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عرض ناشر
ؑ
ؑ

حضرت محمد مصطیف ﷺ کی بعثت سے آخری اور
اکمل ترين الہی دين دنيا والوں کے سامنے پيش رکديا گيا اور
ٰ

اس کے ساھت ہی آئنی رسالت اور ابنياء رکام اک سلسلہ ھبی
رسول خداﷺ کی نبوت کے ساھت اختتام پذير ہوا۔ دين اسالم
مکہ شہر ميں پروان چڑھا اور پھر پيغمرب اسالم ﷺ اور ان کے

باوفا اصحاب کی زمحات اور محنتوں کے نتیجہ ميں پورے
جزيرۃ العرب پر چھاگيا۔ خداوند عامل نے اس راہ الہی
ٰ

عرض ناشر
کے تسلسل کيلئے  ٤٥ذوالحجہ کو غدير خم کے مقام پر اسے
يلع االعالن رسول خدا کے بعد اکئنات کے افضل ترين
انسان يعین امری املومننی يلع ؑ کے سپرد کيا اس دن حضرت
يلع ؑ کی جانشيین اور واليت کے اعالن کے ساھت ہی
خداوند منان کی نعمات متام ہوئيں اور دين الہی پايہ
ٰ

تکميل کو پہنچا اور خداوند عامل کے ہاں صرف يہی دين
مورد پسند قرار پايا ویں کفار اور مشرکنی دين اسالم ،کی
ناوبدی سے ماویس ہوئے۔
کچھ ہی عرصہ گذرا ھتا کہ رسو ل خداﷺ کے بعض ہم
نشنی افراد نے آنحضرت کے انتقال کے بعد پہلے سے
سوچی مسجھی سازش کے تحت راہ ہدايت اور رہربی کو

اس کے اصل محور سے ہٹا ديا مدينہ العمل کے دروازے کو
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نبد رککے مسلماونں کو حریت و پریشاین کی وادی ميں
دھکيل ديا انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی پہال اکم يہ کيا
کہ احاديث نبوی کی کتابت کو ممنوع قرار ديا اور اس کے
بالعکس جعلی احاديث اور شيطاین شبہات پيدا رکنے اک
بازار گرم رکديا اور اسالم کے وہ حقائق جو روز روشن کی
طرح واضح و عياں ھتے انہيں شک و ترديد کے سياہ بادلوں
ميں چھپا ديا۔
واضح یس بات ہے کہ دمشنان اسالم کی متام تر سازشوں
کے باوجود اسالم کے حقائق اور رسو ل خداﷺ کے
فرمودات امری املومننی يلع ؑ آپ کے اوصياء رکام اور
باوفا اصحاب کے ذريعہ طول تاريخ ميں ایس طرح جاری و
ساری رہے ہيں اور ہر زمانے کو اپنے اونار سے منور رکتے
3

عرض ناشر
رہے ہيں ان بزرگوار ہستيوں نے حقائق کو بيان رکنے کے
ذريعہ شبہات اور شيطاین افکار کو لگام دی ہے اور
دمشنان اسالم کو جواب ديا ہے اور پوری دنيا کے سامنے
حقيقت کو بيان کيا ہے۔
ائمہ طاہرينؑ کے بعد اس سلسلہ ميں شیخ مفيد اور سيد
مرتضی  ،شیخ طویس ،خواجہ صنری ،عالمہ حلی ،قاضی
ونر اہلل  ،مری حامد حسنی  ،سيد شرف الدين اور اميین و
غریہ کے اکرنامے گوہر آبدار کی طرح چمک رہے ہيں
کيونکہ ان ہستيوں نے اسالیم حقائق اور مکتب اہل یبت
کو بيان رکنے کيلئے اپین زبان و قمل کو وقف رکديا ھتا اور
مختلف شبہات کے جواب دئيے ہيں۔
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عہد حاضر ميں نامور دانشمند اور مفکر جو اپنے قمل
کے ذريعہ دين مبنی کے تانباک حقائق کو بيان رکرہے ہيں
اور امامت و واليت يلع ابن ایب طالبؑ اک دفاع رکرہے ہيں
وہ حضرت آيت اہلل سيد يلع حسيین ميالین حفظہ اہلل
کی ذات گرایم ہے مرکز حقائق اسالم کو يہ افتخار حاصل

ہے کہ وہ اس عظمی محقق کے گراں بہا آثار کو زندہ رکھنے
کيلئے معظم لہ کے آثار کو مختلف زباونں ميں ترمجہ رککے
محققنی اور حقائق اسالیم کے تشنگان کی خدمت ميں
پيش رکرہا ہے يہ کتاب جو آپ کے ہاھتوں ميں ہے يہ آپ
کی ايک علمی اکوش اک اردو زبان ميں ترمجہ ہے ہم اميد
رکتے ہيں کہ ہماری يہ سعی و کوشش بقيۃ اہلل االعظم
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عرض ناشر
حضرت ویل عصر  ،امام زمان (عج) کی خوشنودی اور ان
کے ہاں مورد قبول واقع ہوگی۔
گر قبول افتد ز ہے عزت شرف
مرکز حقائق اسالیم

6

ٰ
بسماہللالرمحنالرحمی
ؑ
ؑ

مقدمہ
مسئلہ امامت ان مسائل ميں سے ہے جس ميں شيعہ اماميہ
اور اہل سنت کے مابنی تفاوت پايا جاتا ہے شيعہ اک يہ اعتقاد
ہے کہ منصب امامت منصب نبوت کی طرح ہے اور وہ راہ
نبوت اک ہی تسلسل ہے لہذا پيغمرب کيلئے جانشنی اور امام اک
تعنی خداوند عامل اک حق ہے جس طرح نبوت اک تعنی ھبی
الہی حق ہے اہل سنت اک نظريہ ہے کہ امام کو معنی رکنا
ٰ

مقدمہ
عوام اک اکم ہے البتہ وہ عوام کے منتخب شدہ امام کيلئے
شرائط اور صفات کے قائل ہيں چنانچہ يہ بحث ھبی کی
جائے گی کہ وہ خلفاء جو رسول خدا کے بعد ان کی مسند
کيلئے منتخب ہوئے ھتے کيا ان ميں يہ معترب صفات و شرائط
پائی جایت ھتيں يا نہيں؟ نبابر اين بحث اک محور دو پہلوؤں پر
مشتمل ہوگا اور اس بحث اک نتیجہ اعتقادی مباین اور صحیح
مناظرہ کے مباین پر مشتمل ہوگا کيوں کہ اصل مبین کے
اسقاط يا ان کے خلفاء اک ان شرائط اک حامل نہ ہونے کی
صورت ميں جنہيں وہ خالفت کيلئے معترب مسجھتے ہيں خود
بخود امری املومننی يلع ابن ایب طالبؑ کی بال فصل
خالفت ثابت ہوجائے گی اور اس ميں کیس قسم کی کوئی
نزاع باقی نہ رہے گی اور پھر اس کے عالوہ کوئی چارہ نہ
8
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ہوگا کہ جناب امریؑ کی خالفت و امامت بالفصل کو قبول
کيا جائے دوسری جانب جناب امریؑ کی خالفت و امامت
پر فراوان نقلی و عقلی دالئل موجود ہيں اور دوسرے
خلفاء کی امامت و خالفت پر کوئی دليل موجود نہيں ہے۔
يہ کتاب اس اہم اعتقادی مسئلہ پر مشتمل ہے اور اس
مسئلہ ميں موجود ابہامات سے پردہ کو ہٹايا گيا ہے تاکہ
منصف حق جو محققنی کيلئے راہ حقيقت کو آشکار رکے۔

سيد يلع حسيین ميالین

9

پہال حصہ


امامت و خالفت کیا
ہے؟

رسول خداﷺکے خليفہ و جانشنی اک
ضروری ہونا

اس موضوع کو اس سوال سے شروع رکتے ہيں کہ کيا
رسول خداﷺ کی رحلت کے بعد ان کے جانشنی و خليفہ اک
ہونا ضروری ہے يا نہيں ؟ اس سوال کے جواب ميں کہيں گے
کہ متام امت اسالم اک اس بات پر اتفاق ہے کہ پيغمرب اسالمﷺ
کی رحلت کے بعد ان کے جانشنی اک ہونا ضروری ہے بہت
سارے شيعہ و اہل سنت کے محققنی نے اس مطلب کی
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صتريح کی ہے بطور مثال حافظ ابن حزم اندلیس نے کتاب
"الفصل فی االہواء والملل والنحل" ميں لکھا ہے؛
"اتفق جمیع فرق اھل سنۃ و جمیع فرق الشیعۃ و جمیع المرجئۃ
و جمیع الخوارج علی وجوب االما مۃ" ()2
اہل سنت کے متام فرقے ،ایس طرح شيعہ کے فرقے ،متام
مرجئہ اور متام خوارج اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہيں کہ
امام اک ہونا الزیم اور واجب ہے ،لہذا اس ميں کیس قسم اک
کوئی اختالف نہيں ہے کہ رسول خدا ﷺ کے بعد امام اک ہونا
ضروری ہے۔

1

۔ الفصل یف االھواء وامللل والنحل٧١/١ ،
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امامت کيا ہے؟
متام شيعہ و سین محققنی نے امامت کی اس طرح تعريف کی
ہے،
"االمامۃ ھی الریاسۃ العامۃ فی جمیع امور الدین والدنیا نیابۃ
عن رسول ہللا" ()2
امامت  ،امت پر متام دنياوی و ديین امور ميں رسول خدا
ﷺ کی نيابت ميں حکومت اک نام ہے علماء شيعہ و اہل

1

۔ شرح املقاصد ؛  ،١٤١/٨اہل سنت کے منابع ميں رسول خدا ﷺکے اسم مبارک کے

بعد درود و صلوات کو ناقص لکھا جاتا ہے ليکن ہم خود آنحضرتﷺ کے
فرمان کی روشین ميں اسے اکمل صورت ميں لکھيں گے۔
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سنت نے امامت کی ویں تعريف کی ہے)2(،اس نباء پر امام،
رسو ل خدا ﷺ اک نائب ہوتا ہے اور امت کيلئے ضروری ہے
يہ متام امور ميں اس کی اطاعت رکے چنانچہ اس تعريف
کی روشین ميں کیس قسم اک اختالف نہيں ہے کہ امام ،رسول

ُ
خداﷺ اک نائب ہوتا ہے اور امامت ،نبوت ،اک خال پر رکنے
کيلئے رسول خداﷺ کی نيابت اک نام ہے امام اک اکم پيغمرب اک اکم
ہوتا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ يہ نیب نہيں ہوتا ہے۔

1

۔ مزيد معلومات کيلئے تجريد االعتقاد اور اس کی شروحات شرح املواقف شرح

املقاصد اور دوسرے کالیم منابع کی طرف رجوع کيا جائے ۔
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امامت اور شيعہ نقطہ نگاہ
"امام"اور امامت کی جو تعريف کی گئی ہے شيعہ اماميہ
اس تعريف کے لوازم کے ہميشہ پانبد رہے ہيں اور اسے
اپنے اعتقاد اک حصہ مسجھتے ہيں ليکن مکتب سقيفہ کے
پریواکروں اور رسول خداﷺ کی رحلت کے بعد رومنا ہونے
والے دلخراش حوادث کی وتجيہ رکنے والوں نے اس
تعريف اور اس کے لوازم کو اس کے باوجود کہ امامت کی
اس تعريف کے معرتف ہيں کو عمل طور پر قبول رکنے سے
سر پیچی کی ہے۔
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شيعہ کہتے ہيں کہ امامت کی جو تعريف کی گئی ہے اس
کی روشین ميں جو چيز ھبی پيغمرب کيلئے ثابت ہے وہ چيز
امام کيلئے ھبی ثابت ہونا چاہئے سوائے منصب نبوت کے
لہذا امام ھبی نیب کی طرح واليت تکويین و واليت
تشريعی اک حامل ہوتا ہے۔
امام ،واليت تکويین رکھتا ہے يعین خداوند عامل کے
اذن سے اور عطا سے اکئنات کے جاری امور ميں صترف
رکتا ہے اور يہ قدرت اور حق ،خداوند متعال کی طرف
سے رکھتا ہے کہ وہ اکئنات ميں صترف رکے امام ،واليت
تشريعی رکھتا ہے يعین متام ديین و دنياوی امور ميں امر و
نہی رکے اور امامت کی تعريف کے مطابق يہ حق ،امت
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کے متام افراد پر رکھتا ہے اور کیس کو يہ حق حاصل نہيں ہے
کہ امام کے فرمان کے سامنے سر تسلمی خم نہ رکے۔
البتہ ایسے علماء اہل سنت جو عرفاین مزاج کے حامل
ہيں اور صتوف کی طرف ميالن رکھتے ہيں وہ ہمارے ائمہ
کيلئے واليت تکويین کے قائل ہيں کيوں کہ وہ اس مقام کو
متام اولياء الہی کيلئے ثابت مسجھتے ہيں اور ہمارے ائمہ
ٰ
طاہرين کو اگر چہ بطور امام نہيں مانتے ہيں ليکن بڑے

اولياء الہی ميں مسجھتے ہيں۔
ٰ

يتسرا مقام جو شيعہ ،ائمہ طاہرينؑ کيلئے ثابت مسجھتے

ہيں وہ مقام حکومت و فرمانربداری اور احکام و
قواننی الہی اک نفاذ ہے حکومت ،امامت کی جہات ميں
ٰ

سے ايک جہت ہے نہ يہ کہ امامت و حکومت ايک ہی
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حقيقت ہيں لہذا ان دو الفاظ کو مرتادف مسجھنا درست نہيں
ہے۔ حکومت ،امامت کے شونات ميں سے ہے اس لئے
کبھی وت امام کو حکومت ملی ہے جيسا کہ امری املومننی
يلع ابن ایب طالب ؑ اور امام حسنؑ کو حکومت ملی
ہے اور کبھی ائمہ طاہرينؑ کی دسرتس حکومت تک
نہيں ہوئی ہے جيسے کہ دوسرے ائمہ طاہرينؑ کی زندگی
ہے جو اکرث اوقات وقت کے ظامل و جابر حکمراونں کے
زنداونں کی نذر ہوئی ہے يا ان کے دباؤ ميں گذری ہے يا پھر
ہمارا زمانہ کہ امام پردہ غيب ميں ہيں جو ظاہری طور پر کیس
حکومت کے حامل نہيں ہيں ليکن پھر ھبی ان کی
امامت محفوظ ہے۔
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امامت و اصول دين


اس سے قبل اشارہ کيا جاچکا ہے کہ شيعہ اک اہل سنت کے
ساھت مسئلہ امامت ميں اختالف ہے ايک مورد جس ميں
دوونں فریقنی کے ہاں اختالف ہے وہ يہ ہے کہ کيا امامت
اصول دين ميں سے ہے يا فروع دين ميں سے ہے؟ شيعہ
عقيدہ کی رو سے امامت اصول دين ميں سے ہے اس
مطلب کو ثابت رکنے کيلئے چند دالئل کو پيش کيا جاسکتا
ہے ہم ان ميں سے سادہ ترين دالئل پر اکتفا رکتے ہيں؛
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٤۔ اس ميں کیس قسم اک کوئی شک نہيں کہ امامت کی بحث،
نبوت کی نيابت سے بحث ہے اور امامت کی جو تعريف کی
گئی ہے اس سے اس معین کو واضح طور پر مسجھا جاسکتا ہے
کيوں کہ امامت کی تعريف ميں آيا ہے کہ امامت در اصل
رسول خدا کی خالفت اور نيابت ہے اور اس مجلہ سے ہی
مندرجہ باال مطلب اخذ ہوتا ہے پس امامت کی بحث،
نبوت کی ہی بحث کی طرح ہوگی جيسے عصمت کی بحث
اور ہر وہ بحث جو نبوت کے ساھت مروبط ہے اور اس پر
اعتقاد رکھنا واجب ہے ،وہ اصول دين ميں سے ہوگی۔
١۔دوسری دليل کہ امامت ،اصول دين ميں سے ہے وہ
رسول خداﷺ کی معروف حديث ہے جس ميں آنحضرت
نے ارشاد فرمايا :
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پيغمرب ارکم ﷺاک جانشنی کون؟

"من مات و لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ"

2

جو شخص اس حالت ميں مرجائے کہ اس نے زمانے کے امام
کی معرفت حاصل نہيں کی ہو وہ جہالت کی موت مرا ہے۔
شيعہ و اہل سنت کے محققنی نے اس روايت کو اپین کتاوبں
ميں نقل کيا ہے۔ واضح یس بات ہے کہ جاہليت کی موت سے
مراد ،کفر و نفاق کی موت ہے اور ايیس چيز جس سے
جہالت انسان کے انجام کو کفر و نفاق تک پہنچا دے اس اک
اصول دين کے ساھت ارتباط ہونا چاہئے ورنہ فروع دين کے
مسائل سے جہالت ،انسان کو کفر و نفاق کی منزل تک نہيں

