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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

 پیش لفظ 

 

ل کو  امام بخاری  کا استاد کہا  جاتا ہے ، لیکن اگر ان کی کتب احادیث کا مطالعہ  کیا  د بن  حنب امام  احم 

کی دہائی میں شمارہ حبل   ٨٠مضمون سن    زیرنظر   -تو دونوں میں حیرت انگیز  تفاوت پایا جاتا ہے  جائے   

ر مسعود الدین  میں ڈاکٹ   کے سلسلے  جو مسند احمد بن حنبل اور صحیح بخاری   ، اهلل میں شائع وہا تھا 

اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ تاریخ کے    -ی مقالہ کے طور پر چھپا تھاتحقیق عثمانی رحمہ اهلل علیہ کے   

حوالے سے امام بخاری  اور امام احمد کے منہج میں فرق ہے جو ان کی کتب کا تقابل کرنے سے واضح وہتا  

نہیں کی    بیان  احمد سے براہ راست  کوئی بھی روایت میں امام  پنی صحیح  مزید یہ کہ امام بخاری نے ا   –ہے  

علم      -جبکہ دونوں ہم عصر تھے اور امام احمد کے لئے مشھور کیا گیا ہے کہ وہ امام بخاری کے استاد تھے   

 دوستوں کے لئے اس مضمون کو کتابی شکل دی گئی ہے  

    البانی نے  ناصر الدین   احمد شاکر اور        ور  دکت    ط ،  األرنؤوشعیب      دکتور    محققین عرب    عصر حاضر کے  

لہذا       -بعض روایات کو صحیح کہا ہے اور بعض کو ضعیف  مسند احمد کی اس مضمون میں پیش کردہ   

عرب     ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ   گیا   میں ذکر کر دیا   حاشیہ       کے اختالف و اجماع کا بھی    محققین      ان 

واضح    -روایات ہی مشکوک وہ جاتی ہیں    کرنے سے خود صحیح بخاری کی  محققین کی ان آراء کو قبول   

رہے کہ ہمارے نزدیک  اس مضمون  میں پیش کردہ  مسند احمد کی تمام روایات ضعیف ہیں اور اس  پر   

   -قین کے لئے قابل غور ہے موجود ہے جو محق     کافی مواد  پہلے سے     ویب سائٹ پر 
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احمد  میں موجود  ہیں  اور      ح  بخاری کی احادیث   خود   مسند ڈاکٹر  عثمانی  کی پیش  کردہ صحی 

ناقدین  دکتور عثمانی  کہتے ہیں کہ یہ عثمانی  صاحب   کی  غلطی  ہے کہ   انہوں نے  صرف ان  روایات   

راقم  کہتا ہے کہ  ان    لوگوں  کا یہ اعتراض  اس     -ہیں   کا  تذکرہ  کیا ہے جو صحیح  بخاری  کی  مخالف  

اعتراض     -کا  بغور    مطالعہ   نہیں  کیا  ہے   بنا  پر ہے کیونکہ  انہوں نے  عثمانی صاحب کی اس  تحقیق    

جو    یہ  منہج وہ ہے    -اس  پر ہے کہ مسند احمد  میں شیعی   منہج   کی روایات  کو کیوں  جمع  کیا گیا  ہے  

ڈاکٹر  عثمانی  کا مقصد  اس  منہج میں فرق     –ہے  امام  بخاری کو  دیگر  محدثین  عصر  سے ممتار  کرتا     

   کو واضح  کرنا ہے    

  کے  ندوی  سلیمان   -نہیں   انکار   کو  کسی   سے   جس  ہے   گیا   کیا  جمع   مال   خام  لئے   کے  شیعیت   میں   احمد  مسند 

  ے ہ   ظاہر    -  ہے   احمد پر     مسند   کی نظر  انتخاب  بھی   تاریخ کی کتب سے وہتی وہئی  اب     مستشرقین       بقول 

اس قسم کی روایات  کو جمع  کرنے   نزدیک   عثمانی صاحب  کے     –  ہے   کرتا   پسند   طبقہ  ہر   جو  ہے   تو  کچھ 

    -ہے  نکلتا  پہلو   کا   تنقیص   کی  سے  امام احمد  

   ابو شہر یار 
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کا مسئلہ   صلی اهلل علیہ وسلم  اهلل خالفت رسول   

   

کی خالفت   صلی اهلل علیہ وسلم   کی نگاہ میں آپ   م صلی اهلل علیہ وسل   بخاری نےثابت کیا ہے کہ رسول اهلل    

نے مختلف   صلی اهلل علیہ وسلم   کے لیے ابوبکر صدیق رضی اهلل عنہ سب سے زیاده مستحق تھے اسی لیےآپ 

ا مواقعوں پر اس کی طرف اشارہ فرمای   

 

 ترجمہ :  -

ر رضی اهلل عنہ اور ان  یا کہ ابوبک نے ارادہ ک  میں  نے ارشاد فرمایا کہ     صلی اهلل علیہ وسلم   "........رسول اهلل 

کے بیٹے کو بال کر ان کے )ابوبکر کے (حق میں وصیت کردوں کہ کہیں کچھ مدعی اور آرزو مند  پیدا نہ  

وہجائیں لیکن پھر میں نے کہا کہ اهلل تعالیٰ اور مومنین،ابوبکر رضی اهلل عنہ کے عالوہ کسی اور کو  پسند  

1
   "-  نہ کریں گے 

 
1  
 

ہے  بھی   میں    ٢٥١١٣  ح  احمد   مسند   حدیث   یہی   کہ   ہے   کہتا   مخالف    

 
  دَخَلَ :  َقالَتْ َعائِشَةَ،   عَنْ   عُْروَةَ،   عَنْ   الزُّْھرِيِّ،   عَنِ   كَیْسَانَ،   بْنِ   صَالِحِ   عَنْ   سَعْدٍ،   بْنُ   إِبْرَاھِیمُ   أَخْبَرََنا   یَزِیدُ،   حَدَّثََنا  

  وَأََنا   كَانَ   ذَلِكَ   أَنَّ   وَدِدْتُ : " فَقَالَ  وَارَأَْساهْ، :  فَقُْلتُ  فِیہِ،   بُدِئَ   الَّذِي  الْیَوْمِ   فِي  وَسَلَّمَ   َعلَیْہِ   اهللُ  صَلَّی   اهللِ   رَسُولُ   عَلَيَّ 

  وَأَنَا : "  قَالَ.  نَِسائِكَ  بِبَعْضِ   عَرُوسًا   الْیَوْمِ   ذَلِكَ   فِي  بِكَ   كَأَنِّي ( 1: )غَیْرَى  فَقُْلتُ : قَاَلتْ "    َودَفَنْتُكِ   فَھَیَّأْتُكِ  حَيٌّ، 

  أََنا :  مَُتمَنٍّ  وَیَتَمَنَّی   َقائِلٌ،  یَقُوَل   أَنْ   أََخافُ   فَإِنِّي  كَِتابًا،   بَكْرٍ   لِأَبِي   أَكْتُبَ  حَتَّی   وَأَخَاكِ   أَبَاكِ   لِي   ادْعُوا   وَارَأْسَاهْ، (  2)

بَكْرٍ   أَبَا   إِلَّا   وَالْمُؤْمِنُونَ   وَجَلَّ   عَزَّ   اهلل   وَیَأْبَی   أَوْلَی،    

 
  ان    اعتراض  اصل   -  ہیں   موجود   روایات  زدہ  شیعیت   میں   احمد   مسند   کہ  ہے   معلوم    کو   سب   یہ    ہے  کہتا    راقم 

ہے   پر    روایات   شیعی    
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(   ٢جلد٢١٠٧ث بخاری ص  ترجمہ حدی     )   

 اسی طرح امام بخاری ایک خاتون کی ایک حدیث لۓ 

 

( ١جلد  ٥١٦)عکس  حدیث بخاری حدیث ص  

-ترجمہ:   

کے پاس   صلی اهلل علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی      "........... جبیربن مطعم رضی اهلل عنہ 

صلی  خاتون نے کہا کہ نبی    پھرآنے کا حکم دیا .ان   نے ان کو )کچھ دن بعد(   صلی اهلل علیہ وسلم   آپ   -آئیں 

کو نہ پاؤں؟ گویا وه یہ کہنا چاہتیں تھیں کہ   صلی اهلل علیہ وسلم اگر میں پھر آوں اور آپ    اهلل علیہ وسلم 

ابوبکر رضی  نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو   صلی اهلل علیہ وسلم   آپ وفات پا چکے وہں تو کیا کروں؟ نبی 

2
پاس چلی جانا "     ے    اهلل عنہ    ک 

( ١جلد ٥١٦)  ترجمہ حدیث بخاری ص      

نےاپنی آخری بیماری میں حکم دیا کہ ابوبکر رضی اهلل عنہ کو   صلی اهلل علیہ وسلم   اسی طرح رسول اهلل 

-حکم دو کہ میری جگہ لوگوں کی امامت کریں   

 
2  

ہے  بھی  میں    ١٦٧٥٥   احمد   مسند    حدیث   یہ   ہے   کہتا   مخالف    

  امْرَأَةً   أَنَّ   أَخْبَرَهُ   مُطْعِمٍ،   بْنَ   جُبَیْرَ   أَبَاهُ   َأنَّ   جُبَیْرٍ،  بْنُ   مُحَمَّدُ   أَخْبَرَنِي : قَالَ   أَبِیہِ،  عَنْ   أَبِي،  َحدَّثََنا : قَالَ  یَعْقُوبُ،  حَدَّثََنا 

  أَجِدْكَ؟  َلمْ   إِنْ   اهللِ   رَسُولَ   یَا   أَرَأَیْتَ :  فَقَالَتْ  بِأَمْرٍ،   فَأَمَرََھا   شَيْءٍ،   فِي   فَكَلَّمَتْہُ   وَسَلَّمَ   َعلَیْہِ   اهللُ  صَلَّی   اهللِ  رَسُولَ  أَتَتْ 

بَكْرٍ   أَبَا   فَأْتِي   تَجِدِینِي  َلمْ   إِنْ : "  قَالَ  
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-ترجمہ:    

صلی اهلل    بیمار وہے اور جب آپ   لیہ وسلم صلی اهلل ع  "...ابوموسیٰ رضی اهلل عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی 

حکم  نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اهلل عنہ کو    علیہ وسلم صلی اهلل    آپ       گیا تو  وہ کا مرض شدید    علیہ وسلم 

کے بھیجے وہے صاحب ان کے پاس آئے    صلی اهلل علیہ وسلم   دو کہ وہ  لوگوں کو نماز پڑھائیں نبی 

-  کی حیات میں لوگوں کی امامت کرکےنماز پڑھائی  اهلل علیہ وسلم   نبی صلی پس)ابوبکر رضی اهلل عنہ(نے 

  
3

" 

(  ١جلد٩٣) ترجمہ حدیث بخاری ص    

کے بعد خالفت   صلی اهلل علیہ وسلم  رضی اهلل عنہ کی زبان سے بھی یہ ثابت کردیا کہ نبی بخاری نے علی  

-انتے تھے کی امید نہیں تھی اور وہ ابوبکر رضی اهلل عنہ کی افضلیت کو جانتے اور م   

 

-ترجمہ:   

 
3  

  مثلًا   ہیں  لئے   مرتبہ   10 تقریبًا   میں   احمد   مسند   حنبل   ابن   احمد   امام   حدیث   یہی    ہے   کہتا    مخالف 

  ور ا   24647َعنْھَا،رقم   اللَّہُ   رَضِيَ   الصِّدِّیِق   بِنْتِ   َعائِشََة  الصِّدِّیقَةِ   احمد،مُْسنَدُ   مسند  دیکھئے 

25258رقم  ) 
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مجھے تو ایسا معلوم  رضی اهلل عنہ کا ہاتھ پکڑکر عباس رضی اهلل عنہ نے فرمایا کہ اهلل کی قسم، "...... علی  

  لمطلب ا اس بیماری میں وفات پا جائیں گے کیونکہ میں بنو عبد   صلی اهلل علیہ وسلم   وہتا ہے کہ رسول اهلل 

سے دریافت    صلی اهلل علیہ وسلم  آؤ چلیں اور رسول الّلہ    ی کے مرنے والوں کے چہرے پہچانتا وہں اے عل 

اگر خالفت ہمارے خاندان میں رہنے والی ہے    ؟     کے بعد خلیفہ کون وہگا   صلی اهلل علیہ وسلم   کرلیں کہ آپ 

سے دریافت کر     صلی اهلل علیہ وسلم   علم وہ جائے گا اور اگر کسی دوسرے کے لیے وہگی تو ہم آپ   تو ہمیں 

  اگر ہم نے آپ             اهلل کی قسم!   کہا  نے   علی    -وصیت کر جائیں گے   صلی اهلل علیہ وسلم   اور آپ لیں گے   

نے منع کردیا تو لوگ    اهلل علیہ وسلم صلی    سے خالفت کے بارے میں سوال کیا اور آپ   صلی اهلل علیہ وسلم 

بارے  سے کبھی بھی خالفت کے    م صلی اهلل علیہ وسل   ہمیں کبھی بھی خلیفہ نہ بنائیں گے میں تو رسول اهلل 

" –میں سوال نہ کروں گا    

صلی    خالفت کے لیے رسول اهلل  ہ   رضی اهلل عن لیکن مسند احمد بن حنبل کی روایت بیان کرتی ہے کہ ابوبکر  

خلیفہ بنانا چاہتے    صلی اهلل علیہ وسلم   رضی اهلل عنہ کو آپ میں نہیں تھے بلکہ علی  کی نگاہ    اهلل علیہ وسلم 

اس لیے امور خالفت کے بارے میں کے    -کو امید تھی کہ وہی خلیفہ وہں گے   صلی اهلل علیہ وسلم   آپ   تھے اور 

کی وفات کےبعد بعض حضرات نے   وسلم صلی اهلل علیہ    یہ اور بات کہ آپ   -بارے میں انہیں وصیت بھی کی

صلی اهلل علیہ    ول اهلل کی وصیت پر عمل نہ وہنے دیا اور علی رضی اهلل عنہ وصی رس  صلی اهلل علیہ وسلم   آپ 

-اور خلیفہ بال فصل نہ بن سکے  وسلم   

 

( ١جِلد ٨٧)عکس روایت مسند احمد بن حنبل ص   
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-ترجمہ :   

نے ارشاد فرمایا کہ اے علی! اگر تم   صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل  روایت کرتے ہیں کہ رضی اهلل عنہ "....علی  

  
4

رب سے نکال دینا ."   میرے بعد خلیفہ بنو تو اہل نجران کو جزیرہ ع 

(     ١جلد   ٨٧) ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص          

-کا مسئلہ:   صلی اهلل علیہ وسلم وصیت )امامت(رسول اهلل    

کی حدیث لئےہیں   عنہا رضی اهلل  بخاری اس وصیت کی بات کو شد ت کے ساتھ رد کرنے کے لیے عائشہ     

–   

 

-ترجمہ:   

رضی اهلل عنہ کے متعلق  کے پاس لوگوں نے ذکر کیا کہ کیا علی  عنہا رضی اهلل  "السود کہتے ہیں کہ عائشہ 

نے فرمایا کہ   عنہا رضی اهلل  عائشہ  نے اپنا وصی وہنے کی وصیت کی تھی؟    صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   

ا   کو اپنے سینے سے ی   صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   میں تو  ؟  آخر کس وقت ان کے متعلق یہ وصیت کی

جھک پڑے   میں    اور میری گود   مانگا  نے پانی    صلی اهلل علیہ وسلم وہے تھی کہ آپ   گودسے تکیہ لگاۓ 

 
 

 

قیس ابن الربیع  اس کی سند میں    -روایت کو صحیح کہتے ہیں  أحمد شاكر مسند أحمد كي تخرج میں  إس 

وقال ابن ھانیء: وسئل )یعني أبا عبد اهلل( عن قیس بن الربیع؟ فقال: لیس     -األسدي الكوفي متکلم فیہ راوی ہے  

ں میں نے امام احمد سے قیس پر سوال کیا کہا اس کی  ابن ہانی کہتے ہی ( حدیثہ بشيء. »سؤالتہ« )

ني أبا عبد اهلل( عن قیس بن الربیع، فلینہ  مروزی کہتے ہیں  وقال المروذي: سألتہ )یع  -حدیث کوئی چیز نہیں  

 امام احمد سے قیس پر سوال کیا تو انہوں نے کہا اس میں کمزوری ہے 

ح نہیں  ہے راقم  کہتا ہے یہ حدیث  امام احمد کے نزدیک صحی  
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صلی اهلل علیہ    آپ کی وفات وہگی ہے تو بتاؤ کہ  صلی اهلل علیہ وسلم   و معلوم بھی نہ وہا کہ آپ مجھے ت 

نے انہیں کب وصیت کی؟"  وسلم   

( ١جلد   ٣٨٢) ترجمہ حدیث بخاری ص      

  کے صاف اشارے کاسلسلے میں   اهلل علیہ وسلم نبی صلی رضی اهلل  عنہ کی خالفت کی طرف   بوبکر بخاری ا   

–کے مرض الموت کی حدیث لۓ ہیں   صلی اهلل علیہ وسلم   آپ   

 

   -ترجمہ : 

کا فرمان ہے کہ ابوبکر کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنےوالے   صلی اهلل علیہ وسلم   باب  "رسول اهلل 

د کردئیے جائیں" سارے دروازے بن   

نے لوگوں کے سامنے تقریر    صلی اهلل علیہ وسلم   ابو سعید خدری رضی اهلل عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اهلل 

نے ایک بندے کو انتخاب کرنے کا موقع دیا کہ وہ دنیا پسند کرتا ہے یا    فرمائی اور کہا کہ بیشک اهلل تعالی 

یہ سن کر     "-اس چیز کو پسند کیا جو اهلل تعالی کے پاس ہے اس چیز کو جو اهلل کے پاس ہے پس اس بندے نے  

تو    صلی اهلل علیہ وسلم   ں کو ان کے رونے پر تعجب وہا کہ رسول اهلل رضی اهلل عنہ رو پڑے ہم لوگوابوبکر  

اس میں  ایک بندے کا واقعہ بیان کررہے جس کو ان دوچیزوں میں سے انتخاب کرنے کا موقع دیا گیا ہے آخر 

کی وفات وہگئی( تب ہم سمجھے کہ وہ بندے   صلی اهلل علیہ وسلم   نبی  ا بات ہے )لیکن جب رونے کی کی 

ہی تھےاورابوبکر رضی اهلل عنہ ہم سب میں سب سے زیادہ سمجھنے والے    صلی اهلل علیہ وسلم   هلل خود رسول ا

-تھے   

اور اپنے مال سے مجھ پر   نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنی صحبت   صلی اهلل علیہ وسلم   رسول اهلل 

کے عالوہ خلیل بناتا تو بیشک وہ     ضی اهلل عنہ ہیں،اگر میں کسی کو اهلل تعالی احسان کرنے والے ابوبکر ر 
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مسجد کے اندر کھلنے والے سارے    لیکن اسالم کی اخوت اور مودت کافی ہے ابوبکر رضی اهلل عنہ کو بناتا،  

5
 "- عالوہ بند کر دئیے جائیں   دروازے ابوبکر  رضی اهلل عنہ   کے دروازے کے   

(  ١جلد   ٥١٦)ترجمہ حدیث بخاری ص      

-اس حدیث کے مقابلے میں مسند احمد کی روایت یہ ہے  

 

( ١جِلد٣٦٩)عکس روایت مسند احمد بن حنبل ص   

-ترجمہ:   

کے چند اصحاب کے دروازے مسجد نبوی میں    صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   " ......زید بن راقم نے کہا 

کے دروازے کے عالوہ سارے    نے ایک دن حکم دیا کہ علی رضی اهلل عنہ   صلی اهلل علیہ وسلم تے تھے نبی  کھلُ 

کھڑے وہۓ اور   صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   پس   -تولوگوں نے اس حکم میں کالم کیا  دروازے بند کردو، 

بند کر دئیے جائیں    ہ سارے دروازے نے حکم دیا ک  میں  پھر فرمایا "اما بعد! پس    اهلل تعالی  کی حمد و ثنا کی 

اور اس سلسلے میں تم میں سے کہنے والے نے کچھ کہا )اعتراض کیا (اهلل کی  سواۓ علی کے دروازے کے، 

  قسم ! میں نے نہ تو کوئی چیز بند کی اور کھولی،مگر اس وقت جب مجھے حکم دیا گیا کسی بات کا اور 

)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  ٣٦٩ جلد ٤  (                   
6

 "-  تب میں نے اس کی پیروی کی 

 
5  

 مخالف  کہتا ہے   

مُسْنَدُ أَبِي سَعِیدٍ   دیکھئے مسند احمد،     امام احمد ابن حنبل نے یہی حدیث مسند احمد میں روایت کی ہے  

 الْخُدْرِيِّ رَضَِي اللَّہُ عَنْہُ،رقم 11134  اور رقم  11863

 

 

ضعیف اور متن منکر ہے إسناده ضعیف ومتنہ منكر  اس کی اسناد  کہتے ہیں    األرنؤوط  شعیب    
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 ہجرت مدینہ 

    

–کا واقعہ اور بخاری و مسند احمد کا الگ الگ بیان    ہجرت مدینہ   

-بخاری  

 

 
 

قال عبد اهلل بن  ہے اس کے لئے امام احمد کہتے ہیں   میمون، أبو عبد اهلل البصري، الكندي   سند میں  إس كي  

 أحمد: سمعتُ أَبي یقول: میمون أبو عبد اهلل فسل  میمون احمق ہے 

  تو   نے  النسائی   شعیب   بن  احمد   رشید  شاگرد   ایک   کے  بخاری   امام ڈاکٹر  عثمانی کا ایک ناقد  کہتا ہے کہ   

ہے  باندھا  باب   پر   علی   باب   باقاعدہ 

( للنسائی   الکبری  السنن )   عَلِيٍّ   َبابِ  غَیْرَ   الْأَْبوَابِ   َھذِهِ   بَِسدِّ   أُمِْرتُ »  وَسَلَّمَ   َعلَیْہِ   اهللُ  صَلَّی   النَّبِيِّ   قَوْلِ   ذِكْرُ    باب 

ہے   کیا  بیان   مرتبہ    بلکہ   نہیں   بار   ایک   روایت   مذکورہ   اندر   کے  الکبری   السنن  اور 

  امام   جو   ہے   نہیں  موجود   باب   یہ  میں    النسائی   سنن     لیکن   ہے   باب   یہ  میں   نسائی   از    الکبری   سنن   ہے  کہتا    راقم 

تھی   نہیں  صحیح   روایت   یہ  نزدیک   کے   نسائی   امام   یعنی   ہے   گئی  کی  مرتب    بعد   کے   تنقیح   کی  نسائی   
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(  ١جلد   ٥٥٣)عکس حدیث بخاری ص    

-ترجمہ :   

ں کہ ہم  سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہی   عنہا "........ابن شہاب عروہ کے واسطے سے عائشہ رضی اهلل  

کے گھر میں ٹھیک دوپہر بیٹھے وہۓ تھے کہ ایک کہنے والے نے  رضی اهلل عنہ  لوگ ایک دن ابوبکر  

منہ پر چادر ڈالے تشریف ل رہےہیں    صلی اهلل علیہ وسلم رضی اهلل عنہ سےکہا کہ دیکھو وہ رسول اهلل  ابوبکر  

شریف نہیں لیا کرتے تھےابوبکر  کی یہ آمد ایسے وقت تھی کہ آپ ایسے وقت ت  صلی اهلل علیہ وسلم   آپ 

صلی اهلل    جب ہی تو آپ نہ نے کہا میرے ماں باپ ان پر قربان واهلل ضرور کوئی خاص بات ہے  رضی اهلل ع

  صلی اهلل علیہ وسلم   عائشہ رضی اهلل عنھا فرماتی ہیں کہ رسول اهلل    -اس وقت تشریف لئےہیں    علیہ وسلم 

صلی اهلل علیہ  آپ    -کو اجازت دے دی گئی   صلی اهلل علیہ وسلم   آپ  -ے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی آئ 

ابوبکر رضی اهلل عنہ    -ا کہ اپنے پاس سےاوروں کو ہٹا دوںندر آ گئےاور ابوبکر رضی اهلل عنہ سے کہا   وسلم 

کے اہل کے عالوہ اور    صلی اهلل علیہ وسلم   یہاں تو آپ   ،  پرقربان  صلی اهلل علیہ وسلم   نے کہا میرا باپ آپ 

ابوبکر رضی    -نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے   صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   -ئی نہیں  کو 

پر قربان! کیا مجھے بھی رفاقت کا شرف حاصل وہگا    صلی اهلل علیہ وسلم   نے کہا میرےماں باپ آپ اهلل عنہ 

صلی    رےماں باپ آپ  عنہ نے کہا می اب ابوبکر رضی اهلل    -نےفرمایا کہ ہاں   صلی اهلل علیہ وسلم   ؟ رسول اهلل 

صلی اهلل  رسول اهلل    -ئے  دو اُوٹنیوں میں سے ایک لے لیج  صلی اهلل علیہ وسلم آپ    پر قربان،   اهلل علیہ وسلم 

عائشہ رضی اهلل عنھا کہتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں حضرات    -نے فرمایا اچھا مگر قیمت دے کر   علیہ وسلم 

ا تیار کر دیا اور ہم نے ان کے لیے  ایک چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانا  کے لیے جلدی میں  جو تیار وہسک 

میرے بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اهلل عنھا نے اپنے ازار بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کر تھیلی کےمنہ  رکھ دیا اور  

  وسلم  علیہ صلی اهلل   کو بند کردیا اسی لیے ان کا ذات النطاق)ازار بند والی (لقب وہگیا اور پھر رسول اهلل 

-ن چھپے رہےاورابوبکر رضی اهلل عنہ جبل ثور کے غار پہنچ گئے اور اس غار میں تین د   

(    ١جلد   ٥٥٣)ترچمہ بخاری حدیث ص        

  صلی اهلل علیہ وسلم   بخاری کی حدیث بیان کرتی ہے کہ ہجرت مدینہ کےوقت شروع سے ابوبکرصدیق نبی 

لکل خبر نہ  ہے کہ ابوبکر رضی اهلل عنہ کو ہجرت کی با   کے ساتھ تھے مگر مسند احمد کی روایت کہتی 

ہجرت    صلی اهلل علیہ وسلم تھی اور ان کو اس وقت معلوم وہا جب علی رضی اهلل عنہ نےان  کو بتالیا کہ نبی  

 کر گئے اور مجھے اپنے بستر پر لٹا گئے)تا کہ مشرکین دھوکاکھا جائیں(  
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   روایت یہ ہے 

 

( ١جِلد   ٣٣١عکس روایت مسند احمد ص   )  

رضی اهلل  نے کہا تف ہے ان پر جو ایسے شخص )علی   رضی اهلل عنہ  عبدهلل ابن عّباس ..............      -ترجمہ : 

رضی اهلل  )علی عنہ(کی برائی کررہے ہیں جس کی دس مشھور فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک یہ کہ انہوں نے 

کا لباس پہن کر ان کی   صلی اهلل علیہ وسلم نبی  اور  عنہ نے( اهلل کی          رضا کے لیے اپنی جان بیچ دی  

پر    صلی اهلل علیہ وسلم مشرک رات کو رسول اهلل    -جگہہ )ہجرت کے موقع پر( ان کے بستر پر سو گئے 

رضی اهلل عنہ سو رھے تھے ابوبکر رضی اهلل  اس رات ابوبکر رضی اهلل عنہ آۓ اور علی    -پتھراؤ کیا کرتےتھے 

سو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے اهلل کے نبی! علی رضی اهلل عنہ    علیہ وسلم   اهلل صلی    نبی عنہ سمجھے کہ 

پس ابوبکر    -ان سے جا کر مل جایے –کی طرف چلے گئےہیںتو بئرمیمون    صلی اهلل علیہ وسلم   نبی نے کہا کہ 

ی رضی اهلل عنہ  اب عل   -کے ساتھ غار میں داخل وہ گئے  صلی اهلل علیہ وسلم   نبی اور رضی اهلل عنہ روانہ وہۓ 

کو مارے جاتے تھے علی رضی اهلل عنہ تڑپ اٹھتے اور    صلی اهلل علیہ وسلم   نبی ے جسیے کو  پتھرمارے جانے لگ 

صبح نہ وہ  بل کھاتے تھے انہوں نے اپنے چہرےکو ڈانپ رکھا تھا چہرہ باہراس وقت تک نہ نکال جب تک  

وہ، تمہارے صاحب پر ہم پتھراؤکرتے اور وہ  بل  پھر چہرے سے کپڑا ہٹایا مشرکوں نے کہا بدبخت! تم -گئی 

                                           
7

 "- ، ہم نے اس کو سخت ناپسند کیا  تک نہیں کھاتےاور تم کانپ کانپ رھے تھ ے 

 
 

إسناده ضعیف  اس کی اسناد ضعیف ہیں  کہتے ہیں      ن التركي  عبد اهلل بن عبد المحس مسند احمد کے شارح  

تہذیب  اس میں أبو بلج ہے جس کا نام یحیی بن سلیم یا  ابن أبي سلیم ہے     -احمد شاکر صحیح کہتے ہیں   –

احمد    -تا ہے وقال أحمد: روى حدیثًا منكرًا امام احمد کہتے ہیں منکر روایات نقل کر التہذیب کے مطابق  

ے ہیں کہا جاتا ہے بخاری نے اس کو فیہ نظر کہا جبکہ میں نے تاریخ الکبیر میں یہ نہیں پایا اور  شاکر کہت 

بخاری کا یہ   –راقم کہتا ہے احمد شاکر کی تحقیق میں نقص ہے   –اس کا ذکر تاریخ صغیر میں نہیں ہے  

سندا نقل وہا ہے     الفزاري کے ترجمہ میں   قول الکامل از ابن عدی میں یَحْیی بن أبي سلیم أبو بلج   
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سمعتُ ابن حماد یقول: قال البُخارِيّ یَحْیی بن أبي سلیم أبو بلج الفزاري سمع مُحَمد بن حاطب، وعَمْرو بن  

میمون فیہ نظر. 

