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پيش لفظ
ؑ
ؑ
خدا اکآخري اور سب سے اکمل دين حضرت خامت االبنياء
محمد مصطفي ٰ ﷺ کي بعثت کے ذريعہ دنيا والوں کے

سامنے پيش ہوا اور رسالت وقاونن کو پہنچانے والے ابنياء
کي نبوت اک اختتام ھبي آپ ہي کي نبوت پر ہوا.
دين اسالم اک ظہور مکہ مکرمہ سے ہوا اور جناب رسول
خداﷺ اور ان کے وفا دار ساھتيوں کي يتئيس سالہ زمحتوں
اور محنتوں کے بعد پورے جزيرة العرب پر چھا گيا.

پيش لفظ

اس دين الہي کي حفاظت کي باگ ڈور ّ ٢ذي الحجہ
غدير خم کے مقام پر يلع ؑ االعالن خدا وند عامل کي

طرف سے پيغمرب ارکمﷺکے بعد حضرت امري اومومنني يلع

ؑ کے سپرد ہوئي.

اس دن حضرت يلع ؑ کي واليت وجانشيين کے اعالن
کے ساھت ساھت خدا کي نعمتيں متام ہوئيں اوردين خدا اکمل ہوا،
اس کے بعد خدا کے نزديک پسنديدہ دين ،دين اسالم نبا

اورجب ايسا ہواوت کفار ومشرکني دين اسالم کو ناوبد رکنے
سے ماويس ہو گئے .
اھبي زيادہ عرصہ نہيں گزرا ھتا کہ پيغمرب ارک م ﷺ کے بعض

صحابہ نے پہلے سے نبائي ہوئي سازشوں کے تحت رسول

خداﷺ کي رحلت کے بعدراہ ہدايت ورہربي کو بدل ڈاال

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
،شہر عمل کے دروازہ کو نبد رک ديا اور مسلماونں کو ضاللت
وگمراہي کے گرداب ميں ڈال ديا.
ُ
انہوں نے اپين حکومت کے ابتدائي دونں ہي سے
احاديث نبويﷺ کي کتابت پر پانبدي لگا رک ،جعلي ؑ
حديثوں کے گھڑنے اکسلسلہ شروع رک کے  ،دين ميں
شبہات اوردھوکہ دھڑي سے بازار گرم رک ديا  ،شيطاين
ہتھکنڈوں اور فريب اکرويں کو رواج ديتے ہوئے اسالم کے
روز روشن کي طرح واضح حقائق کو شک وترديد کے سياہ

بادلوں کے پيچھے چھپا ديا.

واضح سي بات ہے کہ ان سازشوں اور ہرزہ سرائيوں کے
ُ
باوجود ھبي حقائق اسالم اور حضور ارکمﷺکي گہر بار

احاديث ،امري اومومنني يلع ؑ اوران کے بعد آنے والے
٤

پيش لفظ

پيغمرب ﷺ کے اوصياء اور ان کے وفا دار جاں ثناروں کے

ذريعہ تاريخ کے مختلف ادوار ميں بيان ہوتے رہے اور ہر
زمانہ ميں کسي نہ کسي طرح لوگوں کے سامنے پيش ہوتے
رہے انہوں نے حقائق کو بيان رکتے ہوئے گمراہ لوگوں
،شياطني کے خيايل پروپيگنڈوں اور شبہات کے بارے ميں
اسالم کے دمشنوں کو پختہ جواب دے رک حقيقت کو لوگوں
کے لئے واضح رک دکھايا.

اس طرح سے ان باوفا لوگوں ميں سے بعض کے نام يہ ہيں :

جيسے شيخ مفيد،سيد مرتضي عمل الہدي،خواجہ

صنريالدين شيخ طوسي ،عالمہ حلي ،قاضي ونر اہلل
شوشرتي ،مري حامد حسني ہندي لکھنوي ،عالمہ سيد

شرف الدين ،عالمہ شيخ اميين (رمحة اہلل يلع ؑہم) يہ
شخصيات ونراين ستاروں کي طرح چمکتي رہيں کيونکہ

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
يہي شخصيات حقائق اسالمي کے دفاع کي راہوں ميں
مذہب و مکتب اہل يبت کے حقائق کو واضح رکنے کے لئے

اپنے زبان وقمل سے شبہات کي تحقيق رک کے جواب دتيي
رہي ہيں ...

دور حاضر کے علماء و محققني جو اپنے تحريري بيانات اور
بليغ گفتگو سے دين مبني اسالم کے حقائق کي بتيني اور

امري اومومنني يلع ؑ کي واليت وامامت کي مقدس حدود

اک عاومانہ طريقہ سے دفا ع رکنے ميں ہمہ وقت مصروف ہيں

ان ميں سے ايک عظمي شخصيت محقق گرانقدر مدافع حرمي
اہل يبت ؑ حضرت آية اہلل سيد يلع ؑ حسيين ميالين (مد
ظلہ العايل) کي ہے

٨

پيش لفظ

مرکز حقائق اسالمي کو يہ افتخارحاصل ہے کہ اس نے اس

عظمي محقق کے قيمتي آثار و کتب کوزندہ رکھنے کو اپنے

الئحہ عمل اک حصہ قرار ديا ہے اور تحقيق کے ساھت معظم لہ
کے آثار و ترمجہ کو محققني اور حقائق اسالمي کے

تشنگان اور متوالوںکي خدمت ميں پيش رکنے اک ذمہ
ُ
اپنے دوش پر اٹھايا ہے .
يہ کتاب جو آپ کي خدمت ميں ہے محقق محرتم حضرت
آية اہلل سيد يلع ؑ حسيين ميالين (مد ظلہ العايل) کي
فارسي کتاب اک اردو زبان ميں ترمجہ ہے تاکہ حقائق
اسالم سے لوگوں کو روشناس رکاياجاسکے.
اميد ہے کہ يہ سعي وکوشش حضرت بقية اہلل االعظم امام
زمانہ عجل اہلل تعالے فرجہ الشريف کي بارگاہ ميں پسنديدہ

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
اور آپ (عجل اہلل تعايل فرجہ الشريف ) کي خوشنودي اک
باعث ہو گي.
مرکز حقائق اسالمي

٧

ؑ
ؑ
مقدمہ:

اس سے پہلے جو ہم نے تحقيق پيش کي ہے اس ميں قرآن و
سنت اور عقل سے امري اومؤمنني کي امامت پر دالئلکو پيش کيا

ہے اور ہم اس پوري بحث ميں اہل سنت کے نامور علماء عمل

الکالم کے کالم سے خارج نہيں ہوئے اور امامت کيلئے جن
شرائط کو وہ معترب اور ضروري مسجھتے ھتے اس کي پاسداري

کيہے.

اہل سنت  ،امامت کو عوام کي طرف سے ايک انتخايب منصب

مسجھتے ہيں اسي وجہ سے امام کيلئے بعض شرائط اور

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
خصوصيات کو ضروري جانتے ہيں تاکہ جس شخص ميں يہ
شرائطپائيجائيںاسيميںامامتکيصالحيتپائيجائيگي

ہم نے اس تحقيق ميں اہل سنت کے نامي گرامي علماء کي کالم

کے مطابق انہي شرائط اور خصوصيات کي روشين ميں

امرياومؤمنني کيخالفتکوثابتکياہے.

اب ان مطالب کي تکميل کيلئے اوببکر کي امامت پر اہل
سنت کے دالئل کي تحقيق رکتے ہيں کہ جس طرح ہم

امرياومؤمنني کي امامت پر متعدد دالئل رکھتے ہيں اسي طرح
اہلسنت ھبي اپنے گمان کے مطابق اوببکر کي امامت اور
خالفت پر ھبي دالئل رکھتے ہيں.ہم ان دالئل کي تحقيق و

جستجو رکيں گے تاکہ علمي معياروں پر ان کي قدرو قيمت
معلومہوسکے.
٨
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ہم اس تحقيق ميں بحث و مناظرہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھيں

گےچونکہواضحسيباتہےکہمناظرہکينبيادہياسبات
پر ہوتي ہے کہ ايسے دالئل پيش کئے جائيں کہ جن کو طرفني

قبول رک ليں يا مخالف کي دليل کو قبول رک ليا جائے تاکہ اس
طرحباومقابلکواپينباتتسلميرکنےپرراضيکياجائے.

ہم اس موضوع ميں اہل سنت کے محققني کي کتب اور کالم کي

نبياد پر بحث و مناظرہ رکيں گے اور اس کے آداب جيسے کالم
ميں متانت اور تعصب سے دوري اختيار رکيں گے تاکہ يہ

بات واضح و آشکار ہو جائے کہ اوببکر کي خالفت پر قائم

رکدہانکےدالئلخودانکےعلماءکےنزديکتاماورمکمل

نہيں ہيں اور اگر صورت حال ايسي ہو وت پھر ہميں کس طرح مجبور

کيا جا سکتا ہے کہ ہم انہيں قبول رکيں چونکہ يہ وت وہ دالئل ہيں

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
کہ جنہيں خود اہل سنت کے بزرگ علماء ہي قبول نہيں رکتے
اورنہہيانسےاستداللرکتےہيں!!.

ہم اس تحقيق ميں عمل کالم پر لکھي گئي اہل سنت کي مشہور

اوراہمترينکتاوبںاکحوالہديںگےجيسےمواقف،شرحمواقف
اور شرح مقاصد .يہ کتب آٹھويں اورونيں صدي ہجري ميں تأليف

کي گئي ہيں اور مدارس دنييہکےصناب ميں شامل ہيں.اہل سنت
کے اسايتد فن نے ان پر بہت زيادہ شروحات اور حاشيہ جات
لکھے ہيں اگربطور منونہ '' کشف ظنون '' کي طرف مراجعہ
رکيں کہ اس کے مؤلف نے مندرجہ باال کتب کے بارے ميں کيا کہا
ہے  .دوسري طرف يہ اہل سنت کي اہم کتب مشار کي جاتي ہيں

اور دوسري کتاوبں اک محور ھبي يہي کتب ہيں اور يہ متام اہلسنت
کےہاںقابلقبولہيںوہانپراعامتداورانسےاستنادرکتےہيں.
٢٢
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سيد يلع حسيين ميالين

حصہ اول

پيش لفظ

اوب بکر کي خالفت پر اہم
ترين دالئل

امامت اوببکر پر اہلسنت کے اہم
استدالل

اب ہم اہلسنت کي طرف سے خالفت اوببکر پر پيش

کئے گئے اہم دالئل کي تحقيق رکتے ہيں شرح مواقف اک منت

کچھ اس طرح سے ہے .

حصہ اول  :اوب بکر کی خالفت پر اہم ترين دالئل
چوھتا مقصد :رسول اہلل ﷺ ٢کے بعد امام بر حق کے بارے
ہے ہمارے عقيدے کے مطابق امامت اوب بکر کيلئے

مخصوص ہے ليکن شيعہ کے اعتقاد کے مطابق پيغمرب

ارکمﷺکے بعد امام برحق يلع ؑ ہيں .

ہم تعني امام کيلئے دو طريقے پيش رکتے ہيں .

.٢رسول ارکمﷺکے واضح فرمان ميں امام اک معني ہونا .
 .١لوگوں کے امجاع و اتفاق سے امام اک معني ہونا .

 ٢اگرچہ اہل سنت کے منابع اور مآ خذ ميں رسول خدا ﷺ کے اسم گرایم کے بعد ناقص

درود لکھا جاتا ہے ليکن ہم آنحضرت کے فرمان کی روشین ميں اکمل درود و
صلوات لکھيں گے ۔

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
رسول خداﷺ کے بعد امام کو تعني رکنے کيلئے خدا اور

پيغمرب اسالم کي کوئي واضح کالم موجود نہيں ہے ٢ليکن
امت کي جانب سے اوببکر کے عالوہ کسي اور پر ھبي

امجاع و اتفاق نہيں پايا جاتا .

امامت کي حقانيت اوببکر  ،يلع ؑ اور عباس کے امجاع پر
تحقق پزير ہوجاتي ہے .

١

۱شرح مواقف کے مصنف اس سلسلہ ميں اعرتاف رکتے ہيں کہ امامت اوببکر پر
کوئی ھبی روايت موجود نہيں ہے اور نہ ہی امامت حضرت يلع ؑ پر کوئی روايت
موجود ہے

١اس اک مقصد يہ ہے کہ امامت کے شبھہ کے محور يہی تني افراد ہيں ۔

٢٧

حصہ اول  :اوب بکر کی خالفت پر اہم ترين دالئل
پھر ان دو افراد (يلع ؑ اور عباس)نے خالفت اوببکر
کي مخالفت نہيں کي  :لہذا اگر اوببکر امام برحق نہ ہوتے

وت يقينا يہ لوگ ان کي مخالفت رکتے لہذا امجاع کے ذريعے
اوببکر کي خالفت ثابت اور اکمل ہو جاتي ہے .

٢

اس استدالل ميں اعرتاف کيا گيا ہے کہ اوببکر کي خالفت

و امامت پر پيغمرب ارکمﷺکي کوئي واضح کالم موجود نہيں

ہے .چنانچہ اوببکر کي امامت پر پہلي دليل  ،مندرجہ
باال امجاع ہے اور اس سلسلہ ميں رسول ارکمﷺکي کوئي

واضح روايت موجود نہيں ہے.

٢شرح مواقف ّ٤٨٣/

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
''شرح مقاصد '' کے مصنف اپين کتاب کے يتسرے حصہ ميں
ثبوت امامت اور خالفت کے بارے ميں کہتے ہيں :

''امام  ،رسول ارکمﷺکے واضح کالم يا امت کے انتخاب سے

معني ہوتا ہے .

٢

اوب بکر کے بارے ميں پيغمرب ارکمﷺاک کوئي واضح کالم

موجود نہيں ہے ليکن وہ لوگوں کے اتفاق و امجاع سے

منصوب کئے گئے ہيں .

