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خدا اکآخری اور سب سے اکمل دین حضرت خامت االبنیاء

محمد مصطفﷺ کی بعثت کے ذریعہ دنیا والوں کے سامنے پیش
ہوا اور رسالت وقاونن کو پہنچانے والے ابنیاء کی نبوت اک اختتام

بیآپؐہیکینبوتپرہوا۔

دین اسالم اک ظہور مکہ مکرمہ سے ہوا اور جناب رسول

خداﷺ اور ان کے وفا دار ساھتیوں کی یتئیس سالہ زمحتوں اور
محنتوں کےبعدپورے جزیرةالعرب پرچھا گیا۔
خدا وند عامل کی طرف سے اس دین الہی کی حفاظت کی
باگ ڈوریلع االعالن  ٠9ذیالحجہ غدیر خم کے مقام پر پیغمرب

ارکم ﷺکےبعدحضرتامریاملومننییلع کےسپردہوئی۔

اس دنحضرتیلع کیوالیتوجانشیین کے اعالنکے

ساھت ساھت خدا کی نعمتیں متام ہوئیں اوردین خدا اکمل ہوا ،اس کے
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بعد یہ دین ،خدا کے نزدیک پسندیدہ نبا اوراس کے بعد کفار

ومشرکنیدیناسالمکوناوبدرکنےسےماویسہوگئے۔

ابی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ھتا کہ پیغمرب ارکم ﷺ کے بعض
صحابہ نے پہلے سے نبائی ہوئی سازشوں کے تحت رسول خدا ﷺ

کی رحلت کے بعدراہ ہدایت ورہربی کو بدل ڈاال ،شہر عمل کے

دروازہ کو نبد رک دیا اور مسلماونں کو ضاللت وگمراہی کے

گردابمیں ڈالدیا۔
ُ
انہوں نے اپین حکومت کے ابتدائی دونں ہی سے احادیث

نبویﷺ کی کتابت پر پانبدی لگا رک ،جعلی حدیثوں اکسلسلہ

شروع رککے ،دین میں شبہات اوردھوکہدھڑی اک بازار گرم رک

دیا  ،شیطاین ہتھکنڈوں اور فریب اکرویں کو رواج دیتے ہوئے
اسالم کے روز روشن کی طرح واضح حقائق کو شک وتردید
کےسیاہبادلوں کےپیچھےچھپادیا۔
واضح س بات ہے کہ ان سازشوں اور ہرزہ سرائیوں کے
ُ
باوجود بی حقائق اسالم اور حضور ارکمﷺ کی گہر بار

احادیث ،امری املومننی یلع اوران کے بعد آنے والے پیغمربﷺ
کے اوصیاء اور ان کے وفا دار جاں ثناروں کے ذریعہ تاریخ کے
مختلف ادوار میں بیان ہویت رہیں اور ہر زمانہ میں کیس نہ کیس
طرح لوگوں کے سامنے پیش ہویت رہیں ۔ انہوں نے حقائق کو بیان

رکتے ہوئے گمراہ لوگوں ،شیاطنی کے خیایل پراپگنڈوں اور
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شبہات کے بارے میں اسالم کے دمشنوں کو پختہ جواب دے رک
حقیقتکولوگوں کےلئےواضحرکدکھایا۔

اس طرح سے ان باوفا لوگوں میں سے بعض کے نام یہ ہیں :
جیسے شیخ مفید،سید مرتضی عمل الہدی،خواجہ صنریالدین

شیخ طوس ،عالمہ حلی ،قاضی ونر اہلل شوشرتی ،مری حامد
حسنی ہندی لکھنوی ،عالمہ سید شرف الدین ،عالمہ شیخ
امیین (رمحۃاہلل علیہم) یہ شخصیات ونراین ستاروں کی طرح
چمکیت رہیں کیونکہ یہی شخص ّیات حقائق اسالیم کے دفاع
کی راہوں میں مذہب و مکتب اہل یبت علیہم السالم کے حقائق
کو واضح رکنے کے لئے اپنے زبان وقمل سے شبہات کی تحقیق رک
کےجوابدیتےرہے...

دور حاضر کے علماء و محققنی جو اپنے تحریری بیانات اور

بلیغ گفتگو سے دین مبنی اسالم کے حقائق کی بتینی اور امری

املومننی یلع

کی والیت وامامت کی مقدس حدود اک عاملانہ

طریقہ سے دفا ع رکنے میں ہمہ وقت مصروف ہیں ان میں سے
ایک عظمی شخص ّیت محقق گرانقدر مدافع حرمی اہل یبت حضرت
آیتاہللسیدیلعحسیینمیالین(مدظلہالعایل)ہیں ۔
مرکز حقائق اسالیم کو یہ افتخارحاصل ہے کہ اس نے اس

عظمی محقق کے قیمیت آ ار و کتب کوزندہ رکھنے کو اپنے الئحہ
عمل اک حصہ قرار دیا ہے اور تحقیق کے ساھت معظم لہ کے آ ار و
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ترمجہ کو محققنی اور حقائق اسالیم کے تشنگان اور متوالوں
ُ
کیخدمتمیں پیشرکنےاک ذمہ اپنےدوشپراٹھایا ہے۔
یہ کتاب جو آپ کی خدمت میں ہے محقق محرتم حضرت
آیت اہلل سید یلع حسیین میالین (مدظلہ العایل) کی فارس

کتاب اک اردو زبان میں ترمجہ ہے تاکہ حقائق اسالم سے لوگوں

کوروشناسرکایاجاسکے۔

امیدہےکہیہسعیوکوششحضرتبقیۃاہللاالعظمامامزمانہ
عجل اہللتعالے فرجہ الشریفکیبارگاہ میں پسندیدہاور آپ (عجل

اہللتعایلفرجہالشریف)کیخوشنودیاکباعثہوگی۔

مرکزحقائقاسالیم

مقدمہ

اس کتاب کو لکھنے اکمقصد ان روایات کی تحقیق رکنا ہے

جن میں امریاملومننی کیبیٹی امکلثوم سالم اہللعلیہااک عمر کے
ساھت عقد اک تذرکہ پایا جاتا ہے۔ایک گروہ صدر اسالم میں حضرت

یلع اورحضرت فاطمہ زہراء سالم اہلل علیہاکو پیش آنے
والے تلخ حوادث اوران کے ساھت رکھے گے نارو اسلوک اک اھنی
روایاتکےذریعہانکاراوراستداللرکتےہوئےکہتاہے:
جیسا کہ یہ مشہور ہے کہ عمرنے حضرت یلع

کے

گھر پر دھاوا وبل دیاھتا جس کی وجہ حضرت زہراء سالم
اہلل علیہاکی شہادت واقع ہوئی اگر یہ بات صحیح ہویت وت
پھر عمر کےساھتام کلثوماکعقد منعقدنہہوسکتا ۔

چونکہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ عقد منعقد ہوا ہے۔ لہذا

اس سے یہ ابت ہوتا ہے کہ عمر کی طرف منسوب یہ واقعات

من گھڑت ہیں اوراس کے برعکس عمر اورامری املومننی کے
درمیانانتہائیخوشگوار اورصمامینہتعلقاتھتے۔

اسکتاب میں ہمنے انروایاتکی تحقیقکی ہے جن میں عمر

اک حضرت ام کلثوم کے ساھت عقد اک تذرکہ پایا جاتا ہے تاکہ
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معلوم ہو سکے کہ ان روایات کے ذریعہ جن مقاصد کو حاصل
رکنےکینااکمکوششکی گئیہےوہکسحدتکصحیحہیں ؟
واضح س بات ہے کہ ان روایات سے مطلوبہ مقاصد اس

وقتحاصلکئےجاسکتےہیں جبدرجذیلامور ابتہوں:

٠۔اصل موضوع اک موجود ہونا یعین امریاملومننی کی ام

کلثوم نایم کوئی بیٹی بی ہو ،لہذا اگر حضرت یلع کی ام

کلثوم نایم کوئی بیٹی ہی نہ ہویا حضرت زہرا سالم اہلل علیہا کے
بطن مبارک سے نہ ہو(جیسے کہ بعض علماء اس بات کے قائل

ہیں )وت اسصورت میں ان روایاتسے اخذکیے گئے متام مطالب
صرفجھوٹاکپلنداہوں گے۔

٩۔ عمر اورام کلثوم کے درمیان عقد صرف خطبہ عقد سے

جائز ہو لہذا اگر انکےدرمیان شادی اکاطالق مباشرترکنے پر
موقوف ہووتپھر بی یہ استدالل اک مل نہیں ہوگا۔چونکہ معترب

دلیل سے یہ بات ابت ہوگی کہ دوونں کے مابنی جنیس تعلقات
قائمنہیں ہوئےھتے۔

٤۔اگر اس بات کو تسلمی بی رکلیا جائے کہ دوونں رشتہ

ازدواج میں منسلک ھتے وتاس سے مطلوبہ مقاصدصرف اس

صورت میں اخذ کئے جاسکتے ہیں جب یہ عقد طرفنی کی رضا

مندیسےوقوعپذیرہوا ہو۔

لیکن جیسا کہ فریقنی کی روایات سے یہ بات ابت ہے کہ

عمر نے ڈرا دمھکا اوردباؤ ڈال رک حضرت ام کلثوم کو اپنے حبالہ

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟
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عقد میں لیا ھتا وت اس صورت میں مکتب اہل یبت علیہم السالم

کےدمشننہ صرف اپنے مذموم مقاصد کو حاصل نہیں رک سکتے
بلکہ اس سے وت اہلیبت علیہم السالمکی مظلومیتواضح و

عیاں ہویتہے ۔

عمر اکام کلثوم کے ساھت عقد(تنقیدو تبصرہ)
بسمِللاِالرحمنِالرحيمِ
ّ ِالعالمين ِوالصالة ِوِ
الحمد ِِل ِ ِ
رب
يّدنا ِ ِمحمد ِوالهِ
السالم ِعلی ِسِ
الطاهرين ِالمعصومين ِولعنة ِللا ِعلیِ
ّلين ِوِ
أعدائهم ِاجمعين ِمن ِاالٔو
اآلخرينِ

صدر اسالم سے لے رک اب تک کئی صدیاں اس روایت کی
تحقیق اور تجزیہ وتحلیل میں یبت چکی ہیں کہ کیا امریاملومننی کی

لخت جگر ام کلثوم اک عمر کے ساھت عقد منعقد ہوا ھتا یا یہ صرف

ایکافسانہہے۔

اس سلسلہ میں کئی کتب اور رسالے تالیٔف کیے گئے ہیں منونہ
کے طور پر شیخ مفید رمحتہ اہلل علیہ نے اس مسئلہ کی تحقیق کے
ُ
سلسلہ میں دو کتابیں تالیٔف کی ہیں ۔ان میں سے ایک اجوبةاملسائل
ّ
السروےةاور دوسری اجوبةاملسائل الحاجبیہ ہے ہماری یہ
اکوش بی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے ۔ہم نے اس کتاب میں

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

٩٩

اہل سنت کی مشہور کتب سے اصل روایت کو ذرک کیا ہے اس
ُ
کےبعداسکیسنداورداللت پرتنقیدوتبصرہکیاہے۔

ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ اس کتاب میں اصل واقعہ کی
ُ
گہرائی تک پہنچ رک حقائق سے پر دہ اٹھایا جائے تاکہ قارئنی
رکامکےلیےحقیقتحالواضحوروشنہوجائے۔

پہال ّ
حصہ

روایات اور ان
کے راوی

اہل سنت کی مشہور روایات میں سے ،ایک روایت اییس
ُ
ہے جس کی نبیاد پر وہ یہ دعوی رک تے ہیں کہ امریاملومننی یلع

علیہ السالم نے اپین بیٹی امکلثوم اک عمربن خطاب کے ساھتعقد
ُ
کیا ھتا۔انہوں نے اس روایت کو اپین کتب میں نقل کیا ہے ہم اس
ُ
روایت کے اصلی مضمون کو ان کی معروف ترین کتاوبں سے

نقلرکیں گے۔

٠۔الطبقات الکربی میں ابن سعد کی روایات

جہاں تک ہمارے عمل میں ہے اس روایت اک قدمیی ترین راوی
ّ
اور ناقل الطبقات الکربی اک مصنف محمد بن منیع زہری
متویف٩٤١ھ ق ہے وہ اس کتاب میں اس موضوع پر درج ذیل
روایاتکونقلرکتےہیں ۔

پہلی روایت

ام کلثوم ،یلع بن ایب طالب بن عبد املطلب بن ہا شم بن عبد
ُ
ُ
مح
مناف بن قصی کی بیٹی اور ان کی ماں فاطمہ نبت مد مصطف

٩7
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رسولخداﷺھتی()٠جنکیوالدہگرایمخدیجہالکربیبن
ُ
خویلد بن اسد بن عبد ُ
العزی بن قصی ھتی وہ(ام کلثوم ) ابی
ُ
نابالغ ھتیں کہ عمر بن خطاب نے ان کے ساھت عقد رکلیا جس کے
نتیجہ میں زید نایم بیٹا اور رقیہ نام کی بیٹی کی والدت ہوئی ۔
ُ
ُ
جسوقتعمربنخطابکوقتلکیاگیااسوقتبیامکلثوم ان

کی زوجےّت میں ھتیں ۔ عمر کی وفات کے بعد عون بن جعفر بن
ُ
()٩
ایبطالببنعبداملطلبنےانکےساھتشادیرکیل!!
عون کے انتقال کے بعد ان کے بائی محمد بن جعفر بن ایب
طالب نے ان کے ساھت عقد رکلیا ،لیکن کچھ عرصہ کے بعد

ان اکبی انتقال ہوگیا۔اس کے بعد ان کے بائی عبداہلل بن جعفر
بن ایب طالب نے ام کلثوم کی بہن زنیب نبت یلع ابن ایب طالب
کے انتقال کے بعد انہیں اپین ہمسری میں لے لیا۔ حضرت ام کلثوم ا

سبارےمیں کہیت
ہیں مجھے امساء نبت عمیس سے شرمآیتہے کہمریے ہاں اس
کے دو بیٹوں اک انتقال ہوا ہے اور اب مجھے خوف ہے کہ کہیں

٠۔و ٩۔ اہل سنت کے منابع میں رسول ارکم ﷺ پر ناقص دورد لکھا گیا لیکن ہم

آنحضرت ﷺ کے فرمان کی روشین میں مکمل درود و صلوات کو ذرک رکیں گے
اوراہلسنتکے مآخذمیں جہاں کہیں بی قابل غور بات ہوگیوہاں پر تعجب  -!-کی

عالمتلگائیں گے۔

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

٩9

یتسرے اک بی انتقال نہ ہوجائے ۔چنانچہ ام کلثوم اک عبداہلل بن

جعفرکےہاں اسحالمیں انتقالہوتاہےکہوہالولدھتیں ۔

دوسری روایت

انس ابن عیاض  ،جعفر بن محمد (امام صادق ـ) اوروہ اپنے
والد گرایم سے نقل رکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ” :عمر بن
خطاب نے یلع بن ایب طالب کی بیٹی ام کلثوم کی
خواستگاری کی وتیلع نے فرمایاکہ میں اپین بیٹیوں اک
عقدجعفرکےبیٹوں کےساھترکوں گا!!

عمرنے کہا کہ اے یلع ! اس اک مریے ساھت عقد رکو ،خدا کی
قسم !روئے زمنی پر کوئی بی ایسا مرد نہیں جو مجھ سے بہرت ان اک
ہمدم اورحسن سلوک روارکھنے واال ہو؟!لہذا یلع نے بی
رضامندیاکاظہاررکدیا۔

اس کے بعد عمر (قرب اورمنرب رسول خدا ﷺ کے درمیان
مہاجرین کے مخصوص مقام پر جہاں یلع  ،عامثن ،زبری ،طلحہ،
عبدالرمحن بن عوف بیٹھا رکتے ھتے اورجب بی گوش و کنار
سے کوئی خرب عمر تک پہنچیت وت وہ ان کے پاس آتے اورانہیں
مطلع رککے ان سے مشورہ رکتے ھتے۔) آئے اورکہاکہ
ُ
مجھے مبارک باد پیش کیجئے انہوں نے آپ کو مبارک دی
اوردریافتکیاکہاےامریاملومننی!یہمبارکبادکسلئےہے؟!

٩٢
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آپ نے کہا کہ یلع بن ایب طالب کی بیٹی کے ساھت عقد کی
ُ
خاطرہے ۔اسکےبعد انہوں نےمتام واقعہبیان کیا اورکہاکہ پیغمرب

ارکمﷺنےارشادفرمایا:

«کلِسببِوِنسبِمنقطعِيومِالقيامةِ

االِسببیِوِنسبی»ِ
سوائے مریے حسب ونسب کے قیامت کے دن متام

رشتےاورتعلقات ٹوٹ جائیں گے۔

میں پیغمرب ارکم ﷺ اک ہم نشنی رہا ہوں اورچاہتا ہوں کہ آنحضرت

ﷺکےساھتمرییرشتہداریاستوارہوجائے۔

یتسری روایت

وکیع بن جراح  ،ہشام بن سعد سے اوروہ عطا ء خراساین سے

نقل رکتے ہیں کہ عمر نے ام کلثوم نبت یلع کیلئے  ،چالیس ہزار

درہمحقمہر قراردیا۔!!

چوھتی روایت

محمدبن عمر واقدی اوردوسرے روات نے کہا ہے کہ جب

عمر بن خطاب نے یلع سے ان کی بیٹی کی خواستگاری
کیوت یلع نے فرمایا کہ اے امریاملومننی ! وہ ابی نابالغ بچیہے

۔

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟
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عمر نے کہاکہ خدا کی قسم !آپ اکیہ مقصد نہیں ہے اور

مجھےمعلومہےکہآپاکہدفکیاہے۔!!
اس کے بعد یلع

نے ام کلثوم کو بالیا اورانہیں آراستہ

کیا!!پھر ایک کپڑا منگوایا اورتہہ کے ام کلثوم کو دیتے ہوئے

فرمایا کہ اس کپڑے مسیت امریاملومننی کے پاس جاؤ ااورکہو کہ
مجھے مریے والد گرایم نے متہارے پاس بیجا ہے اورآپ کو
سالم پہنچانے کے بعد کہا کہ اگراس کپڑے کو پسند رکلیا ہے وتلے

لووگرنہاسےواپسلوٹادو!!

جب ام کلثوم عمر کے پاس آئیں وتعمر نے کہاکہ خدا آپ

پر اورآپ کے والد گرایم پر ربکتیں نازل رکے میں نے اسے پسند

رکلیا۔!!

ام کلثوم اپنے والد کے پاس واپس آئیں اورکہا کہ اس نے کپڑے

کونہیں کھوالاورمریےعالوہکیس چیز پرنگاہنہیں ڈایل۔!٠
اس کے بعد یلع

نے ام کلثوم اک عمر کے ساھت عقد رکدیا

جسسےزیدنایمبیٹاپیداہوا۔!!

پانچویں روایت

ُ
وکیع بن جراح نے امساعیل بن خالد سے اورانہوں نے عامر

شبہیسےروایتنقلکیہےکہزیدبنعمراوریلع کیبیٹی
ام کلثوم ہر دو اک انتقال ہوا وت ابن عمر نے دوونں پر چار تکبری مناز

جنازہ پڑھائی زید کے جنازے کو اپنے سامنے رکھا اورام کلثوم کے

جنازےکوروبہقبلہرکھرکمنازپڑھی۔

٤٠
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چھٹی روایت

عبید اہلل بن موس کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ایب حصنی سے

اوروہ عامر سے نقل رکتے ہیں کہ ابن عمر نے کلثوم نبت یلع
ُ
علیہ السالم اور ان کے بیٹے زید پر منازجنازہ پڑھی اور زید کی

میت کو اپنے سامنے رکھ رک دوونں پر چار تکبری مناز جنازہ

پڑھی۔

ِاس سے ملیت جلیت روایت کوو کیع بن جراح نے زیدبن

حبیب سے اور وہ شبہی سے نقل رکتے ہوئے مزید کہتے ہیں
کہ مناز کے وقت فرزندان یلع ،حسن وحسنی ،محمد بن حنفیہ
،عبداہلل بن عباس اور عبداہلل بن جعفر نے بی ابن عمر کی

اقتداءمیں منازجنازہپڑھی۔

ساوتیں روایت

عبیداہلل بن موس اور اسرائیل ،جابر سے اوروہ عامر شبہی
ّ
سے نقل رکتے ہیں کہ عبداہلل بن عمر نے زید بن عمر بن خطاب

کی میت پر چار تکبری مناز جنازہ پڑھی اور امام حسن و حسنی
ُ
علیہما السالم نے بی اس کی اقتداء میں مناز پڑھی اگر وہ زیادہ
تکبری یں کہنے میں بہرتی مسجھتے وت زیادہ تکبرییں بی کہہ

دیتے ۔

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟
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آٹھویں روایت

ُ ّ
عبیداہلل بن موس نے اسرائیل سے اور وہ سدی سے اور وہ
َّ
عبداہللبنبیسےنقلرکتےہیں کہمیں نےدیکھا کہابنعمر

نے ام کلثوم اور زید بن عمر بن خطاب پر مناز جنازہ پڑھی اور
ُ
زید کے جنازے کو اس طرف رکھا کہ جس طرف امام کھڑا ہوتا
ہےاور ِاسباتکےگواہحسنوحسنیعلیہما السالمبیہیں ۔

ونیں روایت

ّ
وکیع بن جراح،محاد بن سلمہ سے نقل رکتے ہیں کہ عمار بن
ّ
()٠
ایب عمار ،مویل بین ہاشم کہتے ہیں کہ اس دن میں موجودھتا

جب مدینہ کے گونر سعید بن عاص نے دوونں پر مناز جنازہ
ّ
پڑھائی اور رسول خد ا ﷺ کے اس ( )9١اصحاب نے اس کی
اقتداءمیں منازپڑھی۔

دسویں روایت

جعفر بن عوننے ابن ُجریج سے اور وہ نافع سے نقلرکتے ہیں
ُ
کہ جس وقت یلع بن ایب طالب کی بیٹی ام کلثوم اور ان کے بیٹے
ُ
زیداکجنازہالیاگیاوتسعیدبنعاصنےانپرمنازجنازہپڑھی۔

٠۔آزادشدغالمکو”مویل“کہتےہیں ۔

٤٤

پہالحصہ:روایاتاورانکےراوی

گیار ہویں روایت
عبداہلل بن منری نے امساعیل بن ایب خالد سے اور وہ عامر سے

نقل رکتے ہیں کہ ابن عمرنے اپنے بائی زید اور ام کلثوم نبت
ّ
یلع پر مناز جنازہ پڑھی اور دوونں کی میتیں ایک ہی تاوبت میں
ُ
()٠
ھتیں اورانہوں نےزیدکیمیتکواپینجانبرکھا۔

ّ ٩
۔الذرےةالطاھرةمیں دوالیب کی روایات

اہل سنت کے دوسرے محقق جنہوں نے اس سلسلہ میں

روایاتکونقلکیاہےوہاوببشردوالیبمتویف٤٠١ھقہیں وہ اپین
کتاب ” ّ
الذریة الطاہرہ “کے ایک حصے میں ام کلثوم نبت فاطمہ
علیہما السالم کے بارے میں درج ذیل روایات کو نقل رکتے ہیں

:

پہلی روایت

دوالیب کہتے ہیں کہ میں نے امحدبن عبدالجبار سے سناہے وہ
ُ
ح
س
کہہ رہے ھتے کہ میں نے وینس بن بکری اورانہوں نے ابن ا اق

سے سنا ھتا کہ رسول خدا ﷺ کی بیٹی کے بطن مبارک سے

حضرت یلع

کے تنی بیٹے جن کے امسائے گرایم حسن و

٠۔الطبقاتالکربی٤٣١-٤٤9/9:۔

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

٤٣

حسنی اورمحسن (کہ جناک بچپنے میں انتقالہوگیا )اوردوبیٹیاں ام
کلثوماورزنیبپیداہوئیں ۔

دوسری روایت

ابناسحاقکتابکہعاصمبنعمر قتادہنےمریےلئےاسطرح

روایت نقل کی کہ عمر بن خطاب نے یلع بن ایب طالب
بیٹیامکلثومکیخواستگاریکی۔

کی

یلع نےاسےدیکھرککہاکہوہابیچھوٹیہیں ۔

عمر نے کہا نہیں خدا کی قسم !ایسا نہیں ہے )٠(.....بلکہ آپ

مجھے اس اکم سے روکنا چاہتے ہیں  ،اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ
کہہرہےہیں وتاسکومریےپاسبالؤ۔