کی  پیش   روایت     یہی میں    نے مستدرک ( ھ ۴۰۵:  المتوفٰی)  النیشاپوری  الحاکم  اهلل   عبد   ابو 

  بَلْجٍ،   أَبِي   عَنْ   عَوَانَةَ،   أَبُو  ثنا  یَحْیَی،   بْنُ   كَثِیرُ   ثنا   التُّسْتَرِيُّ،   الْخَلِیلِ   بْنُ   زِیَادُ   ثنا   إِْسحَاقَ،   بْنُ   أَحَْمدُ   َبكْرٍ  أَبُو  حَدَّثََنا 

  َعلَیْہِ   اهللُ  َصلَّی   النَّبِيِّ  ثَوْبَ   َولَبِسَ  نَفْسَہُ،   عَلِيٌّ   شَرَى : "  قَالَ   عَنْھُمَا   اللَّہُ   رَضِيَ   عَبَّاسٍ   ابْنِ   عَنِ   مَیْمُونٍ،   بْنِ   عَمْرِو   عَنْ 

  اهللُ   صَلَّی   اللَّہِ   رَسُولُ  كَانَ  وََقدْ  وَسَلَّمَ،   َعلَیْہِ   اهللُ  صَلَّی   اللَّہِ  رَسُولَ  یَرْمُونَ   الْمُشْرِكُونَ  وَكَانَ   مََكانَہُ،   نَامَ   ثُمَّ   وَسَلَّمَ، 

  وَیَرَوْنَہُ   عَلِیًّا،   یَرْمُونَ   فَجَعَلُوا   وَسَلَّمَ،   َعلَیْہِ   اهللُ  صَلَّی   النَّبِيَّ  تُلَ تَقْ أَنْ   تُرِیدُ   قُرَیْشٌ  وَكَانَتْ   ْردَةً، بُ   أَلْبَسَہُ   وَسَلَّمَ   َعلَیْہِ 

  تَضَوَّرُ، لَتَ   إِنَّكَ :  فَقَالُوا   عَلِيٌّ   ھُوَ   َفإِذَا  یَتَضَوَّرُ،   عَنْہُ   اللَّہُ   رَضِيَ   عَلِيٌّ   وَجَعَلَ   بُْردَةً،  لَبِسَ   وََقدْ  وَسَلَّمَ،   َعلَیْہِ   اهللُ  صَلَّی  النَّبِيَّ 

مِنْكَ   اسْتَْنكَرَْناهُ   َولَقَدِ   یَتَضَوَّرُ   َلا   َصاحِبُكَ  وَكَانَ 

ترجمہ

  ان   کر  اوڑھ   چادر  کی    وسلم  اهلل علیہ صلی     نبی  اور  لگادی،   بازی   کی  جان  اپنی   نے  علی  :   فرمایا  نے   عباس    ابن 

  ہجرت ۔  تھے   کرتے   دیا   ذیتیں ا  کو  وسلم   اهلل علیہ صلی    اهلل   رسول   مشرکین   قبل   سے   اس ۔  گئے لیٹ   جگہ   کی 

  اهلل  رسول   اهلل  معاذ   قریش   جبکہ ۔ تھی اوڑھائی   چادر   اپنی   کو  علی     نے  وسلم   اهلل علیہ صلی    اهلل   رسول  رات   کی 

  اذیتیں   کر  سمجھ   وسلم   اهلل علیہ صلی    اهلل  رسول   کو   علی     نے   لوگوں   ان   چنانچہ، ۔ تھے   چاہتے   کرنا   شہید   کو 

  اندازہ   کو   ان   وقت   اس ۔  لگے   کھانے  تاب   و  پیچ   علی  (   سے   وجہ  کی   ے دین   تکالیف  کی   ان )   کردیں،  شروع  دینا 

  ساتھی    تمہارا   جبکہ   وہ  وہ رہے   معلوم   سے   مجبور   تم :  بولے وہ   تب ۔ نہیں   اهلل  رسول    علی ہے   تو   یہ  کہ   وہگیا 

۔ ہے   سے   اسی  دشمنی   اصل   ہمیں   اور  تھے،   وہتے   مجبور   نہیں   طرح   اس 

۴۲۶۳:  رقم  ، ۵  نمبر   فحہ ص   ، ۳  جلد   للحاكم،   الصحیحین   علی   المستدرك 

۔ کہا   صحیح   نے   دونوں   ذہبی   امام   اور   حاکم   امام   کو   حدیث  اس 

یُخَرِّجَاهُ   وَلَمْ   اْلإِسْنَادِ   صَحِیحُ   َحدِیثٌ  َھذَا 

          محقق   کے    الصحابہ   ،کتاب فضائل   ہے   کی  روایت  بھی   میں   الصحابہ  فضائل   نے   احمد   امام   روایت   یہی 

ہے کہا    حسن   کو  حدیث  اس   نے  عباس   محمد   اهلل  وصي 

 ص () الصحابة   فضائل  دیکھئے 

میں   نسخہ   دوسرے   کے  الصحابہ   فضائل 
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( ١جِلد ٣٣١ترجمہ روایت مسند احمد ص )        

نےاس قدر راز میں رکھا کہ    صلی اهلل علیہ وسلم   نبی اس طرح مسند احمد نے بتالیا کہ ہجرت کے معاملےکو 

علی رضی اهلل عنہ کے سوا کسی کوکانوں کان خبر نہ وہنے دی اور ابوبکر رضی اهلل عنہ اس وقت پتا چال  

صلی اهلل علیہ    نبی   پر سوتے وہۓ پا کر   صلی اهلل علیہ وسلم   ر نبوی جب انہوں نے علی رضی اهلل عنہ کوبست 

صلی اهلل علیہ    نبی یا اس وقت علی رضی اهلل عنہ نےبتالیا کہ  سمجھا اور اے نبی اهلل کہہ کر خطاب ک   وسلم 

کے ساتھ مل کر غارمیں    صلی اهلل علیہ وسلم   نبی رضی اهلل عنہ میمون کی طرف گئےہیں تب ابوبکر  بئر  وسلم 

-خل وہۓ دا   
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ھجری میں حج کی امارت کا مسئلہ ٩  

   

نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ابوبکر رضی اهلل    وسلم صلی اهلل علیہ   بخاری نے ثابت کیا ہے کہ رسول اهلل 

ہجری میں جنگ تبوک سے واپس وہتے وہۓ  ٩ہ کی خالفت کے واضح اشارے فرما دیئے تھےاور سن عن 

بنا کر مکہ روانہ کر دیا تھا پھر جب سورہ برات کی آیتیں اتریں تو علی  یر حج ہ کوامرضی اهلل عن ابوبکر  

ہ کےپاس مکے بھیج دیا  رضی اهلل عنہ کو ان آیتوں کے احکام کا اعالن عام کرنے کے لیے ابوبکر  رضی اهلل عن 

-ن کیاہ اور دوسرے اصحاب کے ساتھ مل کر اعال رضی اهلل عن ہ نے ابوہریرہ  رضی اهلل عناور علی    

! ------------------لیکن     

ہ  نے ابتدا میں ابوبکر رضی اهلل عن  اهلل علیہ وسلم   اهلل صلی رسول  مسند احمد کی روایتیں بیان کرتی ہیں کہ  

نے ابوبکر رضی اهلل    اهلل علیہ وسلم آپ صلی ت کی آیتیں اتریں تو  آ بر  ة کو امیرضرور بنایا تھا مگر جب سور 

-ہ کو امیر بنایا رضی اهلل عن علی  ن فرد  یب تری ہ کومعزول کرکے اپنے قر عن   

 بخاری اور مسند احمد دونوں کی دونوں روایتیں سامنے ہیں  

 

-ترجمہ :   

ہ نے مجھے اس حج میں جس  رضی اهلل عن ہ روایت کرتے ہیں کہ ابوبکر  رضی اهلل عن ".................ابوہریرہ 

یک جماعت کے ساتھ  ے پہلےامیر بنایا تھا ا نے انہیں حجتہ الودع س  صلی اهلل علیہ وسلم   رسول اهلل میں 

بھیجا تاکہ ہم لوگوں میں اعالن کردیں کہ اس سال کے بعد نہ تو کوئی مشرک حج کرسکے گا اور نہ کعبہ  

نے علی بن ابی    صلی اهلل علیہ وسلم   حمید بن عبدالرحمن نے کہا کہ پھر رسول اهلل   -  - -  -  -کا برہنہ طواف 

ہ نے کہا  رضی اهلل عنابوہریرہ    -کا اعالن کریں ة سورة برآ   یا کہ وہ اور حکم د   ہ کو بھیجا رضی اهلل عن  طالب 
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ت کا اعالن کیا کہ نہ حج کرےاس سال  آ میں یوم النحربر یٰ  ہ نےہمارے ساتھ مل کر من رضی اهلل عنپس علی  

" -کے بعد کوئی مشرک اور نہ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف   

( ٢جلد ٦٧١ی ص )ترجمہ حدیث بخار    

یں مسند بن حنبل کی روایتیں یہ ہیں کے مقابلےم ان حدیثوں   

 

( ١جلد١٥١)عکس مسند احمد بن حنبل ص    

ت کی دس آیتیں  آ بر  ة پرسور   صلی اهلل علیہ وسلم   ہ نے کہا کہ جب نبی رضی اهلل عن "..........علی  -ترجمہ : 

جا تاکہ انہیں مکے  ہ کو بلوایا اور مکے بھینے ابوبکر رضی اهلل عن  صلی اهلل علیہ وسلم   آپ  نازل وہئیں تو 

نے بالیااور فرمایا کہ ابوبکر    صلی اهلل علیہ وسلم   ہ( نبی رضی اهلل عن پھر مجھے )علی    -کو پڑھکر سنادیں  والوں 

ہ نے  عن   رضی اهللعلی  -ہ سےکتاب لے لینا اور تم خود اہل مکہ کے پاس لے جانا اور پڑھکر سنانارضی اهلل عن 

صلی اهلل    ہ، نبی رضی اهلل عن ابوبکر    - اور کتاب لے لی ہ میں مال ہ(سے حجف رضی اهلل عن  کہا میں ان)ابوبکر 

کیا میرے   ! صلی اهلل علیہ وسلمرسول اهلل    انہوں نےعرض کیا کہ یا  -کے پاس )مدینے (لوٹ آئے   علیہ وسلم 

ے پاس آئے اور کہا کہ آپکی طرف سے کوئی  میر متعلق کچھ نازل وہا ہے ارشاد فرمایا،نہیں لیکن جبرئیل  

آپ صلی  خود جائیں یہ اس کو بھیجیں جو  اهلل علیہ وسلم آپ صلی   -زقائم مقام نہیں وہسکتا شخص ہرگ 

  -
8

میں سے وہ   اهلل علیہ وسلم   

 
 

األرنؤوط کہتے ہیں اس کی اسناد    إسناده حسن  اس کی اسناد حسن ہیں شعیب کہتے ہیں  أحمد شاكر 

  حنش : ألحمد   قلت : داود   أبو   قال   • ضعیف ہیں  اس کی سند میں  حنش بن المعتمر  ہے امام احمد کہتے ہیں 

المعتمر؟ قال: ما أعلم إل خیرًا  میں نے اس میں بھالئی کے سوا کچھ نہ دیکھا أبو   
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(  ١جِلد١٥١)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص   

میں    صلی اهلل علیہ وسلم   ")وہ شخص جو آپ رجلٌ منك ہ" یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ ابوبکر رضی اهلل عن 

    -ہ ہی ایسے شخص تھے ضی اهلل عنے نہیں تھے علی ر سے ھو(میں س 

رضی  ہ کی زبانی ل کر یہی بات ثابت کر دی کہ ابوبکر  رضی اهلل عن   مسند نے دوسری روایت ابوبکرصدیق 

خود    میں  کہ ان آیتوں کی تبلیغ  صلی اهلل وسلم نے معزول کرکے فرمایا کہ مجھے یہ حکم مال   ہ کو نبی اهلل عن 

   )رجلٌ منیّ( -وہ   مجھ سے   شخص جو   ہ  کروں یا و

 

-ترجمہ :   

صلی اهلل وسلم نے انہیں برآ ت کا اعالن کرنے کے لیےمکے    ہ نے کہا کہ نبی رضی اهلل عن "............ابوبکر 

اور نہ برہنہ )حالت میں  والوں کے پاس بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ تو حج کرنے کے لیے آئے 

وہ شخص جس   -مسلم شخص کے عالوہ کوئی اور داخل نہ وہگا   میں   جنّت  -(خانہ کعبہ کا طواف کرے 

کے درمیان کسی مدت کا معا ہدہ اس مدت تک باقی رھے گا   لی اهلل علیہ وسلم ص رسول اهلل  کے درمیان اور 

ہ نے کہا وہ تین دن چلتے رھے  رضی اهلل عن   پھر ابوبکر   -مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی   اهلل تعالی 

ہ سے مل  اهلل عنرضی  سے فرمایا جاؤجا کر ابوبکر   ہ نے علی رضی اهلل عن   صلی اهلل علیہ وسلم    اهلل   رسول پھر 

پس    -اور تم خوداس اعالن کو مکہ والوں تک پہنچاؤ   -ہ کو میرے پاس بھیج دو رضی اهلل عن جاؤ اور ابوبکر  

 وسلم کے پاس واپس آئےتو  اهلل  صلی   ہ( نبی رضی اهلل عن   ہ نےایسا ہی کیا اور جب وہ )ابوبکر رضی اهلل عن علی  

صلی    نبی  ا میرےبارے میں کوئی نئی بات واقعہ وہئی ہے؟ صلی اهلل وسلم! کی   رسول اهلل  اور کہا کہ اے   روئے 
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لیکن مجھے حکم دیا گیا    -اهلل وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمھارے بارے میں خیر کے عالوہ کچھ واقع نہیں ھوا 

9
 "- میں‘ یا وہ شخص جو مجھ سے ھو   ہے کہ ان کو کوئی اور نہ پہنچاۓ -مگر‘ 

( ١جلد    ٣)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   –ہیں   إسناده صحیح  اس کی اسناد صحیح احمد شاکر کہتے ہیں  
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 عثمان رضی اهلل عنہ اور قرآن میں تحریف کا مسئلہ  

   

پر    صلی اهلل علیہ وسلم   رسول اهلل جو ،کہنے والے کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے  

کہ اصلی قرآن جو جبرئیل   ہزار کے قریب آیتیں ہیں.حالں   اترا تھا موجودہ قرآن میں صرف چھ 

علیہ اسالم لے کر آئے تھے اور جیسےعلی رضی اهلل عنہ نےمرتب کرکےاپنے بعد کے آنے والے آئمہ  

-کے سپرد کردیا اور جواب صرف باروہیں امام "المھدی" کےپاس ایک غار میں موجود ہے 

سی میں  میں مسئلہ امامت کا ہرجگہ بیان تھا ا (سترہ ہزارآیتیں تھیں اس اصلی قرآن  ٠١٧٠٠)

فاطمہ،حسن وحسین نامی سورتیں بھی تھیں لیکن لوگوں نے کاٹ چھاٹ  ة سور ، علی  سورة  

   -کرکے ان کو نکال کر موجودہ قرآن مرتب کردیا 

تعالی  نے قرآن کی    اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ بات کیسے ممکن ہے! جبکہ اهلل 

لے لیا ہے      حفاظت کا ذمہ خود   

 اِنَّانَحْنُ نَزَّلَْناالذِّكْرَوَاِنَّالَہْ لَحفِظُْون 

"           -ہیں     نگہبان   کے       نے ہی قرآن )الذکر(کو نازل کیا اور ہم خود اس       ہم        -ترجمہ: 

( ٩)الحجر آیت  

  آیتوں اور سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی )اهلل امّت کی اکثریت کا اجماع ہے کہ قرآن کی 

-کی طرف (سے ہے   

رضی اهلل عنہ کے مشورے سے ابوبکرصدیق رضی اهلل   بخاری روایت کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے بعد عمر 

عنہ نے زید بن ثابت رضی اهلل عنہ انصاری کو حکم دیا کہا وہ قرآن کی آیتوں کو جمع کر کے ایک  

کے    مصحف ابوبکر رضی اهلل عنہ نے اس پر عمل کیا اور یہ    انہوں   -مرتب کریں میں(  مصحف)کتابی شکل  

  -المومنین حفصہ رضی اهلل عنہا کے پاس   ّم اس کے بعد عمر رضی اهلل عنہ کے پاس اور پھر اُ   -پاس محفوظ رہا

  پھر اسی مصحف کو حفصہ رضی اهلل عنہا سے لے کر عثمان رضی اهلل عنہ نے اسکی نقول سارے صوبوں کو 

     -اور دوسرے تمام مصحف جال دیے جائیں  رات کی جاۓ،بھیج کرحکم دے دیا اب اسی نسخے کے مطابق ق 
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-ترجمہ :   

رضی اهلل عنہ کے پاس اورپھر حفصہ  پھر عمر  "یہ نسخہ ابوبکر رضی اهلل عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہا، 

الیمان آرمینیہ اور آذربا ئیجان کی جنگوں میں  حذیفہ بن   -رضی اهلل عنہا بنت عمر رضی اهلل عنہ کے پاس

دیکھا کہ مجاہدین قرات   میں کے پاس واپس آئے انہوں نے ان جنگوں   وہ  عثمان رضی اهلل عنہ  -ھے شریک ت 

قرآن کےبارے میں اختالف رکھتے ہیں انہوں نے عثمان رضی اهلل عنہ سے کہا اے امیر المومنین! اس اّمت کی  

و نصاریٰ نے کیا    ہ لوگ کتاب )قرآن میں (اس طرح اختالف کریں جیسا یہود خبر لیجئے اس سے پہلے ک 

رضی اهلل عنہا سے کہلوایا کہ وو قرآن کا وہ سرکاری نسخہ    المومنین حفصہ   ّّنے ام عثمان رضی اهلل عنہ  -تھا 

وہ  د، دیں اس کی نقلیں کرانے کے بع   ہے  بھیج  بھیج دیں جو ان کے پاس )عمر رضی اهلل عنہ کے بعد( محفوظ  

عثمان رضی اهلل عنہ نےزید بن    -ا وہ نسخہ بھیح دی  رضی اهلل عنہانے   حفصہ   -ان کو واپس کردیا جاۓ گا

رضی اهلل عنہ اورعبدالرحمن بن الحارث    سعید بن العاص رضی اهلل عنہ، عبدهلل بن الزبیر حارث رضی اهلل عنہ، 

میں سے صرف زید رضی اهلل عنہ  ان چار حضرات    -ابن ہشام رضی اهلل عنہ کو نقلیں کرنے کا حکم دیا 

ہ ہدایت کی کہ جب زید  عثمان رضی اهلل عنہ نےان تینوں کو ی -حضرات قریشی تھے انصاری تھے باقی تینوں 

تو اس کو قریش کی زبان میں لکھنا کیونکہ قرآن مجید قریش  رضی اهلل عنہ بن ثابت سے تمہارا اختالف وہ، 

  ے )اس سرکاری (قرآن کی نقلیں کیں اوران نسخوں میں سے غرض ان حضرات ن   -کی زبان میں نازل اترا ہے 

رضی اهلل عنہ نے حکم دیاکہ) قران کو اس نسخے کے مطابق  عثمان    -ایک ایک نسخہ ہر صوبے کو بھیج دیا 

"  -پڑھا جائے اور ( باقی نسخے جال دئیے جائیں  
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(  ٢جِلد  ٧٤٦) ترجمہ حدیث بخاری ص    

بر بھی رد و  اهلل عنہ نے قرآن کو جس شکل میں پایا تھا اس میں زرہ براپھر بخاری حدیث لئےکہ عثمان رضی  

-بدل نہیں کیا   

 

-ترجمہ :   

"........ عبدهلل بن زبیر رضی اهلل عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی نقلیں تیار کی جارہی تھیں تو میں نے عثمان  

لِّاَزْوَاجِھِمْ    وَّصِیَّةً ااجً وَ زْاَ   نَ وْرُ ذَ یَ َو  مْ كَ نْ مِ   نَ وْ فََّوتَ یُ   نَ یْ ذِ الَّوَ کی یہ آیت  رضی اهلل عنہ سے پوچھا کہ سورة البقرة 

  نَ یْ ذِ الَّوَ ) ، ( پہلے سورہ البقرة میں آ چکی ہے   اس سے  کوتو دوسری آیت )جو ،  اجٍ رَ خْ اِ رَ یْ غَ   مَّتَاًعااِلَی الْحَوْلِ 

و پھر آپ اس کو  نے منسوخ کردیا ہے ت   ا( رً شْ عَ وَّ رٍ ھُ شْ اَ  اَرْبََعةَ   نَّ اَزْوَاجًایَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِِھ  وَیَذَرُوْنَ مْ كُ نْ مِ   نَ وْ فََّوتَ یُ 

رضی اهلل عنہ نے جواب دیا کہ اے بھتیجے میں قرآن کی کسی چیز کو اس کی  عثمان   -لکھواتے ہیں   کیوں 

"  -جگہ سے نہیں ہٹاوں گا  

( ٢جلد  ٦٥١)ترجمہ حدیث بخاری  ص    

-مسند احمد بن حنبل کی روایت دیکھیے اب    
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پہلی روایت ہے(    عنہ کی رضی اهلل   )یہ مسند احمد میں مسند عثمان              -ترجمہ:   

"..........یزید )الفارسی( کہتے ہیں کہ ہم سے عبداهلل ابن عّباس نے کہا کہ میں نے عثمان رضی اهلل عنہ  

جو مثالی )قرآن کی بار بار پڑھی جانے والی چھوٹی  سےپوچھا کہ اس کیا سبب ہےکہ آپ نے انفال کو 

اور ان کے درمیان ایک  -توں( میں سے ہے مال دیا سورتوں(میں سے ہےاور برات کو جو مائین )بڑی سور 

بھی نہیں لکھی اور اس کو سبع طوال)سات لمبی سورتوں( میں رکھ دیا  سطرمیں بسم اهلل الرحمن الرحیم 

صلی اهلل علیہ    رضی اهلل عنہ نے جواب دیا کہ رسول اهلل عثمان   ؟ ادہ کیا کس چیز نے آپ کو اس بات پر آم 

پر کوئی    صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   سورتیں نازل وہتی تھیں اور آپ   پر بعض اوقات کئی كئی   وسلم 

وحی میں سے بعض کو بال کر فرما دیتے    کاتبانِ   صلی اهلل علیہ وسلم   تو آپ رسول اهلل -چیز نازل وہتی تھی

سورت میں رکھ دو جس میں ان باتوں کا ذکر ہے اور اس کےبعد جو نازل وہتا اس کے  س کو اُس  تھے کہ اِ 

کا   قران   سورة برآت زمانہ میں نازل وہئی تھی اور  ئی متعلق بھی یہی فرماتے سورة النفال قیام مدینہ کے ابتدا 

کی وفات    صلی اهلل علیہ وسلم   رسول اهلل تے ہیں ُّ ر دونوں کے قصے ملتے جل آخری حصہ ہے جو نازل وہا او

سورة برآت(میں  سورة النفال( اس ) کہ یہ ) نے ہم لوگوں کو یہ نہیں بتایا   صلی اهلل علیہ وسلم   وہگئی اور آپ 

میں بسم  میں  نے گمان کیا کہ یہ اسی میں سے ہے اس وجہ سے میں نے ان دونوں کو مال دیا اور بیچ    -سے ہے 

اس روایت کے راوی ابن جعفر نے یہ اضافہ بھی کیا کہ عثمان رضی  -اهلل الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی 

10
 "- ے اس کو سبع طوال میں رکھ دیا   اهلل عنہ نے کہا اور میں ن 
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(   ١جِلد  ٥٧)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

وہ   کا  بخاری روایت کریں کہ قرآن کی ترتیب ابوبکر رضی اهلل عنہ کے زمانے میں وہ گئی تھی اور قرآن 

اس  سرکاری نسخہ ابوبکر رضی اهلل عنہ کے بعد عمر رضی اهلل عنہ اور پھرحفصہ رضی اهلل عنہا کے پ 

بھیح دی گئیں  محفوظ تھا اس کی صرف نقلیں عثمان رضی اهلل عنہ کے حکم سے مملکت اسالمیہ میں 

کا قرآن کی ترتیب میں دخل ہے انہوں نے   ے تھیں اور یہ روایت بیان کرتی ہے کہ عثمان رضی اهلل عنہ کی رائ 

مانی جاتی ہے    طرف سے(   اس میں تصرف بھی کیا اور یہ بھی کہ قرآن کی ترتیب جو خالص توفقی)اهلل کی 

اور یہ کہ" ہم نے قرآن کو نازل    اكملت لكم دینكم   لیوم اور اهلل تعالی نے جو خود فرمایا ہے ا   -صحیح نہیں ہے

بھی قرآن کی ترتیب    صلی اهلل علیہ وسلم   اور نبی  -کیا ہے اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں" یہ بھی محلِ نظر ہے  

اور قرآن صحیح طور پر مکمل نہ وہ سکا  -ات پا گئے کے سلسلے میں پورا حکم دیئےبغیر وف

اور صحابیات رضی اهلل   رضی اهلل عنہم  سارے صحابہ ی اهلل عنہن، رض   امہات المومنین راشدین، خلفائے 

عنہن اور خود علی رضی اهلل عنہ اپنے زمانے میں اسی ابوبکر رضی اهلل عنہ کےحکم سے زید بن ثابت رضی  

دراصل یہ عثمان رضی اهلل عنہ کے   -و پڑھتے رہے اورکوئی کھٹک پیدا نہ وہئی اهلل عنہ کا مرتب کردہ قرآن ک

رہا ہے کہ قرآن کریم میں تصرف وہا ہے اور ضرور وہا ہے اور  پردے میں خود قرآن کریم پر وار ہے اور کہا جا 

یہ سلسلہ  چونکہ عثمان رضی اهلل عنہ نے صرف ابوبکر رضی اهلل عنہ کے نسخے کی نقلیں کرائی تھیں اس لیے 

عثمان رضی اهلل عنہ سے گزر کر عمر رضی اهلل عنہ اور ابوبکر رضی اهلل عنہ تک پہنچتا ہے اور اس طرح  

 
إسناده ضعیف ومتنہ منكر  اس کی اسناد ضعیف اور متن منکر ہے امام احمد کہتے ہیں یزید  شعیب کہتے ہیں  

الَّذِي كَانَ أَمِیَر الَْموَالِي  امام بخاری تاریخ الکبیر میں لکھتے ہیں  (  بن ھرمز، ھو یزید الفارسي. »العلل« )

طبقات ابن سعد کے مطابق وكان أمیر    -ں  کاامیر تھاعثمان میں آزاد کردہ غالمو بالَمدِینَة فِي الْفِتْنَةِ  یہ فتنہ  

یحیی بْن سَعِید القطان کے مطابق یزید    -الموالي یوم الحرة یہ آزاد کردہ غالموں پر حرہ کے دن امیر تھا  

احمد شاکر مسند احمد کی تعلیق میں کہتے ہیں :   -الفارسی اور یزید بن ھرمز الگ الگ ہیں   

رشید رضا رحمہ اهلل علق علیہ في الموضعین، فقال في الموضع األول بعد    وجدت أستاذنا العالمة محمد و

الكالم علی یزید الفارسی: "فال یصح أن یكون ما انفرد بہ معتبرًا في ترتیب القرآن الذي طلب فیہ التواتر". وقال  

في ترتیب القرآن  تي انفرد بھا مما یؤخذ بہ في الموضع الثانی: "فمثل ھذا الرجل ل یصح أن تكون روایتہ ال

 المتواتر 

پہلے مقام پر    –اور میں نے استاد عالمہ رشید رضا کا کالم پایا کہ انہوں نے دو مقام پر اس روایت پر کالم کیا  

یزید الفارسی پر کالم کے بعد کہا اس میں کچھ صحیح نہیں  جس میں اس راوی کا تفرد ہے ترتیب قرآن  

سے ملتا ہے  اور دوسری جگہ رشید نے کہا پس اس جیسے شخص  )برعکس اس کے ( جو تواتر    کے حوالے سے 

کی روایت صحیح نہیں ہے جس میں اس کا تفرد بھی وہ کہ قرآن المتواتر میں ترتیب کے حوالے سے    



27 
 

ہ الزام کہ فالں فالں اور فالں نے اصلی قرآن میں کتربیونت کر کے اپنے مفاد کے خالف جو  لوگوں کا ی 

   -سے نکال دیا ہے   قرآن  اس کو ، ہ کے بارے میں مواد تھارضی اهلل عنہ اور آئم علی  خاندانِ  

ہ پر قرآن میں تحریف اور تصرف کا الزام ثابت کرتے وہۓ مسند احمد بن حنبل کی  اس طرح خلفاء ثالث 

-رضی اهلل عنہم کی فضیلت کی ترتیب بھی بدل ڈالی روایتوں نے صحابہ    

  نبی ن کے لیے رضی اهلل عنہ کی حدیث ل کر ثابت کیا ہے وہ تین حضرات ج  بخاری نے ابوموسیٰ ال شعری 

رضی اهلل عنہ اورعثمان رضی اهلل عنہ  عمر رضی اهلل عنہ، نے جّنت کی بشارت دی ابوبکر    صلی اهلل علیہ وسلم 

-ے تھ   

 

-ترجمہ:   

ایک باغ میں داخل وہۓ اور مجھے    صلی اهلل علیہ وسلم   "......... ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اهلل

صلی اهلل   نبی کروں پھر ایک صاحب آئےاور اندر آنے کی اجازت مانگی  حکم دیا کہ میں دروازہ کی دربانی 

میں دیکھتا وہں تو وہ     -نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنادو   علیہ وسلم 

صلی  نبی  انھوں نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی  -حب آئے پھر ایک دوسرے صا   -رضی اهلل عنہ تھے ابوبکر  

  دیکھتا کیا وہں وہ عمر   -اور جنّت کی خوشخبری سنادو  -نے ارشاد فرمایا کہ اجازت دے دو   وسلم اهلل علیہ  

تھوڑی دیر خاموش    صلی اهلل علیہ وسلم   آپ   پھر ایک تیسرے صاحب نے اجازت طلب کی -ہیں   رضی اهلل عنہ 

زماش کے بعد  ا کہ اجازت دے دو اور جّنت کی خوشخبری سنا دو)دنیا میں( ایک بڑی آرھے اور پھر فرمای 

                                                                                         -میں نے دیکھا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اهلل عنہ تھے 

                                                                                                                                                                                  

( ١جلد ٥٢٢)ترجمہ حدیث بخاری حدیث ص                                                  
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صلی اهلل  پھر آپ    -یکن مسند کی روایت بیان کرتی ہے کہ ابوبکر رضی اهلل عنہ اورعمر رضی اهلل عنہ آگئے ل 

عثمان رضی اهلل عنہ کے بجائےعلی رضی اهلل عنہ کے آنے کی بے قراری کے ساتھ دعاکرتے رھے    ، علیہ وسلم 

-یہاں تک کہ علی رضی اهلل عنہ آگنے   

 

-ترجمہ :   

  آپ   -کے ساتھ تھے  صلی اهلل علیہ وسلم ".....جابربن عبدهلل رضی اهلل عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اهلل  

  -س اب ایک جنتی شخص آئیں گے پس ابوبکر رضی اهلل عنہ آ گئے تمھارے پا  نے فرمایا   صلی اهلل علیہ وسلم 

پس عمر    -جو جنتی ہیں  -نے فرمایا کہ تمہارے پاس اب ایک جوان آئیں گے   صلی اهلل علیہ وسلم پھر آپ  

اور  نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئیں گے   صلی اهلل علیہ وسلم آپ  پھر  رضی اهلل عنہ آ گئے، 

اے اهلل اس آنے والے کو علی بنا دے پس علی رضی اهلل عنہ  -اهلل اس آنے والے کو علی بنا دے   ا کی کہ اے پھر دع 

11
 آ گئے -" 

(  ٣جِلد  ٣٨٠)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

رضی  فضیلت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ابوبکر  بخاری ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اهلل اجمعین  

ی اهلل عنہ کو اور تیسرے نمبر پر عثمان رضی اهلل عنہ کو رکھتےتھے اور ان  ے نمبر پر عمر رض اهلل عنہ کو دوسر 

-کے بعد باقی صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے اور ان میں  سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے   

 
 

الحدیث    وقال حنبل بن إسحاق، عن أحمد بن حنبل: ابن عقیل، منكر عبد اهلل بن محمد  بن عقیل ہے سند مین  

ترمذی کہتے ہیں وََقالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِْعتُ مَُحمَّدًا یَقُوْلُ: كَانَ    -منکر الحدیث کہتے ہیں   امام احمد اس کو   –

أَحَْمدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالحُمَیْدِيُّ یَحْتَجُّوْنَ بَِحدِیْثِہِ  امام بخاری کہتے ہیں احمد بن حنبل اور اسحاق اس سے  

 دلیل لیتے ہیں 
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-ترجمہ :   

صلی اهلل علیہ    م رسول اهلل نھوں نے کہا کہ ہ"........... عبدا هلل بن عمر رضی اهلل عنہ سے روایت ہے کہ ا

کے زمانے میں ابوبکر رضی اهلل عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتےتھے پھر عمر رضی اهلل عنہ کو،   وسلم 

کو  چھوڑدیتے اور ان   صلی اهلل علیہ وسلم   رسول اهلل اس کے بعد ہم اصحاب پھر عثمان رضی اهلل عنہ کو، 

                                                                               "  -یتے تھے پر ترجیح نہیں د  میں با ہم کسی ایک کو دوسرے 

( ١جلد٥٢٢،٥٢٣)ترجمہ حدیث بخاری حدیث ص                             
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اور علی   لہ  کی محبّت کا معام صلی اهلل علیہ وسلم   نبی 

   رضی اهلل عنہ کی افضلیت

 

صلی اهلل علیہ    ں اور اس حدیث بخاری کے جواب میں کہ نبی ت کی ساری حدیثو کی مذکورہ فضیل بخاری 

کو سب سے زیادہ   صلی اهلل علیہ وسلم   رضی اهلل عنہ کا یہ دریافت کرنا کہ آپ سے عمرو بن العاص   وسلم 

کا یہ ارشاد فرمانا کہ سب    صلی اهلل علیہ وسلم   نبی   کس کے ساتھ ہے اور اس کے بعد کس کے ساتھ،  محبت 

رضی اهلل  سے ہے اور اس کے بعد ان کے والد)ابوبکر    عنہا رضی اهلل  زیادہ محبت مجھے عائشہ    سے 

کی   علیہ وسلم صلی اهلل    (روایتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ نبی ١٦کی سولہ)م مسند احمد میں غدیرخُ عنہ(سے، 

ور اس کا  محبوب اور ولیت و امامت کے مستحق تھے ا نگاہ میں علی رضی اهلل عنہ ہی سب سے افضل، 

م پر اعالن کے  غدیرخُ   نے ان سارے صحا بہ رضی اهلل عنہم کے مجمع میں   صلی اهلل علیہ وسلم آپ  اظہار 

   -ک تھے کے ساتھ حجتہ الوداع میں شری صلی اهلل علیہ وسلم   ساتھ فرمایا جو آپ 

 

-ترجمہ :   

کے ساتھ ہم لوگ    لیہ وسلم صلی اهلل ع   رسول اهلل روایت کرتے ہیں  رضی اهلل عنہ   بن عازب "...........برآ  

اور اس  الصلوةجامعة"  اور نماز کے لیے اعالن کردیا گیا" م میں ٹھرے، سفر غدیرخُ ایک سفر میں تھے ہم دورانِ  

اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا حق  کا ہاتھ پکڑا  رضی اهلل عنہ کے بعد علی  

اهلل علیہ  آپ صلی    نے کہا کہ کیوں نہیں)یہی بات حق ہے(   سب   -مومنوں پران کی ذات سے بھی زیادہ ہے 

صلی    آپ پھر  نے پھر اس سوال کو دہرایا اور صحا بہ رضی اهلل عنہ نے وہی جواب دیا کہ کیوں نہیں،  وسلم 

علی بھی اس کے مول  نےعلی  رضی اهلل عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا "جس کا میں مولوہں،   م اهلل علیہ وسل
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کا دوست بن جا جو علی سے دوستی   نے دعا کی کہ اے اهلل تو اُس   صلی اهلل علیہ وسلم آپ  "پھر  -ہیں 

رضی  ر راوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد عم   -کرےاور جو علی کے ساتھ دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا 

ے مومن  عام وہ تم سار رضی اهلل عنہ مبارک  سے مالقات کی اور کہا کہ علی  رضی اهلل عنہ  نے علی   اهلل عنہ  

12
اور مومن خواتین کے مول وہگ ئ ے - "   مردوں 

( ٤جِلد٢٨١)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

علی  نہیں ہے،مسلم ایک روایت اس نام سے لئےہیں لیکن اس میں،  میں م کی کوئی روایت بخاری  غدیرخُ 

-کی اس فضیلت کا کوئی ذکر نہیں رضی اهلل عنہ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تہذیب     -سند میں متکلم فیہ راوی علي بن زید ابن جدعان ہے   -یح لغیره صح کہتے ہیں   شعیب األرنؤوط 

الکمال کے مطابق وقال حنبل بن إسحاق بن حنبل: سمعت أبا عبد اهلل یقول: علي بن زید، ضعیف الحدیث.  

