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

سامنے پيش ہوا اور رسالت وقاونن کو پہنچانے والے ابنياء
کي نبوت اک اختتام ھبي آپ ہي کي نبوت پر ہوا.
دين اسالم اک ظہور مکہ مکرمہ سے ہوا اور جناب رسول
خدا ﷺاور ان کے وفا دار ساھتيوں کي يتئيس سالہ زمحتوں

اور محنتوں کے بعد پورے جزيرة العرب پر چھا گيا.

اس دين الہي کي حفاظت کي باگ ڈور  ٢٥ذي الحجہ
غدير خم کے مقام پر يلعؑ االعالن خدا وند عامل کي

پيش لفظ
طرف سے پيغمرب ارکم ﷺکے بعد حضرت امري اومومنني
يلعؑ کے سپرد ہوئي.

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

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

صحابہ نے پہلے سے نبائي ہوئي سازشوں کے تحت رسول

خدا ﷺکي رحلت کے بعدراہ ہدايت ورہربي کو بدل ڈاال
،شہر عمل کے دروازہ کو نبد رک ديا اور مسلماونں کو ضاللت
وگمراہي کے گرداب ميں ڈال ديا.
ُ
انہوں نے اپين حکومت کے ابتدائي دونں ہي سے
احاديث نبويﷺ کي کتابت پر پانبدي لگا رک ،جعليؑ
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حديثوں کے گھڑنے اکسلسلہ شروع رک کے  ،دين ميں
شبہات اوردھوکہ دھڑي سے بازار گرم رک ديا  ،شيطاين
ہتھکنڈوں اور فريب اکرويں کو روا ديتے ہوئے اسالم کے
روز روشن کي طرح واضح حقائق کو شک وترديد کے سياہ

بادلوں کے پيچھے چھپا ديا.

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

احاديث ،امري اومومنني يلعؑ اوران کے بعد آنے والے
پيغمرب ﷺکے اوصياء اور ان کے وفا دار جاں ثناروں کے

ذريعہ تاريخ کے مختلف ادوار ميں بيان ہوتے رہے اور ہر
زمانہ ميں کسي نہ کسي طرح لوگوں کے سامنے پيش ہوتے
رہے انہوں نے حقائق کو بيان رکتے ہوئے گمراہ لوگوں
،شياطني کے خيايل پروپيگنڈوں اور شبہات کے بارے ميں

3

پيش لفظ
اسالم کے دمشنوں کو پختہ جواب دے رک حقيقت کو لوگوں
کے لئے واضح رک دکھايا.

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

جيسے شيخ مفيد،سيد مرتضي عمل الہدي،خواجہ

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

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

يہي شخصيات حقائق اسالمي کے دفاع کي راہوں ميں
مذہب و مکتب اہل يبت کے حقائق کو واضح رکنے کے لئے
اپنے زبان وقمل سے شبہات کي تحقيق رک کے جواب دتيي

رہي ہيں ...

دور حاضر کے علماء و محققني جو اپنے تحريري بيانات اور
بليغ گفتگو سے دين مبني اسالم کے حقائق کي بتيني اور
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امري اومومنني يلعؑ کي واليت وامامت کي مقدس حدود اک
عاومانہ طريقہ سے دفا ع رکنے ميں ہمہ وقت مصروف ہيں ان

ميں سے ايک عظمي شخصيت محقق گرانقدر مدافع حرمي اہل

يبت حضرت آية اہلل سيد يلعؑ حسيين ميالين (مد ظلہ

العايل) کي ہے

مرکز حقائق اسالمي کو يہ افتخارحاصل ہے کہ اس نے اس

عظمي محقق کے قيمتي آثار و کتب کوزندہ رکھنے کو اپنے

الئحہ عمل اک حصہ قرار ديا ہے اور تحقيق کے ساھت معظم لہ

کے آثار و ترمجہ کو محققني اور حقائق اسالمي کے

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

اور آپ (عجل اہلل تعايل فرجہ الشريف ) کي خوشنودي اک
باعث ہو گي.
مرکز حقائق اسالمي
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ٰ
بسماہللالرمحنالرحمي
ؑ
ؑ

مقدمہ
يہ بات کسي مسلمان پر مخفي نہيں ہے کہ سنت نبوي اسالمي
احکام کے مآخذ ميں سے دوسرا مآخذ ہے اگرچہ مسلماونں کے
درميان سنت تک رسائي حاصل رکنے ميں اختالف پايا جاتا ہے

.اسينباپرقرآنمجيدکےبعداحکاماھلي،ديينعقائدکےاصول،
اخالق اور بے مثال اسالمي معارف اک استنباط سنت نبوي کے
ذريعہ کيا جاتا ہے.سنت نبوي ان مطالب کو وضاحت کے ساھت بيان
رکتي ہے جو قرآن ميںامجايل طورپر بيان ہوئے ہيں اور قرآن رکمي

مقدمہ
ميں موجود بعض ابہامات جيسے مطلق و مقيد کي عقدہ کشائي
ھبيرکتيہے.
چنانچہہمارييہذمہداريہےکہسنتسےجوچيزثابتہےاور
ہم تک پہنچي ہے اس کي اتباع اور اس پر عمل رکيں چونکہ ہم

زندگي کے انفرادي  ،اجامتعي متام مراحل ميں اس کے محتا ہيں .
ليکنبعضخودغرضاورمفادپرستافرادنےسنتنبويکے

چہرےکومخدوشرکدياہے......يہثابتشدہتلخحقيقتہےجس
کےمتاممسلمانمعرتفہيںلہذاجبعلماءاورماہرينعملرجالکي

دسرتسي احاديث تک پہنچي وت انہوں نے پہلے اقدام کے طور پر
ضعيفاحاديث کو صحيحاحاديث سے جدا کيا چنانچہ کتب صحاح

(يعينوہکتابيںجوصحيحاحاديثاکمجموعہہيں)اورکتبموضوعات

(جعلياورمنگھڑتاحاديثاکمجموعہ)کوضبطتحريرميںالياگيا.

ليکنحقيقتيہہےکہجناغراضومقاصدکيخاطراحاديث
کو جعل کيا گيا ھتا ان اک جلوہ ہميں صحيح احاديث کو ضعيف احاديث
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سےجدارکنےکےمعيارميںھبينظرآتاہے.......اسيوجہسےوہ

کتبجنہيںصحاحکےنامسےيادکياجاتاہےانمنيھبيضعيفاور

منگھڑتاحاديثموجودہيںاوراسکےبرعکسجعليؑاورمن
گھڑت احاديث پر مشتمل کتب (موضوعات) ميں صحيح احاديث

ھبي موجود ہيں  .اسي ليے بعض محققني کتب صحاح ميں موجود

اشکاالت پر مشتمل کتابيں لکھنے پر کمر بستہ ہو گئے اور بعض

دوسرےمحققنينے(کتبموضوعات)ميںتحقيقکيخاطرکتابيںتا
ليفرکڈايلہيں..اورہمنےھبياپينبعضاعتقاديتحقيقاتميںاس

موضوعکيطرفاشارہکياہے.

اسکےعالوہجسدوسرےموضوعکيتحقيقرکيںگےوہاہل
سنتکيکتبصحاحميںموجودرسول خداﷺکييہحديثہےکہ
آپنےفرمايا:
؛
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مقدمہ
مريےبعداوببکروعمرکيپريويرکو.بعضدوسرےمحققني

نےکتبصحاحکيپريويرکتےہوئےاسحديثکوصحيحقرارديا
ہے ........اور علماء اہل سنت اپنے علمي مذارکات ميں اسي

حديثکوبطورسندپيشرکتےہيں.

انہوں نے عقائد پر مشتمل کتب کي بحث امامت ميں اوببکر
اور عمر کي امامت کو ثابت رکنے کيلئے اسي حديث کو
قوي ترين دليل کے طور پر پيش کيا ہے.اور فقہ ميں ھبي
جہاں صحابہ کے درميان اختالف نظر پايا جاتا ہے وت اسي
حديث کے بل وبتے پر شيخني کي رائے کو ترجيح دي ہے

.اسي طرح اصول کي بحث امجاع ميں....اسي حديث سے

استدالل رکتے ہيں ؛چونکہ وہ شيخني کي بات کو حجت

جانتے ہيں اور اگر کسي مسئلہ ميں شيخني نے اففاق نظر رک ليا
ہے وت اس کي مخالفت کو جائز نہيں مسجھتے .

لہذا يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا يہ حديث صحيح ہے ؟
01
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ہم نے اسي سوال اک جواب تالش رکنے کي خاطر اس

حديث کي تحقيق اور اہلسنت کي کتاوبں ميں اس حديث کي
سند ميں جستجو کي ہے .اور اس حديث کي سند کے بارے

ميں علماء اہل سنت کے اقوال اور نظريات کو ھبي حاصل
کيا ہے .اس کے بعد حديث کے منت اور معين ميں غور و

فکر کيا ہے اور مختلف نظريات حاصل کئے ہيں جو قارئني
رکام کي خدمت ميں پيش رکيں گے.

قارئني محرتم يہ کتاب جو آپ کے ہاھتوں ميں موجود ہے

اس ميں اسي حديث کے بارے ميں تحقيق کي گئي ہے اور يہ

تني حصوں پر مشتمل ہے جسے ہم محققني اور جادئہ حق
کے متالشي افراد کي خدمت ميں پيش رکيں گے .خداوند

سبحان سے دعا ہے کہ وہ ہميں صراط مستقمي کي طرف

رہامنئي اور ثابت قدم رہنے کي وتفيق عطا رکے اور ہمارے
اعمال کو درجہ اخالص عطا رکے .
00

مقدمہ

يلع حسيين ميالين
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مقدمہ

اسناد حديث کي
تحقيق
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حديث اقتدا کي تحقيق
مشہور و معروف حديث جس ميں اوب بکر و عمر کے
فضائل بيان کئے گئے ہيں حديث اقتدا ہے .اہل سنت نے اس

حديث کو متعدد صحابہ سے نقل کيا ہے ؛ ليکن صحيح
بخاري اور صحيح مسمل جيسي مستند کتاوبں ميں يہ حديث

ذرک نہيں ہوئي ہے .

اہل سنت کي دوسري صحاح ميں يہ حديث سوائے حذيفہ
اور عبداہلل بن مسعود کے کسي دوسرے راوي سے نقل

نہيں ہوئي ہے اور اہل سنت کے اکرث علماء ان مناقب اور

فضائل کو قبول نہيں رکتے جو بخاري اور مسمل ميں ذرک نہيں
ہوئے ہيں اور اکرث اہل تسنن کے محققني اک يہ اعتقاد ہے کہ

پہال حصہ:اسناد حديث کي تحقيق

جو چيز صحيح بخاري اور مسمل ميں نہيں پائي جاتي وہ صحيح
نہيں ہے اس لحاظ سے يہ حديث يا وت مکمل طور پر قابل
اعتبار نہيں ہے يا مک از مک وہ احاديث جو حذيفہ اور ابن
مسعود کے عالوہ دوسرے راوويں سے نقل ہوئي ہيں ان

کے مقابلہ ميں معترب نہيں ہے .

ہم اس کتاب ميں صحاح سے نقل ہونے وايل متام روايات کي

اسناد کي تحقيق رکيں گے خصوصا وہ روايات جو حذيفہ
اور ابن مسعود سے نقل ہوئي ہيں اور دوسرے روات سے

نقل ہونے وايل روايات کي ضروري حد تک تحقيق رکيں

گے.

حديث اقتدا در ذيل روات سے نقل ہوئي ہے:

.٢حذيفہ بن ميان؛

.١عبداہلل بن مسعود؛
 .٤اوبالدرداء؛
06
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.٣انس بن مالک؛
.٨عبداہلل بن عمر؛
.٠عبداہلل بن ايب ھذيل کي جدہ؛

کتاب کے اس حصہ ميں ہم اس حديث کي مختلف اسناد کو

بيان رکنے کے ساھت ساھت ان کے روات کے حاالت زندگي
ھبي بيان رکيں گے.

روايت حذيفہ:
سند امحد بن حنبل
حديث اقتدا کو امحد بن حنبل اس طرح روايت رکتے ہيں ؛

سفيان ابن عينيہ  ،زائدہ سے وہ عبد اوملک بن عمري سے ،وہ
ربيع بن خراش سے اور انہوں نے حذيفہ سے ويں نقل کيا
ہے کہ پيغمرب گرامي ﷺ نے ارشاد فرمايا کہ :
01

پہال حصہ:اسناد حديث کي تحقيق

''مريے بعد اوب بکر اور عمر کي پريوي رکو ''

٢

وہ اس سند سے کہتے ہيں :

وکيع ،سفيان سے اور وہ عبد اوملک ابن عمري سے (جو

ربعي بن خراش اک غالم ھتا) ١وہ ربيعي بن خراش سے اور
انہوں نے حذيفہ سے ويں نقل کيا ہے کہ ہم پيغمرب گرامي

اسالم ﷺ٤کي خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے وتآپ نے
ارشاد فرمايا :

0

مسند امحد  ٨١٥٠حديث ١١٧٤٣

2

کلمہ مويل  ،اسناد روايات ميں آزاد شدہ غالم کے معين ميں استعمال ہوتا ہے يا پھر

اس شخص کے وتسط سے دائرہ اسالم ميں داخل ہوتا ہے جس اک نام اس کے بعد ذرک

کيا جاتا ہے اور کبھي کبھي ايک دوسرے کے ساھت عہد و پامين باندھنے کے معين ميں

ھبي استعمال ہوتا ہے۔
3

اگرچہ اہلسنت کے مآخذ ميں پيغمرب ارکم ﷺ کے اسم گرامي کے بعد ناقص و ادھورا

درود و سالم لکھا جاتا ہے ليکن ہم آنحضرت کے فرمان کي روشين ميں مکمل
صلوت کو ذرک رکيں گے۔

08
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'' مجھے معلوم نہيں کہ ميں متہارے درميان کتنے دن باقي
رہتا ہو ںلہذا مريے بعد ان دو افراد کي اقتدا رکنا'' اور اس
کے بعد آپ نے اوب بکر و عمر کي طرف اشارہ کيا

اورعمار کے عہد و پامين سے متسک رکنا اور جو ھچھ ابن
مسعود متہارے ليے نقل رکے اس کي صتديق رکنا .

٢

سند ترمذي
ترمذي ھبي اس حديث کي روايت رکتے ہوئے کہتے ہيں
کہ حسن بن صباح بزاز نے سفيان بن عينيہ سے وہ زائدہ

سے وہ عبداوملک بن عمري سے وہ ربعي سے اور انہوں نے
حذيفہ سے نقل کيا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمايا '':مريے
بعد اوب بکر و عمر کي پريوي رکو ''

0

مسند امحد ۔٨٤٤٠
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وہ اس حديث کو اس باب ميں ابن مسعود سے نقل رکتے

ہوئے اس کے ذيل ميں ويں رقمطراز ہيں کہ اوب عيسي کہتے
ہيں کہ يہ حديث ،حديث حسن ہے.

٢

ترمذي مزيد کہتے ہيں کہ سفيان بن ثوري نے ھبي اس

حديث کو عبداوملک بن عمري سے (جو ربعي اک غالم ھتا)
انہوں نے ربعي سے وہ حذيفہ سے اور انہوں نے پيغمرب
ارکم ﷺ سے نقل کيا ہے .

اسي طرح وہ کہتے ہيں کہ امحد بن منيع اور ھچھ دوسرے
افراد نے اسي قسم کي روايت سفيان بن عينيہ اور وہ عبد

اوملک بن عمري سے روايت نقل کي ہے .سفيان بن عينيہ نے

اس حديث ميں تدليس کي ہے کبھي حديث کو زائدہ جس
نے عبد اوملک بن عمري سے نقل کيا ہے اور کبھي زائدہ سے
0

حديث حسن  ،اہل تسنن کي اصطالح ميں اس حديث کو کہتے ہيں کہ جس کے

راوي درجہ وثاقت کے نزديک ہوں ۔
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نقل نہيں رکتا ہے اور دوسري طرف اس حديث کو ابراہمي
بن سعيد اور وہ سفيان ثوري سے  ،وہ عبد اوملک بن عمري
سے اور (وہ ربعي کے غالم سے) انہوں نے ربعي سے اور
وہ حذيفہ سے اور انہوں نے پيغمرب خدا ﷺ سے نقل کيا ہے .

٢

ترمذي مزيد کہتے ہيں کہ محمود بن غليان نے وکيع سے اور
وہ سفيان سے ،وہ عبد اوملک بن عمري سے ،وہ ربعي کے
غالم سے اور وہ ربعي بن خراش سے اور انہوں نے
حذيفہ سے ہمارے لئے نقل کيا اور کہا :ہم بيٹھے ہوئے
ھتے......

١

اس حديث کو ابن ماجہ نے ھبي اپين سند کے ساھت ويں نقل
کيا ہے ؛

0

سنن ترمذي٤٧٣/٨ـ،٤٧٨کتاب مناقب ،باب مناقب ايب بکر و عمر

2

سنن ترمذي  ٣٤٨/٨کتاب مناقب  ،باب مناقب عمار بن ياسر ،حديث ٤٥١٨
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وہ عبداوملک بن عمري سے وہ (ربعي کے غالم سے) اور وہ
ربعي بن خراش سے نقل رکتے ہيں،حذيفہ بن ميان کہتے

ہيں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمايا:

.''...

٢

يعين مجھے نہيں معلوم کتنا عرصہ متہارے درميان زندہ
رہوں.

اسناد حامک
حامک نے ھبي اپين اسناد کے ساھت ھچھ اس طرح نقل کيا

ہے.

عبد اوملک بن عمري وہ ربعي بن خراش سے نقل رکتے ہيں
کہ حذيفہ کہتے ہيں کہ ميں نے رسول خدا ﷺ کو فرماتے
0

سنن ابن ماجہ ٢٢٧/٢ـ  ، ٢٢٥باب فضائل اصحاب رسول اہلل ،فضل ايب بکر ،

حديث ٨٧
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ہوئے سنا ہے کہ مريے بعد اوببکر و عمرکي اقتدا رکنا اور
عمار کے طريقہ اکر کو اپنائے رکھنا اور ابن ام ّ عبد کے دستور
و احکام کي پريوي رکنا اسي طرح وہ ربعي سے نقل

رکتے ہيں کہ حذيفہ کہتے ہيں کہ رسول ﷺ نے فرمايا:

'' مريے بعد اوببکر و عمر کي پريوي رکنا '' اور عمار کے
طور طريقے کو اپنائيں اور جب ھبي ابن ام عبد کوئي حديث
کہے وت اس کي صتديق رکنا اسي طرح وہ ربعي کے غالم
ھالل  ،وہ ربعي بن خراش  ،انہوں نے حذيفہ سے نقل کيا
ہے کہ پيغمرب گرامي اسالم ﷺ نے فرمايا کہ '' مريے بعد اوب

بکر و عمر کي پريوي رکيں ''.

وہ اپين سند سے عبد اوملک بن عمري اور وہ ربعي بن خراش

سے نقل رکتے ہيں کہ حذيفہ بن ميان کہتے ہيں کہ رسول

خدا ﷺ نے فرمايا کہ '' مريے بعد اوب بکر و عمر کي اقتدا
رکيں اور عمار کي روش کو اپنايئں اور ابن ام عبد کے دستور
23
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و احکام کي پريوي رکنا '' حامک اس حديث کو نقل رکنے
کے بعد کہتے ہيں :

يہ ان گرانقدر احاديث ميں سے ايک حديث ہے جس ميں

ّ
شيخني کے فضائل بيان ہوئے ہيں .اس سند کي يحيي محاين نے

ثوري اور مسعرکے حوالہ سے فقويت کي ہے اور اسي
طرح وکيع و حفص بن عمر االبلي ٢نے مسعرکے حوالہ سے

0

اس حديث کي سند پر نقد رکنے کے سلسلہ ميں ہم صرف عبد اوملک بن عمري پرہي

اکتفا رکيں گے کہ جسے حديث ميں مرکزي حيثيت حاصل ہے۔ يہ وہي حديث ہے

جس کو حامک نے صحيح ثابت رکنے کيلئے ايڑي چوٹي اک زور لگايا ہے اس لئے کہ
شيخني کي مدحت بيان رکنے ميں حامک ،مسمل اور بخاري سے ھبي زيادہ اشتياق

رکھتے ہيں جبکہ ابن عدي نے روايت ميں مذکور (حفص بن عمر ابلي )اک مشار
اپين کتاب ''الکامل يف الضعفاء'' ميں کيا ہے ۔وہ حديث اقتدا کو نقل رکنے کے بعد
کہتے ہيں کہ متام محدثني يا وت اس حديث کے مضمون کے منکر ہيں يا پھر اس کي

سند کے انکار رکنے والے ہيں ؛ الکامل ١٥٥/ ٤

24

حديث اقتداء کي حقيقت

فقويت پہنچائي ہے .محيدي اور دوسرے محدثني نے صرف

ابن عينيہ کي روايت پر اکتفا کيا ہے اور اسي طرح اسحاق بن
عيسي بن طبا ع نے ھبي اس سند کو ابن عينيہ کے ذريعہ

فقويت پہنچائي ہے .جو ھچھ ہم نے ذرک کيا ہے اس کي
روشين ميں اس حديث اک صحيح ہونا ہمارے لئے ثابت ہو جاتا

ہے اگرچہ بخاري اور مسمل نے اس کو ذرک نہيں کيا ہے .

٢

سند پر تنقيد
اب جبکہ حديث اقتدا حذيفہ بن ميان اور دوسرے

مختلف ماخذ سے نقل ہوئي ہے  ،اس حديث کي سند کي
حافظ ھيثمي ،ترمذي اور بحراين سے نقل رکنے کے بعد کہتے ہيں کہ اس کي سند

ميں يحي بن عبدالحميد محاين ذرک ہوا ہے اور وہ ضعيف ہے۔ مجمع الزوائد
٣٥٣/٨ـ،٣٥٨کتاب مناقب،باب فضائل عمار بن ياسر و اھل يبتہ ۔
0

مستدرک حامک ٧٨/٤ـ،٥١کتاب معرفت صحابہ ،باب اوببکر بن ايب قحافہ

،حديث ٣٣٨٢ـ٣٣٨٨
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تحقيق رکتے ہيں چنانچہ ہم اس حديث کي سند پر دو
طريقوں سے نقد رکيں گے .