یلع واپس لوٹے اورام کلثوم کو بالیا اورانہیں ایک کپڑا دیتے

ہوئے کہا کہ اسے امریاملومننی کے پاس لے جاؤ اورکہو کہ مریے

والدگرایمکہہرہےہیں کہ آپکینظرمیں یہکپڑاکیساہے؟

ام کلثوم کپڑا لے رک گئیں اورباپ اک پیغام عمر تک پہنچایا۔عمر نے
ان اک بازو پکڑلیا !! ،لیکن ام کلثوم نے اپنا ہاھت کھینچتے ہوئے عمر

سےکہاکہمجھےچھوڑدیں۔

٠
۔ ہمارے پاس کتاب اک جو نسخہ ہے اس میں اس طرح آیا ہے (:یہاں پر ایک لطیف

مطلب جو پڑھا نہیں جاسکتا !!؟ لیکن اصل عبارت اس طرح ہے ”نہیں خدا کی

قسم!آپاکیہارادہنہیں ہے!!“
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عمر نے ان کے ہاھت کو چھوڑ دیا اورکہا کہ  ،!!...جاؤ اوراپنے

والد سے کہو بہت اچھا)٠(...اورخوبصورت ہے !! خدا کی قسم

!ایسا نہیں ہے جیسے مت کہہ رہے ھتے ۔ اس کے بعد یلع
کلثوماکعقدعمرکےساھترکدیا۔

نے ام

یتسری روایت

امحد بن عبدالج ّبار ،وینس بن بکری سے اوروہ خالد بن صالح
ُ
اورانہوں نے واقد بن محمد بن عبداہلل بن عمر سے اوروہ اپنے
رشتہ داروں سے نقل رکتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے یلع بن

ایب طالب اورفاطمہ سالم اہلل علیہا نبت رسول ﷺ کی بیٹی ام
کلثومکیخواستگاریکی۔

یلع نے فرمایا کہ اس کے اوربی سرپرست موجودہیں

اورمیں ان سے بی اجازت لے لوں  ،پھر حضرت امری ـ فرزندان
ِ
فاطمہ علیہم السالم کے پاس تشریف الئے اورانہیں اس واقعہ
سے آگاہ کیا۔سب نے کہاکہ سے ان کے حبالہ عقد میں دے

دو۔

٠۔اسمقامپراصلکتابمیں آیاہے”:کہیہاں پرایکایسا لفظہےجوپڑھانہیں جاسکتا

!!؟“لیکنمحبالدینطربیکیروایتمیں ایساکوئیکلمہموجودنہیں ہے۔“

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟
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وت یلع نےام کلثوم کو (جبکہ وہابی نابالغ ھتیں ) اپنےپاس

بالیااورکہاکہامریاملومننیکےپاسجاؤاورکہوکہمریےوالدآپکو

سالمکہہرہےہیںہمنےتریےتقاضےکوقبولرکلیاہے۔

اس کے بعد (جب ام کلثوم عمر کے پاس تشریف لے گئیں

اوراپنے والد گرایم اک پیغام سنایا) وتعمر نے ...ہوئے !! کہا کہ میں

نے ام کلثوم کے باپ سے اس کی خواستگاری کی ہے
ُ
اورانہوں نےاسکومرییزوجیتمیں دےدیا۔
لوگوں نے عمر سے کہا کہ اے امریاملومننی! آپ کے کہنے اک
کیامقصدہے؟وہ وتابینابالغبچیہے؟!
عمرنے کہاکہ میں نے رسول خدا ﷺکویہ فرماتےہوئے سنا ہے

کہ:

«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ
القيامهِاالِّسببیِوِنسبی»؛ِ

قیامت کے دن مریے حسب و نسب کے عالوہ متام رشتے

اورتعلقاتٹوٹجائیںگے

میں چاہتا ہوں کہ مریے اوررسول خدا ﷺ کے درمیان دامادی

اکرشتہاستوارہوجائے۔

چوھتی روایت

عبدالرمحان بن خالد بن منیع کہتے ہیں کہ مالک بن انس کے

اکتب حبیب نے عبدالعزیز دراوردی سے اوروہ زید بن اسمل
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ُ
سے اورانہوں نے عمربن خطابکے غالمسے اوروہ اپنےباپ

سے نقل رکتے ہیں کہ عمر نے یلع بن ایب طالب
کی خواستگاری کی اوریلع

سےمشورہکیا۔

سے ام کلثوم

نے عباس ،عقیل اور حسن

عقیل غصہ میں آگئے اوریلع

سے کہاکہ شب و

روزاوروقت گزرنےکےساھتساھتصرفترییعدمبصریتمیں
ہی اضافہ ہورہا ہے خدا کی قسم ! اگر وت نے ایسا نہ کیا وتاس اک انجام
بہتبراہوگا۔

یلع نے عباس سے کہاکہ خدا کی قسم ! اس کی یہ
گفتگو مخلصانہ نہیں ہے لیکن عمر کے تازیانے نے اسے یہ
کہنے پر مجبورکیاہے۔

()٠

٠۔ معترب روایات اورمذکورہ باال عبارت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حضرت

یلع

اس عقد پر راضی نہیں ھتے جبکہ عقیل ،عمر کی دمھکی کی وجہ سے

اس عقد کے موافق ھتے اوران اک غصہ بی اس وجہ سے ھتا ۔ یہی وجہ ہے کہ

حضرت امری

نے ان کی طرف سے اس عقد کی موافقت کو غری مخلفانہ مشورہ

امریاملومننی

کے موقف میں تبدیلی آئی ہے اوریہ تبدیل عمر کے خوف کی

سے تعبری کیا ہے۔البتہ یہ بات تعجب اورقابل حریت ہے کہ روایات میں

وجہسے نہیں بلکہاسلئے ہے کہ عمرکیخواہشھتیکہ وہرسولخدا ﷺ کے

ساھتاپنارشتہجوڑسکے!!

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

اس کے بعد یلع
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نے عقیل کی طرف رخ رککے ارشاد

فرمایا کہ اے عقیل ! خدا کی قسم ! یہ عقد تریی رغبت

اورخواہش کے مطابق نہیں ہورہا ہے بلکہ عمر بن خطاب نے
مجھےیہخربدیہےکہ اسنےرسولخداﷺکویہ فرماتےہوئے
سناہےکہآپﷺفرمارہےھتےکہ:

«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ

القيامهِاالِّسببیِوِنسبی»ِ

قیامت کے دن سوائے مریے حسب و نسب کے متام

تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔

پانچویں روایت

ُ
عبدالعزیز بن منیع ،اوبالدر داء مروزی سے انہوں نے خالد
بن خداش سے اس طرح اسحاق بن ابراہمی بن محمد بن سلامین بن
بالل بن ایب الدرد ای اصناری نے اوبمجاہری محمد بن عامثن سے

نقل رکتے ہیں کہ عبداہلل بن زید بن اسملنے اپنےباپ سے اوروہ
اپنے جد سے روایت رکتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے یلع بن

اایب طالب علیہما السالم کی بیٹی ام کلثوم کے ساھت چالیس ہزار

درہم!!حق مہرکےبدلہعقدکیا ۔

چھٹی روایت

اوب اسامہ عبداہلل بن محمد حجاج بن ایب منیع اوران کے دادا

زہری سے روایت نقل رکتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے یلع
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کی بیٹی ام کلثوم سے عقد کیا اوراس سے زید نایم ایک بیٹا

اورایک بیٹی پیدا ہوئی اوران کی موجودگی میں عمر اک انتقال
ہوگیا۔

ساوتیں روایت

امحد بن عبدالج ّبارنے وینس بن بکری وہ ابن اسحاق سے

روایت رکتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے یلع بن ایب طالب

ک

بیٹی ام کلثوم سے عقدکیا اوراس سے زید نایم ایک بیٹا اورایک
بیٹیپیداہوئیاورانکیموجودگیمیں عمراکانتقالہوگیا۔

آٹھویں روایت

اوب اسامہ عبداہلل محمدحلیبنےحجاجبن ایب منیع سے ان کے

باپ زہری سے روایت نقل رکتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے
مرنے کے بعد عون بن جعفر بن ایب طالب نے ام کلثوم کے ساھت

عقد رکلیا۔!! اورعون ام کلثوم سے صاحب اوالد ہوئے بغری ہی

انتقالرکگئے۔

ونیں روایت

امحدبن عبدالجبار نے وینس بن بکری اوروہ ابن اسحاق سے

روایت نقل رکتے ہیں کہ ام کلثوم نبت یلع علیہماالسالم کے
شوہر عمر بن خطاب کے مرنے کے بعد عون بن جعفر نے ان کے
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ساھت عقد رکلیا!! اورعون بن جعفر بی ان کی حیات میں ہی

انتقالرکگئےاوراسسے انکےہاں کوئیاوالدنہیں ہوئی۔

دسویں روایت

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مریے باپ نے اسحاق بن یسار حسن بن

حسن بن یلع بن ایب طالب سے نقل کیا کہ جب عمر بن خطاب
کے انتقال کے بعد ام ّ کلثوم نبت یلع

بیوہ ہوگئیں وت اس کے

بائی حسن و حسنی علیہما السالم اس کے ہاں آئے اورکہا کہ وت

مسلمانعوروتں کیسرداراورعاملکےسردارکیبیٹیہے ۔
خدا کی قسم ! اگر وت نے اپنے اختیارات یلع

کے سپرد

رکدیئے وت یقینا اپنے خاندان کے کیس تیمی کے ساھت تریا عقد
رکدیں گے !! اوراگر مال و دولت کو حاصل رکنا چاہیت ہے وت وہ

یقینامتکوملجائےگا۔

خدا کی قسم ! ابی ان لوگوں کی محفل برخاست نہ ہوئی ھتی
ُ
کہ اتنے میں یلع عصا اک سہارا لئے ہوئے پہنچے اورانہوں نے

خداوند عامل کی محد و نثا بیان کی اورا س کے بعد رسول خداﷺ

کے ہاں اپین قدر و منزلت کو بیان کیا اورکہا کہ اے اوالد فاطمہ ! مت
اپین قدرو منزلت سے آگاہ ہو اورجانتے ہو کہ میں نے متہیں

رسول گرایم ﷺ کے ساھت نسبت اوررشتہ داری کی نباپر اپین متام

اوالد پرفضلیتوبرتری دیہے۔
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ُ
انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا :خداوند متعال آپ پر

رمحت رکے اورہماری طرف سے آپ کو خری و اجر عطا رکے ۔
اپین بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے اورکہا کہ اے مریی

یلع
لختجگر!خداوندعامل کےنزدیک اپنے معامالت میں اب وت
خودمختارہے۔لیکنمیں چاہتاہوں کہوہ اختیارمجھےدےدیں۔
ام کلثوم نے کہا پدربزرگوار! خدا کی قسم ! میں بی ایک

عورت ہوں اورعوروتں میں جن چیزوں کی خواہش ہویت ہے وہ
مجھے بی ہے !! اورمیں چاہیت ہوں کہ جس طرح دوسری

خواتنی دنیا سے استفادہ رکیت ہیں میں بی اس سےمستفیدہوں !!
لہذامیں چاہیتہوں کہاسبارےمیں خودہی فیصلہرکوں ۔
یلع

نے کہا بیٹی ! خدا کی قسم ! یہ تریی رائے نہیں ہے

بلکہاندوکیفکرہے۔!!

اس کے بعد آپ اپین جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اورکہا اگر

وتنے مریی بات قبول نہ کی وت میں کبھی بی اندوافراد کے ساھت
باتنہیں رکوں گا۔!!

حسن و حسنی علیہما السالم نے اپنے والد گرایم اک دامن پکڑ

لیا اورکہا ۔پدر جان ! تشریف رکھیے  ،خدا کی قسم ! ہم آپ اک فراق
ُ
برداشت نہیں رکسکتے اس کے بعد انہوں نے ام کلثوم سے کہا کہ
اپینشادیکےاختیارکو انکےحوالےرکدیجئے ۔
امکلثومنےکہاکہمیں اختیاردینے پرراضیہوں ۔

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

یلع
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نے کہا کہ میں تریا عقد ونجوان عون بن جعفر کے

ساھت رکوں گا۔ اس کے بعد امریاملومننی وہاں سے واپس لوٹے

اوراس کے لئے چار ہزار درہم الئے ،پھر اپنے بتیجے کو شاد
یاکپیغامبیجااورامکلثومکوانکیطرفبیجدیا۔
حسن بن حسن کہتے ہیں  ،خدا کی قسم ! ان کے درمیان بے

مثالعشقھتا۔

گیارہویں روایت

اوب اسحاق  ،ابراہمی  ،ابراہمی بن یعقوب بن اسحاق ،جوزجاین نے
ُ
یزید بن ہارون سے اوروہ محاد بن سلمہ سے اورانہوں نے عماد
بن ایب عمار سے روایت کی ہے کہ ام کلثوم نبت یلع اورعمر اک
بیٹا زید دوونں اک انتقال ہوا اورہمنے انہیں غسل اورکفندیا اور بن
عاص نے ان پر مناز جنازہ پڑھی اورحسن و حسنی علیہما

السالماوراوبہریرہنےاسکیاقتداءمیں منازپڑھی۔

بارہویں روایت

ابراہمی بن یعقوب نے یزید بن ہارون سے اوروہ امساعیل

اوروہ امساعیل بن ایب خالدسے روایت نقل رکتے ہیں کہ عامر
کے ہاں مرد وعورت پر مناز جنازہ پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں

گفتگو ہوئیوتعامرنے کہاکہ جب میں آیا وتعبداہلل بنعمرنے
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اپنے بائی زید اوراس کی ماں ام کلثوم نبت یلع پر مناز جنازہ
()٠

پڑھی۔

٤۔املستدرک میں حامک نیشاپوری کی روایت

اوب عبداہلل حامک نیشاپوری متویف ٣١8ھ ق ،نے اس سلسلہ میں

صرفایکروایتکونقلکیاہے۔حسنبنیعقوباورابراہمیبن
عصمت ( جو دوونں عادل ہیں ) نے ّ
سری بن خزمیہ سے اوروہ
ُ
معلی( )٩بن اسد سے اوروہ وہیب بن خالد سے اورانہوں نے
ُ
جعفر بن محمد (یعین امام صادق )سے اورانہوں نے اپنے والد
ُ
گرایم سے اورانہوں نے یلع بن حسنی سے روایت نقل کی ہے
کہ یلع بن حسنی نے فرمایا کہ عمر بن خطاب نے یلع

سے ام

کلثوم کی خواستگاری کی اورکہا کہ ان اک مریے ساھت عقد

رکدو۔

یلع

نے فرمایا کہ میں اس اک عقد اپنے بتیجے  ،عبداہلل بن

جعفرکےساھترکوں گا۔

عمر نے کہا کہ اس اک مریے ساھت عقد رکدیں ۔ خدا کی قسم ! اس
کےساھتمجھسےبہرتکوئیحسنسلوکروانہیں رکھےگا۔!!
لہذایلع نےاناکعقدعمرکےساھترکدیا۔

٠۔الذریةالطاہرہ٠08-٠87 :۔

٩۔املستدرککےمنتمیں معلیبنراشدلکھاہواہےجوغلطہے۔

٣٣
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عمر مہاجرین کے پا س آئے اورکہا کہ مجھے مبارک باد پیش

رکوگے؟
ُ
انہوںنےکہاکہاےامریاملومننی!کسباتکیمبارکباد؟!

اس نے کہا کہ یلع و فاطمہ نبت رسول خدا ﷺ کی بیٹی ام

کلثوم کے ساھت عقد کی وجہ سے اورمیں نے خود رسول خدا ﷺ

کویہ کہتےہوئےسناہےکہ:

«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ

القيامهِاالِّسببیِوِنسبی»ِ
قیامت کے دن سوائے مریے حسب ونسب کے متام رشتہ

اورتعلقات خمتہوجائیں گے۔

اورمیں چاہتا ہوں کہ مریے اورپیغمرب ارکم ﷺ کے درمیان

تعلقاتاوررشتہداریاستوارہوجائے۔

حامک اس حدیث کو نقل رکنے کے بعد کہتے ہیں کہ سند کے
لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے  ،لیکن بخاری اورمسمل نے اس
()٠

روایتکونقلنہیں کیاہے۔

٠۔املستدرک  ،٠8٤/٤ :معرفة الصحابہ (مناقب امریاملومننی یلع بن ایب طالب

ـ)حدیثمنرب٣09٣۔
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٣۔السنن الکربی میں بیہیق کی روایات
اوببکر بیہیق ،متویف  ٣89ھ ق نے اس واقعہ کے بارے میں

درجذیلچندروایاتکوذرککیاہے:

پہلی روایت

اوب عبداہلل حامک ،صاحب املستدرک حسن بن یعقوب
اورابراہمی بن عصمت سے روایت رکتے ہیں کہ ّ
سری بن خزمیہ
ُ
نے معلی بن اسد سے اورانہوں نے وہیب بن خالد سے روایت
کی ہے کہ جعفر بن محمد (امام صادق ) اپنے والد گرایم یلع
بنحسنیعلیہماالسالمسےنقلرکتےہیں۔

اس طرح اوب العباس  ،محمدبن یعقوب نے امحدبن عبدالجبار
ُ
سے اورانہوں نے وینس بن بکری سے اوروہ ابن اسحاق سے
ُ
ُ
اورانہوں نے اوبجعفر سے (یعین امام باقر ) سے اورانہوں نے
اپنےوالدگرایمیلعبنحسنیعلیہماالسالمسےنقلکیاہے:

کی بیٹی ام کلثوم کے ساھت

جب عمر بن خطاب نے یلع
عقد کیا  ،وت مسجد النیب ﷺ میں قرب و منرب رسول اہلل ﷺ کے درمیان
مہاجرین کی مخصوص جگہ پر آئے اوران سے اپنے لئے خری
وربکتکیخواہشکی۔

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

٣0

عمر نے کہا کہ خدا کی قسم !اس عقد پر جس چیز نے مجھے
برانگخیتہ کیا ہے وہ رسول ارکم ﷺ کی یہ روایت ھتی کہ آپ ﷺ

فرمارہےھتے:

«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ

القيامهِاالِّسببیِوِنسبی»ِ
قیامت کے دن سوائے مریے حسب ونسب کے متام رشتہ

اورتعلقات ٹوٹ جائیں گے۔

بیہیق اس روایت کو نقل رکنے کے بعد کہتے ہیں  ،یہ ابن
اسحاق کی حدیث اک منت ھتا ،لیکن سند کے لحاظ سے یہ
روایت مرسل اورحسن ہے  ،اس لئے کہ دوسروں ماخذ سے

بییہروایتسندوارسال()٠کےساھتنقلکیگئیہے۔

دوسری روایت

ُ
اوب حسنی بن بشراننے دعلج بن امحد سےاورانہوں نے موس
ُ
ّ
بن ہارون سے اورانہوں نے سفیان سے اوروہ وکیع بن جراح
ُ
سےاوروہروحبنعبادہ سےاورانہوں نے ابن جریج سےاوروہ
ُ
ُ
ابن ایبملیکہ سےاورانہوں حسن بن حسن سے اورانہوں نے

٠

۔ارسالومرسل:اییسروایاتکہجنہیں تابعنیمیں سےکوئیبیپیغمرباسالمﷺ

کی طرف نسبت دے رک بیان رکے۔یا کوئی صحایب جس نے پیغمرب اسالم ﷺ سے

خودروایتنہسینہواسےنقلرکے۔(مرتجم)
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اپنے والد گرایم سے نقل کیا ہے کہ عمربن خطاب نے یلع بن

ایبطالبعلیہماالسالم سےامکلثومکیخواستگاریکی۔
یلع فرماتےہیں کہوہابینابالغ بچیہیں ۔

عمر نے کہاکہ میں نے رسول خدا ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ

نےفرمایا:

«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ

القيامهِاالِّسببیِوِنسبی»ِ

قیامت کے دن سوائے مریے حسب و نسب کے متام

تعلقات منقطعہوجائیں گے۔

اورمیں اس بات اک خواہش مندہوں کہ رسول خدا ﷺ کے ساھت

مرییرشتہداریقائمہوجائے۔

یلع نے حسننی علیہما السالم کی طرف رخ کیا اورفرمایا
ُ
کہ ام کلثوم اک عقد اپنے چچا کے بیٹے کے ساھت رکدو۔انہوں نے

کہاکہ ام کلثوم بی دوسری خواتنی کی طرح خود مختار ہے
لہذا وہ اپنے پسند اک شوہر انتخاب رکسکیت ہیں ۔یلع نے غصہ

میں اٹھ کھڑ ہوئے !! لیکن حسن نے ان کے دامن کو پکڑ لیا اورکہا
والد گرایم! ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں رکسکتے ۔یلع
()٠

نےفرمایاکہاساکعقدعمرکےساھترکدو۔

٠۔السننالکربیٰ٠١٠/7:اور،٠١٩حدیث٠٤٤٢٤:اور٠٤٤٢٣۔
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بیقہی نے اس روایت کو” باپ کی جانب سے بارکہ لڑکیوں
()٠
کےلئےشوہر اکانتخابرکنا“کےحصہمیں دوبارہنقلکیاہے۔

کتابالجواہر النیق کے مصنف رتکماین کہتے ہیں کہ بیقہی نے

کتابکے اس حصہ میں شش سالہ عائشہ اک پیغمرب ارکم ﷺکے ساھت
کی نابالغ بیٹی کے ساھت عقد

عقد ،عمر بن خطاب اک یلع
اوربعضاصحابکی جانب سے اپین نابالغ بیٹوں کےعقد اکتذرکہ
کیا ہے  ...واضح رہے کہ عائشہ اورام کلثوم عقد کے موقع پر سن
بلوغتکنہیں پہنچیھتیں۔

8۔ تاریخ بغدادمیں خطیب بغدادی کی روایات

خطیب بغدادی متویف  ٣0٤ھ ق نے اپین کتاب تاریخ بغداد

میں ابراہمی بن مہران مروزی کے حاالت زندگی کے ضمن میں ،

اسکیسندکےساھتروایتکونقلکیاہے ۔

لیث بن سعد قییس (بین رفاعہ اکمنک خوار) نے  ٠7٠ھ کو مصر
میں موس بن یلع بن رباح لخمی اپنے والد اوروہ عقبہ بن عامر

جہین سے روایت نقل رکتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے یلع ابن

ایب طالب علیہما السالم سے فاطمہ سالم اہلل علیہا کے بطن
سے پیدا ہونے وایل بیٹی کی خواستگاری کی اوراس مقصد
کےلئے انکےہاں بہتزیادہآمدورفتکی۔
٠۔اضیا،٠98/7:حدیث٠٤00١:۔
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اوریلعسےکہاکہاےاوبالحسن!مریےاندرآپکےہاں زیادہ

آمد و رفت اک انگیزہ رسول خدا ﷺ کے اس فرمان نے پیدا کیا
ہےکہجسمیں آپﷺنےفرمایا:

«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ

القيامهِاالِّسببیِوِنسبی»ِ
قیامت کے دن سوائے مریے حسب و نسب کے متام

تعلقات منقطعہوجائیں گے۔

مریی یہ خواہش ہے کہ آپ اہل یبت علیہم السالم کے ساھت

رشتہداریاوردامادیاکرشتہاستواررکسکوں ۔
یلع

اٹھ کھڑے ہوئے اوراپین بیٹی کو طلب کیا اوراسے

زنیت و آرائش کی گئی !! اس کے بعد آپ نے اسے امریاملومننی
عمرکےپاسبیجدیا۔
جب ام کلثوم اپنے والد گرایم کے پاس آئیں وت یلع
سےدریافتکیاکہ امریاملومننینےتجھےکیا کہا؟

نے ان

ُ
ام ّ کلثوم نے کہا کہ مجھے اپنے یہاں بالیا  !!.....اورجب میں اٹھ

کھڑیہوئیوت.....کہاکہ اپنےباپسےکہومیں رضا مندہوں۔
اس کے بعد یلع

نے عمر کے ساھت اس اک عقد رکدیا اوراس

ے زید بن عمر بن خطاب پیدا ہواجس اک عامل شباب میں ہی
()٠

انتقالہوگیا.....

٠۔تاریخبغداد٠9١/0:۔
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ّ
عبدالرب کی روایات
0۔االستعیاب میں ابن

ّ
عبدالرب قرطیب متویف  0٣٤ھ ق نے بی اس واقعہ کے
ابن

بارےمیں درجذیلچندروایاتنقلکیہیں :

پہلی روایت

یلعبنایبطالب کیبیٹیامکلثومرسولخداﷺ کےانتقال

سے پہلے پیدا ہوئیں۔ان کی والدہ گرایم فاطمہ زہرا نبت رسول

ارکمﷺھتیں۔

عمر بن خطاب نے امریاملومننی

سے اس کی

خواستگاریکیآپنےکہاکہوہابیچھوٹیہیں.....