1

۔ يہ حديث اس منت کے ساھت کتاب شرح املقاصد اور شرح العقائد النسفيہ ميں آئی

ہے ایس طرح دوسرے قدمیی تفسریی کالیم و حديثی منابع ميں ھبی آئی ہے
رجوع رکيں ،االما مۃ یف امھ الکتب الکالميہ٤٨١ ،
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لے جایت البتہ اہل سنت کے بعض ایسے صاحبان نظر ہيں جن
کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ وہ امامت کو اصول دين
سے مشار رکتے ہيں بطور منونہ اہل سنت کے نامور محقق
قاضی ناصر الدين بيضاوی اپین تفسری و عمل کالم ميں امامت
کو اصول دين سے مشار رکتے ہيں۔ البتہ اہل سنت کی
اکرثيت اس بات کی قائل ہے کہ امامت ،فروع دين ميں سے
ہے اگر چہ ان ميں سے بعض محققنی قطعی طور پر اس بات
کی صتريح نہيں رکتے بلکہ کہتے ہيں کہ امامت اک فروع
دين ميں سے ہونا زيادہ مناسب ہے اور يہ نہيں کہتے ہيں کہ
امامت ،اصول دين ميں سے ہے۔ امامت اصول دين ميں سے
ہو جس طرح شيعہ قائل ہيں يا پھر فروع دين ميں سے ہو
جس طرح اہل سنت قائل ہيں يہ بحث رکنا ضروری ہے کہ
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امام کون ہے تاکہ اسے پہچانيں اور اس کی پریوی رکيں
اس کے اوامر و وناہی کے سامنے سر تسلمی خم رکيں اور اس
کی گفتار و رکدار کو اپنے لئے منونہ عمل نبائيں کيوں کہ اسے
رسول خدا ﷺ اک نائب اور خليفہ مانتے ہيں۔

ايک شبہ اک جواب


بعض اوقات يہ بات سننے ميں آئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ
امامت کی بحث صرف ايک تاريخی بحث ہے اور اس وقت
امت اسالميہ کو اس کے ساھت کیس قسم اک سرواکر نہيں ہے

23

پہال حصہ:امامت و خالفت کيا ہے؟

بلکہ امت اسالميہ کيلئے دوسرے اہم مسائل ہيں جن پر
وتجہ دينے کی ضرورت ہے۔
يہ کيیس بے نبياد بات ہے؟! يہ سادہ لوح اور ديین مباین
سے نا آشنا افراد کے افکار پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی بات ہے
يہ کس طرح ممکن ہے کہ ايک طرف وت يہ کہاجائے کہ امام
پر عقيدہ رکھنا واجب ہے اور متام چھوٹے بڑے امور ميں اس
کی اطاعت ،امت کے متام افراد پر واجب ہے اور امام کے
فرمان سے سرپیچی کفر و فسق اک پيش خيمہ ہے امام کے
فرمان پر عمل پریا ہونے سے انسان ،خلقت کے راز اور
مخلوق کے خلق رکنے کی غرض و غايت تک پہنچ سکتا
ہے اور دوسری طرف يہ کہاجائے کہ امامت کے متعلق
بحث صرف تاريخی بحث ہے اور اس اک کوئی مثرہ نہيں ہے؟!
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انسان کے پاس عزيز ترين چيز اس اک عقيدہ ہے امام اور
امامت کے متعلق بحث کے فراوان عملی آثار ہيں انسان کو
چاہئے کہ وہ امام کو پہچانے کيوں کہ اس کی عدم معرفت سے
انسان کے امیان پر سواليہ نشان لگ جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے
کہ اسے پہچانے تاکہ اس سے محبت رکے اس لئے کہ امام
محمد باقرؑ سے روايت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمايا :
"ھل الدین اال الحب والبغض"

()2

کيا دين محبت اور نفرت کے عالوہ کوئی اور چيز ہے؟
انسان چاہتا ہے کہ ہر اکم کو پہچانے تاکہ مقام عمل ميں
اس کی اتباع رکے کيوں کہ انسان دوسرے حيواونں کی

1

۔ مستدرک الوسائل ١١٧ /٤١
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طرح شرت بے مہار نہيں ہے بلکہ مکلف ہے۔ کيوں کہ
امامت ،رسول خدا کی نيابت ہے لہذا يہ امام ہی ہے جو
انسان کيلئے مقام عمل ميں اس کی انفرادی و اجامتعی ذمہ
دارویں کو بيان رکتا ہے تاکہ انسان خداوند متعال کی
حقيیق نبدگی رکسکے۔لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ امام کو
پہچانے اور اس عظمی مقام کے دعوے دار کی حقانيت کی
تحقيق رکے تاکہ اس کی پریوی رککے مقام نبدگی ميں
اس وبجھ کو جسے اپنے ناوتان کندھوں پر اٹھا رکھا ہے منزل
مقصود تک پہنچا سکے۔ کيا ان حقائق کی روشین ميں کہا
جاسکتا ہے کہ اس اہم موضوع کے متعلق بحث ،صرف
تاريخی بحث ہے اور اس اک کوئی فائدہ نہيں ہے؟
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جی ہاں  ،خلقت کے اغراض و مقاصد اور ان تک پہنچنے

کے اسباب سے نا آشنا افراد اس بحث کو غری ضروری يا بے
مثر خيال رکسکتے ہيں ليکن قرآین فرمودات کے
پریواکر اور فرمودات رسول خداﷺ کے تابع دار افراد کے

ہاں خلقت کے ايلع مقصد تک پہنچنے کيلئے امامت اور مقام

امام سے بہرت کوئی اور بحث نہيں ہے۔

وحدت در پروت امامت
شايد يہ کہا جائے کہ امامت کے متعلق بحث رکنے سے

اتحاد بنی املسلمنی کو دچچکا لگتا ہے لہذا بہرت يہی ہے

کہ اس بحث کو ترک رکديا جائے ہم نے اس کے متعلق
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مختلف ابحاث ميں تفصيل سے گفتگو کی ہے اس سوال
کے جواب اک خالصہ يہ ہے؛

امامت کے متعلق بحث و گفتگو نہ صرف اتحاد بنی
املسلمنی کيلئے ضرر اک باعث نہيں ہے بلکہ عقلی و نقلی
براہنی کی روشین ميں اس باارزش اتحاد کے حصول کيلئے
بہرتين بلکہ تنہا يہی ايک راستہ ہے کہ مقام امامت و
منصب خالفت رسول خدا کو واضح و روشن کيا جائے۔

2

بات در اصل يہ ہے کہ وحدت سے کيا مراد ہے؟ اور اس
کو عملی جامہ پہنانے اک راستہ کون سا ہے؟

1

۔ مزيد آگاہی کيلئے مولف کی کتاب حديث ثقلنی پر ايک نظر کی طرف رجوع

کيا جائے
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عہد حاضر کے بعض اہل نظر حضرات وحدت کو
متحقق رکنے کيلئے يہ رائے ديتے ہيں کہ شيعہ و سین اپین
متام تفسریی ،حديثی و فقہی کتب کو ايک دوسرے کے
ساھت موافقت رکتے ہوئے از سر ون لکھيں کيوں کہ
اختالفات کی اصل جڑ اہل سنت و شيعہ کی کتب ميں بعض
باطل و جھوٹی باوتں اک موجود ہونا ہے جس وقت خالف
واقع امور اور جھوٹ کو سچ سے جدا رکليا جائے گا وت خود
بخود اسالم اک حقيیق چہرہ مناياں ہوجائے گا اور يہ متام افراد
کيلئے قابل قبول ہوگا اس لئے کہ کیس شخص کو حق کے ساھت
اختالفات نہيں ہے نتیجۃ متام اختالفات خمت ہوجائيں گے۔
اس رائے کے جواب ميں چند ابتدائی سوال پيدا ہوتے ہيں؛
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٤۔ وہ افراد جنہوں نے شيعہ و اہل سنت کی کتب کی تحقيق
رکین ہے وہ کون ہيں اور ان اک تعلق کس گروہ سے ہوگا؟
١۔ حق و باطل اور سچ و جھوٹ کی شناخت اک معيار کيا ہے؟
٤۔ کيا اہل سنت حاضر ہيں کہ ان کتاوبں کو جنہيں اول سے
ليکر آخر تک صحیح جانتے ہيں اور انہيں وحی کی طرح
مسجھتے ہيں؟ (جيسے صحاح ستہ يا مک از دو کتابيں جيسے
صحیح بخاری و صحیح مسمل) اور اپنے متام مباین و عقائد کو
انہيں دو کتاوبں پر استوار کيا ہوا ہے سے دستربدار ہوجائيں،
اور انہيں دوبارہ لکھيں؟
بعض دوسرے محققنی نے يہ رائے دی ہے کہ دوونں فرقوں
کے مشرتاکت کو اخذ کيا جائے۔

32

پيغمرب ارکم ﷺاک جانشنی کون؟

اس کے جواب ميں کہيں گے کہ مشرتاکت کيا ہيں؟
کيا وتحيد اور خدا وند عامل پر عقيدہ مراد ہے؟
ایس مقام پر پہلی نزاع ،صفات خدا ميں سامنے آجائے گی
کہ کيا خداوند عامل جسم رکھتا ہے؟
اہل سنت ،اوب بکر کيلئے ايیس مقام و منزلت کے قائل
ہيں جو کیس اور کيلئے قائل نہيں ہيں وہ کہتے ہيں کہ خداوند
عامل اس کيلئے خصویص طور پر تجلی رکے گا اور وہ خدا
کو ایس طرح ديکھے گا جس طرح خدا ہے۔( )2البتہ
خود اہل سنت اس حديث کی سند ميں خدشہ وارد رکتے
ہيں ليکن يہ بات قابل غور ہے کہ اس قسم کی احاديث کو

1

۔ الدر النضيد۔ ٨٧
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جعل رکنے والے کون ہيں ؟ ان افراد کی شناخت و پہچان اک
معيار کيا ہے؟
شيعہ و سین مشرتاکت ميں سے ايک مشرتک چيز مسئلہ
امامت ہے۔ اہل سنت کو مک از مک يہ بات تسلمی رکنا چاہئے کہ
امامت کی بحث اور واقعی امام کی تحقيق جو نائب رسول
خدا ہے مشرتکہ بحث ميں سے ہے اور اس سے دوونں
مذاہب کے مابنی ہم آہنگی پيدا کی جاسکیت ہے پس
اس بحث کو تفرقہ اک سبب کيوں مسجھا جاتا ہے؟
جی ہاں وہ لوگ فرقہ مجسمہ  ،مرجئہ او رخوارج کو وت
مسلمان مسجھتے ہيں ليکن ہميں مسلمان نہيں مسجھتے جب
کہ ہمارے اسالم کے بارے ميں انہيں کیس قسم اک کوئی شک
نہيں ہے پھر ھبی ہميں مسلمان تسلمی نہيں رکتے۔
32
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اس بات کی شاہد سعودی عرب ميں چھپنے وایل کتاب
"مسألۃ التقریب بین اہل سنۃ والشیعہ" ہے۔ اس کتاب کے
مؤلف کو يہ کتاب تأليف رکنے پر تعليمی اسناد سے ونازا
گياہے۔
کتاب اک مؤلف مباحث ميں وارد ہونے کے بعد اور چند
مطالب کو بيان رکنے کے بعد ویں رقمطراز ہوتا ہے؛
ہمارے (يعین اہل سنت) اور شيعہ کے مابنی مذہیب
رواداری و ہم آہنگی کی کوئی گنجائش موجود نہيں ہے
مگر اس صورت ميں کہ شيعہ پہلے مسلمان بن جائيں!! ،جب
تک شيعہ مسلمان نہيں ہوتے اس وقت تک مذہیب ہم
آہنگی اک کوئی معین نہيں ہے۔!
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ليکن جواب ميں ہم انہيں ایسا نہيں کہتے بلکہ کہتے
ہيں کہ آئيں اور کتاب خدا و سنت قطعی رسول خداﷺ کہ
جن اک اعرتاف آپ خود رکتے ہيں ،پر عمل رکيں۔ ہم نے
کتاب حديث ثقلنی کی سند و داللت کی بحث ميں اس پر
مفصل گفتگو کی ہے۔()2

1

۔ رجوع رکيں ،حديث ثقلنی پر ايک نظر ،ص ٤٤۔۳۵
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کون؟
يلعؑ يا اوب بکر؟

اہل سنت اپین کالیم کتاوبں ميں لکھتے ہيں کہ خالفت
کے سلسلہ ميں تنی افراد کے مابنی نزاع ھتی يعین پيغمرب
ارکمﷺ کے چچا عباس کو ھبی اس ميں شامل مسجھتے ہيں البتہ
وہ کہتے ہيں کہ عباس ،حضرت يلع ؑ کے حق ميں
دستربدار ہوگئے اس لئے نزاع دو ہی افراد کے مابنی ہے۔
مؤلف کے نزديک جناب عباس کی امامت اک مسئلہ بین
عباس کے دور حکومت ميں بيان ہوا ہے صدر اسالم ميں
اس اک کوئی سابقہ موجود نہيں ہے اور نہ ہی کوئی دليل
ايیس موجود ہے جس سے يہ بات ثابت کی جاسکے کہ
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رسول خدا ﷺ کے انتقال کے بعد عباس نے خالفت و امامت
اک دعوی کيا ہو۔ عباس ،سقيفہ کے واقعات ميں حضرت يلع
ؑ اک طرفدار ھتا اور جناب امری کی بيعت کی ھتی اور زندگی
کے آخری حملات تک يہ بات سننے ميں نہيں آئی کہ انہوں
نے جناب امری کے مقابلے ميں امامت يا خالفت اک دعوی کيا
ہو لہذا يہ کہنا کہ خالفت کے سلسلہ ميں تنی افراد کے مابنی
نزاع ہے يہ باطل اور من گھڑت بات ہے اور متام مسلماونں
کے برخالف ہے۔

ايک اور نظريہ
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ً
بعض محققنی اک يہ عقيدہ ہے کہ اصال يلع ابن ایب طالبؑ
اور اوببکر ابن ایب قحافہ کے مابنی کیس قسم کی کوئی
نزاع ہی نہيں ھتی انہوں نے اپنے اس مطلب کو ثابت رکنے
کيلئے چھ دالئل و دستاويزات اک سہارا ليا ہے؛
٤۔ امری املومننی يلعؑ نے بالرتیتب اوب بکر  ،عمر اور عامثن
کی بيعت کی ہے لہذا ان کے مابنی کیس قسم کی کوئی نزاع
ہی نہ ھتی۔
١۔ امری املومننی يلعؑ ہميشہ مناز ميں شريک ہوتے ھتے اور
خلفاء کو قبول رکتے ھتے۔
٤۔ حضرت يلعؑ کے خاندان اور خلفاء کے مابنی نسیب
رشتہ داری موجود ھتی۔
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با الفاظ ديگر انہو ں نے ايک دوسرے کے ساھت اپین
لڑکيوں کے عقد کئے ھتے ايک دوسرے کو رشتے دئيے ھتے
ویں دامادی کی نسبت اور ايک دوسرے کے ساھت دمشین باہم
سازگار نہيں ہيں۔ يہ واضح یس بات ہے کہ اگر کوئی شخص
کیس کے ساھت اپین لڑکی اک عقد رکتا ہے اور وہ لڑکی مريض

ُ
ہوجائے وت سسر اپنے داماد کے گھر ميں اس کی عيادت
کےلئے جائے گا اب ايک دوسرے کے گھر آنا جانا اور اٹھنا
بيٹھنا اور باہمی نزاع معقول نہيں ہے۔

١۔ امری املومننی يلعؑ کے بچوں کے نام اوببکر ،عمر اور
عامثن ھتے اب اگر ان کی خلفاء کے ساھت نزاع ھتی وت پھر
اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر کيوں رکھے ہيں۔ واضح رہے
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کہ اہل سنت کے محققنی نے يتسری اور چوھتی دليل پر
دوسرے موارد کی نسبت زيادہ تاکيد کی ہے۔
٨۔ شیخنی کی مدح ميں حضرت يلعؑ سے روايات نقل
ہوئی ہيں ايک مقام پر حضرت يلع کی طرف نسبت دی
گئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمايا کہ اگر کیس شخص کو مریے
پاس اليا جائے جو مجھے اوببکر و عمر سے افضل مسجھتا
ہو وت ميں اسے تازيانہ ماروں گا اور اس شخص جيیس حد اس
پر جاری رکوں گا جو دوسروں پر افرتاء باندھتا ہے۔
٠۔ حضرت يلعؑ نے اتحاد بنی املسلمنی اور وحدت کی
خاطر اپنے حق سے چشم پویش کی ہے۔
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اس نظريہ اک جواب


اگر ان چھ دالئل کی تحقيق کی جائے وت امری املومننی يلع
ؑ کی بيعت رکنے کے سلسلہ ميں درج ذيل سواالت اھبر رک
سامنے آتے ہيں؛
٤۔ بيعت کيا ہے؟
١۔ کيا امری املومننی يلعؑ اور خلفاء کے مابنی بيعت واقع
ہوئی ہے؟
٤۔ اگر امری املومننی يلعؑ اور خلفاء کے مابنی بيعت واقع
ہوئی ہے وت ا س بيعت کی کيفيت کيا ہے؟
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١۔ اگر امری املومننی يلعؑ اور خلفاء کے مابنی بيعت واقع
ہوئی ہے وت کس زمانہ ميں ہوئی ہے؟
٨۔ کيا نبيادی طور پر امامت کو بيعت کے ذريعہ ثابت کيا
جاسکتا ہے يا نہيں؟
ہم امری املومننیؑ کی خالفت و امامت کو تنی ادلہ قرآن
مجيد  ،سنت قطعی اور عقل سے ثابت رکتے ہيں۔ قاعدہ
عقلی سے ہماری مراد يہ ہے کہ مفضول کو افضل پر مقدم
رکنا قبیح ہے اور يہ ايک ایسا قاعدہ ہے جسے ابن يتميہ نے
ھبی قبول کيا ہے۔ اہل سنت جب اس بات اک اقرار رکتے ہيں
کہ اوببکر کی امامت پر کوئی نص موجود نہيں ہے اور
اسے افضل ھبی نہ مانتے ہوں وت پھر اس کی خالفت کے
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اثبات کيلئے ان کے پاس سوائے امجاع صحابہ کے کوئی اور
دليل نہيں ہے۔

