك العرب، فقال: عيل بن أيب طالب: بل هم أهل الكتاب وكانوا متمسك� بكتابهم

ن له صحبة خليفة بن خياط والرتمذي ويعقوب بن سفيان وأبو عروبة عبد الرحمن بن أبزى مختلف يف صحبته، وممن جزم بأ 
والدارقطني والربقي وبقي بن مخلد وغ�هم ويف صحيح البخاري من حديث ابن أيب املجالد انه سأل عبدالرحمن ابن أبزي وابن أيب 

ρ أوىف عن السلف فقاال كنا نصيب املغانم مع النبي ) وجعفر بن أيب 277تر121ص6التهذيب:ج ، الحديث. ثقة روى له الستة (تهذيب
القمي قال عنه النسايئ ليس به بأس ووثقه الطربا� وابن  52) ويعقوب بن عبد اه165تر92ص2املغ�ة القمي ثقة (تهذيب التهذيب:ج

تهذيب ) والحسن بن موىس األشيب ثقة روى له الستة (653تر342ص11حبان وقال عنه الدارقطني ليس بالقوي (تهذيب التهذيب:ج
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 یہ مجوسی تھا

هـ)245رو الهاشمي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي (املتوىف: املحرب از  محمد بن حبيب بن أمية بن عم  

ا  قَاَل ابُْن إِْسَحاَق َوكَاَن ِمْن أَْهِل نَُهاَونَْد َوكَاَن َمُجوِسيًّ

 مسعودی مروج الذھب 

 

 یہ نرصانی تھا

هـ)276عیون االخبار از أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف:   

هـ)355از  املطهر بن طاهر املقديس (املتوىف: نحو البدء والتاريخ   

 تاریخ طربی : فَلَِقَيُه أَبُو لُْؤلَُؤَة ُغالُم الُْمِغ�َِة بِْن ُشْعَبَة، َوكَاَن نَْرصَانِيًّا،

 

املحن از محمد بن أحمد بن متيم التميمي املغريب ابو لُْؤلَُؤَة نے عمر سے گزارش کی اس کو آزاد کر دیا جائے اور 

میں ہے هـ) 333إلفريقي، أبو العرب (املتوىف: ا  

َك قَاَل أَْصنَُع َهِذِه األَرِْحيََة قَاَل يَا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ� إِنَّ الُْمِغ�ََة بن ُشْعبَة عدى َعَيلَّ يَأُْخُذ ِمنِّي ُكلَّ يَْوٍم ِدرَْهً� قَاَل فََ� َعَملُ 

ِدرَْهَمْ�ِ قَاَل َما ُهَو ِبَكِث�ٍ أَْن تُْعِطَي أَْهلََك نِْصَف َما تُِصيُب يَا أَبَا لُْؤلَُؤَة أَال تصنع يل رَحاَوكَْم تُِصيُب قَاَل أُِصيُب كُلَّ يَْوٍم   

عمر نے پوچھا کیا کام لیتے ہیں ؟ أيَِب  –الُْمِغ�ََة بن ُشْعبَة مجھ سے روز ایک درہم لیتے ہیں  -اے امیر املومنین 

عمر نے کہا أَبَا  -عمر نے پوچھا اس پر کتنا ملتا ہے ؟ کہا ایک دن میں دو درہم –تا ہوں چکی پیسلُْؤلَُؤَة نے کہا 

 لُْؤلَُؤَة یہ تو زیادہ نہیں ہیں ، تم میرے لئے اس کو کرو

 تاریخ طربی میں ہے کہ عمر نے پوچھا متہارا  اصل فن کیا ہے ؟ 

اٌش  اٌر، نَقَّ  َوأَيِْش ِصنَاَعتَُك؟ قَاَل: نَجَّ

لَُؤَة نے کہا بڑھئی نقش و نگار بناتا ہوںأيَِب لُؤْ   

تبدیلی نہیں آئے گی اس  میں کوئی حالت کی اور اس نے جب دیکھا کہ اس میں ہوا سخت  کوفت أيَِب لُْؤلَُؤةَ   اغلبا

سے کہا نے عمر  

  ألْصنََعنَّ لك رََحا يتحدث الناس بها

 میں ایسی چکی بناؤں گا جس کا لوگ ذکر کریں گے

                                                                    
)560تر279ص2التهذيب:ج  

 یہ روایت حسن ہے
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الذهب از  املسعوديبحوالہ مروج   

 

مطابق عمر رضی الله عنہ نے  کے صحیح بخاری -کیا  کے ان  کو شہید رحملہ ک  نے ابو لولؤ میں اگلی ہی �از پر 

 کیا کہ عمر نے الله کا شکر ادا – نے کہا مغیرہ کے غالم نے ابن عباس ؟نے خنجر مارا کہ کس ابن عباس سے پوچھا

غالم تم اور عباس الئے  میں اور کہا مدینہنے یہ کام نہیں کیا   کسی صحابی  

علی نے اس کو اپنا  نزدیک کے تشیع جبکہ  اہل گیا یہ کوئی سازش تھی اور اس کا قتل کیا نزدیک اہل سنت کے 

اہل سنت جب   - ہے نام سے موجود کے میں بابا فیروز مزار ایران جائے اور آج اس کا ہو گھوڑا دیا کہ یہ فرار

لولو مجوسی تھا تو اس سے مراد اس کا چھپا ہونا ہے اگرچہ وہ �از پڑھتا ہو یا مسل�ن بنتا ہو کہتے ہیں کہ ابو  

عمر رضی الله عنہ نے منع کیا کہ ابن عمر رضی الله عنہ کو خلیفہ بنایا جائے       

روایت درج کرتے ہیں، پر ایک 3/343ابن سعد اپنی طبقات،   

َمْن أَْستَْخلِْف لَْو كَاَن أَبُو ُعبَيَْدَة بُْن الَْجرَّاِح، ” قَاَل: أَْخَربَنَا َوكِيُع بُْن الَْجرَّاِح، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن إِبْرَاِهيَم قَاَل: قَاَل ُعَمُر: 
َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر؟ فََقاَل: قَاتَلََك اللَُّه، َواللَِّه َما أَرَْدَت اللََّه ِبَهَذا، أَْستَْخلُِف  فََقاَل لَُه رَُجٌل: يَا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ�، فَأَيَْن أَنَْت ِمنْ 

 ” رَُجًال لَيَْس يُْحِسُن يُطَلُِّق اْمَرأَتَهُ 

لہ حرضت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤ، تو ابو عبیدہ کو بناؤ۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ عبدال
بن عمر کہاں گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ خدا متہیں غارت کرے، خدا کی قسم میں اللہ کا ارادہ ایسا نہیں 

 دیکھتا، ایسے شخص کو خلیفہ بناؤ جو کہ بیوی کو اچھے طریقے سے طالق بھی نہیں دے سکتا

مع التحصیل کے مطابق اس کی سند منقطع ہے ابراہیم النخعی کی کسی صحابی سے مالقات نہیں ہوئی کتاب جا 
 وقال عيل بن املديني إبراهيم النخعي مل يلق أحدا من أصحاب النبي صىل الله عليه وسلم

 علی بن املدینی کہتے ہیں کہ ابراہیم کی کسی صحابی سے مالقات نہیں ہوئی

 

کے مطابق مسل�نوں میں جدل ہونا تھا  وںنرصانی   

نَّةِ   ٤٦٥٦  سنن أيب داؤد   اب: خلفاء کا بیانب  سنن ابو داؤد: کتاب: سنتوں کا بیان  (بَاٌب ِيف الُْخلََفاءِ  : كِتَاُب السُّ

ُد بُْن َسلََمَة أَنَّ َسِعيَد بَْن إِيَاٍس الُْجَريْ  . ثَنَا َح�َّ يُر، َحدَّ ِ ثَنَا َحْفُص بُْن ُعَمَر أَبُو ُعَمَر الرضَّ ِريَّ أَْخَربَُهْم، َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َحدَّ
، فََدَعْوتُُه فََقاَل لَُه ُعَمُر: َوَهْل تَِجُدِ� -ُمَؤذِِّن ُعَمَر بِْن الَْخطَّاِب  -يٍق الُْعَقيِْيلِّ َعِن اْألَقَْرعِ َشقِ  ، قَاَل: بََعثَِني ُعَمُر إَِىل اْألُْسُقفِّ

رََّة، فََقاَل: قَرٌْن َمْه؟ فََقاَل: قَرٌْن َحِديٌد، أَِمٌ� ِيف الِْكتَاِب؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: كَْيَف تَِجُدِ�؟ قَاَل: أَِجُدَك قَرْنًا، فَرَفَ  َع َعلَيِْه الدِّ
ابَتَُه، قَاَل ُعَمُر: يَرَْحُم اللَُّه َشِديٌد، قَاَل كَْيَف تَِجُد الَِّذي يَِجيُء، ِمْن بَْعِدي؟ فََقاَل: أَِجُدُه َخلِيَفًة َصالًِحا َغْ�َ أَنَُّه يُْؤثُِر قََر 
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ا َدفْرَاُه! يَا ، فََقاَل: َكيَْف تَِجُد الَِّذي بَْعَدُه! قَاَل: أَِجُدُه َصَدأَ َحِديٍد، فََوَضَع ُعَمُر يََدُه َعَىل رَأِْسِه، فََقاَل: يَ -َالثًاثَـ  -ُعثَْ�نَ 
ُم ُمْهرَاٌق. قَاَل َدفْرَاُه! فََقاَل: يَا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ�! إِنَُّه َخلِيَفٌة َصالٌِح، َولَِكنَُّه يُْستَْخلَُف ِحَ�  ْيُف َمْسلُوٌل، َوالدَّ يُْستَْخلَُف, َوالسَّ

فُْر: النَّنْتُ   . أَبو َداود الدَّ

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مؤذن جناب اقرع رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 
یا ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے مجھے عیسائیوں کے مذہبی رسدار کے پاس بھیجا ۔ میں اسے بال ال

پوچھا : کیا تم اپنی کتاب میں میرا ذکر پاتے ہو ؟ کہا : ہاں ۔ پوچھا کیسے ؟ کہا : میں پاتا ہوں کہ آپ ایک قرن 
سے کیا مراد ہے ؟ کہا : بہت سخت “ قرن ” ہیں ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اس پر بلند کیا اور پوچھا 

لعہ ، انتہائی امین ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا جو میرے بعد آئے گا اس کے بارے میں کیا فوالدی ق
پاتے ہو ؟ کہا : وہ ایک صالح خلیفہ ہو گا ، رصف اتنا ہو گا کہ وہ اپنے قرابت داروں کو ترجیح دے گا ۔ سیدنا 

فرمائے ، تین بار کہا ۔ پھر پوچھا : ان کے بعد  عمر رضی اللہ عنہ نے کہا : اللہ سیدنا عث�ن رضی اللہ عنہ پر رحم
جو آئے گا اس کے بارے میں کیا پاتے ہو ؟ کہا : میں اسے پاتا ہوں کہ وہ لوہے کا زنگ ہو گا ۔ تو سیدنا عمر رضی 

ے کہا : اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے رس پر رکھ لیا اور کہا : اے بدبودار ! اے بدبودار ! ( کیا کہہ رہے ہو ؟ ) تو اس ن
امیر املؤمنین ! یہ صالح خلیفہ ہو گا مگر جب اسے یہ منصب ملے گا تو تلواریں نکلی ہوئی ہوں گی اور خون 

۔“ بدبو ” کے معنی ہیں » الدفر«بہائے جا رہے ہوں گے ۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے کہا کہ   

4656 

 شَعيب األرنؤوط کہتے ہیں
ال ”: امليزان“قال عنه الذهبي يف  -وإن وثقه العجيل وذكره ابن حبان-طاب إسناده ضعيف، األقرع مؤذن عمر بن الخ

 .يُعرف. تفرد عنه شيخ. قلنا: فهو مجهوٌل، ثم إن يف متنه نكارة شديدة
اس کی سند ضعیف ہے األقرع جو عمر بن خطاب کا موذن ہے اگرچہ اس کو عجلی نے ثقہ کہا ہے جس کا ذکر 

ہم کہتے ہیں یہ … ذھبی نے مطابق املیزان ، میں ہے : میں اس کو نہیں جانتا ابن حبان نے کیا ہے یہ امام ال
 مجھول ہے اور اس روایت کے منت میں شدید نکارت ہے

 الغرض ضعیف و منکر ہے

 اس کی سند میں عبد الله بن شقيق العقييل کا تفرد ہے جو ثقہ ہیں لیکن ناصبی مشھور ہیں
 امام احمد کہتے ہیں
) . یہ علی پر الزام دھرتے3333/ (15» تهذيب الك�ل« وكان يحمل عىل عيل  

 قال ابن خراش: ثقة كان يبغض عليا
 ابن خراش کہتے ہیں یہ علی رضی الله عنہ سے بغض رکھتے تھے

 ڈاکٹرساتھ  کے کی تحقیق )دہلی نئی( الدعوۃ دار علمی مجلس -ہے قرار دیا البانی نے بھی اس کو ضعیف

دیا  قرار االسناد ضعیف کو اس روایت کی کے ترجمہ کے ساتھ سنن ابو داوود لفریوائیا عبدالجبار بن عبدالرحمن

  – گیا ہے
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کو ثقہ کہا ہے  عاور مجہول اقر  قرار دیا ہے مولوی زبیر علی زئی نے اس کو اسنادہ صحیح حدیث اہل  

گیا اس طرح اس عث�ن دشمن روایت کو صحیح تسلیم کر لیا  

 

 اگلے خلیفہ کا انتخاب

 

7218 :�رب حدیث   بخاری صحیح  

ثَنَا دُ  َحدَّ  :قَاَل  َعنُْهَ�، اللَّهُ  رَِيضَ  ُعَمرَ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  َعنْ  ، أَِبيهِ  َعنْ  ، ُعْرَوةَ  بْنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ، ُسْفيَانُ  أَْخَربَنَا ، يُوُسَف  بْنُ  ُمَحمَّ

 َخْ�ٌ  ُهوَ  َمنْ  تَرََك  فََقدْ  أَتْرُْك، َوإِنْ  بَْكٍر، أَبُو ِمنِّي َخْ�ٌ، ُهوَ  َمنْ  اْستَْخلََف  فََقدِ  أَْستَْخلِْف، إِنْ " :قَاَل  تَْستَْخلُِف، أََال  : لُِعَمرَ  ِقيَل 

 َال  َعَيلَّ  َوَال  ِيل  َال  َكَفافًا ِمنَْها نََجْوتُ  أَّ�ِ  َوِدْدتُ  َراِهٌب، َراِغٌب  :فََقاَل  َعلَْيِه، أَثْنَْوافَ  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  ِمنِّي،

لَُها َميِّتًا َوَال  َحيًّا أَتََحمَّ ". 

 انہیں نے، روہع بن ہشام انہیں دی، خرب نے ثوری سفیان کو ہم کہا کیا، بیان نے فریابی یوسف بن محمد سے ہم

 ہوئے زخمی جب عنہ اللہ رضی عمر کہ کیا بیان نے عنہ� اللہ رضی عمر بن عبداللہ سے ان اور نے والد کے ان

 خلیفہ کو کسی اگر کہ فرمایا نے آپ دیتے، کر منتخب نہیں کیوں کو کسی خلیفہ اپنا آپ کہ گیا کہا سے ان تو

 تھے بہرت سے مجھ جو تھا کیا منتخب خلیفہ اپنا نے شخص اس )کہ ہے مثال بھی کی اس تو( ہوں کرتا منتخب

 ہے موجود مثال بھی کی اس( تو ہوں چھوڑتا پر رائے کی مسل�نوں اسے میں اگر اور عنہ اللہ رضی ابوبکر یعنی

 صلی اللہ رسول یعنی تھے بہرت سے مجھ جو تھا دیا چھوڑ )لیے کے مسل�نوں انتخاب کا خلیفہ( نے بزرگ اس )کہ

 ہے کرتا تعریف میری سے دل تو کوئی کہ کہا نے انہوں پھر کی، تعریف کی آپ نے لوگوں پھر۔  وسلم علیہ اللہ

 ہی برابر برابر ہاں کے اللہ میں داریوں ذمہ کی خالفت کہ ہوں سمجھتا غنیمت یہی تو میں اب۔ کر ڈر کوئی
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 اب۔ اٹھایا بھر زندگی اپنی بوجھ کا خالفت نے میں عذاب کوئی نہ اور ملے ثواب کچھ مجھے نہ جاؤں، چھوٹ

۔گا اٹھاؤں نہیں کو بار اس میں پر مرنے  
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رسبراہ تھے  کے ث�ن کا انتخاب عبد الرح�ن بن عوف کی رائے پر ہوا جو  کیمٹیع  

ت کے لیے جن چھ حرضات کا نام لیا تھا نے شہادت سے پہلے خالف رضی الله عنہبخاری بیان کرتے ہیں کہ عمر 

سعد رضی الله  طلحہ رضی الله عنہ، زبیر رضی الله عنہ،  عث�ن رضی الله عنہ، رضی الله عنہ،علی ،وہ یہ ہیں 

– رضی الله عنہن اور عبدالرحمٰ  عنہ  

 صحیح بخاری میں ہے

ن بن ت جمع ہوۓ اور عبدالرحمٰ ) کی تدفین سے فراغت ہوئی تو یہ (چھ )حرضا...جب ان (عمر رضی الله عنہ 
نے کہا کہ  رضی الله عنہزبیر  -نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اس معاملے کو گھٹا کر چھ سے تین میں کر لیجئے عوف رضی الله عنہ

ضی ر نے کہا میں  اپنا معاملہ عث�ن  رضی الله عنہکے سپرد کرتا ہوں طلحہ  رضی الله عنہمیں الگ ہوتا ہوں اور اپنا معاملہ علی 

اب  -کے حق میں دستربدار ہوتا ہوں رضی الله عنہمیں عبدالرحمن  رضی الله عنہکے سپرد کرتا ہوں سعد بن ابی وقاص  الله عنہ

سے کہا آپ میں سے جو دستربدار ہوجاۓ اس  رضی الله عنہاور عث�ن  رضی الله عنہ نے علی رضی الله عنہعبدالرحمن بن عوف 

ی کے حکم اور اسالم کس رعایت سے افضل ترین شخص کوخالفت کے لیے منتخب ہ وہ الله تعالٰ کے سپرد میں یہ کام کروں گا ک

نے کہا  دونوں حرضات (علی رضی الله عنہ و عث�ن رضی الله عنہ)خاموش رھے اس پر عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنہ -کردے

ی کو گواہ کر کےکہتا ہوں کہ میں افضل ترین الله تعالٰ اگر ہوں تو ،کہ کیا آپ لوگ اس معاملے کو میرے  سپرد کرنے پر رضی ہیں

نے ایک کا(علی  دونوں حرضات نے کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں پھر عبدالرحمن رضی الله عنہ -کے انتخاب میں کوتاہی نہ کروں گا 

بقت کا جو رشف حاصل ہے وہ کی قرابت اور اسالم میں س رضی الله عنہ کا ) ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کو نبی صلی الله علیہ وسلم

 رضی الله عنہآپ کو بھی معلوم ہے الله آپ پر نگران ہے اگر میں آپ کو امیر منتخب کروں تو کیا آپ عدل کریں گے اور عث�ن 

جب عہد و  -)سے یہی کہیرضی الله عنہسمع و طاعت اختیار کریں گے؟پھر دورسے (عث�ن  رضی الله عنہکو امیر بناؤں تو آپ 

رضی الله کے ہاتھ پر بیعت  کی اور علی  رضی الله عنہپھر خود عث�ن رضی الله عنہ! ہاتھ اٹھاؤ،ے لیا تو کہا کہ اے عث�ن پی�ن ل

  "-نے اور باہر کا مجمع مکان کے اندر داخل ہوگیا اور ان سب نے بیعت کی عنہ

  

کا اتتخاب خالص ذاتی افضلیت  رضی الله عنہنے عث�ن عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنہ،  مطابق کے  بخاری

اور عث�ن  رضی الله عنہکسی اور چیز کی وجہ سے نہیں اور علی  -اور مسل�نوں کی ترجیح کی بنا پر کیا تھا

سے مشورہ کرتے ہوۓ رصف یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر میں آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب  رضی الله عنہ

عالوہ دورسے کو منتخب کروں تو آپ س�ع و طاعت کا رویہ  کروں تو آپ انصاف کریں گے اور اگر آپ کے

-اختیار کریں گے  

"......عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنہ نے تین راتیں صالح و مشوارے اور سوچ بچار میں گزارنےکے  -ترجمہ:

کے نامزد پس جب لوگ فجر کی �از پڑھ چکے تو عمر رضی الله عنہ  –بعد فجر کی �از مسجِدنبوی میں ادا کی 

نبوی صلی الله علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور عبدالرحمن رضی الله عنہ نے مہاجرین، انصار کردہ حرضات منِرب 

جب سب -اورامراء،اجناد کو جو جج میں عمر کے ساتھ رشیک تھے اور اس وقت مدینہ میں موجود تھے بلوا بھیجا
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اّما بعد! اے علی رضی الله عنہ  -ے تشہد پڑھا اور کہالوگ جمع ہو گئے تو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنہ ن

اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ  جائزہ لینے کے بعدمیں نے لوگوں کے خالفت کے معاملے میں رجحان کا پوری طرح 

اس لیے آپ رضی الله عنہ اپنے نفس پر کوئی راستہ نہ -وہ عث�ن رضی الله عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے

ھر عث�ن رضی الله عنہ سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں سنت الله اور سنت رسول الله پ ،نکالیں

(ابوبکر رضی الله عنہ و عمر رضی الله  صلی الله علیہ وسلم اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد دونوں خلفاء

            -�نوں نے بیعت کیاجناد اور دورسے مسل  امراء، انصار،  عنہ ) کی سنّت پر پھر مہاجرین،

لئے خلیفہ بننے کا کوئی چانس نہیں  کے کہنا کہ اپ ہکر کے ی طبخاص علی کو مخا وف کاعبد الرح�ن بن ع
دونوں   عث�ن اور علی دونوں صحابی ہیں    –کہ علی اس امر خالفت کو لینے کے لئے تیار تھے  ہے ظاہر کرتا

اماد ہیں لیکن دونوں میں فرق بہت ہے عث�ن عمر میں بڑے اور متمول ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے د
علی رضی الله عنہ نے ابو بکر رضی الله عنہ کی وفات کے بعد  -اور علی عمر میں بہت چھوٹے اور غریب تھے

یدا ھ میں پ١٠اس�ء بنت عمیس رضی الله عنہا سے شادی کی اور ابو بکر کے صلبی بیٹے محمد بن ابی بکر(جو 
علی رضی الله نے فاطمہ رضی الله عنہ کی وفات کے بعد شیخین اور  –ہوا) اب علی کے لے پالک تھے 

جو ظاہر   اس طرح علی کا کنبہ بہت بڑا ہوا –کی خالفت میں کئی شادیاں کیں اور متعدد لونڈیاں رکھیں  عث�ن 
 کرتا ہے علی فارغ البال ہو گئے تھے

بکر رضی الله عنہ و عمر  (ابو شیخین کہ  ہیں تےپا یہ ہم دیکھتے ہیں تو علی کو حاصل منصبوں کو  ہم جب
عمر نے علی کو قاضی  –جائے گا  مقرر نہیں کیا گورنر  علی کو کہیں کایہ تھی کہ  کی سنت رضی الله عنہ )

اس -ہ نہ دیاعہد گورنری کا اسی سنت پر عث�ن رضی الله عنہ نے عمل کیا اور علی کو کوئی  -تھا ہوا دیا منصبکا
کوفہ میں علی کے خیر خواہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ امراء کے خالف محاذ کھڑا کیا جائے اور ممکن ہے  بنا پر 

سوال یہ ہے کہ ایسا بعض کوفیوں کو کیا ہوا کہ وہ   -جائے جب یہ معزول ہوں تو علی کو عامل مقرر کر دیا 
اب یہ ہے کہ کوفی اصال یمنی تھے جن کو ان کے عالقوں علی کے حق میں اتنا آگے تک جا رہے تھے؟ اس کا جو 

سے عمر نے نکال کر کوفہ منتقل کر دیا تھا اس میں قبیلہ بنو اسد والے کثیر تعداد میں تھے اور بعد میں علی 
 کوفیوں –کے شیعوں میں بھی اسدیوں کی کرثت تھی اسی طرح علی کے ساتھ لڑنے والے بھی یمنی قبائل تھے 

 مرشقی اور مدینہ کے یمنی قحطانی قبائلعلی کے ہمدردوں میں  -خالف جذبات پیدا ہو چکے تھےمیں شیخین م
حدیث رسول کہ امراء قریش میں سے  –اپنے اپ کو قریش سے زیادہ قدیم بتاتے ہیں  قحطانی -قبائل شامل ہوئے 

    -ا تھا امت میں خلیفہ نہیں بن سکت  اس کسی اور قبیلہ کا فرد کی وجہ سے گے ہوں 

ہجری کا واقعہ ہے جو صحیح البخاری میں ہی ہے ٣١سن   

ثَنَا3717 حدیث �رب: ثَنَاَخالُِد بُْن َمْخلٍَد،  َحدَّ  َمْرَواُن بْنُ  أَْخَربَِ�  قَاَل:أَِبيِه،  َعنْ ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة،  َعنْ َعِيلُّ بُْن ُمْسِهٍر،  َحدَّ
انَ  أََصاَب  قَاَل:الَْحَكِم،  ُرَعاٌف َشِديٌد َسنََة الرَُّعاِف َحتَّى َحبََسُه َعِن الَْحجِّ َوأَْوَىص فََدَخَل َعلَيِْه رَُجٌل ِمْن  ُعثَْ�َن بَْن َعفَّ
 فََقاَل:َوَمْن فََسَكَت فََدَخَل َعلَيِْه رَُجٌل آَخُر أَْحِسُبُه الَْحارَِث،  :قَاَل نََعْم،  قَاَل:َوقَالُوُه،  قَاَل:اْستَْخلِْف، “ قَاَل:قَُريٍْش، 

أََما َوالَِّذي  قَاَل:نََعْم،  قَاَل:بَْ�َ، فَلََعلَُّهْم قَالُوا الزُّ  قَاَل:َوَمْن ُهَو فََسَكَت،  قَاَل:نََعْم،  فََقاَل:ُعثَْ�ُن َوقَالُوا،  فََقاَل:اْستَْخلِْف، 
”َسلَّمَ نَْفِيس ِبيَِدِه إِنَُّه لََخْ�ُُهْم َما َعِلْمُت َوإِْن كَاَن َألََحبَُّهْم إَِىل رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وَ   
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ر نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد .ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہ
جس سال نکسیر پھوٹنے کی بی�ری پھوٹ پڑی تھی اس سال  مجھے مروان بن حکم نے خرب دی کہ نے بیان کیا کہ

(زندگی سے مایوس ہو  عث�ن رضی اللہ عنہ کو اتنی سخت نکسیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے، اور
ی، پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا وصیت بھی کر د کر)

دیں۔ عث�ن رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا: کیا یہ سب کی خواہش ہے، انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا 
کہ وہ حارث  کہ کسے بناؤں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دورسے صاحب گئے۔ میرا خیال ہے

تھے،۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں، آپ نے ان سے بھی پوچھا کیا یہ سب کی خواہش 
ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ نے پوچھا: لوگوں کی رائے کس کے لیے ہے؟ اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے، تو 

صلی اللہ علیہ  ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، پھر آپ آپ نے خود فرمایا: غالباً زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان
نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے علم کے مطابق بھی وہی ان میں سب  وسلم

کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب  صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرت ہیں اور بالشبہ وہ رسول اللہ
 تھے۔

ن رضی الله عنہ کے بعد زبیر بن العوام رضی الله عنہ کا نام بطور خلیفہ لیا جا رہا ہے امت میں یہ خرب کہ عث�
حدیث نبوی کے مطابق جو عھدہ   –اس کی خرب کوفیوں کو بھی ہوئی اور مرصیوں کو بھی    –پھیل چکی تھی 

ان کو عامل مقرر کیا جائے  مانگے اس کو وہ نہ دو لہذا علی رضی الله عنہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے تھے کہ
لیکن ان کے ہمدرد یہ کر سکتے تھے لہذا کوفہ کے لوگ عمر اور عث�ن رضی الله عنہم کے پاس پہنچا رشوع 

 ہوئے کہ امراء کو تبدیل کیا جائے

ھ میں کوفہ کے عامل کی حیثیت سے معزول کیا ٢١ سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کو عمر رضی الله عنہ نے   

کوفہ کے عامل ہوئے اور دور عث�ن تک رہے  بن شعبہ رضی الله عنہمغیرہ   

گورنر کیا واپس کوفہ کا  سعد بن ابی وقاص کو عث�ن نے    

ھ میں گورنر کیا ٢٥ولید بن عقبہ رضی الله عنہ کو   

ہجری میں گورنر کیا ٢٩سعید بن العاص رضی الله عنہ کو   

ر کیاہجری میں گورن ٣٤ابو موسی رضی الله عنہ کو   

ہجری میں گورنر کیا ٣٤کو  سعید بن العاص رضی الله عنہ    

یعنی کوفی مسلسل درد رس بن چکے تھے امراء کے خالف جھوٹے سچے قصے گھڑ کر مدینہ پہنچ جاتے اور 
عث�ن رضی اللہ عنہ پر زور ڈالتے کہ ان کو تبدیل کرو لیکن عث�ن اس سب کو بھانپ چکے تھے کہ ان کا 

مقصد  کیا ہے  – ان کوفی ہمدردروں کے نام معلوم ہیں اور یہ سب اصحاب علی ہیں (ُكَمْیل بن زیاد النُّخعي الكوفي،  
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  جندب بن زھیر العامری ،   ثابت بن زید النخعی ،  علقمہ بن قیس النخعی ،  األشرت النخعی ، مالک بن یزید ،
ابن  ،زید بن صوحان  صعصعۃ بن صوحان ،  ئی، عمرو بن الحمق الخزا عروۃ بن الجعد ،  جندب بن کعب األزدی ، 

ان کے حق میں ایک تحریک چال رہے   علی کو بتائے بغیر باال ہی باال  ان کے شیعہ ہیں یعنی یہ ہمدرد الکوا) 
 تھے

 32مسند احمد کی روایت  میں ہے

اَن  بُنَيَّ , إِْن َولِيَت ِمْن أَْمِر النَّاِس َشيْئًا فَأَكْرِْم قَُريًْشا , فَِإ�ِّ  قَاَل: قَاَل ِيل أيَِب: يَا –ريض الله عنه  –َعْمِرو بِْن ُعثَْ�َن بِْن َعفَّ
عز وجل –َمْن أََهاَن قَُريًْشا , أََهانَُه اللُه ” يَُقوُل:  –صىل الله عليه وسلم  –َسِمْعُت رَُسوَل اللِه   

اَن نے کہا کہ میرے باپ رضی الل  ه عنہ نے کہا اے بیٹے اگر تجھ کو والی لوگوں پر کیا َعْمِرو بِْن ُعثَْ�َن بِْن َعفَّ
جائے تو قریش کی تکریم کرنا کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے قریش کی 

 اہانت کی الله عز وجل اس کی اہانت کرے گا

قریشی امراء ہی کیوں مقرر کیے  شیعان علی میں کثیر تعداد یمنی کوفیوں کی تھی جن کو اس پر اعرتاض تھا کہ
  جبکہ عث�ن کے نزدیک وہ حدیث رسول پر عمل کر رہے تھے جا رہے ہیں

تھے چکے بڑھ صلےسے پہلے علی اور عث�ن میں فا ل عث�نقت  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
32  

 جس کو شعیب اور البانی صحیح کہتے ہیں
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سے پہلےشہادت    

 ابو لؤلؤة  کی بیڻی کا قصاص
ابو لولوہ کی بیٹی کو قتل  میں  یشپر ط قتلعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند عبیداللہ نے اپنے والد کے  

مقداد اور دیگر صحابہ نے ابو لولوہ کے قتل کا قصاص لینے کے لیے عث�ن بن عفان  ،علی رضی اللہ عنہ   کردیا ، 
)302 ،ص  3تاریخ الطربی، ج  رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا لیکن انہوں نے قصاص لینے سے انکار کردیا (دیکھیے  

میں ہے خلیفہ بننے کے بعد تاریخ طربی  

َوكَاَن َمْحبُوًسا ِيف َداِر َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاٍص، َوُهَو الَِّذي نََزَع  -ثُمَّ َجلََس ُعثَْ�ُن ِيف َجانِِب الَْمْسِجِد، ودعا بعبيد اللَِّه بَْن ُعَمرَ 

يَْف ِمْن يَِدِه بَْعَد قَتْلِِه ُجَفْينََة َوالُْهرُْمزَاَن َوابْ  ْن َرشَِك ِيف َدِم أيَِب السَّ يَُعرُِّض  -نََة أيَِب لُْؤلَُؤَة، َوكَاَن يَُقوُل: َواللَِّه ألَقْتُلَنَّ رَِجاال ِممَّ

يَْف ِمْن يَِدِه، َوَجَذَب َشْعرَُه َحتَّى أَْضَجَعُه ِإَىل األَرِْض، وَ  -ِبالُْمَهاِجِريَن َواألَنَْصارِ  َحبََسُه ِيف َدارِِه فََقاَم إِلَْيِه َسْعٌد، فََنَزَع السَّ

َهَذا الَِّذي فَتََق ِيف اإلِْسالِم َما  َحتَّى أَْخرََجُه ُعثَْ�ُن إِلَيِْه، فََقاَل ُعثَْ�ُن لَِجَ�َعٍة ِمَن الُْمَهاِجِريَن َواألَنَْصاِر: أَِش�ُوا َعَيلَّ ِيف 

: أََرى أَْن تَْقتُلَُه، فََقاَل بَْعُض الُْمهَ  يَا أَِمَ�  اِجِريَن: قُِتَل ُعَمُر أَْمَس َويُْقتَُل ابُْنُه الْيَْوَم! فََقاَل َعْمُرو بُْن الَْعاِص:فَتََق، فََقاَل َعِيلٌّ

 َ ال ُسلْطَاَن ا كَاَن َهَذا الَْحَدُث وَ الُْمْؤِمِنَ�، إِنَّ اللََّه قَْد أَْعَفاَك أَْن يَُكوَن َهَذا الَْحَدُث كَاَن َولََك َعَىل الُْمْسلِِمَ� ُسلْطَاٌن، إِ�َّ

قَاَل: َوكَاَن رَُجٌل ِمَن األَنَْصاِر يَُقاُل لَُه ِزيَاُد بُْن لَِبيٍد   لََك، قَاَل ُعثَْ�ُن: أَنَا َولِيُُّهْم، َوقَْد َجَعلْتَُها ِديًَة، َواْحتََملْتَُها ِيف َماِيل.

الله مالك َمْهرٌَب ... َوال َملَْجأٌ ِمَن ابِْن أَْرَوى َوال خفر اال يا عبيد  الِْبيَاِيضُّ إَِذا َرأَى ُعبَيَْد اللَِّه بَْن عمر، قال:  

 میں گھر کے ابی وقاص بن اور اس کو سعد عث�ن مسجد کے برابر میں بیٹھے اور عبيد اللَِّه بَْن ُعَمر کو طلب کیا 

اور  تھا قتل کر دیا کو کی بیٹی أيَِب لُْؤلَُؤةَ  اور الُْهرُْمزَانَ اور َ ُجَفيَْنةَ اس نے   اور ہوا تھا اور اس نے تلوار نکالی کیا قید

 و کو قتل کروں گا  اس کو مہاجرین اس کی قسم الله میں تھا جو میرے باپ کے قتل میں رشیک ہوا رہا کہہ

کاٹ دے اور اس کو گھر  بال اس کے سے ابی وقاص کھڑے ہوئے اور تلوار بن پس سعد –انصار پر پیش کیا گیا 

اس پر مشورہ   ج�عت سے کہا انصار  کی پس عث�ن نے مہاجرین و –تک کہ عث�ن نے نکلوایا یہاں  کیا میں قید

عمر کا   کہا نے بعض مہاجرین -اس کو قتل کیا جائے ہوں : میں دیکھتا علی نے کہا -  ہےدو کہ اسالم میں کیا 

: بے شک اپ املومنین امیر کہا  عاص نےال بن ! عمرو کیا ہے کی بیٹی کو قتل تلقتل تو کل ہوا اور اس نے آج قا

اور اس کو میرے  ہوں پر دیت دیتا اس میں ہوں کا والی ان عث�ن نے کہا میں – ہیں سلطان مسل�نوں پر والی و

  کہے  عارنے  اش ِزيَاُد بُْن لَِبيدٍ انصار میں سے ایک شخص  –مال سے لیا جائے 

 

الله کے قتل کا ارادہ  عبید بول نہیں کیا اور پھر بھیعث�ن نے اگرچہ دیت دے دی تھی لیکن علی نے اس کو ق

نہ کیا ہو ممکن ہے مقتول کے ورثاء نے اس دیت کو قبول – کیا  

 کتاب املعارف از ابن قتیبہ میں ہے
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، » أىب لؤلؤة«جرّد سيفه فقتل بنت » عمر«، فكان شديد البطش. فل� قتل » عبيد الله بن عمر بن الخطاب«وأما 

قتله مبن قتل، فهرب إىل » عيلّ «وقال: ال أدع أعجميّا إال قتلته. فأراد  -رجال أعجميّا -» جفينة«، و » الهرمزان«وقتل 

فقتل.» صّف�«وشهد معه » معاوية«  

جب عمر کا قتل ہوا اس نے تلوار نکالی اور ابو لؤلؤة کی  –عبيد الله بن عمر بن الخطاب شدید غصے میں تھے 

34 ایک عجمی  کا قتل کر دیا  اور کہا میں کسی عجمی کو (زندہ) 33 کا اور  جفينةبیٹی کوقتل کر دیا اور الهرمزان

پس علی نے (خلیفہ ببنے پر) اس  بنا پر (بطور قصاص )  عبيد الله بن عمر بن الخطاب کے  –نہیں چھوڑوں گا 

 قتل کا ارادہ کیا  تو یہ معاویہ کے پاس بھاگ گیا  اور صفین میں لڑا وہاں قتل ہوا 

هـ) میں ہے 355ب  البدء والتاريخ از  املطهر بن طاهر املقديس (املتوىف: نحو کتا  

وأما عبيد الله بن عمر بن الخطاب فكان شديد البطش وجرد سيفه يوم قتل عمر واستعرض العجم باملدينة فقتل 

عنه فهرب إىل معاويةالهرمزان وابنته  وأبا لؤلؤة وجفينة رجالً فل� صارت الخالفة إىل عّيل عم أراد أن يقتص   

انہوں نے عبید الله بن عمر کے قتل کا ارادہ کیا تو کو ملی علی جب خالفت  

 

 گورنر کا رشاب پینا
 صحيح مسلم: كِتَاُب الُْحُدوِد (بَاُب َحدِّ الَْخْمِر) صحیح مسلم: کتاب: حدود کا بیان

 (باب: رشاب کی حد)

4457 . 

ثَنَا أَبُو بَْكِر بُْن أيَِب شَ  ثََنا إِْسَ�ِعيُل َوُهَو ابُْن ُعلَيََّة، َعِن ابِْن أَ وَحدَّ يِب َعُروبََة، يْبََة، َوزَُهْ�ُ بُْن َحرٍْب، َوَعِيلُّ بُْن ُحْجٍر، قَالُوا: َحدَّ
، َواللَّْفُظ لَُه، أَْخَربَنَ  ثََنا إِْسَحاُق بُْن إِبْرَاِهيَم الَْحنْظَِيلُّ انَاِج، ح وَحدَّ ثَنَا َعبُْد الَْعِزيِز بُْن َعْن َعبِْد اللِه الدَّ ٍد، َحدَّ ا يَْحَيى بُْن َح�َّ

ثَنَا ُحَضْ�ُ بُْن الُْمنِْذرِ  انَاِج، َحدَّ ثَنَا َعبُْد اللِه بُْن فَْ�ُوَز، َمْوَىل ابِْن َعاِمٍر الدَّ أَبُو َساَساَن، قَاَل: َشِهْدُت ُعثَْ�َن بَْن  الُْمْختَاِر، َحدَّ
اَن َوأيُِتَ ِبالْ  ، ثُمَّ قَاَل: أَِزيُدكُْم، فََشِهَد َعلَْيِه رَُجَالِن أََحُدُهَ� ُحْمرَاُن أَنَّ َعفَّ بَْح َركَْعتَْ�ِ ُه َرشَِب الَْخْمَر، َوَشِهَد َولِيِد قَْد َصىلَّ الصُّ

بََها، فََقاَل  : قُْم يَا َحَسُن فَاْجلِْدُه، آَخُر أَنَُّه رَآُه يَتََقيَّأُ، فََقاَل ُعثَْ�ُن: إِنَُّه لَْم يَتََقيَّأْ َحتَّى َرشِ ، قُْم فَاْجلِْدُه، فََقاَل َعِيلٌّ : يَا َعِيلُّ
ٍر قُْم فَاْجلِْدُه، فََجلََدُه َوَعِيلٌّ يَُعدُّ فََقاَل الَْحَسُن: َولِّ َحارََّها َمْن تََوىلَّ قَارََّها، فََكأَنَُّه َوَجَد َعلَيِْه، فََقاَل: يَا َعبَْد اللِه بَْن َجْعفَ 

                                                                    
33  

عبيد الله بن عمر بن الخطاب نے اس کو ہرمزان فارس سے غالم بن کر آیا تھا اور اس کو امان عمر رضی الله عنہ نے دی تھی لیکن 
 قتل کر دیا

34  
هـ)  میں ہے279داود البََالُذري (املتوىف: فتوح البلدان از أحمد بن يحيى بن جابر بن   

لؤلؤة َعَىل قَاَل الواقدي، وكان جفينة العبادي من أهل الح�ة نرصانيا ظرئا لسعد ابن أيب وقاص فاتهمه ُعبَيْد اللَّه بْن ُعَمر مبشايعة أيَِب 
 قتل أبيه فقتله وقتل ابنيه.
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، َوَجلََد أَبُو بَْكٍر أَْربَِعَ�، َوُعَمُر مَثَانَِ�، »َجلََد النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أَْربَِع�َ «َحتَّى بَلََغ أَْربَِعَ�، فََقاَل: أَْمِسْك، ثُمَّ قَاَل: 
انَاِج ِمنُْه فَلَْم أَْحَفظْهُ َوكُلٌّ ُسنٌَّة، َوَهَذا أََحبُّ إَِيلَّ. زَاَد َعِيلُّ بُْن ُحْجٍر ِيف ِر ”  َوايَِتِه، قَاَل إِْسَ�ِعيُل: َوقَْد َسِمْعُت َحِديَث الدَّ  

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب اور علی بن حجر سب نے کہا: ہمیں اس�عیل بن علیہ نے ابن ابی عروبہ سے حدیث بیان  
سی طرح پڑھتے تھے) سے روایت کی، نیز اسحاق بن ابراہیم حنظلی کی، انہوں نے عبداللہ داناج (فارسی کے لفظ دانا کو عرب ا

نے ۔۔ الفاظ انہی کے ہیں ۔۔ کہا: ہمیں یحیٰی بن ح�د نے خرب دی، کہا: ہمیں عبدالعزیز بن مختار نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں 
منذر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا:  ان عامر داناج کے مولٰی عبداللہ بن فیروز نے حدیث بیان کی: ہمیں ابو ساسان ُحضین بن

میں حرضت عث�ن بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس حارض ہوا، ان کے پاس ولید (بن عقبہ بن ابی معیط) کو الیا گیا، اس نے صبح 
ایک حمران  کی دو رکعتیں پڑھائیں، پھر کہا: کیا متہیں اور (�از) پڑھاؤں؟ تو دو آدمیوں نے اس کے خالف گواہی دی۔ ان میں سے

تھا (اس نے کہا) کہ اس نے رشاب پی ہے اور دورسے نے گواہی دی کہ اس نے اسے (رشاب کی) قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر 
حرضت عث�ن رضی اللہ عنہ نے کہا: اس نے رشاب پی ہے تو (اس کی) قے کی ہے۔ اور کہا: علی! اٹھو اور اسے کوڑے مارو۔ تو 

کی ناگوار باتیں  کہا: حسن! اٹھیں اور اسے کوڑے ماریں۔ حرضت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا: اس  حرضت علی رضی اللہ عنہ نے
بھی انہی کے سپرد کیجیے جن کے سپرد اس کی خوش گوار ہیں۔ تو ایسے لگا کہ انہیں ناگوار محسوس ہوا ہے، تب انہوں نے کہا: 

کوڑے لگائے اور حرضت علی رضی اللہ عنہ ش�ر کرتے رہے  عبداللہ بن جعفر! اٹھو اور اسے کوڑے مارو۔ تو انہوں نے اسے
حتی کہ وہ چالیس تک پہنچے تو کہا: رک جاؤ۔ پھر کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کوڑے لگوائے، ابوبکر رضی اللہ 

ڑے لگانا) مجھے عنہ نے چالیس لگوائے اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسی (کوڑے) لگوائے، یہ سب سنت ہیں اور یہ (چالیس کو
زیادہ پسند ہے۔ علی بن حجر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا: اس�عیل نے کہا: میں نے داناج کی حدیث ان سے سنی تھی لیکن 

 اسے یاد نہ رکھ سکا

رضی الله عنہ سے کوفیوں کو بہت خنس تھی اور کوفیوں کا مقصد رشوع سے یہ   ولید بن عقبہ  راقم کہتا ہے 
تھے لہذا شیعان علی کی ایک روایت یہ ہے کہ قرآن میں  کوفی یمنی -وہاں کا گورنر کرا دیا جائے رہا کہ علی کو 

 ایک فاسق کا ذکر ہے جو ولید بن عقبہ رضی الله عنہ تھے

فدعانی الی االسالم ، فدخلت فیہ، واٴقررت بہ۔۔۔﴾ (مسند احمد بن حنبل ،ج ملسو هيلع هللا ىلص ﴿قال: قدمت علی رسول اللہ 
پر الحدیث  ۸۴۵۹، رقم ۴۰۳، ص ۳۰  

کی خدمت اقدس میں حارض ہوا آپ نے مجھے اسالم کی دعوت دی جو میں نے منظور کر لی اور ملسو هيلع هللا ىلص ترجمہ: (میں رسول اللہ 
مسل�ن ہوگیا۔ پھر آپ نے زکوة کی فرضیت سنائی میں نے اس کا بھی اقرار کیا اور کہا کہ میں واپس اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں 

ئیں اور زکوة ادا کریں میں ان کی زکوة جمع کرتا ہوں۔ اتنے اتنے دنوں کے بعد آپ میری طرف کسی اور ان میں سے جو ای�ن ال 
آدمی کو بھیج دیں میں اس کے ہاتھ جمع شدہ مال زکوة آپ کی خدمت میں بھجوادوں گا۔ سیدنا حارث نے واپس آکر یہی مال 

ے کوئی قاصد نہ آیا تو آپ نے اپنی قوم کے رسداروں کو کی طرف سملسو هيلع هللا ىلص زکوة جمع کیا جب وقت مقررہ گزر چکا اور رسول اللہ 
جمع کیا اور ان سے کہا یہ تو نا ممکن ہے کہ اللہ کے رسول اپنے وعدے کے مطابق اپنا آدمی نہ بھیجیں ۔ مجھے تو ڈر ہے کہ 

زکوة لینے کے لیے نہ  ہم سے ناراض نہ ہوگئے ہوں؟ اور اس بنا پر آپ نے اپنا کوئی قاصد مالملسو هيلع هللا ىلص کہیں کسی وجہ سے رسول اللہ 
بھیجا ہو، اگر آپ متفق ہوں تو ہم اس مال کو لے کر خود ہی مدینہ منورہ چلیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ تجویز 

ولید بن عقبہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیج ملسو هيلع هللا ىلص طے پاگئی اور یہ حرضات اپنا مال زکوة لے کر چل کھڑے ہوئے۔ ادھر سے رسول اللہ 
لیکن یہ حجرات راستے میں ہی ڈر کے مارے لوٹ آئے اور یہاں آ کر کہہ دیا کہ حارث نے زکوة بھی روک لی اور چکے تھے۔ 

ناراض ہوئے اور کچھ آدمی حارث کی تنبیہ کے لیے روانہ فرما دیے۔ مدینے ملسو هيلع هللا ىلص میرے قتل کے درپے ہوئے۔ اس پر رسول اللہ 
ث کو پالیا۔ سیدنا حارث نے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ تم کہاں اور کے قریب راستے میں ہی اس مخترص سے لشکر نے حرضت حار 

کے قاصد ملسو هيلع هللا ىلص کس کے پاس جا رہے ہو؟ انہوں نے آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے رسول اللہ 
کو سچا بنا کر بھیجا ہے  ملسو هيلع هللا ىلصولید کو زکوة نہ دی بلکہ انہیں قتل کر نا چاہا۔ حارث نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس نے محمد 
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کی خدمت میں حارض ہو رہا ہوں۔ یہاں جو آئے تو ملسو هيلع هللا ىلص نہ میں نے اسے دیکھا نہ وہ میرے پاس آیا، چلو میں تو خود رسول اللہ 
نے ان سے دریافت فرمایا تم نے زکوة بھی روک لی اور میرے آدمی کو قتل کرنا چاہا۔ آپ نے جواب دیا ہر گز ملسو هيلع هللا ىلص رسول اللہ 

قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے نہ میں نے انہیں دیکھا ہے اور نہ ہی وہ ملسو هيلع هللا ىلص! ل اللہنہیں یا رسو 
میرے پاس آئے، بلکہ قاصد کو نہ دیکھ کر اس ڈر کے مارے کہ کہیں اللہ تعالٰی اور اس کا رسول مجھ سے ناراض نہ ہوگئے ہوں 

رض خدمت ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئیاور اسی وجہ سے قاصد نہ بھیجا ہو میں خود حا : 
ا۔۔۔۔۔۔  ا اِنْ  َجاءَكُمْ  فَاِسٌق  ِبنَبَاٍ  فَتَبَيَّنُْوٓ  يٰٓاَيَُّها الَِّذيْنَ  اَٰمنُْوٓ

 (الحجرات: ۶)
 اے ای�ن والو! اگر متہیں کوئی فاسق خرب دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔۔۔۔ حکیم تک نازل ہوئی۔

ابق ہے جو ضعیف ہے۔سند میں محمد بن س  
عیٰسی مجھول ہے۔ دینار کا باپ   

 :محمد بن سابق التمیمی
 قال یحیٰی بن معین : ضعیف۔

 قال ابو حاتم ال یحتیج بہ۔
وقال یعقوب بن شیبة : ولیس ممن یوصف بالضبط للحدیث۔تھذیب التھذیب ،ج۷، ص۱۶۳، تھذیب الک�ل 

 للمزی،ج۲۵،ص۶۳۳، تاریخ الکبیرللبخاری الرتجمة ۳۱۲، الجرح والتعدیل
اس تناظر میں صحیح مسلم کی روایت میں بھی ایسا ہی ہے دو کوفیوں کی شکایات پر عث�ن نے گورنر کو 

مجلس عث�ن میں ہی رہتے تھے ؟ کسی اور  کیا یہ ہر وقت  –کوڑے لگوائے اور وہ بھی خاص اہل بیت النبی سے 
 صحابی کا ذکر بھی اس روایت میں نہیں ہے

علی   ،كَاَن َصاِحَب ُرشْطَِة َعِيلٍّ  بعد میں  جو گواہ بن کر کھڑا ہوا یہ  ھ  ٩٩ے کہ ُحَضْ�ُ بُْن الُْمْنِذِر املتوفی کہا جاتا ہ
 کا خصوصی گارڈ بنا اس کا بیان بھی صحیح بخاری کی روایت سے جدا ہے

3872حدیث �رب  : 
حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا هشام، أخربنا معمر، عن الزهري، حدثنا عروة بن الزب�، أن عبيد الله بن 

عدي بن الخيار، أخربه أن املسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن األسود بن عبد يغوث قاال له ما �نعك أن تكلم خالك 
عث�ن يف أخيه الوليد بن عقبة وكان أكرث الناس في� فعل به. قال عبيد الله فانتصبت لعث�ن ح� خرج إىل الصالة 

فقلت له إن يل إليك حاجة وهى نصيحة. فقال أيها املرء، أعوذ بالله منك، فانرصفت، فل� قضيت الصالة جلست إىل 
املسور وإىل ابن عبد يغوث، فحدثته� بالذي قلت لعث�ن وقال يل. فقاال قد قضيت الذي كان عليك. فبين� أنا جالس 
معه�، إذ جاء� رسول عث�ن، فقاال يل قد ابتالك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه، فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا 

قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صىل الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله 
ورسوله صىل الله عليه وسلم وآمنت به، وهاجرت الهجرت� األولي�، وصحبت رسول الله صىل الله عليه وسلم ورأيت 
هديه، وقد أكرث الناس يف شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال يل يا ابن أخي أدركت رسول الله 

صىل الله عليه وسلم قال قلت ال، ولكن قد خلص إىل من علمه ما خلص إىل العذراء يف سرتها. قال فتشهد عث�ن 
فقال إن الله قد بعث محمدا صىل الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صىل 
الله عليه وسلم وآمنت مبا بعث به محمد صىل الله عليه وسلم. وهاجرت الهجرت� األولي� ك� قلت، وصحبت رسول 

الله صىل الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته وال غششته حتى توفاه الله، ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما 
عصيته وال غششته، ثم استخلف عمر، فوالله ما عصيته وال غششته، ثم استخلفت، أفليس يل عليكم مثل الذي كان 

لهم عىل قال بىل. قال ف� هذه األحاديث التي تبلغني عنكم فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة، فسنأخذ فيه إن 
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شاء الله بالحق قال فجلد الوليد أربع� جلدة، وأمر عليا أن يجلده، وكان هو يجلده. وقال يونس وابن أخي الزهري 
 .عن الزهري أفليس يل عليكم من الحق مثل الذي كان لهم

ن عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا، انہیں معمر نے خرب دی، انہیں زہری نے کہا کہ ہم سے عروہ بہم سے 
داللہ بن عبی زبیر نے بیان کیا، انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیارنے خرب دی، انہیں مسور بن مخرمہ اور عبد الر حمن بن اسود بن عبد یغوث ان دونوں نے

یوں نہیں عدی بن خیار سے کہا تم اپنے ماموں (امیراملؤمنین) عث�ن رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے باب میں گفتگو ک
یا کہ جب حرضت عث�ن کرتے، (ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے اس پر بہت اعرتاض کیا تھا جو حرضت عث�ن نے ولید کے ساتھ کیا تھا)، عبیداللہ نے بیان ک

واہانہ رضی اللہ عنہ �از پڑھنے نکلے تو میں ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک رضورت ہے، آپ کو ایک خیرخ
سے واپس چال آیا۔ �از سے فا رغ مشورہ دینا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بھلے آدمی! تم سے تو میں خدا کی پنا ہ مانگتا ہوں۔ یہ سن کر میں وہاں 

نے  ہونے کے بعد میں مسور بن مخرمہ اور ابن عبد یغوث کی خدمت میں حارض ہوا اور عث�ن رضی اللہ عنہ سے جو کچھ میں نے کہا تھا اور انہوں
میں اس مجلس میں بیٹھا تھا کہ عث�ن رضی  اس کا جواب مجھے جودیا تھا، سب میں نے بیان کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ابھی

چال اور  اللہ عنہ کا آدمی میرے پاس (بالنے کے لیے) آیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا متہیں اللہ تعالٰی نے امتحان میں ڈاال ہے۔ آخر میں وہاں سے
کا ذکر کر رہے تھے وہ کیاتھی؟ انہوں نے بیان کیا  حرضت عث�ن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حارض ہوا۔ آپ نے دریافت کیا تم ابھی جس خیرخواہی

فرمائی، آپ ان  کہ پھر میں نے کہا اللہ گواہ ہے پھر میں نے کہا اللہ تعالٰی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل
کہا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ای�ن الئے دو ہجرتیں لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آنحرضت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک 

کیں (ایک حبشہ کو اور دورسی مدینہ کو) آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہیں اور آنحرضت صلی اللہ علیہ وسلم کے 
بہت چرچا ہونے لگا ہے۔ اس لئے آپ کے لئے رضوری ہے کہ اس پر طریقوں کو دیکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں لوگوں میں اب 

لم (رشاب نوشی کی) حد قائم کریں۔ عث�ن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے یا میرے بھانجے کیا تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس
ین کی باتیں اس طرح میں نے حاصل کی تھیں جو ایک کنوا ری لڑکی کودیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے د

بالشبہ اللہ کو بھی اپنے پردے میں معلوم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سن کر پھر عث�ن رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کو گواہ کر کے فرمایا 
ر آپ پر اپنی کتاب نازل کی تھی اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تعالٰی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا او 

عت لے تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر (ابتداء ہی میں) لبیک کہا تھا۔ آنحرضت صلی اللہ علیہ وسلم جو رشی
میں نے دو ہجرتیں کیں۔ میں آنحرضت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا اور  کر آئے تھے میں اس پر ای�ن الیا اور جیسا کہ تم نے کہا

لی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی۔ اللہ کی قسم! میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی آخر اللہ تعالٰی نے آپ ص
اللہ عنہ خلیفہ منتحب ہوئے۔ اللہ کی قسم! میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ  علیہ وسلم کو وفات دے دی اور حرضت ابوبکر رضی

ان کے کسی معاملہ میں کوئی خیانت کی۔ ان کے بعد حرضت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ 
اب میرا تم لوگوں پر وہی حق نہیں ہے جو ان کا مجھ پر تھا؟ عبیداللہ نے عرض کیا یقیناً آپ کا حق کبھی خیانت کی۔ اس کے بعد میں خلیفہ ہوا۔ کیا 

کر کیا ہے پھر انہوں نے کہا پھر ان باتوں کی کیا حقیقت ہے جو تم لوگوں کی طرف سے پہنچ رہی ہیں؟ جہاں تک تم نے ولید بن عقبہ کے بارے میں ذ 
ہے تو ہم انشاءاللہ اس معاملے میں اس کی گرفت حق کے ساتھ کریں گے۔ راوی نے بیان کیا کہ آخر (گواہی کے بعد) ولید بن عقبہ کو چالیس کوڑے 

 لگوائے گئے حرضت علی رضی اللہ عنہ کو  عث�ن رضی اللہ عنہ  نے حکم دیا کہ کوڑے لگائیں، حرضت علی رضی عنہ نے ہی کوڑے لگائے 
 
 

روایات کے مطابق گواہوں نے ایک انگوٹھی پیش کی اور کہا کہ ہم نے ولید رضی اللہ عنہ کو رشاب نوشی کرتے 
دیکھا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ان کی انگوٹھی اتار الئے اور انہیں علم نہیں ہو سکا۔عث�ن رضی اللہ عنہ 
نے   ولید کو طلب کیا اور ان سے فرمایا جھوٹے گواہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے میرے بھائی! تم صرب کرو۔ اس کے 

 بعد انہوں نے ولید پر رشاب کی سزا نافذ کی طربی۔ 314-1/3 –
 

  ہے سند وہی صحیح مسلم والی کی جس ہے روایت میں فضائل صحابہ از امام احمد
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ہے محقق وصی الله بن عباس کے نزدیک روایت صحیح  
روایت کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے – گواہی مدینہ میں طلب کی گئی کوفہ میں تو �از غلط پڑھی گئی تھی – البتہ 

 حمران  کوفی نے گواہی دی کہ الولید رضی اللہ عنہ نے رشاب پی تھی- حد بھی مدینہ میں جاری کی گئی
یہ روایت عبد الله بن ف�وز الداناج البرصى کی روایت کی وجہ سے حدیث الداناج کے نام سے مشہور ہے اور 

علی ممکن نہیں دیکھئے رشح صحیح بخاری از ابن بطال فقہاء نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ قول  

 

ہے میں صحیح بخاری  
ِْب ِبالَْجِريِد َوالنَِّعالِ  - بَاُب الرضَّ  

6775 �رب:  باب: ( رشاب میں ) چھڑی اور جوتے سے مارنا   
ثَنَا ثََنا،  ُسلَيَْ�ُن بُْن َحرٍْب  َحدَّ "أَنَّ  ُعْقبََة بِْن الَْحارِِث  َعنْ ،  َعبِْد اللَِّه بِْن أيَِب ُملَيَْكةَ  َعنْ ،  يُّوَب أَ  َعنْ ،  ُوَهْيُب بُْن َخالِدٍ  َحدَّ

َمْن ِيف الْبَيِْت أَْن  َوأََمرَ فََشقَّ َعلَْيِه، أيُِتَ ِبنَُعيَْ�َن أَْو ِبابِْن نَُعيَْ�َن َوُهَو َسْكرَاُن، النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
بُوُه،  بُوُه ِبالَْجِريِد َوالنَِّعاِل، يَْرضِ بَُه".فََرضَ ہم سے سلی�ن بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن َوكُْنُت ِفيَمْن َرضَ

اللہ عنہ نے  خالد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے عبداللہ بن ابی ملکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث رضی
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صلی اللہ  کے پاس نعی�ن یا ابن نعی�ن کو الیا گیا، وہ نشہ میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ
پر یہ ناگوار گزرا اور آپ نے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں ماریں۔ چنانچہ لوگوں نے  علیہ وسلم

بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اسے مارا تھا۔ انہیں لکڑی اور جوتوں سے مارا اور میں  
 

 صحیح بخاری میں ہے کہ رشاب میں رسول الله نے کوئی حد مقرر نہیں کی تھی
 

6778 حدیث �رب:  
ثَنَا اِب  َحدَّ ثَنَا،  َعبُْد اللَِّه بُْن َعبِْد الَْوهَّ ثَنَا،  َخالُِد بُْن الَْحارِِث  َحدَّ ثَنَا،  ُسْفيَانُ  َحدَّ ُعَمْ�َ بَْن َسِعيٍد  َسِمْعُت ،  أَبُو َحِص�ٍ  َحدَّ

ا َعَىل أََحٍد فَيَُموَت فَأَِجَد ِيف نَْفِيس،  قَاَل:رَِيضَ اللَُّه َعنُْه،  َعِيلَّ بَْن أيَِب طَالٍِب  َسِمْعُت  قَاَل:،  النََّخِعيَّ  إِالَّ "َما كُنُْت ِألُِقيَم َحدًّ
لَْم يَُسنَُّه". َوَذلَِك أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم:فَِإنَُّه لَْو َماَت َوَديْتُُه،  َصاِحَب الَْخْمِر:  

�وون � �
ز
 �، اا�  � �نز

ث
�وون � � � � �� � اا�ررب

ز
 �، اا�  � �نز  � � � � � � �اا� � �اا��بب  �، اانز  � �نز نز

�وون � � 
ز
ه � �، اا�

ز
 رر� اا� عت �وون � � � � � � � � � � �، � � � � � � اا� طاا�تب

ز
� �  �اا�� �، اا�

 اادداا � ددوون  �اا� � � اا� ووه � �� � � � �وون � � � � � � اا� �اا ددوون � ووه � �� ااوورر � � ااس � رر� �، �اا
ت
يت ااس � ددت

� ااس � �� � �رر � � �۔ � اا� � وو� � �� رر�ل اا�  

 
کی روایت صحیح نہیں ہو سکتی جس میں علی پر جھوٹ باندھا گیا ہے کہ مسلم  یا صحیح لہذا فضائل صحابہ

ہیں  الفاظ - کی تھی حد مقرر  کی کوڑوں چالیس له علیہ وسلم نے رشاب پرانہوں نے کہا کہ رسول الله صلی ال

أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه   ہے انہی کا رد کی روایت میں جبکہ صحیح بخاری َجلََد النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْربَِع�َ 

کی  اختیار نہیں له نے اس میں کوئی سنترسول ال لَْم يَُسنَّهُ  َعلَيِْه َوَسلََّم:  

 موىل عث�ن  نخب األفكار يف تنقيح مبا� األخبار يف رشح معا� اآلثار میں عینی کا گ�ن ہے کہ یہ حمران بن أبان 

حمران اغلبا  کوئی  گواہی دینے واال یہ ہے راقم کہتا -ہے جس  کا ش�ر بخاری نے الضعفاء میں کیا ہے املدنی 

  - ہے کوفی 

 
 حج میں اختالف

: کتاب: حج کے احکام ومسائل 2964صحیح مسلم  بَاُب َجَواِز التََّمتُّعِ     صحيح مسلم: كِتَاُب الَْحجِّ   

 (باب: حج متتع کر�ا جائز ہے)

ُد بُْن َجْعَفرٍ  ثَنَا ُمَحمَّ اٍر، قَاَال: َحدَّ ُد بُْن بَشَّ ُد بُْن الُْمثَنَّى، َوُمَحمَّ ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا ُشْعبَُة، َعْن َعْمِرو بِْن ُمرََّة، َعْن َسِعيِد وَحدَّ ، َحدَّ
، َوُعثَْ�ُن رَِيضَ اللُه َعنُْهَ� ِبُعْسَفاَن، فََكاَن ُعثَْ�ُن يَنَْهى َعِن ا : بِْن الُْمَسيِِّب، قَاَل: اْجتََمَع َعِيلٌّ لُْمتَْعِة أَِو الُْعْمرَِة، فََقاَل َعِيلٌّ

فََقاَل ُعثَْ�ُن: َدْعنَا ِمنَْك، فََقاَل: إِ�ِّ َال أَْستَِطيُع أَْن » ْمٍر فََعلَُه رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم، تَنَْهى َعنُْه؟َما تُِريُد إَِىل أَ «
 أََدَعَك، فَلَ�َّ أَْن َرأَى َعِيلٌّ َذلَِك، أََهلَّ ِبِهَ� َجِميًعا
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اور عث�ن رضی اللہ تعالٰی عنہ  علی رضی اللہ تعالٰی عنہ   مقام عسفان پر  ت کی،کہا:عمرو بن مرہ نے سعید بن مسیب سے روای
علی رضی  عث�ن رضی اللہ تعالٰی عنہ حج متتع سے یا (حج کے مہینوں میں ) عمرہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔  اکھٹے ہوئے۔ 

ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ اس معاملے میں کیا کرنا چاہتے  اللہ تعالٰی عنہ نے ان سے پوچھا:
علی  یں (یعنی جو دل چاہے کریں)۔ چھوڑ  ہمیں  آپ   عنہ نے جواب دیا:عث�ن رضی اللہ تعالٰی  ہیں؟  کرتے اس سے منع  آپ

دیکھا   یہ   ہ تعالٰی عنہ نےعلی رضی الل  چھوڑ دوں ۔جب  رضی اللہ تعالٰی عنہ نے کہا: میں آپ استطاعت نہیں رکھتا کہ اپ کو 
عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارنا رشوع کردیا ۔ و  حج تو  

، َوفَْسِخ الَحجِّ لَِمْن لَْم يَُكْن َمَعُه َهْديٌ 1563صحيح البخاري  ) صحیح : كِتَاُب الَحجِّ (بَاُب التََّمتُّعِ َواإلِقْرَاِن َواإلِفْرَاِد ِبالَحجِّ
بیانبخاری: کتاب: حج کے مسائل کا   

 (باب: حج میں متتع، قران اور افراد کا بیان۔۔۔)

ثَنَا ُشْعَبُة َعْن الَْحَكِم َعْن َعِيلِّ بِْن ُحَسْ�ٍ َعْن َمرْ  ثَنَا ُغنَْدٌر َحدَّ اٍر َحدَّ ُد بُْن بَشَّ ثَنَا ُمَحمَّ َواَن بِْن الَْحَكِم قَاَل َشِهْدُت َحدَّ
ٍة  َوُعثَْ�ُن يَنَْهى َعْن الُْمتَْعِة َوأَْن يُْجَمَع بَيْنَُهَ� فَلَ�َّ َرأَى َعِيلٌّ أََهلَّ ِبِهَ� لَبَّيَْك ِبُعْمرَةٍ ُعثَْ�َن َوَعلِيًّا رَِيضَ اللَُّه َعنُْهَ�   َوَحجَّ

 قَاَل َما كُْنُت ِألَدََع ُسنََّة النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم لَِقْوِل أََحدٍ 

یان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ہم سے محمد بن بشار نے ب
ان سے حکم نے، ان سے علی بن حسین ( حرضت زین العابدین ) نے اور ان سے مروان بن حکم نے بیان کیا 

کو ایک ساتھ ادا  عث�ن اور علی رضی اللہ عنہ� کو میں نے دیکھا ہے۔ عث�ن رضی اللہ عنہ حج اور عمرہ  کہ 
لبیک ” علی رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا   لیکن  کرنے سے منع کیا 

اور کہا کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں “ بعمرۃ وحجۃ 
 چھوڑ سکتا۔

وسلم نے رصف ایک حج کیا ہے اور اس میں حج و عمرہ کو مالنے کا ذکر نہیں  راقم کہتا ہے نبی صلی الله علیہ
  – تھا  تھا جو خاص عمل اور حدیبیہ میں حج کو عمرہ سے بدال گیا -ہے

 قرآن میں ہے  

لـََّقْد َصَدَق اللّـُٰه َرُسْولَـُه الرُّْؤيَا بِاحلَْقِّ ۖ◌  لََتْدُخُلنَّ  اْلَمْسِجدَ  احلَْرَامَ  ِانْ  َشآءَ  اللّ ـٰهُ  ٰاِمِنْنيَ  ُحمَلِِّقْنيَ  
رِْينَ  َال  َختَافُـْونَ   ُرُءْوَسُكمْ  َوُمَقصِّ

بے  شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ  سچا کر دیا ،   اگر اللہ نے چاہا  (ِانْ  َشآءَ  اللّـُٰه )   تم امن 

کرتاتے ہوئے بے خوف و خطر ہو گے کے ساتھ مسجد حرام میں رضور داخل ہو گے اپنے رس منڈاتے ہوئے اور بال  

اور یہ حج  کے  کیا مکہ کا قصد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ھدی کے جانوروں کو لے کربعد  اس خواب کے

مسند احمد میں ہے  -تھے  لیکن مرشکوں نے روکا گئے تک آ حدیبیہ اپ -تھا  قعدہمہینہ ذی کا سفر  
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ثَنَا أيَِب  ثَنَا يَْعُقوُب، َحدَّ ثَِني َعبُْد اللَِّه بُْن أيَِب نَِجيٍح، َعْن ُمَجاِهِد بِْن َجْربٍ، َعِن ابِْن َعبَّاٍس: َحدَّ أَنَّ «، َعِن ابِْن إِْسَحاَق، َحدَّ

ٍة، َعاَم ِيف َر رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَْد كَاَن أَْهَدى َجَمَل أيَِب َجْهٍل الَِّذي كَاَن اْستَلََب يَْوَم بَْدٍر  أِْسِه بُرٌَة ِمْن ِفضَّ

»لِيَِغيَظ ِبَذلَِك الُْمْرشِكِ�َ «َوقَاَل ِيف َمْوِضعٍ آَخَر: » الُْحَديِْبيَِة ِيف َهْديِهِ   

ابن عباس نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابو جھل کے اونٹ کو حدیبیہ کے سال ھدی کیا جس کو بدر 

تھا  )ناک کا حلقہ کی (جانور رس پر چاندی کا برہ کے دن حاصل کیا تھا اور اس کے  

 دورسی روایت میں ہے

ْت َعِن الْبَيِْت   نََحَر يَْوَم الُْحَديِْبَيِة  َسبِْعَ�، ِفيَها َجَمُل أيَِب َجْهٍل، فَلَ�َّ ُصدَّ  

روکا گیا  سےنے الُْحَديِْبيَِة   کے دن سرت اونٹ ذبح کیے جن میں ابو جھل کا اونٹ بھی تھا جب بیت الله جا  

یہ اونٹ دم میں ذبح کیے گئے کیونکہ احرام کو کھوال گیا اور سرت اونٹ لے کر جانے کا مقصد اصال حج کرنا تھا 

 علیہ آپ صلی الله ہوئی حجب صل پھر -لیکن جب روکا گیا تو مجبورا ایسا کیا گیا –اس کا مقصد عمرہ نہیں تھا 

یاعمرہ ک اور   مکہ میں داخل ہوئے  وسلم   

انس رضی الله عنہ سے مروی ہے -عمرہ کیا ) ہجری میں  ٦(سن  صحیح بخاری میں ہے کہ حدیبیہ کے سال  

ُه املُْرشِكُونَ   ُعْمرَُة الُحَديِْبَيِة ِيف ِذي الَقْعَدِة َحيُْث َصدَّ

 نبی صلی الله علیہ وسلم نے ِذي الَقْعَدِة میں عمرہ کیا جب مرشکوں نے روکا

یعنی خواب کا  الله تعالی نے فرمایا کہ خواب سچ ہو گیا   -  حج نہ ہو سکا لیکن  اس سال گیاخر ہو ال عمرہ تو با

 -کے جانور لے کر گئے  یعمرہ کا ہی تھا لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو حج جانا اور ھد عامد

لیکن علی رضی الله عنہ کے  عمرہ سے بدال گیا جو خاص عمل تھا  کو اس طرح حج کے مہینوں میں حج کی نیت

 35 نزدیک یہ عام حکم تھا 

                                                                    
35  

 
اہل مکہ اور  میقات اور حدود حرم کے درمیان میں  -عمرہ شامل نہیں ہوتاحج افراد رصف  حج  کرنے کو کہتے ہیں  جس  میں  

   رہنے والے باشندے حج افراد کرتے ہیں  
 

 -حج  قران میں قربانی ساتھ لے کر جاتے ہیں اور  احرام اس وقت تک نہیں کھوال جاتا جب تک قربانی ذبح یا نحر نہ ہو جائے
الوداع کے موقع پر حج قران کیا  کیونکہ آپ صىل اللہ علیہ وسلم اپنی قربانیاں ساتھ رسول اللہ صىل اللہ علیہ وسلم نے حجۃ 

 الئے تھے اور میقات  کے باہر سے اس میں داخل ہوئے تھے
 

حج متتع یہ  ہے کہ  انسان  حج کے مہینوں ( شوال، ذو القعدہ، اور ذو الحجہ)  میں رصف عمرے کا احرام باندھتے ہوئے کہے   
حج  متتع میں قربانی ساتھ لے کر نہیں جاتے  عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر حج کے ایام میں احرام  -لبیک عمرۃ 

یہ حج رصف میقات کے باہر والے ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں حاجی عمرہ ادا کرنے اور  -باندھ لیتے ہیں اور حج کرتے ہیں
ہیں۔ ایسا حاجی جب تک عمرے کا طواف رشوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک تلبیہ  حلق و قرص کرنے کے بعد احرام کھول سکتے
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 صحیح مسلم میں ہے

 : ا َخائِِف�َ لََقْد َعلِْمَت أَنَّا قَْد مَتَتَّْعنَا َمَع رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل: أََجْل، َولَِكنَّا كُنَّ ” ثُمَّ قَاَل َعِيلٌّ  

 عث�ن نے -رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھتھا ے ہیں کہ ہم نے متتع کیا پ جانتآ علی نے عث�ن سے کہا 
میں خوف زدہ تھے حدیبیہ ) (وقت کہا ٹھیک ہے لیکن ہم اس  

 مشکل االثار میں ہے

اُج , قَاَل: ثنا أَبُو َعَوانََة , َعْن ُمَعاِويَةَ  ُد بُْن ُخَزْ�ََة , قَاَل: ثنا الَْحجَّ ثَنَا ُمَحمَّ بِْن إِْسَحاَق , َعْن إِبْرَاِهيَم التَّيِْميِّ , َعْن أَِبيِه  َحدَّ
اَن رَِيضَ اللُه َعنُْه َعْن ُمتَْعِة الَْحجِّ , فََقاَل: كَانَْت لَنَا , لَْيَسْت لَُكمْ   , قَاَل: ُسِئَل ُعثَْ�ُن بُْن َعفَّ

یہ ہ�رے لئے تھا متھارے لئے نہیں ہے سے کہا بعیایک تا عث�ن نے کہا   

لہذا یہ  گیا بدال حج کو عمرہ سے  میں کہ حدیبیہ تھا  عث�ن رضی الله عنہ کے نزدیک ایسا کرنا علت کی بنا پر 
اور علی رضی الله عنہ نے اس کو عموم سمجھا خصوص تھا   

وقتی عث�ن کی طرح ابو ذر رضی الله عنہ بھی اس کو حکم خصوصی کہتے تھے جو رصف اصحاب النبی کے لئے 
 تھا

، َعْن أَِبيِه، َعْن أيَِب َذرٍّ أَبُ  ثَنَا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن إِبْرَاِهيَم التَّْيِميِّ كَانَْت الُْمتَْعُة ِألَْصَحاِب « قَاَل: و بَْكٍر قَاَل: َحدَّ
ةً   النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاصَّ

  تھا اصحاب النبی کے لئے خاص  کرنا متتعابو ذر رضی الله عنہ نے کہا 

 ابن حجر نے کہا

فسخ الحّج إىل العمرة يف حجة الوداع  –صىل اللَّه عليه وسلم  –ويحتمل أن يكون عث�ن أشار إىل أن األصل يف اختياره 
قعدة، دفع اعتقاد قريش منع العمرة يف أشهر الحّج، وكان ابتداء ذلك بالحديبية؛ ألن إحرامهم بالعمرة كان يف ذي ال

وهو من أشهر الحّج، وهناك يصّح إطالق كونهم خائف�، أي من وقوع القتال بينهم وب� املرشك�، وكان املرشكون 
صّدوهم عن الوصول إىل البيت، فتحلّلوا من عمرتهم، وكانت أول عمرة وقعت يف أشهر الحّج، ثم جاءت عمرة القضّية 

تأكيد ذلك باملبالغة فيه، حتى أمرهم بفسخ الحّج إىل العمرة –يه وسلم صىل اللَّه عل –يف ذي القعدة أيًضا، ثم أراد   

                                                                    
کہتا رہے گا اور  مکہ پہنچ کر طواف، سعی ، بال حلق، یا قرص  کروا کر احرام کھول دے گا پھر  آٹھ  ذو الحجہ کو رصف حج کا 

عمرہ اور حج مکمل کرتا ہے احرام باندھے اور حج کے متام ارکان بجا الئے گا ، اس طرح حج متتع کرنے واال   



134 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

اور احت�ل ہے کہ عث�ن کا اشارہ ہے جو اصل میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ حج کو عمرہ سے بدال حجه الوداع 
ات حدیبیہ میں ہوئی جب عمرہ کا احرام میں قریش کے عقیدہ کو دفع کرنے کہ حج کے ماہ میں عمرہ منع ہے اور اس کی رشوع

باندھا جو ذیقعدہ میں تھا جو حج کا مہینہ ہے اور اس پر خوف کا اطالق صحیح ہے کہ ان میں اور مرشکین میں قتال ہو سکتا تھا 
یقعدہ میں ہوااور مرشکین نے راستہ روکا تو اس کو عمرہ سے بدال اور پہال عمرہ حج کے مہینوں میں ہوا پھر عمرہ قضیہ ہوا جو ذ  

 

 مصری پروپیگنڈا : عثمان حدیث چھپاتا ہے

275سنن دارمی ۔ جلد دوم ۔ جہاد کا بیان ۔ حدیث   

 ایک دن اور رات کے لئے پہرہ دینے کی فضیلت۔

ثَنَا أَبُو َعِقيٍل زُْهرَُة بُْن َمْعبٍَد َعْن أَ   ثَنَا لَْيُث بُْن َسْعٍد َحدَّ يِب َصالٍِح َمْوَىل ُعثَْ�َن قَاَل َسِمْعُت ُعثَْ�َن أَْخَربَنَا أَبُو الَْولِيِد َحدَّ
َوَسلََّم كَرَاِهيََة تََفرُِّقُكْم َعنِّي ثُمَّ بََدا َعَىل الِْمنَْربِ َوُهَو يَُقوُل إِ�ِّ كُنُْت كَتَْمتُُكْم َحِديثًا َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

ثَُكمُ  بَاُط يَْوٍم ِيف َسِبيِل وُه لِيَْختَاَر اْمُرٌؤ لِنَْفِسِه َما بََدا لَُه إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل رِ ِيل أَْن أَُحدِّ
 اللَِّه َخْ�ٌ ِمْن أَلِْف يَْوٍم ِفيَ� ِسَواُه ِمْن الَْمنَازِلِ 

بات بیان کی میں نے تم سے ایک حدیث چھپائی تھی جو میں نے نبی  حرضت عث�ن رضی اللہ عنہ نے منرب پر یہ
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی سنی تھی کیونکہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ 

دینا چاہیے تاکہ ہر شخص اپنی پسند کے مطابق  کہ مجھے وہ متہارے سامنے بیان کر گے لیکن پھر میں نے سوچا
اللہ کی راہ میں ایک دن  صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے   سکے میں نے نبی  فیصلہ کر

 کے لئے پہرہ دینا دیگر مقامات پر ایک ہزار برس کرنے سے زیادہ بہرت ہے۔

440مسند احمد ۔ جلد اول ۔ حدیث   

 حرضت عث�ن رضی اللہ عنہ کی مرویات

ثَنَا َهاِشٌم َحدَّ  اَن رَِيضَ اللَّهُ َحدَّ ثَِني زُْهرَُة بُْن َمْعبٍَد الُْقرَِيشُّ َعْن أيَِب َصالٍِح َمْوَىل ُعثَْ�َن بِْن َعفَّ َعنُْه قَاَل َسِمْعُت  ثََنا لَْيٌث َحدَّ
ِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ُعثَْ�َن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه يَُقوُل َعَىل الِْمنَْربِ أَيَُّها النَّاُس إِ�ِّ كَتَْمتُُكْم َحِديثًا سَ 

ثَُكُموُه لِيَْختَاَر اْمُرٌؤ لِنَْفِسِه َما بََدا لَُه َسِمْعُت  رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  كَرَاِهيََة تََفرُِّقُكْم َعنِّي ثُمَّ بََدا ِيل أَْن أَُحدِّ
يَْوٍم ِيف َسِبيِل اللَِّه تََعاَىل َخْ�ٌ ِمْن أَلِْف يَْوٍم ِفيَ� ِسَواُه ِمْن الَْمنَازِلِ يَُقوُل ِربَاُط   

ابوصالح جو حرضت عث�ن غنی رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غالم ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حرضت عث�ن غنی 
ے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ عنہ کو منرب پر دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگو! میں ن

سنی ہوئی ایک حدیث تم سے بیان نہیں کی تاکہ تم لوگ مجھ سے جدا نہ ہو جاؤ لیکن اب میں مناسب سمجھتا 
ہوں کہ تم سے بیان کردوں تاکہ ہر آدمی جو مناسب سمجھے، اسے اختیار کر لے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ 
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ہ اللہ کے راستہ میں ایک دن کی پہرہ داری، دورسی جگہوں پر ہزار دن کی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ک
 پہرہ داری سے بھی افضل ہے۔

اس سے أَبُو عقيل زهرة بن معبد  –مرص کا تھا  ،مجہول ہے ،اس کی سند میں أبو صالح موىل عث�ن بن عفان 
 القريش املِْرصِي نے یہ روایت لی ہے

 منت منکر ہے

 �از قرص نہ کرنا

الَُم: فََقَرصَ  الَِة (بَاُب يَْقُرصُ إَِذا َخَرَج ِمْن َمْوِضِعِه َوَخَرَج َعِيلُّ بُْن أيَِب طَالٍِب عَ لَْيِه السَّ  صحيح البخاري: کِتَاُب تَْقِص�ِ الصَّ
صحیح بخاری: کتاب: �از میں قرص کرنے کا ») الَ َحتَّى نَْدُخلََها«ُه َهِذِه الُكوفَُة قَاَل: َوُهَو يََرى البُيُوَت، فَلَ�َّ رََجَع ِقيَل لَ 

 بیان (باب: جب آدمی سفر کی نیت سے اپنی بستی)
ثَنَا ُسْفَياُن َعْن الزُّْهِريِّ َعْن ُعْرَوَة َعْن َعائِشَ  . 1090 ٍد قَاَل َحدَّ ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن ُمَحمَّ َالُة أَوَُّل َحدَّ َة رَِيضَ اللَُّه َعنَْها قَالَْت الصَّ

َفِر َوأمُِتَّْت َصَالُة الَْحَرضِ قَاَل الزُّْهِريُّ فَُقلُْت لُِعْرَوَة  لَْت َما َما فُرَِضْت َركَْعتَْ�ِ فَأُِقرَّْت َصَالُة السَّ َما بَاُل َعائَِشَة تُِتمُّ قَاَل تَأَوَّ
 تَأَوََّل ُعثَْ�نُ 
یححکم : صح  

ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا، ان سے  .
عروہ نے اور ان سے حرضت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پہلے �از دو رکعت فرض ہوئی تھی بعد میں سفر 

چار رکعت ) کردی گئی۔ زہری نے بیان کیا کہ کی �از تواپنی اسی حالت پر رہ گئی البتہ حرض کی �از پوری ( 
میں نے عروہ سے پوچھا کہ پھر خود حرضت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیوں �از پوری پڑھی تھی انہوں نے اس کا 

 جواب یہ دیا کہ عث�ن رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تاویل کی تھی وہی انہوں نے بھی کی۔

پر عالمہ وحید الزمان لکھتے ہیں 138ص  ،2صحیح بخاری کی رشح تیسیر الباری، ج   

 یہ حرضت عث�ن کی رائے تھی جو سنت رصیحہ کے خالف قابل قبول نہیں ہو سکتی

مستخرج أبو َعوانة کے مطابقیہ قول باطل ہے  ہے راقم کہتا   

ل مِبَكَّة ونََوى اإلِقاَمة َا أمَتَّها ُعثْ�ُن أربًعا ألنه تأهَّ  وإ�َّ
کو رکعات کو چار پڑھا کیونکہ انہوں نے مکہ میں سکونت کی اور اس میں اقامت کیعث�ن نے منی میں ان   

 طحاوی کتاب رشح معا� اآلثار میں کہتے ہیں
َالَة مِبًِنى فََكاَن َما َصحَّ ِمْن َذلَِك هُ  . اَن ِمْن أَْجِل نِيَِّتِه َو أَنَُّه كََوقَْد ذَكَرْنَا َما تَأَوََّل ِيف إمِْتَاِم ُعثَْ�َن رَِيضَ اللُه َعنُْه الصَّ

 لِْإلِقَاَمِة. فَِإْن كَاَن ِمْن أَْجِل َذلَِك 
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اور ہم نے ذکر کیا جو عث�ن رضی الله عنہ نے منی میں �از میں جو چار رکعات پڑھیں تو پس اس میں صحیح 
 ہے کہ یہ ان کی نیت اقامت کی وجہ ہے

ر مقیم کا حکم لگتا ہے عث�ن رضی الله عنہ کا ارادہ رکنے اصال اپ کا ارادہ اگر کسی شہر میں رکنے کا ہو تو اپ پ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرص کیا کیونکہ اپ کا ارادہ رکنے کا نہیں  -کا تھا لہذا انہوں نے قرص نہیں کیا

 تھا

ہے لکھا میں ابن حجر نے فتح الباری  

ا َما َرَواُه َعبُْد الرَّزَّاِق َعْن َمْعَمٍر عَ  َالَة ِألَنَُّه نََوى اْإلِقَاَمَة بَْعَد الَْحجِّ فَُهَو ُمرَْسٌل َوفِ َوأَمَّ َا أَتَمَّ الصَّ يِه ْن الزُّْهِريِّ أَنَّ ُعثَْ�َن إِ�َّ

الَْحْرضَِميِّ ِيف الَْمَغاِزي نِ نَظٌَر ِألَنَّ اْإلِقَاَمَة مِبَكََّة َعَىل الُْمَهاِجِريَن َحرَاٌم كََ� َسيَأيِْت ِيف الَْكَالِم َعَىل َحِديِث الَْعَالِء بْ   

جو عبد الرزاق نے روایت کیا کہ ... زہری سے کہ عث�ن نے �از کو پورا کیا کیونکہ انہوں نے اقامت کی حج کے 

بعد تو یہ مرسل ہے اس میں نظر ہے کیونکہ مکہ میں اقامت کرنا مہاجرین پر حرام ہے جیسا کہ مغازی میں 

 36حدیث الَْعَالِء بِْن الْحَ ْرضَِميِّ  میں آئے گا

                                                                    
36  

 صحیح بخاری میں ہے

حدیث بَاُب إِقَاَمِة الُْمَهاِجِر مِبَكََّة بَْعَد قََضاِء نُُسِكِه:باب: حج کی ادائیگی کے بعد مہاجر کا مکہ میں قیام کرنا کیسا ہے ؟
ثَِني3933 �رب: ثَنَاإِبْرَاِهيُم بُْن َحْمزََة،  َحدَّ ،  َعنْ َحاتٌِم،  َحدَّ ائَِب  َسِمْعُت ُعَمَر بَْن َعبِْد الَْعِزيِز يَْسأَُل، قَاَل:َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن ُحَميٍْد الزُّْهرِيِّ السَّ

َالٌث لِلُْمَهاِجِر  قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: قَاَل:، الَْعَالَء بَْن الَْحْرضَِميِّ  َسِمْعُت  قَاَل:َما َسِمْعَت ِيف ُسْكنَى َمكََّة، ابَْن أُْخِت الْنَِّمِر،  "ثـَ
َدِر"  بَْعَد الصَّ

.مجھ سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اس�عیل نے بیان کیا، ان سے عبدالرحٰمن بن حمید زہری نے بیان کیا، 
تم نے مکہ  عمر بن عبدالعزیز سے سنا، وہ �ر کندی کے بھانجے سائب بن یزید سے دریافت کر رہے تھے کہانہوں نے خلیفہ 

ٹھہرنے کے مسئلہ میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عالء بن حرضمی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ  (مہاجر کے) میں
طواف وداع کے بعد تین دن ٹھہرنے کی اجازت  (حج میں) رمایا مہاجر کونے ف صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ

 ہے۔

 صحیح مسلم میں ہے

ثَنَا يَْحيَی بُْن يَْحيَی أَْخَربَنَا ُسْفيَاُن بُْن ُعيَيْنََة َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن ُحَميٍْد قَاَل َسِمْعُت عُ  ِه َما َسِمْعتُْم ِيف َمَر بَْن َعبِْد الَْعِزيِز يَُقوُل لُِجلََسائِ َحدَّ
ائُِب بُْن يَِزيَد َسِمْعُت الَْعَالئَ أَْو قَاَل الَْعَالئَ بَْن الَْحْرضَِميِّ قَاَل رَُسوُل ا للَِّه َصلَّی اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يُِقيُم الُْمَهاِجُر مِبَکََّة ُسْکنَی َمکََّة فََقاَل السَّ

َالثًا  بَْعَد قََضاِئ نُُسِکِه ثـَ

مہ :  یحیی بن یحیی، سفیان بن عیینہ، عبدالرحمن، ابن حمید، عمر بن عبدالعزیز، حرضت عبدالرحمن بن حمید (رض) سے ترج
روایت ہے فرمایا کہ میں نے حرضت عمر بن عبدالعزیز سے سنا وہ اپنے ہم نشینوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے مکہ میں قیام کے 

(رض) فرماتے ہیں کہ میں نے حرضت عالء یا فرمایا کہ حرضت عالء بن حرضمی  بارے میں کیا سنا ہے؟ حرضت سائب بن یزید
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میں اپنا دار ہجرت نہیں  لن أفارق دار هجريت  روایت پیش کی کہ عث�ن تو کہتے تھے کہ )منقطع( ایک پھر 

میں اپنے دار ہجرت  فَلَْن أُفَاِرَق َداَر ِهْجَريِت  یہ روایت مسند احمد میں ہے عث�ن نے کہا ہے راقم کہتا -چھوڑوں گا

37 حیر ت ہے کہ ابن حجر نے اپنی دورسی کتاب " تعجيل املنفعة " ص 371 میں ہی لکھا ہے کو نہیں چھوڑوں گا

والی روایت مغیرہ  لن أفارق دار هجريت  یہ کہ  ہوں گ�ن کرتامیں  وما أظن أن روايته عن املغ�ة إال مرسلة  کہ 

؟راقم کہتا ہے یہ مرسل ہے تو پھر اس سے دلیل کیسے لی -مرسل ہے  کی سند سے  

 حکم کا نعتم� -ین اولین پر فتح مکہ کے سال تک پابندی تھی کہ وہ مکہ میں سکونت نہیں کریں گےمہاجر

   -بنا کر بھیجا گیا تھا  حج امیر کو  ابو بکر رضی الله عنہ ہجری کے لئے ہو گا جب ٩سن 

 زکواه کی تقسیم 

ثَنَ  .  ِد بِْن ُسوقََة، َعْن ُمنِْذٍر، َعِن ابِْن الَحنَِفيَِّة، قَاَل:َحدَّ ثََنا ُسْفيَاُن، َعْن ُمَحمَّ لَْو كَاَن َعِيلٌّ رَِيضَ اللَُّه  ا قُتَيَْبُة بُْن َسِعيٍد، َحدَّ
ُعثَْ�َن، َعنُْه، َذاكِرًا ُعثَْ�َن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، ذَكَرَُه يَْوَم َجاَءُه نَاٌس فََشَكْوا ُسَعاةَ   

: اْذَهْب إَِىل ُعثَْ�َن فَأَْخِربُْه: أَنََّها َصَدقَُة رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم  فَُمْر ُسَعاتََك يَْعَملُوَن ِفيَها، فَأَتَيْتُُه فََقاَل ِيل َعِيلٌّ
َضْعَها َحيُْث أََخْذتََها«تُُه فََقاَل: ِبَها، فََقاَل: أَْغِنَها َعنَّا، فَأَتَيُْت ِبَها َعلِيًّا، فَأَْخَربْ  » 

ابِْن الَحنَِفيَِّة نے کہا : اگر علی ، عث�ن کا ذکر کرتے، تو اس روز ذکر کرتے جب لوگ عث�ن کے منصب داروں کے 
کہ یہ رسول الله صلی الله  –حوالے سے شکوہ کرتے آئے تو علی نے مجھ سے کہا جاؤ عث�ن کو اس کی خرب دو 

میں لہذا گیا اور عث�ن نے کہا ہم  –سلم کا صدقه تھا پس وہ منصب داروں کو اس پر عمل کا حکم کریں علیہ و 
 یہی خرچ کرتے ہیں پس میں واپس آیا علی کے پاس اور خرب دی انہوں نے کہا جہاں سے لیا وہاں رکھ دو

ل مرشد نے ارصفها عنا کیا ہے کہ ہم عاد  –الفاظ أْغِنها عنَّا کا ترجمہ مسند احمد کی تعلیق میں شعيب األرنؤوط 
 ایسا خرچ کرتے ہیں

                                                                    
(رض) سے سنا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ مہاجر مناسک حج کی ادائیگی کے بعد مکہ میں تین دن 

 قیام کرسکتا ہے۔

 مصطفى البغا صحیح بخاری پر تعلیق میں کہتے ہیں

يف مكة قبل فتحها حراما عىل املهاجرين وكانت اإلقامة   

اس حدیث کو خاص پر محمول کیا جائے گا اور اس کو فتح مکہ سے قبل کا -مہاجرین پر فتح سے پہلے اقامت مکہ کرنا حرام تھا
ہجری کے حج ختم ہونے سے پہلے کے  دور میں  ٩زمانہ کہا گیا ہے یعنی سن   

 
37  

هـ،  132إسناده ضعيف النقطاعه، محمد بن عبد امللك بن مروان قتل سنة  -ے منقطع ہے  نے اس روایت پر لکھا ہ األرنؤوطشعیب 
هـ فيبعد أن يسمع منه  50واملغ�ة بن شعبة مات سنة   
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 یہی مطلب البانی نے ُمْختََرص َصِحيُح اإلَِماِم الُبَخاِري میں تعلیق میں لکھا ہے
؛ أي: ارصفها عنا”أغنها“وقوله:  . 

 ابن بطال رشح صحیح بخاری میں کہتے ہیں
ه عنك(أغنها عنا) يقول: ارصفها عنا، يقال: أغنيت عنك كذا: رصفت  

کہا ہم ایسا ہی خرچ کرتے ہیں کہا جاتا ہے أغنيت عنك كذا میں نے تجھ کو اس طرح غنی کیا یعنی تجھ پر خرچ 
 کیا

هـ) کتاب مطالع األنوار عىل صحاح اآلثار میں کہتے ہیں569ابن قرقول (املتوىف:   
“ بقطع األلف، أي: ارصفها وس�ها عنا” أَْغِنَها َعنَّا  

یعنی خرچ کیا ” …أَْغِنَها َعنَّا  

 کتاب كشف املشكل من حديث الصحيح� از ابن جوزی کے مطابق
 .َوقَوله: أغنها َعنَّا: أَي ارصفها َعنَّا

 اور ان کا قول یعنی ہم نے ایسا خرچ کیا

 مصنف عبد الرزاق میں الفاظ ہیں
ُد بُْن ُسوقََة قَاَل: أَْخَربَ  ِد بِْن الَْحنَِفيَِّة قَاَل: َجاَء نَاٌس َعِن ابِْن ُعيَيْنََة قَاَل: أَْخَربَِ� ُمَحمَّ ، َعْن ُمَحمَّ ِ� أَبُو يَْعَىل ِمنِْذٌر الثَّْورِيُّ

اَن فَُقْل لَُه: قَاَل أيَِب: أَ ” ِمَن النَّاِس إَِىل أيَِب فََشَكْوا ُسَعاَة ُعثَْ�َن فََقاَل أيَِب:  نَّ ُخْذ َهَذا الِْكتَاَب فَاْذَهْب إَِىل ُعثَْ�َن بِْن َعفَّ
، فَانْطَلَْقُت “ائِِض فَلْيَأُْخُذوا ِبِه نَاًسا ِمَن النَّاِس قَْد َجاُءوا َشَكْوا ُسَعاتََك َوَهَذا أَْمُر رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِيف الَْفَر 

ي إِلَْيَك، َوذَكََر أَنَّ نَاًسا ِمَن النَّاِس َشَكْوا ُسَعاتََك، َوَهَذا أَْمُر ِبالِْكتَاِب َحتَّى َدَخلُْت َعَىل ُعثَْ�َن، فَُقلُْت لَُه: أَنَّ أيَِب أَرَْسلَنِ 
ِيف كِتَاِبَك قَاَل: فَرََجْعُت إَِىل  ] رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِيف الَْفرَائِِض فَُمرُْهْم فَلْيَأُْخُذوا ِبِه، فََقاَل: َال َحاَجَة لَنَا7[ص:

ٍء لََذكَرَُه «قَاَل: » َال َعلَْيَك ارُْدِد الِْكتَاَب ِمْن َحيُْث أََخْذتَهُ «فَأَْخَربْتُُه، فََقاَل أيَِب:  أيَِب  يَْعِني ِبُسوٍء  –فَلَْو كَاَن َذاكِرًا ُعثَْ�َن ِبَيشْ
َا كَاَن ِيف الِْكتَاِب َما ِيف َحِديِث َعِيلٍّ «قَاَل: » - َوإِ�َّ  

  َحاَجَة لَنَا ِيف كِتَاِبَك ہمیں متہاری تحریر کی رضورت نہیں ہےاس مقام پر الفاظ ہیں َال 

یعنی عث�ن رضی الله عنہ نے کہا ہمیں اس کی رضورت نہیں انہی احکام کے تحت عمل ہو رہا ہے اور جو لوگ 
ہ علی رضی الله عنہ چونک –علی رضی الله عنہ کے پاس پہنچے وہ عث�ن رضی الله عنہ کے نزدیک جھوٹے تھے 

حکومت کا حصہ نہ تھے ان کو نظم انٹیلی جنس کی خربیں نہیں تھیں کہ یہ لوگ اصال پرو پیگنڈا کرتے پھر رہے 
علی رضی الله عنہ کو لگا کہ  -ہیں اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی کتاب عث�ن کے پاس بھیج دی

ں میں اشتعال پیدا ہو رہا لہذا انہوں نے ایسا کیامنصب دار عث�ن تک صحیح خربیں نہیں پہنچا رہے اور لوگو   

یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ نیک ہوں اور مقصد اچھا ہو تو بھی نتیجہ صحیح نہیں نکلتا کیونکہ دونوں میں 
 کمیونیکشن گیپ ہے
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گوورنروں کا �از میں تاخیر کرنا   

 صحیح مسلم کی روایت ہے

ثَ  ثَِني زَُهْ�ُ بُْن َحرٍْب، َحدَّ الَ َوَحدَّ َر ابُْن ِزيَاٍد الصَّ َة، فََجاَءِ� َعبُْد اللِه بُْن نَا إِْسَ�ِعيُل بُْن إِبْرَاِهيَم، َعْن أَيُّوَب، َعْن أيَِب الَْعالِيَِة الَْربَّاِء، قَاَل: أَخَّ
اِمِت، فَأَلَْقيُْت لَُه كُرِْسيًّا، فََجلََس َعلَيِْه، فََذكَرُْت لَُه َصِنيَع ابُْن ِزيَادٍ  ، فََعضَّ َعَىل َشَفتِِه، َوَرضََب فَِخِذي، َوقَاَل: إِ�ِّ َسأَلُْت أَبَا َذرٍّ كََ� الصَّ

بُْت فَِخَذَك، َوقَاَل: إِ�ِّ َسأَلُْت رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلَّمَ  بُْت كََ� َسأَلْتَنِي، فََرضََب فَِخِذي كََ� َرضَ  َسأَلْتَِني، فََرضََب فَِخِذي كََ� َرضَ
، َوَال تَُقْل إِ�ِّ قَْد َصلَّيُْت فََال أَُصيلِّ «فَِخَذَك، َوقَاَل:  َالُة َمَعُهْم فََصلِّ َالَة لَِوقِْتَها، فَِإْن أَْدَركَتَْك الصَّ َصلِّ الصَّ » 

عبداللہ بن صامت  ی تو زہیر بن حرب، اس�عیل بن ابراہیم، ایوب، حرضت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے �از میں تاخیر ک 
(رض) میرے پاس آئے اور میں نے ان کے لئے کرسی ڈالی وہ اس کر سی پر بیٹھے تو میں نے ان سے ابن زیاد کے کام کا ذکر کیا 

تو انہوں نے اپنے ہونٹ دبائے اور میری ران پر مارا اور فرمایا کہ میں نے ابوذر (رض) سے پوچھا تھا جس طرح تو نے مجھ سے 
ے اور انہوں نے بھی میری ران پر مارا جس طرح میں نے تیری ران پر مارا اور فرمایا کہ �از کو اپنے وقت پر پڑھنا اور اگر پوچھا ہ

 تو نے �از ان کے ساتھ پا لی تو پڑھ لینا یہ مت کہنا کہ میں نے �از پڑھ لی ہے اس لئے اب میں �از نہیں پڑھتا

 اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے

ثَنَا ُشْعبَُة، َعْن بَُديٍْل، قَاَل: َسِمعْ وَحدَّ  ثَنَا َخالُِد بُْن الَْحارِِث، َحدَّ ُث َعْن َعبِْد اللِه بُْن ثَني يَْحيَى بُْن َحبِيٍب الَْحاِريِثُّ، َحدَّ ُت أَبَا الَْعالِيَِة، يَُحدِّ
، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَ  اِمِت، َعْن أيَِب َذرٍّ َالَة َعْن َوقِْتَها؟ “يِْه َوَسلََّم، َوَرضََب فَِخِذي: الصَّ ُروَن الصَّ كَيَْف أَنَْت إَِذا بَِقيَت ِيف قَْوٍم يُؤَخِّ

َالُة َوأَنَْت ِيف الَْمسْ “قَاَل: قَاَل: َما تَأُْمُر؟ قَاَل: ”  َالَة لَِوقِْتَها، ثُمَّ اْذَهْب لَِحاَجِتَك، فَِإْن أُِقيَمِت الصَّ ِجِد فََصلِّ َصلِّ الصَّ ” 

یحیی بن حبیب، خالد بن حارث، شعبہ، بدیل، ابوعالیہ، عبداللہ بن صامت، حرضت ابوذر (رض) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی   :
اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا اور میری ران پر ہاتھ مارا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو ایسے لوگوں میں باقی رہ جائے گا جو �از 

اپنے وقت سے تاخیر کر کے پڑھیں میں نے عرض کیا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایسے وقت کے لئے مجھے کیا حکم کو 
فرماتے ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا �از کو اپنے وقت پر پڑھنا پھر اپنی رضورت پوری کرنے کے لئے جانا پھر اگر 

میں کہ تم مسجد میں ہو تو �از پڑھ لینا۔ �از کی اقامت کہی جائے اس حال  

 اسی طرح صحیح مسلم میں ہے

ثَنا يَْحيَى بُْن يَْحيَى، أَْخَربَنَا َجْعَفُر بُْن ُسلَيَْ�َن، َعْن أيَِب ِعْمرَاَن الَْجْوِ�ِّ، َعْن َعبِْد اللِه بْ  ، قَاَل: قَاَل ِيل رَُسوُل اللِه َحدَّ اِمِت، َعْن أيَِب َذرٍّ ِن الصَّ
َالَة لَِوقِْتَها، فَِإْن َصلَّيَْت لِ “َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:  َالَة، فََصلِّ الصَّ َوقِْتَها كَانَْت لََك نَاِفلًَة، َوإِالَّ يَا أَبَا َذرٍّ إِنَُّه َسيَُكوُن بَْعِدي أَُمرَاُء ُ�ِيتُوَن الصَّ

 ”كُنَْت قَْد أَْحَرزَْت َصَالتََك 

فر بن سلی�ن، ابی عمران جونی، عبداللہ بن صامت، حرضت ابوذر (رض) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی یحیی بن یحیی، جع  :
اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مجھے فرمایا اے ابوذر عنقریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو �از کو مٹا ڈالیں گے تو تم �از 

ت پر پڑھ لیا تو وہ �از (جو حاکم کے ساتھ پڑھی گئی) تیرے لئے نفل ہوگی کو اپنے وقت پر پڑھنا تو اگر تو نے �از کو اپنے وق
 ورنہ تو نے تو اپنی �از پوری کر ہی لی۔
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ابو ذر رضی الله عنہ شام میں رہے وہاں سے مدینہ آئے اور پھر زبده میں وفات عث�ن رضی الله عنہ کے دور  
الغفارى کے بھتیجے ہیں عبد الله کا درجہ  ابی أىب ذرصح  عبد الله بن الصامت الغفارى البرصى  - میں ہوئی

وقال بعضهم: ليس بحجة. بعض کہتے ہیں یہ حجت نہیں ہیں صدوق کا ہے اور امام الذھبی میزان میں کہتے ہیں  

روایت لی ہے اور امام مسلم نے دس روایات لی ہیں  شاہد امام بخاری نے ان سے تعلیق میں   

اگرچہ بات ابن زیاد سے رشوع ہوتی ہے لیکن بعد   ہیں ان میں برصیوں کا تفرد ہے ضعیف  راقم کہتا ہے روایات 
 میں اس کو عث�ن اور معاویہ رضی الله عنہم پر اتہام میں بدل دیا جاتا ہے

َالَة  کتاب العلل میں ابن ابی حاتم اپنے باپ سے اس  پر سوال کرتے ہیں روایت أَُمرَاُء ُ�ِيتُوَن الصَّ  

بِْن   َعْن حديٍث َرَواُه الوليُد ابن مسلم ، عن عبد الرحمن بِْن ثَاِبٍت، َعْن َخالِِد بِْن َمْعدان، عن عبد الله وسألُت أيَِب  
أ، فحرَّك رأَسُه كََهيْئَِة املتعجِّب، فقلُت: يَا رسوَل  ؛ قال: ِجئُْت رسوَل الله (ص) َوُهَو يَتوضَّ اِمت، َعْن أيَِب َذرٍّ اللَِّه،  الصَّ

رُ  ا َوَماذَ  الََة! ، قَاَل: فقلُت: َوَما إِماتَتُُهْم إيَّاها؟ قَاَل: يُؤَخِّ ِتي ُ�ِيتُوَن الصَّ َعْن َوقِْتَها.  ونََها تعَجُب ِمنُْه؟ قَاَل: نَاٌس ِمْن أُمَّ
الََة لَِوقِْتَها، َواْجَعْل َصالَتََك َمَعُهمْ  ُسبَْحًة؟ قلُت: فََ� تأُمُر� إْن أدركُت َذلَِك؟ قَاَل: َصلِّ الصَّ  

عبد الله بن الصامت ، ابو ذر رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول الله کے پاس پہنچا اور وہ وضو کر 
رہے تھے پس اپ نے تعجب سے ہاتھ کو حرکت دی اور میں نے پوچھا اے رسول اللہ کس بات پر اپ کو تعجب 

کے لوگ �از کو مٹا دیں گے میں نے پوچھا کیا مٹا دیں گے ہوا؟ اپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 
فرمایا یعنی اس کو وقت سے موخر کریں گے میں نے پوچھا اس پر کیا حکم ہے جب ان کو پاؤں؟ فرمایا �از وقت 

بطور تسبیح کرو پر پڑھو اور اپنی �از ان کے ساتھ بھی   

دِ قَاَل أيَِب: َهَذا حديٌث ُمنَكٌر ِبَهَذا اإلِْسنَا  

 ابی حاتم نے کہا یہ روایت ان اسناد سے منکر ہے

 ابو ذر الغفاری رضی هللا عنہ اور عثمان رضی هللا عنہ کا اختالف  
پر ایک روایت درج کرتے ہیں  300، ص 35امام احمد اپنی مسند، ج   

21373 

ثَنَا إِْسَحاُق  – ثَِني يَْحيَى بُْن ُسلَيٍْم، َعْن َعبِْد اللِه بِْن ُعثَْ�َن، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن إِبْرَاِهيَم بِْن اْألَ َحدَّ ْشَرتِ، َعْن بُْن ِعيَىس، َحدَّ
، الَْوفَاُة قَالَْت: بََكْيُت، فََقاَل: َما يُبِْكيِك؟ ، قَالَْت: لَ�َّ َحَرضَْت أَبَا َذرٍّ قَالَْت: َوَما ِيل َال أَبيِْك َوأَنَْت مَتُوُت  أَِبيِه، َعْن أُمِّ َذرٍّ

نََك ِفيهِ   .ِبَفَالٍة ِمَن اْألَرِْض، َوَال يََد ِيل ِبَدفِْنَك، َولَْيَس ِعنِْدي ثَْوٌب يََسُعَك فَأُكَفِّ

javascript:expand('%23te1290809545')
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حرضت ام ذر کہتی ہیں کہ جب حرضت ابو ذر کا آخری وقت آیا تو میں رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو 
ہو۔ جواب دیا کہ کیوں نہ رؤں کہ آپ اس جنگل میں مرنے والے ہیں، اور میرے پاس کچھ نہیں، کپڑا بھی  رہی

 نہیں کہ جس سے آپ کو کفن دے سکوں

 محقق، شیخ شعیب االرناؤط نے سند کو حسن کہا ہے

ارے میں نہ یہ اس کے ب -یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں إِبْرَاِهيم بن األشرت ہے جس کی توثیق نہیں ملی
کہ علم حدیث میں کیا مقام ہے نہ حافظہ کا پتا ہے نہ عدل کا لہذا اس راوی کو قبول نہیں کیا جائے گا پتا ہے   

 یہاں تک کہ الذہبی نے کہا ہے
 وما علمت له رواية

روایت کو نہیں جانتاکسی میں اس کی   

38  اتنا کہا جا سکتا ہے کہ مسل�نوں کی فتوحات کی بدولت ان کا الغرض مختلف روایات ہیں جو اکرث مبہم ہیں

پر اثر ہوا اور وہ زہد کی طرف  اس کا ابو ذر رضی الله عنہ  رہن سہن بدل رہا تھا اور صحابہ فارغ البال ہو گئے 

                                                                    
38  

 

 طبقات ابن سعد میں واقدی کہتا ہے کہ ہشام بن حسان نے ابن سیرین سے خرب دی

ِد بِْن ِس�ِيَن [أن رسول الله قَاَل: أَْخَربَنَا يَِزيُد بُْن َهاُروَن قَاَل: أَخْ  اَن َعْن ُمَحمَّ : إَِذا  –صىل الله عليه وسلم  –َربَنَا ِهَشاٌم بُْن َحسَّ قَاَل أليَِب َذرٍّ
اِم. َوال أََرى أَُمرَاَءَك يََدُعونََك. قَاَل: يَا  للَِّه أَفَال أُقَاتُِل َمْن يَُحوُل بَيِْني َوبَْ�َ أَْمرَِك؟ رَُسوَل ابَلََغ النَّبَأُ ِسلًَعا فَاْخرُْج ِمنَْها. َونََحا ِبيَِدِه نَْحَو الشَّ

.] قَاَل: فَلَ�َّ كَاَن َذلَِك َخرََج  اِم فََكتََب ُمَعاِويَُة إَِىل ُعثَْ�َن: إِنَّ أَبَا ذَ قَاَل: ال. قَاَل: فََ� تَأُْمُرِ�؟ قَاَل: اْسَمْع َوأَِطْع َولَْو لَِعبٍْد َحبَِيشٍّ رٍّ قَْد إَِىل الشَّ
اِم. فَبََعَث إِلَيِْه ُعثَْ�ُن فََقِدَم َعلَيِْه. ثُمَّ بََعثُوا أَْهلَُه ِمْن بَْعِدِه فََوَجُدوا ِعنَْدُه كَيًْسا أو شيئا فظنوا أنها َدرَاِهَم. فََقالُوا: َما  أَفَْسَد النَّاَس ِبالشَّ

ينََة قَاَل لَُه ُعثَْ�ُن: كُنَّ ِعنِْدي تَْغُدو َعلَيَْك َوتَُروُح اللَِّقاُح. قَاَل: ال َحاَجَة ِيل ِيف ُدنْيَاكُمْ َشاَء اللَُّه! فَِإَذا ِهَي فُلُوٌس. فَلَ�َّ قَِدَم الَْمدِ  . 

اور  رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابو ذر کو کہا کہ جب تفرقہ کی خرب سنو تو اس طرف جانا اور شام کی طرف اشارہ کیا 
راء تم کو بالئیں ابو ذر نے کہا اے رسول الله کیا میں ان سے قتال نہ کروں جو میرے اور آپ کے حکم کے میں نہیں دیکھتا کہ ام

درمیان حائل ہوں ؟ کہا نہیں ابو ذر نے کہا پس آپ کیا حکم دیتے ہیں ؟ کہا سمع و اطاعت کرنا چاہے کوئی حبشی ہو پس 
اس کے  – مدینہ طلب کیا  شخص بہت برا ہے لہذا ابو ذر کو عث�ن نے  معاویہ نے عث�ن کو لکھا کہ یہ ابو ذر شام گئے تو   جب

بعد ان کے گھر والے ان کے پاس گئے ابو ذر نے گھر والوں کے پاس ایک تھیال پایا اور انہوں نے گ�ن کیا اس میں درہم ہیں پس 
کہ مجھے  ابو ذر نے کہا   اتھ ہو جاؤمیرے س  نے کہا عث�ن  کہا جو الله کی مرضی یہ قیمت ہے ! پس جب مدینہ پہنچے تو 

 متہاری دنیا کی حاجت نہیں

جس کو ابو ذر رضی الله عنہ نے ٹھکرا دیا دی  یعنی عث�ن رضی الله عنہ نے رشوت   

ہے اس کی سند میں ہشام بن حسان   
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از ابن حجر کے مطابق کتاب تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوف� بالتدليس   

وصفه بذلك عيل بن املديني وأبو حاتم قال جرير بن حازم قاعدت الحسن سبع سن� ما رأيت هشاما عنده  هشام بن حسان البرصي
 قيل له قد حدث عن الحسن بأشياء فمن تراه أخذها قال من حوشب

سال هشام بن حسان البرصي کو تدلیس سے متصف ابن املدینی اور ابو حاتم نے کیا کہا جریر نے کہا حسن برصی کے ساتھ سات 
کہا کہ یہ تو حسن سے بہت چیزیں روایت کرتا ہے تو یہ سب اس کو کہاں   دیکھا  ان کے ساتھ  رہا لیکن ایک دفعہ بھی ہشام کو

حوشب سے  سے ملیں کہا  

 حوشب جن سے ہشام نے روایت لی وہ ابن مسلم ہے

 الذہبی میزان میں کہتے ہیں

 .حوشب بن مسلم

 .ال يدري من هو

کون ہے  یں جانتاحوشب بن مسلم میں نہ  

تدلیس کرتا تھا معلوم ہوا کہ ہشام بن حسان   

 مخلد بن حسین کہتے ہیں

ةً   .أَرَْسَل ِفيِْه ِيف َحِديِْث ابِْن ِسْ�ِيَْن َخاصَّ

 هشام بن حسان البرصي خاص ابن سیرین کی روایت میں ارسال کرتا ہے

 املیمونی کہتے ہیں امام احمد کہتے ہیں

قال األشعث: ما رأيت هشاًما، يعنى ابن حسان، عند الحسن قط  حدثنا معاذ. قال: قال: حدثنا عفان. قال:  

عث�ن نے ہم سے روایت کیا ہے کہا معاذ نے بیان کیا کہا األشعث نے کہا میں نے ہشام یعنی ابن حسان کو کبھی ہی حسن کے 
 پاس نہ دیکھا

ا ابو ذر بھڑک گئے اور بولےتاریخ مدینہ از ابن شبہ کے مطابق عث�ن نے ابو ذر سے کچھ کہ  
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َة َوَال يُنِْفُقونََها ِيف َسِبيِل اللَِّه} [التوبة: ” ثُمَّ رَفََع أَبُو َذرٍّ ِبَصْوتِِه اْألََشدِّ فََقاَل:  َهَب َوالِْفضَّ ، فَأََمرَُه “] ، إَِىل آِخِر اْآليَِة 34{َوالَِّذيَن يَْكِنزُوَن الذَّ

بََذةِ  ُعثَْ�ُن رَِيضَ اللَُّه َعنْهُ  أَْن يَْخرَُج إَِىل الرَّ  

بََذةِ  بھیج دیا  اس پر عث�ن نے الرَّ  

 سند ہے

ُد بُْن َعْمُرو، َعْن أيَِب َعْمِرو بِْن ِخَ�ٍش، َعْن َمالِِك بْنِ  ثَنَا يَِزيُد بُْن َهاُروَن قَاَل: أَنْبَأَنَا ُمَحمَّ ،  أَْوِس بِْن الَْحَدثَاِن قَاَل: كُنُْت أَْسَمُع ِبأَ َحدَّ يِب َذرٍّ
 فَلَْم يَُكْن أََحٌد أََحبَّ إَِيلَّ أَْن أَرَاُه أَْو أَلَْقاُه ِمنُْه، فََكتََب ُمَعاِويَُة إَِىل ُعثَْ�نَ 

مجھول ہے  اس میں أيَِب َعْمِرو بِْن ِخَ�ٍش   

 تاریخ مدینہ ابن شبہ کی روایت ہے

ُد بُْن َحاتٍِم، َوأَْحَمُد بُْن ُمَعاِويَ  ثَنَا ُمَحمَّ بََذِة فَِإَذا أَنَا ِبأيَِب َذرٍّ فَُقلُْت َحدَّ ، َعْن َزيِْد بِْن َوْهٍب قَاَل: َمَررُْت ِبالرَّ : َما َة، َعْن ُهَشيٍْم ، َعْن ُحَصْ�ٍ
اِم، فَاْختَلَْفُت أَنَا َوُمَعاِويَُة ِيف َهِذِه اْآليَِة {َوالَِّذيَن ” أَنْزَلََك َمنْزِلََك َهَذا؟ قَاَل:  َة َوَال يُنِْفُقونََها ِيف َسِبيِل اللَِّه} كُنُْت ِبالشَّ َهَب َوالِْفضَّ يَكِْنزُوَن الذَّ

َن رَِيضَ  كََالٌم ِيف َذلَِك، فََكتََب إَِىل ُعثَْ� ] ، فََقاَل ُمَعاِويَُة: نَزَلَْت ِيف أَْهِل الِْكتَاِب، َوقُلُْت أَنَا: نَزَلَْت ِفينَا َوِفيِهْم، فََكاَن بَيِْني َوبَيْنَهُ 34[التوبة: 
تَّى كَأَنَُّهْم لَْم يََرْوِ� قَبَْل َذلَِك، فََذكَرُْت َذلَِك لُِعثَْ�َن اللَُّه َعنُْه يَْشُكوِ�، فََكتََب إَِيلَّ ُعثَْ�ُن أَْن أَقَْدَم الَْمِدينََة، فََقِدْمتَُها، فََكرُثَ النَّاُس َعَيلَّ حَ 

ُروا َعَيلَّ َحبَِشيًّا لََسِمْعُت، َوأَطَ رَِيضَ اللَُّه َعنُْه فََقاَل: إِْن ِشئَْت  يَْت وَكُنَْت قَِريبًا، لَِذلَِك أَنْزَلَِني َهَذا الَْمنْزَِل، َولَْو أَمَّ ْعُت تَنَحَّ  “ 

زید بن وہب کہتا ہے میں ربذہ ابو ذر کے پاس پہنچا ان سے پوچھا یہاں کیسے ؟ کہنے لگے میں شام میں تھا وہاں معاویہ اور 
پر معاویہ نے کہا یہ اہل کتاب کے لئے ہے میں نے کہا ہ�رے لئے ہے اور ان کے کے لئے  ٣٤ہوا سوره توبہ کی آیت  میرا اختالف

بھی پس اس میں کالم ہوا انہوں نے عث�ن کو لکھ بھیجا اور شکوہ کیا عث�ن نے مجھے لکھا اور مدینہ بالیا پس اس قدر لوگ جمع 
یہ منزل پاس بھی ہے یہاں  �ن سے ذکر کیا انہوں نے کہا اگر آپ کو پسند کریں تو ہوئے جتنا اس سے قبل نہ دیکھے پس عث

 سکونت کر لیں اور اگر آپ پر حکم کر دوں تو ایک لشکر میری بات سنتا اور اطاعت کرتا ہے

ْحَمن ہے جو مقبول ہےیعنی عث�ن رضی الله عنہ نے دھمکی آمیز انداز میں ان کی خرب لی سندا اس میں ُحَصْ� بِْن َعبِْد الرَّ   

کے مطابق  الکامل از ابن عدی کے مطابق سند کے دورسے راوی ھشیم  

ثَنا ِزيَاُد بُْن أَيُّوَب، قَاَل: َسِمْعُت ُهَشيًْ� يقول كان حص� كب ثَنَا أَبُو بَْكِر بُْن أيَِب شيبة البغدادي، َحدَّ � السنَحدَّ  

ھےُحَصْ� بِْن َعبِْد الرَّْحَمن عمر رسیده ت  

کہتے تھے کہ اختالط کا شکار تھےکتاب  بَْهَجة املَحاِفل وأجمل  اس عمر میں یہ بھولتے بھی تھے یہاں تک کہ يزيد بن هارون 
َ�ئل از إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقا� کے مطابق وصىل عليه ابن مسعود  الَوسائل بالتعريف برواة الشَّ  

ڑھائیابن مسعود نے پ ابو ذر کی �از جنازہ   
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مائل ہوئے اور باقی اصحاب رسول سے اس سلسلے میں اختالف کرنے لگے یہاں تک کہ شاید وہ کسی بھی قسم کا 
علی رضی الله  –ان کی تائید میں کسی اور نے ان کے جیسا عمل نہ کیا  -ے کے خالف ہو گئےسونا چاندی رکھن

یہ ابو ذر رضی الله عنہ کا خاص زہد پر منبی موقف تھا جس کی تائید   لہذا  –خاموشی اختیار کی   نے بھی  عنہ
 نہ اہل بیت نے کی نہ اصحاب رسول

  اسامہ بن زید رضی الله عنہ نے عث�ن کو ان کی پالیسییوں پر سمجھایا

 
ُمنَْكِر َويَْفَعلُُه)صحيح مسلم: كِتَاُب الزُّْهِد َوالرَّقَائِِق (بَاُب ُعُقوبَِة َمْن يَأُْمُر ِبالَْمْعُروِف َوَال يَْفَعلُُه، َويَنَْهى َعِن الْ   

                                                                    
ابو ذر تو مدینہ سے دور بے یار و مدد گار انتقال کر گئے  لیکن واقدی کی طبقات کی ہشام بن حسان کی روایت کے مطابق   

 حاكم مستدرك م� روايت لکھتے ہیں کہ ابن مسعود نے کہا

يَرَْحُم اللَُّه أَبَا َذرٍّ َ�ِْيش «، فََقاَل: َصَدَق رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فَِقيَل: ِجنَازَُة أيَِب َذرٍّ فَاْستََهلَّ ابُْن َمْسُعوٍد رَِيضَ اللَُّه َعنُْه يَبيِْك 
 «َوْحَدُه، َوَ�ُوُت َوْحَدُه، َويُبَْعُث َوْحَدهُ 

 رسول الله نے سچ کہا تھا الله ابو ذر پر رحم کرے وہ اکیلے چلے اکیلے مرے اور اکیلے جی اٹھیں گے

تلخیص مستدرک میں کہتے ہیں اس روایت میں ارسال ہے  الذھبی  

 سند ہے

ُد بُْن يَْعُقوَب، ثنا أَْحَمُد بُْن َعبِْد الَْجبَّاِر، ثنا يُونُُس بُْن بَُكْ�ٍ، َعِن  ثَنَا أَبُو الَْعبَّاِس ُمَحمَّ ثَِني يَِزيُد بُْن ُسْفيَاَن، َعْن َحدَّ ابِْن إِْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ
ِد بْ  ، َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َمْسُعوٍد رَِيضَ اللَُّه َعنْهُ ُمَحمَّ ِن كَْعٍب الُْقرَِظيِّ  

 سند میں یزید بن سفیان کو سب نے ضعیف کہا ہے

اسی طرح اس میں ُمَجاِهد بْن سعيد بْن أيب َزيْنَب ہے جو مجھول ہے رصف ابن حبان کی توثیق ہے جو مجہولین کو ثقہ کہنے کے 
 لئے مشھور ہیں

روایت منقطع بھی ہے تاریخ الکبیر امام بخاری کے مطابق مجاہد نے عبد الله سے سنا ہےیہ   
ثَِني َعبْد اللَّه بْن َمالِِك بْن إِبْرَاهِ َعْمُرو بُْن َخالٍِد نا ُمَجاِهُد بُْن َسِعيِد بِْن أيَِب َزيْنََب األَْصبَِحيُّ لَِقيتُُه ِبالَْجِزيرَِة ِمْن أَْهلَِها قَاَل  يم بْن  َحدَّ

هِ   األَْشَرتِ النََّخِعيُّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ
 یعنی مجاہد نے عبد الله سے سنا نہ کہ اس کے باپ سے
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رقت انگیز باتیںصحیح مسلم: کتاب: زہد اور   

باب: اس شخص کی سزا جو دورسوں کو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور خود اسے نہیں کرتا اور دورسوں کو برے )
 (کام سے روکتاہے اور خود اسے کرتا ہے

ُد بُْن َعبِْد اللَِّه بْ  . 7483 ثَنَا يَْحيَى بُْن يَْحيَى َوأَبُو بَْكِر بُْن أيَِب َشيَْبَة َوُمَحمَّ ِن ُ�َْ�ٍ َوإِْسَحُق بُْن إِبْرَاِهيَم َوأَبُو كَُريٍْب َحدَّ
ثََنا ثَنَا أَبُو ُمَعاِويََة َحدَّ اْألَْعَمُش َعْن َشِقيٍق َعْن أَُساَمَة بِْن  َواللَّْفُظ ِأليَِب كَُريٍْب قَاَل يَْحيَى َوإِْسَحُق أَْخَربَنَا و قَاَل اْآلَخُروَن َحدَّ

ْمتُُه ِفيَ� بَيِْني َوبَْينَُه َما َال تَْدُخُل َعَىل ُعثَْ�َن فَتَُكلَِّمُه فََقاَل أَتََرْوَن أَ�ِّ َال أُكَلُِّمُه إِالَّ أُْسِمُعُكْم َواللَِّه لََقْد كَلَّ َزيٍْد قَاَل ِقيَل لَُه أَ 
َحٍد يَُكوُن َعَيلَّ أَِم�ًا إِنَُّه َخْ�ُ النَّاِس بَْعَد َما َسِمْعُت رَُسوَل ُدوَن أَْن أَفْتَِتَح أَْمرًا َال أُِحبُّ أَْن أَكُوَن أَوََّل َمْن فَتََحُه َوَال أَقُوُل ِألَ 

 ورُ أَقْتَاُب بَطِْنِه فَيَُدوُر ِبَها كََ� يَدُ  اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل يُْؤىَت ِبالرَُّجِل يَْوَم الِْقيَاَمِة فَيُلَْقى ِيف النَّاِر فَتَنَْدلُِق 
ُروِف َوتَنَْهى َعْن الُْمنَْكِر فَيَُقوُل بََىل الِْحَ�ُر ِبالرََّحى فَيَْجتَِمُع إِلَْيِه أَْهُل النَّاِر فَيَُقولُوَن يَا فَُالُن َما لََك أَلَْم تَُكْن تَأُْمُر ِبالَْمعْ 

يهِ قَْد كُنُْت آُمُر ِبالَْمْعُروِف َوَال آتِيِه َوأَنَْهى َعْن الُْمنَْكِر وَآتِ   

ہمیں اعمش نے شقیق سے حدیث بیان کی، انھوں نے حرضت اسامہ بن یزید رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت  ابو معاویہ نے کہا:
کی کہا:کہ ان سے کہاگیا :تم کیوں حرضت عث�ن رضی اللہ تعالٰی عنہ کے پاس جاکر بات نہیں کرتے ؟(کہ وہ لوگوں کی مخالفت 

ہا:کیا تم سمجھتے ہو کہ میں متھیں نہیں سنواتا تو میں ان سے بات نہیں کرتا؟اللہ کی قسم!میں نے کا ازالہ کریں)تو انھوں نے ک
ان سے بات کی جو میرے اور ان کے درمیان تھی اس کے بغیرکہ میں کسی ایسی بات کا آغاز کروں جس میں سب سے پہلے 

یں کہتا کہ وہ سب انسانوں میں سے بہرت ہے۔ اس بات کے دروازہ کھولنے واال میں بنوں ۔میں کسی سے جو مجھ پر امیر ہویہ نہ
قیامت کے دن ایک آدمی کو الیا جائے گا اور ”بعد جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی ،آپ فرما رہے تھے۔

ئے گا جس طرح گدھا آگ میں پھینک دیا جا ئے گا ،اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی۔وہ ان کے گرد اس طرح چکر لگا
چکی کے گرد لگاتا ہے۔ اہل جہنم اس کے پاس جمع ہو جا ئیں گے اور اس سے کہیں گے فالں!متھاراے ساتھ کیاہوا؟کیا تو نیکیوں 

کی تلقین اور برائیوں سے منع نہیں کیا کرتا تھا؟ وہ کہے گا ایسا ہی تھا،میں نیکیوں کا حکم دیتا تھا خود (نیکی کے کام) نہیں 
تھا۔ تھا اور برائیوں سے روکتا تھا اور خود ان کا ارتکاب کرتاکرتا  ” 

ُمنَْكِر َويَْفَعلُُه)صحيح مسلم: كِتَاُب الزُّْهِد َوالرَّقَائِِق (بَاُب ُعُقوبَِة َمْن يَأُْمُر ِبالَْمْعُروِف َوَال يَْفَعلُُه، َويَنَْهى َعِن الْ    
 صحیح مسلم: کتاب: زہد اور رقت انگیز باتیں

( : اس شخص کی سزا جو دورسوں کو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور خود اسے نہیں کرتا اور دورسوں کو برے باب
 (کام سے روکتاہے اور خود اسے کرتا ہے

ثََنا َجِريٌر َعْن اْألَْعَمِش َعْن أيَِب َوائٍِل قَاَل كُنَّا ِعنَْد أُسَ  . 7484 ثَنَا ُعثَْ�ُن بُْن أيَِب َشيْبََة َحدَّ اَمَة بِْن َزيٍْد فََقاَل رَُجٌل َما َحدَّ
 َ�ْنَُعَك أَْن تَْدُخَل َعَىل ُعثَْ�َن فَتَُكلَِّمُه ِفيَ� يَْصنَُع َوَساَق الَْحِديَث مِبِثْلِهِ 

جریر نے اعمش سے اور انھوں نے ابو وائل سے روایت کی کہا:ہم حرضت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالٰی عنہ کے پاس تھے کہ ایک 
وہ کررہے ہیں اس  نے کہا:آپ کو کیا چیز اس سے مانع ہے کہ آپ حرضت عث�ن رضی اللہ تعالٰی عنہ کے پاس جائیں اور جوآدمی 

 کے بارے میں ان سے بات کریں؟اس کے بعد اسی (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی۔
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َها َمْخلُوقٌَة) صحیح بخاری: کتاب: اس بیان میں کہ مخلوق صحيح البخاري: كِتَاُب بَْدِء الَخلِْق (بَاُب ِصَفِة النَّاِر، َوأَنَّ  
 کی پیدائش کیوں کر رشوع ہوئی

 (باب : دوزخ کا بیان اور یہ بیان کہ دوزخ بن چکی ہے، وہ موجود ہے۔)

ثَنَا ُسْفَياُن، َعِن األَْعَمِش، َعْن أيَِب َوائٍِل، قَاَل ِقيَل ِألَُسامَ  . 3267 ، َحدَّ ثَنَا َعِيلٌّ َة لَْو أَتَيَْت فُالَنًا فََكلَّْمتَُه، قَاَل: إِنَُّكْم لَُرتَْوَن َحدَّ
ِّ ُدوَن أَْن أَفْتََح بَابًا الَ أَكُوُن أَوََّل مَ  ا ْن فَتََحُه، َوالَ أَقُوُل لِرَُجٍل أَْن كَاَن َعَيلَّ أَِمً� أَ�ِّ الَ أُكَلُِّمُه إِالَّ أُْسِمُعُكْم، إِ�ِّ أُكَلُِّمُه ِيف الرسِّ

ٍء َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالُوا: َوَما َسِمعْ  تَُه يَُقوُل: قَاَل: َسِمْعتُُه يَُقوُل: يَُجاُء إِنَُّه َخْ�ُ النَّاِس، بَْعَد َيشْ
ِيف النَّاِر، فََيُدوُر كََ� يَُدوُر الِحَ�ُر ِبَرَحاُه، فَيَْجتَِمُع أَْهُل النَّاِر َعلَْيِه ِبالرَُّجِل يَْوَم الِقيَاَمِة فَيُلَْقى ِيف النَّاِر، فَتَنَْدلُِق أَقْتَابُُه 

آتِيِه، ُت آُمُركُْم ِبالَْمْعُروِف َوالَ فَيَُقولُوَن: أَْي فُالَُن َما َشأْنَُك؟ أَلَيَْس كُْنَت تَأُْمرُنَا ِبالَْمْعُروِف َوتَْنَهانَا َعِن املُنَْكِر؟ قَاَل: كُنْ 
 َوأَنَْهاكُْم َعِن املُنَْكِر وَآتِيِه َرَواُه ُغنَْدٌر، َعْن ُشْعبََة، َعِن األَْعَمِش 

ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ، ان سے اعمش نے ، ان سے ابووائل نے بیان 
نے کہا کہ اگر آپ فالں صاحب ( عث�ن رضی اللہ عنہ ) کے یہاں جاکر ان سے کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ� سے کسی 

گفتگو کرو تو اچھا ہے ( تاکہ وہ یہ فساد دبانے کی تدبیر کریں ) انہوں نے کہا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو 
تا ہوں اس طرح پر کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولتا ، سناکر ( متہارے سامنے ہی ) بات کرتا ہوں ، میں تنہائی میں ان سے گفتگو کر 

میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں اورمیں آنحرضت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث 
آپ نے  سننے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ جوشخص میرے اوپر رسدار ہو وہ سب لوگوں میں بہرت ہے ۔ لوگوں نے پوچھا کہ

آنحرضت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ کیا ہے ؟ حرضت اسامہ نے کہا آنحرضت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں 
نے یہ فرماتے سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو الیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا ۔ آگ میں اس کی آنتیں باہر 

رح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے ۔ جہنم میں ڈالے جانے نکل آئیں گی اور وہ شخص اس ط
والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے ، اے فالں ! آج یہ متہاری کیا حالت ہے ؟ کیا تم ہمیں اچھے کام 

نہیں کیا کرتے تھے ؟ وہ شخص کہے گا جی ہاں ، میں متہیں کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے ، اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع 
تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا ۔ برے کاموں سے متہیں منع بھی کرتا تھا ، لیکن میں اسے خود کیا کرتا 

 تھا ۔ اس حدیث کو غندر نے بھی شعبہ سے ، انہوں نے اعمش سے روایت کیا ہے ۔

صحیح سمجھنا غلط ہے یہ منقطع ہے اس کی متام اسناد میں شقيق بن سلمة األسدي، أبو وائل اس روایت کو  
 الكويف ہیں جن کا صحابہ میں سے بعض سے س�ع نہیں ہے

ان کا أيب الدرداء رضی الله عنہ سے عائشہ رضی الله عنہا سے علی رضی الله عنہ سے ابو بکر رضی الله عنہ سے 
ی ہیںس�ع نہیں ہے یہ مدلس بھ  

 جامع التحصيل يف أحكام املراسيل

ہجری میں مدینہ میں ہوئی ٥٤أسامة بن زيد بن حارثة بن رشاحيل رضی الله عنہ کی وفات سن   
 قَاَل ابُْن َسْعٍد: َماَت ِيف آِخِر ِخالَفَِة ُمَعاِويََة ان کی وفات معاویہ رضی الله عنہ کی خالفت کے آخری میں ہوئی
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کے مطابق 316، التقريب: 3540اق نہیں گئے کتاب التذكرة: اسامہ رضی الله عنہ عر   
 وقدم دمشق، وسكن املزة، ثم انتقل إىل املدينة، ف�ت بها، ويقال: مات بوادى القرى، سنة أربع وخمس�

 اسامہ بن زید دمشق گئے مزہ میں رکے پھر مدینہ لوٹے اور وہیں فوت ہوئے

ان اصحاب رسول سے سنا ہے جو کوفہ گئے جیسے ابن مسعود رضی شقيق بن سلمة األسدي، أبو وائل الكويف نے 
 الله عنہ وغیرہ

َ َسَنَة تِْسعٍ َوَسبِْعَ�  ہجری میں ہوئی ٧٩اور ابو نعیم کتاب معرفة الصحابة میں کہتے ہیں شقیق کی وفات تُُويفِّ  
اج بعد الج�جم  قَاَل ابْن سعد توّيف زمن الْحجَّ

ف کے دور میں ہوئی ج�جم کے بعدابن سعد کہتے ہیں حجاج بن یوس  

ہجری کا واقعہ ہے ٨٣الج�جم سن   
اور معركة بزاخة جو ابو بکر رضی الله عنہ کی طرف سے مرتد قبائل کے خالف تھا نجد میں ہوا اس وقت شقیق 

سال تھی ١١کی عمر   
ةذكر ابْن أيب شيبَة أَن أَبَا َوائِل قَاَل كنت يَْوم بزاخة ابْن إِْحَدى عرشَة سن  

 شقیق نے مدینہ کا سفر کیا ہو کسی نے بیان نہیں کیا لہذا یہ روایت منقطع ہے

 محدثین کا قول کہ عث�ن غنب کرتے تھے 
قال أحمد بن إبراهيم الدورقي : قلت لعيل بن الجعد : بلغني أنك قلت : ابن عمر ذاك الصبي ، قال : مل أقل ، ولكن 

 . معاوية ما أكره أن يعذبه الله
960لوحة ” تهذيب الك�ل ” ، و295للعقييل لوحة ” الضعفاء ” ، و364/  11” داد تاريخ بغ . 

أحمد بن إبراهيم الدورقي نے علی بن جعد سے کہا مجھ تک پہنچا کہ تم کہتے ہو ابن عمر وہ چھوکرا تو علی نے 
کو عذاب دےکہا میں نے ایسا نہیں کہا لیکن کہا معاویہ پر مجھے کوئی کراہت نہ ہو گی اگر الله اس   

وقال هارون بن سفيان املستميل : كنت عند عيل بن الجعد ، فذكر عث�ن ، فقال : أخذ من بيت املال مائة ألف  ]
 درهم بغ� حق ، فقلت : ال والله ، ما أخذها إال بحق

960لوحة ” تهذيب الك�ل ” ، و364/  11” تاريخ بغداد  ”. . 

بن جعد کے ساتھ تھا پس عث�ن کا ذکر ہوا کہا اس نے بیت املال سے  هارون بن سفيان املستميل نے کہا میں علی
 ایک ہزار درہم لئے بغیر حق کے میں نے کہا نہیں الله کی قسم انہوں نے جو لیا حق سے لیا

سند ہے   
ثَنَ  ثََنا العقييل، قَاَل: َحدَّ ثَنَا أَْحَمد بْن أَْخَربَنَا العتيقي، قَاَل: أَْخَربَنَا يُوُسف بْن أَْحَمد، قَاَل: َحدَّ ا أَْحَمد بْن الحس�، قَاَل: َحدَّ

 إِبْرَاِهيم الدورقي

امام علی بن جعد رافضی تھے اور امام بخاری کے استاد ہیں ان کی بڑھی ہوتی شیعیت تھی یہ بات علم جرح و 
 تعدیل میں معروف ہے
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عت کے حق میں قبول نہیں کی جاتیاسی بنا پر اس اصول کا استخراج کیا گیا ہے کہ بدعتی کی روایت اس کی بد  

 

 حذیفہ بن ی�ن کی عث�ن نے خرب لی

ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن ُ�َیٍْر، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َعبِْد الَْمِلِک بِْن َمْیَرسََة، َعِن النَّزَّاِل بِْن َسْربَ َة، قَاَل: ” َدَخَل ابُْن َمْسُعوٍد  َحدَّ
َوُحَذیَْفُة َعَىل ُعثَْ�َن، فََقاَل ُعثَْ�ُن لُِحَذیَْفَة: ” بَلََغِنی أَنََّک قُلْت کََذا َوکََذا؟ قَاَل: َال َواللَِّه َما قُلْتُُه، فَلَ�َّ َخَرَج قَاَل لَُه َعبُْد 

 .اللَِّه: «َما لََک فَلَِم تَُقولُُه َما َسِمْعتَُک تَُقوُل؟» قَاَل: «إِنِّی أَْشَرتِی ِدیِنی بَْعَضُه ِببَْعٍض مَ َخافََة أَْن یَْذَهَب کُلُّهُ 
مصنف ابن ابی شیبة،ج6،ص474،ح33050 ط دار التاجحلیة االولیاء البی نعیم،ج1،ص279 ط دار التاجرشح صحیح البخاری البن بطال،ج8،ص81 ط مکتبة 

الرشدرشح صحیح البخاری البن بطال،ج8،ص309 ط مکتبة الرشدالتوضیح لرشح الجامع الصحیح،ج17،ص19 ط اوقاف قطرالتوضیح لرشح الجامع 
الصحیح،ج32،ص53 ط اوقاف قطرتهذیب الک�ل للمزی،ج5،ص508و509 ط موسسة الرسالةاعالم املوقعین البن القیم الجوزیة،ج5،ص119 ط دار ابن 
الجوزیتهذیب اآلثار للطربی،مسند هلی بن ابی طالب،ص143 ط مطبعة املدنیالخصاف فی الحیل،ص2 ط مبرص فی القاهرة فی سنة 1314املخارج فی 

 الحیل،ص10 ط مکتبة الثقافة الدینیة

 

 النَّزَّاِل بِْن َسْربََة، نے کہا ابُْن َمْسُعوٍد اور ُحَذیَْفُة عث�ن کے پاس داخل ہوئے – پس عث�ن نے ُحَذیَْفُة سے کہا مجھے پتا چال ہے کہ 
تم نے ایسا ایسا کہا ؟ ُحَذیَْفُة نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا پس جب وہ نکلے ابن مسعود نے کہا تم نے یہ کیوں 

نہیں کہہ دیا جو میں نے تم کو کہتے سنا تھا ؟ ُحَذیَْفُة نے کہا میں نے اپنے دین کے بعض کو بعض سے بیچ دیا اس خوف سے کہ 
 سب چال جائے گا

سند میں اعمش مدلس ہے  یہ سند ضعیف ہے - اسناد کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا تحدیث ہے یا نہیں – اور کیا اس 
 کا منت قابل قبول ہے بھی یا نہیں کیونکہ تدلیس کا احت�ل رہتا ہے

 
 حذیفہ نے عثمان کی اینڻیلجنس کو چغل خور قرار دیا ؟ ⇑

 صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ
ِب (بَاُب َما يُْكرَُه ِمَن النَِّميَمِة) صحیح بخاری: کتاب: اخالق کے بیان میں (باب: چغل صحيح البخاري: كِتَاُب األَدَ 
 خوری کی برائی کا بیان)

6056 
ٍم، قَاَل: كُنَّا َمَع ُحَذيْفَ  ثََنا ُسْفيَاُن، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن إِبْرَاِهيَم، َعْن َه�َّ ثَنَا أَبُو نَُعيٍْم، َحدَّ ُه: إِنَّ رَُجًال يَرْفَُع َة، فَِقيَل لَ َحدَّ

َال يَْدُخُل الَجنََّة قَتَّاٌت «الَحِديَث إَِىل ُعثَْ�َن، فََقاَل لَُه ُحَذيَْفُة: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل:  » 
6056حکم : صحیح   

نے بیان کیا ، ان سے منصور بن معمر نے ہم سے ابو نعیم ( فضل بن دکین ) نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان ثوری 
، ان سے ابراہیم نخعی نے ، ان سے ہ�م بن حارث نے بیان کیا کہ ہم حرضت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس 

موجود تھے ، ان سے کہا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو یہاں کی باتیں حرضت عث�ن سے جا لگا تا ہے ۔ اس پر 
ہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے بتالیا کہ حرضت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ک

 جنت میں چغل خور نہیں جائے گا ۔
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 عربی میں قتات سے مراد وہ ہے جو فساد کرانے کے لئے بات ادھر کی ادھر کرتا ہو

 غريب الحديث از أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي میں ہے

ألحاديث هو مثل القتات إذا كان يبلغ هذا عن هذا عىل وجه اإلفساد والنميمةيف الذي ينمي ا” األصمعي“وقال   

 األصمعي نے کہا جو باتیں غلط بیانی کر کے کرے وہ قتات ہے جو یہ اور وہ فساد و غلط بیانی کے لئے کرے

ہے جو  اول ایک سیکورٹی یا انٹیلی جنس کا آدمی دو لوگ ہیں اس میں کس کا کام حرام ہے ؟  ہے راقم کہتا
(ظاہر ہے یہ قول عام  کیا یہ کام اس حدیث کے مطابق حرام ہے ؟ –حکومت کو خرب کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے 

ظاہر ہے کہ یہ    -دورسا ایک آدمی ہے جو بات کا بتنگڑ بنا کر کچھ سے کچھ کرتا ہے )میں صحیح نہیں ہے 
اپلوس ہوتنقید ہے جو چ پر بلکہ اس جھوٹے افرس نہیں تنقیص کی عث�ن  

اعالقرآن کا نز  عجم  

  -) عث�ن رضی الله عنہ کے حکم پر قرآن کے غیر رسکاری نسخے جال دیے گئے (صحیح بخاری

مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے   

ا مِبَا كُِتَب لَُهمْ َوكِيٌع َعْن ِعْمرَاَن بِْن ُحَديٍْر، َعْن أيَِب ِمْجلٍَز، قَاَل: َعابُوا َعَىل ُعثَْ�َن مَتِْزيَق الَْمَصاِحِف وَآَمنُو   

لوگوں نے عث�ن پر مصحف کو پامال کرنے کا عیب  )(باغی هـ  نے کہا ان109سن   یا106أيَِب ِمْجلٍَز املتويف سن 

 لگایا

  ہے سند منقطع

هـ) میں ہے316كتاب املصاحف از  أبو بكر بن أيب داود،السجستا� (املتوىف:   

اُس َال تَْغلُوا ِيف ُعثَْ�َن َوَال ثُُكْم إِالَّ َشيْئًا َسِمْعتُُه ِمْن َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب رَِيضَ اللَُّه َعنُْه َسِمْعتُُه يَُقوُل: " يَا أَيَُّها النَّ فََقاَل ُسَويٌْد: َواللَِّه َال أَُحدِّ 

َصاِحِف، فََواللَِّه َما فََعَل الَِّذي فََعَل ِيف الَْمَصاِحِف إِالَّ َعْن َمَألٍ ِمنَّا َجِميًعا،تَُقولُوا لَُه إِالَّ َخْ�ًا [أَْو قُولُوا لَُه َخْ�ًا] ِيف الَْمَصاِحِف َوإِْحرَاِق الْمَ   

ُسَويٌْد نے کہا الله کی قسم میں وہ کہتا ہوں جو میں نے علی بن ابی طالب سے سنا انہوں نے کہا اے لوگوں عث�ن کے حوالے 

جالنے کے حوالے  کو کہو یا کہا قرآن کے حوالے سے یا اس ئی کے کچھ متسے غلو مت کرو اور ان کے بارے میں سوائے بھال 

     کیا اس میں مالنے کے بعد کو کے ساتھ کیا وہ ہم سب احفقسم انہوں نے جو بھی کیا مص کی  کہو الله خیر سے رصف
 

 عید کا خطبہ �از سے پہلے کرنا

ہے  5644  روایت کی الرزاق عبد مصنف  
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 بََدأَ  َمنْ  أَوَُّل : «قَاَل  َسَالمٍ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنُ  يُوُسُف  أَْخَربَِ� : قَاَل  َسِعيدٍ  بْنُ  يَْحيَى أَْخَربَِ� : قَاَل  ُجَريْجٍ  ابْنِ  َعنِ   ،الرَّزَّاقِ  َعبْدُ 

َالةِ  قَبَْل  ِبالُْخطْبَةِ  الُْخطْبَةِ  ِيف  َحبََسُهمْ  َصىلَّ  فَلَ�َّ  نَ يَنُْقُصو  النَّاَس  َرأَى لَ�َّ  الَْخطَّاِب، بْنُ  ُعَمرُ  الِْفطْرِ  يَْومَ  الصَّ ». 

  کیا رشوع نے عنہ الله رضی عمر دینا خطبہ پہلے سے �از دن کے عید کہ ہیں کہتے َسَالمٍ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنُ  يُوُسُف 

ہیں لگے ہونے کم لوگ کہ دیکھا جب  

بولی بھی لئے کے عنہ الله رضی عث�ن نے یوسف بات یہی  

کیا رشوع کو اس نے  عنہ الله رضی معاویہ کہ ہیں کہتے الزہری امام اور  

تھے کرتے ایسا میں دور آخری کے خالفت اپنی عث�ن کہ پہنچا کو ان ہیں کہتے معمر  

تھے دیتے بھی عث�ن خطبہ پہلے سے عید �از کہ ہیں لکھتے میں ٤٥٠ ص ٢ ج الباری فتح حجر ابن  

أُْخَرى لِِعلَّةٍ  لَِكنْ  أَيًْضا َذلَِك  فََعَل  ُعثَْ�نَ  أَنَّ  ْعَدهُ بَ  الَِّذي الْبَاِب  ِيف  َوَسَيأيِْت   

ہے اور وجہ کی اس لیکن تھے کرتے ایسا بھی عث�ن کہ ہے میں باب آگے اور  

َرارِي املََعا� كوثَر  کتاب د از البَُخاري َصِحيحْ  َخبَايا كَْشِف  يف الدَّ  الجكني أحمد بن الله عبد سيد بن الَخِرض  محمَّ

دینا خطبہ پہلے سے �از کی عید مطابق کے) هـ1354: املتوىف( الشنقيطي  

 إىل صحيح بإسناد املنذر ابن رواه الخطبة يقدم فصار الصالة يدركوا مل ناًسا رأى ألنه عث�ن؛ إليه سبقه بل وقيل

البرصي الحسن  

 نے املنذر ابن کو اس کیا پہلے کو خطبہ پس رہے آ نہیں میں �از لوگ کہ دیکھا نے انہوں کیونکہ کیا نے عث�ن

ہے کیا روایت سے برصی حسن سے اسناد صحیح  

 کی الرزاق عبد مصنف اور ہوئی میں ہجری ٤٠ یا ٣٩ وفات کی عنہ الله رضی  ثعلبة بن عمرو بن عقبة مسعود ابو

ہے  5648 روایت  

ثَِني: قَاَل  قَْيٍس  بْنِ  َداُودَ  َعنْ    الرَّزَّاِق، َعبْدُ   ٍح، أيَِب  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنُ  اُض ِعيَ  َحدَّ : يَُقوُل  الُْخْدِريُّ  َسِعيدٍ  أَبَا َسِمعَ  أَنَّهُ  َرسْ

، إَِىل  أَفَْضْينَا َحتَّى َمْسُعودٍ  أيَِب  َوبَْ�َ  بَيِْني ُهوَ  – أَْضَحى أَوْ  – ِفطْرٍ  ِعيدِ  يَْومِ  ِيف  َمْرَوانَ  َمعَ  َخرَْجُت «  بْنُ  كَِث�ُ  فَِإَذا الُْمَصىلَّ

لِْت  َالةِ  لَِيبَْدأَ  فََجاَذبْتُهُ  ِبهِ  َحاَذى َحتَّى الِْمنَْربِ  إَِىل  َمْرَوانُ  فََعَدَل  َوِطٍ�، لنَِبٍ  ِمنْ  ِمنَْربًا لَِمْرَوانَ  بََنى قَدْ  الِْكنِْديُّ  الصَّ  ،»ِبالصَّ

َالثَ  َوالَْمَغارِِب، قِ الَْمَشاِر  َورَبِّ  كَالَّ : فََقاَل  تَْعلَُم، َما تُرَِك  َسِعيٍد، أَبَا يَا: فََقاَل   بََدأَ  ثُمَّ  نَْعلَمُ  ِم�َّ  ِبَخْ�ٍ  تَأْتُونَ  َال  َمرَّاٍت، ثـَ

 ِبالُْخطْبَةِ 

ح أيَِب  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنُ  ِعيَاُض   رپ االضحی عید یا فطر یوم ساتھ کے مروان میں کہ سنا سے سعید ابو کہ ہیں کہتے َرسْ

 نے الصلت بن کثیر پس پہنچے جگہ کی �از کہ تک یہاں تھے مسعود ابی درمیان کے مروان اور میرے اور نکال

 سعید ابو اے کہا پس  اٹھا لئے کے �از سے پر اس پھر چڑھا مروان پر جس تھا ہوا بنوایا منرب ایک لئے کے مروان

 خیر اس مت قسم کی رب کے مغارب و مشارق نہیں ہرگز کہا نے سعید ابو پر اس تھے جانتے تم کو جس دیا چھوڑ

کیا رشوع خطبہ پھر – ہیں جانتے ہم کو جس گے پہنچو نہیں تک  
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ہیں لکھتے میں القاری عمدہ عینی  

اْألنَْصاِريّ  َعْمرو بن عقبَة: يَْعِني َمْسُعود، أيب َوبَ� بيني َوُهوَ  قيس ابْن َداُود َعن الرَّزَّاق عبد َوزَاد  

ہیں  اْألنَْصارِيّ  َعْمرو بن عقبَة مراد سے مسعود ابی  

ہیں لکھتے سے حوالے کے واقدی میں طبقات سعد ابن لئے کے صلت بن کثیر  

إِلَيَْها الِْعيَديْنِ  ِيف  الُْمَصىلَّ  َوِقبْلَةُ  الُْمَصىلَّ  ِيف  كَِب�َةٌ  ِبالَْمِدينَةِ  َدارٌ  َولَهُ  . 

تھا لہقب کا مصلی لئے کے عیدیں میں اس اور ساتھ کے مصلی تھا میں مدینہ گھر بڑا ایک کا ان  

حيح املسنَد روایت یہ ) هـ 316 املتوىف( اإلسفرَايينيّ  إسَحاق بن يَعُقوب َعوانة أبو  از ُمسلم َصِحيح َعىل املَُخّرج الصَّ

ہے ذکر کا صحابی مسعود ابی میں اس جہاں ہے بھی میں  

ہیں کہتے الذھبی میں النبالء االعالم سیر  

 معاوية خالفة آخر يف مات: الواقدي وقال األربع� قبل تُُويفّ  خليفة الوق. أربع� سنة تُُويفّ : وغ�ه املدائني قال

 .باملدينة

 کہا نے واقدی اور  پہلے بھی سے ٤٠ کہا نے خلیفہ اور ہوئی میں ھ ٤٠ وفات کی ان کہ کہا نے دیگر اور املدائني

میں مدینہ میں خالفت کی معاویہ کہ  

ہیں کہتے میں   األقطار اءفقه وأعالم األمصار عل�ء مشاه� ، حبان ابن  

له واليا عليها وكان طالب أىب بن عىل خالفة يف بالكوفة مات  

تھے والی کے وہاں سے طرف کی ان ہوئی میں خالفت کی عنہ الله رضی علی میں کوفہ وفات کی ان  

  عيل، أصحاب نم وكان. الكوفة ونزل:  مسعود ابی ہیں  کہتے) هـ1396: املتوىف( الدمشقي الزركيل  میں األعالم

   فيها وتويف) الحارث بن عوف انظر( صف� إىل سار ملا عليها فاستخلفه

ہوئی میں کوفہ وفات کی مسعود ابی  

ہوئی میں کوفہ میں علی دور وفات کی عنہ الله رضی مسعود ابی مطابق کے مورخین و محدثین جمہور  

 

 کرنے کو معاویہ رضی الله عنہ کا عمل قراراس خطبہ پہلے  نے ہوا اور انہوں حتسام سے حدیث رحینبعض شا

رضی  مسعود ابی پھر  –نے بھی  رضی الله عنہ اور عث�ن ہے نے بھی کیا رضی الله عنہ جبکہ یہ عمر ہے دیا دے

 کہ ہوا معلوم ہیں؟ سکتے دیکھ کیسے دور کا مروان وہ اب تو گئے پا وفات میں علی دور میں کوفہ تو الله عنہ

   گا ہو گیا کیا مقرر امیر پر بنا کسی کو مروان جب گا ہو کا عث�ن دور یہ – نہیں ہی ہے کا ویہمعا دور واقعہ یہ

 نے شارحین  متاخرین اگرچہ  -پڑھی �از ساتھ نے رضی الله عنہ  الخدری سعید ابو اور مسعود ابی اور مروان اور

 میں دور کے معاویہ  نے مسعود ابی  ہے کیا دعوی اور  ہے کیا اعت�د پر قول کے واقدی  کر چھوڑ قول کا جمہور
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 میں علی دور انتقال کا مسعود ابی ہے شاذ پر مقابلے کے جمہور  قول منفرد  کا واقدی ہے کہتا راقم -پائی وفات

 ہوا

 کی عید طرح اسی – تھے زیادہ لوگ کیونکہ تھی ہوتی میں بازار �از کی جمعہ میں دور کے عنہ الله رضی عث�ن

 میں روایت میں رائے کی راقم -لیں ہو جمع لوگ کہ دیا پہلے خطبہ نے انہوں بقول کے منذر ابن میں �از واجب

 39ابی مسعود کی موجودگی سے پتا چلتا ہے کہ یہ دور معاویہ کا واقعہ ہے ہی نہیں

ہے ہی میں البخاری صحیح جو ہے واقعہ کا ہجری ٣١ سن  

ثَنَا3717: �رب حدیث ثَنَا لٍَد،َمخْ  بْنُ  َخالِدُ  َحدَّ  بْنُ  َمْرَوانُ  أَْخَربَِ�  :قَاَل  أَِبيِه، َعنْ  ُعْرَوَة، بْنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ُمْسِهٍر، بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ

انَ  بْنَ  ُعثَْ�نَ  أََصاَب  :قَاَل  الَْحَكِم،  ِمنْ  رَُجٌل  َعلَيْهِ  فََدَخَل  َوأَْوَىص  الَْحجِّ  نِ عَ  َحبََسهُ  َحتَّى الرَُّعاِف  َسنَةَ  َشِديدٌ  ُرَعاٌف  َعفَّ

 :فََقاَل  الَْحارَِث، أَْحِسُبهُ  آَخرُ  رَُجٌل  َعلَيْهِ  فََدَخَل  فََسَكَت  َوَمنْ  :قَاَل  نََعْم، :قَاَل  َوقَالُوُه، :قَاَل  اْستَْخلِْف،“ :قَاَل  قَُريٍْش،

بَْ�َ، قَالُوا فَلََعلَُّهمْ  :قَاَل  فََسَكَت، ُهوَ  َوَمنْ  :قَاَل  نََعْم، :فََقاَل  َوقَالُوا، ُعثَْ�نُ  :فََقاَل  تَْخلِْف،اسْ   َوالَِّذي أََما :قَاَل  نََعْم، :قَاَل  الزُّ

 نے مخلد بن خالد سے ہم.”َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  إَِىل  َألََحبَُّهمْ  كَانَ  َوإِنْ  َعِلْمُت  َما ْ�ُُهمْ لَخَ  إِنَّهُ  ِبيَِدهِ  نَْفِيس 

 مروان مجھے کہ کیا بیان نے والد کے ان سے ان نے، عروہ بن ہشام سے ان نے، مسہر بن علی سے ہم کہا کیا، بیان

 کو عنہ اللہ رضی عث�ن سال اس تھی پڑی پھوٹ بی�ری کی پھوٹنے نکسیر سال جس کہ دی خرب نے حکم بن

 دی، کر بھی وصیت) کر ہو مایوس سے زندگی( اور سکے، جا نہ بھی لیے کے حج آپ کہ پھوٹی نکسیر سخت اتنی

 اللہ رضی عث�ن۔ دیں بنا خلیفہ اپنا کو کسی آپ کہ کہا اور گئے صاحب ایک کے قریش میں خدمت کی ان پھر

 پر اس بناؤں؟ کسے کہ پوچھا نے آپ۔ ہاں جی کہا نے انہوں ہے، خواہش کی سب یہ کیا: فرمایا دریافت نے عنہ

 یہی بھی نے انہوں۔ تھے، حارث وہ کہ ہے خیال میرا۔ گئے صاحب دورسے ایک بعد کے اس۔ گئے ہو خاموش وہ

 ہاں، جی: کہا نے انہوں ہے؟ خواہش کی سب یہ کیا پوچھا بھی سے ان نے آپ دیں، بنا خلیفہ کو کسی آپ کہ کہا

 زبیر غالباً : فرمایا خود نے آپ تو گئے، ہو خاموش بھی وہ پر اس ہے؟ لیے کے کس رائے کی لوگوں: پوچھا نے آپ

 قسم کی ذات اس: فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ پھر ہاں، جی کہا نے انہوں ہے؟ رجحان کا لوگوں طرف کی

 رسول وہ بالشبہ اور ہیں بہرت سے سب میں ان وہی بھی مطابق کے علم میرے ہے انج میری میں ہاتھ کے جس

۔تھے محبوب زیادہ سے سب میں ان بھی میں نظروں کی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ  

                                                                    
39  

السيد عيل ابن معصوم ، عقبة بن عمرو رضی الله عنہ پر کہتے ہیں -شیعہ عامل کتاب الدرجات الرفيعة  

خروجه إىل صف�. ومات سنة احدى أو اثنت� أو أربع� والله أعلم وقال أبو عمرو كان قد نزل الكوفة وسكنها واستخلفه عىل يف  

میں  ٤١یا  ٤٢ابو عمر نے کہا کہ یہ کوفہ آئے اور اس میں رکے اور علی نے ان کو صفین جاتے وقت امیر کوفہ کیا اور یہ سن 

 مرے

حسن میں انتقال کر گئے تھے یعنی شیعوں اور سنیوں کے بقول عقبة بن عمرو رضی الله عنہ دور معاویہ سے پہلے دور  

 تو پھر راقم کہتا ہے کھینچ تان کر کے اس روایت کو دور معاویہ تک کیسے الیا جا سکتا ہے؟
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 حج اپ میں جس آیا پیش سے وجہ کی بی�ری کی عنہ الله رضی عث�ن واقعہ کا  کرنے پہلے کو خطبہ یہ یعنی

 البدري مسعود أبو الخزرجي، ثعلبة بن عمرو بن عقبة  -دی کر تک وصیت کہ ہوئے بی�ر اتنے اور سکے جا نہ پر

 عنہ الله رضی عث�ن دینا عید خطبہ تو ہے کا مدینہ اور ہے کا عث�ن دور واقعہ یہ کہ ہوا معلوم یہ سے وجہ کی

 ہے بی�ری کی پھوٹنے نکسیر جہو  کی جس ہے علت بطور کرنا کام یہ کا مروان – ہے نہیں کا مروان ہے کام کا

سکتی ہو نہیں وجہ اور کوئی عالوہ کے اس  

ہے میں الرزاق عبد مصنف  

ُل : «قَاَل  َسَالمٍ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنُ  يُوُسُف  أَْخَربَِ� : قَاَل  َسِعيدٍ  بْنُ  يَْحيَى أَْخَربَِ� : قَاَل  ُجَريْجٍ  ابْنِ   قَبَْل  ِبالُْخطْبَةِ  بََدأَ  َمنْ  أَوَّ

َالةِ ال الُْخطْبَةِ  ِيف  َحبََسُهمْ  َصىلَّ  فَلَ�َّ  يَنُْقُصونَ  النَّاَس  َرأَى لَ�َّ  الَْخطَّاِب، بْنُ  ُعَمرُ  الِْفطْرِ  يَْومَ  صَّ ». 

ہیں گئے ہو کم لوگ کہ دیکھا جب ہیں عمر وہ کیا پہلے خطبہ میں �از کی عید نے جس کہا نے یوسف  

ہے میں الدمشقي زرعة أيب تاریخ  

 بن الله عبد بن يوسف مع غدوت: قال سعيد بن يحيى عن زيد بن ح�د حدثنا: قال املقرئ هشام بن لفخ حدثنا

ـ الصالة قبل بالخطبة، يبدأ كان: قال ؟ عمر عهد عىل الصالة كانت كيف: له فقلت عيد، يوم يف سالم  

 عید میں عمر عہد کہ ھاپوچ دن کے عید ساتھ کے سالم بن الله عبد بن يوسف نے میں کہا نے  سعيد بن يحيى

پہلے سے عید �از  دیتے خطبہ خطاب بن عمر کہا ؟ تھی کیسی �از کی  

 علت ایسی کوئی میں سند کیونکہ کیا نہیں رد کو اس لیکن ہے کہا منفرد یعنی غریب نے محدثین کو آثار ان

 لیکن تھا جاتا دیا خطبہ  پھر ےپہل �از کہ ہے یہ عموم کہ ہوا معلوم  – جائے دیا قرار صحیح غیر کو ان کہ نہیں

ہے کیا بھی نے عنہ اللہ رضی عث�ن ہے کیا نے عنہ الله رضی عمر پیچھے آگے کو اس سے وجہ کسی  

ہے میں املنذر ابن از األوسط  

ثَنَا اٌج، ثنا: قَاَل  الَْعِزيِز، َعبْدِ  بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ ٌد، ثنا: قَاَل  َحجَّ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوَل  أَنَّ  ِن،الَْحسَ  َعنِ  ُحَميٍْد، َعنْ  َح�َّ

رُثَ  فَلَ�َّ  يَْخطُُبوَن، ثُمَّ  يَُصلُّونَ  كَانُوا َوُعثَْ�نَ  َوُعَمَر، بَْكٍر، َوأَبَا َالةَ  يُْدرِكُونَ  َال  أَنَُّهمْ  َرأَى ُعثَْ�نَ  َعْهدِ  َعَىل  النَّاُس  كَ  َخطََب  الصَّ

َصىلَّ  ثُمَّ   

 عث�ن میں دور کے عمر میں دور کے بکر ابی میں دور کے وسلم علیہ الله صلی الله رسول کہا نے برصی حسن

 کو �از لوگ کہ دیکھا نے انہوں تو میں عث�ن دور ہوئے زیادہ لوگ جب لیکن خطبہ پھر ہوتی �از میں دور کے

�از پھر کیا خطبہ نے انہوں تو پاتے نہیں  
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 نے برصی حسن حال بہر – ہوا سے وجہ کی آسانی لہذا جاتی چھوٹ �از اور لگتا وقت اتے اتے کو لوگوں یعنی

 40ان متام ادوار کو نہیں دیکھا لہذا کسی نے ان کو خرب دی ہو گی اس کے برعکس یوسف نے ان ادوار کو دیکھا ہے

ہے لکھا نے حجر ابن میں الباری فتح  

 ِفْعلِ  ِمثُْل  ُعَمرَ  َعنْ  ُرِويَ  َوقَدْ  إِلَْيهِ  نُِسَب  فَلَِذلَِك  َعلَيْهِ  فََواظََب  َمْرَوانَ  ِبِخَالِف  أَْحيَانًا َذلَِك  فََعَل  ُعثَْ�نُ  يَُكونَ  أَنْ  َويُْحتََمُل 

 ُعيَْينَةَ  بن َعن َجِميًعا روياه شيبَة أيب وبن الرَّزَّاقِ  َعبْدَ  ِألَنَّ  نَظَرٌ  قَالُوهُ  َوِفيَ�  َعنْهُ  يَِصحُّ  َال  تَِبَعهُ  َوَمنْ  ِعَياٌض  قَاَل  ُعثَْ�نَ 

َصِحيح إِْسنَاد َوَهَذا َسَالمٍ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنِ  يُوُسَف  َعنْ  اْألَنَْصارِيِّ  َسِعيدٍ  بْنِ  يَْحيَى َعنْ   

 کہ ہے گیا کیا روایت اور…  ہے کیا کبھی کبھی نے عنہ الله رضی عث�ن کرنا پہلے خطبہ طرح اس ہے احت�ل اور

 ہے نظر پر اس نہیں صحیح یہ ہے کہا نے والوں کرنے اتباع کی ان اور ِعَياٌض  قاضی ورا ہے کیا بھی نے عمر ایسا

 روایت سے سند کی  َسَالمٍ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنِ  یوسف..  کو اس نے دونوں میں شیبہ ابی ابن اور الرزاق عبد مصنف اور

ہے صحیح سند یہ اور ہے کیا  

ہیں کہتے میں مسلم كتاب تلخيص من أشكل ملا ملفهما کتاب الشيخِ  بنُ  أحَمدُ  العبَّاس أبو  

ر:  وقيل ، عث�ن:  وقيل ، الَخطَّاب بن عمر ذلك فعل َمنْ  أوََّل  أنَّ  ُرِويَ  وقد  ـ معاوية:  وقيل ، الزب� ابن:  وقيل ، َع�َّ

م أنَّه هؤالء ِمنْ  واحدٍ  عن صحَّ  فإنْ …  ـ عنهم الله رىض  عن الناِس  انرصاِف  من رأى املَ  ؛ فعل إ�ا فلعلَّه ، ذلك قدَّ

ر َمنْ  الصالَة ليدرك أو ، ، مستعجل� لس�عها تارك� ، الُخطْبة منزلُهُ  وبَُعدَ  تأخَّ . 

 کہا اور کیا نے عث�ن ہے جاتا کہا اور کیا نے عمر دینا خطبہ بھر کرنا �از کی عید سے سب ہے گیا کیا روایت اور

 سے سب ان یہ اگر پس کیا نے معاویہ ہے جاتا کہا اور کیا نے زبیر ابن ہے جاتا کہا اور کیا نے ع�ر ہے جاتا

 جلدی اور ہیں رہے جا پر خطبہ لوگ کہ دیکھا جب ہو کیا ایسا نے انہوں ہے سکتا ہو تو کیا ذکر کا جن ہیں صحیح

ہیں رہے کر دیر میں �از اور رہے سن نہیں خطبہ میں  

ہے سکتا جا کیا ایسا تو وغیرہ قحط مثال ہو وجہ اور وئیک یا ہو عام بی�ری کوئی اگر ہے کہتا راقم  

 

 

                                                                    
40  

 کتاب االم میں شافعی نے   روایت دی   ہے

اِفِعيُّ قال أخربنا إبْرَاِهيُم قال حدثني َداُود بن الُْحَصْ�ِ عن ع ِبيُع قال أخربنا الشَّ بد اللَِّه بن يَِزيَد الِْخطِْميِّ أَنَّ النبي صىل اللَُّه أخربنا الرَّ

َالِة قبل الُْخطْبَِة حتى قَِدَم ُمَعاِويَُة فََقدَّ  َم الُْخطْبَةَ عليه وسلم َوأَبَا بَْكٍر َوُعَمَر َوُعثَْ�َن كَانُوا يَبْتَِدئُوَن ِبالصَّ . 

ید دیتے لیکن جب معاویہ آئے تو انہوں نے خطبہ پہلے کر دیارسول الله، ابو بکر عمر اور عث�ن سب �از کے بعد خطبہ ع  

 راقم کہتا ہے اس کی سند میں إبراهيم بن أيب يحيى األسلمي ہے جو مرتوك الحديث ہے

 



155 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

اذان کرنا  کی دو عہجم  

ایک  -دی جاتی تھی لیکن عث�ن رضی الله عنہ نے دو اذان کا حکم دیا اذان جمعہ کی رصف ایک نبوی میں دور

  -جمعہ کا وقت رشوع ہونے  پر اور دورسی جب امام منرب پر جائے

ہیں کہتے میں اإليضاح نور رشح الفالح مراقي عىل حطاويالط حاشية کتاب الطحطاوي  

الزورا لها يقال مرتفعة املدينة بسوق دار عىل األول األذان عنه الله ريض عث�ن أحدث  

کی میں رشوع الزورا ی جانب کے بازاراونچ عث�ن رضی الله عنہ نے اذان اول  مدینہ کے  

 کو جس پر دروازے کے بازار والے اوپر کے مدینہ کی رشوع اذان پہلی دن کے جمعہ نے عنہ الله رضی عث�ن
 کے مسجد تک وہاں تھا دور بلکہ تھا نہ ہوا جڑآ سے النبی مسجد بازار الزوراء یہ کا مدینہ - تھا جاتا کہا الزوراء

 ہے ہوتا رہا ہو تاؤ بھاو جہاں ہو ہوتا جگہ کی شور بھی ویسے بازار -گی ہو جاتی نہ آواز کی اذان والی ہونے اندر
دیتا اذان کر آ مسجد موذن میں بعد اور جاتی دی میں بازار الزوراء اس بعد فورا کے زوال اذان پہلی یہ لئے اس  

 پھیل شہر میں دور کے ان کیونکہ تھی جاتی دی میں بازار کے دور کے مدینہ جو تھی اذان ہی ایک یہ اصال یعنی
 گھڑیاں نہ کہ تھی وجہ کی اس ہوں جاتی دی سے مسجد یا ممقا ہی ایک جو تھیں نہیں اذانیں دو یہ تھا گیا

جاتا دیا میں مقام مرتفع دور کو اس لہذا تھا اسپکیر الؤڈ نہ تھیں  

جاتی دی پر) فارم پلیٹ ایک( الَْمنَارِ  اذان والی مسجد میں دور کے امللک عبد بن ہشام خلیفہ  

مطابق کے الق�وا� زيد أيب ابن رسالة عىل الدوا� الفواكه کتاب کہ تک یہاں رہا ہوتا ہی ایسا  

 َواْستََمرَّ  يََديْهِ  بَْ�َ  الَْمنَارِ  َعَىل  َواَلَِّذي الَْمنَارِ  إَىل  الزَّْوَراء َعَىل  الَِّذي ِبنَْقلِ  أََمرَ  ِبالَْمِديَنةِ  الَْمِلكِ  َعبْدِ  بْنُ  ِهَشامُ  تََوىلَّ  لَ�َّ  ثُمَّ 
َعلَيْهِ  الَْعَمُل  . 

 والے املنار اور جائیں طرف کی املنار وہ کہ گیا دیا حکم کو موذن والے الزَّْوَراء بازار دور کے امللک عبد بن ہشام
 جاری عمل پر اسی اور لگی جانی دی اذان میں بیچ طرح اس اور جائیں طرف کی بازار کہ گیا دیا حکم کو موذن

 رہا

دیا کر تین کو اذانوں دو ہوئے تےسمجھ کو مقصد و حکمت کی اذان نے امللک عبد بن ہشام خلیفہ طرح اس  

الق�وا� زيد أيب البن الرسالة منت عىل التنوخي ناجي ابن رشح دیکھئے  
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 اور بکر ابو اور تھا میں دور کے وسلم علیہ الله صلی الله رسول جو ہے پسند وہ مجھے کہ ہیں کہتے شافعی امام
 دیکھئے( وعمر بكر وأيب – َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  – الله رسول عهد عىل يفعل كان ما وأحب ہے پسند عمل کا عمر

)میں) هـ558: املتوىف( الشافعي     سامل بن الخ� أيب بن يحيى   از الشافعي اإلمام مذهب يف البيان  

میں  ہے مصنف ابن ابی شیبہ   

ثَنَا ِهَشاُم بُْن الَْغاِز، َعْن نَاِفعٍ  ثَنَا َشبَابَُة، قَاَل: َحدَّ اْألََذاُن اْألَوَُّل يَْوَم الُْجُمَعِة ِبْدَعةٌ «، َعِن ابِْن ُعَمَر، قَاَل: َحدَّ » 

ثََنا ِهَشاُم بُْن الَْغاِز، قَاَل: َسأَلُْت نَاِفًعا، َمْوَىل ابِْن ُعَمَر، اْألََذاُن اْألَ  ثَنَا َوكِيٌع، قَاَل: َحدَّ وَُّل يَْوَم الُْجُمَعِة ِبْدَعٌة؟ فََقاَل: قَاَل َحدَّ

ِبْدَعةٌ «بُْن ُعَمَر: ا » 

  ابن عمر نے کہا بدعت ؟ نے کہا بدعت فعنا – ہے جمعہ کے دن پہلی اذان بدعت کہا رضی الله عنہ نے عمر ابن

 طرح ہے جس طرح عمر رضی الله عنہ نے تراویح اسی لیکن یہ قول بدعت تھی ہے کہ یہ بدعت صحیح یہ بات

 41رشوع کی تو اس کو بدعت کہا

 

کا  نزاعوں گورنر  کے  مرص  

 گورنر عنہ الله رضی رسح ابی بن سعد بن اللہ عبد رسول صحابی یہاں تھا بہت زرخیز  میں اس دور مرص  صوبہ 
42–  کتاب مشاه� عل�ء تھے اور ان کا سیکریٹری عث�ن رضی الله عنہ کا لے پالک  محّمدابن أيَِب  ُحذيفة تھا 

مطابق کے حبان ابن از األقطار فقهاء وأعالم األمصار  

                                                                    
41  

راقم کی رائے میں اس کو دو یا تین اذان کہنا غلط ہے یہ اصال ایک ہی اذان ہے لیکن چونکہ آواز ایک مقام سے دورسے مقام 
البتہ جن عالقوں میں بجلی یا الوڈ اسپیکر نہیں وہ  -پیکر نہیں جاتی لہذا اس کو دیا جاتا تھا آج اس کی رضورت ختم ہےبغیر اس

 گاؤں یا دیہات کی مناسبت سے دو اذان دے سکتے ہیں

 
42  

 وفات نبی کے وقت یہ  گیارہ سال کا تھا اور اس کی پرورش عث�ن رضی الله عنہ نے کی

تحصيل يف أحكام املراسيل کے مطابقجبکہ کتاب جامع ال  

 محمد بن أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة ولد أيضا بأرض الحبشة عىل عهد النبي صىل الله عليه وسلم وله رؤية 

 محّمد حبشہ میں پیدا ہوا اور اس نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو رصف دیکھا
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مرص عىل عفان بن عث�ن عامل كان صحبة له عتبة بن حذيفة أىب بن محمد  

تھا کیا مقرر عامل مرصپر  نے عفان بن عث�ن کو اس ہے صحابی  عتبة بن حذيفة أىب بن محمد   

 طربی کی ایک روایت کے مطابق عبد الله بن سعد بن ابی الرسح رضی الله عنہ جو عث�ن کے  رضاعی بھائی تھے 
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کاتب تھے پس جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم انکو امال کراتے تو کہتے 

 -سمیعآ علی� لیکن یہ لکھ دیتے علی� حکی� اور جب رسول الله کہتے علی� حکی� یہ لکھ دیتے سمیعا علی�
د الله کو اس پر شک ہوا اور وہ کافر ہو گیا(لیکن رسول اللہ بعد میں اس پر کوئی اعرتاض نہ کرتے) پس عب  

دونوں سخت ضعیف ہیں -اس روایت کی سند میں اسباط بن نرص اور السدی ہے  

 ان کا ایک قصہ مفرسین نے سوره املومنون کے لئے لکھا ہے جو مکی سوره ہے کہ

ہوئی اور اس آیت تک نازل   رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر جب و لقد خلقنا االنسان من ساللہ من طین
اس پر رسول  –پہنچے ثم انشاناہ خلقا آخر عبد الله کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا فتبارک الله احسن الخالقین 

عبد الله نے اس وقت تو لکھ دیا لیکن شک میں آ گیا کہ محمد  –الله صلی الله علیہ وسلم نے کہا اس کو لکھ دو 
ہ دیتا ہوں اسکو ہی وحی بنا دیتے ہیں(صلی الله علیہ وسلم) تو جو میں لقم  

اور لچر بات کی گئی ہے نہ رصف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے   آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر بکواس
افسوس مفرسین نے اس بات کو تفسیر میں لکھا ہے مثال بیضآوی وغیرہ نے ، امام  -بلکہ ایک صحابی کے لئے بھی

نے حاکم صاحب مستدرک نے، طربی - 

فتح مکہ کے روز جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم لوگوں سے  قصہ میں ہے کہ  سنن ابو داود میں انکے 
بیعت لے رہے تھے تو عث�ن رضی الله عنہ اپنے اس رضاعی بھائی عبد اللہ کو الئے اور رسول الله سے درخواست 

                                                                    
 الذھبی  تاریخ االسالم میں لکھتے ہیں

د ِيف  ُحْجر ُعثَْ�ن، ثُمَّ إنّه غضب عىل ُعثَْ�ن لكونه مل يستعمله أو لغ� ذلك، فصار إلْبًا عىل ُعثَْ�نفنشأ ُمَحمَّ  

پس محّمد ،عث�ن  رضی الله عنہ کے حجرے میں پال بڑھا لیکن عث�ن پر غضب ناک ہوا کہ انہوں نے اس کو کیوں عامل نہیں کیا 
 اور انہی پر پلٹا

 کتاب أسد الغابة کے مطابق

دا إليه فكفله إَِىل أن كرب ثُمَّ سار إَِىل مرص فصار من أشد الناس تأليبا عَ و  َىل عث�نملا قتل أبوه أَبُو حذيفة، أخذ عث�ن بْن عفان ُمَحمَّ  

 جب محّمد کے باپ  شہید ہوئے تو اس کو عث�ن نے  لے لیا اور کفالت کی یہاں تک کہ بڑا ہوا پھر مرص بھیجا
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عث�ن کے تین بار  -چہرہ دورسی طرف کر لیا کی کہ اس سے بھی بیعت لے لیں آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنا
اور پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا  -ارصار پر آپ نے بیعت لے لی

تم میں کوئی عقل مند نہ تھا جو اس کو برداشت نہ کر پاتا اور اس عبد الله کا قتل کرتا؟ اصحاب نے کہا یا رسول 
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہا  –آپ کے دل کا حال معلوم نہیں آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے  الله ہم کو

 کہ رسول الله کے لئے مناسب نہیں کہ دھوکہ والے آنکھ ہو

 اس کی سند میں اسباط بن نرص اور السدی ہے دونوں ضعیف ہیں

) سنن نسائی: کتاب: کافروں سے لڑائی اور جنگ کا بیانالنسايئ: كِتَاُب املَُحاَربَة (بَاٌب الُْحْكُم ِيف الْمُ   رْتَدِّ  

 (باب: مرتد کا حکم)

4072 . 

ثَنَا أَْسَباٌط قَ  ٍل قَاَل: َحدَّ ثَِني أَْحَمُد بُْن ُمَفضَّ ، َعْن ُمْصَعِب بِْن أَْخَربَنَا الَْقاِسُم بُْن َزكَِريَّا بِْن ِديَناٍر قَاَل: َحدَّ يُّ دِّ اَل: زََعَم السُّ
َن رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم النَّاَس، َسعْ  إِالَّ أَْربََعَة نََفٍر َواْمَرأَتَْ�ِ َوقَاَل: ٍد، َعْن أَِبيِه قَاَل: لَ�َّ كَاَن يَْوُم فَتِْح َمكََّة أَمَّ

ْكرَِمُة بُْن أيَِب َجْهٍل َوَعبُْد اللَِّه بُْن َخطٍَل َوَمِقيُس بُْن ُصبَابََة َوَعبُْد اقْتُلُوُهْم، َوإِْن َوَجْدمُتُوُهْم ُمتََعلِِّقَ� ِبأَْستَاِر الَْكْعبَِة، عِ «
حِ  ْ ا َعبُْد اللَِّه بُْن َخطٍَل فَأُْدرَِك َوُهَو ُمتََعلٌِّق ِبأَْستَاِر الَْكْعبَِة فَاْستَبََق إِلَيِْه َسِعيُد بْنُ »اللَِّه بُْن َسْعِد بِْن أيَِب الرسَّ ُحَريٍْث  ، فَأَمَّ

ا َمِقيُس بُْن ُصَبابَةَ  ًرا، َوكَاَن أََشبَّ الرَُّجلَْ�ِ فََقتَلَُه، َوأَمَّ ُر بُْن يَاِرسٍ فََسبََق َسِعيٌد َع�َّ وِق فََقتَلُوُه،  َوَع�َّ فَأَْدَركَُه النَّاُس ِيف السُّ
ا ِعْكرَِمُة فَرَكَِب الْبَْحَر، فَأََصابَتُْهْم َعاِصٌف، فََقاَل  ِفيَنِة: أَْخلُِصوا، فَِإنَّ آلَِهتَُكْم َال تُْغِني َعنُْكْم َشيْئًا َهاُهنَا.  َوأَمَّ أَْصَحاُب السَّ

يِني ِيف الَْربِّ َغْ�ُهُ  ِني ِمَن الْبَْحِر إِالَّ اْإلِْخَالُص، َال يُنَجِّ ْهًدا، إِْن أَنَْت ، اللَُّهمَّ إِنَّ لََك َعَيلَّ عَ فََقاَل ِعْكرَِمُة: َواللَِّه لَِنئْ لَْم يُنَجِّ
ًدا َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َحتَّى أََضَع يَِدي ِيف يَِدِه، فََألَجِ  ا َعافَيْتَِني ِم�َّ أَنَا ِفيِه أَْن آيِتَ ُمَحمَّ ا كَِر�ًا، فََجاَء فَأَْسلََم، َوأَمَّ َدنَُّه َعُفوًّ

ِح، فَِإنَّ  ْ اَن، فَلَ�َّ َدَعا رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم النَّاَس إَِىل َعبُْد اللَِّه بُْن َسْعِد بِْن أيَِب الرسَّ ُه اْختَبَأَ ِعنَْد ُعثَْ�َن بِْن َعفَّ
َد اللَِّه، قَاَل: فَرَفََع َرأَْسُه، فَنَظََر ْع َعبْ الْبَيَْعِة، َجاَء ِبِه َحتَّى أَْوقََفُه َعَىل النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل: يَا رَُسوَل اللَِّه، بَايِ

َالٍث، ثُمَّ أَقْبََل َعَىل أَْصَحاِبِه فََقاَل:  َالثًا كُلَّ َذلَِك يَأىَْب، فَبَايََعُه بَْعَد ثـَ أََما كَاَن ِفيُكْم رَُجٌل رَِشيٌد يَُقوُم إَِىل َهَذا َحيُْث «إِلَيِْه، ثـَ
 إِنَُّه َال «فََقالُوا: َوَما يُْدِرينَا يَا رَُسوَل اللَِّه َما ِيف نَْفِسَك، َهالَّ أَْوَمأَْت إِلَيْنَا ِبَعيِْنَك؟ قَاَل: » ِه فَيَْقتُلُهُ رَآِ� كََفْفُت يَِدي َعْن بَيَْعتِ 

 «يَنْبَِغي لِنَِبيٍّ أَْن يَُكوَن لَُه َخائَِنُة أَْعُ�ٍ 

4072حکم : صحیح   

سعد رضی اللہ تعالٰی عنہ ) سے بیان فرماتے ہیں: جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا، حرضت مصعب بن سعد اپنے والد محرتم (حرضت 
اگر تم ان کو کعبہ رشیف کے ’’نے چار مردوں اور دو عورتوں کے سوا متام لوگوں کو امان دے دی۔ آپ نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اللہ

ن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن صبابہ اور (وہ چار مرد یہ تھے:) عکرمہ ب‘‘ پردوں سے لٹکا وہا پائو، تب بھی قتل کر دو۔
عبداللہ بن سعد بن ابی رسح۔ عبداللہ بن خطل کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ حرضت سعید بن حریث اور حرضت ع�ر 

ے۔ انہوں بن یارس رضی اللہ تعالٰی عنہ اس کی طرف لپکے۔ سعید ع�ر سے پہلے پہنچ گئے کیونکہ وہ ع�ر کی نسبت جوان تھ
نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن صبابہ کو لوگوں نے بازار میں پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ عکرمہ بھاگ کر سمندر میں کشتی پر سوار 

ہو گیا۔ بہت تیز ہوا چل پڑی۔ (کشتی طوفان میں پھنس گئی۔) کشتی والے کہنے لگے: اب خالص اللہ تعالٰی کو پکارو کیونکہ 
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رہ) یہاں (طوفان میں) متہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ عکرمہ نے کہا: اگر سمندر میں خالص اللہ متہارے معبود (بت وغی
تعالٰی کو پکارنے کے عالوہ نجات نہیں تو خشکی میں بھی خالص اللہ تعالٰی کو پکارے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ اے اللہ! 

میں میں پھنس چکا ہوں، بچا لے تو میں رضور حرضت میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے، جس 
کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں انہیں بہت زیادہ معاف کرنے واال اور ملسو هيلع هللا ىلص محمد

ث�ن بن عفان رضی اللہ احسان کرنے واال پائوں گا۔ پھر وہ آئے اور مسل�ن ہو گئے۔ باقی رہا عبداللہ بن ابی رسح! تو وہ حرضت ع
نے لوگوں کو بیعت کے لیے بالیا تو حرضت عث�ن اسے لے کر آئے حتٰی کہ ملسو هيلع هللا ىلص تعالٰی عنہ کے پاس چھپ گیا۔ جب رسول اللہ

اسے بالکل آپ کے پاس کھڑا کر دیا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! عبداللہ سے بیعت لے لیں۔ آپ رس اٹھا کر اسے دیکھنے 
عث�ن رضی اللہ تعالٰی عنہ نے یہی گزارش کی۔ آپ ہر دفعہ (عمالً) انکار فرما رہے تھے۔ آخر تیرسی بار کے  لگے۔ تین بار حرضت

کیا تم میں کوئی سمجھ دار شخص نہیں تھا کہ ’’بعد آپ نے بیعت لے لی، پھر آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: 
 انہوں‘‘ ے سے ہاتھ روک رکھا ہے تو کوئی شخص اٹھتا اور اسے قتل کر دیتا۔جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں نے اس کی بیعت لین

نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ آنکھ سے ہلکا سا اشارہ فرما دیتے۔ آپ نے 
نبی کے الئق نہیں کہ اس کی آنکھ خائن ہو۔’’فرمایا:  ‘‘ 

جن میں ہیں قصہ ہیں  چار راویوں کا بیان کردہ    اوپر دی گئی متام روایات  

 پہلی سند :  إس�عيل بن عبد الرحمن بن أىب كر�ة السدى املتوفی ١٢٧ ھ سے اسباط بن نرص کی روایت
 –النسايئ ليس بالقوي قوی نہیں کہتے ہیں  –أبو نعيم اسکو ضعیف کہتے ہیں   ابن مع� اور  –  اسباط بن نرص

تعدیل کے مطابقالجرح و ال  کتاب  

حرب بن إس�عيل: قلت ألحمد: أسباط بن نرص الكويف، الذي يروي عن السدي، كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنه 
 .ضعفه

حرب بن إس�عيل نے احمد سے پوچھا کہ اسباط بن نرص جو السدی سے روایت کرتا ہے اس کی حدیث کیسی ہے 
دانآ؟ احمد نے کہا کیا پتا گویا کہ اس کو ضعیف گر   

ہے ھ  ١٢٧إس�عيل بن عبد الرحمن بن أىب كر�ة السدى املتوفی   اسباط کا استاد  

ْعِبيَّ    اس کے لئے کہتے  الشَّ  

 إِنَّ إِْسَ�ِعيَْل قَْد أُْعِطَي َحظّاً ِمَن الَجْهِل ِبالُقرْآنِ 

 نے شک السدی کو قرآن پر جھل بکنے کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے

  يحتج بقوله اس کے قول سے دلیل نہ لی جائےال أبو حاتم کہتے ہیں 
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 دورسی سند : حازم بن عطاء، أبو خلف األعمى کی روایت
ابی حاتم کہتے ہیں منكر الحديث، ليس بالقوي منکر حدیث ہے قوی نہیں ہے  –حازم بن عطاء، أبو خلف األعمى 

ابن حجر  –و کذاب کہتے ہیں يحيى بن مع� اس ک -الذھبی کہتے ہیں ضعفوه اس کی تضعیف کی گئی ہے –
 مرتوک کہتے ہیں

 تیرسی سند: رشحبیل بن سعد املدنی املتوفی ١٢٣ ھ کی روایت
ابن سعد طبقات میں کہتے ہیں وليس يحتج به اس قابل نہیں کہ دلیل  –ھ  ١٢٣رشحبیل بن سعد املدنی املتوفی 

یحیی ابن معین بھی  –ف کہتے ہیں الدارقطني بھی ضعي –أبو حاتم ضعيف الحديث کہتے ہیں     –لی جائے 
يحيى القطان کہتے ہیں ہم اس سے کچھ روایت نہیں کرتے  –امام مالک ليس بثقة کہتے ہیں  –ضعیف کہتے ہیں 

أبو العرب وابن السكن والبلخي  ابن الجارود: ليس بيشء، ضعيف، کوئی چیز نہیں ضعیف ہے اور  –
لساجي ضعيف کہتے ہیںا  –الضعفاء میں ش�ر کیا ہے  نے  والعقييل   

” دینی خدمت“امام حاکم نے اس احمق کی روایت مستدرک میں لکھ کر   -ابن حبان نے ثقات میں ش�ر کیا ہے
 کی

جس سے ظاہر ہے یہ  سوره املومنون مکی سوره ہے اور مورخین کے بقول ابن ابی الرسح کا ارتاد مدینہ میں ہوا 
 سب بکواس ہے

 

 چوتھی سند

) سنن نسائی: کتاب: کافروں سے لڑائی اور جنگ کا بیان باب:  4407سنن النسايئ  : كِتَاُب املَُحاَربَة (بَاُب تَْوبَِة الُْمرْتَدِّ
قبول ہو سکتی ہے  مرتد کی توبہ  

ثَنَا إِْسَحاُق بُْن إِبْرَاِهيَم قَاَل: أَنْبَأَنَا َعِيلُّ بُْن ا . لُْحَسْ�ِ بِْن َواِقٍد قَاَل: أَْخَربَِ� أيَِب، َعْن يَِزيَد أَْخَربَنَا َزكَِريَّا بُْن يَْحيَى قَاَل: َحدَّ
�َانِهِ  ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: ِيف ُسورَِة النَّْحِل: {َمْن كََفَر ِباللَِّه ِمْن بَْعِد إِ ] إَِىل 106 إِالَّ َمْن أُكْرَِه} [النحل: النَّْحِويِّ

] فَُنِسَخ، َواْستَثْنَى ِمْن َذلَِك فََقاَل: {ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُِتنُوا 106َعِظيٌم} [النحل: قَْولِِه {لَُهْم َعَذاٌب 
ٍح الَِّذي كَاَن َوُهَو َعبُْد اللَِّه بُْن َسْعِد ] «110ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصَربُوا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لََغُفوٌر رَِحيٌم} [النحل:  بِْن أيَِب َرسْ

ا يْطَاُن، فَلَِحَق ِبالُْكفَّ ِر، فَأََمَر ِبِه أَْن يُْقتََل يَْوَم الَْفتِْح، َعَىل ِمْرصَ كَاَن يَْكتُُب لِرَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَزَلَُّه الشَّ
اَن، فَأَجَ  ارَُه رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلَّمَ فَاْستََجاَر لَُه ُعثَْ�ُن بُْن َعفَّ » 

جو شخص اپنے ای�ن النے …} ’’حرضت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ نحل کی آیت: {َمْن کََفَر بِاللِّٰہ ِمْن بَْعِد اِیَْ�نِٖہٓ اِالَّ َمْن اُکْرَِہ 
ل ای�ن پر مطمنئ تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کے بعد کفر کرے، سوائے اس کے جس پر جرب کیا گیا اور اس کا د 

کے بارے میں فرمایا ‘‘ کھول دیا (راضی خوشی کفر کیا) تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
پھر تیرا رب ان لوگوں کو …} ’’ِذیَْن ہَاَجُرْوا کہ پھر اسے منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس سے یہ مستثنٰی کر لیا گیا۔ {ثُمَّ اِنَّ َربََّک لِلَّ 

جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صرب کیا (ثابت قدم رہے) بے شک آپ کا رب ان (آزمائشوں) کے 
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رسح ہیں جو (بعد میں اس سے مراد عبداللہ بن سعد بن ابو ‘‘ بعد (ان لوگوں کو) بہت معاف فرمانے واال اور رحم کرنے واال ہے۔
کے لیے (وحی و خطوط وغیرہ) ملسو هيلع هللا ىلص حرضت عث�ن رضی اللہ تعالٰی عنہ کے دور خالفت میں) مرص کے گورنر رہے۔ رسول اللہ

لکھا کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں پھسال دیا اور وہ کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے دن آپ نے ان کے قتل کا حکم جاری فرما 
نے انہیں پناہ دے دی (اور ان ملسو هيلع هللا ىلص بن عفان رضی اللہ تعالٰی عنہ نے ان کیل یے پناہ مانگی تو رسول اللہدیا لیکن حرضت عث�ن 

 کا اسالم قبول کر لیا

میں ناسخ و منسوخ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں سوره النحل کی مکی سوره میں آیات  یہ روایت صحیح نہیں   

ا  اِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لََغُفْوٌر رَِّحيْمٌ ثُمَّ اِنَّ َربََّك لِلَِّذيَْن َهاَجُروْ  ا ِمْن بَْعِد َما فُِتُنْوا ثُمَّ ٰجَهُدْوا َوَصَربُْوٓ  

ہے ١١٠النحل آیت   

أَبُو َحاتٍِم: َضِعيُْف الَحِديِْث کہا ہے  ہے جس کو سند میں َعِيلُّ بُن الُحَسْ�ِ بِن َواِقٍد أَبُو الَحَسِن املَْرَوزِيُّ   

ْ�ِ بِن َواِقٍد مدلس بھی ہے اور یہاں عنعنہ ہےالُحسَ   

  
اور عبد الله بن   عث�ن رضی الله عنہ –روایت اصال عث�ن رضی الله عنہ پر الزام لگانے کے لئے گھڑی گئی ہے 

نے اپنے  کو عث�ن رضی الله عنہ  عبد الله رضی الله عنہ  –سعد بن ابی الرسح رضی الله عنہ رضاعی بھائی تھے 
-خالفت میں مرص کا گورنر مقرر کیا دور  

عث�ن رضی الله عنہ نے  -مرص ایک زرخیز عالقہ تھا اور وہاں سے کافی مال اتا تھا اس پر بہت سوں کی نظر تھی 
وہاں عبد الله کی غیر  –اپنے لے پالک محمد بن ابی حذیفہ کو عبد الله رضی الله عنہ کا نائب بنا کر مرص بھیجا 

عث�ن رضی الله عنہ نے علی کے   -د نے  بغاوت کی اور خود سب کنٹرول میں لیامحم موجودگی میں 
کیونکہ دونوں دوست تھے اور ممکن  کو محمد بن ابی حذیفہ کی جگہ بھیجا  بیٹے محمد بن ابی بکر  سوتیلے 

ہارے قتل کا تھا یہ مسئلہ حل ہو جاتا لیکن �ک حرام ابن ابی حذیفہ نے ابن ابی بکر کو کہا کہ عث�ن نے مت
دونوں اس جھوٹے الزام کی آڑ میں مدینہ پر چڑھ دوڑے اور عث�ن رضی الله  اس کے بعد -آرڈر بھیجا ہے 

رضی الله عنہ اس وقت مرص میں نہیں تھے جب ان کو اس  بن سعد بن ابی الرسح عبد الله –کا قتل کیا  عنہ 
ہ نہ لیا اور شام میں ہی وفات پا گئےبغآوت کا علم ہوا وہ شام چلے گئے اور کسی بھی جنگ میں حص  

ہجری کے پاس جا کر اس سارے بلوے کو سند جواز دینے کے لئے یہ روایآت بنا دی گئیں کہ  ١٠٠سن   
تاریخآ نبی صلی الله علیہ وسلم نے مرتدین کا قتل ہی کرایا   -رضی الله عنہ کے رضاعی بھائی تو مرتد تھے عث�ن

اگر ایسا ہوتا تو صحیح   -مکہ پر کعبہ کی دیوار کے ساتھ قتل کرنے کا حکم دیافتح  مثال ابن حنطل مرتد کو 
ہجری سے پہلے ہی آ جاتا ١٠٠ہم تک  سندوں سے یہ   
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 محّمدابن أيَِب ُحذيفة   کا انتخاب

کے مطابق کتاب مشاه� عل�ء األمصار وأعالم فقهاء األقطار از ابن حبان  

كان عامل عث�ن بن عفان عىل مرص محمد بن أىب حذيفة بن عتبة له صحبة  

مرصپر عامل مقرر کیا تھا صحابی ہے اس کو عث�ن بن عفان نے  محمد بن أىب حذيفة بن عتبة    

 وفات نبی کے وقت یہ بہت گیارہ سال کا تھا اور اس کی پرورش عث�ن رضی الله عنہ نے کی

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل کے مطابق جبکہ کتاب  

أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة ولد أيضا بأرض الحبشة عىل عهد النبي صىل الله عليه وسلم وله رؤية محمد بن   

 محّمد حبشہ میں پیدا ہوا اور اس نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو رصف دیکھا

تاریخ االسالم میں لکھتے ہیں الذھبی   

د ِيف ُحْجر ُعْثَ�ن، ثُمَّ إنّه غضب عىل ُعْثَ�  ن لكونه مل يستعمله أو لغ� ذلك، فصار إلًْبا عىل ُعْثَ�نفنشأ ُمَحمَّ  

رضی الله عنہ کے حجرے میں پال بڑھا لیکن عث�ن پر غضب ناک ہوا کہ انہوں نے اس کو  پس محّمد ،عث�ن 
 کیوں عامل نہیں کیا اور انہی پر پلٹا

کے مطابق کتاب أسد الغابة  

دا إليه فكفله إَِىل أن كرب ثُمَّ سار إَِىل مرص فصار من أشد الناس وملا قتل أبوه أَبُو حذيفة، أخذ عث�ن بْن ع فان ُمَحمَّ
 تأليبا َعَىل عث�ن

لے لیا اور کفالت کی یہاں تک کہ بڑا ہوا پھر مرص بھیجا شہید ہوئے تو اس کو عث�ن نے  جب محّمد کے باپ   

اور محّمد بن ابی بکر کو امیر مقرر کیا  جھگڑا یہ ہوا کہ محّمد بن ابو حذیفہ کو عث�ن نے امارت معزول کیا
 محّمدبن ابو حذیفہ نے محّمد ابن ابی بکر کے کان بھرے اور ساتھ قتل کرنے آیا
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 محمد بن ابی بکر   کا انتخاب 

ابو بکر کی زوجہ اس�ء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوا  محمد بن ابی بکر حجه الوداع کے وقت 
الله تعالی عنہ کی وفات کے بعد اس�ء سے علی رضی الله عنہ نے شادی کی اور محّمد بن ابی . ابو بکر رضی 

اس قتل عث�ن کے وقت محّمد بن  بکر ، علی کا سوتیال بیٹا بن گیا. مالک االشرت ، محّمد کا بچپن کا دوست تھا. 
نبی صلی الله علیہ وسلم نے  سال ہو گی شاید یہ اس حدیث کا مصداق ہے جس میں ہے کہ ٢٦ابی بکر کی عمر 

 43فرمایا کہ  میری امت قریش کے نو عمر کم عقلوں کے ہاتھوں تباہ ہو گی

 کیا مقرر امیر کو بکر ابی بن محّمد اور کیا معزول سے امارت نے عث�ن کو حذیفہ ابو بن محّمد کہ ہوا یہ جھگڑا
 نیا ہی جیسے کہ ہے آیا خط کا عث�ن پاس میرے کہ بھرے کان کے بکر ابی ابن محّمد نے حذیفہ ابو بن محّمد
  -گیا بدک بکر ابی بن محمد کر سن یہ – دینا کر قتل کو اس پہنچے مرص بکر ابی بن محمد گورنر

میں لکھتے ہیں الذھبی کتاب س� أعالم النبالء   

محمد قال:  وممن قام عىل عث�ن محمد بن أيب بكر الصديق، فسئل سامل بن عبد الله في� قيل عن سبب خروج
 الغضب والطمع،

اور جو لوگ عث�ن کے خالف اٹھے ان میں محّمد بن ابی بکر صدیق تھا پس سامل بن عبدللہ سے پوچھا کہ اس کے 
 خروج کا سبب کیا تھا کہا غصہ اور اللچ

                                                                    
43  

لکھتے ہیں م النبالء الذھبی س� أعال     

وقال أبو عبيدة: كان عىل خيل عيل يوم الجمل ع�ر، وعىل الرجالة محمد بن أيب بكر الصديق، وعىل امليمنة علباء بن الهيثم 
السدويس، ويقال: عبد الله بن جعفر، ويقال: الحسن بن عيل، وعىل امليرسة الحس� بن عيل، وعىل املقدمة عبد الله بن عباس، ودفع 

لواء إىل ابنه محمد ابن الحنفيةال  

 جنگ جمل میں علی رضی الله تعالی عنہ کی سواری کی رکاب پر محمد بن أيب بكر الصديق تھا

محمد بن ابی بکر ، علی کے ساتھ جمل و صفین میں لڑا    اور اس کو   مرص کا گورنر بھی علی نے مقرر   کیا پھر معذول کر کے 
ن دونوں   پر قتل عث�ن کا الزام تھا .  محمد بن ابی بکر   چراغ تلے اندھیرا تھا اس کو عث�ن رضی ا –مالک االشرت کو مقرر  کیا 

 الله تعالی عنہ نے مرص کا امیر مقرر کیا تھا  
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 محمد بن ابی بکر کا دماغ نفرت سے بھر دیا تھا اور ایک تحریر عث�ن سے منسوب کی جس  فتنہ پردازوں نے
 میں لکھا تھا

 إذا أتاك محمد، وفالن، وفالن فاستحل قتلهم، وأبطل كتابه

 جب (گورنر مرص) محّمد بن ابی بکر پہنچے اور فالں فالں تو ان کا قتل حالل ہے اور اس حکم کو تلف کر دینا

ایک طرف تو لیکن یہ خط فتنہ پرداز لوگوں نے محّمد کو دکھایا اور عث�ن سے نفرت کے بیج بوئے کہ عث�ن نے 
 تم کو امیر مقرر کیا ہے اوردورسی طرف قتل کا خفیہ حکم دیا ہے محّمد یہ سن کر بدک گیا اور مدینہ گیا

 – جائے دیا کر معزول کو عث�ن اور جائے کیا خروج و بغاوت اب کہ بنایا پالن نے کوفیوں اور مرصیوں باالخر
 میں جس تھے  حج ایام وقت مناسب لہذا تھا پڑا بھرا سے رسول اصحاب ہمدرد کے عث�ن تو مدینہ ؟ کیسے لیکن

 خلیفہ و امام کو علی اور جائے دیا ہٹا کو ان کر ڈال زور جائے کیا محصور کو عث�ن تو ہوں مشغول رسول اصحاب
 احرام  کر پہنچ مدینہ لیکن جائے نکال ساتھ کے جانوروں کے ہدی میں روپ کے حاجیوں لہذا  جائے کیا مقرر
 تھا ممکن سے ش�ل حملہ کا قسم اس پر مدینہ  -جائے کیا قربان کو جانوروں انہی میں دم اور جائے دیا کھول

 مجبورا کو علی اور ہیں کرتے خروج باغی سے مرص و عراق کہ ہے وجہ یہی ہے اتا میں رستے کے مکہ یہ کیونکہ
تھی سکتی ہو بھی خالف کے ان بغاوت کی قسم اس کہ ہے پڑتا چھوڑنا پر بنا اس مدینہ  

 بن زيد سے میں رسول اصحاب دیگر- ہے بھی ُعَديٍْس  بن الرحمن عبد سے میں شجرہ بیعت اصحاب میں باغیوں
 بن حرقوص ،) تھے دار عمل کے املال بیت کے برصہ کے عث�ن جو( جبلة بن حكيم الحاريث، النرض بن زياد صوحان،

 کے باغیوں یہ –) ہے نہیں صحابی یہ( ہیں بکر ابی بن محمد – ہیں حذیفہ ابو بن محّمد – ہیں السعدي زه�
 بن تعداد کی ہزار   سے ٧٠٠ کر مل ساتھ جو تھے لوگ سو ٣٠٠ سے ٢٠٠ ساتھ کے  بعض میں ان اور تھے رسغنہ

تھی گئی  
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 محصور عثمان
 سن ٣٥ ہجری ِذي الْقعَدة میں باغی پالن کے مطابق مدینہ پہنچے

 عالقہ باغی ٹولے کے رسبراہ
شجرہ  عتبی ہے صحابی َعبْد الرَّْحَمن بْن عديس البلوي

  ہے کی
 مرص

 برصہ  ہے صحابی َحِكيم بْن جبلة الَْعبْدي
 کوفہ  ہے صحابی األشرت َمالك بْن الَْحارِث النَّخِعيّ 

 

اس سے یہ تھا کہ عث�ن خالفت چھوڑ کر اس سے دور ہو جائیں لیکن عث�ن رضی الله عنہ نے  کا مطالبہ  باغیوں 
 نے انہوں – باغی واپس جانے والے نہیں تھے حج بھی ختم ہو رہا تھا ان کا اضطراب بڑھ رہا تھا –انکار کر دیا 

کی کوشش کی کرنے دستیکر زبر  ڈال گھیرا  

ہے  میں طبقات ابن سعد  

، َعْن يَْحيَى بِْن عبد ا  ثَِني أَُساَمُة بُْن َزيْد اللَّيِْثيُّ ٌد: َوَحدَّ لرحمن ابن خاطب، َعْن أَِبيِه، قَاَل: أنا أنظر إَِىل عث�ن قَاَل ُمَحمَّ
يخطب عىل عصا النبي ص الَِّتي كَاَن يخطب َعلَيَْها وأبو بكر وعمر ريض اللَّه عنه�، فََقاَل لَُه َجْهَجاه: قم يَا نعثل، فانزل 

ِفيَها، فبقي الجرح َحتَّى أصابته  عن َهَذا الِْمنَْرب، وأخذ العصا فكرسها َعَىل ركبته اليمنى، فدخلت شظية منها
األكلة،فرأيتها تدود، فنزل ُعثَْ�ن وحملوه وأمر بالعصا فشدوها، فكانت مضببة، ف� خرج بعد َذلَِك الْيَْوم إال خرجة أو 

 .خرجت� َحتَّى حرص فقتل

الرحمن ابن خاطب، سے روایت کیا انہوں  واقدی نے کہا اَساَمُة بُْن َزيْد اللَّيِْثيُّ نے بیان کیا انہوں نے يَْحيَى بِْن عبد
نے اپنے باپ سے کہ عث�ن منرب پر خطاب کر رہے تھے جس پر ابو بکر اور عمر نے خطاب کیا ، عصا النبی کو 

اے نعثل اس منرب سے اتر چل نے کہا  )(صحابی رسوللئے اور میں دیکھ رہا تھا کہ َجْهَجاه   

اس پر یہ ٹوٹا حصہ رہا یہاں تک کہ دیمک  اس کا سیدھا حصہ توڑ ڈاال اور عث�ن کے ہاتھ سے عصا چھین لیا اور 
 اس کو لگ گئی  

 هـ) میں ہے 360اآلُجرِّيُّ البغدادي (املتوىف: از الرشيعة 
ثَ  ثََنا َعبُْد اللَِّه بُْن ُعَمَر الُْكوِيفُّ قَاَل: َحدَّ ثَنَا َعِيلُّ بُْن إِْسَحاَق بِْن زَاِطيَا قَاَل: َحدَّ ثََنا ُعبَيُْد َوَحدَّ َنا َعبُْد اللَِّه بُْن إِْدِريَس قَاَل: َحدَّ

لَُّه َعنُْه , فََكَرسََها َعَىل ُركْبَِتِه , اللَِّه بُْن ُعَمَر , َعْن نَاِفعٍ ,: " أَنَّ رَُجًال يَُقاُل لَُه: َجْهَجاُه , تَنَاَوَل َعًصا ِمْن يَِد ُعثَْ�َن رَِيضَ ال

اُن ِبأَكْلٍَة "فَرُِمَي َذلَِك الَْمكَ   
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44کہا جاتا تھا اس نے عث�ن کے ہاتھ سے عصا چھین لیا اس کا دستہ  نافع نے کہا ایک شخص جس کی َجْهَجاهُ  

گل گیا   صااور اس جگہ دیمک لگی اور  ع دیا توڑ  

 الذھبی سیر االعالم النبالء میں أَبُو أَُماَمَة بُْن َسْهِل بِْن ُحنَيٍْف کے ترجمہ میں لکھتے ہیں

اَن يَْوَم  الُْجُمَعِة، فَلَ�َّ اْستََوى َوقَاَل يُوُسُف بُْن الَْ�ِجُشوِن، َعْن ُعتْبََة بِْن ُمْسلٍِم، قَاَل: آِخُر خرجٍة َخرََجَها ُعثَْ�ُن بُْن َعفَّ
الِة، فََصىلَّ لِلنَّاِس يومئذٍ  أَبُو أَُماَمَة بُْن َسْهِل بِْن ُحنَيٍْف  َعَىل الِْمنَْربِ َحَصبَُه النَّاُس، فَِحيَل بَيْنَُه َوبَْ�َ الصَّ . 

