فہرست کتاب
عناوين  .....صفحہ نمبر
حرف اول٧ .....
مقدمہ ١٣ ..... :
١۔کچھ اس رسا لہ کے بارے ميں١٣.....
رسالہ کی تحقيق :
رسالہ کی وجہ تسميہ :
٢۔عقد ام کلثوم کا افسانہ١٩ .....
مذکوره واقعہ سے متعلق روايات
تمام روايتوں کی جانچ پﮍتال
ہر روايت کی جدا جدا سند کے لحا ظ سے چھان بين
متون احاديث کی تفتيش
١۔ڈرانا اور دھمکانا
٢۔ متن حديث ميں اضطراب و تزلزل
٣۔حضرت ام کلثوم اور عمر کے سن ميں تناسب نہيں تھا
٤۔ يہ ام کلثوم حضرت ابوبکر کی بيٹی تھی
٥۔ جرول کی بيٹی ام کلثوم
٦۔ام کلثوم بنت عقبہ ابن معيط
٧۔ ام کلثوم بنت عاصم
٨۔ام کلثوم بنت راہب
٩۔عقد ام کلثوم شرعی معيارسے منافات رکھتاہے
١٠۔ يہ ام کلثوم بنت فاطمہ زہرا نہيں
نتيجہ:
٣۔عالمہ جالل الدين سيوطی کا مختصر تعارف٣١.....
٤۔ روا ِة احاديث اور علمائے اہل سنت کے اسمائے گرامی ٤٣.....
راويوں کے اسمائ:
علمائے اہل سنت کے نام:
٥۔حديث ثقلين اور حديث سفينہ کی مختصر توثيق٤٥.....
حديث ثقلين:
حديث ثقلين پرعالمہ ابن حجر ہيثمی کی ايک نظر :
حديث سفينہ:
ترجمہ احياء ا لميت بفضائل اہل البيت )ع(.....
ٔ
ۖ
رسول کے قرابتداروں کی مودت ہی اجر رسالت ہے٦١.....
پہلی حديث :
دوسری حديث  :رسول کے قرابتدار کون لو گ ہيں ؟٦٣.....
تيسری حديث  :حسنہ سے مراد آل محمد )ع(کی محبت ہے ٦٧ .....
چوتھی حديث  :ايمان کا دار و مدار آل محمد)ع( کی محبت ومودت پر ہے٦٧ .....
پانچويں حديث  :اہل بيت کے بارے ميں خدا کا لحاظ کرو٧٠.....
چھٹی حديث  :کتاب خدا اور اہل بيت سے تمسک ضروری ہے٧٠ .....
ساتويں حديث  :کتاب خدا اور اہل بيت تا بہ حوض کوثر ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے٧٦.....
آٹھويں حديث  :حديث ثقلين٧٦.....
نويں حديث  :اگر رسول ۖکے دوستدار ہونا چاہتے ہو تو اہل بيت)ع( سے محبت کرو ٧٩ .....
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ۖ
رسول کا خيال رکھو٧٩ .....
دسويں حديث :اہل بيت کی بارے ميں
گيارہويں حديث :دشمن اہل بيت جہنم کی ہوا کھائے گا ٨١.....
بارہويں حديث  :بنی ہاشم کا بغض باعث کفر ہے٨٣ .....
تيرھويں حديث  :اہل بيت سے بغض رکھنے واال منافق ہے٨٣ .....
چودھويں حديث :اہل بيت کا دشمن يقينا ً جہنم ميں جائے گا ٨٣ .....
پندرھويں حديث  :اہل بيت سے بغض و حسد رکھنے واال حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا .....
ۖ
رسولکے حق کا اعتراف نہ کرنے واال منافق  ،ولد الزنا اور ولد الحيض ہوگا ٨٦.....
سولھوينحديث :عترت
سترھويں حديث :رسول کا آخری ارشادگرامی  :ميرے اہل بيت کے بارے ميں ميرا پاس رکھنا ٩٠.....
اٹھارہوينحديث :بے حب اہل بيت تمام اعمال بے کار ہيں٩٠.....
انيسويں حديث  :اہل بيت کا دشمن بروز قيامت يہودی محشور ہوگا٩٢.....
بيسويں حديث :جو بنی ہاشم کو دوست نہ رکھے وه مؤمن نہيں٩٢ .....
اکيسوينحديث :اہل بيت امت مسلمہ کے لئے امان ہيں ٩٥.....
بائيسويں حديث  :دو چيزوں سے تمسک رکھنے واال کبھی گمراه نہ ہوگا ٩٥.....
تيئيسويں حديث :اہل بيت اور کتاب خدا سے تمسک رکھنے واال گمراه نہ ہوگا ٩٨.....
سفينہ نوح جيسی ہے ٩٨.....
چوبيسويں حديث :اہل بيت کی مثال
ٔ
پچيسوينحديث  :حديث سفينہ١٠٠.....
چھبيسويں حديث :حديث سفينہ اور حديث باب حطہ ١٠٠.....
ستائيسويں حديث  :حديث سفينہ اور حديث باب حطہ بنی اسرائيل ميں١٠٣.....
اٹھائيسويں حديث  :محمد و آل محمد کی محبت اسالم کی بنياد ہے١٠٣.....
انتيسويں حديث :رسول اسالمۖ اوالد فاطمہ زہرا ء کے باپ اور رشتہ دار ہيں١٠٥.....
تيسويں حديث  :رسول خدا ۖاوالد فاطمہ کے ولی اور رشتہ دار ہيں ١٠٥.....
اکتيسويں حديث :حضرت فاطمہ زہرا ء کے دونو ں بيٹے رسول کے فرزند ہيں١٠٧.....
بتيسويں حديث :رسول خدا ۖکے سببی اور نسبی رشتے بروز قيامت منقطع نہ ہوں گے١٠٧.....
سلسلہ نسب و سبب کبھی نہ ٹوٹے گا ١٠٨.....
تينتيسويں حديث  :رسول اسالمۖ کا
ٔ
چونتيسويں حديث  :رسول خدا ۖکا سببی اور دامادی رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا١٠٨.....
پينتيوسويں حديث :اہل ۖ
بيت سے مخالفت کرنے والے شيطانی گروه سے تعلق رکھتے ہيں١٠٨ .....
ۖ
رسول عذاب ميں مبتال نہ ہوگی ١١١.....
چھتيسويں حديث  :اوالد
ۖ
سينتيسويں حديث  :اہل بيت رسول ميں سے کوئی جہنم ميں نہ جائے گا ١١١.....
ا ڑ تيسويں حديث  :اوالد فاطمہ جہنم ميں نہيں جائے گی١١٣.....
انتاليسويں حديث  :فاطمہ اور ا ن کے دونوں بيٹے جہنم ميں نہيں جائيں گے١١٣.....
چاليسويں حديث  :کبھی گمراه نہ ہونے کا آسان نسخہ ١١٣.....
ۖ
رسول کی شفاعت محبان اہل بيت سے مخصوص ہے ١١٦.....
اکتاليسويں حديث :
بياليسويں حديث  :رسول خدا ۖسب سے پہلے اپنے اہل بيت کی شفاعت کريں گے ١١٦.....
ۖ
رسول قيامت ميں قرآن اور اہل بيت کے بارے ميں باز پرس کريں گے١١٨.....
تينتاليسويں حديث:
چواليسويں حديث  :قيامت ميں چار چيزوں کے بارے ميں سوال ہوگا ١١٨.....
ۖ
رسول وارد حوض کوثر ہونگے١٢٠.....
پينتاليسويں حديث  :سب سے پہلے اہل بيت
چھيا ليسويں حديث  :اپنی اوالد کو تين باتوں کی تلقين کرو ١٢٠.....
سينتاليسويں حديث  :جو محب اہل بيت ہوگا وہی پل صراط پر ثابت قدم رہے گا ١٢٣.....
اڑتاليسويں حديث  :سادات کے خدمت کرنے والے بخش دئے جائيں گے ١٢٣.....
انچاسويں حديث :آل محمد کو اذيت دينے والے سے خدا سخت غضبناک ہو تا ہے١٢٣.....
پچاسويں حديث :چھ قسم کے لوگوں کو خدا برا جانتا ہے١٢٤.....
اکياونويں حديث  :نيک سادات تعظيم اور برے سادات در گزر کے مستحق ہيں١٢٤.....
باونويں حديث  :فرزندان عبد المطلب پر کئے گئے احسان کا بدلہ رسول خدا ۖديں گے ١٢٦.....
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تريپنويں حديث  :قيامت ميں اوالد عبد المطلب پر کی گئی نيکی کابدلہ رسول ۖديں گے١٢٦.....
چونويں حديث  :اہل بيت پر کئے گئے احسان کا بدلہ قيامت ميں رسول ۖ
خدا ديں گے ١٢٨.....
ذريعہ نجات ہے ١٢٨.....
پچپنويں حديث  :اہل بيت سے تمسک
ٔ
چھپنويں حديث  :کتاب خدا اور اہل بيت رسول ۖنجات امت کے ذريعے ہيں١٣٠.....
ۖ
رسول نے لعنت کی ہے ١٣٠.....
ستاونويں حديث  :چھ قسم کے لوگوں پر خدا اور اس کے
ۖ
رسول کی نظر ميں ملعون ہيں١٣٣.....
اٹھاونويں حديث :چھ قسم کے لوگ خدا و
انسٹھويں حديث :تين چيزيں ايسی ہيں جن سے دين و دنيا سنورتے ہيں ١٣٤.....
ساٹھويں حديث :ساری دنيا ميں سب سے بہتر بنی ہاشم ہيں ١٣٤.....
کتاب کے مدارک و مآخذ ١٣٧.....

اسم کتاب  :احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(
تاليف  :عالم اہل سنت ،عالمہ جالل الدين سيوطی
تحقيق و تصحيح :شيخ محمد کاظم فتالوی وشيخ محمد سعيد طريحی
ترجمہ  :محمد منير خان لکھيم پوری )ہندی(
اداره ترجمہ
پيشکش  :معاونت فرہنگی
ٔ
اصالح  :اخالق حسين پکھناروی) ہندی(
کمپوزنگ :المرسل
ناشر  :مجمع جہانی اہل البيت)ع(
طبع اول  ١٤٢٧ . :ھ۔ ٢٠٠٦ء
ليلی
مطبع ٰ :
تعداد ٣٠٠٠ :
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حرف اول
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب
ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتی
ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں ،چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ
واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کا سورج طلوع ہوا ،دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت
کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔
اسالم کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی
چشمہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا ،آپ کے تمام ٰالہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک
کی پياسی اس دنيا کو
ٔ
عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا ،اس لئے  ٢٣برس کے مختصر عرصے ميں ہی
اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی
قدروں کے سامنے ماند پﮍگئيں ،وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے
ب عقل و آگہی سے روبرو ہونے
عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ ،ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہ ِ
کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان و مذاہب
اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔
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اگرچہ رسول اسالم ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی
خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے ،وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی بے توجہی اور ناقدری کے
سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی
چشمہ فيض جاری
تھی ،پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے اپنا
ٔ
رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسالم کو تقديم کئے جنھوں
نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں
اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ
کيا ہے ،خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم و
قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السالم کی طرف اٹھی اور گﮍی ہوئی ہيں ،دشمنان اسالم اس فکری و معنوی قوت واقتدار
کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں
زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی
تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات
دنيا تک پہنچائے گا ،وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔
)عالمی اہل بيت کونسل( مجمع جہانی بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت کے
پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم
اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے ،تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو
قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس
مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے ،ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت
و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان ۖ
نبوتو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن ،انانيت کے شکار ،سامراجی خوں خواروں
کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں
کے ذريعہ امام عصر )عج( کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و
ادنی خدمتگار تصور کرتے ہيں ،زير نظر کتاب ،مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی
مترجمين کا ٰ
سلسلے کی ايک کﮍی ہے ،اہل سنت والجماعت کے جليل القدر عالم دين عالمہ جالل الدين سيوطی کی گرانقدر کتاب
''احياء ا لميت بفضائل اہل البيت'' ')ع(فاضل جليل عاليجناب موالنا محمد منير خان لکھيم پوری ہندی نے اردو زبان
ميناپنے ترجمہ و مقدمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند
ہيں ،اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس
ادنی جہاد
کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے ،خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ٰ
مولی کا باعث قرار پائے۔
رضائے
ٰ
والسالم مع االکرام
مدير امور ثقافت ،مجمع جہانی اہل بيت )ع(

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

مقد مہ :
١۔ کچھ اس رسالہ کے بارے ميں
الحمد ﷲ وسالم علی عباده الذين اصطفی سيدنا رسول اﷲ)ص( وآلہ االمناء واللعنة الدائمة علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من
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الی يوم لقاء اﷲ ،وبعد :نَسُرﱡ ان نقدم اليوم الی القراء الکرام اثرا نفيسا ً وکنزا ثمينا ً فی فضائل اہل البيت ) وان کان فضائلہم ال
اآلن ٰ
ٰ
تحصی کما شہدت بہ اعدائہم والفضل ما شہدت بہ االعداء (.
تعد وال
اما بعد :
مفادحديث ثقلين ) (١کے مطابق نبی اکرم ۖ نے اسالمی امت کی راہنمائی کيلئے دو گرانقدر چيزيں چھوڑيں  :قرآن اور اہل
بيت ،اگر مسلمانوں نے ان دونوں سے تا قيامت تمسک بر
..............
)(١حديث ثقلين وه حديث ہے جو علمائے اسالم کے نزديک تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے  ،يہاں تک اہل سنت کی مشہور و صحيح
کتاب ''صحيح مسلم'' ميں بھی زيد بن ارقم سے نقل کی گئی ہے ،خود عالمہ جالل الدين سيوطی نے اس کتاب ميں اس کی جانب اشاره
کيا ہے  ،جس کی تکميل اسی کتاب کے حاشيہ ميں کردی گئی ہے .

قرار رکھا تو ہدايت يافتہ ،اور اگر ان ميں سے کسی ايک کو بھی چھوڑديا تو پھر گمراہی اور ضاللت کے عالوه کچھ نصيب
نہ ہو گا ،ل ٰہذاحديث کی رو سے تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ايسی راه اختيار کريں جوقرآن و اہل بيت پر منتہی ہوتی ہو ،
يہی وجہ ہے کہ اس حديث کے مد نظرمسلمانوں کا ہر فرقہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وه اس بات کو ظاہر کرے کہ ہم
ہی نبی کی مذکوره حديث پر عمل پيرا ہيں  ،اگر قرآن
کی بات آتی ہے تو اپنے کو اہل قرآن بتاتا ہے اور اہل بيت کی بات آتی ہے تو ہر ايک کواس بات کا يقين کرانے کی کوشش
کرتا ہے کہ ہم ہی اہل بيت کے صحيح چاہنے والے ہيں  ،ليکن حقيقت کيا ہے ؟ ا س کو وہی سمجھ سکتا ہے جو بصيرت اور
انصاف کے ساتھ تمام ان فرق و مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرے جو اس بات کا دعوی کرتے ہيں  ،اس وقت حقيقت اس کے
سامنے عياں ہو جائے گی ۔
ِفرق و مذاہب کے علماء نے اس بات کو ثابت کر نے کيلئے کہ ہمارا فرقہ ہی قرآن کے ساتھ
چنانچہ مسلمانوں کے مختلف َ
اہل بيت کو مانتا ہے ،اہل بيت کے بارے ميں بہت کچھ لکھا ہے ،تاکہ ثابت کر سکيں کہ ہم اہل بيت سے دور نہينہيں ،ان
مينامام احمد بن حنبل اورنسائی قابل ذکر ہيں جنھوں نے اہل بيت کے فضائل ميں'' المناقب'' نامی کتابيں لکھيں  ،اسی طرح
شيخ ابی الحسن علی بن ابی الرحمن  ،ابی علی محمد بن محمد بن عبيدا ﷲاور شيخ علی بن مؤدب بن شاکر کی کتابيں'' فضائل
اہل بيت)ع('' ہيں،اسی طرح ابی نعيم کی کتاب ''نزول القرآن فی مناقب اہل البيت )ع( '' ياجوينی حموی کی ''فرائد السمطين فی
فضائل المرتضی والزہراء والسبطين '' نيز دار قطنی کی کتاب ''مسند زہرا ء ''يا ''مناقب خوارزمی''مناقب مغازلی  ،جواہر
العقدين سمہودی  ،تذکرة الخواص عالمہ سبط ابن جوزی ،الفصول ا لمہمہ؛ابن صباغ مالکی ،ذخائر العقبی ،محب الدين طبری
،نور االبصار ،شبلنجی ،ينابيع المودة،حافظ سليمان ابن قندوزی،کوکب دری  ،مال صالح کشفی اورامام جالل الدين سيوطی …
وغيره خصوصيت کے ساتھ قابل ذکر ہيں جنھوں نے اہل بيت کے فضائل سے متعدد صفحات کو مزين فرما کر محبت اہل
بيت کا ثبوت پيش کرنے کی کوشش کی  ،ان کے عالوه بہت سے علمائے اہل سنت ايسے ہيں جنھوں نے خصوصيت سے
اس موضوع پر کتاب نہيں لکھی ہے ليکن اپنی کتابوں کے اندر دوسرے مباحث کے ساتھ فضائل اہل بيت کو نقل کيا ہے
،مثالً صواعق محرقہ؛ ابن حجر ہيثمی  ،مجمع الزوائد  ،ہيثمی ،اور طبرانی کی تينوں کتابيں'' المعاجم'' اسی طرح مناوی کی
کتاب'' کنوز الدقائق'' اور ديگر کتابيں……ان سب کتابوں ميں اہل بيت کے فضائل نقل کئے گئے ہيں۔
قارئين کرام! زير نظر کتاب'' احياء ا لميت بفضائل اہل بيت'' بھی اسی کوشش کا ايک سلسلہ ہے ،کہنے کا مطلب يہ ہے کہ
امام اہل سنت عالمہ جالل الدين سيوطی نے اس کتاب کو لکھ کر پہل نہيں کی ہے بلکہ ان سے پہلے بھی علمائے اہل سنت
اس موضوع سے متعلق متعددکتابيں لکھتے آئے ہيں  ،جن سے آج بھی اسالمی کتب خانے پر ہيں  ،البتہ اس کتاب کی
خصوصيت يہ ہے کہ اس ميں عالمہ موصوف نے اپنے ذوق کے مطابق اہل بيت کے فضائل سے متعلق  ٦٠احاديث جمع
کی ہيں،اور اس کتاب ميں ان مدارک اور مآخذ پر اعتماد کيا ہے جو اہل سنت کے يہاں معتبر اور اصح مدرک مانے جاتے
ہيں منجملہ:
صحاح ستہ اور سنن سعيد بن منصور ،اسی طرح ابن منذر  ،ابن ابی حاتم  ،ابن مردويہ اور محمد بن جرير طبری کی کتب
تفاسيراو ر طبرانی کی معجم کبير و معجم اوسط ونيز عبد ابن حميد  ،ابن ابی شيبہ اور مسدد وغيره کی کتابيں يا ابن عدی کی
اکليل اور ابن حبان کی صحيح و بيہقی کی شعب االيمان  ،حکيم ترمذی کی نوادر االصول ،خالصہ يہ کہ تاريخ ابن عساکر،
تاريخ بخاری  ،تاريخ بغداد خطيب ،افراد ديلمی  ،حلية االولياء ابو نعيم اور تاريخ حاکم  ،ان سب کتابوں ميں اہل بيت کے
فضائل نقل ہوئے ہيں،بہر کيف اگرچہ عالمہ کی يہ کتاب حجم کے لحاظ سے ايک کتابچہ ہے ليکن مدرک اور منابع کے
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لحاظ سے بہت اہميت رکھتی ہے،البتہ اس کی بيسويں حديث ميں عمر ابن خطاب کے ساتھ بنت علی ـ کی تزويج کاجو بيان آيا
ہے وه جز ء حديث نہ ہو نے کی وجہ سے قابل قبول نہيں ہے  ،کيونکہ اسے علمائے اہل تشيع اور محققين اہل سنت نے رد
کيا ہے ،بہر حال عالمہ جالل الدين سيوطی کا يہ رسالہ کئی مرتبہ چھپ چکا ہے  ،الہورپاکستان ميں  ١٨٩٣ء ميں چند رسا
لوں کی ضمن ميں چھپا)(١
..............
)(١قارئين کرام! جب يہ رسالہ ناچيز کے قلم سے ترجمہ ہوکرچھپنے کيلئے آماده تھا اس وقت ايک صاحب کے ذريعہ E

اسی طرح شہر فاس) مراقش( ميں  ١٣١٦ھ ميں چھپ چکا ہے ،اور ايک مرتبہ جونپور ہندو ستان سے شائع ہوا ،اسی طرح
کتاب ''االتحاف بحب االشراف'' مؤلفہ عبد اﷲشبراوی ،کے حاشيہ پر قاہره  ١٣١٦ہجری ميں شائع ہوا  ،پھر کتاب'' العقيلة
الطاہره زينب بنت علی ''مؤلفہ احمد فہمی محمد ،کے ساتھ ٢٣۔ ١٤صفحات تک منظر عام پر آئی،ليکن افسوس کہ ان تمام
ايڈيشنونميں اس کتاب کے بارے ميں کوئی تحقيقی کام انجام نہيں ديا گيا تھا  ،الحمد ﷲ شيخ محمد کاظم فتالوی اورشيخ محمد
سعيد طريحی کی تحقيق و تصحيح کے بعد اب يہ کتاب اہل تحقيق کے لئے ايک دائرة المعارف کی حيثيت رکھتی ہے ،آپ
حضرات نے اس کے تمام اصلی اورمشابہ مدارک و منابع ذکر کرکے اس کتاب کی کمی کو دور کر ديا ہے  ،نيز مناسب
مقامات پر احاديث کے ناقلين کے مختصر حاالت بھی قلمبند کردئے ہيں ،بہر حال عالمہ جالل الدين سيوطی کی يہ مختصر
خدمت قابل قدر ہے  ،اہل بيت کی شان واالمينآپ کے قلم سے اتنا ہی صفحہ قرطاس پر آجانا کافی اہميت رکھتا ہے ۔
رسالہ کی تحقيق :
شيخ محمد طريحی نے کتاب احيا ء ا لميت کے جن نسخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقيق کی ہے ان ميں ايک نسخہ پير
محمد شاه الئبريری گجرات ہندوستان ميں موجود ہے  ،اور ديگر نسخے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے
تحقيق کی ہے وه ظاہريہ الئبريری دمشق شام ميں موجود ہيں  ،ان ميں سے پہلے نسخہ کااندراج نمبر
..............
علم حاصل ہوا کہ ا س کا اردو ترجمہ فخر المحققين جناب نجم الحسن کراروی کے ہاتھوں پچھتر سال پہلے شائع ہو چکا ہے  ،چنانچہ
اس اطالع کے ملتے ہی بندے نے اس کی اشاعت کو ملتوی کرنے کا فيصلہ کيا اور اس تک و دو ميں لگ گيا کہ آيا موصوف کا ترجمہ
کيسا ہے ؟ بﮍی تالش و جستجو کے بعد يہ ترجمہ دستياب ہواتو اس کو مالحظہ کرنے کے بعد ا س بات کا اندزه ہوا کہ موالنا موصوف
نے اس ميں صرف متن احاديث کا ترجمہ کيا ہے ليکن بندے نے جس کا ترجمہ کيا ہے اس ميں شيخ محمد کاظم فتالوی اورشيخ محمد
سعيد طريحی جيسے بزرگ اساتذه کی تحقيق و تصحيح بھی شامل ہے جو ہمارے ترجمہ کو عالمہ نجم الحسن صاحب کے ترجمہ کے
مقابلہ ميں ممتاز کرتی ہے  ،نيز اس کے مقدمہ ميں عقد ام کلثوم کے افسانہ پر سير حاصل تحقيقی و تنقيدی بحث بھی شامل کردی گئی
ہے .

 ٥٢٩٦ہے ،اور جن رسالوں کے ساتھ يہ شائع ہوا ہے ا ن کے صفحہ  ١١٨سے  ١٢١تک يہ مرقوم ہے  ،اس کو ابراہيم بن
سلمان بن محمد بن عبد العزيز الحنفی نے لکھا ہے  ،اس کی تاريخ اختتام ٤شعبان المعظم١٠٧٦ھ ہے ۔
دوسرا نسخہ ،اورديگر رسائل جو)(١٤٧١صفحات پر مشتمل ہيں ان کے ساتھ  ٨٤سے  ٩١صفحہ تک مشتمل ہے  ،اور ان
کا ناسخ  :عثمان بن محمود بن حامد ہيں ،جس کی سال اشاعت  ١١٨١ :ھ ہے ۔
شيخ فتالو ی نے بھی انھيں دو نسخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقيق فرمائی ہے جو ظاہريہ الئبريری ميں موجود ہيں ۔ )(١
..............
)(١حق کے متالشی حضرا ت کيلئے احياء ا لميت کا قديم نسخہ جو ہندوستان اور دمشق شام سے چھپا ہے اس کی زيراکس کاپی اسی
کتاب ميں منسلک کردی گئی ہے  .مترجم .

رسالہ کی وجہ تسميہ :
عالمہ موصوف سے قبل کسی بھی شخص نے اہل بيت کے فضائل سے متعلق اس نام کا انتخاب نہيں کيا ہے  ،ليکن اس کے
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بعد عالمہ صديق حسن بن حسن بخاری کنوجی )يو،پی(ہندی )  ١٢٤٨ہجری۔ ١٣٠٧ھ۔  ١٨٣٢ء  ١٨٨٩ء ( نے '' :احياء ا
لميت بذکر مناقب اہل البيت '' نامی کتاب لکھی جو ابھی تک نہيں چھپی ہے ،بہرحال علمائے لغت نے لفظ ميت )با تشديد
وجزم ( کے معنی ميں اختال ف کيا ہے ،چنانچہ استاد صبحی البصام نے اس بارے ميں چند اقوال ذکر کے نتيجہ اخذ کيا ہے
کہ لفظ ميت تشديد کے ساتھ ہو يا جزم کے ساتھ دونوں کے معنی ايک ہيں يعنی وه شحص جو مر چکا ہو  ،اسی قول کی تائيد
و تصديق فراء  ،خليل اور ابوعمرو جيسے نحويوں کے قول سے بھی ہوتی ہے،ل ٰہذا اس نظريہ کے برخالف صاحب''
القاموس'' اور صاحب'' تاج العروس'' کا قول صحيح نہيں ہے۔
٢۔ عقد ام کلثوم کا افسانہ
اس حقيقت سے کسی کو انکار نہيں کہ جس قوم کی تاريخ صديوں بعد لکھی جائے گی اس ميں غلط واقعات ،فرسوده عقائد
صفحہ قرطاس پر منتقل ہوتے ہوتے حقيقت کا روپ دھار ليتے ہيں،
اور مہمل باتيں زر خريد راويوں کے حافظے سے
ٔ
کيونکہ ان حاالت ميں اکثر اصل واقعات نسخ ہو جاتے ہيں  ،بلکہ اہل قلم کے کردار اور قلم کی رفتار پر وقتی مصلحتوں کی
حکو مت ہوتی ہے ،جس کی بنا پر ايسے ايسے افراد بھی غلط فہمی کا شکار ہوجاتے ہيں ،جن کے بارے ميں ہم سوچ بھی
نہيں سکتے مثالً آپ عالمہ جالل الدين سيوطی کو ہی لے ليجئے  ،آپ کا علمائے اہل سنت کے محققين ميں شمار ہوتا ہے،
آپ نے نت نئے موضوعات پر قلم اٹھايا ہے  ،ليکن جب بيسويں حديث کہ جس ميں حضرت عمر کی بنت علی ـ سے شادی
کاتذکره ہواہے ،نقل کيا ،تو بغير کسی تنقيد و تبصره کئے گزر گئے ،جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس واقعہ کو قبول کرتے
تھے  ،جبکہ آپ نے اس رسالہ کو اہل بيت)ع( کے فضائل و مناقب ميں لکھا ہے،ليکن اس بات سے غافل رہے ہيں کہ اس
روايت سے خاندان رسالتمآب کی توہين ہوتی ہے  ،چنانچہ اہل تشيع اور محققين اہل سنت نے اسے رد فرمايا ہے ،جيسے امام
بيہقی  ،دار قطنی اور ابن حجرمکی اپنی کتابونميں کہتے ہيں  :يہ واقعہ غلط ہے  ،کيونکہ حضرت علی نے اپنی
صاحبزاديوں کو اپنے بھتيجوں سے منسوب کر رکھا تھا  ،چنانچہ جب حضرت عمر ام کلثوم سے رشتہ لے کر گئے تو آپ
نے کہا :ا ن کا رشتہ ميں اپنے بھيتجوں سے طے کر چکا ہوں،يا امام ابن ماجہ اور ابن دائود کہتے ہيں :ام کلثوم دو تھيں  ،ام
کلثوم بنت راہب اور ام کلثوم بنت علی ان کی شادی محمد ابن جعفر طيار سے ہوئی  ،اور ام کلثوم بنت راہب کے بارے ميں
تاريخ سے ثابت ہوا ہے کہ يہ عمر کی زوجيت ميں تھيں ۔
بہر کيف قارئين کی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس مسئلہ پر اختصار کے طور پر يہاں روشنی ڈالتے ہيں تاکہ يہ
بات يقينی طور پر ثابت ہوجائے کہ عالمہ جالل الدين سيوطی کی ذکر کرده روايت کذب پر محمول ہے ،اورعالمہ اس
سلسلے ميں ايک بے سروپا افواه کے شکار ہوئے ہيں :
جناب ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب ـ کی عمر ابن خطاب سے شادی کا ہونا يا پھر خليفہ کی منگنی ہونا ،اس سلسلہ ميں
متعدد اقوال پائے جاتے ہيں جن کا خالصہ يہ ہے :
١۔ بعض علماء کا نظريہ يہ ہے کہ ام کلثوم حضرت علی ـ کی صاحبزادی نہيں تھيں بلکہ يہ ام کلثوم وه ہيں جن کی حضرت
نے پرورش کی تھی ۔
٢۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ يہ شادی انجام کونہيں پہونچی تھی بلکہ عمر نے صرف شادی کرنے کی خواہش کی تھی
جسے حضرت علی نے قبول نہيں کيا ۔
٣۔ بعض لوگوں کا عقيده يہ ہے کہ عقد نکاح باقاعده ہوگيا تھا ليکن رخصتی نہيں ہوئی تھی جس کی بنا پر عمر نا مراد ہی
دنيا سے رخصت ہوئے ۔
٤۔ بعض کہتے ہيں کہ حضرت علی ـ نے راضی و خوشی کے ساتھ ام کلثوم کی شادی خليفہ سے کردی تھی اوررخصتی
بھی ہوگئی تھی ۔
 ٥۔ بعض کہتے ہيں کہ حضرت ـ نے خليفہ کے جبر و اکرا ه کی بناپر ام کلثوم کی شادی عمرکے ساتھ کر دی تھی ۔
اس کے عالوه بھی بہت سے اقوال ہيں جو آينده مباحث کے ضمن ميں آئيں گے۔
بعض اہل سنت بحث امامت ميں اس واقعہ سے استدالل پيش کرتے ہيں کہ جناب ام کلثوم کی خليفہ سے شادی ہونا اس با ت
کو ظاہر کرتی ہے کہ امام علی ـ اور خليفہ کے درميا ن روابط بالکل ٹھيک ٹھاک تھے اور آپس ميں کوئی رنجش نہيں
تھی،بلکہ حضرت علی ـ حضر ت عمر کی خالفت کی تائيد کرتے تھے ،يہی وجہ ہے کہ آپ نے عمر سے اپنی لﮍکی بياه
دی  ،چنانچہ باقالنی نے اس واقعہ سے اسی بات کا استدالل کيا ہے !
مذکوره واقعہ سے متعلق روايات
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جن وجوہات جن کی بناپر يہ مسئلہ پيچيد ه سے پيچيده تر ہوتا گيا وه يہ ہيں کہ شيعہ اور اہل سنت دونوں نے اس واقعہ کو
اپنی حديث کی کتابوں ميں نقل کيا ہے  ،البتہ اس واقعہ کو اہل سنت نے تفصيل اور بﮍی شدو مدکے ساتھ نقل کيا ہے ،ليکن
شيعوں نے اس کو يا تومجمل او رضعيف يا پھر اہل سنت سے حکايت يا الزام خصم کے طور پر نقل کيا ہے،جس سے بعض
نا فہم اہل سنت کا دعوی ہرگز ثابت نہيں ہوتا ،بہر حال ہم يہاں ان روايات کو نقل کرکے جن ميں اس مسئلہ کا بيان ہوا ہے
تحقيق کرتے ہيں:
 ١۔ ابن سعد کہتے ہيں  :عمر ابن خطاب نے ام کلثوم بنت علی ـ سے اس وقت شادی کی جبکہ ابھی وه بالغ بھی نہيں ہوئی
تھيں ،اور شادی کے بعد وه عمر کے پاس ہی تھيں کہ عمر کا قتل ہوگيا  ،اور آپ کے بطن سے دو بچے زيد اور رقيہ نام
کے پيدا ہوئے ۔ )(١
٢۔ حاکم نيشاپوری اپنی سند کے ساتھ علی ابن حسين سے نقل کرتے ہيں :عمر ابن خطاب ام کلثوم بنت علی سے شادی کرنے
کی غرض سے حضرت علی ـ کے پاس آئے  ،اور اپنی خواہش کو حضرت کے سامنے پيش کيا ،حضرت علی ـ نے کہا :
ميں نے اس کواپنے بھتيجے عبد اﷲ ابن جعفر سے منسوب کيا ہوا ہے  ،عمر نے کہا :آپ کو اس کی شادی ميرے ساتھ ہی
کرنا ہوگی ،چنانچہ حضرت علی ـ نے جناب ام کلثوم کی شادی عمر سے کردی  ،اس کے بعد عمر مہاجرين کے پاس آئے
اور کہنے لگے  :تم لوگ مجھے مبارک باد کيوننہيں پيش کرتے ؟ سب نے پوچھا :کس بات کی مبارک بادی ؟ کہنے لگے :
اس لئے کہ ميں نے علی و فاطمہ کی بيٹی ام کلثوم سے شادی کی ہے ،اور ميں نے رسول ۖ سے سنا ہے کہ آپ
نے فرمايا :ہر سببی اور نسبی رشتہ روز قيامت منقطع ہوجائے گا سوائے ميرے سببی اور نسبی رشتے کے  ،اسی
..............
)(١طبقات ابن سعد ج ، ٨ص .٤٦٢