عمر نے کہا کہ اس اک عقد مریے ساھت رکدو! میں دوسروں کی

نسبتاسکیعزتورکامتاکزیادہخیالرکھوں گا۔

یلععلیہ السالنے فرمایاکہ میں اسکوتریے یہاں بیجتاہوں

اگروتنےپسندرکلیاوتپھر میں اس اکعقدرکدوں گا۔

نے ام کلثوم کو ایک کپڑا دے رک عمر کے

اس کے بعد یلع
پاس بیجا اورکہا کہ اسے کہیں یہ وہی کپڑا ہے جس کے بارے میں
تجھسےگفتگوہوئیھتی۔

امکلثومنے اپنےوالدگرایم اکپیغام پہنچایا وتعمرنے اسےکہاکہ
اپنےوالدسےکہوکہ میں راضیہوں اورخداتجھسےراضیہو۔
ّ
اسکےبعدامکلثوم!!.........
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ام کلثوم نے کہا کہ ایسا کیوں رکرہے ہو؟ اگر وت امریاملومننی نہ

ہوتاوتمیں ترییناکوتڑدییت۔

ام کلثوم اپنے والد گرایم کے پاس واپس پلٹیں اورانہیں متام
ماجرے سے آگاہ کیا اورکہا کہ آپ نے مجھے بدترین وبڑھے
کےہاں بیجاہے ۔

یلع نے فرمایاکہبیٹیوہآپاکشوہرہے ۔

اس کے بعد عمر ،روضہ پیغمرب ارک م ﷺ میں مہاجرین کی
مخصوص بیٹھنے کی جگہ پر آئے اوراس محفل میں بیٹھتے

ہوئےکہاکہ مجھےمبارکباددیجئے۔
ُ
انہوں نے کہا اے امریاملومننی کس بات کی؟ آپ نے کہا کہ میں
نے یلع بن ایب طالب

کی بیٹی ام کلثوم کے ساھت عقد کیا ہے

اورمیں نے رسول خدا ﷺ سے روایت کوسن رکھا ھتا کہ جس میں
آنحضرتﷺنےارشادفرمایا:
«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ

القيامهِاالِّسببیِوِنسبی»ِ

قیامت کے دن سوائے مریے حسب و نسب کے متام

تعلقات منقطعہوجائیں گے۔

مریی رسول خدا ﷺ کے ساھت رشتہ داری وت موجود ھتی

لیکن میں خواہش مند ھتا کہ آپ کے ساھت دامادی اک رشتہ بی

قائمرکسکوں ۔وتپھرمہاجریننےانہیں مبارکباد پیشکی۔
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دوسری روایت
عبدالوارث نے قاسم سے انہوں نے خثین سے اوروہ ابن ایب
ُ
عمر سے اورانہوں نے سفیان سے اوروہ عمر و بن دینا ر سے
ُ
اورانہوں نے یلع کے بیٹے محمد (بن حنیفہ) سے نقل کیا ہے
کہ عمر بن خطاب نے یلع

سے ان کی بیٹی ام کلثوم کی

خواستگاریکیاورآپ نے انکیمکسین اکتذرکہکیا۔
لوگوں نے عمرسےکہاکہیلع نےتجھےٹھکرادیاہے۔

نے فرمایا

عمر دوبارہ خواستگاری کیلئے گئے وت یلع
کہ میں اسے متہارے پا س بیج رہا ہوں اگر وت نے پسند رکلیا وت تریی

ہمسریمیں دےدوں گا۔

اس کے بعد آپ نے اپین بیٹی کو عمر کے ہاں بیجا اورعمر نے

ام کلثوم کی !!.....ام کلثوم نے کہا کہ اس حرکت سے باز آجاؤ! اگر

متامریاملومننی نہہوتےوت میں ترییآنکھیں نکال دییت ۔

یتسری روایت

ُ
ابن وہب نے عبدالرمحان بن زید بن اسمل سے اورانہوں نے
ُ
اپنے باپ اورانہوں نے اپنے جد سے روایت نقل کی ہے کہ عمر
بن خطاب نے ام کلثوم نبت یلع بن ایب طالب

ہزاردرہمحقمہر!! پرعقدکیا۔

کے ساھت چار
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چوھتی روایت
اوبعمر کہتے ہیں کہ ام کلثوم نبت یلع

کے ہاں عمر خطاب

کیدواوالدیں زیدبنعمر اکرباوررقیہپیداہوئیں ۔امکلثوماوران

کےبیٹےزیداکایکہیدنانتقالہوا۔

زید قبیلہبین عدی کےدرمیانراتکوہونے وایل جنگ میں
صلح کی خاطر گے۔ لیکن رات کی تاریکی میں زمخی ہو رک

زمنی پر گرپڑے ۔ اکیف مدت علیل رہنے کے بعد وہ اوران کی
والدہایکہیدنانتقالرکگئے۔

حسن بن یلع علیہما السالم کے کہنے پر ابن عمر نے ان پر

منازجنازہپڑھی۔

جیسا کہ کہا جاتا ہے اندو افرادکے مرنے پردو شرعی مسائل

کوعملیجامعہ پہنایاگیا:

٠۔ دوونں میں سے کیس نے بی ایک دوسرے کی مریاث نہیں

پائیچونکہمعلومنہہوسکاکہ پہلےکساکانتقالہواہے۔

٩۔ زیدکے جنازے کو ان کیماں کے جنازےسے آگے امام

کےقریبرکھاگیا۔()٠

٠۔االستعیاب8٠١،8١٢/٣:۔
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7۔اسد الغابہمنی ابن ا ری کی روایات
ابن ا ری جزری متویف  0٤١ھ ق اپین کتاب اسد الغابہ میں اس

واقعہکےبارےمیں درجذیلروایاتکونقلکیاہے:

پہلی روایت

ام کلثوم نبت یلع بن ایب طالب علیہما السالم کی بیٹی اوران

کی والد گرایم فاطمہ نبت رسول خدا ﷺ ھتیں ۔وہ رسول ارکم ﷺ
کیوفاتسے پہلےپیداہوئیھتیں۔

عمر بن خطاب نے ان کے باپ یلع ابن ایب طالب علیہما

السالمسے انکیخواستگاریکی۔
یلع نےکہاکہوہابیبچیہیں ۔

عمر نے کہا کہ اس اک عقد مریے ساھت رکدو ،چونکہ میں

دوسروں کینسبت انکیعزتو احرتاماکزیادہخیالرکھوں گا۔
یلع

نے کہا میں اسے متہارے پاس بیج رہاہوں  ،اگر وت نے

پسندرکلیاوتپھرتریےساھت اساکعقدرکدوں گا۔

نے ام کلثوم کو ایک کپڑا دے رک عمر کے

اس کے بعد یلع
ہاں بیجا اورکہاکہ عمرسے کہو کہوہی کپڑاہےکہ جس کےبارے
میں تجھسےباتہوئیھتی۔
امکلثومنےیہ پیغامعمرتک پہنچایا۔
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عمر نے اس سے کہا کہ اپنے باپ سے کہو کہ میں رضامند ہوں
اورخدابیتجھسےراضیہو۔پھر....رکھا!!

ام کلثوم نے کہا اییس حرکت کیوں رکرہے ہو؟اگر وت

امریاملومننینہہوتاوتترییناک وتڑدییت۔

اس کے بعد وہ اپنے والد گرایم کے ہاں تشریف الئیں اورکہا کہ
آپنےمجھےایکبدرکداروبڑھےکےیہاںبیجاہے۔
یلع نےکہاکہمرییبیٹی!وہآپاکشوہرہے۔

اسکےبعد عمرروضہ رسول ارکم ﷺ میں اس مقام پر آیا جہاں

پر معموال مہاجرین بیٹھا رکتے ھتے اوران کے پہلو میں بیٹھے
اورکہاکہمجھےمبارکباددیجئے۔
انہوںنے کہاکہکسباتکیمبارکباداے امریاملومننی؟

عمر نے کہا میں نے ام کلثوم نبت یلع علیہماالسالم کے ساھت

عقدکیاہےاورپیغمربگرایمﷺسےسنرکھاھتاکہجسمیں آپؐ
نےفرمایا:

”کلِسببِوِنسبِمنقطعِيومِالقيامہِ

االِّسببیِوِنسبی“ِ
قیامتکےدنسوائےمریےحسبونسبکےمتامتعلقاتمنقطعہوجائیں گے۔

مریے ،پیغمرب ارکم ﷺ کے ساھت تعلق اوررشتہ داری ھتی

اورمیں چاہتاھتاکہانکی دامادی اکبیشرفحاصلرکلوں ۔
اسوقت مہاجریننےاسےمبارکباد پیشکی۔
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عمر نے چالیس ہزار درہم کے بدلے ام کلثوم کے ساھت عقد کیا

اوران سے زید بن عمر اکرب اوررقیہ پیدا ہوئے اوربعد میں ام
کلثوماورانکی فرزندزیداکایکہی دنانتقالہوا۔

جبقبیلہبینعدیکےدرمیانلڑائیجھگڑاہواوتزیدانکے
مابنی صلح رکانے کی خاطر گیا  ،وت را ت کی تاریکی میں
نامعلوم شخص نے اس پر محلہ رکدیا اوروہ زمخی ہورک زمنی پر گر

پڑا۔ کچھ روز زندہ رہنے کے بعد اس اک اوراس کی ماں اک ایک
ہیدنانتقالہوگیا۔

حسن بن یلع کے کہنے پر عبداہلل بن عمر نے ان پر مناز جنازہ

پڑھی اورجب عمر قتل ہوگئے  ،وتعونبنجعفرنے ام کلثومکے
ساھتعقدرکلیا۔!!۔

دوسری روایت

ُ
عبدالوہاب بن یلع امنی نے اوب فضل بن ناصر سے اور انہوں
ُ
نے خطیب اوبطاہر محمد بن امحد بن ایب صقرسے اورانہوں نے

اوبالرباکت امحدبن عبدالواحد بن فضل بن نظیف بن عبداہلل فراء
سے روایت رکتے ہیں کہ میں نے امحد سے کہا :کیا اوب محمد حسن

بریشیقنےآپسےکوئی روایتنقلکیہے ؟
اس نے ا بات میں جواب دیا ،کہ اوب بشر محمد بن امحد بن محاد
ُ
دوالیب نے امحد بن عبدالجبار سے اورانہوں نے وینس بن بکری
سے اوروہ ابن اسحاق سے اوروہ حسن بن حسن بن یلع ایب
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طالب سے روایت رکتے ہیں کہ جس وقت عمر بن خطاب اک

انتقال ہو اورام کلثوم نبت یلع بیوہ ہوئیں وتان کے بائی حسن و

حسنی علیہما السالم ان کے پاس آئے اورکہا کہ وت مسلمان
عوروتں کی سردار اوراکئنات کی عوروتں کی سردار کی بیٹی
کےلحاظسےمعروفہے ۔
خدا کی قسم! اگر وت نے اپنے اختیارات یلع

کے سپرد

رکدیئے وت یقینا اپنے خاندان کے کیس تیمی کے ساھت تریا عقد
رکدیں گے !! اوراگر وت نے اپنے بارے میں خود فیصلہ رکلیا وت یقینا

بہتسارےمالومتاعکیمالکبنجاؤں گی۔!!
خدا کی قسم ! ابی ان کی محفل برخاست نہ ہوئی ھتی کہ
یلع عصا اک سہارا لئے ہوئے ان کے ہاں داخل ہوئے ۔خدا کی
محد و نثا اوررسول خدا ﷺ کے نزدیک اپین قدر و منزلت بیان
رکنے کے بعد ارشاد فرمایاکہ اے اوالد فاطمہ ! متہیں مریے
مقام اک عمل ہے اورمیں متہیں رسول ارکم ﷺ کے ساھت نسبت
اوررشتہداریکینباپر اپینمتاماوالد پرمقدممسجھتاہوں ۔
ُ
انہوں نے کہا کہ خدا کی آپ پر رمحت ہو اورہماری جانب
سےآپ کواجرعظمیعطارکے۔آپ نےسچفرمایاہے۔
یلع نے کہا مریی بیٹی! خداوند عامل نے تجھے خود مختار
قراردیاہے  ،لیکن میں چاہتاہوں کہوہ اختیارات مجھے دے دیں
۔
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ام کلثوم نے کہا کہ اے والد گرایم ! دوسری عوروتں کی طرح
مریی بی متنائیں ہیں !! اورمیں چاہیت ہوں کہ جس طرح دوسری
عورتیں دنیا سے بہرہ مند ہویت ہے میں بی اس سے استفادہ
رکوں !!لہذامیں چاہیتہوں کہاپنےامورمیں خودفیصلہرکوں۔

یلع نے فرمایا :خد ا کی قسم ! مریی بیٹی ! یہ تریی رائے
نہیں ہے بلکہ یہ تریے بائیوں اک مشورہ ہے !! پھر اپین جگہ
ُ
سے اٹھ کھڑے ہوئے اورفرمایا کہ اگر مریی بات پر مت نے وتجہ نہ
دیوت میں کبھیبیاندوونں سےباتنہیں رکوں گا۔!!
حسننی نے اپنے والد گرایم کے دامن کو پکڑلیا اورکہنے
لگے اے پدر گرایم ! بیٹھ جائیے خدا کی قسم ! ہم آپ کی
جدائیکوکبھی برداشتنہیں رکسکتے۔

اس کے بعدوہ ام کلثوم کی طرف متوجہ ہوئے اورکہا کہ اپنے
اختیاراتوالدبزرگوارکو سونپدیں ۔
یلع نے کہا کہ میں تریا عقد اپنے ونجوان بیجتے عون بن
نے ام کلثوم کو چار

جعفر کے ساھت رکوں گا۔اس کے بعد یلع
ہزاردرہمدےرکعونبنجعفرکےہاں بیجدیا۔اسروایتکواوب
()٠

عمرنےبینقلکیاہے۔

٠۔اسدالغابہ٤79،٤77/7:۔
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 9۔ االصابہ میں ابن حجر کیروایت

ابن حجر عسقالین متویف  98٩ھ ق نے بی اس سلسلہ میں

درجذیلروایاتکونقلکیاہے:

پہلی روایت

ام کلثوم نبت یلع بن ایب طالب  ،قبیلہ بین ہاشم سے تعلق
ُ
رکھیت ھتیں اورا نکی والدہ گرایم اکنام فاطمہنبت محمد ﷺھتا۔ ان
کیوالدترسولخدا ﷺکےزمانےمیں ہوئیھتی۔

اوب عمر کہتا ہے کہ پیغمرب ارکم ﷺ کے انتقال سے پہلے ان کی

والدتہوئیھتی۔

ابن ایب عمر مقدس کہتے ہیں کہ سفیان نے عمر سے اوروہ
محمد بن یلع (امام محمد باقر ) سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا:

عمر بن خطاب نے یلع سے ام کلثوم کی خواستگاری کی
وتجوابمیں یلع نے فرمایاکہوہابیمکسنبچیہیں ۔
لوگوں نےعمرسےکہاکہیلع نےتجھےٹھکرادیاہے۔

کے یہاں آئے  ،وتآپ نے فرمایا کہ میں اس

عمر دوبارہ یلع
کو متہارے پاس بیج رہا ہوں  ،اگر مت راضی ہوگئے وتاس اک تریے

ساھتعقدرکدوں گا۔

اسکےبعد اپینبیٹیکوعمرکےیہاں بیجااورعمرنے!!........

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

0١

ام کلثومنےکہاکہاپنےہاھتکو ہٹالو،اگروتامریاملومننی نہہوتاوتمیں

ترییآنکھیںنکالدییت۔

دوسری روایت

ُ
ابن وہب نے عبدالرمحان بن زید بن اسمل سے اورانہوں نے اپنے

باپسےاوروہاپنےجدسےنقلرکتےہیں کہعمرنےچالیسہزار

درہمحقمہرکےعوض!!امکلثومکےساھتعقدکیا۔

یتسری روایت

زبری کہتا ہے کہ ام کلثوم کے بطن سے عمر کی دو اوالدیں زید

اوررقیہ پیداہوئیں ۔ امکلثوم اوران اک بیٹا ایکہی دنانتقالرکگئے
۔

زید قبیلہ بین عدی میں ہونے وایل جنگ وجدال میں صلح
رکنے کی خاطرگیا وت رات کی تاریکی میں ایک شخص نے

اسے نہ پہنچاتے ہوئے زمخی رکدیا زید کچھ عرصہ زندہ رہا پھر

ایکہی دناساکاوراسکیماں اکانتقالہوگیا۔

چوھتی روایت

اوببشر دوالیب اپین کتاب الذریہ الطاہرہ میں ابناسحاق کی سند

سے اسطرح نقل رکتےہیں کہحسن بن حسنبنیلع

کہتے

ہیں کہ جب عمر اک انتقال ہوا اورام کلثوم نبت یلع علیہما السالم
بیوہ ہوگئیں وتاس کے بائی حسن و حسنی علیہما السالم ام

0٠

پہالحصہ:روایاتاورانکےراوی

کلثوم کے ہاں تشریف الئے اورکہا اگر وت نے اپنے بارے میں خود
فیصلہ رکلیا وت حامتبہت سارے مال و متاع کی مالک بن جاؤں
گی!!!
کچھ دیر کے بعد یلع ان کے ہاں تشریف الئے اورخدا
کیمحد و نثا بجاالئے اوراپین بیٹی سے کہاخداوندعاملنے تجھے
اپنے معاملہ میں خود مختار قرار دیا ہے لیکن اگر چاہیت ہو وت وہ

اختیارمجھےدے دیں۔

ام کلثوم نے کہا :بابا جان! مریی بی دوسری عوروتں کی

طرحخواہشاتہیں !!اورمیں چاہیتہوں کہدنیاسےبہرمندہوں !!
یلع

نے کہا یہ تریی رائے نہیں ہے بلکہ یہ تریے دوونں

بائیوں کیرائےہے۔
ُ
پھر اپین جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اورکہا  :خدا کی قسم !
مریی بات کو مانیں وگرنہ میں مت دوونں سے کبھی بات نہیں رکوں

گا۔!!
ُ
ُ
انہوں نے ام کلثوم کے دامن کو پکڑ لیا اوران سے خواہش کی

کہ باپ کی بات قبول رکلیں اس نے اس طرح کیا اورعون بن

جعفرکےساھتشادیرکیل۔

پانچویں روایت

کتاب االخوہ میں دار قطین نے ام کلثوم اک نام لیا اورلکھتا ہے
ُ
مح
کہ جب عون اک انتقال ہوا  ،وتان کے بائی مد نے ام کلثوم سے
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عقد رکلیا!! ھتوڑی مدت کے بعد جب وہ بی دنیا سے چل بسے
ُ
وتا ن کے بائی عبداہلل نے ان کو ہمسری میں لے لیا اورام کلثوم
کیوفاتعبداہللکےگھرمیں ہوئی۔

اس قسم کی روایت ابن سعد نے بی نقل کی ہے اورکتاب

کے آخر میں ہے کہ ام کلثوم کہیت ھتیں کہ میں امساء نبت عمیس

سے شرم رکیت ہوں کہ اس کے دو بیٹوں کی وفات مریے یہاں

ہوئیاورمیں یتسرےکےبارےمیں پریشانہوں ۔

وہ مزید کہتا ہے کہ ام کلثوم اک انتقال عبداہلل کے گھر میں ہوا

اورانمیں کیسسےبیکوئیاوالدنہیں ھتی۔

چھٹی روایت

ابن سعد نے انس ابن عیاض سے اوروہ جعفر بن محمد علامی

السالمسےاورآپنے اپنےوالدگرایمسےنقلرکتےہیں کہ
عمرنےامکلثومکییلع سےخواستگاریکی۔

یلع نے کہا :میں نے اپین بیٹیوں اک جعفر کے بیٹوں کے ساھت عقد

رکوں گا۔

عمر نے کہا :اس اک مریے ساھت عقد رکدیں ! خدا کی قسم !
ُ
مریے عالوہ روئے زمنی پر کوئی ایساشخص نہیں ہے جوا ن کی
عزتورکامتکیرعایترکسکے۔
یلع نےا باتمیں جوابدیا۔

0٤

پہالحصہ:روایاتاورانکےراوی

عمر ،مہاجرین کے یہاں آئے اورکہا مجھے مبارک باد دیجئے

ُ
انہوں نےمبارکباددےرکپوچھا۔کسکےساھتمتنےعقدکیا ؟
عمرنے کہا :یلع

ﷺنےارشاد فرمایا:

کی بیٹی کے ساھت  ،بے شک پیغمرب ارکم

«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ

القيامهِاالِّسببیِوِنسبی»ِ

قیامت کے دن سوائے مریے حسب و نسب کے متام

تعلقات منقطعہوجائیں گے۔

میں نے پیغمرب کو بیٹی دی ھتی  ،لیکن میں پسند رکتا ھتا (کہ
()٠

آپﷺکےخاندانکیلڑکیسےعقدرکلوں )۔

٠۔االصابہ٣08،٣0٣/9:۔

دوسرا ّ
حصہ

تحقیق

اسناد روایات کی

اسناد روایات کی تحقیق

وہ روایات جنہیں قارئنی محرتم نے مالحظہ کیا ہے ،وہ اہل
سنتکیمشہورترین کتباورمحکمتریناسناد پر مشتملھتیں
۔انمیں سےبعضروایات اصلواقعہ(یعینامریاملومننییلع

اک اپین بیٹی اک عقد رکنا ) سے مروبط ہیں ۔اوربعض عمر کی وفات
ُ
کےبعدامکلثومکیشادیکےمتعلقہیں اوربعضامکلثوماوران
کےبیٹےکی وفاتکےساھتمروبطہیں ۔
ّ
عمل حدیث میں اہل سنت کے اصول اورعلمی قواعد کی
ُ
طرف وتجہرکنے سے اورعمل رجال میں انکےعلماء کےبیانات
کی روشین میں اگر کوئی شخص ان روایات کی اسناد میں دقت
ُ
ض
اورتحقیق رکے وتیہ بات ا س پر روز ِروشن کی طرح وا ح

اورعیاں ہوجائے گی کہ اس واقعہ کی کوئی نبیاد اورحقیقت نہیں
ہےبلکہ افسانہ محضہےچہ جائیکہ اس واقعہکی جزئیات
اوردوسرے متعلقہامورمیں بحثکیجائے۔

()٠

٠
۔اسواقعہکے ُرواةکودوحصوں میں تقسمیکیاجاسکتاہے:

الف)بعض راوی وہ ہیں کہ جنہیں علماء اہل سنت بڑی سخیت سے ضعیف مشار

رکتےہیں اوروہمتہمبالکذبہیں ۔
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قابل ذرک ہے کہ اس گروہ اک ( حضرت یلع

کے خالف)

کیسقسم اکفرمانشیعوں کےنزدیکقابلقبولنہیں ہے۔

قبل اس کے کہ ہم اسناد کہ چھان بنی رکیں ۔ ان روایات کے

متعلقدرجذیلچندنکاتاکذرکرکتےہیں :

٠۔آپ نے جس واقعہ اورحکایت کو مالحظہ کیا ہے وہ
اہل سنت کی معروف کتب صحیح بخاری اورصحیح مسمل میں

موجود نہیں ہیں ۔ ان کتب کے مولفنی نے ان روایات کو ذرک
ُ
رکنےسےگریزکیاہےاورانہیں اپینصحاحمیں نہیں الئےہیں ۔
ّ
٩۔یہ روایات اہل سنت کی دوسری کتاوبں میں نقل ہوئی ہیں
ّ
۔نبابراین اہل سنت کی معروف صحاح ستہ کے مولفنی نے متفقہ
طورپر انروایاتکوترککیاہےاوراپینکتاوبں میں نقلنہیں کیا۔
ّ
٤۔یہ من گھڑت داستان اہل سنت کی دوسری حدیث کی
کتاوبں مثال مسند امحد بن حنبل وغری میں بی ذرک نہیں ہوئی

اورواضع رہے خود امحد بن حنبلاورانکے پریواکروں اکعقیدہ
ہے کہ جو کچھ بی اس کتاب (یعین مسند امحد) میں ذرک نہیں
()٠
ہواہے،صحیحنہیں ہے...

