فہرست
سخن ناشر
خليفہ ا ّول رضی ﷲ عنہ
۔حضرت ابوبکر )رض( کا پچاس لوگوں کے بعد اسالم الن
۔خالد بن سعيد کا حضرت ابوبکر )رض( سے پہلے اسالم النا <
۔حضرت ابو بکر )رض( کاجنگوں ميں کردار
۔يار غار کون
۔علی)رض( کے بغير اجماع ملعون ہے
ٰ
۔حضرت ابوبکر )رض( کی خالفت اجماع ياشوری سے
۔مہاجرين وانصار کاخليفہ اول )رض( کی خالفت کی مخالفت کرن
۔حضرت علی )رض( کا بيعت نہ کرنا
۔حضرت علی)رض( کی نظر ميں شيخين کی حکومت
امام بخاری کی احاديث ميں ر ﱡدوبدل کی مہارت
۔حضرت علی)رض( کے قتل کی سازش
۔کيا امامت اصول دين ميں سے ہے
۔کون افضل ؟ پيغمبر)ص( يا ابوبکر)رض(
۔احاديث رسول )ص( کا نذر آتش کرن
۔حضرت ابوبکر و عمر )رض(کے تعلقات
خليفہ دو م رضی ﷲ عنہ۔
خليفہ دوم کا اپنے ايمان ميں شک کرنا
۔کيا حضور )ص( نے خود کشی کرنا چاہی
۔کيا حضرت عمر )رض( کند ذہن تھے
۔حضرت عمر)رض( کی خالفت پر لوگوں کااعتراض
۔کيا حضرت عمر )رض( حکم تيمم نہيں جانتے تھے
۔کيا حضرت عمر )رض( اور ان کے فرزند کھﮍے ہو کر پيشاب کيا کرتے
حضرت ابو ہريره)رض( چور تھے
۔کياحضرت عمر)رض( کا ا ّم کلثوم سے عقد نہيں ہو
۔چار ہزار کلو ميٹر کے فاصلے لشکر کو کمانڈ کرنا
۔کيا حضرت علی)رض( ،حضرت عمر)رض( سے متنفر تھے
لگاو
۔حضرت عمر )رض( وحفصہ )رض( کا تورات سے ٔ
۔توہين رسالت )ص( کاجرم
۔حضرت عمر)رض( کاوصيت رسول )ص( کی مخالفت کرنا
۔حضرت عمر)رض( کا کعب االحبار يہودی سے تعلق
۔فتوحات اسالم کا مقصد
۔حضرت عمر )رض( کا لوگوں کوحضرت علی)رض( کے خالف ابھارن
۔حضرت عمر)رض( کتنے باادب تھے
۔تدوين احاديث پر پابندی
۔نام پيغمبر )ص( رکھنے پر پابندی
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حضرت علی)رض( اور اہل بيت رسول)رض(
۔کعبہ ميں حضرت علی)رض( کی والدت
۔حديث منزلت صحيح ترين حديث
۔واليت علی)رض( کا انکار
۔کيا پہلے اوردوسرے خليفہ )رض( مقام پرست تھے
۔کياصديق حضرت علی)رض( کا لقب ہے
۔علی)رض( نام کے بچوں کا قتل کردينا
۔کيا خلفائ نے بھی اپنے کسی بچے کا نام علی)رض( رکھا
۔کيا علی)رض( کے فضائل ذکر کرنے کی سزاپھانسی ہے
۔کيا علی)رض( پر لعنت کروا نا بنو اميہ کا کام تھا
۔کيا امام مالک اور امام زہری بنواميہ کے ہوادار تھے
۔کيا امام ذہبی علی)رض( کے فضائل تحمل نہيں کرپاتے تھے
۔کيا امام بخاری حضرت علی)رض( کو چوتھا خليفہ نہيں مانتے تھے
۔کيا بنواميہ نے شائع کيا کہ علی)رض( چوتھا خليفہ نہيں ہے
۔ابن تيميہ کا چوتھے خليفہ کے خالف سازش
۔کيا امام احمد بن حنبل کے نزديک خالفت علی)رض( کی مخالفت کرنے واالگدھاہے
۔کيا حضرت علی)رض( کے فضائل تمام صحابہ سے زياده تھے
۔کيا حديث غدير چھپانے والے بيماری ميں مبتال ہو گئے
۔کيا حضرت علی )رض( کے فرزند ،پيغمبر)ص( کے فرزند تھے
۔کيا حضرت علی )رض( جانشين پيغمبر )ص( تھے
۔کيا امام بخاری نے حديث غدير کو مخفی رکھا
۔کيا حضرت معاويہ)رض( کی مخالفت جرم ہے
۔سفيان ثوری کاحضرت علی)رض( سے کينہ رکھن
۔ہمارا حضرت فاطمہ)رض( کی مخالفت کرنا
المومنين)رض(
حضرت عائشہ)رض( اور ديگر امہات ٔ
۔کيا ازواج پيغمبر)ص(دوگروه ميں بٹی ہوئی تھيں
۔حضرت عائشہ)رض( پہلے سے شادی شده تھيں
۔امام حسن )رض( کا جنازه دفن نہ ہونے دينا
۔ابن زبير کاحضرت عائشہ)رض( کو گمراه کرنا
۔حضرت عائشہ )رض( کا حضور)ص( کی توہين کرن
۔جوان کا رضاعی بھائی بن سکنا
۔مصحف حضرت عائشہ)رض(
۔ صحابہ کرام)رض(کا حضرت عائشہ)رض( پر زناکی تہمت لگان
المومنين کا بيس ہزار اوالدکو قتل کروادين
۔ا ّم ٔ
المومنين کا مرتدہوجانا
۔بعض ا ّمہات ٔ
۔حضرت عمر )رض( کا نبی )ص( کی بيوی کو طالق دينا
صحابہ کرام رضی ﷲ عنھم
۔پيغمبر )ص( نے فقط عبدﷲ بن سالم کو جنّت کی بشارت دی
۔کيا بعض صحابہ کرام)رض( منافق تھے
۔کيا حضرت عثمان )رض( کے قاتل صحابہ کرام )رض( تھے
۔کيا ہم صحابہ کرام )رض( کو گالياں ديتے ہيں
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۔کيا صحابہ کرام)رض(  ،پيغمبر )ص( کو قتل کردينے ميں ناکام ہو گئے
۔کيا بعض صحابہ کرام )رض( خارجی تھے
۔کيا حضرت ابوبکر وعمر )رض( کے فضائل جھوٹ ہيں
۔کيا حضرت ابو ہريره )رض( چور تھے
۔ کيا ابوہريره)رض( کی روايات مردود ہيں
۔حضرت ابوہريره)رض( کا توہين آميز روايات نقل کرنا
۔کيا عشره مبشره والی حديث جھوٹی ہے
۔اصحاب عشره مبشره ميں تناقض
۔خطبہ جمعہ سے نام پيغمبر)ص( کا حذف کردين
۔آل رسول )رض( کو جالدينے کی سازش
۔پيغمبر)ص( کا ناحق لوگوں کو گالياں دينا
۔پيغمبر)ص( نے کن دو کو لعنت کی
۔صحابہ کرام )رض( کا يہوديوں سے پناه دينے کی درخواست کرن
۔حضرت عمر)رض( کا اپنے بارے ميں شک
۔کياصحابہ کرام )رض( ايک دوسرے کو گالياں ديا کرتے
۔کيا صحابہ کرام )رض( ميں فقط کچھ اہل ٰ
فتوی تھے
۔اہل مدينہ اور صحابہ کرام )رض( کا قبر پيغمبر )ص( سے توسّل
حضرت امير معاويہ)رض( اور بنو اميہ
۔حضرت معاويہ )رض( کا حقانيت علی)رض( کا اعتراف
۔کياحضرت معاويہ)رض( کے چار باپ تھے
۔کيا حضرت معاويہ)رض( شراب پيا کرتے
۔حضرت معاويہ )رض( کو جانشين مقرر کرنے کاحق نہ تھا
۔حضرت معاويہ)رض( کاغير مسلم اس دنيا سے گذر جان
۔منبر پر ريح کا خارج کرنا
۔ حضرت معاويہ)رض( کے تمام تر فضائل کا جھوٹا ہون
۔مامون عباسی کا حضرت معايہ )رض( کو گالياں دلوان
۔قتل عثمان )رض( کی تہمت ايک سياسی کھيل تھا
۔بنو اميہ کا قبر رسول )ص( کی زيارت سے روکنا
۔بنو اميہ عجمی مسيحی تھے
۔ امير معاويہ اور اہل مدينہ کے قتل کی سازش
۔يزيد کا اہل مدينہ کے قتل کا دستور صادر کرنا
۔يزيد اور ناموس مدينہ کی بے حرمتی
شيعہ
۔عامر شعبی کے شيعوں پر تہمت لگانے کی وجہ
۔مذہب شيعہ پيغمبر )ص( کے زمانے ميں وجود ميں آيا
۔صحابہ کرام)ص( بھی شيعہ تھے
۔عام لوگ بھی علم غيب رکھتے ہيں
۔ ُمردوں کا اسی دنيا ميں دوباره زنده ہون
۔علمائے سلف تقيہ کيا کرتے
۔قبر زہری و بخاری پر روضوں کا بنايا جان
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فقہائ و محدثين سلف
۔چوتھی اور پانچويں صدی ميں مذاہب اربعہ کا وجود ميں آن
۔امام يح ٰيی بن معين کا نامحرم عورتوں کو چھيﮍن
۔کونسا امام جماعت افضل ہے
۔ہمارے بعض علمائ حرام زادے تھے
۔ہم حنفيوں کا مقام تو حيوان کے برابر ہے
امام ابو حنيفہ رحمۃ ﷲ عليہ
۔پست ترين بچہ
۔امام ابوحنيفہ)رح( نصرانی پيدا ہوئے
۔امام اعظم )رح( کی رائے مردود ہے
۔امام اعظم)رح( علم حديث سے ناآشنا تھے
امام بخاری رحمۃ ﷲ عليہ
۔امام بخاری احاديث ميں تبديلی کے ماہر تھے
۔امام بخاری ناصبی تھے
۔ايک گائے کا دودھ پينے سے بہن بھائی بن جان
۔امام بخاری اور زہری سے احاديث کا لينا
۔بخاری کی احاديث ميں اختالف
۔شيطان کا وحی ميں نفوذ
۔امام بخاری کا بعض صحابہ کرام )رض( سے احاديث نقل نہ کرن
۔امام بخاری کا علم رجال سے آگاه نہ ہونا
۔امام بخاری کے بعض اساتيذ نصرانی تھے
۔صحيح بخاری اور اسرائيليات
سنّت اور بدعت
۔حديث ثقلين کی صحيح عبارت
۔ہماری کتب ميں خرافات
۔ صحابہ کرام )رح( اور تابعين کا متعہ کرنا
۔نماز ميں ہاتھ باندھنے پرصحيح حديث کا موجود نہ ہون
۔پيغمبر )ص( اور صحابہ کرام)رح( کا پتھر اور مٹی پر سجده کرن
۔حنبلی تحريف قرآن کے قائل
۔عورت کی دُبر ميں جماع کرنا
۔لوگوں کا متعہ حرام قرار دينے پر اعتراض
۔نماز تراويح حضرت عمر)رض( کی بدعت
۔بسم ﷲ کا آہستہ پﮍھنا بنو اميہ کی بدعت
۔بنو اميہ کا سنّت پيغمبر )ص( کی مخالفت کرنا
۔سلف اور مستحبات
پاوں کا مسح کرن
۔صحابہ کرام )رض( اور تابعين)رح( کا ٔ
۔الصّالة خير من النّوم حضرت عمر )رض( کی بدعت
۔اذان ميں حاکم وقت پر سالم کرنا
۔حمار يعفور کا کالم کرن
۔قرآن کو جالنا جائز ہے ؟
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۔حضرت عائشہ )رض( کی بکری کا قرآن کھا جان
۔حضرت عمر )رض( کا تحريف قرآن کا ٰ
فتوی
۔حضرت عائشہ )رض( کا ماتم کرنا
۔شاميوں کا ايک سال تک حضرت عثمان)رض( کی عزاراری کروانا
۔ہمارے نزديک عورت کا مقام

نام کتاب .................................استاد محترم سے چند سوال
تنظيم وترتيب .................................خدا نظر طوقی پور
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سخن ناشر
کتاب حاضر ان بعض سواالت کا مجموعہ ہے جسے ايک ديوبندی مدرسہ کے طالب علم نے کالس کے دوران يا
خصوصی نشستوں ميں اپنے استاد کی خدمت ميں پيش کيا ليکن وه ان سواالت کے جوابات حاصل نہ کرپائے .
ان سواالت کو ايک دوست نے منظّم کر کے ان کی کاپی مختلف اساتيذ اور مولوی حضرات کی خدمت ميں پيش کی ہے
تاکہ وه ان سواالت کا قانع کننده جواب ديں.
اس دوست سے بارہا يہ سنا گيا ہے کہ اميد وار ہوں مجھ پر مودودی يا بريلوی ہونے کی تہمت نہيں لگائی جائے گی اس
لئے کہ ميں ايک پکا ديوبندی تھا اور اب بھی ہوں .اميد وار ہوں کہ استاد محترم مجھے سمجھنے اور ميرے سواالت
کے جوابات دينے کی کوشش کريں گے .
ہم نے بھی مصلحت اسی ميں ديکھی کہ اس دوست کا نام صيغہ راز ميں رکھا جائے تاکہ بعض متعصب جاہلونکے شر
سے محفوظ ره سکيں .
ہم ان کے بعض سواالت کو مرتّب کر کے پيش کر رہے ہيں اور باقی سواالت کو عنقريب علمائ ديوبند کی خدمت ميں
پيش کيا جائے گا تاکہ تسلّی بخش جواب حاصل کر کے اپنے ذہن کو شبہات سے صاف کر سکيں
يہ دوست پاکستان کے مختلف ديوبندی مدارس ميں دينی تعليم حاصل کرتے رہے ہيں يہاں تک کہ درس نظامی وغيره
کو طے کرتے ہوئے مفتی کے درجے پر فائز ہوئے اور اپنے حلقہ احباب ميں انہيں اچھے لفظوں ميں يا دکيا جاتا ہے ۔
سالم علی من اتّبع ٰ
ضالل
الھدی وترک ال ّ
وال ّ
االولی 1430ہجری
 30جمادی
ٰ
چند سوال
ّ
استاد محترم  ،دانشمند و توانا  ،عالمہ  ،فاضل  ،جناب موالنا  ...يقينا آپ شيخ االسالم کے درجہ پر فائز ہيں اس لئے کہ
آپ نے اہل سنّت والجماعت کی مدد کی اور مکتب سلف کو پروان چﮍھايا،شيخ االسالم ابن تيميہ اور محمد بن عبدالوہاب
کے عقائد کی ترويج کی .ميں نے آپ سے بہت زياده علمی استفاده کيا ہے اور بدون مبالغہ يہ کہہ سکتا ہوں کہ ہميں آپ
پر ناز ہے اس لئے کہ آپ نے اس مذہب کو سر بلند کيا.
استاد محترم مجھے مکمل يقين ہے کہ آپ پوری توانائی کے ساتھ ميرے تمام سواالت کا جواب ديں گے اور کوئی ايک
سوال بھی بغير جواب کے نہيں رہنے ديں گے .ميناپنے ان تمام سواالت کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کالس کے
دوران يا کالس کے عالوه مطالعہ وغيره کے دوران ميرے ذہن ميں آئے اور ان ميں سے بعض وه سواالت بھی ہيں جن
کے جوابات آپ دے چکے ہينليکن ميں نے انہيں اس لئے ذکر کيا ہے تا کہ مزيد ان سے استفاده کرسکيں .نيز ايسے
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سواالت بھی ہينجن کا آج تک جواب نہ مل سکا .
آخر ميں يہ خواہش کرتا ہوں کہ يہ سواالت ميرے اور آپ ہی کے درميان باقی رہيں تا کہ غلط عناصر بريلويوں يا
رافضيونکے ہاتھوں نہ لگ جائيں اور وه انہيں پﮍھے لکھے افراد کے سامنے پيش کر کے خدا نخواستہ انہيں مذہب
سلف سے دور اور گمراه نہ کر ديں ۔

استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

خليفہ اوّل رضی ﷲ عنہ
۔حضرت ابوبکر )رض( کا پچاس لوگوں کے بعد اسالم النا
سوال :١کيا يہ صحيح کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر)رض( پچاس لوگونيہاں تک کہ حضرت عمر)رض( کے بھی بعد اسالم
الئے جيسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص)رض( سے نقل کياگيا ہے.لہذا يہ کہنا جھوٹ ہو گا کہ وه سب سے پہلے اسالم
الئے ﴿﴿ :محمد بن سعد  ،قلت الٔبی  :أکان أبوبکر أ ّول اسالما ؟ فقال  :ال ولقد أسلم قبلہ أکثر من خمسين ﴾﴾ ﴿﴾١
۔خالد بن سعيد کا حضرت ابوبکر )رض( سے پہلے اسالم النا
سوال :٢کيا يہ درست نہيں ہے کہ خالد بن سعيد بن عاص حضرت ابو بکر سے پہلے اسالم ال چکے تھے اور محمد بن ابو
مورخين کے بقول جو شخص سب سے پہلے اسالم اليا وه حضرت علی)رض( تھے ؟ جيسا کہ حضرت
بکر اور دسيوں ٔ
مورخين نے کہا
معاويہ کے نام ايک نامے ميں اس حقيقت کا اعتراف کياہے .اگر يہ سب حقيقت رکھتا ہے جيسا کہ ہمارے ٔ
ہے تو پھر کيا وجہ ہے کہ ہم اس قدر اصرار کرتے ہيں کہ سب سے پہلے اسالم النے والے حضرت ابو بکر )رض(ہيں ؟
کيا اس جھوٹی سازش کا مقصد خليفہ اوّل کی شان بﮍھانا ہے يا يہ کہ خليفہ چہارم کی شان گھٹانا ہے ؟
١۔ نامہ محمد بن ابوبکر )رض( ﴿﴿ :فکان أوّل من ٔاجاب وأناب وآمن و ص ّدق ووافق فأسلم وسلّم أخوه وابن ع ّمہ عل ّی وھوالسّابق
المبرز فی ک ّل خير  ،أوّل النّاس اسالما ﴾﴾﴾٢﴿.
٢۔ابو اليقظان ّ :
﴿﴿ان خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل أبی بکر الص ّديق﴾﴾﴿﴾٣
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ تاريخ طبری ٠۴۵ :١؛ فتح الباری شرح صحيح بخاری ،٩٢ :٧عسقالنی کہتے ہيں  :فقد کان حينئذ جماعۃ من أسلم لکنّھم
کانوايخفونہ من أقاربھم .
٢۔شرح نہج البالغہ ،ابن ابی الحديد ٨٨١ :٣
٣۔المستدرک علی الصحيحين ٨٧٢ :٣

٣۔ سعد بن ابی وقاص :ابو بکر سے پہلے پچاس سے زياده لوگ اسالم ال چکے تھے ﴾١﴿.
۴۔ امام زہری :حضرت عمر )رض( تقريبا چاليس لوگوں کے بعد اسالم الئے ﴾٢﴿.
۔حضرت ابو بکر )رض( کاجنگوں ميں کردار
سوال  :٣کيايہ صحيح نہيں ہے کہ اسالم کی جنگوں ميں حضرت ابوبکر)رض( کا کوئی کردار سامنے نہيں آتا ؟ يہاں تک کہ
نہ تو کفار کے مقابلے ميں انہوں نے کبھی شمشير اٹھائی اور نہ ہی کسی دشمن اسالم کے خون کا کوئی قطره گرايا؟ جيسا
کہ ابو جعفر اسکافی نے اس مطلب کی طرف اشاره کيا ہے:
﴿﴿لم يرم ٔابو بکر بسھم قطّ وال س ّل سيفا وال أراق دما ﴾﴾﴾٣﴿.
کيا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہم انہيں اسالم کے مجاہد اور حضرت علی)رض( سے بھی افضل قرار ديتے ہيں ؟ ﴿ ﴾۴اگر
کوئی شيعہ رافضی يہ کہے کہ تم ابوبکر )رض( کے بارے ميں غل ّو کرتے ہو تو ہمارے پاس کيا جواب ہے ؟
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۔يار غار کون
ّ
لصالة والسّالم کے يار غار کا نام عبدﷲ بن بکر بن اريقط تھا نہ کہ ابو بکر
سوال :۴کيا يہ صحيح نہيں ہے کہ حضور عليہ ا
بن قحافہ خليفہ اوّل  ﴾۵ ﴿،ليکن نام ايک جيسا ہونے کی وجہ سے غلط فہمی ہوگئی اور ہم نے اسے خليفہ اوّل سمجھ ليا ؟ اس
لئے کہ:
١۔ حضرت ابوبکر )رض( نے کبھی بھی اپنی اس فضيلت کا تذکره نہ کيا جبکہ سقيفہ ميں ضعيف سے ضعيف حديث اور
فضيلت کا تذکره کيا.مثال کے طور پر فرمايا  ﴿﴿:نحن عشيرة رسول ﷲ وأوسط العرب أنسابا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ تاريخ طبری ٠۴۵ :١
سيرة النبويّۃ ﴾ ٠٨١ :؛ طبقات ابن سعد ٩۶٢ :٣؛ صفۃ الصفوة ۴٧٢ :١
٢۔ تاريخ االسالم﴿ ال ّ
٣۔ شرح ابن ابی الحديد ٣٩٢ :٣١
۴۔ تفسير رازی  ،٣٧١ :٠١امام رازی نے حضرت ابوبکر کے جہاد کو حضرت علی)رض( کے جہاد سے افضل قرار ديا ہے .
۵۔ شرح ابن ابی الحديد ٣٩٢ :٣١

وليست قبيلۃ من قبائل العرب االّ ولقريش فيھا والدة ﴾﴾ ﴿ ﴾١
ہم رسول ﷲ )ص( کے خاندان ميں سے ہيں اور حسب و نسب ميں سب سے باال تر ...
٢۔ عسقالنی کے بقول تابعين ميں سے کچھ لوگ ايسے بھی تھے جو آيت غار کے حضرت ابوبکر سے متعلق ہونے کا انکار
کرتے تھے جيسا کہ ابو جعفر مومن طاق﴾٢﴿.
المومنين حضرت عائشہ )رض( واضح طور پر اقرار فرما چکی ہيں کہ ہماری شان ميں کوئی ايک آيت بھی نازل نہيں
٣۔ اُ ّم ٔ
ہوئی﴿﴿لم ينزل فينا شيئا من القرآن ﴾﴾﴾٣﴿.
۴۔ مشہور تو يوں ہے کہ حضرت ابوبکر )رض( مدينہ منوره ميں حضور )ص( کے استقبال کے لئے تشريف الئے تھے تو
اس کا مطلب يہ ہے کہ وه پہلے ہی سے مدينہ ميں موجود تھے نہ کہ آنحضرت )ص( کے ہمراه ؟
۵۔ صحيح حديث ميں آيا ہے کہ آنحضرت )ص( غار کی طرف جاتے وقت اکيلے تھے ﴾۴﴿.
۶۔قدموں کے نشان سے کھوج لگانے والوں نے فقط آنحضرت )ص( کے قدم مبارک کے نشان ديکھے تھے جبکہ حضرت
ابوبکر )رض( کانام تک نہ ليا ﴾۵﴿ .يہی وجہ ہے کہ امام يح ٰيی بن معين کہتے ہيں کہ اس سے حضرت ابوبکر )رض( کا
پيغمبر )ص( کے ہمراه غار ميں جانا مشکوک لگتاہے﴾ ۶﴿.
٧۔ بخاری وغيره کی روايت کے مطابق تو حضرت ابو بکر )رض( مہاجرين کے پہلے پہلے گروه ميں شامل تھے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔البديۃ والنھايۃ ۵٠٢ :۶
٢۔ لسان الميزان ۵١١ :۵
٣۔ صحيح بخار ی ٢۴ :۶؛ تاريخ ابن اثير ٩٩١ :٣؛ البدايۃ والنھايۃ ۶٩ :٨؛ االغانی٠٩ :۶١
۴۔ البديۃ والنھايۃ ۵٠٢ :۶
۵۔ فتوح البلدان ۴۶ :١
۶۔تہذيب الکمال ۶٢ :٩٢

جوآنحضرت سے پہلے مدينہ پہنچ چکے تھے اور وه نماز جماعت ميں بھی شرکت کياکرتے﴾١﴿.
۔علی)رض( کے بغير اجماع ملعون ہے
سوال :۵کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر)رض( کی خالفت پر تمام مسلمانوں کا اجماع تھا.تو کيا يہ درست ہے کہ حضرت
علی)رض( اور ان کے ہمراه صحابہ کرام نے بيعت نہيں کی تھی جبکہ ايسا اجماع جس ميں وه شريک نہ ہوں اس پر خدا
وند متعال نے لعنت فرمائی ہے جيسا کہ امام ابن حزم فرماتے ہيں:
﴿﴿لعنۃ ﷲ علی ک ّل اجماع يخرج منہ علی بن أبی طالب ومن بحضرتہ من الصحابۃ ﴾﴾.﴾٢﴿.
ٰ
ياشوری سے
۔حضرت ابوبکر )رض( کی خالفت اجماع
سوال :۶کيا يہ بات درست ہے کہ حضرت ابو بکر)رض( کی خالفت نہ تو ٰ
شوری کے ذريعے تھی اور نہ اس پرمسلمانوں کا
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اجماع قائم ہوا بلکہ وه تو فقط ايک شخص حضرت عمر)رض( کے اشارے پر قائم ہوئی ۔اور اگر يہ بات درست ہو تو کيا
تمام مسلمانوں پر ايسے شخص کی اطاعت کرنا واجب ہے جو اس وقت خليفہ مسلمين بھی نہ تھا بلکہ اسالمی ملک کا ايک
عام باشنده اور دوسرے مسلمانوں کے مانند ايک مسلمان تھا ؟ اور اگر کوئی شخص ايسے آدمی کی اطاعت نہ کرے تو
کيسے اس کا خون مباح ہوسکتا ہے ؟ کيا يہ ايک فرد قيامت تک آنے والے مسلمانوں پر حجت ہے؟ جبکہ ہمارے بہت سے
ابويعلی حنبلی ٰ
متوفی ٨۵۴ھ کہتے ہيں﴿﴿ :التنعقد االّ بجمھور ٔاھل العقد والح ّل من ک ّل بلد ليکون الرّضا بہ عاما،
علمائ جيسے
ٰ
ٔ
والتّسليم المامتہ اجماعا .وھذا مذھب مدفوع ببيعۃ ابی بکر علی الخالفۃ باختيار
من حضرھا ولم ينتظر ببيعۃ قدوم غائب عنھا ﴾٣﴿﴾﴾.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ صحيح بخاری  ،٨٢١ :١کتاب االٔذان اور ،٠۴٢ :۴کتاب االحکام ،باب استقضائ الموالی واستعمالھم ؛ سنن بيہقی ٩٨ :٣؛ فتح الباری
شرح صحيح بخاری ٩٧١ :٣١اور ١۶٢ :٧و ٧٠٣
٢۔المح ٰلّی ٩:۵۴٣
٣۔االٔحکام السلطانيۃ .٣٣ :

ّ
﴿﴿فان عقدھا واحد من أھل الح ّل والعقد﴾١﴿.﴾﴾..
قرطبی کہتے ہيں :
۔مہاجرين وانصار کاخليفہ اول )رض( کی خالفت کی مخالفت کرنا
سوال :٧کيا يہ درست ہے کہ تمام انصار اور مہاجرين کا ايک گروه حضرت ابوبکر)رض( کی بيعت کا مخالف تھا جيسا کہ
حضرت عمر نے اس کی وضاحت يوں بيان کی ہے :
﴿﴿حين ٰ
ّ
ّ
توفی ﷲ نبيّہ أ ّن االٔنصار خالفونا واجتمعوا بأسرھم فی سقيفۃ بنی ساعدة وخالف عنا عل ّی وا لزبير ومن معھما ﴾﴾﴿﴾٢
جب رسالت مآب )ص( کی وفات ہوئی تو انصار نے ہماری مخالفت کی اور وه تمام سقيفہ بنی ساعده ميں اکٹھے ہوئے ،نيز
علی)رض( وزبير)رض( اور ان دونوں کے ساتھيوں نے بھی ہماری مخالفت کی .
بنا بر ايں يہ ٰ
دعوی کرنا کيسے ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر کی خالفت پر تمام مسلمانوں کا اجماع موجود ہے ؟
حضرت علی )رض( کا بيعت نہ کرنا
سوال :٨کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت علی)رض( نے ہرگز حضرت ابوبکر)رض( کی بيعت نہ کی اور اپنی مٹھی بند رکھی
ليکن جب
حضرت ابوبکر )رض( نے يہ صورت حال ديکھی تو خود اپنا ہاتھ حضرت علی )رض( کے ہاتھ پر رکھ ديا اور اسی کو
اپنی بيعت قرار دے ديا ؟جيسا کہ مسعودی لکھتے ہيں:
﴿﴿فقالوا لہ : ،م ّد يدک فبايع  ،فأ ٰبی عليہم فم ّدوا يده ،کرھا فقبض علی أناملہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔جامع احکام القرآن ٢٧٢ :١
٢۔صحيح مسلم ،٣۴١ :٣کتاب الجہاد ،باب حکم الفيئ ؛ صحيح بخاری ،٧٨٢ :٣کتاب النفقات ،باب  ،٣حبس نفقۃ ال ّرجل قوت سنتہ علی
سنۃ  ،باب ما يکره ،من التعمق وا لتنازع ؛و ،۵۶١ :۴کتاب الفرائض  ،باب قول النبی
أھلہ .اور ،٢۶٢ :۴کتاب االعتصام بالکتاب وال ّ
النورث ؛و ،٧٨١ :٢کتاب الخمس ،باب فرض الخمس .

فراموا بأجمعھم فتحھا فلم يقدروا فمسح عليھا أبوبکر وھی مضمونۃ ﴾﴾﴿﴾١
اس کے باوجو د بھی ہم يہ کہتے ہيں کہ حضرت ابو بکر )رض( کی بيعت اہل حل و عقد کے اجماع سے واقع ہوئی .کيا اسی
کو اجماع واتفاق کہتے ہيں؟ اور پھر اس حديث ﴿﴿عل ّی)رض( مع الح ّ
ق وا لح ّ
ق مع عل ّی)رض( يدور معہ ،حيث مادار﴾﴾﴿ ﴾٢
علی)رض( حق کے ساتھ ہے اور حق علی)رض( کے ساتھ ہے .حق اسی طرف پھرتا ہے جہاں علی)رض( پھرجائيں.
۔حضرت علی)رض( کی نظر ميں شيخين کی حکومت
سوال :٩کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت علی اورحضور کے چچاحضرت عباس بن عبدالمطلب ،حضرت ابو بکر)رض( اور
حضرت عمر )رض(کی خالفت کو جھوٹ  ،دھوکے ،خيانت،گناه اور پيمان شکنی پر استوار جانتے تھے .اورہميشہ اس
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نظريے پر باقی رہے جيسا کہ صحيح مسلم ميں اس مطلب کو يوں بيان کيا گيا ہے :
﴿﴿فل ّما تو ٰفّی رسول ﷲ قال أبوبکر  :أنا ولی رسول ﷲ  ،فجئتما نی تطلب ميراثک من ابن أخيک ويطلب ھذاميراث امرٔاتہ عن
أبيھا  ،فقال أبوبکر  :قال رسول ﷲ  :ما نورث ،ما ترکنا صدقۃ فرأيتماه کاذبا آثما  ،غادرا خائنا .وﷲ يعلم انّہ لصادق با ّر راشد
ق ث ّم ٰ
تابع للح ّ
توفی أبوبکر وأنا ول ّی رسول ﷲ وول ّی ٔابی بکر فرأيتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا ﴾﴾
جب رسول اکرم )ص( نے وفات پائی تو ابوبکر)رض( نے کہا  :ميں آنحضرت )ص( کاجانشين ہوں  .اسوقت آپ دونوں ﴿
عباس )رض(اور علی )رض( ﴾ نے آنحضرت )رض( کی ميراث طلب کی ليکن ابوبکر )رض( نے کہا  :رسول خد ا)ص(
نے فرمايا ہے :ہم انبيائ
جو کچھ چھوڑتے ہيں وه صدقہ ہوتا ہے تو آپ دونوں نے حضرت ابو بکر )رض( کو جھوٹا  ،خائن  ،گنہگار اور دھوکے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔اثبات الوصيۃ۶۴١ :؛ الشّافی ۴۴٢ :٣
٢۔مستدرک حاکم ۵٢١ :٣؛ جامع ترمذی ، ٢٩۵ :۵ح۴١٧٣؛مناقب خوارزمی ،۶٧١:ح ۴١٢؛
سمطين ،٧٧١ :١ح ٠۴١؛ شرح المواہب اللدنيۃ ٣١ :٧
فرائد ال ّ

باز کہا.جبکہ خدا جانتا ہے کہ وه سچے  ،نيک  ،سيدھی راه پر چلنے والے اور حق کے پيرو تھے  .پھر جب حضرت ابو
بکر )رض( نے وفات پائی تو ميں حضرت ابوبکر )رض(اور آنحضرت)ص( کاجانشين بنا تو آپ دونوں نے مجھے بھی
جھوٹا  ،گنہگار  ،دھوکے باز اور خائن سمجھا ﴾١﴿.
امام بخاری کی احاديث ميں ر ﱡدوبدل کی مہارت
سوال :10کيا يہ درست ہے کہ امام بخاری نے اسی حديث کو اپنی کتاب مينچار مختلف مقامات پر نقل کيا ہے ليکن لفظ
گناہگار  ،خائن  ،پيمان شکن کی جگہ کذا وکذا يا ﴿﴿کلمتکما واحدة﴾﴾لکھ دياتاکہ يوں خالفت شيخين کے بارے ميں اہل بيت
پيغمبر کی منفی نظر سے لوگ آگاه نہ ہو پائيں؟؟
کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے باب خمس  ،نفقات ،اعتصام اور باب فرائض ميں اس روايت کو نقل توکيا ليکن اس ميں تبديلی
کردی .کتاب نفقات ميں لکھا ہے  ﴿﴿:تزعمان أ ّن أبابکرکذا وکذا ﴾﴾
اور باب فرائض ميں يوں لکھا ہے  ﴿﴿ :ثم ّ جئتمانی وکلمتکما واحدة ﴾﴾.
۔حضرت علی)رض( کے قتل کی سازش
سوال  :١١کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت ابوبکر )رض( نے حضرت علی )رض( کے قتل کی سازش بنائی اور اس کام کے
لئے حضرت خالد بن وليد کا انتخاب کيا ليکن بعد ميں ناکام ہوجانے کے ڈر سے پشيمان ہوئے اور خالد بن وليد کو اس کام
سے روک ديا؟جيسا کہ ہمارے علمائ ميں سے سمعانی نے اس واقعہ کو نقل کيا ہے﴿  ﴾٢تو کيا اس کے باوجود بھی يہ کہا
جاسکتا ہے کہ شيخين کے اہل بيت رسول )ص( اور خاص طور پر حضرت علی )رض( کے ساتھ اچھے تعلقات تھے ؟
کيا امامت اصول دين ميں سے ہے
سوال  :12کيا يہ صحيح ہے کہ ہمارے علمائ خاص طور پر بيضاوی کا کہنا ہے کہ اصول دين ميں سے اہم ترين
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ صحيح مسلم  ،٣۴١ :٣کتاب الجہاد  ،باب حکم الفيئ ؛ صحيح بخاری  ،٧٨٢ :٣کتاب النفقات  ،باب  ، ٣باب حبس نفقۃ ال ّرجل قوت
سنتہ علی أھلہ  ،اور  ،٢۶٢ :۴کتاب االعتصام بالکتاب والسنۃ  ،باب ما يکره من التعمق والتنازع  ،اور  ،۵۶١ :۴کتاب الفرائض ،باب
قول النّب ّی النورث  ،او ر،٧٨١ :٢کتاب الخمس  ،باب فرض الخمس .
٢۔انساب االٔنساب ۵٩ :٣