ُعتْبََة بِْن ُمْسلٍِم کہتے ہیں کہ آخری بار جب عث�ن نکلے تھے تو جمعہ کا دن تھا پس جب منرب پر آئے تو لوگوں 
يٍْف رضی نے گھیر لیا پس وہ ان کے اور �از کے بیچ حائل ہوئے اور اس دن لوگوں نے أَبُو أَُماَمَة بُْن َسْهِل بِْن ُحنَ 

کے پیچھے �از پڑھی الله عنہ   

ہے میں شبہ از ابن تاریخ مدینہ  

                                                                    
44  

 االستيعاب يف معرفة األصحاب از ابن عبد الرب میں ہے 

] ، وكان قد شهد مع 1نه شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة [جهجاه بن مسعود، ويقال ابن سعيد بن سعد بن حرام بن غفار. يقال: إ 
 رسول الله صىل الله عليه َوَسلََّم غزوة املريسيع

کہا جاتا ہے بیعت رضوان میں تھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے  –جهجاه بن مسعود  ان کو بن سعید بھی کہا جاتا ہے 
–ساتھ غزوة املريسيع میں رشیک تھے   

اری تاریخ الکبیر میں لکھتے ہیں قتل عث�ن کے بعد ایک سال سے کم مدت میں ہالک ہوا اور  اس کی  حدیث صحیح امام بخ  
 نہیں ہے 

يصح حديثه. جهجاه بْن َسِعيد، الِغفاري، املَِدينِّي. َعن النبيِّ َصىل اللَُّه َعلَيه وَسلم.  َماَت بَْعَد عث�ن بْن عفان بأقل من سنة. ومل  

غزاة بني املصطلق میں جاہلیت کی پکار لگانے والے مہاجرین میں سے یہی صحابی تھے جنہوں نے کہا الرب کے مطابق ابن عبد 
 کہاں ہیں مہاجرین 

 حديث جابر: كنا يف غزاة بني املصطلق فكسع رجل من املهاجرين رجال من األنصار ... الحديث.
 مسند احمد اور سنن ترمذی  میں ہے

ثَنَا أَبُو بَ  ، َعْن أيَِب ُهَريَْر َحدَّ ثَنَا َعبُْد الَْحِميِد بُْن َجْعَفٍر، َعْن ُعَمَر بِْن الَْحَكِم اْألَنَْصاِريِّ ، َحدَّ َة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه ْكٍر الَْحنَِفيُّ
الَْمَواِيل يَُقاُل لَُه: َجْهَجاهُ  َوَسلََّم: " َال يَْذَهُب اللَّيُْل َوالنََّهاُر َحتَّى َ�ْلَِك رَُجٌل ِمنَ   

ابو ہریرہ نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا دن و رات نہیں جائیں گے یہاں تک کہ موالی میں سے ایک شخص 
 حکومت کرے گا جس کو َجْهَجاُه      کہا جائے گا 

مجہول ہےُعَمَر بِْن الَْحَكِم اْألَنَْصاِرّيِ راقم  کہتا  ہے سند میں   
 هـ) میں ہے 287اآلحاد واملثا� از  أبو بكر بن أيب عاصم  (املتوىف: 

ٍد َوُهَو ثَِقٌة، نا َعِيلُّ بُْن ثَاِبٍت، َعْن َعبْدِ  ُد بُْن َعِيلِّ بِْن َميُْموٍن، نا َخِرضُ بُْن ُمَحمَّ ثَنَا ُمَحمَّ لَِميِّ   الَْحِميِد بِْن َجْعَفٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعلْبَاءٍ َحدَّ السُّ
اَعُة َحتَّى «ِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: رَِيضَ اللَُّه َعنُْه قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: أَْو قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَّ  َال تَُقوُم السَّ

»اُل لَُه َجْهَجاهُ يَِيلَ َعَىل النَّاِس رَُجٌل ِمَن الَْمَواِيل يُقَ   
َعبِْد الَْحِميِد بِْن َجْعَفٍر ضعیف ہے سند میں   
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ٍد، َعْن َعبِْد اللِِّه بِْن ُمْصَعٍب، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أَِبيِه قَاَل: َخَرَج  ثَنَا َعِيلُّ بُْن ُمَحمَّ ُعثَْ�ُن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه ِمْن َدارِِه َحدَّ

َر لِْحيَتَُه فََدَخَل الَْمْسِجَد فََجَذَب النَّاُس ثِ يَْوَم الُْجُمَعةِ  يَابَُه َ�ِينًا َوِشَ�ًال ، َعلَْيِه ُحلٌَّة ِحَربٌَة، َوَمَعُه نَاٌس ِمْن َمَوالِيِه، قَْد َصفَّ

أَيَُّها «نَْربَ، فََشتَُموُه فََسَكَت َحتَّى َسَكتُوا، ثُمَّ قَاَل: َونَاَداُه بَْعُضُهْم يَا نَْعثَُل َوكَاَن َحلِيً� َحِييًّا فَلَْم يَُكلِّْمُهْم َحتَّى َصِعَد الْمِ 

َة لَهُ  اِمَع الَْعاِيص َال ُحجَّ َة َعلَْيِه، َوالسَّ اِمَع الُْمِطيَع َال ُحجَّ اِمُع » . النَّاُس اْسَمُعوا َوأَِطيُعوا، فَِإنَّ السَّ فَنَاَداُه بَْعُضُهْم: أَنَْت السَّ

َجرَِة  –َجْهَجاُه بُْن َسْعٍد الِْغَفارِيُّ الَْعاِيص. َوقَاَم  ْن بَايََع تَْحَت الشَّ َوَما «فََقاَل: َهلُمَّ إَِىل َما نَْدُعوَك إِلَيِْه. قَاَل:  -َوكَاَن ِممَّ

َخاِن. لَْسَت ُهنَاَك َال أُمَّ لََك » ُهَو؟ . َوتََناَوَل َجْهَجاُه َعًصا َكانَْت ِيف يَِد قَاَل: نَْحِملَُك َعَىل َشارٍِف َجْربَاَء َونُلِْحُقَك ِبَجبَِل الدُّ

َدَخَل ُعثَْ�ُن َدارَُه، َوَصىلَّ ِبالنَّاِس ُعثَْ�َن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، َوِهَي َعَصا رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم فََكَرسََها َعَىل ُركْبَِتِه، وَ 

ٍف، َوَوقََعْت ِيف رِْجِل َجْهَجاٍه اْألَكَلَةُ يَْوَم الُْجُمَعِة َسْهُل بُْن ُحَنيْ   

کا  ہاور ان پر حرب  دن نکلے جمعہ کے سے سے کہ عث�ن اپنے دار دعروہ بن زبیر نے بیان کیا اپنے باپ کی سن

داخل ہوئے لوگوں  مسجد میں پیلی داڑھی تھی پس وہ کی ان گار لوگ تھےساتھ ان کے مدد  کے حلہ تھا اور ان

یہاں  نہ کی بات سے ہونے کی وجہ طبعالانہوں نے حلیم   عثلاور بعض نے ان کو پکارا اے ن نے لباس سمیٹے

عث�ن نے کہا  –ہوئے  چپ لوگ لوگوں نے ان کو گالی دی عث�ن چپ رہے یہاں تک کہ –تک کہ منرب پر چڑھے 

 یں ہے اور سننے واالحجت نہ لئے کوئی کے  اس ہے ہوتا طیعکرو کونکہ سننے واال م طاعتاے لوگوں سنو اور ا

 – ہے گناہ گار ہے بعض نے پکار کر کہا تو خود سننے واال –اس کے لئے کوئی حجت نہیں ہے  ہوتا ہے گناہ گار ہی

  تجھ کہا ہم بھیمیں سے تھا   )رضوان کرنے والوں  عتکھڑا ہوا جو اصحاب شجرہ (بی َجْهَجاُه بُْن َسْعٍد الِْغَفارِيُّ اور 

َجْهَجاُه بُْن َسْعٍد  ؟عث�ن نے کہا کس طرف –ہے   کو بال رہا ہم ں گے جس کی طرف تواس  طرف لے جائی کو

 تیری گے  وہاں کریں لے جائیں گے اور جبل الدخان پر قید کر پر الد نیبڈھی اونٹ کو نے کہا :  ہم تجھ الِْغَفارِيُّ 

 علیہ لیا جو رسول الله صلی الله ینھکو چ صانے عث�ن کے ہاتھ سے اس ع َجْهَجاهُ اور  –گی  ہو ماں بھی نہیں

 َسْهُل بُْن ُحَنيٍْف داخل کر دیا اور اس روز لوگوں نے  میں دار کو اور عث�ن  ڈاال توڑ  ہینڈل  کا تھا اس صاوسلم کا ع

   پڑھی کے پیچھے �از

 

ہے  مسند احمد کی روایت أيب إَماَمة بن َسْهل سے مروی  

ثَنَا ُسلَيَْ�ُن بُْن َحرٍْب  ثَنَا يَْحيَى  َحدَّ ُد بُْن َزيٍْد، َحدَّ ثَنَا َح�َّ اُن، الَْمْعنَى، قَاال: َحدَّ بُْن َسِعيٍد، َعْن أيَِب أَُماَمَة بِْن َسْهٍل،  َوَعفَّ
ُدونِني ِبالَْقتِْل، قُلَْنا: يَ    قَاَل: اِر، فََقاَل: إِنَُّهْم يَتََوعَّ ْكِفيَكُهُم اللَُّه يَا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ�، قَاَل: كُنَّا َمَع ُعثَْ�َن َوُهَو َمْحُصوٌر ِيف الدَّ

إِالَّ ِبِإْحَدى ثـَالٍَث: رَُجٌل كََفَر بَْعَد  َولَِم يَْقتُلُونَِني؟! َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: الَ يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلِمٍ 
]  إِْسالَِمِه أَْو َزَ� بَْعدَ  ُمنُْذ َهَداِ� اللَُّه، َوالَ زَنَْيُت   إِْحَصانِِه أَْو قَتََل نَْفًسا فَيُْقتَُل ِبَها، فََواللَِّه َما أَْحبَبُْت [أَنَّ ِيل] ِبِديِني [بََدالً

 ِيف َجاِهلِيٍَّة َوالَ إِْسالٍَم قَطُّ َوالَ قَتَلُْت نَْفًسا، فَِبَم يَْقتُلُونَِني

ے اور وہ محصور تھے گھر میں پس عث�ن نے کہا انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہم عث�ن کے ساتھ تھ
عث�ن نے کہا یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاھتے ہیں؟ میں  -ہم نے کہا الله اپ کے لئے کافی ہے امیر املومنین -ہے

ایک شخص  –کے نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مسلم کا خون حالل نہیں سوائے تین 
کفر اختیار کرے اسالم قبول کرنے کے بعد یا زنا کرے شادی کے بعد یا نفس کا قتل کرے پس اس کو قتل کیا 
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جائے الله کی قسم جب سے الله نے ہدایت دی ہے مجھ کو دین بدلنا پسند نہیں اور نہ میں جاہلیت میں زنا کیا، 
کیوں قتل کریں گےنہ قتل نفس کیا تو یہ مجھے  نہ اسالم میں کبھی،   

احمد شاکر اور شعیب اس کو صحیح کہتے ہیں  محقق   

تھے یہ دونوں  اور عید کی �از میں امام علی رضی الله عنہ  اس دوران �از میں امام عبد الرح�ن بن عدیس تھا 
 اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم ہیں

 صحیح بخاری کی روایت ہے

، َعْن ُحَميِْد بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن، قَاَل أَبُو َعبِْد اللَِّه: َوقَ  ثَنَا الزُّْهِريُّ ، َحدَّ ثَنَا األَْوزَاِعيُّ ُد بُْن يُوُسَف، َحدَّ َعْن ُعبَيِْد اَل لَنَا ُمَحمَّ
اَن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه،  ٍة، َونَزََل ِبَك  –وٌر َوُهَو َمْحصُ  –اللَِّه بِْن َعِديِّ بِْن ِخيَاٍر، أَنَُّه َدَخَل َعَىل ُعثَْ�َن بِْن َعفَّ فََقاَل: إِنََّك إَِماُم َعامَّ

 َما نََرى، َويَُصيلِّ لَنَا إَِماُم ِفتْنٍَة، َونَتََحرَُّج؟

عث�ن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ محصور تھے ان سے کہا کہ آپ امام ہیں لیکن ہم کو  عبید الله بن عدی، 
راہت کر رہے ہیںامام الفتنہ �از پڑھا رہا ہے اور ہم ک  

مراد عبد الرحمن بن عدیس البلوی ہے اس روایت میں امام الفتنہ سے  

، میں روایت ہے٦۱۱۵، ص ۴ابن شبہ اپنی کتاب، تاریخ املدینہ، ج   

الَْمِديَنِة الُْجُمَعَة، َوقَاَل ِيف ُخطْبَِتِه:  فَطَلََع ابُْن ُعَديٍْس ِمنَْربَ رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم , فََخطََب النَّاَس َوَصىلَّ ِألَْهلِ 
ثَِني أَنَُّه َسِمَع رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُقوُل:  اَن كََذا َوكََذا«أََال إِنَّ ابَْن َمْسُعوٍد َحدَّ ، َوتََكلََّم » إِنَّ ُعثَْ�َن بَْن َعفَّ

 ِبَكلَِمٍة أَكْرَُه ِذكْرََها

عدیس منرب رسول پر چڑھا اور خطاب کیا، اور لوگوں کو جمعہ کی �از پڑھائی، اور خطبے میں کہا کہ آگاہ ہو ابن 
جاو، مجھے ابن مسعود نے کہا کہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ عث�ن بن عفان ایسے ایسے 

ے مجھے کراہت ہو رہی ہےہیں۔ راوی کہتا ہے ابن عدیس نے ایسا کالم کیا کہ جو بیان کرنے س  

عث�ن نے جواب دیا یہ بات جب عث�ن رضی الله عنہ تک پہنچی تو  

 كذب والله ابن عديس ما سمعها من ابن مسعود، وال سمعها ابن مسعود من رسول الله قط

 اللہ کی قسم! ابن عدیس نے جھوٹ بوال، نہ اس نے ابن مسعود سے کچھ سنا، نہ ابن مسعود نے (اس بارے میں)
 رسول اللہ سے
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ایک روایت موضوعات ابن الجوزی میں ہے جس کے مطابق منرب پر ابن عدیس نے کہا کہ رسول الله صلی الله 
 علیہ وسلم نے فرمایا تھا

 أَال إِن ُعثَْ�ن أضّل من َعيْبَة عىل قفلها

 خربدار بے شک عث�ن گمراہ ہے اس کے بارے میں جس کے یہ عیب قفل پر کرتا ہے

لگا کر عث�ن رضی الله عنہ علی رضی الله عنہ کی تنقیص کرتے تھے یعنی تاال  

 الذھبی تلخیص املوضوعآت میں اس پر لکھتے ہیں

 قد افرتاه ابْن عديس

 اس کو ابن عدیس نے افرتی کیا ہے

 مسند احمد کی روایت ہے

ثَنَا ُموَىس بُْن ُعْقبََة، قَا ثَنَا ُوَهْيٌب، َحدَّ اُن، َحدَّ ثَنَا َعفَّ اَر َوُعثَْ�ُن َحدَّ ي أَبُو َحِبيبََة، أَنَُّه َدَخَل الدَّ ي أَبُو أُمِّ ثَِني َجدِّ َل: َحدَّ
 لَه، َوأَثَْنى َعلَيِْه، ثُمَّ قَاَل: إِ�ِّ َمْحُصوٌر ِفيَها، َوأَنَُّه َسِمَع أَبَا ُهَريْرََة يَْستَأِْذُن ُعثَْ�َن ِيف الَْكَالِم، فَأَِذَن لَُه، فََقاَم فََحِمَد ال

، فََقاَل “اْخِتَالفًا َوِفتَْنًة ” ، أَْو قَاَل: “إِنَُّكْم تَلَْقْوَن بَْعِدي ِفتْنًَة َواْخِتَالفًا ” َسِمْعُت رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، يَُقوُل: 
، َوُهَو يُِشُ� إَِىل ُعثَْ�َن ِبَذلَِك “ِمِ� َوأَْصَحاِبِه َعلَيُْكْم ِباْألَ ” لَُه قَائٌِل ِمَن النَّاِس: فََمْن لَنَا يَا رَُسوَل اللِه؟ قَاَل:   

صحيح اإلسناد“، وقال ”مستدركه“رواه: اإلمام أحمد، والحاكم يف   

پس ان  –عث�ن جب محصور تھے تو ابوہریرہ رضی الله عنہ نے عث�ن رضی الله عنہ سے کالم کی اجازت مانگی 
ئے اور الله کی حمد کی اور تعریف کی پھر کہا میں نے رسول الله صلی کو اجازت دی گئی ابو ہریرہ کھڑے ہو 

نے کہا :   پس لوگوں میں سے کسی…. الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہا تم کو میرے بعد فتنہ و اختالف ملے گا 
ے تھاان کا اشارہ عث�ن کے لئ اصحاب ہیں،  فرمایا متھارے لئے امین ہے اس کے   پس ہم کیا کریں رسول الله  

مجھول ہیں ان کی ثقاہت ابن حبان   اس روایت کو بعض عل�ء صحیح کہتے ہیں جبکہ اس کی سند میں أَبُو َحِبيبَةَ 
کوئی اور ان کی تعدیل نہیں کرتا –جو ان دونوں کا تساہل ہے   اور عجلی نے کی ہے  

منصور الطربي الرازي الاللكايئ از أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن  رشح أصول اعتقاد أهل السنة والج�عة 
کی روایت ہے  هـ)418(املتوىف:   
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دٍ  ِد بِْن ِعْمرَاَن، ثنا أَبُو بَْكِر بُْن ُموَىس بِْن ُمَجاِهٍد، قَاَل: نا الَْعبَّاُس بُْن ُمَحمَّ ، قَاَل: نا َخلَُف بُْن مَتِيٍم، أنا أَْحَمُد بُْن ُمَحمَّ
: نا َجْعَفُر بُْن بُرْقَاَن، َعْن َميُْموِن بِْن ِمْهرَاَن، َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر: أن عليا أىت عث�ن وهو قَاَل: نا َعطَّاُف بُْن َخالٍِد، قَاَل 

محصور فأرسل إليه أ� قد جئت ألنرصك فأرسل إليه بالسالم وقال: ال حاجة يل فأخذ عيل ع�مته من رأسه فألقاها يف 
ليعلم أ� مل أخنه بالغيب الدار التي فيها عث�ن وهو يقول ذلك . 

ميمون بن مهران کی ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی الله عنہ عث�ن رضی الله عنہ کے پاس 
عث�ن رضی الله عنہ کے پاس بھیجا کہ میں آیا ہوں متہاری مدد   آئے اور وہ محصور تھے پس انہوں نے کسی کو

پس علی نے اپنا ع�مہ جو رس پر تھا اس  -تیری حاجت نہیں  ےاور کہا مجھ کے لئے تو عث�ن نے ان کو سالم کہا
تو جان لے کہ  ] 52[يوسف: » } َذلَِك لِيَْعلََم أَ�ِّ لَْم أَُخنُْه ِبالَْغْيِب {«کو دار عث�ن پر پھینکا اور کہا یہ اس لئے کہ 

 میں چھپ کر خیانت نہیں کر رہا

، ثقة، ضابط لحديث ميمون جعفر بن برقان، َميُْموِن بِْن ِمْهرَاَن سے روایت امام احمد کہتے ہیں وجعفر بن برقان 
 کرنے میں ثقہ ضابط ہیں

هـ) کی روایت ہے 360الرشيعة از أبو بكر محمد بن الحس� بن عبد الله اآلُجرِّيُّ البغدادي (املتوىف:   

ثَنَا أَبُو َجْعَفٍر أَْحَمُد بُْن َخالٍِد الَْربَْذِعيُّ ِيف  ُد بُْن ُسلَيَْ�َن بِْن ِبنِْت َمطٍَر الَْورَّاُق قَاَل: َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ  الَْمْسِجِد الَْحرَاِم قَاَل: َحدَّ

ثَِني َحِبيُب بُْن أيَِب ثَاِبٍت ,  ثَنَا يَِزيُد بُْن َهاُروَن قَاَل: أَنَْبأَنَا الَْعوَّاُم بُْن َحْوَشٍب قَاَل: َحدَّ ِد بِْن عَ َحدَّ ِيلٍّ قَاَل: لَ�َّ َعْن ُمَحمَّ

اِر أَرَْسَل ُعثَْ�ُن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه إَِىل َعِيلٍّ يَْدُعوُه , فَأََراَد إِتْيَانَُه , فَتََعلَُّقو  ا ِبِه َوَمنَُعوُه , فَأَلَْقى ِعَ�َمًة َسْوَداَء كَاَن يَْوُم الدَّ

َالثًا:  » َال أَرَْىض قَتْلَُه َوَال آُمُر ِبهِ اللَُّهمَّ إِ�ِّ «كَانَْت َعَىل َرأِْسِه , َونَاَدى ثـَ  

محمد بن حنفیہ نے کہا جب الدار واال دن آیا عث�ن نے  علی کو بالیا انہوں نے  جانے کا ارادہ کیا  لیکن ان کو 

روکا اور منع کر دیا گیا پس علی نے اپنا کاال ع�مہ جو رس پر تھا اس کو الدار پر پھینکا اور تین بار کہا اے الله 

 میں اس کے قتل سے راضی نہیں نہ اس کا حکم کیا

حسن ہے  سند اس کی  

 مسند احمد کی روایت ہے

بَْ�ِ، قَاَل: َسِمْعُت َعبَْد  أَْخَربَنَا أَْحَمُد، ثنا َعبُْد اللَِّه قَاَل:  ُد بُْن َجْعَفٍر، ثنا ُشْعبَُة، َعْن َحِبيِب بِْن أيَِب الزُّ ثَِني أيَِب، ثنا ُمَحمَّ َحدَّ
يِد، قَاَل: َسِمْعُت َعلِيًّا، رَِيضَ اللَُّه َعنُْه يَْخطُُب فََقاَل: ال ِ ] أَكُوَن َوُعثَْ�ُن رَِيضَ اللَُّه 91إِ�ِّ َألَرُْجو أَْن [ص:” رَّْحَمِن بَْن الرشَّ

ٍر ُمتََقاِبلَِ�} [الحجر: َعنُْه، كََ� قَاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ {َونَزَْعنَا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوانًا  ]47َعَىل ُرسَ  

يد کہتے ہیں میں نے علی کو کہتے سنا ِ وہ خطبہ دے رہے تھے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ   َعبَْد الرَّْحَمِن بَْن الرشَّ
ٍر ُمتََقاِبلِ�َ َونَزَْعنَا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوانًا َعَىل  میں اور عث�ن وہ ہیں جن پر الله کا قول ہے    ُرسَ

هـ) کی روایت ہے228كتاب الفنت از أبو عبد الله نعيم بن ح�د بن معاوية بن الحارث الخزاعي املروزي (املتوىف:   



171 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

ِد بِْن ِس�ِيَن، قَاَل: قَاَل َعِيلٌّ رَِيضَ اللَُّه َعنُْه:  اِب، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَّ ثَنَا َعبُْد الَْوهَّ  َألَْرُجو أَْن أَكُوَن أَنَا َوُعثَْ�ُن إِ�ِّ ” َحدَّ
ٍر ُمتََقاِبلَِ�} [الحجر:  ْن قَاَل اللَُّه تََعاَىل: {َونَزَْعنَا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوانًا َعَىل ُرسَ ]47ِممَّ  

کے دلوں کی  کہ ہم ان  علی کہتے کہ میں امید کرتا ہوں میں اور عث�ن ہی وہ ہیں جن کے لئے قرآن میں ہے
 کدورت دور کر دیں گے

یعنی عث�ن اور علی رضی الله عنہ� میں اختالفات شدید تھے آخری وقت میں عث�ن رضی الله عنہ نے علی رضی 
الله عنہ سے مالقات تک کو پسند نہ کیا اور علی کو یہ گ�ن تھا کہ عث�ن شاید یہ سمجھتے ہیں 

درپردہ خیانت کر رہے ہیں علی  کہ   

ظاہر ہے جب علی کی آفر کو عث�ن رضی الله عنہ نے رد کر دیا تو وہاں الدار پر چوکیداری ال علی میں کوئی 
 – 45نہیں کر رہا تھا

هـ) کی روایت ہے جس کو 333ازأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري املاليك (املتوىف :  کتاب املجالسة وجواهر العلم 
ن صحیح کہتے ہیںأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سل�  محقق   

اُر، نَا َعبُْد الَْواِحِد بِْن ِزيَا فَّ اُن بُْن ُمْسِلٍم الصَّ ثَنَا إِبْرَاِهيُم بُْن إِْسَحاَق الَْحْريِبِّ، نَا َعفَّ ٍد، نَا ُعثَْ�ُن بُْن َحِكيٍم، َعْن أيَِب َحدَّ
اَر، فَُقلُْت: ِجئُْت أُقَاتُِل َمَعَك، قَاَل: ] أَتَيُْت ُعثَْ�َن بَْن عَ 161َصالٍِح، َعْن أيَِب ُهَريْرََة؛ قَاَل: [ص: اَن رَِيضَ اللُه َعنُْه يَْوًما الدَّ فَّ

أُْذونًا  النَّاَس كُلَُّهْم. فََقاَل: انَْرصِْف مَ أَيَُرسَُّك أَْن تَْقتَُل النَّاَس كُلَُّهْم؟ قُلُْت: َال. قَاَل: فَِإنََّك إِْن قَتَلَْت نَْفًسا َواِحَدًة كَأَنََّك قَتَلَْت 
ا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ� أُقَاتُِل َغْ�َ َمأُْزوٍر. قَاَل: ثُمَّ َجاَء الَْحَسُن بُْن َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب رَِيضَ اللُه َعنُْهْم أَْجَمِعَ�، فقال: جئت ي

ُذونًا لََك، َمأُْجوًرا َغْ�َ َمأُْزوٍر، َجزَاكُُم اللُه ِمْن أَْهِل بَْيٍت َخْ�ًاَمَعَك، فَأُْمْرِ� ِبأَْمرَِك. فَالْتََفَت ُعثَْ�ُن إِلَيِْه، فََقاَل: انَْرصِْف َمأْ   

                                                                    
45  

 ابن کثیر البداية والنهاية میں لکھتے ہیں

كان عث�ن بن عفان يكرم الحسن والحس� …. فروى الواقدي عن موىس بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أبيه أن عمر
وم الدار وعث�ن بن عفان محصور عنده ومعه السيف متقلداً به يحاجف عن عث�نويحبه� وقد كان الحسن بن عيل ي  

واقدی کی موىس بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي سے ان کی باپ سے ان کی عمر سے روایت ہے کہ عث�ن رضی الله 
ئےکی چوکیداری کے ل  عنہ کے گھر پر حسن و حسین رضی الله عنہ� تلوار لٹکائے تھے ان  

امام  –موىس بن محمد بن أبراهيم بن الحارث القريش، التيمي کو امام احمد ضعیف کہتے ہیں  –اس کی سند میں واقدی کذاب ہے 
عقیلی کہتے ہیں امام بخاری  –اس کو منكر الحديث کہتے ہیں   أبو أحمد الحاكم –بخاری کہتے ہیں یہ منکر روایات بیان کرتا ہے 

يحيى بن مع� اس کو ضعیف اور دارقطنی مرتوک کہتے ہیں –  ہیں منكر الحديث کہتے  اس کو  
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ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ حسن رضی الله عنہ ، عث�ن رضی الله عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں 
دعا کی اپ کے ساتھ لڑوں گا لیکن عث�ن نے ان کو چلے جانے کا حکم دیا اور جزا کی  

ہے ابن سعد میں طبقات از  

اِر قَاَل: أَْخَربَنَا إِْسَ�ِعيُل بُْن إِبْرَاِهيَم، َعِن ابِْن َعْوٍن، َعِن ابِْن ِس�ِيَن قَاَل: " كَاَن َمَع ُعثَْ�َن يَْومَ  ِئٍذ ِيف الدَّ
بُوُهْم، إِْن َشاَء اللَُّه، َحتَّى يُْخرِجُ  وُهْم ِمْن أَقْطَارَِها، ِمْنُهُم: ابُْن ُعَمَر , َوالَْحَسُن بُْن َسبُْعِ�ئٍَة لَْو يََدُعُهْم لََرضَ

بَْ�ِ "  َعِيلٍّ , َوَعبُْد اللَِّه بُْن الزُّ
 زبیر ابن ،حسن بن علی ،جن میں ابن عمر سو لوگ تھے سات زاس رو  میں کہا عث�ن کے پاس الدار نے ابن رسین

ان شاء الله یہاں تک کہ نکل جاتےپکارتے تو وہ مارتے  کو )(باغیوں تھے اگر وہ ان  

  –دی کہ کس سے سنا  نہیں ع ہے ابن رسین نے خربمنطق اس کی سند

هـ) کی روایت ہے 360الرشيعة از أبو بكر محمد بن الحس� بن عبد الله اآلُجرِّيُّ البغدادي (املتوىف:   

ثَنَا إِْسَ�ِعيُل  ثَنَا ابُْن َعبِْد الَْحِميِد قَاَل: َحدَّ ثَنَا ُمَبارَُك بُْن فََضالََة , َوَحدَّ ِ قَاَل: َحدَّ ثَنَا َداُوُد بُْن الُْمَحربَّ بُْن أيَِب الَْحارِِث قَاَل: َحدَّ

اِر يَرُدُّ النَّاَس َعْن ُعثَْ�َن رَِيضَ اللَُّه عَ «َعِن الَْحَسِن قَاَل: كَاَن الَْحَسُن بُْن َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب رَِيضَ اللَُّه َعنُْهَ�  نُْه يَْوَم الدَّ

»ِبَسيَْفْ�ِ يَْرضُِب ِبيََديِْه َجِميًعا  

 میں ہاتھوں دونوں دو تلواریں کے دن عث�ن پر سے ہٹاتے الدار کو لوگوں علی کہا : حسن بن نے حسن برصی

 پکڑے

کرتا ہے برصی سے تدلیس حسن ابن حجر کے مطابق اکرث – ہے مبارک بن فضالہ ضعیف میں سند  

ہے میں سعدطبقات ابن   

يُر قَاَل: أَْخَربَنَا اْألَْعَمُش، َعْن أيَِب َصالٍِح، َعْن أيَِب ُهَريْرََة قَا ِ اِر , قَاَل: أَْخَربَنَا أَبُو ُمَعاِويََة الرضَّ َل: " َدَخلُْت َعَىل ُعثَْ�َن يَْوَم الدَّ

يَّاَي؟ قَاَل: قُلُْت: َال , قَاَل: فَُقلُْت: يَا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ� طَاٌب أَْم َرضٌْب؟ فََقاَل: يَا أَ  بَا ُهَريْرََة، " أَيَُرسَُّك أَْن تَْقتَُل النَّاَس َجِميًعا َوإِ

َا قُِتَل النَّاُس َجِميًعا , قَاَل: فَرََجْعُت َولَْم أُقَاتِْل   فَِإنََّك َواللَِّه إِْن قَتَلَْت رَُجًال َواِحًدا فََكأَ�َّ

لله کی قسم اگر ایک (باغی) شخص کو قتل کیا تو متام انسانوں کو قتل کیاکہا ا ابو ہریرہ سے  عث�ن نے  

 

هـ) کی روایت ہے 360الرشيعة از أبو بكر محمد بن الحس� بن عبد الله اآلُجرِّيُّ البغدادي (املتوىف:   

ثَنَا [ ٍد الْبََغِويُّ قَاَل: َحدَّ ثَنَا أَبُو الَْقاِسِم َعبُْد اللَِّه بُْن ُمَحمَّ ثَنَا أَبُو ُمَعاِويََة 1968ص:َحدَّ ] َعبُْد اللَِّه بُْن ُعَمَر الُْكوِيفُّ قَاَل: َحدَّ

ثَنَا اْألَْعَمُش , َعْن أيَِب َصالٍِح , َعْن أيَِب ُهَريْرََة قَاَل: َدَخلُْت َعَىل ُعثَْ�َن رَِيضَ اللَُّه َعنْ  اِر فَُقلُْت: يَا أَِمَ� قَاَل: َحدَّ ُه يَْوَم الدَّ

يَّاَي َمَعُهْم؟«ِمِنَ� , طَاَب أَْو َرضََب فََقاَل: يَا أَبَا ُهَريْرََة , الُْمؤْ  فَِإنََّك «قَاَل: قُلُْت: َال قَاَل: » أَيَُرسَُّك أَْن يُْقتََل النَّاُس َجِميًعا َوإِ
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َا قَتَلَْت النَّاَس َجِميًعا رََجْعُت َولَْم أُقَاتِْل قَاَل اْألَْعَمُش: َوكَاَن أَبُو َصالٍِح إَِذا ذَكََر قَاَل: فَ » َواللَِّه إِْن قَتَلَْت رَُجًال َواِحًدا فََكأَ�َّ

 َما ُصِنَع ِبُعثَْ�َن بىََك. قَاَل اْألَْعَمُش: كَأَ�ِّ أَْسَمُعُه يَُقوُل: َهاْه , َهاهْ 

 میں نے کہا اے امیر  ہوا داخل  میں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا کہا میں عث�ن کے پاس یوم الدار َصالِحٍ  ابو

قتل کرنے  کو ؟  عث�ن نے کہا اے ابو ہریرہ    لوگوں لگائیں رضب )باغیوں پر سے (تلوار یا خوش ہوں املومنین

کو  قسم اگر ایک انسان کی کہا الله نے عث�ن –کہا نہیں  نے میں ؟میں جلدی کروں اور میں ان میں ہی مل جاؤں

اعمش نے کہا ابو  –کیا  نہیں اور قتال آیا کہا میں لوٹ نے ابو ہریرہ –کر دیا  قتل کا قتل کیا تو متام انسانوں بھی

کر  َهاْه , َهاهْ  گویا کہ اعمش نے کہا میں ان کو سنتا –وہ روتے  ہوا کیا کے ساتھ  عث�ن سے جب ذکر ہوتا الحص

 رہے ہوں

 

  -وں سے تعبیر کیاعث�ن نے باغیوں کو سبائی یا سارشی قرار نہیں دیا بلکہ مسل�ن بد معاش

ہے میں سعد ابن طبقات  

ُد بُْن أَُساَمَة قَاَل: أَْخَربَنَا ِهَشاُم بُْن ُعْرَوَة، َعْن أَِبيِه، َعْن َعبْدِ  بَْ�ِ قَاَل: قُلُْت لُِعثَْ�َن قَاَل: أَْخَربَنَا أَبُو أَُساَمَة َح�َّ  اللَِّه بِْن الزُّ

اِر: " قَاتِلُْهْم، فََواللَّ  ُهَو َصائٌِم، ِه لََقْد أََحلَّ اللَُّه لََك ِقتَالَُهْم , فََقاَل: َال َواللَِّه َال أُقَاتِلُُهْم أَبًَدا , قَاَل: فََدَخلُوا َعلَيِْه وَ يَْوَم الدَّ

اِر , َوقَاَل ُعثَْ�ُن: َمْن كَانَ  بَْ�ِ َعَىل الدَّ َر َعبَْد اللَِّه بَْن الزُّ ْت ِيل َعلَيِْه طَاَعٌة فَلْيُِطْع َعْبَد اللَِّه بَْن قَاَل: َوقَْد كَاَن ُعثَْ�ُن أَمَّ

بَْ�ِ "  الزُّ

ابن زبیر نے کہا میں نے عث�ن سے یوم الدار کے دن کہا ان سے قتال کریں الله کی قسم الله نے یہ اپ پر حالل 

...  ن زبیر نے کہااب –عث�ن نے کہا نہیں الله کی قسم کبھی قتال نہیں کروں گا  -کیا ہے کہ ان سے قتال کریں

جس پر میری اطاعت ہے اب وہ ابن زبیر کی اطاعت کرے عث�ن نے کہا   

 

کر رہے تھے لہذا صدردروازے سے کوئی داخل نہیں ہوا بلوائی ایک عث�ن کی حفاظت ان کے چند پہرے دار 
عنہ کے لے پالک جا پہنچے ان میں علی رضی الله  پڑوسی کے گھر سے اندر کودے اور عث�ن رضی الله عنہ تک 

 اور ابو بکر رضی الله عنہ کے صلبی بیٹے محمد بن ابی بکر رس فہرست تھے

 الذھبی لکھتے عمرو بن حزم رضی الله عنہ کے گھر کے راستے سے عث�ن پر بلوائی داخل ہوئے

سمعت وقع  فجاء محمد بن أيب بكر يف ثالثة عرش رجال، فدخل حتى انتهى إىل عث�ن، فأخذ بلحيته، فقال بها حتى
 أرضاسه، فقال: ما أغنى عنك معاوية، ما أغنى عنك ابن عامر، ما أغنت عنك كتبك. فقال: أرسل لحيتي يا ابن أخي
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46 تیس آدمیوں کے ساتھ آیا اور گھر میں داخل ہوا حتی کہ عث�ن تک جا پہنچا اور ان کو پس محمد بن ابی بکر

فائدہ نہیں پہنچایا، تجھ کو بنی عامر نے فائدہ نہیں پہنچایا، تجھ کو معاوية نے کوئی   داڑھی سے پکڑا اور کہا
 تجھ کو تیری تحریر نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، عث�ن نے کہا اے بھائی کے بیٹے میری داڑھی چھوڑ دے

                                                                    
46  
ِتي َعَىل يََدْي أَُغيْلَِمٍة ُسَفَهاءَ ملسو هيلع هللا ىلص: «صحيح البخاري: كِتَاُب الِفنَتِ (بَاُب قَْوِل النَِّبيِّ   صحیح بخاری: کتاب: فتنوں کے بیان میں ») َهالَُك أُمَّ

مت کی تباہی چند بے وقوف لڑکوں کی حکومت سے ہوگی)کا یہ فرمایا کہ میری املسو هيلع هللا ىلص (باب : نبی کریم   

ثَنَا َعْمُرو بُْن يَْحيَى بِْن َسِعيِد بِْن َعْمِرو بِْن َسِعيٍد قَاَل أَْخَربَِ�  ثَنَا ُموَىس بُْن إِْسَ�ِعيَل َحدَّ ي قَاَل كُنُْت َجالًِسا َمَع أيَِب ُهَريْرََة ِيف َحدَّ َجدِّ
اِدَق الَْمْصُدوَق يَُقوُل َمْسِجِد النَِّبيِّ َصىلَّ ا تِي َعَىل يََدْي ِغلَْمٍة للَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِبالَْمِدينَِة َوَمَعنَا َمْرَواُن قَاَل أَبُو ُهَريْرََة َسِمْعُت الصَّ َهلََكُة أُمَّ

ي إَِىل ِمْن قَُريٍْش فََقاَل َمْرَواُن لَْعنَُة اللَِّه َعلَيِْهْم ِغلَْمًة فََقاَل أَبُو ُهَريَْر  َة لَْو ِشئُْت أَْن أَقُوَل بَِني فَُالٍن َوبَِني فَُالٍن لََفَعلُْت فَُكنُْت أَْخرُُج َمَع َجدِّ
أِْم فَِإَذا رَآُهْم ِغلَْ�نًا أَْحَداثًا قَاَل لَنَا َعَىس َهؤَُالِء أَْن يَُكونُوا  ْعلَمُ ِمنُْهْم قُلْنَا أَنَْت أَ بَِني َمْرَواَن ِحَ� ُملُِّكوا ِبالشَّ  

ہم سے موسٰی بن اس�عیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن یحیٰی بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے 
دادا سعید نے خربدی، کہا کہ میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 

رے ساتھ مروان بھی تھا۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے صادق و مصدوق سے سنا ہے آپ نے میں بیٹھا تھا اور ہ�
فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھ سے ہوگی۔ مروان نے اس پر کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابوہریرہ 

م لے کر بتالنا چاہوں تو بتالسکتا ہوں۔ پھر جب بنی مروان شام کی حکومت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں ان کے خاندان کے نا
پر قابض ہوگئے تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا۔ جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ 

 انہی میں سے ہوں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو زیادہ علم ہے۔

یہ روایت صحیح ہے   

یں دو آراء موجود ہیںاس م  

 اول: ابو ہریرہ رضی الله عنہ ان لوگوں کو جانتے تھے جن کے ہاتھوں امت تباہ ہوئی

بِْن الَْعاِص، أَبُو أَُميََّة  دوم : دورسی رائے راوی کی ہے : اس کی سند میں َعْمُرو بُْن يَْحيَى بِْن َسِعيِد بِْن األَْشَدِق، َواْسُمُه َعْمُرو بُْن َسِعيدِ 
ُّ. [الوفاة: ا ِعيِديُّ الَْميكِّ  120ه] ہیں یہ اپنے دادا کے ساتھ دمشق جاتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ سن  180 – 171ألَُمِويُّ السَّ

 ہجری کا دور ہو گا جب بنو امیہ کا اپس میں اختالف تھا اور وہ اس کا آخری دور تھا

ہجری سے پہلے کے چھوکروں کا ذکر کر رہے ہیں ٥٩نی سن راقم کے نزدیک ابوہریرہ رضی الله عنہ اپنے دور میں یع   
 راقم کے نزدیک یہ دو ہیں

ایک محمد بن ابی بکر اور دورسا محمد بن أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة ہے جو اصحاب رسول کی اوالد ہیں قریشی ہیں اور ان 
 کی وجہ سے عث�ن رضی الله عنہ کا قتل ہوتا ہے

د بن ابی بکر کو الفاسق کہا کرتےیہاں تک کہ حسن برصی ، محم  
 املعجم الكب� کی روایت ہے

، ثنا أَُميَُّة بُْن َخالٍِد،  ُد بُْن أيَِب َصْفَواَن الثََّقِفيُّ ، ثنا ُمَحمَّ اِجيُّ ثَنَا َزكَِريَّا بُْن يَْحيَى السَّ أُِخَذ «ثنا قُرَُّة بُْن َخالٍِد، قَاَل: َسِمْعُت الَْحَسَن، يَُقوُل: َحدَّ
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 اسی بلوہ میں عث�ن رضی الله عنہ شہید ہو گئے

کے مطابق  هـ)240لبرصي (املتوىف: ا  تاريخ خليفة بن خياط از  أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة  

ثَنَا كهمس َعن ابْن أيَِب عُروبَة َعن قَتَاَدة قَاَل الَِّذي ويل قتل ُعثَْ�ن ُروَمان رجل ِمْن بَِني أََسِد بِْن ُخَزْ�َ  َة أَخذ ابْن أيَِب َحدَّ

 بَْكر بلحيته وذبحه ُروَمان مبشاقص كَانَت َمَعه

 کی عث�ن –تھا  کا جو قبیلہ بنو اسد تھا براہی رومان نام کا شخص کر رہاقتادہ نے کہا عث�ن کے قتل کی رس 

سے قتل کیا جو اس کے پاس تھاچاقو داڑھی محمد بن ابی بکر نے پکڑی اور رومان نے    

ہجری میں پیدا ہوئے ٦٠قتادہ سن  ہے  منقطع سند  کی اس  

میں ہے  کتاب اسی  

ثَنَا أَبُو الْحسن َعن أيَِب َزكَِريَّ  ا الْعْجَال� َعن نَاِفع َعن ابْن ُعَمر قَاَل رضبه ابْن أيَِب بَْكر مبشاقص ِيف أوداجه وبعجه سودان بْن حْمرَان َحدَّ

 ِبَحْربَة

نے رضبین لگائیں سودان بْن حْمرَاناور ابی بکر نے  چاقو مارا   بن ابن عمر نے کہا عث�ن  کی شہ رگ پر محمد  

ل ہے سند میں أيب زكريا العجال� مجہو   

کہ ہر چند اس نے داڑھی پکڑی لیکن قتل نہیں  ابن کثیر وغیرہ نے محّمد بن ابی بکر کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے 
قتل كنانة ابن برش التجيب نے کیا تھا. بعض کہتے ہیں رومان الي�� بصولجان نے کیا  کیا تھا .بعض کہتے ہیں 

مرصیوں کا رسغنہ بن کر یہی گھر میں  نہ قتل سے بڑھ کر ہے لیکن قرآن کہتا ہے فت (تاریخ خلیفہ بن الخیاط).
 داخل ہوا

 

                                                                    
ُد بُْن أيَِب بَْكٍر ِيف ِشْعٍب ِمْن ِشَعاِب ِمْرصَ فَأُْدِخَل ِيف َجْوِف ِحَ�ٍر فَأُْحرَِق الْ  َفاِسُق ُمَحمَّ  

 ہیثمی کہتے ہیں رواه الطربا� ورجاله ثقات
کر حسن نے کہا : الفاسق محمد بن ابی بکر مرص کی وادیوں میں سے ایک میں سے پکڑا گیا اور اس کو گدھے کے پیٹ میں ڈال 

 جالیا گیا
 اس کو طربانی نے ثقات سے روایت کیا ہے

 ابن سعد کے مطابق
 قال أبو األشهب : وكان الحسن ال يسميه باسمه إ�ا كان يسميه الفاسق

 أبو األشهب نے کہا : حسن اس کا (محّمد بن ابی بکر کا) نام تک نہیں لیتے تھے اس کا نام الفاسق رکھ دیا تھا
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ہے میں طبقات ابن سعد  

ُت قَاتَِل ا كِنَانَُة َمْوَىل َصِفيََّة قَاَل: " َرأَيْ قَاَل: أَْخَربَنَا أَْحَمُد بُْن َعبِْد اللَِّه بِْن يُونَُس قَاَل: أَْخَربَنَا زَُهْ�ُ بُْن ُمَعاِويََة   قَاَل: أَْخَربَنَ 

اِر، رَُجًال أَْسَوَد ِمْن أَْهِل ِمْرصَ يَُقاُل لَُه: َجبَلَُة , بَاِسَط يََديِْه، أَْو قَاَل َراِفَع يَدَ  يِْه يَُقوُل: أَنَا قَاتَُل نَْعثٍَل "ُعثَْ�َن ِيف الدَّ  

م کردہ غالم تھے انہوں نے کہا میں كنانة بْن نبيه  جو ام املومنین  َصفيَّة ِبْنت ُحيَي بْن أَخطَب کے  آزاد کردہ غال 

اپنے ہاتھ  تھا مرصیوں میں سے ایک کاال جس کو جبلہ کہا جاتا ادیکھ کو عث�ن کے قاتل پر کہا میں نے الدارنے 

ہوں کا قاتل عثلمیں ن رہا تھا پھیالئے یا اٹھائے کہہ  

عث�ن  – تھا حرکات کرتا احمق جو تھا ایک ملبی داڑھی واال شخص بیان کیا جاتا  میں عربوں میں قصوں عثلن

  ہے کی کتب میں بھی موجود شیعیہ نام اہل ت -رضی الله عنہ کو باغی کہتے تھے

 تاریخ خلیفہ کے مطابق

ثَِني أَن أول قَطَْر  ثَنَا َخالِد بْن الَْحارِث قَاَل نَا عمرَان بْن حدير قَاَل أَن َال يكن َعبْد اللَِّه بْن َشِقيق َحدَّ ن ة قطرت مَحدَّ

َىل َدمه َعَىل (فََسيَْكِفيَكُهم الله) فان أَبَا ُحَريْث ذكر أَنه ذهب َوُسهيْل النم�ي فأخرجوا إِلَيِْه الُْمصحف فَِإذا القطرة عَ 

 (فََسيَْكِفيَكُهُم الله) قَاَل فَِإنََّها ِيف الُْمصحف َما حكت

ُسهيْل النم�ي ، َعْبد اللَِّه بْن َشِقيق  کے پاس گئے اور عمرَان بْن حدير نے کہا ... أَبَا ُحَريْث نے ذکر کیا کہ وہ اور 

الله ان کے لیے کافی ہے  پر تھے   –جنہوں نے مصحف نکاال جس میں خون کے نشان اس آیت فََسَيْكِفيَكُهم الله   

 

ہے  24566مسند احمد کی روایت   

ثَنَا الَْولِيُد بُْن  ثَنَا أَبُو الُْمِغ�َِة، قَاَل: َحدَّ ثَِني َرِبيَعُة بُْن يَِزيَد، َعْن َعبِْد اللِه بِْن َعاِمٍر، َعْن النُّْعَ�ِن بِْن َحدَّ ُسلَيَْ�َن، قَاَل: َحدَّ
اَن، فَأَقْ  اللِه َصىلَّ اللُه  بََل َعلَيِْه رَُسوُل بَِشٍ�، َعْن َعائَِشَة، قَالَْت: أَرَْسَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إَِىل ُعثَْ�َن بِْن َعفَّ

) َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، أَقْبَلَْت إِْحَدانَا َعَىل اْألُْخَرى، فََكاَن ِمْن آِخِر كََالٍم كَلََّمُه، أَْن 1َعلَيِْه َوَسلََّم، فَلَ�َّ َرأَيْنَا رَُسوَل اللِه (
َعزَّ َوَجلَّ َعَىس أَْن يُلِْبَسَك قَِميًصا، فَِإْن أََراَدَك الُْمنَاِفُقوَن َعَىل َخلِْعِه، فََال يَا ُعثَْ�ُن، إِنَّ اللَه ” ) ، َوقَاَل: 2َرضََب َمنِْكبَُه (

َحتَّى تَلَْقاِ�  َخلِْعِه، فََال تَْخلَْعُه تَْخلَْعُه َحتَّى تَلَْقاِ�، يَا ُعثَْ�ُن، ِإنَّ اللَه َعَىس أَْن يُلِْبَسَك قَِميًصا، فَِإْن أََراَدَك الُْمنَاِفُقوَن َعَىل 
َالثًا، فَُقلُْت لََها: يَا أُمَّ الُْمْؤِمِنَ�، فَأَيَْن كَاَن َهَذا َعنِْك؟ قَالَْت: نَِسيتُُه، َواللِه فََ� ذَكَرْتُهُ ”  . قَاَل: فَأَْخَربْتُُه ُمَعاِويََة بَْن أيَِب ثـَ

َىل أُمِّ الُْمْؤِمِنَ� أَْن اكْتُِبي إَِيلَّ ِبِه، فََكتََبْت إِلَيِْه ِبِه ِكتَابًاُسْفيَاَن، فَلَْم يَرَْض ِبالَِّذي أَْخَربْتُُه َحتَّى كَتََب إِ   

عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے عث�ن رضی الله عنہ سے کہا اے عث�ن بے شک 
و نہ اتارنا یہاں تک کہ مجھ ہو سکتا ہے کہ الله تم کو ایک قمیص پہنا دے پس جب منافق چاہیں تو تم اس ک

تین بار کہا –سے ملو   
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مسند احمد میں ہے   

ثَنَا قَيٌْس، َعْن أيَِب َسْهلََة، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا ثَنَا يَْحيَى، َعْن إِْسَ�ِعيَل، قَاَل: َحدَّ ” للِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّ
؟ قَاَل: “. َال ” قُلُْت: ُعَمُر؟ قَاَل: “. َال ” ، قُلُْت: أَبُو بَْكٍر؟ قَاَل: “ايِب اْدُعوا ِيل بَعَض أَْصحَ  َك َعِيلٌّ قَالَْت: “. َال ” قُلُْت: ابُْن َعمِّ
ْي ” ، فَلَ�َّ َجاَء، قَاَل: “نََعْم ” قُلُْت: ُعثَْ�ُن؟ قَاَل:  اِر َوُحِرصَ فََجَعَل يَُسارُُّه، َولَْوُن ُعثَْ�َن يَتَغَ “. تَنَحَّ ُ، فَلَ�َّ كَاَن يَْوُم الدَّ َّ�

َال، إِنَّ رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعِهَد إَِيلَّ َعْهًدا، َوإِ�ِّ َصاِبٌر نَْفِيس ” ِفيَها، قُلَْنا: يَا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ�، أََال تَُقاتُِل؟ قَاَل: 
 َعلَيْهِ 

ن سفيان بن وكيع، عن أبيه، ويحمل بن سعيد القطان، عن إس�عيل بن أيب خالد، عن ) ع3711وأخرجه الرتمذي (
قيس بن أيب حازم، عن أيب سهلة، قال: قال عث�ن يوم الدار: إن رسول الله َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم. قد عهد إيلَّ عهدا فأنا 

من حديث إس�عيل بن أيب خالدصابر عليه. قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، ال نعرفه إال  . 

ابو سہلہ رحمہ اللہ(سیدنا عث�ن رضی اللہ عنہ کے غالم) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ 
فرمایا :میرے پاس میرے کسی صحابی کو بالؤ۔ میں نے عرض کیا : ابو بکر کو   صلی اللہ علیہ وسلم نے   نبی

عمر کو؟ فرمایا : نہیں۔ عرض کیا : آپ کے چچا زاد علی کو؟ فرمایا : نہیں۔ عرض  بالئیں؟فرمایا : نہیں۔عرض کیا :
عث�ن رضی اللہ عنہ حارض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک   کیا : عث�ن کو؟ فرمایا : ہاں۔ جب

ن رضی اللہ عنہ کا رنگ عث�   طرف ہونے کا کہا اور رازدارانہ انداز میں کچھ فرمانے لگے، اس بات کو سنتے ہوئے
عث�ن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن آیا اور آپ کا محارصہ کر لیا    تبدیل ہو رہا تھا۔ ابو سہلہ کہتے ہیں : جب

گیا تو ہم نے عرض کیا : امیر املومنین! کیا آپ باغیوں سے قتال نہیں کریں گے؟ فرمانے لگے : نہیں، اللہ کے رسول 
وعدہ دیا تھا، میں اسی پر اپنے آپ کو پابند رکھوں گا۔ مجھے (شہادت کا)صلی اللہ علیہ وسلم نے   

کے حوالے سے اس کی روایات قابل یا فتنہ عث�ن سند میں قیس بن ابی حازم ہے جو مختلط تھا اور جنگ جمل 
نہیں ہیں یہی راوی حواب کے کتوں والی روایت بھی بیان کرتا ہے  اعت�د  

  ہے ھی ہے جو بہرتیہ منت ایک دورسے طرق سے ب

ثَِني َرِبيَعُة بُْن يَِزيَد، َعْن  ثَنَا الَْولِيُد بُْن ُسلَيَْ�َن، قَاَل: َحدَّ ثَنَا أَبُو الُْمِغ�َِة، قَاَل: َحدَّ َعبِْد اللِه بِْن َعاِمٍر، َعْن النُّْعَ�ِن بِْن َحدَّ
اَن، فَأَقْبََل َعلَيِْه رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه  بَِشٍ�، َعْن َعائَِشَة، قَالَْت: أَرَْسَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ  اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إَِىل ُعثَْ�َن بِْن َعفَّ

ٍم كَلََّمُه، أَْن ) َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، أَقْبَلَْت إِْحَدانَا َعَىل اْألُْخَرى، فََكاَن ِمْن آِخِر كَالَ 1َعلَيِْه َوَسلََّم، فَلَ�َّ َرأَيْنَا رَُسوَل اللِه (
 يَا ُعثَْ�ُن، إِنَّ اللَه َعزَّ َوَجلَّ َعَىس أَْن يُلِْبَسَك قَِميًصا، فَِإْن أََراَدَك الُْمنَاِفُقوَن َعَىل َخلِْعِه، فََال ” ) ، َوقَاَل: 2َرضََب َمنِْكبَُه (

ِبَسَك قَِميًصا، فَِإْن أََراَدَك الُْمنَاِفُقوَن َعَىل َخلِْعِه، فََال تَْخلَْعُه َحتَّى تَلَْقاِ� تَْخلَْعُه َحتَّى تَلَْقاِ�، يَا ُعثَْ�ُن، ِإنَّ اللَه َعَىس أَْن يُلْ 
َالثًا، فَُقلُْت لََها: يَا أُمَّ الُْمْؤِمِنَ�، فَأَيَْن كَاَن َهَذا َعنِْك؟ قَالَْت: نَِسيتُُه، َواللِه فََ� ذَكَرْتُهُ ”  اِويََة بَْن أيَِب . قَاَل: فَأَْخَربْتُُه ُمعَ ثـَ

ْت إِلَيِْه ِبِه ِكتَابًاُسْفيَاَن، فَلَْم يَرَْض ِبالَِّذي أَْخَربْتُُه َحتَّى كَتََب إَِىل أُمِّ الُْمْؤِمِنَ� أَْن اكْتُِبي إَِيلَّ ِبِه، فََكتَبَ   

 مسند احمد
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اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نع�ن بن بشیر رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول 
نے سیدنا عث�ن بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔(جب وہ حارض ہوئے تو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

نے بھی یہ دیکھ کر ایک دورسے کو دیکھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ  وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم (ازواج)
ث�ن رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کالم تھا۔ سیدنا ع

علیہ وسلم نے فرمایا : عث�ن! اللہ تعالٰی آپ کو خالفت کی قمیص پہنائیں گے، اگر منافق آپ سے وہ قمیِص 
عث�ن! اللہ خالفت چھیننا چاہیں تو آپ نے اسے اتارنا نہیں، یہاں تک مجھے آ ملو(شہید ہو جاؤ)۔پھر فرمایا : 

تعالٰی آپ کو خلعت ِ خالفت پہنائیں گے، اگر منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو آپ نے شہید ہونے تک اسے 
 نہیں اتارنا۔یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی

 شعيب األرنؤوط کہتے ہیں

فقد روى له النسايئ وابن ماجه وهو ثقة إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غ� الوليد بن سلي�ن . 

 

 خواب میں بشارت نبوی

هـ) میں ہے360الرشيعة از  أبو بكر محمد بن الحس� بن عبد الله اآلُجرِّيُّ البغدادي (املتوىف:   

دٍ  ثَنَا أَبُو بَْكِر بُْن أيَِب َشيْبََة , َوَعْمُرو بُْن  ُمَحمَّ ثَنَا الِْفْريَايِبُّ قَاَل: َحدَّ ثََنا إِْسَحاُق بُْن ُسلَيَْ�َن الرَّازِيُّ قَاَل:  َحدَّ النَّاِقُد قَاَال: َحدَّ

ْخِتيَاِ�ِّ , َعْن نَاِفعٍ , َعِن ابِْن ُعَمَر رَِيضَ اللَُّه َعنْ  ثَنَا أَبُو َجْعَفٍر الرَّازِيُّ , َعْن أَيُّوَب السَّ ُه: أَنَّ ُعثَْ�َن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه أَْصبََح َحدَّ

ُث النَّاَس فََقاَل: َرأَيُْت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل: يُ  فَأَْصَبَح َصامِئًا , ثُمَّ قُِتَل ِمْن » يَا ُعثَْ�ُن , أَفِْطْر ِعنَْدنَا اللَّيْلَةَ «َحدِّ

 يَْوِمِه , رَْحَمُة اللَِّه َعلَيْهِ 

ت کی اور کہا میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا انہوں ابن عمر نے کہا عث�ن نے صبح کی لوگوں سے با

انہوں نے صبح روزہ رکھا پھر اسی روز قتل ہوا  –نے کہا رات میں افطار ہ�رے ساتھ کرنا   

 سند میں أَبُو َجْعَفٍر الرَّازِيُّ ِعيَْىس بُن َماَهاَن  ضعیف ہے 

ثَِني ُعبَيُْد الل  ثَنَا َعبُْد اللِه، َحدَّ ثَنَا ُمْعتَِمُر بْنُ َحدَّ ثََنا أَبُو ُعثَْ�َن:أَنَّ ُعثَْ�َن قُِتَل  ِه بُْن ُمَعاٍذ، َحدَّ ُسلَيَْ�َن، قَاَل: قَاَل أيَِب: َحدَّ
يقِ   . ِيف أَْوَسِط أَيَّاِم التَّْرشِ

 عث�ن رضی الله عنہ کا قتل ایام ترشیق کے وسط میں ہوا

ہےکو صحیح کہا گیا  روایت  مسند احمد کی اس   

 تاریخ خلیفہ بن خیاط کے مطابق

ار َمَع ُعثَْ�ن رَحَمه الله  قتل الُْمغ�َة بْن اْألَْخنَس بْن رشيق الثََّقِفّي يَْوم الدَّ
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 الُْمغ�َة بْن اْألَْخنَس بْن رشيق الثََّقِفّي رضی الله عنہ بھی یوم الدار میں عث�ن کے ساتھ قتل ہوئے

هـ) کے مطابق الُْمغ�َة بْن اْألَْخنَس بْن رشيق الثََّقِفّي صحابی ہیں 1396توىف: األعالم از   الزركيل الدمشقي (امل  

 

 شہادت  کے بعد
نہ تو کہیں   علی رضی الله عنہ کہ علی قتل عث�ن کے بعد چھپ گئے جبکہ  ہے افسانہ تراشا نے بعض لوگوں

پڑھا چکے تھے تک  باغیوں کو عید کی �از چھپے تھے بلکہ وہ ان سب  

هـ) کی روایت ہے204امليك (املتوىف:  الشافعي  ألم از امام ا  

َوُعثَْ�ُن  –رَِيضَ اللَُّه َعنُْه  –َعِيلٍّ أَْخَربَنَا َمالُِك بُْن أَنٍَس َعْن ابِْن ِشَهاٍب َعْن أيَِب ُعبَيٍْد َمْوَىل ابِْن أَزَْهَر قَاَل: َشِهْدنَا الِْعيَد َمَع 
 .َمْحُصورٌ 

)336مراد عبد الرحمن بن أزهر الزهري، صحايب صغ�، مات قبل الحرة. (التقريب ص  ابِْن أَزَْهَر سے  . 

)231ابی عبید سعد بن عبيد الزهري، ثقة من الثانية، وقيل: له إدراك. (التقريب ص   

 موطا کی روایت ہے

، َعْن أيَِب ُعبَيٍْد َمْوَىل َعبِْد ال ، َوُعثَْ�ُن َمْحُصوٌر ….رَّْحَمِن، قَاَل أَْخَربَنَا َمالٌِك، أَْخَربَنَا الزُّْهِريُّ فََقاَل: ثُمَّ َشِهْدُت الِْعيَد َمَع َعِيلٍّ
، ثُمَّ انَْرصََف فََخطََب   فََصىلَّ

ايِب ُعبَيٍْد َمْوَىل َعبِْد الرَّْحَمِن کہتے ہیں ہم نے عید علی کے ساتھ دیکھی اور عث�ن محصور تھے پس علی نے �از 
طبہ دیاپڑھائی پھر پلٹے اور خ  

هـ) کی روایت ہے 360الرشيعة از أبو بكر محمد بن الحس� بن عبد الله اآلُجرِّيُّ البغدادي (املتوىف:   

ثَنَا إِْسَحاُق بُْن إِبْرَاِهيَم الَْمْروَ  ٍد َعبُْد اللَِّه بُْن َصالٍِح الْبَُخارِيُّ قَاَل: َحدَّ ثَنَا َرشِ أَنْبَأَنَا أَبُو ُمَحمَّ يٌك , َعْن َعبِْد اللَِّه ِزيُّ قَاَل: َحدَّ

ا رَِيضَ اللَُّه َعنُْه ِعنَْد أَْحجَ  ِه َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن أيَِب لَيَْىل قَاَل: َرأَيُْت َعلِيًّ يِْت: َراِفًعا أُْصبَُعْيِه أَْو قَاَل بِْن ِعيَىس , َعْن َجدِّ اِر الزَّ

ا أُْصبَُعيِْه يَُقوُل:  »أُ إِلَيَْك ِمْن َدِم ُعثَْ�نَ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أَبْرَ «َمادًّ  

ی نے کہا میں نے علی کو دیکھا الزیت کے پتھروں میں انگلی اٹھائے عبد الله بن عيىس بن عبد الرحمن بن أيب ليل
تھے اے الله میں عث�ن کے خون سے بری ہوں رہے کہہ  

كر الحديث ہے عبد الله بن عيىس بن عبد الرحمن بن أيب ليىل پر ابن املديني کا کہنا ہے  من  
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هـ) کی روایت ہے 360الرشيعة از  أبو بكر محمد بن الحس� بن عبد الله اآلُجرِّيُّ البغدادي (املتوىف:   

ثَنَا أَبُو َداُوَد يَْعِني الطَّ  ثَنَا يُونُُس بُْن َحِبيٍب قَاَل: َحدَّ ثَنَا أَبُو بَْكِر بُْن أيَِب َداُوَد قَاَل: َحدَّ ثَنَا أَبُو َعَوانََة , َيالِِيسَّ قَاَل َحدَّ : َحدَّ

ُد بُْن َعِيلٍّ رَِيضَ اللَُّه َعنُْه الْبَْرصََة قَاَل: فَ  ا َعْن أيَِب ِبْرشٍ , َعْن يُوُسَف بِْن َسْعٍد قَاَل: قَِدَم ُمَحمَّ ثَِني , قَاُل: َشِهْدُت َعلِيًّ َحدَّ

يٍر , َوِعنَْدُه َع�َّ  ] َوَزيُْد بُْن ُصوَحاَن , َوَصْعَصَعُة , فَُذكَِر ُعثَْ�ُن رَِيضَ اللَُّه 1972ُر بُْن يَاِرسٍ [ص:رَِيضَ اللَُّه َعنُْه َوُهَو َعَىل َرسِ

َها ُمبَْعُدوَن} ِمنَّا الُْحْسنَى أُولَِئَك َعنْ  َعنُْه قَاَل: َوَعِيلٌّ رَِيضَ اللَُّه َعْنُه يَنُْكُت ِيف اْألَرِْض ِبُعوٍد َمَعُه فَْقَرأَ {إِنَّ الَِّذيَن َسبََقْت لَُهمْ 

: أَْرِوي َهَذا َعنَْك؟ قَاَل: نََعْم "101[األنبياء:  ِد بِْن َعِيلٍّ ] قَاَل: نَزَلَْت ِيف ُعثَْ�َن , فَُقلُْت لُِمَحمَّ  

علی برصہ پہنچے  انہوں نے بیان کیا کہا میں نے علی کو تخت پر دیکھا اور ان  بن محمد نے کہا سعد بن یوسف

پس عث�ن کا ذکر ہوا تو علی لکیریں کھینچنے  – َصْعَصَعةُ تھے اور  حانصو  بن اور زید تھے رسیا بن کے ساتھ ع�ر

ہے  ہوئی نازل میں ... پھر کہا یہ عث�ن کے بارے پڑھی لگے  اور آیت  

.ہیں کہتے الرتمذي: رجل مجهول  جس کو  ہے يوسف بن سعدسند میں   

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

ٍد، قَاَل: َخطََب َعِيلٌّ ِبالْبَْرصَِة فََقاَل: " َواللَِّه َما قَتَلْتُُه َوَال َماَألُْت َعَىل قَتْ أَبُو أَُساَمَة عَ   لِِه , فَلَ�َّ نَزََل قَاَل ْن َعْوٍف، َعْن ُمَحمَّ

ٍء َصنَْعَت اْآلَن يَتََفرَُّق َعنَْك أَْصَحابَُك , فَلَ�َّ َعادَ  إَِىل الِْمنَْربِ قَاَل: َمْن كَاَن َسائًِال َعْن َدِم ُعثَْ�َن  لَُه بَْعُض أَْصَحاِبِه: أَيَّ َيشْ

ٌد: َهِذِه كَِلَمٌة قُرَِشيٌَّة َذاُت َوْجهٍ   .فَِإنَّ اللََّه قَتَلَُه َوأَنَا َمَعُه " , قَاَل ُمَحمَّ

ِد بِْن ِس�ِيَن نے کہا علی نے برصہ میں خطاب کیا اور کہا والله میں نے اس کا قتل  نہیں کیا نہ اس کے قتل پر ُمَحمَّ

جب وہ  منرب سے اترے ان کے بعض اصحاب نے کہا کس چیز نے اپ سے یہ کروایا کہ اپنے  –افسوس کیا 

 بے لے) (سن اصحاب میں تفرقہ ڈالیں؟ پس علی منرب پر جب دوبارہ گئے کہا جو خون عث�ن کا سوال کرتا ہے تو

تھا   ساتھ  نے الله  نے اس کو قتل کیا اور میں شک   

س�ع علی سے معلوم نہیں ہے  کا ابن رسین  

عمل دیگر اصحاب کا رد  

از الذھبی کے مطابق تاريخ اإلسالم کتاب  -ابن عباس اغلبا رستے سے واپس مدینہ آ گئے  

َدَر َعِن الَْمْوِسِم إَِىل الَْمِدينَِة، بَلََغُه َوُهَو يُونُُس بُْن يَِزيَد قَاَل: اْستَْعَمَل ُعثَْ�ُن َعَىل الَْحجِّ َوُهَو َمْحُصوٌر ابَْن َعبَّاٍس، فَلَ�َّ صَ 
 ِببَْعِض الطَِّريِق قَتُْل ُعثَْ�نَ 

وہ رستے ہی میں تھے … یونس بن یزید نے کہا عث�ن نے ابن عباس کو حج پر امیر مقرر کیا اور وہ محصور تھے 
 کہ قتل عث�ن کی خرب ملی
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جن میں  کہ مدینہ میں کیا متاشہ ہو رہا ہے لہذا اصحاب رسول  دورسی طرف یہ خرب حاجیوں کو مل گئی تھی
ابھی راستہ میں ہی تھے کہ  –روکنے کا قصد کیا   اکرثیت قریشیوں کی ہے انہوں نے ان مرصی و یمننیوں کو

فر قبول کر لی ہے اور اب وہ امام بن گئے آ خرب بھی کہ علی نے باغیوں کی   کے قتل کی خرب ملی اور یہ  عث�ن
خرب اس قبولیت عامہ کے خالف تھی جس کے مطابق عوام کا میالن زبیر بن العوام رضی الله عنہ کی   یہ –یں ہ

 –واضح نہیں تھا  حاجیوں پر لہذا یہ علی نے بد نیتی سے کیا یا وقت کی کروٹ نے ان کو خلیفہ کیا -طرف تھا
کو اس لشکر کی خرب ہوئی ان کے   ضی الله عنہر  علی –اس گروہ نے برصہ کا رخ کیا اور یہ لشکر مدینہ نہیں گیا 

انہوں نے حسن رضی الله عنہ کو بھیجا کہ وہ اشتعال پھیلنے  لہذا نزدیک صورت حال تیزی سے بدل رہی تھی 
دونوں گروہوں میں اختالف شدید تھا یہاں تک کہ ابن عمر  -سے روک دیں لیکن اب پانی رس سے اوپر جا چکا تھا

علی رضی الله عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا مدینہ میں ہی تھے   جو رضی الله عنہ نے   

 

  تدفین پر ابہام

 مسند احمد کی روایت ہے

ثَنَا َمْعَمٌر، َعْن قَتَاَدَة، قَاَل: ثَنَا َعبُْد الرَّزَّاِق، َحدَّ بَْ�ُ َعَىل ُعثَْ�َن، َوَدفَنَُه، َوكَاَن أَْوَىص إِلَيْهِ  َحدَّ َصىلَّ الزُّ  

زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے عث�ن رضی اللہ تعالی عنہ کی �از جنازہ پڑھائی  روایت ہے کہ  قتادہ سے
 اور ان کی تدفین کی۔

کو نہیں پایا قتادہ نے عث�ن  شعيب األرنؤوط کہتے ہیں روایت منقطع ہے    

 قتادة مل يدرك عث�ن 

کیا ابن جوزی نے اپنی کتاب تلقيح فهوم أهل األثر میں لکھا  

ه َوكَاَن يَْومِئٍذ َصامِئا َودفن لَيْلَة السبت ِبالبَِقيعِ ِيف حش كَوْكَب والحش الْبُْستَان وكوكب رجل من اْألَنَْصار وأخفي قَرب  
َالثَة أَقَْوال أَحدَها تسعون َوالثَّاِ� مَثَان َومَثَانُوَن َوالثَّالِث اثْنَان َومَثَانُوَن َوقيل مل يبلغ ا لثََّ�نَِ� َوقَاَل ُعْرَوة مكث َوِيف سنه ثـَ

َالثًا َال يَُصيلِّ َعلَيِْه َحتَّى هتف بهم َهاتِف ادفنوه َوَال تصلوا َعلَيِْه فَِإن الله قد صىل  ُعثَْ�ن ِيف حش كَوْكَب مطروحا ثـَ
طعمَعلَيِْه َواْختلُفوا ِفيَمن صىل َعلَيِْه فَقيل الزب� َوقيل َحِكيم بن حزَام َوقيل ُجَب� بن م  

http://shamela.ws/browse.php/book-6700#page-71 
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میں حش کوکب میں دفن ہوئے  اور قتل کے دن عث�ن رضی الله عنہ روزے سے تھے اور ہفتہ کی رات میں بقیع 
ہجری تک اور دورسا ہے سن  ٩١انصار کی جانب سے اور ان کی قرب کو تین سال مخفی رکھا گیا اور ایک قول ہے 

حش کوکب میں کھلی  ہجری تک اور عروه نے کہا تین دن تک عث�ن کی الش ٨٠اور تیرسا ہے سن ہجری تک  ٨٨
پڑی رہی یہاں تک کہ ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اس کو دفن کرو اور اس پر �از مت پڑھو کیونکہ اس پر سالمتی 

بیر نے یا حکیم بن حزام نے یا ہے اور اس میں اختالف ہے کہ کس نے �از جنازہ پڑھائی ز  الله تعالی  من جانب 
 جبیر نے

 طربانی اور دیگر اہلسنت بھی کچھ ایسا ہی روایت کرتے ہیں

ِح الِْمْرصِيُّ ثنا عبد الرحمن بن عبد اللَِّه بن عبد الَْحَكِم ثنا عبد الَْملِِك الْ  ْ َ�ِجُشوُن حدثنا َعْمُرو بن أيب الطَّاِهِر بن الرسَّ
ُعثَْ�ُن ريض اللَُّه عنه فَأَقَاَم َمطُْروًحا عىل كُنَاَسِة بني فُالٍن ثَالثًا فَأَتَاُه اثْنَا َعَرشَ رَُجال ِفيِهْم  قال سمعت َمالًِكا يقول قُِتَل 

بَْ�ِ َوَعاِئَشُة  ي َمالُِك بن أيب َعاِمٍر َوُحَويِْطُب بن عبد الُْعزَّى َوَحِكيُم بن ِحزَاٍم َوَعبُْد اللَِّه بن الزُّ َن َمَعُهْم بنُت ُعثَْ� َجدِّ
الِة عليه ِمْصبَاٌح يف ِحقٍّ فََحَملُوُه عىل بَاٍب َوإِنَّ َرأَْسُه يقول عىل الْبَاِب طَْق طَْق حتى أَتَْوا ِبِه الْبَِقيَع فَاْختَلَفُ  وا يف الصَّ

َدفَْنُه فََقاَم رَُجٌل من بني َماِزٍن فقال  فََصىلَّ عليه َحِكيُم بن ِحزَاٍم أو ُحَويِْطُب بن عبد الُْعزَّى َشكَّ عبد الرحمن ثُمَّ أََراُدوا
وُه يف قَْربِِه َصاَحْت َعائَِشُة َواللَِّه لَِنئْ َدفَنْتُُموُه مع الُْمْسِلِمَ� ألُْخِربَنَّ الناس فََحَملُوُه حتى أَتَْوا ِبِه إىل َحشِّ كَوْكٍَب فل� َدلُّ 

بَْ�ِ أسكتي فََوال َاَب قال لها بنُت ُعثَْ�َن فقال لها بن الزُّ ْوا عليه الرتُّ بَنَّ الذي فيه َعيْنَاِك فل� َدفَنُوُه َوَسوَّ لَِّه لَِنئْ ُعْدِت ألَْرضِ
اَن ريض اللَُّه عنه قبل ذلك َ�ُرُّ ِبحُ  بَْ�ِ ِصيِحي ما بََدا لَِك أَْن تَِصيِحي قال َمالٌِك وكان ُعثَْ�ُن بن َعفَّ شٍّ كَوْكٍَب بن الزُّ

نَّ ها هنا رَُجٌل َصالِحٌ فيقول لَيُْدفَنَ  . 

عبد الَْملِِك الَْ�ِجُشوُن نے کہا کہ امام مالک نے کہا قتل عث�ن کے بعد ان کو کھال چھوڑ دیا بنی فالں کے کناسہ 
 اور َحِكيُم بن ِحزَاٍم  اور ُحَويِْطُب بن عبد الُْعزَّى اور عامر میں تین دن پھر بارہ مرد گئے جن میں مالک بن ابی 

بَْ�ِ  بْدُ عَ  تھیں َعائَِشُة بنُت ُعثَْ�َن   تھے اور ایک خاتون  اللَِّه بن الزُّ  

، تحقيق: حمدي بن عبداملجيد السلفي، نارش: مكتبة 109، ح78، ص1هـ)، املعجم الكب�، ج 360الطربا�، ابوالقاسم سلي�ن بن أحمد بن أيوب (متوفاى
م3198 –هـ 1404املوصل، الطبعة: الثانية،  –الزهراء  . 

 –الرياض  –، تحقيق : د عمر سلي�ن العقييل، نارش : دار العلوم 87، ص1هـ )، املحن، ج 333التميمي، أبو العرب محمد بن أحمد بن متيم بن متام (متوفاى
م؛1984 –هـ 1404السعودية، الطبعة : األوىل،   

، طبق برنامه الجامع الكب�68، ص1هـ)، معرفة الصحابة، ج 430األصبها�، ابو نعيم أحمد بن عبد الله (متوفاى . 
، تحقيق: عيل 1047، ص3هـ)، االستيعاب يف معرفة األصحاب، ج 463ابن عبد الرب النمري القرطبي املاليك، ابوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد الرب (متوفاى 

هـ؛1412ب�وت، الطبعة: األوىل،  –محمد البجاوي، نارش: دار الجيل   
 –، تحقيق: د. بشار عواد معروف، نارش: مؤسسة الرسالة 225، ص19هـ)، تهذيب الك�ل، ج 742سف بن الزيك عبدالرحمن (متوفاىاملزي، ابوالحجاج يو 

م؛1980 –هـ 1400ب�وت، الطبعة: األوىل،   
، تحقيق السيد عبدالله هاشم 145ص ،2هـ)، تلخيص الحب� يف أحاديث الرافعي الكب�، ج 852العسقال� الشافعي، أحمد بن عيل بن حجر ابوالفضل (متوفاى

م1964 –هـ 1384 –املدينة املنورة  –الي�� املد�، نارش:  . 

 هيثمى نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

: الُْبْستَاُن، َورَِجالُُه ثَِقاٌت   َرَواُه الطََّربَاِ�ُّ َوقَاَل: الُْحشُّ
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ه عنہ اس وقت مدینہ میں نہیں مکہ میں تھے اور کیونکہ زبیر رضی الل راقم کہتا ہے یہ قول صحیح نہیں ہے  
ممکن ہے کہ بلوائیوں کی جانب سے ایسا کیا گیا ہو لیکن یہ صحیح سند سے نہیں آیا جس کو متصل سمجھا 

 جائے

 امام طربی اپنی کتاب تاریخ طربی میں بھی لکھتے ہیں کہ

َعنُْه ومن صىل َعلَيِْه وويل أمره بعد َما قتل إَِىل أن فرغ من أمره ذكر الخرب عن املوضع الَِّذي دفن ِفيِه ُعثَْ�ن رَِيضَ اللَُّه 
 ودفنه

ثَنَا ُحَسْ� بن ِعيَىس، َعنْ  ثَِني َجْعَفُر بُْن عبد الله املحمدي، قال: حدثنا عمرو بن ح�د وعىل ابن ُحَسْ�، قَاال: َحدَّ  َحدَّ
َ�ن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه ثالثة أيام ال يدفن، ثُمَّ إن حكيم بن حزام أبيه، عن أيب ميمونة، عن أيب بش� العابدي، قَاَل: نبذ ُعثْ 

القريش ثُمَّ أحد بني أسد بن عبد العزى، وجب� بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، كل� َعلِيًّا ِيف دفنه، وطلبا 
قعدوا لَُه ِيف الطريق بالحجارة، وخرج ِبِه ناس يس�  إِلَيِْه أن يأذن ألهله ِيف َذلَِك، ففعل، وأذن لَُهْم عيل، فل� سمع ِبَذلَِك 

من أهله، وهم يريدون ِبِه حائطا ِبالَْمِدينَِة، يقال لَُه: حش كوكب، كَانَِت اليهود تدفن ِفيِه موتاهم، فل� خرج ِبِه َعَىل 
ا، فأرسل إِلَيِْهم يعزم َعلَيْهِ  م ليكفن عنه، ففعلوا، فانطلق َحتَّى دفن الناس رجموا رسيره، وهموا بطرحه، فبلغ َذلَِك َعلِيًّ

إَِىل  رَِيضَ اللَُّه َعنُْه ِيف حش كوكب، فل� ظهر ُمَعاِويَة بن أيَِب ُسْفيَاَن َعَىل الناس أمر بهدم َذلَِك الحائط َحتَّى أفىض ِبهِ 
 .البقيع، فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قربه َحتَّى اتصل َذلَِك مبقابر الُْمْسلِِم�َ 

أيب بش� العابدي نے کہا عث�ن تین دن تک دفن نہ ہوئے پھر حکیم بن حزام نے اور نبی اسد میں سے کوئی اور 
جبیر بن معطم نے علی سے تدفین پر کالم کیا اور ان سے اجازت لی کہ رصف ان کے گھر والے ہی ان کو دفن 

ں پتھر ڈالے گئے اور بہت تھوڑے گھر والوں ازت دی پس اس پر راستہ میج ا کریں پس ایسا کیا گیا اور علی نے
میں سے نکلے اور انہوں نے مدینہ کا ایک باغ لیا جس کو حش کوکب کہا جاتا تھا اس میں یہودی اپنے مردوں کو 

دفن کرتے تھے پس جب یہ لوگ نکلے تو لوگوں نے عث�ن کے جنازہ پر پتھر برسائے اور اس کی خرب علی کو دی 
تو وہاں  بھیجے جنہوں نے عث�ن کو کفن دیا اور پھر یہ لوگ حش کوکب تک پہنچے  گئی پس انہوں نے لوگ

جو مسل�نوں  عث�ن کو بقیع منتقل کیا  دفن ہوئے پس جب معاویہ خلیفہ ہوئے انہوں نے اس قرب کو منہدم کیا 
 کا مقابر تھا

مجہول ہیں  سند میں أبو ميمونة اور أيب بش� العابدي دونوں   

ہے یںاحمد م مسند  

ثَنَا َمْحبُوُب بُْن ُمْحِرٍز، َعْن إِبْرَاِهيَم بِْن َعبِْد  يُْج بُْن يُونَُس، َحدَّ ثَِني ُرسَ ثَنَا َعبُْد اللِه، َحدَّ اللِه بِْن فَرُّوَخ، َعْن أَِبيِه، قَاَل: َحدَّ

اَن رَِيضَ اللُه َعنُْه ُدِفَن ِيف ثَِياِبِه ِبِدَمائِ  ْل َشِهْدُت ُعثَْ�َن بَْن َعفَّ ِه، َولَْم يَُغسَّ  

َعبِْد اللِه بِْن فَرُّوَخ نے کہا میں نے عث�ن کو دفن کرتے وقت دیکھا ان کے کپڑے خون میں لت پت تھے اور ان کو 

 بغیر غسل دفن کیا گیا

 سند میں  إبراهيم بن عبد الله بن فروخ مجهول ہے 
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ه    �
ز
 � �   رر� اا� عت  

الَْجْعِد کی روایت  أيَِب  بْنِ  َسالِمِ   

ہے روایت کی احمد امام از الصحابة فضائل  

ثَنَا ثَِني: قَاَل  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ  كَُهيٍْل، بْنِ  َسلََمةَ  َعنْ  ُسلَْيَ�َن، أيَِب  ابْنَ : يَْعِني الَْملِِك، َعبْدُ  قثنا يُوُسَف  بْنُ  إِْسَحاُق  قثنا أيَِب، َحدَّ

دِ  َعنْ  الَْجْعِد، أيَِب  بْنِ  َسالِمِ  َعنْ  ، َمعَ  كُْنُت : قَاَل  الَْحنَِفيَّةِ  ابْنِ  ُمَحمَّ  أَِم�َ  إِنَّ : فََقاَل  رَُجٌل  فَأَتَاهُ : قَاَل  َمْحُصوٌر، َوُعثَْ�نُ  َعِيلٍّ

ا َمْقتُوٌل  الُْمْؤِمِن�َ  أَِم�َ  إِنَّ : فََقاَل  آَخرُ  َجاءَ  ثُمَّ  َمْقتُوٌل، الُْمْؤِمِن�َ  ، فََقامَ : قَاَل  َعَة،السَّ دٌ  قَاَل  َعِيلٌّ  ِبَوَسِطهِ  فَأََخْذُت : ُمَحمَّ

فًا اَر، َعِيلٌّ  فَأىََت : قَاَل  لََك، أُمَّ  َال  َخلِّ : فََقاَل  َعلَْيِه، تََخوُّ  النَّاُس  فَأَتَاهُ  بَابَُه، َعلَيْهِ  َوأَْغلََق  فََدَخلََها، َدارَهُ  فَأىََت  الرَُّجُل، قُِتَل  َوقَدْ  الدَّ

بُوا  ِمنَْك، ِبَها أََحقَّ  أََحًدا نَْعلَمُ  َوَال  َخلِيَفٍة، ِمنْ  لِلنَّاِس  بُدَّ  َوَال  قُِتَل  قَدْ  الرَُّجَل  َهَذا إِنَّ : فََقالُوا َعلَيْهِ  فََدَخلُوا الَْباَب، َعلَيْهِ  فََرضَ

 فَِإنْ : قَاَل  ِمنَْك، ِبَها أََحقَّ  أََحًدا نَْعلَمُ  َما َواللَّهِ  َال : فََقالُوا أَِمٌ�، لَُكمْ  يِمنِّ  َخْ�ٌ  َوِزيرٌ  لَُكمْ  فَِإ�ِّ  تُِريُدوِ�، َال : ” َعِيلٌّ  لَُهمْ  فََقاَل 

ا، تَُكونُ  َال  بَيَْعِتي فَِإنَّ  َعَيلَّ  أَبَيْتُمْ   الَْمْسِجدِ  إَِىل  فََخَرجَ : قَاَل  بَايََعِني، يُبَايَِعِني أَنْ  َشاءَ  فََمنْ  الَْمْسِجدِ  إَِىل  أَْخُرجُ  َولَِكنْ  ِرسًّ

النَّاُس  فَبَايََعهُ  . 

دِ   امیر کہا اور آیا شخص ایک پس تھے محصور عث�ن اور تھا ساتھ کے علی میں کہ ہیں کہتے الَْحنَِفيَّةِ  ابْنِ  ُمَحمَّ

 ہیں کہتے محمد اور اٹھے علی پس -ہوا قتل ابھی کا املومنین امیر کہا نے اس آیا دورسا پھر گیا ہو قتل کا املومنین

 داخل وہ پس تھا مقتول  )(بھی شخص ) (اور ایک وہاں گئے تک گھر کے عث�ن وہ پس…  لیا تھام کو ان نے میں

 کہا اور گئے ہو داخل اندر اور کیا رشوع  پیٹنا کو دروازہ اور آئے لوگ پس دیا کر بند) سے اندر( دروازہ اور ہوئے

 زیادہ سے اپ کہ جانتے نہیں ہم اور چاہیے ہونا یفہخل ہی کو اپ) علی اے( اب اور گیا ہو ہی قتل تو شخص یہ

 کی الله کہا نے انہوں ہوں وزیر میں بہرت سے امیر ہے نہیں رضورت میری کو تم کہا نے علی پس ہو حقدار کوئی

 بیعت میری تو ہو دیتے زور تم اگر کہا نے علی پس جانتے نہیں کو اور کسی دار حق زیادہ سے اپ ہم قسم

ہوئی بیعت اور آئے میں مسجد پس کرے بیعت چاہے جو پس گی ہو میں جدمس نہیں کر چھپ  

 

 ص ٣ ج   حالق حسن صبحي محمد اور الربزنجي طاهر بن محمد   مولفین کے طربی تاریخ صحیح و ضعیف کتاب

ہیں کہتے پر روایت اس  میں حاشیہ پر  ٣٧١   

صحیح اسنادہ   
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اَر، َعِيلٌّ  فَأىََت :  الفاظ  گئے تک گھر کے عث�ن وہ پسمطلب ہے کہ   اس کا ہیں  فََدَخلََها َدارَهُ  فَأىََت  الرَُّجُل، قُِتَل  َوقَدْ  الدَّ

47 پس وہ داخل ہوئے اور دروازہ (اندر سے) بند کر دیا یعنی   علی الدار یعنی عث�ن وہاں ایک شخص  مقتول تھا

مرتجم نوید احمد نے اس کا ترجمہ بدل  – ہے گیا کہا الدار کو مسلسل روایات میں عث�ن کے گھر -کے گھر گئے

روایت  یہ عباس کے مطابق محمد وصی الله بن -نہیں ہیں  میں کے  الفاظ روایتیہ حالت دیکھ کر  ہے دیا

 وہ ملی خرب کی قتل  جب کو علی مطابق کے اس -سکتی ہو نہیں صحیح روایت یہ ہے کہتا راقم -صحیح ہے 

 َسالِمِ  میں سند    ؟ گا کرے ایسا کوئی کر جا گاہ قتل کیا -   لیا کر بند سے دران دروازہ گئے چلے گھر کے عث�ن

ہے بھی مدلس اور ہے شیعہ کٹر الَْجْعدِ  أيَِب  بْنِ   

کہا نے سند بال سے حوالے کے  احمد امام ہیں لکھتے میں  السنة کتاب الخالل بکر ابو  

َحِديٍث  ِمنْ  أَْعَجَبهُ  َما ِمنُْه، ِإالَّ  َسِمْعتُهُ  َما: اللَّهِ  َعبْدِ  أَبُو قَاَل   . 

ہے حدیث اچھی کتنی سنا نہیں اور کچھ کے اس سوائے نے میں   

ہے میں  37793 شیبه ابی ابن مسند  

ثَنَا ، َمالِكٍ  أَبُو أَْخَربَنَا قَاَل  َهاُروَن، بْنُ  يَِزيدُ  - َحدَّ دِ  َعنْ  الَْجْعِد، أيَِب  بْنِ  َسالِمِ  َعنْ  اْألَْشَجِعيُّ  ِيف  كُنَّا: قَاَل  الَْحنَِفيَِّة، ابْنِ  ُمَحمَّ

ْعِب   تَْذكُرُ ,  َعبَّاٍس  أَبَا يَا: لَهُ  فَُقلُْت  َعبَّاٍس  بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  إَِيلَّ  فَالْتََفَت ,  أَفْرَطْنَا يَْومٍ  َذاتَ  كَانَ  فَلَ�َّ  ُعثَْ�نَ  نَنْتَِقُص  فَُكنَّا الشِّ

يَْحةَ  َسِمْعنَا إِذْ ,  ِشَ�لِهِ  َعنْ  َوأَنَْت  َعِيلٍّ  َ�ِ�ِ  َعنْ  أَنَا الَْجَمِل؟ َعِشيَّةَ  ,  نََعمْ : َعبَّاٍس  ابْنُ  فََقاَل : قَاَل  الَْمِدينَِة؟ ِقبَلِ  ِمنْ  الصَّ

 لََعنَ : َعِيلٌّ  فََقاَل ,  ُعثَْ�نَ  قَتَلَةَ  تَلَْعنُ  الِْمْربَدِ  ِيف  َواِقَفةً  َعائَِشةَ  الُْمْؤِمِن�َ  أُمَّ  َوَجدَ  أَنَّهُ  فَأَْخَربَهُ ,  فَُالنٍ  بْنُ  فَُالنُ  ِبَها بََعثَ  الَِّتي

                                                                    
47  

ُمغ�َة بْن اْألَْخنَس بْن رشيق الثََّقِفّي رضی الله عنہ تھے الْ راقم کہتا ہے یہ   
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ْهلِ  ِيف  ُعثَْ�نَ  قَتَلَةَ  اللَّهُ   َعبَّاٍس  َوابْنُ  ِيف  إَِىل  ِفيهِ  ِمنْ  فََسِمْعتُهُ ,  ِشَ�لِهِ  َعنْ  َوَهَذا َعِيلٍّ  َ�ِ�ِ  َعنْ  أَنَا,  َوالَْبْحرِ  َوالَْربِّ  َوالَْجبَلِ  السَّ

َهَذا يَْوِمي إَِىل  ُعثَْ�نَ  بُْت عِ  َما فََواللَّهِ ,   

ْعِب ( گھاٹی کی ) (مکہ قصےکے عث�ن ہم کہ کیا روایت سے حنفیہ بن محمد نے الَْجْعدِ  أيَِب  بْنِ  َسالِمِ   میں )الشِّ

 ابن اے کہا سے ان گئے پاس کے عباس ابن ہم کر نکل سے اس دن ایک  تھے کرتے بیان  ) (ایک دورسے سے

 کی مدینہ نے ہم تھے طرف بائیں پآ اور  تھا طرف دائیں کے علی حنفیہ ،  بن محمد میں ںکری ذکر کا جمل عباس

 ام کہ کی خرب نے اس تو بھیجا کو فالں بن فالں تھی سنی ہاں کہا نے عباس ابن - تھی سنی چیخ ایک سے طرف

 کے عث�ن بھی میں کہا نے علی پس  تھیں رہی کر لعنت پر عث�ن قاتلین میں غم وہ کہ پایا کو عائشہ املومنین

 محمد( میں سے بعد کے دن اس پس....  پر بحر پر  خشکی پر پہاڑ ہوں میں گھاٹی جو ہوں کرتا لعنت پر قاتلوں

دیا نہ عیب کو عث�ن نے )حنفیہ بن  

 

ہیں مضطرب سخت تاروای  دونوں یہ  

کرتیں ماتم کر چیخ عنہا الله رضی عائشہ  

 عیب کو عنہ رضی الله عث�ن تک دور کے عنہ  رضی الله زبیر ابن میں مکہ اللہ علیہ  رحمہ حنفیہ بن محمد

اور یہ عیب دینا متام جنگوں کے بعد  تھا عامل یہ بھی پھر تھے گئے کر لے تک عث�ن مقتل کو علی وہ - دیتے

 سے قبل قتال میں مرصوف رہے اس پر اس گویا –کیا  بند مکہ میں ابن عباس سے کالم کے بعد میں کسی دور

  تھے یا للعجب ملنہ ہو سکی کہ عث�ن مظلوم تھے یا ظا ہی بات

 

ہے گھڑی نے  الَْجْعدِ  أيَِب  بْنِ  َسالِمِ  بکواس سب یہ ہوا معلوم   

تھے لیکن فضائل صحابہ از  میں اپنے گھر علی روایت کے بقول عث�ن کے قتل کے وقت اس کہ ہے عجیب بات

تھے میں سجدامام احمد کی دورسی روایت میں ہے کہ وہ م  
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 میں یہ کیسے ممکن ہے کہ علی ایک ہی وقت -روایت حسن  ہے یہ عباس کے مطابق محمد وصی الله بنمحقق 

؟ تھے  موجودقتل عث�ن کے وقت   پر کئی مقامات  

 

کی نہیں نے رسول اصحاب سب کے مدینہ –  تھے میں مدینہ جو کی نے اصحاب چند بیعت کی علی   

 کیا نہیں اعالن کا خالفت نے اور کسی رہے زندہ وہ تک جب ہوئی بیعت پر طور کے خلیفہ کی علی چونکہ

کیا نہیں دعوی کا ہونے خلیفہ نے معاویہ    

روایت  کی واقدی  

 پیش  میں ٢٢٦ ص ٧ ج میں النہایہ و البدایہ کثیر ابن قصہ ایک کا بیعت کی عنہ الله رضی علی املومنین امیر

ہے سے سند کی مجہولین اور  کذاب واقدی جو ہیں کرتے  

 وصهيب، َوقَّاٍص، أيَِب  بْنُ  َوَسْعدُ  ُعَمَر، ابْنُ  ِمنُْهمُ  يُبَايُِعوا، لَمْ  نََفرٍ  َسبَْعةُ  َوتََربََّص  ِبالَْمِديَنِة، َعلِيًّا النَّاُس  بَايَعَ : الَْواِقِديُّ  َوقَاَل 

 إِالَّ  اْألَنَْصارِ  ِمنَ  أََحدٌ  يَتََخلَّْف  َولَمْ  َزيٍْد، بْنُ  َوأَُساَمةُ  َوقٍْش، بْنِ  َسَالَمةَ  بْنُ  َوَسلََمةُ  َمْسلََمَة، أىب بن ومحمد ثابت، بن وزيد

 َوأَِم�َُها ُعثَْ�نَ  مقتل بعد أيام خمسة املدينة بَِقيَِت : قَالُوا ُشيُوِخهِ  ِمنْ  َجَ�َعةٍ  َعنْ  ُعَمرَ  بْنُ  َسيُْف  َوذَكَرَ . نَْعلَمُ  ِفيَ�  بَايَعَ 

يُّونَ . ِباْألَْمرِ  الِْقَيامِ  إَِىل  يُِجيبُُهمْ  َمنْ  يَلْتَِمُسونَ  َحرٍْب، بْنُ  الَْغاِفِقيُّ  ونَ  َوالِْمْرصِ  الِْحيطَاِن، إَِىل  ِمنُْهمْ  يَْهرُُب  َوُهوَ  َعِيلٍّ  َعَىل  يُلِحُّ

ِب�َ  الُْكوِفيُّونَ  َويَطْلُُب  يُّونَ  يَِجُدونَُه، فََال  الزَّ  ءِ َهؤُالَ  ِمنْ  أََحًدا نَُويلِّ  َال  بَيَْنُهمْ  ِفيَ�  فََقالُوا يُِجيبُُهْم، فََال  طَلَْحةَ  يَطْلُبُونَ  َوالْبَْرصِ

 َعلَيِْهْم، فَأىََب  ُعَمرَ  ابْنِ  إَِىل  راحوا ثم منهم، يقبل فلم الشورى أَْهلِ  ِمنْ  إِنََّك : فََقالُوا َوقَّاٍص  أيَِب  بْنِ  َسْعدِ  إَِىل  فََمَضْوا الثََّالثَِة،

 نَْسلَْم، َولَمْ  أَْمرِِهمْ  ِيف  النَّاُس  اْختَلََف  إِْمرَةٍ  َغْ�ِ  ِمنْ  ُعثَْ�نَ  ِبَقتْلِ  أَْمَصارِنَا إَِىل  رََجْعنَا نَْحنُ  إِنْ : قَالُوا ثُمَّ  ْمرِِهْم،أَ  ِيف  فََحاُروا

 اْألَْشَرتُ  بَايََعهُ  َمنْ  أَوَُّل : يَُقولُونَ  الُْكوفَةِ  َوأَْهُل  النَّاُس، َوبَايََعهُ  فََبايََعهُ  ِبيَِدهِ  األشرت وأخذ عليه، فألحوا عىل إَِىل  فَرََجُعوا

ِة، ِذي ِمنْ  َوالِْعْرشُونَ  الرَّاِبعُ  الَْخِميِس  يَْومَ  َوَذلَِك  النََّخِعيُّ   َال : يَُقوُل  َوكُلُُّهمْ  َذلَِك، ِيف  ُهمْ   َالنَّاِس  ُمرَاَجَعةِ  بَْعدَ  َوَذلَِك  الِْحجَّ

، إِالَّ  لََها يَْصلُحُ   طَلَْحةُ  بَايََعهُ  َمنْ  أَوََّل  َوكَانَ  ِباْألَْمِس، يُبَايِْعهُ  لَمْ  َمنْ  بَايََعهُ  الِْمنَْربَ  عىل وصعد الجمعة يوم كان فَلَ�َّ  َعِيلٌّ

ِء، ِبيَِدهِ  الَّ بَْ�ُ، ثُمَّ     راِجُعوَن، إِلَيْهِ  َوإِنَّا لِلَّهِ  إِنَّا: قَائٌِل  فََقاَل  الشَّ بَْ�ُ  قَاَل  ثُمَّ  الزُّ َا: الزُّ ا بَايَْعُت  إِ�َّ  والسالم، عنقي عىل واللج َعلِيًّ

ِة، ِذي ِمنْ  بَِق�َ  لخمسة الُْجُمَعةِ  يَْومَ  الَْبيَْعةُ  َهِذهِ  َوكَانَْت  أَْشُهٍر، أَْربََعةَ  فأقام مكة إىل راح ثم الِْحجَّ  

 ابن میں جن کی نہیں بیعت نے لوگوں سات…  اور کی میں مدینہ بیعت کی علی نے لوگوں کہ کہا نے واقدی

 سالمہ اور ہیں مسلمہ ابی بن محمد اور ہیں ثابت بن زید اور ہیں الرومی صہیب ہیں وقاص ابی بن سعد ہیں عمر

 ہو کیا اختالف پر بیعت اس نے کسی سے میں انصار کہ جانتے نہیں ہم اور ہیں زید بن اسامہ اور ہیں وقش بن

 تک دن پانچ بعد کے قتل کے عث�ن کہا نے انہوں سے ج�عت ایک کی شیوخ اپنے کیا ذکر نے عمر بن سیف اور

 گئے چلے میں باغوں کے کر فرار سے ان علی اور ملے سے علی مرصی…  – تھا امیر پر مدینہ َحرٍْب  بْنُ  الَْغاِفِقيُّ 

 لوگ….   دیا نہ جواب بھی نے انہوں کو طلحہ برصی اور ملے نہ کو ان وہ تھے کرتے طلب کو زبیر کوفی اور

 سے ان وہ پاس کے عمر ابن پھر کیا نہ قبول نے انہوں لیکن ہیں سے میں شوری اہل اپ کہ آئے پاس کے سعد

 بس گئے پر منرب علی پھر. …کی بیعت کی علی نے النََّخِعيّ  اْألَْشَرتُ   ُسے میں کوفیوں پہلے سے سب…  ہوئے دور

کی بیعت نے  تھا شل ہاتھ کا جن طَلَْحةُ  پہلے سے  
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ہے درخت کا جھوٹ یہ جبکہ ہے لکھی نے وغیرہ کثیر ابن مورخین ہ�رے ایترو  یہ - 

 سعد ابن ہے میں اس کیونکہ ہے رد قابل اقتباس پورا متعلق سے عث�ن قتل اور علی خالفت کا سعد ابن طبقات

کہا نے  

ُعثَْ�ن قُِتَل  ملّا قَالُوا: قَاَل   

ہوا قتل کا عث�ن جب ہیں کہتے کہا نے سعد ابن  

ہو یقین پر صداقت کی بیان اس سے جس دی نہیں سند کوئی کی اس نے سعد ابن  

 

روایت  کی حسن برصی  

ہے میں طربی تاریخ  

ثَِني دُ  َوَحدَّ ثَنَا: قَاَل  الَْقزَّاُز، ِسنَانٍ  بْنُ  ُمَحمَّ ثََنا: قَاَل  إدريس، بن إِْسَحاق َحدَّ  الَْحَسن، عن حميد، أَْخَربَنَا: قَاَل  هشيم، َحدَّ

بَْ�  رأيت: قَاَل  الَْمِدينَةِ  حشان من حش ِيف  َعلِيًّا بايع العوام ابن الزُّ  

کی میں مدینہ کے ایک  ایک باغ عتدیکھا انہوں نے علی کی بی کو حسن نے کہا میں نے زبیر  

 

 ص ٣ ج   حالق حسن صبحي محمد اور الربزنجي طاهر بن محمد   مولفین کے طربی تاریخ صحیح و ضعیف کتاب

ہیں کہتے پر روایت اس  میں شیہحا پر ٣٧٢   

ضعیف اسنادہ  

 

روایت کی  اشرت  

ہے میں شیبہ ابی ابن مصنف  

ثَِني قَاَل  آَدمَ  بْنُ  يَْحيَى   كَارًِها كُْنُت  لََقدْ : لِْألَْشَرتِ  قُلُْت : قَاَل   َعلَْقَمةَ  َعنْ  إِبْرَاِهيَم، َعنْ  ُمِغ�ََة، َعنْ  َعيَّاٍش، بْنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّ

ارِ  ْومِ لِيَ  ارِ  لِيَْومِ  لََكارًِها كُْنُت  إِنْ  َواللَّهِ ,  أََجْل : فََقاَل  َرأْيَِك؟ َعنْ  رََجْعَت  فََكيَْف  الدَّ  أيَِب  ِبنِْت  َحِبيَبةَ  ِبأُمِّ  ِجئُْت  َولَِكنْ  الدَّ

ارَ  ِألُْدِخلََها ُسْفيَانَ   َرأَيُْت  َولَِكنِّي,  أَْشَرتُ  يَا َولََك  لَنَا َما: َوقَالُوا يََدُعوِ�  أَنْ  افَأَبَوْ ,  َهْوَدجٍ  ِيف  ُعثَْ�نَ  أُْخِرجَ  أَنْ  َوأَرَْدتُ ,  الدَّ

بَْ�َ  طَلَْحةَ  بَْ�ِ  فَابْنُ : قُلُْت ,  َعلَيْهِ  نََكثُوا ثُمَّ ;  ُمْكرَِه�َ  َغْ�َ  طَائِِع�َ  َعِليًّا بَايَُعوا َوالَْقْومَ  َوالزُّ : اَل قَ ,  َوَمالًِكا اقْتُلُوِ� : الَْقائُِل  الزُّ

يَْف  رَفَْعُت  َوَال ,  َواللَّهِ  َال  بَْ�ِ  ابْنِ  َعنِ  السَّ  أُمَّ  اْستََخفَّ  ِألَنَّهُ ;  ِبَحِنقٍ  َعلَْيهِ  كُْنُت  ِألَ�ِّ  الرُّوحِ  ِمنَ  َشيْئًا ِفيهِ  أَنَّ  أََرى َوأَنَا الزُّ

ةِ  لَهُ  رَِضيُت  َما لَِقيتُهُ  فَلَ�َّ ,  أَْخرََجَها َحتَّى الُْمْؤِمِن�َ  بْتُهُ  قَامِئًا الرِّكَابَْ�ِ  ِيف  قُْمُت  َحتَّى َساِعِدي ِبُقوَّ  فََرأَيُْت ,  َرأِْسهِ  َعَىل  فََرضَ

 َعنْ  َوُهوَ  أَنَا قَْعُت فَوَ  اْعتََنْقتُهُ  لَِقيتُهُ  لَ�َّ ,  أَُسيْدٍ  بْنِ  َعتَّاِب  بْنُ  الرَّْحَمنِ  َعبْدُ  »َوَمالًِكا اقْتُلُوِ� « الَْقائَِل  َولَِكنَّ ,  قَتَلْتُهُ  قَدْ  أَ�ِّ 

لَُقِتلُْت  َوإِالَّ  اْألَْشَرتُ : يَُقْل  َولَمْ ,  يَْعِني َمنْ  يَْدُرونَ  َال  َ�ُرُّونَ  َوالنَّاُس ,  َوَمالًِكا اقْتُلُوِ� : يُنَاِدي فََجَعَل ,  فَرََسيْنَا  
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 ہوں رہا دیکھر کراہت کرنے واال سے کہا  آج میں تم کو الدار پ )مالك بن الحارث بن عبد يغوث( علقمہ نے االشرت

 ِبْنَت  َحِبيَبةَ  أُمَّ  لیکن ہوں رہا کر کراہت اج میں قسم کی اللہ ہاں کہا نے اس ؟ کیا رجوع سے رائے اپنی نے  تم تو

 نلیک -کا بھگانے میں ہودج کو عث�ن  تھا کیا ارادہ نے میں  گیا دیا ہونے نہ داخل میں الدار کو ان آئیں ُسْفيَانَ  أيَِب 

 ورا نے زبیر و طلحہ کہ دیکھا نے میں لیکن االشرت ہو بربادی تیری ہے نہیں یہ لئے ہ�رے کہ کیا انکار نے عث�ن

گئے نکل سے اس پھر ہے لی کر کراہت بغیر بیعت کی علی نے قوم ایک    

 

نب سے لڑے اور رضی الله عنہ کی جا عيل بن أيب طالب اور نہروان  میں  صف� علقمة بن قيس بن عبد الله جنگ

مالك بن الحارث بن عبد يغوث االشرت کو علی نے صفین کے بعد مرص کا گورنر  –اغلبا وہاں االشرت سے کالم کیا 

  -گیا مر میں ہو سکا رستے نہ لیکن یہ وہاں داخل  مقرر کیا

اکتاب العلل میں احمد نے خرب دی کہ االشرت ایک گروپ کے ساتھ عمر رضی الله عنہ سے ملنے آی   

قال عبد الله بن أحمد: قال أيب ىف حديث يزيد بن زريع: عن شعبة، قال: أنبأ� عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، 

قال: دخلنا عىل عمر معارش وفد مذحج، وكنت من أقربهم منه مجلًسا، فجعل عمر ينظر إىل األشرت ويرصف برصه، 

ال: ما له قاتله الله، كفى الله أمة محمد رشه، والله إ� ألحسب أن فقال يل: أمنكم هذا؟ قلت: نعم يا أم� املؤمن�، ق

 للمسلم� منه يوًما عصيبًا.

لئے اس کے رش پر  کے محمد امت  عمر نے اشرت کو دیکھ کر نظر پھیر لی اور کہا اللہنے کہا  عبد الله بن سلمة

پر سخت دن آئے گا نوںکہ مسل� ہوں وجہ سے گ�ن کرتا کی میں اس قسم کی  کافی ہے اللہ  

وقال مھنى بن يحیى: سألت أحمد عن األشتر يروى عنه الحديث؟  -نزدیک اشتر متروک تھا  کے احمد
»تھذيب التھذيب«قال: ال.   

تھے سے روایت نہیں کرتے اس احمد  

 إك�ل تهذيب الك�ل يف أس�ء الرجال میں  مغلطاي نے بھی  اشرت کے ترجمہ میں اس کی روایت کی صحت کو  

 مشکوک کہا ہے 

 وصحبة الشخص ال تلزم صحة الرواية عنه

کی صحبت ہونے سے روایت کی صحت الزم نہیں ہے  ) طالب ابی بن علی (یعنی ایک شخص  

 ہے رسول کا اختالف اصحاب شخصیت پر کی جائے گی کیونکہ  اشرت کی بنا پر اشرت   کی روایت رد کی ان وجوہات

دی  جائے کر رد اور محدثین کا موقف  ہے کہ روایت  
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   حالق حسن صبحي محمد اور الربزنجي طاهر بن محمد   مولفین کے طربی تاریخ صحیح و ضعیف کتاب افسوس

  دیا ہے کو صحیح کہہ روایت اس  میں حاشیہ پر   ٣٨٤ ص ٣ ج

 

ہے میں طربیتاریخ   

ثَِني  قَدْ : لألشرت قلت: َعلَْقَمة قَاَل : يقول َعيَّاش ابن ربك أبا سمعت: قال الشهيد، بن حبيب بن إِبْرَاِهيمَ  بن إِْسَحاق َحدَّ

بَْ�  ابن َوكَانَ  -نكثوا ثُمَّ  بايعوه، َهؤُالءِ  إن: قَاَل  ِبالْبَْرصَِة؟ أخرجك ف� َعنُْه، اللَّهُ  رَِيضَ  ُعثَْ�ن لقتل كارها كنت  ُهوَ  الزُّ

 أن ساعدي بشدة رضيت ف� لكفة، كفة فلقيني يلقينيه، أن لَّ َوجَ  َعزَّ  اللَّه أدعو فكنت -الخروج َعَىل  َعائَِشة أكره الَِّذي

ء، ِمنْهُ  نفيس ويف تركته َما ال،: قَاَل  ومالكا؟ اقتلو�: القائل فهو قلنا فرصعته رأسه َعَىل  فرضبته الركاب ِيف  قمت  ذاك َيشْ

 نيعلمو  َوال ومالكا، اقتلو� ليقو  فجعل ورصعته، فرصعني رضبت�، فاختلفنا لقيني أسيد، بن عتاب بن الرَّْحَمن عبد

شاهده كتابك َهَذا: َعيَّاش بن بَْكر أَبُو قَاَل  ثُمَّ  لقتلو� يعلمون فلو مالك، من . 

کہا میں نے اشرت سے پوچھا اگر تم قتل عث�ن سے کراہت کر رہے تھے تو برصہ سے کیوں نکلے تھے ؟  نے علقمہ

اور یہ ابن زبیر تھے جو عائشہ کے  گئے ھر اس سے نکلکی پ عتنے بی )زبیر و اس نے کہا ان لوگوں (طلحہ

 میں جائے ... (پس جنگ ہو کہ میری ان سے مالقات تھا نکلنے پر کراہت کرتے تھے  تو میں الله سے دعا کرتا

میں نے ان کے رس پر رضب لگائی  کہنے لگے تو قتل کرے گا ؟ میں نے کہا نہیں  ہوئی) مالقات  

 

ہے منقطع درمیان َعلَْقَمة  کے َعيَّاش اور ابن بكر أبو سند یہ ہے کہتا راقم   

ہے دیا قرار صحیح ہے  کیا ذکر میں انداز تعریفی کو اس پر ٥٨ ص ١٣ ج حجر ابن از الباری فتح  

 قَاَل  الَْجَملِ  يَْومَ  قَاتَلَْت  فََكيَْف  َ�نَ ُعثْ  لَِقتْلِ  كَارًِها كُنَْت  قَدْ  لِْألَْشَرتِ  قُلُْت  قَاَل  َعلَْقَمةَ  َعنْ  َصِحيحٍ  ِبَسَندٍ  الطََّربِيُّ  َوأَْخَرجَ  

َعْهَدهُ  نََكثُوا ثُمَّ  َعلِيًّا بَايَُعوا َهؤَُالءِ  إِنَّ    

 

روایت ب کیاشہ طارق بن  

ہے  37799  سند دورسی میں کتاب اسی  

ثَنَا ثَنَا قَاَل  آَدَم، بْنُ  يَْحيَى  َحدَّ ْ�َ  أيَِب  َعنْ  ِزيَاٍد، بْنُ  َجْعَفرُ  َحدَّ : قَاَل  ِشَهاٍب، بْنِ  طَارِقِ  َعنْ  قَِبيَصَة، بْنِ  َصْفَوانَ  َعنْ  ِيفِّ،الصَّ

َا,  ِبالِْعرَاقِ  يُِقيُمِني َما: قُلُْت  ُعثَْ�نُ  قُِتَل  لَ�َّ   أَنَّ  فَأُْخِربْتُ  فََخرَْجُت : قَاَل ;  َواْألَنَْصارِ  الُْمَهاِجِرينَ  ِعنْدَ  ِبالَْمِدينَةِ  الَْجَ�َعةُ  َوإِ�َّ

بََذةِ  إَِىل  فَانْتََهيُْت : قَاَل ,  َعلِيًّا بَايَُعوا قَدْ  اَس النَّ   فََحِمدَ ,  الرَُّجلِ  كَِقيَامِ  فََكانَ ,  َعلَْيهِ  فََقَعدَ  رَُجٌل  لَهُ  فَُوِضعَ ,  ِبَها َعِيلٌّ  َوإَِذا الرَّ

بَْ�َ  طَلَْحةَ  إِنَّ  قَاَل  ثُمَّ  َعلَْيهِ  َوأَثْنَى اللَّهَ  ا اْألَْمرَ  يُْفِسَدا أَنْ  أََراَدا ثُمَّ ,  ُمْكرََهْ�ِ  َغْ�َ  َعْ�ِ طَائِ  بَايََعا َوالزُّ ,  الُْمْسِلِم�َ  َعَصا َويَُشقَّ

ِقتَالِِهمْ  َعَىل  َوَحرََّض   
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 مدینہ تو ج�عت اور گا رکوں نہیں میں عراق میں اب کہا نے میں ہوا قتل کا عث�ن جب کہا نے ِشَهاٍب  بْنِ  طَارِقِ 

 کہا ہے گئی ہو بیعت کی علی کہ دی خرب نے لوگوں تو ہوا کھڑا نکل میں پس  ساتھ کے نصارا و مہاجرین ہے میں

 انہوں پھر کے کراہت بغیر تھی کی بیعت نے زبیر و طلحہ کہا نے علی پس...  تھے وہاں علی تو گیا چال زبده میں

ابھارا پر قتال کو مسل�نوں اور کیا ارادہ کا فساد نے  

 

ہیں کہتے مجهول  کو اس بھی  حاتم أبو  ہے مجهول ہیں لکھتے پر قبيصة بن فوانص  میں میزان الذھبی  

 

کی روایت  وانعمرو یا عمر بن جا  

ہے میں البزار مسند  

ثَنَا  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعبْدِ  ابْنَ  يَْعِني ُحَصْ�ٍ ] 46:ص[ َعنْ  أَِبيِه، َعنْ  ُسلَيَْ�َن، بْنُ  الُْمْعتَِمرُ  نا: قَاَل  إِبْرَاِهيَم، بْنُ  يَْعُقوُب  َوَحدَّ

اًجا انْطَلَْقنَا: قَْيٍس  بْنُ  اْألَْحنَُف  قَاَل : قَاَل  َجاَواَن، بْنِ  َعْمِرو  قَدْ : فََقاَل  آٍت، أَتَانَا إِذْ  رَِحالَنَا، لَنََضعُ  فَِإنَّا الَْمِديَنَة، َوَدَخلَْنا ُحجَّ

 فَِإَذا فَتََخلَّلْتُُهْم، نََفرٍ  َعَىل  الَْمْسِجدِ  َوَسِط  ِيف  ُمْجتَِمُعونَ  النَّاُس  فَِإَذا َوَصاِحِبي اأَنَ  فَانْطَلَْقُت : قَاَل  الَْمْسِجِد، ِيف  النَّاُس  فَِزعَ 

، بَْ�ُ، َعِيلٌّ عَ  يَُكنْ  فَلَمْ  َوَسْعٌد، َوطَلَْحُة، َوالزُّ  قَدْ  ُصْفٌر، ُمَالَءةٌ  أَوْ  ُمَالَءتَانِ  َعلَيْهِ  الَْمْسِجدِ  ِيف  َ�ِْيش  ُعثَْ�نُ  َجاءَ  أَنْ  ِمنْ  ِبأَْرسَ

انَ  ابْنُ  َهَذا: ِقيَل  ِمنُْهْم، َدنَا فَلَ�َّ  ِبِه، َجاءَ  َما أَنْظُرَ  َحتَّى أَنَْت  كََ� : لَِصاِحِبي فَُقلُْت  َرأِْسِه، َعَىل  رَفََعَها  أََهاُهنَا: فََقاَل  َعفَّ

؟ بَْ�ُ؟ أََهاُهَنا: قَاَل  ،نََعمْ : قَالُوا طَلَْحُة؟ أََهاُهَنا: قَاَل  نََعْم،: قَالُوا َعِيلٌّ : قَاَل  نََعْم،: قَالُوا َسْعٌد؟ أََهاُهنَا: قَاَل  نََعْم،: قَالُوا الزُّ

 اللَّهُ  َغَفرَ  فَُالنٍ  ِنيبَ  ِمْربَدَ  يَبْتَاعُ  َمنْ : " قَاَل  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  َال  الَِّذي ِباللَّهِ  أَنُْشُدكُمْ 

ينَ  فَابْتَْعتُهُ  لَُه، ينَ  ِبَخْمَسةٍ  أَوْ  ِبِعْرشِ  ْجَعلْهُ ا: «فََقاَل  ابْتَْعتُُه، قَدِ  ِإ�ِّ : فَُقلُْت  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  النَِّبيَّ  فَأَتَْيُت  أَلًْفا، َوِعْرشِ

 ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  َال  الَِّذي ِباللَّهِ  أَنُْشُدكُمْ : قَاَل  نََعْم،: فََقالُوا.  »لََك  َوأَْجرُهُ  - الُْمْسِلِم�َ  دِ َمْسجِ  ِيف  اْجَعلْهُ  قَاَل  أَوْ  - الَْمْسِجدِ  ِيف 

 رَُسوَل  فَأَتَيُْت  َوكََذا، ِبَكَذا َهافَابْتَْعتُ  »لَهُ  اللَّهُ  َغَفرَ  ُروَمةَ  ِبْرئَ  يَْبتَاعُ  َمنْ : «قَاَل  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  أَنَّ  تَْعلَُمونَ 

: فََقالُوا ، »لََك  َوأَْجرَُها لِلُْمْسلِِم�َ  ِسَقايَةً  اْجَعلَْها: «فََقاَل : قَاَل  َوكََذا، ِبَكَذا ابْتَْعتَُها قَدِ  إِ�ِّ : فَُقلُْت  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ 

 يَْومَ  الَْقْومِ  ُوُجوهِ  ِيف  نَظَرَ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  َال  الَِّذي ِباللَّهِ  مْ أَنُْشُدكُ: فََقاَل  نََعْم، اللَُّهمَّ 

 نََعْم،: قَالُوا ِعَقاًال، َوَال ] 47:ص[ ِخطَاًما نَ يَْفِقُدو  َما َحتَّى فََجهَّزْتُُهمْ  »لَهُ  اللَّهُ  َغَفرَ  َهؤَُالءِ  َجهَّزَ  َمنْ : «فََقاَل  الُْعْرسَِة، َجيِْش 

َالثًا، اْشَهدْ  اللَُّهمَّ  اْشَهدِ  اللَُّهمَّ : قَاَل   اْختَلَُفوا َوقَدِ  َجاَواَن، ابْنُ  إِالَّ  اْألَْحنَِف، َعنِ  َرَواهُ  نَْعلَُمهُ  َال  الَْحِديثُ  َوَهَذا".  انَْرصََف  ثُمَّ  ثـَ

الرَّْحَمنِ  َعبْدِ  بْنُ  ُحَصْ�ُ  إِالَّ  َجاَواَن، ابْنِ  َعنِ  َرَوى نَْعلَمُ  َوَال  اْسِمِه، ِيف   

 

 لئے کے حج ہم کہا اور کی ذکر روایت طویل پر عث�ن قتل سے  سند کی قَيٍْس  بْنِ  اْألَْحنَِف   ِنے َجاَواَن، بْنِ  َعْمِرو 

 مسجد صاحب میرے اور میں کہا دیکھا میں گھرباہٹ کو لوگوں میں النبی مسجد نے ہم...  پہنچے مدینہ تو نکلے

 مسجد آئے عث�ن ہی جلد پھر کو سعد اور طلحہ زبیر علی دیکھا تو  میں وسط کے اس تھے جمع وہاں لوگ گئے

ہیں عث�ن یہ کہا نے لوگوں...   ہوئے چلتے میں   

کے  َجاَوانَ  بْنِ  َعْمِرو سوائے ہو کیا روایت نے کسی سے قَيٍْس  بْنِ  اْألَْحنَِف   کو اس جانتے نہیں ہم کہا نے البزار  
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 تحت کے مقصد اس رصف روایت یہ نے اس اور ہے الحال مجہول َجاَواَن، بْنِ  َعْمر یا َجاَواَن، بْنِ  َعْمِرو ہے کہتا راقم

 ثقہ نے حبان ابن روایت حسب کو اس - جائے  دیا قرار  علی سے مفرور عتبی کو بزرگوں   ان کہ ہے کی بیان

اور یہ  ہے فرض طاعتا کی خلیفہ یا امیر -ہے مجہول یہ جبکہ ہے کہا ثقہ بھی نے لذھبیا افسوس اور ہے کہا

نہیں کر سکتے عنہم اللہ رضی زبیر و خالف ورزی  طلحہ کی اس –قرآن کا حکم ہے   

 

ہے میں روایت مزید سے سند کی اس میں  30629 شیبہ ابی ابن مصنف  

 

ثَنَا  نُِريدُ  َونَْحنُ  الَْمِدينَةَ  قَِدْمَنا: «قَاَل  قَيٍْس  بْنِ  اْألَْحنَِف  َعنِ  َجاَوانَ  بْنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ُحَصْ�ٍ  نْ عَ  إِْدِريَس  بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ

بَْ�َ  طَلَْحةَ  فَأَتَْيُت  فَانْطَلَْقُت : " اْألَْحنَُف  قَاَل ,  »الَْحجَّ   َمْقتُوًال  إِالَّ  َهَذا أََرى َما �ِّ فَإِ ,  ِيل  َوتَرَْضَيانِهِ  ِبهِ  تَأُْمرَانِِني َما: فَُقلُْت  َوالزُّ

ا انْطَلَْقُت  ثُمَّ , "  نََعمْ : قَاَال ,  »ِيل  َوتَرَْضَيانِهِ  ِبهِ  تَأُْمرَانِِني: «قُلُْت ,  ِبَعِيلٍّ  نَأُْمرَُك : قَاَال ,  ُعثَْ�نَ  يَْعِني"   َمكَّةَ  قَِدْمُت  َحتَّى َحاجًّ

 , َعِيلٌّ : قَالَْت " ,  أُبَايِعَ  أَنْ  ِبهِ  تَأُْمِرينَِني َما: فَُقلُْت  فَلَِقيتَُها,  الُْمْؤِمِن�َ  أُمُّ  َعائَِشةُ  َوِبَها,  ُعثَْ�نَ  ُل قَتْ  أَتَانَا إِذْ  ِبَها نَْحنُ  فََبيْنَا, 

 أَنَّ  أََرى َوأَنَا الْبَْرصَةِ  إَِىل  رََجْعُت  ثُمَّ ,  هُ فَبَايَْعتُ  ِبالَْمِديَنةِ  َعِيلٍّ  َعَىل  فََمَررْتُ , « نََعمْ : قَالَْت  »َوتَرِْضيَنُه؟ ِبهِ  أَتَأُْمِرينَ : «قُلُْت 

بَْ�ُ  َوطَلَْحةُ  الُْمْؤِمِن�َ  أُمُّ  َعائَِشةُ  َهِذهِ : فََقاَل  »آٍت  أَتَاِ�  إِذْ  كََذلَِك  أَنَا فَبَْينَا,  اْستََقامَ  قَدِ  اْألَْمرَ  ;  الَْحْرِبيَّةِ  َجانَِب  نَزَلُوا قَدْ  َوالزُّ

ونََك  إِلَيَْك  أَرَْسلُوا: قَالُوا »ِبِهْم؟ َجاءَ  َما« :فَُقلُْت  قَاَل   َما أَْمرٍ  أَفْظَعُ  فَأَتَاِ� : «قَاَل ,  َمظْلُوًما قُِتَل ,  ُعثَْ�نَ  َدمِ  َعَىل  يَْستَنِْرصُ

 َوإِنَّ ,  لََشِديدٌ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  ُسولِ َر  َوَحَواِريُّ  الُْمْؤِمِن�َ  أُمُّ  َوَمَعُهمْ  َهؤَُالءِ  ِخْذَالنَ  إِنَّ : «قُلُْت : قَاَل ,  »قَطُّ  أَتَاِ� 

 ِجئْنَا: قَالُوا »أَتَيْتُُهمْ  فَلَ�َّ : «قَاَل ,  »لََشِديدٌ  لِبَيَْعِتهِ  أََمُروِ�  َوقَدْ  أََمرُّ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  َعمِّ  ابْنِ  ِقتَاَل 

: فََقالَْت "  تَأُْمِرينَِني؟ َما: أَقُلِْت؟,  ِباللَّهِ  أُنِْشُدَك ,  الُْمْؤِمِن�َ  أُمَّ  يَا: " قُلُْت : قَاَل ,  َمظْلُوًما قُِتَل ;  ُعثَْ�نَ  َدمِ  َعَىل  نَْستَنِْرصَُك 

َل  َولَِكنَّهُ ,  نََعمْ : قَالَْت  »ِيل؟ َوتَرِْضيَنهُ  ِبهِ  تَأُْمِرينَِني: «فَُقلُْت ,  َعِيلٌّ   اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  َحَوارِيَّ  يَا,  ُزبَْ�ُ  يَا: " فَُقلُْت ,  بَدَّ

ا: فَُقلْتَُ� ,  ِبهِ  تَأُْمرَاِ�  َمنْ : لَُكَ�  أَقُلُْت : ِباللَّهِ  نََشْدتُُكَ� ,  طَلَْحةُ  يَا,  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  ,  ِيل  َوتَرَْضيَاِنهِ  ِبهِ  تَأُْمرَاِ� : فَُقلُْت ,  َعلِيًّ

َل  َولَِكنَّهُ ,  نََعمْ : فََقاَال " ,  َعمْ نَ : فَُقلْتَُ�   َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  َوَحَواِريُّ  الُْمْؤِمِن�َ  أُمُّ  َوَمَعُكمْ  أُقَاتِلُُكمْ  َال : " قُلُْت : قَاَل  بَدَّ

ا: ِخَصالٍ  ثـََالثَ  ِمنِّي اْختَاُروا,  ِببَيَْعِتهِ  رمُْتُوِ� أَمَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  َعمِّ  ابْنَ  أُقَاتُِل  َوَال  َوَسلَّمَ   ِيل  تَْفتَُحوا أَنْ  إِمَّ

 ِمنْ  اللَّهُ  يَْقِيضَ  َحتَّى ِبَها فَأَكُونَ  مِبَكَّةَ  أَلَْحَق  أَوْ ,  قََىض  َما أَْمرِهِ  ِمنْ  اللَّهُ  يَْقِيضَ  َحتَّى اْألََعاِجمِ  ِبأَرِْض  فَأَلَْحَق  الِْجْرسِ  بَاَب 

 ِبهِ  فَلْيَلَْحُق  الِْجْرسِ  بَاَب  لَهُ  نَْفتَحُ : فََقالُوا فَائْتََمُروا,  إِلَيَْك  نُرِْسُل : فََقالُوا" ,  قَِريبًا فَأَُكونَ  لََك  أَْعتَزُِل  أَوْ ,  قََىض  َما أَْمرِهِ 

لُُكمْ  مِبَكَّةَ  يَلَْحُق  أَوْ ,  َوالَْخاِذُل  الُْمنَاِفُق   َحيْثُ  قَِريبًا َهُهنَا اْجَعلُوهُ ,  ِبَرأْيٍ  َذلَِك  لَيَْس ,  ِبأَْخبَارِكُمْ  ْخِربُُهمْ َويُ  قَُريٍْش  ِيف  فََيتََعجَّ

 أَوَُّل  فََكانَ ,  الَْقْومُ  الْتََقى ثُمَّ ,  آَالٍف  ِستَّةِ  زَُهاءُ  َمَعهُ  َواْعتَزََل  الْبَْرصَةِ  ِمنَ  ِبالَْجلَْحاءِ  فَاْعتَزََل ,  إِلَيْهِ  َويَنْظُُرونَ  ِصَ�َخهُ  تَطَأُونَ 

بَْ�ُ  َوبَلَغَ ,  قُِتَل  َمنْ  ِمنُْهمْ  قُِتَل  َحتَّى َوَهُؤَالءِ  َهؤَُالءِ  يَُذكِّرُ ,  الُْمْصَحُف  َمَعهُ  َسْورٍ  بْنَ  َوكَْعَب  طَلَْحةَ  قَِتيلٍ   ِمنَ  َصْفَوانَ  الزُّ

 اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  َحَوارِيَّ  يَا تَْذَهُب  أَيْنَ : فََقاَل ,  ُمَجاِشعٍ  بَِني ِمنْ  رَُجٌل : النَّْرضُ  فَلَِقَيهُ ,  ِمنُْكمْ  الَْقاِدِسيَّةِ  كََمَكانِ  الْبَْرصَةِ 

ِتي ِيف  فَأَنَْت  إَِيلَّ ,  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  بَْ�ُ  َهَذا: فََقاَل  اْألَْحنََف  إِنَْسانٌ  فَأىََت ;  َمَعهُ  فَأَقْبََل ,  إِلَيَْك  يُوَصُل  َال ,  ِذمَّ  َواَن،َصفْ  لَِحَق  قَدْ  الزُّ

ُيوِف  بَْعٍض  َحَواِجَب  بَْعُضُهمْ  َرضََب  َحتَّى الُْمْسِلِم�َ  بَْ�َ  َجَمعَ  فََ� : " قَاَل   ُعَمْ�ُ  فََسِمَعهُ : قَاَل ,  َوأَْهِلهِ  ِببَِنيهِ  لَِحَق  ثُمَّ ,  ِبالسُّ

 ُجرُْموزٍ  بْنُ  ُعَمْ�ُ  فَأَتَاهُ ,  النَّْرضِ  َمعَ  فَلَُقوهُ  طَلَِبهِ  ِيف  فَرَكِبُوا عٌ َونَُفيْ  َحاِبٍس  بْنُ  َوفَُضالَةُ  مَتِيمٍ  بَِني ُغَواةِ  ِمنْ  َوُغَواةٌ  ُجرُْموزٍ  بْنُ 
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بَْ�ُ  َعلَيْهِ  َوَحَمَل ,  َخِفيَفةً  طَْعنَةً  فَطََعنَهُ ,  َضِعيَفةٍ  لَهُ  فَرٍَس  َعَىل  َوُهوَ  َخلِْفهِ  ِمنْ   ُذو« لَهُ  يَُقاُل  لَهُ  فَرٍَس  َعَىل  َوُهوَ  الزُّ

قَتَلُوهُ  َحتَّى َعلَيْهِ  فََحَملُوا,  فَُضالَةُ  يَا,  نَُفيْعُ  يَا َصاِحبَهُ  نَاَدى قَاتِلُهُ  أَنَّهُ  ظَنَّ  إَِذا َحتَّى »الِْخَ�رِ   

 ہیں کرتے حکم اب کیا اپ کہ پوچھا سے زبیر و طلحہ نے میں کہا نے  اْألَْحنَُف   کیا کہ نے روایت  َجاَوانَ  بْنِ  ُعَمرَ 

 نے میں ہیں کرتے حکم کا علی ہم کہا نے دونوں -گے ہوں قتل عث�ن   ہوں دیکھتا وت میں ہیں راضی پر کس

 مکہ کہ تک یہاں گئے چلے کرنے حج دونوں یہ پھر ہاں کہا نے انہوں ہیں؟ راضی پر اس دونوں اپ کیا پوچھا

 کی کس پوچھا سے ان ملے ہم سے ان تھیں وہاں عائشہ املومنین ام اور آئی خرب کی عث�ن قتل تک ہم تو  پہنچے

 ہاں فرمایا ہیں؟ راضی پر اس ہیں کرتی حکم یہ اپ کیا کہا نے ہم - کی علی فرمایا ؟ ہیں کرتی حکم اپ کا بیعت

 حربی تو زبیر اور طلحہ اور عائشہ یہ   گئے برصہ پھر لی کر بیعت کی ان میں مدینہ گئے پاس کے علی ہم پس

ہوا؟ کو ان کیا یہ کہا نے میں گئے ہو   

 

ہے کیا قبول اور ہے دیا بنا حسن نے لوگوں کو اس باوجود کے اس لیکن  ہے مجہول میں سند اور ہے طویل ایترو   

ہے  کیا ذکر میں انداز تعریفی کو اس پر ٣٨ ص ١٣ ج حجر ابن از الباری فتح   

 فََدَخلُْت  ُعثَْ�نُ  قُِتَل  َسنَةَ  َحَجْجُت  قَاَل  اْألَْحنَِف  َعنِ  َجاَوانَ  بْنِ  َعْمِرو طَِريقِ  ِمنْ  َوإِْسَحاُق  َشيَْبةَ  أيَِب  وبن الطََّربِيّ  واخرج

مِبَنَاِقِبهِ  تَْذكِ�ِِهمْ  ِيف  ُعثَْ�نَ  كََالمَ  فََذكَرَ  الَْمِدينَةَ   

اس کو صحیح بھی کہا ہے پر ٣٤ ص ١٣اور فتح الباری ج   

ْحَمِن َعْن َعْمِرو بِْن َجاَوانَ فَأَْخَرَج الطََّربِيُّ ِبَسنٍَد َصِحيٍح َعْن ُحَصْ�ِ بِْن َعبِْد الرَّ   

هـ) کے محقق سعد بن نارص بن عبد 852املطَالُب الَعاليَُة ِبزََوائِِد املَسانيد الثَّ�نِيَِة از ابن حجر العسقال� (املتوىف: 

رثي  لکھتے ہیں  العزيز الشَّ

 قلت: ال أرى وجًها لقول الحافظ: "بسند صحيح" ألن عمر بن جاوان مجهول

حجر نے اس کو صحیح سند کہا ہے کیونکہ  ابن میں نہیں دیکھ سکا وہ وجہ جس کی بنا پر حافظ  ہوں ہتامیں ک

مجہول ہے ناس میں عمر بن جاوا  

   حالق حسن صبحي محمد اور الربزنجي طاهر بن محمد   مولفین کے طربی تاریخ صحیح و ضعیف کتاب افسوس

  دیا ہےلہ ہی حوا کا حجر کی تصحیح ابن بار کہا ہے اور بار کو صحیح روایت  کی میں جا بجا اس مجہول  ٣ ج

لکھا پر ٣٨٨ص  نے ان دونوں  
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روایت کر  سے قیس احنف بن کے جو اس کو انجاو  بن سوائے محمد ہیں کے رجال اسناد ثقہ ہیں اس ہم کہتے

 ہے اس کہا ثقہ نے ور الذھبیا کیا ہے اور نسائی نے اس سے روایت دیا ہے ابن حبان نے ثقہ قرار کو ہے اس  رہا

صحیح کہا ہے  کو .... ابن حجر نے اس میں ہے حدیث ایک دورسی سند سے بھی طربی کی  

ہے  طرق میں یہ مجہول موجود یا متام سندوں ہے راقم کہتا  

 

احُ  النَّْهَشِيلُّ کی روایت  يَْحيَى بْنُ  َوضَّ  

کہے شعارا نے پاس تھے انہوں کے ثَاِبٍت منرب بْنُ  ةُ ہوئی تو ُخَزْ�َ  عتمیں ہے جب علی کی بی الحاکم مستدرک  

ثَنَا ، إِْسَحاَق  بْنُ  ُموَىس  بْنُ  أَْحَمدُ  ثنا الَْحاِفُظ، َدارِمٍ  أيَِب  بْنُ  بَْكرِ  أَبُو فََحدَّ احُ  ثنا التَِّميِميُّ ، يَْحيَى بْنُ  َوضَّ  رِ بَكْ  أَبُو ثنا النَّْهَشِيلُّ

 رَُسولِ  ِمنَْربِ  َعَىل  َعنْهُ  اللَّهُ  رَِيضَ  طَالٍِب  أيَِب  بْنُ  َعِيلُّ  بُويِعَ  لَ�َّ : قَاَل  النََّخِعيِّ  يَِزيدَ  بْنِ  اْألَْسَودِ  َعنِ  َق،إِْسَحا أيَِب  َعنْ  َعيَّاٍش، بْنُ 

الِْمنَْربِ  يََديِ  بَْ�َ  َواِقٌف  َوُهوَ  ثَاِبٍت  بْنُ  ُخَزْ�َةُ  قَاَل  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  : « 

[ الطويل البحر ] 

الِْفنَتْ  ِمنَ  نََخاُف  ِم�َّ  َحَسنٍ  أَبُو...  فََحْسُبنَا َعلِيًّا بَايَْعنَا نَْحنُ  إَِذا  

َننِ  ِبالِْكتَاِب  قَُريًْشا أَطَبُّ ...  أَنَّهُ  ِبالنَّاِس  النَّاِس  أَْوَىل  َوَجْدنَاهُ  َوِبالسُّ  

ْمرِ  َعَىل  يَْوًما َجَرى امَ  إَِذا...  ُغبَارَهُ  تَُشقُّ  َما قَُريًْشا َوإِنَّ  الْبََدنْ  الضَّ  

َحَسنْ  ِمنْ  ِفيهِ  الَِّذي كُلُّ  ِفيِهمْ  َوَما...  كُلِّهِ  الَْخْ�ِ  ِمنَ  ِفيِهمْ  الَِّذي َوِفيهِ  » 

کیا ہے اس پر سکوت نے الذھبی  

ابن  نے اس کواس کی سند میں وضاح بن يحيى النهشيل االنباري  ہے اور ديوان الضعفاء واملرتوك� میں الذھبی 

أبو حاتم کہتے ہیں  ليس باملرىض  میری مرضی کا نہیں ہے  -کہا ہے  حبان کے حوالے سے نا قابل دلیل   

 

 ابن حبان: ال يجوز االحتجاج به لسوء حفظه

 ابن حبان کہتے ہیں اس سے دلیل لینا جائز نہیں ہے
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کی روایت سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف  

  اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے میں عیم بن ح�دکتاب الفنت از ن

ثَنَا ُغنَْدٌر َعْن ُشْعبََة َعْن َسْعِد بِْن إِبْرَاِهيَم قَاَل: َسِمْعُت أيَِب يَُقوُل , قَاَل: بَلََغ َعِيلَّ بَْن أَ  َا َحدَّ يِب طَالٍِب أَنَّ طَلَْحَة يَُقوُل: إِ�َّ

ا اللُّجُّ َعَىل قََفاُه فََال , َولَِكْن بَايََع َوُهَو كَبَايَْعُت َواللُّجُّ َعَىل قََفاَي , فَأَ  ارٌِه , رَْسَل ابُْن َعبَّاٍس فََسأَلَُه , قَاَل: فََقاَل أَُساَمُة: أَمَّ

قَْد َعلِْمُت أَنَّ أُمَّ «تََفَت إَِيلَّ فََقاَل: قَاَل: فََوثََب النَّاُس إِلَْيِه َحتَّى كَاُدوا أَْن يَْقتُلُوُه , قَاَل: فََخَرَج ُصَهيٌْب َوأَنَا إَِىل َجْنِبِه , فَالْ 

»َعْوٍف َخائِنَةٌ   

سے روایت  ه ٩٦ املتويف إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نے اپنے باپ 

نرخرے پر تھی   کیا کہ علی  کو پہنچا کہ طلحہ کہہ رہے ہیں بے شک میں نے بیعت کی اور اللُّجُّ تلوار میرے 

اللُّجُّ تلوار  ان کے  نرخرے پر  پس علی نے ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا کہ معلوم کریں پس اسامہ نے کہا 

إبراهيم بن عبد الرحمن نے کہا پس لوگ بڑھے یہاں تک کہ  -نہیں تھی لیکن انہوں نے کراہت کے ساتھ بیعت کی

 ں ان کے پہلو میں تھا انہوں نے میری طرف التفات کیا اور کہایہ قتل ہی ہو جاتے کہا پھر صھیب نکلے اور می

تھیں خیانت کرنے والی  ام عوف ایک جانتے ہو  

تک سند نہیں ہے  علی سے ه ٩٦ املتويف إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف  ہے سند منقطع  

میں ہے نسخےدورسے ابی شیبہ کے  ابن مصنف –اس روایت کے مطابق صھیب نے گالی دی   

ْد ظََننُْت أَنَّ أُمَّ َعْوٍف َحانَِقٌة قَ    

 میرا گ�ن ہے ام عوف غصے والی تھیں

 ٣ ج   حالق حسن صبحي محمد اور الربزنجي طاهر بن محمد   مولفین کے طربی تاریخ صحیح و ضعیف کتاب 

ہے جبکہ یہ منقطع اس سے دلیل لی ہے  کے کا ذکر کر روایت اس  میں حاشیہ پر  ٣٧٤ ص  

 
کی روایت  ث بن كعب الوالبيالَْحاِر   

 تاریخ طربی میں ہے

، قَاَل: َجاَء َحِكيُم بُْن َجبَلَ  ِد بِْن قَْيٍس، َعِن الَْحارِِث الَْوالِِبيِّ بَْ�ِ َوكَتََب إيل الرسي، عن شعيب، عن سيف، عن ُمَحمَّ َة ِبالزُّ

بَْ�ُ يَُقوُل: َجاَءِ� لِصٌّ ِمْن لُصُ  وِص َعبِْد الَْقيِْس فَبَايَْعُت َواللُّجُّ َعَىل ُعنُِقي.َحتَّى بَايََع، فََكاَن الزُّ  

الَْحارِث بن كعب الوالبي نے کہا حکیم بن جبلہ  ، زبیر کے  پاس آیا اور یہاں تک کہ زبیر نے بیعت کر لی پس 

 زبیر نے کہا ... میں نے بیعت کی اور تلوار میرے نرخرے پر تھی
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مجہول ہے الَْحارِث بن كعب الوالبي  

 

کی روایت أبو املتوكل الناجي البرصي    

مطابق کے األرشاف أنساب  

ثَِني ، إِبْرَاِهيمَ  بْنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ ْورَِقيُّ ثَنَا الدَّ ، َداُودَ  أَبُو َحدَّ ثَنَا الطَّيَالِِيسُّ الَْعْبِديُّ  ُمْسلِمٍ  بْنُ  إِْسَ�ِعيُل  َحدَّ : 

 لَهُ  فََقاَل  َعِيلٌّ  فَأَقْبََل  فَرَاِسَخ، ِبأَْربََعةِ  الَْمِدينَةِ  فَْوَق  الْبَُغيِْبَغةُ : لََها يَُقاُل  لَهُ  ِبأَرٍْض  َوَعِيلٌّ  نُ ُعثَْ�  قُِتَل : قَاَل  الُْمتَوَكِِّل، أيَِب  َعنْ 

َب لَُهْم نَْفَسُه فَبَايَُعوهُ  نَبَّ لَنَا نَْفَسَك أَْو لَنَبَْدأَنَّ ِبَك، فَنَصَّ : لَتُنَّصِ ُر بُْن يَاِرسٍ  َع�َّ

جس روز عث�ن کا قتل ہوا اس روز علی مدینہ سے ھ نے کہا 108املتوفی بن داود  أبو املتوكل الناجي البرصي   عيل

علی کے پاس گئے ان سے ع�ر نے کہا اپ اپنے اپ کو ہ�رے لئے (وقف )  –چار فرسخ دور الْبَُغيِْبَغُة میں تھے 

ی بیعت ہوئیکریں گے  ... پس انہوں نے اپنے اپ کو پیش کیا اور ان ک  

  ہے سند منقطع 

 

ہے میں تاریخ طربی  

ثَنَا أَبُو الَْحَسِن، قَاَل: حدثنا بش� ابن َعاِصٍم، َعِن ابِْن أيَِب لَيَْىل، عَ  ثَِني ُعَمُر بُْن َشبََّة، قَاَل: َحدَّ ْن أَِبيِه، قَاَل: .... َوَدَخَل َحدَّ

ٌر الَْمْسِجَد فََقاال: أَيَُّها  النَّاُس، [إِنَّ أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ� يَُقوُل: إِ�ِّ َخرَْجُت َمْخرَِجي َهَذا ظَالًِ� أَْو َمظْلُوًما، َوإِ�ِّ الَْحَسُن َوَع�َّ

ا إِال نََفَر، فَِإْن كُْنُت َمظْلُوًما أََعانَِني، َوإِْن كُْنُت ظَ  ِمنِّي، َواللَِّه إِنَّ طَلَْحَة الًِ� أََخَذ أُذَكُِّر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ رَُجال َرَعى لِلَِّه َحقًّ

لُْت ُحْكً�! فَانُْفرُ  ُل َمْن بَايََعِني، َوأَوَُّل َمْن َغَدَر، فََهِل اْستَأْثَرُْت مِبَاٍل، أَْو بَدَّ بَْ�َ ألَوَّ   وا، فَُمُروا مِبَْعُروٍف َوانَْهْوا َعْن ُمنَْكرٍ َوالزُّ

 کہا امیر ہوئے اور داخل میں مسجد و حسن کہ ... ع�ر کیا یتروا سے بن ابن ابی لیلی نے اپنے باپ الرح�ن عبد

کی تھی  عتبی و زبیر نے طلحہ  املومنین کہتے ہیں  

 سند میں بَِش�  بن عاصم مجہول ہے 

 جو خربیں  -ہے حدیث میں کس طرح ہوئی اس پر کوئی صحیح سند روایت نہ تاریخ میں ہے نہ عتعلی کی بی

 مدینہ وقت اس بھی  عنہ� الله رضی زبیر اور طلحہ  - ہیں منقطع  یا اسناد ہیں ان میں اکرث مجہول راوی ہیں

 اور ملی میں رستے خرب کی عنہ الله رضی عث�ن شہادت کو ان اور – تھے میں مکہ دونوں یہ تھے نہیں میں

 نے اصحاب چند بیعت کی علی - کیا رخ کا برصہ ساتھ کے قریشیوں اور نے لوگوں ان بجائے کی پہنچنے مدینہ

 بیعت پر طور کے خلیفہ کی علی چونکہ - کی نہیں نے رسول اصحاب سب کے مدینہ  تھے میں مدینہ جو کی

 بلکہ کیا نہیں دعوی کا ہونے خلیفہ نے معاویہ کیا نہیں اعالن کا خالفت نے اور کسی رہے زندہ وہ تک جب ہوئی

  -کیا مقرر خلیفہ کو معاویہ نے حسن
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کسی نے کوئی روایت  سے الذھبی  وغیرہ) میں کثیر و طراب ہے اور ہ�رے مورخین (ابنقدر اض اس روایات میں

 صحیح کو روایات ان متضاد ہوں وہ  ینہوں یا مورخ حجر ) محدثین (حاکم یا ابن –لکھ دی ہے کسی کوئی اور 

ظہور  کا  الله عنہ علی رضی میں اور ایک ہی وقت جاتا ہے پایا اضطراب شدید میں جبکہ ان منوانا چاہ رہے ہیں

  ہے ثابت ہوتا پر مختلف مقامات
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ااوورر �� � ��   �   
   

قرآن میں ہے برصغیر میں مشھور ہے کہ قبائل رصف انسانوں کو پہچاننے کے لئے ہیں اس کی دلیل   

وقبائل لتعارفوا شعوبا وجعلناكم   

 أور تم کو قبائل کیا کہ تعارف ہو

لیکن احادیث رسول جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں قبائل کے حوالے سے منصبوں کا ذکر ہے کہ امت میں خالفت ، 
حدیث مشہور ہے خلفاء قریش سے ہوں گے اس کے عالوہ   امامت، بیت املال پر چند قبائل کا ہی حق ہے مثال

 مسند احمد کی روایت ہے

ثَ  ثَنَا َزيُْد بُْن الُْحبَاِب، َحدَّ ثَِني أَبُو َمْريََم، أَنَُّه َسِمَع أَبَا ُهَريْرََة، يَُقوُل: قَاَل رَُسوُل اللهِ َحدَّ َصىلَّ  َنا ُمَعاِويَُة بُْن َصالٍِح، قَاَل: َحدَّ
ْعَ ” اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:  ، َوقَاَل َزيٌْد َمرًَّة “ُة ِيف الْيََمِن الُْملُْك ِيف قَُريٍْش، َوالَْقَضاُء ِيف اْألَنَْصاِر، َواْألََذاُن ِيف الَْحبََشِة، َوالرسُّ

 يَْحَفظُُه: َواْألََمانَُة ِيف اْألَزْدِ 

ہے قول   کا ابوہریرہ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم   
يَْعِنى الْيََمنَ  ِىف األَزِْد  الـُْملُْك ِىف قَُريٍْش َوالَْقَضاُء ِىف األَنَْصاِر َواألََذاُن ِىف الَْحبََشِة َواألََمانَةُ   

قضا انصار میں، اذان اہل حبشہ میں اورامانت قبیلہ ازد   بادشاہت (یعنی خالفت) قریش میں رہنی چاہیے۔(عہدہ )
 یعنی یمن میں

کہتے ہیں  شعيب األرنؤوط   

فقد روى له أبو داود والرتمذي وهو ثقة -وهو األنصاري-رجاله رجال الصحيح غ� أيب مريم  . 

األنصاري ہیں ابو داود و ترمذی نے روایت لی ہے ثقہ ہیں کے جو  رجال صحیح کے ہیں سوائے أيب مريم  
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لشکر علی ایک غیر فطری صورت میں بنا تھا اس میں قبائلی عصبیت �ایاں تھی – قبائل  قحطان و  مرض  و اسد 

 علی کے  ہمدرد تھے  

 
نام شامل کیے گئے ہیں جن   بن حجرسے مرتب کی گئی ہے اس میں وہاإلصابة يف معرفة الصحابة از ا   یہ لسٹ

کو محدثین و مورخین نے بیان کیا ہے بعض پر ابن حجر اختالف کرتے ہیں لیکن اس کو یھاں بیان نہیں کیا گیا ہے 
 کیونکہ اس تحقیق کا حجم ایک کتاب کی صورت بدل جاتا

جنگ جمل میں رشکت کرنے والے اصحاب رسول اور قاتلین   اإلصابة يف معرفة الصحابة از ابن حجر کے مطابق
 عث�ن میں رشیک اصحاب رسول تھے

رضی الله عنہا کے لشکر میں اصحاب  عائشہ 
 رسول

کے لوگوں کی   اہل مکہ اور خاص کر قریش )
 (اکرثیت ہے

  
رضی الله عنہ کے لشکر میں اصحاب رسول عيل   

( یت ہےکی اکرث اور دیگر  یمنی قبائل ، بنو اسد  ) 

 الزب� بن العوام
 طلحة بن عبيد اللَّه القرّيش التيميّ 

 عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عث�ن

بن عبيد اللَّه القرّيش التيميّ  محمد بن طلحة   

 أرشف بن حم�ي

 جون بن قتادة

 ربيعة بن أيّب الضبي

 شييم بن عبد العزّى بن خطل

 شي�ن ابن عكيف بن كيّوم بن عبد

اصحاب رسول  محدثین و مورخین کے مطابق 
اتلین عث�ن رضی الله عنہ سے یہ ق  میں سے

 اصحاب رسول تھے

قاتلین میں جو اصحاب رسول ہیں وہ امیر  نوٹ 
املومنین علی رضی الله عنہ کے خاص اصحاب 

ہیں ان میں کوئی سبائی نہیں ہے تاریخ ابن 
خلدون کے مطابق یہ متام اصحاب رسول حاجی 

میں نکلے  بن کر شّوال  
  محمد بن أيب حذيفة

لعسقال� يف اإلصابة يف معرفة الصحابة ابن حجر ا
کے مطابق 59/ ص  3(ج  –  

عث�ن رضی الله عنہ کا لے پالک فلسطین میں 
 قتل ہوا
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ن حكيم بن حزام القريش األسديعبد اللَّه ب  

 عبد اللَّه بن خلف بن أسعد بن عامر

عبد اللَّه بن مسافع بن طلحة بن أيب طلحة القريش 
 العبدري

 عبد الرحمن بن عبد اللَّه القريش التيمي

 عكراش ابن ذؤيب بن حرقوص

 عبد اللَّه بن عامر بن كريز القريش

ريشاألسدي الق  عبد اللَّه بن معبد بن الحارث   

العامري القريش عبد الرحمن بن حميد   

 الوليد بن يزيد بن ربيعة بن عبد شمس القريشّ 

 يعىل بن أمية التميمّي الحنظّيل، حليف قريش

بن عبد العزى القريش   أبو سفيان بن حويطب
 العامري

األموي (یہ جويرية بنت أيب  عبد الرحمن بن عتّاب 
جهل کے بیٹے ہیں جن سے علی شادی کرنا 

اہتے تھے کہا جاتا ہے ان کا قتل علی کے سامنے چ
 کیا گیا اور وہ دیکھ رہے تھے)

 عتبة بن أيب سفيان بن حرب بن أمية األموي

بن ربيعة عيل بن عدّي   

 عقيم بن زياد بن ذهل

 
اصحاب شجرہ میں سے عبد الرحمن بن عديس 

 البلوي
(ج  –ابن عبد الرب ، اإلستيعاب يف معرفة األصحاب 

) کے مطابق254/ ص  1  

 ان کا فلسطین میں قتل ہوا

 كنانة بن برش الليثي
/ ص  3(ج  –ابن حجر ، اإلصابة يف معرفة الصحابة 

)کے مطابق19  

ِفلِْسِطَ� میں معاویہ بن خدیج نے قتل کیا ان کا  

 زيد بن صوحان (جنگ جمل میں قتل ہوا) 
 اإلصابة از ابن حجر کے مطابق

 زید اہل کوفہ کے لیڈر تھے

 زياد بن النرض الحاريث
 اإلصابة از ابن حجر کے مطابق

وفی ہیں صفین میں بھی رشکت کیک  

 حكيم بن جبلة
) کے 108/ ص  1ابن عبد الرب يف اإلستيعاب (ج 

 مطابق

یہ صحابی فاتح مکران ہیں اور عث�ن نے ان کو 
أهل  عامل مقرر کیا لیکن بعد میں باغی ہوئے اور

 البرصة کے لیڈر تھے

 حرقوص بن زه� السعدي
 مرصی ٹولے کے رسغنہ



201 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

العتيكّ  عمرو بن األرشف   

 كعب بن سور

 أبو الجعد الضمريّ 

  

)کے 251/ ص  1(ج  –لغابة ابن األث� ، أسد ا
 مطابق

یہ صحابی خارجی ہوئے یعنی علی کو خلیفہ 
 ماننے سے انکار کیا

 

 بقیہ اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم
 حسن بن علی

 حسین بن علی

 عبد الله بن عباس

رٍ   َع�َّ

 الرباء بن عازب

 سهل بن حنيف

 عث�ن بن حنيف

 عمر بن أيب سلمة

يعمرو بن فروة بن عوف األنصار   

 رشيح بن هانئ

 عائذ بن سعيد

 مالك بن الحارث

 جندب بن زه�
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ابن عدي بن معاوية حجر   

 حجر بن يزيد بن سلمة

 حسان بن خوط

 الحارث بن زه�

 الخّريت بن راشد الناجي

 َخالُِد بُْن أيَِب ُدَجانَةَ 

 خالد بن املعّمر

(جنگ جمل میں قتل ہوا)ہ  سيحان بن صوحان  

حيّ عبد الرحمن بن حنبل الجم  

 عمرو بن املرجوم

 فروة بن عمرو بن ودقة

 .محمد بن إياس بن البك� الليثّي املد�ّ 

 املنذر بن الجارود

 معقل بن قيس الّرياحي

 هند بن عمرو

 القعقاع بن عمرو التمیمی

بن رضار (یہ چیخ و پکار کر کے  حنظل یا حنظلة 
 ام املومننیں کے اونٹ کو مضطرب کرتے رہے)
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ن علقمةالحتات ابن زيد ب  

 عائشہ کے لشکر کو چھوڑ کر علی سے مل گئے

 حنظلة بن الربيع بن صيفي

کے بیچ میں چھوڑ دیا علی کو جنگ   

 عبد اللَّه بن املعتمّ 

کے بیچ میں چھوڑ دیا علی کو جنگ   

  

 ذو الخويرصة حرقوص بن زه� التميمي پر اہل سنت مشتبہ ہیں 

زه� التميمي ہے جس کا ذکر حدیث میں ہےذو الخويرصة حرقوص بن  کہا جاتا ہے یہ ہی   

 البدء والتاريخ از املقدسی

 کہا جاتا ہے یہ اصحاب شجرہ میں سے ہے

ال يدخل النّار أحد شهد الحديبّية إّال «أّن النبي صّىل اللَّه عليه وسلّم قال:  وذكر بعض من جمع املعجزات
فكان هو حرقوص بن زه� » واحد  

میں کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے معجزہ میں سے ہے   443/ 7باري فتح ال ابن حجر اصابہ اور 
کہ اپ نے فرمایا کہ جو حدیبیہ میں موجود تھے ان میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے گا سوائے ایک کے اور یہ 

 حرقؤص ان میں سے ہے

جن میں ان کو اہل  وت ہے جنگ جمل اصال غیر قریشی اصحاب رسول کی قریشی اصحاب رسول کے خالف بغا
ہجری  ١٧بنو اسد ان کو  غیر قریشی قبائل میں یمن سے منسلک قبائل کی کرثت ہے یعنی -بیت کی تائید ملی

قحطان سے منسلک قبائل جن میں راسب اور  میں عمر نے ان کے عالقے سے کوفہ منتقل ہونے کا حکم کیا 
کے لوگ یہ مدینہ کے مرشق کے ہیںبنو متیم  یہ مدینہ کے جنوب کے ہیں املرادی ہیں   

 
 مسند احمد میں ہے
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ثَنَا َحْفُص بُْن ِغيَاٍث،  ِد بِْن أيَِب َشيْبََة، قَاَل َعبُْد اللِه بُْن أَْحَمَد: َوَسِمْعتُُه أَنَا ِمَن ابِْن أَ يِب َشيْبََة، َحدَّ ثَنَا َعبُْد اللِه بُْن ُمَحمَّ َحدَّ
َعِن اْألَْعَمِش، َعْن أيَِب إِْسحَ اَق، َعْن أيَِب اْألَْحَوِص، َعْن َعبِْد اللِه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: ” إِنَّ اْإلِْسَالَم بََدأَ 

 َغِريبًا، َوَسيَُعوُد كََ� بََدأَ (1) ، فَطُوىَب لِلُْغَربَاِء “، ِقيَل: َوَمِن الُْغَربَاُء؟ قَاَل: ” النُّزَّاُع ِمَن الَْقبَائِلِ 
َعبِْد اللِه نے کہا نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اسالم اجنبت میں رشوع ہوا اور ایسا ہی ہو جائے گا پس خوش 

 خربی ہو اجنبییوں کے لئے – کہا گیا اجنبی کون ؟ فرمایا قبائل کا فساد

 
ایسا متعدد بار ہوا جنگ جمل  –اس روایت کے منت میں یہ ہے کہ  یہ سب عرب قبائل کے فساد کے وقت ہو گا 

Fبھی قبائل کا فساد ہے – بنو امیہ اور بنو عباس کا فساد بھی قبائل کا اپس کا فساد ہے
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 بعض کے نزدیک روایت کا حصہ جس میں ہے کہ ای�ن مدینہ میں آئے گا یہ حدیث پوری ہوئی
هـ) نے کہا855عمدة القاري رشح صحيح البخاري میں بدر الدين العينى (املتوىف:   

َا كَاَن ِيف زمن ال َذلِك نَّبِي، صىل الله َعلَيِْه َوسلم، َوالُْخلََفاء الرَّاِشدين إَِىل انِْقَضاء الُْقُرون الثََّالثَة، َوِهي تسعون سنة، َوأما بعد قلت: َهَذا إِ�َّ
ت اْألَْحَوال َوكَرُثت الْبدع ُخُصوصا ِيف زََماننَا َهَذا عىل َما َال يخفى  .فقد تََغ�َّ

سال ہیں پس ان کے بعد تغیر آیا ہے اور  ٩٠ین سے تین قرون پورے ہونے تک اور یہ یہ بات دور نبوی کی تھی اور خلفاء راشد
 بدعات کی کرثت ہوئی ہے اس زمانے میں جو کسی سے مخفی نہیں

 كشف املشكل من حديث الصحيح� میں ابن جوزی کا قول ہے
( �َان ليأرز إَِىل الَْمِدينَة)) أَي يْجتَمع إِلَيَْها ِبِهْجرَة ا لُْمَهاِجرينإِن اْإلِ  

 ای�ن مدینہ کی طرف رسکے گا یعنی جمع ہو گا جب مہاجرین (اصحاب رسول) نے اس کی طرف ہجرت کی تھی

 یعنی یہ قول دور نبوی میں پورا ہو چکا یا العينى کے بقول اس میں نوے سال کی مدت کا ذکر ہے

هـ) کے مطابق 827ملتوىف: مصابيح الجامع از بدر الدين املعروف بالدماميني، وبابن الدماميني (ا  
أيضاً -)، والَقرْن الذي يليه، ومن يليه 4] (-صىل الله عليه وسلم  –قال الداودي: كان هذا يف حياة النبي   

 الداودي نے کہا ایسا رسول الله کی زندگی میں ہوا اور اس قرن میں جو ان کے دور سے مال ہوا ہے اور وہ جو اس سے مال ہوا ہے

بقول اس حدیث کی رشح خیر القرون قرنی والی روایت سے ہوتی ہے یہ وقت گزر چکا یعنی الداودي کے  

 پھر اس پر اور قول بھی ہیں مال علی القاری نے مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح میں کہا
َحابَِة ِيف َذلَِك الزََّماِن ِفيَها،  –َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم  –نَّبِيِّ َوَهَذا إِْخبَاٌر َعْن آِخِر الزََّماِن ِحَ� يَِقلُّ اْإلِْسَالُم، َوِقيَل: َهَذا ِيف زََمِن ال ِالْجِتَ�ِع الصَّ

كِْر لَِرشَِفَها، َوِقيَل: الُْمرَادُ  ْت ِبالذِّ اِم ُخصَّ اِم فَِإنََّها ِمَن الشَّ َوَحَوالَيَْها لِيَْشَمَل َمكََّة فَيَُواِفَق  الَْمِدينَُة َوَجَوانِبَُها أَِو الُْمرَاُد ِبالَْمِدينَِة َجِميُع الشَّ
 .ِرَوايََة الِْحَجاِز َوَهَذا أَظَْهُر، َواللَُّه أَْعلَمُ 

یہ آخری زمانہ میں ہو گا جب اسالم کی قلت ہو گی اور کہا گیا کہ دور نبوی میں ہو چکا جب اصحاب رسول اس میں جمع ہوئے 
کی فضیلت ہے اور کہا گیا مدینہ کا قرب و جوار ہے اس میں مکہ شامل ہے جو حجاز یا مدینہ سے مراد ملک شام ہے کیونکہ شام 

 ہے اور یہ ظاہر ہے و الله اعلم
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  اثنائے سفر میں 
 

 کے  عائشہ رضی الله عنہا کیونکہ برصہ بھیجا کو یارس بن نے ع�ر عنہ مطابق علی رضی الله کے صحیح بخاری

کے لئے  رکھنے بر قرار کو میں اپنی خالفت  عراق اور کو ہوئی علی اس کی خرب -لیا تھابرصہ کا رخ کر  نے رلشک

بھیجا کو کوفہ اپنے سفیروں نے انہوں  

 

ثَنَ  ثَنَا أَبُو بَْكِر بُْن َعيَّاٍش، َحدَّ ثَنَا يَْحيَى بُْن آَدَم، َحدَّ ٍد، َحدَّ ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن ُمَحمَّ ثَنَا أَبُ َحدَّ َمْريََم َعبُْد اللَِّه و ا أَبُو َحِصٍ�، َحدَّ

َر بْ  بَْ�ُ َوَعائَِشُة إَِىل الَبْرصَِة، بََعَث َعِيلٌّ َع�َّ ، قَاَل: لَ�َّ َساَر طَلَْحُة َوالزُّ ، فََقِدَما َعلَْينَا بُْن ِزيَاٍد األََسِديُّ َن يَاِرسٍ َوَحَسَن بَْن َعِيلٍّ

ٌر أَْسَفَل ِمَن الَحَسِن، فَاْجتَ الُكوفََة، فََصِعدَ  َمْعنَا إِلَْيِه، فََسِمْعُت ا املِنَْربَ، فََكاَن الَحَسُن بُْن َعِيلٍّ فَْوَق املِنَْربِ ِيف أَْعالَُه، َوقَاَم َع�َّ

ًرا، يَُقوُل:  نْيَا َواآلِخرَِة، َولَِكنَّ إِنَّ َعائَِشَة قَْد َسارَْت إَِىل البَْرصَِة، َوَواللَِّه إِنََّها لََزْوَجُة نَ «َع�َّ ِبيُِّكْم َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِيف الدُّ

يَّاُه تُِطيُعوَن أَْم ِهيَ اللََّه تَبَارََك َوتََعاَىل ابْتَالَكُْم، لِيَْعلََم إِ   

 َ  اور حسنبن یارس  ے ، علی نے ع�ربرصہ گئزبیر اور عائشہ  نے کہا جب طلحہ َمْريََم َعبُْد اللَِّه بُْن ِزيَاٍد األََسِديُّ و بُ ا

سے نیچے  ان چڑھے تو حسن منرب پر اوپر تھے اور ع�ر منرب پر آ گئے اور کوفہ بھیجا وہ ہ�رے پاس کو علی بن

صلی الله علیہ  نبی متھارے وہ قسم کی اللہ –گئی ہیں   : عائشہ برصہ سنا کہتے کو تھے ہم جمع ہوئے تو ع�ر

کرتے ہو یا  طاعتکہ تم ان علی کی ا رہا ہے لیکن الله تعالی تم کو آزما ہیں بیوی میں آخرت و دنیا کی وسلم

کی عائشہ  

 

کے مطابق  السالوي کتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص از  

َخَرب مبقتل ُعثَْ�ن أَن َعائَِشة كَانَت خرجت إَِىل َمكَّة زَمان ِحَصار ُعثَْ�ن فقضت نسكها وانقلبت تُِريُد الَْمِدينَة فلقيها الْ  
بَْ� َوعبد الله بن عمر َوَجَ�َعة من بني أُميَّة َواتفَق َرأْي هْم فأعظمت َذلِك ودعت إَِىل الطّلب بدمه َولحق بَها طَلَْحة َوالزُّ

 عىل الُْمِيضّ إَِىل الْبَْرصَة

وائیوں کے حصار میں تھے اپنے بل رضی الله تعالی عنہ  عائشہ رضی الله تعالی عنہا مّکہ سے نکلیں جبکہ عث�ن 
 کے قتل کی خرب آئی. اس  مناسک حج کم کیے اور مدینہ کے لئے نکلیں. راستے میں عث�ن رضی الله تعالی عنہ

بنو امیہ کی ایک  اور  عمر طلحہ ، زبیر ، ابن بہت بڑی بات جانا اور ان کے خون کا قصاص کا مطالبہ کیا . کو 
ئے سے برصہ کا رخ کیاج�عت ساتھ ہوئی اور اتفاق را  
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 برصہ کا رخ کرنے کی وجہ

سیر االعالم میں لکھتے ہیں کہ عائشہ رضی الله عنہا، زبیر رضی الله عنہ اور طلحہ رضی الله عنہ  الذھبی کتاب 
 نے برصہ رخ کیا

بَْ�، وأما أهل الكو  فة فكانوا يشتهون طَلَْحةَ فأّما أهل مرص فكانوا يشتهون علي�ا، وأّما أهل البرصة فكانوا يشتهون الزُّ  

 اہل مرص علی کو پسند کرتے تھے اہل برصہ زبیر کو پسند کرتے تھے اور کوفہ والے طلحہ کو پسند کرتے تھے

علی رضی الله عنہ کا کوفہ کو دار الخالفہ بنانے کی وجہ بھی طلحہ رضی الله عنہ کے ح�یتیوں پر کنٹرول تھا 
علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ لوگ مدینہ چھوڑ دیں گے حاالنکہ وہ ان  ورنہ مدینہ چھوڑنے سے نبی صلی الله

 کے لئے بہرت ہو گا

  –علی بن ابی طالب کے کیمپ میں ایسے لوگ آ پہنچے تھے جو وفاداریاں بدل رہے تھے مثال قیس بن ابی حازم 

جاتی ہے کہ واقعہ کے محراب و منرب سے بھی ایک روایت پیش کی  شیعہ ہی نہیں، اہل سنت و اہل حدیث  
جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر   برصہ شہادت عث�ن رضی الله تعالی عنہ کے بعد قصاص کا مطالبہ لے کر 

نے رات کو پڑاؤ کیا کے لشکر   عائشہ رضی الله تعالی عنہا  

 امام احمد مسند میں، ابن حبان صحیح میں ، حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں کہ

ثَنَا يَ  ثَنَا قَْيٌس قَاَل: لَ�َّ أَقْبَلَْت َعاِئَشُة بَلََغْت ِميَاَه بَِني َعاِمٍر لَْيًال نَبََحِت َحدَّ  الِْكَالُب، قَالَْت: أَيُّ َماٍء ْحيَى، َعْن إِْسَ�ِعيَل، َحدَّ
َمْن كَاَن َمَعَها: بَْل تَْقَدِمَ� فََ�َاِك الُْمْسِلُموَن، فَُيْصلُِح  َهَذا؟ قَالُوا: َماُء الَْحْوأَِب قَالَْت: َما أَظُنُِّني إِالَّ أَ�ِّ َراِجَعٌة فََقاَل بَْعُض 

ٍم: "كَْيَف ِبِإْحَداكُنَّ تَنْبَُح َعلَيَْها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َذاَت بَْيِنِهْم، قَالَْت: إِنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل لََنا َذاَت يَوْ 
لَْحْوأَِب؟كَِالُب ا  

پر رات  قیس بن ابی حازم کہتا ہے کہ پس جب عائشہ ( رضی الله تعالی عنہا) بنی عامر کے پانی ( تاالب) 
 الَْحْوأَِب کا  پہنچیں تو کتے بھونکے. عائشہ ( رضی الله تعالی عنہا) نے پوچھا یہ کون سا پانی ہے. بتایا گیا   میں

ا میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اب واپس جانا چاہیے! اس پر ان کے ساتھ پانی ہے. آپ رضی الله تعالی عنہا نے کہ
نہیں آگے چلیں مسل�ن آپ کو دیکھ رہے ہیں، پس الله ان کے درمیان سب ٹھیک کر دے گا.   لوگوں نے کہا

گی الله نے ایک روز (اپنی بیویوں سے) کہا تھا کہ کیسی ہو   عائشہ ( رضی الله تعالی عنہا) نے کہا بے شک رسول
جس پر الَْحْوأَِب کے کتے بھونکیں گے میں سے ایک  تم   

 مسند احمد کی دورسی روایت میں ہے کہ واپس جانے سے روکنے والے زبیر رضی الله تعالی عنہ تھے

 البانی کتاب الصحيحة میں اس روایت کو صحیح کہتے ہیں
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لحاكم، والذهبي، وابن كث�، وابن حجر إسناده صحيح جداً، صححه خمسة من كبار أمئة الحديث هم: ابن حبان، وا
474رقم  767: 1سلسلة األحاديث الصحيحة   

  اس کی اسناد بہت صحیح ہیں پانچ امئہ کبار نے اس کو صحیح کہا ہے ابن حبان، حاکم، ذھبی، ابن کثیر، ابن حجر

 ہم کہتے ہیں یہ افک ہے

هذا إفك مب�لوال إذ سمعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خ�ا وقالوا   

ہے  اس کی سند میں قَْيُس بُن أيَِب َحازِمٍ   

قَيُْس بُن أيَِب َحازٍِم کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ امام یحیی بن سعید اس روایت   الذھبی س� أعالم النبالء میں 
 کو منکر کہتے ہیں

 قال ابن املدينى عن يحيى بن سعيد : منكر الحديث ، ثم ذكر له حديث كالب الحوأب

علی ابن املدينى ، يحيى بن سعيد سے نقل کرتے ہیں کہ قیس منکر الحدیث ہے پھر انہوں نے اسکی الحوأب کے 
 کتوں والی روایت بیان کی

 یحیی بن سعید القطان کے سامنے البانی ،الذھبی، حاکم، ابن حجر کی حثیت ہی کیا ہے

ارقطني يف كتاب السنن من الضعفا کے   هـ)803ء واملرتوك� واملجهول� از ابن زريق (املتوىف: کتاب َمْن تَكلَّم فيه الدَّ
قوی نہیں کہتے ہیں  ليس بقوي  مطابق الدارقطني اس کو  

قَيُْس بُن أيَِب َحازٍِم صحیح بخاری و مسلم کا راوی ہے لیکن پھر بھی اس کی یہ کتوں والی روایت صحیحین میں 
 نہیں

الله عنہا سے مروی کوئی روایت نقل نہیں کیامام بخاری اور مسلم نے قیس کی عائشہ رضی   

 تاریخ بغداد کے مطابق

 قد كان نزل الكوفة، وحرض حرب الخوارج بالنهروان مع عيل بْن أيب طالب

 49قیس کوفہ گیا اور علی رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ خوارج سے قتال بھی کیا

                                                                    
49  



209 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

 دورسی روایت

 طربانی االوسط میں یہ ایک دورسی سند سے ہے

، نا يَِزيُد بُْن َمْوَهٍب، ثَنَا يَْحيَى بُْن َزكَِريَّا بِْن أيَِب زَائَِدَة، َعْن ُمَجالٍِد، عَ َحدَّ  ُد بُْن َعِيلٍّ وٍق، َعْن ثَنَا ُمَحمَّ ، َعْن َمْرسُ ْعِبيِّ ِن الشَّ
َع ِفيِه ِنَساُء النَِّبيِّ َصىلَّ ا نَِة تََجمَّ للُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِعنَْدُه يَْوًما إَِىل اللَّيِْل، قَالَْت: َوِيف َذلَِك َعائَِشَة، قَالَْت: كَاَن يَْوٌم ِمَن السَّ

 قَالَْت: فََجَعلْنَا نَتََذاَرُع بَيَْننَا أَيُّنَا أَطَْوُل يََديِْن، قَالَْت: فََكانَْت َسْوَدُة أَطَْولُُهنَّ » . أَْرسَُعُكنَّ لُُحوقًا أَطَْولُُكنَّ يًَدا«الْيَْوِم قَاَل: 
َدقَِة، قَالَْت: َوكَ ايَا انَْت َزيَْنُب تَْغزُِل الَْغزَْل، َوتُْعِطيِه َرسَ يًَدا، فَلَ�َّ تُُوفَِّيْت َزيَْنُب َعلِْمَنا أَنََّها كَانَْت أَطَْولَُهنَّ يًَدا ِيف الَْخْ�ِ َوالصَّ

َداكُنَّ تَنْبَُح كَيَْف ِبِإحْ «وُن ِبِه ِيف َمَغاِزيِهْم، قَالَْت: َوِيف َذلَِك الْيَْوِم قَاَل: النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم يَِخيطُوَن ِبِه، َويَْستَِعينُ 
 »َعلَيَْها كَِالُب الَْحْوأَِب 

 لَْم يَْرِو َهَذا الَْحِديَث َعْن ُمَجالٍِد إِالَّ ابُْن أيَِب زَائَِدةَ 

تم میں سے جس کا باتھ ملبا ہو گا وہ سب سے پہلے  اس روایت میں ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ
(جنت میں مجھ سے) مالقات کرے گی سب امہات املومنین نے باتھ ناپے اور سب سے ملبا ہاتھ سودا رضی الله 
تعالی عنہا کا نکال لیکن جب زینب رضی الله تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو جانا کہ ملبے ہاتھ سے مراد صدقه و 

س کے بعد عائشہ رضی الله تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے کہا کیسی ہو گی ا  خیرات ہے.
جس پر الَْحْوأَِب کے کتے بھونکیں گے میں سے ایک  تم   

ھ ہے ١٤٤بُن َسِعيِْد بِن ُعَمْ�ِ بِن ِبْسطَاَم الَهْمَداِ�ُّ املتوفی   اس کی سند میں مجالد  

الَ يُْحتَجُّ ِبِه اس سے دلیل نہ لی جائےأَبُو َحاتٍِم کہتے ہیں   

، َعْن َجاِبٍر أََحاِديُْث َصالَِحةٌ  ْعِبيِّ صالح ہیں  ابُْن َعِديٍّ کہتے ہیں اس کی حدیث: لَُه َعِن الشَّ  

 ِشيِْعيٌّ یعنی شیعہ کہتے ہیں  أَبُو َسِعيٍْد األََشجُّ اس کو

 امليمو� کہتے ہیں ابو عبدللہ کہتے ہیں

احمد کہتے ہیں مجالد کی الشعبي سے روایت  الله: مجالد عن الشعبي وغ�ه، ضعيف الحديث.  قال أبو عبد 
 ضعیف ہے

 كان ضعيفا يف الحديث، حدیث میں ضعیف ہے  ابن سعد کہتے ہیں

                                                                    
قیس کو عث�نی   -بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قیس ناصبی تھا لیکن یہ غلط ہے قیس علی کے ساتھ تھا 

لت کا قائل تھابھی کہا جاتا ہے کہ  عث�ن کی علی پر فضی  
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املجروحین میں ابن حبان کہتے ہیں كان رديء الحفظ يقلب األسانيد ويرفع، ردی حافظہ اور اسناد تبدیل کرنا اور  
 کام تھا  اونچا کرناانکو 

 ابن حبان نے صحیح میں اس سے کوئی روایت نہیں لی

 ابن حبان املجروحین میں لکھتے ہیں کہ امام الشافعی نے کہا

 َوالَْحِديُث َعْن ُمَجالٍِد يَُجالُِد الَْحِديثَ 

 

 يَُجالُِد الَْحِديَث ہے   اور مجالد

 تیرسی روایت

 مسند البزار کی سند ہے

ثنا َسْهل ثنا ِعَصاُم بُْن قَُداَمَة، َعن ِعْكرِمة، َعِن ابِْن َعبَّاٍس، رَِيض اللَُّه عَ  َحدَّ ثنا أَبُو نعيم، قَال: َحدَّ ُهَ�، نْ بن بحر، قَال: َحدَّ
أٍَب، َحوْ  ، تخرج كِالُب   قَاَل: قَاَل رَُسول اللِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيه َوَسلَّم لِِنَسائِِه: لَْيَت شعري أيتكن صاحبة الجمل األدبب

 فَيُْقتَُل َعْن َ�ِيِنَها، وَعن يََسارَِها قَتًْال كَِث�ًا، ثُمَّ تَنُْجو بَْعَد َما كَاَدْت.

کاش کہ جان لے  فرمایا  ابن عبّاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے کے 
دائیں اور بائیں ڈھیروں  قتل   کے اسکے کتے نکلیں گے، نشانی، بپھرے بالوں والے اونٹ والی ، اس پر حواب 

(سازش) کر کرا کر بچ جائے گی ہوں گے پھر یہ  

 رافضیت سے پر اس روایت کی سند میں عصام بن قدامة ہے

مظبوط نہیں کہتے ہیں مل يثبته،  ابن القطان اس کو    

 أبو زرعة ، ال بأس به کہتے ہیں

 النسايئ ، ثقة کہتے ہیں
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مخالف کیمپ کا پروپیگنڈا ہے یا راویوں کا اختالط ہے ؟ متقدمین محدثین کے نزدیک یہ منکرات ہیں  یہ روایات
 50  جبکہ  پانچویں صدی سے یہ روایت مستند مانی جا رہی ہے اس کو دالئل النبوه میں ش�ر کیا جاتا ہے
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 اس روایت کو متقدمین محدثین درایت کے اصولوں پر رد کر چکے ہیں

العقد التليد يف اختصار الدر النضيد از عبد الباسط بن موىس بن محمد بن إس�عيل العلموي ثم املوقت الدمشقي الشافعّي  کتاب 
هـ) کے مطابق981(املتوىف:   

ه بأنه علم مشتمل عىل نقل ما ذكر، وموضوعه ذات النبي أحده�: علم ر  ِعلُْم الحديث رضبان:  ن م -صىل الله عليه وسلم-واية، وحدُّ
 هحيث أنه نبي، وغايته الفوز بسعادة الدارين. الثا�: علم دراية، وهو املراد عند اإلطالق والذي كالمنا هنا فيه، ويحد أنه علم تعرف ب

وسقيمه، وعلله، وما يحتاج إليه فيه ليعرف املقبول منه واملردود، وموضوعه الراوي معا� ما ذكر ومتنه، ورجاله، وطرقه، وصحيحه، 
 واملروي من حيث ذلك، وغايته: معرفة ما يقبل من ذلك ليعمل به، وما يرد منه ليجتنب، ومسائله ما ذكر يف كتبه من املقاصد.

پر مشتمل ہے اور موضوع ذات نبی صلی الله علیہ  علم حدیث دو قسموں کا ہے ایک علم روایت ہے یہ جو نقل کیا گیا ہے اس 
وسلم ہے ... دورسا علم درایت ہے جو ... علم معنی اور منت اور رجال اورطرق اور صحت اور سقم اور علت اور ہر وہ بات جو قبول 

یا جائے اور عمل کیا اور اس کا موضوع راوی اور مروی ہے اور اس کا مقصد معرفت ہے کہ کس کو قبول ک  و رد کو بیان کرتی ہے
 جائے

 کے مطابق  هـ) 795ا بن رجب الحنبيل (املتوىف:  کتاب رشح علل الرتمذي  

 أن علم العلل قسم من أقسام علم الحديث دراية

 بے شک علم علل ،علم حدیث درایت کی قسموں میں سے ایک ہے

 لکھتے ہیں هـ)1427سامل البهنساوي (املتوىف:  کتاب السنة املفرتى عليها کے مؤلف  

وعلم الحديث دراية وهو يبحث يف حقيقة الرواية ورشوطها وأحوال الُرواة ورشوط قبولهم وأنواع األحاديث ودرجتها. وهذا العلم 
ى علم أصول الحديث  يَُسمَّ

کی  اور علم حدیث درایت اور یہ بحث ہے روایت کی حقیقت اس کی رشوط اور راوی کا احوال اور قبولیت کی رشوط اور حدیث
 انواع اور درجے اور اس علم کا نام اصول حدیث ہے

کے مطابق هـ  1407صبحي إبراهيم الصالح املتوىف  از  عرٌض ودراسة  -کتاب علوم الحديث ومصطلحه   

 علم الحديث دراية، مجموعة من املباحث واملسائل يعرف بها حال الراوي واملروي من حيث القبول والرد
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کہ قبول  اور جو روایت کیا ہے اس کا حال پتا چلتا ہے  ث اور مسائل کا مجموعہ ہے جس سے راوی علم حدیث درایت، یہ مباح

 کیا جائے یا رد

عبد الله بن عبد الرحمن الخطيب کتاب الرد عىل مزاعم املسترشقَ� إجناتس جولدتسيهر ويوسف شاخت ومن أيده� من  
ںمیں مسترشقین کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہی املستغرب�  

معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال السند واملنت«علم الحديث دراية أو علم مصطلح الحديث فهو ك� يقول ابن ج�عة:   

علم حدیث درایت یا علم مصطلح حدیث وہ، وہ ہے جیسا ابن ج�عة نے کہا قواعد کی معرفت ہے جس سے سند اور منت کا 
 احوال پتا چلتا ہے

لکھتے ہیں میں نور الدين محمد عرت الحلبي    م الحديث منهج النقد يف علو  کتاب   

هو علم يشتمل عىل أقوال النبي صىل الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها". ونزيد يف 
 التعريف أو الصحايب أو التابعي

ریر اور صفات اور روایت اور ضبط اور تحریر الفاظ پر مشتمل ہے علم روایت نبی صلی الله علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تق
 اور اس تعریف میں ہم صحابی یا التابعي کا بھی اضافہ کریں گے

لکھتے ہیں میں نور الدين محمد عرت الحلبي  منهج النقد يف علوم الحديث  کتاب   

 علم حدیث درایت کی بہرتین تعریف عز الدين بن ج�عة نے کی ہے کہ

بقوان� يعرف بها أحوال السند واملنتعلم   

 ان قوانین کا علم جن سے سند اور منت کے احوال کا علم ہو

معلوم ہوا کہ حدیث کی سند صحیح بھی ہو تو اس کے منت میں علت ہو سکتی ہے اور علم علل علم حدیث درایت ہی ہے لہذا یہ 
ہم پیش کر چکے ہیں کہ قیس کی کتوں والی روایت یحیی بن  ہے اوپر دیکھنا رضوری ہے کہ جلیل القدر محدثین نے کیا کہا 

 سعید رد کر چکے ہیں

 سے سوال کرتے ہیں تو وہ دونوں جواب دیتے ہیں  اپنے باپ اورأبو زرعة کتاب العلل از ابن ابی حاتم کے مطابق ابن ابی حاتم 

 مل يرو هذا الحديث غ� عصام، وهو حديث منكر

َهَذا الحديِث؟ وُسِئَل أَبُو ُزْرَعَة َعنْ   
، ال يُروى ِمْن طريٍق غ�ِه فََقاَل: َهَذا حديٌث ُمنَكٌر    
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یاں اور ان کی انگل روکنا چاہا  عث�ن رضی الله عنہ پر جب تلوار چلی تو ان کی بیوی نائلہ نے اس کو باتھ سے
کٹ گئیں انہی انگلیوں کا قصاص بھی طلب کیا گیا کیونکہ قرآن میں ہے کہ دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے 

 ایجاد کیا انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام کرنا اردو زبان میں اس پر محاورہ سبائیوں نے  کان.

                                                                    
سے  رعة أبو ز  کے کوئی اور روایت نہیں کرتا اوریہ حدیث منکر ہے اور میں نے عصام میرے باپ کہتے ہیں اس روایت کو سوائے 

 عصام رویت کرتا ہےاس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث منکر ہے اس کو رصف 

تصحیح پر قائم رہتے ہوئے  افسوس کہ البانی صاحب ان متام اقوال کو خاطر میں نہیں التے اور اس روایت کی الصحیحہ میں 
 منہج سے الگ ضعیف روایات کی انتقال کر گئے مقام حیرت ہے کہ اپنے اپ کو اہل حدیث اور سلفی کہنے والے محدثین کے

 در رجعت القھقہری ہےتصحیح پر اتر آئے. کس ق

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کتوں والی روایات کو رد کرنے والے لوگ ناصبی ہیں لیکن ان جاہل مطلق لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا 
ہیں؟   جو العواصم و  قاضی ابی بکر ابن العربی کون کہ یحیی بن سعید القطآن کون ہیں ؟  ابن ابی حاتم کون ہیں ؟   

 اس کو رد کرتے ہیں لکھتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا پر  ١٥٩ص  القوآصم 

وأما الذي ذكرتم من الشهادة عىل ماء الحوأب، فقد بؤتم يف ذكرها بأعظم حوب . ما كان قط ىشء م� ذكرتم ، وال قال النبي صىل الله 
  عليه وسلم ذلك الحديث ، وال جرى ذلك الكالم .اهـ

نے حواب کے پانی پر شہادت دی ہے تو پس تم نے اس کا ذکر کر کے ایک گناہ کبیر اٹھا لیا اس میں وہ چیز نہیں جو اور جو تم 
 تم نے کہی اور ایسا نبی صلی الله علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں اور نہ یہ کالم ان سے ادا ہوا

کر دیا .افسوس خلف اس پر قائم نہ رہ سکے اور انہی متقدمین محدثین نے ایسی روایات کو رد کیا لہذا محدثین نے امتام حجت 
ے کہ اگر یہ مان لیا جائ روایات کو صحیح کہنے لگ گئے اب بتائیے کتاب العلل از ابن ابی حاتم کی کیا حیثیت رہ جائے گی 

 ن ابی حاتمحواب کے کتوں والی روایت صحیح ہے اور ابی حاتم اور یحیی بن سعید اور ابو زرعہ سب غلط تھے؟ نہجانے اب
 متشدد ذہن کے ساتھ کیا کیا غلط لکھ گئے ہونگے

كہتے ہيں عالمہ ابن وزير، العواصم والقواصم میں  

 رسول كريم صىل اللہ عليہ وسلم ىك حديث كا علم ہوتے ہوئے حديث كا انكار كرنا رصيحا كفر ہے 

274/  2ديكھيں: العواصم والقواصم (   

ں راوی کی بڑھ ہےمعلوم ہوا یہ ان کے نزدیک حدیث نہی  

نکال لیا جو ادھر کی ادھر  بی ج�لو رافضیوں نے عائشہ رضی الله عنہ سے متعلق ، جنگ جمل والی روایات سے ایک کردار
 لگاتی ہو نعوذ باللہ
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 تا تھا؟غنڈوں نے جو کیا اس کو معاف کیا جا سک کیا 

 اس  روایت کا ترجمہ کیا جاتا ہے

کوئی تم میں سے رسخ اونٹ والی نکلے گی یہاں تک کہ اس پر حواب کے کتے بھونکیں گے اور اس کے گرد بہت 
 سے لوگ مارے جائیں گے اور وہ نجات پائےگی،نجات جب کہ وہ قتل ہونے کے قریب ہوگی۔

  -ے سے ترجمہ ہی نہیں گیابلکہ بہت سے الفاظ کا رس    -یہ ترجمہ صحیح نہیں

 کے مطابق تاج العروس  عربی لغت 

تَْنبَُحَها  تَْخُرُج فَ َجاَء يف الَحِديِث أَنَّ النبّي صىل الله عليه وسلم قَاَل لِنَساِئه " لَيَْت ِشْعِري أَيَّتُُكنَّ َصاِحَبُة الَجَمِل األَْدبَِب 
  الَوبَِر أَو الَكِثُ� َوبَرِ كِالَُب الَحْوأَِب " أََراَد األََدبَّ وهو الَكِث�ُ 

ألََدبَّ ا ،  قَاَل لِنَساِئه " لَْيَت ِشْعِري أَيَّتُُكنَّ َصاِحبَُة الَجَمِل األَْدبَِب تَْخُرُج فَتَنَْبُحَها كِالَُب الَحْوأَِب  آتا ہے  حدیث میں
  ہے بہت بال ہونا  سے مراد

بھی ہے  کا لفظ أيتكن بالوں والے اونٹ کا ذکر ہے اس میںکا ذکر نہیں بلکہ بہت روئے یا  رسخ اونٹ روایت میں
یت کے الفاظ بھی روا اس کے گرد ہے لیکن ترجمہ میں اس کو بھی حذف کر دیا گیا ہے . پھر آیت یا نشانی جو

تل قنجات جب کہ وہ  الفاظ  یعنی اپنے دائیں اور بائیں.  کے الفاظ ہیں   َ�ِيِنَها، وَعن يََسارَِها میں نہیں بلکہ
ابن عبّاس کی روایت میں کتوں کے نکلنے یا لپکنے کے  تو رسے سے موجود ہی نہیں .  ہونے کے قریب ہوگی

 نہیں الفاظ ہیں بھونکنے کے 

    ے نبوت کی نشانی پر پیش کیا ہ نے دالئل النبوه میں، ابو نعیم کتاب الفنت وغیرہ نے اس واقعہ کو  بیہقی    

 نبوت کی نشانی پر لکھتے ہیں میں   عىل املواهب اللدنية باملنح املحمدية الزرقانی کتاب رشح الزرقا�

وعن ابن عباس مرفوعا: "أيتكن صاحبة الجمل األدبب، تخرج حتى تنبحها كالب الحوأب، ويقتل حولها قتىل كث�ة، 
 تنجو بعدما كادت". رواه البزار وأبو نعيم

کتے بھونکیں گے اور اس کے گرد بہت قتل ہونگے .... اس کو اور ابن عباس سے مرفوع ہے ....اس پر الحواب کے 
 البزار اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے

لیکن یہ الزرقانی کی غلطی ہے . ان الفاظ کے ساتھ ابن عباس کی روایت البزار میں بیان نہیں ہوئی اور ابو 
 نے بھی اس کو اس طرح نقل نہیں کیا نعیم 
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 اور پانچویں روایت چھوٹی 

ُد بُْن أيَِب َحدَّ  ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا الُْفَضيُْل يَْعِني ابَْن ُسلَيَْ�َن، قَاَل: َحدَّ ٍد، قَاَل: َحدَّ  يَْحيَى، َعْن أيَِب أَْسَ�َء َمْوَىل ثَنَا ُحَسْ�ُ بُْن ُمَحمَّ
إِنَُّه َسيَُكوُن بَْينََك َوبَْ�َ َعائَِشَة «قَاَل لَِعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب:  بَِني َجْعَفٍر، َعْن أيَِب َراِفعٍ، أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلَّمَ 

َال، َولَِكْن إَِذا «، قَاَل: فَأَنَا أَْشَقاُهْم يَا رَُسوَل اللَِّه، قَاَل: »نََعمْ «، قَاَل: أَنَا؟ قَاَل: »نََعمْ «، قَاَل: أَنَا يَا رَُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: »أَْمرٌ 
27198(حم) » َذلَِك فَارُْدْدَها إَِىل َمأَْمِنَها كَانَ   

علی نے   صلی الله علیہ وسلم علی رضی الله عنہ سے کہا کہ متھارے اور عائشہ کے درمیان ایک بات ہو گی  نبی
 کہا میری ساتھ فرمایا ہاں پس اس کے بعد ان کو امن کے مقام پر لوٹا دینا

ثَ  -  ثَنَا َعبُْد اللَِّه، َحدَّ ثََنا ُمحَ َحدَّ ، َحدَّ ثََنا فَُضيُْل بُْن ُسلَيَْ�َن يَْعِني النَُّمْ�ِيَّ ، َحدَّ ِميُّ ُد بُْن أيَِب بَْكٍر الُْمَقدَّ ُد بُْن أيَِب مَّ ِني ُمَحمَّ
، َعْن َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه  َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: يَْحيَى، َعْن إِيَاِس بِْن َعْمٍرو اْألَْسلَِميِّ

لَْم فَافَْعْل  َسيَُكونُ  "إِنَّهُ   بَْعِدي اْخِتالٌف أَْو أَْمٌر، فَِإِن اْستَطَْعَت أَْن تَُكوَن السِّ

ان دونوں روایات کی سند میں فَُضيُْل بُْن ُسلَيَْ�َن يَْعِني النَُّمْ�ِيَّ ہے جو ضعیف ہے أبو زرعة ، فضيل بن سلي�ن کو 
کہتے ہیں کمزور حدیث واال کہتے ہیں. ابن معین لیس بشی کوئی چیز نہیں   الحديث ل�  

لیکن اہل بیت رسول کی  کہا جاتا ہے کہ یہ نبوت کی نشانی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی خرب پوری ہوئی. 
نکر کہتے ہیںجس تنقیص کا اس میں ذکر ہے کیا وہ سچ ہے جبکہ امام املحدثین یحیی بن سعید اس کو م  

الغرض جنگ جمل کے حوالے سے عائشہ رضی الله عنہا کی تنقیص میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے جلیل القدر 
کے جن لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے  شیعہ اور اہل سنت  محدثین نے ایسی روایات کو منکر کہا ہے اور 

 ان کو روز محرش اس کا جواب دینا ہو گا 

جم من أس�ء البالد واملواضع از  أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري األندليس (املتوىف: معجم ما استع 

هـ) کے مطابق487  

 وسّمى هذا املوضع بالحوأب بنت كلب بن وبرة

کلب بن وبرة کی بیٹی کی وجہ سے مالکا نام  اس مقام کو حواب   

هـ) میں ہے662معجم البلدان از  ياقوت  الحموي (املتوىف:   

 قال أبو زياد: ومن مياه أيب بكر بن كالب الحوأب

 أبو زياد نے کہا اور ابو بکر بن کالب کے پانییوں میں سے الحوأب ہے 
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حواب کے حوالے سے یہ دونوں الفاظ لوگوں کے  – ہے جمع کی کہتے ہیں اور کالب اس کو کتے میں کلب عربی

 حازم بن ابی قیس  -ابو بکر سے تھا  بنی حواب کا تعلق –  ب بن وبرةکلاور  أيب بكر بن كالبتھے یعنی  میں ذہن

ونکے کتے بھ میں کو مال دیا اور کہنے لگا کہ حواب  سب میں اس ختالطا نے عامل  

 والی والے اونٹ لوںبہت با روایت میں ہے صاِحبَُة الَجَمِل األَْدبَِب، تَْنبَُحها كِالُب الَحْوأبکی  عصام بن قدامة بلکہ 

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية از الحسن بن محمد بن الحسن  -یہ بھی اسی طرح ہے 

هـ) کے مطابق 650الصغا� (املتوىف:   

َعر. ... وُدبُّ بن كَلِْب بِن َوبَرََة بِن َحيْداَن   واألََدبُّ من اإلِبِل مبنزلة األَزَّب، وهو الكث� الشَّ

ہت بالوں واال اونٹ ہے ... اور ُدبُّ بن كَلِْب بِن َوبَرََة بِن َحْيداَن ہےاور األََدبُّ ب  

دب اصل میں كَلِْب بِن َوبَرََة کا بیٹا ہے  جس سے  حواب  کا تاالب منسوب تھا   رہےیاد   

کتوں کی روایت بنائی گئی ہے  کے کرتے ہوئے حواب تع�لاس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان الفاظ کو اس  

 
جبکہ یہ  –پر پہنچا یعنی بنو عامر  کے تاالب پر  ِمَياَه بَِني َعاِمرٍ لشکر  کا مطابق عائشہ رضی الله عنہات کے روای

کا ہے    أيب بكر بن كالبکا نہیں بلکہ بنو  عامر تاالب بنو  
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بصره پہنچنے پرلشکر عائشہ   
 

ثَنَا أَبُو بَْکِر بُْن إِْسَحاَق الَْفِقیُه، وَ  ، ثنا ُسْفیَاُن، ثنا أَبُو ُموَىس فََحدَّ َعلِیُّ بُْن َحْمَشاٍذ، قَاَال: ثنا ِبْرشُ بُْن ُموَىس، ثنا الُْحَمیِْدیُّ
بَیُْر إَِىل الْبَْرصَِة فََقاَل لَُهُم النَّاُس: َما جَ ” یَْعِنی إِْرسَائِیَل بَْن ُموَىس قَاَل: َسِمْعُت الَْحَسَن یَُقوُل:  اءَکُْم؟ قَالُوا: َجاَء طَلَْحُة َوالزُّ

ا قَتََل ُعثَْ�َن َغیْرُکُْم؟ قَاَل: فَلَ�َّ نَطْلُُب َدَم ُعثَْ�َن قَاَل الَْحَسُن: أَیَا ُسبَْحاَن اللَِّه، أَفََ� کَاَن لِلَْقْوِم ُعُقوٌل فَیَُقولُوَن: َواللَِّه مَ 
یَُقولُوَن: أَیَُّها الرَُّجُل إِنَّا َواللَِّه َما َضَمنَّاکَ َجاَء َعلِیٌّ إَِىل الُْکوفَِة، َوَما کَاَن لِلَْقْوِم ُعُقوٌل فَ   “. 

 املستدرک عىل الصحیحین
 جواب

إِْرسَائِيَل بَْن ُموَىس نے کہا میں نے حسن برصی سے سنا کہ طلحہ اور زبیر برصہ پہنچے لوگوں نے ان سے کہا کیا 
حسن برصی نے کہا سبحان الله کہ قوم میں  –یں ہوا ؟ انہوں نے کہا ہم عث�ن کا خون کا قصاص طلب کرنے آئے ہ

عقل ہوتی پس (برصہ کے ) لوگوں نے (طلحہ اور زبیر) کہا متہارے سوا کون ہے جس نے عث�ن کا قتل کیا ؟ حسن 
نے کہا جب علی کوفہ پہنچے اور قوم میں عقل نہیں تھی قوم نے (علی سے) کہا اے شخص الله کی قسم ہم 

 متہارے ساتھ نہیں

برصہ والوں میں عقل کی کمی تھی پہلے طلحہ و زبیر پر قتل عث�ن کا الزام دیا پھر علی پہنچے تو ان کا یعنی 
 ساتھ دینے سے بھی انکار کر دیا

 حسن برصی کا س�ع کسی بدری صحابی سے نہیں لہذا یہ حسن کا تجزیہ و تاریخ ہے
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  جمل تذکره جنگ

  
طَلَْحُة بُْن ُعَبيِْد اللَِّه قتل   

 
 مستدرک الحاکم کی روایت ہے

، ثَنَا ُد بُْن َغالٍِب، ثَنَا يَْحيَى بُْن ُسلَيَْ�َن الُْجْعِفيُّ ثَنَا َعِيلُّ بُْن َحْمَشاَذ الَْعْدُل، ثَنَا ُمَحمَّ ، َوكِيٌع، َعْن إِْسَ�ِعيَل بِْن أيَِب َخالِدٍ  َحدَّ
َرأَيُْت َمْرَواَن بَْن الَْحَكِم ِحَ� رُِمَي طَلَْحُة بُْن ُعبَيِْد اللَِّه يَْوَمِئٍذ فََوقََع ِيف ُركْبَِتِه فََ� زَاَل «َعْن قَيِْس بِْن أيَِب َحازٍِم، قَاَل: 

 يَُسبُِّح إَِىل أَْن َماَت 
ے طلحہ بن عبید الله پر تیر پھینکا اس روز قیس بن ابی حازم نے کہا میں نے مروان بن الحکم کو دیکھا جب اس ن

 جو ان کے گھٹنے میں لگا پس انہوں نے تسبیح کرنا نہ چھوڑا یہاں تک کہ موت ہوئی
 امام حاکم اور الذہبی نے اس کو صحیح سمجھا ہے

تابوں یہ بات قیس بن ابی حازم بیان کرتا ہے کہ مروان بن الحکم نے طلحہ رضی الله عنہ کو قتل کیا حدیث کی ک 
إس�عيل بن أيب خالد الكويف ہیں  ہے. لیکن اس کی سند میں  میں مستدرک الحاکم اور طربانی میں اس کی روایت 

النسايئ ، مدلس کہتے ہیں. مدلس کی روایت  جو کوفہ کے ثقة راوی ہیں اور صغار التابع� میں سے ہیں جن کو 
  اتل ہونے کی روایت عن سے آئی ہےعن سے اگر ہو تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے. مروان کے ق

قَيِْس بِْن أيَِب َحازٍِم کو عث�نیا کہا جاتا ہے یعنی یہ عث�ن رضی الله عنہ کو علی رضی الله عنہ سے افضل سمجھتے 
تھے. یہ راوی الحواب والی روایت بھی بیان کرتا ہے جس پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ جمل میں عائشہ رضی 

شکر میں تھا. بعد میں یہ پارٹی بدل کر علی رضی الله عنہ کے ساتھ شامل ہو گیا اور خوارج سے لڑا الله عنہا کے ل
. ایسا کسی صحابی نے نہیں کیا جو قصاص عث�ن کا مطالبہ لے کر نکلے وہ اپنے موقف پر رہے اور جو علی 

اور ادھر کی ادھر کرتے رہےرضی الله کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ ہی رہے. لیکن قیس پارٹیاں بدلتے رہے  . 

مدلس ہیں  کے مطابق إس�عيل بن أيب خالد    هـ)761کتاب جامع التحصيل يف أحكام املراسيل از العاليئ (املتوىف: 
قیس سے ایک روایت کو راوی کی غلطی کہا ہے لہذا إس�عيل  إس�عيل کی   نے  اور العاليئ کے مطابق ابن معین
 کا قیس سے س�ع مشکوک ہے

کی روایت صحیح نہیں ہے. اسی سند سے طربانی کی املعجم الكب� میں بھی نقل ہوئی ہے لہذا  مستدرک الحاکم  
 حدیث کی کتب میں اس واقعہ کی صحیح سند نہیں

تاریخ خلیفہ بن الخیاط وغیرہ   اب تاریخ کی کتب دیکھئے اس میں ہم بہت ابتدائی کتب کو دیکھتے ہیں مثال
میں ایک سند ہے جس کا الذھبی نے تاریخ االسالم میں ذکر کیا ہے الخیاط تاریخ خلیفہ بن   –  

فروى قَتَادة، عن الجارود بن أيب َسْربَة الُهَذّيل قَاَل: نظر مروان بن الَحَكم إىل طلحة يوم الجمل، فََقاَل: َال أطلب ثأري 
 بعد اليوم، فرَمى طلحة بسهم فقتله
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لہذا یہ بھی صحیح نہیں یت کر رہے ہیں اس کی سند میں قتادہ مدلس عن سے روا  

 الذھبی نے کتاب سیر االعالم النبالء میں اس کی اور سندیں بھی دیں ہیں

وعن يحيى بن سعيد األنصاري، عن عمه، أن مروان رمى طلحة، والتفت إىل أبان بن عث�ن وقال: قد كفيناك بعض 
: برشوا قاتل طلحة بالنارقتلة أبيك. وروى زيد بن أيب أنيسة، عن رجل، أن عليا قال . 