 . ٢اس حديث کي مشہور و معروف سند حذيفہ بن ميان کي
طرف سے ہے اور قارئني محرتم مالحظہ رک سکتے ہيں کہ

اس حديث اک سلسلہ سند عبد اوملک بن عمري پر خ م ہوتا ہے.
ّ
علماء عمل رجال کے نزديک وہ مدلس  ، ٢کثري

الخطا،مضطرب الحديث  ٢اور نہايت ضعيف مشار کيا جاتا

ّ
0
مد لس يعين وہ شخص جو ردو بدل کے ذريعے عيب کو پنہاں رک دے ،عمل الحديث
کي اصطالح ميں تدليس کي دو قسميں ہيں۔(الف) اسناد ميں تدليس يعين راوي

کسي ايسے شخص سے حديث کو نقل رکتاہے کہ جسے نہ وت ديکھا ہو اور نہ ہي
اس سے حديث سين ہو يا سلسلہ سند ميں سے کسي ضعيف راوي کو حذف رک دے

تاکہ يہ حديث حسن يا صحيح مشار کي جائے اور تدليس کے بارے ميں يہ کہا جاتا

ہے کہ ''التدليس اخو الکذب'' يعين تدليس ايک قسم اک جھوٹ ہے ۔(ب) صفات
راوي ميں تدليس اک معين يہ ہے کہ حقيقت کو چھپانے کي خاطر راوي کي صفات يا
کنيت کو تبديل رک ديا جائے ۔

26

حديث اقتداء کي حقيقت

ہے .امحد کہتے ہيں کہ اس سے قليل مقدار ميں روايات کو

نقل رکنے کے باوجود يہ شخص مضطرب الحديث ہے ميں
نے اس کے ہاں پانچ سو سے زيادہ حديث کو نہيں پايا اور ان

ميں ھبي بہت زيادہ خطا اور اشتباہ پايا جاتا ہے.

١

اسحق بن منصور ،عبد اوملک کے بارے ميں ويں رقمطراز ہيں
کہ امحد اس کو واقعا ضعيف مسجھتے ہيں ٤.امحد نيز ايک اور

مقام پر کہتے ہيں کہ وہ ضعيف ہے اور خطا رکتا ہے.

٣

قابل تعجب بات يہ ہے کہ امحد بن حنبل اس کے باوجود کہ
وہ عبد اوملک کو ضعيف اور نقل حديث ميں اشتباہ اور
0
مضطربالحديث اس حديث کو کہا جاتا ہے کہ جس اک منت يا سند مختلف انداز

سے نقل ہوئي ہو اس طرح کہ اس کي حقيقي اور واقعي صورت مشخص نہ ہو

سکے اور اس قسم کي حديث نقل رکنے والے کو مضطربالحديث کہا جاتا ہے ۔
2

ھتذيب التھذيب  ٤٠١/٠اور دوسرے ماخذ

3

ھتذيب التھذيب ، ٤٠١/٠ميزان االعتدال ٣١٠/٣

4

ميزان االعتدال ٣١٠/٣
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پہال حصہ:اسناد حديث کي تحقيق

غلطي رکنے واال مسجھتے ہيں پھر ھبي اپين سند ميں حديث
اقتدا جيسي حديث کو ذرک رکتے ہيں اور اپين اس کتاب ميں
حجت قرار ديتے ہيں

ّ
ابن معني اس کے بارے ميں کہتے ہيں کہ وہ مخلط ٢ہے .

١

اوب حامت کہتے ہيں کہ عبد اوملک اک حافظہ قوي نہيں ھتا ........
ايک اور مقام پر کہتے ہيں کہ متام علماء کے نزديک وہ قوي
حافظہ واال معروف نہيں ہے .

٤

ابن خراش کہتا ہے کہ شعبہ کے نزديک وہ قابل قبول نہيں
ہے .

0

٣

حديث شناسي کي اصطالح ميں مخلط يعين وہ شخص جو قول نقل رکنے ميں

احتياط سے اکم نہ لے اور صحيح و غلط کو باہم خلط ملط رک دے۔
2

ميزان االعتدال ،٣١٠/٣ھتذيب التھذيب ٤٠١/٠

3

ھتذيب التھذيب  ٤٠١/٠

4

ميزان االعتدال ٣١٠/٣
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ذھيب کہتے ہيں کہ ابن جوزي نے اس اک تذرکہ کيا ہے اور
اس کے بارے ميں يہ کہا ہے کہ علماء کے نزديک وہ معيوب

شخص ہے ليکن اس کے ثقہ ہونے کے بارے ميں ھچھ

ذرک نہيں کيا ہے .

٢

ابن حجر عسقالين ،عبد اوملک کے بارے ميں کہتے ہيں کہ وہ
مدلس شخص ھتا .

١

دوسري طرف يہي عبد اوملک ھتا کہ جس نے امام حسني
ّ
کے ايلچي عبد اہلل بن يقطر ـ يا قيس بن مسھر صيداويـ جو
کوفہ ميں ھتے اک سر تن سے جدا کيا ھتا .

تاريخ ميں ذرک ہوا ہے کہ جب ابن زياد کے حمک سے حسني

کے سفري کو داراالمارہ سے نيچے گرايا گيا ھتا وت اھبي اس

کي جان ميں ھچھ رمق باقي ھتي وت عبد اوملک بن عمري اس
0

ميزان االعتدال ٣١٠/٣

2

فقريب التہذيب ٠٢٥/٢
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پہال حصہ:اسناد حديث کي تحقيق

کے قريب آيا اور سر کو تن سے جدا کيا جب اس پر اعرتاض

کيا گيا کہ وت نے ايسي حرکت کيوں کي ؟ وت اس نے جواب ميں
کہا کہ '' ميں چاہتا ھتا کہ اسے آرام و سکون مل جائے''

٢

 .١عبد اوملک بن عمري نے يہ حديث ربعي بن خراش سے
نہيں سين ہے اور اسي طرح ربعي نے ھبي حذيفہ بن ميان
سے نہيں سين ہے .

اس مطلب کو مناوي نے ذرک کيا ہے اور کہا ہے کہ ابن حجر
کہتے ہيں کہ عبد اوملک کي وجہ سے اس حديث ميں

اختالف پايا جاتا ہے اوب حامت کے نزديک يہ حديث قابل
اعرتاض ہے اور بزار ھبي ابن حزم کي مانند کہتے ہيں کہ يہ

حديث صحيح نہيں چونکہ عبد اوملک نے اس حديث کو

0
تلخيص ا لشايف ٤٤/٤ـ ،٤٨روضة الواعظني ٢٧٧/٢١ـ ، ٢٧٥مقتل حسني ص ٢٥٠
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ربعي اور ربعي نے حذيفہ سے نہيں سين ليکن حديث
کيلئے شاہد موجود ہے.

٢

ہاں اگر شاہد حديث ابن مسعود ہے کہ جس طرح حامک
نيشاپوري اور مناوي نے وضاحت کي ہے وت عنقريب ہم
اس کے اشکاالت کو ذرک رکيں گے اور اگر شاہد حديث
ربعي کي دوسري سند کے مطابق حذيفہ ہے وت پھر اس
حديث کو ترمذي نے اس طرح نقل کيا ہے.

سعيد بن يحيي بن سعيد اموي نے وکيع سے  ،وہ سامل بن
عالء مرادي سے  ،وہ عمر بن ھرم سے اور وہ ربعي بن
خراش سے اور انہوں نے حذيفہ سے نقل کيا ہے کہ پيغمرب

ارکم ﷺ بيٹھے ہوئے ھتے کہ آپ نے ارشاد فرمايا '':مجھے
نہيں معلوم کتنا عرصہ متہارے درميان رہوں ''.اس وقت آپ

0

فيض القدير

 ٧ ١/١ـ ٧ ٤
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پہال حصہ:اسناد حديث کي تحقيق

نے اوب بکر و عمر کي طرف اشارہ رک کے فرمايا'':مريے
بعد ان دوونں کي پريوي رکنا ''.

٢

اس روايت کو ابن حزم ھچھ ويں نقل رکتے ہيں.

اس حديث کو ہمارے رفقاء ميں سے ايک نے قاضي ايب وليد
بن فرضي سے ،انہوں نے ابن دخيل سے اور انہوں نے

عقيلي سے اور وہ محمد بن امساعيل بن فضيل سے وہ وکيع
اور وہ سامل مرادي سے وہ عمرو بن ھرم اور وہ ربعي بن
خراش اور ايب عبداہلل سے ( جو حذيفہ کے رفقاء ميں ھتے
)اور انہوں نے حذيفہ سے اخذ کي ہے .

١

0

سنن ترمذي ،٤٧٨/٨،کتاب مناقب ،باب مناقب اوببکر و عمر ،حديث ٤٠٥٤

2

االحکام يف اصول االحکام ٥١٨/٠
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سند حديث پر امجايل نظر
اس حديث کي سند ميں تني روات کے نام موجود ہيں جو

قابل تحقيق ہيں .ہم ماہرين عمل رجال کے اقوال کي روشين

ميں ان کي تحقيق رکتے ہيں .

 .٢سامل بن عالء مرادي
حديث ميں مرکزي حيثيت اسي شخص کو حاصل ہے ابن
حزم روايت کو نقل رکنے کے بعد ـجيسا کہ پہلے گزر چکا

ہے ـ کہتے ہيں کہ سامل بن عالء مرادي نقل حديث کے

معاملہ ميں ضعيف ہے.

ذھيب ميزان االعتدال ميں اس کے متعلق کہتے ہيں کہ ابن
معني اور نسائي اس کو ضعيف کہتے ہيں.

0

ميزان االعتدال ٢٠٠/٤
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٢

پہال حصہ:اسناد حديث کي تحقيق

کتاب الکاشف ميں اس کے سوانح حيات ميں اسے ضعيف
مشار کيا گيا ہے .

٢

تہذيب التہذيب کے مصنف نے ھبي اس کے بارے ميں اس
طرح کہا ہے کہ دوري نے ابن معني سے نقل کيا ہے کہ

سامل ضعيفالحديث ہے .

١

کتاب لسان اوميزان ميں ذرک ہوا ہے کہ عقيلي نے اس اک تذرکہ

کيا ہے اور ابن جارود نے اس کو ضعيف جانا ہے.

.١عمرو بن ھرم

٤

ّ
مذکورہ حديث اک ايک راوي عمرو بن ھرم ہے جو قطان
کے نزديک ضعيف ہے .

0

الکاشف١٨٧/٢

2

تہذيب التہذيب٤٤٥/٤

3

لسان اوميزان ٥/٤

٢

34
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.٤وکيع بن ّ
جر اح
حديث اک يتسرا راوي وکيع بن جراح ہے کہ علماء عمل رجال
نے اس کي طعن و تشنيع کي ہے.

١

حذيفہ سے منقول ہے کہ حديث کي سند ميں ان تني
مذکورہ راوويں کے عالوہ ربعي بن خراش کے غالم اک ھبي
تذرکہ پايا جاتا ہے جس کے متعلق ابن حزم نے بڑي

وضاحت کے ساھت کہا ہے کہ يہ شخص مجہول الحال ہے

.البتہ بعض سلسلہ سند ميں اس غالم اک نام ''ھالل'' ليا گيا ہے
اور يہ ھبي مجہول ہے .ابن حزم اس کے بارے ميں کہتے
ہيں کہ بعض محققني نے ربعي کے غالم اک نام ،ھالل ذرک

0

ميزان االعتدال ٤٣٨/٨

2

ميزان االعتدال٢١٧/٧

35

پہال حصہ:اسناد حديث کي تحقيق

کيا ہے جبکہ يہ شخص ھبي مجہول الحال ہے اور کوئي
نہيں جانتا کہ يہ کون ہے .

٢

روايت ابن مسعود
ترمذي نے ابن مسعود کي روايت کو اس طرح نقل کيا ہے .

ابراہمي بن امساعيل بن يحيي بن سلمہ بن کہيل نے

ہمارے لئے ويں روايت نقل کي ہے کہ مريے باپ نے اپنے
والد سے ،انہوں نے سلمہ بن کہيل سے ،وہ ايب الزعراء

سے اور انہوں نے ابن مسعود سے نقل کيا ہے کہ ابن مسعود
نے کہا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمايا :

''مريے بعد مريے ان دو اصحاب يعين اوب بکر و عمر کي
اقتدا رکنا اور ّ
عمار کے طرز عمل کو اپنانا اور ابن مسعود کے

دستور و احکام سے متسک رکنا ''.
0

االحکام يف اصول االحکام ٥١٨/٠
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حامک اس حديث کو حذيفہ سے نقل رکنے بعد کہتے ہيں :

اس حديث کي صحيح سند پر شاہد،ہم نے عبداہلل بن مسعود

سے ليا ہے کہ اوب بکر بن اسحق نے عبد اہلل بن امحد بن
حنبل سے اور انہوں نے ابراہمي بن امساعيل بن يحيي بن

سلمہ بن کہيل کے وتسط سے ہمارے لئے روايت کي ہے
اور کہا ہے کہ ہمارے باپ نے اپنے باپ سے ،انہوں نے ايب
الزعراء سے انہوں نے عبد اہلل بن مسعود سے نقل کيا ہے کہ

پيغمرب ارکم ﷺ نے ارشاد فرمايا :

''مريے بعد ان دو يعين اوب بکرو عمر کي اقتدا رکنا اور
عمار کے طرز عمل کو اپنائے رکھنا اور ابن مسعود کے
دستور و احکام سے متسک رکنا ''.
0
2

١

سنن ترمذي  ،٣٣١/٨کتاب مناقب ،باب مناقب عبداہلل بن مسعود ،حديث ٤٥٤٢

مستدرک حامک، ٥١/٤کتاب معرفتہ صحابہ ،باب اوببکر بن ايب قحافہ ،حديث

٣٣٨٠
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سند کي تحقيق و تنقيد
يہ روايت ھبي روايت حذيفہ کي طرح چند پہلوؤں سے
قابل تنقيد و تحقيق ہے .

( .)٢ترمذي کے نزديک اس حديث اک سلسلہ سند مجہول
ہے .وہ کہتے ہيں کہ ہم اس حديث کو صرف يحيي بن سلمہ
بن کہيل کے سلسلہ سند سے پہچانتے ہيں.

ترمذي يہ بيان رکنے کے بعد يحيي کو ضعيف مشار رکتے
ہوئے کہتے ہيں  :يہ حديث ابن مسعود کے سلسلہ سند سے''

غريب''٢ہے.ہم اس حديث کو صرف يحيي بن سلمہ بن

0

غريب روايت اس روايت کو کہا جاتا ہے جو چند اصحاب سے نقل ہو اور مشہور

ہو جائے ؛ليکن راوي اس حديث کو اس طرح نقل رکے کہ اس اک سلسلہ سند ان
اصحاب تک نہ پہنچتا ہو ۔

38

حديث اقتداء کي حقيقت

کہيل کے سلسلہ سند سے پہچانتے ہيں اور يحيي بن سلمہ
نقل حديث ميں ضعيف مشار کيا گيا ہے .

٢

( .)١علماء رجال کے نزديک اس سند ميں يحيي بن سلمہ بن

کہيل ايک ضعيف  ،مرتوک  ،منکر الحديث  ١اور بے

ارزش راوي ہے .

ترمذي اس کے بارے ميں کہتے ہيں کہ يحيي بن سلمہ ضعيف
راوي ہے .

مقدسي ،يحيي بن سلمہ کے بارے ميں دوسرے محققني کے
اظہار خيال کو ويں بيان رکتے ہيں  :ابن معني کے نزديک

0

سنن ترمذي ،٣٣١/٨کتاب مناقب،باب مناقب عبداہلل بن مسعود ،حديث ٤٥٤٢

2
منکرالحديث :منکرالحديث اس حديث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے موضوع

کي تائيد نہ کي جائے اور ايسي حديث نقل رکنے والے کو منکرالحديث کہا جاتا
ہے ۔

39
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يحيي ضعيف راوي ہے ،اوب حامت کہتے ہيں کہ يحيي قوي
نہيں ہے .

بخاري رقمطراز ہے کہ اس کي احاديث ميں منکر
احاديث موجود ہيں .

نسائي کے نزديک وہ ثقہ نہيں ہے اور ترمذي کے نزديک

يحيي بن سلمہ نقل حديث ميں ضعيف ہے.

٢

ذھيب نے ھبي کہا ہے کہ يحيي نقل حديث ميں ضعيف ہے .

١

ابن حجر  ،يحيي کے بارے ميں علماء رجال کے خياالت کو

بيان رکتے ہوئے کہتے ہيں کہ ابن ّ
حبان نے اسے ضعيف
روات ميں مشار رکتے ہوئے کہا ہے کہ وہ منکر الحديث

ہے اور اس کي احاديث سے استدالل نہيں کيا جا سکتا.

0

الکمال يف امساء الرجالـ خطي نسخہ ـ تہذيب الکمال ٤٠١،٤٠٤/٤٢

2

الکاشف ١٣٣/٤
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نسائي اپين کتاب ''الکين'' ميں اس کے بارے ميں کہتے ہيں
کہ يحيي مرتوک الحديث ہے .ابن منري نے اس کے بارے ميں

ويں اظہار خيال کيا ہے کہ :يحيي کي روايات نقل رکنے کے
قابل نہيں ہيں.

دارقطين اس کے بارے ميں کہتے ہيں کہ يحيي باب الحديث
ميں مرتوک ہے اور ايک دوسرے مقام پر کہتے ہيں کہ وہ
ضعيف ہے .

عجلي ھبي اس کے بارے ميں رقمطراز ہيں کہ وہ نقل حديث
ميں ضعيف ہے.....

٢

اس سلسلہ سند ميں امساعيل بن يحيي بن سلمہ اک نام ھبي نظر

آتا ہے جو ضعيف اور مرتوکالحديث ہے.
0
2

تہذيب التہذيب ٢٨٠/٢٢

١

مرتوک راوي اس راوي کو کہا جاتا ہے کہ محدثني اس کي حديث پر عمل رکنے

سے گريزاں ہوں ۔
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دار قطين ،ازدي اور دوسرے علماء نے اس کے بارے ميں
کہا ہے کہ امساعيل کي روايات مرتوک ہيں .

٢

(.)٣اس سلسلہ سند ميں ايک اور راوي جو قابل تحقيق ہے
وہ ابراہمي بن امساعيل بن يحيي ہے .وہ نقل حديث ميں سہل
ّ
انگار  ،مرتوک،ضعيف اور مدلس ہے.

ذھيب نے ھبي اس اک تعارف رکاتے ہوئے کہا ہے کہ اوب
زرعہ کے نزديک وہ نقل حديث ميں سھل انگاري سے

اکم ليتا ہے اور اوب حامت نے اس کو باب الحديث ميں مرتوک
جانا ہے .

١

ابن حجر ،ابراہمي کے بارے ميں کہتے ہيں کہ ابن ايب حامت نے
کہا ہے کہ مريے باپ نے ابراہمي کي حديث کو لکھا
؛ليکن وہ اسے دوست نہيں رکھتے ھتے لہذا اس کے يہاں
0
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نہيں جاتے ھتے ا ور نہ ہي مجھے لے رک گئے  .ميں نے
اوبزرعہ سے ان کے بارے ميں دريافت کيا وت انہوں نے
جواب ديا :کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے احاديث کو نقل
رکتا ھتا،اس کے بعد اپنے والد کو چھوڑ رک ان احاديث کو

اپنے چچا کي طرف منسوب رک ديا ،اس لئے کہ اس اک چچا
لوگوں ميں مشہور ھتا .

ابن حجر ،عقيلي سے نقل رکتے ہوئے اس کے بارے ميں
کہتے ہيں کہ مطني سے منقول ہے کہ ابن منري اسے پسند نہيں
رکتے ھتے اور وہ ان کے ہاں ضعيف ھتا اور اس کے بارے
ميں يہ ھبي کہا کہ وہ منکر احاديث کي روايت رکتا ھتا.
عقيلي ،ابراہمي کے بارے ميں کہتے ہيں کہ اس کي منقول
احاديث قابل ارزش نہيں ھتيں .

0

٢

تہذيب التہذيب ٨٠/٢
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اسي وجہ سے حافظ ابن عدي نے يحيي بن سلمہ بن کہيل
کو اپين کتاب'' الضعفاء الکبري'' ميں ذرک کيا ہے اور بڑے

ّ
بڑے محد ثني جيسے بخاري ،يحيي بن معني اور نسائي نے

اسے مجروح اور ضعيف قرار ديا ہے .اس کے بعد صحيح
ترمذي نے اس کي سند سے منقول حديث کو ذرک رکتے

ہيں جس اک منت ھچھ ويں ہے :يلعؑ بن امحد بسطام نے
سہل بن عامثن سے اور وہ يحيي بن ذرکيا سے ،وہ ابن ايب
زائدہ سے اور انہوں نے يحيي بن سلمہ بن کہيل سے اور وہ
اپنے باپ سے اور وہ ايب الزعراء سے اور انہوں نے عبداہلل
بن مسعود سے نقل کيا ہے کہ پيغمرب ارکم ﷺ نے فرمايا کہ

مريے بعد ان کي اقتدا رکنا .....

0

٢

الکامل يف الضعفاء ١١/٨ـ١٢
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حافظ ذھيب ،حامک کے ہاں صحيح حديث کي طرف اشارہ
رکتے ہوئے کہتے ہيں کہ اس کي سند کي کوئي قدرو قيمت
نہيں ہے.

٢

حافظ سيوطي نے ترمذي سے ،حامک نيشاپوري اور
طرباين نے ابن مسعود سے ھچھ اس طرح نقل کيا ہے کہ

'':مريے بعد مريے دو صحابہ ـ اوببکر و عمرـ کي اقتدا رکو
اور عمار کے طور طريقے پر چلو اور ابن مسعود کے دستور
و احکام سے ّ
متسک رکو ''.

ترمذي اس حديث کے ذيل ميں رقمطراز ہيں کہ يہ حديث
غريب اور ضعيف ہے البتہ طرباين اور حامک نيشاپوري نے

اس حديث کو ابن مسعود سے نقل کيا ہے .واضح رہے کہ
محدثني نے اس حديث پر اشکال کئے ہيں .

0
تلخيص اومستدرک ٧٠/٤
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ليکن يہ بات قابل وتجہ ہے کہ حامک اور مناوي نے اس

حديث کو صحيح جانتے ہوئے اس حديث سے استدالل کيا
ہے  ٢.اور اس سے ھبي زيادہ تعجب اس بات پر ہے کہ حامک
نے کہا ہے کہ ترمذي نے اس حديث کو ابن مسعود کي سند
سے نقل کيا ہے اور روايت کو حسن خيال رکتا ہے .

١

البتہ يہاں پر يہ اشکال ھبي کيا جا سکتا ہے کہ اگر اس روايت
کو ترمذي نقل رکے وت اسے کيا فائدہ ہو گا،اس لئے کہ اس

کي کتاب جسے صحيح کہا جاتا ہے اس ميں واضح طور پر اس
روايت کو ضعيف کہا گياہے .؟
مئولف کے نزديک ،شايد ترمذي نے اسے نقل رک کے اس

لئے ضعيف قرار ديا تاکہ کوئي دھوکہ نہ کھائے اور اس

الجامع الکبري ٢٤٤/٢

0
2
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کے صحيح ہونے اک وہم و گمان ھبي نہ رکے باوجود اس کے
کہ اس کي کتاب خصوصا مناقب اورفضائل واال حصہ
جعلي احاديث پر مشتمل ہے .جيسا کہ ذھيب نے اپين
کتاب'' سري اعالم النبالء'' ميں اس کے سوانح حيات کے

بارے ميں لکھا ہے اور اہلسنت کے نامور علماء ھبي اس
بات کي صتديق رکتے ہيں .