مسئلہ امامت کا ہے اور اس کا مخالف بدعتی اور کافر ہے :
ّ
﴿﴿ان االمامۃ من ٔاعظم مسائل أُ صول ال ّدين الّتی مخالفتھا توجب الکفر والبدعۃ ﴾١﴿ ﴾﴾...در حقيقت اس امامت سے مراد کونسی
امامت ہے ؟ کيا حضرت ابوبکر)رض( کی امامت ہے جس پر اُ ّمت کا اجماع تھا اور نہ ہی ان کی افضليت کی کوئی دليل ؟
بلکہ فقط اور فقط ايک شخص کے اشارے پر يہ بيعت ہوئی اور وه بھی حضرت عمر )رض( ؟
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کيا واقعا ايسی امامت اصول دين ميں سے ہے اور اس کا مخا لف کافر اور بدعتی ہے ؟! يا يہ کہ ايسی امامت مراد ہے جو
خدا وند متعال کی عطا کی ہوئی اور پيغمبر )ص( کی تائيد شده ہوجيسا کہ ارشاد فرمايا﴿﴿ :انّی جاعلک للناس اماما﴾﴾﴿﴾٢
۔کون افضل ؟ پيغمبر)ص( يا ابوبکر)رض(
سوال  :13کيا يہ درست ہے کہ ہم ديوبندی حضرت ابوبکر )رض( کو پيغمبراکرم )ص(سے افضل جانتے ہيں ؟ اور يہ کہتے
ہيں کہ ايک خاتون حضور کے پاس آئی اور عرض کيا کہ ميں نے خواب ميں ديکھا ہے کہ ميرے گھر ميں موجود درخت
گر کر ٹوٹ چکا ہے تو آنحضرت )ص( نے فرمايا :تمہارا شوہر مر جائے گا جس پر وه عورت ناراض ہو کر واپس جانے
لگی تو راستے ميں حضرت ابوبکر کو ديکھا ااور ان سے اپنا خواب بيان کيا تو انہوں نے جواب ميں فرمايا :تمہارا شوہر
سفر سے واپس پلٹ آئے گا .اور اسی طرح ہوا .دوسرے دن وه عورت پيغمبر )ص( کی بارگاه ميں حاضر ہوئی اور شکوه
کيا جس پر حضرت جبرائيل نازل ہوئے اور يہ وحی سنائی کہ خدا وند متعال کو شرم آتی ہے کہ صديق کی زبان پر جھوٹ
جاری ہو يعنی پيغمبر )ص( کی زبان پر جھوٹ جاری ہوتا ہے تو ہو جائے تا کہ حضرت ابو بکر )رض(کی شخصيت پر
حرف نہ آنے پائے:
ّ
ٔ
ّ
﴿﴿يامحمد ! الّذی قلتہ ھو الحق  ،ولکن ل ّما قال الصّديق انک تجتمعين بہ فی ھذه
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ الصوارم المحرقہ ٢٢ :٣
٢۔ سوره بقره ۴٢١ :

الليلۃ استحيا ﷲ منہ أن يجری علی لسانہ الکذب ٔ
النّہ ص ّديق فأحياه ،کرامۃ لہ﴾١﴿﴾﴾ ،
۔احاديث رسول )ص( کا نذر آتش کرنا
سوال :14کيا يہ صحيح ہے کہ خليفہ اوّل نے احاديث رسول )ص( کونذر آتش کر ديا تھا ؟ جيسا کہ عالمہ متقی ہندی نے لکھا
ہے :
ّ
﴿﴿ان أبا بکر أحرق خمس مئۃ حديث کتبہ عن رسول ﷲ ﴾﴾﴿﴾٢
يعنی حضرت ابوبکر)رض( نے پانچ سو احاديث کو جال ديا جو انہوں نے آنحضرت )ص( سے نقل کر کے لکھ رکھی تھيں .
حضرت ابوبکر و عمر )رض(کے تعلقات
سوال  :15کيا يہ درست ہے کہ حضرت ابوبکر )رض( اور حضرت عمر )رض( ايک مرتبہ آنحضرت )ص( کی موجودگی
ميں آپس لﮍ پﮍے اور شور کرنا شروع کيا تو يہ آيت مجيده نازل ہوئی ﴿﴿:الترفعوأاصواتکم فوق صوت النّبی ﴾﴾﴿﴾٣پيغمبر
)ص( کی آواز پر اپنی آواز کو مت بلند کرو؟ ﴿﴾۴
اسی طرح ايک بار حضرت ابوبکر )رض( نے اپنے زمانہ خالفت ميں کچھ زمين کی سند ايک عورت کو دی تو حضرت
عمر)رض( نے اسے لے کر پھاڑ ااور اس پر تھوک ديا۔﴿﴾۵
اسی طرح حضرت عمر )رض( کا عقيده يہ تھاکہ حسد کے دس حصوں ميں سے نو حصے حضرت ابو بکر ميں موجود ہيں
اور ايک حصّہ پورے قريش ميں ليکن اس ايک حصّہ ميں بھی ابو بکر شريک ہيں ۔﴿﴾۶
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔نزہۃ المجالس ۴٨١ :٢
٢۔ کنزالعمال ۵٨٢ :٠١
٣۔سوره حجرات٢ :
۴۔ مسنداحمد۶ :۴
۵۔الدّر المنثور ٣:٢۵٢
۶۔شرح ابن ابی الحديد ٠٣ :١
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استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

خليفہ دو م رضی ﷲ عنہ۔
خليفہ دوم کا اپنے ايمان ميں شک کرنا
سوال  :16کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عمر )رض( کو اپنے ايمان ميں شک تھا اور وه يہ سمجھتے تھے کہ منافقين ميں
سے ہيں .جيسا کہ امام ذہبی نے اپنی تاريخ ميں لکھا ہے کہ وه حضرت حذيفہ يمانی)رض( سے عاجزانہ التماس کيا کرتے
کہ وه انہيں بتائيں کہ کہيں ان کا نام منافقين ميں تو نہيں ہے ؟
ٔ
﴿﴿حذيفۃ أحد أصحاب النب ّی أس ّر اليہ أسمائ المنافقين ...وناشده ،عمر با  :انا من المنافقين﴾١﴿﴾﴾...

۔کيا حضور )ص( نے خود کشی کرنا چاہی
سوال :17کيا يہ صحيح ہے کہ جب کبھی پيغمبر پر وحی کے نازل ميں تاخير ہو جاتی تو خود کشی يا ٹيلے سے اپنے آپ کو
گرا دينے کا بارہا پروگرام بناتے يا پھر اپنی نبوت ميں شک کرنے لگتے اور يہ گمان کر بيٹھتے کہ شايد وحی عمر بن
خطاب پر منتقل ہو گئی ہے اور آج کے بعد وه نبی بن گئے ہيں؟جيسا کہ امام بخاری نے لکھا ہے :
ٰ
ّ
ٔ
رووس شواھق الجبال  ،فکلما اوفی بذروة
﴿﴿وفتر الوحی فترة ح ٰتّی حزن النب ّ
ی فيما بلغنا حزنا غدا منہ مرارا  ،کی يتر ّدی من ٔ
جبل ،لکی يلقی منہ نفسہ ،تب ّدی لہ ،جبرائيل فقال :يا مح ّمد انّک رسول ﷲ حقّا .فيسکن لذلک جأشہ وتق ّر نفسہ فيرجع فاذا طالت
عليہ فترة الوحی غدالمثل ذلک ﴾٢﴿﴾﴾...
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ تاريخ االسالم ﴿الخلفائ﴾۴٩۴ :؛
٢۔صحيح بخاری ،کتاب التعبير ،ح ٢٨٩٢؛ کتاب االٔنبيائ ،ح ٢٩٣٣؛کتاب التفسير ،ح ٣۵٩۴؛ االمام البخاری ٢۴١ :

۔کيا حضرت عمر )رض( کند ذہن تھے
سوال :18کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عمر )رض(انتہائی کند ذہن تھے يہاں تک کہ باره سال کی مدت ميں مشکل سے
سوره بقره حفظ کی اور اس کی خوشی ميں ايک اونٹ ذبح کيا ؟جيسا کہ امام ذہبی نے لکھاہے:
﴿﴿ قال ابن عمر :تعلّم البقرة فی اثنتی عشرة سنۃ  ،فل ّما تعلّمھا نحر جزورا ﴾﴾ ﴿﴾١
معنی نہ سمجھ پائے اور پھر خود بھی
اسی طرح جصاص اور سيوطی کے بقول حضرت عمر )رض(آخر تک آيت کاللہ کا
ٰ
اس کا اقرار کيا ﴾٢﴿.
۔حضرت عمر)رض( کی خالفت پر لوگوں کااعتراض
سوال  :19کيا يہ بھی صحيح ہے کہ حضرت ابو بکر )رض( کے خالفت کيلئے حضرت عمر )رض( کے انتخاب سے لوگ
ناراض تھے اور وه اپنی اس ناراضگی کا اظہار طلحہ بن عبيدﷲ کے سامنے کيا کرتے ؟ ﴿﴾٣
۔کيا حضرت عمر )رض( حکم تيمم نہيں جانتے تھے
سوال :20کيا يہ بھی صحيح کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر )رض( اپنی خالفت کے دوران تک تيمم کے حکم سے آگاه نہ تھے
اور اگر کوئی شخص مسئلہ پوچھ ليتا کہ اگر غسل جنابت کرنا ہو اور پانی بھی نہ ہو تو کيا کرنا چاہئے ؟ تو وه جواب
ميں فرماتے :جب تک پانی ميسّر نہ ہو تب تک نماز ترک کر دی جائے  !...اور دوماه تک پانی نہ ملتا توخليفہ دوم نماز کے
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قريب نہ جاتے ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ تاريخ االسالم ﴿الخلفائ ﴾٧۶٢ :
٢۔ کنز العمال ٩٧ :١١؛ تفسير الد ّر المنثور ٢:٩۴٢؛ احکام القرآن جصاص حنفی  .٠١١ :٢عن سعيد بن مسيّب أنّ عمر سأل رسول ﷲ
کيف يورث الکاللۃ ؟ قال  :أو ليس قد بيّن ﷲ ذلک ؟ ث ّم قرأ ﴿﴿ :وان کان رجل يورث الکاللۃ أو امرأة ﴾﴾الی آخر اآليۃ  .فکان عمر لم يفھم ،
فأنزل ﷲ ﴿﴿يستفتونک قل ﷲ يفتيکم فی الکاللۃ ﴾﴾الی آخر اآليۃ فکان عمر لم يفھم فقال لحفصۃ  :اذا رأيت من رسول ﷲ طيب نفس فأسأليہ
عنھا! فقال  :أبوک ذکر لک ھذا ؟ ما ا ٰٔری أباک يعلمھا أبدا ! فکان يقول  :ماأرانی أعلمھا أبدا وقد قال رسول ﷲ ما قال.
٣۔ کنزالع ّمال ٨٧۶ :۵

امام نسائی نے اس بارے ميں يوں روايت نقل کی ہے :
ّ
ّ
ٔ
ٔ
ٔ
﴿﴿کنّا عند عمر فأتاه ،رجل ،فقال :ياأ
ميرالمومنين ربّما نمکث الشھر والشھرين والنجد المائ ؟ فقال عمر :ا ّما انافاذا لم اجد المائ
ٔ
لم أکن الٔصلّی ح ٰتّی أجد المائ ﴾١﴿﴾﴾...
کيا حضرت عمر )رض( اور ان کے فرزند کھﮍے ہو کر پيشاب کيا کرتے
سوال :21کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عمر )رض( اور ان کے بيٹے حضرت عبدﷲ بن عمر )رض( ہم سلفيوں کے امام
کھﮍے ہو کر پيشاب کيا کرتے تھے ؟ جيسا کہ امام مالک نے حديث نقل فرمائی ہے :
﴿﴿ عن عبدﷲ بن دينار قال:رأيت عبدﷲ بن عمر يبول قائما ﴾﴾
ابن دينار کہتے ہيں :ميں نے عبدﷲ بن عمر کو ديکھا وه کھﮍے ہو کر پيشاب کر رہے تھے .
اسی امام ترمذی نقل فرماتے ہيں  ﴿﴿ :عن عمر :رآنی النب ّی وأنا أبول قائما .فقال :يا عمر التبل قائما ﴾٢﴿﴾﴾...
پيغمبر نے مجھے کھﮍے ہو کر پيشاب کرتے ہوئے ديکھا تو فرمايا :اے عمر ! کھﮍے ہو کر مت پيشاب کرو.
امام عسقالنی حضرت عمر )رض( کے اس فعل کی توجيہ کرتے ہوئے لکھتے ہيں :
﴿﴿ البول قائما أحفظ لل ّدبر﴾﴾کھﮍے ہو کر پيشاب کرنے سے گانڈ محفوظ رہتی ہے ﴾٣﴿.
امام عسقالنی مزيد لکھتے ہيں ثابت ہو گيا کہ صحابہ کرام )رض(ميں سے کچھ افراد کھﮍے ہو کر پيشاب کيا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔سنن نسائی ٨۶١ :١؛ امام بخاری نے بھی اس روايت کو نقل کيا ہے ليکن حضرت عمر )رض( کی عزت بچانے کی خاطر يہ جملہ
کاٹ ديا کہ ميں جنابت کی حالت ميں ہوں اور پانی نہ ملتا تو نمازتر ک کرديا کرتا ہوں .بخاری ، ٠٧ :١باب المتيمم ھل ينفح فيھما.
٢۔سنن ترمذی ٨١ :١
٣۔فتح الباری شرح صحيح بخاری ٢۶٢ :١؛ ارشاد الساری شرح صحيح بخار ی ٧٧٢ :١

کرتے تھے جن ميں حضرت عمر )رض( بھی شامل ہيں .
جبکہ ہم يہ حديث بھی نقل کرتے ہيں کہ آنحضرت )ص( نے فرمايا﴿﴿ :اقتدوا بالّذين من بعدی﴾﴾﴿ ١ميرے بعد آنے والے يعنی
حضرت ابوبکر اور حضرت عمر )رض( کی پيروی کرو .تو اس اعتبار سے کيا ہم پر واجب ہے کہ کھﮍے ہو پيشاب کريں
؟ يا حضرت عمر )رض( کی اس سيرت سے فقط اس عمل کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے ؟ اور پھر کيا کھﮍے ہو کر پيشاب
کرنے سے جو چھينٹيں کپﮍونپﮍ تی پيں ان سے لباس نجس ہو گا يا نہيں؟ اور حضرت عمر )رض( کا يہ عمل آنحضرت
)ص( کے اس فرمان سے کيسے جمع ہو سکتا ہے جس ميں فرمايا:
﴿﴿ من الجفائ ٔان يبول الرّجل قائما ﴾﴾ ﴿﴾٢
کھﮍے ہو کر پيشاب کرنا ظلم ہے .
اب ہم اہل سنّت آنحضرت )ص( کی اس حديث پر عمل کريں يا حضرت عمر )رض( کی سيرت پر ؟
حضرت ابو ہريره)رض( چور تھے
سوال  :٢٢کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت ابو ہريره)رض( چور تھے اور انہوں نے بيت المال سے بہت زياده مال چرايا اور
حضرت عمر)رض( بھی انہيں چور اور دشمن خدا کہا کرتے جيسا کہ ہماری معتبر کتب ميں نقل کيا گياہيکہ حضرت عمر
)رض( انہينکہا کرتے :
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﴿﴿ يا عد ّو ﷲ وعد ّو کتابہ سرقت مال ﷲ ﴾﴾﴿﴾٣
اے دشمن خدا و قرآن ! تو نے مال خداکوچراليا .
کياحضرت عمر)رض( کا ا ّم کلثوم سے عقد نہيں ہوا
سوال :23کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر )رض( کے ا ّم کلثوم سے نکاح کا ماجرا ايک جھوٹی داستان ہے اس لئے کہ
 :١يہ داستان تفصيل کيساتھ صحاح ستّہ ميں سے کسی ايک ميں بھی نقل نہيں ہوئی .
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔سنن ترمذی ٠٣۶ :۵
٢۔عمدة القاری شرح صحيح بخاری ۵٣١ :٣
ٰ
الکبری ۵٣٣ :۴؛ سير اعالم النبالئ ٢١۶ :٢
٣۔الطبقات

 :٢بعض محققين کا تو کہنا ہے کہ حضرت علی )رض( کی کسی بيٹی کا نام اُ ّم کلثوم نہيں تھا﴾١﴿.بلکہ يہ حضرت زينب کی
کنيت تھی اور ان کی شادی عبدﷲ بن جعفر سے ہوئی تھی .
 :٣نام ميں مغالطہ ہوا ہے اس لئے کہ حضرت عمر )رض( نے حضرت ابوبکر )رض( کی بيٹی اُ ّم کلثوم سے شادی کی
خواستگاری کی تھی مگر حضرت عائشہ )رض( کی مخالفت کی وجہ سے شادی واقع نہ ہو سکی ﴾٢﴿.
 :۴حضرت عمر )رض( کا اُ ّم کلثوم نامی خاتون سے عقد تو ہوا ليکن اس کے باپ کا نام جرول تھا جو عبيد ﷲ بن عمر
)رض( کی ماں تھيں ﴾٣ ﴿.
 :۵تاريخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ سب ماجرا من گھﮍت ہے اس لئے کہ کہتے ہيں ا ّم کلثوم کی شادی پہلے
عمر)رض( سے ہوئی ان کی وفات کے بعد محمد بن جعفر سے  ،ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی عون بن جعفر سے
ہوئی جبکہ ہماری تاريخی کتب اس بات پر شاہد ہيں کہ يہ دونوں بھائی حضرت عمر )رض( کے دور خالفت ميں جنگ تستر
شہيد ہوگئے تھے ﴾۴ ﴿.
اور پھر ہماری کتب مينيہ بھی لکھا جاتاہے کہ ان دونوں بھائيوں کی وفات کے بعد ان کی شادی ان کے تيسرے بھائی عبدﷲ
بن جعفرسے ہوئی جبکہ ان کی شادی تو حضرت زينب سے ہوئی تھی اور وه اس وقت تک اسی عبدﷲ کے عقد ميں ہی تھيں
تو کيا اسالم ميں ايک زمانہ ميں دو بہنوں کے ساتھ شادی جائز ہے ﴿﴾۵يا يہ کہ حقيقت ميں ايسا عقد واقع ہی نہيں ہوا ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ حيات فاطمہ الزہرائ،٩١٢ :باقر شريف قرشی؛علل الشرائع ،۶٨١ :١باب ٩۴١
٢۔ االٔغانی ٣٠١ :۶١
٣۔سير اعالم النبالئ ﴿ تاريخ الخلفائ﴾٧٨ :
۴۔استيعاب ٣٢۴ :٣اور ۵١٣؛ تاريخ طبری ٣١٢ :۴؛ االکمل فی التاريخ ۶۴۵ :٢
ٰ
الکبری ٢۶۴ :٨
۵۔ الطبقات

۔چار ہزار کلو ميٹر کے فاصلے لشکر کو کمانڈ کرنا
سوال :24کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عمر )رض( چار ہزار کيلو ميٹر کے فاصلے پر بيٹھ کر اپنے لشکر کی نقل و حرکت
کو ديکھتے رہتے تھے اور ان سے گفتگو بھی کرتے اور لشکر بھی ان کی باتوں کا جواب ديا کرتا جس کے نتيجہ ميں انہيں
مورخين نے اس واقعہ کو نقل کيا ہے :
کاميابی بھی حاصل ہوئی جيسا کہ ہمارے ٔ
﴿﴿ من کالم عمر قالہ علی المنبرحين کشف لہ ،عن ساريۃ وھوبنھاوند من أرض فارس ﴾﴾ ﴿﴾١
اگر شيعہ ہم سے يہ کہيں کہ تم حضرت عمر )رض( کے بارے ميں غل ّو کرتے ہو جيسا کہ محمد بن درويش نے بھی کہا ہے
﴿  ﴾٢تو ہمارے پاس کيا جواب ہے ؟اس لئے کہ ايسا واقعہ عقل و نقل کے خالف ہے جيسا کہ عسقالنی نے بھی بيان کيا  .اور
کيا ايسی بات پيغمبر )ص( کی طرف بھی نسبت دی جاسکتی ہے ؟
۔کيا حضرت علی)رض( ،حضرت عمر)رض( سے متنفر تھے
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سوال :25کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت علی )رض( ،حضرت عمر )رض( کے ساتھ مل بيٹھنے يا ان سے مالقات کرنے
سے نفرت کرتے تھے يہاں تک کہ جب بھی حضرت ابوبکر )رض( ان سے ملنے کی خواہش کرتے تو وه يہ شرط لگاتے
کہ عمر )رض( کو اپنے ہمراه نہ النااس لئے کہ مجھے ان سے نفرت ہے جيسا کہ امام بخاری نے اپنی صحيح ميں اسے
بيان کيا  ﴿﴿:أرسل ۔عل ّی)رض(۔ الی أبی بکر أن ائتنا وال يأتنا أحد معک کراھيۃ لمحضر عمر ﴾٣﴿﴾﴾...
ان تمام تر شواہد کے باوجود کيسے يہ ٰ
دعوی کيا سکتا ہے کہ خلفائ کے اہل بيت رسول )ص( کے ساتھ اچھے روابط تھے ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ ابن عساکر ٧۴ :؛ البدايۃ والنھايۃ ۵٣١ :٧؛ الکامل فی الضعفائ ۵٣۴ :٣؛ الجرح والتعديل ٨٧٢ :۴؛ تہذيب التہذيب ٩۵٢ :۴
ٔسنی المطالب ،٧۵۵ :ح ٣۶٧١
٢۔ا ٰ
٣۔ صحيح بخاری ،۵۵ :٣کتاب المغازی ﴿خيبر﴾

لگاو
۔حضرت عمر )رض( وحفصہ )رض( کا تورات سے ٔ
لگاو تھا يہاں تک کہ
سوال  :26کيا يہ درست ہے کہ حضرت عمر )رض(اور حضرت حفصہ )رض( کو تورات سے بہت ٔ
اسے قرآن کی طرح تالوت کيا کرتے اور اس کی تعليم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ؟ جيسا کہ عبدالرزاق نے لکھا
ہے :
ٰ
﴿﴿ ّ
فاشتری
ان عمر بن الخطّاب م ّربرجل يقرئ کتابا ،سمعہ ساعۃ فاستحسنہ ،فقال للرّجل  :أتکتب من ھذا الکتاب ؟ قال  :نعم .
أديما لنفسہ  ،ث ّم جائ بہ اليہ  ،فنسخہ ،فی بطنہ وظھره ،ث ّم ٔا ٰتی بن النّب ّی فجعل يقرأه ،عليہ  .وجعل وجہ رسول ﷲ يتلوّن،فضرب
رجل من االٔنصار بيده الکتاب وقال  :ثکلتک اُ ّمک يابن الخطاب أال ٰ
تری الی وجہ رسول ﷲ منذ اليوم  .وأنت تقرئ ھذا الکتاب؟!
فقال النب ّی عند ذلک  :انّما بعثت وفاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الکلم وفواتحہ ،واختصر لی الحديث اختصارا فال يھلکنّکم
المتھوکون﴾﴾﴿﴾١
نيز حضرت حفصہ)رض( کے بارے ميں نقل ہوا ہے کہ پيغمبر )ص( کے حضور ميں سابقہ ا ّمتوں کے حاالت ان کی کتب
سے پﮍھا کرتيں جس پر پيغمبر )ص( سخت ناراحت ہوئے يہاں تک کہ چہره مبارک کارنگ تبديل ہوگيا اور فرمايا :اگرآج
جاو گے .
حضرت يوسف)ع( اس کتاب کو لے کر آئيں اور تم لوگ اس کی پيروی کرنا شروع کر دوتو گمراه ہو ٔ
ّ
﴿﴿عن الزھری ّ :
ان حفصۃ زوج النب ّی جائت الی النب ّی بکتاب من قصص يوسف  ،فی کتف فجعلت تقرئ عليہ والنب ّی يتلوّن
وجھہ ،،فقال  :والّذی نفسی بيده لو أتاکم يوسف وأنا فيکم فاتّبعتموه ،وترکتمونی لضللتم ﴾﴾﴿﴾٢
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ المتحيّرون ؛ المصنّف ٣٣١ :۶و ١١١ :١١
٢۔ المصنّف ،٣١١ :۶ح ۶١٠١

اور کيا يہ صحيح ہے کہ مد ينہ منوره ميں مسکہ نامی ايک مقام ہے جہاں حضرت عمر )رض( تورات سيکھنے جاياکرتے .
جيسا کہ عالّمہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب فاروق اعظم ميں لکھا ہے .
۔توہين رسالت )ص( کاجرم
سوال  :27کيا قاضی عياض کی يہ بات درست ہے کہ جوشخص يہ کہے کہ پيغمبر نے جہاد سے فرار کيا تو وه شخص توبہ
کرے ورنہ اسے قتل کرديا جائے کيونکہ اس نے شان رسالت )ص( گھٹائی اور ان کی توہين کی ہے ؟﴿﴾١
اسی قرطبی کا کہنا ہے  :جو شخص بھی کسی صحابی کی توہين کرے يا اس پر اعتراض کرے تو اس نے خدا کو ٹھکرايا
اور مسلمانوں کی شريعت کوابطل قرار دياہے ۔ ﴿﴾٢
جی ہاں ! اگر يہ جملے توہين رسالت )ص( اور قتل کا باعث بنتے ہيں توکيا ايسے لوگ جنہوں نے پيغمبر )ص( کی طرف
ہذيان کی نسبت دی يا مختلف مقامات پر ان کی مخالفت کی .ان کا خون مباح نہيں ہو گا ؟
امام بخاری نے سات مقامات پر اور امام مسلم نے تين مقامات پر لکھا ہے کہ حضرت عمر )ص( نے پيغمبر )ص( کے
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متعلق يہ جمالت کہے تھے ﴾. ٣﴿.
اما م غزالی کہتے ہيں ﴿﴿ :قال عمر  :دعواالرّجل فانّہ ،ليھجر ﴾﴾﴿﴾۴
سحضرت عمر )رض( نے کہا  :يہ شخص ﴿ پيغمبر )ص( ﴾ہذيان بول رہا ہے اس کی بات پر مت توجہ دو.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔المواہب اللّدنيۃ ٨٩ :١
٢۔ تفسير قرطبی ٧٩٢ :۶١

المرضی  ،باب ،٧١اور،٨٧١ :٢کتاب الجہاد  ،باب ٢٧١؛ اور  ،٢٠٢ :٢باب  ۶و  ،١٩ :٣کتاب
٣۔ صحيح بخاری  ،٧ :۴کتاب
ٰ
المغازی  ،باب ٨٧؛  ،١٧٢ :۴باب ۶٢؛ صحيح مسلم  ،٩۶ :٣کتاب الوصيۃ  ،باب ،۵ح  ،٢٢طبع مصر.
ٰ
الکبری  ٣۴٢ :٢و  ۴۴٢؛ مسند احمد ۶۴٣ :٣؛ مجمع
۴۔ س ّر العالمين  ،٠۴ :طبع داراآلفاق قاہره  ،سال ١٢۴١ھ ؛ الطبقات
الزوائد ،٠٩٣ :۴و .١٩٣
۔حضرت عمر)رض( کاوصيت رسول )ص( کی مخالفت کرنا
سوال :28کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عمر )رض( نے رسول مکر م اسالم کی وصيت کی سخت مخالفت کی تھی اور اسے
ر ّد کرديا ؟ جيسا کہ حضرت جا بر بن عبد ﷲ فرماتے ہيں:
﴿﴿ ّ
ان النب ّی دعا عند موتہ بصحيفۃ ليکتب فيھا کتابا ال يضلّون بعده ،أبدا قال  :فخالف عمر بن الخطاب حتّی رفضھا ﴾﴾﴿﴾١
ايک اور مقام پر کہا  ﴿﴿ :فکرھنا ذلک أش ّد الکراھۃ ﴾﴾﴿﴾٢
ہم ان کی اس وصيت سے سخت متنفر تھے .
۔حضرت عمر)رض( کا کعب االحبار يہودی سے تعلق
سوال :29کيا يہ درست کہا جاتا ہے کہ کعب االحبار جسے خليفہ دوم اور بنو اميہ کی حکومت ميں بہت مقام حاصل تھا وه
اسالم النے کے بعد بھی ہميشہ تورات کی ترويج کيا کرتا اور ہماری کتب کے اندر اسرائيليات کے نفوذ کا سبب بھی وه تھا
مولفين نے اس تلخ حقيقت سے پرده
جيسا کہ عظيم مفسّر قرآن ابن کثير ﴿،﴾٣عبدالمنعم حنفی﴿  ﴾۴اور ان کے عالوه ديگر ٔ
اٹھايا ہے ۔
امام ذہبی فرماتے ہيں ﴿﴿ :کان يح ّدثھم عن االسرائيليۃ ﴾﴾
وه لوگوں کو اسرائيليات سنايا کرتا ﴾۵﴿.
يہ وه کتب تھيں جومعموال جھوٹ اور افترائ پر مبنی تھيں جن کی وجہ سے اسالمی احاديث کو ناقابل جبران ضرر ہوا اور
غير مسلموں کو اسالم کے بارے ميں شکوک وشبہات ايجاد کرنے کا موقع ميسر ہوا .
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
يعلی ۵٩٣ :٣؛ مسند احمد ٩۴٣ :٣
١۔ مجمع الزوائد ٠٩٣ :۴و ٩٠۶ :٨؛ مسند ابی ٰ
٢۔ حوالہ سابق
٣۔ تفسير ابن کثير ٩٧٣ :٣
۴۔موسوعۃ فالسفۃ ومتصوفۃ اليھوديۃ ۴٨١ :
۵۔ سير اعالم النبالئ ٩٨۴ :٣

۔فتوحات اسالم کا مقصد
سوال  :30کيا يہ درست نہيں ہے کہ بعض مسلمان خليفوں کی فتوحات کا مقصد شکم پر کرنااور کنزيں حاصل کرنا تھا جيسا
کہ امام ذہبی نے لکھا ہے﴿ ﴾١
کيا ان کا يہ مقصد پيغمبر )ص( کے مقصد سے مخالف نہيں ہے جو انہوں نے حضرت علی )رض( کو يمن روانہ کرتے
ہوئے فرمايا﴿﴿ :لئن يھدی ﷲ بک رجال خيرالک م ّما طلعت عليہ ال ّشمس ﴾﴾
اے علی )رض( ! اگر خداوند متعال آپ کے ذريعے ايک شخص کو ہدايت کردے تو وه تمارے لئے پوری دنيا سے بہتر ہے
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؟﴿﴾٢
۔حضرت عمر )رض( کا لوگوں کوحضرت علی)رض( کے خالف ابھارن
سوال :31کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب )رح()رض( اپنی غلطيوں پر پرده پوشی کی خاطر قريش کو
حضرت علی )رض( کے خالف بھﮍکايا کرتے کہ انہوں نے ان کے بﮍوں کو قتل کيا ہے؟ جيسا کہ موفق الدين مقدسی نے
اپنی کتاب ميں لکھا ہے﴾٣ ﴿.
۔حضرت عمر)رض( کتنے باادب تھے
سوال :32کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عمر )رض( باادب نہيں تھے اس لئے کہ جب بھی پيغمبر )ص( يا حضرت فاطمہ
)رض( کا تذکره کرتے تو انہيں نازيبا الفاظ ميں ياد کيا کرتے ؟يہی وجہ ہے کہ علمائے اہل سنّت نے حضرت عمر )رض(
کو احمق سے تعبير کيا ہے جيسا کہ امام ذہبی نے امام عبدالر ّزاق سے اس تعبير کو نقل کيا ہے :
ّ
﴿﴿ کان زيد بن المبارک قد لزم عبدالرّزاق،فأکثر عنہ ث ّم خرق کتبہ ولزم محمد بن ثور  ،فقيل لہ ،فی ذلک ،فقال :کنا عند
عبدالر ّزاق  ،فحدثنا حديث معمر عن الزھری عن مالک بن اوس الحدثان  .فل ّما قرئ قول عمر لعل ّی و عبّاس :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔سير اعالم النبالئ ١٣ :٣
٢۔ صحيح بخاری  ،باب الجھاد  ،٢٠١ :کتاب فضائل اصحاب النبی ّ  ، ٩ :کتاب المغازی ٨٣ :؛ فضائل الصحابۃ ۵٣ :؛ مسند احمد : ۵
٨٣٢
٣۔انساب القريش ٣٩١ :؛ بحار االٔنوار ٠٨٢ :٩١

فجئت أنت تطلب ميراثک من ابن أخيہ وھذا يطلب ميراث امرأتہ .قال عبدالرزاق  :انظروا الی ھذا االٔنوکل ۔أی االٔحمق۔ يقول
تطلب أنت ميراثک من ابن أخيک ،ويطلب ھذا ميراث زوجتہ من أبيہ وال يقول  :رسول ﷲ﴾١﴿﴾﴾.
۔تدوين احاديث پر پابندی
سوال:33کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عمر )رض( کے دور خالفت ميں احاديث رسول )ص( کو نقل کرنے پر سزا دی جاتی
تھی جيسا کہ حضرت ابوذر)رض( ،ابوالدردائ ،ابو مسعود انصاری اور دوسرے صحابہ کرام کو اس قانون کی مخالفت اور
احاديث نبوی )ص( کے پھيالنے پر سزا دی گئی .
ّ
امام ذہبی لکھتے ہيں﴿﴿ :ھکذا ھو کان عمر يقول  :أقلو الحديث عن رسول ﷲ وزجر غير واحد من الصحابۃ عن ّ
بث الحديث
وھذا مذھب لعمر و غيره  ،فبا ّ عليک اذا کان االٔکثار من الحديث فی دولۃ عمرکانوا يمنعون منہ مع صدقھم وعدالتھم وعدم
االٔسانيد ﴾﴾ ﴿﴾٢
طبری لکھتے ہيں  :جب بھی خليفہ دوم کسی عالقہ ميں کوئی گورنر يا حاکم بناکر بھيجتے تو اسے يہ دستور ديتے کہ قرآن
سے زياده بيان کرو اور محمد سے احاديث کم نقل کرو ﴾٣﴿.
قرظہ بن کعب انصاری کہتے ہيں کہ جب ہم کوفہ کی جانب روانہ ہونے لگے توحضرت عمر )رض( نے صرار تک ہماری
ہمراہی کی اور پھر وہاں پر الوداع کرتے ہوئے فرمايا:جانتے ہو ميں کس لئے تمہيں يہاں تک چھوڑنے آيا ہوں ؟ ہم نے کہا
:اس لئے کہ ہم اصحاب رسول )ص( ہيں  .فرامايا:تمہارا گذر ايسی ايسی بستيوں سے ہو گا جہاں لوگ قرآن پﮍھتے ہيں کہيں
ايسا نہ ہو کہ تم احاديث پﮍھ پﮍھ کر انہيں قرآن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔سير اعالم النبالئ ٣٧۵ :٩
٢۔ سير اعالم النبالئ ٢:١٠۶
٣۔ تاريخ االٔمم والملوک ٣٧٢ :٣