ب) کچھ راوی وہ ہیں جو اہل سنت کے ہاں قابل اعامتد ہیں لیکن یہ بی تاریخ

کےمسلماتمیں سےہےکہامریاملومننی

کےساھتبغضاوردمشینرکھتےھتے۔

٠۔رجوعرکیں،نفحاتاالزھار٩7/٩:کےبعد۔
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یہ بات بی قابل ذرک ہے کہ اہل سنت بہت سارے مقامات
اورمختلف ابحاث میں صحیح السند حدیث سے اس لئے استدالل
نہیں رکتے ہیں کہ بخاری و مسمل اوردوسرے صحاح میں وہ مذکور
نہیں ہویتہیں ۔

اس سلسلہ میں نبیادی گفتگو

اس بات میں اساس مطلب یہ ہے کہ بعض روایات میں اہل

ّ
سنت کے راوویں نے اس واقعہ کو ائمہ طاہرین علیہم السالم کے

حوالہسےنقلکیاہے۔یہروایات

الطبقات ابن سعد ،املستدرک حامک ،السنن الکربی بیہیق

اورالذریة الطاہرہ دوالیب میں ذرکہوئی ہیں ۔ان روایات کے
بارے میں دو نکات کی طرف آپ کی وتجہ مبذول رکاتے ہیں

:

پہال نکتہ

اہلسنتکیروایاتکے مطالعہاورتحقیقسےہم اسنتیجہ
ّ
پر پہنچے ہیں کہ جب بی اہل سنت اوراہل یبت علیہم السالم
کے مخالفنی نے چاہا کہ اہل یبت علیہم السالم کی جانب اییس

نسبت دی جائے۔ جو بات ان بزرگوار ہستیوں کے عقیدہ اورشان
کے ساھت سازگار نہ ہو وتاس من گھڑت بات کو اہل یبت علیہم
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السالم کے خاندان کے کیس فرد کے حوالہ سے نقل رکدیتے

ہیں ۔
ُ
مثال کے طورپر جب انہوں نے چاہا کہ پیغمرب خدا ﷺ کے

حقییق جانشیین یلع مرتضی

کی ذات واالصفات میں نقائص

پیدارکیں ،وتاہلیبتعلیہمالسالمکےحوالہسےیہ داستان گھڑ
ڈایل کہ امریاملومننی نے اوبجہل کی بیٹی کی خواستگاری
()٠

کی۔
ُ
جب انہوں نے چاہا کہ متعہ کے حرام ہونے کو عام کیا جائے
اورابن عباس کی شخصیت کو خدشہ دار رکیں (جو اپین زندگی
کے آخری حملات تک اس کے حالل ہونے کے قائل ھتے ) وت

حرمت متعہ اورابن عباس کو طعن و تشنیع کی نسبت
ُ
امریاملومننیکیجانبدےدیاوراس سلسلہ میں اس کی اوالد
کے اقوال پر مشتمل روایات کوجعل کیاگیا ۔()٩جب اصحاب

کیشان میں جھوٹیحدیث گھڑنے اکارادہ کیا وتاسکی نسبت امام
جعفر صادق کی طرف دے دی اوراصحاب کوستاروں کے

ساھتتشبیہدےدی۔

()٤

٠

۔اسموضعپرلکھیگئیہماریکتابکیطرفرجوعکیاجائے۔

٩۔اسسلسلہمیں جوکتابلکھیگئیہےاسکیطرفرجوعکیاجائے۔
٤۔اسسلسلہمیں لکھیگئیتالیفکیطرفرجوعکیاجائے۔

دوسراحصہ:اسنادروایاتکیتحقیق
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ان حوالہ جات کی روشین میں کیس شک و شبہ کی گنجائش

نہیں رہیت کہ ام کلثوم نبت یلع

اک عمر کے ساھت عقد وایل وہ

روایات جو ائمہ طاہرین علیہم السالم کی طرف منسوب ہیں وہ

بیبےنبیاداورمنگھڑتہیں ۔

دوسرا نکتہ

جیسا کہ طبقات ابن سعد میں ذرک ہوا ہے کہ اہل سنت نے اس

روایت کو امام صادق

نے اپنے والد گرایم سے نقل کیا ہے

اورحامک نے املستدرک میں ذرک کیا ہے کہ امام صادق
ُ
سج
والدگرایم اورانہوں نے امام اد سے نقل کیا ہے یا کتاب

نے اپنے

الذریہ الطاہرہ میں آیا ہے کہ اس روایت کو حسن بن حسن نے

ذرک کیاہےیا جیسا کہ سنن الکربیبیہیق میں آیا ہےکہحسن بن
حسننے اپنےباپسےاسروایتکونقلکیاہے۔

نبابریں اگر اہل سنت نے یہ روایت استدالل رکنے کی خاطر

نقل کی ہے وتوہ اپنے اصول و قواعد کی روشین میں صرف اس
حدیثسےاستداللرکسکتےہیں۔جوکہصحیحالسندہو....

اس نظریہ کی نبیاد پر اہل یبت علیہم السالم کی طرف

منسوب مذکورہ روایات سے استدالل ممکن نہیں ہے ،
چونکہ الطبقات الکربی کے مصنف ابن سعد نے امام
صادق کی شان میں گستاخی اورجسارت کی ہے ۔وہ کہتا ہے
ُ
کہ امام صادق کی بہت ساری احادیث ضعیف ہیں اوران سے

7١
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ُ
استدالل نہیں کیا جاسکتا اورجب ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا کہ
متنےاناحادیث کو اپنےباپسےسناہے؟

وتاس نے جواب میں کہا کہ ہاں !اورجب دوسری مرتبہ اس

سے پوچھا گیا وت جواب میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی کتاوبں
()٠

میں دیکھاہے۔

ِاس طرح حامک نے املستدرک میں امام جعفر صادق
ُ
ُ
روایت کہ جو انہوں نے امام سجاد سے نقل کی ہے اوراس کو
ُ
صحیح قرار دیا ہے۔لیکن ذھیب اس کو نقل رکنے کے بعد کہتا

کی

()٩

ہےکہیہحدیثمنقطعہے۔

()٤

بیہیق ِاسموردمیں کہتاہےکہیہحدیثمرسلہے۔

الذریہ الطاہرہ کتاب میں حسن بن حسن سے منقول روایت
ُ
بی اس قسم کی ہے  ،مزید یہ ہے کہ ا س کے ُرواة ضعیف ہیں

اوریہ بات عنقریب روشن ہوجائے گی ۔البتہ السنن الکربی
ُ
بیہیق میں جو روایت حسن بن حسن اورانہوں نے اپنے والد سے
ُ
نقل کی ہے وہ منقطع نہیں ہے  ،لیکن اس کی سند چند
وجوہات کی نبائر پر نا قابل اعتبار ہے چونکہ حسن بن حسن

٠

۔تہذیبالتہذیب٢٣/٩:۔

٩۔تلخیصاملستدرک٠٣٩/٤:۔
٤۔السننالکربی٠١٩/7:۔
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سے روایت رکنے واال راوی ابن ایب ملیکہ ہے اورعنقریب
ہماسکےضعیفہونےکےبارےمیں گفتگورکیں گے۔

اوردوسری طرف اگر اہل سنت کے محد نی نے ان روایات

کو اس لئے نقل کیا ہے کہ شیعہ حضرات ِا ن کو قبول رکلیں

(چونکہ یہ روایت اہل یبت علیہم السالم کی جانب سے نقل
ُ
کی گئی ہیں ۔وت شیعہ حضرات ان روایات کو صرف اس صورت
ُ
میں قبول رکیں گے کہ جب ان روایات کے راوی خود ان کے
نقطہنگاہسےقابلاعامتداورمو قہوں ۔

شیعہ اوراہل سنت کے درمیان اختالف اک موجب بی یہی
ّ
ہے ۔ اس بیان کی روشین میں اہل سنت کی کئی اہم روایات اک

ناقابلاعتبارہوناواقعہے ۔

جب ائمہ طاہرین علیہم السالم کی طرف منسوب روایات

ناقابل اعتبار ہیں (پھر بدرجہ اویل دوسری روایات ساقط و بے

اعتبار ہوجائیں گی ) لیکن اس کے باوجود بی ہم ان کے بارے

میں سریحاصلگفتگورکیں گے ۔
ُ
ابتداء میں” سننالکربی“ بہییقکیروایتجو انہوں نے امام
باقر اورآپ نے اپنے والد گرایم امام سجاد سے نقل کی ہے

اوراس طرح ”االستعیاب“ میں امام باقر

کی روایت اور”سنن

الکربی“ میں حسن بن حسن کی روایت کی سند کے بارے میں
مطالبکوبیانرکیںگے۔
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اس کے بعد دوسری اسناد کو بی مفصل بیان رکیں گے
اوربرہان ودلیل کے ذریعہ مخالفنی اک راستہ روک دیں گے کہ وہ

ان روایات سے استدالل رکیں ”السنن الکربی بہییق“ میں ان
ُ
روایات کو حامک اوبعبداہلل نیشاپوری نے امام باقر اورانہوں
نےاپنےوالدگرایم امامسجاد سےنقلکیہے۔
اس روایت کے سلسلہ سند میں ایک راوی امحدبن عبدالجبار
بی موجود ہے جس کے بارے میں اہل سنت کے محقق ویں
رقمطرازہیں :

امحدبنعبدالجبارماہرینرجالکینظرمیں
امحدبن عبدالجبارکے بارے میں علماء رجال کچھ اس طرح

اظہار خیالرکتےہیں :

ابن ایب حامت کہتے ہیں کہ میں نے امحد سے روایت لکھی
ہے  ،لیکن میں نے لوگوں کو اس کی بہت زیادہ مخالفت رکتے

ہوئےدیکھا۔چنانچہ میں نےاسےنقلرکنےسےگریزکیاہے۔
ابنمعنیکہتےہیں کہوہکذببیاینسےاکملیتاہے۔

اوبامحد حامک بی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امحد بن
عبدالجبار علماء رجال کے نزدیک قابل اعامتد نہیں اس وجہ سے
ابن عقدہ نے اسے سے روایات نقل نہیں کی ہیں ۔ابن عدی بی
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اس کے بارے میں اپین رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ متام علماء
()٠

عراقاکاتفاقرائےہےکہوہضعیفہے.....

وینسبنبکریماہرینرجالکینظرمیں

مذکورہ روایت کے سلسلہ سند میں ایک راوی وینس بن
بکری بی ہے ۔جس کے بارے میں علماء رجال کچھ اس
طرحکہتےہیں :

اجری،ایب داؤدسےنقلرکتاہےکہوینس بنبکریمریے
نزدیکحجتنہیں ہےوہ

ابن اسحاق سے روایت کو نقل رکتا ہے اوراس میں وصل رکتا

ھتا۔

نسائی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نقل حدیث میں وینس

قوی نہیں ہے ۔ایک اورمقام پر نسائی کہتے ہیں کہ وینس نقل
حدیثمیں ضعیفہے ۔

جو زجاین  ،وینس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہرت یہ ہے کہ

اس کی حدیث میں دقت اورغوروفکر سے اکم لیا جائے
۔ساجی کہتاہےکہابنمدیین،وینسسےروایتنقلنہیں رکتے
ہیں جبکہوہاہلسنتکےنزدیکراستگواورسچاہے۔

٠۔تہذیبالتہذیب٣7/٠:۔
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امحد بن حنبل اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ جس طرح

اس سے متنفر اوردور ھتے کیس اورمیں نہیں دیکھے گے ۔ابن
ایبشیبہکہتےہیں کہوہضعیفراویھتا۔

ساجی کہتا ہے کہ وینس ایک راست گو شخص ھتا اس میں
ُ
صرف یہ کمزوری ھتی کہ وہ امراء کی پریوی رکتا ھتا
()٩

اورمرجعہ()٠مذہب اکپانبدھتا۔
محمد بن اسحاق کے بارے میں جو مطالب ذرک کئے گئے ہیں ان
سےصرفنظررکتےہوئےہمنےدوسرےمطالببیان کئےہیں ۔

عمر و بن دنیا رماہرین رجال کی نظر میں

اس روایات کو ابن عبدالرب اورابن حجر نے بی اپین سند کے

ساھت امام باقر

سے نقل کیا ہے اوراس کے سلسلہ سند میں ایک

راوی عمر وبن دینار بی ہے اورہم اس کے بارے میں بعض

علماءرجالکےنظریاتکوذرکرکتےہیں ۔

میموین ،امحدبن حنبل سے نقل رکتے ہیں کہ عمر و بن دینار
نقلروایتکےلحاظسے
ضعیفاورمنکرالحدیثہے۔

٠

۔ مسلماونں اک ایک گروہ جس اک عقیدہ ہے کہ امیان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ ضرر و

نقصاننہیں پہنچاسکتا۔

٩۔تہذیبالتہذیب٤9٤/٠٠:۔
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اسحاق بن منصور ،ابن معنی سے نقل رکتے ہیں کہ وہ علماء

رجالکینظرمیں قابلوتجہنہیں ہے۔
ُ
یعقوب بن شیبہ بی ان سے نقل رکتے ہیں کہ عمر وبن

دینارکیحدیثقابلاہمیتنہیں ہے ۔

عمرو بن یلع اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نقل روایت کے

لحاظ عمرو کی احادیث ضعیف ہیں اوراس نے سامل سے اوروہ
ابن عمر سے اوروہ رسول خدا ﷺ سے منکر احادیث کو نقل

رکتاہے ۔

یہی گفتگواوبحامت نے بی نقل کی ہے اورمزید کہتے ہیں

ُ
کہاسکیمتاماحادیثمنکرہیں ۔

ُ
اوب زرعہ  ،عمر و کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی حدیث

قابلاہمیتنہیں ہے ۔
ُ
بخاری کہتے ہیں کہ ا س کے بارے میں غورو فکر سے اکم لینا
چاہئے ۔
ُ
اوبداؤداسکےبارےمیں کہتےہیں کہوہقابلوتجہنہیں ہے۔
ترمذیکہتےہیں کہوہنقلحدیثمیں قوینہیں ہے۔

نسائی ،عمرکےبارے میں اسطرح اظہارنظر رکتے ہیں کہوہ

مو ق نہیں چونکہ وہ سامل سے منکر حدیث روایت رکتا
ہے۔

ایکاورتعبریمیں کہتےہیں کہوہنقلحدیثمیں ضعیفہے۔
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جوزجاین اوردار قطین بی اس کے بارے میں اس طرح

اظہارنظررکتےہیں ۔
ُ
ابن حبان کہتا ہے کہ جو بی ا س کی لکھی ہوئی احادیث
پر نگاہ رکے گا تعجب رکے گا کہ وہ جھوٹی احادیث کو قابل
اعامتدراوویں سےنقلرکتاہے۔
ُ
بخاری بی اپین کتاب االوسط میں ا س کے بارے میں کچھ
اسطرحرقمطرازہیں :

اس کی روایات کی پریوی کی جاسکیت ہے اورنہ ہی معترب

مسجھناچاہئے ۔

ابن عمار موصلی  ،عمر وکے بارے میں کہتے ہیں کہ نقل

حدیثکےمعاملےمیں وہضعیفہے۔

ساجی بی اس امر کی طرف اشارہ رکتے ہوئے کہتے ہیں کہ

وہ نقل حدیث میں ضعیف ہے  ،چونکہ سامل سے
()٠

منکرحدیثنقلرکتاہے۔
عمروبن دینارکی شخصیت کےبارے میں علماء رجال کے چند

ایک نظریات ذرک کئے گئے ہیں لہذا یہ روایات معترب نہیں ہیں
اوردوسرا یہ ہے کہ سفیان بن عینیہ بی اس روایت کی سند میں
موجودہے۔

٠۔تہذیبالتہذیب٩7/9:۔
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سفیان بن عینیہ ماہرینرجال کی نظرمیں
بیہیق نے بی اس روایت کو حسن بن حسن کی سند سے

اورانہوں نے والد گرایم سے نقل کی ہے اوراس روایت کے
ُرواة میں سفیان بن عینیہ بی شامل ہے  ،جس کے بارے میں
محققنیکچھویں کہتےہیں :
ّ
ابن ّ
عمارکہتے ہیں کہ میں نے یحی بن سعید قطان سے سنا ہے

کہ وہ کہتے ہیں کہ مت گواہ رہو کہ سفیان بن عینیہ  ٠٢7ھ ق میں اپین

عقل سے ہاھت دھو بیٹھا لہذا جس نے بی اس سال میں یا اس کے
ُ
ُ
بعداسسےکوئیحدیث سینہےوتوہقابلاعتبارنہیں ہے۔
ُ
ابن حجرعسقالین نے ابن عمار کی کالم (جس میں انہوں نے

ذھیب کے اشکال اک جواب دیا ہے) کو نقل رکنے کے بعد کہتے

ہیں کہاسباتکوصرفذھیبنےہینقلکیاہےاورممکنہےکہ
ُ
ُ
یحی بن سعید نے اس سال حجاج کے گروہ سے یہ بات سین ہو
ُ
ُ
اورچونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ھتی لہذا ان پر اعامتد
ُ
رکتےہوئے اسےقبولرکلیاہو۔
اوب سعد بن مسعاین ( تاریخ بغدادکے ذیل میں ) امساعیل بن ایب
صالح موذن کے حاالت زندگی میں عبدالرمحان بشر بن حمک سے
قوی سندکے ساھتنقل رکتے ہیں کہ میں نےیحیبن سعید سے سنا

ہے کہ وہ کہہ رہے ھتے کہ میں نے ابن عینیہ سے کہا کہ وت نے
ُ
احادیث کو لکھا ہے اور اب جب ان سے روایت رکرہے ہو
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ُ
ُ
وتان کی سند میں مک و زیادیت سے اکم لے رہے ہو؟وتاس نے
ُ
جواب میں کہا کہ جس طرح وت نے مجھ سے پہلے حدیثیں سین
ُ
ُ
ھتیں اس طرح انہیں نقل رکو چونکہ اب میں ضعیف اوروبڑھا
ہوگیاہوں ۔

اوب معنی رازی نے امحدبن حنبل کی کتاب االمیان میں جو
ُ
اضافہ کیا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ہارون بن معروف نے امحد
سے کہا کہ عمر کے آخری ایام میں ابن عینیہ کی حالت دگرگون
ُ
ہوگئی ھتی ،لہذا سلامین بن حرب نے بی اس سے کہا ہے کہ

ابن عینیہ نے اویب سے اکرث روایات کو نقل رکنے میں اشتباہ کیا
()٠

ہے۔

وکیع بن جراحماہرین رجال کی نظر میں

اس روایت کے ُرواة میں سے ایک اورراوی وکیع بن جراح

ہے  ،ذھیب نے میزان االعتدال میں اس اک تذرکہ کیا ہے اورامحد
بن حنبل سے اس کے بے اعتبار اورمذمت پر مشتمل موارد کو

ذرک کیا ہے (جیسے کہ اسالف کو گالیاں دینا ،شراب خوری
()٩

اورباطلفتویدیناوغریہ)

٠۔تہذیبالتہذیب٠١٢،٠١9/٣:۔
٩۔میزاناالعتدال٠٩7/7:۔
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خطیببغدادی نے اپین سلسلہ سندکےساھتنعمی بنمحاد سے

نقل کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ھتے کہ میں نے شام اککھانا یا ناشتہ وکیع

کے ہاں تناول کیا وت اس نے کہا کہ متہارے لئے وبڑھوں وایل شراب

یاجواونں وایلکونسےالؤں ؟

وتمیں نےکہاکہآپ اسقسمکیباتیں رکرہےہیں ؟
ُ
وتا س نے کہا کہ مریی نظر میں آب فرات سے حالل تر و
()٠

پاکیزہہے۔
ابن حجرنے امحد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ وکیع نے پانچ سو
()٩

احادیثمیں اشتباہکیاہے۔
ابن حجر نے محمد بن صنر مروزی سے نقل کیا ہے کہ وکیع
ُ
آخری ایام زندگی میں زباین حدیثیں نقل رکتا ھتا اوران کی
()٤

عباروتں میں تبدیلیالتاھتا۔

ابن ُجریج ماہرین رجال کینظرمیں

اس حدیث کے راوویں میں ابن ُجریج بی ہے  ،ابن حجر اس
کے حاالت زندگی میں لکھتے ہیں کہ مالک کہتا ہے  :ابن ُجریج

٠
۔تاریخبغداد٣77/٠٤:۔

٩۔تہذیبالتہذیب٠٠٠/٠٠:۔

٤۔تہذیبالتہذیب٠٠٣/٠٠:۔
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ُ
نقل حدیث میں اس شخص کی طرح ہے جو رات کی تاریکی
()٠

میں لکڑیاں مجعرکتاہے۔
ُ
ابن معنی کہتا ہے کہ جو روایات اس نے زہری سے نقل کی
ہیں وہقابلوتجہنہیں ہیں ۔

امحد کہتے ہیں کہ جب ابن ُجریج کہے فالں نے کہا  ،فالں نے
کہا ،اورمیں کہتا ہوں وت اس وقت وہ منکر روایات کو نقل رکتا
ہے۔
یحی بن سع ُید کہتے ہیں کہ جس وقت بی ابن ُجریج کہے کہ
فالں نے کہا وت ا س کی بات کی کوئی اہمیت نہ ہوگی ۔ابن مدیین
یح
ُ ی
ی عطاء
کہتا ہے کہ میں نے ی بن سعید سے ابن جر ج ک ُ
خراساین سے منقول روایات کے بارے میں دریافت کیا۔وتاس نے
کہاکہاییسروایاتضعیفہیں ۔
میں نے یحی سے کہا کہ ابن ُجریج کہتا ہے کہ عطاء ُخراساین
نے مریے لئے روایات کو نقل ک ُیا ہے ۔وتیحی نے کہا ا س کی
اوراس کی اییس روایات ضعیف
گفتگو قابل وتجہ نہیں ہے ُ
ہیں چونکہ عطاء نے صرف اس کو کتاب سپرد کی ھتی۔ابن
ّ
حبانکہتےہیں کہابن ُجریجتدلیسرکتاہے۔
کہ ابن ُجریج کی تدلیس اورفریب اکری
دار قطین کہتے ہیں ُ
()٠
ُ
سے پرہیزرکیں چونکہ اساک فریببہتبراہے۔
٠۔ علمی کتب میں یہ ضرب املثل حق و باطل ،جھوٹ و سچ خلط ملط رکنے سے

کنایہہے۔
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ذھیب میزان االعتدال میں ابن ُجریج کے حاالت زندگی کے
()٩
بارےمیں لکھتےہیں کہوہنقلحدیثمیں تدلیسرکتاہے۔
ابن حجر اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ ابن ُجریج نقل حدیث میں
()٤

تدلیساوربہطورمرسلروایترکتاہے۔
ُ
بلکہ ان متام سے اہم ترین بات یہ ہے کہ امحد بن حنبل ا س
کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن ُجریج نے جن احادیث کو مرسل
نقل کیا ہے وہ من گھڑت ہیں چونکہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں
()٣
رکتاھتاکہانہیں کہاں سےنقلرکرہاہے۔

ابنایب ملکیہ ماہرینرجال کینظرمیں

اس اک نام عبداہلل بن عبیداہلل ہے اوراس کے غری معترب ہونے

کے لئے اتنا ہی اکیف ہے کہ وہ ابن زبری کی طر ف سے قاضی
()8

اوراس اکخاصموذنھتا۔

ایک مرتبہ پھر ہم حدیث کی طرف رجوع رکتے ہیں

اورسلسلہسند میں موجودراوویں اک سرسریجائزہلیتےہیں ۔

٠۔تہذیبالتہذیب٤88-٤8٣/0:۔
٩۔میزاناالعتدال٣١٣/٣:۔
٤

۔تقریبالتہذیب0٠7/٠:۔

٣۔میزاناالعتدال٣١٣/٣:۔

8۔تہذیبالتہذیب٩7٩/8:۔
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9٩

ابن سعید کی روایات میں اورجو روایات ابن حجرنے اپین
ُ
کتاب میں نقلکی ہیں ان میں سے ایکوکیع بن جراح ہےکہ جس

کےحاالتزندگیہمذرکرکچکےہیں ۔

ہشام بن سعدماہر ین رجال کی نظر میں

اس واقعہ کے من مجلہ راوویں میں ہشام بن سعد بی ہے
ُ
۔ذھیب میزان االعتدال میں ا س کے حاالت زندگی کے بارے میں
رقمطرازہیں :

امحد اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہشام حافظ ()٠نہیں ھتااور
ُ
دوسری طرف یحی بن قطان اس سے روایت نقل نہیں رکتا ہے
۔ذھیب آگے چل رک لکھتے ہیں کہ امحد ایک اورمقام پر
کہتے ہیں کہ ہشام کی احادیث میں کوئی بی حدیث محکم اور

یقنیآورنہیں ہے ۔
ُ
ابن معنی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی احادیث نہ
بہتزیادہقویہیں اورنہہیترکرکنےکےقابلہیں ۔

نسائی اس کو ان الفاظ سے یاد رکتے ہیں کہ نقل حدیث کے

معاملے میں ہشام ضعیف ہے۔ ایک اورعبارت میں کہتے ہیں کہ
نقلحدیث میں ہشامقوینہیں ھتا۔

ُ
٠۔ بعض علماء حدیث شناس کے اقوال کی روشین میں حافظ اسے کہتے ہیں جسے

ایکالکھحدیثسندکےساھتحفظہو۔

دوسراحصہ:اسنادروایاتکیتحقیق
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ُ
ابن عدی اس کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ باوجود اس کے
ُ
ہشام نقل حدیث میں ضعیف ھتا لیکن اس کی حدیثیں