٢

ّ
روايت ايب الدرداء

حديث اقتداء کے روات ميں سے ايک راوي ايب الدرداء

ھبي ہے .ابن حجر مکي اس روايت کو طرباين سے ھچھ
اس طرح نقل رکتے ہيں .حديث منرب  ٧١طرباين ،ايب
الدرداء سے نقل رکتے ہيں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمايا کہ
'':مريے بعد اوببکر و عمر کي اقتدا رکيں ،چونکہ وہ
0

رجوع رکيں سري اعالم النبالء  ١٧٣/٢٤

41

پہال حصہ:اسناد حديث کي تحقيق

دوونں حبل اھلي (خدا کي رسي) ہيں جو اہل سنت کي
طرف لٹکائي گئي ہے جس نے ھبي ان دوونں کو مضبوطي

سے پکڑا وت گويا اس نے ايسي محکم چيز کے ساھت متسک کيا
ہے جو آساين سے ٹوٹنے وايل نہيں ہے .

٢

روايت ايب الدرداء کي سند کي تحقيق
جوروايت ايب الدرداء کي سند سے منقول ہوئي ہے وہ تني
لحاظ سے قابل تحقيق ہے .

 .٢حافظ ھيثمي نے يہ حديث طرباين سے روايت کي ہے
اور کہتے ہيں کہ اس کي سند ميں ايسے افراد پائے جاتے ہيں
جن کو ميں نہيں جانتا .

اس کي عبارت ھچھ اس طرح ہے کہ ايب الدرداء کہتے
ہيں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمايا کہ '':مريے بعد اوب بکر و
0

الصواعق احملرقہ ٧٧
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ّ
عمر کي اقتدا رکيں اس لئے کہ يہ دوونں اھلي رسي ہيں جنہيں

اس زمني کي طرف ھبيجا گيا ہے ،جس نے ھبي ان دوون ں کو

مضبوطي سے پکڑا گويا اس نے ايسي مضبوط اور محکم

چيزسے متسک رک ليا ہے جو ٹوٹ ہي نہيں سکتي''.
طرباين نے اس روايت کو نقل کيا ہے ليکن کہا ہے کہ اس

ميں ايسے افراد اک تذرکہ ہے جنہيں ميں نہيں جانتا

٢

 .١معاجم طرباين ان کتاوبں ميں سے نہيں ہيں کہ جن صحيح قرار

ديا گيا ہو يہاں تک کہ يہ ان کتب ميں ھبي مشار نہيں ہوتي ہيں
جن کے مصنفني نے اپنے اوپر الزم قرار ديا ہو کہ ان ميں
صرف صحيح حديث کو نقل رکيں گے .

0

مجمع الزوائد ،٣١/٨کتاب مناقب اک وہ باب جس ميں اوب بکر و عمر کے عالوہ
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اس نبا پر ،کسي حديث اک صرف معاجم طرباين ـ معجم
الکبري ،االوسط اور صغريـميں موجود ہونے سے اس سے
استدالل نہيں کيا جا سکتا .

.٤سند ايب الدرداء ميں ايک صحيح حديث ميں ويں ذرکہوا ہے
کہ :
ام الدرداء کہتي ہيں کہ ايک دن اوب الدرداء غضبناک حالت

ميں مريے پاس آئے ميں نے کہا کس چيز نے متہيں غضبناک
کيا ہے ؟

اس نے کہا خدا کي قسم ميں محمد ﷺ کي سريت ميں سے
صرف يہ اکم ديکھ رہا ہوں کہ وہ با مجاعت مناز ادا رکتے ہيں

.

اگر اوب الدرداء نے رسول خدا ﷺ اک يہ کالم کہ '' اوب بکر و

عمر کي اقتدا ء رکو … کو سنا ہوتا وت ہر گز ايسي گفتگو نہ
رکتے.
51
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روايت انس بن مالک
روايت کے روات ميں سے ايک راوي ،انس بن مالک ہيں

ّ
.جالل الدين سيوطي اس روايت کو ھچھ ويں نقل رکتے
ہيں کہ پيغمرب خدا ﷺ نے فرمايا کہ ''مريے بعد مريے دو صحابہ
؛ اوب بکر و عمر کي اقتداء رکيں اور عمار کے طور طريقہ
کي پريوي رکيں اور ابن مسعود کے دستور و احکام سے
متسک رکنا ''
سيوطي اس روايت کو نقل رکنے کے بعد کہتے ہيں کہ اس

روايت کو ترمذي نے ابن مسعود اور روياين نے حذيفہ

سے نقل کيا ہے .ابن عدي نے ھبي اس کو اپين کتاب

الکامل ميں نقل کيا ہے .

٢

الجامع الصغري ،٥١/٢حرف ہمزہ ،حديث ٢٤٢٨
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روايت انس کي سند کي تحقيق
جيسا کہ بيان کيا جا چکا ہے کہ حديث اقتدا ء کي روايت کي

اسناد قابل تحقيق و تنقيد ہيں ،چونکہ ترمذي اس حديث
کو ابن مسعود سے نقل رکنے کے بعد ضعيف خيال رکتے

ہيں اور دوسري طرف حذيفہ سے منقول حديث کي متام
اسناد اک ضعيف ہونا ثابت کيا جا چکا ہے .

اب ہم انس بن مالک کي حديث کي تحقيق و تنقيد رکتے ہيں

.

يہ حديث ابن عدي کي کتاب الکامل ميں ھچھ اس
طرح نقل ہوئي ہے .

اوب زيد محاد بن دليل ـقاضي مدائنـنے يلعؑ بن حسن بن
سلامين سے ،انہوں نے امحد بن محمد بن معليؑ آدمي سے

انہوں نے اوب رجاء مسمل بن صالح سے اور وہ محاد بن دليل

52
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سے اور انہوں نے عمر بن نافع سے نقل کيا ہے کہ عمرو بن

ھرم کہتے ہيں کہ ميں اور جابر بن زيد ،انس بن مالک کے
يہاں گئے وت انہوں نے کہا کہ پيغمرب ارکم ﷺ نے فرمايا کہ'':
وہ دو جو مريے بعد ہيں ؛ يعين اوب بکر و عمر انکي

اقتداء رکنا اور ابن ام عبد کے دستور و احکام سے متسک
رکنا اور عمار کے طريقے کو اپنائے رکھنا'' .

اسي قسم کي روايت کو اسي اسناد کے ساھت،محمد بن عبد

الحميد فرغاين نے صالح بن حکمي بصري سے اور انہوں

نے اوب رجاء مسمل بن صالح سے اور وہ اوب زيد محاد بن دليل

ـقاضي مدائنـسے اور انہوں نے عمر بن نافع سے ہمارے
لئے نقل کيا ہے .

حراين نے جعفر بن محمد بن ّ
محمد بن سعيد ّ
صبا ح سے اور

انہوں نے مسمل بن صالح بصري سے ھبي اسي قسم کي
روايت کو اسي اسناد کے ساھت ہمارے لئے نقل کيا ہے .
53
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اسي طرح يلعؑ بن حسن بن سلامين نے امحد بن محمد بن
معليؑ آدمي سے ،انہوں نے مسمل بن صالح سے اور وہ محاد
بن دليل سے اور انہوں نے عمر بن نافع سے اور وہ عمرو بن
ھرم سے اور وہ ربعي سے اور انہوں نے حذيفہ سے اور
انہوں نے رسول خدا ﷺ سے اسي حديث کو ہمارے لئے
نقل کيا ہے .

ابن عدي کہتے ہيں کہ محاد بن دليل جو اس حديث اک ايک
راوي ہے ،بہت مک روايات نقل رکتا ہے اور اس نے اس

حديث کو دو اسناد کے ساھت ذرک کيا ہے جو اس کے عالوہ
کسي نے ذرک نہيں کي ہيں .

0

٢
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سندکي تحقيق
اھبي ہم نے ان اسناد کو ففصيل کے ساھت ذرک کيا ہے لہذا

يہي مقام ہے کہ روايات کے بارے ميں ھبي تحقيق کي جائے .

ان متام اسناد ميں يہ عبارت ذرک کي گئي ہے کہ مسمل بن صالح
نے محاد بن دليل سے ،انہوں نے عمر بن نافع سے اور انہوں
نے عمرو بن ھرم سے .

يہ راوة علماء رجال کے نزديک قابل قبول نہيں ہيں .عمر و بن
ھرم کے بارے ميں آپ جان چکے ہيں کہ اس کي طعن
وتشنيع کي گئي ہے .

دوسري طرف يحيي بن معني ،عمر بن نافع کے بارے ميں
کہتے ہيں کہ عمرو کي حديث کي کوئي اہميت نہيں ہے.

0

الکامل يف الضعفاء٨٤/٠
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ابن سعد سے منقول ہے کہ اس نے عمرو کے بارے ميں کہا
ہے کہ اس کي حديث سے استدالل نہيں کيا جا سکتا.

٢

محاد بن دليل کے بارے ميں ھبي عمل رجال کے ماہرين ھچھ
ويںاظہار خيال رکتے ہيں:ابن عدي نے اس کو اپين کتاب
الکامل يف الضعفاء ميں ذرک کيا ہے.

ذھيب نے ھبي اس اک نام اومغين يف الضعفاء١اور ميزان
االعتدال يف نقد الرجال ميں ذرک کيا ہے اور مزيد کہا ہے کہ

اوب الفتح ازدي اور دوسرے علماء نے ھبي اس کو ضعيف
جانا ہے .

٤

ابن جوزي نے ھبي اس اک تذرکہ الضعفاء ميں کيا ہے .

٣

0
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حديث اقتداء کي حقيقت

ليکن مسمل بن صالح کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ اھبي تک

اس کو نہيں پہچانا گيا ہے .

عبد اہلل بن عمر ھبي حديث اقتدا کے رواة ميں مشار ہوتے
ہيں ذھيب نے ان کي روايت کو اس طرح نقل کياہے.امحد بن
صليح نے ذوالنون مصري سے اور انہوں نے مالک سے اور
وہ نافع سے نقل رکتے ہيں کہ ابن عمر کہتے ہيں کہ پيغمرب

خدا ﷺ نے ارشاد فرمايا '':مريے بعد ان دوونں کي اقتدا رکنا
''.
حافظ ذھيب اس روايت کو نقل رکنے کے بعد کہتے ہيں کہ

يہ روايت امحد سے غلطي سے سرزد ہوئي ہے اور قابل

اعامتد نہيں.

٢

ذھيب ايک اور مقام پر اس روايت کو نقل رکتے ہيں کہ

عقيلي ،محمد بن عبد اہلل بن عمر بن قاسم بن عبداہلل بن
0
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ّ
عبيداہلل بن عاصم بن عمر بن خطاب عدوي عمري کے نام

کو ذرک رکنے کے بعد کہتے ہيں کہ اس کي حديث صحيح نہيں

ہے اور يہ راوي نقل حديث ميں قابل شناخت نہيں ہے .

ذھيب ايک اور سند کے ساھت ذرک رکتے ہوئے کہتے ہيں کہ
امحد بن خليل نے ابراہمي بن محمد حليب سے اور انہوں نے

محمد بن عبداہلل بن عمر بن قاسم سے اور انہوں نے مالک

سے اور وہ نافع سے نقل رکتے ہيں کہ ابن عمر روايت
مرفوعہ ميں کہتے ہيں کہ پيغمرب ارکم ﷺ نے فرمايا ''مريے بعد

ان دوونں کي اقتدا ء رکنا .
اس قسم کي حديث اک مالک کي روايت کے ساھت کوئي تعلق
نہيں ہے .

58

حديث اقتداء کي حقيقت

دارقطين اس بارے ميں رقمطراز ہيں کہ يہي عمري ،مالک
سے باطل حديثيں نقل رکتے ہيں .ابن مندہ کہتے ہيں کہ اس
کے ہاں منکر احاديث ہيں.

٢

اس حديث کو ابن حجر نے نقل کيا ہے اور کہتے ہيں کہ

عقيلي اس حديث کو نقل رکنے کے بعد کہتے ہيں کہ يہ

حديث منکر ہے ا ور اس کي کوئي اصل و حقيقت نہيں
ہے
اس روايت کو دار قطين نے ھبي امحد بن خليل بصري سے
اس کي سند کے ساھت نقل کيا ہے اور اس کي سند کو اسي
ّ
طرح ذرک کيا ہے ،پھر کہتے ہيں کہ يہ سندمسمل نہيں ہے اور
وہي َ
عمري ہے جو نقل حديث ميں ضعيف ہے …

0
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اسي طرح ذھيب اور ابن حجرنے اس حديث کو امحد بن
محمد بن غالب باہلي کے سوانح حيات ميں ذرک کيا ہے اور

اس کي سرزنش ميں علماء کے اقوال کو نقل رکنے کے بعد

کہتے ہيں کہ اس کي مصيبت زدہ روايات ميں ايک روايت

يہ ہے کہ جس ميں وہ کہتے ہيں کہ محمد بن عبداہلل عمري
نے مالک سے اور وہ نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے
نقل کيا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمايا کہ '' مريے بعد

ان دو يعين اوب بکر و عمر کي اقتداء رکنا ''.

وہ اس روايت کے بعد کہتے ہيں کہ اس حديث کي مالک کي

طرف جھوٹي نسبت دي گئي ہے .

اوببکر نقاش کہتے ہيں کہ اس حديث کي کوئي قدرو

قيمت نہيں ہے.

0
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عبد اہلل بن عمر کي سند کي تحقيق
ذھيب ،ابن حجر اور دوسرے محدثني کے کالم سے يہ بات
واضح ہو جاتي ہے کہ عبداہلل بن عمر کي حديث کے متام

سلسلہ اسناد با طل ہيں .اسي وجہ سے مختصر رکتے ہوئے ہم

اس روايت کي سند کي تحقيق ميں بس اسي کالم پر اکتفا
رکتے ہيں اور دوسرے محققني کے کالم کو ذرک نہيں رکتے .

البتہ يہ بات ضرور قابل وتجہ ہے کہ حافظ ابن عسا رک ٢اور

اس جيسے دوسرے محدثني نے اپين کتب ميں اس جيسي
منکر احاديث کي ھبر مار رک دي ہے

0

تاريخ دمشق ٢٨٢/٤١
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ّ
روايت جدہ عبد اہلل بن ايب ھذيل
شيخني کي فضيلت پر مشتمل حديث اقتدا ء کو ايک اور
راوي نے نقل کيا ہے وہ جدہ عبداہلل بن ايب ھذيل ہيں.اس
کي روايت کے بارے ميں ابن حزم ويں رقمطراز ہيں :

امحد بن محمد بن جسور نے امحد بن فضل دينوري سے اور

وہ محمد بن جرير سے اور وہ عبد الرمحن بن اسود طفاوي
ّ
ّ
مفضل ّ
ضيب اور
سے اور وہ محمد بن کثري مالئي سے اور وہ

وہ ضرار بن ّ
مر ہ سے اور انہوں نے عبد اہلل بن ايب ھذيل

عنزي سے نقل کيا ہے کہ اس کي جدہ کہتي ہے کہ پيغمرب

ﷺ نے فرمايا کہ ''مريے بعد ان دو افراد ،يعين اوب بکر و
عمر کي اقتدا رکنا اور عمار کے طرز عمل کو اپنانا اور ابن ام
عبد کے دستور و احکام سے متسک رکنا ''
0

االحکام يف اصول االحکام ٥١٨/٠
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٢
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روايت جدہ عبد اہلل بن ايب ھذيل کي تحقيق
اس حديث کي سند کو نقد رکنے کے سلسلے ميں ہم صرف

حافظ ابن حزم کے کالم پر اکتفا رکتے ہيں.ان کي گفتگو اک

منت يہ ہے .

حديث اقتدا ء صحيح حديث نہيں ہے کيونکہ اس

حديث کے روات ميں ربعي کے غالم اک ذرک پايا جاتا ہے جو

ّ
مفضل ّ
ضيب
مجہول ہے اور دوسري طرف يہ حديث

سے منقول ہے اور دوونں حجت نہيں ہيں .
کيا ہے .

0

جيسا کہ امحد بن محمد جسور نے …ہمارے لئے نقل
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االحکام يف اصول االحکام ٥١٨/٠
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دوسرا حصہ

حديث اقتداء کي حقيقت

حديث اقتداء کي سند کے
بارے ميں
نامور علماء ا ہل سنت کے
نظريات

65

نامور علماء اہل سنت کے کالم ميں
حديث اقتداء کي سند.

٢

جو ھچھ بيان کيا جا چکا ہے اس کي روشين ميں اہل سنت

کي صحاح نامي کتب ميں حديث اقتدا ء کي اسناد قابل قبول

نہيں چہ جائے کہ دوسري کتاوبں اک ذرک کيا جائے .

0
واضح رہے کہ علماء اہل سنت کي عزت و احرتام ميں جو مطالب ذرک کئے جاتے

ہيں وہ صرف اس لئے ہيں تاکہ اہل سنت کے ہاں ان کے مرتبہ کو بيان کيا جا ئے کہ
انہوں نے ھبي من گھڑت حديث اقتداء کي تکذيب کي ہے ۔

حديث اقتداء کي حقيقت

اس حصہ ميں ہم اہل سنت کے علماء رجال کي ہو بہو
عبارات کو پيش رکيں گے کہ کس طرح انہوں نے حديث
اقتداء پر اعرتاضا ت وارد کئے ہيں .کبھي وت اس حديث کو

صريحا ً ٹھکرايا ہے اور کبھي موضوع  ،باطل  ،غري صحيح اور

منکر جيسے کلمات کہ رک اس حديث کے صحيح ہونے پر

خط بطالن کھينچا ہے .اور کبھي ھچھ دوسري وجوہات
کي نبا پر اس حديث کو قبول نہيں کيا ہے .ہم ان کے کالم سے
جہاں تک مطلع ہوئے ہيں اس کي طرف اشارہ کيا جائے گا .

.٢اوب حامت رازي اک نظريہ
علماء اہل سنت ميں سے ايک محقق جو حديث اقتداء کو

مورد تحقيق و تنقيد قرار ديتے ہيں وہ اوب حامت محمد بن
ادريس رازي ہيں وہ اس حديث کو باطل اور مورد طعن
قرار ديتے ہيں .مناوي اس حديث کي شرح کے بارے ميں
61

دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

ابن حجر سے نقل رکتے ہو ئے رقمطراز ہيں کہ اوب حامت نے

ّ
کہا ہے کہ اس حديث پر اشکال وارد ہوتے ہيں اور بزار ھبي

ابن حامت کي طرح کہتے ہيں کہ يہ حديث صحيح نہيں ہے ؛

چونکہ عبد اوملک نے ربعي سے کوئي کالم نہيں سين ہے
اور ربعي نے ھبي حذيفہ سے نہيں سين ہے .....

٢

اوب حامت کي مختصر سوانح حيات
اوب حامت رازي(متويف  ١٧٧ھ ) اک مشار نامور ائمہ اور حفاظ

ميں ہوتا ہے وہ متام محققني کے ہاں قابل اعامتد اور عزت کي
نگاہ سے ديکھے جاتے ہيں اور وہ بخاري و مسمل کے ہم

عصر ھتے .

0
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مسعاين ان کے بارے ميں کہتے ہيں کہ وہ اپنے زمانے کے مايہ
ناز امام ھتے اور حديث شناسي کے سلسلہ ميں ان کي طرف
رجوع کيا جاتا ھتا اور وہ مشہور علماء ميں سے ھتے .يہ بات
ھبي مشہور ہے کہ انہوں نے فضل ،عمل اور حديث کو اخذ
رکنے کيلئے متعدد سفر کئے ہيں .

٢

ابن اثري ان کے بارے ميں ھچھ اس طرح کہتے ہيں کہ اوب

حامت،بخاري اور مسمل کے ہم پلہ ہيں .

١

ذھيب ان کي اس طرح وتصيف رکتے ہيں کہ اوب حامت رازي
؛محمد بن ادريس بن منذر حنظلي ،امام ،بہت بڑے حافظ

اور علماء اعالم ميں سے ايک بہت بڑے دانشمند ہيں ...

0
2
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دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

ذھيب ايک دوسرے مقام پر کہتے ہيں کہ اوب حامت رازي ؛امام
،حافظ ،ناقد حديث اور شيخ احملدثني ہيں  .اور وہ بخاري کے
برابر ہيں .......

٢

اور ان کي شہرت اس حد تک ہے کہ ان کي سوانح حيات
اہل سنت کي بہت ساري اور معترب کتب ميں ھبي ذرک ہوئي
ہيں ........

0
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.١اوب عيسي ترمذي اک نظريہ
ايک اور محقق جنہوں نے حديث اقتدا ء کو من گھڑت قرار

لص
ديا ہے وہ اوب عيسي ترمذي ،صاحب ''الجامع ا حيح'' ہيں
.وہ اس حديث کے بارے ميں ويں رقمطراز ہيں :

ابراہمي بن امساعيل بن يحيي بن سلمة بن کہيل اپنے والد سے
،وہ سلمي کے والد سے اور وہ اوب زعراء سے نقل رکتے

ہيں کہ ابن مسعود کہتے ہيں کہ رسول خدا ﷺنے ارشاد فرمايا

''.مريے بعد دو صحابہ ؛اوب بکر و عمر کي اقتدا رکنا اور
عمار کے طور طريقہ کو اپنانا اور ابن مسعود کے دستور سے
متسک رکنا ''
ابن مسعود سے منقول يہ حديث اس سند کيساھت غريب ہے

.ہم اس حديث کو يحيي بن سلمة بن کہيل کي سند کے ساھت

10

دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

پہچانتے ہيں اور يحيي بن سلمي نقل حديث ميں ضعيف قرار

ديے گئے ہيں .

اور دوسري طرف اوب زعراء اک نام عبد اہلل بن ہاين ہے اور
اوب زعرائي جس سے شعبہ ،ثوري اور ابن عيينہ روايت
نقل رکتے ہيں اس اک نام عمرو بن عمر وہے .وہ ابن مسعود
کے رشتہ دار ايب االحوص اک ھبتيجا ہے ......

٢

اوب عيسي ترمذي کے حاالت زندگي پر سرسري
نظر
اوب عيسي محمد بن عيسي ترمذي ( م )١٧٨اہل سنت کي
صحاح ستہ ميں سے ايک صحيح کے مصنف ہيں جو محتا

تعارف نہيں ہيں کيونکہ اہل سنت کے ہاں اس کي کتاب کي
0

سنن ترمذي  ٣٣١/٨کتاب مناقب ،باب مناقب عبداہلل بن مسعود ،حديث ٤٥٤٢

12

حديث اقتداء کي حقيقت

عظمت و قدر و منزلت روز روشن کي طرح عياں ہے اور
ان کے حاالت زندگي پر کتب لکھي جا چکي ہيں .

٢

ّ
.٤اوب بکر بزار اک نظريہ

علماء اہل سنت ميں سے ايک اور محقق جو حديث اقتدا کو
باطل قرار ديتے ہيں وہ نامور حافظ اوببکر امحد بن عبد

الخالق بزار (م  ١٨١ھ ق ) کتاب اومسند کے مصنف ہيں .ہم
مناوي کے کالم کے ذيل ميں اس حديث کے بطالن پر ان
کے نظريہ کو بيان رک چکے ہيں.