پﮍھنے سے دور کر دو .پس جس قدر ممکن ہو پيغمبر )ص( سے کم احاديث نقل کرو﴾١﴿.
امام ذہبی لکھتے ہيں :حضرت عمر )رض( نے تين صحابہ کرام حضرت ابو مسعود انصاری  ،حضرت ابو ال ّدردائ
اورحضرت عبدﷲ بن مسعود کو احاديث نبوی نقل کرنے پر قيد کرديا﴾٢﴿.
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اسی طرح ايک اور مقام پر امام ذہبی اور حاکم سے نقل ہوا ہے کہ حضرت عبدﷲ بن مسعود  ،حضرت ابوالدردائ اور
حضرت ابو ذر )رض( کو احاديث رسول)ص( نقل کرنے کی وجہ سے سر زنش کی اور اپنی خالفت کے آخری ايّام تک
انہيں مدينہ دے باہر نہ نکلنے ديا﴾٣﴿.
۔نام پيغمبر )ص( رکھنے پر پابندی
سوال:34کيا حضرت محمد يا انبيائ عليہم السالم ميں سے کسی ايک کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا ممنوع اور حرام ہے
؟ اگر حرام نہيں ہے تو پھر کس لئے حضرت عمر )رض( نے ايک نامہ ميں اہل کوفہ کو يہ حکم ديا کہ انبيائ کے نام پر نام
نہ رکھا جائے اور اسی طرح مدينہ منوره ميں يہ دستور صادر کيا کہ جس بچے کا نامحمد ہے اسے تبديل کر ديا جائے ؟
جيسا کہ امام عينی فرماتے ہيں :
ّ
﴿﴿کان عمر کتب الی أھل الکوفۃ  :ال تس ّموا أحدا باسم نب ّی  ،وأمر جماعۃ بالمدينۃ بتغيير اسمائ أبنائھم المس ّمين بمحمد حتی ذکر
لہ ،جماعۃ من الصّحابۃ انّہ ،أذن لھم فی ذلک فترکھم ﴾﴾﴿﴾۴
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٰ
الکبری  ٧: ۶؛ المستدرک علی الصحيحين .٢٠١ :أردنا الکوفۃ فشيّعنا عمر الی صرار وقال :تدرون لم شيّعتکم ؟ فقلنا  :نعم
١۔ الطبقات
،نحن أصحاب رسول ﷲ  .فقال انّکمتأتون سأھل قريۃ لھم د ّوی بالقرآن کد ّوی النحل  ،فال تصدّوھم باالٔحاديث  ،فتشغلوھم ،ج ّردوھم القرآن،
وأقلّو اال ّروايۃ عن رسول ﷲ وامضوا ،وأنا شريککم .
٢۔ تذکرة الحفّاظ ٧ :١
٣۔سير اعالم النبالئ ۶٠٢ :٧؛ مستدک حاکم ٠١١ :١
۴۔عمدة القاری فی شرح صحيح بخاری ٩٣ :۵١

کيا کہينبنو اُميہ کا علی نام رکھنے والوں کو قتل کرنا﴿﴾١اور حضرت عمر)رض( کا نام پيغمبر)ص( رکھنے سے منع کرنا
ايک مشترک ہدف کی تکميل تو نہيں تھا ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ حافظ مزی لکھتے ہيں :کانت بنو اُميۃ اذا سمعوا بمولود اسمہ  ،عل ّی قتلہ. ،بنو اميہ کو اگر يہ معلوم ہو جاتا کہ فالں بچے کا نام علی
ہے تو اسے قتل کروا ديتے  .تہذيب الکمال ۶۶٢ :٣١

استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

حضرت علی)رض( اور اہل بيت رسول)رض(
۔کعبہ ميں حضرت علی)رض( کی والدت
سوال :35کيا يہ درست ہے کہ خانہ کعبہ ميں حضرت علی )رض( کے عالوه کوئی اور پيدا نہيں ہوا ؟ جيسا کہ ہمارے
علمائ نے اسے واضح طور پر بيان کيا ہے :
١۔ ابن صباغ مالکی﴿﴿ :ولم يولد فی البيت الحرام قبلہ ،أحد سواه ،وھی فضيلۃ خصّہ ،ﷲ بھا اجالال لہ ،واعالئ لمرتبتہ واظھارا
لتکرمتہ ﴾﴾﴿﴾١
حضرت علی )رض( سے پہلے کوئی بھی کعبہ ميں پيدا نہيں ہو ااور يہ ايسی فضيلت تھی جو انہيں کے ساتھ مخصوص ہے
اور اس فضيلت کے ذريعہ سے خدا وند متعال نے ان کی عظمت و اکرام اور ان کے احترام کا اظہار کيا ہے
المومنين﴾اور شبلنجی وغيره نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ ميں حضرت علی)رض(
اسی طرح بدخشی ،ابن قفال  ،لکھنوی﴿ مرأة ٔ
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

سے پہلے يا بعد ميں کوئی دوسرا پيد انہيں ہوا﴾٢﴿.
کيا وجہ ہے کہ ہمارے موجوده علمائ آنحضرت کی اس فضيلت کو سر عام نقل نہيں کرتے ؟ کيا انہيں شيعوں کے پھيلنے کا
خوف ہے ؟ اور پھر اس سے بدتر تو يہ ہے کہ اگر شيعہ بھی آنحضرت کی اس فضيلت کو نقل کريں تو ہم ان کی بھی
مخالفت کرتے ہيں.
۔حديث منزلت صحيح ترين حديث
ّ
ٰ
ٔ
سوال :36کيا يہ صحيح ہے کہ حديث منزلت ﴿﴿يا علی)رض( انت منی بمنزلۃ ھارون من موسی ...اے علی)رض(! آپ کی
مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو ٰ
موسی )ع( سے تھی  ﴾﴾...صحيح ترين اور محکم ترين احاديث ميں
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔الفصول المہمۃ ٠٣ :؛ مستدرک حاکم ٣٨۴ :٣
٢۔ازالۃ الخفائ ١۵٢ :٢؛ کفايۃ الطالب ٧٠۴ :؛ شرح عينيہ ﴿آلوسی﴾۵١ :؛ المجدی ﴿صوفی﴾ ١١:؛ تاريخ بناکتی ٨٩ :؛ نوراالٔبصار۶٧ :

سے ہے ؟ جيسا کہ مفسّر عظيم قرطبی نے لکھا ہے:
﴿﴿وھو من أثبت اآلثار و أصحّھا ﴾١﴿﴾﴾...
۔واليت علی)رض( کا انکار
سوال :37کيا ہم ديوبندی حضرات  ،حضرت علی)رض( کی واليت کا انکار کر سکتے ہيں؟جب کہ حنفی علمائ حسکانی
وغيره کہتے ہيناُولو االٔمر حضرت علی)رض( ہيں  ﴿﴿ :أولواالٔمر ھو عل ّی الّذی واله ﷲ بعد محمد فی حياتہ حين خلفہ رسول
ﷲ بالمدينۃ ﴾﴾﴿﴾٢
۔کيا پہلے اوردوسرے خليفہ )رض( مقام پرست تھے
سوال  :38کيا يہ صحيح ہے جو امام ذہبی نے امام غزالی سے نقل کيا ہے کہ حضرت عمر )رض( نے غدير خم ميں
حضرت علی)رض( کے ہاتھ پر بيعت کی تھی ليکن رسالت مآب )ص( کی رحلت کے بعد خواہشات نفس کی پيروی اور
حکومت کے اللچ ميں اس سے پھر گئے:
ورضی ث ّم بعد ھذا غلب ٰ
الھوی حبّا للرئاسۃ ﴾﴾ ﴿﴾٣
﴿﴿ھذا تسليم
ٰ
۔کياصديق حضرت علی)رض( کا لقب ہے
سوال :39کيا يہ درست ہے کہ ايک بھی صحيح حديث ميں نہيں آيا کہ رسالت مآب نے حضرت ابوبکر)رض( کو صديق يا
حضرت عمر )رض( کو فاروق کا لقب ديا ہو بلکہ يہ سب القاب حضرت علی )رض( کو ديئے تھے جيسا کہ امام طبری نے
بھی لکھا ہے:
﴿﴿ عن عباد بن عبدﷲ سمعت عليّا يقول  :أنا عبدﷲ و أخو رسول ﷲ ؤانا الصّديق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ استيعاب ٧٩٠١ :٣
٢۔ تفسير شواہد التنزيل٠٩١ :٢
سرالعالمين وکشف ما فی الدارين فقال  :فی حديث من کنت مواله فعل ّی مواله  .انّ
٣۔ سير اعالم النبالئ .٨٢٣ :٩١ذکر ابو حامد فی کتابہ ال ّ
بخ  ،أصبحت ٰ
عمر قال لعل ّی  :بخ ّ ّ
رضی ث ّم بعد ھذا غلب ٰ
الھوی حبّا لل ّرياسۃ  ،وعقد البنود
مومن  .قال أبو حامد  :ھذا تسليم و
ٰ
مولی ک ّل ٔ
وأمر الخالفۃ ونھيھا  ،فحملھم علی الخالف فنبذوه ورائ ظھورھم واشتروا بہ ثمنا قليال فبئسما يشترون .

االٔکبر  .ال يقولھا بعدی االّ کاذب مفتر ،صلّيت مع رسول ﷲ قبل النّاس بسبع سنين ﴾﴾﴿﴾١
حضرت علی )رض( نے فرمايا :مينا کا بنده اور اس کے رسول)ص( کا بھائی اور صديق اکبر ہوں  .ميرے بعد کوئی اور
اس کا ٰ
دعوی نہيں کرے گا سوا جھوٹے شخص کے .ميں نے رسول خدا کے ساتھ سات سال تک سب سے پہلے نمازيں ادا
کيں .
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۔علی)رض( نام کے بچوں کا قتل کردينا
سوال :40کيا يہ درست ہے کہ حکومت بنو اُميہ حضرت علی )رض( کے نام کی بھی دشمن تھی اور اگر کسی بچے کانام ان
کے نام پر رکھ ديا جاتا تو اسے قتل کرواديتے جيسا کہ رباح نامی شخص نے اپنے بيٹے کا نام ان کے ڈر سے
﴿﴿عُلی﴾﴾کرديا!جيسا کہ امام مزی نے لکھا ہے:
﴿﴿کانت بنو اُميۃ اذا سمعوا بمولود اسمہ عل ّی قتلوه  ، ،فبلغ ذلک رباحا فقال :ھو ۔علی بن رباح ۔عُلی وکان يغضب عل ّی ويحرّج
علی من س ّماه ،بہ ﴾﴾﴿﴾٢
ليکن اس کے باوجود ہمارے علمائ کيسے ان سفاک اور ظالم حکمرانوں کا دفاع کرتے ہيں ؟ ﴿﴾٣
۔کيا خلفائ نے بھی اپنے کسی بچے کا نام علی)رض( رکھا
سوال :41کيا يہ درست ہے کہ خلفائے ثالثہ ميں سے کسی ايک نے بھی اپنے بيٹوں کا نام حسن يا حسين نہ رکھا جبکہ
حضرت علی )رض( کے بيٹوں کے نام ابو بکر  ،عمر اور عثمان تھے ؟ تو کيا يہ اس بات کی دليل نہيں ہے کہ خلفائ اہل
بيت )رض( کو اچھا نہيں سمجھتے تھے ورنہ وه بھی اپنی اوالد کا نام ان کے نام پر رکھتے جبکہ ہم يہ ثابت کرنے کی
کوشش کرتے ہيں کہ ان کے آپس کے تعلقات بہتر تھے ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تاريخ طبری ٧٣۵ :١؛ مسند زيد،ح ٣٧٩؛ سنن ابن ماجہ ۴۴ :١؛ مستدرک حاکم ۴۴ :٣؛ اگرچہ حاکم نے ايک حديث نقل کی ہے کہ
حضرت ابو بکر صديق تھے ليکن امام ذہبی نے اس حديث کو ضعيف قرار دياہے.ج  ،٣ص .٢۶
٢۔تہذيب الکمال ۶۶٢ :٣١؛ تہذيب التہذيب ١٨٢ :٧
ساری ۶:١۴١؛ وفيات االعيان ٧٧ :١
٣۔عمدة القاری ٧٠٢ :۶١؛ فتح الباری٣٨ :٧؛ ارشاد ال ّ

۔کيا علی)رض( کے فضائل ذکر کرنے کی سزاپھانسی ہے
سوال :42کيا حضرت علی )رض( کے فضائل بيان کرنا ممنوع اور انہيں گالياں دينا آزاد تھا يہاں تک کہ حکومتيں اس پر
تشويق کيا کرتيں ؟ اس کی کيا وجہ تھی اور کس ہدف کے تحت ايسے لوگوں کی حمايت کی جاتی ؟ اس کے عالوه نام علی
)رض( لينا جرم بلکہ پھانسی کے پھندے تک پہنچا ديتا تھا ؟
صحابی رسول )ص( حضرت عبد ﷲ بن شداد)رض( فرماتے تھے  :ميری يہ آرزو ہے کہ مجھے پورا ايک دن صبح سے
شام تک حضرت علی )رض( کے فضائل بيان کرنے ديئے جائيں اور اس کے بعد بے شک مجھے پھانسی دے دی
جائے۔جيسا کہ امام ذہبی نے بھی اس بات کی اشاره کيا ہے :
﴿﴿ عبد ﷲ بن شداد  :انّی ُ
قمت علی المنبر من غدوة الی الظّھر ،فأذکر فضائل عل ّی بن أبی طالب رضی ﷲ عنہ ث ّم أنزل فيُضرب
عُنقی ﴾﴾﴿﴾١
۔کيا علی)رض( پر لعنت کروا نا بنو اميہ کا کام تھا
سوال :43کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت معاويہ)رض( کے دور خالفت ميں حضرت علی )رض( کو گالياں دی جاتيں اور ان
پر لعن طعن کی جاتی اور حکومت اس کی ترويج کيا کرتی جيسا کہ ہماری کئی ايک کتب ميں موجود ہے:
١۔حموی بغدادی سيستان﴿ايران کا ايک شہر ﴾ کے بارے ميں لکھتے ہيں :
﴿﴿ وأج ّل من ھذا کلّہ انّہ لعن عل ّی بن أبی طالب رضی ﷲ عنہ علی المنابر الشرق والغرب ولم يلعن علی منبرھا االّ مرّة وامتنعوا
علی بنی اميۃ حتّی زادوا فی عھدھم أن ال يلعن علی المنبر أحد ...وأ ّ
ی شرف أعظم من امتناعھم من لعن ٔاخی رسول ﷲ علی
منبر ھم وھو يُلعن علی منابر الحرمين م ّکۃ والمدينۃ ﴾﴾﴿﴾٢
بنو اميہ کے دور ميں شرق و غرب کے منبروں پر حضرت علی )رض( پر لعنت کی جاتی اور جن لوگوں نے اس بدعت کی
مخالفت کی وه تنہا اہل سيستان تھے اور يہ ان کے لئے بہت بﮍائی کی بات ہے کہ انہوں نے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ سير اعالم النبالئ ٩٨۴ :٣
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٢۔ معجم البلدان ١٩١ :٣

رسول خدا )ص( کے بھائی پر لعنت کرنے سے انکار کرديا .
٢۔ ابوالفرج اصفہانی کہتے ہيں ﴿﴿ :نال المغيرة من عل ّی ولعنہ ولعن شيعتہ ﴾﴾
مغيره حضرت علی)رض( اور ان کے شيعوں پر لعنت کرنے پر ناز کيا کرتا ﴾١﴿.
جبکہ امام احمد بن حنبل نے پيغمبر اکرم سے نقل کياہے کہ آپ )ص( نے حضرت علی)رض( کے بارے ميں فرمايا﴿﴿ :من
سبّک فقد سبّنی ﴾﴾جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی دی ۔﴿ ﴾٢
۔کيا امام مالک اور امام زہری بنواميہ کے ہوادار تھے
ُ
سوال :44کيا يہ بھی صحيح ہے کہ امام ُزہری اور امام مالک حضرت علی )رض( کے دشمنوں ميں سے اور بنو اميہ کے
طرف دارتھے يہی وجہ ہے کہ انہوں نے خليفہ چہارم کے متعلق ايک حديث بھی نقل نہ کی جبکہ ان کے فضائل اس قدر
زياده ہيں کہ پوری پوری کتب تأليف کی جاسکتی ہيں جيسا کہ ابن حبان اور ابن عساکر نے اس حقيقت کو عياں کيا ہے :
◌ٍ ١۔ ابن حبان لکھتے ہيں﴿﴿:ولست أحفظ لمالک واللل ّزھری فيما رويا من الحديث شيئا من مناقب عل ّی بن أبی طالب رضی ﷲ
عنہ ﴾﴾ ﴿﴾ ٣
٢۔ابن عساکر لکھتے ہيں ﴿﴿:عن جعفر بن ابراھيم الجعفری قال  :کنت عندال ّزھری أسمع منہ فاذا عجوز قد وقفت عليہ فقالت
ياجعفری التکتب عنہ فانّہ ،مال الی بنی اُميّۃ وأخذ جوائز ھم .فقلت :من ھذه .قال :أختی خرفت .قالت  :خرفت أنت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔االٔغانی ٨٣١ :٧١
٢۔مسند احمد ،٠١:٨٢٢ح٠١٨۶٢
٣۔المجروحين .٨۵٢ :١اسی طرح کعبی نے لکھا ہے کہ اس نے حضرت علی)رض( کی فضيلت مينايک بھی روايت نقل نہيں کی بلکہ وه
تو مروانی تھا .قبو ل االأخبار ١:٩۶٢

کتمت فضائل آل مح ّمد ﴾﴾ ﴿﴾١
جعفر جعفری کہتے ہيں  :ميں زہری سے احاديث سن رہا تھا کہ اچانک ايک بوڑھی عورت آئی اور کہا  :اے جعفری ! اس
سے حديث مت نقل کرنا کيونکہ يہ بنو اُميہ کی طرف داری کرتا اور ان سے ہديے وصول کرتا ہے ۔ميننے پوچھا کہ يہ
عورت کون ہے تو زہری نے جواب ميں کہا :يہ ميری بہن ہے جو ديوانی ہو چکی ہے ۔
اس عورت نے جواب ميں کہا  :پاگل تو تو ہو گيا ہے جو آل محمد )ع( کے فضائل چھپاتا ہے !
٣۔ کعبی لکھتے ہيں :زہری بنو اميہ کا طرف دار تھا اس نے حضرت علی)رض( کی شان ميں ہر گز کوئی فضيلت نقل نہيں
کی۔﴿﴾٢
کيا ايسے افراد جو حضرت علی )رض( اور آل محمد )ص( کے دشمن اور بنو اميہ وعباس جيسی ظالم وسفاک حکومتوں کی
حمايت کرتے تھے انہيں فقہ وحديث کا ستون اور مذہب کا امام مانا جاسکتا ہے ؟
جبکہ امام ذہبی نے حضرت ابو سعيد او ر حضرت جابر سے نقل کيا ہے کہ انہوں نے کہا :
﴿﴿ما کنّا نعرف منافقی ھذه االُ ّمۃ ّاال ببُغضھم عليّا ﴾﴾﴿﴾٣
ہم اس اُمت کے منافقونکوان کے بغض علی )رض( سے پہچانتے تھے .
۔کيا امام ذہبی علی)رض( کے فضائل تحمل نہيں کرپاتے تھے ۔
سوال  :45کيا يہ صحيح ہے کہ امام ذہبی حضرت علی )رض( کے فضائل برداشت نہيں کر پاتے تھے يہی وجہ ہے کہ جب
بھی کوئی حديث آنحضرت )رض( کی فضيلت کو بيان کر رہی ہوتی تو اسے کسی نہ کسی طرح ر ّد کر ديتے .جيسا کہ
غماری سنی نے لکھا ہے:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تاريخ دمشق ٧٢٢ :٢۴
٢۔قبول االٔخبار ٩۶٢ :١
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٣۔ سير أعالم النبالئ ﴿الخلفائ﴾۶٣٢ :؛ صحيح ترمذی ١٧٣ :٧؛استيعاب ۶۴ :٣

ّ
﴿﴿الذھبی اذا رأی حديثا فی فضل عل ّی رضی ﷲ عنہ بادر الی انکاره بحق ّ وبباطل،کان اليدری ما يخرج من رأسہ ﴾١﴿﴾﴾.
کيا امام بخاری حضرت علی)رض( کو چوتھا خليفہ نہيں مانتے تھے
سوال :46کيا يہ صحيح ہے کہ امام بخاری حضرت علی)رض( کی کسی ايسی فضيلت کو ماننے کو تيار نہيں تھے جو
دوسرے صحابہ سے ان کی برتری کو بيان کر رہی ہوتی ؟ ﴿ ﴾٢ور انہيں باقی صحابہ کرام﴿ ﴾٣کے برابر سمجھا کرتے ؟
اسی طرح کبھی کبھار حضرت علی )رض( کی خالفت پر بھی اعتراض کرتے اور ان کاعقيده يہ تھا کہ حضرت علی)رض(
چوتھے خليفہ نہيں ہيں .يہی وجہ ہے کہ اپنی کتاب االٔوسط ميں تمام خلفائ کی م ّدت حکومت کا تذکره کيا ہے سوا حضرت
علی)رض( کی حکومت کے﴿﴿ قال فی االوسط:ح ّدثنا عبدﷲ ...عن شھاب  ،قال  :عاش أبو بکر بعد ان استخلف سنتين ؤاشھر ،
وعمرعشر سنين حجّھا کلّھا ،وعثمان اثنتی عشرة سنۃ االّ أشھرا حجّھا کلّھا ّاال سنتين  ،ومعاويۃ عشرين سنۃ االّ أشھرا ح ّج
حجتين و يزيد ثالث سنوات وأشھرا وعبدالملک بعد الجماعۃ بضع
عشر سنۃ االّ أشھرا،ح ّج حجّۃ والوليد عشر سنين االّ ٔاشھرا ح ّج ح ّجۃ﴾﴾﴿﴾۴
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ فتح الملک العلی٠٢ :
٢۔صحيح بخاری  ،مناقب عثمان ؛ فتح الباری  .۶۴ :٧حدّثنی محمد بن حاثم ...عن ابن عمر  :کنّا فی زمن النبی ّ ال نعدل بأبی بکر أحدا ث ّم
عمر ث ّم عثمان  ،ث ّم نترک أصحاب النب ّی ال نفاضل بينھم
٣۔ عجيب بات ہے کہ ہم اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے عبدﷲ بن عمر کی بات کو دليل کے طور پر پيش کرتے ہيں جبکہ ہمارے
علمائ اس کی اس بات کو تسليم ہی نہيں کرتے جيسا کہ امام علی بن جغد بغدادی متولد۴٣١ھ عبدﷲ بن عمر کی اس بات پر اعتراض
کرتے ہوئے فرماتے ہيں :اس بچے کو ديکھيں کس طرح بکواس کر رہا ہے جبکہ اسے تو طالق جاری کرنا بھی نہيں آتا .سير اعالم
النبالئ . ٣۶۴ :٠١اسی طرح ّ
عالمہ ابن عبدالب ّر نے بھی اس بات کو ر ّد کيا ہے  .استيعاب .٩١١١ :٣
۴۔.االٔوسط ٠١١ :١

جيسا کہ آپ نے مالحظہ فرما يا کہ امام بخاری نے حضرت علی)رض( کی حکومت کے عالوه سب کا تذکره کيا ہے حتّ ٰی
يزيد کی حکومت کا بھی .اور اگر کہيں ان کی خالفت کا تذکره کيا بھی ہے تو اسے فتنہ سے تعبير کيا ہے﴿﴿ ولّی أبو
بکرسنتين وستۃ ٔاشھر وولّی عمر عشر سنين وستۃ أشھر وثمانيۃ عشر يوما وولّ ٰی عثمان ثنتی عشرة سنۃ غير اثنی عشر يوما
وکانت الفتنۃ خمس سنين وولّی معاويۃ عشرين سنۃ وولّی يزيد بن معاويۃ ثالث سنين﴾﴾﴿﴾١
کيا بنواميہ نے شائع کيا کہ علی)رض( چوتھا خليفہ نہيں ہے
سوال :47کيا يہ صحيح ہے کہ بنو اُميہ حضرت علی )رض( کو چوتھا خليفہ نہيں مانتے تھے اور انہوں نے ہی يہ معروف
کيا کہ خلفائے راشدين تين ہی ہيں اور پھر ابن تيميہ نے بھی انہيں کی پيروی کرتے ہوئے اس نظريہ کی ترويج کی ؟ جيسا
داود ميں آيا ہے :
کہ سنن ابو ٔ
ھوالئ يزعمون ّ
ّ
ان عليّا لم يکن بخليفۃ ؟ قال  :کذبت استاه بنی الزرقائ ،يعنی بنی اُميّۃ﴾٢﴿﴾﴾.
ان
:
لسفينۃ
قلت
﴿﴿قال سعيد :
ٔ
۔ابن تيميہ کا چوتھے خليفہ کے خالف سازش
سوال :48کيا يہ صحيح ہے کہ امام ابن تيميہ حضرت علی )رض( کو چوتھا خليفہ نہيں مانتے تھے جبکہ ابن کثير لکھتے ہيں
کہ يہ حديث  :خالفۃ نبوّة ثالثون سنۃ  .بنو اميہ اور ان لوگوں کے ر ّد ميں آئی ہے جو حضرت علی)رض( کو چوتھا خليفہ
نہيں مانتے :
ُ
ّ
ّ
﴿﴿ ھذا حديث فيہ ر ّد صريح ...علی النواصب من بنی اميّۃ ومن تبعھم من أھل الشام فی انکارخالفۃ عل ّی بن ابی طالب)رض(
﴾﴾﴿﴾٣
ّ
ابن تيميہ کہتے ہيں ﴿﴿ :نحن نعلم ٔا ّن عليّا ل ّما تولی کان کثير من النّاس يختار واليۃ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔االٔوسط٨١٢ :١
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داود ١١٢ :۴
٢۔ سنن ابو ٔ
٣۔ شرح ابن ابی الحديد ٧ :۶؛ االمامۃ والسياسۃ ۶ :

معاويۃ وواليۃ غيرھما ﴾﴾...ہم جانتے ہيں کہ جب علی )رض(نے خالفت سنبھالی تواس وقت بہت سارے لوگ حضرت
معاويہ)رض( اور ان دونوں کے عالوه کی واليت کو تسليم کر چکے تھے .
اور پھر کہتے ہيں ّ :
﴿﴿ان فيھم من يسکت عن عل ّی فال يربّع بہ فی الخالفۃ ال ّ
ٔن ا ٔ
ال ّمۃ لم يجتمع عليہ .وکان فی أ ندلس کثير من
ّ
ّ
بنی اُميّۃ يقولون  :لم يکن خليفۃ وانما الخليفۃ من اجتمع الناس عليہ ولم يجتمعوا علی عل ّی ﴾﴾...
کچھ لوگ ايسے بھی تھے جو علی)رض( کی خالفت کے بارے مينساکت رہے اور ان کو چوتھا خليفہ تسليم نہ کيا اس لئے
کہ ان کی خالفت پر مسلمانوں کا اتفاق نہيں ہوا  .اور اندلس ميں موجود بنو اميہ يہ کہتے کہ وه خلفيہ نہيں ہيں اس لئے کہ
خليفہ وه ہوتا ہے جس پر تمام لوگ متفق ہوں اور علی )رض(پر تمام لوگ متفق نہيں ہوئے ...
۔کيا امام احمد بن حنبل کے نزديک خالفت علی)رض( کی مخالفت کرنے واالگدھاہے
سوال  :49کيا يہ درست ہے کہ امام احمد بن حنبل حضرت علی)رض( کو چوتھا خلفيہ تسليم نہ کرنے والو ں کو گدھے سے
بھی زياده گمراه سمجھتے ہيں:
﴿﴿من لم يثبت االمامۃ لعل ّی فھو أض ّل من حمار﴾﴾ ﴿﴾١
امام احمد بن حنبل نے ايسے شخص سے قطع کالمی کا حکم ديا ہے اور ان سے نکاح تک کرنے سے منع فرمايا ﴿﴿ :من لم
يربّع عل ّی بن ابی طالب الخالفۃ فال تکلّموه والتناکحوه ﴾﴾﴿﴾٢
ايک اور مقام پر خلفائے ثالثہ کا نظريہ رکھنے والوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے فرمايا:
﴿﴿ھذا قول سوئ ر ّدی ﴾﴾يہ بہت پست اور برا نظريہ ہے ﴾٣﴿.
کيا حنبليوں کے امام کے مطابق امام ابن تيميہ گدھے سے بھی زياده گمراه تھے اور ان سے رابطہ قطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔آئ ّمۃ الفقہ التّسعۃ ٨٠٢ :
٢۔ طبقات الحنابلۃ ۵۴ :١
٣۔السنّۃ حالل ۵٣٢ :

کرنا واجب ہے؟ اسی طرح امام بخاری کا بھی تو يہی نظريہ تھا تو پھر کيا ہم انہيں اپنے مذہب کا اما م سمجھ سکتے ہيں ؟
کيا حضرت علی)رض( کے فضائل تمام صحابہ سے زياده تھے
سوال :50کيا يہ صحيح ہے کہ جتنی مقدار ميں صحيح احاديث رسول)ص(  ،حضرت علی)رض( کی شان ميں نازل ہوئی ہيں
کسی اور صحابی کی شان ميں نازل نہيں ہوئيں؟ جيسا کہ امام احمد بن حنبل  ،امام نسائی اور حاکم نيشاپوری نے اس حقيقت
کو آشکار کيا ہے:
﴿﴿لم يرد فی ح ّ
ق ٔاحد من الصّحابۃ باالٔسانيد الجياد أکثر م ّما جائ فی عل ّی رضی ﷲ عنہ﴾﴾﴿﴾١
حسکانی حنفی کہتے ہيں  :حضرت علی )رض( کے لئے ايک سو بيس ايسی فضيلتيں ہيں جن ميں کوئی اور ان کے ساتھ
شريک نہيں ہے اور جو جو فضيلت دوسرے صحابہ ميں پائی جاتی ہے ان ميں بھی وه ان کے ساتھ شريک ہيں :
﴿﴿کان لعل ّی بن أبی طالب عشرون و مأة منقبۃ لم يشترک معہ ،فيھا أحد من أصحاب محمد وقد اشترک فی مناقب النّاس ﴾﴾﴿﴾٢
پس جو لوگ حضرت علی )رض( کو باقی صحابہ کرام)رض( کے برابر سمجھتے ہيں يا انہيں خلفائے ثالثہ سے کمتر قرار
ديتے ہيں ان کا کيا حکم ہو گا جيسے امام بخاری اور امام ابن تيميہ وغيره؟
کيا حديث غدير چھپانے والے بيماری ميں مبتال ہو گئے
سوال :51کيا يہ درست ہے کہ بعض صحابہ کرام)رض( نے حضرت علی )رض( کے کہنے کے باوجود حديث غدير کا
انکار
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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١۔ فتح الباری ٩٨ :٧؛ االصابۃ ،٨٠۵ :٢عن احمد لم ينقل الٔحد من الصحابۃ مانقل لعل ّی وقال غيره :وکان سبب ذلک بغض بنی اميۃ لہ، ،
فکان ک ّل من کان عنده ،علم من شيئ من مناقبہ من الصحابۃ يثبتہ ،وکلّما أرادو ا اخماده ،وھدّدوه ،من حدّث بمناقبہ اليزداد االّ انتشارا.
٢۔شواہد التنزيل ،۴٢ :١ح ۵

کرديا اور آنحضرت نے ان کے حق ميں بددعا کی جس سے وه کسی نہ کسی مصيبت ميں مبتال ہو گئے ﴾١﴿:
١۔انس بن مالک برص کی بيماری مينمبتال ہوئے ﴾٢﴿.
٢۔ برائ بن عازب اندھے ہوگئے .
٣۔ زيد بن ارقم اندھے ہوگئے .
۴۔ جرير بن عبدﷲ بجلی بدو ہوگئے ﴾٣﴿.
۵۔ معيقب ﴿ابن ابی فاطمہ دوسی ﴾ جذام کی بيماری ميں مبتال ہوئے ؟﴿﴾۴
۔کيا حضرت علی )رض( کے فرزند ،پيغمبر)ص( کے فرزند تھے
سوال :52کيا يہ بھی درست ہے کہ بعض چيزيں ايسی ہيں جو پيغمبر کے ساتھ مخصوص ہيں ان ميں سے ايک يہ ہے کہ ان
کے نواسوں کو ان بيٹا قرارديا گيا ؟جيسا کہ قلقشندی نے آنحضرت )ص(کا فرمان لکھا :
ّ
ی﴾﴾
﴿﴿ان ﷲ جعل ذ ّريّتی فی صُلب عل ّ
خدا وند متعال نے ميری اوالد کو علی )رض( کی نسل ميں باقی رکھا ہے ﴾۵﴿.
ليکن ستم باالئے ستم يہ ہے کہ بعض صحابہ کرام )رض(يا تابعی جو ان دو شہزادوں کے قتل ميں ملوث رہے اور اسی طرح
ايسے راوی جو ان جوانان جنّت کے سرداروں کوگالياں ديا کرتے  ،اس کے باوجود بھی وه
ہمارے نزديک ثقہ اور قابل اعتماد ہيں نہ ان کے اس ظلم کا ان کی عدالت پر کوئی اثر پﮍا اور نہ ہی ان کے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔الفقہ علی المذاہب االٔربعہ  ۵٧ :۴؛ روح المعانی ٢۔ المعارف ٠٨۵ :
٣۔انساب االٔشراف ،۶۵١ :٢ح ٩۶١
۴۔ تاريخ دمشق ۴٧١ :٣؛ المعارف ٧٣١ :؛ يہ وه شخص ہيں جو حضرت عمر )رض( کی طرف سے بيت المال کميٹی کے سر پرستوں
ميں سے تھے .
۵۔مآثر االنافہ فی امر الخالفۃ ١٠١ :١؛ المعجم الکبير ٣۴ :٣؛ لسان الميزان ٣٨۶١ :٣؛ موسوعۃ اطراف الحديث ٨۴١ :٣

دين پر؟ جيسا کہ عجلی نے عمر بن سعد کے بارے ميں لکھا ہے :
﴿﴿وھو تابعی ثقۃ  ،وھو الّذی قتل الحسين ﴾﴾﴿﴾١
وه تابعی اور ثقہ ہے يہ وہی شخص ہے جس نے حسين کو قتل کيا تھا .
واقعا اگر ہم يہی عقيده لے کر اس دنيا سے چل بسے تو روز قيامت اپنے نبی )ص( کو کيا منہ دکھائيں گے ؟
۔کيا حضرت علی )رض( جانشين پيغمبر )ص( تھے
سوال :53کيا يہ صحيح ہے کہ آنحضرت نے اسالم کی پہلی دعوت ميں قريش کے سردارونکے سامنے حضرت علی )رض(
سے يہ فرماياتھا :
﴿﴿أنت أخی ووزيری ووصيی ووارثی وخليفتی من بعدی ﴾﴾
آپ ميرے بھائی  ،ميرے وزير  ،ميرے وصی  ،ميرے وارث اور ميرے بعد ميرے خليفہ ہيں .
جيسا کہ اس مطلب کو قوشجی ﴿ ،﴾٢حلبی ﴿ ﴾٣اور دوسروں نے بھی نقل کيا ہے .اگرچہ بعض نے اس عبارت کوحذف کر
کے اس کی جگہ کذا وکذا لکھ ديا جيسے ابن کثير ﴾۴﴿.
جب يہ روايت صحيح ہے تو پھر ہم حضرت علی)رض( کو خليفہ ا ّول ماننے سے انکار کيوں کرتے ہيں؟ کيا يہ فرمان
رسول )ص( کی مخالفت نہيں ہے ؟ اسی طرح کالم رسالت )ص( کو مبہم کردينا يہ آنحضرت )ص( سے خيانت اور مشرکين
م ّکہ واال رويہ نہيں ہے؟
۔کيا امام بخاری نے حديث غدير کو مخفی رکھا
سوال :54کيا يہ صحيح ہے کہ امام بخاری نے حديث غدير کی سند صحيح اور متواتر ہونے کے باوجود نقل نہيں کيا اور اس
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کی وجہ وہی ان کا حضرت علی)رض( سے بغض ہے ؟ جبکہ ہمارے بﮍے بﮍے علمائ نے اس حديث کی سند
کی تائيد کی ہے :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تہذيب الکمال ۵٧ :۴١
٢۔شرح تجريد ٧٢٣ :
٣۔ السيرة الحلبيہ۶٨٢ :١
۴۔ البدايۃ والنھايۃ ،٨٣ :٣فأيکم يوازرنی علی ھذا االٔمر علی أن يکون أخی وکذاکذا

١۔ ابن حجر م ّکی  :حديث غدير بغير کسی شک کے صحيح ہے اور بہت سے محدثين نے اسے نقل بھی کيا ہے جيسے
ترمذی  ،نسائی اور احمد  .اور يہ کئی ايک اسناد اور واسطونسے نقل ہوئی ہے .اس کے راوی سولہ صحابی ہيں اور احمد
بن حنبل نے لکھا ہے  :تيس اصحاب پيغمبر نے اس حديث کو سنا اور حضرت علی )رض( کے دور خالفت ميں اس کی
گواہی بھی دی .اس حديث کی بہت سی اسناد صحيح اور حسن ہيں لہذا اگر کوئی اس کی سند پر اعتراض کرے تو اس کی
بات پر توجہ نہيں دی جائے گی﴾١﴿.
٢۔ امام ذہبی  :وه کہتے ہيں حديث غدير کی اسناد بہت اچھی ہيں اور ميں نے اس بارے ميں کتاب بھی لکھی ہے﴾٢﴿.
اسی طرح ايک اور مقام پر لکھا ہے :اس حديث کی سند حسن او ر عالی ہے اور اس کا متن بھی متواتر ہے ﴾٣﴿.
٣۔طبری :امام ذہبی کہتے ہيں  :طبری نے حديث غدير خم کی اسناد اور واسطوں کو چارجلدی کتاب ميں جمع کيا ہے ميں
نے ان ميں سے بعض کی اسناد کو ديکھا ہے ،ان روايات کی کثرت کو ديکھ کرحيران ہوگيااور مجھے واقعہ غدير کے
محقّق اور رونما ہونے کا يقين ہوگيا ﴾۴﴿.
اميرالمومنين )رض( اور رسالت مآب )ص( سے متواتر نقل ہوئی ہے اور بہت سے
۴۔ شمس الدين شافعی  :يہ حديث
ٔ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ الصواعق المحرقہ ۴۶ :
٢۔تذکرة الحفاظ .٣:١٣٢أ ّما حديث ﴿من کنت مواله  ﴾ ،فلہ ،طرق جيدة وقد أفردت ذلک أيضا .
٣۔سير اعالم النبالئ.۵٣٣ :٨ھذا حديث عال جدّا ومتنہ فمتواتر.
۴۔سير اعالم النبالئ .٧٧٢ :۴١جمع الطبری طرق حديث غديرخم فی أربعۃ أجزائ  ،رأيت شطره ،فبھرنی سعۃ رواياتہ وجزمت بوقوع
ذلک أيضا .