لئے ميں چاہتا تھا کہ ميرے اور رسول کے درميان نسبی اور سببی رشتہ برقرار ہوجائے)اور وه اب ہوگياہے( ۔ )(١
٣۔ بيہقی اپنی سند کے ساتھ علی ابن حسين سے نقل کرتے ہيں :حضرت عمرسے جب جناب ام کلثوم سے نکاح ہوگيا تو عمر
مہاجرين کے پاس آ کر اپنے لئے تبريک کے طالب ہوئے اس لئے کہ انھوں نے سن رکھا تھا کہ رسول اکرم ۖ نے فرمايا ہے:
ہر سببی اور نسبی رشتہ روز قيامت منقطع ہوجائے گا سوائے ميرے سببی اور نسبی رشتے کے  ،اسی لئے ميں چاہتا تھا کہ
ميرے اور رسول ۖ کے درميان نسبی اور سببی رشتہ برقرار ہوجائے)اور وه اب ہوگياہے( ۔ )(٢
اس واقعہ کو اہل سنت کے ديگر مؤرخين نے بھی اپنی کتابونميں لکھا ہے جيسے خطيب بغدادی  ،ابن عبد البر  ،ابن اثير اور
ابن حجر عسقالنی۔)(٣
تمام روايتوں کی جانچ پﮍتال
 (١امام بخاری او رمسلم نے اپنی مشہور اور مہم کتابوں ميں ان روايتوں کے ذکر کرنے سے اجتناب کيا ہے  ،چنانچہ بہت
سی روايات ايسی ہيں جنھيں ان کتابوں ميں نقل نہ ہونے کی وجہ سے ضعيف
قرار ديا گياہے ،ل ٰہذا اہل سنت کو ان روايات پر بھی غور کرنا ہوگا ۔
 (٢جس طرح يہ حديثيں صحاح ستہ ميں نقل نہيں کی گئی ہيں  ،اسی طرح يہ روايتيں اہل سنت کی ديگر مشہور کتابوں ميں
بھی نقل نہيں ہوئی ہيں جيسے مسند احمد بن حنبل ۔
ہر روايت کی جدا جدا سند کے لحا ظ سے چھان بين
حاکم نيشاپوری نے اس واقعہ کو صحيح جانا ہے  ،ليکن ذہبی نے تلخيص المستدرک ميں اس کی سند کو
..............
) (١مستدرک حاکم جلد  ، ٣ص . ١٤٢
)(٢بيہقی ؛ سنن کبری جلد  ،٧ص ٦٣۔
)(٣تاريخ بغداد  ،جلد  ،٦ص ١٨٢۔ االستيعاب ج ،٤ص ١٩٥٤۔ اسد الغابة جلد،٥ص ٦١٤۔ االصابة جلد  ،٤ص٤٩٢۔

منقطع قرار ديا ہے  ،اسی طرح بيہقی نے اس کو مرسل کہا ہے ،نيز بيہقی نے دوسری سندوں کے ساتھ بھی اس واقعہ کو
نقل کيا ہے ليکن يہ سب سنديں ضعيف ہيں ۔
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ابن سعد نے بھی''الطبقات الکبری '' ميں اس کی سند کو مرسل نقل کيا ہے  ،اور ابن حجر نے اصابہ
ميں اپنی سند کے ساتھ نقل کيا ہے جس ميں عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ہے  ،ليکن اہل سنت کے اکثر علمائے رجال نے اس
کو ضعيف قرار ديا ہے ۔)(١
اسی طرح اس سند ميں عبد اﷲ بن وہب ہے جس کی تضعيف کی گئی ہے ۔ )(٢
ابن حجر کہتے ہيں:يہ روايت دوسری سند کے ساتھ بھی نقل کی گئی ہے حس ميں عطا خراسانی ہے ليکن اس کو امام
بخاری اور ابن عدی نے ضعيف قرار ديا ہے۔ )(٣
خطيب بغدادی نے دوسری روايت جس سند کے ساتھ نقل کی ہے اس ميں احمد بن حسين صوفی  ،عقبہ بن عامر جہنی اور
ابراہيم بن مہران مروزی نظر آتے ہيں ان ميں سے پہلے راوی کيلئے صراحت کے ساتھ کہا گيا ہے کہ يہ ضعيف ہے  ،اور
دوسرا راوی معاويہ کے لشکريوں ميں سے تھا ،اور تيسرا مہمل ہے  ،اس تفصيل کا نتيجہ يہ ہوا کہ ان روايتوں ميں سے
کوئی بھی روايت معتبر سند نہيں رکھتی ۔
..............
) (١عقيلی ؛ الضعفاء ج  ،٢ص  ٣٣١۔ ابن عدی؛ الکامل فی الضعفاء ج  ،٧ص ١٥٨١۔
) (٢ابن عدی؛ الکامل فی الضعفاء ج ،٥ص٣٣٧۔
)(٣الکامل ج  ، ٧ص  ٦٩۔

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

متون احاديث کی تفتيش
مختلف احاديث کے متون مالحظہ کرنے کے بعد قابل اعتراض چند باتيں ظاہر ہوتی ہيں :
١۔ڈرانا اور دھمکانا
بعض روايتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ يہ خواستگاری تہديد کے ساتھ تھی ۔
ابن سعد نقل کرتے ہيں کہ حضرت علی ـ نے عمر کے جواب ميں فرمايا وه ايک چھوٹی لﮍکی ہے ،
ليکن عمر نے جواب ديا کہ خدا کی قسم آپ کو حق نہيں کہ مجھے اس کام سے روکيں  ،ميں اس کو جانتا ہوں کيوں نہيں تم
اس کوميرے نکاح ميں التے ؟ )(١
ابن مغازلی عمر سے نقل کرتے ہيں کہ عمر نے کہا :قسم خدا کی مجھے اس شادی کے اصرار پر
کسی نے مجبور نہيں کيا مگر اس بنا پر کہ ميں نے رسول ۖ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمايا…۔)(٢
اس حديث سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام نے بہت زياده اصرار کرنے پرا س کام کو مجبوراً انجام ديا ۔
٢۔ متن حديث ميں اضطراب و تزلزل
عقد ام کلثوم کے بارے ميں جتنی روايتيں نقل کی گئی ہيں وه اپنے متن اورمضمون کے لحاظ سے مضطرب و متزلزل نظر
آتی ہيں  ،اور يہ اضطراب و تزلزل ايسا ہے جو ان کو حجت اورمعتبر ہونے سے ساقط کررہا ہے  ،مثالً بعض روايتوں ميں
اس طرح وارد ہوا ہے :حضرت علی ـ خود اس عقد نکاح کے متولی تھے اور بعض ميں آيا ہے کہ اس عقد کی ذمہ داری
عباس کی حوالے تھی ،اسی طرح بعض روايتوں ميں آيا ہے کہ يہ عقد ڈرا اور دھمکا کے کيا گيا  ،بعض ميں ہے کہ امير
المومنين اس پر راضی تھے  ،اسی طرح بعض روايتوں ميں ہے کہ عمر ان سے بچہ دار بھی ہوئے ،ان ميں سے ايک بچہ
کا نام زيد تھا ،بعض کہتے ہيں کہ عمر مباشرت کرنے سے پہلے ہی مر گئے تھے  ،اسی طرح کچھ روايتوں ميں ہے کہ زيد
بن عمر نے اپنے بعد اپنی نسل بھی چھوڑی  ،بعض روايتوں ميں آيا ے کہ زيد بن عمر نے کوئی نسل نہيں چھوڑی  ،بعض
کہتے ہيں کہ زيد اور ان کی ماں ماردئے گئے تھے  ،بعض ميں ہے کہ زيد کے مرنے کے بعد ان کی ماں زنده تھيں  ،اسی
طرح کچھ روايتوں ميں ہے کہ عمر نے اس شادی ميں چاليس ہزار درہم مہررکھا تھا  ،کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چار ہزار
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درہم تھا …… ۔!!
اس کثرت سے روايتوں ميں اختالف کا پايا جانا ان کے ضعيف ہونے پر داللت کرتا ہے۔
..............
)(١طبقات ابن سعد ج  ،٨ص  ٤٦٤۔
)(٢مناقب امام علی ص ١١٠۔

٣۔حضرت ام کلثوم اور عمر کے سن ميں تناسب نہيں تھا
فقہاء حضرات بحث نکاح ميں زوجين کا آپس ميں کفو ہونا شرط جانتے ہيں چنانچہ اس چيز کو مد نظررکھتے ہوئے عمر
اور ام کلثوم کے سن ميں زمين وآسمان کا فرق نظر آتا ہے  ،کيونکہ  ٩ھ ميں
جناب ام کلثوم پيدا ہوئيں ،اس طرح ان کی عمر  ١٧ہجری ميں آٹھ يا نو برس ہوتی ہے جبکہ حضرت عمر
اس وقت ستاون سال کے ہو رہے تھے ،چنانچہ ابن سعد کہتے ہيں  :علی ـ نے عمر سے کہا ميری لﮍکی ابھی صغيره ہے ،
)بعض روايتوں ميں صبيہ کی لفظ آئی ہے  ،جس کے معنی وه بچی جو بہت چھوٹی ہو( )(١کيا حضرت علی ـ کو ام کلثوم
کيلئے کوئی رشتہ دستياب نہيں ہورہا تھا کہ ستاون سال کے بڈھے سے کرديا ؟!
٤۔ يہ ام کلثوم حضرت ابوبکر کی بيٹی تھی
بعض تاريخ سے استفاده ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی ايک لﮍکی کا نام ام کلثوم تھا عمر نے اس سے شادی کرنے کی
درخواست کی تھی جسے قبول کرليا گيا تھا  ،چونکہ ام کلثوم حضرت علی ـ کی بچی کا نام بھی تھا ل ٰہذا نام کی مشابہ ہونے
کی وجہ سے بعض نافہم لوگوں نے اسے ام کلثوم بنت علی کی طرف منسوب کرديا  ،چنانچہ ابن قتيبہ معارف ميں لکھتے
ہيں  :جب عمر ام کلثوم بنت ا بی بکر سے شادی کرنے کی
درخواست عائشہ کی پاس لے کر گئے تو عائشہ نے اسے قبول کرليا،ليکن ام کلثوم عمر کو پسند نہيں کرتی تھيں۔)(٢
حضرت ابو بکر کی طرح حضرت عائشہ اورحضرت عمر کے درميان وسيع تعلقات کا قائم ہونااس احتمال کے قوی ہونے
پر مزيد داللت کرتا ہے۔
عمر ی موصلی اور عمر رضا کحالہ نے بھی اس واقعہ کو اپنی کتابوں ميں نقل کيا ہے ۔)(٣
..............
)(١طبقات ابن سعد ج ، ٦ص  ٣١٢۔
)(٢ابن قتيبہ ؛ المعارف ص ١٧٥۔
)(٣عمر موصلی؛الروضة الفيحاء فی تواريخ النساء ص ٣٠٣۔ عمر رضا کحا لہ؛ اعالم النساء ج ، ٤ص ٢٥٠۔

٥۔ جرول کی بيٹی ام کلثوم
بعض مؤرخين نے زيد بن عمر کی ماں ام کلثوم بنت جرول خزاعی جانا ہے  ،ل ٰہذا اسم کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ام
کلثوم بنت علی لکھ ديا گيا  ،چنانچہ طبری کہتے ہيں  :زيد اصغر اور عبيداﷲ)جو جنگ
صفين ميں معاويہ کے ساتھ مارے گئے( کی ماں ام کلثوم بنت جرول خزاعی تھی  ،جس کے درميان اسالم نے عمر سے
جدائی کروادی تھی۔ )(١
اکثر مؤرخين ام کلثوم بنت جرول اور عمر کے درميان شادی زمانہ جاہليت ميں جانتے ہيں ۔)(٢
٦۔ام کلثوم بنت عقبہ ابن معيط
بعض تاريخ سے استفاده ہوتا ہے کہ يہ ام کلثوم بنت عقبہ بن معيط تھی۔
٧۔ ام کلثوم بنت عاصم
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بعض تاريخ سے استفاده ہوتا ہے کہ يہ ام کلثوم بنت عاصم تھی ۔
٨۔ام کلثوم بنت راہب
امام ابن ماجہ اور ابن دائود کے قو ل کے مطابق عمر کی شادی انھيں سے ہوئی تھی۔
٩۔عقد ام کلثوم شرعی معيارسے منافات رکھتاہے
عقد ام کلثوم سے متعلق روايات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ يا عمر شرعی مسائل سے بے خبر تھے يا پھر يہ واقعہ
ہی جعلی اور گﮍھا ہوا ہے  ،جيسا کہ خطيب بغدادی نے نقل کيا ہے کہ قبل اس کے کہ عمرحضرت علی ـ سے ام کلثوم سے
شادی کی درخواست کرتے حضرت نے ام کلثوم سے کہا  :جاؤ اپنی زينت کرو اور خوب سج دھج کر آؤ  ،جب وه اپنا سنگار
کرکے آئيں تو آپ نے ان کوعمر کے پاس بھيج ديا جب عمر نے ان کو ديکھا تو ان کی طرف لپکے اور اپنے ہاتھوں سے ان
کی پنڈلياں کھول ديں! اور کہنے
..............
)(١تاريخ طبری ج  ،٣ص  ،٢٦٩کامل ابن اثير ج  ،٣ص ٢٨۔
)(٢االعصابہ ج  ،٤ص ٤٩١۔ صفوة الصفوة ص ١١٦۔ تاريخ المدينہ المنورة ج ،٢ص ٦٥٩۔

لگے  :اپنے بابا سے کہو ميں راضی ہوں  ،جب ام کلثوم حضرت علی ـ کے پاس آئيں توآپ نے کہا :عمر
نے کيا کہا؟ کہنے لگيں  :جب عمر نے مجھے ديکھا تو اپنی طرف باليا ،اور جب ميں ان کے نزديک گئی تو ميرے بوسے
لينے لگے اور جب کھﮍی ہوگئی تو ميری پنڈليا ں پکﮍ ليں !
ال حول وال قوة اال باﷲ ،اگر اس روايت کی تنقيد کرنا مقصود نہ ہوتی تو ہم ہرگز ايسی رکيک اور توہين آميز روايت نقل نہ
کرتے ،يہ واقعہ حضرت امير المومنين ـ کی غيرت سے بالکل سازگاری نہيں رکھتا  ،حضرت علی شادی سے پہلے کيسے
اپنی لﮍکی کا ہاتھ ايسے شخص کے حوالے کرديں گے جو شرعی حدود کی رعايت کرناجانتا ہی نہ ہو،اسی وجہ سے سبط
ابن جوزی اس واقعہ کو اپنے جد صاحب''المنتظم'' سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں  :يہ واقعہ بہت قبيح ہے ،اگرچہ ميرے
جد اس واقعہ کو نقل کرتے ہيں کہ حضرت علی ـ نے شادی سے پہلے ام کلثوم کو عمر کے پاس بھيجا تاکہ وه اس کو ديکھ
ليں ليکن عمر نے اس کو ديکھا تو اسکی شلوار کو اٹھاکر اس کی پنڈلياں ہاتھوں سے مس کرنے لگے  ،ليکن ميرا کہنا يہ
ہے کہ اگر ام کلثوم کے عالوه کوئی کنيز بھی ہوتی تب بھی خدا کی قسم يہ عمل قبيح اور خالف شرع تھا ،کيونکہ تمام
مسلمين کا اس پر اجماع ہے کہ غير محرم عورت کامس کرنا ہرگز جائز نہيں ہے  ،اور وه بھی عمر ايسا کام کريں !!)(١
بعض روايتوں ميں آيا ہے کہ جب ام کلثوم نے يہ کام کرتے ديکھا تو بہت ناراض ہوئيں اور کہنے لگيں :اگر تو خليفہ نہ ہوتا
تو ميں تيری ناک توڑ ديتی ،اس وقت خليفہ کے گھر سے باہر نکليں اور اپنے باپ کے پاس آگئيں  ،اور سارا ماجره بيان کيا
اور کہنے لگيں :اے بابا جان آپ نے کس پست اور بد تميز بڈھے کے پاس بھيج ديا تھا؟)(٢
١٠۔ يہ ام کلثوم بنت فاطمہ زہرا نہيں
اہل سنت والجماعت اس بات پر شدت سے اصرار کرتے ہيں کہ يہ ام کلثوم حضرت فاطمہ زہرا
..............
)(١سبط ابن جوزی ؛ تذکرة الخواص  ،ص  ٢٨٨۔
)(٢اسد الغابة ج  ،٥ص  ٦١٤۔ االصابة ج  ،٤ص  ٤٩٢۔ ذ ہبی؛تاريخ االسالم ج ، ٤ص  ١٣٨۔

کی بيٹی تھيں انھيں سے عمر نے شادی کی درخواست کی تھی تاکہ عمر کا رسول خدا ۖسے سببی رشتہ ہوجائے  ،ليکن تاريخ
سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی ـکی ايک دوسری لﮍکی ام کلثوم نام کی تھی  ،جو شہزادی فاطمہ کے بطن سے نہيں تھی
 ،اسی طرح بعض مؤرخين کا کہنا ہے کہ حضرت علی ـکی اور دو
لﮍکياں زينب صغری اور ام کلثوم صغری نام کی تھيں اور وه دونوں ام ولد تھيں ۔)(١
ابن قتيبہ نے بھی ام کلثوم کو صرف امام علی ـ کی لﮍکی جانا ہے جو حضرت فاطمہ کے بطن سے نہيں تھی  ،کہتے ہيں :
اس کی ماں ام ولد اور کنيز تھی ۔ )(٢
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نيزعالمہ طريحی کہتے ہيں  :ام کلثوم زينب صغری حضرت علی کی لﮍکی تھی) فاطمہ کی نہيں ( جو اپنے بھائی امام حسين
ـ کے ساتھ کربال ميں تھيں ،اصحاب کے درميان مشہور ہے کہ عمر نے ان سے جبراً شادی کی تھی ،جيسا کہ سيد مرتضی
اس بات پر اصرار کرتے ہيں کہ يہ حضرت فاطمہ کی بيٹی نہيں تھيں بلکہ حضرت امير المومنين ـ کی تھيں ان ہی سے جبراً
شادی کرنے کيلئے عمر نے بات کی،اور يہی قول صحيح ہے۔)(٣
..............
)(١تاريخ مواليد االئمة ص ١٦۔ نور االبصار ص ١٠٣۔ نہاية االرب ج  ،٢ص ٢٢٣۔
)(٢ابن قتيبة ؛ المعارف ص ١٨٥۔
)(٣اعيان الشيعة ج  ، ١٣ص ص ١٢۔

نتيجہ:
اگر ہم نفسياتی اور عقلی طور پر اس واقعہ کے منفی ہونے پر نظر ڈاليں توحسب ذيل باتوں سے اس کی تائيد ہوتی ہے:
ۖ
رسول کے بطن سے تھيں جن سے عقد کرنے کی خواہش پر عمر کو دربار رسالت سے جواب
 (١ام کلثوم اسی فاطمہ بنت
ۖ
مل چکا تھا  ،ل ٰہذا جس فعل کو رسول نے فاطمہ کيلئے مناسب نہ سمجھا علی اس کی بيٹی کيلئے کس طرح اسے مناسب
سمجھيں گے؟
 (٢ام کلثوم اسی ماں کی بيٹی تھيں جو جيتے جی عمر سے ناراض رہيں اور مرتے دم بھی وصيت کر گئيں
کہ وه ان کے جنازے ميں شريک نہ ہوں  ،کيا حضرت علی ـ اس بات سے غافل تھے کہ اگر ام کلثوم کی شادی عمر سے
کردی تو فاطمہ کی روح کے لئے تازيانہ ثابت نہ ہوگی؟
 (٣جيسا کہ ہم نے گزشتہ بحث ميں عرض کيا کہ ام کلثوم اور عمر کے سن ميں زمين وآسمان کا فرق
تھا،و نيز روايت کے مطابق ام کلثوم کی شادی چچا زاد بھائی سے پہلے ہی طے ہوچکی تھی،توپھر ان دونوں باتوں کو مد
نظر رکھتے ہوئے حضرت علی ـ عمر سے شادی کر نے کے لئے کيسے راضی ہوگئے؟
 ( ٤اگر ہم حضرت علی ـ اور حضرت عمر کے درميان تعلقات پر غور کريں تو اس بات کا فيصلہ کرنا آسان ہوجاتا ہے،
ۖ
رسول کی وفات کے بعد سے ہی حضرت علی اور عمر کے درميان تنازع شروع ہوگيا تھا يہاں تک کہ آپ کے گلے
کيونکہ
ميں رسی کا پھنده ڈالنے والے عمر تھے  ،خالفت کا رخ عمر کی وجہ سے اپنے محور سے منحرف ہوا ،فاطمہ کا پہلو عمر
نے شکستہ کيا ،شکم مادر ميں محسن کی شہادت عمر کی وجہ سے ہوئی،ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے کيا حضرت علی ـ
کے بارے ميں کوئی انسان سوچ بھی سکتا ہے کہ آپ راضی و خو شی سے اپنی بيٹی عمر سے بياه ديں گے ؟!
 (٥بعض لوگوں کا يہ کہنا کہ حضرت علی ـ نے عمر سے خوف زده ہوکر ام کلثوم کی عمر سے شادی کردی تھی  ،يہ بات
وہی حضرات کہہ سکتے ہيں جو تاريخ اسالم کا مطالعہ نہيں رکھتے  ،جس کی تيغ کا لوہا بدر و احد  ،خبيرو خندق کے بﮍے
بﮍے شہسوار اور سورما مان چکے ہوں وه ان للو پنجو سے ڈر کر اپنا سارا عز ووقار خاک ميں مالکر بيٹی سے شادی
کردے گا ! حيرتم برين عقل و دانش !
البتہ مسئلہ خالفت پر صبر کرتے ہوئے تلوار کا نہ اٹھاناايک ديگر مسئلہ ہے  ،کيونکہ نبی اکرمۖ کی وصيت تھی کہ علی اس
سلسلہ ميں تم صبر کرنا ،اگر علی اس موقع پر صبر نہ کرتے اور تلوار اٹھا ليتے تو بہت سے وه لوگ جو تازے تازے
مسلمان ہوئے تھے اسالم سے پلٹ جاتے ،اور مسلمان اپنی خانہ جنگی کے شکار ہو جاتے  ،جس کے نتيجہ ميں خارجی
طاقتيں اسالم پر غالب ہوجاتيں اور اسالم کا شيرازه بکھر جاتا ،ليکن جہاں تک ام کلثوم کی شادی کا مسئلہ ہے تو اس ميں آپ
کيوں کسی سے خوف کھاتے ؟يہ کوئی دين اسالم کی نابودی کا مسئلہ تو تھا نہيں کہ اگر آپ ام کلثوم کی شادی عمر سے نہ
کرتے تو عمر جنگ پرآجاتے جس کے نتيجہ ميں مسلمانوں کے درميان تمام نہ ہونے والی جنگ شروع ہو جاتی !اور جب
اس جنگ کے کوئی اسباب دريافت کرتا تو يہ کہا جاتا کہ يہ جنگ عمر کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی !!اور پھر کيا
حضرت عمر بھی اس بات کو سوچ رہے ہوں گے کہ اگر شادی نہ ہوئی تو جنگ کريں گے ،ہم اس بات کو بعيد از عقل
سمجھتے ہيں کہ حضرت عمر ايک بچی سے شادی کرنے کيلئے اتنا ہلﮍ ہنگامہ پسند کرتے !!ل ٰہذا جو لوگ حضرت عمر
سے محبت کا دعوی کرتے ہيں ان سے گزارش ہے کہ اس قضيہ کو طول دے کر برائے خدا ان کی مزيد توہين نہ
کريں،عالمہ سبط ابن جوزی بﮍے سمجھدار نکلے کہ انھوں نے اپنے دادا کی بات کو رد کرتے ہوئے فوراً لکھ ديا کہ اس
واقعہ سے حضرت عمر کی فضيلت نہيں بلکہ ان کی منقصت ہوتی ہے ۔
 (٦کچھ روايتوں ميں آيا ہے کہ اس شادی ميں حضرت عمر نے چاليس ہزار درہم مہر رکھا تھا ،يہ پہلو بھی حضرت عمر
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کی تنقيص پر داللت کرتا ہے،کيونکہ اہل سنت کا ہر فرد اس بات کو جانتا ہے کہ حضرت عمرنے فقيرانہ زندگی ميں خالفت
کی چکی چالئی ہے  ،آپ کی تنخواه ايک معمولی انسان کے برابر تھی  ،چنانچہ تاريخ ابن خلدون ميں آيا ہے:حضرت عمر
کے کپﮍوں ميں ہميشہ پيوند لگے ہوئے ہوتے تھے ،آپ کی قميص ميں ستر پيوند تھے  ،اسی طرح ايک مرتبہ آپ نماز عيد
پﮍھانے نکلے تو جوتوں ميں کئی پيوند لگے ہوئے تھے ،ايک مرتبہ گھر سے باہر نہيں نکلے معلوم کرنے پر پتہ چال کہ ان
کے پاس کپﮍے نہيں تھے  ،اور آپکے تہہ بند ميں  ١٢پيوند لگے ہوئے تھے۔
ان تمام باتوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ يہ روايت من گھﮍت اور جعلی ہے ،اس کا حقيقت سے کوئی سرو کا رنہيں
ہے  ،ممکن ہے يہ روايت دشمنان اسالم کی جانب سے اسالمی راہنمائوں کی توہين کی خاطر سوچے سمجھے پروپيگنڈے
کی ايک کﮍی ہو۔
 (٧حضرت عمر کی جس فضيلت کو بيان کرنے کے لئے يہ روايت گﮍھی گئی ہے و ه تو موصوف کو پہلے ہی سے حاصل
تھی  ،کيونکہ اگر اس شادی کو تسليم کرليا جائے تو حد اکثر ،عمر کا رشتہ رسول سے سببی قرار پا ئيگا ،حاالنکہ آپ کی
بيٹی حفصہ ،زوجہ ٔ رسول پہلے ہی ہو چکی تھيں،ل ٰہذا سببی رشتہ تو پہلے ہی سے تھا پھر عمر کيوں کہہ رہے تھے کہ يہ
شادی ميں رسول سے سببی رشتہ برقرار ہونے کی بنا پر کرنا چاہتا ہوں ؟

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

٣۔مؤلف کا مختصر تعارف
عالمہ جالل الدين سيوطی کی شخصيت اہل علم کے لئے محتاج تعارف نہيں ہے ليکن عوام الناس کے فائده کومد نظر
رکھتے ہوئے آپ کے حاالت زندگی کو اختصار کے طور پر يہاں تحرير کيا جاتا ہے :
عالمہ جالل الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان سيوطی شافعی ،يکم رجب المرجب بروز
يکشنبہ  ٨٤٩ہجری ،شہر اسيوط مصر ميں پيدا ہوئے  ،ابھی آپ کا سن پانچ سال بھی نہيں ہوا تھا کہ باپ کا انتقال ہوگيا  ،آپ
پچپن سے ہی علم دين پﮍھنے ميں مشغول ہوگئے ،اور آٹھ سال ہونے تک قرآن کريم اور ديگر درسی رائج متون کو حفظ
کرليا ،اور  ٨٦٤ہجری کے ابتداء تک قانونی حيثيت سے اچھے اور مايہ ناز طالب علم کی حيثيت سے شمار کيا جانے لگا ،
آپ نے فقہ  ،نحو  ،اصول اور ديگر اسالمی علوم پر کافی دست رسی حاصل کی،اور اس وقت کے پچاس سے زياده بزرگ
علماء سے کسب فيض کيا ،اور  ٨٦٦ہجری ميں آپ نے اپنے علم کا کتابی شکل ميں مظاہره کيا ،اور  ٨٧١ہجری مينمقام
افتاء پر قدم رکھا  ،اور  ٨٧٢ہجری سے امالء حديث کی مجلس ترتيب دی ،آپ نے تالش علم ميں شام  ،حجاز  ،يمن  ،ہند
وستان اور مغرب متعدد سفر کئے  ،اور يہاں کے علماء سے علمی مذاکره کيا  ،عالمہ موصوف نے تفسير  ،حديث  ،فقہ ،
نحو ،معانی  ،بيان  ،بديع  ،اصول فقہ ،قرائت  ،تاريخ  ،اور طب جيسے موضوعات سے متعلق مختلف کتابيں تحرير کيں
،جوآج بھی مرجع خاص و عام ہيں،ل ٰہذا اس بات سے اندازه ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی زحمت کش اور قوی حافظہ کے مالک
تھے چنانچہ آپ کہا کرتے تھے کہ ميں نے دو الکھ حديثيں حفظ کيں ہيناور اگر اس سے زياده ميسور ہوتيں تو ان کو بھی
حفظ کر ليتا ،آپ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زياده حديثيں اس وقت روئے زمين پر موصوف کی اطالع ميں
نہ تھيں،آپ کی چھوٹی اور بﮍی کتابوں کو مال کر تقريبا ً  ٥٠٠کتابيں ہوتی ہيں  ،آپ نہايت برد بار  ،پاکيزه نفس اور
پرہيزگارانسان سے تھے ،ہميشہ حکام وقت سے ملنے سے کتراتے اور ان کے تحائف اکثر ردکرديا کرتے تھے  ،عمر کے
آخری حصہ ميں آپ نے درس و تدريس کا سلسلہ ترک کرکے پروردگار کی عبادت کيلئے گوشہ نشينی اختيار کرلی
تھی،آخر کار بروز پنجشنبہ  ٩١١ھ ميں داعی اجل کو لبيک کہا ،اور شہر خوش قوصون کے اطراف ميں دفن کرديا گيا۔ )(١
عالمہ جالل الدين سيوطی کو جن وجوہات کی بنا پر آج تک ياد کيا جاتا ہے وه ان کی وسعت تاليف و تصنيف ہے ،عالمہ ابن
حماد حنبلی لکھتے ہيں  :عالمہ سيوطی کی تصانيف و تاليفات خود ان کے زمانہ ميں شرق و غرب ميں پھيل چکی تھيں
۔)(٢چنانچہ عالمہ سيوطی کے وفادرارشاگرد دائودی لکھتے ہيں  :ان کی تاليفات کی تعداد پانچ سو تک پہنچتی ہے ۔
عالمہ سيوطی نہ صرف يہ کہ وسعت تاليف کے مالک تھے بلکہ آپ کی تاليفات ميں دقت نظر بھی پائی جاتی ہے،بہر کيف
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يہاں پر ہم عالمہ کی ان کتابوں کی ايک فہرست نقل کرتے ہيں جو ہماری دست رس ميں تھيں :
 -١االتقان فی علوم القرآن  -٢مسالک الحنفاء فی اسالم والدی المصطفیۖ  -٣نشر العالمين فی اخبار االبوين الشريفين -٤العرف
الوردی فی اخبار المہدی  -٥احياء الميت بفضائل اہل البيت  -٦تفسير الدرالمنثور
-٧تفسيرالجاللين  -٨تلخيص البيان فی عالمات المہدی صاحب الزمان
..............
) (١شذرات الذہب فی اخبار من ذہب ؛ ابن حماد حنبلی۔معجم المصنفين ؛ عمر رضا کحالہ .
)(٢شذرات الذہب.