بيعت کيا ہے؟
بيعت ايک اجامتعی قرار داد اک نام ہے اس معین ميں کہ بعض
افراد کیس کی بيعت رکتے ہيں مثال جس کی بيعت کی جایت
ہے وہ اس بيعت کے بدلے بيعت رکنے والوں کے ساھت يہ
قرار داد رکتا ہے کہ ان کے ملک کی حفاظت کی جائے گی
ان کے ضروری امور کو منٹايا جائے گا يعین احتياج پوری

کی جائے گی اور ثقافیت و حفظان صحت کی خدمات انجام
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دی جائيں گی وغریہ۔اور اس کے بدلے ميں بيعت رکنے
والے تعہد رکتے ہيں کہ اس کی اطاعت کی جائے گی اور
اگر کیس مقام پر اسے مایل و جاین امداد کی ضرورت ہوئی
(البتہ قواننی و ضوابط کی روسے) وت اس کی امداد کی

جائے گی جب دوونں طرف سے عہد و پامین اک اظہار
ہوجائے گا وت اس اجامتعی قرار داد کو بيعت کہا جاتا ہے جو

متحقق ہوجایت ہے۔()2

شرعی بيعت
جس وقت بيعت منعقد ہوجائے وت يہ سوال پيدا ہوتا ہے
کہ کون یس دليل ہے جس کی نبياد پر طرفنی کو چاہئے کہ
وہ اپنے عہد و پامین کی پاسداری رکيں؟

1
۔ رجوع رکيں ،النہايہ یف غريبالحديث؛  ،٤٧١ /٤مقدمہ ابن خلدون ؛ ١١٨ /٤
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واضح و روشن عبارت کی روشین ميں ویں کہا جائے گا کہ
جب اس قسم کی قرار داد منعقد ہوجائے وت بيعت رکنے
والوں پر اس شخص کی اطاعت جس کی بيعت کی جائے
کس دليل کی نبياد پر واجب ہوجایت ہے؟ اور کس دليل
کے بل وبتے پر بيعت شدہ شخص بيعت رکنے والوں پر حق
فرمانربداری رکھتا ہے؟ اس سوال اک جواب قرآن مجيد ميں
آيا ہے کہ ارشادرب العزت ہے؛
"یا ایھا الذین ٓامنوا اوفوا بالعقود"

2

اے امیان والو! اپنے عہد و پامین کی پاسداری رکو۔

1

۔ سورہ مائدہ ٤ /۳ ،
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اس آيہ مبارکہ سے بيعت ہونے کے استدالل اک خالصہ
يہ ہے کہ جس وقت دو افراد باہمی معاہدہ رکتے ہيں کيوں
کہ عہد و معاہدہ ھبی ايک قسم کی قرار داد ہی ہے اس کے
عالوہ روايات ميں عہد کو پامین موکد سے تعبری کيا گيا ہے وت
پھر معاہدہ کے مطابق اس کی پاسداری ھبی رکيں۔

کيا امامت و خالفت بيعت کے ذريعہ
متحقق ہوجایت ہے؟
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آيہ رکمیہ کی روشین ميں بيعت کی شرعی حيثيت ثابت
ہوگئی ہے کہ يہ عوام کے مابنی اور بيعت شدہ فرد کے مابنی
ايک اجامتعی قرار داد ہے اب ان دو سواالت کی روشین
ميں اس شرعی حيثيت کی وتضیح ديتے ہيں۔
کيا اس شرعی حيثيت اک نتیجہ يہ نکلتا ہے کہ جس
شخص کی بيعت کی جائے وہ بيعت رکنے والوں کے نفوس
پر اویل بالتصرف ھبی ہوتا ہے؟ کيا جس شخص کی بيعت کی
جائے اگر بالفرض وہ خود اس قرار داد کی مخالفت رکے جو
طرفنی کے مابنی طے پائی ہے وت کيا پھر ھبی بيعت رکنے
والوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے عہد و پامین کی پاسداری
رکيں؟
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واضح یس بات ہے کہ جس وقت بيعت شدہ فرد کی
طرف سے قرار داد کی خالف ورزی اور انحراف ظاہر
ہوگا وت اس وقت اس کی اطاعت اک وجوب ھبی ساقط
ہوجائے گا يہی وہ مقام ہے جہاں يہ بات مطرح ہویت ہے کہ
جس شخص کی بيعت کی جائے اسے معصوم ہونا چاہئے
جس وقت عصمت اک الزیم ہونا ثابت ہوجائے گا وت خلفاء
کی بيعت اک اثبات ھبی ريت کی دویار ثابت ہوگا۔ يہ بات مخیف
نہ رہے کہ يہ ساری بحث اس بات پر موقوف ہے کہ ہم يہ
تسلمی رکيں کہ لوگوں کی بيعت سے امامت ثابت ہویت ہے
ورنہ جس وقت يہ بات ثابت ہوجائے گی کہ خليفہ اک تعنی
اور رسول خداﷺ کی جانشيین اک حق صرف خداوند متعال
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کو حاصل ہے اور عوام کی اس ميں ذرہ برابر ھبی دخالت
نہيں ہے وت سرے سے يہ بحث ہی خمت ہوجائے گی۔
يہ بات ھبی قابل وتجہ ہے کہ شيعہ اک اعتقاد ہے کہ امام
اور رسول خداﷺ کی جانشيین کے سلسلہ ميں عوام کو کیس
قسم کی دخالت اک کوئی حق نہيں ہے اور اس بات کو ابن
ہشام اور حلیب نے اپین سریت کی کتاوبں ميں ذرک کيا ہے اور
دوسری سریت کی کتاوبں ميں ھبی يہ واقعہ موجود ہے۔
پيغمرب اسالم ﷺ اپین رسالت کے آغاز ميں عرب کے
قبائل ميں سے ايک قبيلہ کے پاس انہيں اسالم کی دعوت
دينے کيلئے تشريف لے گئے قبيلہ کے رؤسا و بزرگان سے
مذارکات کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی دعوت
کو قبول رکيں اور آپ کی محايت رکيں اور آپ کے دمشنوں
49
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کے ساھت جنگ رکيں وت کيا اپنے بعد خالف اور حکومت
ہمارے حوالے رکو گے؟
يہ وہ زمانہ ھتا کہ جب کیس ايک شخص اک ھبی دائرہ اسالم
ميں داخل ہونا بہت بڑی غنيمت ھتی اور اسالم کے نفع ميں
ھتا ليکن رسول خداﷺ نے انہيں کیس قسم اک وعدہ نہيں ديا
بلکہ صراحت کے ساھت اعالن فرمايا؛
"االمر الی ہللا یضعہ حیث یشاء"

2

يہ بات خداوند متعال کے ہاھت ميں ہے جہاں چاہے گا وہيں
قرار دے گا۔

1

۔ البدايۃ والنھايہ٤٧٤/٤ :؛ االصابہ  ٨١/٤؛ تاريخ اسالم ج  ۱ص ۶۸۲

52

پيغمرب ارکم ﷺاک جانشنی کون؟

اوببکر کی بيعت کيسے وقوع پذير
ہوئی؟

تاريخی منابع ميں يہ بات بڑی صراحت و وضاحت کے
ساھت موجود ہے کہ سب سے پہلے عمر بن خطاب نے
اوببکر کی بيعت کی ہے اس کے بعد مہاجرين ميں سے
ايک يا دو افراد نے بيعت کی ہے(!!) اس کے بعد کچھ

اصنار نے کہ جن ميں سب سے پہلے بشری بن سعد ہ انہوں نے
بيعت کی البتہ دوسرے اصنار اور بہت سارے مہاجرين

خصوصا متام بین ہاشم اور رسول خداﷺ کے بڑے صحابہ ان
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ميں سے کوئی ھبی سقيفہ ميں موجود نہ ھتا اور نہ ہی انہوں
نے اوببکر کی بيعت کی ہے۔
جو کچھ بيان ہوا ہے يہ ايک کربی کليہ ھتا اب صغری سے
بحث رکيں گے حقيقت بيعت ميں بيان کيا جا چکا ہے کہ بيعت
ايک اجامتعی قرارداد اک نام ہے پس اوببکر کی امامت پر
جو اجامتع ہوا ہے اس کی حقيقت کيا ہے؟

م
مسمل دالئل اور قطعی تاريخ سے يہ بات ثابت ہے کہ

سقيفہ بین ساعدہ ميں اوببکر کی بيعت رکنے والے چار
افراد ھتے،
٤۔ عمر بن خطاب
١۔ سامل موالی ایب حذیفہ
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٤۔ اوبعبيدہ جراح
١۔ اہل نجد کی شکل و صورت اک ايک وبڑھا()2
کيا ان معدود افراد کی بيعت (کہ حقيقت ميں افراد نہ ھتے
بلکہ دو ہی فرد ھتے)سے يہ بات معقول ہے کہ اوببکر
کی اطاعت متام شرق و غرب ميں بکھری ہوئی امت
اسالميہ پر واجب ہوجائے؟

کيا حضرت يلعؑ نے اوببکر کی بيعت
کی ہے؟



1
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جيسا کہ اس سے قبل ھبی اشارہ کيا جاچکا ہے کہ بعض
افراد يہ کہتے ہيں کہ امریاملومننی يلعؑ نے اوببکر کی
بيعت کی ھتی ہم اس دعوی پر چار محور سے گفتگو رکيں
گے اور جواب ديں گے:
اول :اس دعوی کی مکمل تحقيق ہوین چاہئے،
دوم:بيعت کی تعريف ميں کہا گيا ہے کہ يہ ايک قسم کی قرار
داديا ايک امر انشائی ہے بزرگان نے جو تحقيق کی ہے وہ يہ
ہے کہ امر انشائی اعتباری و ابزاری امر ہوتا ہے اگر اس بات
کو قبول ھبی رکليا جائے کہ امریاملومننی يلعؑ نے اوببکر
ابن ایب قحافہ کے ہاھت ميں ہاھت ديا ھتا وت يہ کہاں سے معلوم ہوگا
کہ اس طرح ہاھت اس کے ہاھت ميں دينے سے اوببکر کی
خالفت اور اس کی اطاعت کو ھبی اپنے اوپر الزم و
54
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ضروری رکليا ہو اگر کوئی جواب ميں کہے کہ سب بيعت
رکنے والے ایس انداز ميں بيعت رکتے ہيں اور اس طرح
اپنے اعتبار اک اظہار رکتے ہيں وت ہم کہيں گے کہ يہ بات
ظاہری طور پر درست ہے اور اپین جگہ پر ثابت شدہ ہے
کہ اس قسم کے ظواہر حجت ھبی ہوتے ہيں ليکن يہ سب
کچھ اس وقت حجت ہوگا جب اس ظواہر کے مقابلے ميں
دوسرے معارض موجود نہ ہوں جب کہ ہم خطبہ شقشقيہ
وغریہ ميں ديکھتے ہيں کہ حضرت امریاملومننی يلعؑ
اس طرح ارشاد فرماتے ہيں؛
"وہللا لقد تقمصھا ابن ابی قحافہ"()2

1

۔ نہج البالغہ  ١٥خطبہ سوم شقشقيہ
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خدا کی قسم ! اوببکر بن ایب قحافہ نے خالفت و جانشيین
پر قبضہ رکليا ہے در حاالنکہ وہ اس اک حق نہ ھتی۔
سوم :اگر حضرت يلعؑ نے اوببکر کی بيعت کی ھبی ہو
وت مورخنی کے مطابق يہ ايیس شرائط ميں منعقد ہوئی ہے
کہ کبھی ھبی حضرت يلعؑ کی طرف اس کی نسبت نہيں
دی جاسکیت کہ وہ اس بيعت سے راضی ھتے اس سلسلہ
ميں مذيد آگاہی کيلئے ابن قتیبہ کی کتاب االمامہ والسياسۃ
کی طرف رجوع کيا جائے تاکہ اس بيعت کی حقيقت
ھبی واضح و آشکار ہوجائے۔
اہل سنت کے بعض مورخنی نے اس واقعيت سے

ً
گلوخالیص اک يہ راہ حل نکاال کہ اصال اس بات کے
منکر ہوئے ہيں کہ يہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے ليکن اس
56
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سے ھبی ان کی مشکل خمت نہيں ہویت کيوں کہ يہ بات یقنی
سے کہی جاسکیت ہے کہ يہ کتاب ابن قتیبہ کی ہی ہے اور
اہل سنت کے بزرگان گذشتہ صدویں ميں اس کتاب سے
مطالب کو نقل رکتے رہے ہيں اور صراحت کے ساھت اس کی
نسبت ابن قتیبہ کی طرف ديتے ھتے۔()2
چہارم :صحیح بخاری کے مطابق اگر حضرت يلعؑ نے
اوببکر کی بيعت کی ھتی وت وہ خاوتن قيامت صدیقہ
طاہرہ (س) کی شہادت کے بعد واقع ہوئی ہے اور
دوسری طرف اہل سنت کے نقل کے مطابق حضرت
زہراء(س) کی شہادت رسول خداﷺ کی رحلت کے چھ

1

۔ بطور منونہ کتاب العقد الثمنی یف تاريخ البلد االمنی  ٧١ /٠ :کی طرف رجوع کيا

جائے۔
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ماہ بعد ہوئی ہے وت پھر اتین مدت تک امری املومننی يلعؑ
نے اوببکر کی بيعت کيوں نہ کی؟ انہوں نے صدیقہ طاہرہ
فاطمہ زہراء(س) کو بيعت کيلئے مجبور کيوں نہ کيا؟
ان دالئل کی موجودگی ميں اگر حضرت يلعؑ نے
ظاہری طور پر اوببکر کی بيعت رک ھبی یل ہو وت اس بيعت
سے يہ بات کہاں ظاہر ہویت ہے کہ وہ اس کی خالفت پر
راضی ھبی ہوں اور اس کی اطاعت کو امت اسالميہ کے
ضروری مسجھتے ہوں؟
يہ بات اپین جگہ پر مسمل ہے کہ يہ سب موارد اس
فرض کی نبياد پر ہيں کہ قائل ہوں کہ خالفت و امامت ،امت
کی بيعت سے ثابت ہوجایت ہے جب کہ اس سے قبل اس اک
بطالن بيان کيا جاچکا ہے۔
58
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حضرت يلعؑ اور خلفاء کی مناز مجاعت
ميں شرکت


بعض اہل سنت کے مورخنی نے دعوی کيا ہے کہ
امریاملومننی يلعؑ خلفاء کی مناز ميں شرکت رکتے ھتے ہم
اس کے جواب ميں يہ کہيں گے کہ يہ ايک ایسا دعوی ہے کہ
ٰ
جس کی کوئی اصالت نہيں ہے کيوں کہ بہت سارے واقعات

مشہور ہوتے ہيں ليکن ان کی کوئی حقيقت نہيں ہویت
ہے۔
البتہ بعض بزرگان نے ھبی اس کو ايک مسمل حقيقت
گردانا ہے ليکن ہمارے پاس اس مطلب کو ثابت رکنے
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کيلئے کوئی قابل اعتناء و معترب مدرک موجود نہيں ہے
کيوں کہ کوئی معترب سند اور ناقابل مناقشہ مدرک موجود
نہيں ہے کہ آنحضرت مناز کيلئے خلفاء کی اقتداء رکتے
ھتے۔
جو کچھ اس حقيقت کے بارے ميں مطلب موجود ہے
وہ يہ ہے کہ جسے اوبسعد مسعاین نے کتاب انساب
االشراف ميں ذرک کيا ہے در حقيقت يہ ھبی ذات يلعؑ اک

معجزہ ہے کہ اس کے ذريعہ امری املومننی يلعؑ کے مخالفنی
کو سرکوب و رسوا کيا جاسکتا ہے اوبسعد مسعاین نے نقل کيا
ہے کہ امری املومننی يلعؑ کے قتل اک منصوبہ نبايا گيا ھتا لہذا
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وہ مسجد ميں جايا رکتے ھتے،ہم نے اس واقعہ کو حديث
واليت ميں نقل کيا ہے۔

2

شايد يہ واقعہ اس بات کی حکايت رکتا ہے کہ اھبی
تک امریاملومننی يلعؑ نے اوببکر کی بيعت نہيں کی ھتی
يا سب افراد کو معلوم ھتا کہ آپ اوببکر کی خالفت پر
راضی نہيں ہيں ورنہ آپ کے قتل رکنے اک ارادہ رکنا اس
کی کوئی وجہ نظر نہيں آیت۔