 امام احمد کہتے ہیں یہ ضعیف الحدیث ہے  
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 عنہ کا فوق الّبشری قوت  خیبرکی جنگ میں علی رضی اهلل 

     ا مظاہر ک 

 

ت میں یہ  عام مسلمانوں کی طرح مسلمان تھے اور اس کے ثبو بخاری روایت کرتے ہیں علی رضی اهلل عنہ    

-حدیث ان کے بیٹےمحمد بن الحنفیہ کی زبانی لئےہیں   

 

-ترجمہ :   

صلی اهلل علیہ    سے پوچھا کہ نبی  عنہ  "...........محمد بن الحنیفہ کہتےہیں کہ میں نے اپنے والد علی رضی اهلل 

رضی اهلل عنہ میں نے کہا ان کے بعد ؟  فرمایا ابوبکر  کے بعد سب سے بہتر اّمت کے فرد کون ہیں؟  وسلم 

رضی اهلل  میں آپ اس کے بعد سوال کرتا وہں )کہ عمر    - -  -مجھے ڈروہا کہ اگر    رضی اهلل عنہ، فرمایا عمر  

تو میں نے خود کہہ دیا کہ  –ہ نہ کہا دیں کہ عثمان رضی اهلل عنہ   عنہ یرضی اهلل کے بعد کون(تو علی  عنہ 

"  -فرمایا میں تو جماعت المسلمین میں سے ایک مسلمان وہں    -رضی اهلل عنہ   رضی اهلل عنہ کے بعد آپ عمر    

(  ١جلد ٥١٨)ترجمہ حدیث بخاری حدیث ص  

   - عنہ مافوق البشر قوت کے مالک تھے لیکن مسند احمد بن حنبل کی روایت بیان کرتی ہےکہ علی رضی اهلل 

 

(  ٦جِلد  ٨)عکس روایت مسند احمد بن حنبل ص   
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-ترجمہ :   

صلی اهلل  رسول اهلل   کے ساتھ جب  رضی اهلل عنہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے علی  "...........ابو رافع رضی اهلل عنہ  

نچے تو قلعےوالے  لعہ کے قریب پہ رضی اهلل عنہ ق نے انہیں اپنا جھنڈا دے کر بھیجا اور جب علی    علیہ وسلم 

نےان سے جنگ کی اور جنگ کے درمیان میں  رضی اهلل عنہ   اور علی مقابلے کے لیے باھر نکلے،آپ کے  

آپ نے ایک دروازہ جو قلعے کے پاس  -مخالف یہودی نے نے ایسا وار کیا کہ آپ کے ہاتھ سےڈھال گر گئی 

فتح    -تک فتح نہ وہ گئیجب -دروازہ  برابر آپ کے ہاتھ میں رہا وہ    -تھا اٹھا لیا اور اس کو اپنے لیے ڈھال بنایا 

رضی اهلل عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو    ابو رافع -کے بعد آپ نے اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا 

آٹھوں مل کر اس پڑے  میں تھا دیکھتا وہں کہ ہم سب سات  دوسرے حضرات کےساتھ جن میں کا آٹھوں  

  
13

دروازے کو  الٹنے کی  کوشیش   کرتے ہیں اور نہیں الٹ پاتے"   وہۓ   

( ٦جلد٨حدیث صمسند احمد )ترجمہ    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ی کی وجہ سے ضعیف ہے کہتے ہیں مجھول راوشعیب األرنؤوط   
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   ہجرت سے پہلے کعبہ کے بت کو توڑنا 

 

،اور  نے کعبہ کے بتوں کو توڑا ہے   صلی اهلل علیہ وسلم نبی    - -بخاری حدیث لئےہیں کہا فتح مکہ کے دن  

پر سوار کرا کے خانہ    ندھوں رضی اهلل عنہ کو اپنے کا  علی  ے  ن  صلی اهلل علیہ وسلم مسند میں روایت ہے نبی  

نے ایک تانبے یا پیتل کے بت کواپنی جگہ سے ہال کر توڑ   رضی اهلل عنہ کعبہ کی چھت تک پہنچایا اور علی 

-لیا اور پھینک  کر توڑ ڈال   

–بخاری کی حدیث یہ ہے    

 

( ٢جلد  ٦١٤)عکس  حدیث بخاری حدیث ص  

صلی اهلل علیہ  بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی   اهلل عنہ ..عبداهلل بن مسعود رضی  ".........  -ترجمہ: 

نے ایک لکڑی    صلی اهلل علیہ وسلم آپ   -مکے میں داخل وہۓ اور خانہ کعبہ میں تین سو بیس بت تھے   وسلم 

تھے کہ حق آیا اور  مارنا شروع کیا اور فرماتے جاتے   ن کو ُّ کے ہاتھ میں تھی ا   صلی اهلل علیہ وسلم آپ  سے جو  

"  -اور باطل نہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور نہ دوسری بار،مٹ گیا باطل    

( ٢جلد ٦١٤)ترجمہ حدیث بخاری حدیث ص  

-مسند احمد بن حنبل کی روایت یہ ہے   
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( ١جِلد  ٨٤)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

ساتھ چلےیہاں    صلی اهلل علیہ وسلم نبی  کہا کہ میں اور    نے  رضی اهلل عنہ   علی    "........... ابو مریم کہتے ہیں   -ترجمہ: 

نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا اور نبی    صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   اب  تک کہ ہم خانہ کعبہ تک آئے، 

صلی اهلل علیہ    میرے کاندھوں پر پر سوار وہ گئے پھر میں ان کو لے کر اٹھنے لگا مگرنہ اٹھ پایا، آپ   صلی اهلل علیہ وسلم 

میری کمزوری دیکھ کر کاندھوں پر سے اترآئے اور میرے لیےخود بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میرے کاندھوں    وسلم 

مجھے لے کر اٹھ    صلی اهلل علیہ وسلم آپ  کے کاندھوں پر سوار وہگیا اور    صلی اهلل علیہ وسلم آپ  پر سوار وہ جاؤ میں  

ُ یں کہ مجھے ایسا معلوم وہ رہا تھا کہ اگر میں چاوہں تو ا ہ ے کہت   کھڑے وہۓ علی رضی اهلل عنہ    -آسمان کو چھولوں   ِّ فق ّ

غرض پھر میں خانہ کعبہ پر چڑھ گیا اور چھت پر ایک پیتل یہ تانبے کا بت تھا میں نے اس بت کو دایئں بایئں آگے  

  -  -نے حکم دیا کہ    اهلل علیہ وسلم   ی صل نبی    -یہاں تک کہ میں نے اس کو اپنے قبضہ میں کر لیا ، پیچھے زور دے کر ہالیا 

پھر    -تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے وہ گیا جسے شیشہ ٹکڑے ٹکڑے وہ جاتے ہے ، سے نیچے پھینک دیا میں اُ -اس کو پھینک دو 

دوڑ لگاتے وہۓ چلے، یہاں تک کہ مکانوں کے درمیان    صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل  پھر میں اور  ،  میں اوپر سے اتر آیا  

14
 "- ہمیں ڈر تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے  ے -    روپوش وہ گ ئ 

 
 

إسناده صحیح اس کی اسناد  احمد شاکر کہتے ہیں    –کہتے ہیں اس کی اسناد ضعیف ہیں  شعیب األرنؤوط 

امام نسائی نے اس کو خصائص علی میں بیان کیا ہے   –صحیح ہیں    

    توڑنے   بت نے   عنہ   تعالیٰ   اهلل  رضی   طالب   ابی   بن   علی    وہکر   سوار   پر   کندھوں    کے   وسلم   علیہ   اهلل   صلی   نبی 

کی    پیش   روایت  نے    ھیثمی    میں   الزوائد  مجمع ۔ 

  -  اللَّہِ   رَسُولُ   لِي   فَقَالَ   الْكَعْبَةَ   أَتَیْنَا   حَتَّی   -  وَسَلَّمَ   َعلَیْہِ   اللَّہُ   صَلَّی   -  وَالنَّبِيُّ   أََنا   انَْطلَقْتُ : » قَالَ  طَالِبٍ   أَبِي   بْنِ   عَلِيِّ   عَنْ 

  لِي   وَجََلسَ   فَنَزَلَ   ضَعْفًا،   مِنِّي   فَرَأَى   بِہِ،   لِأَنْھَضَ   َفذَھَبْتُ  مَنْكِبَيَّ،   عَلَی   وَصَعِدَ ".   اجْلِسْ : "  -  وَسَلَّمَ   َعلَیْہِ   اللَّہُ   صَلَّی 
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  بِي  فََنھَضَ   : قَالَ مَنْكِبَیْہِ   َعلَی   فَصََعدْتُ : قَالَ   ، "  مَنْكِبَيَّ   عَلَی   اصَْعدْ : " فَقَالَ  -  وَسَلَّمَ   َعلَیْہِ   اللَّہُ   صَلَّی   -  اللَّہِ   رَسُولُ 

  نُحَاسٍ،   أَوْ   صُْفرٍ   تِمْثَالُ   وََعلَیْہِ   الْبَْیتِ،   عَلَی   صَعِدْتُ   حَتَّی  السََّماءِ،   أُفُقَ   لَنِْلتُ   شِئْتُ   َلوْ   أَنِّي   إَِليَّ   یُخَیَّلُ  فَإِنَّہُ :  قَالَ

  صَلَّی   -  اللَّہِ   رَسُولُ   لِي   فَقَالَ   مِنْہُ،   اسْتَْمكَْنتُ   حَتَّی   فِہِ، لْ خَ  وَمِْن   َیدَیْہِ،  وَبَیْنَ   شِمَالِہِ،   وَعَنْ   یَمِینِہِ،   َعنْ   أَُزاوِلُہُ   فَجَعَلْتُ 

  -  اللَّہِ   وَرَسُولُ  أََنا   َفانَْطلَقْتُ   نَزَلْتُ   ثُمَّ   الَْقوَارِیرُ،   تَتَكَسَّرُ   كَمَا   فَتَكَسَّرَ   بِہِ   فَقَذَفَ ".    بِہِ   اقْذِفْ : " -  وَسَلَّمَ   َعلَیْہِ   اللَّہُ 

النَّاسِ  مَِن   أَحَدٌ   یَلَْقانَا   أَنْ  خَشَْیةَ ;   بِالْبُیُوتِ  َتوَارَیَْنا  حَتَّی   نَسْتَبِقُ،   -  وَسَلَّمَ   ہِ َعلَیْ   اللَّہُ   صَلَّی 

  چال   ساتھ   کے   وسلم  علیہ   اهلل   صلی    اهلل  رسول   میں   کہ   فرمایا   نے   عنہ   تعالٰی   اهلل   رضی  طالب  ابی   بن   علی :   ترجمہ

  نے  میں   اور   وہئے   سوار   پر   کندھے   میرے   وسلم   علیہ   اهلل   صلی    اهلل  رسول   پس   پہنچا،   تک  کعبہ   کہ   تک   یہاں 

:  فرمایا   تو  کیا،  محسوس   ضعف   اندر   میرے   نے  وسلم   علیہ   اهلل صلی    اهلل   رسول   تو  کیا،   ارادہ   کا  وہنے   کھڑے 

  سوار   پر   کندھوں   میرے   تم :  فرمایا  پھر   گئے،   اتر   وسلم  علیہ   اهلل   صلی    اهلل  رسول   تو   گیا   بیٹھ  میں   جاؤ،  بیٹھ 

  یوں   مجھے   سو ۔  وہگئے  کھڑے   آپ  اور   وہگیا  سوار   پر   کندھوں   کے  وسلم   علیہ   اهلل   صلی    آپ  میں   و ت  وہجاؤ 

  پیتل   پر   اس   اور   چڑھا   پر   کعبہ  میں   پھر   لوں،   پکڑ   کو  کناروں   کے  آسمان  تو  چاوہں   میں   اگر   کہ  وہا  محسوس 

  میں   کہ  حتّی   لگا،   اڑنے اکھ سے   پیچھے   آگے  اور   بائیں  دائیں   اسے  میں   تو  تھا  وہا   بنا   مجسمہ   ایک  کا   تانبے  اور 

  میں   تو   دو   پھینک   اسے :  فرمایا  نے  وسلم   علیہ   اهلل   صلی    نبی ۔  وہگیا کامیاب  میں   اکھاڑنے   پر   طور  مکمل   اسے 

  میں   پھر ۔  ہے  وہجاتا   ٹکڑے   ٹکڑے   شیشہ   جیسے   کردیا   ٹکڑے   ٹکڑے   یوں   اسے  نے   میں   پھر ۔  دیا پھینک   اسے  نے 

  لگے   لینے   اوٹ   کی  گھروں  اور   لگے   چلنے  جلدی   جلدی  وسلم   لیہ ع   اهلل   صلی    اهلل   رسول  اور   میں   پھر   اور   آیا   اتر 

  تَكْسِیرِهِ   َبابُ  ، ۲۳  نمبر   صفحہ   ، ۶ جلد   الفوائد،  ومنبع  الزوائد   مجمع ۔ ] وہ  نہ   سامنا   آمنا   سے   کسی  ہمارا  تاکہ 

[ ۹۸۳۶:  رقم  الْأَصْنَامَ، 

ہیں   لکھتے    ھیثمی    بعد   کے  کرنے   پیش   کو  روایت  اس 

ثَِقاتٌ  الَْجمِیعِ   وَرِجَالُ   وَالْبَزَّارُ  یَعْلَی،  وَأَبُو   ، وَابْنُہُ   أَحْمَدُ   رَواهُ 

  اس  اور   نے،  بّزار   اور  یعلٰی   ابو   اور   کیا،  روایت  نے (     احمد  بن   اهلل  عبد )   بیٹے   کے  ان  اور     احمد   امام   اسے :  ترجمہ

[   ایضاَ ۔ ] ہیں  ثقہ   راوی  تمام   کے 

کیا   روایت  ساتھ   کے  اسناد  تین  ان   میں   اآلثار   تھذیب   نے    الطبری  جریر   ابن    کو  روایت  اس 

  عَنْ ,   مَرْیَمَ   أَبِي   عَنْ ,    حَكِیمٍ   بْنِ   نُعَیْمِ   عَنْ ,    َداوُدَ   بْنُ   اللَّہِ   عَبْدُ   َحدَّثََنا : َقالَ  الْجُبَیْرِيُّ،   یُوسُفَ   بْنُ   اللَّہِ   عُبَیْدُ   حَدَّثَنِي ۔   

عَلِي 

  عَنْ ,   مَرْیَمَ   أَبِي   عَنْ ,   حَكِیمٍ   بْنِ   نُعَیْمِ   عَنْ ,    مُحَمَّدٍ   بْنُ   أَسْبَاطُ   َحدَّثََنا : الَ قَ   الْمَُحارِبِيُّ،   عُبَیْدٍ   بْنُ   مَُحمَّدُ   حَدَّثَنِي ۔   

قَالَ   عَلِيٍّ، 

:  َقالَ  مَرْیَمَ،   ي أَبِ   عَنْ ,    نُعَیْمٌ   أَخْبَرَنَا : َقالَ  مُوَسی،   بْنُ   اللَّہِ   عُبَیْدُ   حَدَّثَنَا :  قَالَ الْأَسَدِيُّ،   عَُمارَةَ   بْنُ   مَُحمَّدُ   حَدَّثَنِي ۔   

[ ۲۳۶  نمبر   صفحہ   ، ۳  جلد   علي،   مسند   اآلثار   تھذیب ]    طَالِبٍ،   أَبِي   بْنُ   َعلِيُّ   حَدَّثَنِي 

ہیں  لکھتے    الطبری  جریر   ابن    بعد   کے  کرنے   پیش   کو  روایت  اس 
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کی وفات کس کی گود میں وہئی  صلی اهلل علیہ وسلم نبی    

   

کی گود میں   عنہا رضی اهلل  کی وفات عائشہ    صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   بخاری حدیث لئے ہیں کہ 

کی   رضی اهلل عنہ کہ علی  مگرایک گروہ ایسا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے اورکہتا ہے کہ نہیں بل   -وہئی 

-نے وفات پائی  صلی اهلل علیہ وسلم آپ  آغوش میں   

-بخاری کی حدیث یہ ہے   

 

( ١جلد٣٨٢)عکس حدیث بخاری حدیث     

 
سَنَدُهُ   صَحِیحٌ   عِنْدََنا   خَبَرٌ   وَھَذَا 

[   ضاَ ای ۔ ] ہے   صحیح   سند   کی  خبر  اس  نذدریک   ہمارے   اور :  ترجمہ

کیا    روایت   ساتھ   کے   سند   اس   میں   الصحیحین   علی   مستدرک   نے   الحاکم   کو  روایت  اس  اور 

  أَبُو   ثنا   حَكِیمٍ،   بْنُ   نُعَیْمُ   ثنا   دَاوُدَ،   بْنُ   اللَّہِ   عَبْدُ   ثنا   الْقَُرشِيُّ،   مُوسَی   بْنُ   مَُحمَّدُ   أَنْبَأَ   إِسْحَاقَ،   بْنُ   مَُحمَّدُ   َبكْرٍ  أَبُو  حَدَّثََنا 

  ، ۶  نمبر   صفحہ   ، ۳  جلد   للحاكم،   الصحیحین   علی   المستدرك :۔۔۔ ] قَالَ  َعنْہُ   اللَّہُ   رَضِيَ   عَلِيٍّ   عَنْ   الْأََسدِيُّ،  مَ مَرْیَ 

[ ۴۲۶۵:  رقم

دیا  دے  قرار  بھی   صحیح  کو  اس  بعد   کے   کرنے   پیش   کو  روایت  اور    

یُخَرِّجَاہ   َولَمْ   اْلإِسْنَادِ   صَحِیحٌ   َحدِیثٌ  َھذَا 

[  ایضاَ ۔ ]کیا نہیں   روایت   نے  مسلم   و   بخاری   امام   اسے   مگر   ہے   السناد   صحیح   حدیث  یہ :  ترجمہ

  اور [  ۱۹۹  نمبر   صفحہ   ، ۵ جلد   الخیرة،   إتحاف ۔ ] ہے  کہا   صحیح   بھی  نے    بوصیری   کو  سند   کی  اس  براں  مزید 

۔ کہی  سے   حوالے  کے   عسقالنی   الفضل   ابو   شیخ   اپنے   بات   یہ   
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سے لوگوں نے ذکر کیا کہ کیا علی رضی اهلل    عنہا "...........السود کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اهلل  -ترجمہ: 

  عنہا رضی اهلل  عائشہ  ؟  نے اپنا وصی وہنے کی وصیت کی تھی  ہ وسلم صلی اهلل علی رسول اهلل   کے متعلق   عنہ 

کو اپنے سینے    صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   میں تو   ؟ نے فرمایا کہ اخر کس وقت ان کے متعلق یہ وصیت کی 

نے پانی کا طشت مانگا اور میری گود میں    صلی اهلل علیہ وسلم آپ  سے یا گود سے تکیہ لگائے وہۓ تھی کہ 

تو بتاؤ کہ کس    -کی وفات وہ گئی ہے  صلی اهلل علیہ وسلم آپ  مجھے معلوم بھی نہ وہ  سکا کہ  ، پڑے   جھک 

-وقت انھوں نے وصیت کی  

( ١جلد   ٣٨٢جمہ حدیث بخاری حدیث ص)تر     

کا آخری وقت علی   صلی اهلل علیہ وسلم لیکن مسند احمد بن حنبل کی روایت بیان کرتی ہے کہ رسول اهلل  

   -گزراپاس کے      رضی اهلل عنہ 

 

( ١جِلد   ٩٠)عکس روایت مسند احمد بن حنبل ص   

نے فرمایا کہ      سے روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اهلل عنہ     ".............نعیم بن یزید علی رضی اهلل عنہ  -ترجمہ: 

صلی اهلل علیہ  نے مجھے حکم دیا ..........کہ میں ایک طبق لے آوں جس میں آپ   صلی اهلل علیہ وسلم نبی  

  علی رضی اهلل عنہ   -کے بعد کبھی گمراہ نہ وہگی   صلی اهلل علیہ وسلم کچھ لکھ دیں کہ اّمت آپ   وہ  م وسل 

کی روح )اس سے پہلے ( پرواز نہ کر   صلی اهلل علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خوف وہا کہ کہیں آپ  

  -رکھوں گا د  ھ یا فرمائیں میں وہشمندی کے سات   صلی اهلل علیہ وسلم جائے اس لیے میں نےعرض کیا کہ آپ  

15
نے نماز، زکوة، اور لونڈی،غالموں کے بارے میں وصیت ک ی-"  صلی اهلل علیہ وسلم    پس آپ  

(  ١جِلد  ٩٠)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

 
 

مجھول راوی    نعیم بن یزید   اس کی سند میں     -حسن ہیں  إسناده حسن اس کی اسناد   احمد شاکر کہتے ہیں  

 ہے  
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ان کے خاندان والوں سے کسی قسم کو کوئی اختالف کیا، ان کے   ا    ی   جن لوگوں نے علی رضی اهلل عنہ 

– متعلق مسند احمد کی روایتیں   
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   اُمّ المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اهلل عنہا 

 

اهلل    اهلل صلی رسول   رضی اهلل عنہ اور ان کے بعد ابوبکر    عنہا روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اهلل   بخاری  

-کو سب سے زیادہ محبوب تھے   علیہ وسلم   

 

-ترجمہ :   

سل میں    السال نے جنگ ذات   صلی اهلل علیہ وسلم   ھے نبی "...........عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ مج

کی خدمت میں حاضر وہ کر   صلی اهلل علیہ وسلم جب میں جنگ سے واپس آیا اور آپ   -سردار مقرر فرمایا 

نے   صلی اهلل علیہ وسلم   کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی  صلی اهلل علیہ وسلم   سوال کیا کہ آپ 

پھر میں پوچھا    ، میں؟ فرمایا  ان کے باپ سے ردوں  َّمیں نے پوچھا م   سے،   عنہا اهلل   ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی 

” -نے چند اور حضرات کے نام لیے  صلی اهلل علیہ وسلم   پھر آپ   رضی اهلل عنہ سے، اس کے بعد فرمایا عمر    

( ١جلد ٥١٧)ترجمہ حدیث بخاری حدیث ص  

طلحہ رضی اهلل  رضی اهلل عنہ، اور عائشہ  عنہ رضی اهلل  کی شہادت کے بعد علی   رضی اهلل عنہ لیکن عثمان 

رضی   وہئی جس میں زبیر سازش کی وجہ سے جنگِ جمل   عنہ ،زبیر رضی اهلل عنہ،کے درمیان سبائیوں کی 

-شہید وہۓ رضی اهلل عنہ طلحہ  اهلل عنہ   

کر  نے مصالحت کے سارے مواقع برباد یہ جمل کا واقعہ ایک حادثے کی صورت میں پیش آیا اور سبائیوں  

اهلل  نبی صلی  کو  رضی اهلل عنہ بن حنبل کی روایتوں نے ثابت کیا کہ علی    ڈالے اس سلسلے میں مسند احمد 

)تم حق پر  -سے تم جنگ کرو گے  ا  کردیا تھا کہ عائشہ رضی اهلل عنہ نے پہلے سے ہی وہشیار  علیہ وسلم 

-ا کو امن کے مقام پر لوٹا دینا عنہ  رضی اهلل ا باطل پر(تم جیتنے کے بعد عائشہ رضی اهلل عنہ وہگے اور عائشہ    
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( ٦جِلد ٣٩٣)عکس روایت مسند احمد بن حنبل ص   

-ترجمہ :   

سے    رضی اهلل عنہ نے علی   صلی اهلل علیہ وسلم   رسول اهلل بیان کرتے ہیں کہ رافع رضی اهلل عنہ  "...........ابو

نے    رضی اهلل عنہ علی    ، پیش آئے گا کے درمیان ایک بڑا  معاملہ   عنہا رضی اهلل  تمہارے اور عائشہ    فرمایا کہ 

")وہ شخص وہں گا جس کا درمیان اور عائشہ کے درمیان یہ معاملہ وہ گا  !تعجب سے پوچھا کہ "میں  

رسول اهلل   ،   "  ! نے پھر کہا کہ "میں   رضی اهلل عنہ ہاں "تم"علی    فرمایا ،  ؟   صلی اهلل علیہ وسلم   (یارسول اهلل 

بد نصیب وہں گا اے    نے کہا تو" میں"سب سے زیادہ   رضی اهلل عنہ " علی  نے فرمایا "ہاں  صلی اهلل علیہ وسلم 

تم حق پر اور فاتح وہگے(لیکن  ، فرمایا "نہیں ")تم بد نصیب کہاں   ، صلی اهلل علیہ وسلم   اهلل کے رسول 

16
 "- عنہا  کو (امن کی جگہہ لوٹا دینا  ُ ن کو )عائشہ  رضی اهلل    )غالب آنے کے بعد (اّ 

(  ٦جِلد٣٩٣حنبل ص   )ترجمہ روایت مسند احمد بن   

نے پہلےہی خبر دے    صلی اهلل علیہ وسلم   کر دکھایا کہ اهلل کے رسول  غرض اس روایت سے مسند احمد ثابت 

اورعائشہ    حق   رضی اهلل عنہ علی    -میں لڑائی وہ گی   رضی اهلل عنہ اور علی  عنہا عائشہ رضی اهلل    دی تھی کہ 

-اباطل پر وہں گیرضی اهلل عنہ   

 
 

إسناده ضعیف، الفُضَیْل بن سلیمان النُّمَیري عنده مناكیر، وھذه منھا. اس کی    کہتے ہیں  شعیب األرنؤوط 

الفُضَیْل بن    -بن سلیمان النُّمَیري کی منکر روایت ہے اور اس میں یہ موجود ہے   اسناد ضعیف ہیں الفُضَیْل 

سلیمان صحیح بخاری کا بھی راوی ہے اور اس سے کتاب المغازی میں ایک روایت لی ہے   

 الذھبی تاریخ السالم میں کہتے ہیں قد احتجّ بہ الجماعة اس سے ایک جماعت نے دلیل لی ہے  
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  اپنی مسند میں لئے ہیں جس کا مقصد یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی   سری روایت امام احمد اس سے بڑھ کر ایک دو 

ہرات  ّّمیری ازواج مط ا کو متنبہ کردیا تھا کہ  نے اپنی زندگی میں عائشہ رضی اهلل عنہ   صلی اهلل علیہ وسلم 

ے  ام پر کّت ب" کے مق أ ں گی اور ان پر " الحوئی میں سے ایک خاتون ایسی بھی ہیں جو ایک غلط قدم اٹھا

   -نکیں گے بھو 

 

(  ٦جِلد ٥٢)عکس روایت مسند احمد بن حنبل ص   

-ترجمہ :   

بنو عامر کے پانی پر رات کے وقت پہنچیں تو ان پر    - -ا  "...........قیس کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اهلل عنہ 

ب ہے،عائشہ  اُ حولا ء ما نے دریافت فرمایا یہ کونسی جگہ ہے ؟ جواب مال یہ   ا رضی اهلل عنہ عائشہ -کتے بھونکے

بعض لوگوں نے جو آپ  -نے کہا میں تو یہ گمان کرتی وہں کہ مجھے واپس لوٹ جانا چائیے  رضی اهلل عنہا  

مسلمان آپ کو دیکھیں گے اور اهلل  -بلکہ آگے بڑھیے   -رضی اهلل عنہا کے ساتھ تھے کہا کہ ایسا نہ کیجیئے 

نے     علیہ وسلم صلی اهلل ے فرمایا کہ رسول  عنہا    رضی اهلل عائشہ -تعالی ان کے درمیان مصالحت فرما دے گا 

17
ب کتے بھونکیں گے  کہ تم میں سے وہ کون ہےجس پر  الحو أ   ان سے ایک دن فرمایا  

(  ٦جِلد ٥٢)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

صلی اهلل علیہ  نبی  اس طرح اس روایت اور اس سے پہلے والی روایت کےذریعہ مسند احمد نے واضح کردیا کہ 

کو باطل پر وہنے کی بشارت   عنہا رضی اهلل  کو حق پر وہنے اور عائشہ    رضی اهلل عنہ نے جہاں علی  م وسل 

( بال وجہ علی  عنہارضی اهلل  کردیاتھا لیکن وہ )عائشہ  متنبہ کو بھی    عنہا رضی اهلل  دی تھی وہاں عائشہ 

  ہی    احمد بن حنبل نے اپنی   -   -  -اور شکست کھائی اس طرح ان روایتوں کو ل کر   اُلجھین رضی اهلل عنہ سے  

 
اس کی سند میں قیس بن ابی حازم ہے امام یحیی القطان اس روایت کو قیس کی منکرات کہتے ہیں        

ابن ہانی کہتے ہیں امام احمد کہتے ہیں    –ل ابن ھانی  وسمعت أبا عبد اهلل یقول: أفضل التابعین: قیس  وقا 

 تابعین میں افضل قیس ہے  
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  وقرن فی بیوتكن( )  ا جب اس آیت رضی اهلل عنہ" کی اس روایت کی کہ عائشہ ھدّّ کتابُ الز کردہ " تصنیف 

( کی تالوت کرتیں تو اس قدر روتیں کہ ان کا   ٣٣آیت الحزاب ة سور ، )اور اپنے گھروں میں ٹک کر روہ 

دیا کہ مسند ابن ابی شیبہ کی یہ بات     اور واضح کر 
18

آنچل آنسووں سے تر وہ جاتا ، کی تصدیق کردی

برس پہلے ہی نیست و نابود وہ گئی    ٢٠کہا کرتی تھیں کہ کاش میں آج سے  عنہا رضی اهلل  کہ"عائشہ  

کے   صلی اهلل علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ "میں نے آپ   عنہا وہتی" اور مستدرک حاکم میں عائشہ رضی اهلل  

ر   رضی اهلل عنہ   کے مقابلے میں گھ  ی اور عائشہ رضی اهلل  عنہا  کا علی   حقیقت پر مبن 
19

بعد ایک جرم کیا ہے " 

کے    صلی اهلل علیہ وسلم مزید یہ کہ یہ سب نبی    -کے اعتراف پر گواہ ہیںسے نکل کر جنگ کرنے کی غلطی  