محدثين نے بھی اسے نقل کيا ہے .اور جو لوگ اس علم ميں مہارت نہيں رکھتے ،ان کا اس حديث کو ضعيف قرار ديناکوئی
اعتبا ر نہيں رکھتا ﴾١﴿.
مواخات  ،حديث خيبر اور حديث غدير ساری کی ساری ثابت شده ہيں﴾٢﴿.
۵۔ قرطبی  :حديث ٔ
کيا وجہ ہے کہ علمائ و محدثين اسالم کی گواہی کے باوجود ہم اس حديث کے مطابق حضرت علی)رض( کی خالفت بال
فصل کو ماننے کو تيار نہيں اور ہاں کيا اگر يہی حديث حضرت ابو بکر )رض( کی شان ميں نازل ہوئی ہوتی تو پھر بھی
ہمارا رويہ يہی ہوتا؟ !
۔کيا حضرت معاويہ)رض( کی مخالفت جرم ہے
سوال  :55کيا يہ درست ہے کہ ہمارے علمائ حضرت معاويہ )رض( اور عمرو بن عاص کی مخالفت کو ناقابل بخشش گناه
سمجھتے ہيں جبکہ حضرت علی )رض( کی مخالفت کو اہميت بھی نہيں ديتے اور اسے ايک معمولی سی بات تصور کرتے
ہيں ؟ جيسا کہ امام ذہبی نے دو مقامات پر نسائی اور حريز بن عثمان کے بارے ميں لکھا ہے :
امام نسائی کے متعلق لکھا ہے  :وه حضرت معاويہ اور حضرت عمرو بن عاص سے منحرف تھے خدا ان کو معاف کرے
﴾٣﴿.جبکہ حريز بن عثمان جو حضرت علی)رض( پر لعنت کيا کرتا تھا اس کے بارے ميں لکھا ہے کہ وه ثقہ اور عادل
تھے!﴿ ﴾۴
۔سفيان ثوری کاحضرت علی)رض( سے کينہ رکھن
سوال :56کيا يہ درست ہے کہ سفيان ثوری جو ہم اہل سنّت کے بہت بﮍے مح ّدث شمار ہوتے ہيں وه حضر ت علی)رض(
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کے فضائل ومناقب کو ناپسند کرتے اور ناراض ہو پﮍتے ہيں؟ جيسا کہ امام ذہبی نے لکھا ہے:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اميرالمومنين وھو متواتر أيضا عن النب ّی رواه ،الج ّم الغفير وال عبرة بمن حاول تضعيفہ م ّمن ال اطالع
١۔ اسنی المطالب .٧۴ :تواتر عن
ٔ
لہ ،فی ھذا العلم.
٢۔استيعاب .٣٧٣ :٢حديث المواخاةوروايۃ خيبر والغدير ھذه کلّھا آثار ثابتۃ .
٣۔سير اعالم النبالئ ٢٣١ :۴١
۴۔العبر ۵٨١ :١؛ميزان االعتدال ۶٧۴ :١؛ سير اعالم النبالئ ٠٨ :٧؛تہذيب الکمال ۴:٣٣٢

﴿﴿عن سفيان ثوری قال :ترکتنی الرّوافض وأنا أبغض أن أذکر فضائل عل ّی رضی ٰ ّ
ﷲ عنہ ﴾﴾ ﴿﴾١
شيعوں نے مجھے اس لئے چھوڑ ديا ہے کہ ميں حضرت علی )رض( کے فضائل بيان کرنے کو پسند نہيں کرتا .
البتہ امام ذہبی نے صحابہ کرام کا يہ قول بھی نقل کياہے :
﴿﴿ما کنّا نعرف المنافقين االّ ببغض عل ّی ﴾﴾﴿﴾٢
ہم منافقين کو علی )رض( سے بغض کے ذريعہ پہچانا کرتے تھے .
کيا يہ درست ہے کہ ايسے شخص کی روايات پر يقين کرليا جائے اور اسے ا پنے زمانہ کا ابوبکر )رض( و عمر)رض(
سمجھ ليا جائے ﴿﴿ :کان الثّوری عندنا امام النّاس وکان فی زمانہ کأبی بکر وعمر فی زمانھما﴾﴾﴿﴾٣يا يہ کہ حضرت ابو بکر
)رض(اور حضرت عمر )رض( بھی ايسے ہی تھے ؟
۔ہمارا حضرت فاطمہ)رض( کی مخالفت کرنا
سوال  :57کيا يہ صحيح ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کائنات کی تمام عورتوں ميں سے حضرت فاطمہ
)رض( سب سے افضل اور سيده نسائ العالمين ہيں﴾۴﴿.
تو پھر کيا وجہ ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے ميں حضرت عائشہ )رض( کانام تو لياجاتا ہے جبکہ سيده نسائ العالمين کا
کبھی تذکره تک نہيں ہوتا ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔سير اعالم النبالئ ٣۵٢ :٧؛ حليۃ االٔوليائ ٧٢ :٧
٢۔سير اعالم ﴿ الخلفائ ﴾۶٣٢ :
٣۔سير اعالم ﴿ الخلفائ ﴾۶٣٢ :
۴۔ شرح ابن ابی الحديد .٧١ :٠٢کيف تکون عائشۃ أو غيرھا فی منزلۃ فاطمۃ وقد أجمع المسلمون کلّھم من يحبّھا ومن ال يحبّھا منھم :
داود کہتے ہيں  :الأُفضل ببضعۃ من رسول ﷲ ۔صلی ﷲ عليہ وسلم ۔أحدا .ارشاد الساری فی شرح صحيح
أنّھاسيّدة نسائ العالمين .ابوبکر ٔ
بخاری ٠١ :۶؛ غاليۃ المواعظ ٠٧٢ :١؛ تاريخ الخميس ۵۶٢ :١؛ الروض االٔنف ١:٠۶١

استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

المومنين)رض(
حضرت عائشہ)رض( اور ديگر امہات ٔ
۔کيا ازواج پيغمبر)ص(دوگروه ميں بٹی ہوئی تھيں
سوال  :58کيا يہ صحيح ہے جيسا کہ امام ذہبی وغيره نے بيان فرمايا ہے کہ پيغمبر )ص( کی ازواج مطہّرات دو گروه ميں
بٹی ہوئی تھيں ايک گروه ميں حضرت عائشہ )رض( وحفصہ )رض( تھيں اور دوسرے ميں حضرت ا ّم سلمہ وبقيہ ازواج
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

مطہرات  ﴾١﴿.اور حکومتيں حضرت عائشہ)رض( کی حمايت کيا کرتيں .جس کے مندرجہ ذيل نمونے ذکر کر رہے ہيں :
١۔ خليفہ دوم پيغمبر )ص( کی تمام ازواج کو بيت المال ميں سے دس ہزار دينار﴿ درہم ﴾ ديا کرتے جبکہ حضرت
عائشہ)رض( کو دو ہزار ،ان سے زياده ديا جاتا.
٢۔ حضرت معاويہ )رض( نے ايک الکھ درہم ﴿دينار﴾ کا حوالہ حضرت عائشہ)رض( کی خدمت ميں ارسال کيا ۔
٣۔ اسی طرح ايک الکھ درہم کا ايک گردن بند بھی انہيں ديا۔
۴۔ حضرت عبدﷲ بن زبير نے ايک الکھ درہم حضرت عائشہ )رض( کے سپرد کيا ﴾٢ ﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔سير اعالم النبالئ ٣۴١ :٢و ٧٨١؛صحيح بخاری ،٩٨ :٢کتاب الھبہ ؛المعجم الکبير ،٠۵ :٣٢ح ٢٣١؛ مقدمہ فتح الباری ٢٨٢ :؛
تحفہ احوذی ۵۵٢ :٠١
٢۔سير اعالم النبالئ ٣۴١ :٢و ٧٨ا

۔حضرت عائشہ)رض( پہلے سے شادی شده تھيں
سوال :59کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عائشہ )رض( حضور عليہ الصالة والسّالم سے پہلے کسی اور سے شادی کر
چکيتھيں اور ان کے شوہر کا نام جبير تھا پھر حضرت ابوبکر نے جبير سے طالق دلوا کر پيغمبر سے ان کا نکاح کروا ديا
؟
اور ان کا بار باريہ اصرار کرنا کہ جب رسول خدا سے ميری شادی ہوئی توميں کنواری تھی ،تويہ محض اس لئے تھا تاکہ
کوئی ان کی پہلی شادی کے بارے ميں شک نہ کر پائے .
﴿﴿ابن سعد:خطب رسول ﷲ عائشۃ الی أبی بکر الصّديق  :فقال  :يارسول ﷲ انّی کنت أعطيتھا مطعما البنہ جبير فدعنی حتّی
أسلّمھا منھم فطلقھا  ،فتزوّجھا رسول ﷲ ﴾١﴿...
البتہ جہاں تک ميرے علم ميں ہے کوئی بھی شيعہ ايسا عقيده نہيں رکھتا اور نہ ہی ان کی کسی کتاب کے اندر کوئی ايسی
بات ملتی ہے جبکہ افسوس يہ ہے کہ ہماری قديمی ترين کتب ميں يہ بات موجود ہے .
ّ◌ ّ◌﴿﴿ لقد أعطيت تسعا ما أعطيتھا امرأة بعد مريم:لقد نزل جبرائيل بصورتی ...ولقد تزوّجنی بکرا وما تزوّج بکرا غيری ...وان
کان الوحی لينزل عليہ وانّی لمعہ فی لحافہ ﴾٢﴿﴾﴾...
۔امام حسن )رض( کا جنازه دفن نہ ہونے دينا
ّ
المومنين حضرت عائشہ )رض(کے حکم پر جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن
سوال :60کيا يہ درست ہے کہ ا ّم ٔ
مجت ٰبی )رض(کاجنازه پيغمبر )ص( کے روضہ مبارک کے پاس النے سے روک ديا گيا؟ جبکہ خود حضرت عائشہ )رض(
نے دستور ديا کہ سعد بن ابی وقاص کے جنازه کو مسجد ميں نبوی ميں ال کر اس پر نماز جنازه ادا کی جائے ﴾ ٣﴿.تو کيا
المومنين نہ تھيں يا امام حسن )رض(مومن نہ تھے کہ ان کے جنازه کو روک ديا گيا؟
حضرت عائشہ )رض( ا ّم ٔ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٰ
الکبری ٩۵ :٨
١۔لطبقات
٢۔ سير اعالم النبالئ ٠۴١ :٢و ٣ ١۴١۔سير اعالم النبالئ ۵٠۶ :٢؛طبقات ابن سعد ٨۴١ :٣

۔ابن زبير کاحضرت عائشہ)رض( کو گمراه کرنا
سوال :61کيا يہ بھی درست ہے کہ عبدﷲ ابن زبير نے حضرت عائشہ )رض( کو فريب ديکر جنگ جمل کے لئے آماده کيا
جس ميں کتنے مسلمانوں کا ناحق خون بہا .جيسا کہ حضرت عبدﷲ بن عمر)رض( نے يہ تلخ حقيقت حضرت عائشہ)رض(
کے گوش گزار فرمائی اور امام ذہبی نے اسے يوں نقل کيا :
﴿﴿ قالت عائشہ اذا م ّر ابن عمر  ،يا عبدالرحمن مامنعک أن تنھانی عن سيری ؟ قال  :رٔايت رجال قد غلب عليک يعنی ابن
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ال ّزبير﴾﴾﴿﴾١
ان تمام تر حقائق کے باوجود ہمارے علمائ کس لئے جنگ جمل کی غلط توجيھات کر تے اور عبدﷲ بن زبيرکی حمايت
کرتے ہيں جو کتنے صحابہ کرام)رض( کے قتل کا باعث بنا ؟
۔حضرت عائشہ )رض( کا حضور)ص( کی توہين کرن
سوال :62کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ )رض( ايسی ايسی روايات نقل کيا کرتيں جن ميں پيغمبر کی توہين کی جاتی اور
کوئی بھی غيرت مند مسلمان انہيں برداشت نہيں کر سکتا ﴾٢﴿.يقينا ان ميں سے بعض جھوٹی اور شريعت وسيرت پيغمبر کے
کامال مخالف ہيں :
١۔ حضرت عائشہ)رض( فرماتی ہيں ﴿﴿:تزوّجنی بکرا﴾﴾ جب پيغمبر)ص(نے مجھ سے شادی کی تو باکره تھی .
٢۔ وہی فرماتی ہيں﴿﴿ :کان رسول ﷲ يأتيہ الوحی  ،وأنا وھو فی لحاف ﴾﴾
جب آپ )ص( پر وحی نازل ہوتی تو ہم ايک ہی لحاف ميں ہوتے ﴾٣﴿.
ّ ٣
۔﴿﴿ان عائشۃ تخبر النّاس أنّہ ۔صلّی ﷲ عليہ وسلّم۔ کان يقبّل وھو صائم ﴾۴﴿﴾﴾.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔سير اعالم النبالئ ٣٩١ :٢
٢۔سير اعالم النبالئ ٣٩١،١٩١ :٢و ٢٧١
٣۔ حوالہ سابق
۴۔صحيح بخاری  ،٢ :٢کتاب العيدين  ،باب الحرب والدرق يوم العيد ،اور  ،٧۴ :۴کتاب الجھاد  ،باب الدرق ؛ صحيح مسلم ،٩٠۶ :٢
صالة.
کتاب ال ّ

حضرت عائشہ )رض( لوگوں کو يہ بتايا کرتيں کہ آنحضرت )ص( حالت روزه ميں ﴿اپنی بيوی کا﴾ بوسہ ليا کرتے ۔
۴۔ حضرت عائشہ )رض( فرماتی ہيں:ايک دن حضور )ص( تشريف الئے تو ميرے پاس گانے والی دو کنيزيں گانے ميں
مشغول تھيں ليکن آپ)ص( توجہ کئے بغير اپنے بستر پر جا کر ليٹ گئے .اتنے ميں حضرت ابو بکر )رض( تشريف الئے
تو ناراض ہوتے ہوئے فرمايا :گانا اور وه بھی پيغمبر)ص( کے گھر ميں !! آنحضرت )ص( نے فرمايا :انہيں ان کے حال پر
چھوڑ دو  ﴿.تاکہ وه گانے گا سکيں﴾جيسے ہی حضرت ابوبکر )رض( نے توجہ ہٹائی تو ميں نے ان دونوں کنيزوں کو وہاں
سے نکل جانے کا حکم ديا۔ ﴿﴿دخل عل ّی رسول ﷲ وعندی جاريتان تغنّيان بغنائ بعاث فاضطجع علی الفراش وحوّل وجھہ
ودخل أبو بکر فانتھزنی وقال مزمار الشيطان عند النب ّی فأقبل عليہ رسول ﷲ وقال دعھا﴾١﴿﴾﴾...
۵۔ عيد کے د ن پيغمبر)ص( نے مجھے کٹھ پتليوں کا کھيل دکھايا ﴾٢﴿.
۶۔ ايک دن عيد کے روز حبشہ سے کچھ رقص کرنے والی آئيں تو آنحضرت )ص( نے مجھے بال کر ميرا سر اپنے شانے
پر رکھا اور ان کا رقص ديکھنا شروع کيا ﴾٣﴿.
۔جوان کا رضاعی بھائی بن سکنا
سوال :63کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عائشہ )رض( کا نظريہ يہ تھا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کا پانچ مرتبہ دودھ پی
لے تو وه اس کا رضائی بيٹا اور محرم بن جائے گا  .يہی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت عائشہ )رض( کسی مردکو گھر ميں
جاو ميری بہن اسمائ کادودھ پيو تا کہ اس طرح آپ ان کی
داخل ہونے کی اجازت دينا چاہتيں تو وه اس سے کہتيں کہ پہلے ٔ
خالہ اور محرم بن جائيں .جبکہ دوسری طرف پيغمبر اکرم کی تمام ترا زواج مطہّرات اس نظريے کی شديد مخالف تھيں
ابودوود سے نقل ہوا ہے :
جيسا کہ
ٔ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔حوالہ سابق
٢۔ صحيح بخاری ٢٠٢ :٢
٣۔ صحيح مسلم  ، ٩٠۶ :٢کتاب صالة العيدين .

﴿﴿ عن عائشۃ واُ ّم سلمۃ أ ّن أبا حذيفۃ کان تبنّ ٰی سالما وأنکحہ ،ابنۃأخيہ...فجائت امرأة أبی حذيفۃ فقالت  :يا رسول ﷲ ! انّاکنّا ٰ
نری
سالما ولدا وکان يأوی معی ومع أبی حذيفۃ فی بيت واحد ويرانی فضال .
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وقد أنزل ﷲ فيھم ماقد علمت فکيف ٰ
تری فيہ ؟
ٰ
فقال لھا النب ّی  :أرضعيہ  ،فأرضعتہ خمس رضاعات فکان بمنزلۃ ولدھا من الرّضاعۃ .فبذلک کانت عائشۃ تأمر بنات أخواتھا
وبنات اخوتھا أن يرضعن من أحبّت عائشۃ أن يراھا ويدخل عليھا وان کان کبيرا  ،خمس رضاعات ث ّم يدخل عليھا وأبت اُ ّم سلمۃ
ّ
عليھن بتلک الرّضاعۃأحدا ح ٰتّی يرضع فی المھد ﴾﴾ ﴿﴾١
وسائرٔازواج النّبی أن يدخلن
حضرت عائشہ اورحضرت ا ّم سلمہ رضی ﷲ عنھما سے روايت ہے کہ ابو حذيفہ نے سالم کو اپنا بيٹا بنا رکھا تھا اور اس کا
نکاح اپنی بھتيجی سے کيا  ...ايک دن اس کی بيوی آنحضرت کی خدمت ميں حاضر ہوئی اورعرض کرنے لگی  :ہم نے
سالم کو اپنا بيٹا بنا رکھا ہے جبکہ وه ہمارے ساتھ رہتا اور ہميں گھر کے لباس مينبھی ديکھتا ہے جبکہ حکم پروردگار بھی
اس بارے ميں نازل ہو چکا ہے جيسا کہ آپ )ص( )ص( جانتے ہيں تو اس سلسلے ميں کيا حکم ہے ؟
آنحضرت نے فرمايا  :اسے پانچ مرتبہ دودھ پال دو تو وه تمہارا رضاعی بيٹا بن جائے گا .يہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ
)رض( جب کسی کو اپنے پاس بالنا چاہتيں يا اسے ديکھنا چاہتيں تو اپنی بھتيجيوں اور بھانجيوں سے فرماتيں کہ اسے پانچ
بار دودھ پال ديں اگرچہ وه شخص جوان ہی کيوں نہ ہوتا جبکہ پيغمبر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ابوداود ٢٢٢ :٢؛ صحيح مسلم ۴ :٧
١۔سنن
ٔ

کی باقی بيوياں اس کی مخالفت کيا کرتيں اور ايسے افراد کو گھر ميں داخل نہ ہونے ديتيں.
۔مصحف حضرت عائشہ)رض(
سوال :64کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عائشہ )رض( کے پاس ايک مصحف تھا جسے مصحف عائشہ کہا جاتا ﴾١﴿.اور اسی
طرح بعض صحابہ کرام کے پاس بھی اپنے اپنے مصحف موجود تھے جيسے مصحف سالم ٰ
مولی حذيفہ  ،مصحف ابن
مسعود  ،مصحف ابی بن کعب  ،مصحف مقداد  ،مصحف معاذ بن جبل  ،مصحف ابو ٰ
موسی اشعری وغيره ﴾٢﴿.
ان مصحف اور حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی ﷲ عنھما کے مصحف ميں کيا فرق ہے ؟ اگر ايک ہی چيز ہيں تو پھر
ہم شيعوں پر کيوں اعتراض کرتے ہيں کہ وه کہتے ہيں حضرت فاطمہ )رض( کے پاس ايک مصحف تھا !
۔ صحابہ کرام)رض(کا حضرت عائشہ)رض( پر زناکی تہمت لگان
سوال  :65کيا يہ حقيقت ہے کہ رسالت مآب کے بعض صحابہ جيسے مسطح بن اثاثہ  ،حسان بن ثابت اور حمنہ ﴿ ﴾٣نے اُ ّم
المومنين حضرت عائشہ صديقہ )رض( پر زنا کی تہمت لگائی تھی اور رسول نے ان پر تہمت کی حد بھی جاری کی تھی ؟
ٔ
ايسی بری بات شيعوں کی کتب ميں موجود نہيں ہے جبکہ ہم اس تہمت کو ان کی طرف نسبت ديتے ہيں تاکہ کوئی ہمارے
بارے مينايسا گمان ہی نہ کرنے پائے!
المومنين کا بيس ہزار اوالدکو قتل کروادين
۔ا ّم ٔ
مومنين اور اپنی اوالد کے بيس ہزار افراد مروا
سوال  :66کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت عائشہ )رض( نے جنگ جمل ميں ٔ
ڈالے اور اگر کوئی ان پر اس بارے ميں اعتراض کرتا تو اسے دشمن خداقرار دے کر اس سے انتہائی سختی سے پيش آتيں
.يہاں تک کہ ا ّم ٰ
اوفی کو اسی بات کی وجہ سے اپنی محفل سے نکال ديا؟ جيسا کہ ابن عبد ربُہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تفسير نسائی ٠٧٣ :٢؛ تفسير بغوی ١٣٣ :٢
٢۔اسدالغابہ ۶١٢ :۴

٣۔اسد الغابہ .٨٢۴ :۵کانت م ّمن قال فی االفک علی عائشۃ ...انّھاجلدت مع من جلد فيہ.اور ،۵۵٣ :۴شھد مسطح بدرا وکان م ّمن
خاض فی االفک علی عائشۃ فجلده ،النبّی فيمن جلده اور  ،٢:۶وکان حسان بن ثابت م ّمن خاض فی االفک فجلد فيہ.
نے لکھا ہے:
ٰ
﴿﴿دخلت اُ ّم اوفی العبديۃ بعد الجمل علی عائشۃ فقالت لھا:ما تقولين فی امرأة قتلت ابنا لھا صغيرا؟ فقالت :وجبت لھا النّار .قالت :
فما تقولين فی امرأة قتلت من أوالدھا االٔکابرعشرين ألفا فی صعيد واحد  :فقالت خذوا بيد ع ّدوة ﷲ﴾﴾﴾١﴿.
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وفی حضرت عائشہ )رض( کی خدمت ميں حاضر ہوئيں اور عرض کيا  :ايسی عورت کے بارے ميں
جنگ جمل کے بعدا ّم ا ٰ
آپ کی کيا رائے ہے جس نے اپنے چھوٹے بچے کو قتل کر ڈاال ہو ؟ تو فرمايا :اس کی سزا جہنّم ہے .عرض کيا  :اگر کوئی
عورت اپنی بيس ہزار نوجوان اوالد مروا دے تو اس کا کيا حکم ہو گا ؟ تو اس پر حضرت عائشہ )رض(
﴿ ناراض ہو گئيں اور ﴾فرمايا :اس دشمن خداکو پکﮍلو.
المومنين کا مرتدہوجانا
۔بعض ا ّمہات ٔ
المومنين مرتد ہو گئی تھيں ؟ جيسے اشعث بن قيس
سوال:67کيا يہ صحيح ہے کہ پيغمبر اکرم کی بعض بيوياں يعنی ا ّمہات ٔ
کی بہن قتيلہ کہ جب اس نے پيغمبر کی وفات کی خبر سنی تو مرتد ہو گئی اور ابو جہل کے بيٹے عکرمہ سے جاکر شادی
کر لی .يہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر )رض( چاہتے تھے کہ عکرمہ کو آگ ميں جال ديں اس لئے کہ اس نے پيغمبر کی
تو ہين کی تھی.جيسا کہ ابن اثير نے اس واقعہ کو نقل کيا ہے :
﴿﴿ان النبّی ٰ
ّ
توفّی وقد ملک امرأة من کندة ،يقال لھا قتيلۃ فارت ّدت مع قومھا فتزوّجھا بعد ذلک عکرمۃ بن أبی جھل بکرا  ،فوجد
أبوبکر من ذلک وجدا شديدا﴾٢﴿﴾﴾.
۔حضرت عمر )رض( کا نبی )ص( کی بيوی کو طالق دينا
سوال :68کيا يہ درست ہے کہ حضرت عمر )رض( نے رسول ﷲ کی بعض بيويوں کو طالق دے کر انہيں
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔لعقد الفريد ۵٠٣ :۴
٢۔اسد الغابہ ٠۴٢ :٧؛ السمتدرک علی الصحيحين ٠۴ :۴؛ کنزالعمال ۴٠٣ :٣١؛ دالئل النب ّوة ٨٨٢ :٧؛ االصابۃ ٨:٢٩٢؛ عن ابن عباس
 :أنّ النّب ّی تز ّوج قتيلۃ أخت االٔشعث ومات قبل أن يخبرھا وھذا موصول قوی االسناد .

ام المومنين ہونے سے خارج کر ديا تھا ؟جيسا کہ عالّمہ طحاوی نے لکھا ہے:
﴿﴿عن الشعبی  :أن نب ّی ﷲ تزوّج قتيلۃ بنت قيس ومات عنھا ث ّم تزوّج عکرمۃ فأراد أبو بکر أن يقتلہ ،فقال لہ ،عمر أ ّن النّبی لم
يحجبھا ولم يقسّم لھا ولم يدخل بھا وارت ّدت مع أخيھا عن االسالم وبرئت من ﷲ ٰ
تعالی ومن رسولہ ،فلم يزل بہ حتّی ترکہ ،
النّھا کانت عنده ،من أزواج النبّی ّاالتی ّ
﴾﴾﴿﴾١ففی ھذا الحديث أ ّن أبابکر أراد أن يقتل عکرمۃ ل ّما تزوّج ھذه المرئۃ ٔ
کن حرمن
علی النّاس بقول ﷲ ٰ
ّ
ّ
...وان عمر أخرجھا من ٔازواج النبّی بردتھا التی کانت منھا اذاکان
توذوا رسول ﷲ
تعالی  :وما کان لکم أن ٔ
اليصلح لھا معھا ٔان تکون للمسلمين ﴾﴾ ﴿﴾٢
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔مشکل اآلثار ٩١١ :٢
٢۔مشکل اآلثار ٣٢١ :٢؛ دالئل النب ّوة ٧:٨٨٢

استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

صحابہ کرام رضی ﷲ عنھم
۔پيغمبر )ص( نے فقط عبدﷲ بن سالم کو جنّت کی بشارت دی
ّ
سوال :69کيا يہ صحيح ہے کہ حضور عليہ الصالّة والسّالم نے عبدﷲ بن سالم کے عالوه کسی کو جنت کی بشارت نہيں دی
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؟ جيسا کہ سعد وقاص نے بيان کيا ہے :
﴿﴿ما سمعت النب ّی يقول الٔحد يمشی علی االٔرض انّہ من أھل الجنّۃ االّ لعبدﷲ بن سالم ﴾١﴿.وبہ نقل صحيح مسلم  :الأقول الٔحد من
االٔحيائ أنّہ من أھل الجنّۃ االّ لعبدﷲ بن سالم ﴾﴾ ﴿﴾٢
پس اس حديث کو عشره مبشره والی حديث سے کيسے مطابقت دی جاسکتی ہے جب کہ يہ حديث صحيح ہے اور صحيح
بخاری و مسلم ميں اسے نقل کيا گيا ہے جبکہ اس کے برعکس عشره مبشره والی حديث ضعيف ہونے کے عالوه نہ تو اسے
امام بخاری نے نقل کيا ہے اور نہ ہی مسلم نے ؟
۔کيا بعض صحابہ کرام)رض( منافق تھے
سوال :70کيا يہ حقيقت ہے کہ پيغمبر کے کچھ صحابی منافق تھے اور کبھی بھی جنّت ميں نہيں جا پائيں گے ؟ جيسا کہ
ہماری معتبر کتاب صحيح مسلم ميں پيغمبر )ص( کا فرمان نقل ہوا ہے:
﴿﴿فی أصحابی اثنا عشر منافقا  ،فيھم ثمانيۃ ال يدخلون الجنّۃ ح ٰتی يلج الجمل فی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔صحيح بخاری باب المناقب  ،مناقب عبدﷲ بن سالم .
٢۔ صحيح مسلم ،باب فضائل عبدﷲ بن سالم،ح ٣٨۴٢؛ فتح الباری ٠٣١ :٧؛ سير اعالم النبالئ ٩۴٣ :۴

س ّم الخياط ﴾١﴿﴾﴾...
ميرے صحابہ ميں باره افراد منافق ہيں جن ميں سے آٹھ ايسے ہيں کہ جن کا جنّت ميں جانا محال ہے.
۔کيا حضرت عثمان )رض( کے قاتل صحابہ کرام )رض( تھے
سوال :71کيا يہ درست ہے کہ حضرت عثمان رضی ﷲ عنہ کے قاتل بھی صحابہ کرام ہی تھے جيسا کہ ہماری کتب ميں نقل
ہواہے :
١۔فروه بن عمرو انصاری جو بيعت عقبہ ميں بھی موجود تھے ﴾٢﴿.
٢۔محمد بن عمرو بن حزم انصاری .يہ وه صحابی رسول ہيں جن کا نام بھی پيغمبر )ص( نے رکھا تھا ﴾٣﴿.
٣۔جبلہ بن عمرو ساعدی انصاری بدری .يہ وه صحابی رسول )ص( تھے جنہوں نے حضرت عثمان )رض( کے جنازه کو
بقيع ميں دفن نہيں ہونے دياتھا ﴾۴﴿.
۴۔ عبدا بن بُديل بن ورقا ئ خزاعی .يہ فتح مکہ سے پہلے اسالم الچکے تھے امام بخاری کے بقول يہ وہی صحابی ہيں
جنہوں نے حضرت عثمان )رض( کا گال کاٹا تھا ﴾۵﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔صحيح مسلم  ،٢٢١ :٨کتاب صفات المنافقين ؛ مسند احمد ٠٢٣ :۴؛البدايۃ والنھايۃ ٠٢ :۵
٢۔استيعاب ۵٢٣ :٣؛ اسدالغابہ .٧۵٣ :۴قال ابن وضاح  :انّما سکت مالک فی الموطأ عن اسمہ الٔنہ  ،کان م ّمن أعان علی قتل عثمان .
٣۔ استيعاب.٢٣۴ :٣ولد قبل وفاة رسو ل ﷲ بسنتين ...فکتب اليہ ۔أی الی والده ۔رسول ﷲ س ّمہ محمد ...وکان أش ّد النّاس علی عثمان
المح ّمدون  :محمد بن أبی بکر ،محمد بن حذيفۃ ،ومحمد بن عمرو بن حزم .
۴۔انساب ۶:٠۶١؛ تاريخ المدينۃ .٢١١ :١ھو أ ّول من أجترأ علی عثمان ...ل ّما أرادوا دفن عثمان  ،فانتھوا الی البقيع  ،فمنھم من دفنہ جبلۃ
بن عمرو فانطلقوا الی حش کوکب فدفنوه  ،فيہ .
۵۔تاريخ االسالم ﴿ الخلفائ﴾.٧۶۵ :أسلم مع أبيہ قبل الفتح وشھد الفتح ومابعدھا ...انّہ م ّمن دخل علی عثمان فطعن عثمان فی ودجہ ...