کيا امری املومننی يلعؑ اور خلفاء کے
مابنی سبیب رشتہ داری ھتی؟

1

۔ انساب االشراف ٨٨ / ٤؛ مزيد آگاہی کيلئے حديث واليت٨١ ،۔ ٨٤کی طرف

رجوع کيا جائے۔
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مسمل تحقيق اور ناقابل انکار حقائق کی روشین ميں يہ
کہا جاسکتا ہے کہ بین ہاشم اور اموویں کے مابنی جو رشتہ
داری چلی ہے وہ يکطرفہ ھتی اور اکرث مقامات پر
اموویں اور دوسرے مخالفنی نے بین ہاشم کے ساھت رشتہ
داری قائم رکنے کی کوشش کی ہے اور بین ہاشم سے
لڑکيوں کے رشتے لئے ہيں ليکن بین ہاشم ميں سے کوئی ایسا
م
نہيں ہے کہ جس نے اموویں سے لڑکی یل ہو جو چيز مسمل اور
قطعی ہے وہ يہ ہے کہ ائمہ طاہرين ميں سے کوئی امام ھبی
اموی نہيں ہے۔
اس سلسلہ ميں دو موارد قابل ذرک ہيں کہ ان کی تحقيق کی
جائے؛
٤۔ امام محمد باقر ؑ اک قاسم بن محمد بن ایب بکر اک داماد نبنا
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قاسم اک مشار مدينہ کے فقہاء ميں سے ہوتا ھتا اور وہ متدين
فرد ھتے اور امام محمد باقر ؑ نے ان کی بيٹی ام فروہ سے
عقد کيا ھتا اور يہ مخدرہ امام صادقؑ کی والدہ گرایم ھتيں۔
١۔ جناب امری ؑ کی بيٹی ام کلثوم اک عمر بن خطاب کے ساھت
عقد
اہل سنت کہتے ہيں کہ جس وقت آپ اپنے ائمہ کو خطاب
رکتے ہيں وت کہتے ہيں :
"اشھد انک کنت نورا فی االصالب الشامخۃ واالرحام
المطھرۃ"
ميں گواہی دتیا ہوں کہ آپ ونر کی صورت ميں عایل
اصالب اور پاک و پاکيزہ ارحام ميں رہے ہيں۔
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پس اوببکر ،امام صادق کی والدہ گرایم اک جد نبتا ہے لہذا
وہ اصالب الشامخہ ميں سے ہوگا لہذا اس کے امیان اور
پاکيزگی اک قائل ہونا چاہئے۔
اس استدالل کے جواب ميں ویں کہيں گے؛
اس استدالل کے دوونں مقدمات کیس شک و ترديد کے
بغری شيعہ اعتقادات کے مطابق ہيں اور اس ميں ھبی شک
نہيں ہے کہ ام فروہ جو قاسم کی بيٹی ھتيں وہ امام محمد باقر ؑ
کی ہمسر اور چھٹے امام کی والدہ گرایم ھتيں اور قاسم
اوببکر اک پوتا ھتا۔
دوسری طرف کيوں کہ يہ مجالت زيارت وارث کے ہيں
لہذا ان مجلوں ميں ھبی کیس قسم اک کوئی شک نہيں ہے اور يہ
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شيعہ اعتقادات اک حصہ ہيں البتہ ان دوونں مقدمات سے جو
نتیجہ اخذ کيا گيا ہے وہ انتہائی مضحکہ خيز ہے کيوں کہ؛

ً
اوال :عریب زبان ميں کلمہ اصالب جو زيارت وارثہ ميں
ھبی آيا ہے وہ اجداد پدری کو شامل ہے  ،2اور ائمہ
طاہرين ؑ کے اجداد پدری حضرت آدم اوبالبشر تک
واضح و آشکار ہيں اور واضح یس بات ہے اس سلسلہ ميں
اوببکر کے ساھت کیس قسم اک کوئی ربط نہيں ہے۔

ً
ثانيا :کلمہ ارحام سے مراد وہ خاوتن ہيں کہ جن کے رحم ميں
امام کے باپ اک ونر منتقل ہوا ہے لہذا ہر امام کی وہ زوجہ
جو بعد والے امام کی والدہ گرایم بین ہيں وہ بدون شک

1

۔ لسان العرب  ٨١٧ /٤ ،۔ ٨١٠
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طاہرہ و مطہرہ ھتيں چنانچہ ائمہ طاہرين اک يہ معيار حضرت
حوا تک ایس طرح جاتا ہے۔
بطور مثال حضرت ہاشم کی زوجہ محرتمہ سلمی ايک
طاہرہ و مطہرہ خاوتن ھتيں جو عبداملطلب کی والدہ گرایم
بین ہيں ایس طرح عبداملطلب کی زوجہ جو حضرت
اوبطالبؑ کی والدہ گرایم بین ہيں وہ ھبی ايک پاک دامن و
طاہرہ و مطہرہ خاوتن ھتيں۔
جو کچھ ہم نے بيان کيا ہے اس سے واضح ہوگيا ہے کہ
اوببکر ابن ایب قحافہ اک تعلق نہ وت ائمہ طاہرينؑ کے
اصالب سے ہے اور نہ ہی ارحام سے ہے نبيادی طور پر
ان دوونں کلمات اک اوببکر کے ساھت کیس قسم اک کوئی ربط
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نہيں ہے تاکہ شيعہ اس کی عزت و تکرمی کے قائل
ہوجائيں۔

عمر کے ساھت ام کلثوم کے ازدواج کی
حقيقت


دوسرا مقام امریاملومننی يلعؑ کی بيٹی ام کلثوم کی عمر
کے ساھت ازدواج کے متعلق ھتا اہل سنت چاہتے ہيں کہ اس
طرح عمر کی فضيلت کو ثابت کيا جائے اور وہ دلخراش
سوانح جو رسول گرایم ﷺ کی رحلت کے بعد وقوع پذير
ہوئے ہيں ان اک انکار رکديا جائے اس مورد کی ھبی تحقيق
و جستجو کی ضرورت ہے۔
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اس واقعہ کی دو جہت سے تحقيق رکيں گے؛
٤۔ شيعہ روايات کی روشین ميں
١۔ اہل سنت کی روايات کی روشین ميں
شيعہ معترب روايات کی روشین ميں واقعہ کچھ اس طرح
ہے؛
عمر نے حضرت يلع ؑ سے ان کی چھوٹی بيٹی ام کلثوم
کی خواستگاری کی امری املومننی نے يہ کہہ رک عمر کو
منیف جواب ديا کہ اھبی بچی کی عمر مک ہے اور وہ ازدواج
کے قابل نہيں ہے۔
کچھ عرصہ بعد عمر نے رسول خدا کے چچا عباس سے
مالقات کی اور اس سے پوچھا کہ کيا اس ميں کیس قسم اک
68
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کوئی عيب پايا جاتا ہے؟ عباس نے کہا کہ کيا ہوا ہے ؟ تریا يہ
سوال رکنے اک کيا مقصد ہے؟
عمر نے کہا کہ آپ کے ھبتیجے يعین امری املومننی يلعؑ
سے اس کی بچی کی خواستگاری کی ہے ليکن اس
نے مجھے رد رکديا ہے۔ اس کے بعد عمر نے عباس بلکہ
امریاملومننی و بین ہاشم کو دمھکی دی اور کہا کہ مکہ و
مدينہ ميں بین ہاشم کی عزت و جاللت کو خاک ميں
مالدوں گا اور دو گواہ الوں گا جو يلعؑ کے خالف گواہی
ديں گے کہ اس نے چوری کی ہے اور اس پر چوری کی حد
جاری رکوں گا۔
عباس ،امری املومننی يلعؑ کے پاس آئے اور جو کچھ
ان کے مابنی اور عمر کے مابنی گفتگو ہوئی ھتی وہ
69
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امریاملومننی يلعؑ کے گوش گزار کی اور حضرت يلعؑ
سے تقاضا کيا کہ وہ اس سلسلہ ميں عمر کی بات مان ليں امری
املومننی يلعؑ نے ھبی چچا کے تقاضا پر اس ازدواج کی
موافقت رکیل اس کے بعد عباس نے ام کلثوم(س) اک عقد
عمر کے ساھت رکديا۔ جس وقت عمر قتل ہوگيا اس کے بعد
امریاملومومننی يلعؑ اپین بيٹی کو اپنے گھر لے آئے۔
جس وقت امام صادق سے اس ازدواج کے بارے ميں سوال
کيا گيا وت آپ نے ارشاد فرمايا؛
"ان ذالک فرج غصباہ"()2
يہ ہماری ناموس ھتی جسے غصب کيا گيا۔

1

۔ رجوع رکيں؛ فروع اکیف  ٤١٠ / ٨و ٤٤٨ /٠
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واضح رہے کہ بعض بزرگ علماء شيعہ جيسے شیخ مفيد اور
سيد مرتضی نے اصل واقعہ ازدواج اک ہی انکار کيا ہے
حیت کہ ام کلثوم(س) کے عمر کے ساھت صرف عقد
(رخصیت کے بغری) کی ھبی نیف کی ہے اور ایس طرح بہت
سارے علماء نے عقلی و نقلی دالئل کی روشین ميں اس
ازدواج کی نیف کی ہے۔
شيعہ روايات جو سند کے لحاظ سے قابل مناقشہ نہيں ہيں
ان ميں جو کچھ ہم نے بيان کيا ہے اس سے زيادہ مذکور
نہيں ہے اور اگر فرض ھبی رک ليا جائے کہ يہ ازدواج متحقق
ہوئی ھتی پھر ھبی اس سے اہل سنت کے محققنی اپنے گوہر
مقصود کو حاصل نہيں رکسکتے۔
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اہل سنت کے نظريہ کی تحقيق


قبل اس کے کہ اہل سنت کی روايات کی تحقيق کی
جائے يہ نکتہ بيان رکنا ضروری ہے کہ ام کلثوم(س) کے
ازدواج کے واقعہ کو جس آب و تاب کے ساھت نقل کيا جاتا
ہے يہ واقعہ صحیح بخاری  ،صحیح مسمل اور دوسری صحاح
ميں ذرک نہيں ہوا ہے ایس طرح اہل سنت کے مشہور و
معروف مسانيد و معاجم ميں اس واقعہ اک کوئی نام و نشان
نہيں ہے۔
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ً
یس
يہ موضوع واقعا قابل دقت ہے کہ ا ا واقعہ جو اہل

سنت کے ہاں اتین قدر و قيمت اک حامل ہے اور ان کيلئے
موثر ہے اس سے غفلت بریت گئی ہے کيا اس واقعہ کو نقل
نہ رکنے کے سلسلہ ميں غفلت معقول نظر آیت ہے؟
حقيقت حال وت يہ ہے کہ اصال سرے سے يہ واقعہ ہی من
گھڑت ہے جس کی کوئی نبياد ہی نہيں ہے ورنہ اہل سنت
کے محدثنی اس سے آساین سے نہ گذرتے اگر چہ ہمارے
نزديک اگر يہ واقعہ ہوا ھبی ہو وت پھر ھبی اس سے خالفت
و امامت جيسے عظمی الشان منصب کو ثابت رکنا اندھریے
ميں تری چالنے کے مرتادف ہے۔ (جيسا کہ اھبی تک وت اصل
واقعہ اک متحقق ہونا ھبی ثابت نہيں ہوا ہے)۔
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اس نکتہ کو بيان رکنے کے بعد اہل سنت کی کتب ميں
آنے وایل روايات کی تحقيق رکتے ہيں؛
٤۔ وہ روايات جو اہل یبت سے مروی ہيں۔()2
١۔ وہ روايات جو اہل یبت سے مروی نہيں ہيں۔()2
اہل سنت کے جرح و تعديل کے محققنی نے دوونں اقسام
کی روايات کو ضعيف مشار کيا ہے اور کیس روايت کو قبول
نہيں کيا ہے اس کے عالوہ ان روايات کے منت ميں ھبی

1

۔ ھتذيب التھذيب ج ۱ص ،۴۴ج ۱۱ص  ،۵۸۶ج ۴ص ۱۰۲

لصح
2
۔ الطبقات الکربی  ،ج ۸ص  ،۴۲۶املستدرک يلع ا

یحنی ج ۲ص، ۱۴۶

السنن الکربی  ،ج  ۷ص ۲۵۔  ،۱۱۴تاريخ بغداد ج ۲ص  ،۱۸۶االستيعاب ج ۴ص

 ،۱۵۳۴اسدالغابہ  ،ج ۳ص  ،۲۱۴الذريعۃ الطاھرہ ص ۱۳۷۔  ،۱۲۳مجمع الزوائد  ،ج،۴
ص ،۴۵۵املصنف صنعاین،۱۰۵۳۴ ،
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اضطراب پايا جاتا ہے جو محقق کے نزديک روايات کے
ضعيف ہونے کی عالمت ہے ،پس نتیجہ يہ نکال؛

ً
اوال :اہل سنت کی معترب کتب جيسے صحاح ستہ اور ایس
طرح معروف مسانيد اور معاجم ميں ايیس کوئی روايت نہيں
ملیت جس سے يہ ثابت کيا جائے کہ امری املومننی يلعؑ نے
اپین رضايت و رغبت کے ساھت اس ازدواج کو منعقد کيا ہو۔

ً
ثانيا:اہل سنت کی دوسری کتب ميں يہ واقعہ دو طريق سے
نقل ہوا ہے ايیس کوئی حديث موجود نہيں ہے جس پر
خود اہل سنت نے ھبی اتفاق نظر کيا ہو ۔
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ً
ثالثا :روايات ميں موجود (لغوی مشکل سے ہٹ رک) منت
ميں عجيب و غريب قسم اک اضطراب پايا جاتا ہے۔()2حديث
شنایس کے محققنی کے ہاں ايیس حديث جس کے منت ميں
اضطراب پايا جائے معترب نہيں ہے اور اسے ضعيف مشار کيا
جاتا ہے۔
جو کچھ بيان ہوا ہے اور شيعہ روايات کی طرف وتجہ
رکتے ہوئے (اس صورت ميں کہ اصل واقعہ اک انکار نہ
رکيں اور روايات کے ظاہر پر ھبی عمل رکيں جو واقعہ کے
وقوع پذير ہونے پر داللت رک رہی ہيں البتہ يہ دوونں مطالب
قابل دقت ہيں) حد اکرث جو چيز ثابت کی جاسکیت ہے وہ يہ
1

۔ رجوع رکيں ،الطبقات الکربی  ،ج ۸ص  ،۴۲۵االصابۃ  ،۴جزء  ،۸ص ،۶۷۳

رقم ۱۴۷۳؛ البدايہ والنھايہ ج  ، ۳ص ۵۵۰؛ انساب االشراف ج ۶ص ۴۱۶؛
لصح
املستدرک يلع ا

یحنی ج ۵ص ۱۴۶

16

پيغمرب ارکم ﷺاک جانشنی کون؟

ہے کہ امری املومننی يلعؑ نے عمر کے بار بار اصرار رکنے
اور دمھکی دينے (جب کہ اہل سنت کی روايات ميں ھبی
واضح ہے ) کے باوجود انکار کيا ہے اور اس کو نیف ميں
جواب ديا ہے اس کے بعد عمر کی جانب سے مختلف
دمھکيوں اور جناب عقيل و جناب عباس کو واسطہ نبانے
کے بعد (اہل سنت کی کتب ميں ان کی صراحت موجود
ہے) سخت شرائط کے تحت اور قلیب رضايت کے بغری اپین
بيٹی کے ازدواج اک معاملہ چچا کے سپرد کيا ہے عباس ،عقد
کے اجراء کے بعد ام کلثوم(س) کو عمر کے گھر لے گئے
کچھ مدت کے بعد خليفہ کو قتل رکديا گيا اور امری
املومننی يلعؑ اپین بيٹی کو گھر لے آئے۔
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ارباب دانش پر يہ بات مخیف نہيں ہے کہ کوئی ھبی
منصف مزاج انسان اس واقعہ سے يہ دليل قائم نہيں رکسکتا
کہ امری املومننی يلعؑ اور عمر کے مابنی خوشگوار تعلقات
ھتے۔
دوسری طرف اہل سنت کی روايات کے منت ميں بے
سروپا مطالب نقل کئے گئے ہيں کہ امری املومننی يلعؑ نے

اس بچی کو زنیت و آرائش کے ساھت عمر کے گھر ھبیجا
ہے!!۔خليفہ نے اس بچی کے ساھت ازدواجی رابطہ برقرار
کيا ہے جس کے نتیجہ ميں ايک بيٹا ھبی پيدا ہوا ہے اس کے
عالوہ ھبی ان کی کتب ميں لغويات و بے ہودہ باتيں موجود
ہيں جن کی کوئی قدر و قيمت نہيں ہے۔
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کتب ميں لکھا ہے کہ عمر نے اس شادی پر اپنے اصرار کی
علت رسول گرایم اسالمﷺ کی حديث کو قرار ديا ہے جس
ميں رسول خداﷺ نے ارشاد فرمايا :
"کل حسب و نسب منقطع یوم القیامۃ اال حسبی و نسبی" ()2
قيامت کے دن سوائے مریے حسب و نسب کے متام حسب و
نسب منقطع ہوجائيں گے۔
عمر اپنے دعوی کے مطابق خاوتن قيامت کے ساھت
منسوب ہونے کے بعد رسول خداﷺ سے منسوب ہونا چاہتا
ھتا تاکہ قيامت کے دن اس رشتہ داری سے استفادہ
رکے۔

1

۔ الطبقات الکربی ١٠٤ / ٥
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آنے والے واقعہ ميں عمر کی جانب سے اس ازدواج
کے اصرار اور غرض کو بہرت طریقہ سے ديکھا جاسکتا
ہے۔ محمد بن شافعی کہتے ہيں جس وقت حجاج بن ویسف
نے عبداہلل بن جعفر کی بيٹی کے ساھت ازدواج کيا وت خالد بن
يزيد بن معاويہ نے عبداملالک مروان سے کہا ؛ کيا وت نے اس
شادی کے سلسہ ميں حجاج کو اختيار دے رکھا ہے؟
عبداملالک نے جواب ديا کہ ہاں کيا کوئی مشکل ہے؟
خالد نے جواب ديا کہ خدا کی قسم کہ يہ اکم بہت بڑی
مشکالت اک سرچشمہ ہے۔
عبداملالک نے کہا کہ کس طرح اور کون یس مشکالت؟
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خالد نے کہا خدا کی قسم اے خليفہ ميں نے جس دن سے
زبری کی بيٹی رملہ سے شادی کی ہے وت زبری کی نسبت
جتین نفرت و کينہ و دمشین مریے دل ميں ھتی وہ خمت
ہوگئی ہے۔
خالد کی يہ بات سن رک عبداملالک کو ہوش آگيا اور فورا ً
حجاج کو لکھا کہ عبداہلل کی بيٹی کو طالق دے۔ حجاج
نے ھبی خليفہ وقت کی اطاعت کی۔