0

وفيات االعيان،١٧٥/ ٣:تذرکةالحفاظ ، ٠٤٤/١سري اعالم النبالء ١٧١/٤٢
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دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

اوببکر بزار کے امجايل حاالت زندگي
ذھيب ،اوب بزار کے بارے ميں ويں کہتے ہيں :حافظ

،عالمہ،اوببکر امحد بن عمر وبن عبدالخالق بصري کتب
ّ
٢
اومسند (الکبري ) اور اومعلل وغريہ کے مصنف ھتے .

اسي طرح ذھيب نے انہيں ايک اور مقام پر شيخ ،امام ،حافظ
کبري وغريہ جيسے القاب سے ونازا ہے.١

ّ
تاريخي اور رجال کي کتب ميں اوببکر بزار کي تعريف و
مدح کي گئي ہے .

0
2

٤

تذرکةالحفاظ ٠٨٣، ٠٨٤/ ١
سري اعالم النبالء ٨٨٣/٢٤
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حديث اقتداء کي حقيقت

.٣اوب جعفر عقيلي اک نظريہ
نامور حافظ ،اوب جعفر عقيلي (م  ٤١١ھ) نے ھبي اپين کتاب
الضعفاء ميں اس حديث پر تنقيد کي ہے .وہ کہتے ہيں کہ

محمد بن عبد اہلل بن عمر بن قاسم عمري نے مالک سے کہ

جن کي احاديث صحيح نہيں ہيں اور وہ ناقل حديث کے طور
پر مشہور ھبي نہيں ہيں وہ امحد بن خليل خرييب سے اور وہ

ابراہمي بن محمد حليب  ،وہ محمد بن عبداہلل بن عمر بن قاسم

بن عبداہلل بن عبيداہلل بن ابراہمي بن عمر بن خطاب سے وہ
مالک سے اور وہ نافع سے نقل رکتے ہيں کہ ابن عمر کہتے

ہيں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمايا :مريے بعد دو
فرمانرواوں يعين اوب بکر و عمر کي اقتدا رکنا  .عقيلي
آگے چل رک کہتے ہيں کہ يہ حديث منکرہے اور

15

دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

مالک کي روايت ميں اس قسم کي کوئي خرب موجود نہيں ہے
.٢

البتہ حافظ ذھيب اور حافظ ابن حجر نے ھبي اس حديث پر

اوب جعفر عقيلي کے اعرتاضات کو ذرک کيا ہے اور آپ کو
معلوم ہو جائے گا کہ اس سے استدالل کيا ہے .

اسي طرح عقيلي نے يحيي بن سلمي سے بن کہيل کو
''الضعفاء '' ميں ذرک کيا ہے اور صحيح ترمذي ميں ابن مسعود

سے منقول اس کي روايت کو اسي سند کے ساھت ذرک کيا ہے
اور حديث کي عني عبارت پہلے حصے ميں بيان ہو چکي
ہے .

0

الضعفاء الکبري ٨٣/٣و ٨٨

16

حديث اقتداء کي حقيقت

اوب جعفر عقيلي کي سوانح حيات پر سرسري نظر
متام سريہ ونيس اور مورخني نے عقيلي کے سوانح حيات کو
ذرک کيا ہے اور انکي تعريف و مدح کي ہے .

ذھيب ان کے بارے ميں کہتے ہيں  :مسلمہ بن قاسم ،جناب
عقيلي کے بارے ميں کہتے ہيں کہ عقيلي جليل القدر اور

شرافت مند ھتے اور وہ يبنظري شخصيت کے مالک ھتے

...........

ّ
اور حافط اوب الحسن ابن سہل قطان کہتے ہيں کہ اوب جعفر
قابل وثوق  ،جليل القدر  ،حديث کے عامل اور حفظ
حديث ميں سب سے بہرت ھتے وہ  ٤١١ھ ميں فوت ہوئے .

٢

اہل سنت کي معترب کتب ميں عقيلي کے مفصل حاالت
زندگي موجود ہيں .

٢

0
تذرکةالحفاظ ٥٤٤/٤ـ٥٤٣
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دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

ّ
.٨اوب بکر نقاش اک نظريہ

ّ
بہت بڑے حافظ حديث  ،اوب بکر نقاش ( م  ٤٨٣ھ) نے

ھبي اس حديث کو معيوب مسجھا ہے .حافظ ذھيب،امحد بن
محمد بن غالب باھلي کے حاالت زندگي پر روشين ڈالنے
کے بعد کہتے ہيں کہ اوب بکر نقاش کہتے ہيں کہ اس حديث

کي کوئي اہميت اور ارزش نہيں ہے .

١

ّ
اوب بکر نقاش کي سوانح حيات پر امجايل نظر
سريت اور تاريخ کي کتب ميں اوب بکر نقاش کے حاالت
زندگي قلمبند کئے گئے ہيں .

0
رجوع رکيں  ،سري اعالم النبالئ ، ١٤٠/٢٨الوايف بالوفيات ، ١٨٢/٣طبقاتالحفاظ

 ٤٣٠اور دوسرے ماخذ
2

ميزان االعتدال ١٥٠/٢
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حديث اقتداء کي حقيقت

ذھيب نے سري اعالم النبالء ميں انہيں عالمہ ،مفسر اور شيخ
القراء جيسے القاب سے ياد کيا ہے .

٢

البتہ دوسرے علماء نے ھبي ان کو بہت اچھے الفاظ سے
سراہا ہے .١

.٠ابن عدي جرجاين اک نظريہ
علماء عمل رجال ميں سے ايک اور محقق جنہوں نے حديث
اقتدا پر اشکال کيا ہے وہ حافظ اوب امحد بن عدي(م ٤٠٨ھ )
ہيں .وہ اس حديث کو اپين کتاب ''الضعفاء '' ميں انس بن مالک
سے محاد بن دليل کے حاالت زندگي کے ضمن ميں التے ہيں
.

0
2

سري اعالم النبالء ٨٧٤/٢٨
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دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

سيوطي '' الجامع الصغري '' ميں اس حديث کو محاد بن دليل
سے نقل رکتے ہوئے صتريح رکتے ہيں کہ اس حديث کو

محاد بن دليل نے اس کيلئے دو اسناد سے ذرک کيا ہے اور ان

دو سندوں کو محاد بن دليل کے عالوہ کسي دوسرے شخص

نے ذرک نہيں کيا ہے .

٢

ابن عدي کي سوانح حيات پر سرسري نظر
حافظ اوب امحد بن عدي  ،علماء اہل سنت کے جرح و
تعديل کے نامي گرامي علماء ميں سے ہيں .مسعاين ،ابن
عدي کے حاالت زندگي پر روشين ڈالتے ہوئے رقمطراز
ہيں کہ وہ اپنے دور کے مايہ ناز حافظ ھتے اور عمل و دانش
0

البتہ ہم نے پہلے حصہ ميں ان دو سندوں اک منت ذرک کيا ہے اور ان پر ابن عدي اور

دوسرے علماء کي طرف سے کئے گئے اشکاالت کو بيان کيا ہے .اسي کتاب کے

صفحہ  ٣٤،٣٨کي طرف رجوع رکيں .

81

حديث اقتداء کي حقيقت

کے حصول کيلئے اسکندريہ اور مسرقند کي طرف رخت

سفر باندھا اور مختلف شہروں ميں بزرگ اساتذہ سے کسب
فيض کيا .......
وہ متفقہ طور پر ايسے حافظ ھتے کہ جن کي اس زمانے ميں
کوئي مثال نہيں ھتي محزہ بن ويسف سھمي ان کے بارے ميں

ّ
کہتے ہيں کہ ہم نے دار قطين سے خواہش کي کہ ضعيف محد

ثني کے بارے ميں کتاب لکھيں وت انہوں نے کہا  :کيا تريے
پاس ابن عدي کي کتاب نہيں ہے ؟ ميں نے اثبات ميں جواب
ديا وت انہوں نے کہا  :وہي اکيف ہے مزيد کسي چيز کي
ضرورت نہيں ہے.

0

٢

االنساب ٣٢/١

80

دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

ابن عدي کي سوانح حيات مختلف کتاوبں ميں ذرک ہوئي ہے.

٢

.٧اوبا لحسن دار قطين اک نظريہ
حافظ اوب الحسن دار قطين ( متويف  ٤٥٨ھ ) نے ھبي حديث
اقتدا پر تنقيد کي ہے .وہ اس حديث کو عمري سے اپين سند
کے ساھت نقل رکنے کے بعد کہتے ہيں کہ اس حديث اک منقول
ہونا ثابت نہيں ہے اور عمري نقل حديث ميں ضعيف ہے .

١

اوبا لحسن دار قطين کي سوانح حيات پر امجايل نگاہ
عمل رجال اور تاريخي کتابيں دار قطين کي تعريف ميں ھبري

پڑي ہيں .مشس الدين ذھيب ان کي ھچھ اس طرح تعريف
0
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حديث اقتداء کي حقيقت

رکتے ہيں کہ :دار قطين ،اوب الحسن يلعؑ بن عمر بن امحد
بغدادي ،مشہور حافظ اور بہت ساري کتاوبں کے مصنف
ہيں .......
حامک ان اک تذرکہ رکتے ہوئے کہتے ہيں کہ دار قطين حفظ
فہم و فراست ،زہد و پرہيز گاري کے معاملے ميں اپنے

زمانے کي منفرد شخصيت ہيں اور وہ ّ
قراء اور نحات کے
درميان امام ھتے اس سے ھبي بڑھ رک ان کي مدح سرائي
کي گئي ہے .وہ کئي کتاوبں کے مصنف ہيں جن کے يہاں ذرک
رکنے سے گفتگو طوالين ہو جائے گي.
ذھيب آگے چل رک کہتے ہيں کہ خطيب بغدادي ان کے

بارے ميں کہتے ہيں کہ وہ اپنے زمانے کي يبنظري شخصيت

ھتے اور اپنے دور کے امام مشار ہوتے ھتے .

قاضي اوب طيب طربي ان کے بارے ميں ھچھ اس طرح
اظہار خيال رکتے ہيں کہ دار قطين عمل حديث ميں
83

دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

امرياومئومنني ھتے ٢ابن کثري ان کي ويں مد ح و سرائي رکتے
ہيں کہ وہ بہت بڑے حافظ اور عرصہ دراز سے لے رک
ہمارے زمانے تک عمل حديث کے مشہور استاد ھتے  ...وہ
اپنے دور کے يبنظري رہامن اور مصنف ھتے.
ابن کثري کہتے ہيں کہ ابن جوزي ان کي تعريف رکتے ہوئے

رقمطراز ہيں کہ معرفت حديث ،عمل قرأت،نحو،فقہ اور
شعروں کي مجع آوري ان کي عام خصوصيات ھتيں اور وہ
علوم ميں پيشوا ،عدالت اور صحيح عقيدہ کے ھبي مالک ھتے

.

١

0

العرب ٢٠٧/١

2

البدايہ والنہايہ ٤٠١/٢٢

84

حديث اقتداء کي حقيقت

ان کے حاالت زندگي اہل سنت کي معترب کتاوبں ميں پائے
جاتے ہيں .

٢

.٥ابن حزم اندلسي اک نظريہ
ايک اور بہت بڑے عامل کہ جنہوں نے اس حديث کو
صراحت کے ساھت باطل قرار ديتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے
حمک سے استدالل نہيں کيا جا سکتا ہے .وہ حافظ ابن حزم
اندلسي (متويف  ٣٧٨ھ) ہيں .وہ حديث اقتدا کے بارے ميں
ھچھ اس طرح اظہار نظر رکتے ہيں .رسول خدا ﷺ کي

روايت کہ''مريے بعد ان دو کي اقتدا رکنا ''  ،يہ حديث صحيح

نہيں ہے چونکہ اس کے سلسلہ سند ميں ربعي کے غالم

0
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دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

نامي شخص موجود ہے اور اسي طرح مفضل ّ
ضيب سے

ھبي منقول ہے کہ اس کي روايت حجت نہيں ہے .

اسي طرح کہتے ہيں کہ امحد بن محمد بن جسور نے امحد بن
فضل دينوري سے وہ محمد بن جرير سے اور انہوں نے

عبدالرمحن بن اسود طغاوي سے اور وہ محمد بن کثري

مالئي سے وہ مفضل ضيب سے اور وہ ضرار بن مرہ سے
اور انہوں نے عبداہلل بن ايب ھزيل عنزي سے اور انہوں نے
اپين جدہ سے ہمارے لئے روايت نقل کي ہے کہ پيغمرب ﷺ

نے فرمايا کہ'' مريے بعد ان دو افراد ،يعين اوب بکر و عمر

کي اقتدا رکنا اور عمار کے طرز عمل کو اپنانا اور ابن مسعود
کے دستور و احکام سے متسک رکنا'' .
ابن حزم آگے چل رک کہتے ہيں کہ اس حديث کو امحد بن

قاسم نے اپنے باپ قاسم بن محمد بن قاسم بن اصبغ سے اور
86
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وہ قاسم بن اصبغ سے اور انہوں نے امساعيل بن اسحق قاضي

سے اور وہ محمد بن کثري سے اور انہوں نے سفيان ثوري
سے اور وہ عبداوملک بن عمري سے اور وہ ربعي کے غالم

سے اور انہوں نے ربعي سے اور انہو ں نے حذيفہ سے نقل

کيا ہے .اسي طرح اس حديث کو حذيفہ کے ايک ساھتي
سے اور وہ قاضي اوب الوليد بن فرضي سے اور وہ ابن

الدخيل سے اور انہوں نے عقيلي سے اور وہ محمد بن
امساعيل سے اور انہوں نے محمد بن فضيل سے اور وہ وکيع
سے اور انہوں نے سامل مرادي سے اور وہ عمرو بن ھرم
سے اور انہوں نے ربعي بن خراش سے اور ايب عبد اہلل (جو
حذيفہ کے ايک ساھتي ھتے)سے اور انہوں نے حذيفہ سے
اس حديث کو اخذ کيا ہے .
وہ حديث کي سند کے بارے ميں کہتے ہيں کہ اس حديث کي
سند کے بارے ميں بعض علماء نے اشکال کئے ہيں .
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اوب محمد کہتے ہيں کہ سامل نقل حديث کے معاملہ ميں
ضعيف ہے اور بعض علماء نے ربعي کے غالم کو ھالل

کے نام سے ياد کيا ہے جو مجہول الحال اور اصال ً اسے

ّ
کوئي نہيں جانتا ہے .اگر يہ ادعا صحيح ہو وت اس سے نفع کے

بجائے نقصان ہو گا چونکہ وہ (مالکي ،حنفي اور

شافعي ) نے دوسروں کي نسبت شيخني کو ترک کيا ہے اور
ان سے کنارہ کشي اختيار کي ہے
ابن حزم اندلسي مزيد کہتے ہيں کہ ہم نے اس سے پہلے

ھبي بيان کيا ہے کہ مالک کے پريواکروں نے اوب بکر کي پانچ
مقامات اور عمر کي يتس مقامات پر مخالفت کي ہے البتہ يہ
ّ
وہ مقام ہيں جن کي صرف "موطا ٔ " ميں روايت ہوئي ہے .

اور اسي طرح ہم نے يہ کہا ہے کہ اوببکر وعمرکے
درميان باہمي اختالف ھتا اور جن مقامات پر ان کے مابني
88
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عقيدتي اختالف ھتا ان کي پريوي رکنا نا ممکن ہے اور ان
کي خاطر کسي اک عذر قابل قبول نہيں ہے .

٢

ابن حزم اپين کتاب ''الفصل '' ميں کہتے ہيں کہ :

اوب محمد کہتے ہيں کہ اگر ہم فريب اکري اور ايسے امور ـاگر
ہمارے دمشن اس پر دسرتس حاصل رک ليں وت وہ انتہائي
خوشي اک اظہار رکيں يا اگر ناراحت و مبہوت ہو جائيں ـ کے

ذرککو بيان رکنا جائز مسجھتے وت يقيين طور پر منقول يہ
روايت کہ جس ميں رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمايا (کہ مريے
بعد ان دو افراد يعين اوب بکر و عمر کي اقتدا رکو ) سے

استدالل رکتے .

اوب محمد کہتے ہيں کہ ليکن يہ حديث صحيح نہيں ہے اور

خدا وند عامل ہميں اس چيز سے جو صحيح نہيں ہے سے

استدالل رکنے سے محفوظ رکھے .
0

االحکام يف اصول االحکام٥١٨/٠
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ابن حزم اندلسي کي سوانح حيات پر ايک طائرانہ
نگاہ
مؤ رخني نے ،حافظ اوب محمد يلعؑ بن امحد بن حزم اندلسي
کو فقيہ ،مورد اعامتد اور ثقہ جانا ہے اور اپين کتب ميں ان

کے حاالت زندگي لکھتے ہوئے انہيں اچھے الفاظ ميں
ياد کيا ہے .اگرچہ ان کي حق گوئي اوربے باکي پر تنقيد
ھبي کي ہے .

حافظ ابن حجر،ابن حزم کے بارے کہتے ہيں کہ وہ فقيہ

،حافظ ،ظاہري مذہب  ١اور بہت ساري کتاوبں کے مصنف
ھتے .وہ قوي حافظہ کے مالک ھتے اور اپنے حافظہ کے بل
0
2

الفصل يف االھواء واوملل و النحل١٧/٤
اہل سنت اک ايک فرقہ ہے جو روايات کے ظاہري الفاظ پر عمل رکتا ہے اور ان ميں

سے کسي قسم کي وتجيہ يا تأ ويل اک قائل نہيں ہے
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وبتے پر بے باکي اک مظاہرہ ھبي رکتے ھتے جيسے جرح
اور تعديل کے سلسلے ميں بعض رواة کے امساء کو بيان
رکنا ؛اسي وجہ سے ان کے بارے ميں لوگوں ميں بد گماين پيدا
ہو گئي .
صاعد بن امحد ربعي ان کے بارے ميں کہتے ہيں کہ اندلس
کے متام علماء ميں سے ابن حزم متام علوم کے ماہر اور
معارف ميں يد طويل رکھتے ھتے .
اور اس کے ساھت ساھت عمل و دانش کو بيان رکنے کي ھبي
مہارت رکھتے ھتے .وہ عمل بالغت کے ماہر اور سريت و
عمل انساب سے ھبي آشنائي رکھتے ھتے .

محيدي ان کي اس طرح تعريف رکتے ہيں کہ وہ حديث کے
حافظ ھتے اور کتاب و سنت سے احکام کو استنباط
رکنے کي صالحيت رکھتے ھتے .وہ بہت سارے علوم کے
استاد ھتے اور اپنے عمل کے مطابق عمل رکتے ھتے.زاکوت
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 ،قوي حافظہ ،دينداري اور شرافت نفساين ميں ان اک کوئي

ثاين نہيں ھتا وہ روايات اور حدثت شناسي ميں مہارت تامہ
رکھتے ھتے .

اندلسي مؤرخ ،اوب مروان بن ّ
حبان نے ھبي ان کي ان الفاظ

ميں تعريف کي ہے کہ ابن حزم حديث ،فقہ  ،نسب اور
ادبيات ميں ماہر ھتے عالوہ از ايں گزشتہ علوم پر ھبي
دسرتس رکھتے ھتے البتہ ان کے کالم ميں اشتباہات ھبي
پائے جاتے ہيں اس لئے کہ وہ جرأت سے متام و علوم و فنون
کے ميدان ميں وارد ہو گئے ھتے .

٢

ابن حزم کے سوانح حيات اہل سنت کي کتب ميں ذرک ہوئے
ہيں .

١

0
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.٨مشس الدين ذھيب اک نظريہ
نامور حافظ ،مشس الدين ذھيب ( متويف  ٧٣٥ھ ) نے ھبي

مختلف مقامات ميں اس حديث کے باطل ہونے اک اظہار کيا
ہے اور فن حديث اور علماء عمل رجال کے ماہرين کے کالم
کو بطور ثبوت پيش کيا ہے .ان کي اپين رائے اور جو مطالب
دوسرے علماء سے نقل کئے گئے ہيں وہ قابل وتجہ ہيں اور
وہ کہتے ہيں کہ :

امحد بن صليح نے ذوالنون مصري سے اور وہ مالک سے
اور انہوں نے نافع سے اور وہ ابن عمر سے اس حديث کو
نقل رکتے ہيں کہ (پيغمرب گرامي ﷺ نے ارشاد فرمايا ) '' کہ

مريے بعد ان دوونں کي اقتدا رکنا '' يہ حديث صحيح نہيں ہے
اور امحد کے نزديک ھبي قابل اعامتد نہيں ہے.
0
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ذھيب ايک دوسرے مقام پر فرماتے ہيں کہ امحد بن محمد بن
غالب باھلي نے ( خليل کے غالم ) سے اور وہ امساعيل بن

ايب اويس ،شيبان اور ّ
قرة بن حبيب سے اور انہوں نے ابن

ّ
اکمل اور ابن مساک اور ايک دوسرے گروہ سے نقل رکتے
ہيں کہ وہ بغداد کے بہت بڑے زاہد اور پارسا ھتے .

ابن عدي کہتے ہيں کہ ميں نے عبداہلل ھناوندي سے سنا ہے
کہ وہ فرما رہے ھتے کہ ميں نے خليل کے غالم سے کہا يہ
مطالب جو مت نقل رکتے ہو کيا ہے ؟

اس نے جواب ميں کہا کہ ہم ان کو جعل اور گھڑتے ہيں
تاکہ لوگوں کے قلوب ميں نرم گوشہ پيدا کياجائے

اوب داؤد کہتے ہيں کہ مجھے خوف ہے کہ کہيں يہ شخص
بغداد اک ّ
دجا ل(جھوٹے دعوي دار) نہ ہو .
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دار قطين اس کے متعلق کہتے ہيں کہ وہ مرتوک الحديث
ہے ..............
ذھيب مزيد کہتے ہيں کہ اس کي مصيبت بار روايات ميں

ايک روايت يہ ہے کہ وہ کہتا ہے ''محمد بن عبداہلل عمري
نے مالک سے اور وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے ہمارے
لئے نقل رکتے ہيں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمايا ''مريے بعد ان

دو يعين اوب بکر و عمر کي اقتدا رکنا ''

اس روايت کي جھوٹي نسبت مالک کي طرف دي گئي ہے
اور اوب بکر نقاش کہتے ہيں کہ اس حديث کي کوئي

اہميت نہيں ہے ....

٢

ذھيب ايک اور مقام پر کہتے ہيں کہ اس حديث کو محمد بن
عبداہلل بن عمر بن قاسم بن عبداہلل بن عبيداہلل بن عاصم بن
عمر بن خطاب عدوي عمري نقل رکتے ہيں .
0

ميزان االعتدال١٥٨،١٥٠/٢:
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عقيلي نے اس اک تذرکہ کيا اور کہا ہے کہ اس کي حديث
صحيح نہيں ہے اور نقل حديث ميں قابل شناخت نہيں ہے .

امحد بن خليل نے ابراہمي بن محمد حليب سے اور وہ محمد بن
عبداہلل بن عمر بن قاسم سے اور وہ مالک سے اور وہ نافع
سے نقل رکتے ہيں کہ ابن عمر مرفوعہ حديث ميں کہتے ہيں
کہ پيامرب ﷺ نے فرمايا کہ '' مريے بعد ان دو (اوب بکر و عمر )
کي اقتدا رکنا ''
مالک کي روايت ميں اس حديث کے بارے ميں کوئي خرب
نہيں ہے بلکہ يہ حديث حذيفہ بن ميان کي سند سے
معروف ہے .
دار قطين کہتے ہيں کہ يہ عمري باطل اقوال کو مالک کي
سند سے نقل رکتا ہے .
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ابن مندہ ،عمري کے بارے ميں کہتے ہيں کہ اس کے پاس
منکر احاديث اک ذخريہ ہے .