۵۔ محمد بن ابو بکر)رض(  :يہ حجۃ الوداع کے سال ميں پيدا ہوئے اور امام ذہبی کے بقول انہوں نے حضرت عثمان)رض(
کے گھر کا محاصره کيا اور ان کی ڈاڑھی کو پکﮍ کر کہا  :اے يہودی ! خدا تمہيں ذليل و رسوا کرے ﴾١﴿.
۶۔عمروبن حمق  :يہ بھی صحابی پيغمبر)ص(تھے جنہوں نے امام مزی کے بقول حجۃ الوداع کے موقع پر پيغمبر )ص( کی
بيعت کی تھی اور امام ذہبی کے بقول يہ وہی صحابی ہيں جنہوں نے حضرت عثمان )رض( پرخنجر کے پے در پے نو وار
چالتے ہوئے کہا :تين خنجر خداکے لئے مار رہا ہوں اور چھ اپنی طرف سے :
ّ
﴿﴿ وثب عليہ عمرو بن الحمق وبہ عثمان رمق وطعنہ ،تسع طعنات وقال  :ثالث وست ل ّما فی نفسی عليہ﴾٢﴿﴾﴾.
٧۔ عبدالرحمن بن عديس  :يہ اصحاب بيعت شجره ميں سے ہيں اور قرطبی کے بقول مصر ميں حضرت عثمان)رض(
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)رض(کے خالف بغاوت کرنے والو ں کے ليڈر تھے يہاں تک کہ حضرت عثمان)رض( کو قتل کر ڈاال ﴾٣﴿.
۔کيا ہم صحابہ کرام )رض( کو گالياں ديتے ہيں
سوال  :72کيا يہ درست ہے کہ ہم اہل سنّت صحابہ کرام رضوان ﷲ عليہم کو گالياں ديتے اور ان پر لعنت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تاريخ االسالم .١٠۶ :ولدتہ اسمائ بنت عميس فی حجۃ الوداع وکان أحد ال ّر ٔووس الّذين ساروا الی حصا ر عثمان.
٢۔تہذيب الکمال۴١:۴٠٢؛ تہذيب التہذيب .٨:٢٢بايع النب ّی فی حجۃ الوداع وصحبہ... ،کان أحد من ألّب علی عثمان بن عفان.
وقال ّ
رووسائھم أربعۃ ... :وعمرو بن حمق الخزاعی ...تاريخ االسالم ﴿الخلفائ﴾١٠۶:و
الذھبی انّ المصريين أقبلوا يريدون عثمان ...وکان ٔ
١۴۴
٣۔استيعاب ٣٨٣ :٢؛ تاريخ االسالم ﴿ الخلفائ﴾ .۴۵۶ :عبدال ّرحمن بن عديس مصری شھد الحديبيۃ وکان م ّمن بايع تحت الشجرة رسول ﷲ
وکان أمير علی الجيش القادمين من مصر الی المدينۃ الّذين حصروا عثمان وقتلوه. ،

کرتے ہيں ؟جيسا کہ حضرت عثمان)رض( کے قاتلوں پر لعنت اور انہيں برا بھال کہتے ہيں جبکہ وه سارے کے سارے
صحابہ کرام ہی تھے ان ميں سے بعض بدری  ،بعض اصحاب شجری ،بعض اصحاب عقبہ اور بعض نے جنگ احد و حنين
ميں رسالت مآب کے ساتھ شرکت کی .
ھوالئ نبرئ منھم ونبغضھم فی ﷲ ...نرجو لہ  ،النّار ﴾﴾﴿ ﴾١ہم ان سب سے بری الذمہ ہيں
امام ذہبی فرماتے ہيں ﴿﴿ :ک ّل من ٔ
،ان سے خدا کی خاطر بغض رکھتے ہيں اور ان کے لئے جہنّم کی آرزو کرتے ہيں .
امام ابن حزم لکھتے ہيں:
﴿﴿لعن ﷲ من قتلہ ،والرّاضين بقتلہ ...بل ھم فسّاق محاربون سافکون دما حراما عمدا بال تأويل علی سبيل الظّلم والعدوان فھم
فسّاق ملعونون﴾﴾﴿﴾٢
خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کيا اور جو ان کے قتل پر راضی ہيں ...يہ لوگ فاسق  ،محارب اور
بغير تاويل کے محترم خون بہانے والے ہيں لہذافاسق و ملعون ہيں .
اسی طرح ہمارے ايک اور عالم دين لکھتے ہيں﴿﴿ :کوفہ اور بصره کے بے دين باغيوں نے حضرت عثمان )رض( کے
خالف بغاوت کی ...يہ باغی اور ظالم جہنّمی ہيں ﴾٣﴿﴾﴾...
کيا وجہ ہے کہ جب امام حسين)رض( کے قاتلوں کی بات آتی ہے تو ہمارے علمائ فرماتے ہيں يہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے اور
ہميں حق حاصل نہيں ہے کہ ہم يزيد يا کسی دوسرے کو برابھال کہيں جبکہ حضرت عثمان)رض( کے قاتل صحابہ کرام
)رض( تھے پھر بھی ان پر لعنت بھيجتے ہيں کيا يہ امام حسين)رض( سے دشمنی کی عالمت نہيں ہے؟
۔کيا صحابہ کرام)رض(  ،پيغمبر )ص( کو قتل کردينے ميں ناکام ہو گئے
سوال  : 73کيا يہ حقيقت ہے کہ عقبہ والی رات جنگ تبوک سے واپسی پر جب پيغمبر ايک گھاٹی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تاريخ االسالم ﴿ الخلفائ ﴾ ۴۵۶
٢۔الفصل ۴٧ :٣و ٧٧
٣۔شہسوار کربال ٢٢ ،١٢ :اور ۵٢

سے گذرنے لگے تو باره صحابہ کرام)رض( نے انہيں قتل کرنے کی خاطران پر حملہ کرديا...ہاں يہ کونسے صحابہ تھے ؟
جب ميں نے امام حزم کا يہ قول پﮍھا کہ جس ميں انہوں نے ان ميں سے پانچ کے نام ذکر کئے ہيں تو مجھے بہت تعجب ہوا:
﴿﴿أ ّن أبا بکر وعمر وعثمان وطلحہ وسعد بن أبی وقاص أرادوا قتل النبّی والقائہ ،من العقبۃ فی تبوک ﴾﴾﴿﴾١
اگرچہ امام ابن حزم نے اس حديث کے راوی وليد بن جميع کو ضعيف لکھا ہے ليکن ہمارے علمائے رجال جيسے ابو نعيم ،
موثق راوی شمار کرتے ہيں ﴾٢﴿.
ابو زرعہ  ،يح ٰيی بن معين  ،امام احمد بن حنبل  ،ابن حبان  ،عجلی اور ابن سعد اسے ٔ
استاد بزرگوار يہ حديث پﮍھ کر مجھے بہت حيرانگی ہوئی کہ ہمارے سلف صالح صحابہ کرام)رض( کا اپنے نبی کے ساتھ
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کيسا رويہ تھا ؟!
۔کيا بعض صحابہ کرام )رض( خارجی تھے
ّ
سوال : 74کيا يہ بھی صحيح ہے کہ کچھ صحابہ کرام )رض(خارجی اور حديث پيغمبر کے مطابق کافر﴿﴾٣اور جہنم کے
کتّے تھے﴾۴﴿.
ان صحابہ کرام)رض( کے نام کچھ اس طرح ہيں :
١۔ عمران بن حطان  :اس نے عبدالرحمن بن ملجم حضرت علی)رض( کے قاتل کی تعريف کی ہے ﴾۵﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔المحلّ ٰی ۴٢٢ :١١
٢۔ الثقات ۵۶۴ :؛ تاريخ االسالم ﴿ خلفائ﴾ ۴٩۴ :؛ البدايۃ والنھايۃ ۵٢ :۵
٣۔سنن ابن ماجہ،٢۶ :ح ،۶٧١مقدمہ  ،ب ٢١
۴۔مسند احمد ،۵۵٣ :۴١الخوارج کالب اھل النّار.
۵۔االصابۃ ٩٧١ :٣

٢۔ ابووائل شقيق بن سلمہ  :اس نے رسول ﷲ سے مالقات کی اور ان سے روايت بھی نقل کی ہے ﴾١﴿.
٣۔ ذوالخويصرة  :يہ خوارج کا سردار تھا ﴾٢﴿.
۴۔ حرقوص بن زہيرسعدی :يہ بھی خوارج کے بﮍوں ميں سے تھا ﴾٣﴿.
۵۔ ذوالثديۃ  :يہ جنگ نہروان ميں مارا گيا تھا ﴾۴﴿.
۶۔ عبدﷲ بن وہب راسبی  :يہ بھی خوارج کے سرداروں ميں سے تھا ﴾۵﴿.
کيا ايسے لوگ جنہيں پيغمبر نے کافر اور جہنّمی کتّے قرار ديا ہو وه بھی عادل ہو سکتے ہيں جيسا کہ ہمارا نظريہ ہے کہ
سارے کے سارے صحابہ عادل تھے اور ان ميں سے جس کی پيروی کی جائے درست ہے!!﴿﴾۶
۔کيا حضرت ابوبکر وعمر )رض( کے فضائل جھوٹ ہيں
سوال  :75کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت ابو بکر )رض( اور حضرت عمر )رض( کی شان ميں نقل کی جانے والی بہت سی
احاديث جھوٹی اور جعلی ہيں جيسا کہ ا مام عسقالنی فرماتے ہيں :
ٰ
تحصی کم من وضع ال ّرافضۃ فی
﴿﴿ينبغی أن يضاف اليھا الفضائل ،فھذه أوديۃ االحاديث الضعيفۃ والموضوعۃ ...أ ّما الفضائل فال
فضل اھل بيت وعارضھم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔اسد الغابہ ٣ :٣؛ االصابہ  .٨۴ :٢دارالکتب العلميۃ
٢۔البتہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بعد ميں توبہ کر لی تھی .شرح ابن ابی الحديد٩٩ :۴
٣۔حوالہ سابق
۴۔ تاريخ طبری ۴ :؛ مسند احمد ۵۵٧۴١؛ ااصابہ ۴٧١ :٢
۵۔ االصابۃ ۶٩ :۵؛ مختصرمفيد ۶٣١ :١١
۶۔االصابۃ ٩ :١

بدوا بفضائل الشيخين ﴾١﴿﴾﴾...
جھلۃ أھل السّنۃ بفضائل معاويۃ ٔ ،
۔کيا حضرت ابو ہريره )رض( چور تھے
سوال  :76کيا يہ حقيقت ہے کہ حضرت ابوہريره )رض( چور تھے اور انہوں نے بيت المال سے بہت زياده مال چرا ياتھا ؟
يہی وجہ ہے کہ حضرت عمر )رض( نے انہيں دشمن خدا کے لقب سے نوازتے ہوئے فرمايا :
﴿﴿يا عد ّو ﷲ وکتابہ ،سرقت مال ﷲ﴾﴾﴿﴾٢
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اے دشمن خدا و قرآن ! تو نے مال خدا کو چرا ليا .
کيا ايسے شخص کو احاديث رسول اور دين کا امين بنايا جاسکتا ہے جودنيا کے مال ميں خيانت کر رہاہو اور پھر فاروق
)رض( کی نظر ميں شمن خداہو ؟!
۔ کيا ابوہريره)رض( کی روايات مردود ہيں
سوال :77کيا يہ درست ہے کہ حضرت ابوہريره )رض( جو پانچ ہزار احاديث کے راوی اور امام بخاری نے بھی چار سو
سے زياده احاديث انہيں سے بخاری شريف ميں نقل کی ہيں وه حضرت علی)رض(  ،حضرت عمر )رض( اور حضرت
المومنين کے نزديک قابل اعتماد انسان نہيں تھے ؟ ﴿﴾ ٣
عائشہ )رض( اُ ّم ٔ
اسی طرح امام ابو حنيفہ فرماتے ہيں  :تمام صحابہ عادل ہيں سوا ابو ہريره اور انس بن مالک و...کے﴾۴ ﴿.
حضرت عمر )رض( نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمايا﴿﴿ :يا عد ّو ﷲ وعد ّو کتابہ ﴾﴾
اے دشمن خدا و قرآن ﴾۵﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ لسان الميزان  ،۶٠١ :١طبعہ دارالکتب العلميۃ بيروت
ٰ
الکبری ۵٣٣ :۴؛ سير اعالم النبالئ ٢١۶ :٢
٢۔الطبقات
٣۔شرح ابن ابی الحديد ١٣ :٠٢
۴۔شرح ابن ابی الحديد .٩۶ :۴الصحابۃ کلّھم عدول ماعدا رجاال منھم ابو ھريرة و انس بن مالک.
ٰ
الکبری ۵٣٣ :۴
۵۔سير اعالم النبالئ ٢١۶ :٢؛ الطبقات

حضرت عائشہ)رض( نے ا س پر اعتراض کرتے ہوئے فرمايا﴿﴿ :أکثرت عن رسول ﷲ ﴾﴾
تو نے رسول خدا)ص( سے احاديث نقل کرنے ميں مبالغہ کيا ہے ﴾١﴿.ايک اور مقام پر فرمايا:
ٔ
﴿﴿ما ھذه االحاديث الّتی تبلغنا أنّک تح ّدث بھا عن النّبی ھل سمعت ّاال ما سمعنا ؟ وھل رأيت االّ ما راينا ؟ ﴾﴾﴿ ﴾٢يہ کيسی احاديث
ہيں جو ہم تک تمہارے واسطے سے پہنچی ہينجنہيں تو پيغمبر )ص( سے نقل کرتا ہے .کيا تو نے کوئی ايسی بات آنحضرت
)ص( سے سن لی تھی جو ہم نے نہ سنی يا کوئی ايسی چيز ديکھ لی تھی جو ہم نے نہ ديکھی ؟
مروان بن حکم نے اعتراض کرتے ہوئے ابوہريره سے کہا :
﴿﴿ ّ
ان النّاس قد قالوا :أکثر الحديث عن رسول ﷲ)ص( وانّما قد قبل وفاتہ بيسير﴾﴾
لوگ يہ کہتے ہيں کہ اس نے اس قدراحاديث کيسے رسول )ص( سے نقل کرليں جبکہ وه تو آن حضرت کی وفات سے تھوڑا
ہی عرصہ پہلے ان کی خدمت ميں حاضر ہوا ہے ؟ ﴿﴾٣
کبھی کبھار کہا کرتے ميرے خليل ابولقاسم ﴿پيغمبر )ص(﴾نے مجھ سے فرمايا،توحضرت علی )رض( روکتے ہوئے ان سے
فرماتے ﴿﴿ :متی کان خليال لک﴾﴾ کب پيغمبر )ص( تمہارے خليل رہے ہيں !! ﴿﴾۴
فخر رازی کہتے ہيںّ ﴿﴿:
ان کثيرا من الصحابۃ طعنوا فی أبی ھريرة وبيّناه من وجوه :أحدھا  :أ ّن أبا ھريرة روی أ ّن النب ّی قال :
من أصبح جنبا فال صوم لہ. ،فرجعوا الی عائشۃ وا ّم سلمۃ فقالتا :کان النبّی يصبح ث ّم يصوم  .فقال :ھما أعلم بذلک ،أنبأنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ سير اعالم النبالئ ۴٠۶ :٢
٢۔ حوالہ سابق
٣۔سير اعالم النبالئ ٣١۶ :٢
۴۔ اسرار االمامۃ ﴿،۵۴٣حاشيہ﴾ ،المطالب العا ليۃ ۵٠٢ :٩

ھذالخبر الفضل بن عباس واتّفق أنّہ ،کان ميّتا فی ذلک الوقت﴾﴾﴿﴾١
بہت سے صحابہ کرام)رض( ابو ہريره کو اچھا نہ سمجھتے اور اس کی چند ايک وجوہات بيان کی ہيں:
ان ميں سے ايک يہ کہ ايک مرتبہ ابو ہرير ه نے کہا  :آنحضرت نے فرمايا :جو شخص جنابت کی حالت ميں فجرکے بعد
بيدار ہو تو اس پر روزه واجب نہيں ہے  .جب يہی سوال حضرت عائشہ)رض( اور حضرت ام سلمہ )رض( سے پوچھا گيا
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تو انہوں نے فرمايا :پيغمبر ايسی صورت ميں بھی روزه رکھا کرتے تھے  .جب ابو ہريره کو اس کی خبر ملی تو کہنے
لگے  :وه مجھ سے بہتر جانتی ہيں اور مجھے تو فضل بن عباس نے يہ خبر دی تھی جبکہ اس وقت فضل فوت ہو چکے
تھے .
ابراہيم نخعی اس کی ان کی احاديث کے بارے ميں کہتے ہيں:
﴿﴿کان أصحابنا يدعون من حديث أبی ھريرة﴾﴾﴿﴾٢
ہمارے ہم مذہب ابوہريره کی احاديث کو ترک کر ديتے تھے .
اسی طرح کہا ہے﴿﴿ :ماکانوا يأخذون من حديث أبی ھريرة االّ ماکان من حديث جنّۃ أو نار﴾﴾﴿﴾٣ہمارے ہم مذہب افراد ابو ہريره
کی احاديث ميں سے فقط انہيں کو نقل کيا کرتے جو جنّت يا جہنّم کے متعلق ہوا کرتيں .
۔حضرت ابوہريره)رض( کا توہين آميز روايات نقل کرنا
سوال  :78کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت ابو ہريره )رض( انبيائ عليہم السّالم کے متعلق ايسی ايسی احاديث نقل کيا کرتے
جن سے ان کی توہين ہوتی .جيسا کہ امام بخاری نے ان روايات کو اپنی صحيح ميں حضرت ابوہريره سے نقل کيا ہے:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔حوالہ سابق
٢۔سيراعالم النبالئ ٩٠۶ :٢؛تاريخ ابن عساکر٢٢١ :٩١
٣۔حوالہ سابق

١۔ ﴿﴿لم يکذب ابراھيم االّ ثالثۃ کذبات﴾﴾
حضرت ابراہيم )ص( نے تين بار جھوٹ بوال ﴿ نعوذ با ﴾﴾١﴿.
جبکہ امام فخر رازی فرماتے ہيں﴿﴿ :ال يحکم بنسبۃ الکذب اليھم االّ ال ّزنديق ﴾﴾
انبيائ ﴿ع﴾کی طرف جھوٹ کی نسبت زنديق ہی دے سکتا ہے ﴾٢﴿.
دوسرے مقام پر فرمايا :حضرت ابراہيم )ص( کی طرف جھوٹ کی نسبت دينے سے آسان يہ ہے کہ اس حديث کے راوی
﴿ابوہريره﴾ کو ہی جھوٹا کہا جائے ﴾٣﴿.
٢۔ ابوہريره کہتے ہيں :ايک دن حضرت ٰ
موسی )ع( غسل کرنے کے بعد ننگے بنی اسرائيل کے درميان پہنچ گئے  ﴿.نعوذ
با ﴾﴿﴾۴
۔کيا عشره مبشره والی حديث جھوٹی ہے
سوال :79کيا يہ درست ہے کہ حديث عشره مبشره جھوٹی اور بنو اميہ و بنو عباس کی گھﮍی ہوئی احاديث ميں سے ہے اس
لئے کہ اگر صحيح حديث ہوتی تو صحيح مسلم اور صحيح بخاری ميں بھی اسے نقل کيا جاتا ؟
اور اگريہ حديث صحيح تھی تو پھر روزسقيفہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اس سے استدالل کيوں نہ کياجبکہ اس
کے عالوه ہر ضعيف حديث کا سہارا ليا درحاالنکہ اس حديث سے استدالل کرنا ان کے م ّدعا کو بہت فائده پہنچا سکتا تھا ؟
کہا جاتا ہے کہ اس حديث کی دو سنديں ہيں ايک ميں حميد بن عبدالرحمٰ ن بن عوف ہے جس نے اس حديث کو اپنے باپ سے
نقل کيا ہے جبکہ وه اپنے باپ کی وفات کے وقت ايک سال کا تھا ﴾۵﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔صحيح بخاری ٢١١ :۴
٢۔تفسير رازی ۶٨١ :٢٢و٣ ٨۴١ :۶٢۔حوالہ سابق
۴۔صحيح بخاری ٩٢١ :۴؛ بدئ الخلق ،٧۴٢ :٢طبع دارالمعرفۃ
۵۔تہذيب التہذيب ٠۴ :٣

اور دوسری سند ميں عبدﷲ بن ظالم ہے جسے امام بخاری ،ابن عدی  ،عقيلی اور دوسرے علمائے رجال نے ضعيف قرار
ديا ہے ﴾١ ﴿.
۔اصحاب عشره مبشره ميں تناقض
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سوال  :80حديث عشره مبشره کيسے صحيح ہو سکتی ہے جبکہ اس ميں تضاد پايا جاتا ہے اور اس تضاد کا مطلب يہ ہے کہ
خود دين اسالم ميں نعوذ با تضاد موجود ہے جبکہ دو متضاد چيزوں کا جمع ہونا عقلی طور پر محال ہے ﴿﴾٢اس لئے کہ
حضرت ابوبکر)رض( کی سيرت ،حضرت عمر)رض( سے مختلف تھی اور بعض اوقات تو ايک دوسرے کی نفی کرديتے
،اسی طرح حضرت عثمان )رض( کا طريقہ کار تو ان دونوں سے بالکل ہی مختلف تھا اور پھر حضرت علی )رض( کا عمل
تو ان تينوں سے جد ارہا بلکہ وه تو سيرت شيخين کو قبول ہی نہيں کرتے تھے يہی وجہ ہے کہ ٰ
شوری ميں اس شرط کو
تسليم نہ کيا ﴿ ﴾٣ورنہ حضرت علی )رض( تيسرے خليفہ مسلمين ہوتے .
حضرت عبدالرحمن بن عو ف کی روش ،حضرت عثمان)رض( سے الگ تھلگ اور ان سے متضاد تھی يہاں تک کہ تاآخر
عمر ان سے ناراض رہے  ،حضرت علی )رض(  ،حضرت طلحہ)رض( و زبير)رض( کے مخالف اور ان کا خون مباح
سمجھتے تھے اسی طرح وه بھی حضرت علی)رض( سے جنگ اورانہيں قتل کرنا جائز سمجھتے تھے .کيا اس کے باوجود
بھی يہ سب لوگ عشره مب ّشره ہيں اور دين پيغمبر )ص( ان سب کو قبول کرتا ہے ؟
۔خطبہ جمعہ سے نام پيغمبر)ص( کا حذف کردين
سوال :81کيا يہ صحيح ہے کہ عبدﷲ بن زبير کتنے عرصہ تک نماز جمعہ کے خطبہ ميں پيغمبر )ص( اور ان کی آل پر
صلوات نہيں بھيجا کرتا تھا اور بہانايہ بنا تا کہ آنحضرت )ص( کا خاندان اس پر فخر کرتا ہے لہذا ميں نہيں چاہتاکہ وه اتنا
غرور کريں .جيسا کہ ا بن ابی الحديد لکھتے ہيں:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ تہذيب التہذيب ۶٣٢ :۵؛ الضعفائ الکبير ٧۶٢ :٢؛ تاريخ فی الضعفائ٣٢٢ :۴
٢۔القاموس ۴٢ :۵
٣۔اسد الغابہ ٢٣ :۴؛ تاريخ يعقوبی ٢۶١ :٢؛ تاريخ طبری ٧٩٢ :٣؛ تاريخ المدينہ ٠٣٩ :٣؛تاريخ ابن خلدون ۶٢١ :٢؛الفصول
للجصاص ۵۵ :۴

﴿﴿ قطع ابن الزبير فی الخطبۃ ذکر رسول ﷲ ُج ُمعا ُج ُمعا کثيرة فاستعظم النّاس ذلک فقال  :ان ّی ال أرغب عن ذکر ه ولکن لہ،
أھيل سوئ اذا ذکرتہ ،أتلعو ا أعناقھم فأنا أحبّ أن أکبتھم﴾﴾﴿﴾١
اور ابن عبد ربّہ نے لکھا ہے :
﴿﴿وأسقط ذکرالنبّی من خطبتہ﴾﴾اس نے خطبہ سے پيغمبر )ص( کا ذکر حذف کر ديا ﴾٢﴿.
۔آل رسول )رض( کو جالدينے کی سازش
سوال :82کيا يہ درست کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدﷲ بن زبير نے بنو ہاشم کو ايک زندان ميں بند کر رکھا تھا تاکہ انہيں
جال دے اور اس ارادے سے زندان کے دروازے پر لکﮍياں جمع کر رکھی تھيں.جيساکہ ابن ابی الحديدنے بيان کيا ہے:
﴿﴿جمع بنی ھاشم کلّھا فی سجن عارم وأراد أن يحرقھم بالنّار وجعل فی فم ال ّشعب حطبا کثيرا ﴾﴾﴿﴾٣
۔پيغمبر)ص( کا ناحق لوگوں کو گالياں دينا
سوال :83کيا يہ صحيح ہے کہ پيغمبر )ص( لوگوں کو بغير کسی وجہ کے گالياں ديتے اور انہيں برا بھال کہا کرتے ﴿ نعوذ
با ﴾؟ اور کيا ان کا يہ طريقہ خلق عظيم کے مطابق ہے؟ جيسا کہ صحيح مسلم ﴿﴾۴ميں پورا باب اسی موضوع پر کھوال گيا
ہے :
﴿﴿ باب من لعنہ النّبی او سبّہ او دعا عليہ و ليس ھو أھاللذلک ﴾﴾
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ شرح ابن ابی الحديد ٧٢١ :٠٢
٢۔لعقد الفريد٣١۴ :۴
٣۔ العقد الفريد ٣١۴ :۴؛ شرح ابن ابی الحديد ۶۴١ :٠٢

۴۔صحيح مسلم ج،۵کتاب الب ّر والصّلۃ ،باب ،۵٢ح٧٩؛ سنن دارمی ،۶٠۴ :٢باب ٣۵؛ مسند احمد .٨۴١ :۵قال رسول ﷲ ...انّما
أنا بشر ،أرضی کما يرضی البشر وأغضب کما يغضب البشر ،فأيّما أحد دعوت عليہ من أ ّمتی بدعوة ليس لھا بأھل أن تجعلھالہ،
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طھورا .
يہ باب ايسے شخص کے بارے ميں ہے جس پر نبی )ص( نے لعنت کی ہو يا اسے گالی دی ہو يا اس کے لئے بد دعا کی ہو
جبکہ وه اس کا اہل نہ ہو .اور اس کے بعد سات ايسی روايات نقل کی ہيں جن کا مفہوم يہ ہے کہ پيغمبر کو ناحق گالياں ديں!!
کيا ان روايات کے گھﮍنے کامقصد ان لوگوں کا دفاع کران نہيں ہے جنہيں پيغمبر نے لعنت و نفرين کی ؟جيسے
آنحضرت)ص( نے حضرت معاويہ )رض( کے لئے بددعا کرتے ہوئے فرمايا:
﴿﴿الأشبع ﷲ بطنہ﴾﴾،
خدااس کے شکم کو پر نہ کرے .
يا جيسے ابوسفيان اور اس کے دونوں بيٹوں پر لعنت کرتے ہوئے فرمايا:
﴿﴿اللّھ ّم العن الرّاکب والقائد والسّائق ﴾﴾
کہيں ايسا تو نہيں کہ يہ روايات ا س لئے گھﮍی گئيں تا کہ ان لوگوں کا دفاع کيا جاسکے جن پر پيغمبر )ص( نے لعنت
فرمائی جيسے حضرت معاويہ)رض( کہ آنحضرت )ص( نے ان کے بارے ميں فرمايا ﴿﴿ :الأشبع ﷲ بطنہ ﴾﴾
اسی طرح ابوسفيان اور ان کے دو فرزند وں کے بارے ميں فرمايا :
﴿﴿اللّھ ّم العن الرّاکب والقائد والسابق﴾﴾﴿﴾١
اسی طرح حضرت اسامہ بن زيد کے لشکر سے روگردانی کرنے والوں پر .کہ فرمايا:
﴿﴿لعن ﷲ من تخلّف عن جيش اسامۃ ﴾﴾﴿﴾٢
کيا يہ ظلم نہيں ہے کہ ان افراد کا دفاع کرتے ہوئے رسالت مآب کی شان ميں گستاخی کی جائے اور پھر دفاع ناموس رسالت
)ص( کے نام پر سيمينار بھی کروائے جائيں ؟!
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ تفسير د ّر المنثور ١٧ :٢؛ مجمع الزوائد ٣١١ :١و ٧۴٢ :٧
٢۔ مصنّف عبدالرزاق ،٢٨۴ :۵ح ٧٧٧٩

۔پيغمبر)ص( نے کن دو کو لعنت کی
سوال :84کيا يہ صحيح ہے کہ پيغمبر سجدے ميں جانے سے پہلے فرمايا کرتے:
﴿﴿اللّھ ّم العن فالناو فالنا﴾﴾ خدا يا ! فالں و فالں پر لعنت فرما﴾١﴿ .
يہ فالں اور فالں سے مراد کون ہيں ؟
۔صحابہ کرام )رض( کا يہوديوں سے پناه دينے کی درخواست کرن
سوال :85کيا يہ درست نہيں ہے کہ جنگ احد ميں دو جليل القدر صحابی بھاگ نکلے اور يہوديوں کے ہاں پناه لينے کا اراده
کرليا جس کی طرف مفسّرين نے اشاره کيا ﴾٢﴿.جبکہ قرآن نے يوں فرمايا ہے﴿﴿ :ياأيھاالّذين آمنوا ال تت ّخذوا اليھود والنّصا ٰ
ری
اوليائ﴾﴾ ﴿﴾٣
ٰ
ونصاری کو اپنا سر پرست مت قرار دو.
اے صاحبان ايمان ! يہود
۔حضرت عمر)رض( کا اپنے بارے ميں شک
ٰ
سوال  :86کيا يہ صحيح ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام حتّی حضرت عمر )رض( بھی اپنے ايمان ميں شک کرتے تھے کہ
کہيں وه منافق تو نہيں ہيں؟ جيسا کہ ابن ابی مليکہ نے اس حقيقت سے پرده اٹھايا ہے.وه کہتے ہيں :
ميں نے پانچ سو صحابہ کرام )رض(کو پايا جو سارے کے سارے اس خوف کاشکار تھے کہ کہيں منافق تو نہيں ہيں ؟
اور ان کا خاتمہ کيسا ہو گا ؟
ٰ
ّ
ّ
﴿﴿أدرکت أکثر من خمس مأة من ٔاصحاب النب ّی ک ّل منھم يخشی علی نفسہ النفاق ٔ ،
النہ اليدری مايختم لہ﴾۴﴿ ﴾﴾،
۔کياصحابہ کرام )رض( ايک دوسرے کو گالياں ديا کرتے
سوال  :87کيا يہ درست ہے کہ صحابہ کرام ايک دوسرے کو گالياں ديا کرتے اور لعنت بھی کرتے؟ جيسا کہ خالد بن وليد
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اور عبدالرحمن کے درميا ن پيش آيا ،خالد نے انہيں گالياں ديں  .يا حضرت عمار اور
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ المعجم الکبير ۶١٢ :٢١؛ صحيح بخاری ٧٢١ :۵؛ مسند احمد ۵۵٢ :٢
٢۔ تفسير ابولفدائ ٨۶ :٢
٣۔سوره مائده ١۵ :
۴۔اصول الدّين بغدادی ٣:٣۵٣؛بخاری ،٨١ :١کتاب االيمان ؛ابدأ حسين ،صدفی ٩٠١ :

حضرت عثمان )رض( کے درميان يا حضرت عائشہ)رض( و عثمان)رض( يا حضرت عائشہ)رض( وحفصہ)رض( کے
درميان گالی گلوچ کا ر ّد وبدل ہوا ﴾١﴿.
پس کيا وجہ ہے کہ اگر ايک صحابی دوسرے صحابی کو گالی دے تو وه نہ تو کافر ہوتا ہے اور نہ ہی دين سے خارج .
جبکہ اگر کوئی عام مسلمان کسی صحابی کے متعلق صحيح بات کو نقل کر دے تو اس پر کفر کے فتوے لگنے لگتے ہيں .
کيا اسالم نے اس دوہرے معيار کا درس ديا ہے يا يہ کہ يہ ہمارا خود ساختہ نظريہ ہے؟!
۔کيا صحابہ کرام )رض( ميں فقط کچھ اہل ٰ
فتوی تھے
سوال  :88کيا يہ صحيح ہے کہ ابن قيم کے بقول بہت کم تعداد يعنی ايک سو پينتيس صحابہ کرام)رض( ٰ
فتوی دينے کی
صالحيت رکھتے تھے اور لوگ انہيں سے دين کے احکام ليا کرتے ؟ اگر يہ بات درست ہے تو پھر ہم کيسے يہ کہتے ہيں
کہ تمام صحابہ)رض( کی پيروی دين ميں نجات کا باعث ہے اور وه سب ايک جيسے تھے ؟ کيا يہ صحابہ کرام کی شان ميں
غلو نہيں تو اور کيا ہے؟
ابن خلدون کہتے ہيں سارے صحابہ اہل ٰ
فتوی نہيں تھے اور نہ ہی ان سے دين ليا جاتا تھا بلکہ دين فقط انہيں سے لياجاتا جو
حاملين قرآن تھے محکم ومتشابہ  ،ناسخ و منسوخ اور پيغمبر کی دليلوں سے آگاه تھے يا وه جنہوں نے پيغمبر سے سنا تھا
﴾٢﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سنف عبد الرزاق ،۵۵٣ :١١ح ٢٣٧٠٢
١۔تاريخ المدينۃ ؛ سير اعالم النبالئ ۵٢۴ :١؛ م ّ
٢۔ تاريخ التشريع االسالمی ،مناع القطان ۵۶٢ :

۔اہل مدينہ اور صحابہ کرام )رض( کا قبر پيغمبر )ص( سے توسّل
سوال  :89کيا يہ صحيح ہے کہ جب اہل مدينہ کو اس بات کی خبر ملی کہ حضرت معاويہ )رض( نے زياد بن ابيہ کو مدينہ
کا گورنر بنا ديا ہے تو چونکہ وه لوگ زياد کے مظالم سے آگاه تھے لہذا پورا مدينہ قبر پيغمبر پر جمع ہوا اور تين دن تک
مسلسل توسّل ودعا کرتا رہا .يہاں تک کہ ابن زيادمريض ہوا اور مدينہ پہنچنے سے پہلے کوفہ کے قريب پہنچ کر مر گيا .
اب اگر صحابہ کرام )رض(توسّل کيا کرتے جيسا کہ عرض کيا تو پھر کيا وجہ ہے کہ ہم توسّل واستغاثہ کو شرک قرار
ديتے ہيں.اور اس کا ارتکاب کرنے والے کا مال وجان مباح سمجھتے ہيں ؟
اگر ہم سلف صالح کی پيروی کے ٰ
دعوی دار ہيں تو ان کی سيرت تو يہی تھی جيسا کہ مسعودی نے بھی نقل کيا ہے:
﴿﴿فی سنۃ ثالث وخمسين ھلک زياد بن ابيہ وقد کان کتب الی معاويۃ أنّہ ،قد ضبط العراق بيمينہ وشمالہ ،فارغۃ فجمع لھا
الحجاز مع العراقين واتّصلت واليتہ ،المدينۃ فاجتمع الصغير والکبير بمسجد رسول ﷲ وضجّوا الی ﷲ والذوا بقبر النبّی ثالثۃ
أيّام لعلّھم بما ھو عليہ من الظّلم والعسف  ،فخرجت فی کفّہ بثره ،ث ّم سرّت واسو ّدت فصارت آکلۃ سودائ فھلک بذلک ﴾﴾﴿﴾١
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔مروج الذہب ٢٣ :٣
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استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

حضرت امير معاويہ)رض( اور بنو اميہ
۔حضرت معاويہ )رض( کا حقانيت علی)رض( کا اعتراف
سوال  :90کيا يہ درست ہے کہ حضرت معاويہ )رض( نے حضرت محمد بن ابوبکر )رض( کے نام جو خط لکھا تھا اس ميں
اس بات کا اعترا ف کيا تھا کہ خالفت حضرت علی )رض( کا حق تھا اور حضرت ابوبکر )رض( و عمر )رض( نے اسے
غصب کرليا تھا جبکہ ان کے پاس کوئی شرعی جواز بھی نہ تھا .
﴿﴿فل ّما اختار ﷲ لنبيّہ ماعنده ،وأت ّم لہ ،ما أظھردعوتہ وأفلج حجتہ ، ،قبضہ ﷲ اليہ فکان أبوک وفاروقہ  ،أوّل من ابتزه ،وخالفہ،
علی ذلک .اتّفقا واتسقا ث ّم دعواه ،الی أنفسھما ﴾﴾﴿﴾١
۔کياحضرت معاويہ)رض( کے چار باپ تھے
سوال  :91کيا يہ حقيقت ہے کہ حضرت معاويہ )رض( کے چار باپ تھے اور ان کی ماں ہنده اپنے زمانے کی مشہور بدکار
عورت شمار ہوتی تھيناور اس نے اپنے گھر پر پرچم لگا رکھا تھا جو بدکار عورتوں کی عالمت ہوتاتھا؟جيسا کہ اس تلخ
حقيقت کو زمخشری ،ابوالفرج اصفہانی  ،ابن عبد ربّہ اور ابن کلبی نے نقل کيا ہے :
﴿﴿کان معاويۃ لعمارة بن وليد بن المغيرةالمخزومی ولمسافر بن أبی عمرو والٔبی سفيان ولرجل آخر س ّماه ،وکانت ھند أمۃ من
المغيلمات وکان ٔاحبّ الّرجال اليھا السّودان ﴾٢﴿﴾﴾...
حضرت معاويہ )رض( کے چار باپ تھے عماره بن وليد  ،مسافر بن ابو عمرو  ،ابو سفيان اور ايک اور شخص .اسی طرح
ان کی ماں ہنده پرچم دار بدکار عورت تھيں اور وه کالے حبشی مردوں کو بہت پسند کرتی تھيں .
اسی طرح اما م زمخشری لکھتے ہيں :کہ حضرت معاويہ )رض( کے چار باپ تھے اور ان کے نام بھی ذکر کئے ہيں ﴾٣﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔شرح ابن ابی الحديد ٢ ٨٨١ :٣۔مثالب العرب ٢٧ :
٣۔ربيع االبرار ٩۴۵ :٣؛االغانی ٩۴ :٩؛ العقد الفريد ۶٨ :۶و ٨٨

