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 ا�� � و� � در� زاو� 

…… �ادار 

ا�م ��  �� � ۔ � ��� ،�� ، �� اور و� �د � �ا �ا 

 � ، اس � دا� � و�ں � �ق و  �ب اور �ب و � � �� � ۔ 

اس � �� وا�  �ت � � � ا� � و� او� و آ�� ، ا�ں  

 اور ر� وا� � �  � � � اور ا�ء � ا�م  � � �ت ، ر�� 

ا�ٰى � � � اوج �� � ، � �رۃ ا� � ، � �رۃ ا� � � � 

 آ� �م �ب �� � ��وں � � ر� � ۔

اس � د�ر �آن �� � �� � ، � ا�� � �  � � � 

�� ، �ل اور ا�ل � �ہ ��ں � آزاد  �  �� ر� � ا� ا�ر ا� 

 � وا� ا�از اس � �� � � � ۔اس �  ��   از� وا�ى � اور �  ،

� � � �� � � � � ا�م � ��� �م، � �م ، �دا� �م ، 

د�� �م ، �� �م ، �� �م ، ا�دى �م ، �� �م ، �� و  ��� �م ،

 ر�� �م اور اس � ��� اور ا�� �م � 
ت

ىت  ا�م�ت ��� �  اور  �� ،

� �را �� �� � ، � �� � �رى د� � ا�م � � �ذ � ۔�� � � 

 ، �آن �  � �رى � � دا�ہ �ر ، �رى � و��   � ا�� د�ر �� � 

  �ى  �رى د�� اور �ا� �� � ا�م اور � �� �� �� ، � � ،

 ا� � �  ا�ام �� � �ن � ا�زى �ن و ��ى اس � �دى � � ،

�ل � � � و � اور اس � � � �م � و � �� ا�ا�ت �� �رى 

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 4 

 �� � او� �� �� �� ۔�� � �� �ا� � اس ا� � �ر ��ہ �

الکفر ملة واحدۃ �م �� � � � �� � ا�م د� اور � � �� 

� روپ د�رے �دار � اور وہ  ا�م � ��� ��ات اور د� � ا� ا�م � 

 �ا�� ��ات � � آور � ۔ 

ا�م � آ�� اور �� اس � د� � � وا� � وہ ا�ن � ا� � 

�� � ا�ار � � �د � �ن �ا� � ا� �� � وہ ا� � اور 

 و  ���  �   ا�م  ا�  اور  ا�م ��  �  �   و �   ا� �  ��  �  �م

 �ا�� ��ات � د�ن ا�م اور د�ن ا� ا�م � �د آز� �� �

� �ر� زن � �� اور ا� � � � ۔ �ر� � ا� �ش � آج � � 

� � د��� � �رى آب و �ب � �� رو� �� � ا�ن � ر� � 

� ا�م � �ا�ں � � دور � ا� �� ا�م � ��� ��ات �  د�� 

� ا�م � �ا�� ��ات � � و �� ،�ت و و �ا� � اور د� � ا

 و �ا�دى � � � � ۔ آج � �ر� �د � د�ا� �   ا�ل  �� اور 

 � �  � ۔ د� � � � وا� � ا� ا�م � ا�ل ��م � ز�ن � � �م

�  �   ز�ں ،�   �رت  د� �   �ل �   �ا�

� �  �   �ں  �ب �  ��   اے �   �ا

�  ��  ،�   �ا� ،�   �ا� �   �ھ � 

�   ا�� �   د�  �م �  �  �  ��  � 
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رہ ِ� َ
ف

 ��ت  � �

 � ��ہ �� �ت � �اور ا

……� �ى� را� ڈ 

�َّ�ر” �ل � دو�ا � ا�� َ
ظ
 ا��ُظ رُ َ

ف
 ا�� � ��وع � � �،“َ�

�زل ��  ا�� وا� اور آ� �س، آ��ں � �� � � ز�� �� �

،  ى(�د �ت� � �� � �گ اس �ہ � � �� �،ز�� �� وا� �

 و� ہ� �   � ہاور �   �س ��  ��(   ا�  ا�س ��    � اور �  �� 

 � � � ملسو هيلع هللا ىلص� در � آج � � آر� �، ��ں � ��ر دو��  ��

�   ا�ظ  وا�  اور  � �ف  � اس  اس  وا�  اور  وا� ��  ��   �وہ �

�   اور  �� � ���ت �   د � �اور�د � �ت�  � ى�� ا��ن  اور

� دو�ے � (�د  رى� � � �) ا� � � � �:(ا� �� �ار�د �� د

�  �)��   � (�ہ�د)�  �ہِ ،  ( �  �  ��   اہ��  اور �ص  �)

 ۔�� �:� �� ) � � �ہ(� � � �� ��ے �

َر وال  ٰی ال َعدَو :” ملسو هيلع هللا ىلص قال النىب هللا عنه قال: ريض �ةھر نع اىب
َ

وال َصف

 
َ

 )5770: �، ر� ا�� ،�ب ا�،�ب ا�ىا�ر (� “َھاَمة

� � �� و ��   اس� �� �� � � ا�م � ���رہ �

 � �� � �تو � �ت�  ا ��  ��  �ت� �� ،  � ��ِردو و ��

 ۔ا� �ؤں � رو� � � ملسو هيلع هللا ىلص

�   وا� ��  �  �  �   �  � �� ہ�ہِ  ا�م  د�ِن ��
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�وہ اور �ؤ�  � �� �تروا �ف �ب �� � ملسو هيلع هللا ىلص��ر دو �� 

اور اس � ا�  �� �ت روا � �ا �ا � �ذ �، � �در ا�ل � �

ِىن َ�  ”�: � �� �ت � وہ�� �، � �م ذ� � ��ح و � َ َ
ّرش

َ
ُروِج  �

ُ
ِخب

ِة 
َ
ه ِ�جلَّن

ُ
ت

َ
ّرش

َ
َر، �

َ
دے �  ى�� � � �� � � � � � � �“”َصف

 “۔�رت دوں � اُ� � � ،�

 � �س � �� �، � ا��ل �� �� � � � �اس روا

��ر ِدو��  ،اس � �� � � � � �ں � اس � �ا��ل  ��

 �۔ ىد ى�� �� �ر� � � � � � � اس � ملسو هيلع هللا ىلص

� �   �رے  � اس   �� �ن �� �� � �  �   �  و ،�

�ف � �� ��  � ملسو هيلع هللا ىلصا�م  � �،اس � �� ى� ��ع اور ��ں �

� ��ع �� � وا�  �� اس � �ت � �� ا� � �، �ں �

 ى،�ر � � �، ان ا� � � ن� �� �� � � ے�� �� اس �

ج  ان �ات ِ  ،�� � ہر� ا� و� اور �� �� � ��� �وو�،���� �ج

َ� ”:ر� ا� ��� � ىا�ر �� �: �ں � � � � � � �ا� � �م ذ

ِىن  َ َ
ّرش

َ
ةِ  �

َ
ه ِ�جلَّن

ُ
ت

َ
ّرش

َ
َر، �

َ
ُروِج َصف

ُ
 “ال اصل له“ ِخب

 ا�437،2324: �ا� ،ر�ا� �ف،ىٰ (ا���ت ا� تج
ت
 )��،ا�مكت

ج�وو�� � اور�� ا��  ر� ا� � �ا�  ى�ر ر� ا� � �  ا��ج

�  �� �  ِىن َ� ”: �� َ َ
ّرش

َ
ةِ  �

َ
ه ِ�جلَّن

ُ
ت

َ
ّرش

َ
َر، �

َ
ُروِج َصف

ُ
 يف یقال القار“  ِخب

 للصغاىن
ً
 “ال اصل له: ”الموضوعات تبعا

 ) �ا� ا� ،�2538، 2418:�ا� ،ر��س، �ف ا�ا� �(� ا�ءو �
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�ہِ  �� ��در ��ں � �رے � �� ا � :�  � ى�� �وىٰ 

ا�  � اس � �)اور � � : � �� در� ����( � � ��

اور اس  ہ� �س ��و� �ں� �: �ح �� اور ا� ،��ں � �وع �� �

 � � �� � � � � � � �”� اس ��ن  ملسو هيلع هللا ىلصم ا� � �رے �

 � ،��� � � د�“ �رت دوں � اُ� � � دے �، � ى��

 اور � ��ِن �رك (� � ا�ر � )� ��  ملسو هيلع هللا ىلصا�م   � اس � �؟

� ؟�  �م � �وع �� � رو� � � � اس � � ؟ اور � �� ��

�  � �� �� ا ��ر �،  � � ��ں � �اب � � �ہِ � � �رے �

 �م � �ں �� � � ان � وہ �ل  �رواج د وہ اس � � ،� �� ا�ِ

�ف  � ���ف �ب �� �،� � ملسو هيلع هللا ىلصا�م  �� � � ،� وہ �

 �ٹ �۔

دد ىٰ (ا�و
ف
ىۃتا،�با�اھ  �،�با�ھن ىۃتا،دارا� ا�ع�� 5461ا��ت: ن  )ن

، اس � ���  �ف ر� �� ا �اس � �ت اور ��ع روا ٢�: 

 �� � � �ہِ � � ��د � �ا �ا�د � ى� �ر �ہِ � � �رے �

اس  �� � �� �� �� �� ��ع � �ا�د � �� ا ،� �� �

 �۔ �ت � � ى� � ذ� �� �� ا��� اور اس � ��  ��و �

ام � �� ٣� : 
ظ

رت  �� �� ��رہ � �ت� �
ڑ
�ھ�

ف
��ع اور �ن

 � � � � �� ��� �  � � � � � ا� � �ت � � �، �

�   د� �اس �  ��   �س �  �   �ہِ � �   در�  اس  �� �  ،�

�  ملسو هيلع هللا ىلص� ��ر دو ��  � � � �ں �� اور �اق  اس � � �رت �
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� ا� رب �و� � ��ت �  ملسو هيلع هللا ىلصو�ل �� وا� �اور آپ  ا�ول � ر�

 اس � ق� � ا� � اس  ا�ول � �وع �� � ا�ر �، �ں ر� �،

(اور  �� �ہِ � � � ��  ��رت � ا�ن �� د آپ � � � � � �

 )� � � آ�۔ا�ول �وع �� � ر�

�� �  �� )�ہِ � � � (�رِت � �� اس � ��� �م ! 

�ض  � �� �ت�  ��، � ا� � ��ں � � � ور � �د

 �۔ � �ا �

 :� �� �ھ � ى�ہِ � � آ� 

�   �رے �  �   � �ہِ  � ��ں  و ��  �   �ا � �ت�ر

 رى� � ملسو هيلع هللا ىلصا�م  �،� اس �ھ � � � �� �“ �ھ  ى� آ� اس �”

 ،� �� �� ں�� � �ااس �� �،اور آپ � �ِ � �� � � �

ر�  روزہ � � � اس دن �� � �ں� اور � � � �� � � ��

�   �ص  اور �  ��� �   �ز � �� ��   �   ��ں  �ف  ��، ��

� �  �   دن  اس ،�   �ت  وا�  �ف   اور  � ملسو هيلع هللا ىلصا�م  و�ت  �ِض � 

ں �د�� درا�  ا�اہ اور �� �ا�ءاور �ئ،  ،� � �ض � � ا�اء��

اور  � � �� � �� �� � رآپ � � �� � �ف � آپ � �

ا�� �ء�  � ��د � اس �� �� � �۔ ذ� � � � ں��

 � اور � روش � � �� � �رات � �اور د ىٰ �و اور �  � � اس ر�ِ

 آ�  � ى�   � �ھ  � ملسو هيلع هللا ىلصا�م   �ب�  � ر� ��� �ح  ا� ��

 �۔ و�� � ��
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 :� �ھ روزہ ر� � �� ى� � آ� �ہِ 

�ال � �اب  �ا � “ا�اد ا�”�� ر� ا�  �� �

ر � آ� � َ
ف

 ۔ وا� �� � � �� �ھ � روزے � ى�

 آ�  �ال: �  �   � ى�ہِ �   �ِد �   � �ر  دن  ��ر  اس �  �  �ر

�� �،�ام  ��ہ � � � � ىروزہ ر� �� � اور �م � �ر � � ��

  ؟� �ا� �  �� �� اس � ،� �“ � روزہ �” �“ روزہ ى�ر”اس � 

�� � اور � ا� �، اس [روزہ] � �ص �ر � ر� اور �اب �  �اب:

�  اور �م �� ر�ان ا� � ملسو هيلع هللا ىلصا�م  ر� �� اور ��� �، � ہ�

�  د� �اور  � ى] اس � �ت ���ام �و[� � �� � �ا �

ا�م  ، � � � ��دت ا �� �، � � �اس � �ن و �د اور �� �

 �۔ �� � � � � ا� � � ملسو هيلع هللا ىلص

فل، ص:  � � ،(ا�اد ا�
ف
 را���)، دا416�م ا�ر و �م ا�ت

 :�ز � �  �ص�ھ وا� ى� � آ�

 �  �  ،�  ��  �   ادا �   �ز  ا�  �ح �   ر�  روزہ �   دن اس

 �ات   وا� ��  �   �ز  اس ،�  ��  �   �ن ��   �ص  ا� �  ادا�

��ِن �ام �،�ز � �� � �ن � �� �، � �ہِ � � آ�ى �ھ دو ر� 

� � � ر� � �رہ �� � � �ز ،�� � و� ،اس �ح ادا � �

وا� دو آ� �� اور دو�ى ر� � �رہ �� � ) قل اللهم مالک الملک(

وا� دو آ� �� اور �م �� � � �  قل ادعوا هللا او ادعوا الرمحن � 

 ان ا�ظ � د� �� ملسو هيلع هللا ىلص ا�م  هم ا”� درود � اور
ّٰ
 ھذا  عّىنِ  ِرصفالل

َ
ّرش
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َ  واعِصمِىن  یوِم ال ّ
َ

وَمه واجَعله ىلع
ُ

 ف ش
ُ

ا اخاف ّ َ
ِنب مع  وجّنِ

ً
 و�کة

ً
�  یهرمحة

وساته وکر�ته بفضلک 
ُ

 الرامح �مالَک النشور،  �دافَع الرشور، و �حن
َ
 ۔ “نيارمح

ا��ر ”�ب  ر� � ا� ى� �� � ا� �� �ز � �اس �

 : �، آپ � � � �“ ا��ر ا��� � ا���

خر”ومهنا: 
ٓ
ر ويه“ صالة االربعاءا�

َ
وقت  یانرکعتان تصل � شهر صف

هما  يف ،الضيٰح 
ٰ
  بعد الفاحتة یقرااول

ٓ
 ويف یتنيقل اللهم مالک الملک ا�

ً
 مّرة

   یةالثان
ٓ
م،بعد ما  النىب ىلع یصيلو یتنيقل ادعوا هللا او ادعوا الرمحن ا�

ّ
ثم  �سل

هم اِرصف :”یقول
ّٰ
 ھذا العّىنِ الل

َ
َ  واعِصمِىن  یوِم ّرش ّ

َ
وَمه واجَعله ىلع

ُ
  ش

ً
 و�کة

ً
رمحة

بِىن   ف وجّنِ
ُ

ا اخاف ّ َ
وساته وکر�ته بفضلک  یهمع

ُ
مالَک  �دافَع الرشور، و �� حن

 الرامح �النشور، 
َ
 “نيارمح

وو (��
ف
 اللكت  ا���”،ىر��  ا� � ا��ر  �“��ا��ر  واد� ،  �ات  ،�� ذ�

ىصلا�ل ا�ف  دا � ت
ف
 )دارة ا�آن �ا�ا،594: ا�م ھد

 �ں�ص � اس � �”� ر� ا� � � ��فاس � �

 � �� � �� � ا� اس �ص � ��زوں � �  �� وا� � ادا �

 � �� �زادا �� �� � �ںان �ل � � � �� ��د � � �

�  �ں � �دم � � � � ان ���ز � وا� ��ص � �� اور 

 �۔ �ز ادا �� �ص �ا� � �ظ ر� �� �� �، و�� �� �

 :� ��ا�  وہ

 �� وا�اِن � �  )1( � ��  ا�م � �ے � �ا اِن �زوں � ادا

 �� �۔ � )� � ہ�� �ہ �زوں ( �ا� و وا�ت و�

 ا�م � �ل � �۔ ان �زوں � �رع �  )2(
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 ان �ل �زوں � �ت � و� � ر�۔  )3(

 ۔�ح � � � � ہ�ت و� �� د �ان �زوں � �  )4(

�ف �  � �� �� � � ان �زوں � اس �ح ا�ام � � ) 5(

�� ،� وہ ��  � � �ح �م � � ا� او� �زم � � �� �۔�� ��

 �ا �وہ � �� �۔اس � � �ت ر� ا� � � � � ��دہ ز�� �

 �ا�)� �  ��  �)   �وم  � ا�اد  �ا�  ��رہ  � ى��ار � اور  ر�

�  �ان �زوں � ادا �� � � او� �ر � � �  � � �ر� �ا� �

 ۔ا� � � � �اق � � � �، �ب ا�“ ��د ،�ہ �زم �”

 :�ر � � � ى� آ� �

 ا�م  � ہو �ور و� �ر � � ا� �ام �� ى� � آ�  ال:� ا�مُ 

 �� �؟ � ،�� اس �ب � [�� ��] �� �

 ۔ � �� ، � �ء� �� � � � �� اس �ب �  �اب:

 )�ا�� � ِ ا�م، ،��171�ب ا�، ص: �،ر� ى(�و

 :�� � �ر � � �� ى� آ� �

ان �وف “ �ر�� دار”�ر � �  ى�ہِ � � آ� �اد آ�د � �ں �ال: 

� �چ  �ار� رو� ��، ���  �� � � �� � �وں�ف � �ر �

�، ان �  � �ؤ � �� � ا�ازاً � و � �اور � ا � ��� �ر ��، �

 د  �� �  ���وہ � ��    �ر  ر� �روا ��،  دن  �  اس �  �

�ت �� ��  �، � از رو� � � � ِ � � ملسو هيلع هللا ىلص�ت ر�ل ا� 

�ت  �� � � �ِض و�ت � ملسو هيلع هللا ىلص� اس دن �ت ر�ِل �ل  ��
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�  ،ا�� �� �� � �د�ں �� � �ش � � د�ِن ا�م  ،�

اور �ت  �ا �� � �وں� �م �ا � �� �ر �ر�� دار � � �اس � ذ� ا

 � �� ا� ى�ور  � �ان � � � � � ��  �� اور �ں �  �� وہ

دار � � �  �ر�� � �،� ا� �� � �وں� دارو�ار �ر ��� �ر��ں �

�، �م  اس � �ر�� � � �ن �� �� �ے � �� �ر � ��

 �۔ ����ڑ د

�  ، ا�م د� �� �ر ا�ل ِ� �� رو � ��رہ � � �  ا�:

��   ؟ � �� �  ىٰ اس � �� � � � � �� � � ��� ،� � �ر ِ

 � �؟ ں� � �وا� � ا�� وہ ��رہ �

�ر�� داروں � �ِ  � �� � � �اءر��ا � �وں�� �ر ب:

 �ور �� � � �؟ ��ر �

،وہ  او� ��ر �� �تروا �ر � � � � � ى�ہِ � � آ�  ج:

 ؟� � �ب �

   د:  �ل  ر�ِل  � ملسو هيلع هللا ىلص�ت  و�ت  �ِض � �   �  �ت �  �

 ؟� �� � � �ح �� �د�ں

 � � آ�   :ا�اب ��اً و �ً ��،  �� � �ر � � �� ى�ہِ

 ، � �� � ِ� � ��، اس �ر �� �� � د� � ہو� ��

�   �ض  �ِت  ا�ة”�روا ا�  � �،�707-2704“(�ارُج �، 

  �د�۔ � )�ا�  آ�ت  �� ملسو هيلع هللا ىلص� �   �ض  �ِت �  ��  ��

 �اوت و �وت � ���۔ �� اور ان �
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[��]  � �� �� � �ِت �ض � � ��ں � اس دن ��  ا�)(

 � �� � �، �  ��� [��]�،� ان � اس روا �ا� � � �د�، � 

�  �� و �ك � � � � �۔ �ں  ان ��ت � � و �ك �، اس � �

  �  �  ��� ��   ،�    اس�  ا�م  �ر ،�   �زم �   روز  ملسو هيلع هللا ىلص�  اس �

� �ت �ب ��  �ف] �� � ملسو هيلع هللا ىلص�[آپ  � ِ� [��] �� �

 ۔�� �� � را� �� � �د �ا� � �ِ ] ��[� � �

و  � � � � � �وںو � � �ر�� دار ا� �ر �� ��  (ب)

� ��  ا�ر دے ، ان � �� اس � ذ� � �� �� ر� اور ا� �

[ا�]، �  � اُ�ب � �را � دے، �: ر�ن، � � ��ر ىدو� �

 �� آ� �  � �ے، � � ان � ذ� � �� �� � دے د ہو� �

 � � �ور �۔ ى، � �ل �ر�� دار �و� � ا�ر �� � � �

 )،�ا�� � �، � 707- 2704�۔ ( �ارجُ  ا�ہ � (ج) 

 �م۔ � � اس � ؟�� � � �ح �� �د  (د)

 )�ا� ،ادارہ ا�روق، �� �رو�280 3ا��ت و ا��م:  �،�ب�د ىٰ (�و

 :�ہ �� �� �ھ � ى� آ� �

 � � آ� �ال: � �گ  ؟� ��� �� در� �  ��ھ � � ى�ہِ

اس  ،� � �ض � �ء�� ملسو هيلع هللا ىلص �� �ھ � � ى� �ہِ �� آ� � �

 ��وا ا� ؟� �در� �  � ،�� �� �� � ��

 ۔ا� ��� اور �ہ �۔ وا� �� �، اس � ہ�ت �� اور �  �ا�اب:

 )� �ا �، ا1360رد ا��ت: وا�� ،�ب � �ن�ب ا� ٰى،(ا� ا�و 
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 :د�� � اور � �ت � � �رے � �ى

 � اس � � �رے � �ع � ِن ، � ��ءد ��� � �  �ال:

 :�� � � دو د�� � �، ا� �از � �� � ى�ھ � � � ى� آ� �

�  � �� �،� � اس � ر� � اس � � � ملسو هيلع هللا ىلصا�م  � )١(

 ۔� و �� � ات� � �ا� � � � �� � �ت �� ر� �ب

 )٢(    � � � � اس � ملسو هيلع هللا ىلص�ر ��  �� � اس � �در ��،

 �� � ات� ��ا � �  ،�� اور �� � ات� � اس � �� � �

 � �� � �د � � � اتا� �� � � �ت �� ر� � اس � �

 ان � �� � ،� �� � � ا�ں � ��   � � � ِ� � �اً

 � د�� � ��  ��� � � اس � � �رے � ��ا �ءد ،�� �

 �؟ �

 � ا�اب:  � � �اب  �� ِ� ى�  � ں�،� �� �  �  �  �

 ى�ور � � �� ، � � �� �، ان �ز ��ار د �� د �د �ِ ��ار د

 � ِ�� � ان ا�د   �� ذ� �  ��رہ � � �ِ  ��ب � �ا� د �ا �اور

وتا هبا ولو �ولن  �،از� � � �او� � �ا� ذ� � � ��  � ذ� �� �ا�د

 اكن بعضهم لبعٍض ظه
ً
 ملسو هيلع هللا ىلص � � � � �� �� � روا �! �� ��ريا

�ر  � � �اور �ر � ر� �ت ا� رى� ���،  ر ��ر � � ىآ�

  � ر� اور د�� �� � اس دن �� �د� �  � اِ�  �� � �اور

 ۔ � �روا� ا�م � اس � �� ��

 )1298، و ا�� �ب ا� ��،� ىٰ (�و 
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 :� �� �� � �ھ � �� ى� ا� � آ�

 �  �ال:  � �ب  ��ں �  !  �� �  �   �ہِ  �گ �  �  �  رواج

�  ملسو هيلع هللا ىلص� اس دن ر�ل ا�  اور � � �� � ں�ھ � �� ىا� � آ�

 ںاس دن �� اس � ،� �� او� � اور اس دن �� � �ض � �ء��

اس  � � �ہِ � � �� ا�  ��، در�� �� � ��� �� �

 � �؟ � � �� �

�  ملسو هيلع هللا ىلص� اور ر�ل ا�  ہ�ہِ � ا�� �س � �ِف ا�م � ا�اب:

�   اور� ا�� � � آ�ن � �� �، اس �ہِ �رك � �� � �� اس � �

�  ملسو هيلع هللا ىلص� ر�ل ا�  ء�ِب ا�م ا�� اور � � � �ھ � او� �� ى� آ� اس

�   �ض  دن  �ر� ،� �� ���ء اس �   �  �  �  �28 �  �

��ں : ”یمعبد الرح لما قال العالمة مفىت �� �، ر� ملسو هيلع هللا ىلصآ�ت 

 )2108:�(� ا�ار ۔� دن �� �� � �ر � � �ر � �� ىآ� � �

  �  �    �اس �  �  ��   روز  ٨٢�� �   (�ھ) �   �ر �  �

�ر �  ىدن �ہِ � � آ� �اور  � �� �د�ز � �ض � ملسو هيلع هللا ىلصآ�ت 

�  ���د � � ہو� �دا�!  ،� � � � � �� دن ��ں � � ��، 

 � � ہ��، �ارس و� ں�ا�، �� ندن � � �، اس روز � �ار � د

 ۔“�ِف �ع اور ��� � �م �� ���، 

 )،�� دارا�م ��284وا��م : ا�� ،�ب�� ىٰ (�و

�  �“  ا�ۃ�” �� ر� ا� ا� ى��� ���� � ادر

ا� ” �ر � � اُ� اور ا� �م �ا ملسو هيلع هللا ىلصآپ  �ہ � �ہِ � � ا�”:�
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ا�ر �وں، و�ں  � � � �ا � � ا�ِ � �� �  �اور �� �� � “��

�  ا� �� � درد اور �ر � ،�اج ��ز � � �� � د� �� وا� �

 “۔ � دن � اور �ھ � روز � ى�ر � � ا� �� ر� �� ام ا�� �۔�

 )�ا� ى،،� �� �3156: ءا�ا ، �� � ملسو هيلع هللا ىلص � ت(�

�  28” � ��� � ��� ر� ا� � � � �ت ��� �

� � �  �� �� � ��ن � ملسو هيلع هللا ىلصرات آپ  �ر � [�ھ] � ى� ١١

ا� �ل اور �وں �  :اے ا�ِ ����اور �� �ت � ءد� اِ� �ر � �

 �� � ،و�ں� �ٹ �ے � ��ر � � اب د� ںم �رك � ، ��

روز �  ہ� �� � �تروا اور �ر � درد � اور � �ر � � �� � � �

 “۔و�ت �� �� � �ا� ر� اور ا�

 )126ص: ء،�� ا�� ت(�

 :�ت آ�ى

ِىن ”� ��  او� ذ� �دہ � َ َ
ّرش

َ
ة َ� �

َ
ه ِ�جلَّن

ُ
ت

َ
ّرش

َ
َر، �

َ
ُروِج َصف

ُ
“ ِخب

�� اور اس  ن� ، � ��ع اور � �ت �، اس � � �� � �روا وا�

 �ہِ � � آ��۔ � ر� �� � ہ� �� ا � ذ� و � ��  �ھ � ى!

 �ت � � �ء� وا� رى� � ملسو هيلع هللا ىلصا�م  � اور اس دن � � � ��

��    ا�م  د�ِن  روا �� �� � �د�ںاور �  �   دن �  �ت�،اس

 � � �ء� � � � ا�اء�� � رى� � ملسو هيلع هللا ىلصا�م  �� � ذ�  ۔�ا

ا��  اور � اس �ح � ��ت و �ات � � � � � �د � � ىدار

 ۔��ش � �ا�ت � �� � اس �ح � دو�وں � �
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 � ا�م � دورہ ��

…… � �ا � � ��� 

 ا�   ا�  ا� ا� �� ا�د  ا�م ��� � ا�س � � �  � دن �

وا�� � � ا�� و � � �ا� � �� ، ��ر اور د� ، ا�� 

�سل�ئ دورے
،را� ا�وف �م �  � دن �� � � �� � � ۔ا� اس 

ذ � �� � �� � � �� �� اور � و�ں � �� � �ت ا��

 �ات � � �ر�ارى �� ، � آپ � �� � � � � ر� � ۔ 

� ز�  � اس �ب۔ � �  واں �ا67�ظ �  ر� � ��

�� �  �� �  �  �  ��   دارا�ماور ا�و� � �  اس �و��

�   وا� �   � ،�ق  �ا� �   � ��ر �ب �  �  و�م ۔�

�رى �ود �۔�� � دو �ا � � � � در�ىان �� �  �� اس

 ۔� �ر �

� � � اس �� �  ۔�� ا� � �، � �� �ج �

� اور �ر� �� ا�ات  -ر� د� �� � �گ � �� اب � ��د �

 اور ���ى ��  ،�ں وا� � آ� � د� �� ا�ات � �ر�، ��،

� �� � ا� "�� �� ��" �� � � ��  1971۔�� �

�� ۔�� � �� � �د �� � � � ا�� �� � � � آ� �

 ۔م ��رى �� �� آ� �� � آزادى � �� د� � � ا�

ا �� �� � �  ��  ء � �� � �ر �ى د� � ��ہ1981
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http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%88
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%88
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%88%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%88%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
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و�ں � �گ � �� � � ز�� �ار ر� � ۔ � �ا � �� ا� �ا � ۔ � 

  ا� �ل �� � �� �  � �    �و� � ا�� � �۔  �ر اور �ان 

ا�  اب وہ � �و� �ف دو د��ں � � �� � �ر � د� � �� �۔ 

� �، ��� �رى اور � و �� � �رپ اور ا�� � � ا� � � � 

  ۔�  �� �� �

ے ��� �ا� � � �� � ا�م � ��ں � �ت � ۔

 ��ں �  ف ى
ش ئ

� ا�م � �ے � �ا� ، �ارس د� ، �� و �� ��

�ں � ا� �ن ا�م � � ادر� �� ر� ا� � � � �� �ت � ۔

 �و�ر اور  ان � � � � �ا � ۔

 ��ت �   ان �   اس   �  ��    �   �رے  وہ ��   �   �ض �

� ا�س � � ا� �� ، ��ر �� � �ت ا��ذ � ا�م ��� 

 �  ،  ��  ،   �ا� �  ،   ��ت ،��   و    �ارس  د� �   و�ں  اور �

� �� و ��ت اور � �ى � اداروں � � ا� ا� وا�� 

 � �ا� � �ت ا��ذ � ��� � ��ت � ا�� و �   ر�� او

آپ � �د �ا�ت � �ء ، �ء اور � � ، �ا� ا�� �ر� � ا�د 

، �� ذ� � ا�ق ���،��ت �  �� ز�� � � ر� وا� ا�اد � 

اورر و�ں � � �ء �ام � ، � �ا � �روں �� � � ���  �ا�م 

 ۔� ا�� و � � �ا� � � �ورت  �  ا� ا� وا��  �

�سل�ئ دورے �  �  �ں آپ � ذوق �  �ر�� 
�ت ا��ذ � 

 � � ۔
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/20141027/:   �  ���   ا�م �   ا� �  �  ��ر  ا�س

� درج ذ� �ء  �� آورى �� �ں � �� 5:30 � �ر� � �م �� ً

  �ام � آپ � � �م � ۔

 ���  �  �� ��)��ا���� د( 

 ��� � ن�� �� ��� ا�م آ�د، (�ل��( 

 ��� � ن�� �� ا�� ��ر،   (�اد��( 

� ازاں آپ � �ر� ا��� �ى ر�� �ا� ا�ر � � �، �ں 

 ۔آپ � �ز �ب ��� ادا ��� 

�ت ا��ذ � ��� � �ف �ر� ا��� � � ، �م �   �ٹ :

 �� �ا ۔ � �ہدو� �� �ا� � �اد اور�م 

/20141028/:     ��� اورا��� �  ��ر��ز �ز �  � ادا

اور �زى � � ذ� �� � � �ر� � �ر � اور ا��ہ اور �ء  �

 ��� ۔ ��  � �ر� �ات 

 � �ورت � �  � �ز � ��ز �  :/20141028/ ء �ام 

 ۔� �ول �� د� � و�ہ  ا�� �ر�اور ��ت

ف ( ��ن � � � �ء �ز   :/20141028/
ش
ى
ئ

��  ���

 � �۔  �م �� ز�ن � �� � � ا ۔� �ن ���  )�� � ا�ر

اور درس �آن �ا ، � ازاں  � از �ز � � ذ�     :/20141029/

�   �  �� ؤ��ہ  �رے �   د�  �وغ �   �م �سل�ئ
  �   �ام  �ء �

 اور �ء �  �ورت �� ۔ �  � �ن ��� اور  �ر� �ح ا��ن � �ء
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 ا� وا�� �   � � ا� � ا�� � �ان � �� ور�پ 

�ن � � � �دى �ق �ن � ۔)� �� (�� ، �ا� اور �� � 

 د�ت � ان � ر�� �ہ ر� دا� �ا� � �  � �� و �� � �� �

ا� �ا� � � �اہ ان دو� �ب � ا� � � و� � ۔ د � �� �

رات � �م �ر� �ح ا��ن � � �ں �ر� � ا��ہ �  ��ت �� ۔

 �� ا� � � � ا�م � � ۔

� �ء � �ت ��ف � �د� اور در�  �    :/20141030/

� �� اور �ا� � در�ن �ق اور �  ،ر �� � او � �ا��ذ 

   ا�ش �   ا�اء  ��ع ����   ا�    اور  ا�ا�ت �  ��   � اور ن

 ۔ ت �� �ا��ل 

 �ر�  :/20141030/  �ر  ا� �   � ��ہ  ا��ن �ء  دار

�سل�ئ �م � �� �� ۔
 � �ورت � اور �� �ء �ام � 

 ا�    :/20141030/ �   �ا �  �   ا��ر ��  �   �ز �  �

 �� � � ۔�ر �ر� � �ن � � 

نىل  دو�ے�� ا��ر �  :/20141030/ 
ت
�ر�  � � �ا� كت

 �� �� �م �ب �ر� � �ر� �ن ��� � ازاں ء � ا� � �

  � � ��ت �۔ � �� �ل ا� )ر (�� 

 � � ��دا��ذ �ت (�� � �ت ���    :/20141030/

�م � � � � رات � )� � ر� �ت � �دم اور ��ء � ا� � � 

 � درس �آن ار�د  ��� ۔ �ر� �� ا�م  � � ان �اور � � �ز
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 �ت   :/20141031/ �  ��  �  ��  ��   �ى ��

  ا� �ے و� � ��ت ��ء � ا��ذ �   � اور ، � �� � �

�� اور � �� � �ق اور ا�د � � اور ا� � � �ن ��� 

��� ،��ا�  ��� ،��� رذ� ،�ر � ���  ،��� �  ا� اس �� � 

�� ا�ر �  � وز� �ا� ��� � ۔و د� ا��ہ � �� �  ،ا� �ہ

 ۔ �� � آ� � � ن� �� ا � �رى  ��� ڈا�

� ��ن � � ا�رك � � ار�د ���   :/20141031/ 

 � رو� ڈا� ۔ا� �  و �� ،�ن�ن � �� 

/20141031/:     �س  ا�  ا�(��� ��   آ�د�� �  ،

 ۔ ����ن  � �ء ، ا��ہ اور �ء � � �ر�  )��ن 

 اردو  :/20141031/ �   �زہ  ون  ا� �اں�  �ء ارا� وت

� ،�ل  � ���،��� � �� ���ور� ا�س �ا � � � �� 

 ا� ر�  �ب  �م ��  ،  ���   ���ب  �ب  د�  اور  و �ا��

 �ات � �� �۔ 

 اور ��  :/1/201411  ڈ�ى ��  �  ��   ا�ر  �ا� ��  ر�

P,H,D  � �ا�ر �ر� � �ر� ا��� � �م � ۔ � �ن ����  �ڈ

   اور ��� ��   �ب  اور  � �ز  � �ن �ا  � �� � ��ع � ا�ہہٰئ

 � �� ۔ � � �� �� �گ �� �اد � آپ � �� � � ذ� 

 �� و �� ر� � �ز �ء �� � �ز�    :/1/201412

  ا�داع �� آ� ۔ ا� �رٹ  آپ � اور �ء 
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 ��� ��� �و�……              ��ۃ ا�ء:

 ر� ا�  ا�ا� � �� ا�ا�م 
ا� �� �م � � ا� � �ء � ��  � � �وں � 

     �� ��  ��   �ال ھدد� و�ء � �
ت
جئ هل الكوفة؟م�

ٔ
ا� مفن فقیه أ

 �� � � �ن � � ا�ں � �اب د� ا�ا� � 

ىۃ � �ا� ا� ج( ن
ف
 )43ص1ا�ت ا�ست

ا�اهیم نب �ید نب  آپ � �م ا�ا� � ا� �ا ن � � �� � �

وبمعران الكويف الفقیه قيس نب االسود نب معرو نب ربیعة نب ذهل النخيع
ٔ
 أ

د�  ج(
ف
ھد

ت
د� ا�ئ

ف
ھد

ت
 )155ص1�

 � �ل  � :

� � � ���ل ا�ن � ز�� � �ا ا� �ڑ� � ا� اس �ظ � 

     وہ  � آپ � و� � دو � آپ � �ا� � د� �� � � و � � �ارہ

 ا� �  �رگ ،ا� و� � �ث و� �  �ت � اور�ت ا�درحمھماا

 ��  ان � ا� آپ � � اور دو�ے ��ں � �� ان �ات � �

� ا�م ا�ا� � �� اور رو�� �ورش �� آپ � � � د� � اس �م � 

 �� � د� � آپ � �د �ے �   ۔

   �ت  �ح  ا�م  ا� �    ��  �  �  �   ا�د  اور�ت �

اس � � �ى �ى �ز �ں � � � ا�ق �� �؛�� � � ا�ا� � 

 ا�ا�   � ا�م   � �� � آ� �� �،ا� ���� �  وہ �ت ��ؓ
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  � ا� � و�  �  ر�ل ا� � � ازواج  � �ت �� � �� � 

 ا� �   �اس    ر� ���� ��  �  �  �  �    ��  ��  ��  ب

�؟ا�ں � �اب د� � � � ا� � اور��ں � اورا�د � �� � � 

 ام ا�� �ت �� � �ت  � و� � اُن � �   �� �اور وہ دو�ں 

 � � آ�ر� � ۔

 )270ص6ا�ت ا�ٰى ج(

   � ا��  ان �،�  �  ��   �ع �   ا�ا�    �ا�م ��  �ت

� ���ہ �ں � � � �� ��� � �ِل �� و�دت � � 

 �� �۔

 � � و�ل :

ا� � و�  � �ِ � � ا�م  ا�ا� � دا� دو�ِ � � �� �ل 

� �ز �� �ء � �ر �� � � ا� �ں ��� �  �د� � اوروہ ا� �

آپ �ت � اور �ت ا�د � وا� � ��� ا� � �د ر� ا� � 

 � � وارث  � � � ��۔

مجعوا ىلع وتثیقه وجاللته و�اعته ىف الفقه "ا�م �وى ��� � 
ٔ
 "وأ

 اور� �ل � � � ا�ق �۔ ان � �� ��

د� ا��ء ج(
ف
ھد

ت
 )142ص1�

 � �� �� �  � �س � �� �ٰى ���� آ� � اس

�ستفتوىن وفیمك ٕا�اهیم��� "
ٔ
 ا�ا� � ��د� � � ����؟"أ

 )270ص6ا�ت ا�ٰى ج(

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 24 

 �� � ا� ��� ا�وا� � �س � �� �� آ� ��ت 

خربىن ما قال لك
ٔ
 "ائت ٕا�اهیم فسله ثم ائتىن فأ

ان � � در�� �و اوروہ � �اب د� � �  ؤا�ا� � �س �

 ��۔

: �� � � 

ا� ا� وا�� ا�ف � �د� � �ح اذان � �ت دودو   :1

ا�� � � �ت دودو�� ادا�� ��  �� ادا� �� � ا� �ح

اس � � ا�د� �ر د� � ��د � �ت ا�م ا�ا� � � �� � اس 

 � � � �" ِ
َ

َمك
ْ

  نَعِ احل
َ

ال
َ
اِهیَم ق َ�ْ   نَعْ ٕاِ

َ
اَمة

َ
ق َ إالِ ّىنِ

َ
ث

ُ
ْن ت

َٔ
 أ

ُ
ع

َ
د

َ
 ت

َ
 "ال

 )2153ر� ا��  206ص1ا� ا� � ج �(

 ۔�ت ا�� � دو�� � � � �ڑ� 

 �ت �� ��  � � �ز � ا�ر � ادا ��  :2 د�� � و�� � � 

 اس � � �� �ام � ا�ع � نَعْ "  ا� �۔ ا�م � ر� ا� � �ل 

ا
َ   اِهیمٍد نَعْ ٕاْ�َ َمحّ

َ
ال

َ
ٍء َما ق ْ َ

 ىش
َ

ٍد صىل هللا علیه وسلم ىلَع
َ
َّم

ُ
َاُب حم ْ

حص
َٔ
ْمجََع أ

َٔ
َما أ

ْجر
َ

ف
ْ
ْنِوِ� ِ�ل

َ
 الّت

َ
ْمجَُعوا ىلَع

َٔ
 ) 3275 ر� ا�� 322ص1ج � ا� ا� �(             "أ

 � � �زرو� � ادا�� � �� � �ط �� ا�ع � ۔

ہ � ا�� � �ا� � � ا� �ط ا�م � �� �� � �� � :3

 �وہ  �   ا�� �  ���  �   ا�ا�  ا�م  �ت �   در�  ا�� �  ���  �

ن ؤیم الغالم ىتح حيتلم "��� � 
ٔ
نه كره أ

ٔ
 "نع مغرية نع ٕا�اهیم أ

 )3846ر� ا�� 398ص2� � ا�زاق ج (
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 � � ا� � ……                     :���ۃ ا�

 ا�زدى ا�ى را�ا�م � � 

 �م و �:

�۔ � “ را�”�۔ وا� �ا� � �م “ا� �وہ”اور � “ �”�م 

وب عروة� �ں �:
ٔ
ىب معرو معمر أ

ٔ
زدي البرصي راشد نب اىب راشد نب أ

ٔ
 •ا�

 )383ص 1�رات ا��: ج(

� �� �� “ ا� �و” آپ � وا� � ��� �م �� � 

 )315ص 5ا��ب: ج(� �۔ وا� ا� “ ا� �” ھ) �562(ت

 �  ا�زدى ا�ا�:

� �۔ اس � �ِ � � “ ا�زدى ا�ا�”�ر� � آپ � � 

 آپ �ہ � ا� � � ا� م � � ا�وس ا�زدى ا�ا� � �م � � 

 و�ء ��  �۔  ��ف � ا�م � �د � ا�� � � ا�زدى � �ِ

 )20ص 10�� ا�ل: ج(�۔ 

� �۔ “ �ان”� ا� �خ “ ازد”� ا�� � � � � � 

 ھ) � �:630رى (م� � ا�م ا� ا� ا�“ احلداىن”اس � 

 
ُ

زد هذه النسبة
ٔ
 نسب ٕاىل حملةٍ وقد یُ  ……ٕاىل حدان ومه بطن � ا�

 َ
َ

 �لبرصة یقال لها حدان �
َ
  ها هذا البطُن ل

ُ
 •ٕالهيم ْت بَ ِس فن

 )347ص 1(ا�ب � �� ا ��ب: ج

� �ف � � و� � � �� “ �ان”ازد  � � ا� �خ “ �ا�”��: 
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� �� � �� اس “ �ا�”�ہ  � ا� � � �  ا� � � و� � �۔

 � � �خ (�ان) آ � آ�د �� �۔

 ۔�ر �� “ا��ا ىزد�ا” � �و� �  ��ا� � � ا� 

 و�دت � �دت:

 )3ص6(ا�: جھ � �ہ �  �ا ��۔ 96ھ � 95آپ � 

:� � 

� � ز�� �ہ � �را۔ �� � ز�� اور آ�ؤں � ر� و �م � 

� وا� آد� � � �ف � �� � اور اس � �ل � � � و� �ر � 

 �ى   اور  ��ں  �اداد  �۔  �ا �   �ٹ  �ٹ �   را�  ا�  و� �  ر�،

� � � � �� � د�۔ ا�م ا� � � ر� ا� ا�اد � � � � آپ 

 ھ) ��� �:241(ت

 
َٔ
 اكن � أ

َ
هل زمانه للعلم ِب طل

ٔ
 )363ص 6(�� ا��: ج   • أ

 � �� �� وا� �۔ �دہ� � ز ا� � � �ء �� � 

 آپ � ا� �ن �:

� غالٌم  خرجُت 
ٔ
  ، وطلبُت  ِن ٕاىل جنازة احلَس  وأ

َ
  . ُن مات احلَس  العلم سنة

 )4ص  6� ا�م ا�ء: ج(

 � � � ،�   � �زہ � �� �ا � � اس و� �� � � � �ى 

 �� �� ا� �ل �وع � � � �ل � �ى � و�ت � �� � آ� �۔

۔ اس �ب � ا�م ھ � �� �110ا�م � �ى � و�ت �  

 �ل � � �  � � � ا�اء � �۔ 15�  14� � 
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� �� زا�� ) ھ118ت(� �� � � �ہ � ا�م �دہ  

� � � �و�د � � آپ �  �ل �۔ اس 14س و� آپ � � � � �۔ ا

 ا� � � �� � � وہ آ� � � � ر�۔ آپ � ا� �ن �:

 مفا مسعُته اذ
ً

 سنة
َ
 ويل اربَع عرشۃ

َ
ک اكنه مکتوب يف ذا  مسعُت ِ�ْ قتادۃ

 )142ص 1ج(��ۃ ا�ظ:                      •صدری

�ع � � اوران  �� �  � � � �دہ � �دہ �لا�م � � � 

 � � � اس و� � � � � وہ �� �ے � � � �� �۔

ا�م � � �ز � � � � �ں �ے �ے �ل � � �� �ى �  

 � � �� � � �ث و� ا�م � � � � � ا�“ ر��”�ع � �� 

ھ) � �ع �۔  � ا�ا� � ز�د � ا� �ر 125�ا� ا� �ب ز�ى (ت

 � � �� � آپ � ا�م ز�ى � �� � �؟ آپ � �اب د�:

  كنُت 
ً

ْوِىن ف � طاحیةٍ   لقوٍم مملواك
ُ
ٍ بِ  َبَعث

  َزبّ
َٔ
  مُت ه، فقِد یعُ بِ أ

َ
، المدینة

یُت داًر  فزنلُت 
ٔ
  ا ، فرأ

ً
 ا شيخ

ُ
 معهم. ضُت َر ، فعَ ضون علیه العلَم عِر یَ  والناس

 )142ص 1(��ۃ ا�ظ:  ج 

� � �� � � � ��ں � �م �۔ ا�ں � � رو� � � �ے 

د� � � ا� � � آؤں۔ � �� � آ� اور ا� �ن � ر�� ا�ر �۔  

� د� � �گ ان � ارد �د � � اور ان �  )ىا�م ز�(و�ں � � ا� � 

 �ض �� �۔ )ان � �� � �(�ض �� � ر� � � � � � 

�ض �� � روا� �� � ا� �� � � � ��د ا� 

 � � �� �� �� � اور ا�ذ �� � � ا�زت د� �۔

� � � � �ِل � � �� � � �ف � �� � � �� �ؤ 
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� اّو� � �ا آپ � � �۔ اس و� �� ر�ل �ت ا� ��ہ ر� ا� 

 �  �   �م  �ت  ��د ��   وا� ��     �اب �  �  �  �    �

رسول هللا صيل هللا قال ”ھ) � � � ڈ� � ر� �۔ ان � � �� � 131(ت

 � ز��ں �  ا�م � �رى �ح � ��۔ “ علیه و سلم

 )115ص 1ج:�  � � � (ا�

 � � � ر��:

� � ا� ذ� � � � � ا�م � � � ا�از �� � � آپ � 

� � � رخ �۔ �ث � �ں � � � ا�� �خ � ا�ب � � 

� �رغ  � � ا� ��ف و�  وا� �� � � ا�ِ �ء �  آپ � � و �، 

�ِ ا�ق اور  ز� و �ٰى � � �ف � � �ف � � � � �� � �، 

 �ى  �   �ء  ا�ِ �  �   ا�  دوران  ا�  ��۔ �   را� �   �ڑ� �  آپ

 ھ) � ز�� �:748� دى۔ �� ذ�  (تد� را

ُجوە
َ
وە فَزّو

ُ
د ّیِ

َ
 )5ص6(� ا�م ا�ء: ج                      •فقال لهم رجل: ق

اس آد� � �: ان � رو� � ��  � � � ان � �ں � � د� (� ان � 

  � د�۔�� ان ��ں � آپ � �ح و� )� � � د�

 و�ِ �� � �۔ آپ � � �  اس �ح 

 ا�ِ � � � �:

ا�م � � را� � � � � � � �  ا� اوڑ� �� �� � اس 

 ز�ِن � � آپ �  � � � آپ �ن � � �، آ�ن د� � د� � 

 )383ص 1(�رات ا��: ج   � � � �ازا۔  “عامل الیمن”
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  �   آ�۔ �   ا�ن  ر� �  ��  �   آپ �   و �  ��

 �ات �  آراء درج ذ� �:

 ھ)ا� ��ہ � ��� �� �:150� ا� ا� ��  (ت :]۱[

م مبعمٍر 
ُ
ُم منه علیک

َ
ْعل

َ
 •فانه مل یبَق يف زمانه ا

 )142ص 1ج:��ۃ ا�ظ(

ز�� � ان �  ان �  ا �و��� � �ِ � � � �� 

 �ا �� �� � ر�۔

 ھ) ��� �:234ا�م � � ا�� (ت:]۲[

ْ  معمٍر لِ  َع ُمجِ 
ُ

حٍد  ْع مَ � إالسناد ما مل جي
ٔ
ویُب  �

ٔ
حصابه : أ

ٔ
  � أ

ُ
 وقتادة

  �لبرصةِ 
َ

وب ٕاحساق
ٔ
  ، وأ

ُ
معش

ٔ
  �لكوفةِ  وا�

ُ
، وحيىي �حلجاِز  و نب دیناٍر ومعُر  ، والزهرّي

ىب كثٍري  نُب 
ٔ
 )5ص  6(� ا�م ا�ء: ج                          . أ

 �  � � � (ا� �ہ) ا�د � �ف �� � � آپ � ��� 

 �� � ا� ا�ق � � � � �۔ �� �ہ � ا�م ا�ب �� اور ا�م  �دہ، 

ى�ئ اور ا�م ا�، �ز � ا�م ز�ى اور ا�م �و � د�ر � ا��ہ اور ا�م �ٰ  �ستجت
ا

 � � � �خ  آپ � � آ�۔

 ھ) ��� �:241ا�م ا� � � (ت: ]۳[

 
ُ ّ ُ
مض

ٔ
  ما أ

ً
حد

ٔ
طلَب معمًر  ٕاال وجدُت  معمٍر  ا ٕاٰىل أ

ٔ
 من للحدیِث  ا أ

ُ
ول

ٔ
�  ه ، هو أ

 َح َر 
َ

 )4ص  6(� ا�م ا�ء: ج                          ٕاىل الیمن . ل

� � � � � � � � � �� � �ِ �� � � � اس 

 � ز�دہ � ��، � � آد� � �ں � �ِل � � � � � � �۔
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 � �� � ��ت:

�� اوراس � � �ن  � آپ  � �ص � �� �،�اروں � 

 ا�م    َّف
ف
 �صت ��   �۔  �ظ �   د�غ �   آپ �  �  �  ��

 ھ) � �ن �:211�ا�زاق ��  (ت

الِف حدیٍث  کتبُت نع معمٍر 
ٓ
 أ

َ
 )142ص 1ج (��ۃ ا�ظ:                •عرشۃ

 �� دس �ار �� � �۔� � � ا�م  

 ا�   �۔ �  �   ��دوں    اور  �خ �   اس �  �   ��ت �  �  �

�خ �� در� � اور ��د � � ا�ن �� � �ں � اس � اس �ث 

   ا�م �   � � �۔  �� � �اد  � �ِخ  � �� �ن � ا�ازہ �ب �� 

ا�م �� �۔ �� ��  � �ا�� �� اور اور ا� ان � ز�دہ �� 

 (ت768ت(   ��  �   ا� ��     اور  � 852ھ) �   ا��ہ �   آپ �  ھ)

،�و � � د�� ز�ى، �م � �وہ، �دہ ا� �ب ا�م�� دى � ان � 

ى�ئ ،ا�ب  � ا��،د�ر،� � �،�م � � ،� �ستجت
�� ا��ل، ا� ا�ق ا

ىاا�  ،ز� � ا�، �� � �ن، ن
ت
ت
ف
��ج

�ا� � �ؤس،�ك � ا�، ا��  ا

اور�د  ۔ � �م �� ��� �� ذ� �ر� ا�  � �،  � � ا�ر

�� وا�ں � �ن �رى،�ا� � �رك،  � �� � � � 

�ر ، �ا�زاق � �م،�ن � �، �م � ��، �� � زر�،�� 

 ا� ��، �  � �ن، � � �ر � ا�ج ا� �و�،  � ،�� � �،

 ۔� �م ��ں �� ا�ب � اور�ا� � �ذ 

� � �خ � � �  ں � ذ� �� �� � �م �� � ��
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 � � � � و�ر� ا�  ا� ا�ق �،ا�ب �� اور�و� د�ر  ، � �

 وا�� روا� � �،� � � � �� اور�ى �ن �  � د� �و�د �

 )363ص 6ج �� ا��:،  323ص 1ج ۃ ا�ن :(�أ              د� �۔

 ھ) � �:748�� ذ� (ت

� � ا�د� �ِ �، � ا� اور ا�م �ا� � �� � �ت � 

 )7ص 6(� ا�م ا�ء: ج           �� �� �۔

 �� و ��:

۔ � �ات � � �� ��  �� و � آپ  � ��ح و�ا� 

 آراء � �� �:

  تا�م) 
ف  � �ى ىٰ

ى
 ھ):233�

�س ومعمر 
ٔ
ثبت � روٰی نع الزهري مالك نب أ

ٔ
و االوزاىع  عقیلثم  أ

 ا�ل: ج                و وی�س.  ج  )22ص 10(�بى

ز�ى � روا� �� وا�ں � ا� �م � ا�م �� � ا� اور ا�م 

 �، � ا�م اوزا� اور ا�م �� �۔� 

:ج     .ثقةا� �م � ���: ج  ا�بى ج  )364ص 6(�بى

 � � آد� �۔

ھ):241ا�م ا� � � (ت 

 
َ
طل

ٔ
هِل  ِب اكن � أ

ٔ
 ا�ل: ج            .ه للعلِم زمانِ  أ ج  )22ص10(�بى

 � �� �� وا� �۔ �دہ� � ز ا� � � �ء �� 

  � �ھ261ت(ا�م ا� ا(: 
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ج�ئ:ج (��                                   •ثقة رجل صاحل  )435ص 1ا�ت ل��ج

 � � اور � آد� �۔ 

ھ):294ا�م �و � � ا�س (ت 

صدق الناس. 
ٔ
ى ا�ح                معمر � أ

ف
��نىل �

ت
�ن

:ج(ا  )112ص 1وا��ى

 � � ��ں � � �۔

 ھ):303ا�م  ا� � ا�� �� (ت 

مون.
ٔ
:ج               معمر الثقة المأ ى ا�ح وا��ى

ف
��نىل �

ت
�ن

 )112ص 1(ا

 � � اور ��ن �۔

  ھ307ت(ا� �� ا�ازى ا�م(: 

را                           صاحل احلدیث.  
ف  )362ص4ن ا��ال:ج(�ى

 آپ �� ا�� �۔

 ھ):562ا�م  � ا�� �� (ت 

 )315ص5(ا��ب:ج                               اكن � ثقات العلماء. 

 آپ � �ر� �ء � �� �۔

  ��ھ):748ذ� (ت�� � ا 

 )142ص 1(��ة ا�ظ:ج                  إالمام احلجة، احلافظ، شيخ إالسالم.

 � ا�م،  �، �� اور � ا��م �۔

 ھ):1396�� � ا�� زر� (ت 

 )272ص 7(ا��م:ج                                    فقیه، حافظ للحدیث، متقن، ثقة. 

 آپ �، �� � ��، � � ر اور  � �۔

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 33 

:� 

 ���رہ �ا� �ت � ا�م � � �� و �� �� �� �، � �

� � آپ � � �ہ ا� وا�ہ � � آ� � � و�ں ا�د� ا� �� 

 ان   �ں �  �  �   اس  �۔ �   ��د  �س �   آپ  �ب ،�   �ن �

 � �: �� ذ�   ا�د� � ا�ط �� �� �۔

وهام، ال سيما لما قدم البرصة لز�رة 
ٔ
ومع كون معمر ثقة ثبتا، فله أ

غالیط، 
ٔ
مه، فٕانه مل یكن معه كتبه، حفدث � حفظه، فوقع للبرصیني عنه أ

ٔ
أ

خذوا عنه � كتبه
ٔ
حص، الهنم أ

ٔ
 •وحدیث هشام وعبد الرزاق عنه أ

 )7ص 6(� ا�م ا�ء: ج

، �ص �ر � � مو�ا � روا� �� � ان � � ��: � ا�� �

� � آپ � �س ا� � ��د � �، آپ آ� آپ �ہ ا� وا�ہ � � 

� ا�د� ا� �� � �ن �، اس � اِ� �ہ � آپ � روا�ت �  �� 

زاق � � روا�ت آپ � � � ا� ا�م �م اور ا�م � ا� ، ا�ط � �� �� �ا

 وہ ا� � �� ا�ں � آپ  � � � ذر�آپ � روا�ت � �۔  

�  اِ� �ہ�   �ورى � و �ان ا�د� � � آپ � اس �

�  ��   �  ۔�وى  روا�ت  ان �   �ں  ��د  ا�  د���ات  اور �  �ا�ِ

 روا�ت  � � �� �۔ � � دال �ں � ان 

 �ٰى و ا�ء:

 �ہ 211�ث � ا�زاق �� (ت :۱ � � �  ھ) � � � �

� � �۔ آپ � �ول ���۔ �� �� آپ � �� � � �ں � آ� 
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پ � �؟ � وا�ں � �� � �ں �� �� وا� �رت � �ف � آ� �۔ آ

 )6ص 6� ا�م ا�ء: ج(          �راً � � �  ا� �ل د�۔  

  �، � � ا��ِر �� � �ا� � ��  وا�ا� �ر  :۲ وا� �راً

دى � ا� � � ��� ا� �� �ت � � � � ۔�ف � � �د�

 (ا�)      �۔ �ا اور �را ا� ر� � � ��� � � � �ت ��،� 

   �ِن �   آپ  �ں �   وا�  �  ا�ءاس ِ�   و� �  ��  ��ں

 � وا� �� � � آپ � زا� و � �� � د� �۔ � ��  ءا��

 و�ت �ت آ�ت:

 ۔وب ��آ�ب � �  � و�ھ � 153ر�ن ا�رك  

 )115ص 1�  � � �: ج ا�(

 )364ص 6ج(�� ا��:   �ل �۔  58��ِ و�ت � �رك  

 ��ت:

 �� وا� ��دوں � آپ � �وں روا�ت ا� آپ � روا�

� �� � �ڑا  � � � ��� �، � �� � آپ  � �د � �ان ��

 �ى �  �  �� �� � ��ت � � ��ر ���دوں � ا� � 

 �ر �ڑى �۔�د

 کتاب المغازی ]:۱[

 �� ا� �� � اس � ��ہ آپ � � � �ر � � �۔ 

 )123ص 1(ا��: ج

د�� ��ت � �� 
ڑ
ىد تپن ىكنى اس �ب � � � � ا�� � وب
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 � �۔ اس � � اور ا�ب � �ن �� �� � �  ر�از �:�� 

� � اس �ب � اس �ز � � � � �ز � ان � �� �ء ”