لکھنےکےقابلہیں ۔
ابن حجر ،ہشام کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ دوری  ،ابن معنی

سےنقلرکتاہےکہنقل

حدیثمیں ہشامضعیفہے۔
ُ
اوب حامت بی اس کے بارے میں اظہار خیال رکتے ہوئے کہتے
ُ
ہیں کہ ہشام کی حدیث لکھی جاسکیت ہیں ۔لیکن ان سے
حجتاوراستداللکی صالحیتنہیں ہے۔
ُ
ّ
عبدالرب نے اس اکنام اس حصہ میں
ذھیب مزید کہتے ہیں کہ ابن
ُ
ذرک کیا ہے کہ جو راوی ضعیف ہیں لیکن ان کی روایات
لکھنےکےقابلہیں ۔

اوریعقوب بن سفیان نے بی اس کو من مجلہ ضعفا ء میں مشا ر

کیاہے ۔

ابن سعد ہشام کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ وہ بہت زیادہ
ُ
احادیث نقل رکتا ہے لیکن ا س کو ضعیف قرار دیا گیا ہے
()٠
اوراس اکجھکاؤتش ّیعکیطرفہے۔

٠۔میزاناالعتدال9٠/7:؛تہذیبالتہذیب٤9،٤7/٠٠:۔
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9٣

ابن وہب ماہرین رجال کینظر میں

وہ روایت جو ابن عبدالرب اورابن حجر نے اپین اسناد سے عمر
ُ
بن خطاب کے غالم اسمل سے نقل کی ہیں ۔ ان میں ابن وہب اک نام
ُ
بیآیاہے،لہذااسکےحاالتزندگیاکجائزلیتےہیں ۔
ابن وہب ،وہی عبداہلل بن وہب قرییش ہے وہ مصر اک رہنے
واالاورقریش اکہمپامینھتا۔
ُ
()٠
ابنعدینےاسکوالکاملیفالضعفائ

اورذھیب نے میزان االعتدال میں ذرک کیا ہے۔()٩ابن معنی نے
ُ
()٤
بیاسکیمذمت میں گفتگوکیہے۔
ابن سعد ،ابن وہب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تدلیس رکتا
()٣

ہے۔
ُ
امحد بن حنبل اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو حدیثیں ابن
وہبنے ابن ُجریج سے نقل کی ہیں وہ قابل تامل ہیں ۔اوبعوانہ اس
گفتارکیتائیدمیں کہتےہیں کہامحدنےصحیحکہاہے،کیونکہابن

٠۔اکملیفالضعفائ٤٤0/8:۔
٩

۔میزاناالعتدال٩٩٤/٣:۔

٤۔الکاملیفالضعفائ،٤٤7،٤٤0/8:میزاناالعتدال٩٩٣،٩٩٤/٣:۔

٣۔تہذیبالتہذیب09،07/0:۔
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ُ
وہبنے ایسےمطالبنقلکیےہیں کہجواسکےعالوہکیسنے
()٠

بیاننہیں کئےہیں۔

موس بن یلع لخمیماہرینرجال کی نظرمیں

اس روایت کو خطیب بغدادی نے اپین سند کے ساھت لیث بن
ُ
سعد سے اوروہ موس بن یلع بن رباح لخمی سے اورانہوں نے
اپنے باپ سے اوروہ عقبہ بن عامر جہین سے نقل رکتے ہیں۔
لہذاانراوویں کےبارےمیں تحقیقرکینچاہئے۔

سیوطی کے کہنےکے مطابق موس بن لخمی ٠88ھ ق سےلے
()٩

رک ٠0٠ھقتکمصراکگورنرھتا۔
ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ موس ٠0٠ھ ق سے
مصر کی امارت پر فائز ھتا۔()٤مسعاین ،موس لخمی کے سلسلہ میں
()٣

کہتےہیں کہوہمصراکوایلھتا۔
ُ
ابن معنی ا س کے بارے میں اپین نظر اک اظہار رکتے ہوئے
کہتےہیں کہموسسےنقلحدیثقوینہیں ہے۔

٠۔اضیا07/0:۔
٩

۔حسناحملاضرہ٠٩/٩:۔

٤۔تہذیبالتہذیب٤٩٤/٠١:۔

٣۔االنساب٠٤٣/8:۔
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ابن عبدالرب اس کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ جو روایات
()٠

صرفموسسےنقلہوئیہیں وہقویسندنہیں ہیں۔

یلع بن رباح لخمیماہرینرجال کی نظرمیں

ابن حجر نے یلع لخمی کے حاالت زندگی تحریر کیے ہیں کہ

جساکخالصہیہہے:

٠۔وہمنائندہکےعنوانسےمعاویہکےیہاں آیا۔
٩۔وہ کہتا ھتا کہ جو مجھے َیلع کے نام سے بالئے گا میں راضی
ُ
نہیں ہوں !!چونکہمریانامیلعہے ۔

٤۔وہ عبدالعزیز کے ہاں خاص قدر و منزلت اک مالک ھتا ۔ یہاں
ُ
تک کہ عبدالعزیز نے اس پر غصہ اک اظہار رکتے ہوئے افریقہ کی
()٩
جنگکےلئےبیجدیااوروہیدنیاسےچلبسا۔

عقبہ بن عامرجہینماہرینرجال کی نظرمیں

عقبہکیمذمتکےلئےاتناہیاکیفہےکہ
ُ
٠۔اس اک مشار معاویہ بن سفیان کے اکرندوں اورگورنروں میں

ہوتاہے......

٠۔تہذیبالتہذیب٤٩٣/٠١:۔

٩۔تہذیبالتہذیب٩7٩،٩7٠/7:۔
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مسعاین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عقبہ فتح مصر کے موقع
ُ
پرحاضرھتااوراسنےوہاں کیزمنیکیپامیئشکی۔

 ٣٣ھ ق میں عتبہ بن سفیان کے مرنے کے بعد مصر میں معاویہ

کی فوج کی سپہ ساالری ہاھت میں یل۔پھر معاویہ نے  ٣7ھ میں
()٠
بحریجنگکےلئےروانہکیا۔
ابن حجر عقبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ  ٣٣ھ ق میں معاویہ
ُ
()٩
کیجانبسےاسکومصرکیگورنریملی۔
()٤

سیوطینےبیاس طرحکہاہے۔

٩۔وہعماربنیاسر اکقاتل(یاقاتلیں )میں سےھتا۔

ابنسعد اس سلسلہ میں رقمطرازہےکہ عماررمحة اہلل علیہ ٢٠
ُ
سال کی عمر میں قتل کیے گئے۔ ان کی والدت رسول ارکم ﷺ

سے پہلے ھتی۔ ”جنگ صفنی میں “تنی آدیم عقبہ بن عامر

جہین ،عمر بن حارث خوالیناورشریک بنسلمہ مرادیعما ر
کےمقابلہمیں آئے۔
ُ
جب وہ عمارکے مدمقابل آئے وت عما رنے انہیں مخاطبہو رک
کہاکہخداکیقسم!

٠

۔االنساب٠٤٣/٩:۔

٩۔تہذیبالتہذیب٩٠١،٩١٢/7:۔
٤۔حسناحملاضرہ9/٩:۔
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اگرمتنےہم پر محلہ کیا اورہمیں ہجرکے نخلستانتک پسپا رکدیا وت

مجھےیقنیہےکہہمحق پرہیں اورمتباطلپرہو۔

ُ
اس انثاء میں وہ عما ر پر محلہ آور ہوئے اورانہیں شہید

رکدیا۔بعضلوگوں اکخیال ہےکہعقبہبنعامر،عمار اکقاتلہے۔
ُ
ع
٤۔اس نے امثن کے دستور کے مطابق عمار کو طمانچے
مارے۔
ابن سعد مذکورہ گفتار کے بعد کچھ اس طرح رقمطراز ہے
:

عقبہ وہ ہے جس نے عامثن کے کہنے پرعما ر کو طمانچے
مارے۔
ُ
جو کچھ ذرک کیا جاچکا ہے اس کی روشین میں لیث بن سعد
اورروایت خطیب بغدادی کے دوسرے ُرواة کے حاالت
()٠

زندگیکوبیانرکنےکیضرورتنہیں ہے۔

عطاخراساین ماہرین رجال کی نظر میں

اس روایت کے ُرواة میں سے ایک راوی عطا خراساین ہے
۔بخارینے اپین کتاب الضعفاء الصغری میں اس اکذرککیا ہے ۔()٩ابن
()٤
حباننےاسکوکتاباجملروحنی میں ذرککیاہے۔
٠

۔الطبقابالکربی٠٢0/٤:۔

٩۔الضعفاءالصغری٠7٢،٠79:۔

٤۔کتاباجملروحنی٠٤٠،٠٤١/٩:۔
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()٠

عقیلینےاسکوکتابالضعفاءالکبریمیں ذرککیا ہے۔

ذھیب نے ا س کے حاالت زندگی کے بارے میں اپین دو کتاوبں
()٩
میزاناالعتدالاوراملغینیفالضعفاءمیں ذرککیاہے۔
ُ
مسعاین  ،عطا خراساین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ا س اک حافظہ
ضعیفھتا،کثریالخطائ،اوراشتباہرکتاھتااورخودبیمتوجہنہیں
ُ
ُ
ہوتاھتایہروایاتاسسےنقلہوئیہیں ۔جباسکیروایاتمیں
ُ
اس قسم کی چیزیں کرثت سے پائی گئیں وتان کی حجت ساقط
()٤
اورقابلاستداللنہیںرہیں۔
ُ
اس کےعالوہ اسکے یہ روایت منقطعہے چونکہ عطاء
8١ھ ق میں پیدا ہوا اور٤٤اھ یا ٠8١ھ میں فوت ہوا لہذا اس نے یقینا
اس روایت کو کیس دوسرے شخص سے نقل کیا ہے ۔لیکن
جساکنامذرکنہیں کیا۔

محمد بن عمر واقدی ماہرین رجال کی نظرمیں

اسروایتکے ایک راوویں میں سے محمدبن عمر واقدیہے
۔عمل رجال کے ماہرین نے اس کے بارے میں بہت زیادہ بحث کی
ہے۔

٠

۔الضعفاءالکبری٣١8/٤:۔

٩۔میزاناالعتدال٢٩/8:؛املخینیفالضعفائ8٢/٩:۔
٤۔االنساب٤٤7/٩:۔
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٢١

امحد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ بہت جھوٹا ہے اوراحادیث کو
صحیحنقلنہیں رکتا ۔

بخاری اوراوبحامت اسکے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد بن عمر
ایک مرتوک الروایت آدیم ہے ۔اس طرح اوبحامت اورنسائی
کہتےہیں کہوہحدیثجعلرکتاہے۔
ُ
ابن راہو یہ کہتے ہیں کہ مریی نظر میں کہ وہ ان لوگوں میں سے
ہے جو حدیث جعل رکتا ہے ۔ابن معنی کہتے ہیں کہ وہ ثقہ
اورقابلاطمیناننہیں ۔
دارقطینکہتےہیںکہوہنقلحدیثمیں ضعیفہے۔
ُ
ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی احادیث محفوظ اورمکتوب

نہیں ہیں اوروہقابلاعامتد
ُ
نہیں ہیں ۔مسعاین کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت چہ
میگوئیاں کیگئیہیں ۔
ُ
ابن خلکان کہتے ہیں کہ علماء رجال نے اس کو نقل
ُ
احادیث میں ضعیف قرار دیا ہے اوراس کے بارے میں مختلف
نظریاتہیں ۔
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٢٠

یافعی کہتے ہیں کہ علماء حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا
ُ
ہے ۔ذھیب کہتے ہیں کہ اس کی روایات کو ترک رکنے میں علماء
()٠

متفقہیں ۔

عبدالرمحانبنزیدماہرینرجالکینظرمیں

اسحدیثاکایکاورراویعبدالرمحانبنزیدہے۔

اوبطالب کہتے ہیں کہ امحد بن حنبل  ،عبدالرمحان بن زید کے

بارےمیں کہتےہیں کہوہنقلحدیثکےمعاملہمیں ضعیفہے ۔

عبداہلل ابن امحد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ

ُ
انہوں نے عبدالرمحن کو ضعیف قرار دیا ہے اوروہ کہتے ھتے کہ
منکر احادیثکیروایترکتاہے۔

دوری کہتے ہیں کہ  ،ابن معنی  ،عبدالرمحان کے سلسلہ میں
ُ
کہتےہیں کہاسکیروایتقابلوتجہنہیں ۔
ُ
بخاری اوراوبحامت اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یلع بن

مدییننےاسکو

انتہائیضعیف کہاہے۔

٠

۔ مالحظہ رکیں  :میزان االعتدال ٩7٤/0 :؛ املغین یف الضعفاء ٤8٣/٩ :؛

الکاشف08/ ٤ :؛ مراة الجنان٤0/٩ :؛ االنساب807/8 :؛ تقریب التہذیب:
٠٠7/٩؛طبقاتالحفاظ٠٣٢:اوردوسرےماخذومدارک۔
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٢٩

نسائی اوراوب زرعہ  ،عبدالرمحان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ

بابحدیث میں ضعیفہے۔

اوب حامت کہتے ہیں کہ عبدالرمحان نقل حدیث میں قوی نہیں
ہے۔ ابن حبان،عبدالرمحان کے بارے میں کچھ ویں اظہار رکتے

ہیں۔

وہ ناداین کی نباپر روایات نقل رکتا ہے ،بسااوقات مرسل

احادیث کو مرفوع احادیث کی شکل میں اورموقوف احادیث
اسناد کے ساھت نقل رکدیا رکتا ھتا اس وجہ سے اس کی روایات

کو ترک رکدینا ہی مناسب ہے ۔ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ بہت

زیادہ روایت نقل رکتا ہے ،لیکن باب حدیث میں
واقعاضعیفہے۔

ابن خزمیہ کہتے ہیں کہ عبدالرمحانوہ ہے جسکےحافظہکی
ُ
ناوتاین کی وجہ سے اہل عمل اس کی روایات کو قابل استدالل
ُ
نہیں جانتے ہیں ۔حاجی کہتے ہیں کہ اس کی روایات منکر ہیں
ُ
۔طحاوی کہتے ہیں کہ اس کی روایات ماہرین حدیث کے نزدیک

انتہائی ضعیف ہیں ۔حامک اوراوبنعمی کہتے ہیں کہ عبدالرمحان نے
اپنےباپکیجھوٹیحدیثیں نقلکیہیں ۔

دوسراحصہ:اسنادروایاتکیتحقیق

٢٤

ُ
ابن جوزی کہتے ہیں کہ علماء رجال اس کے ضعف پر اتفاق
()٠

نظررکھتےہیں ۔

زید بناسمل ماہرینرجال کی نظر میں

اس روایت اک ایک اورراوی زیدبن اسمل ہے ۔علماء رجال نے

اس کے حاالت زندگی کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ وہ جابر بن
عبداہلل اصناری اوراوبہریرہ سے روایات کو نقل رکتا ہے

۔جبکہ ابن معنی کہتے ہیں کہ زید نے کوئی بی روایت جابر

اوراوبہریرہسےنہیں سین ھتی۔
ُ
اس طرح دوسرے اصحاب کے مطالب کو بی اس کی طرف
نسبت دی گئی ہے ،جن اک مفہوم یہ ہے کہ زید نے ایسے افراد

سے احادیث نقل کی ہیں کہ جن سے کبھی بی روایات کو نہیں
سنا۔

ّ
عبدالرب نے اس نکتہ کی وضاحت کی ہے اورابن حجر
ابن
ُ
نےاسسےنقلرکتےہوئےاسکوسراہاہے۔
ّ
عبدالرب نے کتا ب التمہید کے مقدمہ میں
وہ کہتے ہیں کہ ابن

کچھ مطالب بیان کئے ہیں کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ زید
بابحدیث میں تدلیسرکتاہے۔

٠۔ تہذیب التہذیب ٠0٤ ،٠0٩/0 :۔ ان مطالب کے ساھت ساھت دوسرے محققنی کے

نظریاتبیموجودہیں ۔

٢٣
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مذکورہ مطالب کے عالوہ ابن عمر سے منقول ہے کہ وہ

کہتے ہیں کہ زید میں ایک بہت بڑا عیب ہے کہ وہ قرآن کی تفسری
()٠

بالرائےرکتاہےاوریہاکمکرثتسےرکتاہے۔
ہم نے جوکچھ بیان کیا ہے اس میں بعض ایسے رواة ابن
عبدالرب  ،ابن حجر اورابن وہب کے مابنی واقع ہوئے ہیں کے

حاالتزندگیبیانرکنےسےچشمپویشکیہے ۔

زبری بنبکارماہرین رجال کی نظر میں

اس روایت کو ابن حجر نے االصابہ میں زبری بن بکار سے

نقلکیاہے۔
ُ
زبری بن بکار مکہ اک قاضی ھتا اوراس اک مشار ان لوگوں میں ھتا
جو امریاملومننی اوراہل یبت علیہم السالم سے منحرف ھتے ۔
ّ
لہذا اس خصوصیت کی وجہ سے اہل سنت کے نزدیک بی

قابل مذمت ہے اوروہ  ٩80ھ میں فوت ہوا۔ابن ایب حامت سے نقل
ُ
ہوا کہ میں نے زبری کو دیکھا ہے  ،لیکن اس سے کوئی
حدیثنہیں لکھیہے ۔

امحد بن یلع سلامیین نے زبری بن بکار کو کتاب الضعفاء میں

ذرک کیا ہے اورکہا ہے کہ اس کی حدیث منکر ہے( )٠اورمزید
یہہےکہابنحجرکیروایتزبریسےمرسلنقلہوئیہے ۔
٠۔تہذیبالتہذیب٤٣0-٤٣8/٤:۔
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وفات عمر کے بعد ام کلثوم کے عقد وایل روایات

کی تحقیق

جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اصل واقعہ کے ساھت مروبط ھتا ۔
ماہرین عمل رجال کی تحقیق کی روشین میں یہ بات آشکار ہوجایت
ہےکہاسحکایتکیکوئینبیاداوراساسنہیں ہے۔
ُ
ح
ت
اب ہم ان روایات کی قیق رکیں گے کہ جو یہ بیان رکیت ہیں
کہامکلثومنے عمرکی وفاتکےبعدعقدکیاھتا۔

اہل سنت کے مآخذ میں جو روایات ام کلثوم کے حاالت

زندگی میں نقل کی گئی ہیں کہ جن کے باعث امریاملومننی نے
عمر کے انتقال کے بعد ام کلثوم اک عقد عون بن جعفر کے ساھت کیا

ھتا......

اس روایات اک اصل اوراساس مقام کتاب ”الذریة الطاہرہ“

ہے جس کی نباء پر دوسری کتب” ،اسد الغابہ“،

”االصابہ“”،ذخائر العقیب“اوردیگر مآخذ . ....بی اس کتاب

سےنقلرکتےہیں ۔

٠۔تہذیبالتہذیب٩79/٤:۔
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اس روایت کو حسن بن حسن سے  ...کی سند سے امحد بن
عبدالجبار؛وینس بن بکری؛ابن اسحاق؛ نے حسن بن حسن سے
...روایتنقلکیہے ۔

البتہ ہم اس روایت کی سند کے بارے میں پہلے گفتگو

رکچکےہیں ۔

اس روایت کو دوالیب نے اپین سند کے ساھت ابن شہاب
زہری(()٠جو اہل یبت علیہم السالم سے منحرف ہونے میں
مشہورھتا)سےنقلکیاہے۔

ہم اس تحقیق میں اس سند کے دوسرے ُروات کے بارے میں

چشم پویش رکتے ہوئے صرف اس نکتہ کی طرف قارئنی
ُ
محرتم کی وتجہ رکائیں گے کہ ابن منیع جس نے (زہری سے
روایتنقلکیہے )ہشامبنعبدامللکاکبرادرنسبیتھتا۔

()٩

ام کلثوم کی وفات کے متعلق روایات کی تحقیق

جو روایات ام کلثوم کی وفات کے بارے میں ہم تک پہنچی ہیں

انہیں ابن سعد نے اپین کتاب ”الطبقات الکربی “میں نقل کیا

٠

۔ ہم نے جو کتابچہ حضرت یلع

کی جانب سے اوبجہل کی بیٹی کی

خواستگاریکےسلسلہمیں لکھاہے،اسکیجانبرجوعکیاجائے۔
٩۔تہذیبالتہذیب٠٤/7:۔
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ہے ہم پہلے اس کی سند اک سرسری جائزہ لیں گے اوربعد میں اس
کیداللتکیتحقیقرکیں گے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روایت کی سند اکعمدہ

حصہ عامر شعیب پر خمت ہوتا ہے۔ لہذا ہم اس کے حاالت زندگی
بیانرکتےہیں ۔

عامر شعیب کے مختصر حاالتزندگی

عمرکی خالفت سے ابی چھ سال باقی ھتے کہ عامر شعیب

پیدا ہوا اور ٠١١ھ ق کے بعد اس جہاں سے کوچ رکگیا اس لئے اس
کیروایت مرسلہے۔

اس اک مشار امریاملومننی کے منحرفنی میں ہوتا ہے ۔ ایک دفعہ

حجاج کے پاس آیا اور امریاملومننی ـکی بدگوئی کیا اور آپ کی

شانمیں گستاخیکی۔!!

حسن بصری اس کی اس حرکت سے ناراض ہوئے اوراسے
()٠
وعظوصنیحتکی۔
یلع

کے ساھت یہی کینہ اوردمشین ھتی کہ اس نے کہا کہ

یلع نے قرآننہیں پڑھاھتااورنہہیحفظکیاھتا۔!!

اس کی اس غری معقول بات پر کچھ افراد اس کے مقابل میں
()٠
آگئےاوراسکیباتکیسخیتسے تردیدکی۔
٠۔احیاءالعلوم٤٣0/٩:۔
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٢9

اہل یبت علیہم السالم سے اس کی دمشین اک اظہار اس نے
درجذیلمضامنی پرمشتملروایاتکوجعلرککےکیاہے :
٠۔ اوببکر نے فاطمہ نبت محمد ﷺ پر چار تکبری مناز جنازہ
پڑھائی۔!!