١

 ٢يہ بات قابل وتجہ ہے کہ '' مواقف '' کے مصنف کے نزديک دليل امامت  ،امجاع ہے
جبکہ ''مقاصد '' کے شارح کے يہاں اختيار امت ہے ان دو کلمات کے معاین
متفاوت ہيں آگے چل رک ان کی وضاحت کی جائے گی .
١شرح اومقاصد ١٨٨/٨

٢٨

حصہ اول  :اوب بکر کی خالفت پر اہم ترين دالئل
پس واضح ہو گيا کہ امامت اوببکر کے بارے ميں رسول

خداﷺ کي کوئي واضح کالم موجود نہيں ہے بلکہ ان کي

خالفت پر تنہا دليل امت اک اتفاق و امجاع ہے .

يتسرا طريقہ اہلسنت جو اس بارے ميں پيش رکتے ہيں وہ

افضليت ہے .لہذا جس طرح ہم افضليت کے بارے ميں بحث

رکتے ہيں اس طرح وہ ھبي بحث رکتے ہيں ليکن اس مقام
پر اہلسنت کے درميان اختالف پايا جاتا ہے .بعض سند

امامت کيلئے افضليت کو شرط جانتے ہيں اور بعض اس
نظريہ کے قائل نہيں ہيں .
نبا بر اين جو امام کي افضليت کے بارے ميں انکار رکتے
ہيں وہ اوببکر کے افضل اور برتر ہونے اک اصرار نہيں رکتے
ہيں جيسے فضل بن روز ھبان  ،ليکن جو علماء امام
کيلئے افضليت کو معترب شرط کے طور پر جانتے ہيں وہ

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
مجبورا ً اوببکر کي افضليت اور برتر ہونے کو ثابت رکتے
ہيں چونکہ وہ اسي وجہ سے اوببکر کي امامت کے
قائل ہيں.

من مجلہ محققني ميں سے جو افضليت کو امامت کيلئے شرط
جانتے ہيں ان ميں سے ايک ابن يتميہ ہے .اسي وجہ سے ان اک

اس بات پر اصرار ہے کہ اوببکر متام اصحاب سے افضل
اور برتر ہيں اوراس کے مقابلے ميں علماء اماميہ جو امام يلع
ؑ کي افضليت و برتري پر استدالل رکتے ہيں اس کي
تکذيب رکتے ہيں .

١٢

حصہ دوم

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ

اوب بکر کي افضليت اور
برتري پر اہم دالئل

١٤

اوب بکر کي فضيلت پر اہل سنت کے
دالئل
کتاب مواقف اور شرح مواقف ميں کچھ ويں ذرک ہوا ہے .

پانچواں مقصداس مقصد ميں ہم رسول خداﷺ کے بعد افضل

ترين شخص کے بارے ميں بحث رکيں گے .

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
ہم اور بہت سارميتقدمني علماء معتزلہ اوببکر کو افضل
جانتے ہيں اور شيعہ اور بہت سارے علماء متأخرين معتزلہ

حضرت يلع ؑ کو پيغمرب ارکمﷺکے بعد افضل مسجھتے ہيں.

٢

جيسا کہ پہلے بيان کيا جا چکا ہے اس سے يہ واضح و عياں
ہوجاتا ہے کہ اوببکر کي امامت اور خالفت پر اہل سنت
نے جو دالئل پيش کئے ہيں وہ امجاع اور افضليت ہيں .البتہ
اگر افضليت کو وہ معترب جانيں اور اوببکر کي امامت
پرکوئي ھبي حديث اور دستور پيغمرب ارکمﷺنہ رکھتے ہوں
.

٢شرح مواقف ٤٠٨/ّ .

١٨

حصہ دوم :اوب بکر کی افضليت اور برتری پر اہم دالئل
ہم امري اومؤمنني کي امامت کو يتنوں طريقوں (رسول خداﷺ

کي واضح نص،امجاع اورا فضيلت) سے ثابت رکتے ہيں

ليکن ہم يہاں اس بحث سے صرف نظر رکتے ہيں.

علمائے اہل سنت اعرتاف رکتے ہيں کہ رسول ارکمﷺکي

کوئي ھبي حديث اور واضح کالم اوببکر کي امامت پر
موجود نہيں ہے لہذا اوببکر کي امامت کو ثابت رکنے
کيلئے فقط دو طريقے ،افضليت اور امجاع باقي رہ جاتے
ہيں.
وہ اوببکر کي افضليت کيلئے جو دالئل پيش رکتے ہيں

اب ہم ان کي تحقيق رکتے ہيں.

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ

پہلي دليل:
پہلي دليل جس سے اوببکر کي برتري اور فضيلت
کيلئے استدالل کيا گيا ہے وہ قرآن مجيد کي ٰيہ آيت ہے

جس ميں ارشاد خداوندي ہے
ٰٔ

ٰٔ

ترمجہ'' :اورعنقريب صاحب تقوي کو اس سے(ھبڑکتي
ہوئي آگ سے) محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے

 )١(٢سورۂ ليل .آيات٢٧.٢٨،

١٧

حصہ دوم :اوب بکر کی افضليت اور برتری پر اہم دالئل
رک پاکيزگي اک اہامتم رکتا ہے جبکہ اس کے پاس کسي
اک کوئي احسان نہيں ہے جس کي جزا دي جائے''.
شرح مواقف کے مصنف کہتے ہيں کہ اکرث مفسرين اور

محققني اک يہ نظريہ ہے کہ يہ آيہ ٔ مبارکہ اوببکر کي شان
ميں نازل ہوئي ہے چونکہ وہ سب سے زيادہ متقي اور
پرہيزگار ھتے اور جو تقوي ميں سب سے آگے ہو وہ خدا
کے نزديک سب سے زيادہ عزت واال ہے اس لئے خدا وند

عامل فرماتا ہے :

٢سورۂ حجرات آيہ ٢٤

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
بيشک خدا کے نزديک عزت واال وہ ہے جو سب سے زيادہ
متقي و پرہيزگار ہو.
اس لئے اوببکر ،خدا کے نزديک افضل ترين لوگوں ميں
سے ہيں .

دوسري طرف کوئي شک وشبہ نہيں کہ جو شخص خدا کے
نزديک زيادہ ٨
مقرب اور با فضيلت ہو ايسے شخص کو رسول

خداﷺ کے بعد لوگوں اک امام و پيشوا ہونا چاہئے اور يہ ايسا
مطلب ہے کہ جس ميں کوئي اشکال نہيں ہے لہذا اوببکر

متام اصحاب سے افضل ہيں اور جو شخص متام امت ميں

١٨

حصہ دوم :اوب بکر کی افضليت اور برتری پر اہم دالئل
فضيلت اور برتري رکھتا ہو وہي پيغمرب ارکمﷺکے بعد
خالفت کيلئے معني ہے.

٢

دوسري دليل :
اوببکر کي فضيلت و برتري کيلئے جو دوسري دليل
پيش کي جاتي ہے وہ رسول ارکمﷺکي وہ حديث ہے کہ
جس ميں آپ نے ارشاد فرمايا کہ :
''مريے بعد اوب بکر و عمر کي اقتدا رکنا''

٢شرح اومواقف ّ٤٠٨/

١مسند امحد ،٤ّ٨ ٤ّ١/٨صحيح ترمذی ، ٨٧١/٨مستدرک حامک ٧٨/٤

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
لفظ ''اقتدوا'' فعل امر ہے .پيغمرب ارکمﷺکي طرف سے متام
مسلماونں کو خطاب ہے اور اس ميں يلع ؑ ھبي شامل ہے
لہذا انہيں ھبي اوببکر و عمر کي اقتدا اور پريوي رکين
چاہئے چنانچہ يلع ؑ پر واجب و ضروري ہے کہ ان
دوونں کي اقتدا رکيں اور جس کي دوسرے لوگ اقتدا رکيں
وہي امام اور پيشوا ہے .
اہل سنت نے اس حديث نبوي کو اپين کتاوبں ميں نقل کيا ہے

اس لئے پيغمرب ارکمﷺکي يہ حديث اوببکر کي خالفت

پر دليل ہو گي اورعمر کي خالفت اوببکر کي خالفت پر
موقوف ہے اگر اوببکر کي خالفت ثابت ہو جائے وتعمر
کي خالفت ھبي ثابت ہو جائے گي اگرچہ اھبي ہم عمر کي

خالفت کے متعلق تحقيق و تنقيد نہيں رکيں گے .
٤٢

حصہ دوم :اوب بکر کی افضليت اور برتری پر اہم دالئل

يتسري دليل :
اوببکر کي فضيلت اور برتري کيلئے يتسري دليل وہ

حديث ہے جو آنحضرتﷺ سے منقول ہے کہ آپ نے اوب
الدرداء سے فرمايا :
ہ

ؑ

خدا کي قسم ! ا بنياء اور رسولوں کے بعد سورج نے اوببکر
سے بہرت کسي شخص پر طلوع و غروب نہيں کيا ہے .

در حقيقت اس حديث ميں اوببکر کي امامت پر واضح و
روشن طور پر تاکيد کي گئي ہے اور اس حديث کي رو

٢کنز العمال  ، ٨٨٧/٢٢تاريخ بغداد  ، ٣٤٤/٢١تاريخ مدينة دمشق ١١ّ / ٤١

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
سے اوببکر  ،يلع ؑ سے افضل اور برتر ہوں گے اور عقل

ھبي معمويل انسان کو صاحب فضيلت پر مقدم رکنا يا
صاحب فضل کو اس سے زيادہ با فضيلت انسان پر مقدم

رکنے کو صحيح جانتي ہے لہذا رسول خداﷺ کے بعد صرف
خليفہ ٔ بر حق اوببکر ہيں .

چوھتي دليل :
چوھتي دليل وہ روايت ہے کہ جو پيغمرب ارکمﷺ نے اوب
بکر و عمر کے بارے ميں بيان کي ہے .آنحضرتﷺ نے

فرمايا :

٤٤

حصہ دوم :اوب بکر کی افضليت اور برتری پر اہم دالئل

''پيغمربوں اور رسولوں کے عالوہ اوب بکر و عمر بہشت
ميں وبڑھوں کے سردار ہيں ''

جو شخص کسي قوم اک آقا و سردار ہو وہ ان اک امام و پيشوا ھبي
ہو گا يعين دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ وہ ان کي پريوي
رکيں اور يلع ؑ ھبي چونکہ اسي قوم کے ايک فرد ھتے
لہذا انہيں ھبي چاہئے کہ اوب بکر و عمر کي اتباع رکيں
چونکہ وہ جنت ميں وبڑھوں کے آقا و سردار ہيں

٢تاريخ مدينة دمشق  ، ٢٧٢/٤سنن ترمذی ، ١٧١/٨اومصنف ٣٧٤/٧

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ

پانچويں دليل :
پانچويں دليل رسول خداﷺ کي يہ حديث ہے کہ آپ نے
فرمايا :
ٰٔ

ؑ

ہ

جس قوم کے درميان اوب بکر ہوں ان کيلئے سزاوار نہيں
ہے کہ وہ ان پر مقدم ہوں.
لہذا کسي کيلئے جائز نہيں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوب بکر

سے مقدم مسجھے اور يہ حمک يلع ؑ کو ھبي شامل
ہے.چنانچہ يلع ؑ کيلئے جائز نہيں ہے کہ وہ اوب بکر سے

٢سنن ترمذی ، ١٧٠/٨الکامل ١٣١/٨

٤٨

حصہ دوم :اوب بکر کی افضليت اور برتری پر اہم دالئل
مقدم ہوں اور کسي کو يہ کہنے اک حق نہيں ہے کہ يلع ؑ ،

اوببکر سے مقدم ہيں کيونکہ ايسا رکنے سے رسول
خداﷺ کي مخالفت ہو گي .

چھٹي دليل :
چھٹي دليل پيغمرب ارکمﷺاک وہ سلوک ہے جو آپ نے

اوببکر کے بارے ميں انجام ديا ہے کہ آنحضرتﷺ نے مناز
مجاعت ميں (کہ جو بہرتين عبادت ہے ) اوببکر کو مقدم

کيا ہے چونکہ اوببکر نے پيغمرب ارکمﷺکي باميري کے

زمانہ ميں لوگوں کو مناز مجاعت پڑھائي اور جو مناز اوببکر
نے ان شرائط ميں اقامہ کي ( نبا بر اينکہ جو روايت نقل

کي گئي ہے ) وہ پيغمرب ارکمﷺاک دستور و حمک ھتا لہذا اگر
کوئي شخص پيغمرب

ارکمﷺکي جگہ مناز پڑھائے اور

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
آپ کے حمک سے مسلماونں کيلئے مناز اقامہ رکے وت اس ميں

يہ صالحيت پائي جاتي ہے کہ وہ آنحضرتﷺ کے بعد ھبي
مسلماونں کي امامت اور رہربي رکے .

ساوتيں دليل :
ساوتيں دليل وہ حديث ہے کہ پيغمرب گرامي اسالم ﷺ نے

شيخني کے بارے ميں ارشاد فرمائي

''مريي امت ميں بہرتين شخص اوببکر پھر عمر ہيں ''
اس حديث کو اہل سنت نے اپين کتاوبں ميں نقل کياہے

٢تاريخ مدينة دمشق ٤٧٠ / ٤١

٤٧

حصہ دوم :اوب بکر کی افضليت اور برتری پر اہم دالئل

آٹھويں دليل :
آٹھويں دليل رسول خداﷺ کي يہ حديث جو آپ نے اوب
بکر کي دوستي کے بارے ميں بيان کي ہے کہ آپ نے
فرمايا :
اگر ميں اپنے پروردگار کے بعد کسي کو دوست انتخاب رکتا
وت اوببکر کو بعنوان دوست منتخب رکتا .