   -ارشادات سے ثابت ہے 

-لیکن بخاری کی روایت یہ ہے  

 
بو الضحی ہے جس کا سماع عائشہ رضی اهلل عنہا سے  مسلم بن صبیح أ کتاب الزہد میں اس کی سند میں   

 ثابت نہیں ہے  -  

حازم ہے جو کہتا ہے میں عائشہ رضی اهلل کے لشکر میں تھا اور پھر   اس کی سند میں وہی قیس بن ابی   

اب یہ کوفہ سے واپس ام المومنین کے پاس    -حواب کی روایت بیان کرتا ہے اور علی کے ساتھ صفین میں لڑا

پہچ گیا ہے اور ان کی وفات کے وقت ساتھ ہے 

قال یحیی بن سعید: منكر    -تالط کا شکار وہا ھـ( کے مطابق یہ اخكتاب المختلطین أز العالئي )المتوفی: 

الحدیث

  -وقال إسماعیل بن أبي خالد: كبر قیس بن أبي حازم حتی جاوز المائة بسنین كثیرة حتی خرف وذھب عقلہ  

اور کوفہ کے اسٰمعیل بن ابی خالد کہتے ہیں اس کی سو سال   -سعید کہتے ہیں منکر الحدیث ہے یحییٰ بن  

کہ عقل چلی گئی   سے اوپر عمر وہئی حتی 
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( ٢جلد  ١٠٥٢)عکس  حدیث بخاری حدیث ص  

رضی  زبیر  رضی اهلل عنہ،کہتے ہیں کہ جب طلحہ  ن زیاد السدی رضی اهلل عنہ ......عبداهلل ب "...... -ترجمہ : 

رضی  نے عماربن یاسر    رضی اهلل عنہ ا نے بصرے کی طرف کوچ کیا تو علی  رضی اهلل عنہ اور عائشہ  اهلل عنہ، 

حسن  -ر پر چڑھے آئے وہ منب   رے پاس کوفے کو بھیجا اور وہ دونوں ہما رضی اهلل عنہ اور اپنے بیٹے حسن   اهلل عنہ 

پس ہم لوگ  -ان سے نیچے  رضی اهلل عنہ ر کے اوپر کے حصے پر تھے اور عمار بن یاسر  منب   اهلل عنہ رضی  بن علی 

رضی اهلل  کہ حق ہے کہ عائشہ   سنا    کو یہ کہتے وہۓ   رضی اهلل عنہ میں نے عمار  -ان کے پاس جمع وہ گئے

کی    اهلل علیہ وسلم صلی  بی  اهلل کی قسم وہ تمہارے ن-ی ہیں لے کر بصرے کی طرف روانہ وہ گئ   ا لشکر عنہ 

رضی  لیکن اهلل تعالی نے تم کو آزمائش میں ڈال ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ تم علی  ،  بیوی ہیں دنیا و آخرت میں 

" -اهلل عنہ کی بات مانتے وہ یہ اُن کی   

( ٢جلد١٠٥٢)ترجمہ حدیث بخاری حدیث ص  

نی حمایت میں فوج جمع  کو اپرضی اهلل عنہ نے عمار  رضی اهلل عنہ بخاری کی حدیث بتالتی ہے کہ علی  

نے مذکورہ   رضی اهلل عنہ کے ساتھ کوفے بھیجا اور وہاں پہنچ کر عمار رضی اهلل عنہ حسن   کرنے کے لیے 

نے   صلی اهلل علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی   رضی اهلل عنہ لیکن یہ اعالن نہ کیا کہ علی    -تقریر بھی کی

تم سے نہ حق جنگ کریں گی اور شکست    عنہا رضی اهلل  دیا تھا کہ عائشہ    بہ با خبر کر پہلے ہی   انہیں 

ورنہ یہ قصہ ہی ختم وہ جاتا! -تم فتح پانے کے بعد انہیں امن کی جگہ پہنچا دینا   -کھائیں گی   
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 عبدالرحمٰن بن عوف رضی اهلل عنہ اور مسند احمد بن حنبل 

    

نے شہادت سے پہلے خالفت کے لیے جن چھ حضرات کا نام لیا    رضی اهلل عنہ ر بخاری بیان کرتے ہیں کہ عم 

رضی اهلل عنہ،عثمان رضی اهلل عنہ،زبیر رضی اهلل عنہ،طلحہ رضی اهلل عنہ،سعد رضی اهلل  علی  ، تھا وہ یہ ہیں  

–  رضی اهلل عنہ ن  ّٰاور عبدالرحم  عنہ   

 

( ١جلد   ٥٢٥، ٥٢٤ ص   )عکس  حدیث بخاری حدیث   

( کی تدفین سے فراغت وہئی تو یہ )چھ (حضرات جمع وہۓ اور  ر رضی اهلل عنہ ان )عم   "...جب  -ترجمہ: 

نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اس معاملے کو گھٹا کر چھ سے تین میں کر   ن بن عوف رضی اهلل عنہ عبدالرحمٰ 

ا وہں  رد کرت کے سپ   رضی اهلل عنہ نے کہا کہ میں الگ وہتا وہں اور اپنا معاملہ علی    رضی اهلل عنہ زبیر    -لیجئے

رضی  کے سپرد کرتا وہں سعد بن ابی وقاص  رضی اهلل عنہ نے کہا میں  اپنا معاملہ عثمان   رضی اهلل عنہ طلحہ 

رضی اهلل  عوف    اب عبدالرحمن بن   -کے حق میں دستبردار وہتا وہں  رضی اهلل عنہ میں عبدالرحمن    اهلل عنہ 

یں سے جو دستبردار وہجاۓ اس کے سپرد  ا آپ م سے کہ   رضی اهلل عنہ اور عثمان   عنہ نے علی رضی اهلل عنہ 

ی کے حکم اور اسالم کس رعایت سے افضل ترین شخص کوخالفت کے  میں یہ کام کروں گا کہ وہ اهلل تعاٰل 

اهلل عنہ(خاموش رھے اس پر  دونوں حضرات )علی رضی اهلل عنہ و عثمان رضی    -لیے منتخب کردے 

معاملے کو میرے  سپرد کرنے پر رضی    یا آپ لوگ اس نے کہا کہ ک   عبدالرحمن بن عوف رضی اهلل عنہ 

ی کو گواہ کر کےکہتا وہں کہ میں افضل ترین کے انتخاب میں کوتاہی نہ کروں گا  اگر وہں تو اهلل تعاٰل ، ہیں 

رضی اهلل عنہ  نے ایک کا)علی    دالرحمن رضی اهلل عنہ دونوں حضرات نے کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں پھر عب  -
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کی قرابت اور اسالم میں سبقت کا جو شرف    صلی اهلل علیہ وسلم کہا کہ آپ کو نبی  کا ( ہاتھ پکڑا اور 

حاصل ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے اهلل آپ پر نگران ہے اگر میں آپ کو امیر منتخب کروں تو کیا آپ عدل  

گے؟پھر  سمع و طاعت اختیار کریں    رضی اهلل عنہ کو امیر بناؤں تو آپ  اهلل عنہ  رضی کریں گے اور عثمان  

رضی اهلل عنہ!  جب عہد و پیمان لے لیا تو کہا کہ اے عثمان   -(سے یہی کہی رضی اهلل عنہ دوسرے )عثمان 

کا مجمع    نے اور باہر   رضی اهلل عنہ کے ہاتھ پر بیعت  کی اور علی   رضی اهلل عنہ پھر خود عثمان ہاتھ اٹھاؤ، 

   " -مکان کے اندر داخل وہگیا اور ان سب نے بیعت کی 

( ١جلد   ٥٢٤،٥٢٥حدیث صیث بخاری  )ترجمہ حد  

کا اتتخاب خالص   رضی اهلل عنہ نے عثمان   بخاری یہ بتالنے کے لیے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اهلل عنہ، 

رضی  کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں اور علی   -ذاتی افضلیت اور مسلمانوں کی ترجیح کی بنا پر کیا تھا 

آپ میں سے کسی  میں  رف یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر  کرتے وہۓ ص سے مشورہ   رضی اهلل عنہ اور عثمان  اهلل عنہ 

اور اگر آپ کے عالوہ دوسرے کو منتخب کروں تو آپ    گے کو خلیفہ منتخب کروں تو آپ انصاف کریں  

رضی اهلل عنہ کی بیعت کرتے وقت عبدالرحمن بن عوف نے  عثمان  -سماع و طاعت کا رویہ اختیار کریں گے 

کی    صلی اهلل علیہ وسلم سنت اهلل اور اس کے رسول    -ہاتھ پر بیعت کرتا وہں   ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے 

رضی اهلل  اسی پر علی ، اور کی سنت پر رضی اهلل عنہ و عمر رضی اهلل عنہ  اور دونوں خلفاء ابوبکر  ،  سنت پر 

ی  کرت ید  ئ بخاری کی دوسری روایت اس کی تا   -نے بیعت کی تھی جیسا کہ اوپر والی روایت سے ثابت ہے  عنہ 

   -ہے

 

"......عبدالرحمن بن عوف رضی اهلل عنہ نے تین راتیں صالح و مشوارے اور سوچ بچار میں   -ترجمہ: 

پڑھ چکے تو عمر رضی    پس جب لوگ فجر کی نماز   –گزارنےکے بعد فجر کی نماز مسجدِنبوی میں ادا کی  

اور عبدالرحمن رضی اهلل   جمع وہئے کے پاس  صلی اهلل علیہ وسلم   نبوی ِّ اهلل عنہ کے نامزد کردہ حضرات منبر 

عنہ نے مہاجرین، انصار اورامراء،اجناد کو جو جج میں عمر کے ساتھ شریک تھے اور اس وقت مدینہ میں  
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جب سب لوگ جمع وہ گئے تو عبدالرحمن بن عوف رضی اهلل عنہ نے تشہد پڑھا  -موجود تھے بلوا بھیجا 

کے خالفت کے معاملے میں رجحان کا پوری طرح  ے لوگوں  نہ میں ن امّا بعد! اے علی رضی اهلل ع  -اور کہا

اس لیے آپ  -جایزہ اور اس نتیجے پر پہنچا وہں کہ وہ عثمان رضی اهلل عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے 

پھر عثمان رضی اهلل عنہ سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر  ، رضی اهلل عنہ اپنے نفس پر کوئی راستہ نہ نکالیں 

کے بعد    صلی اهلل علیہ وسلم اور آپ   صلی اهلل علیہ وسلم   اور سنت رسول اهلل نت اهلل  تا وہں س بیعت کر 

دونوں خلفاء)ابوبکر رضی اهلل عنہ و عمر رضی اهلل عنہ ( کی سنّت پر پھر مہاجرین،انصار، امراء، اجناد اور  

              -دوسرے مسلمانوں نے بیعت کی 

رضی اهلل  یہ بیان کرتی ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف  روایتیں  حنبل کی ان حدیثوں کے مقابلے میں احمد بن 

نے کہا تھا کہ میں    رضی اهلل عنہ کو خلیفہ صرف اس بات پر منتخب کیا کہ علی   رضی اهلل عنہ عثمان   عنہ 

رضی  مگر سنت ابوبکر ،  پر گامزن رہنے کا وعدہ کرتا وہں   صلی اهلل علیہ وسلم   سنت اهلل اور سنت رسول اهلل 

اس وجہ سے عبدالرحمن بن   -کہا ، کے متعلق وعدہ نہیں کرتاصرف جتنا وہسکا   رضی اهلل عنہ ر  عم و   اهلل عنہ 

-ب کرایاکو خلیفہ منتخ   رضی اهلل عنہ ےعثمان ئ ان کے بجا  رضی اهلل عنہ عوف    

 

سے کہا آپ لوگوں نے علی    عنہ ........ ابو وائل کہتے ہیں کہ میں عبدالرحمن بن عوف رضی اهلل  -ترجمہ: 

نے   رضی اهلل عنہ عبدالرحمن بن عوف    ؟ ت کیع سے کیسے بی   رضی اهلل عنہ کو چھوڑ کر عثمان     عنہ رضی اهلل 

کی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ  ء  سے ابتدا  رضی اهلل عنہ جواب دیا کہ اس میں میرا کیا گناہ ہے میں نے علی 

اور سیرت ابوبکر    یہ وسلم صلی اهلل عل   سنّت رسول اهلل ، اب اهللکت  -ت کرتا وہں ع کے ہاتھ پر خالفت کی بی 

بولے کہ جس قدر ھوسکا پھر میں نے اسی بات کو    رضی اهلل عنہ علی  ، پر   رضی اهلل عنہ و عمر    رضی اهلل عنہ 

  
20

پر پیش کیا اور انھوں نے پوری طرح سے قبول کر لیا  –"   عثمان رضی اهلل عنہ   

 
 

اس کے ضعیف وہنے کی وجہ سفیان بن   –إسناده ضعیف اس کی اسناد ضعیف ہیں  احمد شاکر کہتے ہیں  

گیا ہے جبکہ امام احمد کہتے ہیں قال عبد اهلل بن أحمد: سئل  وكیع بن الجراح کا   اس کو روایت کرنا کہا  
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(  ١جِلد ٧٥)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

کا انتخاب نہ تو افضلیت کی بنا پر کیا گیا اور نہ   عنہ   ت کیا کہ عثمان رضی اهلل مسند کی اس روایت نے ثاب

لہ ہے اور یہی  کا یہ ذاتی فیص   رضی اهلل عنہ  مسلمانوں کی آراء کی اکثریت،بلکہ یہ عبدالرحمن بن عوف 

ہی عثمان  رضی اهلل عنہ نے خود  نہیں بلکہ مسند احمد بن حنبل تو یہ ثابت کرتی ہے کہ عبدالرحمن بن عوف 

شریک وہ کر  ت کی اور پھر ان کے خالف  بغاوت میں عکرکے سب سے پہلے بی  تخب من کو    ہ رضی اهلل عن 

خرکار یہ  آن کا جواب مانگا اور  ن سے اِ ُّ ان کے عیوب بیان کیے اور ا ،ان کے خالف لوگوں کو بھڑکایا بھی 

   -ا کو باغیوں نے شہید کر دی   رضی اهلل عنہ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ عثمان  

 

-ترجمہ:   

ولید  اور ولید بن عقبہ میں مالقات وہئی تو   ".........شقیق کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اهلل عنہ 

اس کے جواب میں   -پر بڑا ظلم کیا    رضی اهلل عنہ بن عقبہ نے ان سے کہا کہ آپ نے امیر المومنین عثمان 

( میری طرف سے یہ بات  تک   رضی اهلل عنہ مان  ث ع ) نے کہا کہ  ان تک رضی اهلل عنہ   عبدالرحمن بن عوف 

رضی  فرار نہیں وہا اور نہ میں یوم بدر میں پیچھے رہا اور نہ سنت عمر   حد( ُّ پہنچا دینا کہ میں یوم عینین )ا 

رضی اهلل  اور ان کو عبدالرحمن بن عوف    -کے پاس گئے  رضی اهلل عنہ ن پھر شقیق عثما -کو ترک کیا  اهلل عنہ 

نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یوم عینین کے فرار کا     رضی اهلل عنہ عثمان    -بتالیے  کے یہ اعتراضات  عنہ 

انا    -کیا عاردلتے ہیں اس کو تو اهلل نے معاف کردیا اور قرآن میں فرمایا  رضی اهلل عنہ عبدالرحمن بن عوف 

 
رة، أو أقل، یكتب عنہ؟ فقال: نعم، ما أعلم إل خیرًا.  )یعني أباه( عن سفیان بن وكیع قبل أن یموت بأیام عش 

 »العلل«  میں ان میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا 
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هلل عنھم ان اهلل  تولوا منكم یوم التقی الجمعان انما استزلھم الشیطن ببعض ماكسبوا ولقد عفا ا  الذین 

  تم لوگوں میں سے جو لوگ مقابلے کے وقت پیٹھ دکھا بیٹھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا .)فورحلیمغ 

  اهلل نے ان کو معاف کردیا -کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دئیے تھے 

رہ گیا تو اس کی وجہ  ر میں پیچھے  بد جنگ کیوں   اور عبدالرحمن کا یہ قول کہ میں   ( ١٥٥سورة العمران 

کی تیمارداری میں مصروف تھا جب کہ وہ مرض   صلی اهلل علیہ وسلم یہ تھی کہ میں رقیہ بنت رسول اهلل  

ِ  نے بدر کے مال  صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل  -الموت میں مبتال تھیں  غنیمت سے میرا حصہ لگایا اور جس کا  ّ

اور عبدا لرحمان کا یہ کہنا  -حاضر ہی سمجھنا چاھیے  لگائیں اس کو   صہ ح  صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل  

کو ترک کر دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے    رضی اهلل عنہ کہ میں نے سنت عمر  

21
تو اے شقیق عبدالرحمن کے پاس جا کر میرا جواب ان تک پہنچا دینا -"  اور نہ عبدالرحمن میں  – 

(  ١جِلد ٦٨ن حنبل صمسند احمد ب   )ترجمہ روایت   

کو سخت جواب دے کر ل    اس نے جو    عمر رضی اهلل عنہ   بن   هلل ااس طرح ایک مصری کے اعتراض پر عبد 

کا نام لے کر اس   رضی اهلل عنہ اس کی نقل اتاری گئی اور مصری کی جگہ عبدالرحمن   -جواب کر یہ تھا 

کی جگہ سنت  ، ن میں کیوں شریک نہیں تھے رضوا   بیعت  هلل عنہ رضی اواقعہ کا تیسرا اعتراض کہ عثمان  

رضی اهلل  کی عدم پیروی کے اعتراض کو داخل کر کے ثابت کر دیا گیا کہ عشرہ مبشرہ   رضی اهلل عنہ   عمر 

هلل  ا عبد   -عنہم میں شمار کیے جانے والے سارے کے سارےآپس ہی میں ہمیشہ دست و گریبان وہتے رہتے تھے 

-رض سے متعلق بخاری کی حدیث یہ ہےمتع اور مصری    نہ بن عمر رضی اهلل ع   

 
 

   -إسناده صحیح  مد شاکر کہتے ہیں  اح  –کہتے ہیں اس کی اسناد حسن ہیں  شعیب األرنؤوط 
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-ترجمہ:   

مصر میں سے ایک شخص آیا اور اس نے حج کیا اور  اہلِ  عثمان بن موھب روایت کرتے ہیں کہ  "......... 

کہا گیا کہ قریش کے لوگ ہیں اس  پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟-دیکھا کہ ایک جماعت بیٹھی وہئی ہے 

اب وہ عبداهلل بن  -بن عمر کا نام لیا  رضی اهلل عنہ   لوگوں نے عبداهلل ؟ ہےان کا بڑا کون  شخص نے دریافت کہ  

-سے مخاطب وہ کر کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ باتوں کے متعلق پوچھنا چاہتا وہں  رضی اهلل عنہ عمر  

جنگ احد کے دن میدان سے فرار وہ گئے تھے؟ ابن عمر    رضی اهلل عنہ کیا آپ  کہ عثمان ے  ئ آپ مجھے بتالی

نہیں  س نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگ بدر میں بھی شریک پھر ا  -ہاںنے کہا   عنہ   اهلل رضی  

رضی  ہاں پھر اس نے کہہ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیعت رضوان کے وقت بھی عثمان   -تھے؟ ابن عمر نے کہا 

  -( اهلل اکبر کا نعرہ لگایا مصری نے)خوش وہ کر   -ایسا ہی ہے –ہاں  -موجود نہیں تھے؟ابن عمر نے کہا  اهلل عنہ 

جنگ احد سے فرار تو میں  رہا    -ں بتاؤںرضی اهلل عنہ نے کہا کہ آؤ پوری بات تمہی اب عبداهلل بن عمر  

رہی جنگ بدر میں ان کی غیر    -گواہی دیتا وہں کہ اهلل نے انہیں معاف کردیا اور ان کی مغفرت فرمائی 

ا( جو ان کے  رضی اهلل عنہ کی بیٹی)رقیہ    علیہ وسلم اهلل   صلی حاضری تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اهلل  

نے ان سے کہا کہ )تم ان کی تیمارداری کے    صلی اهلل علیہ وسلم پس رسول اهلل  ، بیمار تھیں  ، نکاح میں تھیں 

رہا ان کا بیعت   –لیے روک جاؤ( تم کو بدر والوں کا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت میں حصہ بھی  

رسول    میں وہتا تو   مکّہ   ئ تو اگر ان سے زیادہ ہر د لعزیز اور باعزت کوئی اور واد  -نہ وہنا رضوان میں شریک 

پس    -کے بجاے قریش مکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجتے  رضی اهلل عنہ اس کو عثمان  صلی اهلل علیہ وسلم اهلل  

ان کے مکہ جانے کا بعد  کو بھیجا اور بیعت رضوان    رضی اهلل عنہ نے عثمان   صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل  

نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا کہ اس کو عثمان کا ہاتھ سمجھو   صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   -ی وہئ 
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کر عبداهلل  یہ سب کہ   -کی بیعت ہے  رضی اهلل عنہ اور کہا کہ یہ عثمان   مارا اور اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر  

                                                         " -اس بیان کو لیتا جا ا آپ تو میرے  نے مصری سے کہ    رضی اهلل عنہ بن عمر 

                                                                                                                                                                                   

( ١جلد  ٥٢٣)ترجمہ حدیث بخاری حدیث                                                          
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 طلحہ بن عبیداهلل  رضی اهلل عنہ 

   

بطل)ہیرو(کو بھی مسند احمد بن حنبل نے نہ چھوڑااور  کے ایک فرد اور جنگ احد کے عشرہ مبشّرہ 

کے حق میں دست بردار وہنے کا اعالن    رضی اهلل عنہ کو جس نے عثمان خالفت کے معاملے میں اس شخص  

باغیوں کا ساتھی اور بیعت توڑنے وال ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہاں بھی عثمان  ، ان کا دشمن ،کیا تھا 

   -کو استعمال کی  ہی کے  قول   رضی اهلل عنہ 

 

-ترجمہ:   

کو محاصرے دن میں موضع جنائرمیں دیکھا اور اگر    نہ اسلم روایت کرتے ہیں کہ عثمان رضی اهلل ع "......... 

کہ    اتنا مجمع تھا(میں نے دیکھا   -زمین پر نہ آتا،)و کسی نہ کسی کے سر پر ضرور گرتا پتھر پھینکا جاتا ت

متصل تھا لوگوں کو آواز دے کر پوچھا    سے   ان کے جھروکے سے جو مقام جبرئیل  نے مک   رضی اهلل عنہ عثمان 

  رضی اهلل عنہ موجود ہیں؟ سارے لوگ خاموش رہے پھر عثمان   رضی اهلل عنہ طلحہ    م میں کیا ت   کہ اے لوگو! 

پھر تیسری بار یہی آواز لگانے پر طلحہ بن      -نے لوگوں کو اسی طرح آواز دی سارے لوگ خاموش رہے 

دیکھ رہا  نے کہا کہ کیا میں تم کو یہاں نہیں    رضی اهلل عنہ کھڑے وہ گئے اب عثمان   رضی اهلل عنہ   داهلل عبی 

میری    ، میں گمان بھی نہیں کرسکتا تھا کہ تم لوگوں میں موجود میں وہ گے   وہں)یعنی باغیوں کے ساتھ( 

آواز بھی سنتے وہ گے اور پھر تین بار میرے آواز دینے پر بھی تم جواب نہ دو گے میں تم کو اهلل کی قسم دے  
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کے ساتھ تھے فالں فالں   صلی اهلل علیہ وسلم هلل  دن یاد ہے کہ ہم اور تم رسول ا  وہ کر پوچھتا وہں کہ تم کو 

کوئی اور نہیں تھا   ساتھ  کے   اهلل علیہ وسلم صلی  جگہ پر ہمارے اور تمہارے عالوہ اس وقت رسول اهلل  

کہ    کہا تھا  نے تم سے نہیں    صلی اهلل علیہ وسلم کہا کہ کیا اس وقت رسول اهلل   -طلحہ نے کہا ہاں یاد ہے 

اّمت کا کوئی نہ کوئی ساتھی جنّت میں اس کے    نہیں کہ جس کے ساتھ اس کی  اے طلحہ کوئی نبی ایسا 

نے جواب   رضی اهلل عنہ طلحہ   –ساتھ رہیں گے    میرے  ہ عثمان جّنت میں  ساتھ نہ رھے اور پھر کہا کہ ی   

22
پھر مجمع سے نکل کر واپس چلے گئے - دیا اهلل  کی قسم یہی کہا تھا -      

(  ١جِلد ٧٤ص  )ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل     

  ة کو بھی باغیوں کا دوست اور خلیف   رضی اهلل عنہ مسند کی روایت نے عبدالرحمن رضی اهلل عنہ طلحہ  

  بہت  کی نے چھپنے    رضی اهلل عنہ یہ بھی کہ طلحہ   میں  خر  آ کا دشمن ثابت کر دکھایا اور   المسلمین 

تلوں  انے والے ق هلل عنہ کے وہ باغیوں اور عثمان رضی ا  وہ  کہیں    تب کوشسش کی مگر جب راز فاش وہگیا  

-کے مجمع سے واپس گئے   

مسند احمد کی ایک دوسری روایت ان دونوں حضرات)عبدالرحمن بن عوف رضی اهلل عنہ اور طلحہ بن  

عنہ کا دشمن اور باغیوں کو اشتعال دلنے وال ثابت    عبیداهلل رضی اهلل عنہ (کو ایک ساتھ عثمان رضی اهلل 

   -روایت یہ ہے -کرتی ہے 

 
 

یں  القاسم بن حكم  إسناده ضعیف  اور اس کی وجہ سند م کہتے ہیں    األرنؤوط  اور احمد شاکر  شعیب  

الذھبی میزان میں کہتے ہیں قال أبو حاتم: مجھول.  قلت: محلہ الصدق. میں    –األنصاري  کا موجود وہنا ہے  

 کہتا وہں سچے ہیں 
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شہید کیے گئے    رضی اهلل عنہ ثمامہ بن حزن القشیری بیان کرتے ہیں کہ جس روز عثمان  ".........       -ترجمہ: 

کہ مکان کے اوپرسے انہوں نے لوگوں پر جھانک کر کہا کہ بال لؤ اپنے ان دونوں   اس دن میں نے دیکھا 

س وہ دونوں بال لئے گئے اور ان سے  ساتھیوں کو جنہوں نے تم لوگوں کو میرے خالف اشتعا ل دلیا ہے پ 

ونوں  نے کہا کہ میں تم دونوں کو اهلل کی قسم دیتا وہں کہ کیا تم د رضی اهلل عنہ خطاب کر کے عثمان 

صلی  لئے اور مسجد لوگوں پر تنگ وہئی تو آپ   مدینہ تشریف   صلی اهلل علیہ وسلم جانتے وہ کہ رسول اهلل  

و اپنے خالص مال سے خرید کر مسجد میں شامل  اس زمین کے ٹکڑے ک   ----نے فرمایا کہ کون    اهلل علیہ وسلم 

س کو  ُّ ا  ، )نمازی ( بنا رھے گا  میں ایک مسلمان کی حیثیت سے  اس  کرے گا اور پھر مسلمانوں کی طرح  

تو میں نے اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے خالص مال سے خرید کر  -س سے اچھی جگہ جنّت میں ملے گیاِ

پھر    -بنا دی اور اب تم مجھ کو اس میں دو رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے وہ  مسلمانوں کے لیے جگہ 

مدینہ    صلی اهلل علیہ وسلم وم ہے کہ جب رسول اهلل  کہا کہ تم کو اهلل کی قسم دیتا وہں کہ کیا تم کو معل 

نے   وسلم صلی اهلل علیہ  کے عالوہ نہیں تھا رسول اهلل  رومتہ" "تشریف لئے تو میٹھے پانی کا کوئی کنواں 

مال سے اس طرح خریدے گا کہ اس کے ڈول اور دوسرے    خالص ارشاد فرمایا کہ کون اس کنویں کو اپنے  

پس میں نے اس کو اپنے    -تو اس سے بہتر جنّت میں ملے گا  -مسلمانوں کے ڈول میں کوئی امتیاز نہ وہ گا 

یا ہےاور پھر کہا کہ تم جانتے  مجھ کو اس کا پانی پینے سے بھی روک د  اب خالص مال سے خریدا اور تم نے  

معاملہ میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اهلل جانتا  )جنگ تبوک کے لشکر(کے  ة سر نے جیش الع  میں وہ کہ  

  
23

 ہے کہ آپ  رضی اهلل عنہ کا کہناصحیح ہے  –"        

 
 

   -احمد شاکر کہتے ہیں إسناده صحیح  –شعیب األرنؤوط  کہتے ہیں اسناد حسن ہیں     
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جِلد(    ٧٤،٧٥)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص             

عثمان  رضی اهلل    جو رضی اهلل عنہ )ن عوف بغیر دونوں حضرات عبدالرحمن ب اس طرح مسند احمد نے نام لیے  

کو باغیوں    رضی اهلل عنہ اور طلحہ بن عبیداهلل    ( -عنہ کی شہادت سے چار سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے 

  المسلمین کے خالف اشتعال   ة لیف ا تلوں کا سرپرست اور ان کو خ کے وہنے والے ق   رضی اهلل عنہ عثمان  ساتھی، 

نے پوری دیانت    رضی اهلل عنہ ان دونوں حضرات میں سے عبدالرحمن بن عوف  -یا دلنے وال ثابت کر دکھا 

اور طلحہ    کو خالفت کے لیے منتخب  رضی اهلل عنہ کے بجائے عثمان    رضی اهلل عنہ داری کے ساتھ علی  

–ن کیا تھا  ں خالفت سے دست برداری کا اعال کے حق می رضی اهلل عنہ  نے عثمان   رضی اهلل عنہ   
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   عمرو بن العاص رضی اهلل عنہ کا معاملہ 

 

-بخاری حدیث لئے ہیں  

 

( ١جلد  ٦٢٥)عکس  حدیث بخاری حدیث ص  

عمرو بن العاص  نے    صلی اهلل علیہ وسلم ".........ابو عثمان رضی اهلل عنہ کہتے ہیں کہ رسول اهلل   -ترجمہ: 

ہتے  ج کا سالر بنا کر بھیجا عمرو بن العاص رضی اهلل عنہ کرضی اهلل عنہ ذات السالسل کی جنگ میں فو 

بّت کس سے ہے؟ فرمایا  کو سب سے زیادہ مح   صلی اهلل علیہ وسلم ہیں کہ واپس آ کر میں نے پوچھا  آپ  

عائشہ رضی اهلل عنہ سے عمرو  رضی اهلل عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ   

ا ان کے باپ)ابوبکر رضی اهلل عنہ( میں نے پھر کہا پھر؟ فرمایا عمر رضی اهلل عنہ پھر آپ  محبوب ہے؟ فرمای 

ں خاموش وہ گیا اس ڈر سے کہ کہیں میرا نام سب سے آخر  نے دوسرے نام لیے اور می   صلی اهلل علیہ وسلم 

" –میں نہ وہ    

( ١جلد   ٦٢٥حدیث بخاری حدیث صترجمہ )    

نے جنگ ذات   صلی اهلل علیہ وسلم   رسول اهلل کو  رضی اهلل عنہ ص ن العا عمرو ب اس طرح بخاری نے بیان کیا  

کیا کہ جب اهلل   خیال سالر مقرر کر کے بھیجا اور جب وہ کامیاب واپس آئے تو انہوں نے یہ   میں  السالسل  

  م نہ رضی اهلل ع نے مجھے اتنے بڑے لشکر کا امیر بنایا ہے جس میں بڑے بڑےصحابہ   صلی اهلل علیہ وسلم   کے نبی 

  ، محبّت کا بھی کوئی اونچا مقام وہ کے دل میں میرے   صلی اهلل علیہ وسلم   شامل تھے تو وہ سکتا ہے کہ آپ 

  ، رضی اهلل عنہ نے عائشہ    صلی اهلل علیہ وسلم   سے دریافت کیا اور نبی   صلی اهلل علیہ وسلم اس لیا انہوں نے نبی  

خاری نے ثابت  اس حدیث کو ل کر ب  -نام گنواے   مر رضی اهلل عنہ کے بعد اور بہت و ع  رضی اهلل عنہ ابوبکر  

اهلل عنہ کو جب سالر بنایا گیا تھا اور وہ کامیاب واپس آئے تب انہوں نے ایسا   کیا کہ عمرو بن العاص رضی 
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ان کو ایسا سوال کرنے    سوال کیا اگر وہ ناکام آئے وہتے یہ کسی حکم کی خالف ورزی کی وہتی تو کبھی 

 کی جّرات نہ وہتی  

-ند احمد بن حنبل کی روایت سامنے ہے مس   اب     

 