٩۔جس وقت فاطمہ سالم اہلل علیہا اک انتقال ہوا یلع نے
انہیں رات کو دفن کیا اوراوببکر کے بازو کو ھتام رک آگے کیا
تاکہمناز جنازہپڑھائیں ۔!!
اس روایت اک من گھڑت ہونا اس قدر واضح اورآشکار ہے کہ
ابن حجر اس کے ذیل میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ روایت
()٩
ضعیفاورمنقطعہے۔
حارث ہمداین جییس شخصیت کو جھوٹا کہنا یہ بی اس کی

دمشین اک شاخسانہہے (یہ صرف حارث کے شیعہ ہونےکیوجہ
سےھتا)اوراس پربعضافرادنےاعرتاضبیکیاہے۔
ابن حجر اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ ابن عبدالرب اپین”العمل“نایم

کتاب میں ابراہمی سے نقل کیاہے کہ شعیب نے حارثکیتکذیب
کیہے۔وہاں پرلکھتےہیں کہمریےخیالمیں شعیبکیجانبسے
حارث کی تکذیب اوراسے دروغگو کہنے پر شعیب کو سزا دینا

٠۔غایةالنہایةیفطبقاتالقرائ8٣٠/٠:۔
٩۔االصابة٩07/9:۔
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چاہئے ۔اس لئے کہ حارثنے کبھی بیکذب بیاینسے اکم نہیں لیا
()٠
اوراساکجرمصرفاتناہےکہیلع اکگرویدہھتا۔

عمار بن ایب عمار کے حاالتزندگی پر سرسری نظر

ان میں سے بعض روایات کی سند عمار بن ایب عمار پر متام

ہویت ہے ۔لہذاہم اس کے حاالت اک امجایل جائز ہ لیتے ہیں تاکہ
معلوم ہوسکے کہ بعض ائمہ جرح و تعدیل جیسے شعبہ بن
حجاج  ،بخاری ،ابن حبان اورکئی دوسرے علماء اس کی مذمت
()٩

رکتےہیں ۔

نافع کے حاالتزندگی پر ایک امجایل نظر

اس قسم کی بعض روایات اک سلسلہ سند ابن عمر کے غالم
نافع پر منتہیہوتا ہے۔ اس لئےہم ضروری مسجھتے ہیں کہاسکے

حاالتزندگیاکامجایلجائزلیاجائے۔

اس کے بارے میں آپ کے لئے انتاہی اکیف ہے کہ عبداہلل بن
عمر نے اس کو کہا کہ اے نافع ! خدا سے ڈرو اورمجھ پر جھوٹ نہ

باندھو،جسطرحعکرمہ،ابنعباس پرجھوٹباندھتاھتا۔

٠۔تہذیبالتہذیب٠٤8/٩:۔

٩۔تہذیبالتہذیب٤٣٠/7:؛تقریبالتہذیب7١7/٠:۔
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عبداہلل بن عمر کی یہ بات نافع اورعکرمہ کے حاالت

زندگی کے بارے میں مشہور ہے۔ مزید یہ کہ نافع کے بارے میں

امحد بن حنبل کی گفتگو بی قابل وتجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ
()٠

نافعکیابنعمرسےمنقولروایاتمنقطعہیں ۔

َّ
عبداہلل بی کے حاالت زندگی پر طائرانہنگاہ

َّ
بعض روایات عبداہلل بی پر خمت ہویت ہیں اوروہ وہی

عبداہللبنیسارہے۔

ابنحجر اسکےبارے میں رقمطرازہیں کہ عبداہلل ،معصببن
زبری اک غالم ھتا......لہذا اس کی روایت مرسل ہے ۔یہ شخص
جب عائشہ سے روایت رکتا ہے وت کہتا ہے کہ عائشہ نے مریے
لئے روایت نقل کی ہے جبکہ علماء نے اس کی تکذیب
کی ہے اورکہا ہے کہ وہ صرف عروہ بن زیرب سے روایت نقل

رکتاہے ۔

ابن ایب حامت اپین کتاب ”العلل“ میں عبداہلل اک تذرکہ کیا ہے
َّ
اوراپنے باپ سے نقل رکتے ہیں کہ عبداہلل بی کی روایات
سےاستداللنہیں کیاجاسکتاکیونکہاسکی
()٩

روایاتمضطربہیں ۔

٠۔تہذیبالتہذیب٤7١/٠١:۔

٩۔تہذیبالتہذیب9٤-9٩/0 :۔
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ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ام کلثوم کے بارے میں روایات
کی اسناد کی تحقیق ھتی۔ اس سلسلہ میں انتہائی اختصار سے اکم

لیتے ہوئے اس روایت کے دوسرے روات کے حاالت زندگی
کوبیاننہیں کیاہے ۔

یتسرا حصہ

٠١٤
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روایات کے منت
اور
تحقیق

ان کی داللت کی

روایات کےمنت اوران کی داللت کی تحقیق

اے حق کی جستجو رکنے والے ! مریے پاس آؤ تاکہ اس
داستانکے راوویں کی تحقیق کےبعدروایات کے منت اورانکی

داللت پر بی ایک نگاہ ڈالیں ...تاکہ نزدیک سے دمشنان
اہل یبت علیہم السالم کے مقاصد کو دیکھ سکیں کہ کس
مقصد کی خاطر انہوں نے اس داستان کو گھڑا ہے ۔ ہم اس تحقیق
کوچندمحورسےبیانرکیں گے:

پہال محور

مذکورہروایاتمیں اسطرحآیاہےکہ:

حضرتیلع نے عمرکےساھتامکلثومکےعقدکیمخالفت

اس لئے کی ہے کہ ان کی عمر مک ھتی اوردوسرا یہ کہ وہ اپین

بیٹی اکعقدجعفربن ایب طالبکےبیٹے کے ساھترکنا چاہتےھتے

۔

ابن سعد کی روایت میں اس طرح آیا ہے کہ یلع

نے فرمایا:

میں نے اپین بیٹی اک عقد جعفر کے بیٹوں کے ساھت رکنا ہے ۔حامک

کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مریی بیٹی مریے
بیجتےکےلئےہے۔

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

٠١0

ابنسعدکیدوسریروایات میں اس طرح آیا ہے کہ آپ نے
ارشاد فرمایا کہ وہ ابی نابالغ بچی ہے ۔ابن عبدالرب  ،ابن ا ری

اوردوسرے محد نی نے بی اس طرح نقل کیا ہے ۔بیہیق کی

روایت میں آیا ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابی شادی کے

قابلنہیں ہے۔

ان روایات میں اس کے عالوہ کوئی اورمطلب بیان نہیں ہوا

ہے صرف اتنا ملتا ہے کہ عمر دوبارہ یلع

گھر جاتے ہیں

اورکہتے ہیں کہ اس اک عقد مریے ساھت رکدیں ۔ خدا کی قسم ! اس
دھریت پر مجھسےبہرتکوئینہیں .....
انروایاتکیروشینمیں امام نےبغریکیس حیلہ وحجتکے
اپین بیٹی کو عمر کے پاس بیج دیا تاکہ وہ اسے پسند رکسکے

!!.....

بعض روایات میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ امام نے حمک دیا کہ اسے
یتار کیا جائے چنانچہ بچی اک نباؤ سنگھا ر رککے اسے آراستہ کیا

گیا ۔ اس کے بعد امام نے اسے عمر کے پاس بیج دیا ....تاکہ اگر
وہ اسے پسند رکلیں اورراضی ہوجائیں وتان کے ساھت اس اک عقد

رکدیاجائے!!......
یہ بات قابل تعجب ہے کہ اس واقعہ میں جب امام نے واضح

اورقاطعانہ انداز میں عقد کو ٹھکرا دیا ھتا وت پھر امام کے رویہ میں
اتین لچک کیسے پیدا ہوگئی کہ آپ اپین پہلی بات سے منصرف
ہوگئےاوراناکنظریہاس حدتکتبدیلہوگیا؟

یتسراحصہ:روایاتکےمنتاورانکیداللتکیتحقیق
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کون یہ یقنی رکسکتا ہے ؟ مک از مک یہ موضوع غوروفکر

رکنےکےقابلہے۔

اگر بکھری روایات کو مالحظہ کیا جائے وت محقیق قارئنی
کے لئے حقائق واضح ہوجاتے ہیں وہ حقائق جنہیں قدمی اہل

حدیثکی کتب میں پنہان رکنےکیکوششکی گئی ہےہمبعض
روایاتکوبیانرکتےہیں :

ابنمغازیل (٣9٤م )نےروایت اپین سندسےعبداہلل بن عمر

سے نقل کی ہے اس میں آیا ہے کہ عمر فراز منرب پر گئے اورکہا

اےلوگو! خداکی قسم! میں نے یلع

پر انکی بیٹی اک عقدرکنے

کی خاطر صرف اس لئے دباؤ ڈاال ہے کہ میں نے رسول خدا ﷺ

سےسنرکھاھتاکہآپﷺنےفرمایا:

«کلِسببِوِنسبِوِصهرِمنقطعِ(يومِ

القيامه) ِاال ِنبی ِوصهری ِفانهما ِياِ
تيانِيومِالقيامةِيشفعانِلصاحبها»ِ

قیامت کے دن ہر قسم اک حسب و نسب و دامادی خمت ہو جائے

گئی لیکن جب مریا حسب ونسب اور دامادی قائم رہے گی یہ

دوونں قیامت کے دن آئیں گے اور اپنے صاحب کے لئے شفاعت
()٠

رکیں گے۔

٠۔مناقباالمامیلعبنایبطالب ،ابنمغازیل٠٤8-٠٤٣:۔
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اس روایت سے معلوم ہوتاہے کہ اس واقعہ نے صحابہ اور

تابعنی کو حریت زدہ رک دیا ھتا اور شہر میں عمویم طورپر اس
واقعہ کے بارے میں بحث ہویت ھتی اور عمر مجبور ہوئے کہ یلع

االعالن خواستگاری کی وجوہات کو لوگوں کے سامنے بیان
رکیں اورپھر خدا کی قسم کھا رک کہا کہ انہوں نے یہ

خواستگاری صرف رسول خدا ﷺ سے سنے ہوئے فرمان کی
روشین میں انجام دی ہے اوراس وجہ سے اس اکم پر زور دیا ہے

اوردباؤڈاالہے...

لیکن اس روایت میں عمر کی جانب سے اصرار اوردباؤ

ڈالنے کے بارے میں ذرک نہیں ہوا ہے اورنہ ہی یہ بات موجود ہے

کہ انہوں نے کس انداز میں اصرار اوردباؤ ڈاال ھتا اورپھر

امریاملومننی اکعملھتا؟!

خطیببغدادیکیروایتمیں آیاہے:

عمر بن خطاب نے یلع بن ایب طالب علیہما السالم سے

فاطمہ سالم اہلل علیہا کے بطن سے ہونے وایل بیٹی کی
خواستگاری کی اوراس سلسلہ میں

کئی بار

امریاملومننی کی خدمت میں آئے اورکہتے ھتے کہ اے
اوبالحسن ! جو چیز مجھے زیادہ آپ کے پاس الرہی ہے وہ
رسولخداﷺاک فرمانہے جومیں نےانسےسناہے.....

اس روایت میں واضح طور پر صتریح کی گئی ہے کہ عمر ،یلع

بن ایب طالب کے پاس کئی بارآئے ہیں ۔ بعض دوسری روایات

یتسراحصہ:روایاتکےمنتاورانکیداللتکیتحقیق
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میں ایسے مطالب ملتے ہیں جو عمر کی جانب سے دمھکی دینے
پرمشتملہیں ابنسعدکیایکروایتمیں آیاہے:

جب امام نے عمر کو یہ جواب دیا کہ وہ ابی بچی ہے وت عمر

نے کہا کہ خدا قسم ! تریا یہ عذر نہیں ہے اورہم جانتے ہیں کہ متہارا
کیامقصدہے۔

دوالیب اورمحب طربی کی روایت جو انہوں نے ابن اسحق

سے نقل کی ہے میں آیا ہے کہ عمر نے کہا کہ خدا کی قسم! متہارا
یہ مقصد نہیں ہے بلکہ آپ مریے ساھت اس اک عقد رکنا ہی نہیں
()٠

چاہتے۔

بعض روایات میں صریحا بیان ہوا ہے کہ اس واقعہ میں ”تازیانہ
عمر“ نے بی مرکزی رکدار انجام دیا ہے ۔ دوالیب اپین سند کے

ساھت عمر کے غالم اسمل سے جو روایت کی ہے اس میں آیا ہے کہ
عمر نے حضرت یلع

سے ام کلثوم کی خواستگاری کی وت

یلع نےعباس،عقیلاورحسنسےمشورہکیا ۔
عقیل غصہ میں آگئے اوریلع

کو کہا کہ زمانے کے

گزرنے سے تریی عدم بصریت میں ہی اضافہ ہوا ہے ۔خدا کی
قسم ! اگر وت نے اس اکم کوانجام نہ دیا وت بہت برا ہوگا۔ یلع نے
عباسسےکہاکہآپکییہگفتگوصنیحتاورخریخواہیکے

٠۔ذخائرالعقیبیفمناقبذویالقریب٩90:۔
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لئے نہیں ہے بلکہ عمر کے تازیانے کے خوف کی وجہ سے
()٠

ہے۔

دوسری طرف اس روایت کو زید بن اسمل نے اپنے والد کے
حوالے سے نقل کیا ہے لیکن عقیل کی مخالفت اور”تازیانہ
عمر“ کی بات کو حذف رکدیا ہے اس روایت کو بیان رکتے ہیں

:زید بن اسمل اپنے والد سے نقل رکتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے

یلع ابن ایب طالب علیہما السالم کو اپنے پاس بالیا اوران کے
ساھت مخفیانہ گفتگو کی اس کے بعد یلع اس جگہ سے
ُ ّ
اٹھےاورصفہ()٤کےمقام پرعباس،عقیلاورحسنی کے
٤۔زمیں میں بلند جگہ جس کی چھت کجھور کے پتوں
سے ڈھکی ہویت ہے اورفقری و غریب لوگوں کی آسائش کی

جگہہے۔

ساھتامکلثومکےعمرکےساھتعقدکےسلسلہمیں مشورہکیا۔
یلع نے کہاکہ عمرنے مجھےخرب دیہےکہ میں نے رسول

خداﷺسےسناہےکہ

«کل ِسبب ِو ِنسب ِ ِمنقطع ِيومِ

القيامهِاالِسببیِوِنسبی»ِ
قیامت کے دن سوائے مریے حسب و نسب کے سارے
( )٠

رشتے ٹوٹجائیں گے۔
٠۔الذریعہالطاہرہ٠0١:۔
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ّ
نے ام

ان باوتں کے عالوہ بعض روایات میں آیا ہے کہ امام
کلثوم کی مک سین اوریہ کہنا کہ اس اک عقد اپنے بیجتے سے رکوں
گا کے عالوہ عقد کی مخالفت یہ کہہ رک کی ہے کہ اس کے مریے
()٩

عالوہدواوربیویلہیں ۔

اوراسسے مراد امامحسن اورامام حسنی ھتے روایت

کی روشین میں امریاملومننی یلع

السالموعقیلاورعباسکےساھت

نے حسن و حسنی علیہما

بی مشورہ کیا ہے۔ اسمل سے منقول روایت کے مطابق امام

حسن

نے سکوت اختیار کیا جو ان کی طرف سے رضامندی

کیدلیلھتی ۔

بلکہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ امام حسنی

سکوت اختیار کیا اورامام حسن
پہلےمحدونثاخداوندعاملکوبجاالئےاسکےبعد

نے

نےویں گفتگوکی سب سے

ویں کہا :بابا جان ! عمر سے بڑھ رک اس عقد اک اورکون حق دار

ہوسکتاہے۔

انہوں نے رسول خدا ﷺ کی ہم نشیین اختیار کی ہے اورجس

وقت رسول خدا ﷺ اک انتقال ہوا وہ ان سے راضی ھتے انہوں نے

خالفتکیباگڈورسنبھایلاورعدالت اکقیامکیا۔!!
٠۔حلیةاالولیائ٣٩/٩:۔
٩۔ذخائرالعقیب٩9٢:۔
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یلع علیہ السال م نے کہا کہ بیٹا مت سچ کہہ رہے ہو لیکن میں

نہیں چاہتا کہ مت دوونں بائیوں کی رائے لئے بغری ہی عقد رکدوں
()٠

۔

یہ روایت بیہیق کی ابن ایب ملیکہ اوران کی حسن بن

حسن سے منقول روایت سے منافات رکھیت ہے کیونکہ اس
نے حسن و حسنی علیہماالسالم

روایت میں آیا ہے کہ یلع
سےکہااس اکعقداپنےچچاکےبیٹےکےساھترکدو۔

انہوں نے کہا کہ وہ بی دوسری عوروتں کی طرح ایک
عورت ہے اوراپنے لئے انتخاب اک حق رکھیت ہے چنانچہ

یلع

غضب ناک حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے لیکن امام حسن

علیہ السالم نے ان کے دامن کو ھتام لیا اورکہا کہ باباجان ہم آپ
کے فراق کو برداشت نہیں رکسکتے۔ یلع
()٩

عمرکےساھترکدو۔

نے کہا کہ اس اک عقد

اس کے بعد علماء کے ایک گروہ نے جان وبجھ رک اس واقعہ
میں تحریفرک نےکی کوششکیہے ۔دقترکیں کہبالکل اس
طرح حسن بن حسن کی ام کلثوم اک عون بن جعفر کے ساھت عقد

وایل روایت میں اختالف کو بیان کیا گیاہے اس حدیث میں آیا

ہے:جب عمر اک انتقال ہوگیا اورام کلثوم نبت یلع بن ایب طالب
٠۔ذخائرالعقیب٩9٢:۔

٩۔السننالکربی،٠98/7:حدیث٠٤00١۔
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علیہما السالم بیوہ ہوگئیں وتان کے بائی حسن و حسنی علیہما

السالم ان کے پاس آئے اورکہا)٠(.....یہ انتہائی طوالین روایت

ہےجس میں شرمآوراورجھوٹےمطالبموجودہیں جنہیں ونک

قملپرنہیں الیاجاسکتا۔

دوسرامحور

اس سے قبل بی بیان کیا جاچکا ہے کہ بہت ساری روایات

میں آیا ہے کہ امام

نے ام کلثو م اک عمر کے ساھت عقد نہ رکنے کی

وجہ ان کی مک سین کو بیان کیا.....لیکن اس روایت سے یہ

مستفاد ہوتا ہے کہ عمر نے امریاملومننی علیہ السالم کی بات کو

تسلمی نہیں کیا۔ اس لئے باربار آپ کی خدمت آتے اورعقد رکنے
پر اصرار رکتے .....حیت کہ ونبت دمھکی دینے تک آپہنچی ۔

بعضروایات میں اسدمھکیکیوضاحتبیموجودہے ۔
دوالیباورمحبطربیکیروایت میں آیاہے:

حضرت یلع علیہ السال م نے کہا کہ وہ ابی مک سن ہے ۔ عمر

نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم ! آپ اک یہ مقصد نہیں ہے بلکہ آپ

مریےساھتاساکعقدرکناہینہیں چاہتےہیں ۔

٠۔الذریةالطاہرة،٠0٤-٠0٩:ذخائرالعقیب٩٢١:۔
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اگرآپ اپین بات میں سچے ہیں وتاسے مریے پاس بیج دیں

)٠(...کیونکہ بعض علمائے اہل سنت کے نزدیک عمرکے یہ
افعال قبیح اورناپسند ید ہ ھتے...اس لئے انہوں نے امریاملومننی
کے انکار کی وجہ  ،عمر اک اصرار اوران کی طرف دمھکی
وغریہ کو نقل رکنے سے اجتنا ب کیا ہے ...جو شخص بی

خطیب بغدادی کی روایت کو مالحظہ رکے وہ مندرجہ
باالحقائقکوکشفرکلےگا۔

یتسرا محور

ابن سعد ،واقدی اوردوسرے محد نی سے نقل رکتے ہیں

...اسکےبعد یلع

نےایککپڑاطلب کیا اوراسے تہہرککے ام

کلثوم کودیتے ہوئے کہا کہ اس کے ہمراہ عمر کے پاس چلی

جاؤ...
محب طربی کی روایت میں ابن اسحق کے حوالے سے منقول
ہے کہ یلع

نے ام کلثوم کو آواز دی اورکپڑادیتے ہوئے کہا کہ

اس کے ساھت عمر کے پاس جاؤ ...یہ اکم صرف اس لئے ھتا کہ عمر
ُ
انہیں دیکھ سکیں ۔یہی وجہ ہے کہ جب ام ّ کلثوم واپس اپنے
بابا کے پاس لوٹ رک آئی وت کہا کہ انہوں نے کپڑا کونہیں کھوال

اورصرفمریی طرفدیکھتےرہے۔

٠۔الذریةالطاہرہ٠89-٠87:؛ذخائرالعقیب٩90:۔
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ہاں ! بعض علمائے اہل سنت جیسے سبط بن جوزی کی

نگاہ میں خلیفة املسلمنی اک یہ رکدارناپسندیدہ حرکت ھتی

۔عنقریب ان کی گفتگو بی بیان کی جائے گی۔اس طرح
بعض دوسرے محد نی نے اپین روایات میں اس موضوع اک

تذرکہنہیں کیاہے۔

اوب بشر دوالیب نے ویں روایت کی ہے ...یلع
سن بچی ام کلثوم کو آواز دی اورکہا کہ امریاملومننی عمر کے
نے اپین مک

پاس جاؤ اورکہو کہ مریے والد گرایم آپ کو سالم کہہ رہے ہیں

اورفرمارہےھتےکہآپنےجوحاجتہمسےطلبکیھتیوہ
ہمنےپوریرکدیہے۔

خطیببغدادینےبیاسطرحروایتنقلکیہے:
عمرنےحضرتیلع

سےامکلثومکیخواستگاریکی

اورکہاکہاساکمریےساھتعقدرکدیں وتیلع نےکہاکہمیں اس
اک عقد اپنے بتیجے عبداہلل بن جعفر کے ساھت رکوں گا ۔ عمر نے
کہا مجھ سے بہرت کون ہے جو اسے آسودہ خاطر رکھ سکے ۔ اس

کے بعد یلع

نے ام کلثوم اک عقد عمر کے ساھت رکدیا اوروہ

مہاجرینکےپاسآئے.......

چوھتا محور

اس داستان میں بعض شر م آور اورحیاسوزمطالب کو بیان کیا

گیاہےجیسے:
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ابن سعد کی واقد ی سے منقول روایت میں آیا ہے کہ یلع

نے حمک دیا کہ عمر کے پاس جانے کے لئے ام کلثوم کو آراستہ کیا

جائےچنانچہاسکیزنیتوآرائشکیگئی۔
ابن عبدالرب اوردوسرے محد نی کی امام محمد باقر
منقولروایتمیں آیاہے:

سے

جب ام کلثوم عمر کے پاس آئیں وتانہوں نے اس کی !!...ہاں !

واقعایہ ناپسندیدہ مطالب ہیں کیا روایات کو گھڑنے والوں کو شرم
نہیں آیتکہاسقسمکی باتیں لکھتےہیں ۔جنہیں پڑھنےسےعام

آدیمکےدلمیں نفرت پیداہوجایتہے۔

اوراس پرسمت یہ کہ اییس باوتں کو امام محمد باقر

کی طرف

منسوب رکدیا ہے۔ یہ باتیں واقعا قابل ذرک نہیں ہیں اس لئے وت
بعض محد نی نے ان واقعات میں تحریف کی ہے ۔ ابن ا ری نے اس
واقعہکوبےا ررکنےکیخاطرکہاہےکہ عمر!...
دوالیب اورمحب طربی نے لکھا ہے کہ عمر نے !...

دوسری جگہ پر رقمطراز ہیں کہ عمر نے !!...اوردوسرے
محد نی جیسے بیہیق اورحامک نیشاپوری نے اس سلسلہ میں
کچھبینقلنہیں کیاہے۔

یتسراحصہ:روایاتکےمنتاورانکیداللتکیتحقیق
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محب طربی جب اس قسم کی روایات کو ذرک رکتے ہیں وت
کہتے ہیں کہ ابن مسان نے اس واقعہ کو مختصرا بیان کیا ہے ....البتہ
()٠

خودانہوں نےاسقسمکےواقعاتکونقلنہیں کیاہے۔

اوراس داستان کو نقل رکنے والے بعض دوسرے محد نی

نے سرے سے اس واقعہ کی نف کی ہے ۔ سبط بن جوزی 08٣ھ

ق اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ مریے جد نے کتاب ”املنتظم “

نے اپین بیٹی ام کلثوم کو عمر کے پاس

میں لکھا ہے کہ یلع
بیجاتاکہوہ اپینپسندرکسکے۔

چنانچہ عمر نے !!...اس میں سبط ابن جوزی اضافہ رکتے ہیں
کہ خدا کی قسم ! یہ ایک قبیح اورناپسندید ہ حرکت ہے اگر وہ کنیز

بیہویتوتاسکےساھتایساسلوکنہیں رکناچاہئےھتا۔

()٩

اس بات پر متام مسلماونں اک اتفاق نظر ہے کہ غری محرم کو مس

رکناجائزنہیں ہےپسکسطرحاس اکمکینسبت عمرکیطرف

دی جاسکیت ہے ؟ ( )٤مصنف کہتے ہیں کہ اکش بات صرف مس
٠

۔ذخائرالعقیب٩9٢:۔

٩۔ واضح رہے  ،شیعہ و اہل سنت کی فقہی کتب میں کنیزوں کے ساھت سلوک روا

رکھنے کے احکام موجود ہیں جو آزاد عورت کے ساھت قابل مقائسہ نہیں ہیں ۔

چنانچہ عمر کے اس فعل میں جو قباحت پائی جایت ہے وہ اپین جگہ قائم ہے

اورابنجوزیحنفنےمندرجہباالعبارتمیں اسکیطرفاشارہکیاہے۔
٤۔تذرکةاالخواص٩9٢-٩99:۔
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رکنے تک محدود رہیت لیکن خطیب بغدادی کی روایت میں
!!...