-٩الثغور الباسمہ فی مناقب فاطمہ ) س(  -١٠تاريخ الخلفاء  -١١اللئالی المصنوعة فی احاديث الموضوعة  -١٢المرقاة العلية فی
ۖ
ابوی فی الجنة(  -١٤العجاجة الزرنبية فی
شرح االسماء النبوية  -١٣الفوائد الکامنة فی ايمان السيدة )يسمی ايضا ً التعظيم فی ان
الساللة الزينبية)س(  -١٥الخصائص والمعجزات النبوية  -١٦قطف ثمر فی موافقات عمر  -١٧ابواب السعادة فی اسباب الشہادة
 -١٨اآلية الکبری فی شرح قصة االسراء  -١٩بلوغ المامول فی خدمة الرسول -٢٠تدريب الراوی فی شرح تقريب النووی -٢١
اتمام النعمة فی اختصاص االسالم ب ٰہذه االمة -٢٢القول الجلی فی حديث الولی - ٢٣االحاديث المنيفة  -٢٤احاسن االقتباس فی
محاسن االقتباس  -٢٥االحتفال باالطفال  -٢٦االخبار الماثورة فی االطالء بالنورة  -٢٧اخبار المالئکة  -٢٨االخبار المروية فی
سبب وضع العربية -٢٩آداب الملوک  -٣٠ادب الفتياء  -٣١اذکار االذکار - ٣٢االذکار فی ماعقده الشعراء من اآلثار -٣٣
اربعون حديثا ً فی فضل الجہاد - ٣٤اربعون حديثا ً فی ورقة -٣٥اربعون حديثا ً من رواية مالک عن نافع عن ابن عمر -٣٦االرج
فی الفرج - ٣٧االرج المسکی  -٣٨ازالة الوہن عن مسئلة الرہن - ٣٩ازہار االکام فی اخبار االحکام  -٤٠االزہار الغضة فی
حواشی الروضة  -٤١االزہار الفائحة علی الفاتحة  -٤٢االزہار المتناثرة فی االخبار المتواترة  -٤٣االساس فی مناقب بنی عباس
 -٤٤االسئلة المائة  -٤٥االسئلة الوزيرية و اجوبتہا  - ٤٦اسعاف المبطاء برجال الموطاء  -٤٧االشباه والنظائر الفقہية -٤٨
االشباه والنظائر النحوية  -٤٩اطراف االشراف باالشراف علی االطراف  -٥٠اعذب المناہل فی حديث من قال انا عالم فہو جاہل
 -٥١اعمال الفکر فی فضل الذکر  -٥٢االفصاح - ٥٣االقتراح فی اصول النحوو جدلہ  -٥٤االقتناص فی مسئلة النماص -٥٥
اکام المرجان فی احکام الجان  -٥٦االکليل فی استنباط التنزيل - ٥٧االلفاظ المعرّبة  -٥٨االلفية فی القرائت العشر - ٥٩االلفية فی
مصطلح الحديث  -٦٠القام الحجر لمن ذکی ساب ابی بکر و عمر  -٦١انباء االذکياء بحياة االنبياء  -٦٢االنصاف فی تمييز
االوقاف  -٦٣انموذج اللبيب فی خصائص الحبيب  -٦٤الوية النصر فی خصيصی بالقصر  -٦٥االوج فی خبر عوج  -٦٦اتحاف
الفرقہ برفوالخرقہ - ٦٧البارع فی اقطاع الشارع  -٦٨بدائع الزہور فی وقائع الدہور  -٦٩البدر الّذی انجلی فی مسئلة الوال -٧٠
البدور السافرة عن امور االخرة  -٧١البديعة  -٧٢بذل الہمة فی طلب برائة الذمة  -٧٣البرق الوامض فی شرح تائية ابن الفارض
 -٧٤بزوغ الہالل فی الخصال الموجبة الظالل  -٧٥بسط الکف فی اتمام الصف  - ٧٦بشری الکئيب فی لقاء الحبيب - ٧٧بغية
الرائد فی الذيل علی مجمع الزوائد  -٧٨بغية الوعاة فی طبقات اللغويين والنحاة  -٧٩بلغة المحتاج فی مناسک الحاج  -٨٠اتحاف
النبالء فی اخبارالفضالء - ٨١البہجة المرضية فی شرح االلفية - ٨٢التاج فی اعراب مشکل المنہاج - ٨٣تاريخ سيوط -٨٤
تاريخ العمر  -٨٥تارخ مصر  -٨٦تاييد الحقيقة العلية و تشييد الطريقة الشاذلية  -٨٧تبييض الصحيفة  -٨٨تجريد العناية فی
تخريج احاديث الکفاية - ٨٩تجزيل المواہب فی اختالف المذاہب  -٩٠التحبير لعلم التفسير  -٩١التحدث بنعمة اﷲ  -٩٢تحذير
الخواص من اکاذيب القصاص  -٩٣تحفة االنجاب بمسئلة السنجاب  -٩٤تحفة الجلساء برؤية اﷲ للنساء - ٩٥تحفة الحبيب -٩٦
تحفة الظرفاء باسماء الخلفاء - ٩٧تحفة الکرام باخبار االہرام - ٩٨تحفة المجالس و نزہة المجالس  -٩٩تحفة المذاکر فی المنتہی
من تاريخ ابن عساکر -١٠٠تحفة النابة بتلخيص المتشابة -١٠١تحفة الناسک -١٠٢التخبير فی علم التفسير - ١٠٣تخريج احاديث
الدرة الفاخرة - ١٠٤تخريج احاديث شرح العقائد  -١٠٥تذکرة المؤتسی بمن حدث و نسی - ١٠٦اتمام الدرايہ لقراء النقايہ - ١٠٧
التذنيب فی الرواية علی التقريب  -١٠٨ترجمان القرآن  -١٠٩ترجمة البلقينی  -١١٠ترجمة النووی - ١١١تزيين االرائک فی
ارسال النبی ۖ الی المالئک  -١١٢تشنيف االسماع بمسائل االجماع - ١١٣تشييد االرکان من ليس فی االمکان ابدع مما کان ١١٤
تعريف االعجم بحروف المعجم - ١١٥التعريف باداب التاليف - ١١٦تعريف الفئة اجوبة االسئلة المائة - ١١٧التعقيبات - ١١٨التفسير المأثور -١١٩تقريب الغريب - ١٢ ٠تقرير االستناد فی تيسير االجتہاد - ١٢١تمہيد الفرش فی الخصال الموجبة لظل
العرش  -١٢٢تناسق الدرر فی تناسب السو ر  -١٢ ٣تنبيہ الواقف علی شرط الواقف - ١٢٤تنزيہ االعتقاد عن الحلول واالتحاد
 -١٢٥تنزيہ االنبياء عن تسفيہ االغبياء - ١٢٦التنفيس فی االعتذار عن الفتيا ء والتدريس - ١٢٧تنوير الحلک فی امکان رؤية
النبی والملک - ١٢٨تنوير الحوالک فی شرح موطاء االمام مالک - ١٢٩التوشيح علی التوضيح  -١٣٠التوشيح علی الجامع
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الصحيح  -١٣١توضيح المدرک فی تصحيح المستدرک - ١٣٢ثلج الفؤاد فی احاديث لبس السواد - ١٣٤الجامع الصغير من
احاديث البشير النذير - ١٣٥الجامع الکبير - ١٣٦الجامع فی الفرائض  -١٣٧جزء فی اسماء المدلسين  -١٣٨جزء فی الصالة
 -١٣٩جزء فی صالة الضحی  -١٤٠الجمانة  - ١٤١الجمع والتفريق فی االنواع البديعة - ١٤٢جمع الجوامع - ١٤٣الجواب
الجزم عن حديث التکبير جزم  -١٤٤الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم - ١٤٥الجواہر فی علم التفسير -١٤٦الجہر بمنع البروز
شاطی النہر  -١٤٧حاطب الليل و حارف سيل - ١٤٨حاشية علی شرح الشذور - ١٤٩حاشية علی القطيعة لال سنوی - ١٥٠
علی
ٔ
حاشية علی المختصر  -١٥١الحاوی للفتاوی  -١٥٢الحجج المبينة فی التفضيل بين مکة والمدينة - ١٥٣حسن التعريف فی عدم
التحليف - ١٥٤حسن التسليک فی عدم التشبيک - ١٥٥حسن المحاضرة فی اخبار مصر والقاہرة - ١٥٦حسن المقصد فی عمل
المولد -١٥٧لحصر واالشاعة فی اشراط الساعة  -١٥٨الحظ الوافر من المغنم فی استدراک الکافر اذا اسلم  - ١٥٩حلبة االولياء
 -١٦٠حمائل الزہر فی فضائل السور - ١٦١الحواشی الصغری  -١٦٢الخبر الدال علی وجود القطب واالوتاد والنجباء واالبدال
-١٦٣الخالصة فی نظم الروضة ١٦٤۔خصائص يوم الجمعة - ١٦٥الدراری فی ابناء السراری - ١٦٦در التاج فی اعراب مشکل
المنہاج -١٦٧در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة - ١٦٨الدرر المنتشرة فی االحاديث المشتہرة  -١٦٩الدر المنثور فی
التفسير المأثور - ١٧٠الدر المنظم فی االسم االعظم  -١٧١الدر النثير فی تلخيص نہاية ابن االثير  -١٧٢درج المعالی فی نصرة
الغزالی علی المنکر المتعالی  -١٧٣الدرج المنيفة  ١٧٤درر البحار فی احاديث القصار - ١٧٥درر الحکم و غررالکلم - ١٧٦
الدرة التاجية علی االسئلة الناجية - ١٧٧دفع التعسف عن اخوة يوسف - ١٧٨دقائق الملحة  -١٧٩الديباج علی صحيح مسلم بن
الحجاج  -١٨٠ديوان الحيوان - ١٨١ديوان خطب  -١٨٢ديوان شعر -١٨٣ذکر التشنيع فی مسئلة التسميع  -١٨٤ذم زيارة
االمراء  -١٨٥ذم القضاء - ١٨٦ذم المکس -١٨٧الذيل الممہد علی القول المسدد  -١٨٨الرحلة الدمياطية  -١٨٩الرحلة الفيومية
 -١٩٠الرحلةالمکية -١٩١رسالة فی النعال الشريفة -١٩٢رشف الزالل  -١٩٣رفع الباس عن بنی العباس - ١٩٤رفع الخدر عن
قطع السدر - ١٩٥رفع الخصاصة فی شرح الخالصة - ١٩٦رفع السنة فی نصب الزنة - ١٩٧رفع شان الحبشان -١٩٨رفع
الصوت بذبح الموت - ١٩٩رفع اللباس و کشف االلتباس فی ضرب المثل من القرآن وااللتماس -٢٠٠رفع منار الدين و ہدم بناء
المفسدين  -٢٠١رفع اليد فی الدعا  -٢٠٢الروض االريض فی طہر المحيض  -٢٠٣الروض المکلل والورد المعلل فی المصطلح
- ٢٠٤الرياض االنيفة فی شرح اسماء خير الخليقة -٢٠٥الزجاجة فی شرح سنن ابن ماجة  -٢٠٦الزند الوری فی الجواب عن
السئوال االسکندريہ  -٢٠٧الزہر الباسم فيما يزوج فيہ الحاکم  -٢٠٨زہر الربی فی شرح المجتبی  -٢٠٩زوائد الرجال علی
تہذيب الکمال - ٢١٠زوائد شعب االيمان للبيہقی - ٢١١زوائد نوادر االصول للحکيم الترمذی - ٢١٢زيادات الجامع الصغير
- ٢١٣السبل الجلية  -٢١٤السالف فی التفضيل بين الصالة والطواف - ٢١٥الساللة فی تحقيق المقر واالستحالة  -٢١٦السماح
فی اخبار الرماح - ٢١٧السيف الصيقل فی حواشی ابن عقيل  -٢١٨السيف النطار فی الفرق بين الثبوت والتکرار -٢١٩شد
االثواب فی سد االبواب  -٢٢٠شد الرحال فی ضبط الرجال - ٢٢١شذ العرف فی اثبات المعنی للحرف  -٢٢٢شرح ابيات
تلخيص المفتاح - ٢٢٣شرح االستعاذة والبسملة - ٢٢٤شرح البديعة - ٢٢٥شرح التدريب  -٢٢٦شرح التنبيہ  -٢٢٧شرح
الرجبية فی الفرائض  -٢٢٨شرح الروض - ٢٢٩شرح الشاطبية - ٢٣٠شرح شواہد المغنی  -٢٣١شرح الصدور بشرح حال
الموتی والقبور - ٢٣٢شرح ضروری التصريف  -٢٣٣شرح عقود الجمان - ٢٣٤شرح الکافية فی التصريف  -٢٣٥شرح
الکوکب الساطع  -٢٣٦شرح الکوکب الوقاد فی االعتقاد  -٢٣٧شرح لغة االشراف فی االسعاف  -٢٣٨شرح الملحة - ٢٣٩شرح
النقاية - ٢٤٠شرح بانت سعاد - ٢٤١شرح تصريف العزی  -٢٤٢الشماريخ فی علم التاريخ - ٢٤٣الشمعة المضيئة  -٢٤٤شوارد
الفوائد  -٢٤٥الشہد - ٢٤٦صون المنطق والکالم عن فنی المنطق والکالم  -٢٤٧ضوء الشمعة فی عدد الجمعة - ٢٤٨ضوء
الصباح فی لغات النکاح - ٢٤٩الطب النبوی - ٢٥٠طبقات االصوليين  -٢٥١طبقات الحفاظ  -٢٥٢طبقات شعراء العرب -٢٥٣
طبقات الکتاب - ٢٥٤طبقات المفسرين - ٢٥٥طبقات النحاة الصغری  -٢٥٦طبقات النحاة الوسطی - ٢٥٧طلوع الثريا باظہار
ماکان خفيا  ٢٥٨طی اللسان عن ذم الطيلسان  ٢٥٩الظفر بقلم الظفر - ٢٦٠العاذب السلسل فی تصحيح الخالف المرسل -٢٦١
العشاريات  -٢٦٢عقود الجمان فی المعانی والبيان - ٢٦٣عقود الزبرجد علی مسند االمام احمد  -٢٦٤عين االصابة فی معرفة
الصحابة - ٢٦٥غاية االحسان فی خلق االنسان - ٢٦٦الغنية فی مختصر الروضة  -٢٦٧فتح الجليل للعبد الذليل فی االنواع
البديعية المستخرجة من قولہ تعالی'' :ولی الذين آمنوا''  -٢ ٦٨الفتح القريب علی مغنی اللبيب  -٢٦٩فتح المطلب المبرور و برد
الکبد المحرور فی الجواب عن االسئلة الواردة من التکرور  - ٢٧٠فتح المغالق من انت تالق -٢٧١فجر الثمد فی اعراب اکمل
الحمد - ٢٧٢فصل الحدة - ٢٧٣فصل الخطاب فی قتل الکالب - ٢٧٤فصل الشتاء - ٢٧٦فصل الکالم فی حکم السالم -٢٧٧
فصل الکالم فی ذم الکالم - ٢٧٨فضل موت االوالد - ٢٧٩فلق الصباح فی تخريج احاديث الصحاح )يعنی صحاح اللغة
للجوہری( - ٢٨٠الفوائد المتکاثرة فی االخبار المتواترة - ٢٨١فہرست المرويات - ٢٨٢قدح الزند فی السلم فی القند - ٢٨٣القذاذة
فی تحقيق محل االستعاذة - ٢٨٤قصيدة رائية -٢٨٥قطر النداء فی ورود الہمزة للنداء - ٢٨٦قطع المجادلة عند تغيير المعاملة
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- ٢٨٧قطف االزہار فی کشف االسرار  -٢٨٨قالئد الفوائد  -٢٨٩القول االشبہ فی حديث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ - ٢٩٠
الجوبة الزکيہ عن االلغاز السبکية  -٢٩١القول الحسن فی الذب عن السنن - ٢٩٢القول الفصيح فی تعيين الذبيح - ٢٩٣القول
المجمل فی الرد علی المہمل - ٢٩٤القول المشرق فی تحريم االشتغال بالمنطق  -٢٩٥القول المشيد فی الوقف المؤبد -٢٩٦القول
المضی فی الحنث فی المضی - ٢٩٧الکافی فی زوائد المہذب علی الوافی  -٢٩٨الکاوی علی السخاوی  -٢٩٩کتاب االعالم
بحکم عيسی عليہ السالم  -٣٠٠کشف التلبيس عن قلب اہل التدليس - ٣٠١کشف الريب عن الجيب - ٣٠٢کشف الصلصلة عن
وصف الزلزلة - ٣٠٣کشف الضبابہ فی مسألة االستنابة - ٣٠٤کشف المغطاء فی شرح الموطا ء  -٣٠٥کشف النقاب عن االلقاب
- ٣٠٦الکشف عن مجاوزة ٰہذه االمة - ٣٠ ٧الکوکب الساطع فی نظم جمع الجوامع -٣٠٨الکالم علی اول الفتح  -٣٠٩الکالم
علی حديث ابن عباس احفظ اﷲ يحفظک  -٣١٠الکلم الطيب والقول المختار فی المأثورة من الدعوات واالذکار  -٣١١لباب
النقول فی اسباب النزول  -٣١٢لب اللباب فی تحرير االنساب  -٣١٣لبس اليلب فی الجواب عن ايراد الحلب - ٣١٤لم االطراف و
ضم االتراف - ٣١٥اللمع فی اسماء من وضع االربعون المتباينة - ٣١٦اللمعة فی تحرير الرکعة الدراک الجمعة - ٣١٧اللوامع
والبوارق فی الجوامع والفوارق - ٣١٨ما رواه الواعون فی اخبار الطاعون - ٣١٩المباحث الزکية فی المسألة الدورکية - ٣٢٠
مجمع البحرين و مطلع البدرين فی التفسير - ٣٢١مختصر االحکام السلطانية للماوردی - ٣٢٢مختصر االحياء  -٣٢٣مختصر
االلفية - ٣٢٤مختصر تہذيب االحکام - ٣٢٥مختصر تہذيب االسماء  -٣٢٦مختصر شرح ابيات تلخيص المفتاح  -٣٢٧مختصر
شفاء الغليل فی الذم الصاحب والخليل  -٣٢٨مختصر معجم البلدان - ٣٢٩مختصر الملحة - ٣٣٠المدرج الی المدرج  -٣٣١مذل
العسجد لسوال المسجد  -٣٣٢مراصد المطالع فی تناسب المقاطع والمطالع  ٣٣٣مرقاة الصعود الی سنن ابی داؤد - ٣٣٤مسألة
ضربی زيداً قائما - ٣٣٥المستظرفة فی احکام دخول الحشفة  -٣٣٦المسلسالت الکبری - ٣٣٧المصاعد العلية فی قواعد النحوية
 -٣٣٨المصابيح فی صالة التراويح -٣٣٩مطلع البدرين فيمن يوتی اجرين  -٣٤٠المعانی الدقيقة فی ادراک الحقيقة - ٣٤١
معترک االقران فی مشترک القرآن - ٣٤٢مفاتح الغيب فی التفسير  -٣٤٣مفتاح الجنة فی االعتصام بالکتاب والسنة ٣٤٤
مفحمات االقران فی مبہمات القرآن - ٣٤٥المقامات - ٣٤٦مقاطع الحجاز  -٣٤٧الملتقط من الدرر الکامنة  -٣٤٨مناہل الصفا فی
تخريج احاديث الشفا - ٣٤٩المنتقی  -٣٥٠منتہی االمال فی شرح حديث '' انما االعمال …''  -٣٥١المنجلی فی تطور الولی
 -٣٥٢المنحة فی السبحة  -٣٥٣من عاش من الصحابة مأة و عشرين  ٣٥٤من وافقت کنيتہ زوجتہ من الصحابة - ٣٥٥منہاج
السنة و مفتاح الجنة - ٣٥٦المنی فی الکنی - ٣٥٧المہذب فی ما وقع فی القرآن من المعرب  -٣٥٨ميزان المعدلة فی شرح
البسملة - ٣٥٩نتيجة الفکر فی الجہر بالذکر  -٣٦٠نشر العبيرفی تخريج احاديث الشرح الکبير - ٣٦١نظم التذکرة - ٣٦٢نظم
الدرر فی علوم االثر - ٣٦٣النفحة المسکية والتحفة المکية -٣٦٤النقاية فی اربعة عشر علما ً  -٣٦٥النقول المشرقة فی مسألة
الفقة  -٣٦٦النکت البديعات  -٣٦٧النکت علی االلفية والکافية والشافية والشذور والنزہة -٣٦٨نکت علی حاشية المطول البن
العقری  -٣٦٩نکت علی شرح الشواہد للعينی - ٣٧٠نور الحديقة - ٣٧١الوافی فی مختصر التنبيہ  -٣٧٢الورقات المقدمة -٣٧٣
الوسائل الی معرفة االوائل  ٣٧٤وصول االمانی باصول التہانی  -٣٧٥ہدم الجانی علی البانی  -٣٧٦ہمع الہوامع فی شرح جمع
الجوامع - ٣٧٧الہيّة السنية فی الہية السنية  -٣٧٨اليد البسطی فی الصالة الوسطی  ٣٧٩ -الينبوع فيما زاد علی الروضة من
الفروع ۔
٤۔ روا ِة احاديث اور علمائے اہل سنت کے اسمائے گرامی
عالمہ جالل الدين سيوطی نے اپنے اس رسالہ ميں جن جليل القدر اور عظيم الشان راو يوں اور علمائے اہل سنت سے
روايتيں نقل کی ہيں اگرچہ ان کے مختصر حاالت کتاب کے حاشيہ ميں نقل کردئے گئے ہيں ليکن يہاں قارئين کی آسانی کو
مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اسمائے گرامی ذيل ميں يکجا نقل کئے جارہے ہيں:
راويوں کے اسمائ:
١۔سعيد بن جبير ٢۔ حضرت ابن عباس ٣۔ مطلب بن ربيعہ ٤۔ زيد بن ارقم ٥۔ زيد بن ثابت ٦۔ ابو سعيد خدری ٧۔ حضرت ابو
بکر صديق ٨۔ حضرت امام حسن ـ ٩۔ حضرت علی ـ ١٠۔ عبد اﷲ ابن عمر ١١۔ جابر بن عبد اﷲ انصاری ١٢۔ عبد اﷲ ابن
جعفر ١٣۔ سلمہ بن االکوع ١٤۔ ابو ہريره ١٥۔ عبد اﷲ ابن زبير ١٦۔حضرت ابوذر ١٧۔ حضرت فاطمہ الزہرا ١٨۔ حضرت
عمر فاروق ١٩۔ انس بن مالک ٢٠۔ ابن مسعود ٢١۔ مطلب بن عبد اﷲ ٢٢۔ حکيم ٢٣۔ حضرت عثمان غنی ٢٤۔ زوجہ ٔ رسول
حضرت عائشہ
علمائے اہل سنت کے نام:
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١۔ سعيد بن منصور ٢۔ ابن المنذر ٣۔ ابی حاتم ٤۔ ابن مردويہ ٥۔ طبرانی ٦۔ ترمذی ٧۔ امام احمد بن حنبل ٨۔ نسائی ٩۔ حاکم
١٠۔ مسلم ١١۔ عبد بن حميد ١٢۔ ابو احمد ١٣۔ ابو يعلی ١٤۔ امام بخاری ١٥۔ ابن جرير ١٦۔ عقيلی ١٧۔ ابن شاہين ١٨۔ خطيب
١٩۔ ديلمی ٢٠۔ حافظ ابو نعيم ٢١۔ باوردی ٢٢۔ ابن عدی ٢٣۔ ابن حبان  ٢٤۔ امام بيہقی ٢٥۔ ابن ابی شيبہ ٢٦۔ مسدد ٢٧۔ بزار
٢٨۔ ابن عساکر.
٥۔حديث ثقلين اور حديث سفينہ کی مختصر توثيق
حديث ثقلين:
حدديث ثقلين کی  ٣٤صحابہ و صحابيات نے جناب رسولخدا ۖسے روايت کی ہے ،اور دور تاليف سے آج تک ہر عہد کے
علماء ،انہيں حديث و سيرت و مناقب و تاريخ کی کتابوں ميں درج کرتے چلے آئے ہيں:
١۔ حضرت اميرالمو منين علی عليہ السال م سے بزار ،محب الدين طبری ،دواللی ،سخاوی،سمہودی وغيره نے اپنی تاليفات
ميں حديث ثقلين کو درج کيا ہے۔
٢۔ امام حسن ـسے،ابن قندوزی نے '' ينابيع المودة'' ميں حديث ثقلين کی روايت کی ہے ۔
٣۔سلمان فار سی سے بھی قندوزی نے حديث ثقلين کی روايت کی ہے ۔
٤۔ حضرت ابوذرغفاری سے ) صحيح ترمذی (
٥۔ ابن عباس سے ) قندوزی(
٦۔ ابوسعيدی خدری )مسعود ی،طبری،ترمذی و غيره (
٧۔ جابر بن عبد ﷲ انصاری )ترمذی ،ابن اثير و غيره(
٨۔ ابوالہيثم تيہان)سخاوی وقندوزی(
٩۔ ابورافع)سخاوی وقندوزی (
١٠۔ حذيفہ يمان) ،محب الدين طبری ،مودةالقربی(
١١۔ حذيفہ بن اسيد غفاری)ترمذی،ابونعيم اصفہانی،ابن اثير ،سخاوی و غيره(
 ١٢۔ خزيمہ بن ثابت )سخاوی ،سہمودی،قندوزی (
١٣۔ ابوہريره )بزار  ،سخاوی،سہمودی(
 ١٤۔ زيدبن ثابت )احمدبن حنبل ،محب الدين طبری ،ابن اثير و غيره(
 ١٥۔ عبد ﷲ بن حنطب)طبرانی،ابن اثير وغيره(
١٦۔ جبيربن مطعم)ابونعيم اصفہانی و غيره(
 ١٧۔ براا بن عازب ) ابو نعيم اصفہانی(
١٨۔ انس بن مالک ) ابو نعيم اصفہانی (
 ١٩۔ طلحہ بن عبيد اﷲ بن تميمی) قندوزی (
٢٠۔ عبد الرحمن بن عوف) قندوزی (
٢١۔ سعد بن وقاص) قندوزی (
٢٢۔ عمرو بن عاص ) خوارزمی (
٢٣۔ سہل بن سعد انصاری )سخاوی  ،سمہودی (
 ٢٤۔ عدی بن حاتم) سخاوی ،سمہودی و غيره(
٢٥۔ عقبہ بن عامر )سخاوی وغيره (
٢٦۔ ابو ايوب انصاری ) سخاوی(
٢٧۔ شريح خزاعی) سخاوی  ،سمہودی و غيره(
٢٨۔ ابو قدامہ انصاری) سخاوی وغيره (
٢٩۔ ضميره ٔ اسلمی) سخاوی وغيره(
٣٠۔ ا بو ليلی انصاری ) سخاوی  ،سمہودی  ،قندوزی (
٣١۔ حضرت فاطمہ الزہرا ) قندوزی (
٣٢۔ ام المومنين ام سلمہ) سخاوی س،سمہودی (
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٣٣۔ ام ہانی بنت ابو طالب) سخاوی ،سمہودی وغيره (
٣٤۔ زيد بن ارقم ) صحيح مسلم ،مسند احمد بن حنبل  ،کنزالعمال ۔ سيوطی؛ در منثور،ترمذی(
حديث ثقلين پرعالمہ ابن حجر ہيثمی کی ايک نظر :
سمی رسول اﷲ صلی اﷲ عليہ وآلہ وسلم  ،القرآن وعترتہ ،وہی االہل والنسل والرہط االدنون ،ثقلين ،الن الثقل کل نفيس خطير
مصون ،و ٰہذان کذلک ،اذ کل منہما معدن للعلوم اللﱡدنيّة واالسراروالحکم العلية واالحکام الشرعية  ،ولذا حث ۖ علی االقتداء
والتمسک بہم۔
رسول خدا ۖ نے قرآن وعترت کو جو کہ آپ کے اہل ونسل و قريب تر لوگ ہيں  ،ثقلين فرمايا  ،اس لئے کہ ثقل '' ہر نفيس و
شے کو کہتے ہيں"  -اور يہ دونوں اسی طرح ہيں بھی -کيونکہ يہ دونوں علوم لدنی  ،بلند اسرار و حکم اور احکام
گرانقدر ٔ
شرعی کے معد ن ہيں  ،اسی لئے رسول خدا ۖ نے ان سے تمسک اور ان کی اقتداء کا حکم فرمايا ہے ۔)(١
حديث سفينہ:
اس حديث کوامام احمد بن حنبل  ،امام مسلم  ،ابن قتيبہ دينوری ،بزار  ،ابو يعلی موصلی  ،طبری  ،صولی صاحب کتاب
االوراق  ،ابوالفرج اصفہانی  ،طرانی ،حاکم نيشاپوری  ،ابن مردويہ اصفہانی  ،ثعلبی  ،ابو نعيم اصفہانی ، ،ابن عبد البر ،
خطيب بغدادی  ،ابن مغازلی  ،سمعانی  ،فخر الدين رازی  ،سبط ابن جوزی ،محمد بن يوسف گنجی  ،شہاب الدين حلبی  ،نظام
اعرج نيشاپوری ،خطيب تبريزی  ،طيبی شارح مشکاة ،جمال الدين زرندی  ،شہاب الدين قندوزی ،حموی جوينی  ،ابن صباغ
مالکی  ،علی قاری اور عبد الرؤوف مناوی وغيره نے اپنی تاليفات ميں درج کيا ہے ۔
..............
) (١عالمہ ابن حجر ہيثمی مکی؛الصواعق المحرقة ،ص.٧٥

مقدمہ کتاب کے طوالنی ہونے کی بنا پر آپ سے بيحد معذرت خواه ہيں ،چونکہ اس کتاب سے مربوط کچھ
قارئين کرام !
ٔ
مطالب ايسے تھے کہ جن کی وجہ سے ضرورت اس بات کی محسوس ہورہی
کہ مقدمہ ميں ان پر قدرے روشنی ڈالی جائے ،بہر حال اس کتاب کا پہلی دفعہ اردو ترجمہ دو بزرگ اساتذه کی تحقيق و
تصحيح کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت ميں پيش کيا جارہا ہے  ،اميد ہے کہ مؤمنين اس سے کما حقہ فائده اٹھا تے ہوئے
ناچيز کو دعائوں ميں ياد رکھيں گے ،آخر ميں ہم خدا وند متعال کی بارگاه اقدس ميں دست بہ دعا ہيں کہ تا دم آخر قرآن اور
اہل بيت )ع( کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے۔ )آمين(
والسالم
مترجم :محمد منير خان لکھيم پوری ہندی
گرام و پوسٹ بﮍھيا ّ،ضلع کھيری لکھيم پور
يوپی ۔ ہندوستان .
 ١٨ذی الحجہ)بروز عيد سعيد غدير(
مطابق  ٢٩جنوری  ٢٠٠٥ء بروز شنبہ
مقيم حال  :قم مقدس  ،جمہوری اسالمی ايران

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(
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ترجمہ احياء ا لميت بفضائل اہل البيت )ع(
ٔ
بسم اﷲ الرحمن الرحيم
الحمد ﷲ وسالم علی عباده الذين اصطفی .
ْ
ْ
ہذه ستون حديثا اسميتہا  '':اِحْ يائُ◌َ ْال َمي ْ
َ
َ
ضائِ ِل اہ ِْل البَيْت''.
ْت بِف َ
تما م تعريفيں خدا وند متعال سے مخصوص ہيں  ،اور سالم ہو اس کے برگزيده بندوں پر۔
يہ ساٹھ عدد حديثيں ہيں جن کے مجموعہ کا نام ميں نے''احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع('')فضائل ِاہل بيت سے احياء
ميت(رکھا ہے ۔
پہلی حديث): (١
رسول کے قرابتداروں کی مودت ہی اجر رسالت ہے .
اخرج سعيد بن منصور فی سننہ  ،عن سعيد بن جبير ،فی قولہ تعالی :
) قُلْ َال اَ ْسئَلُ ُک ْم َعلَ ْي ِہ اَجْ راً اِ ﱠال ْال ُم َو ﱠدةَ فِ ْی ْالقُرْ ٰبی ( قال:قربی رسول اﷲ ۖ.
آيہ مودت:
سعيد بن منصور )(٢نے اپنی سنن ميں سعيد بن جبير )(٣سے ٔ
) قل الاسئلکم عليہ اجراًاالالمودة فی القربی(
)اے رسول !تم ان سے کہہ دو کہ ميں اس )تبليغ رسالت (کا اپنے قرابتداروں کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہيں
مانگتا()(٤کی تفسيرميں نقل کيا ہے کہ'' القربی'' سے مراد؛رسول اسالم ۖ کے قرابتدار ہيں ۔)(٥
..............

اسناد ومدارک کی تحقيق:
)(١محترم قارئين! جيسا کہ آپ جانتے ہيں کہ علمائے اہل سنت کی اصطالح ميں قول  ،فعل اورتقرير رسول کو حديث کہا جاتا ہے  ،اسی
طرح رسول کے َخلقی اور ُخلقی اوصاف نيز صحابہ اور تابعين کے کالم کو بھی اہل سنت کے يہاں حديث کہا گيا ہے .
ڈاکٹرنورالدين عتر؛ منہج النقد،ص ٢٧۔ دکتر صبحی الصالح؛علوم الحديث ومصطلحہ،ص ٤٢٦۔
ليکن شيعہ علماء کی اصطالح ميں حديث وه کالم ہے جو معصوم کے فعل  ،قول اور تقريرکی حکايت کرے .
سيد حسن الصدر الکاظمی ؛نہاية الد راية،ص٨٠۔شيخ عبد اﷲ مامقانی ؛مقباس الہدايہ فی علم الدراية جلد،١ص٥٩۔
)(٢ابو عثمان سعيد بن منصور بن شعبہ ٔ خراسانی يا طالقانی؛ آپ جوزجان ميں متولد ہوئے ،اور بلخ ميں پرورش پائی،اور آپ نے ديگر
ممالک کی طرف متعددسفر کيا  ،آخر کار مکہ ميں سکونت اختيار کی ،اور يہيں  ٢٢٧ھ ميں وفات پائی ،امام مسلم نے ان سے روايت
نقل کی ہے  ،ان سے مروی احاديث کتب صحاح ستہ ميں بھی ديکھی جا سکتی ہيں  ،بقيہ حاالت زندگی حسب ذيل کتابوں ميں ديکھئے:
تذکرةالحفاظ ،جلد ،١ص ٤١٧،٤١٦۔ تاريخ البخاری ،جلد  ، ٢ص ٤٧٢۔ الجرح والتعديل جلد  ، ١ص٦٨۔ مختصر تاريخ دمشق ،جلد ،٦
ص ١٧٥۔تہذيب التہذيب جلد  ، ٣ص .٩٠ ، ٨٩
)(٣ابو محمد سعيد بن جبير بن ہشام اسدی والبی؛آپ  ٤٦ھ ميں پيدا ہوئے ،اور ٩٥ھ ميں  ٤٩سال کے سن ميں حجاج بن يوسف ثقفی
کے ہاتھوں قتل ہوئے،آپ کی شہادت کے بعد ابن جبير نے عبد اﷲ بن عباس اور عبد اﷲ بن عمر کی شاگردی اختيار کی  ،يہ جملہ
تابعين ميں بہت ہی بلند پايہ کے عالم دين شمار کئے جاتے ہيں  ،اور انھينتفسير قرآن لکھنے والے گروه ميں قديم ترين مفسر قرآن مانا
جاتا ہے ،بقيہ حاالت زندگی حسب ذيل کتابوں ميں ديکھئے:
تذکرةالحفاظ ،جلد ،١ص ٧٧،٧٦۔ طبقات ابن سعد جلد ،٦ص٢٦٧،٢٥٦۔ الجرح والتعديل جلد  ، ١ص٩۔تہذيب التہذيب جلد ، ٤
ص.١٤،١١
) (٤سوره ٔ شوری آيت . ٢٣
)(٥مذکوره حديث کو درج ذيل علمائے اہل سنت نے بھی نقل کيا ہے:
سيوطی ؛ تفسيردر منثور ج  ، ٦ص.٧حسکانی ؛ شواہد التنزيل جلد ،٢ص  .١٤٥حاکم؛مستدرک الصحيحين جلد ، ٣ص  .١٧٢ابن حجر ؛
صواعق محرقة ص ١٣٦۔ طبری ؛ ذخائر العقبی ص٩۔

دوسری حديث :
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ۖ
رسول کے قرابتدار کون لو گ ہيں ؟
اخرج ابن المنذر،و ابن ابی حاتم،و ابن َمرْ َد َويْہ  ،فی تفاسيرہم  ،والطبرانی فی المعجم الکبير  ،عن ابن عباس ؛لما نزلت ہذه اآلية
 ):قُلْ َال اَ ْسئَلُ ُک ْم َعلَ ْي ِہ اَجْ راً اِ ﱠال ْال ُم َو ﱠدةَ فِ ْی ْالقُرْ ٰبی (قالوا  :يا رسول اﷲ! من قرابتک ہوالء الذين وجبت علينا مودتُہم ؟ قال )):علی
وفاطمة وولداہما(( .
ترجمہ:۔ابن منذر )(١ابن ابی حاتم )(٢اور ابن مردويہ )(٣نے اپنی تفاسير ميں اور طبرانی )(٤نے اپنی کتاب'' المعجم الکبير
''ميں ابن عباس )(٥سے نقل کيا ہے کہ جب يہ آيت:
) قُلْ َال اَ ْسئَلُ ُک ْم َعلَ ْي ِہ اَجْ راً اِ ﱠال ْال ُم َو ﱠدةَ فِ ْی ْالقُرْ ٰبی (
نازل ہوئی تولوگوں نے رسول ۖسے کہا  :يا رسول اﷲ ! آپ کے وه قرابتدار کون لوگ ہيں جن کی محبت ہمارے اوپر فرض
کی گئی ہے؟
تورسول ۖنے ارشاد فرمايا :وه علی(٦) ،فاطمہ ) (٧اور ان کے دونوں بيٹے ) امام حسن اور امام حسين ( ہيں۔ )(٨
..............