٢مسند امحد  ٣٤٨ ،٣٤١، ٣٢١/٢اور  ٣/٣اور  ،٨صحيح بخاری  ، ٢٨٢/٣صحيح مسمل ٢١ّ/٧
٢١٨

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ

ونيں دليل :
ونيں دليل آپ ﷺ کي يہ حديث جو آنحضرتﷺ نے اوببکر
کے سامنے بيان کي جس ميں آپ نے ارشاد فرمايا :
ٰٔ
ابنته و ج ّھزني بمالہ
اوب بکر جيسا کون ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں نے مجھے

جھٹاليا وت انہوں نے مريي صتديق کي اور مجھ پر اميان اليا
اور اپين بيٹي اک عقد مريے ساھت کيا اور جان و مال سے مريي

٢تاريخ مدينة دمشق ٢٢١،٢٢٨/ ٤١

٤٨

حصہ دوم :اوب بکر کی افضليت اور برتری پر اہم دالئل
مدد و صنرت کي اور تنہائي و خوف کے وقت مريے ساھت
جہاد کيا .

دسويں دليل :
دسويں دليل حضرت يلع ؑ اک يہ قول ہے جس ميں آپ نے
فرمايا :
ٰٔ
ابنياء کے بعد لوگوں ميں سے بہرتين اوب بکر پھر عمر اس

کے بعد خداوند عامل سب سے بہرت جانتا ہے!!.

٢کنزالعمال  ،ّ/ ٢٤تاريخ مدينة دمشق ، ٤٨٢/٤١

کنزالعمال  ،ّ/ ٢٤تاريخ مدينة دمشق ، ٤٨٢/٤١

٢

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
جو کچھ بيان کيا جا چکا ہے يہ وہ دالئل ہيں جو اہل سنت
اوببکر کي افضليت اور برتري کيلئے پيش رکتے ہيں اور
يہ دالئل اہل سنت کے معترب منابع اور ماخذ من مجلہ کتب

فخر رازي اور الصواعق احملرقہ  ،شرح مواقف اور شرح
مقاصد وغريہ ميں ذرک کئے گئے ہيں .

جو دالئل ذرک کيے گئے ہيں وہ اہل سنت کي بہت ساري
قدميي اور عہد حاضر کي کتب ميں موجود ہيں.
علمائے معتزلہ متقدمني ھبي ان دالئل کے ذريعہ اشاعرہ
کے ساھت متفق ہيں ليکن علمائے معتزلہ متأ خرين
٢واضح رہے کہ اہل سنت کے ماخذ ميں جس عبارت ميں زيادہ غورو فکر کی
ضرورت ہے وہاں پر ہم نے (!!) کی عالمت لگائی ہے .

٣٢

حصہ دوم :اوب بکر کی افضليت اور برتری پر اہم دالئل
اوببکر کي افضليت و برتري کے قائل نہيں ہيں .بلکہ وہ

يلع ؑ کو متام صحابہ سے افضل مسجھتے ہيں ليکن کہتے ہيں
کہ اس وقت کي مصلحت اک تقاضا يہ ھتا کہ امامت و خالفت

ميں اوببکر کو حضرت يلع ؑ پر مقدم کيا جائے.

حصہ سوم

حصہ دوم :اوب بکر کی افضليت اور برتری پر اہم دالئل

اوب بکر کي برتري کے
سلسلہ ميں
پيش کئے گئے دالئل

اوب بکر کي افضليت پر اہل سنت کے
دالئل اک نااکيف ہونا
جو کچھ بيان ہو چکا ہے وہ اوببکر کي افضليت پر اہل
سنت کے دالئل ھتے اگر کوئي سوال رکے کہ جو دالئل

بيان کيے گئے ہيں ان ميں سے اہم ترين دليل کونسي ہے؟ وت

ہم اس کے جواب ميں کہيں گے کہ جو دس دالئل ذرک ہوئے
ہيں ان ميں سے دو دليليں يعين اوببکر اک لوگوں کو مناز پڑھانا
اور حديث اقتدا ہے .

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
''مريے بعد اوب بکر و عمر کي پريوي رکنا ''
يہ دالئل ان متام دالئل سے اہم ترين ہيں ليکن ہم ہر ايک

دليل کے بارے ميں علمائے اہل سنت کے نظريات و
روايات کے مطابق تحقيق رکيں گے .

پہلي دليل پر تنقيدي جائزہ
پہلي دليل خدا وند عامل کے کالم سے پيش کي گئي ہے کہ
جس ميں ارشاد الہي ہے

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
ٰٔ

ٰٔ

ترمجہ'' :اورعنقريب صاحب تقوي کو اس سے(ھبڑکتي
ہوئي آگ سے) محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے
رک پاکيزگي اک اہامتم رکتا ہے جبکہ اس کے پاس کسي
اک کوئي احسان نہيں ہے جس کي جزا دي جائے''.

يہ ايک قرآين آيت ہے .ہم نے اپين گذشتہ ابحاث ميں جو
آيات حضرت امرياومؤمنني کي امامت سے مروبط ھتيں ان

ميں اسے ذرک کيا ہے .اس آيۂ مبارکہ کي داللت

امرياومؤمنني کي امامت پر موقوف ہے اور ہم معترب دالئل
٢سورۂ ليل آيات ٢٨ ٢٧

٣٧

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
سے ثابت رکيں گے کہ يہ آيت امرياومؤمنني کي شان و
منزلت ميں نازل ہوئي ہے ورنہ يہ آيت رکميہ ھبي دوسري
آيات کي طرح ہے کہ جس ميں حضرت يلع ؑ اک نام ذرک کيا

گيا ہے اور نہ ہي کسي دوسرے شخص اک .

لہذا اس آيت اک استدالل چند مقدمات پر موقوف ہے
تاکہ اوببکر کي خالفت و امامت پر داللت رکے
الف :اوببکر کي امامت پر اس آيت اک استدالل اس بات پر
موقوف ہے کہ وہ متام دالئل جو امرياومؤمنني کے معصوم

ہونے پر قائم کيے گئے ہيں ان اک معترب ہونا ساقط ہو جائے

چونکہ معصوم ہستي خدا وند سبحان کے نزديک عزت

وايل ہے اس شخص کي نسبت جو اپنا مال راہ خدا ميں خرچ
رکے اس لئے کہ اگر يہ آيت مبارکہ اوببکر کي شان ميں

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
نازل ہوئي ہو وت اس اک استدالل اس بات پر موقوف ہے کہ
علمائے اماميہ جو دالئل حضرت يلع ؑ کي عصمت پر
الئے ہيں ان کو باطل رکديا جائے ورنہ اگر کسي ايک دليل
کے ذريعہ ھبي ثابت ہو جائے کہ خدا وند عامل کے يہاں يلع
ؑ اک مقام و منزلت سب سے زيادہ ہے وت اس آيہ ٔ مبارکہ سے

اوببکر کي امامت و خالفت اک استدالل خود بخود باطل
ہو جائے گا.
ب  :اس آيت سے خدا وند کے ہاں اوببکر کے مقرب
ہونے اک استدالل اس وقت اکمل ہو گا کہ جب وہ دالئل جو

حضرت يلع ؑ کي افضليت کے بارے ميں الئے گئے ہيں وہ
نارسا ہوں اور اگر وہ دالئل صحيح اور اکمل ہوں وت اس آيۂ

مبارکہ ميں موجود اوببکر کي افضليت سے متصادم ہوں
٣٨

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
گے وت نتيجة ً ہر دو حجت ہوں گے اور ايک دوسرے کے ساھت
ٹکراؤ کي وجہ سے ساقط ہو جائيں گے لہذا يہ آيت اوببکر
کي امامت پر داللت نہيں رکتي البتہ جن دالئل سے

استدالل کيا گيا ہے وہ صحيح اور اس آيت کے ساھت جو

احاديث مروبط ہيں وہ ھبي حجت رکھتي ہوں.

تاريخ کے کچھ ايسے آشکار حقائق ہيں کہ جن کے اثبات
کيلئے کسي استدالل اور دليل کي ضرورت نہيں ہے مثال ً

يلع ؑ کبھي کسي بت کے سامنے سجدہ ريز نہيں ہوئے

ليکن اوببکر بتوں کو سجدہ رکتے رہے اور اسي وجہ
سے اہل سنت جب ھبي حضرت يلع ؑ اک نام ليتے ہيں وت رکم

اہلل وجھہ کہتے ہيں ( يعين يہ وہ چہرہ ہے جسے خدا وند

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
نے عزت بخشي ہے )اور يہ بات خود تقاضا رکتي ہے کہ

يلع ؑ ،خدا وند کے ہاں عزت و احرتام کے حامل ہيں .

ج :اس آ يت اک استدالل اس بات پر موقوف ہے کہ آيت
مبارکہ يقيين طور پر اوببکر کي شان ميں نازل ہوئي ہو

جبکہ مفسرين کے درميان اس آيت کي تفسري ميں

اختالف پايا جاتا ہے اور اس کے متعلق تني نظريات ذرک
کيے گئے ہيں .

پہال نظريہ  :آيت رکميہ متام مؤمنني کيلئے ہے اور کسي

ايک مؤمن کے ساھت مخصوص نہيں ہے .

دوسرا نظريہ  :يہ آيت مبارکہ کھجور کے درخت کے مالک
اوب دحداح کے بارے ميں نازل ہوئي ہے جيسا کہ تفسري در

٨٢

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
اومنثور ميں ذرک ہوا ہے اور اس اک اوببکر کي امامت و
خالفت کے ساھت کوئي تعلق نہيں ہے.
يتسرا نظريہ  :آيت مبارکہ اوببکر کي شان ميں نازل ہوئي
ہے .
نبا بر اين تني نظريات ميں سے ايک نظريہ يہ ہے کہ ممکن ہے
آيت اوببکر کے بارے ميں نازل ہوئي ہو اور يہ نظريہ ھبي
اس بات پر موقوف ہے کہ اس روايت کي سند صحيح ہو اور

اگر سند صحيح نہيں ہے وت پھر اس آيت مبارکہ سے اوببکر
کي امامت کے بارے ميں استدالل باطل ہو جائے گا .
اب ہم آپ کو اس روايت کي سند اور اس کے ضعيف ہونے
کے بارے ميں آگاہ رکتے ہيں .

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
ا س روايت کو طرباين نقل رکتے ہيں اور حافظ ھيثمي ''

مجمع الزوائد '' ميں طرباين سے نقل کے بعد کہتے ہيں :

'' اس روايت کي سند ميں مصعب بن ثابت ہے اور وہ نقل

حديث ميں ضعيف ہے''.

٢

لہذا يتسرا نظريہ ( کہ يہ آيت اوببکر کي شان ميں نازل
ہوئي ہے ) اس روايت پر موقوف ھتا اور اب جب اس

روايت اک ضعيف ہونا ثابت ہو گيا وت يہ نظريہ ھبي خود بخود
باطل ہو جائے گا.

٢مجمع الزوائد ٨١/٨

٨٤

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
دوسري طرف مصعب اور اوالد زبري جيسا کہ مفصل
کتاوبں ميں ذرک ہوا ہے کہ يہ لوگ اہلبيت سے منحرف ھتے،

يحيي بن معني  ،امحد بن حنبل اور اوب حامت  ،مصعب کو
ضعيف راوويں ميں مشار رکتے ہيں.

نسائي اس کے بارے ميں کہتے ہيں '' مصعب نقل حديث کے

معاملہ ميں قوي نہيں ہے البتہ دوسرے دانشوروں نے ھبي ان
کے متعلق گفتگو کي ہے .

٢

اب کس طرح اس آيہ ٔ مبارکہ سے اوببکر کي افضليت
اور ان کے مقرب ہونے اک استدالل کيا جا سکتاہے ؟ جبکہ

٢ھتذيب التھذيب ٢٣٣/٢١

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
علمائے اہل سنت کي تفاسري ميں تني مختلف نظريات پائے

جاتے ہيں دوسرا جو کہتے ہيں کہ آيت اوببکر کي شان ميں
نازل ہوئي ہے وہ ھبي ضعيف روايت سے استدالل کيا گيا
ہے .
مزيد يہ کہ پھر ہم تکرار رکتے ہيں کہ يہ استدالل اس آيت
پر موقوف ہے جب علمائے اماميہ کے حضرت

امرياومؤمنني کي امامت،فضيلت اور برتري کے لئے دالئل
اکيف نہ ہوں.

٨٨

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل

دوسري دليل پر تنقيدي جائزہ :
اہل سنت کي دوسري دليل پيغمرب ارکمﷺکي حديث ہے
کہ جس ميں آپﷺ نے ارشاد فرمايا
ٰٔ
مريے بعد اوب بکر و عمر کي اقتدا رکنا.
يہ حديث بہرتين دالئل ميں سے ہے کہ جسے اہل سنت
اوببکر و عمر کي امامت و خالفت کيلئے پيش رکتے ہيں
.کالمي و اصويل کتب ميں اس سے استدالل رکتے ہيں کہ وہ
اس حديث کے ذريعہ اوببکر و عمر کے ہر اکم ميں اتفاق
نظر کو حجت جانتے ہيں اور اس حديث اک سہارا ليتے ہوئے

شيخني کي سريت و روش کو حجت ثابت رکتے ہيں لہذا يہ

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
حديث خاص وتجہ کي حامل ہے چونکہ اس کو امحد بن
حنبل نے مسند ميں  ،ترمذي نے صحيح ميں اور حامک نے

مستدرک ميں نقل کيا ہے .