٢

ذھيب ايک اور جگہ پر فرماتے ہيں کہ يحيي بن سلمي بن
کہيل نے اپنے باپ سے اور وہ ايب زعراء سے نقل رکتے

ہيں کہ ابن مسعود ايک مرفوعہ روايت ميں نقل رکتے ہيں کہ

پيغمرب گرامي ﷺ نے فرمايا کہ:

'' مريے بعد ان دو يعين اوب بکر و عمر کي پريوي رکنا اور
عمار کے طرز عمل کو اپنانا اور ابن مسعود کے دستور و
احکام سے متسک رکنا ''
ذھيب اس حديث کو نقل رکنے کے بعد کہتے ہيں کہ اس کي
سند قابل اہميت نہيں ہے.

0

١
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مشس الدين ذھيب کي سوانح حيات پر ايک امجايل
نظر
ذھيب محتا تعارف نہيں ہے وہ تاريخ اور سريہ ونيسي ميں
علماء متأ خرين ميں مشار ہوتا ہے اور علماء اہل سنت کے

نزديک ''جرح و تعديل '' ميں ان اک نظريہ حجت ہے

ان کے حاالت زندگي سے آگاہي کيلئے اہل سنت کے
ان مآ خذ کي طرف رجوع کيا جائے جن ميں مشس الدين

ذھيب کي سوانح حيات موجود ہے .

0
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.٢١ونر الدين ھيثمي اک نظريہ
علماء اہل سنت کے ايک اور عامل دين جنہوں نے دو ٹوک
الفاظ ميں حديث اقتدا کو باطل جانا ہے وہ حافظ ونر الدين
يلعؑ بن ايب بکر ھيثمي ( متويف  ٥١٧ھ ) ہيں .

وہ اس حديث کو ايب الدرداء سے ھچھ وي ں نقل رکتے ہيں
کہ ايب الدرداء کہتے ہيں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمايا '':مريے
بعد ان دو يعين اوب بکر و عمر کي اقتدا رکنا چونکہ وہ
دوون ں خدا وند عامل کي مضبوط رسي ہيں جو اہل زمني

کي طرف کھينچي گئي ہے جو ھبي ان کے ساھت متسک رکے

اس نے در حقيقت ايک محکم زنجري کو پکڑ ليا جو ٹوٹ
نہيں سکتي ''

99

دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

طرباين نے اس روايت کو نقل کيا ہے اس کي سند ميں ايسے
رواة ہيں جن کو ميں نہيں جانتا .

٢

يہ روايت ابن مسعود سے ھبي نقل ہوئي ہے کہ جن اک ہم

پہلے ذرک رک چکے ہيں .

ونر الدين ھيثمي کے حاالت زندگي پر ايک امجايل
نظر
حافظ ونر الدين ھيثمي علمائے عامہ کے بہت بڑے حافظ
اور ان کے پيشوائوں ميں مشار ہوتے ہيں .

جب حافظ سخاوي  ،ھيثمي کے حافظ ہونے کي تعريف و
وتصيف رکتے ہيں وت ان کے بارے ميں لکھتے ہيں کہ وہ
0
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دين ،فقوي ،زھد ،و پارسائي ،شوق عمل  ،عبادت  ،دعا ،
اور استاد کي خدمت رکنے ميں عجيب شخصيت کے مالک
ھتے......

ہمارے استاد اپين کتاب ''اومعجم ''ميں ھيثمي کو ھچھ ان
الفاظ ميں ياد رکتے ہيں کہ وہ بہرتين فرد  ،مطمئن  ،نرم خو ،

اور سلمي النفس طبيعت کے مالک ھتے .وہ بڑي سختي سے
برائي سے منع رکتے ھتے اور ہمارے استاد اور ا ن کي
اوالد کو حديث کے ساھت لگائو رکھنے کي وجہ سے بہت
عزيز رکھتے ھتے ..........
برہان حليب ان کے بارے ميں کہتے ہيں کہ ان اک مشار قاہرہ کے
نيک لوگوں ميں ہوتا ھتا .

فقي فاسي ان کے بارے ميں ھچھ اس طرح اظہار خيال
رکتے ہيں کہ ان کو بہت ساري کتاوبں کے منت اور روايات

حفظ ھتيں وہ ايک صالح اور مخري شخصيت کے مالک ھتے.
010

دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

فقي فاسي کہتے ہيں کہ وہ عامل ،امام  ،حافظ اور زاہد ھتے .

وہ دين دار  ،زھد اور پارسائي جيسے امور حسنہ ميں بے

نظري ھتے .

٢

ان کے حاالت زندگي مختلف کتاوبں ميں ذرک ہوئے ہيں .

١

.٢٢ابن حجر عسقالين اک نظريہ
علمائے ا ہل سنت کے ايک اور مشہور و معروف شخصيت
کہ جنہوں نے حديث اقتدا ء پر خط بطالن کھينچا ہے وہ

حافظ ابن حجر عسقالين ( متويف  ٥٨١ھ ) ہيں  .انہوں نے

ّ
0
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حافظ ذھيب کي پريوي رکتے ہوئے مختلف مقامات پر اس
حديث کو باطل قرار ديا ہے .

عسقالين  ،امحد بن صليح کے حاالت زندگي ميں ھچھ

اس طرح اظہار خيال رکتے ہيں کہ :

امحد بن صليح نے ذوالنون مصري سے اور وہ مالک سے
اور انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے اس
حديث کو نقل کيا ہے کہ پيغمرب خدا ﷺ نے فرمايا کہ'' ان دو
کي جو مريے بعد ہيں يعين اوب بکر و عمر کي اقتدا رکنا ''

يہ حديث صحيح نہيں ھتي اور امحد کے نزديک ھبي قابل

اعامتد نہيں .

٢

عسقالين  ،خليل کے غالم کي سوانح حيات کے بارے ميں

ذھيب اک نظريہ نقل رکنے کے بعد  ،حامک سے نقل رکتے
ہوئے کہتے ہيں کہ ميں نے اوب بکر بن اسحق سے سنا ہے کہ
0
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وہ کہہ رہے ھتے  :امحد بن محمد بن غالب ان رواة ميں سے

ہے کہ جس کي کذب بياين پر مجھے شک و شبہ نہيں .

اوب محمد حامک اس کے بارے ميں کہتے ہيں کہ اس نے بے مشار
احاديث نقل کي ہيں  ،ليکن نقل حديث ميں اس اک ضعف
آ شکار و واضح ہے  .اوب داؤد اس کے متعلق کہتے ہيں کہ اس

کي احاديث مريے يہاں الئي گئي ہيں کہ ميں نے چار سو

حديث کي بڑي دقت کے ساھت تحقيق کي ہے ان ميں متام کي
اسناد اور متون جھوٹ پر مبين ھتا .

حامک ھبي کہتے ہيں کہ نبا بر ايں جو ھچھ قاضي امحد بن اکمل
نے نقل کيا ہے باوجود زہدو فقوي ہونے کے وہ ايک گروہ

سے کہ جو قابل اعامتد ھتے جھوٹي اور جعلي حديثيں نقل

014
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رکتا ہے .ہم خدا کي پناہ چاہتے ہيں ايسے زہد و پارسائي سے
کہ جو انسان کو ايسے مقام پر لے جائے .

٢

عسقالين نے محمد عمري کے حاالت زندگي ميں ذھيب اک
يہ نظريہ پيش کيا ہے کہ :
عقيلي حديث اقتدا کو نقل رکنے کے بعد کہتے ہيں کہ يہ

حديث منکر ہے اور اس کي کوئي اساس نہيں .

دار قطين نے ھبي اس حديث کو امحد خليل بصري سے
اپين سند کے ساھت نقل کيا ہے اور سلسلہ سند کو بيان رکنے
ّ
کے بعد کہتے ہيں کہ يہ حديث مسمل نہيں اور يہ عمري نقل
حديث ميں ضعيف ہے .
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ابن حجر عسقالين کي سوانح حيات اک مختصر جائزہ
اہل سنت کے نزديک ابن حجر عسقالين کو يلعؑ االطالق

حافظ اور شيخ االسالم جيسے القابات سے متام دنيا ميں ياد
کيا جاتا ہے وہ عمل تاريخ  ،حديث اور رجال ميں صاحب نظر

اور متام علوم ميں ان کي کتب اک سہارا ليا جاتا ہے .

حافظ جالل الدين سيوطي  ،ابن حجر عسقالين کي ھچھ

ويں مدح سرائي رکتے ہوئے نظر آتے ہيں کہ وہ امام اور
حافظ ھتے اور اپنے زمانے کے مفتي اعظم کے منصب پر
فائز ھتے دنيا ھبر سے عمل حديث کے متالشي کسب فيض
کي خاطر ان کے يہاں آ تے .ان کے دور ميں سوائے ان کے
کوئي اورحافظ نہيں ھتا .انہوں نے بہت ساري کتابيں جيسے
ؑ

ؑ
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اور اس کي شرح اور االلقاب وغريہ  ....لکھي ہيں .

٢

جس مؤ رخ نے ھبي ابن حجر عسقالين کي سوانح حيات قمل
نبد کي ہے اس نے انہيں مندرجہ باال القابات سے ونازا ہے
.اسي وجہ سے اہل سنت کے يہاں ان اک نظريہ انتہائي اہم
اور قابل قدر ہے ان کے مزيد حاالت زندگي اہل سنت کي
معترب کتب ميں پائے جاتے ہيں .

١

.٢١شيخ االسالم ھروي اک نظريہ
شيخ امحد بن يحيي ھروي شافعي ( متويف  ٨١٠ھ ) نے ھبي
حديث اقتداء کي تحقيق و تنقيد کي ہے .
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سنت کے نظريات

وہ اپين رائے اک ھچھ اس طرح اظہار رکتے ہيں کہ امحد
جرجاين کي من گھڑت احاديث ميں در

ذيل احاديث

شامل ہيں .

ـجو شخص ھبي يہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ اکفر ہے
ـاميان مک و بيش ہوتا رہتا ہے
ـسننا ،ديکھنے کے مانند نہيں ہے
ـيبنگن  ،ہر درد کي شفا ہے

ـحرام مال سے درہم اک چھٹا حصہ واپس رکنا خدا کے
نزديک سرت مقبول حج سے بڑھ رک ہے ،يہ حديث من گھڑت
ہے .
وہ دو افراد جو مريے بعد ہيں  ،اوب بکر و عمرکي اقتدا ء
رکنا يہ حديث باطل ہے

018

حديث اقتداء کي حقيقت

خدا قيامت کے دن متام مخلوقات کيلئے عمومي طور پر
ّ
تجلي رکے گا  ،ليکن اوب بکر کيلئے خصوصي طور پر .
يہ حديث ھبي باطل اور موضوع ہے.

٢

شيخ االسالم ھروي کے حاالت زندگي پر ايک
مختصر نظر
شافعي مذہب کے بہت بڑے فقيہ اور ھرات شہر ميں شيخ
االسالم ھروي مشہور و معروف ھتے .وہ سعدا لدين
ففتازاين کے پوتے ھتے .

زرکلي ان کے بارے ميں ويں بيان رکتے ہيں  :امحد بن يحيي بن

محمد بن سعدالدين مسعود بن عمر ففتازاين ھروي ،وہ
شافعي مذہب کے فقيہ اور شيخ ا السالم معروف ھتے .ان

کي کنيت سيف الدين اور'' حفيد سعد '' ففتازاين معروف
0
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سنت کے نظريات

ہے .وہ ہرات شہر کے يتس سال تک مفتي اعظم رہے جس
وقت شاہ امساعيل صفوي ہرات شہر ميں داخل ہوئے وت وہ
دار االمارہ ميں شاہ کے استقبال کيلئے موجود ھتے ،ليکن

بعض افراد نے شاہ کے يہاں اس کے ّ
تعصب کي تہمت

لگائي ہے اور شاہ امساعيل نے ان اک اور علماء ہرات کے
قتل اک حمک صادر رک ديا جبکہ ان اک کوئي گناہ نہيں ھتا
چنانچہ انہيں شہيد اک لقب ديا گيا  .ان کي بہت زيادہ تاليفات
ّ
ہيں جن ميں الد ر النضيديف مجموعة الحفيد معروف ہے اور

يہ کتاب شرعي علوم پر مشتمل ہے .
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حديث اقتداء کي حقيقت

.٢٤عبد الرؤف مناوي اک نظريہ
عالمہ عبدالرؤف بن تا العارفني مناوي مصري ( متويف

 ٢١١٨ھ ) نے ھبي حديث اقتداء پر تحقيق و تنقيد کي ہے اور

حديث اقتداء کي سند حذيفہ کي روايت پر اشکال وارد کيا
ہے .انہوں نے ذھيب کے نظريہ سے استناد رکتے ہوئے اس
حديث کو ابن مسعود کي روايت کے ذريعے ضعيف قرار
ديا ہے .
مناوي حديث اقتداء کو نقل رکنے کے بعد اس کي
وضاحت ميں ويں کہتے ہيں کہ:

پيغمرب ارکم ﷺ نے ان دو کي اطاعت اک حمک ديا  ،اس سے ان
دو کي مدح و ستائش معلوم ہوتي ہے چونکہ وہ دوونں
اطاعت کے سزاوار ہيں تاکہ مختلف اوامر و وناہي ميں ان

کي اطاعت کي جائے .شيخني کي ويں تعريف اور مدح رکنا
000

دوسرا حصہ :حديث اقتداء کي سند کے بارے ميں نامور علماء ا ہل
سنت کے نظريات

ان کي حسن سريت اور باطين پاکيزگي کي طرف اشارہ
رکتا ہے اور ساھت ہي اس بات اک ھبي عنديہ ملتا ہے کہ وہ
دوونں رسول خدا ﷺ کے بعد خليفہ ہيں اور دوسري طرف

اصحاب اور صدر االسالم کے مسلماونں کي ترغيب دالنے
کي علت ان اک اخالق حسنہ اور وہ نيکياں ہيں جو ان ميں
کوٹ کوٹ رک ھبري ہوئي ہيں .

گويا وہ اسالم سے پہلے ھبي پاک زمني کي مانند ھتے

،ليکن يہ ايسي سر زمني ھتي جس ميں اسالم اک بيج نہيں

وبيا گيا ھتا جس کي وجہ سے اس ميں خار دار درخت اور

جھاڑياں پيدا ہو گئي ھتيں اور اس کے بعد دولت ہدايت کي
وجہ سے ان کي يہ حالت بر طرف ہو گئي اور اس ميں

خوشامن پودے اگ آئے لہذا وہ رسول ارکم ﷺ کے بعد

افضل ترين افراد قرار پائے .اب اگر کوئي شخص ان کي کما
002

حديث اقتداء کي حقيقت

حقہ اطاعت رکتا ہے وت روز قيامت بہرتين خالئق ميں مشار
ہو گا.
ممکن ہے کوئي يہ سوال رکے  :کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد
فرمايا ھتا کہ ان دو کي اطاعت رکنا وت پھر يلعؑ مرتضي نے

ان کي بيعت رکنے سے کيوں سر پيچي کي ؟

اس کے جواب ميں ہم يہ کہيں گے کہ انہوں نے خاص عذر
کي وجہ سے ھچھ عرصہ تک بيعت نہ کي اور پھر انہوں
نے ھبي بيعت رک يل اور يلعؑ مرتضي کي طرف سے ان
دوونں کے اوامر و وناہي کي اطاعت رکنا اور مناز مجعہ اور
عيد ميں شرکت رکنا اور ان کي زندگي ميں اور مرنے کے بعد

ھبي ان کي تعريف رکنا تاريخ ميں ثبت ہے .

ممکن ہے کوئي يہ اشکال رکے:يہ حديث صاحبان اصو ل
اور معترب کتب کے ساھت تعارض رکھتي ہيں ،چونکہ ان

003
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سنت کے نظريات

اک عقيدہ يہ ہے کہ پيغمرب ارکم ﷺ نے خالفت کيلئے کسي

خاص شخص کو منسوب نہيں کيا ھتا .

وت ہم جواب ميں کہيں گے کہ  :وت ان صاحبان اصول اور کتب
ً
اک مقصود يہ ہے کہ پيغمرب اسالم ﷺ نے صريحااور يلعؑ

االعالن خالفت کي صتريح نہيں فرمائي ھتي  ،اس لحاظ
سے اس حديث ميں شيخني کي خالفت اک احامتل اور ان کے

نظريہ  ،مشورے،مناز اور دوسرے موارد ميں ان کي اقتدا اک

احامتل موجود ہے.

امحد بن حنبل نے اس حديث کو اپين سند کے '' اومناقب ''
والے حصہ ميں بيان کيا اور ترمذي نے ھبي اسي باب ميں

ذرک کيا ہے اور ابن ماجہ نے ھبي اس روايت کو عبد اوملک
بن عمري جنہوں نے ربعي اور انہوں نے حذيفہ بن ميان سے
نقل کيا ہے کو حسن خيال کيا ہے .
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ابن حجر اس بارے ميں کہتے ہيں  :علماء اور ماہرين عمل رجال
ميں اختالف پايا جاتا ہے چونکہ اس حديث کي سند ميں
عبد اوملک موجود ہيں.اوب حامت نے اس کو قابل اشکال جانا
ہے .بزار نے ھبي ابن حزم کي طرح ہي اظہار خيال کيا ہے

کہ سند صحيح نہيں ہے،چونکہ عبداوملک نے ربعي سے
کوئي چيز نہيں سين ہے اور اسي طرح ربعي نے ھبي حذيفہ
سے کوئي کالم نہيں سنا ہے جبکہ حديث کيلئے شاہد
موجود ہے اور مصنف نے اسي پر خوب عمل کيا ہے ،يہاں
تک کہ اس شاہد کو ذرک رکتے ہوئے کہتے ہيں کہ '' مريے
بعد ان دو افراد يعين اوب بکر و عمر کي اقتداء رکو اور
ياسر کے بيٹے عمار کي پريوي رکو يعين ان کي سريت اور
طور طريقہ پر عمل رکو اور اس کے ارشادات سے استفادہ

رکو اس لئے کہ جب ھبي دو مختلف امور آئے وت انہوں نے

اس ميں سے بہرت اک انتخاب کيا ہے ''
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اور اسي طرح حديث ميں '' عبداہلل بن مسعود کے
دستورات و احکام سے متسک رکنا '' جو عنقريب آئے گا .

وتر بشتي اس سلسلہ ميں کہتے ہيں کہ ابن مسعود کے دستور
و احکام سے جو قرييب ترين چيز مسجھي جاتي ہے وہ امر

خالفت ہے کيونکہ وہي سب سے پہلے شخص ھتے

جنہوں نے اس کي گواہي دي اور اس کے صحيح ہونے کي
طرف اشارہ رکتے ہوئے کہا ہے ''کيا ہم اپنے درميان ميں

سے کسي شخص کو دنياوي امور کيلئے منتخب نہيں رک
سکتے ؟'' جس طرح ہمارے دين کيلئے ھبي ہم ميں سے

ايک شخص کو پسند کيا گيا ہے .اس حديث کے آغاز اور
اختتام پر اس قسم کے اشارے پائے جاتے ہيں .
اس حديث کو ترمذي نے نقل کيا ہے اور اسے ابن مسعود
کے سلسلہ سند سے حسن خيال کيا ہے  .انہوں نے حذيفہ
006
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سے روايت کو نقل کيا ہے کہ ہم رسول خدا ﷺ کي خدمت

ميں حاضر ھتے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمايا  '':مجھے
معلوم نہيں کہ ميں کتنے دن اور زندہ رہتا ہوں '' اس کے بعد
مندرجہ باال ارشاد فرمايا .اس حديث کو عدي نے کتاب
اکمل ميں انس کے حوالے سے نقل کيا ہے .حامک نے ھبي

حديث اقتداء کو مندرجہ باال مضمون کے ساھت ابن مسعود
سے نقل کيا ہے

ذھيب اس روايت کي سند کے بارے ميں کہتے ہيں کہ اس
حديث کي سند کي کوئي اہميت نہيں ہے .

٢

عبدالرؤ و ف مناوي کے مختصر حاالت زندگي
عبدالرؤوف مناوي بہت بڑے محقق ہيں .ان کي کتاب فيض
القدير مفيد اور با ارزش کتب ميں مشار ہوتي ہے.عالمہ
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مح ّيب نے مناوي کے حاالت زندگي ھبي لکھے ہيں اور

ان کي تعريف کي ہے اور انہيں بڑا رہامن اور حجت قرار ديتے
ہوئے کہا ہے کہ عبد الرؤو ف بن تا العارفني بن يلعؑ بن

زين العابدين ملقب بہ زين الدين حدادي ،مناوي  ،قاہري
 ،شافعي  ...بہت بڑے رہامن ،حجت  ،قابل اعامتد ،اسوہ اور
لوگوں ميں رائج بہت ساري کتب کے مصنف اور اپنے زمانے
کے عظمي انسان ھتے .

وہ فاضل ،امام ،زا ہد ،عابد  ،خدا وند عامل کے حضور

مطيع و منکسراور مخري ھتے .

نيک اکم رک کے فقرب اھلي چاہتے ھتے .ذرک و تسبيح اک ورد
رکنے والے  ،صابر اور صادق ھتے  .دن رات ميں صرف

ايک مرتبہ غذا تناول فرماتے .آخر ميں فرماتے ہيں کہ علوم
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کے مختلف ہونے کے باوجود انہوں نے علوم و معارف کو
اکٹھا کيا جو ان کے زمانے ميں کسي اور نے اکٹھا نہ کيا .

٢

.٢٣ابن درويش حوت اک نظريہ
ابن درويش حوت (متويف  ٢١٨٧ھ ) ھبي حديث اقتدا کے
بارے ميں اپين نظر اک اظہار رکتے ہوئے کہتے ہيں کہ :
امحد بن حنبل نے حديث '' مريے بعد دو افراد ،يعين اوب
بکر و عمر کي اقتداء رکنا '' کو نقل کيا ہے البتہ ترمذي نے

ھبي اس حديث کو نقل کيا ہے اور حسن جانا ہے ،ليکن
اوب حامت نے اس کو مورد اشکال جانا ہے اور بزار نے ھبي .

اسي طرح ابن حزم اس حديث کے بارے ميں کہتے ہيں کہ يہ
حديث صحيح نہيں ہے .
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ترمذي نے ايک اور روايت ميں اس حديث کو نقل کيا ہے
اور اس کو حسن جانا ہے .اس نقل ميں آيا ہے ''عمار کے

طرز عمل کو اپنانا اور ابن مسعود کے دستور و احکام

سے متسک رکنا ''
ھيثمي اس حديث کے متعلق کہتے ہيں کہ اس کي سند قابل
اہميت نہيں ہے .