 �   �ب ِ��  �  �  �  �   �ز �  ��   ا� �   ا�ں �  �   ا�� �

 )79ص 1(�ر �� ا�ۃ ا��: ج          “��ع � ا�ر � روا�ت �� �۔

اس �ب � ��ہ ��  �� اور �� � ا� ا�عكررى � :اجلامع للسنن :]۲[

اا�: ج(      � �۔
ت
 )235ص 1، �رات ا��: ج9ص 1ا��� ا�� للكن

� � ا�اء �  “ا��”�� ذ� ��� � � � � اس �ب  

 )7ص6(� ا�م ا�ء: ج              � �۔

� � � �� “ ا��”آج � � � ا�زاق � آ� �  � �ب  

� � � اس �� �� “ ا�”� ر� � � آ� �ب � �� �  � 

  اس آ�ى �ء � �� � ا�رہ � � ا� ا�د� � � ر� وا� آد  �

 � �۔ “ ا��”� اس �ت � �� �ن � � � � ا�م � � 
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 �ء� �  �ز � � ا����

…… � �������  

� ا�ق � � �ض �ز �ن �� � �ڑ� � �ا �ہ �۔  �ءا�

 �ر  � ا����  �   � ��� اور �اب � ىز� ��،  �ز  �ہ �ا

ا � �ن � �� � وہ � �ز و� � ادا �� � ا�م �ے �ك �� �۔ �

 ى��۔ �ر  ���� � � �� � ا� � ادا�ز و� �  �� اور ا� �

 � ا� ��ش و� � � � اس �ت ��  ى ذ� دار� اور �رے �ء�

 �ع ��ز ى�� وا� � �� اور �ر ادا� � � � � �د و� � �ز �

 ��� ىا�و ا��ں � ماور � ى �ر� � ا�و�ع � �� ادا �ں، �

  �۔�ن �� �� �� ��ت � �رة ا��ن �� � �

�� وا�ں �  �  �� � �ف � و�� � �� وا�ں �� �ز

  ���ب � �ر �� د ى �، �د� �  ��� رو�  ���آن و�

 
ش
�عت

 ا ��  �  ى �
ئ

 ا� �نف  �ؒ� �   ا�ة  �رك �  �   �ءو�ء��ب

  :�  ��آراء�

  � �� � اور � ا��� � اا� � ؒ ��� � م ا��ت ا� 

� �ے � اس �  ى��  � � ا� �� �� �ز ���ا  � � �� �۔ اس �

  ��۔�� �د

 اور �ت ا�م ��   � �ز � �ڑ� وا� ��  � � ؒ�ت ا�م ��ؒ

  �� �۔ � � �، ا� اس � �
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 ��� ��ت ا�م ا��  �� �، ا� ��  � � اس � � � ؒ

ں � � �� �� �ر� �  �  � ڈال دے � اور وہ � �و� اس � �

  ���۔ � و���ز �وع �دے 

 � �و�د �� �� � و� � ادا�  وارد �ز � ��و� �آن

� �  �ر �� �� � �� �ل �، � �، � � �� �ز �ت ���

 � ا�ال وا�ل � ملسو هيلع هللا ىلصو� �۔ �ر ا�م  اور � � � ��وا� اور �

�  � ا�ق � � �م �ت �ہ �ز � � و� �ر �ءو�ءو��� رو�

 � ا� �ز و� � ادا � �� �د �� ار�د �� ملسو هيلع هللا ىلص��۔ �ر ا�م  ��

 ا�ر � �� � اس � �� � � ���  وارد  � �و� ى �ر،

  ذ� �ر� �ں:� ��ا

� ار�د  ملسو هيلع هللا ىلص � � �ر ا�م �ا� � � روا �ت ا� ر� 

د آ� �راً �ھ �، اس � �ا� اس �: � � �ز � �ل �� � � اس � ���

 د � وا�۔ � ى۔ ا� � ار�د � �ز �� �و ��رہ � � ��

  �)و� ى �ر(�

: � �  � ا�ظ اس �ح وارد �� �� اس �ت ��� روا 

د آ� ا� � � � � �س � �ڑ � ��� ، اس � �رہ  ا��ز � �ل �� 

� ار�د  ملسو هيلع هللا ىلص � � �ر ا�م � ى��� ا��ر �ب   ����۔ �

د آ� �  اس � � �� � وہ � ���ز � �ل ��   � � � � � ����

  اس � �ھ �۔

ہ �ز � و� �� ر� �ہ � �دت �� � �  � �� ��� :�ٹ 
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 � � �ز � �� ر� � �اد  �� اس �� رو�  �� ا�د��۔ د

 ۔دن ا�ق � آ� � � � ر � � �و� � �� � ا�ب ا�

 و� � � � � ��ام � � �ز اور �� ملسو هيلع هللا ىلصا�م  �ر

�ام  �� ملسو هيلع هللا ىلص � آپ ا� � ��� � ہ ر��۔ �ت ا��� ادا ���

 � � �ا �  � � � � � وا� �ر� �، رات �� � �� �وہ

ا�  اور �ت �ل ر���� م � �� ا � �� رات � ا� ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

� �۔ �   � اور �� �� ملسو هيلع هللا ىلصآپ  ��� � � � � � ��

 � � ى�ار و� �) ا� ا� � (�ن � � �ت �ل ر�  ���� �

 �� � اور � �ات ا اور وہ �  �� �� � ، � آپ � ��� �

اور � �ت �ل  آ� � � ملسو هيلع هللا ىلص�� � �ع آ�ب � � ا� � ر�ل 

 اور اس �� اور �� � � ،ا� � � ر�  ان �� ۔� �رج �ع �ا

ار �� اور �ا� �ت � ملسو هيلع هللا ىلص � � � � ر�ل ا� ��ات � �

 �ام ا� ، ���� آ� � � � د ام� ۔ � ���ا� � � ا� �ل ر�

 اور �ت � و� � ملسو هيلع هللا ىلص � �ر ا�م � آ� �� اور اں � ���ار

 ا� � � ا�� � ۔ �ت �ل ر��ا� � � ا�� � � � د �ل ر�

 � �ز � �ل �� �۔ � �ز � �رغ �� � ��� �ز ��� ملسو هيلع هللا ىلصاور آپ 

 د آ� � اس � �ھ �۔�اس � �� � وہ 

 �)� ( 

 ر� �ت �� �  ���  �   ر�ا� �   �ت  �وہ  � �   ا�

  ر�ل ا�! ��  � �ا � � � اور �ض ���ق � دن آ� اور �ر �
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 � �� �� ملسو هيلع هللا ىلص� �رج �وب �� � �۔ آپ  اب � � � �ھ � �

 �و� ��  ، � � ��و� �� ��۔ ا� � ر�ل   ��� �  � ��

� اس � � �ب  � � � �� ملسو هيلع هللا ىلصاور � �وب آ�ب � � آپ 

 ۔ادا ���

 )ى �ر(� 

دہ � � ز�ا � ملسو هيلع هللا ىلص ��ر � � اس �� � آپ  ��� ا�د 

  � � ��۔  و� �� ا� ملسو هيلع هللا ىلص اور آپ �  �ت ����ز

 ا�د ��رہ  ا���  ا� �   �ا  وا�  ز� ا� � �  �ت � �  �ز دہ

 �۔ ى��� � �ت �ہ �زوں � �� �زم و�ور

�ح �  � � �ر �ح  � �� � ىؒ  ا�م �وت �� 

 ۔�� �� � �رى� � �ر �ح � ا � ى �ر�  � ؒاور ا� � ��

 � �  �ر ���ں اس �ل    � �ء� و� � ادا  �ء� �� ��ز � ادا

و� � و� � �ز ادا � �� �   �ر ��۔ �ل آراء� �  �ء� ��د

� �ك �دے �  �ز�� �  � �ن  ا� �� �� ان �ءا�۔ ��ہ � ��

را� � �  �۔ �� � �� �ر �ء� ى �ا �ہ � اس � � �� �ور�

، �ت ا�م ��ؒ، �ت ا�م ۔ �ت ا�م ا��ؒ�� �� � � اس � �ز �

ؒ�� �   رو� � ا�ال وا�ل � ملسو هيلع هللا ىلص�ر ا�م  اور �ت ا�م ا� � �ؒ 

 �ز �ڑ� � � � �  ا� ۔ ��� �ء�� �ز � را� � � �ًا و�اً

 � �  �� ��ب (ا�ة و� �ر�) � ھ) � ا�١٥٧ھ۔١٩٦( � ا�ر�

�ز  اور ا�م ا� � � ؒ � � � اس � � � ، ا�م ��ؒ، ا�م ��ؒا�م ا��ؒ
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وا� � � �اً �ز � �ڑدے � �ء� �ز �ڑ� � �ہ � � ��  � �

 ۔�� �� � � �� �ء� �� ا� �� � ا� �ز �

 (ا�� ��م �ر و�وف � ھ) � ا�١٧٦ (�� �� ��ؒ 

 � �ن �ءاس � � � ر � � �� ��  ے��) ٨٧١ص  ١ا�آن ج 

 �۔  �� � �ز �ڑ� وا� � � �ءوا� �، ا�� وہ �ہ �ر �

�   ا� ���  �  ؒ  �   ا�اف �   �ت  ا��ؒاس  ا�م �   ا�م  � ،

 ��ڑ� وا�   �ن �� � �ز�اور ا�م ا� � � ؒ � �د ��ؒ، ا�م ��ؒ

 �ءوا� � ۔

 �ٹ �� � �د �ز� �ا � �  ا� ���   و�اً  � �اً

� �ر �، � ى�ور �ء�� � �� �ت �ہ �زوں � � �� ا� ��

�  � � رو� � ا�ال وا�ل � ملسو هيلع هللا ىلص� �روں ا� � �ر ا�م  �ء�

 ز�� � ى �ب داود ��� ��، �ف ز�� � � � ��  اور ��دہ

  �۔ اور � � �ء� �ز � �ن �� � �ك �� � �ز �ا�ف �

د � � � ان �  اس � � وہ ا� �� ���ء� وا� � �� � � �

 � �� ��� �۔ اب � �� �� ز �ڑ� وا� �ن �� � �� � �

را� � � �ن �� � �ز   �ر �ء� ر�، �� �ء� �� � � �ز �

 � ور� دہ ���ل ز ��ہ �ر � اور  � � �� �ڑ� وا� � �� �

  ۔� �رج ��� � م�اد دا�ہ ا� ى ��ا  ا� � �� �� �

� �   ر �  اور  وا� �   �ح  �ر �   ا����  � ض

 � � �ء� اس �ت � ا�ع � � �  �� � � �ح � � ؒى� ا�م �و
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� �  � �ز � �اً �ك �دے اس � �ء�زم �۔ � �ء� �� �

��   � �ظ � � را� ا�ع � �ف �� � �� د�� � �ء�

 � � � ا� �� � � ا� �� اور � � �  �� ا�ں � ��۔ �

 اور ا�ں � �ءوا� � �ز � �� �ر ��  � �ز � ل و�ن � ��،

�  ��،و� � اس � و�ل � �  ہ � � �ء�� ��ڑ� اس � �ا �

 )و�� �۔ (�ح � �  �ل � �� ��

 ا� ��   ؒى� � �  �ف �   � 40 (�ں  �� �ل اور  �

  �ں � �م �� � � ��� � ، � � ���� ��� 80��

  � � ا� �� � � ا� �� اور � � ا� و� � �� ���� ) 

 اس � ادا  � دو�ے و� �� ى� �ور �ز � �ن �� � �ڑ� وا�

 ) ٧٢١�� ��م �ص   ا� ��ے۔ (ا�

 �� وا� � �� �� وا�  ملسو هيلع هللا ىلص � � �ر ا�م ��� �ر

 � �ن  � دو�ں �ہ �ر �� �، ��� �ء� �زم � �ت �ہ �ز � �

 �آن � �  �� ا���۔  �ز �ء�� �� � �ء�� وا� � �ر� او�

�م �ا �   �� � اف � �) � اس � � � � (ا� وا� �� �� ���

�ا اور �   اور ��د  ���  � ان � �ر� ��� � (اف) � �  ��� وا�

 �ك �ز �  � �ح � �� اور ��� � �ء�زم � �ہ ��۔ ا� � �اً

  �۔ ىدہ �ور�ز �ءاور �

 �رت � ا� � ر�ل � � ا� � � � � � ا� � �

  � � � �ہ � روزے رہ � �� اور اس � ا�ں � ا�ل �� ى � ��ض �
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 � �ں � �ض �� � � ى � ا� ��� ار�د �� ملسو هيلع هللا ىلص�ء�وں؟ آپ  ان �

 � �� ار�د �� ملسو هيلع هللا ىلصادا ��۔ �ر ا�م  اس � ادا ��؟ اس � � � �ں �

 ار�د ��  ملسو هيلع هللا ىلص��۔ �ر ا�م  � ادا�  � اس �دہ � ��ا� � �ض ز

 �ض �� �  �۔ اور �� � � روزہ اور �ز ��ء� �رے � روزوں �

دہ وارد �� ز � ��  �ز �� � �� � �آن و��ق � �ظ � ��

  ��۔ �ء�� � �ء� � �ز � �۔ �ا � روزے � ��

� �ن �� � ر�ن �  ا� � � ا�ق � � ا� �� ى�ر �

� � ا��  �ح ا� � �، ا� ى�ء�ور روزہ �ك �دے � اس �

  � �زم � � ورا� � � اس � �� � اس � وار� �� �و�د � ادا �

 �ح ا� �  ��۔ ا�� ا�م � � �ل � �  � � اس � ���

�  ى د�� �ا اور اب ا� ��  �� � �اً �د ��ں � ز�ة ادا �

 ۔�� ز�ة ادا �� � ا� �� ��ں �

 �ءو�ءو�� 1400 ���م  ��  �ر   �� و��ل �

� �اہ �ل ��  ى�ور �ء�� ز � �ت �� � اس �را� � � � �

 �ز �ت ��، ا � ى �ن �� � �ز �ڑ��  و� � �ز �ت ��  ��� ��

 �ملسو هيلع هللا ىلص�ر ا�م  � �روں ا� � وفدہ۔ �ر و�� � ز� ا��  ��

 �ہ �رت �  ��� ��را� �۔�ل ��  � � رو� ا�ال وا�ل �

 �ز �ك �� � �ز � ��  �� � �ء���ر � �ء� ��  اور �اً

  ۔�� �� � �� ا� ��

 �ز �ك �� وا� �� ��� � ���ء� �� �  �  � � �اً
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 �ل � � �زؒ � �� �، � ان � � �ا�� �ا �ب � �� � ى�د

 آ� � ا�� � � � �  � ��ء� �ز � � ى� �ن �� � �ڑ

�� �ر �ء� �ل � �ف �۔  ىٰ �� � � �اً �ز �ڑ� وا� � ��

�  ىٰ � وہ �ات � �ر �ء� �ل � �� �رك �ة � �� �� � �

 �ز �ك �� � �ز ��در � � �� �  ى�ء� �ور  ��� � �اً

��  ��� �   ان �  ��   �ء�  �ر   ل را� ��   �ف � ��  �

 � �ر و�وف �ث � � اور د�� � ا�ر � �� �  ��� �

�ء�  � � �ض �ز � � � ط � �� ا� �۔ � �� � � ؒىا�م �و

 � آ�ت ��وا� �ار د ��  �� �  �   �ے،  ذ� ا�� �� �ح �

 � � ا�ل � � � دن آد�: ��� ار�د �� ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا�  ��

 ب و��ان �� وہ ��  �� �۔ ا� �ز در� ��� � �ض �ز � �ب �

 )ا�داود، � ا� ى،(��  ��۔� وہ ��م اور �رہ � �، اور ا� �ز در� � ��

� اور  � �رے � �ز �ض �  � ا� �� � ��� � �  

، � �� و�� � � �اً �ز �ڑ� � �ء� �اً �ز �ڑ� وا� �� �

 � ى �ر� � � ز� � ۔ � ا� � آ� ��ت � �  ��وا� � �ار د

 �� �ا� � س � �م ��اور ا� ا �� �� � � �� � ا� ا� ��

�� � ��  � �� ا� ا� �� �۔ �� ى�ر ��� � � اس � � �

 �ز �ڑ� وا� � ا� �رك و�� ۔ ا��� � �ا � ىود�  �ح �اً

 ۔�� �� �ء� ��� � �� �ز  � ��

 �ت وا� � � � رو� � ا�ال وا�ل � ملسو هيلع هللا ىلص�ر ا�م  ��
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 �ں �ا �ا� ا� �� ،�� ��   �ز �ٹ �� � � � � �ز � و� � ادا

�ر   ��و� �   �� ��و� �  �� �اہ �ل � �ء��  اس ��� �

�،  و� � �ز �ك �� اور � � �وا� � ���  و� � �ز �ت �� �

 ۔ � ��ں ��دہ � � ز� ا��   �ز �ت ���ا

  � � ���  �ر �� �ام � ز�� � اور �� ملسو هيلع هللا ىلص�ر ا�م  

�اً   وا� �� اا�ون �د�ں � �ز � �� ۔ � �ن �ن �� � �

 ��ا � �  ��   �ك  �ز  �� آ �م  ز��  اس ���  � �  �ز   �

 �  �ك ���و� � �ز اور � � ۔ ا� ��وا� �� � �ڑ� �

�� اور �� وا�ر � � �ت �  �� � �� � � � � ا� ��

  ى�ر  وہ �ت �ہ �زوں � ا �ء�� � �زوںر� � �ت �ہ  ��� �اہ

�� � ا�ر � � �ز � �� �ء�� ر�۔   ا�� ادا �ے و� �

 � � � � � � وہ �ا� � ا�م � �� � � � ا ���ء�ام � �

 ءو�ءو��� �ر��ں � 1400 ��ء�ے۔  �ت �ہ �زوں �

 را� � اور � �� � رو� � ا�ال وا�ل � ملسو هيلع هللا ىلص�ر ا�م   ��و�

ط � �ل ا� �را� � اور  �  �ء�ام � �ق � �ب � ا� و��

 � � ز� �� �ء�ام � �� � � �زوں � �ڑ� � � �ہ � � �

�ا �ہ �ز � �ك �� �۔ �ا �ت   �� �� اور �اب � ى�ر��، 

  ��۔ �� �ء� �� � �� ان � � �� �ہ �زوں � ا� ��

 �زوں � ان � او�ت � �� وا� �� اور � �رك و�� ا�

 �ت � �۔ ى�ر �ز �  و� ��ا
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 د� � ا� ��ع �ف

…… � �ا �� ��� 

� � � ا� ��ع � اور اس � ا� �� � � � � � و�ز 

ا� ا� ��ع � �د �� � اس � �� اس � � � �ف � ��ع 

 � د�ں � �� � � � اور اس � �� �ا � � � �� �� � �ں �

�ہ اس � �� رہ �� اور وہ � د� � � اس � � � � � � � � �دت � 

 ) 99ا� �رۃ (    واعبد ربک ىتح �تیک الیقني �� � � �ت � �رى �� �

 )از ڈا� �� �� �د 55ص1آ�ر ا��ن ج(

  ��   اور  �ى  دور  �م �   �ف �  � �   اس ��  �  �   ا�د �

�اق ��د � � �ان �ك � �� اور �� �� � ا�ن � � �، 

ارسلنا فیکم  � � آ�ت � ا� � و� � �ا� � � �� �:

�تنا و�کیکم ویعلمکم الکتاب واحلکمة
ٓ
 ۔ رسوال منکم یتلوا علیکم أ

 )150 ا�ہ�رۃ (

 دو�ى � ار�د �: 

لقد � هللا ىلع المومنني اذ بعث فهيم رسوال � انفسهم یتلوا 

�ته و�کهيم ویعلمهم الکتاب واحلکمة
ٓ
 )161آل �ان�رۃ (           ۔ علهيم أ

اس � وا� �� � � �ب و � اس ا� � � � � � �� 

�ح � � � �آ� � � اور � �  � � اس � � � ا�اء � �

� � �� � �� � اور � �ح ان دو�ں � � �ہ ا�م � � � اور 
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ان � �� �ہ �� � � ا�م ان � �ا� و �� � �� � � �� اور 

� � �� � ا� �ح ا�  ان � ا�ظ � �ں � �� وا� � � � �ف و

 �� � اور ا� ا�ن � �م � �ف ��۔ 

�ف � �اد � � � اور � � د� اور � �ہ و � � 

�م �ر�ں � �ك � � �ا �� � � ر�، ا�ص اور �� �ا �� � اس 

� � � � � �� �، �� ا�م � �آورى اور ان � �ف � � 

� �س  )د��(د� ا�م � �ور �ن � �� � � � � وہ � � 

�� � � ا�م دے � وہ ان � �ہ و � �ل و دو� � �ں � � 

 اور ا�ر � � � ا�ل �ر� � ا� � � ا�م � �م � رہ �� �۔ 

�� ا� � ا�م � �� �دے � �ور و � � ��ك ا�اض �

� � � �� �� � ا�م � ا� � � ا�م � ا� �� � � � � � اس 

�ح � ��ں � �ك و �ف � � اس � � ا� ر� �� اور �ف �ا 

 � ��ہ اور �ف �ت � آ�رى � ��۔ 

 )ا��  از �� � ر�ن 132� ا� �  ��ہ ص(

ا�م � ا� ا� �� � �ل � � � ا�ب �� � ا�ل 

اور �� �رس � ��ى �� اور �ا� � ان � � � � �� � � � 

�د� ت و ا�م �� � �ا� و �� دو�ں �ح � !۔ �ں � � �� 

اس � ان � ا�دى ا�ر � � � �� �� � ��ل  آ�ر ان � � �

�ص � اور � و ا�ط � �ج و �ا� � دا�ے � آ� � � ا�دى 

�� اور ا�ل � � � � ا�م � آرا� �� � �� �ر � �� 
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� � � � � دو�ے � ر� � � �ح دو�ے ا�دى و ��� �

�� و �ا� � � �� � � � ا� �ح �ں � �� ا� � اس � � 

�ا� � �د � �� �� � اور � اس � �ا� �ات �د ا�دى اور � 

�� �ا� � �ف  � � � ان � �د � دو�ے � � ا� � �اہ � �م

 ورزى � اور د� د�ع د� � �م � ا�� و �س � � � �ا � �۔ 

 )184� ا� � ��ہ ص(

 � � �:  “�ف اور ��ء �ام” �� ��� � ا��

 �   �ا  �م �  �  ��  �   �ام ���   اور �  �  �ف

ف �� � اور � ا�� � �ا �� � �م � � �� � روح � �

ا�ق � �ن اور ا�ن � �ل � اس � ا�س �� � اور اس � � � �ب 

  �  �   �و �  �    : �۔�ف  ا�م  ،ا�ء  ا�ب  ��،�ت ، ر��

ح 
�م
جووب� ا � ا�� و�ہ �  ،�ا� ا�اد ،و�ء��ۃ ا�،�ارف ا�رف  ،�

ا� �� �ف ز�ن � � � � آپ � ��ء �ام � �ف �  ت�

�ب و � � � � � � �، ذ� � ��� �ام � ��ں � �� 

 : �� اور ا�ع � � � � � �ا� �ت �ر �ر� � �� �

 ا�   :1  ر�  �ادى �  �   ا�� �   �رگ �   �ى  �ى �ى

��� �: راہ �ف � �ف و� � �� � � � �� ��   )ھ297م(

� �ب ا� � اور �� �� � � � � ا� � و� � اور ان دو�ں 

�ں � �ے اور � ��ا�ں � رو� � را� � �ے �� � � � � 

 )از � �� ا�� �ر ر� ا� 8ص2و�ء ج��ۃ ا�(�� � ا��ے � �۔ 
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ا� �ح دو�ى � آپ �ں ار�د ��� � � �را �� �ب و 

� � ا��ں � �� � � ��� �را � � ر�ل ا� � ا� � و� � �� 

 )از � ا� ا�� ا�ى ر� ا�  20ا��� ا��         ( � �ط �� �۔ 

�ت ا�م �� ر� ا� � ��د �رف �� �ت ذوا�ن �ى  : 2

ار�د ��� �: ا� �� � � اور �� �� � ��  )ھ245م(ر� ا� 

 �ا �ت � � ا� � � � ا� ا�ق و ا�ل اور �م ا�ر و� � �

 )از �� �� ر� ا�  92ص1ا��م ج(  � و� � �وى �ے۔ 

��� �:��ء � �ت ا�ل  )ھ283م(� � �ى ر� ا�   :3

� �ب ا� � �� �، ر�ل ا� � ا� � و� � � � ا�ع، ا� 

 ۔اء د� � �، ��ں � �، �� �� ر�، �ق ادا ���ل، ��ں � ا�

 )از �� �� ر� ا�  92ص1ا��م ج(

4:    ا�  ر�  ا�ارى  ا� �   ا�  ا�ع  )ھ230م(� �  �  :�  ���

 )�� 94ص1ا��م ج (  ۔� � � � �� � اس � � �� و �ر � 

5:     ا�  ر� ��   �ا�در  �ا  )ھ561م(�  ��ادے :�  ���

��روں � �� ر� � � � �روں � ��� � ا�ر ڈال دے � ا� � و � 

� �ب اور اس � ر�ل ا� � ا� � و� � � � �� � � � � 

 )40ا��� � �� �ض �دا� ص ا�      (    �ح �� �۔ 

اب ر� ان �ات � � � �ف ا� � �زش � اور � ��� � 

� � ا�م � �ف ا� �ازى د� � � � �ت � �ف � � � ا� 

� � ان � ا�ر �ں � ��� � � �ں � �ف � ذر� 
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 � �ء دى �۔ د� ا�م 