پانچواں محور

ابن سعد اوربعض دوسرے محد نی نے جو روایت نقل کی

ہےوہ عمر کو تہنیتو تربیک پیشرکنے پرمشتمل ہے۔روایت
میں ملتا ہے کہ عمر نے مہاجر ین سے کہا کہ مجھے تربیک پیش
()٠

رکیں اورانہوں نےاسےمبارکباددی۔

عمر نے ان سے حضوری مبارک باد کہنے اک تقاضا کیا اور کہا
کہ مجھے ازدواج کے ما بنی ہم دیل و اتفاق برقرار رکھنے اور کثری
()٩

العیالہونے پرتربیکپیشرکیں۔

یہ بات بی واضح و عیاں ہے کہ اس قسم کی مبارک باد پیش

رکنازمانہجاہلیتکیرسم

ھتی اور متام مسلماونں اکاس بات پر اتفاق ہے کہ رسول خدا ﷺ

نےاسقسمکیمبارکبادپیشرکنےسے منعکیاھتا ۔

٠۔ الطبقات لکربی٤٤٢/9:؛ کنزالعمال ،٩0٢/٠٤ :حدیث ٤7890؛االستیعاب

8١٢/٣:؛اسدااللغابہ٤79/7:؛االصابہ٣08/9:۔

٩۔ ذخائر العقیب  ٩97:اس قسم کی تربیک اک معین دیکھنے کے لیے لسان العرب

اورلغتکیدوسریکتبمیں کلمہ:رفائ:اکمعیندیکھاجائے۔

٠٠٢
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اس سلسلہ میں امحد بن حنبل نے اپین سند سے ویں روایت

نقل کی ہے کہ عبداہلل بن جعفر بن عقیل کہتے ہیں کہ اوبطالب
کے بیٹے نے شادی کی ھتی وہ ہمارے پاس آئے وت ہم نے زمانہ

جاہلیتکیمبادکباد پیشکیجسپرعقیلنےہمیں منعکیااور
فرمایاکہ اس قسمکیتربیک پیش نہرکوکیو نکہرسول خدا ﷺ
نے اس قسم کی مبارک باد پیش رکنے سے منع کیا ہے اور فرمایا

ہے کہ اس طرح کہا رکو کہ خدا وند عامل متھیں با ربکت نبائے اور
()٠

اساکمکوتریےلیےمبارکنبائےمتھیں اساکم پرمبارکبادہو۔

اب اگر عمر اس قسم کی بات اک حمک دیتے ہیں وتاس اک مطلب

یہ ھتا کہ وہ رسول خدا ﷺ کے اوامر و وناہی سے بے خرب ہیں یا پھر
چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی رسم دوبارہ رائج ہو جائے۔
چنانچہ اہل سنت کے علماء مجبور ہوئے کہ اس قسم کے منت
کوروایاتسےحذفرکدیں یاپھرانمیں ردوبدلرکدیں ؟

مستدرک حامک میں آیا ہے کہ عمر ،مہاجرین کے پاس آئے
اورکہاکہکیامجھےمبادکبادپیشنہیںرکوگے؟بیہیق کیالسنن
الکربی میں آیا ہےکہ عمر مہاجرین کے پاس آئے ....اورانہوں

نے ان کی خری و ربکت کے لئے دعا کی۔خطیب بغدادی نے اپین
تاریخ میںاس واقعہکوسرےسےنقلہینہیں کیا۔

٠۔مسندامحدبنحنبل٣9٣/٣:؛وسائلالشیعہ،٠9٤/٠٣:حدیث٩888١:۔
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چھٹا محور

اس داستان اک چھٹا محور اس تاریخی افسانہ کے نتیجہ و مثرہ

پرمشتملہے۔بعضروایاتمیںذرکہواہے کہ عمرکےساھتعقد
کےبعدامکلثومکےبطن سےزیدنایمبیٹا پیداہواھتا۔

سعد اور دوسرے محد نی کی روایات میں آیا ہے کہ ام کلثوم

کے بطن سے زید بن عمر اور رقیہ نایم اوال دیں پیداہوئیں ۔ونوی

عمر کی اوالد کے حصہ میں رقمطراز ہیں کہ ان کی اوالد میں
()٠

فاطمہاورزیدھتے۔جنکیوالدہامکلثومھتی۔

ابن قتیبہ کی روایت میں امریاملومننی کی بیٹیوں کے بارے
()٩

میں ویں ذرکہواہے:امکلثومکےہاں ایکبیٹاپیداہوا۔

ساوتاں محور

اس من گھڑت داستان اکساوتں محور عمر کی وفات کے بعد ام

کلثوم کے عقد کے بارے میں ہے ۔چند روایات میں ذرک ہوا ہے کہ
عمر کی وفات کے بعد عون بن جعفرنے اوران کے بعد محمدبن

جعفرنے ام کلثوم کے ساھت عقدکیا ۔البتہ جو محققنی ان عقد کے قائل

٠۔تہذیباالمساءوالصفات٤٤٣/٩:۔
٩۔املعارف٠٩٩:۔
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ہیں۔وہیہبیکہتےہیں کہ عمرکےعہدحکومتمیں لڑیجانے
وایلجنگشوشرتمیںدوونںبائیشہیدبیہوگئےھتے۔

ابن عبداہلل اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ :عون بن جعفر بن ایب

طالب رسول خد ا ؐکے زمانہ میں پیدا ہوئے ۔ان کی اور ان کے
دوسرےدوبائیوں عبداہللاور محمدکی والدہامساءنبتعمیس
خثعمی ھتی۔عون اور ا ن کے بائی محمدجنگ شوشرت میں
()٠

شہیدہوگےوہدوونںبےاوالددنیاسےگےہیں ۔
وہآگےچلرکلکھتےہیں :محمدبنجعفربنایبطالب
،رسول خدا کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے عمر
کی وفات کے بعد ام کلثوم کے ساھت عقد کیا ھتا اور جنگ شوشرت
()٩

میں شہیدہوگئےھتے۔

اس سلسلہ میں ابن حجر کہتے ہیں :عون بن جعفر شوشرت میں

شہید ہو گے جو عمر کے عہد حکومت میں لڑی گئی ھتی اور
()٤

انکیکوئیاوالدنہھتی۔

ابن ا ری نے بی اس قسم اک اظہار کیا ہے ۔()٣یہ بات بی قابل

ذرک ہے کہ جنگ شوشرت عمر کے زمانہ میں لڑئی گئی ہے اور
٠۔االستیعاب٤٠8/٤:۔
٩

۔االستیعاب٩٣٩/٤:۔

٤۔االصابہ0٠٢/٣:۔

٣۔اسدالغابہ٤١٩/٣:۔
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٠٩٩
()٠

مورخنی نے بڑی وضاحت کے ساھت اس بات کو بیان کیا ہے۔
ابن حجرسے منقول روایات میں وہ بی اس بات کی وضاحت
رکتے ہیں ۔اب ایک غری جانبدار اور حقیقت پسند شخص جب

اس قسم کی تناقض گوئی کو دیکھے گا وت یقینا ورطہ حریت
کےمسندرمیں ڈوبجائےگا۔

آٹھواں محور

اس من گھڑت داستان اک آٹھواں محور یہ ہے کہ باآلخر ام کلثوم
کے ساھت عون بن جعفر نے عقد کیا ہے یا پھر محمد بن جعفر نے کیا

ہے؟

اس سلسلہ میں اہل سنت کی روایات مختلف مضمون سے

نقل ہوئی ہیں ۔ ”االصابة“ میں ابن سعد اور دار قطیب نے ویں کہا
ہے کہ عون،ام کلثوم کی زندگی میں دار فاین سے چل بسے اور

اس کے بعد ان کے بائی جعفر نے ام کلثوم کو اپنے حبالہ عقد میں
لے لیا۔اسکےبعد محمد اک انتقال ہوا وتعبد اہللنے امکلثومکے ساھت
عقدرکلیا۔

ابن سعد کی روایت کچھ اس طرح ہے :ام کلثوم کہیت ہیں
کہ مجھے امساء نبت عمیس سے شرم آیت ہے کہ اس کے دو بیٹے

مریے پاس انتقال رکگئے ہیں اور اب مجھے اس یتسرے اک خطرہ
٠۔تاریخطربی٠7٣/٤:؛الکاملیفالتاریخ88١/٩:۔
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محسوس ہوتا ہے۔البتہ عبداہلل کی زندگی میں ہی ام کلثوم اک انتقال
()٠

ہوگیاھتا۔

ابن قتیبہ اس داستان کو ایک اورانداز سے نقل رکتے ہیں وہ
کہتے ہیں ؛جس وقت عمر قتل رک دیئے گئے ۔اس وقت محمد بن

جعفر نے ام کلثوم کے ساھت عقد کیا۔ محمد بن جعفر ان کی زندگی

میں انتقال رکگئے ۔ اس کے بعد عون بن جعفر نے انہیں اپنے حبالہ
()٩

عقدمیں لےلیااورامکلثوم اکانکیزندگیمیں انتقالہوگیا۔
آپ نے مالحظہ کیا کہ ابن یتمیہ کے نزدیک محمد بن جعفر

نے اپنے بائی عون بن جعفر سے قبل ام کلثوم کے ساھت عقد کیا
ہے اورام کلثوم کی وفات عون بن جعفر کی زندگی میں ہوئی

ہےاورعبداہللاکذرکنہیں کیاہے۔

دوسری طرف ابن عبدالرب نے اگرچہ ام کلثوم کے حاالت

زندگی میں عمرکیوفاتکےبعد امکلثومکےعونکےساھتعقد
کےبارےمیں کوئی اشارہنہیں کیاہے۔

لیکنوہمحمدبنجعفرکےحاالتزندگیمیں رقمطرازہیں
کہ محمد بن جعفر بن ایب طالب وہی ہیں جنہوں نے عمر کی وفات
()٤

کےبعدامکلثومکےساھتعقدکیاھتا۔
٠

۔الطبقاتالکربی٤٤9/9:۔

٩۔املعارف٠٩٩:۔

٤۔استیعاب٣٩٣/٤:۔
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٠٩٣

وناں محور

اس حصے میں عبداہلل بن جعفر کے مختصر حاالت زندگی

بیان رکتے ہیں  ،وہ یلع ابن ایب طالب علیہما السالم کی بیٹی

اورعقیلہ بین ہاشم کے شوہر ھتے ۔حضر ت زنیب سالم اہلل
علیہا نے ان کے ساھت زندگی بسر کی ہے یہاں تک کہ واقعہ رکبال
کےبعدیبیباکانتقالہوگیا۔

ابن سعد ،حضرت زنیب سالم اہلل علیہا کے حاالت زندگی

میں لکھتےہیں:

حضرت زنیب سالم اہلل علیہا ،یلع بن ایب طالب

علیہماالسالم کی بیٹی ھتیں اورعبداہلل بن جعفر بن یلع بن ایب

طالب بن عبداملطلب نے ان کے ساھت عقد کیا اوران کی چار
اوالدیں یلع  ،عون اکرب ،عباس ،محمد اورایک بیٹی ام کلثوم پیدا
ہوئیں ۔

ابن سعد محمد بن امساعیل بن فدیک کی ابن ایب ذئب سے
منقولروایت کو نقلرکتے ہیں  ،عبدالرمحنبن مہراننے مجھے
ویں کہا ہے کہ عبداہلل بن جعفر بن ایب طالب نے حضرت یلع

کی بیٹی زنیب سالم اہلل علیہا سے عقد کیااورانہوں نے یلع کی

یتسراحصہ:روایاتکےمنتاورانکیداللتکیتحقیق

٠٩8

بیوہ لیلی نبت مسعود کے ساھت بی عقد کیا یہ دو ونں عبداہلل کی
()٠

بیویاں ھتیں۔

ونوی ،عبداہلل کے حاالت زندگی میں ان کی اوالد کی تعدا

دبتانےکےبعدکہتےہیں کہانسبکیوالدہزنیبنبتیلع سالم

اہللعلیہاھتیں۔جوفاطمہنبترسولخداﷺکیبیٹیھتیں۔

ابن حجر ،حضرت زنیب سالم اہلل علیہا کے بارے میں

لکھتے ہیں کہ زنیب سالم اہلل علیہا نبت یلع ابن ایب طالب بن
عبداملطلب ھتیں جوہامشی اوررسول خدا ﷺ کی وناس ھتیں

اوران کی والدہ ماجدہ فاطمہ نبت رسول خدا ﷺھتیں ۔ وہ
آگے چل رک لکھتے ہیں کہ ابن ا ری جناب زنیب سالم اہلل

علیہا اک اس طر تعارف رکاتے ہیں۔ وہ پیغمرب ارکم ﷺ کے زمانے
()٩
میں پیداہوئیں وہمسجھ داراورنامورخطیبخاوتنھتیں ۔
ان کے والد گرایم نے ان اک عقد اپنے بتیجے عبداہلل بن

جعفر کے ساھت کیا جس سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے ۔ حضرت

زنیب سالم اہلل علیہا واقعہ رکبال میں امام حسنی کے ہمراہ
ھتیں ۔اسکےبعدانہیں قیدینبارکشامبیجا گیااورجبدرباریزید
میں ایک شایم نے ان کی بہن فاطمہ کو کنیزی کے لئے طلب کیا وت

حضرت زنیب سالم اہلل علیہا نے شعلہ بیان خطبہ دیا جس نے
٠۔الطبقاتالکربی،ج٤٣١/9۔

٩۔تہذیباالمساءواللغات٩٣٢/٠١:۔

٠٩0

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

ان کی عقل اورقوت ارادی ااک اندازہ ہوتا ہے اوریہ واقعہ تاریخ
()٠

کےمشہورومعروفمسلماتمیں سےہے۔

ان واقعات کی روشین میں اگر وہ ام کلثوم جو معاویہ کے زمانہ

میں انتقال رکگئی ھتیں وہ ام کلثوم نبت امریاملومننی جن کے
ساھت جعفر بن عبداہلل نے عون و محمدکے عقد رکنے کے بعد
عقد کیا ھتا ۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے وت اس اک معین یہ ہوگا کہ
عبداہلل بن جعفر نے بیک وقت دو بہنوں کواپنے حبالہ عقد میں
رکھا ہے اوریہ ایک اییس بات ہے جسے انجام دینا جائز نہیں ہے ۔

حیتکہ انکےبارےمیں باترکنابیروانہیں ہے۔

اس وجہ سے ابن سعد نے ان نشیب و فراز کو دقت سے بیان
کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ام کلثوم نے محمد بن جعفر کے ساھت عقد کیا

ھتا اوراس کے بعد ان کے بائی عبداہلل بن جعفر نے حضرت

زنیب سالماہللعلیہاکےانتقالکےبعد انسےعقدکیاھتا۔

دسواں محور

ان واقعات میں جو بات قابل ذرک ہے وہ یہ ہے کہ ام کلثوم کے

انتقالکےبعدکسنے ان پرمنازجنازہپڑھیہے ؟

اس سوال اک جواب بی روایات میں موجود ہے لیکن ان

روایات میں اختالف اورتضاد پایا جاتا ہے حیت کہ ایک ہی
٠۔االصابة٠٩7-٠00/9:۔
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راوی کی مختلف روایات میں تضاد موجود ہے ۔ ابن سعد ،شعیب
ُ
ّ
کے حوالے سے عبداہلل بی نے ام ّ کلثوم اوران کے بیٹے پر مناز

جنازہ کے بارے میں ویں روایت کی ہے کہ ابن عمر نے دوونں پر

جنازہ پڑھی ھتی ۔ یہ بات بی قابل وتجہ ہے کہ بعض مورخنی،

عمار بن ایب عمار سے نقل کیا ہے کہ ان پر سعد بن ایب وقاص نے
()٠

منازجنازہپڑھائی۔
ُ
بہرحال جس نے بی ام ّ کلثوم پر مناز جنازہ پڑھائی ہو یہ بات
ُ ّ
مسمل ہے کہ ان اک انتقال معاویہ کے عہد حکومت میں ہوا ھتا
کیوں کہ ان روایات میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ام کلثوم کی مناز
موجود ھتے

جنازہ میں امام حسن اورامام حسنی
اوردوسری جانب یہ بی تاریخ کے مسلمات میں سے ہے کہ ام
کلثوم اپین بہن حضرت زنیب سالم اہلل علیہا کے ہمراہ واقعہ

رکبال میں موجودھتیں اورجب قیدویں کوکوفہ لے جایا گیا وت انہوں
نےمعروفخطبہدیاہےجوتاریخیکتبمیں موجود ہے۔

اس خطبہ کو ابن طیقور(متویف ٩9١ھ) نے اپین کتاب

”بالغاتالنسائ“ میں ذرککیاہے۔

ابن ا ری اوردوسرے بزرگ علماء اورمحد نی نے بی اس

خطبہکو لفظ ”فرث“کے ذیل میں بیان رکھا ہے ۔جوان کیکتاب

٠۔تاریخالخمسیں٩98/٩:۔

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

٠٩9

النہایہ اوراس طرح لسان العرب اورتاج العروس میں موجود
ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ اوبداؤد کی عمار بن ایب عمار سے

منقول روایت میں آیا ہے کہ عمار بن ایب عمار کہتے ہیں کہ میں نے
ام کلثوم اوران کے بیٹے کی مناز جنازہ میں شرکت کی ہے ان کے
بیٹے کی م ّیت کو امام کے قریب رکھا گیا میں نے اس پر اعرتاض کیا
لیکن ابن عباس  ،اوب سعید خدری  ،اوب قتادہ اوراوبہریرہ سب
()٠

نےکہاکہیہاکمسنتہے۔

عماربن ایب عمار نے اس واقعہ کو امام اک نام ذرک کئے بغریبیان

رکدیا ہے اوریہ بی نہیں بتایا کہ یہ ام کلثوم کون ھتیں اوران اک بیٹا
کون ھتا؟ اس طرح نسائی کی عمار بن ایب عمار سے منقول

روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک بچہ اورایک

عورتکےجنازےمیں شرکتکیہےبچےکیمیت کوامامکے

قریب رکھا گیا اوراس کے بعد اس عورت کی میت کو رکھا گیا

اورانپرمنازجنازہپڑھی گئی۔

میں نے اوبسعید خدری ،ابن عباس ،قتادہاوراوبہریرہ جو مناز

جنازہ میں شریک ھتے سے اس سلسلہ میں استفسار کیا وت انہوں نے
()٩

کہاکہیہاکمسنتہے۔

٠۔سننایبداؤد:ج،٩٠0/٩حدیث٤٠٢٤:۔
٩۔سنننسائی،٤7٣/٣:حدیث٠٢70:۔

٠٩٢
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اس روایت میں عمار بن ایب عمار صرف اس روایت کو نقل

رکتے ہیں لیکن اس میں بی امام  ،بچہ اورعورت اک نام ذرک

نہیں رکتےاورنہہییہبتاتےہیں کہ مرنےوالوں میں کیا نسبتھتی۔

تحقیق و بحث اکفلسفہ

ہم نے اس روایت کو مختلف اسناد سے پیش کیا ہے جس میں

کہاگیا ہے کہ امریاملومننی یلع

نے اپین بیٹی ام کلثوم اک عقد

عمر سے کیا ہے۔اوراس طرح ام کلثوم کے بارے میں دوسری
روایات کو بی ذرک کیا ہے اوران کی تحقیق کی ہے لیکن ہمیں

کوئی ایک بی اییس مستند سند نہیں ملی جس کی نبیاد پر

استداللکیاجاسکے۔

اس کے بعد ہم نے ان روایات کے منت اورمضامنی میں عرق
ریزی کی ہے اورعلمائے اہل سنت کے اقوال کی تحقیق کی ہے
اوران کو باہم پرکھا ہے وت معلوم ہوا ہے کہ ان میں اتنا تضاد پایا جاتا

ہے کہ ایک دوسرے کی تکذیب رکتے ہیں اورروایت کی

داللت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس داستان کی
کوئیحقیقتنہیں ہے اوراحامتل قوی یہی ہےکہ اس داستانکو
گھڑنے والوں اک ایک ہی مقصد ھتا کہ عمر کی فضلیت کو ابت کیا

جاسکے ۔ کیوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا ﷺ کی

اسمشہورومعروفروایت:

٠٤١
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«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ
القيامةِاالِسببیِوِنسبی»ِ

سوائے مریے حسب ونسب کے قیام کے دن متام رشتے

اورتعلقاتٹوٹجائیں گے۔

کے راوی خود عمر بی ہیں اورحدیث سے اہل یبت علیہم

السالم خصوصا حضرت یلع کی فضلیت و منقبت سامنے
آیت ہے جیسا کہ مناوی نے کہا ہے کہ حامک نیشاپوری نے اس
()٠

روایتکوحضرتیلع کےفضائلمیں مشارکیاہے۔

وتان محد نی نے بی چاہا کہ عمر کی حضرت یلع سے ان

کیبیٹیکیخواستگاریکےسلسلہ میں داستانکوگھڑرکاس

روایت کے ساھت منسلک رکدیا جائے تاکہ عمر کے لئے بی

کوئیفضلیت تراش یلجائے۔ہمارےاسدعویپردلیل
یہ ہے کہ اہل سنت کے بزرگ محد نی نے اس روایت کو عمر

سے نقل کیا ہے لیکن انہوں نے داستان کو ذرک نہیں کیا ہے

اوراس حدیث کو دوسرے افراد سے بی نقل رکتے ہیں ۔ متیق

ہندی نے اس حدیث کو چند طرق و اسناد سے نقل کیا ہے کہ

رسولخداﷺنےارشاد فرمایا:

«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ

القيامةِاالِسببیِوِنسبی»ِ

٠۔فیضالقدیر٩7/8:۔

٠٤٠
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سوائے مریے حسب ونسب کے قیام کے دن متام رشتے

اورتعلقات ٹوٹ جائیں گے۔

اوراس حدیث کے ذیل میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کو

خطیب بغدادی اورحامک نے عمر سے نقل کیا ہے اوراس طرح
خطیببغدادینےابنعباساورمسعودسےنقلکیا ہے۔

وہ مزید کہتے ہیں کہ ابن عسارک نے ابن عمر سے نقل کیا ہے

کہرسولخداﷺنےارشاد فرمایا:

«کلِنسبِوصهرِمنقطعِيوم ِالقيامةِ

االِسببیِوِصهری»ِ

قیامت کے دن سوائے مریے حسب و نسب و دامادی کے

سارےحسبونسبو دامادیکےرشتےٹوٹجائیں گے۔

()٠

ابن مغازیل نے مناقب االمام یلع ابن ایب طالب میں اس

حدیثکوذرککیاہےکہرسولخداﷺنےارشادفرمایا:

«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ

القيامةِاالِسببیِوِنسبی»ِ
قیامت کےدنمتامحسبو نسب خمتہوجائیں گے...

اس کے بعد اس حدیث کو اپنے سلسلہ سند سے سعید بن

جبری سے نقل رکتے ہیں جنہوں نے ابن عباس اورانہوں نے ابن
()٠

عمرسےنقلکیاہے۔

٠۔کنزالعمال،٠9٣/٠٠:حدیث٤٠٢٠٠:اور٤٠٢٠٩۔

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

٠٤٩

خاوتن قیامت حضرت فاطمہ زہراء سالم اہلل علیہا کی شان
میں روایتہےجسمیں آنحضرتؐنےارشاد فرمایا:
ّیِ».....
«فاطمهِبضعةِمِ
ن
فاطمہ مریا لخت جگرہے....

یہ حدیث رسول خدا ﷺ سے مختلف مقامات میں ذرک ہوئی
ہے ۔ جس وقت اہل یبت علیہم السالم کے مخالفنی نے اپین صحا

ح کے اندر اس قوی حدیث کو دیکھا وت جان وبجھ رک حضر

تیلع کیجانبسے اوبجہلکی بیٹیکی خواستگاریاک
افسانہ گھڑ لیا تاکہ اسے اس حدیث کے ساھت منسلک رکسکیں
()٩

۔

یہ دوونں من گھڑت احادیث خواستگاری کے متعلق ہیں

ایک حضرت عمر کی جانب سے امریاملومننی یلع کی بیٹی

کی خواستگاری وت دوسری حضرت یلع کی طرف سے

اوبجہل کی بیٹی کی خواستگاری !!..

عمر کی

خواستگاری خاوتن قیامت سالم اہلل علیہا اک داماد نبنے کی

خاطر ھتی اورحضرت یلع کی خواستگاری فاطمہ سالم

اہلل علیہا کی اذیت اک سبب بین  !!....عمر کی خواستگاری

٠۔مناقباالمامیلعابنایبطالبعلیہماالسالم٠٤٣-٠٤٤:۔

٩۔اسسلسلہمیں لکھیگئیکتابکیجانبرجوعرکیں ۔
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٠٤٤

رسول خدا ﷺ کے اس فرمان کی روشین میں ھتی جو انہوں نے

پیغمربخداﷺسےسنرکھاھتا:

«کل ِسبب ِو ِنسب ِمنقطع ِيومِ

القيامةِاالِسببیِوِنسبی»ِ
سوائے مریے حسب ونسب کے قیام کے دن متام رشتے

اورتعلقات ٹوٹ جائیں گے۔

اورحضرت یلع کی خواستگاری رسول خدا ﷺ کی

منشاء و مرضی کے برخالف ھتی حیت کہ رسول خداﷺ نے

حضرتیلع سےتقاضاکیاکہاسلڑکیکوطالقدےدیں!!....
ہم نے جو تحقیق کی ہے اس کی روشین میں اس من گھڑت
داستانکی سندکی حقیقتواضحہوجایت ہے  ....اس داستانکے

راوویں میں عمر کے غالم ،قاضی ابن زبری ،عمار یاسر اک قاتل

اورامویدربارسےوابستہدرباریعلماء...