2

البتہ طبيعی طور پر شادی بياہ اور رشتہ داری کوقائم
رکنا اس اک سرچشمہ يہی ہے کہ گذشتہ زمانہ کی عداوت و
کينہ خمت ہوجائے يا مک از مک وہ متعادل ہوجائے۔ ليکن يہ
بات اموی حکمراونں کے ساھت سازگار معلوم نہيں ہویت
1
۔ مختصر تاريخ مدينہ دمشق ؛ ٤١٨ / ٠
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کيوں کہ انہوں نے ہر ممکن وسيلہ سے بین ہاشم کی عداوت و
کينہ کو اپنے دلوں اور خصوصا اپنے گماشتوں کے دلوں ميں
پروان چڑھايا ھتا۔
عمر بن خطاب ھبی اس مقصد کے تحت اس ازدواج پر
اصرار رکرہا ھتا کہ شايد اس طریقہ سے بین ہاشم کے ساھت
رشتہ داری بن جائے گی اور خصوصا امری املومننی يلعؑ
کے گھر کے ساھت اپنے تعلقات استوار رککے عمویم افکار
کو منحرف رکديا جائے گا۔ اور سقيفہ کے واقعات اور اس
کی طرف سے اور اس کے منک خواروں کی طرف سے
خاوتن قيامت پر ڈھائے جانے والے مظامل پر پردہ ڈاال جائے۔
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امری املومننی يلعؑ کی طرف سے بچوں
کے امساء خلفاء کے نام پر رکھنا


قدمی االيام سے يہ رسم چلی آرہی ہے کہ صاحب مقام
اور باشخصيت افراد اگر چہ وہ باطل پر ہی کيوں نہ ہوں ان کے
ناموں پر نام رکھے جاتے ہيں بطور مثال تاريخ کے صفحات

اس بات کے شاہد ہيں کہ اگر کیس شخص اک نام رسول خداﷺ
کو پسند نہ ھتا وت آپ اس کے نام کو دوسرے نام ميں تبديل
رکديتے ھتے اور دوسری طرف پيغمرب اسالمﷺ نے امام
حسن ؑ اور امام حسنی ؑ اور جناب محسنؑ کے امساء
گرایم ان کی والدت سے قبل ہی رکھے ھتے۔
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ایس طرح بہت سارے مقام پر ظامل و جابر حکمران
ھبی بعض سيایس وجوہات کی نباء پر بعض افراد کے نام
رکھتے ھتے چنانچہ ان اطفال و بچوں کے والدين ظامل و
جابر حکمراونں کے خالف بغاوت نہيں رکتے ھتے۔
اہل سنت نے صراحت کے ساھت بيان کيا ہے کہ امری
املومننی يلعؑ کے فرزند اک نام عمر ایس وجہ سے رکھا گيا
ہے ۔ حافظ مزی ،ابن حجر عسقالین اور اہل سنت کے
دوسرے بڑے محققنی نے اس سلسلہ ميں ویں لکھا ہے؛
جس وقت امری املومننی يلعؑ کی زوجہ "صھباء نبت
ربيعہ" کے ہاں بيٹا پيدا ہوا اس وقت عمر بن خطاب نے اس
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ونمولود اک نام عمر رکھا(!!)( )2ہماری نظر ميں عمر نے يہ اکم
ھبی ایس مقصد کے تحت انجام ديا ہے جس مقصد کی خاطر
دمھکياں دے رک امری املومننی يلعؑ کی دخرت کی
خواستگاری کی ہے۔ ایس طرح تاريخ ميں ملتا ہے کہ
معاويہ نے عبداہلل بن جعفر جو حضرت يلعؑ کے داماد
اور حضرت زنیب (س) کے شوہر ھتے کے پاس رقم ھبیجی
تاکہ وہ اپنے بچے اک نام معاويہ رکھيں۔
اس کے عالوہ اکرث نام عرب ميں مشہور و معروف ھتے
اور ہر خاندان اپنے ذوق و سليقہ کے مطابق بچوں اک نام رکھتا
ھتا۔ باالفاظ ديگر نبيادی طور پر نام کے اندر ذایت طور پر
کوئی قبح موجود نہيں ہے يہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی
1

۔ ھتذيب الکمال  ،١٠٧ / ١٤ھتذيب التھذيب ١٤٤ / ٧
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کتب حیت کے اہل سنت کے  ٨١سال قبل کے علماء کے ہاں
ھبی نہيں ملتا کہ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کيلئے اس
طرح استدالل کيا ہو اور ویں کہا ہو کہ کيوں کہ شيعہ کے ائمہ
نے اپنے بچوں کے نام خلفاء کے نام پر رکھے ہيں لہذا ان کے
مابنی کیس قسم کی کوئی نزاع نہ ھتی۔
مختصر يہ کہ اس قسم کی باتيں رککے ايیس امر کی نیف رکنا
جس پر ٹھوس شواہد اور دالئل موجود ہوں جو کہ قابل
مناقشہ نہيں ہيں ایسے ہی کہ جيسا کہ عریب زبان اک محاورہ ہے
؛
"الغریق یتشبث بکل حشیش" ڈوبتے کو تنکے اک سہارا
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مدح شیخنی کی روايت پر ايک نظر


اہل سنت کی کتب ميں امری املومننی يلعؑ کی طرف
نسبت دی گئی ہے کہ آپ نے مختلف تعبریوں کے ذريعہ
شیخنی کی مدح کی ہے ايک روايت ميں آيا ہے کہ حضرت
يلعؑ نے ارشاد فرمايا:
خیر الناس بعد النبیین ابو بکر ثم عمر ۔۔۔()2
ابنياء کے بعد سب سے افضل اوببکر اور پھر عمر ہيں۔
ابن يتميہ نے کتاب منھاج السنۃ ميں ویں نقل کيا ہے ؛

1

۔ شرح املواقف ٤٠٧ / ٥
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يلعؑ سے ہميشہ يہ بات سین گئی ہے کہ اگر کیس مرد
کو مریے پاس اليا جائے جو مجھے اوببکر و عمر پر برتری
دے وت ميں ایسے مرد پر افرتاء کی حد جاری رکوں گا اور
اسے تازيانے ماروں گا۔
اس موضوع کی چند جہات سے تحقيق رکتے ہيں:
٤۔ اس قسم کے مطالب صرف اہل سنت کی کتب ميں آئے
ہيں جن ميں حضرت يلعؑ کی طرف بعض باوتں کی نسبت
دی گئی ہے شيعہ کی کیس کتاب ميں حیت کہ ضعيف
روايت کی صورت ميں ایسے مطالب نہيں آئے ہيں۔
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واضح یس بات ہے کہ ایسے امور سے استدالل رکنا جو
صرف ايک فرقے کی کتب ميں ہوں اور ان اک دعوی ہو يہ
مناظرہ کے قواعد کے برخالف ہے۔
١۔ جو کچھ نقل ہوا ہے اس ميں "روی عن علی" يلعؑ سے
روايت کی گئی ہے " وقد حکی عن علی" يلع سے حکايت
کی گئی ہے ،کہا گيا ہے۔
عمل درايہ اور حديث شنایس کی اصطالح ميں يہ مطالب
حضرت يلعؑ سے بصورت ارسال نقل ہوئے ہيں (يعین
معلوم نہيں ہے کہ حضرت يلعؑ سے کس نے نقل کيے ہيں)
کیس معترب سند کے ذريعہ نقل نہيں ہوئے۔ واضح یس بات
ہے کہ ايیس منقول روايات کی کوئی ارزش نہيں ہویت ہے۔
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٤۔ امری املومننی يلعؑ کی فرمائشات اور ایس طرح رسول
خداﷺ سے متواترہ بلکہ فوق حد متواترہ روايات نقل
ہوئی ہيں ،جن ميں متام افراد پر حضرت يلعؑ کی افضليت
کو بيان کيا گيا ہے اس قسم کی روايات سے اس بات کی نیف
ہویت ہے کہ امری املومننی يلعؑ نے شیخنی کی مدح ميں
کچھ بيان کيا ہو۔
١۔ ایسے شواہد موجود ہيں جن سے يہ بات واضح ہوجایت
ہے کہ جو نسبت امری املومننی يلعؑ کی طرف دی گئی ہے
وہ محض جھوٹ اک پلندہ ہے بطور منونہ ايک شاہد پر اکتفاء
رکتے ہيں:
اہل سنت کی معترب ترين رجال کی کتاب "االستیعاب فی
معرفۃ االصحاب" ميں ابن عبدالرب نے سلمان مقداد ،اوبذر،
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جناب ،جابر بن عبداہلل اصناری ،اوبسعيد خدری ،اور زيد
بن ارقم سے يہ قول نقل کيا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص
اسالم اليا وہ يلع ابن ایب طالب ھتے اس کے بعد لکھتا
ہے کہ ؛
ھوالء علی غیرہ"()2
"و فضلہ ٔ
يہ افراد يلع ؑ کو دوسروں پر برتری ديتے ھتے
قابل ذرک ہے کہ بزرگ صحابہ کی ايک مجاعت جس اک يہ
عقيدہ ھتا بلکہ اس سے ھبی زيادہ صحابہ ھتے جو اس
عقيدہ کے مالک ھتے ليکن ابن عبدالرب نے يہی مصلحت
ديکھی ہے کہ صرف چند افراد اک نام لکھا جائے(!!)

1

۔ االستيعاب ٤١٨١ / ٤
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ابن عبدالرب نے ان چند افراد اک يہ قول نقل کيا ہے کہ سب
سے پہلے جو شخص اسالم اليا وہ يلع ابن ایب طالب ھتے۔
بلکہ ابن جرير طربی نے صحیح روايت سے نقل کيا ہے کہ

اوب بکر ابن ایب قحافہ نے پچاس افراد کے بعد اسالم قبول
کيا۔2ليکن کيوں کہ امری املومننی يلعؑ کی اس فضيلت کو
ھبی آپ سے چھيننا چاہتے ہيں اور اس اک انکار رکنا
چاہتے ہيں اس لئے ایسے اقوال گھڑے ہيں جن ميں کہا گيا ہے
کہ سب سے پہلے اسالم النے واال اوببکر ھتا۔
ہم اس مقام پر نہيں ہيں کہ ان بے ہودہ و بےسروپا اقوال کو
رد رکيں بلکہ ہماری بحث اک محور يہ ہے کہ اہل سنت کے
بڑے حافظ ابن عبدالرب قرطیب نے اپنے کتاب ميں بعض
1

۔ تاريخ طربی ٤٤٠ / ١
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اصحاب رسول خدا کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ امری
املومننی يلعؑ کو اوببکر سے افضل مسجھتے ھتے
دوسری طرف يہ بات ہرگز نہيں سین گئی ہے اور نہ يہ
ديکھا گيا ہے کہ اس عقيدے کے حامل افراد پر امری
املومننی يلعؑ نے کوئی حد جاری کی ہو يا يہ عقيدہ
رکھنے پر ان کی سرزنش کی ہو۔ ایس وجہ سے ابن حجر
عسقالین ایس سلسلہ ميں عجيب مخمصے ميں پڑ گئے ہيں کيوں
کہ ايک طرف وت ايیس روايات ہيں کہ جن ميں امری املومننی
يلعؑ کی طرف يہ نسبت دی گئی ہے کہ آپ نے فرمايا
جس نے ھبی مجھے اوببکر و عمر پر فضيلت دی ميں اس
پر حد جاری رکوں گا اور دوسری طرف ایسے بزرگ
صحابہ جو يہ عقيدہ رکھتے ھتے ان پر کیس قسم کی کوئی
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حد جاری نہيں کی ہے لہذا انہوں نے اس مشکل سے
گلوخالیص کيلئے يہ راہ حل نکایل کہ ابن عبداہلل کے
کالم ميں تحريف رکڈایل اور کالم اک يہ آخری حصہ يعین "
ھوالء علی غیر" کو نقل ہی نہيں کيا تاکہ ایسے
وفضلہ ٔ
افراد کی وجہ سے اس عقيدہ اک اعرتاف ہی نہ کيا جائے
البتہ اس کے عالوہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہيں کہ
مختلف موضوعات ميں جب متاخرين علماء اہل سنت نے
ديکھا ہے کہ قدمی علماء کے کلمات يا عبارت ان کيلئے
درد سر بن رہی ہے اور ان کے دعوی کے برخالف ہے
وت انہوں نے ہر ممکن وسيلہ سے پہلے علماء کی عبارت کی
تحريف کی ہے اور ہر ممکن طریقہ سے اسے داللت سے
ساقط کيا ہے۔
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واہ کيا محکم و استوار روش و مسلک ہے(!!) بعض
جھوٹے مطالب کو امری املومننی يلعؑ جيیس شخصيت کی
طرف منسوب رک ديتے ہيں اور وہ چيزيں جو اس افرتاء سے
منافات رکھیت ہيں ان کی تحريف رکتے ہيں نتیجہ انہی دو
اصولوں پر مذہب و مکتب کی عمارت کھڑی رکتے ہيں۔

کيا حضرت يلعؑ اپنے حق سے
دستربدار ہوئے؟


امامت و خالفت کے سلسلہ ميں ايک اور دعوی يہ کيا
جاتا ہے کہ حضرت يلعؑ اپنے حق سے دستربدار ہوئے
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ھتے۔ کيا امت پر امامت و واليت اور سرپرسیت امری املومننی
يلعؑ کی ذایت جاگری ہے جو آنحضرت اس سے
دستربدار ہوجائيں اور چشم پویش رکليں؟ يہ ممکن ہے کہ
انسان اپین ذایت مریاث يا ذایت جاگری ميں چشم پویش
رکے اور وہ دوسروں کو دے ڈالے اور يہ کہے کہ اس
سلسلہ ميں مریی اور آپ کی کوئی نزاع نہيں ہے۔
اس کے بالعکس خلفاء کے دور حکومت ميں يہ بات
واضح ہوجایت ہے کہ حضرت يلعؑ نے نہ صرف اپنے حق
سے چشم پویش نہيں کی ہے بلکہ اس دوران مصلح کی
نباء پر صرب کيا ہے چنانچہ امری املومننی يلعؑ اپنے خالفت
و امامت کے غصب ہونے پر ویں فرماتے ہيں،
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"فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی " ()2
ميں نے خالفت کے غصب ہونے پر صرب کيا ہے
درحاالنکہ مریی آنکھ ميں اکنٹا چبھا ہوا ھتا اور حلق
ميں ہڈی پھنیس ہوئی ھتی۔
امری املومننی يلعؑ دوسرے مقام پر ویں ارشاد فرماتے ہيں:
ميں نے اپنے اطراف ميں نگاہ کی وت مالحظہ کيا کہ
سوائے حسننی کے کوئی نہيں ہے اور اصنار ميں سے وت
صرف دو افراد (اور وہ ھبی کون سے دو افراد ) لہذا اگر
جنگ کيلئے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں وت ان رسول کے دو بيٹوں کو

1

۔ ھنج البالغہ  ١٥خطبہ شقشقيہ
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قتل کيلئے دے دوں گا لہذا ان دو کے ہاھت سے جانے اور
قتل ہونے کے خوف سے جنگ سے گريز کيا۔

٤

امری املومننی يلعؑ خداوند عامل کے حضور جفاکش
امت اک ویں شکوہ رکتے ہيں،
خدايا ميں نے حسننیؑ کو تریی حفاظت ميں ديا جب تک
ميں زندہ ہوں ان کی موت کے غم سے محفوظ فرما اور مریے
بعد وت خود جانتا ہے کہ کس طرح انہيں قريش سے بچارک
رکھنا ہے۔()2
ان حقائق کی روشین ميں يہ مک لطیف ہے کہ امری املومننی
يلعؑ کے صرب و تحمل کو حق سے چشم پویش اک نام دے ديا
٤۔ ھنج البالغہ خطبہ ۶۲
2