 لیکن ان دونوں میں مجھول راوی ہیں لہذا یہ بھی صحیح نہیں

 تاریخ خلیفہ بن الخیاط میں ایک اور سند ہے

د بْن زيد َعن قُرَّة بْن َخالِد َعن ابْن ِس�ِين قَاَل رمي طَلَْحة ِبَسْهم فَأَصاب  فََحدثني أَبُو َعبْد الرَّْحَمن الْقرِيش َعن َح�َّ
 ثغرة نَحره قَاَل فَأقر َمْرَوان أَنه رََماه

 اس روایت میں ہے کہ طلحہ رضی الله عنہ کو تیر لگا اور مروان نے اقرار کیا کہ یہ انہوں نے پھینکا تھا 

جس میں مروان کا جان بوجھ کر قتل کرنا بتایا گیا   اس روایت میں وہ رش انگیزی نہیں جو دورسی روایات ہیں ہے
غلطی سے بھی ہو سکتا ہے حالت جنگ میں کوئی تیر پھینکتا ہے کوئی تلوار چالتا ہے اور اپنے ہی   ہے. تیر لگنا

کسی ساتھی کو بھی زخمی کر سکتا ہے اگر وہ شخص اتفاقا یکدم تیر کے راستے میں آ جائے .اس صورت میں اس 
 کو قتل عمد نہیں کہا جا سکتا

یں اس کو جزم سے نہیں لکھا بلکہ کہام ٢٤٧ص  ٧ج   البداية والنهاية  ابن کثیر نے  

ْهِم َمْرَواُن بُْن الَْحَكمِ   َويَُقاُل إِنَّ الَِّذي رََماُه ِبَهَذا السَّ

 اور کہا جاتا ہے مروان بن الحکم نے ان کو تیر مارا

کتاب الكامل يف التاريخ میں کہتے ہیں  هـ)630األث� (املتوىف:   ابن  

َمْرَواُن بُْن الَْحَكِم، َوِقيَل َغْ�ُهُ َوكَاَن الَِّذي رََمى طَلَْحَة   

 اور طَلَْحَة کو مروان نے تیر مارا اور کہا جاتا ہے کسی اور نے

بات کی تحقیق کیوں نہیں کی. اصل میں بنو  ہ�را سوال ہے کہ جب مورخین کو اس بات میں شک ہے تو اس 
ابوں میں ان کو برا نہیں لکھتے تو کوئی خریدتا امیہ کو برا کہنا مورخین کی کتب بکنے کا سبب تھا اگر وہ ان کت
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نہیں لہذا پر سچی جھوٹی بات نقل کرتے چلے گئے اور کہا کہ ہم نے سند پیش کر دی ہے. جبکہ یہ واضح ہے 
 عوام اس سند کو کیسے چیک کرتے جبکہ علم جرح و تعدیل کی کوئی ایک کتاب تو ہے نہیں

ے کر نکلے تھے اور طلحہ رضی الله عنہ کے ساتھ تھے تو پھر وہ مروان بن الحکم تو خود قصاص کا مطالبہ ل
طلحہ کو کیوں قتل کریں گے دوم اگر یہ ثابت ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس وجہ سے مروان کو بھی قتل کر دیتا. 

روان افراد کو قتل کیا تو طلحہ رضی الله عنہ کے قتل پر م ٨٠الله انہ نے تو قتل عث�ن پر   معاویہ بن خدیج رضی
 کو کیسے چھوڑ دیتے
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میں ہے  شیبہ ابی ابن مصنف     

 

 

لی گئی بیعت اس روایت کے مطابق زبیر اور طلحہ رضی الله عنہ�  سے  زبر دستی علی کی  

اصحاب  جو بلکہ -سے پہلے نہیں ہوئی برصہ لشکر عائشہ اور لشکر علی کی اپس میں کوئی مالقات ہے راقم کہتا

میں علی کے ساتھ تھے انہوں نے  مدینہ اور جو کیا میں حج کی وجہ سے تھے ان سب نے برصہ کا رخرسول مکہ 

کر دیں گے عالناپنی خالفت کا ا میں یا برصہ کوفہ ان کو روکا کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ زبیر یا طلحہ  

ہیں جو مدلس ہیں  سلي�ن بن طرخان التيمي  اس روایت کی سند میں  
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ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

 سند میں ام راشد اور أَْحَمَد بَْن َعبِْد اللَِّه بِْن اْألََصمِّ  مجہول ہے

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

 

ہے سىند صحیح  
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ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

ہے سند ضعیف  

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

 سند صحیح ہے

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل از  صالح الدين أبو سعيد خليل بن  -و البخرتی کا س�ع علی سے نہیں ہے سند منقطع ہے اب
 هـ) میں ہے 761كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العاليئ (املتوىف: 
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ال شعبة كان أبو سعيد بن ف�وز أبو البخرتي الطايئ كث� اإلرسال عن عمر وعيل وابن مسعود وحذيفة وغ�هم ريض الله عنهم ق

 إسحاق يعني السبيعي أكرب من أيب البخرتي ومل يدرك أبو البخرتي عليا

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

 مطالبے سے ہٹ گئے  جب علی نے اس میں کوئی پیش رفت کے کی رائے میں لوگ عث�ن کے قصاص طلحہ یعنی

کی نہ  

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

اس کا قول  –د الرحمن الغدا�  ناقابل دلیل اور ابن حزم کے نزدیک ضعیف ہے سند ضعیف ہے منصور بن عب

 تاریخا غلط ہے 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  
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سے نہیں ہے  شمر بن عطیة عاعمش کا سما – ہے سند منقطع  

 ويف كتاب «سؤاالت حرب الكرما�» قال أبو عبد الله: األعمش مل يسمع منه شمر بن عطية
 اعمش کا س� ع شمر بن عطية سے نہیں ہے

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

ہے ثقہ  کے مطابق ، دارقطنی بن فرات میں حسن سند  

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 
 : ديوان الضعفاء واملرتوك� میں الذھبی کہتے ہیں عمر بن الهجنح  عن أيب بكرة الثقفي، نكرة ال يعرف نہیں معلوم کون ہے 

بہ میں ہےابی شی ابن مصنف  
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 سند میں جويرب بْن َسِعيد األزدى الخراسا� سخت ضعیف کوئی چیز نہیں ہے 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

ہے صحیح سند  

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

 اسی سند سے ہے
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 سند میں فطر بن خليفة غالی ہے خشبیہ میں سے ہے

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

اللچ آ جانے کا  ظلم تو نہیں لیکن  زبیر رضی الله عنہ کے نزدیک علی رضی الله عنہ میںیعنی  – ہے سند صحیح

  ہے خوف

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

ہے البتہ سامل پر عقیلی کا کہنا صحیح ہے سند  

ق ترك.فرتك لذلك، وبح -ريض الله عنهم -قال العقييل: كان يفرط يف التشيع، ويبغض أبا بكر وعمر، ويتناول عث�ن  
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ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

 

هـ) کا س�ع ابن عباس سے ہے علی سے نہیں ہے  112طلحة بن مرصف  (  

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

 سند میں ِحْمَ�ِ بِْن َمالٍِك مجہول ہے 

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  
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 سند ہے

، َعْن ُعمَ  ثَنَا  ابُْن إِْدِريَس، َعْن ُحَصْ�ٍ َر بِْن َجاَواَن، َعِن اْألَْحنَِف بِْن قَْيٍس،َحدَّ  

 سند میں ُعَمر بْن جاوان، ويُقال: َعْمرو بْن جاوان مجہول ہے 

 مصنف ابن ابی  شیبہ میں ہے
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 سند میں صفوان بن قبيصة. مجہول ہے میزان میں الذھبی نے ذکر کیا ہے 

 عن طارق بن شهاب. وعنه أمي الص�ىف، وآخران.  مجهول.

 

 مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے

 
 سند میں ہے َسيُْف بُْن فَُالِن نے اپنے خالو انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا یہ تینوں مجہول ہیں
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 مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے

 
الحال ہے  مجہولاس کا باپ  ہے ضعیف أشعث بن سوار الكنديسند میں   

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

  مجہول ہے صحو سند میں ابو 
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ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

 سند صحیح ہے
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��روو�

 � � � ‘�� 
ز

ياا � � ااس �� � � � � � ااوورر اا� ��رص �وون � ��ر�ت
ز
ه � �ن � �۔ اا�

ز
ر� رر� اا� عت

ز
اادداا� �   �اا� � ر

ه
ز
 � � �اا� رر� اا� عت اام ررااووي � �نز

ث
هس يك �� �ررے �ن � � � �۔ ه   �� � �ررے اا�اال � � � � �� � ااس � اات

 � �� ااوورر � ��ن �
ت
ه � ااس وو�ت

ز
ر� رر� اا� عت

ز
 ااوورر �دد۔ ااوورر ر يتب نبب

ز
ه � ��ن � � � �۔ � خ

ز
ر� رر� اا� عت

ز
�اا�  ۔�� ر

 
ز

 � � � وو� �� � ااوورر ��ر�� � � �! اا� ��رص
ز

ه � اا� ��رص
ز
ر� رر� اا� عت

ز
 � � � ر ر� � �نز

ز
دداا �� � �� اا� ر

 � � � 
ت
بااب  � ت  � � � اا� �! � اانز و � �ے �� وو �� � ااس � �دد ��۔ �اا� � �نز

ؤ
 � �� �‘ � �و ابپ باا آ باات  � �� � ت

 �  پااك! �اا� � �نز ياا � اا� ت �وون � ��ر�ت
ز
 �؟ اا�  اادداا �� � � �‘ �نز

ز
ا� �� اا� �! ��رص  � � اا� �ج دد� �  دد�اارري ساا� آ

ه‘ 
ز
ر� رر� اا� عت

ز
 ر بتب  �اا � �� �۔ �� �

ت
 اادداا �اا ددے ااوورر اادداا� � �ررب

ز
 � ��رص  � �ف � اانز ر� � ��! اانز

ز
(اا� ��  � ااے ر

(� � �� �  رے � اانز
ٹ
�وون � �� � ددرر� وو دد�رر � �ر

ز
 � � ااوورر اا� � � � � � � اا�

ت
اا� � اارراا� � �ررب

ث
ر� � س

ز
� � ر

 � � �� 
ت
ااب

ز
 �ه � � ‘ �۔ �رره �ت  � � اا‘ ددوو �نز يك � � �۔ �اا� � �نز  �� � � ااوورر اات يك �نز  اات

ز
 � � اا� ساارراا ��رص نز

پااس   � ت  اانز بتب � � � �� � 
ت
 اا� � � � اا� ااس� � � ااس � �ررب ابپ اا � آ

ت
ات  رر� آ

ت
ت

ز
 �  �� � اا� �ل � � اا�ت

ت
�ررب

ه � غ�� � اا� �
ز
ر� رر� اا� عت

ز
 رر�۔ �� � ااس � �� � �� � � �ف �۔ ر

ز
د� �رر ��رص

ز
 رر� � �ن � � �ے د

 وو�ل �� � � � �وون � �ل � � � �۔ � ووه �ااجب
ز
 رر �� ااوورر � �� ددوو�اا �ه اا�  
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 مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے

 

ہے  مجہول سند میں أيَِب َحرِْب بِْن اْألَْسَوِد   

ہے ابی شیبہ میں ابن مصنف  

 

 سند صحیح ہے 

ابی شیبہ ابن مصنف  

 

سے  ھ  ١٤٤َسِعيُد بُْن إِيَاٍس الُْجَريِْريُّ البرصی املتوفی  -ہےَسِعيُد بُْن إِيَاٍس الُْجَريِْريُّ  سند سے نقل ہوئی  یہ روایت  

 اس روایت کو  َعبُْد اْألَْعَىل بُْن َعبِْد اْألَْعَىل نے لیا ہے
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 العلل از عبد الله بن احمد میں ہے

تلط؟ قال: ال، وقال عبد الله: حدثني أيب. قال: سألت ابن علية عن الجريري. فقلت: له: يا أبا برش، أكان الجريري اخ

 كرب الشيخ فرق

میرے باپ احمد نے بیان کیا کہ میں نے ابن علیہ سے پوچھا الجریری کے بارے میں عبد الله نے کہا   

ابن علیہ سے میں نے کہا اے ابا برش کیا الجریری مختلط تھے انہوں نے کہا نہیں بوڑھے عمر رسیده تھے لہذا 

 فرق آ گیا تھا

الجريري میں  اسکے بعد آیا (الکامل از ابن عدی) اور  ھ میں الطاعون  ٣٢١اس دور میں برصہ میں سن 

اختالط کی کیفیت پیدا ہوئی اور بہت سے محدثین نے کہا کہ اس میں ہم نے ان سے سنا اور وہ واقعی  یہ 

 مختلط تھے

رہی قبل موته بسبع سن� یہ اختالط یا کیفیت الجريري پر مرنے سے قبل سات سال اسی کتاب میں ہے  

روایات کا انکار  عامل اختالط والی  کے برعکس امام يحيى بن سعيد القطان سختی سے الجریری کی  ابن علیہ 

 کرتے

کہتے ہیں امام يِزيد بن َهاُرون     

َوكَاَن قد أنكر 142قَاَل َسِمعت من الْجريِري سنة إِْحَدى أَو    

ان کا انکار کیا جاتا تھامیں سنا اور اس وقت  ١٤٢یا  ١٤١میں نے الجریری سے سن   

عامل اختالط کی ہے جس کوبعض محدثین پہچان  - يِزيد بن َهاُرون متفق نہیں ہیں  یعنی ابن علیہ کی رائے سے

  گئے بعض نہ پہچان سکے

 شعيب األرنؤوط نے صحیح ابن حبان کی تعلیق میں ایک روایت پر  لکھا ہے 

د األعىل بن عبد األعىل منه قديم،والجريري: هو سعيد بن إياس الجريري، وس�ع عب  

 جریری کا س�ع عبد االعلی سے قدیم ہے 
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ابی شیبہ میں ہے  ابن مصنف  

 
سند میں عبد الله بن عبيد بن عم� بن قتادة  ہے  ابن حزم کے نزدیک اس کا س�ع نہیں  –اس کی سند منقطع ہے 

 ہے

 ابن حزم: مل يسمع من عائشة ريض الله عنها.

 
ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

 
عاصم مختلط ہوئے – عاِصٍم بن بھدلہ نے  أيب صالٍح ذكوان سے روایت کیا ہے  
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ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف   

 

َعةَ سند میں   مجہول ہے  يَزِيَد ْبِن ُضبَـيـْ  

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

مجہول ہے   َرُجٍل، ِمْن بَنِي ُضبَْیَعةَ سند میں   
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ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 
مجہول ہے  َرُجٌل ِمْن َبِين َحيََّة  سند میں  

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 
مجہول ہے  َرأَى الزُّبَْیرَ   َمنْ  سند میں  
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ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 
بن محمد مجہول ہے هللا سند میں عبد  

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 
بِّّيِ َجْحشِ ْبِن زِيَاٍد السند میں  مجہول ہے  ضَّ  
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ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 
جس  يعقوب بن عبد الله القميسند میں  –جعفر بن أيب املغ�ة کو رصف ابن شاہین اور ابن حبان نے ثقہ کہا ہے 

 قوی نہیں قرار دیا ہے    کو  الدارقطني  نے ليس بالقوي
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اس کی  پر قسطالنی نے    ١٩٦ص  ١٠الساري   ج   إرشاد  پر ابن حجر نے ٥٧ص  ١٣فتح الباری از ابن حجر ج 

 سند کو جید قرار دیا ہے

بِْن َورْقَاَء الُْخزَاِعيُّ إَِىل َعائَِشَة أَْخَرَج بن أيَِب َشيْبََة ِبَسنٍَد َجيٍِّد َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن أَبْزَى قَاَل انْتََهى َعبُْد اللَِّه بُْن بَُديِْل 

ِهَي ِيف الَْهْوَدِج فََقاَل يَا أُمَّ الُْمْؤِمِنَ� أَتَْعلَِمَ� أَ�ِّ أَتَيْتُِك....يَْوَم الَْجَمِل وَ   

اس کے برعکس محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان الصبحي نے فتنة مقتل عث�ن بن عفان ريض الله عنه میں 

 اس کو   واقدی کی وجہ سے سخت ضعیف کہا ہے 

.إسناده ضعيف جداً بالواقدي  

 راقم کہتا ہے اس میں واقدی کا تفرد نہیں ہے 
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ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 



245 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

 

 
ہے جس کی خبر علی اور جنگ کے حوالے سے غلط سلط  َزْيِد ْبِن َوْھبٍ سند میں 
بعد علی نے زبیر و طلحہ سے کیسے کالم کیا جبکہ ان  کے جنگ –ہوتی ہیں 

؟ ہوئی جنگ میں شہادت کی دونوں  

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 
 سند صحیح ہے
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چکے تھے ؟ بھول اصحاب رسول اصلی نماز  
 سنن ابن ماجہ میں ہے

ثَنَا917  حدیث �رب: ثَنَاَعبُْد اللَِّه بُْن َعاِمِر بِْن ُزَرارََة،  َحدَّ َريِْد بُ  َعنْ أيَِب إِْسَحاق،  َعنْ أَبُو بَْكِر بُْن َعيَّاٍش،  َحدَّ

"َصىلَّ ِبنَا َعِيلٌّ يَْوَم الَْجَمِل َصَالًة ذَكَّرَنَا َصَالَة رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه  قَاَل:َعنْأيَِب ُموَىس، بِْن أيَِب َمْريََم، 

ا أَْن نَُكوَن نَِسينَاَها، َوَسلََّم،  ا أَْن نَُكوَن تَ فَِإمَّ فََسلََّم َعَىل َ�ِيِنِه َوَعَىل ِشَ�لِِه".رَكْنَاَها، َوإِمَّ  

علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں جنگ جمل کے دن  ابوموسٰی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ایسی �از پڑھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی �از کی یاد تازہ ہو گئی، جسے یا تو ہم 

ڑ چکے تھے، تو انہوں نے دائیں اور بائیں جانب سالم پھیرابھول چکے تھے یا چھو  

ہیں  کہتے کو منکر اس سند البانی  

 

ہے  طرق اس کا دورسا میں مسند احمد  

ثََنا إِْسَرائِیُل، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعِن اْألَْسَوِد، َقاَل: َقاَل أَُبو  ثََنا يَْحیَى ْبُن آَدَم، َحدَّ َحدَّ
َرنَا َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالِبٍ َصَالًة ُكنَّا نَُصلِّیَھا َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا ُموَسى: لََقْد َذكَّ 

ا تََرْكَناَھا َعْمًدا " ُيَكبُِّر ُكلََّما َرَكَع، َوُكلََّما َرَفَع، َوُكلَّ  ا نَِسیَناَھا، َوإِمَّ َما َعلَْیِه َوَسلََّم، إِمَّ
 َسَجدَ 

ہم رسول هللا صلی هللا علیہ وسلم  جو ماز پڑھائیابو موسی نے کہا علی نے وه ن
کے ساتھ پڑھتے تھے  جو ہم یا تو بھول چکے تھے یا جان بوجھ کر چھوڑ چکے 

 کرتے اور جب بھی عکرتے اور جب بھی رف عکرتے جب بھی رکو  وه تکبیر تھے
کرتے سجدے  

حديث صحیحکہتے ہیں    شعیب األرنؤوط  

 
ہے  منکر ا متندو طرقوں سے اس ک ہے راقم کہتا  
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انداز کرنا؟ نظر نبوی علی کا حکم  

کی   شیعہ حرضات روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی نصیحت کہ عائشہ رضی الله عنہا کو امن
اپنے لشکر کو حکم دیا کہ عائشہ رضی الله  گیا اور علی رضی الله عنہ نے  جگہ پہنچا دینا کو نظر انداز کر دیا 

تیر چالئے عنہا پر  

کے مطابق  هـ) 279کتاب جمل من أنساب األرشاف از البََالُذري (املتوىف:   

ثَنَا أَبُو النرص، حدثنا إِْسَحاُق بُْن َسِعيٍد، َعْن َعْمِرو بْ  ، َحدَّ ْورَِقيُّ ثَِني أَْحَمُد بُْن إِبْرَاِهيَم الدَّ ثَِني َسِعيُد بْ َوَحدَّ ُن ِن َسِعيٍد، َحدَّ
 َب الَْهْوَدَج، ثُمَّ قَاَل:ِن َحاِطٍب قَاَل: أَقْبَلُْت َمَع َعِيلٍّ يَْوَم الَْجَمِل إَِىل الَْهْوَدِج َوكَأَنَُّه َشْوُك قُنُْفٍذ ِمَن النَّبِْل، فََرضَ َعْمٍرو:َعِن ابْ 

اَن.  ٌء؟ فََقالَْت: إِنَّ ُحَمْ�َاَء إِرََم َهِذِه أََراَدْت أَْن تَْقتُلَِني كََ� قَتَلَْت ُعثَْ�َن بَْن َعفَّ ٌد: َهْل أََصابَِك َيشْ فََقاَل لََها أَُخوَها ُمَحمَّ
 ِمْشَقٌص ِيف َعُضِدي. فَأَْدَخَل َرأَْسُه ثُمَّ َجرََّها إِلَيِْه فَأَْخرََجُه.

ابن حاطب کہتے ہیں کہ میں علی علیہ السالم کے ساتھ عائشہ کے ہودج کے قریب آیا: اس وقت یہ ہودج تیروں 
ے خاردار چوہے کی طرح لگ رہا تھا۔تو علی علیہ السالم نے اس ہودج کو مارا اور کہا:یہ حمیراء کی بوچھار س

(عائشہ) ہے ، اس پر تیر چالؤ ! یہ مجھے قتل کرناچاہتی ہے جس طرح اس نے عث�ن کو قتل کیا ۔ عائشہ کے 
ہ نے کہا: میرے بازو میں ایک بھائی محمد بن ابی بکر نے عائشہ سے پوچھا: آپ کو کوئی تیرلگا تو نہیں؟ عائش

تیر پیوست ہے۔پھر محمد بن ابی بکر نے اپنا رس ھودج میں داخل کیا اور عائشہ کو اپنی طرف کھینچ کرتیر نکال 
 دیا۔

إسحاق بن سعيد بن   شیعہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں  إسحاق بن سعيد ہے جو مجھول ہے.  سند میں راوی
عمرو بن سعيد   اس کا دورسا راوی  سے مروی ہیں. ی روایت عن أبيه ، عن ابن عمرلیکن ان ک  عمرو بن سعيد ہیں

ہے جو مجھول ہے. روافض نے اپنا مدعا ثابت کرنے کے لئے سند ہی بدل دی ہے لہذا ان کی طرف سے یہ شوشہ 
و یہ ایک اور عمربن سعید کے درمیان عن غلط ہے اسے بن سمجھا جائے ت چھوڑا جاتا ہے کہ اسحاق بن سعید 

ہو جاتا ہے لیکن یہ دعوی بال دلیل ہے اور اسی صورت قبول ہو گا جب اور نسخوں میں ایسا ہو یا خارجی  راوی 
 قرائین موجود ہوں

کہا سے نے عائشہ علی بعد کے ہے جنگ میں تاریخ طربی  

ثَِني َعبْ  ُد اللَِّه، َعْن َجِريِر بِْن َحازٍِم، قَاَل: َسِمْعُت أَبَا حدثني عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أيَِب، َعْن ُسلَيَْ�َن، قَاَل: َحدَّ

ُر بُْن يَاِرسٍ لَِعائَِشةَ  ِحَ� فََرَغ الَْقْوُم: يَا أُمَّ الُْمْؤِمِنَ�، َما أَبَْعَد َهَذا الَْمِسُ�  -رَِيضَ اللَُّه َعْنَها -يَِزيَد الَْمِديِنيَّ يَُقوُل: قَاَل َع�َّ

، قَاَل: الَْحْمُد لِلَِّه  -َما َعلِْمُت  -ِذي ُعِهَد إِلَيِْك! قَالَْت: أَبُو اليقظان! قال: نََعْم، قَالَْت: َواللَِّه إِنََّك ِمَن الَْعْهِد الَّ  اٌل ِبالَْحقِّ قَوَّ

 الَِّذي قََىض ِيل َعَىل لَِسانِكِ 
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م املومنین یہ کتنے آگے تک آ گئیں آپ ا -أَبَا يَِزيَد الَْمِديِنيَّ نے کہا ع�ر نے عائشہ سے کہا جب قوم فارغ ہوئی

کیا  عائشہ نے کہا اللہ کی قسم تم  –اس عہد سے جو اپ پر تھا! عائشہ نے کہا أَبُو اليقظان! ع�ر نے کہا جی 

ع�ر نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اپ کی زبان پر میرے لئے  فیصلہ دیا   –  کو  باتوں کی حق –جانو   

امام مالک سے اس پر سوال ہوا فرمایا  –ينيُّ مجہول ہے اس سے  برصیوں نے روایت لی ہے سند میں أبو يزيد  املَد

سؤاالت أيب داود لإلمام أحمد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم میں ہے ابو داود نے  -ال أعرفه اس کو نہیں جانتا

 احمد سے اس کے بارے میں پوچھا 

 

ء يْسأَل َعن رجل روى َعنُه أَيُّوبقلت ِألَْحَمد أَبُو زيد الْمدِ� قَاَل  أَي َيشْ  

 احمد نے کہا یا چیز اسکے بارے میں ؟ تم نے اس شخص پر سوال کیا ہے جس سے ایوب نے روایت کیا ہے

ْختيا�ُّ ہیں جو مدلس ہیں    راقم کہتا ہے ایوب اغلبا  أيوب السِّ

اإلمام ابن جرير الطربي: أكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري نے املعجم الصغ� لرواة   

سے کوئی ثقہ روایت کر دے ہے جس وہ مجہول ہوتا صطالح میں ا کی جو متاخرین میں اس کو مقبول کہا ہے    

 أبو يزيد، هو: املديني، نزيل البرصة، من الرابعة، مقبول

کھاافسوس اس کی سند صحیح نہیں لیکن فتح الباری میں ابن حجر نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے اور ل  

ُر بُْن يَاِرسٍ لَِعائَِشَة  لَ�َّ فََرُغوا ِمَن الَْجَمِل َما أَبَْعَد َوقَْد أَْخَرَج الطََّربِيُّ ِبَسنٍَد َصِحيٍح َعْن أيَِب يَِزيَد الَْمِديِنيِّ قَاَل قَاَل َع�َّ

اَىل َوقرن ِيف بيوتكن فََقالَْت أَبُو الَْيْقظَاِن قَاَل نََعْم قَالَْت َواللَِّه َهَذا الَْمِس�ِ ِمَن الَْعْهِد الَِّذي ُعِهَد إِلَيُْكْم يُِشُ� إَِىل قَْوله تَعَ 

 إِنََّك َما َعلِْمَت لََقوَّاٌل ِبالَْحقِّ قَاَل الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي قََىض ِيل َعَىل لَِسانِكِ 

 

میں ہےهـ)430از أبو نعيم األصبها� (املتوىف:  حلیہ اولیاء   

ثَنَا أَبُ  ،َحدَّ ثَِني أيَِب، ثنا َعبُْد الرَّْحَمِن بِْن َمْهِديٍّ َعْن ُسْفيَاَن، َعِن  و بَْكِر بُْن َمالٍِك، ثنا َعْبُد اللِه بُْن أَْحَمَد بِْن َحنْبٍَل، َحدَّ

َالِة: {فََمنَّ الل ثَِني َمْن، َسِمَع َعائَِشَة، " تَْقَرأُ ِيف الصَّ َحى، َحدَّ ُموِم} [الطور: اْألَْعَمِش، َعْن أيَِب الضُّ ُه َعلَيْنَا َوَوقَانَا َعَذاَب السَّ

ُمومِ «] " فَتَُقوُل: 27 ثَِني َمْن، َسِمَع َعائَِشَة، رَِيضَ اللُه تََعاَىل [ص:» ِمنَّ َعَيلَّ َوِقِني َعَذاَب السَّ ] َعنَْها " تَْقَرأُ 49قَاَل: َوَحدَّ

} [األحزاب:  َحتَّى تَبُلَّ ِخَ�رََها] فَتَبيِْك 33{َوقَرَْن ِيف بُيُوتُِكنَّ  

َحى علی نے  پر آیت پڑھتیں ... اور  کہتیں مجھ میں وہ �از سناعائشہ سے نے اس سے جس کیا نے روایت أيَِب الضُّ

جاتا بیٹھی رہو پڑھتیں تو خوب روتیں کہ دوپٹہ بھیگ میں وہ آیت گھر اور بچایا سے عذاب سموم کیا احسان  

  ہے سند میں مجہول راوی

 



249 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

سند ہے دورسی میں تاباسی ک  

، َعِن الزُّ  ُد بُْن كَِث�ٍ، ثنا اْألَْوزَاِعيُّ ثَنَا ُسلَيَْ�ُن بُْن أَْحَمَد، ثنا أَْحَمُد بُْن َمْسُعوٍد، ثنا ُمَحمَّ ، أَْخَربَِ� َعْوُف بُْن الَْحارِِث َحدَّ ْهِريِّ

َها: أَنَّ  َعائَِشَة، ... قَاَل َعْوٌف: ثُمَّ ُسِمَعْت بَْعَد َذلَِك تَْذُكُر نَْذُروَها َذلَِك فَتَْبيِك َحتَّى بِْن الطَُّفيِْل، َوُهَو ابُْن أَِخي َعائَِشَة ِألُمِّ

 تَبُلَّ ُدُموُعَها ِخَ�رََها

یہ آخری عمر میں  –اس کی سند میں محمد بن كث� بن أىب عطاء الثقفى موالهم ، أبو يوسف الصنعا� ضعیف ہے 

کہ یمن میں اس کے ہاتھ کوئی کتاب لگی اس سے اس نے روایت کرنا رشوع کر دیا  احمد کہتے –مختلط ہوا تھا 

 تھا 

 

ہیں سناتے کو گو اس قصہ لیکن متام   
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؟میں تمام بدری صحابی قتل ہوئے جمل جنگ  

 صحيح البخاري: كِتَاُب املََغازِي (بَاٌب) صحیح بخاری: کتاب: غزوات کے بیان میں (باب)

ِد بِْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمطِْعٍم َعْن أَِبيِه أَنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ  . 4024  قَاَل ِيف أَُساَرى بَْدٍر لَْو كَاَن َوَعْن الزُّْهِريِّ َعْن ُمَحمَّ
ُه َوقَاَل اللَّيُْث َعْن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد َعْن َسِعيِد بِْن الُْمَسيَِّب الُْمطِْعُم بُْن َعِديٍّ َحيًّا ثُمَّ كَلََّمِني ِيف َهؤَُالِء النَّتْنَى لََرتَكْتُُهْم لَ 

ُة الثَّانِيَُة يَْعِني الَْحرََّة فَلَْم تُْبِق َوقََعْت الِْفتْنَُة اْألُوَىل يَْعِني َمْقتََل ُعثَْ�َن فَلَْم تُبِْق ِمْن أَْصَحاِب بَْدٍر أََحًدا ثُمَّ َوقََعْت الِْفتْنَ 
ْن أَْصَحاِب الُْحَديِْبَيِة أََحًدا ثُمَّ َوقََعْت الثَّالِثَُة فَلَْم تَرْتَِفْع َولِلنَّاِس طََباخٌ مِ   

اور اسی سند سے مروی ہے ، ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے اور ان سے ان کے والد ( جبیر بن مطعم رضی 
یوں کے متعلق فرمایا تھا ، اگر مطعم بن عدی اللہ عنہ ) نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قید

رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور ان پلید قیدیوں کے لیے سفارش کرتے تو میں انہیں ان کے کہنے سے چھوڑ دیتا ۔ 
اور لیث نے یحیٰی بن سعید انصاری سے بیان کیا ، ا نہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ پہال 

ہوا یعنی حرضت عث�ن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تو اس نے اصحاب بدر میں سے کسی کو فساد جب برپا 
باقی نہیں چھوڑا ، پھر جب دو رسا فساد برپا ہوا یعنی حرہ کا ، تو اس نے اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو باقی 

کچھ بھی خوبی یا عقل  نہیں چھوڑا ، پھر تیرسا فساد برپا ہوا تو وہ اس وقت تک نہیں گیا جب تک لوگوں میں
 باقی تھی

نے اصحاب بدر میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا   عث�ن رضی اللہ عنہ کی شہادت   یہ روایت جس میں ہے  
 صحیح نہیں تاریخا غلط ہے

 بہت سے اصحاب رسول جو بدری ہیں معاویہ رضی الله عنہ کے دور میں فوت ہوئے
یوب انصاری اور بہت سے انصاری اصحاب رسول وغیرہابو ا ،سعد بن ابی وقاص ، زید بن ارقم   

 ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں

َماتُوا ُمنُْذ قَاَمِت الِْفتَْنُة مِبَْقتَِل  قَْولُُه َوقََعِت الِْفتَْنُة اْألُوَىل يَْعِني َمْقتََل ُعثَْ�َن فَلَْم تُبِْق ِمْن أَْصَحاِب بَْدٍر أََحًدا أَْي أَنَُّهمْ 
أيَِب َوقَّاٍص َوَماَت قَبَْل َوقَْعِة  َن إَِىل أَْن قَاَمِت الِْفتْنَُة اْألُْخَرى ِبَوقَْعِة الَْحرَِّة َوَكاَن آِخَر َمْن َماَت ِمَن الْبَْدِريَِّ� َسْعُد بْنُ ُعثَْ� 

 الَْحرَِّة ِبِبْضعِ ِسِن�َ 

ا یعنی یہ اصحاب مرے اس مدت میں جو اور ان کا قول کہ فتنہ اول نے مقتل عث�ن نے کوئی بدری نہیں چھوڑ 
حرہ کے فتنہ تک ہے اور بدریوں میں آخر میں سعد بن ابی وقاص کی موت ہوئی اور وہ  مقتل عث�ن سے اگلے 

 چند سال قبل واقعہ حرہ سے ہوئی

 راقم کہتا ہے ابن مسیب سے منسوب قول میں یہ نہیں کہا گیا جو ابن حجر نے بیان کیا ہے



251 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

کہتے ہیں  میں القسطال�  اب إرشاد الساري لرشح صحيح البخاريکت رشح البخاری   

ا والزب� وطلحة وسعًدا وسعيًدا وغ�هم عاشوا بعد ذلك زمانًا.  واستشكل قوله: فلم تبق من أصحاب بدر أحًدا بأن عليًّ
 فقال الداودي: إنه وهم بال شك

کہ علی اور زبیر اور طلحہ اور سعد اور سعید اور اس قول پر اشکال ہے کہ اصحاب بدر میں کوئی نہ چھوڑا کیون
 اور دیگر ایک زمانے تک اس کے بعد زندہ رہے ہیں پس الداودي نے کہا یہ وہم ہے اس میں کوئی شک نہیں

کہتے ہیں  میں الكورا� کتاب الكوثر الجاري إىل رياض أحاديث البخاري رشح البخاری  

مقتل عث�ن وب� وقعة الحرة مات كل بدري. قلت: هذا ال يساعده وقال شيخنا: ليس هذا وهم، بل املراد أن ب�  
 اللفظ فإن فاعل: مل يبق من أصحاب بدر أحد، الضم� العائد إىل الفتنة املفرسة مبقتل عث�ن ال لقولهم مقتل حس�

بدری فوت ہ�رے شیخ کہتے ہیں یہ وہم نہیں ہے بلکہ مراد ہے کہ مقتل عث�ن اور واقعہ حرہ  کے درمیان متام 
ہوئے میں کورانی کہتا ہوں یہ لفظ ان کی مدد نہیں کرتا کیونکہ فاعل کوئی بدری نہیں چھوڑا میں ضمیر پلٹتی 

 ہے فتنہ مقتل عث�ن پر نہ کہ مقتل حسین پر

مدلس کا ہے جو عن سے ہے اور مضبوط نہیں   راقم کہتا ہے ابن مسیب کا قول یحیی بن سعید بن قیس انصاری 
 ہے
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عبد الله ابن عمر مجھ کو روک لیتے کاش عائشہ رضی الله عنہا کہتیں  

 تاریخ دمشق کی روایت ہے

) بن 1) أبو محمد عبد الرحمن بن أيب الحسن (3كتب إيل أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي أخربنا ( 
بن الطفال أنا القايض أبو الطاهر محمد بن  إبراهيم أنبأ سهل بن برش قاال أنا أبو الحسن محمد بن الحس� بن محمد

أحمد بن عبد الله نا محمد بن عبدوس هو ابن كامل نا سلي�ن بن عمر الرقي نا إس�عيل بن علية عن أيب سفيان بن 
بن العالء عن ابن أيب عتيق قال قالت عائشة البن عمر ما منعك أن تنها� عن مس�ي قال رأيت  العالء أخي أيب عمرو 

قد استوىل عىل أمرك وظننت أنك تخالفيه يعني ابن الزب� قالت أما أنك لو نهيتني ما خرجت قال وكانت تقول  رجال
 إذا مر ابن عمر فأرونيه فإذا مر قيل لها هذا ابن عمر فال تزال تنظر إليه

روایت کرتے ہیں  ابن أيب عتيق (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أيب بكر الصديق) عائشہ رضی الله عنہا سے
تم کو کس بات نے منع کیا کہ مجھے میرے راستے سے روک دیتے ؟ ابن عمر نے  ابن عمر سے کہا  کہ انہوں نے 

کہا میں نے دیکھا کہ اپ نے اپنے کاموں پر ایک شخص یعنی ابن زبیر کو مقرر کیا ہوا ہے عائشہ نے کہا اگر تم 
مجھے دیکھانا لیکن جب  کہا وہ کہا کرتیں کہ ابن عمر گزریں تو  نے مجھ کو منع کیا ہوتا تو میں نہ نکلتی اور

 وہ گزرے تو ان کو بتایا گیا کہ یہ ابن عمر ہیں تو جب تک وہ گزرے نہیں ان کو دیکھتی رہیں

یہ روایت صحیح نہیں ہے اس میں ام املومنین پر اتہام ہے کہ وہ جلد بازی میں فیصلہ کریتیں اور غلطی کے بعد  
ںنادم ہوئی  

فتنہ کے وقت وہ مکہ میں تھیں اور وہیں سے  –ام املومنین رضی الله عنہا اور ابن عمر کی مالقات نہیں ہوئی 
برصہ گئیں ابن عمر مدینہ میں تھے اور انہوں نے علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور علی کی افر کو بھی 

 ٹھکرا دیا کہ وہ ان کو شام پر مقرر کر دیں گے

أيب سفيان بن   اسی طرح –سلي�ن بن عمر الرقي مجھول ہے جو ابن علیہ سے اس کو نقل کر رہا ہے  روایت میں
میں ابن عبد الرب نقل کرتے ہیں اور   افسوس اس حوالے کو االستيعاب يف معرفة األصحاب  –العالء بھی مجھول ہے 

) میں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں 854/ 1البانی بھی سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها (  

وأدلة واضحة وال شك أن عائشة ريض الله عنها املخطئة ألسباب كث�ة  

 اور اس میں شک نہیں کہ عائشہ رضی الله عنہا بہت سے اسباب کی بنا پر غلطی پر تھیں جن پر دالئل واضح ہیں

یت ہےوہ واضح دالئل کیا ہیں؟ وہ جھوٹی حواب کے کتوں والی روا ہے راقم کہتا  
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عجیب اجتہاد کا  بے محل  اور ابو بکره رضی هللا عنہحکمرانی  کی عورت  

ذکر ہے  کا کی حدیث عنہ کے حوالے سے ابو بکرہ رضی الله جمل جنگ میں صحیح بخاری  

ہو جس کی حاکم عورت ہوئی ابو بکرہ نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم برباد  

ہیں دیتے  سند میں حصحی بخاری امام  

ثَنَا ثَنَا الَهيْثَِم، بْنُ  ُعثَْ�نُ  َحدَّ  النَِّبيَّ  بَلَغَ  لَ�َّ  الَجَمِل، أَيَّامَ  ِبَكِلَمةٍ  اللَّهُ  نََفَعِني لََقدْ : قَاَل  بَْكرََة، أيَِب  َعنْ  الَحَسِن، َعنِ  َعْوٌف، َحدَّ
اْمَرأَةً  أَْمرَُهمُ  َولَّْوا قَْومٌ  يُْفلِحَ  لَنْ : «قَاَل  كِْرسَى ابْنَةَ  َملَُّكوا فَارًِسا أَنَّ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  » 

 صلی نبی جب کہ کی مدد سے الفاظ ان میں دنوں کے جمل مجھے نے الله کہ کیا روایت سے بکرہ ابی نے حسن
 پر ان اگر پاتیں ہیںن فالح قوم کہا تو ہے دیا کر حاکم کو عورت ایک نے والوں فارس کہ پہنچا تک وسلم علیہ الله

ہو عورت حاکم  

ہے منقطع سے سند اس روایت یہ ہے راقم کہتا  

 سے بکرہ ابی کی حسن جو روایت ایک الّدارا� أسد سليم حس� محقق کے حبان ابن زوائد إىل الظ�ن موارد کتاب
ہیں کہتے پر اس ہے  

منقطعاً  لبخاريا رواه ما فيكون: أي. ”بكرة أيب عن األحنف، عن إال يروي ال والحسن  

 منقطع وہ ہے کیا روایت نے بخاری امام جو یعنی سے بکرہ ابی وہ سے احنف مگر کرتے نہیں روايت حسن أور
 ہے

 پر اس روایت کی) هـ228: املتوىف( املروزي الخزاعي الحارث بن معاوية بن ح�د بن نعيم الله عبد أبو از الفنت کتاب
ہے دال  

ثَنَا ، ُسلَْيَ�نَ  َعنْ  َولِيِد،الْ  بْنُ  بَِقيَّةُ  َحدَّ  رَِيضَ  طَالٍِب  أيَِب  بْنَ  َعِيلَّ  بَايَْعُت : قَاَل  قَيٍْس، بْنِ  اْألَْحنَِف  َعنِ  الَْحَسِن، َعنِ  اْألَنَْصاِريِّ
ا، بَايَْعُت : ُت قُلْ  أَِخي؟ ابْنَ  يَا َهَذا َما: فََقاَل  َسيًْفا ُمتََقلٌِّد، َوأَنَا بَْكرَةَ  أَبُو فَرَآِ� : قَاَل  َعنْهُ  اللَّهُ   أَِخي، ابْنَ  يَا تَْفَعْل  َال : قَاَل  َعلِيًّ
نْيَا، َعَىل  يَْقتَِتلُونَ  الَْقْومَ  فَِإنَّ  َا الدُّ  اللَّهِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  َضِعيَفٌة، اْمَرأَةٌ : قَاَل  الُْمْؤِمِنَ�؟ فَأُمُّ : قُلُْت  َمُشورٍَة، ِبَغْ�ِ  أََخُذوَها َوإِ�َّ

اْمَرأَةٌ  أَْمرَُهمُ  يَِيل  قَْومٌ  يُْفلِحُ  َال : «يَُقوُل  َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  اللهُ  َصىلَّ  » 
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 بکرہ ابی بعد کے اس پھر کی بیعت کی علی نے میں: کہا نے احنف کہ کیا روایت سے قیس بن احنف نے حسن
 عتبی کی علی نے میں کہا نے میں بھتیجے؟ اے ہے کیا یہ کہا نے انہوں تھا ہوئے لٹکائے تلوار میں اور دیکھا کو
 ہے رہی لڑ لئے کے دنیا) شیعہ کے ان اور علی( قوم ایک کیونکہ بھتیجے اے کرو نہ ایسا کہا نے انہوں ہے کی
 تو وہ کہا نے بکرہ ابی ؟ املومنین ام اور کہا نے میں کے شوری بغیر ہے لیا لیے کو) خالفت امر( اس نے انہوں اور

ہو عورت حاکم کی جس گی پائے نہ فالح قوم وہ کہ سنا سے الله رسول نے میں ہیں عورت بوڑھی  

سنا نہیں سے بکرہ ابی راست براہ کو اس نے حسن ہے صحیح سے سند اس روایت  

تھا خاص پر فارس نبی قول یہ اور ہے سے فالح اخروی تعلق کا روایت اس میں خیال کے راقم  

کیا حاکم کو آزارمیدختی بیٹی کی خرسو نے فارس اہل میں ہجری ٩ سن  

Azarmidokhty, daughter of Khosrau II (Chosroes II) 

 لو کر قبول اسالم کہ تھا لکھا خط کو باپ کے اس نے اپ اور ہوئی کو وسلم علیہ الله صلی الله رسول خرب کی اس
 رہی نہ امید کی فالح اخروی کی ان اور ہوئی ختم گے لیں کر قبول اسالم یہ کہ امید یہ سے انے کے بیٹی کی اس

ہے خاص پر فارس اہل نبوی قول ہی  

 نے قوم کی ان اور الئیں ای�ن پر السالم علیہ سلی�ن جو ہے حاکمیت کی عورت پر یمن و سبا اہل دلیل کی اس
ہے میں تناظر کے خط کے ان قول کا وسلم علیہ الله صلی نبی -پائی فالح اخروی صورت کی اسالم  

 ایک میں جنگ وہ تھیں نہیں حاکم بطور عنہا الله رضی عائشہ ہے ںنہی صحیح اجتہاد کا عنہ الله رضی بکرہ ابی
 نہیں دعوی کا ہونے خلیفہ یا ہونے ملکہ نے املومنین ام – ہے نہیں م�نعت کوئی میں اسالم کی جس تھیں ج�ل

؟ ہے سکتی جا کی منطبق کیسے پر ان حدیث یہ تو تھا کیا  
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 نے معاویہ – معاویہ امیر شام تھے  -تلف الخیال گروہ تھا جس میں قریش مخالف قبائل تھےشیعان علی ایک مخ
 حاکمنہ انہوں نے اپنے اپ کو نہ کیا  عالنہونے کا ا خلیفہ  لیا اور اپنے  کام علی کے مقابلے پر بردباری سے

کا فیصلہ کیا اور جنگ جمل کے البتہ علی نے معاویہ سے نپٹنے  -کہلوایا یہاں تک کہ حسن نے ان کو خلیفہ کیا
حکم کیا کو بعد شام کے لئے تیاری کا اپنے لشکر  

؟جائے دی گردن مار کی کیا خلیفہ سے اختالف کرنے والے  

500 �رب حدیث:سوم جلد:نسائی سنن  

 حرضت میں کہ ہے روایت سے الکعبہ رب عبد بن عبدالرحمن وہب، بن زید اعمش، ابومعاویہ، رسی، بن ہناد
 پاس کے ان اور ہیں فرما ترشیف میں سائے کے کعبہ خانہ وہ کہ دیکھا نے میں تو پہنچا پاس کے عمر بن عبداللہ

 علیہ اللہ صلی( کریم رسول لوگ ہم مرتبہ ایک کہ تھے کہتے وہ سنا سے ان نے میں۔ ہیں گئے ہو جمع لوگ
 کوئی اور کرتا کھڑا خیمہ اپنا تو کوئی سے میں ہم اترے پر منزل ایک لوگ ہم تو تھے میں سفر ہمراہ کے) وسلم

 منادی نے) وسلم علیہ اللہ صلی( کریم رسول دوران اس کہ تھا رہا کھال گھاس کو جانوروں کوئی تھا چالتا تیر
 علیہ اللہ صلی( آپ گئے ہو جمع سب کے سب ہم چنانچہ جاؤ ہو جمع لئے کے �از کہ دی آواز واسطے کے کرنے
 نبی جو قبل سے مجھ فرمایا اور سنایا خطبہ کو ہم نے) وسلم علیہ اللہ لیص( آپ اور گئے ہو کھڑے) وسلم

 رشیعت بھالئی کی اس امت یہ متہاری اور ڈرائے سے اس دیکھے برائی میں کام جس کہ تھا الزم پر ان ہیں گزرے
 نہیں ٹلنے وہ پھر ہوگا فساد ایک ہیں بری کہ جو ہیں باتیں کی قسم قسم اور ہے بال میں آخر کے اس اور ہے میں
 وہ پھر ہوں ہوتا ہالک اب میں کہ گا کہے مومن تو ہوگا فساد ایک وقت جس۔  ہوگا کھڑا اٹھ دورسا کہ گا پائے
 اور پر اللہ میرے وہ جانا میں جنت اور بچنا سے دوزخ چاہے جو سے میں تم سے وجہ اس گا جائے ہو ختم

 پیش لوگ سے مجھ کہ ہے چاہتا وہ سے طرح جس ئےآ  پیش سے طریقہ اس سے لوگوں اور کے کر یقین پر قیامت
 اقرار ساتھ کے اس سے دل اور دے میں ہاتھ کے اس ہاتھ اپنا اور سے امام کسی کرے بیعت شخص جو اور آئیں

 اس جو ہو کھڑا اٹھ شخص کوئی اگر اب سکے ہو تک جہاں کہ کرے فرمانربداری اور اطاعت کی اس پھر تو کرے
 نزدیک کے عمر بن عبداللہ حرضت میں کہ کہا نے بدالرحمنع۔ دو مار گردن کی سا تو کرے جھگڑا سے امام
ہاں جی کہا نے انہوں ہے؟ سنا سے) وسلم علیہ اللہ صلی( کریم رسول کیا کیا دریافت سے ان نے میں اور آگیا  

علیہ متفق 6 مکررات مرفوع حدیث 279 �رب حدیث:سوم جلد:مسلم صحیح  

ثَنَا ثَنَا زَُهْ�ٌ  قَاَل  و أَْخَربَنَا إِْسَحُق  قَاَل  إِبْرَاِهيمَ  بْنُ  َوإِْسَحُق  َحرٍْب  بْنُ  زَُهْ�ُ  َحدَّ  َوْهٍب  بْنِ  َزيْدِ  َعنْ  اْألَْعَمِش  َعنْ  َجِريرٌ  َحدَّ
 الَْکْعَبةِ  ِظلِّ  ِيف  َجالٌِس  الَْعاِص  بْنِ  وَعْمرِ  بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  فَِإَذا الَْمْسِجدَ  َدَخلُْت  قَاَل  الَْکْعبَةِ  رَبِّ  َعبْدِ  بْنِ  الرَّْحَمنِ  َعبْدِ  َعنْ 

 افَِمنَّ  َمنْزًِال  فَنَزَلْنَا َسَفرٍ  ِيف  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصلَّی اللَّهِ  رَُسولِ  َمعَ  کُنَّا فََقاَل  إِلَيْهِ  فََجلَْسُت  فَأَتَيْتُُهمْ  َعلَيْهِ  ُمْجتَِمُعونَ  َوالنَّاُس 
َالةَ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصلَّی اللَّهِ  رَُسولِ  ُمنَاِدي نَاَدی إِذْ  َجَرشِهِ  ِيف  ُهوَ  َمنْ  َوِمنَّا يَنْتَِضُل  َمنْ  اَوِمنَّ  ِخبَائَهُ  يُْصلِحُ  َمنْ   َجاِمَعةً  الصَّ

ا کَانَ  إِالَّ  قَبِْيل  نَِبيٌّ  يَُکنْ  لَمْ  إِنَّهُ  فََقاَل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصلَّی اللَّهِ  رَُسولِ  إِلَی فَاْجتََمْعنَا تَهُ  يَُدلَّ  أَنْ  َعلَيْهِ  َحقًّ  َما َخْ�ِ  َعلَی أُمَّ
تَُکمْ  َوإِنَّ  لَُهمْ  يَْعلَُمهُ  َما َرشَّ  َويُْنِذرَُهمْ  لَُهمْ  يَْعلَُمهُ  لَِها ِيف  َعاِفيَتَُها ُجِعَل  َهِذهِ  أُمَّ  تُْنِکُرونََها َوأُُمورٌ  بََالئٌ  آِخرََها َوَسيُِصيُب  أَوَّ
 لُْمْؤِمنُ ا فَيَُقوُل  الِْفتَْنةُ  َوتَِجيئُ  تَنَْکِشُف  ثُمَّ  ُمْهلَِکِتي َهِذهِ  الُْمْؤِمنُ  فَيَُقوُل  الِْفتَْنةُ  َوتَِجيئُ  بَْعًضا بَْعُضَها فَُ�َقُِّق  ِفتَْنةٌ  ئُ َوتَِجي
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 النَّاِس  إِلَی َولْيَأِْت  اْآلِخرِ  َوالْيَْومِ  ِباللَّهِ  يُْؤِمنُ  َوُهوَ  َمِنيَّتُهُ  هِ فَلْتَأْتِ  الَْجنَّةَ  َويُْدَخَل  النَّارِ  َعنْ  يُزَْحزَحَ  أَنْ  أََحبَّ  فََمنْ  َهِذهِ  َهِذهِ 
 هُ يُنَازِعُ  آَخرُ  َجائَ  فَِإنْ  اْستَطَاعَ  إِنْ  فَلْيُِطْعهُ  قَلِْبهِ  َومَثَرَةَ  يَِدهِ  َصْفَقةَ  فَأَْعطَاهُ  إَِماًما بَايَعَ  َوَمنْ  إِلَيْهِ  يُْؤتَی أَنْ  يُِحبُّ  الَِّذي

بُوا  فَأَْهَوی َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصلَّی اللَّهِ  رَُسولِ  ِمنْ  َهَذا َسِمْعَت  آنَْت  اللَّهَ  أَنُْشُدکَ  لَهُ  فَُقلُْت  ِمْنهُ  فََدنَْوتُ  اْآلَخرِ  ُعنَُق  فَاْرضِ
کَ  ابْنُ  َهَذا لَهُ  ُقلُْت فَ  قَلِْبي َوَوَعاهُ  أُُذنَايَ  َسِمَعتْهُ  َوقَاَل  ِبَيَديْهِ  َوقَلِْبهِ  أُُذنَيْهِ  إِلَی  بَيَْننَا أَْمَوالَنَا نَأْکَُل  أَنْ  يَأُْمرُنَا ُمَعاِويَةُ  َعمِّ

 تَرَاٍض  َعنْ  رَةً تَِجا تَُکونَ  أَنْ  إِالَّ  ِبالْبَاِطلِ  بَْينَُکمْ  أَْمَوالَُکمْ  تَأْکُلُوا َال  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا يَُقوُل  َواللَّهُ  أَنُْفَسَنا َونَْقتَُل  ِبالْبَاِطلِ 
اللَّهِ  َمْعِصيَةِ  ِيف  َواْعِصهِ  اللَّهِ  طَاَعةِ  ِيف  أَِطْعهُ  قَاَل  ثُمَّ  َساَعةً  فََسَکَت  قَاَل  رَِحيً�  ِبُکمْ  کَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  أَنُْفَسُکمْ  تَْقتُلُوا َوَال  ِمنُْکمْ   

 کعبہ رب عبد بن عبدالرحمن حرضت ب،وہ بن زید اعمش، جریر، زہیر، ، اسحاق ابراہیم، بن اسحاق حرب، بن زہیر
 سایہ کے کعبہ) رض( عاص بن عمرو بن عبداللہ تو ہوا داخل میں مسجد میں کہ ہے روایت سے علیہ اللہ رحمۃ

 ےن عبداللہ تو گیا بیٹھ پاس کے ان اور آیا پاس کے ان میں تھے جمع گرد ارد کے ان لوگ اور تھے ہوئے بیٹھے میں
 اپنا نے بعض سے میں ہم رکے جگہ ایک ہم تھے ساتھ کے) وسلم علیہ اللہ صلی( اللہ رسول میں سفر ایک ہم کہا

 میں اتنے رہے ٹھہرے میں جانوروں جو تھے وہ بعض اور لگے کرنے تیراندازی بعض اور کردیا رشوع لگانا خیمہ
 رسول ہم تو) ہے ہوگیا وقت کا �از یعنی( جامعہ الصلوہ دی آواز نے منادی کے) وسلم علیہ اللہ صلی( اللہ رسول

 کوئی قبل سے میرے فرمایا نے) وسلم علیہ اللہ صلی( آپ تو گئے ہو جمع پاس کے) وسلم علیہ اللہ صلی( اللہ
 اور ہو نہ الزم راہن�ئی طرف کی بھالئی کی امت اپنی مطابق کے علم اپنے ذمے کے جس گزرا نہیں ایسا نبی

 میں حصہ ابتدائی عافیت کی امت اس متہاری بےشک اور ہو نہ زمال  ڈرانا انہیں مطابق کے علم اپنے سے برائی
 مومن کہ گا آئے فتنہ ایسا اور ہو کرتے ناپسند تم جسے ہوگا مبتال میں امور اور مصیبتوں ایسی آخر کا اس اور ہے

 کا کتہال  میری یہی گا کہے مومن تو ہوگا ظاہر دورسا اور گا جائے ہو ختم وہ پھر ہے ہالکت میری یہ گا کہے
 چاہیے تو جائے کیا داخل میں جنت اور جائے رکھا دور سے جہنم اسے کہ ہو پسند بات یہ کو جس ہوگا ذریعہ

 اس ساتھ کے لوگوں اور ہو رکھتا ای�ن پر دن کے آخرت اور پر اللہ وہ کہ آئے میں حال اس موت کی اس کہ
 کر دے ہاتھ میں ہاتھ کے امام نے جس اور کرے پسند لئے اپنے کو جانے دیئے کے جس آئے پیش سے معاملہ

 اس شخص دورسا اگر اور کرے اطاعت کی اس مطابق کے طاقت اپنی کہ چاہیے تو کی بیعت سے اخالص کے دل
 میں کہا سے ان اور ہوگیا قریب کے عبداللہ میں پھر ہے کہتا راوی دو مار گردن کی دورسے تو کرے جھگڑا سے

 تو ہے سنی سے) وسلم علیہ اللہ صلی( اللہ رسول حدیث یہ نے آپ کیا ہوں کہتا کر دے قسم کی اللہ تجھے
 علیہ اللہ صلی( آپ نے کانوں میرے فرمایا کے کر اشارہ سے ہاتھ اپنے طرف کی دل اور کانوں اپنے نے عبداللہ

 چاچ کے) وسلم علیہ اللہ صلی( آپ یہ کہا سے ان نے میں تو رکھا محفوظ اسے نے دل میرے اور سنا سے) وسلم
 اور ہیں دیتے حکم کا کرنے قتل کو جانوں اپنی اور کھانے پر طریقے ناجائز کو اموال اپنے ہمیں معاویہ بھائی زاد
 جو ہو تجارت ایسی کہ کے اس سوائے کھاؤ نہ سے طریقے ناجائز کو اموال اپنے والو ای�ن اے ہے ارشاد کا اللہ

 کہا نے راوی ہے واال فرمانے رحم پر تم اللہ بےشک کرو قتل کو جانوں اپنی نہ اور جائے کی سے مندی رضا باہمی
 کی ان میں نافرمانی کی اللہ اور کرو اطاعت کی ان میں اطاعت کی اللہ کہا پھر رہے خاموش دیر تھوڑی عبداللہ

۔کرو نافرمانی  

 لنک

http://www.hadithurdu.com/02/2-3-279/ 
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280 �رب حدیث:سوم جلد:مسلم صحیح  

 طرح اسی بھی سے اسناد دو ان حدیث یہ ابومعاویہ، ابوکریب، وکیع، اشج، ابوسعید �یر، ابن شیبہ، ابی بن ابوبکر
۔ہے گئی کی روایت  

281 �رب حدیث:سوم جلد:مسلم صحیح  

 حرضت عامر، سفر، ابی بن عبداللہ ہمدانی، ابواسحاق بن یونس عمر، بن اس�عیل ابومنذر، رافع، بن محمد
 پاس کے کعبہ کو ج�عت ایک نے میں کہ ہے روایت سے علیہ اللہ رحمۃ صاعدی کعبہ بر  عبد بن عبدالرحمن

۔فرمائی بیان طرح اسی حدیث باقی دیکھا  

856 �رب حدیث:سوم جلد:ابوداؤد سنن  

ثَنَا دٌ  َحدَّ ثَنَا ُمَسدَّ ثَنَا يُونَُس  بْنُ  ِعيَسی َحدَّ  َعبْدِ  َعنْ  الَْکْعبَةِ  رَبِّ  َعبْدِ  بْنِ  الرَّْحَمنِ  َعبْدِ  َعنْ  َوْهٍب  بْنِ  َزيْدِ  َعنْ  اْألَْعَمُش  َحدَّ
 فَِإنْ  اْستَطَاعَ  َما فَلْيُِطْعهُ  قَلِْبهِ  َومَثَرَةَ  يَِدهِ  َصْفَقةَ  فَأَْعطَاهُ  إَِماًما بَايَعَ  َمنْ  قَاَل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصلَّی النَِّبيَّ  أَنَّ  َعْمٍرو بْنِ  اللَّهِ 

بُوا ُعهُ يُنَاِز  آَخرُ  َجائَ   أُُذنَايَ  َسِمَعتْهُ  قَاَل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصلَّی اللَّهِ  رَُسولِ  ِمنْ  َهَذا َسِمْعَت  أَنَْت  قُلُْت  اْآلَخرِ  رَقََبةَ  فَاْرضِ
کَ  ابْنُ  َهَذا قُلُْت  قَلِْبي َوَوَعاهُ  اللَّهِ  َمْعِصيَةِ  ِيف  َواْعِصهِ  اللَّهِ  طَاَعةِ  ِيف  أَِطْعهُ  قَاَل  َونَْفَعَل  نَْفَعَل  أَنْ  يَأُْمرُنَا ُمَعاِويَةُ  َعمِّ  

 بن) رض( عمر بن عبداللہ حرضت الکعبہ، عبدرب بن عبدالرحمن وہب، بن زید اعمش، یونس، بن عیسیٰ  مسدد،
 کی بیعت پر ہاتھ کے امام نے شخص جس فرمایا نے) وسلم علیہ اللہ صلی( اللہ رسول کہ ہے روایت سے العاص

 پس کرے اطاعت کی اس االمکان حتی تو کرلیا اقرار معاہدہ قلبی سے اس اور دیدیا ہاتھ اپنا میں ھہات کے اس اور
 کہتے الکعبہ عبدرب بن عبدالرحمن ڈالو مار گردن کی دورسے اس تو آئے ہوا کرتا جھگڑا سے اس دورسا کوئی اگر
 دونوں میرے کہ فرمایا ہے؟ سنا یہ سے) وسلم علیہ اللہ صلی( اکرم حضور خود نے آپ کیا کہا نے میں کہ ہیں

 جو ہیں معاویہ بھائی زاد چچا کے آپ یہ کہ کہا نے میں ہے کیا محفوظ اسے نے دل میرے اور ہے سنا نے کانوں
 اللہ اور کرو اطاعت کی اس میں اطاعت کی اللہ کہ فرمایا کریں کام وہ کریں کام یہ ہم کہ ہیں دیتے حکم ہمیں

۔کرو نافرمانی کی اس یںم حکموں والے نافرمانی کی  

 تبرصہ

ہے میں کتابوں سے سند ہی ایک روایت یہ  

الَْكْعبَةِ  رَبِّ  َعبْدِ  بْنِ  الرَّْحَمنِ  َعبْدِ  َعنْ  َوْهٍب، بْنِ  َزيْدِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنْ   

کہ الفاظ یہ میں اس  

بُوا يُنَازُِعهُ  أََحدٌ  َجاءَ  فَِإنْ  اْآلَخرِ  رَقَبَةَ  فَاْرضِ  
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دو مار گردن کی اس تو کرے تنازع سے اس جو آئے کوئی پس  

ہیں میں داود ابو سنن اور نسائی سن  

 نے اس اور تھا ساتھ کے عنہ الله رضی علی جو ہے تفرد کا الجھنی وھب بن زید میں اس ہے نہیں صحیح روایت
ہیں کی نقل منکرات خالف کے رسول اصحاب باقی  

 مثال

یںہ ساتھ کے دجال والے کرنے محبت سے عث�ن  

ہوں منافق میں کہتے عمر  

دو مار گردن کی ان ہیں رہے کر مخالفت جو)  کی علی چونکہ معاویہ(  کہ ہے رہا کہہ یھاں اب اور  

 فرق کا چادروں زنانہ اور مردانہ کو ان کہ نکالی بھڑاس بھی خالف کے علی تو ہوا نہیں ٹھنڈا کلیجہ کا اس خود
 نے انہوں تو دی کو علی لئے کے عورتوں چادر ایک نے وسلم علیہ الله صلی الله رسول کہ تک یہاں تھا پتا نہ تک

ہے کی الجھنی زید اسی روایت کی مسلم صحیح یہ پڑا کرنا طرف دورسی منہ کو الله رسول اور لی اوڑھ خود  

 عرص ہم کے ان لیکن تھا کیا خربدار نے الفسوی امام یہ اور ہے رد قابل روایت کی آدمی فضول کے قسم اس
ہیں دی لکھ رویات کی اس نے مسلم اور داود ابو مثال نے ثینمحد  

 ہوا فتنہ ہی میں رشوع جبکہ ہے میں فتنہ واال بعد اور ہے اچھا حصہ کا رشوع کا امت کہ ہے گیا کہا میں روایت
 اس  -یتیم بچے اور ہوئیں بیوہ عورتیں ہوئے قتل لوگ ہزاروں کیا قتل کو دورسے ایک نے رسول اصحاب میں جس

 غور کو روایت – جائے دیا قرار نبوی کالم کو اس جائیکہ چہ ہے نہیں ممکن سے روایت اس تطبیق کی حقیقیت
 وهب بن زيد -ہے فنت دور دور کا معاویہ یہ کہ ہے میں دور آخری خود زید کہ ہے رہا چاہ کہنا یہ پڑھیں سے
 عبد نے زید یعنی ہے روایت یہی یکا رصف میں کتب مختلف سے سند کی الكِعبة رّب  عبد بن الرحمن عبد عن

پھونکی میں کان کے اس رصف یہ بھی نے الرح�ن عبد اور سنی نہیں روایت اور کوئی سے الرح�ن  

 علی یعنی ہیں میں مکہ عمرو بن الله عبد اور ہیں خلیفہ عنہ الله رضی معاویہ جب ہے کی دور اس روایت یہ
 کو ان ہوئی غلطی سے رسول اصحاب کہ میں انداز اس ہے رہا بتا واقعہ کا بعد کے شہادت کی عنہ الله رضی

 عنہ الله رضی علی خود غلطی یہ کی؟ نے کس غلطی یہ تو ہے ایسا اگر – تھی چاہیے دینی مار گردن کی معاویہ
 کے سوچ کی اس ہے خارجی چھپا ایک وھب بن زید ہے کہتا راقم  - لیا کر معاہدہ سے معاویہ نے جنہوں کی نے

 عنہ الله رضی معاویہ کہ ہے کہتا یدز - بخشتا نہیں بھی کو علی یہ کہ تک یہاں ہیں جیسے ہی کے ان پی�نے
ہے سناتا آیات دو میں دلیل کرتے نفس قتل اور کرتے حکم کا کھانے حرام  

ہے میں احمد مسند  

29: النساء} [لِ ِبالْبَاطِ  بَيْنَُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  تَأْكُلُوا َال  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا{  
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ہے میں شیبہ ابی ابن مصنف  

]188: البقرة} [الُْحكَّامِ  إَِىل  ِبَها َوتُْدلُوا ِبالَْباِطلِ  بَيْنَُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  تَأْكُلُوا َال {  

ہے میں مسلم صحیح  

 كَانَ  اللهَ  إِنَّ  أَنُْفَسُكمْ  تَْقتُلُوا َوَال  ِمنُْكمْ  تَرَاٍض  َعنْ  تَِجارَةً  تَُكونَ  أَنْ  إِالَّ  ِبالْبَاِطلِ  بَيْنَُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  تَأْكُلُوا َال  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا
29: النساء} [رَِحيً�  ِبُكمْ  ] 

 مال کے لوٹ اس کو ان کہ معائدہ کا عنہ الله رضی حسن سے خلیفہ والے کھانے حرام اس کہ ہے یہ سوال اب
؟ ہے یںنہ حرام وہ کیا ہے کیا جائے دیا خمس سے میں  

پر رسول خلفاء ، پر علی ، پر علی ال ہے اتہام رساپا روایت یہ  

ہے رہا کر کیا خارجی چھپا یہ کہ جائے دیکھا سے غور کو روایت ہر کی زید اس  
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 جنگ صفین کا احوال
ہے میں شیبہ ابی ابن مصنف  

 

مجہول ہے  َزْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيزِ،  میں سند  
ہے میں شیبہ بیا ابن مصنف  

 

مجہول ہے ُمْسلِِم ْبِن اْألَْجَدعِ اللَّْیثِّيِ  میں سند  
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ہے میں شیبہ ابی ابن مصنف  

 

 
 سے عمار بن یاسر عہے ان کا سما سعید بن يزيد البصري  أبو مسلمة سند میں

 یہ لہذا -ہے انس سے صرف عممکن نہیں کیونکہ اصحاب رسول میں ان کا سما
ہے سند منقطع  

 

ہے میں شیبہ ابی ابن مصنف  
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 اس روایت کے راوی  –ہے  ہوتی ط کی معلوماختال کے دور عبد هللا بن َسلِمةروایت 

یہ بوڑھے تھے ہم  تھا: كان يحدثنا فنعرف وننكر كان قد كبر کا کہنا عمرو بن مرة
 سے روایت کرتے کبھی ہم مان لیتے کبھی منکر گردانتے

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 
 سے اصحاب رسول عکا سما الحسن بن الحكم النخعي راوی – ہے د منقطعسن

انس رضی هللا عنہ تک  سے  تو حاتم کا کہنا ہے اس کی مالقات ابی   نہیں ہے
  ہے سے روایت کرتا التابعیننہیں ہوئی 

قال بن أبي حاتم سألت أبي عن الحسن بن الحكم ھل لقي أنس بن مالك فقال  
ن التابعینلم يلقه إنما يحدث ع  

گیا ہے کا شمار اصحاب رسول میں کیا رضی هللا عنہ  ِزيَاُد ْبُن اْلَحاِرثِ الصَُّدائِيُّ     

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  
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ِ ْبُن َربَاحٍ األَْنَصاِريُّ  میں بعض نسخوں –مجہول ہے  حریا ہے سند  ضعیف ہے  َعْبُد ا�َّ
عمار سے ثابت نہیں  عجس کا سما  

 

بی شیبہ میں ہےا ابن مصنف  

 

  ثابت ہے انبیاء کی غیب کی خبر صرف کا خواب ہے شقیق بن سلمة یہ ابو وائل  

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف   
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ثَنِي َمْن، َسِمَع َعلِی�ا، سند میں   ہے مجہول َحدَّ

 

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 

ہے بھی کہا گیا بکذا اس کو –ہے  الحارث بن عبد هللا األْعور الَهْمداني  میں سند  

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 
 سند حسن ہے 

ابی شیبہ میں ہے  ابن مصنف  



266 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

 
 سند صحیح ہے

 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  
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ثََنا اْبُن ُعیَْیَنَة، َعْن َعاِصِم ْبِن ُكلَْیبٍ اْلَجْرِمّيِ، َعْن أَبِیِه،  سند  يَْحیَى ْبُن آَدَم، َقاَل: َحدَّ
ہے  صحیح  
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ابی شیبہ میں ہے ابن صنفم  

 
کی تعلیق میں اس کو  21873شعیب نے مسند احمد  –سند میں أيَِب َمْعَرش  نَِجيح بن عبد الرحمن السندي املد� ضعیف ہے 

 منقطع بھی کہا ہے 

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

 
 صحیح  بخاری کے مطابق ذو الفقار علی بن حسین بن علی – ہے یہ روایت منکر

تھی تک بعد کے ی طالب کے پاس واقعہ کربالبن اب  
  

 تاریخ االسالم از الذھبی میں ہے

ا! َهْل أنت مثله؟ فق ال: َال وحّدثني يَْعَىل بْن ُعبَيْد: ثنا أيب قَاَل: قال أَبُو ُمْسلِم الَخْوال� وج�عة ملعاوية: أنت تُنازع عليًّ

، ولكن ألَْستُْم تعلمون أّن ُعثَْ�ن قُِتَل مظلوًما، وأنا ابن عّمه، وإّ�ا والله إّ� ألعلم أّن عليًّا أفضل منّي وأحّق باألمر

ليه.أطلب بدمه، فأتُوا عليًّا فقولوا له: فلْيَْدفَْع إّيل قَتَلَة ُعثَْ�ن وأسلم له، فأتّْوا عليًّا فكلَّموه ِبَذلِك، فلم يدفعهم إ  
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و علی جیسا سمجھتا ہے ؟ معاویہ نے کہا نہیں لیکن کیاتم ابو مسلم خوالنی نے معاویہ سے کہا  کیا تو اپنے اپ ک

کو پتا نہیں کہ عث�ن کو مظلوم قتل کیا گیا ہے  اور میں اس کا  چچا زاد ہوں اور میں اس کا خون بہا طلب کر رہا 

کو ہوں تو علی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ان کو میرے پاس لوٹا دیں جنہوں نے عث�ن کا قتل کیا  ہے اور ان 

پس ہم علی کے پاس گئے ان سے اس پر بات کی تو انہوں نے ان لوگوں کو نہیں لوٹایا –علی نے بچایا ہے    
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 عمار کا قتل

ع�ر بن یارس رضی الله عنہ کا قتل جنگ صفین میں ہوا. اس کی خرب نبی صلی الله علیہ وسلم نے دی تھی. بخاری 
له علیہ وسلم نے فرمایاکی روایت ہے کہ نبی صلی ال  

 قال: يقول ع�ر: أعوذ بالله من الفنت» ويح ع�ر، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إىل الجنة، ويدعونه إىل النار

 51اے ع�ر متہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا تم ان کو جنت کی طرف بالؤ گے اور وہ تم کو اگ کی طرف

 
َ�ِ (بَاُب َمْسِح الُغبَاِر َعِن الرَّأِْس ِيف َسِبيِل اللَِّه) صحیح بخاری: کتاب: جہاد کا بیانصحيح البخاري: كِتَاُب الِجَهاِد َوال سِّ  

 (باب : اللہ کے راستے میں جن لوگوں پر گرد پڑی ہو ان کی گرد پونچھنا)

ثَنَا َخالِ  . 2812 اِب، َحدَّ ثَنَا إِبْرَاِهيُم بُْن ُموَىس، أَْخَربَنَا َعْبُد الَوهَّ ٌد، َعْن ِعْكرَِمَة، أَنَّ ابَْن َعبَّاٍس، قَاَل لَُه َولَِعِيلِّ بِْن َعبِْد َحدَّ
لَ�َّ رَآنَا َجاَء، فَاْحتَبَى َوَجلََس، اللَِّه ائِْتيَا أَبَا َسِعيٍد فَاْسَمَعا ِمْن َحِديِثِه، فَأَتَْينَاُه َوُهَو َوأَُخوُه ِيف َحائٍِط لَُهَ� يَْسِقيَاِنِه، فَ 

، فََمرَّ ِبِه النَّبِ فََقاَل:  ٌر يَنُْقُل لَِبَنتَْ�ِ لَِبنَتَْ�ِ يُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َوَمَسَح َعْن ُكنَّا نَنُْقُل لنَِبَ املَْسِجِد لَِبَنًة لَِبَنًة، َوكَاَن َع�َّ
ٍر تَْقتُلُُه الِفئَُة الَباِغيَُة، «َرأِْسِه الُغبَاَر، َوقَاَل:  ٌر يَْدُعوُهْم إَِىل اللَِّه، َويَْدُعونَُه إَِىل النَّارِ َويَْح َع�َّ َع�َّ » 

کہاہم سے خالد نے بیان کیا عکرمہ ‘ کہا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خرب دی‘ ہم سے ابراہیم بن موسٰی نے بیان کیا
دونوں ابو  سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے اور ( اپنے صاحبزادے ) علی بن عبداللہ سے فرمایا تم

اس ‘ سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو ۔ چنانچہ ہم حارض ہوئے
جب ‘ وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے ( رضاعی ) بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے

اسکے بعد بیان ‘ اوڑھ کر ) گوٹ مارکر بیٹھ گئے آپ نے ہمیں دیکھا تو ( ہ�رے پاس ) ترشیف الئے اور ( چادر
فرمایا ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ( ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کیلئے ) ایک ایک کرکے ڈھورہے تھے لیکن 

اتنے میں نبی کریمم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان ‘ ع�ر رضی اللہ عنہ دودو اینٹیں الرہے تھے
یہ تو انہیں اللہ کی ( ‘ صاف کیا پھر فرمایا افسوس ! ع�ر کو ایک باغی ج�عت مارے گی کے رس سے غبار کو

 اطاعت کی ) طرف دعوت دے رہا گا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بال رہے ہوں گے ۔

                                                                    
51  

ڑا رہا تھا نے قتل کیا ، دونوں جانب مسل�نوں کو ل باغی گروہ  ہے کہ ع�ر کو ابن سبا کے   بخاری کی اس روایت کی ایک  تاویل
یہ تاویل اھل سنت کے بعض حلقوں میں مقبول ہے اور بعض کہتے ہیں صحابی رسول نے قتل کیا –  
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 52 نے کہا کہخالد بن مهران الحذاء نے کہا کہ عکرمہ مولی ابن عباس

لَُه َولَِعِيلِّ بِْن َعبِْد اللَِّه ائِْتيَا أَبَا َسِعيدٍ ِعْكرَِمَة، أَنَّ ابَْن َعبَّاٍس، قَاَل   
 ابن عباس نے عکرمہ اور علی بن عبد الله بن عباس کو کہا کہ ابو سعید کے پاس جاؤ

 خالد بن مهران الحذاء برصی مدلس ہے اور آخری عمر میں اختالط کا شکار تھے
 یہ مختلف فیہ ہے میزان االعتدال کے مطابق

ثبتقال أحمد:  . 
 .وقال ابن مع� والنسايئ: ثقة

 .وأما أبو حاتم فقال: ال يحتج به
 احمداور ابن معین اور نسائی نے ثقہ کہا ہے جبکہ ابی حاتم کہتے کہ یہ نہ قابل دلیل ہے

 یعنی بغداد والوں نے ثقہ کہا ہے

ف قرار دیا ہے اسی ابن علية اور شعبہ نے اس کو ضعی اس کے شہر کے لوگ یعنی برصیوں میںح�د بن زید ، 
 طرح نیشاپور والوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے

اِء ِيف َحِديِثِه؟ قَاَل: قَِدَم َعلَْينَا قَْدَمًة مِ  ِد بِْن َزيٍْد: َما لَِخالٍِد الَْحذَّ اِم، فََكأَنَّا أَنَْكرْنَا وقال يحيى بن آدم: قُلُْت لَِح�َّ َن الشَّ
 .ِحْفظَهُ 

کہتے کہ خالد جب شام سے آیا تو ہم نے اس کے حافظہ کا انکار کیا برصہ کے ح�د بن زید  

 کتاب إك�ل تهذيب الك�ل يف أس�ء الرجال از مغلطاي کے مطابق
 قال شعبة: خالد يشك يف حديث عكرمة عن ابن عباس

 شعبہ نے کہا کہ خالد کو عکرمہ کی ان کی ابن عباس سے حدیث پر شک رہتا تھا

                                                                    
52  

 عکرمہ حص� بْن أيب الحر کے غالم تھے انہوں نے ان کو تحفہ میں ابن عباس کو دیا
 

کہا گیا یعنی کہا گیا یہ  گھات لگا کر  اس کو  كَاَن يرى رأي الخوارج رأي الصفرية -الکامل از ابن عدی میں ان پر سخت جرح ہے
اس کو  ابن سیرین نے کذاب کہا اور اس کا جنازہ اکرثیت نے چھوڑ  –مسل�نوں کو قتل کرنے والے خارجی فرقہ الصفرية  سے تھا 

 دیا
 

 أيب الشعثاء (خوارج کے مطابق یہ ان کے امیر ہیں) کہتے عکرمہ عامل ہیں
ْعُت أبا الشعثاء يَُقوُل َهَذا موىل ابن عباس َهَذا أعلم الناسَعن َعْمرو بن دينار، قَاَل: َسمِ   

 
ثَنا الع� يعني ِعكرَمة  جابر بْن زيد اہل سنت کے مطابق  -أيب الشعثاء جابر بْن زيد ان کو الع� کہتا  -وكان جابر بْن زيد يقول، َحدَّ
 خارجی نہیں لیکن خوارج کے مطابق خارجی ہیں
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ری کی یہ روایت اسی سند سے ہےواضح رہے کہ صحیح بخا  

سال بعد میں بغداد والوں نے اس  ١٠٠یعنی خالد کے ہم عرص محدثین اس کی روایات کو رد کر رہے تھے لیکن 
 کو ثقہ قرار دیا

 مسلم کی حدیث ہے

ثََنا ُد بُْن َجْعَفٍر، ح َوَحدَّ ثََنا ُمَحمَّ ُد بُْن َعْمِرو بِْن َجبَلََة، َحدَّ ثَني ُمَحمَّ ، َوأَبُو بَْكِر بُْن نَاِفعٍ  وَحدَّ يُّ قَاَل  -ُعْقبَُة بُْن ُمْكرٍَم الَْعمِّ
ثَنَا، وقَاَل أَبُو بَْكٍر: أَْخَربَنَا  ُث َعْن َسِعيِد بِْن أيَِب الَْحَسِن، َعْن  -ُعْقبَُة: َحدَّ ثَنَا ُشْعَبُة، قَاَل: َسِمْعُت َخالًِدا، يَُحدِّ ُغنَْدٌر، َحدَّ

ِه، َعْن أُمِّ  ٍر: "تَْقتُلَُك الِْفئَُة الَْباِغيَةُ  أُمِّ َسلََمَة، أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل لَِع�َّ  

 دورسی سند ہے

ثََنا خَ  ثَنَا ُشْعَبُة، َحدَّ َمِد بُْن َعبِْد الَْوارِِث، َحدَّ ثَِني إِْسَحاُق بُْن َمنُْصوٍر، أَْخَربَنَا َعبُْد الصَّ اُء، َعْن َسِعيِد بِْن أيَِب اوَحدَّ لٌِد الَْحذَّ
ِهَ�، َعْن أُمِّ َسلََمَة، َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم مِبِثِْله  .الَْحَسِن َوالَْحَسِن، َعْن أُمِّ

 تیرسی سند ہے

ثَنَا إِْسَ�ِعيُل بُْن إِبْرَا ثَنا أَبُو بَْكِر بُْن أيَِب َشيْبََة، َحدَّ ِه، َعْن أُمِّ َسلََمَة، قَالَْت: وَحدَّ ِهيَم، َعِن ابِْن َعْوٍن، َعِن الَْحَسِن، َعْن أُمِّ
ًرا الِْفئَُة الْبَاِغَيةُ   "قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: "تَْقتُُل َع�َّ

 کتاب الثقات از ابن حبان کے مطابق

ٍر تَْقتُلَُك َخْ�َُة َمْوالُة أم َسلََمَة َوالَِدُة  الَْحَسِن بن أيب الْحسن يروي َعنَْها ابْنَها الْحسن بن أيب الْحسن َعْن أُمِّ َسلََمَة ِيف َع�َّ
 الِفئَُة الْبَاِغَيةُ 

 َخْ�َُة َمْوالُة أم َسلََمَة، حسن برصی کی والدہ ہیں

رتے ہیں پہلے یہی مسلم کی سند معلول ہے اس کا ذکر وہ مسند میں ک امام احمد کے نزدیک، صحیح مسلم کی  
 سند التے ہیں پھر ابن سیرین کی بات نقل کرتے ہیں

 مسند احمد میں ہے 

ِه، َعْن أُمِّ َسلََمَة، قَالَْت: َما نَِسيُت قَ  ، َعِن ابِْن َعْوٍن، َعِن الَْحَسِن، َعْن أُمِّ ثَنَا ابُْن أيَِب َعِديٍّ ْولَُه يَْوَم الَْخنَْدِق َوُهَو َحدَّ
، َوقَْد اْغَربَّ َشْعُر َصْدرِِه، َوُهَو يَُقوُل: يَُعاِطي قَاَل: فََرأَى » اللَُّهمَّ إِنَّ الَْخْ�َ َخْ�ُ اْآلِخرَْه فَاْغِفْر لِْألَنَْصاِر َوالُْمَهاِجرَهْ «ِهُم اللَّنَبَ
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ًرا، فََقاَل:  ِه؟ قُلُْت: نََعْم، قَاَل: » َويَْحُه ابُْن ُسَميََّة تَْقتُلُُه الِْفئَُة الَْباِغيَةُ «َع�َّ ٍد يَْعِني ابَْن ِس�ِيَن فََقاَل: َعْن أُمِّ فََذَكرْتُُه لُِمَحمَّ
 أََما إِنََّها كَانَْت تَُخالِطَُها، تَلُِج َعلَيَْها

محّمد ابن ِس�ِيَن نے پوچھا کہ حسن نے اپنی ماں سے روایت کیا کہا جی یا تو یہ اختالط ہے یا اس میں کچھ اور 
ہے بات مل گئی   

کے مطابق کتاب العلل ومعرفة الرجال از عبدللہ    

د بن أيب عدي َعن بن عون قَاَل فََذكرته ملَُحمد فََقاَل َعن أمه قلت نعم قَاَل أما أَنََّها قد  َحدثِني أيب قَاَل َحدثنَا ُمَحمَّ
 ر تقتله الفئة الباغيةَحِديث الْحسن َعن أمه َعن أم َسلَمة ِيف ع� كَانَت تخالطها تلج َعلَيَْها يَْعِني 

احمد کہتے ہیں میں نے محّمد بن سیرین سے ذکر کیا محّمد ابن ِس�ِيَن نے پوچھا کہ حسن نے اپنی ماں سے 
 ہے روایت کیا کہا جی یا تو یہ اختالط ہے یا اس میں کچھ اور بات مل گئی 

 مسند احمد میں امام احمد یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں

ثْتُ  ًدا، فََقاَل: قَاَل: فََحدَّ ِه؟ أََما إِنََّها قَْد كَانَْت تَلُِج َعَىل أَمِّ الُْمْؤِمِن�َ «ُه ُمَحمَّ  »َعْن أُمِّ

احمد کہتے ہیں میں نے اس کا ابن سیرین سے ذکر کیا انہوں نے کہا (حسن) اپنی ماں سے روایت کیا ؟ بے شک 
 انہوں نے (حسن کی والدہ) نے ام املومنین کی بات گڈمڈ کر دی

تھا قاتل صحابی رسول   

روایت ہے مسند احمد کی ایک   

ُد بُْن َسلََمَة، قَاَل: أَْخَربَنَا أَبُو َحْفٍص، َوكُلْثُوُم بُْن َجْربٍ، َعنْ  ثََنا َح�َّ اُن، قَاَل: َحدَّ ثَنَا َعفَّ ُر بُْن  َحدَّ أيَِب َغاِديََة، قَاَل: قُِتَل َع�َّ
، فَِقيَل »إِنَّ قَاتِلَُه، َوَسالِبَُه ِيف النَّارِ «اِص، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: يَاِرسٍ فَأُْخِربَ َعْمُرو بُْن الْعَ 

َا قَاَل: قَاتِلَُه، َوَسالَِبه  .لَِعْمٍرو: فَِإنََّك ُهَو َذا تَُقاتِلُُه، قَاَل: إِ�َّ

يِب َغاِديََة (رضی الله عنہ)، عمرو بن العاص (رضی الله عنہ) کے پاس پہنچے اور ان کو أَ  كُلْثُوُم بُْن َجْربٍ کہتا ہے کہ 
 بتایا کہ ع�ر (رضی الله عنہ) شہید ہو گئے

کو عث�ن رضی الله عنہ پر سب و   نے ع�ر رضی الله عنہ رضی الله عنہ  ابو الغادیہ  روایت میں ہے کہ  ایک 
 شتم کرتے سنا اس لئے قتل کیا
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َر بَْن يَاِرسٍ يَْشِتُم ُعثَْ�َن، َوقَ  ُد بُْن َسلََمَة: ثَنَا كُلْثُوُم بن جرب، عن أيب الغادية قَاَل: َسِمْعُت َع�َّ ْدتُُه ِبالَْقتِْل، اَل َح�َّ فَتََوعَّ
َ� طََعنْتُُه، فوقع، فقتلته  فَلَ�َّ كَاَن يَْوُم ِصفِّ

اس کو ثقہ جبکہ النسايئ ليس بالقوى ، قوی  ھ ہے . احمد  ١٣٠توفی کی سند میں كُلْثُوُم بُْن َجْرب امل ان دونوں 
 نہیں کہتے ہیں

کے واسطے سے نقل کی ہے کہ ع�ر کو  میں ایک روایت الحسن بن دينار ٤٠ص  ٣ابن حجر نے لسان املیزان ج 
مرتوک راوی ہے کہ یہ  ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ، لیکن کہا ہے   

میں بھی ایک روایت ہے کہ ابو الغادیہ نے ع�ر کا قتل کیا لیکن اس کی سند میں واقدی ہے  طبقات ابن سعد
 لہذا روایت ضعیف ہے

 -أيَِب َغاِديََة يَاِرسُ بُْن َسبْعٍ، َمَدِ�ٌّ صحابی رسول ہیں ان کے اس قتل میں شامل ہونے کی ایک روایت بھی صحیح نہیں
-ہے ہ) نے ان پر یہ الزام لگایا ہے جو ہ�رے نزدیک محتاج دلیللیکن پھر بھی بعض محقیقن (الذھبی وغیر   

لکھتے ہیں  ایک سوال کے جواب میں   ایک مفرط اہل حدیث عامل زبیر علی زئی  

ابو الغادیؓہ کا سیدنا ع�ر بن یاؓرس کو جنِگ صفین میں شہید کرنا ان کی اجتہادی خطا ہے جس کی طرف حافظ  
، ابو الغادیۃ الجہنی) وما علینا إال ۸۸۱ت  ۱۵۱/۴ہ کیا ہے ۔ دیکھئے االصابۃ (نے اشار  ابن حجر العسقالنی 

ھ۱۴۲۷رمضان  ۵(   البالغ   

 معاویہ اور عمرو بن العاص رضی هللا عنہما کے تبصرے

روایت ہے مسند احمد کی   

بين� أَنا عند معاوية، إْذ جاَءه رجالن يختص�ِن  حدثنا يزيد أَخربنا العوَّام حدثني أْسَود بن مسعود عن حنظَلة بن ُخويلد الَعنَزِي قال:
صيل -يف رأس َعّ�ر، يقول كل واحد منه�: أنا قتلتُه، فقال عبد الله ابن عمرو: ليَطْب به أحدك� نَْفساً لصاحبه، فإ� سمعت رسول الله 

، -ليه وسلم صيل الله ع-قال: إن أيب شكا� إىل رسول الله يقول: "تقتلَه اَلفئة الباغية"، قال معاوية: ف� بالُك معنا؟!،  -الله عليه وسلم 
 فقال: "أِطْع أباك ما دام حياً وال تَْعصه"، فأنا معكم، ولسَت أقاتل.

خنظلہ بن خویلد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حرضت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا دو آدمی ان کے پاس 
ے ہر ایک کا دعوٰی یہ تھا کہ حرضت ع�ر رضی اللہ عنہ کو اس نے شہید کیا ہے حرضت ابن عمرو جھگڑا لے کر آئے ان میں س

رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ متہیں چاہئے ایک دورسے کو مبارکباد دو کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 
یر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے پھر آپ ہ�رے ساتھ کیا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ع�ر کو باغی گروہ قتل کرے گا حرضت ام

کر رہے ہواے عمرو! اپنے اس دیوانے سے ہمیں مستغنی کیوں نہیں کر دیتے ؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب 
نے فرمایا تھا زندگی بھر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شکایت کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

 اپنے باپ کی اطاعت کرنا اس کی نافرمانی نہ کرنا اس لئے میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن لڑائی میں رشیک نہیں ہوتا۔



275 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

روایت کی ہے، ال يدري من  اس کے راوی أسود بن مسعود کے لئے الذھبی میزان میں لکھتے ہیں حنظلة سے   
ہے ضعیف روایت ا هو، میں نہیں جانتا کون ہے . لہذ  

عمروبن عاص رضی اللہ عنہ کی مرویات   891مسند احمد ۔ جلد ہفتم ۔ حدیث   دورسی روایت ہے   

ثَنَا ُشْعبَُة أَْخَربَنَا َعْمُرو بُْن ِدينَاٍر َعْن رَُجٍل ِمْن أَ  اٌج قَاَال َحدَّ ُد بُْن َجْعَفٍر َوَحجَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُث أَنَّ َحدَّ َعْمَرو بَْن الَْعاِص أَْهَدى إَِىل ْهِل ِمْرصَ يَُحدِّ
َر بَْن يَاِرسٍ فَِقيَل لَُه فََقاَل َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ  َل َع�َّ   يَُقوُل تَْقتُلُُه الِْفئَُة الْبَاِغيَةُ نَاٍس َهَدايَا فََفضَّ

ں کو ہدایا اور تحائف بھیجے، حرضت ع�ر بن یارس رضی اللہ عنہ حرضت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگو 
کو سب سے زیادہ بڑھا کر پیش کیا، کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو حرضت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی 

 اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ع�ر کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔

یہ مجھول شخص رَُجٍل ِمْن أَْهِل ِمْرصَ کی روایت کردہ ہے ضعیف ہے راقم کہتا ہے  

حرضت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ� کی مرویات  1996مسند احمد ۔ جلد سوم ۔ حدیث : تیرسی روایت ہے  

ثَنَا اْألَْعَمُش َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن ِزيَاٍد َعْن َعبْ  ثَنَا أَبُو ُمَعاِويََة َحدَّ َ� َحدَّ ِد اللَِّه بِْن الَْحارِِث قَاَل إِ�ِّ َألَِسُ� َمَع ُمَعاِويََة ِيف ُمنَْرصَِفِه ِمْن ِصفِّ
ٍر َل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيْ بَيْنَُه َوبَْ�َ َعْمِرو بِْن الَْعاِص قَاَل فََقاَل َعبُْد اللَِّه بُْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص يَا أَبَِت َما َسِمْعَت رَُسو  ِه َوَسلََّم يَُقوُل لَِع�َّ

َهَذا فََقاَل ُمَعاِويَُة َال تَزَاُل تَأْتِينَا ِبَهنٍَة أَنَْحُن قَتَلْنَاُه  َويَْحَك يَا ابَْن ُسَميََّة تَْقتُلَُك الِْفئَُة الْبَاِغيَُة قَاَل فََقاَل َعْمٌرو لُِمَعاِويََة أََال تَْسَمُع َما يَُقوُل 
َا قَتَلَُه ا ثَنَا أَبُو نَُعيٍْم َعْن ُسْفيَاَن َعِن اْألَْعَمِش َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن أيَِب ِزيَاٍد مِ إِ�َّ ثْلَُه أَْو نَْحَوهُ لَِّذيَن َجاُءوا بِِه َحدَّ  

حرضت بن حارث کہتے ہیں کہ جب حرضت امیر معاویہ و رضی اللہ عنہ جنگ صفین سے فارغ ہو کر آ رہے تھے تو میں ان کے 
حرضت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ کے درمیان چل رہا تھا حرضت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنے والد سے کہنے لگے اور 

اباجان کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرضت ع�ر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہتے ہوئے سناکہ افسوس! اے 
گا؟ حرضت عمرو رضی اللہ عنہ نے حرضت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی گروہ قتل کردے 

آپ اس کی بات سن رہے ہیں ؟ حرضت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے تم ہمیشہ ایسی ہی پریشان کن خربیں لے آنا کیا ہم 
تھے۔نے انہیں شہید کیاہے ؟ انہوں تو ان لوگوں نے ہی شہید کیا ہے جو انہیں لے کر آئے   

اس کی سند میں عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي ہیں ان کو قال ابن حبان كان يدلس کہ یہ  راقم کہتا ہے
لہذا یہ  تدلیس کرتے ہیں. امام احمد ليس بيشء کوئی چیز نہیں اور ال تكتب اس کی حدیث نہ لکھو کہتے ہیں

 روایت بھی ضعیف ہے

حرضت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مرویات 1942۔ حدیث  مسند احمد ۔ جلد نہم چوتھی روایت ہے   

ِد بِْن ُعَ�رََة بِْن ُخَزْ�ََة بْ  ثَنَا أَبُو َمْعَرشٍ َعْن ُمَحمَّ ثَنَا يُونُُس َوَخلَُف بُْن الَْولِيِد قَاَال َحدَّ ي كَافًّا ِسَالَحُه يَْوَم الَْجَمِل َحدَّ ِن ثَابٍِت قَاَل َما زَاَل َجدِّ
َ� فََسلَّ َسيَْفُه فََقاتََل َحتَّى قُِتَل قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وَ َحتَّى  ٌر ِبِصفِّ رًا الِْفئَُة الْبَاِغيَةُ قُِتَل َع�َّ َسلََّم يَُقوُل تَْقتُُل َع�َّ  

دن اپنی تلوار کو نیام میں روکے رکھا  محمد بن ع�رہ کہتے ہیں کہ میرے دادا حرضت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے
لیکن جس جنگ صفین میں حرضت ع�ر رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے تو انہوں نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ لی اور اتنا لڑے کہ 
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باغی باآلخر شہید ہوگئے وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ع�ر کو ایک 
 گروہ قتل کرے گا۔

ِد بِْن ُعَ�رََة بِْن ُخَزْ�ََة ہے راقم کہتا ہے سند میں أبو معرش نَِجيح بن عبد  حدیث کی سند میں أَبُو َمْعَرشٍ َعْن ُمَحمَّ
ضعيف ہے -الرحمن السندي املد�  

مرویات حرضت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ کی 903مسند احمد ۔ جلد ہفتم ۔ حدیث  پانچویں روایت ہے  

ِد بِْن َعْمِرو بْنِ  ثَنَا َمْعَمٌر َعْن ابِْن طَاُوٍس َعْن أيَِب بَْكِر بِْن ُمَحمَّ ثَنَا َعبُْد الرَّزَّاِق قَاَل َحدَّ ُر بُْن يَاِرسٍ َدَخَل  َحدَّ َحزٍْم َعْن أَِبيِه قَاَل لَ�َّ قُِتَل َع�َّ
ٌر َوقَْد قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم تَْقتُلُُه الِْفئَُة الْبَاِغيَُة فََقاَم عَ َعْمُرو بُْن َحزٍْم َعَىل َعْمِرو بِْن الَْعاِص فََقا ْمُرو بُْن الَْعاِص َل قُِتَل َع�َّ

ٌر  ُع َحتَّى َدَخَل َعَىل ُمَعاِويََة فََقاَل لَُه ُمَعاِويَُة َما َشأْنَُك قَاَل قُِتَل َع�َّ ٌر فََ�َذا قَاَل َعْمٌرو َسِمْعُت رَُسوَل فَِزًعا يُرَجِّ فََقاَل ُمَعاِويَُة قَْد قُِتَل َع�َّ
َا قَتَلَُه َعِيلٌّ اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل تَْقتُلُُه الِْفئَُة الْبَاِغيَُة فََقاَل لَُه ُمَعاِويَُة ُدِحْضَت ِيف بَوْ   َوأَْصَحابُُه َجاُءوا ِبِه لَِك أََونَْحُن قَتَلْنَاُه إِ�َّ

 َحتَّى أَلَْقْوُه بَْ�َ رَِماِحنَا أَْو قَاَل بَْ�َ ُسيُوِفنَا
محمد بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حرضت ع�ر بن یارس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ، 

یں بتایا کہ حرضت ع�ر رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے ہیں اور نبی صلی حرضت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ع�ر کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا؟ یہ سن کر حرضت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اناللہ 

ہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا پڑھتے ہوئے گھربا کر اٹھے اور حرضت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، حرضت معاوی
کہ متہیں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ حرضت ع�ر رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے ہیں ، حرضت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 
حرضت ع�ر رضی اللہ عنہ تو شہید ہوگئے، لیکن متہاری یہ حالت؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 

رماتے ہوئے سنا ہے کہ ع�ر کو باغی گروہ قتل کرے گا، حرضت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے پیشاب میں گرتے، کیا ف
ہم نے انہیں قتل کیا ہے؟ انہیں تو حرضت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے خود قتل کیا ہے، وہی انہیں لے کر آئے اور 

اال ۔ہ�رے نیزوں کے درمیان ال ڈ  

 
روایت میں ہے کہ محّمد بن عمرو بن حزم کہتے ہیں عمرو بن العاص کے پاس عمرو بن حزم داخل   راقم کہتا ہے

جبکہ کتاب اإلصابة يف متييز الصحابة کے مطابق  ہوئے اور بتایا کہ ع�ر قتل ہوئے  

 قال أبو نعيم: مات يف خالفة عمر، كذا قال إبراهيم بن املنذر يف الطبقات

عيم کہتے ہیں ان (عمرو بن حزم) کا عمر رضی الله عنہ کی خالفت میں انتقال ہوا اور ایسا ہی إبراهيم بن أبو ن
 املنذر نے الطبقات میں کہا ہے

 حرضت ابوغادیہ رضی اللہ عنہ کی روایت 2505مسند احمد ۔ جلد ششم ۔ حدیث چھٹی روایت ہے :  

ثَِني أَبُ  ثَنَا َعبْد اللَِّه قَاَل َحدَّ ُد بُْن أيَِب َعِديٍّ َعِن ابِْن َعْوٍن َعْن كُلْثُو َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُد بُْن الُْمثَنَّى قَاَل َحدَّ ِم بِْن َجْربٍ قَاَل كُنَّا و ُموَىس الَْعنَزِيُّ ُمَحمَّ
ٍض فَأىََب أَْن ِبَواِسِط الَْقَصِب ِعنَْد َعبِْد اْألَْعَىل بِْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعاِمٍر قَاَل فَِإَذا ِعنَْدُه َر  ُجٌل يَُقاُل لَُه أَبُو الَْغاِديَِة اْستَْسَقى َماًء فَأيُِتَ ِبِإنَاٍء ُمَفضَّ

ارًا أَوْ  ًال َشكَّ ابُْن أيَِب َعدِ يَْرشََب َوذَكََر النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم فََذكََر َهَذا الَْحِديَث َال تَرِْجُعوا بَْعِدي كُفَّ يٍّ يَْرضُِب بَْعُضُكْم رِقَاَب  ُضالَّ
َ� إَِذا أَنَا ِبِه َوَعلَيِْه ِدْرٌع قَاَل فََفِطنُْت إَِىل الُْفرَْجِة بَْعٍض فَِإَذا رَُجٌل يَُسبُّ فَُالنًا فَُقلُْت َواللَِّه لَِنئْ أَْمَكنَِني اللَُّه ِمنَْك ِيف كَِتيبٍَة فَلَ�َّ كَاَن يَوْ  ُم ِصفِّ

ُر بُْن يَاِرسٍ قَاَل قُلُْت َوأَيَّ يٍَد كََفتَاُه يَْكرَُه أَْن يَْرشَ ِيف ُجُربَّاِن ال ْرِع فَطََعنْتُُه فََقتَلْتُُه فَِإَذا ُهَو َع�َّ َر بَْن يَاِرسٍ دِّ ٍض َوقَْد قَتََل َع�َّ َب ِيف إِنَاٍء ُمَفضَّ  
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عامر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران کلثوم بن حرب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ شہر واسط میں عبداالعلی بن 
وہاں موجود ایک شخص جس کا نام ابوغادیہ تھا نے پانی منگوایا، چنانچہ چاندی کے ایک برتن میں پانی الیا گیا لیکن انہوں نے 

ے کافر یا گمراہ وہ پانی پینے سے انکار کردیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے یہ حدیث ذکر کی کہ میرے پیچھ
نہ ہوجانا کہ ایک دورسے کی گردنیں مارنے لگو۔ اچانک ایک آدمی فالں (یعنی عث�ن رضی الله عنہ کو) کو گالیاں دینے لگا، 
میں نے کہا کہ اللہ کی قسم! اگر اللہ نے لشکر میں مجھے تیرے اوپر قدرت عطاء فرمائی (تو تجھ سے حساب لوں گا) جنگ 

اقا میرا اس سے آمنا سامنا ہوگیا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی، لیکن میں نے زرہ کی خالی جگہوں سے اسے صفین کے موقع پر اتف
شناخت کرلیا، چنانچہ میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کردیا، بعد میں پتہ چال کہ وہ تو حرضت ع�ر بن یارس تھے، تو میں نے 

ن میں پانی پینے پر ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ انہی ہاتھوں افسوس سے کہا کہ یہ کون سے ہاتھ ہیں جو چاندی کے برت
 نے حرضت ع�ر کو شہید کردیا تھا

راقم کہتا ہے مسند احمد کی اس روایت کا ذکر کتاب أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول الله صىل الله عليه 
کیا ہے هـ) نے507وسلم لإلمام الدارقطنی میں ابن القيرسا� (املتوىف:   

اًرا … َحِديث: كُنَّا بواسط / الْقصب  الَحِديث… الَحِديث.َوِفيه َال ترجعوا بعِدي كفَّ . 
 .َغِريب من َحِديث ابْن عون َعن كُلْثُوم بن جرب، تفرد ِبِه ابْن أيب عدي َعنهُ 

یہ بھی مختلف  هـ) کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اس میں ابن ابی عدی کا تفرد ہے507ابن القيرسا� (املتوىف: 
 فیہ ہے میزان االعتدال کے مطابق

مرة: ال يحتج به –قال أبو حاتم  . 
 ابو حاتم نے کہا اس سے دلیل مت لینا

 اس روایت کے مطابق ع�ر بن یارس رضی الله عنہ فالں کو گالیاں دے رہے تھے

ہ ع�ر رضی الله عنہ ایسی راقم کہتا ہے یہ ممکن نہیں ک یہاں فالں سے مراد عث�ن رضی الله عنہ ہیں جبکہ 
 حرکت کرتے

هـ) کی کتاب ذخ�ة الحفاظ (من الكامل البن عدي) کے مطابق اس 507ساتویں  روایت ہے ابن القيرسا� (املتوىف: 
 کی ایک اور سند ہے

غادية قَاَل: َسِمعت رَُسول الله َحِديث: قَاتل ع�ر ِيف النَّار. َرَواُه الْحسن بن ِدينَار: َعن كُلْثُوم بن جرب الْمرَاِدي، َعن أيب ال
َوُهَو الَِّذي قتل ع�را. َوَهَذا َال يعرف إِالَّ بالْحسِن بن ِدينَار َهَذا من َهَذا الطَِّريق، َوالْحسن  –صىل الله َعلَْيِه َوسلم  –

 .َمْرتُوك الَحِديث، َوأَبُو الغادية اْسمه يَسار

   راقم کہتا ہے اس میں حسن بن دینار مرتوک ہے

حرضت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ کی مرویات 901آٹھویں روایت مسند احمد ۔ جلد ہفتم ۔ حدیث    

ُد بُْن َسلََمَة قَاَل أَْخَربَنَا أَبُو َحْفٍص َوكُلْثُوُم بُْن َجْربٍ َعْن أيَِب  ثَنَا َح�َّ اُن قَاَل َحدَّ ثَنَا َعفَّ ُر بُْن يَاِرسٍ  َحدَّ فَأُْخِربَ َعْمُرو بُْن  َغاِديََة قَاَل قُِتَل َع�َّ
َا قَاَل قَاتِلَُه الَْعاِص قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل إِنَّ قَاتِلَُه َوَسالِبَُه ِيف النَّاِر فَ  ِقيَل لَِعْمٍرو فَِإنََّك ُهَو َذا تَُقاتِلُُه قَاَل إِ�َّ

 َوَسالِبَهُ 
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لہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حرضت ع�ر بن یارس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حرضت عمرو رضی اللہ عنہ کو اس ابو غادیہ رضی ال
کی اطالع دی گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ع�ر کو قتل کرنے واال اور 

ی نے حرضت عمرو رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بھی تو ان سے جنگ ہی کر اس کا سامان چھیننے واال جہنم میں جائے گا، کس
رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل اور سامان چھیننے والے کے بارے فرمایا تھا (جنگ کرنے 

 والے کے بارے نہیں فرمایا تھا) ۔

روایات میں کلثوم بن جرب ہے  ان   

روایت پر س� أعالم النبالء میں الذھبی کہتے ہیںمسند احمد کی اس   
ُد بُن َسلََمَة، َعْن كُلْثُْوِم بِن َجْربٍ، َعْن أيَِب َغاِديََة، قَاَل   :َرَوى: َح�َّ

ْ�َ يَْحِمُل َعَىل النَّاِس،  ْدتُُه ِبالَقتِْل، فََرأَيْتُُه يَْوَم ِصفِّ راً يَْشتُُم ُعثَْ�َن، فَتََوعَّ فَطََعنْتُُه، فََقتَلْتُُه َوأُْخِربَ َعْمُرو بُن َسِمْعُت َع�َّ
ٍر َوَسالُِبُه ِيف النَّاِر  -َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ -الَعاِص، فََقاَل َسِمعُت رَُسْوَل اللِه  يَُقْوُل: (قَاتُِل َع�َّ    

 .إِْسنَاُدُه ِفيِْه انِْقطَاعٌ 

 اس کی اسناد میں انقطاع ہے

 راقم کہتا ہے

وایات کی اسناد میں كلثوم بن جرب ہےان ر   
 .میزان االعتدال کے مطابق  قال النسايئ: ليس بالقوى  ووثقه أحمد وابن مع�

 یعنی یہ مختلف فیہ ہے یہ أَنَِس بِْن َمالٍِك، َوأيَِب الطَُّفيِْل، َوَسِعيِد بِْن ُجبَْ�ٍ سے روایت کرتا ہے
اس  –لیکن ابوغادیہ کا برصہ منتقل ہونا کسی نے بیان نہیں کیا یہ لوگ برصہ میں رہے ہیں لہذا س�ع ممکن ہے 

راوی کلثوم کا شام جانا بھی نظر میں ہے کہ کب ہوا ؟ اس کے بقول ابو غادیہ واسط آئے جو عراق اور شام کے 
ہ وہ شام درمیان کا عالقہ ہے جس کو الجزیرہ کہا جاتا تھا اور اس کا یہ شہر واسط تھا یعنی کلثوم کہنا چاہتا ہے ک

کلثوم املرادی ہے یعنی اسی  -نہیں گیا نہ ہی ابو غادیہ برصہ پہنچے بلکہ دونوں کی مالقات واسط میں ہو گئی 
َحايِبُّ ہیں جو صلح الُحَديِْبَيَة میں موجود  -قبیلہ کا ہے جہاں سے علی رضی الله عنہ کے قاتل نکلے  أَبُو الَغاِديَِة الصَّ

ع�ر بن یارس رضی الله عنہ کو پہچانتے ہی نہ ہوں کیونکہ الُحَديِْبيََة میں تھے اور ایسا ممکن نہیں کہ 
رسول تھے اصحاب ١٤٠٠ رصف   

غلطیاں کرتا ہے کہتے ہیں صدوق يخطىء  ابن حجر ان کو     

كتاب الَقَدر میں ایک روایت نقل کی ہے مسلم نے   

له نے رحم پر فرشتہ مقرر کیا ہے جو امام کلثوم بن جرب سے رصف ایک روایت نقل کی ہے کہ ال امام مسلم نے 
 مسلم نے شاہد کے طور پر پیش کی ہے
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 محدثین کی آراء

ہیں لکھتے میں السنہ کتاب الخالل بکر ابو  

َد بَْن إِبْرَاِهيَم يَُقوُل: َسِمْعُت ِيف حَ  ٍة أَْحَمَد بَْن َحنْبٍَل َويَْحيَى لْقَ أَْخَربَِ� إِْسَ�ِعيُل بُْن الَْفْضِل، قَاَل: َسِمْعُت أَبَا أَُميََّة ُمَحمَّ
ًرا الِْفئَُة الَْباِغيَةُ «بَْن َمِعٍ� َوأَبَا َخيْثََمَة َوالُْمَعيِْطيَّ ذَكَُروا:  فََقالُوا: َما ِفيِه َحِديٌث َصِحيحٌ » يَْقتُُل َع�َّ  

َخيْثََمَة اور   ابو معین  بن حنبل ، یحیی بن احمد میں جس سنا میں حلقہ ایک نے میں ہیں کہتے ابراہیم بن محّمد

ًرا الِْفئَُة الْبَاِغيَة  روایت  اور تھے الُْمَعيِْطيَّ  کا  ع�ر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا   يَْقتُُل َع�َّ

نہیں  صحیح حدیث بھی ایک میں سلسلے اس کہا نے سب ہوا کر  

 53اسی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے

َد بَْن َعبْدِ  ًرا «اللَِّه بِْن إِبْرَاِهيَم، قَاَل: َسِمْعُت أيَِب يَُقوُل: َسِمْعُت أَْحَمَد بَْن َحنَْبٍل، يَُقوُل: ُرِوَي ِيف:  َسِمْعُت ُمَحمَّ تَْقتُُل َع�َّ
وَن َحِديثًا، لَْيَس ِفيَها َحِديٌث َصِحيحٌ » الِْفئَُة الْبَاِغَيةُ  مَثَانَِيٌة َوِعْرشُ  

نح بن احمد امام نے میں تھے کہتے سنا سے باپ اپنے نے میں کہا سنا سے مابراہی بن الله عبد بن محّمد نے میں
نہیں صحیح بھی ایک کیا روایت سے حدیثوں ٢٨ کو گا کرے قتل گروہ باغی کو سنا ع�ر سے بل  

                                                                    
53  

اس دور کے رجال کی مکمل معلومات کتب میں  –ہجری کے ہیں  ٣٠٠معتمد علیہ کتب سے لئے گئے ہیں جو یہ اقوال حنابلہ کی 
لہذا اس دور میں اس قسم کے بہت سے اقوال میں رجال  -نہیں ہوتی اال یہ کہ یہ لوگ حدیث بیان کریں اور بہت مشھور ہوں

یہ بھی ہے کہ رجال کی متام کتب ہم تک نہیں پہنچیں، بہت اس کی ایک وجہ  –معلوم نہیں ہیں لیکن یہ قبول کیے جاتے ہیں 
 سی معدوم ہو گئی ہیں

ل البغدادي الحنبيل (املتوىف:  هـ)  311محمد بن عبداللہ بن ابراہیم حنابلہ کے عامل أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الَخالَّ
ی ہیںکے شیخ ہیں ان سے روایات کتاب السنة میں تین مقامات پر لی گئ  

 محمد بن عبد الله بن إبراهيم کی باپ سے روایت کئی کتابوں میں ہے مثال

 أحكام النساء لإلمام أحمد
هـ)241املؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبا� (املتوىف:   

 الوقوف والرتجل من الجامع ملسائل اإلمام أحمد بن حنبل
ل البغدادي الحنبيل (املتوىف:  املؤلف: أبو بكر أحمد بن هـ)311محمد بن هارون بن يزيد الَخالَّ  
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یہ اقوال صحیح ہیں کیونکہ ان کو رجال کے ماہر ابن جوزی نے بھی اپنی کتب میں بیان کیا ہے لہذا جب یہ 
اقوال کو قبول کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریںماہرین ان   

ابن الجوزی کتاب العلل املتناهية يف األحاديث الواهية میں لکھتے ہیں   

ر وأما قوله عليه السالم لع�ر تقتلك الفيئة الباغية وقد أَْخرََجُه الْبَُخارِّي من حديث أيَِب قَتَاَدة وأم سلمة إال أن أَبَا بَكْ 
د بْن حنبل ويحيى بْن مع� وأبا خيثمة واملعيطي ذكروا َهَذا الحديث تقتل ع�ًرا الفيئة الباغية الخالل ذكر أن أَْحمَ 

فقال ِفيِه ما ِفيِه حديث صحيح وأن أَْحَمد قال قد روى ِيف ع�ر تقتله الفيئة الباغية مثانية وعرشون حديثًا ليس فيها 
 ."حديث صحيح

کو با غی گروہ قتل کرے گا اس کی تخریج بخاری نے ابی قتادہ اور ام اور جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ ع�ر 
أَْحَمد بْن حنبل ويحيى بْن مع� وأبا  کی حدیث سے کی ہے. بے شک ابو بکر الخالل نے ذکر کیا ہے کہ  سلمہ 

ور احمد خيثمة واملعيطي نے اس باغی گروہ والی روایت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے ایک بھی روایت صحیح نہیں. ا
کو روایت کیا جن میں ایک بھی صحیح نہیں ہے  روایات سے ع�ر تقتله الفيئة الباغية ٢٨نے   

َمْشِقي   امام   کے مطابق کتاب الثقات از الِعْجِيلُّ  کہتے تھے ُدَحيْم  عبد الرَّْحَمن بن إِبْرَاِهيم الدِّ  

: ُدَحيٌْم ثَِقٌة كَاَن يَْختلِ  اِم, فََقاَل: َمْن قَاَل َهَذا, فَُهَو بن قَاَل أَْحَمُد الِعْجِيلُّ ُف إَِىل بَْغَداَد فََذكَُروا الِفئََة البَاِغَيَة ُهم أَْهُل الشَّ
 .الَفاِعلَةِ 

الِعْجِيلُّ کہتے ہیں ُدَحيٌْم ثقہ ہیں ان کا بغداد میں اختالف ہوا پس باغی گروہ والی روایت سے لوگوں نے اہل شام 
نے کہا جو یہ کہے وہ فاحشہ کی اوالد ہے  م مراد لئے اس پر امام ُدَحيْ   

 محدثین اس روایت کو یا تو رد کرتے ہیں یا تاویل جیسا کہ اوپر پیش کی گئی ہے

ابن جوزی رجال کے معاملے میں متشدد ہیں اور اس بنا پر ان کو معلومات ہوں گی کہ یہ لوگ ثقہ ہیں تبھی اتنے 
 وثوق سے ان اقوال سے دلیل لے رہے ہیں

 

یہ روایت بعض محدثین مثال کرابیسی اور امام احمد کے نزدیک صحیح نہیں امام احمد کہتے تھے اس کو 
چھوڑنے میں بھالئی ہے اور امام دحیم کہتے تھے کہ جو اس میں قاتلین سے مراد اہل شام لے وہ فاحشہ کی اوالد 

 ہے
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یمیہ الفتاوى: میں کہتے ہیںابن ت  

پر ٧٤ص  ٣٥مجموع الفتاوى از ابن تیمیہ ج   
ًرا تَْقتُلُُه الِْفئَُة الَْباِغيَُة} فََهَذا الَْحِديُث قَْد طََعَن ِفيِه طَا ا الَْحِديُث الَِّذي ِفيِه {إنَّ َع�َّ ئَِفٌة ِمْن أَْهِل الِْعلِْم؛َوأَمَّ  

کرتا ہے اس حدیث پر اہل علم کا ایک گروہ طعن  

 مخترص منهاج السنة از ابن تیمیہ
ُفوا َهَذا الَْحِديَث، ِمنْهُ  ُم الُْحَسْ�ُ فيقال: الذي يف الصحيح: ((تقتل عّ�ر الِْفئَُة الْبَاِغيَُة)) َوطَائَِفٌة ِمَن الُْعلََ�ِء َضعَّ

 .الَْكرَاِبيِيسُّ َوَغْ�ُُه، َونُِقَل َذلَِك َعْن أَْحَمَد أَيًْضا
اور اہل علم کا ایک گروہ اس کی تضعیف کرتا ہے جس  –ہے ع�ر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا  صحیح میں

 میں حسین کرابیسی ہیں اور دیگر ہیں ہے ایسا ہی امام احمد کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے

 اسی طرح کہتے ہیں
ا الَْحِديُث الَِّذي ُرِوَي َعِن النَِّبيِّ  ٍر:  –لَيِْه َوَسلََّم َصىلَّ اللَُّه عَ  –َوأَمَّ فَبَْعُضُهْم ” » تَْقتُلَُك الِْفئَُة الْبَاِغيَةُ «” أَنَُّه قَاَل لَِع�َّ

لَهُ  َفُه، َوبَْعُضُهْم تَأَوَّ  .َضعَّ
 بعض اس کو ضعیف کہتے ہیں بعض تاویل کرتے ہیں

صحیح نہیں ہےامام کرابیسی امام بخاری کے ہم عرص ہیں یعنی صحیح بخاری کی یہ روایت ان کے نزدیک   
اہل سنت کے شیعیت سے متاثر بعض عل�ء اس روایت سے یہ نکالتے ہیں کہ معاویہ رضی الله عنہ نے بغاوت 

کی اور وہ وہی باغی گروہ کے لیڈر تھے جس نے ع�ر کا قتل کیا لہذا کتاب سبل السالم میں محمد بن إس�عيل 
إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه باألم� (املتوىف: بن صالح بن محمد الحسني، الكحال� ثم الصنعا�، أبو 

هـ) ابن جوزی کا اس روایت کو رد کرنے پر لکھتے ہیں1182  

ِتِه َحتَّى يُ  ِتِه َولَيَْس لَُه ُهَو قَْدٌح ِيف ِصحَّ ْن أَْن يَنْتَِهَض لُِمَعارََضِة أمَِئَِّة َقاَل إنَُّه أَْحَقُر مِ َوَال يَْخَفى أَنَّ ابَْن الَْجْوِزيِّ نََقَل َعْن أَْحَمَد َعَدَم ِصحَّ
يُِّد ُمَحمَّ  اِظِه فَاْألَْوَىل ِيف الَْجَواِب َعْن نَْقِل ابُْن الَْجْوِزيِّ َما قَالَُه السَّ ٌد أَيًْضا إنَُّه قَْد َرَوى يَْعُقوُب بُْن َشيْبََة اْإلَِماُم الثَِّقُة الَْحِديِث َوفُرَْسانِِه َوُحفَّ

ٍر ِيف النُّبََالِء ْن أَْحَمَد بِْن َحنْبٍَل أَنَُّه قَاَل ِفيِه إنَُّه َحِديٌث َصِحيٌح َسِمَعُه َعنُْه يَْعُقوُب، َوقَْد ُسِئَل َعنُْه. ذَكَرَهُ الَْحاِفُظ عَ  َهِبيُّ ِيف تَرَْجَمِة َع�َّ  الذَّ
َعاِف َوالُْمنَْكرَاِت. َوَهَذا يَُدلُّ َعَىل بُطَْالِن َما َويَُؤيُِّدُه أَنَُّه َرَواُه أَْحَمُد َعْن َجَ�َعٍة كَِث�ٍَة ِمْن الصَّ  َْب َعَىل ِرَوايَاِت الضِّ َحابَِة َوكَاَن يَرَى الرضَّ

ا الِْحَكايَُة َعْن َغْ�ِِه َما يُغْ  َحَكاُه ابُْن الَْجْوِزيِّ َوإِالَّ فََغايَتُُه أَنَُّه قَْد تََعارََض َعْن أَْحَمَد الَْقْوَالِن فَيُطْرَُح. َوِيف تَْصِحيحِ  ِني َعنُْه كََ� َال يَْخَفى. َوأَمَّ
َة ِغيَ َوالَْحِديُث َدلِيٌل َعَىل أَنَّ الِْفئََة الْبَا فَيَتََكلَّْم َعلَيَْهاابِْن َمِعٍ� َوابِْن أيَِب َخيْثََمَة، فَِإنَُّه َرَواَها الُْمَصنُِّف ِبِصيَغِة التَّْمِريِض َولَْم يَنُْسبَْها إَىل رَاٍو 

َة َعِيلٌّ  َوَمْن ِيف ُصْحبَِتهِ  –رَِيضَ اللَُّه َعنُْه  –ُمَعاِويَُة َوَمْن ِيف ِحْزِبِه َوالِْفئََة الُْمِحقَّ  

اور یہ مخفی نہیں ہے ابن جوزی نے امام احمد کے حوالے سے اس روایت کی عدم صحت پر نقل کیا ہے اور اس میں کوئی قدح 
ہے جو سید محمد نے دیا کہ انہوں نے یعقوب بن شیبہ سے نقل کیا امام احمد سے روایت کیا اور اس کا جواب وہ … نہیں ہے 

کہ انہوں نے کہا حدیث صحیح ہے اس کو یعقوب نے سنا ہے اور اس پر سوال کیا اور الذھبی نے سیر االعالم النبالء میں ع�ر بن 
تائید ہوتی ہے کہ اصحاب رسول کی ایک ج�عت اس کو نقل یارس رضی الله عنہ کے ترجمہ میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کی 

اور یہ داللت کرتا ہے اس پر جو حکایت کیا ابن جوزی نے اس کے بطالن پر اور اگر نہیں تو اس میں تعارض ہے جو … کرتی ہے 
یں ہے اور جہاں امام احمد سے دو قول اتے ہیں پس اس کو رد کیا جائے گا اور دورسوں کی جانب سے اس کی تصحیح مخفی نہ
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تک ابن معین اور ابن ابی خیثمہ کی حکایت ہے تو وہ صغیہ متریض سے ہے اور اس میں راوی متکلم کی نسبت نہیں ہے اور یہ 
 حدیث دلیل ہے کہ معاویہ اور اس کا حزب باغی گروہ تھا اور حق کا گروہ علی کا تھا اور وہ جو انکی صحبت میں تھا

رسوپا ہےراقم کہتا ہے کہ یہ بات بے   

 سب سے پہلے تو یعقوب بن شیبہ کی تصحیح کی سند پیش کی جائے جو شاید ہی کسی کے پاس ہو

 سیر االعالم النبالء کے مطابق خود امام احمد اس شخص یعقوب بن شیبہ کے لئے کہتے

ٌع، َصاِحُب هَوى  ُمتَبَدِّ

صاحب گمراہ ہے بدعتی ہے   

الکبیر کا ایک جز مسند ع�ر میرے  ہ میں کہتے ہیں کہ ان کی مسند س� أعالم النبالء میں ان کے ترجم الذھبی 
 پاس تھا

، َوقََع ِيل ُجزٌْء َوا ٍر لَهُ َماَت يَْعُقْوُب الَحاِفُظ: ِيف َشْهِر َرِبيْعٍ األَوَِّل، َسَنَة اثْنَتَْ�ِ َوِستِّْ�َ َومائَتَْ�ِ ِحٌد ِمْن ُمسنَِد َع�َّ . 

 پھر روایت پیش کرتے ہیں

ِه، َعْن أُمِّ َسلََمَة، قَالَ  قَاَل  ثَنَا ابُْن َعْوٍن، َعِن الَحَسِن، َعْن أُمِّ ثَنَا َرْوُح بُن ُعَباَدَة، َحدَّ ) : َما نَِسيَْنا الغباَر 2ْت (يَْعُقْوُب: َحدَّ
إِنَّ الَخْ�َ َخْ�ُ اآلِخرَِة، فَاْغِفْر لِألَنَصاِر َواملَُهاِجرَِة) إِْذ  َوُهَو يَُقْوُل: (اللَُّهمَّ  -َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ -َعَىل َشْعِر َصْدِر رَُسْوِل اللِه 

ٌر فََقاَل: (َويَْحَك، أَْو َويْلََك يَا ابَْن ُسَميََّة، تقتلَُك الِفئَُة البَاِغيَُة)  َجاَء َع�َّ

 54 مسند احمد میں جگہ جگہ اسی سند پر امام احمد جرح کرتے ہیں

                                                                    
54  

 مسند احمد میں ہے 

ِه، َعْن أُمِّ َسلََمَة، قَالَْت: َما نَِسيُت قَ  ، َعِن ابِْن َعْوٍن، َعِن الَْحَسِن، َعْن أُمِّ ثَنَا ابُْن أيَِب َعِديٍّ ، َوقَْد اْغَربَّ ْولَُه يَْوَم الَْخنَْدِق َوُهَو يَُعاِطيهِ َحدَّ ُم اللَّنَبَ
رًا، فََقاَل: » اللَُّهمَّ إِنَّ الَْخْ�َ َخْ�ُ اْآلِخرَْه فَاْغِفْر لِْألَنَْصاِر َوالُْمَهاِجرَهْ «َشْعُر َصْدرِِه، َوُهَو يَُقوُل:  َويَْحُه ابُْن ُسَميََّة تَْقتُلُُه الِْفئَُة «قَاَل: فََرأَى َع�َّ

ِه؟ قُلُْت: نََعْم، أََما إِنََّها كَانَْت تَُخالِطَُها، تَلِ قَاَل: فَ » الْبَاِغيَةُ  ٍد يَْعنِي ابَْن ِس�ِيَن فََقاَل: َعْن أُمِّ ُج َعلَيَْهاَذكَرْتُُه لُِمَحمَّ  

محّمد ابن ِس�ِيَن نے پوچھا کہ حسن نے اپنی ماں سے روایت کیا کہا جی یا تو یہ اختالط ہے یا اس میں کچھ اور بات مل 
ہے گئی   
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السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية میں کہتے ہیں کہ یعقوب نے دعوی کیا منهاج ابن تیمیہ کتاب  

ٍر:  –َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم  –َسِمْعُت أَْحَمَد بَْن َحْنبٍَل ُسِئَل َعْن َحِديِث النَِّبيِّ   فََقاَل ” » تَْقتُلَُك الِْفئَُة الْبَاِغَيةُ «” ِيف َع�َّ
تْهُ أَْحَمُد: قَتَلَ   

انہوں نے ہی قتل کیا کیسے صحیح ہو  لہذا جو سند خود امام احمد کے نزدیک صحیح نہ ہو اس کی بنیاد پر کہنا 
 سکتا ہے ؟

 دوم یعقوب خود امام احمد کے نزدیک بدعتی ہے

حق پر تھے ؟ ہمیشہ  میں اختالف عمار  

وگوں کا اختالف ہو گا تو ع�ر حق پر بیہقی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ل
اس کی سند ہے ہونگے  

هني َعْن َسالِِم بِْن أيَِب الَْجْعِد، َعِن ابِْن َمْسُعوٍد َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوسَ  ر الدَّ لََّم يَُقوُل، إَِذا اْختَلََف ع�َّ
 النَّاس كَاَن ابُْن ُسَميََّة َمَع الَْحقِّ 

مدلس ہے جو کبار صحابہ سے تدلیس کرتا ہے َسالِِم بِْن أيَِب الَْجْعِد، د میں سن  

                                                                    
کے مطابق کتاب العلل ومعرفة الرجال از عبدللہ    

د بن أيب عدي َعن بن عون قَاَل فََذكرته ملَُحمد فََقاَل َعن أمه قلت نعم قَاَل أما أَنََّها قد ج كَانَت تخالطها تل َحدثِني أيب قَاَل َحدثنَا ُمَحمَّ
 ر تقتله الفئة الباغيةَحِديث الْحسن َعن أمه َعن أم َسلَمة ِيف ع� َعلَيَْها يَْعنِي 

احمد کہتے ہیں میں نے محّمد بن سیرین سے ذکر کیا محّمد ابن ِس�ِيَن نے پوچھا کہ حسن نے اپنی ماں سے روایت کیا کہا جی یا 
 ہے تو یہ اختالط ہے یا اس میں کچھ اور بات مل گئی 

 مسند احمد میں امام احمد یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں

ثْتُ  ًدا، فََقاَل: قَاَل: فََحدَّ ِه؟ أََما إِنََّها قَْد كَانَْت تَلُِج َعَىل أَمِّ الُْمْؤِمِن�َ «ُه ُمَحمَّ  »َعْن أُمِّ

احمد کہتے ہیں میں نے اس کا ابن سیرین سے ذکر کیا انہوں نے کہا (حسن) اپنی ماں سے روایت کیا ؟ بے شک انہوں نے (حسن 
 کی والدہ) نے ام املومنین کی بات گڈمڈ کر دی
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کے مطابق> سامل بن أيب الجعد الكويف مشهور كث� اإلرسال عن كبار  جامع التحصيل يف أحكام املراسيل کتاب 
مسعود الصحابة كعمر وعيل وعائشة وابن مسعود وغ�هم ريض الله عنهم قال بن املديني مل يلق بن  

ع�ر رضی  الغرض -یہ روایت بھی ضعیف ہے  -ابن املدینی کہتے ہیں سامل کی ابن مسعود سے مالقات نہیں ہوئی
-الله عنہ کے قاتل جہنمی ہیں لیکن وہ اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم نہیں ہیں  

ہے میں ماجہ ابن سنن اور احمد مسند  

ثَنَا ثَنَا: قَاَل  َشيْبَةَ  أيَِب  بْنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّ ثَنَا ح ُموَىس، بْنُ  اللَّهِ  ُعبَيْدُ  َحدَّ ٍد، بْنُ  َعِيلُّ  َوَحدَّ  قَاَال  اللَِّه، َعبْدِ  بْنُ  َوَعْمُرو ُمَحمَّ
ثََنا: َجِميًعا  قَاَل : قَالَْت  َعائَِشَة، َعنْ  يََساٍر، بْنِ  َعطَاءِ  َعنْ  ثَاِبٍت، أيَِب  بْنِ  َحبيِب  َعنْ  ِسيَاٍه، بْنِ  الَْعِزيزِ  َعبْدِ  َعنْ  َوكِيٌع، َحدَّ
رٌ : «َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  ِمنُْهَ�  اْألَرَْشدَ  اْختَارَ  إِالَّ  أَْمرَانِ  َعلَيْهِ  ُعرَِض  َما َع�َّ  

 اکہ نے عائشہ تو کہا خالف کے عنہ� الله رضی ع�ر اور علی اور آیا آدمی ایک کہ کہا نے عنہا الله رضی عائشہ
 الله رسول نے میں تو ہیں ع�ر تک جہاں اور نہیں کچھ پاس کے اس سے حوالے کے علی تو رہا کہہ قائل جو

ہے ہوتا پاس کے ہدایت جو ہیں لیتے وہ میں کاموں دو ع�ر کہ تھا سنا کہتے کو وسلم علیہ الله صلی  

ہے منقطع روایت یہ نزدیک کے راقم  

ہیں کہتے پر روایت ایک کی ثابت ابی بن حبیب ترمذی امام  

عروة من يسمع مل حبيب: وقال الحديث، هذا يضعف محمدا سمعت: عيىس أبو قال . 

سنا نہیں سے عروہ نے حبیب کہا اور کی تضعیف کی حدیث اس نے بخاری امام  

 جو نہیں سے تک عروہ س�ع کا حبیب باوجود کے ہونے مدنی لیکن ہیں چھوٹے بہت سے یسار بن عطا تو عروہ
ہے رغو  قابل  

ہے کیا روایت سے یسار بن عطا نے حبیب میں اس ہیں رہے کر بات کی روایت جس ہم  

 حبیب جو ہے روایت واحد یہ میں حدیث کتب اور ہے نہیں ثابت سے يََسارٍ  بْنِ  َعطَاءِ  س�ع کا ثَاِبٍت  أيَِب  بْنِ  َحبيِب 
ہے کی روایت سے عطا نے  

ملی نہیں ترصیح کی س�ع میں سند بھی کسی یک روایت اس اور ہے بھی مدلس ثابت ابی بن حبیب  

 سنن ترمذی میں ہے
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ثَنَا ُسْفيَاُن، َعنْ  ثَنَا وَكِيٌع قَاَل: َحدَّ ثَنَا َمْحُموُد بُْن َغيَْالَن قَاَل: َحدَّ ، َعْن ُحَذيَْفَة، قَاَل: كُنَّ َمْوًىل لِِربِْعيٍّ ، َعْن َعبِْد املَلِِك بِْن ُعَمْ�ٍ  َحدَّ ا ُجلُوًسا ِعنَْد النَِّبيِّ ، َعْن ِربِْعيٍّ

ثَُكْم ابْنُ  -َوأََشاَر إَِىل أيَِب بَْكٍر َوُعَمَر  -إِ�ِّ َال أَْدرِي َما قَْدُر بََقايِئ ِفيُكْم فَاقْتَُدوا ِباللََّذيِْن ِمْن بَْعِدي «َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل:  ٍر، َوَما َحدَّ  َواْهتَُدوا ِبَهْدِي َع�َّ

قُوهُ  ، َعْن َعبِْد املَلِِك بْ » َمْسُعوٍد فََصدِّ ، َهَذا َحِديٌث َحَسٌن " َوَرَوى إِبْرَاِهيُم بُْن َسْعٍد، َهَذا الَحِديَث َعْن ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ ِن ُعَمْ�ٍ، َعْن ِهَالٍل، َمْوَىل ِربِْعيٍّ َعْن ِربِْعيٍّ

رَاٍش، َعْن ُحَذيَْفَة، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اللَُّه ُه َعلَيِْه َوَسلََّم نَْحَوُه. َوقَْد َرَوى َسالٌِم املُرَاِديُّ الكُوِيفُّ، َعْن َعْمرِو بِْن َهرٍِم، َعْن ِربِْعيِّ بِْن حِ َعْن ُحَذيَْفَة، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اللَّ 

 َعلَيِْه َوَسلََّم نَْحَو َهَذا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا: (مجھے  ہم رسول  حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

آپ نے ابو بکر اور عمر کی -لوگوں کی اقتدا کرنا   نہیں معلوم کہ میں متہارے درمیان کتنی دیر رہوں گا؛ چنانچہ تم میرے بعد

عود احادیث بیان کریں، انکی تصدیق کرناع�ر کے طریقے کو اپنانا، اور جو متہیں ابن مس  اور -جانب اشارہ فرمایا   

 ہے  بھی مدلس جبکہ سند میں عبد امللک بن عمیر دیا ہے۔  دے البانی نے اسے "صحیح ترمذی" میں صحیح قرار 

ہے  بھی مختلط  

 

 صحیح ابن حبان میں اس کی سند ہے

ثَنَا أَبُ  ثَنَا َوكِيٌع، َعنْ أَْخَربَنَا أَْحَمُد بُْن َعِيلِّ بِْن الُْمثَنَّى، قَاَل: َحدَّ  َعْمِرو بِْن َهرٍِم،، َعْن َسالٍِم الُْمرَاِديِّ  و بَْكِر بُْن أيَِب َشيْبََة، َحدَّ

 ِفيُكْم إِالَّ ِإ�ِّ َال أََرى بََقايِئ «َعْن ُحَذيَْفَة، قَاَل: كُنَّا ِعنَْد رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل:   َعْن ِربِْعيِّ بِْن ِحرَاٍش 

ثَُكُم ابُْن َمْسُعوٍد فَاقْبَلُوهُ  -َوأََشاَر إَِىل أيَِب بَْكٍر َوُعَمَر  -قَلِيًال، فَاقْتَُدوا ِبالَِّذيَن ِمْن بَْعِدي  ٍر، َوَما َحدَّ »َواْهتَُدوا ِبَهْدِي َع�َّ  

 میزان از الذھبی میں ہے 

  قرار دیا ہے ضعیف کو نے راوی يحيى القطان عمرو بن هرم  عن ربعى بن حراش. ضعفه يحيى القطان.

 جامع بيان العلم وفضله  از قرطبی  اور ترمذی اور دیگر کتب  میں سند ہے

، َعْن ُحَذيَْفةَ   َعبِْد الَْملِِك بِْن ُعَمْ�ٍ، َعْن َمْوًىل لِِربِْعيٍّ َعْن ِربِْعيٍّ

اس روایت کو ال کر اس کا ش�ر ضعیف   ُمرَاِديُّ کے ترجمہ میں َسالٌِم أَبُو الَْعَالِء الْ الضعفاء الكب� میں  عقیلی نے 

  ہے کا ذکر کیا میں اضطراب اسناد کی اس کے اس روایت نے عقیلی –احادیث میں کیا ہے 

ثَ  ُد بُْن فَُضيٍْل قَاَل: َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُد بُْن إِْسَ�ِعيَل قَاَل: َحدَّ ثَنَاُه ُمَحمَّ ، َعْن َعْمِرو بِْن َهرٍِم، َوِمْن َحِديِثِه َما َحدَّ ثَنَا َسالٌِم الُْمرَاِديُّ نَا وَكِيٌع قَاَل: َحدَّ

إِ�ِّ «َقاَل: ِعنَْد النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فَ َعْن ِربِْعيِّ بِْن ِحرَاٍش، َوأىََب َعبِْد اللَِّه، رَُجٍل ِمْن أَْصَحاِب ُحَذيَْفَة َعْن ُحَذيَْفَة قَاَل: كُنَّا ُجلُوًسا 

ُكوا بَِعْهِد ابِْن أُمِّ «َوأََشاَر إَِىل أيَِب بَْكٍر َوُعَمَر » لَْسُت أَْدِري َما قَْدُر َمَقاِمي ِفيكُْم، فَاقْتَُدوا ِباللََّذيِْن ِمْن بَْعِدي ٍر، َومَتَسَّ َواْهتَُدوا ِبَهْدِي َع�َّ

، َعْن ُحَذيَْفَة، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل:  َرَواُه َعبُْد الَْملِِك بُْن ُعَمْ�ٍ، َعنْ » َعبْدٍ  فََذكََر نَْحَوُه، » اقْتَُدوا بِاللََّذيِْن ِمْن بَْعِدي«ِربِْعيٍّ

، َعْن َمْوًىل لُِحَذيَْفَة، َعْن ُحَذيَْفَة. َوَرَوا ، َعْن َعبِْد الَْملِِك، َعْن َوقَاَل بَْعُضُهْم: َعْن َعبِْد الَْملِِك، َعْن ِربِْعيٍّ ُه إِبْرَاِهيُم بُْن َسْعٍد، َعِن الثَّْوِريِّ

، َعْن ُحَذيَْفَة، َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم نَْحَوهُ  ، َعْن ِربِْعيٍّ  ِهَالٍل َمْوَىل ِربِْعيٍّ

سے روایت  ِربِْعيٍّ سے کبھی  َمْوًىل لُِحَذيَْفةَ سے کبھی   بِْعيٍّ ِهَالٍل َمْوَىل رِ کی ہے کبھی اس نے  طیہ روایت عبد امللک کے اختال 

  ہے کر دی

هـ) میں ہے929الكواكب الن�ات يف معرفة من الرواة الثقات از   ابن الكيال (املتوىف:   

 قال يحيى بن مع� عبد امللك بن عم� مخلط
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خمسائة حديث وقد غلط يف كث� منهاوقال اإلمام أحمد: مضطرب الحديث جدا مع قله حديثه ما أرى له   

 يحيى بن مع� نے کہا عبد امللك بن عم� کی مختلط ہے

بہت مضطرب  -کم احادیث روایت کرتا ہے لیکن ان میں اکرث غلط ہیں   پچاس سے بھی  امام احمد نے کہا یہ

 الحدیث ہے 

میں سے نہیں تھیں  قرآن ور الناساس حدیث کا منت صحیح نہیں ابن مسعود کے نزدیک سورہ فلق ا ہے راقم کہتا

نہیں ان کی موافقت میں اور    اصحاب رسول  میں کسی نے اس قول  
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 جنگ   کے بعد صلح  اور علی کے کیمپ میں پھوٹ پڑنا

خوارج علی رضی الله عنہ کے ہمدرد تھے اور باقی اصحاب رسول کے مخالف ان کی جڑ مرص میں تھی جہاں عبد 
الرحمن بن عدیس اور عبدالرحمن ابن ملجم رہتے تھے عبد الرحمن بن عدیس ایک صحابی تھا- بیعت رضوان میں 
بھی تھا لیکن یہ ایک منافق تھا جس نے امت کے اتحاد کو ختم کیا یہ باغیوں کا رسغنہ تھا جو مرص سے آئے اور 

عث�ن رضی الله عنہ کو محصور کر کے یہ امام مسجد النبی بن گیا وہاں اس نے عث�ن رضی الله عنہ پر بھڑاس 
نکالی بیشرت صحابہ اس وقت مکہ میں تھے کیونکہ یہ سب ایام حج میں ہوا اور باغی احرام کی حالت میں یا 

حاجیوں کے روپ میں مختلف عالقوں سے آئے تھےشاید اسی وجہ سے علی رضی الله عنہ نے کوفہ کو دار 
الخالفہ کیا  کہ اس قسم کی بغاوت کسی کے بھی خالف ہو سکتی تھیخوارج بننے سے پہلے یہ سب علی رضی 

الله عنہ کے گرد جمع ہوئے اور اور کوفہ میں حروریہ کے عالقہ میں ان کا گڑھ تھااس وقت تک یہ ایک سیاسی 
محاذ تھا جو امراء کے خالف تھا چاہے صحابی ہوں یا غیر صحابی -  اس میں بظاہر علی رضی الله عنہ کو خالفت 

 دال نا تھا کیونکہ باغیوں کا ایک موقف تھا کہ عث�ن رضی الله عنہ اقربا پروری کرتے رہتے ہیں – 

اس  استفعی کے مطالبہ میں باغیوں نے عث�ن رضی الله عنہ کا قتل کر دیا - اغلبا علی رضی الله عنہ اس کو قتل 
عمد نہیں سمجھتے تھے بلکہ شاید ایک حادثہ سمجھتے تھے جس میں خلیفہ معصوم سے استفعی کے مطالبہ 

میں ایک حادثہ پیش آ گیا-  کیونکہ علی نے کسی بھی باغی سے کوئی قصاص نہیں لیا نہ ان کو مورد الزام کیا نہ 
 باقی اصحاب رسول  کی تائید کی بلکہ قاتلوں کو گورنر مقرر کر کے ان پر اپنے اعت�د کا کھال اظہار کیا-

خوارج اصال  علی رضی الله عنہ کے  کیمپ کے لوگ تھے ان کا دایاں ہاتھ تھے  لیکن جب علی رضی الله عنہ نے 
معاویہ رضی الله عنہ سے صلح مان لی تو اس پر ان کے کیمپ میں پھوٹ پڑی – خوارج  بدک گئے اور کہا کہ 
معاویہ اور باقی لوگوں نے اولواالمر (یعنی علی خلیفہ وقت) کی مخالفت کر کے گناہ کبیرہ کیا ہے  قرآن کے 

مطابق   گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنمی ہوتا ہے -  ان لوگوں نے  خود خلیفہ وقت کے خالف خروج کیا اور اپنے آپ 
کو حق پر سمجھا – ان کے نزدیک  علی نے گناہ کبیره کے مرتکب جہنمیوں سے صلح کر کے اپنی پوزیشن کمزور 

کر دی اور خود گناہ کیا- علی (رضی الله عنہ)  نے صلح میں امیر املومننین کا لفظ ہٹا دیا اور ثآلثی کے اقدام کو 
دورسی طرف سے  –نے کہا نہیں قرآن کا حکم ہے کہ امیر سے بغاوت کچل دی جائے  خوارج  –قبول کر لیا تھا 

یعنی اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے قول اختیار کیا گیا کہ اگر مومنوں کی ج�عت میں لڑائی 
املحکمہ کے بقول  -آن میں ہے ان میں صلح کرا دو( سوره الحجرات) یعنی مومنوں میں لڑائی ممکن ہےہو تو قر 

 ان الحکم اال للہ لہذا قرآن کے عالوہ کسی اور رائے کی قبول نہیں کی جائے گی-

علی نے ان لوگوں کو مرتد یا واجب القتل قرار نہیں دیا نہ ہی ان  کے لئے کوئی سزا مقرر کی بلکہ ابن عباس کو 
بھیجا کہ ان کو سمجھائیں-  کوفہ کے ایک محلہ الحروریہ  میں ان کی کرثت ہو گئی اور یہیں سے ان کا پہال 

55 اول گروہ نکال جنہوں نے اپنے اپ کو املحکمہ کہا یعنی قرآن کی محکم آیات کو ماننے والے - املحکمہ  خوارج

                                                                    
55  

 
لیکن حقیقت یہ ہے کہ -عموما اہل سنت خوارج کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ جسے کہ وہ مکلمل طور پر معدوم ہو گئے  
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(رضی الله عنہ) کی معاویہ (رضی الله  تھے جنہوں نے علی  یہ وہ لوگ تھے ان کو اہل سنت الحروریہ کہتے ہیں 
  –ختم ہونے کو غلط جانا   عنہ) سے جنگ

کو شہید کر چکے تھے اور ان کے نزدیک ابو بکر اور عمر  یہ وہ متشدد خوارج تھے جو عث�ن (رضی الله عنہ) 
ی خالفت میں خرابی آئی جس کی (رضی الله عنہ) ک رضی الله عنہ کی خالفت حق تھی لیکن اس کے بعد عث�ن 

کے گناہ ، گناہ کبیرہ تھے اور ان کو کرنے سے وہ  ان کے مطابق عث�ن (رضی الله عنہ)  -انہوں نے سزا بھگتی
خوارج کے مطابق علی (رضی الله عنہ) نے کالم الله کے  -اور وہ نعوذ باللہ جہنمی تھے  مرتد کے درجے پر تھے

ذا وہ ای�ن والے نہ رہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ تھا جس پر یہ بھی نعوذ باللہ خالف انسانی ثآلثی قبول کی لہ
 جہنمی ہوئے

از الشوکانی اور طبقات ابن سعد کے مطابق فتح القدیر   

ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج سے مناظرہ کے لیے بھیجا تو ان سے فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے    

ىل الكتاب والسنة وال تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنةاذهب إليهم فخاصمهم وادعهم إ   
نہ کرنا کیونکہ قرآن کئی پہلوؤں کا حامل  خوارج کے پاس جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا کہ ان سے قرآن کی بنیاد پر بحث 

کی بنیاد پر ان سے گفتگو کرنا۔” سنت“ہے۔ بلکہ   

 اس کی سند ہے

ثني إبراهيم بن إس�عيل بن أيب حبيبة.عن داود بن الحص�. عن عكرمة قال: [سمعت أخربنا محمد بن عمر. قال: حد
 ابن عباس يحدث عبد الله ابن صفوان

إبراهيم بن إس�عيل بن أىب حبيبة ہے جس کو دارقطنی مرتوک کہتے ہیں نسائی اس کو ضعیف کہتے ہیں  سند میں
روایات ہیں اور بخاری اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں عنده مناك� اس کے پاس منکر اور امام بخاری کہتے ہیں  

محمد بن صامل السلمي اس روایت کو طبقات ابن سعد پر تحقیق میں ضعیف کہتے ہیں سعودی محقق  

                                                                    
آج کل خوارج ع�ن ، الجزائر، یمن، لیبیا، زنجبار تنزانیہ میں آباد ہیں یہ اباضیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اب ان کو عبادی کہا 

ھ کے دور میں عبد الله بن  ٨٦عبد امللک بن مروان املتوفی  -میں بدل گیا ہے  اباضی تھا جو تلفظجاتا ہے لیکن اغلبا یہ لفظ 
اس کے بارے میں تفصیل نہیں ملی لیکن یہ مشھور ہے کہ  –اباض ان کا ایک لیڈر تھا جس کے نام پر اس فرقے کا نام ابا ضیہ پڑا 

کی متشدد سوچ پر ان سے الگ ہوااصال ازرقیہ کا حصہ تھا لیکن ان   عبد الله بن ابا ض  

 



289 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

روایات کے مطابق علی رضی الله عنہ کی نصیحت کے باوجود ابن عباس رضی الله عنہ نے   –یہ منکر روایت ہے 
 ٢٩٧آن سے ہی نصیحت کی نہ کہ حدیث سے لہذا سیر االعالم البنالء از الذھبی ص قر  اس ذو الوجوہ کتاب یعنی 

 میں ہے انہوں نے خوارج کو

35] ، وبقوله: {فَابَْعثُوا َحَكً� ِمْن أَْهلِِه َوَحَكً� ِمْن أَْهلَِها} [النساء: 95يَْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكم} [املائدة:  ] 

 والی قرانی آیات سنائیں

 علی کا مخالفین پر قنوت پڑھنا
 

صليت مع عيل صالة الغداة ، ” حدثنا حدثنا هشيم ، قال : أخربنا حص� ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن معقل ، قال : 
اللهم عليك مبعاوية وأشياعه ، وعمرو بن العاص ، وأشياعه ، وأيب السلمي ، وعبد الله ” قال : فقنت ، فقال يف قنوته : 

ياعهبن قيس وأش  ” 

عبد الحٰمن بن معقل کہتے ہیں کہ میں نے صبح کی �از حرضت علیہ السالم کے ساتھ پڑھی اور آپ علیہ السالم 
اے اللہ معاویہ اور اس کے گروہ ، عمرو بن العاص اور اس کے گروہ ” نے قنوت کیا اور قتوت میں یہ الفاظ کہے 

پکڑ لے ان کو برباد کر دے ، ابو السلمی اور عبداللہ بن قیس اور اس کے گروہ کو ” 

245ص  7124ح  3مصنف ابن أيب شيبة (ت: أسامة) ج   
273ص  7116ح  3املصنف (مصنف ابن أيب شيبة) (ط. الرشد) ج   

43ص  7123ح  5مصنف ابن أيب شيبة (ت: عوامة) ج   

 
مشکل االثار از طحاوی کی روایت ہے   

ثَنَا فَْهٌد، قَاَل: ثنا ُمْحِرُز بُْن ِهشَ  َا كَاَن َعِيلٌّ رَِيضَ اللُه َعنُْه يَْقنُُت «اٍم، قَاَل: ثنا َجِريٌر، َعْن ُمِغ�ََة، َعْن إِبْرَاِهيَم، قَاَل َحدَّ إِ�َّ
ذَكَرْنَا أَنَّ َمْذَهَب َعِيلٍّ  فَثَبََت مِبَا» ِفيَها َهاُهنَا ِألَنَُّه كَاَن ُمَحاِربًا , فََكاَن يَْدُعو َعَىل أَْعَدائِِه ِيف الُْقنُوِت ِيف الَْفْجِر َوالَْمْغرِِب 

ًة رَِيضَ اللُه َعنُْه ِيف الُْقنُوِت , ُهَو َمْذَهُب ُعَمَر رَِيضَ اللُه َعْنُه الَِّذي َوَصْفنَا. َولَْم يَُكْن َعِيلٌّ يَْقِص  ُد ِبَذلَِك إَِىل الَْفْجِر َخاصَّ
ذَكََر إِبْرَاِهيمُ ِألَنَُّه قَْد كَاَن يَْفَعُل َذلَِك ِيف الَْمْغرِِب ِفيَ�   

کیا کیونکہ وہ جنگ لڑ رہے تھے لہذا اپنے دشمنوں کے لئے دعا  قنوت ابراہیم النخعی نے کہا علی نے فجر میں 
طحاوی نے کہا پس ثابت ہوا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ  –کرتے فجر میں ان پر قنوت پڑھتے اور مغرب میں 

ور علی نے اس کو فجر پر خاص نہیں کر رکھا تھا بلکہ اس کو مغرب ا -علی اور عمر کا مذھب قنوت میں ایک تھا
 میں بھی کرتے جیسا ابراہیم نے ذکر کیا
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ثَِني أيَِب قَاَل: ثنا ُشْعبَُة َعْن ُعبَيْدٍ  ثَنَا ُعبَيُْد اللَِّه بُْن ُمَعاٍذ قَاَل: َحدَّ ُقوُل: أيَِب الَْحَسِن َسِمَع َعبَْد الرَّْحَمِن بَْن َمْعِقٍل يَ    َحدَّ
ٍط َعَىل ُمَعاِويََة َوأيَِب َشِهْدُت َعِيلَّ بَْن أيَِب طَالٍِب قَنََت ِيف َصَالِة الَْعتَْمِة بَْعَد الرُّكُوِع يَْدُعو ِيف قُنُوتِِه َعَىل َخْمَسِة رَهْ 

)3/135اْألَْعَوِر.(املعرفۃ والتاریخ للفسوی  

امکان ہے کہ دونوں جانب پڑھا جا رہا تھا راقم کہتا ہے حالت جنگ میں قنوت پڑھا جاتا تھا اور یہ  
 شیعہ کتاب مقاتل الطالبي� کے مطابق حسن و معاویہ میں عھد کے وقت صلح کی ایک رشط تھی

 أن يرتك سب أم� املؤمن� والقنوت عليه بالصالة
ں قنوت پڑھنا بند ہو گا علی پر �از می  

 56 قنوت نازلہ  کے الفاظ تھے

َمْن َھدَْیَت، َوَعافِنِي فِیَمْن َعافَْیَت، َوتََولَِّني فِیَمْن تََولَّْیتَ اللَُّھمَّ اْھِدنِي فِی  

تاریخ طربی میں ہے    

                                                                    
56  

صحیح ابن خزیمہ میں ہے حسن بن علی نے کہا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی جس کو أيَِب إِْسَحاَق نے 
 روایت کیا ہے

ُد بُْن رَاِفعٍ، نَا يَْحيَى  ثَنَاُه ُمَحمَّ  إِْسَحاَق، َعْن بَُريِْد بِْن أيَِب َمْريََم، َعْن أيَِب الَْحْورَاِء، َعِن الَْحَسِن بِْن نَا إِْرسَائِيُل، َعْن أيَِب  -يَْعِني ابَْن آَدمَ -َحدَّ
 :َعِيلٍّ قَاَل 

 .َحِفظُْت ِمْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم كَلَِ�ٍت َعلََّمنِيِهنَّ أَقُولُُهنَّ ِعنَْد الُْقنُوِت 
أيَِب الَْحْورَاِء، َعِن الَْحَسِن بِْن  َوِزيَاُد بُْن أَيُّوَب قَاَال: ثَنَا َوكِيٌع، ثَنَا يُونُُس بُْن أيَِب إِْسَحاَق، َعْن بَُريِْد بِْن أيَِب َمْريََم، َعْن ثَنَاُه يُوُسُف بُْن ُموَىس 

 :َعِيلٍّ قَاَل 
اللَُّهمَّ اْهِدِ� ِفيَمْن َهَديَْت، َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَيَْت، َوتََولَِّني ِفيَمْن “لُُهنَّ ِيف قُنُوِت الِْوتِْر: َعلََّمِني رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم كَلَِ�ٍت أَقُو 

َمْن َوالَيَْت، تَبَاَركَْت َربَّنَا َوتََعالَيَْت  َال يَِذلُّ  تََولَّيَْت، َوبَارِْك ِيل ِفيَ� أَْعطَيَْت، َوقِنِي َرشَّ َما قََضيَْت، فَِإنََّك تَْقِيض َوَال يُْقَىض َعلَيَْك، َوإِنَّهُ  ”. 

 ابن خزیمہ نے کہا
َعاِء، َولَْم يَْذكُرِ  ِة الدُّ اِج، َعْن بَُريِْد بِْن أيَِب َمْريََم ِيف ِقصَّ َدٍد ِمثَْل َوُشْعبَُة أَْحَفُظ ِمْن عَ …..  الُْقنُوَت َوَال الِْوتْرَ َوَهَذا الَْخَربُ َرَواُه ُشْعبَُة بُْن الَْحجَّ

ِعي بَْعُض ُعلََ�ئِنَا أَنَّ كُلَّ يُونَُس بِْن أيَِب إِْسَحاَق. َوأَبُو إِْسَحاَق َال يَْعلَُم أََسِمَع َهَذا الَْخَربَ ِمْن بَُريٍْد أَْو َدلََّسُه َعنُْه، ال لَُّهمَّ إِالَّ أَْن يَُكوَن كََ� يَدَّ
ْن َرَوى َعنُْه. َولَْو ثَبََت الَْخَربُ َعِن النَّبِيِّ  َما َرَواُه يُونُُس َعْن َمْن َرَواه َعنْهُ   َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه أَبُوُه أَبُو إِْسَحاَق ُهَو ِم�َّ َسِمَعُه يُونُُس َمَع أَِبيِه ِممَّ

أ] َولَْسُت أَْعلَُمُه ثَاِبتًا – 121الََفُة َخَربِ النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، [َوَسلََّم أَنَُّه أََمَر ِبالُْقنُوِت ِيف الِْوتِْر، أَْو قَنََت ِيف الِْوتِْر لَْم يَُجْز ِعنِْدي ُمخَ  . 
اور شعبہ تو یونس جیسوں … اس حدیث کو شعبہ نے بھی روایت کیا ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ دعا قنوت کے لئے تھی 

ھی نہیں ہے کہ اس نے اس خرب کو سنا بھی ہے یا نہیں یا تدلیس کی ہےاور ابو اسحاق کا معلوم ب –سے تو بہت بہرت ہیں   
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وملا قدم عيل الُْكوفَة وفارقته الخوارج، وثبت إِلَيِْه الشيعة فََقالُوا: ِيف أعناقنا بيعة ثانية، نحن أولياء من واليت، وأعداء 
تم أنتم وأهل الشام إَِىل الكفر كفريس رهان، بايع أهل الشام ُمَعاِويَة َعَىل َما أحبوا استبق من عاديت، فََقالَِت الخوارج:

فََقاَل لَُهْم زياد بن النرض: َواللَِّه َما بسط عيل يده  وكرهوا، وبايعتم أنتم َعِليًّا َعَىل أنكم أولياء من واىل وأعداء من عادى
لَّ وسنة نبيه ص، ولكنكم ملا خالفتموهفبايعناه قط إال َعَىل كتاب اللَّه َعزَّ َوجَ   

 
جب علی کوفہ پہنچے اور خوارج نے ان کو چھوڑا اور شیعان علی نے علی کاساتھ دیا پس ان سے کہا ہ�ری 

 گردنوں پر دورسی بیعت آ گئی ہے ہم اس کے دوست  کے دوست ہیں دشمنوں کے دشمن ہیں - خوارج نے کہا
تم نے اور اہل شام نے کفر پر سبقت کی ہے جیسے گھوڑا سبقت کرتا ہے - معاویہ کی بیعت اہل شام نے  کر لی 
ہے اس پر جو تم پسند یا نا پسند کرتے ہو اور تم نے علی کی بیعت کی ہے - زياد بن النرض نے کہا الله کی قسم 

 گوں نے مخالفتنہیں  کی سوائے کتاب الله پر اور سنت نبی پر لیکن تم لو  عتبی ہم نے تم نے ہاتھ نہ بڑھایا مگر
ہے  کی  

 
  کیا جاتا میں قتل کی بجائے معاویہ کو قیدی بنانا چاہیے تھا یا جنگ لحکہ علی کو ص تھا خوارج کا موقف

اب چونکہ علی نے وہ نہیں کیا جو کتاب  –نہیں کی بلکہ باغی بنا  طاعتا کی )(علی  کیونکہ معاویہ  نے حاکم
 الله کا حکم ہے ہم خوارج پر سے علی کی اطاعت کا بوجھ اٹھ گیا ہے 

 
 
 

 خوارج کے خلفاء
خوراج کے نزدیک علی و عث�ن دونوں گمراہ  ہوئے – عث�ن اختیارت کے نا جائز استمعال کی وجہ سے اور علی 

 حاکم کے خالف باغی سے معائدہ صلح کرنے کی وجہ سے 
 
 

 خلیفہ  اول ابو بکر رضی اللہ عنہ
 خلیفہ دوم  عمر رضی الله عنہ

 خلیفہ سوم عبد الله بن وھب الراسبی – خوارج ان “ای�ن والوں”  کو وھبی کہتے ہیں
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کہ علی رضی الله عنہ نے جب خوارج سے قتال کیا تو انہوں   ایک واقعہ خوارج کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے
جیسے ہاتھ واال شخص تالش کرو لہذا خارجیوں کی الشیں  نے اس کے بعد کہا ان کی الشوں میں ایک پستان

اس پر علی نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خرب دی  –کھنگالی گئیں اور ایک ایسا شخص مل گیا 
تھی کہ میری جنگ ہو گی اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے بازو ہو گا ، لیکن ہاتھ 

 –گھنڈی کی طرح ایک گھنڈی ہو گی، اس کے اوپر کچھ سفید بال ہوں گے  گا، اس کے بازو پر پستان کی  نہ ہو
اس روایت کو بہت سے محدثین نے نقل کیا ہے (سوائے امام بخاری کے ) لیکن اس روایت کے مخالف روایت بھی 

یل رکھتے ہیں کہ یہ روایت ہے اسکو پیش نہیں کیا جاتا اور خود جو الفاظ ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی دل
نہیں ہوئی مفھوم سے منقول   صحیح  

 اب ہم ان روایات کو دیکھتے ہیں

 زید بن وھب الجھنی کی روایت

ہے صحیح مسلم میں   

ثَنَا َعْبُد الَْملِِك بُْن أيَِب ُسلَيَْ�  ٍم، َحدَّ ثََنا َعبُْد الرَّزَّاِق بُْن َه�َّ ثَنَا َعبُْد بُْن ُحَميٍْد، َحدَّ ثَِني َحدَّ ثَنَا َسلََمُة بُْن كَُهيٍْل، َحدَّ َن، َحدَّ
، أَنَُّه كَاَن ِيف الَْجيِْش الَِّذيَن كَانُوا َمَع َعِيلٍّ رَِيضَ اللُه َعنُْه، الَِّذيَن سَ  اُروا إَِىل الَْخَوارِِج، فََقاَل َعِيلٌّ رَِيضَ َزيُْد بُْن َوْهٍب الُْجَهِنيُّ

ِتي يَْقرَُءوَن الُْقرْآَن، لَيَْس «إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُقوُل:  اللُه َعنُْه: أَيَُّها النَّاُس  يَْخُرُج قَْوٌم ِمْن أُمَّ
ٍء، َوَال ِصيَاُمُكْم إَِىل ِصَيامِ  ٍء، َوَال َصَالتُُكْم إَِىل َصَالتِِهْم ِبَيشْ ٍء، يَْقرَُءوَن الُْقرْآَن يَْحِسبُوَن أَنَُّه ِقرَاَءتُُكْم إَِىل ِقرَاَءتِِهْم ِبَيشْ ِهْم ِبَيشْ

ْهُم ِمنَ  ، لَْو يَْعلَُم الَْجيُْش الَِّذيَن »الرَِّميَّةِ  لَُهْم َوُهَو َعلَيِْهْم، َال تَُجاِوُز َصَالتُُهْم تَرَاِقيَُهْم َ�ْرُقُوَن ِمَن اْإلِْسَالِم كََ� َ�ْرُُق السَّ
وَآيَُة َذلَِك أَنَّ ِفيِهْم رَُجًال لَُه َعُضٌد، « لَُهْم َعَىل لَِساِن نَِبيِِّهْم َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َالتََّكلُوا َعِن الَْعَمِل، يُِصيبُونَُهْم، َما قُِيضَ 

اِم َوتَْرتُكُوَن فَتَْذهَ » َولَيَْس لَُه ِذَراٌع، َعَىل َرأِْس َعُضِدِه ِمثُْل َحلََمِة الثَّْدِي، َعلَيِْه َشَعرَاٌت ِبيٌض  بُوَن إَِىل ُمَعاِويََة َوأَْهِل الشَّ
َم الَْحرَاَم، َوأََغاُروا َهؤَُالِء يَْخلُُفونَُكْم ِيف َذَراِريُِّكْم َوأَْمَوالُِكْم، َواللِه، إِ�ِّ َألَرُْجو أَْن يَُكونُوا َهُؤَالِء الَْقْوَم، فَ  ِإنَُّهْم قَْد َسَفُكوا الدَّ

ِح النَّاِس  ا َعَىل قَنْطَرٍَة، ، فَِس�ُوا َعَىل اْسِم اللِه. قَاَل َسلََمُة بُْن كَُهيٍْل: فََنزَّلَِني َزيُْد بُْن َوْهٍب َمنْزًِال، َحتَّى قَاَل: َمَررْنَ ِيف َرسْ
، فََقاَل: لَُهمْ  أَلُْقوا الرَِّماَح، َوُسلُّوا ُسيُوفَُكْم ِمْن ُجُفونَِها، فَِإ�ِّ  فَلَ�َّ الْتََقيْنَا َوَعَىل الَْخَوارِِج يَْوَمِئٍذ َعبُْد اللِه بُْن َوْهٍب الرَّاِسِبيُّ

يُوَف، ُشوا ِبرَِماِحِهْم، َوَسلُّوا السُّ َوَشَجرَُهُم النَّاُس ِبرَِماِحِهْم،  أََخاُف أَْن يُنَاِشُدوكُْم كََ� نَاَشُدوكُْم يَْوَم َحُروَراَء، فَرََجُعوا فََوحَّ
يِهُم الُْمْخَدَج، ْم َعَىل بَْعٍض، َوَما أُِصيَب ِمَن النَّاِس يَْوَمِئٍذ إِالَّ رَُجَالِن، فََقاَل َعِيلٌّ رَِيضَ اللُه َعْنُه: الْتَِمُسوا فِ قَاَل: َوقُِتَل بَْعُضهُ 

ُروُهْم،  فَالْتََمُسوُه فَلَْم يَِجُدوُه، فََقاَم َعِيلٌّ رَِيضَ اللُه َعنُْه ِبنَْفِسِه َحتَّى أىََت نَاًسا قَْد قُِتَل  بَْعُضُهْم َعَىل بَْعٍض، قَاَل: أَخِّ
َ، ثُمَّ قَاَل: َصَدَق اللُه، َوبَلََّغ رَُسولُُه، قَاَل: فََقاَم إِلَيِْه َعِبيدَ  لَْ�ِ�ُّ، فََقاَل: يَا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ�، فََوَجُدوُه ِم�َّ يَِيل اْألَرَْض، فََكربَّ ُة السَّ

َال إِلََه إِالَّ  َه إِالَّ ُهَو، لََسِمْعَت َهَذا الَْحِديَث ِمْن رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فََقاَل: إِي، َواللِه الَِّذيأَلِلََّه الَِّذي َال إِلَ 
َالثًا، َوُهَو يَْحلُِف لَهُ   “ ُهَو، َحتَّى اْستَْحلََفُه ثـَ

سے روایت ہے  �ن، سلمہ بن کہیل، زید بن وہب جہنی عبد بن حمید، عبدالرزاق بن ہ�م، عبدامللک بن ابی سلی 
کہ وہ اس لشکر میں رشیک تھا جو سیدنا علی (رض) کی معیت میں خوارج سے جنگ کے لئے چال۔ تو حرضت 
علی (رض) نے فرمایا اے لوگو! میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا کہ ایک قوم میری امت 

س طرح پڑھیں گے کہ تم ان کی قرأت سے مقابلہ نہ کرسکو گے اور نہ متہاری �از ان کی سے نکلے گی وہ قرآن ا
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�از کا مقابلہ کرسکے گی اور نہ متہارے روزے ان کے روزوں جیسے ہوں گے وہ قرآن پڑھتے ہوئے گ�ن کریں 
ے نیچے نہ اترے گی گے کہ وہ ان کے لئے مفید ہے حاالنکہ وہ ان کے خالف ہوگا اور ان کی �از ان کے حلق س

وہ اسالم سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے ان سے قتال کرنے والے لشکر کو اگر 
یہ معلوم ہوجائے جو نبی کریم کی زبانی ان کے لئے فیصلہ کیا گیا ہے اسی عمل پر بھروسہ کرلیں اور نشانی یہ 

ہ ہوگی اور اس کے بازو کی نوک عورت کے پستان کی طرح لوتھڑا ہے کہ ان میں ایک آدمی کے بازو کی بانہہ ن
ہوگی اس پر سفید بال ہونگے فرمایا تم معاویہ (رض) اور اہل شام سے مقابلہ کے لئے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ 

پہنچائیں۔ اللہ کی قسم میں امید   جاتے ہو کہ یہ متہارےپیچھے متہاری اوالدوں اور متہارے اموال کو نقصان 
رتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حرام خون بہایا اور ان کے مویشی وغیرہ لوٹ لئے تم اور لوگوں کو ک

چھوڑو اور ان کی طرف اللہ کے نام پر چلو سلمہ بن کہیل کہتے ہیں پھر مجھے زید بن و ہب نے ایک منزل کے 
سے مقابلہ ہوا تو عبداللہ بن و ہب  متعلق بیان کیا۔ یہاں تک کہ ہم ایک پل سے گزرے اور جب ہ�را خوارج

راسبی انکا رسدار تھا۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا تیر پھینک دو اور اپنی تلواریں میانوں سے کھینچ لو میں خوف 
کرتا ہوں کہ متہارے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جو متہارے ساتھ حروراء کے دن ہوا تھا تو وہ لوٹے اور انہوں نے 

دیا اور تلواروں کو میان سے نکاال۔ لوگوں نے ان سے نیزوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور یہ ایک نیزوں کو دور پھینک 
دورسے پر قتل کئے گئے ہم میں رصف دو آدمی کام آئے علی (رض) نے فرمایا ان میں سے ناقص ہاتھ والے کو 

ر آئے جو ایک دورسے پر تالش کرو تالش کرنے پر نہ مال تو علی (رض) خود کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ان لوگوں پ
قتل ہوچکے تھے آپ نے فرمایا ان کو ہٹاؤ پھر اس کو زمین کے ساتھ مال ہوا پایا آپ نے اَللَُّه أَکَْربُ کہہ کر فرمایا اللہ 
نے سچ فرمایا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے پہنچایا تو پھر عبیدہ سل�نی نے کھڑے ہو کر کہا 

ن اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ آپ نے خود نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اے امیراملومنی
سے یہ حدیث سنی۔ تو علی (رض) نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی یہاں تک 

 عبیدہ نے تین بار قسم کا مطالبہ کیا اور آپ نے تین بار ہی اس کے لئے قسم کھائی۔

میں بھی ہے ۴۷۶۸  سنن ابوداود  

ثَنَا َعبُْدالرَّزَّاِق، َعْن َعبِْدالَْملِِك بِْن أيَِب ُسلَيَْ�َن، َعْن َسلََمَة بْ   ، َحدَّ ثَنَا الَْحَسُن بُْن َعِيلٍّ ِن كَُهْيٍل، قَاَل: أَْخَربَِ� َزيُْد بُْن َحدَّ
، أَنَُّه كَاَن ِيف الَْجْيِش الَِّذي الم: َوْهٍب الُْجَهِنيُّ الم الَِّذيَن َساُروا إَِىل الَْخَوارِِج، فََقاَل َعِيلٌّ َعلَيِْه السَّ َن كَانُوا َمَع َعِيلٍّ َعلَيِْه السَّ

يَُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص أَيَُّها النَّاُس، إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه  ِتي يَْقرَئُوَن الُْقرْآَن لَيَْسْت ِقرَائَتُُكْم إِ  > : َىل ِقرَائَِتِهْم َشيْئًا، يَْخُرُج قَْوٌم ِمْن أُمَّ
ُه لَُهْم َوُهَو َعلَْيِهْم، التَُجاِوُز َوال َصالتُُكْم إَِىل َصالتِِهْم َشيْئًا، َوالِصيَاُمُكْم إَِىل ِصيَاِمِهْم َشيْئًا، يَْقرَئُوَن الُْقرْآَن يَْحِسبُوَن أَنَّ 

ْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، لَْو يَْعلَُم الَْجْيُش الَِّذيَن يُِصيُبونَُهْم َما قُِيضَ لَُهْم َعَىل َصالتُُهْم تَرَاِقيَُهْم، َ�ْرُقُوَن ِمَن اإلِْسالِم كََ� َ�ْ  رُُق السَّ
َمِة الثَّْدِي، لَنََكلُوا َعِن الَْعَمِل، وَآيَُة َذلَِك أَنَّ ِفيِهْم َرُجال لَُه َعُضٌد َولَْيَسْت لَُه ِذَراٌع، َعَىل َعُضِدِه ِمثُْل َحلَ ملسو هيلع هللا ىلص لَِساِن نَِبيِِّهْم 

اِم َوتَْرتُكُوَن َهؤُالِء يَْخلُُفونَُكْم ِيف َذَراِريُِّكْم َوأَْمَوالُِكمْ  <َعلَيِْه َشَعرَاٌت ِبيٌض  ؟ َواللَِّه إِ�ِّ أَفَتَْذَهبُوَن إَِىل ُمَعاِويََة َوأَْهِل الشَّ
ِح النَّاِس، فَِس�ُوا َعَىل اْسِم اللَِّه، قَاَل َسلََمُة ألَرُْجو أَْن يَُكونُوا َهؤُالِء الَْقْوَم؛ فَِإنَُّهْم قَْد َسَفُكو  َم الَْحرَاَم، َوأََغاُروا ِيف َرسْ ا الدَّ

بُْداللَِّه بُْن َوْهٍب يْنَا َوَعَىل الَْخَوارِِج عَ بُْن كَُهيٍْل: فَنَزَّلَِني َزيُْد بُْن َوْهٍب َمنْزِال َمنْزِال، َحتَّى َمرَّ ِبنَا َعَىل قَنْطَرٍَة، قَاَل: فَلَ�َّ الْتَقَ 
يُوَف ِمْن ُجُفونَِها، فَِإ�ِّ أََخاُف أَْن يُنَاِشُدوكُْم  كََ� نَاَشُدوكُْم يَْوَم َحُروَراَء، قَاَل: الرَّاِسِبيُّ فََقاَل لَُهْم: أَلُْقوا الرَِّماَح َوُسلُّوا السُّ

يُوَف، َوَشَجرَهُ  ُشوا ِبرَِماِحِهْم، َواْستَلُّوا السُّ ُم النَّاُس ِبرَِماِحِهْم، قَاَل: َوقَتَلُوا بَْعَضُهْم َعَىل بَْعِضِهْم، قَاَل: َوَما أُِصيَب ِمَن فََوحَّ
الُم: الْتَِمُسوا ِفيِهُم الُْمْخَدَج، فَلَْم يَِجُدوا، قَاَل  َعنْه  : فََقاَم َعِيلٌّ رَِيض اللَّهالنَّاِس يَْوَمِئٍذ إِال رَُجالِن، فََقاَل َعِيلٌّ َعلَيِْه السَّ

َ، َوقَاَل: َصَدَق اللَُّه، ِبنَْفِسِه، َحتَّى أىََت نَاًسا قَْد قُِتَل بَْعُضُهْم َعَىل بَْعٍض، فََقاَل: أَْخرُِجوُهْم، فََوَجُدوُه ِم�َّ يَِيل األَرَْض  ، فََكربَّ
لَْ�ِ�ُّ فََقاَل: يَا أَِمَ�  الُْمْؤِمِنَ�! [َو] اللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو لََقْد َسِمْعَت َهَذا ِمْن رَُسوِل َوبَلََّغ رَُسولُُه، فََقاَم إِلَيِْه َعِبيَدُة السَّ
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؟ فََقاَل: إِي َواللَِّه الَِّذي الإِلََه إِال ُهَو، َحتَّى اْستَْحلََفُه ثَالثًا، َوُهَو يَْحلُِف ۔ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه   
صحیح)) (۱/۹۰وقد أخرجہ: حم (، )۱۰۱۰۰، (تحفۃ األرشاف: )۱۰۶۶( ۴۸تخريج: م/ الزکاۃ  *  

زید بن وہب جہنی بیان کرتے ہیں کہ وہ اس فوج میں شامل تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، اور جو 
” خوارج کی طرف گئی تھی، علی نے کہا: اے لوگو! میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے:

کہ وہ قر آن پڑھیں گے، متہارا پڑھنا ان کے پڑھنے کے مقابلے کچھ نہ  میری امت میں کچھ لوگ ایسے نکلیں گے
ہو گا ، نہ متہاری صالۃ ان کی صالۃ کے مقابلے کچھ ہو گی، اور نہ ہی متہارا صیام ان کے روزے کے مقابلے کچھ 

ب ) ہو گا ، ان ہو گا، وہ قرآن پڑھیں گے ، اور سمجھیں گے کہ وہ ان کے لئے ( ثواب) ہے حاالں کہ وہ ان پر (عذا
کی صالۃ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گی ، وہ اسالم سے نکل جائیں گے ، جس طرح تیرشکار سے نکل جاتا ہے 

، اگر ان لوگوں کو جو انہیں قتل کر یں گے ، یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لئے ان کے نبی اکرم صلی الله علیہ 
ان کی نشانی یہ ہے -تو وہ رض ور اسی عمل پر بھروسا کرلیں گے وسلم کی زبا نی کس چیز کا فیصلہ کیا گیا ہے ، 

کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے بازو ہو گا ، لیکن ہاتھ نہ ہو گا، اس کے بازو پر پستان کی گھنڈی کی 
، تو کیا تم لوگ معاویہ اور ہل شام سے لڑ نے ”طرح ایک گھنڈی ہو گی، اس کے اوپر کچھ سفید بال ہوں گے

وگے ، اور انہیں اپنی اوالد اور اسباب پر چھو ڑدو گے (کہ وہ ان پر قبضہ کریں اور انہیں برباد کریں) اللہ کی جائ
قسم مجھے امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں ( جن کے بارے میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے ) اس 

شب خون مارا ہے ، چلو اللہ کے نام پر ۔ سلمہ بن  لئے کہ انہوں نے ناحق خون بہایا ہے، لوگوں کی چراگاہوں پر
کہیل کہتے ہیں : پھر زید بن وہب نے مجھے ایک ایک مقام بتا یا ( جہاں سے ہو کر وہ خارجیوں سے لڑ نے گئے 

وہ کہتے ہیں: جب ہ�ری مڈ بھیڑ ہوئی تو خارجیوں کا   تھے) یہاں تک کہ وہ ہمیں لے کر ایک پل سے گزرے۔
بن وہب راسبی تھا اس نے ان سے کہا : نیزے پھینک دو اور تلواروں کو میان سے کھینچ لو، مجھے رسدا رعبداللہ 

اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تم سے اسی طرح صلح کا مطالبہ نہ کریں جس طرح انہوں نے تم سے حروراء کے دن کیا 
ل�نوں ) نے انہیں اپنے نیزوں تھا ، چنانچہ انہوں نے اپنے نیز ے پھینک دئیے ،تلواریں کھینچ لیں، لوگوں (مس

سے روکا اور انہوں نے انہیں ایک پر ایک کر کے قتل کیا اور ( مسل�نوں میں سے) اس دن رصف دو آدمی شہید 
ہوئے ، علی رضی اللہ عنہ نے کہا: ان میں مخدج یعنی لنجے کو تالش کرو، لیکن وہ نہ پاسکے، تو آپ خود اٹھے 

ک پر ایک کرکے مارے گئے تھے ، آپ نے کہا: انہیں نکالو ، تو انہوں نے اسے اور ان لوگوں کے پاس آئے جو ای
نعرہ تکبیر بلند کیا اور بولے: اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے  دیکھا کہ وہ سب سے نیچے زمین پر پڑا ہے ،آپ نے 

امیر املو منین !  رسول نے سا ری باتیں پہنچا دیں ۔ پھر عبیدہ سل�نی آپ کی طرف اٹھ کر آئے کہنے لگے: اے
قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی الئق عبادت نہیں کیا آپ نے اسے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے 

سنا ہے ؟ وہ بولے : ہاں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الئق عبادت نہیں ، یہاں تک کہ انہوں نے انہیں تین بار 
ہےقسم دالئی اور وہ (تینوں با ر) قسم کھاتے ر  

يعقوب الفسوي کے مطابق فی حديثه خلل كث� اسکی روایات   امام –ایک بد مذھب شخص تھا   زيد بن وهب
 میں خلل ہوتا ہے اور

یہ کہا کرتا إن خرج الدجال تبعه من كان يحب عث�ن. اگر دجال نکلے تو اس کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو 
ذيل ديوان الضعفاء واملرتوك� میں بتاتے ہیں کہ اسکی   ی،الذہب  –(رضی الله عنہ) سے محبت کرتے ہوں   عث�ن

(رضی الله عنہ) سے کہا بالله أنا منافق   (رضی الله عنہ) کے حوالے سے کہ انہوں نے حذیفہ ایک حدیث عمر 
 –کو امام يعقوب الفسوي رد کرتے اور اس کی روایات کا خلل کہتے  ان روایات   -الله کی قسم میں منافق ہوں
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کر دیا  بیان  2071رضی الله عنہ پر بھی موصوف نے ہاتھ صاف کیا اور اس کو مسلم نے صحیح میں روایت علی 
(رضی الله عنہ) کو ایک چادر دی اور وہ علی رضی الله عنہ نے اوڑھ  کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے علی 

کہ فََشَقْقتَُها  ہرے پر غضب آیا اور فرمایا کے چ لی اور رسول الله کے پاس گئے جس پر اپ صلی الله علیہ وسلم 
یعنی چادر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فاطمہ رضی الله عنہا  -بَْ�َ نَِسايِئ اپنی عورتوں میں اس کو بانٹ دو

یا علی کی لونڈیوں کے لئے دی تھی لیکن علی اس قدر معصوم تھے یہ سب سمجھ نہ سکے اور ایسی زنانہ چادر 
 57اوڑھ بھی لی- حیرت ہے کہ امام مسلم نے اس کو صحیح میں روایت بھی کر دیا

                                                                    
57  

 
 

 علی (رضی الله عنہ) کو ایک چادر دی اور وہ علی رضی الله عنہ نے اوڑھ لی اور رسول الله کے پاس گئے

صحیح احادیث ہیں –یہ بات  حرضت عمر رضی الله اور حرضت اسامہ رضی الله کے لئے بھی کی گئی    

27متفق علیہ  56حدیث مرفوع مکررات  2024بخاری:جلد اول:حدیث �رب صحیح   

آدم، شعبہ، ابوبکر بن حفص، سامل بن عبداللہ بن عمر (رض) اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی (صلی اللہ 
ہنتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا علیہ وسلم) نے حرضت عمر (رض) کو ایک ریشمی جوڑا بھیجا آپ نے حرضت عمر (رض) کو پ

کہ میں نے متہیں پہننے کے لئے نہیں بھیجا تھا، اس کو وہی شخص پہنتا ہے، جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں، میں نے 
 رصف اس لئے بھیجا تھا کہ اس کو بیچ کر فائدہ اٹھاؤ۔

27متفق علیہ  56حدیث مرفوع مکررات  522مسند احمد:جلد سوم:حدیث �رب    

حرضت ابن عمر رضی اللہ عنہ� سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حرضت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے 
ہوئے دیکھا تو نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہنے لگے کہ اگر آپ اسے خرید لیتے تو وفود کے سامنے پہن لیا کرتے؟ نبی 

ہ وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو چنددن بعد نبی کریم (صلی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ی
اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں کہیں سے چند ریشمی حلے آئے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان میں سے ایک جوڑا 

خود ہی تو اس کے متعلق وہ بات حرضت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بھجوادیا حرضت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ نے 
فرمائی تھی جو میں نے سنی تھی اور اب آپ ہی نے مجھے یہ ریشمی جوڑا بھیج دیا؟ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا 

میں نے متہیں یہ اس لئے بھجوایا ہے کہ تم اسے فروخت کرکے اس کی قیمت اپنے استع�ل میں لے آؤ یا اپنے گھروالوں کو اس 
ے دوپٹے بنادو۔ اسی طرح حرضت اسامہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حارض ہوئے تو انہوں نے وہ ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا ک

نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا میں نے یہ متہیں پہننے کے لئے نہیں بھجوایا تھا میں نے تو اس لئے بھجوایا تھا کہ تم 
معلوم نہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حرضت اسامہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا یا اسے فروخت کردو یہ مجھے 

نہیں کہ اپنے گھروالوں کو اس کے دوپٹے بنادو۔ حرضت ابن عمر رضی اللہ عنہ� مروی ہے کہ ایک مرتبہ حرضت اسامہ رضی 
لباس پہن کر آئے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انہیں اللہ عنہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں ریشمی 

دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہی نے تو مجھے پہنایاہے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں کے 
 درمیان دوپٹے تقسیم کردو یا اپنی رضورت پوری کر لو۔
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27متفق علیہ  56حدیث مرفوع مکررات  1840مسند احمد:جلد سوم:حدیث �رب    

حرضت ابن عمر رضی اللہ عنہ� سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حرضت عمر رضی اللہ عنہ نے عطارد کو کچھ ریشمی جوڑے 
بیچتے ہوئے دیکھا تو بارگارہ رسالت میں حارض ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عطارد کو ریشمی جوڑے بیچتے ہوئے 

گر آپ اس میں سے ایک جوڑا خرید لیتے تو وفود کے سامنے اور عید اور جمعہ کے موقع پر پہن لیتے نبی کریم (صلی دیکھا ہے ا
اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا یہ وہ شخص پہنتا ہے جس کا کوئی آخرت میں حصہ نہ ہو۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم (صلی اللہ علیہ 

آ گئے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان میں سے ایک جوڑا حرضت  وسلم) کی خدمت میں کہیں سے کچھ ریشمی جوڑے
علی رضی اللہ عنہ کودے دیا ایک حرضت اسامہ رضی اللہ عنہ کودے دیا اور ایک حرضت عمر رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیا اور 

اثنا میں حرضت عمر رضی اللہ حرضت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے پھاڑ کر اس کے دوپٹے عورتوں میں تقسیم کردو اسی 
عنہ بارگاہ رسالت میں حارض ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ریشم کے متعلق آپ کو جو فرماتے ہوئے سنا تھا وہ آپ ہی 
نے فرمایا تھا اور پھر آپ ہی نے مجھے یہ جوڑا بھیج دیا؟ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا میں نے اسے متہارے پاس 

اس لئے نہیں بھیجا کہ تم اسے پہن لو بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ تم اسے فروخت کر لوجبکہ حرضت اسامہ رضی اللہ عنہ نے وہ 
جوڑا پہن لیا اور باہر نکل آئے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں تیز نظروں سے دیکھنے لگے جب حرضت اسامہ رضی اللہ 

للہ علیہ وسلم) انہیں گھور کر دیکھ رہے ہیں توکہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی نے مجھے یہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم (صلی ا
لباس پہنایا ہے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اسے پھاڑ کر عورتوں کے درمیان دوپٹے تقسیم کردو یا جیسے نبی کریم 

 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا۔

27متفق علیہ  56حدیث متواتر حدیث مرفوع مکررات  906�رب صحیح مسلم:جلد سوم:حدیث   

شیبان بن فروخ، جریر بن حازم، نافع، حرضت ابن عمر (رض) سے روایت ہے کہ حرضت عمر (رض) نے عطارد متیمی کو بازار میں 
ور ان سے (مال وغیرہ) (کپڑوں کا) ایک ریشمی جوڑا رکھے ہوئے دیکھا وہ ایک ایسا آدمی تھا کہ جو بادشاہوں کے پاس جاتا ا

وصول کرتا حرضت عمر (رض) نے عرض کیا اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے عطارد کو دیکھا کہ اس نے بازار 
میں ایک ریشمی جوڑا بیچنے کے لئے رکھا ہوا ہے اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس جوڑے کو خرید لیں اور جب عرب کا کوئی 

ہ علیہ وسلم) کی خدمت میں آیا کرے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ جوڑا پہن لیا کریں راوی کہتے ہیں کہ وفد آپ (صلی الل
میرا خیال ہے کہ حرضت عمر (رض) نے یہ بھی فرمایا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) جمعہ کے دن بھی پہن لیا کریں تو رسول 

مایا دنیا میں ریشم کا کپڑا وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حرضت عمر (رض) سے فر 
نہیں ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں ریشمی کپڑے کے چند جوڑے الئے گئے آپ (صلی 

(رض) کی طرف بھیج دیا  اللہ علیہ وسلم) نے ایک جوڑا حرضت عمر (رض) کی طرف بھیج دیا اور ایک جوڑا حرضت اسامہ بن زید
اور ایک جوڑا حرضت علی بن ابی طالب (رض) کو عطا فرمایا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ان جوڑوں کو پھاڑ کر اپنی 
عورتوں کی اوڑھنیاں بنا لینا راوی کہتے ہیں کہ حرضت عمر (رض) اس جوڑے کو اٹھا کر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت 

اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس جوڑے کو میری طرف بھیجا ہے حاالنکہ آپ نے میں آئے 
گزشتہ روز عطارد کے جوڑے کے بارے میں اس طرح فرمایا تھا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اے عمر میں نے یہ جوڑا 

لکہ میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لئے بھیجا تھا تاکہ تو اس سے فائدہ حاصل تیری طرف اس لئے نہیں بھیجا تاکہ تو اسے پہنے ب
کرے اور حرضت اسامہ وہی ریشمی جوڑا پہن کر آپ کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حرضت اسامہ 

اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)  (رض) کی طرف بڑے غور سے دیکھا جس کی وجہ سے حرضت اسامہ (رض) نے پہچان لیا کہ رسول
کو یہ جوڑا پہننا ناپسند لگا ہے حرضت اسامہ (رض) نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) میری طرف اس 

طرح کیوں دیکھ رہے ہیں حاالنکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہی تو یہ جوڑا میری طرف بھیجا ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ 
فرمایا میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لئے نہیں بھیجا تاکہ تو اسے پہنے بلکہ میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لئے وسلم) نے 

 بھیجا ہے تاکہ تو اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں کے لئے اوڑھنیاں بنائے۔
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 عبيدة السل�� املرادي الهمدا� کی روایت

                                                                    
قدر اصحاب نے اس کو پہنا راقم کہتا ہے ان روایات سے معلوم ہوا کہ رسول الله نے ریشم پہنے سے منع کیا لیکن تین جلیل ال

لیکن علی کے حوالے سے روایات میں اضطراب و خلل ہے –عمر نے اسامہ نے اور علی نے   

میں ہے 1840مسند احمد:جلد سوم:حدیث �رب   
نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان میں سے ایک جوڑا حرضت علی رضی اللہ عنہ کودے دیا ایک حرضت اسامہ رضی اللہ 

دیا اور ایک حرضت عمر رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیا اور حرضت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے پھاڑ کر اس کے  عنہ کودے
دوپٹے عورتوں میں تقسیم کردو اسی اثنا میں حرضت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حارض ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ 

سنا تھا وہ آپ ہی نے فرمایا تھا اور پھر آپ ہی نے مجھے یہ جوڑا بھیج دیا؟ نبی  میں نے ریشم کے متعلق آپ کو جو فرماتے ہوئے
کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا میں نے اسے متہارے پاس اس لئے نہیں بھیجا کہ تم اسے پہن لو بلکہ اس لئے بھیجا ہے 

 کہ تم اسے فروخت کر لو

 صحیح مسلم میں ہے
 حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن عبد امللك بن ميرسة ، عن زيد بن وهب ، عن عيل بن ايب طالب ، قال: حدثنا ابو بكر بن ايب شيبة ،

فشققتها ب� نسايئ قال:فرايت الغضب يف وجهه، ” فخرجت فيها، كسا� رسول الله صىل الله عليه وسلم حلة س�اء،   ” 
ی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا مجھے دیا، امیراملومنین اسد اللہ سیدنا علی رض

 میں اسے پہن کر نکال تو  رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دو

 اضطراب اس طرح ہے کہ
نٹے کااول علی کو جب دیکھا تو کیا حکم کیا بیچنے کا یا با  – 

أبو عون محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي. نے عبد الرحمن بن قيس ، أبو صالح الحنفى الكوىف سے روایت کیا ہے کہ رسبندھن 
بنانے کا حکم کیا اور نَاِفٌع نے ابِْن ُعَمَر سے روایت کیا ہے کہ بیچنے کا حکم کیا اور زید بن وھب نے بیان کیا ہے کہ عورتوں میں 

ا حکم کیاباٹنے ک  
کون سی عورتیں؟ انکی تو ایک ہی بیوی تھیں اور باقی جو رشتہ دار تھیں وہ تو  -دوم علی کو کہا اپنی عورتوں میں تقسیم کر دو

 خود رسول الله کی رشتہ دار ہوئیں جن کو رسول الله خود براہ راست دے سکتے تھے

کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے لہذا جب امام الفسوی نے کہا علی کے حوالے سے اس روایت میں خاص اضطراب پایا جاتا ہے اس 
 –زید کی روایت خلل زدہ ہے تو ان کے علم میں اس کی دیگر روایات بھی ہوں گی جس کی بنا پر یہ حکم اس پر لگایا گیا ہے 

کام روایت میں تین اصحاب سے باقی یہ  –زید پر جرح راقم  نے خود نہیں کی الفسوی کا قول بیان کیا تھا لہذا زید تو مجروح ہے 
منسوب کیا گیا ہے جو عجیب بات ہے کہ کیا  اصحاب رسول  حدیث سنتے لیکن سمجھ نہ پاتے تھے کہ ریشم حرام ہے ؟ اس کے 

آج بھی اپ کو قیمتی کپڑا ملے تو سلواتے وقت یا پہنتے  –کپڑے پہن کر رسول الله کے پاس جاتے جبکہ کوئی اور نہیں جاتا تھا 
سوچیں گے کہ ایسا کوئی اور پہنتا ہے یا نہیں وقت اپ  – 
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 صحیح مسلم میں روایت ہے

ُد بُْن َزيٍْد، ثَنَا ابُْن ُعلَيََّة، َوَح�َّ ، َحدَّ ِميُّ ُد بُْن أيَِب بَْكٍر الُْمَقدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا قُ    وَحدَّ ُد بُْن ح وَحدَّ ثَنَا َح�َّ تَْيبَُة بُْن َسِعيٍد، َحدَّ
ثَنَا أَبُو بَْكِر بُْن أيَِب َشيْبََة، َوزَُهْ�ُ بُْن َحرٍْب،  َزيٍْد،  ثَنَا إِْسَ�ِعيُل ابُْن ُعلَيََّة، َعْن أَيُّوَب، َعْن  –َواللَّْفُظ لَُهَ�  –ح وَحدَّ قَاَال: َحدَّ

ٍد، َعْن َعِبيَدَة، َعْن عَ  ، قَاَل: ذَكََر الَْخَوارَِج فََقاَل: ُمَحمَّ ، لَْوَال أَْن »ِفيِهْم َرُجٌل ُمْخَدُج الْيَِد، أَْو ُموَدُن الْيَِد، أَْو َمثُْدوُن الْيَدِ «ِيلٍّ
ٍد َصىلَّ اللُه َعلَْيهِ  ثْتُُكْم مِبَا َوَعَد اللُه الَِّذيَن يَْقتُلُونَُهْم، َعَىل لَِساِن ُمَحمَّ َوَسلََّم، قَاَل قُلُْت: آنَْت َسِمْعتَُه ِمْن  تَبْطَُروا لََحدَّ

ٍد َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم؟ قَاَل: إِي، َورَبِّ الَْكْعَبِة، إِي، َورَبِّ الَْكْعبَِة، إِي، َورَبِّ الَْكْعبَةِ   ُمَحمَّ

ان سے ایوب السختیانی عبيدة السل�� املرادي الهمدا� سے اس روایت کو امام ابن سیرین روایت کرتے ہیں اور 
 -جو مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں

ابن س�ين خود تو دورسوں سے کہتے رجال بتاؤ لیکن یہ خود  -دونوں برصی ہیں مدلس ہیں ابن سیرین اور ایوب 
 تدلیس کر کے رجال چھپاتے ہیں

 ُعبَيْدِ  اللهِ  بْنِ  أيَِب  َراِفعٍ، َمْوَىل  رَُسولِ  اللهِ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ  کی روایت
 صحیح مسلم کی روایت ہے ُعبَيِْد اللِه بِْن أيَِب َراِفعٍ قبیلہ مرض کے تھے علی کے کاتب تھے بتاتے ہیں

ثَِني أَبُو الطَّاِهِر، َويُونُُس بُْن َعبِْد اْألَْعَىل، قَاَال: أَْخَربَنَا َعبُْد اللِه بُْن َوْهٍب، أَْخَربَِ� َعمْ  بُْن الَْحارِِث، َعْن بَُكْ�ِ بِْن ُرو َحدَّ
، َعْن بُْرسِ بِْن َسِعيٍد، َعْن ُعبَيِْد اللِه بِْن أيَِب َراِفعٍ، َمْوَىل رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوسَ  لََّم أَنَّ الَْحُروِريََّة لَ�َّ َخرََجْت، اْألََشجِّ

: كَلَِمُة َحقٍّ أُِريَد ِبَها بَاِطٌل، إِنَّ رَُسوَل اللِه َصىلَّ َوُهَو َمَع َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب رَِيضَ الل  ُه َعنُْه، قَالُوا: َال ُحْكَم إِالَّ لِلَِّه، قَاَل َعِيلٌّ
َوأََشاَر إَِىل  –وُز َهَذا، ِمنُْهْم، يَُقولُوَن الَْحقَّ ِبأَلِْسنَِتِهْم َال يَجُ «اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوَصَف نَاًسا، إِ�ِّ َألَْعرُِف ِصَفتَُهْم ِيف َهؤَُالِء، 

فَلَ�َّ قَتَلَُهْم َعِيلُّ بُْن أيَِب طَالٍِب » ِمْن أَبَْغِض َخلِْق اللِه إِلَيِْه ِمنُْهْم أَْسَوُد، إِْحَدى يََديِْه طُْبُي َشاٍة أَْو َحلََمُة ثَْديٍ  –َحلِْقِه 
َالثًا، ثُمَّ رَِيضَ اللُه َعنُْه قَاَل: انْظُُروا، فَنَظَُروا فَ  لَْم يَِجُدوا َشيْئًا، فََقاَل: ارِْجُعوا فََواللِه، َما كََذبُْت َوَال كُِذبُْت، َمرَّتَْ�ِ أَْو ثـَ

، زَاَد “ِل َعِيلٍّ ِفيِهْم ْمرِِهْم، َوقَوْ َوَجُدوُه ِيف َخِربٍَة، فَأَتَْوا ِبِه َحتَّى َوَضُعوُه بَْ�َ يََديِْه، قَاَل ُعبَيُْد اللِه: َوأَنَا َحاِرضُ َذلَِك ِمْن أَ 
ثَِني رَُجٌل َعِن ابِْن ُحنَْ�ٍ أَنَُّه، قَاَل: َرأَيُْت َذلَِك اْألَْسَودَ   يُونُُس ِيف ِرَوايَِتِه: قَاَل بَُكْ�ٌ: َوَحدَّ

لب کے ساتھ تھے تو ُعبَيِْد اللِه بِْن أيَِب َراِفعٍ روایت کرتے ہیں کہ الَْحُروِريََّة نے جب خروج کیا اور وہ علی بن ابی طا
حکم نہیں رصف الله کے لئے علی نے کہا یہ کلمہ حق ہے یہ اس سے باطل چاہتے ہیں بے شک   الَْحُروِريََّة نے کہا

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صفت بیان کی تھی اور میں انکو انکی صفت سے جانتا ہوں یہ 
لئے جائز نہیں ہے پھر حلق کی طرف اشارہ کیا اور ان میں سب سے برا اپنی زبانوں پر حق کہتے ہیں جو ان کے 

جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ ، وہ کاال ہے جس کا ہاتھ ایک بکری کے پستان جیسا ہے پس جب ان کا قتل ہوا تو 
ہ کہا پھر علی نے کہا دیکھو پر نہ پایا پھر کہا واپس جاؤ دیکھو نہ میں نے جھوٹ کہا نہ انہوں نے دو یا تین دفع

 اس کو پایا اور ہاتھ میں اس کو دیکھا عبد الله نے کہا میں بھی ان میں تھا

اقوال مبہم انداز میں مل گئے ہیں ایک یہ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے  روایت میں دو مختلف  اس 
لله عنہ نے اس علی رضی ا –صفت بتائی تھی کہ وہ جو بولیں گے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا 
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ہاتھ پستان جیسا ہے پھر   کہا ان میں ایک کاال ہے جس کا حدیث نبوی کو الَْحُروِريََّة پر منطبق کیا پھر علی نے 
 ڈھندوایا گیا کہ وہ مر گیا یا نہیں

اور قول علی کو مال کر اس کو ایک مکمل حدیث  اصحاب علی کو اشتباہ ہوا اور انہوں نے حدیث نبوی  اغلبا 
بنا دیا  بنوی  

 أَبُو الَْوِضيئِ  کی روایت
کی روایت ہے ۴۷۶۹  سنن ابو داود  

ثَنَا أَبُو الَْوِض  ُد بُْن َزيٍْد، َعْن َجِميِل بِْن ُمرََّة قَاَل: َحدَّ ثَنَا َح�َّ ُد بُْن ُعبَيٍْد، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ الم: َحدَّ يِئ قَاَل: قَاَل َعِيلٌّ َعلَْيِه السَّ
ِه َحبَِيشٌّ َعلَْيِه َج، فََذكََر الَْحِديَث، فَاْستَْخرَُجوُه ِمْن تَْحِت الَْقتَْىل ِيف ِطٍ�، قَاَل أَبُو الَْوِضيِئ: فََكأَ�ِّ أَنْظُُر إِلَيْ اطْلُبُوا الُْمْخدَ 

تَُكوُن َعَىل َذنَِب الَْ�ْبُوِع۔قَُريِْطٌق لَُه إِْحَدى يََديِْن ِمثُْل ثَْدِي الَْمْرأَِة َعلَيَْها ُشَعْ�َاٌت ِمثُْل ُشَعْ�َاِت الَِّتي   
، وقد أخرجہ: حم)۱۰۱۵۸تخريج: تفرد بہ أبو داود، (تحفۃ األرشاف:  *  ( ۱/۱۳۹ ،۱۴۰ ،۱۴۱ ) 

ابو الوضی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا: مخدج ( لنجے ) کو تالش کرو ، پھر راوی نے پوری حدیث  –
ں پڑے ہوئے مقتولین کے نیچے سے ڈھونڈ نکاال ،گویا میں اس کی بیان کی ، اس میں ہے: لوگوں نے اسے مٹی می

طرف دیکھ رہا ہوں ، وہ ایک حبشی ہے چھوٹا سا کرتا پہنے ہوئے ہے، اس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح 
 ہے ، جس پر ایسے چھوٹے چھوٹے بال ہیں ، جیسے جنگلی چوہے کی دم پر ہوتے ہیں

نے اس کو ثقات میں ش�ر کیا ہے اس سے قبل کسی نے توثیق   ابن خلفون عباد بن نسيب کا حال مجھول ہے
 نہیں کی

 أيَِب  َمْريَمَ  کی روایت
 سنن ابوداود کی روایت ہے

اٍر، َعْن نَُعيِْم بِْن َحِكيٍم، َعْن أيَِب َمْريََم، قَاَل: إِ  ثَنَا َشَبابَُة بُْن َسوَّ ثَنَا ِبْرشُ بُْن َخالٍِد، َحدَّ َذلَِك الُْمْخَدُج لََمَعنَا يَْوَمِئٍذ ْن كَاَن َحدَّ
الم َمَع النَّاِس َوقَْد ِيف الَْمْسِجِد، نَُجالُِسُه ِباللَّيِْل َوالنََّهاِر، َوكَاَن فَِق�ًا، َوَرأَيْتُُه َمَع الَْمَساكِِ� يَْشَهُد طََعاَم َعِيلٍّ   َعلَيِْه السَّ

 .كََسْوتُُه بُرْنًُسا ِيل 
ى نَاِفًعا َذا الثَُّديَِّة، َوكَاَن ِيف يَِدِه ِمثُْل ثَْدِي الَْمْرأَِة، َعَىل َرأِْسِه َحلََمةٌ  قَاَل أَبُو َمْريََم: ِمثُْل َحلََمِة الثَّْدِي،  َوكَاَن الُْمْخَدُج يَُسمَّ

نَّْورِ   .َعلَيِْه ُشَعْ�َاٌت ِمثُْل ِسبَالَِة السِّ
َحرْقُوُس] ۔[قَاَل أَبو َداود: َوُهَو ِعنَْد النَّاِس اْسُمُه   

ضعیف اإلسناد)) (۱۰۳۳۳تخريج: تفرد بہ أبو داود، (تحفۃ األرشاف:  *  

کہ یہ مخدج( لنجا) مسجد میں اس دن ہ�رے ساتھ تھا ہم اس کے  أيب مريم قيس الثقفي املدائني کہتے ہیں 
کر علی رضی اللہ عنہ ساتھ رات دن بیٹھا کرتے تھے ، وہ فقیر تھا، میں نے اسے دیکھا کہ وہ مسکینو ں کے ساتھ آ 

ابو مریم کہتے ہیں : لوگ   کے کھانے پر لوگوں کے ساتھ رشیک ہوتا تھا اور میں نے اسے اپنا ایک کپڑا دیا تھا۔
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مخدج ( لنجے ) کو نا فع ذوالثدیہ ( پستان واال) کا نام دیتے تھے، اس کے ہاتھ میں عورت کے پستان کی طرح 
یک گھنڈی تھی جیسے پستان میں ہوتی ہے اس پر بلی کی مونچھوں کی گوشت ابھرا ہوا تھا، اس کے رسے پر ا

ابو داود کہتے ہیں:لوگوں کے نزدیک اس کا نام حرقوس تھا۔  طرح چھوٹے چھوٹے بال تھے ۔  

کہ اس روایت  پہال خیال یہ اتا ہے  لہذا  -حرقوص بن زه� کا قتل ہوا  البالذري األنساب میں کہتے ہیں نہروان میں
قُوُس غلط ہے کتابت کی غلطی ہے لیکن مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ نام مسلسل َحرْقُوُس لکھا گیا میں َحْر 

مسند ابی یعلی کی روایت  – یہ کوئی فرضی کردار ہے یا حقیقی ہے یہ بھی نہیں پتا   –ہے دیگر کتب میں بھی 
 ہے

ُه َهاُهنَا، قَاَل: فَأَرَْسَل َعِيلٌّ  ِه فََقاَل لََها: َمْن َهَذا؟ فََقالَْت: َما أَْدِري يَا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ� إِالَّ أَ�ِّ كُنُْت  َهَذا ُحرْقُوٌس َوأُمُّ إَِىل أُمِّ
ٌء كََهيْئَِة الظُّلَِّة فََحَملُْت ِمْنُه فََولَْدُت  بََذِة، فََغِشيَِني َيشْ َهَذاأَْرَعى َغنًَ� ِيل ِيف الَْجاِهِليَِّة ِبالرَّ  

ا یہ ُحرْقُوٌس ہے اس کی ماں ادھر کی ہے پس علی نے اس کی ماں کے پاس بھیجا اور پوچھا لوگوں نے کہ
بولی مجھے نہیں پتا امیر الُْمْؤِمِنَ� سوائے اس کے کہ ایام جاہلیت میں میں زبده میں   کیا شی ہے ؟ ُحرْقُوٌس   یہ

حآملہ ہوئی اور اس کو جنابکریاں چرا رہی تھی کہ غشی آ گئی اور ایک سایہ کی طرح چیز سے میں   

ائِِديِّ  کی روایت    أيَِب  بَرَكَةَ  الصَّ
 مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے

ثَنَا ، قَاَل: لَ�َّ  – 37899  َحدَّ ائِِديِّ َذا   قَتََل َعِيلٌّ يَِزيُد بُْن َهاُروَن، قَاَل أَْخَربَنَا أَبُو َشيَْبَة، َعْن أيَِب إِْسَحاَق، َعْن أيَِب بَرَكََة الصَّ
الرَّْدَهةِ  لََقْد قَتََل ابُْن أيَِب طَالٍِب َجانَّ «الثَُّديَِّة قَاَل َسْعٌد:  » 

 جب اس پستان جیسے شخص کا قتل ہوا تو سعد نے کہا علی نے الرَّْدَهِة کے جن کا قتل کر دیا

ائِِديِّ ہے جس کا حال مجھول ہے  سند میں أيَِب بَرَكََة الصَّ  

يَّانُ  بْنُ  َصربِ ة کی روایت  الرَّ
 مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے

، يَّاُن بُْن َصِربََة الَْحنَِفيُّ ثَِني الرَّ ثَنَا أَبُو أَُساَمَة، قَاَل: ثنا إِْسَ�ِعيُل بُْن َزْريِبٍّ، قَاَل: َحدَّ أَنَُّه َشِهَد يَْوَم النَّْهَرَواِن، قَاَل: َوكُْنُت  َحدَّ
َ ِبِه َعِيلٌّ قَبَْل أَْن يَنْتَِهَي إِلَيِْه قَاَل: فَانْتََهى إِلَيِْه َوُهَو َساِجٌد فَرًَحا ِفيَمِن اْستَْخَرَج َذا الثِّْديَةِ  فَبَرشَّ  

 علی خوشی سے سجدہ میں گر گئے

يَّاُن بُْن َصِربة مجهول ہے    الرَّ
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 بکر بن قرواش کی روایت
 مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد کی روایت ہے

ثَنَا الَْعَالُء بُْن أيَِب الَْعبَّاِس، قَاَل: َسِمْعُت أَبَا الطَُّفيْ يَْحيَى بُْن أيَِب بُ  ثََنا ابُْن ُعيَيْنََة، قَاَل َحدَّ ِل، يُْخِربُ َعْن بَْكِر بِْن َكْ�ٍ قَاَل َحدَّ
كََر َذا الثَُّديَِّة الَِّذي كَاَن َمَع أَْصَحاِب النَّْهِر ِقْرَواٍش، َعْن َسْعِد بِْن َمالٍِك، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوَذ 

ٌر فََقاَل: َشيْطَاُن الرَّْدَهِة يَْحتَِدرُُه َرُجٌل ِمْن بَِجيلََة يَُقاُل لَُه اْألَْشَهُب أَِو ابُْن اْألَْشَهِب َعَالَمُة سُ  وٍء ِيف قَْوٍم ظَلََمٍة , فََقاَل َع�َّ
َب  ْهِنيُّ ِحَ� كَذَّ ِبِه َجاَء َرُجٌل ِمْن بَِجيلََة , قَاَل: َوأََراُه قَاَل: ِمْن ُدْهٍن , يَُقاُل لَُه اْألَْشَهُب أَِو ابُْن اْألَْشَهِب  الدُّ  

َسْعِد بِْن َمالٍِك سے روایت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ذکر کیا پستان جیسے  نے   بَْكِر بِْن ِقْرَواٍش 
اصحاب النہر میں سے تھا اور کہا یہ تو الرَّْدَهِة (پہاڑ میں بسنے واال) شیطان ہے ہاتھ والے شخص کا جو  

هـ) میں ہے365اس روایت کا ذکر الكامل يف ضعفاء الرجال از ابن عدي الجرجا� (املتوىف:   

ثَن ثَنا لَُويٌْن، َحدَّ ثَنَا الفضل بن َعبد اللَّه بِْن ُسلَيَْ�َن األَنْطَايِكُّ، َحدَّ ا ُسفيان، َعن الَْعالِء بِْن أيَِب الَْعبَّاِس، قَاَل: َسِمْعُت أَبَا َحدَّ
ُث َعْن بَْكِر بِْن ِقْرَواٍش َعْن َسْعٍد قَاَل النَِّبيُّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِه َوسلََّم َشْيطَاُن الرَّ  ْدَهِة يَْحتَِدرُُه رَُجٌل ِمْن بَُجيْلََة، الطَُّفيِْل يَُحدِّ

ْشَهُب، أَِو ابُْن األشهب راعي الخيل أو راعي الَْخيِْل َعالَمٌة ِيف قَْوٍم ظَلََمةٍ يَُقال لَُه: األَ  . 