اسناد ومدارک کی تحقيق:
) (١ابو بکر محمد بن ابراہيم ابن منذر نيشاپوری ؛ آپ بہت بﮍے حافظ  ،فقيہ  ،مجتہد اور مسجد الحرام کے پيش اما م تھے ،آپ کی
مشہور کتابيں  :المبسوط فی الفقيہ ،االشراف فی اختالف العلماء اور کتاب االجماع ہيں،آپ  ٢٤٣ھ ميں متولد ہوئے اور  ٣١٨ھ ميں اﷲ
کو پيارے ہوگئے ،آپ کے بقيہ حاالت زندگی حسب ذيل کتابوں ميں ديکھئے:
تذکرة الحفاظ جلد  ، ٢ص ٧٨٢ ، ٧٨٣۔ کتاب طبقات الشافعيہ جلد  ،٢ص  ١٠٢ ، ١٠٨۔ کتاب االعالم جلد  ، ٦ص ١٨٤۔شذرات الذہب
جلد ،٢ص ٢٨٠۔
)(٢ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم محمدبن ادريس بن منذر تميمی حنظلی رازی؛
ے '' ميں پيدا ہوئے اور  ٣٢٧ھ ميں اسی شہر ميندنيا سے گزر گئے  ،آپ کا اپنے زمانے کے مشہور محدثين
آپ ٢٤٠ھ ميں
َ
شہر''ر ْ
ميں شمار ہوتا تھا ،اور آ پ نے علم حديث کو اپنے وا لد محترم اور فن جرح وتعديل کے ماہر جناب ابو ذرعہ جيسے اساتذه سے
سيکھا  ،اسی طرح آپ کا شمار علم قرائت کے مشہور علماء ميں ہوتا تھا  ،علم دين کی تالش ميں آپ نے مکہ  ،دمشق ،مصر ،اصفہان
اور ديگر شہروں کی جانب متعدد سفر کئے ،بقيہ حاالت زندگی حسب ذيل کتابوں ميں ديکھئے:
تذکرة الحفاظ جلد ، ٢ص٨٢٩ ، ٨٣٢۔ کتاب طبقات الشافعيہ جلد ،٢ص  ٣٢٤ ،٣٢٨۔شذرات الذہب جلد ،٢ص٣٠٩،٣٠٨۔ فوات الوفيات
جلد ١ص ٥٤٢ ، ٥٤٣۔ طبقات الحنابلہ جلد  ،٢ص ٥٥۔ لسان الميزان جلد  ،٣ص ٤٣٣ ، ٤٣٢۔
الميزان جلد  ،٣ص ٤٣٢۔ مرآة الجنان جلد  ،٣ص ٢٨٩۔
)(٣ابو بکر بن ا حمد موسی بن مردويہ بن فورک اصفہانی؛ آپ ہی تفسير ابن مردويہ،تاريخ ابن مردويہ ''و چند ديگر کتابوں کے مؤ لف
ہيں،آپ کا شمار اپنے معاصر محدثين ،مؤرخين  ،مفسرين اور علم جغرافيہ کے جاننے والوں مينہوتا ہے  ،آ پکی پيدائش  ٣٢٤ھ ميں
اور وفات  ٤١٠ھ ميں ہوئی،بقيہ حاالت زندگی حسب ذيل کتابوں ميں ديکھئے:
تذکرة الحفاظ جلد  ،٢ص ١٠٥١۔١٠٥٠۔ اخبار اصفہان جلد  ،١ص ١٦٨۔ المنتظم جلد  ،٣ص ٢٩٤۔
)(٤ابو القاسم سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير لخمی شامی طبرانی ؛ آپ  ٢٦٠ھ ميں شہر عکا ميں متولد ہوئے  ،اور سوسال کی
عمر ميں  ٣٦٠ھ ميں شہر اصفہان ميں انتقال کرگئے ،آپ نے حديث رسول کی تالش ميں حجاز  ،يمن  ،ايران اور الجزيره وغيره کے
متعدد سفرکئے  ،آپ کی اہم کتابيں يہ ہيں :المعجم الکبير  ،المعجم االوسط اور المعجم الصغير  ،بقيہ حاالت زندگی حسب ذيل کتابوں ميں
ديکھئے:
تذکرةالحفاظ جلد  ،٣ص ٩١٨،٩١٢۔ ذکراخبار اصفہان جلد  ،١ص ٣٢٥۔ ميزان االعتدال جلد  ،٢ص  ١٩٠۔ النجوم الزاہرة جلد ،٤ص
٥٩۔االعالم جلد  ،٣ص ١٨١۔ لسان الميزان جلد  ،٢ص٧٤۔
)(٥ابو العباس عبد اﷲ بن عباس بن عبد المطلب قرشی ہاشمی؛ آپ حبر امت ،جليل القدر صحابی تھے ،آپ ہجرت کے تين سال پہلے دنيا
ميں آئے  ،رسول اسالم نے دعا فرمائی تھی کہ خدا ان کو دين اسالم کا فقيہ قرار دے  ،اور علم تاويل عطا فرمائے  ،صحاح ستہ کے
مؤلفين نے سولہ سو ساٹھ [ ]١٦٦٠حديثيں اپنی کتب صحاح ميں ان سے نقل کی ہيں  ،موصوف نے جنگ صفين اور جنگ جمل ميں
حضرت علی ـ کی طرف سے شرکت کی تھی  ،اور واحدی کے قول کے مطابق آپ کی وفات  ٧٢سال کی عمر ميں  ٦٨ھ ميں شہر طائف
ميں ہوئی  ،بقيہ حاالت زندگی حسب ذيل کتابوں ميں ديکھئے:
وفيات االعيان جلد  ،٣ص ٦٢ ، ٦٣۔ االصابة جلد ، ٤ص  ٩٠، ٩٤۔ جوامع السيرة ص ٢٧٦۔ تذکرة الحفاظ جلد  ،١ص ٤٢٥۔ العقد
الثمين جلد  ،٥ص١٩٠۔ نکت الہميان ص  ١٨٠۔ تاريخ دمشق جلد ،٦ص ٢٦٠۔ االعالم ج  ،٤ص ٢٢٨۔ لسان الميزان جلد  ٣ص ٧٣۔
)(٦ابو الحسن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب)ع(؛ آپ کی والدت بعثت سے دس سال قبل مکہ ميں ہوئی ،اور آغوش رسالت ميں
پرورش پائی،کتاب'' االصابہ'' ميں ابن حجر کے قول کے مطابق آپ ہی پہلے وه فرد ہيں جنھوں نے سب سے پہلے اسالم قبول کيا
)،اظہار اسالم کيا (آپ نے سوائے جنگ تبوک کے اسالم کی تما م مشہور جنگوں ميں شرکت فرمائی ،کيونکہ اس جنگ ميں آپ مدينہ
ميں رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے قيام پذير رہے  ،آپ کے بيشمارفضائل ہيں  ،چنانچہ امام احمد بن حنبل کہتے ہيں:
جتنے فضائل و مناقب علی ـکے لئے رسول ۖسے نقل ہوئے ہيں اس مقدار ميں کسی بھی صحابی کيلئے نقل نہيں ہوئے ہيں،آپ کی
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شہادت  ٢١رمضان المبارک  ٤٠ھ ميں ہوئی ،بقيہ حاالت زندگی حسب ذيل کتابوں ميں ديکھئے:
االصابة جلد  ،٤ص ٢٦٩ ،٢٧١۔ تذکرة الحفاظ جلد ، ١ص ١٠ ، ١٢۔ حلية االولياء جلد  ،١ص ٦١ ،٧٨۔ االستيعاب جلد ٢ص ٤٦١۔ اسد
الغابة جلد  ،٤ص ٢٩٢۔
) (٧آپ ہی سيدة نساء العالمين  ،حسنين کی مادر گرامی  ،جناب خديجہ کی لخت جگراوررسول اسالم کی دختر نيک اختر ہيں،آپ خدا کے
نبی کے نزديک سب سے زياده عزيز تھيں ،آپ کی ذات سے رسول کی نسل چلی  ،بعض اقوال کی بنا پر آپ کی والدت با سعادت ؛ ٢٠
جمادی الثانيہ بروز جمعہ،بعثت سے دوسال قبل شہر مکہ ميں ہوئی  ،البتہ شيخ کلينی اور ابن شہر آشوب نے شہزادی کی تاريخ والدت
کو بعثت سے پانچ سال قبل حضرت امام جعفر صادق ـ سے نقل فرمائی ہے ،اور يہی مشہور بھی ہے  ،اور امام جعفر صادق ـ کے نقل
کے مطابق آپ کے شہادت  ٣جمادی الثانيہ  ١١ھ ميں ہوئی.ديکھئے:
کتاب اعيان الشية جلد  ،٢ص .٣٢٠،٢٧١
)(٨اس حديث کو اہل سنت کے مشہورو جليل القدر علماء نے اپنی کتابوں ميں نقل کيا ہے ،چنانچہ حسب ذيل کتابينديکھئے:
سيوطی ؛ در منثور جلد ،٦ص.٧
) سيوطی نے سعيد بن جبير سے اور انھوں نے ابن عباس سے اس حديث کو نقل کيا ہے (.
طبرانی المعجم الکبير ؛جلد ، ١ص ).١٢٥قلمی نسخہ ،ظاہريہ الئبريری ،دمشق سوريہ ( .
ابن حجرہيثمی ؛ مجمع الزوائد جلد  ،٩ص ١١٨۔محب الدين طبری ؛ ذخائر العقبی ص ٢٥۔
محب الدين طبری کہتے ہيں  :اس حديث کو احمد بن حنبل نے اپنی اپنی کتاب'' المناقب'' ميں نقل کيا ہے.
ابن صباغ مالکی ؛ الفصول المہمةص .٢٩
ابن صباغ نے بغوی سے مرفوع سند کے ساتھ ابن عباس سے اس حديث کونقل کيا ہے.
قرطبی ؛ا لجامع الحکام القرآن جلد ،١٦ص .٢٢،٢١
قرطبی اس حديث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں :اس حديث ميں دو بيٹوں سے مراد رسول اسالم کے دونوں نواسے حسنين ہيں جو
جوانان جنت کے سردار ہيں .
تفسير کشاف جلد  ،٢ص ٣٣٩۔ اسعاف الراغبين ص ٢٠٥۔ ارشاد العقل السليم جلد ،١ص  .٦٦٥حلية االولياء جلد  ، ٣ص  ٢٠١۔ مسند
امام احمد بن حنبل جلد  ، ١ص ٢٢٩۔ شواہد التنزيل جلد  ،٢ص  ٣٠و ص ١٥٠۔ تفسير طبری جلد  ، ٢٥ص ١٧۔ تفسير ابن کثير جلد ٤
١١٢ ،۔ الصواعق المحرقة ص ١٠١۔ نزل االبرار ص ٣١۔ ينابيع المودة ص  .٢٦٨الغدير جلد  ،٣ص .١٢٧

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

تيسری حديث :
حسنہ سے مراد آل محمد کی محبت ہے
اخرج ابن ابی حاتم،عن ابن عباس فی قولہ تعالیَ ):و َم ْن يَ ْقت َِرف َح َسنَةً(قال )) :المودة آلل محمد ((.
ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے اس آيہ ٔ) ومن يقترف حسنة… :اور جو شخص بھی ايک نيکی حاصل کرے گاہم اس کے
ۖ
محمد کی مودت
لئے اس کی خوبی ميں اضافہ کرديں گے ()(١کی تفسير ميں نقل کيا ہے کہ آيت ميں ''حسنة ''سے مراد آل
ہے ۔)(٢
چوتھی حديث :
ايمان کا دار و مدار آل محمدد کی محبت ومودت پر ہے
اخرج احمد  ،والتﱢرمذی و صححہ ،والنسائی والحاکم ،عن المطلب بن ربيعة ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ)):واﷲال يدخل قلب امریء
مسلم ايمان حتی يحبکم ﷲ ولقرابتی ((
احمد (٣)،ترمذی ) )(٤صحيح سند کے ساتھ ( ،نسائی )(٥اور حاکم) (٦نے مطلب بن ربيعہ )(٧سے نقل کيا ہے کہ رسول
اسالمۖ نے فرمايا :
قسم بخدا کسی بھی مسلم مرد کے دل ميناس وقت تک'' ايمان'') (٨داخل ہی نہيں ہو سکتا جب تک وه خدا کی رضايت اور
ميری قرابتدار ی کی وجہ سے تم )اہل بيت( کو دوست نہ رکھے ۔ )(٩
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اسناد ومدارک کی تحقيق:
)(١سوره شوری آيت .٢٣
)(٢مذکوره حديث علمائے اہل سنت کی ديگر کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے  ،چنانچہ مندرجہ ذيل کتابيں مالحظہ فرمائيں:
سيوطی ؛ تفسير در منثور جلد  ، ٦ص ٧۔ تفسير کشاف جلد  ،٣ص ٤٦٨۔ الفصول المہمة ص٢٩۔ الجامع ال حکام القرآن جلد ، ١٦ص
٢٤۔
قرطبی مذکوره آيت کی تفسيرميں کہتے ہيں  :اقتراف کے معنی حاصل اور اکتساب کرنے کے ہيں جس کا ماده قرف بمعنی کسب ہے،اور
اقتراف بمعنی اکتساب آيا ہے .
الصواعق المحرقة ص ١٠١۔ الشواہد التنزيل جلد ، ٢ص ١٤٧۔ فضائل الخمسة ج  ،٢ص ٦٧۔
)(٣ابو عبد اﷲ احمد بن محمد بن حنبل بن ہالل ذہلی شيبانی مروزی بغدادی ؛ آپ ١٦٤ھ ميں پيدا ہوئے ،اور  ٧٧سال گزار کر ٢٤١ھ
ميں شہر بغداد ميں چل بسے  ،آپ کو اہل سنت کے فقہی چاروں اماموں ميں سے ايک جليل القدر امام کے طور پر مانا اور پہنچانا
جاتاہے  ،آپ ايک بلند پايہ کے حافظ اور محدث تھے ،يہاں تک کہ دس الکھ حديثيں آ پ کو ياد تھيں ،آ پ کی اہم ترين کتاب ''المسند''
ہے ،آپ کی سوانح عمری درج ذيل کتابوں ميننقل کی گئی ہے :
شذرات الذہب  ،جلد  ، ٢ص  .٩٦، ٩٨تذکرة الحفاظ ج  ، ٢ص .٤٤١ ،٤٤٢
)(٤ابو عيسی محمد بن عيسی بن سوره بن موسی بن ضحاک سلمی ترمذی ؛ آپ جليل القدر محدث ،نابينااور امام بخاری کے خاص
شاگرد تھے ،آپ  ٢١٠ھ ميں پيدا ہوئے ،اور  ٢٧٩ھ ميں شہر ترمذ ميں گزر گئے  ،اشتياق علم ميں خراسان  ،عراق  ،اورديگر شہروں
وغيره کا سفر کيا  ،آپ کی سوانح عمری درج ذيل کتابوں نقل کی گئی ہے :
تذکرة الحفاظ جلد  ، ٢ص ٤٣٣ ، ٤٣٥۔ شذرات الذہب جلد ،٢ص٣٠٩،٣٠٨۔ وفيات االعيان جلد ١ص٦١٦۔ ميزان االعتدال ج  ،٣ص
١١٧۔لباب ابن اثير ج  ،١ص ١٧٤۔ مرآة الجنان جلد  ،٢ص ١٩٣۔ النجوم الزاہره ج  ،٣ص٧١۔ تہذيب التہذيب ج  ،٩ص ٣٨٧۔
)(٥ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب بن علی بن سنان بن بحر النسائی؛ آپ  ٢١٥ھ ميں شہر نسائ)خراسان کا ايک شہر( ميں متولد ہوئے
،اور  ٣٠٣ھ ميں ٨٨سال کے سن ميں فلسطين ميں وفات پائی ،کہا جاتا ہے کہ آ پ کے جنازے کو فلسطين سے مکہ الکر وہاں دفن کيا
گيا  ،آپ اشتياق علم ميں خراسان  ،عراق  ،حجاز  ،شام اور مصر کے علماء کی خدمت ميں گئے ،اور ان سے حديث کے بارے ميں
کسب فيض کيا ،آ پ کا بزرگ علمائے محدثين ميں شمار ہوتا ہے  ،آپ ايک مدت تک مصر ميں قيام پذير رہے  ،اس کے بعد دمشق ميں
سکونت اختيار کی  ،آ پ کی مشہور کتابيں'' السنن اور الخصائص'' ہيں ،آپ کی سوانح عمری درج ذيل کتابوں نقل کی گئی ہے :
طبقات الشافعيةج  ،٣ص ١٤ ،١٦۔ شذرات الذہب جلد ،٢ص٢٤١،٢٣٩۔ وفيات االعيان جلد ١ص٢٥۔ مرآة الجنان جلد  ،٢ص٢٤۔ تہذيب
التہذيب ج ،١٠ص٣٦۔
)(٦حاکم ابو عبد اﷲ محمد بن محمد بن حمد ويہ بن نعيم طہمانی نيشاپوری ؛ آپ ٣١٢ھ ميں پيدا ہوئے ،او ر  ٤٠٥ھ ميں وفات ہوئی ،
آپ علم کے اشتياق ميں  ٢٠سال کے سن سے ہی عراق چلے گئے تھے ،اس کے بعد خراسان اور ماورای النہر سفرکيا  ،آپ ايک مدت
تک شہر نسا ء کے قاضی رہے  ،ليکن بعد ميں اس عہدے سے استعفا ء ديديا ،بہر حال آپ متعدد مرتبہ آل بويہ کی حکومت ميں اہم
منصب پر فائز رہے ،آپ سے دار قطنی  ،بيہقی اور ديگر بﮍے محدثين نے روايتيں نقل کی ہيں،آپ کی مشہور کتابيں يہ ہيں  :مستدرک
الصحيحين ،اور المدخل الی العلم الصحيح ،اورآپ کی سوانح عمری درج ذيل کتابوں نقل کی گئی ہے :
تذکرة الحفاظ ج  ، ٣ص ١٠٤٥ ،١٠٤٩۔ وفيات االعيان ج  ،٤ص ٤٠٨۔ اعالم المحدثين ٣٢٤۔
) (٧آپ مطلب بن ربيعہ بن حرث بن عبد المطلب بن ہاشم ہاشمی يعنی ربيعہ )بن حرث( اور ام الحکم) بنت زبير بن عبد المطلب( کے
بيٹے ہيں ،آپ نے رسول اور علی سے احاديث نقل کی ہيں  ،اور جن لوگوں نے آپ سے حديثيں نقل کی ہيں وه يہ حضرات ہيں  :خود
آپ کے بيٹے عبد اﷲ اور عبد بن حرث بن نوفل ہيں  ،علمائے انساب نے آپ کو مطلب کے نام سے ياد کيا ہے حاالنکہ بعض محدثين
آپ کو عبد المطلب کے نام سے جانتے ہيں  ،آپ پہلے مدينہ ميں پھر شام ميں رہنے لگے  ،اور يہيں  ٦٢ھ ميں وفات پائی  ،آپ کی
سوانح عمری درج ذيل کتابوں ميں نقل کی گئی ہے:
االصابة جلد  ، ٤ص١٩١۔ نيز جلد  ،٦ص ١٠٤۔ االستيعاب جلد  ،٣ص ٤١٣۔
)(٨مذکوره حديث نقل کئے گئے حوالوں کے بعض نسخوں ميں کلمہ ايمان نہيں آيا ہے لہٰ ذا اس صورت ميں حديث کے معنی اس طرح
ہونگے  :خدا کسی مسلمان کے دل ميں داخل نہيں ہوگا جب تک کہ تم کو خدا کيلئے اور ميری قرابت کی خاطر دوست نہ رکھے .
) (٩مذکوره حديث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی تمام اسناد کے ساتھ اس طرح نقل کيا ہے :ايک مرتبہ جناب عبا س يعنی رسول کے
چچا ۖ
آپ کے پاس آئے ،اور کہنے لگے :يا رسول اﷲ! کچھ مقامات پر ميں نے ديکھا کہ قريش آپس ميں باتيں کررہے تھے ،ليکن جب
ميں وہانپہنچا تو وه سب خاموش ہوگئے ،يہ سنکر رسول بہت نا راض ہوئے اور فرمايا:
))واﷲ ال يدخل قلب امری مسلم ايمان حتی يحبکم ﷲ ولقرابتی ((
المسند جلد  ،٣ص،٢١٠حديث نمبر ١٧٧:۔ ترمذی؛ الجامع الصحيح ج  ،٣ص ٣٠٤ ، ٣٠٥۔ باب مناقب عباس ابن عبد المطلب.
)ترمذی کہتے ہيں :يہ حديث صحيح ہے( .سيوطی ؛ الدر المنثور ج ، ٦ص ٧۔)سيوطی نے اس حديث کو آيہ مودت کے ذيل ميں نقل کيا
ہے(  .طبری ؛ ذخائر العقبی ص  ٢٩۔ متقی ہندی ؛کنزالعمال ج  ،٦ص ٢١٨۔ خطيب تبريزی ؛مشکاة المصابيح ج  ،٣ص ٢٥٨ ، ٢٥٩۔
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پانچويں حديث :
اہل بيت کے بارے ميں خدا کا لحاظ کرو
اخرج مسلم  ،والترمذی والنسائی ،عن زيد بن ارقم ؛ ان رسول اﷲ ۖ قال )):اذکرکم اﷲ فی اہل بيتی ((
مسلم ) ،(١ترمذی اور نسائی نے زيد بن ارقم )(٢سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے ارشاد فرمايا  :اے ميری امت والو! ميں
تم کو اپنے اہل بيت کے بارے ميں خدا کو ياد دالتا ہوں )،ان کا خيال رکھنا کيونکہ ميں قيامت ميں تم سے ان کے بارے ميں
سوال کروں گا اگر تم نے ان سے نيکی کی تو خدا کی رحمت تمھارے شامل حال ہوگی اور اگر تم نے انھيں ستايا تو اس کے
عذاب سے ڈرو،اقتباس از احاديث ( (٣) .
چھٹی حديث:
کتاب خدا اور اہل بيت سے تمسک ضروری ہے
اخرج الترمذی و حسنہ  ،والحاکم ،عن زيد بن ارقم ؛قال :قال رسولﷲ ۖ )):انی تارک فيکم ماان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی
،کتاب اﷲ  ،وعترتی اہل بيتی و لن يفترقاحتی يرداعل ّی الحوض،فانظرواکيف تخلفونی فيہما((
ترمذی ) حسن سند کے ساتھ(اور حاکم نے زيد بن ارقم سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا:اے لوگو! ميں تمھارے
درميان وه چيز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اس سے تمسک کيا تو ميرے بعد ہرگز گمراه نہ ہوگے ،اور وه کتاب خدا اور
ميری عترت ہے ،جو ميرے اہل بيت ہيں ،اور ديکھو !يہ دونوں ايک دوسرے سے ہرگز ہر گز جدا نہ ہونگے يہانتک کہ يہ
ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہونگے)،ل ٰہذااچھی طرح اور خوب سمجھ بوجھ لو! (تم ميرے بعد ان کے بارے ميں کيا رويہ
اختيار کرتے ہو،اور ان کے ساتھ کيسا سلوک کرتے ہو ؟ )(٤
..............

اسناد ومدارک کی تحقيق:
) (١آپ کا پورا نام ابو الحسين مسلم بن حجاج قشيری نيشاپوری ہے آپ ٢٠٢ھ )يا(٢٠٦ميں متولد ہوئے  ،او ر  ٢٦١ھ ميں
)ديہات(نصر آباد ،ضلع نيشاپور ميں وفات ہوئی ،آپ نے بغداد کے کئی مرتبہ سفر کئے  ،آپ بہت بﮍے محدث اور عالم دين تھے  ،آپ
کی مشہور کتاب الجامع الصحيح )صحيح مسلم (ہے ،اورآپ کی سوانح عمری درج ذيل کتابوں ميننقل کی گئی ہے :
تذکرة الحفاظ ج  ،٢ص ١٥٠۔طبقات الحنابلہ ص٢٤٦۔ مرآة الجنان ج  ٢ص١٧٤۔ وفيات االعيان ج ،٢ص١١٩۔ تاريخ بغداد ج  ،٣ص
١٠٠۔بستان المحدثين ص ١٠٤۔
) (٢زيد بن ارقم بن زيد انصاری خزرجی؛ ذہبی نے آپ کو بيعت رضوان والوں ميں شمار کيا ہے  ،موصوف نے تقريبا ً ١٧
غزووں)جنگوں( مينرسول اسالم کے ساتھ شرکت کی  ،اور جنگ صفين ميں حضرت علی کی طرف سے شرکت فرمائی  ،او ر  ٦٦ھ
ميں جناب مختار کے دور حکومت کوفہ ميں وفات پائی ،آپ کی سوانح عمری درج ذيل کتابوں ميننقل کی گئی ہے :
تذکرة الحفاظ ج ،١ص ٤٥۔االصابة ج ،٣ص ٢١۔ االستيعاب ج ١ص ٥٦٦،٥٧٨۔
)(٣مذکوره حديث کو سيوطی نے اس جگہ اختصار کے ساتھ نقل کی ہے ،ليکن امام مسلم نے اس حديث کوتفصيل کے ساتھ اس طرح
نقل کيا ہے:
صين :يازيد !لقد لقيت خيرا
حدثنی يزيد بن حيان؛ قال:انطلقت
ُ
س ْب َرةوعمر بن مسلم ،الی زيد بن ارقم،فل ّما جلسنااليہ ،قال لہ ُح َ
صين بن َ
اناوح َ
ﷲ ،وسمعت حديثہ،وغزوت معہ،و صليت خلفہ ،لقد لقيت يا زي ُد !خيرا کثيرا ً،حدثنا يا زيد! ما سمعت من رسولۖ ٰ ّ
کثيرا ،رأيت رسولۖ َ ٰ ّ
ﷲ ،قال
ٰ
ّٰ
اخی:وﷲ لقد َکبِرت سنی،وقَ ُد َم عہدی،و نسيت بعض الذی أ ِعی من رسولۖ ّ
ﷲ ،فماحدّثتُکم فاقبلوا،وماال۔،فالتکلفونيہ۔ثم قال:قام رسولۖ
يابن
ٰ
فح ِمد ّ
ّٰ
نی عليہ و وعظ و ذ ﱠکر،ثم قال :اَما بع ُد :ا َالَ يا ايہا الناس! فانما انا بشر
ﷲ َو اَ ْث ٰ
مائ يُد ٰ
ْعی خماًبين مکة و المدينةَ ،
ﷲ يوما فينا خطيباًبِ ٍ
ٰ
ٰ
ُ
َ
َ
َ
کتاَب ّ
ب ّ
ﷲ ،فِ ْي ِہ الہُ ٰ
س ُک ُو ْا بہ ،ف َحث
ﷲِ َوا ْ
يوشک ان يأتِ َی رسولۖ ربی ،فاُجيب،و اَنَا تاَ ِرک فِ ْي ُک ُم ثقَلَ ْين اَ ﱠولُہُماَ کتاَ ُ
ستَ ْم ِ
دی َو النﱡو ُر ف ُخذوا ب ِ
تی اُ َذ ِک ُر ُک ُم ٰ ّ
ﷲ فی اَ ْہ ِل بَيت ِْی اُ َذ ﱢک ُر ُک ُم ٰ ّ
تی اُ َذ ﱢک ُر ُک ُم ٰ ّ
ب ّٰ
ﷲ فِی اَ ْہ ِل بَ ْيتی َثالَثا،فقال لہ حصين :و
کتاَ ِ
بِ ِ
ﷲ َو َر ﱠغ َب فِ ْي ِہ ،ثم قاَ َلَ :و اَ ْہ ُل بَ ْي ِ
فی اَ ْہ ِل بَ ْي ِ
ﷲ ِ
َ
َ
صدقة بعده ،قال :و من ہم؟ قال :ہم آ ُل عَلی
من اہل بيتہ؟ يازيد !أليس نسائُہ من اہل بيتہ؟ قال :نسائہ من اہل بيتہ ،و لکن اہل بيتہ من ُح ِرم ال ّ
،وآل عقيل ،و آل جعفر،وآل عباس ،قال :کل ٰہؤالء ُح ِرم الصدقةُ،قال :نعم''.
صين بن سبره اور عامربن مسلم ،زيد بن ارقم کے پاس گئے،
ح
مسلم نے روايت کی ہے کہ يزيد بن حياﱠن کہتے ہيں :ايک مرتبہ ميناور ُ َ
اور زيد بن ارقم کی مجلس ميں بيٹھ گئے ،اور حصين زيد سے اس طرح گفتگو کرنے لگے'':اے زيد بن ارقم !تو نے خير کثير کو
حاصل کيا ہے ،کيو نکہ تورسول ۖ
ۖ
حضرت کی گفتگو سے فيض حاصل کرچکاہے ،اور تونے
خدا کے ديدار سے مشرف ہو چکا ہے ،اور
ۖ
حضرت کی اقتداء ميں نماز پﮍھی ،اس طرح تو نے خير کثير کو حاصل کيا ہے ،لہٰذا جو
رسول کے ساتھ جنگوں ميں شرکت کی ،اور
تونے رسولۖ سے سنا ہے اسے ہمارے لئے بھی نقل کر!زيد بن ارقم کہتے ہيں :اے برادر زاده !اب تو ميں بوڑھا ہوگيا ہوں ،اور ميری
عمر گزر چکی ہے ،چنانچہ بہت کچھ کالم رسولۖ مينفراموش کرچکا ہوں ،لہٰ ذا جو بھی کہہ رہا ہوں اسے قبول کرلينا،اور جہاں سکوت
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کرلوں تو اصرار نہ کرنا،اس کے بعد زيد بن ارقم کہتے ہيں :ايک روز رسول اسالم مکہ اور مدينہ کے درميان ميدان غدير خم ميں
کھﮍے ہوئے ،اور ايک خطبہ ارشاد فرمايا ،اور بعد از حمد و ثنا و موعظہ و نصيحت فرمايا :اے لوگو !ميں بھی تمہاری طرح بشر ہوں
لہٰ ذا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ ميرے سراغ ميں بھی آئے ،اور مجھے موت سے ہم کنار ہونا پﮍے )،ليکن يہ ياد رکھو( يہ دو گرانقدر
امانتيں ميں تمہارے درميان چھوڑے جا رہا ہوں ،ان ميں سے پہلی کتاب خدا ہے جو ہدايت کرنے والی اور روشنی دينے والی ہے ،لہٰ ذا
کتاب خدا کا دامن نہ چھوٹنے پائے اس سے متمسک رہو ،اور اس سے بہره مند رہو ،اس کے بعد آپ نے فرمايا:
اے لوگو!دوسری ميری گرانقدر امانت ميرے اہل بيت ہيں ،اور ميرے اہل بيت کے بارے ميں خدا سے خوف کرنا ،اور ان کو فراموش نہ
کرنا )يہ جملہ تين مرتبہ تکرار کيا(.
زيد نے جب تمام حديث بيان کردی ،تو حصين نے پوچھا :اہل بيت رسولۖ کون ہيں جن کے بارے ميں اس قدر سفارش کی گئی ہے؟ کيا
رسولۖ کی بيوياں اہل بيت ميں داخل ہيں؟
زيد ابن ارقم نے کہا :ہاں رسولۖ کی بيوياں بھی اہل بيت ميں ہيں مگر ان اہل بيت ميں نہيں جن کی سفارش رسولۖ فرمارہے ہيں ،بلکہ يہ
وه اہل بيت ہيں جن پر صدقہ حرام ہے .
حصين نے پوچھا  :وه کون حضرات ہيں جن پر صدقہ حرام ہے؟
زيد بن ارقم نے کہا :وه اوالد علی  ،فرزندان عقيل و جعفر و عباس ہيں!
حصين نے کہا :ان تمام لوگوں پر صدقہ حرام ہے ؟ زيد نے کہا :ہاں.
عرض مترجم :اس حديث کو مسلم نے متعدد اسناد کے ساتھ اپنی صحيح ميں نقل کيا ہے ليکن افسوس کہ حديث کا وه جملہ جو غدير
خم سے متعلق تھاحذف کرديا ہے ،حاالنکہ حديث غدير کے سينکﮍوں راويوں ميں سے ايک راوی زيد بن ارقم ہينجو يہ کہتے تھے
'':اس وقت رسولۖ نے فرمايا  :خدا وند متعال ميرا اور تمام مومنين کا موال ہے ،اس کے بعد علی کے ہاتھ کو پکﮍا اور فرمايا :جس کا
ميں موال ہوں يہ علی اس کے موال و آقا ہيں ،خدايا ! جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ ،اور جو اس کو دشمن رکھے تو
اس کو دشمن رکھ ''
البتہ زيد بن ارقم نے اپنے عقيده کے لحاظ سے اہل بيت کے مصداق ميں بھی فرق کر ديا ہے ،حاالنکہ خود رسولۖ نے اہل بيت سے
آيہ مباہلہ کے ذيل ميں بيان فرما ديا تھا.
آيہ تطہير اور ٔ
مراد ٔ
يہ روايت مندرجہ ذيل کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے:
مسند احمد بن حنبل ج  ،٤ص ٤٦٦، ٤٦٧۔ کنزالعمال ج  ،١ص ١٥٨ ،١٥٩۔ سيوطی؛ در منثور ج،٦ص٧۔
)مذکوره حديث سيوطی نے اس کتاب مينترمذی اور مسلم سے نقل کی ہے(.
اکليل ص ١٩٠۔ القول الفصل ج ،١ص٤٨٩۔ عين الميزان ص  ١٢فتح البيان ج ،٧ص ٢٧٧۔
)(٤مذکوره حديث کو ترمذی نے باب مناقب اہل بيت ميں نقل کيا ہے  ،اور حديث نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں :يہ حديث حسن اور غريب
ہے .
ديکھئے  :الجامع الصحيح)ترمذی شريف( ج  ، ٢ص٣٠٨۔
البتہ حاکم نيشاپوری نے اس حديث کو اس طرح نقل کيا ہے :
جب رسول خدا ۖ حجة الوداع سے واپس ہوئے تو غدير خم کے مقام پرٹھہر نے کا حکم ديا اور کہا يہاں سائبان لگايا جائے ،پھر فرمايا:
کانی قد دعيت فاجبت،انی تارک فيکم الثقلين احدہمااکبر من اآلخر کتاب اﷲ  ،وعترتی ،فانظرواکيف تخلفونی فيہما،و لن يفترقاحتی
يرداعل ّی الحوض،ثم قالۖ :ان اﷲ عز وجل موالی و انا مولی کل مومن ،ثم اخذ بيد علی فقال''ۖ:من کنت مواله فھذاوليہ ،اللّھم وال من وااله
وعاد من عاداه.
گويا ميرے لئے خدا کی طرف سے دعوت ہونے والی ہے جسے مجھے يقينا ً قبول کرنا ہوگا،ميں تمھارے درميا ن دو گرانقدر چيزيں
چھوڑ رہا ہوں ،ان ميں سے ايک؛ د وسرے سے اکبر ہے)يعنی ايک ثقل اکبر ہے اور دوسری ثقل اصغر( اوريہ کتاب خدا ہے اور ميری
عترت  ،پس ديکھو کہ تم ميرے بعد کيا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہو ،يعنی ان کا احترام کرتے ہو يا نہيں ؟ يقينا ً وه دونوں ايک دوسرے
سے جدا نہيں ہونگے،اور ميرے پاس حوض کوثر پروارد ہونگے،اس وقت فرمايا :بيشک ميرا موالاور سر پرست خدا ہے ،اور ميں
تمام مومنين کا موال ہوں  ،پھر علی ـ کا ہاتھ پکﮍا اور فرمايا  :جس کا ميں موال ہوں اس کا ولی اور آقا علی ہے اے ميرے خدا !تو
دوست رکھ اسکو جو علی کو دوست رکھے  ،اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے .
حاکم اس حديث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں  :مذکوره حديث شرط شيخين)بخاری اور مسلم( کی روشنی ميں صحيح ہے .