۔کيا حضرت معاويہ)رض( شراب پيا کرتے
سوال :92کيا يہ درست ہے کہ حضرت معاويہ )رض( اپنی خالفت کے دوران بيرون ممالک سے شراب منگوا کر پيتے تھے
؟ جيسا کہ امام احمد بن حنبل نے ابن بريده سے نقل کيا ہے .وه کہتے ہيں  :ايک دن ميں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاويہ
)رض( کی خدمت ميں حاضر ہوا تو انہوں نے دستر خوان بچھوايا  ،کھانا کھانے کے بعد انہوں نے خود بھی شراب پی اور
ميرے باپ کو بھی دی ،ليکن ميرے باپ نے يہ کہہ کر واپس پلٹا دی کہ جب سے پيغمبر نے اسے حرام قرار ديا ہے اس دن
سے ميں نے اسے لب سے نہيں لگايا:
﴿﴿عبدﷲ بن بريده قال  :دخلت أنا وأبی علی معاويۃ فأجلسنا علی الفرش  ،ث ّم أُتينا بالطعام فأکلنا ث ّم أُتينا بالشراب فشرب معاويۃ ث ّم
ناول أبی ،ث ّم قال :ماشربنا منذ حرّمہ ،رسول ﷲ ﴾﴾﴿﴾١
۔حضرت معاويہ )رض( کو جانشين مقرر کرنے کاحق نہ تھا
سوال  :93کيا يہ درست ہے کہ حضرت معاويہ )رض( نے امام حسن بن علی)رض( کے ساتھ صلح ميں يہ لکھ کر ديا تھا کہ
وه اپنے بعد کسی کو جانشين مقرر نہيں کريں گے؟ ليکن اس کے باوجود انہوں نے اس شرط کی خالف ورزی کی اور اپنے
بعد يزيد کو اپنا ولی عہد بنا ديا ،پس اس اعتبار سے يزيد کی حکومت شرعی نہيں ہوگی ؟
تو پھر کيا وجہ ہے کہ ہم جوانان جنّت کے سردار امام حسين )رض( کواس ناجائز حکومت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے
باغی کہتے ہيں جبکہ ہم خود حکومتوں کی مخالفت کی دليل يہ بيان کرتے ہيں کہ غير شرعی ہيں ؟!
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ابن حجر لکھتے ہيں:
ٰ
شوری
﴿﴿ھذا ما صالح عليہ الحسن رضی ﷲ عنہ معاويۃ ...وليس لمعاويۃ أن يعھّد الی أحد من بعده عھدا بل يکون االٔمر بعده،
بين المسلمين ﴾﴾ ﴿﴾٢
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔مسند احمد ٧۴٣ :۵
٢۔الصواعق المحرقہ ١٨ :

۔حضرت معاويہ)رض( کاغير مسلم اس دنيا سے گذر جان
سوال  :94کيا يہ حقيقت ہے کہ حضرت معاويہ )رض( دين اسالم پر نہيں مرے تھے ؟جيسا کہ اہل سنّت کے بزرگ علمائ
ح ّمانی انہيں مسلمان نہيں سمجھتے تھے اور عبدالرزاق  ،حاکم نيشاپوری اور علی بن جعد بغدادی ان سے شديدمتنفر تھے .
١۔ مخلد شعيری کہتے ہيں :ميں عبدالرزاق کے درس ميں موجود تھا کہ کسی نے معاويہ)رض( کا ذکر کيا  .تو انہوں نے
فورا فرمايا :مجلس کو ابو سفيان کے بيٹوں کے نام سے نجس و گند امت کرو﴾١﴿.
٢۔ زياد بن ايوب کہتے ہيں :ميں نے يح ٰيی بن عبدالحميد حمانی سے سنا ہے کہ وه کہہ رہے تھے معاويہ)رض( اسالم کے
ماننے والے اور اس کے پيروکار نہيں تھے ﴾٢﴿.
٣۔ ابن طاہر کہتے ہيں :حاکم نيشاپوری حضرت معاويہ)رض( سے منحرف اور روگردان تھے وه معاويہ اور اس کے خاندان
کی توہين ميں حد سے بﮍھ چکے تھے اور کبھی بھی اس پر پشيمان نہ ہوئے .
کہا جاتا ہے کہ جب بنو اُميہ نے انہيں گھر ميں نظر بند کر رکھا تھا اور درس وتدريس کی اجازت نہيں ديتے تھے توايک دن
ابو عبدالرحمن سلمی ان کے پاس گئے اور کہا کہ کونسی بﮍی بات تھی کہ معاويہ)رض( کی شان ميں ايک ہی حديث مسجد
ميں بيان کر ديتے اور اس مصيبت سے چھٹکارا پاجاتے ؟ تو اس پرحاکم نے تين بار کہا  :اليجيئ من قلبی .ميرا دل اسے
قبول نہيں کرتا﴾٣﴿.
ٰ
ّ
۴۔ امام علی بن جعد متوفی ۴٣٢ھ کہتے ہيں﴿﴿ :ولکن معاويۃ ماأکره أن يعذبہ ﷲ ﴾﴾﴿﴾۴
اگر خدا معاويہ کوعذاب ميں مبتال کردے تو مجھے اس کا کوئی دکھ نہيں ہے.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ميزان االعتدال .٠١۶ :٢کنت عندعبد الرزاق ،فذکر رجل معاويۃ فقال :التقذر مجلسنا بذکر ولد أبی سفيان
٢۔ميزان االعتدال .٢٩٣ :۴سمعت ٰ
يحيی بن عبدالحميد الحمانی يقول  :کان معاويۃ علی غير ملّۃ االسالم.
٣۔سير اعالم النبالئ ۵٧١ :٧١؛ تذکرة الحفاظ ۴۵٠١ :٣؛المنتظم ۵٧ :٧
۴۔سير اعالم النبالئ ۴۶۴ :٠١؛ تاريخ بغداد ۴۶٣ :١١

۔منبر پر ريح کا خارج کرنا
ّ
سوال :95کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت معاويہ )رض( منبر سے خطبہ ديتے وقت ريح خارج کرديا کرتے ؟ جيسا کہ عالمہ
زمخشری نے اشاره کيا ہے :
ايک دن حضرت معاويہ)رض( نے تقرير کرتے وقت ريح خارج کی اور اس کی توجيہ کرتے ہوئے کہا :اے لوگو ! خداوند
متعال نے ہمارے جسم کو پيدا کرنے بعد اس ميں ہوا بھر دی اور انسان اس ہوا کو نہيں روک سکتا .اچانک صعصہ بن
صوحان کھﮍے ہوئے اور کہا  :ہاں يہ درست ہے ليکن اس کی جگہ ليٹرين ہے اور منبر پر انجام دينا بدعت ہے ﴾١﴿.
۔ حضرت معاويہ)رض( کے تمام تر فضائل کا جھوٹا ہون
سوال  :96کيا يہ صحيح کہا جاتا ہے کہ حضرت معاويہ)رض( کی فضيلت ميں جتنی بھی احاديث نقل کی جاتی ہيں ان ميں
سے ايک بھی صحيح نہيں ہے جيسا کہ ہمارے علمائ اور سلف نے اس حقيقت کا اقرار کيا ہے جن ميں سے ابن تيميہ ،
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

عينی  ،ابن حجر اور فيروز آبادی ہيں:
ّ
١۔ ابن تيميہ کہتے ہيں ﴿﴿ :طائفۃ وضعوا لمعاويۃ فضائل ورووا الحديث عن النبی فی ذلک کلھا کذب ﴾﴾﴿﴾٢
ايک گروه نے معاويہ کی شان ميں احاديث گھﮍ ی ہيں اور انہيں نبی )ص( کی طرف نسبت دے دی ہے جبکہ يہ سب جھوٹی
احاديث ہيں .
٢۔ عينی کا کہنا ہے  ﴿﴿ :فان قلت  :قد ورد فی فضلہ ۔معاويۃ ۔أحاديث کثيرة .قلت :نعم
،لکن ليس فيہ حديث صحيح يص ّح من طرف االسناد ۔نصّ عليہ ابن راھويہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ربيع االبرار .٢٧١ :۴أفلتت من معاويۃ ريح علی المنبر فقال :ياأيّھاالنّاس انّ ﷲ خلق أبدانا وجعل فيھا أرواحا فما تمالک النّاس أن
يخرج منھم ،فقام صعصعہ بن صوحان فقال :أ ّما بعد فانّ خروج االٔرواح فی المتوضأت سنّۃ وعلی المنابر بدعۃ،واستغفر ﷲ لی ولکم .
سنۃ ٧٠٢ :٢
٢۔ منھاج ال ّ

والنسائی وغيرھما ،ولذلک قال البخاری :باب ذکر المعاويۃ ولم يقل  :فضلہ والمنقبتہ ﴾﴾﴿ ﴾١
اگر کہو کہ معاويہ)رض( کی شان ميں بہت زياده روايات نقل ہوئی ہيں تو ہم کہيں گے کہ يہ بالکل درست ہے ليکن ان ميں
سے کسی ايک کی بھی سند صحيح نہيں ہے اور اس کی تائيد ابن راہويہ  ،نسائی اور ان کے عالوه ديگر علمائ نے بھی کی
ہے اور يہی وجہ ہے کہ بخاری نے ﴿باب ذکر معاويۃ)رض( ﴾يعنی معاويہ کے نام سے تو ايک باب لکھاہے ليکن يہ نہيں کہا
کہ باب فضائل معاويہ)رض( ﴿.اس لئے کہ وه جانتا تھا کہ ان روايات ميں سے کوئی ايک بھی درست نہيں ہے﴾.
٣۔ شوکانی کہتے ہيں﴿﴿ :اتّفق الحفّاظ علی أنّہ لم يص ّح فی فضل معاويۃ حديث ﴾﴾
حفاظ حديث کا اس پر اتفاق ہے کہ معاويہ کی فضيلت ميں ايک بھی صحيح حديث بيان نہيں ہوئی ﴾٢﴿.
۴۔ ابن حجر نے اسحاق بن محمد سوسی کے حاالت زندگی ميں لکھا ہے:
ّ
ٔ
﴿﴿ ذلک الجاھل الّذی أتی بالموضوعات السّمجۃ فی فضائل معاويۃ ،رواھا عبيدﷲ السقطی عنہ فھو المتھم بھا اوشيخہ﴾﴾﴿﴾ ﴾٣
يہ وہی جاہل ونادان شخص ہے جس نے معاويہ )رض(کی شان ميں جھوٹی احاديث گھﮍ ی ہيں اور عبيد ﷲ سقطی نے اس
سے نقل کی ہيں ان دونوں ميں سے کوئی ايک احاديث جعل کرنے ميں متہم ہے ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔عمدة القاری شرح صحيح بخاری ٩۴٢ :۶١
٢۔ الفوائد المجموعۃ ٧٠۴ :و ،٣٢۴ح ٢٩١
٣۔لسان الميزان ۴٧٣ :١؛ سفر السعادة ،٠٢۴ :٢فيروز آبادی؛ کشف الخفائ ،٠٢۴ :عجلونی ؛عمدة القاری ٩۴٢ :۶١

۔مامون عباسی کا حضرت معايہ )رض( کو گالياں دلوان
سوال:97کہا جاتا ہے کہ مامون الرّشيد حضرت معاويہ )رض( کو منبروں پر گالياں دينے کا حکم ديتا جيسا کہ ہمارے علمائ
نے اسے بيان کيا ہے ليکن کيا وجہ ہے کہ ہم پھر بھی اس کا احترام کرتے ہيں:
﴿﴿قيل للمأمون :لو أمرت بلعن معاويۃ ؟ فقال :معاويۃُاليليق أن يذکر فی المنابر  ،لکن ٔافتح أفواه أجالف العرب ليلعنوه فی السّوق
والمحلّۃ والسّکۃ وطرفھم ﴾﴾﴿﴾١
۔قتل عثمان )رض( کی تہمت ايک سياسی کھيل تھا
سوال :98کيا يہ درست ہے کہ حضرت علی )رض( پر حضرت عثمان )رض( کے قتل کی تہمت لگانا ايک سياسی کھيل تھا
اور اس کے اصلی کھالڑی حضرت معاويہ )رض( اور بنو اميہ تھے جو حضرت علی )رض( کو حکومت سے دور رکھنا
چاہتے تھے ؟ جيسا کہ ابن سيرين نے لکھا ہے:
﴿﴿ما علمت أ ّن عليّا اتّھم فی قتل عثمان ح ٰتّی بُويع ﴾﴾ ﴿﴾٢
مجھے نہيں معلوم کہ لوگونکے حضرت علی)رض( کی بيعت کرنے سے پہلے ان پر قتل عثمان )رض(کی تہمت لگائی گئی
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ہو.
۔بنو اميہ کا قبر رسول )ص( کی زيارت سے روکنا
سوال  :99کيا يہ حقيقت ہے کہ سب سے پہلے جس نے قبر پيغمبر کی زيارت سے روکا اور اسے پتھر سے تعبير کيا وه
مروان بن حکم تھا جس کے باپ کو پيغمبر نے جال وطن کيا تھا ؟ جيسا کہ امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے:
﴿﴿أقبل مروان يوما فوجد رجال واضعا وجھہ علی القبر .فقال  :أتدری ما تصنع ؟ فأقبل عليہ ،فاذا ھو أبو أيوب ؟ فقال :نعم جئت
رسول ﷲ ولم آت الحجر .سمعت رسول ﷲ يقول  :ال تبکوا علی ال ّدين اذا وليہ أھلہ ولکن أبکوا عليہ اذا وليہ غير أھلہ ﴾﴾ ﴿﴾٣
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تاريخ الخلفائ ١۵٣ :؛ تاريخ طبری ٧٨١ :٧؛اسرار االمامۃ ٧٧٣ :
٢۔المصنف البن ابی شيبہ ٩٢٢ :۵١
٣۔ مسند احمد ٢٢۴ :۵؛ المستدرک علی الصحيحين ،٠۶۵ :۴ح ١٧۵٨فأخذ برقبتہ وقال...:

ايک دن مروان بن حکم نے ديکھا کہ کوئی شخص قبر پيغمبر )ص( پر چہره رکھے ہوئے﴿ راز ونياز کر رہاہے﴾ تواس نے
اس کی گردن سے پکﮍ کر کہا  :کيا تو جانتا ہے کہ کيا کررہاہے؟ جب آگے بﮍھ کر ديکھا تو وه ابو ايوب انصاری تھے .
کہنے لگے  :ہاں ! ميں پيغمبر کے پاس آيا ہوں کسی پتھر کے پاس نہيں آيا.اور ميں نے پيغمبر سے سنا ہے آپ )ص(نے
روو جب اس کی
فرمايا :جب دين کی سر پرستی اس کے اہل لوگ کر رہے ہوں تو اس پر مت گريہ کروبلکہ دين پر اس وقت ٔ
سر پرستی نااہلوں کے ہاتھ ميں آجائے .
حاکم نيشاپوری اور امام ذہبی نے اس حديث کو صحيح قرا ر ديا ہے .
مروان کے بعد حجاج بن يوسف نے بھی قبر پيغمبر کو بوسيده ہڈيوں اور اور لکﮍی سے تعبير کيا اور آنحضرت کی زيارت
کرنے والوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہاجيسا کہ مبرّد﴿ ﴾١نے لکھا ہے :
ّ
﴿﴿قال حجاج بن يوسف لجمع يريدون زيارة قبر رسول ﷲ من الکوفۃ  :تبّا لھم ! انّھم يطوفون بأعواد ور ّمۃ باليۃ  ،ھال يطوفون
بقصر أ
ميرالمومنين عبدالملک أال يعلمون أ ّن خليفۃ المرئ خير من رسولہ ﴾﴾﴿﴾٢
ٔ
حجاج نے قبر پيغمبر کی زيارت کے لئے آنے والے کوفيوں سے کہا :وائے ہو تم پر لکﮍيوں اور ريت کے ٹيلے کا طواف
،اميرالمومنين عبدالملک کے قصر کا طواف کيوں نہيں کرتے .کيا تمہيں نہيں معلوم کہ کسی شخص کے خليفہ کا
کرتے ہو
ٔ
مقام اس کے رسول سے بلند ہوتاہے .
کيا يہ نور رسالت )ص( کو محو کرنے کی سازش نہيں ہے ؟ اور کيا ہم جو سلف صالح کی پيروی کا ٰ
دعوی کرتے ہيں کہيں
مروان بن حکم يا حجاج بن يوسف کے پيروکار تو نہيں ہيں جس نے خانہ کعبہ کو منجنيقوں کا نشانہ بنايا ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٰ
متوفی ۶٨٢ھ تھا ذہبی نے ان کے بارے ميں لکھا ہے :کان اماما ّ
،عالمۃ ...فصيحا مفوھا
١۔ ان کا نام محمد بن يزيد ابو العباس بصری
موثقا.سير اعالم النبالئ ۶٧۵ :٣١
ٔ
٢۔الکامل فی اللّغۃ واالٔدب ٠٨١ :١؛ شرح ابن ابی الحديد ٢۴٢ :۵١

البتہ اس ميں شک بھی نہيں ہے اس لئے کہ امام محمد بن عبدالوہاب کا يہ جملہ کہ ميرا عصا رسول اکرم سے بہتر ہے يہ
حجاج بن يوسف کی پيروی کی واضح دليل ہے:
ّ
﴿﴿قال بعض أتباعہ بحضرتہ  :عصای ھذه خير من محمد ٔ
النہ ،ينتفع بھا فی قتل الحيّۃ والعقرب ونحوھا ومح ّمد قد مات ولم يبق
فيہ نفع،وانّما ھوطارش ﴾﴾﴿﴾١
۔بنو اميہ عجمی مسيحی تھے
سوال  :100کيا يہ درست ہے کہ بنو اميہ در حقيقت عجمی عيسائی تھے اور روم سے غالم بنا کر الئے گئے تھے ؟ جيسا کہ
حضرت علی )رض( نے حضرت معاويہ )رض( کے نام ايک خط ميں لکھا  :وال الصّريح کاللصّيق ﴿﴾٢
اسی طرح ابوطالب نے اپنے ايک شعر ميں امويوں کو اپنے دادا کا غالم کہا ہے جو سمند ر کی دوسری جانب سے جزيرة
العرب ميں الئے گئے اور ان کی آنکھيں بھينگی اور ٹيﮍھی تھيں ﴾٣﴿.
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قديما أبوھم کان عبدا لج ّدنا
بنی أميّۃ شھال ئ جاش بھا البحر
۔ امير معاويہ اور اہل مدينہ کے قتل کی سازش
سوال  :101کيا يہ صحيح ہے کہ يزيدبن معاويہ )رض( کے دور خالفت ميں مدينۃ الرّسول پر حملہ اور اس کے نتيجہ ميں
مومنين اور خاص طور پر صحابہ کر ام )رض( کے قتل اور اسی طرح يزيد کے کمانڈر مسلم بن عقبہ اور اس کے
ہزاروں ٔ
فوجيوں کااہل مدينہ کی عورتوں سے زنا ائور اس کے بعد ہزاروں بچوں کا اس فعل حرام سے پيد ا ہونا  ،يہ ساری سازش
حضرت معاويہ )رض( کے دور ميں ہی تيارکی جاچکی تھی؟جيسا کہ سمہودی نے لکھا ہے:
﴿﴿أخرج ابن أبی خثيمہ بسند صحيح الی جويريۃ بن أسمائ  :سمعت أشياخ أھل المدينۃ يتح ّدثون أ ّن معاويۃ رضی ﷲ عنہ ل ّما
احتضر دعا يزيد،فقال لہّ : ،
ان لک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سنيۃ .٢۴ :١تاليف امام کعبہ زينی دحالن
١۔الدّرر ال ّ
٢۔ شرح نہج البالغہ  ،محمد عبده ٩١ :٣؛شرح ابن ابی ا لحديد ،٧١١ :۵١مکتوب ٧١
٣۔شرح ابن ابی الحديد ۴٣٢ :۵١؛ ھاشم واميہ فی الجاھليۃ ٧٢ :

من أھل المدينۃ يوما ،فان فعلوھافارمھم بمسلم بن عقبۃ .فانّی عرفت نصيحتہ﴾١﴿﴾﴾... ،
ابن ابی حيثمہ نے جويريہ بن اسمائ سے سند صحيح کے ساتھ نقل کيا ہے :کہ ميں نے اہل مدينہ کے بزرگوں سے سنا ہے
کہ حضرت معاويہ )رض( کی جب وفات کا وقت آيا تو اس نے يزيد کو بال کر کہا :آخر کار اہل مدينہ تمہاری مخالفت کريں
گے اگر ايسی صورت حال پيش آئے تو مسلم بن عقبہ کو ان سے جنگ کے لئے بھيجنا.اس لئے کہ ميں اس کی اپنے سے
وفاداری اورخير خواہی سے کامال آشنا ہوں .
پس جب يزيد نے حکومت سنبھالی تو عبدﷲ بن حنظلہ اور دوسرے افراد اس کے پا س آئے  ،يزيد نے ان کا بہت اچھا
استقبال کيا اورتحائف سے نوازا  .ليکن چونکہ وه اس کے غير شرعی اعمال کو ديکھ چکے تھے جب واپس مدينہ پہنچے تو
اہل مدينہ کو اس کے خالف بھﮍکايا اور اسے حکومت سے ہٹانے کا کہا  .لوگوں نے بھی اس کی حمايت کی ليکن جب يزيد
کو اس کی خبر ملی تو اس نے مسلم بن عقبہ کو روانہ کيا  .پہلے تو وه مدينہ والوں کی تعداد ديکھ کر گھبرا گيا ليکن بنو
حارثہ کی خيانت کی وجہ سے اس کا لشکر مدينہ ميں داخل ہونے ميں کامياب ہو گيا ...بہت سے لوگ مارے گئے اور اس
شرط پر صلح ہوئی کہ پورا اہل مدينہ يزيد کا غالم بن کر رہے گااور وه جيسے چاہے گا ان سے سلوک کرے گا.
يزيد کا اہل مدينہ کے قتل کا دستور صادر کرنا
سوال  :102کيا يہ درست ہے کی يزيد نے اہل مدينہ کے قتل عام  ،لوٹ مار  ،زخمی صحابہ کرام اور تابعين کوپھانسی لگا
نے کا حکم ديا تھا جس کے نتيجہ ميں انصار و مہاجريں ميں سے سات سو صحابہ کرام)رض( اوردس ہزار سے زياد ه عام
اہل مدينہ کا ناحق خون بہاياگياجبکہ اس ناحق خون کے بدلے ميں يزيد اجر الہی کا مستحق قرار پايا اس لئے کہ وه مجتہد تھا
اور جب کوئی مجتہد خطا کرتا ہے تو اجر الہی کا مستحق قرار پاتا ہے ؟﴿﴾٢
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٰ
دارالمصطفی  ،٠٣١ :١دارالکتب العلميہ بيروت
١۔وفا ئ الوفائ بأخبار
٢۔وفائ الوفائ ٢٣١ :١؛ تاريخ االسالم ۵٣٢ :

۔يزيد اور ناموس مدينہ کی بے حرمتی
سوال  :103کيا يہ بھی حقيقت ہے کہ صحابی رسول )ص( او ر يزيد کے کمانڈر مسلم بن عقبہ نے اہل مدينہ کو قيدی بنايااور
مسلمان عورتوں سے بدفعلی کی ؟ جيسا کہ سمہودی نے نقل کيا ہے:
﴿﴿أنّھم سبوا الذريۃ واستباحو االفروج وانّہ ،اکن يقال :ال ٰ
ٔولئک االٔوالد من النسائ الالتی حملن  :أوالد الحرّة .قال  :ث ّم أُحضر
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االٔعيان لمبايعۃ يزيد فلم يرض االّ أن يبايعوه ،علی أنّھم عبيد يزيد فمن تل ّکأ أمر بضرب عنقہ﴾١﴿ ﴾﴾...
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تاريخ االسالم ،حوادث سال ٠٨۔ .١۶ذہبی کہتے ہيں کہ ايک عورت نے مسلم بن عقبہ سے انتقام لينے کی خاطر اس کی قبر کھودی
تو کيا ديکھا کہ ايک سانپ اس کی ناک پر ڈس رہا ہے اس نے اس کی الش نکالی اور پھانسی کے پھنده پر لٹکا دی.

استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

شيعہ
۔عامر شعبی کے شيعوں پر تہمت لگانے کی وجہ
سوال  :104کيا يہ صحيح ہے کہ ہم اہل سنّت نے پيغمبر پر لگائی جانے والی تہمتوں سے بچنے کے لئے جن کاتذکره سوال
نمبر ٧١ميں ہوا .شيعوں کی طرف اس بات کی نسبت دے دی ہے کہ وه يہ عقيده رکھتے ہيں کہ حضرت جبرائيل نے وحی
پہنچانے ميں غلطی کر دی .کيونکہ طے يہ تھا کہ حضرت علی)رض( کو وحی پہنچائيں جبکہ غلطی سے پيغمبر کو
پہنچابيٹھے ؟ جبکہ حقيقت تو يہ ہے کہ يہ بات شيعوں کی کسی کتاب ميں نہيں ملتی .ميں نے ا س بارے ميں پوری تحقيق کی
ہے بلکہ جس نے سب سے پہلے اس جھوٹ کی نسبت شيعوں کی طرف دی ہے وه عامر شعبی ہے جو حضرت علی )رض(
اور ان کے شيعوں کا سخت دشمن تھا اور پھر ابن عبد ربہ نے بھی بغير تحقيق کئے اسے نقل کر ڈاال﴾١﴿.
۔مذہب شيعہ پيغمبر )ص( کے زمانے ميں وجود ميں آيا
سوال  :105کيا يہ درست ہے کہ پيغمبر اکرم کے صحابہ کرام)رض( ميں سے بہت زياده شيعہ تھے ؟ جيسا کہ ابو حاتم ،
ابن خلدون  ،احمد امين اور صبحی صالح نے اس مطلب کی طرف اشاره کيا ہے:
١۔ابو حاتم ّ :
﴿﴿ان أوّل اسم لمذھب ظھر فی االسالم ھو الشيعۃ وکان ھذا لقب أربعۃ من الصحابۃ  :ابو ذر ،عمار  ،مقداد و سلمان
﴾٢﴿ ﴾﴾...
اسالم ميں سب سے پہال نام جو کسی مذہب کے لئے ظاہر ہوا وه شيعہ ہے .اور يہ پيغمبر کے چار صحابيوں ابوذر ،عمار،
مقداداور سلمان )رض(کا لقب تھا .
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔العقد الفريد ١١۴ :٢؛ افقہ علی المذاہب االربعہ ۵٧ :۴
٢۔الزينۃ فی الکلمات االسالميۃ ٠١ :٣

٢۔ ابن خلدون ﴿﴿ :کان جماعۃ من الصحابۃ يتشيّعون لعل ّی ويرون استحقاقہ ،علی غيره ﴾﴾ ﴿﴾١
صحابہ کرام )رض( کا ايک گروه حضرت علی)رض( کے شيعہ تھے اور انہيں دوسروں پر مقدم سمجھتے تھے .
٣۔احمد امين ﴿﴿ :وقد بدأ التشيّع من فرقۃ من الصحابۃ کانوا مخلصين فی حبّھم لعل ّی يرونہ ،أح ّ
ق بالخالفۃ لصفات رأوھا فيہ .ومن
أشھرھم سلمان وابوذر والمقداد﴾﴾﴿٢
تشيع کی ابتداحضور کے صحابہ کرام )رض( سے ہوئی جو حضرت علی)رض( کی محبت ميں مخلص اور خالفت کے
سلسلے ميں ان کے اندر پائی جانے والی صفات کی وجہ سے انہيں زياده حقدار سمجھتے تھے اور ان ميں سے مشہور ترين
صحابہ سلمان  ،ابوذر اور مقداد تھے .
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۴۔ صبحی صالح ﴿﴿ :کان بين الصحابۃ ح ٰتّی فی عھد النب ّی شيعۃ لربيبۃ عل ّی .منھم ابوذر  ،المقداد ...جابر بن عبدﷲ ،أبی بن
کعب ،ابو طفيل  ،عباس بن عبدالمطلب وجميع بنيہ و عمار وابو ايوب﴾﴾ ﴿﴾٣
پيغمبر اکرم کے زمانہ ميں ہی صحابہ کرام )رض( کے درميان حضرت علی )رض( کے شيعہ اور ان کے خير خواه موجود
تھے جن ميں ابوذر  ،مقداد ،جابر بن عبدﷲ  ،ابی بن کعب  ،ابوطفيل  ،عباس بن عبدالمطلب ،ان کے تمام بيٹے اور عمار
وابوايوب )رض(تھے .
ہم جو حبّ صحابہ رحمۃ ﷲ اور بغض صحابہ لعنۃ ﷲ کے نعرے لگاتے ہيں اور شيعوں کو کافر و مشرک سمجھتے ہيں تو
کيا يہ ان صحابہ )رض( کو کافر و مشرک کہنا نہيں ہے ؟ اور پھر اگر شيعہ ان صحابہ )رض(
کی پيروی کرتے ہوئے حضرت علی)رض( کو خالفت کا حق دار سمجھتے ہيں تو ان کو برا بھال کيوں کہتے ہيں ؟ جبکہ
ہمارا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ مقدمہ ابن خلدون ۴۶۴ :٣
٢۔ ضحی االسالم ٩٠٢ :٣
٣۔النظم االسالميۃ ۶٩ :

نظريہ يہ ہے کہ تمام صحابہ کرام )رض( ہدايت کے چراغ ہيں جس کی پيروی کرلينکامياب ہوں گے؟ اس کامطلب تو يہ ہے
کہ شيعہ حق پر ہيں اور ہم باطل پر اس لئے کہ ہم اتنے سارے صحابہ کرام )رض( کو کافر سمجھ رہے ہيں!!
۔صحابہ کرام)ص( بھی شيعہ تھے
سوال  : 106کيا يہ صحيح ہے کہ صحابہ کرام )رض(اور تابعين وفقہائ کے درميان ايسے افراد بھی تھے جوحضرت
علی)رض( کو تمام صحابہ کرام)رض( سے افضل سمجھتے تھے ؟ جيسا کہ ہمارے علمائ نے لکھاہے:
١۔ ابن عبدالبر﴿﴿ :روی عن سلمان و ابی ذر والمقداد وخباب وجابر وأبی وسعيد الخدری وزيد بن أرقم رضی ﷲ عنھم  :أ ّن عل ّی
بن أبی طالب رضی ﷲ عنہ أوّل من أسلم وفضّلہ ٰھ ٔوالئ علی غيره﴾﴾﴿﴾١
٢۔شعبہ بن حجاج:وه کہتے ہيں  :حکم بن عتيبہ حضرت علی)رض( کو حضرت ابوبکر)رض( وعمر)رض( پر ترجيح ديا
کرتے تھے ﴾٢﴿.
۔عام لوگ بھی علم غيب رکھتے ہيں
ّ
سوال  :107کيا يہ صحيح ہے کہ علمائے اہل سنت جيسے آلوسی  ،نووی اور ابن حجر بعض لوگوں کے لئے علم غيب کو
جائز قرار ديتے ہيں ؟ اگر يہ بات درست ہے تو پھر ہمارے اور شيعوں کے عقيده ميں کيا فرق ہے وه بھی تو پيغمبر اور
اپنے آئمہ معصومين کے لئے علم غيب کاجاننا جائز سمجھتے ہيں ليکن ہم ان پر اعتراض کرتے ہيں :
١۔ آلوسی :اس آيت مجيده ﴿﴿قل اليعلم من فی السّمٰ ٰوت واالٔرض الغيب ﴾﴾﴿﴾١
کے ذيل ميں لکھتے ہيں :
ق ٔا ّن علم الح ّ
﴿﴿لع ّل الح ّ
ق المنفی عن غيره ج ّل وعالھو ماکان للشخص بذاتہ أی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
،موسسۃ ال ّرسالۃ
١۔تہذيب الکمالٔ ٨۴ :٠٢
٢۔سير اعالم النبالئ ٩٠٢ :۵
٣۔النمل ۵۶ :

بال واسطۃ فی ثبوتہ لہ  ،وماوقع للخواص ليس من ھذاالعلم المنفی فی شيئ وانّما ھو من الواجب ع ّزوج ّل افاضۃ منہ عليہم بوجہ
من الوجوه فاليقال﴿ :انّھم يعلمون بذلک المع ٰنی فانّہ کفر ﴾ بل يقال  :انّھم أظھروا وأطلعوا علی الغيب﴾﴾﴿﴾١
حق يہ ہے کہ وه علم غيب جس کی خدا کے غير سے نفی کی گئی ہے وه ذاتی اور بغير واسطے کے ہے .اور وه علم غيب
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جو خاص لوگوں کے پاس ہے وه عنايت پروردگار ہے اور يہ نہيں کہا جاسکتا کہ وه ذاتی علم رکھتے ہينکيونکہ يہ کفر ہے
بلکہ يہ کہاجائے گا کہ انہوں نے علم غيب پر اطالع حاصل کی ہے .
٢۔ نووی﴿﴿ :اليعلم ذلک استقالال االّ باعالم ﷲ لھم ﴾﴾
علم غيب مستقل طور پر حاصل نہيں کيا جاسکتا بلکہ خدا وند متعال کی طرف سے انہيں عنايت کيا جاتا ہے.
٣۔ ابن حجر ﴿﴿ :اعالم ﷲ ٰ
تعالی لالٔنبيائ واالٔوليا ئ ببعض الغيوب ممکن اليستلزم محاال بوجہ وانکار وقوعہ عناد ٔ
النّھم علموا
باعالم ﷲ واطالعہ لھم ﴾﴾ ﴿﴾٢
خدا کا اپنے انبيائ واوليائ کوکچھ علم غيب عطا کرنا ممکن ہے اور اس کا انکار کرنا عناد اور دشمنی ہے کيونکہ خدا نے
ان کو يہ علم غيب عطا کيا ہے ۔
۔ ُمردوں کا اسی دنيا ميں دوباره زنده ہون
سوال  :108کيا يہ صحيح ہے کہ صدراسالم ميں کچھ ايسے افراد بھی تھے جو مرنے کے بعد دوباره زنده ہوئے اور کالم
بھی کيا جسے رجعت کہا جاتا ہے جيسا کہ زيد بن خارجہ ﴿﴾٣حضرت عثمان )رض( کے دور ميں مرے اور دوباره زنده
ہوگئے .اسی طرح کے دسيوں نمونے ابن ابی الدنيا متوفی ١٨٢ھ نے اپنی کتاب ميں ذکر کئے ہيں اور صحابہ کرام)رض( و
تابعين ميں سے بھی ابو الطفيل ﴿ ﴾۴اور اصبغ بن نباتہ رجعت کے قائل تھے﴾۵﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ١۔روح المعانی ١١ :٢
ٰ
۔الفتاوی الحديثۃ ٣٢٢ :
٢
٣۔ من عاش بعد الموت  ،٠٢ :شماره ١؛ اسدالغابہ ٧٢٢ :٢
۴۔ المعارف ١۴٣:
۵۔ تہذيب الکمال ٨٠٣ :٣