٢

اس لئے يہ حديث معترب اور مشہور کتاوبں ميں ذرک ہوئي ہے

اور اہل سنت مختلف ابحاث ميں اس سے استدالل رکتے ہيں
.
ہم آپ کو ياد دہاين رکاتے ہيں کہ اگر کوئي اصناف پسند

محقق اس حديث کي اسناد و طرق کي تحقيق رکے اور بڑے

غور و فکر سے اہل سنت کے علماء کے نظريات کو

٢مسند امحد ،٤ّ٨ ٤ّ١/٨صحيح ترمذی  ،٨٧١/٨مستدرک حامک ٧٨/٤

٨٧

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
جنہوں نے اس حديث کو روايت کيا ہے ميں جستجو رکے وت
مالحظہ رکے گا کہ اس حديث کے متام روات ضعيف ہيں .

يہ مطلب اس قدر واضح و آشکار ہے کہ اہل سنت کے
نامورعلماء نے ھبي اس حديث کے بہت سارے روات کو
ضعيف مشار کيا ہے اور علماء رجال نے جرح و تعديل کي
اقسام ميں ان کي کمزورويں کو بيان کيا ہے .

ہم تحقيق کي راہ ہموار رکنے اور محققني کي آساين کيلئے

اس حديث کے روات کے بارے ميں اہل سنت کے نظريات
کو بيان رکتے ہيں .

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
منادي اپين کتاب '' فيض القدير يف شرح جامع الصغري ''٢ميں

اس حديث کي تشريح ميں کہتي ہيں کہ

'' اوب حامت اس حديث کو قبول نہيں رکتے اور اس کو ناقص
٨
مشار رکتے ہوئے کہتے ہيں کہ بزار  ،ابن حزم کي طرح اس

حديث کو صحيح نہيں جانتے ہيں .

١

٢اس سے قبل ھبی ہم کہ چکے ہيں کہ اس حديث کی اسناد کی تحقيق کيلئے ہم ان

منابع و مآخذ کی طرف رجوع رکيں کہ جن ميں اس کی تشريح اور وضاحت بيان کی
گئی ہے اور اس طرح اس حديث کی شرح ميں لکھی گئی کتب جيسے کہ
اومرقات  ،فيض القدير،شروح الشفاء قاضی عياض وغريہ کی طرف ھبی رجوع
رکيں
١فيض القدير ٨٠/١

٨٨

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
اس نقل کے مطابق اہل سنت کے تني نامور علماء يعين اوب

٨
حامت،اوب بکر بزار اور ابن حزم اندلسي اس حديث کو رد
رکتے ہيں .دوسري طرف ترمذي نے اس حديث کو اپين
کتاب ميں بہرتين طرق و اسناد سے نقل کيا ہے اور وہ بڑي

صراحت کے ساھت اس حديث کے راوويں کو ضعيف

مشاررکتے ہيں .

٢

اگر آپ ابن جعفر عقيلي کي کتاب '' الضعفاء الکبري'' کي
طرف رجوع رکيں وت آپ ديکھيں گے کہ وہ اپنے خياالت

اک کچھ ويں اظہار رکتے ہيں ،

٢صحيح ترمذی ٨٧١/٨

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
'' اس حديث اک انکار ہوا ہے اور اس کي کوئي اصل و
اساس نہيں ہے ''.

٢

ميزان االعتدال کے مؤلف ذھيب  ،اوب بکر نقاش سے نقل

رکتے ہوئے کہتے ہيں کہ '' اس حديث کي کوئي اہميت نہيں
ہے ''

١

دار قطين کہ جنہوں نے چوھتي صدي ہجري ميں اپنے آپ
کو امرياومؤمنني سے ملقب کيا ہے  ،اس حديث کے متعلق

کہتے ہيں کہ '' يہ حديث ثابت نہيں ہے ''.

٢الضعفاء الکبري ٨٨/٣
١ميزان االعتدال ٢٣١/٢
٤لسان اوميزان ١٤٧/٨

٠٢

٤

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
عالمہ عربي فرغاين ( متويف  ٧٣١ھ ) نے منھاج بيضاوي
پر جو شرح لکھي ہے کہتے ہيں کہ '' يہ حديث من گھڑت
اور جعلي ؑ ہے ''.

٢

حافظ ذھيب '' ميزان االعتدال '' ميں مختلف مقامات پر اس
حديث کو نقل رکتے ہيں ليکن اس کي تکذيب رکتے
ہوئے اسے باطل کہتے ہيں .

١

جب آپ مستدرک کي تلخيص کي طرف رجوع رکيں گے
وت آپ مالحظہ رکيں گے کہ '' حامک '' اس حديث کو نقل

٢شرح اومنھاج خطی نسخہ
١ميزان االعتدال ٢١٨،٢٣٢/٢اور ٠٢١/ ٣٤

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
رکنے کے بعد کہتے ہيں کہ اس ميں کوئي شک نہيں کہ اس
حديث کي سند کي کوئي اہميت نہيں .

٢

محدث ھيثمي '' مجمع الزوائد '' ميں اس حديث کو طرباين
کے طريق سے نقل رکتے ہوئے رقمطراز ہيں کہ اس حديث

کي سند ميں بعض ايسے روات ہيں کہ جن کو ميں نہيں جانتا .

١

ابن حجر عسقالين اور شيخ االسالم ھبي ''لسان اوميزان'' ميں
متعدد موارد ميں اس حديث کو ذرک رکتے ہيں اور ہر بار اس
حديث پر بطالن اک حمک لگايا ہے .

٢تلخيص مستدرک ٧٨/٤
١مجمع الزوائد ٨٤/٨

٤لسان اوميزان  ٢ّّ،١٧١/٢اور ١٤٧ /٨

٠٤

٤

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
اسي طرح دسويں صدي ہجري کے علماء جيسے شيخ
االسالم ھروي اپين کتاب ''الدر النضيد من مجموعة

الحفيد''ميں کہتے ہيں کہ يہ حديث جعلي ؑ اور من گھڑت
ہے .

٢

ابن درويش حوت ھبي ''أسين اومطالب يف احاديث مختلفة

اومراتب '' ميں اس حديث کو الئے ہيں اور اس حديث کے
ضعيف و باطل ہونے کے بارے ميں علماء کے نظريات کو
ذرک کيا ہے .

١

٢الدرر النضيد من مجموعةالحفيد٨٧

١أسین اومطالب یف احاديث مختلفة اومراتب ّ٣

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
قابل وتجہ نکتہ يہ ہے کہ حافظ ابن حزم اندلسي اس
حديث کے استدالل ميں ايک اہم بات نقل رکتے ہوئے
کہتے ہيں کہ '':اگر تدليس يا مسئلے کے بيان تک دمشنوں کي

رسائي ہو جاتي وت وہ خوشي سے اڑنے لگتے يا ناراحتي
سے ساکت اور مبہوت ہو رک رہ جاتے کہ بيان رکنے کو

جائز مسجھتے وت يقينا ہم اس منقول شدہ روايت کہ جس ميں
آنحضرتﷺ نے ارشاد فرمايا کہ '' مريے بعد ان دوونں يعين

اوببکر و عمر کي اتباع رکو '' سے استدالل رکتے ،

٠٨

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
ليکن يہ حديث صحيح نہيں ہے اور خدا وند عامل ہميں اس

چيز سے استدالل رکنے سے محفوظ رکھے جو صحيح نہ ہو.

٢

لہذا جو کچھ کہا گيا ہے اس حديث سے امامت کي بحث
کيلئے استدالل رکنا سزاوار نہيں ہے چاہے وہ اماميہ ہو ںيا

اہل سنت  ،يہاں تک کہ اگر ہم ھبي امرياومؤمنني کي امامت

کيلئے ايسي حديث جس سے عمومي محققني نے رد کيا ہو
اور اسے باطل جانتے ہوں استدالل نہيں رک سکتے اور اہل

سنت کيلئے بطوردليل پيش نہيں رک سکتے بلکہ ہم کسي
ھبي مقام پر اس قسم کي حديث سے استدالل نہيں رک

٢الفصل یف االھواء واوملل والنحلّّ/٣

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
سکتے ہيں اگرچہ بعض اہل سنت جانتے ہيں کہ يہ حديث
غري معترب اور اس کي کوئي اہميت نہيں ہے ليکن جب وہ

اس حديث کي داللت و معين کو اوببکر کي امامت و

خالفت کي اثبات کيلئے مفيد ديکھتے ہيں وت اسکي
طرف جھوٹي نسبت ديتے ہيں.

صح
منونہ کے طور پر قاري (شرح الفقہ االکرب ايل يحي

البخاري واومسمل) ميں اس حديث کو صحيح بخاري اور صحيح
مسمل کي طرف نسبت ديتے ہيں جبکہ يہ حديث ان دو

کتاوبں ميں موجود نہيں ہے اگرچہ وہ اعرتاف رکتے ہيں کہ يہ
حديث باطل ہے ليکن يہ گروہ اس بات سے غافل ہے کہ

آخر ايک دن محققني ان کي کتب کي طرف رجوع رک کے

اس بات کي تحقيق رکيں گے .

٠٧

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
دوسري طرف يہ کيسے ممکن ہے کہ رسول ارکمﷺ
،اوببکر و عمر کي اتباع رکنے اک لوگوں کو حمک ديں
جبکہ يہ دوونں حضرات بہت زيادہ مقامات ميں
اختالف نظر رکھتے ہيں .

شيخني (اوببکر و عمر) کے مابني اختالفات کي صورت
ميں مسلمان کس کي اتباع رکيں؟
کس طرح رسول خداﷺ ان دو کي اقتدا اک حمک دے سکتے

ہيں جبکہ بہت سارے صحابۂ پيغمرب ﷺ اوببکر وعمر
کے عمل و رکدار ميں مخالفت رکتے ہيں ؟

کيا ہم يہ کہ سکتے ہيں کہ جنہوں نے اوببکر و عمر کي

مخالفت کي وہ فاسق ہيں ؟

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ

يتسري دليل پر تنقيدي جائزہ
يتسري دليل جو اہل سنت اوببکر کي امامت و خالفت
کيلئے پيش رکتے ہيں وہ حديث ہے کہ جس کو پيغمرب
ارکمﷺنے ايب الدرداء سے فرمايا  '' :ابنياء و رسل کے بعد

سورج ،اوببکر سے بہرت کسي شخص پر طلوع و غروب
نہيں ہوا''

يہ حديث اہل تسنن کے نزديک انتہائي ضعيف ہے .طرباين
نے اس کو ( اوسط ميں)اپين سند کے ساھت نقل کيا ہے کہ

جس کے بارے ميں ھيثمي کہتے ہيں کہ'' سند حديث ميں

امساعيل بن يحيي يتمي ہے اور وہ شخص جھوٹا ہے ''.

محدث ھيثمي اسي حديث کو (مجمع الزوائدميں) ايک سند
کے ساھت طرباين سے روايت رکتے ہوئے کہتے ہيں کہ اس
٠٨

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
حديث کے روات ميں ايک شخص ''بقية ابن الوليد'' ہے اور
يہ شخص ضعيف اور فريب اکر ہے .

٢

لہذا يہ حديث علماء عمل رجال کے نزديک غري معترب ہے
اور اہميت نہيں رکھتي .

چوھتي دليل پر تنقيدي جائزہ
اوب بکر کي برتري اور افضليت کيلئے اہل سنت کي ايک
دليل پيغمرب گرامي اسالم ﷺ اک يہ فرمان کہ جس ميں آپ نے
فرمايا '' اوببکر و عمر جنت ميں وبڑھوں کے آقا وسردار ہيں''

٢مجمع الزوائد ٣٣/٨

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
اس حديث کي بزار اور طرباين نے ايب سعيد سے روايت
کي ہے اور '' مجمع الزوائد '' ميں اس حديث کو ان دوونں سے
روايت رکنے کے بعد کہتے ہيں کہ اس حديث کے روات

ميں ايک شخص '' يلع ؑ ابن عابس'' ہے اور وہ نقل حديث
ميں ضعيف ہے .

ھيثمي ايک دوسرے مقام ميں اس حديث کو بزار سے اور
انہوں نے عبيداہلل بن عمر سے نقل کيا ہے اور روات
حديث ميں ايک راوي عبدالرمحن ملک کے بارے ميں کہتے
ہيں کہ اس اک کالم نا قابل عمل ہے .

٢مجمع الزوائد ٨٤/٨

٧٢

٢

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
يہ بات قابل وتجہ ہے کہ اس حديث کيلئے ان دو اسناد کے
عالوہ ،ھيثمي کے يہاں کوئي اورسند نہيں ہے .

پانچويں دليل پر تنقيدي جائزہ
اہلسنت پانچويں دليل کے عنوان سے اس حديث سے

استدالل پيش رکتے ہيں کہ آنحضرتﷺ نے ارشاد فرمايا '':

جس اجامتع کے درميان اوب بکر موجود ہوں سزاوار نہيں
ہے کہ کسي اور کو ان پر مقدم کيا جائے ''

اس دليل کے رد ميں ہماري خوش قسمتي يہ ہے کہ حافظ

ابن جوزي نے اس حديث کو ''اوموضوعات'' ميں ذرک کيا ہے

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
اور پھر کہتے ہيں کہ يہ حديث رسول خداﷺ سے جعل ہوئي
ہے .

٢

ابن يتميہ اور اس جيسے دوسرے افراد کہ جن کيلئے ابن
جوزي کے فتاوي معترب ہيں ان کيلئے اس حديث کے بارے
ميں ابن جوزي اک يہ نظريہ ھبي قابل قبول ہو گا .

چھٹي حديث پر تنقيدي جائزہ
اوب بکر کي امامت کيلئے اہلسنت کي چھٹي دليل صالة

اوببکر ہے يہ دليل دو لحاظ سے اہم ہے.