ايک وضاحت :
امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں ميں مخصوص شرائط کے ساتھ حديثوں کونقل کيا ہے،ممکن ہے ايک حديث ان
حضرات کے نزديک صحت) اور صحيح ہونے(کے شرائط پر نہ اترے ليکن دوسرے محدثين کے نزديک صحيح ہو ،يا ان
کے نزديک کوئی حديث صحيح ہو ليکن دوسروں کی نزديک ضعيف ہو ،اور نيز خود ان حضرات کے درميا ن بھی حديث
کے شرائط صحت کے بارے ميں اختالف پايا جاتا ہے ،چنانچہ مسلم نے احاديث کو تين حصوں پر تقسيم کيا ہے :
١۔ وه احاديث جن کے راوی اعتقاد کے اعتبارسے درست اور نقل روايت ميں متقن ہوں،اور ان کی روايتوں ميں نہ کسی قسم
کی فاحش غلطی اور نہ ہی ان روايتوں کے اندر کوئی شديد اختالف پايا جاتاہو .
٢۔وه احاديث جن کے راوی حفظ اور اتقان ميں پہلے درجہ تک نہ پہنچيں .
٣۔وه احاديث جن کے راوی اکثر محدثين کے نزديک کذب بيانی ميں متہم ہوں .
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مسلم نے اپنی کتاب ميں مذکوره تيسرے طبقے سے روايت نقل نہيں کی ہے .
امام بخاری کی شرط صحت کے بارے ميں حافظ ابو الفضل بن طاہر کہتے ہيں :
احاديث کے تمام راوی موثق ہوں  ،اور ان کی وثاقت تمام محدثين کے نزديک متفق عليہ ہونے کے ساتھ ان کی سند بھی
متصل ہو  ،نيز سند مشہور صحابہ ميں سے کسی ايک تک منتہی ہوتی ہو .
حافظ ابو بکر حازمی کہتے ہيں  :شرط صحت بخاری کا مطلب يہ ہے کہ حديث کے تمام اسناد متصل ہوں  ،اور راوی
مسلمان اور صادق ہو ،اور ان ميں کسی طرح کی خيانت اور غش نہ پائی جائے  ،اور عادل  ،حافظہ قوی اورعقيده سالم
ہو،نيزہر قسم کے اشتباہات سے دور ہو ں .
مزيد معلومات کيلئے حسب ذيل کتابيں ديکھئے :
صحيح مسلم ج  ،١ص ٢۔فتح ا لباری شرح صحيح ا لبخاری ج  ،١ص٧۔ مترجم.
نسائی نے بھی مذکوره حديث کو الفاظ کے کچھ اختالف کے ساتھ نقل کيا ہے ،اور حديث کے آخر ميں يہ جملہ بھی نقل کيا
ہے کہ زيد سے جب کسی نے دريافت کيا کہ کيا تم نے اس حديث کو خود اپنے کانوں سے سنا ہے ؟تو انھوں نے کہا :ايسا
کوئی فردنہيں جو اس سائبان کے نيچے ہواور اس نے اس حديث کو نہ سنا ہو .
قارئين کرام !مذکوره کتابوں کے عالوه درج ذيل کتابوں ميں بھی يہ حديث نقل کی گئی ہے :
کنزالعمال ج ،١ص ١٥٤۔ذخائر العقبی باب فضائل اہل بيت ۔ مسند احمد بن حنبل  ،ج  ، ٣ص ١٧و ج٤ص ٣٦٦۔ سنن بيہقی ج
 ،٢ص  ،١٤٨ج ،٧ص . ٣٠سنن دارمی ج ، ٢ص ٤٣١۔ مشکل اآلثار ج  ،٤ص ٣٦٨۔ اسد الغابة ج  ،٢ص  ١٢۔ مستدرک
الصحيحين ج ،٣ص ١٠٩و ص ١٤٨۔ مجمع الزوائد جلد ،١ص ١٦٣۔و جلد  ،١٠ص ٣٦٣۔ طبقات ابن سعد جلد  ،٢ص  ٢۔
حلية االولياء جلد ، ١ص٣٥٥۔ تاريخ بغداد جلد  ،٨ص ٤٤٢۔ الصواعق المحرقة ص ٧٥۔ الرياض النضرة جلد ،٢ص  ١٧٧۔
نزل االبرار ص ٣٣۔ينابيع المودة ،ص ٣١۔ مصابيح السنة ص ٢٠٥۔ جامع االصول جلد، ١ص ١٨٧۔ المواہب اللدنية جلد ،٧ص
٧۔

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

ساتويں حديث :
کتاب خدا اور اہل بيت تا بہ حوض کوثر ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے
ۖ
رسول)):انی تارک فيکم ما ان تمسکتم بہ بعدی لن تضلوا،کتاب اﷲ
اخرج عبد بن ُح َميد ،فی مسنده ،عن زيد بن ثابت ؛ قال :قال
و عترتی اہل بيتی  ،و انہما لن يفترقا حتی يردا علی الحوض ((
عبد بن حميد )(١اپنی مسند ميں زيد بن ثابت )(٢سے نقل کرتے ہيں کہ رسول اکرمۖ نے فرمايا :اے لوگو! ميں تمھارے درميان
وه چيز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اس سے تمسک کيا تو ميرے بعد گمراه نہ ہوگے ،اور وه کتاب خدا اور ميری عترت ہے
جو ميرے اہل بيت ہيں ،اور يہ دونوں ايک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہونگے يہانتک کہ يہ ميرے پاس حوض کوثر پر وارد
ہونگے۔)(٣
آٹھويں حديث :
حديث ثقلين
اخرج احمد ،وابو يَعْلی  ،عن ابی سعيد ال ُخدری ان رسول اﷲۖ قال)):انی اوشک ان ادعی فاجيب،و انی تارک فيکم الثقلين ،کتاب
اﷲ ،وعترتی اہل بيتی و ان اللطيف الخبير خبﱠرنی انہما لن يفترقاحتی يرداعل ّی الحوض،فانظرواکيف تخلفونی فيہما((
احمداورابو يعلی) (٤نے ابی سعيد خدری )(٥سے نقل کيا ہے کہ حضرت رسالتمآب نے اپنے )اصحاب کو مخاطب قرار
ديتے ہوئے (فرمايا  :مجھے عنقريب باليا جائے گا اور ميں چال جاؤں گا ،چنانچہ ميں تمھارے درميان دو گرانقدر چيزيں
چھوڑے جاتا ہوں):ايک( کتاب خدا اور)دوسری( ميری عترت ،جو ميرے اہل بيت ہيں ،اور بيشک خدائے لطيف و خبير نے
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مجھے آگاه فرمايا ہے کہ يہ دونوں چيزيں ايک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہونگی يہانتک کہ يہ ميرے پاس حوض کوثر پر
وارد ہونگی،پس ميں ديکھتا ہوں کہ ميرے بعد تم ان کے بارے ميں کيا رويہ اختيار کرتے ہو،اور ان سے کيا سلوک کرتے
ہو؟)(٦
..............

اسناد و مدارک کی تحقيق :
) (١ابو محمد بن عبد بن حميد بن نصر کشی؛ آپ سمرقند کے ديہات'' کش'' کے باشنده ہيں  ،موصوف نے عبد الرزاق بن ہمام  ،ابو
دائود اور طيالسی و ديگر محدثين سے روايت نقل کرتے تھے  ،امام بخاری ،مسلم اور ترمذی نے بھی آپ سے روايات نقل فرمائی ہيں
 ،آپ کا شمار ثقہ اور ان علماء ميں ہوتاہے جنھوں نے حديث ،اور تفسير ميں کتابيں تاليف کيں  ،بہر کيف آپ کی وفات  ٢٤٩ھ ميں
ہوئی ،آپ کے حاالت زندگی درج ذيل کتابوں ميں ديکھئے :
تہذيب التہذيب ج ،٦ص٤٥٥ ،٤٥٧۔ رجال قيسرانی ص ٣٣٧۔ شذرات الذہب ج ، ٢ص ١٢٠۔ تذکرة الحفاظ ج  ،٢ص ٥٣٤۔ طبقات الحفاظ
سيوطی ج ،٢ص٤۔
) (٢ابو سعيد زيد بن ثابت بن ضحاک انصاری خزرجی ؛ موصوف کاتبين وحی مينسے تھے ،آپ کی  ٤٥ھ ميں وفات ہوئی  ،بقيہ حاالت
زندگی درج ذيل کتابوں ميں ديکھئے :
االصابة جلد ،١ص ٥٦١ ،٥٦٢۔ االستيعاب جلد ،١ص ٥٥١ ،٥٥٤۔ تذکرة الحفاظ جلد ،٣ص ٢٢ ،٢٣۔
) (٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی موجود ہے :
مسند عبد بن حميد )قلمی نسخہ ،ظاہريہ الئبريری دمشق( .کنز العمال جلد  ،١ص ١٦٦۔ العقد الفريد جلد ،٢ص ١١١۔
)(٤حافظ ابو يعلی احمد بن علی بن مثنی بن يحی بن عيسی بن ہالل تميمی موصلی ؛ آ پ ہی محدث الجزيره اور کتاب المسند الکبير کے
مؤلف ہيں ،آپ  ٢١٠ھجری ميں شہر موصل عراق ميں پيدا ہوئے ،اور  ٣٠٧ھ ميں وفات پائی  ،آپ نے احمد بن حاتم بن طويل  ،يحی
بن معين اور دوسرے لوگوں سے روايتيں سنی اور پھر انھيں نقل کياہے  ،آ پ کی مشہور کتاب المسند الکبير ہے  ،بقيہ حاالت زندگی
درج ذيل کتابوں ميں ديکھئے :
معجم البلدان جلد ،٥ص ٢٢٥۔ شذرات الذہب جلد ،٢ص ٢٥٠۔ تذکرة الحفاظ جلد ،٢ص٧٠٧ ،٧٠٩۔
)(٥ابو سعيد سعد بن مالک بن سنان بن عبيد انصاری خزرجی مدنی خدری؛ آپ کی ہجرت کے تين سال قبل پيدائش ہوئی ،اور  ٧٢ھ ميں
وفات ہوگئی  ،آپ رسول کے ان صحابہ ميں سے تھے  ،جوآپ کے ساتھ اکثر ساتھ رہا کرتے تھے،آپ نے بيعت الشجره ميں شرکت کی
،اور  ١٢غزووں ميں رسول اسالم کے ہم رکاب جنگ کی  ،آپ کے باپ شہدائے احد سے تھے  ،آپ سے صحيح بخاری اور صحيح
مسلم ميں تقريبا ً  ٥٢حديثيں نقل کی گئی ہيں ،بقيہ حاالت زندگی درج ذيل کتابوں ميں ديکھئے :
حلية االولياء ج ، ١ص ٢٩٩۔االصابة ج ،٢ص ٨٥ ،٨٦۔ االستيعاب ج  ،٤ص  ،٨٩۔ تذکرة الحفاظ ج ،١ص٤٤۔
) (٦مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
مسند احمد بن حنبل ج  ، ٢ص ٧١۔ مسند ابو يعلی ج ، ١ص ٣٨٧۔
)يہ قلمی نسخہ ہے جو ظاہريہ الئبريری دمشق ميں موجود ہے(.
معجم طبرانی ج،١ص ١٢٩۔ ) قلمی نسخہ (  .کنز العمال ج ،١ص ١٦٧ ،١٨٦۔ طبقات ابن سعد ج، ٢ص  ١٩٤۔ ذخائر العقبی ص ١٦۔

نويں حديث :
اگر رسول کے دوستدار ہونا چاہتے ہو تو اہل بيت سے محبت کرو
اخرج الترمذی وحسنہ و الطبرانی ،عن ابن عباس؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ )):احبوا ﷲ لما يغذوکم بہ من نعمہ  ،واحبونی لحب
اﷲ ،واحبوا اہل بيتی لحبی ((
ۖ
ترمذی )حسن سند کے ساتھ (اور طبرانی نے ابن عباس سے نقل کيا ہے کہ رسول نے فرمايا  :اے لوگو!خدا کو دوست رکھو
کيونکہ وه تمھيں اپنی نعمتوں سے شکم سير اور آسوده کرتا ہے  ،اور مجھے بھی خدا کيلئے دوست رکھو،اور ميری محبت
کے واسطے ميرے اہل بيت سے محبت کرو ۔ )(١
د سويں حديث:
ۖ
رسول کا خيال رکھو
اہل بيت کی بارے ميں
اخرج البخاری ،عن ابی بکر الصديق ؛ قال)):ارقبوا محمداًرسول اﷲ ۖفی اہل بيتہ ((
اما م بخاری) (٢حضرت ابو بکر صديق) (٣سے نقل کرتے ہيں  :رسول اسالم کا ان کے اہل بيت) (٤کے بارے ميں پورا
پورا لحاظ اور پاس رکھو۔
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..............

اسناد و مدارک کی تحقيق :
)(١مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
الجامع الصحيح ج، ٢ص  ،٣٠٨باب ''مناقب اہل بيت''
)ترمذی کہتے ہيں :يہ حديث سند کے اعتبار سے حسن اور غريب ہے(.
معجم الکبير للطبرانی ج ، ١ص ١٢٥۔ ج  ،٣ص ٩٣۔
سيوطی نے اس کتاب کے عالوه تفسيردرمنثور مينترمذی ،طبرانی ،حاکم اور بيہقی سے اس حديث کو نقل کيا ہے ۔
مستدرک الحاکم ج،٢ص ١٤٩۔ کنز العمال ج  ،٦ص ٣١٦۔ منتخب کنز العمال ج ،٥ص ٩٣۔ جامع االصول ابن اثير ج ،٩ص١٥٤۔جلد
 ،١٠ص ١١٠۔ تاريخ ج ،٤ص ١٥٩۔ اسد الغابة ج ،٢ص١٢۔ذخائر العقبی ص ١٨۔ مسترک الصحيحين ج،٣ص ١٥٠۔ ميزان االعتدال
ج ،٢ص  ٤٣۔ مشکاة المصابيح ص ٥٧٣۔ نزل االبرار ص ٣٤۔ ينابيع المودة ص  ١٩٢و  ٢٧١۔
)(٢ابو عبد اﷲ محمد بن اسمٰ عيل بن ابراہيم بن مغيره بن بدرزبہ بخاری حنفی ؛ موصوف  ١٩٤ھ ميں متولد ہوئے ،اور  ٢٥٦ميں قريہ ٔ
خرتنگ سمرقندميں وفات پائی  ،آپ کی مشہور کتاب الجامع الصحيح ) صحيح بخاری(ہے  ،بقيہ حاالت زندگی درج ذيل کتابوں ميں
ديکھئے:
تذکرة الحفاظ ج  ٢ص ٥٥٥، ٥٥٧۔ تاريخ بغداد ج ،٢ص ١٦۔ الجرح والتعديل ج،٣ص ١٩١۔ وفيات االعيان ج،٣ص ٥٧٦۔ شذرات الذہب
ج،٢ص ١٣٤۔ جامع االصول ج ،١ص ١٨٥ ،١٨٦۔
) (٣ابو بکر عبد اﷲ بن عثمان قرشی تميمی صحابی ؛ آپ رسول ۖ
خدا کے يار غار اور بزرگ صحابی ميں سے تھے ،آپ کا نام زمانہ ٔ
جاہليت ميں عبد العزی يا عبد الالت تھا  ،ليکن اسالم قبول کرنے کے بعد عبد اﷲ رکھ ديا گيا  ،موصوف ہی نے رسول کی وفات کی بعد
زمام خالفت کو سنبھاال  ،اور اپنی حکومت ميں عراق اور فلسطين کے اطراف کو جو ابھی تک اسالمی حکومت کے بالکل کنٹرول ميں
نہيں تھے ،ان کو فتح کيا،اور دو سال کچھ کم حکومت کرنے کے بعد  ٦٣سال کی عمر ميں ١٣ھ ميں وفات پائی ،بقيہ حاالت زندگی
درج ذيل کتابوں ميں ديکھئے:
تذکرة الحفاظ ج  ،١ص٥ـ .٢االصابة ج ،٤ص ٩٧ ،١٠٤۔
) (٤مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے :
صحيح بخاری ج  ،٣ص  ،٢٥١باب ''مناقب قرابة الرسول'' طبری ؛ ذخائر العقبی ص ١٨۔ کنزالعمال ج ،٧ص ١٠٦۔ الصواعق المحرقة
ص ٢٢٨۔ در منثور ج ،٦ص ٧۔
کاش خليفہ اول حضرت ابوبکر اس حديث کے مضمون پر عمل کرتے جسے خود انھوں نے نقل کيا ہے!! حضرت ابو بکر کا اہل بيت
کے ساتھ کيا رويہ تھا ،اس سلسلے ميں کتاب النص واالجتہاد  ،مؤلفہ سيد شرف الدين ،فصل اول نمبر  ١۔٧۔ ٨۔ ٩ديکھئے .

گيارہويں حديث :
دشمن اہل بيت جہنم کی ہوا کھائے گا
ً
ٔ
اخرج الطبرانی  ،والحاکم ،عن ابن عباس ؛قال:قال رسول اﷲۖ )):يا بنی عبد المطلب انی قد سا لت اﷲ لکم ثالثا  ،ان يثبّت
قلوبکم و ان يُعلم جاہلکم ،ويہدی ضالکم  ،و سأ لتہ ان يجعلکم جوداء نجداء رحماء  ،فلو ان رجالً صفن بين الرکن والمقام فصلی
و صام ثم مات وہو مبغض الہل بيت محمد)ص( دخل النار ((
طبرانی اور حاکم ابن عباس سے نقل کرتے ہيں کہ پيغمبر اسالم نے ارشاد فرمايا  :اے بنی عبد المطلب !ميں نے خدا سے
تمھارے لئے تين چيزيں طلب کی ہيں )،اول( يہ کہ وه تمھارے دلوں کو ثابت قدم رکھے )،دوم( يہ کہ تمھارے جاہلوں کو
تحصيل علم کی توفيق عطاکرے )،سوم يہ کہ(تم ميں سے جو راه راست سے بھٹکے ہوئے ہيں ان کی ہدايت فرمائے،اور ميں
نے خدا سے چاہا ہے کہ وه تم کو سخی ،دلير اور باہمی رحم و کرم کا خو گر بنائے)،کيونکہ يہ طے ہو چکا ہے کہ ( جو
شخص رکن و مقام) (١کے درميان نمازيں ادا کرے ،اور روزے رکھے )اور اپنی ساری عمر اسی طرح گزار دے ( ليکن
اگر وه بغض اہل بيت لے کر مرا تو وه جہنم ميں جائے گا ۔)(٢
..............

اسناد و مدارک کی تحقيق :
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) (١يہ مسجد الحرام ميں دو مقدس مقام کے نام ہيں .
) (٢مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
المعجم الکبير ج  ،٣ص ١٢١۔ حاکم ؛مستدرک الصحيحين ج ،٣ص ١٤٨۔
حاکم اس حديث کو ابن عباس سے مرفوع سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعدکہتے ہيں :يہ حديث بشرط مسلم صحيح ہے .
مجمع الزوائد ج ،٩ص ١٧١۔ منتخب کنز العمال ج  ، ٥ص ٣٠٦۔ تاريخ بغداد  ،٣ص ١٢٢۔ الصواعق المحرقة ص ١٤٠۔ محب الدين
طبری ؛ ذخائر العقبی ص ١٨۔
محب الدين طبری نے اس حديث کو اپنی مذکوره کتاب ميں اختصار کے طور پر نقل کيا ہے ،اور کہتے ہيں  :يہ حديث مال قاری نے اپنی
کتاب '' السيرة '' ميں نقل کيا ہے .
مالقاری ؛ کتاب السيرة ۔ ديلمی ؛ مسند الفردوس ) قلمی نسخہ اللہ لی الئبريری (
ديلمی نے اس حديث کو ابن عباس سے اس طرح نقل کيا ہے :
)) لو ان رجالً صفن قدميہ بين الرکن والمقام و صام وصلی ثم لقی اﷲ مبغضا ً آلل محمد دخل النار ((
پس جو شخص رکن و مقام کے درميان کھﮍے کھﮍے روزے اورنمازيں ادا کرے) ،اور اپنی ساری عمر اسی طرح گزار دے ( ليکن اگر
بغض اہل بيت لے کر مرا تو وه جہنم ميں جائے گا .

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

بارہويں حديث :
بنی ہاشم کا بغض باعث کفر ہے
اخرج الطبرانی ،عن ابن عباس ؛قال:قال رسول اﷲ ۖ )):بغض بنی ہاشم واالنصار کفر  ،وبغض العرب نفاق((
طبرانی ابن عباس سے نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا ۖنے فرمايا  :بنی ہاشم) (١اورانصارسے بغض رکھنا باعث کفر ہے ،اور
عرب )لوگوں (سے دشمنی رکھنا موجب نفاق ہے۔)(٢
تيرھويں حديث :
اہل بيت سے بغض رکھنے واال منافق ہے
اخرج ابن عدی  ،فی'' االکليل'' عن ابی سعيد الخدری ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ )):من ابغضنا اہل البيت فہومنافق ((
ۖ
ابن عدی )(٣کتاب اکليل ميں ابی سعيد خدری سے نقل کرتے ہيں کہ
آنحضرت نے فرمايا  :جو اہل بيت سے بغض اور دشمنی
رکھتا ہے وه منافق ہے ۔)(٤
چودھويں حديث:
ً
اہل بيت کا دشمن يقينا جہنم ميں جائے گا
اخرج ابن حبّان فی صحيحہ ،والحاکم  ،عن ابی سعيد الخدری ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ )):والذی نفسی بيده ال يبغضنا اہ َل البيت
رجل اال ادخلہ اﷲ النا َر((
ابن حبان)) (٥اپنی صحيح ميں( اور حاکم ،ابی سعيد خدری سے نقل کرتے ہيں کہ رسول اسالم نے فرمايا:قسم اس ذات کی
جس کے قبضہ ٔ قدرت ميں ميری جان ہے ،جو اہل بيت کو دشمن رکھے گا خدا يقينا ً اسے جہنم ميں داخل کرے گا ۔)(٦
..............

اسناد و مدارک کی تحقيق:
)(١مذکوره حديث محل اشکال معلوم ہوتی ہے کيونکہ يہ نص قرآن سے متعارض ہے ،اس لئے کہ انسان کی فضيلت تقوی اور اس کے
کردار سے ہوتی ہے ،عالوه اس کے خو درسول اسالم نے متعدد مقامات پر فرمايا ہے کہ عرب کو عجم پر اور قرشی کو حبشی پر کوئی
فضيلت نہيں ہے ،فضيلت صرف تقوی ٰالہی سے ہوتی ہے  ،احتمال قوی ہے کہ يہ حديث اس زمانہ ميں گﮍھی گئی کہ جب ذات پات اور

Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

نژاد پرستی کا دور دوره تھا  ،ورنہ اس حديث کے مطابق ابو لہب کو جو بنی ہاشم سے تھا ديگر مسلمانوں پر فوقيت حاصل ہوجائيگی
جبکہ اس کے بارے ميں قرآن کی نص ہے کہ وه جہنمی ہے !ليکن اہل بيت کی فضيلت خاندان پرستی کی بنا پر نہيں ہے ،ان کی فضيلت
ان کی ذاتی ليا قت ،شرافت اور کرامت کی بناپر ہے .مترجم .
) (٢مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی منقول ہے :
مجمع الزوائد ج  ،٢ص  ١٧٢۔ کنز العمال ج ،٦ص ٢٠٤۔
) (٣ابو احمد عبد اﷲ بن عدی جرجانی مشہور بہ ابن قطان؛ موصوف کی پيدائش  ٢٧٧ھ ميں جرجان ميں ہوئی ،اور  ٣٦٥ھ ميں چل
بسے  ،آپ بہت بﮍے محدث ،فقيہ اور علم رجال کے ماہرعالم تھے  ،آپ نے طلب علم ميں مختلف شہروں کا سفر کيا  ،آپ کی بعض
کتابينيہ ہيں :
الکامل  ،المعجم  ،االنتصار اوراسماء الصحابة .
موصوف کے حاالت زندگی درج ذيل کتابوں ميں ديکھئے:
تذکرة الحفاظ ج  ٣ص ٩٤٠لسان الميزان ج،١ص ٦۔ اللباب ج،١ص ٢١٩۔ شذرات الذہب ج،٣ص٥١۔
)(٤مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
ذخائر العقبی .
) اس حديث کو اس کتاب مينمناقب احمد بن حنبل سے نقل کيا ہے( .
مناوی؛ کنوز الحقائق ص١٣٤۔ ينابيع المودة ص ٤٧۔سيوطی در منثور ج ،٦ص٧۔
مذکوره حديث بعض نسخوں ميں اس طرح وارد ہوئی ہے :
من ابغض اہل البيت فہو منافق .
جوبھی اہل بيت سے د شمنی رکھے وه منافق ہے .
) (٥ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبا ن تميمی بستی؛ موصوف  ٢٧٠ھ ميں متولد ہوئے  ،اور سيستان ميں  ٣٥٤ھ ميں وفات
پائی  ،آپ علم فقہ ،حديث  ،طب ،نجوم اور لغت ميں کافی دست رس رکھتے تھے  ،آپ سمر قند کے قاضی بھی تھے  ،آ پ نے
متعددکتابيں تاليف کی ہيں ان ميں سے کچھ يہ ہيں  :ا لمسند الصحيح  ،الضعفاء اور التاريخ  .آپ شہر نيشاپور  ،بخاره ،نسا اور سيستان
ميں قيام پذير رہے  ،بقيہ حاالت زندگی حسب ذيل کتاب مينديکھئے :
تذکرة الحفاظ ج ، ٣ص .٩٢٠ ،٩٢٤
) (٦مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
ہيثمی ؛ الظمان الی زوائد ابن حبان ص ٥٥٥
) ہيثمی نے اس کتاب ميں لفظ اہل البيت حذف کردياہے (
ا لصواعق ا لمحرقة ص  ،٢٣٧ابن حجر۔
حاکم؛ مستدرک ا لصحيحين ج ،٣ص .١٥٠
حاکم کہتے ہيں :يہ حديث بشرط صحيح مسلم صحيح ہے .
سيوطی ؛ ا لخصائص الکبری ج ،٢ص ٢٦٦۔ در منثور ج ،٦ص ٢١٨۔
اورسيوطی کہتے ہيں :يہ حديث احمد بن حنبل  ،حاکم اور ابن حبان نے ابو سعيد خدری سے نقل کی ہے .

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

پندرھويں حديث:
اہل بيت سے بغض و حسد رکھنے واال حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا
اخرج الطبرانی ،عن الحسن بن علی رضی اﷲ عنہما انہ قال لمعاوية بن خديج :يا معاويہ بن خديج! اياک و بغضنا  ،فان رسول
اﷲ ۖ قال)) :ال يبغضنا احد  ،وال يحسدنا احد اال ذيد يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار ((
طبرانی حسن بن علی) (١سے نقل کرتے ہيں کہ امام حسن نے معاويہ بن خديج کو مخاطب قرار ديتے ہوئے کہا:اے معاويہ
بن خديج)! (٢ہمارے بغض سے اجتناب کر،کيونکہ رسول ۖنے ارشاد فرمايا ہے  :جو بھی ہم سے بغض اور حسد کرے گا
اسے روز قيامت آتشيں کوڑوں سے دھتکار کے بھگادياجائے گا ۔ )(٣
سولھوينحديث:
ۖ
رسولکے حق کو اعتراف نہ کرنے واال منافق  ،حرامی اور ولد الحيض ہوگا
عترت
اخرج ابن عدی ،والبيہقی فی ''شعب االيمان ''عن علی ؛ قال :قال رسول ۖ )):من لم يعرف حق عترتی واالنصار فہو الحد ی
ثالث  ،اما منافق  ،واما لزنية  ،واما لغير طہور۔يعنی حملتہ امہ علی غير طہر((.
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ۖ
آنحضرت نے فرمايا :جو ميری عترت اور
ابن عدی اور بيہقی)[ (٤اپنی کتاب شعب االيمان ميں] نے علی سے نقل کيا ہے کہ
انصار کے حق کو نہ پہنچانے وه تين حالتوں سے خالی نہيں :يا وه منافق ہوگا  ،يا زنا زاده يا پھر اس کانطفہ ايام عادت
ميناستقرار پايا ہوگا ) يعنی اس کی ماں کے رحم ميں اس کا نطفہ اس وقت قائم ہوا ہو جب اس کی ماں حيض کی حالت ميں ہو
(۔ ) (٥
..............

گزشتہ اسناد و مدارک کی تحقيق:
)(١ابو محمد اما م حسن مجتبی ابن علی ابی طالب )ع( ہاشمی؛ آپ کی والدت با سعادت ١٥رمضان  ٢ھ ميں ہوئی ،اور  ٥٠ھ ميں
معاويہ کے بہکانے پر آپ کی بيوی جعده نے آپ کو زہر ديديا ،جس کی بناپرآپ کی شہادت واقع ہوگئی  ،آپ کی اور امام حسين ـ کی ہی
شان ميں رسول اسالم نے فرمايا :
''الحسن والحسين سيدا شباب اہل الجنة ''
حسن اور حسين جوانان حنت کے سردار ہيں  ،بہر حال حضرت علی ـ کی شہادت کے بعد عراق کے لوگوں نے امام حسن ـ کی بيعت کی،
بيعت کے بعد حضرت امام حسن ـ معاويہ بن ابی سفيان سے اس کی سر کشی کی بنا پر نبرد آزما ہوئے ،ليکن آپ کے لشکر والوں نے
آپ کے ساتھ دھوکہ ديا ،اور معاويہ کی دولت کے چال ميں آکر وه حضرت ہی کے مقابلہ ميں آگئے  ،جسکی وجہ سے ناگز ير ہوکر
امام حسن ـ نے معاويہ سے صلح کی  ،اور مدينہ پلٹ آئے  ،آپ کے حاالت زندگی متعدد کتابوں نقل کئے گئے ہيں ان ميں سے چند يہ
ہيں :
فی رحاب ائمة اہل البيت ج  ، ٢ص ٤٦۔ حلية االولياء ج  ، ٢ص ٣٩ ، ٤٥۔ االستيعاب ج ،١ص ٣٨٣ ،٣٩٤۔ االصابة ج  ،٢ص ١١ ،١٣۔
)(٢معاويہ بن خديج بن عقبہ سکونی کندی ؛ موصوف کا معاويہ بن ابو سفيان کے قريب مشاوروں ميں شمار ہوتا ہے  ،اور بغض اہل
بيت ميں بہت زياده شہر ت رکھتے تھے  ،چنانچہ عالمہ مدائنی ابو طفيل سے اس طرح نقل کرتے ہيں :
ايک مرتبہ امام حسن ـ نے اپنے ايک صحابی سے فرمايا  :کيا تم معاويہ بن خديج کو پہنچانتے ہو ؟ اس نے کہا :ہاں  ،تو امام نے کہا :
اب جب بھی تم اسے ديکھو تو مجھے خبر کرنا  ،پس اس صحابی نے معاويہ بن خديج کو عمر وبن حريث کے گھر سے نکلتا
ہواديکھا ،تو اس نے امام سے کہا  :يہی معاويہ بن خديج ہے  ،حضرت نے اس کو باليا اور کہا :
انت شاتم عليا ً عند ابن آکلة االکباد ؟!
تو ہی ہنده جگر خوار کے بيٹے کے نزديک ميرے باپ علی کو گالی ديتا ہے:
))واﷲ لئن وردت الحوض وال ترده لترينہ مشمرا عن ساقيہ حاسراً عن ذراعيہ يذود عنہ المنافقين ((
خدا کی قسم جب تو روز قيامت حوض کوثر کے کنارے پہنچے گا  ،تو پتہ چلے گا کہ تو ہرگز وہاں سے نہيں گزر سکے گا ،اور وہاں
علی ـ کو ديکھے گا کہ وه اپنی آستينوں اور پائجامہ کو سميٹے منافقين کيلئے با لکل آماده کھﮍے ہيں ،اور منافقوں کو پکﮍ پکﮍ
کرحوض کوثر سے دور کررہے ہيں .
مزيد معلومات کيلئے ديکھئے :
فی رحاب ائمہ اہل البيت جلد  ،٣ص ٢٨۔ .٧٢
) (٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی منقول ہے :
طبرانی ؛ المعجم ا لکبير جلد ،١ص،١٢٤وص )١٣٢قلمی نسخہ ،ظاہريہ الئبريری دمشق سوريہ( مجمع الزوائد جلد ،٩ص ١٧٢۔
کنزالعمال ج لد ،٦ص ٢١٨۔ منتخب کنز العمال جلد ،٥ص ٩٤۔ درمنثور جلد ،٦ص ٧۔
طبرانی نے مذکوره حديث کے ضمن ميں ايک واقعہ نقل کيا ہے جس کا خالصہ يہ ہے:
ابو مسلم عبد ٰالہ بن عمر و واقفی کشی چند واسطے کے بعد معاويہ بن خديج سے نقل کرتے ہيں :ايک مرتبہ يزيد بن معاويہ نے
مجھے)معاويہ بن خديج( باليا اور حضرت امام حسن کی بيٹی يا آپ کی بہن سے اپنا رشتہ طے کرنے کيلئے بھيجا  ،جب اس چيز کو
ميں نے امام حسن سے بيان کيا تو آپ نے فرمايا  '' :انا قوم ال نزوج نسائنا حتی نستامرہن فاتہا '' ہم وه لو گ ہيں جو اپنی بيٹيوں کی
شادی کسی سے نہيں کرتے مگر ان سے مشوره کرنے کے بعد  ،لہٰ ذا تو خود اس کے پاس جا اور اپنے مطلب کو بيان کر ،معاويہ بن
خديج امام کی بات کو سن کر آپ کی دختر کے پاس گيا ،اور اپنے مطلب کو بيان کيا  ،تو اس باعفت دختر نے فرمايا  :خدا کی قسم ميں
يہ کام ہرگز نہيں کر سکتی  ،اس لئے کہ اگر يہ کام انجام پا گيا تو تيرا دوست )يزيد ( فرعون ہو گا جو بنی اسرائيل کے لﮍکوں کو قتل
کرتا تھا  ،اور پھر ان کی لﮍکيوں کو قيدی بنا ليتا تھا  ،ميں )معاويہ بن خديج ( يہ سن کر بہت پشيمان ہوا ،اور امام کے پاس آکر عرض
کيا  :آپ نے ايسی لﮍکی کے پاس بھيجا تھا جو نہايت زيرک اور ال جواب خطيب ہے  ،وه تو امير المومنين معاويہ کے بيٹے کو فرعون
کہہ رہی ہے! اس وقت امام نے فرمايا :
يا معاويہ بن خديج! اياک و بغضنا  ،فان رسول اﷲ ۖ قال)) :ال يبغضنا احد  ،وال يحسدنا احد اال ذيد يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار((
اے معاويہ بن خديج !ہمارے بغض سے اجتناب کر،کيونکہ رسول ۖنے ارشاد فرمايا ہے :
جو بھی ہم سے بغض اور حسد کرے گا اسے روز قيامت آتشی ننيزوں سے دھتکار کے بھکاديا جائيگا .
)(٤ابو بکر احمد بن حسين بن علی بن موسی خسرو جردی بيہقی ؛ موصوف  ٣٨٤ھ ميں متولد ہوئے ،اور  ٤٥٨ھ ميں وفات پائے ،
آپ کی جملہ کتابوں مينسے حسب ذيل کتابيں يہ ہيں :
ا لسنن  ،اآلثار  ،شعب االيمان اور دال ئل النبوة .
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موصوف کے حاالت زندگی حسب ذيل کتابوں ميں ديکھئے :
تذکرة الحفاظ ج١١٣٢ ،١١٣٥ ،٣۔ االعالم ج  ،١ص ١١٣۔
) (٥مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی منقول ہے :
کنز العمال جلد ،٦ص ٢١٨۔ منتخب کنزالعمال ج  ،٥ص٩٤۔ الفصول المہمة ص ٢٧۔ الصواعق المحرقة ص ٢٣١۔