(  ١جِلد١٩٦حنبل ص )عکس روایت مسند احمد بن    

ذات السالسل کا لشکر  نے جنگ  صلی اهلل علیہ وسلم ........عامر)تابعی( روایت کرتے ہیں کہ رسول اهلل   -

کو اعراب پر   عنہ    اهلل رضی  کا افسر بنایا اور عمرو بن العاص    اجرین ہ کو م رضی اهلل عنہ  بھیجا تو ابو عبیدہ 

ان لوگوں کو حکم وہا تھا کہ بنو بکر پر    -امیر مقرر کیا اور دونوں حضرات سے کہا کہ مل جل کر رہناہے 

روانہ وہۓ اور انہوں نے)بنوبکر کے بجائے(بنو قضاعہ  پر چھاپہ  رضی اهلل عنہ چھاپہ ماریں عمرو بن العاص  

کے    رضی اهلل عنہ  ابوعبیدہ     رضی اهلل عنہ  ہ بن شعبہ مغیر -تھی   الی قرابت ی کیونکہ بنوبکر سے ان کی ننھ  مارا 

اور فالں    -کو امیر بنایا ہے   آپ نے ہم پر   صلی اهلل علیہ وسلم پاس شکایات کرنے گئے اور کہا کہ رسول اهلل  

کی امارت    آپ  (نے قوم کے ایک حصے کی امارت پائی ہے اور وہ   رضی اهلل عنہ  کے بیٹے)عمرو بن العاص  

مل    نے ہم کو باہم   صلی اهلل علیہ وسلم نے جواب دیا رسول اهلل   رضی اهلل عنہ  ہیں ابوعبیدہ ریک نہیں  میں ش 

کا حکم مانتا وہں چاہے عمرو نافرمانی    صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   میں پس  -جل کر رہنے کا حکم دیا ہے 

24
 "–  کریں  

( ١جِلد١٩٦)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

 
 

الصحیح،  اس کے رجال ثقہ ہیں صحیح کے ہیں اگرچہ مرسل  شعیب األرنؤوط کہتے ہیں  رجالہ ثقات رجال  

 ہے 
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کے اس   صلی اهلل علیہ وسلم ہے کہ عمرو بن العاص رضی اهلل عنہ نے نبی   یت نے ظاہر کیا مسند کی اس روا

پر چھاپہ مارا    ة حکم سے بنوبکر پر چھاپہ مارا جائے سرتابی کی اور اپنے ننہالی عزیزوں کے بجائے بنوقضاع 

سے کی تو    عنہ   رضی اهلل  جراح  نے اس کی شکایت ابو عبیدہ بن   رضی اهلل عنہ   اور جب مغیرہ بن شعبہ 

بھی ایسے سنگین معاملے میں کچھ    رضی اهلل عنہ   انہوں نے اپنی مجبوری کا عذر پیش کیا اور مغیربن شعبہ  

اور مغیرہ    رضی اهلل عنہ   اس طرح عمرو بن العاص رضی اهلل عنہ کا ساتھ ساتھ ابو عبیدہ بن جراح -نہ کر پائے 

کر دیا اور یہ بھی کہ اس جنگ    الک وہنے کی طرف اشارہ کو کمزور سیرتوں کا م   رضی اهلل عنہ   بن شعبہ 

   -میں عمرو بن العاص رضی اهلل عنہ فوج کے سالر نہیں بلکہ اعراب کے اوپر افسر بنائے گئے تھے 
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     یزید بن معاویہ کا معاملہ 

 

اّمت کے اس پہلے لشکر کے    کی روایت ل کر ثابت کیا ہے کہ یزید بن معاویہ  رضی اهلل عنہ حرام    ّم ُّ بخاری نے ا 

صلی اهلل علیہ  اور اس طرح سے نبی    -سالر تھے ،  (پر حملہ کیا  یہ لحکومت)قسطنطن دار ا       جس نے قیصر کے 

-بشارت یہ ہے-کی بشارت کے سب سے پہلے مستحق ہیں  وسلم   

جیش من امتی یعزون مدینہ قیصر مغفور لھم   اول   

ملہ کرے گا بخشا  یصر کے دارلحکومت)قسطنطنیہ(پر ح میری امّت کا وہ پہال لشکر جو ق"   -ترجمہ: 

"  -بخشایا ہے   

کے    لشكر   پہلے     -  -س کی یہ حدیث لنے کے ساتھ بخاری یہ حدیث بھی لئے ہیں کہ ا  رضی اهلل عنہ مّ حرام  ُّ ا 

-بخاری کی دونوں حدیثیں یہ ہیں   -شریک ہی نہیں بلکہ سالر یزید بن معاویہ تھے   

 

-یا کہا گیا ہے کے بارے میں ک باب جنگ روم      -ترجمہ:      

کے پاس آئے جب وو   رضی اهلل عنہ "......... عمیر بن السود العنسی بیان کرتے ہیں کہ وہ عبادہ بن الصامت  

مّ حرام بھی  ُّ ان کے ساتھ )ان کی اہلیہ( ا ، حمص کے ساحل پر اترے وہۓ تھے اور ایک مکان میں ان کا قیام تھا 

کو یہ کہتے وہۓ سنا ہے کہ میرے امّت کا    وسلم   صلی اهلل علیہ ہ انہوں نے نبی  ّم حرام نے بیان کیا کُّ ا  -تھیں 

ّم حرام کہتی ہیں یہ سن کر میں نے  ُّ ا  -پہال لشکر جو سمندری جنگ کرےگا اس پر جّنت واجب وہ گئی 
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د  نے ارشا  صلی اهلل علیہ وسلم آپ  -کیا میں ان میں شامل وہں گی  صلی اهلل علیہ وسلم کہا کہ اے رسول اهلل  

نے فرمایا کہ میرے اّمت    صلی اهلل علیہ وسلم مّ حرام کہتی ہیں کہ پھر نبی ُّ ا   -وہگیہاں تم ان میں شامل    فرمایا 

ّم حرام کہتی ہیں کہ کیا  ُّ ا   -وہ بخشا بخشایا ہےکریگا    کا پہال لشکر جو قیصر کے شہر )قسطنطنیہ(پر حملہ 

–فرمایا نہیں ؟-میں بھی اس لشکر میں شامل وہئیں گی   

( ١جلد   ٤٠٩،٤١٠حدیثدیث بخاری  مہ ح )ترج   

کی زبان سے جو اس لشکر میں   رضی اهلل عنہ   ع یبخاری کی دوسری حدیث ل کر صحابی محمود بن الرب 

شامل تھے ثابت کیا کہ یزید بن معاویہ اس لشکر کے سردار تھے جس نے سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ  

   -کیا 

 

( ١جلد١٥٨)عکس  حدیث بخاری حدیث ص  

-: ترجمہ  

  -  -  - -  --  - -  -  - -  -  -- -  -  -  - -  -  -- -  -  -  --  -  -  - -  -بیان کرتے ہیں کہ   رضی اهلل عنہ محمود بن الربیع    "......... 

ی نے اس شخص کو آگ پر حرام کردیا ہے جو لالہ ال  نے کہ اهلل تعاٰل   صلی اهلل علیہ وسلم کہا رسول اهلل    -  - -

ے کہا کہ میں اس  ن   رضی اهلل عنہ محمود بن الربیع   -طلوب وہی م الہ ِّ اهلل کا کلمہ پڑھے اور صرف رضا 

کے صحابی ابو ایوب   صلی اهلل علیہ وسلم حدیث کو ایک جماعت کے سامنے بیان کیا جس میں رسول اهلل  

اس جنگ میں جس میں انہوں نے وفات پائی اور جنگ کے اس لشکر پر  ،بھی موجود تھے   رضی اهلل عنہ 

  -  -  - -  --  --  -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  - -ویہ سالر لشکر تھے  ارض روم می یزید بن معا 

( ١جلد  ١٥٨)ترجمہ حدیث بخاری حدیث ص  -  -  -  - -  

اول جیش من امتی  مّ حرام رضی اهلل عنہ سے مسند احمد بن حنبل میں چار روایتیں آئی ہیں لیکن کسی میں ُّ ا 

)میری امّت کا وہ پہال لشکر جو قیصر کے دارلحکومت)قسطنطنیہ(پر حملہ  ور لھم یعزون مدینہ قیصر مغف 

-کرے گا بخشا بخشایا ہے( وال ٹکڑا نہیں ہے   
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( ١جِلد٣٦١نبل ص )عکس روایت مسند احمد بن ح   

 

ے  س   رضی اهلل عنہ ّم حرام ُّ ا سے اور وہ    رضی اهلل عنہ محمد بن یحییٰ بن حبان انس بن مالک  ".........  -ترجمہ: 

میرے گھر قیلولہ فرما رھے      صلی اهلل علیہ وسلم کہ رسول اهلل    ن روایت کرتے ہیں کہ انہوں  نے کہا اس درمیا 

بیدار وہۓ اور آپ   مّ حرام خالہ تھیں( ُّ کی رضائی ا    صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل   رضی اهلل عنہ مّ حرام  ُّ تھے)ا 

آپ   رے ماں باپ قربان،ی م    صلی اهلل علیہ وسلم پ  میں نے کہا کہ آ   -مسکرا رھے تھے    صلی اهلل علیہ وسلم 

ا مجھے میری  نے فرمای     صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل    -کس وجہ سے مسکرا رھے ہیں     صلی اهلل علیہ وسلم 

ّم  ُّ ا  -جسے بادشاہ اپنے تختوں پر   تھے  ے گئے جو سمندر کی پیٹھ پر سوار اس طرح جارہے ا امّت کے لوگ دیکھ 

یں کہ  ر ک اهلل سے میرے لیے دعا     صلی اهلل علیہ وسلم عرض کیا کہ آپ  نے  کہا کہ میں  ے  ن  رضی اهلل عنہ حرام  

ّم حرام کو ان میں سے بنا  ُّ نے دعا کی کہ اے اهلل ا     صلی اهلل علیہ وسلم وہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے نبی 

باپ    ں نے کہا کہ میرے ماں وہۓ بیدار وہۓ تو می   ہنستے       سو گئے اور پھر     صلی اهلل علیہ وسلم پھر آپ  -دے 

فرمایا کہ میرے اوپر میری   -ہنس کیوں رھے ہیں    لیہ وسلم صلی اهلل ع پر قربان اب آپ      صلی اهلل علیہ وسلم آپ  

ّم  ُّ ا  -جو سمندر کی پیٹھ پر اس طرح سوار تھے جیسے بادشاہ وہں اپنے تختوں پر ،امّت کے لوگ پیش کیے گئے 

سے دعا  ی  اهلل تعاٰل لیے میرے      صلی اهلل علیہ وسلم عرض کیا کہ آپ    نے کہتی ہیں کہ میں  رضی اهلل عنہ حرام  

نے فرمایا تم پہلے لوگوں میں     صلی اهلل علیہ وسلم رسول اهلل    -وہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے یں کہ  کر

غزوہ  ندری  عبادہ بن الصامت  رضی اهلل عنہ کے ساتھ اس پہلے سممّ حرام رضی اهلل عنہ اپنے شوہر  ُّ ا پھر    -وہ
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دوسری روایتیں بھی اسی  کی اور واپسی پر اپنے بھورے رنگ کے خچر سے گر کر وفات پائی   ت  رکمیں ش 

25
 معنی میں ہیں -

( ١جِلد٣٦١)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   -کہتے ہیں اس کی اسناد مسلم کی شرط پر صحیح ہیں شعیب األرنؤوط 
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    مہدی   عیسیٰ علیہ اسالم  یا  

   

ل وہگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف  بخاری حدیث لئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ اسالم کا آخری زمانے میں نزو 

  -اس لیےجزیہ دینے وال کوئی نہ وہ گا   -زمین پر باقی نہ رھے گاو مشرک  کوئی کافر   –سے بھر دیں گئے  

مگر کوئی اسے قبول کرنے پر  -مال کی بہتات وہگی -صلیب توڑ ڈالی جائے گی اور خنزیرقتل کردیا جائے گا 

-دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی وہ گا   میں نگاہ  لوگوں کی   آمادہ نہ وہ گا ایک سجدہ ،   

 

نے ارشاد فرمایا کہ اس    صلی اهلل علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اهلل   رضی اهلل عنہ  ہ  ".........ابوہریر    -ترجمہ: 

گے    ریں  ذات کی قسم جس کا ہاتھ میں میرے جن ہے وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ علیہ اسالم تمھارے اندر ات 

مال و دولت    -سور کو قتل کردیں گے اور جزیہ کو موقوف -گےصلیب توڑ ڈالیں    ،  منصف حاکم بن کر   –

یہاں تک ایک سجدہ لوگوں کی نگاہ میں   -وہ گا   کی بہتات وہگی لیکن کوئی اسے قبول کرنے پر تیار نہ 

نے کہا کہ تم اگر اس    عنہ اهلل   رضی پھر ابوہریرہ  -دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب وہگا 

–کی تصدیق چاھتے وہ تو قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھو    

( ١٥٩النساء آیت  علیھم شھیدا )سورة   وان من اھل الكتب ال لیومنن بہ قبل موتہ ، ویوم القیمة یكون   

ان پر    وہ لے آئے اور قیامت کی روز   " یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ وہ گا جو ان کی موت سے پہلے ان پر امان نہ 

" -گواہی دیں گے   

( ١جلد ٤٩٠)ترجمہ حدیث بخاری حدیث ص  
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-اور یہی بات مسلم کی روایت میں آئی ہے   

 

-ترجمہ:   

صلی اهلل  نے ارشاد    صلی اهلل علیہ وسلم روایت کرتے ہیں رسول اهلل    رضی اهلل عنہ ".........عبداهلل بن عمرو  

نے کہا    رضی اهلل عنہ عبداهلل بن عمروالعاص  -چالیس رھے گا خروج کرے گا اور  فرمایا کہ دجال    علیہ وسلم 

عیسیٰ علیہ اسالم کو    ی اهلل تعاٰل چالیس سال،پھر    یا کہ میں نہیں کہا سکتا کہ چالیس دن،چالیس مہینے  

وہ دجال کا پیچھا کر کے  -کی طرح وہگی  رضی اهلل عنہ ان کی شکل و صورت عروہ بن مسعود  -بھیجے گا

کہ دو شخصوں کے درمیان کوئی   -پھر لوگ سات سال تک اس طرح رہیں گے کو ہالک کر دیں گے، اس 

بھیجے گا اور اس  ملک شام کی طرف ایک ٹھنڈی ھوا    ی عاٰل پھر اهلل ت   -رنجش کوئی عداوت نہیں وہ گی 

ایمان    یہاں تک کہ -ایمان وہگا مر جائے گا برابر بھی   شخص جس کے دل میں ذرہ کے اثر سے زمین پر ہر وہ 

فرمایا پھر صرف اشرار    -بھی وہگا یہ ھوا وہاں بھی داخل وہگر اسے مر ڈالے گی  وال پہاڑ کی چٹان کے اندر 

اور ان میں شروفساد اور شہوانیت کی طرف سبقت کرنے میں پرندوں کی پرواز کی تیزی    گے رہ جائیں  

اور نہ کسی برائی  ئل وہں گے  ا م نہ کسی نیکی کی طرف    -میں درندوں کا انداز وہگی اور قتلو خوںریزی  

؟؟؟؟ وہگا اور کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی ، یہ لوگ اس    سے منع کریں گے -پھر شیطان ان کے لیے  تمشل

وں اور  ّّسے دریافت کریں گے کہ کیا حکم ہے وہ بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور اس طرح دنیا کے مز 

ل  گدھوں کی طرح اپنی خرمستیوں میں مشغو   وہں گے)مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ عیش میں غرق  

( ١جلد٤٠٣)ترجمہ حدیث مسلم حدیث ص           –وہں گے (کہ سور میں پھونک مر دی جائے گی    

لیکن مسند احمد بن حنبل کی روایتیں بتاتی ہیں کہ قیامت سے پہلے جو خیر کا زمانہ آنے وال ہے وہ عیسیٰ  

-ی کی حکمرانی کے دور میں وہگاعلیہ اسالم کے زمانے میں نہیں بلکہ المہد   
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-ترجمہ:   

نے فرمایا کہ تم    صلی اهلل علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اهلل    رضی اهلل عنہ الخدری   سعید     ".........ابو 

المہدی کی خوشخبری سناتا وہں، مہدی میری اّمت میں لوگوں میں اختالف اور زلزلوں  لوگوں کو  

جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے پر  -زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے   کےزمانے میں مبعوث وہں گے اور 

کے دل  امّت محمدیہ   ی اهلل تعاٰل اور زمین والے بھی راضی وہں گے اور    خوش  مان والے بھی  تھی اور ان سے آس 

ایک منادی کرنے وال آوازلگائے گا کہ کون ہے جس کو  -غنی کردے گا اور کوئی کسی کا محتاج نہ وہ گا 

اس سے کہا جائے گا  -ل کی حاجت ہے پس ایک شخص کھڑا وہگا اور کہے گا مجھے مال چاہئیے ما 

پھر وہ شخص  -زانچی کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ مہدی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھے مال دو خ 

خزانچی کے پاس ا کر مہدی کا حکم سناے گا اب اس شخص سے کہا جائے گا کہ مال سمیٹ کر جمع  

سال  راوی کہتے ہیں کہ مہدی سات سال آٹھ سال یہ نو  ---------جب وہ مال جمع کر چکے گا   کر لے اور 

  
26

 رہیں گے اور اس کے بعد پھر زندگی میں کوئی خیر باقی نہ رھے گا-"            

اس طرح بخاری کے عیسیٰ بن مریم  علیہ اسالم کی جگہ مسند احمد کی روایتیں اس مہدی کو لے آئیں  

ھ میں پیدا وہۓ ان کو چھپا کر رکھ    ٢٥٦ ا    ھ ی   ٢٥٥کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سن ک گروہ  جس کے متعلق ای 

 
 

البانی کتاب   –العالء بن بشیر  ہے جو مجھول ہے  اس  روایت کی سند میں    –مہدی کی روایات  ضعیف ہیں  

ئدھا میں اس روایت پر لکھتے ہیں ورجالہ ثقات رجال  سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوا

مسلم؛ غیر العالء بن بشیر، وھو مجھول اس کے راوی ثقہ ہیں صحیح مسلم کے ہیں سوائے العالء بن بشیر کے  

األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في األمة  میں کہتے ہیں وھذا   سلسلة کتاب    -  جو مجھول ہے  

 اد ضعیف ہیں إسناد ضعیف یہ اسن 
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دس    سے صرف  کی وفات  میں اپنے والد    ھ   ٢٦٠وہ سن   –جاتا تھا اس لیے ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تہ  

ہرامام کے پاس  سے منتقل وہ کر    رضی اهلل عنہ اور وہ تمام چیزیں اور سامان جو علی  -ب وہ گئے دن پہلے غائ

کا جمع کیا وہا اصلی اور پورا کامل قرآن قدیم آسمانی کتابیں تورات انجیل   رضی اهلل عنہ علی    تا تھا مثالً رہ 

الجفر الجامعہ وال  صحیفے )اپنی اصلی شکل میں (مصحفِ فاطمہ،کے      علیہم  اسالم   زبور اور دیگر انبیاء 

کی      علیہ اسالم ،سلیمان    علیہ اسالم   آدم   ِّ قمیض ، م  اسال   علیہ   موسٰی ِّ عصائے ، سابقین کے معجزات   ء انبیا ، بورا 

میں   سُرَّمَن رای کے غار   سال کے    صاحبزادے ، تن تنہا اپنے شہر  غرض سارا سامان لے کر یہ  ٤-٥    انگوٹھی  ، 

کو   رضی اهلل عنہ اور عمر  رضی اهلل عنہ قیامت سے پہلے غار سے نکل کر آئیں گے اور ابوبکر  -روپوش وہ گئے 

ہ کر کے دنیا بھر کے گناہگاروں کے کے گناوہں کی سزا میں سن رات میں  زند -سے نکالیں گےان کی قبروں  

      -ان دونوں کو ہزار بار مار ڈالیں گے اور ہزار بار پھر زندہ کریں گے  
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روایتیں مسند احمد بن حنبل  کی نادر    

 

( ٣جِلد ٢٦٥)عکس روایت مسند احمد بن حنبل ص   

-ترجمہ:   

کے پاس آنے    صلی اهلل علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے نبی    رضی اهلل عنہ . انس "........ 

نے اجازت دے   صلی اهلل علیہ وسلم نے اجازت مانگی اور نبی    صلی اهلل علیہ وسلم کی اجازت مانگی اور نبی  

ئے لیکن  کوئی اندر نہ آنے پا کی حفاظت کرتی رہنا  وازے  سے ارشاد فرمایا کہ در رضی اهلل عنہ دی اور ام سلمہ 

کے کاندھےپر    صلی اهلل علیہ وسلم نبی  -آئے اور اچھل کر اندر داخل وہ گئے   رضی اهلل عنہ حسین بن علی  

ان    صلی اهلل علیہ وسلم کیا آپ   صلی اهلل علیہ وسلم بارش کے فرشتے نے کہ کہ اے نبی   -چڑھنا شروع کردیا 

صلی اهلل علیہ  فرشتے نے کہا کہ آپ  نے ارشاد فرمایا کہ ہاں،   م صلی اهلل علیہ وسل کو محبوب رکھتے ہیں نبی  

  صلی اهلل علیہ وسلم چاہیں تو میں آپ    صلی اهلل علیہ وسلم کی امّت ان کو قتل کرے گی اور اگر آپ   وسلم 

  صلی اهلل علیہ وسلم نے ہاتھ مارا اور نبی  پھر فرشتے    -کو وہ جگہ بھی دکھا دوں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے 

راوی  -اس مٹی کو لے کر اپنے کپڑے کے کنارے سے باندھ لیا   رضی اهلل عنہ ام سلمہ ی دکھائی  رخ مٹ کو س 

کے متلعق سنا کرتے تھے کہ وہ کربال میں قتل کیے    رضی اهلل عنہ کہ ہم حسین بن علی   -کہتے ہیں کہ ہیں 

27
 "-  جائیں گے 

(    ٣جِلد  ٢٦٥)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

 
 

شعیب األرنؤوط کہتے ہیں  إسناده ضعیف، تفرد بہ عمارة بن زاذان عن ثابت، وقد قال اإلمام أحمد: یروي عن  

  –میں عمارة بن زاذان عن ثابت  کا تفرد ہے  اس     -ثابت عن أنس أحادیثَ مناكیر  اس کی اسناد ضعیف ہیں 

-تا ہے امام احمد کہتے ہیں ثابت سے منکر احادیث بیان کر   
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-ترجمہ:   

کے ساتھ جا رہے   رضی اهلل عنہ ...عبداهلل بن نجی اپنے باپ نجی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ علی  "...... 

 کے  جب وہ نینویٰ کے وضو،غسل اور صفائی وغیرہ کے ذمہ دارتھے(    رضی اهلل عنہ تھے)اور نجی،علی  

ی  و آواز دنے ان ک  رضی اهلل عنہ تھے تو علی  وہ صّفین کی طرف جا رہے اس وقت جبکہ  محاذات میں پہنچے 

نجی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا بات  هلل ٹھر جاؤ ٹھرجاؤ دریائے فرات کے کنارے، ا کہ اے عبد

صلی اهلل  کے پاس آیا اور آپ   صلی اهلل علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن نبی   اهلل عنہ رضی علی  -وہئی 

  صلی اهلل علیہ وسلم کہ اے اهلل کی نبی  کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہے رہے تھے میں عرض کیا    علیہ وسلم 

کی آنکھیں کون آنسو بہا رہی    صلی اهلل علیہ وسلم کو غصہ دلیا آپ   صلی اهلل علیہ وسلم کیا کسی نے آپ  

پاس کھڑے وہے اور خبر دی کہ حسین دریاۓفرات کے  کہا یہ نہیں بلکہ جبرئیل ابھی ابھی میرے   -ہیں 

چاہیں تو ان کے    صلی اهلل علیہ وسلم اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ  -کنارے اقتل کیے جائیں گے 

نے کہا کہ    صلی اهلل علیہ وسلم نبی   –کو سنگھا دوں   وسلم صلی اهلل علیہ  قتل گاہ  کی مٹی کی بو بھی آپ  

رئیل نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مٹھی مٹی لے کر مجھے دے دی اور اس وقت میں اپنی دونوں  جب   –میں نے کہا ہاں  

28
 آنکھوں کو آنسو بہانے سے نہ روک سکا-

( ١جِلد  ٨٥)ترجمہ روایت مسند احمد بن حنبل ص  

 
 

عبد اهلل بن نُجيّ بن سلمة الحضرمي الكوفي  سند میں    –کہتے ہیں اس کی اسناد ضعیف ہیں  شعیب األرنؤوط 

)موسوعة المعلمي    –کہتے ہیں  نسائی ثقہ   –بخاری اس کو فیہ نظر کہتے ہیں   –ہے جو مجھول الحال ہے  

سناده صحیح اس کی اسناد صحیح ہیں  احمد شاکر کہتے ہیں إ    -الیماني وأثره في علم الحدیث المسماة(   
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بن عبّاس    سے روایت کرتے ہیں کہ عبداهلل   رضی اهلل عنہ عبدهلل بن عبّاس  ، ".........عمار بن ابی عمار  -ترجمہ: 

کو گرد آلود اور بال پریشان   صلی اهلل علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دوپہر کو خواب میں نبی    رضی اهلل عنہ 

صلی اهلل  س میں خون بھرا وہا تھا اور آپ  کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی ج  صلی اهلل علیہ وسلم آپ   -دیکھا 

کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے رسول     عنہ رضی اهلل کس کو اٹھائے وہۓ تھے عبداهلل بن عبّاس    علیہ وسلم 

یہ کیا ہے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے آج پورا دن میں اس کو   صلی اهلل علیہ وسلم اهلل  

کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ دن یاد رکھا اور بعد کو معلوم    رضی اهلل عنہ عمار بن ابی عمار  -اٹھائے رہا وہں 

29
دن تھا جس روز حسین رضی اهلل عنہ  قتل کیے گئے -  وہا کہ ی ہ  وہی  

(  ١جِلد  ٢٤٢حمد بن حنبل ص)ترجمہ روایت مسند ا  

بات کا ذکر بھی نا مناسب نہ   کی اس حیرت  انگیز   
30

من مستشرق پروفیسر  جوزف ھوروفتس     آخر میں جر 

تعلق  مولف نے خود کذاب کہا ہے اور جس کے م   کے   جس کو مسند احمد  "واقدى كذّاب"     وہگا کہ 

)یہ تقیہ کیے رہتے تھے(کی "کتاب المغازی  " تقیة كان یلزم ال ہے کہ  "  کہنا       الفہرست کے مولف ابن الندیم کا 

مشکل سے    ں ہمیں واقدی کے ہا-"اور امام احمد بن حنبل کی مسند بنیادی طور پر ایک ہی مواد رکھتی ہیں 

سیرت نبوی کی    ١٠وہئی وہ)ص جو مسند احمد بن حنبل میں درج نہ  ، ی  کوئی ایسی حدیث ملے گ 

جوزف ھوروفتس    ترجمہ نثار احمد فاروقی      ادارہ   ادیبات دلی(   ابتدائی کتابیں اور ان کے مولفین از پروفیسر  

 

 
 

احمد    –إسناده قوي علی شرط مسلم. اس کی اسناد مسلم کی شرط پر قوی ہیں  کہتے ہیں  شعیب األرنؤوط 

وقال عبد اهلل: سألتہ )یعني أَباه( عن عمار بن أبي    -ہیں شاکر کہتے ہیں إسناده صحیح اس کی اسناد صحیح  

کو کہتے ہیں    عمار بن أبي عما امام احمد سند میں متکلم فیہ راوی  (   عمار، فقال: ثقة، ثقة. »العلل« )

 ثقہ ثقہ  
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شہریار   مباحث   از  ابو   

 

 

رافضیت کے بیچ   میں   اہل سنت   

احمد   مستشرقین واقدی اور مسند   

کا قتل   ( عمار )رضی   اور   احمد امام    

   کساء   یث حد   اور   امام احمد 
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اہل سنت میں رافضیت کے بیج :   ١ضمیمہ    

آج کل بہت سے اہل سنت کے علماء خاص کر غیر مقلدین صحابہ کرام رضوان اهلل علیہم اجمعین  

یہ ایک   شیعہ حضرات نہیں بلکہ   ان کے پس پردہ   -پر سب و شتم کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے  

و ائمہ  اس سلسلے میں د  –ہے اور اب گل و گلزار پر اتر آیا ہے  قدرتی ارتقائی عمل ہے جو چال آ رہا  

نیشاپوری امام حاکم ال   دوسرے   خاص ہیں ایک امام احمد   

 امام حاکم : معاویہ رضی هللا عنہ نے حجر بن عدی کا قتل کروایا؟
جر کا قتل  مستدرک حاکم کی روایت ہے مُصْعَبُ بْنُ َعبْدِ اللَّہِ الزُّبَْیرِيُّ کہتے ہیں معاویہ نے ح 

کروایا 

لَ: ”  مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ َبالََویْہِ، ثنا إِْبرَاھِیمُ اْلحَرْبِيُّ، ثنا مُْصعَبُ بْنُ َعبْدِ اللَّہِ الزُّبَْیرِيُّ، قَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ  

َوسَلَّمَ، وََشھَِد   إَِلی النَّبِيِّ صَلَّی اهللُ عََلیْہِ  حُْجرُ بْنُ عَدِيٍّ الْكِنْدِيُّ یُكَنَّی أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَاَن قَْد وَفَدَ

بَِمرْجِ عَْذرَاءَ،  اْلقَادِسِیَّةَ، وَشَھَِد الْجَمَلَ، وَصِفِّینَ مَعَ عَلِيٍّ رَضَِي اللَّہُ َعنْہُ قَتَلَہُ مُعَاوِیَةُ ْبنُ أَبَی سُفْیَانَ  

َبیْرِ صَبْرًا، وَقُتَِل حُْجرٌ سَنََة ثَلَاثٍ  رَّحْمَنِ قَتََلھَُما مُصْعَبُ بْنُ الزُّ وََكانَ لَہُ اْبنَانِ: عَبْدُ اللَّہِ، وََعبْدُ ال 

وَخَْمسِیَن

من تلخیص الذھبي   –التعلیق   

سكت عنہ الذھبي في التلخیص 

رہ سے  انہوں نے ھَِشامِ بنِ عُرْوَةَ اور عبد اهلل بن معاویة وغی   اس کی سند میں مصعب بن عبد اهلل ہیں 

کن معاویہ رضی اهلل عنہ کی تنقیص کرنے کے لئے امام حاکم  سنا ہے جو ظاہر ہے بہت بعد کے ہیں لی 

صحیحین پر کیسا   اس روایت کے اس عیب کو نہیں دیکھتے اور بیان کر دیتے ہیں ایسا کیوں؟ یہ  

استدراک ہے ؟ 

اہل سنت اس کو تسلیم    معاویہ رضی اهلل عنہ نے کروایا کیا  صحابی رسول حجر بن عدی کا قتل  

 کرتے ہیں؟ 
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 امام حاکم : علی تمام  صحابہ سے افضل ہیں؟
امام حاکم کو اوہام نہیں تغیر وہا اس کی کیا نوعیت تھی یہ بھی دیکھیں 

امام حاکم مستدرک میں حدیث لکھتے ہیں 

الصَّفَّارُ وَحَُمیْدُ بْنُ یُونُسَ بْنِ  أَْحمََد بْنِ َأیُّوَب  حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ اْلحَافِظُ، أَْنبَأَ أَبُو َعبْدِ اللَّہِ مُحَمَّدُ بْنُ  

انَ، عَْن  َیعْقُوَب الزَّیَّاتُ َقالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ َأحْمََد بْنِ عِیَاضِ بْنِ أَبِي طَْیبَةَ، ثنا أَبِي، ثنا َیحَْیی بْنُ حَسَّ 

ضِيَ اللَّہُ َعنْہُ قَالَ: كُنْتُ َأخْدُمُ رَسُوَل اللَّہِ  أَنَسِ بْنِ َمالِكٍ َر   سَُلیْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَْن َیحَْیی بْنِ َسعِیدٍ، َعنْ 

ھُمُ اْئتِنِي بَِأحَبِّ  صَلَّی اهللُ َعلَیْہِ َوسَلَّمَ، فَقُدَِّم لِرَسُولِ اللَّہِ صَلَّی اهللُ عََلیْہِ وَسَلَّمَ َفرْخٌ مَشْوِيٌّ، َفقَالَ: »اللَّ 