٢کتاب اوموضوعات ٤٢ّ/٢

٧٤

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
 .٢مناز اوببکر کي روايت صحيح بخاري اور صحيح مسمل ميں
مختلف اسناد سے ذرک ہوئي ہے اور مسانيد ،سنن اور
اہلسنت کي اکرث معترب اور مشہور کتب ميں ذرک ہوئي ہے .
 .١مناز افضل ترين عبادت ہے اب اگر رسول خداﷺ اپين

باميري کي حالت ميں اور زندگي کے آخري حملات ميں

اوببکر کو مناز مجاعت کي امامت کيلئے ھبيجيں وت يہ اس

بات کي دليل ہو گي کہ آنحضرت چاہتے ھتے کہ اپنے بعد

بطور خالفت و جانشيين ان اک تعارف رکائيں.

لہذا يہ حديث جو اوببکر کي مناز کے بارے ميں ہے رسول

ارکمﷺکي جانشيين کيلئے بہرتين دليل قرار دي جا سکتي

ہے اور اگر آپ اہل تسنن کي کتاوبں کي طرف رجوع رکيں

وت آپ مالحظہ رکيں گے کہ وہ اس حديث کي اہميت کے

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
بہت زيادہ قائل ہيں اور اوببکر کي خالفت و امامت پر

استدالل رکنے کيلئے ان کي محکم ترين دليل يہي
حديث ہے جو اوببکر کي مناز با مجاعت کے بارے ميں ہے .

وہ اس حديث کو رسول ارکمﷺکے بعض صحابہ سے روايت

رکتے ہيں  ،پہلي روايت عائشہ نبت اوببکر سے ہے
ليکن اگر آپ ان کي اسناد و طرق ميں غور وفکر رکيں
وت آپ مالحظہ رکينگے کہ اس حديث کو مجہول

الحال اشخاص نے روايت کيا ہے يا عائشہ سے اس روايت کو
سنا گيا ہے يا وہ اس روايت کو نقل رکنيکا واسطہ ہيں.

نبا بر ايں اس روايت کي متام اسناد عائشہ پر خمت ہوتي ہيں اور
وہ اس روايت کو نقل رکنے ميں دو اسباب کي وجہ سے

متہم ہے .

٧٨

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
 .٢يلع ؑ سے اس کي مخالفت.
 .١دوسرا يہ کہ وہ اوببکر کي بيٹي ہيں .

اگر عائشہ کي حضرت يلع ؑ سے مخالفت سے چشم پوشي
رکيں وت اس واقعہ ميں موجود خصوصيات اور منت روايت

ميں جو شواہد موجودہيں اور اسي طرح وہ دالئل جو اس
واقعہ سے مروبط ہيں ان ميں اگر دقت کي جائے وت يہ بات

روز روشن کي طرح واضح و عياں ہو جاتي ہے کہ اوببکر
کو مناز کيلئے رسول ارکمﷺنے نہيں ھبيجا ھتا بلکہ عائشہ

نے اپين طرف سے اپنے والد گرامي کو مناز کيلئے ھبيجا ھتا .

اس بات کي اہم ترين دليل ( کہ جو اس واقعہ کو مسجھنے ميں
تاثري رکھتي ہے) رسول خداﷺ اک وہ فرمان ہے جس ميں آپ

اپنے متام اصحاب کو مدينہ سے باہر لشکر اسامہ کے ہمراہ

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
مدينے سے خروج رکنے اک حمک ديا ھتا .پيغمرب ارکمﷺنے
اپين زندگي کے آخري حملات ميں تاکيد کي ہے کہ متام
اصحاب اسامہ کے لشکر ميں مدينہ سے باہر چلے جائيں .

اس ميں علماء کے درميان کوئي اختالف نہيں ہے کہ

آنحضرتﷺ نے اپين زندگي کے آخري ايام ميں لشکر اسامہ
کے بارے ميں تاکيدي حمک ديا ھتااور يہ تذرکہ شيعہ اور

سين کتب ميں پايا جاتا ہے .

دوسري طرف پيغمرب ﷺ کے بزرگ صحابہ جيسے اوببکر
و عمر کو لشکر اسامہ کے ساھت جانے کيلئے تاکيد رکنے
ميں ھبي کوئي اختالف نہيں پايا جاتا.اس روايت کو نقل
رکين وايل معترب کتب ميں يہ بات ثابت شدہ ہے .
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يہ کيسے ممکن ہے کہ رسول ارکمﷺنے اپين زندگي کے
آخري حملات ميں ايک جانب اوببکر کو يہ حمک ديں کہ اسامہ
کے لشکر ميں حاضر ہوں اور مدينہ سے باہر نکل جائيں اور
دوسري طرف ان کو يہ ھبي حمک ديں کہ مريي جگہ مناز
ھبي پڑھائيں ؟

اسي وجہ سے بعض افراد جيسے ابن يتميہ وغريہ مجبور
ہوئے کہ اوببکر اک اسامہ کے لشکر ميں ہونے اک انکار
رکيں اور کہيں کہ اس قسم اک حمک جھوٹ پر مبين ہے.
چونکہ وہ جانتے ہيں کہ اگر اوببکر لشکر اسامہ ميں
موجود ہوں گے وت ان کو رسول خداﷺ کي طرف سے مناز

مجاعت پڑھانے کيلئے ھبيجنا جھوٹ پر مبين ہو گا .

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
ليکن وہ مقام کہ جہاں مسئلہ مناز اوببکر ان کے ہاں
،اوببکر کي خالفت و امامت کيلئے اہم ترين دليل ہے

اس لئے وہ مجبور ہيں کہ ان اک اسامہ کے لشکر ميں ہونے اک

انکار رکيں جبکہ اوببکر اک اسامہ کے لشکر ميں
موجود ہونا قابل انکار نہيں ہے .
اب ہم منونہ کے طور پر صرف ايک عبارت کو نقل رکنے پر

اکتفا رکتے ہيں .

حافظ ابن حجر عسقالين اپين کتاب '' فتح الباري يف شرح

صحيح البخاري '' ميں کہتے ہيں کہ اوببکر کے اسامہ کے لشکر
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ميں حاضر ہونے کي روايت واقدي،ابن سعد ،ابن اسحق،
ابن جوزي  ،ابن عسارک اور دوسرے علماء نقل رکتے ہيں .

٢

بہرحال جس وقت رسول ارکمﷺدنيا سے رخصت ہوئے
اس وقت لشکر اسامہ نے مدينے سے باہر پڑاؤ ڈاال ہوا ھتا اور

جس وقت اوببکر لوگوں پر مسلط ہو گئے وت اس وقت
اسامہ نے ان کي بيعت نہيں کي اور کہا کہ ميں اوببکر پر امري
ہوں کس طرح ان کي بيعت رکوں .اسي نبياد پر اوببکر نے
اسامہ سے اجازت يل کہ عمر مدينہ ميں رہ جائيں تاکہ
حکومتي امور ميں ان کي مدد رکيں .

٢فتح الباریّ٢١٣/

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
داخلي و خارجي قرائن سے يہ بات واضح ہو جاتي ہے کہ
اوببکر کي مناز مجاعت برپا رکنے وايل روايت جھوٹي اور
خالف واقع ہے ليکن ہم اس حد تک ذرک نہيں رکيں گے

بلکہ ہم مزيد کہيں گے کہ يلع ؑ اور اسي طرح اہلبيت اک

يہ عقيدہ ھتا کہ اوببکر اک مناز کيلئے آنا حضرت رسول

ارکمﷺکے حمک سے نہيں ھتا بلکہ عائشہ نے ان کو ھبيجا ھتا .

ابن الحديد معتزيل اس مقام ميں کہتے ہيں کہ ميں نے اپنے
استاد سے اس واقعہ کے بارے ميں سوال کيا کہ کيا آپ کہتے
ہيں کہ عائشہ نے اپنے باپ کو مناز کيلئے متعني کيا ھتا اور
رسول خداﷺ نے ان کو تعني نہيں کيا ھتا؟ .استاد نے جواب
ديا کہ ميں اس قسم کي بات نہيں رکتا ہوں ليکن يلع ؑ اک
عقيدہ اسي طرح ھتا ان کے وظيفے اور مريے وظيفے ميں
ّ٢
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فرق ہے چونکہ وہ وہاں پر حاضر ھتے ليکن ميں موجود
نہيں ھتا .

ہم اس تحقيق ميں اس حد تک ہي اکتفا نہيں رکيں گے بلکہ

کہيں گے کہ اگر ہم قبول ھبي رکليں کہ جنہوں نے اوببکر کو
اس قسم اک حمک ديا وہ پيغمرب ارکمﷺھتے پھر ھبي ان کے
مدعي پر دليل قائم نہيں ہو سکتي .چونکہ رسول خداﷺ

اپين پوري زندگي ميں مختلف مواقع پر اپنے بہت سارے
اصحاب کو اپين جگہ پر لوگوں کو مناز بپا رکنے کيلئے کہا

اور کسي صحايب نے ھبي رسول خداﷺ کي جگہ مناز

پڑھانے کي وجہ سے امامت و خالفت اک دعوي نہيں کيا
شايد اگر کوئي کہے کہ پيغمرب ارکمﷺکے زندگي کے آخري
ايام ميں مناز اک پڑھانا اور دوسرے مواقع پر مناز کے پڑھانے ميں

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
فرق ہے  ،البتہ اہلسنت ھبي ان منازوں کے درميان فرق کے
قائل ہوئے ہيں اور کہتے ہيں کہ چونکہ اس مناز کي

خصوصيت يہ ھتي کہ يہ مناز آنحضرتﷺ کے آخري ايام ميں

ھتي گويا يہ ايک قسم اک اعالن ھتا کہ وہ آنحضرت کے بعد
خالفت و امامت کے عھدے پر فائز ہوں گے .

اس کے جواب ميں ہم حق جو محققني کيلئے اصل واقعہ کو
بيان رکتے ہيں کہ اگر اس طرح ہو کہ رسول ارکمﷺنے مناز
بپا رکنے اک حمک ديا ہے وت بہت زيادہ روايات ميں ذرک ہوا ہے

کہ خود پيغمرب ﷺ باميري کي حالت ميں گھر سے نکلے
جبکہ آپ کو سہارا ديا گيا ھتا اور آپ کے پائے مبارک

زمني پر خط ديتے جا رہے ھتے  ،محراب ميں تشريف الئے
اور اوببکر کو ہٹا رک خود لوگوں کو مناز پڑھائي .
ّ٤
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اہلسنت جواب ميں کہتے ہيں کہ اوببکر ايک مدت تک

پيغمرب ﷺ کي جگہ مناز پڑھاتے رہے اور آنحضرتﷺ نے
انہيں صرف ايک مرتبہ برطرف کيا اور خود مناز پڑھائي.

ہم اس موضوع کے متعلق دو لحاظ سے جواب ديں گے .

 .٢اوب بکر نے صرف ايک مرتبہ پيغمرب ارکمﷺکي جگہ

مناز پڑھائي اور وہ ھبي سوموار کے دن صبح کي مناز ھتي
لہذا ايک مناز سے زيادہ نہيں ھتي .

 .١اگر بالفرض اوببکر نے رسول خداﷺ کي جگہ
متعدد بار مناز پڑھائي ليکن خامت اومرسلنيﷺ اک زندگي کے

آخري حملات ميں يہ عمل کہ وہ گھر سے اس حالت ميں باہر
آئے کہ کہ آپ کے پائے مبارک زمني پر خط ديتے جا رہے

ھتے  ،اس بات کي محکم دليل ہے کہ اگر يہ صحيح مان ليا

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
جائے کہ آنحضرت نے انہيں اس سے قبل امامت کيلئے
منصوب کيا ھبي ھتا وت آج کے بعد انہيں اس منصب سے
معزول رک رہے ہيں .
نبا بر ايں اگر ہم قبول رک ھبي ليں کہ رسول خداﷺ نے اس قسم اک
حمک ديا ہے پھر ھبي رسول خداﷺ جانتے ھتے کہ مريي
وفات کے بعد اسي مناز کے ذريعے جانشيين کيلئے استدالل

رکيں گے اور اس کو اوببکر کي امامت و خالفت کيلئے

ايک محکم دليل کے طور پر پيش رکيں گے لہذا باميري
کي حالت ميں گھر سے باہر نکلے تاکہ لوگوں کے اذہان
سے يہ وہم و گمان ھبي دور ہو جائے .
اہلسنت کي وہ متام روايات جو اس بات پر مبين ہيں کہ
اوببکر ،رسول خداﷺ کے حمک سے مناز پڑھانے کيلئے
ّ٨
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گئے ھتے ان ميں يہ ذرک ہوا ہے کہ آنحضرتﷺ بسرت باميري
سے اٹھے اور اوببکر کو ايک طرف رک کے خود مناز
پڑھائي.

ان روايات ميں قابل وتجہ نکات
ان روايات کي تحقيق ميں قابل وتجہ نکات پائے جاتے ہيں
کہ جن کو اھبي ہم بيان رکتے ہيں.
پہال نکتہ جيسا کہ کہا گيا ہے کہ ان متام روايات
کي راويہ عائشہ ہيں  .ان کے بيان کے مطابق رسول
ارکمﷺاس حال ميں گھر سے باہر آئے کہ دو افراد اک سہارا
لئے ہوئے ھتے اور آپ کے پائے مبارک زمني پر خط ديتے

جا رہے ھتے .آنحضرت اس حالت ميں مسجد ميں داخل ہوئے

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
اور اوببکر کو محراب سے ہٹايا اور خود لوگوں کو مناز

پڑھائي  .رسول خداﷺ اک باميري کي حالت ميں گھر سے باہر
تشريف النا يہ ايک ايسي محکم دليل ہے اگر اس قسم اک

مقام پہلے اوببکر کو سونپا گيا ھتا وت اھبي اس مقام سے
معزول رک دئے گئے ہيں .
عائشہ کي روايات ميں کہ جن دو افراد کي مدد کے ذريعہ

آنحضرتﷺ مسجد ميں تشريف الئے ان ميں سے ايک اک نام

ذرک کيا ہے اور دوسرے شخص اک نام نہيں ليا گيا ہے واضح سي
بات ہے کہ دوسرے فرد وہي يلع ؑ ھتے اور يہ انکار اس

بات کي نشاندہي ہے کہ عائشہ ،حضرت يلع ؑ کے نام
مبارک اور آپ کي فضيلت کو بيان رکنے سے ناراحت
ھتيں.
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ابن عبا س نے راوي سے کہا  :کيا عائشہ نے دوسرے فرد اک
نام تريے لئے ذرک کيا ہے ؟ راوي نے کہا نہيں ! ابن عباس

کہتے ہيں کہ وہ شخص حضرت يلع ؑ ھتے ليکن عائشہ

نہيں چاہتي ھتيں کہ يلع ؑ کو اچھائي اور نيکي سے ياد

رکيں.