سترھويں حديث:
ۖ
رسول کا آخری ارشاد  :ميرے اہل بيت کے بارے ميں ميرا پاس رکھنا
اخرج الطبرانی فی االوسط  ،عن ابن عمر ؛ قال)) :آخر ما تکلم بہ رسول ۖ )) :اخلفونی فی اہل بيتی ((.
طبرانی کتاب'' المعجم االوسط '' ميں ابن عمر )(١سے نقل کرتے ہيں  :رسول اکرم نے آخری وقت ) جب آپ دنيا سے
رخصت ہورہے تھے ( جس جملہ کو ارشاد فرمايا وه يہ تھا  :اہل بيت کے بارے ميں تم ميرا لحاظ رکھنا ۔)(٢
اٹھارہوينحديث:
بے حب اہل بيت تمام اعمال بيکار ہيں
اخرج الطبرانی فی االوسط،عن الحسن بن علی رضی اﷲ عنہما؛ ان رسول اﷲ ۖ قال)) :الزموامودتنا اہل البيت فانہ من لقی اﷲ
وہو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا،والذی نفسی بيده الينفع عبداً عملہ اال بمعرفة حقنا ((
طبرانی کتاب'' المعجم االوسط ''ميں علی سے نقل کرتے ہيں کہ رسول نے فرمايا:ہم اہل بيت کی محبت و مودت کی گره )
اپنے دلوں ميں (مضبوط باندھ لو ،اور اسے اپنے اوپر الزم قرار دے لو ،کيونکہ جو بھی ہماری محبت لے کر مرے گا وه
ہماری شفاعت سے جنت ميں داخل ہوگا  )،اور بال شک جس کے دل ميں ہماری محبت نہ ہوگی وه جہنم ميں جائے گا ( قسم
اس ذات کی جس کے قبضہ ٔ قدرت ميں ميری جان ہے  ،کسی کا کوئی عمل فائده مند نہيں ہوگا مگر ہمارے حق کی معرفت
کے ساتھ ۔ )(٣
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
) (١ابو عبد الرحمن عبد اﷲ بن عمر بن الخطاب ؛ موصوف ہجرت کے دس سال پہلے مکہ ميں پيدا ہوئے ،اور  ٧٣ھ ميں مکہ ميں
وفات پاگئے  ،صاحبان کتب صحاح ستہ نے آپ سے اپنی کتابوں ميں  ٢٦٣٠حديثيننقل فرمائی ہيں  ،آپ کے بقيہ حاالت زندگی حسب
ذيل کتابوں ميں ديکھئے :
االصابة ج ،٤ص ١٠٩،١٠٧۔ تذکرة الحفاظ ج  ، ١ص ٣٧ ، ٤٠۔
) (٢مذکوره حديث درج ذيل کتابوں ميں نقل کی گئی ہے :
ہيثمی ؛مجمع الزوائد ج  ،٩ص ١٤٦۔
اس حديث کو ہيثمی نے اس کتاب ميں طبرانی سے نقل کيا ہے .
الصواعق المحرقة ص ٩٠۔ نبہانی بيرونی؛ الشرف ا لمؤبد
) (٣مذکوره حديث درج ذيل کتابوں ميں نقل کی گئی ہے :
ہيثمی ؛مجمع الزوائد ج  ،٩ص١٧٢۔
اس حديث کو ہيثمی نے طبرانی کی کتاب معجم اوسط سے اس کتاب ميں نقل کيا ہے .
ا لصواعق المحرقةص ٢٣٠۔

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

انيسويں حديث :
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اہل بيت کا دشمن بروز قيامت يہودی محشور ہوگا
اخرج الطبرانی فی االوسط ،عن جابر بن عبدا ﷲ رضی اﷲ عنہ؛ قال :خطبنا رسول ۖ فسمعتہ وہو يقول  )):ايہا الناس من
ابغضنا اہل البيت حشره اﷲ تعالی يوم القيامة يہوديا ً ((
طبرانی'' المعجم االوسط ''ميں جابر بن عبد اﷲ) (١سے نقل کرتے ہيں کہ رسول اسالم نے ) ايک دن ( خطبہ ديا جس ميں آپ
کوميننے يہ فرماتے ہوئے سنا :اے لوگو! جس نے اہل بيت سے بغض رکھا خدا روز قيامت اسے يہودی محشور کرے گا
۔)(٢
بيسويں حديث:
جو بنی ہاشم کو دوست نہ رکھے وه مؤمن نہيں
ٔ
اخرج الطبرانی فی االوسط ،عن عبداﷲ بن جعفر؛ قال:سمعت رسول اﷲ ۖ يقول)):يا بنی ہاشم  ،انی قد سالت اﷲ لکم ان يجعلکم
نجداء رحماء  ،وسألتہ ان يہدی ضالکم  ،و يؤمن خائفکم  ،ويشبع جائعکم  ،والذی نفسی بيده ال يؤمن احد حتی يحبکم بحبی ،
اترجون ان تدخلوا الجنة بشفاعتی وال يرجوہا بنو عبد المطلب((
طبرانی المعجم االوسط ميں عبد اﷲ بن جعفر )(٣سے نقل کرتے ہيں کہ رسول اسالم سے ميں نے سنا کہ آپ نے فرمايا  :اے
بنی ہاشم!ميں نے خدا سے تمھارے لئے )چند چيزوں کو چاہا ہے( :يہ کہ وه تمھيں شجاع قرار دے  ،اورباہمی رحم وکرم کا
خوگر بنائے ،يہ کہ جو تم ميں بھٹک جائے اس کی راہنمائی فرمائے ،اور جو تم ميں خائف اور کمزور ہوں ان کو امن و امان
ميں رکھے  ،جو بھوکے ہوں انھيں شکم سير کرے ،اس ذات کی قسم جسکے قبضہ ٔ قدرت ميں ميری جان ہے ،کوئی بھی
شخص سچا مسلمان اس وقت تک نہيں ہو سکتا جب تک کہ وه ميرے واسطے سے تم سے محبت نہ کرے ،اے لوگو! کيا تم
يہ سوچ سکتے ہو کہ تم ميری شفاعت کے ذريعہ تم جنت ميں داخل ہو جاؤ ،اور بنی عبد المطلب يہ اميده نہ رکھيں!)يہ ہرگز
نہيں ہو سکتا بلکہ وه ميری شفاعت کے تمھاری بنسبت زياده حقدار ہيں ( ).(٤
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
)(١ابو عبد اﷲ جابر بن عبد اﷲ بن عمر انصاری سلمی ؛ آپ کا شما ر رسول کے جليل القدر صحابيوں  ،اور موثق راويوں ميں ہوتا ہے
 ،آپ ہجرت سے بيس سال قبل پيدا ہوئے  ،آپ عقبہ ٔ ثانيہ ميں اپنے باپ کے ساتھ رسول کی خدمت ميں مشرف ہوئے،حاالنکہ اس وقت
آپ بہت چھوٹے تھے  ،امام بخاری نقل کرتے ہيں :جنگ بدر ميں جناب جابر کے ذمہ پانی کا اٹھانا ،اور اس کا بند و بست کرنا تھا ،
اس کی بعد آپ نے  ١٨جنگوں ميں رسول کے ساتھ شرکت کی  ،اور کلبی کے نقل کے مطابق آپ نے جنگ صفين ميں حضرت علی کی
طرف سے شرکت کی ،بہرحال آپ کا شمار بہت اچھے حفاظ احاديث ميں سے ہوتا ہے،چنانچہ آپ کی طرف ايک صحيفہ بھی منسوب
ہے جس کے سلسلہ ٔرواة ميں پہال فرد سليمان بن قيس يشکری ہے  ،آپ آخری عمر ميننابينا ہوگئے تھے  ،اور آپ نے  ٧٤ھ ميں ٩٤
سال کی عمر ميں مدينہ ميں وفات پائی  ،آپ کے حاالت زندگی کے مطالعہ کيلئے مندرجہ کتابيں ديکھئے:
االستيعاب ج ،١ص ٢١٩ ،٢٢٠۔ طبقات ابن سعد ج ،٥ص ٤٦٧۔ تہذيب التہذيب ج، ٤ص ٢١٤۔اسد الغابة ج ١ص ٣٥٦ ،٣٥٨۔
)(٢مذکوره حديث درج ذيل کتابوں ميں نقل کی گئی ہے :
ہيثمی ؛ مجمع الزوائد ج  ،٩ص١٧٢۔
ہيثمی نے اس حديث کو اس کتاب ميں طبرانی سے نقل کيا ہے(
ابن حجر عسقالنی ؛ لسان الميزان ،ج ،٣ص ١٠۔
)(٣عبد اﷲ بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی قرشی ؛ آپ رسول اسالم کے خاص صحابی  ،تھے ماں کانام اسماء بنت عميس تھا  ،ہجرت
کے پہلے سال آپ کی والدت حبشہ کی سر زمين پر ہوئی ،آپ ہی مسلمان کے پہلے وه فرز ند تھے جس کی پيدائش حبشہ ميں ہوئی ،
اس کے بعد آپ اپنے باپ کی ساتھ مدينہ آئے  ،اور حديث رسول کو حفظ کرنے کے بعد نقل کرنے لگے  ،اور بعد ميں بصره  ،کوفہ اور
شام ميں سکونت اختيار کی  ،اور اپنے نہايت جود وسخاوت کی بناپر سخی و کريم جيسے القا ب سے مشہور ہوئے  ،آپ نے جنگ
صفين ميں حضرت علی ـ کی طرف سے ايک ممتاز لشکری کی حيثيت سے جنگ ميں شرکت کی  ،اور  ٩٠سال کی عمر ميں  ٩٠ھ ميں
شہر مدينہ ميں وفات پائی .
)(٤مذکوره حديث درج ذيل کتابوں ميں نقل کی گئی ہے :
ہيثمی؛مجمع الزوائد ج  ،٩ص١٧٠۔
ہيثمی نے اس حديث کو اس کتاب ميں طبرانی سے نقل کيا ہے.
کنز العمال ج،٦ص ٢٠٣۔حاکم؛ مستدرک الصحيحين ج،٣ص ١٤٨۔
)حاکم کہتے ہيں :يہ حديث شرط مسلم کے اعتبار سے صحيح ہے .
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الصواعق المحرقة ص ١٤٠۔

اکيسوينحديث:
اہل بيت امت مسلمہ کے لئے امان ہيں
اخرج ابن ابی شيبة ،و ُمس ﱠدد فی مسنديہما ،والحکيم الترمذی ،فی نوادر االصول ،و ابو يعلی و الطبرانی ،عن سلمة بن اکوع ؛
قال :قال رسول اﷲ ۖ)):النجوم امان الہل السماء و اہل بيتی امان المتی ((
ترجمہ:۔ابن ابی شيبہ) (١اور مسدد )(٢نے اپنی اپنی '' مسندوں'' ميں اور حکيم ترمذی )(٣نے اپنی کتاب'' نوادر االصول ''ميں
نيز ابو يعلی و طبرانی نے سلمہ بن اکوع )(٤سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا  :جيسے اہل آسمان کيلئے ستارے
باعث امان ہيں اسی طرح ميری امت کيلئے ميرے اہل بيت امن و نجات کے مرکز ہيں ۔ )(٥
بائيسويں حديث :
دو چيزوں سے تمسک رکھنے واال کبھی گمراه نہ ہوگا
اخرج البزار  ،عن ابی ہريرة ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ )):انی خلفت فيکم اثنين لن تضلوا بعد ہما کتاب اﷲ و نسبتی و لن يفترقا
ی الحوض((
حتی يردا عل ﱠ
بزار )(٦نے ابو ہريره )(٧سے نقل کيا ہے کہ رسول ۖ
خدا نے فرمايا  :ميں تمھارے درميان دو چيزيں چھوڑ رہا ہوں ان کے
ہو تے ہوئے تم ہرگز گمراه نہيں ہوگے ،اور وه کتاب خدا اور ميرا نسب ہے)يعنی ميری نسل اور عترت( جو کبھی بھی ايک
دوسرے سے جدا نہيں ہونگے ،يہاں تک کہ وه باہم حوض کوثر پر ميرے پاس وارد ہونگے ۔)(٨
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
)(١ابو بکر عبد ﷲبن محمد بن ابی شيبہ ابراہيم بن عثمان کوفی ؛ موصوف  ١٥٩ھ ميں پيدا ہوئے ،اور  ٢٥٣ھ ميں وفات پائی  ،آپ
مقام رصافہ ميں استاذ تھے  ،اور آپ کااپنے زمانہ کے مشہور محدثين ميں شمار ہوتا تھا  ،آپ کے حاالت زندگی درج ذيل کتابوں
مينمالحظہ کريں :
طبقات ابن سعد ج ،٦ص  ٢٧٧۔ فہرست نديم ص٢٢٩۔ تاريخ بغداد ج  ١٠ص ٦٦ ، ١٧۔ تذکرة الحفاظ ج ،٢ص ٤٣٢ ،٤٣٣۔ شذارات
الذہب ج،٢ص ٨٥۔
س ْر ہد اسدی بصری ؛ يہ وه فرد ہيں جن سے ابوذرعہ  ،بخاری  ،ابودائود  ،قاضی اسمعيل  ،اور ابو حنيفہ
) (٢ابو الحسن مسدد بن ُم َ
وغيره نے حديثيں نقل کی ہيں  ،آپ پہلے وه فرد ہيں جنھوں نے بصره ميں مسند کی تاليف پر کام شروع کيا  ،چنانچہ آپ کو اپنے زمانہ
کا امام المصنفين اور حجت کہا جاتا ہے  ،آپ کی امام احمد بن حنبل سے خط و کتابت جاری رہتی تھی  ،آپ کی موت  ٢٢٨ھ ميں واقع
ہوئی  ،بقيہ حاالت زندگی درج ذيل کتابوں ميں مالحظہ کريں:
طبقات حنابلہ ج ،١ص  ٣٤١ ، ٤٥٣۔ االعالم ج  ،٨ص ١٠٨۔ ابن سعد ج ،٦ص  ٢٧٧۔
) (٣ابو عبد اﷲ محمد بن علی بن حسن بن شير ملقب بہ حکيم ترمذی ؛ آپ کا خراسان کے بزرگ اساتذه ميں شمار ہوتا تھا  ،آپ اپنے
باپ اور قتيبہ بن سعيد و ديگر لوگونسے حديث نقل کرتے تھے ،آپ کی اہم ترين تاليف نوادر االصول فی معرفةاخبار الرسول  ،ختم
الواليہ  ،علل الشريعہ والفروق ہيں ،آپ کی موت  ٢٨٥ھ ميں ہوئی  ،بقيہ حاالت زندگی درج ذيل کتابو مينمالحظہ کريں:
طبقات الشا فعيہ حنابلہ ج ،٢ص٢٠۔ االعالم ج  ،٧ص١٥٦۔ معجم المؤلفين ج ،١٠ص ٣١٥۔
)(٤سلمہ بن عمرو بن اکوع ؛ آپ عرب کے مشہور شجاع لوگوں ميں سے تھے  ،آپ کی پيدائش ہجرت کے چھ سال قبل ہوئی  ،اور
بيعت الشجره ميں رسول کے ہاتھوں پر جان نثاری کی غرض سے بيعت کی  ،اور رسول کے ساتھ سات جنگوں ميں شريک ہوئے  ،اور
 ٧٤ہجری ميں وفات پائی  ،آپ کے بقيہ حاالت زندگی درج ذيل کتابوں ميں مالحظہ کريں:
االصابة ج  ،٣ص ١١٨۔ طبقات ابن سعد ج ،٤ص  ٣٨۔
)(٥مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے :
مستدرک الصحيحين ج  ،٣ص ٤٥٧۔
جو حديث اس کتاب ميں نقل ہوئی ہے اس کے الفاظ ميں تھوڑا سا فرق پايا جاتا ہے .
کنزالعمال ج  ،٦ص٦١٢۔ ج ،٧ص ٢١٧۔ مجمع الزوائد ج ،٩ص ١٧٤۔ ) نقل از طبرانی (
محب الدين طبری ؛ ذخائر العقبی ص ١٧۔
محب الدين طبری نے اس حديث کوحضرت علی ـ سے نقل کيا ہے کہ رسول خدا نے فرمايا:
''النجوم امان الہل السماء فاذا ذہبت النجوم ذہب اہل السماء و اہل بيتی امان الہل االرض فاذا ذہب اہل بيتی ذہب اہل االرض''۔
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ستارے آسمان والوں کيلئے امان ہوتے ہيں لہٰ ذا جب بھی ستارے آ سمان سے ختم ہوجائينتو آسمان والے بھی ختم اور نابود
ہوجائينگے ،اسی طرح ميرے اہل بيت اہل زمين کيلئے امان ہيں لہٰ ذا اگر اہل بيت روئے زمين سے چلے جائيں تو اہل زمين کا بھی خاتمہ
ہوجائيگا .
اس حديث کو نقل کرنے کے بعد طبری کہتے ہيں :يہ حديث ميں نے احمد بن حنبل کی کتاب المناقب سے نقل کی ہے .
) (٦ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بزار بصری مؤلف ِ'' المسند'' ؛ آپ نے بصره سے بغداد کی طرف ہجرت کی  ،اور وہاں پر
محدث جيسے عہدے پر فائز ہوگئے  ،دوبار اصفہان سفر کيا  ،اور سہلہ ميں  ٢٩١ھ ميں وفات پائی  ،آپ کے بقيہ حاالت زندگی درج
ذيل کتابوں ميں مالحظہ کريں:
تذکرة الحفاظ ج ، ٢ص ٦٥٣ ،٦٥٤۔ ذکر اخبار اصفہان ج  ،١ص  ١٠٤۔ لسان الميزان ج ،١ص ٢٣٧۔ تاريخ بغداد ج ،٤ص ٣٣٤۔
)(٧ابو ہريره عبد الرحمن بن صخر ) يا عمير بن عامر ( دوسی ؛ دور جاہليت مينموصوف کا نا م عبد الشمس تھا  ،اور آپ فتح خيبر کے
موقع پر مدينہ آئے ،اور  ٧ھ ميں اسالم قبول کيا  ،انھوں نے اگر چہ رسول کی ساتھ بہت کم زما نہ گزارا ہے مگر آپ نے ديگر تمام
صحابہ سے زياده حديثيں نقل کی ہيں !ابن حجر کہتے ہيں :اہل حديث کے عقيده کے لحاظ سے ابوہريره سب سے زياده حديث نقل
کرنے والے فرد ہيں  ،بہر حال آپ کی وفات  ٥٨ھ ميں ہوئی  ،بقيہ حاالت زندگی درج ذيل کتابوں ميں مالحظہ کريں:
االصابة ج  ،٢ص ١٩٩ ، ٢٠٧۔ تذکرة الحفاظ ج ،١ص  ٣٢ ،٣٧۔
حضرت ابو ہريره کے مزيد حاالت معلوم کرنے کيلئے کتاب ابو ہريره مؤلفہ عبد الحسين شرف الدين ديکھئے .مترجم .
) (٨مذکوره حديث درج ذيل کتابوں ميں بھی موجود ہے :
زوائد مسند بزار ص ٢٧٧۔ مجمع الزوائد ج،٩ص ١٦٣۔

تيئيسويں حديث:
اہل بيت اور کتاب خدا سے تمسک رکھنے واال گمراه نہ ہوگا
اخرج البزار  ،عن علی رضی اﷲ عنہ ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ )):انی مقبوض ،وانی قد ترکت فيکم الثقلين ،کتاب اﷲ و اہل بيتی
 ،وانکم لن تضلوا بعدہما((
بزار نے علی سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم ۖ نے ارشاد فرمايا  :اے لوگو! اس حال ميں کہ ميری عنقريب روح قبض ہونے
والی ہے تمھارے درميان دو گرانقدر) (١چيزيں چھوڑ رہا ہوں  :کتاب خدا اور ميرے اہل بيت  ،ان کے ہوتے ہو ئے تم ہرگز
ہرگز گمراه نہيں ہوگے۔)(٢
چوبيسويں حديث:
سفينہ نوح جيسی ہے
اہل بيت کی مثال
ٔ
اخرج البزار  ،عن عبد اﷲ بن الزبير ؛ان النبی ۖ قال )):مثل اہل بيتی مثل سفينة نوح من رکب فيہا نجا  ،ومن تخلف عنہا غرق
((
بزارعبد اﷲ بن زبير) (٣سے نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا  :ميرے اہل بيت کے مثال سفينہ ٔ نوح جيسی ہے ،جو ا
س پر سوار ہوا تھا اس نے نجات حاصل کی اور جس نے روگردانی کی وه غرق ہوا تھا ۔)اسی طرح جو اہل بيت )ع( کا
دامن تھامے گا وه نجات حاصل کرے گا اور جو روگردانی کرے گا وه جہنم ميں جائے گا ( )(٤
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
)(١عربی زبان کے مشہور لغوی جناب ابن منظور لفظ '' ثقل '' کے ذيل ميں کہتے ہيں :عرب لوگ ہر اس چيز کونفيس کہتے ہيں جو
ان کے نزديک نفيس  ،ارزشمند اور گران قيمت ہو کہ جس کی حفاظت ميں نگہبانی کی ضرورت پﮍے  ،چنانچہ اس بات کی وجہ تسميہ
کہ رسول اسالم نے قرآن اور اہل بيت کو کيوں اس لفظ ) ثقلين(سے تعبير کيا ؟ اس ميں کيا وجہ تھی ؟تو کہتے ہيں چونکہ اہل بيت اور
قرآن عظمت و فضيلت کے اعتبارسے بلند شان رکھتے تھے لہٰ ذا رسول نے ان دونوں چيزوں کو اس لفظ سے تعبير کيا ،اور انھيں لفظ
ثقل سے تشبيہ دی ،ليکن ثعلب لغوی کہتے ہيں :اہل بيت اور قرآن کی تشبيہ رسول نے اس لئے دی ہے کہ ان دو چيزوں کی پيروی
بہت گران  ،اور دشوار ہے ) ،اور ثقل کے لغوی معنی بھی گران اور وزنی کے ہيں( .
ديکھئے  :لسان الميزان ج ،١١ص ٨٨۔
)(٢مذکوره حديث درج ذيل کتابوں ميں بھی موجود ہے :
مسند بزار ص ٢٧٧۔ مجمع الزوائد ج،٩ص ١٦٣۔
)(٣مذکوره حديث درج ذيل کتابوں ميں بھی موجود ہے :
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زوائد مسند بزار ص ٢٧٧۔ مجمع الزوائد ج،٩ص ١٦٨۔ المعجم الکبير ج،١ص ١٢٥۔ ذخائر العقبی ص ٢٠۔ منتخب کنزالعمال ج ،٥ص
٩٢۔
) (٤ابو بکر عبد اﷲ بن زبير بن عوام بن خويلد قرشی اسدی ؛ واحدی کے قول کے مطابق موصوف  ٢ھ ميں پيدا ہوئے  ،اور  ٧٣ھ
ميں وفات پائے  ،موصوف فتح افريقہ ميں عثمان کی جانب سے لشکر ميں شريک تھے  ،دوسری جانب حضرت علی ـ کے دور خالفت
کے ابتداء ميں حضرت علی ـ کے خالف جنگ جمل بھﮍکانے والوں ميں سے تھے  ،اور حضرت کی شہادت کے بعد انھوں نے معاويہ
کی بيعت کرلی  ،ليکن معاويہ اور يزيد کے انتقال کے بعد انھوں نے چاہا اپنے لئے لوگوں سے بيعت اخذ کريں ليکن عبد الملک بن
مروان نے حجاج بن ثقفی کی سپہ ساالری ميں ايک لشکر ان کی سرکوبی کيلئے بھيجا ،چنانچہ ان کے درميان جنگ ہوئی اور عبد اﷲ
بن زبير  ٧٣ھ ميں مارے گئے  ،آپ کے حاال ت زندگی درج ذيل کتابوں ميں مالحظہ کريں:
االصابة ج ،٤ص ٦٧ ، ٧١۔ االعالم ج ،٤ص ٢١٨۔

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

پچيسوينحديث :
حديث سفينہ
اخرج البزار  ،عن بن عباس؛قال:قال رسول اﷲ ۖ )):مثل اہل بيتی مثل سفينة نوح ،من رکب فيہا نجا  ،ومن تخلف عنہا غرق((۔
بزار ابن عباس سے نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا  :ميرے اہل بيت کے مثال
سفينہ نوح جيسی ہے ،ا س پرجو
ٔ
سوار ہوا تھااس نے نجات حاصل کی ،اور جس نے روگردانی کی وه غرق ہوا تھا۔)اسی طرح جو اہل بيت )ع( کا دامن
تھامے گا وه نجات حاصل کرے گا اور جو روگردانی کرے گا وه جہنم ميں جائے گا ( )(١
چھبيسويں حديث:
حديث سفينہ اور حديث باب حطہ
اخرج الطبرانی  ،عن ابی ذر ؛ سمعت رسول اﷲ ۖ)):مثل اہل بيتی فيکم مثل سفينة نوح فی قوم نوح ،من رکبہا نجا  ،ومن تخلف
عنہا ہلک  ،ومثل باب حطة فی بنی اسرائيل ((۔
طبرانی نے ابوذر )(٢سے نقل کرتے ہيں کہ ميں نے رسول خدا ۖ کو يہ فرماتے ہوئے سنا  :تمھارے درميان ميرے اہل بيت
کے مثال بالکل ويسی ہے جيسی قوم نوح ميں کشتی نوح کی تھی ،جو ا س پر سوار ہوا اس نے نجات حاصل کی ،اور جس
نے روگردانی کی وه ہالک ہوا ،اور ميرے اہل بيت کی مثال تم ميں باب حطہ ) (٣جيسی ہے بنی اسرائيل ميں ۔)(٤
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
) (١مذکوره حديث درج ذيل کتابوں ميں بھی موجود ہے :
زوائد مسند بزار ص ٢٧٧۔ مجمع الزوائد ج،٩ص ٨٦٨۔ حلية االولياء ج ،٤ص ٣٠٦۔ کنزالعمال ج ،٦ص٢ ١٦۔
) (٢ابوذر جندب بن جناده غفاری ؛ آ پ کا شمار سابق اسالم النے ميں ہوتا ہے ،اور آپ ان پانچ افراد ميں سے ايک ہيں جنھوں نے
سب سے پہلے اسالم قبول کيا  ،آپ نے بيعت کرنے کے فوراًبعد مسلمان ہونے کا اظہار کرديا تھا  ،اور پھر اپنے قبيلہ کی طرف تبليغ
کرنے آئے ،اور کچھ مدت کے بعد مدينہ چلے آئے  ،آپ علم  ،تقوی  ،زہد  ،جہاد  ،اور صدق و اخالص ميں بے مثال تھے  ،چنانچہ
عالمہ ذہبی کہتے ہيں :آپ کيلئے بہت فضائل اور مناقب ہيں منجملہ ان کے رسول کا يہ قول مشہور ہے :
''ما اظلت الخضراء وال اقلت الغبراء اصدق لہجة من ابی ذر''
اس نيلے آسمان نے سايہ نہيں کيا ،اور اس زمين نے کسی کو اپنی پشت پر نہيں اٹھايا کہ جو ابوذر سے زياده سچا ہو .
آپ رسول کی وفات کی بعد شام چلے گئے  ،اور حضرت عمر کی وفات تک يہيں رہے  ،اور حضرت عثمان کے زمانے ميں دمشق ميں
سکونت اختيار کی ،آپ فقيروں کی طرفداری ميں بولتے اور ان کی حق تلفی کے بارے مينان کی مدد کرنے پر لوگوں کوابھارتے اور
اکسايا کرتے تھے  ،اسی وجہ سے معاويہ نے ان کی عثمان کے پاس شکايت کی  ،جس کی بناپر آپ کو عمر کے آخری ايام ميں دمشق
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سے جال وطن کرکے ربذه بھيج د يا گيا !! پھرآپ کی يہيں وفات ہوگئی،عالمہ مدائنی کے قول کے مطابق ابن مسعود نے آپ پر نماز
ميت ادا کی .
ديکھئے  :االعالم ج ،٢ص ١٣٦۔
) (٣حطہ کے لغوی معنی جھﮍنے اور نيچے گرنے کے ہيں  ،باب حطہ ايک دروازه تھا جس کے لئے خداوند متعال نے بنی اسرائيل
سے کہا تھا کہ اس کے اندر سجده کرتے ہوئے داخل ہونا ہے تاکہ ان کے سارے گناه ان سے جھﮍ جائيں اور وه بخش دئے جائيں ،
اس سلسلے ميں سوره بقره کی آيت نمبر  ٥٨اور سوره اعراف کی آيت نمبر  ١٦١ديکھئے .
عالمہ سيد شرف الدين باب حطہ سے اہل بيت کی وجہ تسميہ کے بارے ميں لکھتے ہيں:
خدا وند متعال نے اپنے حکم کے سامنے اس دروازے کو تواضع اور انکساری کا ايک مظہر قرار ديا تھا  ،يعنی اس دروازے کو خدا
نے تواضع اور انکساری کا مظہر قرار ديا تھا ،اور خدا کا يہی امر سبب قرار پايا کہ بنی اسرائيل کے گناہوں کی مغفرت کا موجب ہوا ،
اسی طرح اہل بيت کے سامنے اسالمی امت کا سر تسليم جھکانا ،اور انکی صدق دل سے اطاعت کرنا  :گويا اہل بيت کے سامنے اس
فعل کا انجام دينا خدا کی تواضع و انکساری کا ايک مظہر ہے ،اور ان کے سامنے سر جھکاناگويا حکم خدا کے سامنے سر جھکانا
ہے،اور خدا کی نظروں ميں يہی چيز تمام مسلمين کيلئے مغفرت کاسبب ہے  .مزيد اطالع کيلئے کتاب '' المراجعات'' ديکھئے .مترجم .
)(٤اس حديث کو طبرانی نے دو طرح نقل کيا ہے اگرچہ يہ دونوں حديثيں ايک ہی جيسی ہيں ليکن ايک ميں کچھ لفظ زياده آئے ہيں جو
اس طرح ہے :
))مثل اہل بيتی مثل سفينة نوح من رکبہا نجا  ،ومن تخلف عنہا غرق ومن قاتلنا فی آخر الزمان فکانما قاتل مع الدجال ((
ميرے اہل بيت کے مثال سفينہ ٔ نوح جيسی ہے  ،جو ا س پر سوار ہوا تھا اس نے نجات حاصل کی تھی ،اور جس نے روگردانی کی
تھی وه غرق ہوگيا تھا )،اسی طرح ہم سے جو متمسک رہے گا وه نجات پائے گا اور جو روگردانی کرے گا وه ہالک ہو جائے گا(
اورجس نے بھی ہم سے آخری زمانے ميں جنگ کی گويا اس نے دجال کی طرف سے جنگ کی.
المعجم الکبير ج  ،١ص ١٢٥۔ مجمع الزوائد ج،٩ص  ٢٦۔ کنز العمال ج ،٦ص ٢١٦۔
حلية االولياء ج ،٤ص ٣٠٦۔ مرقاة المصابيح ج ،٥ص ٦١٠۔ تاريخ بغداد ج ،١٢ص ١٩۔ کنوزالحقائق ص١٣٢۔ ذخائر العقبی ص ٢٠۔
الصواعق المحرقة ص ٧٥۔ ينابيع المودة ص ٢٨۔ نزل االبرار ص ٣٣۔ ميزان االعتدال ج،١ص ٢٢٤۔ ا لخصائص الکبری ج ،٢ص ٢٦٦
۔المعجم الصغير ص ٧٨۔ زوائد مسند بزار ص ٢٧٧۔

ستائيسويں حديث :
حديث سفينہ اور حديث باب حطہ بنی اسرائيل ميں
اخرج الطبرانی فی االوسط ،عن ابی سعيد الخدری ؛ قال :سمعت رسول اﷲ ۖ يقول )) :انما مثل اہل بيتی کمثل سفينة نوح من
رکبہا نجا  ،ومن تخلف عنہا غرق  ،و انما مثل اہل بيتی فيکم مثل باب حطة فی بنی اسرائيل من دخلہ ُغفِر لہ ((
طبرانی ''،المعجم االوسط ''مينابی سعيد خدری سے نقل کرتے ہيں کہ ميں نے رسول خدا ۖسے سنا کہ آ پ نے فرمايا :ميرے
اہل بيت کے مثال سفينہ ٔ نوح جيسی ہے  ،جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات حاصل کی ،اور جس نے روگردانی کی وه غرق
ہوا ،اور ميرے اہل بيت کی مثال تم ميں ويسی ہے جيسے باب حطہ ہے بنی اسرائيل ميں جو اس ميں داخل ہو گيا تھا وه بخش
ديا گيا تھا ۔ ) )(١اسی طرح ميرے اہل بيت کے قلعہ محبت ميں داخل ہوگا وه بخش ديا جائے گا(
اٹھائيسويں حديث :
محمد و آل محمد کی محبت اسالم کی بنياد ہے
اخرج البخاری فی تاريخہ  ،عن الحسن بن علی؛ قال :قال سول اﷲ ۖ)):لکل شیء اساس و اساس االسالم حب اصحاب رسول اﷲ
وحب اہل بيتہ ((
ابن نجار) (٢اپنی تاريخ ميں نقل کرتے ہيں کہ امام حسن مجتبی نے فرمايا  :جس طرح ہر چيز کی ايک بنياد اور اساس ہوتی
ہے ،اسی طرح اسالم کی بنياد رسول کے اصحاب کی دوستی اور آ پ ۖکے اہل بيت کی محبت ہے۔ )(٣
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
) (١مذکوره حديث درج ذيل کتابوں ميں بھی موجود ہے:
مجمع الزوائد ج،٩ص  ١٦٨۔ کنز العمال ج ،٦ص ٢١٦۔ المعجم الصغير للطبرانی ص  ١٧٠۔ المعجم االوسط للطبرانی ۔ فيض القدير ج،٤
ص ٣٥٦۔ جواہر العقدين سمہودی ج ،٢ص ٧٢۔)قلمی نسخہ  ،ظاہريہ کتاب خانہ دمشق (.
) (٢ابو عبد اﷲ محمد بن محمود بن حسن بن ہبة اﷲ بن محاسن بغدادی ؛ آپ  ٥٧٨ھ ميں پيدا ہوئے  ،اور  ٦٤٣ھ ميں وفات پائی .
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ديکھئے  :تذکرة الحفاظ ج ، ٤ص ١٤٢٨۔
) (٣مذکوره حديث حسب ذيل ميں کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
تفسير در منثور ج ،٦ص  ٧۔ کنز العمال ج ،٦ص ٢١٨۔