کيا وجہ ہے کہ ہم اسی عقيده کی وجہ سے شيعوں پر اعتراض کرتے ہيں جبکہ خود صحابہ کرام )رض( اورعلمائے اہلسنّت
بھی اس کے معتقد تھے ؟
اور کيا وجہ ہے کہ جابر بن يزيد جعفی جيسے مح ّدث کو اس عقيده کی وجہ سے ترک کرديا جائے جيسا کہ صحيح مسلم کے
شروع ميں ان تلخ اعترافات کو بيان کيا گيا ہے ﴾١ ﴿.
۔علمائے سلف تقيہ کيا کرتے
ّ
سوال: 109کيا يہ درست ہے کہ امام شافعی،امام رازی  ،امام يح ٰيی بن معين  ،اور اسی طرح اہل سنت کے بہت سے
مسلمانوں کے سامنے تقيہ کرنے کو جائز سمجھتے ہيں ؟ جيسا کہ معروف مفسّر اہل سنّت فخر رازی نے اس آيت مجيده :
﴿﴿االّ أن تتّقوامنھم تقاه﴾﴾﴿ ﴾٢کے ذيل ميں اس بات کو واضح طور پر بيان کيا اور امام شافعی سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے:
اس آيت مجيده کا ظاہر کافروں کے سامنے تقيہ کرنے پر داللت کر رہاہے ليکن اگر مسلمانوں کے درميان بھی ايسی صورت
حال پيش آجائے تو بھی جان ومال بچانے کی خاطر تقيہ کرنا جائز ہے ۔﴿﴾٣
امام ذہبی ،يح ٰيی بن معين جو خلق قرآن کے مسئلہ ميں حکومت کی ہمراہی کر رہے تھے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہيں :
﴿﴿ ھذا أمر ضيق والحر ج علی من أجاب فی المحنۃ ،بل وال أکره ،علی صريح الکفر عمال باآليۃ .وھذا ھو الح ّ
ق وکان يح ٰيی بن
معين من آئ ّمۃ السّنۃ فخاف من سطوة الدولۃ وأجاب تقيّۃ ﴾﴾ ﴿﴾۴
امام يح ٰيی بن معين نے حکومت کے خوف کی وجہ سے تقيہ کرتے ہوئے جواب ديا.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ صحيح مسلم  ،١:٠١باب الکشف عن معايب رواة الحديث
٢۔آل عمران ٨٢ :
٣۔التفسير الکبير ٣١ :٨
۴۔سير اعالم النبالئ ٧٨ :١١
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پس کس لئے ہم تقيہ کرنے کی وجہ سے شيعوں پر اعتراض اور انہيں کافر کہتے ہيں جبکہ ہمارے مذہب ميں بھی مسلمانوں
کے سامنے تقيہ جائز ہے ؟ اگر آپ يہ جواب ديں کہ فقط کافروں کے سامنے تقيہ جائز ہے تو پھر کيا بنو اميہ اور بنو عباس
کافر تھے کہ امام يح ٰيی بن معين ان کے سامنے تقيہ کيا کرتے ؟
۔قبر زہری و بخاری پر روضوں کا بنايا جان
سوال  :110کيا يہ صحيح ہے کہ امام زہری کی قبر پکی اينٹوں سے بنائی گئی ہے او ر اسے پلستر بھی کيا گيا ہے ؟جيسا کہ
امام ذہبی کا کہنا ہے ﴾١﴿.محمد بن سعد عن حسين بن متوکل العسقالنی ...رأيت قبره ۔زھری۔مسنما مجصصّا.جبکہ ہمارے پاس
حديث ہے کہ ﴿﴿ :نھی النب ّی أن يجصص القبور ﴾﴾ ﴿﴾٢
رسول ﷲ نے پکی قبريں بنانے سے منع فرماياہے.
کيا اب بھی امام بخاری کی قبر خوقند ميں پکی نہيں بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر مقبره موجود نہيں ہے اسی طرح کيا
پيغمبر اسالم اور حضرت ابوبکر)رض( و عمر )رض( کی قبريں زمين سے ايک ميٹر بلند اور ان پر روضہ موجود نہيں ہے
؟تو پھر کيا وجہ ہے کہ ہم شيعوں پر پکی قبريں بنانے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہيں اور انہيں قبروں کے پجاری کہتے
ہيں جبکہ ہم خود يہ سب اعمال انجام ديتے ہيں ؟!
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔سير اعالم النبالئ ٩۴٣ :۵
ابوداود ۶١٢ :٣
٢۔صحيح مسلم ٣:٣۶؛ سنن ترمذی ٨٠٢ :٣؛ سنن ابن ماجہ ٣٧۴ :١؛
ٔ

استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

فقہائ ومحدثين سلف
۔چوتھی اور پانچويں صدی ميں مذاہب اربعہ کا وجود ميں آن ۔
سوال  :١١١کيا يہ حقيقت ہے کہ اہل سنّت کے موجوده چار مذہب پانچويں صدی ميں قادر با کے حکم پر باقاعده طور
پروجود ميں آئے اور اس کی وجہ مالی واقتصادی مشکالت تھيں کيونکہ قادر با نے اعالن کيا کہ جو مذہب اس قدر پيسے
مرتضی
اداکرے گا اسے حکومتی سطح پر تسليم کيا جائے گا.ان چاروں مذاہب نے پيسے مہيا کرلئے ليکن شيعہ عالم سيد
ٰ
اتنے پيسے مہيا نہ کرسکے لہذا ان کا مذہب تسليم نہ کيا گيا جبکہ اس سے پہلے کسی خاص مذہب کی پيروی کرنا ضروری
نہيں سمجھا جاتا تھا جيس کہ دہلوی نے اس مطلب کی طرف اشاره کيا ہے ﴾١﴿.
امام يح ٰيی بن معين کا نامحرم عورتوں کو چھيﮍن ۔
سوال  :112کيا يہ درست ہے کہ علمائے اہل سنّت ميں سے علم رجال کے ماہر امام ٰ
يحيی بن معين خوبصورت عورتوں کو
ديکھ کر نازيبا جمالت کہا کرتے جيسا کہ ہماری کتب ميں موجود ہے :
﴿﴿صلّی ﷲ عليھا ۔ أی علی الجاريۃ الجميلۃ ...وعلی ک ّل مليح ﴾﴾﴿﴾٢
درود خداہوخوبصورت لﮍکی اور ہر جذب کرنے والی عورت پر .
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
مولف صفحہ نمبر  ۴٢پر لکھتے ہيں  :حنفی مذہب ابو
١۔ادوار اجتہاد ۴٠٢ :؛ روضات الجنّات .۶٠٣ :۴کتاب دين اور زندگی کے سلفی ٔ
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حنيفہ کے مرنے کے بعد چوتھی اور پانچويں صدی ميں غزنويوں،سلجوقيوں ااور عثمانيوں کی حمايت رائج ہوا.
٢۔تہذيب الکمال ١٣٢ :٠٢

کونسا امام جماعت افضل ہے
سوال  :113کيا يہ صحيح ہے کہ ہم حنفيوں کے نزديک اگر چند امام جماعت ايک جگہ پراکٹھے ہو ں تو وہی امامت کروائے
گا جس کی بيوی سب سے زياده خوبصورت ہو يا جس کا آلہ تناسل سب سے بﮍا ہو؟ جيسا کہ شرنبالنی حنفی ٰ
متوفی ٩۶٠١ھ
نے اپنی کتاب ميں يہی ٰ
فتوی ديا ہے:
﴿﴿اذا اجتمع قوم ولم يکن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيہ ...فاالٔحسن زوجۃ لشدة عنقہ فأکبرھم رأسا ،وأصغر ھم
عضوا فأکثر ھم ماال فأکبرھم جاھا﴾﴾﴿﴾١
۔ہمارے بعض علمائ حرام زادے تھے
سوال :114کيا يہ صحيح ہے کہ ہمارے مذہب کے بہت سے آئمہ ،فقہائ  ،محدثين سلف،بزرگان ولد زنا اور حرام زادے تھے
جيسا کہ امام زہری نے اس حقيقت کی طرف اشاره کيا ہے ؟ ميں نے يہ بات امام ابن حزم کی کتاب المحلّ ٰی ميں پﮍھی تو بہت
فکر کی کہ کيا ہمارے لئے حرام زادوں کی پيروی کرنا واجب ہے؟!
جہاں پہ انہوں نے حرام زادے کی امامت ميں نماز ادا کرنے کو جائز قرار ديا ہے وہاں پر امام زہری سے نقل کرتے ہوئے
لکھا ہے:
﴿﴿ عن الزھری قال :کان آئ ّمۃ من ذلک العمل  ،قال وکيع  :يعنی من ال ّزنا ﴾﴾ ﴿﴾٢
امام زہری نے کہا  :آئمہ اسی عمل سے پيدا ہوئے تھے  .وکيع کہتے ہيں  :يعنی زناسے .
شعبہ اپنے باپ کی وفات کے دوسال بعد  ،ہرم﴿ذہبی کہتے ہيں  :وه انتہائی عابد اور حضرت عمر و ابوبکر )رض( کی
خالفت کے دوران فارس کی جنگوں ميں لشکر کے کمانڈر اور حضرت عمر )رض( کی خالفت ميں گورنر بھی رہے اور
حضرت عمر )رض( کے نزديک قابل اعتماد تھے ليکن چونکہ کئی سال ماں کے شکم ميں رہے تھے لہذا پيدا ہونے سے
پہلے ان کے دانت نکل چکے تھے اسی لئے ان کا نام ہرم رکھ دياگيا﴾٣﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔مراقی الفالح شرح نور االٔيضاح ٠٧ :
٢۔ المح ٰلّی ٣١٢ :۴؛ مصنّف ابن ابی شيبہ  ،٠٢١ :٢باب ،٧٢ح  ، ١طبع دارالفکر ٣۔سير اعالم النبالئ ٠۵ :۴

ابن حيان چار سال بعد  ،امام مالک تين سال سے بھی زياده عرصہ بعد ،اسی طرح امام شافعی اپنے باپ کی وفات کے چار
سال بعدپيدا ہوئے ۔ ﴿﴾١
۔ہم حنفيوں کا مقام تو حيوان کے برابر ہے
سوال :115کيا يہ صحيح ہے کہ ہم حنفی  ،شافعيوں  ،مالکيوں اور حنبليوں کے نزديک کتّے کے برابر اور نجس ہيں؟ جيسا
کہ وه ٰ
فتوی ديتے ہيں :
ٔ
﴿﴿اذا صبّت قطرة نبيذ فی طعام يُرمٰ ی الی الکلب او الی حنفی ﴾﴾ ﴿﴾٢
اگر کھانے ميں شراب کا قطره گر جائے تو اسے کتے يا حنفی کے سامنے پھينک ديا جائے .
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔خزائن ٧١٢ :؛ المعارف ۴٩۵ :؛ سير اعالم النبالئ ٢٣١ :٨؛ المعرفۃ والتاريخ ٩٣٢ :٣
٢۔شرح ابن قاسم ٢۵١ :١
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استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

امام ابو حنيفہ رحمۃ ﷲ عليہ
۔پست ترين بچہ
سوال  :116کيا يہ صحيح کہا جاتا ہے کہ امام ابوحنيفہ سے پست تر کوئی بچہ اسالم ميں پيدا نہيں ہوا ،وه اسالم النے کے
بعد دوباره کافر ہوگئے تھے اور پھر توبہ کرلی تھی؟
امام بخاری نے لکھا ہے ﴿﴿ :أستتيب ابوحنيفہ من الکفر مرّتين﴾﴾.
اور سفيان بن عيينہ نے جب امام ابو حنيفہ کی وفات کی خبر سنی تو کہا  ﴿﴿ :کان يھدم االسالم عروة عروة  ،وما ولد فی
االسالم مولود أشأم منہ ﴾﴾.
پس کيسے ممکن ہے کہ ہم اسے اپنے مذہب کا امام مان ليں ؟
۔امام ابوحنيفہ)رح( نصرانی پيدا ہوئے
سوال  :117کيا يہ درست ہے کہ امام اعظم ابوحنيفہ نصرانی تھے يعنی جب پيدا ہوئے تو ان کے والد نصرانی اور پھر بعد
ميں اسالم اختيار کيا جيسا کہ خطيب بغدادی نے ابن اسباط سے نقل کيا ہے ﴿﴿ :ولدأبوحنيفہ وابوه نصران ّی﴾﴾﴿﴾١
۔امام اعظم )رح( کی رائے مردود ہے
سوال :118کيا يہ درست ہے کہ علمائے اسالم کی نظر ميں امام ابو اعظم )رح(کا کوئی مقام نہيں ہے اور ان کے ٰ
فتوی پر
عمل کرنا جائز نہيں ہے ؟ جيسا کہ امام ابن حبان کا کہنا ہے:
﴿﴿ال يجوز احتجاج بہ ٔ
النّہ ،کان داعيا الی االرجائ وال ّداعيۃ الی البدع اليجوز أن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تاريخ بغداد ۴٢٣ :٣١

يحتج بہ عندآئ ّمتنا قاطبۃ  ،الأعلم بينھم فيہ خالفا علی أ ّن آئ ّمۃ المسلمين وأھل الورع فی الدين فی جميع االٔمصار وسائر
االقطارجرحوه ،وأطلقوا عليہ القدح ّاال الواحد بعد الواحد ﴾﴾﴿﴾١
۔امام اعظم)رح( علم حديث سے ناآشنا تھے
سوال  :119کيا يہ بھی صحيح ہے کہ حضرت امام ابوحنيفہ )رح( پيغمبر کی ہزاروں احاديث ميں سے فقط ايک سو تيس
حديث جانتے تھے اور ان ميں سے بھی ايک سو بيس ميں غلطياں پائی جاتی تھی يعنی فقط دس احاديث جانتے تھے اور علم
حديث ميں بھی ذره بھر مہارت نہيں رکھتے تھے ؟ جيسا کہ امام ابن حبان نے تحريرفرماياہے:
﴿﴿کان رجال ظاھر الورع لم يکن الحديث صناعۃ  ،ح ّدث بمأة وثالثين حديثا مسانيد مالہ ،حديث فی ال ّدنيا غيرھا .أخطأ فی ماةٔ
خطوه ،علی صوابہ استحق ترک االحتجاج
وعشرين حديثا  :ا ّما أن يکون أقلب اسناده ،أو غيّر متنہ ،من حديث اليعلم فل ّما غلب ٔ
بہ فی االٔخبار﴾﴾﴿﴾٢
تو کيا ايسے شخص کو اپنے مذہب کاامام وپيشوا بنايا جاسکتا ہے جو دس سے زياده حديثيننہ جانتا ہو؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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١۔المجروحين .۴٢٣ :٣خطيب بغدادی نے کئی ايک علمائ کے نام ذکر کئے ہيں جو امام ابوحنيفہ )رح( کو مردود شمار کرتے ہيں .وه
کہتے ہيں :ذکر القوم الّذين ردّوا علی أبو حنيفہ١ :۔أيوب سختيانی ٢۔جرير بن حازم ٣۔ ہمام بن
يحيی ۴۔حمادبن زيد۵۔ حماد بن سلمۃ ۶۔
ٰ
ابو عوانہ ٧۔ عبدالوارث ٨۔ س ّوار العنبری القاضی ٩۔ يزيد بن ربيع ٠١۔ علی بن عاصم ١١۔ مالک بن انس ٢١۔ جعفر بن محمد ٣١۔
عمرو بن قيس ۴١۔ ابو عبدال ّرحمن المفزی ۵١۔ سعيد بن عبدالعزيز ۶١۔ اوزاعی ٧١۔ عبدﷲ بن مبارک ٨١۔ ابو اسحاق الفزاری ٩١۔
يوسف بن اسباط ٠٢۔ محمد بن جابر ١٢۔ سفيان ثوری ٢٢۔سفيان بن عيينہ٣٢۔ حماد بن ابی سليمان ۴٢۔ ابن ابی ٰ
ليلی ۵٢۔ حفص بن
ٰ
ٰ
موسی ١٣۔ عيسی بن يونس
غياث ۶٢۔ ابوبکر بن عياش ٧٢۔ شريک بن عبدﷲ ٨٢۔ وکيع بن جراح ٩٢۔ رقبۃ بن مصقلہ ٠٣۔ فضل بن
٢٣۔ حجاج بن ارطاة ٣٣۔ مالک بن مقول ۴٣۔ قاسم بن حبيب ۵٣۔ ابن شبرمہ.تاريخ بغداد .٠٧٣ :٣١
٢۔المجروحين ٣۶ :٣

استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

امام بخاری رحمۃ ﷲ عليہ
۔امام بخاری احاديث ميں تبديلی کے ماہر تھے ۔
سوال  :120کيا يہ صحيح کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کی شان ميں احاديث کو تبديل کر کے بيان کرنے ميں امام بخاری کو
اچھی خاصی مہارت حاصل تھی جہاں کہيں صحابہ کے فسق و فجور کی بات آتی تو فورا حديث کو تبديل کر ڈالتے جيسا کہ
سمره بن جندب کے شراب بيچنے اور حضرت عمر)رض( کا اسے لعنت کرنے کا واقعہ امام مسلم نے کتاب البيع ميں بﮍی
صراحت سے نقل کيا ہے جبکہ امام بخاری نے سمره کا نام ذکر کرنے کے بجائے کلمہ فالں لکھ ديا  ﴿﴿.بلغ عمر أ ّن فالنا باع
خمرا ،فقال  :قاتل ﷲ فالنا ﴾﴾...جبکہ يہی حديث صحيح مسلم ميں يوں بيان کی گئی ﴿﴿:قاتل ﷲ سمرة بن جندب ﴾﴾.
امام بخاری ناصبی تھے
سوال  :121کيا يہ صحيح کہا جاتا ہے کہ امام بخاری ناصبی اور اہل بيت رسول )ص( کے دشمن تھے ؟اس لئے کہ انہوں
نے ناصبيوں اور خوارج سے تو روايات نقل کی ہينجبکہ امام جعفر بن محمد )رض( سے جو اہل سنت کے ہاں انتہائی محترم
ہيں ان سے ايک بھی حديث نقل نہيں کی جبکہ خوارج وه ہينجو حضرت علی )رض( کو گالياں ديتے جيسے حريز بن عثمان
حمصی جو ہر روز صبح و شام ستر مرتبہ حضرت علی )رض( پر لعنت کيا کرتا ﴾١﴿.
اسحاق بن سويدبن ہبيره ﴿،﴾ ٢ثور بن يزيد حمصی ﴿،﴾ ٣
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تہذيب التہذيب ٧٠٢ :٢؛ مقدمہ فتح الباری
٢۔تہذيب التہذيب ٣٠٣ :٣
ٔحب رجال قتل جدّی.
٣۔تہذيب التہذيب ٠٣ :۴؛کان اذا أذکر عليّا يقول :ال ا ّ

حصين بن نمير واسطی ﴿ ، ﴾١زياد بن عالقہ ثعلبی جو امام حسن و حسين )رض( کوگالياں ديا کرتا،﴾٢﴿،سائب بن فروخ جو
دشمن اہل بيت رسول )ص( تھا اور اپنے اشعار ميں ان کا مذاق اڑايا کرتا ﴾٣ ﴿،عمران بن حطان جو حضرت علی )رض(
کے قاتل کی تعريف کيا کرتا  ﴾۴﴿،اور قيس بن ابو حازم  ﴾ ۵﴿،اور اسی طرح منافقين و خوارج ميں سے تيس افراد سے اپنی
کتاب صحيح بخا ری ميں ا حاديث نقل کی ہيں ۔
۔ايک گائے کا دودھ پينے سے بہن بھائی بن جان
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سوال  :122کيا يہ صحيح ہے کہ امام بخاری فرماتے ہيں  :اگر دو بچے ايک گائے يا ايک بکری اک دودھ پی ليں تو وه
رضائی بہن بھائی اور ايک دوسرے کے محرم بن جائيں گے اور پھر بﮍے ہو کر ايک دوسرے سے شادی بھی نہيں کر
سکتے چونکہ انہوں نے ايک جگہ سے دودھ پيا ہے !!!اگر ايسا ہو تو پھر تو دنيا کے بہت سے لوگ آپس ميں بہن بھائی اور
محرم ہوں گے !جيسا کہ امام سرخصی نے لکھا ہے:
﴿﴿ لو أ ّن صبّيين شربا من لبن شاة أوبقرة لم تثبت بہ حرمۃ ال ّرضاع معتبر بالنسب ...وکان محمد بن اسماعيل بخاری صاحب
التاريخ يقول :تثبت الحرمۃ ﴾۶﴿﴾﴾..
۔امام بخاری اور زہری سے احاديث کا لينا ۔
سوال :123کيا يہ صحيح ہے کہ صحيح بخاری کی احاديث کا ايک چوتھائی حصہ ُزہری سے ليا گيا ہے جبکہ وه:
١۔ حضرت علی)رض( سے منحرف تھا ؟﴿ ﴾٧
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تہذيب التہذيب ٢:٧٣٣
٢۔تہذيب التہذيب ٨٠٣ :٧
٣۔ تہذيب التہذيب ٠٩٣ :٣؛ العتب الجميل ۵١١:
۴۔ تہذيب التہذيب ٣٣١ :٨
۵۔تہذيب التہذيب ٧۴٣ :٨
۶۔المبسوط ٧٩٢ :٠٣؛ شرح العنايۃ علی الھدايۃ ۶۵۴ :٣
٧۔شرح نہج البالغہ ٢٠١ :۴

٢۔ ظالموں کی حمايت کيا کرتا جيسا کہ امام ذہبی و آلوسی فرماتے ہيں﴾١﴿ .
ّ
امام ذہبی نے امام جعفر صادق)رض( سے نقل کيا ہے کہ ﴿﴿ :اذا رأيتم الفقھائ قد رکنوا الی السّالطين فاتھموھم ﴾﴾﴿﴾٢
بنو اُميہ کے مظالم کی توجيہ اور ان پر پرده ڈاال کرتا .جيسا کہ عمرو بن عبدی کہتے ہيں ﴿﴿:منديل االٔمرائ ﴾﴾ ﴿ ﴾٣مکحول
نے اس کے بارے ميں لکھا ہے﴿﴿ :أفسد نفسہ بصحبتہ الملوک﴾﴾
اس نے بادشاہوں کی ہم نشينی کی وجہ سے اپنے کو خراب کر ڈاال ۔﴿﴾۴
محمد بن اشکاب کہتے ہيں ﴿﴿ :کان جنديا لبنی اُميۃ ﴾﴾وه بنو اميہ کا سپاہی بنا ہوا تھا﴾۵﴿.
خارجہ بن مصعب کہتے ہيں﴿﴿ :کان صاحب شرط بنی اميۃ ﴾﴾ وه بنو اميہ کے ساتھ معاہده کر چکا تھا ﴾۶﴿.
اسی طرح کہا گيا ہے کہ ﴿﴿ :کان يعمل لبنی اميۃ ﴾﴾﴿﴿﴿...﴾٧وکان منديل االمرائ ﴾﴾﴾٨﴿.
بخاری کی احاديث ميں اختالف ۔
سوال  :124کيا يہ صحيح ہے کہ بخاری شريف کی روايات کی تعداد ميں اختالف پاياجاتاہے؟ ابن حجر کے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔سير اعالم النبالئ ٧٣٣ :۵؛روح المعانی ٩٨١ :٣
٢۔سير اعالم النبالئ ٢۴٢ :۶
٣۔تاريخ مدينہ دمشق ٠٧٣ :۵۵
۴۔سير اعالم النبالئ ۵:٩٣٣
۵۔ تاريخ االسالم  ،٠۴١ :حوادث سال .١٢١
۶۔ ميزان االعتدال ١:۵٢۶
٧۔معرفۃ علوم الحديث نيشاپوری ۵۵:؛ تاريخ دمشق ٠٧٣ :۵۵
٨۔ حوالہ سابق

بقول ،٢٨٠٩بعض نے ،٢٨٠٩بعض نے ،۵٧٢٧بعض چاليس ہزار اورخود بخاری کے بقول ١۶٧٢اور بعض نے ٣١۵٢
تعداد بيان کی ہے .باآلخر ان ميں سے کونسی تعداد صحيح ہے ؟﴿﴾١
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اسی طرح يہی مشکل باقی کتب صحاح ميں بھی پائی جاتی ہے.
شيطان کا وحی ميں نفوذ
سوال  :125کيا يہ صحيح ہے کہ نزول وحی کے وقت شيطان آنحضرت )ص( پر غلبہ کر جاتا اور ايسی ايسی باتيں ان کی
زبان پر جاری کروا ديتا کہ آپ )ص( سمجھتے کہ يہ وحی ہے ليکن خداوند متعال آپ )ص( کی مدد فرماتا .جيسا کہ صحيح
بخاری ميں سوره حج کی تفسير ميں حضرت ابن عباس سے نقل کيا ہے﴿﴿ :فی أمنيتہ اذا ح ّدث ألقی الشيطان فی حديثہ فيبطل
ﷲ مايلقی الشيطان ويحکم آياتہ﴾٢﴿﴾﴾ ...،
عسقالنی کہتے ہيں ٰ ﴿﴿ :
جری علی لسانہ حين أصابہ ،سنۃ وھواليشعر وقيل ّ :
ان الشيطان ألجأه الی أن قال بغير اختيار ...
﴾﴾﴿﴾٣
يعنی اس آيت کی تفسير يوں ہے کہ :
١۔ شيطان نے پيغمبر )ص( کو مجبور کيا کہ وه ايسے مطالب زبان پر جاری کريں !!
٢۔ نيند يا اونگھ کی حالت ميں بدون اختيار ان کی زبان پر کچھ مطالب جاری ہو جايا کرتے تھے !!
۔امام بخاری کا بعض صحابہ کرام )رض( سے احاديث نقل نہ کرن
سوال :126کيا يہ صحيح ہے کہ امام بخاری نے بعض صحابہ کرام )رض( سے صرف اس لئے روايت نقل نہ کی کہ وه
حضرت علی )رض( کے حامی تھے جيساکہ خطيب بغدادی نے ابوطفيل کے بارے ميں لکھا گيا ہے:
﴿﴿ عن أبی عبدﷲ بن االحزم الحافظ انہ ،سئل  :لم ترک البخاری الرّوايۃ عن الصحابی أبی طفيل ؟ قال :الٔنہ ،کان متشيّعا لعل ّی
بن أبی طالب ﴾﴾﴿﴾۴
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ مقدمہ ابن الصالح فی علوم الحديث ٣٢ :؛کشف الظنون ١:۴۴۵؛فتح الباری ٧٧۴:
٢۔ صحيح بخاری ،٠۶١ :٣تفسير سوره حج
الحج ۴۔الکفايۃ ٩۵١:
٣۔ فتح الباری شرح صحيح بخاری ،۴٩٢ :٨کتاب تفسير
ّ

۔امام بخاری کا علم رجال سے آگاه نہ ہونا ۔
سوال :127کيا يہ صحيح ہے کہ امام بخاری علم رجال اور احاديث کی سند کی جانچ پﮍتال کرنے ميں ضعيف تھے اور انہوں
نے اس سلسلے ميں بہت زياده غلطياں کی ہيں ؟ جيسا کہ دارقطنی نے کتاب االلزامات والتّتبع اور رازی نے کتاب خطائ
البخاری  ،خطيب بغدادی نے کتاب موضع االوہام ميں لکھا ہے کہ بخاری علم رجال سے آشنائی نہيں رکھتے تھے .اسی
طرح امام ذہبی نے چند مقامات پر لکھا ہے ﴿﴿ :ھذامن أوھام البخاری ﴾﴾﴿﴾١يا﴿﴿ھذا وھم البخاری﴾﴾ يعنی يہ بخاری کے وہموں
ميں سے ايک وہم ہے۔﴿﴾٢
تو جوشخص علم رجال ميں مہارت نہ رکھتا ہو وه حديث کی کتاب کيسے لکھ سکتا ہے ؟اور پھر کس دليل کے تحت اس کی
کتاب کو صحيح اور قرآن مجيد کے بعد معتبر ترين کتاب قرار ديا جاسکتاہے؟ !
ابن عقده نے واضح طور پر کہا ہے:
﴿﴿يقع لمحمد يعنی البخاری الغلط فی أھل ال ّشام ﴾﴾ ﴿﴾٣
امام بخاری کے بعض اساتيذ نصرانی تھے
سوال  :128کيا يہ صحيح ہے کہ امام بخاری کے بعض استاد ملعون اور بعض نصرانی تھے ؟ جيسے اسحاق بن سليمان
المعروف شمخصہ جسے ابن معين نے ملعون سے تعبير کيا ہے ﴾۴﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تاريخ االسالم ،٢١١ :حوادث سال ٠٠١
٢۔سير اعالم النبالئ  ،۴٩١ :۵ترجمہ قاسم بن عبدالرحمن دمشقی
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ٰ
متوفی
٣۔شروط اآلئ ّمۃ السنّۃ الٔبی بکر المقدسی  .٧٠۵ :البتہ کئی ايک علمائ نے امام بخاری پر اعتراض کيا ہے .جن ميں باجی
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
متوفی  ،١٢٧ابو زرعہ  ،۶٢٨عراقی ۶٠٨وغيره
متوفی  ،٣٢۵ابن رشد
متوفی  ،۶٣۶دمياطی
متوفی ،٨٩۴ابن خلفو ن
،۴٧۴جبائی
اس بارے ميں مزيد اطالع کے لئے کتاب االمام البخاری وصحيحہ الجامع صفحہ نمبر ٠٢۵پر رجوع کريں.
۴۔سير اعالم النبالئ ٩٧ :٢١

اور ابن کالب جس کے بارے ميں کہا ہے﴿﴿ :وھو نصران ّی بھذاالقول﴾﴾ ﴿﴾١
۔صحيح بخاری اور اسرائيليات
سوال  :129کيا يہ صحيح ہے کہ صحيح بخاری جھوٹی اور اسرائيلی حديثوں سے بھری ہوئی ہے ؟جيسا کہ سيد عبدالرحيم
ٰ
جھوٹ اور دشمن کی سازش تھی جو
خطيب کہتے ہيں  :يہ حديث قلم ودوات جو بخاری ميں پانچ مقامات پر ذکر ہوئی ہے
ہماری حديث کی کتابوں ميں داخل کر دی گئی جبکہ اس ميں پيغمبر کی شان گھٹائی گئی ہے اور صحابہ کرام )رض( کی
توہين کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا :پيغمبر )ص( ہذيان بول رہا ہے...اور پھر يہ حديث ساده لوح مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی
﴾٢﴿...
اور پھر حاشيہ ميں لکھا ہے کہ پرانے لوگوں کی يہ عادت تھی کہ جو بھی خبر حديث کے نام پرپيش کی جاتی اس کے
سامنے گھٹنے ٹيک ديتے اگرچہ وه اسرائيليات پر ہی کيوں نہ مشتمل ہوتی ﴾٣﴿.
تو کيا ايسی جھوٹ و افترائ پر مشتمل کتاب کو صحيح کا درجہ ديا جاسکتا ہے؟!
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔فتح الباری ٣٢۴ :١؛سير اعالم النبالئ ۵٧١ :١١
٢۔شيخين ٢۴١ :
٣۔حوالہ سابق۴۴١ :

استاد محترم سے چند سوال
﴿کتاب و سنّت کی روشن شاہراه پر متالشيان حق کاسفر﴾

سنّت اور بدعت
۔حديث ثقلين کی صحيح عبارت
سوال :130کيا يہ صحيح ہے کہ حديث ثقلين جو متواتر ہے اس ميں ﴿﴿کتاب ﷲ و عترتی اھل بيتی ﴾﴾ہے جيسا کہ امام مسلم و
ترمذی نے نقل کيا اور البانی نے اس کی تصريح کی ہے .
اور جس حديث ميں ﴿﴿کتاب ﷲ وسنّتی ﴾﴾ہے وه ضعيف ہے جيسا کہ امام مالک نے بھی اسے مرسل قرار ديا ہے ﴿.﴾١
جبکہ حضرت عمر )رض( رسالتمآب )ص( کی رحلت کے دن باربار اصرار کر رہے تھے کہ ﴿﴿حسبنا کتاب ﷲ ﴾﴾ ہمارے
لئے قرآن کافی ہے اور ہميں سنّت کی ضرورت نہيں ہے تو پھر ہم ہميشہ خطبوں اور محافل ميں سنّت والی عبارت کو کيوں
نقل کرتے ہيں ؟
۔ہماری کتب ميں خرافات
سوال  :131کيايہ صحيح ہے کہ ہم اہل سنت کی کتابوں ميں ايسے مطالب کثرت سے پائے جاتے ہيں جو جھوٹ ،غلو
اورخالف عقل ہيں؟ مثال کے طور پر امام ذہبی لکھتے ہيں :
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بکر بن سہل دمياطی متوفی ٩٨٢ھ صبح سے عصر تک آٹھ مرتبہ پورا قرآن ختم کر ليا کرتے ﴿﴿سمعت بکر بن سھل
الدمياطی يقول :ھجرت أی بکرت يوم الجمعۃ فقرأت الی العصر ثمان ختمات﴾﴾ ﴿ ﴾٢اسی طرح فضائل اعمال ميں لکھا ہے کہ
امام ابو حنيفہ )رح( جھﮍتے گناہوں کو ديکھ کر بتا ديتے تھے کہ کون کيا گناه کرتا ہے ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
موطا امام مالک ٩٩٨ :٢
١۔ ٔ
٢۔ سير اعالم النبالئ ٧٢۴ :٣١؛تاريخ بغداد ٢٩ :٨؛ المنتظم ۶٣ :۶؛ البدايۃ والنھايۃ ۵٩ :١١؛ طبقات الحفاظ ۵٩٢ :؛شذرات الذھب
٢:١٠٢

کيا يہ غلو ،جھوٹ اور خالف عقل نہيں ہے تو اور کيا ہے ؟
۔ صحابہ کرام )رح( اور تابعين کا متعہ کرنا ۔
سوال  :132کيا يہ صحيح ہے کہ ہمارے موجوده علمائ متعہ کو حرام قرا ر ديتے ہيں جبکہ صحابہ کرام اور تابعين اسے
جائز سمجھتے اور اس پر عمل بھی کيا کرتے تھے ؟ جيسے عمران بن حصين ،ابو سعيد خدری  ،جابر بن عبدﷲ انصاری ،
زيد بن ثابن  ،عبدﷲ بن مسعود  ،سلمہ بن االکوع  ،حضرت علی)رض(  ،عمرو بن حريث  ،حضرت معاويہ)رض(  ،سلمہ
بناميہ  ،عمرو بن حوشب ،ابی بن کعب  ،اسمائ بنت ابوبکر)رض( ،اسی طرح عبدﷲ بن زبير تو پيدا ہی متعہ سے ہوئے
تھے ﴿﴾١انس بن مالک  ،اسی طرح تابعيں و محدثين ميں سے امام مالک بن انس  ،احمد بن حنبل ،سعيد بن جبير ،عطا بن
رباح ،
طاووس يمانی ،عمرو بن دينار ،مجاہد بن جبر ،س ّدی  ،حکم بن عتيبہ ،ابن ابی مليکہ،افر  ،فربن اوس وغيره﴾٢﴿.
ٔ
اور پھر مزے کی بات تو يہ کہ عبدﷲ بن جريج جن کی عدالت پر تمام اہل سنّت کااتفاق ہے اور صحاح ستہ ميں ان سے
روايات بھی نقل کی گئی ہيں.امام ذہبی ان کے متعلق لکھتے ہيں:
﴿﴿تز ّوج نحوا من سبعين امرأة نکاح متعۃ ...وعن ال ّشافعی استتمع ابن جريج بتسعين امرأة﴾﴾
انہوں نے ستر عورتوں سے نکاح متعہ کيا اور شافعی کا کہناہے :اس نے نوّے عورتوں سے متعہ کيا ﴾٣﴿ .
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٰ ١
۔محلی ٩:٩١۵؛ مسند طيالسی٧٢٢:؛ زادالعاد ٩١٢ : ١؛ العقد الفريد ٣١ :۴
٢۔ المحبّر ٩٨٢ :؛ تفسير کبير ٣۵ :٠١؛ شرح زرقانی ٣:٣۵١؛ المحلّ ٰی ٩١۵ :٩؛ صحيح مسلم ٣٢۶ :١؛ مصنّف عبدالرزاق :٧
٩٩۴؛مبسوط سرخسی ٢۵١ :۵؛الھدايۃ فی شرح بدايۃ المبتدی٠٩١: ١؛المغنی ۶:۴۴۶؛الدر المنثور ٠۴١ :٢
٣۔سير اعالم النبالئ ١٢٣ :۴؛ تذکرة الحفاظ ٠٩ :؛ميزان االعتدال ٩۵۶ :٢