0
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يتسرا حصہ
حديث اقتدا ء
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کے منت اور داللت پر ايک
امجايل نگاہ

023

حديث اقتداء کے منت اور داللت پر ايک
امجايل نگاہ
اس سے قبل ھبي اشارہ کيا جا چکا ہے کہ علماء اہل سنت
حديث اقتداء سے خالفت  ،امامت  ،فقہ  ،اصول اور
دوسرے اہم مسائل کيلئے استدالل رکتے ہيں .بطور منونہ ہم
چند موارد کو ذرک رکتے ہيں .
قاضي بيضاوي مشہور و معروف کتاب طوالع االونار يف

عمل الکالم ،ابن حجر مکي صواعق احملرقہ ،ابن يتميہ

حديث اقتداء کي حقيقت

منہا السنہ اور حجة اہلل البالغہ کے مصنف ويل اہلل دہلوي

اپين کتاب قرة العينني يف ففضيل الشيخني ميں اس حديث
سے استدالل کيا ہے اور محدث دہلوي نے اسي حديث کو

بخاري اور مسمل کي طرف منسوب کيا ہے اور اسے دو
اسناد سے ذرک کيا ہے جيسا کہ کتاب عبقات االونار ميں اس
سے منقول ہے کہ :
حذيفہ نے کہا ہے کہ رسو ل خدا ﷺ نے ارشاد فرمايا کہ ''
مريے بعد ان دو يعين اوب بکر و عمر کي اقتدا رکنا ''
وہ کہتے ہيں کہ کہ اس حديث پر سب اک اففاق ہے اس

حديث کو ترمذي نے ابن مسعود سے اس طرح نقل کيا ہے
کہ ابن مسعود کہتے ہيں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمايا''

مريے بعد ان دو يعين اوب بکر و عمر کي اقتدا ء رکنا  ،عمار
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کے طور طريقہ کي پريوي اور ابن مسعود کے دستورات
سے متسک رکنا ''.

٢

محدث دہلوي نے '' مورد اففاق '' کي تعبري کے ساھت اس

حديث کو بخاري اور مسمل کي طرف نسبت دي ہے اور
واضح ہے کہ يہ نسبت جھوٹ پر مبين ہے مگر يہ کہ مورد

اففاق کي تعبري محدث دہلوي کي اپين کوئي خاص تعبري ہو
يعين يہ دوونں حضرات اس بات پر اففاق نظر رکھتے ہيں کہ

اس حديث کو نقل نہ کيا جائے

شيخ يلعؑ قاري نے ھبي اس حديث سے استدالل کيا ہے

اور وہي غلطي کي ہے جس اک ارتکاب محدث دہلوي
نے کيا ہے وہ شرح الفقہ االکرب ميں لکھتے ہيں  '':عامثن اور
عبدالرمحن بن عوف اک يہ مذہب ہے کہ ايک مجتہد کے
ّ
0
قرة العينني ٢٨ـ١١سے رد کلمہ ''متفق عليہ'' حذف کيا گيا ہے تاکہ رسوائي سے
چھٹکارا حاصل کيا جا سکے.
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زمانے ميں جب کوئي دوسرا مجتہد اس سے زيادہ عمل واال
موجود ہو وت وہ اس کي فقليد رک سکتا ہے وہ اپنے اجتہاد کو

چھوڑ رک دوسرے کي پريوي رک سکتا ہے .يہ وہي مطلب
ہے جس کے بارے ميں صحيح بخاري اور صحيح مسمل ميں اوب

حنيفہ سے روايت نقل کي گئي ہے کہ رسول خدا ﷺ نے

ارشاد فرمايا کہ'' :مريے بعد ان دويعين اوب بکر و عمر کي

اقتداء رکنا ''

عامثن اور عبد الرمحن نے ظاہر روايت پر عمل کيا ہے  .شايد

شيخ يلعؑ قاري اک منظور نظر صحيح بخاري و صحيح مسمل کے

عالوہ کوئي اور کتاب ہو ورنہ اس سے قبل ھبي بيان کيا

جا چکا ہے کہ صحيح بخاري اور مسمل نے اس روايت کو نقل
نہيں کياہے

جي ہاں يہ حديث اقتداء ايسے ہي ہے کہ کتب اصول ميں
ذرک کي گئي ہے اور اس سے استدالل ھبي کيا گيا ہے
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کتاب اومختصر ميں آيا ہے :
مسئلہ :شيعوں کے عقيدے کے برخالف ،امجاع صرف اہل
يبت کي موجودگي سے ہي منعقد نہيں ہوتا ہے اس طرح
اکرث علماء کے نظريہ کے مطابق چار ائمہ حتي کي اوب بکر
اور عمر کي موجودگي سے ھبي منعقد نہيں ہوتا البتہ امحد

بن حنبل اک نظريہ اس کے برعکس ہے اور جو لوگ شيخني

کي موجودگي ميں امجاع کے انعقاد کے قائل ہيں وہ کہتے ہيں
کہ رسول خدا ﷺ سے روايت نقل ہوئي ہے کہ '' مريے بعد

متہيں چاہئے کہ مريي سنت اور خلفاء راشدين کي سنت پر
عمل پريا ہوں ''
اور دوسري روايت ميں آيا ہے کہ مريے بعد ان دو '' اوب
بکر و عمر کي اقتداء رکيں '' اس استدالل کے جواب ميں
کہيں گے کہ يہ روايات مقلد کي پريوي کے ضروري ہونے
کو بيان رک رہي ہيں اور يہ دوسري روايات سے تعارض
028
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رکھتي ہيں جيسا کہ مشہور روايت ہے کہ '' مريے اصحاب
ستاروں کي مانند ہيں جس کي ھبي اقتداء رکو گے ہدايت
يافتہ ہو جاؤ گے '
ايک اور روايت ہے کہ '' اپنا آدھا دين عائشہ سے حاصل
رکو ''

اومختصر کے شارح عضدي اس گفتگو کے ذيل ميں کہتے
ہيں کہ شيعوں کے عقيدے کے خالف ،امجاع صرف اہلبيت

کے ساھت ايسي صورت ميں کہ دوسرے ان کي مخالفت رکيں

ياعدم موافقت اور مخالفت رکيں دوونں صوروتں ميں منعقد

نہيں ہوتا .اسي طرح اکرث علماء کے نظريے کے مطابق ائمہ
اربعہ کے ساھت سوائے امحد اور بعض علماء کے نظريہ کے
مطابق اوببکر و عمر کے ساھت ھبي منعقد نہيں ہوتا .
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اس نظريہ پر ہماري دليل يہ ہے کہ جو دالئل امجاع کے
اثبات کيلئے قائم کئے گئے ہيں ان سے امجاع ثابت نہيں ہوتا
اس لئے کہ ادلہ اک تکرار ہوا ہے ليکن امجاع اک نہيں .

علماء شيعہ اس مقام پر اپين اصل ،عصمت پر نبا رکھتے ہيں

عمل کال م ميں يہ بحث مفصل بيان ہوئي ہے اور يہاں پر بيان

رکنے کي ضرورت نہيں ہے .
ديگر علماء کي دليل يہ ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد

فرمايا کہ مريے بعد مريي اور خلفاء راشدين کي سنت کي

پريوي رکنا .
اس دليل اک جواب يہ ہے کہ يہ دوونں احاديث چہار ائمہ
ّ
کے مقلدين کي فقليد کي شائستگي پر داللت رکتي ہيں يا

پھر اوب بکر و عمر کي فقليد پر داللت رکتي ہيں ليکن
اس سے يہ نہيں مسجھا جاتا کہ ان اک قول مجتہد کيلئے ھبي
حجيت رکھتا ہے اس کے عالوہ يہ دوونں احاديث رسول
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خدا ﷺ کے ايک قول سے متصادم ھبي ہيں جس مني رسول

خدا ﷺ نے ارشاد فرمايا کہ مريے اصحاب ستاروں کي مانند ہيں
.

٢

کتاب االبہا ميں اس سلسلے ميں ويں ذرک ہوا ہے  :بعض
علماء اک عقيدہ ہے کہ صرف اوببکراو ر عمر اک امجاع
حجت رکھتا ہے اس لئے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمايا کہ

'' مريے بعد ان دو يعين اوببکراور عمر کي اقتداء رکنا ''
اس حديث کو امحد بن حنبل  ،ابن ماجہ اور ترمذي نے نقل

کيا ہے .ترمذي اس حديث کے بارے ميں کہتے ہيں کہ يہ

حديث حسن اور معترب ہے اور ابن حبان نے ھبي اپين صحيح
ميں اس حديث کو نقل کيا ہے.امام امحد بن حنبل اور

دوسرے علماء نے ان دو روايات کے ويں جوابات دئے ہيں

 :جن دو روايات سے استدالل کيا گيا ہے وہ در
0
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روايت سے متصادم ہے جس ميں پيغمرب اسالم ﷺ نے ارشاد

فرمايا '' مريے اصحاب ستاروں کي مانند ہيں ان ميں سے جس
کي ھبي اقتداء رکو گے ہدايت يافتہ ہو جاؤ گے '' اور يہ
حديث ضعيف ہے.

شيخ اوب اسحق نے ھبي شرح اللمع ميں اس استدالل اک ويں

جواب ديا ہے کہ ابن عباس نے پانچ مسائل ميں متام صحابہ کي

مخالفت کي ہے کيوں کہ صرف وہي ان کو قبول رکتا ھتا اور

اس طرح ابن مسعود نے چار مسائل ميں متام صحابہ کي

مخالفت مول يل ہے کيونکہ صرف وہي ان چار مسائل اک
معتقد ھتا ليکن کسي نے ھبي خلفاء راشدين کے امجاع اک

سہارا ليتے ہوئے ان کي مخالفت نہيں کي ہے .

٢

مسمل الثبوت اور اس کي شرح فواتح الرمحوت ميں آيا ہے کہ

اکرث علماء کے نزديک شيخني يعين اوب بکر اور عمر کے
0
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قول سے امجاع منعقد نہيں ہوتا ہے .امحد بن حنبل اور بعض
حنفي علماء کے بر خالف چاروں خلفاء کے قول سے ھبي
امجاع منعقد نہيں ہوتا …
امجاع کے قائلني نے اپنے مدعي پر ويں دليل قائم کي ہے کہ
امحد بن حنبل کي روايت کے مطابق رسول خدا ﷺ نے
ارشاد فرمايا ہے کہ'' مريے بعد ان دو يعين اوب بکر و عمر

کي اقتداء رکنا '' پس ان دوونں کي مخالفت حرام ہے اس

استدالل کے جواب ميں کہيں گے کہ يہاں پر مخاطب مقلدين

ہيں نہ کہ مجتہدين لہذا يہ حديث مجتہدين کيلئے حجت نہيں
ہے اور دوسري طرف يہ حديث ان کي پريوي کي

شائستگي کو بيان رکرہي ہے پريوي کو ان دو ميں منحصر
نہيں رک رہي ہيں نبا بر ايں صيغہ امر کہ اقتداء رکيں ،يا استحباب

پر داللت رکتا ہے يا پھر اباحت پر داللت رکتا ہے انہي دو
تاويلوں ميں سے کسي ايک کي تاويل رکنا ہو گي کيونکہ
033
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مجتہدين نے ان کي مخالفت کي ہے اور مقلدين نے ھبي
کبھي کبھي دوسروں کي فقليد کي ہے اور کسي نے ھبي ان

پر اعرتاض نہيں کيا ہے .خلفاء نے اعرتاض کيا اور نہ ہي

دوسروں نے کيا کيونکہ وہ جانتے ھتے کہ ان اک قول حجت

نہيں ہے پس جو ھچھ بيان ہوا ہے اس کے سبب اس تاويل
کے ساھت وجوب سازگار نہيں ہے اور يہ دور ہو جائے گا .....

٢

جو ھچھ ہم نے بيان کيا ہے وہ فقہي اور اصويل مسائل ميں

حديث اقتدا سے اہل سنت کے استدالل ھتے اگر ان متام
اقوال کي چھان بني کي جائے وت معلوم ہو جاتا ہے کہ اکرث
علمائے اہل سنت اک يہ عقيدہ ہے کہ شيخني کے ذريعہ امجاع

حجت نہيں ہے اب اگر اس عدم حجت کے ساھت اکرث علمائے
اہل سنت کے اس نظريہ کو ضميمہ رکيں کہ رسول خدا ﷺ

نے اپنے بعد کسي اک خالفت کيلئے واضح طور پر نام نہيں ليا
0
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ہے جس طرح اومواقف اور اس کي شرح ميں ذرک ہوا ہے کہ
رسول خدا ﷺ کے بعد امام بر حق اوب بکر ہيں وت ان کي
امامت امجاع سے ثابت ہو گي اگرچہ بعض علماء نے اس
سلسلہ ميں وتقف سے اکم ليا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے اپنے
ً
بعد کسي کو ھبي صريحا اپنا جانشني نہيں نبايا ہے کيونکہ
ان کے خيال ميں اوب بکر کي خالفت پر نص موجود ہے
اور اسي طرح شيعہ نظريہ کے بر خالف جو يہ خيال رکتے

ہيں کہ حضرت يلعؑ کي امامت پر نص موجود ہے واضح
نص ھبي اور پنہاين نص ھبي موجود ہے البتہ علماء اہل

سنت اک نظريہ مکتب تشيع اور اوب بکر کي خالفت کو

منصوص مسجھنے والوں کے خالف ہے.

٢

مناوي اپين شرح ميں اس بارے ميں يہ کہتے ہيں اگر کوئي يہ
کہے کہ يہ بات مختلف مصنفني کي لکھي گئي کتب ميں
0
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اس بات سے کہ رسول خدا ﷺ نے اپنے بعد کسي کو خليفہ
نہيں نبايا ہے ،سے متصادم ہے وت ہم جواب ميں کہيں گے کہ

اس اک مطلب يہ ہے کہ رسول ارکم ﷺ نے واضح و آشکار
طور پر کسي کي خالفت کي صتريح نہيں کي ہے اور

دوسري طرف يہ حديث جيسے کہ شيخني کي خالفت پر
داللت رکتي ہے اسي طرح صالح و مشورہ  ،مناز اور
دوسرے امور ميں ھبي ان کي پريوي پر داللت رکتي ہے .

٢

جو ھچھ بيان ہوا ہے اس کي روشين ميں معلوم ہوتا ہے کہ
اس حديث سے متام امور خالفت  ،امامت يہاں تک کہ اجتہا
د و امجاع ميں استدالل رکنے والے سب کے سب فرقہ
بکريہ کے پريواکر ہيں .
نبا بر ايں  ،اکرث علماء اس حديث کي داللت اور مضمون
سے صرف نظر رکتے ہيں  ..........اور اس حديث سے وہي
0
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علماء استدالل رکتے ہيں جو اوب بکر اور ان کي امامت

کے سلسلہ ميں انتہائي ّ
تعصب سے اکم ليتے ہيں .....اور اس

حديث کو گھڑنے کي ايک وجہ يہ ھبي ہے .

حافظ ابن جوزي اس سلسلہ ميں کہتے ہيں کہ ايسا گروہ جن
اک عمل سے دور اک ھبي واسطہ نہيں ہے وہ ّ
تعصب کي نبا پر

دعوي رکتے ہيں کہ وہ سنت کے ساھت متمسک ہيں اور پھر
اوب بکر کي فضيلت پر مشتمل احاديث کو جعل رکتے
ہيں........

٢

ّ
متعصب گروہ کون ہے ؟
اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ يہ

0
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جي ہاں '' يہي گروہ بکريہ ہے '' جب بکريہ نے شيعوں
کي احاديث کي طرف وتجہ کي  ٢وت انہوں نے اوب بکر کي
شان ميں حديثوں کو جعل رکنا شروع رک ديا تاکہ شيعوں
کي احاديث اک جواب ديا جا سکے .
بطور منونہ انہوں نے اس روايت

.....

 (..اگر ميں چاہتا کہ کسي کو دوست نباتا  ).......کو حديث

اخاء ( وہ حديث جس ميں رسو ل خدا ﷺ نے امرياومؤ مننيؑ
کو اپنا ھبائي نبايا ہے ) کے مقابلہ ميں جعل کيا ہے .
اور اسي طرح حديث سد ّ االوباب ( دروازوں اک نبد رکنا )
کے مقابلہ ميں اوب بکر کي شان ميں ايک اور حديث گھڑڈايل

ہے کيونکہ مذکورہ حديث امري اومؤ منني يلعؑ کي
0
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اومؤمنني کي امامت کے سلسلہ ميں اہلسنت کي ان روايات اک سہارا ليتے ہيں جن ميں
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038
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فضيلت کو بيان رکتي ھتي .س م وت يہ ہے کہ حديث قرطاس
کو اس طرح تحريف رک ڈاال:

ؑ
مريے پاس قمل و دوات لے آئو تاکہ ميں اوب بکر کيلئے
ونشتہ چھوڑ جاؤں حتي کہ اس سلسلہ ميں دو افراد ھبي
باہمي جھگڑا نہ رکيں گے .اس کے بعد اس من گھڑت حديث
کي

يعين خداوند عامل اور

ٰٔ

مسلمان اوب بکر کے عالوہ کسي دوسرے کو قبو ل نہيں
رکتے  ،کہ رک تکميل رکتے ہيں .واضح سي بات ہے کہ

اس حديث کو رسول خدا کي مشہور و معروف حديث
قرطاس کے مقابلے ميں گھڑا گيا ہے اس لئے کہ جس وقت

پيغمرب اسالم ﷺ باميري کے عامل ھتے وت آپ نے ارشاد
فرمايا :
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ہ

اکغذ اور قمل لے آئو تاکہ متہارے لئے ايسي چيز لکھ
جاؤں کہ مريے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے حاضرين ميں
اختالف پيدا ہوگيا بعض نے کہا کہ رسول خدا ﷺ پر باميري
اک غلبہ ہے ہمارے لئے کتاب خدا ہي اکيف ہے .
اسي طرح يہ حديث ھبي اوب بکر کي شان ميں تراشي گئي
ہے کہ پيغمرب ارکم ﷺ نے ارشاد فرمايا :
ٰٔ

ٰٔ

ميں وت تجھ سے راضي ہوں کيا مت ھبي مجھ سے راضي ہو ؟
اور اس قسم کي دوسري روايات ھبي ہيں حقيقت ميں
حديث اقتداء کي داللت کس چيز پر ہے ؟
ہم اس حديث کي سند سے صرف نظر رکتے ہوئے اس پر

بحث رکتے ہيں .
0
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مناوي کہتے ہيں کہ رسول خدا ﷺ کي جانب سے ان دو

حضرات کي اطاعت کو واجب قرار دينا شيخني کي عظمت
اور تعريف کے مرتادف ہے اور اس سے ان کي قابليت اور
لياقت اک عمل ہوتا ہے کہ وہ سزاوار ہيں کہ اوامر اور وناہي ميں
ان کي اطاعت کي جائے …

٢

ليکن اس سلسلہ ميں سب سے پہال سوال جو ذہن ميں
خطور رکتا ہے وہ يہ ہے کہ پھر امري اومؤمنني يلعؑ اور ان

کے ساھتيوں نے اس حمک کے باوجود ان دو حضرات کي
بيعت رکنے سے روگرداين کيوں کي ؟ چنانچہ مناوي اپنے
استدالل کو جاري رکھتے ہوئے کہتے ہيں کہ اگر کوئي
شخص يہ اعرتاض رکے کہ جب رسول خدا ﷺ کي جانب

سے حمک ھتا کہ شيخني کي اطاعت رکنا ہے وت پھر حضرت

يلعؑ نے اس سے رو گرداين کيوں کي ؟وت اس اک جواب يہ
0
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ہے کہ حضرت يلعؑ نے عذر کي وجہ سے ان کي بيعت نہ
کي ھتي اور جب يہ عذر بر طرف ہو گيا وت انہوں نے ھبي

شيخني کي بيعت رک يل لہذا اوامر اور وناہي ميں انہوں نے
شيخني کي اطاعت کي ہے ......

٢

اس مقام پر مصنف کہتے ہيں کہ اہل سنت نے خالفت پر
واضح نص کے ہوتے ہوئے جب امجاع وغريہ اک سہارا ليا وت
بہت بڑي دلدل ميں پھنس گئے ہيں اور شديد قسم کے
اعرتاضات کي زد ميں آ گئے ہيں کيونکہ اب انہوں نے

اپنے عمل اصول ميں واضح رکديا ہے کہ جب ھبي امت ميں
سے ايک يا دوافراد کسي مسئلہ ميں اختالف رکھتے ہوں وت
امجاع منعقد نہيں ہوتا .غزايل اس سلسلے ميں کہتے ہيں کہ

جب ھبي امت ميں سے ايک فرد يا دو افراد کسي مسئلہ ميں
اختالف نظر رکھتے ہوں وت ان کي عدم موجودگي سے
0
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امجاع منعقد نہيں ہو گا اگر وہ مر جائيں وت وہ مسئلہ امجاعي
مسئلہ نہيں کہالئے گا .
البتہ بعض دوسرے علماء اس مسئلہ کو امجاعي مسئلہ

مسجھتے ہيں ہماري دليل يہ ہے کہ وہ چيز جو حرام کي گئي
ہے وہ پوري امت کي مخالفت ہے .....