انتيسويں حديث:
رسول اسالم اوالد فاطمہ زہرا ء کے باپ اور عصبہ ہيں
اخرج الطبرانی ،عن عمر ؛ قال :قال سول اﷲ ۖ )) :کل بنی انثی فان عصبتہم البيہم ما خال ولد فاطمة ،فانی عصبتہم فاناابوہم((١
طبرانی نے عمر ابن خطاب )(١سے نقل کيا ہے کہ رسول نے فرمايا  :ہر عورت کے بچوں کی نسل ان کے باپ کی طرف
منسوب ہوتی ہے ،ليکن فاطمہ کی اوالد ميری طرف منسوب ہے،بيشک ميں ان کا باپ ہوں ۔)(٢
تيسويں حديث :
رسول خدا اوالد فاطمہ کے ولی اور عصبہ ہيں
اخرج الحاکم عن جابر ،عن فاطمة الزہرا)س(؛ قال :قال سول اﷲ ۖ )):کل بنی ام ينتمون الی عصبة االولد فاطمة فاناوليہم
واناعصبتہم((
حاکم نے جابر سے  ،انھوں نے حضرت فاطمہ زہرا سے نقل کيا ہے کہ رسول نے فرمايا  :ہر ماں کی اوالد اپنے باب کے
خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے ،ليکن فاطمہ کی اوالد ميری طرف منسوب ہے ،ميں ان کا ولی اور منسوب اليہ ہونہوں
۔)(٣
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
صبَة )بالتحريک( يہ عاصب کی جمع ہے جيسے طالب کی جمع طلبة ،باپ کی جانب سے رشتہ داروں کو عصبہ کہا جاتاہے .
 ١ا ْل َع َ
) (١ابو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل عدوی ؛ موصوف ہجرت کے چاليس سال قبل مکہ ميں پيدا ہوئے  ،اور آپ نے ہجرت کے
خليفہ اول کی حيثيت سے مسند نشين ہوئے  ،اور تيره سال حکومت کی جس ميں
پانچويں سال اسالم قبول کيا  ،ا و ر  ١١ہجری ميں
ٔ
بہت سے ممالک پر فتحيابی حاصل کی  ،اور  ٢٣ھ ميں ابو لولو فيروز پارسی شخص کے ہاتھوں زخمی ہوئے  ،اور تين دن کے بعد
زخموں کی تاب نہ الکر دنيا سے چل بسے .
ديکھئے  :صفوة ا لصفوة ج ،١ص١٠١۔ تاريخ طبری ج،٢ص ١٨٧۔
) (٢مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
المعجم الکبير جلد ، ١ص ١٢٤۔ کنز العمال جلد ،٦ص ٢٢٢٠۔ الصواعق المحرقة ص١٨٥۔ ذخائر العقبی ص ١٢١۔
) (٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
المعجم الکبير ج ، ١ص ١٢٤۔ کنز العمال ج ،٦ص ٢٢٢٠۔ تاريخ بغداد ج،١٢١ص ٢٨٥۔ مقتل الخوارزمی ج، ٢ص٨٨۔ مجمع الزوائد
ج،٩ص١٧٢۔

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

اکتيسويں حديث:
ۖ
رسول کے فرزند ہيں
حضرت فاطمہ زہرا ء کے دونو ں بيٹے
اخرج الحاکم ،عن جابر ؛ قال:قال سول اﷲ ۖ  )):کل بنی ام ينتمون الی عصبة ينتمون اليہم االولدی فاطمة فاناوليہماوعصبتہما((
حاکم جابر سے نقل کرتے ہيں کہ رسول نے فرمايا :ہر ماں کے بچے اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتے ہے ،ليکن
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ميری بيٹی فاطمہ کے دو نوں بچے ميری طرف منسوب ہيں ،ميں ان کا ولی اور رشتہ دار ہوں ۔)(١
بتيسويں حديث:
رسول خدا کے سببی اور نسبی رشتے بروز قيامت منقطع نہ ہوں گے
اخرج الطبرانی فی االوسط  ،عن جابر ؛ انہ سمع عمر بن الخطاب يقول الناس حين تزوج بنت علی :اال تہنئونی  ،سمعت رسول
اﷲ )ص( يقول )):ينقطع يوم القيامة کل سبب و نسب اال سببی و نسبی ((
طبرانی نے'' المعجم االوسط ''ميں جابر سے نقل کيا ہے کہ ميں نے عمر کو لوگوں سے يہ کہتے ہوئے اس وقت سنا کہ جب
ان کی بنت علی سے شادی برقرار ہوئی :تم مجھے مبارک باد کيوں نہينپيش کرتے کيونکہ ميں نے رسول کو يہ فرماتے
ہوئے سنا ہے :روز قيامت تمام سببی اور نسبی رشتے منقطع ہو جائيں گے سوائے ميرے سببی اور نسبی رشتوں کے ۔ )(٢
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
) (١مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
مستدرک الصحيحين ج ،٣ص ١٦٤۔ کنز العمال ج ،٦ص ٢١٦۔ منتخب کنز العمال ج ،٥ص ٢١٦۔
) (٢مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
المعجم الکبير ج ، ١ص ١٢٤۔ حلية االولياء ج،٧ص ٣١٤۔

تينتيسويں حديث :
سلسلہ نسب و سبب کبھی نہ ٹوٹے گا
رسول اسالمۖ کا
ٔ
اخرج الطبرانی ،عن ابن عباس ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ )):کل سبب و نسب منقطع يوم القيامة اال سببی و نسبی ((
طبرانی نے ابن عباس سے نقل کيا ہے رسول نے ارشاد فرمايا :
ميرے سببی اور نسبی رشتوں کے عالوه روز قيامت تمام سببی اور نسبی رشتے منقطع ہو جائيں گے۔)(١
چونتيسويں حديث :
رسول خدا کا سببی اور دامادی رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا
اخرج ابن عساکر ،فی تاريخہ  ،عن ابن عمر ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):کل نسب و صہر منقطع يوم القيامة اال نسبی وصہری((
ابن عساکر)(٢نے اپنی تاريخ ميں ابن عمر )عبداﷲ(سے نقل کيا ہے رسول نے ارشاد فرمايا :
ميرے نسبی اور دامادی رشتوں کے عالوه روز قيامت تمام نسبی اور دامادی رشتے منقطع ہو جائيں گے۔ )(٣
پينتيوسويں حديث:
اہل بيت سے مخالفت کرنے والے شيطانی گروه سے تعلق رکھتے ہيں
اخرج الحاکم ،عن ابن عباس ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ )):النجوم امان الہل االرض من الغرق  ،و اہل بيتی امان المتی من
االختالف  ،فاذا خالفہا قبيلة اختلفوا فصاروا حزب ابليس ((
حاکم ابن عباس سے نقل کرتے ہيں کہ رسول اسالم نے فرمايا :جس طرح ستارے اہل زمين کو )پانی ميں(غرق ہو نے سے
محفوظ رکھتے ہيں اسی طرح ميرے اہل بيت ميری امت کو اختالف و تفرقہ سے بچانے والے ہيں  ،لہٰذا اگر کسی گروه اور
قبيلہ نے ان کی مخالفت کی تو وه شيطانی گروه ميں شامل ہوجائے گا ۔ )(٤
..............
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اسناد و مدار ک کی تحقيق :
) (١مذکوره حديث درج ذيل کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے :
طبرانی؛ المعجم الکبير ج ،١ص ١٢٩۔ مناوی ؛ فيض القدير ج،٥ص ،٣٥۔ تاريخ بغداد ج،١ص  ، ٢٧١رافعی؛ التدوين ج،٢ص ٩٨۔
ہيثمی؛ مجمع الزوائد ج، ٩ص ١٧٣۔
ہيثمی کہتے ہيں  :اس حديث کے راوی موثق ہيں .
محب الدين طبری ؛ ذخائر العقبی ص ٦۔
ہيثمی اس حديث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں  :جب بنت عبد المطلب جناب صفيہ کے بيٹے کا انتقال ہوا تو صفيہ اس پر رو رہی تھی
 ،اس وقت رسول نے صفيہ سے فرمايا :
''يا عمة ! من توفی لہ ولد فی االسالم کان لہ بيت فی الجنة يسکنہ''
اے پھو پھی جان! آ پ رورہی ہيں جبکہ جس شخص کا ايک مسلمان بيٹا فوت ہوجائے تو گويا اس نے جنت ميں ايک گھر بنايا  ،جس
ميں وه سکونت اختيار کريگا  ،جب صفيہ رسول کے پاس سے رخصت ہوکر چلنے لگيں تو ايک شخص نے صفيہ سے کہا  :اے صفيہ!
محمد کی رشتہ داری تجھے کچھ فائده نہيں دے گی  ،صفيہ يہ سنکر دوباره بلند آواز سے رونے لگيں  ،جس کو رسول نے بھی سنا ،
رسول يہ سنکر غمگين ہوئے ،کيونکہ آپ صفيہ کا بہت احترام کرتے تھے  ،اس لئے آپ نے صفيہ سے کہا:
''يا عمة ! تبکين وقد قلت لک ما قلت ''
اے پھو پھی جان! آپ کو جو بات کہنی تھی وه کہہ چکا ہوں ،اس کے باوجود آپ رورہی ہيں ؟
صفيہ نے کہا :ميں اپنے بيٹے پر نہيں رو رہی ہوں بلکہ ميرا رونا اس لئے ہے ،پھرآپ نے وه سب بتا ديا جو اس مرد نے کہا تھا  ،اس
وقت رسول بہت ناراض ہوئے  ،اور بالل سے اس طرح فرمايا  '':يا بالل ھجر بالصالة '' اے بالل نماز کا اعالن کردو  ،چنانچہ بالل نے
اعالن کيا  ،جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمايا :
''ما بال اقوام يزعمون ان قرابتی ال تنفع  ،ان کل سبب و نسب ينقطع يوم القيامة اال نسبی وان رحمی موصولة فی الدنيا واآلخرة ''
ان لوگوں کو کيا ہوگيا ہے کہ گمان کرتے ہيں کہ ميری رشتہ داری کوئی فائده نہيں دے گی ؟ يقينا ً ہر رشتہ روز قيامت منقطع ہوجائيگا
سوائے ميرے رشتہ کے ،چاہے وه سببی ہو يا نسبی  ،پس ميرا رشتہ دنيا وآخرت دونوں جگہ باقی رہے گا .
)(٢ابو القاسم علی بن حسن بن ہبة اﷲ بن عبد اﷲ بن حسين دمشقی محدث شام ؛
موصوف پايہ کے مؤرخ اور حافظ تھے  ،آپ کی مشہور کتاب تاريخ مدينة دمشق ہے  .آپ  ٤٩٩ھ ميں پيدا ہوئے  ،اور  ٥٧١ھ ميں
وفات پائی .
ديکھئے  :االعالم ج ،٥ص ٨٢۔
)(٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
معجم کبير ج ،١ص ١٢٤۔ کنز العمال ج ،٦ص١٠٢۔ فتح البيان ج،٧ص ٣٤۔ فيض القدير ،٥ص ٣٥۔ مستدرک الصحيحين ج،٣ص ١٥٨۔
الفصول المہمة ص ٢٨۔
) (٤مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
کنز العمال ج ،٦ص٢١٧۔ منتخب کنز العمال ج،٥ص ٩٤۔ جمع الجوامع ج ،١ص ٤٥١۔ الصواعق المحرقة ص ١٤٠۔ مستدرک
الصحيحين ج،٣ص ١٤٩۔

چھتيسويں حديث :
اوالد رسول ۖ عذاب ميں مبتال نہ ہوگی
اخرج الحاکم ،عن انس؛ قال:قال رسول اﷲ ۖ  )):وعدنی ربی فی اہل بيتی من اقر منہم بالتوحيد ولی با لبالغ انہ ال يعذبہم((
حاکم نے انس )(١سے نقل کيا ہے کہ رسول نے فرمايا  :مير ے رب نے ميرے اہل بيت کے بارے ميں مجھ سے يہ وعده کيا
ہے کہ جوبھی ان)ميرے اہل بيت ( ميں سے توحيد کا اقرار اور ميری رسالت کو تسليم کرے گا اسے عذاب ميں مبتال نہيں
کرے گا ۔ )(٢
سينتيسويں حديث :
اہل بيت رسول ميں سے کوئی جہنم ميں نہ جائے گا
ک فَتَرْ ٰ
ضی( ،قال )):من رضی محمد ان ال
ک َربﱡ َ
ْط ْي َ
اخرج ابن جرير فی تفسيره ،عن ابن عباس؛فی قولہ تعالی َ ):ولَ َسوْ فَ يُع ِ
يدخل احد من اہل بيتہ النار((.
َ
ﱡک فَتَرْ ٰ
ْ
ب
ر
ک
ي
ْط
ع
ي
س
ل
و
)
ٔ
آيہ
ميں
تفسير
ابن جرير طبری)(٣نے اپنی
ضی([اور تمھارا پرورد گار عنقريب اس قدر عطا
ُ
َ َ وْ فَ
ِ َ َ َ
کرے گا کہ تم خوش ہوجاؤ ]) (٤کی تفسير کے ذيل ميں ابن عباس سے اس طرح نقل کيا ہے  :رسول اسالم کی رضايت کا
مطلب يہ ہے کہ ان کے اہل بيت ميں سے کوئی بھی جہنم ميں نہيں جائے گا ۔)(٥
..............
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اسناد و مدار ک کی تحقيق :
)(١ابو حمزه انس بن مالک بن نصر انصاری ؛ موصوف ہجرت کے دس سال قبل پيدا ہوئے  ،او ر  ٩٣ھ ميں وفات پائی  ،ايک مدت تک
رسول کے خادم رہے  ،ليکن آنحضرت کی وفات کے بعد آپ دمشق پھر بصره چلے گئے ،بقيہ حاالت زندگی ذيل کی کتابوں ميں ديکھئے
:
اسد الغابة ج ،١ص ١٢٧۔ تذکرة الحفاظ ج ،١ص ٤٤ ،٤٥۔
)(٢مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
کنز العمال ج ،٦ص٢١٧۔ منتخب کنز العمال ج،٩ص٩٢۔ الصواعق المحرقة ص ١٤٠۔ مستدرک الصحيحين ج،٣ص١٥٠۔
)(٣ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن کثير طبری ؛  ٢١٤ھ ميں شہر آمل ايران ميں پيدا ہوئے  ٢٨ ،شوال شام کو  ٣١٠ھ ميں وفات
پائی  ،آپ مسلمانوں کے بہت بﮍے عالم دين اور گرانبہا کتابوں کے مؤلف جانے جاتے ہيں  ،ان کی مشہور کتابيں يہ ہيں :
''جامع البيان فی تفسير القرآن''۔'' تاريخ االمم والملوک ) تاريخ طبری ( ''.
بقيہ حاالت زندگی ذيل کی کتابوں ميں ديکھئے :
االنساب ج ،٩ص ٤١۔ تذکرة الحفاظ ج،٢ص٧١٠ ،٧١٦۔
) (٤سورة ضحی آيت نمبر پانچ )(٥
) (٥مذکوره حديث حسب ذيل کتابونميں بھی پائی جاتی ہے :
مناوی ؛ فيض القدير ج،٤ص،٧٧۔تفسير طبری ج  ،٣٠ص ٢٣٢۔ فضائل الخمسة ج،٢ص ٦٥۔ محب الدين طبری ؛ ذخائر العقبی ص١٩۔
کنز العمال ج ،٦ص٢١٥۔ منتخب کنز العمال ج،٩ص٩٢۔ الصواعق المحرقة ص٩٥۔ الدر المنثور ج ،٦ص ٣٦١۔

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

ا ڑ تيسويں حديث :
اوالد فاطمہ جہنم ميں نہيں جائے گی
اخرج البزار ،و ابو يَعْلی،والعقيلی  ،والطبرانی ،وابن شاہين  ،عن ابن مسعود ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):ان فاطمة احصنت
فرجہا فحرم اﷲ ذريتہا علی النار ((
بزار  ،ابو يعلی)، (١عقيلی) ،(٢طبرانی اور ابن شاہين) (٣نے ابن مسعود) (٤سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا
:چونکہ فاطمہ زہرا نے اپنے ستر او رپرده کو محفوظ رکھا تو خدا نے) اس کی پاداش ميں( ان کی ذريت پر آتش کو حرام
قرار ديا ۔ )(٥
انتاليسويں حديث :
فاطمہ اور ا ن کے دونوں بيٹے جہنم ميں نہيں جائيں گے
اخرج الطبرانی ،عن ابن عباس ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖلفاطمة )) :ان اﷲ غير معذبک وال ولدک ((
طبرانی نے ابن عباس سے نقل کيا ہے کہ ايک مرتبہ رسول نے فاطمہ سے فرمايا  :خدا تجھے اور تيری اوالد کو عذاب
نہيں کرے گا۔ )(٦
چاليسويں حديث :
کبھی گمراه نہ ہونے کا آسان نسخہ
اخرج الترمذی وحسنہ ،عن جابر ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):يا ايہا الناس انی ترکت فيکم ما اخذتم بہ لن تضلوا :کتاب اﷲ و
عترتی ((
ترمذی نے حسن سند کے ساتھ جابر سے نقل کيا ہے کہ رسول نے فرمايا :اے لوگو! ميں تمھارے درميان وه چيز چھوڑ رہا
ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے تم گمراه نہ ہوگے ،وه کتاب خدا اور ميری عترت ہے ۔ )(٧
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اسناد و مدار ک کی تحقيق :
) (١ابو يعلی احمد بن علی بن مثنی بن يحی بن ہالل تميمی صاحب کتاب المسند الکبير ؛ موصوف  ٢١٠ھ ميں پيدا ہوئے اور  ٣٠٨ھ
ميں وفات پاگئے .
ديکھئے  :تذکرة الحفاظ ج،٢ص . ٧٠٧ ، ٧٠٩
) (٢ابو جعفر محمد بن عمر و بن موسی بن حماد عقيلی حجازی صاحب کتاب الضعفاء ؛ آپ مسلمانوں کے بہت بﮍے محدث اور ايک
زحمت کش عالم دين تھے  ،مکہ اور مدينہ ميں زندگی گزارتے تھے  ٣٢٢ھ ،بقيہ حاالت زندگی ذيل کی کتابوں ميں ديکھئے :
الوافی بالوفيات ج ،٤ص٢٩١۔تذکرة ا لحفاظ  ،١ص ٨٣٣۔
) (٣ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن احمد بغدادی واعظ معروف بہ ابن شاہين ؛
موصوف نے تقريبا ً  ٣٣٠کتابيں تاليف کی ہيں  ،ان ميں سے ايک کتاب تفسير کبير ہے جو  ١٥٠٠جزء پر مشتمل ہے  ،آپ  ٢٩٧ھ ميں
پيدا ہوئے ،اور  ٣٨٥ھ ميں وفات پائی  ،بقيہ حاالت زندگی ذيل کی کتابوں ميں ديکھئے :
المنتظم ج ،٧ص  ١٨٢۔ غاية النہاية ج،١ص ٥٨٨۔ لسان الميزان ج،٤ص ٢٨٣۔ تذکرة الحفاظ ج ،١ص ٩٨٧ ،٩٩٠۔
) (٤ابو عبد الرحمن عبد اﷲ بن مسعود بن غافل بن حبيب ہذلی ؛ موصوف کا شمار بزرگ و قديم صحابہ ميں ہوتا ہے  ،اور ابو نعيم کی
روايت کے مطابق آپ چھٹے فردہيں جو سب سے پہلے اسال م الئے  ،آپ ہی وه پہلے فرد ہيں کہ قرآن کو جہر) بلند آواز (ميں پﮍھا ،
آپ رسول کے خدمت گزار  ،امين اور رسول کے ہمراز تھے  ،آپ کی ماں کانام ام عبد بنت عبد ود تھا ،اس لئے آپ کو ابن مسعود کے
بجائے ام ابن عبد بھی کہا گيا ہے  ،آپ نے دو ہجرتيں کيں  ،ايک بار حبشہ اور ايک بار مکہ سے مدينہ ہجرت کی  ،رسو ل کی وفات
کے بعد آپ کوفہ ميں بيت المال کے سرپست ہوئے  ،ليکن حضرت عثمان کی حکومت کے زمانہ ميں خليفہ صاحب کے غيظ و غضب کا
شکار ہوئے ،اور  ٣٢ ،ھ ميں مدينہ ميں انتقال کرگئے  ،اور اسی شب جنت البقيع ميں دفن کرديا گيا .
ديکھئے االعالم ، ٤ص ٢٨٠۔
)(٥مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
زوائد مسند بزار ص ٢٨٠۔ حاکم؛المستدرک ج ،٣ص ١٥٢۔ محب الدين طبری ؛ ذخائر العقبی ص٤٨۔ کنز العمال ج ،٦ص٢١٩۔
ج،١٢ص ١١۔ الصواعق ا لمحرقة ص٢٣٢۔ نزل االبرار ص ٧٨۔ ميزان االعتدال ج ، ٣ص ٢١٦۔ مجمع الزوائد ج،٩ص ٢٠٢۔ تاريخ
بغداد ج،٣ص ٥٤۔ طبرانی ؛المعجم الکبير ج،١ص ٢٤۔
طبرانی نے اس حديث کو اس طرح نقل کيا ہے :
)) ان فاطمة احصنت فرجہا و ان اﷲ ادخلہا با حصان فرجہا و ذريتہا الجنة ((
حضرت فاطمہ زہرا نے اپنا دامن پاک رکھا  ،پس خدا نے ان کو اس کی جزا يہ عطا کی کہ انھيں اور ان کی اوالد کو جنت ميں داخل
کرے گا .
)(٦مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
کنز العمال ج ،٣ص١٦٥۔ منتخب کنزالعمال ج ،٥ص٩٧۔ الصواعق ا لمحرقة ص٢٢٣۔ نزل االبرار ص ٨٣۔ الدرة اليتيمة فی بعض فضائل
السيدة العظيمة ص.٢٨
)(٧مذکوره حديث حسب ذيل کتابونميں بھی پائی جاتی ہے :
کنز العمال ج،١ص٤٨۔ طبرانی ؛المعجم الکبير ج،١ص ١٢٩۔ ترمذی؛ الجامع الصحيح )صحيح ترمذی شريف(

اکتاليسويں حديث :
رسول کی شفاعت محبان اہل بيت سے مخصوص ہے
اخرج الخطيب فی تاريخہ ،عن علی ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):شفاعتی المتی من احب اہل بيتی((
خطيب بغدادی )(١اپنی تاريخ ميں علی سے نقل کرتے ہيں کہ رسول ۖنے فرمايا  :ميری امت ميں جوميرے اہل بيت کو دوست
رکھے گا ميری شفاعت اسی کے نصيب ہوگی ۔)(٢
بياليسويں حديث :
رسول خدا سب سے پہلے اپنے اہل بيت کی شفاعت کريں گے
اخرج الطبرانی ،عن ابن عمر ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):اول من اشفع لہ من امتی اہل بيتی ((
طبرانی نے عبد اﷲ ابن عمرسے نقل کيا ہے کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا  :سب سے پہلے جس کی ميں شفاعت کروں گا وه
ميرے اہل بيت ہوں گے ۔ )(٣
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اسناد و مدار ک کی تحقيق :
)(١ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی بغدادی معروف بہ خطيب بغدادی ؛ موصوف  ٣٩٢ھ ميں غزية ) کوفہ اور بغداد کے
درميان ايک ديہات ( ميں پيدا ہوئے ،آپ  ٤٦٣ھ کو وفات پاگئے ،آپ کی بغدا دميں ہی پرورش ہوئی  ،علم دين کی تالش ميں مکہ ،
بصره  ،دينور،کوفہ اور ديگر شہروں کی جانب سفر کئے  ،آپ ايک بہت بﮍے عالم  ،اديب  ،شاعر اور بيحد مطالعہ کے شوقين تھے ،
آپ نے متعددکتابيں تاليف فرمائی ہيں ،ان ميں سے کچھ يہ ہيں :
تاريخ بغداد  ،الجامع  ،الکفايہ  ،اور المتفق والمفترق ۔
) (٢مذکوره حديث کو خطيب بغدادی نے اس طرح نقل کيا ہے :
''شفاعتی المتی من احب اہل بيتی وہم شيعتی ''
ميری شفاعت ميری امت کے ان افراد کو شامل ہوگی جو ميرے اہل بيت سے محبت کرينگے وه ميرے شيعہ ہيں .
ديکھئے  :کنز العمال ج ،٦ص٢١٧۔ الجامع الصغير ج،٢ص ٤٩۔ ينابيع المودة ص ١٨٥۔
)(٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں مينميں بھی پائی جاتی ہے :
محب الدين طبری ؛ ذخائر العقبی ص٢٠۔ کنز العمال ج ،٦ص٢١٥۔ الصواعق ا لمحرقة ص١١١۔ مجمع الزوائد ج،١ص٢٨٠۔ مناوی ؛
فيض القدير ج٢ص٩٠۔

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

تينتاليسويں حديث:
رسول قيامت ميں قرآن اور اہل بيت کے بارے ميں باز پرس کريں گے
اخرج الطبرانی ،عن المطلب بن عبد اﷲ بن حنطب ،عن ابيہ؛ قال :خطبنا رسول ﷲ ۖ بالجحفہ  ،فقال :الست اولی بکم من انفسکم
؟ قالوا :بلی ،يا رسول اﷲ ! قال :فانی سائلکم عن اثنين  ،عن القرآن و عترتی ((
طبرانی نے عبد المطلب بن عبد اﷲ بن حنطب) (١سے انھوں نے اپنے باپ سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے مقام
جحفہ) (٢ميں ہمارے درميا ن خطبہ ارشاد فرمايا جس ميں يہ کہا :کيا ميں تمھارے نفسوں پر تم سے زياده حق تصرف نہيں
رکھتا ؟ سب نے کہا  :کيوں نہيں يا رسول اﷲ !آپ ہمارے نفوس پر اولی بالتصرف ہيں ،رسول اسالم نے اس وقت فرمايا :
ميں) روز قيامت ( تم سے دو چيزوں کے بارے ميں سوال کروں گا ) ايک ( قرآن اور )دوسری (ميری عترت )) (٣کہ تم نے
ان کے ساتھ کيسا سلوک کيا تھا؟(
چواليسويں حديث :
قيامت ميں چار چيزوں کے بارے ميں سوال ہوگا
اخرج الطبرانی ،عن ابن عباس ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يسأل عن اربع  ،عن عمره فيما افناه
 ،وعن جسده فيما اباله ،وعن مالہ فيما انفقہ  ،ومن اين اکتسبہ  ،و عن محبتنا اہل البيت ((
بنده خدا ايک قدم بھی نہيں بﮍھا سکے گا جب
طبرانی نے ابن عباس سے نقل کيا ہے کہ رسول ۖ نے فرمايا :روز قيامت کوئی ٔ
تک اس سے ان چار چيزوں کے بارے ميں سوال نہ کر ليا جائے گا:
١۔اپنی ساری عمر کس طرح صرف کی؟
٢۔اپنا جسم وبدن کہاں نابود کيا ؟
٣۔ مال کس راستے سے کمايا اور کس کام ميں خرچ کيا ؟
٤۔ہم اہل بيت کی محبت کے بارے ميں ،کہ تھی يا نہيں ؟)(٤
..............
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اسناد و مدار ک کی تحقيق :
) (١مطلب بن عبد اﷲ بن حنطب بن حارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم مخزومی قرشی ؛
موصوف جنگ بدر ميں اسير ہوئے اور پھر اسالم لے آئے  ،بقيہ حاالت زندگی درج ذيل کتابوں ميں ديکھئے :
االصابة ج،٦ص  ١٠٤۔ تہذيب التہذيب ج ،١٠ص١٧٨۔ ميزان التعدال ج،٤ص ١٢٩۔
) (٢جحفہ؛ مکہ اور مدينہ کے درميان ايک جگہ کا نام ہے۔
)(٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
مجمع الزوائد ج،٥ص١٩٥۔ اسد الغابة ج ،٣ص ١٤٧۔ ابو نعيم ؛ حلية االولياء ج ،١ص ٦٤۔
ابو نعيم نے اس حديث کو حضرت علی ـ سے اس طرح نقل کيا ہے :
ايہا الناس ! الست اولی بکم من انفسکم ؟قالوا :بلی يا رسول اﷲ  ،قال:فانی کائن لکم علی الحوض فرطا ً وسائلکم عن اثنين  ،عن القرآن
و عترتی ((
اے لوگو ! کيا ميں تمھارے نفسوں پر تم سے زياده حق تصرف نہيں رکھتا ؟ سب نے کہا  :کيوں نہيں يا رسول اﷲ !آپ ہمارے نفوس
پر اولی بالتصرف ہيں،تو رسول اسالم نے اس وقت فرمايا  :ميں تم سے پہلے حوض کوثر پر وارد ہونگا او ر تم سے وہاں دو چيزوں
کے بارے ميں سوال کرونگا ،قرآن اور ميری عترت .
)(٤مذکوره حديث حسب ذيل کتابونميں بھی پائی جاتی ہے :
کنز العمال ج،٧ص٢١٢۔ کفايہ الطالب ص ١٨٣۔ ہيثمی ؛ مجمع الزوائد ج،١٠ص٣٤٦۔
ہيثمی اس حديث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں  :اس وقت لوگوں نے رسول سے کہا  :آپ کی دوستی کی کيا شناخت ہے ؟ آپ نے اس
وقت علی کے شانوں ہاتھ مارا ) يعنی اس کی دوستی ميری دوستی کی عالمت ہے (۔

پينتاليسويں حديث :
سب سے پہلے اہل بيت رسول حوض کوثر پر واردہوں گے
اخرج الديلمی ،عن علی ؛ قال:سمعت رسول اﷲ ۖ يقول )):اول من يرد عل ّی الحوض اہل بيتی ((
ديلمی) (١نے حضرت علی سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا  :سب سے پہلے جو حوض کوثر پر ميرے پاس وارد
ہو گا وه ميرے اہل بيت ہوں گے۔ )(٢
چھيا ليسويں حديث :
اپنی اوالد کو تين باتوں کی تلقين کرو
اخرج الديلمی  ،عن علی ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):ادبوااوالدکم علی ثالث خصال :حب نبيکم  ،حب اہل بيتہ  ،وعلی قرائة
القرآن  ،فان حملة القرآن فی ظل اﷲ يوم ال ظل اال ظلہ مع انبيائہ و اصفيائہ ((
ديلمی نے حضرت علی سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا  :اپنی اوالد کی ان تين عادتوں کے ذريعہ پرورش کرو)
ۖ
پيغمبر سے محبت  ،ان کے اہل بيت سے دوستی اور قرآن کريم کی تالوت
يعنی انھيں تين باتوں کی عادت ڈالو(:اپنے
ٰ
،کيونکہ قرآن کے پﮍھنے اور حفظ کرنے والے اس دن کہ جس دن سايہ الہی کے عالوه کوئی سايہ نہ ہوگا ليکن يہ اس کے
انبياء اور اوصيا ء کے ساتھ)لطف ٰالہی کے( سايہ تلے ہونگے۔)(٣
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
)(١ابو شجاع شير ويہ بن شہر دار بن فنا خسرو ديلمی ؛ آپ بہت بﮍے حافظ اور محدث تھے  ،آ پ کی تاليف کرده کتابيں '' تاريخ ہمدان
 ،اور الفردوس '' ہيں  ،آپ سے محمد بن فضل اسفرائنی اورشہر دار بن شيرويہ ديلمی نے روايات نقل کی ہيں  ٥٠٩ ،ھ ميں انتقال ہوا
 ،بقيہ حاالت زندگی درج ذيل کتاب ميں مالحظہ کريں:
تذکرة الحفاظ ج ،٤ص ١٢٥٩۔
) (٢مذکوره حديث حسب ذيل کتابونميں بھی پائی جاتی ہے :
کنوز الحقائق ص  ١٨٨۔ مجمع الزوائد ج ،٩ص ١٣١۔ الفتاوی الحديثية ص ١٨۔ ينابيع المودة ص ٢٦٨۔ متقی ہندی ؛ کنزالعمال ج ،٦ص
١٧۔
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متقی ہندی نے اس حديث کواس طرح نقل کيا ہے :
)) اول من يرد عل ّی الحوض اہل بيتی ومن احبنی من امتی ((
سب سے پہلے حوض کوثر پر ميرے پاس ميرے اہل بيت اور ميری امت کے وه لوگ جومجھ سے محبت کرتے ہيں وارد ہونگے.
محب الدين طبری ؛ ذخائر العقبی ص ١٨
محب الدين طبری نے اس طرح نقل کيا ہے :
''يرد الحوض اہل بيتی ومن احبہم من امتی کہاتين''
ميرے اہل بيت اور ميری امت ميں سے جو ان سے محبت کرتے ہيں وه ان دو انگليوں کی مانند) جوکہ ايک دوسرے سے با لکل متصل
ہيں( حوض کوثر کے کنارے وارد ہونگے.
) (٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی پائی جاتی ہے :
متقی ہندی ؛ کنزالعمال ج،٨ص ٢٧٨۔ مناوی ؛ فيض القدير ج ١ص ٢٢٥۔ سيوطی ؛ الجامع الصغير ج ،١ص ٢٤۔ نبہانی ؛ الفتح الکبير
جلد ، ١صفحہ ٥٩۔ الصواعق المحرقة صفحہ ١٠٣ ،۔