يُْخ: َوَهَذا الَْحِديُث ال يُْعرَُف إالَّ ِببَْكِر بِْن ِقْرَواٍش َعْن َسْعٍد َوبَْكِر بِْن ِقْرَواٍش ما أقل ما ل ه من الرَِّوايَاِت قَاَل الشَّ . 

اس کی تھوڑی سی روایات ہیں… و رصف بکر بن قرواش روایت کرتا ہے اور ابن عدی کہتے ہیں اس حدیث ک  

هـ) لکھتے ہیں748ديوان الضعفاء واملرتوك� وخلق من املجهول� وثقات فيهم ل� میں الذهبي (املتوىف:   

 بكر بن قرواش: عن سعد بن مالك، ال يعرف. کو میں نہیں جانتا

قال ابن املديني: مل أسمع بذكره   عنه أبو الطفيل.  ..الحديث منكر، رواهبكر بن قرواش.   میزان از الذھبی میں ہے
يعنى يف ذكر ذي الثدية –إال يف هذا الحديث  . 

بكر بن قرواش اس کی حدیث منکر ہے جو اس سے ابو طفیل روایت کرتا ہے اور امام علی املدینی کہتے ہیں میں 
ستان جیسے ہاتھ کا ذکر ہےنے اس کے حوالے سے رصف یہی حدیث سنی ہے جس میں پ  

اُك  بْنُ  ُمزَاِحمٍ  کی روایت حَّ  الضَّ
ل البغدادي الحنبيل (املتوىف:   کتاب کی روایت ہے  هـ) 311السنة از أبو بكر الَخالَّ  

ثَِني ِد بِْن َعْبِد اللَِّه بِْن َصَدقََة، قَاَل: ثَنَا الَْعبَّاُس، قَاَل: َحدَّ ثَِني  أَْخَربَِ� أَْحَمُد بُْن ُمَحمَّ ، قَاَل: َحدَّ أيَِب قَاَل: ثَنَا اْألَْوزَاِعيُّ
َا اُك بُْن ُمزَاِحٍم، كََذا قَاَل، َوإِ�َّ حَّ ثَِني أَبُو َسلََمَة، َوالضَّ ، قَاَل: َحدَّ ،   الزُّْهِريُّ ، َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ اُك الِْمْرشَِقيُّ حَّ ُهَو الضَّ
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ةُ  ْن ِذي الثَُّديَِّة، َوقَْوُل النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِفيِه، قَاَل أَبُو َسِعيٍد: أَْشَهُد لََسِمْعُت َهَذا مِ  الَْحِديُث طَِويٌل ِفيِه ِقصَّ
ِت الَِّذي نََعَت رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه عْ رَُسوِل اللَِّه، َوأَْشَهُد أَ�ِّ كُنُْت َمَع َعِيلٍّ ِحَ� قَتَلَُهْم، َوالْتُِمَس ِيف الَْقتَْىل فَأيُِتَ ِبِه َعَىل النَّ 

 “ َعلَيِْه َوَسلَّمَ 

اُك  اْألَْوزَاِعيُّ کہتے ہیں الزُّْهِريُّ  حَّ اُك بُْن ُمزَاِحم نے روایت کیا ، میں سمجھتا ہوں یہ الضَّ حَّ نے مجھ سے کہا کہ الضَّ
لی الله علیہ وسلم سے ایک طویل قصہ پستان الِْمْرشَِقّي ہے کہ ابو سعید الخدری نے روایت کیا رسول الله ص

ابو سعید نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کو میں نے رسول الله سے سنا اور میں … جیسے ہاتھ والے کا 
 شہادت دیتا ہوں کہ جب ان کا قتل ہوا میں ساتھ تھا اور اس صفت تک پہنچا جو رسول الله نے بیان کی

اُك بُْن ُمزَاِحٍم ک حَّ مل يدرك أبا سعيد ريض الله عنهم  ے لئے ابی حاتم کہتے ہیںالضَّ  

 جامع التحصيل يف أحكام املراسيل

اُك بُْن ُمزَاِحٍم، صحابی ابو سعید سے بھی  اس کا مطلب ہے کہ حَّ روایت کرتا ہے  الضَّ  

اُك بُْن ُمزَاِحٍم نہیں ہو سکتا ان ک  کی رائے میں بھی یہ امام اْألَْوزَاِعيُّ  حَّ ، الضَّ اُك الِْمْرشَِقيُّ حَّ ی رائے میں یہ اغلبا الضَّ
نے دورسا نام لیا ہے ہے لیکن اس میں ظاہر ہے کہ یہ رصف رائے ہے امام الزہری   

 َرِبيَعةَ  بْنِ  نَاِجدٍ   کی روایت
 امام بخاری تاریخ الکبیر میں روایت پیش کرتے ہیں

ثنا الَْحَكُم بْنُ  َعبد الَْملِِك، َعِن الَْحارِِث بِْن َحِص�ة، َعْن أيَب َصاِدٍق، َعن َرِبيَعَة بِن ناِجٍد، َعن  قَاَل َمالُِك بُْن إِْسَ�ِعيَل: حدَّ
، إِنَّ لََك ِمن ِعيَىس َمثَالً، أَبَغَضتُه الَيُهودُ  : َدعاِ� النَّبيُّ َصىل اللَُّه َعلَيه وَسلم، فَقال: يَا َعِيلٌّ ُه، وأََحبَّ  َعِيلٍّ تُه َحتَّى بََهتُوا أُمَّ

 .النَّصاَرى َحتَّى أَنزَلُوُه ِباملَنزِِل الَِّذي لَيَس به

َرِبيَعَة بِْن نَاِجٍد ، علی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے مجھے بالیا اور کہا اے علی متہاری 
نصاری نے محبت  مثال تو عیسٰی جیسی ہے جن سے یہود نے بغض کیا یہاں تک کہ انکی ماں پر بہتان لگا دیا اور

 کی اور اس منزل پر لے گیر جو ان کے لئے نہیں تھی

از طربانی کی روایت ہے  املعجم األوسط   

ثَنَا َحْمَداُن بُْن إِبْرَاِهيَم الَْعاِمِريُّ قَاَل: نا يَْحيَى بُْن الَْحَسِن بِْن فُرَاٍت الَْقزَّاُز قَاَل: نا أَبُ  ِديُّ قَاَل: و َعبِْد الرَّْحَمِن الَْمْسُعو َحدَّ
ٍد َصىلَّ اللُه «نا الَْحارُِث بُْن َحِص�ََة، َعْن أيَِب َصاِدٍق، َعْن َرِبيَعَة بِْن نَاِجٍد، َعْن َعِيلٍّ قَاَل:  لََقْد َعلَِم أُولُو الِْعلِْم ِمْن آِل ُمَحمَّ

، وقَْد َخاَب َعلَيِْه َوَسلََّم وَعاِئَشُة ِبنُْت أيَِب بَْكٍر فََسلُوَها، أَنَّ أَْصَحاَب اْألَ  يِّ ْسَوِد ِذي الثَُّديَِّة َملُْعونُوَن َعَىل لَِساِن النَِّبيِّ اْألُمِّ
 «َمِن افَْرتَى
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َرِبيَعَة بِْن نَاِجٍد ، علی سے روایت کرتا ہے یقینا ال محمد صلی الله علیہ وسلم کے اہل علم جانتے ہیں اور عائشہ 
ان پر زبان نبی سے لعنت کی گئی ہے اور برباد ہوا    کے اصحابسے پوچھ لو کہ اس کالے پستان جیسے ہاتھ واال

 وہ جس نے جھوٹ گھڑا

 ان دونوں کی سند میں َرِبيَعَة بِْن نَاِجٍد ہے

میزان میں لکھتے ہیں  الذھبی   

 .ربيعة بن ناجد [ق] عن عيل، ال يكاد يعرف

جانتا نہیں  ، علی سے روایت کرتا ہے میں اس کو  َرِبيَعَة بِْن نَاِجٍد   

یہ مجھول شخص روایت کرتا ہے اور خاص ام املومنین کا حوالہ دے رہا ہے کیونکہ اس واقعہ پر ام املومنین کو 
کی ان عراقیوں کو خرب تھی تفصیل نیچے ا رہی ہے  اعرتاض تھا جس  

 عبد الله بن شداد کی روایت
له عنہ کے خاص ساتھی عبد الله بن اب ہم جو روایت پیش کر رہے ہیں وہ مسند احمد کی ہے اور علی رضی ال

 شداد بیان کرتے ہیں

 پہلے محققین کی آراء پیش کی جاتی ہیں 

 احمد شاکر تعلیق میں کہتے ہیں

بالتصغ� ” خثيم“إسناده صحيح، عبيد الله بن عياض: تابعي ثقة. عبد الله بن شداد بن الهاد: تابعي ثقة أيضاً. 
تفرد به “وقال:  280 – 279/ 7يف. والحديث ذكره ابن كث� يف تاريخه وهو تصح” خيثم“وتقديم املثلثة، ويف ح 

رواه أبو يعىل “وقال:  237 – 235/ 6يعني يف املختارة. وهو يف مجمع الزوائد ” أحمد، وإسناده صحيح، واختاره الضياء
ال تواضعوه “قوله ”. رواه أحمد وأبو يعىل“أم ” رواه أحمدل“، ويف هذا خطأ يقيناً، فال أدري أصحته ”ورواته ثقات

أصل املواضعة املراهنة، فهو يريد تحكيم كتاب الله يف املجادلة، فكأنهم ” والله لنواضعنه كتاب الله”و” كتاب الله
من طريق محمد  152: 2. وقد رواه الحاكم 626وضعوه حك�ً بينهم. الثبت، بفتح الثاء والباء: الحجة والبينة. وانظر 

يحيى بن سليم وعبد الله بن واقد عن عبد الله بن عث�ن بن خثيم عن عبد الله بن شداد بن  حدثنا“بن كث� العبدي 
1379و  1378الخ، وصححه عىل رشط الشيخ� ووافقه الذهبي، وانظر ” الهاد. قال: قدمت عىل عائشة ..  . 

 اس کی اسناد صحیح ہیں

 شعيب األرنؤوط مسند احمد کی تعلیق میں کہتے ہیں
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مختلف فيه يتقارص عن رتبة الصحيح له يف البخاري حديث واحد،  -وهو الطائفي -يحمى بن ُسليمإسناده حسن، 
واحتّج به مسلم والباقون، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غَ� عبيد الله بن عياض بن عمرو، فقد روى له البخاري 

ذكر من رواية أحمد: تََفرد به أحمد وإسناده  بعد أن 7/292” تاريخه“وهو ثقة، وقال ابُن كث� يف ” األدب املفرد“يف 
”)املختارة“صحيح، واختاره الضياء (يعني يف   . 

” املجمع“) عن إسحاق بِن أيب إرسائيل، عن يحيى بِن ُسليم، بهذا اإلسناد. وأورده الهيثمي يف 474وأخرجه أبو يعىل (
رشطه! وقال: رجاله ثقاتونسبه إىل أيب يعىل، ومل ينسبه إىل أحمد مع أنَّه من  6/235-237 . 

ابن کثیر اس روایت کو صحیح کہتے ہیں اور اسی کو الضياء نے اختیار کیا ہے… اس کی اسناد حسن ہیں   

: إسناده صحيح یہ روایت مسند ابو یعلی میں بھی ہے جس پر محقق حس� سليم أسد کہتے ہیں   

ہے  یہ روایت اب مسند احمد کی   

ثَنَا إِْسَحاُق بُْن عِ  ثَِني يَْحَيى بُْن ُسلَيٍْم، َعْن َعبِْد اللِه بِْن ُعثَْ�َن بِْن ُخثَْيٍم، َعْن ُعبَيِْد اللِه بِْن َحدَّ ِعيَاِض بِْن يَىس الطَّبَّاُع، َحدَّ
اٍد، فََدَخَل َعَىل َعائَِشَة، َونَْحُن ِعنَْدَها ُجلُوٌس، مَ  ، َعْمٍرو الَْقاِريِّ قَاَل: َجاَء َعبُْد اللِه بُْن َشدَّ رِْجَعُه ِمَن الِْعرَاِق لَيَاِيلَ قُِتَل َعِيلٌّ

ثُِني َعْن َهؤَُالِء الْ  اٍد، َهْل أَنَْت َصاِدِقي َع�َّ أَْسأَلَُك َعنُْه؟ تَُحدِّ ، قَاَل: فََقالَْت لَُه: يَا َعْبَد اللِه بَْن َشدَّ َقْوِم الَِّذيَن قَتَلَُهْم َعِيلٌّ
ِتِهْم قَاَل: فَِإنَّ َعلِيًّا لَ�َّ كَاتََب ُمَعاِويََة، َوَحكََّم الَْحَكَمْ�ِ (َوَما ِيل َال أَْصُدقُِك؟ قَالَْت:  ثِْني َعْن ِقصَّ ) ، َخَرَج َعلَيِْه مَثَانَِيُة 1فََحدِّ

تَُبوا َعلَيِْه فََقالُوا: انَْسلَْخَت ِمْن قَِميٍص آالٍف ِمْن قُرَّاِء النَّاِس، فَنَزَلُوا ِبأَرٍْض يَُقاُل لََها: َحُروَراُء، ِمْن َجاِنِب الُْكوفَِة، َوإِنَُّهْم عَ 
َك اللُه تََعاَىل ِبِه، ثُمَّ انْطَلَْقَت فََحكَّْمَت ِيف ِديِن اللِه، فَال ُحْكمَ  ِإال لِلَِّه تََعاَىل. فَلَ�َّ أَْن بَلََغ  أَلْبََسَكُه اللُه تََعاَىل، َواْسٍم َس�َّ

ُقرْآَن. فَلَ�َّ أَِن فَارَقُوُه َعلَيِْه، فَأََمَر ُمَؤذِّنًا فَأَذََّن: أَْن َال يَْدُخَل َعَىل أَِم�ِ الُْمْؤِمِنَ� إِال رَُجٌل قَْد َحَمَل الْ َعلِيًّا َما َعتَبُوا َعلَْيِه، وَ 
اُر ِمْن قُرَّاِء النَّاِس، َدَعا مِبُْصَحٍف إَِماٍم َعِظيٍم، فََوَضَعُه بَْ�َ يََديِْه، َجَعَل يَُصكُُّه ِبيَِدِه َويَُقوُل: أَيَُّها الُْمْصَحُف، فَ   اْمتَالِت الدَّ

َا ُهَو ِمَداٌد ِيف وَ  ِث النَّاَس، فََناَداُه النَّاُس فََقالُوا: يَا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ�، َما تَْسأَُل َعنُْه إِ�َّ َرٍق، َونَْحُن نَتََكلَُّم مِبَا ُرِويَنا ِمنُْه، َحدِّ
، يَُقوُل اللُه تََعاَىل ِيف كِ فََ�َذا تُِريُد؟ قَا تَاِبِه ِيف اْمَرأٍَة َل: أَْصَحابُُكْم َهُؤالِء الَِّذيَن َخرَُجوا، بَيِْني َوبَْينَُهْم كِتَاُب اللِه َعزَّ َوَجلَّ

ُة  َورَُجٍل: َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَْيِنِهَ� فَابَْعثُوا َحَكً� ِمْن أَْهِلِه َوَحَكً� ِمْن أَْهلَِها إِنْ  يُِريَدا إِْصالًحا يَُوفِِّق اللُه بَيْنَُهَ� فَأُمَّ
ٍد َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أَْعظَُم َدًما َوُحرَْمًة ِمَن اْمَرأٍَة َورَُجٍل َونََقُموا َعَيلَّ أَْن كَاتَبُْت  ُمَعاِويََة: كَتََب َعِيلُّ بُْن أيَِب  ُمَحمَّ

، بُْن َعْمٍرو، َونَْحُن َمَع رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِبالُْحَديِْبَيِة، ِحَ� َصالََح قَْوَمُه قَُريًْشا طَالٍِب، َوقَْد َجاَءنَا ُسَهيُْل 
) : ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن 1( فََقاَل: ُسَهيٌْل َال تَْكتُْب “. ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ” فََكتََب رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم: 

، فََقاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: ” ) ؟ 2كَيَْف نَْكتُُب (” الرَِّحيِم. فََقاَل:  فَاكْتُْب: ” فََقاَل: اكْتُْب ِباْسِمَك اللُهمَّ
ٌد رَُسوُل اللِه  ُد بُْن َعبِْد اللِه قَُريًْشا. يَُقوُل: فََقاَل: لَْو أَْعلَُم أَنََّك رَُسوُل اللِه لَ ” ُمَحمَّ ْم أَُخالِْفَك. فََكتََب: َهَذا َما َصالََح ُمَحمَّ

َعبَْد  فَبََعَث إِلَيِْهْم َعِيلٌّ ” اْآلِخَر اللُه تََعاَىل ِيف كِتَاِبِه: لََقْد كَاَن لَُكْم ِيف رَُسوِل اللِه أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن كَاَن يَرُْجو اللَه َوالْيَْوَم 
اِء يَْخطُُب النَّاَس، فَ  طْنَا َعْسَكرَُهْم، قَاَم ابُْن الَْكوَّ َقاَل: يَا َحَملََة الُْقرْآِن، إِنَّ َهَذا اللِه بَْن َعبَّاٍس، فََخَرْجُت َمَعُه، َحتَّى إَِذا تََوسَّ

ْن نَزََل ِفيِه َوِيف قَْوِمِه: قَْوٌم َعبُْد اللِه بُْن َعبَّاٍس، فََمْن لَْم يَُكْن يَْعرِفُُه فَأَنَا أَُعرِّفُُه مِ  ْن كِتَاِب اللِه َما يَْعرِفُُه ِبِه، َهَذا ِممَّ
 َخِصُمونَ 
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ْعرِفُُه  اللِه، فَِإْن َجاَء ِبَحقٍّ نَ فَرُدُّوُه إَِىل َصاِحِبِه، َوال تَُواِضُعوُه كِتَاَب اللِه. فََقاَم ُخطََباُؤُهْم فََقالُوا: َواللِه لَُنَواِضَعنَُّه كِتَاَب 
فَرََجَع ِمنُْهْم أَْربََعُة آالٍف كُلُُّهْم تَائٌِب،  لَنَتَِّبَعنَُّه، َوإِْن َجاَء ِببَاِطٍل لَنُبَكِّتَنَُّه ِببَاِطلِِه. فََواَضُعوا َعبَْد اللِه الِْكتَاَب ثَالثََة أَيَّاٍم،

اِء، َحتَّى أَْدَخلَُهْم َعَىل َعِيلٍّ الُْكو  ، إَِىل بَِقيَِّتِهْم، فََقاَل: قَْد كَاَن ِمْن أَْمرِنَا َوأَْمِر النَّاِس َما قَْد ِفيِهُم ابُْن الَْكوَّ فََة، فَبََعَث َعِيلٌّ
ٍد َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، بَيَْننَا َوبَْينَ  ُة ُمَحمَّ َدًما َحرَاًما، أَْو  ُكْم أَْن َال تَْسِفُكواَرأَيْتُْم، فَِقُفوا َحْيُث ِشئْتُْم، َحتَّى تَْجتَِمَع أُمَّ
ًة، فَِإنَُّكْم إِْن فََعلْتُْم فََقْد نََبْذنَا إِلَيُْكِم الَْحرَْب َعَىل َسَواءٍ  ، إِنَّ اللَه َال يُِحبُّ الَْخائِِنَ�. فََقالَْت لَُه تَْقطَُعوا َسِبيًال، أَْو تَظِْلُموا ِذمَّ

اٍد، فََقْد قَتَلَُهْم فَقَ  ِة. َعائَِشُة: يَا ابَْن َشدَّ مَّ َم، َواْستََحلُّوا أَْهَل الذِّ ِبيَل، َوَسَفُكوا الدَّ اَل: َواللِه َما بََعَث إِلَيِْهْم َحتَّى قَطَُعوا السَّ
ٌء بَلََغِني َعْن أَْهِل  ثُونَُه؟ يَُقولُوَن: ُذو الِْعرَاِق يَتَ فََقالَْت: آَللَُّه؟ قَاَل: آللَِّه الَِّذي َال إِلََه إِالَّ ُهَو لََقْد كَاَن. قَالَْت: فََ� َيشْ َحدَّ
. قَاَل: قَْد َرأَيْتُُه، َوقُْمُت َمَع َعِيلٍّ َعلَيِْه ِيف الَْقتَْىل، فََدَعا النَّاَس فََقاَل  ، َوُذو الثَُّديِّ : أَتَْعرِفُوَن َهَذا؟ فََ� أَكْرَثَ َمْن َجاَء الثَُّديِّ

، َولَْم يَأْتُوا ِفيِه ِبثَبٍَت يُْعرَُف إِالَّ َذلَِك. قَالَْت:  يَُقوُل: قَْد َرأَيْتُُه ِيف َمْسِجِد بَِني فَُالنٍ  ، َوَرأَيْتُُه ِيف َمْسِجِد بَِني فَُالٍن يَُصيلِّ يَُصيلِّ
لَْت: َهْل َسِمْعَت ِمْنُه أَنَُّه ُه قَافََ� قَْوُل َعِيلٍّ ِحَ� قَاَم َعلَْيِه َكَ� يَزُْعُم أَْهُل الِْعرَاِق؟ قَاَل: َسِمْعتُُه يَُقوُل: َصَدَق اللُه َورَُسولُ 

ْن كََالِمِه َال يََرى َشيْئًا يُْعِجُبُه إِالَّ قَاَل َغْ�َ َذلَِك؟ قَاَل: اللُهمَّ َال. قَالَْت: أََجْل، َصَدَق اللُه َورَُسولُُه، يَرَْحُم اللُه َعلِيًّا إِنَُّه كَاَن مِ 
ُل الِْعرَاِق يَْكِذبُوَن َعلَْيِه، َويَِزيُدوَن َعلَيِْه ِيف الَْحِديِث قَاَل: َصَدَق اللُه َورَُسولُُه، فَيَْذَهُب أَهْ   

ِعيَاِض بِْن َعْمٍرو کہتے ہیں عبد الله بن شداد عائشہ رضی الله عنہا کے پاس آئے اور ہم ان کے پاس بیٹھے تھے وہ 
بن شداد سے کہا کیا تم سچ عراق سے لوٹے تھے جس رات علی کا قتل ہوا پس عائشہ رضی الله عنہا نے عبد الله 

سچ بتاؤ گے جو میں تم سے پوچھوں؟ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے علی کو قتل کیا عبد الله نے کہا 
ام املومنین نے کہا ان کا قصہ بیان کرو عبد الله نے کہا جب علی نے معاویہ کے   –اور میں سچ کیوں نہ بولوں 

ہزار قاری نکل پڑے اور ایک مقام  ٨٠الحکمیں ہوا تو علی کی اطاعت سے (صلح نامہ) لکھ دیا اور حکم  لئے 
 جس کو َحُروَراُء کہا جاتا ہے کوفہ کی جانب اس میں انہوں نے پڑاؤ کیا

اس کی قمیص میں سے خالفت جو الله نے دی نکل گئی اور وہ نام جو   اور انہوں نے علی پر عتاب نکاال اور کہا
دینے لگا اور جبکہ حکم نہیں سوائے الله کے  (علی) چال اور دین الله میں خود حکم  پھر یہ  الله نے اسکو دیا

پس جب یہ باتیں جن پر ان کا عتاب ہوا علی تک پہنچیں اور وہ الگ ہوئے تو علی نے حکم دیا ان   -لئے
سوائے ایک شخص  اور کہا ہم امیر املومنین کی طرف داخل نہیں ہوں گے  –واپس انے کا لیکن وہ نہیں پلٹے  کو 

پس علی نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہا اے مصحف!   پس مصحف آگے رکھا گیا… قرآن اٹھائے ہو 
لوگوں کو بتاؤ پس لوگوں کو پکارا گیا اوراصحاب علی نے کہا اے امیر املومنین اپ مصحف سے کیسے کالم کر 

ر رہے جو اس میں روایت ہے پس اپ کیا چاہتے رہے ہیں؟ یہ تو کاغذ پر سیاہی ہے اور ہم اپ سے بات ک
الله اس  –علی نے کہا متہارے یہ اصحاب جنہوں نے خروج کیا ہے ان کے اور میرے بیچ کتاب الله ہے   ہیں؟

 کتاب میں کہتا ہے ایک مرد و عورت کے لئے

ِمْن أَْهلَِها إِْن يُِريَدا إِْصالًحا يَُوفِِّق اللُه بَيَْنُهَ�  َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَ� فَابَْعثُوا َحَكً� ِمْن أَْهلِِه َوَحَكً�    

پس اے امت محمد خون و حرمت ہے مرد اور عورت کے لئے اور تم مجھے الزام دیتے ہو کہ میں نے معاویہ سے 
ور ہم اور ہ�رے پاس سہیل (مرشکین مکہ کی طرف سے) آیا ا علی بن ابی طالب نے کہا   –(صلح نامہ) لکھ لیا 

پس رسول الله نے لکھا بسم الله الرح�ن الرحیم اس پر سہیل نے کہا یہ … رسول الله کے ساتھ حدیبیہ میں تھے 
لکھو محمد رسول الله انہوں نے کہا   مت لکھو پوچھا پھر کیا لکھیں بوال لکھو باسم اللھم پس رسول الله نے کہا
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پس لکھا یہ وہ صلح ہے جو محمد بن عبد الله قریشی نے  اگر ہم تم کو رسول الله جانتے تو مخالفت نہ کرتے
الله تعالی نے کتاب میں کہا   -کی  

 لََقْد كَاَن لَُكْم ِيف رَُسوِل اللِه أُْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن كَاَن يَرُْجو اللَه َوالْيَْوَم اْآلِخرَ  

تو میں ان کو جانتا ہوں کتاب  ا نہ ہو، اور جو ان کو جانت -پس علی نے ان لوگوں پر عبد الله ابن عباس کو بھیجا
پس علی نے اپنے اصحاب  –الله سے جو یہ نہیں جانتے یہ اس میں نازل ہوا ہے یہ قوم ہے ایک جھگڑالو قوم ہے 

نے کہا ہم رکھتے ہیں پس اگر  خوارج  تم کتاب الله کو پیش نہیں رکھتے؟  پر بھیجا (انہوں نے کہا) کیا  کو خوارج 
تین  نے کتاب الله  پس عبد الله بن عباس   –س کو پہچان لیں گے اور اگر باطل ہوا تو اس کو بھی حق ہو تو ہم ا

اِء تھا حتی کہ یہ علی کے   ہزار کے ساتھ واپس لوٹے جو تائب ہوئے ٤دن تک آگے رکھی پھر وہ  ان میں ابُْن الَْكوَّ
 پاس کوفہ میں داخل ہوئے

سے کہا کہ ہ�را متہارا معاملہ امت محمد کے سامنے ہے لہذا جو چاہے لوگ بھیجے اور ان  پس علی نے باقی پر 
کرو لیکن خون نہ بہانا نہ راستہ روکنا نہ ذمی پر ظلم کرنا اور اگر یہ کیا تو ہ�ری تم سے جنگ رشوع ہو جائے 

الله خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا  گی  

 پس عائشہ رضی الله عنہا نے کہا

خوارج نے  کیا انہوں نے قتل کیا؟ کہا و الله انہوں نے نہیں بھیجا کسی کو سوائے اس کے کہ اے ابن شداد تو 
آللَِّه الَِّذي َال إِلََه إِالَّ ُهَو یہ ہوا  رستہ روکا اور خون گرایا اور اہل ذمہ کو نقصان دیا پس ام املومنین نے فرمایا الله !  

چی جس کی یہ روایت کر رہے ہیں؟اور وہ کیا چیز ہے جو اہل عراق کی مجھ تک پہن  

پستان واال تھا  کہتے ہیں  

ابن شداد نے کہا میں نے اسکو دیکھا اور علی کے ساتھ اس کے قتل گاہ پر بھی کھڑا ہوا اور لوگوں کو پکارا اور 
 اور اس میں دیکھا تھا �از پڑھتے ہوئے اکرث نے کہا ہاں ہم نے اسکو مسجد فالں   پوچھا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو

کے  جو اثبات سے اس کو جانتا ہو سوائے اس اور کوئی نہیں تھا   مسجد بنی فالں میں �از پڑھتے ہوئے  

ام املومنین نے فرمایا اور علی نے کیا کہا جب وہ اس پر کھڑے ہوئے جیسا کہ اہل عراق دعوی کر رہے ہیں؟ ابن 
ل الله نےرسو   الله اور  شداد نے کہا میں نے سنا کہتے ہیں سچ کہا  – 

 ام املومنین نے فرمایا

 کیا تم نے ان سے سنا کہ انہوں نے اس کے عالوہ کہا
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 ابن شداد نے کہا اللھم نہیں

بے شک ان کے کالم  –الله رحم کرے علی پر -ام املومنین نے فرمایا ٹھیک ہے سچ کہا الله اور اس کے رسول نے 
پس اہل عراق   -کہا سچ کہا الله اور اس کے رسول نے میں کوئی چیز ایسی نہیں جو حیران کرے سوائے اس کے
 58چلے ان پر جھوٹ بولنے اور ان کی بات میں اضافہ کرنے

                                                                    
58  

 اس روایت کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے
 

عبیداللہ بن عیاض کہتے ہیں کہ حرضت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چند روز بعد حرضت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ 
عراق سے واپس آکر حرضت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کی خدمت میں حارض ہوئے، اس وقت ہم لوگ حرضت عائشہ 

رضی اللہ تعالٰی عنہا کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، حرضت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا نے ان سے فرمایا عبداللہ! میں تم سے جو 
پوچھوں گی، اس کا صحیح جواب دوگے؟ کیا تم مجھے ان لوگوں کے بارے بتا سکتے ہو جنہوں نے حرضت علی رضی اللہ عنہ 

 کوشہید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے سچ کیوں نہیں بولوں گا، فرمایا کہ پھر مجھے ان کا قصہ سناؤ۔
حرضت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب حرضت علی رضی اللہ عنہ نے حرضت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے 

خط و کتابت رشوع کی اور دونوں ثالثوں نے اپنا اپنا فیصلہ سنادیا، تو آٹھ ہزار لوگ جنہیں قراء کہا جاتا تھا ، نکل کر کوفہ کے 
ایک طرف حروراء نامی عالقے میں چلے گئے، وہ لوگ حرضت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوگئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 
اللہ نے آپ کو جو قمیص پہنائی تھی، آپ نے اسے اتار دیا اور اللہ نے آپ کو جو نام عطاء کیا تھا آپ نے اسے اپنے آپ سے دور 

کردیا، پھر آپ نے جاکر دین کے معاملے ثالث کو قبول کرلیا، حاالنکہ حکم تو رصف اللہ کا ہی چلتا ہے۔ حرضت علی رضی اللہ 
عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ ان سے ناراض ہو کر جدا ہوگئے ہیں تو انہوں نے منادی کو یہ نداء لگانے کا حکم دیا 

کہ امیراملومنین کے پاس رصف وہی شخص آئے جس نے قرآن کریم اٹھا رکھا ہو، جب ان کا گھر قرآن پڑھنے والوں سے بھر گیا تو 
انہوں نے قرآن کریم کا ایک بڑا نسخہ منگوا کر اپنے سامنے رکھا، اور اسے اپنے ہاتھ سے ہالتے ہوئے کہنے لگے اے قرآن! لوگو ں 
کو بتا، یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے امیراملومنین! آپ اس نسخے سے کیا پوچھ رہے ہیں ؟ یہ تو کاغذ میں روشنائی ہے، ہاں ! اس 

کے حوالے ہم تک جو احکام پہنچے ہیں وہ ہم ایک دورسے سے بیان کرتے ہیں، آپ کا اس سے مقصد کیا ہے؟ فرمایا متہارے یہ 
ساتھی جو ہم سے جدا ہو کر چلے گئے ہیں ، میرے اور ان کے درمیان قرآن کریم ہی فیصلہ کرے گا، اللہ تعالٰی خود قرآن کریم 
میں میاں بیوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر متہیں ان دونوں کے درمیان ناچاقی کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث مرد کی طرف 

سے اور ایک ثالث عورت کے اہل خانہ کی طرف سے بھیجو، اگر ان کی نیت محض اصالح کی ہوئی تو اللہ ان دونوں کے درمیان 
موافقت پیدا فرما دے گا، میرا خیال ہے کہ ایک آدمی اور ایک عورت کی نسبت پوری امت کا خون اور حرمت زیادہ اہم ہے (اس 
لئے اگر میں نے اس معاملہ میں ثالثی کو قبول کیا تو کونسا گناہ کیا؟) اور انہیں اس بات پر جو غصہ ہے کہ میں نے حرضت امیر 
معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خط و کتاب کی ہے ( تو حرضت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو پھر مسل�ن اور صحابی ہیں) جب 
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں تھے اور سہیل بن عمرو ہ�رے پاس آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 
اپنی قوم قریش سے صلح کی تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہی لکھوایا تھا ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 
اس پر سہیل نے کہا کہ آپ اس طرح مت لکھوائیے؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس طرح لکھوائیں؟ اس نے کہا کہ 
آپ باسمک اللہم لکھیں ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام محمد رسول اللہ لکھوایا تو اس نے کہا کہ اگر میں 

 آپ کو اللہ کا پیغمرب مانتا تو کبھی آپ کی مخالفت نہ کرتا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ لکھوائے
 ہذا ماصالح محمد بن عبداللہ قریشا

اور اللہ فرماتا ہے کہ پیغمرب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں متہارے لئے بہرتین �ونہ موجود ہے (میں نے تو اس �ونے 
 کی پیروی کی ہے)

اس کے بعد حرضت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس سمجھانے کے لئے بھیجا، راوی کہتے ہیں کہ 
میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، جب ہم ان کے وسط لشکر میں پہنچے تو ابن الکواء نامی ایک شخص لوگوں کے سامنے تقریر کرنے 
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یعنی اس پستان والے خارجی کو کوئی جانتا تک نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ مسجد میں �از پڑھتا تھا اور نہ 
ہے کہ علی نے کوئی سجدہ کیا اور کوئی حدیث نہ اس میں  علی نے اس موقعہ پر اس کو کوئی نشانی قرار دیا 

سنائی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس پستان والے کی خرب دی نہ اس کو سب سے برا خارجی قرار 
اور لوگ بھی اس سے ال علم تھے کون ہے  ایک نامعلوم الش ملی اس کی بابت سوال کیا کہ کون ہے –  دیا  

روایت پر امام بیہقی کہتے ہیںسنن الکربی البیہقی میں اس   

اٍد , َوَسِمعَ  ُه َغْ�ُُه , َواللُه أَْعلَمُ َحِديُث الثَُّديَِّة َحِديٌث َصِحيٌح , قَْد ذَكَرْنَاُه ِفيَ� َمَىض , َويَُجوُز أَْن َال يَْسَمَعُه ابُْن َشدَّ  

                                                                    
کے لئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے حاملین قرآن! یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے ہیں، جو شخص انہیں نہ جانتا ہو، میں 
اس کے سامنے ان کا تعارف قرآن کریم سے پیش کر دیتاہوں، یہ وہی ہیں کہ ان کے اور ان کی قوم کے بارے میں قرآن کریم میں 
قوم خصمون، یعنی جھگڑالو قوم کا لفظ وارد ہوا ہے، اس لئے انہیں ان کے ساتھی یعنی حرضت علی رضی اللہ عنہ کے پاس واپس 
بھیج دو اور کتاب اللہ کو ان کے سامنے مت بچھاؤ۔ یہ سن کر ان کے خطباء کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بخدا! ہم تو ان کے 

سامنے کتاب اللہ کو پیش کریں گے، اگر یہ حق بات لے کر آئے ہیں تو ہم ان کی پیروی کریں گے اور اگر یہ باطل لے کر آئے ہیں 
تو ہم اس باطل کو خاموش کرا دیں گے، چنانچہ تین دن تک وہ لوگ کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر حرضت ابن عباس رضی اللہ عنہ 
سے مناظرہ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ان میں سے چار ہزار لوگ اپنے عقائد سے رجوع کر کے توبہ تائب ہو کر واپس آگئے، 

جن میں خود ابن الکواء بھی شامل تھا اور یہ سب کے سب حرضت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حارض ہوگئے۔ اس کے بعد 
حرضت علی رضی اللہ عنہ نے بقیہ افراد کی طرف قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہ�را اور ان لوگوں کا جو معاملہ ہوا وہ 

تم نے دیکھ لیا، اب تم جہاں چاہو ٹھہرو، تاآنکہ امت مسلمہ متفق ہوجائے، ہ�رے اور متہارے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ تم 
ناحق کسی کا خون نہ بہاؤ، ڈاکے نہ ڈالو اور ذمیوں پر ظلم وستم نہ ڈھاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تم پر جنگ مسلط کر دیں 

 گے کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔
یہ ساری روئیداد سن کر حرضت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا نے فرمایا ابن شداد! کیا انہوں نے پھر قتال کیا ان لوگوں سے؟ انہوں 

نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم! حرضت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک ان کے پاس اپنا کوئی لشکر نہیں بھیجا جب تک 
انہوں نے مذکورہ معاہدے کو ختم نہ کر دیا انہوں نے ڈاکے دالے، لوگوں کا خون ناحق بہایا، اور ذمیوں پر دست درازی کو حالل 

سمجھا، حرضت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کیا بخدا! ایسا ہی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ! اس اللہ کی قسم! جس کے 
عالوہ کوئی معبود نہیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر حرضت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا نے پوچھا کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے جو 
مجھ تک اہل عراق کے ذریعے پہنچی ہے کہ ذوالثدی نامی کوئی شخص تھا؟ حرضت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 
میں نے خود اس شخص کو دیکھا ہے اور مقتولین میں اس کی الش پر حرضت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا بھی ہوا ہوں اس 

موقع پر حرضت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بال کر پوچھا تھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ اکرث لوگوں نے یہی کہا کہ میں 
نے اسے فالں محلے کی مسجد میں �از پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے فالں محلے کی مسجد میں �از پڑھتے ہوئے دیکھا 
ہے، کوئی مضبوط بات جس سے اس کی پہچان ہوسکتی، وہ لوگ نہ بتاسکے۔ حرضت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا نے پوچھا کہ 

جب حرضت علی رضی اللہ عنہ اس کی الش کے پاس کھڑے تھے تو انہوں نے کیا وہی بات کہی تھی جو اہل عراق بیان کرتے 
ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حرضت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا: 

حرضت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا نے فرمایا کہ آپ نے اس کے عالوہ بھی ان کے منہ سے کوئی بات سنی؟ انہوں نے کہا بخدا! 
نہیں، فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اللہ علی پر رحم فرمائے، یہ ان کا تکیہ کالم ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں جب بھی کوئی چیز اچھی یا 
تعجب خیز معلوم ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اہل عراق ان کی طرف جھوٹی باتیں 

 منسوب کرنا رشوع کردیتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑ ھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں
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کہ ابن شداد نے اس کو نہ سنا ہو پستان والی حدیث صحیح ہے اس کا ہم نے ذکر کیا جو گزرا ہے اور یہ جائز ہے 
 اوروں نے سنا ہو و الله اعلم

راقم کہتا ہے امام بیہقی کی تاویل باطل ہے ابن شداد کوئی نابالغ بچہ نہیں علی کے اصحاب میں سے ہے اور وہ 
 وہ بیان کر رہے ہیں جو ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے علی کی بات میں اضافہ کیا

 قول نبوی کے مطابق یہ آخری دور میں ہو گا
 صحیح بخاری کی حدیث ہے

ُد بُْن كَِث�ٍ، أَْخَربَنَا ُسْفيَاُن، َعِن األَْعَمِش، َعْن َخيْثََمَة، َعْن ُسَويِْد بِْن َغَفلََة، قَاَل  ثَنَا ُمَحمَّ : قَاَل َعِيلٌّ رَِيضَ اللَُّه َعنُْه: إَِذا َحدَّ
ثْتُُكْم َعْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللهُ  ثْتُُكْم ِفيَ�  َحدَّ َ�ِء أََحبُّ إَِيلَّ ِمْن أَْن أَكِْذَب َعلَيِْه، َوإَِذا َحدَّ  َعلَيِْه َوَسلََّم، فََألَْن أَِخرَّ ِمَن السَّ

آِخِر الزََّماِن قَْوٌم، ُحَدثَاُء  يَأيِْت ِيف «بَيِْني َوبَْينَُكْم، فَِإنَّ الَحرَْب َخْدَعٌة، َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، يَُقوُل: 
ْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، الَ يَُجاِوُز ] األَْسنَاِن، ُسَفَهاُء األَْحالَِم، يَُقولُوَن ِمْن َخْ�ِ قَْوِل الَربِيَِّة، َ�ْرُقُوَن ِمَن اإلِْسالَِم كََ� َ�ْرُُق 201[ص: السَّ

�َانُُهْم َحنَاِجرَُهْم، فَأَيْنََ� لَِقيتُ  ُموُهْم فَاقْتُلُوُهْم، فَِإنَّ قَتْلَُهْم أَْجٌر لَِمْن قَتَلَُهْم يَْوَم الِقيَاَمةِ إِ » 

ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خرب دی، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے 
میں نے  اللہ عنہ نے بیان کیا کہخیثمہ بن عبدالرحٰمن کوفی نے، ان سے سوید بن غفلہ نے اور ان سے علی رضی 

نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک قوم  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم
ا ہے ی (پیغمرب کا) اور کم عقلوں کی۔ یہ لوگ ایسا بہرتین کالم پڑھیں گے جو بہرتین خلق کا  پیدا ہو گی نوجوانوں
(یعنی حدیث یا آیت پڑھیں گے اس سے سند  جو سارے خلق کے کالموں سے افضل ہے۔ایسا کالم پڑھیں گے 

لیکن اسالم سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے ان کا ای�ن ان  الئیں گے)
میں اس شخص کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ کیونکہ ان کا قتل قیامت 

 کے لیے باعث اجر ہو گا جو انہیں قتل کر دے گا

 مسند احمد میں ہے

، رَِيضَ  ثَنَا ِإْرسَائِيُل، َعْن أيَِب إِْسَحاَق، َعْن ُسَويِْد بِْن َغَفلََة، َعْن َعِيلٍّ ثَنَا يَْحيَى بُْن آَدَم، َحدَّ  اللُه َعنُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َحدَّ
ْهُم يَُكوُن ِيف آِخِر الزََّماِن قَْوٌم يَْقرَُءوَن الُْقرْآَن، َال يَُجاِوُز تَرَاِقيَُهْم، َ�ْرُقُوَن ِمَن اإلِْسالِم كََ� َ�ْ ” لَيِْه َوَسلََّم: َصىلَّ اللُه عَ  رُُق السَّ

 “ ِمَن الرَِّميَِّة، ِقتَالُُهْم َحقٌّ َعَىل كُلِّ ُمْسلِمٍ 

 صحیح مسلم میں ہے

ثَنَ 2455حديث: ُد بُْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُ�َْ�ٍ َوَعبُْد اللَِّه بُْن َسِعيٍد اْألََشجُّ َجِميًعا َعْن َوکِيعٍ قَاَل اْألََشجُّ َحدَّ ثَنَا َوکِيٌع  ا ُمَحمَّ َحدَّ
ثْتُُکْم َعنْ  ثَنَا اْألَْعَمُش َعْن َخيْثََمَة َعْن ُسَويِْد بِْن َغَفلََة قَاَل قَاَل َعِيلٌّ إَِذا َحدَّ رَُسوِل اللَِّه َصلَّی اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم فََألَْن  َحدَّ

ثْتُُکْم ِفيَ� بَيِْني َوبَيْ  َ�ِئ أََحبُّ إَِيلَّ ِمْن أَْن أَقُوَل َعلَيِْه َما لَْم يَُقْل َوإَِذا َحدَّ نَُکْم فَِإنَّ الَْحرَْب َخْدَعٌة َسِمْعُت أَِخرَّ ِمْن السَّ
ِمْن َخْ�ِ قَْوِل  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُقوُل َسيَْخُرُج ِيف آِخِر الزََّماِن قَْوٌم أَْحَداُث اْألَْسنَاِن ُسَفَهائُ اْألَْحَالِم يَُقولُونَ رَُسوَل اللَِّه َصلَّی اللَّ 
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يِن کََ� َ�ْرُُق السَّ  ْهُم ِمْن الرَِّميَِّة فَِإَذا لَِقيتُُموُهْم فَاقْتُلُوُهْم فَِإنَّ الَْربِيَِّة يَْقرَئُوَن الُْقرْآَن َال يَُجاِوُز َحنَاِجرَُهْم َ�ْرُقُوَن ِمْن الدِّ
 ِيف قَتْلِِهْم أَْجرًا لَِمْن قَتَلَُهْم ِعْنَد اللَِّه يَْوَم الِْقيَاَمةِ 

سے  محمد بن عبداللہ بن �یر، عبداللہ بن سعید اشج، وکیع، اعمش، خیثمہ، حرضت سو ید بن غفلہ   ترجمہ :
رضت علی (رض) نے فرمایا اگر میں تم سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی وہ حدیث روایت ہے کہ ح

بیان کروں جو آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے نہیں فرمائی تو مجھے آس�ن سے گر پڑنا زیادہ محبوب ہے اس 
ی اور جب وہ بات بیان کروں سے کہ میں وہ بات کہوں جو آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے نہیں بیان فرمائ

جو میرے اور متہارے درمیان ہے تو جان لو کہ جنگ دھوکہ بازی کا نام ہے میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ 
وآلہ وسلم) سے سنا آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے تھے عنقریب اخیر زمانہ میں ایک قوم نکلے گی 

گے بات تو سب مخلوق سے اچھی کریں گے قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان نوعمر اور ان کے عقل والے بیوقوف ہون
کے گلوں سے نہ اترے گا دین سے وہ اسطرح نکل جائیں گے جیسا کہ تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے جب تم ان 

 سے ملو تو ان کو قتل کردینا کیونکہ ان کو قتل کرنے والے کو اللہ کے ہاں قیامت کے دن ثواب ہوگا۔

مطابق دارقطنی کہتے ہیںالتنقيح کے   

غُ� هذا –صىل الله عليه وسلم  –ليس لسويد بن غفلَة عن عيل صحيٌح مرفوٌع إىل النبي   

 سوید کی علی سے روایت کردہ کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں سوائے اس روایت کے

السيوطي کے مطابق  التوشيح رشح الجامع الصحيح از امام  

ن عّيل غ� هذا الحديثقال حمزة الكتا�: ليس يصح له ع  

 حمزة الكتا� کہتے ہیں اس کی علی سے کوئی صحیح حدیث نہیں سوائے اس کے

آخری زمانہ یا قرب  اس روایت میں اس واقعہ کا ہونا  –  راقم کہتا ہے یہ روایت قرن اول کے لئے نہیں ہے 
ند ابن ابی شیبہ کی روایت ہےمس  ُسَويِْد بِْن َغَفلََة کی سند سے اسی طرح میں بتایا گیا ہے  قیامت   

، َعْن َعبِْد اللَِّه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيْ  يَْخُرُج ِيف آِخِر «ِه َوَسلََّم: نا أَبُو بَْكِر بُْن َعيَّاٍش، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ
ُقولُوَن ِمْن َخْ�ِ قَْوِل النَّاِس، يَْقَرأُوَن الُْقرْآَن َال يَُجاِوُز تَرَاِقيَُهْم، َ�ْرُقُوَن ِمَن الزََّماِن قَْوٌم أَْحَداُث اْألَْسنَاِن، ُسَفَهاُء اْألَْحَالِم، يَ 

ْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، فََمْن لَِقيَُهْم فَلْيَْقتُلُْهْم، فَِإنَّ لَِمْن قَتَلَُهْم أَْجًر  ا ِعنَْد اللَّهِ اْإلِْسَالِم كََ� َ�ْرُُق السَّ » 

ہ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ سے مروی ہے جس میں زر بن حبیش اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ یہاں ی
 وقوعہ آخری دور کا ہے

 سند میں أَبُو بَْكِر بُْن َعيَّاٍش اور عاصم بن ابی النجود دو مختلط ہیں
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مانے کے الفاظ کو قرن اول سے مالنے پر آخری ز  باوجود تالش کے کوئی شارح نہیں مال جو يَأيِْت ِيف آِخِر الزََّماِن 
 کوئی بحث کرے سب اس سے کرتا گئے

 یہ روایت علی رضی الله عنہ کی ہی روایت کردہ ہے

 قول نبوی : ان کو پاتا تو قتل کرتا

الله صلی صحیح بخاری میں روایت ہے جس میں ایک شخص َعبُْد اللَِّه بُْن ِذي الُخَويِْرصَِة التَِّميِميُّ اتا ہے اور رسول 
اپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نسل میں سے ایک  –الله علیہ وسلم کی تقسیم مال پر جرح کرتا ہے 

جو دین سے ایسا نکلے گی جیسے تیر ک�ن سے قوم نکلے گی    – 

نے خرب ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر 
دی، انہیں زہری نے، انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحٰمن بن عوف نے اور ان سے ابوسعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا 

تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویرصہ متیمی آیا اور کہا: یا رسول  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ
نے فرمایا کہ افسوس اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ! انصاف کیجئے۔ نبی کریم

کون کرے گا۔ اس پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئیے کہ میں اس کی گردن مار 
نے فرمایا کہ نہیں اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان کی �از اور  دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

منے تم اپنی �از اور روزے کو حقیر سمجھو گے لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس روزے کے سا
 طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تیر کے پر کو دیکھا جائے لیکن اس پر کوئی نشان نہیں

وَد میں گ�ن کرتا ہوں انہوں نے کہا میں ان کو پاتا تو مثود لَِنئْ أَْدَركْتُُهْم َألَقْتُلَنَُّهْم قَتَْل مَثُ «راوی کہتا ہے َوأَظُنُُّه قَاَل: 
بعض اوقات راویوں نے قوم عاد کے الفاظ استمعال کیے ہیں  کی طرح قتل کرتا  

لیکن اس روایت پر عبد الله بن زبیر اور ابن عباس رضی الله عنہم عمل نہیں کرتے وہ  –یہ الفاظ بہت شدید ہیں 
ں ان کے سواالت کے جواب دیتے ہیں یہاں تک کہ امام بخاری جو اس روایت کو نقل خوارج کو حج کرنے دیتے ہی

 کر رہے ہیں وہ خوارج سے روایت لیتے ہیں صحیح میں لکھتے ہیں

 -قوم بنی بھی نہیں ہو گی عبداللہ بن ذی الخویرصہ متیمی کی نسل تو علی رضی الله عنہ کے دور میں   ظاہر ہے
رن اول میں نہیں ہو گااس سے بھی ظاہر ہے کہ یہ ق  

کی اہمیت  سمت و جہت  
 صحیح بخاری کی روایت ہے

ُث َعْن َمْعبَدِ  َد بَْن ِس�ِيَن، يَُحدِّ ثَنَا َمْهِديُّ بُْن َميُْموٍن، َسِمْعُت ُمَحمَّ ثَنَا أَبُو النُّْعَ�ِن، َحدَّ بِْن ِس�ِيَن، َعْن أيَِب َسِعيٍد  َحدَّ
يَْخُرُج نَاٌس ِمْن ِقبَِل املَْرشِِق، َويَْقرَُءوَن الُقرْآَن الَ يَُجاِوُز «ُه، َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: الُخْدرِيِّ رَِيضَ اللَُّه َعنْ 
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ْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، ثُمَّ الَ يَُعوُدوَن ِفيِه َحتَّى  يِن كََ� َ�ْرُُق السَّ ْهُم إَِىل فُوِقهِ تَرَاِقيَُهْم، َ�ْرُقُوَن ِمَن الدِّ ، ِقيَل َما »يَُعوَد السَّ
أَْو قَاَل: التَّْسِبيدُ  –ِسيَ�ُهْم التَّْحلِيُق ” ِسيَ�ُهْم؟ قَاَل:   – 

َمْعبَِد بِْن ِس�ِيَن ، أيَِب َسِعيٍد الُخْدِريِّ رَِيضَ اللَُّه َعنُْه سے روایت کرتے ہیں کہ مرشق سے لوگ نکلیں گے جو قرآن 
کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا اور دین سے ایسا نکلیں ہے جیسے تیر ک�ن سے پھر واپس پڑھیں گے جو ان 

اس دین میں نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تیر رس کے اوپر سے گزرے پوچھا ان کی کیا نشانی ہے فرمایا : رس کا 
 حلق کرانا

ش�ل میں ہے دوم وہ دین  مرشق سے نکلے گا نہ کہ عراق سے جو  کے مطابق یہ گروہ مدینہ کے  اس روایت
 سے نکلیں گے یہاں تک کہ جب جنگ ہو گی تو واپس اسالم میں آئیں گے سوم رس مونڈھ دیں گے

اور مرصی تھے جو  خوارج یمنی قحطانی   رشوع کے  -اس میں سے کوئی بھی نشانی حروریہ پر فٹ نہیں بیٹھتی
ےمغرب اور جنوب ہے وہاں سے مدینہ کے ش�ل میں عراق میں گئ  

ہوئی جو مدینہ کے مرشق میں ہے اور َعبُْد اللَِّه بُْن ِذي   خوارج کی اکرثیت علی کی شہادت کے بعد قبیلہ ازد کی
تھا ، مدینہ کے مرشق کا تھا اس پر اس روایت کو منطبق کیا جا سکتا   الُخَويِْرصَِة التَِّميِميُّ جو قبیلہ بنو متیم کا

املرادی خود ایک قحطانی تھا جو   ابن ملجم قاتل علی ،  -ور مرصی تھےلیکن دور علی میں خوارج یمنی ا ہے 
 مرص منتقل ہوا اور وہاں سے کوفہ

 اس روایت میں اضافہ ہے کہ خوارج واپس رجوع کر لیں گے جب تیر رسوں پر سے گزرے گا

کرنا ناممکن ہے عبادت میں سختی کرتا ہو اور ایک سخت موقف اپنا لے اس کو جنگ کر کے واپس قائل   جو فرقہ
یہ دالئل سے ہی کیا جا سکتا ہے جیسا علی رضی الله عنہ نے کیا کہ انہوں نے عباس رضی الله عنہ کو ان کے پاس 

 بھیجا تاکہ وہ قرآن سے ہی دالئل دے کر ان کو سمجھائیں

 صحیح بخاری کی حدیث ہے

اِب  ثَنَا َعبُْد الَوهَّ ُد بُْن املُثَنَّى، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُد بُْن إِبْرَاِهيَم، َعْن أيَِب َحدَّ ، قَاَل: َسِمْعُت يَْحَيى بَْن َسِعيٍد، قَاَل: أَْخَربَِ� ُمَحمَّ
، فََسأَالَُه َعْن الَحُروِريَِّة: أََسِمْعَت ا َوَسلََّم؟ قَاَل:  لنَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيْهِ َسلََمَة، َوَعطَاِء بِْن يََساٍر: أَنَُّهَ� أَتَيَا أَبَا َسِعيٍد الُخْدِريَّ

ِة «الَ أَْدرِي َما الَحُروِريَُّة؟ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُقوُل:  قَْوٌم تَْحِقُروَن  –َولَْم يَُقْل ِمنَْها  –يَْخُرُج ِيف َهِذِه األُمَّ
ْهِم ِمَن الرَِّميَِّة،  –أَْو َحنَاِجرَُهْم  –لُوقَُهْم، َصالَتَُكْم َمَع َصالَتِِهْم، يَْقرَُءوَن الُقرْآَن الَ يَُجاِوُز حُ  يِن ُمُروَق السَّ َ�ْرُقُوَن ِمَن الدِّ

ءٌ 17فَيَنْظُُر [ص: ِم َيشْ ] الرَّاِمي إَِىل َسْهِمِه، ِإَىل نَْصِلِه، إَِىل رَِصاِفِه، فَيَتََ�َرى ِيف الُفوقَِة، َهْل َعلَِق ِبَها ِمَن الدَّ  

بن یسار کہتے ہیں وہ ابی سعید الخدری کے پاس پہنچے اور ان سے حروریہ پر سوال کیا کہ  ابی سلمہ اور عطا
ابو سعید رضی الله عنہ نے  انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے حروریہ کے متعلق کچھ سنا تھا ؟ 

ے سنا کہ اس امت میں اور میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم س -کیا ہے حروریہ  ان کو نہیں پتا کہ  کہا 
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انہوں نے نہیں کہا اس میں سے ایک قوم نکلے گی جو اپنی �از کو متہاری �از سے حقیر سمجھیں گے قرآن 
پڑھیں گے جو حلق سے نیچے نہیں جائے گا ۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور میں سے 

تیر کو دیکھتا ہے اس کے بعد جڑ میں (جو ک�ن سے لگی رہتی پار نکل جاتا ہے اور پھر تیر پھینکنے واال اپنے 
 ہے) اس کو شک ہوتا ہے شاید اس میں خون لگا ہو مگر وہ بھی صاف

ابو سعید الخدری رضی الله عنہ نے حروریہ پر براہ راست اس روایت کو ثبت نہیں کیا بلکہ کہا اس امت میں ایک 
یک ہی صحابی سے ہیں ایک میں وہ حروریہ سے ال علم ہیں اوپر دی گئی دونوں روایات ا  –قوم نکلے گی 

دورسی میں وہ کہتے ہیں قتال پر یہ گروہ واپس آ جائے گا یہ قابل غور ہے حروریہ مرشق میں نہیں ش�ل میں 
 سے نکلے اور شاید اسی وجہ سے ابو سعید رضی الله عنہ نے جو سنا تھا اس کے مطابق کہا

 یہ عربی النسل ہوں گے
لبخاري يك روایت ہےصحيح ا  

ثَِني بُْرسُ بُْن ُعبَْيدِ  ثَِني ابُْن َجاِبٍر، قَاَل: َحدَّ ثَنَا الَولِيُد، قَاَل: َحدَّ ثَنَا يَْحيَى بُْن ُموَىس، َحدَّ ثَِني  َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ اللَِّه الَحْرضَِميُّ
ِن يَُقوُل: كَاَن النَّاُس يَْسأَلُوَن رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعِن الَخْ�ِ، أَبُو إِْدِريَس الَخْوالَِ�ُّ، أَنَُّه َسِمَع ُحَذيَْفَة بَْن اليََ� 

ِّ َمَخافََة أَْن يُْدرِكَِني، فَُقلُْت يَا رَُسوَل اللَِّه إِنَّا كُنَّا ِيف َجاِهلِيٍَّة َوَرشٍّ  َذا الَخْ�ِ، فََهْل بَْعَد ، فََجاَءنَا اللَُّه ِبهَ َوكُنُْت أَْسأَلُُه َعِن الرشَّ
؟ قَاَل:  ِّ ِمْن َخْ�ٍ؟ قَاَل: » نََعمْ «َهَذا الَخْ�ِ ِمْن َرشٍّ قُلُْت: َوَما َدَخُنُه؟ قَاَل: » نََعْم، َوِفيِه َدَخنٌ «قُلُْت: َوَهْل بَْعَد َذلَِك الرشَّ

؟ قَاَل: قُلُْت » قَْوٌم يَْهُدوَن ِبَغْ�ِ َهْديِي، تَْعرُِف ِمنُْهْم َوتُنِْكرُ « نََعْم، ُدَعاٌة إَِىل أَبَْواِب َجَهنََّم، «: فََهْل بَْعَد َذلَِك الَخْ�ِ ِمْن َرشٍّ
ُت: فََ� قُلْ » ُهْم ِمْن ِجلَْدتِنَا، َويَتََكلَُّموَن ِبأَلِْسنَِتَنا«قُلُْت: يَا رَُسوَل اللَِّه، ِصْفُهْم لََنا؟ فََقاَل: » َمْن أََجابَُهْم إِلَيَْها قََذفُوُه ِفيَها

فَاْعتَزِْل «َجَ�َعٌة َوالَ إَِماٌم؟ قَاَل  تَأُْمُرِ� إِْن أَْدَركَِني َذلَِك؟ قَاَل: تَلْزَُم َجَ�َعَة املُْسلِِمَ� َوإَِماَمُهْم، قُلُْت: فَِإْن لَْم يَُكْن لَُهمْ 
] َذلَِك 200رِكََك املَْوُت َوأَنَْت َعَىل [ص:تِلَْك الِفرََق كُلََّها، َولَْو أَْن تََعضَّ ِبأَْصِل َشَجرٍَة، َحتَّى يُدْ   

حذیفہ رضی اللہ تعالٰی عنہ کہتے ہیں کہ لوگ تو اکرث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر ونیکی اور 
بھالئی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رش و برائی کے بارے میں 

حذیفہ رضی اللہ   تا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میں کسی فتنہ میں مبتال نہ ہو جاؤ دریافت کیا کر 
تعالٰی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم لوگ اسالم سے قبل جاہلیت اور برائی میں مبتال تھے پھر الله نے اس 

ں نے پوچھا اور کیا رش کے بعد پھر می-خیر کو بھیجا پس کیا اس خیر کے بعد رش ہے ؟ رسول الله نے فرمایا ہاں 
خیر ہو گا؟ فرمایا ہاں لیکن اس میں دخن ہو گا میں نے پوچھا دخن ؟ فرمایا قوم ہو گی جو بغیر ہدایت ، ہدایت 

فرمایا ہاں داعی ہوں گے  کی بات کریں گے تم ان کو جانو پہچانو گے میں نے کہا اس کے بعد کیا رشہو گا ؟ 
کھڑے لوگوں کو پکاریں گے جو ان کو جواب دے اس کو اس میں جھونک دیں گے جہنم کے دروازوں پر  جو 

آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہ�ری کھال جیسے اور ہ�ری زبان  –میں نے کہا ان کی نشانی بیان کر دیں 
�عت کو الزم کرو میں نے پوچھا ان کو پاؤ تو کیا اس پر میں کیا کروں ؟ فرمایا مسل�نوں کی ج –بولتے ہوں گے 

اور ان کے امام کو میں نے پوچھا اگر نہ ج�عت ہو نہ امام اپ نے فرمایا تو درخت کی جڑ چبا لو یہاں تک کہ 
 موت ا جائے اور تم اسی پر رہو



315 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

مختلف کتابوں میں الگ الگ سندووں  -الغرض ان روایات کو یہاں جمع کیا گیا ہے تاکہ ان کا تجزیہ کیا جا سکے
میں جو مافوق الفطرت بات  کوپڑھنے سے قاری پر اس کا تضاد ظاہر نہیں ہوتا اور نہ ہی ان   قعہوا اس  سے 

روایت صحیح منت سے منقول نہیں   -کہی گئی ہے کہ علی نے ایک جن کا قتل کرا دیا اس کو بیان کیا جاتا ہے
علی رضی   ا مطلب ہے کہہوئی اور اس میں راویوں کا اختالف ہے خود اصحاب علی سے ہی نقل ہوا ہے جس ک

بعض روایات میں ہے  -الله عنہ کا قول سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہوئی اور بات کچھ سے کچھ ہوتی چلی گئی
 علی مقتل گاہ تک گئے بعض میں ہے اپنے مقام پر ہی رہے لوگوں سے کھوج کرواتے رہے

لیہ کتاب الکافی از کلینی میں اس قسم میں ہیں حیرت ہے اہل تشیع کی معتمد ع یہ روایات اہل سنت کی کتب 
کے فضائل میں سے ہے  کی ایک بھی روایت نہیں ہے جبکہ یہ روایات علی رضی الله عنہ   

علی کو چھوڑ  کر  حروریہ سے علی کی جنگ ان کی خالفت سے خروج کی وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ بیعت دے 
معاویہ یا عمرو بن العاص رضی الله عنہم نے علی  –چکے تھے اور اولواالمر کی اطاعت کے منکر ہو گئے تھے 

معاویہ رضی الله عنہ نے علی  -رضی الله عنہ کی بیعت ہی نہیں کی لہذا ان پر خارجی کا حکم نہیں لگایا گیا
خالفت چھوڑ کر معاویہ   رضی الله عنہ نے الٹا  کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا یہاں تک کہ حسن  رضی الله عنہ 
کو مسند خالفت دے دیرضی الله عنہ   

حروریہ علی رضی الله عنہ کے اجتھاد کے خالف تھے کہ معاویہ رضی الله عنہ سے صلح ہو وہ کسی بھی طرح 
حجت کرنے لگے ان سے قتال کا علی نے کوئی حکم نہیں   اور علی رضی الله عنہ سے ہی  یہ قبول نہیں کر پائے

رہ نہیں کیا نہ فورا ان کو عاد و مثود کہا بلکہ ابن عّباس رضی دیا جب تک انہوں نے خود فساد فی االرض کا مظاہ
حد رشعی کا نفاذ تھا نہ کہ  لہذا علی کا ان خوارج سے قتال بطور حاکم  –الله عنہ کو بھیجا کہ ان کو سمجھائیں 

 کسی حدیث رسول کی روشنی میں ان کا قتل عام

ہاتھوں شہادت کے بعد علی کا حروریہ سے متعلق ابن ملجم کے  اصحاب علی میں سے مفرط لوگوں نے علی کی 
اتنا مسخ کر دیا کہ ان کا تاریخی و رشعی پہلو ہی غیر واضح ہو کر رہ گیا موقف   

انے والے دور میں اصحاب رسول نے حروریہ کو خوارج کا نام دیا اور خوارج نے بہت سے متواتر مسائل کا انکار 
لله عنہا کسی پر جرح کرتیں تو کہتیں کیا تو حروریہ ہےکیا یہاں تک کہ ام املومنین عائشہ رضی ا  

 

 
يَن َواملَُعانِِديَن َوِقتَالِِهْم (بَاُب َمْن تَرََك ِقتَاَل الَخَوارِِج لِلتَّ  أَلُِّف، َوأَْن الَ يَنِْفَر النَّاُس صحيح البخاري: كِتَاُب اْسِتتَابَِة املُرْتَدِّ

مرتدوں سے توبہ کرانے کا بیان (باب: دل مالنے کے لیے کسی مصلحت سے  َعنُْه) صحیح بخاری: کتاب: باغیوں اور
 کہ لوگوں کو نفرت نہ پیدا ہوخارجیوں کو نہ قتل کرنا)
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ثَنَا ِهَشاٌم أَْخَربَنَا َمْعَمٌر َعْن الزُّْهِريِّ َعْن أيَِب َسلََمَة َعْن أَ  . 6933 ٍد َحدَّ ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن ُمَحمَّ يٍد قَاَل بَيْنَا النَِّبيُّ يِب َسعِ َحدَّ
ُسوَل اللَِّه فََقاَل َويْلََك َوَمْن يَْعِدُل َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَْقِسُم َجاَء َعبُْد اللَِّه بُْن ِذي الُْخَويِْرصَِة التَِّميِميُّ فََقاَل اْعِدْل يَا َر 

ِني أَْرضِْب ُعنَُقُه قَاَل َدْعُه فَِإنَّ لَُه أَْصَحابًا يَْحِقُر أََحُدكُْم َصَالتَُه َمَع َصَالتِِه َوِصَياَمُه إَِذا لَْم أَْعِدْل قَاَل ُعَمُر بُْن الَْخطَّاِب َدعْ 
ْهُم ِمْن الرَِّميَِّة يُنْظَُر ِيف قَُذِذِه فََال يُوَجُد ِفيهِ  يِن كََ� َ�ْرُُق السَّ ٌء ثُمَّ يُ  َمَع ِصيَاِمِه َ�ْرُقُوَن ِمْن الدِّ نْظَُر ِيف نَْصلِِه فََال يُوَجُد َيشْ
ٌء  ٌء ثُمَّ يُنْظَُر ِيف نَِضيِِّه فََال يُوَجُد ِفيِه َيشْ ٌء ثُمَّ يُنْظَُر ِيف رَِصاِفِه فََال يُوَجُد ِفيِه َيشْ َم آيَتُُهْم رَُجٌل ِفيِه َيشْ قَْد َسَبَق الَْفرَْث َوالدَّ

ْدِي الَْمْرأَِة أَْو قَاَل ِمثُْل الْبَْضَعِة تََدرَْدُر يَْخرُُجوَن َعَىل ِحِ� فُرْقٍَة ِمْن النَّاِس قَاَل أَبُو َسِعيٍد إِْحَدى يََديِْه أَْو قَاَل ثَْديَيِْه ِمثُْل ثَ 
رَُّجِل َعَىل النَّْعِت الَِّذي نََعتَُه ِبال أَْشَهُد َسِمْعُت ِمْن النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َوأَْشَهُد أَنَّ َعلِيًّا قَتَلَُهْم َوأَنَا َمَعُه ِجيءَ 

َدقَاِت   النَِّبيُّ َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل فَنَزَلَْت ِفيِه َوِمنُْهْم َمْن يَلِْمزَُك ِيف الصَّ

ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے 
نہیں زہری نے، انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف نے اور ان سے ابوسعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا خربدی، ا

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمارہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویرصہ متیمی آیا اور کہا یا رسول 
گر میں انصاف نہیں کروں گا تو اورکون اللہ! انصاف کیجئے۔ آنحرضت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاافسوس ا

کرے گا۔ اس پر حرضت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن 
ماردوں۔ آنحرضت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان کی �از اور 

روزے کو حقیر سمجھوگے لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہوجائیں گے جس روزے کے سامنے تم اپنی �از اور 
طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تیر کے پر کو دیکھا جائے لیکن اس پر کوئی نشان نہیں پھر اس پیکان 

نہیں پھر  کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں پھر اس کے باڑ کو دیکھا جائے اور یہاں بھی کوئی نشان
اس کے لڑکی کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں کیوں کہ وہ ( جانور کے جسم سے تیر چالیاگیاتھا) 
لید گوبر اور خون سب سے آگے( بے داغ) نکل گیا( اسی طرح وہ لوگ اسالم سے صاف نکل جائیں گے) ان کی 

یا یوں فرمایا کہ گوشت کے تھل تھل کرتے  نشانی ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح
لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ مسل�نوں میں پھوٹ کے زمانہ میں پیدا ہوں گے۔ حرضت ابوسعید خدری رضی 
اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور 

علی رضی اللہ عنہ نے نہروان میں ان سے جنگ کی تھی اور میں اس جنگ میں  میں گواہی دیتا ہوں کہ حرضت
ان کے ساتھ تھا اور ان کے پاس ان لوگوں کے ایک شخص کو قیدی بناکر الیا گیا تو اس میں وہی متام چیزیں تھیں 

کی یہ آیت نازل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر قرآن مجید 
۔“ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے صدقات کی تقسیم میں عیب پکڑتے ہیں” ہوئی کہ  

 
اس قسم کی روایات میں ایک کھچڑی ہے جس میں ادھر ادھر سب مال دیا گیا نہ وقت کی تہذیب ہے نہ زمانے 

 کی تقسیم ہے
 اس لئے ایک ایک کر کے اس کو دیکھیں

رصہ متیمی ہے بنو متیم کا ہے جو آج کل سعودی عرب میں نجد کا عالقہ ہے یہ مدینہ اول : عبداللہ بن ذی الخوی
کا مرشق ہے اس کی نسل سے لوگ نکلیں ہے جو دین میں متشدد ہوں گے نبی صلی الله علیہ وسلم اور علی 

 رضی الله عنہ کی زندگی میں ایسا ممکن نہیں کہ ان کی نسل بن گئی ہو
یہ ہے کہ یہ اصحاب علی میں سے ہیں صحابی ہے اور اس نے جمل میں علی کی  ذی الخویرصہ متیمی کا راز
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اس کے مخالف (معاویہ اور عمرو بن العاص) اس کا ش�ر ان میں کرتے ہیں جو دین  –جانب سے قتال کیا ہے 
 سے نکل جائیں گے یھاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ذی الخویرصہ متیمی خوارج سے مل گیا تھا

د ہے ایک شخص کافر ہو اور خوارج کو کافر، علی بھی نہیں مانتے نہ اہل سنت خوارج کو کافر اب یہ ایک تضا
أسد الغابة يف معرفة الصحابة میں ذو الخويرصة التميمي کا ش�ر ابن اثیر نے اصحاب رسول میں  –قرار دیتے ہیں 

 کیا ہے

الی حرکت کی لوگوں کو لوٹا آور فساد و دوم خوارج سے علی نے نہروان میں جنگ کی کیونکہ انہوں نے بلوائی و 
قتل کیا پہلے ان کو سمجھانے کے لئے ابن عباس رضی الله عنہ کو بھیجا لیکن خوراج نہیں مانے اور اپنے غصے 

خوارج کو اہل قبلہ سمجھا جاتا ہے واجب القتل نہیں سمجھا جاتا –میں انہوں نے یہ مزید فسادی حرکتیں کیں   

یہ   میں ایک ایسا شخص تھا جس کا ہاتھ پستان جیسا تھا اس پر مضطرب روایات ہیں سوم یہ بات کہ اس جنگ 
بخاری نے زندہ کر دیا ہے اس کو قیدی بنا دیا ہے باقی محدثین اس کو الش کہتے ہیں اور پھر کوئی امام  واپس 

ا کوئی کہتا ہے شیطان کہتا ہے یہ ال وارث الش تھی کوئی کہتا ہے یہ مسجد میں دیکھا گیا کوئی کہتا ہے جن تھ
 تھا وغیرہ وغیرہ

 
 چہارم : یہ واقعہ کہ لوگ دین سے نکل جائیں گے قرب قیامت کا ہے نہ کہ دور علی کا

 صحیح بخاری کی حدیث ہے

ُد بُْن كَِث�ٍ، أَْخَربَنَا ُسْفيَاُن، َعِن األَْعَمِش، َعْن َخيْثََمَة، َعْن ُسَويِْد بِْن َغَفلَةَ  ثَنَا ُمَحمَّ ، قَاَل: قَاَل َعِيلٌّ رَِيضَ اللَُّه َعنُْه: إَِذا َحدَّ
َ�ِء أََحبُّ إَِيلَّ ِمْن أَنْ  ثْتُُكْم َعْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، فََألَْن أَِخرَّ ِمَن السَّ ثْتُُكْم ِفيَ� َحدَّ  أَكِْذَب َعلَيِْه، َوإَِذا َحدَّ

يَأيِْت ِيف آِخِر الزََّماِن قَْوٌم، ُحَدثَاُء «الَحرَْب َخْدَعٌة، َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، يَُقوُل:  بَيِْني َوبَْينَُكْم، فَِإنَّ 
ْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، الَ يَُجاِوُز  ] األَْسنَاِن، ُسَفَهاُء األَْحالَِم، يَُقولُوَن ِمْن َخْ�ِ قَْوِل الَربِيَِّة، َ�ْرُقُوَن ِمَن اإلِْسالَِم كََ� 201[ص: َ�ْرُُق السَّ

�َانُُهْم َحنَاِجرَُهْم، فَأَيْنََ� لَِقيتُُموُهْم فَاقْتُلُوُهْم، فَِإنَّ قَتْلَُهْم أَْجٌر لَِمْن قَتَلَُهْم يَْوَم القِ  يَاَمةِ إِ » 

ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خرب دی، کہا 
خیثمہ بن عبدالرحٰمن کوفی نے، ان سے سوید بن غفلہ نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے 

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک قوم 
عقلوں کی۔ یہ لوگ ایسا بہرتین کالم پڑھیں گے جو بہرتین خلق کا (پیغمرب کا) ہے یا  پیدا ہو گی نوجوانوں اور کم

ایسا کالم پڑھیں گے جو سارے خلق کے کالموں سے افضل ہے۔ (یعنی حدیث یا آیت پڑھیں گے اس سے سند 
ن کا ای�ن ان الئیں گے) لیکن اسالم سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے ا

کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ کیونکہ ان کا قتل قیامت میں اس شخص 
 کے لیے باعث اجر ہو گا جو انہیں قتل کر دے گا

 پنجم : ابو سعید رضی الله عنہ کی ہی ایک دورسی روایت جو صحیح بخاری میں ہے اس میں راوی کہتا ہے
لَِنئْ أَْدَركْتُُهْم َألَقْتُلَنَُّهْم قَتَْل مَثُوَد میں گ�ن کرتا ہوں انہوں نے کہا میں ان کو پاتا تو مثود «ے َوأَظُنُُّه قَاَل: راوی کہتا ہ
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 کی طرح
لیکن اس  –یہ الفاظ بہت شدید ہیں  –قتل کرتا بعض اوقات راویوں نے قوم عاد کے الفاظ استمعال کیے ہیں 

بیر اور ابن عباس رضی الله عنہم عمل نہیں کرتے وہ خوارج کو حج کرنے دیتے ہیں ان کے روایت پر عبد الله بن ز 
سواالت کے جواب دیتے ہیں یہاں تک کہ امام بخاری جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں وہ خوارج سے روایت 

 لیتے ہیں صحیح میں لکھتے ہیں

ششم   

كَاِة (بَاُب ِذكِْر الْخَ  َوارِِج َوِصَفاتِِهْم) صحیح مسلم: کتاب: زکٰوۃ کے احکام و مسائل (باب: صحيح مسلم: كِتَاُب الزَّ
 خوارج اور ان کی صفات)

ثَنَا أَبُو َعَوانََة َعْن قَتَادَ  . 2459 ِبيعِ الزَّْهرَاِ�ُّ َوقُتَيَْبُة بُْن َسِعيٍد قَاَل قُتَْيبَُة َحدَّ ثَنَا أَبُو الرَّ   َسِعيدٍ َة َعْن أيَِب نَْرضََة َعْن أيَِب َحدَّ
ِتي ِفرْقَتَاِن فَتَْخُرُج ِمْن بَ  يِْنِهَ� َمارِقٌَة يَِيل قَتْلَُهْم أَْوَالُهْم الُْخْدرِيِّ قَاَل قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم تَُكوُن ِيف أُمَّ

 ِبالَْحقِّ 

ہ تعالٰی عنہ سے روایت کی،انھوں نے قتادہ نے ابو نرض ہ سے اور انھوں نے حرضت ابوسعید خدری رضی الل
میری امت کے دو گروہ ہوں گے ان دونوں کےدرمیان سے،دین میں ”کہا:رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سے تیزی سے باہر ہوجانے والے نکلیں گے،انھیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے زیادہ حق کے 
 ”الئق ہوگا۔

 
اَدُة، َعْن أيَِب نَْرضََة، َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ کی سند سے کتابوں میں ہے اور یہ سند بہت اچھی نہیں ہےیہ روایت قَتَ   

 قتادہ مدلس کا عنعنہ ہے اور اس کی سند میں أَبُو نَْرضََة الَعبِْديُّ املُنِْذُر بُن َمالِِك بِن قُطََعَة ہیں

 الذھبی سیر االعالم میں لکھتے ہیں

ْن يُْخِطُئ،وَ  قَاَل ابُْن ِحبَّاَن ِيف (الثَِّقاِت) : كَاَن ِممَّ  

 ابن حبان ثقات میں لکھتے ہیں یہ وہ ہیں جو غلطی کرتے ہیں

 .َوقَاَل ابُْن َسْعٍد : ثَِقٌة، كَِثْ�ُ الَحِديِْث، َولَْيَس كُلُّ أََحٍد يُْحتَجُّ ِبهِ 

ایک سے دلیل نہیں لی جا سکتی ابن سعد کہتے ہیں ثقہ ہیں کثیر الحدیث ہیں اور ہر  
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 اس کے عالوہ یہ َعْوٌف اْألَْعرَايِبُّ، َعْن أيَِب نَْرضََة، َعْن أيَِب َسِعيٍد، رَِيضَ اللُه تََعاَىل َعنُْه کی سند سے بھی ہے
 یہ بھی اسی قسم کی کمزور ہے

 اور اس کے عالوہ یہ
،َعِيلُّ بُْن َزيِْد بِْن ُجْدَعاَن، َعْن أيَِب نَْرضَةَ  ، َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ  

 کی سند سے بھی ہے
 یہ بھی اتنی ہی کمزور ہے

 َعِيلُّ بُْن َزيِْد بِْن ُجْدَعاَن، اور عوف کٹر شیعہ بھی ہیں

 روایت میں برصیوں کا تفرد ہے

د اسی دور ایک دور میں برصہ میں خوارج کھات لگا کر قتل کرتے تھے ابو نرضہ، قتادہ ، اور عوف اور علی بن زی
 کے ہیں

 مسند البزار میں ہے
ثَنا أبو عوانة , عن قتادة , عن أيب نرضة , عن أيب سعيد أحسبه  ثَنا أبو الوليد، قاَل: َحدَّ حدثنا محمد بن املثنى، قاَل: َحدَّ

 .رفعه قال: تكون أمتي فرقت� يخرج بينه� مارقة ييل قتلهم أواله� بالحق

عنہ سے روایت کیا أحسبه رفعه گ�ن ہے انہوں نے اس کو رفع کیا یعنی رسول  أيب نرضة نے أيب سعيد رضی الله
 الله کا قول قرار دیا

 راقم کے خیال میں یہ روایت رفع کی گئی ہے یہ ابو سعید رضی الله عنہ کا قول لگتا ہے

 ابوسعید رضی الله عنہ کی ایک دورسی روایت ہے

 صحیح بخاری کی حدیث ہے

دُ  ثَنَا ُمَحمَّ ُد بُْن إِبَْر  َحدَّ اِب، قَاَل: َسِمْعُت يَْحَيى بَْن َسِعيٍد، قَاَل: أَْخَربَِ� ُمَحمَّ ثَنَا َعبُْد الَوهَّ اِهيَم، َعْن أيَِب بُْن املُثَنَّى، َحدَّ
، فََسأَالَُه َعْن الَحُروِريَّةِ  : أََسِمْعَت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم؟ قَاَل: َسلََمَة، َوَعطَاِء بِْن يََساٍر: أَنَُّهَ� أَتَيَا أَبَا َسِعيٍد الُخْدِريَّ

ِة «الَ أَْدرِي َما الَحُروِريَُّة؟ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُقوُل:  قَْوٌم تَْحِقُروَن  –َولَْم يَُقْل ِمنَْها  –يَْخُرُج ِيف َهِذِه األُمَّ
ْهِم ِمَن الرَِّميَِّة،  –أَْو َحنَاِجرَُهْم  –ِهْم، يَْقرَُءوَن الُقرْآَن الَ يَُجاِوُز ُحلُوقَُهْم، َصالَتَُكْم َمَع َصالَتِ  يِن ُمُروَق السَّ َ�ْرُقُوَن ِمَن الدِّ

ءٌ ] الرَّاِمي إَِىل َسْهِمِه، ِإَىل نَْصِلِه، إَِىل رَِصاِفِه، فَيَتََ�َرى ِيف الُفوقَِة، َهْل َعلِ 17فَيَنْظُُر [ص: ِم َيشْ َق ِبَها ِمَن الدَّ  

ابی سلمہ اور عطا بن یسار کہتے ہیں وہ ابی سعید الخدری کے پاس پہنچے اور ان سے حروریہ پر سوال کیا کہ 
انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے حروریہ کے متعلق کچھ سنا تھا ؟ ابو سعید رضی الله عنہ نے کہا 
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میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ اس امت میں اور انہوں  -ہےان کو نہیں پتا کہ حروریہ کیا 
نے نہیں کہا اس میں سے ایک قوم نکلے گی جو اپنی �از کو متہاری �از سے حقیر سمجھیں گے قرآن پڑھیں گے 

کل جاتا جو حلق سے نیچے نہیں جائے گا ۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور میں سے پار ن
ہے اور پھر تیر پھینکنے واال اپنے تیر کو دیکھتا ہے اس کے بعد جڑ میں (جو ک�ن سے لگی رہتی ہے) اس کو شک 

 ہوتا ہے شاید اس میں خون لگا ہو مگر وہ بھی صاف

ابو سعید الخدری رضی الله عنہ نے حروریہ پر براہ راست اس روایت کو ثبت نہیں کیا بلکہ کہا اس امت میں ایک 
اوپر دی گئی دونوں روایات ایک ہی صحابی سے ہیں ایک میں وہ حروریہ سے ال علم ہیں دورسی  –قوم نکلے گی 

میں وہ کہتے ہیں قتال پر یہ گروہ واپس آ جائے گا یہ قابل غور ہے حروریہ مرشق میں نہیں ش�ل میں سے نکلے 
کے مطابق کہااور شاید اسی وجہ سے ابو سعید رضی الله عنہ نے جو سنا تھا اس   

یعنی ابو سعید رضی الله عنہ نے اس میں دور کا تعین نہیں کیا اور یقینا وہ اس کو اپنے دور میں نہیں سمجھتے 
 تھے ورنہ کہتے یہ فالں گروہ ہے

 الغرض ان روایات میں اضطراب ہے

 

 صحیح بخاری کی معلق روایت ہے

 
. (من قول ابن عمر رضی الله عنه ارِ  فََيْجَعلُْوَها َعلَی الُْمْؤِمِنْ�َ  ينْطَلُِقْوَن إِلَی آيَاٍت نَزَلَْت ِيف الُْکفَّ

وہ کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات کا اطالق مسل�نوں پر کریں گے۔ اس طرح وہ دورسے مسل�نوں کو 
 گمراہ، کافر اور مرشک قرار دیں گے تاکہ ان کا ناجائز قتل کر سکیں۔‘‘ (قوِل ابِن عمر رضی اللہ عنہ سے مستفاد)

 بخاری، الصحيح، کتاب، استتابة املرتدين واملعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج وامللحدين بعد إقامة الحجة عليهم

 
 یہ صحیح بخاری کی معلق روایت ہے یعنی باب میں بال سند امام بخاری نے ابن عمر کا قول نقل کیا ہے

اِر ، فََجَعلُوَها َعَىل املُْؤِمِن�َ َوكَاَن ابُْن ُعَمَر يَرَاُهْم ِرشَاَر َخلْ  ِق اللَِّه ، َوقَاَل : إِنَُّهُم انْطَلَُقوا إَِىل آيَاٍت نَزَلَْت ِيف الُكفَّ  
 انہوں نے وہ آیات جو کفار کے لئے تھیں ان کا اطالق مومنوں پر کیا

س ثَنَا ابْن وهب أَْخربِ� َعْمُرو بُْن الَْحارِِث أَنَّ بك�ا َحدثُه أَنه َوقَاَل أَبُو َجْعَفر الطََّربِّي ِيف كتاب تَْهِذيب اْآلثَار لَُه ثََنا يُونُ 
ار فجعلوه ا ِيف َسأََل نَاِفًعا كَيَف كَاَن َرأْي ابْن عمر ِيف الحرورية قَاَل يراهم رشار خلق الله انْطَلُقوا إَِىل آيَات ِيف الْكفَّ

 الُْمؤمِن�َ 
ال کیا کہ ابن عمر کی حروریہ پر کیا رائے تھی ؟ انہوں نے کہا وہ ان کو رشی بَُكْ�ِ بِن األََشجِّ نے نافع سے سو 

 مخلوق کہتے کہ انہوں نے وہ آیات جو کفار کے لئے تھیں ان کا اطالق مومنوں پر کیا
 سند صحیح ہے

مراہ خوارج کے نزدیک اصحاب رسول گ –لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں کہ ان کو گمراہ، کافر اور مرشک قرار دیں  
 تھے احکام الہی کے حوالے سے کافر یا مرشک نہیں تھے
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خوارج کے نزدیک علی نے احکام الہی پر عمل نہیں کیا باغیوں سے معاہدے کیے جو ان کے نزدیک صحیح نہیں 
 تھا

 

 

 نتائج
گے ان روایات میں تطبیق اس طرح ممکن ہے ایسے گمراہ گروہ نکلیں   

 جو بنو متیم سے عبداللہ بن ذی الخویرصہ متیمی کی نسل سے  ہوں گے
 مدینہ کے مرشق میں ہوں گے

 عرب نسل اور زبان والے ہوں گے
حذیفہ اور ابو سعید الخدری رضی الله عنہم کے مطابق یہ لوگ  قرن اول میں نہیں ہیں   اسی طرح علی رضی 

  الله عنہ بھی ان کو آخری زمانے میں بتاتے ہیں
اہل سنت اور اہل تشیع کے  حروریہ یا خوارج نہیں کہا گیا بلکہ خوارج ،  احادیث میں ان گمراہ گروہوں کو خاص
ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں جا رہا گمراہ فرقے بھی ان میں سے ہو سکتے   

روایت کی سب سے اہم بات نہ تو اس کی جرح تعدیل ہوتی ہے نہ راوی کی بحث بلکہ اس کا منت سب سے اہم  
راوی پر جرح کر کے اس کو رد کرنا آسان ہے لیکن اس کے منت میں چھپی  –کہ آخر ایسا کہا ہی کیوں گیا  ہوتا ہے

تاریخ کے حوالے   -–روایات کو دیکھا اور ان کی جانچ کی جائے  بات تک پہنچنا اسی وقت ممکن ہے جب متام 
ےالحدیث میں منت کی صنف میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا درکار ہ  سے علم  
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  رضی الله عنہ روایات ابو سعید الخدری

ان کی  ہیں احادیث موجود و خوارج کو حوالے سے ابو سعید الخدری رضی الله عنہ سے بہت سے متضاد اقوال
 ایک جھلک اپ کو دیکھاتے ہیں

 

 حروریہ کا پتا نہیں 

 اہل مدینہ کی روایت

 خوارج  َمارِقٌَة ہیں  

کی روایت  برصیوں اور کوفیوں  

 صحیح بخاری کی حدیث ہے

اِب، قَاَل: َسِمْعُت يَْحيَى بَْن َسِعيٍد،  ثَنَا َعبُْد الَوهَّ ُد بُْن املُثَنَّى، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ
ُد بُْن إِبْرَاِهيَم، َعْن أيَِب َسلََمَة، َوَعطَاِء بِْن يََساٍر: أَنَُّهَ� أَتَيَا  قَاَل: أَْخَربَِ� ُمَحمَّ

، فََسأَالَُه َعْن الَحُروِريَِّة: أََسِمْعَت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه أَبَ  ا َسِعيٍد الُخْدِريَّ
َوَسلََّم؟ قَاَل: الَ أَْدِري َما الَحُروِريَُّة؟ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم 

ِة «يَُقوُل:  قَْوٌم تَْحِقرُوَن َصالَتَُكْم َمَع  –ِمنَْها  َولَْم يَُقْل  –يَْخرُُج ِيف َهِذِه األُمَّ
َ�ْرُقُوَن ِمَن  –أَْو َحنَاِجرَُهْم  –َصالَتِِهْم، يَْقرَُءوَن الُقرْآَن الَ يَُجاِوُز ُحلُوقَهُْم، 
ْهِم ِمَن الرَِّميَِّة، فَيَنْظُُر [ص: يِن ُمُروَق السَّ ] الرَّاِمي إَِىل َسْهِمِه، إَِىل 17الدِّ

ءٌ نَْصلِِه،  ِم َيشْ إَِىل رَِصاِفِه، فَيَتََ�َرى ِيف الُفوقَِة، َهْل َعلَِق ِبَها ِمَن الدَّ  

ابی سلمہ اور عطا بن یسار کہتے ہیں وہ ابی سعید الخدری کے پاس 
پہنچے اور ان سے حروریہ پر سوال کیا کہ انہوں نے رسول الله صلی 

سعید رضی  ابو الله علیہ وسلم سے حروریہ کے متعلق کچھ سنا تھا ؟ 
میں نے رسول الله  -کیا ہے حروریہ  ان کو نہیں پتا کہ  الله عنہ نے کہا 

صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ اس امت میں اور انہوں نے نہیں کہا 
اس میں سے ایک قوم نکلے گی جو اپنی �از کو متہاری �از سے حقیر 

وہ  سمجھیں گے قرآن پڑھیں گے جو حلق سے نیچے نہیں جائے گا ۔
دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور میں سے پار نکل 

جاتا ہے اور پھر تیر پھینکنے واال اپنے تیر کو دیکھتا ہے اس کے بعد جڑ 
میں (جو ک�ن سے لگی رہتی ہے) اس کو شک ہوتا ہے شاید اس میں 

 خون لگا ہو مگر وہ بھی صاف

2452صحیح مسلم  حديث:  
ثَنَا أَبُو الرَّ  ثَنَا أَبُو َعَوانََة َعْن َحدَّ ِبيعِ الزَّْهرَاِ�ُّ َوقُتَيْبَُة بُْن َسِعيٍد قَاَل قُتَيْبَُة َحدَّ

قَتَاَدَة َعْن أيَِب نَْرضََة َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ قَاَل قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصلَّی اللَُّه 
ِتي ِفرْقَتَاِن فَ  تَْخُرُج ِمْن بَيِْنِهَ� َمارِقٌَة يَِيل قَتْلَُهْم َعلَيِْه َوَسلََّم تَُکوُن ِيف أُمَّ

 أَْوَالُهْم ِبالَْحقِّ 
 ترجمہ :  ابوربیع زہرانی، قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، قتادہ، ابونرضہ، 

ابوسعید (رض) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ  
تو ان میں وسلم) نے ارشاد فرمایا میری امت میں دو گروہ ہوجائیں گے 

سے مارقہ فرقہ نکلے گا ان  سے وہ جہاد کرے گا جو سب سے زیادہ 
  حق کے قریب ہو گا۔

ُد بُْن َعبِْد اللَِّه بِْن 2454حديث: ثَنَا ُمَحمَّ ثَِني ُعبَيُْد اللَِّه الَْقَواِريرِيُّ َحدَّ َحدَّ
ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َحِبيِب بِْن أيَِب ثَابٍِت َعنْ  بَْ�ِ َحدَّ اِک الِْمْرشَِقيِّ َعْن أيَِب  الزُّ حَّ الضَّ

َسِعيٍد الُْخْدِريِّ َعْن النَِّبيِّ َصلَّی اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِيف َحِديٍث ذَکََر ِفيِه قَْوًما 
 يَْخرُُجوَن َعلَی فُرْقٍَة ُمْختَلَِفٍة يَْقتُلُُهْم أَقْرَُب الطَّائَِفتَْ�ِ ِمْن الَْحقِّ 

حمد بن عبداللہ بن سفیان، حبیب بن ابی ثابت، عبیداللہ قواریری، م
ضحاک مرشقی، حرضت ابوسعید خدری (رض) سے روایت ہے کہ نبی 

کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک حدیث میں ایسی قوم کا ذکر 
فرمایا جو اختالف کے وقت نکلے گی ان کو دو گروہوں سے جو حق کے 

 زیادہ قریب ہوگا وہ قتل کرے گا۔

ہے کا علم  حروریہ   غور ابو سعید نے انکار کیا کہ ان کو  قابل  

خوارج تھے لیکن ابو سعید رضی الله عنہ نے اس قول نبوی کو   حروریہ 
 ان پر ثبت نہیں کیا

ابو سعید نے   مارقه کا ذکر کیا اور امام مسلم نے اس کو خوارج کے باب 
 میں لکھا 

کا تفرد ہے جو حدیث میں ی برص  سند میں أيَِب نَْرضََة منذر بن مالک 
اس کی روایات کا انکار بھی کیا گیا ہے  –کمزور ہے   

اُك دورسے طرق میں  حَّ الِْمْرشَِقيُّ أَبُو َسِعيٍد الُْكوِيفُّ ہے جو  رشاحيل بن الضَّ
 َهْمَداَن کا ہے 
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 خوارج جہنم کے کتے ہیں؟ 
 

 شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة
ھـ) کے مطابق418اسم ھبة هللا بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الاللكائي (المتوفى: المؤلف: أبو الق  

ثََنا َداُودُ  ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ , َقاَل: َحدَّ ثََنا أَُبو أَْخبََرنَا ِعیَسى ْبُن َعلِّيٍ , أَْخبََرنَا َعْبُد ا�َّ  ْبُن َعْمرٍو , َقاَل: َحدَّ
لَْیِك , َعْن أَبِي َغالِبٍ  ِشَھابٍ , , َقاَل: َعْن َزْيِد ْبِن نَافِعٍ , َعْن َعْمرِو ْبِن َقْیسٍ اْلُمَالئِّيِ , َعْن َداُوَد ْبِن أَبِي السُّ

فِیَھا , َفإَِذا أَُبو ُأَماَمَة  ُكْنُت بِِدَمْشَق َزَمَن َعْبِد اْلَملِِك َفجِيَء بُِرُؤوسِ اْلَخَوارِجِ َفُنِصبَْت َعلَى أَْعَواٍد , َفجِْئُت َألَْنظُرُ 
َماِء , « –ثََالَث َمرَّاتٍ  –» كَِالُب النَّارِ «] ِعْنَدَھا َفَدنَْوُت َفَنظَْرُت إِلَْیَھا , ثُمَّ َقاَل: 115[ص: َشرُّ َقْتلَى تَْحَت أَِديِم السَّ

َماءِ  َث َمرَّاتٍ َقالََھا ثَالَ » . َوَمْن َقَتلُوُه َخْیُر َقْتلَى تَْحَت أَِديِم السَّ  
یہ ابو امامہ کے الفاظ ہیں اور واقعہ عبد امللک بن مروان کے دور میں ہوا جب دمشق میں روس خوارج کے رس 

 پہنچے
ھ نے خوارج کو جہنم کے کتے کہا ٨٦أَبُو أَُماَمَة البَاِهِيلُّ املتوفی   

جو مختلف فیہ ہے غلطی کرتا ہے اس کی سند میں حزور ويقال نافع ويقال سعيد بن الحزور أبو غالب البرصي ہے  
 اس سند کو صحیح بھی حسن بھی کہا گیا ہے

 یعنی ابو امامہ رضی الله عنہ کے نزدیک لوگ گذر چکے ان کا قتل ہو چکا

 
اس پر ایک روایت مسند احمد کی ہے جس میں شیعہ راوی ہیں اور ظاہر ہے یہ بدعتی عقیدے کے اثبات پر 

 روایت ہے

ثَنَا أَبُو النَّ  ثَِني َسِعيُد بُْن ُجْمَهاَن قَاَل: أَتَيُْت (َحدَّ ، َحدَّ ُج بُْن نُبَاتََة الَْعْبِيسُّ كُوِيفٌّ ثَنَا الَْحْرشَ ، َحدَّ ) َعبَْد اللِه بَْن أيَِب أَْوَىف 1ْرضِ
، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، قَاَل ِيل: َمْن أَنَْت؟ فَُقلُْت: أَنَا َسِعيُد بْنُ  ُجْمَهاَن، قَاَل: فََ� فََعَل َوالُِدَك؟ قَاَل: قُلُْت:  َوُهَو َمْحُجوُب الْبََرصِ

ثَنَا رَُسوُل اللِه َصىلَّ ا ، “أَنَُّهْم كَِالُب النَّاِر ” للُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَتَلَتُْه اْألَزَارِقَُة، قَاَل: لََعَن اللُه اْألَزَارِقََة، لََعَن اللُه اْألَزَارِقََة، َحدَّ
لْطَاَن يَظْلُِم النَّاَس، َويَْفَعُل “. بَِل الَْخَوارُِج كُلَُّها ” ْألَزَارِقَُة َوْحَدُهْم أَِم الَْخَوارُِج كُلَُّها؟ قَاَل: قَاَل: قُلُْت: ا قَاَل: قُلُْت: فَِإنَّ السُّ

َواِد اْألَْعظَِم، ” ) ، ثُمَّ قَاَل: 3) قَاَل: فَتَنَاَوَل يَِدي فََغَمزََها ِبيَِدِه َغْمزًَة َشِديَدًة (2ِبِهْم، ( َويَْحَك يَا ابَْن ُجْمَهاَن َعلَيَْك ِبالسَّ
َواِد اْألَْعظَِم ( لْطَاُن يَْسَمُع ِمنَْك، فَأْتِِه ِيف بَيِْتِه، فَأَْخِربُْه مِبَا تَْعلَُم، فَِإْن قَِبَل ِمنَْك، َوإِالَّ 4َعلَيَْك ِبالسَّ فََدْعُه، فَِإنََّك  ) إِْن كَاَن السُّ

ْعلََم ِمنْهُ لَْسَت ِبأَ   
ُج بُْن نَُباتََة نے کہا مجھ سے َسِعيُد بُْن ُجْمَهاَن نے کہا میں ابن ابی اوفی کے پاس پہنچا  اْألَزَارِقََة کا ذکر …. الَْحْرشَ

ابن ابی اوفی نے کہا رسول الله نے فرمایا تھا خوارج جہنم کے کتے ہیں… کیا   

بیرہ کے مرتکب کا قتل جائز کہتے تھےروایت میں اْألَزَارِقَہ کا ذکر ہے جو گناہ ک  
 سند میں حرشج بن نباتة ہے
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 البخاري كتاب الضعفاء له: وهذا مل يتابع عليه
 نسانی نے غیر قوی کہا ہے

 دورسی
ثََنا َعبُْد اللِه بُْن بَِج�ٍ، ( ثَنَا أَبُو َسِعيٍد، َحدَّ ثَنَا َسيَّاٌر قَاَل: 1َحدَّ أَبُو أَُماَمةَ …) َحدَّ  

ار بن عبد اللَّه ایک مجہول ہےسند میں سيّ   
 بعض کا دعوی ہے صحابی ہے لیکن اس سے روایت نہیں ملی

 عبد الله بن احمد کی السنہ میں ہے
 .عكرمة بن ع�ر، عن أيب ع�ر شداد بن عبد الله الدمشقي، عن أيب أمامة

احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے –سند میں عكرمة بن ع�ر مدلس ہے   

 مسند احمد میں ہے
ثَنَا َعبُْد الرَّزَّاِق، أَْخَربَنَا َمْعَمٌر قَاَل: َسِمْعُت أَبَا َغالٍِب يَُقوُل: لَ�َّ أيُِتَ ِبرُُءوِس اْألزَارِقَ  ِة فَنُِصبَْت َعَىل َدَرِج ِدَمْشَق، َجاَء أَبُو َحدَّ

 أَُماَمةَ 
 اور

ُد بُْن َسلََمَة، َعْن أيَِب غَ  ثَنَا َح�َّ ثَنَا َوكِيٌع، َحدَّ الٍِب، َعْن أيَِب أَُماَمَة، أَنُْه َرأَى رُُءوًسا َمنُْصوبًَة َعَىل َدَرِج َمْسِجِد ِدَمْشَق َحدَّ
كَِالُب النَّاِر ِكَالُب النَّارِ ” فََقاَل أَبُو أَُماَمَة:   

 اور ترمذی میں ہے
ِبيعِ بِْن َصِبيٍح،  ثَنَا َوكِيٌع، َعْن الرَّ ثَنَا أَبُو كَُريٍْب قَاَل: َحدَّ ُد بُْن َسلََمَة، َعْن أيَِب َغالٍِب، قَاَل: َرأَى أَبُو أَُماَمَة رُُءوًسا َحدَّ َوَح�َّ

َ�ِء،«َمنُْصوبًَة َعَىل َدَرِج ِدَمْشَق، فََقاَل أَبُو أَُماَمَة:  كَِالُب النَّاِر َرشُّ قَتَْىل تَْحَت أَِديِم السَّ  

ابی شیبہ میں ہے ابن اور مصنف  
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غالب البرصي مضبوط نہیں ہے ان سب میں سند میں أيب  
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 مسند احمد میں ہے
ثَنَا أَنَُس بُْن ِعيَاٍض قَاَل: َسِمْعُت َصْفَواَن بَْن ُسلَيٍْم يَُقوُل: َدَخَل أَبُو أَُماَمَة الْبَاِهِيلُّ ِدَمْشَق  فََرأَى رُُءوَس َحُروَراَء قَْد  َحدَّ

كَِالُب النَّاِر كَِالُب النَّاِر،” نُِصبَْت فََقاَل:   
 َصْفَواَن بَْن ُسلَيٍْم ثقہ ہیں لیکن ابو امامہ سے ان کے س�ع کا اثبات نہیں ہوا

 ابن ماجہ میں ہے
ثَنَا إِْسَحاُق اْألَْزَرُق، َعِن اْألَْعَمِش، َعِن ابِْن أيَِب أَْوَىف  ثَنَا أَبُو بَْكِر بُْن أيَِب َشيْبََة قَاَل: َحدَّ ىلَّ اللُه ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه صَ َحدَّ

الَْخَوارُِج كَِالُب النَّارِ «َعلَيِْه َوَسلََّم:   
 سند منقطع ہے اْألَْعَمِش کا س�ع ابن ابی اوفی سے نہیں

 [تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
 .يف الزوائد أن رجال اإلسناد ثقات. إال أن فيه أنقطاعا

خیال رہے کہ متام  –ہ االزرقه قتل کرنے لگا الغرض یہ روایات متاخرین نے بیان کی ہیں جب خوارج کا ایک فرق
پھر موجودہ اہل سنت کے وہ فرقے جو بنو امیہ  –خوارج اس فرقے کے نہیں تھے ان میں بھی الگ الگ موقف تھا 

غور کریں االزرقہ قتل اصل میں بنو امیہ کا کر رہے -مخالف ہیں وہ ان روایات کو لہک لہک کر بیان کرتے ہیں 
محدثین ہی کی ایک ج�عت  –ظامل تھے �از وقت پر نہیں پڑھتے تھے جو گناہ کبیرہ ہے  تھے جو بقول شخصے

کے نزدیک گناہ کبیرہ میں ای�ن نہیں ہوتا تو اس تناظر میں خوارج کیا صحیح نہیں تھے ؟ راقم اس وجہ سے ان 
 روایات پر تنقید کرتا رہا ہے لیکن افسوس لوگ غور نہیں کرتے

کہ وہ �از پڑھیں گے اور زبردست �از ہو گی تو آج جا کر ع�ن میں دیکھ لیتے ہیں  وہ روایات جن میں ہے 
ہم یا فرقے اس پر غور کیوں نہیں کرتے –جہاں خوارج کی حکومت ہے ہاتھ چھوڑ کر �از پڑھی جاتی ہے   

م سے نکلے گا ان روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں کسی گروہ کا ذکر تھا جو بنو متی
میرے نزدیک یہ دور نبی کی بات نہیں کیونکہ نسل دس بیس سال میں نہیں  –ذی خویرصہ کی نسل کا ہو گا 

 بنتی اس کو وقت درکار ہوتا ہے
 علی کے مد مقابل لوگ اس روایت پر پورا نہیں اترتے

  

نوٹ خوارج سے متعلق راوی کا شہر دیکھیں یا تو دمشق ہو گا یا برصہ – کیونکہ االزرقه یا الصفریہ وہاں حملہ 
 59کرتے تھے

 

                                                                    
59  

 دوم مرشق سے فتنہ نکلے گا بھی غور طلب ہے کیونکہ قبیلہ االزد کا مسکن مرشق میں ع�ن و بحرین کے درمیان تھا
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عرص حارض میں بہت سے عل�ء افراط کا شکار ہیں ان کو تاریخ کا صحیح علم بھی نہیں ہے لہذا تراجم کرتے 
 وقت روایات کا ترجمہ بدل دیتے ہیں یا استنباط کرتے وقت متام حدود النگ جاتے ہیں

د بن صالح بن محمد العثيم� کے مطابقاز محم کتاب الرشح املمتع عىل زاد املستقنع   

قال شيخ اإلسالم ـ رحمه الله ـ: إن األمئة ـ رحمهم الله ـ ومنهم اإلمام أحمد، وغ�ه مل يكفروا أهل البدع إال الجهمية، 
فإنهم كفروهم مطلقاً؛ ألن بدعتهم ظاهر فيها الكفر، وأما الخوارج والقدرية ومن أشبههم فإن اإلمام أحمد نصوصه 

يحة بأنهم ليسوا بكفاررص . 

نے سوائے جھمیہ فرقہ کے کسی کی تکفیر نہیں کی کیونکہ  جن میں امام احمد ہیں ….. ابن تیمیہ نے کہا امئہ
وہ مطلق کفر کرتے ہیں کیونکہ ان کی بدعت ظاہر ہی کفر ہے اور جہاں تک خوارج اور قدریہ کا تعلق ہے اور ان 

ے ہے کہ یہ کفار نہیں ہیںکے جیسے تو امام احمد سے رصیح نصوص س  

 املغنی میں ابن قدامہ کہتے ہیں

َحابَِة، َوَمْن بَْعَدُهْم، َواْسِتْحَالُل ِدَمائِِهْم،  َوأَْمَوالِِهْم، َواْعِتَقاُدُهْم َوقَْد ُعرَِف ِمْن َمْذَهِب الَْخَوارِِج تَْكِفُ� كَِث�ٍ ِمْن الصَّ
َوَمَع َهَذا لَْم يَْحُكْم الُْفَقَهاُء ِبُكْفرِِهْم؛ لِتَأِْويلِِهمْ التََّقرَُّب ِبَقتْلِِهْم إَىل َربِِّهْم،  . 

اور خوارج کا صحابہ کی تکفیر کا مذھب معلوم ہے اور ان کے بعد والوں کا بھی کہ خون اور مال کو حالل کرتے 
نے ان کی اس  ہیں اور اس پر اپنے رب سے تقرب کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس سب کے ساتھ (اہل سنت کے) فقہاء

کے کفر کا حکم نہیں کیا ہے تاویل پر ان   

 راقم اس رائے سے اتفاق کرتا ہے

                                                                    
آجکل قرب مجاور بریلوی عل�ء کے ہاتھ ناریل لگ گیا ہے وہ ہر تقریر میں پہلے داعش فسادیوں کا ذکر کرتے ہیں پھر ان کا قربوں 

یہی کام ہ�رے  –کرنے کا عمل کا تذکرہ کرتے ہیں پھر اس بالگ میں جن راویات کا ذکر ہے ان کو بھی مال دیتے ہیں  کو مس�ر
یہ سوچ سب غلط ہے –اخباری دانشور کر رہے ہیں   

ا مومن اول تو بعض عمل اور موقف رسے سے صحیح نہیں ان پر بات کرنی چاہیئے ایک ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہے کافر ہے ی
یہ جڑ ہے -ہی ہے   

پوچھا جائے اس پر کیا موقف ہے تو معلوم ہو گا کہ بریلوی ہوں یا  –دوم ان فرقوں کے نزدیک مہدی کا ظہور عراق سے ہے  
سلفی ہوں سب کہتے ہیں امام مہدی آ رہے ہیں فرق ہے تو رصف یہ کہ بریلویوں اور داعش کے نزدیک مہدی عراقی و شامی ہے 

اہل حدیث وہابیوں سلفیوں  –ور القاعدہ کے نزدیک مہدی خراسانی و افغانی ہے لیکن اس کو بھی عراق جانا ہے دیوبندیوں ا –
حزب التحریر کے نزدیک مہدی یروشملی یا فلسطینی ہے –میں بعض کے نزدیک مدنی ہے اور بعض کے نزدیک عراقی ہے   

 اور پھر شیعوں کے مہدی عراقی الگ ہیں
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 اس کے برعکس اہل سنت علی اور خوارج کے حوالے سے کہتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ ایک گروہ ہو گا

یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکارکے جسم سے  ”“ یمرقون من الدین مروق السھم من الرمیة
۔” نکل جاتاہے   

یہ قرآن کریم کی تالوت تو کریں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں “ “ یقرءون القرآن الیجاوزحناجرھم
 ”اترےگا

بھی قرار دیا گیا ہے یہاں تک کہ روایت میں ان کو عاد و مثود  

ہے فکری تضاد راقم کہتا ہے ان روایات کو خوارج پر ثبت کرنا اہل سنت میں سے بعض کا  

کیونکہ کوئی فرقہ دین سے تیر کی طرح نکل گیا تو اس کا ش�ر پھر اسالم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس روایت کو 
خوارج پر علی رضی الله عنہ کے بعض مفرط شیعوں نے لگایا ہے جبکہ علی رضی الله عنہ کا عمل اس روایت کی 

عاد و مثود قرار دیتے ہیں نہ وہ گھات لگا کر ان کا  تغلیظ کرتا ہے وہ خوارج کا قتل عام نہیں کرتے نہ وہ ان کو
رصف یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی  -نے لفظ خوارج کو تکفیر کا متبادل بنا دیا ہے قتل کرتے ہیں جبکہ آج عل�ء 

نے تاویل قرآن پر اختالف میں جنگ کی لیکن وہ اس میں منفرد نہیں یہی کام خلیفہ اول ابو بکر رضی الله عنہ 
 60-نے بھی اپنے دور میں کیا ہے

 
ِد بِْن ُعبَيْدِ  ثَنَا َعبُْد الَْعِزيِز بن عبد الله األوييس ثنا إبراهيم بن َسْعٍد َعْن ُشْعبََة َعْن أيَِب َعْوٍن ُمَحمَّ  اللَِّه الثََّقِفيِّ َعْن َحدَّ

َذ الُْمْصَحَف [فََوَضَعُه] َعَىل َرأِْسِه َحتَّى َألََرى َورَقَُه يَتََقْعَقُع ثُمَّ ] قَاَل: َرأَيُْت َعِيلَّ بَْن أيَِب طَالٍِب أَخَ 3أيَِب َصالٍِح الَْحنَِفيِّ [
ِة] مِبَا ِفيِه فَأَْعِطِني [ثََواَب] َما ِفيِه، ثُمَّ قَاَل:  ، اللَّهّم إِ�ِّ قَْد َملَلْتُُهْم َوَملُّوِ� قَاَل: اللَّهّم إِنَُّهْم َمنَُعوِ� [أَْن أَقُوَم ِيف اْألُمَّ

                                                                    
60  

حدیث ہے :  -ابو بکر رضی الله عنہ نے بھی جنگ کی جب زکوہ کے انکاری اہل قبلہ سے قتال کیا تاویل قرآن پر   

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبائل نے زکٰوۃ دینے سے انکار کر دیا، باقی اسالم پر وہ عمل کر رہے تھے۔لیکن 
ان سے قتال کرنے کے عزم کا اظہار فرمایا، اس پر عمر رضی اللہ  ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود خلیفہ رسول 

عنہ نے اعرتاض کیا اور کہا آپ ان سے قتال کریں گے جو ال الہ اال اللہ کا اقرار کرتے ہیں؟ جبکہ ایسے لوگوں کے جان و مال کے 
اللہ کی قسم میں  عنہ نے فرمایا: تحفظ کی ض�نت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔حرضت ابو بکر صدیق رضی اللہ

اللہ کی قسم! اگر وہ  –ان سے قتال رضور کروں گاجو �از اور زکٰوۃ کے درمیان فرق کر رہے ہیں۔اس لیے کہ زکٰوۃ مال کا حق ہے 
ے تو ایک بکری کا بچہ بھی مجھے دینے سے انکار کریں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (زکٰوۃ میں)ادا کرتے تھ

اللہ کی قسم!(جب میں نے ابوبکر کے موقف پر  عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:  میں اس کے بھی روک لینے پران سے لڑوں گا۔ 
غور کیا تو) میں نے یہی دیکھا کہ اللہ نے ان لوگوں سے قتال کے لیے ابوبکر کا سینہ کھول دیا ہے اور میں نے بھی جان لیا کہ 

اریصحیح بخ -یہی بات حق ہے  

 یعنی اسالم میں تاویل قرآن پر پہلی جنگ ابو بکر رضی الله عنہ نے کی ہے
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لِْني ِبِهْم َخْ�ًا ِمنُْهْم َوأَبِْدلُْهْم يِب َوأَبَْغْضتُُهْم َوأَبَْغُضوِ�، َوَحَملُوِ� َعَىل َغْ�ِ طَِبيَعِتي َوُخلُِقي َوأَْخَالٍق لَْم تَُكْن تُْعرَْف ِيل، فَأَبْدِ 
ا ِمنِّي، اللَّهّم أَِمْت قُلُوبَُهْم َميَْت الِْملِْح ِيف الَْ�ءِ  إِبْرَاِهيُم: يَْعِني أَْهَل الُْكوفَةِ  قَاَل  -َرشًّ -» 

 املعرفة والتاريخ

ِد بِْن ُعبَيْدِ   ثَنَا َعبُْد الَْعِزيِز بن عبد الله األوييس ثنا إبراهيم بن َسْعٍد َعْن ُشْعبََة َعْن أيَِب َعْوٍن ُمَحمَّ  اللَِّه الثََّقِفيِّ َعْن َحدَّ
َعِيلَّ بَْن أيَِب طَالٍِب أََخَذ الُْمْصَحَف [فََوَضَعُه] َعَىل َرأِْسِه َحتَّى َألََرىأيَِب َصالٍِح الَْحنَِفّي قَاَل: َرأَيُْت   

ِة] مِبَا ِفيِه فَأَْعِطِني [ثََوا  قَْد َب] َما ِفيِه، ثُمَّ قَاَل: اللَّهّم إِ�ِّ َورَقَُه يَتََقْعَقُع ثُمَّ قَاَل: اللَّهّم إِنَُّهْم َمنَُعوِ� [أَْن أَقُوَم ِيف اْألُمَّ
ُكْن تُْعرَْف ِيل،َملَلْتُُهْم َوَملُّوِ�، َوأَبَْغْضتُُهْم َوأَبَْغُضوِ�، َوَحَملُوِ� َعَىل َغْ�ِ طَِبيَعِتي َوُخلُِقي َوأَْخَالٍق لَْم تَ   

ا ِمنِّي، اللَّهّم أَِمْت قُلُوبَُهْم َميَْت  قَاَل ِإبْرَاِهيُم: يَْعِني أَْهَل  -الِْملِْح ِيف الَْ�ءِ  فَأَبِْدلِْني ِبِهْم َخْ�ًا ِمنُْهْم َوأَبِْدلُْهْم يِب َرشًّ
  -الُْكوفَةِ 

عبد الرحمن بن قيس ، أبو صالح الحنفى الكوىف نے کہا میں نے علی بن ابی طالب کو دیکھا انہوں نے مصحف 
یہ مجھے منع کرتے  اٹھایا ہوا تھا اس کو رس پر رکھا یھاں تک کہ میں اس کا ورقه نہ دیکھ سکا پھر کہا اے الله

ہیں کہ امت میں اس کو اٹھاؤں جو اپ نے اس میں سے حصہ عطا کیا پھر کہا میں ان سے بیزار ہوں میں نفرت 
و خلق و اخالق کے خالف ڈال رہے ہیں جو میں  کرتا ہوں یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور یہ مجھ پر میرے مزاج

ن کے لئے مجھ سے بھی رشی سے بدل دے اے الله ان کے اے الله ان کو خیر سے بدل دے اور ا -نہیں جانتا
 دلوں کو پگھال دے جیسے �ک پانی میں حل ہوتا ہے

 اسی سند سے البدایہ و النہایہ میں دورسے منت میں ہے ان کے دلون کو مار دے

و ثقہ ہیںاس کی سند میں عبد الرحمن بن قيس ، أبو صالح الحنفى الكوىف اور محمد بن عبيد الله الثقفي ہیں ج  

یہ روایت البدایہ و النہایہ میں ابن کثیر نے نقل کی ہے خوارج کے حوالے سے کہ انہوں نے علی سے تاویل قرآن 
رضی الله عنہ کے لئے تھابکر  قول ابو یہ ہے کہ چکی پر گزر اس راقم کی رائے -کے حوالے سے جدل کیا  

 علی رضی الله عنہ کی تقریریں

 
رضی الله عنہ اور خوارج کا جب اختالف ہوا تو علی نے ان کو سمجھانے کے لئے ابن مسند احمد کے مطابق علی 

کو بھیجا انہوں نے ان کو نصیحت کی تو عباس رضی الله عنہ  
 فَرََجَع ِمنُْهْم أَْربََعُة آالٍف كُلُُّهْم تَائٌِب، ِفيِهُم ابُْن الَْكوَّاءِ 

وَّاِء بھی تھاان میں چار ہزار واپس لوٹ آئے جن میں ابُْن الْكَ   

 روایات کے مطابق ابُْن الَْكوَّاِء اس کے بعد علی رضی الله عنہ کے ساتھ رہا اور ان سے ٹیڑھے سواالت کرتا رہتا تھا
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ہو گا وہ اس کو  کہا جاتا ہے کہ علی نے علم غیب تک رسائی کا دعوی کیا کہ یہ کہا کہ وہ جو قیامت تک جو 
بتا سکتے تھے جانتے ہیں گویا علی الوحی سے یہ سب  

 مصنف عبد الرزاق میں ہے

ا َعِن الْبَيِْت  َعبُْد الرَّزَّاِق قَاَل: أَْخَربَنَا َمْعَمٌر، َعْن َوْهِب بِْن َعبِْد اللَِّه، أَنَّ أَبَا الطَُّفيِْل، أَْخَربَُه أَنَُّه، اِء، َسأََل َعلِيًّ َسِمَع ابَْن الَْكوَّ
َذلَِك الّرضَاُح ِيف َسبْعِ َسَ�َواٍت ِيف الَْعرِْش، يَْدُخلُُه كُلَّ يَْوٍم َسبُْعوَن أَلَْف َملٍَك، َال يَُعوُدوَن : «الَْمْعُموِر َما ُهَو؟ فََقاَل َعِيلٌّ 

 «إِلَيِْه إَِىل يَْوِم الِْقيَاَمةِ 
یہ کیا ہے ؟ أَبَا الطَُّفيِْل کہتے ہیں انہوں نے ابن الکواء سے سنا کہ اس نے علی سے بیت املعمور پر سوال کیا کہ 

علی نے کہا یہ شیشہ ہے سات آس�ن اوپر عرش پر اس میں ہر روز سرت ہزار داخل ہوتے ہیں جو واپس نہیں پلٹتے 
 یہاں تک کہ قیامت ہو

کے  هـ)197کتاب الجامع يف الحديث البن وهب از أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم املرصي القريش (املتوىف: 
 مطابق

ثَِني َعبْ  اِء، قَاَل لَِعِيلِّ بْنِ َوَحدَّ ِد بِْن ِهَالٍل، أَنَّ ابَْن الَْكوَّ  أيَِب طَالٍِب: َما قَْوُس ُد اللَِّه بُْن َعيَّاٍش، َعْن ُعَمَر َمْوَىل ُغْفرََة، َوَح�َّ
يْطَاُن، َولَِكْن أََمنٌَة ِمَن اللَّهِ «قُزََح؟ قَاَل:  ِألَْهِل اْألَرِْض ِمَن الَْغرَِق بَْعَد قَْوِم نُوحٍ  َال تَُقولُوا قَْوَس قُزََح، فَِإنَّ قُزََح الشَّ » 

سے کہا یہ قَْوَس قُزََح کیا ہے ؟ علی نے جواب دیا اس کو قَْوَس قُزََح مت کہو  ابَْن الَْكوَّاء نے علی رضی الله عنہ
سے دیقُزََح شیطان ہے لیکن یہ امان ہے جو الله نے نوح کے بعد زمین والوں کو غرق ہونے   کیونکہ   

 کتاب ادب املفرد از امام بخاری کی روایات ہیں
َ�ِء، َوِمنَْها فتحت الس�ء مباء من ُج السَّ همرعن أيب الطفيل سأل ابن الكواء عليا ريض الله عنه َعِن الَْمَجرَِّة قَاَل: ُهَو َرشَ . 

 .صحيح اإلسناد
 البانی نے صحیح قرار دیا ہے

تے ہیں یہ صحیح ہےاألدب املفرد پر تحقیق میں البائی کہ  
ثَنَا ُسْفيَاُن، َعِن ابِْن أيَِب ُحَسْ�ٍ َوَغْ�ِِه، َعْن أيَِب الطَُّفيِْل َسأََل ابْ  ثَنَا الُْحَميِْديُّ قَاَل: َحدَّ ا َعلِيًّا َعِن الَْمَجرَِّة، قَاَل: ُهَو َحدَّ ُن الَْكوَّ

َ�ُء مِبَاٍء مُ  َ�ِء، َوِمنَْها فُِتَحِت السَّ ُج السَّ نَْهِمرٍ َرشَ  
 [قال األلبا�] : صحيح

سے کہکشاں ملکی وے (جادہ شیر) پر  أيب الطفيل نے ابن الکواء سے روایت کیا کہ اس نے علی رضی الله عنہ
علی نے کہا یہ آس�ن کی مقعد ہے اور اس میں نہر کی طرح پانی برسا –سوال کیا   

َ�ُء مِبَاٍء ُمنَْهِمٍر آس�ن کو کھول دیا گیا طوفان نوح کے حوالے سے سوره القمر میں ہے کہ فُ  یاد رہے کہ ِتَحِت السَّ
 کہ اس میں سے نہر کی طرح پانی برسا
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هـ) 463الفقيه و املتفقه از املؤلف: أبو بكر أحمد بن عيل بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (املتوىف: 
 میں ہے

ُد بُْن أناه أَبُو الُْحَسْ�ِ أَْحَمُد بُْن ُعَمَر بِْن رَ  ْوٍح , َوأَبُو َعِيلٍّ الَْحَسُن بُْن فَْهٍد النَّْهَرَوانِيَّاِن ِبَها , قَاَال: أنا أَبُو الُْحَسْ�ِ ُمَحمَّ
ُد بُْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُسلَيَْ�َن الَْحْرضَِميُّ ,  بُْن إِبْرَاِهيَم الَْمْرَوِزيُّ , نا  نا إِْسَحاُق إِبْرَاِهيَم بِْن َسلََمَة الُْكَهيِْيلُّ ِبالُْكوفَِة , أنا ُمَحمَّ

ُت َعِليًّا , َوُهَو يَْخطُُب , َوُهَو َعبُْد الرَّزَّاِق , نا َمْعَمٌر , َعْن َوْهِب بِْن َعبِْد اللَِّه بِْن أيَِب ُديَبٍّ , َعْن أيَِب الطَُّفيِْل , قَاَل: َشِهدْ 
ثْتُُكْم ِبهِ َسلُوِ� , َواللَِّه َال تَْسأَلُ ]: «352يَُقوُل [ص: ٍء يَُكوُن ِإَىل يَْوِم الِْقيَاَمِة إِالَّ َحدَّ وِ� َعْن َيشْ » 

کو دیکھا وہ خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھ سے  أيَِب الطَُّفيِْل نے کہا میں نے علی رضی الله عنہ
س کا تم سے ذکر نہ کر پوچھو اللہ کی قسم تم کوئی چیز نہ ہو گی جو قیامت تک ہو کہ وہ تم پوچھو اور میں ا

 دوں

 محقق عادل بن یوسف العزازی کہتے ہیں اسناده صحيح

 اخبار مکہ از االزرقی کی روایت ہے

ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن ُمَعاذٍ  ، قَاَل: َحدَّ ثَنَا َمْهِديُّ بُْن أيَِب الَْمْهِديِّ ثنَا أَبُو الَْولِيِد قَاَل: َحدَّ نَْعاِ�ُّ، قَاَل: حَ  َحدَّ ثَنَا َمْعَمٌر، َعْن الصَّ دَّ
َسلُوِ�، فََواللَِّه َال «ُقوُل: َوْهِب بِْن َعبِْد اللَِّه، َعِن أيَِب الطَُّفيِْل، قَاَل: َشِهْدُت َعلِيًّا رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، َوُهَو يَْخطُُب، َوُهَو يَ 

ٍء يَُكوُن إَِىل يَْوِم الِْقيَاَمِة إِالَّ َحدَّ  ثْتُُكْم ِبِه، َوَسلُوِ� َعْن كِتَاِب اللَِّه، فََواللَِّه َما ِمْنُه آيٌَة إِالَّ َوأَنَا أَْعلَُم أَنََّها ِبلَيٍْل تَْسأَلُوِ� َعْن َيشْ
اِء، َوأَنَا بَيَْنُه َوبَْ�َ َعِيلٍّ رَِيضَ اللَّهُ » نَزَلَْت أَْم ِبنََهاٍر، أَْم ِبَسْهٍل نَزَلَْت أَْم ِبَجبَلٍ  َعنُْه، َوُهَو َخلِْفي، قَاَل: أَفََرأَيَْت  فََقاَم ابُْن الَْكوَّ

َاُح فَْوَق َسبْعِ َسَمَواٍت تَْحَت الَْعرِْش يَْدُخلُُه كُلَّ يَْوٍم َسبُْعوَن أَلَْف َملٍَك َال «الْبَيَْت الَْمْعُموَر، َما ُهَو؟ قَاَل:  َذاَك الرضُّ
 «يَُعوُدوَن ِفيِه إَِىل يَْوِم الِْقيَاَمةِ 

کو دیکھا وہ خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے سوال کرو الله  ِل نے کہا میں نے علی رضی الله عنہأيَِب الطَُّفيْ 
کی قسم کوئی چیز نہ ہو گی جو قیامت تک ہو کہ تم اس کا پوچھو اور میں جواب نہ دوں اور کتاب الله کے 

ا ہوں کہ دن میں اتری یا رات بارے میں پوچھو الله کی قسم کوئی اس میں آیت نہیں کہ جس کو میں نہ جانت
میں سیدھی زمین پر اتری یا پہاڑ پر پس ابن الکواء کھڑا ہوا اور میں اس کے اور علی کے درمیان تھا اور یہ میرے 

پیچھے تھا کہا کیا اپ نے بیت املعمور دیکھا ہے کیا ہے یہ ؟ علی نے کہا یہ شیش ( محل) ہے سات آس�ن اوپر 
یں سرت ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو واپس نہیں پلٹتے یہاں تک کہ قیامت ہوعرش کے نیچے ہر روز اس م  

 کتاب جامع بيان العلم وفضله از ابن عبد الرب دار ابن الجوزی کے مطابق

ُد بُْن َعبْدِ  ٍد، نا إِْسَحاُق بُْن إِبْرَاِهيَم، نا ُمَحمَّ ثَِني أَْحَمُد بُْن فَتٍْح، نا َحْمزَُة بُْن ُمَحمَّ ُد بُْن ثَْوٍر، َعْن  َوَحدَّ اْألَْعَىل، ثنا ُمَحمَّ
َشِهْدُت َعلِيًّا رَِيضَ اللَُّه َعنُْه َوُهَو يَْخطُُب َويَُقوُل: َسلُوِ� فََواللَِّه َال ” َمْعَمٍر، َعْن َوْهِب بِْن َعبِْد اللَِّه، َعْن أيَِب الطَُّفيِْل قَاَل: 

ٍء يَُكوُن إَِىل يَوْ  ثْتُُكْم ِبِه َوَسلُوِ� َعْن كِتَاِب اللَِّه؛ فََواللَِّه َما ِمنُْه آيٌَة إِالَّ تَْسأَلُوِ� َعْن َيشْ َوأَنَا أَْعلَُم ِبلَيٍْل  ِم الِْقيَاَمِة إِالَّ َحدَّ
اِء َوأَنَا بَيْنَُه َوبَْ�َ َعِيلٍّ  اِريَاِت َذْرًوا نَزَلَْت أَْم ِبنََهاٍر أَْم ِبَسْهٍل نَزَلَْت أَْم ِبَجَبٍل، فََقاَم ابُْن الَْكوَّ  رَِيضَ اللَُّه َعنُْه فََقاَل: َما {الذَّ

َ�ِت أَْمرًا} [الذاريات:  اِريَاُت 2فَالَْحاِمَالِت ِوقْرًا فَالَْجاِريَاِت يُْرسًا فَالُْمَقسِّ ًها َوَال تََسْل تََعنُّتًا، {الذَّ ] ؟ قَاَل: َويْلََك َسْل تََفقُّ
َحاُب {فَالَْجاِريَاِت يُْرسًا} [الذاريات: 2، {فَالَْحاِمَالِت ِوقْرًا} [الذاريات: ] : ِريَاحٌ 1َذْرًوا} [الذاريات:  ُفُن 3] : السَّ ] : السُّ
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َ�ِت أَْمرًا} [الذاريات:  َواَد الَِّذي ِيف الَْقَمِر؟ قَاَل: أَْعَمى َسأََل َعْن َعْميَاءَ 4{فَالُْمَقسِّ أََما  ] : الَْمَالئَِكُة قَاَل: أَفََرأَيَْت السَّ
َواُد الَِّذي ِفيِه، قَاَل: 12َسِمْعَت اللََّه تََعاَىل يَُقوُل: {َوَجَعلْنَا اللَّيَْل َوالنََّهاَر آيَتَْ�ِ فََمَحْونَا آيََة اللَّيِْل} [اإلرساء:  ] فََمْحُوُه السَّ

؟ أَنَِبيًّا كَاَن أَْم َملًِكا؟ قَاَل: َال َواِحدً  ا ِمنُْهَ� َولَِكنَُّه كَاَن َعبًْدا َصالًِحا أََحبَّ اللََّه فَأََحبَُّه اللَُّه َونَاَصَح اللََّه أَفََرأَيَْت َذا الَْقرْنَْ�ِ
بُوُه َعَىل  بُوُه َعَىل قَرْنِِه ثُمَّ َدَعاُهْم إَِىل الُْهَدى فََرضَ ُكْن لَُه قَرْنَاِن  قَرْنِِه اْآلَخِر، َولَْم يَ فَنَاَصَحُه اللَُّه، َدَعا قَْوَمُه إَِىل الُْهَدى فََرضَ

اٌن ِمَن الَْغرَِق قَاَل: أَفََرأَيَْت الْبَيَْت كََقْرَ�ِ الثَّْوِر، قَاَل: أَفََرأَيَْت َهَذا الَْقْوَس َما ُهَو؟ قَاَل: ِهَي َعَالَمٌة بَْ�َ نُوٍح َوبَْ�َ َربِِّه َوأَمَ 
َاُح فَْوَق َسبْعِ َسَ�  ] أَلَْف َملٍَك َال يَُعوُدوَن 465تَْحَت الَْعرِْش يُْدِخلَُه كُلَّ يَْوٍم َسبُْعوَن [ص: َواٍت الَْمْعُموَر َما ُهَو؟ قَاَل: الرصُّ

لُوا نِْعَمَة اللَِّه كُْفرًا َوأََحلُّوا قَْوَمُهْم َداَر الْبَ  ْن قَُريٍْش َواِر؟ قَاَل: ُهَ� اْألَفَْجرَاُن مِ ِفيِه إَِىل يَْوِم الِْقَياَمِة قَاَل: فََمِن الَِّذيَن بَدَّ
نْيَا َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُ  ْحِسنُوَن ُصنًْعا؟ قَاَل: كَاَن أَْهُل كُِفينَُهَ� يَْوَم بَْدٍر، قَاَل: فََمِن الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِيف الَْحَياِة الدُّ

 “ َحُروَراَء ِمنُْهمْ 

ا وہ خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھ سے کو دیکھ أيَِب الطَُّفيِْل نے کہا میں نے علی رضی الله عنہ
پوچھو اللہ کی قسم تم کوئی چیز نہ ہو گی جو قیامت تک ہو کہ وہ پوچھو اور میں اس کا تم سے ذکر نہ کر 
کہ  دوں اور کتاب الله کے بارے میں پوچھو الله کی قسم کوئی اس میں آیت نہیں کہ جس کو میں نہ جانتا ہوں 

ت میں سیدھی زمین پر اتری یا پہاڑ پر پس ابن الکواء کھڑا ہوا اور میں اس کے اور علی کے دن میں اتری یا را
 �َ اِريَاِت َذْرًوا فَالَْحاِمَالِت ِوقْرًا فَالَْجاِريَاِت يُْرسًا فَالُْمَقسِّ ِت أَْمرًا} درمیان تھا اور یہ میرے پیچھے تھا کہا یہ الذَّ

 -دیا تیری بربادی ہو وہ سوال کر جس سے تفقہ ہو نہ کہ بھڑاس نکال] کیا ہے ؟ علی نے جواب 2[الذاريات: 
اِريَاُت َذْرًوا} [الذاريات:  ] یہ بادل ہیں {فَالَْجاِريَاِت يُْرسًا} 2] یہ ہوائیں ہیں {فَالَْحاِمَالِت ِوقْرًا} [الذاريات: 1{الذَّ

َ�ِت أَْمرًا} [الذاريا3[الذاريات:  ابن الکواء نے کہا یہ چاند میں اپ  –] یہ فرشتے ہیں 4ت: ] یہ کشتیاں ہیں {فَالُْمَقسِّ
تو نے قرآن میں الله کا کہا نہیں سنا ؟  نے دھبے دیکھے ہیں؟ علی نے کہا اندھے نے اندھے سے سوال کیا ہے کیا 

کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں )تو اس میں  ] (پس ہم رات12{َوَجَعلْنَا اللَّيَْل َوالنََّهاَر آيَتَْ�ِ فََمَحْونَا آيََة اللَّيِْل} [اإلرساء: 
جو مٹا دیا جاتا ہے وہ یہ دھبے ہیں ابُْن الَْكوَّاِء نے پوچھا اپ نے ذو القرنین کو دیکھا ، نبی ہیں کہ فرشتہ ہیں ؟ 

علی نے کہا ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں بلکہ صالح شخص ہیں الله سے محبت کرنے والے تو الله نے ان 
قوم کو پکارا ہدایت کی طرف تو ان کے ایک سینگ پر مارا اور پھر پکارا تو دورسے سینگ … ور سے محبت کی ا

پر مارا اور ذوالقرنین کے بیل جیسے دو سینگ نہیں تھے ابُْن الَْكوَّاِء نے پوچھا یہ قَْوَس قُزََح کیا ہے ؟ علی نے کہا 
بُْن الَْكوَّاِء نے پوچھا کیا اپ نے بیت املعمور کو یہ نوح اور الله کے درمیان غرق ہونے سے امان کی عالمت ہے ا

دیکھا؟ یہ کیا ہے ؟ علی نے کہا ایک شیش ( محل) ہے سات آس�ن اوپر عرش کے نیچے ہر روز اس میں سرت ہزار 
لُوا  َة اللَِّه نِْعمَ  فرشتے داخل ہوتے ہیں جو واپس نہیں پلٹتے یہاں تک کہ قیامت ہو ابُْن الَْكوَّاِء نے پوچھا آیت بَدَّ

كُْفرًا َوأََحلُّوا قَْوَمُهْم َداَر الْبََواِر میں یہ کون ہیں ؟ علی نے کہا قریش کے فاجر لوگ جن سے بدر کے دن بچے ابن 
نَْيا َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنًْعا میں کون ہیں ؟ علی  یہ الکواء نے پوچھا آیت الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِيف الَْحَياِة الدُّ

 نے کہا یہ اہل َحُروَراَء خوارج ہیں

 محقق ابی االشبال الزھیری کہتے ہیں
 اسنادہ صحیح و رجاله ثقات

 سند میں وْهب بن َعبد اللَِّه بن أيَب ديب الكويف ہے
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مکتبہ عباد الرح�ن سے اسی کتاب کا جو نسخہ چھپا ہے اس کے محقق ابو عبد الله محمد بن عبد الرح�ن 
صالح اس روایت پر کہتے ہیںال  

 اسنادہ صحیح

امام بخاری نے بھی یہ روایت تاریخ الکبیر میں عبد الله بن وھب کے ترجمہ میں دی ہے لیکن اس کو مکمل نقل 
نے کہا مجھ کو علم ہے کون سی آیت کہاں اتری نہیں کیا رصف یہ لکھا کہ علی رضی الله عنہ  

ل سنت میں سے ہیں وہ ان روایات کو صحیح کہہ رہے ہیں جبکہ یہ قارئین دیکھ سکتے ہیں کہ محققین جو اہ
 صحیح نہیں ہیں

 روایت سند سے صحیح بھی ہوں تو ان کا منت خود بخود صحیح نہیں ہو جاتا

نْيَا َوُهْم يَْحَسُبوَن أَنَّهُ  روایت کے مطابق ْم يُْحِسنُوَن ُصنًْعا ابن الکواء نے پوچھا آیت الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِيف الَْحيَاِة الدُّ
صحیح نہیں ہے کیونکہ آیت جہنمیوں کے   یہ قول  –میں یہ کون ہیں ؟ علی نے کہا یہ اہل َحُروَراَء خوارج ہیں 

یہاں  -نہیں دیا نہ اہل سنت کے امئہ نے ان کو کافر قرار دیا ہے بارے میں ہے اور علی نے خوارج کو کافر قرار 
نے خوارج کو حج بھی کرنے دیا ہےتک کہ ابن زبیر اور ابن عباس   

قوس قزح کو طوفان نوح کے بعد الله اور اہل ارض کے درمیان ایک امان نامہ قرار دیا گیا ہے اصال یہ قول یہود کا 
 ہے

میں ہے ٩کتاب پیدائش باب   

I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the 
earth. Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds,  I  will 
remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again 
will the waters become a flood to destroy all life. 

 
 میں نے اپنا قوس قزح بادلوں میں رکھا ہے اور یہ میرے اور زمین کے درمیان ایک عہد میثاق ہے 

میں جب بھی زمیں پر بادل الؤں گا اور قوس قزح بادلوں میں ظاہر کروں گا تو میں اپنے اور متہارے متام زندہ 
مخلوقات درمیان اس عہد کو یاد کروں گا کہ آئندہ کبھی بھی پانی سیالب نہ بنے گا کہ متام حیات کو برباد کر 

 دے
یہ نظم کائنات کا تغیر ہے کیونکہ اگر قوس قزح نوح علیہ السالم کے دور سے رشوع ہوا ہے تو روشنی کا انعکاس 
پہلے نہ ہوا ہو گا اور نہ آدم علیہ السالم نے دیکھا ہو گا جبکہ زمیں و آس�ن کے اس تغیر کا ذکر نہ قرآن میں ہے 

 نہ حدیث نبوی میں

غالمی میں یہود کو قوس قزح پر یہ قول بابل سے مال جن کی بابل کی  
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Epic of Gilgamesh 
 

 کے مطابق دیوی اشتار

Ishtar 
آج کے بعد طوفان سے تباہ نہ کرے گی اور وعدہ کے طور پر اپنا ہار دیا  سے وعدہ کے کہ ان کو  نے اہل ارض 

 جو قوس قزح ہے

کا یہ حصہ اہل کتاب کے محققین کہتے ہیں کہ کتاب پیدائش  

Priests of Temples 

اپنے حساب سے بیان کیا نے توریت میں شامل گیا کہ اس کو   

اسی طرح علی رضی الله عنہ سے منسوب اس قول میں کہا گیا ہے کہ علی نے ملکی وے کہکشاں کو آس�ن کی 
ائنسی بات ہوئی کیونکہ یہ بھی ایک غیر س –اور زمین پر آیا  طوفان نوح پر پانی نکال  مقعد قرار دیا جس سے 

 آس�ن کا پانی بادل سے اتا ہے نہ کہ ملکی وے سے

ملکی وے یا جاہ شیر کہکشاں ایک نہر ہے یہ قول قدیم فراعنہ مرص کا تھا ان کے نزدیک دریائے نیل اصل میں 
ہے  ابن الکواء نے جس طرح پانی اور ملکی وے کو مالیا –آس�ن کی نہر ہے جو ملکی وے سے ملی ہوئی ہے 

یاد رہے کہ خوارج مرص سے آئے تھے جو فراعنہ مرص  –اس سے لگتا ہے کہ یہ قول عربوں میں ابن الکواء سے آیا 
 کی تہذیب کا مقام تھا اور ابن الکواء بھی سابقہ خارجی تھا اس طرح ان کے ڈاک خانے مل جاتے ہیں

 

 

 

Ancient Egypt: The Light of the World Book by Gerald Massey 
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علی نے چاند کے گڑھوں کو مستقل قرار نہیں دیا اور کہا وہ مٹ جاتے ہیں اور آیت کی غلط تاویل بھی کی 

چاند کے گڑھے اس پر   -کیونکہ آیت میں چاند کی گھٹتی بڑھتی منازل کا ذکر ہے جو زمین سے نظر اتی ہیں
 حقیقی ہیں کالے دھبے نہیں ہیں جو مٹ جائیں

نے تین اقوال کہے جو فی الحقیقت غلط ہیں آج  کے بقول علی رضی الله عنہ الطفیل  یعنی ابن الکواء یا ابی
ان کا علم ہے سائنس سے ہم کو   

امام احمد نے کہا اس نے رسول الله  –أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي بہت سے محدثین کے نزدیک صحابی نہیں 
 کو دیکھا سنا نہیں ہے

: حدثنا أبو سعيد موىل بني هاشم. قال: حدثني مهدي بن عمران املاز�. قال: سمعت وقال عبد الله: حدثني أيب. قال
العلل«؟ قال: نعم، قيل: فهل كلمته؟ قال: ال. -صىل الله عليه وسلم  –أبا الطفيل، وسئل هل رأيت رسول الله  » 

(5822) 

سنا یا نہیںدارقطنی نے کہا الله کو پتا ہے کہ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے   

ارَقُطِْنّي: أبو الطفيل رأى النبي  42 7» العلل«وصحبه، فأما الس�ع فالله أعلم.  –صىل الله عليه وسلم  –قال الدَّ . 

 الکامل از ابن عدی میں ان کے بارے میں لکھا ہے

ثَنا عيل،  ثني َصالُِح بُْن أَْحَمد بْن حنبل، قَال: َحدَّ ٍد، َحدَّ ثَنَا ابُْن َح�َّ قَاَل: َسِمْعُت جرير بْن َعبد الحميد، وِقيَل لَُه: َحدَّ
 .كَاَن مغ�ة ينكر الرواية، َعن أيب الطفيل؟ قَال: نَعم

 جرير بْن َعبد الحميد سے پوچھا گیا کہ مغیرہ کیا ابو الطفیل کی روایت کا انکار کرتے تھے کہا ہاں

 جامع التحصیل کے مطابق
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� روايته عن زيد بن حارثة وهو مرسل مل يدركهله رؤية مجردة ويف معجم الطربا� الكب  

ابو طفیل نے مجرد دیکھا ہے اور معجم طربانی میں اس کی روایت زید بن حارثہ سے ہے جو مرسل ہے اس کی 
 مالقات زید سے نہیں

 الذھبی کے بقول انہوں نے

ِة ال –َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم -َرأَى النَِّبيَّ  َوَداعِ َوُهَو ِيف َحجَّ  

 نبی کو حجه الوداع کے موقعہ پر دیکھا

س� أعالم النبالء بحوالہ  

 تاریخ دمشق کے مطابق

 .األخرم: مل ترك البخاري حديث أيب الطفيل؟ قال: ألنه كان يُفرط يف التشيع

افراط کرتے تھے األخرم نے کہا بخاری نے ابو طفیل کی حدیث کیوں ترک کی ؟ کہا کیونکہ یہ شیعیت میں   

ل تشیع کے مطابق یہ صحابیاہ  

 عامر بن واثلة ل، ى، ين (كش) كان كيسانيا يقول بحياة محمدابن الحنيفة وخرج تحت راية املختار

کیسانیہ فرقے کے تھے جو اس کے قائل ہیں کہ محمد بن حنفیہ کو موت نہیں اور یہ مختار ثقفی کے جھنڈے 
 تلے نکلے

 قرار دیا ہے  بحوالہ ھدی الساری از ابن حجر  صاحب راية املختار  اہل سنت کے امام  ابن حزم نے ابو طفیل کو
مختار ثقفی اہل سنت میں کذاب ہے اور اہل تشیع کے مطابق غلط شخص کو امام سمجھتا تھا صحیح عقیدے پر 

 نہیں تھا

 آخر میں روایت میں علی کا دعوی کہ وہ ہر اس بات کو جانتے ہیں جو قیامت تک ہو گی بھی صحیح نہیں
ہوسکتا ورنہ تو یہ علی کی لیال بن جائے گی کہ ابن ملجم آگے اتا ہے وہ �از میں کھڑے رہتے ہیں جبکہ وہ 

 جانتے ہیں کہ ابن ملجم ان کو قتل کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے

 ان شواہد کی روشنی میں یہ روایت باطل منت منکر ہے
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خیال کا اظہار کیا جو قول اغلبا صحیح ہے وہ رصف یہ کہ علی نے ذو القرنین پر  

 مشکل اآلثار از طحاوی میں ہے

ْ�َِيفِّ  ثَنَا َعبُْد اللِه بُْن َداُوَد الُْخَريِْبيُّ , َعْن ِبَسامٍّ الصَّ ثَنَا إِبْرَاِهيُم بُْن َمْرُزوٍق قَاَل: َحدَّ  , َعْن أيَِب الطَُّفيِْل قَاَل: قَاَم َعِيلٌّ َحدَّ
اِء فََقاَل: َما ” َسلُوِ� قَبَْل أَْن َال تَْسأَلُوِ� , َولَْن تَْسأَلُوا بَْعِدي ِمثِْيل ”  فََقاَل: رَِيضَ اللُه َعنُْه َعَىل الِْمنَْربِ  فََقاَم ِإلَيِْه ابُْن الَْكوَّ

؟ قَاَل:  َعبًْدا َصالًِحا , أََحبَّ اللَه فَأََحبَُّه , َونَاَصَح  لَْم يَُكْن نَِبيًّا َوَال َملًَكا , َولَِكنَُّه كَانَ ” كَاَن ُذو الَْقرْنَْ�ِ , أََملٌَك كَاَن أَْو نَِبيٌّ
ِه اْألَيَْرسِ فََ�َت , َوِفيُكْم ِمثْلُهُ اللَه فَنََصَحُه , َرضََب َعَىل قَرْنِِه اْألَْ�َِن فََ�َت , ثُمَّ بََعثَُه اللُه َعزَّ َوَجلَّ , ثُمَّ َرضََب َعَىل قَرْنِ   

الَْقرْنَْ�ِ کون ہیں نبی یا فرشتہ ؟ علی نے کہا نہ نبی ہیں نہ فرشتہ ہیں بس نیک بندے ہیں  ابُْن الَْكوَّاِء نے کہا ُذو
الله سے محبت کرنے والے تو الله نے ان سے محبت کی اور الله سے مشورہ کیا تو الله نے ان کو نصیحت دی 

ھیجا بائیں جانب قریہ پر رضب انہوں نے دائیں جانب ایک قریہ پر رضب کی وہ ہالک ہوئے پھر الله نے انہیں ب
 کی وہ بھی ہالک ہوئے اور متھارے درمیان ان کے جیسا موجود ہے

 طحاوی نے اس روایت کو قبول کیا ہے اور علی کے قول کہ وہ ذو القرنین جیسے ہیں کی تاویل بھی کی ہے
. فََكاَن ” ُه َوِفيُكْم ِمثْلُ ” فََقاَل قَائٌِل: فَِفي َحِديِث َعِيلٍّ الَِّذي َرَويْتَُه:  فََ� الُْمرَاُد ِبَذلَِك ِم�َّ قَْد ُجِعَل ِفيِه ِمثًْال لِِذي الَْقرْنَْ�ِ

لَّ , َوِيف ِقيَاِمِه  ِيف ُدَعائِِه ِإَىل اللِه َعزَّ َوجَ َجَوابَنَا لَُه ِيف َذلَِك ِبتَْوِفيِق اللِه َعزَّ َوَجلَّ َوَعْونِِه: أَنَُّه أُِريَد ِبِه أَنَُّه ِمثٌْل لِِذي الَْقرْنَْ�ِ 
إَِىل يَْوِم الِْقيَاَمةِ  اَم ِبِه قَامِئًا َوَداِعيًا ِبهِ ِبالَْحقِّ , ُدَعاًء َوِقيَاًما إَِىل يَْوِم الِْقيَاَمِة , كََ� كَاَن ُذو الَْقرْنَْ�ِ ِفيَ� َدَعا إِلَيِْه , َوِفيَ� قَ  . 

یہ ہے کہ علی کی مراد ہے کہ وہ ذو القرنین کی مثل ہیں  طحاوی نے کہا : ہ�را جواب الله کی توفیق و مدد سے
جیسا کہ ذو القرنین حق پر قائم ہوئے اور اس کی دعوت دی  اور حق پر قائم ہونے پر  الله سے دعا کرنے میں 
 روز محرش تک کے لئے

یں خطاب کر علی اگر کوفہ میں مسجد م علی نے اہل جمل اور اہل صفیں کو شکست دی تھی لہذا  راقم کہتا ہے
رہے تھے تو کعبہ پشت کی طرف تھا برصہ دائیں طرف تھا جہاں اہل جمل سے لڑے اور رقہ بائیں طرف تھا جہاں 

ذو القرنین سے مالیا جنہوں نے دائیں اور بائیں جانب  اہل شام سے لڑے اس طرح علی نے اپنے اپ کو مرد صالح 
 قتال کیا
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ام اور قصاص عثمانش  

 

61 ان کے لشکر نے قصاص عث�ن کے لئے مرص   شام کے گو رنر  معاویہ  جو علی کو خلیفہ قبول نہیں کرتے تھے

کیا لیکن عمرو بن  صفین کی جنگ کے بعد علی نے محّمد بن ابی بکر کو مرص کا گورنر مقرر   -پر دھاوا بول دیا

کی موت مرا . الذھبی س�  ذلت ھ میں یہ  ٣٨ھ یا  ٣٧سن   العاص رضی الله تعالی عنہ نے اس کو شکست دی

لکھتے ہیں کہ یہ مخالفین کے ہتھے چڑھا أعالم النبالء   

ه ِيف بَطِْن ِحَ�ٍر َميٍِّت، َوأَْحرََقهُ   َفَقَتلَُه ودسَّ

 62انہوں نے اس کا قتل کیا  اس کو مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر جالیا گیا

                                                                    
61  

علی رضی الله عنہ ہنگامی صورت حال میں خلیفہ ہوئے اس وجہ سے بعض صحابہ نے ان کی بیعت نہیں کی کیونکہ بہت سے 
بی شیبہ کی روایت ہےاہم مسائل امت کے نزدیک تھے، مثال ابن عمر رضی الله عنہ کے حوالے سے مصنف ابن ا  

حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ملا بويع لعيل أتا� فقال : إنك امرؤ محبب يف أهل الشام ، وقد استعملتك 
 كان بعد ذلك أبايعك ، قال : فرتكني وخرج ، فل� عليهم ، فرس إليهم ، قال : فذكرت القرابة وذكرت الصهر ، فقلت : أما بعد فوالله ال

  جاء ابن عمر إىل أم كلثوم فسلم عليها وتوجه إىل مكة

نافع ، عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا: جب علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی 
محبوب ہیں ، اور میں آپ کو ان پر  تو علی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا آپ ایسے شخص ہیں جو اہل شام کی نظر میں

عامل بناتاہوں لہذا آپ ان کی طرف جائیں ۔ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے قرابت و رشتہ داری کا ذکر 
ئے کیا اس کے بعد کہا: اللہ کی قسم ! میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا۔اس کے بعد ابن عمررضی اللہ عنہ ام کلثوم کے پاس آ 

 انہیں سالم کیا اور مکہ روانہ ہو گئے

عامہ صحابہ کا اجتہاد تھا کہ ابھی عث�ن رضی الله عنہ کے قتل کا قصاص رضوری ہے اور بعض صحابہ کا اجتہاد تھا کہ خلیفہ 
ت صور کی بیعت رضوری ہے . علی رضی الله عنہ اپنی بیعت کے لئے جنگ کرتے رہے اور باقی قصاص کے مطالبہ کرتے رہے لیکن 

.یہی چیز ایک فتنہ تھی   حال اپ کے سامنے ہے ،وہ کیا اپنے ح�تیوں سے قصاص لیتے   

 
62  

کہا  جاتا ہے کہ جان بچانے کے لئے محّمد بن ابی بکر خود ایک مردہ گدھے میں گھس  بیٹھا لیکن پکڑا گیا اور اسی گدھے 
 سمیت ہالک ہوا
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نے اس کو قتل کیا الله عنہ  رضی معاوية بن حديج صحابی رسول صلی الله علیہ وسلم ،   

 کتاب تاریخ ابن یونس املرصی کے مطابق آخری وقت محّمد نے کہا

فقال: احفظو�؛ ألىب بكر. فقال له معاوية بن حديج: قتلت مثان� من قومى ىف دم عث�ن، وأتركك وأنت صاحبه؟! 
 فقتله

لوگوں کا خون عث�ن پر قتل کیا  ٨٠کے مجھے ابو بکر کے واسطے چھوڑ دو! معاویہ بن خدیج نے کہا اپنی قوم 
 اور تو انہی کا صاحب تھا تجھے کیسے چھوڑ دوں

اس کی مخالفت کرتے  معاوية بن حديج کو امام بخاری اور جمہور محدثین صحابی مانتے ہیں رصف امام احمد 
 ہی

کے مطابق کتاب جامع التحصيل يف أحكام املراسيل از العالئ   

ثرم قال أحمد بن حنبل ليست ملعاوية بن حديج صحبة قلت بل له صحبة ثابتة قاله معاوية بن حديج قال األ  
 البخاري والجمهور

صحابی نہیں ہے میں کہتا ہوں صحابی ثابت ہیں بخاری  معاوية بن حديج  األثرم کہتے ہیں امام احمد کہتے ہیں  
 اور جمہور ایسا کہتے ہیں

ت رسول کے وقت ایک سال کا ہو گا اس کو صحابی ثابت کرنے پر وفا طرفہ متاشہ ہے کہ محّمد بن ابی بکر جو 
جبکہ اس نے اس عمر میں نبی سے کون سا علم حاصل کیا ظاہر ہے کہ یہ رصف لیپا پوتی ہے  زور لگایا جاتا ہے 

ہے. صحابہ کے لئے کم سے کم عمر چار سال لی گئی ہے اور تاریخی حقائق کو مسخ کرنا   

کہتے ہیںکتاب الثقات میں العجلی   

د بن أيب بكر الّصديق مل يكن لَُه ُصْحبَة   محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہے  ُمَحمَّ

 امام حسن برصی اس کو الفاسق محمد بن ابی بکر کہا کرتے تھے معجم الکبیر طربانی

ہے کہ عائشہ کتاب اسد الغابہ میں مورخ ابن اثیر ایک بات نقل کرتا ہے جو بال سند ہے اور اس کا کذب ہونا ظاہر 
 رضی الله عنہا کو اس کی موت کا افسوس ہوا اور پھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا
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اور عمرو بن  (آٹھویں صدی کے) لکھتے ہیں کہ عائشہ رضی الله عنہا �از میں قنوت پڑھتی تھیں  بعض مورخ  
Fالعاص  کے لئے بد دعا کرتی تھیں لیکن یہ بھی بال سند بات ہے

63 

  حسن برصی ، محمد بن ابی بکر کو الفاسق کہا کرتے
 املعجم الكب� کی روایت ہے

، ثنا أَُميَُّة بُْن َخالٍِد،  ُد بُْن أيَِب َصْفَواَن الثََّقِفيُّ ، ثنا ُمَحمَّ اِجيُّ ثَنَا َزكَِريَّا بُْن يَْحيَى السَّ ثنا قُرَُّة بُْن َخالٍِد، قَاَل: َسِمْعُت َحدَّ

                                                                    
63 

کے مطابق ی ہیں . کتاب سؤاالت ابن الجنيد أليب زكريا يحيى بن مع� قاسم ایک ثقه تابع محّمد بن ابی بکر کے بیٹے   

 ومل يلق القاسم بن محمد أباه

 قاسم بن محّمد نے اپنے باپ کو نہیں پایا

 ان کی تربیت ام املومنین عائشہ رضی الله تعالی عنہا نے کی

س� أعالم النبالء کے مطابق کتاب   

َ الَقاِسُم ِيف َحْجِر َعمَّ  َه ِمنَْها، َوأَكْرَثَ َعنَْها.َوُريبِّ  ِتِه أُمِّ املُؤِْمِنْ�َ َعائَِشَة، َوتََفقَّ

 اور قاسم کی پرورش پھوپی عائشہ کے حجرے میں ہوئی اور ان سے علم حاصل کیا اور بہت کچھ روایت کیا

 دورسے بیٹے عبد الله بن محمد بن أىب بكر الصديق ہیں جو ثقه ہیں
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ُد بُْن أيَِب بَْكٍر ِيف ِشْعٍب ِمْن ِشَعاِب ِمْرصَ فَأُْدِخَل ِيف َجْوِف ِحَ�ٍر فَأُْحرَِق أُِخَذ الْ «الَْحَسَن، يَُقوُل:  َفاِسُق ُمَحمَّ  
 ہیثمی کہتے ہیں رواه الطربا� ورجاله ثقات

حسن نے کہا : الفاسق محمد بن ابی بکر مرص کی وادیوں میں سے ایک میں سے پکڑا گیا اور اس کو گدھے کے 
کر جالیا گیا پیٹ میں ڈال  

 اس کو طربانی نے ثقات سے روایت کیا ہے

 ابن سعد کے مطابق
 قال أبو األشهب : وكان الحسن ال يسميه باسمه إ�ا كان يسميه الفاسق

 أبو األشهب نے کہا : حسن اس کا (محّمد بن ابی بکر کا) نام تک نہیں لیتے تھے اس کا نام الفاسق رکھ دیا تھا

  عبد الرحمن بن ُعَديٍْس 

یہ بھی ایک مرصی ٹولے کا رسغنہ تھا جس نے عث�ن  - اس کو رشف صحابیت مال لیکن یہ ایک فتنہ پرداز بن گیا
كان رئيس الخيل التي سارت من مرص  ابن يونس کتاب تاریخ مرص میں لکھتے ہیں  - رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا

مرص سے آئے تھےجو عث�ن کے لئے  رئيس الخيل تھا ان کا یہ  اىل عث�ن   

ھ میں ٣٦تاریخ دمشق از ابن عساکر، تاریخ مرص از ابن یونس اور تاریخ اسالم از الذھبی کے مطابق سن   

وكان ممن خرج عىل عث�ن وسار إىل قتاله. نسأل الله العافية. ثّم ظفر به معاوية فسجنه بفلسط� يف ج�عة، ثّم 
وملّا أدركوه قَاَل ملن قتله: َويَْحَك اتِّق الله يف دمي، فإّ� من أصحاب هرب من الّسجن، فأدركوه بجبل لبنان فُقِتَل. 

َجُر بالجبل كث�، وقتله جرة، فََقاَل: الشَّ   الشَّ

یہ ان میں سے تھا جنہوں نے عث�ن کے خالف خروج کیا تھا اور قتل کیا، ہم الله سے اس پر عافیت مانگتے ہیں، 
لسطین میں قید کیا ایک ج�عت کے ساتھ، پھر جیل سے فرار ہوا اور جبل پھر معاویہ اس پر جھپٹے اور اس کو ف

پس جب اس کو پکڑا اور قتل کرنے لگے تو اس نے کہا بربادی ہو!  لبنان پر جا کر پکڑا گیا اور اس کو قتل کیا گیا. 
بھی بہت  کیونکہ میں اصحاب شجرہ میں سے ہوں . کہا اس پہاڑ پر الله سے ڈر، میرے خون کے معاملے پر، 

 درخت ہیں اور اس کو قتل کیا

ابن أيَِب ُحذيفة، وابن ُعديس، وكِنانة بْن  ھ میں ٣٦کے مطابق اسی زمانے میں  كتاب الوالة وكتاب القضاة للكندي
 ِبرش بھی قتل کے گئے جو عث�ن کے قتل میں رشیک تھے

�ن کا قاتل تھا لیکن اس راس الخیل کو بعض لوگوں نے اس کو صحابی تسلیم کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عث
ان رش پسندوں نے عث�ن رضی الله کو شہید کیا لیکن قصاص سے بچ نہ   - صحابی کہنا صحابیت کی توہین ہے

 سکے اور پکڑے گئے اور قتل بھی ہوئے بال شبہ اللہ مظلوم کا خون رائیگاں نہیں جانے دیتا
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 قاتلین عث�ن میں ٢٠ سے ٢٥ لوگ تھے جو گھر میں داخل ہوئے تھے

جنگ جمل و صفین اور اس کے بعد معاویہ رضی الله عنہ کے مرص پر معرکوں کی وجہ سے قاتلین عث�ن میں 
 سے کوئی زندہ نہیں رہا تھا

 ان میں سے بعض خوارج بن گئے جن کو علی رضی الله عنہ نے قتل کیا
 علی کی شہادت تک قاتلین عث�ن میں سے کوئی نہیں بچا تھا

نہیں لیا یا کہتے ہیں ام  میں کیوں ء سوال کرتے ہیں کہ عث�ن کے قاتلوں سے معاویہ نے قصاص اپنے دورجہال 
تذکرہ ال اس کو -کا تذکرہ دور معاویہ میں کیوں نہیں کیا  لینے املومنین عائشہ رضی الله عنہا نے ان سے قصاص

لکھا نے میں القرطبی  

لك مرص وغ�ها بعد أن قتل عيل ريض الله عنه مل يحكم عىل واحد من املتهم� بقتل وكذلك فعل معاوية ح� متت له الخالفة وم
عث�ن بإقامة قصاص، وأكرث املتهم� من أهل مرص والكوفة والبرصة وكلهم تحت حكمه وأمره ونهيه وغلبته وقهره، وكان يدعي 

  املطالبة بذلك قبل ملكه ويقول: ال نبايع من يؤوي قتلة عث�ن
، قتل علی کے بعد، انہوں  نے قتل  اور دیگر عالقوں کی  حکومت مل گئی کی رح معاویہ نے جب ان کو خالفت و مرصاور اسی ط

اکرث مرصی، کوفہ اور برصہ والے تھے اور سب ان کی حکومت  میں عث�ن کے ملزموں پر قصاص قائم نہیں کیا  اور ان متہم لوگوں
 معاویہ تو یہ مطالبہ بس اپنی خالفت سے پہلے ہی کرتے رہے اور کہتے تھے ہم اس بلکہ –اور امر اور غلبہ و قہر کے تحت تھے 

 نہیں کریں گے جو قتل عث�ن میں مددگار ہو  عتبی کی

 
 تو کبھی ان کا انجام معلوم ہوتا اور ان کو قاتلین عث�ن کا نام معلوم ہوتا –یہ قرطبی کا جھل ہے  ہے راقم کہتا

 کے تحت فتنہ پردازوںالقتل  من کیونکہ فتنة أشد ہے قتل کیا جاتا ہی کو غنہرس  ہے راقم کہتا –ایسا نہ لکھتے 
جو قتل عث�ن میں رشیک تھے  رسے کوئی بھی خالفت علی کے اختتام تک زندہ نہیں رہا تھا بلکہ متام رسدا میں

 کیا ان کو قید میں حملہ کر کے  بچے ان پر مرص باقی قتل ہوئے کوئی جنگ جمل میں کوئی صفین میں اور جو
اس طرح  -نکلے تو ان کا پیچھا جبل لبنان تک کیا گیا اور وہاں قتل ہوا گگیا پھر ان میں سے چند جیل توڑ کر بھا

و للہ الحمد –قصاص مکمل ہوا   
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کا رد عمل علی کا قتل خوارج    

 

 کتاب  مسند املوطأ للجوهري کے مطابق

اُب أَ  بَْ�ُ: َوزََعَم نُسَّ ِخ بِْن ْهِل الْيََمِن: أَنَّ قَْحطَاَن ُهَو يَْقطُُن بُْن َعاِبٍر َوُهَو ُهوٌد النَّبيُّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم بُْن َشالِ قَاَل الزُّ
َم أرفخشد بِْن َساِم بِْن نُوِح بِْن المك بِْن متوشلخ بِْن أخنوخ بِْن يرد بِْن مهالبيل بِْن فسيان بِْن أنوش بِْن شيث بِْن آدَ 

 .َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ 

اُب أَْهِل الِْحَجاِز: أَنَّ قَْحطَاَن بَْن َ�ََن بِْن ِبْنِت بِْن إِْسَ�ِعيَل بِْن إِبْرَاِهيَم َخلِيِل الرَّ  ْحَمِن َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ َوزََعَم نُسَّ . 

ں جو ہود علیہ السالم بن َشالِِخ بِْن أرفخشد بِْن َساِم بِْن الزبیر نے کہا اہل نسب کا دعوی ہے کہ قحطان یمنی ہی
 نُوِح بِْن المك بِْن متوشلخ بِْن أخنوخ بِْن يرد بِْن مهالبيل بِْن فسيان بِْن أنوش بِْن شيث بِْن آَدَم کی نسل سے ہیں

ے قدیم مانتا ہے اور مکہ قحطان اور املراد یا تجوبی یا سکونی یہ قبائل کا ایک جتھہ تھا جو اپنے اپ کو قریش س
رشوع میں یہ علی کے ساتھ تھے  پھر مرادی و قحطانی خوارج بنے اور علی کا قتل –کے جنوب میں یمن میں ہے 

 کیا

 لشکر علی میں انکا اثر و رسوخ تھا کہ  حدیث بیان کی گئی

یہ  –جائے گی قحطان کا کوئی شخص بھی عمل دار ہو گا  کہ  خالفت قریش سے نکل کر قحطان میں چلی  
گ�ن بعض قحطان مخالف راویوں کو  ہوا  جب قحطان کی اکرثیت علی رضی الله عنہ کے کیمپ میں شامل ہوئی  

بعض قحطانیوں  -اور ان کے ساتھ جنگ جمل اور صفین میں لڑی اور لگنے لگا کہ  قحطان سے خلیفہ ہو جائے گا
ملجم بن عمرو نے علی رضی الله عنہ کا قتل کیا نے اختالف کیا اور باالخر ایک قحطانی عبد الرحمن ابن   

 کتاب  االستيعاب يف معرفة األصحاب از قرطبی

بَْ�: تجوب رجل من حم�، كَاَن 1َعبْد الرَّْحَمِن بْن ملجم [ ] ، قيل التجويب، وقيل السكو�، وقيل الحم�ي. قَاَل الزُّ
إليكم أجوب البالد، فقيل لَُه: أنت تجوب. فسمي ِبِه فهو اليوم يف أصاب دما ِيف قومه، فلجأ إَِىل مراد فََقاَل لهم: جئت 

مراد، وهو رهط بعد الرَّْحَمِن بْن ملجم املرادي ثُمَّ التجويب، وأصله من حم�، ومل يختلفوا أَنَُّه حليف ملراد وعداده 
 فيهم

یہ املرادی ہے پھر تجوبی ہے  …ابن ملجم کہا جاتا ہے تجوبی ہے کہا جاتا ہے سکونی ہے کہا جاتا ہے حمیری ہے 
 جن کی اصل حمیر ہے
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 طبقات ابن سعد کے مطابق

. َوُهَو ِمْن ِحْمَ�َ. ِوِعِداُدُه ِيف ُمرَاٍد. َوُهَو َحلِيُف بَِني َجبَلََة  ِمْن كِنَْدةَ َعبُْد الرَّْحَمِن بِْن ُملَْجٍم الُْمرَاِديُّ  

حلیف ہےعبد الرح�ن ابن ملجم ِحْمَ�َ کا تھا جو کندہ کا   

کتاب اإلنباه عىل قبائل الرواة  املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي 
هـ) کے مطابق463(املتوىف:   

 َوبَنُو قرن بن ردمان بن نَاِجية بن ُمرَاد رَْهط اويس الَْقرنِيَوِيف عداد ُمرَاد تجوب

حم� كَاَن أَصاب َدًما ِيف قومه فلجأ إَِىل ُمرَاد فََقاَل ِجئْت إِلَْيُكم أجوب الِْبَالد ألحالفكم قَاَل ابْن الزب� تجوب رجل من 
م�فَقيل لَُه أَنْت تجوب فَُسمي ِبِه َوُهَو الْيَْوم ِيف ُمرَاد رَْهط عبد الرَّْحَمن بن ملجم الْمرَاِدي ثمَّ التجويب وأصلهم من ح  

ا ہےابن ملجم التجويب ہے جو حمیر ک  

هـ)   562کتاب  األنساب  املؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعا� املروزي، أبو سعد (املتوىف: 
 کے مطابق

] ويف آخرها/ الالم، 4التدؤّيل  بفتح التاء املنقوطة باثنت� من فوقها وسكون الدال املهملة وهمزة الواو املضمومة [
من مراد من جملتهم عبد الرحمن بن ملجم املرادي التدؤيل أحد بنى تدؤلهذه النسبة اىل تدؤل وهو بطن   

 ابن ملجم التدؤّيل   ہے  املرادی ہے

كاتب «کتاب سلم الوصول إىل طبقات الفحول  املؤلف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العث�� املعروف بـ 
هـ)   کے مطابق 1067(املتوىف » حاجي خليفة«وبـ » جلبي  

رحمن بن ملجم التجويب   قاتل عيلعبد ال . 

 التُِجيبي: [نسبة] إىل تُِجيب، بضم التاء وكرس الجيم وبفتح، قبيلة من كندة

 ابن ملجم التُِجيبي ہے جو کندہ کا قبیلہ ہے

 شیعہ کتاب اضبط املقال ىف ضبط اس�ء الرجال کے مطابق

 تجوب : قبيلة من حم� حلفاء ملراد منهم ابن ملجم املرادي
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ب اج حمیر کا قبیلہ ہے اس کے حلفا میں سے ابن ملجم املرادی تھاتجو   

 تاریخ دمشق کے مطابق

فل� مات عيل ودفن بعث الحسن بن عيل إىل عبد الرحمن بن ملجم فأخرجه من السجن ليقتله فاجتمع الناس 
محمد بن الحنفية : دعونا وجاؤوا بالنفط والبواري والنار فقالوا : نحرقه فقال عبد الله بن جعفر وحس� بن عيل و 

حتى نشفي أنفسنا منه فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ومل يتكلم فكحل عينيه مبس�ر محمى فلم 
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من ” يجزع وجعل يقول : إنك لتكحل عيني عمك مبلمول ممض وجعل يقرأ : 

وإن عينيه لتسيالن ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه فجزع فقيل له قطعنا  حتى أىت عىل آخر السورة كلها” علق 
يديك ورجليك وسملنا عينيك يا عدو الله فلم تجزع . فل� رصنا إىل لسانك جزعت ؟ ! فقال : ما ذاك من جزع إال أ� 

بالنار والعباس بن عيل يومئذ  أكره أن أكون يف الدنيا فواقا ال أذكر الله فقطعوا لسانه ثم جعلوه يف قورصة وأحرقوه
 صغ� فلم يستأن به بلوغه

حسن نے ابن ملجم کی طرف لوگ بھیجے جنہوں نے اس  –پس جب علی کی موت ہوئی اور ان کی تدفین ہوئی 
کو قید خانہ سے نکاال تاکہ اس کو قتل کریں پس لوگ جمع ہوئے اور وہ اگ اور تیل لے آئے اور کہنے لگے اس کو 

پس عبد الله بن جعفر اور حسین بن علی اور ابن حنفیہ نے کہا کرو یہ سب یھاں تک کہ ہ�را  –ے ہم جال دیں گ
دیے لیکن ابن ملجم نے نہ ہی چیخ و پکار کی پس عبد الله بن جعفر نے اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ  –دل ٹھنڈا ہو 

نہ کچھ بوال اس کی آنکھوں میں دہکتی سالخ ڈالی گئی وہ چیخا نہیں اور بوال تو نے اپنے چچا کی آنکھ نکالی 
اور وہ قرات کر رہا تھا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق یہاں تک کہ پوری سورت پڑھی اور اس کی 

پھر حکم دیا گیا کہ اس کی زبان کاٹ دو تو –ھیں آنکھ بہہ رہی ت  

کہا اے الله کے دشمن تیرے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور آنکھ پھوڑ دی تب تو نہ چیخا؟ اب جب زبان کی  –وہ چیخا 
باری ہے تو چختا ہے ؟ اس نے کہا میں نہیں چیخا اال یہ کہ میں نے کراہت کی کہ دنیا میں ایسا ہو جاؤں کہ الله 

اس کی زبان کاٹ دی گئی پھر اس پر تیل ڈال کر اس کو جال دیا گیا اور عباس بن علی اس  –ہ کر سکوں کا ذکر ن
 دن چھوٹے تھے بلوغت کو نہ پہنچے تھے
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 شہادت  علی کی خبر کا شام پہنچنا

 

 مسند احمد اور صحیح بخاری کی روایت ہے

ثَنَا ِبْرشُ بُْن ُشَعْيِب بِْن أيَِب َحْمزََة، ُث أَنَُّه بَلََغ  َحدَّ ُد بُْن ُجَبْ�ِ بِْن ُمطِْعٍم، يَُحدِّ ، قَاَل: كَاَن ُمَحمَّ ثَِني أيَِب، َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل: َحدَّ
ُث أَنَُّه َسيَكُ  ٌك ِمْن قَْحطَاَن، فََغِضَب وُن َملِ ُمَعاِويََة َوُهَو ِعنَْدُه ِيف َوفٍْد ِمْن قَُريٍْش، أَنَّ َعبَْد اللَِّه بَْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص يَُحدِّ

ا بَْعُد، فَِإنَُّه بَلََغنِ  ثُوَن 65ي أَنَّ [ص:ُمَعاِويَُة، فََقاَم فَأَثْنَى َعَىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ مِبَا ُهَو أَْهلُُه، ثُمَّ قَاَل: أَمَّ ] رَِجاًال ِمنُْكْم يَُحدِّ
يَّاكُْم َواْألََماِ�َّ الَِّتي تُِضلُّ أََحاِديَث لَيَْسْت ِيف كِتَاِب اللَِّه، َوَال تُْؤثَُر  َعْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، أُولَِئَك ُجهَّالُُكْم، فَِإ

ُعُهْم أََحٌد إِالَّ أَكَبَُّه اللَُّه َعَىل إِنَّ َهَذا اْألَْمَر ِيف قَُريٍْش، َال يُنَاِز «أَْهلََها، فَِإ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: 
ينَ   «َوْجِهِه، َما أَقَاُموا الدِّ

ُد بُْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمطِْعٍم نے بتایا کہ وہ معاویہ کے پاس پہنچے اور وہ ایک قریشی  امام الزُّْهِريِّ کہتے ہیں کہ ُمَحمَّ
اہت قحطان میں سے ہو گی اس پر معاویہ غضب عبد الله بن عمرو نے کہا کہ عنقریب بادش –وفد کے ساتھ تھے 

ناک ہوئے اور کہا الله کی حمد کی جس کا وہ اہل ہے پھر کہا پس مجھے پہنچا ہے کہ تم میں سے بعض مرد 
احادیث بیان کرتے ہو جو کتاب الله میں نہیں ہیں نہ ہی اثر میں ہیں جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم    ایسی

ارے جاہل ہیں ان سے بچو اور انکی خواہشات سے جس سے گمراہ ہوئے پس میں نے رسول سے مال ، یہ لوگ متہ
الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا یہ امر قریش میں رہے گا اس میں کسی کا جھگڑا نہ ہو گا 

جب تک یہ دین قائم کریں –سواۓ اس کے کہ وہ اوندھآ ہو جائے گا اپنے چہرے پر   

ہے جو اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے محدثین کا اس پر اختالف   ِبْرشُ بُْن ُشَعيِْب بِْن أيَِب َحْمزَةَ   میں  اسکی سند
یعنی مسند   -اور امام احمد کے مطابق نہیں سنا  یحیی ابن معین  امام -کہ اس نے اپنے باپ سے سنا یا نہیں  ہے

لیکن امام بخاری نے اس کو متصل سمجھ لیا ہے احمد کی یہ روایت خود امام احمد کے نزدیک منقطع ہے  

 
 صحیح بخاری کی سند ہے

ُد بُْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمطِْعٍم، يُحَ  ، قَاَل: كَاَن ُمَحمَّ ثَنَا أَبُو اليََ�ِن، أَْخَربَنَا ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ ثُ َحدَّ دِّ  

جن   سے روایت کر رہے ہیں  َعيِْب بِن أيَِب َحْمزَةَ جو شُ    اسکی سند میں أبو الي�ن الحكم بن نافع البهرا� الحمىص
 کے لئے الذھبی کتاب س� أعالم النبالء میں لکھتے ہیں

، قَاَل: لَْم يَْسَمْع أَبُو اليََ�ِن ِمْن ُشَعيٍْب إِالَّ : َعْن أيَِب ُزْرَعَة الرَّازِيِّ اِقي إَِجازَةً  َحِديْثاً َواِحداً، َوالبَ َسِعيُْد بُن َعْمٍرو الَربَْذِعيُّ  
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یک ہی َسِعيُْد بُن َعْمٍرو الَربَْذِعيُّ نے أيَِب ُزْرَعَة الرَّازِيِّ سے روایت کیا انہوں نے کہا ابو اليََ�ِن نے ُشَعيٍْب سے رصف ا
 حدیث روایت کی اور باقی اجازہ ہے

 تهذيب الك�ل کے مطابق احمد کہتے ہیں

فََكأَنَُّه اْستََحلَّ َذلَِك، ِبأَْن   بَا اليََ�ِن َجاءِ�، فَأََخَذ كُتَُب ُشَعْيٍب ِمنِّي بَْعُد، َوُهَو يَُقْوُل: أَْخَربَنَا.فََكاَن َولَُد ُشَعْيٍب يَُقْوُل: إِنَّ أَ 
 .َسِمَع ُشَعيْباً يَُقْوُل لَِقْوٍم: اْرُوْوُه َعنِّي

قَاَل ِيل أَْحَمُد بُن َحنْبٍَل: كَيَْف َسِمْعَت الُكتَُب ِمْن ُشَعْيٍب؟ قُلُْت:  قَاَل إِبْرَاِهيُْم بُن َديِْزيَْل: َسِمْعُت أَبَا اليََ�ِن يَُقْوُل:
، َوبَْعُضُه أََجاَز ِيل، َوبَْعُضُه ُمنَاَولًَة. قَاَل: فََقاَل ِيف كُ لِِّه: أَْخَربَنَا ُشَعيٌْب قََرأُْت َعلَيِْه بَْعَضُه، َوبَْعُضُه قََرأَُه َعَيلَّ  

س پ  ے تھے کہ أَبَا اليََ�ِن میرے پاس آیا اور مجھ سے والد کی کتب لیں اور کہنے لگا اخربنا!ُشَعيٍْب کے بیٹے کہت
کرتا ہے  اس نے اس کو جائز سمجھا اور میرے والد ایک قوم سے کہتے یہ مجھ سے روایت (کیسے)  

ھ سے امام احمد نے کہا تم ُشَعْيٍب سے إِبْرَاِهيُْم بُن َديِْزيَْل نے کہا میں نے أَبَا اليََ�ِن کو کہتے سنا وہ کہتے مج
کتاب کیسے سنتے ہو ؟ میں نے کہا بعض میں اس پر پڑھتا ہوں اور بعض وہ مجھ کو سناتا ہے اور بعض کی اس 

اس سب پر کہا اخربنا ُشَعْيٌب   نے اجازت دی اور بعض کا مناولہ کہا میں نے  

قرار کرتے تھے کہ ہر بات جس پر وہ اخربنا ُشَعْيٌب کہتے ہیں اس یعنی أَبَا اليََ�ِن الحكم بن نافع اس کا کھلم کھال ا
 میں سے ہر حدیث ان کی سنی ہوئی نہیں ہے

خالفت قریش سے نکل کر منگول اور ترکوں میں چلی گئی اور قحطانیوں کو نہ ملی جیسا کہ    حدیث منکر ہے
 گ�ن تھا

 
 صحیح مسلم کی سند ہے

ثَنَا قُتَيْبَُة بُْن َسعِ  ٍد، َعْن ثَْوِر بِْن َزيٍْد، َعْن أيَِب الَْغيِْث، َعْن أيَِب ُهَريَْر َوَحدَّ َة، أَنَّ رَُسوَل يٍد، أَْخَربَنَا َعبُْد الَْعِزيِز يَْعِني ابَْن ُمَحمَّ
اَعُة َحتَّى يَْخُرَج رَُجٌل ِمْن قَْحطَاَن يَسُ «اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل:  وُق النَّاَس ِبَعَصاهُ َال تَُقوُم السَّ » 

أيَِب الَغيِْث ، ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس   سامل
ہانکے    لوگوں کو اپنی چھڑی سے  جو   وقت تک قائم نہ ہو گی جب تک قحطان قبیلے کا ایک شخص نہ نکلے

 .گا

کے مطابق امام احمد کہتے ہیں  بن حنبل يف رجال الحديث وعللهموسوعة أقوال اإلمام أحمد   
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قال أبو الحسن امليمو�، عن أحمد بن حنبل، وسألته عن أيب الغيث،   سامل، أبو الغيث املد�، موىل عبد الله بن مطيع.
 الذي يروي، عن أيب هريرة. فقال: ال أعلم أحداً روى عنه إال ثور، وأحاديثه متقاربة

الغيث املد�، موىل عبد الله بن مطيع. أبو الحسن امليمو� نے کہا امام احمد سے اس پر سوال کیا تو انہوں  سامل، أبو
سی ہیں  رسرسی یا واجبی  نے کہا اس سے سوائے ثور کوئی اور روایت نہیں کرتا اس کی احادیث  

نہ ہو اور اس کی مرویات میں  مقارب الحدیث یا وأحاديثه متقاربة اس وقت بوال جاتا ہے جب راوی بہت مشھور
 کوئی خاص بات نہ ہو بلکہ واجبی سی ہوں

میں کہتے ہیں  مغلطاي کتاب إك�ل تهذيب الك�ل يف أس�ء الرجال  

الذي يروي عنه ثور ثقة، وقال: وقال مرة أخرى: ليس بثقة -وقال أحمد بن حنبل: أبو الغيث سامل . 