یْرِ« قَالَ: فَقُْلتُ: اللَّھُمُ اْجعَْلہُ رَجًُلا مَِن الْأَنْصَارِ َفجَاَء عَلِيٌّ رَضَِي  لُ َمعِي مِْن ھَذَا الطَّ خَْلقِكَ إِلَیَْك یَأْكُ 

صَلَّی    سُوَل اللَّہِ اللَّہُ َعنْہُ، َفقُْلتُ: إِنَّ رَسُوَل اللَّہِ صَلَّی اهللُ عََلیْہِ وَسَلَّمَ عََلی حَاجَةٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقُْلتُ: إِنَّ رَ 

وَسَلَّمَ عََلی حَاجَةٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّہِ صَلَّی اهللُ عََلیْہِ وَسَلَّمَ: »افْتَْح« فََدخَلَ، فَقَاَل  اهللُ عََلیْہِ  

َیزْعُمُ    اتٍ َیرُدَّنِي أَنَسٌ رَسُولُ اللَّہِ َصلَّی اهللُ عََلیْہِ وَسَلَّمَ: »َما حَبََسكَ عََليَّ« فَقَالَ: إِنَّ ھَذِهِ آِخرَ ثَلَاثِ َكرَّ 

بُْت  إِنَّكَ عََلی حَاجَةٍ، َفقَالَ: »مَا حَمَلََك عَلَی مَا صَنَعْتَ؟« َفقُلْتُ: یَا رَسُوَل اللَّہِ، سَمِْعتُ دَُعاَءكَ، فَأَْحبَ 

وْمَہَُأنْ َیكُونَ رَجًُلا مِْن قَْومِي، َفقَاَل رَسُولُ اللَّہِ: »إِنَّ الرَّجَُل قَدْ یُحِبُّ قَ

ں رسول اهلل صلی اهلل علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا پس ان کے پاس ایک بھنا  انس کہتے ہیں می 

وہا پرندہ لیا گیا آپ نے دعا کی کہ اے اهلل اپنی خلقت میں سے سب سے محبوب بندے کو یہاں  

بھیج جو اس کو میرے ساتھ کھائے …. پس علی آ گئے 

ظ میں کہنا پڑا یہاں تک کہ الذھبی کو تذکرہ الحفا 

الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ, سمعت أبا عبد الرحمن الشاذیاخي الحاكم یقول: كنا في  قال  

مجلس السید أبي الحسن, فسئل أبو عبد اهلل الحاكم عن حدیث الطیر فقال: ل یصح، ولو صح لما  

بعد النبي, صلی اهلل علیہ وآلہ وسلم   -رضي اهلل عنہ -كان أحد أفضل من علي  

الحاكم وأخرج حدیث الطیر في مستدركہ؛ ول ریب أن في المستدرك أحادیث  قلت: ثم تغیر رأي  

كثیرة لیست علی شرط الصحة, بل فیہ أحادیث موضوعة شان المستدرك بإخراجھا فیہ. وأما حدیث  

  الطیر فلہ طرق كثیرة جدًّا قد أفردتھا بمصنف ومجموعھا ھو یوجب أن یكون الحدیث لہ أصل. وأما 

ه … ” فلہ طرق جیدة وقد أفردت ذلك أیًضاحدیث: “من كنت مول 
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الشاذیاخي کہتے ہیں ہم سید ابی الحسن کی مجلس میں تھے پس امام حاکم سے حدیث طیر کے  

سسلے میں سوال کیا انہوں نے کہا صحیح نہیں ہے اور اگر صحیح وہ تو نبی صلی اهلل علیہ وسلم  

نہ وہ گا کے بعد علی سے بڑھ کر کوئی افضل  

ے ہیں میں کہتا وہں اس کے بعد امام حاکم کی رائے میں تغیر آیا الذھبی کہت 

اور انہوں نے مستدرک میں حدیث طیر کو لکھا اور اس میں شک نہیں کہ مستدرک میں کتنی  

ہی حدیثیں ہیں جو صحت کی شرط پر نہیں بلکہ اس میں موضوع ہیں جن سے مستدرک کی  

طرق بہت ہیں …… اور اس   تو اس کے    حدیث طیر کا تعلق ہے شان کم وہئی اور جہاں تک  

روایت کی کوئی اصل ہے 

امام حاکم نے حدیث طیر کو مستدرک میں لکھا اس کی تصحیح کی اور اس طرح علی کو نبی  

اسی قسم کی ان کی تصحیح پر ان کے قریب     -  صلی اهلل علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل قرار دیا 

ہ تغیر امام حاکم میں ایک ذہنی تبدیلی لیا ان کا  ی    -ان کو رافضی کہا کے دور کے لوگوں نے  

صاف لکھا وہا ہے لیکن افسوس حقیقت چھپانے  –موقف اہل سنت سے ہٹ کر رافضیوں وال وہا  

ایک اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ امام حاکم نے سند دے دی ہے لہذا ان    -  سے نہیں چھپ سکتی 

ایت کو امام حاکم نے صحیح نہیں کہا  یاضعیف اور موضوع رو ک    -پر جرح نہیں کی جا سکتی 

امام حاکم پر    -ہے دیا    بھی قرار   ؟ انہوں نے نہ صرف سند دی بلکہ کہا شیخین کی شرط پر صحیح 

-پر بھی ہے    دینے   روایات کو صحیح قرار   عموضو   و  سے ہے ان ضعیف   وجہ   کی   سند   جرح نہ صرف 

اگر اصل    -حدیث طیر کا اصل ہے خوب ہے لکھتے ہیں کہ    امام الذھبی بھی حاکم کو بچانے کے لئے

    اس کو ببانگ دھل مان کیوں نہیں لیتے؟   ہم  اہل سنت    ہے تو یہ کہ علی سب سے افضل تھے تو

، روایت کا اصل بھی ہے لیکن یہ  مان کر نہیں دیں    امام حاکم بھی منہج میں درست   ہے   کیا انداز 

تھے  سب سے افضل    عنہ   گے کہ علی رضی اهلل   

 

  فضائل میں کچھ ثابت نہیں کے : معاویہ دامام احم
الطیوریات کے حوالے بڑی رغبت سے دیتے ہیں اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے  سلفی حضرات کتاب  



74 
 

حنبل،   قال:   »سألت   أبي    ابن    أحمد    “الطیوریات”   عبد   اهلل   بن    وقال   السیوطي   أیضا:   وأخرج   السلفي   في   

كان   كثیر   األعداء،   ففتش   لہ   أعداؤه   عیبًا  فلم   یجدول،  فجاؤوا    اعلم   أن   علیا    عن   عليٍّ   ومعاویة،   فقال:   

كیادا   منھم   لہ  حاربہ   وقاتلھن   فأطروه    إلی   رجل   قد   

احمد   بن   حنبل   سے   روایت    اور   السیوطی   نے   یہ   بھی   کہا   اور   السلفی   نے   الطیوریات   میں   عبد   اهلل   بن   

اپنے   باپ   سے   علی   اور   معاویہ   کے   بارے    میں  پوچھ ا   تو   انہوں   نے  کہا   جان  لو   کہ    کیا   کہا   میں   نے   

پس   وہ   اس   شخص   کے    علی   کے   بہت   دشمن   تھے   پس   انہوں   نے  ان   میں   عیب   تالش   کیے  لیکن   نہ   ملے   

اپنی   چال   اس   سے   پوری   کی  ان   سے   لڑتا   تھا   سو     پاس   گئے   جو   

   -یعنی معاویہ کی تعریف میں روایات گھڑیں گئیں 

میں لکھا  خبار الشنیعة الموضوعة فوعة عن األ تنزیہ الشریعة المر    اس حوالے کو ابن عراق نے کتاب  

ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا 

وَمُعَاوِیََة  واخرج بن اْلجَوْزِيِّ َأیًْضا مِْن َطرِیقِ َعبْدِ اللَّہِ بْنِ أَحْمََد بْنِ َحنْبَلٍ سَأَلْتُ أَبِي َما تَقُولُ فِي عَلِيٍّ  

ثِیَر الْأَعْدَاءِ َففَتََّش أَعْدَاؤُهُ لَہُ َعیًْبا فَلَمْ یَجُِدوا َفعَمَدُوا إَِلی رَجُلٍ قَْد  ا كَاَن كَ فََأطْرََق ثُمَّ قَاَل اعْلَْم َأنَّ عَلِیًّ 

وَقَْد  مَّا لَا َأصَْل لَہُ  حَاَربَہُ فََأطْرَوْهُ ِكیَادًا مِْنھُْم لِعَلِيٍّ فَأَشَارَ بِھَذَا إَِلی مَا اْختََلقُوهُ لِمَُعاوِیَةَ مَِن اْلفَضَائِلِ مِ 

َد فِي فَضَائِلِ مُعَاوِیََة َأحَادِیثُ كَثِیرَةٌ َلكِنْ لَیَْس فِیَھا مَا یَصِحُّ مِْن َطرِیقِ الْإِْسنَادِ وَرَ 

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي میں لکھا  مبارک پوری نے  

میں   دقة والزن الصواعق المحرقة علی أھل الرفض والضالل     نے کتاب   اس حوالہ کو ابن حجر الھیتمي 

نقل کیا 

نے کتاب لوامع األنوار البھیة میں نقل کیا  السفاریني   اس حوالہ کو 

ابن الجوزی کتاب المنتظم في تاریخ األمم والملوك میں اس کی سند دیتے ہیں 
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لَ:  ، قَا الدارقطني  أَْخبََرنَا أبو القاسم الحریري، قَاَل: أَخْبََرنَا أبو طالب العشاري، قال: حّدثنا أبو الحسن  

حَدَّثَنَا أبو الحسین إبراھیم بن بیان الرزاد، قَالَ: حَدََّثنَا أبو سعید الخرقي، قالَ: حَدَّثَنِي َعبْد اللَّہِ بْنُ  

أَحْمَد بْنِ حَْنبَلٍ، ]قَالَ

سألت أبي[ قلت: ما تقول فِي علي ومعاویة؟ فأطرق ثم قَالَ: یا بني، إیش أقول فیھما، أعلم أن علیا  

عداء ففتش لہ أعداؤه عیبا فلم یجدوا، فجاءوا إلی رجل قد حاربہ وقاتلہ فوضعوا لہ  یر األ كان كث 

فضائل كیدا منھم لہ 

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ابو بکر الخالل نے خود امام احمد سے معاویہ رضی اهلل عنہ کے  

رسول اهلل کے رشتہ دار تھے  بارے میں رائے نقل کی ہے کہ وہ    

ر المروزي قال: قیل ألبي عبد اهلل ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخلیفة وھو  بو بك أخبرنا أ 

یعقوب، فقال: »یا أبا عبد اهلل، ما تقول فیما كان من علي ومعاویة رحمھما اهلل؟«.فقال أبو عبد اهلل:  

»ما أقول فیھا إل الحسنی رحمھم اهلل أجمعین 

پوچھا گیا .... کہ اپ علی اور معاویہ    سے   م احمد اما   ہ ہے ک   کہا جاتا   –نے کہا    ابو بکر الخالل  

  بھالئی  میں ان کے بارے میں سوائے   –کہا    نے   اهلل کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟ امام احمد   ھما رحم 

 کے کچھ نہیں کہتا اهلل ان سب پر رحم کرے 

  –ہے    نہیں   اس میں جزم   ہے   نے بیان کیا   خالل یہ قول صغیہ تمریض سے ہے جو ابو بکر ال 
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 امام احمد : معاویہ اس امت کے پہلے بادشاہ  ہیں؟
ان کے بقول    -یہ بھی معاویہ رضی اهلل عنہ کے مخالف رہے   –امام احمد   اہل سنت کے ایک امام،     

خالفت تیس سال رہے گی لہذا اس امت میں بادشاہت کا آغاز معاویہ رضی اهلل عنہ سے وہا 

میں ہے کہ امام احمد کے   ھ    ٢٦٦الفضل صالح المتوفی  مسائل اإلمام أحمد بن حنبل روایة ابن أبي  

بیٹے پوچھتے ہیں 

اْلخلَافَة   ثَلَاثُونَ   سنة    قلت   وَتذھب   إَِلی   حَدِیث   سفینة   قَالَ   نعم   نستعمل   اْلَخبََریْنِ   جَمِیًعا   حَدِیث   سفینة   

اْثنَتَيْ   عشر   وَعلي   سِتا   رضوَا ن   اهلل   عََلیْھِم  فَملك   َأبُو   بكر   سنَتیْن   وشیئا   وَعمر   عشرا   وَعُثْمَان   

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

بہت خوب یہ    –خالفت معاویہ رضی اهلل عنہ سے پہلے ہی ختم وہئی یہ امام احمد کا قول ہے  

تعریف ہے؟ 

المومنین    غیر مقلدین امیر   -ایک صحابی رسول کو کس طرح خلفاء کی لسٹ سے نکال دیا گیا   

لیکن دوغلی پالیسی پر عمل کرتے رہیں    –کھنا چاہیے  معاویہ نہیں لکھ سکتے ان کو ملک معاویہ ل 

معاویہ اس امت کے بادشاہ تھے جو امیر المومنین تھے خلیفہ تھے اس حدیث کا ضعیف وہنا ظاہر ہے  

کیوں؟ لیکن اس پر مذھب وہنے کے باوجود معاویہ رضی اهلل عنہ کو بادشاہ نہیں کہتے  

لیکن اہل   بہ کی عدالت کو تسلیم کیا جائے  اس افراط سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ صحا 

سنت افراط کا شکار وہئے اور اب روافض اور بعض غیر مقلدین میں کوئی فرق نہیں 

انا هلل و انا الیہ راجعون 

یا کسی اور     م یا غفلة محدثین کی اس گمراہی سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں ان کے تغیرات و اوہا 

ا نظریہ نہیں بدل سکتے مذھب پر ہم اپنا عدل صحابہ ک   
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 امام احمد : یزید بن معاویہ کی روایت رد کرو
یزید بن معاویہ کے لئے ابن حجر کتاب لسان المیزان میں لکھتے ہیں 

ابنہ   خالد   وعبد   الملك   بن   مروان   مقدوح    یزید”   بن   معاویة  بن   أبي   سفیان   األموي   روى   عن   أبیہ   وعنہ   

انتھی   وقد   وجدت   لہ    أحمد   بن   حنبل   ل   ینبغي   أن  یروي   عنہ    في  عدالتہ   ولیس   بأھل   ان   یروي   عنہ   وقال   

األطراف   وأخباره  النكت   علی    روایة   في   مراسیل   أبي   داود   ونبھت   علیھا   في   

کا   بیٹا   خالد   اور   عبد    کرتا  ہے   اور   اس   سے   اس    اپنے   باپ   سے   روایت    یزید   بن   معاویہ   بن   ابی   سفیان   اموی   

احمد    کیا   جائے   اور    الملک   بن   مروان   –  عدالت   میں   مقدوح  ہے   اور   اس   قابل   نہیں   کہ   اس   سے   روایت   

ابو   داود   میں   اس   کی    چاہیے   انتھی   اور   میں   نے  مراسیل    کہتے   ہیں   اس   سے   روایت   نہیں   لینی    بن   حنبل   

کیا   ہے  خبردار    اور   اس   پر   النکت   علی    میں    روایت   پائی   

ہ سے روایت لے  چکی ہے کسی احمق نے مراسیل میں یزید بن معاوی   خبردار کر رہے ہیں کہ غلطی وہ 

محدثین نے امیر المومنین لکھا امام احمد کے     لی ہے بہت خوب جس کی صحابہ نے بیعت کی 

نزدیک مقدوح عدالت وہا 

اإلمام   أحمد   بن   حنبل   في   رجال   الحدیث   وعللہ  کتاب   موسوعة   أقوال   

الرزاق   عید   –  محمود   محمد   خلیل  کے   مطابق  أحمد   ع بد    المعاطي   النوري   –   از    السید   أبو   

أحمد   عن   یزید   بن   معاویة؟   قال:   ھو  ھو   الذي   فعل   بالمدینة   ما   فعل،   قلت:    وقال   مھنی   بن   یحیی:  سألت   

الحدیث،   ول   ینبغي   ألحد   أن   یكتب    الحدیث؟   قال:   ل  یذكر   عنہ    وما  فعل؟   قال:   نھبھا.   قلت:   فیذكر   عنہ   

كان   معہ   حین   فعل   ما   فعل؟   قال:   أھل   الشام،   قلت:   وأ ھل   مصر؟   قال:  ل،   إنما    عنہ   حدیًثا.  قلت:   ومن   

كان   أھل   مصر   في   أمر   عثمان   رضي   اهلل   عنہ.   »بحر   الدم

احمد   سے  یزید   بن   معاویہ   کے   بارے   میں   پوچھا   کہا   یہ   وہی   ہے    مھنی  بن   یحیی:   کہتے   ہیں   میں   نے   امام   

کیا   میں  نے    کیا   ؟   بولے   اس   کو   پامال    کیا    ایسا    اس   نے    کیا   میں   نے   کہا    جس   نے   مدینہ   میں   جو   چاہا   

کی   جائے   گی   میں  نے    کیا   اس   سے   حدیث   ذکر   کی   جائے؟   بولے   نہیں   اس   کی   حدیث   ذکر   نہیں    کہا   

اہل   مصر   ؟   بولے    اور    افعال   میں   تھے  کہا   اہل   شام   میں  نے   پوچھا    کہا   اور   وہ   جو   اس   کے   ساتھ   اس   

 نہیں  مصر   والے   تو   عثمان   کے   امر   میں   تھے 
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امام احمد کا قول ہے اسی کتاب میں  

أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا أبو بكر. قال: لم یبایع ابن   قال عبد اهلل بن 

الزبیر، ول حسین، ول ابن عمر، یزید بن معاویة في حیاة معاویة. قال: فتركھم معاویة. »العلل«  

 (

ابن زبیر اور نہ حسین اور   عبد اهلل کہتے ہیں میرے باپ امام احمد نے کہا کہ ابو بکر نے کہا کہ نہ  

عمر نے یزید بن معاویہ کی معاویہ کی زندگی میں بیت کی بولے پس معاویہ نے ان کو ترک  نہ ابن  

کر دیا 

بخاری اس کے برعکس بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے اهلل کے لئے یزید بن معاویہ کی بیعت کی اور  

دوسری طرف امام احمد    -توڑ دوں کہا میں کوئی عذر نہیں جانتا جس پر اس شخص کی بیعت  

یہ قول کہ سب معاویہ سے دور رہے بھی صحیحین کی روایت کو مسخ کر رہا ہے کا  

کہا جاتا   قول طبقات الحنابلہ میں بھی موجود ہےاور    یہ   کا   امام احمد   یزید بن معاویہ کے بارے میں 

31
سال امام احمد کے ساتھ گزارے  ہے کہ مہنا بن یحیی نے ٤٣  

ہے  حنابلہ میں کے اس قول کی سند طبقات    امام احمد 

 
 

سنة، وكان اإلمام أحمد    لزمہ أبو عبد اهلل مھنا بن یحیی الشامي السلمي، من كبار أصحاب اإلمام أحمد،  

أن مات، ومسائلہ أكثر من أن تحد من    یكرمہ، ویعرف لہ حق الصحبة، ورحل معہ إلی عبد الرزاق، وصحبہ إلی 

كثرتھا، وكتب عنہ عبد اهلل بن أحمد مسائل كثیرة عن أبیہ لم تكن عند عبد اهلل أبیہ ول عند غیره 

(، المقصد الرشد/)  (، میزان العتدال /طبقات الحنابلة ) /
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حْمَد  أَْخبَرَنِي بركة الدلل أَخَْبرَنَا إِْبرَاھِیم بْن عبد العزیز حَدَّثََنا مُحَمَّد بْن عَلِيٍّ حَدََّثنَا مھنا قَالَ: سألت أَ 

نَا مھنا قَالَ:  حَدَّثَ   ة فقلت: ومن أین ھو قَالَ: مكي قطن الشام.  عَْن معاویة بْن أبي سفیان فقال: لہ صحب 

حْمَد عَْن یَزِید ْبن معاویة فقال: ھو الذي فعل بالمدینة ما فعل قلت: وما فعل قَالَ: نھبھا قلت:  سألت َأ 

فیذكر عنہ الحدیث قَالَ: ل تذكر عنہ الحدیث ول ینبغي ألحد أن یكتب عنہ حدیثا قلت: ومن كان  

كان أھل مصر فِي أمر    وأھل مصر قَالَ: ل إنما   معہ بالمدینة حین فعل ما فعل قَالَ: أھل الشام قلت: 

عثمان 

اس حوالے کو جرح و تعدیل کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے الذھبی نے لکھا ہے ابن حجر نے لکھا ہے  

 اور حنابلہ تو بڑے شوق سے اس کو بیان کرتے ہیں 

ـ : المتوفی )   بلي الحن   البغدادي   الخَلَّال   یزید   بن   ھارون   بن   محمد   بن   أحمد   بكر   أبو    از   السنة    میں (  ھ

ہے

:  اللَّہِ   عَبْدِ   َأبَا   سََألْتُ :  قَاَل  حَدََّثھُمْ   طَالٍِب   أَبَا   َأنَّ   یَحْیَی،   بْنُ   وَزََكرِیَّا  مََطرٍ،   بْنِ   مُحَمَّدِ   ْبنُ   أَحْمَدُ   أَخَْبرَنِي 

  لَا   َرجُلٌ   بِہِ   َتكَلَّمَ   الَّذِي   فَإِنَّ  َتقُولُ؟   مَا :  قُْلتُ   ، "   ھَذَا   فِي   أَتَكَلَّمُ   لَا : قَالَ  مُعَاوِیَةَ؟   بْنِ   َیزِیدَ   اللَّہُ   لَعَنَ :  قَالَ  مَْن

  « َكقَتْلِِہ   الْمُْؤمِنِ   لَعْنُ : »وَسَلَّمَ   عَلَیْہِ   اهللُ   صَلَّی   النَّبِيُّ   قَالَ:  اللَّہِ   َعبْدِ   أَبُو   قَالَ .  قَْولِكَ   إَِلی  صَائِرٌ   َوأَنَا   بِہِ،   بَأْسَ 

  فَاجْعَْلھَا   سَبَبْتَہُ   أَوْ   لََعنْتَہُ   مَنْ : » وَقَالَ   فِیھِْم،   َیزِیدُ   صَارَ   وَقَدْ   ،   « یَلُوَنھُمْ   الَّذِیَن  ثُمَّ   نِي، َقرْ   النَّاسِ   خَْیرُ : » وَقَالَ

لِي   َأحَبُّ   الْإِمْسَاكَ  فََأرَى   ،   « َرحْمَةً   لَہُ 

  کہتے       ھ  ٢٤٤ المتوفی    ( عصمة بن أبي عصمة یا     )     المشكاني   حمید   بن   أحمد   طالب   ابو 

  بارے   اس   ) وہ   لعنت   کی   اهلل   پر   معاویہ   بن   یزید   کہ   کہے   جو   کہ   پوچھا   سے   احمد   امام   نے   میں   کہ   ہیں 

لیکن      ہے  نہیں   برائی   کوئی   میں   اس   ہے   کہتا   ایسا   جو :  کہا   احمد نے    امام    ؟ ( ہیں   فرماتے   کیا   آپ   میں

  کرنے   قتل   اسکو  کرنا   لعنت   پر   مومن   کہ   فرمایا  نے   اهلل   رسول    کہ   وہں   گیا    اٹک   پر   قول   اس   تو   میں   

  اس   جو   زمانہ   انکا   پھر   ہے،   زمانہ   میرا   زمانہ   بہترین   سے   سب   کہ   فرمایا   بھی   یہ   نے   آپ   نیز۔  ہے   طرح   کی 

  میں :     ہے   ( حدیث  میں  )   کہ    کہا   اور    ہے   رہا   کر   میں   قرن   اس   کو   یزید   یہ   اور    ہے ،  وہا   مال   ساتھ   کے 

  میں   پس   دے،   بنا   رحمت   میں   حق   کے   اس   اسے !  اهلل   اے   تو  کہا   بھال   برا   یا   کی   لعنت   پر   جس   نے 

ہے    پسند   کو   مجھ     رکنا   میں   اس   کہ   وہں  دیکھتا   
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   کا   توقف   میں   یزید   لعنت   موقف   آخری   کا    احمد   امام   کہ   ہے   یا ک    دعوی  بعض  افسانہ نگاروں  نے  

  کرنے    لعنت   اور   ہے   موقف   آخری   یہ   ہے   جاتا    وہ    معلوم   کیسے   کو   لوگوں   ان   یہ   ہے   کہتا    راقم   -  تھا 

   بیان    آخری   بھی  کو   موقف   کے   لعنت   بلکہ   ہے   نہیں    دلیل   کوئی   پر   اس    ؟   تھا   قف مو   کا   شروع وال 

–  ہے   نہیں   ہی   ذکر   کوئی   کا   بعد   پہلے   میں    روایت   متن   -  ہے   سکتا   جا   کیا   

  امام   ہمارے      اقوال   بعض    نے     العكبري   طالب   َأبُو   عصمة   أبي   ْبن   عصمة     کہ   ہے   میں   حنابلہ   طبقات 

کہ   ہیں   میں   جن     ہیں    کیے    منسوب   سے   احمد 

  تتكلم   ل :  فقال  معاویة   بْن   َیزِید   اللَّہ   لعَنِ :  قَالَ  عمن   اللَّہ   َعبْد   أبا   سألت :  قَالَ   منھا   أشیاء   إمامنا   عَنْ   روى 

  یلونھم   الذین   ثم   قرني   الناس   خیر   وقال   كقتلہ   المؤمن   لعَنِ   -  وَسَلَّمَ   َعلَیْہِ   اللَّہُ   صَلَّی  -  النَّبِيُّ :  قَاَل  ھذا   في

    . إلي   أحب   اإلمساك   فأرى   فیھم   َیزِید   كان   وقد 

      کے حوالے سے بھی  اختالف  ہے کہ یہ اصل  میں کون ہے  قاضی ابو  یعلی  نے    نام   طالب    ابو    

    -دیگر  نے ابوطالب  احمد بن حمید   قرار دیا ہے   ذکر کیا  ہے  اور    عصمة بن أبي عصمة

   -    ہے    فرق  میں    دونوں

امام    دونوں  –سے  آ رہا ہے  اس طرح  ایک موقف المھنی  سے آ رہا ہے   اور ایک موقف  ابو طالب   

یہی  وجہ     -احمد کے شاگرد  بعد تک رہے ہیں اور دونوں موقف  ایک دوسرے کی ضد  میں ہیں  

جوزی   یزید  مخالف  وہ  گئے  اور     ابن   –اد اپس  میں ذم  یزید  پر  الجھ پڑے  بغد    رہی کہ  حنابلہ 

تھے    پر لعنت  نہیں  کرتے    قاضی ابو یعلی  اور  ابو بکر الخالل  یزید   

چھلکتا رہتا ہے مثال   بھی خبث باطن  امیر یزید کے حوالے سے اہل حدیثوں کا  

ہے     کا کہنا زبیر علی زئی  
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مجروح  راوی   ہے۔)ماہنامہ   الحدیث،   شمارہ    سکوت  کرنا   چاہیے،حدیث  کی   روایت   میں  وہ    میں    یزیدکے   بارے   

صفحہ  نمبر    ،  

مزید گل فشانی کرتے وہئے زبیر علی زئی لکھتے ہیں 

کردیتا   ہے   تو    کہ   یزید   شرابی   ہےاو ر   نمازیں   بھی   ترک    جب   صحابی   رضی   اهلل   عنہ   فرما   رہے   ہیں   

الحدیث،شمارہ    اشاعة    صحابی   کے   مقابلے   میں  تابعی   کی   بات   کون   سنتا   ہے؟)ماہنامہ   

،صفحہ    نمبر 

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2015/11/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%A2.png
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امیر یزید کو مجروح کہتے وال پہلے شخص امام احمد ہیں جن کی تقلید   حدیث کی روایت میں 

میں یہ کہا جا رہا ہے 

صحیح وہ سب کہنے کے بعد  یکھیں روایت کو ایسے بیان کیا کہ  زبیر علی زئی کا دوغال پن بھی د 

اس کے رد میں کچھ نہ لکھا اور یہ کہہ کر باب بند کیا کہ روایت ثابت نہیں اگر ثابت نہیں تو  

اس کا رد کہاں ہے 

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2015/11/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF.png
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زبیر زئی لکھتا ہے 

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2015/11/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B13.png
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ف  یعنی یزید کی مخالفت میں ضعیف سے ضعیف روایت بھی حسن و صحیح ہے اور ان کی تضعی 

ہے کہ یزید    کا کہنا ایک مقام پر زبیر زئی     -لمی بصیرت پائی ہے کیا خوب ع    -کرنے وال ناصبی ہے 

ایسے لوگ آئیں گے جو نماز     ہے کہ   کہنا کا تارک صلوہ وہنا ثابت نہیں اور دوسرے مقام پر  

ے یہی  زیادہ ضعیف حدیثیں پڑھنے س    -ضائع کر دیں گے اور ابن کثیر اس کو یزید کے لئے کہتا ہے 

د نہیں رہتا کہ کیا ضعیف تھا اور کیا صحیح تھا وہتا ہے کہ انسان کو خود یا   

 

 

 

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2015/11/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B14.png
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مستشرقین، واقدی اور مسند احمد   : ٢    ضمیمہ   

مشرق وسطی کے کتب خانوں   اسالمی تاریخ پر تحقیق اس وقت شروع وہئی جب     مغرب میں 

وجود ہیں اور ان کی  تک ان کی رسائی وہئی آج بہت سی کتب پیرس ، لندن اور برلن میں م 

(  ١جوزف وہروفٹس )  انہی مستشرقین میں ایک     -التراث العربی میں دیکھی جا سکتی ہے تفصیل  

وہ گیا ہے اور مسلم دنیا میں اسی نام سے مشھور   جوزف ھوروفتس   ہیں جن کا نام معرب وہ کر  

ہیں 

١

یا جو  مقالہ کی صورت میں شائع ک   نے مغازی پر تحقیق کی اور اس کو  جوزف ھوروفتس  

میں چھپا  ١٩٢٥ اسالمک کلچر میں 

 

میں مارسدن جونس    ١٩٨٩ھـ(  الواقدي )المتوفی:  دوسری طرف المغازي از محمد بن عمر  

بیروت سے شائع وہئی ہے جو اس کی تیسری طباعت ہے   –ے ساتھ دار األعلمي  ک  کی تحقیق 

مطابق واقدی نے کافی کتابیں لکھی تھیں  کے   تاریخ بغداد  

سمِعْتُ   أبي   َیقُولُ:  لما   انتقل   الواقدي   من   جانب   الغربي   إلی    أحمد   بن   یعقوب   بن   شیبة،   قَالَ:    محمد   بن   

شریَن  ومائةَ   وِقْر  كُتُبَہُ   علی   ع  ھھنا   یُقَالُ:  إنہ   َحمَلَ     

کہا   جاتا   ہے   اس   کی    احمد   بن   یعقوب   کہتے   ہیں   جب   واقدی   بغداد   کے   غربی   جانب   منتقل   وہا   تو   

کتابیں     ایک   سو  بیس   سواریوں   پر   تھیں 

نے یہ دعوی کیا کہ مسند امام احمد اور واقدی کی مغازی ایک مواد رکھتی ہے اس کا    ھوروفتس  

الذھبی بتاتے ہیں   کی وجہ  ا. اس  نے نہیں کی  رد ابھی تک کسی مسلمان  
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الذھبی سیر العالم النبالء میں لکھتے ہیں 

الوَاقِِديُّ   ثِقَةٌ  الَحرْبِيُّ:   سَمِعْتُ   َأبَا   َعبْدِ   اهللِ   َیقُوْلُ:   

کہتے   ہیں   میں   نے   ابو    إبراھیم بن إسحاق بن إبراھیم بن بشیر البغدادي ، الحربي المتوفی  ٢٨٥  

احمد   سے   سنا   کہا   واقدی   ثقہ   ہے  عبد   اهلل   امام   

یہ قول بھی ملتا ہے جس کو الذھبی سیر   جرح و تعدیل کی کتب میں احمد کا واقدی کے لئے 

العالم میں لکھتے ہیں 

 َكذَّابٌ.   الوَاقِدِيُّ   َحنْبَلٍ:   بنُ   أَحْمَدُ   لِي  قَالَ   َصالِحٍ،   بنُ   مُعَاوِیَةُ   حَدََّثنَا  الدُّوْلَبِيُّ: 

  ھ(   ٢٦٣  المتوفی   اهلل   عبید   أبي   )بن    صالح   بن   معاویہ   کہ   ہیں   کہتے   ھ(   ٣٢٠ )المتوفی   دولبی  امام 

 ہے   کذاب   واقدی    کہا   نے   احمد   امام   سے   مجھ  ہیں   کہتے 

ان کی بات،   کو چڑ تھی. کیا   امام احمد   اہل رائے میں سے تھے جن سے    الدُّوْلَبِيُّ لیکن ابو بشر    

یں لوگوں نے جرح و تعدیل کی  ے کو بعد م اسی حوال  بن سکتی ہے ؟   دلیل   سے  حوالے  امام احمد کے 

 کتابوں میں لکھا ہے. 