٢

مسمل الثبوت اور اس کي شرح ميں اس مسئلہ کو ويں بيان کيا
گيا ہے
مسئلہ  :کہا جاتا ہے کہ اگر اکرثيت کے مقابلے ميں اقليت

يعين ايک يا دو افراد مخالفت رکيں وت امجاع ہو گا ليکن
ہمارے نزديک يہ امجاع نہيں ہے اس لئے کہ امجاع اک معيارمتام

افراد کي تائيد حاصل رکنا ہے اور مذکورہ صورت ميں متام
افراد شريک نہيں ہيں

0
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البتہ اس سلسلے ميں علماء ميں اختالف پايا جاتا ہے بعض
ً
حج
علماء کے نزديک اس قسم اک امجاع اصال ت نہيں ہے اور

بعض علماء اسے سرے سے امجاع ہي نہيں مسجھتے اور بعض

علماء اسے حجت ظين مسجھتے ہيں امجاع نہيں مسجھتے

کيونکہ ظاہر يہي ہے کہ اکرثيت صحيح فيصلہ رکتي ہے

اگرچہ يہ امجاع نہيں ہے اور بعض علماء نے وت يہاں تک کہہ
ديا ہے کہ بعض اوقات حق اقليت کے ساھت ہوتا ہے اور يہ
کوئي اونکھي بات نہيں ہے اور وہ علماء جو اکرثيت کي
رائے کو امجاع کہتے ہيں وہ خالفت اوب بکر کے بارے ميں

کہتے ہيں کہ حضرت يلعؑ اور بزرگ شخصيات جيسے

سعد بن عبادہ اور سلمان وغريہ کي مخالفت کے باوجود اوب

بکر کي خالفت صحيح ہے اور انہيں ويں جواب ديا جائے

گا کہ اوب بکر کي خالفت پر امجاع حضرت يلعؑ کي
بيعت رکنے کے بعد منعقد ہوا ہے اور يہ بات حضرت يلعؑ
044
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کے سلسلے ميں واضح ہے ٢.يعين انہوں نے اوب بکر کي
بيعت کي ھتي .
بالفرض اگر حضرت يلعؑ کي جانب سے بيعت رکنے کے
سلسلے ميں جو مطالب بيان کئے گئے ہيں ان کو اگر قبول ھبي
رک ليا جائے وت سعد بن عبادہ کي جانب سے اوب بکر کي
بيعت نہ رکنے اک جواب کيا ہو گا ؟

واضح رہے کہ مناوي نے اس طرح بيان نہيں کيا ہے ليکن
ّ
مسمل الثبوت کے شارح نے اس اشکال کو بيان کيا ہے اورا س
کے بعد ويں کہا ہے :سعد بن عبادہ اک اوب بکر کي بيعت رکنا

مبہم ہے يقيين نہيں ہے اس لئے کہ انہوں نے بيعت سے سر

پيچي کي اور بيعت نہيں کي اور مدينہ کو ترک کيا اور پھر
واپس نہيں آئے اور اس کے بعد عمر کي خالفت کے
اڑھائي سال بعد شام کے عالقہ حوران ميں ان اک انتقال ہو گيا .
ّ
0
فواتح الرمحوت بشرح مسمل الثبوت ١١١/١
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''االستيعاب'' اور دوسرے مآخذ ميں ذرک ہوا ہے کہ انہوں نے

گيارہويں صدي ہجري ميں اوب بکر کي خالفت کے دوران
وفات پائي اس وجہ سے سعد بن عبادہ کي طرف سے

اوببکر کي بيعت نہ رکنے اک حقيقي جواب يہ ہے کہ سعد
بن عبادہ نے اوب بکر کي بيعت سے سر پيچي اپنے اجتہا د

کي وجہ سے نہيں کي ھتي کيونکہ قبيلہ خزر کے اکرث
افراد يہ کہتے ھتے کہ ايک امري ہمارے قبيلہ سے اور ايک
متہارے قبيلہ سے ہو کيونکہ وہ نہيں چاہتے ھتے کہ
اقتداران کے ہاھت سے نکل جائے اور سعد نے ھبي اسي
وجہ سے بيعت نہيں کي چونکہ وہ خود امري اورخليفہ

نبنے کے خواب ديکھ رہے ھتے لہذا اگر اس کي مخالفت

اجتہاد کي وجہ سے نہ ہو وت اس سے اوب بکر کي خالفت
پر منعقد ہونے والے امجاع کو کوئي نقصان نہيں پہنچتا .

046
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اس مقام پر اگر کوئي يہ کہے کہ سعد نے مسلماونں ميں ففرقہ

اندازي اور مجاعت مسلمني سے يلعؑحدگي اختيار رکنے
کے بعد انتقال کيا ہے اور بخاري کي روايت کے مطابق

رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمايا ہے کہ  '':جو شخص ھبي
مسلماونں کي مجاعت سے جدا ہو رک انتقال رک جائے وت وہ
زمانہ جاہليت کي موت مرا ہے لہذا سعد کے بارے ميں ھبي
ہم يہ کہيں گے کہ وہ جاہليت کي موت مرے ہيں دوسري
طرف يہ بات ھبي واضح ہے کہ سعد بن عبادہ جيسے صحابہ

کي جانب اس قسم کي نسبت دينا صحيح نہيں ہے

اس کے جواب ميں ہم کہيں گے کہ اگر امجاع کے ساھت مخالفت
اس قسم کي ہو وت جيسے کہ صحيح مسمل ميں آيا ہے سعد بن
عبادہ اک مشار ان صحابہ ميں ہوتا ہے کہ جنہوں نے جنگ بدر

ميں شرکت کي ہے اور بدرويں کے گناہوں اک مؤ اخذہ نہيں ہو
گا وہ وتبہ رکنے والوں کي طرح ہيں اگرچہ وہ گناہ کبريہ کے
041
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مرتکب ہي کيوں نہ ہوں کيوکہ وہ عظمي منزلت پر فائز ہيں
اور خدا وند عامل نے انہيں اپين خاص رمحت سے ونازا ہے
اسي طرح سعد بن عبادہ اک مشار ان افراد ميں ہوتا ہے کہ
جنہوں نے بيعت عقبہ ميں ھبي شرکت کي ھتي يہ وہ افراد
ھتے کہ جنہيں رسو ل خدا ﷺ نے بہشت اور مغفرت اک وعدہ
ديا ھتا لہذا سعد بن عبادہ کے بارے ميں سوئے ظن نہيں رکھنا

چاہئے اور ان کي عزت و احرتام کو ملحوظ خاطر رکھنا

چاہئے .

٢

اگر ہم سعد بن عبادہ کے واقعہ سے صرف نظر ھبي رکيں وت
صديقہ زہرا کي جانب سے اوب بکر کي بيعت نہ رکنے اک
کيا جواب ہے ؟اس لئے کہ وہ ھبي نہ صرف پيغمرب ارکم ﷺ
کي صحابيہ ھتيں بلکہ اس سے بڑھ رک وہ رسول خدا ﷺ کے
جگر اک ٹکڑا ھتيں .
ّ
0
فواتح الرمحوت بشرح اومسمل الثبوت ١١١/١ـ١١٣
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اگر سعد بن عبادہ جيسے افراد جہالت کي موت سے دور
ہوں وت حضرت زہرا کے بارے ميں آپ کي نظر کيا ہو گي ؟وہ

عظمي اومربتت خاوتن کہ جس کے بارے ميں پيغمرب اسالم ﷺ
ّ
نے ارشاد فرمايا  '':فاطمة بضعة مين فمن اغضبھا فقد اغضبين

.

٢

فاطمہ زہرا مريے جگر اک ٹکڑا ہے جس نے انہيں غضبناک

کياگويا اس نے مجھے غضبناک کيا .

رسول ارکم ﷺ نے ايک اور مقام پر ارشاد فرمايا :
فاطمہ مريي لخت جگر ہے جس نے اسے ناراض کيا اس

نے مجھے ناراض کيا اور جس نے اسے خوشحال کيا اس نے

الجامع الصغري ،٤٠١/١حرف فاء حديث ٨٥٤٤
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مجھے خوشحال کيا .ايک اور مقام پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمايا :
فاطمة سيةد نساء اھلالجنة.

٢

فاطمہ خواتني جنت کي سردار ہيں
يہ وہ احاديث ہيں جن کي نبا پر حافظ سھيلي اور دوسرے
حفاظ حديث نے استدالل کيا ہے کہ فاطمہ نہ صرف عام

صحابہ سے بلکہ شيخني سے ھبي افضل ہيں .
ّ
دوسري جانب يہ تاريخ کے مسلمات ميں سے ہے کہ کہ
١

خاوتن قيامت جب اس جہاں سے رخصت ہوئيں وت انہوں نے
اوببکر کي بيعت نہيں کي ھتي اور نہ ہي حضرت يلعؑ
نے ان کو بيعت رکنے کيلئے کہا ھتا جبکہ آپ جانتے ھتے
کہ جس نے ھبي مسلماونں کے گروہ سے يلعؑحدگي
اختيار کي وہ جاہليت کي موت مرے گا
الجامع الصغري ،٤٠١/١حرف فاء حديث ٨٥٤٨

0
2

فيض ا لقدير ٨٨٣/٣
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مصنف کہتے ہيں محققني اہل سنت نے اس حديث اقتدا کے
ذريعے جو مقاصد حاصل رکنا چاہے ان ميں انہيں اکميايب
نہيں ہوئي پس حقيقت حال کيا ہے؟اس سوال اک جواب ہم
عنقريب کتاب کے آخري حصہ ميں دينگے .

حديث اقتداء اک داللت اور معين کے لحاظ
سے باطل ہونا
اھبي ہم ھچھ موارد ذرک رکتے ہيں کہ جو اس حديث کو
داللت اور معين کے لحاظ سے باطل قرار ديتے ہيں .

.٢اوب بکر و عمر کے درميان اختالف نظر
اوب بکر و عمر بہت سارے احکام و افعال ميں آپس ميں
اختالف نظر رکھتے ھتے اگر دو افراد آپس ميں اختالف

050
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رکھتے ہوں ( اور مختلف نظريات کے حامل ہوں )وت ان کي

پريوي رکنا ناممکن اور محال ہے .

ـاوب بکر متعہ کے جواز کے قائل ھتے جبکہ عمر نے
متعہ کو حرام قرار ديا ھتا .
ـ عمر نے منع کيا ھتا کہ غري عرب کسي عرب سے مرياث
نہيں پا سکتا سوائے ايک فرد کے کہ جس کي والدت عروبں

کے درميان ہوئي ہو .وت اب اس صورت حال ميں انسان ان

دو ميں سے کس کي پريوي رکے ؟

پھر ان حضرات ميں سے جب عامثن نے خالفت کي باگ
ڈور سنبھايل وت انہوں نے بہت سارے اقوال و افعال اور

احکام ميں شيخني کي مخالفت کي جبکہ اہل سنت کے
عقيدے کے مطابق وہ خلفائے راشدين ميں سے يتسرے
خليفہ ہيں .

052
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دوسري طرف اصحاب کے درميان بہت سارے افراد ايسے
ھتے کہ جنہوں نے احکام شرعي ،ديين رسومات ميں

شيخني يا خلفائے ثالثہ کي مخالفت کي .

واضح سي بات ہے کہ ان کي مخالفت فقہي يا اصويل موارد

پر مختلف مقام پر بيان ہوئي ہے.

.١احکام اھلي سے عدم واقفيت
مشہور و معروف ہے کہ شيخني بہت سارے اسالمي
مسائل ،اصول و فروع  ،يہاں تک کہ قرآن مجيد کے بعض

الفاظ کے معاين ھبي نہيں جانتے ھتے لہذا يہ کيسے ممکن
ہے کہ پيغمرب ارکم ﷺ ايسے افراد کي مطلق اقتداء اک حمک ديں
؟

کيا ايسے شخص کے بارے ميں دستور ديا جا سکتا ہے کہ متام

اوامر و وناہي ميں ان کي اقتدا ء و پريوي کي جائے ؟
053
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.٤جواز عصمت
حديث اقتداء اس منت کے ساھت اوب بکر و عمر کي عصمت

کو بيان رک رہي ہے اوريہ کہ ان سے خطا اک احامتل ھبي نہيں

ہو سکتا .

واضح اور روشن ہے کہ شيخني کے بارے ميں آ تک کسي
مسلمان نے ھبي ايسي گفتگو نہيں کي کيونکہ ايسے

شخص کي اقتدا کو واجب قرار دينا جو معصوم نہيں ہے

حقيقت ميں ايسي چيز کو واجب قرار دينے کے مرتادف ہے
جو قبيح ہونے سے محفوظ نہيں ہے

.٣سقيفہ اور حديث اقتداء سے عدم استدالل
دوسري طرف اگر حديث اقتداء  ،پيغمرب گرامي ﷺ سے
منقول ہوتي وت يقيين طور پر اوب بکر سقيفہ کے دن اس

سے استدالل رکتے ليکن کسي ھبي حديثي ،تاريخي
054
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کتاب ميں نقل نہيں ہوا کہ اوب بکر نے اس حديث کے

ذريعہ لوگوں کيلئے استدالل کيا ہو يعين اگر اس قسم کي
حديث اک وجود خارجي ہوتا وت يقينا نقل اور مشہور ہوتي

جيسے کہ واقعہ سقيفہ اور وہاں پر پيش آنے واال لڑائي
جھگڑا تاريخي کتب ميں منقول ہوا ہے .

اس سے قطع نظر تاريخ ميں کہيں نہيں ملتا کہ اوب بکر نے

اس حديث سے استدالل کيا ہو.

.٨سقيفہ ميں بيعت
اس سے بڑھ رک جو ھچھ بيان ہو چکا ہے وہ يہ ہے کہ سقيفہ
ميں اوب بکر نے اوب عبيدہ اور عمر بن خطاب کي طرف
اشارہ اور حاضرين کو مورد خطاب قرار ديا اور کہا '' ان دو

055
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ميں سے آپ جن کي چاہيں بيعت رک سکتے ہيں'' ٢.چنانچہ
انہوں نے ايک دوسرے کو خالفت رسول ﷺ سنبھالنے
کيلئے کہا اور ايک دوسرے کو تکلفا ً يہ کہتے ھتے کہ ''
ہاھت بڑھائيے ميں متہاري بيعت رکتا ہوں ''

١

 .٠فسخ بيعت
جب اوب بکر کي خليفہ کے عنوان سے بيعت کي گئي وت
حاضرين کي طرف رخ کيا اور دو بار کہا '' مريي بيعت وتڑ
ديں چونکہ ميں مت سے بہرت نہيں ہوں ''...

٤

ّ
0
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 .٧مستحق خالفت کون ؟
جس وقت اوب بکر اس دار دنيا سے کوچ رکنے لگے
وت کہا اکش ميں رسول خدا ﷺ سے پوچھ ليتا کہ خالفت اک
حقيقي حقدار کون ہے تاکہ کوئي دوسرا اس پر جھگڑا
نہ رکتا اور اکش ميں دريافت رک ليتا کہ کيا اصنار اک ھبي اس ميں
حصہ ہے ؟.

٢

.٥نا گہاين بيعت
جب خالفت  ،عمر تک پہنچي وت انہوں نے خطاب رکتے
ہوئے کہا کہ اوب بکر کي بيعت ناگہاين  ،اچانک اور بغري

0
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يتسرا حصہ:حديث اقتدا ء کے منت اور داللت پر ايک امجايل نگاہ

کسي غورو فکر کے ھتي تاکہ مسلمان شر سے بچ جائيں
لہذا اب اگر کوئي بيعت وتڑ دے وت اسے قتل رک ديں .

٢

منت حديث اقتداء کي مزيد تحقيق
بيشک متام دالئل اور استدالل کے بعد آخر منت حديث اور
اس اک معين کيا ہے ؟

جو ھچھ بيان ہوا ہے اس کي روشين ميں ہم حديث کو
جاننے کے بعد ( اگر فرض کيا جائے کہ حديث صادر ہوئي

ہے ) معاين کے لحاظ سے اس کي کوئي اہميت نہيں ہے  .اس
فرض کے ساھت کہ ہم ان دو امر ميں سے کسي ايک کو قبول
رکيں.

0
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058

حديث اقتداء کي حقيقت

الف.لفظ حديث ميں تحريف اک واقع ہونا
حديث اقتدا ء ميں دو کلمات '' ابابکر و عمر '' بجائے اس

کے کہ '' ايب بکر و عمر '' مجرور ہوتے  ،منصوب

ذرکہوئے ہيں اگر يہ فرض رک ھبي ليا جائے کہ اس حديث

ميں تحريف واقع نہيں ہوئي ہے وت دوسرے افراد کي طرح اوب
بکر و عمر کو ھبي اقتداء رکنے اک حمک ديا جا رہا ہے نہ يہ
کہ ان کي پريوي رکنے کو کہا جا رہا ہے .

٢

لہذا اس صورت ميں پيغمرب خدا ﷺ نے متام مسلماونں کو
عمومي طور پر اور اوب بکر و عمر کو خصوصي طور پر
اقتداء رکنے اک حمک ديا ہے اور روايت ميں ''

ہ جو

آيا ہے يعين کتاب و عرتت ان کي اقتدا ء رکنے اک مسلماونں

کو عمومي طور پر اور شيخني ( اوب بکر و عمر ) کو
0
تلخيص الشايف  ٤٨ /٤ـ٤٠

059

يتسرا حصہ:حديث اقتدا ء کے منت اور داللت پر ايک امجايل نگاہ

خصوصي طور پر حمک ديا جا رہا ہے اور وہي گران بہا دو
چيزيں ہيں جن کے بارے ميں پيغمرب اسالم ﷺ نے حديث
ثقلني ميں ہميں متسک اک حمک ديا ہے .

٢

ب.مخصوص واقعہ ميں حديث اک صادر ہونا
دوسرا يہ کہ حديث ايک خاص واقعہ کي طرف اشارہ رک
رہي ہے ايک روز پيغمرب ارکم ﷺ جا رہے ھتے اور آپ کے

پيچھے اوب بکر و عمر آ رہے ھتے وت ھچھ لوگوں نے
آنحضرتﷺ سے راستہ کے بارے ميں پوچھا کہ ہم کہاں جا
رہے ہيں وت آپ نے فرمايا کہ يہ دو پيچھے آ رہے ہيں يعين اوب

0

حديث ثقلني کے بارے ميں مزيد معلومات کيلئے ہماري کتاب ''نفحات االزھار يف

خالصة عبقات االوناريف امامة ائمة االطھار '' کي طرف رجوع رکيں

061

حديث اقتداء کي حقيقت

بکر و عمر ان کي پريوي رکيں اور آپ اک مقصود يہ ھتا کہ
راستہ چلتے ہوئے ان کي اقتداء رکو .

٢

لہذا حديث ميں اقتداء سے مراد مطلقا ً اقتداء نہيں ہے
بلکہ حديث ميں ايسے قرائن پائے جاتے ہيں جو خاص
مورد پر داللت رکتے ہيں لہذا راوي نے جان وبجھ رک يا
سھوا ً قرائن کو حذف کيا ہے چنانچہ حديث اقتداء کي

ظاہري شکل ويں بن گئي ہے کہ شيخني کي بغري چو ن و چرا
کے اقتداء کي جائے .چنانچہ اس قسم کے واقعات فقہي ،

ففسريي اور تاريخي کتب ميں پائے جاتے ہيں اور اسي اکايک
منونہ حديث اقتداء ميں ھبي پايا جاتا ہے اور ہم اس بارے ميں

ففصيلي گفتگو نہيں رکتے ہيں اور قارئني محرتم پر واضح
ہو جائے کہ اگر يہ حديث آنحضرت ﷺ سے نقل ہوئي ہے وت

پھر يہ ايک حديث نہيں ہے بلکہ اس قسم کي کئي
0
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060

يتسرا حصہ:حديث اقتدا ء کے منت اور داللت پر ايک امجايل نگاہ

احاديث نقل ہوئي ہيں جو رسول ارکم ﷺ نے خاص مقامات
کيلئے بيان کي ہيں جن اک ايک دوسرے کے ساھت کوئي ربط

نہيں ہے .

حديث اقتداء کے مختلف متون
جيسا کہ ہم پہلے بيان رک چکے ہيں کہ حديث اقتداء مختلف
طريقوں سے نقل ہوئي ہے .بعض طرق و اسناد ميں اس
طرح ذرک ہوئي ہے

ـ ان دو کي اقتدا ء رکيں.
ـعمار کے طرز عمل کو اپنائيں .
ـابن ام عبد کے دستور و احکام سے متسک رکيں.
ـجب ھبي ابن ام عبد متہارے لئے کوئي حديث بيان رکے
وت اس کي صتديق رکنا
ـابن مسعود جو ھبي حديث کہيں ان کي صتديق رکنا
062

حديث اقتداء کي حقيقت

لہذا اگر يہ حديث پيغمرب ارکم ﷺ سے منقول ہوئي ہو وت تني
اہم نکات پر مشتمل ہے

 .٢شيخني کے ساھت مخصوص ہے .
 .١عمار بن ياسر کے بارے ميں ہے .
 .٤عبد اہلل بن مسعود کے متعلق ہے .

ہماري بحث اک موضوع پہال مقام ہے کيونکہ ہم نے

شيخني ( اوب بکر و عمر) کے ساھت مخصوص روايت کے
بارے ميں ففصيل سے بحث کي ہے اور ہماري تحقيق کے

مطابق اس روايت سے استدالل رکنا اور اس کے ظاہر کو أ

خذ رکنا صحيح نہيں ہے .دوسري طرف يہ بات ھبي واضح ہو

گئي ہے کہ اس بات کے قوي احامتل ہيں کہ لفظ ميں يا اس
کے نقل رکنے ميں تحريف واقع ہوئي ہے اس طرح کہ بعض

قرائن کو حذف رک ديا گيا ہے وت پس جو حديث مقيد ھتي

مطلق ہو گئي ہے حقيقت ميں يہ ھبي تحريف کي ايک قسم
063

يتسرا حصہ:حديث اقتدا ء کے منت اور داللت پر ايک امجايل نگاہ

ہے بلکہ محققني کے ہاں بد ترين تحريف ہے اب ہم

حديث کے دوسرے دو مقامات کے بارے ميں بحث رکتے
ہيں اور ہماري بحث طوالين نہ ہو جائے اس لئے صرف

مدلول و مفاہمي سے بحث رکيں گے اگرچہ ان دو مقامات ميں

شيخني کے فضائل ذرک ہوئے ہيں اور بعض اوقات علماء اہل

سنت نے امرياومؤ منني يلعؑ کے مقابلے ميں شيخني کي

فضيلت کو بيان رکنے کيلئے انہي فضائل اک سہارا ليا ہے اس
نبا پر يہ کہيں گے کہ پيغمرب خدا ﷺ کے اس فرمان ( عمار کے
طرز عمل کي پريوي رکو ) اک معين يہ ہو گا کہ عمار کي
سريت اور طرز عمل کو اپنے لئے منونہ قرار دو اور ان کے
ارشادات سے بہرہ مند ہوں
اب ديکھنا يہ ہے کہ عمار کي سريت اور طور طريقہ کيا
ھتا اور ان کے فرمودات اور ارشادات کيا ھتے؟

064

حديث اقتداء کي حقيقت

کيا اہل سنت نے عمار کي سريت اور ان کے فرمودات کو
اپنايا ہے اور ان کے ارشادات پر عمل کيا ہے ؟

ان سواالت کے جوابات کو سريت اور تاريخ کي کتب سے

آساين سے حاصل کيا جا سکتا ہے .سريت اور تاريخ کي
کتابيں آپ کے سامنے ہيں اور ان ميں سے بعض اقتباسات کو
پيش رکتے ہيں
حضرت عمار نے اوب بکر کي بيعت نہيں کي .

٢

اور جب عمر کي نبائي گئي شوري کے موقع پر عبد الرمحن
بن عوف نے لوگوں سے کہا کہ مريي راہامنئي رکيں وت
حضرت عمار نے اسے ويں کہا کہ اگر مت يہ چاہتے ہو کہ
مسلماونں کے درميان اختالفات پيدا نہ ہوں وت يلعؑ ابن ايب
طالب کي بيعت رک لو .
0
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065

يتسرا حصہ:حديث اقتدا ء کے منت اور داللت پر ايک امجايل نگاہ

اور اس کے بعد جب عامثن کي بيعت ہو گئي وت حضرت
عمار نے لوگوں کو خطاب رکتے ہوئے کہا ''اے قريش کے
گروہ جس دن سے مت نے خالفت کو اہلبيت پيغمربؑ سے
دور کيا ہے وت ميں کبھي ھبي اس خالفت سے مطمئن نہيں
ہوں کہ خدا وند عامل اس خالفت کو متہارے درميان سے

اٹھا رک کسي دوسرے اجنيب شخص کے حوالے رک دے گا
جس طرح مت نے خالفت کي باگ ڈور ان کے اہل سے
ليکر دوسروں کے حوالے رک دي ہے .