روایت کرتا ہے ثقہ ہے اور دورسی دفعہ کہا ثقہ نہیں ہے امام احمد نے کہا أبو الغيث سامل جس سے ثور  

 میزان اآلعتدال از الذھبی کے مطابق ابن معین نے بھی اسکو ثقہ اور پھر غیر ثقہ کہا

روایت اس سند سے رضوری نہیں صحیح ہو   لہذا یہ راوی مشتبہ ہو گیا اور  

البتہ اس روایت کو آج تک  –ں میں چلی گئی خالفت قریش سے نکل کر منگولوں اور ترکو  – یہ روایت منکر ہے 
مسجد الحرام  میں  ١٩٧٨میں   صحیح سمجھا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر محمد بن عبد الله القحطانی نے مکہ

 پر قبضہ کیا اور وہاں قتل عام کیا

ن کو نہیں پتا تھا و مسلم کے دور میں خالفت عباسیوں یعنی قریشیوں کے پاس ہی تھی ا  امام احمد ، امام بخاری
 کہ سینٹرل ایشیا کی اقوام کو منتقل ہو جائے گی

میں اس روایت کے تحت لکھتے ہیں ٦٠٥ص  ١٠ج   الذھبی سیر االعالم النبالء  

ُث َعْن ُمَعاِويََة، َعِن النَِّبيِّ  ُد بُن ُجَبْ�ٍ يَُحدِّ ، فََقاَل: كَاَن ُمَحمَّ ِيف األَُمرَاِء،  -ىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ صَ -َوَرَواُه: ُشْعبَُة، َعِن الزُّْهِريِّ
ُث، فَلَْيَس ُهَو ِبَسَ�عٍ  : إَِذا قَاَل: كَاَن فُالٌَن يَُحدِّ  .فََقاَل َصالٌِح َجَزرَُة، َوالزُّْهِريُّ

رتا ہے وہ معاویہ رضی الله عنہ سے روایت ک  امام ُشْعبَُة، امام الزُّْهِريِّ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جبیر ،
نبی صلی الله علیہ وسلم سے امراء کے بارے میں (رجل قحطانی والی روایت) اس پر صالح َجَزرَُة اور الزہری نے 

کیا تو سمجھ لو س�ع نہیں ہے  کہ فالں نے بیان  کہا جب یہ روایت کرے  

 الذھبی مزید کہتے ہیں
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اليَْوَم لَيَْس ِيف قَُريٍْش  قُلُْت: َخَربُ األَُمرَاِء َغِريٌْب، ُمنَْكٌر، َواألَْمرُ   

 میں کہتا ہوں األَُمرَاِء والی خرب منکر ہے اور آج امر (خالفت) قریش کے پاس نہیں ہے

 

روایت بیان کی ہے  ایک  صحابی کی ِذي ِمخَرب الَحَبّيش  امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں   
ثنا َحِريز بُْن ُعث�ن، عن راشد، ع ن أيب َحيٍّ املَُؤذن، َعْن ِذي ِمخَرب الَحَبّيش، َعِن النَّبيِّ َصىل اللَُّه َعلَيه قَاَل أَبو اليَ�ن: حدَّ

 .”وَسلم: كَاَن َهذا األَمُر ِيف ِحمَ�َ، فَنَزََعُه اللَُّه ِمنُهم، وَجَعلَُه ِيف قَُريش، وَسيَُعوُد إِلَيِهم
گڑا کیا اور اس کو قریش کے لئے کر دیا اور رسول الله نے فرمایا یہ خالفت حمیر میں تھی، پس الله نے ان سے جھ

 پھر یہ ان میں واپس پلٹ جائے گی

 
حمیر یمن کی ریاست تھی جو یہودی تھی اور حبشہ کے نرصانیوں کی ان سے جنگ تھی- اس تناظر میں یہ قول 
نبوی دیکھا جائے تو یہ بات کہ یہ خالفت قریش سے نکل کر حمیر میں واپس جائے گی ایک منکر قول ہے لہذا 

 اس کو بیان نہیں کیا جاتا جبکہ یہ بھی ان صحابی کی
روایت تھی – اس روایت کی سند میں ہر راوی ایسا ہے جس کو کسی محدث نے ثقہ یا الباس بہ کوئی برائی نہیں 

قرار دیا ہے- لہذا روایت پسندوں کے اصول پر یہ صحیح السند ہے- لیکن وہ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ امر 
 خال فت قریش سے حمیری یمنیوں کے پاس جائے گا ایسا ایک قول نبوی روایت کیا جاتا تھا

 
قحطان کا قبیلہ عربوں کا قدیم یمنی قبیلہ ہے جرھم کے لوگ اسی قبیلے سے نکلے تھے جن کا ایک پڑاؤ مکہ 

ل الله صلی الله میں ہوا اور جرھم کی ایک خاتون سے اسمعیل علیہ السالم کا نکاح ہوا اس سے قریش نکلے رسو 
 علیہ وسلم نے خرب دی تھی کہ بارہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے

جب   ہوا  یہ گ�ن بعض قحطان مخالف راویوں کو –خالفت قریش سے نکل کر قحطان میں چلی جائے گی  
اور ان کے ساتھ جنگ جمل اور صفین میں   قحطان کی اکرثیت علی رضی الله عنہ کے کیمپ میں شامل ہوئی

بعض قحطانیوں نے اختالف کیا اور باالخر ایک قحطانی عبد  -قحطان سے خلیفہ ہو جائے گا  ی اور لگنے لگا کہلڑ 
 64 – الرحمن ابن ملجم بن عمرو نے علی رضی الله عنہ کا قتل کیا

                                                                    
64  

  –وارج سے بھی روایت لی ہے محدثین نے خ
 

 صحیح بخاری کے راوی عمران بن حطان کا بن ملجم کی شان میں قیصدہ
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 عمران بن حطان خارجی صحیح بخاری کا راوی ہے جس نے ابن ملجم ملعون کی شان میں قصیدہ لکھا۔

 

 
یں اسی طرح ابن الجوزی کی االذکیا میں اس کتاب النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة از آبن تغري میں تاریخ االسالم الذھبی م

 کا ذکر ہے

السدويس الخارجي، كان شاعر الخوارج؛ وروى عن أيب موىس وعائشة ريض الله عنه�، وكان عمران » 3«وفيها تويف عمران بن حطان 
فقالت: أبرش فإ� وإياك يف قبيح الشكل، وكانت زوجته جميلة، فدخل عليها يوماً وهي بزينتها فأعجبته وعلمت منه ذلك،  فصيحاً 

الجنة؛ قال: ومن أين علمت؟ قالت: ألنك أعطيت مثيل فشكرت، وأنا ابتليت مبثلك فصربت، والصابر والشاكر يف الجنة. ومن شعره ىف 
 :عبد الرحمن ابن ملجم وقومه

إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا… يا رضبًة من تقي ما أراد بها   
أو ىف الربية عند الله ميزانا… إّ� ألذكره يوما فأحسبه   

مل يخلطوا دينهم بغياً وعدوانا… أكرم بقوٍم بطون الط� أقربهم   

 قصیدہ کا ترجمہ
ایک متقی شخص کی کیسی اچھی رضب تھی جس کو لگانے سے اس کی نیت رصف یہ تھی کہ اللہ صاحب عرش کی رضا حاصل 

ہ اس کا عمل اللہ کی متام مخلوق سے زیادہ بھاری ہے۔ کیسی بزرگ کرے۔ میں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو یہ گ�ن کرتا ہوں ک
قوم تھی جن کی قربیں زمین کے پیٹ میں بنی ہوئی ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو  بغاوت اور رسکشی سے مخلوط نہ ہونے 

 دیا۔
طبع اسالمی کتب خانہ 309-308لطائف علمیہ ترجمہ کتاب االذکیا تالیف امام ابن جوزی ترجمہ موالنا اشتیاق احمد صفحہ   

 یہ بات صحیح ہے کہ عمران خارجی ہے اور اس سے صحیح بخاری میں روایت لکھی گئی ہے
 بخاری نے يَْحيَى بِْن أيَِب كَِث�ٍ، َعْن ِعْمرَاَن بِْن ِحطَّاَن سے روایت لی ہے اور اس کی دو روایات ہیں

 پہلی حدیث
نْيَ  َا يَلْبَُس الَحِريَر ِيف الدُّ ا َمْن الَ َخالََق لَُه ِيف اآلِخرَةِ إِ�َّ  

حصہ نہ ملے گا جس نے دنیا میں ریشم پہنا اس کو یہ آخرت میں اسکا   

 دورسی حدیث
 لَْم يَُكْن يَْرتُُك ِيف بَيْتِِه َشيْئًا ِفيِه تََصالِيُب إِالَّ نََقَضهُ 

یں چھوڑتےرسول الله گھر میں کوئی ایسی چیز جس پر صلیب ہو اس میں نقص کیے بغیر نہ  

کی تصحیح میں اہل تشیع ، اہل سنت اور خوارج سب یک زبان ہیں تو اس میں   قباحت نہیں  ہے ان دو روایات   
 بخاری نے عمران کی کوئی ایسی روایت نہیں لکھی جس سے علی کی یا اہل بیت کی تنقیص ہوتی ہو
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ان روایت میں بی -روایات اصل میں دور معاویہ و علی کے دوران بنی ہیں کیونکہ قحطانی قبائل کا اثر بہت تھا 
خلیفہ تو   قحطانی –جائے گا   شام میں سمجھا جا رہا تھا کہ علی کے خلیفہ قریشی نہیں قحطانی ہو کیا گیا ہے 

 نہیں ہو سکے لیکن علی کا قتل کر گئے

حکم لئے  کے معاویہ علی کا  

ہے میں) هـ562: املتوىف( سعد أبو املروزي، السمعا� التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد  از األنساب   

 سنة مات شيوخنا، عنه حدثنا رشيك، عن يروى الكوفة، أهل من الرواجني يعقوب بن عباد: حبان بن حاتم أبو قال
 الرتك، فاستحق مشاه� أقوام عن املناك� يروى ذلك ومع الرفض، إىل داعية رافضيا وكان شوال، يف ومائت� خمس�

 إذا: وسلم عليه الله صىل الله رسول قال قال عنه الله ريض الله عبد عن زرّ  عن عاصم عن رشيك عن روى الّذي وهو
 إس�عيل بن محمد الله عبد أىب مثل األمئة مشاه� من ج�عة عنه روى قلت. فاقتلوه منربي عىل معاوية رأيتم

 سألت به، أمر ما خالد يفعل ال قال أنه عنه الله ريض بكر أىب حديث عنه وروى هواه، إىل داعية يكن مل ألنه البخاري
 ندم ثم عليا يقتل أن الوليد بن خالد أمر كان: فقال األثر هذا معنى عن بالكوفة الحسيني إبراهيم بن عمر الرشيف

ذلك عن فنهى ذلك بعد  

 کو معاویہ کہ ہے کرتا روایت جو ہے یہی ہے دیتا دعوت کی مذھب بد ایک يعقوب بن عباد کہا نے حبان ابن
کرے قتل کو علی کہ بھیجا کو خالد نے بکر ابو اور وکر  قتل تو دیکھو پر منرب  

ہے میں شیبہ ابی ابن مصنف  

بطنه وعظم شحمه وكرث كرب ح� معاوية جالسا خطب من أول قال الشعبي عن مغ�ة عن جرير حدثنا  

 چربی پر ان اور ہوئے بوڑھے وہ جب دیا خطبہ نے عنہ الله رضی معاویہ کر بیٹھ پہلے سے سب کہا نے شعبی
ہوا بڑا پیٹ اور گئی ڑھب  

دیکھا نہیں کو عنہ الله رضی معاویہ نے شعبی ہے منقطع روایت یہ  

)املراسيل أحكام يف التحصيل جامع( كر�ة أيب املقدام من إال بالشام الشعبي سمع أعلم وال  

ہے سنا سے کریمہ ابی مقدام رصف میں شام نے انہوں  

 

لَةِ  الِْربِّ  كِتَاُب : مسلم صحيح َواْآلَداِب  َوالصِّ  

( َورَْحَمةً  َوأَْجرًا َزكَاةً  لَهُ  كَانَ  لَِذلَِك، أَْهًال  ُهوَ  َولَيَْس  َعلَيِْه، َدَعا أَوْ  َسبَُّه، أَوْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيُّ  لََعنَهُ  َمنْ  بَاُب  ) 
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 وہ اور ہو کی بددعا خالف کے اس یا ہو کہا برا ہو، کی لعنت پر شخص کسی نے ملسو هيلع هللا ىلص نبی: باب( ادب اور رحمی صلہ‘سلوک حسن: کتاب: مسلم   صحیح
)گی جائے بن باعث کا رحمت اور اجر ،)پاکیزگی سے برائی( تزکیہ لیے کے اس وہ تو ہو نہ مستحق کا اس  

ثَنَا . دُ  َحدَّ ثََنا و ح الَْعنَِزيُّ  الُْمثَنَّى بْنُ  ُمَحمَّ ارٍ  ابْنُ  َحدَّ ثََنا قَاَال  الُْمثَنَّى ِالبْنِ  َواللَّْفظُ  بَشَّ ثَنَا َخالِدٍ  بْنُ  ةُ أَُميَّ  َحدَّ  َعنْ  ُشْعبَةُ  َحدَّ
اِب  َحْمزَةَ  أيَِب  بَْيانِ  َمعَ  أَلَْعُب  كُْنُت  قَاَل  َعبَّاٍس  ابْنِ  َعنْ  الَْقصَّ  َخلَْف  فَتََواَريُْت  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  فََجاءَ  الصِّ

 ِيل  فَادْعُ  اْذَهْب  ِيلَ  قَاَل  ثُمَّ  قَاَل  يَأْكُُل  ُهوَ  فَُقلُْت  فَِجئُْت  قَاَل  ُمَعاِويَةَ  ِيل  َوادْعُ  اْذَهْب  َوقَاَل  َحطْأَةً  فََحطَأَِ�  فََجاءَ  قَاَل  بَاٍب 
َال  فََقاَل  يَأْكُُل  ُهوَ  فَُقلُْت  فَِجئُْت  قَاَل  ُمَعاِويَةَ   

 خالد بن امیہ ہمیں: کہا نے دونوں۔۔  ںہی کے مثنیٰ  ابن الفاظ۔۔  کی بیان حدیث ہمیں نے بشار ابن اور عنزی مثنیٰ  بن محمد .
 عنہ اللہ رضی عباس ابن حرضت نے انہوں کی، بیان حدیث سے قصاب ابوحمزہ نے شعبہ ہمیں: کہا نے انہوں کی، بیان حدیث نے

 زےدروا میں آئے، لے ترشیف وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول اچانک کہ تھا رہا کھیل ساتھ کے لڑکوں میں: کہا کی، روایت سے
 اک پیار مقصود( لگائی رضب سی ہلکی سے ہاتھ کھلے اپنے درمیان کے شانوں دونوں میرے اور آئے آپ: کہا گیا، چھپ پیچھے کے

 مجھ دوبارہ نے آپ۔ ہیں رہے کھا کھانا وہ: کہا کر آ سے آپ نے میں” ۔الؤ بال کو معاویہ لیے میرے جاؤ،: “فرمایا اور) تھا اظہار
۔بھرے نہ پیٹ کا اس اللہ: “فرمایا نے آپ تو ہیں، رہے کھا کھانا وہ: کہا کر آ پھر نے میں” ۔الؤ بال کو یہمعاو جاؤ،: “فرمایا سے ” 

اُب  َحْمزَةَ  أَبُو میں سند کی اس ہے ضعیف بھرے، نہ پیٹ اسکا الله بطنه الله أشبع ال روایت  ہے راقم کہتا  الَقصَّ
ہیں کہتے الذھبی ہے فردت کا الَواِسِطيُّ  َعطَاءٍ  أيَِب  بنُ  ِعْمرَانُ   

ہے کیا کمزور کو اس نے نسائی اور زرعہ ابو  َوالنََّسايِئّ  ُزْرَعَة، أَبُو: لَيَّنَهُ   

ضعيف هو بذاك، ليس الجالب، عمران له يقال عطاء أيب بن عمران حمزة أبو کہا نے داود أبو کہ ہے میں میزان  

 راوی یہ لیکن ہے کہا ثقہ کو اس نے بعض -ہے ںنہی قوی  بالقوي ليس:  ہیں کہتے دارقطنی -ہے ضعیف یہ
گا جائے کیا رد کو اس ہو تفرد کا اس بھی میں جس ہے کہتا راقم  - ہے فیہ مختلف  
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 کہا جاتا ہے کہ جب حرضت علی رضی اللہ عنہ سے حسن رضی کی خالفت کے بارے میں پوچھا گیا تو حرضت 

علی رضی نے فرمایا نہ میں تم کو اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اس سے منع کرتا ہوں تم جسے چاہو امر 

 خالفت کے لئے بہرت سمجھو اُسے مقرر کر لینا – یہ قول البداية والنهاية میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ علی نے کہا

بَهُ  ابُْن ُملَْجٍم قَالُوا لَُه: اْستَْخلِْف يَا أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ�. فََقاَل: َال، َولَِكْن أََدُعُكْم كََ�  قَْد ذَكَرْنَا أَنَّ َعلِيًّا، رَِيضَ اللَُّه َعْنُه لَ�َّ َرضَ

يَْعِني ِبَغْ�ِ اْسِتْخَالٍف  –تَرَكَُكْم رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعنُْه َوَسلََّم   

وں جیسے رسول الله نے بغیر خلیفہ کیے چھوڑامیں تم کو کسی کی طرف نہیں بالتا اور ایسے ہی چھوڑ رہا ہ  

اڑا دیتے ہیں اور وثوق سے بیان کرتے ہیں کہ گویا یہ   بھی بن کثیر تاریخ میں بے پر کیاور ا یہ قول بال سند ہے

 سچ ہو

  

کیونکہ علی رشوع  وہ حسن رضی الله عنہ کو ہی خلیفہ کر کے گئے علی رضی الله عنہ نے ایسا کچھ نہیں کہا  
  خالفت کے متمنی تھے (اس پر بخاری کی روایت بھی ہے) اور بڑی مشکل سے وہ خلیفہ ہوئے تھے سے 

 65اہل تشیع کے مطابق حسن کی خالفت کا علی نے مرنے سے قبل حکم دیا

                                                                    
65 

 
١۔ ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے : جس وقت حرضت علی (علیہ السالم) کی رحلت ہویی تو عبداللہ بن عباس بن عبداملطلب 
لوگوں کے پاس آیے اوران سے مخاطب ہو کر فرمایا : یقینا امیراملومنین علی (علیہ السالم) دنیا سے چلے گیے اور اپنا جانشین 

چھوڑ کر گیے ہیں ، اگر تم ان کی دعوت کو قبول کرو گے تو وہ متہارے پاس آییں گے اور اگر تم پسند نہیں کرتے تو کویی بھی 
متہیں کسی دورسے پر مجبور نہیں کرے گا ، لوگوں نے رونا رشوع کردیا اور کہا : وہ ہ�رے پاس آییں ، حسن (علیہ السالم) 

ا  داخل ہویے اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا : ” ایّها الناس! اتّقوا الله فانّا امراءکم و انّا اهل البیت الذین قال الله فینا: (اِ�َّ
یُِریُد اللُه لِیُْذِهَب َعنُْکُم الرِّْجَس اَْهَل الْبَیِْت َویُطَهِّرَکُْم تَطِْهیراً) فبایعه الناس…” (١) ۔ اے لوگو ! خدا سے ڈرو ، یقینا ہم متہارے 

امیر ہیں اور ہم ایسے اہل بیت ہیں جن کے لیے خداوندعامل نے فرمایا ہے : اے اہل بیت ،خداوند عامل چاہتا ہے کہ رصف تم سے 
 رجس و پلیدی کو اس طرح دور کردے جو پاک کرنے کا حق ہے ۔ پھر لوگوں نے آپ کی بیعت کرلی …۔

٢۔ ابن عباس نے امیراملومنین علی (علیہ السالم) کی شہادت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا : “ھذا ابن بنت نبیکم و 
 وصی امامکم فبایعوہ ” (٢) یہ متہارے نبی کی بیٹی کے فرزند ہیں اور متہارے وصی او ر امام ہیں لہذا تم ان کی بیعت کرو ۔

٣۔ ابن ابی الحدید نے خالفت کے متعلق کہا ہے : “وعھد بھا الی الحسن (علیہ السالم) عند موتہ” (٣) امام علی (علیہ السالم) نے 
 اپنی شہادت کے وقت امام حسن (علیہ السالم) کی خالفت کے لیے عہد لیا ۔

٤۔ ھیتم بن عدی کہتے ہیں : “حدثنی غیر واحد مممن ادرکت من املشایخ : ان علی بن ابی طالب (علیہ السالم) اصار االمر الی 
الحسن ” (٤) ۔ میں نے بعض مشایخ کو درک کیا ہے انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے کہ علی بن ابی طالب (علیہ السالم) 

 نے امر خالفت کو حسن (علیہ السالم) کے حوالہ کردیا تھا ۔
٥۔ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں : علی (علیہ السالم) میرے پاس آیے ، میں نے عرض کیا : “یا امیراملومنین ! ان فقدناک (فال 

نفقدک ) فنبایع الحسن؟ قال : نعم ” (٥) ۔ اے امیراملومنین ! اگر ہم آپ کو درک نہ کرتے (اور خدا ایسا دن نہ دکھالیے ) تو کیا 
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 حسن کا خطبہ خالفت 
انساب االرشف میں ہے خالفت چھوڑنے کے بعد حسن نے کہا   

ثَِني أَْحَمُد بن أبراهيم الدور  َعْن ُشْعبََة، َعْن  -َصاِحُب الطَّيَالَِسةِ  -يف، ومحمد بن حاتم املروزي قاال: حدثنا أَبُو َداُودَ َحدَّ
نََّك تُِريُد الِْخَالفََة. يزيد بن حم�، عن عبد الرح�ن بِْن ُجبَْ�ِ بِْن نَُفْ�ٍ َعْن أَِبيِه، قَاَل: قُلُْت لِلَْحَسِن: إِنَّ النَّاَس يَُقولُوَن: إِ 

َوْجِه اللَِّه، ثُمَّ أُِريُدَها  َل: [كَانَْت َجَ�ِجُم الَْعرَِب ِبَيِدي يَُسالُِموَن َمْن َسالَْمُت، َويَُحاِربُوَن َمْن َحاَربُْت، فََرتَكْتَُها ابِْتَغاءَ فََقا
 ِبأَْهِل الِْحَجاِز؟ َوقَاَل أحده�: يا أتياس الحجاز؟

حسن نے کہا  –ے کہا لوگ کہتے ہیں اپ خالفت چاہتے ہیں جبیر بن نفیر نے روایت کیا کہ انہوں نے حسن س
عرب کی کھوپڑیاں (یعنی جمہور) میرے پاس ہیں جس کو میں چھوڑووں یہ چھوڑتے ہیں جس میں میں لڑو 

پھر یہ اہل حجاز کیا چاہتے ہیں یا کہا یہ بلیک میل  –لڑتے ہیں لیکن میں نے الله کی رضا کے لئے اس کو چھوڑا 
 کرتے ہیں

نسخہ میں لکھا ہےایک   
 فرتكتها ابتغاء وجه الله، ثم أبتزها بأتياس أهل الحجاز؟

 اہل حجاز بلیک میل کرتے ہیں
 سند میں يزيد بن حم� مجھول ہے

  

 امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے کہ علی کے قتل کی رات حسن نے خطبہ دیا

                                                                    
 حسن علیہ السالم کی بیعت کرتے ؟ آپ نے فرمایا : جی ہاں ۔

٦۔ ابوالفرج اور دورسوں نے نقل کیا ہے : جس وقت امیراملومنین علی (علیہ السالم) کی شہادت اور لوگوں کا امام حسن (علیہ 
السالم) کی بیعت کرنے کی خرب ابواالسود کو ملی تو انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ میں کہا ” وقد اوصی باالمامه بعدہ الی ابن 

 رسول اللہ ….” (٦) ۔ یقینا انہوں نے اپنے بعد رسول خدا (ص) کے فرزند امام حسن (علیہ السالم) کی وصیت کی تھی …۔
٧۔ مسعودی نے نقل کیا ہے کہ امیراملومنین علی (علیہ السالم) نے فرمایا : ” و انی اوصی الی الحسن و الحسین فاسمعو ا لھ� و 

اطیعوا امرھ� ” (٧) ۔ یقینا میں حسن و حسین کو وصیت کرتا ہوں لہذا ان دونوں کی باتوں کو غور سے سنو اور ان کی اطاعت 
 کرو (٨) ۔

 :حوالہ جات
 .رشح ابن اىب الحدید، ج 4، ص 8 ; االغا�، ج 6، ص 121 .1

 .رشح ابن اىب الحدید، ج 16، ص 30 ; الفصول املهمة، ص 46 .2
 .رشح ابن اىب الحدید، ج 1، ص 57 .3
 .عقد الفرید، ج 4، ص 474 و 475 .4

 .مناقب خوارزمى، ص 278 .5
 .األغا�، ج 6، ص 121 .6

 .اثبات الوصیة، ص 152 .7
 .اهل بیت از دیدگاه اهل سنت، عىل اصغر رضوا�، ص 29 .8
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، َوأَنَا ابُْن الْبَ أَيَُّها النَّاُس َمْن َعرَفَِني فََقْد َعرَفَِني وَ  ، َوأَنَا ابُْن الَْوِيصِّ ، َوأَنَا ابُْن النَِّبيِّ ِش�ِ، َمْن لَْم يَْعرِفِْني فَأَنَا الَْحَسُن بُْن َعِيلٍّ
َاِج الُْمِن�ِ، َوأَنَا ِمنْ  اِعي إَِىل اللَِّه ِبِإْذِنِه، َوأَنَا ابُْن الرسِّ أَْهِل الْبَْيِت الَِّذي كَاَن ِجْربِيُل يَنْزُِل إِلَيْنَا  َوأَنَا ابُْن النَِّذيِر، َوأَنَا ابُْن الدَّ

، َوأَنَا ِمْن أَْهِل الْبَْيِت الَِّذي َويَْصَعُد ِمْن ِعنِْدنَا، َوأَنَا ِمْن أَْهِل الْبَيِْت الَِّذي أَْذَهَب اللَُّه َعنُْهُم الرِّْجَس َوطَهَّرَُهْم تَطِْه�ًا
يِْه أَْجرًا إِالَّ الَْمَودََّة ْم َعَىل كُلِّ ُمْسلٍِم فََقاَل تَبَارََك َوتََعاَىل لِنَِبيِِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: {قُْل َال أَْسأَلُُكْم َعلَ افَْرتََض اللَُّه َمَودَّتَهُ 

تُنَا أَْهَل الْبَيِْت ] فَاقِْرتَاُف الْ 23ِيف الُْقْرىَب َوَمْن يَْقَرتِْف َحَسَنًة نَزِْد لَُه ِفيَها ُحْسنًا} [الشورى:  َحَسَنِة َمَودَّ  
اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسن بن علی ہوں اور میں ابن 

نبی ہوں اور ابن الوصی ہوں اور میں ابن النذیر ہوں اور ابن بشیر ہوں اور ابن الداعی ہوں الله کے اذن سے اور 
غ کا بیٹا ہوں اور میں اہل بیت میں سے ہوں ہم پر جربیل اتے تھے اور ہ�رے ہاں سے اوپر جاتے میں روشن چرا 

تھے اور میں وہ اہل بیت ہوں جن سے رجس کو دور کیا گیا اور ان کو خوب پاک کیا گیا اور میں اہل بیت میں 
 سے ہوں جن سے محبت کرنا الله نے ہر مسلم پر فرض کیا پس الله تعالی نے کہا

ِد بِْن إِْسَحاَق بِْن َجْعَفِر مجہول ہے  اس کی سند میں إِْسَ�ِعيُل بُْن ُمَحمَّ
  

 مستدرک الحاکم میں ہے
اُق، ثنا ُعبَيْدُ  وَّ ٍم السَّ َشيَْباُن، َعْن  اللَِّه بُْن ُموَىس، ثنا أَنَا َحْمزَُة بُْن الَْعبَّاِس بِْن الَْفْضِل الَْعَقِبيُّ ِببَْغَداَد، ثنا الَْحَسُن بُْن َسالَّ

ٍد الَْحَسِن بِْن َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب ِبالُْكوفَِة ُعَقيَْب قَتِْل أَِم�ِ   الُْمْؤِمِنَ� َعِيلٍّ َوأََخَذ الْبَيَْعَة َعْن أيَِب إِْسَحاَق قَاَل: بُويَِع ِأليَِب ُمَحمَّ
ثَِني َحارِثَُة بُْن ُمَرضٍِّب قَاَل: َسِمعْ  ، » َواللَِّه َال أُبَايُِعُكْم ِإالَّ َعَىل َما أَقُوُل لَُكمْ «ُت الَْحَسَن بَْن َعِيلٍّ يَُقوُل: أَْصَحاِبِه، فََحدَّ

، َولَ�َّ مَتَِّت الَْبيَْعُة َخطََب » تَُسالُِموَن َمْن َسالَْمُت، َوتَُحاِربُوَن َمْن َحاَربُْت «قَالُوا: َما ِهَي؟ قَاَل:   
اور میں نے سنا حسن نے کہا الله کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں اس پر حسن کی بیعت ہوئی علی کی کے بعد 

لوگوں نے پوچھا کیا ؟ حسن نے کہا کہ جس کو چھوڑوں چھوڑ دینا اور جس سے جنگ کروں  –بیعت کر رہا ہوں 
 کرنا

اس کی سند میں عبيد الله بن موىس کٹر شیعہ ہیں اور محدثین اس سے روایت میں متذبذب رہے ہیں کبھی 
کھتے کبھی نہ لکھتےل  

 امام بخاری کے شیخ ہیں

طربانی میں ہے   
، َعْن أيَِب َجِميلَ  ، ثنا َوْهُب بُْن بَِقيََّة، أَنَا َخالٌِد، َعْن ُحَصْ�ٍ ٍد الَْواِسِطيُّ ثَنَا َمْحُموُد بُْن ُمَحمَّ َة أَنَّ الَْحَسَن بَْن َعِيلٍّ رَِيضَ َحدَّ

رِكِِه، ِيضَ اللُه َعنُْه اْستُْخلَِف، فَبَْينََ� ُهَو يَُصيلِّ ِبالنَّاِس إِْذ َوثََب َعلَيِْه رَُجٌل، فَطََعنَُه ِبِخْنَجٍر ِيف وَ اللُه َعنُْه ِحَ� قُِتَل َعِيلٌّ َر 
نَا، فَِإنَّا أَُمرَاُؤكُْم َوِضيَفانُُكْم، َونَْحُن يَا أَْهَل الِْعرَاِق اتَُّقوا اللَه ِفي” فَتََمرََّض ِمنَْها أَْشُهرًا، ثُمَّ قَاَم َعَىل الِْمنَْربِ يَْخطُُب، فََقاَل: 

َا يُِريُد اللُه لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل الَْبيِْت وَ  : {إِ�َّ ] 33يُطَهَِّركُْم تَطِْه�ًا} [األحزاب: أَْهُل الْبَْيِت الَِّذي قَاَل اللُه َعزَّ َوَجلَّ
تَّى َما يَُرى ِيف الَْمْسِجِد إِالَّ بَاكِيًا. فََ� زَاَل يَْوَمِئٍذ يَتََكلَُّم حَ   

 اس روایت میں رسے سے اس کا ذکر ہی نہیں کہ علی نے خلیفہ مقرر کرنے سے منع کر دیا ہو
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حسن کی دستبرداری   
 

میں لکھتے ہیں الذهبی کتاب سیر االعالم   

 بُْوِيعَ  الحَ َسُن، َفَولَِيَها َسْبَعةَ  أَْشُهرٍ  َوأََحدَ  َعَرشَ  يَْوماً، ثُمَّ  َسلَّمَ  األَْمرَ  إَِىل  ُمَعاِويَةَ 
 حسن پر بعیت ہوئی پس انہوں نے سات مہینے ١١ دن حکومت کی، پھر خالفت ُمَعاِويَةَ   کو دے دی

دوئم صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی الله عنہ  امت کے دو گروہوں میں صلح کرائیں گے لیکن اس 
معاویہ رضی الله عنہ کے حق میں دستربدار ہو کر غلط کیا . اگر حسن  روایت کے مطابق حسن رضی الله عنہ نے 

خلیفہ نہیں تھے تو وہ کس چیز سے دست بردار ہوئے. سارا الزام حسن پر اتا ہے کہ وہ باشاہوں کو امت پر مسلط 
بلکہ حسن رضی الله عنہ پربھی تربا ہے ہ رصف معاویہ رضی الله عنہ کر کے چلے گئے. اصل میں یہ روایت ن  

میں لکھتے ہیں الذھبی کتاب سیراالعالم   

 
الذهبی کہتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے حسن رضی الله تعالی عنہ کے لئے فرمایا بے شک یہ میرا بیٹا 

رسدار ہے اور الله اس کے ذریعے مسل�نوں کے دو عظیم گروہو ں میں صلح کرائے گا پس جب معاویہ نے صلح 
کو مانا اور اس پر تیار ہوئے تو وہ اور حسن چلتے ہوئے کوفہ میں داخل ہوئے اور معاویہ خلیفہ ہوئے 

ربیع  الثانی میں اور وہ سال، عام الج�عہ  کے نام سے پڑ گیا ان دونوں کے اج�ع کی وجہ سے اور یہ سال ٤١ ھ 
 کا ہے
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  معائده معاویہ رضی هللا عنہما میں سن وح

جو معائدہ ہوا اس کی شقیں تھیں حسن و معاویہ رضی الله عنہ� میں   

دار الفكر عمرو بن غرامة العمروي محقق تاریخ دمشق  بحوالہ  

 أن يعمل معاوية باملؤمن� بكتاب الله وسنة نبيه صىل الله عليه وآله وسلم وس�ة الخلفاء الصالح� من بعده 
معاویہ مومنوں کے ساتھ کتاب الله اور سنت النبی صلی الله علیہ وسلم کے مطابق عمل کریں گے اور ان کے بعد 

 انے والے صالح خلفاء کی سیرت کے مطابق
میں لکھا ہے کہ کتاب الله اور سنت نبی  8/  4املدائني کی سند سے شیعہ مورخ ابن أيب الحديد کتاب رشح النهج 

 66پر عمل کا عہد ہوا  فتح الباري کے مطابق سیرت خلفاء صالحین پر عمل کا عہد ہوا

 ليس ملعاوية أن يعهد الحد من بعده عهدابل يكون االمر من بعده شورى ب� املسلم�
 معاویہ کسی کو بھی جانشین مقرر نہیں کریں گے اور ان کے بعد معاملہ مسل�نوں کی شوری کے پاس ہو گا

ی ہوا کہ معاویہ کسی کو جانشیں نہ کریں گےاملدائني کہتا ہے یہ عہد بھ  

 أن يكون االمر للحسن من بعده 
 امر خالفت معاویہ کے بعد حسن کو ملے گا

کے مطابق یہ عہد ہوا کہ خالفت واپس حسن کو ملے گی  13 – 12/  2واالصابة  194تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 
 معاویہ کی وفات کے بعد

 أن ال يشتم عليا وهو يسمع 
 ابن اثیر کے مطابق حسن کے سامنے علی پر شتم نہ ہو گا کہ وہ سن رہے ہوں

مقاتل الطالبي� کے مطابق  اور شیعہ کتاب  

  أن يرتك سب أم� املؤمن� والقنوت عليه بالصالة
 علی پر �از میں قنوت پڑھنا بند ہو گا اور ان کو گالی دینا بند ہو گا

                                                                    
66  

کہا گیا یہ آپ کے چچا زاد بھائی معاویہ ہیں جو  نوٹ : صحیح مسلم میں زید بن وھب کی سند سے ہے عمرو بن العاص سے
ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں وہ کام کریں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں اس کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی 

 والے حکموں میں اس کی نافرمانی کرو۔

دی جائے؟ میں جمع کیا ہے وہاں دیکھا جائےراقم نے اس روایت کو کیا خلیفہ سے اختالف کرنے والے کی گردن مار   
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کو مال ملے گا ینکے مطابق حسن و حس 92/  6  تاریخ طربی   

  يسلم ما يف بيت مال الكوفة خمسة آالف ألف للحسن وله خراج دارابجرد 
 خمسة آالف ألف کوفہ کے بیت املال سے حسن کو دیے جائیں گے اور دار ابجرد کا خراج بھی

کے مطابق ان کے بھائی حسین کو أبو حنيفة الدينوري  218اور االخبار الطوال ص   

 أن يحمل الخيه الحس� يف كل عام ألفي الف
 ہر سال  حسین کو ٢٠٠٠ ملیں گے

اپ دیکھ سکتے ہیں ان شقوں میں تضاد ہے امیر املومنین حسن رضی الله عنہ جب معاویہ سے معائدہ کر رہے 
تھے تو ان کے وہم و گ�ن میں بھی نہیں تھا کہ وہ پہلے انتقال کر جائیں گے یا قتل یا شہید ہوں گے کیونکہ 

متاخرین شیعہ نے اس معائدہ میں اضافہ کیا کہ  -س پر عھد کیا کہ امر خالفت واپس ان کو ملے گاانہوں نے ا
معاویہ کی موت پر یہ مسئلہ شوری طے کرے گی جبکہ شوری کا کوئی رول قابل قبول نہیں ہے کیونکہ خالفت 

أبو الحسن عيل   -گیواپس حسن پر لوٹ اتی جس سے ظاہر ہے کہ اصل عھد تھا کہ خالفت حسن کو واپس ملے 
ہے یہ بات ان کے حوالے سے شیعہ و  ھ کا قول منفرد  ٢٢٤بن محمد بن عبد الله بن أيب سيف املدائني املتوفی 

 سنی کتابوں میں ہے ان سے قبل کسی نے اس کو بیان نہیں کیا

ہے روایت کی ح�د بن نعیم از الفنت کتاب  

 

ثَنَا ِيِّ  َعنِ  فَُضيٍْل، ابْنُ  حدَّ ، َعنِ  إِْسَ�ِعيَل، بْنِ  الرسَّ ْعِبيِّ  اللَّهُ  رَِيضَ  َعِيلٍّ  بْنَ  َحَسنَ  أَتَيُْت : قَاَل  اللَّيِْل، بْنِ  ُسْفيَانَ  َعنْ  الشَّ
ا َسِمْعُت : قَاَل  أَنْ  َعَيلَّ  اْحتَجَّ  ِم�َّ  فََكانَ  الُْمْؤِمِنَ�، ُمِذلَّ  يَا: لَهُ  فَُقلُْت  الَْمِدينَةِ  إَِىل  الُْكوفَةِ  ِمنَ  رُُجوِعهِ  بَْعدَ  َعنُْهَ�   رَِيضَ  َعلِيًّ

ةِ  َهِذهِ  أَْمرُ  يَْجتَِمعَ  َحتَّى َواْألَيَّامُ  اللَّيَاِيل  تَْذَهُب  َال : «يَُقوُل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : يَُقوُل  َعنْهُ  اللَّهُ   اْألُمَّ
ِْم، َواِسعِ  رَُجلٍ  َعَىل   تَْجِريَ  أَنْ  َوِخْفُت  َواِقٌع، تََعاَىل  اللَّهِ  أَْمرَ  أَنَّ  فََعلِْمُت  ُمَعاِويَُة، َوُهوَ  »يَْشبَعُ  َوَال  يَأْكُُل  ُعِم،الْبُلْ  َضْخمِ  الرسُّ
َماُء، َوبَْينَهُ  بَيِْني ِ�  َما َواللَّهِ  الدِّ نْيَا ِيلَ  أَنَّ  الَْحِديثَ  َهَذا َسِمْعُت  إِذْ  بَْعدَ  يَُرسُّ ْمُس  َعلَيْهِ  طَلََعْت  َوَما الدُّ  َوأَ�ِّ  َوالَْقَمُر، الشَّ

ظُلًْ�  ُمْسلِمٍ  اْمِرئٍ  َدمِ  مِبِْحَجَمةِ  تََعاَىل  اللَّهَ  لَِقيُت   

( ح�د بن لنعیم الفنت ) 

 کہا اور گیا پاس کے ان میں بعد، کے آنے واپس منورہ مدینہ سے کوفہ کے حسن کہ ہے روایت سے لیل بن سفیان
کہ  تھی  یہ وہ ہے لی  دلیل جو خالف میرے نے  تو  نے جوابا کہا ) (حسن !الےو  کرنے رسوا کو ای�ن اہل اے
 کہ سنا سے  وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول نے میں کہ تھے رہے کرتے  کہہ  وہ سنا سے علی  نے  : میںکہا 

گا   جائے ہو قمتف پر شخص ایسے ایک) خالفت( امر کا امت اس کہ تک یہاں گے ہوں نہ ختم رات اور دن : فرمایا
حسن کہتا ہوں  !  (میں پیٹ نہ بھرے گا لیکن  کھائےگا وہ ،گا  ہو بھرکم بھاری حلق اور چوڑی ملبی آنت کی جس

 ہوا اندیشہ کا اس مجھے نیز۔ گا رہے کر ہو حکم  یہ کا تعالیٰ  اللہ  جان گیا کہ میں لہذا۔ ہے  معاویہ  اور یہ )
 کوئی سے اس مجھے بعد کے سننے کو حدیث اس! قسم کی اللہ  ۔ئےجا بہہ خون درمیان کے ان اور میرے کہ
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 ہوتے طلوع چاند اور سورج پر جس جائے مل کچھ سب وہ اور دنیا ساری مجھے کہ تھی سکتی ہو نہیں خوشی
۔ہو اوپر میرے بوجھ کوئی کا خون ناحق کے مسل�ن کسی کہ ملوں میں حال اس سے تعالیٰ  اللہ میں اور ہیں  

 

بن اللیل الكوفي کوفی کے متعلق راوی سفیان  : 
--------------------------------------------- 

 عقیلی نے کہا کہ ان میں سے ہے جو رافضیت میں غلو کرتے ہیں اسکی حدیث صحیح نہیں ہوتی۔
 (میزان االعتدال)

 : راوی السري بن إسماعیل کے متعلق
------------------------------------- 

قطان نے کہا کہ ایک ہی محفل میں اس کا جھوٹ مجھ پر کھل گیایحیی ال  
 نسائی نے متروک کہا

 احمد نے کہا کہ لوگوں نے اسکی حدیثیں چھوڑدیں
 یحیی بن معین نے کہا کہ یہ کچھ نہیں

 (میزان االعتدال)
 راوی محمد بن فضیل کے متعلق

--------------------------------- 
ہے ، شیعہ ہےاحمد نے کہا حسن الحدیث   

 ابن داؤد نے کہا کہ جال بھنا شیعہ ہے
 (میزان االعتدال)

کھا میں د  پس منظر منفی کو سے ہونے والی بیعت معاویہ کی گھڑی  تاکہ حسن طرح کی روایات روافض  نے
 سکیں
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کی وفات ھ ٤٣ املتوفیرضی الله عنہ  عاصال بن عمرو  

ہوئی اور وہیں تدفین ہوئی میں مرص رضی الله عنہ کی وفات عاصال بن عمرو  

ہے روایت کی مسلم صحیح   

 وقت کا وفات کی ان کہ جب گئے وقت اس پاس کے  ؓالعاص بن عمرو جناب ہم کہ ہیں کرتے بیان  ؒاملہری ش�سہ ابن جناب

 علیہ اللہ صلی اللہ رسول کو آپ کیا جان ابا کہا نے بیٹے۔لیا پھیر منہ طرف کی ردیوار او رہے روتے تک دیر بہت وہ تھا قریب

 ہ�رے فرمایا اور کیا طرف ہ�رے منہ اپنا نے انہوں تب ؟ ہیں روتے کیوں قدر اس آپ پھر دی؟ نہیں بشارت فالں فالں نے وسلم

 وسلم علیہ اللہ صلی محمد راو  نہیں الئق کے عبادت کوئی سوا کے تعالیٰ  اللہ کہ ہے دینا گواہی کی بات اس تو توشہ بہرتین لئے

 سے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول مجھے کہ تھا وہ تو دور ایک۔ہوں گزرا سے ادوار تین میں) فرمایا پھر( ہیں رسول کے اس

 وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ بات یہ جتنی تھی نہ محبوب اتنی میں نظر میری چیز کوئی اور تھا نہ بغض سے کسی زیادہ

 تعالیٰ  اللہ جب کہ تھا وہ دور دورسا پھر)اللہ معاذ( ڈالوں کر قتل کو وسلم علیہ اللہ صلی آپ میں اور جائے ہو حاصل تقدر  پر

 ہاتھ کیا عرض اور ہوا حارض میں خدمت کی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول میں اور کیا پیدا میں دل میرے خیال کا اسالم نے

 نے ںمی تو پھیالیا ہاتھ دایاں اپنا نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ۔ کروں پربیعت ہاتھ کے وسلم لیہع اللہ صلی آپ میں کہ تا پھیالئیے

 صلی آپ۔ ہوں چاہتا رکھنا رشط میں کیا عرض نے میں ؟ ہے بات کیا عمرو فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ۔ لیا کھینچ اپناہاتھ

 کیا عمروؓ  فرمایا۔ جائیں ہو معاف گناہ سابقہ میرے کہ ہے یہ رشط کہ یاک عرض نے میں ؟ ہے رشط کیا فرمایا نے وسلم علیہ اللہ

 گناہوںکو متام حج اور ہے دیتی کر ختم کو گناہوں پہلے متام ہجرت اور ہے دیتا مٹا کو گناہوں سابقہ متام اسالم کہ جانتے نہیں تم

 نہ اور تھی نہ محبت سے کسی مجھے زیادہ سے لموس علیہ اللہ صلی اللہ رسول اب) لی کر بیعت نے میں چنانچہ( ہے دیتا مٹا

 کے جالل و شان کی وسلم علیہ اللہ صلی آپ میں۔تھا جالل صاحب کوئی زیادہ سے وسلم علیہ اللہ صلی آپ میں آنکھوں میری

 لئے اس تھا سکتا دیکھ نہ مبارک چہرہ پر طور پورے چونکہ اور تھا سکتا دیکھ نہ کو وسلم علیہ اللہ صلی آپ کر بھر آنکھ باعث

 جنتی کہ تھی امید تو جاتا مر میں حالت اسی میں اگر۔ سکتا کر نہیں بیان میں تو جائے کیا دریافت حلیہ کا ان سے مجھ

 تو جائوں مر میں جب۔گا رہے حال کیا میں ان میرا نہیں معلوم۔ گئے بنائے دار ذمہ کے باتوں سی بہت ہم بعد کے اس۔ہوتا

 دینا ڈال مٹی طرح اچھی تو کرنا دفن مجھے جب اور جائے جائی لے ساتھ آگ نہ اور جائے نہ ساتھ میرے والی کرنے نوحہ کوئی

 کہ تا جائے کیا تقسیم گوشت کا اس اور جائے کیا ذبح اونٹ میں دیر جتنی رہنا کھڑے دیر اتنی طرف چاروں کے قرب میری پھر

۔ہوں دیتا جواب کیا کو ںفرشتو  کے رب اپنے کہ دیکھوں اور سکوں کر حاصل انس سے تم میں  

)۱۹۹ص ۴ جلد احمد مسند ۷۶ص۱ جلد مسلم صحیح(   

 

 نصوص  منت کا اس اور ہے تفرد کا مرص اہل میں اس ہے شاذ روایت کی وصیت کی عنہ الله رضی العاص بن عمرو

ہے متصادم سے  

ہے موجود ذکر کا وفات کی عنہ الله رضی العاص بن عمرو میں  النبالء االعالم سیر اور سعد ابن طبقات  

ثَِني قُرََّة، بنِ  ُمَعاِويَةَ  َعنْ  املُْختَاِر، بنِ  اللهِ  َعبْدِ  َعنْ : إِْرسَائِيُْل  َعْمٍرو بنِ  اللهِ  َعبْدِ  َعنْ  األَْسَوِد، أيَِب  بنُ  َحرٍْب  أَبُو َحدَّ : 



361 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

، إَِذا: أَْوَصاهُ  أَبَاهُ  أَنَّ  فْ  ثُمَّ  ِباملَاِء، َغْسلَةً  فَاْغِسلِْني ِمتُّ ْفِني، ثُمَّ  قَرَاٍح، مِبَاءٍ  الثَّاِنيَةَ  اْغِسلِْني ثُمَّ  ثَْوٍب، ِيف  ِنيَجّفِ  ثُمَّ  َجّفِ

ْفِني، ثُمَّ  كَافُْوٌر، ِفيْهِ  مِبَاءٍ  الثَّالِثَةَ  اْغِسلِْني ، َوِزرَّ  الثِّيَاَب، َوأَلِْبْسِني َجّفِ يِْر،ا َعَىل  َحَملْتَِني أَنَْت  إَِذا ثُمَّ  ُمَخاَصمٌ  فَِإّ�ِ  َعَيلَّ ِ  لرسَّ

، بَْ�َ  َمْشياً  يِب  فَاْمِش  َمَها فَِإنَّ  الَجنَازَِة، َخلَْف  َوكُنْ  املِْشيَتَْ�ِ  ،الَقْربِ  ِيف  َوَضْعتَِني أَنَْت  فَِإَذا آَدَم، لَِبِني َوَخلَْفَها لِلَْمالَئَِكِة، ُمَقدَّ

َاَب  َعَيلَّ  فَُسنَّ  ، َوالََعِزيْزٌ  فَأَْعتَِذَر، بَِرْيءٌ  فَالَ فَرَكِبَْنا، َونََهيْتَنَا فَأََضْعنَا، َمرْتَنَاأَ  إِنََّك  اللَُّهمَّ : قَاَل  ثُمَّ   َسنّا الرتُّ  إِلَهَ  الَ َولَِكنْ  فَأَنْتَِرصَ

َماَت  َحتَّى يَُقْولَُها زَاَل  َوَما  أَنَْت  إِالَّ  

ہے قوی سند  کی اس ہیں کہتے األرناؤوط شعيب   

آ/  269/  13”  عساكر ابن ”و ،260/  4”  دسع ابن طبقات”  يف وهو قوي، إسناده  . 

..  پھر دینا غسل سے پانی مجھے تو جاؤں مر میں جب کہ کی وصیت نے باپ میرے ہیں کہتے عمرو بن الله عبد

 اور ہے لئے کے فرشتوں اگال اس اس رہنا پیچھے کے جنازے میرے…  چلو کر لے پر کھاٹ کو مجھ جب پھر

 کمزور ہم کیا حکم نے تو الله اے کہا پھر ڈالنا مٹی پر مجھ تو رکھو میں قرب جب پس ہے لئے کے آدم بنی پچھال

 کہ نہیں واال طاقت میں سکوں کر معذرت کہ نہیں قصور بے میں گئے طرف کی اس ہم کیا منع نے تو ہوئے

گئے مر کہ تک یہاں رہے کہتے یہ وہ اور ہے نہیں اله کوئی سوا تیرے الله اے لیکن ہوں واال نرصت  

 

جن پر بحث کتاب  نہیں اس  کے منت میں الفاظ صحیح –روایت منکر ہے  کی کی صحیح  مسلم عاصال بن عمرو

ہے میں رد عقیدہ عود روح و اثبات عذاب قرب  

 

کو زہر دیا گیا؟  ھ ٥۰ المتوفی  رضی هللا عنہ حسن  

میں ہے   املعجم الكب� للطربا�  
 2694 

ُد بُْن َعبْدِ  – ثَنَا ُمَحمَّ ُد بُْن َعْبِد اللِه بِْن ُ�َْ�ٍ، ثنا يَْحيَى بُْن أيَِب بَُكْ�ٍ، ثنا ُشْعَبُة، عَ  َحدَّ ، قَاَل: ثنا ُمَحمَّ ْن أيَِب اللِه الَْحْرضَِميُّ
هُ بَْكِر بِْن َحْفٍص أَنَّ َسْعًدا َوالَْحَسَن بَْن َعِيلٍّ رَِيضَ اللُه َعنُْهَ� َماتَا ِيف زََمِن ُمَعاِويََة رَِيضَ ال لُه َعنُْه، فََ�َْوَن أَنَُّه َسمَّ  ” 

 ان کو زہر دیا ہوں ہوئی تو میں سمجھتا معاویہ میں موت دور دونوں کی حسن اور نے کہا سعد أيَِب بَْكِر بِْن َحْفٍص 
 گیا

یہ نرا گ�ن ہےأبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص عن جده األعىل سعد قال أبو زرعة مرسألبو بكر بن 
أبو بكر بن ——فص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص کا اپنے پڑ دادا سے روایت کرنا أبو زرعة نے کہا مرسل ہےح

حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور حسن بن علی کی وفات معاویہ 
سال  ١٠٠ت احمقانہ ہے ایسا ہے کہ کے دور میں ہوئی تو وہ دیکھتے تھے ان دونوں کو زہر دیا گیابال ثبوت یہ با

 پہلے کے واقعہ پر کہا جائے کہ پڑ دادا کو ہو سکتا ہے زہر دیا گیا ہوکوئی سنے کا تو ہنسے گا
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میں ہے  37359مصنف ابن ابی شیبہ    

ثَنَا أَبُو أَُساَمَة، َعِن ابِْن َعْوٍن، َعْن ُعَمْ�ِ بِْن إِْسَحاَق، قَاَل: َدَخلُْت أَنَا َوَر  ] الَْحَسِن بِْن َعِيلٍّ نَُعوُدُه , 477ُجٌل َعَىل [ص:َحدَّ

قَاَل: َما أُِريُد أَْن أَْسأَلََك َشيْئًا , يَُعاِفيَك اللَُّه , قَاَل: فََقاَم فََدَخَل » , َسلِْني قَبَْل أَْن َال تَْسأَلَِني«فََجَعَل يَُقوُل لَِذلَِك الرَُّجِل: 

مَّ «مَّ قَاَل: الَْكِنيَف ثُمَّ َخَرَج إِلَيْنَا ثُ  َما َخرَْجُت إِلَيُْكْم َحتَّى لََفظُْت طَائَِفًة ِمْن كَِبِدي أُقَلِّبَُها ِبَهَذا الُْعوِد , َولََقْد ُسِقيُت السُّ

ُء أََشدُّ ِمْن َهِذِه الَْمرَّةِ  وِق ,» , ِمرَاًرا َما َيشْ قَاَل: َوَجاَء الُْحَسْ�ُ فََجلََس ِعنَْد  قَاَل: فََغَدْونَا َعلَيِْه ِمَن الَْغِد فَِإَذا ُهَو ِيف السُّ

لَُّه أََشدُّ نِْقَمًة , َوإِْن كَاَن «قَاَل: نََعْم , قَاَل: » تُِريُد قَتْلَُه؟«َرأِْسِه فََقاَل: يَا أَِخي , َمْن َصاِحُبَك؟ قَاَل:  لَِنئْ كَاَن الَِّذي أَظُنُّ , لـَ

 «بَِريئًا فََ� أُِحبُّ أَْن يُْقتََل بَِريءٌ 

یہ کہنے لگے  سے علی کی عیادت کے لئے داخل ہوئے تو وہ اس شخص بن ایک شخص حسن ُعَمْ�ِ بِْن إِْسَحاَق نے کہا میں اور

 و کہا مجھے کوئی سوال نہیں کرنا الله اپ کی صحت نے اس شخص –کر پاؤ  نہ سوال کہ مجھ سے سوال کر لو قبل اس کے

سے  میں لیکن میں اپنے جگر نکال گئے پھر نکلے اور کہا میں تم پر نہیں میں الءکہا وہ کھڑے ہوئے اور بیت الخ -عافیت دے

تھا  اور انہوں نے کہا حسین آیا میں ملے بازار دن کہا پھر دورسے – رہا ہوں پانی مال میں زہر بار اس اور بار ہوں اس کو نکال رہا

حسن نے کہا  -کہا جی ؟ں نے پوچھا قاتل کا پوچھ رہے ہورسہانے بیٹھا اور بوال بھائی جان اپ کے صاحب کون ہیں ؟ می میرے

قتل نہیں کرنا چاہتا کو بے گناہ ہے تو میں بے گناہ )(قاتل وہ اگر الله بدلہ لینے میں سخت ہے اور  ہوں میں سمجھتا  

 

یقین  کو لیکن ان ہے زہر دیا نے روایت کے مطابق حسن اپنے قاتل سے ال علم تھے ان کا گ�ن تھا کہ فالں شخص

 نہیں تھا اور نام بھی حسین کو نہیں بتایا

کے مطابق مجہول ہے مالک اور امامعم� بن إسحاق القريش کتاب العلل از امام احمد   

وقال عبد الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم املوصيل، قال: سئل مالك بن أنس، عن عم� بن إسحاق، فقال: ال أعرفه، وقد 

) .4443و 4442» (العلل«ابن عون. حدث عنه رجل وحسبكم به، يعني   

 ابن معین کہتے ہیں کسی قابل نہیں

ثَنا عباس، َعن يَْحيى، قال ُعَم� بْن إِْسَحاق ال يساوي شيئا ولكنه يكتب حديثه ثَنا ُمَحمد بن أحمد الرازي، َحدَّ  َحدَّ

ہ کا ہے بھی مدین عم� بن إسحاقہوئی  میں وفات مدینہ کی اور حسن کے ہیں مدینہ مالک امام  

ہے ریابھ قول سب پر کا مدینہ کے راوی پر امام مالک ہے حاکم کا مستدرک میں کہنا  

 

 

 

سماء حسن کی وفات پر دمشق میں جشن کا   

 معاویہ رضی الله عنہ کے حوالے سے ایک روایت سنن ابی داود میں ہے کہ
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ثنا بقيُة، عن بَِحْ�ٍ، عن خالد، ق ثنا َعمُرو بُن ُعث�َن، حدَّ ال: وفد املقدام بن َمعِدي كَرَِب وعمرو بُن األسوِد، ورَُجٌل حدَّ
؟  من بني أسِد من أهل ِقنَِّرسيَن إىل معاويَة بن أيب سفياَن، فقال معاويُة لِلمقدام: أَعلِْمَت أن الحسَن بَن عيل تُويفِّ

َع املِقَداُم، فقال له رجل: أترَاها ُمِصيبًَة؟ قال له: ومل ال أراها ُمصيب صىلَّ الله عليه وسلم  –ًة وقد وضعه رسوُل الله فرجَّ
، قال: فقال املقداُم: أما أنا، ”هذا ِمنِّي وُحسٌ� ِمْن عيل“يف َحجرِه، فقال:  – : جمرٌة أطفأها اللُه عزَّ وجلَّ ؟! فقال األَسديُّ

بْني، فال أبرُح اليوَم حتى أُغيِّظََك وأُسِمَعَك ما تَكرَه، ثم قال: يا معاويُة، إن أنا صد قني، وإن أنا كذبُت فكذِّ قَُت فصدِّ
َهِب؟ قال: نََعْم.  –صىلَّ الله عليه وسلم  –قال: أفَْعُل: قال: فأنُشُدَك بالله، هْل سمعَت رسوَل الله  ينهى عن لبِس الذَّ

: نََعْم. قال: فأنُشُدَك نهى عن لبِس الحريِر؟ قال –صىلَّ الله عليه وسلم  –قال: فأنُشدَك باللِه، هل تَْعلَُم أن رسوَل الله 
باع والرُّكوب عليها؟ قال: نََعْم. قال:  –صىلَّ الله عليه وسلم  –بالله، هل تَْعلَُم أن رسوَل الله  نهى عن لبِس جلود السَّ

ٌد: فأمر له فواللِه لقد رأيُت هذا كُلَّه يف بيِتك يا معاويُة، فقال معاويُة: قد علِمُت أ� لن أنجَو ِمنَْك يا مقداُم، قال خال
 م� معاويُة مبا مل يأُمْر لِصاحبَيه، وفَرََض البِنه يف املئتِ�، ففرَّقها املقداُم عىل أصحابه قال: ومل يُعِط األسديُّ أحداً شيئاً 

 :أخَذ، فبلغ ذلك معاويَة، فقال

 أما املقداُم فرجٌل كريٌم بََسَط يَده، وأما األسديُّ فرجٌل حسُن األمساِك لشيئه

بن سعد نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہم سے خالد ابن َمعدان نے  بَِحْ�ٍ   ابن الوليد الحميص کہتے ہیں ہم سےبقية  
کا ِقنَِّرسيَن  بني أسِد  بیان کیا کہا ایک وفد جس میں املقدام بن َمعِدي كَرَِب اور عمرو بُن األسوِد اور ایک شخص 

س گئے پس معاويَة بن أيب سفياَن نے املقدام سے کہا آپ کو پتا والوں میں سے تھے معاويَة بن أيب سفياَن کے پا
چال حسن بن علی کی وفات ہو گئی؟ پس مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اس پر ایک شخص نے کہا تو کیا 

تم اس[الحسن ابن علی]کے مرنے کو ایک مصیبت تصور کرتے ہیں ؟ اس پر مقدام نے جواب دیا: میں اسے 
کیسے نہ سمجھوں جبکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ، حسن کو اپنی گود میں لیتے تھے اور کہتے مصیبت 

 -تھے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہیں

 اس ہر بنی اسد کے شخص نے کہا: وہ [حسن] ایک جلتا ہوا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔

ھ ہے ان سے بخاری نے تعلیق میں روایت لی ہے اور  ١١٠وفی اس کی سند میں بقية ابن الوليد الحميص املت
 صحیح روایت نہیں لی مسلم نے بھی شواہد میں حدیث لکھی ہے

قال النساىئ : إذا قال : حدثنا و أخربنا فهو ثقة نسائی کہتے ہیں   

 اگر یہ اخربنا یا حدثنا کہے تو ثقہ ہے

ہے تدلیس کی وجہ سے قابل رد  ثنا لہذا یہ روایت لیکن اس کی سند میں نہ اس نے اخربنا کہا ہے نہ حد   

 سیر االعالم از الذھبی کے مطابق

 .ابِْن ُعيَيْنََة: الَ تَْسَمُعوا ِمْن بَِقيََّة َما كَاَن ِيف ُسنٍَّة، َواْسَمُعوا ِمنُْه َما كَاَن ِيف ثََواٍب َوَغْ�ِه
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نہ سنو البتہ ثواب کی روایت سنو سفیان ابِْن ُعيَيَْنَة کہتے ہیں بَِقيََّة سے سنت پر کچھ  

 تدلیس پر لکھی جانے والی کتابوں کے حساب سے ان کی تدلیس مجہولین اور ضعیف راویوں سے ہوتی ہے

 کتاب ذكر أس�ء من تكلم فيه وهو موثق از الذھبی کے مطابق
 مختلف يف الحتجاج به

 ان سے دلیل لینا مختلف فیہ مسئلہ رہا ہے

ہے امام احمد کے اصول پر قابل قبول ہے اپ نے جو روایت پیش کی  
العلل«وقال عبد الله: قال أيب: بقية إذا حدث عن املعروف� مثل بح� بن سعد وغ�ه (قُبل) .  » (3141) . 

 جب بقیہ معروفین مثال بحیر بن سعد سے روایت کرے تو قبول کر لو

 لیکن یہ بھی کہا
ل، رحمه الله، يقول: توهمت أن بقية ال يحدث املناكر إال عن وقال أحمد بن الحسن الرتمذي: سمعت أحمد بن حنب

1/191» املجروحون البن حبان«املجاهيل فإذا هو يحدث املناك� عن املشاه�، فعلمت من أين أيت.  . 
احمد بن حسن نے کہا میں نے احمد کو کہتے سنا مجھ کو وہم ہوا کہ بقیہ رصف مجھول راویوں سے مناکیر 

س جب یہ ثقات سے بھی منکر روایت کرے تو جان لو کہ کہاں سے یہ آئی ہےروایت کرتا ہے پ  

یعنی بقیہ نے ثقات سے بھی منکر روایت بیان کی ہیں اور ایسا ہی اس روایت میں ہے کہ اس نے ایک منکر بات 
 پیش کی ہے اس کا تفرد بھی ہے

 یہ روایت امام ابن ابی حاتم کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی
تاب الكامل يف ضعفاء الرجال از ابن عدی کے مطابقک  

ثَنا أَبُو حاتم الرازي، قاَل: َسألُت أبا مسهر َعن حديث لبقية فََقاَل احذر  ثني َعبد املؤمن بن أحمد بن حوثرة، َحدَّ َحدَّ
 .أحاديث بَِقيَّة وكن منها َعَىل تقية فإنها غ� نقية

ر سے بقیہ کی روایات کے بارے میں پوچھا کہا ان سے دور رہو ہو سکتا أَبُو حاتم الرازي نے کہا میں نے أبا مسه
 ہے اس میں تقیہ ہو کیونکہ یہ صاف (دل) نہ تھا

 ابن ابی حاتم نے علل الحدیث میں بقیہ بن الولید کی بحیر بن سعد سے ایک روایت کو منکر بھی قرار دیا ہے
) ، َعْن َخالِِد بِْن َمْعَداَن، َعْن كَِث� بِْن ُمرَّة، 4) بِْن َسْعٍد (3الَْولِيِد، َعْن بَِح� ( ) أيَِب َعْن حديٍث َرَواُه بَِقيَُّة بْنُ 2وسألُت (

 عن
: إنَّ املرأَة عائَِشة، عن النبيِّ (ص) أنه قال لها النبيُّ (ص) : أَطِْعِميَنا يَا َعائَِشُة. قَالَْت: َما ِعْنَدنَا يشٌء، فََقاَل أَبُو بكرٍ 

) املَْرأََة 2) أَنَُّه لَيَْس ِعنَْدَها يشٌء َوِهَي عندها، فقال النبيُّ (ص) : َوَما يُْدِريَك أَُمْؤِمَنٌة ِهَي أَْم َال؛ إِنَّ (1تَحلُِف (املؤمنَة ال 
) ِيف الِغْربَان ِ؟3املُْؤِمنََة ِيف النَِّساِء كَالُْغرَاِب األَبَْقعِ (  

 قَاَل أيَِب: لَْيَس َهَذا بيشءٍ 
ر ابی حاتم نے کہا کوئی چیز نہیںاس روایت پ  
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 اپ نے حدیث پیش کی جس میں بقیہ نے حدثنا کہا ہے
 کتاب الكامل يف ضعفاء الرجال از ابن عدی کے مطابق

ثَنا فََقْد كََذَب َما قَاَل بَِقيَّ  ثني فالنُة أَبَا التَِّقيِّ ِهَشاُم بُْن َعبد الَْملِِك يُقول: َمن، قَال: إِنَّ بَِقيََّة، قَال: َحدَّ قَطُّ إِال، َحدَّ  
أَبَا التَِّقيِّ ِهَشاُم بُْن َعبد الَْملِِك کہتے جو یہ کہے کہ بقیہ نے کہا حدثنا وہ جھوٹ ہے بقیہ نے کبھی بھی یہ نہیں 

 بوال بلکہ کہتا حدثنی فالں

ے اس کو یعنی بقیہ اپنے اپ کو محدث کا خاص شاگرد باور کراتا کہ اس نے مجمع میں نہیں بلکہ خاص شیخ ن
 سنائی

 بقیہ کو ثقہ بھی کہا گیا اور بے کار شخص بھی کہا گیا ہے
 عقیلی کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں

بیہقی کہتے ہیں وقد أجمعوا عىل أن بقية ليس بحجة وفيه نظر اس پر اج�ع ہے کہ اس کی روایت حجت نہیں 
 اور اس پر نظر ہے

 ابن حزم: ضعيف کہا ہے

لت میں نقص ہے اور راقم اس پر مطمنئ نہیں ہے کہ اس کو صحیح قرار دےبحرالحال اس راوی کی عدا  

 
پر  ٦٧اور  ٦٦صفحہ  ٢أحمد بن محمد بن أيب بكر بن خلكان اپنی کتاب وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان جلد 

 لکھتے ہیں کہ

زوجة معاوية: أقر الله عينك يا  وملا بلغه موته سمع تكب�اً من الحرض، فكرب أهل الشام لذلك التكب� فقالت فاختة
أم� املؤمن�، ما الذي كربت له قال: مات الحسن، قالت: أعىل موت ابن فاطمة تكرب قال: والله ما كربت ش�تة مبوته 
ولكن اسرتاح قلبي. وكان ابن عباس بالشام، فدخل عليه فقال: يا ابن عباس، هل تدري ما حدث يف أهل بيتك قال: ال 

 أ� أراك مستبرشاً وقد بلغني تكب�ك وسجودك، قال: مات الحسن، قال: إنا لله، يرحم الله أبا محمد، أدري ما حدثإال
ثالثاً؛ ثم قال: والله يا معاوية ال تسد حفرته حفرتك وال يزيد نقص عمره يف يومك، وإن كنا أصبنا بالحسن لقد أصبنا 

رب تلك املصيبة وكان الله الخلف علينا من بعدهبإمام املتق� وخاتم النبي�، فسكن الله تلك العربة وج . 

  

پر لکھتے ہیں ١١٠صفحہ  ٥یہ بات أحمد بن محمد بن عبد ربه األندليس بھی اپنی کتاب العقد الفريد جلد   

وملا بلغ معاوية موت الحسن بن عّيل خّر ساجدا لله، ثم أرسل إىل ابن عباس وكان معه يف الشام، فعزاه وهو 
ه. ابن كم سنة مات أبو محمد؟ فقال لهمستبرش، وقال ل : 

 .سنه كان يسمع يف قريش، فالعجب من أن يجهله مثلك
 .قال: بلغني أنه ترك أطفاال صغارا
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 :قال: كل ما كان صغ�ا يكرب، وإن طفلنا لكهل، وإّن صغ�نا لكب�! ثم قال
لك، وال يسّد حفرتك؛ وما أقّل بقاءنا بعدهما يل أراك يا معاوية مستبرشا مبوت الحسن بن عيل؟ فو الله ال ينسأ يف أج  

  

جب حسن کی موت کی خرب پہنچی تو معاویہ نے تکبیر کہی پس اہل شام نے تکبیر کہی پس فاختہ نے کہا الله 
 اپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اے امیر املومنین کس بنا پر اپ نے تکبیر بولی

 معاویہ نے کہا حسن کی موت ہوئی
ہ کی موت پر تکبیر کہہ کر اپ نے اس کو اونچا کر دیابیوی بولی ابن فاطم  

معاویہ نے کہا الله کی قسم میں ایک گالی دینے والے کی موت پر تکبیر نہیں کہی بلکہ قلبی سکون کی بنا پر 
 کہی ہے

 اور ابن عباس شام میں تھے وہ معاویہ کے پاس گئے پس معاویہ نے کہا ابن عباس کیا تم کو پتا ہے اہل بیت کیا
 کہتے ہیں ؟

ابن عباس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں اپ بہت خوش ہیں اور مجھ تک اپ کی 
 تکبیروں اور سجدوں کی خرب پہنچی ہے

 معاویہ نے کہا حسن مر گیا
الله ابو محمد پر رحم کرے تین بار کہا پھر کہا –ابن عباس نے کہا بے شک ہم الله کے لئے ہیں   …. 

اہل سنت کی حدیث یا تاریخ کی کسی کتاب میں یہ روایت سندا نہیں ملی   

ہجری میں یزید بن معاویہ نے الُْقْسطَنِْطيِنيََّة پر  ٥١سن  –ھجری میں وفات ہوئی  ٥٠حسن رضی الله عنہ کی سن 
رسول بھی ساتھ اس حملے میں جلیل القدر اصحاب  –حملہ کر کے اّمت میں اپنی امیر کی صالحیتوں کو منوا لیا 

  –تھے 

 
 حسن رضی هللا عنہ کی تدفین کا جھگڑا   

 طبقات ابن سعد کی روایت ہے

قال: أخربنا يحيى بن ح�د. قال: حدثنا أبو عوانة. عن حص�. عن أيب حازم. [قال: ملا حرض الحسن. قال للحس�: 
إال أن تخافوا الدماء. فإن خفتم الدماء فال تهريقوا يف دما. ادفنو� عند مقابر  -يعني النبي ص -أيبادفنو� عند 

مواليه. فقال له أبو هريرة: أنشدك الله ووصية أخيك فإن القوم لن   املسلم�. قال:] فل� قبض تسلح الحس� وجميع 
فقال أبو هريرة: » . 2«:ثم دفنوه يف بقيع الغرقد يدعوك حتى يكون بينكم دما. قال: فلم يزل به حتى رجع. قال

أرأيتم لو جيء بابن موىس ليدفن مع أبيه فمنع أكانوا قد ظلموه؟ قال: فقالوا: نعم. قال: فهذا ابن نبي الله قد جيء 
 .به ليدفن مع أبيه
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ن بن علی کا ابی حازم االشجعی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حس  حص� بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل ،
سے کہا کہ مجھے میرے والد یعنی نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ   حسین   آخری وقت آیا تو انہوں نے 

دفن کرنا سوائے اس کے کہ خونریزی کا خطرہ ہو، اس صورت میں آگے نہ بڑھنا بلکہ مجھے مسل�نوں کے 
دہ غالموں نے اسلحہ اٹھا لیا۔ اس وقت ابو ہریرہ اور ان کے متام آزاد کر   حسین   قربستان میں دفن کر کرنا پس 

نے کہا کہ میں متہیں اللہ اور متارے بھائی کی وصیت کا واسطہ دیتا ہوں، کہ ایک قوم نے متہیں نہیں پکارا یہاں 
پس وہ وہاں سے نہ ہٹے یہاں تک کہ حسین واپس چلے گئے۔ اس   تک کہ تم دونوں کے درمیان خون خرابہ ہوا

کے ساتھ دفن  ہریرہ نے ایک سوال کیا کہ اگر موسی علیہ السالم کا بیٹا آ جاتا کہ مجھے میرے باپ موقع پر ابو 
کرو، اور انہیں منع کیا جاتا، تو کیا یہ ظلم تھا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر ابو ہریرہ نے کہا: یہ اللہ کے 

ن ہوتےنبی کے فرزند تھے، اور یہ آتے تھے کہ اپنے والد کے ساتھ دف  

 –اس کی سند میں حص� بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل ہیں جو ثقہ ہیں لیکن اختالط کا شکار ہو گئے تھے 
ابن العجمي کے مطابق  از  کتاب االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط  

وعنه أيضا أنه قال  وقال أبو حاتم ثقة ساء حفظه يف اآلخر وقال النسايئ تغ� وعن يزيد بن هارون وكان قد نيس
 اختلط وقد أنكر عيل بن عاصم اختالطه

ابو حاتم کہتے ہیں ثقہ ہیں آخری عمر میں حافظہ خراب ہوا اور نسائی کہتے ہیں تغیر آیا اور یزید بن ہارون 
 کہتے ہیں یہ بھول جاتے تھے اور کہا کہ اختالط ہوا اور اس کا علی بن عاصم نے انکار کیا

َرَوى َعنُه ُمَسّدد ِيف الطِّّب واألنبياء کی روایت لی ہے  بخاری نے ان سے مسدد  

لکھتے ہیں وكان قد نيس یہ بھول جاتے  بخاری خود تاریخ الکبیر میں حص� بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل پر 
 تھے

یں لی امام مسلم اور بخاری نے حص� بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل کی ابی حازم کی سند سے روایت نہ
معلوم ہوتا ہے ان دونوں کے نزدیک حص� بن  –ابو ہریرہ رضی الله عنہ کے خاص شاگرد ہیں  جبکہ ابی حازم، 

بلکہ حص� بن عبد الرحمن السلمي  –ابی حازم سے روایت درست نہیں ہے   عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل کی
مقصد یہ ہے کہ حص� بن عبد  -میں نہیں ہےکی ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے مروی ایک بھی روایت صحیحین 

 الرحمن السلمي ثقہ ہیں لیکن ان کے اختالط کی وجہ سے ان کی متام مرویات صحیح نہیں ہیں

صحیح نہیں یہ روایت تاریخا بھی   

اول اگرحسن رضی الله عنہ حجرہ عائشہ رضی الله عنہا میں دفن ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے مناسب انداز میں 
واہش کا ذکراپنی ماں عائشہ رضی الله عنہا سے کیوں نہ کیا جس طرح عمر رضی الله عنہ نے باقاعدہ اس خ

 – اجازت لی
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دوم وہ ایسا کرتے بھی نہیں کیونکہ ان کی تدفین کی صورت میں حجرہ عائشہ میں خود عائشہ رضی الله عنہا  
نہیں رہتی کے لئے جگہ باقی   

سوم شیعہ عل�ء کے مطابق اور الکافی کے مطابق نبی صلی الله علیہ وسلم کی وفات  حجرہ علی میں ہوئی اور 
طبقات ابن سعد کی روایت ان کے نزدیک  تو پھر اب اس روایت کو کیوں پیش کرتے ہیں ؟ کیا  وہیں تدفین ہوئی 

 الکافی سے زیادہ معترب ہے؟
چہارم موسی علیہ السالم  کا ذکر بھی خارج محل ہے کیونکہ موسی علیہ السالم کی قرب خود معلوم نہیں کہاں 

ہو گی کیونکہ وہ سابقہ عیسائی تھے اور توریت و انجیل کے  ابو ہریرہ رضی الله عنہ کو معلوم  یہ بات  -ہے
 پڑھنے والے تھے اس کا ذکر بخاری کی حدیث میں بھی ہے جس کے راوی خود ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہیں

ثَنَ  ثَنَا َمْحُموٌد، َحدَّ أُرِْسَل ” اَل: ا َعبُْد الرَّزَّاِق، أَْخَربَنَا َمْعَمٌر، َعِن ابِْن طَاُوٍس، َعْن أَِبيِه، َعْن أيَِب ُهَريْرََة رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، قَ َحدَّ
الَُم، فَلَ�َّ َجاَءُه َصكَُّه، فَرََجَع إَِىل َربِِّه، فََقاَل: أَْر  َسلْتَِني إَِىل َعبٍْد الَ يُِريُد املَْوَت، فَرَدَّ اللَُّه َملَُك املَْوِت إَِىل ُموَىس َعلَيِْهَ� السَّ

، ثُمَّ َعلَيِْه َعيَْنُه َوقَاَل: ارِْجْع، فَُقْل لَُه: يََضُع يََدُه َعَىل َمنْتِ ثَْوٍر فَلَُه ِبُكلِّ َما َغطَّْت ِبِه يَُدُه ِبكُ  لِّ َشْعرٍَة َسنٌَة، قَاَل: أَْي رَبِّ
َسِة رَْميًَة ِبَحَجٍر َماَذا؟ قَاَل: ثُمَّ ا ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه “ملَْوُت، قَاَل: فَاْآلَن، فََسأََل اللََّه أَْن يُْدنِيَُه ِمَن األَرِْض املَُقدَّ
ِب األَْحَمرِ فَلَْو كُنُْت ثَمَّ َألََريْتُُكْم قَْربَُه، إَِىل َجاِنِب الطَِّريِق، ِعنَْد الَكِثي«َعلَيِْه َوَسلََّم:  » 

 موسی علیہ السالم نے خواہش کی کہ ان کو مرتے وقت ارض مقدس کے پاس کر دیا جائے

 یہ مقام سب سے پوشیدہ ہے کہ کہاں ہے

پنجم قرآن کہتا ہے کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور راوی مسلسل حسن سے یہ کہلوا رہے ہیں 
ر اس کا رصیح انکار ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ راوی فہم قرآن سے یہ خالف قرآن ہے او  –کہ محمد میرے باپ 

جو چیز مالک کائنات کے قول کے خالف ہو اس کو حسن کیسے بول سکتے ہیں -عاری تھے  
ششم اس روایت کے مطابق کوئی فساد نہ ہوا جبکہ مقاتل الطالبین کی روایات کے مطابق بہت فساد ہوا یہاں 

 تک کہ تیر
اندازی بھی ہوئی   

بني أمية   قال يحيى بن الحسن: وسمعت عيل بن طاهر بن زيد يقول: ملا أرادوا دفنه ركبت عائشة بغال واستنفرت 
فيوما عىل بغل ويوما عىل جمل مروان بن الحكم، ومن كان هناك منهم ومن حشمهم، وهو القائل:   

نے تدفین نہ ہونے دی  ایک مجھول الحال یحیٰی بن الحسن کہتا ہے کہ عائشہ اور مروان بن الحکم  

 مقاتل الطالبین میں دو تین اور اسناد بھی ہیں لیکن یہ بھی عیب سے خالی نہیں مجھول راویوں کے اقوال ہیں

 ہفتم اب اس تیر اندازی اور فساد کے بعد �از جنازہ کا وقت ہوا اور یہ بھی ایک  فسانہ عجائب ہے
 سیر االعال م النبال از امام الذھبی کے مطابق

ِيف الُجَمعِ، فَُعزَِل ِبَسِعْيِد بِن الَعاِص، فََكاَن الَ يَُسبُّهُ  –رَِيضَ اللُه َعنُْه -اَن َمْرَواُن يَُسبُّ َعلِّياً كَ  
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لہذا سعید بن العاص رضی الله عنہ کو معزول کیا کیونکہ وہ   مروان، علی رضی الله عنہ پر سب و شتم کرتا تھا
 نہیں کرتے تھے

ین کے مطابق حسین ان کو پسند نہ کرتے تھے اور جب انہوں نے حسن کی �از جنازہ پڑھائی لیکن مقاتل الطالب 
 تو کہا

 أن الحس� بن عيل قّدم سعيد بن العاص للصالة عىل الحسن بن عيل، وقال: تقدم فلوال أنها سنة ما قّدمتك

وتی تو ایسا نہ کرتاحسین نے سعید بن العاص کو �از جنازہ کے لئے آگے کیا اور کہا اگر سنت نہ ہ  

اگر سعید  -جو شخص ان کے نزدیک مرتد ہو اس کی کیا عبادت قبول ہوتی ہے –افسوس رافضیوں کے فہم دین پر 
 –نے �از پڑھائی تو �از جنازہ تو ہوئی ہی نہیں ! جھوٹوں نے روایات گھڑیں اور احمقوں نے قبول کیں  بن العاص 

تھا جبکہ سعید بن العاص ان کے والد پر سب و شتم تک نہ کرتے تھے یہ اتنا بغض حسین رضی الله عنہ کو کیوں 
 بھی نہیں بتایا گیا
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لکھا میں ابوالفداء تاریخ‘ اپنی الفداء ابو بن اسمعیل   

 إىل یجبه فلم علیاً  یسب ال وأن ارسف من بجرد دارا وخراج الكوفة مال بیت يف ما یعطیه أن الحسن طلبه الذي وكان
به له یف مل ثم ذلَك  إِىل فأجابه یسمع وھو علیاً  یشتم ال أن الحسن فطلب عيل سّب  عن الكف  

لکھا میں النہایہ و البدایہ‘ کتاب اپنی کثیر ابن اور   

 وھو عيل یسب ال وأن له، أبجرد دار خراج یكون وأن درھم، ألف آالف خمسة الكوفة مال بیت من یأخذ أن فاشرتط
 یسمع

ہیں کرتے نقل روایت یہ بھی طربی جریر ابن امام  

 فأخذ یسمع وھو عيل یشتم أال عىل بجرد دارا وخرج ماله بیت يف ما له جعل أن عىل معاویة الحسن صالح كان وقد
ماله بیت يف ما  

ہے میں خلدون ابن تاریخ‘ کتاب  

 و ألف آالف خمسة مبلغه و بالكوفة املال بیت يف ما یعطیه أن عىل األمر عن النزول له یذكر معاویة إىل فكتب
یسمع ھو و علیا یشتم أال و فارس من ابجرد دار خراج یعطیه  

اور الله رضی حسن امام میں ’الدمشق تاریخ‘ نے عساکر ابن  

ہیں کرتے نقل سے سند ذیل مندرجہ رشائط کی صلح درمیاں کے الله رضی معاویہ  

 بن الحسین نا معروف بن احمد أنا العباس بن محمد أنا عيل بن الحسن أنا الباقي عبد بن محمد بكر أبو اخربنا
 وغیرھم السفر أيب وعن أبیه عن إسحاق أيب بن یونس وعن الشعبي عن مجالد عن عبید أبو أنا سعد بن محمد

عام كل فارس ارض من(  4)  ابجرد ودار(  3)  فسا خراج إلیه یحمل وان یسمع وھو عيل یسب وال۔۔۔۔۔۔۔   

ہوں رہے سن وہ کہ گی جائے دی نہیں گالی کو علی سامنے کے حسن  

 نہیں میں انداز اس مذاق کا حسن کہ ہے مطلب کا اس ہیں الفاظ کے ہوں رہے سن کریں غور اپ ہے کہتا راقم
 عزت اپنی نے انہوں کیا نہیں منع کچھ سے حوالے کے علی نے حسن -ہو تحقیر کی حسن سے جس گا جائے اڑایا

ہے فہم عام یہ – نہیں پر منہ کے ان لیکن کہے ہے کہنا جو کو جس یعنی – کیا معاہدہ کا نفس   
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کہ ہے لکھا میں النبالء اعالم سیر کتاب اپنی نے ذھبی امام اور الکربی الطبقات کتاب اپنی نے سعد بن محمد  

 علیا یشتمون العزیز عبد بن عمر قبل میةأ  بنی من الوالة کان قال الغامدی یحیى بن لوط عن محمد بن علی أخربنا
العزیز عبد بن عمر سوى ظاهر نصب مروان آل فی ذلک عن أمسک عمر ولی فل� الله رحمه  

 خلیفہ عمر جب تھے کرتے شتم پر علی امیہ بنو قبل سے العزیز عبد بن عمر کہا نے  الغامدی یحیى بن لوط
کے العزیز عبد بن عمر سوائے تھی ناصبیت میں مروان ال روکا سے اس نے انہوں ہوئے  

 أبو الغامدي، األزدي مخنف بن سعيد بن يحيى بن لوط میں سند کی قول کیونکہ ہے   جہالت یہ ہے کہتا راقم
ہے مخنف  

ہے نہیں توثیق کی اس ہے لکھا میں میزان خود نے الذھبی میں بارے کے اس  

وغ�ه حاتم أبو تركه . 

ضعيف: الدارقطني وقال . 

بثقة ليس: ع�م ابن وقال . 

بشئ ليس: مرة – وقال . 

أخبارهم صاحب محرتق،) 1( شيعي: عدي ابن وقال . 

ہے لکھا میں ل� فيهم وثقات املجهول� من وخلق واملرتوك� الضعفاء ديوان  

ضعيف: الدارقطني وقال مرتوك،: مخنف أبو يحيى، بن لوط  

ہے لکھا میں اسالم تاریخ  

َقةٍ ِبثِ  لَْيَس : َمِع�ٍ  ابْنُ  قَاَل  . 

الحديث مرتوك: حاتم أَبُو َوقَاَل  . 

ضعيف أخباري: الدارقطني وقال . 
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ہے حدیث کی احمد مسند  

ثَنَا دُ  َحدَّ ، بْنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ِبْرشٍ اجِ  َعنِ  ِمْسَعٌر، َحدَّ  اَل نَ : قَاَل  ِعَالقَةَ  بْنِ  ِزيَادِ  َعمِّ  َمالٍِك، بْنِ  قُطْبَةَ  َعنْ  ثَْعلَبََة، بَِني َمْوَىل  الَْحجَّ
، ِمنْ  ُشْعبَةَ  بْنُ  الُْمِغ�َةُ   َسبِّ  َعنْ  يَنَْهى كَانَ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  أَنَّ « َعِلْمَت  قَدْ : أَرْقَمَ  بْنُ  َزيْدُ  فََقاَل  َعِيلٍّ
ا تَُسبُّ  فَلِمَ  ، »الَْمْوىَت  َماَت؟ َوقَدْ  َعلِيًّ  

 زید پر اس تو دی، گالیاں کو طالب ابی ابن علی نے ُشْعبَةَ  بن مغیرہ: ہیں ےکرت روایت سے چچا اپنے عالقہ بن زید
 تو ہے، کیا منع سے دینے گالیاں کو لوگوں مردہ نے ص رسول کہ ہے علم متہیں: کہا اور گئے ہو کھڑے ارقم بن
ہیں؟ چکے پا وفات وہ کہ جب ہو رہے کر سب کیوں پر طالب ابی ابن علی تم پھر  

ہے مجھول حال کا جس ہے ثعلبة بني موىل أيوب ابن حجاج میں سند کی اس  

ہیں کہتے صحیح حاکم کو جس ہے سند دورسی کی اس میں الحاکم مستدرک  

مالك بن قطبة عمه عن عالقة، بن زياد عن مسعر، عن شعبة، عن الخزاعي، رزين أيب بن محمد بن عمرو  

 

ہے لکھا میں النہایہ و دایہالب نے کثیر ابن لئے کے  گورنر کے عنہ الله رضی معاویہ  

ُصهُ  ُخطْبَِتهِ  ِيف  َعلِيًّا ذَكَرَ  إَِذا الُْكوفَةِ  َعَىل  ُشْعبَةَ  بْنُ  الُْمِغ�َةُ  كَانَ  إِذْ  َوكَانَ  ُعثَْ�نَ  َمْدحِ  بَْعدَ  يَتَنَقَّ  

 الله رضی علی بعد ےک تعریف کی عنہ الله رضی عث�ن میں خطبہ میں کوفہ عنہ الله رضی ُشْعَبةَ  بْنُ  الُْمِغ�َةُ  اور
تھے کرتے تنقیص کی عنہ  

ہیں دیتے کثیر ابن سند کی اس دوم نہیں ذکر کا دینے گالیاں میں روایت اس  

ثََنا: أَْحَمدُ  اْإلَِمامُ  قَاَل  َوقَدْ  ثَِني ُعبَيْدٍ  بْنُ  يَْعَىل  َحدَّ لُِحْجرٍ  َسلَْ�نُ  قَاَل  قَاَل . إِْسَحاَق  أيَِب  َعنْ  اْألَْعَمُش  َحدَّ  

ہے پھیالیا کو اس نے  جس ہے راوی مدلس شیعہ کوفی ایک السبيعي إِْسَحاَق  أيَِب  ہے کمزور سند کی اس  

ہے سنی سے الَْجَدِيلّ  عبداللہ ابو جو ہے روایت دورسی ایک کی اسی  

ہے میں احمد مسند  
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ثَنَا ثَنَا: قَاَل  بَُكْ�ٍ، أيَِب  بْنُ  يَْحيَى َحدَّ ، الله َعبْدِ  أيَِب  َعنْ  ْسَحاَق،إِ   أيَِب  َعنْ  إِْرسَائِيُل، َحدَّ  َسلََمَة، أُمِّ  َعَىل  َدَخلُْت : قَاَل  الَْجَدِيلِّ
: قَالَْت  نَْحَوَها، كَلَِمةً  أَوْ  الله، ُسْبَحانَ  أَوْ  الله، َمَعاذَ : قُلُْت  ِفيُكْم؟ َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  الله رَُسوُل  أَيَُسبُّ : ِيل  فََقالَْت 

ا، َسبَّ  َمنْ : «يَُقوُل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  الله رَُسوَل  َسِمْعُت  َسبَِّني فََقدْ  َعلِيًّ  

  ہالل رسول میں تم کیا فرمایا، مجھے نے آپ تو گیا پاس کے سلمہ ام میں کہ کیا بیان سے ہم نے الَْجَدِيلِّ  عبداللہ ابو
 میں فرمایا نے آپ“ کہا کلمہ کوئی کا قسم اسی یا ہالل سبحان یا معاذاللہ کہا نے میں ہے؟ جاتا کیا شتم و سب کو
۔دی گالی مجھے نے اس دی گالی کو علی نے جس ہے سنا فرماتے کو  اللہ رسول نے  

ہیں متصف سے شیعیت لیکن ہیں ثقہ بالتشيع رمى ثقة  الَْجَدِيلّ  عبداللہ ابو ہیں کہتے حجر ابن  

مطابق کے سعد ابن طبقات  

املختار رشطة عىل كان أنه ويزعمون. التشيع شديد كان  

تھے دار پہرے کے ثقفی مختار یہ کہ ہے جاتا کیا دعوی اور تھے شیعہ شدید یہ  

املختار راية صاحب كان: الجوزجا� قال  

ہیں سے میں والوں اٹھانے جھنڈا کا املختار  یہ ہیں کہتے الجوزجا�  

ہے سکتی جا کی قبول طرح کس لئے کے رسول اصحاب بات کی صاحب ان کے مختار کذاب  

ہے حدیث کی احمد مسند  

ثَنَا دُ  َحدَّ ، بْنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ِبْرشٍ اجِ  َعنِ  ِمْسَعٌر، َحدَّ  نَاَل : قَاَل  ِعَالقَةَ  بْنِ  ِزيَادِ  َعمِّ  َمالٍِك، بْنِ  قُطْبَةَ  َعنْ  ثَْعلَبََة، بَِني َمْوَىل  الَْحجَّ
، ِمنْ  ُشْعبَةَ  بْنُ  الُْمِغ�َةُ   َسبِّ  َعنْ  يَنَْهى كَانَ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  أَنَّ « َعِلْمَت  قَدْ : أَرْقَمَ  بْنُ  دُ َزيْ  فََقاَل  َعِيلٍّ
ا تَُسبُّ  فَلِمَ  ، »الَْمْوىَت  َماَت؟ َوقَدْ  َعلِيًّ  

 زید پر اس تو ،دی گالیاں کو طالب ابی ابن علی نے ُشْعبَةَ  بن مغیرہ: ہیں کرتے روایت سے چچا اپنے عالقہ بن زید
 تو ہے، کیا منع سے دینے گالیاں کو لوگوں مردہ نے ص رسول کہ ہے علم متہیں: “کہا اور گئے ہو کھڑے ارقم بن
ہیں؟ چکے پا وفات وہ کہ جب ہو رہے کر سب کیوں پر طالب ابی ابن علی تم پھر  

ہے مجھول حال کا جس ہے ثعلبة بني موىل أيوب ابن حجاج میں سند کی اس  

ہیں کہتے صحیح حاکم کو جس ہے سند دورسی کی اس میں الحاکم کمستدر   
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مالك بن قطبة عمه عن عالقة، بن زياد عن مسعر، عن شعبة، عن الخزاعي، رزين أيب بن محمد بن عمرو  

ہے موجود میں احمد مسند حدیث مخالف کی اس لیکن  

ثَنَا ثَنَا َوكِيٌع، َحدَّ  َعنْ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوُل  نََهى: ” قَاَل  ُشْعبََة، بْنِ  الُْمِغ�َةِ  َعنِ  قََة،ِعالَ  بْنِ  ِزيَادِ  َعنْ  ُسْفيَاُن، َحدَّ
اْألَْمَواِت  َسبِّ   

ہے کیا منع سے کہنے برا کو مردوں نے اللہ رسول کہ ہیں کہتے عنہ الله رضی ُشْعبَةَ  بْنِ  الُْمِغ�َةِ   

ہے نہیں ممکن نزدیک ہ�رے کریں نہ عمل پر اس پھر اور یںکر بیان حدیث یہ خود وہ تو طرف ایک  

ہے روایت کی داود ابو سنن  

ثَنَا  ِمنَ  ُمَعاِويَةُ  َخَرجَ  لَ�َّ : قَاَل  الَْ�ِزِ�ِّ، ظَالِمٍ  بْنِ  اللهِ  َعبْدِ  َعنْ  يَِساٍف، بْنِ  ِهاللِ  َعنْ  أَْخَربَنَا: ُحَصْ�ٌ  قَاَل  َعاِصٍم، بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ
، ِيف  يََقُعونَ  ُخطَبَاءَ  فَأَقَامَ : قَاَل  ُشْعبََة، بْنَ  الُْمِغ�َةَ  اْستَْعَمَل  فَِة،الُْكو   بْنِ  َعْمِرو بْنِ  َزيْدِ  بْنِ  َسِعيدِ  َجنِْب  إَِىل  َوأَنَا: قَاَل  َعِيلٍّ

 ِمنْ  رَُجلٍ  ِبلَْعنِ  يَأُْمرُ  الَِّذي لِنَْفِسهِ  الظَّالِمِ  الرَُّجلِ  اَهذَ  إَِىل  تََرى أَال: فََقاَل  فَتَِبْعتُهُ  ِبيَِدي، فَأََخذَ  فََقامَ  فََغِضَب : قَاَل  نَُفيٍْل،
)4650 رقم ابوداؤد سنن 1644 رقم احمد مسند( الَْجنَّة أَْهلِ   

 عنہ اللہ رضی علی اور ہوئے کھڑے لیے کے دینے خطبہ شعبۃ بن مغیرہ تو آئے کوفہ عنہ اللہ رضی معاویہ جب
 اس کیا کہا اور کیا اشارہ کر اٹھا ہاتھ اپنا میں غصہ عنہ اللہ رضی زید بن سعید پر اس کیا ساتھ کے برائی ذکر کا

۔ہے رہا دے لعنت کو شخص جنتی ایک لیے کے کسی جو دیکھا نہیں کو شخص ظامل  

ہیں کہتے اور کرتے پیش کو روایت اس میں الصحابہ فضائل  النسايئ ہے منقطع سند کی اس  

ظَالِم بن الله عبد نم يسمعهُ  مل يَساف بن ِهَالل  

سنا نہیں سے ظَالِم بن الله عبد نے يَساف بن ِهَالل  

ہے دیا قرار مجھول نے الذھبی میں االعتدال میزان کو جس ہے حيان ابن درمیان کے دونوں ان مطابق کے محدثین  

يعرف ال – ظامل بن الله عبد عن] .س[ حيان ابن . 

ہیں کہتے میں الكب� الضعفاء کتاب عقیلی  

ثَِنيحَ   َعلَْيهِ  اللهُ  َصىلَّ  النَِّبيِّ  َعنِ  َزيٍْد، بْنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ظَالٍِم، بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ : قَاَل  الْبَُخارِيَّ  َسِمْعُت : قَاَل  ُموَىس  بْنُ  آَدمُ  دَّ
يَِصحُّ  َوَال  َوَسلََّم،  
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 صلی نبی کی ان سے زید بن سعید کی ظامل بن الله عبد کہ سنا کہتے کو بخاری امام نے میں کہا نے ُموَىس  بْنُ  آَدمُ 
ہے نہیں صحیح روایت سے وسلم علیہ الله  

ہے ہوا نقل قول یہی میں الکامل  

ہے میں الذھبی از الضعفاء يف املغني کتاب  

يَصح مل الُبَخاِريّ  قَاَل  الْجنَّة ِيف  الْعْرشَة زيد بن سعيد َعن ظَالِم بن الله عبد  

ہے روایت ایک بھی کی مسلم  

 أَنْ  َمنََعَك  َما فََقاَل  َسْعًدا ُسْفيَانَ  أيَِب  بْنُ  ُمَعاِويَةُ  أََمرَ  قَاَل  أَِبيِه، َعنْ  َوقَّاٍص، أيَِب  بْنِ  َسْعدِ  بْنِ  َعاِمرِ  َعنْ  ِمْسَ�ٍر، بْنِ  َكْ�ِ بُ  َعنْ 
َاِب  أَبَا تَُسبَّ  ا فََقاَل  الرتُّ الَثًا ذَكَرْتُ  َما أَمَّ ۔۔۔ ِيل  تَُكونَ  ألَنْ  أَُسبَّهُ  فَلَنْ  وسلم عليه الله ىلص الله رَُسوُل  لَهُ  قَالَُهنَّ  ثـَ  

 پس دیا حکم)  ایک( کو سعد نے معاویہ کہ ہیں کرتے روایت سے والد اپنے عامر بیٹے کے وقاص ابی بن سعد
 جواب نے انہوں کریں؟ نہ شتم و سب پر] علی[ تراب ابو آپ کہ ہے روکا نے چیز کس کو آپ کہ کہا  نے معاویہ

 متعلق کے علی نے وسلم علیہ اللہ صل اللہ رسول جو ہوں کرتا یاد کو نبوی ارشادات تین اُن میں جب کہ دیا
 میرے بھی منقبت ایک اگر سے میں مناقب تین ان۔ سکتا کر نہیں شتم و سب پر ان ہرگز میں تو تھے فرمائے

ہوتی محبوب زیادہ سے اونٹوں رسخ مجھے تو ہوتی میں حق  

ہیں کہتے بخاری امام لئے کے جن  ہے ِمْسَ�رٍ  بْنِ  ْ�ِ بُكَ  میں سند کی اس  

النظر بعض حديثه يف  

ہیں میں نظر حدیثیں بعض کی اس  

کہ ہے کرتا روایت جو ہے راوی وہ ہی ِمْسَ�رٍ  بْنِ  بَُكْ�ِ   

 َعلِيًّا َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوُل  َدَعا] 61: مرانع آل} [َوأَبْنَاءَكُمْ  أَبْنَاَءنَا نَْدعُ  تََعالَْوا فَُقْل : {اْآليَةُ  َهِذهِ  نَزَلَْت  َولَ�َّ 
أَْهِيل  َهؤَُالءِ  اللُهمَّ : «فََقاَل  َوُحَسيًْنا َوَحَسنًا َوفَاِطَمةَ  » 

 یہ الله اے کہا اور بالیا کو حسین حسن فاطمہ علی نے وسلم علیہ الله صلی الله رسول تو ہوئی نازل آیت جب
یںہ بیت اہل میرے  

ہیں لکھتے میں صحیح کو اس مسلم امام لیکن ہیں کرتے جرح پر راوی کے روایت اس بخاری امام  
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 ضعیف ایک اور ثقہ ایک ہیں لوگ دو کے نام اس میں رائے کی حجر ابن  -ہے انداز کا جرح کی بخاری نظر فيہ
 تین بھی نے مسلم  -لکھا ںنہی کچھ میں صحیح سے اس نے انہوں اور ہیں ہی ایک دونوں نزدیک کے بخاری لیکن

ہے دی سند یہی اور ہے ذکر کا شتم و سب پر علی میں دو سے میں جن ہیں لکھی روایات  

ہیں لکھتے کثیر ابن  

 عن نجيح، أيب بن الله عبد عن إسحاق، بن محمد ثنا سعيد، أبو الذهبي خالد بن أحمد ثنا :الدمشقي زرعة أبو وقال
 حتى الحج عن الغزو هذا أجفانا قد قوم إنا إسحاق أبا يا :فقال.وقاص أيب بن سعد بيد أخذ معاوية حج ملا :قال أبيه
 عيل ذكر ثم رسيره، عىل معه فأجلسه الندوة دار أدخله فرغ فل� :قال.بطوافك نطف فطف سننه بعض ننىس أن كدنا

 يف يكون ألن والله؟ تشتمه عيل يف قعتو  رسيرك،ثم عىل وأجلستني دارك أدخلتني :فقال.فيه فوقع طالب أيب بن
 ترىض إال(( تبوكاً  غزا ح� قال ما يل يكون وألن الشمس، عليه طلعت ما يل يكون أن من إيل أحب الثالث خالله إحدى

 ما يل يكون وألن الشمس، عليه طلعت م� إيل أحب))؟ بعدي نبي ال أنه إال موىس من هارون مبنزلة مني تكون أن
 ليس يديه، عىل الله يفتح ورسوله الله ويحبه ورسوله الله يحب رجالً الراية ألعط�(( :خيرب يوم له الق

 إيلّ  أحب ماله الولد منها ويل ابنته عىل صهره أكون وألن الشمس، عليه طلعت م� إيلّ  أحب)7/377 :ص/ج( ))بفرار
.خرج ثم رداءه نفض ثم اليوم، هذا بعد داراً  عليك لأدخ ال الشمس، عليه طلعت ما يل يكون أن من  

 بن سعد وہ تو کیا حج نے معاویہ جب کہ ہیں کرتے روایت سے والد کے نجیح ابی بن عبداللہ الدمشقی زرعہ ابو
 تےکر  ذکر کا طالب ابی ابن علی پھر۔ بٹھایا پر تخت ساتھ اپنے اور گیا لے میں دارالندوہ کر پکڑ ہاتھ کا وقاص ابی

 کیا، داخل میں گھر اپنے مجھے نے آپ: “دیا جواب نے وقاص ابی بن سعد پر اس۔ کی جوئی عیب انکی ہوئے
 کی خدا۔دیا کر رشوع شتم و سب اور بدگوئی میں حق کے طالب ابی ابن علی نے آپ بٹھایا،پھر پر تخت اپنے

 ہو عزیز زیادہ سے کائنات اس مجھے وہ تو ہو بھی ایک سے میں فضائل و خصائص تین کے علی مجھے اگر قسم،
 پر تبوک غزوہ  آپ جب ہوتا فرمایا یہ میں حق میرے نے الله رسول کہ کاش۔ ہے ہوتا طلوع سورج پر جس

 وہی سے مجھ متہیں کہ نہیں راضی پر اس تم کیا:”فرمایا میں حق کے علی نے آپ تو تھے رہے جا لے ترشیف
 میرے ارشاد یہ۔ گا ہو نہ نبی کوئی بعد میرے کہ چیز یکا سوائے تھی سے موسی کو ہارون کہ جو ہے نسبت
 کے خیرب  نے اپ جو ہوتی بات وہ میں حق میرے کہ کاش پھر۔ ہے تر محبوب زیادہ سے مافیہا و دنیا نزدیک

 محبت سے رسول اسکے اور اللہ جو گا دوں کو شخص اس جھنڈا میں“ کہ تھی فرمائی میں حق کے علی روز
 واال بھاگنے یہ اور گا دے فتح پر ہاتھ اسکے اللہ۔ ہیں رکھتے محبت سے اس ص رسول اسکا ورا اللہ اور ہے رکھتا
 کا دامادی کی  الله رسول مجھے کہ کاش اور۔ ہے تر عزیز زیادہ سے مافیہا و دنیا مجھے بھی ارشاد یہ  نہیں
 میرے بھی چیز یہ تو ،ہے حاصل کو علی جو ہوتی اوالد ہاں میرے سے صاحبزادی کی اپ اور ہوتا نصیب رشف
 وقاص ابی بن سعد پھر۔ گا ہوں نہ داخل کبھی گھر متہارے میں بعد کے آج۔ ہوتی تر عزیز سے مافیہا و دنیا لیے
۔گئے نکل سے وہاں اور جھٹکی چادر اپنی نے  

ہے غلط مطابق کے تاریخ روایت یہ  

نہیں موجود یہ میں الدمشقی زرعہ ابو تاریخ اول   
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رہے ساتھ کے معاویہ تک وقت آخری سعد دوم    

ہے کرتا روایت سے عن جو ہے اسحاق بن محمد مدلس میں سند کی اس سوم   

دیا؟ جانے کیوں سے ہاتھ موقعہ یہ کیا نہیں کیوں شتم و سب پر علی میں خطبہ کے حج نے معاویہ چہارم  

 

ہے روایت ایک بھی کی ماجہ ابن   

 أيب بن سعد عن الرحمن عبد وهو سابط ابن عن مسلم بن موىس حدثنا معاوية أبو حدثنا محمد بن عيل حدثنا
 لرجل هذا تقول سعدوقال فغضب منه فنال عليا فذكروا سعد عليه فدخل حجاته بعض يف معاوية قدم قال وقاص

 من هارون مبنزلة مني أنت يقول وسمعته مواله فعيل مواله كنت من يقول سلم و عليه الله صىل الله رسول سمعت
ورسوله الله يحب رجال اليوم الراية ألعط� يقول وسمعته بعدي نبي ال نهأ  إال موىس  

 تو کیا ذکر کا علی نے لوگوں کچھ جب اور ہوئی سے معاویہ مالقات کی وقاص ابی بن سعد ہوئے جاتے پر حج
 علقمت کے علی تم کہ کہا اور گئے ہو غضبناک وقاص ابی بن سعد پر اس۔ کی بدگوئی کی علی نے معاویہ پر اس

 علی یہ کا اُس اُس موال، میں کا جس جس کہ ہے سنا کہتے کو ص اللہ رسول نے میں۔ ہو کہتے کیوں بات ایسی
 کہ چیز ایک سوائے تھی سے ع موسی کو ع ہارون کہ جو ہے نسبت وہی سے مجھ آپکو علی اے کہ یہ اور موال،

 شخص ایسے علم میں کل کہ ہے سنا بھی یہ سے]  اللہ رسول[ نے میں اور گا، ہو نہیں نبی کوئی بعد میرے کہ
۔ہے کرتا محبت سے رسول اسکے اور اور اللہ جو گا دوں کو  

 کہتے حجر بن ا کو جن ہیں ھ ١١٨ املتوفی  سابط بن الله عبد ابن قيل و سابط بن الرحمن عبد میں سند کی اس
بقمطا کے املراسيل أحكام يف التحصيل جامع کتاب  – اإلرسال كث� ثقة  ہیں  

وقاص أيب بن سعد من يسمع مل مع� بن يحيى وقال    

سنا نہیں سے  وقاص أيب بن سعد  نے انہوں ہیں کہتے معین بن یحیی  

ہے ضعیف سے وجہ کی انقطاع سند کی اس جبکہ ہیں کہتے صحیح البانی کو روایت اس کی ماجہ ابن  

ہے نہیں ثابت شتم و سب پر عنہ الله رضی علی کا عنہ الله رضی مغیرہ یا معاویہ الغرض  

 کی کرنے ثابت یہ بغیر کیے غور پر تعدیل و جرح کر مال میں اپس کو روایات انہی نے کثیر ابن اثیر ابن مورخین
ہے نہیں صحیح جو تھے کرواتے کو اس عنہ الله رضی معاویہ باقاعدہ کہ ہے کی کوشش  
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نَّةِ  كِتَاُب : داؤد أيب سنن بیان کا سنتوں: کتاب: داؤد ابو ننس) الُْخلََفاءِ  ِيف  بَاٌب ( السُّ  

( بیان کا خلفاء: باب ) 

ثَنَا . 4648 دُ  َحدَّ ، أَْخَربَنَا إِْدِريَس، ابْنِ  َعنِ  الَْعَالءِ  بْنُ  ُمَحمَّ  َوُسْفَياُن، ظَالِمٍ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  َعنْ  يََساٍف، بْنِ  ِهَاللِ  َعنْ  ُحَصْ�ٌ
 ظَالِمٍ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  َوبَْ�َ  بَيَْنهُ  ِفيَ�  رَُجًال  ُسْفيَانُ  ذَكَرَ  الَْ�ِزِ�ِّ  ظَالِمٍ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  َعنْ  ،يََساٍف  بْنِ  ِهَاللِ  َعنْ  َمنُْصوٍر، َعنْ 

 ِبيَِدي فَأََخذَ  َخِطيًبا، فَُالنٌ  امَ أَقَ  الُْكوفَِة، إَِىل  فَُالنٌ  قَِدمَ  لَ�َّ : قَاَل  نَُفيٍْل، بْنِ  َعْمِرو بْنِ  َزيْدِ  بْنَ  َسِعيدَ  َسِمْعُت : قَاَل  الَْ�ِزِ�ِّ،
. -!إِيثَمْ  لَمْ  الَْعاِرشِ  َعَىل  َشِهْدتُ  َولَوْ  الَْجنَِّة، ِيف  إِنَُّهمْ  التِّْسَعةِ  َعَىل  فَأَْشَهدُ  الظَّالِِم، َهَذا إَِىل  تََرى أََال : فََقاَل  َزيٍْد، بْنُ  َسِعيدُ 

: ِحرَاءٍ  َعَىل  َوُهوَ  -َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  التِّْسَعُة؟ َوَمنِ : قُلُْت  ،-ثَمُ آ : تَُقوُل : َوالَْعرَُب , إِْدِريَس  ابْنُ  قَاَل 
يٌق  أَوْ  نَِبيٌّ  إِالَّ  َعلَيَْك  لَيَْس  إِنَّهُ ! ِحرَاءُ  اثْبُْت >  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل : قَاَل  التِّْسَعُة؟ َوَمنِ : قُلُْت  ،<َشِهيدٌ  أَوْ  ِصدِّ

، َوُعثَْ�ُن، َوُعَمُر، بَْكٍر، أَبُو ََوَسلََّم، بَْ�ُ، َوطَلَْحُة، َوَعِيلٌّ  َوَمنِ : قُلُْت . َعْوٍف  بْنُ  الرَّْحَمنِ  َوَعبْدُ  َوقَّاٍص، أيَِب  بْنُ  َوَسْعدُ  َوالزُّ
؟ ، َرَواهُ : َداُود وأَبُ  قَاَل . أَنَا: قَاَل  ثُمَّ  ُهنَيًَّة، فَتَلَكَّأَ  الَْعاِرشُ  ابْنِ  َعنِ  يََساٍف  بْنِ  ِهَاللِ  َعنْ  َمنُْصوٍر، َعنْ  ُسْفيَاَن، َعنْ  اْألَْشَجِعيُّ
نَْحَوهُ  ِبِإْسنَاِدهِ  ظَالِمٍ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  َعنْ  َحيَّاَن، . 

  

 نفیل بن عمرو نب زید بن سعید سیدنا نے میں کہ کہا نے انہوں ، ہے روایت سے مازنی ظامل بن عبداللہ جناب
 عبداللہ(  کیا کھڑا میں خطبے کو فالں نے اس اور آیا میں کوفے فالں جب:  کہا نے انہوں ، سنا سے عنہ اللہ رضی

 نہیں کو)  خطیب(  ظامل اس تم کیا:  کہا اور دبائے ہاتھ میرے نے عنہ اللہ رضی زید بن سعید تو)  کہا نے
 کے افراد نو میں۔ )  تھا رہا کہہ کچھ میں بارے کے عنہ اللہ رضی علی سیدنا خطیب وہ غالباً (  ، ہو دیکھتے

 ابن۔  گا ہوں نہیں گار گناہ تو کہوں میں بارے کے دسویں اگر ، ہیں جنتی وہ کہ ہوں دیتا گواہی میں بارے
 میں ، ہیں کہتے عبداللہ) ۔  »إيثم مل« نے سعید سیدنا جبکہ(  ہیں بولتے لفظ کا »آثم« لوگ عرب کہا نے ادریس

 صلی آپ جبکہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ کہا نے انہوں ؟ ہیں سے کون افراد نو وہ:  پوچھا نے
 کے شہید یا کے صدیق یا کے نبی سوائے پر تجھ!  جا ٹھر حراء اے: ”  تھے ہوئے کھڑے پر حراء وسلم علیہ اللہ
 ، عمر ، ابوبکر ، وسلم علیہ اللہ صلی رسول:  کہا ؟ ہیں نکو  کون نو وہ اور کہا نے میں“ ۔  ہے نہیں کوئی اور

 نے میں۔  عنہم اللہ رضی عوف بن عبدالرحٰمن اور)  مالک(  ، وقاص ابی بن سعد ، زبیر ، طلحہ ، علی ، عث�ن
 ہک ہیں کہتے اللہ رحمہ ابوداؤد امام۔  میں کہا پھر ٹھٹھکے لیے کے بھر ملحے وہ تو ؟ ہے کون دسواں اور پوچھا

 حیان ابن نے انہوں ، سے یساف بن ہالل نے انہوں ، سے منصور نے انہوں ، سے سفیان نے اشجعی کو حدیث اس
۔ ہے کیا روایت مانند کی باال مذکورہ سے سند کی اسی سے ظامل بن عبداللہ نے انہوں ، سے  

  

ہے میں احمد مسند  

 من فنال شعبة، بن املغ�ُة َخطبَنا: قال األخنس بن الرحمن عبد عن الصيَّاح بن الحرّ  عن شعبة حدثنا وكيع حدثنا
 الجنة، يف بكر وأبو الجنة، يف النبي: “يقول – وسلم عليه الله صىل – الله رسول سمعُت : فقال زيد بن سعيد فقام عّيل،
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 الجنة، يف عوف بن الرحمن وعبد الجنة، يف والزب� الجنة، يف وطلحة الجنة، يف وعيل الجنة، يف وعث�ن الجنة، يف وعمر
العارش أسمي أن شئت ولو ،”الجنة يف وسعد . 

ہے روایت کی احمد مسند دورسی  

 شعبة بن املغ�ةُ  خطب: قال ظامل بن الله عبد عن يَِساف بن هالل عن ُحص� عن شعبة جعفرحدثنا بن محمد حدثنا
 عليه الله صىل – الله رسول عىل شهدأ !! عليَّا يَسبُّ  هذا، من تَعجب أال: فقال زيد بن سعيد فخرج عّيل، من فنال

يق عليك فإ�ا أُُحُد، أو حراءُ  اثُبْت : “- وسلم عليه الله صىل – النبيُّ  فقال أُُحِد، أو حرَاء عىل كنَّا أنا – وسلم  أو ِصدِّ
ى ،”شَهيد ى العرشَة، – وسلم عليه الله صىل – النبي فَسمَّ  وسعداً، الزب�،و  وطلحة، وعلياً، وعث�ن، وعمر، بكر، أبا فسمَّ
ى عوف، بن الرحمن وعبد سعيدا نفَسه وسمَّ  

کیا کالم پر علی میں اس دیا خطبہ نے عنہ الله رضی شعبہ بن مغیرہ کہ کہا نے األخنس بن الرحمن عبد  

ہے کہی بات یہی نے ظامل بن الله عبد ہے میں دورسی  

ہیں جریہ ٥٠ املتوفی شعبة بن املغ�ة ہیں ہجری ٥١ املتوفی زید بن سعید  

ہے میں روایت اس مطابق کے عاصم ابی ابن از السنہ کتاب  

َعْنهُ  اللَّهُ  رَِيضَ  َعلِيًّا يَلَْعنُونَ  ُخطََباءَ  ُشْعبَةَ  بْنُ  الُْمِغ�َةُ  أَقَامَ  ِبالُْكوفَةِ  لُِمَعاِويَةَ  بُويِعَ  لَ�َّ   

کی لعنت پر علی میں خطبہ ےن جنہوں ہوئے کھڑے شعبہ بن مغیرہ تو ہوئی میں کوفہ بیعت کی معاویہ جب  

 کی بیعت اس اور تھے وہاں بھی حسین و حسن جب ہوئی میں ہجری ٤١ سن بیعت کی عنہ الله رضی معاویہ
تھی رشط  

 گی ملے کو حسن واپس خالفت کہ ہوا عہد یہ مطابق کے 13 – 12/  2 واالصابة 194 ص للسيوطي الخلفاء تاريخ
بعد کے وفات کی معاویہ  

يسمع وهو ياعل يشتم ال أن  

ہوں رہے سن وہ کہ گا ہو نہ شتم پر علی سامنے کے حسن مطابق کے اثیر ابن  

ہو گیا دیا توڑ کو رشط اس وقت اس کہ نہیں ممکن یہ لہذا  
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 کی روایت اس یہ دیا قرار جنتی بھی کو خود مطابق کے روایت اس نے عنہ الله رضی زید بن سعید عالوہ کے اس
ہے دیا کہہ نے بعض میں حارض عرص صحیح ہے کہا حسن نے حققینم بعض کو اس اسنادا ہے علت  

تھے کرتے صاف ہاتھ پر عنہ الله رضی علی وہ کہ ہے الزام پر عنہ الله رضی شعبة بن املغ�ة  

 کہا بعد کے عث�ن قتل سے علی نے مغیرہ کہ ہوئی مخاصمت میں مغیرہ اور علی مطابق کے النبالء االعالم سیر
کرتا نہ بیعت کوئی متہاری تو ہوتے قریب سے مکہ تم اگر دو مت دعوت طرف اپنی اور ورہ میں گھر تم کہ  

 لَمْ  مِبكَّةَ  ُجْحرٍ  ِيف  ُكنَْت  لَوْ  فَِإنََّك  نَْفِسَك، إَِىل  تَْدعُ  َوالَ بَيِْتَك، ِيف  اقُْعدْ : ُعثَْ�نُ  قُِتَل  ِحْ�َ  لَِعِيلٍّ  قَاَل  ُشْعبََة، بنَ  املُِغْ�َةَ  أَنَّ 
بَْعدُ  اْخلَْعهُ  ثُمَّ  َعْهَدُه، ُمَعاِويَةَ  إَِىل  ابَْعثْ  ألَْعتَزِلَنََّك، الرَّاِبَعِة، َهِذهِ  ِيف  تُِطْعِني لَمْ  إِنْ : لَِعِيلٍّ  َوقَاَل   َغْ�ََك  ُعوايُبَايِ . 

 ِبالنَّاِس، فََصىلَّ  املُِغْ�َُة، َجاءَ  أََحداً؛ املَْوِسمِ  إَِىل  يَبَْعثُوا مْ فَلَ  َوُمَعاِويَُة، َعِيلٌّ  ُشِغَل  فَلَ�َّ   ِبالَيَمنِ  املُِغْ�َةُ  فَاْعتَزَلَهُ  يَْفَعْل، فَلَمْ 
لُِمَعاِويَةَ  َوَدَعا  (1) . 

گئے مل سے عنہ الله رضی معاویہ ، مغیرہ بعد کے اس  

 مرچ �ک نے راویوں لیکن کی کو علی نے انہوں جو ہوں کرتے میں خطبہ مغیرہ ذکر کا نصیحت اس ہے سکتا ہو
دیا کر تبدیل میں بشارت کی جنت کو اس کر ڑکچھ  

 ال ہے مستور ہے مجھول ہے رہا کر نقل کالم اور خطبہ کا ُشْعبَةَ  بْنَ  الُْمِغ�َةَ  جو. االخنس بن الرحمن عبد سندا
ہے یعرف  

 کیا نقل کے کر ذکر کا روایت اس میں عدی ابن از الکامل سے اتفاق ہے ضعیف ظامل بن الله َعبد دار جوڑی کا اس
ہے ضعیف نزدیک کے بخاری امام روایت یہی کہ ہے گیا  

يصح ومل َوسلَّمَ  َعلَيهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  النَِّبيِّ  َعنِ  زيد بن َسِعيد عن ظامل بن الله َعبد البُخارِيّ  قال: يقول ح�د ابن سمعُت  . 

ثَنَا ثَنا ذريح، بْنِ  َصالِحِ  بْنُ  ُمَحمد َحدَّ ثَنا شيبة، أيَِب  بْنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّ  َيِ◌َساف بْنِ  ِهاللِ  َعنْ  ُحَصْ�ٍ  َعنْ  األَْحَوِص  أَبُو َحدَّ
 قُلُْت  لََصَدقُْت  الَْعاِرشِ  َعَىل  َشِهْدتُ  َولَوْ  الَْجنَِّة، ِيف  أَنَُّهمْ  تِْسَعةٍ  َعَىل  أَْشَهدُ  قَاَل  َزيْدٍ  بْنِ  َسِعيد عن ظامل بن الله َعبد َعنْ 
والزب� وطلحة َوعيل وعث�ن، َوُعَمرُ  بَْكرٍ  وأَبُو ِحرَاٍء، َعَىل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  َكانَ : قَال َذاَك، َوَما  

يٌق  أَوْ  نَِبيٌّ  إِال َعلَيَْك  لَْيَس  فَِإنَّهُ  ِحرَاءً  اثْبُْت  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  فََقاَل  َعْوٍف  بْنُ  الرَّْحَمنِ  َوَعبْدُ   َشِهيٌد، أَوْ  ِصدِّ
أَنَا قَاَل  الَْعاِرشُ  فََمنِ  قُلُت : قاَل  . 

غ�ه ظامل بن الله لعبد ليس ولعل البُخاِريّ  أراده الذي هو الحديث وهذا . 
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ہے ضعیف روایت یہ ہے کہتا راقم  

 

ہے 4650 روایت دورسی میں داود ابو سنن  

ثَنَا ثَنَا كَاِمٍل، أَبُو َحدَّ ثَنَا ِزيَاٍد، بْنُ  َواِحدِ الْ  َعْبدُ  َحدَّ ، الُْمثَنَّى بْنُ  َصَدقَةُ  َحدَّ ثَِني النََّخِعيُّ ي َحدَّ : قَاَل  الَْحارِِث، بْنُ  ِريَاحُ  َجدِّ
َب  َفيْلٍ نُ  بْنِ  َعْمِرو بْنِ  َزيْدِ  بْنُ  َسِعيدُ  فََجاءَ  الُْكوفَِة، أَْهُل  َوِعنَْدهُ  الُْكوفَةِ  َمْسِجدِ  ِيف  فَُالنٍ  ِعنْدَ  قَاِعًدا كُنُْت   َوَحيَّاهُ  ِبهِ  فَرَحَّ

يِر، َعَىل  رِْجلِهِ  ِعنْدَ  َوأَقَْعَدهُ  ِ ، فََسبَّ  فَاْستَْقَبلَهُ  َعلَْقَمةَ  بْنُ  قَيُْس  لَهُ  يَُقاُل  الُْكوفَِة، أَْهلِ  ِمنْ  رَُجٌل  فََجاءَ  الرسَّ  فََقاَل  َوَسبَّ
 ثُمَّ  ِعنَْدَك  يَُسبُّونَ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  أَْصَحاَب  أََرى أََال  قَاَل  ا،َعِليًّ  يَُسبُّ : قَاَل  الرَُّجُل؟ َهَذا يَُسبُّ  َمنْ : َسِعيدٌ 

ُ، َوَال  تُنِْكُر، َال   َعنْهُ  فََيْسأَلَِني يَُقْل  لَمْ  َما َعلَيْهِ  أَقُوَل  أَنْ  لََغِنيٌّ  َوإِ�ِّ  يَُقوُل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  أَنَا تَُغ�ِّ
 اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  َمعَ  ِمنُْهمْ  رَُجلٍ  لََمْشَهدُ : “قَاَل  ثُمَّ  َمْعنَاهُ  َوَساَق  ”الَْجنَّةِ  ِيف  َوُعَمرُ  الَْجنَِّة، ِيف  بَْكرٍ  أَبُو: “لَِقيتُهُ  إَِذا َغًدا

رَ  َولَوْ  ُعُمرَُه، أََحِدكُمْ  َعَملِ  ِمنْ  َخْ�ٌ  َوْجُهُه، ِفيهِ  يَْغَربُّ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  صحیح]: األلبا� قال[ 4650) د, ( ”نُوحٍ  ُعُمرَ  ُعمِّ  

ہے کہا نے حبان ابن ثقہ کو اس ہے پر درجہ کے الحال مجھول اور ہے مستور جو ہے الَْحارِِث  بْنُ  ِريَاحُ  میں اس  

ہے ضعیف بھی یہ ہے کہتا راقم  

 

احمد مسند  

ثَنَا ثَِني الُْمثَنَّى بْنِ  َصَدقَةَ  َعنْ  َسِعيدٍ  نُ بْ  يَْحيَى َحدَّ ي َحدَّ  الَْمْسِجدِ  ِيف  كَانَ  ُشْعبَةَ  بْنَ  الُْمِغ�َةَ  أَنَّ  الَْحارِِث  بْنُ  ِريَاحُ  َجدِّ
 رِْجلَْيهِ  ِعنْدَ  َوأَْجلََسهُ  الُْمِغ�َةُ  فََحيَّاهُ  َزيْدٍ  بْنَ  َسِعيدَ  يُْدَعى رَُجٌل  فََجاَءهُ  يََسارِهِ  َوَعنْ  َ�ِيِنهِ  َعنْ  الُْكوفَةِ  أَْهُل  َوِعنَْدهُ  اْألَكَْربِ 
يرِ  َعَىل  ِ  بْنَ  َعِيلَّ  يَُسبُّ  قَاَل  ُمِغ�َةُ  يَا َهَذا يَُسبُّ  َمنْ  فََقاَل  َوَسبَّ  فََسبَّ  الُْمِغ�َةَ  فَاْستَْقَبَل  الُْكوفَةِ  أَْهلِ  ِمنْ  رَُجٌل  فََجاءَ  الرسَّ
َالثًا ُشْعَب  بْنَ  ُمِغ�َ  يَا ُشْعَب  نَ بْ  ُمِغ�َ  يَا قَاَل  طَالٍِب  أيَِب   يَُسبُّونَ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  أَْصَحاَب  أَْسَمعُ  أََال  ثـَ

ُ  َوَال  تُنِْكرُ  َال  ِعنَْدَك   اللَّهِ  رَُسولِ  ِمنْ  قَلِْبي َوَوَعاهُ  ُذنَايَ أُ  َسِمَعْت  مِبَا َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  َعَىل  أَْشَهدُ  فَأَنَا تَُغ�ِّ
 َوَعِيلٌّ  الَْجنَّةِ  ِيف  َوُعَمرُ  الَْجنَّةِ  ِيف  بَْكرٍ  أَبُو قَاَل  أَنَّهُ  لَِقيتُهُ  إَِذا َعْنهُ  يَْسأَلُِني كَِذبًا َعنْهُ  أَْرِوي أَكُنْ  لَمْ  فَِإ�ِّ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ 

بَْ�ُ  الَْجنَّةِ  ِيف  َوطَلَْحةُ  الَْجنَّةِ  ِيف  ثَْ�نُ َوعُ  الَْجنَّةِ  ِيف   َوتَاِسعُ  الَْجنَّةِ  ِيف  َمالِكٍ  بْنُ  َوَسْعدُ  الَْجنَّةِ  ِيف  الرَّْحَمنِ  َوَعبْدُ  الَْجنَّةِ  ِيف  َوالزُّ
يَهُ  أَنْ  ِشئُْت  لَوْ  الَْجنَّةِ  ِيف  الُْمْؤِمِن�َ  يْتُهُ  أَُسمِّ  قَاَل  التَّاِسعُ  َمنْ  اللَّهِ  رَُسولِ  َصاِحَب  يَا يُنَاِشُدونَهُ  لَْمْسِجدِ ا أَْهُل  فََضجَّ  قَاَل  لََسمَّ

 لَّهِ َوال قَاَل  َ�ِينًا َذلَِك  أَتْبَعَ  ثُمَّ  الَْعاِرشُ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  َورَُسوُل  الُْمْؤِمِن�َ  تَاِسعُ  أَنَا الَْعِظيمِ  َواللَّهِ  ِباللَّهِ  نَاَشْدمُتُوِ� 
ُ  رَُجٌل  َشِهَدهُ  لََمْشَهدٌ  رَ  َولَوْ  أََحِدكُمْ  َعَملِ  ِمنْ  أَفَْضُل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  َمعَ  َوْجَههُ  ِفيهِ  يَُغربِّ  نُوحٍ  ُعُمرَ  ُعمِّ

َالم َعلَيْهِ  السَّ  

 بائیں دائیں کے ان تھے، ہوئے بیٹھے میں مسجد جامع کی کوفہ عنہ اللہ رضی شعبہ بن مغیرہ حرضت مرتبہ ایک
 عنہ اللہ رضی مغیرہ حرضت آگئے، عنہ اللہ رضی زید بن سعید حرضت میں دیر اتنی تھے، ہوئے بیٹھے کوفہ اہل
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 حرضت کوفی ایک بعد کے دیر کچھ لیا، بٹھا انہیں پاس کے پائنتی کی چارپائی اور کہا آمدید خوش انہیں نے
 برا کسے یہ! مغیرہ پوچھا نے انہوں لگا، دینے گالیاں کو کسی اور ہوا کھڑا آکر سامنے کے عنہ اللہ رضی مغیرہ

 عنہ اللہ رضی مغیرہ حرضت مرتبہ تین نے انہوں کو، عنہ اللہ رضی علی حرضت کہا نے انہوں ہے؟ رہا کہہ بھال
 کہا بھال برا کو ابہصح کے وسلم علیہ اللہ صلی نبی میں موجودگی کی آپ فرمایا اور پکارا کر لے نام کا ان کو

 ہوں گواہ کا بات اس میں ہیں؟ رہے کر تبدیل کو مجلس اپنی نہ اور رہے کر نہیں منع کو لوگوں آپ اور ہے جارہا
 ان میں اور ہے کیا محفوظ اسے نے دل میرے اور ہے سنا یہ سے وسلم علیہ اللہ صلی نبی نے کانوں میرے کہ

 عمر، گے، ہوں میں جنت بکر ابو فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی بین کہ کرتا نہیں روایت بات جھوٹی کوئی سے
 جنت بھی مسل�ن نواں ایک اور عنہم اللہ رضی مالک بن سعد اور عوف بن عبدالرحمن زبیر، طلحہ، عث�ن، علی،
 کہ پوچھا کر دے قسم انہیں بلند بآواز نے مسجد اہل۔  ہوں سکتا بتا تو چاہتا بتانا میں اگر نام کا جس ہوگا، میں
 وہ ہے، بڑا بہت نام کا اللہ ہو، رہے دے قسم کی اللہ مجھے تم فرمایا ہے؟ کون آدمی نواں وہ! رسول صحابی اے
 اور گئے چلے طرف دائیں وہ بعد کے اس تھے، وسلم علیہ اللہ صلی نبی خود دسویں اور ہوں ہی میں آدمی نواں

 میں اس اور ہوا رشیک ساتھ کے وسلم علیہ اللہ صلی نبی شخص کوئی میں جس غزوہ ایک وہ! بخدا کہ فرمایا
۔جائے مل ہی نوح عمر متہیں اگرچہ ہے افضل سے عمل ہر متہارے وہ ہوا، آلود غبار چہرہ کا اس  

ہے آیا بھی میں داوود ابو سنن طرق ایک کا اس    

نَّةِ  كِتَاُب : داؤد أيب سنن )بیان کا خلفاء: باب( بیان کا سنتوں :کتاب: داؤد ابو سنن) الُْخلََفاءِ  ِيف  بَاٌب ( السُّ  

ثَنَا . 4650 ثَنَا كَاِمٍل، أَبُو َحدَّ ثَنَا ِزيَاٍد، بْنُ  الَْواِحدِ  َعبْدُ  َحدَّ ، الُْمثَنَّى بْنُ  َصَدقَةُ  َحدَّ ثَِني النََّخِعيُّ ي َحدَّ  الَْحارِِث، بْنُ  ِريَاحُ  َجدِّ
َب  نَُفيٍْل، بْنِ  َعْمِرو بْنِ  َزيْدِ  بْنُ  َسِعيدُ  فََجاءَ  الُْكوفَِة، أَْهُل  َوِعنَْدهُ  الُْكوفَِة، َمْسِجدِ  ِيف  فَُالنٍ  ِعنْدَ  قَاِعًدا ُكنُْت : قَاَل   ِبهِ  فَرَحَّ

يِر، َعَىل  رِْجِلهِ  ِعنْدَ  َوأَقَْعَدهُ  َوَحيَّاُه، ِ ، فََسبَّ  ْقبَلَهُ فَاْستَ  ،-َعلَْقَمةَ  بْنُ  قَْيُس : لَهُ  يَُقاُل  الُْكوفَةِ  أَْهلِ  ِمنْ  رَُجٌل  فََجاءَ  الرسَّ  َوَسبَّ
 يَُسبُّونَ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  أَْصَحاَب  أََرى أََال : قَاَل  َعلِيًّا، يَُسبُّ : قَاَل  الرَُّجُل؟ َهَذا يَُسبُّ  َمنْ : َسِعيدٌ  فََقاَل 

ُ  َوَال  تُنِْكرُ  َال  ثُمَّ ! ِعنَْدَك   يَُقْل، لَمْ  َما َعلَيْهِ  أَقُوَل  أَنْ  لََغِنيٌّ  َوإِ�ِّ  -يَُقوُل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  أَنَا! تَُغ�ِّ
 َمعَ  ِمنُْهمْ  رَُجلٍ  لََمْشَهدُ : قَاَل  ثُمَّ  َمْعنَاُه، َوَساَق <… الَْجنَّةِ  ِيف  َوُعَمرُ  الَْجنَِّة، ِيف  بَْكرٍ  أَبُو> -:-لَِقيتُهُ  إَِذا َغًدا َعنْهُ  فَيَْسأَلَِني

رَ  َولَوْ  ُعُمرَُه، أََحِدكُمْ  َعَملِ  ِمنْ  َخْ�ٌ , َوْجُههُ  ِفيهِ  يَْغَربُّ  َوَسلََّم، َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسولِ  نُوحٍ  ُعُمرَ  ُعمِّ . 

 بن مغیرہ دناسی ہے اشارہ۔ (  تھا ہوا بیٹھا پاس کے فالں میں مسجد کی کوفہ میں کہ ہے بیان کا حارث بن ریاح
 سعید سیدنا تو۔  تھے ہوئے بیٹھے بھی لوگ کچھ کے کوفہ اہل پاس کے ان اور)  طرف کی عنہ اللہ رضی شعبہ

 آمدید خوش اور کہا مرحبا انکو نے)  مغیرہ(  انہوں پس۔  الئے ترشیف عنہ اللہ رضی نفیل بن عمرہ بن زبیر بن
 نام کا جس آیا شخص ایک سے میں کوفہ اہل پھر۔  لیا بٹھا فطر  کی پائنتی کی چارپائی اپنی انہیں پھر اور کہا

 نے سعید۔  کی بدگوئی اور کی بدگوئی نے اس پھر۔  کیا استقبال بھی کا اس نے انہوں۔  تھا علقمہ بن قیس
 میں)  ہے تعجب: (  کہا نے سعید تو۔  کو عنہ اللہ رضی علی سیدنا:  کہا ؟ ہے رہا دے گالیاں کسے یہ پوچھا
 کہ ہیں آپ اور ہے رہا جا کہا بھال برا کو وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول اصحاب سامنے متہارے کہ ہوں ہار دیکھ
 اللہ صلی آپ ، ہے سنا سے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول نے میں۔  ہیں سمجھاتے نہ اور نہیں ہی ٹوکتے اسے
 کہہ بات ایسی کوئی پر وسلم علیہ اللہ صلی آپ کہ پڑی نہیں ایسی کوئی مجھے اور ، تھے رہے فرما وسلم علیہ
 میں جنت ابوبکر”  لیں پوچھ سے مجھ وہ اور ہو مالقات میری سے آپ جب کل پھر ہو کہی نہ نے آپ جو دوں
 کا ایک کسی سے میں ان کہا پھر۔  کیا روایت معنی ہم کے حدیث باال مذکورہ اور“ ۔  ہے میں جنت عمر ، ہے
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 متہاری جانا ہو آلود غبار کا چہرے کے اس اور رہنا حارض)  میں جہاد(  ساتھ کے سلمو  علیہ اللہ صلی اللہ رسول
۔ جائے مل نہ کیوں ہی زندگی کی السالم علیہ نوح سیدنا متہیں خواہ ہے بہرت کہیں سے اع�ل کے زندگی ساری  

  

 نے حبان ابن اور عجلی ثقہ کو سا ہے پر درجہ کے الحال مجھول اور ہے مستور جو ہے الَْحارِِث  بْنُ  ِريَاحُ  میں اس
کرتا نہیں تعدیل کی ان اور کوئی ہیں متساہل جو ہے کہا  

ہے ضعیف یہ ہے کہتا راقم  

 

َحابَةِؓ  فََضائِلِ  كِتَاُب : مسلم صحيح  کے کرامؓ  صحابہ: کتاب: مسلم صحیح) طَالٍِبؓ  أيَِب  بْنِ  َعِيلِّ  فََضائِلِ  ِمنْ  بَاُب ( الصَّ
ومناقب فضائل  

( فضائل کے  ؓعلی حرضت: باب ) 

ثَنَا . 6229 ثَنَا َسِعيٍد، بْنُ  قُتَيَْبةُ  َحدَّ  اْستُْعِمَل : قَاَل  َسْعٍد، بْنِ  َسْهلِ  َعنْ  َحازٍِم، أيَِب  َعنْ  َحازٍِم، أيَِب  ابْنَ  يَْعِني الَْعِزيزِ  َعبْدُ  َحدَّ
ا: لَهُ  فََقاَل  َسْهٌل  فَأىََب : قَاَل  َعلِيًّا يَْشِتمَ  أَنْ  فَأََمرَهُ  ْعٍد،سَ  بْنَ  َسْهَل  فََدَعا: قَاَل  َمْرَوانَ  آلِ  ِمنْ  رَُجٌل  الَْمِدينَةِ  َعَىل   أَبَْيَت  إِذْ  أَمَّ
َاِب  أَبَا اللهُ  لََعنَ : فَُقْل  َاِب، أيَِب  ِمنْ  إِلَيْهِ  أََحبَّ  اْسمٌ  لَِعِيلٍّ  كَانَ  َما: َسْهٌل  فََقاَل  الرتُّ : لَهُ  فََقاَل  َها،بِ  ُدِعيَ  إَِذا لَيَْفَرحُ  كَانَ  َوإِنْ  الرتُّ

ِتِه، َعنْ  أَْخِربْنَا يَ  لِمَ  ِقصَّ  الْبَْيِت، ِيف  َعلِيًّا يَِجدْ  فَلَمْ  فَاِطَمَة، بَيَْت  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوُل  َجاءَ : قَاَل  تُرَاٍب؟ أَبَا ُسمِّ
ِك؟ ابْنُ  أَيْنَ « فََقاَل  ٌء، َوبَيْنَهُ  بَيِْني كَانَ : فََقالَْت  »َعمِّ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوُل  فََقاَل  ِعنِْدي، يَِقْل  فَلَمْ  فََخَرَج، فََغاَضَبِني َيشْ
 َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوُل  فََجاَءهُ  َراِقٌد، الَْمْسِجدِ  ِيف  ُهوَ  اللهِ  رَُسوَل  يَا: فََقاَل  فََجاءَ  »ُهَو؟ أَيْنَ  انْظُْر،« ِإلِنَْسانٍ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ 

ِه، َعنْ  رَِداُؤهُ  َسَقطَ  قَدْ  ُمْضطَِجٌع، َوُهوَ  َوَسلَّمَ   َعْنهُ  َ�َْسُحهُ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوُل  فََجَعَل  تُرَاٌب، فَأََصابَهُ  ِشقِّ
َاِب  أَبَا قُمْ « َويَُقوُل  َاِب  أَبَا قُمْ  الرتُّ الرتُّ » 

 میں اوالد کی مروان میں مدینہ کہ: کی،کہا روایت سے عنہ لیٰ تعا اللہ رضی سعد بن سہل حرضت نے حازم ابو
 دینے گالی کو عنہ اللہ رضی علی سیدنا اور بالیا کو عنہ اللہ رضی سہل سیدنا نے اس تو ہوا حاکم شخص ایک سے

 تو ےہ کرتا انکار سے دینے گالی تو اگر کہ بوال شخص وہ تو کیا انکار نے عنہ اللہ رضی سہل سیدنا۔ دیا حکم کا
 ابوتراب کو عنہ اللہ رضی علی سیدنا کہ کہا نے عنہ اللہ رضی سہل سیدنا۔ ہو لعنت کی اللہ پر ابوتراب کہ کہہ
 بوال شخص وہ۔ تھے ہوتے خوش سے شخص والے پکارنے ساتھ کے نام اس وہ اور تھا نہ پسند نام کوئی زیادہ سے
 اللہ صلی اللہ رسول کہ کہا نے عنہ اللہ رضی سہل سیدنا ہوا؟ کیوں ابوتراب نام کا ان کہ کرو بیان قصہ کا اس کہ

 نہ میں گھر کو عنہ اللہ رضی علی سیدنا تو الئے ترشیف گھر کے عنہا اللہ رضی فاطمۃالزہراء سیدہ وسلم علیہ
 کچھ میں ان اور میں مجھ کہ بولیں وہ ہے؟ کہاں بیٹا کا چچا تیرے کہ پوچھا نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ پایا،

 سے آدمی ایک نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول۔ سوئے نہیں یہاں اور گئے چلے کر ہو غصہ وہ اور ہوئیں تیںبا
 علیہ اللہ صلی آپ۔ ہیں رہے سو میں مسجد علی! اللہ رسول یا کہ بوال اور آیا وہ ہیں؟ کہاں وہ دیکھو کہ فرمایا
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 ہو الگ سے پہلو کے ان چادر اور تھے ہوئے یٹےل وہ گئے، لے ترشیف پاس کے عنہ اللہ رضی علی سیدنا وسلم
 رشوع پونچھنا مٹی وہ نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول تو تھی، گئی لگ مٹی) سے بدن کے ان( اور تھی گئی
۔اٹھ! ابوتراب اے۔ اٹھ! ابوتراب اے کہ لگے فرمانے اور کی  

ہے نہیں ذکر کا لعنت میں اس لیکن ہے بھی میں بخاری صحیح روایت یہ   

ثَنا ثَنَا َسِعيٍد، بْنُ  قُتَيْبَةُ  َحدَّ  أََحبَّ  اْسمٌ  لَِعِيلٍّ  كَانَ  َما: قَاَل  َسْعٍد، بْنِ  َسْهلِ  َعنْ  َحازٍِم، أيَِب  َعنْ  َحازٍِم، أيَِب  بْنُ  الَعِزيزِ  َعبْدُ  َحدَّ
الَُم، َعلَيَْها فَاِطَمةَ  بَْيَت  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  َجاءَ  ِبَها، ُدِعيَ  إَِذا ِبهِ  لَيَْفَرحُ  كَانَ  َوإِنْ  تُرَاٍب، أيَِب  ِمنْ  إِلَيْهِ   فَلَمْ  السَّ
كِ  ابْنُ  أَيْنَ : «فََقاَل  البَْيِت، ِيف  َعلِيًّا يَِجدْ  ٌء، َوبَْينَهُ  بَيِْني كَانَ : فََقالَْت  »َعمِّ  ُسوُل َر  فََقاَل  ِعنِْدي، يَِقْل  فَلَمْ  فََخَرجَ  فََغاَضبَِني َيشْ
 َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  فََجاءَ  َراِقٌد، املَْسِجدِ  ِيف  ُهوَ  اللَّهِ  رَُسوَل  يَا: فََقاَل  فََجاءَ  »ُهوَ  أَيْنَ  انْظُرْ : «ِإلِنَْسانٍ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ 
هِ  َعنْ  رَِداُؤهُ  َسَقطَ  قَدْ  ُمْضطَِجٌع، َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ   َ�َْسُحهُ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  فََجَعَل  تُرَاٌب، فَأََصابَهُ  ِشقِّ
6280) خ, ( »تُرَاٍب  أَبَا قُمْ  تُرَاٍب، أَبَا قُمْ : «يَُقوُل  َوُهوَ  َعنْهُ   

ہے بھی میں بخاری امام از املفرد ادب  

دُ  أَْخَربَنَا ٍر، بْنُ  ِهَشامُ  ثَنَاَحدَّ  َخِليٍل، بْنِ  الَْحَسنِ  بْنُ  ُمَحمَّ ثَنَا َع�َّ  َسْعٍد، بْنِ  َسْهلِ  َعنْ  أَِبيِه، َعنْ  َحازٍِم، أيَِب  بْنُ  الَْعِزيزِ  َعبْدُ  َحدَّ
ا لتَُسبَّ  يَْدُعوَك  – الَْمِدينَةِ  أَُمرَاءِ  ِمنْ  أَِم�ٌ  – فَُالنٌ  َهَذا: فََقاَل  َجاَءُه، رَُجًال  أَنَّ   تَُقوُل : قَاَل  َماَذا؟ أَقُوُل : قَاَل  الِْمنَْربِ، َعَىل  َعلِيًّ
هُ  َما َواللَِّه،: فََقاَل  َسْهٌل  فََضِحَك  تُرَاٍب، أَبُو: لَهُ  يَّاهُ  َس�َّ  إِلَيْهِ  أََحبَّ  اْسمٌ  لَِعِيلٍّ  كَانَ  َما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  إِالَّ  إِ

ِك؟ ابْنُ  أَيْنَ : “فََقاَل  فَاِطَمَة، َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  فَأىََت  َخَرَج، ثُمَّ  فَاِطَمَة، َعَىل  َعِيلٌّ  َدَخَل  ِمنُْه، : قَالَْت  ،“ َعمِّ
 اللَّهِ  رَُسوُل  فََجَعَل  ِه،ظَْهِر  َعنْ  َسَقطَ  قَدْ  رَِداَءهُ  فََوَجدَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  النَِّبيُّ  فََخَرجَ  الَْمْسِجِد، ِيف  ُمْضطَِجعٌ  َذا ُهوَ 

َاَب  َ�َْسحُ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  هُ  َما ِمنْهُ  إِلَيْهِ  أََحبَّ  اْسمٌ  كَانَ  َما َواللَّهِ  ”تُرَاٍب  أَبَا اْجلِْس : “َويَُقوُل  ظَْهرِِه، َعنْ  الرتُّ يَّاهُ  َس�َّ  إِ
لَّمَ َوسَ  َعلَيْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  إِالَّ   

 پر علی پر منرب کہ دیا حکم کو سعد بن سھل خاص نے اس اور آیا سے طرف کی امیر شخص ایک مطابق کے اس
کریں شتم و سب  

 سے باپ اپنے حازم ابی العزیزبن عبد میں اس ہے نہیں صحیح روایت یہ نزدیک کے ج�عت ایک کی محدثین
ہے جاتا کہا ضعیف کو اس پر جس ہے رہا کر روایت  

مطابق کے الزبھی از النبالء العالما سیر  

َهَذا َجاءَ  كََذا أَِبيِْه، َحِديِْث  ِيف  ِبِثَقةٍ  لَْيَس  َحازِمٍ  أيَِب  ابْنُ : يَُقْوُل  َمِعْ�ٍ  بنَ  يَْحيَى َسِمْعُت : زَُهْ�ٍ  بنُ  أَْحَمدُ  َوقَاَل   

ہے نہیں ثقہ میں کرنے روایت سے باپ اپنے یہ کہا نے معین ابن  

ہے قول کا زھیر بن احمد یہی  
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بَْ�ِيِّ  ملُْصَعٍب  ِقيَْل : زَُهْ�ٍ  بنُ  أَْحَمدُ  قَاَل  أَِبْيهِ  َحِديِْث  ِيف  َضِعْيٌف  َحازِمٍ  أيَِب  ابْنُ : الزُّ . 

مطابق کے االعتدال میزان  

بحديث حازم أيب ابن عن حدث مهدي ابن رأيت ما: الفالس وقال . 

تھے کرتے نہیں روایت کوئی سے اس املہدی ابن امام  

أبيه عن رواها أحاديث يف عليه يطعن إس�عيل بن حاتم كان: املديني ابن  

ہے طعن پر روایات سے باپ کی اس ہیں کہتے املدینی علی  

 استادوں کے ان لیکن ہے سمجھا صحیح کو اس نے مسلم  و بخاری امام اگرچہ ہے نہیں روایت مظبوط یہ لہذا
ہے روایت ضعیف یہ نزدیک کے  

ہے میں سعد ابن طبقات  

 اس تو گیا بنایا گورنر دوبارہ کو مروان پھر۔ تھے کرتے نہیں سب پر علی وہ تو بنے گورنر عاص بن سعید حرضت
 مسجد اور تھے رہتے خاموش آپ لیکن تھا علم کا بات اس کو حسن حرضت۔ دیا کر رشوع شتم و سب پھر نے

 نے اس کہ تک یہاں ہوا نہ راضی بھی پر اس مروان لیکن تھے ہوتے داخل ہی وقت کے اقامت عین میں نبوی
 سے میں لفویات ان۔ بھیجیں دلوا گالیاں کو علی حرضت اور کو ان ذریعے کے ایلچی میں گھر کے حسن حرضت

 باپ تیر کہ جائے پوچھا سے اس جب کہ ہے سی کی خچر نزدیک میرے مثال تیری‘ کہ تھی بھی بات یہ ایک
 اور جا پاس اسکے تو کہ کہا سے قاصد کر سن یہ نے حسن تحرض ’ ۔ہے گھوڑی ماں میری کہ کہے وہ تو ہے کون
 مالقات تیری اور میری۔ چاہتا کرنا نہیں کم گناہ تیرا کر دے گالی تجھے میں قسم کی خدا کہ دے کہہ سے اُس
 جو کو) ص( جان نانا میرے نے اللہ۔ ہے سخت بہت میں دینے سزا اللہ تو ہے جھوٹا تو اگر۔ گی ہو یہاں کے اللہ

 اسکی سے حسین ِجناب تو نکال ایلچی۔ ہو سی کی خچر مثال میری کہ ہے برتر و بلند سے اس وہ ہے بخشا رشف
 کہ دی دھمکی تو پہلے اسے نے حسین حرضت۔ بتایا متعلق کے گالیوں نے اس بھی انہیں اور گئی ہو مالقات
 اسکی اور باپ اپنے ذرا تو مروان اے: ‘کہ فرمایا پھر اور پہنچائی نہ تک مروان بھی بات میری نے تم جو خربدار

 پر جس ہے اٹھاتا کو لڑکے اس اپنے پر کندھوں اپنے تو رسوکار، کیا سے مجھ تیرا۔ کر غور بھی پر حیثیت کی قوم
 بن عبدالرحمن نے مروان کہ ہے مروی بھی یہ ساتھ کے سند عمدہ اور۔۔۔۔۔۔ ’ہے کی لعنت نے) ص( اللہ رسول

 اپنے کہا نے جس: ‘اتری آیت یہ میں قرآن میں بارے کے جس ہے وہ تو کہ کہا سے عنہ اللہ رضی بکر ابی
 تیرے نے) ص( اللہ رسول بلکہ کہا، جھوٹ نے تو: ‘لگے کہنے عبدالرحمن۔۔۔۔ ’۔ہے اُف پر تم کہ سے والدین

۔’تھی کی لعنت پر والد  
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ہے  روایت کی سعد ابن طبقات     

 سن� ست علينا أم�ا مروان كان: قال إسحاق بن عم� عن. عون ابن عن .األسدي إبراهيم بن إس�عيل أخربنا: قال
. عزل ثم. يسبه ال فكان» 2« سن� العاص بن سعيد فاستعمل عزل ثم. املنرب عىل جمعه كل عليا يسب فكان» . 1«

 يوم جيءي حسن وكان: قال. شيئا يرد ال فجعل هذا؟ يقول ما تسمع أال حسن يا فقيل. يسبه فكان. مروان وأعيد
فصىل خرج الخطبة قضيت فإذا. فيها فيقعد ص النبي حجرة يف فيدخل الجمعة . 

قال. بيته يف له أهداه حتى» 3« بذلك يرض فلم: قال. اهله إىل رجع ثم : 

برش جاء قد ألظنه إ� الله فو له أذن: قال. بالباب فالن قيل إذ لعنده فأنا . 

وجئتك سلطان عند من جئتك قد إ� حسن يا: فقال. فدخل له فأذن  

 من: لها يقال البغلة مثل إال مثلك وجدت وما وبك وبك وبك وبعيل وبعيل بعيل مروان أرسل: قال. تكلم: قال. بعزمه
الفرس أيب: فتقول أبوك؟ . 

[ أسبك بأن قلت م� شيئا عنك أمحو ال والله إ�: له فقل إليه ارجع: قال . 

» 2« كرم وقد. نقمة أشد فالله كاذبا كنت وإن بصدقك الله» 1« اكفجز  صادقا كنت فإن. الله وموعدك موعدي ولكن
 فالن يا: له فقال الحس� لقي الحجرة يف كان فل�.] [الرجل فخرج. البغلة مثل مثيل: قال أو مثله يكون أن جدي الله

 تدري ال حتى ترضبنفل بك آلمرن أو» 3« به جئت ما لتخرب� والله: فقال. أبلغتها وقد برسالة جئت: قال. به جئت ما
: قال. حلفت قد إ�: قال. مل: قال. أستطيع ال إ�: قال. أرسله: قال الحسن رآه فل�. فرجع ارجع: فقال. عنك رفع متى

 يبلغه مل إن آكله: قال. سلطان إنه. حس� يا: فقال. أقول ما عني يبلغه مل إن أمه» 4« بظر فالن فقاألكل. فأخربه لج قد
. ص الله رسول لعنه من منكبيك/ متسك أن وبينك بيني وآية وبقومك وبأبيك» 6« وبك بك: له قل » .5« أقول ما عني

وزاد فقال: قال ] . 

ہے القريش إسحاق بن عم� میں سند  

جانتا نہیں کو اس میں ہیں کہتے مالک امام  

ہے لکھا لئے کے اس خود میں طبقات  

يُّوَن، َعنْهُ  فََرَوى فَنَزَلََها، الْبَْرصَةِ  إَِىل  فَتََحوََّل  ينَِة،الَْمدِ  أَْهلِ  ِمنْ  كَانَ  إِْسَحاَق  بْنُ  ُعَمْ�ُ   َعْنهُ  يَْروِ  َولَمْ  َوَغْ�ُُه، َعْونٍ  ابْنُ  الْبَْرصِ
َوَغْ�ِهِ  ُهَريْرَةَ  أيَِب  َعنْ  إِْسَحاَق  بْنُ  ُعَمْ�ُ  َرَوى َوقَدْ  َشْيئًا، الَْمِدينَةِ  أَْهلِ  ِمنْ  أََحدٌ   

دیگر اور ہیں عون ابن میں جن کیا روایت سے اس نے برصیوں جہاں آیا برصہ پھر تھا کا مدینہ یہ  
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ہے کرتا روایت بھی سے ہریرہ ابو یہ اور کیا نہیں روایت کچھ سے اس نے مدینہ اہل اور  

ہے کیا روایت نے عون ابن رصف میں عراق تھا مجہول ایک شخص یہ میں مدینہ یعنی  

کہا نے معین ابن بعد کے ہجری ٢٠٠ سن  

شيئاً  يساوي ال . 

ہے نہیں چیز ذکر قابل کوئی  

ہے کہا لئے کے اس نے الذہبی میں موثق وهو فيه تكلم من أس�ء ذكر کتاب  

جهالة وفيه  

ہے مجہولیت میں اس  

ہیں کہتے السلمي صامل بن محمد محقق کے سعد ابن طبقات  

ضعيف إسناده  

 پر إسحاق بن عم� اس الرحييل الله ضيف بن الله بدع محقق کے الحديث صالح أو موثوق وهو فيه تكلم من کتاب
ہیں کہتے  

 يعرف مل ومن به، العل�ء عرفه وال نفسه يف العلم بطلب يشتهر مل من كل“ هو املحدث�، عند املجهول أن الحاصل
 من هب مثل فيمن هذا إسحاق بن عم� الخطيب ذكر وقد للخطيب، ،149 الكفاية ،… “ واحد راوٍ  جهة من إال حديثه

واحد راوٍ  غ� عنه يرو مل ألنه الع�، مجهول إسحاق بن فعم� ،150: الكفاية انظر املجهول�،  

 ابن رصف سے اس کیونکہ ہے الع� مجهول یہ اور ہے سے میں مجہولین إسحاق بن عم�…  کہ ہے یہ کالم حاصل
ہے کیا روایت نے عون  

ہو جاتا کیا شتم و سب پر علی یںم معاویہ دور کہ مال نہیں یہ   سے سند صحیح الغرض  

گیا زہر دیا کو کہ حسن کہتا ہے جو ہے ہی وہ راوی إسحاق بن عم�  
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 حدیث قیصر کا شہر

َهاَدِة لِلرَِّجاِل َوالنَِّساِء) صحیح بخار  َعاِء ِبالِْجَهاِد َوالشَّ َ�ِ (بَاُب الدُّ ی: کتاب: جہاد کا صحيح البخاري: كِتَاُب الِجَهاِد َوالسِّ
 بیان

 (باب : جہاد اور شہادت کے لئے مرد اور عورت دونوں کا دعاکرنا)

2788 

ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن يُوُسَف، َعْن َمالٍِك، َعْن إِْسَحاَق بِْن َعْبِد اللَِّه بِْن أيَِب طَلَْحَة، َعْن أَنَِس بْنِ   َمالٍِك رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، أَنَُّه َحدَّ
َوكَانَْت أُمُّ َحرَاٍم تَْحَت   رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَْدُخُل َعَىل أُمِّ َحرَاٍم ِبنِْت ِملَْحاَن فَتُطِْعُمهُ َسِمَعُه يَُقوُل: كَاَن 

اِمِت  لَْت تَْفِيل َرأَْسُه، فَنَاَم رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ فََدَخَل َعلَيَْها رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، فَأَطَْعَمتُْه َوَجعَ  –ُعبَاَدَة بِْن الصَّ
ِتي ُعرُِضوا َعَيلَّ  اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، ثُمَّ اْستَيَْقَظ َوُهَو يَْضَحُك، قَالَْت: فَُقلُْت: َوَما يُْضِحُكَك يَا رَُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: نَاٌس ِمْن أُمَّ

ُت: يَا ثَبََج َهَذا البَْحِر ُملُوكًا َعَىل األَِرسَِّة، أَْو: ِمثَْل املُلُوِك َعَىل األَِرسَِّة ، َشكَّ إِْسَحاُق، قَالَْت: فَُقلْ  ُغزَاًة ِيف َسِبيِل اللَِّه، يَرْكَبُونَ 
مَّ َوَضَع َرأَْسُه، ثُمَّ اْستَيَْقَظ َوُهَو لََها رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، ثُ   رَُسوَل اللَِّه، ادُْع اللََّه أَْن يَْجَعلَِني ِمنْهْم، فََدَعا

ِتي ُعرُِضوا َعَيلَّ ُغزَاًة ِيف َسِبيِل اللَّهِ «يَْضَحُك، فَُقلُْت: َوَما يُْضِحُكَك يَا رَُسوَل اللَِّه؟ قَاَل:   –كََ� قَاَل ِيف األَوَِّل  –» نَاٌس ِمْن أُمَّ
، فَرَكِبَِت الَبْحَر ِيف زََماِن ُمَعاِويََة بِْن أيَِب »أَنِْت ِمَن األَوَّلِ�َ «لََّه أَْن يَْجَعلَِني ِمنُْهْم، قَاَل: رَُسوَل اللَِّه ادُْع ال قَالَْت: فَُقلُْت: يَا

 ُسْفيَاَن، فَُرصَِعْت َعْن َدابَِّتَها ِحَ� َخرََجْت ِمَن البَْحِر، فََهلََكْت 

2788حکم : صحیح   

انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے انہوں نے ‘ م مالک سےہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا اما
وسلم ام حرام رضی اللہ عنہ  آپ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ‘ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا

کے یہاں ترشیف لے جایا کرتے تھے ( یہ انس کی خالہ تھیں جو عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں ) ایک دن 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترشیف لے گئے تو انہوں نے

اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ‘ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رس سے جوئیں نکالنے لگیں
حرام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں علیہ وسلم مسکرا رہے تھے ۔ ام  جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ‘ سوگئے

نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! کس بات پر آپ ہنس رہے ہیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے  کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کئے گئے کہ  کہ میری امت کے

  طرح جارہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پرہوتے ہیں یا جیسے بادشاہ تختکے بیچ میں سوار اس  سمندرلئے 
یہ شک اسحاق راوی کو تھا ۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ  رواں پر سوار ہوتے ہیں

وسلم نے اللہ صلی اللہ علیہ  رسول‘ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایئے کہ اللہ مجھے بھی انہیں میں سے کردے
اس مرتبہ بھی آپ بیدار ہوئے تو ‘ ان کےلئے دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رس رکھ کر سوگئے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے  آپ ہنس رہے ہیں ؟ مسکرا رہے تھے ۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ! کس بات پر
ئے کہ وہ اللہ کی راہ میں غزوہ کے لئے جا فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کئے گ

بھی فرمایا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ  اس مرتبہ ‘رہے ہیں پہلے کی طرح
وسلم ! اللہ سے میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے بھی انہیں میں سے کردے ۔ آنحرضت صلی اللہ علیہ وسلم نے 
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و سب سے پہلی فوج میں شامل ہوگی ( جو بحری راستے سے جہاد کرے گی ) چنانچہ حرضت فرمایا کہ ت اس پر
سمندر سے باہر آئیں تو ان  معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ام حرام رضی اللہ عنہ نے بحری سفر کیا پھر جب

دیں کہ کیا ام حرام رضی  اور یہ بھی بتا کی سواری نے انہیں نیچے گرادیا اوراسی حادثہ میں ان کی وفات ہوگئی
اللہ عنہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی محرم تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رس سے جوئیں نکالنے 

 67لگیں
  

                                                                    
67  

 سوال ہے کہ ام حرام کون ہیں اور کیا یہ رسول الله کی جوئیں نکال سکتی ہیں ؟

 احمد نے العلل میں کہا ہے

أم قال عبد الله بن أحمد: سمعُت أيَب يقول: أم حرام، روى عنها أنس بن مالك، وهي خالته غزت مع زوجها عبادة بن الصامت، وهي 
العلل«حرام بنت ملحان، أخت أم سليم.   

ام حرام ان سے انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور یہ ان کی خالہ ہیں اور یہ عبادہ بن الصامت کی روجہ تھیں اور یہی ام حرام 
 بنت ملحان ہیں جو ام سلیم کی بہن ہیں

 صحیح بخاری کی تعلیق میں مصطفى البغا لکھتے ہیں

ام نازل ہونے سے پہلے کی ہےیہ روایت محرم کے احک  

 فقد كان ذلك قبل أن يفرض الحجاب وهي خالة خادمه أنس ريض الله عنه وكانت العادة تقتيض املخالطة ب� املخدوم وأهل الخادم
کہا جاتا ہے کہ یہ حجاب کے احکام سے قبل کی بات ہے جب انس رضی الله عنہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے خادم تھے اور یہ 

کہ انس کی خالہ ہیں تو یہ کام خادمہ کے طور پر ہواچون  

 مسند املوطا الجوهری میں ہے
قال يونس، قال لنا عبد الله بن وهب: أم حرام إحدى خاالت النبي صىل الله عليه وسلم من الرضاعة .. ولذلك استجاز «قال الجوهري: 

 .«النبي صىل الله عليه وسلم النوم يف حجرها، وأن تفيل رأسه
الله بن وھب نے کہا ام حرام نبی صلی الله علیہ وسلم کی رضاعی خالہ تھیں اور اس بنا پر نبی صلی الله علیہ وسلم ان کے  عبد

 حجرہ میں سوئے اور انہوں نے رس سے جوئیں نکالیں

ِن َعبِْد اللَِّه بِْن روایت صحیح ہے کئی طرق سے ہے اس میں یہ بات کہ جوئیں نکالیں رصف ایک طرق میں ہیں جس میں إِْسَحاَق بْ 
 أيَِب طَلَْحَة کا تفرد ہے

 سنن نسائی میں ہے
ِد بِْن يَ  ٌد، َعْن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَّ ثَنَا َح�َّ  ْحيَى بِْن َحبَّاَن، َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك، َعْن أُمِّ َحرَامٍ أَْخَربَنَا يَْحيَى بُْن َحِبيِب بِْن َعَريِبٍّ، قَاَل: َحدَّ

ي َما ِبنِْت ِملَْحاَن، قَالَْت: أَتَانَا رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوقَاَل ِعنَْدنَا، فَاْستَيَْقَظ َوُهَو يَ  ْضَحُك، فَُقلُْت: يَا رَُسوَل اللَِّه، بَأيِب َوأُمِّ
تِي يَرْكَبُوَن َهَذا “أَْضَحَكَك؟ قَاَل:  ثُمَّ ” فَِإنَِّك ِمنُْهمْ “قُلُْت: ادُْع اللََّه أَْن يَْجَعلَنِي ِمنُْهْم، قَاَل: ” الْبَْحَر كَالُْملُوِك َعَىل اْألَِرسَّةِ َرأَيُْت قَْوًما ِمْن أُمَّ
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هـ) اپنی کتاب تاريخ خليفة بن خياط میں لکھتے  ہیں کہ240أبو عمرو خليفة بن خياط  (املتوىف:   

د الّروم فَوجه يَِزيد بْن الْحر الَْعبِْيس ثمَّ َعبْد الرَّْحَمن بْن َخالِد بْن الَْولِيد َعَىل كتب ُعثَْ�ن إَِىل ُمَعاِويَة أَن يغزي ِبالَ 
ة بْن الصائفت� َجِميًعا ثمَّ َعزله َووىل ُسْفيَان ابْن َعْوف الغامدي فََكاَن ُسْفيَان يخرج ِيف الْرب ويستخلف َعَىل الْبَْحر ُجنَادَ 

لَِك َحتَّى َماَت ُسْفيَان فوىل ُمَعاِويَة َعبْد الرَّْحَمن بْن َخالِد بْن الَْولِيد ثمَّ وىل عبيد اللَّه بْن َربَاح أيَِب أُميَّة فَلم يزل كَذَ 
َالثِ�َ   وشتى ِيف أَرض الّروم سنة ِسّت َوثـَ

کے عث�ن رضی الله تعالٰی عنہ نے اپنے دور خالفت میں معاویہ رضی الله تعالٰی عنہ  کو حکم لکھا کہ روم 
شہروں پر حملے کئے جائیں پس معاویہ نے توجہ کی يَِزيد بْن الْحر الَْعبِْيس  کی طرف  َعبْد الرَّْحَمن بْن َخالِد بْن 

الَْولِيد  کی طرف  اور دونوں کو گرمیوں کے  موسم میں امیر مقرر کیا پھر ہٹا دیا اور ُسْفَيان ابْن َعْوف الغامدي کو 
ْوف الغامدي کو بری جنگ پر اور بحری معرکے پر ُجنَاَدة بْن أيَِب أُميَّة  کو مقرر کیا اور ان ُسْفيَان ابْن عَ  –مقرر کیا 

اس کے بعد ُمَعاِويَة َعبْد الرَّْحَمن بْن َخالِد بْن الَْولِيد کو مقرر  –کو معذول نہیں کیا حتٰی کہ سفیان کی وفات ہوئی 
ھجری تک  ٣٦وم کے شہروں کے لئے مقرر کیا سن کیا اور ان کے بعد عبيد اللَّه بْن َربَاح  کو ر   

ھجری کے حوالے سے   ٣٢هـ) اپنی کتاب  تاريخ اإلسالم ووفيات املشاه� واألعالم  میں سن 748الذهبي (املتوىف: 
 لکھتے ہیں کہ

 سنة اثنت� وثالث�:  فيها كانت وقعة املضيق بالقرب من قسطنطينية، وأم�ها معاوية

                                                                    
َجَها ” أَنِْت ِمَن اْألَوَّلِ�َ “ِني ِمنُْهْم، قَاَل: ، قُلُْت: ادُْع اللََّه أَْن يَْجَعلَ -يَْعِني ِمثَْل َمَقالَِتِه  –نَاَم، ثُمَّ اْستَيَْقَظ َوُهَو يَْضَحُك، فََسأَلْتُُه، فََقاَل  فَتَزَوَّ

َمْت لََها بَْغلٌَة، فَرَكِبَتَْها، فَ  اِمِت، فَرَكَِب الْبَْحَر َوَركِبَْت َمَعُه، فَلَ�َّ َخرََجْت قُدِّ َرصََعتَْها فَانَْدقَّْت ُعنُُقَها ُعبَاَدُة بُْن الصَّ  

 سنن ابو داود میں ہے
ثَنَ  ثَنَا ِهَشاُم بُْن يُوُسَف، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بِْن يََساٍر،َحدَّ َعْن أُْخِت أُمِّ ُسلَيٍْم الرَُّميَْصاِء قَالَْت:  ا يَْحيَى بُْن َمِعٍ�، َحدَّ

” َال “ُل رَأَْسَها فَاْستَيَْقَظ َوُهَو يَْضَحُك، فََقالَْت: يَا رَُسوَل اللَِّه، أَتَْضَحُك ِمْن َرأِْيس؟ قَاَل: نَاَم النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فَاْستَيَْقَظ وَكَانَْت تَْغسِ 
الرَُّميَْصاُء أُْخُت أُمِّ ُسلَيٍْم ِمَن الرََّضاَعةِ “َوَساَق َهَذا الَْخَربَ يَِزيُد َويَنُْقُص، قَاَل أَبُو َداُوَد:  ” 

 مسند احمد میں ہے
ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َمْعَمٍر اْألَنْ َحدَّ  ثَنَا زَائَِدُة، َحدَّ ، قَاَل: َسِمْعُت أَنََس بَْن َمالٍِك يَُقوُل: اتََّكأَ ثَنَا ُمَعاِويَُة بُْن َعْمٍرو، َحدَّ َصاِريُّ

ِمْن أُنَاٍس ِمْن «لَْحاَن، قَاَل: فَرَفََع َرأَْسُه فََضِحَك، فََقالَْت: ِممَّ َضِحْكَت يَا رَُسوَل اللَِّه؟ فََقاَل: رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِعنَْد ابْنَِة مِ 
، ُغزَاًة ِيف َسِبيِل اللَِّه، َمثَلُُهْم كََمثَِل الُْملُوِك َعَىل اْألَِرسَّ  تِي يَرْكَبُوَن َهَذا الْبَْحَر اْألَْخَرضَ : ادُْع اللََّه يَا رَُسوَل اللَِّه أَْن يَْجَعلَِني ِمنُْهْم، ، قَالَْت »ةِ أُمَّ

اِمِت، قَاَل: فَرَكِبَْت ِيف الْبَْحِر َمَع ابْنَِة قَرَظََة، حَ «فََقاَل:  تَّى إَِذا ِهَي قََفلَْت، َركِبَْت َدابًَّة لََها اللَُّهمَّ اْجَعلَْها ِمنُْهْم فَنَكََحْت ُعبَاَدَة بَْن الصَّ
اِحِل، فََوقََصْت ِبَها، فََسَقطَْت، فََ�تَْت ِبالسَّ   

 یہ اسناد صحیح ہیں اور ان میں جوئیں نکالنے کا ذکر نہیں ہے
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س میں  املضيق  کا واقعہ ہوا جو قسطنطينية کے قریب  ہے ، اور اس کے امیر  معاوية تھےھجری : اور ا ٣٢سن   

املضيق اک اسرتیت ہے اور اس سے مراد دردانیلیس ہے جو ایجین سمندر کو مرمرا سمندر سے مالتا ہے اور اک 
 68تنگ سمندری گزر گاہ ہے

يِنيَِّة  نہیں پہنچ سکالیکن ان متام معرکوں کے باوجود اسالمی لشکر الُْقْسطَنْطِ   

ھجری کے حوالے سے  ٥٠هـ) اپنی کتاب  تاريخ اإلسالم ووفيات املشاه� واألعالم  میں سن 748الذهبي (املتوىف: 
 لکھتے ہیں کہ

ْن كَاَن َمَعُه أَبُو أيوب َوِفيَها َغزَْوُة الُْقْسطَنِْطيِنيََّة، كَاَن أَِمُ� الَْجْيِش إِلَيَْها يَِزيُد بُْن ُمَعاِويََة، َوكَاَن َمَعُه  ُوُجوُه النَّاِس، َوِممَّ
ريض الله عنه-األنصاري   

اور اس میں َغزَْوُة الُْقْسطَنِْطيِنيََّة ہوا اور امیر لشکر عساکر یزید بن معاویہ تھے اور ان کے ساتھ لوگ تھے اور أَبُو 
ريض الله عنه. بھی ساتھ تھے-أيوب األنصاري   

 

هـ) اپنی کتاب تاريخ أيب زرعة الدمشقي میں لکھتے ہیں کہ281توىف: أيب زرعة الدمشقي (امل  

َوائَِف، َوَشتَّاُهْم ِبأَرِْض الرُّوِم ِستَّ َعْرشََة َصائِفَ  ًة، تَِصيُف ِبَها َوتَْشتُو، ثُمَّ قَاَل َسِعيُد بُْن َعْبِد الَْعِزيِز: فَأَْغزَا ُمَعاِويُة الصَّ
بَتُ  َصىلَّ  َها، ثُمَّ أَْغزَاُهْم ُمَعاِويَُة ابْنُُه يَِزيَد ِيف َسنَِة َخْمٍس َوَخْمِسَ� ِيف َجَ�َعٍة ِمْن أَْصَحاِب رَُسوِل اللَّهِ تُْقِفُل َوتَْدُخُل ُمَعقِّ

َعَىل بَاِبَها، ثُمَّ قََفَل اللَُّه َعلَيِْه وَسلََّم ِيف الَْربِّ َوالبَْحِر َحتَّى َجاَز ِبِهِم الَْخلِيَج، َوقَاتَلُوا أَْهَل الُْقْسطَنِْطيِنيَِّة   
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strait= اسرتیت 

Dardanelles= دردانیلیس 

Aegean Sea=ایجین 

Marmara= مرمرا 
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َوائَِف (گرمیوں کے موسم میں حملے ) کیے اور سولہ حملے ارض  َسِعيُد بُْن َعبِْد الَْعِزيزِکہتے ہیں کہ ُمَعاِويُة نے الصَّ
ھجری میں اصحاب رسول کی ج�عت کے ساتھ سمندر اور خشکی  ٥٥پھر یزید بن معاویہ نے … روم پر کیے 

خلیج کو پار کیا اور اہل الُْقْسطَنِْطيِنيَِّة سے ان کے دروازے پر جنگ کی کے ذریعہ حملہ کر کے  … 

امام بخاری صحیح میں باب ما قيل يف قتال الروم  میں روایت بیان کرتے ہیں کہ الله کے نبی صلی الله علیہ وسلم 
 69نے فرمایا
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 حدیث الُْقْسطَنِْطينِيَِّة   پر شیعہ اعرتاضات

 
 متام راوی شامی ہیں :  

 
واب: اس روایت میں شامیوں کا تفرد نہیں. اس کے ایک راوی خالد بن معدان بن أيب كرب الكالعي بھی ہیںج  

 
األعالم الزركيل کے مطابق : خالد بن معدان بن أيب كرب الكالعي، أبو عبد الله: تابعّي، ثقة، ممن اشتهروا بالعبادة. أصله من اليمن، 

 وإقامته يف حمص (بالشام)
 

دان بن أيب كرب الكالعي، أبو عبد الله یمنی تھے لیکن حمص شام میں رہتے تھےخالد بن مع  
 

یہ روایت ام حرام بنت ملحان رضی الله تعالی عنہا  کی ہے اور ام حرام ، انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ کی خالہ اور ُعبَاَدَة  
اِمِت  رضی الله تعالی عنہ کی بیوی ہیں. مدینہ کی رہنے والی تھیں.  یہ بھی شامی نہیں. مسل�ن فتوحات کی وجہ سے  بِن الصَّ

بہت عالقوں میں پھیل گئے تھے. اگر اس اعرتاض کو صحیح مانا جاے تو اس بنیاد پر تو علی رضی الله تعالی عنہ بھی کوفی 
 .کہالئیں گے

 
ہیں کہشیعہ کہتے روایت کے دورسے راوی ثور بن يزيد کے لئے   

 
فن رجال کو متام عل�ء مانتے ہیں) اس ثور کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ ثور اس ج�عت میں شامل تھا یحیی ابن معین (جن کے 

جو علی ابن ابی طالب پر سب کرتے تھے (سب کا مطلب ہے برا کہنا اور گالیاں وغیرہ دینا)۔ یحیی ابن معین کے الفاظ یہ ہیں : و 
و ج�عة كانوا يجلسون  و يسبون عىل بن أىب طالب ، و كان ثور بن يزيد ال قال ىف موضع آخر : أزهر الحرازى ، و أسد بن وداعة 

 .يسب عليا ، فإذا مل يسب جروا برجلہ
 

جواب:  احمد کہتے ہیں کہ : وكان من أهل حمص  اور یہ اہل حمص میں سے تہے.  ابن معین کے الفاظ کا مطلب ہے:   أزهر 
یے تھے و كان ثور بن يزيد ال يسب عليا  اور ثور بن يزيد  علی کو گالیاں نہیں دیتے الحرازي اورأسد بْن وداعة  علی کو  گالیاں دت

 تھے بحوالہ الكامل يف ضعفاء الرجال از ابن عدی
 

اس بات کا تو مطلب ہی الٹا ہے ثور بن يزيد ، علی کو گالیاں نہیں دیتے تھے. ہاں یہ رضور ہے کہ ابن سعد کے مطابق  وہ ال أحب 
: علی کو اپنے دادا  کے صفیں میں قتل کی وجہ سے نا پسند کرتے تھےرجال قتل جدى   
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ثَنَا يَْحيَ  ، َحدَّ َمْشِقيُّ ثَِني إِْسَحاُق بُْن يَِزيَد الدِّ ثَِني ثَْوُر بُْن يَِزيَد، َعْن َخالِِد بِْن َمْعَداَن، أَنَّ ُعَمْ�َ َحدَّ ى بُْن َحْمزََة، قَاَل: َحدَّ
ثَُه  ، َحدَّ اِمِت َوُهَو نَازٌِل ِيف َساَحِة ِحْمَص َوُهَو ِيف ِبَناٍء لَُه، َوَمَعُه أُمُّ  -بَْن األَْسَوِد الَعنِْيسَّ قَاَل:  -َحرَاٍم أَنَُّه أىََت ُعبَاَدَة بَْن الصَّ

ثَتَْنا أُمُّ َحرَاٍم: أَنََّها َسِمَعِت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم، يَُقوُل:  ِتي يَْغزُوَن البَْحَر قَْد «ُعَمْ�ٌ، فََحدَّ أَوَُّل َجْيٍش ِمْن أُمَّ
أَوَُّل «، ثُمَّ قَاَل النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »أَنِْت ِفيِهمْ «ْم؟ قَاَل: ، قَالَْت أُمُّ َحرَاٍم: قُلُْت: يَا رَُسوَل اللَِّه أَنَا ِفيهِ »أَْوَجبُوا

ِتي يَْغزُوَن َمِديَنَة قَيَْرصَ َمْغُفوٌر لَُهمْ  »َجيٍْش ِمْن أُمَّ  

 میری اّمت کا پہال لشکر جو قیرص کے شہر (الُْقْسطَنِْطيِنيََّة) پر حملہ کرے گا وہ مغفور ہے 

اری کے شا رح  الُْمَهلَُّب  کہتے ہیں کہبخ   

ِه يَِزيَد ِألَنَُّه أَوَُّل َمْن َغزَا َمِدينََة قَيَْرصَ قَاَل الُْمَهلَُّب ِيف َهَذا الَْحِديِث َمنَْقبٌَة لُِمَعاِويََة ِألَنَُّه أَوَُّل َمْن َغزَا الْبَْحَر َوَمنَْقَبٌة لَِولَدِ 
ربحوا لہ فتح الباری از ابن الحج –  

الُْمَهلَُّب کہتے ہیں کہ اس حدیث میں منقبت ہے معاویہ کی کیونکہ ان کے دور میں بحری حملہ ہوا اور منقبت  
 ہے ان کے بیٹے کی کہ انہوں نے سب سے پہلے قیرص کے شہر پر حملہ کیا

کے سامنے  منت اپ -پچھلے گناہوں کا ذکر ہے بعد والوں کا نہیں ہے میں اس حدیث کہ بعض لوگوں نے دعوی کیا
نہیں ہیں  ہی کے الفاظ ںہے اس میں اگلے پچھلو   

عرص حارض کے بعض محققین کا دعوی ہے کہ قیرص کے شہر پر پہال حملہ عبد الرح�ن بن خالد کے دور میں  
 70 ہوا جو اصال غیر صحیح روایات سے اخذ کردہ ہے
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َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن َخالِِد بِْن الَْولِيِد کے حوالے سے روایات میں بیان ہوا ہے کہ وہ اس لشکر کے اوپر امیر تھے جس نے  

ترمذی ، تفسیر ابن ابی حاتم ، مستدرک حاکم وغیرہ میں بیان  یہ روایت سنن ابی داوود ، جا مع –پر حملہ کیا  الُْقْسطَنِْطيِنيََّة 
{َوأَنِْفُقوا ِيف َسبِيِل اللَِّه َوالَ   تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت اس لئے موجود ہے کہ اس میں سوره البقرہ کی اک آیت  –ہوئی ہیں 

میں بیان  ُد الرَّْحَمِن بُْن َخالِِد بِْن الَْولِيِد کے حوالے سے تاریخ خلیفہ بن خیاط َعبْ   –کا ذکر بھی آتا ہے  تُلُْقوا ِبأَيِْديُكْم إَِىل التَّهْلَُكِة} 
رضی الله عنہ نے ان کو استع�ل کیا تھا لیکن ان کے بعد اور لوگوں کو مقرر کیا  ارض روم پر کسی حملے میں معاویہ ہوا ہے کہ 

اہم بات یہ ہے کہ  سب سے  –ِن الَْولِيِد کو ابتدائی دور میں امیر لشکر بنایا گیا تھا سے ظاہر ہے کہ َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن َخالِِد بْ  جس 
َعبُْد  اس سے صاف ظاہر ہے کہ  –تک پہنچ پائے  کے پاس املضيق  خود معاویہ رضی الله عنہ بھی الُْقْسطَنِْطينِيََّة  ھجری میں  ٣٢

نہیں پہنچ سکے تھے  ْسطَنِْطينِيََّة الرَّْحَمِن بُْن َخالِِد بِْن الَْولِيِد بھی الْقُ   

میں َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن َخالِِد بِْن الَْولِيِد کے لئے لکھتے   تاريخ اإلسالم ووفيات املشاه� واألعالم  هـ) اپنی کتاب748الذهبي (املتوىف: 
 ہیں کہ

ًحا يفً ا ُشَجاًعا ُمَمدَّ  َوكَانَ  يَْستَْعِملُهُ  ُمَعاِويَةُ  َعَىل  َغزْوِ  الرُّوِم. وَكَانَ  َرشِ
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 ان کو معاویہ رضی الله تعالیٰ  عنہ  نے روم کے معرکے  میں مقرر کیا اور یہ رشیف – بہادر  اور ممدوح تھے

ا ذکر معرکوں ک الذهبي جو اک معتدل مورخ ہیں انہوں نے کہیں بھی َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن َخالِِد بِْن الَْولِيِد کے لئے الُْقْسطَنِْطيِنيََّة کے
روم وسیع عالقہ تھا جس میں موجودہ  –ا وہ ان معرکوں میں شامل ہوۓ جو ارض روم کے مختلف شہروں میں ہوۓ  -نہیں کیا

 ترکی اور قربص و یونان کے جزائر بھی شامل تھے

 –حملے کا تذکرہ آ رہا ہے   طَنِْطينِيََّة پرالُْقسْ   کا  اب ان روایات کی اسناد دیکھتے ہیں جن میں َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن َخالِِد بِْن الَْولِيدِ 
يٍْح، َوابِْن لَِهيَعةَ   الُْقْسطَنِْطيِنيََّة کے حوالے سے یہ متام روایات تقریبا اک سند َعْن يَِزيَد بِْن أيَِب َحِبيٍب، َعْن أَْسلََم أيَِب   (َحيَْوَة بِْن ُرشَ

سے ہوتا ہے  یسا کہ مندرجہ ذیل شجرہ کو دیکھنےسے آ رہی ہیں لیکن اضطراب کا شکار ہیں ج  ِعْمرَاَن)  

ثَنَا ابْنُ  َوْهٍب، َعنْ   ِح، َحدَّ ْ ثَنَا أَْحَمدُ  بْنُ  َعْمِرو بْنِ  الرسَّ َحدَّ
يٍْح، َوابْنِ  لَِهيَعة َعنْ  يَِزيدَ  بْنِ  أيَِب  َحبِيٍب، َعنْ   َحيَْوةَ  بْنِ  ُرشَ

 أَْسلَمَ  أيَِب  ِعْمرَانَ 

َغزَْونَا ِمنَ  
الَْمِدينَةِ  نُِريدُ  
 داود أيب سنن الُْقْسطَنِْطيِنيَّةَ 

َما قُرِئَ  َعَىل  يُونَُس  بْنِ  َعبْدِ  األَْعَىل، أَنْبَأَ  ابْنُ  َوْهٍب، أَْخَربَِ�  
َحيَْوُة، َوابْنُ  لَِهيَعَة، َعنْ  يَِزيدَ  بْنِ  أيَِب  َحِبيٍب، َعنْ  أَْسلَمَ  أيَِب  

 ِعْمرَانَ 
َغزَْونَا  

 الُْقْسطَنِْطيِنيَّةَ 
تفس� القرآن العظيم البن أيب 

 حاتم

ثَنَا َعْمُرو بْنُ   أَْخَربَنَا أَْحَمدُ  بْنُ  َعِيلِّ  بْنِ  الُْمثَنَّى، قَاَل: َحدَّ
ثَنَا َحيَْوةُ  بْنُ   ثَنَا أيَِب  قَاَل: َحدَّ اكِ  بْنِ  َمْخلٍَد، قَاَل: َحدَّ حَّ الضَّ
ثَِني  يٍْح، قَاَل: َسِمْعُت  يَِزيدَ  بْنَ  أيَِب  َحبِيٍب، يَُقو ُل: َحدَّ ُرشَ

 أَْسلَمُ  أَبُو ِعْمرَاَن، َمْوًىل  لِِكنَْدةَ 
كُنَّا مِبَِدينَةِ  

 صحيح ابن حبان الرُّومِ 

دُ  بْنُ  َعبْدِ   دُ  بْنُ  يَْعُقوَب، أَنْبَأَ  ُمَحمَّ ثَنَا أَبُو الَْعبَّاِس  ُمَحمَّ َحدَّ
اللَّهِ  بْنِ  َعبْدِ  الَْحكَِم، أَنْبَأَ  ابْنُ  َوْهٍب، أَْخَربَِ�  حَ يَْوةُ  بْنُ  
يٍْح، َعنْ  يَِزيدَ  بْنِ  أيَِب  َحبِيٍب، َعنْ  أَْسلَمَ  أيَِب  ِعْمرَانَ   ُرشَ

َغزَْونَا ِمنَ  
الَْمِدينَةِ  نُِريدُ  
 املستدرك عىل الصحيح� الُْقْسطَنِْطيِنيَّةَ 

دُ  بْنُ  أَْحَمدَ  بْنِ   دُ  بْنُ  َصالِحِ  بْنِ  َهانٍِئ، ثنا ُمَحمَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ
، ثنا َعبْدُ  اللَّهِ  بْنُ  يَِزيدَ  الُْمْقرِئُ، أَنْبَأَ  َحيَْوةُ  بْنُ   أَنٍَس  الُْقرَِيشُّ

يٍْح، أَنْبَأَ  يَِزيدُ  بْنُ  أيَِب  َحِبيٍب، أَْخَربَِ�  أَْسلَمُ  أَبُو ِعْمرَاَن،  ُرشَ
 َمْوَىل  بَِني تُِجيَب 

كُنَّا  :
 املستدرك عىل الصحيح� ِبالُْقْسطَنِْطيِنيَّةِ 

اُك  بْنُ  َمْخلٍَد، َعنْ   حَّ ثَنَا الضَّ ثَنَا عَ بْدُ  بْنُ  ُحَميٍْد، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
يٍْح، َعنْ  يَِزيدَ  بْنِ  أيَِب  َحِبيٍب، َعنْ  أَْسلَمَ  أيَِب   َحيَْوةَ  بْنِ  ُرشَ

 ِعْمرَانَ  التُِّجيبِيِّ 
كُنَّا مِبَِدينَةِ  

 الرُّومِ 
 يالرتمذ سنن – الكب� الجامع

  

 کبھی راوی کہتے ہیں 

چاہتے تھے  ہم نے جنگ کی اک شہر میں ہم الُْقْسطَنِْطينِيَّةَ  –نَا ِمَن الَْمِدينَِة نُِريُد الُْقْسطَنِْطينِيََّة َغزَوْ   

میں جنگ کی  ہم نے الُْقْسطَنِْطينِيَّةَ   َغزَْونَا الُْقْسطَنِْطيِنيَّةَ   
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 ا نہ وہ دور صحابہ میں فتح ہو سکامدینہ قیرص تک بری رستہ یا خشکی کے رستہ سے نہیں جایا جا سکا تھ  
روم کی کچھ زمین جو ارض شام تھی وہ عمر کے دور میں فتح ہے  راقم کہتا - فتح کیا اس کو   بلکہ ترکوں نے

جب تک دار الحکومت فتح  مدینہ قیرص یعنی روم کا کیپٹل یا دار الحکومت –مدینہ قیرص نہیں ہے  وہ بھی ہوئی
یزید جس لشکر میں تھے اس نے اسٹریٹجی سے کام لیا اور سمندری بیڑے  - ہوتا نہ ہو ملک مفتوح متصور نہیں

اس سے قبل بھی حملے ہوئے سے حملہ کیا تھا اسی لئے مدینہ قیرص پہنچ سکا  

                                                                    
میں تھے  ہم روم کے اک شہر  كُنَّا مِبَِدينَِة الرُّومِ   

میں تھے  ہم الُْقْسطَنِْطيِنيَّةَ   ْسطَنِْطيِنيَّةِ كُنَّا ِبالْقُ   

َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب کا درجہ دیتے   یہ روایت صحیحین میں نہیں اور امام ترمذی بھی اس کو  اسی اضطراب کی وجہ سے شاید
 ہیں

حیح بات یہی ہے کہ وہ كُنَّا مِبَِدينَِة الرُّوِم ہم روم کے دراصل َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن َخالِِد بِْن الَْولِيِد کے امیر لشکر ہونے کے حوالے سے ص
نِْطيِنيََّة تک رسائی اک شہر میں تھے اور َغزَْونَا ِمَن الَْمِدينَِة نُِريُد الُْقْسطَنِْطيِنيََّة اور انہوں نے جنگ کی اک شہر میں اور وہ ا لُْقْسطَ 

 چاہتے تھے

کہ َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن َخالِِد بِْن الَْولِيد کی قیادت میں ہونے واال یہ حملہ پہال تھا منطقی نقطۂ نگاہ سے بھی یہ بات درست نہیں 
رضورت تھی  کیونکہ اگر یہ پہال حملہ تھا اور ا لُْقْسطَنِْطينِيََّة تک رسائی ہو گئی تھی تو پھر ا لُْقْسطَنِْطيِنيََّة پر سولہ حملوں کی کیا

لے قُْسطَنِْطينِيََّة تک بری راستہ بنانے کے لئے تھے کیونکہ ا لُْقْسطَنِْطينِيََّة (موجودہ استنبول اصل بات یہی ہے کہ یہ سارے حم –
 )ایک بندر گاہ تھی اور اس کا دفاع بہت اچھا تھا

اس روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ایک مسل�ن کّفار کی صفوں میں کود پڑا جس پر لوگوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو 
ري ريض الله عنه.نے فرمایا کہ یہ الک کیا اور آیت {َوأَنِْفُقوا ِيف َسبِيِل الله َوالَ تُلُْقوا بِأَيِْديُكْم إَِىل التَّهْلُكَِة} پڑھی اس پر أَبُو أيوب األنصاہ

ے ہیں کہ اس کے برعکس امام بخاری روایت کرت -آیت جہاد سے کنارہ کشی کرنے کی ہ�ری خواھش کی بنا پر نازل ہوئی تھی
] کی تفسیر حذیفہ رضی الله تعالٰی عنہنے بیان کی ہے کہ195آیت {َوأَنِْفُقوا ِيف َسبِيِل الله َوالَ تُلُْقوا ِبأَيِْديُكْم إَِىل التَّهْلَُكِة} [البقرة:   

ثَنَا ُشْعبَُة، َعْن ُسلَيَْ�َن، قَاَل: َسِمعْ  ، َحدَّ ثَنَا إِْسَحاُق، أَْخَربَنَا النَّْرضُ ُت أَبَا َوائٍِل، َعْن ُحَذيَْفَة، {َوأَنِْفُقوا ِيف َسِبيِل الله َوالَ تُلُْقوا بِأَيِْديُكْم إَِىل َحدَّ
نَزَلَْت ِيف النََّفَقةِ «] قَاَل: 195التَّْهلَُكِة} [البقرة:  » 

 یہ آیت انفاق کے بارے میں نازل ہوئی ہے

الُْقْسطَنِْطيِنيََّة پر حملہ کرنے   ی ثابت ہوتا ہے کہ یزید بن معاویہ بحث کا خالصہ ہے کہ تاریخ کی مستند کتابوں سے بھی یہ اس 
أَبُو  ہوا اور اس میں  میں  ھجری   ٥١یا   ٥٠سن  ایک  –الُْقْسطَنِْطيِنيََّة پر دو دفعہ حملہ ہوا   –والے لشکروں میں شامل تھے 

جری میں ہوا اور اصحاب رسول کی ج�عت کے ساتھ سمندر ھ ٥٥سن  حملہ  دورسا  -أيوب األنصاري ريض الله عنه. بھی ساتھ تھے
ان دونوں حملوں  –سے ان کے دروازے پر جنگ کی  اور خشکی کے ذریعہ حملہ کر کے خلیج کو پار کیا اور اہل الُْقْسطَنِْطيِنيَِّة 

تھے میں سپہ ساالر لشکر یزید بن معاویہ   
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 بعض لوگوں کا کہنا ہے 
یہ  – قول اول: قیرص روم کا شہر حمص تھا جس کو ابو عبیدہ بن الجراح نے عمر کے دور میں اس پر حملہ کیا تھا

کیا قیرص روم حمص چھوڑ کر استنبول چال گیا تھا ؟  - سال پہلے ہوا ٢٠ – ١٥یزید کی پیدائش سے   

 جواب
 حمص قیرص کا دار الحکومت نہیں تھا

 یہ
Byzantine Empire 

  کی تاریخ میں بھی موجود ہے

Constantine 
نطنیہ ہی دار الحکومت رہا ہےمرشک رومی تھا جو نرصانی ہوا اس کے دور سے دور نبوی اور بعد تک قسط  

اس کا دفاع بہت مضبوط ہے جغرافیہ کی وجہ سے تین طرف سمندر ہے ایک ہی طرف خشک رستہ ہے اور 
 سمندر بھی تیز چلتا ہے

ہجری میں  ٣٣قسطنطنیہ پر حملہ نہ یزید نے کیا نہ معاویہ نے کیا بلکہ منذر بن زبیر نے   ہے ان لوگوں کا کہنا
ذکر مسند احمد مصنف عبد الرزاق میں ہےاس کا  –حملہ کیا   

َعْن َمْعَمٍر، َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم َعْن َعطَاِء بِْن يََساٍر، أَنَّ اْمَرأََة ُحَذيَْفَة قَالَْت: نَاَم  – 9629] 285َعبُْد الرَّزَّاِق، [ص: :  جواب
َال َولَِكْن ِمْن قَْوٍم «َوُهَو يَْضَحُك فَُقلُْت: تَْضَحُك ِمنِّي يَا رَُسوَل اللَِّه؟ قَاَل:  رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، ثُمَّ اْستَيَْقظَ 

ِتي يَْخرُُجوَن ُغزَاًة ِيف الْبَْحِر، َمثَلَُهْم َكَمثَِل الُْملُوِك َعَىل اْألَِرسَةِ  ْضَحُك ثُمَّ نَاَم، ثُمَّ اْستُيِْقَظ أَيًْضا فََضِحَك. فَُقلُْت: تَ » ِمْن أُمَّ
ِتي ُغزَاًة ِيف الْبَْحِر فََ�ِْجُعوَن قَِليلًَة َغنَامِئُُهْم َمْغُفوًرا لَهُ «ِمنِّي يَا رَُسوَل اللَِّه؟ فََقاَل:  » مْ َال َولَِكْن ِمْن قَْوٍم يَْخرُُجوَن ِمْن أُمَّ

فََرأَيْتَُها ِيف َغزَاٍة َغزَاَها الُْمنِْذُر بُْن «فَأَْخَربَنَا َعطَاُء بُْن يََساٍر قَاَل:  قَالَْت: ادُْع اللََّه ِيل أَْن يََجَعلَِني ِمنُْهْم. قَاَل: فََدَعا لََها، قَاَل 
بَْ�ِ إَِىل أَرِْض الرُّوِم َوِهَي َمَعَنا فََ�تَْت ِبأَرِْض الرُّومِ    الزُّ

بَْ�ِ کے ساتھ جہاد کیا أَرِْض الرُّوِم پس َعطَاُء بُْن يََساٍر نے کہا پھر میں نے دیکھا ُحَذيَْفَة کی بیوی نے الُْمْنِذُر بْ  ُن الزُّ
میں فوت ہوئیں  وہیں أَرِْض الرُّومِ   

سے روایت کیا ہے اور یہ ارسال کرتا ہے یعنی جس سے سنا نہ ہو اس  اْمَرأََة ُحَذيَْفَة  عطاء بن يسار نے ایک مجہول
 کے حوالے سے روایت کر دیتا ہے

 مسند احمد میں سند ہے
ثَنَا ثَتْهُ  َحدَّ ثَنَا َمْعَمٌر، َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بِْن يََساٍر، أَنَّ اْمَرأًَة، َحدَّ َعبُْد الرَّزَّاِق، َحدَّ  

 َعطَاِء بِْن يََسار نے ایک عورت سے روایت کیا
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یہ أم حرام بنت ملحان تھیں جبکہ ابن حجر کا کہنا ہے  کی بیوی تھیُحَذيَْفَة  کسی   َعطَاِء بِْن يََساٍر کے بقول یہ 
اس سے ظاہر ہے یہ سند  ہے راقم کہتا -صحیح بخاری میں ہے  کہ جیسا جو عبادة بن الصامت کی بیوی تھیں

 صحیح نہیں ہے َعطَاِء بِْن يََساٍر نے روایت جس عورت تک پہنچائی اس عورت کا علم نہیں کون ہے

دار  یا اس میں خاص قیرص کے شہر گیا رسبراہی میں کیاکی  منذر بن زبیرحملہ  پر پھر منت میں ہے ملک روم
 الحکومت کا ذکر نہیں ہے 

 

دعوت کی یزید عتبی  

ھجری میں معاویہ رضی الله عنہ نے یزید کی بیعت کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور اس وقت عائشہ  ٥١سن 
یا سات سال پہلے ہوئی ہے رضی الله عنہا حیات تھیں جن کی وفات معاویہ رضی الله عنہ کی وفات سات تین 

 گویا کم از کم یزید کی بیعت کی دعوت تین سال تک دی جاتی رہی 

  کیا عبد الرح�ن بن ابی بکر نے اعرتاض  

ہے 11427سنن الکربی نسائی کی روایت   
ثَنَا أَُميَُّة بُْن َخالٍِد، َعْن ُشْعَبَة، َعنْ  ، قَاَل: َحدَّ ِد بِْن ِزيَاٍد، قَاَل: لَ�َّ بَايََع ُمَعاِويَُة ِالبِْنِه، قَاَل  أَْخَربَنَا َعِيلُّ بُْن الُْحَسْ�ِ ُمَحمَّ

، فََقاَل  َمْرَواُن: َهَذا الَِّذي أَنْزََل اللُه ِفيِه َمْرَواُن: ُسنَُّة أيَِب بَْكٍر َوُعَمَر، فََقاَل َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن أيَِب بَْكٍر: ُسنَُّة ِهرَقَْل َوقَيَْرصَ
كََذَب َواللِه، َما ُهَو ِبِه، َوإِْن ِشئُْت أَْن «] اْآليََة، فَبَلََغ َذلَِك َعائَِشَة فََقالَْت: 17ي قَاَل لَِوالَِديِْه أُفٍّ لَُكَ�} [األحقاف: {َوالَّذِ 

يْتُُه، َولَِكنَّ رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم  َي الَِّذي أُنْزِلَْت ِفيِه لََسمَّ لََعَن أَبَا َمْرَواَن، َوَمْرَواُن ِيف ُصلِْبِه، فََمْرَواُن فَضٌض أَُسمِّ
 «ِمْن لَْعنَِة اللهِ 

 –لی مروان نے کہا ابو بکر اور عمر کی سنت پر  عتبٹیے کے لئے بی نے اپنے کہا جب معاویہ نے زیاد بن محمد
 نے ا یہی ہے وہ جس پر ہے اللہپس مروان نے کہ –کہا سنت ہرقل و قیرص پر  نے پس عبد الرح�ن بن ابی بکر

یہ پہنچا اپ نے  کو پس جب عائشہ رضی الله عنہا –تم پر  ہے اور جس نے  اپنے والدین سے کہا  اف ہے نازل کیا
 رسول الله صلی اللہ -  ہے ہوئی نازل لئے میں نام بنا دوں کس کے تو جھوٹ ہے اگر تم چاہو پر فرمایا یہ اللہ

اس کو یہ لعنت لگ گئی پس صلب میں تھا تو پر اور مروان  )(الحکم ابو مروانہے  کی وسلم نے لعنت علیہ  

 اسی سند سے مستدرک الحاکم میں ہے
ِد بِْن إِبْرَاِهيَم الَْمْرَوزِيُّ  – يَْباِ�ُّ، ثََنا أَْحَمُد بُْن ُمَحمَّ ِد بِْن ُعْقبََة الشَّ ثَنَا َعِيلُّ بُْن ُمَحمَّ بُْن الُْحَسْ�ِ   الَْحاِفُظ، ثَنَا َعِيلُّ َحدَّ

ِد بِْن ِزيَاٍد، قَاَل: لَ�َّ بَايََع ُمَعاِويَُة الِ  ، ثَنَا أَُميَُّة بُْن َخالٍِد، َعْن ُشْعبََة، َعْن ُمَحمَّ رَْهِميُّ بِْنِه يَِزيَد، قَاَل َمْرَواُن: ُسنَُّة أيَِب بَْكٍر، الدِّ
، فََقاَل: أَنْزََل اللَُّه ِفيَك: {َوالَِّذي قَاَل لَِوالَِديِْه أُفٍّ لَُكَ�} َوُعَمَر، فََقاَل َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن أيَِب بَْكرٍ  : ُسنَُّة ِهرَقَْل، َوقَيَْرصَ

ىلَّ اللُه َعلَيِْه رَُسوُل اللَِّه صَ «] اْآليََة، قَاَل: فَبَلََغ َعائَِشَة رَِيضَ اللَُّه َعنَْها، فََقالَْت: كََذَب َواللَِّه َما ُهَو ِبِه، َولَِكْن 17[األحقاف: 
، «فََمْرَواُن قََصٌص ِمْن لَْعنَِة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ » َوَسلََّم لََعَن أَبَا َمْرَواَن َوَمْرَواُن ِيف ُصلِْبهِ  يَْخْ�ِ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَىل َرشِْط الشَّ
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 «َولَْم يُْخرَِجاهُ 
فيه انقطاع – 8483من تلخيص الذهبي]  –[التعليق   

ی نے تلخیص میں کہا ہے کہ یہ منقطع سند ہےالذھب  

 یعنی وہ روایات جن میں لعنت کا ذکر ہے ان کی سند منقطع ہے

 
 البانی صاحب کتاب سلسلہ احادیث الصحیحہ میں ایک روایت کے شاہد پر دلیل دیتے ہیں

عن عبد الله البهي قال –) 4/159” (تفس� ابن كث�“ك� يف  : 
روان فقال: إن الله تعاىل قد أرى أم� املؤمن�إ� لفي املسجد ح� خطب م  

ريض  -. فقال عبد الرحمن بن أيب بكر-ريض الله عنه� -يف (يزيد) رأياً حسناً وأن يستخلفه، فقد استخلف أبو بكر عمر
ريض -: أهرقلية؟! إن أبا بكر-الله عنه�  

معاويةما جعلها يف أحد من ولده، وأحد من أهل بيته، وال جعلها  -الله عنه  
 إال رحمة وكرامة لولده! فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه: (أفٍّ لك�) ؟ فقال

أباك؟! قال: وسمعته�  –صىل الله عليه وسلم  –عبد الرحمن: ألست يا مروان! ابن اللع� الذي لعن رسول الله 
! كذبت! ما فيه نزلت، ولكن نزلت يف ، فقالت: يا مروان! أنت القائل لعبد الرحمنكذا وكذا؟-ريض الله عنها -عائشة

 فالن بن فالن. ثم انتحب
مروان (!) ثم نزل عن املنرب حتى أىت باب حجرتها، فجعل يكلمها حتى انرصف. قلت: سكت عنه ابن كث�، وهو إسناد 

 .صحيح

 جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 

عبداللہ بہی نے کہا کہ ہم مسجد میں تھے جب مروان نے خطبہ دیا کہ اللہ نے معاویہ کو یزید کے بارے میں 
اچھی رائے دی ہے، کہ وہ انہیں اپنا خلیفہ بنائے جیسے ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ عبدالرحمن بن ابو بکر 

نے کہا کہ کیا ہرقل  کے مطابق؟ ابوبکر نے اپنی اوالد میں کسی کو نہیں بنایا نہ اپنے گھر والوں میں، معاویہ 
اپنی اوال د پر رحمت و کرامت کر رہا ہے۔ مروان نے کہا کہ تہ�رے لیے یہ آیت آئی ہے۔ اس پر عبدالرحمن نے 

کہا یہ اے مروان! کیا تم لعنتی کے بیٹے نہیں جس کے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی؟ یہ عائشہ رضی الله 
عنہا نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اے مروان! تم عبدالرحمن کے لیے فالن فالن چیز کے قائل ہو؟ تم نے جھوٹ 

بوال، یہ فالن فالن کے لیے نازل ہوئی۔ مروان نیچے اترا جلدی سے، اور آپ کے حجرے پر آیا، کچھ بوال اور پھر 
  چال گیا۔

 میں البانی یہ کہتا ہوں کہ ابن کثیر اس پر چپ رہے ہیں، مگر یہ سند صحیح ہے
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راقم کہتا ے عبد الله البھی کا عائشہ رضی الله عنہا سے س�ع ثابت نہیں ہے کتاب جامع التحصیل کے مطابق 
 امام احمد کے نزدیک ان کا س�ع نہیں ہے

 عبد الله البهي سئل أحمد بن حنبل هل سمع من عائشة ريض الله عنها قال ما أرى يف هذا شيئا إ�ا يروي عن عروة

ہے صحیح واقعہ امام بخاری نے بیان کیا   

اف کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہبخاری نے سوره االحق  

ْستَِغيثَاِن الله َويْلََك آِمْن إِنَّ باب {َوالَِّذي قَاَل لَِوالَِديِْه أُفٍّ لَُكَ� أَتَِعَدانِِني أَْن أُْخَرَج َوقَْد َخلَِت الُْقُروُن ِمْن قَبِْيل َوُهَ� يَ 
لَِ� (َوْعَد الله َحقٌّ فَيَُقوُل َما َهَذا إِالَّ أََساِطُ� اْألَ  ]17)} [األحقاف: 17وَّ  

ثَنَا أَبُو َعَوانََة َعْن أىَِب ِبْرشٍ َعْن يُوُسَف بِْن َماَهَك قَاَل كَاَن َمْروَ   ثَنَا ُموَىس بُْن إِْسَ�ِعيَل َحدَّ اُن َعَىل الِْحَجاِز اْستَْعَملَُه َحدَّ
لىَِكْ يَُبايَِع لَُه بَْعَد أَِبيِه، فََقاَل لَُه َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن أىَِب بَْكٍر َشيْئًا، فََقاَل  ُمَعاِويَُة، فََخطََب فََجَعَل يَْذكُُر يَِزيَد بَْن ُمَعاِويََة،

أُفٍّ لَُكَ�  ِذي قَاَل لَِوالَِديْهِ ُخُذوُه. فََدَخَل بَْيَت َعائَِشَة فَلَْم يَْقِدُروا َعلَيِْه فََقاَل َمْرَواُن إِنَّ َهَذا الَِّذى أَنْزََل الله ِفيِه {َوالَّ 
له أَنْزََل ُعْذِرىأَتَِعَدانِِني}. فََقالَْت َعاِئَشُة ِمْن َوَراِء الِْحَجاِب َما أَنْزََل الله ِفينَا َشيْئًا ِمَن الُْقرْآِن إِالَّ أَنَّ ال . 

ِزيَد بَْن کے بعد يَ   معاویہ  مروان جو معاویہ رضی الله تعالٰی کی جانب سے حجاز پر (گورنر ) مقرر تھے انہوں نے
جس پر مروان بولے اس کو  –بوال   نے کچھ  پس َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن أىَِب بَْكرٍ  –کے لئے خطبہ دیا   ُمَعاِويََة کی بیعت

اس پر مروان بولے کہ یہی  –عائشہ رضی الله تعالٰی کے گھر میں داخل ہو گئے   اور َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن أىَِب بَْكرٍ   پکڑو
اس پر عائشہ رضی الله  –ہے جس کے لئے نازل ہوا ہے {َوالَِّذي قَاَل لَِوالَِديِْه أُفٍّ لَُكَ� أَتَِعَدانِِني} وہ شخص 

پردے کے پیچھے سے فرمایا کہ ھ�رے لئے قرآن میں سواے برات کی آیات کے کچھ نازل نہ ہوا  نے  تعالیٰ   

ذا یہ واقعہ معاویہ ر ضی الله تعالٰی عنہ سے کم از ھجری کی ہے لہ ٥٧عائشہ رضی الله تعالی عنہا ٰ کی وفات 
 کم تین سال پہلے کا ہے

    کی خواہش لیکن مصلحتا خاموشی اختیار کی عمر کو خالفت بن الله عبد

ب: صحيح البخاري: كِتَاُب املََغازِي (بَاُب َغزَْوِة الَخنَْدِق َوِهَي األَْحزَاُب) صحیح بخاری: کتاب: غزوات کے بیان میں (با
ھ  4غزوئہ خندق کا بیان جس کا دورسا نام غزوئہ احزاب ہے ۔ موسٰی بن عقبہ نے کہا کہ غزوئہ خندق شوال 

 میں ہوا تھا۔)
ثَِني إِبْرَاِهيُم بُْن ُموَىس أَْخَربَنَا ِهَشاٌم َعْن َمْعَمٍر َعْن الزُّْهِريِّ َعْن َسالٍِم َعْن ابِْن ُعَمَر قَاَل  . 4108  ابُْن طَاُوٍس َوأَْخَربَِ� َحدَّ

ْمِر النَّاِس َما تََريَْن فَلَْم َعْن ِعْكرَِمَة بِْن َخالٍِد َعْن ابِْن ُعَمَر قَاَل َدَخلُْت َعَىل َحْفَصَة َونَْسَواتَُها تَنْطُُف قُلُْت قَْد كَاَن ِمْن أَ 
ٌء فََقالَْت الَْحْق فَِإنَُّهْم يَنْتَِظُرونََك  َوأَْخَىش أَْن يَُكوَن ِيف اْحِتبَاِسَك َعنُْهْم فُرْقٌَة فَلَْم تََدْعُه َحتَّى َذَهَب  يُْجَعْل ِيل ِمْن اْألَْمِر َيشْ

َوِمْن  ا قَرْنَُه فَلَنَْحُن أََحقُّ ِبِه ِمنْهُ فَلَ�َّ تََفرََّق النَّاُس َخطََب ُمَعاِويَُة قَاَل َمْن كَاَن يُِريُد أَْن يَتََكلََّم ِيف َهَذا اْألَْمِر فَلْيُطْلِْع لَنَ 
َحقُّ ِبَهَذا اْألَْمِر ِمنَْك َمْن قَاتَلََك أَِبيِه قَاَل َحِبيُب بُْن َمْسلََمَة فََهالَّ أََجبْتَُه قَاَل َعبُْد اللَِّه فََحلَلُْت ُحبَْويِت َوَهَمْمُت أَْن أَقُوَل أَ 
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َم َويُْحَمُل َعنِّي َغْ�ُ َذلَِك فََذكَرُْت َما أََعدَّ اللَُّه ِيف َوأَبَاَك َعَىل اْإلِْسَالِم فََخِشيُت أَْن أَقُوَل كَلَِمًة تَُفرُِّق بَْ�َ   الَْجْمعِ َوتَْسِفُك الدَّ
 الِْجنَاِن قَاَل َحِبيٌب ُحِفظَْت َوُعِصْمَت قَاَل َمْحُموٌد َعْن َعبِْد الرَّزَّاِق َونَْوَساتَُها

‘ انہیں زہری نے ‘ انہیں معمر بن راشد نے ‘ خرب دی کہا ہم کو ہشام نے ‘ مجھ سے ابرا ہیم بن موسٰی نے بیان کیا 
انہیں سامل بن عبد اللہ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ� نے بیان کیا اور معمر بن راشد نے بیان کیا کہ 

ان سے عکرمہ بن خالد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ� نے بیان ‘ مجھے عبد اللہ بن طاؤس نے خرب دی 
میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا تو ان کے رس کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے ۔ میں  کیا کہ

نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی ۔ حفصہ رضی اللہ 
یں ۔ کہیں ایسا نہ کہ متہارا موقع پر لوگ متہارا انتظار کررہے ہ‘ عنہا نے کہا کہ مسل�نوں کے مجمع میں جاؤ 

نہپہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے ۔ آخر حفصہ رضی اللہ عنہا کے ارصار پر عبد اللہ رضی اللہ عنہ گئے ۔ 
پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خالفت کے مسئلہ پر جسے 

رس تو اٹھائے ۔ یقینا ہم اس سے ( اشارہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا ) زیادہ گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا 
خالفت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ ۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ 

عنہ� نے کہا کہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہعنہ� سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا ؟ 
میں نے اسی وقت اپنے لنگی کھولی ( جواب دینے کو تیار ہوا ) اور ارادہ کرچکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے 

زیادہ خالفت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور متہارے باپ سے اسالم کے لیے جنگ کی تھی ۔ لیکن پھر میں 
الف بڑھ نہ جائے اور خونریزی نہ ہو جائے اور میری بات کا ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسل�نوں میں اخت

اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آگئیں جو اللہ  مطلب میری منشا کے خالف نہ لیا جانے لگے ۔
تعالٰی نے ( صرب کر نے والوں کے لیے ) جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں ۔ حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھاہوا 

آفت میں نہیں پڑے ۔ محمود نے عبد الرزاق سے ( نسواتھا کے بجائے لفظ ) ‘وظ رہے اور بچا لئے گئے آپ محف
 ونوساتھا بیان کیا ( جس کے معنی چوٹی کے ہیں جو عورتیں رس پر بال گوندھتے وقت نکالتی ہیں )

 رضی کوئی کالم  معاویہ نے کسی کے خالف میں اس و امصار دگیا اور متام بال  لیا کو قبول کر عتبی اس الغرض 
کیا میں نہ الله عنہ کی زندگی  

 

کا ذکر توبہ و  عائشہ رضی هللا عنہا کی وفات  

از ابن ابی عاصم کی ہے کتاب االحاد و املثانی  

، َعِن الَْقاِسِم، قَاَل: قَ   ِدَم ُمَعاِويَُة الَْمِدينََة فَاْستَأَْذَن َعَىل أَْخَربَنَا ابُْن أيَِب ُعَمَر، نا َعبُْد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
أَكُْنَت تَأَْمُن أَْن أُقِْعَد لََك رَُجًال فَيَْقتُلََك كََ� «َعائَِشَة فَأَِذنَْت لَُه َوْحَدُه، َولَْم يَْدُخْل َمَعُه أََحٌد، فَلَ�َّ َدَخَل قَالَْت َعائَِشُة: 

َد بَْن أيَِب بَكْ  أََجْل «قَاَل: إِ�ِّ ِيف بَيِْت أَْمٍن. قَالَْت: » لَِم؟«قَاَل: َما كُْنِت تَْفَعلَِ� َذلَِك. قَالَْت: » ٍر؟قَتَلَْت أَِخي ُمَحمَّ » 

معاویہ رضی الله عنہ  مدینہ آئے  تو عائشہ رضی الله عنہا  سے ملنے گئے۔ ان کے ساتھ کوئی اندر نہ  
گیا۔  عائشہ  رضی الله عنہا نے ان سے پوچھا کہ متہیں کونسی چیز اس بات سے امن میں رکھے گی کہ میں ایک 
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شخص کو ال کر نہ بیٹھاؤں جو متہارا قتل کر دے جیسا کہ تم نے میرے بھائی محمد بن ابو بکر کا کیا۔ اس پر 
معاویہ نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ عائشہ رضی الله عنہا نے پوچھا کیوں؟ معاویہ نے کہا کہ میں امن 

 والے گھر میں داخل ہو چکا ہوں- عائشہ رضی الله عنہا  نے کہا ٹھیک ہے
هـ) 761صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العاليئ (املتوىف:  کتاب جامع التحصیل از  

 کے مطابق امام ابن معین کہتے ہیں کہ راوی معمر بن راشد نے امام الزہری سے نہیں سنا

ت عن الزهري يعني مل يسمعه منهيقول فيه معمر أخرب   

 وہ معمر کے لئے کہتے کہ یہ الزہری کی خرب بھی دیتا ہے یعنی معمر نے ان سے نہیں سنا

 معمر مدلس تھے اور یہ روایت بھی عن سے ہے لہذا قابل رد ہے

 مستدرک حاکم کی روایت ہے

ُد بُْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعتَّ   ، ثَنَا َعْمُرو بُْن َعاِصٍم أَْخَربَنَا أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ ِْيسُّ اٍب الَْعبِْديُّ ِببَْغَداَد، ثَنَا أَْحَمُد بُْن ُعبَيِْد اللَِّه ال�َّ
ُد بُْن َسلََمَة، َعْن َعِيلِّ بِْن َزيٍْد، َعْن َسِعيِد بِْن الُْمَسيَِّب، َعْن َمْرَواَن بِْن الْ  ُت َمَع ُمَعاِويََة، َحَكِم، قَاَل: َدَخلْ الِْكَاليِبُّ، ثَنَا َح�َّ

لَْت الَِّذي فََعلَْت أََما تَْخَىش أَْن أَْخبَأَ َعَىل أُمِّ الُْمْؤِمِنَ� َعائَِشَة رَِيضَ اللَُّه َعنَْها فََقالَْت: يَا ُمَعاِويَُة، قَتَلَْت ُحْجرًا َوأَْصَحابَُه َوفَعَ 
�َاُن قَيُْد الَْفتِْك، َال يَْفِتُك «اٍن، َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُقوُل: لََك رَُجًال فَيَْقتُلََك؟ قَاَل: َال إِ�ِّ ِيف بَيِْت أَمَ  اْإلِ

 «ُمْؤِمنٌ 

مروان بن حکم کہتے ہیں کہ میں معاویہ رضی الله عنہ  کے ساتھ  عائشہ رضی الله عنہا کے  پاس گیا۔ انہوں نے 
کہا کہ اے معاویہ تم نے حجر اور اس کے ساتھیوں کو مار ڈاال، اور وہ کیا جو کیا۔ کیا تم اس سے خوفزدہ نہیں 

کہ میں کسی کو بال لوں تا کہ تم کو قتل کر دے۔ معاویہ نے کہا نہیں میں امن والے گھر میں ہوں۔ اور میں نے 
 نبی صلی الله علیہ وسلم  سے سنا کہ ای�ن بربادی کو قید کر لیتی ہے۔ مومن بربادی یا تباہی نہیں کرتا

 
فوائد میں ضعیف کہتے ہیں ہیں املعلمي  سند میں علی بن زید بن جدعان ہے جس کو دارقطنی ضعیف کہتے   

ليس بيش کہتے ہیں ابن معین اور احمد  

 الغرض یہ روایات ضعیف ہیں

 
جنازوں کا بیان  کتاب  صحیح بخاری   

ور عمر رضی اللہ عنہ کی قربوں کا بیاننبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ا  باب  
ثَنَا َعِيلُّ بُْن ُمْسِهٍر َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة َعْن أَِبيِه لَ�َّ َسَقَط َعلَيِْهْم الَْحائِ   ثَنَا فَْرَوُة َحدَّ ُط ِيف زََماِن الَْولِيِد بِْن َعبِْد الَْملِِک َحدَّ

ی فََفِزُعوا َوظَنُّوا أَنََّها قََدُم النَِّبيِّ َصلَّی اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََ� َوَجُدوا أََحًدا يَْعلَُم َذلَِک َحتَّ  أََخُذوا ِيف ِبنَائِِه فَبََدْت لَُهْم قََدمٌ 
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رَِيضَ اللَُّه َعنُْه َوَعْن ِهَشاٍم َعْن أَِبيِه  قَاَل لَُهْم ُعْرَوُة َال َواللَِّه َما ِهَي قََدُم النَِّبيُّ َصلَّی اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َما ِهَي إِالَّ قََدُم ُعَمرَ 
بَْ�ِ رَِيضَ اللَُّه َعنُْهَ� َال تَْدِفنِّ  ي َمَعُهْم َواْدِفنِّي َمَع َصَواِحِبي ِبالْبَِقيعِ َعْن َعائَِشَة رَِيضَ اللَُّه َعنَْها أَنََّها أَْوَصْت َعبَْد اللَِّه بَْن الزُّ

 َال أَُزکَّی ِبِه أَبًَدا
روہ، علی بن مسہر، ہشام بن عروہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب ولید بن عبدامللک کے زمانے میں دیوار ف

گر گئی تو لوگ اس کے بنانے میں مشغول ہوگئے تو ایک پاؤں دکھائی دیا تو لوگ ڈرے اور سمجھے کہ نبی صلی 
نتا ہو، یہاں تک ان لوگوں سے عروہ نے کہا علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے کوئی ایسا شخص نہ مال جو اس کو جاهللا 

عنہ کا پاؤں ہے اور ہشام بواسطہ هللا علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے بلکہ یہ عمر رضی هللا کہ بخدا نبی صلی 
بن زبیر کو وصیت کی کہ مجھے ان هللا عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبدهللا اپنے والد، عائشہ رضی 

بلکہ میری سوکنوں کیساتھ بقیع میں دفن کرنا میں آپ کے ساتھ دفن کئے جانے کے لوگوں کے ساتھ دفن نہ کرو 
 سبب پاک نہ ہوجاؤں گی

عائشہ رضی الله عنہا سے منسوب اس قول کو کوفیوں نے بیان کیا ہے ہشام بن عروہ آخری عمر   ہے راقم کہتا
بعض میں وہ اضافہ کر دیا جو مدینہ  میں عراق گئے وہاں انہوں نے بعض روایات میں منت میں بھی غلطی کی اور

میں انہوں نے بیان نہیں کیا تھا اس بنا پر امام مالک ان کی روایت سے خرب دار کیا کہ یہ جو عراق میں بیان کریں 
البتہ محدثین میں اس پر اختالف ہوا کہ یہ کیفیت کتنی بری تھی بعض نے اس کو اختالط  -اس کو نہ لیا جائے
امام بخاری نے یہ روایت علی بن مسہر اور ابو اسامہ کی  - عض نے اس کا مطلق انکار کیا ہےسے تعبیر کیا اور ب

 سند سے لکھی ہے اس میں علی ثقہ ہیں اور ابو اسامہ پر جرح کا کالم ہے

عائشہ رضی الله عنہا کا قول مشھور ہے کہ عمر رضی الله عنہ نے ان سے حجرہ میں تدفین پر اجازت طلب کی 
اس سے محسوس ہوتا ہے کہ عمر رضی الله عنہ کی   ے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھیتو انہوں ن

واضح رہے کہ  - اور انہوں نے بقیع میں دفن ہونا پسند کیا گی  تدفین کے بعد ان کی رائے میں تبدیلی آئی ہو
کیونکہ اصل حجرہ عائشہ رضی  چوتھی قرب ہونے کی صورت میں باقی تین قربوں تک جانے کا رستہ بھی نہیں رہتا

یہ الفاظ تواضع و انکساری کے ہیں مفہوما اور لغوی طور پر عائشہ رضی الله عنہا کے  -الله عنہا مخترص سا تھا  

مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار از عياض بن موىس بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل   لغت 
هـ) کے مطابق544(املتوىف:   

ِبي ل َعاِئَشة رَِيض الله َعْنَها ادفنو� َمَع صواحبي ِبالبَِقيعِ َال أزىك بَها أبدا أَي بالدفن ِيف الْموضع الَِّذي دفن ِبِه النَّ َوقَو 
ا ه(صىل الله َعلَيِْه َوسلم) وصاحباه تواضعا ِمنَْها رَِيض الله َعنَْها وإعظاما ِألَن يفعل َغ�َها َذلِك أَو ِألَن يكون َسبَب ذقت

َا كن ت َمَعهم كشف قُبُورهم إِْذ كَاَن الَْمَكان قد أَخذ َحاجته بالقبور الثََّالثَة أَال ترى قَْولَها لعمر ِح� طلب َدفنه إِ�َّ
 أريده لنَْفيس

یہ ان کی تواضع ہے اور بڑائی ہے کہ یہ کسی اور کے لئے نہ ہو یا اس سبب سے ہے کہ باقی قبور کشف نہ ہوں 
گہ تین کی تھی کیا نہیں دیکھتے کہ جب عمر کی تدفین کا موقعہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اس میں ج

 جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی

عربی لغت کتاب مجمع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار از ج�ل الدين، محمد طاهر بن عيل 
هـ) کے مطابق698الصديقي الهندي الَفتَِّني الكجرايت (املتوىف:   
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بضم همزة وفتح زاي وكاف، أي ال يثني عيل بسبب الدفن معهم –أبدا ” أزيك“وادفني مع صواحبي بالبقيع ال   
 کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ تدفین پر میری تعریف نہ ہو

کے ہیں انکساری  جبکہ یہ الفاظ  رصف ہے توبہ پر محمول کیا کو روافض نے ان الفاظ  بعض نیم  

تو عائشہ  طلب کی اجازت کی میں تدفین رہنے حج عنہ کہ جب عمر رضی الله ہے موجود میں ریصحیح بخا

فرمایا عنہا نے رضی الله  

 َقالَْت: ُكْنُت ُأرِيُدُه لَِنْفِسي َفَألُوثَِرنَُّه الیَْوَم َعلَى نَْفِسي،

  گی نہیں کروں لئے چاہتی تھی پس آج میں اس کو اپنے لئے کو اپنے میں  اس

  میں ہی دفن ہوتیں کیونکہ اصل عوہ اب بقی ہے ہ رضی الله عنہا نے اس مقام کو عمر کو دے دیا اور ظاہرعائش

رہی تھی  نہیں بعد جگہ کے حجرہ میں  تین قربوں  

 

میں ہے   37772مصنف ابن ابی شیبہ    

ثَنَا  ثَنَا إِْسَ�ِعيُل، َعْن قَيٍْس، قَاَل  -َحدَّ َالُم فَِإ�ِّ كُنُْت أَبُو أَُساَمَة، قَاَل: َحدَّ أَْحَدثُْت بَْعَدُه َحَدثًا: قَالَْت َعائَِشُة لَ�َّ َحَرضَتَْها الَْوفَاُة: اْدِفنُوِ� َمَع أَزَْواجِ النَّبِيِّ َعلَيِْه السَّ  

کے ساتھ  سالمازواج النبی علیہ ال کو مجھ آیا وقت کا وفات کی کہا جب ان نے عائشہ نے کہا ابی حازم بن قیس

ہے کرنا کیونکہ میں نے ایک نیا کام کر دیا دفن  

اور یہ والی بھی  ہے روایت بھی بیان کرتا کی اور یہ حواب ہے ابی حازم مختلط موجود بن اس کی سند میں قیس

  ہے یہ قول باطل – ہے بیان کرتا

کے تحت اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں ٤٧٤البانی اپنی کتاب میں حدیث   

ؤمن� كان خطأ من أصله ولذلك همت بالرجوع ح� علمت بتحقق نبؤة النبي صىل الله وال نشك أن خروج أم امل

 عليه وسلم عند الحوأب، ولكن الزب� ريض الله عنه أقنعها برتك الرجوع

اس میں ہم شک نہیں کرتے کہ  أم املؤمن� نے اصل میں غلطی کی  لہذا انہوں نے  رجوع کرنے کی ہمت کی اس 

  پر  تحقیق کے بعد  لیکن زبیر رضی الله عنہ نے ان سے ترک رجوع کروا دیاحواب کے کتوں کی خرب

قال أيضا: " إس�عيل بن أيب خالد عن قيس قال: قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن يف بيتها، :  مزید لکھا

بقيع ريض الله عنها.فقالت: إ� أحدثت بعد رسول الله صىل الله عليه وسلم حدثا، ادفنو� مع أزواجه، فدفنت بال  

 قلت: تعني بالحدث مس�ها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية، وتابت من ذلك.