دوسرا نکتہ جب بعض اہلسنت اس بات کي

طرف متوجہ ہوئے کہ رسول ارکمﷺاک باميري کي حالت ميں

گھر سے باہر آنا اور اوببکر کو محراب سے ہٹا رک خود
لوگوں کيلئے مناز بپا رکنا جيسے امور اوببکر کي امامت اور
خالفت پر قائم کئے جانے والے استدالل کي نبيادوں کو

کھوکھال رک ديں گے وت انہوں نے ايک من گھڑت روايت
تراش يل کہ رسول ارکمﷺنے اوببکر کو نہيں ہٹايا بلکہ

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
آنحضرت اسي حالت ميں مسجد ميں داخل ہوئے اور

اوببکر کے پيچھے مناز کيلئے کھڑے ہو گئے .وہ اس جعلي
حديث کے ذريعہ اوببکر کي خالفت کو ثابت اور
محکم رکتے ہيں يعين دوسري تعبري کے مطابق رسول

خداﷺ نے جس طرح اوببکر کو مناز پڑھانے کيلئے حمک ديا
ھتا عملي طور پر ھبي انہيں اپنے بعد امامت کيلئے منصوب

کيا ہے .کيونکہ آپ باميري کي حالت ميں مسجد ميں

تشريف الئے اور اوببکر کے پيچھے مناز پڑھي.

اب اس حديث کے ہوتے ہوئے کس ميں دم ہے کہ رسول
خداﷺ کے بعد اوببکر کي امامت و خالفت ميں مناقشہ
رکے کہ رسول خداﷺ نے ان کي اتباع کي ہے ؟ کيا يہ

محکم دليل اوببکر کي امامت کيلئے اکيف نہيں ہے ؟
ّ٨
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جي ہاں ! وہ جعلي ؑ  ،من گھڑت اورجھوٹي حديث کے
ذريعہ کہہ سکتے ہيں کہ پيغمرب ارکمﷺ نے اپين آخري مناز
ميں اوببکر کي اقتدا کي ہے ليکن حديث اک يہ حصہ،

صحيح بخاري اور صحيح مسمل ميں نہيں پايا جاتا اور جو کچھ

ان دو کتاوبں ميں ذرک ہوا ہے وہ يہ ہے کہ خامت النبينيﷺ نے
اوببکر کو ايک طرف کيا ( يا خود اوببکر ايک طرف ہو
گئے اور پيچھے کھڑے ہو گئے ) اور خود آنحضرتﷺ نے
لوگوں کو مناز پڑھائي .
يہ جعلي ؑ حديث مسند امحد ميں پائي جاتي ہے اور يقينا يہ
جھوٹ ہے .اہل تسنن کے بہت سارے حفاظ حديث ھبي

اس کو جھوٹا مسجھتے ہيں يہاں تک کہ ان ميں سے بعض جيسے

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
ايب الفرج ابن جوزي نے پيغمرب ارکمﷺکي اوببکر کي
اقتدا ء رکنے کے بارے ميں ايک مستقل کتاب لکھي ہے .

٢

کيا عقل اس بات کو قبول رکتي ہے کہ پيغمرب خداﷺ امت
کے افراد ميں سے ايک فرد کي اتباع رکيں اور وہ پيغمرب ﷺ

کيلئے امام ہو ؟واضح سي بات ہے کہ عقل ايسے مطلب کو
ہرگز قبول نہيں رکتي.

٢حافظ ایب الفرج ابن جوزی حنبلی ( ٨٨٧ھ) نے اپنے ہم عصر حافظ عبد اومغيث

حنبلی کے رد ميں ايک رسالہ تحرير کيا ہے اور اس اک نام'' آفة اصحابالحديث یف رد

يلع ؑ عبد اومغيث'' رکھا ہے يہ کتاب تقربیا بيس سال پہلے مؤلف کی تحقيق کے بعد
منظر عام پر آئی ہے.

٨٢

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
يتسرا نکتہ رسول خداﷺ جب مناز کيلئے گھر سے باہر

تشريف الئے اور اوببکر کو ايک طرف کيا اور خود لوگوں
کو مناز پڑھائي وت آنحضرتﷺ نے صرف اسي بات پر ہي اکتفا

نہيں کيا بلکہ منازکے بعد منرب پر تشريف لے گئے اور لوگوں
کيلئے خطبہ فرمايا اور اس خطبہ ميں قرآن و اہل يبت اک
تعارف رکايا اور لوگوں کو حمک ديا کہ ان کي پريوي رکنا اور
اپنے امور ميں انکي اتباع رکنا.

لہذا رسول خداﷺ اک مناز کيلئے تشريف النا اور اوببکر کو

محراب سے ہٹانا يہ اس لئے ھتا کہ اپين زندگي کے آخري
ايام ميں ھبي ايک مرتبہ پھر لوگوں کے سامنے اہلبيت اک
تعارف رکائيں اور لوگوں کو ان کي امامت کے بارے ميں
وصيت رکيں .پيغمرب ارکمﷺنے خطبہ کے آخر ميں متام

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
مسلماونں کو حمک ديا کہ اسامہ کے ہمراہ مدينہ سے باہر چلے
جائيں اور آپ نے اس بات کي بہت زيادہ تاکيد کي کہ
لشکر اسامہ کے ساھت پيوست ہو جائيں اور اس اکم ميں جلدي
رکيں .
بيشک ان دالئل کے بعد اس حديث سے استدالل رکنا کہ

اوببکر کو مناز کيلئے مقدم کيا گيا ھتا بالکل صحيح نہيں
ہے.

ساوتيں دليل پر تنقيدي جائزہ
اوب بکر کي امامت کيلئے اہل سنت کي ساوتيں دليل رسول
خداﷺ کي يہ حديث ہے کہ '' :مريي امت ميں بہرتين
اوببکر اور عمر ہيں ''
٨٤

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
اس حديث کو اسي عبارت کے ساھت قاضي ايجي اور اس
حديث کے شارح اور دوسرے محديثني ھبي روايت رکتے
ہيں .ليکن يہ حديث يہاں پر خمت نہيں ہوتي بلکہ اس اک

کچھ حصہ اور ھبي ہے جسے ذرک نہيں کيا جاتا .تاکہ

پہلے حصے کي نبياد پر ہي اوببکر کي کي امامت پر
استدالل کو متام رک ديں .

اکمل منت کچھ ويں ہے :

عائشہ کہتي ہيں کہ ميں نے رسول خداﷺ سے کہا  :يا رسول
اہللﷺ ! آپ کے بعد بہرتين لوگ کون ہيں ؟ آپ نے فرمايا :

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
اوببکر ،پھر ميں نے کہا  :ان کے بعد امت ميں سے بہرتيں
کون ہے ؟ وت آپ نے فرمايا  :عمر.
يہ حديث اک وہ حصہ ہے جس کي نبا پر اہلسنت استدالل

رکتے ہيں  ،ليکن اس مجلس ميں حضرت زہرا ھبي

تشريف فرما ھتيں اور انہوں نے اپنے والد گرامي سے سوال
کيا :

'' يا رسول اہلل ! آپ نے يلع ؑ کے بارے ميں کچھ ھبي نہيں
کہا ؟وت پيغمرب ﷺ نے فرمايا :
ٰٔ

ؑ

اے فاطمہ ! يلع ؑ مريي جان ہے  ،کيا وت نے کسي کو

ديکھا ہے جو اپنے نفس کے بارے ميں کچھ کہے ؟

٨٨

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
بہرحال اہل سنت حديث کے پہلے حصہ سے چونکہ
اوببکر و عمر کے نام ذرک ہوئے ہيں  ،استدالل رکتے ہيں
اور وہ ان کي امامت کيلئے اسے دليل جانتے ہيں ليکن

حديث کے آخري فقرہ کو پيش نہيں رکتے ہيں اور وہ گويا
نہيں جانتے ہيں کہ ايک دن کوئي شخص اہلسنت کے منابع و

ماخذ پر دسرتسي پيدا رکتے ہوئے اس پوري حديث کو
ديکھ لے گا .

اس متام گفتگو کے بعد يہ حديث سند کے لحاظ سے
ضعيف ہے .اس موضوع پر مزيد آگاہي کيلئے آپ
کتاب

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ

کي طرف رجوع رکيں.

آٹھويں دليل پر تنقيدي جائزہ
اہل سنت کي آٹھويں دليل وہ حديث ہے جو رسول خداﷺ
سے نقل ہوئي ہے :
اگر ميں پروردگار کے عالوہ کسي کو اپنا دوست منتخب رکتا
وت يقينا اوببکر کو اپنا دوست قرار دتيا.

تنزيہ الشريعہ اومرفوعة عن االحاديث الشنيعة اوموضوعة٤٠٧/٢

٨٧

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
اس حديث کے جواب ميں يہ بات اکيف ہے کہ اگر ہم کہيں کہ
يہ حديث اوببکر کے بارے ميں آئي ہے اور پيغمرب گرامي

ﷺ نے ان کو اپنا دوست قرار ديا ہے .وت پھر جو عامثن کے
بارے حديث بيان کي گئي ہے .اس کے بارے ميں ہم کيا کہيں
کہ خود اہل سنت روايت رکتے ہيں کہ رسول خداﷺ نے

عامثن کے حق ميں ھبي اسي طرح فرمايا ہے اور ان کو ھبي

اپنے لئے دوست منتخب کيا ہے .در حقيقت اوببکر سے
مروبط حديث ميں پيغمرب گرامي ﷺ نے کلمۂ شرط '' اگر '' کہا

ہے ليکن عامثن کے بارے ميں آيا ہے کہ رسول گرامي

اسالم ﷺ نے ارشاد فرماياکہ جس اک منت اس طرح ہے.

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
ہر نيب نے اپين امت ميں سے ايک شخص کو اپنا دوست قرار

ديا ہے اور اسي طرح مريا دوست عامثن بن عفان ہے.لہذا

اس حديث کے مطابق عامثن ،اوببکر سے برتر اور افضل
ہو جائيں گے .
مصنف اک عقيدہ يہ ہے کہ اہل سنت کے مدارک کے مطابق

عامثن  ،اوببکر اور عمر سے برتر ہيں چونکہ وہ اپين

کتاوبں ميں مناقب و فضائل عامثن پر مشتمل احاديث الئے ہيں
جو ہمارے مدعي کي تائيد رکتے ہيں  .ان من گھڑت

٨٨

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
احاديث ميں ايک جعلي ؑ حديث يہ ھبي ہے جو بيان کي
گئي ہے .

٢

ونيں دليل پر تنقيدي جائزہ
اہل سنت کي ونيں دليل رسول خداﷺ کي اوببکر کے
بارے ميں وہ گفتگو ہے جس ميں آپﷺ نے ارشاد فرمايا:
ٰٔ

تنزيہ الشريعہ اومرفوعة عن االحاديث الشنيعة اوموضوعة ٤٨١ /٢

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
اوببکر کي مانند کون ہو سکتا ہے ،جب لوگوں نے مجھے
جھٹال يا وت انہوں نے مريي صتديق کي اور مجھ پر اميان الئے

اور .......اور جان و مال سے مريي مدد کي اور محاذ جنگ

پر تنہائي اور خوف کے عامل ميں مريے ہمراہ جنگ کي .
حافظ جالل الدين سيوطي اپين کتاب ''
ٰٔ

'' ٢.اور حافظ ابن عراق مؤلف کتاب
١نے اپين کتاوبں ميں اس حديث کو جعلي ؑ اور

جھوٹي حديثوں ميں مشار کيا ہے .

٢الالیل اومصنوعہ یف االحاديث اوموضوعة١٨٨/٢
١تنزيہ الشريعہ اومرفوعہ ٤٣٣/٢

٢١٢

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
يہ حديث داللت کے لحاظ سے اس مطلب پر گويا ہے کہ

اوببکر نے رسول ارکمﷺکو اپنا مال بخش ديا اور اپنا ذاتي
مال پيغمرب ارکمﷺکو دے ديا اور رسول خداﷺ کو اوببکر
کے مال اور ان کي بخشش کي ضرورت ھتي .واضح ہے کہ

يہ ھبي جھوٹے واقعات ميں سے ہے اور اس اک جھوٹا ہونا اس

حد تک ہے کہ ابن يتميہ جيسا شخص ھبي مجبور ہوا ہے کہ

اس کے جھوٹے ہونے کي صتريح رکے.

٢

اور رسول ارکمﷺکو اوببکر کے مال کي ضرورت ھتي
،حديثيں گھڑنے والے اس طرح فضائل و مناقب جعل رکتے

٢منھاج السنہ ١٨ّ/٣

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
ہيں يہاں تک کہ اس بات پر ھبي آمادہ ہو جاتے ہيں کہ پيغمرب
ارکمﷺکي اہانت رکيں.

بہرحال جو کچھ بيان ہوا ہے اس کي روشين ميں يہ

حديث سند و داللت کے لحاظ سے کذب پر مبين ہے.