اس روایت کی سند میں جھوٹے  ،جعل رکنے والے اورنقل
حدیث میں ضیعف اورفریب دینے والے افراد شامل ہیں ۔ احامتل

قوی یہی ہے کہ اس داستان کو گھڑنے اک سبب وہی ھتا جو ہم نے
بیان کیا ہے۔ کیونکہ بعض راوی مذکورہ باال دوونں داستاونں

میں شاملہیں۔

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟
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ایک سوال

جو کچھ بیان کیا جاچکا ہے اس کی روشین میں یہ سوال پیدا
ہوتا ہے کہ کیا کوئی احامتل باقی نہیں رہتا کہ اس روایت کو جوکہ

اہل سنت کے نزدیک مشہور ہے اورشیعہ رواة اگرچہ وہ شاذ ہیں
نےذرککیاہےکوقبولرکلیاجائے؟

جواب:

اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ روایات ایسے

مطالب پر مشتمل ہیں کہ جنہیں کیس صورت میں بی قبول نہیں
کیاجاسکتا،بطورمنونہآپ اسپریاگراف پروتجہرکیں ۔

یلع نے ام کلثوم کو ایک کپڑا دے رک عمر کے پاس بیجا

تاکہ وہ انہیں پسند رکسکیں !! اورانہوں نے حمک دیا کہ ام کلثوم اک

نباؤسنگھارکیاجائے!!...

اوراس قسم کے دوسرے مقامات اس قسم کی گفتگو اک

باطلہوناواضعہے ۔

ایک دوسرے مقام پر ذرک ہوا ہے کہ ام کلثوم کی وفات معاویہ

کے دور میں ہوئی .....لیکن ام کلثوم اک واقعہ رکبال میں شریک

ہونا ابترکتاہےکہاسمیں کوئیحقیقتنہیں ہے۔

چنانچہ تاریخ میں جس عورت کے بارے میں ذرک پایا جاتا ہے

کہ اس کی اوراس کے بیٹے زید کی وفات ایک ہی دن میں ہوئی

٠٤8

یتسراحصہ:روایاتکےمنتاورانکیداللتکیتحقیق

ُ
ھتی اورمخصوص افراد نے ان پر مناز جنازہ پڑھی .....وہ عمر کی

ازواج میں سے کوئی زوجہ ہوگی ۔ ممکن ہے اس اک نام ام کلثوم ہو۔
یااسکیکنیتامکلثومہو۔

()٠

یہ احامتل اگر روایات کی اسناد کو صحیح مان لیا جائے وت
اوبداؤد ،نسائی اوردوسرے محد نی کی تائید رکتا ہے ۔چنانچہ
کیسقسمکی سند اورمآخذ موجودنہیں ہےکہجس سےیہ ابت

ہوسکے کہ امریاملومننی کی بیٹی ام کلثوم سے عمر کی زید

نایمکوئیاوالدپیداہوئیہو...

کیونکہ ہمارے پاس اییس روایات ہیں جو ہم نے ذرک کی ہیں

اورانکیصورتحال بیآپنےمالحظہرکیلہے۔

اوراس طرح کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے کہ جس

سے یہ معلوم ہو سکے کہ ام کلثوم کے ہاں عمر کی کوئی بیٹی پیدا
ہوئی ھتی اس کے عالوہ اہل سنت کے محد نی کے درمیان

اصل مسئلہ اوربیٹی کے نام میں اختالف پایا جاتا ہے اوراس
نظریہ کی تائید اسالیم دانشوروں اک یہ قول رکتا ہے کہ جس
وقت عمر اکانتقالہوااسوقتامکلثومنابالغھتیں ۔
ان محققنی میں سے ایک قدمییشیعہ محققشیخ اوب محمد ونبخیت

ہیں وہ اپین کتاب ”االمامۃ“ میں رقمطراز ہیں کہ قبل اس کے کہ ام

٠۔افحاماالعداءوالخصوم٩٠٩-7٩/٩:۔
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کلثوم کے ساھت عمر کی شادی ہویت ان اک انتقال ہوگیا اوروہ ابی
()٠

نابالغھتیں۔

اس طریقے سے شیخ اوبعبداہلل محمد بن عبدالباقی زرقاین

مالکی( ٠٠٩٩متویف)()٩نے قرابت پیغمرب ارکم ﷺ کے بارے میں

جو گفتگو کی ہے اس میں اس نکتہ کی طرف اشارہ رکتے
ہوئے کہا ہے کہ قرابت اوررشتہ داری سے مراد وہ افراد ہیں جو

رسول پاک ﷺ کے جد گرایم عبداملطلب کی طرف منسوب ہوں
اسلئےکہآنحضرتﷺنے فرمایا:
«من ِصنع ِالی ِاحد ِمن ِولدِ

ِ ِفلم ِيکافئه ِبها ِفیِ
عبدالمطلب ِيدا
الدنياِ ،فعلی ِمکافاته ِغدا ِاذاِ
لقينی»ِ

جو شخص بی عبداملطلب کی اوالد میں سے کیس ایک کے
ساھت بی اچھائی رکے یا اس کے کیس اکم کو انجام دے اوروہ اس
کوپاداشنہدے وتاساک اجر قیامتکےدنمریے ذمہہے۔

٠
۔بحاراالونار٢٠/٣٩:۔

٩۔ ان کے حاالت زندگی کتاب سلک الدرریف اعیان القرن الثاین عشر ٤٩/٩ :میں

ذرکہوتےہیں۔

چوھتا حصہ

امامیہ کی روایات
میں
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عمر اک ام کلثوم کے
ساھت عقد

امامیہ( )٠کی روایات میں عمر اک ام کلثوم کے ساھت
عقد
اس سے پہلے ہم نے جو سواالت بیان کیے ہیں ان کے ضمن

میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ام کلثوم کے ساھت عمر بن

خطاب کے عقد کی داستان اہل سنت کے نزدیک مشہور ہے
اور اس سلسلہکی بعضروایات،شیعہ محققنیکی کتب میں پائی
جایت ہیں ۔باوجود اس کے کہ یہ روایات اہل سنت کے نزدیک

مشہور ہیں اور بعض شیعہ کتب میں بی پائی جایت ہیں ۔ہمارے

بزرگ علماء نے ا ن روایت اک انکار کیا ہے ،چنانچہ اگر کوئی
شیعہ ماخذ کی طرف رجوع رکے وت وہ شیخ مفید،سید مرتضی

اور صاحب عقبات االونار کے فرزند سید ناصر حسنی رمحتہ اہلل
علمھی امجنی اور دوسرے محققنی کے وہ آ ار جو اس موضوع
کی تحقیق میں لکھے گئے ہیں میں اس انکار کو دیکھ سکتا

ہے۔

٠۔ یہ بات قابل ذرک ہے کہ اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں چوھتے باب ذرک نہیں کیا گیا

ھتا۔بعض محققنی کی درخواست پر ہم نے اس باب اک اضافہ کیا ہے،وگرنہ ہماری
تحقیق اک محوراس اہلسنتکیروایاتھتیں۔امید ہےکہاساضافہسے ہماری بحث
اکملترہوجائیگی۔

٠٣١
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ہم اس بات کی تاکید رکتے ہیں کہ شیعہ روات سے معترب

سند کے ساھت جو روایت نقل ہوئی ہے وہی ہے جو ہم نے گذشتہ

سواالت وجوابات کے ضمن میں بیان رک دی ہے ۔اس سلسلہ میں
ہم نے شیعہ محقق ونبخیت اور اہل سنت کے عامل دین زرقاین اک

قول نقل کیا ہے ۔اب ہم شیعہ ماخذ میں اس موضوع پر مشتمل ان
()٠

روایاتکوذرکرکتےہیں جومعتربسندکےساھتنقلہوئیں ہیں ۔

پہلی حدیث

اما م جعفر صادق کی ایک روایت میں ذرک ہوا ہے کہ آپ

نے حضرت امکلثومکےعقدکےبارے میں ارشاد فرمایا”انذلک

فرجغضباہ“یہہماریناموسھتیجسےغصبکیا گیاھتا۔

دوسری حدیث

دوسریروایتمیں آیاہےکہامامصادق نےارشادفرمایا:
«لما

ِخطب

اميرالمومنين

ِاليه

ِقال

ِلهِ

ِانها ِصبية ِقالِ

فلقی ِالعباس ِفقال ِله ِمالی ِ؟ ِابیِ
باس؟ِقالِوِماِذاک؟ِ
٠

۔شیعہکتبمیں اس بارےمیں اور بیروایات نقل ہوئیہیں لیکن جبہمنے ان

کیتحقیقکی،وتسندکے لحاظسےوہمعترب نہیں ھتیں لہذا اھنیں نقلرکنےسےگریز

رکتےہیں ۔
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قال ِخطبت ِالی ِابن ِاخيک ِفردنیِ
أماِوللاِالٔعورنِزمزمِ،وِالِادعِلکمِ
مکرمة ِاال ِهدمتهاِ ،وال ِقيمن ِعليهِ
نه ِسرق ِو ِالقطعن ِيمينهِ
ِ
شاهدين ِباّ
فاتاه ِ ِالعباس ِو ِساله ِان ِيجعلِ
االمرِاليهِ،فجعلهِاليه»(ِ)1

جب حضرت عمر ،ام کلثوم کی خواستگاری کیلئے آئے
وت امریاملومننی نےکہاکہ ابیوہ بچی ہے ۔اسکےبعد عمرنے
عباس سے مالقات کی اورکہا کہ مجھ میں کیا عیب پایا جاتا ہے وت

انہوں نےکہاکہ کیوں پوچھ رہےہو؟ وت عمرنے کہا میں نےآپکے
بتیجے سے ان کی بیٹی کی خواستگاری کی ہے اور انہوں
نےانکاررکدیاہے ۔

خدا کی قسم  :میں زمزم کو بر دوں گا ،اور متہاری متام عزت

ومنزلت کو ناوبد رک دوں گا اور یلع کے خالف دو گواہ الؤں

گاجو انکیچوریکی گواہی دیں گے اور انکےہاھت اکٹدوں گا
۔جناب عباس ،حضرت امری املومننی کے پاس آتے ہیں اور

انہوں نے آپ کو عمر کی دمھکی سے آگاہ رکتے ہوئے تقاضا

کیا کہ عمر کی بات کو قبول رک لیں وتامام نے ان کی یہ گزارش

مانیل ۔

٠۔الکایف٤٣0/8:حدیث٠،٩۔
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یتسری روایت:
ایک اور روایت میں سلمان بن خالد اور دوسرے روات سے
نقل ہوا ہے ۔سلامین کہتے ہیں کہ میں نے اما م صادق سے پوچھا
کہجسعورت اکشوہر فوتہو جائےوہعدت()٠کے ایامکہاں پہ

گزارے ؟کیا شوہر کے گھر میں یا جہاں اس کی مرضی ہو؟اس کے
بعدامام نےفرمایا:

«ان ِعليا ِعليه ِالسالم ِلما ِماتِ

عمر ِآتی ِام ِکلثوم ِفا ِخذ ِبيدهاِ،
فانطللقِبهاِالیِبيته»(ِ)2
جب عمر اک انتقال ہوا وت یلع ام کلثوم کے پاس آئے

اوراناکہاھتپکڑرکاپنےگھر میں لےگئے۔

اگر ان روایات کو صحیح مان بی لیا جائے وت پھر ہم یہ کہیں گے
کہ ہمارے مخالفنی ان روایات سے استدالل نہیں رک سکتے ہیں کہ

جس کی نباء پر ہم اس افسانہ کو قبول رک لیں ۔حداکرث ان روایات

جو چیز ابت ہویت ہے وہ یہ ہے کہ عمر نے ڈرا دمھکا رک ام کلثوم
کےساھتعقدکیاہےاوراسدباؤکےنتیجہمیں امکلثوم،عمرکے
٠۔ عدتشوہر کے فوت ہونےکےبعدچار ماہاوردس دنکی مدت ہویتہےجس

میں بیویدوسراعقدنہیں رکسکیت۔

٩۔الکا یف ،٠٠0-٠٠8/ 0:حدیث٩۔یہروایتمذکورہ حمککیوجہسے فقہیکتب

میں پائیجایتہے۔

٠٣٤
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گھر میں منتقلہوئیں اور جبوہ قتلہو گئے وت امام انکو گھر لے
آئے اور حدیث اک یہ مجلہ کہ جس میں امام علیہ السال م نے فرمایا

::کہ حضرت یلع نے ام کلثوم اک ہاھت پکڑا اور گھر لے آئے ۔یہ
اس بات پر شاہد ہے کہ بعض محققنی نے اس کی وضاحت بی

کی ہے کہ ام کلثوم کے سن بلوغ کے پہنچنے سے پہلے ہی عمر اک

انتقالہو گیاھتا۔مندرجہباالمطالبکیروشین میں عمرکیجانب
سے ڈرادمھکا رک کی جانے وایل شادی کی کیا فضیلت باقی رہ جا

یتہے؟

اییسخواستگاریاور شادی سے امریاملو مننی اوراہل

یبتعلیہمالسالممیں کوئی نقص اورعیب پیدانہیں ہوتا؟

کیا اس قسم کی شادی سے طرفنی کے ما بنی دوسیت
اورمحبت ابتکیجاسکیتہے ؟

جب عمر ،ام کلثوم کے ساھت عقد کے سلسلہ میں یلع کو اس

قسم کی دمھکیاں دے سکتے ہیں وت خالفت کو غصب رکنے کے
بارے میں انہوں نے کس قسم اک دمھکی آمیز حربہ استعمال کیا ہوگا
کہ یلع اور آپ کے پریواکرسکوت اختیار رکنے پر مجبور ہو

گئے۔

بلکہ حقیقت وت یہ ہے کہ غصب خالفت کی اہمیت کو بے

اہمیت رکنے کی خاطر یہ حربہ استعمال کیا گیا ہے اور بعد میں
عمر کے نقش قدم پر چلتے ہوئی حجاج بن ویسف نے یہی حربہ
استعمال کیاہے ۔جیسا کہ تاریخ میں ملتاہے کہ :محمد بن ادریس

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟
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شافعی (متویف ٰ)٩١٣کہتے ہیں کہ جب حجاج بن ویسف نے عبد
اہلل بن جعفر کی بیٹی سے عقد کیا وت خالد بن یزید بن معاویہ نے
عبد امللک مروان سے کہا کہ وت نے حجاج بن ویسف کو کھلی

چھٹی دے رکھی ہے تاکہ وہ عبد اہلل بن جعفر کی بیٹی سے
عقدرکے؟اسنےکہاہاں اسمیں کیاعیبہے؟

خالدنےکہاکہخداکیقسم:یہبد ترینعیبہے۔
عبدامللکنےکہاکیسے؟

خالد نے کہا :اے امریاملومننی خدا کی قسم!جب میں نے زبری

کیبیٹیرملہسےشادیکیہےوتمریےدلمیں زبریکیدمشین

اورعداوتخمتہوگئیہے۔

خالد نے مزید کہا کہ اس بات سے میں نے عبدامللک کو خواب
غفلت سے بیدار رکدیا ۔اس کے بعد اس نے حجاج کو خط لکھا

کہ وہ عبداہلل کی بیٹی کو طالق دے دے وت حجاج نے بی اس
()٠

کوطالقدےدی۔

عقدام کلثوم کے بارے میں حرف آخر

انجام دی گئی تحقیق کی روشین میں یہ سوال پیداہوتا ہے کہ ام

کلثوماکباآلخرکسکےساھتعقدہوا؟

٠۔مختصرتاریخدمشق٩١8/0:۔
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اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے ،کہ اس سے قبل
امریاملومننی یلع کے فرمان سے بات واضح ہو جایت کہ وہ اپین
بیٹی اک عقد اپنے بائی جعفر کے بیٹوں کیساھت رکنا چاہتے ھتے
،بلکہ یہ اکم خود رسول خدا ﷺ کے حمک سے انجام پذیرہونا ھتا
۔اس لئے کہ ایک دن پیغمربارکم ﷺنے یلع وجعفر کی اوالد پر
نگاہدوڑائیاورفرمایا”:نباتنالبنیناونبونالبناتنا“

ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کیلئے اور ہمارے بیٹے ہماری
()٠

بیٹیوں کیلئےہیں ۔

لیکنامکلثومکےبارے میں روایت میں اسطرحآیاہے۔

عمر نے یلع کی بیٹی کی خواستگاری کی ،یلع علیہ
السال م نے کہا ابی وہ بچی ہے اور کہا کہ میں اس اک ا پنے

بتیجے(یعینجعفر)کےبیٹےکیساھتعقدرکوں گا۔

()٩

چنانچہاسروایت میں مالحظہکیاجاسکتاہے:

امریاملومننی نے معنی نہیں کیا ہے کہ جعفر کے کس بیٹے

کے ساھت عقد رکنا ہے  ...لیکن قرائن کی روشین میں معلوم ہوتا
ہے کہ آپ کے مورد نظر عون ھتے یاان کے بائی محمد ،اس

لئے کہ جیسے پہلے اشارہ کیا جاچکا ہے ۔امریاملومننی نے اپین

٠۔منالیحضرالفقیہ٤:ص٩٣٢حدیث٠9٣ا۔

٩۔ذخائرالعقیب،٩99/٠:کنزالعمال؛:٩0٢/٠٤حدیث٤7890۔
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بیٹی زنیب سالم اہلل علیھا اک عقد عبد اہلل کے ساھت کیا ھتا جو اپنے

بائیوں میں سبسےبڑے ھتے۔

علماء اہل سنت کے درمیان اس بات اک اتفاق ہے کہ عمر کے

زمانہ میں لڑی گئی جنگ شوشرت میں عون شہید ہوگئے اور اس
روایاتکواگرصیححمانلیاجائےوتاسوقت امکلثومکی عمرکے

حبالہ عقد میں ھتیں ۔لیکن محمد کے بارے میں ابن حجر ویں اظہار
خیالرکتےہیں۔

اوب عمر و نے واقدی سے نقل کیا ہے کہ محمد کی کنیت

اوبالقاسم ھتی اور انہوں نے عمرکے بعد ام کلثوم کے ساھت عقد کیا
وہمزیدکہتےہیں:

محمدجنگ شوشرت میں شہید ہو گئے ۔کہا جاتا ہے کہ

محمد ،یلع کی خالفت کے زمانہ تک زندہ ھتے اور آن
کیراکب میں جنگصفنی میں حصہلیا۔

دارقطین کتاباالخوہمیں رقمطرازہیں:

کہا جاتاہے :محمد جنگ صفنی میں قتل ہوگئے ،اس

جنگ میں اناک عبیدا ہللبن عمربن خطاب کےساھت مقابلہہوا

اوردوونں نےایک دوسرے کوقتلرکدیا ۔

مرزباین بی اس واقعہکے متعلق ”معجم الشعراء میں رقمطراز

ہیں :

محمد ،محمد بن ایب بکر کے ساھت مصر میں ھتے اور
جس وقت محمد بن ایب بکر شہید ہوگئے وت محمد مخف ہو

یتسراحصہ:روایاتکےمنتاورانکیداللتکیتحقیق
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گئے ْ۔(عک یاغافق)قبائل کے افراد نے ان کی راہامنئی کی

اور وہ فلسطنی کی طرف فراررکگئے۔وہ وہاں قبیلہ خثعم
میں اپنے ماموں کے ہاں پناہ گزین ہو ئے ،اور انہوں نے محمد کو
معاویہ کے شر سے محفوظ رکھا ۔چنانچہ محمد کے انتظار میں

اس واقعہ اک تذرکہ پایا جاتا ہے۔وہ مزید لکھتے ہیں :یہبات
تاریخی مسلمات میں ہے اور واقدی اک یہ کہنا کہ وہ جنگ
( )٠

شوشرت میں درجہشہادتپرفائزہوئےدرستنہیں ہے۔

نبابر ین عمرکی وفات کے بعد جس شخص نے ام کلثوم کے
ساھتعقد کیاہےوہ محمدبن جعفر ہیں جیساکہ گزر چکاہےابن عبد
ّ
الرب نے بی اس مطلب کی وضاحت کی ہے ۔عبد اہلل کے بارے
میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں :ممکن ہے زنیب سالم اہلل علیھا اور ام
کلثومکے شوہرکیوفات کےبعد انہوں نے ام اکلثوم کے ساھت عقد
ّ
عبدالرب کے قول کے مطابق جناب عبداہلل
کیا ہو ،اس لئے کی ابن
()٩

9١ھتکزندہرہےاورانہوں نے ٢١سالعمرپائی۔

خالصہ کتاب

اس کتاب میں ام کلثوم کے ساھت عمر کے عقد کی بحث کی گئی

ہے ،اس واقعہ کو اہل سنت کی مشہور ترین کتب سے ذرک کیا
٠۔االصابہ7/0:۔

٩۔االستیعاب٠7/٤:۔
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گیاہے اور اس واقعہ کے مخف پہلوؤں سے پردہ اٹھایا گیا ہے
اوراس واقعہ کی روایات کی سند ،رواة اور ان کے مقاصد کی

اتنہائی دقت کیساھت چھان بنی کی گئی ہے۔ حقیقت حال کی ہم
نے وضاحت رک دی ہے اور اس سلسلہ میں گفتگو اور مجادلہ
اختتامپذیرہوا۔

اگر یہ فرض رکلیا جائے کہ زہراء سالم اہلل علیھا کی ام کلثوم

نایم کوئی بیٹی ھتی نیز اس بات کی بی قائل ہوں کہ شریعت

مقدس میں صرف صیغہ پڑھنے سے ازرواج ابت ہو جایت ہے۔
وتاصول اکیف میں مذکور چند روایات کو صیحح مانتے ہوئے یہ

نتیجہ اخذ کیاجاسکتاہے کہ عمر نے یلع سے ان کی بیٹی ام

کلثومکیخواستگاریکیوتآپنےیہ کہہرکمعذرترکیل
کہ وہ ابی نابالغ بچی ہے اور اس اک عقد اپنے چچازاد بائی کیساھت

ہو گا ۔لیکن عمر کی باربار آمد و رفت اور امریاملومننی کو

دمھکی اور بین ہاشم پر دباؤ ڈالنے سے آپ نے اس سلسلہ اپنے
چچا عباس کی رائے دریا فت کی پھر انتہائی بد دیل اور مجبوری
کےعامل میں امکلثوماک عمرکےساھتصرفعقدہوا۔

چنانچہ جیسے ہی عمر اک انتقال ہوتا ہے یلع اپین بیٹی کو

گھر لے آتے ہیں ۔ لہذا اہل سنت کی کتب میں درج ذیل مضامنی

کی جو روایات پائی جایت ہیں ۔ ام کلثوم اک نباؤ سنگھار رککے
ایک کپڑے کے ہمراہ عمر کے ہاں بیجا گیا.....اورپھر ام کلثوم

٠٣٢
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ُ
اوران کے بیٹے اک ایک ہی دن انتقال ہوا وغریہ وغریہ علمی و
تحقییقلحاظسےبےنبیاداورمنگھڑتہیں۔

چنانچہ ان روایات اک سہار ا لے رک عمر کی جانب سے ،

زہراء سالم اہلل علیہا کے زمانہ میں اہل یبت علیہم السالم پر
ڈھائے جانے والے مظامل کی پردہ پویش نیز امریاملومننی اور

عمر کے درمیان خوشگوار تعلقات کو ابت رکنے کے لئے

استداللنہیں کیاجاسکتا۔
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٢۔تاریخالخمیس:دیاربکری،دارصادر،بریوت،لبنان۔

٠١۔ تاریخ الطربی ،طربی ،از منشورات کتا ب فرویش ارومیہ ،قم،

ایران۔

٠٠۔ تذرکة الخواص :سبط بن جوزی ،موسسہ اہل البیت علیہم

السالم،بریوت،لبنان٠٣١٠،ھق۔

٠٩۔ تقریب التہذیب :ابن حجر عسقالین ،دارالکتب العلمیہ،

بریوت،لبنان،طبعدوم٠٣٠8،ھق۔

٠٤۔تلخیصاملستدرک:ذہیب،داراملعرفہ،بریوت،لبنان۔

٠٣۔تہذیب االمساء و اللغات :ونوی ،دارالفکر ،بریوت ،لبنان،
طبع ّاول٠٣٠0 ،ھق۔
٠8۔تہذیب التہذیب :ابن حجرعسقالین ،دارالکتب العلمیہ،
بریوت،لبنان،طبع ّاول٠٣٠8،ھق۔

حرف(ح)

٠0۔حسناحملاضرہ:سیوطی،دارالکتبالعلمیہ،بریوت،لبنان،
طبع ّاول٠٣٠9،ھق۔
٠7۔ حلیة االولیائ :اوب نعمی اصفہاین ،دارالکتب العلمیہ،
بریوت،لبنان،طبع ّاول٠٣٠9،ھق۔

حرف(ذ)

ازدواجامکلثومحقیقتیاافسانہ؟

٠8٩

ّ
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٣٤۔املعارف:ابنقتیبہ ،دارالکتب العلمیہ،بریوت ،لبنان ،طبع

ّاول٠٣١7،ھق۔

٣٣۔معرفہالصحابہ:اوبنعمیاصفہاین،بریوت،لبنان۔
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