پس ان کو  نکلنا ان کا جمل کے دن  نیا کام  کیا یعنی قیس بن ابی حازم  کے قول پر البانی نے کہا میں کہتا ہوں

گی ہوئی اور اس سے توبہ کید رشمن  

  ہے ایک منکر روایت سے دلیل لینا  بھی  بدعت ت ہے یہ عل�ء کی جہال ہے راقم کہتا
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کا قتل  ھ ٥۱یا  ھ ٥۳ المتوفی دیحجر بن ع  
 شیعان علی نے کوشش کی کہ کوفہ میں المغیره بن شعبہ رضی هللا میں معاویہ رضی هللا عنہ کے دور

بہ دے رہے تھے وه خط کی کہ ایک روز نماز جمعہ میں مغیره نے دیر ہے کہا جاتا – کی کی مخالفت عنہ
 علی کے حجر بن عدي بن جبلة الكندي -کے ساتھ اڻھے اور چلتے بنے  ںحجر بن عدی اپنے باره ساتھیو

 -زاہد منش  تھے  خاص اصحاب میں سے تھے اور معرکہ صفین میں ایک بہادر مشہور ہوئے اور ناسک یعنی
مشاھیر علماء األمصار   ان نے ابن حب –والوں نے ان کی قبر بم سے اڑا دی ہے  اعشد میں عصر حاضر

 کھامیں  ل کبیرامام بخاری نے تاریخ ال  - ہے میں کیا عباد التابعین کا شمار اس میں  وأعالم فقھاء األقطار
 وامیں  ہ کی زندگی هللا عنہا رضی میں یعنی ام المومنین عائشہ اس کا قتل دور قتل فِي عھد َعائَِشةَ  ہے
 جبکہ – ہےکر دیا نے اس کا شمار اصحاب رسول میں  حجر  ابن ،بن عبد البرالذھبی، امتاخرین میں   – ہے

ں میں اس صغیہ تمریض می الثقات ممن لم يقع في الكتب الستةنے  بن ُقْطلُْوبََغاا میں طبقات نے ابن سعد
ابعي تالطبقة االولى من  کو اس نے ابن سعد  -یہ صحابی ہے  ہے کہا جاتا إن له صحبة  قیلکہ  ہے ذکر کیا

أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدينوري  میں  المعارفجبکہ  – کیا ہے میں شمار أھل الكوفة
  - ہے نے اس کا شمار صحابی میں کیا ھـ)276(المتوفى: 

 

 امام حمد نقل کرتے ہیں

 
ي القتات، منذ قال عبد هللا بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا أبو بكر بن عیاش. قال: سمعت أبا يحیى، يعن

سبعین سنة. قال: قال حجر بن عدي: أبلغوا عنا معاوية، أنا وهللا ما افتتنا، وال أتت علینا لیلة إال صلیناھا. 
) .3626» (العلل«  

 
 ( میں پہنچا ہو نہ ہم اس کے پاس جائیں گے نہ وه ہمارے پاس رات کو حجر  کہا کرتا ہماری یہ بات معاویہ

 ے اس کے کہ ہم اس کی نماز پڑھیںسوائ آئے شب خون مارنے) 
 

اس  –نہیں کی اور کھلم کھال بغاوت پر اتر آیا اور منہ بھر دھمکیاں دیتا تھا  عتیعنی حجر نے معاویہ کی بی
 کر چکے تھے یہ باغی بنا رہا  عتبی اکے برعکس حسن اور حسین رضی هللا عنہم

 
 نے  هللا عنہ مغیره رضی نکال مسجد سےکر  کو لے افراد ۱۲جب اس نے جتھا بندی کرنا شروع کی کہ 

 
 یہ قتل ہوا کی پاداش میں کا صحیح حکم لگایا اور اسی باغی بھانپ لیا اور اس پر کو اس کی حرکت

 
ہے کہ معاویہ و عائشہ میں اس حوالے سے کالم ہوا يعقوب بن سفیان میںاز  تاریخو ال معرفہ،  

َحمَّاُد ْبُن َسلََمَة، َعْن َعلِّيِ ْبِن زيد عن سعید بن المسیب قال يعقوب بن سفیان: ثنا عمرو بن عاصم، ثََنا 
عن مروان بن الحكم قال: دخلت مع معاوية على أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا فقالت: يا معاوية 

قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الّذي فعلت، أما خشیت أن أخبأ لك رجال فیقتلك؟ قال: ال. اني في بیت أمان، 
ُ َعلَْیِه َوَسلََّم يقول: االيمان قید الفتك ال يفتك، ال يفتك مؤمن يا أم المؤمنین.َوَسمِ  ِ َصلَّى ا�َّ ْعُت َرُسوَل ا�َّ  

 كیف أنا فیما سوى ذلك من حاجاتك؟ قالت: صالح. قال: فدعیني وحجرا حتى نلتقي عند ربنا عز وجل

شیعہ ہے  َعلِّيِ ْبِن زيدسند میں   
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  یہ سنت معاویہ مشہور ہوئی کہ وه اس کا قتل کریں گے سے حوالےبہر حال باغی کے 

اضافے کیے ہیں کہ حجر اصل میں علی پر سب و شتم برداشت نہ  فرضی طرف سے اپنی مورخین نے
 کر سکے وغیره وغیره جبکہ یہ تمام روایات صحت کے درجے پر نہیں پہنچتیں

 

 حسین  کا ناراضگی میں اقدام خروج

ی گئی ہے یزید بن معاویہ مستقبل کے خلیفہ ہوں گے تو اس وقت اس پر بعض نے اعرتاض جب یہ بات پیش ک
 کیا اور بعض نے صرب کیا

 عبد الرح�ن بن ابی بکر رضی الله عنہ نے اس کو قیرص کی سنت قرار دیا
اابن عمر رضی الله عنہ کو خواہش تھی کہ شاید ان کو خالفت مل جائے لیکن اس کا برمال اظہار نہ کی  

 حسین رضی الله عنہ کو بھی خواہش تھی کہ یہ ان کو مل جائے لیکن اس کا برمال اظہار نہ کیا
 عبد الله بن زبیر رضی الله عنہ کو بھی خواہش تھی لیکن اس کا برمال اظہار نہ کیا

ہ صحیح ابن عمر اور حسین سابقہ خلفاء کے بیٹے تھے لیکن عبد الرح�ن بن ابی بکر رضی الله عنہ کے نزدیک ی
لہذا اس میں اختالف ہوا نہ رصف معاویہ رضی الله عنہ سے بلکہ اپس میں بھی  –نہیں تھا کہ ان کو خالفت ملے 

حسین رضی الله عنہ اس وقت مکہ میں تھے –  

معاویہ رضی الله عنہ  –معاویہ رضی الله عنہ نے چیلنج دیا لیکن کسی نے کالم نہ کیا اور ابن عمر نے صرب کیا 
مومی جملہ بوال ہے ان کا اشارہ خاص ابن عمر کے لئے نہیں ہے کیونکہ ابن عمر نے مجمع میں کوئی نے ایک ع

 کالم نہیں کیا

 

حسین رضی الله عنہ نے  معاویہ کی خالفت یزید کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا کیونکہ معاویہ کسی 
درمیان ہوا تھا ان میں سے ایک حسن کی وفات  معائدہ جن دو    کے -معائدہ کی خالف ورزی نہیں کر رہے تھے

معاویہ فیصلہ کرنے میں آزاد تھے اور انہوں نے    -ہو چکی تھی لہذا امر خالفت حسن  ان کو نہیں لوٹ سکتا تھا
اصوال  دیکھا جائے تو  ال حسن   -امت کو اس پر سوچنے کا پورا موقعہ دیا کہ کسی کو اختالف ہو تو پیش کرے

خالفت کے حسین سے زیادہ حق دار تھے- حسن رضی الله عنہ نے علی رضی الله عنہ کی وفات کے اگلے سال 
٤١ ھجری میں  سات ماہ کے بعد خالفت سے دست برداری کا ١عالن کر دیا – چونکہ وہ حسین رضی الله عنہ 

کے بڑے بھائی تھے اس لئے خاندان علی کے اک �ائندہ تھے – معاویہ رضی الله عنہ کے دور میں دونوں بھائیوں 
کو وظیفہ بھی ملتا رہا-  اسالم کی تعلیم ہے کہ نہ رصف ظلم ممنوع ہے بلکہ اس کی مد لیا گیا مال بھی حرام 

 ہے
اگر حسن و حسین نے  -جو ظامل بادشاہ ہو اس سے امت کی عصمت کا سودا کرنے والے حسن و حسین نہ تھے 

چونکہ ان ہستیوں کے لئے یہ تصور بھی ممکن   -ل حرام تھا کوئی مال معاویہ سے سودے بازی میں لیا تو یہ ما
 نہیں لہذا اصل حقیقت یہی ہے کہ معاویہ کی خالفت بر حق تھی جو ان کو حسن نے تحفتا دی
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حسین رضی الله عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی لیکن انہوں نے اپنی مخالفت کا اظہار بھی نہیں کیا یہاں تک کہ 
ے ان کو خط لکھ کر کوفہ بلوایا اور جب بات ظاہر کی اس وقت تک دیر ہو چکی تھی کوفہ کے ان کے حامیوں ن
کے لئے وہ اقتدار نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ وہ اسی طرح خلیفہ ہوئے جس طرح  یزید امیر تھے اور حسین 

کی شق  چلنا بھی عھد علی نے حسن کو خلیفہ کیا تھا جو حسین کے باپ علی کی سنت تھی اور سنت علی پر 
تاریخ میں ہے تھا جیسا   

معاویہ رضی الله عنہ کا اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کرنے کا عمل بھی قابل جرح نہیں کیونکہ اسالم میں خلیفہ 
مقرر کرنے کا حق خلیفہ کا ہی ہے جیسے ابوبکر رضی الله عنہ نے عمر رضی الله عنہ کو خلیفہ مقرر کیا – عمر 

رضی الله عنہ نے شہادت سے پہلے اک کمیٹی مقرر کی – علی رضی الله عنہ نے شہادت سے پہلے اپنے بیٹے 
حسن رضی الله عنہ کو مقرر کیا – اسی طرح معاویہ رضی الله عنہ نے بھی علی رضی الله عنہ کی طرح اپنے 

 بیٹے یزید کو مقرر کیا- اسالم میں موروثی خالفت کا نظریہ علی رضی الله عنہ نے ہی پیش کیا

نزدیک خالفت خاندان علی کو واپس منتقل ہوئی چاہیے تھی جیسا کہ حسن اور معاویہ میں معاہدہ حسین کے 
ہجری سے سات سال پہلے یا تین  ٦١ہوا تھا لیکن وہ خاموش رہے یہاں تک کہ یزید کی خالفت کا عالن ہوا جو 

ں نے اصحاب رسول اور انہو  –سال پہلے سے ہوا لیکن حسین خموش رہے یہاں تک کہ سب سے چڑ کر خروج کیا 
 اہل بیت میں ابن عباس رضی الله عنہ تک کی نہ سنی

لیکن اب اگر اس کے کئی متمنی ہو  -احادیث اور منطق کے مطابق ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ ممکن ہے
جائیں تو یہ کس کو مسند خالفت پر بٹھایا جائے؟ اکابر صحابہ کی رائے میں جس پر لوگ پہلے جمع ہو جائیں 

ر اس کی بیعت لے لی جائے اس کے بعد چاہے کوئی بھی ہو خلیفہ کی خالفت سے خروج نہیں کیا جائے گااو   

 خروج کرنا ایک بہت ہی معیوب بات سمجھی جاتی تھی

 
کی وفات عنہ هللا رضی معاویہ  

هـ) لکھتے 245 کتاب املحرب میں محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي (املتوىف:
 ہیں

 مات معاوية لهالل رجب من سنة ست�
ہجری میں ٦٠معاویہ کی موت ہوئی رجب کے ہالل پر سن   

 ہالل یعنی مہینے کے رشوع میں

تاريخ خليفة بن خياط کے مطابق   
 َماَت ُمَعاِويَة ِبِدَمْشق يَْوم الَْخِميس لث�ن بَقَ� من َرَجب

ب رجب میں آٹھ دن رہ گئےمعاویہ دمشق میں مرے جمرات کے دن ج  
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 تاریخ ابن خلدون میں ہے معاویہ
 وتويف يف منتصف رجب

 رجب کے بیچ میں مرے
  

 کتاب املنتظم از ابن الجوزی میں ہے
 تويف معاوية ِيف رجب ألربع ليال خلت من سنة ست�

ھ میں ٦٠معاویہ کی وفات رجب میں چار رات گزرنے پر ہوئی سن   

هـ630خ از ابن األث� (املتوىف: کتاب الكامل يف التاري   
 کے مطابق

 ثُمَّ َماَت ِبِدَمْشَق لِِهَالِل رََجٍب، َوِقيَل لِلنِّْصِف ِمنُْه، َوِقيَل لِثََ�ٍن بَِقَ� ِمنُْه،
پھر دمشق میں معاویہ کی رجب کے ہالل پر وفات ہوئی اور کہا جاتا ہے رجب کے بیچ میں ہوئی اور کہا جاتا ہے 

راتیں رہیں جب اس میں آٹھ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



408 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

الفت یزید کی رائے جب معاویہ رضی الله عنہ نے آگے رکھی تو اس کی مخالفت میں سابق خلفاء کے بیٹے خ
 پیش پیش تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی خلیفہ ہو سکتے ہیں مثال

 عبد الله بن عمر کو خواہش کہ وہ خلیفہ ہوں صحیح بخاری
عبد الرحمن بن ابی بکر نے اعرتاض کیا کہ خلفاء کے بعد ان کے بیٹے خلفاء نہ بنیں انہوں نے اس کو ہرقل کی 

سنت کہا جبکہ یہ علی کی سنت تھی گویا علی کی جانب سے حسن کو خلیفہ کیا جانا اصحاب رسول کے نزدیک 
 مناسب نہ تھا

 حسین کے دل میں بھی خلیفہ بننے کی خواہش تھی
ر بھی خلیفہ ہونا چاہتے تھے کیونکہ ان کے والد کو ملنے والی خالفت پر علی نے قبضہ کیاابن زبی  

 رح�ن صرب کرتےالپ دیکھ سکتے ہیں خلفاء کے یہ بیٹے ہی اگلے خلیفہ بننے کے متمنی ہیں ابن عمر اور عبد آ 
ہو یہ امام ابن حقیقت میں خالفت اس کو ہی ملتی ہے جس کے پاس عصبیت   -ہیں حسین خروج کرتے ہیں

خلدون کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں خالفت کوئی وہبی چیز نہیں اس کو حاصل کرنے میں متام مسل�ن برابر 
ہیں کوئی بھی اس کا دعوی کر سکتا ہے اگر وہ عصبیت رکھتا ہو تو حاصل کر لے گا دور نبوی میں بھی یہی تھا 

قریشی ہونا تھا امداد زمانہ کے ساتھ یہ رشط بھی  خالفت اسی کے لئے تھی جس پر لوگ جمع ہوں رشط رصف
 ختم ہو گئی کیونکہ اب اہل بیت کا پتا ہی نہیں کون ہیں اور کون بنو امیہ ہیں

معاویہ کی جانب سے  -میں بہت سے قریشی خلیفہ ہو سکتے تھے جن کے نام اوپر دیے گئے ہیں ٦٠لہذا سن 
در حقیقت لوگ حسین پر جمع نہ تھے نہ ان کو خلیفہ چاہتے  – یزید کا نام پیش کیا جانا کوئی برائی نہیں تھا

لہذا عصبیت نہ ہونے کی صورت میں یا  –لوگ یزید پر جمع تھے اور اس میں کوئی برائی نہ جانتے تھے  –تھے 
کمزور پڑنے کی صورت میں حسین قتل ہی ہوتے یا قیدی بنتے پھر ابن عباس رضی الله عنہ کے ذریعہ ان کی 

ایسا ابن زبیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے ان کو عصبیت ملی لیکن وہ  -ی جو اہل بیت کے اکابر و سادات تھےتربیت ہوت
 لڑنے میں کمزور تھی عبد امللک کے اہل شام اہل حجاز پر غالب ا گئے اور ابن زبیر کا قتل ہوا

 

 

 

 حسین کا خروج



409 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

ی کو اعرتاض ہو تو ظاہر ہو سامنے آ کر کالم معاویہ نے اعالن کروایا تھا کہ ان کے بعد یزید خلیفہ ہوں گے کس
معاویہ کی وفات رجب میں ہوئی پھر بیعت ہوئی اور یہ یزید کے گورنروں نے  –حسین چپ بیٹھے رہے   -کرے

پانچ ماہ تک چپ رہنے کے بعد میں خروج کیا ٦١میں خلیفہ ہوئے اور حسین نے سن  ٦٠یزید سن -لی   

ال پہلے سے یزید کی تعیناتی کی بات ہو رہی تھی حسین نے اس پر کوئی معاویہ کی وفات سے کم از کم تین س
 از طربانی میں ہے املعجم الكب�  -کالم نہیں کیا جس کو ان کی رضا مندی سمجھا گیا

 

ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا ِإْسَحاُق، ثنا ُسْفَياُن، َعْن إِبـْرَاِهيَم ْبِن َمْيَسرََة، َعْن  : اْسَتْأَذَنِين ُحَسْنيٌ ِيف طَاُوٍس، قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ َحدَّ
َألَْن أُقْـَتَل ِمبََكاِن َكَذا : « َعَليَّ أَْن قَالَ اْخلُُروِج، فـَُقْلُت: َلْوَال أَْن يـُْزرَِي َذِلَك ِيب أَْو ِبَك َلَشَبْكُت بَِيِدي ِيف َرْأِسَك. قَاَل: َفَكاَن الَِّذي َردَّ 

قَاَل: َفَذِلَك الَِّذي َسَلى بِنَـْفِسي َعْنُه » . َحبُّ ِإَيلَّ ِمْن أَْن ُيْسَتَحلَّ ِيب َحَرُم ِهللا َوَرُسولِهِ وََكَذا أَ   

ب�راا� � رر� ) 2859(اا�ط�  

اا �
ت
 �� � � � اا� � � �ت

ت
رب

ز
 � اا�ر  �� � � � � � � �ووجب

ت
يت ه � رروواات

ز
ٕا � رر� � َطااووٍُس، اا� �س رر� اا� عت  �رراا اا�ا

رتبزردد� رروو� ) 
ز
اا (� ر

ت
باا�ن) � �ت � –�ن � اا� �� � �ررے � (� ت

ز
 � ااس (اا� خ ياا) اابپ � � ددوورر  � �)� � � � (�ت

 � � � ااس � خ�ل �وون � � اا� ااوورر  –�  ون � � � �بب
ؤ
اا� �س � �  – رر�ل � �اام � �اا� � ااس ااوورر ااس � � � �و

ياا   � � اانز   �دد �   � � � � � � �اات  

) ورجاله ثقات، وهم 2859) رقم (2782أخرجه الطربا� (کہتے ہیں  عمر عبد السالم التدمري کے محقق  تاریخ االسالم از الذھبی  
 رجال الصحيح.

 
ےاسی جیسی روایت اخبار مکہ الفاکھی کی ہ  

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب ُعَمَر قَاَل: ثنا ُسْفَياُن، َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن َمْيَسرََة، أَنَُّه مسََِع طَاُوًسا يـَُقو  ْعُت اْبَن َعبَّ َحدَّ ُهَما يـَُقوُل: ُل: مسَِ اٍس َرِضَي هللاُ َعنـْ
ُهَما ِيف اْخلُرُ   بَِيِدي ِيف َرْأِسَك، وِج ِإَىل اْلِعرَاِق، فـَُقْلُت َلُه: َلْوَال أَْن يـُْزرَِي َذِلَك ِيب َوِبَك لََنَشْبتُ اْسَتَشاَرِين ُحَسْنيُ ْبُن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعنـْ

 اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ قَالَ  ،“َألَْن أُقْـَتَل ِمبََكاِن َكَذا وََكَذا َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن أَْن ُيْسَتَحلَّ ِيب َمكَُّة ” قَاَل: َفَكاَن الَِّذي َردَّ َعَليَّ بَِأْن قَاَل: 
ُهَما: َفَذاَك الَِّذي َسلَّى بِنَـْفِسي َعْنُه ُمثَّ َحَلَف طَاُوٌس: َما رَأَْيُت َأَحًدا َأَشدَّ تـَْعِظيًما لِْلَمَحارِمِ  ُهَما، َوَلْو  ِمَن اْبِن َعبَّاٍس رَ َعنـْ ِضَي هللاُ َعنـْ

 َأَشاُء أَْن أَْبِكَي لََبَكْيتُ 
ياا اا� عتبّااس  اارره ددت

ث
 � ااس ه � � � � � �ااق � �ف اا� �ووجب

ز
 � � رر� �ن � اا� اا� � � � � � � � � اا� –رر� اا� عت

اا 
ت
 � � � مكه � خ�ل� �  –�� � �رراا � �ت ون � � � � ااس � �بب

ؤ
ياا وو�ن � � �و  � �: اا� � وو�ن ت  - ددوون� �اابب

ياا  � � اانز   �دد �   � � �اا� �س � � � �  رھ � رر� -�اات
ٹ
بز  دداارروون � � �� طااووس � � � � � دد� � اا� �س � ت

ون
ؤ
اا � ااوورر اا� � ��ن � ااس � � ررووو

ت
 �ت
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 ٣٦٩ص  ١٤لسان عرب ج  –بوال جاتا ہے روایات میں سلی ہے جو عربی میں کھال اتارنے یا غالف اتارنے پر   ان
َىل َسىل الشاِة  بھی ہو  کا مطلب اپنے اپ کو مشغول کرنا    سّىل نفسه   - بکری کی کھال اتاری جائے –میں ہے السَّ

 پ میں مشغول  کروایا یہ اردو میں کہہ لیں ان کوآ ان  کو اپنے  کا مطلب ہو گا  َسلَّى بِنَـْفِسي َعْنهُ  طرح اس -ہے سکتا

 71- یعنی اہل بیت کے بڑوں نے بھی حسین رضی الله عنہ کو سمجھایااپنے پیچھے لگوایا 

 72  طبقات ابن سعد میں الفاظ بدل دیے گئے ہیں اور  ابن عباس کے ان کو ابن زبیر کے کھاتے ہیں ڈال دیا گیا ہے

 قال: فبىك ابن عباس وقال: أقررت ع� ابن الزب� فذلك الذي سىل بنفيس عنه

                                                                    
71  

 سىلَّ نفَسه بالقراءة : شغلها بها
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/سىل/ 
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اس کو ابن حبان و عجلی نے  -طبقات میں اس کی سند میں َعبد اللِه بْن ُمساِفع بْن َشيبة بْن ُعث�ن یا ُمساِفع بْن َشيبة مجہول ہے

َعبد اللِه بْن ُمساِفع بْن َشيبة بْن ُعث�ن کو  ُمساِفع   اخرین نے  دو افراد کو مال دیا ہے یعنی لگتا ہے محدثین مت  -ثقہ قرار دیا ہے  

 بْن َشيبة قرار دے کر ثقہ کہہ دیا ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں کہ یہ ایک ہی ہیں

 
املعرفه و  -جو تحریف ہے  پھر راقم نے مزید دیکھا کہ ان الفاظ کو بدل کر منفی سمت سے مثبت کرنے کی کوشش کی گئی

 التاریخ از فسوی میں  ہے

ثَنَا أَبُو بَْكٍر قَاَل: ثَنَا ُسْفيَاُن قَاَل: ثَنَا إِبْرَاِهيُم بُْن ميرسة قال:سمعت طاووسا يقول: سمعت ابن عباس يقول: استشاريت ُحَسْ�ُ بُْن َعِيلٍّ  َحدَّ

ا أََحبُّ إَِيلَّ لَِك يِب أَْو ِبَك لَنََشبُْت يَِدي ِيف َرأِْسَك، فََكاَن الَِّذي رَدَّ َعَيلَّ أن قال: لَِنئْ أُقْتَُل مِبََكاِن كََذا َوكَذَ ِيف الُْخُروِج. فَُقلُْت: لَْوَال أَْن يَْزِرَي ذَ 

طاووس: َما َرأَيُْت أََحًدا أََشدَّ تَْعِظيً� لِلَْمَحارِِم ِمَن ابِْن  قَاَل ابُْن َعبَّاٍس: فََذلَِك الَِّذي َسَال ِبنَْفِيس َعنُْه. ثُّم يقول -يَْعِني َمكَّةَ  -ِمْن أَْن تَنِْجَدِ� 

 َعبَّاٍس، لَْو َشاَء أَ�ِّ أَبيِْك لَبَكَيُْت.

 اس میں الفاظ کر دیے گئے ہیں

اس نے مجھ کو ان پر تسلی دیقَاَل ابُْن َعبَّاٍس: فََذلَِك الَِّذي َسَال بِنَْفِيس َعنُْه.   

 –الفاظ کا کوئی مطلب نہیں جو سمجھا جا سکے ان  راقم کہتا ہے 
 مزید براں کالم میں تضاد رو�ا ہوتا ہے کیونکہ –یقینا یہ تحریف لفظی ہے جو دیگر اسناد و منت کو دیکھ کر واضح ہو جاتا ہے 

یا تھا کہ نہیں ک حسین کے خروج سے پہلے ابن زبیر نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر –ابن عباس منع کر رہے ہیں اجازت نہیں دے رہے 
وج یہ سب انہوں نے خر  –وہ بھی خروج کر رہے ہوں نہ انہوں نے اس کا ارادہ کیا تھا کہ مکہ کو قتل کے لئے حالل کر دیں گے 

لہذا یہ ممکن نہیں کہ وہ کالم ہوا ہو جو طبقات ابن سعد کی روایت میں ہے بلکہ متام قرائن اشارہ کرتے  -حسین کے بعد کیا ہے 
 یح منت وہ ہے جو اخبار مکہ الفاکھی اور املعجم الكب� طربانی میں ہے ہیں کہ صح

 

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B3%D9%84%D9%89/
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نے ان کو اپنے آپ میں  طرح اساس  تو  کیا ہے ) (ارادہ کیا ہے نے تو یہی اقرار عباس روئے اور کہا ابن زبیرابن 

 مشغول کروایا 

ہے حسین نے ابن  میں جس ایک روایت ہے  میں  عساکر  ابن از تاريخ دمشقاور  البدایہ و النہایہ از ابن کثیر

 73عباس سے اس کالم کے بعد کہا

).)142/ 7(مخترص تاريخ دمشق ، البن منظور . ( ُربتَ إنّك شيخ قد ك  

بوڑھے ہو چکے ہو تم اب  عباس  ابن بے شک  

 اس پر 

بَْ�ِ قَدْ  بَْ�ِ َعَىل الْبَاِب، فَلَ�َّ رَآُه قَاَل: يا ابَْن الزُّ نَُك،  أىََت َما أَْحبَْبَت، قَرَّْت َعيْ ثم خرج ابن َعبَّاٍس َعنُْه َوُهَو ُمْغَضٌب َوابُْن الزُّ

  َهَذا أبو عبد الله خارج َويَْرتُُكَك َوالِْحَجازَ 

ابن عباس غصے میں نکلے اور ابن زبیر دروازے پر تھے جب ان کو دیکھا تو کہا اے ابن زبیر وہ ہو گیا جو تو  

سے جا رہا ہے اور حجاز کو چھوڑ رہا ہے  یہاں )(حسین یہ ابو عبد الله –تیری آنکھ ٹھنڈی ہو  -چاہتا تھا  

الغرض ابن عباس اور حسین میں مکاملہ کا انجام اچھا نہ ہوا اور ابن عباس اپنی حتی املقدور کوشش کے باوجود 

 حسین کو اس اقدام سے نہ روک سکے 

ہجری میں وفات پانے والے متام اصحاب رسول صلی الله  ٩٢ہجری سے لے کر  ٦١یزید کی بیعت دورسی طرف 

ںعلیہ وسلم نے کی جن میں مشھور ہی  

 عبداللہ بن عباس
 ابو سعید الخدری
 عبد الله بن عمر
 جابر بن عبدالله

بن العاص و عمر بن  عبد اللہ  

 
خروج حسین اصل میں حسین کا   فہم تھا اس  معاہدہ پر  جو حسن اور معاویہ میں ہوا تھا – معاہدہ یہ ہوا کہ 
معاویہ کی موت کے بعد خالفت حسن کو مل جائے گی – لیکن حسن کا انتقال معاویہ سے پہلے ہوا اس طرح 

معاہدہ کلعدم ہو گیا کیونکہ عربوں میں یہ معروف میں سے تھا کہ اگر ایک فریق کا انتقال ہو جائے تو معائدہ 
ختم ہو جاتا ہے  – معاویہ نے اپنی موت سے سات سال قبل یہ اعالن کروایا کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہو گا کسی 

کو اعرتاض ہو تو سامنے آئے- بہت سے اصحاب رسول کے بیٹوں کو خواہش تھی کہ وہ خلیفہ ہوں مثال ابن زبیر 
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تاریخ دمشق کی یہ روایت ایک مکسچر ہے جس میں بہت سے مرتوک و مجہول اور معروف راویوں کو مال کر ایک مکمل قصہ �ا 
تاریخ اسالم میں الذھبی نے  کو روایت  البتہ اس –اس کی تحقیق ممکن نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے  –بیان کیا گیا ہے 

 البدایہ  میں ابن کثیر نے نقل کیا ہے 
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 اور حسین کو اس کی خواہش تھی
ابن زبیر اس لئے کہ جو خالفت ان کے والد کو ملتی اس کو علی نے حاصل کیا اور حسین کو یہ سمجھ آیا کہ 

خاندان علی کا معاویہ سے معاہدہ ہوا لہذا اب خالفت واپس مجھ کو ملنی چاہیے کیونکہ میں علی کے ورثاء میں 
سب سے بڑا ہوں – البتہ وہ معاویہ کی وفات تک چپ رہے جس کی بنا پر ان کا اقدام ابن عباس کو اور دیگر 

 اصحاب رسول کو پسند نہیں آیا
یہ فہم کا فرق تھا جس کی بنا پر پر اہل کوفہ کے ورغالنے میں کام آئے -  حسین کو کسی نے منتخب نہیں کیا 
تھا نہ وہ خلیفہ ہوئے – انہوں نے سفر کیا جس کا مقصد کوفہ یا عراق میں ان کے ہمدردوں کی دعوت پر جانا 
تھا – ان کا گ�ن تھا کہ عراقی مدد کریں گے شامییوں سے لڑیں گے اور حسین کی خالفت قائم کر دیں گے – 

بیعت ہوتی تو انتخاب کی بات ہوتی یہ موقعہ ہی نہیں آیا – عراقی عین وقت پر دغا دے گئے-  مکہ سے کوفہ 
کوئی بھی قافلہ جو یہ سفر کرے اس کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا لہذا کوفہ  کلو میٹر ہے 1,718.7تک کا فاصلہ 

سے واپس مکہ حسین نہیں جا سکتے تھے اور ش�ل میں اس لئے گئے کہ وہاں فرات کے پاس کسی نخلستان میں 
  پھر آگے کا پالن سوچیں گےبسیرا کر لیں گے 

  

حسین نے مسلم بن عقیل کو اپنے کوفہ پہنچنے سے پہلے بھیجا کہ وہاں کی صورت حال پتا کریں کہ عصبیت 
 ہے یا نہیں

وہاں اس کمزور عصبیت کا مظاہرہ ان بلوائیوں نے بیت املال لوٹ کر کیا اور مسلم بن عقیل کو اس میں پھنسا دیا 
ھر لیا گیا اور مسلم بن عقیل کو ایک ڈاکو کی طرح باغی کی طرح قتل کر دیا گیا شاید جس میں مسلم کو د -گیا

 شیعان علی ہر صورت چاہتے تھے کہ حسین کسی نہ کسی طرح اس مسئلہ میں اب پیچھے نہ ہٹیں
مسلم بن عقیل اس کو بھانپ چکے تھے کہ یہ کم بخت لوگ دھوکہ باز ہیں لہذا مرنے سے قبل ایک خفیہ خط 

ن تک بھیجا کہ رخ بدل لوحسی  

میل  ٤٠اس کی خرب حسین کو رستے میں ہوئی اور سارا خالفت کا خواب بکھر گیا انہوں نے کوفہ سے رخ بدال اور 
اغلبا وہ فرار کر رہے تھے لیکن کہاں جائیں ان کو خود پتا نہ تھا - دور غیر آباد میدان کا رخ کیا  

وئے اور ان کے بیٹے زین العابدین نے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر حسین نے کوفہ کا سفر کیا آخر میں ناکام ہ
بال بیعت زین العابدین دمشق میں ہی قید کر دیے جاتے لہذا شیعہ کہتے  - بیعت کی شام سے یہ مدینہ پہنچے

ہیں کہ امئہ نے ساری ساری زندگی تقیہ میں گزار دی جبکہ قرآن میں اس کو وقتی کہا گیا ہے وہ بھی تب کیا 
جائے جب کفار سے سابقہ پیش آئے لہذا شیعہ کا دورسا عقیدہ یہ بنا کہ یزید کو کافر قرار دیا ورنہ مسل�نوں 

 سے تقیہ کا فتوی نہیں چل سکتا

حسین کا خروج ان اصحاب رسول کی نگاہ میں غیر رشعی تھا اہل بیت میں ابن عباس بھی حسین کے مخالف تھے 
 وہ مکہ میں ہی رہے
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ین کی تقریرکربال میں حس  

 
 تاریخ طربی میں ہے

قام حس� ع بذي حسم، فََحِمَد اللََّه َوأَثْنَى َعلَيِْه ثُمَّ قَاَل: إنه قَْد نزل من .....قَاَل أَبُو ِمْخنٍَف: َعْن ُعْقبََة بِْن أيَِب الَْعيْزَارِ 
نْيَا قَْد تغ�ت وتنكرت، وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها اال صبابه كصبابة اإلناء،  األمر َما قَْد ترون، وإن الدُّ

وخسيس عيش كاملرعى الوبيل أَال ترون أن الحق ال يعمل ِبِه، وأن الباطل ال يتناهى عنه! ل�غب املؤمن ِيف لقاء اللَّه 
 محقا، [فإ� ال أََرى املوت إال شهادة، َوال الحياة مع الظامل� إال برما

یقینا مجھ پر وہ معاملہ اُتر پڑ اہے جس کو تم لوگ دیکھ رہے ہو، بالشبہ دنیا بدل گئی اور اجنبی ہوگئی۔ دنیا کی 
رشعی باتوں نے پیٹھ پھیرلی۔ اور دنیا کپڑے سمیٹ کر بھاگ نکلی اور دنیا نہیں باقی رہ گئی مگر اتنی ہی جیسے 
کہ برتن میں تھوڑا سا بچا ہوا پانی، بس میری زندگی کا سازو سامان مرض چراگاہ جیسا رہ گیا ہے کیا تم لوگ دیکھ 

نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہورہا اور باطل سے باز نہیں آرہے ہیں لہذا اب ہر مومن کو خدا عزوجل سے 
مالقات کی رغبت ہونی چاہیے اور میں تو موت کو بہت بڑی سعادت اور ظاملوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہت 

 بڑا جرم سمجھتاہوں

 
 سند بے کار ہے

 .قال النسايئ يَْحيى بن عقبة بن أيب العيزار ليس بثقة
 .قال أبو حاتم: يفتعل الحديث

) بن مع�: ليس بشئ1وقال أبو زكريا ( . 
 .وقال البخاري: منكر الحديث

 .ابن مع�: كذاب خبيث عدو الله، كان يسخر به

 ابو مخنف بھی مرتوک ہے

 تاریخ زبیر بن بکار میں بھی ہے
بَْ�ُ: َحدَّ  ُد بُن َحَسٍن: لَ�َّ نَزَل ُعَمُر بُن َسْعٍد ِبالُحَسْ�ِ َخطَب أَْصَحابَُه، َوقَاَل: قَْد نَزَل ِبنَا َما تَرَ الزُّ نَْيا ثَنَا ُمَحمَّ ْوَن، َوإِنَّ الدُّ

َْت َوتَنكَّرَْت، َوأَْدبََر َمْعُروفَُها، َواْستُْمرِئَْت َحتَّى لَْم يَبَْق ِمنَْها إالَّ  كَُصبَابَِة اإلِنَاِء، َوإِالَّ َخِسيُس َعْيٍش كَاملَْرَعى الَوِبيِْل, قَْد تََغ�َّ
أََرى املَْوَت إالَّ َسَعاَدًة، َوالحَياَة  أَال تََرْوَن الَحقَّ الَ يُْعَمُل ِبِه، َوالَباِطَل الَ يُتنَاَهى َعْنُه? لَِ�َْغَب املُْؤِمُن ِيف لَِقاِء اللِه. إ�ِّ الَ

 . إالَّ نََدماً َمَع الظَّالِِمَ�َ 

 اس کی سند بھی بے کار ہے
 سند میں محمد بن الحسن بن َزبَالَة املخزوميُّ ہے جو

 .قال أبو داود: كذاب
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 .وقال النَّسايّئ: مرتوك
 ہے

  کوئی تقریر معلوم نہیں ہے کی صحیح سند سے حسین

 

 

 قاتلین حسین کون تھے ؟

تین آراء اہل سنت میں چل رہی ہیں اس پر   

 
ن کو شیعان حسین نے قتل کیا جو خطوط تلف کرنا چاہتے تھےاول ا  

 دوم ابن زیاد نے قتل کیا جس میں یزید کا عمل دخل نہ تھا
 سوم ابن زیاد نے یزید کے حکم پر قتل کیا

اس پر کچھ شواہد ہیں  –یہ ایک تھیوری ہے   –جا رہے تھے  حسین دمشق کہ  ہے اہل سنت میں یہ بھی کہا جاتا
اور آج کل اہل سنت میں یہ قول چل رہا ہے آگے دمشق گئے ہوں گے ایسا ابن کثیر نے لکھا ہےکہ کوفہ سے   

ہے میں ٣٩٢ص  ٥تاریخ طربی ج   

ثَنَا َعبَّاُد بْنُ  ثَنَا َسِعيُد بُْن ُسلَيَْ�َن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ٍر الرَّازِيُّ ُد بُْن َع�َّ ثَنَا ُمَحمَّ ، أَنَّ  الَْعوَّاِم قَاَل: َوَحدَّ ثَنَا ُحَصْ�ٌ َحدَّ
ثَِني هالل بن يساف أن ابن زياد أمر بأخذ َما ب واقصة  �الُْحَسْ�َ بَْن عىل ع كَتََب إِلَيِْه أَْهُل الُْكوفَِة.... قَاَل حص�: فََحدَّ

 ال يشعر بيشء َحتَّى لقيإَِىل طريق الشام إَِىل طريق الَْبْرصَة، فال يدعون أحدا يلج َوال أحدا يخرج، فأقبل الُْحَسْ� وَ 
ال َواللَِّه َما ندري، غ� أنا ال نستطيع أن نلج َوال نخرج، قَاَل: فانطلق يس� نحو طريق الشام   األعراب، فسألهم، فََقالُوا:

 ن ذي شمر بنحو يَِزيد، فلقيته الخيول بكربالء، فنزل يناشدهم اللَّه واإلسالم، قَاَل: َوكَاَن بعث إِلَْيِه ُعَمر بن َسْعٍد و 
 ال الجوشن وحص� ابن �يم، فناشدهم الُْحَسْ� اللَّه واإلسالم أن يس�وه ِإَىل أَِم� الُْمْؤِمِنَ�، فيضع يده ِيف يده، فََقالُوا:

 إال َعَىل حكم ابن زياد

 
األشجعي  سے  ھ نے أَبَو الَْحَسِن هالل بن يساف  ١٣٦حص� بن عبد الرحمن السلمى ، أبو الهذيل الكوىف املتوفی 

ر پہرہ رکھا پ اس ہے کہا ابن زیاد نے حکم کیا کہ واقصة جو شام کے راستہ پر ہے اور پھر برصہ کا رستہروایت کیا 
ہ بدوؤں تھا یہاں ک نہیں پتا کا اس چیز کو حسین آگے بڑھے ان – نکلنے جائے نہ کسی کو گزرنے دیا جائے نہ

 –قسم  آگے نہیں جا سکتے نہ نکل سکتے ہیں کی  پتا نہیں اللهکہا ہم کو  نے بدوؤں -ان سے پوچھا -سے ملے
ان   پس حسین ہوئی پر گھڑ سواروں سے مالقات كربالءان کی  –کی طرف  پس حسین نے شام کا راستہ لیا یزید

 شمر بن ذي اور  ُعَمر بن َسْعدٍ حسین کے پاس  -حت کرنے لگےینص کی گھڑ سواروں  کو اسالم اور اللہ
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 کرنے لگے کہ اگر وہ امیرنصیحت  کی کو بھیجا گیا   حسین ان کو اسالم اور اللہ حص� ابن �يم اور الجوشن 
 ن ذي شمر باور  ُعَمر بن َسْعدٍ  -دے دیں گے میں ہاتھ ان کے ہاتھ اپنا لے جائیں  تو کو لے  حسین املومنین تک

 زیاد ایسا حکم کرےبن   اللہ دینے کہا نہیں اال یہ کہ  عب حص� ابن �يماور  الجوشن 
 

أَبَو الَْحَسِن هالل بن يساف  األشجعي مدلس ہے اور اس  روایت میں واضح نہیں البتہ  میں ثقات ہیں  اس کی سند 
أَبَو الَْحَسِن هالل بن يساف  األشجعي   کا لشکر حسین میں شامل ہونا معلوم  -کہ یہ متام خرب اس کو کس نے دی 

 سنا نہیں ہے البتہ محدثین کے مطابق اس نے علی کو دیکھاع کا معلوم   ہے نہ حسین سے اس کے س�  نہیں ہے
  ہے

 

  پر اس تو کیا قتل نے حکومت کہ کریں تسلیم وقتی ہم اگر ہیں نہیں معلوم سے سند صحیح قاتل کے  حسین
ہے کی طربی تاریخ جو ہے روایت اور ایک   

 کیا انکار نے انہوں کریں بیعت کر آ پر ہاتھ کے زیاد بن لهال عبید وہ کہ گیا دیا آپشن کہ ہے جاتا کہا کو حسین
ہوئے قتل وہ اور ہوا بلوا میں اس  

ہے سند  

ثَِني َجْعَفر أيب عن الدهني ع�ر حديث  ثََنا: قَاَل  الرضير، يَْحَيى بن زكرياء فََحدَّ قَاَل  املصييص جناب بن أَْحَمد َحدَّ : 

ثَنَا ثَنَا: [قَاَل  الَْقْرسِيّ  للَّهِ ا َعبْدِ  بن يَِزيدَ  بن َخالِد َحدَّ ثَِني: َجْعَفر أليب قَاَل قلت الدهني ع�ر َحدَّ  الُْحَسْ�  مقتل عن َحدَّ
حرضته، كأ� َحتَّى  

 اور جانتا نہیں أعرفه مل  ہے کہا نے ہیثمی کو جس ہے الرضير أيوب بن يحيى بن زكريا  میں سند اس ہے کہتا راقم
 ہے ضعیف روایت یہ - ہے الحال مجہول یہ لہذا ہے کی نہیں تعدیل جرح ہے کیا ذکر کا اس نے بغدادی خطیب

 محلہ کو اس نے الذھبی کے صدی آٹھویں لئے اس ہے نہیں کچھ سوا کے اس پاس کے مورخین کے سنت اہل لیکن
ہے منت کا اس حال بہر - ہے  مجہول یہ نزدیک کے محدثین متقدمین جبکہ ہے دیا کہہ صدق  

 يَِزيد، إَِىل  فأذهب تدعو� أن وإما جئت، َحيْثُ  من فأنرصف تدعو� أن إما: ثالث من واحدة اخرت: ُحَسْ� الْ  لَهُ  قَاَل   
 لَهُ  فََقاَل !] [يدي ِيف  يده يضع َحتَّى كرامة َوال ال: اللَّهِ  ُعبَيْد إِلَْيهِ  فكتب عمر، َذلَِك  فقبل بالثغور، فألحق تدعو� أن وإما

  بيته أهل من شابا عرش بضعة وفيهم كلهم، الُْحَسْ�  أَْصَحاب فقتل فقاتله ،] [أبدا َذلَِك  يكون ال َواللَّهِ  ال: الُْحَسْ� 

جانے دو رہا ہوں جا چھوڑو میں جہاں مجھے یا تو چیز لو ایک کوئی سے میں تین ان کہا نے حسین  
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زیاد کو  اور ابن لیم کر لیاسعد نے تس اس کو عمر بن  -دو جانے  پر رسحد یا ، دو جانے پاس کے یزید مجھے یا
 حسین -گی ہو کرنی عتبی ہاتھ پر کو میرے نے جواب دیا ہرگز نہیں اس کی کوئی عزت نہیں اس اس -خط لکھا

  نے جواب دیا الله کی قسم کبھی بھی نہیں

  -گئی چھڑ لڑائی پر جس دیا کر مسرتد کو عتبی    اور ہوئے نہ تیار لیے کے اس عنہ اللہ رضی حسین یعنی

 باغی ایک یقینا - نہیں ہی تیار لئے کے بیعت وہ جب  نہیں واضح بھی یہ تھے چاہتے جانا کیوں تک یزید حسین
 پر رسحد حسین - تھی سکتی آ میں خطرے زندگی کی یزید املومنین امیر   سے کرنے سامنے کے املومنین امیر کو
 طرف کی آرمینا وہ کہ ہے کرتا ظاہر جانا میں ش�ل اور کریں اختیار بدری ملک وہ کہ تھے چاھتے جانا لئے اس
سکیں کر حاصل مدد کی حکومت اور کسی وہاں اغلبا تاکہ  تھے رہے جا   

 بیعت پر ہاتھ کے زیاد ابن کا حسین لہذا ہو سامنے خلیفہ   کہ یہ اال ہے ہوتی پر ہاتھ کے گورنر ہمیشہ  بیعت
ہے انکار مسلسل سے یزید بیعت میں اصل انکار سے   

سوساف  

سنَ  ظامل ِوی لوگ دے شہر کُجھ   

سی ِوی شوق دا َمرن سانوں کُجھ  

بناو مت مخالف اپنا کو  اْألَْمرِ  أُوِيل   خواہ ما خواہ تھا کہا یہی سے حسین نے عباس ابن  

  ہے مثال ایک اور روایت بہت ہے تضاد طربی میں تاریخ

ثَِني ثَنَا: قَاَل  نَْرصٍ  بْنُ  الُْحَسْ�ُ  َحدَّ ثَنَا: قَاَل  َرِبيَعَة، بُوأَ  َحدَّ بَلََغنَا: قَاَل  الرَّْحَمنِ  َعبْدِ  بْنِ  ُحَصْ�ِ  َعنْ  َعَوانَةَ  أَبُو َحدَّ   

 ع

ثَنَا دُ  َوَحدَّ رٍ  بْنُ  ُمَحمَّ ، َع�َّ ثَنَا: قَاَل  الرَّازِيُّ ثَنَا: قَاَل  ُسلَيَْ�َن، بْنُ  َسِعيدُ  َحدَّ ُحَصْ�ٌ  ثَنَاَحدَّ : قَاَل  الَْعوَّامِ  بْنُ  َعبَّادُ  َحدَّ  

لکھا میں تاریخ پر مقام ایک پھر ہے کیا رشوع کالم پر حسین قتل نے طربی سے سندوں دو ان  

ثَِني: قَاَل  - الحص� قَاَل   َوقَاَل  فساره رجل أتاه إذ َسْعد، بن ُعَمر مع املاء ِيف  ملستنقعون إنا: قَاَل  عبيدة، بن سعد َوَحدَّ
 فرسه إَِىل  فوثب: قَاَل  عنقك، يرضب أن القوم تقاتل مل إن وأمره التميمي، بدر بن يريةجو زياد ابن إليك بعث قَدْ : لَهُ 

 زياد، ابن إَِىل  الُْحَسْ�  برأس فجيء فقاتلوهم، إِلَيِْهم ِبالنَّاِس  فنهض فرسه، َعَىل  وإنه فلبسه، سالحه دعا ثُمَّ  فركبه،
 َوكَانَ  وأهله، وبناته بنسائه وجيء: قَاَل  شمط، كَانَ  قَدْ  للَّهِ ا َعبْد أبا إن: ويقول بقضيبه، ينكت فجعل يديه، ب� فوضع
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ء أحسن  غالمان فانطلق: قَاَل  وكسوة بنفقة لهن وأمر رزقا، عليهن وأجرى معتزل، مكان ِيف  مبنزل لهن أمر أن صنعه َيشْ
 َحتَّى برءوسه� وجاء أعناقه�، فرضب ،إِلَْيهِ  فلجأ طيئ من رجال فأتيا -َجْعَفر ابن ابن أو -َجْعَفر بن اللَّه لعبد ِمنُْهمْ 

فهدمت بداره وأمر عنقه، برضب فهم: قَاَل  زياد، ابن يدي ب� وضعه� . 

کیا بیان نے الكويف السلمي، عبيدة، بن سعد حمزة، أبو  کہ کیا بیان نے حصین  

 کی رسگوشی سے اس اور آیا شخص ایک پاس کے اس اچانک کہ تھے رہے نہا میں پانی ساتھ کے سعد بن عمر ہم
 اگر کہ ہے دیا حکم اسے اور ہے بھیجا کو التميمي بدر بن جويرية طرف متہاری نے زیاد ابن کہا اسے نے اس اور
 گھوڑے اپنے اور اٹھا وہ کہ ہے کرتا بیان راوی دے کر قتل تجھے وہ تو کی نہ جنگ ساتھ کے لوگوں ان نے تو

 وہ اور تھا سوار پر گھوڑے اپنے اور پہنے کر منگوا ہتھیار اپنے نے اس پھر گیا ہو سوار پر اس اور گیا پاس کے
 کے زیاد ابن رس کا عنہ اللہ رضی حسین اور کی جنگ ساتھ کے ان نے انہوں اور گیا طرف کی ان ساتھ کے لوگوں

 و سیا عبداللہ ابو بالشبہ لگا کہنے کر رکھ پر ناک کی اپ کو چھڑی اپنی وہ اور گیا رکھا سامنے کے اس الکر پاس
 ہے کرتا بیان راوی گیا الیا بھی کو اہل اور بیٹیوں اور بیویوں کی اپ اور ہے کرتا بیان راوی ہیں، والے بالوں سفید

 ان اور تھی پر جگہ تھلگ الگ ایک جوا دیا حکم کا گاہ فرد ایک لیے کے ان کہ کیا یہ کام اچھا سے سب نے اس
 بن عبداللہ جو نے لڑکوں دو سے میں ان دیا حکم کا اخراجات اور لباس لئے کے ان اور دی کر جاری رسد کی

 نے اس تو لی پناہ کی شخص ایک کے قبیلہ طی آکر تھے سے میں اوالد کی عنہ اللہ رضی جعفر ابی ابن یا جعفر
 کرنے قتل اسے بھی نے زیاد ابن دیئے رکھ سامنے کے زیاد ابن کر ال رس کے دونوں ان اور دیا کر قتل کو دونوں ان
۔گیا کردیا منہدم کو گھر کے اس سے حکم کے اس اور لیا کر اردہ کا  

 

تھے مختلط میں عمر آخری لیکن ہیں ثقہ الكوىف الهذيل أبو ، السلمى الرحمن عبد بن حص�  

ہے گیا ڈاال پر سعد بن عمر ملبہ سارا اور ہے الگ قصہ کا قتل یہاں  

 کے زیاد ابن نے  حسین پھر ہوئے ناکام وہ تھے رہے ہو مذاکرات  کہ تھا میں اس تھی روایت جو پہلے سے اس
 تاالب سب اب ہے الگ منت یہاں روایت میں لیکن اب دورسی ہوئے قتل ہوا بلوہ پر اس کیا انکار سے بیعت پر ہاتھ
 کو حسین اور ہے دیتا  دھمکی کی قتل زیاد ابن کہ نہیں مسئلہ کوئی سے حسین خروج کو ان ہیں رہے نہا میں
ہیں رکھتے رشائط کوئی حسین نہ ہوتے نہیں مذاکرات کوئی ہے جاتا کیا قتل  

تھے رکھتے رائے کی خوارج خود یہ لیکن ہیں ثقہ السلمي حمزة أبو عبيدة بن سعد  

ہے میں مغلطاي  از الرجال أس�ء يف الك�ل تهذيب إك�ل  کتاب  

ذلك عن رجع إنه قيل وقد وروايته، نقله يف تكلم ذلك وبسبب الخوارج، رأي إىل ونسب مذهبه يف تكلم وقد . 
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 ساتھ؟ کے حسین قاتلین تھے شامل میں شام لشکر وہ تھے خارجی جو الكويف السلمي، عبيدة، بن سعد حمزة، أبو
 کی الكويف السلمي، عبيدة، بن سعد حمزة، أبو اور بنی نہیں کبھی کی خوارج اور امیہ بنو کیونکہ نہیں ممکن ایسا

ہے لگتی مثال کی عصبیت سیاسی روایت  

 

 یعنی مانیں الله جانب من امام کو ان ہم جب گا ملے میں صورت اس رصف جواز سند کو خروج اقدام کے حسین
 کہ  اہل تشیع کا عمومی قول ہے اسی لئے  -کرو خروج یہ کہ ہوئی الوحی ان کہ کریں تسلیم کو امامت عقیدہ
 انا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح بن سکے یہکربالء میں اپنے اپ کو قتل کروانے گئے تاکہ ن  حسین

ہے  رہیآ  چلی جو تھیوری ہے سازش  Theory Conspiracyبھی ایک   

یہی اس کی روایات کا محور ہے –ابو مخنف کا قول ہے کہ اہل شام نے قتل کیا    

 ابن عمر رضی الله عنہ کا صحیح بخاری میں قول ہے اہل عراق نے قتل کیا

ُب َمَناِقِب الَحَسِن َوالُحَسْ�ِ رَِيضَ الله َعنُْهَ� میں روایت کرتے ہیں کہبخاری بَا  

ِد بِْن أيَِب يَْعُقوَب، َسِمْعُت ا ثَنَا ُشْعَبُة، َعْن ُمَحمَّ ثََنا ُغنَْدٌر، َحدَّ اٍر، َحدَّ ُد بُْن بَشَّ ثَِني ُمَحمَّ بَْن أيَِب نُْعٍم، َسِمْعُت َعبَْد الله َحدَّ
بَ  بَْن ُعَمَر، بَاَب، فََقاَل: أَْهُل الِعرَاِق يَْسأَلُوَن َعِن الذُّ اِب، َوقَْد قَتَلُوا ابَْن َوَسأَلَُه َعِن املُْحرِِم؟ قَاَل: ُشْعبَُة أَْحِسبُُه يَْقتُُل الذُّ

 ابْنَِة رَُسوِل الله َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلَّمَ 

ُعَمَر کو سنا جب ان سے محرم کے بارے میں سوال ہوا کہ اگر محرم  ابن ابی نُْعٍم کہتے ہیں میں نے َعبَْد اللَِّه بْنَ 
مکھی کے بارے میں  (احرام ) کی حالت میں مکھی قتل ہو جائے تو کیا کریں پس انہوں نے کہا أَْهُل الِعرَاِق 

 سوال کرتے ہیں اور انہوں نے رسول الله َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم کے نواسے کا قتل کیا

ری نے ابن عمر کی یہ روایت بیان کر کے قتل حسین کا بوجھ أَْهُل الِعرَاِق پر بتایا اور أَْهُل الشام کو اس کا بخا
 ذمہ دار قرار نہ دیا

 
خالفت میں عراق  کے دور جو ابن زبیر ہے  مختار ثقفی کذاب کا قول ہے کہ بنو امیہ کے ان گورنروں نے قتل کیا 

کا ہے الئق التفات نہیں البتہ ابو مخنف کی تھیوری میں انہی ناموں کا ذکر ہےیہ قول کذاب  - میں مقرر تھے  

سال سے کھوج رہی ہے کوئی واضح جواب  ١٤٠٠شہادت حسین کے ذمہ دار کون تھا ؟ اس سوال کا جواب امت 
 جو ہیں وہ نہایت کمزور اسناد سے ہیں جو صحیح ہیں ان سے - نہیں ہے کیونکہ اس پر معلومات نہیں ہیں

معلوم ہوتا ہے کہ حسین نے خروج کیا اور شامی فوج ان کے تعاقب میں گئی ساتھ ہی کوفی عین وقت پر دغا 
 -دے گئے اور حسین نے کوفہ سے فرار کی راہ لی اور وہاں سے دور گئے جب کربال پر پہنچے تو ان کا قتل ہوا
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کو شام پہنچا دیا گیا اور پھر وہاں سے  اتینخو اس کے بعد   اس میں بلوہ میں وہ ہالک ہوئے اور ان کے ساتھ والے
 اہل حسین کو مدینہ پہنچا دیا گیا

 اس کے عالوہ کچھ معلوم نہیں کہ کربال میں کیا ہوا ، شام میں کیا ہوا اور مدینہ میں اس کے بعد کیا ہوا
 خود ال حسن اور ال عباس نے اہل بیت میں سے ہونے کے باوجود حسین کا ساتھ نہیں دیا

ک کہ ابن زبیر جو یزید کے بعد خلیفہ ہوئے ان کے لشکر میں ال حسین میں سے بعض شامل ہوئے اور یہاں ت
 مختار ثقفی سے لڑتے ہوئے مصعب بن زبیر کی رسبراہی میں قتل ہوئے

یعنی جو اختالف تھا وہ اہل سنت میں ختم ہوا اور مدینہ میں جو شیعہ کے امئہ ہیں وہ بھی رهتے رہے اور اپنے 
انہوں نے شیعہ نہیں کہااپ کو   

 نہ ہی اہل سنت سے الگ کسی فقہ پر عمل کیا
  

 جب تک الزام ہو اور ثبوت نہ ہو لعنت کسی پر بھی نہیں کی جا سکتی
 لعنت اہل اسالم میں سے کسی پر بھی نہیں کی جا سکتی یہ رصف جنگجو کفار کے لئے ہے

کہتے ہیں محدث ابن الصالح   

، واملحفوظ أن اآلمر بقتاله املفيض إىل قتله – كرمه الله –  –مل يصح عندنا أنه أمر بقتله – أي الحس� ريض الله عنه 
 إ�ا هو عبيد الله بن زياد وايل العراق إذ ذاك

کے نزدیک یہ صحیح نہیں کہ یزید نے قتل حسین کا حکم کیا ہو ہ�رے ( محدثین)   

 ابن تیمیہ کہتے ہیں

س� باتفاق أهل النقلإن يزيد بن معاوية مل يأمر بقتل الح  

 اہل نقل کا اتفاق ہے کہ یزید نے قتل حسین کا حکم نہیں کیا

 غزالی کہتے ہیں

 هذا مل يثبت أصالً فال يجوز أن يقال إنه قتله

 یہ اصال ثابت نہیں کہ پس کسی کے لئے جائز نہیں کہ کہے کہ یزید نے قتل کرنے کا کہا

) میں ہے هـ360املعجم الكب� از الطربا� (املتوىف:   

اِك بِْن ُعثَْ�نَ  حَّ ُد بُْن الضَّ ثَِني ُمَحمَّ بَْ�ُ بُْن بَكَّاٍر، َحدَّ ثَنَا َعِيلُّ بُْن َعبِْد الَْعِزيِز، ثنا الزُّ ، َعْن أَِبيِه، قَاَل: " َخَرَج َحدَّ  الِْحزَاِميُّ

لِِوَاليَِة يَِزيَد بِْن ُمَعاِويََة، فََكتََب يَِزيُد بُْن ُمَعاِويََة إَِىل ُعبَيِْد اللِه بِْن الُْحَسْ�ُ بُْن َعِيلٍّ رَِيضَ اللُه َعنُْهَ� إَِىل الُْكوفَِة َساِخطًا 
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زْماِن، َوبَلَُدَك  ِبِه زََمانَُك ِمْن بَْ�ِ اْألَ ِزيَاٍد َوُهَو َوالِيِه َعَىل الِْعرَاِق: إِنَُّه قَْد بَلََغِني أَنَّ ُحَسْينًا قَْد َساَر إَِىل الُْكوفَِة، َوقَِد ابْتُِيلَ 

ِل، َوِعنَْدَها يُْعتَُق أَْو يَُعوُد َعبًْدا كََ� يُْعتَبَدُ   الَْعِبيُد ". فََقتَلَُه ُعبَيُْد اللِه بُْن ِزيَاٍد، ِمْن بَْ�ِ الْبُلَْداِن، وابْتُِليَت ِبِه ِمْن بَْ�ِ الُْع�َّ

 َوبََعَث ِبَرأِْسِه إِلَْيهِ 

اِك بِْن ُعثَْ�نَ  حَّ والیت پر طیش میں آ کر پس  کی معاویہ بن نکلے یزید لئے نے کہا حسین کوفہ کے الِْحزَاِميّ  الضَّ

اور  ہے نکال کے لئے کوفہ حسین کہ ہے کہ مجھ تک پہنچا تھا لکھا جو والی عراق کو عبید الله بن زیاد نے یزید

اور گورنروں نے اور اس کے لئے  نے اور شہروں میں سے ایک شہر ہے ڈاال میں نے آزمائش و زمانے وقت کو اس

 پس عبید الله بن زیاد – اتا ہے غالم واپس اپنے مالک کے پاس ایک غالم کی طرح آنا جیسا اہے کہ یا تو   آزادی ی

بھیج دیا کو قتل کر دیا اور رس یزید نے  

اِك بِْن ُعثَْ�َن الِْحزَاِميّ  سند میں  حَّ مختلف فیہ ہے   الضَّ  

 میزان میں ہے

ہے  کمزوری میں حدیث کی اس وب بن شیبة: صدوق، في حديثه ضعف.قال يعق  

  کیا ہے نے اس کو کمزور يحیى القطان لینه يحیى القطان، مع أنه قد روى عنه.

نا قابل دلیل  وقال أبو حاتم: ال يحتج به.  

ہے  نہیں قوی وقال أبو زرعة: لیس بقوي.  

اِك ْبِن ُعْثَماسند میں  حال ہےمجہول ال َن اْلِحَزاِميّ ُمَحمَُّد ْبُن الضَّحَّ  

 

 

 دربار ابن زیاد میں حسین کے سر کی آمد

 اس وقت کوفہ میں انس بن مالک رضی الله عنہ ، ابن زیاد کے ہاں تھے اور متام خربیں مل رہی تھیں یہاں تک کہ
 صحیح بخاری کے مطابق حسین کا رس وہاں اتا ہے اور ابن زیاد حسین کی تعریف کرتا ہے

غی کتنا ہی خوبصورت ہو اس کی تعریف نہیں کی جاتی اور انس بن مالک کی موجودگی بتا رہی ہے کہ کوئی با
 خالف حکم حسین کا قتل ہوا کیونکہ وہ بھی کوئی تبرصہ نہیں کرتے

) صحیح بخار ملسو هيلع هللا ىلص : کِتَاُب فََضائِِل أَْصَحاِب النَِّبيِّ  صحيح البخاري ی: کتاب: نبی (بَاُب َمنَاِقِب الَحَسِن َوالُحَسْ�ِ ؓ
کے اصحاب کی فضیلت (باب: حرضت حسن اور حسین ؓ کے فضائل)ملسو هيلع هللا ىلص کریم  

3748 



421 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

ثَنَا َجِريٌر َعْن ُمحَ  . ٍد َحدَّ ثَِني ُحَسْ�ُ بُْن ُمَحمَّ ُد بُْن الُْحَسْ�ِ بِْن إِبْرَاِهيَم قَاَل َحدَّ ثَِني ُمَحمَّ ٍد َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك رَِيضَ َحدَّ مَّ
َالم فَُجِعَل ِيف طَْسٍت فََجَعَل يَنُْكُت َوقَاَل ِيف  اللَُّه َعنْهُ   ُحْسِنِه َشيْئًا فََقاَل أيُِتَ ُعبَْيُد اللَِّه بُْن ِزيَاٍد ِبَرأِْس الُْحَسْ�ِ َعلَيِْه السَّ

َوْسَمةِ أَنٌَس كَاَن أَْشبََهُهْم ِبرَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َوكَاَن َمْخُضوبًا ِبالْ   

ہم سے  مجھ سے محمد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے حسین بن محمد نے بیان کیا ، کہا
جریر نے بیان کیا ، ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب حرضت حسین رضی 

اس پر لکڑی سے   یک طشت میں رکھ دیا گیا تو وہ مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس الیا گیا اور ا اللہ عنہ کا رس
مارنے لگا اور آ پ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا ( کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت 

چہرہ نہیں دیکھا ) اس پر حرضت انس رضی اللہ عنہ نے کہا حرضت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ 
دہ مشابہ تھے ۔ انہوں نے وسمہ کا خضاب استع�ل کررکھا تھا ۔علیہ وسلم سے سب سے زیا  

 ابن زیاد چھڑی سے فََجَعَل يَنُْكُت کر رہا تھا

 ینکت کہتے ہیں سوچ کے عامل میں تنکے سے لکیر زمین پر بنانا

ملتوىف: لغت مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار از عياض بن موىس بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ا
هـ) کے مطابق544  

 َها بقضيب أَوقَْوله فَجعل ينكت بَها ِبَضم الَْكاف َوآخره تَاء ِباثْنَتَْ�ِ فَْوقَها أَي يُؤثر بَها ِيف األَرْض نكت ِيف األَرْض إِذا أثر ب
ملهتمنَحوه َومثله قَْوله ِيف الَحِديث اآلخر فينكتون بالحصا أَي يْرضبُوَن ِبِه كََ� يفعل املتفكر ا  

اور اسی طرح حدیث میں ہے… یعنی آثار زمین پر بنانے لگا …. قول کہ فَجعل ينكت   

 

 النهاية يف غريب الحديث واألثر از ابن اثیر کے مطابق

ث نفَسه. تفکر کرنا اور خود کالمی کرنا  نکت کا مطلب ہے أَْي يَُفكِّر ويُحدِّ

گا یعنی ابن زیاد سوچ میں پڑ گیا کہ اب امت میں کیا ہو  

ہے روایت کی کلینی از الکافی  

عيل بن محمد، عن عبدالله بن محمد بن خالد قال: حدثني منذر بن محمد بن قابوس، عن منصور بن السندي، عن 
أيب داود املسرتق، عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن املغ�ة، عن االصبغ بن نباتة قال: أتيت أم� 

م فوجدته متفكرا ينكت يف االرض، فقلت، يا أم� املؤمن� مايل أراك متفكرا تنكت يف االرضاملؤمن� عليه السال   
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 پر نزمی )ينكت يف االرضمتفکر پایا ( کو کے پاس پہنچا تو ان أم� املؤمن� عليه السالمنے کہا میں  االصبغ بن نباتة
لکیریں  پر متفکر کیوں پاتا ہوں کہ اپ زمین کو اپ میں منینمیں نے کہا یا امیر املو  –لکیریں کھینچ رہے تھے 

  کھینچ رہے ہیں

میں  ہے کہ ایک سوال پر 13212میں ح   میرزا حسین النوري الطبرسياز  مسائل مستدرک  

 فسكت أبو عبد هللا (علیه السالم) ساعة ينكت في األرض

  کے لئے خاموش ہو گئے اور زمین پر لکیر لگانے لگے عتامام جعفر ایک سا

میں لکھتے  شرح أصول الكافي پر   (ينكت في األرض)الفاظ    مولي محمد صالح المازندرانيح الکافی شار
 ہیں

الشرح: قوله (ينكت في األرض) النكت الضرب واألثر الیسیر وھو فعل المھموم المتفكر، يقال: نكت في 
 األرض بالقضیب من باب نصر إذا أثر فیھا بطرفه كفعل المتفكر المھموم

عل ہوتا ہے چھڑی سے لکیر کھینچنا ... متفکر کا ف قضیبپر  زمین ہیں کہتے  

 

روایت میں ِبَقِضيٍب کے الفاظ ایک ہی سند سے ہیں راس حسین کے حوالے سے   

 ترمذی میں ہے

ثَنَا النَّْرضُ بُْن ُشَميٍْل قَاَل: أَْخَربَنَ  ُد بُْن أَْسلََم الْبَْغَداِديُّ قَاَل: َحدَّ ثَنَا َخالَّ اَن، َعْن َحْفَصَة ِبْنِت ِس�ِيَن، َحدَّ ا ِهَشاُم بُْن َحسَّ
ثَِني أَنَُس بُْن َمالٍِك، قَاَل: كُْنُت ِعنَْد ابِْن ِزيَاٍد فَِجيَء ِبَرأِْس الُحَسْ�ِ فََجَعَل يَُقوُل ِبقَ  َما «ِضيٍب ِيف أَنِْفِه َويَُقوُل: قَالَْت: َحدَّ

َهَذا ». «أََما إِنَُّه كَاَن ِمْن أَْشبَِهِهْم ِبرَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ «قَاَل: قُلُْت: » كَُر؟َرأَيُْت ِمثَْل َهَذا ُحْسًنا، لَِم يُذْ 
 «َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب 

 املعجم الكب� طربانی میں ہے

، ثنا الُْحَسْ�ُ بْ  ُد بُْن َعبِْد اللِه الَْحْرضَِميُّ ثَنَا ُمَحمَّ اَن، َعْن َحدَّ ُن ُعبَيِْد اللِه الُْكوِيفُّ، ثنا النَّْرضُ بُْن ُشَميٍْل، ثنا ِهَشاُم بُْن َحسَّ
، فََجَعَل يَُقوُل  ِبَقِضيٍب ِيف أَنِْفِه: َما َرأَيُْت  َحْفَصَة ِبْنِت ِس�ِيَن، َعْن أَنٍَس، قَاَل: ُكنُْت ِعنَْد ابِْن ِزيَاٍد ِحَ� أيُِتَ ِبَرأِْس الُْحَسْ�ِ

أََما إِنَُّه كَاَن ِمْن أَْشبَِهِهْم ِبرَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلَّمَ «ثَْل َهَذا ُحْسًنا. فَُقلُْت: مِ  » 

 دونوں کی سند میں هشام بن حسان مدلس ہے اور عنعنہ ہے سند ضعیف ہے

 ابن حجر نے فتح الباری میں طربانی کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی ضعیف ہے

ثَ  ، ثنا ُسلَيَْ� َحدَّ ٍد الُْعَمِريُّ الَْقاِيض، ثنا َعبُْد الَْعِزيِز بُْن َعبِْد اللِه اْألَُويِْيسُّ ُن بُْن ِبَالٍل، َعْن َحرَاِم بِْن نَا ُعبَيُْد اللِه بُْن ُمَحمَّ
، فََجَعَل يَْجَعُل قَِضيبًا ِيف يَِدِه ِيف َعيِْنِه ُعثَْ�َن، َعْن ثَاِبِت بِْن ِمرَْداٍس، َعْن َزيِْد بِْن أَرْقََم، قَاَل: أيُِت ابُْن ِزيَاٍد  ِبَرأِْس الُْحَسْ�ِ

َرأَيُْت فََم رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِيف َمْوِضِعهِ «، فََقاَل: لَِم؟ فََقاَل: » ارْفَعِ الَْقِضيَب «َوأَنِْفِه، فََقاَل َزيُْد بُْن أَرْقََم:  » 



423 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

ث�ن األنصاري املد� ہے جو مرتوک ہےسند میں حرام بن ع  

 میزان از الذھبی میں ہے

 .قال مالك ويحيى: ليس بثقة

 .وقال أحمد: ترك الناس حديثه

 .وقال الشافعي وغ�ه: الرواية عن حرام حرام

 .وقال ابن حبان: كان غاليا يف التشيع يقلب األسانيد، ويرفع املراسيل

حيى بن مع� عن حراموقال إبراهيم بن يزيد الحافظ: سألت ي . 

 .فقال: الحديث عن حرام حرام

 .وكذا قال الجوزجا�

 اس سے روایت کرنا حرام ہے

 ابن حجر نے مسند البزار کا حوالہ بھی دیا ہے

ثنا يُوُسُف بُْن َعْبَدَة، َعنْ  ثنا غسان بن الربيع، َحدَّ ثنا ُمَفرَُّج بُْن ُشَجاِع بِْن ُعبَيد اللَِّه الذهيل، َحدَّ ثابٍت َوُحَميٍْد، َعن  َحدَّ
: لََقْد كَاَن أَْحَسبُُه قَاَل: َجِميال أَنٍَس، قَاَل: لَ�َّ أيُِتَ ُعَبيد اللَِّه بُْن ِزيَاٍد ِبَرأِْس الُْحَسْ�ِ َجَعَل يَنُْكُت ِبالَْقِضيِب ثََنايَاُه يَُقوُل 

ُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَلِْثُم َحيُْث يََقُع قَِضيبَُك قَاَل: فَانَْقبََض فَُقلُْت والله ألسوئنك إِ�ِّ َرأَيُْت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَّ  . 

اس کی سند میں يوسف بن عبدة ہے جس کے لئے عقیلی کا کہنا ہے کہ یہ حمید اور ثابت سے منکرات نقل کرتا 
 ہے

 وقال العقييل: له مناك� عن حميد وثابت

 اور اس سند میں بھی ایسا ہی ہے

ثَنَا خَ  اَن، َعنْ َحدَّ ثَنَا النَّْرضُ بُْن ُشَميٍْل قَاَل: أَْخَربَنَا ِهَشاُم بُْن َحسَّ ُد بُْن أَْسلََم الْبَْغَداِديُّ قَاَل: َحدَّ َحْفَصَة ِبْنِت ِس�ِيَن،  الَّ
ثَِني أَنَُس بُْن َمالٍِك، قَاَل: كُْنُت ِعنَْد ابِْن ِزيَاٍد فَِجيَء ِبَرأِْس الُحَسْ�ِ  َما «فََجَعَل يَُقوُل ِبَقِضيٍب ِيف أَنِْفِه َويَُقوُل: قَالَْت: َحدَّ
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َهَذا ». «أََما إِنَُّه كَاَن ِمْن أَْشبَِهِهْم ِبرَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ «قَاَل: قُلُْت: » َرأَيُْت ِمثَْل َهَذا ُحْسًنا، لَِم يُْذكَُر؟
 «َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب 

ناک پر قَِضيٍب کی اور بوالاس نے   

اب یہ مرتجم کا ذہن ہے کہ وہ اس کو رضب لگانا کرے یا ناک کو چھونا بیان کرے کیونکہ عربی الفاظ میں 
 مارنے کا ذکر نہیں ہے

نزدیک اس کا منت بھی صحیح نہیں ہے  راقم کے   

له صلی الله علیہ وسلم سے اول اصحاب رسول کے مطابق حسن رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول ال
 مشابہ تھے

 مسند احمد میں ہے

ثَنَا أَْسَوُد بُْن َعاِمٍر، أَْخَربَنَا إِْرسَائِيُل، َعْن أيَِب إِْسَحاَق، َعْن َهانِِئ بِْن َهانٍِئ، قَاَل: قَاَل َعِيلٌّ  الَْحَسُن أَْشَبُه ِبرَُسوِل اللَِّه «: َحدَّ
ْدِر إَِىل الرَّأِْس، َوالُْحَسْ�ُ أَْشَبُه َما أَْسَفَل ِمْن َذلَِك  َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َما بَْ�َ الصَّ » 

علی نے کہا حسن رس سے لے کر سینہ تک رسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسا ہے اور حسین اس سے نیچے 
 یعنی رصف پیر ہوئے

 اس روایت کو ابن حبان ، احمد شاکر اور شعیب نے صحیح کہا ہے

ہاں رس الیا گیا ہے جو حسین کا ہے اور یہ مشابہت نہیں رکھتا تھااور ی  

 مسند احمد میں ہے

ثَنَا ُعَمُر بُْن َسِعيٍد، َعِن ابِْن أيَِب ُملَيَْكَة، أَْخَربَ  بَْ�ِ، َحدَّ ُد بُْن َعبِْد اللَِّه بِْن الزُّ ثَنَا ُمَحمَّ ِ� ُعْقبَُة بُْن الَْحارِِث، قَاَل: َخرَْجُت َحدَّ
يِق رَِيضَ اللَُّه َعنُْه ِمْن َصالِة الَْعْرصِ بَْعَد َوفَاِة النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َمعَ  دِّ الُم َ�ِْيش أيَِب بَْكٍر الصِّ  ِبلََياٍل، َوَعِيلٌّ َعلَيِْه السَّ

، ”َوا ِبأيَِب َشبَُه النَِّبيِّ لَيَْس َشِبيًها ِبَعِيلِّ “لَُه َعَىل رَقَبَِتِه َوُهَو يَُقوُل: إَِىل َجنِْبِه، فََمرَّ ِبَحَسِن بِْن َعِيلٍّ يَلَْعُب َمَع ِغلَْ�ٍن، فَاْحتَمَ 
 .قَاَل: َوَعِيلٌّ يَْضَحك

 ابو بکر نے حسن کے لئے کہا کہ اس میں النبی کی مشابہت ہے یہ علی پر نہیں گیا

 اور یہ صحیح بخاری ہی میں ہے
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ثَنا َعبَْداُن، أَْخَربَنَ  ، َعِن ابِْن أيَِب ُملَيَْكَة، َعْن ُعْقبََة بْنِ َحدَّ الَحارِِث، قَاَل:  ا َعْبُد اللَِّه، قَاَل: أَْخَربَِ� ُعَمُر بُْن َسِعيِد بِْن أيَِب ُحَسْ�ٍ
، لَ «َرأَيُْت أَبَا بَْكٍر رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، َوَحَمَل الَحَسَن َوُهَو يَُقوُل:  َوَعِيلٌّ يَْضَحُك » يَْس َشِبيٌه ِبَعِيلٍّ ِبأيَِب َشِبيٌه ِبالنَِّبيِّ  

دوم رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کبھی بھی خضاب کا استع�ل نہیں کیا تو پھر ایک خضاب لگانے والے کی 
 شکل رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیسے مل سکتی ہے؟

جس سے ظاہر ہے کہ ان کو سوتے میں حملہ  حسین اور ان کے ساتھ متام مرد قتل ہوئے سوائے زین العابدین کے
 کر کے قتل کیا گیا یہاں تک کہ بلوہ میں بچے بھی قتل ہوئے

باوجود یہ کہ  -قاتل پوشیدہ تھے جن کو نہ بنو امیہ جانتے تھے نہ اہل بیت لہذا کس کے خالف اقدام کرتے
یں یزید میں کوئی برائی نہیں جانتا حسین کا قتل ہوا ابن عمر گھر والوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ م

 کہ اس کی بیعت سے نکلوں اور ایک دورسی روایت کے مطابق کہتے ہیں حسین کا قتل اہل عراق نے کیا

 تاریخ الطربي میں ہے

ثَِني ُسلَيَْ�ن بن أيب راشد، عن حميد بن مسلم، قَاَل: دعا� ُعَمر بن َسْعد فرسحني إَِىل أه له قَاَل أَبُو مخنف: َحدَّ
ألبرشهم بفتح اللَّه َعلَْيِه وبعافيته، فأقبلت َحتَّى أتيت أهله، فأعلمتهم َذلَِك، ثُمَّ أقبلت َحتَّى أدخل فأجد ابن زياد قَْد 
جلس لِلنَّاِس، وأجد الوفد قَْد قدموا َعلَيِْه، فأدخلهم، وأذن لِلنَّاِس، فدخلت فيمن دخل، فإذا رأس الُْحَسْ� موضوع ب� 

ُهَو ينكت بقضيب ب� ثنيتيه ساعة، فل� رآه َزيْد بن أَرْقََم: ال ينجم عن نكته بالقضيب، قَاَل لَُه: اعل بهذا يديه، وإذا 
القضيب عن هات� الثنيت�، فو الذى ال إله غ�ه لقد رأيت شفتي رَُسول الله ص َعَىل هات� الشفت� يقبله�، ثُمَّ 

أبىك اللَّه عينيك! فو الله لوال أنك شيخ قَْد خرفت وذهب عقلك لرضبت عنقك انفضخ الشيخ يبيك، فََقاَل لَُه ابن زياد:  

حمید بن مسلم کہتا ہے ابن سعد نے مجھے بال کر اپنے اہل و عیال کے پاس بھیجا کہ کو خوش خربی سناؤں کہ 

اللہ نے فتح دی …. واپس آیا تو دیکھا ابن زیاد لوگوں سے ملنے دربار میں بیٹھا ہے اور تہنیت دینے لوگ ا رہے 

ہیں … میں بھی اندر گیا گیا دیکھتا ہوں کہ حسین کا رس سامنے ہے اور ابن زیاد اپنی چھڑی سے حسین  کے 

دانتوں کو کھٹکھٹاتا رہا-  زید بن ارقم نے کہا اس کو دانتوں سے ہٹا وحدہ ال رشیک کی قسم رسول الله صلی الله 

علیہ وسلم  کو میں نے دیکھا اپنے ہونٹ ان دانتوں پر رکھ کر پیار کرتے تھے اور یہ کہنا تھا کہ سب بوڑھے لوگ 

پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے - ابن زیاد نے کہا الله تجھ کو روالئے تو بڈھا ہوا اور تیری عقل جاتی رہی واللہ میں 

 تیری گردن ہی مار دیتا

 اول اس کا راوی ابو مخنف سخت جھوٹا اگ لگانے واال شیعہ مشھور ہے

الصغ� لرواة اإلمام ابن جرير الطربي میں تاریخ طربی کے محقق أكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري  املعجم
اس کی سند میں دو مجھول ہیں   کہتے ہیں  

 سلي�ن بن أيب راشد، األزدي، من السادسة، مل أعرفه، ومل أجد له ترجمة
السلی�ن بن ابی راشد میں اس کو نہیں جانتا نہ اس کا ترجمہ م  
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 دورسے راوی پر کہتے ہیں
، من الرابعة، من أصحاب املختار بن أيب عبيد، الثقفي، الكذاب، مل أعرفه، -وقيل: األسدي  –حميد بن مسلم، األزدي 

 ومل أجد له ترجمة
حمید بن مسلم کہا جاتا ہے اسدی ہے یہ مختار ثقفی کے اصحاب میں سے ہے اس کا ترجمہ نہیں مال نہ اس کو 

 جان سکا

عجم الكب� از طربانی میں ہے امل  

ثَِني اللَّيُْث، قَاَل: أىََب  ، ثنا يَْحيَى بُْن بَُكْ�ٍ، َحدَّ ثَنَا أَبُو الزِّنْبَاِع َرْوُح بُْن الَْفَرِج الِْمْرصِيُّ لُه َعنُْهَ�  الُْحَسْ�ُ بُْن َعِيلٍّ رَِيضَ الَحدَّ
، فَقاتَلُوُه فََقتَلُوُه، َوقَتَ  ،أَْن يُْستَأَْرسَ ، َوانْطُلَِق ِبَعِيلِّ بِْن ُحَسْ�ٍ  لُوا ابْنَْيِه َوأَْصَحابَُه الَِّذيَن قَاتَلُوا ِمنُْه مِبََكاٍن يَُقاُل لَُه الطَّفُّ

، َوُسَكْينََة ِبنِْت ُحَسْ�ٍ إَِىل ُعبَيِْد اللِه بِْن ِزيَاٍد، َوَعِيلٌّ يَْوَمِئٍذ ُغَالٌم قَدْ  يَد بِْن َغ، فَبََعَث ِبِهْم إَِىل يَزِ  بَلَ َوفَاِطَمَة ِبْنِت ُحَسْ�ٍ
يرِِه لِئَالَّ تََرى َرأَْس أَِبيَها َوَذِوي قَرابَِتَها، َوَعِيلُّ  ، بُْن الُْحَسْ�ِ رَِيضَ اللُه َعنُْهَ� ِيف  ُمَعاِويََة، فَأََمَر ِبُسَكيَْنَة فََجَعلََها َخلَْف َرسِ  ُغلٍّ

 تَِي الُْحَسْ�ِ رَِيضَ اللُه َعْنُه، فََقاَل:فََوَضَع َرأَْسُه، فََرضََب َعَىل ثَِنيَّ 
 نَُفلُِّق َهاًما ِمْن رَِجاٍل أَِحبٍَّة ... إِلَْينَا َوُهْم كَانُوا أََعقَّ َوأَظْلََ�  [البحر الطويل]

 أَنُْفِسُكْم إِالَّ ِيف كِتَاٍب ِمْن قَبِْل أَْن نَْربَأََها إِنَّ فََقاَل َعِيلُّ بُْن الُْحَسْ�ِ رَِيضَ اللُه َعنُْه: {َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة ِيف اْألَرِْض َوَال ِيف 
، فََقاَل 22َذلَِك َعَىل اللِه يَِسٌ�} [الحديد:  ] . فَثَُقَل َعَىل يَِزيَد أَْن يَتََمثََّل ِببَْيِت ِشْعٍر، َوتََال َعِيلٌّ آيًَة ِمْن كِتَاِب اللِه َعزَّ َوَجلَّ

أََما َواللِه لَْو رَآنَا رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه «َسبَْت أَيِْديُكْم ويَْعُفو َعْن كَِث�ٍ. فََقاَل َعِيلٌّ رَِيضَ اللُه َعنُْه: يَِزيُد: بَْل مِبَا كَ
. قَ » . َوَسلََّم َمْغلُولَِ� َألََحبَّ أَْن يَُخلِّيَنَا ِمَن الُْغلِّ  َولَْو َوقَْفَنا بَْ�َ يََدْي رَُسوِل اللِه َصىلَّ «اَل: قَاَل: َصَدقَْت، فََخلُّوُهْم ِمَن الُْغلِّ

بَنَا بُوُهْم. فََجَعلَْت فَاِطَمُة َوُسَكيْنَُة يَتَطَاَوَالِن لَِرتَيَا َرأَْس » . اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعَىل بُْعٍد َألََحبَّ أَْن يَُقرِّ قَاَل: َصَدقَْت، فََقرِّ
يَتَطَاَوُل ِيف َمْجلِِسِه لَِيْسُرتَ َعنُْهَ� َرأَْس أَِبيِهَ�، َوَجَعَل يَِزيُد   

کے  ان کے ساتھ ان کہا حسین نے غالم بننے سے انکار کیا پس  قتال کیا اور  وہ قتل ہوئے  اور نے بن سعد ثلی
اور علی بن    جاتا ہے کہا طفکے ساتھ قتال کیا اس مقام پر جس کو ال نے ان بیٹے اور اصحاب قتل ہوئے جنہوں

اور علی ان دنوں لڑکے  گیا لے جایا کے پاس عبید الله بن زیاد کو حسین بیت سکینہ حسین ، حسین ، فاطمہ بنت
کیا سکینہ کو یہ ان کے  نے حکم اور یزید گیا بھیج دیا پاس معاویہ کے یزید بن ہے پس ان کوپہنچا  تھے جیسا

ں پر دیکھ سکیں اور علی بن حسین بیڑی میں تخت کے پیچھے کھڑی ہوں تاکہ اپنے باپ اور اقارب کے رس نیزو 
تھے .... انہوں نے آیت پڑھی ےجکڑ   

] .22َعَىل اللِه يَِسٌ�} [الحديد: َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِيف اْألَرِْض َوَال ِيف أَنُْفِسُكْم إِالَّ ِيف كِتَاٍب ِمْن قَبِْل أَْن نَْربَأََها إِنَّ َذلَِك    

کے کہ وہ پہنچے  اس ہوئی ہے قبل لکھی آتی ہے وہ کتاب میں اوپر میں اور متھارےاور جو مصیبت بھی زمین 
آیت پڑھی نے ... یزید - ہے آسان پر یہ اللہ  

 بَْل مِبَا كََسَبْت أَيِْديُكْم ويَْعُفو َعْن كَِث�ٍ.

کرتا ہے وہ معاف کو اور اکرث ہے کیا دھرا کا یہ متھارے ہاتھوں  

وسلم ہم کو اس طرح بیڑیوں میں  علیہ قسم اگر رسول الله صلی الله کی الله علی بن حسین نے کہا سچ کہا
ہٹاؤ کہا سچ کہا پس اس نے حکم کیا ان کو نے یزید –پسند کرتے کہ ان کو ہم سے ہٹا دیں  دیکھتے تو  

اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہ�رے پاس اتے تو وہ ہم کو اپنے سے قریب کرتے الله و کہا نے علی  
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رس  کو پس ان کو قریب کیا اور فاطمہ اور سکینہ کے لئے جو رکھا تھا کہ وہ اپنے باپ – سچ کہا کہا نے یزید
 دیکھ لیں ان کو چھپا دینے کا حکم کیا

 

پایا  نہیں دور کا یزید نے اور انہوں ہیں ہیں مرصی عرص بن سعد امام مالک کے ہم ثلی  

 

هـ) میں ہے 626له ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (املتوىف: معجم البلدان أز  شهاب الدين أبو عبد ال  

الطف: طف الفرات أي الشاطئ، والطف: أرض من ضاحية الكوفة يف طريق الربية فيها كان مقتل الحس� ابن عيل،  

 ريض الله عنه، وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية،

فہ کی جانب کا بری عالقہ ہے جو مقتل حسین ہے اور یہ آبادی کا مقام ہے یہ کو  –الطف فرات کا ساحل ہے 

 جہاں بہت سے چشمے ہیں 

پر ایک روایت درج کی ہے جو اس  57ابن جوزی نے اپنی کتاب الرد عىل املتعصب العنيد املانع من ذّم يزيد صفحہ 
 طرح ہے

بو الحس� بن عبد الجبار ، قال : أنبأ الحس� بن عيل قال ابن الجوزي : أنبأ عبد الوهاب بن املبارك ، قال : أنبأ أ 
الطناج�ي ، ثنا خالد بن خداش ، قال : ثنا ح�د بن زيد ، عن جميل بن مرة ، عن أيب الَوِيض ، قال : نُحرْت اإلبل التي 

 .ُحمل عليها رأس الحس� وأصحابه فلم يستطيعوا أكلها ، كانت لحومها أمّر من الصرب

وس إىل يزيد جلس ودعا بأرشاف أهل الشام فأجلسهم حوله ، ثم وضع الرأس ب� يديه ، وجعل فل� وصلت الرؤ 
  : ينكت بالقضيب عىل فيه ، ويقول

 نفلق هاماً ، من رجال أعزٍَّة ... علينا ، وهم كانوا أعّق وأظل�

 

کے اصحاب کو لے ابن جوزی نے ابو وضی سے روایت کی کہ جن اونٹوں پر امام حسین کے مبارک رس، اور ان 
جایا گیا، جب انہیں ذبح کیا گیا، تو کوئی نہ کھا سکا۔ اور جب وہ مبارک رس یزید پلید کو مال، تو اس نے اہل شام 

 کے بڑے لوگوں کو بالیا، اور مبارک رس کو ہاتھوں میں رکھ کر چھڑی سے مارنے لگا

 

 ابن میں متاخرین کو اس – الحال ہے لمجہو  میں ہے جو اصل  عباد بن نسیب  أبو الوضیئ اس کی سند میں 

ملے نہیں لیکن اس پر جرح و تعدیل کے الفاظقرار دیا ہے  ثقہ حبان نے  

نے خرب نہیں دی کہ اس کو یہ سب کس   أبو الوضيئ  عباد بن نسيباس واقعہ کی سند بھی منقطع ہے کیونکہ 
دربار یزید میں اس کو فورا دھر لیا جاتا  -رتا تھاأبو الوضيئ  عباد بن نسيب ، علی کی پولیس میں کام ک  - نے بتایا

 کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے

 

حوالے سے کتاب تاریخ االسالم میں  لکھا ہےکے   الَْمَدائِِنيُّ ی نے الذھب  
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ِد بْنِ  ثَِني ُمَحمَّ ٍد، َعْن َعْمِرو بِْن ِدينَاٍر: َحدَّ ، َعْن إِبْرَاِهيَم بِْن ُمَحمَّ ، َعْن أَِبيِه قَاَل: لَ�َّ قُِتَل  َوقَاَل الَْمَدائِِنيُّ َعِيلِّ بِْن الُْحَسْ�ِ

الَّ ِبِحسِّ الَْخيِْل ِيف اْألَزِقَِّة، فََحَملْنَا إَِىل الُْحَسْ�ُ َدَخلَْنا الُْكوفََة، فَلَِقيََنا َرُجٌل، فََدَخلَْنا َمنْزِلَُه، فَأَلَْحْفَنا، فَِنْمُت، فَلَْم أَْستَيِْقْظ إِ 

ٍء، فَلَ�َّ كَاَن ِمْن َدَمَعْت َعيْنُُه ِحَ� رَآنَا، َوأَْعطَانَا َما ِشئْنَا َوقَاَل: إِنَُّه َسيَُكوُن ِيف قَْوِمَك أُُموٌر، فََال تَْدُخَل َمعَ يَِزيَد، فَ  ُهْم ِيف َيشْ

لَ�َّ فََرَغ ُمْسلٌِم ِمَن الَْحرَِّة بََعَث إَِيلَّ، فَِجئْتُُه َوقَْد كَتَْبُت أَْهِل الَْمِديَنِة َما كَاَن، َكتََب َمَع ُمْسلِِم بِْن ُعْقبََة ِكتَابًا ِفيِه أََماِ�، فَ 

نُْه َواْعُف َعنُْه، َوِصيَِّتي، فَرََمى إَِيلَّ ِبالِْكتَاِب، فَِإَذا ِفيِه: اْستَْوِص ِبَعِيلِّ بِْن الُْحَسْ�ِ َخْ�ًا، َوإِْن َدَخَل َمَعُهمْ  ، ِيف أَْمرِِهْم فَأَمِّ

ْن لَْم يَُكْن َمَعُهْم فََقْد أََصاَب َوأَْحَسنَ َوإِ   

داخل ہوئے تو ایک شخص سے ملے جس  میں ہم کوفہ تب نے کہا جب حسین قتل کر دیے گئے َعِيلِّ بِْن الُْحَسْ�ِ 
 ںپھر آنکھ کھلی تو گھوڑوں کے ٹاپو  گیا نے ہم کو اپنے مکان میں داخل کیا اس نے سونے کا انتظام کیا ، میں سو

اور جو ہم نے  دیے رو وہ ہم کو دیکھا نے جب یزید -دیا گیا پاس پہنچا کے یزید کر پس ہم کو الد سے آواز کی
پس  –ہونا  مت اپ اس میں مشغول ہوں گے  ہم کو دیا اور پھر کہا کہ اب کچھ اور کام آپ کی  قوم سے  نگاما

 ان نامہ لکھ کر دیا مسلم جب حرہ سے فارغمسلم بن عقبہ کو ام نے یزید –جب اہل مدینہ کے ساتھ ہوا جو ہوا 
 پیش کے ساتھ خیر سے َعِيلِّ بِْن الُْحَسْ�ِ وہ میرے پاس پہنچا اس نے وہ تحریر میری جانب پھینکی اس میں تھا  ہوا

 )کے حوالے سے تو ان کو امن دینا اور معاف کرنا اور اگر یہ ان  (باغیوں )آنا اور اگر کے پاس جاؤ اس  امر (بغاوت
ہے ے ساتھ نہیں تو یہ ٹھیک ہے اچھاک  

سند صحیح ہے  کی اس  

 

هـ) میں  اور  654 - 581مرآة الزمان يف تواريخ األعيان از  شمس الدين أبو املظفر  ملعروف سبط ابن الجوزي  (

ہ نے هـ)  میں  ہے  کہ معاویہ بن یزید بن معاوی355البدء والتاريخ از  املطهر بن طاهر املقديس (املتوىف: نحو 

 تقریر کی

ي معاويَة نازَع هذا األمر من كان أوَىل منه  وإنَّ جدِّ

تھے ان سے بہرت کیا جو ان سے جھگڑا خالفت میں اس امر معاویہ نے دادا میرے بے شک  

 

هـ) میں ہے کہ معاویہ بن یزید بن 874النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة از  يوسف بن تغري بردي  (املتوىف: 

نے تقریر کیمعاویہ   

أيها الناس، إن جدي معاوية نازع األمر أهله ومن هو أحق به منه لقرابته من رسول الله صىل الله عليه وسلم وهو 

عيل بن أيب طالب، وركب بكم ما تعلمون حتى أتته منيته، فصار يف قربه رهيناً بذنوبه وأس�اً بخطاياه؛ ثم قلد أيب األمر 

ه وأخلفه األمل، وقرص عنه األجل. وصار يف قربه رهيناً بذنوبه، وأس�اً بجرمه؛ ثم بىك فكان غ� أهل لذلك، وركب هوا

حتى جرت دموعه عىل خديه ثم قال: إن من أعظم األمور علينا علمنا بسوء مرصعه وبئس منقلبه، وقد قتل عرتة 

 رسول الله صىل الله عليه وسلم وأباح الحرم وخرب الكعبة
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تحقیقی جائزہ کا لی کتاب یزیدبن معاویہ پر الزاماتترجمہ کفایت اللہ سناب  

ہے اس کی سند کہیں نہیں ملی راقم کہتا  

 شہادت حسین کی خبریں جرح و تعدیل کے میزان میں 

حسین اپنی خالفت  –حسین رضی الله عنہ کی شہادت یزید بن معاویہ کے دور میں ہوئی جو خالفت کا قضیہ تھا 
 –ے لیکن وہ سپورٹ حاصل نہ کر پائے جو ان کی خالفت کو برقرار بھی رکھ سکے کوفہ میں قائم کرنا چاہتے تھ

لہذا انہوں نے اغلبا آخری ملحات میں خالفت کے ارادے کو ترک کیا اور اپنے قافلے کا رخ کوفہ کی بجائے ش�ل 
ر امت ابھی میل دور کربال پہنچ گئے اور یہی شہید ہوئے جس پ ٤٠یہاں تک کہ کوفہ سے  –کی طرف موڑ دیا 

 تک غمگین ہے

 قاتلین حسین پر الله کی مار ہو

 ہم تک جو خربیں آئیں ہیں ان کو جرح و تعدیل کے میزان میں پرکھنا رضوری ہے

 امت نواسوں کو قتل کرے گی
 مسند احمد ج ١ ص ٨٥ کی روایت ہے

، َوكَانَ  َصاِحَب   ، َعنْ  أَِبيِه، أَنَّهُ  َسارَ  َمعَ  َعِيلٍّ ثَنَا ُرشَْحِبيُل  بْنُ  ُمْدرٍِك، عَ نْ  َعبْدِ  اللَّهِ  بْنِ  نَُجيٍّ دُ  بْنُ  ُعبَيٍْد، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ
: اْصِربْ  أَبَا َعبْدِ  اللَِّه، اْصِربْ  أَبَا َعبْدِ  اللَِّه، ِبَشطِّ  الُْفَر اِت  قُلُْت :  َ�، فََناَدى َعِيلٌّ ِمطَْهرَتِِه، فَلَ�َّ  َحاَذى نِينََوى َوُهوَ  ُمنْطَلٌِق  إَِىل  ِصفِّ

َوَماَذا قَاَل؟، َدَخلُْت  َعَىل  النَِّبيِّ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ  َذاتَ  يَْومٍ  َوَعيْنَاهُ  تَِفيَضاِن، قُلُْت: يَا نَِبيَّ  اللَِّه، أَْغَضبََك  أََحٌد، َما َشأْنُ  
ثَِني أَنَّ  الُْحَسْ�َ  يُْقتَُل  ِبَشطِّ  الُْفرَاِت » قَاَل: فََقاَل: «َهْل  لََك  إَِىل   َعيْنَيَْك  تَِفيَضاِن؟ قَاَل: «بَْل  قَامَ  ِمنْ  ِعنِْدي ِجْربِيُل  قَبُْل، فََحدَّ

َك  ِمنْ  تُْربَِتِه؟» قَاَل: قُلُْت: نََعْم. فََمدَّ  يََدُه، فََقبََض  قَبَْضةً  ِمنْ  تُرَاٍب  فَأَْعطَانِيَها، فَلَمْ  أَْمِلْك  َعيْنَيَّ  أَنْ  فَاَضتَا  أَنْ  أُِشمَّ
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علی رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس گیا تو (دیکھا) آپ کی 
آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا : اے اللہ کے نبی ! کیا کسی نے آپ کو ناراض کردیا ہے ؟ آپ کی 
آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : بلکہ میرے پاس ابھی جربیل (علیہ 

 السالم) اُٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا۔
 سند میں َعبِْد الله بِْن نَُجيٍّ ہے جس کے امام بخاری فیہ نظر کہتے ہیں

ر خرب میںاسی الفاظ سے ابن عدی کہتے ہیں من الحديث وأخباره فيها نظر اپنی حدیث او   

 فیہ نظر ہے

 فیہ نظر محدثین جرح کے لئے بولتے ہیں

 ایک رافضی لکھتے ہیں
جہاں تک یہ کہنا کہ فیہ نظر جرح کے لیے استع�ل ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ جرح اگر مفرس نہ ہو، تو 

تعدیل کو اہمیت دی جاتی ہے یعنی آپ رصف کسی کو ضعیف بھی کہہ دیں،تو فائدہ تب ہی دے گا جب آپ 
وجہ بھی بیان کریں کہ کیوں ضعیف ہے۔ آیا حافظہ ٹھیک نہیں، جھوٹ بولتا ہےآخر وجہ کیا ہے اسے جرح 

 مفرس کہتے ہیں
 دیکھتے ہیں کہ کیا فیہ نظر کو جرح غیر مفرس کہا جاتا ہے

 السیوطی کتاب تدريب الراوي میں وضاحت کرتے ہیں

ه فيمن تركوا حديثهتنبيهات األول البخاري يطلق فيه نظر وسكتوا عن  

 پہلی تنبیہ بخاری اگرکسی راوی پر فیه نظر کا اطالق کریں اور سكتوا عنه کہیں تو مراد حدیث ترک کرنا ہے

 کتاب التنكيل از الشيخ املعلمي کے مطابق

 وكلمة فيه نظر معدودة من أشد الجرح يف اصطالح البخاري

میں سے ہے اور کلمہ فیہ نظر بخاری کی شدید جرح کی چند اصطالح  

 اللكنوي کتاب الرفع والتكميل يف الجرح والتعديل میں اس پر کہتے ہیں

 فيه نظر: يدل عىل أنه متهم عنده وال كذلك عند غ�ه

 فیہ نظر داللت کرتا ہے کہ راوی بخاری کے نزدیک متہم ہے اور دورسوں کے نزدیک ایسا نہیں
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سوال ہے کیا اہل تشیع عل�ء میں راویوں پر  !رافضی کہتے ہیں إس کو فالں اہل سنت کے امام نے ثقہ کہا ہے
اختالف نہیں ہے اگر کوئی مجروح ہے تو کیا سب کے نزدیک مجروح ہے؟ یا ثقہ ہے تو کیا سب کے نزدیک ثقہ 

 ہے؟
 رافضی لکھتے ہیں

 عالمہ شوکانی نے اپنی کتاب در السحابہ، ص 297 پر لکھا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں
ا جب زیدیہ سے تعلق رکھتے تھے اسی دور میں انہوں نے در السحابہ لکھی تھیشوکانی ایک وقت تھ  

 البانی الصحیحہ میں لکھتے ہیں

 قلت: وهذا إسناد ضعيف، نجي والد عبد الله ال يدرى من هو ك� قال الذهبي ومل
 .يوثقه غ� ابن حبان وابنه أشهر منه، فمن صحح هذا اإلسناد فقد وهم

سناد ضعیف ہیں نجی والد عبد الله کا پتا نہیں کون ہے جیسا کہ الذھبی نے کہا ہے اور میں کہتا ہوں اس کی ا
اس کی توثیق رصف ابن حبان نے کی ہے اور اس کا بیٹا اس سے زیادہ مشھور ہے اور جس کسی نے بھی اس کی 

 تصحیح کی اس کو اس پر وہم ہے

کرتے ہیں اور آخر میں اس روایت کوصحیح (لغیرہ)  البانی اس کے بعد اس کی چھ اسناد دیتے ہیں اور ان پر جرح
 بھی کہہ دیتے ہیں

پر ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے شیعہ عامل محسن  ٥٣ص  – 4ج  –السيد محسن األم�  –کتاب أعيان الشيعة 
 آمین لکھتے ہیں

 قلت إ�ا رواه عن عيل رجل مجهول يقال له عبد الله بن نجي

ایک مجھول شخص نے روایت کیا ہے جس کو عبد الله بن نجی کہا جاتا ہے،میں کہتا ہوں اس کو علی سے   

محسن امین کی بات صحیح ہے کہ اہل تشیع کے ہاں یہ مجھول ہے اس کا ترجمہ تک معجم رجال الحديث از 
 الخوئی میں نہیں

 تاریخ دمشق ابن عساکر کی ایک اور روایت ہے
أخربنا أبو بكر محمد بن الحس� نا أبو الحس� بن املهتدي أنا أبو الحسن عيل بن عمر الحريب نا أحمد بن الحسن بن 

عبد الجبار نا عبد الرحمن يعني ابن صالح األزدي نا أبو بكر بن عياش عن موىس بن عقبة عن داود قال قالت أم 
سلمة دخل الحس� عىل رسول الله (صىل الله عليه وسلم) ففزع فقالت أم سلمة ما لك يا رسول الله قال إن جربيل 

 أخرب� أن ابني هذا يقتل وأنه اشتد غضب الله عىل من يقتله
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ام سلمہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین بن علی (رضی اللہ 
تعالیٰ  عنہ) موجود تھے اورآپ رو رہے تھے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے جربیل (علیہ السال م) نے 

 بتایا کہ میری امت اسے میرے بعد قتل کرے گی
اس کی سند میں موىس بن عقبة ہے جو ثقہ ہیں لیکن مدلس. داود مجھول ہے جس سے یہ روایت نقل کر رہے 

 ہیں

 معجم الکبیر طربانی کی روایت ہے
ِ�ُّ، ثنا ُسلَيَْ�نُ  بْنُ  ِبَالٍل، َعنْ  كَِث�ِ  بْنِ  َزيٍْد، َعنْ  َعبْ دِ   ، ثنا يَْحيَى بْنُ  َعبْدِ  الْ َحِميدِ  الِْح�َّ ثَنَا الُْحَسْ�ُ  بْنُ  إِْسَحاَق  التُّْسَرتِيُّ َحدَّ
الُْمطَّلِِب  بْنِ  َعبْدِ  اللهِ  بْنِ  َحنْطٍَب، َعنْ  أُمِّ  َسلََمَة، قَالَْت: كَانَ  رَُسوُل  اللهِ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ  َجالًِسا َذاتَ  يَْومٍ  ِيف  بَيِْتي، 
فََقاَل: «َال  يَْدُخْل  َعَيلَّ  أََحدٌ » . فَانْتَظَرْتُ  فََدَخَل  الُْحَسْ�ُ  رَِيضَ  اللهُ  َعنُْه، فََسِمْعُت  نَِشيجَ  رَُسولِ  اللهِ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ  
يَبيِْك، فَاطَّلَْعُت  فَِإَذا ُحَسْ�ٌ  ِيف  ِحْجرِِه، َوالنَِّبيُّ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّ مَ  َ�َْسحُ  َجِبيَنهُ  َوُهوَ  يَْبيِك، فَُقلُْت: َواللهِ  َما َعلِْمُت  ِح�َ  

تََك  َستَْقتُُل   نَْيا فَنََعْم. قَاَل: إِنَّ  أُمَّ ا ِمنَ  الدُّ َالمُ  كَانَ  َمَعَنا ِيف  الْبَْيِت، فََقاَل: تُِحبُُّه؟ قُلُْت: أَمَّ َدَخَل، فََقاَل: ” إِنَّ  ِجْربِيَل  َعلَيْهِ  السَّ
َالمُ  ِمنْ  تُْربَِتَها، فَأََراَها النَِّبيَّ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَيْهِ  َوَسلََّم، فَلَ�َّ  أُِحيطَ   هَ َذا ِبأَرٍْض  يَُقاُل  لََها كَْربََالءُ  “. فَتَنَاَوَل  ِجْربِيُل  َعلَيْهِ  السَّ

 ِبُحَس�ٍ  ِح�َ  قُِتَل، قَاَل: َما اْسمُ  َهِذهِ  اْألَرِْض؟ قَالُوا: كَْربََالُء. قَاَل: َصَدَق  اللهُ  َورَُسولُُه، أَرُْض  كَرٍْب  َوبََالءٍ 
 جربیل نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو کربال کی مٹی دکھائی اور اس کو کرب و بال کی زمیں کہا

 اس کی سند میں َعبِْد الُْمطَِّلِب بِْن َعبِْد اللِه بِْن َحنْطَب ہے جو مجھول ہے

 

  خواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو پریشانی میں دیکھنا
 مسند احمد کی روایت ہے

عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دوپہر کو نبی صلی الله علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ 
کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود تھے، آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل تھی ۔ میں نے پوچھا: میرے ماں 

باپ آپ پر قربان ہوں ، یہ کیا ہے ؟آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے ، 
 میں اسے صبح سے اکٹھا کررہا ہوں

 اسکی سند کا راوی ع�ر بن أيب ع�ر موىل بني هاشم مختلف فیہ ہے کتاب اک�ل مغلطائی میں ہے

ال یتابع علیہو …وقال البخاري: أكرث من روى عنه أهل البرصة  

 ابن حبان مشاہیر میں کہتے ہیں

 وكان يهم يف الشئ بعد الشئ

 اسکو بات بے بات وہم ہوتا ہے

 ابو داود کہتے ہیں شعبہ نے اس سے روایت لی لیکن کہا
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 وكان ال يصحح يل

 میرے نزدیک صحیح نہیں

 یحیی بن سعید کہتے ہیں شعبہ نے رصف ایک روایت اس سے لی

ف ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مکہ میں کتنے عرصے رہےامام مسلم نےاس سےرص   

 ام املومنین نے جنوں کا نوحہ سنا
رٍ  کہتا ہے کہ رِ  بنِ  أيَِب  َع�َّ  طربانی روایت کرتے ہیں کہ َع�َّ

، َوتَُنوحُ  َعلَْيهِ  ٍر؛ َسِمْعُت  أُمَّ  َسلََمةَ  تَُقْوُل  َسِمْعُت  الِجنَّ  يَبِكْ�َ  َعَىل  ُحَسْ�ٍ رِ  بنِ  أيَِب  َع�َّ دُ  بنُ  َسلََمَة: َعنْ  َع�َّ  َح�َّ
 ام سلمہ کو سنا میں نے ایک جن کو سنا جو حسین پر نوحہ کر رہا تھا

 جبکہ ام سلمہ تو حسین کی شہادت سے پہلے وفات پا چکی ہیں

ہے نبی صلی الله خود ع�ر کی ایک روایت جو صحیح مسلم میں ہے اس پر روافض جرح کرتے ہیں کہ اس میں 
سال رہے اور ان میں آٹھ سال تک کسی کو نہ دیکھا رصف روشنی دیکھتے رہے ١٥علیہ وسلم مکہ میں   

جب صحیحین پر جرح کرنی ہوتی ہے تو روافض خود ع�ر بن ابی ع�ر کی روایت پیش کر دیتے ہیں اور جب وہ 
 جنات کی خربیں دیتا ہے تو قبول کرتے ہیں

 آس�ن سے خون کی بارش ہونا
 األمايل – الشيخ الطويس – ص 330

أخربنا ابن خشيش ، قال : أخربنا الحس� بن الحسن ، قال : حدثنا محمد بن دليل ، قال : حدثنا عيل بن سهل ، قال : 
حدثنا مؤمل ، عن ح�د بن سلمة عن ع�ر بن أيب ع�ر ، قال : أمطرت الس�ء يوم قتل الحس� ( عليه السالم ) دما 

 عبيط
شیخ الطوسی روایت کرتے ہیں کہ ع�ر بن ابی ع�ر کہتا ہے کہ قتل حسین کے دن آس�ن سے تازہ خون کی 

 بارش ہوئی
خون کی بارش کا ذکر اہل سنت کی صحاح ستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے ع�ر بن ابی ع�ر کی یہ قصہ گوئی 

 ہے

میں ہوئی؟ کہاں کہاں ہوئی؟ کس کس نے بیان کیا ع�ر بن ابی ع�ر تو مدینہ میں تھا خون کی بارش ساری دنیا  

مدینہ کا کوئی اور شخص اس کو نقل نہیں کرتا اگر کوفہ میں ہوئی تو اس کا فائدہ اس سے تو متام شواہد مٹ 
 گئے کس نے قتل کیا خون جب ہر طرف ہو گا تو مقتل کا نشان باقی نہ رہا
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سائل پیدا ہوئے اور پینے کا پانی قابل استمعال نہ رہا اس پر اتنا اہم ماحولیاتی تغیر اور اس خون سے جو فقہی م
 کتب خاموش ہیں

 لیکن لوگوں کو قصے پسند ہیں سن رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں

 ہیں لکھتے سبط ابن اجلوزيمیں    مرآة الزمان يف تواريخ األعيانکتاب 

بیّن بالُحمرة تأثیُر غضبه، والحّق سبحانه لیس : لمَّا كان الغضبان يحمرُّ وجھه، فیت أبو الفرج [ابن] الجوزي 
–علیه السالم  -بجسم، أظھر تأثیر غضبه بحمرة األفق حین ُقتل الحسیُن   

غصے  اپنے لیکن اس نے تو نہیں ... پس حق سبحانہ جسم ہے جاتا ہو جس طرح غصے سے چہره سرخ
سرخ کر کے کیا کو کا اظہار آسمان  

تغیرات ہوتے رہتے ہیں آسمانی – ہے کا قول یہ جاہلوں ہے راقم کہتا  

 

کہ ہیں لکھتے میں النبالء أعالم سیر کتاب اپنی ذھبی امام  

هِ  َعنْ  ُمْدرٍِك، بنِ  َعلِّيِ  َعنْ : الَمَدائِنِيُّ  َماءِ  آَفاقُ  اْحَمرَّتْ  َقالَ  َقْیسٍ، بنِ  األَْسَودِ  َجّدِ  ِستَّةَ  الُحَسْینِ  َقْتلِ  بَْعدَ  السَّ
دَّمِ َكال تَُرى أَْشُھرٍ   

ہے کیا نقل سے الَمَدائِنِيُّ  یہاں نے ذھبی امام  

ہیں  الئے بھی میں الرجال أسماء في الكمال تھذيب کتاب اپنی المزي اور  

 

 بعد السماء آفاق أحمرت: قیس ْبن األسود جده عن مدرك، ْبن َعلِيّ  َعن المدائني، ُمَحمَّد ْبن علي َوَقال
 ما: لي فقال َشرِيكا، بذلك فحدثت: قال. الدم كأنھا السماء اقآف في ذلك نرى أشھر، بستة الحسین قتل
 مكرما األمانة، عظیم الحديث، لصدوق َكانَ  إن وهللا أم: قال أمي أَُبو جدي ھو: قلت ، األسود؟ من أنت

 للضیف

 تک مہینوں چھ بعد کے حسین قتل افق کا آسمان کہ کیا روایت سے اسود نانا اپنے نے مدرک بن علی
 تو تم کہا سے مجھ نے انہوں تو کیا سے شریک ذکر کا اس کہا ہو خون گویا کہ لگتا ایسا آسمان رہا سرخ
 امانت عظیم یہ تو تھے سچے میں حدیث یہ اگر وهللا کہا تھے نانا میرے وه کہا نے میں ہو؟ نہیں اسود

ہے تکریم کی کمزور ہے  

 جانے کے ستارے دار دم کسی آسمان اغلبا – ہیں مجہول جان نانا کے مدرک بن علیہے  راقم کہتا
  لگا ایسا سے

 

  الذھبی میں ہے اسالم از تاریخ کتاب

 الورس وصار ، سنة عشرة أربع ولي الحسین قتل:  قال زياد أبي بن زيد عن ، الحمید عبد بن جرير وقال
 لحمھا في يرون وكانوا ، عسكرھم في ناقة ونحروا ، السماء آفاق واحمرت ، رمادا عسكرھم في الذي

 النیران

 لشکر کے حسین اور ہوا سرخ آسمان اور…اور ہوئے سال ۱٤ پر قتل کے حسین کہا نے زياد أبي بن زيد
تھا ایک رنگ کا آسمان اور خون کا اس تو گیا کیا ذبح کو اونٹ میں  
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ہے لی روایت نے الحمید عبد بن جرير سے اسی – ہے ضعیف جو ہے زياد أبي بن يزيد یہ اغلبا  

ہے مجہول زياد أبي بن زيد  

  

ہے ایک روایت میں حبان البن الثقات    

 

 حدثتنا قال إبراھیم بن مسلم ثنا قال ھاشم بنى مولى إسماعیل بن العباس ثنا قال بعسقالن قتیبة بن ثنا
 فأصبح دما السماء مطرت علي بن الحسین قتل لما قالت األزدية نضرة حدثني قالت العبدية شوق أم

دما مألى نال شئ وكل جرارنا  

 مل خون میں چیز ہر اور..  ہوئی بارش کی خون سے آسمان ہوا قتل کا حسین جب کہا نے األزدية نضرة
 گیا

ہیں مجہول دونوں األزدية نضرة باجی کی ان اور العبدية شوق أم  

 

ہے میں الذھبی از االسالم تاریخ  

، َشْیبَةَ  أَُبو َوَرَوى  َصلَّْیَنا إَِذا َسْبَعًة، أَيَّاًما َمَكْثَنا اْلُحَسْینُ  ُقتِلَ  لَمَّا: َقالَ  اْلكِْنِدّيِ  ارِثِ اْلحَ  ْبنِ  ِعیَسى َعنْ  اْلَعْبِسيُّ
ْمسِ  إِلَى نَظَْرنَا اْلَعْصرَ  ََّھا اْلِحیطَاِن، أَْطَرافِ  َعلَى الشَّ  يَْضرِبُ  اْلَكَواكِبِ، إِلَى َوبََصْرنَا اْلُمَعْصَفَرُة، اْلَمَالِحفُ  َكأَن
1بَْعًضا بَْعُضَھا  

 سورج اور پڑھتے عصر ہم جب گزرے دن سات ہوا قتل کا حسین جب کہا نے اْلكِْنِدّيِ  اْلَحارِثِ  ْبنِ  ِعیَسى
 رہے ڻکرا سے دوسرے ایک جو گزرے تارے پر ہم اور لگتی پیالہی کو ہم پاس اس کے اس تو دیکھتے کو

 تھے

 

 کوئی سے قتل کے کسی کا اس ہیں ےات نظر گرتے بھی آج جو تھے ستارے دار دم یہ ہے کہتا راقم
نہیں تعلق  

لگتا نہیں پر موت کی کسی گرہن کو چاند و سورج ہے میں حدیث صحیح  

ہوتی نہیں تبدیلی آفاقی کوئی پر موت کی کسی یعنی  

 

 میں کتابوں ان اپنی نے حبان ابن اور ذھبی امام – ہیں سے اسناد کی مھجولین روایات یہ حال بہر
ہے لی ایترو بھی سے مجہولین  

 رہا شبہہ پر ثقاہت گئی کی سے جانب کی ان پر بنا کی جس تھے کہتے ثقہ بھی کو مجہول حبان ابن
ہیں سکتے دیکھ کتب کی حدیث علم پر اس اور ہے  

 

  امت نے  کر بال پر قتل کیا جیسا خرب تھی
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 تاریخ دمشق ابن عساکر کی روایت ہے
أخربنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا أبو محمد الحسن بن عيل أنا أبو عمر محمد بن العباس أنا أبو الحسن أحمد 
بن معروف أنا الحس� بن الفهم أنا محمد بن سعد أنا محمد بن عبد الله األنصاري نا قرة بن خالد أخرب� عامر بن 

عبد الواحد عن شهر بن حوشب قال أنا لعند أم سلمة زوج النبي (صىل الله عليه وسلم) قال فسمعنا صارخة فأقبلت 
حتى انتهيت إىل أم سلمة فقالت قتل الحس� قالت قد فعلوها مأل الله بيوتهم أو قبورهم عليهم نارا ووقعت مغشيا 

 عليها وقمنا
شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ  عنہا) کے 

پاس موجود تھا۔ میں نے حسین کی شہادت کی خرب سنی تو ام سلمہ کو بتایا ۔(کہ سیدنا حسینؓ  شہید ہوگئے 
ہیں) انہوں نے فرمایا: ان لوگوں نے یہ کام کردیاہے، اللہ ان کے گھروں یا قربوں کو آگ سے بھر دے ۔ اور وہ (غم 

 کی شدت سے ) بیہوش ہوگئی
 سند میں شہر بن حوشب ہے اس پر بحث آ رہی ہے

 تاریخ دمشق ابن عساکر کی روایت ہے
 أخربنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا أبو محمد الحسن بن عيل إمالء ح

وأخربنا أبو نرص بن رضوان وأبو غالب أحمد بن الحسن وأبو محمد عبد الله بن محمد قالوا أنا أبو محمد الحسن بن 
عيل أنا أبو بكر بن مالك أنا إبراهيم بن عبد الله نا حجاج نا ح�د عن أبان عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت 
كان جربيل عند النبي (صىل الله عليه وسلم) والحس� معي فبىك فرتكته فدنا من النبي (صىل الله عليه وسلم) فقال 
جربيل أتحبه يا محمد فقال نعم قال جربائيل إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك من تربة األرض التي يقتل بها فأراه 

 إياه فإذا األر ض يقال لها كربال
شہر بن حوشب کہتا ہے کہ ام سلمة رضی الله عنہا نے فرمایا کہ جربیل علیہ السالم نبی صلی الله علیہ وسلم کے 

پاس آئے اور حسین ان کے ساتھ تھے پس وہ روئے…جربیل نے بتایا کہ اپ کی امت اس بچے کو قتل کرے گی 
اور اپ چاہیں تو میں وہ مٹی بھی دکھا دوں جس پر قتل ہونگے پس اپ صلی الله علیہ وسلم کو زمین دکھائی اور 

 اپ نے اس کو كربال کہا
 ان دونوں روایات میں کی سند میں شہر بن حوشب ہے

، قوی نہیں  . النََّسايِئُّ اپنی کتاب الضعفاء واملرتوكون میں کہتے ہیں : لَيَْس ِبالَقِويِّ

َوالَ يُتََديَُّن ِبَحِديِْثِه اس کی حدیث ناقابل دلیل ہےابُْن َعِديٍّ کہتے ہیں: الَ يُْحتَجُّ ِبِه،  . 

 . أَبُو َحاتٍِم الرَّازِيُّ کہتے ہیں: َوَال يُْحتَجُّ ِبِه، اس کی حدیث نا قابل دلیل ہے

: ثَِقٌة کہتے ہیں  .يَْحيَى بِن َمِعْ�ٍ

ے ہیںَعبِْد اللِه بِن َعْوٍن، قَاَل: إِنَّ َشْهراً تَرَكُْوُه اس کو مرتوک کہت  
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الذھبی کہتے ہیں اس کی حدیث حسن ہے اگر منت صحیح ہو اور اگر منت صحیح نہ ہو تو اس سے دور رہا جائے 
 کیونکہ یہ ایک احمق مغرور تھا

 الذھبی کتاب س� أعالم النبالء میں اس پر لکھتے ہیں

، َويَتَ  يَْن، َويُْرِغَم املُنَاِفِقْ�َ ، فََحَسٌن، َوَمْن فََعلَُه قُلُْت: َمْن فََعلَُه لِيُِعزَّ الدِّ ، َويَْحَمَد رَبَّ الَعالِِمْ�َ َواَضَع َمَع َذلَِك لِلُْمْؤِمِنْ�َ
رِْض َعنُْه، فَِإنَُّه مِبُْختَاٍل َوالَ تَيَّاٍه، فَأَعْ  بَْذخاً َوتِيْهاً َوفَْخراً، أََذلَُّه اللُه َوأَْعرََض َعنُْه، فَِإْن ُعْوتَِب َوُوِعِظ، فََكابََر، َوادََّعى أَنَُّه لَْيَس 

 .أَْحَمٌق َمْغُرْوٌر ِبنَْفِسهِ 

 اس سے سنن اربعا اور مسلم نے مقرونا روایت لی ہے

هـ) کے مطابق428کتاب رجال صحیح مسلم از ابن َمنُْجويَه (املتوىف:   

 مسلم نے رصف ایک روایت کہ کھمبی ، من میں سے ہے لی ہے

 طربانی الکبیر میں قول ہے
، َعنْ   بِّيِّ دِ  بْنِ  َخالِدٍ  الضَّ ، ثنا ُعثَْ�نُ  بْنُ  أيَِب  َشيْبََة، ثنا َسِعيدُ  بْنُ  ُخثَيٍْم، َعنْ  ُمَحمَّ دُ  بْنُ  َعبْدِ  اللهِ  الَْحْرضَِميُّ ثَنَا مُ َحمَّ َحدَّ

، ثُمَّ  ُغِفرَ  ِيل، ثُمَّ  أُْدِخلْ ُت  الَْجنََّة، اْستَْحَييُْت  أَنْ  أَُمرَّ  َعَىل  النَِّبيِّ  َصىلَّ  اللهُ   إِبْرَاِهيَم، قَاَل: لَوْ  كُْنُت  ِفيَمنْ  قَتََل  الُْحَسْ�َ  بْنَ  َعِيلٍّ
 َعلَيْهِ  َوَسلََّم، فَيَنْظُرَ  ِيف  َوْجِهي

ابراہیم بن یزید النخعی نے فرمایا:اگر میں ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے حسین بن علی کو قتل (شہید) کیا، پھر 
میری مغفرت کردی جاتی ، پھر میں جنت میں داخل ہوتا تو میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس گزرنے سے 

 رشم کرتا کہ کہیں آپ میری طرف دیکھ نہ لیں۔
بِّيِّ ہے  ِد بِْن َخالٍِد الضَّ األزدي اس کو منكر الحديث کہتے ہیں ابن حجر صدوق کہتے ہیں –اس کی سند میں ُمَحمَّ  

ابن حجر ، صدوق رمى بالتشيع له أغاليط شیعیت میں  اسکی سند میں سعيد بن خثيم بن رشد الهالىل ہے جس
 مبتال اور غلطیوں سے پر ہے ، کہتے ہیں

 َسِعيُد بُْن ُخثَيٍْم، أَبُو َمْعَمٍر الِْهالِيلُّ الُْكوِيفّ اور اس کے استاد خالد دونوں کواالزدی نے منکر الحدیث کہا ہے
ثقات فيهم ل� از الذھبیدیکھئے ديوان الضعفاء واملرتوك� وخلق من املجهول� و   

 راویوں کا ہر قول نہیں لیا جاتا یہی وجہ ہے ابن عدی کہتے ہیں
 .سعيد بن خثيم الهاليل: قال األزدي: منكر الحديث، وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه غ� محفوظ

 بہت کچھ جو سعید روایت کرتا ہے غیر محفوظ ہے

کو کذاب تک کہا گیا ہے دیکھئے میزان االعتدال سند میں محمد بن عث�ن بن أيب شيبة بھی ہے جس  
 از الذھبی
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 .عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال: كذاب
 .وقال ابن خراش: كان يضع الحديث

 .وقال مط�: هو عصا موىس تلقف ما يأفكون
 وقال الدارقطني: يقال إنه أخذ كتاب غ� محدث

سئلہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ ابراہیم کا قول بحر الحال اس روایت کے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے نفس م
 ہے کوئی حدیث رسول نہیں ہے، ان کا قتل حسین سے کوئی تعلق نہ تھا

 

 مشخیۃ ابراہیم بن طہ�ن کی روایت ہے
َعنْ  َعبَّادِ  بْنِ  إِْسَحاَق، َعنْ  َهاِشمِ  بْنِ  َهاِشٍم، َعنْ  َعبْدِ  اللَّهِ  بْنِ  َوْهٍب، َعنْ  أُمِّ  َسلََمةَ ، قَالَْت: َدَخَل  رَُسوُل  اللَّهِ  َصىلَّ  اللهُ  
َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ  بَْيِتيَ  فََقاَل: «َال  يَْدُخُل  َعَيلَّ  أََحدٌ  فََسِمْعُت  َصْوتًا، فََدَخلُْت، فَِإَذا ِعنَْدهُ  ُحَسْ�ُ  بْنُ  َعِيلٍّ  َوإَِذا ُهوَ  َحِزيٌن، أَوْ  
ِتي تَْقتُُل  َهَذا بَْعِدي فَُقلُْت  َوَمنْ  يَْقتُلُُه؟ فَتََناَوَل   قَالَْت: يَبْيِك، فَُقلُْت: َما لََك  تَْبيِك  يَا رَُسوَل  ؟ قَاَل: أَْخَربَِ�  ِجْربِيُل  أَنَّ  أُمَّ

 “ َمَدرًَة، فََقاَل:» أَْهُل  َهِذهِ  الَْمَدرَةِ  تَْقتُلُهُ 
ام سلمہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے پاس حسین بن علی موجود تھے 
اورآپ رو رہے تھے ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے جربیل نے بتایا کہ میری امت اسے میرے بعد 

 قتل کرے گی
سند میں َعبد الرحمن بن إسحاق (َعبد الرحمن بن إسحاق، َوهو عباد بن إسحاق وعباد لقب مديني) ہے جس کے 

کے ابن عدی مطابق لئے کتاب الكامل يف ضعفاء الرجال  

 .يَْحيى بن َسِعيد، قاَل: َسألُت عن َعبد الرحمن بن إسحاق باملدينة فلم أرهم يحمدونه

یحیی بن سعید کہتے ہیں عبد الرح�ن بن اسحاق کے بارے میں اہل مدینہ سے سوال کیا لیکن ایسا کوئی نہ تھا 
 جو اس کی تعریف کرے

الطائف اس روایت کے لئے کہتے ہیں –لمي جو مكتبة الصديق طبقات ابن سعد کے محقق محمد بن صامل الس  

 .إسناده ضعيف

 معرفة الصحابة از ابو نعیم کی روایت ہے
اَن، ثنا ُعَ�رَةُ  بْنُ  زَاَذاَن، َعنْ  ثَاِبٍت  الْبَُناِ�ِّ،  َمدِ  بْنُ  َحسَّ دُ  بْنُ  الَْحَسِن، ثنا ِبْرشُ  بْنُ  ُموَىس، ثنا َعْبدُ  الصَّ ثَنَا أَبُو بَْحٍر، ُمَحمَّ َحدَّ

َعن أَنَِس  بْنِ  َمالٍِك، قَاَل: «اْستَأَْذنَ  َملَُك  الَْقطْرِ  أَنْ  يَأيِْتَ  النَِّبيَّ  َصىلَّ  اللَّهُ  َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ  فَأُِذنَ  لَهُ  فََقاَل  ِألُمِّ  َسلََمةَ » اْحَفِظي 
، فََوثََب  َحتَّى َدَخَل، فََجَعَل  يَْقُعدُ  َعَىل  َمنِْكبَيِ  النَِّبيِّ  َصىلَّ  اللَّهُ   َعلَيْنَا الْبَاَب، َال  يَْدُخلَنَّ  أََحدٌ  ” قَاَل: فََجاءَ  الُْحَسْ�ُ  بْنُ  َعِيلٍّ
ِتَك  َمنْ  يَ ْقتُلُُه، َوإِنْ  ِشئَْت   َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ  فََقاَل  لَهُ  الَْملَُك: أَتُِحبُُّه؟ فََقاَل  النَِّبيُّ  َصىلَّ  اللَّهُ  َعلَْيهِ  َوَسلََّم: «نََعمْ » قَاَل: فَِإنَّ  ِيف  أُمَّ
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أََريْتَُك  الَْمَكانَ  الَِّذي يُْقتَُل  ِفيِه، قَاَل: فََرضََب  ِبيَِدِه، فَأََراهُ  تُرَابًا أَْحَمَر، فَأََخَذتْهُ  أُمُّ  َسلََمَة، فََرصَّتْهُ  ِيف  طَرَِف  ثَْوِبَها، قَاَل: كُنَّا 
 نَْسَمعُ  أَنَّهُ  يُْقتَُل  ِبَكْربََالءَ 

ُعَ�رَةُ  بْنُ  زَاَذانَ  کہتا ہے ہم سے ثابت نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ان سے انس بن مالک رضی الله عنہ نے بیان کیا 
کہ بارش کے فرشتے نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس انے کی اجازت مانگی پس اس کو اجازت دی اس 

نے ام سلمہ سے کہا کہ دروازہ کی حفاظت کریں کہ کوئی داخل نہ ہو پس حسین آ گئے اور اندر داخل ہوئے اور 
رسول الله کے شانے پر بیٹھ بھی گئے تو فرشتہ بوال کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں رسول الله نے کہا ہاں فرشتہ 
بوال اپ کی امت میں سے کچھ اس کا قتل کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس مکان کو دکھا دوں جہاں یہ قتل 
ہونگے اس نے ہاتھ پر رض ب لگائی اور رسخ مٹی آپ نے دیکھی جس کو ام سلمہ نے سمیٹ کر اپنے کپڑے میں 

 رکھا کہا ہم سنتے تھے کہ یہ کربال میں قتل ہونگے
 سند میں ُعَ�رَُة بُْن زَاَذاَن ہے جس کو محدثین ضعیف کہتے ہیں الذھبی میزان میں لکھتے ہیں

 .قال البخاري: رمبا يضطرب يف حديثه
مناك�وقال أحمد: له  . 

 .وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وال يحتج به
 .وقال الدارقطني: ضعيف

 .وقال أبو داود: ليس بذاك
 .وقال أبو زرعة: ال بأس به

میں لکھتے ہیں ١٦٦ص  5البانی نے بھی اس کی روایت کو ضعیف کہا ہے مثال ایک دورسی روایت پر الصحیحہ ج   

 قلت: وهذا إسناد ضعيف
دوق يسء الحفظ، ع�رة بن زاذان ص  

 میں کہتا ہوں اس کی اسناد ضعیف ہیں اس میں ع�رة بن زاذان ہے جو صدوق برے حافظہ واال ہے

 اس مخصوص کربال والی روایت کو البانی الصحیحہ میں ذکر کرتے ہیں

وقال“. صدوق كث� الخطأ ” قلت: ورجاله ثقات غ� ع�رة هذا قال الحافظ:   
عىل والبزار والطربا� بأسانيد وفيها ع�رة بنرواه أحمد وأبو ي” الهيثمي:   

 .“ زاذان وثقه ج�عة وفيه ضعف وبقية رجال أيب يعىل رجال الصحيح

میں کہتا ہوں اس کے رجال ثقہ ہیں سوائے ع�رہ کے ابن حجر کہتے ہیں صدوق ہے غلطیاں کرتاہے اور ہیثمی 
نے جن اسانید سے روایت کیا ہے ان میں ع�رہ ہے جن کہتے ہیں اس کو امام احمد ابو یعلی البزار اور الطربانی 

 کو ایک ج�عت نے ثقہ کہا ہے اور اس میں کمزوری ہے اور باقی رجال ابی یعلی کے رجال ہیں
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البانی مبہم انداز میں اس کو رد کر رہے ہیں لیکن التعليقات الحسان عىل صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من 
کھل کراس روایت کی تعلیق میں لکھتے ہیںصحيحه، وشاذه من محفوظه میں   

 صحيح لغ�ه

 جبکہ دورسی متام روایات کا ضعیف ہونا اوپر واضح کیا گیا ہے لہذا یہ صحیح الغیرہ نہیں ضعیف ہے

ام سلمہ ريض الله عنہا کي اوپر دي متام احاديث ضعيف ہيں کيونکہ ان کي وفات حس� کي شہادت سے پہلے ہو 
 گئي تھي

ثَتِْني َسلَْمى، قَالَْت: َدَخلُْت  َعَىل  أُمِّ   ثَنَا َرِزيٌن، قَاَل: َحدَّ ثَنَا أَبُو َخالِدٍ  األَْحَمرُ  قَاَل: َحدَّ ثَنَا أَ بُو َسِعيدٍ  األََشجُّ  قَاَل: َحدَّ َحدَّ
َسلََمَة، َوِهيَ  تَْبيِك، فَُقلُْت: َما يُْبِكيِك؟ قَالَْت: َرأَيُْت  رَُسوَل  اللَّهِ  َصىلَّ  اللَّهُ  َعلَ يْهِ  َوَسلََّم، تَْعِني ِيف  املَنَاِم، َوَعَىل  َرأِْسهِ  َولِْحيَِتهِ  

َاُب، فَُقلُْت: َما لََك  يَا رَُسوَل  ، قَاَل: “َشِهْدتُ  قَتَْل  الُحَسْ�ِ  آنًِفا” َهَذا َحِديثٌ  َغِريٌب   الرتُّ
سلمی سے روایت ہے کہ میں نے ام املومنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنہا سے رونے کا سبب پوچھا اور کہا : کس 

شے نے آپ کو گریہ وزاری میں مبتال کر دیا ہے؟ آپ نے کہا : میں نے خواب میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی 
زیارت کی ہے . کا رس اور ریش مبارک گرد آلود تھی.میں نے عرض کی ، یارسول ،آپ کی کیسی حالت بنی ہوئی ہے 

 ؟ رسول الله نے فرمایا: میں نے ابھی ابھی حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے
 ترمذی اور مستدرک الحاکم میں یہ روایت نقل ہوئی ہے

 اس کی سند میں َسلَْمى الْبَْكِريَِّة ہیں

 تحفة األحوذي برشح جامع الرتمذي میں مبارکپوری لکھتے ہیں

 َهَذا الَْحِديُث َضِعيٌف لَِجَهالَِة َسلَْمى

سے یہ حدیث ضعیف ہےَسلَْمى کے مجھول ہونے کی وجہ   

 کتاب مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح کے مطابق

 َوَماتَْت أُمُّ َسلََمَة َسَنَة تِْسعٍ َوَخْمِس�َ 

ھ میں ہوئی ٥٩اور ام سلمہ کی وفات   

ہجری میں ہوئی ٦١تاریخ کے مطابق حسین کی شہادت سن   

 ام سلمہ رضی الله عنہا کی وفات
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 ایک رافضی لکھتے ہیں
اب مستند روایات تو یہ کہہ رہی ہے کہ بی بی ام سلمہ اس وقت موجود تھیں، اور یہ ناصبی یہ ڈھول پیٹ رہے 

 ہیں کہ جناب وہ تو پہلے انتقال کر چکی تھیں
 ڈھول ہم ہی نہیں شیعان بھی پیٹ رہے ہیں دیکھیں اور وجد میں آئیں

 املعارف از ابن قتیبہ کے مطابق

بسنة وأيام» عائشة«�، بعد سنة تسع وخمس» أم سلمة«وتوفيت  . 

ھ میں عائشہ کے ایک سال بعد یا کچھ دن بعد وفات ہوئی ٥٩ام سلمہ کی وفات سن   

هـ) کے مطابق279کتاب جمل من أنساب األرشاف از أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البََالُذري (املتوىف:   
 وتوفيت أم سلمة ِيف شوال سنة تسع وخمس�، ودفنت بالبقيع

ھ میں ہوئی اور بقیع میں دفن ہوئیں ٥٩مہ کی وفات شوال ام سل  

ھ ہے ٥٩طبقات ابن سعد کے مطابق واقدی کہتا ہے ام سلمہ رضی الله عنہا کی وفات   
341، 340/  4” طبقات ابن سعد   

 ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے ان کی �از جنازہ پڑھائی جو خود حسین سے پہلے انتقال کر گئے

اور البََالُذري کے لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا میالن شیعیت کی طرف تھا حسن اتفاق ہے ان سب کا  ابن قتیبہ واقدی
ھ میں حسین سے پہلے وفات پا چکی ہیں ٥٩ام سلمہ کی وفات پر اج�ع ہے کہ وہ   

 کتاب تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والس� از ابن جوزی کے مطابق
الله َعلَْيِه َوسلم أم َسلَمة ِيف لََيال بَقَ� من َشوَّال سنة أَربع َوتوفيت سنة تسع َوخمس� َوقيل فَتزَوج رَُسول الله صىل 

 سنة ثِنْتَْ�ِ َوِستَِّ� َواْألول أصح

ھ میں شوال میں کچھ راتیں کم اور ام سلمہ کی  4پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا سن 
ھ میں اور پہال قول صحیح ہے ٦٢ی اور کہا جاتا ہے سن ھ میں ہوئ ٥٩وفات سن   

 ابن حبان ثقات میں کہتے ہیں
 َوَماتَْت أم َسلَمة سنة تسع َوخمس�

ھ میں وفات ہوئی ٥٩ام سلمہ   

 الباجی کہتے ہیں کتاب التعديل والتجريح , ملن خرج له البخاري يف الجامع الصحيح
َعلَيَْها أَبُو ُهَريْرَ توفيت ِيف َشوَّال سنة تسع َوخمس� فصىل   
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ھ میں ہوئی ابو ہریرہ نے �از پڑھائی ٥٩ان کی وفات شوال سن   

 الذھبی تاریخ االسالم میں لکھتے ہیں

َن َدَخَل َعلَيَْها ِيف أَنَّ َعبَْد اللَِّه بَْن َصْفَوا» َصِحيِح ُمْسلِمٍ «َوقَاَل بَْعُضُهْم: تُُوفَِّيْت َسَنَة تِْسعٍ َوَخْمِسَ�، َوُهَو َغلٌَط، ِألَنَّ ِيف 
 ِخالفَِة يَِزيدَ 

ھ میں ہوئی اور یہ غلط ہے کیونکہ صحیح مسلم میں ہے کہ عبد الله بن  ٥٩اور بعض نے کہا ان کی وفات سن 
 صفوان ان کے پاس داخل ہوا یزید کی خالفت کے دور میں

 اسی کتاب میں [َحَواِدُث] َسنَة تسع وخمس� میں الذھبی لکھتے ہیں
اُل: توفيت ِفيَها أم سلمة، وتأيت َسنَة إحدى وست�َويُقَ   

ھ میں ہوئی ٦١اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ام سلمہ کی وفات ہوئی اور آگے آئے گا کہ سن   

یہ الذھبی کی غلطی ہے صحیح مسلم کی معلول روایت میں ہے کہ راویوں نے ان سے ابن زبیر کے دور میں 
ھ سے رشوع ہوتا ہے ٦٤پوچھا جو   

ن اثیر الکامل میں لکھتے ہیںاب  
رَِيضَ اللَُّه َعنْهُ  –َوَماتَْت َسنََة ِتْسعٍ َوَخْمِسَ�، َوِقيَل: بَْعَد قَتِْل الُْحَسْ�ِ   

ھ میں ہوئی اور کہا جاتا ہے حسین کے قتل کے بعد ہوئی ٥٩اور ام سلمہ کی وفات سن   

 ابن کثیر البداية والنهاية میں لکھتے ہیں
َسلََمَة ِيف ِذي الِْقْعَدِة َسنََة تِْسعٍ َوَخْمِسَ� َرَواُه الَْبيَْهِقيُّ  َوَماتَْت أُمُّ   

ھ میں ہوئی ٥٩البیہقی نے روایت کیا ہے کہ ام سلمہ کی وفات ذیقعدہ سن   
 اسی کتاب میں ابن کثیر لکھتے ہیں

: تُُوفَِّيْت َسنََة ِتْسعٍ َوَخْمِسَ� َوَصىلَّ َعلَيَْها  أَبُو ُهَريْرَةَ قَاَل الَْواِقِديُّ . 
 .َوقَاَل ابُْن أيَِب َخيْثََمَة: تُُوفِّيَْت ِيف أيَّام يَِزيَد بِْن ُمَعاِويَةَ 

َمُة ِيف َمْقتَِل الُْحَسْ�ِ تَُدلُّ َعَىل أَنََّها َعاَشْت إَِىل َما بَْعَد َمْقتَِلِه  َواللَُّه أَْعلَمُ قُلُْت: َواْألََحاِديُث الُْمتََقدِّ . 

ھ میں ہوئی ابو ہریرہ نے �از پڑھائی ٥٩ے ام سلمہ کی وفات سن واقدی کہتا ہ  
 ابن ابی خیثمہ کہتا ہے ان کی وفات یزید کے دور میں ہوئی

میں کہتا ہوں اور رشوع کی احادیث جو مقتل حسین کے بارے میں ہیں ان سے داللت ہوتی ہے کہ یہ ان کے قتل 
 کے بعد بھی زندہ رہیں

کہ ام سلمہ کی وفات کے حوالے سے موقف ان روایات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے قارئین آپ دیکھ سکتے ہیں 
 بدال گیا جبکہ یہ خود تاریخ کے مطابق غلط ہیں
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 ایک رافضی جھوٹ کھلتا دیکھ کر اس قدر گھربا کر لکھتے ہیں

ت موجود اب یہ مستند روایت بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی ام سلمہ امام حسین کی شہادت کے وق
تھیں۔ کسی کو اگر اس پر اعرتاض ہے، تو اسے کوئی مستند روایت پیش کرنی ہو گی جو یہ ثابت کر سکے کہ ان 

 کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ رصف مولویوں کی رائے پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں

، احمد شاکر ، البانی کے لیکن خود اوپر دی گئی احادیث کی تصحیح کے لئے خود مولویوں شیخ شعیب االرناؤط 
 اقوال پیش کرتے ہیں

ابن قتیبہ واقدی اور البََالُذري کے لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا میالن شیعیت کی طرف تھا حسن اتفاق ہے ان سب کا 
ھ میں حسین سے پہلے وفات پا چکی ہیں ٥٩ام سلمہ کی وفات پر اج�ع ہے کہ وہ   

مورخین نے بیان کی ھ ام۔ سلمہ کی وفات کی خرب سند سے ھی ان  

 ہ�ری نہیں تو اپنے شیعوں کی ہی مان لیں

 خیران کےلینے اور دینے کے باٹ الگ الگ ہیں

 خود ہی غور کریں اور عقل سلیم استع�ل کریں

کتنے راوی ان کی حالت نیند میں ان کے پاس ہی بیٹھے ہیں! ام  -ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں یا جن بتاتا ہے
جھوٹ بولنے والوں پر الله کی ماراملومنین پر   

 ام املومنین کی خواب گاہ میں یہ منحوس داخل کیسے ہوئے؟

 
 مسند احمد کی روایت ہے

، َعْن أَِبيِه، أَنَّ  ثَنَا ُرشَْحِبيُل بُْن ُمْدرٍِك، َعْن َعبِْد اللِه بِْن نَُجيٍّ ُد بُْن ُعبَيٍْد، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ، َحدَّ َوكَاَن َصاِحَب ُه َساَر َمَع َعِيلٍّ
: اْصِربْ أَبَا َعبِْد اللِه، اْصِربْ  َ�، فََناَدى َعِيلٌّ  أَبَا َعبِْد اللِه، ِبَشطِّ الُْفرَاِت قُلُْت: ِمطَْهرَتِِه، فَلَ�َّ َحاَذى نِينََوى َوُهَو ُمنْطَلٌِق إَِىل ِصفِّ

َسلََّم َذاَت يَْوٍم َوَعيْنَاُه تَِفيَضاِن، قُلُْت: يَا نَِبيَّ اللِه، أَْغَضبََك أََحٌد، َما َشأُْن َوَماَذا قَاَل؟، َدَخلُْت َعَىل النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه وَ 
ثَِني أَنَّ الُْحَسْ�َ يُْقتَُل ِبَشطِّ الُْفرَاِت ” َعيْنَيَْك تَِفيَضاِن؟ قَاَل:  َهْل لََك ” قَاَل: فََقاَل: ” بَْل قَاَم ِمْن ِعنِْدي ِجْربِيُل قَبُْل، فََحدَّ

َك ِمْن تُْربَِتِه؟  اقَاَل: قُلُْت: نََعْم. فََمدَّ يََدُه، فََقبََض قَبَْضًة ِمْن تُرَاٍب فَأَْعطَانِيَها، فَلَْم أَْملِْك َعيْنَيَّ أَْن فَاَضتَ ” إَِىل أَْن أُِشمَّ  (1) 
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 سند میں عبد الله بن نجي مجہول ہے
یں ہےاور ابن معین کہتے ہیں اس کا س�ع علی سے نہ  

  

 سیوطی کی کتاب الخصائص الكربى میں ہے
وأخرج أبو نعيم عن يحيى الحرضمي أنه سافر مع عيل إىل صف� فل� حاذى نينوى نادى صربا أبا عبد الله بشط 

الفرات قلت ماذا قال إن النبي {صىل الله عليه وسلم} قال حدثني جربيل أن الحس� يقتل بشط الفرات وأرا� قبضة 
 من تربته

 اس کی سند میں يَْحيَى بُْن َسلََمَة بِْن كَُهيٍْل الَْحْرضَِميُّ الُْكوِيفُّ ہے جو مرتوک ہے

اسناد دین ہیں لہذا محدثین کی جرح کو قبول کرنا  –قارئین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ متام روایات ضعیف ہیں 
دیا جائےنہ کہ محبوب راویوں کو بچانے کے چکر میں تاریخ کو ہی مسخ کر -چاہیے   

بہت سے محققین نے ان روایات کو صحیح کہا ہے مثال البانی صاحب اور رصف ثقاہت کے الفاظ نقل کیے ہیں اس 
صورت میں یہ روایات صحیح سمجھی جاتی ہیں لیکن اس قدر جھوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ام سملہ سو رہی ہیں 

کھتی ہیں وغیرہ وغیرہراوی ان کے پاس بیٹھے ہیں ان کو جن بتاتے ہیں وہ خواب میں دی  

 یہ راوی حسین کے ساتھ کوفہ کیوں نہ گئے کیا امام وقت کی مدد ان پر فرض نہ تھی؟

عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسٰی انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے جان بوجھ کر سولی چڑھا کچھ اسی 
میں قتل ہونگے اور وہ خود وہاں  نوعیت کا عقیدہ ان راویوں نے بھی پیش کیا ہے کہ حسین کو خرب تھی وہ کوفہ

ظاہر ہے اسالم میں خودکشی حرام ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ نبی صلی الله  -چل کر گئے
 علیہ وسلم نے ان کی کربال میں شہادت کی خرب دے دی تھی اور وہ اس کو جانتے ہوئے بھی وہاں گئے

چھوڑ کر کربال کے پاس جا کر اپنا دار الخالفہ بنایا بلکہ ان سب خربوں کے باوجود علی نے مدینہ  

 الکافی کی روایت ہے
الكليني، عن عيل، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه  – 7 [5115]

السالم) يقول: ثالث هن فخر املؤمن وزينة يف الدنيا واآلخرة: الصالة يف الليل ويأسه م� يف أيدي الناس وواليته االمام 
من آل محمد (صىل الله عليه وآله وسلم). قال: وثالثة هم رشار الخلق ابتىل بهم خيار الخلق: أبو سفيان أحدهم 

قاتل رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) وعاداه ومعاوية قاتل عليا (عليه السالم) وعاداه ويزيد بن معاوية لعنه 
 .(1) الله قاتل الحس� بن عيل (عليه� السالم) وعاداه حتى قتله

امام جعفر الصادق علیہ السالم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں مومن کے لیے دنیا و آخرت میں زینت ہیں: رات کو �از 
پڑھنا، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے دوری رکھنا، اور اہل بیت کے امام کی والیت۔ اور تین ایسے رشیر 

ترین لوگ ہیں کہ جن سے سب سے بہرتین لوگوں کا ابتال/آزمائش میں ڈاال گیا: ابو سفیان کے جس نے نبی اکرم 
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صلی الله علیہ وسلم سے جنگ کی اور دشمنی رکھی، معاویہ کہ جس نے علی سے جنگ کی، اور دشمنی رکھی، 
 اور یزید جس پر اللہ کی لعنت ہو، حسین سے لڑا، ان سے دشمنی رکھی حتی کہ قتل کر دیا

 اس روایت کے راوی عبد الله بن سنان بن طریف کے لئے النجاشی لکھتے ہیں

 : عبد الله بن سنان بن طريف – 9
عبد الله بن سنان بن طريف موىل بني هاشم ، يقال موىل” قال النجايش :   

 بني أيب طالب ، ويقال موىل بني العباس . كان خازنا للمنصور واملهدي والهادي
ثقة ، من أصحابنا ، جليل ال يطعن عليه يف شئ ، روى عن أيبوالرشيد ، كويف ،   

 عبد الله ( عليه السالم ) ، وقيل روى عن أيب الحسن موىس ، وليس بثبت . له كتاب
 الصالة الذي يعرف بعمل يوم وليلة ، وكتاب الصالة الكب� ، وكتاب يف سائر

ن أصحابنا لعظمهاألبواب من الحالل والحرام ، روى هذه الكتب عنه ج�عات م  
 . يف الطائفة ، وثقته وجاللته

عبد الله بن سنان بن طريف موىل بني هاشم بنی ابی طالب کے آزاد کردہ غالم ہیں اور کہا جاتا ہے بنو عباس کے 
آزاد کردہ غالم تھے اور یہ عباسی خلیفہ املنصور کے املہدی کے الہادی کے اور الرشید کے خزانچی تھے کوفی اور 

ے قابل قدر ہ�رے اصحاب میں سے کسی نے ان کو برا نہ کہا عبد الله علیہ السالم سے روایت کرتے ہیں ثقہ تھ
اور کہا جاتا ہے کہ ابی حسن موسی سے اور یہ ثابت نہیں ہے ان کی ایک کتاب الصاله ہے جو دن و رات کے 

 عمل کے لئے جانی جاتی ہے اور کتاب الصاله کبیر ہے

چار خلفاء کے لئے کام کیا لیکن اس نام کے شخص کا تاریخ میں ذکر نہیں ملتا لیکن شیعہ عبد الله بن سنان نے 
 روایات ایسی ہی ہیں

ہجری پر ختم ہوتا ہے ١٩٢ہجری سے رشوع ہوتا ہے اور ہارون الرشید کا دور  ١٣٦املنصور کا دور   

ہ ہو تو اس کو کیا کہا جائےجو شخص چار خلفاء کے لئے ایک اہم عہدے پر ہو اور اس کا ذکر تاریخ میں ن  

اثنا العرشی شیعوں کا کہنا ہے کہ بنو عبّاس ان پر ظلم کرتے تھے لیکن یہاں تو خود ان کے مطابق عبد الله بن 
 سنان ان کے خزانچی تھے جو الکافی کے راوی ہیں؟

قتل  حسین پر آسمانی تغیرات   

 
ہامام ذھبی اپنی کتاب س� أعالم النبالء میں لکھتے ہیں ک  

َ�ِء بَْعَد قَتْ  ِه األَْسَوِد بِن قَيٍْس، قَاَل اْحَمرَّْت آفَاُق السَّ : َعْن َعِيلِّ بِن ُمْدرٍِك، َعْن َجدِّ ِل الُحَسْ�ِ ِستََّة أَْشُهٍر تَُرى املََدائِِنيُّ
مِ   كَالدَّ
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 امام ذھبی نے یہاں پھر املََدائِِنيُّ سے نقل کیا ہے

ل يف أس�ء الرجال میں بھی ال یے ہیںاور املزي اپنی کتاب تهذيب الك�  

د املدائني، َعن َعِيلّ بْن مدرك، عن جده األسود بْن قيس: أحمرت آفاق الس�ء بعد قتل الحس�  َوقَال عيل بْن ُمَحمَّ
يكا، فقال يل: ما أنت من األسود؟ ، قلت: هو  بستة أشهر، نرى ذلك يف آفاق الس�ء كأنها الدم. قال: فحدثت بذلك َرشِ

دي أَبُو أمي قال: أم والله إن كَاَن لصدوق الحديث، عظيم األمانة، مكرما للضيفج  
علی بن مدرک نے اپنے نانا اسود سے روایت کیا کہ آس�ن کا افق قتل حسین کے بعد چھ مہینوں تک رسخ رہا 

و اسود نہیں ہو؟ آس�ن ایسا لگتا کہ گویا خون ہو کہا اس کا ذکر رشیک سے کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا تم ت
میں نے کہا وہ میرے نانا تھے کہا والله اگر یہ حدیث میں سچے تھے تو یہ عظیم امانت ہے کمزور کی تکریم 

 ہے

اغلبا آس�ن کسی دم دار ستارے کے جانے سے ایسا لگا –علی بن مدرک کے نانا جان مجہول ہیں   

کتاب تاریخ اسالم   
يب زياد قال : قتل الحس� ويل أربع عرشة سنة ، وصار الورس الذي يف وقال جرير بن عبد الحميد ، عن زيد بن أ 

 عسكرهم رمادا ، واحمرت آفاق الس�ء ، ونحروا ناقة يف عسكرهم ، وكانوا يرون يف لحمها الن�ان
اور آس�ن رسخ ہوا اور حسین کے لشکر میں اونٹ …سال ہوئے اور ١٤زيد بن أيب زياد نے کہا حسین کے قتل پر 

ح کیا گیا تو اس کا خون اور آس�ن کا رنگ ایک تھاکو ذب  

اسی سے جرير بن عبد الحميد نے روایت لی ہے –اغلبا یہ يزيد بن أيب زياد ہے جو ضعیف ہے   
 زيد بن أيب زياد مجہول ہے

  

 اور الثقات البن حبان میں بھی آئ ہے

ل ثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا أم شوق ثنا بن قتيبة بعسقالن قال ثنا العباس بن إس�عيل موىل بنى هاشم قا
العبدية قالت حدثني نرضة األزدية قالت ملا قتل الحس� بن عيل مطرت الس�ء دما فأصبح جرارنا وكل شئ لنا مألى 

 دما
 نرضة األزدية نے کہا جب حسین کا قتل ہوا آس�ن سے خون کی بارش ہوئی .. اور ہر چیز میں خون مل گیا

اور ان کی باجی نرضة األزدية دونوں مجہول ہیں أم شوق العبدية  

تاریخ االسالم از الذھبی میں ہے   
، َعْن ِعيَىس بِْن الَْحارِِث الِْكنِْديِّ قَاَل: لَ�َّ قُِتَل الُْحَسْ�ُ َمَكثَْنا أَيَّ  اًما َسْبَعًة، إَِذا َصلَّيَْنا الَْعْرصَ نَظَرْنَا َوَرَوى أَبُو َشيْبََة الَْعبِْيسُّ

ْمِس َعَىل أَطْرَاِف الِْحيطَاِن، كَأَنََّها الَْمَالِحُف الُْمَعْصَفرَُة، َوبََرصْنَا إَِىل الَْكَواكِِب، يَْرضُِب إِ  1بَْعُضَها بَْعًضاَىل الشَّ  
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ِعيَىس بِْن الَْحارِِث الِْكنِْديِّ نے کہا جب حسین کا قتل ہوا سات دن گزرے جب ہم عرص پڑھتے اور سورج کو 
اس کے اس پاس ہم کو پیالہی لگتی اور ہم پر تارے گزرے جو ایک دورسے سے ٹکرا رہے تھے دیکھتے تو  

راقم کہتا ہے یہ دم دار ستارے تھے جو آج بھی گرتے نظر اتے ہیں اس کا کسی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں   
 صحیح حدیث میں ہے سورج و چاند کو گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا

کوئی آفاقی تبدیلی نہیں ہوتی یعنی کسی کی موت پر  

امام ذھبی اور ابن حبان نے اپنی ان کتابوں میں مجہولین سے  –بہر حال یہ روایات مھجولین کی اسناد سے ہیں 
 بھی روایت لی ہے

ابن حبان مجہول کو بھی ثقہ کہتے تھے جس کی بنا پر ان کی جانب سے کی گئی ثقاہت پر شبہہ رہا ہے اور اس 
کتب دیکھ سکتے ہیں پر علم حدیث کی  

 

طبرانی میں ہ� کہ خلیفہ عبد الملک نے امام زہری سے پوچھا کہ تم کو کیس� پتا چ�� حسین شہید ہو گئے؟ کہا میں بیت 

خون نکل رہا تھا  گاڑھا المقدس میں تھا اس پر ہر پتھر کے نیچ� سے  

يِز، ثنا إِبْرَاِهيُم بُْن عَ  َثَنا َعِليُّ بُْن َعبِْد اْلَعِز ، أََنا ُهَشيٌْم، ثنا أَُبو َمْع�ٍَ�، َعْن ُمَحمَِّد بِْن َعبِْد ِهللا بِْن َسِعيِد بِْن َحدَّ بِْد ِهللا اْلَهرَِويُّ

يَْوَم ُقتَِل اْلُحَسيُْن بُْن َع�َ�َمٍة كَاَنْت اْلَعاِص، َعِن الزُّْهرِّيِ، َقاَل: َقاَل ِلي َعبُْد اْلَمِلِك بُْن َمرَْواَن: أَيُّ َواِحٍد أَْنَت إِْن أَْخبَرَْتنِي أَيُّ 

َفَقاَل َعبُْد اْلَمِلِك: إِّنِي َوإِيَّاَك ِفي َهَذا اْلَحِديِث » . َلْم ُترَْفْع َحَصاٌة ِببَيِْت اْلَمْقِدِس إِ�َّ� ُوِجَد َتْحَتَها َدٌم َعِبيٌط «َعِلّيٍ؟ َقاَل: ُقْلُت: 

يَنانِ   َلَقِر

 أَُبو َمْع�ٍَ�، ضعیف ہ�

  

َثَنا مُ  ٍد، َعْن أَِبي َحدَّ يُد بُْن ِمْهرَاَن أَُبو َخاِلٍد، ثنا أَْسبَاُط بُْن ُمَحمَّ ، ثنا يَِز ُد بُْن َعبِْد ِهللا اْلَحْ�َ�ِميُّ بَكٍْر اْلُهَذِلّيِ، َعِن الزُّْهرِّيِ، َقاَل: َحمَّ

يِْت اْلَمْقِدِس إِ�َّ� ُوِجَد َتْحَتُه َدٌم َعِبيٌط َلمَّا ُقتَِل اْلُحَسيُْن بُْن َعِلّيٍ رَِ�� ُهللا َعْنُه َلْم ُيرَْفْع َحَجٌر ِببَ « » 

 أَِبي بَكٍْر اْلُهَذِلّيِ متروك الحديث

  

پر ابن عساکر کہت� ہیں 66/ ق11تاريخ دمشق   

أخبرنا أبو القاسم السمرقندي أنا أبو بكر محمد بن هبة هللا أنامحمد بن الحسين أنا عبد هللا نا يعقوب نا ابن بكير قال قال 

يث: وفي سنة اثنتين وثمانين قدم ابن شهاب على عبد الملكالل  

ھ میں ہوئی ٦١ھ میں عبد الملک کے پاس پہنچ� اور حسین کی شہادت  ٨٢امام الزہری سن   

 وبا��سناد السابق نا يعقوب قال سمعت ابن بكير يقول: مولد ابن شهاب سنة ست وخمسين

سال کے تھ� اور یہ مدینہ میں ہی رہ� اس کے بعد دمشق گئے ٦ھ میں پیدا ہوئے یعنی زہری  ٥٦امام الزہری سن   

 لہذا یہ تمام قصہ جھوٹ ہ�
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کی کوشش لینے علی کی تلوار  

 
َحابَِةؓ (بَاُب فََضائِِل فَاِطَمَة ِبْنِت النَِّبيِّ  صحیح مسلم: کتاب: صحابہ کراؓم کے ملسو هيلع هللا ىلص) صحيح مسلم: كِتَاُب فََضائِِل الصَّ

کی دخرت حرضت فاطمؓہ کے فضائل)ملسو هيلع هللا ىلص یم فضائل ومناقب (باب: نبی کر  

ثَنَا أيَِب، َعِن الَْولِيِد بِْن كَِث�ٍ، حَ  . 6309 ثَِني أَْحَمُد بُْن َحنَْبٍل، أَْخَربَنَا يَْعُقوُب بُْن إِبْرَاِهيَم، َحدَّ ُد بُْن َعْمِرو َحدَّ ثَِني ُمَحمَّ دَّ
َؤِيلُّ، أَنَّ ابَْن ِشَهاٍب، َحدَّ  ثَُه أَنَُّهْم ِحَ� قَِدُموا الَْمِديَنَة، ِمْن ِعنِْد يَِزيَد بِْن ُمَعاِويََة، بِْن َحلَْحلََة الدُّ ، َحدَّ ثَُه أَنَّ َعِيلَّ بَْن الُْحَسْ�ِ

َحاَجٍة تَأُْمُرِ� ِبَها؟ قَاَل فَُقلُْت   ِمنْ َمْقتََل الُْحَسْ�ِ بِْن َعِيلٍّ رَِيضَ اللُه َعنُْهَ�، لَِقيَُه الِْمْسَوُر بُْن َمْخرََمَة، فََقاَل لَُه: َهْل لََك إَِيلَّ 
لِبََك الَْقْوُم َعلَيِْه، َوايُْم اللِه لَِنئْ لَُه: َال، قَاَل لَُه: َهْل أَنَْت ُمْعِطيَّ َسيَْف رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَِإ�ِّ أََخاُف أَْن يَغْ 

ُص إِلَيِْه أَ   َل بًَدا، َحتَّى تَبْلَُغ نَْفِيس، إِنَّ َعِيلَّ بَْن أيَِب طَالٍِب َخطََب ِبْنَت أيَِب َجْهٍل َعَىل فَاِطَمَة، فََسِمْعُت رَُسو أَْعطَيْتَِنيِه َال يُْخلَ
إِنَّ فَاِطَمَة ِمنِّي، َوإِ�ِّ «فََقاَل:  مٌ اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوُهَو يَْخطُُب النَّاَس ِيف َذلَِك، َعَىل ِمْنَربِِه َهَذا، َوأَنَا يَْوَمِئٍذ ُمْحتَلِ 

ُف أَْن تُْفنَتَ ِيف ِديِنَها يَّاُه فَأَْحَسَن، قَاَل » أَتََخوَّ قَاَل ثُمَّ ذَكََر ِصْهرًا لَُه ِمْن بَِني َعبِْد َشْمٍس، فَأَثْنَى َعلَْيِه ِيف ُمَصاَهرَِتِه إِ
ثَِني فََصَدقَِني، َوَوَعَدِ� فَأَْوَىف ِيل « ، َوإِ�ِّ لَْسُت أَُحرُِّم َحَالًال َوَال أُِحلُّ َحرَاًما، َولَِكْن َواللِه َال تَْجتَِمُع ِبنُْت رَُسوِل اللِه َصىلَّ َحدَّ

 «اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوِبْنُت َعُدوِّ اللِه َمَكانًا َواِحًدا أَبًَدا

ان کی،انھیں علی بن حسین (زین العابدین محمد بن عمرو بن حلحلہ دؤلی نے کہا: ابن شہاب نے انھیں حدیث بی
رضی اللہ تعالٰی عنہ )نے حدیث بیان کی کہ حرضت حسین بن علی رضی اللہ تعالٰی عنہ کی شہادت کے بعد 

جب وہ یزید بن معاویہ کے ہاں سے مدینہ منورہ آئے تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ان سے ملے اور 
کا م ہو تو مجھے حکم کیجیے ۔(حرضت علی بن حسین نے) کہا: میں نے ان سے  کہا: آپ کو مجھ سے کو ئی بھی

کہا: نہیں ( کو ئی کا م نہیں ) حرضت مسور رضی اللہ تعالٰی عنہ نے کہا: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار 
میں آپ  (حفاظت کے لیے) مجھے عطا کریں گے ،کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ لو گ اس (تلوار ) کے معاملے

پرغالب آنے کی کو شش کریں گے اور اللہ کی قسم !اگر آپ نے یہ تلوار مجھے دے دی تو کو ئی اس تک نہیں 
پہنچ سکے گا یہاں تک کہ میری جا ن اپنی منزل پر پہنچ جا ئے۔(مجھے یا د ہے کہ )جب حرضت علی بن ابی 

کے ہو تے ہو ئے ابوجہل کی بیٹی کو نکا ح کا  طالب رضی اللہ تعالٰی عنہ نے حرضت فاطمہ رضی اللہ تعالٰی عنہا
پیغام دیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منربپر لوگوں کو 

فاطمہ مجھ :”خطبہ دے رہے تھے اور میں ان دنوں بلوغت کو پہنچ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا 
کا ٹکڑا ہے) اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے دین کے معاملے میں آزمائش میں ڈاال جا ئے گا  سے ہے(میرے جسم

۔کہا: پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس میں سے اپنے داماد (حرضت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ 
ئی اور اچھی طرح تعریف فر تعالٰی عنہ ) کا ذکر فر ما یا اور اس کی اپنے ساتھ اس قرابت داری کی تعریف فرما

اس نے میرے ساتھ بات کی تو سچ کہا۔ میرے ساتھ وعدہ کیا تو پورا کیااور میں کسی :” ما ئی۔آپ نے فر ما یا 
حالل کا م کو حرام قرار نہیں دیتا اور کسی حرام کو حالل نہیں کرتا اور لیکن اللہ کی قسم!اللہ کے رسول کی 

ایک جگہ (ایک خاوندکے نکا ح میں) اکٹھی نہیں ہو ں گی۔بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی  ” 
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محمد بن عمرو بن حلحلہ دؤلی نے کہا: ابن شہاب نے انھیں حدیث بیان کی،انھیں علی بن حسین (زین العابدین 
رضی اللہ تعالٰی عنہ )نے حدیث بیان کی کہ حرضت حسین بن علی رضی اللہ تعالٰی عنہ کی شہادت کے بعد 

ن معاویہ کے ہاں سے مدینہ منورہ آئے تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ان سے ملے اور جب وہ یزید ب
کہا: آپ کو مجھ سے کو ئی بھی کا م ہو تو مجھے حکم کیجیے ۔(حرضت علی بن حسین نے) کہا: میں نے ان سے 

صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کہا: نہیں ( کو ئی کا م نہیں ) حرضت مسور رضی اللہ تعالٰی عنہ نے کہا: کیا آپ 
(حفاظت کے لیے) مجھے عطا کریں گے ،کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ لو گ اس (تلوار ) کے معاملے میں آپ 
پرغالب آنے کی کو شش کریں گے اور اللہ کی قسم !اگر آپ نے یہ تلوار مجھے دے دی تو کو ئی اس تک نہیں 

زل پر پہنچ جا ئے۔(مجھے یا د ہے کہ )جب حرضت علی بن ابی پہنچ سکے گا یہاں تک کہ میری جا ن اپنی من
طالب رضی اللہ تعالٰی عنہ نے حرضت فاطمہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کے ہو تے ہو ئے ابوجہل کی بیٹی کو نکا ح کا 

پیغام دیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منربپر لوگوں کو 
فاطمہ مجھ :”خطبہ دے رہے تھے اور میں ان دنوں بلوغت کو پہنچ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا 

سے ہے(میرے جسم کا ٹکڑا ہے) اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے دین کے معاملے میں آزمائش میں ڈاال جا ئے گا 
ماد (حرضت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ ۔کہا: پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس میں سے اپنے دا

تعالٰی عنہ ) کا ذکر فر ما یا اور اس کی اپنے ساتھ اس قرابت داری کی تعریف فرمائی اور اچھی طرح تعریف فر 
اس نے میرے ساتھ بات کی تو سچ کہا۔ میرے ساتھ وعدہ کیا تو پورا کیااور میں کسی :” ما ئی۔آپ نے فر ما یا 

قرار نہیں دیتا اور کسی حرام کو حالل نہیں کرتا اور لیکن اللہ کی قسم!اللہ کے رسول کی حالل کا م کو حرام 
 ”بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ (ایک خاوندکے نکا ح میں) اکٹھی نہیں ہو ں گی۔

  

تھ نہ دیا حسین رضی الله عنہ کا اقدام بہت الگ تھا کیونکہ اصحاب رسول اور بعض اہل بیت نے بھی ان کا سا
 جس میں عبد اللہ بن عباس رضی الله عنہ شامل ہیں

علی بن حسین ایک باغی کے بیٹے تھے اور پوری دنیا کا اصول ہے کہ باغی اور اس کے ہمدرد کے پاس اسلحہ 
 نہیں ہونا چاہیے

لہذا  مسور بن مخرمہ رضی الله عنہ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں کوئی اس تلوار کو چھین کر معدوم نہ کر دے
 انہوں نے اس کو چھپا دینا چاہا یہ علی بن حسین نے ہاتھ میں کوئی اس کو نہ دیکھ سکے

یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ علی بن حسین نے اس افر کو قبول کیا یا نہیں اور نہ یہ معلوم ہے کہ یہ تلوار کہاں 
 ہے

ر حاصل کرنا مشکل نہ ہوتا اسی کا خدشہ علی بن حسین ایک نابالغ تھے لہذا ایک لڑکے کو بہال پھسال کے یہ تلوا
 مسور کو تھا

 اہل سنت کو اب پتا نہیں تلوار کہاں گئی
 اہل تشیع کہتے ہیں امام مہدی کے پاس رس من الری قدیم ساَمرّاء

Samarra 
 میں غار میں ہے
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 یزید کا حج کے موقعہ پر حسین زین العابدین سے کالم کرنا

 الکافی از کلینی کی روایت ہے

إبن محبوب، عن أيب أيوب، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن يزيد بن معاوية دخل املدينة 
بد يل، إن شئت بعتك وإن شئت وهو يريد الحج  فبعث إىل رجل من قريش فأتاه فقال له يزيد: اتقر يل أنك ع

اسرتقيتك فقال له الرجل: والله يا يزيد ما أنت بأكرم مني يف قريش حسبا وال كان أبوك أفضل من أيب يف الجاهلية 
واالسالم وما أنت بأفضل مني يف الدين وال بخ� مني فكيف أقرلك مباسألت؟ فقال له يزيد: إن مل تقر يل والله قتلتك، 

ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحس� بن عيل (ع) ابن رسول الله صىل الله عليه وآله فأمر به فقال له الرجل: 
فقتل.   ثم أرسل إىل عيل بن الحس� (ع) فقال له: مثل مقالته للقريش فقال له عيل بن الحس� (ع): أرأيت إن مل أقر 

 بىل فقال له عيل بن الحس� (ع): قد أقررت لك لك أليس تقتلني ك� قتلت الرجل باالمس؟ فقال له يزيد لعنه الله:
) حقنت دمك ومل 1مبا سألت أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع، فقال له يزيد لعنه الله: أوىل لك(

 ينقصك ذلك من رشفك.
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74  

 پر ١٤١ص  ٤معجم رجال الحديث ج الخوئی  کے بقول امام جعفر نے اس پر لعنت کی  دیکھیے 
 عن مسمع كردين أيب سيار . قال : سمعت أبا عبدالله عليه السالم يقول : لعن الله بريدا

 يار نے کہا میں نے امام جعفر کو کہتے سنا : الله کی لعنت ہو برید پر مسمع كردين أيب س
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اہل تشیع کے مطابق یہ مکاملہ حج پر مدینہ میں ہوا جبکہ یزید کا خلیفہ بننے کے بعد حجاز آنا  معلوم نہیں ہے 

– یہاں تک کہ الکافی ج ٨ ص  ٨٨  (یا الكافي -   الكلیني - ج ۸ - الصفحة ۲۳٤) کے شیعہ محقق بھی رس 

 کھجانے لگے اور لکھتے ہیں

http://shiaonlinelibrary.com/257_الكتب/1129_الكايف-الشيخ-الكليني-ج-٨/الصفحة 

 

هذا غريب اذ املعروف ب� اهل الس� ان هذا امللعون بعد الخالفة مل يات املدينة بل مل يخرج من الشام حتى مات ودخل النار ولعل 

املدينة فجرى منه ما يف قتل الحرة ما جرى وقد نقل انه جرى  هذا كان من مسلم بن عقبة واىل هذا امللعون حيث بعثه لقتل اهل

بينه وب� عيل بن الحس� عليه� السالم قريب من ذلك فاشتبه عىل بعض الرواة؛ (آت) هذا االحت�ل يف غاية البعد فان مسلم بن 

بن الحس� عليه السالم سقط يف يديه عقبة مل يكن قرشيا. ثم ان املسعودي روى عكس ذلك قال ان مسلم بن عقبة ملا نظر إىل عىل 

 وقام واعتذر منه، فقيل له يف ذلك فقال قد مال قلبي نه رعبا.
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 لکھا نے مجلسی کا حوالہ  ١امل�زا النوري ج میں خامتة املستدرك  
وف واتفق اھل السیر والتواريخ على خالفه، قال في البحار: واعلم ان في ھذا الخبر اشكاال، وھو أن المعر
في السیر أن ھذا الملعون لم يات المدينة بعد الخالفة، بل لم يخرج من الشام حتى مات ودخل النار. 

فنقول مع عدم االعتماد على السیر، ال سیما مع معارضة الخبر: يمكن ان يكون اشتبه على بعض الرواة، 
الخذ البیعة، وھو مسلم بن وكان في الخبر أنه جرى ذلك بینه (علیه السالم) وبین من ارسله المللعون 

 عقبة 

�ف اا�ق � 
ز
  � خ

ت
يت اارر� � ااس رروواات

ت
اارر� � � �ووف � –اا� � وو  ت

ت
 � � ااس � � اا�ل � � � � � اا� ت جاارر � � : ااوورر �نز  � اا�يب

ك� � وو�ن �اا ااگ � دداا�
ز
اام � ن

ث
ياا � س ات  � �� � � �� � آ يدد �نز رت

ز
اارر� � �م اا�دد � � -�اا  تيز

ت
 � �ص �رر � ااس � � ت

 �رري  –� � �ددم �� � وو�  �  بااررے � � � � � � ااوورر ااس � ددرر�نز � � ااس � ررااوو�ن � � � � � ااوورر � � ااس ت

ياا  ات  �اا � � � � آ

 

میں مجلسی کا رد کیا گیا ١� ج رشح أصول الكايف مويل محمد صالح املازندرا  

وسفر يزيد إىل الحجاز مل ينقله أحد ولو كان حقا بتواتر واستوجه العالمة املجليس (ريض الله عنه) بسهو الراوي 

واشتباه يزيد مبسلم بن عقبة وهو خالف عبارة الرواية فإن مسلم بن عقبة مل يكن قريشا، والظاهر رساية السهو إىل 

 املنت أيضا

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1129_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_257
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1129_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_257
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ياا � ااوورر � � �� � � ررااووي � � � �ااوورر   ات اا ااس � � � � � � ااوورر اا� ووه � � � �اا� � آ
ز
ر � �ت

ز
يدد � �ر رت

ز
� � ااس  تيز

�ف � �� � � � ��ر� � � 
ز
 � خ

ت
ه�ري �ررب ااه

ظ
 � ط

ت
يت ياا � � رروواات يدد � ددت رت

ز
بااه �اا ااوورر � � � � تيز ت

ت
ن
ث
وورر ااس � � � اا� ااس

 � � � 

 

افسوس راوی پر جرح کی بجائے تاریخ متواتر کو ہی رد کرنے کا درس مجلسی نے دیا جبکہ راوی جھوٹ باندھ رہا 

 ہے 
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�ہ ��ہ  وا�ق
 

 

 

 

 

 
نہیں  مسل�ن ان کو اچھا آج بھی کوئی بلوہ کرے تو  -ہےنہیں  اقدام  کسی بھی طرح اچھامدینہ میں بلوہ کرنا 

ایسا ہی یزید بن معاویہ نے کیا جب حرہ کے بلوائیوں نے جھوٹی تقریرین کیں اور عوام کو  -گے  سمجھیں
اصحاب رسول میں مشہور لوگوں مثال ابن  - قرار کیااور ال اینڈ آڈر بر  اشتعال پر اکسایا لہذا حکومت نے ان سے پنٹا

خاندان والوں کو جمع کر کے بلوہ نہ کرنے کا  -ید بن معاویہ کا ساتھ دیاعمر جو مدینہ میں تھے انہوں نے یز
 حکم دیا اور کرنے والوں کو دغا باز قرار دیا

  خالف تقریریں کے یزید 
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کے مطابق ٤٨٠ص  ٥ب�وت ج  –تاریخ الطربی دار الرتاث   

د بن َعبِْد الَْعِزيِز بن َعبْدِ  ثَِني أَيًْضا ُمَحمَّ الرَّْحَمِن بِْن عوف ورجع املنذر من ِعنَْد يَِزيد بن ُمَعاِويَة، فقدم  قَاَل لوط: َوَحدَّ
فأىت أهل الَْمِديَنة، فكان فيمن يحرض الناس َعَىل يَِزيد، َوَكاَن من قوله يَْوَمِئٍذ: إن … َعَىل ُعبَيْد اللَِّه بن زياد الْبَْرصَة

عني َما صنع إيل أن أخربكم خربه، وأصدقكم عنه، َواللَِّه إنه ليرشب يَِزيد َواللَِّه لقد أجاز� مبائة ألف درهم، وإنه ال �ن
الة  الخمر، وإنه ليسكر َحتَّى يدع الصَّ

منذربن الزبیر اہل مدینہ کے پاس آئے تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو لوگوں کو یزید بن معاویہ کے خالف بھڑکا 
نے مجھے ایک الکھ درہم دئے، لیکن اس نے مجھ پر  رہے تھے۔ اور یہ اس دن کہتے تھے : اللہ کی قسم ! یزید

جو نوازش کی ہے وہ مجھے اس چیز سے نہیں روک سکتی کہ میں متہیں اس کی خرب بتالؤں اور اس کے متعلق 
سچ بیان کردوں ۔ پھر انہوں نے کہا: اللہ کی قسم ! یزید رشابی ہے اور رشاب کے نشے میں �از بھی چھوڑ دیتا 

 ہے

بن يحيى بن سعيد بن مخنف الكويف ہے مرتوک راوی ہے أبو مخنف، لوط  

 وقال الدارقطني: ضعيف

 وقال يحيى بن مع�: ((ليس بثقة)). وقال مرًة أخرى: ((ليس بيشء)). ثقه نہیں ، کوئی چیز نہیں

 وقال ابن عدي: ((شيعي محرتق، صاحب أخبارهم)) اگ لگانے واال شیعہ ہے

میں ہے ٤٩ص  ٥ب�وت، ج  –ة الطبقات الكربى ، دار الكتب العلمي  

ثَنَا إِْسَ�ِعيُل بُْن إِبْرَاِهيَم بِْن َعْبِد الرَّْحَمِن بِْن َعبِْد اللَِّه  ُد بُْن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ بِْن أيَِب َرِبيَعَة الَْمْخزُوِميُّ َعْن أَِبيِه ْخَربَنَا ُمَحمَّ
ٍد َعْن َعْمِرو بِْن يَْحيَى َعْن َعبَّاِد بِْن مَتِيم قَاَل: َوأَْخَربَنَا ابُْن أيَِب ِذئٍْب َعْن َصالِِح بْ  ثَنَا َسِعيُد بُْن ُمَحمَّ اَن قَاَل: َوَحدَّ ِن أيَِب َحسَّ

ثَِني. قَالُوا: لَ�َّ َوثََب أَْهُل الْمَ  ِه َعبِْد اللَِّه بِْن َزيٍْد َوَعْن َغْ�ِِهْم أَيًْضا. كُلٌّ قَْد َحدَّ الحرة فأخرجوا بَِني  ِدينَِة لَيَاِيلَ َعْن َعمِّ
ظَلََة فَأَْسنَُدوا أَْمرَُهْم إِلَيِْه فَبَايََعُهْم أَُميََّة َعِن الَْمِديَنِة َوأَظَْهُروا َعْيَب يَِزيَد بِْن ُمَعاِويََة َوِخالفَُه أَْجَمُعوا َعَىل َعبِْد اللَِّه بِْن َحنْ 

َدُه ال رشيك له. فو الله َما َخرَْجنَا َعَىل يَِزيَد َحتَّى ِخْفنَا أَْن نُرَْمى ِبالِْحَجارَِة ِمَن َعَىل الَْمْوِت َوقَاَل: يَا قَْوُم اتَُّقوا اللََّه َوحْ 
الةَ  َهاِت َوالْبََناَت َواألََخَواِت َويَْرشَُب الَْخْمَر َويََدُع الصَّ َ�ِء. إِنَّ رَُجال يَنِْكُح األُمَّ  السَّ

بنوامیہ کو مدینہ سے نکال دیا گیا ، یزید کے عیوب کا پرچار اس  جب اہل مدینہ نے حرہ کے موقع پر فساد کیا،
کی مخالفت کی تو لوگوں نے عبداللہ بن حنظلہ کے پاس آکر اپنے معامالت انہیں سونپ دئے ۔ عبداللہ بن 

حنظلہ نے ان سے موت پر بیعت کی اور کہا: اے لوگو ! اللہ وحدہ الرشیک سے ڈرو ! اللہ کی قسم ہم نے یزید 
خالف تبھی خروج کیا ہے جب ہمیں یہ خوف الحق ہوا کہ ہم پر کہیں آس�ن سے پتھروں کی بارش نہ ہوجائے کے 

 کہ ایک آدمی ماؤں ، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتا ہے ، رشاب پیتا ہے اور �از چھوڑتا ہے
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ىش املخزومى املد� ہے جو اس کی سند میں إس�عيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أىب ربيعة القر 
واقدی کا اس سے س�ع ہے بھی یا نہیں-مجہول ہے معلوم نہیں کس دور کا ہے   

ثَِني َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن ُعثَْ�َن بِْن ِزيَاٍد األَْشَجِعيُّ َعْن أَِبيهِ  ُد بُْن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ ْد قَاَل: َكاَن َمْعِقُل بُْن ِسنَاٍن قَ  أَْخَربَنَا ُمَحمَّ
أَْن ذَكََر َمْعِقُل بُْن ِسنَاٍن يَِزيَد بِْن ُمَعاِويََة بِْن أيَِب ُسْفيَاَن. فََقاَل: إِ�ِّ َخرَْجُت … َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  –َصِحَب النَِّبيَّ 

يِْه. رَُجٌل يَْرشَُب الَْخْمَر َويَنِْكُح الُْحرُمَ كَرًْها ِببَيَْعِة َهَذا الرَُّجِل. َوقَْد كَاَن ِمَن الَْقَضاِء َوالَْقَدِر ُخُروِجي إِلَ   

معقل بن سنان نے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر کیا اور کہا: میں اس شخص کی بیعت سے کراہت کی 
وجہ سے نکال ہوں ، اور اس کی طرف جانا ،قضاو قدر میں تھا ۔یہ ایسا آدمی ہے جو رشاب پیتا ہے ، محرمات سے 

ا ہےنکاح کرت  

 اسکی سند میں َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن ُعثَْ�َن بِْن ِزيَاد ہے جو مجھول ہے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چارج شیٹ فمعاویہ کے خال و یزید

  اور اس طرح  ہے ہیں ان کو پس منظر سے ہٹا کر عوام پر پیش کیا جاتا روایات میں جو  تاریخ کتب احادیث  و
تی ہےمعاویہ و یزید کے خالف چارج شیٹ بن جا  
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 لسٹ ہے

 اول : عید کے خطبات �از سے پہلے کیے جانے لگے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین
 دوم: �ازیں لیٹ پڑھائی جانے لگیں صحیح بخاری و صحیح مسلم

 سوم: حج میں تلبیہ پڑھنے سے روکا جانے لگا سنن نسائی
داود ،مسند احمد چہارم : علی پر جمعہ اور عید کے خطبوں میں لعن کیا جانے لگا سنن ابو  

 پنجم: سنت نبوی اور سنت خلفاء راشدین پر عمل ختم ہوتا جا رہا تھا۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ
 ششم : زكاة کا بے جا مرصف کیا جانے لگا مصنف ابن ابی شیبہ ، اروء الغلیل لاللبانی

 ہفتم : ظلم وجرب سے امت کو خاموش کروایا گیا بخاری ، مسلم ،ابوداود
ات سے نکاح ہواہشتم: محرم  

 نہم: یزید رشابی تھا
 دھم: یزید کتوں اور بندروں سے کھیلتا تھا

 اول  : عید کے خطبات �از سے پہلے کیے جانے لگے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین
 صحیح بخاری کی حدیث ہے

ُد بُْن َجْعَفٍر قَاَل:  ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا َسِعيُد بُْن أيَِب َمْريََم قَاَل: َحدَّ ٍح َحدَّ أَْخَربَِ� َزيٌْد بن أسلم َعْن ِعيَاِض بِْن َعبِْد اللَِّه بِْن أيَِب َرسْ
ٍء  -صىل الله عليه وسلم-كَاَن رَُسوُل اللَِّه “َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَاَل:  ، فَأَوَُّل َيشْ يَْخُرُج يَْوَم الِْفطِْر َواألَْضَحى إَِىل الُْمَصىلَّ

الَ  ُهْم، فَِإْن َكاَن ُة ثُمَّ يَنَْرصُِف، فَيَُقوُم ُمَقاِبَل النَّاِس، َوالنَّاُس ُجلُوٌس َعَىل ُصُفوِفِهْم، فَيَِعظُُهْم َويُوِصيِهْم َويَأُْمُر يَبَْدأُ ِبِه الصَّ
ٍء أََمَر ِبِه، ثُمَّ يَنَْرصُِف. قَاَل أَبُو َسِعي ٍد: فَلَْم يَزَِل النَّاُس َعَىل َذلَِك َحتَّى َخرَْجُت َمَع يُِريُد أَْن يَْقطََع بَْعثًا قَطََعُه، أَْو يَأُْمَر ِبَيشْ

لِْت، فَِإَذا َمْرَواُن يُِريُد أَْن يَرْتَِقيَُه َمْرَواَن َوْهَو أَِمُ� الَْمِديَنِة ِيف أَْضًحى أَْو ِفطٍْر، فَلَ�َّ أَتَيْنَا الُْمَصىلَّ إَِذا ِمنَْربٌ بَنَاُه كَِثُ�  بُْن الصَّ
ْتُْم َواللَِّه. فَ  قَبَْل أَنْ  الَِة، فَُقلُْت لَُه: َغ�َّ ، فََجبَْذُت ِبثَْوِبِه فََجبََذِ� فَارْتََفَع، فََخطََب قَبَْل الصَّ َ َقاَل: يا أَبَا َسِعيٍد، قَْد َذَهَب يَُصيلِّ

الَِة فََجَعلْتَُها قَبَْل َما تَْعلَُم. فَُقلُْت َما أَْعلَُم َواللَِّه َخْ�ٌ ِم�َّ الَ أَْعلَُم. فََقاَل: إِنَّ ال نَّاَس لَْم يَُكونُوا يَْجِلُسوَن لََنا بَْعَد الصَّ
الَةِ   .”الصَّ

الفطر اور عید االضحی کے دن عید گاہ جاتے   عید  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ : 
لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے   کے بعد اور سالم پھیرنے  اور سب سے پہلے عید �از پڑھاتے

وعظ و نصیحت فرماتے اور نیکی کا حکم دیتے، پھر اس کے بعد اگر کسی مہم پر صحابہ کرام کو   آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں
حکم دے کر گھروں کی جانب واپس روانہ  روانہ کرنا ہوتا تو افراد چن کر روانہ کر دیتے، یا کسی کام کا حکم دینا ہوتا تو

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ : لوگوں کا اسی پر عمل جاری و ساری رہا ، یہاں تک کہ میں مدینہ کے گورنر  ہوتے 
ے منرب بنایا ، جب ہم عید گاہ پہنچے تو وہاں کثیر بن صلت ن  مروان کے ساتھ عید االضحی یا عید الفطر کے موقع پر عید گاہ گیا

تو میں نے اس کے کپڑے سے کھینچا، تو مروان اپنا کپڑا چھڑوا کر منرب پر   ہوا تھا، تو مروان نے �از سے قبل منرب پر چڑھنا چاہا
تو   اللہ کی قسم ! تم نے دین بدل دیا ہے  پر میں [ابو سعید] نے کہا:   چڑھ گیا اور �از سے پہلے لوگوں سے خطاب کیا، اس

جو باتیں میرے  اللہ کی قسم  ابو سعید نے جواب دیا:  جو باتیں تم جانتے ہو [ان کا دور ]اب نہیں رہا ابو سعید  ے کہا: مروان ن
لوگ �از کے بعد ہ�رے خطاب کیلیے  مروان نے کہا:  - علم میں ہیں وہ ان سے کہیں بہرت ہیں جو میرے علم میں نہیں ہیں

پنے خطاب کو ہی �از سے پہلے کر دیانہیں تھے، اس لیے میں نے ا بیٹھتے   
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اس میں معاویہ رضی الله عنہ کا قصور کیا ہے اس دور میں کوئی ان کو ایس ایم ایس میسج بھیج کر بتا دیتا کہ 
مدینہ میں مروان نے ایسا کیا تو وہ اس کو روک دیتے اور کیا یہ خطبہ سننے سے بچنے کے لیے لوگ چلے گئے 

فرض جمعہ میں کیا  –ہ لوگ عید کا خطبہ نہیں سننا چاہتے تھے تو یہ تو واجب �از تھی یہ کیا صحیح تھا ؟ اگر ی
راقم کی تحقیق کے مطابق یہ روایت  جمعہ کو چھوڑتا تھا ؟  ہوتا تھا اس پر کتب خاموش ہیں کون کون اس خطبہ

ہے چکی گزر میں دور عث�ن سے متعلق ہے اس پر تفصیلی بحث دور عث�ن کے باب  

ٍح َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ  اسنادی ھ کی سند سے ہے ٧٤املتوفی  نکات : روایت ِعيَاِض بِْن َعبِْد اللَِّه بِْن أيَِب َرسْ  

 محدثین کے مطابق یہ س�ع صحیح ہے البتہ ثقات ابن حبان میں ہے

ة بْن كهيل َولَيَْس َهَذا ِبابْن أيب رسحِعيَاض بْن َعبْد الله يروي َعن أَِبيه َعن أيب سعيد الُْخْدِرّي روى َعنُه َسلمَ   

 ِعيَاض بْن َعبْد الله جو اپنے باپ سے وہ ابو سعید سے روایت کرنا ہے وہ ابن ابی رسح نہیں ہے

ِعيَاض بْن َعبْد الله کا س�ع ابو سعید سے اگر ہے تو مدینہ میں ہی دیگر اصحاب نبی مثال جابر  مسئلہ یہ ہے کہ
ہیں ہے جبکہ یہ بھی ایک ہی دور کے مدنی اصحاب رسول ہیں دورسی طرف محدثین بن عبد الله سے کیوں ن

نے کہا ہے یہ مکہ کے ہیں میں سے بعض   

ولد مبكة، ثم قدم مرص، فكان مع أبيه، ثم خرج إىل مكة،   وقال ابن يونس:عياض بن عبد الله بن سعد بن أىب رسح 
 فلم يزل بها حتى مات

بد الله بن سعد بن أيب رسح مکہ میں پیدا ہوا پھر باپ کے ساتھ مرص گیا پھر مکہ ِعياض بن ع نے کہا ابن یونس 
رکے یہاں تک کہ وفات ہوئی لوٹا اور وہیں   

ثقات ابن حبان میں  –يَُعدُّ ِيف أهل املَِدينة ان کاش�ر اہل مدینہ میں ہے  ہے جبکہ تاریخ الکبیر امام بخاری میں 
ة ان کا ش�راہل مدینہ میں ہےِعَداُدُه ِيف أهل الَْمِدينَ   ہے  

ِعياض بن عبد الله بن سعد بن أيب رسح کی جابر رضی الله عنہ سے کوئی مسند روایت نہیں ملی راقم کو  

سے  ِعياض بن عبد الله بن سعد بن أيب رسح کا ابو سعید رضی الله عنہ سے روایت کرنا اور جابر رضی الله عنہ 
میں ہوئی ہے  ٧٨جابر رضی الله عنہ کی وفات کہا جاتا ہے نہ کرنا عجیب بات ہے جبکہ  روایت   

  

 دوم:  �ازیں لیٹ پڑھائی جانے لگیں  صحیح بخاری و صحیح مسلم



458 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

معاویہ و یزید پر یہ الزام ثابت نہیں ہے یہ عبد امللک بن مروان کے دور کا ذکر ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ 
احجاج بن یوسف �از وقت پر نہیں پڑھاتا تھ  

 صحیح میں ہے

اَج بَْن يُوُسَف، َعاَم  ثَِني ُعَقيٌْل، َعْن ابِْن ِشَهاٍب، قَاَل: أَْخَربَِ� َسالٌِم، أَنَّ الَحجَّ بَْ�ِ رَِيضَ اللَُّه َوقَاَل اللَّيُْث: َحدَّ نَزََل ِبابِْن الزُّ
الَِة «املَْوِقِف يَْوَم َعرَفََة؟ فََقاَل َسالٌِم:  َعنُْهَ�، َسأََل َعبَْد اللَِّه رَِيضَ اللَُّه َعنُْه، كَيَْف تَْصنَُع ِيف  ْر ِبالصَّ نََّة فََهجِّ إِْن كُنَْت تُِريُد السُّ

نَّةِ «، فََقاَل َعبُْد اللَِّه بُْن ُعَمَر: »يَْوَم َعرَفَةَ  : أَفََعَل ، فَُقلُْت لَِسالِمٍ »َصَدَق، إِنَُّهْم كَانُوا يَْجَمُعوَن بَْ�َ الظُّْهِر َوالَعْرصِ ِيف السُّ
َوَهْل تَتَِّبُعوَن ِيف َذلَِك إِالَّ ُسنَّتَهُ «َذلَِك رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم؟ فََقاَل َسالٌِم:  » 

 حجاج بن یوسف کو یوم عرفہ میں �از میں جمع کرنا بتایا گیا

ا تفرد ہےبعض روایات میں ہے کہ وہ �از لیٹ کرتا تھا لیکن ان میں ایک راوی ک  

مسند ابو داود الطیالسی کی روایت ہے کہ حجاج �از میں تاخیر کرتا جس پر محمد بن عمرو بن الحسن نے جابر 
 بن عبد الله سے سوال کیا

ملا قدم الحجاج بن يوسف كان  ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يقول: 
يصيل الظهر بالهج� أو  –عليه السالم  –عبد الله عن وقت الصالة، فقال: كان رسول الله يؤخر الصالة، فسألنا جابر بن 

ح� تزول، ويصيل العرص والشمس مرتفعة، ويصيل املغرب ح� تغرب الشمس، ويصيل العشاء يؤخر أحيانًا ويعجل 
ر، وكان يصيل الصبح بغلس أو ل، وإذا تأخروا أَخَّ قال أبو داود:  قال: كانوا يصلونها بغلس  أحيانًا، إذا اجتمع الناس َعجَّ

 .هكذا قال شعبة

 مسند دارمی میں ہے

َد بَْن َعْمرِ  ثَنَا ُشْعبَُة، َعْن َسْعِد بِْن إِبْرَاِهيَم قَاَل: َسِمْعُت ُمَحمَّ و بِْن الَْحَسِن بِْن َعِيلٍّ قَاَل: أَْخَربَنَا َهاِشُم بُْن الَْقاِسِم، َحدَّ
اِج  َسأَلْنَا َجاِبَر بْنَ  َالِة  –َعبِْد اللِه ِيف زََمِن الَْحجَّ َالَة َعْن َوقِْت الصَّ ُر الصَّ فََقاَل َجاِبٌر: كَاَن النَِّبيُّ َصىل الله َعليِه  –َوكَاَن يُؤَخِّ

ْمُس, َوالَْعْرصَ   ,وَسلم يَُصيلِّ الظُّْهَر ِحَ� تَزُوُل الشَّ

 صحیح مسلم میں ہے

ثَنَاُه ُعبَيُْد اللِه بْ  ، قَ َوَحدَّ َد بَْن َعْمِرو بِْن الَْحَسِن بِْن َعِيلٍّ ثَنَا ُشْعبَُة، َعْن َسْعٍد، َسِمَع ُمَحمَّ ثَنَا أيَِب، َحدَّ اَل: كَاَن ُن ُمَعاٍذ، َحدَّ
لََواِت، فََسأَلْنَا َجاِبَر بَْن َعبِْد اللِه مِبِثِْل َحِديِث ُغنَْدرٍ  ُر الصَّ اُج يُؤَخِّ  الَْحجَّ

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف کا تفرد ہے جو امام مالک کے نزدیک مرتوک ہےان متام میں سعد بن   
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امام بخاری نے اسی کی سند سے باب وقِت املغرب میں اس کو روایت کیا ہے لیکن اس میں یہ الفاظ کہ حجاج 
 �از لیٹ کرتا تھا بیان نہیں کیے جس کا مطلب ہے یہ الفاظ ان کے نزدیک غیر محفوظ تھے

اج فسألْنا جابَر بن عبِد اللِه [عن صالة النبي عن محمد  صىل الله عليه  –بن عْمرو بن الحسن بن عيل قال: قِدم الَحجَّ
يَصيل الظهَر بالهاجرِة، والعَرص والشمُس نقيٌَّة، واملغرَب إذا َوجبْت،  –صىل الله عليه وسلم  –كان النبيُّ   وسلم] فقاَل:

ر، والصبَح كانوا أو كاَن النبيُّ والعشاَء أحياناً وأحياناً؛ إذا رآ  ل، وإذا رآُهْم أبطَؤا أخَّ صىل الله عليه  –هم اجتَمعوا عجَّ
يَصليها بغلٍَس  –وسلم  . 

ہجری میں ہوئی سنن نسائی میں ایک  ٥٩ابوہریرہ رضی الله عنہ کی وفات معاویہ رضی الله عنہ کے دور میں 
 حدیث ہے

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
 ، ما صلَّيُت وراَء أحٍد أشبََه صالًة برسوِل اللَِّه من فالٍن ، فصلَّينا وراَء ذلَِك اإلنساِن َوكاَن يطيُل األوليِ� مَن الظُّهرِ 

مِس وضحاها  ِل ، ويقرأُ يف العشاِء ب الشَّ ُف يف العِرص ، ويقرأُ يف املغرِب بقصاِر املفصَّ ُف يف األخريِ� ، ويخفِّ ويخفِّ
بِح ، بسورتِ� طويلت�(صحيح النسايئ:وأشباِهه )982ا . ويقرأُ يف الصُّ  

میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے �از نہیں پڑھی جو فالں شخص سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 
وسلم جیسی �از پڑھاتا ہو۔ ہم نے اس شخص کے پیچھے �از پڑھی۔ وہ ظہر کی پہلی دو رکعتیں ملبی کرتا تھا 

خری وہ ہلکی پڑھاتا تھا۔ وہ عرص کی �از بھی ہلکی پڑھاتا تھا۔ وہ مغرب کی �از میں چھوٹی مفصل سورتیں اور آ 
پڑھتا تھا اورعشاء کی �از میں (والشمس وضحھا) اور اس جیسی سورتیں پڑھتا تھا۔ اور صبح کی �از میں ملبی 

 سورتیں پڑھتا تھا۔

والے ابو ہریرہ رضی الله عنہ کی یہ شہادت کافی ہےبنو امیہ کے گورنروں کے پیچھے �از پڑھنے   

معاویہ رضی الله عنہ نے مدینہ پر عتبہ کو پھر سعید بن ابی العاص کو پھر مروان بن الحکم کو گورنر مقرر کیا 
یہ متام اموی ہیں اور اغلبا ان تین میں سے کسی ایک کی �از پر ابو ہریرہ رضی الله عنہ کی رائے ہے کہ وہ نبی 

ی الله علیہ وسلم کی �از جیسی تھیصل  

ہجری کی  ٦١اہل سنت نے اس میں شخص سے مراد عمر بن عبد العزیز کو لیا ہے جبکہ ان کی پیدائش سن  بعض 
 ہے یعنی ابوہریرہ رضی الله عنہ کی وفات کے بعد پیدائش ہوئی ہے

 سوم: حج میں تلبیہ پڑھنے سے روکا جانے لگا سنن نسائی
الله تعالی عنہ نے سنت رسول کو بدالکیا معاویہ رضی    

بیان کی اور کہا َهَذا  یہ روایت  امام نسائی نے سنن میں، ابن خزیمہ نے صحیح میں ،امام حاکم مستدرک میں 
، َولَْم يَُخرَِّجاُه  ْيَخْ�ِ کہ شیخین کی رشط پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کی تخریج  َحِديٌث َصِحيٌح َعَىل َرشِْط الشَّ

ں کی روایت ہے کہنہی  
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سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں عرفات میں ابن عّباس رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے مجھ سے 
پوچھا کیا وجہ کے کہ لوگ لبیک نہیں کہہ رہے؟ میں نے کہا کہ لوگ معاویہ سے خوف زدہ ہیں. پھر ابن عّباس 

 باہر آئے لبیک کہا اور کہا کہ علی سے بغض کی وجہ سے انہوں  نے سنت رسول ترک کر دی
 سند ہے

ثََنا َعِيلُّ  بْنُ  َصالِحٍ، َعنْ  َمْيَرسَةَ  بْنِ   ثََنا َخالِدُ  ْبنُ  َمْخلٍَد، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ أَْخَربَنَا أَْحَمدُ  بْنُ  ُعْثَ�نَ  بْنِ  َحِكيمٍ  اْألَْوِديُّ
َحِبيٍب، َعنْ  الِْمْنَهالِ  بْنِ  َعْمٍرو، َعنْ  َسعِ يدِ  بْنِ  ُجَبْ�ٍ، َقاَل: ُكْنُت  َمعَ  ابْنِ  َعبَّاٍس، ِبَعرََفاٍت، َفَقاَل:  َما ِيل  َال  أَْسَمعُ  النَّاَس  

يُلَبُّوَن؟   ُقلُْت: يََخاُفونَ  ِمنْ  ُمَعاِويََة، َفَخَرجَ  ابْنُ  َعبَّاٍس، ِمنْ  ُفْسطَاِطِه، َفَقاَل:  لَبَّْيكَ  اللَُّهمَّ  َلبَّْيَك، َلبَّْيكَ  َفإِ نَُّهمْ  َقدْ  تََرُكوا 
نَّةَ  ِمنْ  بُْغِض  َعِيلٍّ   السُّ

اس کی سند میں منہال بن عمرو ہے جس کو امام جوزجانی سی املذہب یعنی بد عقیدہ کہتے ہیں اور یہ الفاظ 
 جوزجانی شیعہ راویوں کے لئے کہتے ہیں

القطوا� املتوفی  خالد بن مخلد صحيح اإلسناد کہتے ہیں بعض لوگوں کے بقول یہ روایت   اس روایت کو البانی
شیعہ کی وجہ سے صحیح نہیں جس کی وفات خلیفہ مامون کے دور میں ہوئی ہے حاالنکہ اس کی سند  ھ  ٢١٣

گا تو بعد میں آئے  میں قرن اول کے راوی املنھال کا تفرد اہم ہے ظاہر قرن سوم کے شخص کا تفرد   

 یہی راوی منہال بن عمرو روایت کرتا تھا کہ

ی رضی الله تعالی عنہ نے کہاعل  

اٌب  يُق  اْألَْكَربُ، َال  يَُقولَُها بَْعِدي إِالَّ  َكذَّ دِّ  أَنَا َعْبدُ  اللَّهِ  َوأَُخو َرُسولِهِ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَْيهِ  َوَسلََّم، َوأَنَا الصِّ
میں عبد الله ہوں اور رسول الله َصىلَّ  اللهُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ  کا بھائی ہوں اور میں سب سے بڑا صدیق ہوں، اس کا دعوی 

اٌب  کے  میرے بعد کوئی نہیں کرے گا سوائے َكذَّ
سب سے بڑے  امت آج تک رصف ابو بکر صدیق کو ہی صدیق کہتی آئی ہے جب کہ یہ راوی کہتا ہے کہ علی

 صدیق ہیں

 چہارم : علی پر جمعہ اور عید کے خطبوں میں لعن کیا جانے لگا سنن ابو داود ،مسند احمد
س وقت معاویہ و حسن رضی الله عنہ� میں معاہدہ ہوا تو اس کی شق تھی کہ خالفت قبول کرنے کے بعد ج

چونکہ حسن رضی الله عنہ  –علی رضی الله عنہ پر کوئی تنقید ہ�ری یعنی اہل بیت کے سامنے نہیں ہو گی 
باتیں کر   داز لوگ اس قسم کیبہت سمجھ دار تھے اور جانتے تھے کہ اقتدار جب منتقل کر دیں گے تو فتنہ پر 

سکتے ہیں لہذا انہوں نے اس کو ایک شق بنا دیا اور اس پر عمل ہوا کہ علی رضی الله عنہ کی تنقیص نہیں کی 
 جاتی تھی

معاویہ رضی الله عنہ کے گورنر صحابی رسول الُْمِغ�َُة بُْن ُشْعبََة رضی الله عنہ کے لئے ابن کثیر نے البدایہ و 
لکھا ہے النہایہ میں  
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ُصُه بَْعَد َمدْ  ِح ُعثَْ�نَ َوكَاَن إِْذ كَاَن الُْمِغ�َُة بُْن ُشْعبََة َعَىل الُْكوفَِة إَِذا ذَكََر َعلِيًّا ِيف ُخطْبَِتِه يَتَنَقَّ  

 اور الُْمِغ�َُة بُْن ُشْعَبَة رضی الله عنہ کوفہ میں خطبہ میں عث�ن رضی الله عنہ کی تعریف کے بعد علی رضی الله
 عنہ کی تنقیص کرتے تھے

 اس روایت میں گالیاں دینے کا ذکر نہیں دوم اس کی سند ابن کثیر دیتے ہیں

ثَِني اْألَْعَمُش َعْن أيَِب إِْسَحاَق. قَاَل قَاَل سَ  ثََنا يَْعَىل بُْن ُعبَيٍْد َحدَّ لَْ�ُن لُِحْجرٍ َوقَْد قَاَل اْإلَِماُم أَْحَمُد: َحدَّ  

نے اس کو پھیالیا ہے يِب إِْسَحاَق السبيعي ایک کوفی شیعہ مدلس راوی ہے جس اس کی سند کمزور ہے أَ   

سے سنی ہے اسی کی ایک دورسی روایت ہے جو ابو عبداللہ الَْجَدِيلّ   

 مسند احمد میں ہے

ثَنَا إِْرسَائِيُل، َعْن أيَِب  ثَنَا يَْحيَى بُْن أيَِب بَُكْ�ٍ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َدَخلُْت َعَىل أُمِّ َسلََمَة، إِْسَحاَق، َعْن أيَِب  َحدَّ  َعبِْد الله الَْجَدِيلِّ
 كَلَِمًة نَْحَوَها، قَالَْت: فََقالَْت ِيل: أَيَُسبُّ رَُسوُل الله َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِفيُكْم؟ قُلُْت: َمَعاَذ الله، أَْو ُسْبَحاَن الله، أَوْ 

ا، فََقْد َسبَِّني«َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل:  َسِمْعُت رَُسوَل الله َصىلَّ اللهُ  َمْن َسبَّ َعلِيًّ  

ابو عبداللہ الَْجَدِيلِّ نے ہم سے بیان کیا کہ میں ام سلمہ کے پاس گیا تو آپ نے مجھے فرمایا، کیا تم میں رسول 
آپ نے فرمایا  ئی کلمہ کہا کو سب و شتم کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا معاذاللہ یا سبحان اللہ یا اسی قسم کا کو  اللہ 

کو فرماتے سنا ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ میں نے رسول اللہ   

ثقة رمى بالتشيع ثقہ ہیں لیکن شیعیت سے متصف ہیں  ابو عبداللہ الَْجَدِيلّ  ابن حجر کہتے ہیں  

 طبقات ابن سعد کے مطابق

املختاركان شديد التشيع. ويزعمون أنه كان عىل رشطة   

 یہ شدید شیعہ تھے اور دعوی کیا جاتا ہے کہ یہ مختار ثقفی کے پہرے دار تھے

 قال الجوزجا�: كان صاحب راية املختار

املختار کا جھنڈا اٹھانے والوں میں سے ہیں الجوزجا� کہتے ہیں یہ   

 کذاب مختار کے ان صاحب کی بات اصحاب رسول کے لئے کس طرح قبول کی جا سکتی ہے
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د احمد کی حدیث ہےمسن  

اِج َمْوَىل بَِني ثَْعلَبََة، َعْن قُطْبََة بِْن َمالٍِك، ثَنَا ِمْسَعٌر، َعِن الَْحجَّ ، َحدَّ ُد بُْن ِبْرشٍ ثَنَا ُمَحمَّ َعمِّ ِزيَاِد بِْن ِعَالقََة قَاَل: نَاَل  َحدَّ
، فََقاَل َزيُْد بُْن أَرْقََم: أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم كَاَن يَنَْهى َعْن َسبِّ «قَْد َعِلْمَت  الُْمِغ�َُة بُْن ُشْعبََة ِمْن َعِيلٍّ

ا َوقَْد َماَت؟» الَْمْوىَت  ، فَلَِم تَُسبُّ َعلِيًّ  

زید بن عالقہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں: مغیرہ بن ُشْعبََة نے علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی، تو اس پر زید 
متہیں علم ہے کہ رسول ص نے مردہ لوگوں کو گالیاں دینے سے منع کیا ہے، تو  ارقم کھڑے ہو گئے اور کہا: بن 

 پھر تم علی ابن ابی طالب پر کیوں سب کر رہے ہو جب کہ وہ وفات پا چکے ہیں؟

 اس کی سند میں حجاج ابن أيوب موىل بني ثعلبة ہے جس کا حال مجھول ہے

دورسی سند ہے جس کو حاکم صحیح کہتے ہیں مستدرک الحاکم میں اس کی  

 عمرو بن محمد بن أيب رزين الخزاعي، عن شعبة، عن مسعر، عن زياد بن عالقة، عن عمه قطبة بن مالك

 لیکن اس کی مخالف حدیث مسند احمد میں موجود ہے

ثَنَا ُسْفيَاُن، َعْن ِزيَاِد بِْن ِعَالقََة، َعِن الُْمغِ  ثَنَا َوكِيٌع، َحدَّ نََهى رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن   �َِة بِْن ُشْعبََة، قَاَل: َحدَّ
 َسبِّ اْألَْمَواِت 

 الُْمِغ�َِة بِْن ُشْعبََة رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مردوں کو برا کہنے سے منع کیا ہے

مل نہ کریں ہ�رے نزدیک ممکن نہیں ہےایک طرف تو وہ خود یہ حدیث بیان کریں اور پھر اس پر ع  

 سنن ابو داود کی روایت ہے

: أَْخَربَنَا َعْن ِهالِل بِْن يَِساٍف، َعْن َعبِْد اللِه بِْن ظَالٍِم الَْ�زِ  ثَنَا َعِيلُّ بُْن َعاِصٍم، قَاَل ُحَصْ�ٌ ِ�ِّ، قَاَل: لَ�َّ َخَرَج ُمَعاِويَُة ِمَن َحدَّ
، قَاَل: َوأَنَا إَِىل َجنِْب َسِعيِد بِْن َزيْدِ الُْكوفَِة، اْستَْعَمَل  بِْن َعْمِرو بِْن  الُْمِغ�ََة بَْن ُشْعبََة، قَاَل: فَأَقَاَم ُخطَبَاَء يََقُعوَن ِيف َعِيلٍّ

الِِم لِنَْفِسِه الَِّذي يَأُْمُر ِبلَْعِن رَُجٍل ِمْن نَُفيٍْل، قَاَل: فََغِضَب فََقاَم فَأََخَذ ِبيَِدي، فَتَِبْعتُُه فََقاَل: أَال تََرى إَِىل َهَذا الرَُّجِل الظَّ 
)4650سنن ابوداؤد رقم  1644أَْهِل الَْجنَّة (مسند احمد رقم   

جب معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ آئے تو مغیرہ بن شعبۃ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور علی رضی اللہ عنہ 
ی اللہ عنہ غصہ میں اپنا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور کہا کیا اس کا ذکر برائی کے ساتھ کیا اس پر سعید بن زید رض

 ظامل شخص کو نہیں دیکھا جو کسی کے لیے ایک جنتی شخص کو لعنت دے رہا ہے۔

فضائل الصحابہ میں اس روایت کو پیش کرتے اور کہتے ہیں اس کی سند منقطع ہے النسايئ   
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مِهَالل بن يَساف مل يسمعُه من عبد الله بن ظَالِ   

 ِهَالل بن يَساف نے عبد الله بن ظَالِم سے نہیں سنا

ابن حيان ہے جس کو میزان االعتدال میں الذھبی نے مجھول قرار دیا ہے محدثین کے مطابق ان دونوں کے درمیان  

ال يعرف –ابن حيان [س] .عن عبد الله بن ظامل  . 