دسويں دليل پر تنقيدي جائزہ
اہل سنت کي دسويں دليل وہ روايت ہے جو اوببکر و
عمر کي فضيلت ميں يلع ؑ کي زبان مبارک سے نقل رکتے

ہيں.

ابنياء کے بعد بہرتين لوگ اوببکر اور پھر عمر اور ان کے
بعد خدا وند عامل ہي بہرت جانتا ہے .
٢١٤

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
يہ روايت صرف اس منت ميں نقل نہيںہوئي ہے بلکہ

اہلسنت اس روايت کو دوسرے متون کے ساھت ھبي

اوببکر و عمر کے بارے ميں نقل رکتے ہيں .ہم اس روايت
کے بارے ميں دو قسم کے جواب ديں گے .

 .٢اوببکر خود اعرتاف رکتے ہيں کہ ميں لوگوں سے بہرتين
نہيں ہوں .کيا انہوں نے نہيں کہا ھتا کہ ميں متہارا ويل ہوں
ليکن مت سے بہرتنہيں ہوں  ٢.يا اس طرح نہيں کہا :
ٰٔ

٢الطبقات الکربی٢٤٨/٤

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
خالفت کے معاملہ ميں مجھ سے صرف نظر رکيں چونکہ
ميں مت ميں سے بہرت نہيں ہوں.
يہ روايت ھبي بہت سارے ما خذ ميں نقل ہوئي ہے .

٢

 .١االستيعاب کے مصنف  ،امريامؤمنني کے سوانح حيات

ميں ''الفصل يف اوملل والنحل'' ابن حزم اندلسي اور دوسرے
حفاظ اہلسنت کہتے ہيں کہ رسول خداﷺ کے بہت سارے

صحابہ  ،حضرت يلع ؑ کو اوببکر سے افضل اور برتر
جانتے ہيں.

١

٢مجمع الزوائد ،٢ّ٤/٨سريہ ابن ھشام  ، ٠٠٢/١تاريخالخلفاء٧٢
١االستيعاب  ، ٢١٨١/٤الفصل یف اوملل والنحل ٢ّ٢/٣

٢١٨

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
لہذا اگر خود امرياومؤمنني اعرتاف رکتے ہيں کہ اوببکر و
عمر ان سے برتر ہيں وت پھر صحابہ کس طرح يلع ؑ کو ان دو

سے بہرت جانتے ہيں ؟

يہ وہ روايات ہيں جن کي جھوٹي نسبت امرياومؤمنني يلع ؑ
کي طرف دي گئي ہے .

جي ہاں ! وہ خود بعض صحابہ جيسے اوبذر  ،سلمان ،مقداد
،عمار ...کے امساء وغريہ ذرک رکتے ہيں کہ ان کے نزديک
يلع ؑ سب سے افضل اور برتر ہيں اور دوسري طرف يلع

ؑ يہ اعرتاف رک رہے ہيں کہ اوببکر و عمر مجھ سے برتر ہيں
(!!)
لہذا ہم نے اہل سنت کے دالئل ميں سے ايک ھبي دليل

ايسي نہيں پائي ہے جو اشکاالت سے خايل ہو .ہم نے اہل

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
تسنن کے منابع اور ماخذ ميں سے جو دالئل ھبي پيش کئے

ہيں وہ خود ان کے محققني کے نزديک سندي لحاظ سے
ضعيف ہيں يا پھر داللت کے لحاظ سے نااکيف ہيں .اسي طرح

يہ حديث ھبي دوسري حديثوں کي طرح جعلي ؑ اور
گھڑي ہوئي ہے .اہل سنت خود اعرتاف رکتے ہيں کہ ان
کي کوئي نبياد نہيں ہے .خاص طور پر يہ حديث جس ميں
کہا گيا ہے کہ مريے بعد اوببکر و عمر کي اتباع رکيں .

قصہ مختصر يہ ہے کہ ان کے اہم ترين دالئل ميں سے مہم
دليل اوببکر کي مناز اک واقعہ ہے کہ جس ميں وہ کہتے ہيں
کہ رسول خداﷺ کي زندگي ميں اوببکر اک مناز مجاعت ادا
رکانا ان کي امامت پر داللت رکتا ہے ؛ ليکن اس نبياد پر
جو مطالب ذرک کئے گئے ہيں پيغمرب ارکمﷺنے اسے محراب
٢١٧

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل
سے ہٹايا اور خود لوگوں کو مناز پڑھائي يہ مطلب اس

صورت ميں قابل استناد اور صحيح ہيں کہ جب اوببکر کو مناز

کيلئے ھبيجنے کي حديث ھبي صحيح ہو .

مزيد يہ کہ اوببکر و عمر کي امامت کے بارے ميں ايک
دوسرے پہلو سے ھبي بات کي جائے اور وہ يہ ہے کہ ان

دو افراد کي امامت ميں کچھ ايسے واقعات رومنا ہوئے ہيں
کہ جن کي وجہ سے مسلماونں پر ان کي امامت ساقط ہو

جاتي ہے اور يہ واقعات ،بہت زيادہ اور بے مشار کتب ميں
ان اک تذرکہ پايا جاتا ہے ليکن ہمارا يہ طريقہ اکر نہيں ہے
کہ ہم ان روايات کے درپے ہوں .

چوھتا حصہ

حصہ سوم  :اوب بکر کی برتری کے سلسلہ ميں پيش کئے
گئے دالئل

دليل امجاع پر تنقيدي
جائزہ

خالفت اوببکر پر امجاع کي حقيقت

اوببکر کي خالفت پر قائم رکدہ دالئل ميں سے تنہا وہ
دليل جس اک تنقيدي جائزہ پيش نہيں کيا گيا وہ امجاع ہے
يعين متام اصحاب اک اوببکر کي خالفت پر متفق ہونا .

حق جو محققني اس دليل سے ھبي بخويب آگاہ ہيں کہ
اوببکر کي خالفت پر کس طرح امجاع و اتفاق ہوا ھتا
مناسب نہيں کہ ہم اس بحث ميں وارد ہوں چونکہ گفتگو

اور طوالين ہو جائے گي ليکن ضروري حد تک ہم اس اک

چوھتا حصہ:دليل امجاع پر تنقيدی جائزہ
تجزيہ و تحليل پيش رکيں گے کہ جسے ہم اس سوال سے
شروع رکتے ہيں .

اہل تسنن کس امجاع و اتفاق اک اوببکر کي امامت و

خالفت کيلئے ادعا رکتے ہيں ؟

وہ کہتے ہيں کہ سقيفہ ميں کچھ واقعات پيش آئے ہيں کہ

بعض لوگ وہاں مجع ھتے اور اوببکر کي خليفہ کے عنوان
سے بيعت کي اور انہيں لوگوں اک حامک نبا ديا .

٢

٢البتہ ہم اس بارے ميں ايک تحقيق نبام ''امامت ميں شوری اک رکدار '' ميں شوری کے
بارے ميں گفتگو کی ہے

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
اس دليل کے بارے ميں '' صاحب شرح مقاصد '' جن اک مشار
نامور متکلمني ميں ہوتا ہے کي کالم ميں اکيف ہے وہ کہتے
ہيں :
'' جب ہم کہتے ہيں کہ اوببکر کي خالفت پر امجاع و اتفاق

ہے وت ہم يہ حقيقي و واقعي دعوي نہيں رکتے ہيں.

چونکہ ہميں معلوم ہے کہ بعض صحابہ اوببکر کي

خالفت کے مخالف ھتے اور اس طرح نہيں ہے کہ متام لوگ

اوببکر کي امامت سے راضي ھتے بلکہ درحقيقت ان
کي امامت مہاجرين اور اصنارين کے درميان اختالف اور

٢٢٤

چوھتا حصہ:دليل امجاع پر تنقيدی جائزہ
اصنار کے قبائل يعين اوس و خزرج کے مابني کشمکش کے
بعد سقيفہ ميں صرف عمر کي بيعت کے بعد شروع ہوئي ''.

٢

اس بات کي طرف اتنا ہي اشارہ اکيف ہے ليکن اہلسنت
جاننے کے باوجود کہ بہت سارے افراد اوببکر کي

خالفت کے موافق نہيں ھتے ليکن جب ان کي کتب کي
طرف رجوع کيا جائے وت ان ميں يہ ملتا ہے کہ چونکہ

رسول خداﷺ نے اصحاب کے درميان پيدا ہونے والے بعض
مسائل پر خاموشي اختيار رکنے اک حمک ديا ہے لہذا اس
مسئلہ کو ذرک رکنے کي ضرورت نہيں ہے.

٢شرح اومقاصد ١٨٣/٨ـ١٠٧

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
يہاں پر مناسب ہے کہ کہ ہم ''سعد تفتازاين کي شرح اومقاصد ''
کي کالم کو نقل رکتے ہيں تاکہ ديکھا جائے کہ وہ کس
طرح دلدل ميں پھنس گئے ہيں اور کہاں جا رک پناہ ليتے ہيں ؟

سعد تفتازاين اس طرح گويا ہيں :
''متام مسلمان دانشور اوببکر کي خالفت و امامت پر اتفاق
نظر رکھتے ہيں .ان کے حسن ظن سے يہ اندازہ کيا جا سکتا

ہے کہ اگر اوببکر کي خالفت پر ان کے پاس کوئي واضح
دليل نہ ہو تي وت اس طرح وہ اتفاق نظر نہ رکھتے ''.

٢شرح اومقاصد ١٨ّ/١

٢٢٨

٢

چوھتا حصہ:دليل امجاع پر تنقيدی جائزہ
ہم ان کے جواب ميں کہتے ہيں :اگر آپ اوببکر کي امامت
پر اس طرح استدالل رکتے ہيں وت پھر ہم ھبي مجبور ہيں کہ

رسول ارکمﷺ کے اصحاب پر حسن ظن رکتے ہوئے ان کي
تقليد رکيں .اگر تقليد کي ونبت آ گئي وت پھر اس مسئلہ پر ہميں
بحث و گفتگو رکنے کيلئے احاديث و روايات کي تحقيق

کي فرصت کي ضرورت نہيں بلکہ ہم شروع سے ہي يہ
کہيں گے کہ ہم اس مسئلہ ميں اصحاب پيغمرب ارکمﷺکي تقليد

رکتے ہيں اور جو راستہ انہوں نے اختيار کيا ھتا اسي کو
آگے بڑھاتے ہيں .
سعد تفتازاين آگے چل رککہتے ہيں کہ:

اصحاب رسول خداﷺ اک احرتام محفوظ ہونا چاہئے اور ان کي
عيب جوئي رکنے سے پرہيز رکنا چاہئے اور جو احاديث
ان کے نقائص کو ثابت رکتي ہيں ان کي وتجيہ کي جائے اور

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
ان احاديث کے ظاہري معين سے ہٹ رک تاويل کي جائے

اور بالخصوص جو احاديث مہاجرين و اصنار کے ساھت تعلق
رکھتي ہيں ان کي وتجيہ رکيں .

٢

دالئل اماميہ کے بارے ميں تفتازاين اک نظريہ
سعد تفتازاين اپين کتاب ميں اماميہ کے نظريہ کو نقل رکتے
ہوئے کہتے ہيں کہ شيعہ کہتے ہيں کہ رسول خداﷺ کے بعد

يلع ؑ کے سوا کوئي اور امام نہيں .رسول ارکمﷺکے فرمان
کے مطابق امام اک معصوم اور عامل ہونا ضروري ہے اور

کسي صحايب ميں اس قسم کي شرائط نہيں پائي جاتي ہيں .
٢شرح اومقاصد ٤١٤//١

٢٢٧

چوھتا حصہ:دليل امجاع پر تنقيدی جائزہ
وہ اس کالم کو نقل رکنے کے بعد اماميہ کے بہت بڑے عامل

محقق خواجہ صنري الدين طوسي اور دوسرے علماء کي
شان ميں بے اديب اور گستاخي کي جسارت رکتے ہيں  .اب

ہم ان کي عبارت کو بعينہ نقل رکتے ہيں تاکہ محققني ان
کے فہم و درک اور ان کے آداب وا خالق سے آگاہ ہو

جائيں اور پھر ان کي اس گفتگو اک علماء شيعہ کي گفتگو
سے مقايسہ رکيں.

سعد تفتازاين اس طرح کہتے ہيں
ؑ
ٰٔ

ٰٔ
ؑ

ؑ ٰٔ

ٰٔ

ٰٔ

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
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ؑ
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ؑ

ؑ
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ٰٔ
ٰٔ
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ٰٔ
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٢٢٨

چوھتا حصہ:دليل امجاع پر تنقيدی جائزہ
ٰٔ
ٰٔ
''شيعه حضرات ،يلع ؑ کي امامت کو ثابت رکنے کيلئے اور
روايات مختلف جہات سے پيش رکتے ہيں اور رسول

خداﷺ کے بعد جن افراد نے امت کي باگ ڈور ہاھتوں ميں يل
ہے ان پر لعن و طعن رکتے ہيں اور ان کے بہت زيادہ عيوب
اور نقائص کو بيان رکتے ہيں .اس سلسلہ ميں ان کي احاديث
وتاتر سے ھبي تجاوز رک گئي ہيں چونکہ يہ احاديث ان کے

درميان مشہور ہو گئي ہيں اور متام ادوار ميں يہ روايات زبان

زد عام و خاص ھتيں اور ان کي طبيعت ميں راسخ ہو گئي ہيں

٢شرح اومقاصد ١ّ٧/١

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
اور وہ ہميشہ يہ عيوب اور اشکاالت سنتے آ رہے ہيں
ليکن انہوں نے ہرگز يہ فکر نہيں کي کہ کس طرح يہ
عيوب مہاجرين اور اصنار کے بزرگان اور قابل اطمينان

روات سے پوشيدہ رہے ہوں اور انہوں نے ايک دوسرے پر
ان عيوب کے ذريعہ دليل پيش نہيں کي ہے اور اس چيز کو
بيان نہيں کيا ہے کہ جو روايات کے صحيح اور غري صحيح ہونے
کي داللت کو بيان رکے.
يہ لعن و طعن اور عيب جوئي اس وقت شروع ہوئي جب

خلفاء کي امامت و خالفت اک دور گزر گيا اور سختياں اور
باطل کي بے راہروياں آشکار ہوئيں .دين کے امور بدرکدار
علماء کے ہاھتوں ميں آگئے اور سمت گر بادشاہوں کي
حکومت اک آغاز ہوا .
٢١٢

چوھتا حصہ:دليل امجاع پر تنقيدی جائزہ
يہ بات قابل غور ہے کہ شيعوں کے محققني ميں سے ايک (جو
اہل فتنہ و آشوب ہے اور جس نے کسي ھبي راوي کو نہيں
ديکھا اور نہ کسي روايت کو نقل کيا ہے ) نے اپين کتاب

ميں رسول ارکمﷺکے نيک اور پاک سريت اصحاب کي لعن
و طعن پر مشتمل روايات کو ذرک کيا ہے .اب اگر آپ چاہتے

ہيں وت شيخ صنري الدين طوسي کي تاليف ''التجريد'' کي طرف
رجوع رک سکتے ہيں کہ کس طرح انہوں نے باطل نظريات
کي محايت کي ہے اور جھوٹے مطالب کو نقل کيا ہے .......