نقل وہئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ   کتاب الکنی و السماء از الدولبی میں خود واقدی کے اقوال  

کے اس قول کو   احمد   بھی خود واقدی کو مطلقا کذاب نہیں سمجھتے تھے اور    الدُّوْلَبِيُّ امام  

 تھے  ثابت نہیں مانتے 

 ھ کہتے ہیں   ٢٧٥متوفی ال  و داود  اب 

 كلمة   عنہ   یذكر   ل   أحمد   وكان 

 کرتے   نہ   ذکر   کا   بات   کسی   کی   واقدی   احمد، 

 

کسی متنازع شخصیت کا ذکر نہ کرنے سے یہ ثابت نہیں وہتا کہ وہ خود بھی ان کے نزدیک ثقہ  

  ٢٨٥المتوفی  إبراھیم بن إسحاق بن إبراھیم بن بشیر البغدادي ، الحربي    نہیں. سوال ہے کہ کیا 

جھوٹ بولتے تھے کیونکہ وہ مسلسل واقدی کے بارے میں امام احمد کے حسن خیال والے حوالے   

 دیتے تھے حتی کہ ان کے مطابق امام احمد، واقدی کو ثقہ جانتے تھے 
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 میں ہے   ٢٠ص    ٤تاریخ بغداد ج  

بن محمد بن حمدان العكبري، قَالَ:    د أَْخبَرَنِي إبراھیم بن عمر البرمكي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبید اهلل بن محم 

حَدَّثَنَا محمد بن أیوب بن المعافی، قَالَ: قَالَ إبراھیم الحربي: سمعت أحمد، وذكر الواقدي، فقال  

لیس أنكر علیہ شیئا، إل جمعہ األسانید، ومجیئة بمتن واحد علی سیاقة واحدة عن جماعة ربما  

[ حَدَّثَنَا عاصم بن عمر  ابن إسحاق، كان یقول: ]ص:   اختلفوا، قَاَل إبراھیم: ولم؟ وقد فعل ھذا 

وعبد اهلل بن أبي بكر وفالن وفالن، والزھري أیضا قد فعل ھذا قَاَل وسمعت إبراھیم، یقول: قَاَل لي  

فوران: رآني الواقدي أمشي مع أحمد بن حنبل، قَالَ: ثم لقیني بعد، فقال لي: رأیتك تمشي مع إنسان  

قیل إلبراھیم: لعلہ بلغہ عنہ شيء قَالَ: نعم، بلغني أن أحمد أنكر علیہ جمعہ    ، ربما تكلم في الناس 

الرجال واألسانید في متن واحد 

قَاَل إبراھیم: وھذا قد كان یفعلہ حماد بن سلمة، وابن إسحاق، ومحمد بن شھاب الزھري   

احمد   کو   سنا   انہوں   نے  واقدی   کا   ذکر   ک یا    پس   کہا  میں   اس    کہتے   ہیں   میں  نے   امام    ابراہیم   الحربی   

دیتا   ہے   اور   پھر  ایک   ہی    اسناد   کو   جمع   کر    کہ   یہ    کرتا   سوائے   اس   کے    کا   انکار   نہیں    کسی   چیز    کی   

ایسا    ابراہیم   نے   کہا   اور    اختالف   کرتی   ہیں.    دیتا   ہے   ایک   جماعت   سے   جو   کبھی   کبھی    متن   بیان   کر   

عاصم   بن   عمر   اور   عبد    ابراہیم   نے   کہا   کہ   ہم   س ے    ہے؟    ایسا   محمد   بن   اسحاق   بھی   کرتا    کیوں   جبکہ   

ایسا   ہی   کرتے   تھے.    محّمد   بن   ایوب    کیا   کہ   امام   زہری   بھی    اهلل   بن   ابی   بکر   اور  فالں   فالں  نے   روایت   

المھاجر،   أَبُو  محمد    )َعبْد   اللَّہ   بْن   محمد   بْن    ابراہیم   الحربی   کو   سنا   کہا   مجھ  سے  فوران    کہتے   ہیں   

حنبل   کے   ساتھ   چلتے    احمد   بن    الَبغْداديُّ    المتوفی   ٢٦٠  ھ(   نے   کہا   کہ   می ں   نے  واقدی   کو   دیکھا   امام   

انسان   کے   ساتھ   چلتے   دیکھا    ایسے    اپ   کو   ایک    احمد   سے   مال   تو   کہا   میں  نے    وہئے   اس   کے   بعد   

)واقدی(    سے   کوئی    ابراہیم      سے  کہا   وہ   سکتا   ہے   اس    جس   پر   کبھی   کبھی   لوگ   کالم   کرتے   ہیں؟   

اسناد   ایک   متن   کے    کا   انکار   رجال   اور    احم د   اس    کہا   ہاں!    مجھ   تک   پہنچا  کہ    چیز    پھنچے!   

اسحاق   اور   امام   زہری    ایسا   حماد   بن   سلمہ   اور   ابن    ابراہیم   کہتے   ہیں   اور    کرنے   پر   کرتے   تھے.    ساتھ   بیان   

 بھی   کرتے   تھے 

امام احمد کو اسناد ایک جگہ جمع کرنے پر اعتراض تھا. واقدی کی کتب ابن سعد کے ہاں پر  

اتھ چل قدمی کرتے لہذا اس صحبت کا اثر ان پر وہا اور  کے س   جمعہ کو جا کر دیکھتے اس 

شیعیت کے حق میں انہوں نے مسند میں ایک انبار اکھٹا کیا 
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میں الذھبی لکھتے ہیں   ٦٦٥ص    ١٠ج   سیر العالم النبالء  

: َیقُوْلُ   الحَرْبِيَّ  إِْبرَاھِیْمَ   سَمِعْتُ   الخَلِْیلِ:   بنِ   إِْسحَاقَ   بنُ   سَُلیْمَانُ 

  الوَاقِِديِّ   حَدِیْثِ   مِْن   جُْزأَیْنِ   مِْنہُ   َیأْخُذُ   َسعْدٍ   ابْنِ   إِلَی   بَِحنْبَلٍ   ُجُمعَةٍ   كُلِّ   فِي   یُوَجُِّہ   َحنْبَلٍ   بنُ   دُ أَْحمَ   كَانَ 

 فِْیھِمَا.   یَنْظُرُ 

ابن   سعد    کی    حنبل   بن   اسحاق   کے   ساتھ   ہر   جمعہ،    احمد   بن   حنبل   ،    کہتے   ہیں   امام    ابراہیم   الحربی   

کرتے   اور   ان   سے   واقدی   کی   حدیثوں  کی   دو   جلدیں   لے  کر   دیکھتے   طرف   رخ   

 

امام احمد واقدی     -ہجری میں فوت وہئے   ٢٤١ہجری میں فوت وہئے اور امام احمد    ٢٠٧واقدی  

کی وفات کے بعد ہی ابن سعد کے ہاں جاتے وہں گے کیونکہ واقدی اور امام احمد دونوں بغداد  

وفات کے بعد اس گم    -چل قدمی کرتے ساتھ    جب تک زندہ رہے واقدی کے   -کے رہائشی تھے 

اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈھلتی عمر     -کی یاد تازہ کرنے ہر جمعہ کو جاتے  گشتہ صحبت  

رہی تھی  امام احمد کی واقدی کے بارے میں دلچسپی بڑھ  کے ساتھ  

ل، امام  احمد کے اقوا لہذا واقدی کے حوالے سے امام   ہجری میں پیدا وہئے   ١٩٨ابراہیم الحربی سن  

  ١١عمر میں سنے وہں گے کیونکہ واقدی کی وفات کے وقت ابراہیم الحربی  سے آخری   احمد  

سال کے تھے 

میں لکھتے ہیں   ٤٥٥ص    ٩الذھبی سیر العالم النبالء ج  

َیقُوْلُ:   َحنْبَلٍ   بنَ   أَحْمََد  سَمِْعتُ   اأَلثَْرمُ: 

 سَلَمََة:   أُمِّ   عَْن  نَبْھَانَ،   َعنْ   الزُّْھرِيِّ،   عَنِ   مَعَْمرٍ،   عَنْ:   رَوَى   َحتَّی   الوَاقِدِيِّ   َأمرَ   نَُدافِعُ   َنزَْل  لَْم

 عَنِ   النَّبِيِّ   -َصلَّی  اللَّہُ   َعلَیْہِ   وَسَلَّمَ -  قَالَ:   أَفَعَمْیَاوَانِ   َأنْتَُما؟ 

احمد   کو    األَثْرَم    المتوفی  ٢٦١  ھ  کہتے   ہیں  م یں   نے   امام    أَبُو   بَْكرٍ   أَْحمَدُ   بنُ   مُحَمَّدِ   بِن   ھَانِئ   اإِلسْكَافيُّ  

کرنا    نہیں   چھوڑا   حتی   کہ   اس   نے   َمعَْمرٍ،   عَنِ   الزُّْھرِيِّ،    کا   دفاع   سنا   کہتے   تھے  ہم   نے   واقدی   کے   کام   

اندھیاں    کیا   تم     دونوں    عَنْ   نَبْھَانَ،   عَنْ   أُمِّ   سَلَمَةَ:   عَنِ   النَّبِيِّ   -صَلَّی   اللَّہُ   عََلیْہِ   وَسَلَّمَ   سے   روایت   کی   کہ   

وہ 

اعتراض کسی مغازی والی روایت پر نہیں بلکہ ایک حدیث پر تھا  د کو  امام احم  
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 میں ہے   ٢٠ص    ٤تاریخ بغداد ج  

  ومحمد،   یوسف،   أبي   عن   أبي   كتب   قَالَ:   حنبل،   بن   أحمد   بن   اهلل   عبد   حَدَّثَنِي   قَالَ:   جابر،   بن   إبراھیم 

 الواقدي   كتب   في   نظره   كثر أ   وكان   فیھا،   نظر   ربما   كان   قَالَ:  فیھا؟   ینظر   كان   لہ:   فقلت   قماطر،   ثالثة 

  واقدی   اکثر   باپ….   میرے   کہ   کہا   نے   حنبل   بن   احمد   بن   اهلل   عبد   سے   مجھ   ہیں   کہتے   جابر   بن   ابراہیم 

 دیکھتے   کتب   کی 

 معلوم وہتا ہے واقدی امام احمد کی نگاہ میں باوجود متروک وہنے کے پسندیدہ رہے ہیں  

ی سب جرح کرتے وہں امام احمد کو  کی عدالت پر باق ایک مورخ کی کتب جس   سوال ہے کہ   

کیا استفادہ دے سکتیں تھیں؟ کسی کذاب کی کتاب میں ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے  

واقدی کے کام میں امام احمد کی دلچسپی     -وہ اکثر کتاب دیکھتے اور باقاعدہ ہر جمعہ کو جاتے 

قل کرتا ہے ان کو اپنی سند  قعات جو واقدی ن تی ہے کہ انہوں نے وہ وا آ کی نوعیت یہ سمجھ میں  

سے مسند میں بیان کیا کیونکہ مسند میں انہوں نے واقدی سے کچھ روایت نہیں کیا ہے 

نے یہ دعوی نہیں کیا کہ امام احمد نے باوجود واقدی کو کذاب کہنے   ھوروفتس  واضح رہے کہ  

ت اور مسند احمد  بیان کردہ روایا کے مسند میں اس سے روایت کیا ہے بلکہ یہ کہا ہے واقدی کی  

شیعیت کا الزاام ہے اور امام احمد نے   پر  میں مماثلت ہے جو غلط بھی نہیں کیونکہ واقدی 

ھوروفتس تو چلیں ٹہرا مشتشرق اس     -کے حق میں کافی روایات مسند میں جمع کی ہیں   شیعیت 

اننے کے لئے  یا جائے جو یہ م کی تحقیق تعصب پر منبی وہ سکتی ہے لیکن ابراہیم الحربی کا کیا ک 

تھا ابراہیم الحربی   تیار ہی نہیں کہ امام احمد کو واقدی سے شغف نہ تھا بلکہ ان کے نزدیک ثقہ  

 کے اقوال ھوروفتس کی بات کی تائید کرتے ہیں 

 

میں دکتور عبد العزیز بن سلیمان بن ناصر السلومی کی تحقیق بنام الواقدی و کتابہ  ٢٠٠٤ سن  

یع وہئی. جو ان کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ تھا اور سعودی عرب کی  شا  جہ و مصادرہ  المغازی منہ 

کئی مقامات پر جرمن مشتشرق     اس میں محقق نے  جامعہ السالمیہ با لمدینہ المنورہ میں پیش وہا. 

کام غلط ہے؟ اگر کوئی بات مستشرق کہہ     ہیں. کیا یہ   دیے ھورو فتس کے حوالے اپنی تائید میں  

ہے ایک قول ہے  و اس کو قبول کرنے میں کیا حرج  ور وہ صحیح ہے ت رہا ہے ا   

 یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے 
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لکھتے ہیں    اس کتاب میں دکتور عبد العزیز بن سلیمان بن ناصر السلومی 

 

کاتب   الواقدی    کی   طرف    اسحاق    کے   ساتھ    ابن   سعد،    احمد   ہر   جمعہ   کو     حنبل   بن    بے  شک   امام     

کتابیں   لتے   ان   کو   دیکھتے   پھر  لوٹاتے   اور   دوسری   لیتے  رخ   کرتے   ا ور   واقدی   کی   دو   

کتابیں    اکثر   واقدی   کی    کہتے   ہیں   کہ   میرے   باپ    احمد   بن   حنبل    اور   اسی   وجہ   سے   عبد   اهلل   بن   

دیکھتے 

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2015/01/waqdi.png
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کتب    دیکھنے  کی    احمد   نے  واقدی    اور   امام    ان   )    کیا،   پس   کہا    …   تاکہ    میں    کا  سبب   واضح   

کتابوں(   کو   جان   سکوں  اوران  اعتبار   کر   سکوں  پر   

کے لئے جاتے تھے یعنی وہ متن دیکھ کر اس کے    اعتبار کرنے   کی احادیث پر    امام احمد واقدی    

واقدی میں ان کا شغف بڑھ گیا تھا رونہ ایک ایک کر کے کتابیں    -تھے  شواہد تالش کرتے  

ی کیونکہ اس بات  یہ بات احمد کی عمر کے آخری حصے میں وہ گ  دیکھنے کا شوق کیوں وہا.  

  ١١سال کے وہنگے ظاہر ہے کہ    ١١کو ابراہیم الحربی بتاتے ہیں جو واقدی کی وفات کے وقت  

ر جرح و تعدیل پر عبور نہیں رکھ سکتے سال کی عمر میں ابراہیم علم تاریخ او   

  ان کے اس حوالے سے   -امام احمد کا واقدی کے بارے میں نظریہ ارتقاء کا شکار رہا معلوم وہا کہ  

اور اس سے   تمام اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ ایک وقت تھا جب اس کو کذاب کہا  

  فات کے روز کہا واقدی کی و    کچھ روایت نہیں کیا امام جوزجانی کے مطابق 

 

کتابوں   کی   ج لدیں   بنا   لیں  اپنی    کتابوں   سے   میں  نے     مدت   وہئی   اس   کی   

احمد   نے   واقدی   کی    کت ب   کے   دفتین    بنا   دیے -  امام    اپنی    کی   کتب   کو      پھا ڑ    کر   ان   سے    یعنی  واقدی   

اپنی    کار   سمجھتے   وہئے   ان   کو    کتابوں   کو   بے    اس   کی    کیونکہ   انہوں   نے    جلدیں   بنا   لیں   کتابوں   کی   

استعمال   کر   لیا   تھا       جلد   یا   کور   کے   طور   پر     کتب   کی   

شروع کر  دلچسپی پیدا وہئی اور پھر اس کی کتابیں دیکھنا      لیکن اگلے چند سالوں میں اس میں 

 دیں  

،  حنبل بن اسحاق    یہ بھی غور طلب ہے کہ   -کیا     مواد تالش کرنا شروع  اور ان میں قابل اعتبار 

مسند القاروق از ابن کثیر کے مطابق  کرتے تھے کتاب  بھی  واقدی سے روایت  



92 
 

ابی   سبرة   عن   عثمان   بن    ابن    حدثنا   محمد   بن   عمر   حدثنا    اسحاق(   وحدثنی   ابی   اسحاق    )بن    قال   حنبل   

كتب   التاریخ   عمر   لسنتین   ونصف   من   خالفتہ  فكتب    ابن   المسیب   قال   اول   من    رافع   عن    عب د   اهلل   بن   

الواقدى  ابی   طالب   قال   محمد   بن   عمر   ھو    الھجرة   بمشورة   من   علی   بن     لست   عشرة   من   

عبداهلل بن احمد بھی روایت کرتے تھے طبرانی کی کتاب الدعا میں روایت ہے 

الْوَاقِِديُّ،   ثنا   ھَارُونُ    اْلعُصْفُرِيُّ،   ثنا   مُحَمَّدُ   بْنُ   عُمَرَ   حَدَّثَنَا   َعبْدُ   اللَّہِ   ْبنُ   أَحْمَدَ   بْنِ   حَْنبَلٍ،   ثنا   شَبَابٌ   

الْأَھْوَازِيُّ،   َعنْ   مُحَمَّدِ   ْبنِ   سِیرِیَن،   عَنْ   عُثْمَانَ   بْنِ   أَبِي   اْلعَاصِ،   رَضَِي  اللَّہُ   َعنْہُ   َأنَّ   رَسُولَ  اللَّہِ   صَلَّی  اهللُ   

الْمَمَاتِ  الَْمحْیَا  وَفِْتنَةِ    »اللَّھُمَّ  إِنِّي   أَعُوذُ   بَِك   مِنَ   اْلفَْقرِ   وَعَذَا بِاْلقَْبرِ،   وَفِْتنَةِ    كَانَ   یَقُولُ:     عََلیْہِ   وَ سَلَّمَ   

  

اگر واقدی متروک تھا تو حنبل بن اسحاق اور عبد اهلل نے روایت کیوں کی؟ اس کی وجہ کیا تھی  

  واقدی سے متعلق نقطۂ نگاہ بدل گیا   کا   یعنی امام احمد   وہئی؟   ؟ یہ نقطہ نظر میں تبدیلی کب واقعہ 

اسی وجہ سے ان کے شاگردوں نے بھی واقدی سے روایت کرنا شروع کر دیا     -  تھا   

الغرض 

پیش   کرتے   رہے   ہیں   لہذا   اس   کو   مطلقا   یہودی   مشتشرق    اپنے   حق   میں    مشتشرق   کی   بات   کو   اہل   علم   

کہہ   کر   رد   نہیں   کر   سکتے 

اعتبار    اور  وہ   جاننے   اور    کتب   میں   دلچسپی   بڑھ   گئی   تھی    کی   آ خری   عمر   میں   واقدی   کی    احمد    امام   

ان     کو   پڑھتے   تھے  کرنے   کے   لئے   

بات کو جبل اهلل کی ایک اشاعت میں   کی   جوزف ھوروفتس   ڈاکٹر عثمانی رحمہ اهلل علیہ نے  

ح امام بخاری  پیش کیا . ان کا مقصد صحی  نقل کیا اور صحیح بخاری اور مسند احمد کا موازنہ 

تھا تاکہ احادیث و تاریخ کے حوالے سے  پس کا اختالف اجاگر کرنا  آ مسند امام احمد کا     اور 

دونوں کے منہج کو سمجھا جا سکے. یہ ایک تحقیقی کام تھا جس پر مسلک پرستوں نے بودے  

تھے    اعتراضات کیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام بخاری، امام احمد کو استاد مانتے 

جو سراسر جھوٹ ہے 
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ہے جس سے وہ اسالم کی سنہری تاریخ کو داغدار  کسی ایسی کتاب کی تالش میں ر  مشتسرقین  

کو استمعال کیا اور آخر   ابن اسحاق کی کتب   کر سکیں چناچہ انہوں نے واقدی، ابن سعد اور  

ایک جواب کے    میں ان کی نگاہ انتخاب مسند امام احمد پر رکی . سید سلیمان الندوی اپنے 

 ن جلد پنجم میں چھپا ابتدائیہ میں لکھتے ہیں جو کتاب اسالم اور مستشرقی 

 

 

مستشرقین کے لئے کیا پر کشش مواد ہے جو ان کو اور کتابوں سے اس کی طرف   آخر مسند میں  

 کھینچ لیا؟ 

 یہ ہمارے عالم سید سلیمان ندوی کہہ رہے ہیں جو معروف شخصیت ہیں 

 ا مقام ہے! اپ کے لئے سوچنے ک 

 

http://www.islamic-belief.net/wp-content/uploads/2015/01/MSNDAHMED.png
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قتل امام احمد اور عمار رضی اهلل عنہ کا    : ٣    ضمیمہ   

 
د کا بیان صحیح البخاري: ِكتَابُ الجِھَاِد َوالسَِّیرِ )َبابُ مَسْحِ الغُبَاِر َعنِ الرَّأْسِ فِي سَبِیلِ اللَّہِ( صحیح بخاری: کتاب: جہا   

( د پونچھنا اهلل کے راستے میں جن لوگوں پر گرد پڑی وہ ان کی گر   باب :  ) 

، قَالَ لَہُ وَِلعَلِيِّ ْبِن عَبْدِ  حَدَّثَنَا إِبَْراِھیمُ ْبنُ مُوَسی، أَخْبََرنَا عَبْدُ الوَھَّابِ، حَدََّثنَا خَالِدٌ، عَنْ ِعكِْرمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاٍس  . 2812

وَ وَأَخُوهُ فِي حَائٍِط لَھُمَا یَْسِقیَانِہِ، َفلَمَّا رَآَنا جَاءَ، َفاحْتَبَی وََجلَسَ، فَقَالَ: كُنَّا  اهُ وَھُ یٍد فَاسْمَعَا ِمنْ حَدِیثِہِ، فََأتَیْنَاللَّہِ اْئتِیَا َأبَا َسعِ 

لَّمَ، وَمَسَحَ َعنْ َرأْسِِہ الغُبَارَ، وَقَالَ:  َفمَرَّ بِِہ النَّبِيُّ َصلَّی اهللُ عَلَیْہِ َوسَ  نَْنقُلُ لَبِنَ المَْسجِِد لَبِنَةً لَبِنَةً، وََكانَ َعمَّارٌ یَْنقُلُ لَبِنَتَْیِن لَبِنَتَْینِ، 

 «»وَیْحَ عَمَّاٍر َتقْتُلُہُ الفِئَةُ البَاغِیَةُ، َعمَّارٌ َیدْعُوھُْم إِلَی اللَّہِ، وََیدْعُونَہُ ِإلَی النَّارِ 

بیان کیا عکرمہ سے کہ  ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبر دی‘ کہاہم سے خالد نے    ہم سے ابراہیم بن موسٰی نے بیان کیا‘ کہا 

ابن عباس رضی اهلل عنہ نے ان سے اور ) اپنے صاحبزادے ( علی بن عبداهلل سے فرمایا تم دونوں ابو سعید خدری رضی اهلل  

ابو سعید رضی اهلل عنہ اپنے )    عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو ۔ چنانچہ ہم حاضر وہئے‘ اس وقت 

ھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے‘ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ) ہمارے پاس ( تشریف  رضاعی ( بھائی کے سات 

لئے اور ) چادراوڑھ کر ( گوٹ مارکر بیٹھ گئے‘ اسکے بعد بیان فرمایا ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ) ہجرت نبوی کے بعد  

نہ دودو اینٹیں لرہے تھے‘ اتنے میں نبی کریمم  لئے ( ایک ایک کرکے ڈھورہے تھے لیکن عمار رضی اهلل ع تعمیر مسجد کی 

صلی اهلل علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا پھر فرمایا افسوس ! عمار کو ایک باغی  

ہا گا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بال رہے  جماعت مارے گی‘ یہ تو انہیں اهلل کی ) اطاعت کی ( طرف دعوت دے ر 

 وہں گے ۔ 

32
روایت عکرمہ کی ہے    یہ  

 
 

کہا کہ خالد بن مھران الحذاء نے کہا کہ عکرمہ مولی ابن عباس نے 

عِكْرَِمةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَہُ وَلِعَلِيِّ ْبنِ عَبْدِ اللَّہِ ائْتِیَا أَبَا سَعِیدٍ 

و سعید کے پاس جاؤ ابن عباس نے عکرمہ اور علی بن عبد اهلل بن عباس کو کہا کہ اب
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خالد بن مھران الحذاء بصری مدلس ہے اور آخری عمر میں اختالط کا شکار تھے 

مختلف فیہ ہے میزان العتدال کے مطابق یہ  

قال أحمد: ثبت

وقال ابن معین والنسائي: ثقة

وأما أبو حاتم فقال: ل یحتج بہ

تم کہتے کہ یہ نہ قابل دلیل ہے احمداور ابن معین اور نسائی نے ثقہ کہا ہے جبکہ ابی حا 

یعنی بغداد والوں نے ثقہ کہا ہے 

ابن علیة اور شعبہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اسی   یں حماد بن زید ،  اس کے شہر کے لوگ یعنی بصریوں م 

طرح نیشاپور والوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے 

أَنَّا  زَیْدٍ: َما لِخَالِدٍ الْحَذَّاءِ فِي َحدِیثِہِ؟ َقالَ: َقدِمَ َعلَیْنَا قَدَْمةً مَِن الشَّامِ، َفكَوقال یحیی بن آدم: قُلْتُ لَِحمَّادِ بْنِ  

أَنْكَرْنَا حِفْظَہُ

بصرہ کے حماد بن زید کہتے کہ خالد جب شام سے آیا تو ہم نے اس کے حافظہ کا انکار کیا 

لطاي کے مطابق کتاب إكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال از مغ 

قال شعبة: خالد یشك في حدیث عكرمة عن ابن عباس 

عباس سے حدیث پر شک رہتا تھا شعبہ نے کہا کہ خالد کو عکرمہ کی ان کی ابن  

واضح رہے کہ صحیح بخاری کی یہ روایت اسی سند سے ہے 

بغداد والوں نے  سال بعد میں    ١٠٠یعنی خالد کے ہم عصر محدثین اس کی روایات کو رد کر رہے تھے لیکن  

 اس کو ثقہ قرار دیا 

مام احمد کہتے تھے اس کو  یہ روایت بعض محدثین مثال کرابیسی اور امام احمد کے نزدیک صحیح نہیں ا 

چھوڑنے میں بھالئی ہے اور امام دحیم کہتے تھے کہ جو اس میں قاتلین سے مراد اہل شام لے وہ فاحشہ کی  

اولد ہے 
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عمار بن یاسر رضی اهلل عنہ کا قتل جنگ صفین میں وہا. اس کی خبر نبی صلی اهلل علیہ وسلم نے  

دی تھی. بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اهلل علیہ وسلم نے فرمایا 

وذ باهلل من  الباغیة، یدعوھم إلی الجنة، ویدعونہ إلی النار« قال: یقول عمار: أع ویح عمار، تقتلہ الفئة  

الفتن 

اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا تم ان کو جنت کی طرف بالؤ گے اور وہ تم کو اگ  

 کی طرف 

نے قتل کیا ، دونوں جانب   باغی گروہ      ہے کہ عمار کو    بخاری کی اس روایت کی صحیح تاویل 

ن کو منافق قمیص اتارنے  حدیث سے وہتی ہے کہ عثما  مسلمانوں کو لڑا رہا تھا اس بات کی تائید  

 

کہتے تھے  دُحَیْم   عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاھِیم الدِّمَشْقِي    امام     کے مطابق    کتاب الثقات از العِجْلِيُّ 

الَ ھََذا,  لِيُّ: دُحَیْمٌ ثِقَةٌ كَانَ یَخْتلِفُ إِلَی بَغْدَادَ فَذَكَرُوا الفِئَةَ البَاغَِیةَ ھُم أَھْلُ الشَّامِ, فَقَالَ: مَنْ قَ قَالَ أَحْمَدُ العِجْ 

ةِفَھُوَ بن الَفاعِلَ 

نے اہل   العِجْلِيُّ کہتے ہیں دُحَیْمٌ ثقہ ہیں ان کا بغداد میں اختالف وہا پس باغی گروہ والی روایت سے لوگوں 

نے کہا جو یہ کہے وہ فاحشہ کی اولد ہے   شام مراد لئے اس پر امام دُحَیْم  

محدثین اس روایت کو یا تو رد کرتے ہیں یا تاویل جیسا کہ اوپر پیش کی گئی ہے 
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کو کہیں گے اور اهلل کے نبی صلی اهلل علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو نہ اتارنا سب نے اس سے  

33
ایجنڈا قرار دیا ہے جس کے سبب ان کی شہادت وہئی  مراد خالفت کے معزول وہنے کا      

کی حدیث ہے   مسلم 

ثََنا مُحَمَّدُ بْنُ َجْعفَرٍ، ح َوحَدَّثََنا عُْقبَةُ بْنُ مُْكرَمٍ الْعَمِّيُّ، َوأَبُو  وحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَْمرِو بْنِ َجبَلَةَ، حَدَّ 

َثنَا شُْعبَةُ، قَالَ: سَمِْعتُ خَالًِدا،  غُنْدَرٌ، َحدَّ   –قَاَل عُقْبَةُ: َحدَّثَنَا، وقَالَ أَبُو بَْكرٍ: أَْخبَرَنَا    –بَْكرِ بْنُ نَافِعٍ  

ْبنِ أَبِي اْلحَسَنِ، َعنْ أُمِِّہ، َعْن أُمِّ سَلَمَةَ، َأنَّ رَسُوَل اهللِ صَلَّی اهللُ عََلیْہِ وَسَلَّمَ، قَالَ  یُحَدِّثُ َعْن سَعِیدِ  

لِعَمَّارٍ: “َتقْتُلَُك الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ 

دوسری سند ہے 

 الْوَارِثِ، َحدََّثنَا شُْعبَةُ، َحدَّثَنَا َخالِدٌ الْحَذَّاءُ،  وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ َمنْصُورٍ، َأْخبََرنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ْبنُ عَبْدِ 

 عََلیْہِ َوسَلََّم بِمِْثلِہ عَْن سَعِیدِ ْبنِ أَبِي اْلحَسَنِ وَالْحَسَنِ، عَنْ أُمِّھَِما، عَْن أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ َصلَّی اهللُ 

تیسری سند ہے 

 
 

نے فرمایا  ام المومنین عائشہ رضی اهلل عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اهلل صلی اهلل علیہ وسلم  

لعل اهلل یقصك قمیصا فان ارادوك علی خلعہ فال تخلعہ لھم   یا عثمان انہ 

اے عثمان ! شاید اهلل تعاٰلی تمہیں ایک قمیص پہنائیں ۔ اگر لوگ تم سے وہ قمیص اتروانا چاہیں تو ان کے  

لئے وہ قمیص نہ اتارنا۔ 

ہیں   مستدرک میں روایت کرتے  ، حاکم   اس حدیث کو امام ترمذی سنن میں، ابن حبان صحیح میں  
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ي شَْیبَةَ، حَدََّثنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ إِبْرَاھِیَم، عَنِ اْبنِ عَوْنٍ، َعنِ اْلحَسَنِ، َعْن أُمِّہِ، عَنْ أُمِّ  وحَدَّثَنا أَبُو بَْكرِ بْنُ أَبِ 

سَلَّمَ: “َتقْتُلُ َعمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اهللِ صَلَّی اهللُ عََلیْہِ وَ 

کے مطابق کتاب الثقات از ابن حبان  

  خَْیرَةُ مَوْلةُ أم سَلَمََة وَالَِدةُ اْلحَسَنِ بن أبي اْلحسن یروي َعنْھَا اْبنھَا اْلحسن بن أبي اْلحسن عَْن أُمِّ سَلَمَةَ 

فِي عَمَّارٍ تَقْتُلَُك الفِئَةُ الْبَاغِیَةُ 

 خَْیرَةُ مَوْلةُ أم سَلَمَةَ، حسن بصری کی والدہ ہیں 

سند معلول ہے اس کا ذکر وہ مسند میں کرتے ہیں پہلے   حیح مسلم کی  امام احمد کے نزدیک، ص 