 مسلم کی بھی ایک روایت ہے

َعَك أَْن َعاِمِر بِْن َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاٍص، َعْن أَِبيِه، قَاَل أََمَر ُمَعاِويَُة بُْن أيَِب ُسْفيَاَن َسْعًدا فََقاَل َما َمنَ  َعْن بَُكْ�ِ بِْن ِمْسَ�ٍر، َعنْ 
الَثًا قَالَُهنَّ لَُه رَُسوُل الله صىل الله عليه وسلم فَلَْن أَ  ا َما ذَكَرُْت ثـَ َاِب فََقاَل أَمَّ ُسبَُّه ألَْن تَُكوَن ِيل ۔۔۔تَُسبَّ أَبَا الرتُّ  

سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ معاویہ نے سعد کو (ایک ) حکم دیا پس 
کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ ابو تراب [علی] پر سب و شتم نہ کریں؟ انہوں نے جواب  معاویہ نے 

ی کو یاد کرتا ہوں جو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے علی کے متعلق دیا کہ جب میں اُن تین ارشادات نبو 
فرمائے تھے تو میں ہرگز ان پر سب و شتم نہیں کر سکتا۔ ان تین مناقب میں سے اگر ایک منقبت بھی میرے 

 حق میں ہوتی تو مجھے رسخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی

کے لئے امام بخاری کہتے ہیںجن  اس کی سند میں بَُكْ�ِ بِْن ِمْسَ�ٍر ہے   

 يف حديثه بعض النظر

 اس کی بعض حدیثیں نظر میں ہیں

کہ ہے کرتا روایت جو ہے راوی وہ ہی بَُكْ�ِ بِْن ِمْسَ�رٍ   

ِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعلِيًّا ] َدَعا رَُسوُل الل61َولَ�َّ نَزَلَْت َهِذِه اْآليَُة: {فَُقْل تََعالَْوا نَْدُع أَبْنَاَءنَا َوأَبْنَاءَكُْم} [آل عمران: 
اللُهمَّ َهؤَُالِء أَْهِيل «َوفَاِطَمَة َوَحَسنًا َوُحَسيًْنا فََقاَل:  » 

م یہ الله اے کہا اور بالیا کو حسین حسن فاطمہ علی نے وسلم علیہ الله صلی الله رسول تو ہوئی نازل آیت جب
ہیں بیت اہل یرے  

ہیں لکھتے میں صحیح کو اس مسلم امام لیکن ہیں کرتے جرح پر اویر  کے روایت اس بخاری امام  
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ابن حجر کی رائے میں اس نام کے دو لوگ ہیں ایک ثقہ اور ایک ضعیف   -فيہ نظر بخاری کی جرح کا انداز ہے
مسلم نے بھی تین   -لیکن بخاری کے نزدیک دونوں ایک ہی ہیں اور انہوں نے اس سے صحیح میں کچھ نہیں لکھا

ایات لکھی ہیں جن میں سے دو میں علی پر سب و شتم کا ذکر ہے اور یہی سند دی ہےرو   

 ابن کثیر لکھتے ہیں

ثنا أحمد بن خالد الذهبي أبو سعيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أيب نجيح، عن  :وقال أبو زرعة الدمشقي
يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى  :فقال.ملا حج معاوية أخذ بيد سعد بن أيب وقاص :أبيه قال

فل� فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه عىل رسيره، ثم ذكر عيل  :قال.كدنا أن ننىس بعض سننه فطف نطف بطوافك
ن يكون يف والله أل ؟أدخلتني دارك وأجلستني عىل رسيرك،ثم وقعت يف عيل تشتمه  :فقال.بن أيب طالب فوقع فيه

إال ترىض ((إحدى خالله الثالث أحب إيل من أن يكون يل ما طلعت عليه الشمس، وألن يكون يل ما قال ح� غزا تبوكاً 
أحب إيل م� طلعت عليه الشمس، وألن يكون يل ما ))؟أن تكون مني مبنزلة هارون من موىس إال أنه ال نبي بعدي 

ط� الراية رجالً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عىل يديه، ليس ألع(( :قال له يوم خيرب
أحب إّيل م� طلعت عليه الشمس، وألن أكون صهره عىل ابنته ويل منها الولد ماله أحب إّيل )7/377 :ج/ص( ))بفرار

.ثم نفض رداءه ثم خرج من أن يكون يل ما طلعت عليه الشمس، ال أدخل عليك داراً بعد هذا اليوم،  

ابو زرعہ الدمشقی عبداللہ بن ابی نجیح کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب معاویہ نے حج کیا تو وہ سعد بن 
ابی وقاص کا ہاتھ پکڑ کر دارالندوہ میں لے گیا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ پھر علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے 

آپ نے مجھے اپنے گھر میں داخل کیا، اپنے  پر سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا: ہوئے انکی عیب جوئی کی۔ اس 
تخت پر بٹھایا،پھر آپ نے علی ابن ابی طالب کے حق میں بدگوئی اور سب و شتم رشوع کر دیا۔خدا کی قسم، 

جس  اگر مجھے علی کے تین خصائص و فضائل میں سے ایک بھی ہو تو وہ مجھے اس کائنات سے زیادہ عزیز ہو
غزوہ تبوک پر ترشیف لے  پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کاش کہ رسول الله نے میرے حق میں یہ فرمایا ہوتا جب آپ 

جا رہے تھے تو آپ نے علی کے حق میں فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں کہ متہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو 
نہ ہو گا۔ یہ ارشاد میرے نزدیک دنیا و  کہ ہارون کو موسی سے تھی سوائے ایک چیز کہ میرے بعد کوئی نبی

خیرب کے روز علی کے حق  مافیہا سے زیادہ محبوب تر ہے۔ پھر کاش کہ میرے حق میں وہ بات ہوتی جو اپ نے 
میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اسکے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور  میں فرمائی تھی کہ 

یہ ارشاد بھی  کھتے ہیں۔ اللہ اسکے ہاتھ پر فتح دے گا اور یہ بھاگنے واال نہیں اسکا رسول ص اس سے محبت ر 
کی دامادی کا رشف نصیب ہوتا اور اپ  مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز تر ہے۔ اور کاش کہ مجھے رسول الله 

یا و مافیہا سے عزیز کی صاحبزادی سے میرے ہاں اوالد ہوتی جو علی کو حاصل ہے، تو یہ چیز بھی میرے لیے دن
تر ہوتی۔ آج کے بعد میں متہارے گھر کبھی داخل نہ ہوں گا۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے اپنی چادر جھٹکی اور 

 وہاں سے نکل گئے۔

یہ روایت تاریخ کے مطابق غلط ہے اول تاریخ ابو زرعہ الدمشقی میں یہ موجود نہیں دوم سعد آخری وقت تک 
کی سند میں مدلس محمد بن اسحاق ہے جو عن سے روایت کرتا ہے چہارم  معاویہ کے ساتھ رہے سوم اس

 معاویہ نے حج کے خطبہ میں علی پر سب و شتم کیوں نہیں کیا یہ موقعہ ہاتھ سے کیوں جانے دیا؟

 ابن ماجہ کی بھی ایک روایت ہے 



465 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

رحمن عن سعد بن أيب حدثنا عيل بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا موىس بن مسلم عن ابن سابط وهو عبد ال
وقاص قال قدم معاوية يف بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعدوقال تقول هذا لرجل 

سمعت رسول الله صىل الله عليه و سلم يقول من كنت مواله فعيل مواله وسمعته يقول أنت مني مبنزلة هارون من 
  الراية اليوم رجال يحب الله ورسولهموىس إال أنه ال نبي بعدي وسمعته يقول ألعط�

حج پر جاتے ہوئے سعد بن ابی وقاص کی مالقات معاویہ سے ہوئی اور جب کچھ لوگوں نے علی کا ذکر کیا تو 
اس پر معاویہ نے علی کی بدگوئی کی۔ اس پر سعد بن ابی وقاص غضبناک ہو گئے اور کہا کہ تم علی کے متعلق 

ے رسول اللہ ص کو کہتے سنا ہے کہ جس جس کا میں موال، اُس اُس کا یہ علی ایسی بات کیوں کہتے ہو۔ میں ن
موال، اور یہ کہ اے علی آپکو مجھ سے وہی نسبت ہے جو کہ ہارون ع کو موسی ع سے تھی سوائے ایک چیز کہ 

شخص  کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا، اور میں نے [رسول اللہ ] سے یہ بھی سنا ہے کہ کل میں علم ایسے
 کو دوں گا جو اللہ اور اور اسکے رسول سے محبت کرتا ہے۔

ھ ہیں جن کو ا بن حجر کہتے  ١١٨املتوفی   اس کی سند میں عبد الرحمن بن سابط و قيل ابن عبد الله بن سابط
کتاب جامع التحصيل يف أحكام املراسيل کے مطابق  –ثقة كث� اإلرسال  ہیں   

ن سعد بن أيب وقاصوقال يحيى بن مع� مل يسمع م    

سے نہیں سنا  سعد بن أيب وقاص  یحیی بن معین کہتے ہیں انہوں نے  

 ابن ماجہ کی اس روایت کو البانی صحیح کہتے ہیں جبکہ اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے

کے دور الغرض معاویہ یا مغیرہ رضی الله عنہ کا علی رضی الله عنہ پر سب و شتم ثابت نہیں ہے البتہ مروان 
 میں بعض رش پسند یہ کرتے تھے مسلم کی حدیث ہے

ثَنَا َعبُْد الَْعِزيِز يَْعِني ابَْن أيَِب َحازٍِم، َعْن أيَِب َحازٍِم، َعْن َسْهلِ  ثَنَا قُتَيْبَُة بُْن َسِعيٍد، َحدَّ بِْن َسْعٍد، قَاَل: اْستُْعِمَل َعَىل  َحدَّ
ا إِْذ أَبَْيَت فَ الَْمِدينَِة رَُجٌل ِمْن آِل َمْرَواَن قَ  ُقْل: اَل: فََدَعا َسْهَل بَْن َسْعٍد، فَأََمرَُه أَْن يَْشِتَم َعلِيًّا قَاَل: فَأىََب َسْهٌل فََقاَل لَُه: أَمَّ

َاِب، َوإِْن كَانَ  َاِب فََقاَل َسْهٌل: َما كَاَن لَِعِيلٍّ اْسٌم أََحبَّ إِلَيِْه ِمْن أيَِب الرتُّ لَيَْفَرُح إَِذا ُدِعَي ِبَها لََعَن اللُه أَبَا الرتُّ  

کے سامنے علی رضی الله عنہ پر  ھ  ٨٨ال مروان میں سے ایک شخص نے َسْهِل بِْن َسْعٍد رضی الله عنہ املتوفی 
 لعنت کی جس پر انہوں نے اس کو نا پسند کیا

غیر یہ ثابت کرنے کی مورخین ابن اثیر ابن کثیر نے انہی روایات کو اپس میں مال کر جرح و تعدیل پر غور کیے ب
 کوشش کی ہے کہ باقاعدہ معاویہ رضی الله عنہ اس کو کرواتے تھے جو صحیح نہیں ہے

 پنجم:  سنت نبوی اور سنت خلفاء راشدین پر عمل ختم ہوتا جا رہا تھا۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ
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معاویہ رضی الله عنہ کی  پر ٨٢٣  البانی کتاب سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها جلد اول ص
 تنقیص کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ووفاة النبي صىل الله عليه وسلم كانت يف شهر ربيع األول سنة إحدى عرشة هجرية، وإىل عام ثالث� سنة كان إصالح 
وأربع� الحسن بن عىل السيد ب� فئت� من املؤمن� بنزوله عن األمر عام واحد   وسلم ابن رسول الله صىل الله عليه 

يف شهر ج�دى اآلخرة، وسمي عام الج�عة الجت�ع الناس عىل معاوية، وهو أول امللوك، ويف الحديث الذي رواه 
يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك وجربية، ثم يكون ملك عضوض سيكون خالفة نبوة ورحمة، ثم  مسلم:   

رسول الله  وئی اور تیسوں سال میں اصالح ہجری میں ہ ١١نبی صلی الله علیہ وسلم کی وفات ربيع األول میں 
صلی الله علیہ وسلم کے بیٹے حسن بن علی رسدار سے ہوئی کہ مومنوں کے گروہوں میں ایک امر پر اتفاق ہوا 

ہجری ج�دى اآلخرة کے مہینہ میں اور اس کو عام الج�عة کا نام مال کیونکہ لوگوں کا اج�ع معاویہ پر ہوا  ٤١
ہ تھا اور مسلم کی حدیث جو انہوں نے روایت کی اس میں ہے پس خالفت نبوت و رحمت ہو اور وہ پہال بادشا

 گی پھر بادشاہت و رحمت ہو گی پھر بادشاہت و جرب ہو گا پھر ریاست بھنبھوڑنے والی ہو گی

 البانی نے غلط کہا ایسی کوئی حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے

 بھنبھوڑنے والی ریاست والی حدیث ہے

کی روایت ہے هـ) اور طربانی الکبیر 340أبو سعيد بن األعرايب البرصي الصويف (املتوىف:  بن األعرايب ازمعجم ا  

 ، ايُِغ، نا َزيُْد بُْن الُْحبَاِب الُْعْكِيلُّ ، نا ُمَهنَُّد بُْن ِهَشاٍم الْعَ  نا َزيُْد بُْن إِْسَ�ِعيَل الصَّ ، نا الَْعَالُء بُْن الِْمنَْهاِل الَْغنَِويُّ ِيسُّ بْ
ثَِني قَْيُس بُْن ُمْسلٍِم، َعْن طَارِِق بِْن ِشَهاٍب، َعْن ُحَذيَْفَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيْ  ِه َوَسلََّم: أَنْتُُم الْيَْوَم ِيف َحدَّ

ٍة َوَرْحَمٍة، ثُمَّ تَُكوُن ِخَالفٌَة َورَْحَمٌة، ثُمَّ يَُكوُن كََذا َوكَذَ  بُوَن الَْخْمَر، َويَلَْبُسوَن نُبُوَّ ا، ثُمَّ يَُكوُن كََذا َوكََذا ُملُوكًا َعُضوًضا، يَْرشَ
وَن َعَىل َمْن نَاَوأَُهمْ   الَْحِريَر، َوِيف َذلَِك يُنَْرصُ

ُحَذيَْفَة کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر نبوت و رحمت ہے پھر خالفت و رحمت 
بادشاہت بھنبھوڑنے والی ہو گی جو رشاب پئیں گے اور ریشم  پھر ایسا ویسا ہو گا پھر ایسا ایسا ہو گا ہو گی 

 پہنیں گے

اس کی سند میں مهند بن هشام القييس الكويف ہے جو مجھول ہے اس کو طربانی کی سند میں العالء بن املنهال نے 
 ثقہ کہا ہے جبکہ اس کا حال نا معلوم ہے

املنهال کے لئے امام العقييل کہتے ہیں : ال يتابع عليه اس کی روایات کی متابعت نہیں ہے خود العالء بن  

امام الذہبی نے ديوان الضعفاء واملرتوك� وخلق من املجهول� وثقات فيهم ل� میں العالء بن املنهال کے لئے کہا ہے 
 فيه جهالة اس میں جہالت ہے یعنی یہ مجھول ہے
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ي اور عجلی نے اس کو ثقہ کہا ہےجبکہ أبو زرعة الراز   

 اسطرح العالء بن املنهال تو مختلف فیہ ہو گیا اور یہ جس ُمَهنَُّد بُْن ِهَشاٍم الَْعْبِيسُّ کو ثقہ کہتا ہے وہ مجھول ہے

  ششم : زكاة کا بے جا مرصف کیا جانے لگا مصنف ابن ابی شیبہ ، اروء الغلیل از البانی
کے تحت بحث  ٨٤٧ث منار السبيل میں البانی نے صدقه فطر کی ایک روایت پر ح إرواء الغليل يف تخريج أحادي

 کی ہے

كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صىل الله عليه وسلم صاعا من طعام , أو صاعا من شع� أو صاعا من متر 
 , أو صاعا من زبيب , أو صاعا من أقط

ہ ابو سعید نے وہ نہ کیا جو معاویہ نے کہاکہ ترمذی میں اضافہ کے ک پھر اس پر کہا   

قال: فأخذ الناس  –زاد الرتمذى: من متر.  –  أرى مدا من هذا يعدل مدين   فل� جاء معاوية , وجاءت السمراء قال: 
 بذلك , قال أبو سعيد: فال أزال

ث �رببَاُب َصاٍع ِمْن َزِبيٍب:باب: صدقہ فطر میں منقٰی بھی ایک صاع دینا چاہیےحدی -75 : 

ثَنَا   ثَنَا،  يَِزيَد بَْن أيَِب َحِكيٍم الَْعَدِ�َّ  َسِمعَ ،  َعبُْد اللَِّه بُْن ُمِن�ٍ  َحدَّ ثَِنيِعيَاُض بُْن  قَاَل:،  َزيِْد بِْن أَْسلَمَ  َعنْ ،  ُسْفيَانُ  َحدَّ َحدَّ
حٍ  كُنَّا نُْعِطيَها ِيف زََماِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم   قَاَل:رَِيضَ اللَُّه َعنُْه،  يِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ أَ  َعنْ ،  َعبِْد اللَِّه بِْن أيَِب َرسْ

ْمرَاُء، فَلَ�َّ َجاَصاًعا ِمْن طََعاٍم أَْو َصاًعا ِمْن مَتٍْر أَْو َصاًعا ِمْن َشِع�ٍ أَْو َصاًعا ِمْن َزِبيٍب ،  أَُرى  قَاَل:َء ُمَعاِويَُة َوَجاَءْت السَّ
يْنِ  ا ِمْن َهَذا يَْعِدُل ُمدَّ  ُمدًّ

. انہوں نے کہا کہ ہم سے ‘ انہوں نے یزید بن ابی حکیم عدنی سے سنا ‘ ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا 
نہوں نے کہا کہ مجھ سے عیاض بن عبداللہ بن سعد ا‘ ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا ‘ سفیان ثوری نے بیان کیا 

صلی اللہ علیہ  نبی کریم بن ابی رسح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
کے زمانہ میں صدقہ فطر ایک صاع گیہوں یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع َجو یا ایک صاع زبیب (خشک  وسلم

نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو  انگور یا خشک انجیر)
 کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اس کا ایک مد دورسے اناج کے دو مد کے برابر ہے

یعنی معاویہ نے دورسے اناج میں ایک کی بجائے دو صاع نکالنے کا حکم دیا جو ایک سے زیادہ ہے ظاہر ہے یہ 
اضافہ ہے نہ کہ کمی صدقه میں  

 صحیح مسلم اور دیگر کتب میں ہے معاویہ نے کہا
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ا أَنَا فََال أَزَاُل أُْخرُِجُه كََ� «إ� أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من متر. فَأََخَذ النَّاُس ِبَذلَِك قَاَل أَبُو َسِعيٍد:  فَأَمَّ
 كُنُْت أُْخرُِجُه، أَبًَدا َما ِعْشُت 

پس لوگوں نے ایسا کیا لیکن  –کھجور کے ایک صاع کے برابر ہیں  گیہوں کے شام کے دو مد،  ہوں کہ  میں دیکھتا
 میں نے اس چیز کو نہیں چوڑا جو میں نکالتا تھا جب تک میں زندہ ہوں

تھا وہ مدینہ کے  پی�نے سے بڑا  اس کا مطلب ہے کہ شام میں مد کا جو پی�نہ چل رہا تھا وہ حجاز کے مد کے 
اس لئے معاویہ جو شام سے آئے تھے ان کے قافلہ کے پاس شامی صاع ہونگے اور انہوں نے   صاع کے برابر نہ تھا

اس کو ناپتے ہوئے یہ حکم کیا کہ نیا صاع خریدنے کی بجائے اگر ہم پی�نہ کے تناسب کو لیں تو دو شامی مد، 
 حجاز کے ایک صاع کے برابر ہے

لکھتے ہیںمبارک پوری تحفہ االحوذی میں   

لُُث رِطْلٍ  اُع الِْحَجاِزيُّ َخْمَسُة أَرْطَاٍل َوثـُ اَع َصاَعاِن ِحَجاِزيٌّ َوِعرَاِقيٌّ فَالصَّ َا  تَنِْبيٌه اْعلَْم أَنَّ الصَّ َوالِْعرَاِقيُّ مَثَانِيَُة أَرْطَاٍل َوإِ�َّ
اِجيُّ ِألَنَُّه أَبَْرزَُه يَُقاُل لَُه الِْعرَاِقيُّ ِألَنَُّه كَاَن ُمْستَْعَمًال ِيف ِبَالِد الْ  اُع الَْحجَّ ِعرَاِق ِمثِْل الُْكوفَِة َوَغْ�َِها َوُهَو الَِّذي يَُقاُل لَُه الصَّ

اُع الَِّذي كَ اُع الِْحَجازِيُّ فََكاَن ُمْستَْعَمًال ِيف ِبَالِد الِْحَجاِز َوُهَو الصَّ ا الصَّ اُج الَْواِيل َوأَمَّ  زََمِن النَِّبيِّ َصىلَّ اَن ُمْستَْعَمًال ِيف الَْحجَّ
اِفِعيُّ َوأَْحَمُد َوأَبُو اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َوِبِه كَانُوا يُْخِرُجوَن َصَدقََة الِْفطِْر ِيف َعْهِدِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َوِبهِ   قَاَل َمالٌِك َوالشَّ

 يُوُسَف َوالُْجْمُهوُر َوُهَو الَْحقُّ 

 –پس حجازی صاع پانچ أَرْطَاٍل یا تین أَرْطَاٍل کا ہے  –لو لہ صاع دو ہیں ایک حجازی ہے اور عراقی ہے  تَنِْبيٌه جان
اور عراقی صاع آٹھ أَرْطَاٍل کا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عراق کے شہروں میں مثال کوفہ اور دیگر میں جو صاع چلتا 

تعلق ہے جو حجاز کے شہروں میں استمعال ہوتا ہے  ہے اس کو حجاجی کہا جاتا ہے اور جہاں تک حجازی صاع کا
تو وہ وہ صاع ہے کو نبی صلی الله علیہ وسلم کے دور میں چلتا تھا جس سے صدقه فطر نکاال جاتا تھا دور نبوی 

 میں اور ایسا امام مالک ، الشافعی اور احمد اور یوسف اور جمہور کا کہنا ہے جو حق ہے

اور اسی طرح شام کا صاع کا پی�نہ الگ تھا –عراق كا صأع حجأز سے بڑا ہے   

اگر یہ بات تھی تو پھر ابو سعید نے کیوں نہیں کیا ؟ ابو سعید نے اس لئے نہیں کیا کہ وہ اس کو محبوب رکھتے 
تھے کہ وہی کریں جو انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اور تناسب والی بات کو باقی 

پر قبول کر لیااصحاب نے سمجھ   

 عمدہ القاری میں عالمہ عینی لکھتے ہیں

ن َوقَاَل النََّوِوّي: َهَذا الَحِديث ُمْعتَمد أيب حنيَفة، قَاَل ِبأَنَُّه فعل َصَحايِبّ، َوقد َخالفه أَبُو سعيد َوَغ�ه من الصَّ  َحابَة ِممَّ
ِه َوسلم، َوقد أخرب ُمَعاِويَة ِبأَنَُّه َرأْي رَآُه، َال قَول َسمعه من النَِّبي ُهَو أطول ُصْحبَة ِمنُْه َوأعلم ِبَحال النَِّبي صىل الله َعلَيْ 

َحابَة الجم الَْغفِ  � ِبَدلِيل قَْوله ِيف صىل الله َعلَيِْه َوسلم، قُلَْنا: إِن قَْوله: فعل َصَحايِبّ، َال ْ�نَع ِألَنَُّه قد َوافقه َغ�ه من الصَّ
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ك، َولَفظ النَّاس للُْعُموم، فََكاَن إِْجَ�ًعا. َوَال ترض ُمَخالَفة أيب سعيد لَذلِك بقوله: أما أَنا فََال أَزَال الَحِديث: فَأخذ النَّاس بذل
يَاَدة ب تَطَّوعاعىل قدر الَْواجِ  أخرجه، ِألَنَُّه َال يْقَدح ِيف اْإلِْجَ�ع، ِسيَ� إِذا كَاَن ِفيِه الُْخلََفاء اْألَْربََعة، أَو نُقول: أََراَد الزِّ . 

نے اعت�د کیا ہے اور کہا یہ صحابی (معاویہ) کا فعل ہے اور   نے کہا : اس حدیث پر امام ابو حنیفہ امام نووی 
ان کی مخالفت کی ہے ابو سعید نے اور دورسے اصحاب نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے حوالے سے اور بے 

(عینی نے  -نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس پر سنا شک معاویہ نے خرب دی کہ وہ دیکھتے ہیں نہ کہ انہوں
کہ ان (امام ابو حنیفہ) کا کہنا کہ صحابی کا فعل ہے اس سے منع نہیں کرتا کیونکہ   کہا) ہم (جوابا) کہتے ہیں

اس میں معاویہ کی موافقت اصحاب رسول کے جم غفیر نے کی ہے اس میں دلیل حدیث ہے کہ اس کو لوگوں نے 
ظ الناس عموم ہے کہ اس پر اج�ع ہوا اور ابو سعید کی مخالفت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس قول پر لیا اور لف

کیونکہ انہوں نے اس اج�ع پر   جہاں تک میں ہوں تو میں اس (صدقه فطر) کو نکالوں گا جیسا نکالتا تھا   کہ 
ی اس سے زائد دیا گیااس میں ارادہ ہے کہ جو مقدار واجب نفلی تھ…. قدح نہیں کیا خاص طور  

 
 رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دور میں دینار و درہم بھی استمعال ہوتا تھا جو سونے یا چاندی کا تھا

 صحیح مسلم کی حدیث ہے
ثَنَا لَيٌْث، َعِن ابِْن أيَِب َجْعَفٍر، َعِن الُْجَالِح أيَِب كَِث�ٍ، حَ  ثَنَا قُتَيْبَُة بُْن َسِعيٍد، َحدَّ نَْعاِ�ُّ، َعْن فََضالََة بِْن َحدَّ ثَِني َحنٌَش الصَّ دَّ

، نُبَايُِع الْيَُهوَد الُْوِقيَّةَ  ينَاَريِْن َوالثََّالثَِة، فََقاَل  ُعبَيٍْد، قَاَل: ُكنَّا َمَع رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَْوَم َخيَْربَ َهَب ِبالدِّ الذَّ
َهِب، إِالَّ َوزْنًا ِبَوْزنٍ «َعلَيِْه َوَسلََّم:  رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللهُ  َهَب ِبالذَّ َال تَِبيُعوا الذَّ  

ہجری)  ٦فََضالََة بِْن ُعبَيٍْد رضی الله عنہ کہتے ہیں ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ خیرب کے دن (سن 
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہا  تھے ہم نے یہود سے سونا کا وقیہ دو یا تین دینار کے بدلے خریدا پس

 سونے کو سونے سے نہ بیچو اال یہ کہ ایک وزن ہو

 معاویہ رضی الله عنہ کے دور میں لوگوں کو درہم کی صورت عطیات یا وظائف ملتے تھے
 صحیح مسلم کی حدیث ہے

ُد  ثَنَا َح�َّ ، َحدَّ ثَنَا ُعبَيُْد اللِه بُْن ُعَمَر الَْقَواِريِريُّ اِم ِيف َحلَْقٍة ِفيَها َحدَّ بُْن َزيٍْد، َعْن أَيُّوَب، َعْن أيَِب ِقَالبََة، قَاَل: كُْنُت ِبالشَّ
ْث أََخانَا َحِديَث ُعَبادَ ُمْسلُِم بُْن يََساٍر، فََجاَء أَبُو اْألَْشَعِث، قَاَل: قَالُوا: أَبُو اْألَْشَعِث، أَبُو اْألَْشَعِث، فََجلََس، فَُقلُْت لَ  َة ُه: َحدِّ

اِمِت، قَاَل: نََعْم، َغزَْونَا َغزَاًة َوَعَىل النَّاِس ُمَعاِويَُة، فََغِنْمنَا َغَنائَِم كَِث�ًَة، فََكاَن ِفيَ�  ٍة، فَأََمَر بِْن الصَّ  َغِنْمنَا آِنيٌَة ِمْن ِفضَّ
اِمِت، فََقاَم، فََقاَل: إِ�ِّ َسِمْعُت ُمَعاِويَُة رَُجًال أَْن يَِبيَعَها ِيف أَْعِطَياِت النَّاِس، فَتََساَرَع النَّاُس ِيف   َذلَِك، فَبَلََغ ُعبَاَدَة بَْن الصَّ

ِع�ِ، َوالتَّ «رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:  ِع�ِ ِبالشَّ ِة، َوالُْربِّ ِبالُْربِّ، َوالشَّ ِة ِبالِْفضَّ َهِب، َوالِْفضَّ َهِب ِبالذَّ ْمِر يَنَْهى َعْن بَيْعِ الذَّ
، فََمْن زَاَد، أَِو ازَْداَد، فََقْد أَْرىَب  ، فَرَدَّ النَّاُس َما أََخُذوا، فَبَلََغ َذلَِك »ِبالتَّْمِر، َوالِْملِْح ِبالِْملِْح، إِالَّ َسَواًء ِبَسَواٍء، َعْينًا ِبَعْ�ٍ

ثُونَ  َعْن رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحاِديَث قَْد كُنَّا نَْشَهُدُه  ُمَعاِويََة فََقاَم َخِطيبًا، فََقاَل: أََال َما بَاُل رَِجاٍل يَتََحدَّ
َة، ثُمَّ قَاَل:  اِمِت فَأََعاَد الِْقصَّ ثَنَّ مِبَا َسِمْعنَا ِمْن رَُسوِل اللِه َصىلَّ ” َونَْصَحبُُه فَلَْم نَْسَمْعَها ِمنُْه، فََقاَم ُعبَاَدُة بُْن الصَّ لَنَُحدِّ

ٌد َهَذا أَْو “َما أُبَاِيل أَْن َال أَْصَحَبُه ِيف ُجنِْدِه لَيْلًَة َسْوَداَء  –أَْو قَاَل: َوإِْن َرِغَم  –للُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َوإِْن كَرَِه ُمَعاِويَُة ا ، قَاَل َح�َّ
 نَْحَوُه،

تھے پس اَبُو اْألَْشَعِث آئے ہم نے کہا  ايِب ِقَالبََة کہتے ہیں ہم شام میں ایک حلقہ میں تھے جس میں مسلم بن یسار
اِمِت سے سنی ہو  ا َبُو اْألَْشَعِث، اَبُو اْألَْشَعِث بیٹھیئے پس وہ بیٹھے ہم نے ان سے کہا کوئی حدیث جو ُعبَاَدَة بِْن الصَّ
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غنیمت بیان کریں پس بولے ہاں ہم نے غزوات میں حصہ لیا اور معاویہ لوگوں پر امیر تھے اور ہ�رے پاس بہت 
آئی یہاں تک کہ کچھ تھے جن کے پاس چاندی کے برتن تھے معاویہ نے ایسوں کو حکم دیا کہ کہ وہ ان کو 

اِمِت کو ہوئی پس وہ  –عطیات کے بدلے خرید لیں جس کو لوگوں نے جلدی جلدی کیا  اس کی خرب ُعَباَدَة بِْن الصَّ
سلم سے سنا کہ انہوں نے منع کیا ہم کو سونے کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ و 

سونے سے خریدنے اور چاندی کو چاندی سے اور گندم کو گندم سے اور جو کو جو سے اور کھجور کو کھجور 
سے اور �ک کو �ک سے سوائے یہ کہ (کوالٹی میں) برابر ہوں ایک ہی قسم سے ہوں، پس اس سے اوپر سود ہے 

لوٹا دیا جو لیا اس کی خرب معاویہ رضی الله عنہ کو ہوئی انہوں نے خطبہ دیا اور کہا پس لوگوں نے یہ سن کر  –
لوگوں کو کیا ہوا کہ رسول الله سے منسوب ایسی حدیثیں روایت کرتے ہیں ہم نے بھی ان کو دیکھا ساتھ گزارا ہم 

اِمِت کھڑے ہوئے اور قصہ بیان  کیا پھر کہا ہم جو رسول الله صلی الله نے تو یہ سب نہ سنا اس پر ُعبَاَدَة بِْن الصَّ
 .. علیہ وسلم سے سنتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں چاہے معاویہ کو برا لگے

یعنی لوگوں نے چاندی کے برتنوں کو اپنے دورسے عطیات یا وظائف کے بدلے حاصل کیا اس پر ُعبَاَدَة بِْن 
اِمِت نے جرح کی کہ چاندی کا برتن، چاندی کے برتن سے  ہی بدال جا سکتا ہے کسی وظیفہ یا عطیہ سے نہیںالصَّ  

اِمِت سے اختالف ہوا  معاویہ رضی الله عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی لہذا ان کا ُعبَاَدَة بِْن الصَّ

 

 ہفتم : ظلم وجرب سے امت کو خاموش کروایا گیا  بخاری ، مسلم ،ابوداود
وایت کے شاہد پر دلیل دیتے ہیںالبانی صاحب کتاب سلسلہ احادیث الصحیحہ میں ایک ر   

عن عبد الله البهي قال –) 4/159( تفس� ابن كث�  ك� يف  : 
 إ� لفي املسجد ح� خطب مروان فقال: إن الله تعاىل قد أرى أم� املؤمن�

ريض  -بكر. فقال عبد الرحمن بن أيب -ريض الله عنه� -يف (يزيد) رأياً حسناً وأن يستخلفه، فقد استخلف أبو بكر عمر
ما جعلها يف أحد من ولده، وأحد من أهل بيته، وال جعلها  -ريض الله عنه -: أهرقلية؟! إن أبا بكر-عنه� الله 

إال رحمة وكرامة لولده! فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه: (أفٍّ لك�) ؟ فقال  معاوية  

أباك؟! قال: وسمعته�  –صىل الله عليه وسلم  –عبد الرحمن: ألست يا مروان! ابن اللع� الذي لعن رسول الله 
، فقالت: يا مروان! أنت القائل لعبد الرحمنكذا وكذا؟! كذبت! ما فيه نزلت، ولكن نزلت يف -ريض الله عنها -عائشة

 فالن بن فالن. ثم انتحب
كث�، وهو إسناد  مروان (!) ثم نزل عن املنرب حتى أىت باب حجرتها، فجعل يكلمها حتى انرصف. قلت: سكت عنه ابن

 .صحيح

 جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 

عبداللہ بہی نے کہا کہ ہم مسجد میں تھے جب مروان نے خطبہ دیا کہ اللہ نے معاویہ کو یزید کے بارے میں 
اچھی رائے دی ہے، کہ وہ انہیں اپنا خلیفہ بنائے جیسے ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ عبدالرحمن بن ابو بکر 
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نے کہا کہ کیا ہرقل  کے مطابق؟ ابوبکر نے اپنی اوالد میں کسی کو نہیں بنایا نہ اپنے گھر والوں میں، معاویہ 
اپنی اوالد پر رحمت و کرامت کر رہا ہے۔ مروان نے کہا کہ تہ�رے لیے یہ آیت آئی ہے۔ اس پر عبدالرحمن نے 

کہا یہ اے مروان! کیا تم لعنتی کے بیٹے نہیں جس کے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی؟ یہ عائشہ رضی الله 
عنہا نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اے مروان! تم عبدالرحمن کے لیے فالن فالن چیز کے قائل ہو؟ تم نے جھوٹ 

بوال، یہ فالن فالن کے لیے نازل ہوئی۔ مروان نیچے اترا جلدی سے، اور آپ کے حجرے پر آیا، کچھ بوال اور پھر 
 چال گیا۔ 

 میں البانی یہ کہتا ہوں کہ ابن کثیر اس پر چپ رہے ہیں، مگر یہ سند صحیح ہے
عبد الله البھی کا عائشہ رضی الله عنہا سے س�ع ثابت نہیں ہے کتاب جامع التحصیل کے مطابق امام احمد کے 

 نزدیک ان کا س�ع نہیں ہے

ا قال ما أرى يف هذا شيئا إ�ا يروي عن عروةعبد الله البهي سئل أحمد بن حنبل هل سمع من عائشة ريض الله عنه  

 اہم سوال ہے کہ کیا علی رضی الله عنہ نے ہرقل کی سنت پر عمل نہ کیا؟

 ہشتم : محرمات سے نکاح ہوا
کے مطابق  ٤٨٠ص  ٥ب�وت ج  –تاریخ الطربی دار الرتاث   

د بن َعبِْد الَْعِزيِز بن َعبْ   ثَِني أَيًْضا ُمَحمَّ ِد الرَّْحَمِن بِْن عوف ورجع املنذر من ِعنَْد يَِزيد بن ُمَعاِويَة، قَاَل لوط: َوَحدَّ
فأىت أهل الَْمِدينَة، فكان فيمن يحرض الناس َعَىل يَِزيد، َوكَاَن من قوله يَْوَمِئٍذ: … فقدم َعَىل ُعبَيْد اللَِّه بن زياد الْبَْرصَة

�نعني َما صنع إيل أن أخربكم خربه، وأصدقكم عنه، َواللَِّه إنه إن يَِزيد َواللَِّه لقد أجاز� مبائة ألف درهم، وإنه ال 
الة  ليرشب الخمر، وإنه ليسكر َحتَّى يدع الصَّ

منذربن الزبیر اہل مدینہ کے پاس آئے تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو لوگوں کو یزید بن معاویہ کے خالف بھڑکا 
زید نے مجھے ایک الکھ درہم دئے، لیکن اس نے مجھ پر رہے تھے۔ اور یہ اس دن کہتے تھے : اللہ کی قسم ! ی

جو نوازش کی ہے وہ مجھے اس چیز سے نہیں روک سکتی کہ میں متہیں اس کی خرب بتالؤں اور اس کے متعلق 
سچ بیان کردوں ۔ پھر انہوں نے کہا: اللہ کی قسم ! یزید رشابی ہے اور رشاب کے نشے میں �از بھی چھوڑ دیتا 

 ہے

لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الكويف ہے مرتوک راوی ہےأبو مخنف،   

 وقال الدارقطني: ضعيف

 وقال يحيى بن مع�: ((ليس بثقة)). وقال مرًة أخرى: ((ليس بيشء)). ثقه نہیں ، کوئی چیز نہیں 

 وقال ابن عدي: ((شيعي محرتق، صاحب أخبارهم)) اگ لگانے واال شیعہ ہے
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میں ہے ٤٩ص  ٥ب�وت، ج  –لعلمية الطبقات الكربى ، دار الكتب ا   

ثَنَا إِْسَ�ِعيُل بُْن إِبْرَاِهيَم بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َعبِْد اللَّهِ  ُد بُْن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ بِْن أيَِب َرِبيَعَة الَْمْخزُوِميُّ َعْن أَِبيِه  اْخَربَنَا ُمَحمَّ
ٍد َعْن َعْمِرو بِْن يَْحيَى َعْن َعبَّاِد بِْن مَتِيم قَاَل: َوأَْخَربَنَا ابُْن أيَِب ِذئٍْب َعْن َصا ثَنَا َسِعيُد بُْن ُمَحمَّ اَن قَاَل: َوَحدَّ لِِح بِْن أيَِب َحسَّ

ثَِني. قَالُوا: لَ�َّ َوثََب أَْهُل الْمَ  ِه َعبِْد اللَِّه بِْن َزيٍْد َوَعْن َغْ�ِِهْم أَيًْضا. كُلٌّ قَْد َحدَّ اِيلَ الحرة فأخرجوا بَِني ِدينَِة لَيَ َعْن َعمِّ
ظَلََة فَأَْسنَُدوا أَْمرَُهْم إِلَيِْه فَبَايََعُهْم أَُميََّة َعِن الَْمِديَنِة َوأَظَْهُروا َعْيَب يَِزيَد بِْن ُمَعاِويََة َوِخالفَُه أَْجَمُعوا َعَىل َعبِْد اللَِّه بِْن َحنْ 

َه َوْحَدُه ال رشيك له. فو الله َما َخرَْجنَا َعَىل يَِزيَد َحتَّى ِخْفنَا أَْن نُرَْمى ِبالِْحَجارَِة ِمَن َعَىل الَْمْوِت َوقَاَل: يَا قَْوُم اتَُّقوا اللَّ 
الةَ  َهاِت َوالْبََناَت َواألََخَواِت َويَْرشَُب الَْخْمَر َويََدُع الصَّ َ�ِء. إِنَّ رَُجال يَنِْكُح األُمَّ  السَّ

اس  د کیا، بنوامیہ کو مدینہ سے نکال دیا گیا ، یزید کے عیوب کا پرچار جب اہل مدینہ نے حرہ کے موقع پر فسا
کی مخالفت کی تو لوگوں نے عبداللہ بن حنظلہ کے پاس آکر اپنے معامالت انہیں سونپ دئے ۔ عبداللہ بن 
زید حنظلہ نے ان سے موت پر بیعت کی اور کہا: اے لوگو ! اللہ وحدہ الرشیک سے ڈرو ! اللہ کی قسم ہم نے ی

کے خالف تبھی خروج کیا ہے جب ہمیں یہ خوف الحق ہوا کہ ہم پر کہیں آس�ن سے پتھروں کی بارش نہ ہوجائے 
 75کہ ایک آدمی ماؤں ، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتا ہے ، رشاب پیتا ہے اور �از چھوڑتا ہے

ثَِني َعبُْد الرَّْحمَ  ُد بُْن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ ِن بُْن ُعثَْ�َن بِْن ِزيَاٍد األَْشَجِعيُّ َعْن أَِبيِه قَاَل: َكاَن َمْعِقُل بُْن ِسنَاٍن قَْد أَْخَربَنَا ُمَحمَّ
ُت أَْن ذَكََر َمْعِقُل بُْن ِسنَاٍن يَِزيَد بِْن ُمَعاِويََة بِْن أيَِب ُسْفيَاَن. فََقاَل: إِ�ِّ َخرَجْ … َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  –َصِحَب النَِّبيَّ 

نِْكُح الُْحرُمَ كَرًْها ِببَيَْعِة َهَذا الرَُّجِل. َوقَْد كَاَن ِمَن الَْقَضاِء َوالَْقَدِر ُخُروِجي إِلَيِْه. رَُجٌل يَْرشَُب الَْخْمَر َويَ   

معقل بن سنان نے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر کیا اور کہا: میں اس شخص کی بیعت سے کراہت کی 
ں ، اور اس کی طرف جانا ،قضاو قدر میں تھا ۔یہ ایسا آدمی ہے جو رشاب پیتا ہے ، محرمات سے وجہ سے نکال ہو 

 نکاح کرتا ہے

 اسکی سند میں َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن ُعثَْ�َن بِْن ِزيَاد ہے جو مجھول ہے دورسے الواقدی شیعہ بھی ہے

ی لسٹ ہے کسی کے پاس ہے تو پیش کرےوہ کون کون سی محرم عورتیں تھیں جن کا اس سے نکاح تھا ان ک   
 انہوں نے جو بچے جنے ان کے کیا نام تھے کسی نسب کی کتاب میں ہیں؟

                                                                    
75  

قايض بغداد تھے عبد الله   أبو عبد الله، محمد بن عمر بن واقد، الواقدي ، األسلمي موالهم، املد� ہیں. الواقدی  اس کی سند میں
نکو محدثین مرتوك مع سعة علمه یعنی اپنی علمی ا  ھ میں وفات ہوئی ٢٠٧بن بريدة، األسلمي کے آزاد کردہ غالم تھے سن 

نہیں لی جا سکتی ورنہ تاریخ اور  الواقدي کٹر شیعہ ہیں اس وجہ سے انکی روایت  -وسعت کے باوجود مرتوک ہیں کہتے ہیں 
تو اس کا جرح و تعدیل کی کتابوں میں انکے اقوال راویوں کی وفات کے حوالے سے قابل قبول ہیں اگر یہ کسی کو شیعہ کہیں 

 مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھی کٹر شیعہ ہے
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 قرآن میں ہے

َن واَوَال ت ُح ا ِک حَ  َم َکَ م ن کُ ُٓؤ ا َ ٰب نَ  ا ءِ  مِّ ٓ ا َس ِالَّ  النِّ ا ا لََف  قَدْ  َم َّہٗ   َؕس ن ِ انَ  ا ۃً  کَ َش ا فِٰح ً ت ْق َم ءَ   ؕوَّ ٓ ا  َوَس
یًال  بِ  ﴾۲۲﴿ َس
مگر جو ہو گزرا وہ بیشک بے حیائی اور غضب کا کام  پ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرواور با

 ہے اور بہت بری راہ ۔
 

جس عورت سے باپ صحبت کرے خواہ نکاح کر کے یا زنا کی صورت میں یا لونڈی بنا کر بہر یعنی 
تھا کہ  لزام ا کا  یوںغحرہ کے با-صورت وہ عورت بیٹے پر حرام ہے کیونکہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے

ہایت بیہودہ یہ الزام ن -یا صحبت کی کیا لونڈیوں سے اور ان سے جننے والی بیٹیوں سے نکاح کی معاویہ  نے یزید
ال حکومت چار س کی یزید -جبکہ ایسا نہیں ہوا  جاری ہو جانا چاہیے تھا میں یہ مسل�نوں تو ہے اور اگر ایسا ہے

 ملتی نہیں کوئی چیز کی سال رہا جس میں  اس قسم ٩١رہی اور بنو امیہ کا اقتدار 
 

  نہم:  یزید اپنے باپ کی طرح رشابی تھا
) کے مطابق یزید 505-503، ص 3. ابن اث� در كامل (ج 170، ص 6و تاريخ طربى، ج  220، ص 2تاريخ يعقوىب، ج 

 بندروں سے کھیلتا تھا

یا حسن نے کہاکہ ابو مخنف نے روایت ک نے لکھا  ابن اثیراور طربی   

قَاَل أَبُو مخنف: عن الصقعب بن زه�، عن الَْحَسن، قَاَل: أربع خصال كن ِيف ُمَعاِويَة، لو لَْم يَُكْن ِفيِه منهن إال واحدة 
لكانت موبقة: انتزاؤه َعَىل َهِذِه األمة بالسفهاء َحتَّى ابتزها أمرها بغ� مشورة ِمنُْهْم وفيهم بقايا الصحابة وذو 

، واستخالفه ابنه بعده سك�ا خم�ا، يلبس الحرير ويرضب بالطناب�،الفضيلة  

 

 یزید ریشم پہنتا ہے اور رشابی ہے

أبو مخنف، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الكويف ہے مرتوک راوی ہے   -  
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  – ہے سے روایت کیا ہجری ١٤٠املتوفی  الصقعب بن زه�اس نے اپنے خالو 

 

حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام ذھبی نے زیاد حارثی کے  

سقا� يزيد رشاباً ما ذقت مثله، فقلت: يا أم� املؤمن� مل أُسلسل مثل هذا، قال: هذا رّمان ُحلوان، بعسل اصبهان، 
 بسّكر األهواز، بزبيب الطائف، مباء بَرَدى

ا امیر املومنین میں نے پالیا اس کا سا ذائقہ میں نے پہلے نہ پیا تھا پوچھ  )(رشبت زیاد نے کہا یزید نے مجھے 
أَْصبََهاَن کا اس میں  ،انار ہے کا  ُحلَْوانَ ،   ٹھنڈے پانی کے ساتھ  یزید نے کہا  -ایسی لذت اس سے قبل نہیں پائی

الطَّائِِف کا انگور ہے  ،األَْهَواِز کی چینی ہے ،شہد ہے  

رشاب کا مطلب عربی میں پینا ہے چاہے  - گا دیا جائے نہیں کو خمر قرار   اس کی سند کا علم نہیں ہے البتہ اس 
  ہے تھادل کے لئے بھی کہا جا سکتا اور اس قسم کا قول روح افزا  -پانی ہو یا دودھ ہو یا رشاب نشہ والی ہو

ہے دی روایت نے میں الذھبی سالمتاریخ اال   

، َعْن َعَوانََة، َوأَبِي َزَكرِيَّا اْلَعْجالنِّيِ، عَ  ْن ِعْكرَِمَة ْبِن َخالٍِد: إِنَّ ُمْسلًِما لَمَّا َدَعا أَْھَل اْلَمِديَنِة إِلَى َوَقاَل اْلَمَدائِنِيُّ
اْلَفاِسَق يَْشَرُب اْلَخْمرَ ....  اْلبَْیَعِة، يَْعنِي بَْعَد َوْقَعِة اْلَحرَِّة، َقالَ   

 اور التَّارِْيخِ  كَِتابُ  اس نے  – ہے ھ   ۱٤۷ المتوفی عوانة بن الحكم بن عوانة بن عیاض األخباريسند میں 
اور ابن حجر  کا ہے نزدیک صدوق کے اس کا درجہ الذھبی –لکھی تھیں  ِسیَُر ُمَعاوِيََة، َوبَنِي ُأَمیَّةَ  کَِتاُب 

دیا ہے یعنی روایت گھڑنے واال لسان المیزان میں قرار ضاعنے اس کو و  

بنو امیہ کے لئے روایت گھڑتا تھا -  يضع األخبار لبني أمیة  

کے مولف  المعجم الصغیر لرواة اإلمام ابن جرير الطبري –بھی مہجول  ہے   أَبِي َزَكرِيَّا اْلَعْجالنِّيِ  ں می سند
ہے لکھا اور پر ترجمہ قائم کیا  أبو زكريا الَعجالنِينے  كرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري  

ترجمة أبو زكريا الَعجالنِي، من السادسة فما دونھا، لم أعرفه، ولم أجد له  

اس کا ترجمہ مال ہے  جانتا نہ ..... اس کو نہیںأبو زكريا الَعجالنِي  

نے پر  محمد بن عبد هللا بن عبد القادر غبان الصبحي کے مولف   فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي هللا عنه
يحیى بن ظاہر کی کہ ممکن ہے کہ یہ  اس کا احوال مجھ کو نہیں مال پھر  رائے  لم أجد له ترجمةکہا ہے 

 تو ابن الیمان کے نام يحیى بن الیمان  ہے راقم کہتا–ہو  ھ  ۱۸۹ المتوفی الیمان العجلّي الكوفي، أبو زكريا
دیا  قرار َضِعیُف اْلَحِديثِ ابن معین نے  -دیا ہے قرار  لیس بالقويّ کو نسائی نے   اور اس ہے سے مشہور

  – ہے

  ہے ہے لہذا یہ قول نہایت نا قابل اعتبار ضاعوسند میں ایک مجہول ہے اور ایک  کہ معلوم ہوا

ہے مسند احمد میں  

ِ ْبُن ُبَرْيَدَة َقاَل: َدَخْلُت أَنَا َوأَبِ  ثََنا َعْبُد ا�َّ ثَنِي ُحَسْیٌن، َحدَّ ثََنا َزْيُد ْبُن اْلُحبَابِ، َحدَّ ي َعلَى ُمَعاوِيََة َفأَْجلََسَنا َحدَّ
َرابِ َفَشرَِب ُمَعاوِيَُة، ثُمَّ نَاَوَل [ص:َعلَى اْلُفُرشِ، ثُمَّ ُأتِیَنا بِ  ] أَبِي، ثُمَّ َقاَل: َما 26الطََّعاِم َفأََكْلَنا، ثُمَّ " ُأتِیَنا بِالشَّ
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ِ َصلَّى ُهللا َعلَْیِه َوَسلََّم " ثُمَّ َقاَل ُمَعاوِيَُة: ُكْنُت أَْجَمَل َشبَابِ  َوأَْجَوَدُه ثَْغًرا،   ُقَرْيشٍ َشرِْبُتُه ُمْنُذ َحرََّمُه َرُسوُل ا�َّ
ًة َكَما ُكْنُت أَِجُدُه َوأَنَا َشابٌّ َغْیُر اللَّبَِن، أَْو إِْنَساٍن َحَسِن اْلَحِدي ثُنِيَوَما َشْيٌء ُكْنُت أَِجُد لَُه لَذَّ ثِ ُيَحّدِ  

م حسین بن واقد نے عبد هللا بن بریده سے روایت کیا کہ میں اور میرا باپ معاویہ کے پاس داخل ہوئے ہ
پیا  نے کو معاویہ اس چیز آئی کی ان سے سایہ فرش پر بیڻھے پھر کھانا آیا ہم نے کھایا پھر ایک پینے

پھر ہماری طرف بڑھا دی اور کہا میں نے اس کو اس وقت سے نہیں پیا جب سے رسول هللا نے اس کو 
 حرام کیا پھر معاویہ نے کہا میں قریش کا سب سے حسین جوان تھا 

 

کہتے ہیں اس کی سند قوی ہے طشعیب األرنؤو  

ابی شیبہ میں ہے ابن مصنف  

ِ ْبُن ُبَرْيَدَة َقاَل: َقاَل:  ثََنا َعْبُد ا�َّ ثََنا َزْيُد ْبُن اْلُحبَابِ، َعْن ُحَسْیِن ْبِن َواقٍِد َقاَل: َحدَّ َدَخْلُت أَنَا َوأَبِي َعلَى َحدَّ
رِيرِ وَ  َما َشْيٌء «أَتَى بِالطََّعاِم َفأَْطَعَمَنا، َوأَتَى بَِشَرابٍ َفَشرَِب، َفَقاَل ُمَعاوِيَُة: ُمَعاوِيََة، َفأَْجلََس أَبِي َعلَى السَّ

ُه َوأَنَا َشابٌّ َفآُخُذُه اْلیَْوَم إِالَّ اللَّبََن، َفإِنِّي آُخُذُه َكَما ُكْنُت آُخُذُه َقْبَل اْلیَوْ  مِ ُكْنُت أَْسَتلِذُّ  

ِ ْبُن ُبَرْيَدةَ  میرے باپ تخت پر بیڻھے اور کھانا  –ے کہا میں اور میرا باپ معاویہ کے پاس داخل ہوئے ن َعْبُد ا�َّ
سی  کون جب  میں جوان تھا  تو پھر معاویہ نے کہا  –اس کو پیا  آئی چیز کی آیا ہم نے کھایا پھر پینے

لیکن میں نے بھی   -ہوں دودھ پیتا آج تو میں صرف –ایسی  چیز تھی جو لذیذ ہو (اور میں نے نہ لی ہو ) 
 اس کو پیا  جیسا تم اس کو کل تک پیتے تھے

 

ہے کہ یہ متن راوی نے بار بار بدال ہے ا اس متن میں اور مسند احمد کے متن میں فرق ہےجو ظاہر کرت  

 

  ہے سے آئی  مدلس  ھ ۱٥۹ المتوفی الحسین بن واقد المروزى  یہ روایت کتب میں  ہے راقم کہتا

ی روایات کو روایات کو رد کرتے تھےک اس امام احمد خود  

) .146» (سؤاالته«وقال المروذى: وذكر (أبو عبد هللا) حسین بن واقد. فقال: لیس بذاك.   

• ) .444» (سؤاالته«وقال المیموني: قال أبو عبد هللا: حسین بن واقد، له أشیاء مناكیر.    

 اور کہتے 

)497» (العلل«بريدة.  ما أنكر حديث حسین بن واقد، وأبي المنیب، عن ابن  

 کتنی منکر ہے حسین بن واقد کی روایت ہے ابن بریده سے

 

 دھم:  یزید کتوں اور بندروں سے کھیلتا تھا
 املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك میں ابن جوزی نے لکھا

 عبد الله بن حنظلة الغسيل، واملنذر بن الزب� نے کہا

 ويلعب بالكالب
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 یہ کتوں سے کھیلتا ہے

میں واقدی ہے سند  

پر ہے معاویہ نے اپنے بیٹے کی خالفت پر بالیا ٦٠ص  ١٠تاریخ طربی ج   

 ودعاؤه عباد الله اىل ابنه يزيد املتكرب الخم�، صاحب الديوك والفهود والقرود

مرغوں، چیتوں اور بندروں واال  جو متکرب رشابی تھا  

یزید کو  لیں صحیح ہیں تو اس میں کیا برائی ہے ؟  لیکن اگر مان –یہ متام اقوال نہایت کمزور سندوں سے ہیں 
آج ساری دنیا چڑیا گھر جا جا کر دیکھ رہی ہے اگر نہ جائے تو مسل�نوں کا خلیفه نہ  -چڑیا گھر کا شوق ہو گا

 جائے

 کیا اصحاب کہف کا کتا نہیں تھا؟

جائز ہے اس کا ذکر احادیث میں ہے شکار کے لئے کتوں کو پالنا   

رضی الله عنہ� بھی کتوں سے کھیلتے تھے سنن ابو داود کی حسن حدیث ہےحسن و حسین   

، عن يونَس بن أيب إسحاق، عن مجاهدٍ  ثنا أبو إسحاق الفزَاريُّ ثنا أبو صالٍح محبوُب بُن موىس، حدَّ  حدَّ
فقال يل: أتيتَُك البارَحَة فلم : أتا� جربيُل عليه السالم، -صىلَّ الله عليه وسلم  –َحّدثنا أبو ُهريرة، قال: قال رسوُل الله 

 �نْعني أن أكوَن دخلُت إال أنَّه كاَن عىل الباب متاثيُل، وكان يف البيت ِقرَاُم ِسْرتٍ فيه متاثيُل، وكان يف البيت كلٌْب، فَُمرْ 
رتِ، فليُْقطَع، فيُ  جَعُل منه وساَدتَان َمنبوذتاِن برأِس التِّمثَاِل الذي عىل باِب البيت يْقطَُع فيصُ� كهيئِة الشجرة، وُمْر بالسِّ

، وإذا الكلُب لَحَسٍن أو ُحس� كان تحَت نََضٍد -صىلَّ الله عليه وسلم  –ففعل رسوُل الله ” تُوطآن، وُمْر بالكلب فلُيخَرج
 لهم، فأمر به فأْخِرجَ 

جربائیل علیہ السالم میرے پاس “ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
نے آ کر کہا: میں کل رات آپ کے پاس آیا تھا لیکن اندر نہ آنے کی وجہ رصف وہ تصویریں رہیں جو آپ کے 

(دروازے پر)ایک منقش پردہ تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور  دروازے پر تھیں اور آپ کے گھر میں
جو تصویریں ہوں ان کا رس کاٹ دیں تاکہ وہ درخت کی شکل گھر میں کتا بھی تھا تو آپ کہہ دیں کہ گھر میں 

کی ہو جائیں، اور پردے کو پھاڑ کر اس کے دو غالیچے بنا لیں تاکہ وہ بچھا کر پیروں سے روندے جائیں اور 
، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اسی دوران حسن یا ”حکم دیں کہ کتے کو باہر نکال دیا جائے

ین رضی اللہ عنہ� کا کتا ان کے تخت کے نیچے بیٹھا نظر آیا، آپ نے حکم دیا تو وہ بھی باہر نکال دیا گیا۔ حس
چارپائی کی شکل کی ایک چیز ہے جس پر کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ تخریج  »نضد« ابوداؤد کہتے ہیں:
۶۰، سنن النسائی/الزینة من املجتبی )۲۸۰۶( ۴۴سنن الرتمذی/األدب  دارالدعوہ:  (۵۳۶۷) 
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ہے البانی کہتے ہیں سند صحیح  

وقيل: إن سبب موته أنه حمل قردة وجعل ينقزها فعضته: البدایہ و النہایہ از ابن کثیر میں ہے . 
 .وذكروا عنه غ� ذلك والله أعلم بصحة ذلك
ا علم اور دورسوں نے اس الگ ذکر کیا ہے الله کو اس کی صحت ک… کہا جاتا ہے یزید کی موت بندر سے ہوئی 

 ہے

َوِقيَل: إِنَُّه َماَت َمْسُموًما، َوَصىلَّ َعلَيِْه الَْولِيُد بُْن ُعتْبََة بِْن أيَِب ُسْفيَانَ :   الکامل از ابن اثیر میں ہے   
 کہا جاتا ہے یزید کی موت زہر سے ہوئی اس کی �از الَْولِيُد بُْن ُعتْبََة بِْن أيَِب ُسْفيَاَن نے پڑھی

قصہ نہیں ہے کہ زہر کس نے دیایہ قول ہے اس میں   

 جب یزید بن معاویہ سے لوگ ناخوش ہوئے تو ان کی موت سے متعلق افواہ سازی کی

 

 عبد الله بن عمرو  کا برے لوگوں میں پھسنا
 

الَِة (بَاُب تَْشِبيِك األََصاِبعِ ِيف املَْسِجِد َوَغْ�ِِه) صحیح بخاری: کتاب: �از  کے احکام و مسائل صحيح البخاري: كِتَاُب الصَّ
 (باب: مسجد وغیرہ میں انگلیوں کا قینچی کرنا)

480 . 

ٍد، َسِمْعُت َهَذا الَحِديَث ِمْن أيَِب، فَلَْم أَْحَفظُْه، فَقَ  ثَنَا َعاِصُم بُْن ُمَحمَّ ، َحدَّ َمُه ِيل َواِقٌد، َعْن أَِبيِه، َوقَاَل َعاِصُم بُْن َعِيلٍّ وَّ
يَا َعبَْد اللَِّه بَْن َعْمٍرو كَْيَف ِبَك إَِذا «يَُقوُل: قَاَل َعبُْد اللَِّه: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: قَاَل: َسِمْعُت أيَِب َوُهَو 

 «بَِقيَت ِيف ُحثَالٍَة ِمَن النَّاِس ِبَهَذا

480حکم : صحیح   . 

میں نے اس حدیث کو اپنے باپ محمد بن زید  اور عاصم بن علی نے کہا، ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ
سے سنا۔ لیکن مجھے حدیث یاد نہیں رہی تھی۔ تو میرے بھائی واقد نے اس کو درستی سے اپنے باپ سے 

روایت کر کے مجھے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ� سے رسول اللہ صلی اللہ 
للہ بن عمرو متہارا کیا حال ہو گا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے اس طرح ( علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدا

 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دورسے ہاتھ میں کر کے دکھالئیں

 سنن دارمی میں ہے
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ثَنَا أَبُو َعَوانََة، َعْن بََياٍن ُهَو ابُْن  ثَنَا َسِعيُد بُْن َمنُْصوٍر، َحدَّ ، قَاَل: قَاَل َحدَّ ، َعْن قَْيٍس، َعْن ِمرَْداٍس اْألَْسلَِميِّ ِبْرشٍ اْألَْحَمِيسُّ
ِع�ِ «رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:  الُِحوَن أَْسَالفًا، َويَبَْقى ُحثَالٌَة كَُحثَالَِة الشَّ يَْذَهُب الصَّ  

ہ وسلم نے فرمایا صالحین چلے گئے اور کوڑا رہ گیا جیسے جو کی ِمرَْداٍس اْألَْسلَِميِّ نے کہا نبی صلی اللہ علی
 بھوسی

 اس قول کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اج�لی قول ہے کہ آہستہ آہستہ دین بدلتا جائے گا

قال:  وقال أبو زرعة الدمشقي: قال أحمد بن حنبل: مات عبد الله بن عمرو ليايل الحرة، يف والية يزيد بن معاوية.
تاريخه«وكانت الحرة يوم األربعاء لليلت� بقيتا من ذى الحجة سنة ثالث وست�.  » (242) 

عبد الله بن عمرو کی حرہ کی راتوں میں یزید بن معاویہ کے دور میں وفات ہوئی جب وہاں بغاوت ہوئی جو سن 
میں ذو الحجه میں بدھ کے دن ہوا جب دو راتیں اس ماہ میں باقی تھیں ٦٣  

شواہد کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ حرہ کی بغاوت کرنے والے مراد ہیں جن میں عبد الله بن عمرو رضی الله ان 
 عنہ پھنس گئے

 ابن عمر رضی الله عنہ کی بھی کچھ ایسی ہی رائے تھی

 
 بخاری   بیان کرتے ہیں کہ

ِفهِ باب إَِذا قَاَل ِعنَْد قَْوٍم َشيْئًا، ثُمَّ َخَرَج فََقاَل ِبِخَال  –  

ُد بُْن َزيٍْد َعْن أَيُّوَب َعْن نَاِفعٍ قَاَل لَ�َّ َخلََع أَْهُل الْمَ   ثََنا َح�َّ ثَنَا ُسلَيَْ�ُن بُْن َحرٍْب َحدَّ ِديَنِة يَِزيَد بَْن ُمَعاِويََة َجَمَع َحدَّ
�ِّ َسِمْعُت النَِّبىَّ  ». يُنَْصُب لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواٌء يَْوَم الِْقيَاَمةِ «يَُقوُل  –وسلم صىل الله عليه  –ابُْن ُعَمَر َحَشَمُه َوَولََدُه فََقاَل إِ

�ِّ الَ أَْعلَُم َغْدًرا أَْعظََم ِمْن أَْن يُبَ  ايََع رَُجٌل َعَىل بَيْعِ الله َورَُسولِِه، ثُمَّ َوإِنَّا قَْد بَايَْعنَا َهَذا الرَُّجَل َعَىل بَيْعِ الله َورَُسولِِه، َوإِ
 يُنَْصُب 

افع کہتے ہیں کہ جب مدینہ والوں نے يَِزيَد بَْن ُمَعاِويََة کی بیعت توڑی تو عبدللہ ابن عمر رضی الله تعالٰی عنہ ن
ہر دغا باز کے   کہا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ  والوں کو جمع کیا اور  نے اپنے خاندان

آدمی کی بیعت کی ہے الله اور اس کے   ور بے شک میں نے اسا –لئے قیامت کے دن اک جھنڈا گا ڑھا جائے گا 
پر) اور میں کوئی ایسا بڑا عذر نہیں جانتا کہ کسی کی الله اور رسول کے لئے بیعت کی جائے   رسول (کی اتبا ع

 اور پھر توڑی جائے

ہے مسلم بَاُب  عبد الله ابن عمر رضی الله عنہ کی رائے یزید کے خالف خروج کرنے والوں کے لئے کتنی سخت
کی حدیث ہے اْألَْمِر ِبلُزُوِم الَْجَ�َعِة ِعنَْد ظُُهوِر الِْفنَتِ وتحذير الدعاة إىل الكفر  
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ِد بِْن َزيْدٍ  ثَنَا َعاِصٌم َوُهَو ابُْن ُمَحمَّ ثََنا أيَِب، َحدَّ ، َحدَّ ثَنَا ُعبَيُْد اللِه بُْن ُمَعاٍذ الَْعنَْربِيُّ ٍد، َعْن نَاِفعٍ، قَاَل: ، َعْن َزيِْد بِْن ُمحَ َحدَّ مَّ
ِن ُمَعاِويََة، فََقاَل: اطْرَُحوا ِأليَِب َجاَء َعبُْد اللِه بُْن ُعَمَر إَِىل َعبِْد اللِه بِْن ُمِطيعٍ ِحَ� كَاَن ِمْن أَْمِر الَْحرَِّة َما كَاَن، زََمَن يَِزيَد بْ 

ثََك َحِديثًا َسِمْعُت رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقولُُه: َعبِْد الرَّْحَمِن ِوَساَدًة، فََقاَل: إِ�ِّ لَْم آتَِك ِألَ  ْجلَِس، أَتَيْتَُك ِألَُحدِّ
َة لَهُ «َسِمْعُت رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل:  ، َوَمْن َماَت َمْن َخلََع يًَدا ِمْن طَاَعٍة، لَِقَي اللَه يَْوَم الِْقيَاَمِة َال ُحجَّ

 َولَيَْس ِيف ُعنُِقِه بَيَْعٌة، َماَت ِميتًَة َجاِهلِيَّةً 

 

76  کے پاس گئے جب حرہ میں ہوا جو ہوا یزید بن معاویہ نافع کہتے ہیں عبد الله ابن عمر،  عبد الله بن ُمِطيعٍ 

بن عمر نے کہا میں یہاں کے دور میں اس نے کہا ابی عبد الرح�ن اور ان کے رسداروں کے لئے ہٹاؤ عبد الله ا
بیٹھنے نہیں آیا تم کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے آیا ہوں جو رسول الله سے سنی کہ 

سے ایک ہاتھ نکال اس کی الله سے ایسے مالقات ہو گی کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ ہو گی   میں جو اطاعت
عت نہ ہو تو وہ جاہلیت کو موت مرااور جو مرا کہ اس کی گردن پر اطاعت کی بی  

 

 

 

 

                                                                    
76  

معجم الصحابة میں بغوی نے اس کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ  -صحابی نہیں ہے ھ  ٧٤عبد الله بن مطيع بن األسود  املتوفی 
 وروى عن أبيه عن النبي صىل الله عليه وسلم. یہ اپنے باپ سے اور وہ رسول الله سے روایت کرتے ہیں

 مام بخاری تاریخ کبیر میں کہتے ہیںا
 َسِمَع أَبَاُه، َعِن النَّبيِّ َصىل اللَُّه َعلَيه وَسلم

 االستيعاب يف معرفة األصحاب از ابن عبد الرب میں اور اإلصابة يف -اس نے اپنے باپ سے سنا ہے اور انہوں نے نبی سے روایت کیا ہے
میں یہ لوگوں کو بھڑکانے کے بعد خود بھاگ گیا یہاں تک کہ ابن زبیر کے ساتھ  متييز الصحابة  از ابن حجر میں  ہے  واقعہ حرہ

إك�ل تهذيب الك�ل يف أس�ء الرجال از مغلطاي کے مطابق یہ ابن زبیر کے قتل سے قبل  -شامل ہوا اور حجاج کے ہاتھوں قتل ہوا
 کسی کنواں کا پانی پینے سے مرا

 هـ) کے مطابق1396 األعالم از الزركيل الدمشقي (املتوىف:
 واستعمله ابن الزب� عىل الكوفة، فأخرجه املختار ابن أيب عبيد منها، فعاد إىل مكة،

 اس کو ابن زبیر کے کوفہ کا گورنر کیا پھر مختار ثقفی نے نکال باہر کیا اور یہ مکہ لوٹ آیا تھا
بن قانع، وغ�ه� يف الصحابة ابن حبان اور دیگر نے اس کو ابن حجر نے اإلصابة يف متييز الصحابة  میں لکھا ہے ذكره ابن حبّان، وا

قلت وقال ابن حبان له صحبة ووهم ابن حبان نے اس دورسی طرف تہذیب التہذیب میں لکھا کہ اصحاب رسول میں ش�ر کیا ہے 
ھا تو صحابی کیسے راقم کہتا ہے جب معلوم ہی نہیں ہوا کہ کون ت  –کو صحابی سمجھا ہے اور اس کے نسب میں وہم ہوا ہے 

 ثابت ہوا؟ 
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 حره کی رات اور ابن المسیب کا قول

  سنن الدارمی میں ہے

بن عبد العزيز، قال: ملا كان أيام الحرة مل يؤذن يف مسجد النبي صىل الله عليه أخربنا مروان بن محمد، عن سعيد 
وسلم ثالثا، ومل يقم، ومل يربح سعيد بن املسيب املسجد، وكان ال يعرف وقت الصالة إال بهمهمة يسمعها من قرب النبي 

 صىل الله عليه وسلم فذكر معناه

کے دن تھے تو تین دنوں تک مسجد نبوی میں اذان اوراقامت  سعیدبن عبد العزیز کہتے ہیں کہ جب ایام حرہ 
جب �از کا وقت ہوجاتا پتا  اور   نہیں ہوئی ، اورسعید بن املسیب ان دنوں مسجد نبوی ہی میں ٹہرے رہے �از 

قرب نبوی سے اذان کی آواز سنائی دیتی   نہیں چلتا سوائے اس کے کہ  

آخری عمر میں   ہجری میں ہوئی ہے یہ  نوے  پیدائش  سعید بن عبدالعزیز کی –یہ سند منقطع ہے 
بھی تھے مختلط   

، ِيف َحيَاِة َسْهِل بِن َسْعدٍ    س� أعالم النبالء میں لکھتے ہیں :    امام الذھبی میں سھل  ٩٠یہ سن   ُولَِد: َسَنَة تِْسِعْ�َ
َوقَاَل أَبُو نَُعيٍْم،   یہ بھی لکھتے ہیں :   یںس� أعالم النبالء م    امام الذھبی  –بن سعد کی زندگی میں پیدا ہوا 

َ َسنََة ثـَالٍَث َوتِْسِعْ�َ  : تُُويفِّ سعیدبن املسیب کا انتقال سن   اور امام علی کا کہنا ہے کہ  ابو نعیم   َوَعِيلُّ بُن املَِديِْنيِّ
میں ہوا ٩٣  

طبقات ابن سعد میں ہے  دورسا طرق  

عن أيب حازم قال: سمعت سعيد بن املسيب  عبد الحميد بن سلي�ن ر امليك قال: أخربناأخربنا الوليد بن عطاء بن األغ 
يقول: لقد رأيتني ليايل الحرة وما يف املسجد أحد من خلق الله غ�ي، وإن أهل الشام ليدخلون زمرا زمرا يقولون: 

م تقدمت فأقمت فصليت وما يف انظروا إىل هذا الشيخ املجنون، وما يأيت وقت صالة إال سمعت أذانا يف القرب ث
 املسجد أحدغ�ي
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تاريخ ابن أيب خيثمة میں ہے  اسی سند سے    

د بن ُسلَيَْ�ن لوين ، قال : حدثنا  ثَنا ُمَحمَّ ، عن أيب حازم ، عن سعيد بن الُْمَسيَّب ، قال :  َعبْد الحميد بن ُسلَيَْ�ن َحدَّ
له صىل الله عليه وسلم أحٌد غ�ي ، ما يأيت وقت صالٍة إال سمعت اآلذان لقد رأيتني ليايل الَْحرَّة وما يف مسجد رسول ال

 ِمن القْرب 

عبد الحميد بن سلي�ن نے ابو حازم سے روایت کیا کہا میں نے سعید بن املسیب کو کہتے سنا کہتے میں نے  
گروہ مسجد میں آ  گروہ  حرہ کی راتیں دیکھیں اور مسجد میں کوئی خلق الله میرے سوا نہ تھی اور اہل شام

رہے تھے اور کہتے اس بڈھے مجنوں کو دیکھو اور �از کا وقت نہ اتا سوائے اس کے کہ میں قرب النبی سے اذان 
پڑھتا اور مسجد میں میرے سوا کوئی نہ تھا  سنتا تو �از  

ہے جو ضعیف ہے   ان سندوں میں عبد الحميد بن سلي�ن الخزاعى  

ہے  تیرسا طرق طبقات ابن سعد میں  

قال: كان سعيد بن املسيب أيام الحرة يف  أبيه قال: أخربنا محمد بن عمر قال: حدثني طلحة بن محمد بن سعيد عن
املسجد مل يبايع ومل يربح، وكان يصيل معهم الجمعة ويخرج إىل العيد، وكان الناس يقتتلون وينتبهون وهو يف املسجد 

انت الصالة أسمع أذانا يخرج من قبل القرب حتى أمن الناس وما رأيت خربا ال يربح إال ليال إىل الليل. قال فكنت إذا ح
 من الج�عة

نے اپنے باپ (یعنی ابن املسیب کے بیٹے ) سے روایت کیا کہ سعید بن   طلحة بن محمد بن سعید بن املسیب
ن کے ساتھ پڑھتے املسیب ایام الحره میں مسجد میں ہی رہے انہوں نے بیعت نہ کی اور وہ جمعہ کی �از تو ا

لیکن عید پر نہ نکلتے اور لوگ قتل ہو رہے تھے اور ابن املسیب کو تنبیہ کی جا رہی تھی وہ مسجد میں ہی رکے 
کہا پس جب �از کا وقت اتا وہ اذان قرب سے سنتے جو قرب سے نکلتی یہاں تک کہ امن  –رہے سوائے راتوں میں 

 ہوا

ے امام ابی حاتم کا کہنا ہےطلحة بن محمد بن سعید بن املسیب کے لئ  

میں اس کو نہیں جانتا  قال أبو حاتم: ال أعرفه  

غیروں اور ایک پوتے نے منسوب کیا ہے  معلوم ہوا کہ سعید بن املسیب سے اس قول کو دو  

ھ کے درمیان ہے ١٨٠ سے  ١٧٠مدینہ کا ہے لیکن بغداد میں جا کر رہا وفات  – عبد الحميد بن سلي�ن الخزاعى   

وفات معلوم نہیں ہے مدینہ کا ہے –ة بن محمد بن سعید بن املسیب طلح  
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دمشق کے ہیں – کے قریب ہے  ھ  ١٦٧  وفات –سعيد بن عبد العزيز بن أىب يحيى التنوخى   

راقم کہتا ہے یہ روایت منقطع و مجہول و ضعیف سند سے تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اج�ع کیسے ہوا کہ 
 –بغدادی اور ایک مدنی نے اس قول کو ابن املسیب سے الگ الگ عالقوں میں منسوب کیا پھر ایک   ایک دمشقی

روایت ضعیف تو  –یہ سب قابل غور ہے  –اس کے عالوہ اس قول کو منسوب کرنے میں دو غیر ہیں ایک پوتا ہے 
قعی انہوں نے کہاہے لیکن اس قول کی تہہ تک جانا ہو گا کہ ایسا ابن املسیب سے منسوب کیوں کیا گیا یا وا  

 اب دو ہی صورتیں ہیں

مجبور کیا کہ وہ اس قول کو ابن  ان تین راویوں کو کس نے    اگر یہ ابن املسیب نے نہیں کہا تو سوال ہے کہ
بنو امیہ کی تنقیص میں اس کو بیان   کیا بنو عباس نے ان راویوں سے کہلوایا کہ وہ -املسیب سے منسوب کریں

کا معلوم  ھ  ١٨٠سے  ١٥٠اس کا اس قسم کا اثر رسوخ معلوم نہیں ہے لیکن یہ دور سن کریں؟ راقم کو بنو عب
ھ تک تھی اور إس کے بعد أبو عبد الله محمد بن عبد الله  ١٥٨سن   کی خالفت ابو جعفر املنصور  –ہوتا ہے 

تک تھی ھ  ١٦٩کی خالفت سن  املنصور بن محمد بن عيل املهدي بالله   

بن املسیب نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ سعید بن املسیب آخری عمر میں مختلط تھےاگر واقعی یہ قول ا  

اغلبا سعید بن املسیب آخری عمر میں مختلط تھے   راقم سمجھتا ہے کہ  

 صحيح البخاري: كِتَاُب املََغازِي (بَاٌب) صحیح بخاری: کتاب: غزوات کے بیان میں (باب)

ِد بِْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمطِْعٍم َعْن أَِبيِه أَنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل ِيف أَُساَرى بَْدرٍ َوَعْن الزُّْهِريِّ َعْن مُ  . 4024 لَْو كَاَن  َحمَّ
ْحيَى بِْن َسِعيٍد َعْن َسِعيِد بِْن الُْمَسيَِّب الُْمطِْعُم بُْن َعِديٍّ َحيًّا ثُمَّ كَلََّمِني ِيف َهؤَُالِء النَّتْنَى لََرتَكْتُُهْم لَُه َوقَاَل اللَّيُْث َعْن يَ 

ُة الثَّانِيَُة يَْعِني الَْحرََّة فَلَْم تُْبِق َوقََعْت الِْفتْنَُة اْألُوَىل يَْعِني َمْقتََل ُعثَْ�َن فَلَْم تُبِْق ِمْن أَْصَحاِب بَْدٍر أََحًدا ثُمَّ َوقََعْت الِْفتْنَ 
أََحًدا ثُمَّ َوقََعْت الثَّالِثَُة فَلَْم تَرْتَِفْع َولِلنَّاِس طََباخٌ  ِمْن أَْصَحاِب الُْحَديِْبَيةِ   

اور اسی سند سے مروی ہے ، ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے اور ان سے ان کے والد ( جبیر بن مطعم رضی 
ر مطعم بن عدی اللہ عنہ ) نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا ، اگ

رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور ان پلید قیدیوں کے لیے سفارش کرتے تو میں انہیں ان کے کہنے سے چھوڑ دیتا ۔ 
اور لیث نے یحیٰی بن سعید انصاری سے بیان کیا ، ا نہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ پہال 

عنہ کی شہادت کا تو اس نے اصحاب بدر میں سے کسی کو  فساد جب برپا ہوا یعنی حرضت عث�ن رضی اللہ
باقی نہیں چھوڑا ، پھر جب دو رسا فساد برپا ہوا یعنی حرہ کا ، تو اس نے اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو باقی 

نہیں چھوڑا ، پھر تیرسا فساد برپا ہوا تو وہ اس وقت تک نہیں گیا جب تک لوگوں میں کچھ بھی خوبی یا عقل 
یباقی تھ  
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بہت سے بدری اصحاب رسول کی وفات دور معاویہ رضی الله عنہ میں ہوئی ہے اور  –یہ حدیث تاریخا غلط ہے 
یہ  –  نے اصحاب بدر میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا   عث�ن رضی اللہ عنہ کی شہادت  یہ قول کہنا کہ

  ےہ میں نقل کیا ویحیح سمجھتے ہوئے فتاکو ص نے اس ابن تیمیہ -ظاہر کرتا ہے کہ یہ ابن املسیب کا اختالط ہے

 البداية والنهاية از ابن کثیر میں ہے

: َوِجيَء إَِىل ُمْسِلٍم ِبَسِعيِد بِْن الُْمَسيَِّب فََقاَل لَُه: بَايِْع! فََقاَل: أُبَايُِع َعَىل ِسَ�  ِة أيَِب بَْكٍر َوُعَمَر: فَأََمَر ِبَرضِْب قَاَل الَْمَدائِِنيُّ

َشِهَد رَُجٌل أَنَُّه َمْجُنوٌن فََخىلَّ سبيلهُعنُِقِه، فَ   

سعید نے کہا میں سیرت  –الَْمَدائِِنيُّ نے کہا : مسلم بن عقبہ ، سعید بن املسیب کے پاس پہنچا اور کہا بیعت کر 

پس مسلم بن عقبہ نے گردن اڑانے کا حکم کیا تو ایک شخص نے گواہی دی  -ابو بکر اور عمر کی بیعت کرتا ہیں

یہ مجنوں ہے تو  ان کو چھوڑ دیاکہ   

 راقم کہتا ہے شواہد بتاتے ہیں کہ سعید بن املسیب مختلط ہو گئے تھے
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 واقعہ حره میں اصحاب رسول شہید ہوئے؟

 
ة بن عمرو رضی الله ہے مَّ  ایک صحابی ہیں جن کا نام معاذ بن الصِّ

ہ کرام رضی الله کا ذکر کرتے ہیں جو واقعہ حرا میں شہید صحاب ٨اپنی کتاب میں تقریباً  حجر اسی طرح ابن 
 ہوے اور باقی سات یہ ہیں

 بش� بن النع�ن.١

 سعد بن حبان بن منقذ.٢

 عامر بن أوس بن َعتيك.٣

 عبد الله بن حنظلة بن أيب عامر.٤

 عون بن عميس بن معد.٥

 واسع بن حبان بن منقذ .٦

 يزيد بن كعب بن عمرو.٧

  

ہونا مشکل ہے اس لسٹ سے متفق  
 صحابی متصور کرنے کے لئے رضوری ہے کہ کوئی سند ملے
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ة بن عمرو  مَّ معاذ بن الصِّ  
 ان سے کوئی حدیث نہیں ملی

 طبقات ابن سعد میں ہے
ٍد َعْن يَْحيَى بِْن أَُساَمَة َعْن أَ  ثَِني َعبُْد الَْعِزيِز بُْن ُمَحمَّ ُد بُْن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ يِب َجاِبٍر َعْن أَِبيِهَ� أَنَّ ُمَعاَذ بَْن أَْخَربَنَا ُمَحمَّ

ُد بُْن ُعَمُر: َولَْيَس ِبثَبٍْت َوال ُمجْ  َة بِْن َعْمِرو بِْن الَْجُموِح أََخا ِخرَاٍش َشِهَد بَْدًرا. قَاَل ُمَحمَّ مَّ َمعٍ َعلَيْهِ الصِّ  
َة بِْن َعْمِرو بِْن ا مَّ لَْجُموِح نے کہا کہ میرے بھائی خراش نے جنگ بدر واقدی نے اس کا ذکر کیا کہ ُمَعاَذ بَْن الصِّ

 دیکھی واقدی نے کہا یہ ثابت نہیں اور نہ اس پر کوئی جمع ہے
—- 

 بش� بن النع�ن بن عبيد
 اس نام کا کوئی صحابی نہیں ہے

———- 
 سعد بن حبان بن منقذ بن عمرو املاز�

فیہ نظر کہہ کر شک کا اظہار کیا ہے ابن اثیر نے اسد الغابہ میں ذکر کیا ہے اور صحابی ہونے پر  
=—- 

 واسع بن حبان بن منقذ
 ابن اثیر نے کہا ِيف صحبته مقال اس کے صحابی ہونے پر قیل و قال ہے

—— 
 عامُر بُن أوِس بِن َعتيِك بِن عمِرو

 طربی کا قول ہے کہ یہ صحابی ہے
 قال الطربي يف الذيل: له صحبة

نہیں کیونکہ اس سے کوئی حدیث مروی نہیں نہ ہی اس کا کسی نے ذکر لیکن طربی نے کس دلیل پر کہا معلوم 
 کیا

——- 
 عبد الله بن حنظلة بن أيب عامر

 قال بن عبد الرب أحاديثه عندي مرسلة
 ابن عبد الرب کے نزدیک اس کی حدیث رسول الله سے مرسل ہے

 یعنی صحابی ہونے میں اختالف ہے
——– 

 عون بن عميس بن معد
نہیں نہ کسی نے روایت میں ذکر کیا ان سے کوئی حدیث  

——– 
 يزيد بن كعب بن عمرو

 الذھبی نے میزان میں ذکر کر کے لکھا
 ال يدري من ذا أصال

 میں نہیں جانتا اصل میں کون تھا
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قتل ہوتے ہوتے بچے عنہ رضی اللہ ابو سعید الخدریمیں ہے کہ  خلیفہ بن خیاط تاریخ  

ثَنَا وهب بْن جرير قَاَل نَا أَ  ْورَِقي قَاَل َسِمعت أَبَا نَرضة يحدث قَاَل دخل أَبُو سعيد الُْخْدِرّي يَْوم الْحرَّة َحدَّ بُو عقيل الدَّ

ام أدلك َعَىل رجل تقتله امي إَِىل بَاب الَْغار  غارا فَدخل َعلَيِْه رجل ثمَّ خرج فََقاَل لرجل من أهل الشَّ فَلَ�َّ انْتهى الشَّ

امي فَوضع أَبُو سعيد َوقَاَل أليب سعيد َوِيف َعنق أَ  يْف اْخُرج إَِيلّ قَاَل َال َوإِن تدخل َعِيلّ أَقْتلك فَدخل الشَّ يِب سعيد السَّ

يْف َوقَاَل بوء بإمثي وإمثك َوكن من أَْصَحاب النَّار َوَذلَِك َجزَاء الظَّالِم� فََقاَل أَبُو سعيد الُْخْدِرّي أَنْت قَ  اَل نعم قَاَل السَّ

اَل غفر الله لَكفَاْستَْغفر يل قَ   

ْورَِقي نے ابو   سے روایت کیا کہ ابو سعید الخدری حرہ کے دن ایک غار میں داخل ہو گئے ان نرضةأَبُو عقيل الدَّ

(ایک  دوں بتا میں اور کہا کیا گیا اہل شام کے پاس اور پھر وہ  نکل آیا –کے ساتھ ایک اور رجل بھی داخل ہوا 

سعید کی گردن پر  ابو قتل کر سکو تو شامی غار کے دھانے  تک آیا اور تلوار کو کہ تم اس میں) باغی کے بارے

تجھ کو قتل کر  اندر آیا تو میں کہا نہیں  اگر تو نے ابو سعید الخدری -کہا نکل باہر  میرے پاس  شامی نےتھی 

اپنا گناہ سمیٹ  اور راابو سعید نے کہا می – رکھی گردن پر تلوار کی اور اس نے ان ہوا پس وہ شامی داخل -دوں گا

سید الخدری!  ابو سعید نے کہا  ابو نے کہا اپ شامی پس ہے جزا کی سے ہو جا یہی ظاملوں میں اور اصحاب النار

کرے معاف تجھ کو ابو سعید نے کہا اللہ -سے میری مغفرت طلب کریں الله پس وہ شامی بوال –ہاں میں   

قطعة، أبو نرضة ہیں جن پر ابن سعد کا کہنا ہے  سند میں املنذر بن مالك بن - سند صحیح ہے    

 ابن سعد: كان ثقة كث� الحديث، وليس كل أحد يحتج به

 ثقہ کثیر الحدیث ہیں لیکن ہر ایک سے دلیل نہ لی جاتی 

 

 مرآة الزمان يف تواريخ األعيان از سبط ابن جوزی میں ہے

الله، وسهل بن سعد ومل ينج من الصحابة إال أبو سعيد الُخدري، وجابُر بن عبد  

 اصحاب رسول میں سے کوئی نہ بچا سوائے أبو سعيد الُخدري اور جابُر بن عبد الله اور سهل بن سعد کے 

 

انصار کی  و کیے ہاں مہاجرین نہیں کسی مورخ نے آج تک پیش بھی مقتول اصحاب رسول کے نام ہے راقم کہتا
 اوالدیں رضور قتل ہوئیں 

 

مکہ پر حملہ کیا  تاریخی اغالط:  یزید نے  
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بلکہ یہ مورخین کی بکواس ہے   ہے راقم کہتا -کیا تھا  یزید بن معاویہ نے مکہ پر حملہ مورخین کہتے ہیں  
یزید بن معاویہ چار سال خلیفہ رہے اور   -ادھر ادھر کے واقعات مال کر سب یزید کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں

یٹے خلیفہ ہوئے لیکن خالفت سے دست بر دار ہو گئے اور مروان ہجری میں وفات ہوئی ان کے بعد ان کے ب ٦٤
لیکن مورخ یزید کے بارے میں  -بن عبد امللک خلیفہ ہوئے شام میں اس دوران ابن زبیر خلیفہ ہوئے حجاز میں

 بات کرتے کرتے کعبہ پر حملہ کی بات کرتے ہیں جبکہ حملہ مکہ پر ابن زبیر کے دور میں ہوا

بن عقبہ کا مکہ پہنچنے سے پہلے انتقال ہوا اور الحص� بن �� بن نائل، أبو عبد الرحمن کہا جاتا ہے مسلم 
میں مر چکا تھا اور یہ دور عبد امللک  ٦٤ھ کو امیر کر کے بھیجا گیا جبکہ یزید تو  ٦٧الكندي السكوّ� املتوفی 

یزید نےکی خالفت کا ہے اس نے ابن زبیر سے نپٹنے کے لئے لشکر بھیجا تھا نہ کہ   

 
 یہ سب تاریخی خلط ملط رشوع سے چال آ رہا ہے مثال کتاب املعارف از ابن قتیبہ میں ہے

 
الحص� بن �� «ووىل الجيش » قديد«، وتوىف بالطريق، ومل يصل، فدفن ب » مكة«إىل » مسلم بن عقبة«ثم سار 
حتى انهدم جدارها، وسقط سقفها، » عبةالك«، وأحرقت » عبد الله بن الزب�«، فمىض بالجيش، وحارصوا » الّسكو�

ثالث سن� وشهورا. وهلك ب » يزيد«فكانت والية … » . الشام«، فانكفئوا راجع� إىل » يزيد«وأتاهم الخرب مبوت 
سنة أربع وست�، –» دمشق«من عمل  –» حّوارين«  

ں دفن ہوا اور لشکر کی والیت پھر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مکہ بھیجا لیکن یہ راستہ میں مر گیا اور قدید می
کو ملی اس نے ابن زبیر کا محارصہ کر لیا اور کعبہ کو جال دیا یہاں تک کہ اسکی » الحص� بن �� الّسكو�

میں مرا ٦٤یزید بن … دیوارین منہدم ہو گئیں اور چھت گر گئی پس وہاں یزید کی موت کی خرب پہنچی   

قول میں تاریخ کی کوئی تہذیب نہیں ہے نہ ابن قتیبہ کو سمجھ ہے کہ افسوس یہ تاریخی گاربیج یا کوڑا ہے اس 
میں لیکن یہ  ٦٤میں مرے اور یزید سن  ٧٤ابن قتیبہ کی جہالت دیکھیں ابن زبیر سن  –کیا بکواس لکھ رہے ہیں 

 دس سالوں کو اس طرح ایک سطر میں مال دیا ہے کہ پڑھنے والے کو لگے کہ یہ سب کام یزید نے کیا ہے

دونوں نے یہ دس  –تاریخی خلط ملط تاریخ طربی میں بھی ہے جس کی سند میں الکلبی اور ابو مخنف ہیں  یہ
 سالوں کو مال کر اس طرح بیان کیا ہے کہ گویا ابن زبیر کا قتل یزید کے دور میں ہوا ہو

 تاریخ طربی میں ہے
 مسلم بن ُعْقبََة ورمي الكعبة وإحراقها

نزل ِبِه املوت، َوَذلَِك ِيف آخر  -إَِىل قفا املشلل ويقال -قَاَل: َحتَّى إذا انتهى ِإَىل املشلل رجع الحديث إَِىل أيب مخنف
املحرم من سنة أربع وست�، فدعا حص� بن �� السكو� فََقاَل له: يا بن برذعة الح�ر، أما َواللَِّه لو كَاَن َهَذا األمر إيل 

ُمْؤِمِنَ� والك بعدي، وليس ألمر أَِم� الُْمْؤِمِنَ� مرد، خذ عني أربعا: أرسع الس�، َما وليتك َهَذا الجند، ولكن أَِم� الْ 
 .وعجل الوقاع، وعم األخبار، َوال متكن قرشيا من أذنك ثُمَّ إنه مات، فدفن بقفا املشلل

بَْ�  د الكلبي: وذكر عوانة أن مسلم بن ُعْقبََة شخص يريد ابن الزُّ ، َحتَّى إذا بلغ ثنية هرشا نزل ِبِه قَاَل ِهَشام بن ُمَحمَّ
املوت، فبعث إَِىل رءوس األجناد، فََقاَل: إن أَِم� الُْمْؤِمِنَ� عهد إيل إن حدث يب حدث املوت أن أستخلف َعلَيُْكْم حص� 

نَْد املوت، ثُمَّ دعا ِبِه فََقاَل: بن �� السكو�، َواللَِّه لو كَاَن األمر إيل َما فعلت، ولكن أكره معصية أمر أَِم� الُْمْؤِمِنَ� عِ 
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انظر يَا برذعة الح�ر فاحفظ َما أوصيك ِبِه، عم األخبار، َوال ترع سمعك قريشا أبدا، َوال تردن أهل الشام، عن 
بَْ� الفاسق، ثُمَّ قَاَل: اللَُّهمَّ إ� مل أعمل عمال قط بعد شِ  َهاَدِة أَْن َال إِلََه عدوهم، َوال تقيمن إال ثالثا َحتَّى تناجز ابن الزُّ

ًدا عبده ورسوله أحب إيل من قتيل أهل الَْمِدينَة، َوال أرجي عندي ِيف اآلخرة ثُمَّ قَاَل لبني مرة : زراعتي إِالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمَّ
ثُمَّ مات -يعني أم ولده -الَِّتي بحوران صدقة َعَىل مرة، وما أغلقت َعلَيِْه فالنة بابها فهو لها . 

ملا مات خرج حص� بن �� ِبالنَّاِس، فقدم َعَىل ابن الزُّبَْ� مكة َوقَْد بايعه أهلها وأهل الحجازو  . 

اس تاریخی گاربج کو املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك از ج�ل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل بن محمد 
هـ) میں بھی دہرایا گیا ہے597الجوزي (املتوىف:   

تے ہیں تاریخ کے عل�ء کہتے ہیںابن جوزی کہ  
] : ملا فرغ مسلم بن عقبة من قتال أهل املدينة وإنهاب جنده أموالهم ثالثا، شخص مبن معه من 2قال عل�ء الس� [

 .الجند متوجها نحو مكة، وخلف عىل املدينة روح بن زنباع الجذامي
 .وقيل: خلف عمرو بن محرز األشجعي

] نزل به املوت، وذلك يف آخر املحرم سنة أربع وست�، فدعا حص� 3إىل فقا/ املشلل [ فسار ابن عقبة حتى إذا انتهى
] ، أما لو كان هذا األمر إيل ما وليتك هذا الجند، ولكن أم� املؤمن� 4بن �� السكو�، فقال له: يا برذعة الح�ر [

 ثالثا حتى تناجزه، ثم قال: اللَّهّم إ� مل أعمل ] ، أرسع املس�، وال تؤخر ابن الزب�5والك بعدي، وليس ألمره مرتك [
 عمال قط بعد شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله

حاشیہ میں محقق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا لکھتے ہیں یہ سب ابو مخنف کی سند سے آیا 
 ہے

عن أيب مخنف 496/ 5ورد يف تاريخ الطربي   

  

ھ میں ہوئی ٦١الله عنہ کی شہادت  حسین رضی  
یزید بن معاویہ رحمہ الله علیہ کی خالفت ہے ٦٤سے  ٦٠سن   
ھ معاویہ بن یزید خالفت سے دستربدار ہوئے ٦٤سن   
سے عبد الله بن زبیر کی خالفت ہے ٧٣سے  ٦٤سن   
عبد امللک بن مروان کی خالفت ہے ٨٦سے  ٦٥سن   

  

کہ مسلم بن عقبہ نے مرتے وقت دعا کی طربی نے ابو مخنف کی سند سے لکھا ہے  
َهاَدتَْ�ِ   اللَُّهمَّ إِ�ِّ لَْم أَْعَمْل َعَمًال قَطُّ بَْعَد الشَّ

 اے الله میں نے کاش یہ عمل نہیں کیا ہوتا
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ہجری میں اس نے سانس لیا ٦١ابو مخنف نے اس کی سند نہیں دی نہ اس دور یعنی   
  

میں مرا اور ابن  ٦٤یزید   ہے راقم کہتا -نے بھی البدایہ میں لکھا ہےافسوس اسی سب کو مال جال کر ابن کثیر 
دس سال کو ایک ہی سانس میں بیان کرنا اور دیگر خلفاء کا نام تک نہ لینا نہایت  -میں قتل ہوئے ٧٤زبیر سن 

کا تاریخی جو یزید پر کالم کرے اس نے ان واقعات   نے یقین ہے کہ کسی بھی مولوی کو راقم – مغالطہ آمیز ہے
میں حجاج بن یوسف نے ابن زبیر پر حملہ کیا جس میں کعبہ  ٧٣صحیح یہ ہے کہ سن   -تضاد نہیں دیکھا ہے

 جال تھا نہ کہ یزید نے یہ حکم کیا

 

 صحيح مسلم: كِتَاُب الَْحجِّ (بَاُب نَْقِض الَْكْعبَِة َوِبَنائَِها) صحیح مسلم: کتاب: حج کے احکام ومسائل (باب: کعبہ (کی
 ع�رت )کو گرا کر (نئی )تعمیر کرنا)

ثَنَا ابُْن أيَِب زَائَِدَة، أَْخَربَِ� ابُْن أيَِب ُسلَيَْ�َن، َعْن َعطَاٍء، قَا . 3245 ، َحدَّ ِيِّ ثَنَا َهنَّاُد بُْن الرسَّ َل: لَ�َّ اْحَرتََق الْبَيُْت زََمَن َحدَّ
بَْ�ِ َحتَّى قَِدَم النَّاُس الَْمْوِسَم يُِريُد أَْن يَِزيَد بِْن ُمَعاِويََة، ِحَ� َغزَاَها أَْهُل ال اِم، فََكاَن ِمْن أَْمرِِه َما كَاَن، تَرَكَُه ابُْن الزُّ شَّ

بَُهْم  –يَُجرِّئَُهْم  اِم، فَلَ�َّ َصَدَر النَّاُس، قَاَل: يَا أَيَُّها النَّاُس، أَِش�ُوا َعَيلَّ ِيف الْ  –أَْو يَُحرِّ َكْعبَِة، أَنُْقُضَها ثُمَّ أَبِْني َعَىل أَْهِل الشَّ
 َما َوَهى ِمنَْها، َوتََدَع بَيْتًا أَْسلََم ِبنَاَءَها؟ أَْو أُْصلُِح َما َوَهى ِمْنَها؟ قَاَل ابُْن َعبَّاٍس: فَِإ�ِّ قَْد فُرَِق ِيل َرأٌْي ِفيَها، أََرى أَْن تُْصلِحَ 

بَْ�ِ: النَّاُس َعلَيِْه، َوأَْحَجاًرا أَْسلََم النَّا لَْو كَاَن أََحُدكُُم ” ُس َعلَيَْها، َوبُِعَث َعلَيَْها النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل ابُْن الزُّ
َالثًا، ثُمَّ َعازِمٌ  ُه، فََكيَْف بَْيُت َربُِّكْم؟ إِ�ِّ ُمْستَِخٌ� َريبِّ ثـَ َىل أَْمرِي، فَلَ�َّ َمَىض الثََّالُث أَْجَمَع عَ  اْحَرتََق بَيْتُُه، َما رَِيضَ َحتَّى يُِجدَّ
َ�ءِ  ِل النَّاِس يَْصَعُد ِفيِه أَْمٌر ِمَن السَّ ، َحتَّى َصِعَدُه رَُجٌل، فَأَلَْقى ِمنُْه َرأْيَُه َعَىل أَْن يَنُْقَضَها، فَتََحاَماُه النَّاُس أَْن يَنْزَِل ِبأَوَّ

َ َعلَ  ِحَجارًَة، فَلَ�َّ لَْم يَرَُه النَّاُس  بَْ�ِ أَْعِمَدًة، فََسرتَّ ٌء تَتَابَُعوا فَنََقُضوُه َحتَّى بَلَُغوا ِبِه اْألَرَْض، فََجَعَل ابُْن الزُّ يَْها أََصابَُه َيشْ
بَْ�ِ: إِ�ِّ َسِمْعُت َعاِئَشَة تَُقوُل: إِنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ  تُوَر َحتَّى ارْتََفَع ِبَناُؤُه، َوقَاَل ابُْن الزُّ لَْوَال أَنَّ النَّاَس « اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: السُّ

لِْحْجِر َخْمَس أَْذُرٍع، َحِديٌث َعْهُدُهْم ِبُكْفٍر، َولَيَْس ِعنِْدي ِمَن النََّفَقِة َما يَُقوِّي َعَىل ِبنَائِِه، لَُكنُْت أَْدَخلُْت ِفيِه ِمَن ا
” ، قَاَل: »فَأَنَا الْيَْوَم أَِجُد َما أُنِْفُق، َولَْسُت أََخاُف النَّاَس «، قَاَل: »ُه، َوبَابًا يَْخرُُجوَن ِمنْهُ َولََجَعلُْت لََها بَابًا يَْدُخُل النَّاُس ِمنْ 

ا نَظََر النَّاُس إِلَْيِه، فَبَنَى َعلَْيِه الِْبَناَء َوكَ َكْعبَِة مَثَاِ�َ َعْرشََة ِذَراًعا، اَن طُوُل الْ فَزَاَد ِفيِه َخْمَس أَْذُرٍع ِمَن الِْحْجِر َحتَّى أَبَْدى أُسًّ
: أََحُدُهَ� يُْدَخُل ِمنْهُ  فَلَ�َّ قُِتَل “. ، َواْآلَخُر يُْخَرُج ِمنُْه فَلَ�َّ زَاَد ِفيِه اْستَْقَرصَُه، فَزَاَد ِيف طُولِِه َعْرشَ أَْذُرٍع، َوَجَعَل لَُه بَابَْ�ِ

اُج إَِىل عَ  بَْ�ِ كَتََب الَْحجَّ بَْ�ِ قَْد َوَضَع الِْبنَاَء َعَىل أُسٍّ نَظَ ابُْن الزُّ َر إِلَيِْه ْبِد الَْملِِك بِْن َمْرَواَن يُْخِربُُه ِبَذلَِك َويُْخِربُُه أَنَّ ابَْن الزُّ
بَْ�ِ ِيف  ا َما الُْعُدوُل ِمْن أَْهِل َمكََّة، فََكتََب ِإلَيِْه َعبُْد الَْملِِك: إِنَّا لَْسنَا ِمْن تَلِْطيِخ ابِْن الزُّ ا َما زَاَد ِيف طُولِِه فَأَِقرَُّه، َوأَمَّ ٍء، أَمَّ  َيشْ

هِ زَاَد ِفيِه ِمَن الِْحْجِر فَرُدَُّه إَِىل ِبنَائِِه، َوُسدَّ الْبَاَب الَِّذي فَتََحُه، فَنََقَضُه َوأََعاَدُه إَِىل ِبنَائِ   

ل شام نے (مکہ پر ) حملہ کیا اور کعبہ عطا ء سے روایت ہے انھوں نے کہا یزید بن معاویہ کے دور میں جب اہ
جل گیا تو اس کی جو حالت تھی سو تھی ابن زبیر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے اسے (اسی حالت پر) رہنے دیا حتٰی 

کہ حج کے مو سم میں لو گ (مکہ) آنے لگے وہ چا ہتے تھے کہ انھیں ہمت دال ئیں ۔۔یا اہل شام کے خالف 
آئے تو انھوں نے کہا اے لوگو! مجھے کعبہ کے بارے میں مشورہ دو میں اسے  جنگ پر ابھا ریں ۔۔۔جب لو گ

گرا کر (از رس نو ) اس کی ع�رت بنا دوں یا اس کا جو حصہ بو سیدہ ہو چکا ہے رصف اس کی مرمت کرا دوں 
اس کا بڑا ؟ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ نے کہا میرے سامنے ایک رائے واضح ہو ئی ہے میری را ئے یہ ہے کہ 
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حصہ کمزور ہو گیا ہے آپ اس می مرمت کرا دیں اور بیت اللہ کو (اسی طرح باقی ) رہنے دیں جس پر لو گ اسال 
م ال ئے اور ان پتھروں کو (باقی چھوڑ دیں) جن پر لوگ اسالم الئے اور جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 

کہا اگر تم میں سے کسی کا اپنا گھر جل جا ئے تو وہ اس وقت  ہو ئی ،اس پر ابن زبیر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے
تک راضی نہیں ہو تا جب تک کہ اسے نیا (نہ ) بنا لے تو متھا رے رب کے گھر کا کیا ہو؟ میں تین دن اپنے رب 

ر ک سے استخارہ کروں گا پھر اپنے کام کا پختہ عزم کروں گا ۔ جب تین دن گزر گئے تو انھوں نے اپنی را ئے پختہ
لی کہ اسے گرا دیں تو لو گ (اس ڈرسے) اس سے بچنے لگے کہ جو شخص اس (ع�رت ) پر سب سے پہلے 

چڑھے گا اس پر آس�ن سے کو ئی آفت نازل ہو جا ئے گی یہاں تک کہ ایک آدمی اس پر چڑھا اور اس سے ایک 
پیچھے (گرا نے لگے )حتٰی کہ پتھر گرادیا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو لوگ ایک دورسے کے 

اسے زمین تک پہنچا دیا ۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے چند (عارضی) ستون بنا ئے اور پردے ان پر لٹکا دیے 
یہاں تک کہ اس کی ع�رت بلند ہو گئی ۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے کہا میں نے حرضت عائشہ رضی اللہ 

اگر لوگوں کے کفر کا :” ا بال شبہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا تعالٰی عنہا کو یہ کہتے سن
زمانہ قریب کا نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا مال بھی نہیں جو اس کی تعمیر (مکمل کرنے ) میں میرا معاون ہو تو 

) دروازہ بنا تا جس سے لوگ اندر میں حطیم سے پانچ ہاتھ (زمین ) اس میں رضور شامل کرتا اور اس کا ایک (ایسا 
داخل ہو تے اور ایک دروازہ (ایسا بنا تا ) جس سے باہر نکلتے ۔ (ابن زبیر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے) کہا آج میرے 
پاس اتنا مال ہے جو خرچ کرسکتا ہوں اور مجھے لوگوں کا خوف بھی نہیں (عطاء نے) کہا تو انھوں نے حطیم سے 

ل کیے (کھدا ئی کی) حتٰی کہ انھوں نے ابرا ہیمی) بنیا د کو ظاہر کر دیا لوگوں نے بھی پانچ ہاتھ اس میں شام
اسے دیکھا اس کے بعد انھوں نے اس پر ع�رت بنا ئی کعبہ کا طول (اونچا ئی ) اٹھا رہ ہاتھ تھی (یہ اس طرح ہو 

(پہلی اونچا ئی ) کم  ئی کہ ) جب انھوں نے (حطیم کی طرف سے) اس میں اضافہ کر دیا تو (پھر )انھیں
محسوس ہو ئی چنانچہ انھوں نے اس کی اونچا ئی میں دس ہاتھ کا اضافہ کر دیا اور اس کے دروازے بنائے ایک 
میں سے اندر دا خلہ ہو تا تھا اور دورسے سے باہر نکال جا تا تھا جب ابن زبیر رضی اللہ تعالٰی عنہ قتل کر دیے 

ن کو اطال ع دیتے ہو ئے خط لکھا اور اسے خرب دی کہ ابن زبیر رضی اللہ گئے تو حجاج نے عبد امللک بن مروا
تعالٰی عنہ نے اس کی تعمیر اس (ابرا ہیمی) بنیا دوں پر استورکی جسے اہل مکہ کے معترب (عدول) لوگوں نے 

علق نہیں (خود) دیکھا عبد امللک نے اسے لکھا ۔ہ�را ابن زبیر رضی اللہ تعالٰی عنہ کے ردو بدل سے کو ئی ت
البتہ انھوں نے اس کی اونچائی میں جو اضافہ کیا ہے اسے بر قرار رہنے دو اور جو انھوں نے حطیم کی طرف سے 
اس میں اضافہ کیا ہے اسے (ختم کر کے ) اس کی سابقہ بنیا د پر لوٹا دو اور اس دروازے کو بند کر دو جو انھوں 

پچھلی ) بنیاد پر لو ٹا دیا ۔نے کھو ال ہے چنانچہ اس نے اسے گرادیا اس کی (  

سند ہے   
ثَنَا ابُْن أيَِب زَائَِدَة، أَْخَربَِ� ابُْن أيَِب ُسلَيَْ�َن، َعْن َعطَاٍء، ، َحدَّ ِيِّ ثَنا َهنَّاُد بُْن الرسَّ  َحدَّ

 اس کو رصف اس سند سے امام مسلم نے بیان کیا ہے کوئی اور نقل نہیں کرتا

 

غلط ہے یہ روایت تاریخا کچھ صحیح کچھ   

یزید بن معاویہ کے دور میں جب اہل شام نے (مکہ پر ) حملہ کیا اور  " غلط اس روایت کا رشوع کا حصہ ہے
  سکے ساتھ چالیس پچا زبیر  ابن  یہ ہے کہ کعبه ابن زبیر کی موت پر جال جب اس میں  صحیح - "کعبہ جل گیا 
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اور کعبہ پر پتھر  حملہ کیاجوابا  ی لشکر نے اس پر شام - لیا کو اندر سے بند کر کعبہداخل ہوئے اور   لوگ 
حیرت ہے کہ  -جل گیا اس میں کعبہ کا کسوہ -ہو گئی اور اگ بھڑک گئی منہدم برسائے جس سے اس کی چھت

یزید بن معاویہ کے دور میں جب اہل شام نے (مکہ پر ) حملہ کیا اور کعبہ  " شارحین میں کسی نے اس جملہ
ں کیکی رشح نہی "جل گیا   

  

اس مخصوص روایت میں تقدیم و تاخیر ہے جس  باقی حصہ صحیح ہے کہ ابن زبیر نے اس کو تعمیر کیا لیکن
اس میں ام سلمہ رضی  –بنا پر قابل رد و معلول ہے  کی یہ روایت ان وجوہات -لیتا ہے سے تاریخ سے  تضاد جنم

میں ہو گئی  معاویہ جبکہ ان کی وفات دور گیا ہے خالفت کے بعد تک حیات بتایا کی بھی  ابن زبیر کو الله عنہا
 تھی 

 ابن تیمیہ  لکھتے ہیں  
 وأما ملوك املسلم� من بني أمية وبني العباس ونوابهم فال ريب أن أحدا منهم مل يقصد أهانة الكعبة ال نائب 

يزيد وال نائب عبد امللك الحجاج بن يوسف وال غ�ه� بل كان املسلم� كانوا معظم� للكعبة وإ�ا كان 
مقصودهم حصار ابن الزب� والرضب باملنجنيق كان له ال للكعبة ويزيد مل يهدم الكعبة ومل يقصد إحراقها ال وهو 

 " وال نوبه باتفاق املسلم�۔

ي ك � �   � �     � � � اات ب�� اانز  � � ت
ت
بااب  � ت ينز تبن

ؤ
اات
ز
 � ت اا�ن �اا� ، ��س ااوورراانز

ث
بااددس ك � ت

ت
�ن ت

 � ��  � ، ااوورر� � اانز  � غ�ووه � � ، �   اا�جب تب
ؤ
اات
ز
 � � �اا�  � ت تب

ؤ
اات
ز
يدد � ت رت

ز
 � � � ، � � تيز

ت
ت

ز
اا�ت

ه 
ز
ر�رر� اا� ع ت

ز
 � � � � �دد �ف � � � �اا� � ر ا� � ، اانز  � � � � � � � �� آ �نز

يدد(رر�  رت
ز
ه � � ���اا � � � �� � � ��، ااووررتيز

ز
ر�رر� اا� عت

ز
� ��رر��� ، ااوورر� � اا�ل �اا� � ر

يدد � � ااوورر� � ااس �  رت
ز
اا � � اا� اا�اام تيز

ز
يقنيت ه�ر�    � اا� � �م  � � ااوورر� � اا� خب�� � اارراادده � ، ن اا� )� ه

بووتية 4/ 577 ] ب
ز
 اا� االن  � �م ��ن � اا�ق وواا�ع �۔ "[�جب

ت
بااب  � � ااس ت ينز تبن

ؤ
اات
ز
 ت
 

؟ لگواتے کوڑے  العزیز عبد بن عمر کیا  

ہیں دیتے سند میں کتاب الذھبی  

دُ : َوَرَوى ِيِّ  أيَِب  بنُ  ُمَحمَّ ثَنَا الَعْسَقالَِ�ُّ، الرسَّ قَاَل  الُفرَاِت، أيَِب  بنِ  نَْوفَلِ  َعنْ  َغِنيََّة، أيَِب  بنِ  املَلِكِ  َعبْدِ  بنُ  يَْحيَى َحدَّ : 

يْنَ  فَُرضَِب  ِبِه، فَأََمرَ  يَِزيْدُ  املُْؤِمِنْ�َ  أَِمْ�ُ  قَاَل : رَُجٌل  فََقاَل  الَعِزيِْز، َعبْدِ  بنِ  ُعَمرَ  ِعنْدَ  كُنُْت  َسْوطاً  ِعْرشِ  (2) . 
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 بن عمر پر اس – یزید املومنین امیر کہا نےسام کے العزیز عبد بن عمر نے کسی کہ کہا نے الُفرَاِت  أيَِب  بنِ  نَْوفَلِ 
دیا حکم کا لگانے کوڑے ٢٠ کو اس نے العزیز عبد  

 کوئی پر  یزید  میں آپس میں امیہ بنو کیونکہ کرتے ایسا العزیز عبد بن عمر کہ نہیں ممکن یہ ہے کہتا راقم 
تھا نہیں اختالف   

ہے دی روایت نے حجر ابن میں املیزان لسان  

معاوية بن يزيد عىل يرتحم العزيز عبد بن عمر سمعت: يقول عبلة أيب بن إبراهيم سمعت: بشوذ ابن وقال . 

کرتے دعا کی رحم پر معاویہ بن یزید وہ سنا کو العزيز عبد بن عمر نے انہوں کہا نے عبلة أيب بن إبراهيم  

تھے کہتے معاویہ بن یزید املومنین امیر بھی سعد بن لیث میں محدثین  

ہے لکھا نے قاری علی مال میں املصابيح مشكاة رشح اتيحاملف مرقاة   

 رِكَاِب  ِيف  َغزَا ِح�َ  ُمَعاِويَةَ  فَرَِس  أَنِْف  لَُغبَارُ : قَاَل  ُمَعاِويَُة؟ أَمْ  أَفَْضُل  الَْعِزيزِ  َعبْدِ  بْنُ  ُعَمرُ : اْألَكَاِبرِ  بَْعُض  ُسِئَل  لَ�َّ  َولَِذا
الَْعِزيزِ  َعبْدِ  بْنِ  ُعَمرَ  ِمنْ  َوكََذا كََذا ِمنْ  أَفَْضُل  - َوَسلَّمَ  يْهِ َعلَ  اللَّهُ  َصىلَّ  - اللَّهِ  رَُسولِ   

 عبد بن عمر ؟ العزیز عبد بن عمر یا معاویہ ہے افضل کون کہ پوچھا سے العزیز عبد بن عمر نے اکابر بعض
 کی گھوڑے اس ہوا کیا لاستع�  نے معاویہ میں وسلم علیہ الله صلی الله رسول رکاب جو گھوڑا وہ کہا نے العزیز

ہے افضل سے العزیز عبد بن عمر   سے اور اس اور سے اس بھی غبار واال نکلنے سے ناک  
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ی فلسفہ و منطق زید کے بعد ان کے بیٹے خالد خلیفہ ہوئے لیکن ان کی دلچسپی خالفت میں کم اور علوم یونانی

اپنے علمی ذوق کی وجہ سے انہوں نے خالفت کو خیر باد کہا اور اس کو مروان بن  –و کیمیا میں زیادہ تھی 

مروان کے بعد دمشق میں عبد امللک مروان بی�ر رہتے تھے لہذا جلد ہی وفات ہو گئی اور  -حکم کو سونپ دیا

-بن مروان خلیفہ ہوئے  

بن زبیر نے مکہ میں اپنی خالفت کا اعالن کر دیا اور بنو امیہ   کو حجاز سے نکال مروان کے آخری دنوں میں  ا

 ھ ١٣٠ املتوفی العالء بن عبد الرحمن موىل الحرقة   –دیا یہاں تک کہ برصہ پر  ابن زبیر کی خالفت قائم ہو گئی 

 نے روایت بیان کی 

 

ہے میں ٦٤٦١  یعلی ابو مسند  

ثَنَا ثَِني: قَاَل  اللَّهِ  دِ َعبْ  بْنُ  ُمْصَعُب  َحدَّ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوَل  أَنَّ  ُهَريْرََة، أيَِب  َعنْ  أَِبيِه، َعنْ  الَْعَالِء، َعنِ  َحازٍِم، أيَِب  ابْنُ  َحدَّ

ِظ  فَأَْصبَحَ  َويَنْزِلُوَن، ِمنَْربِهِ  َعَىل  يَنْزُونَ  الَْحَكمِ  بَِني كَأَنَّ  الَْمنَامِ  ِيف  َرأَى َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ   الَْحَكمِ  بَِني َرأَيُْت  ِيل  َما: «َوقَاَل  كَالُْمتََغيِّ

 َماَت  َحتَّى َذلَِك  بَْعدَ  َضاِحًكا ُمْستَْجِمًعا َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  ُريِئَ  فََ� : قَاَل  ،»الِْقرََدِة؟ نَزْوَ  ِمنَْربِي َعَىل  يَنْزُونَ 

مَ َوَسلَّ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ   

 حکم بنو کہ گویا,  دیکھا میں خواب نے  وسلم علیہ الله  صلی اللہ رسول کہ روایت سے  ھریرہ رضی الله عنہ ابو

:  فرمایا نے آپ اور تھے میں غصہ تو آپ ہوئی صبح جب.  ہے رہے اتر اور ہے رہے چڑھ پر منرب)  مروان بنو یعنی(

تھے؟  پس میں نے نہیں  رہے کود اچھل طرح کی بندروں پر منرب میرے وہ,  دیکھا کو حکم بنو نے کیوں میں

 ١١ جلد/  یعلیٰ  ابو مسند(  - وسلم  ہنسے ہوں یہاں تک کہ وفات ہوئی علیہ صلی الله اپ دیکھا کہ اس  کے بعد

) ٦٤٦١ رقم/   

 -ہے کیا نقل بھی شاھد ایک کا اس سے سے حوالے کے)   ٨٤١٨/  ٤(  الحاکم مستدرک  اور دیا قرار لذاتہ حسن کو سند کی اس نے زئی علی زبیر 

 ابو مسند(  الزبیری عبداللہ بن مصعب   نے البانی -ہے  کہا صحیح پر رشط کی مسلم نے ذھبی امام اور ہے کہا صحیح پر رشط کی صحیحین نے حاکم

٣٩٤٠ رقم / ٧ جلد  صحيحه احاديث سلسله -ہے  کہا"  جيدً  اسناد وهذا"  بعد کے کرنے نقل کو روایت کی)  یعلیٰ     

 

 ہےراقم کہتا ہے ابُْن أيَِب َحازٍِم، َعِن الَْعالِء، َعْن أَِبيِه، َعْن أيَِب ُهَريْرََة کی سند سےصحیح مسلم میں کوئی روایت نہیں 

 کیوں پر غور اس اس روایت سے صحیح سمجھنے والے خود ہے راقم کہتا -ہے  نہیں رشط پر کی مسلم یہ لہذا

کیا آفت ڈھانے والے ہیں امیہ تھے بنو علم وسلم تو اس سے ال علیہ بق نبی صلی اللهاس کے مطا –نہیں کرتے   

الذھبی نے خود ذكر أس�ء من تكلم فيه وهو موثق –سند میں العالء بن عبد الرحمن موىل الحرقة ہے   

میں  اعرتاف کیا ہے   
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 توقف بعضهم يف االحتجاج به

ہے بعض محدثین نے اس سے دلیل لینے سے توقف کیا  

 ابن مع�: ليس حديثه بحجة اس کی حدیث دلیل نہیں ہے 

 الکامل میں ہے ابن معین نے کہا العالء ضعيف یہ ضعیف ہے 

میں اس کو ضعیف مقرر کیا ہے  ٧٩١البانی نے ضعيف الجامع الصغ� وزيادته میں   

ار دیا ہےمیں اس کو جید قر  ٣٩٤١اور سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها میں   

الذھبی نے أحاديث مختارة من موضوعات الجورقا� وابن الجوزي میں لکھا تھا ُمسلم الزنِْجي: ل�. راوی کمزور ہے 

مسلم کی رشط پر صحیح  کہہ دیا ہے اور پھر مستدرک میں اس کو  

 ابن جوزی نے العلل املتناهية يف األحاديث الواهية  میں لکھا ہے

  هَهَذا َحِديٌث ال أصل ل 

هـ) نے لکھا یہ روایت باطل ہے543األباطيل واملناك� والصحاح واملشاه�  میں الجورقا� (املتوىف:   

ٍة، إَِىل  ِمنْهُ  يُرَْجعُ  َال  َحِديثٌ  َهَذا  دِ َعبْ  بْنِ  الَْعَالءِ  َعنِ  َحازٍِم، أيَِب  بْنِ  الَْعِزيزِ  َعبْدِ  َحِديِث  ِمنْ  أَْصٌل  الَْحِديِث  لَِهَذا َولَْيَس  ِصحَّ

َا الرَّْحَمِن، ، َحِديِث  ِمنْ  َمْشُهورٌ  ُهوَ  َوإِ�َّ ، الَْفْضلِ  أَبَا اْإلَِمامَ  َسأَلُْت  الَْعَالِء، َعنِ  الزَّنِْجيِّ ، َعْمٍرو أيَِب  َعنْ  الَْمْقِدِيسَّ  الِْح�ِيِّ

التََّشيُّعِ  إَِىل  َ�ِيُل  كَانَ : فََقاَل   

ہے   نہیں الرَّْحَمِن سے  َعبْدِ  بْنِ  الَْعَالءِ اصل  کا اس حدیث جاتا اور یہ حدیث اس کی صحت کی طرف نہیں جایا

 أيَِب  نے الَْمْقِدِيسَّ  الَْفْضلِ  وأَب   -سے روایت ہے  الَْعَالءِ   کی اور اس ہے طور پر مشہور کے کی حدیث الزَّنِْجيِّ  یہ بلکہ

یعیت کی طرف میالن ہےش  کا الزَّنِْجيِّ  کہا نے سوال کیا تو انہوںسے   الِْح�ِيِّ  َعْمٍرو  

یعنی  چھٹی صدی تک اہل سنت اس روایت کو رد کرتے تھے رصف امام حاکم کا اس کی تصحیح میں تفرد تھا  پھر 

 الذھبی نے اس کو صحیح قرار دیا اور عل�ء نے اس کو صحیح کہنا رشوع کر دیا 

لکھا البانی نے  

) أل يب يعىل أيضاً، وقد ذكر يف املقدمة أنه 2/188/2املسندة (أن الحديث عزاه الحافظ ابن حجر يف "املطالب العالية" 
 يروي "مسنده " من طريق أيب بكر املقرئ عن أيب يعىل.

اس حدیث کو ابن حجر نے مطالب عالیہ میں ابو یعلی سے مسند روایت کیا ہے اور مقدمہ میں ذکر کیا ہے یہ أيب 

 بكر املقرئ عن أيب يعىل کی سند سے بھی ہے

تا ہے جب تک مکمل سند سامنے نہ ہو اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سند مروجہ کتب راقم کہ

 قرار بعتشامل کی تھی لیکن اس  کو متا زياداتمیں  يعىل أيب مسند نے  املقرئ بن بكر أبو  - میں  نہیں ملی 

سکتا   جا نہیں دیا  
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مختار ثقفی کا فتنہ   

لحد نہیں فتنہ پرداز سیاسی شیعہ تھا یہ ابن عمر رضی الله عنہ کا ساال تھا اس کو مختار بن ابی عبید الثقفی م
لیکن یہ چراغ تلے اندھیرا تھا تھا اس کا باپ ایک صحابی  -ثقیف کا کذاب کہا جاتا ہے  

  اس نے جھوٹا دعوی کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے حسین رضی الله عنہ کا قتل کیا پھر اس نے دعوی کیا کہ 
حسین کے قتل میں اتنے لوگ قتل کرے گا جتنے یحیی علیہ السالم کے قتل کے بدلے قتل کیے گئے یہ بات اس 

 جھوٹے نے بولی جبکہ یحیی علیہ السالم کے بدلے میں کسی کا قتل نہیں ہوا
 تاريخ املذاهب اإلسالمية محمد أبو زهرة

رضی الله عنہ کے بیٹے ہیں وہ امام ہیںاس جھوٹے نے دعوی کیا کہ محمد بن علی (ابن حنفيه) جو علی   
محمد بن علی نے اس کا انکار کیا عجب بات یہ ہے کہ اثنا عرشی شیعوں نے مختار کو ایک سچا آدمی قرار دیا 

 جبکہ اس کا فریب ظاہر ہے

 اس کا فرقہ الكيسانية کہالتا ہے
بن أيب ُعبَيد الثقفي كان رئيسهم و كان يلّقب  فرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفّية، و إّ�ا سّموا بذلك ألّن املختار

كيسان، و هو الذي طلب بدم الحس�(ع) و ثأره حتّى قتل من قتله، و اّدعى أّن محمد بن الحنفيّة أمره بذلك، و أنّه 
 .اإلمام بعد أبيه

41ِفرق الشيعة، ص  . 

کرسی ہے جنگ میں ساتھ ہو تو  مختار نے کوفہ میں ایک کرسی لوگوں کو دکھائی اور دعوی کیا کہ یہ علی کی
 فتح ہو گی لہذا یہ کرسی جنگ میں ساتھ رہتی

 اس نے نبوت کا بھی دعوی کیا
 مسند ابو داود طیالسی کی روایت ہے

ثَنَا قُرَُّة بُْن َخالٍِد، َعْن َعبِْد الَْملِِك بِْن ُعَمْ�ٍ، َعْن رِفَاَعَة بِْن َشدَّ  ثَنَا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحدَّ ٍء ِبالُْمْختَاِر َحدَّ اٍد، قَاَل: كُنُْت أَبْطََن َيشْ
اَب قَاَل: فََدَخلُْت َعلَيِْه َذاَت يَْوٍم فََقاَل: َدَخلَْت َوقَْد قَاَم ِجْربِيُل قَبُْل ِمْن َهَذا الُْكْر  ِيسِّ يَْعِني الَْكذَّ  

 مختار نے رفاعہ سے کہا تو داخل ہوا تو جربیل اس کرسی کے پیچھے تھا
ہا َما أَنْتَِظُر أَْن أَْمِيشَ بَْ�َ َرأِْس َهَذا َوَجَسِدهِ رفاعہ نے ک  

 میں انتظار نہیں کروں گا اس تیرے رس اور دھڑ کے بیچ چلوں

مختار کو مصعب بن زبیر نے ابن زبیر رضی الله عنہ کی خالفت میں جہنم رسید کیا اور ابن زبیر کی جانب سے 
لی بنت ابن مسعود کے بطن سے تھے انہوں نے بھی مختار کذاب علی رضی الله عنہ کے بیٹے عبید الله جو لی

 سے قتال کیا
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مسائل کے نماز   
 مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ تابعین کذاب مختار کے پیچھے �از پڑھتے تھے

، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن اْألَْعَمِش، قَاَل:  ثَنَا َعبُْد الرَّْحَمِن بُْن َمْهِديٍّ َحاُب َعبِْد الله يَُصلُّوَن َمَع الُْمْختَاِر الُْجُمَعَة، كَاَن أَصْ «َحدَّ
 َويَْحتَِسُبوَن ِبَها

 عبد الله ابن مسعود کے اصحاب مختار کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے اور (ایک دورسے کو) گنتے تھے

ام اہل سنت دوم اصحاب عبد الله مت -ُسْفيَاَن الثوری مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں لہذا روایت مظبوط نہیں
 میں سے نہ تھے ان سے بعض داعی شیعہ بھی تھے اور ان کا مختار غالی کے پیچھے �از پڑھنا چندہ بعید نہیں

مباح ہے  میں جو اضطراری حالت کیا گیا ہو تقیہ کہ یہ یہ بھی ممکن ہے  

 مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے

، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن عُ  ثَنَا ابُْن َمْهِديٍّ ، َعْن يَِزيَد بِْن أيَِب ُسلَيَْ�َن، َحدَّ أَنَّ أَبَا َوائٍِل َجَمَع َمَع الُْمْختَارِ «ْقبََة اْألََسِديِّ  

 يَِزيَد بِْن أيَِب ُسلَيَْ�َن کہتے ہیں کہ ابو َوائٍِل، مختار کے ساتھ (�از میں؟) جمع ہوئے

 سند میں يَِزيَد بِْن أيَِب ُسلَيَْ�َن ہے جو مجھول ہے

 

ن حسین کے نام مختار پر الوحی ہوناقاتلی  

ہجری ٦٧ املتوفی ابی وقاص بن عمر بن سعد  

ہے  سے میں ابی وقاص قاتلین حسین بن کہ عمر بن سعد تھا کہنا  مختار ثقفی کذاب کا   
 االستيعاب يف معرفة األصحاب از ابن عبد الرب میں ہے

� عمر ابن سعد بن أيب وقاص، قَاَل يحيى: وكان وقال يحيى بن مع�: أهل الكوفة يقولون: إن الذي قتل الحس
 .إبراهيم بن سعد يروى فيه حديثًا إنه مل يقتله عمر بن سعد

امام ابن معین نے کہا اہل کوفہ کہتے ہیں حسین کا قتل عمر ابن سعد بن أيب وقاص، نے کیا اور ابن معین نے کہا 
نے قتل نہیں کیا تھاکہ إبراهيم بن سعد نے روایت کی حدیث جس میں ہے کہ عمر   
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هـ)  میں ہے279اس کے برعکس تاریخ أبو بكر أحمد بن أيب خيثمة (املتوىف:   

. يُريد أَنَُّه نزَل الُْكوفَة. قُلُْت لَهُ  : ثَِقٌة؟ قَاَل: كَيَْف يَُكوُن َسِمْعُت يَْحَيى بَْن َمِعٍ� يَُقوُل: ُعَمر بُْن َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاص كويفٌّ

الُْحَسْ� ثَِقةً  َمْن قَتََل   

هـ) نے کہا میں نے امام ابن معین کو کہتے سنا کہا عمر بنسعد بن ابی 279أبو بكر أحمد بن أيب خيثمة (املتوىف: 

وقاص کوفی ہے یعنی ان کا مقصد تھا کوفہ میں  رکے میں نے کہا ثقہ ہے ؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے جس نے قتل 

 77حسین کیا ہو

                                                                    
77  

 
 ُعَمر بن سعد بن أيَب وقاص القريش الزُّْهرِّي سے نسائی نے روایت سنن میں لی ہے

أخربنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيب إسحق عن عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن أيب وقاص أن 
قتال املسلم كفر وسبابه فسوق رسول الله صىل الله عليه وسلم قال . 

 مسند احمد میں بھی ہے

عمر سے اہل سنت اور شیعہ دونوں روایت  -بعض محدثین مثال ابن معین نے اس سے منع کیا لیکن ظاہر ہے اس پر اج�ع نہیں ہے
 کرتے تھے

ُعبَيدة، والعيزار بْن حريث (يس) ، وقتادة، ومحمد بْن َرَوى َعنه: ابنه إِبْرَاِهيم بْن ُعَمر بن سعد، ويزيد بن أيَب مريم السلويل، وسعد بْن 
ملِْرصِي، وأبو َعبْد الرَّْحَمِن بْن أيَب لبيبة، ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزُّْهرِّي، واملطلب بْن َعبد اللَّه بْن حنطب، ويزيد بْن أيَب حبيب ا

دإسحاق السبيعي (س) ، وابن ابنه أَبُو بكر بْن حفص بْن ُعَمر بْن سع . 

 اس میں أبو إسحاق السبيعي کوفی شیعہ ہیں جو عمر سے روایت کرتے رہے ہیں

 دارقطنی نے کہا عمر سے ما خرجوا عنه يف الصحيح
 صحیح میں کوئی روایت نہیں لی گئی

  

 راقم کی رائے
 عمر بن سعد نے ہی قتل حسین کیا اس پر کوئی رصیح دلیل نہیں ہے

دہ ہے جو تاریخ میں چلی آ رہی ہےیہ بات مختار ثقفی کذاب کی مشہور کر   

میں ہے  ٢٩٦٥صحیح مسلم    

اخربنا ابو بكر الحنفي ، حدثنا  وقال إسحاق:حدثنا،  قال عباس:حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعباس بن عبد العظيم ، واللفظ إلسحاق، 
اعوذ بالله من رش  قال:فل� رآه سعد، فجاءه ابنه عمر، وقاص يف إبله،  كان سعد بن ايب بك� بن مس�ر ، حدثني عامر بن سعد ، قال:

فقال اسكت سمعت فرضب سعد يف صدره، انزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم،  فقال له:فنزل، هذا الراكب، 
" إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي يقول:سلم، رسول الله صىل الله عليه و   ". 
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هـ) نے خود بھی اسی کتاب میں الَْعيْزَار بُْن ُحَرْي کے واسطے سے  عمر 279ثمة (املتوىف: أبو بكر أحمد بن أيب خي

 بن سعد سے روایت کیا ہے 

ثَنا الَْعيْزَار بُْن ُحَريْث، َعْن ُعَمر بِْن سَ  ثَنَا بَْدر بن ُعثَْ�ن، قال: َحدَّ ثَنَا أَبُو نَُعيٍْم، قَاَل: َحدَّ النَِّبيِّ  ْعٍد، َعْن َسْعد، َعنِ فََحدَّ

الَم قَاَل: إِنَّ الُْمْؤِمَن لَُيؤَْجُر ِيف كُلِّ َيشٍء، َحتَّى ِيف اللُّْقَمِة يَرْفعها إَِىل ِفيِه".  َعلَيِْه السَّ

دی خرب مزید  

 َسِمْعُت يَْحَيى بَْن َمِعٍ� يَُقوُل: قُِتَل ُعَمر بُْن َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاص َسنََة َسبْعٍ وِستِّْ�.

ِمْعُت يَْحيَى يَُقوُل: ُولَِد ُعَمر بُْن َسْعٍد َعاَم َماَت ُعَمر بُْن الَْخطَّابَوسَ    

 )ہجری ٢٣ سن (یعنی جس روز عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی ہوئیابن معین نے کہا عمر کی پیدائش اس روز 

میں قتل ہوئے) عمر یسال ک ٤٤ (یعنی ہجری میں قتل ہوئے  ٦٧  ُعَمر بُْن َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاص   اور  

 

 
 شمر بن ذي الجوشن الّضباىب

 اس کا قتل مختار ثقفی کذاب نے کیا اور اس کذاب نے ہی شمر پر حسین کا رس قلم کرنے کا الزام لگایا

 بعد میں مورخین اس کو بس نقل کرتے رہے ابن قتیبہ املعارف میں کہتے ہیں
الحس�«شمر بن ذي الجوشن الّضباىب أحد قتلة  » 

ان سے ایک تھا جس نے حسین کا قتل کیا شمر  

 شمر کے والد ایک صحابی ہیں جن کا نام ذو الجوشن الضبايب رضی الله عنہ ہے یہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے

البغوي نے کتاب معجم الصحابة میں اس کی ایک روایت لکھی ہے اور کہا ہے کہ شمر نے رصف ایک حدیث 
 روایت کی ہے

                                                                    
عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے اتنے میں ان کا بیٹا عمر 

ں میں اللہ تعالٰی کی اس سوار کے رش سے۔ (بن سعد ) آیا  جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو کہا: پناہ مانگتا ہو 
پھر وہ اترا اور بوال: تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا وہ سلطنت کے لیے جھگڑ رہے ہیں سیدنا 

صلی اللہ علیہ  سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینہ پر مارا اور کہا: چپ رہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ
اللہ دوست رکھتا ہے اس بندہ کو جو پرہیز گار ہے، مالدار ہے۔ چھپا بیٹھا ہے ایک کونے میں  اور دنیا کے لیے ”وسلم فرماتے تھے: 

 اپنا ای�ن نہیں بگاڑتا۔

الضعفاء الكب� عقیلی نے  – بَُكْ�ُ بُْن ِمْسَ�ٍر کی سند سے ہے جس پر امام بخاری کا فیہ نظر کا فتوی ہےراقم کہتا ہے یہ روایت 
یہ مباہلہ والی روایت کا بھی راوی ہے   –میں اس کا ترجمہ قائم کر  کے بتایا ہے کہ یہ ضعیف ہے   
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67 املتوفیعبید الله بن زیاد   

بن زیاد کا قتل کیا اور  اس کے رس کو  الله نے عبید اس کا قائل تھا متجو محمد بن حنفیہ کی اما ثقفی مختار 
الیا   الرََّحَبةِ مسجد کوفہ   

 ترمذی میں ہے

  : ٣٧٨٠ حدیث �رب

ثَنَا  ثَنَا َحدَّ ثَنَا َحدَّ " لَ�َّ ِجيَء ِبَرأِْس ُعبَيِْد  ُعَ�رََة بِْن ُعَمْ�ٍ، قَاَل: اْألَْعَمِش، َعنْ  ، َعنِ أَبُو ُمَعاِويَةَ  َواِصُل بُْن َعبِْد اْألَْعَىل، َحدَّ

َدْت ِيف الَْمْسِجِد ِيف الرََّحبَِة، اللَِّه بِْن ِزيَاٍد، فَِإَذا َحيٌَّة قَْد قَْد َجاَءْت قَْد َجاَءْت،  فَانْتََهْيُت إِلَيِْهْم َوُهْم يَُقولُوَن: َوأَْصَحاِبِه نُضِّ

ثُمَّ فََذَهَبْت َحتَّى تََغيَّبَْت،  ثُمَّ َخَرَجْت، فََمَكثَْت ُهنَْيَهًة، َجاَءْت تََخلَُّل الرُُّءوَس َحتَّى َدَخلَْت ِيف َمنَْخَرْي ُعَبيِْد اللَِّه بِْن ِزيَاٍد،

َالثًا.قَْد َجاَءْت قَْد َجاَءْت،  قَالُوا: فََفَعلَْت َذلَِك َمرَّتَْ�ِ أَْو ثـَ  

 )کوفہ ( الرََّحبَةِ  اور   جب عبیداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے رس الئے گئے ع�رہ بن عمیر کہتے ہیں کہ 

میں انہیں ترتیب سے رکھ دیا گیا اور میں  )مسجد جس میں علی خطبہ دیتے تھے کوفہ کی (یعنی مسجد  کی

تو لوگ یہ کہہ رہے تھے: آیا آیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ رسوں کے بیچ سے ہو کر آیا اور  وہاں پہنچا

عبیداللہ بن زیاد کے دونوں نتھنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر اس میں رہا پھر نکل کر چال گیا، یہاں تک کہ 

   تین بار ہواآیا، اس طرح دو یا   غائب ہو گیا، پھر لوگ کہنے لگے: آیا

إبراهيم بن األشرت کو بھیجا کہ وہ جا کر بنو امیہ کے گورنروں کا قتل کرےمختار ثقفی نے   

بہت سے  -لگا میں کوئی برائی نہیں لیکن راوی کو اغلبا یہ منظر عجیب اسالم گزرا پر سے الش کی سانپ کا کسی

ادہ کریہہ املنظر ہے لیکن اصحاب رسول نے اس مثلہ دیکھنا  سانپ گزرنے سے بھی زی –ہوا  مثلہ اصحاب رسول کا

نہیں جوڑا  سے کو کبھی بھی بری موت  

هـ) میں ہے کہ عبید الله بن زیاد کی 241العلل ومعرفة الرجال از أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  (املتوىف: 

 مجلس میں اصحاب رسول ہوتے 

ثَِني أيَِب قَاَل َحدثنَا أَبُو بكر بن َعيَّ  ثَِني أَبُو ُحَصْ�ٍ َعن أيب بردة قَاَل كنت َجالًِسا ِعنَْد ُعَبيِْد اللَِّه بِْن ِزيَاد َحدَّ اٍش قَاَل َحدَّ

لَِّه أَ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل الفَأيت برؤس الَْخَوارِِج كُلََّ� َجاَء َرأٌْس قُلُْت إَِىل النَّاِر فََقاَل ِيل َعْبُد الله بن يِزيد أَوال تعلم يَا بن أَِخي 

لَِها َصىلَّ  ِة ُجِعَل ِيف أَوَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل إِنَّ َعَذاَب َهِذِه اْألُمَّ  

الئے گئے جب بھی رس  رس بن ابی موسی نے کہا میں عبید الله بن زیاد کے ساتھ بیٹھا تھا کہ خوارج کےأيب بردة 

 رضی الله عنہ نے کہا اے بھتیجے کیا تم کو معلوم ہے کہ میں َعبُْد الله بن يِزيدپس  –میں گیا  اگ اتا  میں کہتا

اس امت پر عذاب رشوع میں ہے  کہ صلی الله علیہ وسلم سے سنا تھا نے نبی  

صل عبید الله بن زیاد نے َزيُْد بُْن أَرْقََم ، َعائَِذ بَْن َعْمٍرو ، َمْعِقُل بُْن يََساٍر ، انس بن مالک رضی الله عنہ سے علم حا

 کیا 
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هـ) کے مطابق 499کتاب ترتيب األمايل الخميسية للشجري از  يحيى (املرشد بالله) بن الحس�(املتوىف   

، إَِماُم الَْجاِمعِ الَْكِب�ِ، ِبِقرَاَءيِت عَ  ِد بِْن الَْحَسِن الُْمْقِريُّ ُد بُْن ُمَحمَّ يَْعَىل َحْمزَُة بُْن لَيِْه، قَاَل: أَْخَربَنَا أَبُو أَْخَربَنَا أَبُو َعِيلٍّ ُمَحمَّ

ِد بِْن َزيِْد بِْن َعِيلٍّ بِْن الُْحَسْ�ِ  ِد بِْن َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ بِْن َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب َعلَيِْهُم  ُسلَيَْ�َن بِْن َحْمزََة بِْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

ٍد الَْحَسنِ  َالُم، قَاَل: قُِرئَ َعَىل َعِيلٍّ أيَِب ُمَحمَّ ِد بِْن يَْحيَى بِْن الُْحَسْ�ِ بِْن َجْعَفِر بِْن َعبِْد اللَِّه بِْن الُْحَسْ�ِ بِْن  السَّ بِْن ُمَحمَّ

ٍد إِْسَ�ِعيُل  ثَنَا أَبُو ُمَحمَّ َالُم، قَاَل: َحدَّ ِد بِْن إِْسَحاَعِيلِّ بِْن الُْحَسْ�ِ بِْن َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب َعلَيِْهُم السَّ َق بِْن َجْعَفِر  بُْن ُمَحمَّ

ثَِني َعِيلُّ بُْن َجْعَفٍر، َعْن حُ  ِد بِْن َعِيلِّ بِْن الُْحَسْ�ِ بِْن َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب، قَاَل: َحدَّ َسْ�ِ بِْن َزيٍْد، َعْن ُعَمَر بِْن بِْن ُمَحمَّ

، قَاَل " كَاَن أيَِب يَُصيلِّ ِمَن اللَّيِْل فَِإَذا أَْصَبَح َخَفَق  أُ، ثُمَّ يَْدُعوا ِبالَْغَداِء فَيُِصيُب ِمْنُه  َعِيلٍّ َواِك يَتََوضَّ َخْفَقًة، ثُمَّ يَْدُعو ِبالسِّ

الُْحَسْ�ِ  ْن يَتََحرَّى َغَداَء َعِيلِّ بْنِ قَبَْل أَْن يَْخُرَج، فَبََعَث الُْمْختَاُر ِبَرأِْس ُعبَيِْد اللَِّه بِْن ِزيَاٍد، َوُعَمَر بِْن َسْعٍد َوأََمَر رَُسولَُه أَ 

َالُم، فََفَعَل رَُسولُُه الَِّذي أََمرَُه فََدَخَل الرَُّسوُل َعلَيِْه فََوَضَع الرَّأَْسْ�ِ بَْ�َ يََديْ  ِه، فَلَ�َّ رَآَها َخرَّ َساِجًدا لِلَِّه، َوقَاَل: َعلَيِْهَ� السَّ

ي  الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي أَْدرََك ِيل ِبثَأِْري ِمْن َعُدوِّ

ر بن علی (عمر بن زين العابدين) نے کہا میرے باپ نے رات میں �از  پڑھی پھر صبح ہوئی انہوں نے مسواک عم

منگوائی وضو کیا .... مختار نے عبید الله اور عمر بن سعد کے رس بھیجے اور اپنے سفیر کو حکم کیا ان کو دوپہر 

م کیا تھا پھر سفیر اپنے دونوں ہاتھوں میں رس تک  علی بن حسین کے پاس لے جائے لیکن سفیر بھول گیا جو حک

لئے آیا علی بن حسین یہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہا الله کا شکر ہے جس نے میرے  لئے دشمن سے 

 بدلہ لینے والے کیے 

ِد بِْن إِْسَحاَق بِْن َجْعَفرِ سند میں   مجہول ہے إِْسَ�ِعيُل بُْن ُمَحمَّ  

 َعْن إِْدَخاِل َمارَِة (بَاُب فَِضيلَِة اْإلَِماِم الَْعاِدِل، َوُعُقوبَِة الَْجائِِر، َوالَْحثِّ َعَىل الرِّفِْق ِبالرَِّعيَِّة، َوالنَّْهيِ صحيح مسلم: كِتَاُب اْإلِ 
ِة َعلَيِْهْم) صحیح مسلم: کتاب: امور حکومت کا بیان (باب: عادل حاکم کی فضیلت  رعایہ ‘ظامل حاکم کی سزا ‘الَْمَشقَّ

اور ان پر مشقت ڈالنے کی م�نعت)‘ساتھ نرمی کی تلقین طے  

ثَنَا الَْحَسُن، أَنَّ َعائَِذ بَْن َعْمٍرو، َوكَانَ  ثَنَا َجِريُر بُْن َحازٍِم، َحدَّ ثَنَا َشيْبَاُن بُْن فَرُّوَخ، َحدَّ  ِمْن أَْصَحاِب رَُسوِل اللِه َصىلَّ َحدَّ
، إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َدَخَل َعَىل ُعبَ  إِنَّ «ْيِد اللِه بِْن ِزيَاٍد، فََقاَل: أَْي بُنَيَّ

يَّاَك أَْن تَُكوَن ِمنُْهمْ  َا أَنَْت ِمْن نَُخالَِة أَْصَحاِب »َرشَّ الرَِّعاِء الُْحطََمُة، فَِإ ٍد َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم،  ، فََقاَل لَُه: اْجلِْس فَِإ�َّ ُمَحمَّ
َا كَانَِت النَُّخالَُة بَْعَدُهْم، َوِيف َغْ�ِِهمْ «فََقاَل:  َوَهْل كَانَْت لَُهْم نَُخالٌَة؟ إِ�َّ  

حسن برصی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 
سے تھے، عبیداللہ بن زیاد کے پاس گئے اور فرمایا: میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ  صحابہ میں

بدترین راعی، سخت گیر اور ظلم کرنے واال ہوتا ہے، تم اس سے بچنا کہ تم ان “وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: 
سلم کے صحابہ میں سے چھلنی میں بچ اس نے کہا: آپ بیٹھیے: آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ” میں سے ہو۔
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جانے والے آخری حصے کی طرح ہیں۔ (آخر میں چونکہ تنکے، پتھر، بھوسی بچ جاتے ہیں، اس لیے) انہوں نے 
 کہا: کیا ان میں بھوسی، تنکے، پتھر تھے؟ یہ تو ان کے بعد ہوئے اور ان کے عالوہ دورسوں میں ہوئے

صحیح مسلم کی روایت ضعیف ہے   

یں مسئلہ انقطاع کا ہےسندا اس م  

 کتاب العلل از امام علی املدینی کے مطابق
ء َوَحرََّك َرأَْسُه َما أََراُه َسِمَع ِمْنُه َشيْئًا  ُسِئَل َعن َحِديث الْحسن َعن َعائِذ بن َعْمرو فََقاَل لَْيَس ِبَيشْ

 َولَْم يَْسَمْع ِمْن أيَِب بَْرزََة اْألَْسلَِميِّ َشيْئًا
ْع ِمْن أَُساَمَة بِْن َزيٍْد َشيْئًاَولَْم يَْسمَ   

سے سوال کیا حسن برصی کی حدیث َعائِذ بن َعْمرو پر انہوں نے کہا: کوئی چیز نہیں ہے اور رس  املدینی امام علی
کو ہالیا کہ حسن نے َعائِذ بن َعْمرو سے کچھ نہ سنا اور ابو برزہ نے بھی کچھ نہ سنا اور نہ ہی اسامہ بن زید نے 

 سنا
قول جامع التحصيل يف أحكام املراسيل میں بھی ہے یہی  

نَِّة (بَاٌب ِيف الَْحْوِض) سنن ابو داؤد: کتاب: سنتوں کا بیان (باب: حوض کا بیان)  سنن أيب داؤد: كِتَاُب السُّ

َالِم بُْن أيَِب َحازٍِم أَبُو طَالُوتَ  ثَنَا َعبُْد السَّ ثَنَا ُمْسلُِم بُْن إِبْرَاِهيَم، َحدَّ قَاَل: َشِهْدُت أَبَا بَْرزََة، َدَخَل َعَىل ُعبَيِْد اللَِّه بِْن  َحدَّ
ثَِني فَُالنٌ  َ�ِط  -ِزيَاٍد، فََحدَّ ُه ُمْسلٌِم، َوكَاَن ِيف السِّ ْحَداُح!! فََفِهَمَها -َس�َّ ِديَُّكْم َهَذا الدَّ ، فَلَ�َّ رَآُه ُعبَيُْد اللَِّه، قَاَل: إِنَّ ُمَحمَّ

يُْخ، فََقاَل  ٍد َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم! فََقاَل الشَّ ُوِ� ِبُصْحبَِة ُمَحمَّ لَُه ُعبَيُْد اللَِّه: إِنَّ  : َما كُْنُت أَْحَسُب أَ�ِّ أَبَْقى ِيف قَْوٍم يَُع�ِّ
َا بَعَ  ! قَاَل: إِ�َّ ٍد َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم لََك َزيٌْن َغْ�ُ َشْ�ٍ ثُْت إِلَيَْك ِألَْسأَلََك َعِن الَْحْوِض: َسِمْعَت رَُسوَل اللَِّه ُصْحَبَة ُمَحمَّ

 ، َالثًا، َوَال أَْربًَعا، َوَال َخْمًسا، فََمْن َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَْذكُُر ِفيِه َشيْئًا؟ فََقاَل لَُه أَبُو بَْرزََة: نََعْم, َال َمرًَّة َوَال ثِنْتَْ�ِ َوَال ثـَ
َب  ِبِه فََال َسَقاُه اللَُّه ِمنُْه، ثُمَّ َخَرَج ُمْغَضبًاكَذَّ . 

مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمیں عبداالسالم بن ابوحازم ابو طالوت نے بیان کیا اور کہا کہ میں نے ابوبرزہ 
پاس گئے ۔ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ( یزید بن معاویہ کی جانب سے کوفہ کے امیر ) عبیداللہ بن زیاد کے 

عبداالسالم نے کہا : مجھے ایک شخص نے بیان کیا جو اس مجلس میں رشیک تھا ۔ ( ابوداود کہتے ہیں ) مسلم 
بن ابراہیم نے اس کا نام بھی لیا تھا ۔ عبیداللہ نے جب ابوبرزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بوال : اپنے اس موٹے 

ئے ( کہ اس نے طعنہ دیا ہے ) تو انہوں نے کہا : مجھے یہ ٹھگنے محمدی کو دیکھو ۔ شیخ اس کی بات سمجھ گ
امید نہیں تھی کہ میں اس قوم میں باقی رہوں گا جو مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت پر 
طعنہ دے گی ۔ تو عبیداللہ نے ان سے کہا : بالشبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت متہارے لیے باعث 

میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے ۔ پھر کہا : میں نے آپ کو اس لیے بال بھیجا ہے کہ آپ سے  عزت ہے ۔ اس
حوض کے متعلق دریافت کروں ۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ کہتے سنا ہے 
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پانچ بار نہیں ( بلکہ بارہا سنا ہے ) ؟ تو سیدنا ابوبرزہ رضی اللہ عنہ نے کہا : ہاں ۔ کوئی ایک ، دو ، تین ، چار یا 
پھر غصے سے باہر نکل آئے ۔‘ تو جو اس کو جھٹالئے اللہ اس کو اس سے نہ پلوائے   

 اس کی سند میں مجھول ہے
ثني فالن  س�ه مسلمٌ -فحدَّ - 

 مجھے ایک فالں نے خرب دی جس کا نام مسلم (بن ابراہیم) نے لیا تھا

ہے البتہ اس کو مخترصا مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے جہاں اس کی  یہ شخص مجھول ہے اور یہ سند کمزور
 سند صحیح ہے اس میں رصف یہ ہے کہ عبید الله نے صحابی سے حوض کوثر کا پوچھا

، أَنَّ عُ  ثَنَا الَْعبَّاُس الُْجَريِْريُّ َالِم أَبُو طَالُوَت، َحدَّ ثَنَا َعبُْد السَّ َمِد، َحدَّ ثَنَا َعبُْد الصَّ بَيَْد اللِه بَْن ِزيَاٍد، قَاَل ِأليَِب بَْرزََة َهْل َحدَّ
، يَْعِني الَْحْوَض، قَاَل: نََعْم. َال َمرًَّة َوَال َمرَّ  َب ِبِه فََال َسَقاُه اللُه ” تَْ�ِ َسِمْعَت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكَرَُه قَطُّ فََمْن كَذَّ

 ِمنْهُ 

كملحق مبصنف عبد الرزاق) املؤلف: معمر بن أيب عمرو راشد میں یہ طویل ہےکتاب الجامع (منشور   

ثَنَا أَبُو يَْعُقوَب، قَاَل: أَْخَربَنَا َعْبُد الرَّزَّاِق، قَاَل: أَْخَربَنَ  ثَنَا أَْحَمُد بُْن َخالٍِد، قَاَل: َحدَّ ا َمْعَمٌر، َعْن َمطٍَر الَْورَّاِق، َعْن َعبِْد َحدَّ
، قَاَل: َشكَّ ُعبَيُْد اللَِّه بُْن ِزيَاٍد ِيف الَْحْوِض، َوكَانَْت ِفيِه َحُروِريٌَّة، فََقاَل: أَ اللَِّه بِْن  َرأَيْتُُم الَْحْوَض الَِّذي يُْذكَُر، بَُريَْدَة اْألَْسلَِميِّ

ْن أَْصَحاِب النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، فَأَرِْسْل إِلَيِْهْم َما أَُراُه َشيْئًا، قَاَل: فََقاَل لَُه نَاٌس ِمْن َصَحابَِتِه: فَِإنَّ ِعْنَدَك رَْهطًا مِ 
ثَُه ثُمَّ قَاَل: أَرِْسْل إَِىل أيَِب  بَا  بَْرزََة اْألَْسلَِميِّ فَأَتَاُه َوَعلَيِْه ثَوْ فَاْسأَلُْهْم، فَأَرَْسَل ِإَىل رَُجٍل ِمْن ُمَزيْنََة فََسأَلَُه َعِن الَْحْوِض، فََحدَّ

، فَلَ�َّ رَآُه ُعبَ  يُْد اللَِّه َضِحَك، ثُمَّ قَاَل: إِنَّ ِحَربٍ، قَِد ائْتََزَر ِبَواِحٍد، َوارْتََدى ِباْآلَخِر، قَاَل: َوَكاَن رَُجًال لَِحيً� ِإَىل الِْقَرصِ
يُْخ، فََقاَل: َواَعَجَباهُ  ِديَُّكْم َهَذا لََدْحَداٌح، قَاَل: فََفِهَمَها الشَّ ٍد َصىلَّ اللُه َعلَْيِه ُمَحمَّ وَن َصَحابََة ُمَحمَّ ، أََال أَُراِ� ِيف قَْوِمي يَُعدُّ

َا أَرَْسَل إِلَيَْك اْألَِمُ� لِيَْسأَلََك َعِن الْ   َحْوِض، َهْل َسِمْعَت ِمْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ َوَسلََّم َعاًرا، قَاَل: فََقاَل لَُه ُجلََساُء ُعبَيِْد اللَِّه: إِ�َّ
َمْن َكَذَب ِبِه فََال َسَقاُه اللَُّه ِمْنُه، اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِفيِه َشيْئًا؟ قَاَل: نََعْم، َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَْذكُرُُه، فَ 

ثَُه 405للَِّه ِإَىل َزيِْد بِْن [ص:قَاَل: ثُمَّ نََفَض رَِداَءُه َوانَْرصََف َغْضبَاَن، قَاَل: فَأَرَْسَل ُعبَيُْد ا ] اْألَرْقَِم فََسأَلَُه َعِن الَْحْوِض، فََحدَّ
َا َسِمْعُت َهَذا ِمْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم؟ قَاَل: ثَِنيِه أَِخي، قَاَل: فََال  َحِديثًا ُمَونًَّقا أَْعَجبَُه، فََقاَل: إِ�َّ  َال، َولَِكْن َحدَّ

لََق َواِفًدا إَِىل ُمَعاِويََة انْطَلَْقُت َحاَجَة لَنَا ِيف َحِديِث أَِخيَك، فََقاَل أَبُو َسْربََة، رَُجٌل ِمْن َصَحابَِة ُعبَيِْد اللَِّه: فَِإنَّ أَبَاَك ِحَ� انْطَ 
ثَِني ِمْن ِفيِه إِ  َىل ِيفَّ َحِديثًا َسِمَعُه ِمْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َمَعُه، فَلَِقيُت َعبَْد اللَِّه بَْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص فََحدَّ

ِبالِْكتَاِب، قَاَل: فَرَكِْبُت الِْربَْذْوَن  فَأَْمَالُه َعَيلَّ َوكَتَبْتُُه، قَاَل: فَِإ�ِّ أَقَْسْمُت َعلَيَْك لََ� أَْعرَقَْت َهَذا الِْربَْذْوَن َحتَّى تَأْتِيَِني
ثَِني َعبُْد اللَِّه بُْن َعْمِرو بِْن الْعَ فَ  اِص أَنَُّه َسِمَع رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ رَكَْضتُُه َحتَّى َعرَِق، فَأَتَيْتُُه ِبالِْكتَاِب، فَِإَذا ِفيِه َهَذا َما َحدَّ

َش، َوا«اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل:  اَعُة َحتَّى يَظَْهَر الُْفْحُش إِنَّ اللََّه يُبِْغُض الُْفْحَش َوالتََّفحُّ ٍد ِبيَِدِه َال تَُقوُم السَّ لَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ
َن اْألَِمُ�، َويُْؤمَتََن الَْخائُِن، َوالَّذِ  ُش، َوُسوُء الِْجَواِر، َوقَِطيَعُة اْألَرَْحاِم، َوَحتَّى يَُخوَّ ٍد ِبيَِدِه إِنَّ أَْسلََم َوالتََّفحُّ ي نَْفُس ُمَحمَّ

ُه َعنُْه، َوالَِّذي نَْفِيس ِبيَِدِه إِنَّ ْسلِِمَ�، لََمْن َسلَِم الُْمْسِلُموَن ِمْن لَِساِنِه َويَِدِه، َوإِنَّ أَفَْضَل الِْهْجرَِة لََمْن َهَجَر َما نََهاُه اللَّ الْمُ 
َهِب نََفَخ َعلَيَْها َصاِحبَُها فَلَ  ٍد ِبيَِدِه، إِنَّ َمثََل َمثََل الُْمْؤِمِن كََمثَِل الِْقطَْعِة ِمَن الذَّ ْ َولَْم تَنُْقْص، َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ ْم تَتََغ�َّ

نَّ ِيل َحْوًضا َما بَْ�َ نَاِحَيتَيِْه كََ� الُْمْؤِمِن كََمثَِل النَّْخلَِة أَكَلَْت طَيِّبًا َوَوَضَعْت طَيِّبًا، َوَوقََعْت فَلَْم تُْكَرسْ َولَْم تَْفُسْد، أََال َوإِ 
، َوأَْحَىل -أَْو قَاَل: َصْنَعاَء إَِىل الَْمِدينَِة  –ْ�َ أَيْلََة إَِىل َمكََّة بَ  ، َوإِنَّ ِفيِه ِمَن اْألَبَاِريِق َمثََل الَْكَواكِِب، ُهَو أََشدُّ بَيَاًضا ِمَن اللَّنَبِ
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َل أَبُو َسْربََة: فَأََخَذ ُعَبيُْد اللَِّه الِْكتَاَب، فََجِزْعُت َعلَيِْه، فَلَِقَي قَا» ] ِمنُْه لَْم يَظَْ�ْ بَْعَدَها أَبًَدا406ِمَن الَْعَسِل، َمْن َرشَِب [ص:
ثَِني ِبِه كََ� يَْحيَى بَْن يَْعُمَر فََشَكْوُت َذلَِك ِإلَيِْه، فََقاَل: َواللَِّه َألَنَا أَْحَفُظ لَُه ِمنِّي لُِسورٍَة ِمَن الُْقرْآِن،  فََحدَّ  

ے معلوم ہوتا کہ اصل میں کیا ہوااس میں تفصیل ہے جس س  

عبید الله اس پر شک کا شکار  –لب لباب ہے کہ عبید الله سے خوارج ملے اور اس سے حوض کوثر پر سوال کیے 
 –ہوا یہاں تک کہ عبید الله کے افرسوں نے َعائَِذ بَْن َعْمٍرو رضی الله عنہ کو بالیا کہ حوض کوثر پر معلومات دیں 

ے کہا کہ یہ تو محمدیوں میں بھوسی (آخر میں جو رہ جائیں) میں سے ہیں یعنی کسی اور جو اس پر عبید الله ن
لوگوں کو اصحاب رسول أيَِب بَْرزََة اْألَْسلَِميِّ ، َزيِْد بِْن اْألَرْقَِم کے پاس بھیجا کہ پتا  –رشوع میں سے ہو اس کو الو 

عنہ سے بھی پر سوال کیاکرے کیا صحیح ہے یہاں تک کہ شام میں معاویہ رضی الله   

لہذا اس میں عبید الله کا مقصد صحابی َعائَِذ بَْن َعْمٍرو کی تنقیص نہ تھا بلکہ خوارج کے اشکال کی وجہ سے وہ 
 78چاہتا تھا کہ سابقوں اولون میں سے کوئی خرب دے

ْحداح پر کتاب غريب الحديث املؤلف: أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد الله الهر  هـ) 224وي البغدادي (املتوىف: الدَّ
 میں ابو عبید لکھتے ہیں

ْحداح ِديَُّكم َهَذا الدَّ ثَِنيِه  َوقَاَل أَبُو عبيد: ِيف َحِديث عبيد الله بن ِزيَاد ِح� قَاَل أليب بَرزَة اْألَْسلَِمّي: إِن ُمَحمَّ قَاَل َحدَّ
ال َوكََذلَِك الرَِّوايَة َداُود بن الزبْرِقَان ِبِإْسنَاد لَُه. قَاَل أَبُو َعْمرو م اِل ثمَّ رََجَع َعنُه َوقَاَل ُهَو ِبالدَّ َا ُهَو َذْحذاح ِبالذَّ رّة: إِ�َّ

َواب َوُهوَ  ال َوُهَو الصَّ  ِبالدَّ
 الرجل الْقص� السم�

ْحداح .. وہ شخص ہے جو موٹا کم قد کا ہو…. ابو عبید کہتے ہیں  الدَّ  

هـ)244عا�) املؤلف: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (املتوىف: کتاب كتاب األلفاظ (أقدم معجم يف امل  
 کے مطابق

 الدحداح. وهو القص� املكتنز اللحم
 الدحداح. وہ ہے جو چھوٹا گوشت میں بہت ہو

کہا بالشبہ محمد   میں وضاحت روایت میں ہے کہ عبید الله نے یہ الفاظ طنز میں نہیں کہے کیونکہ اس نے 
علیہ وسلم کی صحبت متہارے لیے باعث عزت ہے ۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہےصلی اللہ   

                                                                    
78  
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اصل میں عبید الله پر قاتلین حسین ہونے کا جھوٹا الزام مختار ثقفی کذاب کا تھا جس کو آج تک ایسے بیان کیا 
بھی اس انداز میں  جاتا ہے کہ گویا یہ کوئی تاریخی حقیقت ہو اور اس سے متعلق روایت میں الفاظ کا ترجمہ

 کیا جاتا ہے کہ منفی پہلو غالب رہے

علی بن ابی طالب کے  -لئے بھیجا کے ابن زبیر نے مختار دجال کا قتل کرایا اور مصعب بن زبیر کو اس کے قتل 
ور تھے ا کے بطن سے تھے وہ بھی مصعب بن زبیر کے لشکر میں  لَيَْىل ِبْنُت َمْسُعوٍد نَْهَشلِيَّةٌ  بیٹے عبید الله جو

ان کا قتل کیا نے مختار دجال  
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 کعبہ کی تعمیر اور قبہ الصخره کی تعمیر

 
کرنے   کے مطابق ابن زبیر نے کعبه کو منہدم هـ) 250از األزرقي (املتوىف:  کتاب أخبار مكة وما جاء فيها من األثار 

کہ یہ کرنے پر عذاب نازل ہو گاکا ارادہ کیا اس پر لوگوں میں اختالف ہوا بعض کا کہنا تھا   

ُهمْ  َعلَْيهِ  إِبَاءً  َعْبدُ  اللَّهِ  بْنُ  َعبَّاٍس   َوأىََب  أَكرَْثُ  النَّاِس  َهْدَمَها، َوكَانَ  أََشدَّ
اور لوگوں کی اکرثیت نے کعبہ کو منہدم کرنے سے انکار کیا جن میں سب سے زیادہ شدت عبد الله ابن عباس 

 رضی الله عنہ نے ظاہر کی
جب لوگ نہ ملے تو کیا اور  ن ابن زبیر نے پھر بھی ارادہ لیک  

بَْ�ِ  َفْوَقَها َعِبيًدا ِمنَ  الَْحَبِش  يَْهِدُمونََها؛ َرَجاءَ  أَنْ  يَكُونَ  ِفيِهمْ  ِصَفةُ  الَْحَبِيشِّ  الَِّذي َقاَل  َرُسوُل  اللَّهِ  َصىلَّ  اللهُ   َوأَْرَقى ابْنُ  الزُّ
َويَْقَتْ�ِ  ِمنَ  الَْحَبَشةِ   «َعلَْيهِ  َوَسلََّم: «يَُخرُِّب  الْكَْعَبةَ  ُذو السُّ

اور اس کعبہ پر چڑھایا حبشہ کے غالموں کو جو اس کو منہدم کر رہے تھے کہ ان میں وہی صفت تھی جس کا 
َويَْقَتْ�ِ  خراب کرے گا  ذکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیا کہ اس کعبہ کو حبشہ کا ُذو السُّ

ایت کو عبد اللہ بن عمرو سے منسوب کرتے تھے وہ کہتے ہیں جب کعبه منہدم کرنے کا مجاہد جو اس رو 
کیا جا رہا تھا تو اردہ   

َفةَ  الَِّتي َقاَل  َعْبدُ  اللَّهِ  بْنُ  َعْمٍرو؟ َفلَمْ  أََرَها، َفَهَدُموَها بَْ�ِ  اْلكَْعَبةَ  ِجْئُت  أَنْظُُر، َهْل  أََرى الصِّ  َفلَ�َّ  َهَدمَ  ابْنُ  الزُّ
 ابن زبیر نے اس کو دیکھا لیکن ان  کو وہ صفت نظر نہ آئی جو عبد الله نے بیان کی تھی پس منہدم کیا گیا

ابن زبیر رضی الله عنہ کی طرف داری کی اور اپنے استاد ابن عباس رضی الله  یعنی مجاہد نے امیر املومنین 
کی مخالفت کی عنہ   

ه عنہ سے اختالفات اسقدر بڑھے کہ انہوں نے طائف جا کر سکونت ابن عباس رضی الله عنہ کے ابن زبیر رضی الل
 اختیار کی

 
بنایا گیا جس میں حطیم کو اس  میں گرایا گیا اور دوبارہ   ھ ٦٤  ج�دى اآلخرة  کعبہ کو ابن زبیر کے دور میں 

 میں شامل کر دیا گیا

کو کم کرنے کے لئے دو سال کے ابن زبیر کی تعمیراتی کاوش   نے بن مروان   اموی خلیفہ عبد امللک 
آٹھ کونوں والی ع�رت بنوائی جس میں عیسٰی کے بارے میں آیات ہیں کیونکہ    پر ایک صخرہ پر (چٹان)  اندر 

 عسائیوں کے مطابق یہ ہیرود کا محل تھا اور اس میں چٹان پر عیسٰی کے قدموں کے نشان تھے
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یہ رسائے اب مسجد کا ہی حصہ بن گئی  ا ساتھاور اس کو مسجد میں آنے والوں کے لئے رسائے کہ   

عبد الرحمن بن محمد الحنبيل، أبو اليمن (املتوىف:    میں  األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل   کتاب
لکھتے ہیں  هـ)928  

يَفة َوع�رَة الَْمْسجِ د اْألَقَْىص  الرشيف َوَذلَِك  ِألَنَّهُ  منع النَّاس  ِ ْخرَة الرشَّ فَلَ�َّ  دخلت سنة ِسّت  َوِستِّ�َ  ابْتََدأَ  ِبِبَناء قبَّة الصَّ
َعن الَْحج لِئَالَّ  �يلوا َمعَ  ابْن الزب� فضجوا فقصد أَن يشغل النَّاس بع�رة َهَذا الَْمْسِجد َعن الَْحج فََكانَ  ابْن الزب� يشنع 

عىل عبد املك بذلك َوكَانَ  من خرب الْبناء أَن عبد الْملك بن َمْرَوان ِح� حرض إَِىل  بَيت الُْمَقّدس َوأمر ِبِبنَاء الْقبَّة عل 
يَفة بعث الْكتب ِيف  َجِميع عمله َواِيل  َسائِر االمصار إِن عبد الْملك قد أََرادَ  أَن يَْبِني قبَّة عىل َصْخرَة بَيت  ِ ْخرَة الرشَّ الصَّ
الُْمَقّدس تَِقيّ  الُْمسلم� من الْحر َوالْربد َوأَن يَبِْني الَْمْسجِ د َوكره أَن يفعل َذلِك دون َرأْي رَعيته فلتكتب الّرعية إِلَيْهِ  

ل اْألَْمَصار نر َرأْي أَِم� الُْمؤمِن�َ  ُمَوافقا رشيدا إِن َشاءَ  الله  برأيهم َوَما هم َعلَْيهِ  فوردت الْكتب َعلَْيهِ  من َسائِر ُع�َّ
ْخرَة   اور مسجد االقصی کی تعمیر  رشوع ہوئی  اور یہ یوں  پس جب سن ٦٦ ہجری  رشوع ہوا تو   قبہ   الصَّ

کہ   عبد امللک لوگوں کو حج سے  منع کرنا چاہتا تھا کہ ممکن ہے ان کا میالن ابن زبیررضی الله عنہ  کی طرف 
ہو جائے     اور وہ (واپس آ کر اس کے خالف)  شور کریں  پس اس نے لوگوں کو اس ع�رت کی تعمیر میں حج 
میں مشغول کیا –  پس ابن زبیر نے عبد امللک کو اس  کام سے منع کیا    اور  تعمیر کی خرب میں ہے کہ  عبد 
امللک    بن مروان جب بیت املقدس پہنچا اور قبہ بنانے کا حکم دیا  تو اس نے اپنے متام گورنروں کو لکھا اور 
ساری مملکت میں  لکھ بھیجا کہ  بے شک  عبد امللک نے ارادہ کیا ہے چٹان پر قبہ بنانے کا ،    بیت املقدس 

میں،    تاکہ مسل�نوں کو رسدی ،گرمی سے بچائے اور مسجد کو بنائے   اور وہ کراہت کرتے ہیں کہ ایسا کریں 
سوائے اس کے کہ رعیت بھی اس کے حق میں ہو سو متام گورنروں نے لکھا کہ ہم امیر املومنین کی رائے سے 

 !موافقت   رشید رکھتے ہیں    جیسا الله نے چاہا
عبد امللک کا مقابلہ ابن زبیر رضی الله عنہ سے تھا جو مکہ میں اپنی خالفت میں کعبه کو بدل رہے تھے  اور اس 
میں حطیم کو شامل کر رہے تھے دورسی طرف عبد امللک بن مروان اپنے عالقہ شام میں  صخرہ پر تعمیر کر رہے 

رائے عامہ کو اپنی طرح متوجہ کرنا تھا تھے اس طرح کے تعمیراتی منصوبوں کا مقصد  
(املنار املنيف) میں اور محمد بن إبراهيم بن عبد  (اقتضاء الرصاط املستقيم) میں اور ابن القيم  ابن تيمية   کتاب

فتاوى ورسائل میں بیان کرتے ہیں کہ هـ) اپنے 1389اللطيف آل الشيخ (املتوىف:   

أن الله يقول للصخرة أنت عريش األد� إلخ” التوراة” عن كعب أنه قال: قرأت يف    … 
كذب وافرتاء عىل الله، وقد قال عروة بن الزب� ملا سمع ذلك عن كعب األحبار عند عبد امللك بن مروان قال عروة: 

 سبحان الله؟

میں سے پڑھا بے شک الله صخرہ کے لئے کہتا ہے تو میرا نچال  کعب سے روایت کیا جاتا ہے کہ اس نے توریت 
محمد بن ابراہیم نے کہا یہ جھوٹ ہے اور بے شک عروہ نے جب اسکو سنا عبد امللک سے تو کہا … عرش ہے 

 سبحان اللہ

 یعنی صخرہ پر تعمیر کے وقت کعب االحبار کے اقوال سے دلیل لی گئی
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الَّيب الدولَة األمويَّة  اور کے  ٣٦١ ص  ٢تاریخ الیعقوبی ج  مطابق از َعيل محمد محمد الصَّ  

معظم العامل اإلسالمي كان قد بايع عبد الله بن الزب� بالخالفة (64 ـ 73هـ) ما عدا إقليم األردن (2)، فقد قال يف   
كتابه: ومنع عبد امللك أهل الشام من الحج، وذلك ألن ابن الزب� كان يأخذهم إذا حجوا بالبيعة، فل� رأى عبد امللك 
ذلك منعهم من الخروج إىل مكة فضج الناس وقالوا: متنعنا من حج بيت الله الحرام، وهو فرض علينا، فقال: هذا ابن 
شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال: ال تشد الرحال إال إىل ثالث مساجد: املسجد الحرام، 
ومسجدي ومسجد بيت املقدس. وهو يقوم لكم مقام املسجد الحرام، وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله صىل 

 الله عليه وسلم وضع قدمه ملا صعد إىل الس�ء
عامل اسالمی کی اکرثیت نے عبد الله بن زبیر کی خالفت کی بیعت کی سوائے اردن  کے اور اپنی کتاب میں 

یعقوبی نے لکھا کہ عبد امللک نے شام والوں کو حج پر جانے سے منع کیا اور یہ اس وجہ سے کہ ابن زبیر ان 
سے زبر دستی بیعت لیتے پس جب عبد امللک نے یہ دیکھا ان کے خروج پر پابندی عائد کر دی اور لوگ بگڑ گئے 

اور کہا ہم حج بیت الله کرنا چاہتے ہیں یہ فرض ہے ہم پر پس عبد امللک نے کہا کہ ابن شہاب الزہری تم سے 
حدیث بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری نہ کسی جائے سواۓ تین 

مسجدوں کے لئے مسجد الحرام میری مسجد اور مسجد بیت املقدس اور وہ تو مسجد الحرام ہے اور یہ صخرہ اس 
 کے لئے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس پر قدم رکھا جب آس�ن کی طرف گئے

 اس پر اعرتاض اتا ہے

ابن عساکر کہتے ہیںپر  66/ ق11تاريخ دمشق    

أخربنا أبو القاسم السمرقندي أنا أبو بكر محمد بن هبة الله أنامحمد بن الحس� أنا عبد الله نا يعقوب نا ابن بك� 
 قال قال الليث: ويف سنة اثنت� ومثان� قدم ابن شهاب عىل عبد امللك

ھ میں ہوئی ٧٢شہادت ھ میں عبد امللک کے پاس پہنچے اور ابن زبیر کی  ٨٢امام الزہری سن   

 وباإلسناد السابق نا يعقوب قال سمعت ابن بك� يقول: مولد ابن شهاب سنة ست وخمس�

ھ میں پیدا ہوئے یعنی امام الزہری دس سال کے تھے جب قبه الصخرہ پر تعمیر کی گئی لہذا  ٥٦امام الزہری سن 
 یعقوبی کی بات صحیح نہیں ہو سکتی

 کرنے  منہدم کو کعبه نے زبیر ابن مطابق کے)  هـ250: املتوىف( األزرقي از  األثار من افيه جاء وما مكة أخبار کتاب
گا ہو نازل عذاب پر کرنے یہ کہ تھا کہنا کا بعض ہوا اختالف میں لوگوں پر اس کیا ارادہ کا  

ُهمْ  َوكَانَ  َهْدَمَها، النَّاِس  أَكْرَثُ  َوأىََب  َعبَّاٍس  بْنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  إِبَاءً  َعلَيْهِ  أََشدَّ  

 عباس ابن الله عبد شدت زیادہ سے سب میں جن کیا انکار سے کرنے منہدم کو کعبہ نے اکرثیت کی لوگوں اور
کی ظاہر نے عنہ الله رضی  
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تو ملے نہ لوگ جب  اور کیا  ارادہ بھی پھر نے زبیر ابن لیکن  

بَْ�ِ  ابْنُ  َوأَرْقَى  اللهُ  َصىلَّ  اللَّهِ  رَُسوُل  قَاَل  الَِّذي الَْحَبِيشِّ  ِصَفةُ  ِفيِهمْ  يَُكونَ  أَنْ  رََجاءَ  يَْهِدُمونََها؛ الَْحبَِش  ِمنَ  َعِبيًدا فَْوقََها الزُّ
َويَْقتَْ�ِ  ُذو الَْكْعَبةَ  يَُخرُِّب : «َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  الَْحبََشةِ  ِمنَ  السُّ » 

 کا جس تھی صفت وہی میں ان کہ تھے رہے کر منہدم کو اس جو کو غالموں کے حبشہ چڑھایا پر کعبہ اس اور
َويَْقتَْ�ِ  خراب کرے گا  79ذکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیا کہ اس کعبہ کو حبشہ کا ُذو السُّ
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آئی ہے املُْعَجُم الَكِب� للطربا� ، مسند البزار، سنن أيب داود    

دِ  بْنِ  إِْسَحاَق، َعنْ  َعبْدِ  اللهِ  بْنِ  أيَِب  نَِجيٍح،  دُ  بْنُ  َسلََمَة، َعنْ  ُمَحمَّ دُ  بْنُ  ِمْهرَانَ  الرَّاِزيُّ  قَاَل: ثنا ُمَحمَّ ثَنَا َعبْدُ  اللهِ  بْنُ  َمنُْصورٍ  قَاَل: ثنا ُمَحمَّ َحدَّ
َويَْقتَْ�ِ  ِمنَ   َعنْ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َعبْدِ  اللهِ  بْنِ  َعْمٍرو رَِيضَ  اللهُ  َعنُْهَ�  قَاَل: إِنَّ  النَِّبيَّ  َصىلَّ  اللَّهُ  َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ  قَ اَل: ” يَُخرُِّب  الَْكْعبَةَ  ُذو السُّ

 “ الَْحبََشِة، فَيَْسلُبَُها ُحلِيََّها َويَُجرُِّدَها ِمنْ  كِْسَوتَِها، كَأَ�ِّ  أَنْظُرُ  إِلَيْهِ  أَُصيْلِعَ  أُفَيِْدَع، يَْرضُِب  َعلَيَْها مِبِْسَحاتِهِ  َوِمْعَولِهِ 
َعبْدِ  اللهِ  بْنِ  َعْمٍرو رَِيضَ  اللهُ  َعنُْهَ�  کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو (دو پتلی پنڈلیوں یا) دو چادروں واال 

 حبشہ میں سے خراب کرے گا اس کی �ائش کو لے گا اور اس کے غالف کو گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں
یاس راویت کا ترجمہ کیا جاتا ہے دو پتلی پنڈلیوں واال حبش  

هـ) کے مطابق606النهاية يف غريب الحديث واألثر از ابن األث� (املتوىف:   

قَّةُ  والُحموَشة اَق  ِألَنَّ  الغالَب  َعَىل  ُسوقِ  الحبَشة الدِّ ر السَّ َا َصغَّ اِق، َوِهيَ  ُمؤَنثة، فَلَِذلَِك  ظََهرت التاءُ  ِيف  تْصغ�ها. َوإِ�َّ َويَْقة تْصغ�ُ  السَّ  .السُّ
اقِ  کی تصغیر ہے اور یہ مونث ہے اس لئے اس کے ساتھ التاءُ  ہے تاکہ تصغیر ہو اور یہ پنڈلی کا چھوٹا ہونا  َويَْقة (کا لفظ) السَّ السُّ

 ہے کہ اکرث حبشیوں کی پنڈلیاں کم ہوتی ہیں
 ابن حبان صحیح میں لکھتے ہیں السويقت�: الكسائ�  یعنی دو چادروں واال

هـ) کے 761العاليئ (املتوىف:   کتاب جامع التحصيل يف أحكام املراسيل از  –س�ع سے ثابت نہیں ہے   عبد الله بن عمرو ُمَجاِهٍد کا 
 مطابق

 واختلف يف روايته عن عبد الله بن عمرو فقيل مل يسمع منه قلت أخرج له البخاري عنه حديث�

ہوں نے ان سے نہیں سنا میں کہتا ہوں اس سے اور مجاہد کا عبد الله بن عمرو سے روایت کرنے میں اختالف ہے کہا جاتا ہے ان
 بخاری نے دو حدیثیں لی ہیں

 سنن أيب داود میں یہ روایت ایک دورسی سند سے بھی ہے

ثنا أبو عامِر، عن   زُه� ابن محمٍد، عن موىس بنِ  ُجب�، عن أيب أمامة بن سهل بن ُحنيٍف  عن  ، حدَّ ثنا القاِسمُ  بن أحمد البغداديُّ حدَّ
َويَْقتَ�ِ   عبد الله بن عمرو، عن النبي – صىلَّ  الله عليه وسلم – قال: “اتركوا الحبشةَ  ما تركوكم، فإنه ال يستخرِجُ  كَنزَ  الكعبةِ  إالَّ ذو السُّ

 ”من الحبشة
 عبد الله بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا حبشیوں کو چھوڑ دو جو انہوں نے چھوڑ

 دیا ہے  کیونکہ   کعبه کا خزانہ کوئی نہیں نکالے گا سوائے دو پتلی پنڈلیوں ( یا دو چادروں)  والے کے
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مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے جس میں کعبہ کے خزانے کا ذکر ہے لیکن اسکی سند میں َصالٍِح، َمْوَىل التَّْوأََمِة ابو ہریرہ کا قول  

 نقل کرتا ہے کہ اس کو گ�ن ہے یہ حدیث ہے

اتْرُكُوا الَْحبََشَة َما تَرَكُوا، فَِإنَُّه َال يَْستَْخرُِج كَنَْز الَْكْعبَِة «َعِن ابِْن ُجَريٍْج، َعْن َصالِحٍ، َمْوَىل التَّْوأََمِة أَنَُّه َسِمَع أَبَا ُهَريْرََة، أَنَُّه رَفََعُه أَظُنُُّه قَاَل: 
َويَْقتَْ�ِ ِمَن الَْحبََشةِ   «إِالَّ ُذو السُّ

 رو ایت متنا صحیح نہیں ہے- کعبه کا خزانہ نکل چکا ہے لٹ چکا ہے اور یہ واقعہ فتنہ االفطس کہالتا ہے
تحفے میں ملنے واال سونا ڈاال جاتا تھا اور یہ روایت زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی  جس میں  کعبہ کے اندر ایک گڑھا تھا  

کے مطابق ١٩٨  ص ١تاریخ ابن خلدون ج  

وقد وجد رسول الله صىل الله عليه وسلم ح� افتتح مكة يف الجب الذي كان فيها، سبع� ألف أوقية من الذهب، م� كان امللوك 
 يهدون للبيت قيمتها ألف ألف دينار مكررة مرت� مبائتي قنطار وزناً 

جس روز فتح مکہ ہوئی تو رسول الله کو کعبہ میں اس کے  الجب   (گڑھے) سے جو اس میں ہے   سرت ہزار  أوقية  سونا مال جو 
بادشاہوں نے   بیت الله کے لئے تحفتا دیا تھا جس کی قیمت  ہزار ہزار دینار مکرر دو دفعہ،      سو قنطار وزن کے حساب 

 سے  تھی
تاریخ میں   ابن خلدون -رہا  ھ تک ١٩٩خزانہ کو صدقه نہیں کیا اور یہ اسی میں سن   نبی صلی الله علیہ وسلم نے کعبہ کے

 لکھتے ہیں

وأقام ذلك املال إىل أن كانت فتنة األفطس، وهو الحسن بن الحس� بن عيل بن عيل زين العابدين سنة تسع وتسع� ومائة، ح� غلب 
عىل مكة عمد إىل الكعبة فأخذ ما يف خزائنها وقال: ما تصنع الكعبة بهذا املال موضوعاً  فيها ال ينتفع به، نحن أحق به نستع� به عىل، 

 حر بنا، وأخرجه وترصف فيه وبطلت الذخ�ة من الكعبة من يومئذ
اور یہ مال  ،  فتنة األفطس  تک کعبہ ہی میں رہا   اور وہ فتنہ ہے  حسن بن حسین بن علی بن علی بن  زین العابدین کا سن 
١٩٩ ھ میں ،جب وہ مکہ  پر وہ غالب ہوا اور  کعبہ کا خزانہ  نکاال اور کہا کعبہ اس مال کا کیا   کرے گا  جس کا کوئی فائدہ 

بھی نہیں، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں  اس سے  اپنی لڑائی میں مدد چاہیں گے ، اس نے خزانہ نکاال اور اس زور کعبہ کا 
 – خزانہ  ضائع ہو گیا

َويَْقتَْ�ِ ِمَن الَْحبََشةِ  ، َعْن َسِعيِد بِْن الُْمَسيِِّب،   ُذو السُّ اور ثور بن زيد الدييل عن سامل  َعْن أيَِب ُهَريْرََة کی سند سے کی روایت الزُّْهرِيِّ
کی سند سے بہت کی کتب میں آئی ہے  َعن أيَِب ُهَريرة   أبو الغيث موىل عبد الله بن مطيع العدوي  

 لیکن اس کے منت میں رصف یہ ہے

َويَْقتَْ�ِ    منَ  الحبَشةِ   يخرُِّب  الكعبةَ  ُذو السُّ
َويَْقتَْ�ِ  خراب کرے گا  کعبه کو حبشہ کا ُذو السُّ

میں الفاظ ہیں  کی روایت  مصنف عبد الرزاق ، مسند البزار  –یہ کب ہو گا ؟ کسی صحیح سند روایت میں وقت کا تعین نہیں ہے 
کا س�ع الزہری سے ہر سند کے  معمر مدلس ہیں اور ان  ِيف آِخِر الزََّماِن یعنی آخری زمانہ میں یہ ہو گا لیکن 

 –اگرچہ صحیح بخاری میں ان کی اس سند سے روایات ہیں لیکن یقینا معمر نے ان پر تحدث کا اشارہ دیا ہو گا  نہیں  ثابت  لئے 
 اس مخصوص روایت کو وہ ان کے الفاظ کے ساتھ عن سے ہی نقل کرتے ہیں لہذا یہ ثابت نہیں

اسکو أحمد بن أبان الُقرَش جس میں مسند البزار کی ایک دورسی روایت میں ہے يظهر يف آخر الزمان   
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  اردہ کا کرنے منہدم کعبه جب ہیں کہتے وہ تھے کرتے منسوب سے عمرو بن اللہ عبد کو روایت اس جو مجاہد
تو تھا رہا جا کیا  

بَْ�ِ  ابْنُ  َهَدمَ  فَلَ�َّ  َفةَ  أََرى َهْل  أَنْظُُر، ِجئُْت  الَْكْعَبةَ  الزُّ فََهَدُموَها أَرََها، فَلَمْ  َعْمٍرو؟ بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  قَاَل  الَِّتي الصِّ  

گیا کیا منہدم پس تھی کی بیان نے الله عبد جو آئی نہ نظر صفت وہ کو  ان لیکن دیکھا کو اس نے زبیر ابن  

  عنہ الله رضی عباس ابن استاد اپنے اور کی داری طرف کی عنہ الله رضی زبیر ابن  املومنین امیر نے مجاہد یعنی
کی مخالفت کی  

 سکونت کر جا طائف نے انہوں کہ بڑھے اسقدر اختالفات سے عنہ الله رضی زبیر ابن کے عنہ الله رضی عباس ابن
کی اختیار  

 ابن عباس اور ابن زبیر کے تعلقات 

یہاں تک کہ دونوں  –کے جواز پر کشیدہ ہوئے  عہکعبہ اور مت  تھ ابن زبیر کے تعلقات تعمیرابن عبّاس کے سا
لگی ہونے میں تکرار  وںعمیں مجم  

 
کا فتوی دیتے تھے ہمتعامام مسلم نے بھی اس پر حدیث نقل کی ہیں کہ ابن عباس   

 يَْومِ  إَِىل  تَْحِر�ُهُ  َواْستََقرَّ  نُِسَخ، ثُمَّ  أُِبيَح، ثُمَّ  نُِسَخ، ثُمَّ  أُِبيَح، أَنَّهُ  َوبَيَانِ  الُْمتَْعِة، نَِكاحِ  بَاُب ( النَِّكاحِ  كِتَاُب : مسلم صحيح
)الِْقيَاَمةِ   

 قرار جائز وہ کہ وضاحت کي بات اس اور حکم کا متعہ نکاح: باب( مسائل و احکام کے نکاح: کتاب: مسلم صحيح
گيا ديا  

 ليے کے تک دن کے قيامت حرمت کي اس) اب( اور گيا کيا منسوخ پھر گيا کيا جائز دوبارہ پھر گيا کيا منسوخ پھر
ہے برقرار ) 

3429 

ثَِني بَْ�ِ، بْنُ  ُعْرَوةُ  أَْخَربَِ� : ِشَهاٍب  ابْنُ  قَاَل  يُونُُس، أَْخَربَِ�  َوْهٍب، ابْنُ  أَْخَربَنَا يَْحيَى، بْنُ  َحرَْملَةُ  وَحدَّ  بْنَ  اللهِ  َعبْدَ  أَنَّ  الزُّ
بَ  : فََقاَل  فََناَداُه، ِبرَُجٍل، يَُعرُِّض  ،»ِبالُْمتَْعةِ  يُْفتُونَ  أَبَْصارَُهْم، أَْعَمى كََ�  قُلُوبَُهْم، اللهُ  أَْعَمى نَاًسا إِنَّ : «فََقاَل  مِبَكََّة، قَامَ  ْ�ِ،الزُّ
 – َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوَل  يُِريدُ  – الُْمتَِّق�َ  َمامِ إِ  َعْهدِ  َعَىل  تُْفَعُل  الُْمتَْعةُ  كَانَِت  لََقدْ  فَلََعْمِري، َجاٍف، لَِجلٌْف  إِنََّك 
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بَْ�ِ  ابْنُ  لَهُ  فََقاَل   الُْمَهاِجرِ  بْنُ  َخالِدُ  فَأَْخَربَِ� : ِشَهاٍب  ابْنُ  قَاَل  ،»ِبأَْحَجارَِك  َألَْرُجَمنََّك  فََعلْتََها لَِنئْ  فََواللِه، ِبَنْفِسَك، فََجرِّْب : «الزُّ
 َعْمرَةَ  أيَِب  ابْنُ  لَهُ  فََقاَل  ِبَها، فَأََمرَهُ  الُْمتَْعِة، ِيف  فَاْستَْفتَاهُ  رَُجٌل  َجاَءهُ  رَُجٍل، ِعنْدَ  َجالٌِس  ُهوَ  بَْينَا أَنَّهُ  اللِه، َسيِْف  بْنِ 

 أَوَّلِ  ِيف  رُْخَصةً  كَانَْت  إِنََّها« َعْمرَةَ  أيَِب  ابْنُ : قَاَل  ِقَ�،الُْمتَّ  إَِمامِ  َعْهدِ  ِيف  فُِعلَْت  لََقدْ  َواللِه، ِهَي؟ َما: قَاَل  َمْهًال،: اْألَنَْصاِريُّ 
ِم، كَالَْمْيتَِة، إِلَْيَها، اْضطُرَّ  لَِمنِ  اْإلِْسَالمِ  ينَ  اللهُ  أَْحَكمَ  ثُمَّ  الِْخنِْزيِر، َولَْحمِ  َوالدَّ  َرِبيعُ  َوأَْخَربَِ� : ِشَهاٍب  ابْنُ  قَاَل  »َعنَْها َونََهى الدِّ

، َسْربَةَ  نُ بْ   ِبُربَْديْنِ  َعاِمرٍ  بَِني ِمنْ  اْمَرأَةً  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسولِ  َعْهدِ  ِيف  اْستَْمتَْعُت  كُنُْت  قَدْ : «قَاَل  أَبَاهُ  أَنَّ  الُْجَهِنيُّ
ثُ  َسْربََة، بْنَ  َرِبيعَ  َوَسِمْعُت : ِشَهاٍب  ابْنُ  قَاَل ”  ،»ُمتَْعةِ الْ  َعنِ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللهُ  َصىلَّ  اللهِ  رَُسوُل  نََهانَا ثُمَّ  أَْحَمَريِْن،  يَُحدِّ

َجالٌِس  َوأَنَا الَْعِزيِز، َعبْدِ  بْنَ  ُعَمرَ  َذلَِك   

 ريض زب� بن عبداللہ حرضت کہ دي خرب نے زب� بن عروہ مجھے: کہا نے شہاب ابن کہ دي خرب نے يونس مجھے
 جس ہے ديا کر اندھا بھي کو دلوں کے ان نے اللہ ہيں، لوگ کچھ بالشبہ: کہا اور ہوئے، کھڑے ميں مکہ عنہ اللہ

 حرضت( آدمي ايک وہ ہيں، ديتے? فتوي کا) جواز کے( متعہ کو لوگوں وہ? ہے کيا اندھا کو آنکھوں کي ان طرح
 ہو، فہم کم ادب، بے تم: کہا اور پکارا کو ان نے انہوں پر اس تھے، رہے کر تعريض پر) عنہ اللہ ريض عباس ابن

 عليہ اللہ صيل اللہ رسول مراد کي ان?? تھا جاتا کيا متعہ) نکاح( ميں عہد کے املتق� امام بالشبہ! قسم عمر م�ي
 اگر! بخدا ،)ديکھو( کر تجربہ کا اس ساتھ اپنے خود تم: کہا سے ان نے عنہ اللہ ريض زب� ابن تو?? تھي سے وسلم

 ابن? گا کروں رجم متہيں) گے ہو مستحق تم کے جن( سے پتھروں) ان ہي( ہارےمت ميں تو کيا کام يہ نے تم
 عباس ابن( صاحب ان وہ جب ميں اثنا اس کہ دي خرب نے اللہ سيف بن مہاجر بن خالد مجھے: کہا نے شہاب

 انگام? فتوي سے ان ميں بارے کے متعہ اور آيا پاس کے ان آدمي ايک تھے، ہوئے بيٹھے پاس کے) عنہ اللہ ريض
! ٹھہريے: کہا سے ان نے عنہ اللہ ريض انصاري عمرہ ايب ابن پر اس? ديا حکم کا) جواز کے( اس اسے نے انہوں تو

 عمرہ ايب ابن? ہے کيا ميں عہد کے وسلم عليہ اللہ صيل املتق� امام نے ميں! قسم کي اللہ ہوا؟ کيا: کہا نے انہوں
) پر بنا کي حاالت( جو لئے ے شخص ايسے ميں اسالم ابتدائے) کہ ےہ کام ايسا( يہ بالشبہ: کہا نے عنہ اللہ ريض
 گوشت کے سور اور خون مردار،) ميں مجبوري( طرح جس تھي رخصت کي اس ہو، گيا ديا کر مجبور لئے کے اس

 ربيع مجھے: کہا نے شہاب ابن? ديا فرما منع سے اس اور کيا محکم کو دين اپنے نے? تعايل اللہ پھر ہے،) ليے کے(
 ايک کي عامر بنو ميں زمانے کے وسلم عليہ اللہ صيل نبي نے ميں: کہا نے والد کے ان کہ بتايا نے جہني سربہ بن

 منع سے متعہ ہميں نے وسلم عليہ اللہ صيل اللہ رسول پھر تھا، کيا متعہ پر) کش پيش کي( رسخ دو سے عورت
 رہے کر بيان سے عبدالعزيز بن عمر حديث يہي وہ سنا، سے سربہ بن ربيع نے ميں: کہا نے شہاب ابن? ديا فرما

 ?80تھے اور ميں (اس مجلس ميں) بيٹھا ہوا تھا
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ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ -بعض روایات میں ہے کہ ابن عباس نے اس رائے سے رجوع کر لیا تھے  

َا كَانَِت الُْمتَْعُة ِيف أَوَِّل اإلِْسالَِم، كَاَن الرَُّجُل يَْقَدُم البَلَْدَة لَيَْس لَُه ِبَها َمْعرِفٌَة فَيَتَ  ُج الَْمْرأََة ِبَقْدِر َما يَرَى أَنَُّه يُِقيُم فَتَْحَفُظ لَُه َمتَاَعُه، زَوَّ إِ�َّ
َحرَامٌ  ابُْن َعبَّاٍس: فَُكلُّ فَرٍْج ِسَوى َهَذيِْن فَُهوَ َوتُْصلُِح لَُه َشيْئَُه، َحتَّى إَِذا نَزَلَِت اآليَُة: {إِالَّ َعَىل أَزَْواِجِهْم أَْو َما َملَكَْت أَْ�َانُُهْم}، قَاَل  . 

متعہ اّول اسالم میں جائز تھا یہاں تک کہ آیت (اّال علٰی ازواجھم اوماملکت ای�نھم)نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا اس کے بعد ابِن 
)۱/۱۳۳(ترمذی” عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زوجہ اور مملوکہ کے عالوہ ہر طرح کی رشمگاہ سے استمتاع حرام ہے۔  
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 حجاج بن یوسف کے ساتھ ابن عمر 

 کتاب البدایہ و النہایہ از ابن کثیر کے مطابق

اْعتَزََل لَيَاِيلَ ِقتَاِل ابن الزب� ووالحجاج مِبِنًى، وقال الشافعي: ثنا ُمْسلُِم بُْن َخالٍِد، َعِن ابِْن ُجَريٍْج، َعْن نَاِفعٍ: أَنَّ ابَْن ُعَمَر 
اجِ   فََكاَن يَُصيلِّ َمَع الَْحجَّ

                                                                    
ہیں لکھتے  ِن عباس رضی اللہ عنہ کے رجوع کے متعلق ابو بکر جصاص اب  

متام صحابہ رضی اللہ عنہ میں سوائے ابِن عباس رضی اللہ عنہ کے کوئی بھی حلت متعہ کا قائل نہیں اور انہوں نے بھی متعہ 
کے ساتھ ثابت ہو  کے جواز سے اس وقت رجوع کر لیا تھا جب متام صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعہ کی حرمت ان کے ہاں تواتر

)۲/۱۵۶(احکام القرآن” گئی۔  

 البانی کتاب إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل میں لکھتے ہیں

 :أن ابن عباس رىض الله عنه روى عنه ىف املتعة ثالثة أقوال

 .األول: اإلباحة مطلقا

 .الثا�: اإلباحة عند الرضورة

ت عنه رصاحة , بخالف القول� األول� , فه� ثابتان عنهواآلخر: التحريم مطلقا , وهذا م� مل يثب . 