٢شرح اومقاصد ١ّ٧/١

٢

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ

٨
تفتازاين کے نظريہ اک رد
ہم تفتازاين کے جواب ميں يہ کہيں گے کہ ہم آپکے شکر

گزارہيں کہ آپ نے خواجہ صنري الدين طوسي کي شان ميں
اسي حد تک بے اديب رکنے پر اکتفا کياہے چونکہ ابن

يتميہ نے وت اس شيعہ محقق جس نے اپين کتاب ''التجريد'' ميں
اہلسنت کي کتب سے امرياومؤمنني يلع ؑ کي امامت کو

ثابت کيا ہے کي جانب گناہ کبريہ کي نسبت دي ہے جو قابل

بيان نہيں .

٢

٢واضح رہے کہ ہم نے اس سلسلہ ميں '' افرتائات ابن يتميہ '' کے عنوان سے ايک تحقيق

انجام دی ہے.

٢١٤

چوھتا حصہ:دليل امجاع پر تنقيدی جائزہ

خامتہ سخن
اصل موضوع يہ ہے کہ ہم نے (اپين بعض اعتقادي

تحقيقات ميں) امرياومؤمنني يلع ؑ کي امامت پر اہل سنت کي
کتب سے دالئل پيش کئے ہيں اور ان کي کتاوبں سے ان کو

صحيح ثابت کيا ہے .ہم نے متام دالئل کو کمال ادب اور متانت
سے بيان کيا ہے اور کسي ھبي اہل سنت کے محقق کي بے

اديب کي ہے اور نہ ہي اس کي شان ميں کوئي جسارت کي
ہے .ہم نے امرياومؤمنني يلع ؑ کي امامت کو رسول خداﷺ

کي معترب احاديث سے ان کے معصوم اور متام صحابہ پر برتر
ہونے کي روشين ميں ثابت کيا ہے .
ہم نے ان متام دالئل کو اہلسنت کي معروف کتب سے اور

ان کے محققني کے نظريات کے مطابق بيان کيا ہے اور اس

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
سلسلہ ميں دامن اصناف کو ہاھت سے نہيں جانے ديا ہے اور نہ
ہي کسي کي بے اديب کي ہے .
کتاب حاضر ميں اہلسنت کي طرف سے اوببکر کي امامت
٨
تح
پر قائم رکدہ ادلہ کي قيق کي ہے ،جس ميں انہوں نے کہا
ہے :
اوببکر کي خالفت اور امامت پر اس کے عالوہ کوئي

اور دليل نہيں ہے اور امجاع و اتفاق اک ھبي مجبوري کے عامل

ميں اعرتاف کيا ہے کہ وہ ھبي کما حقہ واقع نہيں ہوا ہے .

ان کي اوببکر کي امامت پر اہم ترين دليل (کہ وہ متام

اصحاب سے برتر ھتے )کي ھبي تحقيق کي ہے اور خود
اہلسنت کے ماخذ سے اس کے ناقص ہونے کو بيان کيا ہے .

٢١٨

چوھتا حصہ:دليل امجاع پر تنقيدی جائزہ
اس ميں ہمارا کيا قصور ہے کہ اوببکر کي خالفت پر کوئي
ھبي دليل قائم نہيں ہے اور اس کے برعکس اہلسنت کي
کتاوبں ميں يلع ؑ کي خالفت و امامت پر مکمل دالئل
موجود ہيں ؟

اہلسنت حقيقت سے بحث کيوں نہيں رکتے ؟

کيا حقيقت و واقعيت تلخ ہوتي ہے ؟
بے اديب اک سہارا کيوں ليتے ہيں ؟

علماء اہل تشيع کو طعن و تشنيع اک نشانہ کيوں نباتے ہيں ؟
کيا صدر اسالم سے ليکر اب تک شيعہ علماء کي وتہني

اور گايل گلوچ  ،قتل اور ان کو زنداونں ميں ڈالنا اکيف نہيں ہے
؟
کب تک يہ سلوک روا رکھيں گے ؟

ايسا سلوک کيوں روا رکھا جاتا ہے ؟

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
ہم وت حقيقت سے بحث رکتے ہيں تاکہ جان ليں کہ رسول
خداﷺ کے بعد کس کي اقتدا رکيں اورتاکہ اسے
اعتقادات ،علمي مشکالت ،احکام اور دستورات ميں
اپنے اور خدا کے درميان واسطہ قرار ديں .ہم چاہتے ہيں کہ

اپنے لئے حقيقت کو واضح رکيں تاکہ اپنے پروردگار کو يہ
کہ سکيں :
پروردگارا ! ہم نے وت دالئل کي چھان بني کي ھتي اور

حقيقت کو پانے کي کوشش کي ھتي اورہم اس نتيجہ پر
پہنچے ھتے کہ رسول خداﷺ کے بعد پيشوا اور امام يہي ہيں
اور ہم چاہتے ہيں کہ اسي معصوم ہستي کے ذريعہ تريا قرب

اور تجھ سے رابطہ برقرار رکيں.

٢١٧

چوھتا حصہ:دليل امجاع پر تنقيدی جائزہ
ہماري خدا وند عامل کے حضور يہ دعا ہے کہ ہماري اس

تحقيق کو ہمارے عذر کے طور پر قبول رکے.

لہذا اس تحقيق ميں جو تنقيدي جائزہ پيش کيا گيا ہے وہ

دوستي اور دمشين کي نبياد پر نہيں ھتي اور اس ميں ہماري
کوئي غرض ھبي شامل حال نہيں ھتي اور نہ ہي ہم نے کسي
کي بے اديب کي ہے اور نہ ہي کسي کو برا ھبال کہا ہے .

ليکن کب تک يہ تلخ حقيقت جاري رہے گي ؟

کب تک حق کو قبول اور اس کي پريوي نہيں رکيں گے ؟

کيوں ہمارے حق ميں گستاخي کي جاتي ہے ؟
کيا يہ اکم گھٹيا اور پست اور نادان افراد کے عالوہ کوئي اور
رک سکتا ہے ؟
ہم خدا وند عامل کي بارگاہ ميں دست بدعا ہيں کہ وہ ہميں اپين
خوشنودي حاصل رکنے کي وتفيق عطا فرمائے اور

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
حقيقت کو درک رکنے کي ہدايت رکے تاکہ اس پر
عمل پريا ہو سکيں .

خدا وند سے التجا رکتے ہيں کہ روز محشر جب پيغمرب
ارکمﷺکے روبرو ہوں وت ان کے حضور ہم سرفراز او ر
سرخرو ہوں

محمد مصطفي ﷺ اور آپکي اہلبيت پر درود و سالم ہو.

٢١٨

منابع و مآخذ
.٢قرآن رکمي
''الف ''

.١االستيعاب:ابن عبد ٨
الرب  ،دار الکتب علميہ ،بريوت
،لبنان ،طبع اول ٢٣٢٨ ،ھ

.٤أسين اومطالب يف أحاديث مختلفة اومراتب :ابن درويش

حوت ،مکتب التجارية الکربي  ،مصر ،طبع اول ٢٤٨٨ ،
ھ
'' ت ''

 .٣تاريخ بغداد :خطيب بغدادي  ،دار الکتب علميہ،
بريوت  ٢٣٢٧،ھ

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
.٨تاريخ الخلفاء  :جالل الدين سيوطي  ،منشورات شريف
رضي  ،قم  ،ايران  ،طبع اول  ٢٣٢٢ ،ھ

.٠تاريخ مدينة دمشق  :ابن عسارک  ،دار الفکر  ،بريوت ،
 ٢٣٢٨ھ

.٧تلخيص اومستدرک  :ذھيب ،دار اومعرفہ ،بريوت  ،لبنان

ّ .ھتذيب التھذيب :ابن حجر عسقالين  ،دار الکتب
علميہ ،بريوت  ،لبنان ،طبع اول  ٢٣١٢ ،ھ

.٨تنزيہ الشريعة اومرفوعة عن اال حاديث الشنيعة اوموضوعة:
ابن ٨
عر اق کناين ،دار الکتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان ،طبع
اول  ٢٣١٢،ھ
'' س ''

٢٤٢

منابع و مآخذ
. ٢١سنن ترمذي  :ترمذي  ،دار الفکر ،بريوت  ،طبع دوم
 ٢٣١٤ ،ھ
 . ٢٢سريہ ابن ھشام  :دار احيا ء الرتاث العريب  ،بريوت لبنان ،
طبع اول  ٢٣٢٨ ،ھ
''ش ''

 .٢١شرح اومقاصد  :تفتازاين  ،منشورات شريف رضي  ،قم ،

ايران  ،طبع اول  ٢٣١٨ ،ھ و دار اومعارف نعمانيہ  ،پاکستان
 ،طبع اول  ٢٣١٢ ،ھ

.٢٤شرح اومنہاج ( :خطي نسخہ) عربي فرقاين .

 .٢٣شرح اومواقف  :سيد شريف الجرجاين و يليہ حاشية

السيالکوتي والحليب  ،منشورات شريف رضي  ،قم ،
ايران  ،طبع اول  ٢٣٢١ ،ھ
'' ص ''

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
 . ٢٨صحيح بخاري  :بخاري  ،دار الفکر  ،بريوت  ٢٣١٢ ،ھ
 .٢٠صحيح مسمل  :مسمل نيشاپوري  ،دار الفکر  ،بريوت
'' ض ''
 .٢٧الضعفا ء الکبري :عقيلي  ،دار الکتب علميہ ،
بريوت  ،لبنان
'' ط ''
ّ . ٢الطبقات الکربي  :ابن سعد  ،دار الکتب علميہ ،
بريوت  ،لبنان  ،طبع دوم  ٢٣٢ّ ،ھ
''ف''

 . ٢٨فتح الباري  :ابن حجر  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت ،
لبنان  ،طبع اول  ٢٣٢١ ،ھ

٢٤٤

منابع و مآخذ

 . ١١الفصل يف االٔھواء و اوملل والنحل  :ابن حزم اندلسي ،
دار الکتب علميہ  ،بري وت  ،لبنان  ،طبع اول  ٢٣٢٠ ،ھ
 . ١٢فيض القدير  :مناوي  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت ،
لبنان  ،طبع اول  ٢٣٢٨ ،ھ
''ک''
 .١١الکامل  :عبداہلل عدي  ،دار الفکر  ،بريوت  ،طبع
سوم  ٢٣١٨ ،ھ

 . ١٤کنز ٨
العمال  :متقي ھندي  ،دار الرسالہ  ،بريوت  ٢٣١٨ ،ھ
''ل''

 . ١٣الاليل اومصنوعة يف االٔ حاديث اومو ضوعة :جالل
الدين سيوطي  ،دار الکيتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان ،
طبع اول  ٢٣٢٧ ،ھ

خالفت اوببکر اکتحقيیق جائزہ
 . ١٨لسان اوميزان  :ابن حجر عسقالين  ،مؤ سسہ أعلمي
بريوت  ،لبنان  ،طبع دوم  ٢٤٨١ ،ھ
''م''

 . ١٠مجمع الزوائد و منبع الفوائد  :ھيثمي  ،دارلفکر ،
بريوت  ،لبنان  ٢٣٢١ ،ھ

 . ١٧اومستدرک  :حامک نيشا پوري  ،دار الکتب علميہ ،

بريوت  ،لبنان  ،طبع اول  ٢٣٢٢ ،ھ
ّ . ١مسند امحد بن حنبل  :امحد بن حنبل  ،دار احياء الرتاث
العريب و دار صادر  ،بريوت  ،لبنان  ،طبع سوم  ٢٣٢٨ ،ھ
٨
 . ١٨اومصنف  :ابن ايب شيبہ کويف  ،دار الفکر  ،بريوت ،
طبع اول  ٢٣١٨ ،ھ

٢٤٨

منابع و مآخذ
 . ٤١منھاج السنة النبويہ  :ابن يتميہ  ،مکتب ابن يتميہ  ،قاہرہ ،
مصر  ،طبع دوم  ٢٣١٨ ،ھ
 . ٤٢ميزان االعتدال  :ذھيب  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت
 ،لبنان  ،طبع اول  ٢٣٢٠ ،ھ

 . ٤١اوموضوعات  :ابن الجوزي  ،دار الکتب علميہ ،
بريوت  ،لبنان  ،طبع اول  ٢٣٢٨ ،ھ ف