سينتاليسويں حديث :
جو محب اہل بيت ہوگا وہی پل صراط پر ثابت قدم رہے گا
اخرج الديلمی  ،عن علی ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا ً الہل بيتی و اصحابی ((
ديلمی نے حضرت علی سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا  :پل صراط پر تم لوگوں ميں سے وہی زياده دير تک
ثابت قدم ره سکتا ہے جو ميرے اہل بيت اور)نيک کردار(اصحاب کو جتنا زياده چاہتا ہوگا۔ )(١
اڑتاليسويں حديث :
سادات کے خدمت کرنے والے بخش دئے جائيں گے
اخرج الديلمی  ،عن علی ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):اربعة انا لہم شفيع يوم القيامة  ،المکرم لذريتی  ،والقاضی لہم الحوائج ،
والساعی لہم فی امورہم  ،عندما اضطروا اليہ  ،والمحب لہم بقلبہ و لسانہ ((.
ديلمی نے حضرت علی سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا  :روز قيامت چار قسم کے لوگ ايسے ہوں گے جن کی
ميں شفاعت کروں گا:
١۔جس نے ميری ذريت )اوالد( کا اکرام و احترام کيا ۔
٢۔جس نے ميری ذريت)اوالد( کی حاجت روائی کی ۔
٣۔جو ميری ذريت کے مشکالت پر اس وقت ان کی مدد کرے جب وه ان مشکالت ميں حيران و پريشان ہوں۔
٤۔وه جو ان سے دل و زبان سے محبت کرتا ہو۔ )(٢
انچاسويں حديث:
آل محمد کو اذيت دينے والے سے خدا سخت غضبناک ہو تا ہے
اخرج الديلمی  ،عن ابی سعيد ؛ قال:قال رسول اﷲ ۖ )):اشتد غضب اﷲ علی من آذانی فی عترتی ((
ديلمی نے ابو سعيد خدری سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا :خدا وند متعال اس پرسخت غضبناک ہوتا ہے جو
ميری عترت پر اذيت کے ذريعہ مجھے ستائے۔ )(٣
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
)(١مذکوره حديث حسب ذيل کتابونميں بھی پائی جاتی ہے :
متقی ہندی ؛ کنزالعمال ج،٦ص٢١٦۔ الصواعق المحرقة صفحہ ١٨٥ ،۔
کنوز الحقائق صفحہ ٥۔
)(٢مذکوره حديث حسب ذيل کتابونميں بھی پائی جاتی ہے :
متقی ہندی ؛ کنزالعمال ج،٦ص، ٢١٧جلد ،٨صفحہ ١٥١۔ الصواعق المحرقة صفحہ ٢٣٧ ،۔ مقتل الخوارزمی جلد  ٢صفحہ ٢٥۔محب
الدين طبری ؛ ذخائر العقبی صفحہ ١٨۔
اس کتاب ميں مذکوره حديث کوامام رضا سے نقل کيا گياہے .
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)(٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابونميں بھی پائی جاتی ہے :
مناوی ؛ فيض القدير ج ،١ص ٥١٥۔ الصواعق المحرقة صفحہ ١٨٤۔

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

پچاسويں حديث:
چھ قسم کے لوگوں کو خدا برا جانتا ہے
اخرج الديلمی  ،عن ابی ہريرة ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):ان اﷲ يبغض اآلکل فوق شبعہ ،والغافل عن طاعة ربہ ،والتارک لسنة
نبيہ  ،والمخفر ذمتہ  ،والمبغض عترة نبيہ  ،والموذی جيرانہ ((
ديلمی نے ابو ہريره سے نقل کيا ہے کہ رسول اسال م نے ان چھ قسم کے لوگوں کے بارے ميں کہ جنھيں خدا بری نگاه سے
ديکھتا ہے ،ارشادفرمايا :
١۔ خدا اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو شکم سير ہونے کے باوجود کھانا کھائے ۔
٢۔اور جو اپنے پرور دگا ر کی اطاعت سے غافل رہے ۔
٣۔اور جو سنت رسول کو ترک کرے ۔
٤۔ اور جو عہد شکنی اور بيوفائی کرے ۔
٥۔ اورجوپنے نبی کی آل )عترت ( سے بغض رکھے۔
٦۔ اورجو اپنے پﮍوسيوں کو ستائے ۔)(١
اکياونويں حديث :
نيک سادات تعظيم اور برے سادات در گزر کے مستحق ہيں
اخرج الديلمی  ،عن ابی سعيد الخدری ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):اہل بيتی واالنصار کرشی و عيبتی  ،و موضع سرتی و امانتی
 ،فاقبلوا من محسنہم  ،وتجاوزوا عن مسيئہم ((
ديلمی نے ابو سعيد خدری سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا :ميرے اہل بيت)سادات( اور انصار ميرے قلب و جگر
اور ميرا ظرف ہيں ،ل ٰہذا ان ميں سے جو نيک ہوں ان کا خير مقدم)تعظيم( کرو اور ان ميں سے جو برے )(٢ہو ان کو
درگزر کرو۔ )(٣
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
)(١مذکوره حديث حسب ذيل کتاب ميں بھی نقل کی گئی ہے :
متقی ہندی ؛ کنزالعمال ج،٩ص١٩١۔
) (٢محترم قارئين! حديث کا يہ جملہ کہ'' ان کے بروں سے دور رہو'' يہ انصار سے مربوط ہے  ،ا ہل بيت)ع( سے نہيں ،کيونکہ اہل
بيت رسول ۖکے درميان برے افراد کا پايا جانا محال ہے  ،يا پھر اہل بيت کے معنی ميں وسعت دی جائے يعنی اہل بيت ميں وه تمام لوگ
شريک ہوں جو رسول کے کسی نہ کسی طرح رشتہ دار ہوں  ،اس صورت ميں اس جملہ کا مفہوم صحيح ہوجائيگا  ،ليکن يہ توجيہ اور
تاويل صحيح نہيں ہے  ،کيونکہ رسو ل کے اہل بيت ميں شيعوں کے يہاں متفقہ طور پر اور اہل سنت کی اکثريت اس بات کی قائل ہے کہ
اہل بيت ميں صرف اور صرف فاطمہ الزہرا اور بقيہ ائمہ معصومين)ع( ہيں  .مترجم .
)(٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے :
متقی ہندی ؛ کنزالعمال ج،٩ص١٩١۔الصواعق المحرقة ص ٢٢٥۔ الفصول المہمة ص ٢٧۔

Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

باونويں حديث :
فرزندان عبد المطلب پر کئے گئے احسان کا بدلہ رسول خدا ۖديں گے
اخرج ابو نعيم فی الحلية ،عن عثمان بن عفان ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ)):من اولی رجالً من بنی عبد المطلب معروفا ً فی الدنيا فلم
يقدرالمطلبی علی مکافأتہ ،فانا اُکافئہ ،عنہ يوم القيامة((
ابو نعيم) (٢نے اپنی کتاب حلية االولياء ميں عثمان بن عفان )(٢سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا  :جو عبد المطلب
کی اوالد ميں سے کسی ايک کے ساتھ اس دنيا ميں کوئی نيکی کرے گااور وه )مطلبی(اس دنيا ميں اس کا بدلہ ادا نہ کرسکا
تو ميں روز قيامت اس کا بدال ادا کروں گا ۔ )(٣
تريپنويں حديث :
قيامت ميں اوالد عبد المطلب پر نيکی کا بدلہ رسول ۖديں گے
ی
اخرج الخطيب ،عن عثمان بن عفان ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):من صنع صنيعة الی احد من خلف عبد المطلب فی الدنيافعل ﱠ
مکافأتُہ اذا لقينی ((
خطيب بغدادی نے عثمان بن عفان سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے فرمايا :
جس نے عبد المطلب کی اوالد ميں سے کسی ايک کے ساتھ اس دنيا ميں کوئی نيکی کی ہے)اور وه اس دنيا ميں اس کا بدلہ
ادا نہ کرسکا (توروز قيامت جب وه مجھ سے مالقات کر ے گا تو ،اس کا بدلہ ميرے اوپر واجب ہے۔ )(٤
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
) (١ابو نعيم احمد بن عبد اﷲ بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مہران اصفہانی ؛ آپ کی پيدائش  ٣٣٦ھ ميں ہوئی  ،اور  ٤٣٠ھ ميں
وفات ہوئی  ،آپ کے بقيہ حاالت زندگی درج ذيل کتابوں مالحظہ کريں :
تذکرة الحفاظ ج،٣ص١٠٩٨،١٠٩٢۔ البدايہ والنہايہ ج،١٢ص ،٤٥۔ طبقات سبکی ج،٤ص ١٨۔ ميزان االعتدال ج ،١ص١١١۔ لسان
الميزان ج،١١ص ٢٥١۔ وفيات االعيان ج٥٢ ، ٣
) (٢عثمان بن عفان بن ابی العاص بن اميہ بن عبد شمس قرشی ؛ آپ ہجرت سے  ٣٧سال قبل شہر مکہ ميں پيدا ہوئے  ،اور بعثت کے
خليفہ
کچھ سال کے بعد ہی اسالم قبول کيا  ،اور  ٣٢ھ ميں خليفہ دوم حضرت عمر کے قتل کے بعد شوری کے ذريعہ جس کے افراد
ٔ
دوم نے معين کئے تھے  ،تخت خالفت پرجائے گزيں ہوئے  ،آپ کی حکومت ان تمام فتوحات اور ثروت سے ماال مال اور سرشار تھی
جو حضرت عمر کے زمانہ ميں حاصل ہوئے تھے ،ان کے دور ميں بہت سے شہر فتح ہو کر اسالمی مملکت کے جز بنے  ،بہر حال
عثمان کی سب سے بﮍی خدمت يہ تھی کہ آپ نے قرآن جمع کيا  ،آپ کی حکومت ميں بنی اميہ نے اسالمی حکومت پر غلبہ حاصل کر
ليا جس کی بنا پر نظام حکومت درہم برہم ہونا شروع ہوا  ،اور ہر طرف فساد برپا ہونے لگا  ،عام لوگ يہ ديکھ کر حضرت عثمان سے
ناراض ہوگئے  ،جس کا نتيجہ يہ ہوا کہ آپ  ٣٥ھ ميں قتل کردئے گئے  ،اور آپ کے دور حکومت کا خاتمہ ہوا  ،آپ کے بقيہ حاالت
زندگی درج ذيل کتابوں مينمالحظہ کريں :
تذکرة الحفاظ ج،١ص١٠،٨۔االصابة ج،٤ص ٢٦٩ ،٢٧١۔
)(٣مذکوره حديث حسب ذيل کتاب ميں بھی نقل کی گئی ہے :
کنز العمال ج  ،٦ص ٢٠٣۔ ذخائر العقبی ص ١٩۔الصواعق المحرقة ص ١١١۔ فيض القدير ج ،٦ص ١٧٢۔
)(٤مذکوره حديث حسب ذيل کتاب ميں بھی نقل کی گئی ہے :
کنز العمال ج  ،٦ص٢١٦۔الصواعق المحرقة ص١٨٥۔ينابيع المودة ص .٣٧٠

چونويں حديث :
اہل بيت پر کئے گئے احسان کا بدلہ قيامت ميں رسول ۖ
خدا ديں گے
اخرج ابن عساکر ،عن علی ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):من صنع الی احد من اہل بيتی يداً کافأتہ يوم القيامة ((
ۖ
ابن عساکر نے علی سے نقل کيا ہے کہ
رسول نے فرمايا:جو ميرے اہل بيت ميں سے کسی ايک کے ساتھ کوئی نيکی کرے
گا ميں روز قيامت اس کا بدلہ ادا کروں گا ۔)(١
پچپنويں حديث :
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ذريعہ نجات ہے
اہل بيت سے تمسک
ٔ
اخرج الباوردی عن ابی سعيد ؛قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):انی تارک فيکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا  ،کتاب اﷲ سبب طرفہ بيد
اﷲ ،وطرفہ بايديکم  ،وعترتی اہل بيتی  ،وانہما لن يفترقا حتی يردا عل ّی الحوض ((
باوردی) (٢نے ابو سعيد خدری سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم ۖ نے فرمايا :تمھارے درميان دو ايسی چيزيں چھوڑ رہا ہوں
کہ ان سے اگر تم نے تمسک کيا تو تم کبھی گمراه نہ ہوگے :وه کتاب خدا ہے کہ جس کا ايک سرا خدا کے ہاتھ ميں ہے اور
اس کا دوسرا سرا تمھارے ہاتھ ميں ہے ،اور دوسری ميری عترت ہے جو ميرے اہل بيت ہيں ،اوريہ دونوں چيزيں کبھی بھی
ايک دوسرے سے جدا نہيں ہونگی،يہاں تک کہ يہ دونوں باہم حوض کوثر پر ميرے پاس وارد ہو ں گی۔)(٣
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
) ( ١مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے :
الصواعق المحرقة ص ١٨٥۔ فيض القدير ج ،٦ص ١٧٢۔ ذخائر العقبی ص ١٩۔متقی ہندی ؛ کنزالعمال ج،٦ص٢١٦۔
) (٢ابو محمد عبد اﷲ بن محمد بن عقيل باوردی ؛ آپ اصفہان کے رہنے والے تھے  ،اور ابو بکر احمد بن سلمان نجار بغدادی سے
حديث
نقل کرتے تھے .
ديکھئے  :سمعانی ؛ االنساب ج ،٢ص ٦٥۔
)(٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے :
حلية االولياء ج،١ص ٣٥٥۔ تاريخ بغداد ج  ١٠ص ٦٦ ، ١٧۔مجمع الزوائد ج  ،١٠ص ٣٦٣۔ متقی ہندی ؛کنزالعمال ج،٦ص٢١٦۔ ج،٧
ص ٢٢٥۔
متقی ہندی نے اس حديث کو اس طرح نقل کيا ہے :
)) يا ايہا الناس ! انی تارک فيکم ما اخذتم بہ لن تضلوا بعدی ؛ امرين احدہما اکبر من اآلخر  ،کتاب اﷲ حبل ممدود ما بين السماء واالرض
 ،وعترتی اہل بيتی  ،وانہما لن يفترقا حتی يردا عل ّی الحوض ((
رسول اسالم ۖ نے فرمايا :اے لوگو! تمھارے درميان دو ايسی چيزيں چھوڑ رہا ہوں کہ ان سے اگر تم نے تمسک کيا تو تم گمراه نہ
ہوگے  :ان ميں سے ايک امر دوسرے سے اکبر ہے اوروه کتاب خدا ہے کہ جو رسی کی مانند زمين و آسمان کے درمين کھينچی ہوئی
ہے)،يعنی جس کا ايک سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے جو خدا کے ہاتھ ميں ہے اور اس کا دوسرا سرا زمين تک پہونچا ہوا ہے جو
تمھارے ہاتھ ميں ہے( اور دوسرے ميری عترت ہے جو ميرے اہل بيت ہيں ،اوريہ دونوں چيزيں کبھی بھی ايک دوسرے سے جدا نہيں
ہونگی،يہاں تک کہ يہ دونوں باہم حوض کوثر پر ميرے پاس وارد ہونگی .

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

چھپنويں حديث :
کتاب خدا اور اہل بيت رسول ۖنجات امت کا وسيلہ ہيں
اخرج احمد والطبرانی  ،عن زيد بن ثابت ؛قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):انی تارک فيکم خليفتين  ،کتاب اﷲ حبل ممدود ما بين السماء
واالرض  ،و عترتی اہل بيتی  ،وانہما لن يفترقا حتی يردا عل ّی الحوض ((
احمد اور طبرانی نے زيد بن ثابت سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم ۖ نے فرمايا :تمھارے درميان دوخليفہ) جانشين( چھوڑ رہا
ہوں  ،ايک کتاب خدا ہے جو آسمان اور زمين کے درميان )رسی کی مانند( کھينچی ہوئی ہے)يعنی خدا کی کتاب رسی کی
مانند ہے کہ جس کا ايک سرا آسمان مينہے جو خدا کے ہاتھ ميں ہے ،اور دوسرا سرا زمين ميں ہے جوتمھارے ہاتھ ميں
ہے( اور دوسرے ميری عترت ہے جو ميرے اہل بيت ہيں ،اوريہ دونوں چيزيں کبھی بھی ايک دوسرے سے جدا نہيں
ہونگی،يہاں تک کہ يہ دونوں باہم حوض کوثر پر ميرے پاس وارد ہوں گی۔ )(١
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ستاونويں حديث :
ۖ
رسول نے لعنت کی ہے
چھ قسم کے لوگوں پر خدا اور اس کے
ً
اخرج الترمذی و الحاکم  ،والبيہقی فی'' شعب االيمان '' عن عائشة ؛ مرفوعا :قال رسول اﷲ ۖ  )):ستة لعنتہم ولعنہم اﷲ و کل
نبی مجاب  :الزائد فی کتاب ﷲ  ،والمکذب بقدر اﷲ ،والمتسلط بالجبروت  ،فيعز بذالک من اذل اﷲ  ،ويذل من اعز اﷲ ،
والمستحل لحرام اﷲ ،والمستحل من عترتی ما حرم اﷲ  ،والتارک لسنتی ((
ترمذی  ،حاکم اور بيہقی ) کتاب شعب االيمان ميں مرفوع سند کے ساتھ(نے عائشہ )(٢سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالم نے
فرمايا  :چھ قسم کے لوگ ايسے ہيں جن پر ميں نے  ،خدا نے اور ہر مستجاب الدعوات نبی نے لعنت کی ہے ،اور وه يہ لوگ
ہيں:
١۔ جو خدا کی کتاب ميں زيادتی کرے ۔
٢۔ جوقضاء و قدر ٰالہی کو جھٹالئے ۔
٣۔ جو حکومت پر جبراً قبضہ کرکے اس کے ذريعہ ان لوگوں کو کہ جن کو خدا نے ذليل قرار ديا ہے عزت دے  ،اور ان کو
ذليل کرے جنھيں خدا نے عزت بخشی ہے۔
٤۔ جو خدا کی حرام کی ہوئی چيزوں کو حالل سمجھے ۔
٥۔جو ميری عترت کی اس عزت و حرمت کو) برباد کرنا ( حالل سمجھے جو انھيں خدا نے عطا کی ہے۔
٦۔جو ميری سنت کو ترک کرے ۔)(٣
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
)(١مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے :
کنزالعمال ج،١ص ٤٤۔ا لمسند ج١٨١ ،٥۔ ہيثمی ؛ مجمع الزوائد ج ،٩ص ١٦٣۔
ہيثمی کہتے ہيں :اس حديث کو احمد بن حنبل نے خوب اور جيد سند کے سا تھ نقل کيا ہے .
ابن حجر ؛ الصواعق المحرقة ص ١٣٦۔
ابن حجر کہتے ہيں  :اس حديث کو بيس سے زياده صحابيوں نے نقل کيا ہے.
) (٢ام المومنين حضرت عائشہ زوجہ ٔ رسو ل بنت ابی بکر بن ابی قحافہ ؛
آپ ہجرت کے دس سال قبل دنيا مينآئيں  ،اور جنگ بدر کے بعد آپ کی شادی رسو ل خدا سے ہوئی  ،اور  ٣٥ھ ميں طلحہ اور زبير کے
ورغالنے پر ان کے ساتھ حضرت علی ـ کے مقابلہ ميں جنگ جمل ميں تشريف الئيں ! ام المومنين عائشہ سے محدثين نے تقريبا ً
 ٢٢١٠حديثيں نقل کی ہيں  ،آپ کی وفات  ٥٥سال کی عمر ميں  ٧٥ھ کو ہوئی ،اور ابو ہريره نے آپ پر نماز جنازه پﮍھی  ،بقيہ حاالت
زندگی درج ذيل کتابوں ميں مالحظہ کريں :
االصابة ج،٨ص ١٤١۔ تذکرة الحفاظ ج،١ص٢٩،٢٧۔
)(٣مذکوره حديث حسب ذيل کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے :
ينابيع المودة ص  ٢٧٧۔کنز العمال ج ،٨ص١٩١۔ خطيب تبريزی ؛ مشکاة المصابيح ص٥٧٣۔الجامع الصحيح ) ترمذی شريف (ج،١ص
٣٨۔حاکم؛ مستدرک الصحيحين ج،١ص ٣٦۔
حاکم اس حديث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں  :اس حديث کے تمام اسناد صحيح ہيں ،ميں تو اس کے راويوں کوکہيں سے ضعيف
نہيں پاتا ہوں  ،اگرچہ امام بخاری ور امام مسلم نے اس حديث کو اپنی کتابوں ميں نہيں نقل کيا ہے ! مستدرک ميں ايک دوسری جگہ
اس حديث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں :يہ حديث شرط بخاری کے مطابق صحيح ہے .

اٹھاونويں حديث:
ۖ
رسول کی نظر ميں ملعون ہيں
چھ قسم کے لوگ خدا و
اخرج الديلمی فی االفراد ،والخطيب فی المتفق  ،عن علی ؛قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):ستة لعنہم اﷲ،ولعنتہم ،وکل نبی مجاب :
الزائد فی کتاب ﷲ ،والمکذب بقدر اﷲ  ،والراغب عن سنتی الی بدعة ،والمستحل من عترتی ما حرﱠم اﷲ  ،والمتسلط علی امتی
بالجبروت  ،ليعز من اذل اﷲ  ،ويذل من اعز اﷲ  ،والمرتد اعرابيا ً بعد ہجرتہ((.
دار قطنی )(١نے کتاب'' االفراد ''ميں اور خطيب بغدادی نے کتاب'' المتفق '' ميں حضرت علی ـ سے نقل کيا ہے کہ رسول
خدا ۖ نے ارشاد فرمايا :چھ قسم کے لوگ ايسے ہيں جن پر ميں نے  ،خدا نے اور ہر مستجاب الدعوات نبی نے لعنت کی ہے،
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اور وه يہ لوگ ہيں:
١۔ جو خدا کی کتاب ميناضافہ کرے .
٢۔ جو اﷲ کی قضاء وقدر کو جھٹالئے .
٣۔جو ميری سنت کو ترک کرکے بد.عت کے روبراه ہوجائے۔
٤۔ جو ميرے اہل يت کے بارے ميں ان امور کو حالل سمجھے جنھيں خدا نے حرام قرار ديا ہے ۔
 ٥۔جو ميری امت پر قہر وغلبہ کے ذريعہ اس لئے مسلط ہو جائے کہ جن لوگوں کو خدا نے ذليل قرار ديا ہے انھيں عزت
دے  ،اور ان کو ذليل کرے جنھيں خدا نے عزت بخشی ہے۔
٦۔ وه اعرابی ) لوگ(جوخدا و رسول کی طرف ہجرت کرنے کے بعد دوباره دور جاہليت کی طرف پلٹ جائيں ۔)(٢
انسٹھويں حديث :
تين چيزيں ايسی ہيں جن سے دين و دنيا سنورتے ہيں
اخرج الحاکم فی تاريخہ ،والديلمی ،عن ابی سعيد ؛ قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):ثالث من حفظہن حفظہ اﷲ لہ دينہ و دنياه ،ومن
ضيعہن لم يحفظ اﷲ لہ شيئًا ،حرمة االسالم  ،وحرمتی  ،وحرمة رحمی ((
حاکم )اپنی تاريخ ميں( اور ديلمی نے ابو سعيد خدری سے نقل کيا ہے کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا :تين چيزيں ايسی ہيں کہ اگر
انسان ان کی حفاظت کرے تو خدا اس کے دين ودنيا کومحفوظ رکھتا ہے ،اور جو شخص ان کی حفاظت کے بجائے ان کو
ضائع کردے ،خدا اس کے لئے کسی چيز کی حفاظت نہيں کرے گا ،اور وه تين چيزيں يہ ہيں :
١۔اسالم کا احترام
٢۔ ميرا احترام
٣۔ ميرے اہل بيت کا احترام (٣) .
ساٹھويں حديث :
ساری دنيا ميں سب سے بہتر بنی ہاشم ہيں
اخرج الديلمی ،عن علی ؛قال :قال رسول اﷲ ۖ  )):خير الناس العرب  ،وخير العرب القريش  ،وخير قريش بنو ہاشم ((
ديلمی نے حضرت علی ـ سے نقل کيا ہے کہ رسول اسالمۖ نے فرمايا  :تمام انسانوں ميں سب سے بہتر انسان عرب
ہيں(٤)،اور عرب ميں سب سے بہتر قريش ہيں  ،اور قريش ميں سب سے بہتر بنی ہاشم ہيں ۔)ٰ )) (٥ھذا آخره والحمد ﷲ
وحده((
..............

اسناد و مدار ک کی تحقيق :
)(١ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی دار قطنی بغدادی ؛ آپ ٣ ٣٦ھ ميں متولد ہوئے  ،اور  ٣٨٥ھ ميں وفا ت پائی  ،آپ کی
سب سے اہم کتاب سنن دار قطنی ہے ،بقيہ حاالت زندگی درج ذيل کتاب ميں مالحظہ کريں :
تذکرة الحفاظ ج ،٤ص ٩٩١ ،٩٩٥۔
)(٢مذکوره حديث حسب ذيل کتاب ميں بھی نقل کی گئی ہے :
القول الفصل حضرمی؛ ج،١ص ٤٦٦۔ متقی ہندی ؛ کنزالعمال ج،١٦ص٣٤١۔
)(٣مذکوره حديث حسب ذيل کتاب ميں بھی نقل کی گئی ہے :
مجمع الزوائد ج  ،٩ص ٦٨۔الصواعق المحرقة ص٩٠۔
)(٤جيسا کہ ہم نے گزشتہ بحوث ميں کہا کہ اس طرح کی تمام حديثيں جو قو م پرستی اور ذات پات کی برتری پر مشتمل ہوں وه محل
اشکال ہيں ،کيونکہ قرآن اور حديث کی رو سے تقوی اور پرہيز گاری کی بنا پر برتری ہوتی ہے  .مترجم .
)(٥مذکوره حديث ديلمی کی کتاب کے عالوه حسب ذيل کتابوں ميں بھی نقل کی گئی ہے :
کنزالعمال ج،١٦ص٣٤١۔االنساب ج ،١ص ١٥۔ ديلمی ؛جنت الفردوس ص ٥٧۔
البتہ مذکوره حديث کو ديلمی نے اپنی کتاب ميں ايک دوسری جگہ اس طرح بھی نقل کيا ہے :
)) خير الناس العرب ،وخير العرب القريش ،وخير قريش بنو ہاشم ،وخير العجم فارس وخير السودان النوبة وخيرالصبغ العصفروخير
الخضاب الحناوالکتم ،وخير المال العقر((
رسول اسالمۖ نے فرمايا  :تمام انسانوں ميں سب سے بہتر عرب ہيں  ،اور عرب ميں سب سے بہتر قريش ہيں  ،اور قريش ميں سب سے
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بہتر بنی ہاشم ہيں  ،اور عجميوں ميں سب سے بہتر فارس ہيں  ،اور سياه فام لوگوں ميں سب سے بہتر مقام نوبہ کے سياه فام ہيں ،
اور رنگوں ميں سب سے بہتر رنگ زرد ہے  ،اور خضاب ميں سب سے بہتر خضاب حنا اوروسمہ کا ہے  ،اور مال ميں سب سے بہتر
مال نقد ہے.
محترم قارئين ! اس حديث کے مضمون کا مطالعہ کرنے بعد کيا کسی طرح کا اس ميں شک وشبہ باقی ره جاتا ہے کہ يہ حديث جعلی اور
گﮍھی ہو ئی نہيں ہے؟ ! ميں تو نہيں سمجھتا کہ کوئی بھی عاقل مسلمان اس حديث کو صحيح سمجھتا ہوگا  .مترجم .
آغاز ترجمہ  ١٠ :ذی الحجہ بروز جمعہ  ٤١٢٥ھ  .اختتام ترجمہ  ١٨ :ذی الحجہ بروز شنبہ  ١٤٢٥ھ مطابق  ٢٩جنوری  ٢٠٠٥ء
 ٣١٨٣ش ھ .تکميل و تنظيم  ٨محرم الحرام  ١٤٢٦ھ .

احياء ا لميت بفضائل اہل البيت)ع(

کتاب کے مدارک و مآخذ
منہج النقد…………………………………………نورالدين عتر
علوم الحديث ومصطلحة۔۔۔……………………… دکتر صبحی الصالح
نہاية الد راية……………………………:سيد حسن الصدر الکاظمی
مقباس الہداية فی علم الدراية…………………… ۔شيخ عبد اﷲ مامقانی
تاريخ البخاری…………………… …………………امام بخاری
مختصر تاريخ دمشق……………………………………ابن منظور
تہذيب التہذيب………………………………ابن حجر عسقالنی
تذکرةالحفاظ……………………………………………ذہبی
طبقات ابن سعد………………………………………ابن سعد
الجرح والتعديل…………………………………ابن ابی حاتم رازی
تفسيردرمنثور…………………… ……………جالل الدين سيوطی
شواہد التنزيل……………… …………… …………حسکانی
مستدرک الصحيحين …………………………………….حاکم
صواعق محرقة…… ………………………………… ابن حجر
ذخائر العقبی………………………………… محب الدين طبری
الطبقات الشافعية الکبری……………تاج الدين سبکی عبد الوہاب بن علی
االعالم………………………………… ……………زرکلی
شذرات الذہب………………………………… ابن عماد حنبلی
فوات الوفيات……………………محمد ابن شاکر کتبی دارانی دمشقی
طبقات الحنابلة……………………قاضی ابی الحسن محمد بن ابی يعلی
لسان الميزان…………………………………ابن حجر عسقالنی
مرآة الجنان……………………………… ……………يافعی
اخبار اصفہان…………………………………………ابی نعيم
المنتظم ……………………………………………ابن جوزی
ميزان االعتدال…………………………………شمس الدين ذہبی
النجوم الزاہرة فی……ابی الحسن جمال الدين اتابکی مشہور بہ ابن تغری بردی
وفيات االعيان………………………………………ابن خلکان
االصابة فی تمييز الصحابة…………………………ابن حجر عسقالنی
جوامع السيرة …………………………………………ابن حزم
العقد الثمين فی اثبات وصاية امير المومنين ……………………شوکانی
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نکت الہميان………………………………………خليل صفدی
حلية االوليائ………………… ……………حافظ ابونعيم اصفہانی
االستيعاب………………………………ابن عبد البر نمری قرطبی
اسد الغابة فی معرفة الصحابة…………………………ابن اثير جزری
کتاب اعيان الشيعہ …… ……………………سيد محسن امين عاملی
معجم الکبير…………………………… ……………طبرانی
مجمع الزوائد ……………………………………ابن حجرہيثمی
الفصول المہمة …………………………………..ابن صباغ مالکی
الجامع الحکام القرآن……………………………………قرطبی
تفسير کشاف……………………امام جاراﷲمحمود بن عمرزمخشری
اسعاف الراغبين………………………………………ابن صبان
ارشاد العقل السليم………………………
مسند امام احمد بن حنبل ………… ………………….احمد بن حنبل
تفسير طبری…………………………ابی جعفر محمد بن جريرطبری
تفسير ابن کثير………………………… ……………ابن کثير
نزل االبرار بما صح من مناقب اہل البيت االطہار………..محمد بدخشی حارثی
ينابيع المودة…………………… ……………سليمان ابن قندوزی
بالغدير……………………………… ……………عالمہ امينی
فضائل الخمسہ من الصحاح الستة………… ………….سيد فيروز آبادی
اعالم المحدثين…………………………………عبد الماجد غوری
الجامع الصحيح)ترمذی شريف( …………………………… ترمذی
کنزالعمال ………………………………….عالء الدين متقی ہندی
مشکاة المصابيح…………………… ……………خطيب تبريزی
تاريخ بغداد……………………… ……………خطيب بغدادی
بستان المحدثين……………………… عبدالعزيز بن احمد بن دھلوی
اکليل……………………………………………….ابن عدی
القول الفصل…………………………………………حضرمی
عين الميزان …………………………
فتح البيان ………………………………صديق حسن خان کنوجی
صحيح مسلم……………………… ……………امام محمد مسلم
فتح ا لباری فی شرح صحيح ا لبخاری………………….ابن حجر عسقالنی
سنن بيہقی……………………………………………بيہقی
سنن دارمی……………………………… ……………دارمی
العقد الفريد…………………………………ابن عبد ربہ اندلسی
معجم البلدان………………………………………ياقوت حموی
مسند ابو يعلی ) ………………….قلمی نسخہ  ،ظاہريہ الئبريری دمشق (
طبقات ابن سعد………………………………………ابن سعد
منتخب کنز العمال…………………… ……………متقی ہندی
جامع االصول فی احاديث السول……………………… ابن اثير جزری
صحيح بخاری……………………………………….امام بخاری
کتاب السيرة…………… …………………………….مالقاری
مسند الفردوس ……………………) قلمی نسخہ اللہ لی الئبريری (ديلمی
اللباب فی تہذيب االنساب……………………………ابن اثير جزری
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کنوز الحقائق…………………………… ……………مناوی
الظمان الی زوائد ابن حبان…………………… ……………ہيثمی
ا لخصائص الکبری………………………………………سيوطی
فی رحاب ائمة اہل البيت…………………
شعب االيمان……………………………………………بيہقی
الشرف ا لمؤبد…………………………………….نبہانی بيرونی
فہرست نديم……………………………………………..نديم
معجم المؤلفين…… ……………………………..عمر رضا کحالہ
زوائد مسند بزار…………… ……………ابو بکر احمد بن عمر بزار
مرقاة المصابيح …………………………
المعجم الصغير…………………………………………طبرانی
المعجم االوسط…………………………… …………طبرانی
جواہر العقدين )قلمی نسخہ  ،ظاہريہ کتاب خانہ دمشق ( ………….سمہودی
صفوة ا لصفوة………………………………………ابن الجوزی
تاريخ طبری…………… ……………ابی جعفر محمد بن جريرطبری
مقتل الخوارزمی……………………………………خوارزمی
التدوين………………………………… ……………رافعی
االنساب……………………………… ……………سمعانی
فيض القدير………………………………… عبد الرؤوف مناوی
غاية النہاية ………………………………محمد بن محمدابن جزری
الدرة اليتيمة فی بعض فضائل السيدة العظيمة…………………………
االفراد………………………………… …………دارقطنی
المتفق…………………………………………خطيب بغدادی
کفاية الطالب………………………… ……………گنجی شافعی
الفتاوی الحديثية …………………………………ابن حجر ہيثمی
الفتح الکبير……………………………… ……………نبہانی
البداية والنہاية …………………………………ابن کثير دمشقی
جنت الفردوس …………………………………………ديلمی
تاريخ مدينة دمشق…………………………………….ابن عساکر
مشکل اآلثار………………………………امام ابی جعفر طحاوی
الرياض النضرة …………………………………محب الدين طبری
مصابيح السنة …………………………………………بغوی
المواہب اللدنية…………………………………احمد قسطالنی
رجال قيسرانی…………………………………………قيسرانی
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