٢

حضرت عمار روز اول سے ہي امرياومؤمنني کے ہمراہ رہے

ہيں يہاں تک آپ کے ہم راکب ہو رک جنگ صفني ميں ھبي
شرکت کي ہے اور وہاں پر جام شہادت ونش کياہے بے شک
عمار ياسر کے بارے ميں پيغمرب ارکم ﷺ نے يہ فرمايا :

0

مرو الذھب ٤٨١/١

066

حديث اقتداء کي حقيقت

دوسرے مقامات پر رسول خدا ﷺ نے حضرت عمار کے
بارے ميں فرمايا :
ہ
جو ھبي عمار کے ساھت دمشين رکے گا اس کے ساھت خدا ھبي
دمشين رکے گا .

0
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يتسرا حصہ:حديث اقتدا ء کے منت اور داللت پر ايک امجايل نگاہ

ان معروضات کے عالوہ آخر پيغمرب اسالم ﷺ نے کيوں
تاکيد فرمائي ھتي کہ عمار کے طرز عمل کو اپنائے رکھنا
اور لوگ ان کي سريت پر چليں ؟
اس لئے کہ اس سے پہلے رسول خدا ﷺ نے حضرت عمار
کو يہ فرمايا ھتا :
ٰٔ

ؑ
ؑ
ؑ

اے عمار اگر مت ديکھو کہ يلعؑ ايک مست جا رہے ہيں

اور باقي متام افراد دوسري مست وت متہيں چاہئے کہ يلعؑ

کي ہمراہي اختيار رکو اس لئے کہ وہ تجھے ہالکت ميں نہيں

0
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068

حديث اقتداء کي حقيقت

ڈاليں گے اور تريي ہدايت رکيں گے ....اے عمار بيشک
يلعؑ کي اطاعت مريي اطاعت ہے اور مريي اطاعت خدا
وند عامل کي اطاعت ہے .
اب ہم حديث اقتداء کے اس مجلے کي وضاحت رکتے ہيں
کہ جس ميں کہا گيا ہے کہ ابن ام عبد کے ساھت متسک رکنا يا يہ
کہا گيا ہے کہ جب ھبي ابن ام عبد متہارے لئے کوئي حديث
بيان رکے وت اس کي صتديق رکنا.
اس فرمان اک معين کيا ہے ؟ اگر يہ حمک ديا گيا ہے کہ اس کي
حديث اور اس کے کالم کي صتديق رکنا ہے وت کيا جو
ھچھ انہوں نے کہا ھتا اس کي صتديق ھبي کي گئي ہے ؟

واضح سي بات ہے کہ کوئي اس قسم کي کالم نہيں رک سکتا
اس لئے کہ ہم نے اس کے بر خالف ديکھا ہے کبھي وت

انہيں نقل حديث سے منع کيا گيا ہے اور کبھي نہ صرف يہ

کہ نقل حديث سے منع کيا گيا ہے بلکہ ان کي تکذيب
069

يتسرا حصہ:حديث اقتدا ء کے منت اور داللت پر ايک امجايل نگاہ

ھبي گئي ہے اور اس سے ھبي بدتر انہيں طمانچے ھبي
مارے گئے ہيں اس سلسلہ ميں اہل سنت کي روايات کي
طرف رجوع کيا جائے ..

٢

اگر پيغمرب اسالم ﷺ نے يہ فرمايا ہے کہ ابن ام عبد کے دستور
سے متسک رکنا وت ان اک کيا دستور ھتا ؟ لہذا يہ کوئي خاص
قسم اک دستور ہو گا کہ جسے کسي خاص مقام پر بيان کيا گيا ھتا
چنانچہ رواة نے اس قسم اک کوئي قول نقل نہيں کيا ہے

حامت ً کسي خاص دستور کي طرف اشارہ ہے جو کسي
خاص مقام پر صادر ہوا ہے ليکن رواة نے اس سلسلہ ميں
کسي چيز کو ھبي نقل نہيں کيا ہے اہل سنت نے ابن مسعود

کيليے ايک اور حديث کو نقل کيا ہے اور اسے اس کے

فضائل ميں مشار رکتے ہيں اس حديث ميں آيا ہے کہ :
0
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011

حديث اقتداء کي حقيقت

جو ھچھ متہارے لئے ابن ام عبد پسند رکيں ميں ھبي وہي
پسند رکتا ہوں .
اب يہاں پر رضائت سے کيا مراد ہے ؟ يقينا ً يہ حديث کسي
خاص مقام کيلئے صادر ہوئي ہے يا کسي خاص بات کيلئے

واقع ہوئي ہے جس کو رواة نے نقل نہيں کيا ہے .حامک

نيشاپوري کے مطابق وہ خاص مقام يہ ہے

رسول خدا ﷺ نے عبداہلل بن مسعود سے فرمايا کہ  '':پڑھو
وت ابن مسعود نے کہا کہ ميں وہ کيسے پڑھوں جو آپ پر نازل
ہو ا ہے ؟ پيغمرب ارکم ﷺ نے فرمايا ميں چاہتا ہوں کہ دوسروں
سے ھبي وہ کالم سنوں راوي کہتا ہے کہ ابن مسعود نے

سورہ نساء کي قرأت شروع کي اور جب اس آيہ ٔ مبارکہ ''
0

کتب حديث ميں اس طرح نقل ہوا ہے ...رجوع رکيں ،جامع الصغري ،١٧٤/١

حرف را،حديث ٣٣٨٥
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يتسرا حصہ:حديث اقتدا ء کے منت اور داللت پر ايک امجايل نگاہ

فکيف اذا جئنا من کل امة بشھيد و جئنا بک يلعؑ ھئوالء

شھيدا ً  ٢.پر پہنچے وت رسول خدا ﷺ نے گريہ شروع رک ديا وت

ابن مسعود نے تالوت قرآن مجيد روک دي پيغمرب اسالم

ﷺ نے فرمايا کہ تالوت جاري رکھو وت اس کے بعد ابن
مسعود نے خدا وند متعال کي محدو نثا بيا ن کي وت رسول

ارکم ﷺ پر درود و سالم ھبيجا اور زبان پر بر حق گواہي کو

جاري رکتے ہوئے کہا کہ ہم نے خدا کو بطور پروردگار اور

اسالم کو بطور دين پسند کيا ہے اور امت کيلئے جو ھچھ
خدا اور اس کے رسول نے پسند کيا ہے اس کو ھبي پسند کيا
ہے اس موقع پر رسول ارکم ﷺ نے ارشاد فرمايا کہ ميں نے
ھبي اس چيز کو پسند کيا ہے جسے ام عبد نے پسند کيا ہے.

0

سورۂ نساء آيہ ٣٢

012

حديث اقتداء کي حقيقت

اس حديث کو اگرچہ بخاري اور مسمل نے نقل نہيں کيا ہے
ليکن يہ حديث سند کے لحاظ سے صحيح ہے.

٢

آپ نے ديکھا کہ کس طرح فرمان رسول خدا ﷺ کو

صترف کيا گيا ہے اور سنت نبوي سے اپنے مفاد ميں معين
حاصل کيا گيا يہ لوگ خود ھبي گمراہ ہيں اور دوسروں کو
ھبي گمراہ کيا ہے .
ہم ان کي نا زبيا حرکت کے جواب ميں کہيں گے  :بيشک سنت

رکميہ ميں تحقيق کي ضرورت ہے اور روايات معترب کو غري
معترب سے جدا رکنے کي ضرورت ہے بالخصوص ان مسائل

ميں جن اک دين اسالم کے ساھت نبيادي رابطہ ہے اور اصول
عقائد اور احکام شرعي انہيں پر مبين ہيں .

لصح
0
اومستدرک يلع ا

يحني ٤٠٢/٤کتاب معرفتہ صحابہ  ،باب ذرک مناقب عبداہلل بن

مسعود ،حديث ٨٤٨٣

013

يتسرا حصہ:حديث اقتدا ء کے منت اور داللت پر ايک امجايل نگاہ

آخر ميں ہم بارگاہ احاديت ميں دعا رکتے ہيں کہ وہ ہمارے
اساتذہ اور بزرگوں پر اپين رمحت نازل رکے کہ جن کي

بدولت ہم تحقيق اور جستجو رکنے کے قابل ہوئے ہيں
بالخصوص صاحب عبقات االونار کے مرقد منور پر شبمن

افشاين رکے اور ہميں يہ وتفيق عنايت فرمائے کہ ہم دين
مبني کي بہرت انداز سے تحقيق رک سکيں .

014

منابع و مآخذ
''الف ''

 .٢االبہا يف شرح اومنہا :يلعؑ بن عبد الکايف سبکي  ،مکتبة
الکليات االزہريہ  ،قاہرہ  ،مصر  ٢٣١٢ ،ھ

 .١االحکام يف اصول االحکام  :يلعؑ بن محمد آمدي  ،دار
الکتاب عريب  ،بريوت طبع دوم  ٢٣١٠،ھ
 .٤االستيعاب  :ابن عبد الرب  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان ،
طبع اول  ٢٣٢٨ ،ھ
 .٣أٰ سد الغابة :ابن اثري  ،دار الکتب علميہ ،بريوت  ،لبنان

.٨أسين اومطالب يف أحاديث مختلفة اومراتب :ابن درويش الحوت ،
مکتبةالتجارية الکربي  ،مصر  ،طبع اول٢٤٨٨،ھ

 .٠أ الصابة :ابن حجر عسقالين  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان
 ،طبع اول ٢٣٢٨ ،ھ
 . ٧أ العالم  :زرکلي  ،دار العمل للماليني  ،بريوت  ،لبنان ٢٨٨٧ ،م

منابع و مآخذ
 .٥االمامةو السياسة  :اوب محمد عبداہلل بن مسمل بن قتيبہ دينوري ،
مؤسسہ نشر و اشاعت حليب و شراکء
 .٨االنساب  :مسعاين  ،دار الفکر  ،بريوت  ،لبنان،طبع اول  ٢٣١٥ ،ھ

 . ٢١انسان العيون مشہور بہ السرية الحلبيہ  :يلعؑ بن برہان الدين حليب
 ،مکتبة مصطفي بايب حليب  ،مصر  ،طبع اول  ٢٤٥٣ ،ھ

''ب ''
.٢٢البداية و النہاية  :حافظ ايب فداء امساعيل بن کثري  ،دار احياء تراث
عريب  ،بريوت  ،لبنان،طبع اول ٢٣١٥ ،ھ

 . ٢١البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  :شواکين  ،دار اومعرفہ ،
بريوت

'' ت ''

 . ٢٤تاريخ اصفہان  :ايب نعمي اصفہاين  ،طبع ليدن  ٢٨٤٣ ،ھ

. ٢٣تاريخ ا لخلفاء  :جالل الدين سيوطي  ،از منشورات شريف الدين

رضي  ،قم ،ايران طبع اول  ٢٣٢٢ ،ھ

 . ٢٨تاريخ الطربي :سلمان بن امحد بن اويب لخمي طربي  ،از
منشورات کتابفروشي اروميہ ،قم ،ايران
016

حديث اقتداء کي حقيقت
 . ٢٠تاريخ بغداد  :خطيب بغدادي  ،دار الکتب علميہ ،بريوت ،
لبنان،طبع اول  ٢٣٢٧ ،ھ

 . ٢٧تاريخ دمشق  :حافظ ايب القاسم يلعؑ بن حسن معروف بہ ابن
عسارک  ،دارالفکر  ،بريوت  ،لبنان ٢٣١٢،ھ

 . ٢٥تتمة اومختصر يف اخبار البشر  :عمر بن وردي  ،نجف  ،عراق

 . ٢٨تذرکة الحفاظ  :ذھيب  ،دار احياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،لبنان

 . ١١فقريب التھذيب  :ابن حجر عسقالين  ،دار الکتب علميہ ،

بريوت  ،لبنان،طبع دوم  ٢٣٢٨،ھ

 . ١٢تلخيص الشايف  :شيخ الطائفہ محمد بن حسن طوسي  ،دار الکتب
 ،قم

 . ١١تلخيص اومستدرک  :ذھيب  ،دار اومعرفہ  ،بريوت  ،لبنان

 . ١٤ھتذيب التھذيب :ابن حجر عسقالين  ،دار الکتب علميہ ،
بريوت  ،لبنان،طبع اول  ٢٣٢٨ ،ھ

لح
 . ١٣ھتذيب الکمال يف امساء الرجال  :مجال الدين ايب ا جا ويسف

مزي  ،مؤسسہ الرسالہ  ،بريوت  ،لبنان،طبع پنجم  ٢٣٢٨ ،ھ

'' ''
011

منابع و مآخذ
 . ١٨ا لجامع الصغري  :جالل الدين سيوطي  ،دار الفکر ،طبع اول ،
 ٢٣١٢ھ

'' ح ''
 . ١٠حسن احملاضرہ  :جالل الدين سيو طي  ،دار الکتب علميہ ،
بريوت  ،لبنان،طبع اول  ٢٣٢٥ ،ھ

'' خ ''

 . ١٧ا لخصائص  :نسائي  ،مجمع احياء الثقافة العلميہ  ،قم ،ايران ،طبع
اول  ٢٣٢٨ ،ھ

 . ١٥خالصة االٔ ثر يف اعيان القرن الحادي عشر  :محمد امني بن فضل
اہلل محيب حنفي  ،دار الکتب علميہ  ،طبع اول ٢٣١٧ ،ھ

'' د ''

. ١٨الدر النضيد يف مجموعة ا لحفيد  :شيخ االسالم امحد بن يحيي ھروي
 ،طبع افغانستان

 . ٤١الدرر الکامنہ يف اعيان اوما ئة الثامنہ  :ابن حجر عسقالين  ،دار
احياء الرتاث

018

حديث اقتداء کي حقيقت

'' ر ''

 . ٤٢روضة الواعظني  :محمد بن قتال نيشا پوري  ،منشورات رضي  ،قم

 . ٤١الرياض ا لنضرة  :محب الدين الطربي  ،دار الکتب علميہ، ،
بريوت  ،لبنان

 . ٤٤رفع االصر  :ابن حجر عسقالين

'' س ''

 . ٤٣سنن ابن ماجہ :ابن ماجہ قزويين  ،دار الجيل  ، ،بريوت ،
لبنان،طبع اول  ٢٣٢٥ ،ھ
 . ٤٨سري اعالم النبالء :ذھيب  ،مؤ سسہ الرسالہ  ،بريوت  ،لبنان،طبع
نہم  ٢٣٢٤ ،ھ

''ش ''
 . ٤٠شذرات الذھب  :ابن معاد  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان

 . ٤٧شرح اومختصر يف االصول :ابن حاجب  ،طبع اول  ٢٤٢٠،ھ  ،مکتبہ
امرييہ  ،مصر

 . ٤٥شر ح ا ومنہا  :مشس الدين عبد الرمحن اصفہاين ،مکتبہ رشيد ،
رياض ،سعودي عرب  ،طبع اول  ٢٣١١،ھ
019

منابع و مآخذ
 . ٤٨شرح اومواقف  :سيد شريف جرجاين  ،از منشورات شريف رضي
 ،قم ،ايران ،طبع اول  ٢٣٢١ ،ھ

 . ٣١شرح جامع الصغري ( سرا اومنري ):عزيزي شافعي  ،دار الفکر ،
بريوت  ،لبنان

 . ٣٢الشيخ محمد عبدہ بني الفالسفہ واومتکلمني  :شيخ محمد عبدہ ،
دار احياء الکتب العربيہ  ،طبع اول  ٢٤٧٧ ،ھ

'' ص ''

.٣١صحيح بخاري  :اوب عبداہلل محمد بن امساعيل بخاري جعفي  ،دار ابن

کثري  ،دمشق بريوت ،ميامہ ،طبع پنجم  ٢٣٢٣،ھ

 . ٣٤صحيح ترمذي  :محمد بن عيسي بن سورہ ترمذي  ،دار الفکر ،
بريوت  ،لبنان،طبع دوم  ٢٣١٤،ھ

 .٣٣الصواعق احملرقہ  :ابن حجر ھيثمي مکي مکتبة القاہرہ  ،قاہرہ ،مصر

'' ض ''
 . ٣٨الضعفاء الکبري  :عقيلي  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان

 . ٣٠الضوء الالمع الٔھل القرن التاسع  :مشس الدين محمد بن عبد
الرمحن سخاوي  ،از منشورات دار مکتبةالحياة  ،بريوت  ،لبنان
081

حديث اقتداء کي حقيقت

'' ط ''

 . ٣٧طبقات الحفاظ  :جالل الدين سيوطي ،دار الکتب علميہ ،
بريوت  ،لبنان،طبع دوم  ٢٣٢٣،ھ
 .٣٥طبقات الشافعيہ :اسنوي  ،دارالعلوم  ،سعودي عرب ،رياض،
 ٢٣١٢ھ

. ٣٨طبقات القراء  :حافظ مشس الدين محمد بن جزري  ،قاہرہ  ،مصر
 ٢٤٨٢،ھ
 . ٨١الطبقات الکربي ٰ :ابن سعد  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت ،
لبنان،طبع دوم  ٢٣٢٥،ھ

'' ع ''

 . ٨٢العرب يف خرب من غرب  :مشس الدين محمد بن امحد بن عامثن ذھيب ،
دار الکتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان
 . ٨١العقد الفريد  :ابن عبد ربہ  ،دار الکتاب عريب  ، ،بريوت  ،لبنان
 . ٨٤عمةد القاري  :بدرالدين عيين  ،دار الفکر  ،بريوت  ،لبنان

'' ف ''

080

منابع و مآخذ
 . ٨٣فرائد السمطني  :ابراہمي بن محمد محوئي جويين خراساين  ،مؤسسہ
محمودي  ، ،بريوت  ،لبنان،طبع اول ٢٤٨٥ ،ھ

 . ٨٨فوات الوفيات  :محمد بن شارک کتيب  ،دار الکنت علميہ  ،بريوت
 ،لبنان ،طبع اول ١١١١ ،م

 . ٨٠فواتح الرمحوت يف شرح مسمل الثبوت  :نظام الدين اصناري ،
مطبوع در حاشيہ مستسفي

. ٨٧فيض القدير  :محمد بن عبد الرؤوف مناوي  ،دار الکتب علميہ
 ،بريوت  ،لبنان ،طبع اول ٢٣٢٨ ،ھ

'' ق ''

 . ٨٥قرةالعينني يف ففضيل الشيخني  :ويل اہلل دہلوي  ،ونراين  ،پشاور
 ،پاکستان  ٢٤٢١ ،ھ

'' ک ''

 . ٨٨الکاشف  :مشس الدين ايب عبداہلل محمد بن امحد ذھيب  ،دار
الفکر  ،بريوت  ،لبنان،طبع اول  ٢٣٢٥ ،ھ

 .٠١الکامل يف التاريخ  :ابن اثري  ،دار الفکر  ،بريوت  ،لبنان،
٢٤٨٨
082

حديث اقتداء کي حقيقت
 . ٠٢کتاب الضعفاء الکبري  :ابن محاد عقيلي  ،دار الکتب علميہ ،
بريوت  ،لبنان،طبع دوم ٢٣٢٥ ،

 . ٠١الکمال يف امساء الرجال ( :مخطوط ) حافظ عبد الغين مقدسي

. ٠٤کنز العمال  :متقي ہندي  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان،
طبع اول ٢٣٢٨ ،

'' ل ''

 . ٠٣لسان اوميزان  :ابن حجر  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان،
طبع اول ٢٣٢٠،

'' م ''

 . ٠٨مجمع الزوائدو منبع الفوائد  :حافظ ونر الدين يلعؑ بن ايب بکر
ھيثمي ،دارالفکر  ،بريوت  ،لبنان ٢٣٢١،ھ

 . ٠٠اومختصر يف اخبار البشر :عباد الدين امساعيل بن ايب الفداء ،
دارعبد اللطيف ،مصر

 . ٠٧مرأ ة الجنان  :يافعي  ،دار الکتب اال سالميہ ،قاہرہ ،مصر  ،طبع
دوم  ٢٣٢٤،ھ

 . ٠٥مرو الذھب  :مسعودي ،دار اومعرفہ  ،بريوت  ،لبنان
083

منابع و مآخذ
 . ٠٨اومستدرک  :حامک نيشا پوري  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت ،
لبنان،طبع اول  ٢٣٢٢ ،ھ

. ٧١اومستصفي يف عمل االصول  :اوب حامد محمد غزايل  ،دار الکتب
علميہ  ،بريوت  ،لبنان ٢٣٢٧ ،ھ
 .٧٢مسند امحد  :امحد بن حنبل شيباين  ،دار االحياء الرتاث العريب ،
بريوت  ،لبنان،طبع سوم  ٢٣٢٨ ،ھ
 .٧١مسند (سنن) الدارمي :عبد اہلل بن بہرام دارمي ،االعتدال ،
دمشق  ٢٤٣٨ ،ھ

 . ٧٤اومعارف :اوب محمد عبد اہلل بن مسمل بن قتيبہ  ،دار الکتب علميہ
 ،بريوت  ،لبنان،طبع اول  ٢٣١٧ ،ھ

 . ٧٣اومعجم االٔوسط  :سلامين بن امحد بن اويب لخمي  ،طرباين ،دار

الحرمني  ٢٣٢٨ ،ھ

 . ٧٨اومغين  :اوب محمد عبد اہلل بن امحد بن محمدابن قدامہ،دارالکتب
العريب،بريوت،لبنان

.٧٠اومغين يف الضعفاء  :ذھيب،دارالکتب علميہ  ،بريوت ،
لبنان،طبع اول ٢٣٢٥،ھ
084

حديث اقتداء کي حقيقت
.٧٧مقتل ا لحسني :اوبمخنف ازدي،قم

.٧٥اومناقب:ابن مغازيل،داراالضواء،

بريوت  ،لبنان،طبع

دوم٢١٢٣،ھ

.٧٨اومناقب للخوارزمي:خوارزمي،مؤسسہ نشر اسالمي،قم،طبع
دوم٢٣٢٣،ھ

 .٥١اومنتظم  :ابن جوزي  ،دار الکتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان،طبع
اول  ٢٣٢٤،ھ

 . ٥٢اوموضوعات  :ابن جوزي  ،دارا لکتب علميہ  ،بريوت ،
لبنان،طبع اول  ٢٣٢٨ ،ھ

 . ٥١ميزان االعتدال يف نقد الرجال  :ذھيب  ،دار اومعرفہ و دارا
لکتب علميہ  ،بريوت  ،لبنان،طبع اول  ٢٤٥١ ،ھ

"ن"

 . ٥٤النجوم الزاھرہ يف ملوک مصر والقاہرہ  :ويسف بن تغري
اتابکي  ،دار الکتب علميہ  ،قاہرہ

085

منابع و مآخذ
 ، ٥٣نفحات االزھار يف خالصة عبقات االونار  :آ يت اہلل سيد يلعؑ

حسيين ميالين ،قم نشرالحقايق  ،طبع دوم ٢٣١٠ ،ھ

 . ٥٨نفح الطيب مع غصن االندلس الرطيب  :حافظ شيخ امحد بن محمد
مقري تلمساين  ،دار صادر  ،بريوت  ،لبنان

'' و ''

 . ٥٠الوايف بالوفيات  :صفدي  ،بريوت  ،شرکت متحد پخش  ٢٣١١ ،ھ

 . ٥٧وفيات االعيان  :مشس الدين امحد بن محمد بن خلکان ،دار
صادر  ،بريوت  ،لبنان
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