  ہے   اس کا ذکر نیچے آ رہا   یہی مسلم کی سند لتے ہیں پھر ابن سیرین کی بات نقل کرتے ہیں 

ابن تیمیہ الفتاوى: میں کہتے ہیں 

پر   ٧٤ص    ٣٥جموع الفتاوى از ابن تیمیہ ج  م 

 عَمَّارًا َتقْتُلُہُ اْلفِئَةُ الْبَاغِیَةُ{ َفھَذَا الْحَدِیُث قَْد طَعَنَ فِیہِ َطائِفَةٌ مِْن َأھْلِ اْلعِْلمِ؛ وَأَمَّا الْحَدِیُث الَّذِي فِیہِ }إنَّ 

اس حدیث پر اہل علم کا ایک گروہ طعن کرتا ہے 

السنة از ابن تیمیہ مختصر منھاج  

ائِفَةٌ مَِن الْعَُلمَاءِ َضعَّفُوا ھَذَا الْحَدِیثَ، مِْنھُمُ  فیقال: الذي في الصحیح: ))تقتل عّمار الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ(( وَطَ 

اْلحَُسیْنُ اْلَكرَابِیسِيُّ َوغَْیرُهُ، وَنُقَِل َذلَِك عَنْ أَحْمََد أَیْضًا

اور اہل علم کا ایک گروہ اس کی    –گروہ قتل کرے گا  صحیح میں ہے عمار کو ایک باغی  

ں اور دیگر ہیں ہے ایسا ہی امام احمد کے حوالے سے  تضعیف کرتا ہے جس میں حسین کرابیسی ہی 

نقل کیا جاتا ہے 
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اسی طرح کہتے ہیں 

نَّہُ قَالَ لِعَمَّارٍ: ” »َتقْتُلَُك الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ« ”  أَ   –صَلَّی اللَّہُ عََلیْہِ وَسَلَّمَ    –وَأَمَّا الْحَدِیُث الَّذِي رُِوَي عَنِ النَّبِيِّ  

ہُ، وََبعْضُھُمْ تَأَوَّلَہُ فَبَعْضُھُْم َضعَّفَ 

بعض اس کو ضعیف کہتے ہیں بعض تاویل کرتے ہیں 

امام کرابیسی امام بخاری کے ہم عصر ہیں یعنی صحیح بخاری کی یہ روایت ان کے نزدیک صحیح  

نہیں ہے 

کے شیعیت سے متاثر بعض علماء اس روایت سے یہ نکالتے ہیں کہ معاویہ رضی اهلل عنہ نے  اہل سنت  

ت کی اور وہ وہی باغی گروہ کے لیڈر تھے جس نے عمار کا قتل کیا لہذا کتاب سبل السالم  بغاو 

میں محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز  

ھـ( ابن جوزی کا اس روایت کو رد کرنے پر  معروف كأسالفہ باألمیر )المتوفی:  الدین، ال 

لکھتے ہیں 

قَالَ إنَّہُ أَْحَقرُ  وََلا یَْخفَی َأنَّ ابَْن اْلجَوْزِيِّ نَقََل عَنْ أَحْمَدَ عََدمَ صِحَّتِہِ َوَلیْسَ لَہُ ھَُو قَدْحٌ فِي صِحَّتِہِ َحتَّی یُ 

اِب عَْن َنقْلِ اْبنُ الْجَوْزِيِّ َما  الْأَْولَی فِي الْجَوَ مَُعاَرضَةِ أَئِمَّةِ اْلحَدِیثِ وَفُرْسَانِہِ وَحُفَّاظِِہ فَ مِنْ َأنْ َینْتَھَِض لِ 

بَلٍ أَنَّہُ قَالَ فِیہِ  بْنِ َحنْ قَالَہُ السَّیُِّد مُحَمَّدٌ أَیْضًا إنَّہُ قَدْ رَوَى َیْعقُوبُ بْنُ شَیْبََة الْإِمَامُ الثِّقَةُ الْحَافُِظ عَنْ أَحْمََد  

ئَِل َعنْہُ. ذَكَرَهُ الذَّھَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ َعمَّارٍ فِي النُّبَلَاءِ وَیُؤَیِّدُهُ  إنَّہُ َحدِیٌث َصحِیحٌ َسمِعَہُ َعنْہُ َیْعقُوبُ، وَقَْد سُ 

الضَّرَْب عََلی رِوَایَاتِ الضَِّعافِ وَالْمُْنكَرَاتِ.    أَنَّہُ َروَاهُ َأحْمَدُ عَنْ جَمَاعَةٍ َكثِیرَةٍ مِْن الصَّحَابَةِ وَكَاَن یَرَى 

انِ َما حَكَاهُ اْبنُ اْلجَوْزِيِّ وَإِلَّا َفغَایَتُہُ َأنَّہُ قَدْ تَعَارََض عَنْ أَحْمََد الْقَْولَانِ فَیُطْرَحُ. وَفِي  وَھَذَا یَدُلُّ َعَلی بُطْلَ 

ہُ رَوَاَھا  یَخَْفی. َوأَمَّا الْحَِكایَةُ عَْن ابْنِ َمعِینٍ وَاْبنِ أَبِي َخیْثَمََة، فَإِنَّ   تَْصحِیحِ غَْیرِهِ َما یُغْنِي َعنْہُ كََما لَا

الْمَُصنِّفُ بِصِیَغةِ التَّْمرِیِض وَلَمْ یَنْسُبْھَا إلَی رَاوٍ َفیَتَكَلَّْم عََلیْھَا

  وَمَنْ   –رَضَِي اللَّہُ َعنْہُ    –مَْن فِي حِزْبِِہ وَالْفِئََة الْمُحِقَّةَ عَلِيٌّ  وَالْحَدِیُث َدلِیلٌ عََلی َأنَّ الْفِئََة الْبَاغَِیَة مُعَاوِیَةُ وَ 

فِي صُحْبَتِِہ 

اور یہ مخفی نہیں ہے ابن جوزی نے امام احمد کے حوالے سے اس روایت کی عدم صحت پر نقل  

ا کہ انہوں  کیا ہے اور اس میں کوئی قدح نہیں ہے … اور اس کا جواب وہ ہے جو سید محمد نے دی 

حیح ہے اس  نے یعقوب بن شیبہ سے نقل کیا امام احمد سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا حدیث ص 

کو یعقوب نے سنا ہے اور اس پر سوال کیا اور الذھبی نے سیر العالم النبالء میں عمار بن یاسر رضی  
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اب رسول کی ایک  اهلل عنہ کے ترجمہ میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کی تائید وہتی ہے کہ اصح 

جوزی نے اس    جماعت اس کو نقل کرتی ہے … اور یہ دللت کرتا ہے اس پر جو حکایت کیا ابن 

کے بطالن پر اور اگر نہیں تو اس میں تعارض ہے جو امام احمد سے دو قول اتے ہیں پس اس کو رد  

ن معین  کیا جائے گا اور دوسروں کی جانب سے اس کی تصحیح مخفی نہیں ہے اور جہاں تک اب 

نسبت    اور ابن ابی خیثمہ کی حکایت ہے تو وہ صغیہ تمریض سے ہے اور اس میں راوی متکلم کی 

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 

راقم کہتا ہے کہ یہ بات بے سروپا ہے 

پہلے تو یعقوب بن شیبہ کی تصحیح کی سند پیش کی جائے جو شاید ہی کسی کے پاس  سب سے  

وہ 

نبالء کے مطابق خود امام احمد اس شخص یعقوب بن شیبہ کے لئے کہتے سیر العالم ال 

مُتَبَدِّعٌ، صَاحِبُ ھوَى 

صاحب گمراہ ہے  بدعتی ہے  

الکبیر کا ایک جز   کہ ان کی مسند  سیر أعالم النبالء میں ان کے ترجمہ میں کہتے ہیں   الذھبی  

مسند عمار میرے پاس تھا 

ْھرِ رَبِیْعٍ األَوَّلِ، سَنََة اْثنََتیْنِ وَسِتِّْیَن َومائَتَیْنِ، وَقََع لِي جُْزءٌ وَاحِدٌ مِْن مُسَندِ  مَاَت یَعْقُوْبُ الحَافِظُ: فِي شَ

عَمَّارٍ لَہُ 

پھر روایت پیش کرتے ہیں 
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( :  أُمِّ سَلَمََة، قَالَْت )   دَّثَنَا رَوْحُ بنُ عَُبادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَْن أُمِّہِ، عَْنقَاَل َیعْقُوْبُ: حَ 

َخیْرُ    وَھَُو یَقُوْلُ: )اللَّھُمَّ إِنَّ الخَیْرَ  -صَلَّی اللَّہُ عََلیْہِ َوسَلََّم -مَا نَسِْینَا الغبارَ عََلی َشعْرِ صَدْرِ رَسُوْلِ اهللِ  

یَْحكَ، أَْو وَیْلََك یَا ابَْن سَُمیَّةَ، تقتلَُك الفِئَةُ  اآلخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِألَنصَارِ وَالمُھَاجَِرةِ( إِْذ جَاَء عَمَّارٌ َفقَالَ: )وَ 

البَاغِیَةُ( 

ہے کہ مسند احمد میں جگہ جگہ اسی سند پر امام احمد جرح کرتے ہیں  پر لطف بات    

ہے مسند احمد میں  

 سَلَمَةَ، َقالَْت: مَا نَسِیتُ قَوْلَہُ یَْومَ  حَدَّثَنَا ابْنُ َأبِي عَدِيٍّ، عَنِ اْبنِ عَوْنٍ، عَنِ اْلحَسَنِ، عَْن أُمِّہِ، عَْن أُمِّ 

یَْر خَیْرُ الْآخِرَْه فَاْغفِْر  اْلخَنْدَقِ وَھَُو یُعَاطِیھِمُ اللَّبََن، وَقَْد اْغبَرَّ َشعْرُ صَدْرِهِ، وَھُوَ َیقُولُ: »اللَّھُمَّ إِنَّ الْخَ 

َفقَالَ: »وَْیحَہُ اْبنُ سَُمیََّة َتقْتُلُہُ اْلفِئَةُ الْبَاغِیَةُ« قَالَ: فَذََكرْتُہُ  لِلْأَنْصَارِ وَالْمُھَاجِرَْه« قَالَ: فََرأَى عَمَّارًا،  

َأمَا إِنَّھَا كَانَتْ تَُخالِطُھَا، تَلُِج عَلَْیھَا لِمُحَمَّدٍ َیعْنِي اْبنَ سِیرِیَن َفقَالَ: عَْن أُمِّہِ؟ قُْلتُ: نَعَمْ،  

اپنی ماں سے روایت کیا کہا جی یا تو یہ اختالط ہے یا اس  محمّد ابن سِیرِیَن نے پوچھا کہ حسن نے  

ہے  میں کچھ اور بات مل گئی  

کے مطابق  کتاب العلل ومعرفة الرجال از عبدهلل  

أبي عدي عَن بن عون قَاَل فَذَكرتہ لُمحَمد َفقَالَ عَن أمہ قلت نعم    حَدثنِي أبي قَاَل حَدثَنا مُحَمَّد بن 

حَدِیث اْلحسن َعن أمہ عَن أم سَلمَة فِي عمار تقتلہ   نَت تخالطھا تلج َعَلیْھَا یَعْنِي قَاَل أما أَنََّھا قد َكا 

الفئة الباغیة 

 نے پوچھا کہ حسن نے اپنی  احمد کہتے ہیں میں نے محمّد بن سیرین سے ذکر کیا محمّد ابن سِیرِیَن

 ہے  ل گئی  ماں سے روایت کیا کہا جی یا تو یہ اختالط ہے یا اس میں کچھ اور بات م 
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 مسند احمد میں امام احمد یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں 

الْمُْؤمِنِینَ« قَالَ: فَحَدَّثْتُہُ مَُحمَّدًا، َفقَالَ: »عَْن أُمِّہِ؟ َأمَا إِنَّھَا قَْد كَانَْت تَلُِج عََلی أَمِّ  

سے روایت  احمد کہتے ہیں میں نے اس کا ابن سیرین سے ذکر کیا انہوں نے کہا )حسن( اپنی ماں  

مڈ کر دی   کیا ؟ بے شک انہوں نے )حسن کی والدہ( نے ام المومنین کی بات گڈ   

یعقوب نے  منھاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة القدریة میں کہتے ہیں کہ   ابن تیمیہ کتاب 

دعوی کیا 

فِي عَمَّارٍ: ” »َتقْتُلَُك الْفِئَةُ   –َعلَیْہِ َوسَلََّم  صَلَّی اللَّہُ    –سَمِعْتُ َأحْمَدَ بْنَ حَْنبَلٍ سُئَِل عَْن حَدِیثِ النَّبِيِّ  

الْبَاغِیَةُ« ” َفقَالَ أَحْمَدُ: قَتََلتْہُ 

انہوں نے ہی قتل کیا   نیاد پر کہنا  لہذا جو سند خود امام احمد کے نزدیک صحیح نہ وہ اس کی ب 

کیسے صحیح وہ سکتا ہے ؟ 

 دوم یعقوب خود امام احمد کے نزدیک بدعتی ہے 

حنابلہ میں ہے     طبقات   

 

َیقُولُ: رُوَِي  سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّہِ بْنِ إِْبرَاھِیمَ، قَالَ: سَمِعْتُ َأبِي یَقُولُ: سَمِعْتُ َأحْمَدَ بْنَ حَْنبَلٍ،  

حَدِیثٌ َصحِیحٌ   فِي: »َتقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ اْلبَاغَِیةُ« ثَمَانِیَةٌ وَعِْشرُونَ حَدِیًثا، لَیَْس فِیھَا
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سے سنا کہا میں نے اپنے باپ سے سنا کہتے تھے میں نے امام     
34

میں نے محمّد بن عبد اهلل بن ابراہیم 

طرقوں سے روایت کیا ایک بھی    ٢٨روہ قتل کرے گا کو  عمار کو باغی گ   احمد بن حنبل سے سنا 

صحیح نہیں 

اس دور    –  کی تالیف ہے    ہجری   ٣٠٠    جو سن   ہے   گیا   لیا ب سے  ا حنابلہ کی معتمد علیہ کت   قول یہ  

کے رجال کی مکمل معلومات کتب میں نہیں وہتی ال یہ کہ یہ لوگ حدیث بیان کریں اور بہت  

لہذا اس دور میں اس قسم کے بہت سے اقوال میں رجال معلوم نہیں ہیں لیکن یہ    -مشھور وہں 

کتب ہم تک نہیں  اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رجال کی تمام    –قبول کیے جاتے ہیں  

بہت سی معدوم وہ گئی ہیں   پہنچیں،   

کیونکہ ان کو رجال کے ماہر ابن جوزی نے بھی    ان اقوال کی صحت صحیح سمجھی جائے گی  

  -اپنی کتب میں بیان کیا ہے لہذا جب یہ ماہرین ان اقوال کو قبول کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں 

لکھتے ہیں میں ابن جوزی    ٣٦٥ص    ٢ کتاب العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة ج 

إل أن أَبَا َبكْر الخالل ذكر أن أَحْمَد بْن حنبل ویحیی بْن معین وأبا خیثمة والمعیطي ذكروا ھَذَا  

 
 

محمد بن عبداهلل بن ابراہیم حنابلہ کے عالم أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون بن یزید الخَلَّال البغدادي  

ایات کتاب السنة میں تین مقامات پر لی گئی ہیں ھـ( کے شیخ ہیں ان سے رو  الحنبلي )المتوفی: 

ہے مثال   محمد بن عبد اهلل بن إبراھیم کی باپ سے روایت کئی کتابوں میں 

أحكام النساء لإلمام أحمد 

ھـ( المؤلف: أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني )المتوفی: 

لمسائل اإلمام أحمد بن حنبل الوقوف والترجل من الجامع  

ـ( ھ المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون بن یزید الخَلَّال البغدادي الحنبلي )المتوفی: 
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ة فقال فِیہِ ما فِیہِ حدیث صحیح وأن أَحَْمد قال قد روى فِي عمار تقتلہ  الحدیث تقتل عماًرا الفیئة الباغی 

یث صحیح رون حدیًثا لیس فیھا حد الفیئة الباغیة ثمانیة وعش 

بالشبہ ابو بکر الخالل نے ذکر کیا ہے کہ أَحْمَد بْن حنبل ویحیی بْن معین وأبا خیثمة والمعیطي نے اس  

حدیث عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے اس میں کوئی حدیث صحیح  

باغی گروہ قتل  احادیث سے کہ عمار کو    ٢٨نہیں ہے اور بے شک امام احمد نے روایت کیا ہے 

کرے گا اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے 

ابن جوزی رجال کے معاملے میں متشدد ہیں اور اس بنا پر ان کو معلومات وہں گی کہ یہ لوگ ثقہ  

امام احمد نے کتاب میں صحیح و ضعیف     -  ہیں تبھی اتنے وثوق سے ان اقوال سے دلیل لے رہے ہیں 

ان کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے تبھی اس پر تبصرہ کرتے  روایت جمع کی ہیں اور    سب طرح کی 

ہیں 

کی روایت ہے   السنة ألبي بكر بن الخالل جلد  ٢  صفحہ  ٤٦٢    کتاب    

أَْخبََرنَا أَحَْمدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ َحازِمٍ، وََعبْدُ اللَّہِ ْبنُ الْعَبَّاسِ الطََّیالِسِيُّ، َأنَّ إِسْحَاقَ بْ نَ مَنْصُورٍ  حَدََّثھُمْ، أَنَّہُ  

« . قَالَ: »لَا أَتَكَلَّمُ فِیہِ«   قَالَ لِأَبِي َعبْدِ اللَّہِ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّی اهللُ عَلَیْہِ َوسَلََّم لِعَمَّارٍ: »َتقْتُلَُك الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ 

. زَاَد الطََّیالِسِيُّ: »تَرْكُہُ َأسْلَمُ   

ہ میں نے امام احمد سے قول نبی کا ذکر کیا کہ جو عمار کے لئے ہے   اسحاق بن منصور  نے بیان کیا ک 

احمد نے کہا اس پر بات مت کرو طیالسی نے اضافہ کیا اس   کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا  –  

کو چھوڑو بچ جاو 

  –  ہے   اتا   نظر   اختالف   پر   روایت کی تصحیح   ص بخاری  کا اس مخصو   اور امام   الغرض امام احمد 

مسلم سے اس کی تصحیح میں   و   ساتھ ہے امام  بخاری   کے   راقم کے نزدیک حق یہاں امام احمد 

 غلطی وہئی ہے  
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امام احمد اور حدیث کساء :   ٤  ضمیمہ   

 

صحیح مسلم میں عائشہ رضی اهلل عنہا سے مروی حدیث ہے 

أسودٍ . فجاء الحسنُ بنُ عليٍّ   خرج   النبيُّ  صَلّی   اهللُ   علیِہ   وسَلّمَ  غداًة  وعلیہ  مِرْطٌ   مُرحَّلٌ  ، من  شعرٍ   

فأدخَلہ . ثم جاء الحسیُن فدخل معہ . ثم جاءت فاطمةُ فأدخلھا . ثم جاء عليٌّ فأدخَلہ . ثم قال ” إِنََّما  

[ / األحزاب /   یُرِیدُ اهللُ لِیُْذھَِب عَْنكُمُ الرِّجْسَ َأھَْل الْبَیْتِ وَیَُطھِّرَكُمْ تَْطھِیرًا ” ]  

قہ رضی اهلل عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اهلل علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ایک  صدی   عائشہ 

اونی منقش چادر اوڑھے وہئے باہر تشریف لئے تو آپ کے پاس حسن بن علی رضی اهلل عنہما آئے تو  

ر  آپ صلی اهلل علیہ وآلہ وسلم نے ُانہیں اُس چادر میں داخل کر لیا، پھر حسین رضی اهلل عنہ آئے او 

بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل وہ گئے، پھر فاطمہ رضی اهلل عنہا آئیں اور آپ صلی اهلل علیہ    وہ 

وآلہ وسلم نے انھیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا، پھر علی رضی اهلل عنہ آئے تو آپ صلی اهلل علیہ  

ہ آیت مبارکہ پڑھی  نے ی وآلہ وسلم نے اُنہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اهلل علیہ وآلہ وسلم  

وہ تم اہل بیت سے رجس کو دُور کر دے اور تمہیں )کامل( طہارت   : بے شک اهلل چاہتا ھے کہ  

سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ 

امام مسلم اس کی سند دیتے ہیں 

نْ أَبِیہِ، ح وحَدَّثَنِي إِْبرَاھِیمُ ْبنُ  ، عَ وحَدَّثَنِي سُرَیْجُ بْنُ یُونَُس، حَدَّثََنا یَحَْیی بْنُ زَكَرِیَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ 

ي أَبِي، عَْن  مُوَسی، حَدَّثََنا ابْنُ أَبِي زَائَِدةَ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ َحنْبَلٍ، َحدَّثََنا یَحَْیی بْنُ زَكَرِیَّا، أَخَْبرَنِ 

ةَ، مُصْعَبِ بْنِ َشیْبََة، عَنْ َصفَِیّةَ بِْنتِ شَیْبَةَ، عَْن عَائَِش 

امام احمد اس روایت کو پسند    –اس کی سند میں مصعب بن شیبة بن جبیر بن شیبة کا تفرد ہے  

نہیں کرتے 
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قال أحمد بن محمد بن ھانیء: ذكرت ألبي عبد اهلل الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حدیث منكر،  

رواه مصعب بن شیبة، أحادیثہ مناكیر، منھا ھذا الحدیث، وعشیرة من الفطرة،  وخ رج   ر سول   اهلل   –  

صلی   اهلل   علیہ   وسلم   –  وعلیہ   مرط   مرجل  ضعفاء العقیلي 

احمد بن محمد بن ہانی کہتے ہیں میں نے ابی عبد اهلل سے حدیث ذکر کی کہ حجامہ میں وضو  

نکر ہیں جن  روایت کرتا ہے اس کی حدیثیں م  مُْصعَبِ بْنِ شیبة     پس کہا یہ حدیث منکر ہے اس کو 

ایک اونی منقش چادر اوڑھے وہئے باہر      اور … اور نبی صلی اهلل علیہ وسلم   حدیث ہے میں یہ  

تشریف لئے والی 

وقال أبو بكر األثرم: سمعت أبا عبد اهلل أحمد بن حنبل یقول: مصعب بن شیبة روى أحادیث مناكیر.  

»الجرح والتعدیل«  

اونی منقش چادر والی روایت کو رد  اس ایک  کتاب ضعفاء العقیلي میں امام احمد اس کی خاص  

کرتے ہیں 

اہل سنت کے جن علماء نے اس کو لکھا ہے ان کے نزدیک یہ حدیث امہات المومنین کو اہل بیت  

35
میں سے خارج نہیں کرتی لہذا یہ متنا صحیح ہے کیونکہ اس میں ہے کہ تم خیر میں وہ 

 
35  

ترمذی میں بھی یہ موجود ہے جہاں اس کی سند ہے 

الْأَصْبََھانِيِّ، عَنْ یَحْیَی بْنِ عَُبیْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رََباحٍ،  حَدَّثَنَا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ قَاَل: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَُلیْمَانَ بْنِ  

مَ  النَّبِيِّ صَلَّی اللَّہُ َعلَیْہِ وََسلَّمَ، َقالَ: نََزلَتْ َھذِهِ اآلیَةُ َعلَی النَّبِيِّ صَلَّی اللَّہُ َعلَیْہِ وَسَلَّ  عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي َسلَمَةَ، رَبِیبِ 

مِّ سَلََمةَ، فَدَعَا النَّبِيُّ  [ فِي بَیْتِ أُ ا یُرِیدُ اللَّہُ لِیُْذھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ البَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیًرا{ ]األحزاب: }إِنَّمَ 

فَ ظَھْرِهِ فََجلَّلَہُ بِكَِساءٍ ثُمَّ قَالَ: »اللَّھُمَّ  صَلَّی اللَّہُ َعلَیْہِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَیْنًا فَجَلََّلھُمْ بِكَِساءٍ وَعَلِيٌّ خَلْ 

رْھُمْ تَطْھِیرًا« قَالَتْ أُمُّ َسلََمةَ: وَأَنَا مَعَھُمْ یَا رَسُولَ اللَّہِ؟ قَالَ: »أَنْتِ  َھؤَُلاءِ أَھْلُ بَیْتِي فَأَذْھِبْ عَنْھُمُ الرِّجْسَ َوطَھِّ 

َعلَی مَكَانِكِ وَأَنْتِ إَِلی خَیْرٍ 

صلی اهلل علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ عمر بن ابی سلمہ رضی اهلل عنہ فرماتے ہیں کہ جب اُم المؤمنین اُم   نبی  

صلی اهلل علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت ”اہلِ بیت! اهلل چاہتا ھے کہ وہ تم سے   ے گھر نبی  سلمہ رضی اهلل عنہا ک 
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غلطی وہئی ہے    میں   اس کی تصحیح   سلم سے م   ساتھ ہے امام   کے   حق یہاں امام احمد   ہے   راقم کہتا   

 

 

 

 

 
صاف کر دے۔” نازل وہئی تو آپ صلی اهلل  طہارت سے نواز کر بالکل پاک   رجس دُور کر دے اور تمہیں   

نپ لیا۔ علی  علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ اور حسنین سالم اهلل علیہم کو بالیا اور انہیں ایک کملی میں ڈھا 

رضی اهلل عنہ آپ صلی اهلل علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ صلی اهلل علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی کملی  

: اے اهلل! یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے ہر قسم کی آلودگی دور فرما اور انہیں    میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا 

عرض کیا : اے اهلل کے نبی! میں )بھی( ان کے ساتھ    خوب پاک و صاف کر دے۔ اُم سلمہ رضی اهلل عنہا نے 

وہں، فرمایا : تم اپنی جگہ روہ اور تم تو بہتر مقام پر فائز وہ۔ 

نہیں کہتے بلکہ لکھتے ہیں وھَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ مِْن ھََذا الوَجْہِ یہ حدیث  امام ترمذی اس کو حسن بھی  

انوکھی ہے اس طرق سے 

ایک دفعہ اس میں عائشہ رضی اهلل عنہا کو دکھایا گیا اور دوسری   -واقعہ ہے دونوں احادیث میں ایک ہی  

مسلم کی حدیث امام    –اگر وہا بھی  ظاہر ہے یہ ایک دفعہ ہی وہا وہ گیا    –دفعہ ام سلمہ رضی اهلل عنہا کو  

ضعیف ہے  احمد کے نزدیک  
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آخر   حرف   

  وہ  معاویہ   -  تھا   انداز     سا   کا   بغض کے مخالفین کے حوالے سے    رضی اهلل عنہ    امام احمد کا علی 

نزدیک    احمد کے   امام  –تھے    دیتے   کو خلفیہ نہیں مانتے تھے  اور ان کو بادشاہ قرار   رضی اهلل عنہ 

  –وہ چکی تھی    ختم   ع وہنے سے پہلے ہی حقیقی خالفت اهلل عنہ کی خالفت شرو   رضی   معاویہ 

  عمار    نے   یا لشکر شام   معاویہ   کہ    نہیں   اگرچہ اس پر کوئی صحیح حدیث   نزدیک   کے   امام احمد 

    امام احمد   –تھے    دیتے   منکر قرار     حدیث کساء کو بھی    امام احمد    -ا قتل کیا ک   رضی اهلل عنہ  

امام احمد کے نزدیک وہ شخص لئق کرم     -  ھےت   اصحاب رسول کو گالی دینے کے سخت خالف 

نہیں جو معاویہ رضی اهلل عنہ کو گالی دے 

یشتم معاویة أیصلی خلفہ؟ قال: ل  وقال ابن ھانيء: وسئل )یعني أبا عبد اهلل أحمد بن حنبل( عن الذي  

یصلی خلفہ ول كرامة. »سؤالتہ 

اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں جو معاویہ کو گالی  نے کہا میں نے احمد سے پوچھا کیا      ابن ھانيء 

 دے ؟ کہا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو نہ عزت کرو 

-عاویہ  سے روایت بھی کرے امیر یزید بن م    سے بھی منع کرتے کہ کوئی    اس   امام احمد   

کی راویات کو اکھٹا کر دیا جو بغداد میں اس     شیعیت    مسند میں  حب علی میں   البتہ احمد نے  

  دور میں سر چڑھ چکی تھی 

  اور   ہیں   کیے   اضافے   نے   اهلل   عبد   بیٹے   کے   ان   میں   اس   البتہ   ہے   تالیف    کی   احمد   امام   اگرچہ   احمد   مسند 

ہیں   کہتے   األرنؤوط   شعیب -ہیں   لکھی   بھی   آراء   کی   باپ   اپنے   پر   روایات   بعض 

األنصار   مسند   في   ت زیادا   فیہ   وزاد   القَطِیعيُّ،   بكرٍ   أبو   أحمد   بن   اهلل   عبدِ   عن   المسنَد   روى   ثم 
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  النصار   مسند   میں   اس   اور   نے   القَطِیعيُّ،   بكرٍ   أبو   کیا   روایت   سے   احمد   بن   اهلل   عبد   کو   احمد   مسند   پھر 

کیا   اضافہ   نے   انہوں   میں

مطابق   کے   الذھبی 

  )   سنة   ولد   القَطِیعيُّ،   مالك   بن   حمدان   بن   جعفر   بن   أحمدُ   بكرٍ   أبو  فھو :  اهلل   عبد   عن   الراوي   فأما 

ـ    عبدُ   وكان  بالدولة،   اتصالٌ   جعفر   ألبیہ   وكان   الجصَّاص،   بن   اهلل   عبد   أمہ   عمِّ   مع ”    المسند ”    ع سم   ، (  ھ

منہ   وسَمِعہ   أیضاً،   القطیعيُّ   فحضر   السلطان،   ذلك   لبن ”    المسَندَ ”    یقرأ   اهلل 

سنا   سے   اهلل   عبد   کو   احمد   مسند   نے   القَطِیعيُّ   مالك   بن   حمدان   بن   جعفر   بن   أحمدُ   بكرٍ   أبو 

  في   المسدد   القول   کتاب   گرایا   پر   الْقطیعِي   نے   تیمیہ   ابن   ملبہ   کا   روایات   موضوع  کی   د احم   مسند 

ہیں   کہتے   حجر   ابن   میں   أحمد   لإلمام   المسند   عن   الذب 

  رِوَایَة   من   لَا  الْقطیعِي   زیادات   من   ھُوَ   ھَذَا   من   فِیہِ   وَقع  الَّذِي   َأن   تَیْمِیة   ابْن   الدَّین   َتقِّي  الشَّیْخ   عَن   وَنقل 

عَنہُ   اهلل   عبد   اْبنہ   رِوَایَة   من   وَلَا  أَحْمد   اإلَِمام

کیں   شامل   نے   الْقطیعِي   روایات   موضوع 

  بكر   أَبُو  َوزَاد   زیادات،   أَحْمد   مُْسند   علی   اهلل   عبد   ابْنہ   زَاد   ثمَّ : …  کہا   نے   تیمیہ   ابن   میں  الّسنة   منھاج

ة َموْضُوعَ  َكثِیرَة   َأحَادِیث   القَطِیعي   زیادات   وَفِي   زیادات،   القَطِیعي 

ہیں   روایات   سی   کون   کہ   ہے   معلوم  اور   ہیں   روایات   چند   ہے   نہیں   بہت   تعداد   کی   زوائد   کی   القَطِیعي 

  ہی   نے   الَقطِیعي   صرف   روایات   موضوع  میں   احمد   مسند   کہ   ہے   گیا   وہ   ثابت   یہ   سے   تحقیق   البتہ 

  لکھی  ی بھ   نے   احمد   امام   خود   اور   اهلل   عبد   بلکہ   ہے   کیا   دعوی   نے   تیمیہ   ابن   جیسا   کیں   نہیں   روایت 

ہیں 
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  وہ   پر   جن   ہیں   روایات   موضوع   میں   مسند   مطابق   کے   تحقیق   کی   مُْرشِد   عادل   –  األرَنؤوط   شُعَیب 

  کی   ان   جدًا   ضعیف   إسناده   ہیں   کہتے   پر   جن     -ہے   شبہ   کا   وہنے   موضوع   موضوع،   شبہ   ہیں   کہتے 

  سے   مشایخ   اپنے   وہ   میں   جس   ہیں   سے   سند   کی   احمد   امام   روایات   ضعیف   قدر   اس   -ہے    ١٣٩  تعداد 

ہیں   کرتے   روایت 
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