 ابن عباس رضی الله عنہ کے سے متعلق تین اقوال ہیں

 اول مطلق مباح ہے

 دوم رضورتا مباح ہے

 سوم مطلق حرام ہے اور یہ وہ قول ہے جو رصاحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے

ابو بکر الجصاص کی رائے میں اور البانی کی   نے اس سے رجوع کیاالغرض ابن عباس رضی الله عنہ اس کے قائل تھے پھر انہوں 
 – رائے ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا
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نافع نے کہا کہ ابن عمر نے ابن زبیر کے قتل سے چند راتوں پہلے ان کو چھوڑا اور حجاج منی میں تھا اس وہ 
 حجاج کے ساتھ منی میں �ازیں پڑھتے

نے کہا )۴۵۸امام  بیہقی (املتوفی : 

حدثنا أبو عبد اللہ الحافظ، إمالء , ثنا أبو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الزاہد , ثنا أحمد بن محمد بن مہدی بن 

رستم، ثنا برش بن شعیب بن أبی حمزۃ القرشی، حدثنی أبی ح،وأخربنا أبو الحسین بن الفضل القطان، ببغداد , أنبأ 

وب بن سفیان، ثنا الحجاج بن أبی منیع، ثنا جدی،وثنا یعقوب، حدثنی عبد اللہ بن جعفر بن درستویہ، ثنا یعق

محمد بن یحیی بن إس�عیل، عن ابن وہب، عن یونس، ,جمیعا عن الزہری، وہذا لفظ حدیث شعیب بن أبی حمزۃ , 

ل من أہل عن الزہری، أخربنی حمزۃ بن عبد اللہ بن عمر،: أنہ بین� ہو جالس مع عبد اللہ بن عمر إذ جاء ہ رج

العراق، فقال: یا أبا عبد الرحمن إنی واللہ لقد حرصت أن اتسمت بسمتک, وأقتدی بک فی أمر فرقۃ الناس, وأعتزل 

الرش ما استطعت , وإنی أقرأ آیۃ من کتاب اللہ محکمۃ قد أخذت بقلبی, فأخربنی عنہا , أرأیت قول اللہ تبارک 

َْٔصِلُحوا بَیَْنُہَ� فَِإْن بََغْت إِْحَداہَُ� َعلَی اْالُْٔخَری فََقاتِلُوا الَِّتی تَبِْغی وتعالی:{َوإِْن طَائَِفتَاِن ِمنَ  َحتَّی  الُْمْؤِمِنیَن اقْتَتَلُوا فَا

َْٔصِلُحوا بَْینَُہَ� ِبالَْعْدِل َوأَقِْسطُوا إِنَّ اللََّہ یُِحبُّ  ) أخربنی عن ۹الُْمْقِسِطیَن } (الحجرات: تَِفیء َ إِلَی أَْمِر اللَِّہ فَِإْن فَاء َْت فَا

ہذہ اآلیۃ، فقال عبد اللہ: ومالک ولذلک , انرصف عنی , فانطلق حتی تواری عنا سوادہ , أقبل علینا عبد اللہ بن عمر 

ی فقال: ما وجدت فی نفسی من شیء من أمر ہذہ االٔمۃ ما وجدت فی نفسی أنی مل أقاتل ہذہ الفئۃ الباغیۃ ک� أمرن

اللہ عز وجل. زاد القطان فی روایتہ:قال حمزۃ: فقلنا لہ: ومن تری الفئۃ الباغیۃ؟ قال ابن عمر: ابن الزبیر بغی علی 

 ہؤالء القوم , فأخرجہم من دیارہم , ونکث عہدہم۔۔۔

ہ ک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حمزہ بن عبداللہ بن عمر

ان کے پاس عراق سے ایک شخص آیا اور کہا:اے ابوعبدالرحمن! واللہ میں اس بات کاحریص ہوں کہ آپ کے نقش 

قدم پرچلوں اورلوگوں کے اختالف کے معاملہ میں آپ کی پیروی کروں اورجہاں تک ہوسکے فساد سے الگ تھلگ 

کچھ کھٹکتاہے تو آپ اس آیت کے بارے رہوں ۔لیکن میں قرآن مجید کی ایک محکم آیت پڑھتاہوں تو دل میں 

میں مجھے بتادیں! آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے(اور اگر مسل�نوں کی دو ج�عتیں آپس میں ںلڑ 

پڑیں تو ان میںمالپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میںا سے ایک ج�عت دورسی ج�عت پر زیادتی کرے تو تم 

کرتا ہے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے ،اگر لوٹ آئے تو (سب) اس گروہ سے جو زیادتی 

پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دواور عدل کرو بے شک اللہ تعالٰی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا 

و )۔اس آیت کی تفسیر مجھے بتالئیں ! توعبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ نے کہا: یہ جان کرکیا کر ۹ہے)(الحجرات:

وہ شخص چال گیا یہاں تک کہ ہ�ری نظروں سے اوجھل ہوگیا ۔ اس کے بعدعبداللہ بن  گے ؟ جاؤ یہاں سے ۔پھر

 اس امت کے معامالت میں سے کسی معاملہ پرمجھے اتنا عمررضی اللہ عنہ ہ�ری جانب متوجہ ہوئے اورکہا

ے قتال کیوں نہیں کیا۔جیساکہ اللہ اس بات پرافسوس ہوا کہ میں نے اس باغی ج�عت س جنتا افسوس نہیں ہوا

تعالٰی نے حکم دیا ہے۔حسین بن القطان نے مزید بیان کیا کہ :حمزہ نے کہا: ہم نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ 

نے اس   ابن زبیر سے پوچھا: آپ کس کو باغی ج�عت سمجھتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:

۔ انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا ، ان کا عہد توڑ دیا قوم کے خالف بغاوت کی ہے  
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من طرق عن الزھری ۱۹۳؍۳۱واسنادہ صحیح واخرجہ ایضا ابن عساکر فی تاریخہ  ۲۹۸؍۸۔[السنن الکربی للبیہقی:

]۔۷۲؍۱۳بہ ونقلہ الحافظ فی الفتح   

  حسن  ہے و اس روایت کی سند صحیح

 

  کا موقف حنفیہ بن محمدپر   زبیر ابن

ایک روایت ہے کہ ابن حنیفہ کو چاہ   -زبیر نے محمد بن حنفیہ یعنی علی کے بیٹے کو قیدی بنا رکھا تھاابن 

زمزم کی چار دیواری میں قید کرکے لکڑیوں کا انبار لگادیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ بیعت نہ کریں گے تو انہیں 

ابن حنفیہ سے بیعت کا   بعد ابن زبیر نے کے ہاتھوں قتل  پھینک دیا جائے گا۔ مختار کے معصب بن زبیر کے

اگر بیعت نہ  جاکر ابن حنفیہ کو یہ پیغام دیا کیا اور اپنے بھائی عروہ کو انکے پاس بھیجا۔ انہوں نے   مطالبہ 

کروگے تو میں پھر قید کردونگا۔ جس کذاب (مختار) کی امداد اور اعانت کا تم کو سہارا تھا اسکو خدا نے قتل 

اب عرب و عراق کا میری خالفت پر اج�ع ہوگیا ہے ۔ اب تم بھی میری بیعت کرلو ورنہ جنگ کے  کردیا ہے اور

 لئے تیار رہو"۔

 

 

 

 

 

: کا موقف عنہ اللہ رضی األسلمي ابوبرزة رسول صحابی  

]۔7112 رقم ، بخالفه فقال خرج ثم شيئا، قوم عند قال إذا باب: الفنت كتاب:البخاري صحيح[   
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:� 
ث
يت   �ت

ثَنَا7112 ثَنَا،  أَْحَمُد بُْن يُونَُس  َحدَّ لَ�َّ كَاَن ابُْن ِزيَاٍد َوَمْرَواُن  قَاَل:،  أيَِب الِْمنَْهالِ  َعنْ ،  َعْوٍف  َعنْ ،  أَبُو ِشَهاٍب  َحدَّ
أِْم،  بَْ�ِ مِبَكََّة، ِبالشَّ ا َعلَْيِه ِيف َدارِِه َحتَّى َدَخلْنَ  أيَِب بَْرزََة اْألَْسلَِميِّ  فَانْطَلَْقُت َمَع أيَِب إَِىل اُء ِبالْبَْرصَِة، َوَوثََب الُْقرَّ َوَوثََب ابُْن الزُّ

ا َوقََع أََال تََرى مَ يَا أَبَا بَْرزََة،  فََقاَل: فَأَنَْشأَ أيَِب يَْستَطِْعُمُه الَْحِديَث،فََجلَْسنَا إِلَْيِه، َوُهَو َجالٌِس ِيف ِظلِّ ُعلِّيٍَّة لَُه ِمْن قََصٍب، 
ٍء َسِمْعتُُه تََكلََّم ِبِه:ِفيِه النَّاُس،  ا َمْعَرشَ إِنَُّكْم يَ "إِ�ِّ اْحتََسْبُت ِعنَْد اللَِّه أَ�ِّ أَْصَبْحُت َساِخطًا َعَىل أَْحيَاِء قَُريٍْش،  فَأَوَُّل َيشْ

َاللَِة،  لَِّة َوالِْقلَِّة َوالضَّ ٍد َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم الَْعرَِب كُنْتُْم َعَىل الَْحاِل الَِّذي َعلِْمتُْم ِمَن الذِّ َوإِنَّ اللََّه أَنَْقَذكُْم ِباْإلِْسَالِم َومِبَُحمَّ
نْيَا الَّتِ  نْيَا، ي أَفَْسَدْت بَْينَُكْم، َحتَّى بَلََغ ِبُكْم َما تََرْوَن َوَهِذِه الدُّ أِْم َواللَِّه إِْن يَُقاِتُل إِالَّ َعَىل الدُّ َوإِنَّ َهؤَُالِء إِنَّ َذاَك الَِّذي ِبالشَّ

نْيَا،  نْيَا" َوإِْن َذاَك الَِّذي مِبَكَّةَ الَِّذيَن بَْ�َ أَظُْهرِكُْم َواللَِّه إِْن يَُقاتِلُوَن إِالَّ َعَىل الدُّ  َواللَِّه إِْن يَُقاتُِل إِالَّ َعَىل الدُّ
.ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شہاب نے بیان کیا، ان سے جوف نے بیان کیا، ان سے 

جب عبداللہ بن زیاد اور مروان شام میں تھے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں  ابومنہال نے بیان کیا کہ
خوارج نے برصہ میں قبضہ کر لیا تھا تو میں اپنے والد کے ساتھ ابوبرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اور 

جب ہم ان کے گھر میں ایک کمرہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے جو بانس کا بنا ہوا تھا، ہم ان کے پاس بیٹھ گئے 
نہیں دیکھتے لوگ کن باتوں میں آفت اور اختالف  اور میرے والد ان سے بات کرنے لگے اور کہا: اے ابوبرزہ! آپ

میں الجھ گئے ہیں۔ میں نے ان کی زبان سے سب سے پہلی بات یہ سنی کہ میں جو ان قریش کے لوگوں سے 
 ناراض 

 

:ہے میں آخر  کے اوراس ہے ساتھ کے سند صحیح بھی میں شیبہ ابی ابن مصنف روایت یہ  

بَْ�ِ  ابْنَ  ِنييَعْ  مِبَكَّةَ  الَِّذي َذاَك  َوإِنَّ  نْيَا َعَىل  إِالَّ  يَُقاتُِل  إِنْ  َواللَّهِ  الزُّ الدُّ  

 لڑرہے لیے کے دنیا رصف بھی وہ!  قسم کی اللہ ، عنہ اللہ رضی زبیر بن عبداللہ یعنی ہیں میں مکہ جو وہ اور

۔ہیں  

]۔صحیح واسنادہ 449/ 7: شيبة أيب ابن مصنف[  

 

 

 

 

 

 

عنہ کا موقف اللہ رضی عاصال بن عمرو بن الله عبد  

ہے احمد میں مسند  
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ثَنَا َسِعيُد بُْن َعْمٍرو، قَاَل: أىََت َعبُْد اللِه بْ  ثَنَا إِْسَحاُق يَْعِني ابَْن َسِعيٍد، َحدَّ ثَنَا َهاِشٌم، َحدَّ بَْ�ِ، َوُهَو َحدَّ ُن َعْمٍرو، ابَْن الزُّ

يَّ  بَْ�ِ، إِ اَك َواْإلِلَْحاَد ِيف َحرَِم اللِه، فَِإ�ِّ أَْشَهُد لََسِمْعُت رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم َجالٌِس ِيف الِْحْجِر، فََقاَل: يَا ابَْن الزُّ

ْر أَْن َال تَُكوَن ُهَو يَا ) ، قَاَل: فَانْظُ 2ِبِه رَُجٌل ِمْن قَُريٍْش، لَْو ُوزِنَْت ُذنُوبُُه ِبُذنُوِب الثََّقلَْ�ِ لََوزَنَتَْها " (  يَُقوُل: " يُِحلَُّها َويَُحلُّ 

أِْم ابَْن َعْمٍرو، فَِإنََّك قَْد قََرأَْت الُْكتَُب، َوَصِحْبَت الرَُّسوَل َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، قَاَل: فَِإ�ِّ أُشْ  ِهُدَك أَنَّ َهَذا َوْجِهي إَِىل الشَّ

 ُمَجاِهًدا

�عادل مرشد رجاله ثقات رجال الشيخ -شعيب األرنؤوط   

ثََنا َسِعيُد بُْن َعْمٍرو، َعْن َعبِْد اللِه بِْن َعْمرٍ  ثَِني إِْسَحاُق بُْن َسِعيٍد، َحدَّ ، َحدَّ ثَنَا أَبُو النَّْرضِ و، قَاَل: أَْشَهُد ِباللِه لََسِمْعُت َحدَّ

ِمْن قَُريٍْش، لَْو ُوزِنَْت ُذنُوبُُه ِبُذنُوِب الثََّقلَْ�ِ لََوزَنَتَْها َرُجٌل   رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: " يُِحلَُّها َويَُحلُّ ِبِه   

 رجاله ثقات رجال الشیخین عادل مرشد -شعيب األرنؤوط 

کہ سے عنہ اللہ زبیررضی بن عبداللہ بھی نے عنہ اللہ رضی عاص عمروبن بن الله عبد رسول صحابی طرح اسی  

بَْ�ِ  ابْنَ  يَا:ا يَّ  ، الزُّ اللهِ  َحرَمِ  ِيف  َواِإللَْحادَ  اَك إِ  

۔بچیں سے والحاد فساد میں حرم آپ!  زبیر ابن اے   

  

 

 عبد الله بن جندب رضی الله عنہ کا موقف

ہے میں مسند احمد  

ثَنَا ُشْعَبُة، َعْن أيَِب ِعْمرَاَن قَاَل: قُلُْت لُِجنُْدٍب: إِ�ِّ قَْد بَايَْعُت  اٌج، قَاَل: َحدَّ ثَنَا َحجَّ بَْ�ِ ـ َوإِنَُّهْم  َحدَّ َهؤَُالِء ـ يَْعِني ابَْن الزُّ

اِم، فََقاَل: أَْمِسْك، فَُقلُْت: إِنَُّهْم يَأْبَْوَن، فََقاَل: افْتَِد مِبَالِ  َك، قَاَل: قُلُْت: إِنَُّهْم يَأْبَْوَن إِالَّ أَْن يُِريُدوَن أَْن أَْخُرَج َمَعُهْم إَِىل الشَّ

ثَِني فَُالٌن، أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: " يَِجيُء الَْمْقتُوُل أَْرضَِب َمَعُهْم ِبالسَّ  ِبَقاتِلِِه  يِْف، فََقاَل ُجنُْدٌب، َحدَّ

، َسْل َهَذا ِفيَم قَتَلَِني  : َعَالَم قَتَلْتَُه؟ فَيَُقوُل: قَتَلْتُُه َعَىل : فَيَُقوُل -قَاَل: ُشْعبَُة فَأَْحِسُبُه قَاَل  -يَْوَم الِْقيَاَمِة فَيَُقوُل: يَا رَبِّ

 ُملِْك فَُالٍن "، قَاَل: فََقاَل ُجنُْدٌب: فَاتَِّقَها

 عادل مرشد إسناده صحيح عىل رشط الشيخ�، رجاله ثقات رجال الشيخ�. -شعيب األرنؤوط 
 الصحيح. ، وقال: رواه أحمد والطربا�، ورجاله رجال7/294الهيثمي يف "مجمع الزوائد" 

 
اور یہ  وںہ کرنا چاہتا عتبی زبیر کی سے پوچھا:  میں ابنجندب بن عبد الله البجلی رضی الله عنہ ابو عمران نے 

 جاؤ یہ لوگ اس پر راضی رک نے کہا اس سے جندب بن عبد الله البجلی رضی الله عنہلوگ شام جانا چاہتے ہیں ؟ 
ہیں سوائے اس کے کہ تلوار سے ان  نہیں میں نے کہا وہ راضی -مال کا فدیہ دے دو جندب نے کہا –ہیں  نہیں

 : کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم  نے فرمایا  دی خرب نے کہا مجھے فالں نے جندب -کے ساتھ مل کر ماروں
دن اپنے قاتل کے ساتھ آئے گا اور کہے گا اے رب اس سے سوال کریں مجھ کو کیوں قتل کیا  کے مقتول قیامت
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 کیا تھا قتل ںمی قاتل کہے گا میں نے تو فالں کی بادشاہت ؟س کہا جائے گا تو  نے اس کے قتل میں ساتھ دیا.... پ
 سے بچو زبیر) سے کہا  ان (ابن عمران ابو  نے پھر جندب –
 
 
 
 

کا طلبی معجزہ زبیر پناہ اور ابن کی کعبہ  

 کيونکہ ہوا حملہ پر مکہ ميں دور کے ان ئےہو  خليفہ امللک عبد بعد کے ان گئے کر انتقال ميں 65 سن مروان 
 کعبہ شخص ايک کہ تھے رہے سمجھ محور کا روايات ان کو اپ اپنے وہ کي نہيں جنگ ميں ميدان نے زب� ابن
ليا کر بند سے اندر کو اس کر جا  ميں کعبہ نے انہوں لہذا - گا جائے دھنس لشکر مخالف کا اس گا لے پناہ کي   

تھا رہا کر دعا چھپا ميں کعبہ امام کا ان راو  باہر عوام مسل�ن   

گئے چلے ميں کعبہ چھوڑ باہر کو سب زب� ابن ليکن چاہيے ہونا ماڈل رول کو ليڈر کہ ہے جاتا کہا آج  

 پر اس لشکر مخالف کا اس جب گا لے پناہ کي کعبہ شخص ايک کہ گئے چلے ميں ابہام سے روايت ايک زب� ابن
گا جائے دھنس وہ گا کرے قصد  

 کہ رہے کرتے انتظار وہ کيا نہيں جہاد باہر سے ميقات ميں ميدان نے زب� ابن کر چھوڑ کو مکہ ميں وقت آخري
لے گھ� کو مکہ لشکر کا اميہ بنو  

گئے چھپ ميں کعبہ وہ بجائے کي بچانے کو عوام اپني کر نکل ميں ميدان پھر  

؟ ہے عمل مناسب لئے کے املومن� ام� يہ کيا  

کرے مغفرت کي ان الله گئے ہو ہالک ميں زعم اپنے زب� ابن  

 سے حجاج کر جا پہلے دن ت� عنہ الله ريض عمر ابن ہيں رہے کر غلطي اجتہادي کيا املومن� ام� کہ کر ديکھ يہ
گے برسيں پتھر سے آس�ن اب کہ گئے دے بددعا عنہ الله ريض عباس ابن اور گئے مل  

 املومن� ام� ميں کعبہ اور تھي رہي پھينک فوج کي حجاج کو جس تھے رہے گر پتھر سے آس�ن ہوا ہي ايسا
 کے معجزہ وہ کہ کے اس سوائے نہيں توجيح کويئ کي عمل کے عنہ الله ريض زب� ابن – تھے ميں ملحات آخري
گے ہوں منتظر  

تھي دي نے وسلم عليہ الله صيل نبي خرب کي جس تھا نہيں وہ وقت يہ حيف  
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يہ تلخ باتيں يہاں ياد داليئ گئيں ہيں کہ کعبہ اور حطيم کو مالنے کا ذکر   عائشہ ريض الله عنہا سے منسوب کيا 
 81گيا ہے

                                                                    
81  

راقم  –حطیم کعبہ کا حصہ ہے یہ رائے اہل سنت میں عائشہ رضی الله عنہا سے منسوب ایک روایت کی وجہ سے چلی آ رہی ہے 
 اس پر توقف کی رائے رکھتا ہے

 
ميں ت� سندوں سے عائشہ ريض الله عنہا سے مروي ہے جن میں ایک مجہول الحال سے مروی ہے اور  ايک روايت صحيح بخاری 

تفصیل یہ ہے  –باقی دو بھی بحث سے خالی نہیں ہیں  ہے   
ِد بِْن أيَِب بَْكٍر أَْخَربَ َعبَْد اللَِّه بَْن ُعَمَر َعنْ  َعائَِشَة رَِيضَ اللَُّه َعنْهُمْ  صحیح بخاری  میں پہال طرق ہے  َعبَْد اللَِّه بَْن ُمَحمَّ  

 
 صحيح البخاري: كِتَاُب الَحّجِ (بَاُب فَْضِل َمكََّة َوبُنْيَانَِها)

 صحيح بخاري: کتاب: حج کے مسائل کا بيان (باب: فضائل مکہ اور کعبہ کي بناءکا بيان)
 

ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن ابِْن ِشَهاٍب  ِد بِْن أيَِب بَْكٍر أَْخَربَ َعبَْد اللَِّه بَْن ُعَمَر عَ  َحدَّ ْن َعْن َسالِِم بِْن َعبِْد اللَِّه أَنَّ َعبَْد اللَِّه بَْن ُمَحمَّ
يِْه َوَسلََّم قَاَل لََها أَلَْم تَرَْي أَنَّ قَْوَمِك لَ�َّ بَنَْوا الَْكْعبََة لَ َعائَِشَة رَِيضَ اللَُّه َعنُْهْم َزْوِج النَّبِّيِ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه عَ 

وا َعْن قََواِعِد إِبْرَاِهيَم فَُقلُْت يَا رَُسوَل اللَِّه أََال تَرُدَُّها َعَىل قََواِعِد إِبْرَاِهيَم قَاَل لَوْ  َقاَل َعبُْد اللَِّه رَِيضَ َال ِحْدثَاُن قَْوِمِك ِبالُْكْفِر لََفَعلُْت فَ اقْتََرصُ
َسلََّم َما أَُرى رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم تَرََك اللَُّه َعنُْه لَِنئْ كَانَْت َعائَِشُة رَِيضَ اللَُّه َعنَْها َسِمَعْت َهَذا ِمْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وَ 

ْم َعَىل قََواِعِد إِبْرَاِهيمَ اْسِتَالَم الرُّكْنَْ�ِ ال لََّذيِْن يَلِيَاِن الِْحْجَر إِالَّ أَنَّ الْبَيَْت لَْم يُتَمَّ  
ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبي نے بيان کيا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے بيان کيا، ان سے ابن شہاب نے بيان کيا، ان سے 

بکر نے انہيں خربدي، انہيں عبداللہ بن عمر ريض اللہ عنہ� نے خربدي اور انہيں  سامل بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن محمد بن ايب
نبي کريم صيل اللہ عليہ وسلم کي پاک بيوي حرضت عائشہ صديقہ ريض اللہ عنہا نے کہ آنحضور صيل اللہ نے ان سے فرمايا کہ 

وڑ ديا تھا  ميں نے عرض کيا يارسول اللہ ! پھر آپ تجھے معلوم ہے جب ت�ي قوم نے کعبہ کي تعم� کي تو بنياد ابراہيم کو چھ
بنياد ابراہيم پر اس کو کيوں نہيں بنا ديتے؟ آپ نے فرمايا کہ اگر متہاري قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزديک نہ ہوتا تو ميں بے 

يہ بات رسول اللہ صيل اللہ عليہ  شک ايسا کرديتا  عبداللہ بن عمر ريض اللہ عنہ� نے کہا کہ اگر عائشہ صديقہ ريض اللہ عنہا نے
وسلم سے سني ہے ( اور يقينا حرضت عائشہ ريض اللہ عنہ سچي ہيں ) تو ميں سمجھتا ہو ں يہي وجہ تھي جو نبي صيل اللہ عليہ 

تھاوسلم حطيم سے متصل جو ديواروں کے کونے ہيں ان کو نہيں چومتے تھے  کيونکہ خانہ کعبہ ابراہيمي بنيادوں پر پورا نہ ہوا  
 

 صحیح مسلم کی حدیث ہے

ثَنَا ابْنُ  َوْهٍب  أَْخَربَِ�  َمْخرََمةُ  بْنُ  بَُكْ�ٍ   ثَِنى َهاُرونُ  بْنُ  َسِعيدٍ  األَيِْىلُّ  َحدَّ ثَِنى أَبُو الطَّاِهرِ  أَْخَربَنَا َعبْدُ  اللَّهِ  بْنُ  َوْهٍب  َعنْ  َمْخرََمةَ  ح َوَحدَّ َحدَّ
ثُ  َعبْدَ  اللَّهِ  بْنَ  ُعَمرَ  َعنْ  َعائَِشةَ  َزْوجِ   َعنْ  أَِبيهِ  قَاَل  َسِمْعُت  نَاِفًعا َمْوَىل  ابْنِ  ُعَمرَ  يَُقوُل  َسِمْعُت  َعبْدَ  اللَّهِ  بْنَ  أىَِب  بَْكرِ  بْنِ  أىَِب  قَُحافَةَ  يَُحدِّ

النَِّبىِّ  -صىل الله عليه وسلم- أَنََّها قَالَْت  َسِمْعُت  رَُسوَل  اللَّهِ  -صىل الله عليه وسلم- يَُقوُل  « لَْوالَ أَنَّ  قَْوَمكِ  َحِديثُو َعْهدٍ  ِبَجاِهلِيَّةٍ  – أَوْ  قَاَل  
 ِبُكْفرٍ  – ألَنَْفْقُت  كَنْزَ  الْكَْعبَةِ  ِىف  َسبِيلِ  اللَّهِ  َولََجَعلُْت  بَابََها ِباألَرِْض  َوألَْدَخلُْت  ِفيَها ِمنَ  الِْحْجرِ 

عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سنا   کہ  اگر متہاری قوم عہد جاہلیت کے قریب نہ 
ہوتی  یا کہا کفر کے   تو میں  کعبہ کا خزانہ  الله کی راہ میں   صدقه کر دیتا    اور اس کا دروازہ زمین کے پاس کرتا کہ اس میں 

 جانے کے لئے کوئی پتھر    (بطور سیڑھی کے) استع�ل نہیں کرتا
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ِد بِْن أيَِب بَْكٍر ( املتوفی سند ميں َعبَْد  صحيح بخاري کي ايک روايت ميں سند ميں عبد  -ھ واقعہ حرہ) مجہول ہے ٦٣اللَِّه بَْن ُمَحمَّ

راقم کے   -الله بن محمد بن أيب بكر الصديق ہے جن کي متقدم� ميں کويئ توثيق نہيں کرتا رصف ابن حبان نے ثقہ قرار ديا ہے 
اس راوي کو مجہول الحال کے درجہ پر رکھنا چاہيے -کعبہ پر ايک روايت ذخ�ہ کتب ميں ہے علم ميں ان کي رصف تعم�  

 
 
 

ِد بِْن أيَِب بَْكٍر نے ابن عمر سے یہ کالم واقعہ حرہ سے پہلے کیا ہو گا کیونکہ یہ حرہ میں قتل ہوا  َعبَْد اللَِّه بَْن ُمَحمَّ
 

تو انہوں نے کہااس کے بر عکس ابن جریح نے جب ابن عمر سے پوچھا   
میں ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ طواف میں رصف رکن ی�نی کو چھوا جائے  ١١٨٧صحیح مسلم    

 فَِإ�ِّ لَْم أََر رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َ�َسُّ إِالَّ الْيََ�نِيَْ�ِ 

نین کے کیونکہ میں نے رسول الله کو نہیں دیکھا کہ وہ چھوتے ہوں سوائے ی�  

اس میں ابن عمر نے اس کا اعادہ نہیں کیا کہ کعبہ کی تعمیر غلط تھی –یہ ابن زبیر کی خالفت کا دور ہے   
 
 
 
 

 دورسا طرق 
  -صحیح بخاری میں دورسا طرق ہے  أَْشَعُث َعْن اْألَْسَوِد بِْن يَِزيَد َعْن َعائَِشَة رَِيضَ اللَُّه َعنَْها 

مقام پر ايس سند سے ہے اور يہ واحد روايت ہے جو  اْألَْسَوِد بِْن يَِزيَد َعْن َعائَِشَة  کي سند سے آيئ  يہ روايت صحيح بخاري ميں دو  
سنن ترمذی میں ہے  -    

ثَنَا أَبُو َداُوَد، َعْن ُشْعبََة، َعْن أيَِب إِْسَحاَق، َعْن األَْسَوِد بْنِ  ثَنَا َمْحُموُد بُْن َغيَْالَن قَاَل: َحدَّ ثِْني مِبَا كَانَْت  يَزِ َحدَّ بَْ�ِ، قَاَل لَُه: َحدِّ يَد، أَنَّ ابَْن الزُّ

ثَتِْني أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وَ  الَجاِهلِيَِّة، َسلََّم قَاَل لََها: "لَْوَال أَنَّ قَْوَمِك َحِديثُو َعْهٍد بِ تُْفِيض إِلَيَْك أُمُّ املُْؤِمنَِ� يَْعنِي َعائَِشَة، فََقاَل: َحدَّ

بَْ�ِ َهَدَمَها َوَجَعَل لََها بَابَْ�ِ  " قَاَل: فَلَ�َّ َملََك ابُْن الزُّ   لََهَدْمُت الَكْعبََة، َوَجَعلُْت لََها بَابَْ�ِ

ؤمنین عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہ� نے ان سے کہا: تم مجھ سے وہ باتیں بیان کرو، جسے ام امل اسود بن یزید سے روایت ہے کہ

وسلم یعنی عائشہ رضی الله عنہا  نے تم سے  بیان کیا  ہو ، األَْسَوِد بِْن يَِزيَد نے کہا: عائشہ  نے کہا  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

"اگر متہاری قوم کے لوگ جاہلیت چھوڑے ہوئے    نہ ہوئے ہوتے، تو میں کعبہ کو گرا دیتا اور اس میں دو  نے ان سے فرمایا:

کر دیتا"، چنانچہ ابن زبیر رضی الله عنہ� جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کعبہ گرا کر اس میں دو دروازے کر دیئے۔ دروازے  

 مسند احمد میں ہے کہ اسود اور ابن زبیر میں مکاملہ ہوا

ثَنَا أَبُو إِْسَحاَق، َعنِ  ثَنَا زَُهْ�ٌ، قَاَل: َحدَّ ثَنَا أَبُو كَاِمٍل، قَاَل: َحدَّ ثِْني بَْعَض َما كَانَْت تُِرسُّ إِلَيَْك أُمُّ  َحدَّ بَْ�ِ: َحدِّ اْألَْسَوِد، قَاَل: قَاَل ِيل ابُْن الزُّ

ثَتِْني َحِديثًا َحفِ  ثَُك ِبِه تَْكتُُمُه النَّاَس، قَاَل: قُلُْت: لََقْد َحدَّ ٍء كَانَْت تَُحدِّ لَُه، قَالَْت: قَ الُْمْؤِمِنَ�، فَرُبَّ َيشْ اَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه ظُْت أَوَّ

بَْ�ِ:، »ِبُكْفرٍ «أَْو قَاَل: » لَْوَال أَنَّ قَْوَمِك َحِديٌث َعْهُدُهْم ِبَجاِهلِيَّةٍ «َوَسلََّم:  لَنََقْضُت الْكَْعبََة، فََجَعلُْت لََها بَابَْ�ِ ِيف اْألَرِْض، «، قَاَل: يَُقوُل ابُْن الزُّ

فَأَنَا َرأَيْتَُها كََذلَِك «، قَاَل أَبُو إِْسَحاَق: »نُْه، َوبَابًا يُْخرَُج ِمنْهُ بَابًا يُْدَخُل مِ   

اْألَْسَوِد بِْن يَِزيَد سے کہا کچھ وہ راز بتاؤ جو ام املومنین نے تم کو بتایا ہو سکتا ہے کچھ بتایا ہو جس کو لوگوں سے ابن زبیر نے 

انہوں نے کہا رسول الله نے فرمایا اگر  –بیان  کی جس کا رشوع میں نے یاد کیا   اسود نے کہا  عائشہ نے ایک   حدیث –چھپایا 
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ابن زبیر کہتے تھے :  میں کعبہ کو بدلتا اس میں دو  اْألَْسَوِد نے کہا  –تیری قوم کا دور جاہلیت کے قریب نہ ہوتا یا کہا کفر کے 

کہا پس میں نے ایسا ہی دیکھا (جب ابن زبیر نے بدال)ابو اسحاق نے  –دروازے کرتا ایک سے داخل ہوں ایک سے نکلیں   

ابن زبیر نے اس کو اْألَْسَوِد بِْن يَِزيَد سے لیا   –ان اسناد  سے معلوم ہوا کہ یہ روایت اصال اْألَْسَوِد بِْن يَِزيَد کی  ہے   
  

 صحیح مسلم میں ہے ابن زبیر نے کہا میری خالہ عائشہ نے خرب دی
دُ  ثَني ُمَحمَّ ثَنَا َسلِيُم بُْن َحيَّاَن، َعْن َسِعيٍد يَْعنِي ابَْن ِمينَاَء، قَاَل: َسِمعْ  وَحدَّ ، َحدَّ ثَِني ابُْن َمْهِديٍّ بَْ�ِ، يَُقوُل: بُْن َحاتٍِم، َحدَّ ُت َعبَْد اللِه بَْن الزُّ

ثَتِْني َخالَِتي، يَْعِني َعائَِشَة، قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه عَ  لَيِْه َوَسلََّم: " يَا َعائَِشُة، لَْوَال أَنَّ قَْوَمِك َحِديثُو َعْهٍد ِبِرشٍْك، لََهَدْمُت َحدَّ

: بَابًا َرشِْقيًّا، َوبَابًا َغْرِبيًّا، َوزِْدُت ِفيَها ِإنَّ قَُريًْشا اقْتََرصَتَْها َحيُْث بَنَِت ِستََّة أَْذُرٍع ِمَن الِْحْجِر، فَ  الَْكْعبََة، فَأَلْزَقْتَُها ِباْألَرِْض، َوَجَعلُْت لََها بَابَْ�ِ

 الَْكْعبَةَ 

اس میں ابن زبیر نے اس کو براہ راست ام املومنین سے روایت کیا ہے جبکہ یہ  اگر راز کی خرب تھی تو یہ کیسا راز تھا جو ابن 
اسود کو بھی اور  عبد الله بن محمد بن ابی بکر کو بھی   –زبیر کو بھی پتا تھا   

–کہتا ہے یہ قول مجہول عبد الله نے ابن عمر سے منسوب کر دیا ہے راقم   
 

  
 
 
 
 

 تیرسا طرق 

 صحیح بخاری میں تیرسا طرق ہے   يَِزيُد بُْن ُروَماَن َعْن ُعْرَوَة َعْن َعائَِشَة رَِيضَ اللَُّه َعنَْها

 راقم کہتا ہے یہ روایت یزید نے عائشہ رضی الله عنہا سے نہیں عروہ سے لی ہے

 صحیح ابن حبان میں ہے

ثَنَا َوهْ  ، َحدَّ ْهِيلُّ ُد بُْن يَْحيَى الذُّ ثَنَا ُمَحمَّ ٍد، َحدَّ ُد بُْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن ُمَحمَّ ثَنَا أيَِب، قَاَل: َسِمْعُت يَِزيَد بَْن أَْخَربَنَا ُمَحمَّ ُب بُْن َجِريٍر، َحدَّ

ُث َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ال بَْ�ِ َعْن َعائَِشَة أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل لََها: "يَا َعائَِشُة لَْوَال أن قومك ُروَماَن يَُحدِّ حديث عهد زُّ

ِتِه، َوأَلَْصْقتُُه ِباْألَرِْض، َوَوَضْعتُُه َعَىل أََساِس بالجاهلية لََهَدْمُت الْبَيَْت َحتَّى أُْدِخَل ِفيِه َما أَْخرَُجوا ِمنُْه ِيف الِْحْجِر، فَِإنَُّهْم َعَجزُوا َعْن نََفقَ 

هإِبْرَاِهيَم، َوَجَعلُْت له باب� بابا رشقيا وباب َغْرِبيًّا". قَاَل: فََكاَن َهَذا الَِّذي َدَعا ابَْن الزب� إىل هدمه وبنائ  

ے عائشہ رضی الله عنہا نے کہا ....  يَِزيُد بُْن ُروَماَن نے کہا تو يَِزيُد بُْن ُروَماَن نے براہ راست اس کو ابن زبیر سے بھی منسوب کیا ہ
 اس طرف ابن زبیر نے لوگوں کو بالیا کعبہ کو منہدم کیا اس کو بنایا

  
 

 مسند احمد میں بھی عائشہ رضی الله عنہ سے مروی ہے جس کی سند منقطع ہے

ُد بُْن َسلََمَة، عَ  ثَنَا َح�َّ ثَنَا َحَسٌن، َحدَّ ائِِب، َعْن َسِعيِد بِْن ُجبَْ�ٍ، َعْن َعائَِشَة أَنَّها قَالَْت: يَا رَُسوَل اللِه، كُلُّ أَْهلَِك قَدْ َحدَّ  َدَخَل ْن َعطَاِء بِْن السَّ

: َما اْستَطَْعنَا فَتَْحُه ِيف َجاِهلِيٍَّة، َوَال إِْسَالٍم بِلَيٍْل، فََقاَل الْبَيَْت َغْ�ِي، فََقاَل: " أَرِْسِيل إَِىل َشيْبََة فَيَْفتََح لَِك الْبَاَب "، فَأَرَْسلَْت إِلَيِْه، فََقاَل َشيْبَةُ 

وا َعْن ِبنَاِء الْبَيِْت ( ) ِحَ� بَنَْوهُ 1النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: " َصيلِّ ِيف الِْحْجِر، فَِإنَّ قَْوَمَك اْستَْقَرصُ  
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له عنہا سے نہیں  ہے سعيد بن جب� کا س�ع  عائشة رضی ال  

)  میں  شعيب بن صفوان کی سند سے ہے کہ عن سعيد بن جب�، عن ابن عباس، عن عائشة 7094الطربا�  األوسط  (  

 لیکن شعيب بن صفوان ضعیف ہے

 اخبار مکہ ازرقی میں ہے

ي، َعْن َسِعيِد بِْن َسالٍِم، َعنِ  ثَِني َجدِّ ثَنَا أَبُو الَْولِيِد قَاَل: َحدَّ ابِْن ُجَريٍْج، َعِن ابِْن أيَِب ُملَيَْكَة أَنَّ َعائَِشَة، رَِيضَ اللَُّه َعنَْها قَالَْت: قَاَل رَُسوُل  َحدَّ

ْمُت ِيف الْبَيِْت ِمَن الِْحْجِر أَْذُرًعا َوفَتَْحُت لَُه بَابًا آَخَر يَ «اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:  »ْخرُُج النَّاُس ِمنْهُ لَْو كَاَن ِعنِْدي َسَعٌة قَدَّ  

 سند میں ابن جریح مدلس کا عنعنہ ہے 

 الغرض جن اسناد کو بیان کیا جاتا ہے ان کی تفصیل یہ بنتی ہے

ترمذی نے اس کو َصِفيََّة ِبنِْت َشيْبََة اور مرجانة ، أم علقمة ( والدة علقمة بن أىب علقمة ) کی سند سے بھی عورتوں کی روایت : 
–یہ دونوں   مجہول الحال ہیں  –عنہا سے منسوب کیا ہے  عائشہ رضی الله  

ِد بِْن أيَِب بَْكٍر (مجہول الحال) نے ام  اْألَْسَوِد بِْن يَِزيَد مردوں کی روایت :  اس روایت کو عبد الله بن زبیر یا  اور َعبَْد اللَِّه بَْن ُمَحمَّ
 املومنین سے منسوب کیا تھا 

 

 

 

 بے الگ تبرصہ

پھر خود عائشہ ريض الله  -ہے کہ رسول الله نے دين ميں کچھ عام اصحاب مہاجرین و انصار  سے چھپا ديا ہو  يہ کيسے ممکن
 عنہا کا قول ہے کہ جس نے يہ کہا کہ اپ صيل الله عليہ وسلم نے دين کي کويئ بات چھپا دي اس نے جھوٹ باندھا

 
ثََك أَنَُّه كَتََم َشيئاً ِمَ� أنْزَِل إِ  ليِه ِمَن الَوْحي فََقْد كََذَب َوَمْن َحدَّ  

 اور جس نے يہ کہا کہ جو اپ صيل الله عليہ وسلم پر نازل ہوا الوحي ميں سے اس کو چھپا ديا اس نے کذب کہا
 
 

کعبہ کو متام   -روایت میں ہے   کعبہ کي تعم� پر بہت خرچہ ہوتا تھا؟  راقم کہتا ہے  اس ميں کويئ بہت خرچہ نظر نہيں اتا 
ليکن جو تعم� قريش  -ے مل کر بناتے تھے اس ميں اينٹ� تو چٹان کي ہيں ہاں چھت کي لکڑي ٹوٹ جايت يا جل جايت تھيمکہ وال

نے کي اس ميں نبي صيل الله عليہ وسلم نے بھي رشکت کي ہے اور روايت کے مطابق ايک دفعہ اس کي لکڑي ايک ٹوٹي رومي 
لہذا اس کي تعم� پر کويئ خرچ کيا تھا؟ -ر عربوں نے روميوں کو بچايا تھاکشتي کي تھي جو جدہ کے ساحل پر تباہ ہويئ او   

کعبہ کي تعم� کرنا مرشک� کے نزديک بھي نيکي تھا جس طرح مسجد الحرام کي ديکھ بھال کرنا اور حاجيوں کو پا� پالنا يھاں 
کعبہ کي تعم� ميں خرچہ کم نہيں ہو  –ا تک کہ کعبہ کي چايب اور اس کے غالف تک کے حوالے سے ان ميں نيکي کا تصور تھ

سکتا تھا کيونکہ متام عرب يہاں اتے تھے اس کي تعم� رصف قريش ہي نہيں ديگر قبائل بھي شوق سے کرتے جن کے بت اس ميں 
 تھے

 
عليہ  باقي يہ قول  کہ کعبہ ميں قريش جس کو چاہتے داخل کرتے يہ بھي مشکل قول ہے کيونکہ کعبہ ميں خود نبي صيل الله

 – وسلم بھي داخل ہوئے اور حطيم ميں کعبہ کي ديوار سے ٹيک لگا کر بيٹھے اور وہاں خباب بن آرت نے سوال بھي کيا
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کعبہ کے اندر حکيم بن حزام ريض الله عنہ بھي پيدا ہوئے کيونکہ ان کي والدہ جو درد ہوا وہ حمل سے تھيں کعبہ ميں داخل ہو 

ال مقام تھا جہاں جو چاہتا چال جاتامعلوم ہوا کہ کعبہ تو کھ -گئيں   
 

راقم اس روايت کومبہم قرار دیتا ہے  کہ يہ روايت سننے سمجھنے ميں راويوں کو کويئ غلطي ہويئ ہے خود عائشہ ريض الله عنہا 
لیہ وسلم کا قول اس کے خالف کہ نبي صيل الله عليہ وسلم نے کچھ نہيں چھپايا جبکہ روايت کہہ رہي ہے رسول الله صلی الله ع

 نے اس تعمیر کی  بات چھپا دی
 

 مسند إسحاق بن راهويه میں ہے 
 

ُث أَنَُّه َحَرضَ َذلَِك،  ثَِني أيَِب، قَاَل: َسِمْعُت َمرْثََد بَْن ُرشَْحِبيَل يَُحدِّ بَْ�ِ َسبِْعَ� رَُجًال [ص:أَْخَربَنَا َعبُْد الرَّزَّاِق، َحدَّ  ] ِمنْ 86قَاَل: أَْدَخَل ابُْن الزُّ

ِْك، لَبَنَيُْت الْبَيَْت َعَىل قََواِعِد ِخيَاِر قَُريٍْش َعَىل َعائَِشَة فَأَْخَربَتُْهْم أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: " لَْوَال َحدَ  اثَُة َعْهِد قَْوَمِك ِبالرشِّ

بَُة َمِك َعْن قََواَعَد إِبْرَاِهيَم َوإِْسَ�ِعيَل، فَُقلُْت: َال، فََقاَل: قَُرصَْت بِِهُم النََّفَقُة قَاَل: َوكَانَِت الْكَعْ إِبْرَاِهيَم َوإِْسَ�ِعيَل، َهْل تَْدِريَن َما قََرصَ قَوْ 

اِم، فََهَدَمهَا وَكََشَف َعْن ُربٍْض ِيف الِْحْجِر، آِخٌذ بَْعُضُه ِببَْعٍض، فََرتَكَُه َمْكشُ  وفًا مَثَانِيََة أَيَّاٍم؛ لِيُْشِهَد النَّاَس َعلَيَْها، قَْد َوَهْت ِمْن َحِريِق الشَّ

بَْض َخْمَسَة أَْحَجاٍر َوْجٌه َحَجٌر َوَوْجٌه َحَجرَاِن، فََرأَيُْت الرَُّجَل يَأُْخُذ [ص: ] الَْعتَلََة فَيَُهزَُّها ِمْن نَاِحيَِة الرُّكِْن فَيَهْتَزُّ ِمْن نَاِحيَِة 87فََرأَيُْت الرُّ

بِْض َوَوَضَع ِفيِه بَابَْ�ِ َرشِْقيًّا َوَغْرِبيًّا، قَاَل: فَلَ�َّ قُتَِل ابُْن الزُّ الرُّكِْن  اُج َوأََعاَدُه َعَىل نَْحِو َما كَاَن اْآلَخِر فَبَنَاُه َعَىل َذلَِك الرُّ بَْ�ِ؛ َهَدَمُه الَْحجَّ

َل ِمنُْه، قَاَل َمرْثَُد بُْن ُرشَْحِبيَل: َوَسِمْعُت ابَْن َعلَيِْه، قَاَل فََكتََب إِلَيِْه َعبُْد الَْملِِك: َوِدْدُت أَنَّ  بَْ�ِ َوَما تََحمَّ َعبَّاٍس َك تَرَكْتَُه َعَىل َما فََعلَُه ابُْن الزُّ

؛ َألَْدَخلُْت الِْحْجَر كُلَُّه ِيف الْبَيِْت فَلَِم يُطَ  بَْ�ِ اُف ِبِه إِْن لَْم يَُكْن ِمَن الْبَيِْت يَُقوُل: لَْو َولِيَت ِمنُْه ِمثَْل َما َوِيلَ ابُْن الزُّ  

عبد الرزاق نے کہا ان کو ان کے باپ نے روایت کیا کہ انہوں نے َمرْثََد بَْن ُرشَْحبِيَل سے سنا اس نے بیان کیا کہ وہ وہیں تھا جب 

ه علیہ وسلم نے فرمایا ابن زبیر نے قریش کے سرت بہرتین لوگ عائشہ کے پاس بھیجے جنہوں نے خرب دی کہ رسول الله صلی الل

 ماگر متہاری قوم کا دور رشک کے پاس واال نہ ہوتا میں بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر بناتا جن پر ابراہیم و اسمعیل نے بنایا تھا کیا ت

-نفقہ کم پڑ گیا رسول الله نے فرمایا ان پر  -میں نے کہا  نہیں  -نے دیکھا کہ قوم نے ابراہیم و اسمعیل کی بنیادوں کو کم کر دیا 

نے لکھا  .... َمرْثََد بَْن ُرشَْحِبيَل نے کہا  جب ابن زبیر کا قتل ہو گیا تو اس کو حجاج نے منہدم کر دیا اور دوبارہ بنایا اور عبد امللک

گر میں اس طرح والی کاش اس کو ابن زبیر کی تعمیر پر ہی چھوڑ دیتے َمرْثََد بَْن ُرشَْحِبيَل نے کہا میں نے ابن عباس کو کہتے سنا ا

 ہوتا جس طرح ابن زبیر تھے میں حطیم کو کعبه سے مال دیتا تو یہ اس کا طواف کیوں کرتے ہیں اگر یہ کعبہ میں نہیں ہے

 

روایت َمرْثََد بَْن ُرشَْحِبيَل  کے بقول سرت قریشیوں نے اس لیکن  -راقم کہتا ہے اس کی سند میں َمرْثََد بَْن ُرشَْحبِيَل مجہول الحال ہے

راقم کہتا ہے یہ پروپیگنڈا کرنے کی رضورت کیوں پیش آئی جبکہ ام املومنین کے حوالے  –کو ام املومنین رضی الله عنہا سے سنا 

-سے آ رہا ہے کہ یہ  راز کی بات تھی   

 
 کعبہ کے ارکان کو چھونے کا مسئلہ

الركن األسود کہا جاتا ہے اور جنوب میں دورسے اس کو کعبہ کے چار کونے ہیں ان کو رکن کہا جاتا ہے جہاں حجر اسود لگا ہے 
پھر دو کونے حطیم کی طرف ہیں ان میں سے ایک کو  –ان دونوں کو مال کر  الي�نيان  کہا جاتا ہے  –کو الركن الي�� کہا جاتا ہے 

ا جاتا ہے الركن الشامي  اور دورسے کو الركن العراقي کہا جاتا ہے اور دونوں کو مال کر  الشاميان کہ  
 

ِد بِْن أيَِب بَْكٍر کے مطابق ابن عمر اس سے ال علم تھے کہ رسول الله رکن شامی کو کیوں نہیں چھوتے تھ ے لہذا  َعبَْد اللَِّه بَْن ُمَحمَّ
 جب حدیث عائشہ پہنچی تو کہا
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ْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َما أَُرى رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: فََقاَل َعبُْد اللَِّه بُْن ُعَمَر: لَِنئْ كَانَْت َعائَِشُة َسِمَعْت َهَذا مِ 

الَ تَرََك اْسِتَالَم الرُّكْنَْ�ِ اللََّذيِْن يَلِيَاِن الِْحْجَر إِالَّ أَنَّ الْبَيَْت لَْم يَِتمَّ َعَىل قََواِعِد إِبْرَاهِ   مُ يَم َعلَيِْه السَّ
اگر عائشہ نے سنا ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ رسول الله  ان کونوں کو چھوتے ہوں جو حطیم سے ملے ہیں سوائے اس کے کہ  

 یہ ان بنیادوں پر نہیں جن پر ابراہیم نے تعمیر کی
ِد بِْن أيَِب بَْكٍر واقعہ حرہ میں ہالک ہوا لیکن ابن عمر رضی الله عنہ بعد تک زندہ رہے ہیں اور یہ قول رصف اس  َعبَْد اللَِّه بَْن ُمَحمَّ

 سند سے ان سے منسوب ہے اور ان کے باپ عمر بن خطاب رضی الله عنہ کا حکم تھا کہ رصف حجر اسود چھونا سنت ہے 
 

 صحیح بخاری میں ہے

ُد بُْن بَْكٍر: أَْخَربَنَا ابُْن ُجَريٍْج، أَْخَربَِ� َعْمُرو بُْن ِدينَارٍ  ْعثَاِء أَنَُّه قَاَل: َوقَاَل ُمَحمَّ وَكَاَن ُمَعاِويَُة » َوَمْن يَتَِّقي َشيْئًا ِمَن البَيِْت؟«، َعْن أيَِب الشَّ

ٌء ِمَن ال«َقاَل: يَْستَلُِم األَْركَاَن، فََقاَل لَُه ابُْن َعبَّاٍس رَِيضَ اللَُّه َعنُْهَ�: إِنَُّه الَ يُْستَلَُم َهَذاِن الرُّكْنَاِن، فَ  بَْ�ِ » بَيِْت َمْهُجورًالَيَْس َيشْ َوكَاَن ابُْن الزُّ

»يَْستَلُِمُهنَّ كُلَُّهنَّ «رَِيضَ اللَُّه َعنُْهَ�   

ْعثَاِء نے کہا ... معاویہ طواف میں متام ارکان کو چھوتے تھے تو ابن عباس نے ان سے کہا ان دو ارکان کو مت چھوئیں  -أيَِب الشَّ

اور ابن زبیر اس کے متام ارکان چھوتے  –کچھ نہیں چھوڑا جائے گا معاویہ نے جوابا کہا بیت اللہ میں سے   

میں ہے  14991مصنف ابن ابی شیبہ    

ثَنَا َعِيلُّ بُْن َهاِشٍم، َعِن ابِْن أيَِب لَيَْىل، َعْن َعطَاٍء، َعْن يَْعَىل بِْن أُ  ثَنَا  أَبُو بَْكٍر قَاَل: َحدَّ ُر اْستَلََم الرُّكَْن، َوكَاَن يَْعَىل َميََّة قَاَل: لَ�َّ أَْن َحجَّ ُعمَ َحدَّ

ٌء ِمَن الْبَيِْت يُْهَجُر، قَاَل: فََقاَل ُعَمُر: » يَا يَْعَىل َما تَْفَعُل؟«بُْن أَُميََّة يَْستَلُِم اْألَْركَاَن كُلََّها، فََقاَل لَُه ُعَمُر:  قَاَل: أَْستَلُِمَها كُلََّها، ِألَنَُّه لَيَْس َيشْ

ا رَُسوَل « قَاَل: بََىل، قَاَل: ِبِه بُِسوٍء قَاَل: بََىل » اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم لَْم يَْستَلِْم ِمنَْها إِالَّ الَْحَجرَ  أَمَّ  

ارکان کو چھوتے   َعطَاٍء نے کہا  يَْعَىل بِْن أَُميََّة نے کہا جب عمر نے حج کیا انہوں نے رکن کو چھوا  اور يَْعَىل بِْن أَُميََّة  اس کے متام  

تو عمر نے کہا اے یعلی کیا کرتے ہو؟ یعلی نے کہا اس کے متام ارکان کو چھوتا ہوں کیونکہ بیت اللہ میں سے کچھ نہیں چھوڑا 

  -یعلی نے کہا بے شک  -عمر نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تو اس میں سے رصف حجر اسود کو چھوا تھا -جائے گا

ہے ؟ عمر نے کہا بالکل اس میں برائی  

 معلوم ہوا کہ اصحاب رسول اور تابعین  میں معاویہ، ابن زبیر رضی الله عنہم   اور بہت سے متام ارکان کو چھوتے

 عمر رضی الله عنہ  کے نزدیک رصف حجر اسود چھونا سنت تھا

جائے گا  باقی دو کو چھونا سنت ہےابن عمر رضی الله عنہ سے منسوب قول ہے کہ  دو ارکان  (الشاميان) کو نہیں چھوا   

 ابن عباس رضی الله عنہ کے نزدیک  دو ارکان (الشاميان) کو نہیں چھوا جائے گا

 
 بنو امیہ کے موقف کی وجوہات

 
لیکن  –اس کی وجوہات پر کسی نے کالم نہیں کیا  –بنو امیہ اور بہت سے اصحاب رسول کعبہ کی تعمیر بدلنے کے خالف تھے 

کیا تو اس سلسلے میں یہ حقائق ملتے ہیں راقم نے غور   
 

 اول : کعبہ کا   مطلب
The Cube 

 ہے
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 الله تعايل نے اس کو الکعبہ کہا ہے
 َجَعَل اللَُّه الَْكْعبََة الْبَيَْت الَْحرَاَم قِيَاًما لِلنَّاِس 

 
 الله تعالی نے اس کو مستطیل نہیں کہا

 
عائشہ رضی الله عنہ سے منسوب خرب ہے جو علم باطن کی طرح رصف ان کو  دوم: کعبہ میں حطیم شامل تھا رصف ام املومنین

ام املومنین عائشہ کے عالوہ کسی اور ام املومنین نے بیان نہیں کی جبکہ  خود ام املومنین عائشہ کا کہنا تھا کہ دین  –معلوم تھی 
مؤسسة الوفاء  -از أبو جعفر الطويس    ٤١٢ص  ٢٩ار ج اہل تشیع کی کتب مثال بحار األنو  -کی کوئی بات رسول الله نے نہیں چھپائی

لبنان  میں یہ روایت کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے کعبہ کی اصل تعمیر  امت سے چھپائی  تقیہ کی دلیل کے طور پر  –ب�وت  -
 –پیش کی گئی ہے  اہل سنت پر طنزا 

 
رسول بھی  کعبہ کے متام ارکان کو چھوتے تھے اور کہتے بیت الله سوم : بنو امیہ میں معاویہ رضی الله عنہ اور بہت سے اصحاب 

 میں کچھ نہیں چھوڑا جائے گا
 

کہا جاتا ہے حطيم کا لفظ حطمہ جدار الکعبہ سے   -چہارم : حطیم   کو الحجر   کہا جاتا ہے اس کو حطیم  بعد میں کہا گیا ہے 
کم کيا تو جو زائد انٹ� نکليں ان سے حطيم بنا ان کو نصف دائرے کي جب ديوار کو  –نکال ہے يعني کعبہ کي ديوار کو کم کرنا 

حطيم  بنانے کی ایک  وجہ  بیان ہوئی  کہ اس ميں قريش کو اشتباہ ہوا کہ کعبہ کي حد کيا تھي  اس  –صورت دے دي گئي 
ابن ايب شيبہ ميں ہے کہ ابن  اس کے برعکس حطیم کو  اصال الحجر کہا جاتا تھا   مصنف    -ابہام کي وجہ سے حطيم الگ ہوا

  عمر نے ذکر کيا کہ
ثَنَا ُغنَْدٌر، َعْن ُشْعبََة، َعْن يَْعَىل بِْن َعطَاٍء، َعْن يَْحيَى بِْن قَْمطََة، َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر، أَ  نَُّه قَاَل ِيف َهِذِه اْآليَِة: {فَلَنَُولِّيَنََّك ِقبْلًَة تَرَْضاَها} َحدَّ

، يَْعنِي: ِيف الِْحْجرِ »قِبْلَُة إِبْرَاِهيَم تَْحَت الِْميزَاِب «]، قَاَل: 144[البقرة:   
 ابراہيم  کا قبلہ حطيم ميں ِميزَاِب کے نیچے  تھا

 اس کی سند صحیح ہے 
 

چاہیے  کیونکہ قبلہ  اس کے باہر ہونا   -اگر حطیم کعبہ کا حصہ تھا تو ابراہیم کا قبلہ حطیم میں ِميزَاِب کے نیچے  نہیں ہو سکتا
اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کعبہ مستطیل نہیں تھا بلکہ مکعب ہی تھا  -قبلہ کا مطلب آگے کرنا ہے   

 
ابن عباس ريض الله عنہ نے کعبہ اور حطيم کو مالنے سے منع کيا اور جب لوگ اس کو توڑنے لگے تو لوگوں نے کہا اب عذاب  

 آئے گا 
  

بیر کے اقدام تبدیلی کعبہ  کو امت میں  پسند نہیں کیا گیاصحیح بخاری میں ہے کہ ابن ز    
 فقيل أليب رشيح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا رشيح! إن الحرم ال يعيذ عاصياً وال فارا بدم، وال فارا بخربة

ا أيب رشيح  میں تم سے زیادہ اس کو جانتا ہوں أيب رشيح سے پوچھا گیا کہ اپ سے عمرو بن سعید  نے کیا کہا ؟ کہا: عمرو نے کہ
حرم کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا نہ کسی مفرور  قاتل کو  اور نہ کسی چور کو –   
 

هـ) 743رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح املسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) میں  رشف الدين الحس� بن عبد الله الطيبي (
 لکھتے ہیں

 
البعث من عمرو بن سعيد إيل مكة لقتال ابن الزب�كان ذلك    
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ہجری)  کو ابن زبیر سے قتال کرنے  ٧٠یہ اس کا ذکر ہے جب َعْمُرو بُْن َسِعيِد (بِْن الَْعاِص بِْن َسِعيِد بِْن الَْعاِص ) األشدق ( املتوفی 

   بھیجا گیا
 

األَُمِويُّ  کے ترجمہ میں لکھا ہےامام بخاری نے تاریخ الکبیر میں  َعمرو بْن َسِعيد بْن العاص   
 .كان َغزا ابن الزُّبَ�، ريض الله َعنه�، ثم قَتَلَُه َعبد الَْملِك بْن َمروان 

 انہوں نے ابن زبیر سے جنگ کی رضی الله عنہ�  پھر ان کا قتل عبد امللک بن مروان نے کیا
 

ہجری کی ہے 13کے ایک اور صحابی ہیں جن کی وفات سن   َعْمِرو بْن َسِعيِد بْن الَْعاِص بْن أَُميََّة األموي نام   
 

 فیض الباری میں انور شاہ کشمیری  نے لکھا ہے
يح الصحايب حجة للحنفية. وقول عمرو بن سعيد الظامل حجٌة للشافعية  أن قول أيب ُرشَ

يح الصحايب کا قول احناف کیدلیل ہے اور عمرو بن سعيد کا قول  شوافع کی دلیل ہ ےأيب ُرشَ  
 

 اہل تشیع کا موقف
 

یہاں پر اہل  تشیع کی رائے دلچسپی سے خالی نہیں جن کے نزدیک حطیم کا تعلق ابراہیم یا اسمعیل کے ریوڑ سے تھا کعبہ سے 
 نہیں تھا

اہل تشیع میں عموم قول ہے کہ امام أيب جعفر  نے کہا    

)یبحار االنور از مجلسذلك حطيم إس�عيل الذي كان يذود فيه غنيمته (  

 یہ اسمعیل کا حطیم ہے جس میں یہ اپنی بکریوں کو کھانا دیتے  تھے 

 

)بحار االنور از مجلسیوذلك حطيم إس�عيل عليه السالم ذاك الذى كان يدور فيه غني�ته ويصيل فيه (  

 یہ اسمعیل کا حطیم ہے جس میں یہ اپنی بکریوں کو رکھتے تھے اور �از پڑھتے

تفسیر عیاشی میں ہے   

طيم ابراهيم نفسه الذى كان يذود فيه غنمه ويصىل فيه ،ذلك ح  

 یہ ابراہیم کا حطیم ہے جس میں یہ اپنی بکریوں کو کھانا دیتے  اور �از پڑھتے

 ارکان کو چھونے پر اہل  تشیع کا کہنا ہے جھ دو کو چھونا سنت ہے ان کے نزدیک اس کا تعلق تعمیر کعبه سے نہیں ہے
)) جميل بن صالح , عن ايب عبداللّه (ع ) قال : كنت 2478نا, عن احمد بن محمد, عن ابن ايب عم�, عن ((الكايف : عن عدة من اصحاب

اطوف بالبيت فاذا رجل يقول : ما بال هذين الركن� يستل�ن و ال يستلم هذان ؟ فقلت : ان رسول اللّه (ص ) استلم هذين , و مل 

رسول اللّه (ص ). يعرض لهذين , فال تعرض له� اذ مل يعرض له�  

 اس طرح اہل تشیع کے نزدیک  حطیم کعبہ کا حصہ نہیں ہے 
 
 

 مقام ابراہیم 
 مقام ابراہیم پر ضمنا معلومات کتب اہل سنت سے  یہاں جمع کی گئی ہیں
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کی  بیوی کو صحیحین میں ہے ابراہیم مکہ آئے ہاجرہ و اس�عیل اور زمزم واال واقعہ  ہوا اور اسی حدیث   کے آخر میں اسمعیل  

 طالق کا ذکر ہے  لیکن تاریخ طربی میں یہ بھی ہے
ِه األَْ�َِن، فََوَضَع قَ  َدَمُه َعلَيِْه فَبَِقَي أَثَُر قََدِمِه َعلَيْهِ انْزِْل َحتَّى أَْغِسَل رَأَْسَك، فَلَْم يَنْزِْل، فََجاَءتُْه ِبالَْمَقاِم فََوَضَعتُْه َعْن ِشقِّ  

… ابراہیم سے کہا سواری سے اتریے اور رس دھو لیں لیکن ابراہیم نہ اترے اور مقام تک آئے ہے اس  اسمعیل کی دورسی بیوی نے
 پر ان کے قدم کا اثر رہ گیا

یعنی مقام ابراہیم اصل میں اس وقت بنا جب ابراہیم مکہ آئے اور اسمعیل سے مل نہ پائے لہذا قدرت الہی سے نشانی کے طور 
اس پتھر کو کعبہ دیوار سے مال کر رکھ دیا گیا -یم کے گھر کے پاس جو پتھر تھا اس پر باقی رہ گیاپر ان کے قدم کا نشان ابراہ  

 قرآن سورۃ البقرۃ  کے مطابق

َقاِم اِبْـرَاِهيَْم ُمَصىلًّ ؕ َوَعِهْدنَآ اِٰىلٓ اِبْـ ۖ◌ َواِْذ َجَعلْنَا الْبَيَْت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َواَْمنًا آئِِفْ�َ َواتَِّخُذْوا ِمْن مَّ رَا بَيْتَِى لِلطـَّ رَاِهيَْم َواِْسـَ�ِعيَْل اَْن طَّهِ
ُجْودِ   َوالَْعاكِِفْ�َ َوالرُّكَّعِ السُّ

(125) 
اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا، (اور فرمایا) مقام ابراہیم کو �از کی جگہ بناؤ، اور ہم 

ل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ نے ابراھیم اور اس�عی
 کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔

 
 قرآن کہتا ہے

 
لَِّذي بِبَكََّة ُمبَاَركًا َوُهًدى لِلَْعالَِمَ�  َقاُم إِبْرَاِهيَم َوَمْن َدَخلَُه كَاَن آِمنًاِفيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت مَ  –إِنَّ أَوََّل بَيٍْت ُوِضَع لِلنَّاِس لـَ  

بے شک، پہال بیت، جو لوگوں (کی تطہیر) کے لئے بنایا گیا وہ جو بکہ (مکہ) میں ہے ، مبارک ہے اور متام عامل کے لئے ہدایت ہے  
 اس میں واضح نشانیاں ، مقام ابراہیم ہے ، اور جو اس میں داخل ہو امن میں ہے

 
 

مقام ابراہیم کعبہ کی دیوار کے ساتھ تھا لیکن طواف میں آسانی کے لئے اس کو اب دور نصب کر دیا گیا ہے ایک زمانے میں  
 تاریخ مکہ ازرقی میں ہے 

 
ثَنَا ِهَشاُم بُْن ُعْرَوَة، َعْن أَِبيِه " أَنَّ الَْمَقاَم كَاَن ِعنَْد َسْفعِ الْبَ  يِْت قَاَل ُسْفيَاُن: فََذلَِك الَِّذي َحدَّ  

وہ نے کہا مقام ابراہیم بیت الله سے نیچے تھاعر   

 
 بن باز، فتاوى نور عىل الدرب میں  کہتے ہیں

مقام إبراهيم حجر كان يقوم عليه يبني، فل� فرغ جعله تحت جدار الكعبة، فل� بُِعَث النبي صىل الله عليه وسلم أُِمَر بأن يصيل 
}. وكان قرب الكعبة، فأخره عمر يف املكان املعروف، املقصود أنه حجر كان  خلفه، أمره الله، قال: {َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقامِ  إِبْرَاِهيَم ُمَصىلًّ

 يقوم عليه إبراهيم للبناء عليه الصالة والسالم، هذا مقام إبراهيم
 

چے کر دیا پس مقام ابراہیم پتھر ہے اس پر کھڑے ہو کر اس کو بنایا گیا جب اس سے فارغ ہوئے تو اس کو کعبہ کی دیوار کے نی
جب نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو الله نے  حکم دیا  کہ اس کے پیچھے �از پڑھو اور یہ کعبہ کے قریب تھا پس 

 اس کو دورسے مکان جو اب مشھور ہے وہاں بنا دیا گیا ہے اور یہ پتھر ہے جس پر ابراہیم نے تعمیر کی یہی مقام ابراہیم ہے
 

ل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيم� میں العثيم� کہتے ہیںمجموع فتاوى ورسائ  
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 حجاج اور اسماء بنت ابی بکر میں کالم

 
کے تفرد سے روایت ہے کہ بد کالمی ہوئی راوی اْألَْسَوُد بُْن َشيْبَاَن  صحیح مسلم اور دیگر کتب میں   

بَْ�ِ َصلَبَُه، َوأَرَْسَل إَِىل حدثنا اْألَْسَوُد بُْن شَ   اَج لَ�َّ قَتََل ابَْن الزُّ ِه أَْن تَأْتِيَُه، يْبَاَن، َعْن أيَِب نَْوفَِل بِْن أيَِب َعْقرٍَب، أَنَّ الَْحجَّ  أُمِّ
إِلَيِْه: َواللَِّه ال آتِيَك َحتَّى تَْبَعَث إَِيلَّ َمْن يَْسَحبُِني  فَأبَْت، فَأَرَْسَل إِلَيَْها لَتَأْتَِ�َّ أَْو َألَبَْعنَثَّ َمْن يَْسَحبُِك بُقُرونِِك، فَأَرَْسلَْت 

أَفَْسْدَت َعلَيِْه ُدنْيَاُه، َوأَفَْسَد َعلَيَْك ِبُقُروِ�، فَلَ�َّ َرأَى َذلَِك أىََت إِلَيَْها فََقاَل: َكيَْف َرأَيِْتِني َصنَْعُت ِبَعْبِد اللَِّه؟ قَالَْت: َرأَيْتَُك 
ُُه ِبابِْن َذاِت النِّطَاقَْ�ِ آِخرَتََك  ، َوقَْد بَلََغِني أَنََّك كُْنَت تَُع�ِّ  

حجاج نے جب ابن زبیر کو قتل کر دیا تو ان کی ماں کے پاس کسی کو بھیجا کہ وہ ادھر آئیں پس اس�ء رضی 
سے کھینچے گا پس  وہ یہاں آئے ورنہ کسی کو بھیجوں گا جو اس کو قرون انکار کیا حجاج نے کہا  الله عنہا نے 

کسی کو بھیجا اس�ء رضی الله عنہا نے کہا الله کی قسم نہیں جاؤں گی یہاں تک کہ کسی کو بھیجے جو قرون 
سے کھینچے پس جب حجاج نے یہ صورت دیکھی وہ ان کے پاس گیا اور کہا تم نے دیکھا میں نے عبد الله کے 

یا بردباد کی اور آخرت بھی اور مجھ تک پہنچا تو اس کو ابن ساتھ کیا گیا؟ اس�ء نے کہا میں نے دیکھا تو نے دن
 ذات النطاقتین کہتا تھا

کے مطابق نہایت بدکالمی ہوئی اور حجاج نے متام حدود پھالنگ دیں اس کے عالوہ  صحیح مسلم کی اس روایت 
ی ان کی الش کی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن زبیر کا جسد ایک یہودی قربستان میں پھینک دیا گیا یعن

راقم کہتا ہے روایت عجیب منت والی ہے تاریخا غلط ہے مکہ میں یہود کبھی نہیں رہے اور نہ  –تدفین نہ ہوئی 
 ہی وہاں ان کا کوئی قربستان تھا

املعجم الكب� از طربانی) ایک اور روایت پیش کرتے ہیں الذھبی تاریخ االسالم میں (  

ِه أَْسَ�َء َوقَاَل لََها: يَ وقال ابن عيينة: حدثنا أَبُو الْ  بَْ�ِ َدَخَل َعَىل أُمِّ اُج ابَْن الزُّ ِه قَالَْت: لَ�َّ قَتََل الَْحجَّ ْه، ُمَحيَّاِة، َعْن أُمِّ ا أُمَّ
، َولَِكنِّي أُمُّ  الَْمْصلُوِب َعَىل رأس الثنية، َوَما ِيل  إِنَّ أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ� أَْوَصاِ� ِبِك فََهْل لََك ِمْن َحاَجٍة؟ فََقالَْت: لَْسُت لََك ِبأُمٍّ

ثَُك: َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يقول:  اٌب َوُمِبٌ� ” ِمْن َحاَجٍة، َولَِكْن أَُحدِّ ا “يَْخُرُج ِيف ثَِقيٍف كَذَّ ، فَأَمَّ

                                                                    
 

ال شك أن مقام إبراهيم ثابت وأن هذا الذي بني عليه الزجاج هو مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم، لكن الحفر الذي فيه، ال يظهر 
أزمنة متطاولة، ولكن حفرت هذه، أو صنعت للعالمة أنه أثر القدم�؛ ألن املعروف من الناحية التاريخية أن أثر القدم� قد زال منذ 

 .فقط، وال �كن أن نجزم بأن هذا الحفر هو موضع قدمي إبراهيم عليه الصالة والسالم
بے شک مقام ابراہیم ثابت ہے جس پر اب شیشہ لگا دیا گیا ہے وہی مقام ابراہیم ہے لیکن اس میں جو گڑھے ہیں ان سے اصلی 

ونکہ تاریخ میں ہے کہ قدم کے نشان کافی عرصہ پہلے ختم ہو چکے تھے لیکن یہ گڑھے رصف عالمتی قدم ظاہر نہیں ہوتے کی
 ہیں اور ہم جزم سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابراہیم علیہ السالم کے ہی قدم کے نشان ہیں
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اُب، فََقْد َرأَيْنَاُه  ا الُْمِبُ� فَأَنَْت، فََقاَل لََها: ُمِبُ� الُْمنَاِفِق�َ -أيَِب ُعبَيٍْد  تَْعِني: الُْمْختَاَر بْنَ  –الَْكذَّ ، َوأمَّ . 
 .أَبُو املَُحيَّاِة ُهَو يَْحيَى بُْن يَْعَىل التَّيِْميُّ 

تل کیا وہ ان کی يَْحيَى بُْن يَْعَىل التَّْيِميُّ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ جب حجاج نے ابن زبیر کا ق أَبُو املَُحيَّاِة 
اپ کے حوالے سے وصیت کی ہے تو اپ کو کوئی  ماں اس�ء کے پاس آیا اور کہا اے ماں امیر املومنین نے مجھے

حآجت ہے ؟ اس�ء رضی الله عنہا نے کہا میں تیری ماں نہیں میں تو مصلوب کی ماں ہوں اور مجھے متہاری 
رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے ثقیف سے  رضورت نہیں ہے لیکن میں روایت کرتی ہوں جو میں نے
اور لیڈرتو وہ تو ہے منافقین کا لیڈر ہے یعنی مختار  ایک کذاب اور ایک لیڈر نکلے گا کذاب ہم نے دیکھ لیا   

 یہ روایت صحیح مسلم سے الگ ہے

 کتاب االی�ن از ابن ابی شیبہ کی روایت ہے

ا أَْخَربَنَا قَِبيَصُة، َعْن ُسْفيَانَ  ْوَن الَْحجَّ َج ، َعْن َمْعَمٍر، َعِن ابِْن طَاُوٍس، َعْن أَِبيِه، قَاَل: َعَجبًا ِإلِْخَوانَِنا ِمْن أَْهِل الِْعرَاِق يَُسمَّ
 ُمْؤِمنًا

 طاؤس نے کہا مجھے اہل عراق کے اپنے بھائیوں پر حیرت ہے کہ وہ حجاج کو مومن کہتے ہیں

کے قتل کے بعد  له عنہ پر حیرت کیوں نہیں ہوئی جنہوں نے ابن زبیر طاؤس مکہ کے ہیں ان کو ابن عمر رضی ال
فورا حجاج کو بتایا کہ وہ خلیفہ عبد امللک کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور حجاج کے پیچھے �از پڑھنا رشوع کر 
82 دوم علی رضی الله عنہ کے صلبی بیٹے محمد بن حنفیہ نے بھی سکھ کا سانس لیا جن کو ابن زبیر نے مکہ دیا

نے بھی فورا عبد امللک کی بیعت کی اور دمشق چلے گئے میں قیدی بنا رکھا تھا ابن حنفیہ   

                                                                    
82  

 اس کے بر عکس امام حاکم نے مستدرک میں بیان کی ہے

ثَنَا َعِيلُّ بُْن َحْمَشاَذ الْ  ، َعْن سَ َحدَّ ُل بُْن إِْسَ�ِعيَل، ثَنَا ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ ، ثَنَا الُْمَؤمَّ ُد بُْن يُونَُس الُْقرَِيشُّ ” لََمَة بِْن كُهَيٍْل قَاَل: َعْدُل، ثَنَا ُمَحمَّ
اِج، فََقاَل: ُمْؤِمٌن، َوقُلُْت: كَاِفٌر  ِتِه َما أَطْلََق ِفيِه ُمَجاِهُد بُْن َجْربٍ رَِيضَ اللَُّه َعنْهُ َوبَ «اْختَلَْفُت أَنَا َوَذرٌّ الُْمرِْهِبيُّ ِيف الَْحجَّ يَاُن ِصحَّ  

ُل بُْن إِْسَ�ِعيَل کہتا ہے کہ ہم سے سفیان الثوری نے بیان کیا انہوں نے سلمہ بن کھیل سے کہ میرا اور ذر املرھبی کا ح جاج الُْمَؤمَّ
ومن ہے میں ( سلمہ بن کھیل) نے کہا کافر ہےذر املرھبی نے کہا یہ م –کے حوالے سے اختالف ہوا   

کہتے ہیں اس بیان کی صحت پر مجاہد کا قول ہے امام حاکم   
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یہ قول دو تابعین کی آراء ہیں جن میں ایک حجاج کو مومن کہتا ہے اور دورسا کافر کہتا ہے کافر کے قول کی تائید امام حاکم نے 

تا ہے یہ افراط ہے کیونکہ ابن زبیر رضی الله عنہ کے بعد ابن عمر رضی الله عنہ راقم کہ – کی کہ اس پر مجاہد کا قول بھی ہے 
 نے حجاج کے پیچھے �از پڑھی ہے اور اس کی اقتداء میں حج کیا ہے

حثیت ابن عمر رضی الله عنہ سے بڑھ کر نہیں ہے سلمہ بن کھیل شیعہ ہیں اور یہ قول تعصب پر مبنی ہے اور ان کو دین میں   

میں ہیں 247/ص1املحن ج ور شعبی کے اقوالا مجاہد   

وحدثني ابن أسامة وعمر عن عيل بن عبد العزيز بأسانيد اخترصتها عن الشعبي قال كان الحجاج بن يوسف مؤمنا بالطاغوت كافرا 
 بالرحمن وقال مجاهد فيه الشيخ الكافر

حجاج بن یوسف طاغوت پر ای�ن رکھتا تھا اور علی بن عبد العزیز نے اسناد کو مخترص کرتے ہوئے شعبی سے روایت کیا کہ 
 الرح�ن کا کافر تھا اور مجاہد نے کہ اس میں ایک بڈہا کافر ہے

 ان اقوال کی سند ثابت نہیں ہے کیونکہ سند کو مخترص کر کے اس کا ضعف چھپا دیا گیا ہے

 کتاب االی�ن از ابن ابی شیبہ کی روایت ہے

ثَنَا أَبُو بَْكِر بُْن عَ   ، قَاَل: َحدَّ ْعِبيِّ اجَ «يَّاٍش، َعِن اْألَْجلَِح، َعِن الشَّ أَْشَهُد أَنَُّه ُمؤِْمٌن ِبالطَّاُغوِت كَاِفٌر ِباللَِّه، يَْعِني الَْحجَّ » 

 األجلح بْن َعبد اللِه بْن ُحَجيَّة کہتا ہے کہ الشعبی نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ حجاج طاغوت پر ای�ن رکھتا اور اللہ کا کفر
 کرتا تھا

كان ضعيفا جدا یہ سخت ضعیف تھا األجلح بْن َعبد اللِه بْن ُحَجيَّة کٹر شیعہ ہے ابن سعد کہتے ہیں  

 کتاب االی�ن از ابن ابی شیبہ کی روایت ہے

ثَنَا َوكِيٌع، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن إِبْرَاِهيَم قَاَل:  اِج لََحاُه اللَّهُ كََفى مِبَْن يَُشكُّ ِيف أَْمِر ا«َحدَّ لَْحجَّ  

 ابراہیم النخعی کہتے ہیں جس کو حجاج کے معاملے پر کوئی شک ہو اس بر الله يك لعنت

 اس کی سند میں املنصور بن املعتمر ہیں یہ بھی شیعہ ہیں

و صرب نہ کر اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم نے حجاج کو کافر قرار نہیں دیا رصف چند تابعین سے یہ اقوال منسوب ہیں ج
 سکے اور اس میں ان سے افراط رس زرد ہوا
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 ابن زبیر نے قرآن میں تحریف کی ؟

 
ٍد َعْن َحِبيِب بِْن أيَِب ثَاِبٍت قَاَل: فََبيْنَا [ص: ثَنَا َحاتُِم بُْن إِْسَ�ِعيَل َعْن َعاِصِم بِْن ُمَحمَّ لٌِس ِيف الَْمْسِجِد ] أَنَا َجا200َحدَّ

اُج بُْن يُوُسَف   النَّاَس فََقاَل: أََال إِنَّ ابَْن الَْحرَاِم َوابُْن ُعَمَر َجالٌِس ِيف نَاِحيٍَة َوابْنَاُه َعْن َ�ِيِنِه َوِشَ�لِِه , َوقَْد َخطََب الَْحجَّ
بَْ�ِ نَكََّس كِتَاَب اللَِّه , نَكََّس اللَُّه قَلَْبُه , فََقاَل  اُج َهِنيئًَة إِْن  الزُّ ابُْن ُعَمَر: أََال ِإنَّ َذلَِك لَيَْس ِبَيِدَك َوَال ِبيَِدِه , فََسَكَت الَْحجَّ

يْ  ِشئَْت قُلُْت طَِويًال َوإِْن ِشئَْت قُلُْت لَْيَس ِبطَِويٍل ثُمَّ قَاَل: أََال إِنَّ اللََّه قَْد َعلََّمَنا، كُلَّ ُمْسلِمٍ  يَّاَك أَيَُّها الشَّ ُخ، أَنَُّه يَْفَعُل , َوإِ
ا إِ�ِّ قَْد تََركُْت الَِّتي ِفيَها الَْفْصُل أَْن أَقُوَل: كََذبَْت ” قَاَل: فََجَعَل ابُْن ُعَمَر يَْضَحُك فََقاَل لَِمْن َحْولَُه:  أَمَّ  “ 

 َحِبيِب بِْن أيَِب ثَاِبٍت کہتا ہے

بیٹے بھی دائیں بائیں تھے تو حجاج بن یوسف نے  عبد الله بن عمر رضی الله عنہ ایک کونے میں تھے اور اپ کے
لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اگاہ ہو جاو ابن زبیر نے کتاب اللہ کو توڑا الله نے اس کے دل کو توڑ ڈاال اس پر ابن 
عمر رضی الله عنہ نے کہا ابن زبیر کا معاملہ نہ تیرے پاس ہے نہ تیرا معاملہ ابن زبیر کے پاس ہے اس پر حجاج 

پھر بوال اگاہ ہو جاو کیا الله نے ہم پر متام مسل�نوں پر اور تم پر ظاہر نہیں کیا کہ اس نے ایسا ….موش ہو گیا خا
ہی کام کیا اس پر ابن عمر مسکرا دیے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں سے کہا میں نے اس مسئلہ میں یہ بات 

 کہہ کر فیصلہ نہیں کر دیا کہ تو جھوٹا ہے

  

ضعیف ہے اس میں جبیب بن ابی ثابت ہے جس کا س�ع ابن عمر رضی الله عنہ سے نہیں ہے یہ یہ روایت 
 مدلس ہے

کے مطابق امام علی کہتے ہیں هـ)761از العاليئ (املتوىف:  جامع التحصيل يف أحكام املراسيل  کتاب   

غ�ه� من الصحابة ريض الله قال عيل بن املديني حبيب بن أيب ثابت لقي بن عباس وسمع من عائشة ومل يسمع من 
 عنهم

حبیب بن ابی ثابت کی مالقات ابن عباس سے ہوئی اور انکا س�ع عائشہ سے ہے لیکن انہوں نے کسی اور صحابی 
 رضی الله عنہم سے نہیں سنا

 لہذا یہ روایت تدلیس کی بنا پر ضعیف ہے
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 طبقات ابن سعد کی روایت ہے

اُج الْفَ قَاَل: أَْخَربَنَا ُمْسلُِم بُْن إِ  ثَنَا َخالُِد بُْن ُسَمْ�ٍ قَاَل: َخطََب الَْحجَّ ثَنَا األَْسَوُد بُْن َشيْبَاَن قَاَل: َحدَّ اِسُق بْرَاِهيَم قَاَل: َحدَّ
بَْ�ِ َحرََّف كِتَاَب اللَِّه. فََقاَل لَُه ابُْن ُعَمَر: كََذبَْت كََذبَْت كَذَ  بَْت. َما يَْستَِطيُع َذلَِك َوال أَنَْت َعَىل الِْمنَْربِ فََقاَل: إِنَّ ابَْن الزُّ

 .َمَعهُ 
اُج: اْسُكْت فَِإنََّك َشيٌْخ قَْد َخرِفَْت َوَذَهَب َعْقلَُك   .فََقاَل لَُه الَْحجَّ

خالد بن سمیر کہتے ہیں ایک دفعہ حجاج (بن یوسف) الفاسق نے منرب پر خطبہ دیا تو کہا:بے شک (عبداللہ) بن 
کی ہے۔تو (عبداللہ) بن عمر بولے:تو نے جھوٹ بوال ہے،نہ وہ اس کی طاقت رکھتے زبیر نے قرآن میں تحریف 

تھے اور نہ تو اس (تحریف) کی طاقت رکھتا ہے۔حجاج (غصے) سے بوال:چپ ہو جا اے بوڑھے! تو سٹھیا گیا ہے 
 اور تیری عقل چلی گئی ہے۔

  

یا ہےلیکن جرح و تعدیل نہیں کی سوائے اسکی سند میں خالد بن سمیر ہے جس کا ذکر محدثین نے اسناد میں ک
املطَالُب الَعاليَُة میں ابن حجر نے صدوق کہا   -اور ابن حبان کے جنہوں نے اس کو ثقہ کہا ہے  نسائی، الهيثمي

اس کی روایت کا درجہ حسن کا ہے   –میں کہتے ہیں اس کو وہم ہوتا ہے  کتاب فتح الغفار  الصنعا�  –ہے   

سوب قول مبہم ہے کہ اس تحریف کا کیا مطلب تھا ؟ اس قسم کے قول کی وضاحت حجاج بن یوسف سے من
 نہیں ملی لہذا یہ روایت غیر واضح ہونے پر دلیل نہیں ہے

 صحیح بخاری کی کتاب الحج کی حدیث ہے

قال كتب عبد امللك إىل الحجاج أن ال يخالف   عن سامل ،  عن ابن شهاب ،  أخربنا مالك ،  حدثنا عبد الله بن يوسف ،
فصاح عند رسادق   فجاء ابن عمر ـ رىض الله عنه ـ وأنا معه يوم عرفة ح� زالت الشمس ،  ابن عمر يف الحج ،

قال هذه  .ةفخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السن  الحجاج ،
  فسار بيني وب� أيب ،  فنزل حتى خرج الحجاج ، .قال فأنظر� حتى أفيض عىل رأيس ثم أخرج .الساعة قال نعم

فل� رأى ذلك عبد الله قال   فجعل ينظر إىل عبد الله ، .فقلت إن كنت تريد السنة فاقرص الخطبة وعجل الوقوف
.صدق  

عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خرب دی ، انہیں ابن شہاب نے اور ان سے سامل  ہم سے
نے بیان کیا کہ عبدامللک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ حج کے احکام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ 

اللہ عنہ� عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی عنہ� کے خالف نہ کرے ۔ سامل نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی 
ترشیف الئے میں بھی ان کے ساتھ تھا ۔ آپ نے حجاج کے خیمہ کے پاس بلند آواز سے پکارا ۔ حجاج باہر نکال 

اس کے بدن میں ایک کسم میں رنگی ہوئی چادر تھی ۔ اس نے پوچھا ابوعبدالرحمن ! کیا بات ہے ؟ آپ نے فرمایا 
اہتے ہو تو جلدی اٹھ کر چل کھڑے ہو جاؤ ۔ اس نے کہا کیا اسی وقت ؟ عبداللہ نے اگر سنت کے مطابق عمل چ
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فرمایا کہ ہاں اسی وقت ۔ حجاج نے کہا کہ پھر تھوڑی سی مہلت دیجئیے کہ میں اپنے رس پر پانی ڈال لوں یعنی 
تر گئے اور جب حجاج غسل کر لوں پھر نکلتا ہوں ۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ� ( سواری سے ) ا

باہر آیا تو میرے اور والد ( ابن عمر ) کے درمیان چلنے لگا تو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کا ارادہ ہے تو 
خطبہ میں اختصار اور وقوف ( عرفات ) میں جلدی کرنا ۔ اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ� کی 

للہ عنہ� نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے ۔عبداللہ بن عمر رضی ا طرف دیکھنے لگا   

طبقات ابن سعد والی روایت شاذ ہے –حجاج بن یوسف تو عبد الله ابن عمر کی اتنی عزت کر رہے ہیں   

ایک بے سند بات لکھتے ہیں هـ)630میں ابن األث� (املتوىف:  اسد الغابہ   

ل الحجاج سنة أربع وسبع� إَِىل سهل بْن وعاش سهل وطال عمره، حتى أدرك الحجاج بْن يوسف، وامتحن معه، أرس
سعد ريض اللَّه عنه، وقال له: ما منعك من نرص أم� املؤمن� عث�ن؟ قال: قد فعلته، قال: كذبت، ثم أمر به فختم يف 

 عنقه، وختم أيًضا يف عنق أنس بْن مالك ريض اللَّه عنه، حتى ورد عليه كتاب َعبْد الَْملِِك بْن مروان فيه

سعد رضی اللہ عنہ زندہ رہے اور ان کی طویل عمر ہوئی یہاں تک کہ حجاج بن یوسف آیا اور اس سے سهل بن 
ہجری میں حجاج سہل کے پاس آیا اور کہا کس چیز نے تجھ کو منع کیا کہ تو نے  ٧٤سن  –ان کی آزمائش ہوئی 

س نے سہل کی گردن داغ دی عث�ن کی مدد نہ کی سہل نے کہا بلکہ میں نے مدد کی حجاج نے کہا جھوٹ پھر ا
کی بھی یہاں تک کہ عبد امللک نے اس پر خط لکھا اور انس بن مالک رضی الله عنہ   

 یہ سب بال سند ہے

يزيد بن برش کا قول ہے جس کو الذھبی نے میزان میں   هـ) کے مطابق یہ333کتاب املحن از أبو العرب (املتوىف: 
 مجھول کہا ہے

اِعِدّي فََقاَل َما لََك لَْم تَنُْرصْ أَِمَ� الُْمْؤِمِنَ� ُعثَْ�ن فََقاَل قَدْ قَاَل َزيُْد بُْن ِبْرشٍ  اُج إَِىل سهل بن سعد السَّ  فََعلُْت َوبََعَث الَْحجَّ
 قَاَل كََذبَْت فََختََم ِيف ُعنُِقهِ 

 اسی کتاب میں اس کی دورسی سند ہے

ثَِني َعْبُد اللَِّه بُْن الَْولِيِد قَاَل حَ  ثَِني َداُوُد بُْن يَْحيَى َعْن َعبَّاٍس َوَحدَّ اُج بُْن  دَّ َعْن َجْعَفٍر َعْن َمالِِك بِْن ِدينَاٍر قَاَل َختََم الَْحجَّ
ِد بِْن ِس�ِيَن َوأَنَِس بِْن َمالِكٍ   يُوُسَف َعَىل يَِد الَْحَسِن َوُمَحمَّ

قال ابن يونس: أحاديثه  از الذھبی میں ہےپر میزان االعتدال   داود بن يحيى االفريقى ہے جس    اسکی سند میں
 .موضوعة

 اس کی روایات موضوع ہیں
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 تاریخ الطربی کی روایت ہے

 وعن ابن أيب ذئب، عن إسحاق بن يزيد، أنه رأى أنس بن مالك مختوما يف عنقه

 إسحاق بن يزيد کہتا ہے اس نے انس رضی الله عنہ کی داغی گئی گردن دیکھی

یزید ہے جس کو ابن حجر مجھول کہتے ہیںاس کی سند میں اسٰحق بن   

کی اس سے روایت مرسل ہے ابِْن أيَب ِذئب  امام بخاری کہتے ہیں کہ   

ہے تیرسی روایت تاریخ الطربی کی   

ثَِني ُرشَْحِبيُل بُْن أيَِب َعْوٍن، َعْن أبيه، قال: رأيت الحجاج أرسل إىل سهل بن سعد فدعاه، فقال: ما  قال ابن ُعَمَر: َوَحدَّ
 منعك أن تنرص أم� املؤمن� عث�ن بن عفان! قال: قد فعلت قال: كذبت، ثم أمر به فختم يف عنقه برصاص

املعجم الصغ� لرواة اإلمام ابن جرير الطربي میں الفالوجی کہتے   اس میں رشحبيل بن أيب عون کا باپ ہے کتاب
 ہیں

ة، املرصي، من الثالثة، ف� دونها، مل أعرفه، ومل أجد له والد رشحبيل بن أيب عون، موىل أم بكر بنت املسور بن مخرم
 ترجمة

میں نہیں جانتا اس کا ترجمہ نہیں مال …. رشحبيل بن أيب عون کے والد   

تاریخ دمشق میں انس بن مالک اور عبد امللک بن مروان کے حوالے سے قصہ ہے کہ ان کی حجاج کے بارے میں 
کے متب  از الزركيل نے بیان کیا ہے کتاب األعالم  وانة بن عياضبات ہوئی اس کو عوانة بن الحكم بن ع  

 واتهم بوضع األخبار لبني أمية

 اس پر بنی امیہ کے لئے خربیں گھڑنے کا الزام ہے
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 ابن زبیر کے قتل کی وجوہات

 
 الله تعالی نے فرمایا سوره النور

الَِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِيف اْألَرِْض كََ� اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَبْلِِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا  الصَّ

ن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا  لَنَُّهم مِّ  فَأُولَِٰئَك  َذٰلَِك  بَْعدَ  كََفرَ  َوَمن ۚ◌ يَْعبُُدونَِني َال يُْرشِكُوَن يِب َشيْئًا  ۚ◌ ِدينَُهُم الَِّذي ارْتََىضٰ لَُهْم َولَيُبَدِّ
الَْفاِسُقونَ  ُهمُ   (55) 

الله کا وعدہ ہے کہ تم میں سے جو ای�ن الئے اور نیک عمل کے ان کو زمین میں جانشین کے طور پر مقرر 
ان کے دین کو متکنت دے گا جو اس نے پسند کیا اور ان کے خوف کو امن سے بدل  -کرے گا جیسا پہلوں کو کیا

کہ وہ میری عبادت کریں اور رشک نہ کریں کسی چیز کا بھی اور جس نے کفر کیا وہ فاسق ہیں دے گا  

یہ آیت خاص ہے رصف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے ہیں اور جو ان کے ساتھ اصحاب تھے عموم نہیں 
 ہیں

ں مقرر کرے گاآیت میں منکم ہے یعنی تم اصحاب النبی میں سے جو ای�ن الئے ہیں ان کو جانشی  

 مسل�نوں کی غلطی ہے کہ خاص کو عام کر دیتے ہیں اور عام کو خاص –
 جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو عرب پر حکومت مل گئی تو یہ وعدہ پورا ہوا

 و للہ الحمد
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 اب اس وعدہ کا کوئی اعادہ نہیں ہو گا
 اس سے ظاہر ہے کہ یہ وعدہ خاص رصف رسول الله کے لئے ہے

  

بن زبیر اصحاب النبی میں سے ش�ر کے جاتے ہیں جبکہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے کوئی س�ع ا
 نہیں کیا

 ان کی پیدائش ہوئی تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا
 لیکن اہل سنت میں بنو امیہ کی مخالفت کی وجہ سے ابن زبیر کو صحابی تسلیم کر لیا گیا

ی رشط ہے کہ اس نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو نہ رصف دیکھا ہو بلکہ ان سے س�ع بھی ہوا ہو جو صحابی ک
 علمی حدیث بن سکے

لیکن اہل سنت کا یہ دوہرا معیار تھا کیونکہ وہ لوگ جو دور نبوی میں ہی مرد تھے ان میں سے بعض کو صحابی 
ه علیہ وسلم سے نہ ہوا لیکن ابن زبیر جو شیر خوار بچے تسلیم نہیں کیا گیا کہ ان افراد کا س�ع نبی صلی الل

 تھے ان کو صحابی مان لیا گیا

اگر ہم اس مشہور بات کو تسلیم کریں کہ ابن زبیر رضی الله عنہ بھی صحابی ہیں تو قابل غور ہے کہ کیا عبد 
 الله ابن زبیر کی خالفت کو الله نے برباد نہیں کیا ؟ ان کے استخالف کو ختم کیا ؟

عبد الله ابن زبیر صحیح عقیدہ حاکم ہیں خلیفہ ہیں ان کے مخالف (بنو امیہ صحیح عقیدہ ہیں لیکن) ظاہر ہے 
ان سے بہرت نہیں ہیں لیکن پھر بھی ابن زبیر کی خآلفت چند سال کی ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے ہ�رے 

اپنا معنی پہنا کر الله سے معجزات کی امید تو نہیں  لئے سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہے ؟ کیا ہم آیات کو
 لگا رہے ؟

 آخری وقت میں خلیفہ مسلمین ابن زبیر کو اصحاب رسول چھوڑ کر جا چکے تھے

 کتاب البدایہ و النہایہ از ابن کثیر کے مطابق

َن ُعَمَر اْعتَزََل لَيَاِيلَ ِقتَاِل ابن الزب� ووالحجاج مِبِنًى، وقال الشافعي: ثنا ُمْسلُِم بُْن َخالٍِد، َعِن ابِْن ُجَريٍْج، َعْن نَاِفعٍ: أَنَّ ابْ 
اجِ   فََكاَن يَُصيلِّ َمَع الَْحجَّ

نافع نے کہا کہ ابن عمر نے ابن زبیر کے قتل سے چند راتوں پہلے ان کو چھوڑا اور حجاج منی میں تھا اور وہ 
 حجاج کے ساتھ منی میں �ازیں پڑھتے

ه عنہ نے ابن زبیر کی خالفت کو غلط سمجھا اور ان کویعنی ابن عمر رضی الل  
Abandon 

 کر دیا
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 ابن عمر نے عبد امللک کی بیعت کی اور طبقات ابن سعد کی صحیح سند سے روایت ہے کہ خط لکھا
ْمعِ َوالطَّاَعِة عَ  َىل ُسنَِّة اللِه َوُسنَِّة رَُسْولِِه ِفيَ� اْستَطَْعُت، َوإِنَّ بَِنيَّ فَِإ�ِّ قَْد بَايَْعُت لَِعبِْد اللِه َعْبِد املَلِِك أَِمْ�ِ املُْؤِمِنْ�َ ِبالسَّ

 قَْد أَقَرُّوا ِبَذلَِك 
پس میں نے امیر املومنین عبد امللک کی بیعت کی ہے س�ع و اطاعت پر سنت الله اور سنت رسول پر جتنا حسب 

 استطاعت ہو گا اور میرے بیٹے بھی اسی پر ہیں

اس کی سند کو قوی کہتے ہیں ٢٣١ص  ٣یر االعالم النبالء پر تعلیق میں ج شعيب األرناؤوط س  

 

 

 

 

 ابن عمر کا قتل حجاج نے کرایا ؟

 
 مستدرک الحاکم کی روایت ہے

يُْخ أَبُو بَْكِر بُْن إِْسَحاَق، أَنْبَأَ َعِيلُّ بُْن َعبِْد الَْعِزيِز، ثَنَا أَبُو نَُعيٍْم، ثََنا فَُضيْ   ثَنَا الشَّ ُل بُْن َمْرُزوٍق، َعْن َعِطيََّة قَاَل: قُلُْت َحدَّ
اِج بِْن يُوُسَف أَفَاِعيلَ  بَْ�ِ َوقَاَم إِلَْيِه لَِمْوًىل ِالبِْن ُعَمَر: كَيَْف كَاَن َمْوُت ابُْن ُعَمَر؟ قَاَل: إِنَُّه أَنَْكَر َعَىل الَْحجَّ ُه ِيف قَتِْل بِْن الزُّ

اُج:  اْسُكْت يَا َشيًْخا، قَْد َخرِفَْت فَأَْسَمُعُه، فََقاَل الَْحجَّ  

عطيه کہتا ہے میں نے پوچھا ابن عمر رضی الله عنہ کے آزاد کردہ غالم سے پوچھا کہ ابن عمر رضی الله عنہ کی 
موت کس حال میں ہوئی ؟ انہوں نے کہا اپ رضی الله عنہ حجاج کی نکیر کرنے والے تھے بسب ان افعال کے جو 

عنہ کے قتل پر کیے چناچہ اپ کھڑے ہوئے اور اپ نے اس کو سنایا اس پر حجاج نے  اس نے ابن زبیر رضی الله
 کہا چپ کر بڈھے تو تو سٹھیا گیا ہے

یہ روایت ضعیف ہے امام الذھبی اس پر تلخیص میں کہتے ہیں   

 عطية ضعيف

 مستدرک الحاکم کی ایک دورسی روایت ہے
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ُد بُْن أَْحَمَد بِْن بَالَوَ  ِد بْ أَْخَربَِ� ُمَحمَّ ثَِني َعبُْد اللَِّه بُْن ُمَحمَّ ، ثَنَا إِبْرَاِهيُم بُْن َحْمزََة، َحدَّ ِن يِْه، ثَنَا أَْحَمُد بُْن ِبْرشٍ الَْمرْثَِديُّ
بَْ�ِ رَِيضَ اللَُّه َعنُْهَ�  َوِدْدُت أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ «قَاَل:  يَْحيَى بِْن ُعْرَوَة، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أَِبيِه، َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن الزُّ

َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِْسَناِد، » إِنَُّهْم أَطَْوُل النَّاِس أَْعنَاقًا يَْوَم الِْقيَاَمةِ «ِقيَل: َولَِم َذاَك؟ قَاَل: » اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أَْعطَاِ� النَِّداءَ 
اِج بِْن يُوُسَف َعَىل اللَِّه تََعاَىل َولَْم يَُخرَِّجاُه، قَْد ذَكَرُْت ِيف  بَْ�ِ رَِيضَ اللَُّه َعنُْه ِمْن ُجْرأَِة الَْحجَّ  َوَعَىل  َمْقتَِل َعبِْد اللَِّه بِْن الزُّ

يِق رَِيضَ اللَّهُ  دِّ َعنُْهْم َما يَْكتَِفي ِبِه الَْعاِقُل ِمْن َمْعرِفَِتِه،  رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوتََهاُوِنِه ِبالَْحرََمْ�ِ َوأَْهِل بَْيِت الصِّ
َحابَِة رَِيضَ اللَُّه َعنُْهْم َوالتَّاِبِعَ� ِفيِه َوَشَهاَدتَُهْم َعَىل ُسوِء َعِقيَدتِهِ  بَْ�ِ، فَاْسَمعِ اْآلَن أَقَاِويَل الصَّ  بَْعَد قَتْلِِه َعبَْد اللَِّه بَْن الزُّ

ُعَمَر بِْن الَْخطَّاِب، َوَسِعيَد بَْن ُجبَْ�ٍ  َوَعبَْد اللَِّه بْنَ   

عروہ سے مروی ہے کہ ابن زبیر رضی الله عنہ نے کہا میں چاہتا تھا کہ رسول الله مجھے پکار لگانے کا حکم کریں 
یہ حدیث صحیح ہے لیکن  –میں نے پوچھا ایسا کیوں ؟ کہا کہ ان کی گردن سب سے ملبی روز محرش میں ہو گی 

میں (الحاکم) نے اس کا ذکر مقتل ابن زبیر رضی الله عنہ میں  –مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی  بخاری و
حجاج نے  جرات کی بنا پر کیا کہ  حجاج بن یوسف کی ابن زبیر پر، الله پر اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر 

ل والوں کو یہ معرفت دیتا ہے پس اب سن حرم کو برباد کیا اور اہل بیت ابی بکر صدیق کی بے حرمتی کی اور عق
اور ابن عمر اور سعید بن جبیر کے  کے   اور تابعین کے قصے اور ان کی گواہی ہے ابن زبیر  لو کہ اصحاب رسول 

بعد حجاج کے برے عقیدے پر قتل کے   

زخمی ہوا تھا نہ کہ یہ إمام حاكم کا یہ کہنا افراط ہے کیونکہ ابن عمر رضی الله عنہ کا قدم ایک تیر پر پڑنے سے 
 کوئی سازش تھی اس بات کو ابن اثیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے جو خود شیعہ ہے لہذا بال سند لکھا ہے

 فأمر رجًال معه حربة مسمومة، فلصق بابن ُعَمر عند دفع النَّاس، فوضع الحربة َعَىل ظهر قدمه

رکھے جس پر ابن عمر گرے اور ان کے قدم میں  حجاج نے ایک شخص کو حکم کیا کہ زہر میں بجھا ہوا حربہ
 پیوست ہو گیا

 إمام بخاری روایت کرتے ہیں

ثَِني إِْسَحاُق بُْن َسِعيِد بِْن َعْمِرو بِْن َسِعيِد بِْن الَعاِص، َعْن أَبِ  ثَنَا أَْحَمُد بُْن يَْعُقوَب، قَاَل: َحدَّ اُج َحدَّ يِه، قَاَل: َدَخَل الَحجَّ
الَِح ِيف يَْوٍم «َوأَنَا ِعنَْدُه، فََقاَل: كَيَْف ُهَو؟ فََقاَل: َصالٌِح، فََقاَل: َمْن أََصابََك؟ قَاَل: َعَىل ابِْن ُعَمَر  أََصابَِني َمْن أََمَر ِبَحْمِل السِّ

اجَ » الَ يَِحلُّ ِفيِه َحْملُهُ  يَْعِني الَحجَّ  

میں بھی وہاں تھا پوچھا اپ کیسے ہیں ؟ سعید بن العاص کہتے ہیں حجاج ابن عمر رضی الله عنہ کے پاس آیا اور 
کہا ٹھیک ہوں حجاج نے پوچھا اپ کو کیا تکلیف پہنچی؟ کہا تم نے مجھے تکلیف دی کہ اسلحہ لینے کا حکم 

 کیا جس دن اس کا اٹھانا منع ہے

 یعنی یہ محض ایک اتفاق تھا کہ اسلحہ گرا ہوا تھا اور اس پر ابن عمر کا پیر پڑا اور وہ زخمی ہو گئے
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 ابن بطال صحیح البخاری کی رشح میں کہتے ہیں

وقول ابن عمر: (أنت أصبتنى) ، دليل عىل قطع الذرائع؛ ألنه المه عىل ما أّداه إىل أذاه، وإن كان مل يقصد الحجاج  
 .ذلك

تو ان کا مقصد یہ نہیں کہ (اس کے پیچھے) حجاج تھا…  ابن عمر کا قول تم نے اس کو پہنچایا   
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 گورنر کو  اور لے پالکوں رشتہ داروں نے لی اور عثمان رضی هللا عنہمع
  کیا

 

ابن زبیر 
رضی هللا 

 عنہ

معاویہ  
رضی 
 هللا عنہ

 

علی 
رضی 
هللا 
 عنہ

عثمان 
رضی 
 هللا عنہ

عمر 
رضی 
 هللا عنہ

ابو بکر 
رضی 
هللا 
 عنہ

رسول 
هللا 

صلی 
هللا 
علیہ 
 وسلم

لفاءشہر/ خ  

سیر أعالم 
 النبالء

 
الطبقات 
 الكبرى

 

سیر 
 عالماال
لنبالا  

 
أخبار 
 القضاة

 

األخبار 
 الطوال

 

حیاة 
 الصحابة

-- 
اإلصابة 

في تمییز 
 الصحابة

 

طبقات 
الکبری 
 ابن سعد

-- 
 

معرفة  
 الصحابة
 اصبہانی

حوالہ 
 جات

عبد هللا    
 ْبن األرقم

عبد هللا 
 ْبن األرقم

 بیت المال  
عبد    

لرحمن ا
 بن عوف

-- 
ابن 
 عباس

حج امیر     

َجابَِر بَن 
األَْسَوِد بِن 

َعْوٍف 
 الزُّْھرِيَّ 

 ُعْتبَةَ 
 

-- 
 

َسِعید بن 
 اْلَعاصِ 

 
 َمْرَوانَ 

 
عزل 

معاوية 
مروان َعن 
المدينة 
في ذي 

سھل ْبن 
 حنیف

-- 
تمام ْبن 
 العباس

 یا
 

قثم بن 
 عباس

-- 
أبا أيوب 
 األنصاري

-- 

عثمان بن    
أبي 
 العاص

 دوران حج
 

 مدینہ
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القعدة 
سنة 
ثمان 

 وخمسین
 

-- 
الولید ْبن 
عتبة ْبن 

 أبي
 ُسْفیَان

 
-- 

مصعب 
ْبن َعْبد 
 الرحمن

 
-- 

ْمرو ْبن عَ 
َعْبد ْبن 

 ...  زمعة
ثم ھلك 

معاوية ْبن 
أبي 

ُسْفیَان، 
واستخلف 
يزيد ْبن 
 معاوية

 
فاستعمل 

على 
المدينة 

ُعْثَمان ْبن 
ُمَحمَّد ْبن 

أبي 
-ُسْفیَان. 

- 
طلحة ْبن 
َعْبد ِهللا 
 ْبن عوف

 

من رجال 
 األنصار

الحارث بن 
 حاطب

ھ  ٦٦سن 
 میں

 ابو قتاده 
 پھر

قثم بن 
 عباس

َعتَّاُب ْبُن  
 أَِسیدٍ 

َعتَّاَب ْبَن  
 مکہ ُأَسْیدٍ 

د هللا یعب  
بن 

 عباس

 یمن    
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  ِ َعْبد ا�َّ
بن َعْمرو 
 بن اْلَعاصِ 

-- 
الُمِغْیَرَة 

 بنَ 
 

 ُشْعبَةَ 
ال نو س

 گورنر رہے
-- 
 

عبد هللا 
بن خالد 
 بن اسید
ان کے 

 بعد
النعمان 
بن بشیر 
 األنصاري.

 

عماره 
بن 

 حسان
 

ابو 
 مسعود
صفین 
کے 
 دوران

 ہانی بن
هذھو  

جنگ 
 اننہرو

کے 
 دوران

المغیرة 
 بن

 شعبة
-- 

ان کے 
 بعد

سعد بن 
أبي 
 وقاص

-- 
ان 

بعدکے  
 ۳٥سن 

 ھ میں
الولید بن 
عقبة بن 

أبي 
 معیط

 

 
 عمار بن
 یاسر
-- 

أَبَا 
 ُموَسى

 کوفہ  

أنََس ْبَن 
 َمالِك
-- 

الحارث بن 
عبد هللا بن 
أبي ربیعة 
 المخزومي

َسُمَرَة ْبَن 
 ُجْنُدبٍ 

-- 
 ِ َعْبَد ا�َّ
ْبَن َعْمرِو 
 ْبِن َغْیالنَ 

-- 
 
 

  َعْبَد ِهللا 
بَن َعاِمرِ 
 بِن ُكَرْيزٍ 

-- 
عبید هللا 
 بن زياد

 

عثمان 
 بن حنیف

 اور
َحكِیم بن 

 جبلة

اْلُحَصْیِن 
ْبِن أَبِي 

 اْلُحرِّ 
-- 

 ِ َعْبَد ا�َّ
 ْبَن ُعَمْیرٍ 

 
ابو 

 موسی
َعْبُد ِهللا 
بُن َعاِمرِ 
 بِن ُكَرْيزِ 

--- 
َعاِصَم ْبَن 

 َعْمرٍو
-- 
 

 
مغیره بن 

 شعبہ
سال  دو

 بعد
أَبَا 

 ُموَسى
 األشعري

-- 
  ْبنُ  ُعتبة 

 َغْزوان
ان کے 

 بعد
َعْبَد 

الرَّْحَمِن 
 ْبَن َسْھلٍ 
واپس 

مغیره بن 
 شعبہ

 بصره  

اَك   الضَّحَّ
 بَن َقْیسٍ 
صاح کے 

 وقت
-- 

َفَضالَُة بُن 
 ُعبَْیٍد.
بطور 

سھل بن 
 حنیف

السمط  
بن 

األسود 
 الكندي

-- 
بن خالد  

 الولید

 شام  
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قاضی 
 شام

ان کے 
بعد ابو 
 عبیده

َعْمَرو بَن  
 الَعاصِ 

قیس بن 
سعد بن 

 عباده
محمد 
بن ابی 

 بکر
-- 

مالک 
ترشاال  

عمرو بن 
عاصال  

-- 
 ۲۷سن 
 ھ

عبد هللا 
بن سعد 
بن أبي 

 سرح
-- 
 

 مصر   

 أبا بكرة    
 

ُعْثَماُن 
ْبُن أَبِي 
 اْلَعاصِ 

أنس بن 
 مالك

أبان بن 
سعید بن 

 العاص
-- 

العالء بن 
 الحضرمي

 بحرین

عثمان      
بن أبي 
 العاص

 طائف 
شرحبیل     

بن 
 السمط

 المدائن  
حبیب ْبن     

 مسلمة
 الجزيرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



543 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

 

 

 
عبد الله بن سبأ ایک تاریخی شخصیت ہے اور اس کی روایات سیف بن عمر املتوفی ٢٠٠ ھ کی سند سے ہیں جس 

 کو عمدہ فی التاریخ کہا جاتا ہے- لیکن ابن سبا کے وجود پر سیف کا تفرد نہیں ہے – دیگر اسناد سے معلوم ہے

ابن سبا سے ظاہر ہے بہت لوگوں کی مالقات نہیں ہوئی کیونکہ یہ گردش میں رہا اور پھر معلوم نہیں اس کا 
لیکن اس کا فلسفہ اہل تشیع نے قبول کر لیا جو خالص یہودی تصوف ہے انجام کیا ہوا  

 

 ابن حجر نے لسان املیزان میں لکھا
ي يف الفتوح له قصة طويلة ال يصح إسنادهاأخرج من طريق سيف بن عمر التميم . 

 الفتوح میں سیف بن عمر کی سند سے اس پر ایک طویل قصہ ہے اس کی اسناد صحیح نہیں
پھر ابن حجر نے وہ اسناد دیں جن میں سیف بن عمر نہیں ہے اور ابن سبا کے وجود کی خرب ہے جو مندرجہ 

 ذیل ہیں
ثَنا ُسفيان، َعن ع�ر الدهني سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت  ومن طريق ابن أيب خيثمة: حدثنا محمد بن عباد , َحدَّ

 .املَُسيَّب بن نجبة أيت به بلببه وعيل عىل املنرب فقال: ما شأنه؟ فقال: يكذب عىل الله وعىل رسوله
ى کو ابو طفیل نے کہا میں نے املسيب بن نجبة بن ربيعة بن رياح بن عوف بن هالل بن شمخ بن فرارة الفزار 

دیکھا جو علی کے پاس آیا اور علی منرب پر تھے کہا اس (ابن سبا) کا کیا حال ہے ؟ یہ تو الله اور اس کے رسول پر 
 جھوٹ کہتا ہے

حدثنا َعْمرو بن مروزق حدثنا ُشعبة، َعن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: قال عيل بن أيب طالب ريض الله عنه: 
كان يقع يف أيب بكر وعمر –يعني عبد الله بن سبأ ما يل ولهذا الخبيث األسود،  . 

 زيد بن وهب نے کہا علی نے کہا میرے اور اس کالے خبیث کے بیچ کیا ہے یعنی عبد الله بن سبا

ثَنا أبو بكر بن َعيَّاش، َعن مجالد عن الشعبي  ثَنا محمد بن العالء , َحدَّ ومن طريق محمد بن عث�ن بن أيب شيبة: َحدَّ
من كذب عبد الله بن سبأقال: أول  . 

ھ) نے کہا سب سے پہال جھوٹا عبد الله بن سبا ہے ١٠٠الشعبي (املتوفی   

ثَنا هارون بن صالح عن  ثَنا محمد بن الحسن األسدي , َحدَّ ثَنا أبو كريب , َحدَّ وقال أبو يَعَىل املوصيل يف مسنده: َحدَّ
ا  يقول لعبد الله بن سبأ: والله ما أفىض إيل بيشء كتمه أحدا من الحارث بن عبد الرحمن، َعن أيب الجالس سمعت َعلِيًّ

 .الناس ولقد سمعته يقول: إن ب� يدي الساعة ثالث� كذابا وإنك ألحدهم
أيب الجالس نے کہا علی کو سنا انہوں نے عبد الله بن سبا کا ذکر کیا کہا الله کی قسم مجھے کون سی چیز اس 
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چھپاؤں؟ اور میں نے سنا کہ قیامت سے قبل تیس جھوٹے ہیں جن میں  طرف لے گئی کہ میں لوگوں سے کچھ
 سے وہ ایک ہے

] أو عن زيد بن وهب أن سويد بن 485وقال أبو إسحاق الفزاري: عن ُشعبة، َعن سلمة بن كهيل، َعن أيب الزعراء [ص:
مر له� مثل ذلك منهم عبد غفلة دخل عىل عيل يف إمارته فقال: إ� مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر يرون أنك تض

فقال عيل: ما يل ولهذا الخبيث األسود. ثم قال: معاذ الله أن أضمر  –وكان عبد الله أول من أظهر ذلك  –الله بن سبأ 
 .له� إال الحسن الجميل

تے سويد بن غفلة ، علی کے پاس آئے ان کی خالفت میں کہا میں ایک گروہ پر گذرا جو ابو بکر اور عمر کا ذکر کر 
علی نے کہا مجھے  –ہیں کہتے ہیں اپ ان دونوں سے (حق) چھپاتے تھے ہیں ایسا ہی کہا جیسا ابن سبا کہتا تھا 

سن وج�ل (والی حاللہ کی پناہ کی میں دونوں سے کچھ چھپاؤں سوائے وہ جو  –اس کالے خبیث سے کیا رسوکار 
 ازواج) ہوں

ہے جن میں سیف بن عمر نہیں ہے اور عبد الله بن سبا کا  ان روایات کو ابن حجر نے صحیح اسناد سے نقل کیا
اس طرح اس کے وجود کا اثبات کیا ہے -ترجمہ قائم کیا ہے  

 قال ابن حبان: كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، كان يقول: إن عليا يرجع إىل الدنيا
علی دنیا میں پلٹیں گےابن حبان نے کہا سبئيا وہ ہیں جو اصحاب ابن سبا ہیں اور کہا کرتے کہ   

 تفسیر عبد الرزاق میں ہے
ا الَِّذيَن ِيف قُلُوِبِهْم َزيٌْغ} [آل عمران:  ] قَاَل: ِإْن لَْم تَُكِن الَْحُروِريَُّة أَِو 7قَاَل َمْعَمٌر: َوَكاَن قَتَاَدُة إَِذا قََرأَ َهِذِه اْآليََة: {فَأَمَّ

بَِئيَُّة , فََال أَْدِري َمْن ُهمْ   السَّ
ا الَِّذيَن ِيف قُلُوِبِهْم َزيٌْغ} [آل عمران:  ١١٨مر نے کہا قتادہ (املتويف مع ] (جن کے دل ٹیڑھے 7ھ) تالوت کرتے وہ {فَأَمَّ

کہتے اگر یہ خوارج اور سبائی نہیں تو معلوم نہیں اور کون ہیں –ہیں ال عمران)   

 تفسیر طربی میں بھی قتادہ کا قول ہے
فأما الذين يف قُلوبهم َزيٌغ ”خربنا عبد الرزاق قال، أخربنا معمر، عن قتادة يف قوله:حدثنا الحسن بن يحيى قال، أ 

قال: إن مل يكونوا ” فأما الذين يف قلوبهم زيغ”، وكان قتادة إذا قرأ هذه اآلية:”فيتبعون ما تشابه منه ابتغاَء الفتنة
 الحُروريّة والسبائية

 تفسیر ابن املنذر میں ہے
: َوأَقَْسُموا ِباللِه َجْهَد أَْ�َانِِهْم ال يَبَْعُث اللُه مَ وتتأول السبئية إذ  َا يقولون قول الله َعزَّ َوَجلَّ ْن يقولون ِفيِه بغ� الحق إِ�َّ

 َ�ُوُت، فيجعلونها فيمن يخاصمهم من أمة محمد َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِيف بعث املوىت قبل يَْوم الِْقيَاَمةِ 
ال حق اس آیت کی تاویل کی کہ الله کا قول ہے َوأَقَْسُموا ِباللِه َجْهَد أَْ�َانِِهْم ال يَبَْعُث اللُه َمْن َ�ُوُت، السبئية نے ب

 پس اس سے انہوں نے امت محمد کو لڑوایا کہ قیامت سے قبل مردوں کو زندہ کیا جائے گا
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 طربی تفسیر میں کہتے ہیں
بَِئيََّة لَِبْدَعٌة،َواللَِّه إِنَّ الْيَُهوَد لَِبْدَعةٌ  ، َوإِنَّ النَّْرصَانِيََّة لَِبْدعٌة، َوإِنَّ الَْحُروِريََّة لَِبْدَعٌة، َوإِنَّ السَّ  

بَِئيََّة بدعت ہیں  یہود (دین حق میں) بدعت ہیں نرصانی بدعت ہیں خوارج بدعت ہیں اور السَّ

کہتے ہیں 187/  5امام بخاری تاريخ الكب�   
، قَاَل: كَاَن الَحَسُن أَْوثََقُهَ�، َوكَاَن َعْبُد الل قَاَل الُبَخارِيُّ  ثَنَا الزُْهِريُّ ثََنا ابُْن ُعيَيْنََة، َحدَّ : َحدَّ َبائِيَّةَ ، قَاَل َعِيلٌّ ِه يَتْبَعِ السَّ  

بَائِيََّة کے پیچھ… امام زہری نے کہا  ِد ابِْن الَحنَِفيَِّة الَهاِشِميُّ السَّ ے چلتا تھاَعبُْد اللِه بُن ُمَحمَّ  

 الکامل از ابن عدی میں ہے
ثَنا أَبُو معاوية، قَال: قَال األَْعَمش اتق هذه السبئية فإ� أدركت  ثَنا ابُْن الُْمثَنَّى، َحدَّ ، َحدَّ اِجيُّ ثَنَا السَّ الناس وإ�ا َحدَّ

 يسمونهم الكذاب�
وں سے مال وہ ان کو کذاب نام دیتے ہیںأَبُو معاوية نے کہا األَْعَمش نے کہا السبئية سے بچو کیونکہ میں لوگ  

 اسی کتاب میں ابن عباس رضی الله عنہ کا قول ہے
اِب بُْن ُمَجاِهٍد، َعنْ  ثَنا َعبد الَْوهَّ ثَنا عث�ن بن الهيثم، َحدَّ ثَنا ابُْن الُْمثَنَّى، َحدَّ ، َحدَّ اِجيُّ ثَنا السَّ  أَِبيِه، عِن ابِْن َعبَّاٍس َحدَّ

رية بالبرصة استكفت أهلها، َوإذا كرثت السبئية بالكوفة استكفت أهلهاقَال: إذا كرثت القد . 
 کوفہ میں السبئية کی کرثت ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کو گھیر لیا

 تاریخ ابن ابی خیثمہ میں ہے
ثَنا ال ثَنا ُسْفيَاُن، قَاَل: َحدَّ ثَنَا َهاُرون بُْن َمْعُروف، قَاَل: َحدَّ ٍد وكاَن َحدَّ ثَِني َحَسُن وَعبُْد اللَِّه ابْنَا ُمَحمَّ ، قَاَل: َحدَّ زُّْهِريُّ

َبِئيَّةِ   .َحَسٌن أَرَْضاُهَ� َوكَاَن َعبُْد اللَِّه يَتَِّبُع َحِديَث السَّ
بَائِيََّة کے پیچھے… امام زہری نے کہا  ِد ابِْن الَحنَِفيَِّة الَهاِشِميُّ السَّ چلتا تھا َعبُْد اللِه بُن ُمَحمَّ  

 تہذیب الک�ل از املزی میں عبد الله بن محمد بن عقیل کے ترجمہ میں اسی قول میں ہے
أحاديث السبئية وهم صنف من الروافض –ويف رواية: يجمع  –قال: وكَاَن َعبد اللَِّه يتبع  . 

ِد ابِْن الَحنَِفيَِّة ) السبئية کی احادیث جمع کرتا جو روافض میں سے ایک صنف ہے یہ (َعبُْد اللِه بُن ُمَحمَّ  

 امام احمد نے ابن سبا کا ذکر کیا
وقال صالح بن أحمد: حدثني أيب. قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون، قال: ذكرت إلبراهيم رجل� من السبئية، 

سؤاالته«يعني املغ�ة بن سعيد، وأبا عبد الرحيم، قد عرفه�، قال: إحذروه�، فإنه� كذأبان.  » (325) 
… ابن عون، نے کہا میں نے ابراہیم سے السبئية میں سے دو کا ذکر کیا یعنی املغ�ة بن سعيد، وأبا عبد الرحيم 

 پس کہا یہ کذاب ہیں

یہ حوالے ثابت کرتے ہیں سیف بن عمر سے پہلے سے لوگ ابن سبا کا ذکر کر رہے تھے یہاں کہ امئہ محدثین نے 
کا اقرار کیا ہے مثال قتادہ، الشعبي ، امام زہری، اعمش وغیرہ جو سیف بن بھی ابن سبا اور اس کے فرقے کے وجود 
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 عمر سے پہلے کے ہیں
 یہ تو رصف اہل سنت کی کتب ہیں اہل تشیع کی کتابوں میں بھی اس کے حوالے بھرے پڑے ہیں

 

 

 
پر لکھتے ہیں ٥٠اپنی کتاب امللل و النحل ص   الشھرستانی  

؛ الذي قال لعيل كرم الله وجهه: أنت أنت يعني: أنت اإلله؛ فنفاه إىل املدائن. السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ
زعموا: أنه كان يهودياً فأسلم؛ وكان يف اليهودية يقول يف يوشع بن نون ويص موىس عليه� السالم مثل ما قال يف عيل 

نشعبت أصناف الغالة. زعم ان علياً ريض الله عنه. وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة عيل ريض الله عنه. ومنه ا
حي مل �ت؛ ففيه الجزء اإللهي؛ وال يجوز أن يستويل عليه، وهو الذي يجيء يف السحاب، والرعد صوته، والربق تبسمه: 

وأنه سينزل إىل األرض بعد ذلك؛ فيمأل الرض عدالً ك� ملئت جوراً. وإ�ا أظهر ابن سبا هذه املقالة بعد انتقال عيل 
ه عنه، واجتمعت عليع ج�عة، وهو أول فرقة قالت بالتوقف، والغيبة، والرجعة؛ وقالت بتناسخ الجزء اإللهي ريض الل

 يف األمئة بعد عيل ريض الله عنه.

عبداللہ بن سبا کے ماننے والے ۔ جس نے علی كرم الله وجهه سے کہا کہ:  تو، تو ہے یعنی تو خدا ہے  :السبائية 
پس علی نے اس کو  مدائن کی طرف ملک بدر کر دیا ۔ ان لوگوں کا دعوی ہے کہ وہ (ابن سبا) یہودی تھا پھر 

اسالم قبول کر لیا ۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ  کا جانشین یوشع بن نون تھا اور اسی طرح علی ( اللہ ان سے راضی 
ہو) ۔ اور وہ (ابن سبا)  ہی ہے جس نے سب سے پہلے علی  کی امامت کے لئے بات پھیآلئی ۔ اور اس سے 

غالیوں کے بہت سے فرقے وابستہ ہیں ۔ ان کا خیال تھا کہ علی زندہ ہے اور انتقال نہیں کر گئے ۔ اور علی میں 
الوہی حصے تھے اور الله نے ان کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے اجازت نہیں دی ۔ اور وہ (علی) بادلوں کے ساتھ 

موجود ہیں اور آس�نی بجلی ان کی آواز ہے اور کوند انکی مسکراہٹ ہے اور وہ اس کے بعد زمین پر اتریں گے 
اور اس کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح یہ  زمین ظلم سے بھری ہے۔ اور علی کی وفات کے بعد ابن سبا نے 
اس کو پھیالیا۔ اور اس کے ساتھ (ابن سبا) کے ایک گروپ جمع ہوا اور یہ پہال فرقہ جس نے توقف (حکومت کے 
خالف خروج میں تاخر)، غیبت (امام کا کسی غار میں چھپنا) اور رجعت (شیعوں کا امام کے ظہور کے وقت زندہ 

 ہونا) پر یقین رکھا ہے ۔ اور وہ علی کے بعد انپے اماموں میں الوہی اجزاء کا تناسخ کا عقید ہ رکھتے ہیں
  

پر لکھتے ہیں ٨ص  ٢ابن اثیر الکامل فی التاریخ ج   

سبأ كان يهودياً من أهل صنعاء أمه سوداء، وأسلم أيام عث�ن، ثم تنقل يف الحجاز ثم بالبرصة ثم  أن عبد الله بن
بالكوفة ثم بالشام يريد إضالل الناس فلم يقدر منهم عىل ذلك، فأخرجه أهل الشام، فأىت مرص فأقام فيهم وقال لهم: 

الرجعة، فقبلت منه، ثم قال لهم بعد  العجب ممن يصدق أن عيىس يرجع، ويكذب أن محمداً يرجع، فوضع لهم
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ذلك: إنه كان لكل نبي ويص، وعيل ويص محمد، فمن أظلم ممن مل يجز وصية رسول الله، صىل الله عليه وسلم، 
 …ووثب عىل وصيه، وإن عث�ن أخذها بغ� حق، فانهضوا يف هذا األمر وابدأوا بالطعن عىل أمرائكم

  

عبداللہ بن سبا صنعاء، یمن کا یہودی تھا اس کی ماں کالی تھی اور اس نے عث�ن کے دور میں اسالم قبول کیا. اس 
کے بعد یہ حجاز منتقل ہوا  پھربرصة پھر کوفہ پھر شام، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس میں کامیاب 

نہ ھو سکا.  اس کو اہل شام نے ملک بدر کیا اور یہ مرص پہنچا اور وہاں رہا اور ان سے کہا: عجیب بات ہے کہ تم 
لوگ کہتے ہو کہ عیسیٰ  واپس ائے گا اور انکار کرتے ھو کہ نبی محّمد صلی الله علیہ وسلم واپس نہ آیئں گے. 

اس نے ان کے لئے رجعت کا عقیدہ بنایا اور انہوں نے اس کو قبول کیا. پھر اس نے کہا : ہر نبی کےلئے ایک وصی 
تھا اور علی محّمد کے وصی ہیں لہذا سب سے ظامل وہ ہیں جنہوں نے آپ کی وصیت پر عمل نہ کیا. اس نے یہ 

 بھی کہا کہ عث�ن نے بال حق، خالفت پر قبضہ کیا ہوا ہے  لہذا اٹھو اور اپنے حکمرانوں پر طعن کرو
 

علیہ کوئی بھی نبی موسی (  –ہے   انبیاء کی اہمیت واجبی  کے بعد  یہود میں موسی و ہارون (علیھ� السالم)  
(علیہ السالم) نے الله سے براہ راست کالم کیا اللہ کو ایک جسم کی  السالم) سے بڑھ کر نہیں ہے اور موسی 

(علیہ السالم) قابل اہم سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کی اہمیت ایک موسیقار  باقی انبیاء میں داود   –صورت دیکھا 
کے سازووں سے ہیکل   وسیقی کو ایجاد کیا اور انجنہوں نے آالت م  –سے زیادہ یہود کے نزدیک نہیں ہے 

(علیہ السالم) کی ہے جو ش�ل کی یہودی ریاست ارسئیل میں  ان کے بعد اہمیت الیاس  –سلی�نی گونجتا رہتا تھا 
اس  -آج جو یہودیت ہم کو ملی ہے وہ ش�ل مخالف یہودا کی ریاست کی ہے –آئے اور ان کو زجر و توبیخ کی 

منترش ہو  ١٠میں بچ گئے جبکہ باقی  ١٢ودا اور بن یامین نام کے دو قبائل تھے جو یہود کے بقول ریاست میں یہ
کے اجداد کا تعلق بھی ش�لی   راقم کی تحقیق کے مطابق ابن سبا  -گئے جن کی اکرثیت ش�لی ریاست میں تھی

ے اور وہ ایک آس�نی بگولے میں (علیہ السالم) کی اسی لئے اہمیت ہے کہ ش�ل سے تھ الیاس   –یہود سے تھا 
 اوپر چلے گئے

 اب ابن سبا کا فلسفہ دیکھتے ہیں

دابة االرض ہیں علی الیاس ہیں اورآنے واال  

کو قرآن سے آیت ملی سبائیوں   

 و رفعناه مکانا علیا 
 اور ہم نے اس کو ایک بلند مقام پر اٹھایا

ر کے علی کر دیا گیا ہےیعنی الیاس کو اب بلند ک ہے  آیت میں علیا کا لفظ  اس   

تو حیران نہ ہوں یہ کتب شیعہ میں موجود ہے -اپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا عجیب بات ہے  
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ھ روایت پیش کرتے ہیں ٨٠٦املتوفی  از الحسن بن سلي�ن الحليي  مخترص بصائر الدرجات   

حدثنا الحس� بن أحمد قال حدثنا الحس� بن عيىس حدثنا يونس ابن عبد الرحمن عن س�عة بن مهران عن الفضل 
بن الزب� عن االصبغ ابن نباتة قال: قال يل معاوية يا معرش الشيعة تزعمون ان عليا دابة االرض فقلت نحن نقول 

اليهود تقوله فارسل إىل رأس الجالوت فقال ويحك تجدون دابة االرض عندكم فقال نعم فقال ما هي فقال رجل فقال 
 .اتدري ما اسمه قال نعم اسمه اليا قال فالتفت ايل فقال ويحك يا اصبغ ما اقرب اليا من عليا

االصبغ ابن نباتة کہتے ہیں کہ معاویہ نے کہا اے گروہ شیعہ تم گ�ن کرتے ہو علی دابة االرض ہے پس میں 
االصبغ ابن نباتة نے معاویہ کو جواب دیا ہم وہی کہتے ہیں جو یہود کہتے ہیں  پس معاویہ نے یہود کے رس دار 

جالوت کو بلوایا اور کہا تیری بربادی ہو کیا تم اپنے پاس دابة االرض کا ذکر پاتے ہو؟ جالوت نے کہا ہاں – معاویہ 
نے پوچھا کیا ہے اس میں ؟ جالوت نے کہا ایک شخص ہے – معاویہ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے ؟ جالوت نے کہا 

اس کا نام الیا (الیاس) ہے – اس پر معاویہ میری طرف پلٹ کر بوال بردبادی اے االصبغ یہ الیا ، علیا کے کتنا قریب 
 ہے

یعنی الیاس اب علی ہیں –االصبغ ابن نباتة کا تعلق یمن سے تھا یہ علی کا محافظ تھا   

 اسی کتاب میں دورسی روایت ہے

حدثنا الحسین بن احمد قال حدثنا محمد بن عیسى حدثنا يونس عن بعض اصحابه عن ابى بصیر قال:  
قال أبو جعفر (ع) اي شئ يقول الناس في ھذه اآلية (وإذا وقع القول علیھم اخرجنا لھم دابة من االرض 

تكلمھم) فقال ھو أمیر المؤمنین ابى بصیر  يحیى بن القاسم االسدى ، امام جعفر سے روایت کرتے ہیں 
کہ لوگ اس آیت  (وإذا وقع القول علیھم اخرجنا لھم دابة من االرض تكلمھم) پر کیا چیز بول رہے ہیں پس 

 امام نے کہا یہ تو امیر المومنین ہیں

 

إنه واقفي یہ واقفی تھے اور الکشی کہتے ہیں  الطويس کہتے ہیں   يحيى بن القاسم االسدى کے لئے اىب بص� 

 مختلط تھے

ابو الھدى الكلباسي –بحوالہ سماء المقال في علم الرجال    

الواقفة � مراد وە لوگ ہ�  � مطابق عفر الس�ب�اين ج لكیات يف �مل الر�ال از  
جعفر � مل ميت، ومه ا��ن ساقوا �مامة ٕاىل جعفر �ن محمد، مث زمعوا ٔأن �مام بعد جعفر اكن ابنه موىس �ن جعفر �لهيام السالم، وزمعوا ٔأن موىس �ن 

�لمنا ٕامامته وشككنا يف موته فال حنمك يف موته ٕاال بتعیني ؤأنه املهدي املنتظر، وقالوا ٕانه د�ل دار الرش�ید ومل خيرج مهنا وقد  

امام ہ� اور دعوی �یا کہ موىس مرے نہ� زندە ہ� اور  جو ک� ہ� امامت امام جعفر �ر خمت ہوىئ پھر انہوں � دعوی �یا کہ ان � ب�ٹے موىس 
� نہ نلكے اور ہم ان �و امام �ا� ہ� اور ان ىك موت �ر شک �ر� ہ� �س  وہی امام املہدی ہ� اور کہا کہ وە دار الرش�ید م� دا�ل ہوئے اور اس

نہ� لگا سکتے ہم ان ىك موت اك حمك تعني � ساتھ  

 –علی کی قرب قرن اول میں کسی کو پتا نہیں تھی  –جو اب بادلوں میں ہیں  -علی رضی الله عنہ ہی الیاس تھے
البتہ قرن اول اور بعد کے شیعہ یہ عقیدہ آج تک  –ے نہیں ہیں سبائیوں کے نزدیک یہ نشانی تھی کہ وہ مر 

رکھتے ہیں کہ علی مدت حیات میں بادل الصعب کی سواری کرتے تھے اور علی اب دابتہ االرض ہیں جس کا ذکر 
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عام اہل سنت  -یعنی یہ انسان ہے –اسی بنا پر روایات میں ہے کہ اس جانور کی داڑھی بھی ہو گی  -قرآن میں ہے
و مغالطہ ہے کہ یہ کوئی جانور ہےک  

 مسند امام الرضا کے مطابق امام الرضا اور یہود کے رسدار جالوت میں مکاملہ ہوا

قال لرأس الجالوت: فاسمع االن السفر الفال� من زبور داود عليه السالم. قال: هات بارك الله فيك وعليك وعىل من  
ولدك فتىل الرضا عليه السالم السفر االول من الزبور، حتى انتهى إىل ذكر محمد وعيل وفاطمة والحسن والحس� 

فقال سألتك يا رأس الجالوت بحق الله أهذا يف زبور داود عليه السالم ولك من االمان والذمة والعهد ما قد أعطيته 
الجاثليق فقال راس الجالوت نعم هذا بعينه يف الزبور باس�ئهم. فقال الرضا عليه السالم: فبحق العرش اآليات التي 
أنزلها الله تعاىل عىل موىس بن عمران يف التورية هل تجد صفة محمد وعيل وفاطمة والحسن والحس� يف التوراية 

منسوب� إىل العدل والفضل، قال نعم ومن جحد هذا فهو كافر بربه وأنبيائه. فقال له الرضا عليه السالم: فخذ عىل يف 
سفر كذا من التورية فاقبل الرضا عليه السالم يتلو التورية وأقبل رأس الجالوت يتعجب من تالوته وبيانه وفصاحته 

ولسانه، حتى إذا بلغ ذكر محمد قال رأس الجالوت: نعم، هذا أح�د وبنت أح�د وإيليا وشرب و شب� تفس�ه بالعربية 
 محمد وعيل وفاطمة والحسن والحس�. فتىل الرضا عليه السالم إىل آخره

یہود کے رس دار جالوت نے کہا میں نے زبور میں( اہل بیت کے بارے میں ) پڑھا ہے امام رضا نے رشوع سے آخر 
تک زبور کو پڑھا یہاں تک کہ محمد اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کا ذکر آیا پس کہا اے رسدار 

جالوت الله کا واسطہ کیا یہ داود کی زبور ہے ؟  جالوت نے کہا جی ہاں … امام رضا نے کہا الله نے دس آیات 
موسی پر توریت میں نازل کی تھیں جس میں  محمد ، علی ، فاطمہ ، حسن ، حسین کی صفت ہیں جو عدل و 

 فضل سے منسوب ہیں جالوت بوال جی ہیں ان پر  حجت نہیں کرتا مگر وہ جو کافر ہو
 
 

 علی ہارون ہیں

 

امام ہارون تھے لہذا  –سی لوگوں پر امام نہیں تھے یہود کے مطابق اگرچہ موسی کو کتاب الله ملی لیکن مو 
 دشت میں خیمہ ربانی

Tabernacle 

 میں رصف بنی ہارون کو داخل ہونے کا حکم تھا

 “Then bring near to you Aaron your brother, and his sons with him, from among the people of 
Israel, to serve me as priests—Aaron and Aaron’s sons, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.” 

Exodus. 28:1 

تم بنی ارسائیل کے ہاں  سے رصف ہارون اور اس کے بیٹے  میرے قریب آئیں کیونکہ یہ امام بنیں گے – ہارون 
 اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو، علییرض اور امثار
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زلت کے نام سے مشھور ہے جس کے مطابق نبی صلی اسی بنا پر جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے جو حدیث من
منزلت حاصل ہے جو موسی کو ہارون سے تھی تو اس کا مفھوم   الله علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ تم کو وہی

ہارون کو امام اللہ   جس طرح  نہیں جو اہل سنت کے ہاں مروج ہے بلکہ سبائیوں اور اہل تشیع کے نزدیک وہ 
سی طرح علی کا امام مقرر ہونا بھی من جانب الله ہونا چاہیےتعالی نے مقرر کیا ا  

 

 علی صحابی سے ہارون بنے پھر خلیفہ پھر امام پھر الیاس اور پھر دابتہ االرض
اور ان کے بیٹے امام ہوئے اسی طرح محمد کے بعد ان کے چچا  جس طرح موسی کے بعد ان کے بھائی ہارون 

وں گے یعنی ابن سبا توریت کو ہو بہو منطبق کر رہا تھابھائی اور ان کے بیٹے امام ہ زاد   

 حسن و حسین کو  بنی ہارون کے نام دینا

ان ناموں کا عربی میں کوئی  –حسن اور حسین رضی الله عنہ� کے دو نام شرب اور شبیر بھی بتائے جاتے ہیں 
اپنے بچوں کا نام شبیر اور شرب  آج لوگ –میں قرن اول سے پہلے بولے جاتے تھے   مفھوم نہیں ہے نہ یہ عربی 

ان پر غور کرتے ہیں  یہ نام کہاں سے آئے ہیں ؟ –بھی رکھ رہے ہیں   

ان ناموں کی اصل سمجھنے کے لئے اپ کو سبائی فلسفہ سمجھنا ہو گا تاکہ اپ ان ناموں کی روح تک پہنچ 
 سکیں

 امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں

دُ  بْنُ  أَْحَمدَ  الَْمْحبُويِبُّ  مِبَْرَو، ثنا َسِعيدُ  بْنُ  َمْسُعوٍد، ثنا ُعبَيْدُ  اللَّهِ  بْنُ  ُموَىس، أَنَا إِْرسَائِيُل، َعنْ  أيَِب   أَْخَربَنَا أَبُو الَْعبَّاِس  ُمَحمَّ
ٍئ، َعنْ  َعِيلِّ  بْنِ  أيَِب  طَالٍِب  رَِيضَ  اللَّهُ  َعنُْه، قَاَل: لَ�َّ  َولَ َدتْ  فَاِطَمةُ  الَْحَسنَ  َجاءَ  النَِّبيُّ  َصىلَّ  اللهُ   إِْسَحاَق، َعنْ  َهانِئِ  بْنِ  َهانِ
يْتُهُ  َحْربًا، قَاَل: «بَْل  ُهوَ  َحَسنٌ » فَلَ�َّ  َولََدِت  الُْحَسْ�َ  َجاءَ   يْتُُموُه؟» قَاَل: قُلُْت: َسمَّ َعلَيْهِ  َوَسلََّم، فََقاَل: «أَُروِ�  ابِْني َما َسمَّ
يْتُهُ  َحْربًا، فََقاَل: «بَْل  ُهوَ  ُحَسْ�ٌ » ثُمَّ   ْيتُُموُه؟» قَاَل: قُلُْت: َسمَّ رَُسوُل  اللَّهِ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَيْهِ  َوَسلَّمَ  فََقاَل: «أَُروِ�  ابِْني َما َسمَّ
ْيتُهُ  َحْربًا، قَاَل: «بَْل   ْيتُُموُه؟» قُلُْت: َسمَّ لَ�َّ  َولََدِت  الثَّالِثَ  َجاءَ  رَُسوُل  اللَّهِ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَْيهِ  َوَسلََّم، قَاَل: «أَُروِ�  ابِْني َما َسمَّ

ْيتُُهمْ  ِباْسمِ  َولَدِ  َهاُرونَ  َشَربٌ  َوُشَبْ�ٌ  َوُمْشِربٌ » َهَذا َحِديثٌ  َصِحيحُ  اْإلِْسنَادِ  َولَمْ  يَُخرَِّجاهُ  َا َسمَّ  ُهوَ  ُمْحِسنٌ » ثُمَّ  قَاَل: «إِ�َّ
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ٍئ، علی رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب فاطمه نے حسن کو جنا تو نبی صلی الله علیہ  َهانِئِ  بْنِ  َهانِ
وسلم  آئے – نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اس کو کیا نام دیا ؟ علی نے کہا میں نے 

اس کو حرب (جنگ) نام دیا ہے – اپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ تو حسن ہے  – پھر جب فاطمہ نے 
حسین کو جنا تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اس کو کیا نام دیا ؟ علی نے کہا میں 

نے اس کو حرب (جنگ) نام دیا ہے – اپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا  بلکہ یہ تو حسین ہے  – پھر تیرسی 
دفعہ فاطمہ نے بیٹا جنا تو  نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اس کو کیا نام دیا ؟ علی نے 

کہا میں نے اس کو حرب (جنگ) نام دیا ہے – اپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ محسن ہے – پھر نبی 
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کو ہارون کے بیٹوں کے نام دیے ہیں شرب ، شبیر اور مبرش

 
ر الذھبی اس روایت کو صحیح کہتے ہیںامام حاکم او   

یعنی یمن کے قبیلہ ہمدان کے تھے پھر کوفہ منتقل ہوئے امام  ہے  سند میں هانئ بن هانئ الهمدا� الكويف  

 بخاری تاریخ الکبیر میں لکھتے ہیں علی سے سنا ہے

 الذھبی میزان میں لکھتے ہیں

 .هانئ بن هانئ [د، ت، ق] .عن عيل ريض الله عنه

وقال النسايئ: ليس به بأس ابن املديني: مجهول.  قال . 

 ابن املدینی کہتے ہیں یہ مجھول ہے اور نسائی کہتے ہیں اس میں برائی نہیں ہے

 الذھبی نے نسائی کی رائے کو ترجیح دی ہے

حدیث ہیںَوكَاَن يَتََشيَُّع , َوكَاَن ُمنَْكَر الَْحِديِث یہ شیعہ تھے منکر ال ابن سعد طبقات میں کہتے ہیں  

ديوان الضعفاء واملرتوك� وخلق من املجهول� وثقات فيهم ل� میں الذھبی نے اس کا ش�ر مجہولین میں کیا ہے 

 یعنی الذھبی مختلف کتابوں میں رائے بدلتے رہے

محدث ابن حبان جو امام الرضا کی قرب سے فیض حاصل کرتے ہیں وہ اس روایت کو صحیح ابن حبان میں نقل 

 کرتے ہیں

. کی 37693، 37682) كنز الع�ل: 6 – 5. (8/  263وص  4/  239/  43) البحار: 4 – 3. (3/  116أمايل الصدوق: 

 روایت ہے

اإلمام زين العابدين (عليه السالم): ملا ولدت فاطمة الحسن (عليه� السالم) قالت لعيل (عليه السالم): سمه فقال:  

ما كنت ألسبق باسمه رسول الله، فجاء رسول الله (صىل الله عليه وآله)… ثم قال لعيل (عليه السالم): هل سميته ؟ 

فقال: ما كنت ألسبقك باسمه، فقال (صىل الله عليه وآله): وما كنت ألسبق باسمه ريب عزوجل. فأوحى الله تبارك 

وتعاىل إىل جربئيل أنه قد ولد ملحمد ابن فاهبط فأقرئه السالم وهنئه وقل له: إن عليا منك مبنزلة هارون من موىس 

فسمه باسم ابن هارون. فهبط جربئيل (عليه السالم) فهنأه من الله عزوجل ثم قال: إن الله تبارك وتعاىل يأمرك أن 

تسميه باسم ابن هارون. قال: وما كان اسمه ؟ قال: شرب، قال: لسان عريب، قال: سمه الحسن، فس�ه الحسن. فل� ولد 
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الحس� (عليه السالم)… هبط جربئيل (عليه السالم) فهنأه من الله تبارك وتعاىل ثم قال: إن عليا منك مبنزلة هارون 

 من موىس فسمه باسم ابن هارون، قال: وما اسمه ؟ قال: شب�، قال: لسا� عريب، قال: سمه الحس�، فس�ه الحس�

اإلمام زين العابدين (عليه السالم) کہتے ہیں کہ جب فاطمہ نے حسن کو جنا تو علی نے کہا اس کا نام رکھو  

انہوں نے کہا میں  رسول الله سے پہلے نام نہ رکھو گی پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم آئے اور علی سے 

پوچھا نام رکھا ؟ علی نے کہا نام رکھنے میں اپ پر سبقت نہیں کر سکتا پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے 

فرمآیا میں نام رکھنے میں اپنے رب پر سبقت نہیں کر سکتا پس الله تعالی نے الوحی کی اور جربیل کو زمین کی 

طرف بھیجا کہ محمد کے ہاں بیٹا ہوا ہے پس ہبوط کرو ان کو سالم کہو اور تہنیت اور ان سے کہو کہ علی کی 

منزلت ایسی ہے جیسی ہارون کو موسی سے تھی پس اس کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھو پس جربیل آئے 

…. اور کہا اس کا نام شرب رکھو نبی صلی الله علیہ وسلم نے کہا عربی زبان میں کیا ہے؟ کہا: اس کا نام الحسن 

ہے پس حسن رکھو پھر جب حسین پیدا ہوئے تو جربیل آئے (یہی حکم دہرایا گیا اور من جانب اللہ نام رکھا گیا) 

 شبیر- رسول الله نے پوچھا عربی میں کیا ہے ؟ حکم ہوا حسین پس حسین رکھا گیا

 

روایت پیش کرتے ہیں ھ  ٦٧١میں کی تفسیر میں قرطبی املتويف  ١٥٥تفسیر قرطبی سوره االعراف کی آیت   

ثََنا يَْحيَى بْنُ  َسِعيدٍ  الَْقطَّانُ  َعنْ  ُسْفيَانَ  َعنْ  أيَِب  إِْسَحاَق  َعنْ  ُعَ�رَةَ  بْنِ  َعبْدٍ  َعنْ  َعِيلٍّ  رَِيضَ  اللَّهُ   أَبُو بَْكرِ  بْنُ  أيَِب  َشيْبََة: َحدَّ

يٌر، فََقامَ   ُ  َوَشبِّ�ُ - ُهَ�  ابْنَا َهاُرونَ - فَانْتََهْوا إَِىل  َجبَلٍ  ِفيهِ  َرسِ َعنْهُ  قَاَل: انْطَلََق  ُموَىس  َوَهاُرونُ  َصىلَّ  اللَّهُ  َعلَيِْهَ�  َوانْطَلََق  َشربَّ

َعلَيْهِ  َهاُرونُ  فَُقِبَض  ُروُحُه. فََرَجعَ  مُ وَىس  إَِىل  قَْوِمِه، فََقالُوا: أَنَْت  قَتَلْتَُه، َحَسْدتَنَا  َعَىل  لِيِنهِ  َوَعَىل  ُخلُِقِه، أَوْ  كَلَِمةٍ  نَْحَوَها، 

كُّ  ِمنْ  ُسْفيَاَن، فََقاَل: كَيَْف  أَقْتُلُهُ  َوَمِعيَ  ابْنَاُه! قَاَل: فَاْختَاُروا َمنْ  ِشئْتُْم، فَاْختَاُروا ِمنْ  كُلِّ  ِسبْ ٍط  َعَرشًَة. قَاَل: فََذلَِك   الشَّ

قَْولُُه:” َواْختارَ  ُموىس قَْوَمهُ  َسبِْع�َ  رَُجًال  لِِميقاتِنا” فَانْتََهْوا إِلَْيِه، فََقالُوا: َمنْ  قتلك يا هارون؟ قال: ما قتلني َحدٌ  َولَِكنَّ  اللَّهَ  

 تََوفَّاِ�. قَالُوا: يَا ُموَىس، َما تُْعَىص 

ُعَ�رَةَ  بْنِ  َعبٍْد، علی رضی الله عنہ سے روایت کرتا ہے کہ موسی اور ہارون چلے اور ان کے ساتھ شرب و شبیر چلے 

پس ایک پہاڑ پر پہنچے جس پر تخت تھا اس پر ہارون کھڑے ہوئے کہ ان کی جان قبض ہوئی پس موسی قوم کے 

پاس واپس لوٹے – قوم نے کہا تو نے اس کو قتل کر دیا ! تو حسد کرتا تھا  … موسی نے کہا میں نے اس کو 

کیسے قتل کیا جبکہ اس کے بیٹے شبیر اور شرب میرے ساتھ تھے پس تم جس کو چاہو چنو اور ہر سبط میں سے 

دس چنو کہا اسی پر قول ہے  َواْختارَ  ُموىس قَْوَمهُ  َسبِْع�َ  رَُجًال  لِِميقاِتنا پس وہ سب ہارون کی الش  تک آئے اور ان 

 سے پوچھا : کس نے تم کو قتل کیا ہارون؟ ہارون نے کہا مجھے کسی نے قتل نہیں کیا بلکہ الله نے وفات دی

 

 یعنی قرطبی نے تفسیر میں اس قول کو قبول کیا کہ شرب و شبیر ہارون علیہ السالم کے بیٹوں کے نام تھے

ُع�رة بْن َعبد، الُكويفُّ ہے العلل میں احمد کہتے ہیں  روایت میں   

العلل«: سألته (يعني أَباه) : عن ع�رة بن عبد السلويل، قال: روى عنه أبو إسحاق. قال عبد الله بن أحمد » (4464) . 

رصف أيب إسحاق روایت کرتا ہے الجرح والتعديل «ال يروي عنه غ� أيب إسحاق.  –یہ کوفہ کے ہیں   
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حتج به، قاله أبو حاتم. مجهول ال ي امام بخاری کہتے ہیں اس نے علی سے سنا ہے جبکہ امام ابی حاتم کہتے ہیں

 یہ مجھول ہے دلیل مت لو

أيب عىل الفضل بن الحسن الطربيس  مجمع البيان از  شیعہ تفسیر  اس قصہ کا ذکر اسی آیت کی تفسیر میں 

میں بھی ہے ھ  ٥٤٨املتوفی   

و رووا عن عيل بن أيب طالب (عليه السالم) أنه قال إ�ا أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم عىل موىس قتل أخيه  
هارون و ذلك أن موىس و هارون و شرب و شب� ابني هارون انطلقوا إىل سفح جبل فنام هارون عىل رسير فتوفاه الله 

فل� مات دفنه موىس (عليه السالم) فل� رجع إىل بني إرسائيل قالوا له أين هارون قال توفاه الله فقالوا ال بل أنت 
قتلته حسدتنا عىل خلقه و لينه قال فاختاروا من شئتم فاختاروا منهم سبع� رجال و ذهب بهم فل� انتهوا إىل القرب 

 قال موىس يا هارون أ قتلت أم مت فقال هارون ما قتلني أحد و لكن توفا� الله
 

کتاب املناقب میں ہے کہ ایک دن نبی صلی  568شیعہ عامل املوفق بن احمد بن محمد امليك الخوارزمي املتوىف سنة 
علیہ وسلم نے فاطمہ رضی الله عنہا سے فرمایا کہ الله  

الحسن والحس� ابناه سيدا شباب أهل الجنة من االول� واآلخرين وس�ه� الله تعاىل يف التورأة عىل لسان موىس  
 عليه السالم ” شرب ” و “شب� ” لكرامتها عىل الله عزوجل

علی کے بیٹے حسن و حسین اہل جنت کے پچھلوں اور بعد و الوں کے جوانوں کے رسدار ہیں  اور الله نے ان کو 
 توریت میں نام دیا ہے شرب و شبیر- یہ الله کا علی پر کرم ہے

توریت میں شرب و شبیر کا  –ابن شہر آشوب کتاب مناقب علی میں اسی قسم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں 
 کوئی ذکر نہیں ہے

ہتے ہیںک صحیح ابن حبان کی تعلیق میں شعيب األرنؤوط  

قلت: وقد جاء يف التسمية سبب آخر، فقد روى أحمد 159/1، وأبو يعىل “498”، والطربا� “2780”، والبزار “1996” 
من طريق� عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن عيل وهو ابن الحنفية، عن أبيه عيل بن أيب طالب أنه 

سمى ابنه األكرب حمزة، وسمى حسينا بعمه جعفر، قال: فدعا رسول الله صىل الله عليه وسلم عليا، فل� أىت قال: 
“غ�ت اسم ابني هذي”، قلت: الله ورسوله أعلم، فسمى حسنا وحسينا. قال الهيثمي يف “املجمع” 52/8 بعد أن نسبه 

 .غليهم جميعا: وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، حديثه حسن، وباقي رجاله رجال الصحيح
میں کہتا ہوں اور ایک روایت میں ایک دورسی وجہ بیان ہوئی ہے پس کو احمد اور ابو یعلی نے طربانی نے اور 
البزار نے دو طرق سے عبد الله بن محمد سے انہوں نے ابن حنفیہ سے انہوں نے اپنے باپ علی سے روایت کیا 

ہے کہ انہوں نے بڑے بیٹے کا نام حمزہ رکھا تھا اور حسین کا جعفر پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے علی 
 کو طلب کیا  اور کہا ان کے نام بدل کر حسن و حسین کر دو

 
 
 
 

 شبر و شبیر کا بھیانک انجام
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کے مطابق هـ) 1127أبو الفداء (املتوىف:  اہل سنت کی تفس� روح البيان أز   

وكان القربان والرسج ىف ابني هارون شرب وشب� فامرا ان ال يرسجا بنار الدنيا فاستعجال يوما فارسجا بنار الدنيا 
 فوقعت النار فاكلت ابني هارون

اور قربانی اور دیا جالنا بنی ہارون میں شرب اور شبیر کے لئے تھا پس حکم تھا کہ کوئی دنیا کی اگ سے اس کو نہ 
 جالئے لیکن ایک روز ان دونوں نے علجت کی اور اس کو دنیا کی اگ سے جالیا جس پر اگ ان دونوں کو کھا گئی

ھ کتاب الهداية الكربى میں بتاتے ہیں ایسا کیوں ہوا ٣٥٨املتوفی  الحس� بن حمدان الخصيبي  شیعہ عامل   

وان شرب وشب� ابني هارون (عليه السالم) قربا قربانا ثم سقياه الخمر ورشاباها ووقفا يقربان، فنزلت النار عليه� 
 .وأحرقته� ألن الخمر يف بطونه� فقتال بذلك

او ر شرب اور شبیر بنی ہارون میں سے انہوں نے قربانی دی پھر رشاب پی لی اور قربانی کو وقف کیا پس اگ آس�ن 
 سے نازل ہوئی اور اگ نے ان دونوں کو جال ڈاال کیونکہ رشاب ان کے پیٹوں میں تھی اس بنا پر یہ قتل ہوئے

 اور توریت کے مطابق

Book of Leviticus, chapter 10: 
Aarons sons Nadab and Abihu took their censers, put fire in  them and added incense; and they 
offered unauthorized fire before the Lord,  contrary to his command. So fire came out from the 
presence of the Lord  and consumed them, and they died before the Lord. Moses then said 
to  Aaron, This is what the Lord spoke of when he said: Among those who approach me I will be 
proved holy; in the sight of all the  people I will be honoured. Aaron remained silent. 

ہارون کے بیٹے ندب اور ابیھو نے اپنے اپنے دیے لئے اس میں اگ جال ئی اور اس ممنوعہ اگ کو رب پر پیش کیا 
اس کے حکم کے بر خالف – لہذا اگ رب کے پاس سے نکلی اور ان کو کھا گئی اور وہ دونوں رب کے سامنے مر 

گئے – موسی نے ہارون سے کہا یہ وہ بات ہے جس کا ذکر الله نے کیا تھا کہ متہارے درمیان جو میرے پاس آئے 
 میری پاکی بیان کرے – لوگوں کی نگاہ میں میں محرتم ہوں – ہارون  اس پر چپ رہے

 
واضح رہے کہ توریت کی کتاب الوی کے مطابق ہارون کے بیٹوں کی یہ املناک وفات ہارون کی زندگی ہی میں 

 ہوئی اور ان کا نام ندب اور ابہو ہے نہ کہ شرب و شبیر

 یہود کے ایک مشہور حرب راشی

Rashi 

یہ بھیانک انجام رشاب پینے کی بنا پر ہوا کے بقول ندب اور ابیہو کا  

AND THERE WENT OUT FIRE — Rabbi Eleizer said: the sons of Aaron died only because they 
gave decisions on religious matters in the presence of their teacher, Moses (Sifra; Eruvin 63a). 
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Rabbi Ishmael said: they died because they entered the Sanctuary intoxicated by wine. You may 
know that this is so, because after their death he admonished those who survived that they should 
not enter when intoxicated by wine (vv. 8—9). A parable! It may be compared to a king who had 
a bosom friend, etc., as is to be found in Leviticus Rabbah (ch. 12; cf. Biur). 
http://www.sefaria.org/Rashi_on_Leviticus.10.3?lang=en 

شرب اور شبیر کا اگ سے خامتہ ہوا  اس طرح شیعہ کتب اور بعض قدیم یہودی احبار کا اج�ع ہے کہ    

عام مسل�ن تک اس کی -ی صورت میں رصف عل�ء اہل کتاب کے پاس تھی دور نبوی میں توریت ایک طومار ک 
بھی غیر عرب تھی اس لئے عرب مسل�ن تو رصف یہ جانتے تھے کہ یہ   دوم اس کی زبان-نہیں تھی   رسائی

ن سکے نام ح شرب و شبیر    –ہارون علیہ السالم کے بیٹوں کے نام ہیں لیکن ان کے بھیانک انجام سے بے خرب تھے 
و حسین کو دینا جو عذاب الہی سے قتل ہوئے کی اور کیا وجہ ہوئی؟ شرب و شبیر ابن سبا کے ایجاد کردہ نام ہیں 

 جس کو سبانیوں نے حسن و حسین سے منسوب کر دیا

بنا   اس سے یہ واضح ہے کہ سبائییوں کا ایجنڈا تھا کہ کسی نہ کسی موقعہ پر حسن و حسین کو شرب و شبیر 
ے گا یعنی قتل کیا جائے گادیا جائ ہی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقیدہ رجعت  کی تبلیغ
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اس عقیدے کے  –یا رجعت کہا جاتا ہے   الرجعة قرن اول میں امت میں ایک عقیدہ پھیالیا گیا جس کو عقیدہ 

عقیدہ الرجعة کیا ہے کتب شیعہ سے سمجھتے ہیں  -اور شیعہ اقراری ہیں اہل سنت انکاری ہیں   

أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن  یت سوره البقرہ کی آ
أيب جعفر محمد بن  ) پر بحث کرتے ہوئے شیعہ عامل 243الله لذو فضل عىل الناس ولكن أكرث الناس ال يشكرون(

ہیںتفسیر التبيان يف تفس� القرآن میں لکھتے  ھ  ٤٦٠الحسن الطويس املتوفی   

ويف االية دليل عىل من أنكر عذاب القرب والرجعة معا، الن االحياء يف القرب، ويف الرجعة مثل إحياء هؤالء الذين 
 .أحياهم للعربة

اور اس آیت میں دلیل ہے اس پر جو عذاب قرب کا اور رجعت کا انکار کرے کیونکہ قرب میں زندہ ہونا اور رجعت 
 میں ان کی مثل ہے جن (کا ذکر آیت میں ہے جن کو) کو عربت کے لئے زندہ کیا گیا

آیت فرح� مبا آتاهم الله من فضله ويستبرشون بالذين مل يلحقوا بهم من خلفهم أال خوف عليهم والهم 
لکھتے ہیں ھ  ٥٤٨أيب عىل الفضل بن الحسن الطربيس املتوفی  میں   ) کی تفسیر170يحزنون(  

 ويف اآلية دليل عىل أن الرجعة إىل دار الدنيا جائزة القوام مخصوص�
 اور اس آیت میں دلیل ہے کہ دار دنیا میں مخصوص اقوام کی رجعت جائز ہے

ن بَْعِد َمْوتُِكْم لََعلَّكْم تَشُكُروَن( تفس� مجمع البيان  ) کی تفسیر میں شیعہ عامل تفسیر میں 56آیت ثمَّ بََعثْنَُكم مِّ
 لکھتے ہیں

و استدل قوم من أصحابنا بهذه اآلية عىل جواز الرجعة و قول من قال إن الرجعة ال تجوز إال يف زمن النبي (صىل   
الله عليه وآله وسلّم) ليكون معجزا له و داللة عىل نبوته باطل ألن عندنا بل عند أكرث األمة يجوز إظهار املعجزات 

 عىل أيدي األمئة و األولياء و األدلة عىل ذلك مذكورة يف كتب األصول
اور ہ�رے اصحاب کی ایک قوم نے اس آیت سے استدالل کیا ہے رجعت کے جواز پر  اور کہا کہ جس نے کہا 

رجعت جائز نہیں ہے سوائے  دور نبوی صلی الله علیہ و الہ وسلم کے کہ وہ معجزہ ہوتا ان کی نبوت کی دلیل پر 
تو یہ باطل قول ہے کیونکہ ہ�رے اکرث امئہ  اور اولیاء  کے ہاتھ پر  معجزات کا ظہور جائز  ہے جس پر دالئل 

 مذکورہ کتب اصول میں موجود ہیں
کا انکار لوگوں نے کیا کیونکہ وہ اس کی تاویل تک   امئہ شیعہ کے مطابق الرجعة کا ایک خاص وقت ہے جس

 نہیں پہنچ سکے

گیا اور دو بار موت دی  قرآن کی آیت ربنا أمتنا اثنت� وأحييتنا اثنت� وہ کہیں گے اے رب ہم کو دو بار زندہ کیا
اہل سنت اس کو عموم کہتے ہیں جبکہ اہل تشیع اس کو  –گئی پر بھی اہل سنت اور اہل تشیع کا اختالف ہے 

اہل سنت کے مطابق متام لوگوں کو دو زندگیاں اور دو موتیں ملیں ہیں اور اہل تشیع کے مطابق رصف ان  –خاص 
کا عذاب ان کو دنیا میں نہیں مال اور مر گئے لہذا ان کو زندہ کیا دشمنان اہل بیت کو ملی ہیں جن کے گناہوں 

 جائے گا اسی طرح اہل بیت کو بھی قیامت سے قبل زندہ کیا جائے گا

ھ کے مطابق ١١١٢املتوفی  از عبد عىل بن جمعة العروىس الحويزى  تفسیر نور ثقلین   
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وقال عىل بن ابراهيم رحمه الله يف قوله عزوجل : ربنا أمتنا اثنت� و أحييتنا اثنت� إىل قوله من سبيل قال الصادق 
 عليه السالم : ذلك يف الرجعة

علی بن ابراہیم نے کہا الله کا قول ربنا أمتنا اثنت� و أحييتنا اثنت� تو اس پر امام جعفر نے کہا یہ رجعت سے 
 متعلق ہے

عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے مطابق مسیح آ  یہود بھی رجعت کا -اہل تشیع میں یہ عقیدہ اصال ابن سبا سے آیا
 کر مردوں کو زندہ کرے گا

http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_90.html 

ہے ١٩ آیت  ٢٦باب    یسعیاہ   اس کی دلیل بائبل کی کتاب  

Your dead shall live; their bodies shall rise. 
                     You who dwell in the dust, awake and sing for joy 

           For your dew is a dew of light, 
                     and the earth will give birth to the dead. 

 متھارے مردے جی اٹھیں گے ان کے اجسام زندہ ہوں گے
 تم وہ جو خاک میں ہو اٹھو اور گیت گاؤ
 کیونکہ متہاری اوس، روشنی کی شبنم ہے

 اور زمیں مردہ کو جنم دے گی
 

 حزقی ایل کی کتاب میں رجعت کا ذکر ہے کہ یہود کو کس طرح جی بخشا جائے گا

Behold I will open your graves and raise you from your graves, My people; and I will bring you 
into the Land of Israel. You shall know that I am G-d when I open your graves and when I revive 
you from your graves, My people. I shall put My spirit into you and you will live, and I will place 

you upon your land, and you will know that I, G-d, have spoken and done, says G-d.” (Ezekiel 
37:12-14) 

 
 خربدار میں متہاری قربیں کھول دوں گا اور تم کو جی بخشوں گا میرے لوگ! اور میں تم کو ارض مقدس الؤں گا

 تم جان لو گے کہ میں ہی الله ہوں میں  قربوں کو کھولوں گا
 آور تم کو ان میں سے اٹھاؤں گا میرے لوگ ! میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا

 اور تم زندہ ہو گے اور میں تم کو متہاری زمین پر رکھوں گا اور تم جان لو گے کہ میں رب نے جو کہا پورا کیا
  

ان آیات کی بنیاد پر یہود کہتے ہیں کہ مسیح مردوں کو بھی زندہ کرے گا اور یہی عقیدہ اہل تشیع کا بھی ہے 
ثابت کیا جا سکے کہ اس عقیدہ کو ایک اسالمی عقیدہ جس کی قلمیں قرانی آیات میں لگائی گئیں تا  

http://www.chabad.org/16135%23v12
http://www.chabad.org/16135%23v12
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کا انکار کرتے تھے کہ رجعت ہو گی   لہذا قرن اول میں یہ عقیدہ شیعوں میں پھیل چکا تھا اور اہل سنت اس
اب  -کچھ شیعہ عنارص نے اس کو بیان کیا جو کوفہ کے عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ کے شاگرد تھے  البتہ

ابن سبا عث�ن رضی الله عنہ کے دور میں یمن سے حجاز آیا اپنا عقیدہ پھیالنے لگا  –ری کو مالئیں اپ کربی صغ
اسی دوران ابن مسعود کی وفات ہوئی عث�ن کی شہادت ہوئی اور علی  -اور وہاں سے مرص اور عراق میں آیا

ے ایک دن مجمع میں علی سے تاریخ دمشق کے مطابق وہاں کوفیوں میں ابن سبا بھی تھا جس ن –خلیفہ ہوئے 
 کہا

 انت انت
 تو، تو ہے

 
 83–یعنی تو اے علی رب العاملین ہے 

کے مطابق از ابن داوود الحيل کتاب رجال ابن داود  

عبدالله بن سبا ي (جخ) رجع إىل الكفر وأظهر الغلو (كش) كان يدعي النبوة وأن عليا عليه السالم هو الله،  
أيام) فلم يرجع فأحرقه يف النار يف جملة سبع� رجال ادعوا فيه ذلكفاستتابه عليه السالم (ثالثة   

 عبد الله بن سبا ان سرت میں تھا جن کو جال دیا گیا

 الکشی کہتے ہیں امام جعفر نے کہا

السالم ) هو الله أن عبدالله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أم� املؤمن� ( عليه  

عوی کرتا تھا کہ علی وہ الله ہیںابن سبا نبوت کا مدعی تھا اور د  

الحسن بن يوسف بن عيل بن املطهر الحيل کے مطابق خالصة االقوال از   کتاب   

عبدالله بن سبا بالس� املهملة والباء املنقطة تحتها نقطة واحده غال ملعون حرقه أم�املؤمن� عليه السالم بالنار كان 
نه اللهيزعم أن عليا عليه السالم إله وأنه نبي لع . 

 عبد الله بن سبا کو علی نے جلوا دیا کیونکہ اس نے ان کو الہ کہا
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 اس کی وضاحت کے لئے ویب سائٹ پر کتاب مجمع البحرین دیکھیں



559 
المشاحنات و المشاجرات                                                                      شہریار ابو   

راوی ایسے ہیں جو کھلم کھال اپنے اپ کو سبائی کہتے ہیں یا محدثین إن کو  ٣٠سے  ٢٠اہل سنت کی کتب میں 
ُف بُْن ُعَمَر میں سے بعض َسيْ  جن  –السبئية یا السبائية م� ش�ر کرتے ہیں یا وہ رجعت کا عقیدہ رکھتے ہیں 

 84التَِّميِميُّ  سے پہلے کے ہیں

بیٹے علی بن محمد بن علی نے جمع کیا تھا یعنی علی  روایات کو محمد بن حنفیہ کے  السبئية سے متعلق  
 رضی الله عنہ کے پوتے نے اس کی خرب امام فسوی املعروفة والتاريخ میں دیتے ہیں

 وكان َعبد الله جمع أحاديث السبئية 

السبئية کی روایات جمع کیں عبد الله نے اور   

سے مراد وہ قبائل بھی ہیں جو یمن میں آباد تھے اور وہیں سے ابن سبا کا تعلق  السبئية  مورخین کے نزدیک
یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ یہ اصلی  –تھاجو یمن سے کوفہ پہنچا اور مورخین کے مطابق اس کی ماں کالی تھی 

کالے لوگ اصلی یہود نہیں اگرچہ اتھوپیا میں کالے یہودی ہیں  کہ یہود کے مطابق یہودی بھی نہیں تھا کیون
 85لیکن باقی یہودی ان کو اصل نہیں مانتے دورسا یہود میں نسل باپ سے نہیں ماں سے چلتی ہے
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َسيُْف بُْن ُعَمَر  بعض مسترشقین نے یہودی سازش کی چھپانے کے لئے یہ شوشہ چھوڑا کہ اس ابن سبا کی حکایت میں
حرضات بہت خوش ہوئے اور اپنے امئہ پر جھوٹ گھڑنے کا اتہام لگا دیا جو ابن سبا کا ذکر ضعیف ہے اس کے بعد شیعہ  التَِّميِميُّ 

سے بعض روایات ابن سبا سے متعلق لی گئی ہیں لیکن کیا کتب شیعہ میں  َسيُْف بُْن ُعَمَر التَِّميِميُّ  اہل سنت میں –کرتے آئے ہیں 
کی سند سے ہیں ؟ نہیں ان کے مختلف راوی ہیں جو ثقہ سمھجے جاتے ہیں اور  ِميُّ َسيُْف بُْن ُعَمَر التَِّمي ابن سبا کی متام خربیں

  -متقدمیں شیعہ ابن سبا کو ایک حقیقی شخص سمجھتے آئے ہیں
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زاذان ہیں جو عبد الله ابن مسعود رضی الله  شیعہ   کوفہ میں ابن سبا رجعت کا عقیدہ بھی پھیال رہا ہے اور وہاں   قرن اول میں
اس بات کو  –وہ روایت کرتے ہیں کہ مردہ میں عود روح ہوتا ہے  میں سے ہیں،  اصحاب علی   کی وفات کے بعد اب  عنہ

عود روح کی یہ واحد روایت ہے جس میں رصیحا جسد میں روح کے  –نہ بعد میں ، کوئی روایت نہیں کرتا  سے پہلے،  زاذان 
 لوٹنے کا ذکر ہے

یہ بھی شیعہ  یا عدی بن ثابت روایت کرتا ہے   ر متعصب شیعہ املنھال بن عمرو روایت کرتا ہےاو  اس روایت کو زاذان سے ایک 
 ہیں

 

ہے اور اب اہل سنت میں بھی مردہ قرب میں زندہ ہو  اسالمی عقیدہ کے طور پر ظہور ہوتا  عقیدہ رجعت کا  اس طرح ابن سبا کے 
ہیں جا سکتی لھذا وہ قرب میں ہی رہتی ہے گویا اب رصف انتظار ہے روح آس�ن پر ن عود روح کی روایت کے مطابق  -جاتا ہے

سے مراد روز  اہل سنت جب اس روایت کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں اس میں الساعہ  –(وہ گھڑی) کب ہو گئی  الساعہ    کہ 
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؟ہیں ذوالقرنین عيل  

 الحافظ املقديس کی  األحاديث املختارة میں ہے 

قراءة عليه وأنت  –قراءة عليه بها قلت له: أخربكم محمد بن إس�عيل بن الفضيل أخربنا عبد املعز بن محمد الهروي 
أنا محلم بن إس�عيل الضبي، أنا الخليل بن أحمد السجزي، أنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الرساج، ثنا  –تسمع 

لب وسأله رجل عن ذي قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة عن س�ك عن حبيب بن ح�ز، قال: كنت عند عيل بن أيب طا
ْت لَُه األسباُب وبُِسَط لُه النُّوُر فقال:  َر له السحاُب وُمدَّ القرن� كيف بلغ املرشق واملغرب؟ قال: سبحان الله، ُسخِّ

 أزيدك؟ قال: فسكت الرجل وسكت عيل

  

                                                                    
حیح غلط کا فیصلہ کریں گے اور سے مراد رجعت ہے اسی لئے امام املہدی کو القائم کہا جاتا ہے جو ص الساعہ  محرش ہے جبکہ 

 انتقام لیں گے

ابوحمزہ مثايل کہتے ہیں  شیعہ کتب کے مطابق  
 

میں نے امام باقر علیہ السالم سے پوچھا: اے  فرزند رسول    کیا آپ  سارے امئہ قائم بالحق نہیں ہیں؟  فرمایا: کیوں   
نہیں؟  میں نے عرض کیا: تو پھر رصف امام مہدی  کیوں القائم قرار دیئے گئے ہیں اور رصف امام مہدی   کو ہی کیوں القائم کہا 

جاتا ہے؟  فرمایا: جب میرے جد امجد امام حسین علیہ السالم شہید ہوئے تو کائنات کے فرشتوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں 
اور سارے فرشتے بارگاہ الہی میں شدت سے روئے اور عرض کیا: پروردگارا  کیا آپ بہرتین بندے اور ارشف مخلوقات کے فرزند 
اور مخلوقات میں پسندیدہ ترین ہستی کے قاتلوں کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا؟  اللہ تعالی نے انہیں وحی فرمائی کہ: 

میرے فرشتوں  پرسکون ہوجاؤ۔ میں اپنی عزت و جالل کی قسم کھاتا ہوں کہ ان سے انتقام لونگا خواہ یہ انتقال طویل زمانے 
گذرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو؛ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو امام حسین علیہ السالم کی اوالد سے آنے والے امئہ کا دیدار 

کرایا تو فرشتے مرسور ہوئے اور سب نے اچانک دیکھا کہ امئہ میں سے ایک امام کھڑے ہوئے ہیں اور �از ادا کررہے ہیں۔ اللہ 
 تعالی نے فرشتوں سے خطاب کرکے فرمایا: میں اس القائم کے ذریعے ان سے انتقام لوں گا

 
اس طرح عقیدہ عود روح ابن سبا  کے دور میں ہی کوفہ میں شیعان علی میں پھیل چکا تھا – یہ ایک خفیہ تحریک تھی علی 

علی نے  -رب العاملین کہا تحریک کا احساس دیر سے ہوا جب ابن سبا نے کھلم کھال ان کو مجمع میں  کو بھی اس  رضی الله عنہ 
علی کے گورنر ، ابن عباس رضی  جس کی خرب،  –اور بعض اور کو جال ڈاال  کے اصحاب کو مدائن کی طرف ملک بدر کر دیا  اس 

عمل سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع کیا تھا الله عنہ کو برصہ میں ہوئی لیکن دیر ہو چکی تھی ابن عباس نے کہا اس   
 

اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں -غرض عقیدہ رجعت اور عقیدہ عود روح ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیںال  
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رشق و مغرب حبيب بن ح�ز نے کہا ہم علی کے پاس تھے ان سے ایک شخص نے ذي القرن� پر سوال کیا کہ یہ م
کیسے پہنچے ؟ علی نے کہا سبحان الله ! ان کے لئے بادل کو مسخر کیا گیا اور اسباب کو مقرر کیا گیا اور نور کو 

حبيب بن ح�ز نے کہا اپ کو (بھی بادل پر) بلند کیا گیا ؟ پس حبيب بن ح�ز نے کہا : یہ شخص  -پھیال دیا گیا
 اور علی دونوں چپ رہے

  

حرب ہے جس کو شعبہ ، سفيان الثَّْورّي، صالح جزرة اور ابن مبارک نے ضعیف قرار دیا ہے  سند میں س�ك بن
 البتہ دیگر نے صدوق کہا ہے

 قال أحمد: س�ك مضطرب الحديث
 جرير کہتے اس کا دماغ چل گیا تھا

 س�ک کہا کرتا کہ اس کو خواب میں حکم ملتے ہیں الکامل از ابن عدی میں ہے
ثَنَا الحس� ثَنا إِبْرَاِهيم بْن ُعيَينة أخو ُسفيان، َعن ُشْعبَة عن س�ك  َحدَّ ثَنا َسِعيد بن سلمة، َحدَّ بن عف� األنصاري، َحدَّ

 .بْن حرب، قَال: ِقيل يل يف املنام إياك والكذب إياك والنميمة إياك ولحوم الناس
 .. س�ک نے کہا مجھے نیند میں کہا گیا جھوٹ سے بچو

ی منفرد روایت نہیں لی جائے گ لہذا یہ روایت قابل رد ہےالنسايئ نے کہا اس ک  

ممکن ہے اس کا اثر ہو –یہ راوی اختالط کا شکار ہوا   
 البتہ امام علی کے لئے بادل تھا جس سے انہوں نے سیاروں کی سیر کی اہل تشیع کا قول قرن اول میں معروف تھا

 اس بادل کو الصعب کہا جاتا ہے

  
ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ علی بادلوں میں ہیں. اس   بعض راویوں کے لئے ملتا جرح و تعدیل میں کتب 

 عقیدے کو ابن سبا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے

از جاحظ کے مطابق ان لوگوں کے لئے املعتمر شعر پڑھا کرتے تھے  البيان  

 ومن قوم إذا ذكروا عليا … يردون السالم عىل السحاب
 اور ایک قوم ہے کہ جب علی کا ذکر ہوا    انہوں نے بادل کو سالم کیا

 
روایت کرتے ہیں کہ ابِْن املُبَارَِك کہتے تھے  إِْسَحاُق بُن ُسَنْ�ٍ  از الذہبی کے مطابق   س� أعالم النبالء  کتاب  

 وال أقول عيل يف السحاب لقد … أقول فيه إذا جورا وعدوانا
 اور نہیں کہتا کہ علی بادل میں ہیں    گر کہہ دوں تو یہ ظلم و زیادتی ہے

 
 

 امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں
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ثََنا ُسْفَياُن، َقاَل: َسِمْعُت  َرُجًال  َسأََل  َجاِبًرا َعنْ  َقْولِهِ  َعزَّ  َوَجلَّ  [ص:21]:  ، َحدَّ ثََنا الُْحَمْيِديُّ ثَِني َسلََمةُ  بْنُ  َشِبيٍب، َحدَّ وَحدَّ
{َفلَنْ  أَبَْرحَ  اْألَ ْرَض  َحتَّى يَأَْذنَ  ِيل  أيَِب  أَوْ  يَْحكُمَ  اللهُ  ِيل  َوُهوَ  َخْ�ُ  الَْحاِكِمَ�} [يوسف: 80]، َفَقاَل  َجاِبٌر: «لَمْ  يَِجئْ  تَأِْويُل  

َحاِب، َفَال  نَْخُرجُ  َمعَ   َهِذهِ »، َقاَل  ُسْفَياُن: َوكََذَب، َفُقلَْنا ِلُسْفَياَن: َوَما أََرادَ  ِبَهَذا؟ َفَقاَل: إِنَّ  الرَّاِفَضةَ  تَُقوُل: إِنَّ  َعلِي�ا ِيف  السَّ
َ�ءِ  يُِريدُ  َعلِي�ا أَنَّهُ  يَُناِدي اْخرُُجوا َمعَ  ُفَالٍن، يَُقوُل  َجاِبٌر: «َفَذا تَأِْويُل  َهِذهِ   َمنْ  َخَرجَ  ِمنْ  َولَِدهِ  َحتَّى يَُناِديَ  ُمَنادٍ  ِمنَ  السَّ

 «اْآليَِة، َوكََذَب، كَانَْت  ِيف  إِْخَوةِ  ُيوُسفَ  َصىلَّ  اللهُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ 
 کی ترشیح اس روافض سوره یوسف کی آیت فَلَْن أَبَْرَح اْألَرَْض َحتَّى يَأَْذَن ِيل أيَِب أَْو يَْحُكَم اللُه ِيل َوُهَو َخْ�ُ الَْحاكِِم�َ 

اوالد میں سے ایک شخص سے کرتے کہ علی بادلوں میں ہیں اور وہ ان سے نہیں نکلیں گے یہاں تک کہ ان کی 
منادی کریں گے کہ فالں کے ساتھ خروج کرو اور یہ تاویل جابر الجعفی کیا  آئے جس کے لئے آس�ن سے علی 

 کرتا تھا

جو امام مہدی کی  کتاب تهذيب التهذيب از ابن حجر میں سنن ابن ماجہ کے راوی عمرو بن جابر الحرضمي 
ںروایت کے راوی ہیں ،ان کے لئے بتاتے ہی  

کے لئے أبو زرعة املرصي کہتے تھے عمرو بن جابر الحرضمي    

 قال بن أيب مريم قلت البن لهيعة من عمرو بن جابر هذا قال شيخ منا أحمق كان يقول أن عليا يف السحاب
ابن ابی مریم کہتے ہیں میں نے ابن لهيعة سے پوچھا کہ عمرو بن جابر کون ہے بولے ایک بوڑھا احمق کہتا تھا 

 علی بادلوں میں ہیں
جو یہ بیان کیا کرتا تھا وہ یہ ہے ابن ماجہ کی روایت   

ارِ  بْنُ  َداُودَ  الَْحرَّاِ�ُّ   ثََنا أَبُو َصالِحٍ  َعْبدُ  اْلَغفَّ ثََنا َحرَْملَةُ  بْنُ  يَْحَيى الِْمْرصِىُّ  َوإِبَْراِهيمُ  بْنُ  َسِعيدٍ  الَْجْوَهِرىُّ  َقاالَ َحدَّ َحدَّ
بَْيِدىِّ  َقاَل  َقاَل  َرُسوُل   ثََنا ابْنُ  لَ ِهيَعةَ  َعنْ  أىَِب  ُزْرَعةَ  َعْمِرو بْنِ  َجاِبرٍ  الَْحْرضَِمىِّ  َعنْ  َعْبدِ  اللَّهِ  بْنِ  الَْحارِِث  بْنِ  َجزْءٍ  الزُّ َحدَّ

 .اللَّهِ  -صىل الله عليه وسلم- « يَْخُرجُ  نَاٌس  ِمنَ  الَْمْرشِقِ  َفُيَوطُِّئونَ  لِلَْمْهِدىِّ  ». يَْعِنى ُسلْطَ انَهُ 
بَْيِدىِّ  کہتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مرشق سے لوگ نکلیں  َعْبدِ  اللَّهِ  بْنِ  الَْحارِِث  بْنِ  َجزْءٍ  الزُّ

 گے جو املہدی کے لئے راہ ہموار کریں گے یعنی ان کی حکومت
کہتے ہیں  کے لئے ابن ��  فاز ابن حجر میں مسند ابی یعلی کے راوی فرات بن األحن  کتاب لسان امليزان   

 قال ابن ��: كان من أولئك الذين يقولون: عيل يف السحاب
 ابن �� کہتے ہیں یہ ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں علی بادل میں ہیں

از ابن حجر میں راوی مسعدة بن اليسع الباهيل کے لئے کہتے ہیں  کتاب لسان امليزان   

 قال جعفر: قال أيب: فحرفها هؤال ء وقالوا: عيل يف السحاب
 جعفر کہتے ہیں میرے باپ نے کہا ان لوگوں نے (دین میں) تحریف کی اور کہا علی بادل میں ہیں

کتاب بصائر الدرجات از محمد بن الحسن الصفار،تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج م�زا حسن كوچه باغي، مطبعة  
ابقکے مط طهران –طهران منشورات األعلمي    –األحمدي   
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أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار املتوىف سنة ٢٩٠ جو اإلمام الحسن العسكري کے اصحاب میں سے  
تھے باب يف ركوب أم� املؤمن� ع السحاب وترقيه يف األسباب واألفالك (باب امیر املومنین علی علیہ السالم کا بادل 

 میں  روایت کرتے ہیں ( کی سواری کرنااور اس میں اسباب و افالک پر بلند ہو نا 
حدثنا أحمد بن محمد عن الحس� بن سعيد عن عث�ن بن عيىس عن س�عة بن مهران عن أيب بص� عن أيب جعفر  

عليه السالم أنه قال إن عليا عليه السالم ملك ما يف األرض و ما يف تحتها فعرضت له السحابان الصعب والذلول فاختار 
ما تحت األرض وىف الذلول ملك ما فوق األرض واختار الصعب عىل الذلول فدارت به الصعب وكان يف الصعب ملك 
وأربع عوامر سبع أرض� فوجد ثلث خراب   

 
ابی بصیر، أيب جعفر عليه السالم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک علی کی متکنت میں ہے جو کچھ زمین میں اور 

الصعب (مشکل) اورالذلول (آسانی). انہوں نے الصعب کو  تحت الرثی میں ہے پس ان پر دو بادل پیش کیے گئے
انہوں نے سات زمینوں کی سیر کی اور اس میں سے ایک تہائی کو ویران و  پر الذلول پر منتخب کیا پس الصعب

آباد برباد پایا اور باقی کو   

 ابی جعفر ایک اور روایت میں الصعب کی تفصیل بتاتے ہیں

 
و جعفر علیہ السالم نے بات رشوع کی اور کہا کہ ذوالقرنین نے دو بادلوں میں سے احمد بن محّمد کہتے ہیں اب

الصعب کیا ہے؟ کہا وہ بادل جس  کو لیا میں نے پوچھا یہ  الذلول کو لیا اور متھارے صاحب نے الصعب
سے  بجلی، اس کی کوند اور کڑک ہے پس متھارے صاحب (علی ) اس کی سواری کرتے ہیں اور اسباب میں  میں

ہ…کی سیر کرتے ہیں  بلند ہوتے سات آس�ن   

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2015/01/al-saab.jpg
http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2015/01/al-saab2.jpg
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 صحیح مسلم میں ہے

وحدثني أبو أيوب سلي�ن بن عبيد الله الغيال�، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا رباح، عن قيس بن سعد، عن 
مجاهد، قال: جاء بش� العدوي إىل ابن عباس، فجعل يحدث، ويقول: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم، قال 

رسول الله صىل الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس ال يأذن لحديثه، وال ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، مايل ال أراك 
تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صىل الله عليه وسلم، وال تسمع، فقال ابن عباس: ” إنا كنا مرة إذا سمعنا 
رجال يقول: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فل� ركب الناس الصعب، 

 والذلول، مل نأخذ من الناس إال ما نعرف
بشیر العدوی،  ابن عباس کے پاس آیا اور روایت کرنے لگا اور بوال رسول الله نے کہا ،رسول الله نے کہا ،پس ابن 

عباس نے اس کی حدیث کی اجازت نہیں دی اور نہ اس کی طرف دیکھا. اس پر وہ ابن عّباس سے مخاطب 
ہوا  کیا وجہ ہے کہ اپ میری حدیث نہیں سنتے جبکہ میں رسول الله کی حدیث سنا رہاہوں؟ پس ابن عباس نے 

کہا  ایک وقت تھا جب ہم سنتے    کسی نے کہا قال رسول الله  ہم  نگاہ رکھتے اور اپنے کان اس (حدیث) 
پر  لگاتے . لیکن جب سے  لوگوں نے الصعب اور الذلول  کی سواری کی تو ہم روایات نہیں لیتے مگر رصف اس 

 سے جس کو جانتے ہوں
 

الصعب اور الذلول کی اہل سنت میں کوئی حتمی رائے نہیں لیکن شیعہ کتب سے واضح ہے کہ یہ ابن سبا کا 
جانے کے باوجود  جالئے امیوں کومعلوم ہوا کہ ابن سبا کے ح -عقیدہ تھا اور ابن عباس اس پر جرح کر رہے ہیں

 اس کا فلسفہ باقی رہا

  

؟ تھے علی دربار سلی�ن میں بھی موجود  

  اہل تشیع کے  مطابق علی امم سابقہ میں بھی ظاہر ہوئے ہیں اور ان کا نام  دور سلی�ن میں اصف بن برخیا

تھا    

کی روایت ہے  ١٦یا تھا ، الکافی باب سلی�ن کے دربار کے اس شخص کے بارے میں جس کو کتاب کا علم دیا د

 کہ

الفضيل قال : أخرب� رشيس   محمد بن يحيى وغ�ه ، عن أحمد بن محمد ، عن عيل بن الحكم ، عن محمد بن

األعظم عىل ثالثة وسبع� حرفا وإ�ا كان عند   الوابيش ، عن جابر ، عن أيب جعفر عليه السالم قال : إن اسم الله

باألرض ما بينه وب� رسير بلقيس حتى تناول الرسير بيده ثم عادت األرض   فتكلم به فخسفآصف منها حرف واحد 

واحد عند الله تعاىل   كانت أرسع من طرفة ع� ونحن عندنا من االسم األعظم اثنان وسبعون حرفا ، وحرف  ك�

العظيم  استأثر به يف علم الغيب عنده ، وال حول وال قوة إال بالله العيل  

الوابيش نے جابر سے انہوں نے ابی جعفر علیہ السالم سے روایت کیا کہ رشيس  
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حروف ہیں. ان میں سے اصف نے رصف ایک حرف کو ادا کیا تھا کہ اسکے اور  ٧٣الله کے اسم اعظم کے تہرت 

پنی درمیان زمین کو دھنسا دیا گیا کہ اس نے تخت تک ہاتھ بڑھا لیا اور زمین واپس ا ملکہ بلقیس کے عرش کے 

بس  حروف ہیں . الله نے  ٧٢ہ�رے پاس اسم اعظم کے بہترت   جگہ لوٹ آئی. یہ سب پلک جھپکتے میں ہوا.

پوشیدہ رکھا ہے ہم سے ایک حرف  غیب میں   علم  

 کتاب بصائر الدرجات کی روایت ہے

من العلم، وما أويت من وعن ابن بك�، عن أيب عبد الله [عليه السالم]، قال: كنت عنده، فذكروا سلي�ن وما أعطي 

 .امللك

فقال يل: وما أعطي سلي�ن بن داود؟ إ�ا كان عنده حرف واحد من االسم األعظم، وصاحبكم الذي قال الله تعاىل:  

 .قل: كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وكان ـ والله ـ عند عيل [عليه السالم]، علم الكتاب

علت فداكفقلت: صدقت والله ج   

کہ میں ان کے پاس تھا پس سلی�ن اور ان کو جو علم عطا   ابن بکیر ابی عبد الله امام جعفر سے روایت کرتے ہیں

انہوں (امام جعفر) نے مجھ سے کہا اور سلی�ن بن داود کو کیا  پس   ہوا اس کا ذکر ہوا اور جو فرشتہ لے کر آیا

یک ہی حرف تھا اور ان کے صاحب جن کے لئے الله تعالی کہتا ہے : مال ؟ اس کے پاس تو االسم األعظم کا رصف ا

اور وہ تو الله کی قسم ! علی علیہ السالم کے   43قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الرعد: 

 پاس ہے علم الکتاب

کے مطابق 368ص 1تفس� القمي ج  

ده علم الكتاب هو أم� املؤمن�عن أيب عبد الله [عليه السالم]، قال: الذي عن  

یہ امیر املومنین (علی) ہیں  قال الذي عنده علم الكتاب  ابی عبد الله سے روایت ہے کہ  

اس   یعنی علی کرم الله وجھہ شخص کا نام اصف بن برخیا تھا  کہتے ہیں سلی�ن علیہ السالم کے دربار میں اس 

کی شکل میں تھے  دور میں اصف بن برخیا   

ص  – 1ج  –ابن إدريس الحيل  –الرسائر  رہ ذی الحجہ یعنی عید الغدیر کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کتاب اٹھا

میں لکھتے ہیں 418  

 وفيه أشهد سلي�ن بن داود سائر رعيته عىل استخالف آصف بن برخيا وصيه ، وهو يوم عظيم ، كث� الربكات

کی خالفت کی وصیت کی اور وہ دن بہت عظیم  بن برخیا  اور اس روز سلی�ن بن داود اور متام عوام کو اصف

 اور بڑی برکت واال ہے

میں نے اصف کی خالفت کا ذکر کیا ہے کتاب اإلمامة والتبرصة از ابن بابويه القمي   

میں  ٢١٢ص  اور ك�ل الدين ومتام النعمة از الشيخ الصدوق  میں  488 – 487ص  –الشيخ الصدوق  –األمايل   کتاب

 ہے
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وىص داود ( عليه السالم ) إىل سلي�ن ( عليه السالم ) ، وأوىص سلي�ن ( عليه السالم ) إىل آصف بن برخيا ، وأوىص وأ 

زكريا ( عليه السالم آصف بن برخيا إىل    

کی وصیت کی اور سلی�ن نے اصف بن برخیا کی وصیت کی اور اصف بن  اور داود نے سلی�ن علیہ السالم 

یہ السالم کی وصیت کیبرخیا نے زکریا عل  

نے علی بن محمد الباقر سے  يحيى بن أكثم  کے مطابق  478 – 476ص  –ابن شعبة الحرا�  –کتاب تحف العقول 

 سوال کیا

نبي الله ”  قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ” قلت : كتب يسألني عن قول الله : 

؟ ف كان محتاجا إىل علم آص  

(میرے نصیب میں ) لکھا ہے کہ میں سوال کروں گا اللہ کے قول قال الذي عنده   میں يحيى بن أكثم نے پوچھا : 

الله کا نبی کیا اصف کا محتاج تھا ؟  کہ  پر  علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك   

 امام الباقر نے جواب دیا

فهو آصف بن برخيا ومل يعجز سلي�ن عليه ” الذي عنده علم من الكتاب  قال” سألت : عن قول الله جل وعز : 

السالم عن معرفة ما عرف آصف لكنه صلوات الله عليه أحب أن يعرف أمته من الجن واإلنس أنه الحجة من بعده ، 

ه وداللته ك� وذلك من علم سلي�ن عليه السالم أودعه عند آصف بأمر الله ، ففهمه ذلك لئال يختلف عليه يف إمامت

 فهم سلي�ن عليه السالم يف حياة داود عليه السالم لتعرف نبوته وإمامته من بعده لتأكد الحجة عىل الخلق

قال الذي عنده علم من الكتاب پر تو وہ اصف بن برخیا ہیں اور سلی�ن ” تم نے سوال کیا کہ قول الله جل وعز : 

تھی لیکن آپ صلوات الله عليه نے اس کو پسند کیا کہ اپنی  عاجز نہیں تھے اس معرفت میں جو اصف کو حاصل

جن و انس کی امت پر اس کو حجت بنا دیں اس کے بعد اور یہ سلی�ن کا علم تھا جو اصف کو ان سے عطا ہوا 

تھا کہ بعد میں امامت و داللت پر کہیں (بنو ارسائیل) اختالف نہ کریں جیسا ان  اس کا فہم دینا   -تھا

(لوگوں کا ) فہم تھا کہ انکی نبوت و امامت کو مانتے تھے تاکہ خلق پر  زندگی میں  داود کی  ے لئے ک سلی�ن 

 حجت کی تاکید ہو جائے

یعنی آصف اصل میں سلی�ن علیہ السالم کے خلیفہ ہونے کو تھے تو ان کو ایک علم دیا گیا تاکہ عوام میں ان کی 

اختالف نہ کر سکے دھاک بٹھا دی جائے اور بعد میں کوئی اس پر  

میں ہے کہ 105ص  – 13ج  –امل�زا النوري الطربسی  –کتاب مستدرك الوسائل   

ملا هلك سلي�ن ، وضع إبليس السحر ، ثم ” العيايش يف تفس�ه : عن أيب بص� ، عن أيب جعفر ( عليه السالم ) قال :  

للملك سلي�ن بن داود ( عليه� السالم ) من كتبه يف كتاب وطواه وكتب عىل ظهره : هذا ما وضع آصف بن برخيا 

ذخائر كنوز العلم ، من أراد كذا وكذا فليقل كذا وكذا ، ثم دفنه تحت الرسير ، ثم استثاره لهم ، فقال الكافرون : ما 

 الشياط� عىل كان يغلبنا سلي�ن اال بهذا ، وقال املؤمنون : هو عبد الله ونبيه ، فقال الله يف كتابه : ( واتبعوا ما تتلوا

اي : السحر  ملك سلي�ن )   
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العيايش اپنی تفسیر میں کہتے ہیں عن أيب بص� ، عن أيب جعفر ( عليه السالم ) سے کہ امام ابی جعفر نے کہا جب 

..(اور لوگوں کو ورغالیا). یہ وہ کتاب تھی جو اصف   سلی�ن ہالک ہوئے تو ابلیس نے سحر لیا اور ایک کتاب لکھی

ن سے حاصل ہوئی جو علم کا خزانہ ہے جو اس میں یہ اور یہ کہے اس کو یہ یہ ملے گا پھر اس سحر کو سلی�

کہا ہم پر  کی کتاب کو تخت کے نیچے دفن کر دیا پھر اس کو (دھوکہ دینے کے لئے واپس) نکاال اور کافروں نے 

الوں نے کہا وہ تو الله کے نبی تھے سوائے اس (جادو) کے (زور سے) اور ای�ن و  سلی�ن غالب نہیں آ سکتا تھا 

اس علم کے پیچھے جو شیاطین ملک سلی�ن کے بارے میں  پس الله نے اپنی کتاب میں کہا اور لگے وہ (یہود) 

 پڑھتے تھے یعنی جادو

اصل میں سلی�ن علیہ السالم کے امام بنے اور وہ ایک خاص علم رکھتے  یعنی شیعوں کے نزدیک اصف بن برخیا 

میں وہ اصف بن بر خیا کہالتے تھے یہاں تک کہ  کے نزدیک علی رضی الله عنہ ہی تھے اور اس دور  تھے بعض

گویا اصف کئی ہزار سال  اصف نے مریم علیہ السالم کے کفیل زکریا علیہ السالم کے وصی ہونے کی وصیت کی 

 86تک زندہ ہی تھے پتا نہیں  شیعوں کے نزدیک اب وفات ہو گئی یا نہیں

                                                                    
86  

 
اصف بن برخیا کا کردار اصال یمنی یہودیوں کا پھیالیا ہوا ہے جو اغلبا عبد الله ابن سبا سے ہم کو مال ہے اگرچہ اس بات کی کوئی 

ہ اصل میں چکر کچھ اور ہی ہےرصیح دلیل نہیں ہے لیکن شواہد بتاتے ہیں ک  

میں ہے اصف بن برخیا کا ذکر بائبل کی کتاب تواریخ    

Asaph the son of Berechiah, son of Shimea 
سلی�ن علیہ السالم کی وفات کے بعد نبی  -اس نام کا ایک شخص اصل میں غالم بنا جب اشوریوں نے مملکت ارسایل پر حملہ کیا

ر ان کی مملکت دو میں تقسیم ہو گئی ایک ش�ل میں تھی جس کو ارسئیل کہا جاتا تھا اور دورسی ارسائیل میں پھوٹ پڑی او 
سلی�ن علیہ السالم کی وفات کے کئی سو سال بعد ختم ہونے  -جنوب میں تھی جس میں یروشلم تھا اور اس کو یہودا کہا جاتا تھا

طویل مدت تک زندہ رہنے والے شخص کا ذکر ملتا کہیں بھی اتنی ریاستوں میں بادشاہت رہی اور  والی ان دو   

ق م) کے بعد ان کے بیٹے رهوبم خلیفہ ہوئے اور اس کے بعد مملکت دو حصوں میں ٹوٹ گئی  ١٠٢٢سلی�ن علیہ السالم (وفات 
یوں سال بعد جب اشور ٣٠٣یعنی مفرسین کے مطابق  –قبل مسیح میں اشوریوں نے تباہ کیا   ٧١٩جس میں ش�لی سلطنت کو 

میں دان اور   ش�ل میں ارسائیل -نے غالم بنایا تو ان میں سلی�ن کے درباری اصف بن برخیا بھی تھے جو ایک عجیب بات ہے 
قبائل رہتے تھے جو اشوریوں کے حملے کےبعد یمن منتقل ہوئے اور بعض وسطی ایشیا میں آرمینیا وغیرہ  نفتالی کے یہودی 

مملکت ارسئیل کا تھا اور وہیں سے غالم بنا اور چونکہ یہ  رشتہ اصف بن برخیا سے تھا کیونکہ وہ  دان اور نفتالی قبائل کا – میں 
ابن سبا بھی یمن کا ایک  -ایک اہم شخصیت ہو گا اسی وجہ سے اس کے غالم بننے کا خاص طور پر بائبل کی کتاب میں ذکر ہے

ا ک  پر لطف بات ہے کہ ان میں سے ایک قبیلے -نفتالی قبائل سے تھایہودی تھا جو شاید انہی قبائل سے ہو گا جن کا تعلق دان و 
ش�ل میں امراء پر جھگڑا رہتا  –تھا اور عدل کو اہمیت دیتا تھا جو ان کے مطابق توحید کے بعد سب سے اہم رکن تھا   نشان ترازو

ان کے شہر کو  تھا اور ان پر قاضی حکومت کرتے تھے ایک مرکزی حکومت نہیں تھی یہاں تک کہ آج تک  

Tel Dan 
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 هـ) کتاب  الرشيعة میں لکھتے ہیں360بكر محمد بن الحس� بن عبد الله اآلُجرِّيُّ البغدادي (املتوىف: أبو 
 

                                                                    
 یا

Tel Qadi 

 کہا جاتا ہے

یعنی اس قبیلہ میں امراء کے خالف زہر اگلنا اور عدل کو توحید کے بعد سب سے اہم سمجھنا پہلے سے موجود ہے اور ابن سبا 
یہود کی جادو کی  اصف بن بر خیا اصل میں  -اپنا سیاسی منشور مرتب کیا نے انہی فطری اجزا کو جمع کیا اور اس پر مرص میں 

کتب کا راوی ہے اور اس سے منسوب ایک کتاب کتاب االجنس ہے جس میں انبیاء پر جادو کی تہمت ہے اس قسم کے لوگ جن پر 
کے اس راوی  جادو کی کتاب  اشوری قہر الہی بن کر ٹوٹے ان کو مفرسین نے سلی�ن علیہ السالم کا درباری بنا کر ایک طرح سے 

ہیکل میں موسیقی  بائبل ہی میں یہ بھی ہے کہ اصف نام کا ایک شخص داود علیہ السالم کے دور میں   -لی  کی ثقاہت قبول کر
اس پر  میں پہلے ہیکل میں موسیقی کا کوئی ذکر نہیں جبکہ کتاب تواریخ میں اس کا ذکر ہے لہذا  کتاب سالطین  – کا ماہر تھا 

بعد میں کیا گیا ہے جو اغلبا عزیر اور نحمیاہ نے کیا ہو گا اور انہوں نے جگہ اعرتاض اٹھتا ہے کہ موسیقی کا عبادت میں دخل 
داود علیہ السالم اسالمی روایات کے مطابق موسیقی اور سازوں کی مدد  -جگہ اصف کا حوالہ موسیقی کے حوالے سے شامل کیا
س میں انہوں نے اصف نام کا ایک شخص گھڑا جو دین میں اضافہ ہے اور ا سے عبادت نہیں کرتے تھے یہ یقینا اہل کتاب کا اپنے 

اور اس کو سند دینے کے لئے اصف  مسجد سلی�ن ہر وقت موسیقی سے گونجتی رہنے کا انہوں نے دعوی کیا  موسیقار تھا اور 
شوریوں کا قیدی عمر کو اتنا طویل کہا کہ وہ داود و سلی�ن سے ہوتا ہوا ا پروہتوں کے قبیلہ الوی سے بتایا پھر اس کی مدت  کو 

یہ سب داستان بائبل کی مختلف کتب میں ہے جس کو مال کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے -تک بنا   

 اسالمی کتب میں الفہرست ابن ندیم میں بھی اس کا ذکر ہے یہاں بات کو بدل دیا ہے

تھے اور اصف بن برخیا سلی�ن کے لئے لکھتے -وكان يكتب لسلي�ن بن داود آصف بن برخيا   

 یعنی اصف بن بر خیا ایک کاتب تھے نہ کہ موسیقار

ہے جس میں بی�ریوں کا ذکر ہے اصف کو یہود ایک طبیب بھی کہتے ہیں اور اس سے منسوب ایک کتاب سفرریفوط   

 زبور کی مندرجہ ذیل ابیات کو اصف کی ابیات کہا جاتا ہے 

Asaph Psalm 50, 73, 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 
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ُدوا الِْفتْنََة َوأَْن يُوقُِعوا نُْهْم لَُه َوبَْغيًا , َوأَرَا, فَِإْن قَاَل قَائٌِل: فََمِن الَِّذي قَتَلَُه؟ قِيَل لَُه: طََوائُِف أَْشَقاُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِبَقتْلِِه َحَسًدا مِ  
نْيَ  ْقَوِة ِيف الدُّ ٍد َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم , لَِ� َسبََق َعلَيِْهْم ِمَن الشِّ ِة ُمَحمَّ َغائَِن بَْ�َ أُمَّ ا َوَما لَُهْم ِيف اْآلِخرَِة أَْعظَُم , فَِإْن قَاَل: فَِمْن أَيَْن الضَّ

ْوَداِء َويُْعرَُف ِبَعبِْد اللَّ  اْجتََمُعوا َعَىل قَتْلِِه؟  زََعَم ِه بِْن َسبَأٍ لَْعنَُة اللَِّه َعلَيْهِ ِقيَل لَُه: أَوَُّل َذلَِك َوبَْدُء َشأْنِِه أَنَّ بَْعَض الْيَُهوِد يَُقاُل لَُه: ابُْن السَّ
ىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َولَِصَحابَِتِه , َولِْإلِْسَالِم , فَانَْغَمَس ِيف الُْمْسلِِمَ� , كََ� انَْعَمَس َملُِك أَنَُّه أَْسلََم , فَأَقَاَم ِبالَْمِدينَِة , فََحَملَُه الَْحَسُد لِلنَِّبيِّ صَ 

تُُه تَطُ  مَتَكَّنَ الْيَُهوِد بُولَُس بُْن َشاِوَذ ِيف النََّصاَرى َحتَّى أََضلَُّهْم , َوفَرَّقَُهْم ِفرَقًا , َوَصاُروا أَْحزَابًا , فَلَ�َّ  وُل , ِفيِهُم الْبََالُء َوالُْكْفُر تَرَكَُهْم , َوِقصَّ
ِد بَْعَد َذلَِك , فََهَكَذا َعبُْد اللَِّه بُْن َسبَأٍ , أَظَْهَر اْإلِْسَالَم , َوأَظَْهَر اْألَ   ِيف أَْصَحاٌب  ْمَر ِبالَْمْعُروِف َوالنَّْهَي َعِن الُْمنَْكِر , َوَصاَر لَهُ ثُمَّ َعاَد إَِىل التََّهوِّ

ثُمَّ طََعَن َعَىل أيَِب بَكٍْر َوُعَمَر رَِيضَ اللَُّه َعنُْهَ� , ثُمَّ  اْألَْمَصاِر , ثُمَّ أَظَْهَر الطَّْعَن َعَىل اْألَُمرَاِء , ثُمَّ أَظَْهَر الطَّْعَن َعَىل ُعثَْ�َن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه ,
يَّتَُه رَِيضَ اللَُّه َعنْ أَظَْهَر أَنَُّه يَتََوىلَّ َعلِيًّا رَِيضَ  هُْم ِمْن َمْذَهِب ابِْن َسبَأٍ  اللَُّه َعنُْه , َوقَْد أََعاَذ اللَُّه الَْكِريُم َعِيلَّ بَْن أيَِب طَالٍِب َوَولََدُه َوُذرِّ

َالُل ِيف ابِْن َسبَأٍ َوأَ  بَأِيَِّة , فَلَ�َّ مَتَكَّنَِت الِْفتْنَُة َوالضَّ ْصَحاِبِه , َصاَر إَِىل الُْكوفَِة , فََصاَر لَُه ِبَها أَْصَحاٌب , ثُمَّ َورََد إَِىل الْبَْرصَِة فََصاَر َوأَْصَحاِبِه السَّ
تَبُوا لِيَْجتَِمُعوا ِيف َمْوِضعٍ , ثُمَّ وا الَْوقَْت , َوتََكالَُه ِبَها أَْصَحاٌب , ثُمَّ َورََد إَِىل ِمْرصَ , فََصاَر لَُه ِبَها أَْصَحاٌب , كُلُُّهْم أَْهُل َضَاللٍَة , ثُمَّ تََواَعدُ 

نَِة , فََقتَلُوا ُعثَْ�َن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه , َوَمَع َذلَِك فَأََهُل الَْمِدييَِص�ُوا كُلُُّهْم إَِىل الَْمِدينَِة , لِيَْفتِنُوا الَْمِدينََة َوأَْهلََها فََفَعلُوا , ثُمَّ َساُروا إَِىل الَْمِدينَِة 
يِْه َوَسلََّم؟ ِقيَل لَُه: إِنَّ ُعثَْ�َن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه ْعلَُموَن َحتَّى َورَُدوا َعلَيِْهْم , فَِإْن قَاَل: فَلَِم لَْم يَُقاتِْل َعنُْه أَْصَحاُب رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَ َال يَ 

تِِه ْرصَ ْم يَُكْن ِبالَْمِدينَِة َجيٌْش قَْد أُِعدَّ لَِحرٍْب , فَلَ�َّ فََجأَُهْم َذلَِك اْجتََهُدوا رَِيضَ اللَُّه َعنُْهْم ِيف نُ َوَصَحابَتَُه لَْم يَْعلَُموا َحتَّى فَاَجأَُهُم اْألَْمُر , َولَ 
بِّ َعنُْه , فََ� أَطَاقُوا َذلَِك َوقَْد َعرَُضوا أَنُْفَسُهْم َعَىل نُْرصَتِِه َولَْو تَلَِفْت أَنُْفُسُهْم , فَ   أىََب َعلَيِْهْم َوقَاَل: أَنْتُْم ِيف ِحلٍّ ِمْن بَيَْعِتي , َوِيف َحرَجٍ َوالذَّ

يِت , َوإِ�ِّ َألَرُْجو أَْن أَلَْقى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َسالًِ� َمظْلُوًما , َوقَْد َخاطََب َعِيلُّ بُْن أيَِب  بَْ�ُ رَِيضَ اللَُّه َعنْهُ ِمْن نُْرصَ ٌ� ِمَن ْم وَكَثِ  طَالٍِب َوطَلَْحُة َوالزُّ
وا أَنَّ أَْصحَ  َحابَِة لَِهؤَُالِء الَْقْوِم مِبَُخاطَبٍَة َشِديَدٍة , َوَغلَظُوا لَُهْم ِيف الَْقْوِل , فَلَ�َّ أََحسُّ اَب رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَْد أَنَْكُروا الصَّ

َحابََة , فَلَزَِمْت ِفرْقٌَة ِمنُْهْم بَاَب َعِيلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب رَِيضَ اللَُّه َعنُْه َعلَيِْهْم؛ أَظَْهرَْت كُلُّ ِفرْقٍَة ِمنْهُ  ُه , , َوزََعَمْت أَنََّها تَتَ ْم أَنَّهُْم يَتََولُّوَن الصَّ َوالَّ
ِمنُْهْم بَاَب طَلَْحَة , َوزََعُموا أَنَُّهْم يَتََولُّونَُه , َوقَْد بَرَّأَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمنُْهْم، َوقَْد بَرَّأَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمنُْهْم , فََمنَُعوُه الُْخُروَج َولَزَِمْت ِفرْقٌَة 

بَْ�ِ َوزََعُموا أَنَُّهْم يَتََولُّونَُه، َوقَْد بَرَّأَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ مِ  َاَولَزَِمْت ِفرْقٌَة ِمنُْهْم بَاَب الزُّ َحابََة َعِن اِالنِْتَصاِر لُِعثَْ�َن  نُْهْم، َوإِ�َّ أَرَاُدوا أَْن يَْشَغلُوا الصَّ
رَُه َعزَّ َوَجلَّ أَنَّ  َحابَِة رَِيضَ اللَُّه َعنُْه , َولَبَُّسوا َعَىل أَْهِل الَْمِدينَِة أَْمرَُهْم لِلَْمْقُدوِر الَِّذي قَدَّ اقََة أَْمٌر َال طَ ُعثَْ�َن يُْقتَُل َمظْلُوًما , فََورََد َعَىل الصَّ

 َمَع ِقلَِّة َعَدِدِهْم , فَأىََب َعلَيِْهْم , َولَْو أَِذَن لَُهْم؛ لََقاتَلُوا لَُهْم ِبِه , َوَمَع َذلَِك فََقْد َعرَُضوا أَنُْفَسُهْم َعَىل ُعثَْ�َن رَِيضَ اللَُّه َعنُْه لِيَأَْذَن لَُهْم ِبنُْرصَتِهِ 
 

ه عنہ کہ عث�ن رضی الل کی اپنی تھیوری پیش پر بنیاد کی کی مرویات بن عمر سیفنے  اآلُجرِّيُّ  میں اس اقتباس
 کا قتل ابن سبا نے کروایا 
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