۔ شرح نہج البالغہ ١٨٥ / ١
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جائے جب کہ واضح ہے کہ دوونں کے مابنی بہت زيادہ فرق
پايا جاتا ہے۔
جی ہاں! جو چيز مانع ھتی وہ يلع ابن ایب طالبؑ اک صرب و
شکيبائی ھتا اور امت کی جفاکیش اور ظمل کے مقابلے ميں
امری املومننی يلعؑ نے صرف دامن صرب کو ھتاما ہے۔
حضرت مویس بن عمرانؑ خداوند عامل کے ساھت
مناجات کيلئے کوہ طور پر تشريف لے گئے اور ہارونؑ کو
عوام کے مابنی اپنا خليفہ نبا گئے تاکہ لوگوں کے مابنی
حضرت مویسؑ کے امور کو انجام ديں اور ان کی ہدايت کے
اسباب فراہم رکيں اس سلسلہ ميں قرآن مجيد ارشاد فرماتا
ہے؛
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"و قال موسی الخیہ ہارون اخلفنی فی قومی و اصلح وال تتبع
سبیل المفسدین"()2
مویسؑ نے اپنے ھبائی ہارون سے کہا ھتا کہ قوم کے مابنی
مریا جانشنی نبو اور ان کے امور کی اصالح رکو اور
مفسدين کی پریوی نہ رکنا جس وقت حضرت مویسؑ
مناجات سے واپس آتے ہيں وت ديکھتے ہيں کہ حاالت
بالکل مختلف ہوگئے ھتے اور پوری امت مرتد ہوگئی
ہے چنانچہ آپؑ نے حضرت ہارونؑ سے اعرتاض کيا
قرآن مجيد اس سلسلہ ميں فرماتا ہے؛
"قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی"()2
۔ سورہ اعراف ٤١١ /
ً
2
۔ اضیا ٤٨١ /
1
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(ہارون نے کہا) اے مریے ماں جائے! قوم نے مجھے ناوتان
رکديا اور قريب ھتا کہ مجھے قتل ہی رکديتے۔
کيا يہ صحیح ہے کہ قوم کے مرتد اور منحرف ہونے کے
جواب ميں حضرت ہارون اک صرب رکنے اک يہ معین ليا
جاسکتا ہے کہ انہوں نے حضرت مویسؑ کی خالفت و
جانشيین سے دستربداری اختيار کی ھتی اور اس سے چشم
پویش اختيار کی ھتی؟
امری املومننی يلعؑ وہ ہيں کہ جن کی حق و حقانيت کے
سلسلہ ميں فراوان صنوص وارد ہوئی ہيں اور روز غدير
ايک جم غفری نے بطور امامت و خالفت ان کی بيعت کی
ھتی کيا يہ معقول ہے کہ ايیس شخصيت ان متام باوتں سے
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صرف نظر رکے اور دوسروں کے حق ميں دستربدار
ہوجائے؟
کيا امر خالفت و رسول خدا کی جانشيین کیس کے اختيار
ميں ہے کہ وہ کیس دوسرے کو دے سکے؟
کيا مسلمان کے مابنی وحدت اک نفع امت کی طرف سے
وحی برحق سے انحراف کے ضرر سے زيادہ ہے؟
کيا ايیس وحدت سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟
کيا يہ بات قابل صتور ہے کہ معصوم کیس غری معصوم کے
حق ميں دستربدار ہوجائے؟
جی ہاں! ان سواالت کے جوابات ایسے شخص کے ہاں جو
خالفت الہی کی اہميت و عظمت سے ناواقف ہے يا اپنے
ٰ
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آپ کو غفلت ميں رکھے ہوئے ہے اور لوگوں کے دين و دنيا
ميں امامت و حجت واقعی کے رکدار سے نا آشنا ہے،مثبت
ہوگا ۔ کيوں کہ ایسے افراد اس قسم کے طرز تفکر کے ساھت
خداوند عامل کی خلقت کی غرض کے متالیش نہيں ہيں اس
لئے کہ "ھمتھم بطونھم و دینھم دنانیرھم" ان کی ساری کوشش
شکم پرسیت کيلئے اور ان اک دين ،درمھ و دينار ہے لہذا امری
املومننی يلعؑ نے کبھی ھبی اپنے حق سے چشم پویش نہيں
کی ہے بلکہ يہ امت ھتی کہ اس نے رسول خداﷺ کے
وصال کے بعد بے وفائی کی ہے اور جسے خداوند عامل
اور رسول خدا نے منتخب کيا ھتا اس سے انحراف کيا ہے اور
وہ ہسیت جسے خداوند عامل نے رسول خداﷺ کی جانشيین
کيلئے منتخب کيا ھتا اس نے جب امت کے اس انحراف و بے
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وفائی کو ديکھا وت سوائے صرب کے اس کے پاس کوئی
چارہ نہ ھتا لہذا فرماتے ہيں کہ ؛
"فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی"
ميں نے اس حال ميں صرب کيا کہ مریی آنکھ ميں خار ھتا اور
حلق ميں ہڈی ھتی۔
قرآن مجيد نے ھبی اس حقيقت سے پردہ اٹھايا ہے اور
فرمايا ہے کہ؛
"وما محمد اال رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل
انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیہ فلن یضر ہللا شیأ و
سیجزی ہللا الشاکرین"()2

1

۔ سورہ آل عمران ٤١١ /
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محمد ،خدا وند عامل کے رسول ہيں اور اس سے قبل ھبی
دوسرے رسل آئے ہيں کيا اگر وہ مرجائے يا قتل ہوجائے وت
مت گذشتہ دين کی طرف لوٹ جاؤ گے ؟ اور جو ھبی
گذشتہ حاالت کی طرف لوٹے اس نے خدا کو ہر گز کوئی
نقصان نہيں پہنچايا ہے اور خداوند عامل عنقريب شارکين کو
جزا دے گا۔
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اہم خصوصيات
طرفنی کے عقيدہ کی رو سے اگر شيعہ اپنے مبین سے
تنزل ھبی رکيں پھر ھبی اوببکر وغریہ ميں مقام امامت کی
قابليت و صالحيت موجود نہيں ہے اس لئے کہ اہل سنت
کے ہاں ھبی امام اور جانشنی رسول خداﷺ کيلئے کچھ
خصوصيات اک ہونا ضروری ہے۔
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اہل سنت کے ہاں عمویم صفات يعین مرد  ،بالغ ،عاقل اور
آزاد ہونے کے عالوہ جو خصوصيات امام و جانشنی
رسول خداﷺ کيلئے بيان کی گئی ہيں انہيں دو حصوں ميں
تقسمی کيا جاسکتا ہے؛
پہال حصہ :ايیس صفات جن پر متام اہل سنت اک امجاع و
اتفاق ہے۔
دوسرا حصہ :صفت عصمت البتہ اس کے معترب نہ ہونے پر
اتفاق نظر ہے اہل سنت کے محققنی کہتے ہيں کہ خليفہ و
جانشيین رسول خدا ميں عدالت اکیف ہے اسے عصمت کی
ضرورت نہيں ہے۔
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البتہ بعض صفات ميں متاخرين علماء کے ہاں جزوی طور پر
اختالف ھبی پيدا ہوا ہے جو ہماری بحث سے خارج ہے
کيوں کہ ہماری بحث اک محور خالفت اوببکر ہے اور يہ
ديکھنا ہے کہ اس ميں يہ صفات موجود ھتيں يا نہيں ھتيں وہ
خصوصيات جن پر اہل سنت اک امجاع و اتفاق ہے وہ درج
ذيل ہيں:
٤۔ اجتہاد و عمل
١۔ عدالت
٤۔ شجاعت
پہلی خصوصيت کی نباء پر امام و خليفہ کو ديین مسائل
ميں عامل و مجتہد ہونا چاہئے اس لئے کہ دور و نزديک سے
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دين پر شبہات وارد کئے جاتے ہيں اگر خليفہ ميں يہ صفت نہ
ہو وت پھر وہ دين کی معنوی حفاظت نہيں رکسکتا۔
عدالت کے سلسلہ ميں ھبی يہ کہيں گے کہ خالفت،
رسول خدا کی نيابت ہے اور فاسق و فاجر شخص رسول خدا
کی نيابت نہيں رکسکتا کيوں کہ جس اک نائب بن رہا ہے وہ
معصوم ہے۔
خليفہ کی يتسری خصوصيت يہ ہے کہ اسے شجاع ہونا
چاہئے تاکہ ضرورت پڑنے پر اسالیم مملکت کی
حفاظت رکسکے اور اس ميں لشکر کو آمادہ اور اس کی
قيادت رکنے کی صالحيت ہونا چاہئے۔
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کيا اوببکر ميں يہ صفات موجود ھتيں؟


اب يہ ديکھنا ہے کہ کيا اوببکر ميں يہ شرائط موجود
ھتيں يا نہيں؟ اگر جواب منیف ميں ہو وت پھر عمر و عامثن کی
خالفت پر ھبی سواليہ نشان لگ جائے گا اس لئے کہ ان
دوونں کی خالفت ھبی در اصل اوببکر کی خالفت اک
ہی تسلسل ہے جس طرح امری املومننی يلعؑ کی امامت
کے بعد گيارہ اماموں کی خالفت و امامت ھبی يلع ابن ایب
طالبؑ کی خالفت پر موقوف ہے۔
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لہذا انتہائی منصفانہ انداز ميں اوببکر کے حاالت
زندگی کو ديکھا جائے کہ کيا اس ميں يہ صفات و
خصوصيات موجود ھتيں يا نہيں؟ اور اس طرح امری املومننی
يلعؑ کی خالفت و امامت کی حقانيت خود بخود ثابت
ہوجائے گی اس لئے کہ اس سے قبل بيان کيا جاچکا ہے کہ
رسول خدا کی جانشيین و خالفت ان دو افراد کے مابنی
متنازع ہے۔

اوببکر کی شجاعت
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خليفہ و امام ميں اہم ترين صفت اس اک شجاع ہونا ہے ہم
اس صفت کو اوببکر ميں دو جہات سے ديکھيں گے۔
٤۔ رسول خداﷺ کے زمانہ ميں اوببکر کی شجاعت
١۔ رسول خداﷺ کے بعد اوببکر کی شجاعت
اس بات ميں کیس قسم کے شک و ترديد کی گنجائش نہيں
ہے کہ اوببکر نے رسول خداﷺ کی رحلت کے بعد کیس
ھبی جنگ ميں شرکت نہيں کی ہے اور نہ ہی راہ خدا ميں
قبضہ تلوار پر ہاھت رکھا ہے ایسا کوئی واقعہ ہی پيش نہيں آيا
جس ميں وہ داد شجاعت دے سکتے۔
البتہ رسول خداﷺ کے زمانے ميں اوببکر جوان ھتے
طبعی بات ہے کہ ان ميں ولولہ اور قوت زيادہ ھتی ليکن
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اس کے باوجود ہم نے اہل سنت کی متام کتب کی تحقيق کی
ہے ہميں نہ صرف کیس مقام پر ان کی بہادری و شجاعت
نہيں ملی بلکہ اس کے برعکس بعض حساس مواقع پر ان
سے ايیس حراکت سرزد ہوئی ہيں جس کی وجہ سے نہ
صرف اس اک بلکہ اس کے پریواکروں اک سر ھبی ندامت
سے جھک گيا ہے۔

اوببکر و عمر اک جنگ ميں فرار
اہل سنت کے بزرگ محققنی ،سریت ونیسان ،مؤرخنی
اور محدثنی نے وضاحت کی ہے کہ جنگ احد ميں ایسے
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حاالت پيدا ہوئے ھتے کہ مشرکنی نے ابتدائی شکست و
پسپائی کے بعد دوبارہ يکجا ہورک مسلماونں پر محلہ کيا ھتا اور
ان اک ارادہ ھتا کہ رسول خداﷺ کو قتل رکديا جائے اور
مسلماونں کی طاقت کو خمت رکديا جائے اس حساس موقع پر
دوسروں کی طرح اوببکر اور عمر نے ھبی رسول خداﷺ
کو نرغۂ اعداء ميں تنہا چھوڑ رک راہ فرار اختيار کی اور اپین
جان بچانے کی فکر ميں لگ گئے۔ بطور منونہ ان مدارک
ميں ہر دو کے فرار کو بيان کيا گيا ہے۔
٤۔ اوبداوود طيالیس  ،کتاب السنن
١۔ ابن سعد  ،کتاب الطبقات الکربی
٤۔ طرباین کتاب املعجم
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١۔ اوببکر بزار کتاب املسند
لص
٨۔ ابن حبان کتاب ا حیح
٠۔ دار قطین کتاب السنن
٧۔ اوبنعمی اصفہاین حليہ االولياء
٥۔ ابن عسارک کتاب تاريخ مدينہ دمشق
٨۔ ضياء مقدیس کتاب املختارہ
٤١۔ متیق ہندی کتاب کنز العمال ()2
حامک نيشاپوری نے جنگ حننی کے بارے ميں ابن عباس

سے صحیح روايت کو نقل کيا ہے کہ ابن عباس کہتے ہيں کہ؛

1

۔ رجوع رکيں،کنز العمال ١١١ /٤١
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جنگ حننی ميں تنہا وہ مرد مجاہد جس نے رسول خداﷺ
کے ساھت جہاد کيا اور ان سے دفاع کيا وہ يلع ابن ایب طالبؑ
ھتے ان کے عالوہ دوسرے سب صحابہ نے راہ فرار اختيار
کی ھتی۔

2

اہل سنت کے بزرگ محققنی نے جنگ خيرب ميں اوببکر و
عمر کے فرار رکنے کو بيان کيا ہے بطور منونہ ؛
٤۔امحد ابن حنبل کتاب املسند
١۔ ابن ایب شيبہ کتاب املصنف
٤۔ ابن ماجہ قزويین کتاب سنن املصطیف ﷺ
١۔ اوببکر بزار در املسند
لصح
1
۔ املستدرک يلع ا

یحنی ٤٤٤ / ٤
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٨۔ طربی کتاب تفسری و تاريخ
٠۔ طرباین کتاب املعجم الکبری
لصح
٧۔ حامک نيشاپوری کتاب املستدرک يلع ا یحنی
٥۔ بيہیق کتاب السنن الکربی
٨۔ ضياء مقدیس کتاب املختارہ
٤١۔ ہيثمی کتاب مجمع الزوائد
متیق ہندی نے کتاب کنز العمال ميں اوببکر و عمر کے
جنگ خيرب ميں فرار کو مندرجہ باال افراد سے نقل کيا ہے۔

1

۔ رجوع رکيں  ،کنز العمال ٤٧٤ /٥
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جنگ خندق اور حضرت يلع ؑ کی
شجاعت

اسالم کی اہم ترين جنگوں ميں سے ايک جنگ خندق
ہے اس جنگ ميں يلع ابن ایب طالب سپاہ کفر و شرک کے
مقابلے ميں آئے ھتے اس جنگ ميں رسول خداﷺ نے ارشاد
فرمايا ھتا؛
"لضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین"
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جنگ خندق ميں يلع ابن ایب طالبؑ کی ايک ضربت خدا
وندعامل کے نزديک جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔
بعض مدارک ميں ویں منقول ہے کہ رسول خدا نے کچھ
اس طرح ارشاد فرمايا ہے؛
"لضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادۃ االمۃ الی یوم
القیامۃ"

٤

جنگ خندق ميں يلع ابن ایب طالب ؑ کی ايک ضربت متام
امت کی قيامت تک کی عبادت سے افضل ہے۔

لصح
٤۔ املستدرک يلع ا

یحنی ج ۵ص ۵۶
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شیخنی کی شجاعت اور ابن يتميہ کی وتجيہ
ايک طرف وت امام اور مسلماونں کے خليفہ کی يہ نبيادی
شرط ہے کہ اسے شجاعت و بہادر ہونا چاہئے اور دوسری
طرف رسول خدا کی حيات ميں حساس مقامات پر شیخنی اک
جنگ سے فرار نے اہل سنت کو عجيب کشمکش ميں مبتال
رکديا ہے چنانچہ وہ اس دلدل سے نکلنے کيلئے ہاھت
پاؤں مارنے لگے چنانچہ ان کے شیخ االسالم يعین ابن
يتميہ جو ایسے مواقع پر ہی مشکالت اک حل نکالنے کے
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َ
دھین ہيں ،نے ايک معقول (!!)راہ حل نکایل وہ اس
سلسلہ ميں کچھ ویں کہتا ہے:
اس ميں کیس قسم اک کوئی شک نہيں ہے کہ خليفہ و اسالیم
حامک کيلئے شجاعت بہت ضروری ہے ليکن شجاعت کی
دو قسميں ہویت ہيں:

1۔ شجاعت قلبی
2۔ شجاعت جسمانی
يہ بات صحیح ہے کہ اوببکر ميں شجاعت جسماین نہيں
ھتی ليکن ان ميں شجاعت قلیب ھتی اور اسالیم حامک
کيلئے اتین ہی شجاعت اکیف ہے(!!) وہ اپین بات کو مزيد
بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ :
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اگر مت يہ کہتے ہو کہ يلعؑ اہل جہاد اور قتال ھتے وت ہم کہيں
گے کہ عمر بن خطاب ھبی راہ خدا ميں اہل قتال و جنگ ھتا
ليکن جاننا چاہئے کہ جنگ کی دو اقسام ہيں:
٤۔ تلوار کے ساھت جنگ
١۔ دعا کے ساھت جنگ
عمر بن خطاب نے دعا کے ذريعہ راہ خدا ميں جنگ کی
ہے(!!)
اس کے بعد ابن يتميہ نے يلع ابن ایب طالبؑ کے محری
العقول معرکہ جہاد کے مقابلے ميں اوببکر کی شجاعت
بدین کو ثابت رکنے کيلئے ايک واقعہ اک سہارا ليا ہے وہ
لکھتا ہے کہ :
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بخاری و مسمل نے اپین کتب ميں اس روايت کو اس انداز ميں
نقل کيا ہے :
عروۃ بن زبری کہتا ہے ميں نے عمر بن عاص کے بيٹے
عبداہلل سے پوچھا کہ مشرکوں اک رسول خداﷺ کے ساھت سخت
ترين سلوک کون سا ھتا يعین مشرکنی کی طرف سے پيغمرب
اسالمﷺ کو سخت ترين اذيت کون یس دی گئی ھتی؟
اس نے جواب ديا :ايک دن رسول خداﷺ مناز ميں مشغول
ھتے کہ اتنے ميں عقبہ بن ایب محيط آيا اور اس نے
آنحضرت ﷺ کے گلے ميں اپین چادر اک پھندا ڈال رک زور سے
کھينچا اس دوران اوببکر وہاں پر آگئے اور انہوں نے عقبہ
اک شانہ پکڑ رک اسے ايک طرف پھينک ديا اور کہا کہ کيا وت اس
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شخص کو قتل رکنا چاہتا ہے جو يہ کہتا ہے مریا پروردگار
خدا ہے۔()2
ہم ابن يتميہ کے اس کالم اک فيصلہ قارئنی رکام اور اہل
اصناف پر چھوڑتے ہيں۔ جو کچھ بيان ہوا ہے اس ميں ہم نے
اوببکر کی شجاعت کو بيان کيا ہے کيوں کہ اسالیم
حکمران اور رسول خدا اک جانشنی نبنے کيلئے اس
صفت اک ہونا ضروری ہے اور اہل سنت اک اس بات پر امجاع
و اتفاق ہے۔