نماز ميں ہاتھ باندھنے پرصحيح حديث کا موجود نہ ہون ۔
سوال  :133کيا يہ صحيح ہے کہ ہمارے پاس نماز ميں ہاتھ باندھنے کے متعلق ايک بھی صحيح حديث رسول )ص( موجود
نہيں ہے اور سب سے مستند دليل جو ہم پيش کرتے ہيں وه صحيح بخاری اور صحيح مسلم کی روايت ہے جبکہ ان دونوں
کی سند مرسل ہونے کے عالوه ان کے متن ميں بھی مشکل پائی جاتی ہے جيسا کہ امام عينی  ، ﴾١﴿،اور سيوطی ﴿﴾٢نے
اسے صراحتا بيان کيا ہے۔
جبکہ آئمہ اربعہ ہاتھ کھول کر نماز پﮍھنے کی بھی اجازت ديتے ہيں تو کيا وجہ ہے کہ ہم نماز ميں ہاتھ باندھنے پر اس
قدراصرار کرتے ہيں ؟ کيا يہ ايک واضح بدعت نہيں ہے ؟
پيغمبر )ص( اور صحابہ کرام)رح( کا پتھر اور مٹی پر سجده کرن
سوال  :134کيا يہ بھی درست کہا جاتا ہے کہ پيغمبر اکرم اور صحابہ کرام)رض( خاک ،پتھر يا کھجور کی چٹائی کے
ٹکﮍے پر سجده کيا کرتے جسے خمره کہا جاتا ہے ؟ جيسا کہ حضرت انس بن مالک )رض( فرماتے ہيں:
﴿﴿کان رسول ﷲ يصلی علی الخمرة ويسجد عليھا ﴾﴾﴿﴾٣
رسول ﷲ )ص( چٹائی پر نماز پﮍھتے اور اسی پر سجده کيا کرتے .
ٰ
الحصی فی کفّی
حضرت جابر بن عبدﷲ انصاری )رض( فرماتے ہيں ﴿﴿ :کنت أصلّی مع رسول ﷲ۔ ۔الظھر فآخذ قبضۃ من
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ح ٰتّی تبرد وأضعھا بجبھتی اذا سجدت من شدة الحرّ﴾﴾
ميں ظہر کی نماز رسول ﷲ )ص( کے ہمراه باجماعت ادا کيا کرتا تو کنکروں کی ايک مٹھی بھر کر رکھ ليتا تاکہ وه ٹھنڈے
ہوجائيں اور جب سجدے ميں جاتا تو ان پر سجده کيا کرتا ﴾ ۴﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔عمدة القاری شرح صحيح بخاری  ﴾٧٨٢ :۵شوکانی﴿نيل االأوطار ٢:٧٨١
٢۔ التوشيح علی الجامع الصحيح ٣۶۴ :١
٣۔صحيح مسلم ١٠١ :١؛ مجمع الزوائد ٧۵ :٢
ٰ
الکبری ،٩٣۴ :٢طبع دارالفکر
۴۔ السنن

ميرا سوال يہ ہے کہ ہم کس لئے شيعوں پر اعتراض کرتے ہيں جبکہ خود پيغمبر )ص( اور صحابہ کرام )رض( بھی مٹی يا
پتھر کے کنکروں پر سجده کيا کرتے ؟ دوسرا سوال يہ ہے کہ ہم کس دليل کی بنا پرقالين پر سجده کر تے ہيں جبکہ سيرت
رسول)ص( و صحابہ کرام )رض( کے عمل ميں اس کی کوئی دليل نہيں ملتی ؟
۔حنبلی تحريف قرآن کے قائل
سوال  :135کيا يہ صحيح ہے کہ اہل سنّت ميں سے حنبلی حضرات قرآن ميں تحريف کے قائل ہيں اس لئے کہ وه نماز کے
شروع ميں بسم ﷲ نہيں پﮍھتے اور نہ ہی اسے قرآن کا جزئ سمجھتے ہيں جبکہ يہ قرآن کی تمام سورتوں کے شروع ميں
موجود ہے اوران کے اس عقيدے کامطلب تو يہ ہے کہ قرآن ميں اسے اضافہ کر ديا گيا ہے اور يہی تحريف قرآن ہے جيسا
کہ امام ذہبی نے لکھا ہے :
ٰ
﴿﴿ثارت الحنابلۃ ببغداد ومقدمھم ابويعلی وابن التميمی وأنکروا الجھر بالبسملۃ ﴾١﴿﴾﴾ ...
۔عورت کی دُبر ميں جماع کرنا
سوال  :136کيا يہ صحيح ہے کہ ذہبی اور ديگر علمائے اہل سنّت اپنی بيوی کی دُبر مينجماع کرنے کو حراما ور گناه کبيره
سمجھتے ہينجبکہ عبدﷲ بن عمر  ،زيد بن اسلم  ،نافع ،مالک اور نسائی اسے مباح سمجھتے تھے ؟
١۔ امام مالک فرماتے ہيں :مجھے کوئی ايسا فقيہ نہيں مال جو دُبر ميں جامع کو حالل نہ سمجھتا ہو﴾٢﴿.
٢۔امام نسائی سے اس کے حرام ہونے کے بارے ميں سوال کيا گيا تو انہوں نے فرمايا :اس پر کوئی دليل نہيں ہے ﴾٣ ﴿.
تو اب ہم کس کے نظريہ کومانيں ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔تاريخ االسالم ،٣٢:حوادث سال ٧۴۴
٢۔المغنی ٢٢ :؛کتاب الکبائر ۴٢:؛المجموع ٠٢۴ :۶١
٣۔سير اعالم النبالئ ٨٢١ :۴١

۔لوگوں کا متعہ حرام قرار دينے پر اعتراض ۔
سوال  :137کيا يہ صحيح ہے کہ جب حضرت عمر )رض(نے متعہ کو حرام قرار ديا تو لوگوں نے ان پر شديد اعتراض کيا
؟ جيسا کہ طبری نے لکھا ہے:
عمران بن اسود نے حضرت عمر)رض( سے کہا  :لوگ کہتے ہيں آپ نے ہم پر متعۃ النسائ کو حرام قرار ديا جبکہ خدانے
اس چھوٹ دے رکھی تھی اور ہم تھوڑے سے پيسوں يا مٹھی بھر گندم ﴿﴾١دے کر متعہ کر ليا کرتے تھے﴾٢﴿.
نماز تراويح حضرت عمر)رض( کی بدعت ۔
سوال  :138کيا يہ درست نہيں ہے کہ نماز تراويح حضرت عمر کی بدعات ميں سے ہے اور پيغمبر)ص( کے زمانے ميں
اس کا مسلمانوں کے درميان نام و نشان تک نہ تھا جيسا کہ ہمارے جيد علمائ نے اس حقيقت کو عياں کيا ہے :
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١۔ ابن ہمام :تاريخ سے يہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز حضرت عمر )رض( کے زمانے ميں ہوا ﴾٣﴿.
٢۔ جب پيغمبر )ص( کی رحلت ہوئی تب تک مسلمان نماز تراويح نہيں پﮍھا کرتے تھے جيسا کہ ثبت ہوا ہے کہ عمر )رض(
نے لوگوں کو ابی بن کعب کی امامت ميں جمع کيا ﴾۴﴿.
٣۔ عينی :جب پيغمبر )ص( کی رحلت ہوئی تب تک مسلمان نماز تراويح نہيں پﮍھا کرتے تھے اور ميراخيال يہ ہے
کہ يہ حضرت عمر )رض( کے اجتہاد کانتيجہ ہے ﴾۵﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔ادوار االجتہاد ۶١:
٢۔طبری ٩٧۵ :٢
٣۔ فتح القدير ٧٠۴ :١
۴۔ فتح الباری شرح صحيح بخاری ۶٩٢ :۴
۵۔ عمدة القاری فی شرح صحيح بخاری ٢۴٣ :١

۴۔ امام بخاری نے عبدﷲ بن عبدالقاری سے نقل کيا ہے کہ ايک دن حضرت عمر مسجد کے پاس سے گذرے تو کای ديکھا
کہ لوگ جداجدا نماز ميں مشغول ہيں لہذا سوچا کہ اگر يہ سب ايک شخص کی امامت ميں نماز ادا کريں تو کتنا بہتر ہوگا لہذا
ابی بن کعب کو اس کا حکم ديا ۔دوسری رات وہاں سے گذرے تو حضرت عمر )رض( ديکھا کہ لوگ ابی کے پيچھے نماز
اداکررہے ہيں تو فرمايا ﴿﴿ :نعم البدعۃ ھذه ﴾﴾ يہ کتنی اچھی بدعت ہے﴾١ ﴿.
کيا رسول اکرم )ص( نے بدعتی شخص کو گمراه اور جہنمی قرار نہيں ديا؟ ک ّل بدعۃ ضاللۃ وک ّل ضاللۃ فی النار﴾٢﴿ .
تو جب نماز تراويح نہ تو پيغمبر اکرم )ص( کے زمانہ ميں تھی ا ور نہ ہی حضرت ابوبکر )رض( کے زمانہ ميں .تو پھر
ہميں اس قدر اس پر اصرارکرکے جہنّم خريدنے کی کيا ضرورت ہے ؟
بسم ﷲ کا آہستہ پﮍھنا بنو اميہ کی بدعت ۔
ّ
سوال  :139کيا يہ صحيح ہے کہ نماز ميں آہستہ بسم ﷲ الرّحمن الرّحيم پﮍھنا امويوں کی بدعات ميں سے اور سنت رسول
)ص( کے خالف ہے جيسا کہ امام زہری نے اس کی وضاحت کی اور حضرت ابوہريره اور امام علی بن ٰ
موسی الرّضا بھی
بلند آواز سے پﮍھا کرتے .اسی معروف مفسّر اہل سنّت عالّمہ فخر رازی کے بقول يہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ
حضرت علی )رض( بلند آواز سے بسم ﷲ پﮍھا کرتے ﴾٣ ﴿.
امام زہری کہتے ہيں ﴿﴿ :اوّل من قرأ ﴿﴿بسم ﷲ ال ّرحمن الرّحيم ﴾﴾ سرّا بالمدينۃ عمرو بن سعيد بن العاص ﴾﴾ .
مدينہ ميں سب سے پہلے جس شخص نے آہستہ بسم ﷲ پﮍھی وه عمرو بن سعيد بن عاص تھا ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔صحيح بخاری ٢۴٣ :١
٢۔ سبل السالم ٠١ :٢؛ مسند احمد ٠١٣ :٣
٣۔التفسير الکبير ۵٠٢ :١

بنو اميہ کا سنّت پيغمبر )ص( کی مخالفت کرنا ۔
سوال  :140کيا يہ صحيح ہے کہ حضرت معاويہ )رض( ،حضرت علی )رض( سے بغض کی وجہ سے سنّت نبوی پر عمل
نہيں کيا کرتے تھے؟ جيسا کہ بيہقی نے لکھا ہے کہ حضرت معاويہ )رض(نے حضرت علی)رض( کی مخالفت ميں عرفہ
کے دن تلبيہ سے روک ديا .
سعيد بن جبير کہتے ہيں :ہم عرفہ کے دن عبدﷲ بن عباس)رض( کے پاس بيٹھے تھے کہ ابن عباس )رض(نے کہا :اے سعيد
! آج لوگوں کے تکبير بلند کرنے کی آواز سنائی نہيں دے رہی ؟ ميں نے کہا :لوگ معاويہ )رض( سے ڈرتے ہيں.اتنا سنتے
ہی ابن عباس اچانک اٹھے اور بلند آواز سے کہا:
﴿﴿لبيک اللّھ ّم لبيک وان رغم عنف معاويۃ ،اللّھ ّم العنھم فقد ترکواالسّنۃ من بغض عل ّی رضی ﷲ عنہ﴾﴾﴿﴾١
لبيک اللّھ ّم لبيک ،ہم حضرت معاويہ)رض( کی ناک زمين پر رگﮍ ديں گے .اے خدا! ان پر لعنت فرما .انہوں نے علی )رض(
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کے بغض ميں سنّت رسول کو چھوڑ ديا ہے .
سنن نسائی کے شارح سندی اس جملے کی تشريح کرتے ہوئے يوں لکھتے ہيں:
فھوالئ ترکوھا بغضا لہ﴾﴾ ،
﴿﴿أی الٔجل بغضہ أی ھوکان يتقيّد بالسنن ٔ
يعنی انہوں نے حضرت علی )رض( کے بغض ميں سنّت کو چھوڑ ديا اس لئے کہ وه سنّتوں کے پابند تھے .
سلف اور مستحبات
ّ
سوال :141کيا يہ صحيح ہے کہ ہمارا نعره شيعوں کی مخالفت کرناہے اگرچہ ان کا کوئی کام سنت رسول )ص( کے مطابق
ہی کيوں نہ ہو ؟ جيسے قبر کو ہموار کرنا ،باقی انبيائ پر صلوات بھيجنا اور دائيں ہاتھ ميں انگوٹھی پہننا ...۔
شيخ االسالم ابن تيميہ کہتے ہيں :
شيعوں کی مخالفت اور ان رابطہ ختم کرنے کے لئے شيعوں کو پہچاننا ايک مستحب کو انجام دينے سے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٰ
الکبری  ،۵۴٢ :٧طبع دارالفکر  ،٣٨١ :۵،طبع دارالکتب العلميہ ؛ سنن نسائی ٣۵٢ :۵
١۔السنن

زياده مہم ہے يہی وجہ ہے کہ بعض فقہائ کا کہنا ہے کہ اگر بعض مستحبات شيعوں کا شعار ہوں تو انہيں ترک کردينا
چاہيے ﴾١﴿.
قبر کو ہموار کرنے کے بارے ميں ہم کہتے ہيں کہ سنّت يہ کہ قبر ہموار ہو ليکن افضل يہ ہے کہ ہموار نہ ہو اس لئے کہ يہ
شيعوں کا شعار ہے اور بہتر يہ ہے کہ اس سنّت کو چھوڑ ديا جائے تاکہ ان کی مخالفت ہوسکے﴿﴾٢
اسی طرح پيغمبر کے عالوه باقی انبيائ پر صلوات بھيجنا  ﴾٣﴿،باقی انبيا ئ پر سالم بھيجنا﴾۴﴿،عمامہ باندھنے کا طريقہ
﴿.﴾۵کيا يہ اسالم و پيغمبر سے انحراف اور ان کی مخالفت کرنا نہيں ہے ؟
اور کہيں اسی وجہ سے تو ہم اذان ميں حضرت علی )رض( کے خدا کے ولی ہونے کی گواہی سے نہينبھاگتے ہيں کہ وه
شيعوں کا شعار بن چکا ہے ؟
پاوں کا مسح کرن
۔صحابہ کرام )رض( اور تابعين)رح( کا ٔ
پاوں کا مسح کيا کرتے تھے اور بعض
سوال  :142کيا يہ صحيح ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام)رض( وتابعين وضو ميں ٔ
تو اسے واجب سمجھتے تھے ؟ جيسے حضرت علی )رض(  ،عبدﷲ بن عباس ،عکرمہ  ،انس بن مالک  ،شعبی  ،حسن
بصری  ،ابو جعفر محمد باقر رضی ﷲ عنہ ﴾۶﴿.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سنۃ .٣۴١ :٢ومن ھنا ذھب من ذھب من الفقھائ الی ترک بعض المستحبات اذا صارت شعارا لھم ...
١۔منہاج ال ّ
ساری ٨۶۴ :٢
٢۔ المجموع نووی ٩٢٢ :۵؛ ارشاد ال ّ
٣۔تفسير کشاف ١۴۵ :٣
۴۔ فتح الباری ٢۴١ :١١
۵۔شرح المواہب اللدنيۃ ٣١ :۵
۶۔المحلّ ٰی ۶۵ :٢؛تفسير کبير ١۶١ :١١؛ مغنی ٢٣١ :١

پاوں کے دھونے
جيسا کہ ابن حزم  ،فخر رازی اور ابن قدامہ وغيره نے اس کی طرف اشاره کيا ہے.پس کيا وجہ ہے کہ ہم ٔ
کو واجب سمجھتے ہيں اور جو نہ دھوئے اس کے وضو کو باطل سمجھتے ہيں؟
ّ
انس بن مالک جو دس سال تک حضور عليہ
الصالة والسّالم کے خادم رہے اور حضرت علی)رض( تيس سال تک آپ)ص(
کے ساتھ ساتھ رہے .کيا يہ دونوں جليل القدر صحابی جھوٹ اور غلط کام پر اصرار کر رہے ہيں؟!
۔الصّالة خير من النّوم حضرت عمر )رض( کی بدعت
سوال:143کيا يہ حقيقت ہے کہ اذان ميں ﴿﴿الصّالة خير من النوم ﴾﴾ حضﮍت عمر )رض( کی ايجاد کرده بدعت ہے جبکہ
پيغمبر کے زمانہ ميں يہ جملہ اذان ميں موجود نہيں تھا ؟
جيسا کہ امام ابن حزم  ،امام مالک او رامام قرطبی نے واضح طور پر کہا ہے:
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١۔ امام مالکّ :
يوذنہ ،لصالة الصبح فوجده ،نائما فقال :الصّالة خير من النوم فأمره ،أن
الموذن جائ الی عمر بن الخطاب ٔ
﴿﴿ان ٔ
يجعلھا فی ندائ الصبح﴾﴾﴿﴾١
موذن حضرت عمر )رض( کو صبح کی نماز کے لئے بيدار کرنے آيا تو ديکھا کہ وه سو رہے ہيں  .کہا  :نماز نيند سے بہتر
ٔ
ہے .پس عمر )رض( نے اسے حکم ديا کہ جملہ آج کے بعد صبح کی اذان ميں کہا جائے .
٢۔امام ابن حزم ﴿﴿:الصّالة خير من النوم ،والنقول بھذا أيضا ٔ
النّہ ،لم يأت عن رسول ﷲ ﴾﴾ ﴿﴾٢
ہم الصالة خير من النوم نہيں کہتے اس لئے کہ يہ جملہ آنحضرت سے نقل نہيں ہوا۔
۔اذان ميں حاکم وقت پر سالم کرنا
سوال  :144کيا يہ صحيح ہے کہ ہمارے مذہب ميں اذان ميں حی علی الصالة سے پہلے’’السّالم عليک ايّھااالٔمير ورحمۃ ﷲ
وبرکاتہ ،،،کہنا جائز ہے ؟ جيسا کہ حلبی  ،سرخسی اور دوسرے علمائ نے لکھاہے:
١۔ سرخسی ﴿﴿ :قد روی عن أبی يوسف رحمۃ ﷲ أنّہ ،قال :ال بأس بأن يخصّ االٔمير
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔موطأ ٢٧ :١
٢۔المحلّی ١۶١ :٣

بالتثويب فيأتی بابہ ،فيقول  :السّالم أيّھا االمير ورحمۃ ﷲ وبرکاتہ، ،حی ّعلی الصالة مرّتين ح ّی علی الفالح مرّتين  ،الصالة
يرحمک ﷲ ﴾﴾﴿﴾١
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الموذن السّالم عليک ايّھااالٔمير ورحمۃ ﷲ وبرکاتہ، ،ح ّی علی الصّالة ،ح ّی
٢۔حلبی ﴿﴿ :عن أبی يوسف  :الاری باسا ان يقول ٔ
موذن عمر بن عبدالعزيز رضی ﷲ عنہ
علی الفالح ،الصّالة يرحمک ﷲ الشتغال االٔمرائ بمصالح المسلمين ٔای ولھذا کان ٔ
يفعلہ﴾٢﴿. ﴾﴾،
اگر ہمارے مذہب ميں کسی جملے کااذان ميں اضافہ کرنا جائز ہے جو پيغمبر کے زمانہ مبارک ميں نہ تھا تو پھر ہم شيعوں
پر کيوں اعتراض کرتے ہيں کہ وه اذان ميں ’’أشھد أ ّن عليّا ول ّی ﷲ  ،،کيوں کہتے ہيں جبکہ يہ جملہ اذان ميں نہيں تھا ؟
۔حمار يعفور کا کالم کرن
سوال  :145کيا يہ بھی صحيح ہے کہ حمار يعفور کا پيغمبر سے باتيں کرنے واال قصّہ ہماری کتب ميں بھی موجود ہے.
﴿﴾٣؟ تو پھر کيا وجہ ہے کہ ہم اس قصّہ کے شيعوں کی کتاب کافی کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے ان کی اس پوری
کتاب کو ضعيف قرار ديتے ہيں جبکہ وه خود بھی اس قصّہ والی روايت کو ضعيف سمجھتے ہيں؟
۔قرآن کو جالنا جائز ہے ؟
سوال :146کيا يہ صحيح ہے کہ ہماری حديث کی کتب ميں بيان ہوا ہے کہ قرآن کو زمين پر رکھنا جائز نہيں جبکہ اسے
داود نے اسی باب سے ايک مکمل باب کھوال ہے ’’:حرق
جالدينا جائز ہے ؟ جيسا کہ ابن ابی ٔ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔المبسوط ١٣١ :١
٢۔سيرة الحلبيہ ۴٠٣ :٣؛الھدايۃ فی شرح البدايۃ ٢۴ :١؛ جامع صغير ٨٣ :١؛ تاريخ دمشق ٠۴ :٠۶؛شرح زرقانی ۵١٢ :١؛ تنوير
ٰ
الکبری ۵:۴٣٣اور ٩۵٣
الھوالک ١٧ :١؛ الذخيرة ٢:٧۴؛مواہب الجليل ١٣۴ :١؛ الطبقات
٣۔حياة الحيوان ۵۵٣ :١؛ تاريخ دمشق ٢٣٢ :۴؛ البدايۃ والنھايۃ ٢:٩٣

المصحف اذا استغنی عنہ ،،،اور پھر لکھا ہے ﴿﴿ :انّہ ،لم ير بأسا أن يحرق الکتب وقال  :انّما المائ والنّار خلقان من خلق ﷲ
ٰ
تعالی ﴾﴾ ﴿﴾١
جب قرآن کی ضرورت نہ ہو تو اسے جالدينا .
۔حضرت عائشہ )رض( کی بکری کا قرآن کھا جان
سوال  :147کيا يہ صحيح ہے کہ قرآن مجيد کا کچھ حصّہ حضرت عائشہ )رض( کی بکری کھا گئی تھی اور اب اس کا نام و
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المومنين حضرت عائشہ )رض( فرماتی ہيں :
نشان تک نہيں ہے ؟جيسا کہ ا ّم ٔ
زنا کار کو سنگسار کرنے اور جوان کی رضاع والی آيت قرآن کا حصّہ تھی اور ايک ورق پر لکھی ہوئی تھی  .جب پيغمبر
کی وفات ہوئی تو ہم ان کے سوگ ميں مشغول تھے کہ اتنے بکری آئی اور اس نے ان آيات کو کھا ليا :
﴿﴿لقد نزلت آيۃ الرّجم والرّضاع الکبير عشرا ،ولقد کان فی صحيفۃ تحت سريری فل ّما مات رسول ﷲ وتشاغلنا بموتہ دخل داجن
فأکلھا﴾﴾ ﴿﴾٢
۔حضرت عمر )رض( کا تحريف قرآن کا ٰ
فتوی
سوال  :148کيا يہ درست ہے کہ حضرت عمر )رض( قرآن کے قائل تھے اور وه يہ کہتے تھے کہ آيت رجم گم ہوچکی ہے
؟ حضرت عائشہ )رض( سوره احزاب کے دوتہائی گم ہوجانے کی قائل تھيں ؟ اور حضرت ٰ
موسی اشعری قرآن کی دو
دعووں کا مع ٰنی يہ نہيں ہے کہ قرآن ميں تحريف
سورتوں بنام خلع و حفد کے گم ہو جانے کے قائل تھے ؟ کيا اس قسم کے
ٔ
ہو چکی ہے اور وه پورا قرآن اس وقت ہمارے پاس موجود نہيں ہے؟
کيا ہم عيسائيوں اور يہوديوں سے يہ کہہ سکتے ہيں کہ تورات و انجيل ميں تو تحريف واقع ہوئی ہے ليکن قرآن محفوظ ہے ؟
!
اور پھر کيسی عجيب بات ہے کہ ہمارے بﮍے تحريف قرآن کے قائل ہيں جبکہ ہم يہ تہمت شيعوں پر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔کتاب المصاحف ،۶۶۶ :٢طبع دارالبشائر
٢۔سنن ابن ماجہ ۶٢۶ :١

لگاتے ہيں باوجود اس کے کہ ان کے علمائ تحريف قرآن کی نفی پر کئی ايک کتب تأليف کر چکے ہيں؟
١۔ حضرت عمر )رض( نے منبر پر کہا :
ٔ
ٔ
﴿﴿ان ﷲ قد بعث مح ّمدا بالح ّ
ّ
ق وأنزل عليہ الکتاب  ،فکان م ّما انزل ﷲ آيۃ الرّجم فقرانا ھا وعقلناھا ووعيناھا  ،فلذا رجم رسو ل
ﷲ  ،ورجمنا بعده ،فأ ٰ
خشی ان طال بالنّاس زمان ٔان يقول قائل  :وﷲ ما نجد آيۃ الرّجم فی کتاب ﷲ فيضلّوا بترک فريضۃ أنزلھا
ّ
ق علی من زنی اذا أحصن من الرّجال ...ث ّم ّ
ﷲ  ،والرّجم فی کتاب ﷲ ح ّ
ان کنا نقرأ فيما نقرأ من کتاب ﷲ أن ال ترغبوا عن آبائکم
فانّہ ،کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم ﴾١﴿...
سيوطی نے حضرت عمر )رض( سے يوں نقل کيا ہے ﴿﴿ :اذا زنی الشيخ والشيخۃفارجموھما البتۃ نکاال من ﷲ وﷲ عزيز
حکيم ﴾﴾﴿﴾٢
٢۔ حضرت عائشہ)رض( فرماتی ہيں:
﴿﴿ کانت سورةنقرأ فی زمن النّبی مأتی آيۃ  ،فل ّما کتب عثمان المصاحف لم نقدر منھا االّ ھو اآلن ﴾﴾﴿﴾٣
٣۔ ابو ٰ
موسی اشعری  :انہوں نے ايک دن کوفہ والوں سے کہا :ہم پيغمبر کے زمانہ ميں ايک سوره پﮍھا کرتے تھے جو
سوره برائت کے برابر تھی جو ابھی بھول گئی ہے مگر يہ کہ اس ميں سے فقط ايک آيت مجھے ياد ہے:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔صحيح بخاری ۶٢ :٨؛صحيح مسلم ۶١١ :۵؛ مسنداحمد ٧۴ :١
٢۔االتقان ١:١٢١
٣۔ االتقان ٠۴ :٢

﴿﴿لوکان البن آدم واديان من مال البتغی واديا ثالثا واليمل الجوف ابن آدم االّالتّراب﴾﴾
وہی کہتے ہيں  :سوره سبّح کی طرح کی ايک اور سوره بھی موجود تھی جو مجھے بھول گئی ہے اور اس کی ايک ہی آيت
اب ذہن ميں ہے او روه يہ ہے :
﴿﴿ياأيّھا الّذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون ،فتکتب شھادة فی أعناقھم فتسأ لون عنھا يوم القيامۃ﴾﴾﴿﴾١
۴۔نيز حضرت عائشہ )رض( فرماتی ہيں:
ٰ
ّ
وھن فيما يقرئ من القرآن
،فتوفی رسو ل ﷲ
﴿﴿ کان فيما انزل من القرآن  :عشر رضعات معلومات يحرّمن ،ث ّم نسجن معلومات
﴾﴾﴿﴾٢
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۵۔مسلمہ بن مخلد انصاری فرماتے ہيں:
ّ
﴿﴿أخبرونی بآيتين فی القرآن لم يکتبا فی المصحف فلم يخبروه ، ،وعندھم سعد بن مالک  ،فقال ابن مسلمہ ّ :
ان الذين آمنوا
ّ
وھاجروا وجاھدوا فی سبيل ﷲ بأموالھم وأنفسھم آال أبشروا أنتم المفلحون والّذين آووھم ونصروھم وجادلوا عنھم القوم الذين
غضب ﷲ عليھم أولئک ال تعلم نفس ما أخفی لھم من قرّة أعين جزائ بما کانوا يعلمون ﴾﴾ ﴿﴾٣
۶۔ حضرت عبدﷲ بن عمر )رض( کہتے ہيں:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔صحيح مسلم ٠٠١ : ٣
٢۔صحيح مسلم ٧۶١ :۴
٣۔االتقان ٢۴ :٢۔١۴۔٠۴

ّ
ہيں﴿﴿ليقولن أحدکم قد أخذت القرآن کلّہ وما يدريہ ماکلّہ ،؟ قد ذھب منہ ،قرآن کثير وليقل
قرآن کی بہت سی آيات گم ہوچکی
قدأخذت منہ ما ظھر ﴾﴾﴿﴾١
کوئی بھی شخص يہ نہيں کہہ سکتا کہ ميں نے پورا قرآن حاصل کر ليا ہے اس لئے کہ وه نہيں جانتا کہ پورا قرآن کس قدر
تھا کيونکہ اس کا بہت زياده حصہ ضائع ہو چکا ہے .بلکہ اسے چاہيے کہ وه يہ کہے کہ ميں نے جوقرآن موجود ہے اس
ميں سے حاصل کر ليا ہے .
٧۔نيز حضرت عائشہ )رض( کے مصحف ميں يوں ذکر ہوا ہے :
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
﴿﴿ان ﷲ ومالئکتہ يصلّون علی النبی ياأيّھاالّذين آمنوا صلّوا علييہ وسلمو ا تسليما وعلی الذين يصلون الصفوف االوّل ﴾﴾﴿﴾٢
۔حضرت عائشہ )رض( کا ماتم کرنا
سوال  :149کيا يہ بھی صحيح ہے کہ سب سے پہلے ماتم اور عزاداری کرنے والی حضرت عائشہ)رض( تھيں ؟اس لئے کہ
وه فرماتی ہيں:
﴿﴿عن عبّاد  :سمعت عائشۃ تقول :مات رسول ﷲ ث ّم وضعت رأسہ ،علی وسادة وقمت ألتدم أی أضرب صدری مع النّسائ
وأضرب وجھی ﴾﴾﴿﴾٣
پيغمبر کی وفات ہوئی تو ميں نے ان کا سر تکيے پر رکھا اور دوسری عورتوں کے ہمراه اپنا سراور منہ پيٹنا شروع کيا .
اسی طرح شام ميں بنو سفيان کی عورتوں نے حضرت حسين رضی ﷲ عنہ کی شہادت پر اپنا سينہ پيٹا .جيسا کہ ابن عبد
ربہ ،اندلسی لکھتے ہيں:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔االتقان ٢۴ :٢۔١۴۔٠۴
٢۔ حوالہ سابق
٣۔السيرة النبويۃ ۵٠٣ :۴

ّ
ّ
فيھن سفيانيۃ االّ ملتدمۃ تبکی﴾﴾﴿﴾١
اليھن فماوجدت
﴿﴿قالت فاطمۃ  :فدخلت
۔شاميوں کا ايک سال تک حضرت عثمان)رض( کی عزاراری کروانا
سوال  :150کيا يہ درست ہے کہ حضرت عثما ن )رض( کی شہادت پر شاميوں نے ايک سال تک عزاداری اور گريہ کيا؟
اگر يہ درست ہے کہ ُمردے پر گريہ کرنا جائز نہيں ہے تو پھر حضرت معاويہ )رض( کے سامنے کيوں ايک سال تک
عزاداری و گريہ ہوتا رہا اور انہوں نے روکاہی نہينبلکہ ان کی حمايت بھی کی ؟جيسا کہ امام ذہبی نے لکھا ہے:
واآللی رجال من أھل ال ّشام اليأتون النسائ  ،وال يمسّون الغسل االّ
﴿﴿نصب معاويۃ القميص علی منبر دمشق واالٔصابع معلقۃ فيہ
ٰ
من حلم ،وال ينامون علی فراش ح ٰتی
يقتلوا قتلۃ عثمان او نفنی أرواحھم وبکوه ،سنۃ ﴾﴾﴿﴾٢
حضرت معاويہ )رض( نے حضرت عثمان)رض( کی قميص اور ان کی انگلياں منبر پر لٹکا ديں .اور کچھ شاميوں نے يہ
قسم کھائی کہ جب تک عثمان)رض( کے قاتلوں سے انتقام نہ لے ليں يا خود نہ مارے جائيں تب تک نہ تو آرام سے سوئيں
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گے اور نہ ہی اپنی بيويوں کے پاس جائيں گے .اور پھر ايک سال تک ان پر گريہ کيا .
کيا وجہ ہے کہ ان ميت پر رونے والوں پر کسی عالم دين نے کفر يا شرک کا ٰ
فتوی نہيں لگايا جبکہ حضرت حسين )رض(
پر رونے والوں کے کفر وشرک کے فتوے آئے دن جاری کئے جاتے ہيں ؟ کيا يہ اہل بيت پيغمبر سے بغض وعناد کی
عالمت نہيں تو او ر کيا ہے؟ !
۔ہمارے نزديک عورت کا مقام
ّ
سوال  :150کيا ہمارے مذہب ميں عورت کا مقام کتے  ،گدھے اور خنزير کے برابرہے ؟ جيسا کہ ہماری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
١۔العقد الفريد ٣٨٣ :۴
٢۔تاريخ االسالم ﴿ الخلفائ﴾ ٢۵۴ :

کتب ميں درج ہے کہ نماز پﮍھتے وقت سامنے کوئی چيز رکھ دو تاکہ اگر عورت  ،گدھا يا اونٹ سامنے سے گذرے تو نماز
کی صحت پر کوئی اثر نہ پﮍے:
ﱡ
والظعن يمرّون بين يديہ  :المرأة والحمار والبعير﴾﴾ ﴿﴾١
﴿﴿قال :
حضرت ابو ہريره )رض( کہتے ہيں:
﴿﴿يقطع الصّالة المرأة والحمار والکلب﴾﴾ ﴿﴾٢
نمازی کے سامنے سے عورت  ،گدھے يا کتّے کے گذرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے.
امام احمد بن حنبل کہتے ہيں :
﴿﴿يقطع الصالة الکلب االٔسود والحمار والمرأة ﴾﴾﴿﴾٣
کاال کتّا  ،گدھا اور عورت نماز کو باطل کرديتے ہيں.
عکرمہ کہتے ہيں:
﴿﴿يقطع الصّالة الکلب والمرأة والخنزير والحمار واليھودی والنصرانی والمجوسی ﴾﴾ ﴿﴾۴
کتّا  ،عورت  ،خنزير  ،گدھا  ،يہودی  ،نصرانی اور مجوسی نماز کو باطل کرديتے ہيں.
کيا اسالم ميں عورت کا يہی مقام ہے کہ اسے کتّے ،خنزير اور گدھے کے برابر قرار دياجائے ؟ کيا يہ انسانی کرامت کی
توہين نہيں ہے؟!!
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٰ
الکبری ۶۶١ :٣اور ۵۵٣ :۴؛ مصنّف ابن ابی شيبہ ۵١٣ :١
١۔السنن
ٰ
ّ
٢۔صحيح مسلم ۵۴١ :١؛ المحلی ٨ :۴
٣۔المحلّ ٰی  ،١١ :۴مسئلہ يقطع صالة المصلّی  ،طبع داراآلفاق الجديدة بيروت .
۴۔المحلّ ٰی ١١ :۴؛ مصنّف ابن ابی شيبہ ۵١٣ :١

آخر ميں استاد محترم سے يہ اميد رکھتا ہوں کہ اگرچہ يہ سواالت آپ کے لئے انتہائی معمولی ہيں ليکن ان کا جواب عنايت
فرمائينگے تاکہ يوں نوجوان نسل کی خدمت ہو سکے اور انہيں ہر طرح کے فکری واعتقادی انحراف سے بچايا جا سکے
.انشائ ﷲ
والسّالم عليکم ورحمۃ ﷲ وبرکاتہ،
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