1

۔ منہاج السنۃ ٥٨ / ٥
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عدالت اوببکر
اوببکر کی خالفت کے دوران ایسے دلخراش واقعات
رومنا ہوئے ہيں جن سے بخویب واضح و آشکار ہوجاتا ہے کہ
وہ فاقد عدالت ھتا مجلہ واقعات ميں سے چند ايک کی طرف
اشارہ رکتے ہيں؛
٤۔ حضرت صدیقہ طاہرہ (س) کے گھر پر محلہ
١۔ فدک اک غصب رکنا
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اوببکر کی خالفت اور مالک بن ونيرہ اک
قتل

اوببکر کی خالفت کے دوران ايک ایسا واقعہ رومنا ہوا
ہے جس نے اسالم کے ونراین چہرے پر بدمنا داغ کو چھوڑا
ہے اور وہ مالک بن ونيرہ کی شہادت ہے۔
قبيلہ بین يروبع ايک بڑا اور باشخصيت قبيلہ ھتا اور اس
قبيلہ اک سردار مالک بن ونيرہ ھتا وہ باوقار شخصيت کے مالک
ھتے اپنے قبيلے کے ہمراہ رسول خداﷺ کی خدمت ميں
حاضر ہورک حلقہ بگوش اسالم ہوئے ھتے اس قبيلہ اک
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مشار ھبی ان قبائل ميں ہوتا ہے جو آخر تک اسالم کے ساھت
وفادار رہے ہيں۔
کيوں کہ مالک بن ونيرہ نامور شخصيت ھتے اس لئے کہ رسول
خدا نے انہيں اپنا منائندہ قرار ديا ھتا تاکہ لوگوں سے زکواۃ
وغریہ کی مجع آوری رکيں اور انہيں فقراء کے مابنی تقسمی
رکيں اور فرمايا ھتا کہ ان صدقات کو مدينہ النے کی
ضرورت نہيں ہے۔
جس وقت سقيفہ ميں اوببکر کو خليفہ منتخب کيا گيا
مالک بن ونيرہ نے اس کی بيعت نہيں کی اور اس کے سامنے
سرتسلمی خم نہ کيا (کيوں کہ اھبی واقعہ غدير کو گزرے ہوئے
تنی ماہ ھبی نہ گذرے ھتے اور حجۃ الوداع کے موقع پر
متام حاضرين نے حضرت يلعؑ کی رسول خداﷺ کے
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جانشنی اور امام کے طور پر بيعت کی ھتی چنانچہ مالک بن
ونيرہ جيسے افراد اک اوببکر کی بيعت سے سرپیچی رکنا
ايک معقول امر معلوم ہوتا ہے۔)
اوببکر نے يہ بہانہ نباتے ہوئے کہ مالک بن ونيرہ نے
صدقات کو نہيں ھبیجا لہذا وہ منکر زکواۃ ہوگيا ہے خالد
بن وليد کو مالک بن ونيرہ کے ساھت جنگ کيلئے روانہ کيا
خالد بن وليد اور اس اک لشکر رات کی تاريکی ميں قبيلہ
يروبع پر وارد ہوا قبيلہ يروبع نے ھبی اسلحہ اٹھايا اور مسلح
ہوگئے مناز کے وقت اپنے اسلحہ کو زمنی پر رکھا اور مناز
ميں مشغول ہوگئے خالد بن وليد نے اس موقع کو غنيمت
جانتے ہوئے حمک ديا کہ مالک بن ونيرہ کو گرفتار رککے اس اک
سر تن سے جدا رکديا جائے۔
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مالک نے اسے کہا کہ مریے قتل اک حمک کيوں دے رہے ہو؟
خالد نے کہا کہ وت مرتد ہوگيا ہے۔
مالک نے کہا کہ چند لحظہ قبل متہارے ساھت آذان کہی ہے
اور مناز پڑھی ہے پس کس طرح ہم مرتد ہوگئے ہيں ؟ حد
اقل مجھے مدينہ ھبیج تاکہ اوببکر کے ساھت مذارکات
رکوں اور اس کے تقاضے کو پورا رکوں۔
سرانجام خالد بن وليد کے حمک سے مالک بن ونيرہ کے سر
کو تن سے جدا رکديا گيا اور ایس شب خالد بن وليد نے
مالک بن ونيرہ کی زوجہ کے ساھت زنا کيا مالک اور قبيلہ
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يروبع کے مردوں کے سر کو غذا پکانے کيلئے لکڑی کے
طور پر استعمال کيا گيا۔()2
مدينہ ميں اس خرب کے پھيلنے سے ہلچل مچ گئی نہ صرف
امری املومننی يلعؑ جو کہ غریت و حق پرسیت اک مظہر ھتے
اور مظلوم کے مدافع ھتے بلکہ عمر بن خطاب ،سعد بن
ایب وقاص اور طلحہ جيسے افراد ھبی حرکت ميں آگئے
اور اوببکر کے پاس شکوہ کيا۔ يہ عکس العمل بڑا واضح و
آشکار ھتا۔ (اگر چہ امریاملومننی يلعؑ کے عکس العمل
کے عالوہ دوسروں کے عکس العمل ميں خدائی رنگ نہيں

1
۔ رجوع رکيں تاريخ طربی ج ۶ص ۳۰۵؛ الکامل یف التاريخ ج ۶ص ۵۳۷؛ تاريخ

االسالم ج ۵ص ۵۶؛ االستيعاب ج ۵ص ۱۵۲۶؛ اور دوسری اسالیم تاريخ کی
کتب ۔
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ھتا اور اس مطلب کی مزيد وضاحت کی ضرورت نہيں
ہے)
ايک طرف بے گناہ مسلماونں اک قتل عام اور دوسری
طرف ايیس عورت کے ساھت زنا جس اک شوہر ایس رات قتل
ہوا ہے يعین وہ عدت ميں ہے سے مدينہ ميں شورش برپا
ہوگئی جس وقت خالد بن وليد مدينہ واپس پلٹا اس وقت
عمر بن خطاب نے اسے کہا وت زنا اکر ہے ميں خود تجھے رجم
رکوں گا۔()2

1

۔ يہ نکتہ قابل وتجہ ہے کہ جس وقت عمر بن خطاب مسند خالفت پر بيٹھا وت

جس خالد بن وليد کو اس نے رجم کی دمھکی دی ھتی اسے دمشق اک وایل نبا ديا
(!!) ؛ سری اعالم النبالء ٤٧٥ / ٤
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مدينہ ميں ہنگامہ برپا ہوگيا اور ہر طرف سے سر و صدا
بلند ہونے لگی اب اوببکر نے فيصلہ کيا کہ خالد بن
وليد کے سلسلہ ميں شرعی حمک کو جاری رکيں جی ہاں
اوببکر نے کيا خوب حمک الہی کو جاری کيا تاکہ
ٰ

دوسرے عربت حاصل رکيں اور ایسا گناہ رکنے کی فکر
نہ رکيں۔
اوببکر نے خالد بن وليد کی طرف نگاہ کی اور کہا
مریے خيال ميں مت نے برا اکم انجام ديا ہے اور اپنے وظيفہ کی
تشخيص ميں خطا کی ہے متہيں چاہئے کہ اس عورت کے
ساھت دوبارہ ہمبسرتی نہ رکيں بلکہ متہيں چاہئے کہ اس
عورت سے جدا ہوجائيں(!!)
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سقيفہ کے منتخب خليفہ جس کيلئے نبيادی شرط
عدالت ہے نے حد اکرث جو رد عمل دکھايا وہ يہ ہے کہ اس
نے کہا کہ وت نے برا اکم انجام ديا ہے"۔
اب آہيں اس مذہب کے محققنی کی طرف جو اس
مسئلہ کی وتجيہ رکتے ہيں اور اس مسلک کی علمی و
اعتقادی مشکالت اک راہ حل نکالتے ہيں وہ اس سلسلہ
ميں ویں رقمطراز ہيں:
بعض نے يہ کہا کہ ہميں کيا معلوم ممکن ہے کہ مالک بن ونيرہ
کی زوجہ نے طالق لے رکھی ہو اور اس کی عدت ھبی
متام ہوچکی ہو ليکن اھبی تک مالک بن ونيرہ کے گھر رہ
رہی ہو(!!) لہذا خالد بن وليد نے شوہر دار عورت جو
عدت ميں ھتی کے ساھت زنا نہيں کيا ہے(!!)
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بعض نے ویں وتجيہ کی ہے کہ شايد مالک بن ونيرہ کی
بيوی حاملہ ھتی اور مالک کے قتل کے بعد اور خالد بن
وليد کے ہمبسرت ہونے سے قبل اس نے وضع محل رکديا ہو
نتیجۃً کہہ سکتے ہيں کہ خالد بن وليد نے عدت کے ايام ميں
ہمبسرتی نہيں کی ہے(!!)
قاضی عبدالجبار معتزیل اور ابن عبدالرب صاحب کتاب
االستيعاب نے ویں نظر دی ہے :خالد بن وليد نے اس
سلسلہ ميں جلد بازی سے اکم ليا ہے اور جلد بازی برا اکم
ہے(!!)

ً
انہوں نے اس بات کی طرف اصال اشارہ نہيں کيا کہ

اوببکر نے خالد بن وليد کو خاص حمک دے رک اس مقصد
کيلئے کيوں ھبیجا اور پھر جب خالد سے شرمناک حرکت
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سرزد ہوئی وت رد عمل کيوں نہيں دکھايا ؟ کيوں؟ اس لئے کہ
ان سواالت کے جوابات سے اوببکر کی خالفت و
امامت پر سواليہ نشان لگ جاتا ہے۔
مولوی عبدالعزيز دہلوی صاحب کتاب تحفہ انثا عشريہ نے

ً
ايک اور وتجيہ کی ہے وہ يہ کہ اصال خالد بن وليد نے مالک
بن ونيرہ کی زوجہ کے ساھت ہمبسرتی ہی نہيں کی ہے۔(!!)
اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ اگر ان متام کتاوبں کی گواہی
جس ميں اس واقعہ کو صراحت کے ساھت بيان کيا گيا ہے سے
يہ واقعہ ثابت نہيں ہوتا وت پھر ان کتاوبں کی دوسری باوتں کو
کيوں قبول کيا جاتا ہے ؟ اور اگر ان کتاوبں اک اعتبار خمت ہوجائے
وت پھر تاريخ اسالم کی شناخت اور معارف شريعت کی
پہچان کيلئے کہاں رجوع رکيں گے؟
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اوببکر اک عمل و دانش
رسول خداﷺ کی جانشيین کيلئے اہل سنت جس اور
صفت کو معترب مسجھتے ہيں وہ خليفہ اک عمل و اجتہاد سے

ً
آراستہ ہونا ہے اب مختصرا اوببکر کے عمل و اجتہاد کی
طرف اشارہ رکتے ہيں:
ہم اس حصے ميں وہ علوم جو حس سے وراء ہيں جيسے

عمل مالئکہ  ،جن ،افالک ،حراکت کہکشاں ،حراکت
سيارات ،حراکت رکات مساوی ،دوسرے سياروں کی
مخلوق اور ان کی خصوصيات وغریہ سے بحث نہيں رکيں
231

يتسرا حصہ:امام و خليفہ کی خصوصيات اہل سنت کی نگاہ ميں

گے بلکہ اس عمل کی بحث رکيں گے جو ايک اسالیم
دانشور (نہ کہ خليفہ و جانشنی پيغمرب ) کيلئے ضروری ہے
اور پھر اس کے تناظر ميں اوببکر کے عمل اک احاطہ رکيں
گے۔
جالل الدين سيوطی اہل سنت کے بزرگ محققنی ميں مشار
ہوتے ہيں اور ان کے ہاں انتہائی محرتم مشار کئے جاتے ہيں وہ
اپین کتاب االتقان یف علوم القرآن ميں لکھتے ہيں:
اوببکر سے جو کچھ تفسری قرآن کے سلسلہ ميں
منقول ہوا ہے اس کی تعداد دس موارد سے زيادہ نہيں
ہے۔

1

2

۔ االتقان یف علوم القرآن ٤٥٧ / ١

238

پيغمرب ارکم ﷺاک جانشنی کون؟

اس کے بعد سيوطی نے امری املومننی يلعؑ کے عمل کو
بيان رکتے ہوئے کہا کہ يلعؑ اک قرآن کے بارے ميں عمل اتنا
زيادہ ھتا کہ عمویم محافل ميں ندا ديا رکتے ھتے کہ اے لوگو !
جو کچھ علوم قرآن کے بارے ميں پوچھنا چاہتے ہو وہ
مجھ سے پوچھو آيات کہاں نازل ہوئيں کيا رات کو نازل ہوئيں
يا دن کو سفر ميں يا حضر ميں نازل ہوئيں ان اک عمل مریے پاس
ہے۔

2

اوببکر رسول خداﷺ کے ساھت زيادہ عرصے تک رہا
ہے چنانچہ مختلف مسائل ميں احاديث ھبی ان سے زيادہ
منقول ہونا چاہئے جب کہ سيوطی حديث کے سلسلہ ميں
اوببکر کے بارے ميں ویں کہتے ہيں کہ:
ً
1
۔ اضیا
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اوببکر سے منقول احاديث کی تعداد ایس ھبی نہيں ہے۔

2

موالئے اکئناتؑ اک عمل
اہل سنت کے محققنی نے اپین مختلف تفسریی ،حديثی،
رجایل ،سریت اور تاريخی کتب ميں مختلف مناسبت سے
يلع ابن ایب طالب کے عمل کے بارے ميں بيان کيا بطور مثال
قرآن مجيد کی آيہ رکمیہ ميں آيا ہے:
"وتعیھا اذن واعیۃ"()2

1
2

۔ تاريخالخلفاء ١٤
۔ سورہ حاقہ ٤١ /
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ہومشند اکن ہی ان کو درک رکتے ہيں۔
متام اہل سنت کے مفسرين نے اس آيہ کے ذيل ميں کہا
ہے کہ اس سے مراد ،يلع ابن ایب طالبؑکی ذات ہے جو
ہر عمل و دانش و معرفت اور حق و حقيقت کيلئے سراپا
گوش ہے اور کمال کو اخذ رکنے وایل ہے وہ ايیس ذات
ہے جو اس سلسلہ ميں خطا اور فرامویش سے ھبی منزہ ہے
اس طرح اہل سنت کی حديث کی کتب ميں بار بار آيا ہے
کہ رسول خدا نے امری املومننی يلعؑ ابن ایب طالب کے
بارے ميں ارشاد فرمايا:
"انا مدینۃ العلم و علی بابھا فمن اراد المدینۃ فلیات الباب" ()2
1

۔ يہ حديث اہل سنت کی بہت زيادہ کتاوبں ميں آئی ہے جيسے؛ ھتذيب اآلثار ،

مسند امام يلع عليہ السالم ص  ٤١٨رقم  ٤٧٤؛ تاريخالخلفاء ٤٤٨؛ املعجم الکبری
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ميں عمل اک شہر ہوں اور يلع اس اک دروازہ ہيں پس جو شخص
شہر ميں داخل ہونا چاہے اسے چاہئے کہ وہ دروازے سے
آئے۔
رسول خداﷺ نے ايک اور حديث ميں فرمايا :
"انا دارالحکمۃ و علی بابھا"()2
 ٠٨/٤٤رقم ٤٤١٠٤؛ تاريخ بغداد ٧،٤١٥ / ١؛ ٤٤،٤٧١؛ ١١١ /؛ االستيعاب ٤٤١١/٤؛
فردوس االخبار؛  ٧٠/٤؛ اسد الغابہ ١١/١؛ الرياض النضرہ ٤٨٨/١؛ ھتذيب الکمال

١٥٨/١١ ،؛ تاريخ جرجان ٠٨؛ تذرکہالحفاظ  ٤١٤٤/١؛ البدايہ والنھاية  ٤٨٥/٧؛ مجمع
الزوائد ٤٤١/٨؛ اتحاف السادة املتقنی  ١١١/٠؛ املستدرک يلع

لصح

یحنی  ٤١٠/٤و

٤١٧؛ ترمجة االمام يلع عليہ السالم من تاريخ مدينة دمشق  ١٠١/١رقم  ٨٥١؛ جامع

االصول  ٠٨٧/٥رقم ٠٨١٤؛الجامع الصغری  ١٤٨/٤رقم ١٧١٨؛ الصواعق احملرقہ ٤٥٨؛ کنز

العمال  ٠٤١/٤٤رقم  ٤١٨٧٥و  ٤١٨٧٨؛ فيض القدير ١٠/٤؛
1

۔ فضائل امری املومننی عليہ السالم  ،٤٤٥حديث ١١٤؛ سنن ترمذی  ٥٨/٠ھتذيب

اآلثار مسند امام يلع عليہ السالم  ٤١١حديث ٥؛ حلية االوليأ  ٠١/٤مشکاة املصابیح

 ٨١١/١حديث ٠١٨٠؛ اسین املطالب ٧١؛ الرياض النضرة ٤٨٨ / ١؛ شرح املواھب الدنيہ
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ميں حکمت اک گھر ہوں اور يلع اس اک دروازہ ہے۔
ایس طرح پيغمرب اسالم نے ارشاد فرمايا:

"انا مدینۃ الفقہ و علی بابھا"()2
ميں فقہ اک شہر ہوں اور يلع اس اک دروازہ ہيں۔
پيغمرب اسالم نے امت ميں اختالفات کی صورت ميں امری
املومننی يلعؑ کو مرجع علمی قرار ديا ہے اور آپ کے
بارے ميں ارشاد فرمايا ہے :
"یا علی انت تبین المتی مااختلفوا فیہ من بعدی"()2
٤١٨/٤؛الجامع الصغری  ١٤٨ / ٤حديث  ١٧١١؛ الصواعق احملرقہ ٤٥٨؛ کنزل العمال
 ،٠١١/٤٤حديث  ٤١٥٥٨و  ، ٤١٧/٤٤حديث ٤٠١٠١؛ فيض القدير ١٠/٤
1

۔ رجوع رکيں؛ نفحات االزھار یف خالصة عبقات االونار ؛ ٤٠٤/٤١
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اے يلعؑ ! مریے بعد امت جس چيز ميں اختالف رکے گی
اسے وت بيان رکے گا۔
يہ وہ مقام ہے جو خداوند عامل نے قرآن مجيد ميں پيغمرب
اسالمﷺ کيلئے قرار ديا ہے چنانچہ ارشاد رباین ہے:

"فال و ربک ال یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینھم ثم ال
یجدوا فی انفسھم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما"()2

لصح
1
۔ املستدرک يلع ا

یحنی  ،٤١١/٤ترمجة االمام يلع عليہ السالم من تاريخ مدينہ

دمشق  ١٥٧/١و ١٥٥حديث  ٤١١٧و  ٤١١٥و  ٤١١٨؛ کنزل العمال  ٠٤٨/٤حديث
٤١٨٥٤؛ حلية االولياء ٠١/٤
2

۔ سورہ نساء ٠٨ /
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جی ہاں يہ وہی مقام ہے جو خداوند عامل نے اتین
تاکيدات کے ساھت (اہل عمل بالغت پر يہ بات مخیف نہيں
ہے) رسول خداﷺ کے ليے قرار ديا ہے ایس مقام کو رسول
خداﷺ ،امری املومننی يلعؑ کيلئے بيان فرما رہے ہيں۔
ایس وجہ سے ابن عباس کہتے ہيں:
اگر کیس مسئلہ ميں يلع ابن ایب طالبؑ سے کوئی مطلب
ہم تک پہنچ جائے وت ہم کیس دوسرے شخص کے کالم کے
منتظر نہيں رہيں گے۔()2
ابن عباس ايک اور مقام پر کہتے ہيں:

1

۔ تہذيب االمساء واللغات ٤١٠ / ٤
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اگر عمل کے دس حصے کئے جائيں وت ون حصے يلع ابن ایب
طالبؑ کے پاس اور ايک حصہ متام صحابہ و تابعنی اور امت
کے دوسرے افراد کيلئے ہے اور اس ايک حصے ميں ھبی
يلع ابن ایب طالبؑ ان کے ساھت شريک ہے۔()2
حافظ ونوی کہتے ہيں بزرگ صحابہ (اوببکر عمر،
عامثن ،عبدالرمحن بن عوف ،سعد بن ایب وقاص ،طلحہ،
زبری وغریہ) امری املومننی يلع ابن ایب طالبؑ سے فتاوی
کو اخذ رکتے ھتے اور مسائل و مشکالت ميں ان کی طرف
رجوع رکتے ھتے يہ ايک مشہور بات ہے سب اس کو
جانتے ہيں۔()2
ً
1
۔ اضیا
ً
2
۔اضیا
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ابن حزم اندلیس (جس کے ناصیب ہونے ميں شک نہيں
ہے اور امری املومننی يلعؑ کے ساھت دمشین رکھنے ميں
دوسروں سے سبقت رکھتا ہے) نے کتاب االحکام یف
اصول االحکام ميں بہت سارے شرعی مقامات کی نشان
دہی کی ہے جس سے صحابہ آگاہی نہيں رکھتے ھتے اور
خصوصا اوببکرو عمر و عامثن اور عائشہ اک نام ذرک کيا ہے
اور جن موارد ميں انہيں آگاہی نہيں ھتی اس کو بيان کيا ہے
ليکن امری املومننی يلعؑ کے بارے ميں لکھتا ہے۔
مجہوالت کو حل رکنے کے سلسلہ ميں يلع ابن ایب
طالبؑ کی طرف رجوع رکتے ھتے اور يلع ابن ایب
طالبؑ حمک خدا کو جہال کے سامنے بيان فرماتے۔ ٤يہ بات
۶۔ االحکام یف اصول االحکام ١١١۔ ١١٥و تہذيب االمساء واللغات ٤١٠ / ٤
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مخیف نہ رہے کہ عمر بن خطاب اور عامثن بن عفان ھبی
علمی لحاظ سے اوببکر سے مختلف نہيں ھتے بلکہ اس
سے بد تر ھتے۔

2

اب قرآن مجيد کی اس آيہ مبارکہ کی ياد آوری
رکواتے ہيں جن ميں احسن انداز سے فرمايا گيا ہے:
" افمن یھدی الی الحق احق ان یتبع ام من ال یھدی اال ان یھدی
فما لکم کیف تحکمون" ()2
مناسب معلوم ہوتا ہے اس بحث کے آخر ميں حسن

اختتام کے طور پر صحیح بخاری سے ايک واقعہ کو نقل
رکتے ہيں جو عدالت اور عمل دوونں کے ساھت مروبط ہے:
1

۔ رجوع رکيں  ،الغدير جلد  ٠،٧و ٥

2

۔ سورہ وینس ٤٨ /
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اوببکر کی خالفت کے زمانے ميں بحرين سے مدينہ
ميں مال اليا گيا جابر بن عبداہلل اصناری جو اوببکر کی
محفل ميں موجود ھتے انہوں نے کچھ ویں اظہار نظر کيا:
قبل اس کے کہ رسول خدا اک دنيا سے وصال ہو مجھ سے
وعدہ فرمايا ھتا کہ جس وقت بحرين سے مال آئے گا اتین
مقدار ميں تجھے عطا رکوں گا۔
اوببکر بغری اس کے کہ وہ جابر بن عبداہلل اصناری سے
گواہ طلب رکتا صرف ان کے اظہار سے اتنا مال دے ديا۔

2

سب جانتے ہيں کہ کوئی شخص ھبی جابر بن عبداہلل
اصناری کے حق ميں عصمت کے مقام اک دعوی نہيں رکتا
1

۔ الکواکب الدراری یف شرح البخاری ٤١٨/٤١؛ فتح الباری یف شرح البخاری

٤٧٨/١؛ عمةد القاری یف شرح البخاری ٤١٤ /٤١
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ليکن فاطمہ الزہراء (س) جن کے بارے ميں خود اہل
سنت نے اپین مختلف کتب ميں مناقب و فضائل کو بيان کيا

ہے۔2حیت کہ اس صدیقہ کربی کے بارے ميں صحیح بخاری
وغریہ ميں جو فضائل پر مشتمل احاديث ہيں ان ميں اس بات
کے ھبی قائل ہوئے ہيں:
"ھی افضل من الشیخین"
وہ (يعین فاطمہ زہرا(س)) اوببکر و عمر سے افضل ہيں۔
در حاالنکہ يہ کالم امری املومننی يلعؑ کے حق ميں
ھبی نہيں کہتے ہيں اتین باعظمت خاوتن دعوی رکیت ہيں کہ
1

۔ مسند امحد  ١٥١/٠؛ الطبقات الکربی  ٤٨/٥تا  ٤١؛ حلية االولياء  ٤٨/١و ١٤؛

لصح
املستدرک يلع ا

یحنی  ٤٨٤/٤تا ٤٠٤؛ االستيعاب ٤٥٨٤/١؛ جامع االصول  ٤١٨/٨؛

اسد الغابہ  ١١١/٧؛ ھتذيب الکمال ٤٠٨؛ مجمع الزوائد  ١١٤/٨تا ١٤١؛ االصابة ۱۵

٧٤/؛ کنز العمال ٠٧١ /۱۵؛ شذرات الذھب  ۱۰ ،۱/۵و ۱۳
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اس سے قبل کہ مریے بابا اس دنيا سے جائيں انہوں نے مجھے
فدک بخش ديا ھتا ليکن اوببکر ان سے گواہ طلب رکتا
ہے جابر ابن عبداہلل اصناری معصوم نہيں ہے ليکن

صرف صحایب ہونے کے ناطے (صحیح بخاری کی شرح رکنے
والوں کی وتجيہ کے مطابق) اس اک قول قابل قبول ہے کيوں

کہ اس اک مقام اس سے بلند و رفيع ہے کہ وہ رسول خداﷺ پر
جھوٹ باندھے ليکن فاطمہ زہراء(س) جو مقام عصمت
پر فائز ہيں سے گواہ طلب کئے جاتے ہيں۔(!!)
بہرت ہو گا کہ اہل سنت کے علماء دانشمند اپنے عقول و
افکار پر تجديد نظر رکيں اور قيامت کی فکر رکيں کيا
اوببکر کے ان دو متضاد افعال کی کوئی معقول وتجيہ گھڑ
سکتے ہيں؟
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کيا ان کے پاس خليفہ کے ان دو متضاد عکس العمل اک کوئی
قانع کنندہ جواب موجود ہے؟
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منابع و مآخذ
1۔ قرآن رکمی
١۔ ھنج البالغہ

''الف ''
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پيغمرب ارکم ﷺاک جانشنی کون؟
االتقان یف علوم القرآن :جالل الدين سيوطی  ،دارالفکر  ،لبنان
بریوت سال ٤١٤٠ھ
االحکام يف اصول االحکام  :يلعؑ بن محمد آمدي  ،دار الکتاب
عريب  ،بریوت طبع دوم  ٤١١٠ ،ھ
االستيعاب  :ابن عبد الرب  ،دار الکتب علميہ  ،بریوت  ،لبنان  ،طبع
اول  ۱۴۱۶،ھ

أٔ سد الغابة :ابن اثری جزری  ،دار الکتب علميہ ،بریوت  ،لبنان
أ الصابة :ابن حجر عسقالين  ،دار الکتب علميہ  ،بریوت  ،لبنان ،
طبع اول ٤١٤٨ ،ھ
االمامةیف امھ الکتب الکالمية  :سيد يلع حسيین ميالین  ،نشر

الحقايق  ،قم چاپ سوم  ،سال ٤١١٠

انساب االشراف  :مسعاین دارالفکر بریوت  ،لبنان چاپ يمک  ،سال
٤١١٥
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''ب ''
البداية و النہاية  :حافظ ايب فداء امساعيل بن کثری  ،دار احياء تراث
عريب  ،بریوت  ،لبنان،طبع اول ٤١۰٥ ،ھ

'' ت ''
تاريخ االسالم :ذھیب  ،دارالکتاب عریب  ،بریوت لبنان  ،چاپ يمک
سال ٤١١٧
تاريخ ا لخلفاء  :جالل الدين سيوطي  ،از منشورات شريف الدين
رضي  ،قم ،ايران طبع اول  ٤١٤٤ ،ھ
تاريخ الطربي :اوبجعفر محمد بن جرير طربی ،موسسہ اعلمی ،
بریوت  ،لبنان
تاريخ بغداد  :خطيب بغدادي  ،دار الکتب علميہ ،بریوت ،
لبنان،طبع اول  ٤١٤٧ ،ھ
تجريد االعتقاد :شیخ صنری الدين طویس ،مکتب اعالم اسالیم ،قم،
سال ٤١١٧
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پيغمرب ارکم ﷺاک جانشنی کون؟
ھتذيب االمساء واللغات :ونوی ،دارالفکر ،بریوت ،لبنان ،چاپ
يمک ،سال ٤١٤٠
ھتذيب التھذيب :ابن حجر عسقالين  ،دار الکتب علميہ  ،بریوت ،
لبنان،طبع اول  ٤١٤٨ ،ھ

لح
ھتذيب الکمال يف امساء الرجال  :مجال الدين ايب ا جاج ویسف مزي
 ،مؤسسہ الرسالہ  ،بریوت  ،لبنان،طبع پنجم  ٤١٤٨ ،ھ

'' ج ''
جامع االصول  :ابن اثری  ،دارالفکر ،بریوت ،چاپ يمک  ،سال ٤١٤٧

'' ح ''
حلية االولياء :اوبنعمی اصفہاین ،دارالکتب علميہ ،بریوت ،لبنان
چاپ يمک  ،سال ٤١٤٥

'' د ''
. ١٨الدر النضيد يف مجموعة ا لحفيد  :شیخ االسالم امحد بن يحيي ھروي
 ،طبع افغانستان
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'' ذ ''
الذرية الطاھرة  :محمد بن امحد اصناری رازی دوالیب ،تحيق سيد

محمد جواد حسيین جالیل  ،موسسہ نشر اسالیم  ،قم ايران ،سال ٤١١٧

'' س ''
سری اعالم النبالء :ذھيب  ،مؤ سسہ الرسالہ  ،بریوت  ،لبنان،طبع نہم
 ٤١٤٤ ،ھ
السنن الکربی :بيھیق ،دارالکتب علميہ ،بریوت ،لبنان  ،سال
٤١٤١

''ش ''
شذرات الذھب  :ابن معاد  ،دار الکتب علميہ  ،بریوت  ،لبنان
شرح املقاصد:تفتازاین  ،منشورات شريف رضی ،قم ،ايران ،چاپ
يمک سال ٤١١٨
شرح املواقف :سيد شريف جرجاین ،از منشورات شريف رضی ،قم،
ايران چاپ يمک ،سال ٤١٤١
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پيغمرب ارکم ﷺاک جانشنی کون؟
شرح ھنج البالغہ :ابن ایب الحديد دارااحياء الرتاث العریب ،بریوت،
لبنان ،چاپ دوم سال ٤٤٥٧

'' ط ''
الطبقات الکربي ٰٔ :ابن سعد  ،دار الکتب علميہ  ،بریوت ،

لبنان،طبع دوم  ٤١٤٥،ھ

'' ع ''
العقد الثمنی یف تاريخ البلد االمنی:حافظ تیق الدين محمد بن امحد فایس
مکی
عمةد القاري یف شرح البخاری :بدرالدين عيين  ،دار الفکر ،
بریوت  ،لبنان

'' ف ''

لص
فتح الباری یف شرح ا حیح البخاری :ابن حجر  ،دارالکتب علميہ،
بریوت ،لبنان ،چاپ يمک  ،سال ٤١٤١
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الفصل یف االھواء وامللل والنحل :ابن حزم اندلیس  ،دارالکتب
علميہ ،بریوت لبنان ،چاپ يمک سال ٤١٤٠

'' ک ''
الکایف  :محمد بن يعقوب کليین دارالکتب اسالميہ  ،تہران ،سال
٤٤٥٥
کنزل العمال :متیق ھندی  ،دارالکتب علميہ ،بریوت ،لبنان چاپ
يمک ،سال ٤١٤٨
الکواکب الدراری :رکماین  ،دار احياء الرثات العریب ،بریوت،
لبنان  ،چاپ دوم  ،سال ٤١١٤
الکامل يف التاريخ  :ابن اثری  ،دار الفکر  ،بریوت  ،لبنان٤٤٨٨ ،

'' ل ''
لسان العرب:مجال الدين محمد بن مکرم بن منظور افريیق مصری،
دارالفکر ،بریوت ،لبنان

'' م ''
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پيغمرب ارکم ﷺاک جانشنی کون؟
مجمع الزوائدو منبع الفوائد  :حافظ ونر الدين يلعؑ بن ايب بکر
ھيثمي ،دارالفکر  ،بریوت  ،لبنان ٤١٤١،ھ
مختصر تاريخ مدينة دمشق :ابن منظور  ،دارالفکر ،سوريہ،
دمشق ،چاپ يمک ،سال ٤١١١

لصح
املستدرک يلع ا یحنی :حامک نيشا پوري  ،دار الکتب علميہ ،
بریوت  ،لبنان،طبع اول  ٤١٤٤ ،ھ
مستدرک الوسائل :مریزا حسنی ونری ،تحقيق و نشر موسسہ آٔٓل
البیت  ،بریوت  ،لبنان چاپ دوم ،سال ٤١١٥
املصنف :اوببکر عبدالرزاق بن مھام صنعاین
مسند امحد بن حنبل :امحد بن حنبل شيباين  ،دار االحياء الرتاث
العريب  ،بریوت  ،لبنان،طبع سوم  ٤١٤٨ ،ھ
منھاج السنة النبويہ :ابن يتميہ حراین ،مکتبہ ابن يتميہ  ،قاہرہ  ،مصر
چاپ دوم ،سال ٤١١٨

"ن"
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نفحات االزھار يف خالصة عبقات االونار  :آ يت اہلل سيد يلعؑ

حسيين ميالين ،قم نشرالحقايق  ،طبع دوم ٤١١٠ ،ھ

نگاھی بہ حديث ثقلنی :سيد يلع حسيین ميالین ،نشر الحقايق،
چاپ يمک  ،سال  ٤٤٥٧ش
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