اس � � ��� �م � آ� � �رون ر� � � � ��ن ر� 

�    �ى� �   اس  ا�ظ �  ��   اور  �ف �  �  �   �ا �  دو �ى

 �ى � � ا�ون � را� �� � ذ� � � �ا� ز� � �� �: 

1 :    ا�  ر�  �ى �   : )ھ110م(ا�م �  ��� �  � �   �اف

� اور � � �ے   اور ا� � د� �� � اس � �دوران ا� �� � د�

 )� ا�� 25ا� � ا�ف ص(   �س �ر دا� �ے � وہ �ے � �� �۔

2:     ا�  ر�  �رى  �ن  ا� )ھ161م(ا�م  ا� �  �  ���  ��  ��

 � �� � � ر�ء � �ر�ں � �ن �۔  )ھ150م(

ہ�روردى، ا�وى ا�� ص 66�ارف ا�رف ص(  )470ل���

� �ں � �� � � � � � ��ى  )ھ179م(ا�م �� ر� ا�   :3

�� �ے اور �ف �� � �ے � وہ � �� � اور � �ف �ف 

 ��� اور ��ى � � �� � �ے � وہ ز�� � اور � � دو�ں  پ ى
پ

� �

 )�� ا�م ا� زروق ا 2ص2�ا� ا�ف ج (            � �� �ے � وہ � �۔

�ا � ا�اض �� � � �ف � � � � �� ا�اض � � 

 ا�ف  �   ا�  �ب  ا� �   ا�  ر� ��   ا��اج  ا� �  �   دال �  �

� � � �� �  )ھ974م(ا�م ا� � � ر� ا� اور � � � 25ص

ا � ان � � ر�ل ا� � ا� � و� � �ا ا�� �� � � اس � �م � �

�و�د اس � � وہ �ے �ء �ء ��� � � �� � �وہ �� دو�ا �م 

 )470ا�وى ا�� ص  ( ا �� � ا� �ح � �� �۔ ان � � �� �� �
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 �ِ � �ں وا� �؟

……ر� � � ��� 

�رى ا� ا� را� � � � آر� �� � ۔ اس � ا� � ، ا� 

 ا� ا�� �� � � � اس � �ت و  ��   �� � ۔  ا� � �� اور

�� �ں �� �� �د اور ا�ر � ا�ا و�ں � �� � �ں � اس � 

 � � � � � و �
ئ

� � �� � اس � �� � � �� ا�اف � و ��ى

و� � �� راہ ا�ر � ��۔ 
ئ
 �� ا� راہ �ل � ��اور � ِا��و

� وہ �م � �ں � ا� � و�ت �رہ �رہ �� � اور � ، �د 

� � �ر� اور ا�ر � �ا � � ۔�رت � � �ح ا�م � � � �� � 

�وِل �� � � �� ا�� اور  ا�م � ا�� و �� � �� �ا�م د� 

� � �ح ا�ء � ا�م � �وہِ ا�� � � �ا �� ا� �م � � 

 �ا� � � ا� �ح ا�م � �� � � ا� ر�ِل �ر � ا� � �

 �   آپ  ا� �  �  �  �   �اج  اور
ئ

 ���ى  ا�م �   �ں ���  �ا

 و� � اور �� �ں � � ا� ذ� دارى � � ادا �د�۔

� � ��د ر� �� ر� ا� � ا� ملسو هيلع هللا ىلص �ب ر�ل ا� 

� � � �� ��� و�ں � ا� �ملسو هيلع هللا ىلص �� � � � � دِر ر�ل 

 � � �� ۔

  :���   ار�د �   ا�  ا� �   ا�م �   آپ �  ��  �  �  و�ت

’’)     �۔�ا  ر�ں  ز�ہ �  �  �  �  �  �  ��  �  فاقتدوا�لذنی � �
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 ‘‘) � �ے � ا� � ؓاور �ؓ � ا�اء ��۔بعدی  اىب بکرو معر

 (��ى۔ا� ��۔�رك)

س ا� � � � �گ آ� � ا�م � ر� �� � � �� ا 

 � ا�   �ام  ا�� اور �� � ر� ا� � � �س آ� �۔� � ��ؓ

 � ا� � � �اد � ا�د � � �� �  � آ� � ا�م �    ؓ ��

  وہ ��ں � � � آ�ہ �� � � �� �� �۔� � وا� � از� �

� وہ و� � � �� � �م �� �ون اور �� � �� 

 �ا  �   اس ��  �   ا�م  در�  اس �   ا�ع �  ��   ا� �  �   اس �

 � �گ � ا� �� � ر�ع �� � �  دو�ے �� � ر�ع �� � �، 

 ا�ِد   اوراس �  دو�ے �۔� ا� � �� � ا� � �� � �ٰى ، �ِ � 

�ص � و� � �گ ا� � � �م � ا� �� �  ر�ع �� ، اس � �� 

�� دو�ے � ر�ع �� � � ۔اور اس � اس � � د� � � 

 � � � ا�د ��� اور � ا�ح �  � �� � �   اور �ِ �ٰى

 د� � �� اس �ِ � � ’’� �� ��  � � �ل � � ��ٴ

 �� �  وہ �آن و � � ��ذ اور  �� �۔

اس �� � ا� روا� ا�م �رى ر� ا� � �� �� ر� ا� 

ا�ِ �� � �� ا� �س ر� ا� � � � در�� ’’ � روا� � ��

� � �رت � � � ��� � اس � � �اف ز�رت � � ’’� � 

 وداع �ڑ � ا� و� �� �� �؟ �اب � �� ا� ِ �س ؓ � �از � ‘‘�اف ِ

 � � آپ � �ت � � �� ز� ؓ � �ت � �ڑ � �ل ��� � � �گ �
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 ��  ��   �و�  �ڑ  وداع  �اِف �  �   �رت �  �  ���   وہ �  �ں

�۔اس � و� �ت ز� ر� ا� � � ان � ز�دہ ا�د �� �� ا� �س 

�� ز�ؓ  � ��ِ � ؓ � � ا�ں ر� ا� � � �ے � �� � دى � � 

� ا� �ل � ر�ع ��۔� اس �ت � �ل � � �گ ا� ا�د وا� �� 

 � دو�ے �ء �   ر�ع �� �اور اس � �وٰى � د� �ء � � ز�دہ

 �وٰى � �� د� �۔ 

� ۔ ان  � ا�ل و� �  � � اس و� � � �ا� �ون �

�� �۔اس � �گ � �ص � � �� � � �۔� � � � �ء  

� �ں �� � ر�ع �� �� اور � ا� � � � � �وٰى � ا�ر 

�اد �  ��۔�ا�ون � ز�� � �ء �� � � � �، وہ  �اروں �

� � �ِد ا�� � � �� �۔� � �� ا� � �ف � �� 

ار� ا�م ا�� ،ا�م ��، ا�م �� اور ا�م ا� � � ر� ا� � �� �� 

 وہ � � �� � �� ۔

� ا�� ر� � � � �� � آ�ہ �� � �و� � �ف �

ا� �� �� ا�ں � ���ہ �آن و � � �ر و �ض � � � � ا�ل 

 �رف  �   �ر ��  �   �ر�  و�  اور �  �  �   �ں  ���اور ��

�� � ��ں � �ِ� �� �� ��۔� � �� �ء � وہ �م اور 

 �� �ں � � ان � �م و �ن � � �� � �ب � �� � �

ان �ء � �� ا� آدھ �ل � �� �۔� � �ون اور �� �رت � ان 

� �ت �� ��۔ � � �� �ف اور �ف �آن و � �  � �  ں�ر �
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ء �وراء �۔�� ار� اور ان �ا�ِت و �ا� � � ا�ع ، � � � �

� � اِ� � � اس � ا�� ز�� � � �م ��ں � � �� 

 � �� � ا� �  ا�ط و ا�اج  � �� ا�ر د� اور � � ا� � دے �۔

ن �� � �روں  � ��ِ ا�م � را� �� ۔ان � �� اور �و

� � ا�� �ر �  �گ � ا� � � � ان � ا�د � � �ا �� اور ا� 

ز�� � � آ�ہ �م �� � � � � اس � � �� �ء � ر�ع 

�� �۔�� ا�م � �م ا� � � ان �ا�ِ ار� � �� � ا�ع �� ۔ 

 ا� ا� وا�� � ا� �اق � � � رو�دا� �� �ت در ا� �

 �� �ا� ا� وا�� � �� �� �۔

ان � وا� �� وا� آ� � � ا�ف در ا� ا�د� �ر� اور 

� ا�  ا�ال و ا�ل ��ؓ � ا�ف � و� � رو� �ا ۔� � � د�� � �د

�� � را� �ار دے � دو�ى �� � ��ح �ار د� ۔ ان � � � � � 

�آن و � � �� �� اور �ا�ت � � �� وا� � � �� ۔� 

�د � � �ر ��ں � ان �روں � � � �ف ا�ر � � ا� �آن و � � 

ا� � �� � �� � (�ذا�) اور � � �ف � �ذ آرا� �� اور �

�� �� اور ا� � �ا� و �ارث �� � �ف ا� ا� راہ ا�ر �� 

�د � � � �۔�د ر� � � � � �روں � � � � ا� � � 

و و�ب � �� و � د� � � � � � ا�� �ر � �زم � اور � �وم 

�� ِ� ’’� � � � � ا�� ��� ا�ف � ��ى ر� ا� � ���:

� � � � �ض � وا� � � ، � �ں � � � � � � د� � 
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 ) ١٧٢ص:  ٦(�ت � ا�� ؒ: ج:‘‘ ا�� �۔ا�م � اور �ِك � � �

اب �ں � اس  ا�اض � �اب د� �� � � � و�  �م �ں  

� � �ں � � �� �ف � � � �ں وا� � � �؟ اس � �ا ب � 

 اس � ا�ِع �� � �  ا� �م �ں � � و� � �� �ار دى �� �

 اس �د � دور � � �  � �� ا�ِع �ا�ت �زم آ� �۔ �ص �ر

ا��ت � � �ور �� � اور د� � �� �ا�ت � ا�ع � �ر� ، �گ 

ان �ء � ا�ال � � �� � ۔ � ا�م �� ر� ا�  � �ں �ن � �ن 

 ��ِ و� � � � � ا�م ا� � ر� ا� � �د� �ن � � و� �

�ٹ ���۔اس �ح �ں �� �۔اب �� � ا� آ�� د� �� 

� و� � � �� � �� � � � � �� � � � � �ا �ا�ت � 

�� � � � � �رح �� �وى  ؒ � ا� � �� � �ام � � �۔ 

� � ) ‘‘  ٥٥؍ ١ا�ع �ح ا�ب ، �� ، � � آداب ا� ( ’’ �ب 

ا� ��ں � � ا� �� � �ا� � � � �� �ار د� �� � ’’ �� 

 ر� اور آ�� وا� �� � اس � � �ا� �ا �� � وہ ان �ا� ار� �

 ‘‘ � � � �� � � � � �ا�ت � ا�ع � � � �� �۔ 

� � � � ان �ر ’’ ا� و� � �� �ام  ر� ا� ��� �

 �   �ا �   اس �  �   وا� �   �ر  �اس �   ا� �  �  �  �ا�ِ

اور � و�ب ا�� �۔ا� �� �ا�ت � ‘‘  � �ے۔دو�ے�� � �

ا�ع � �ظ �� � ا� د� � ا�ع �� � اور ا� � �اِد ا� � �� 

 � ر� � �� � ���۔آ�
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 �ى �ا� � �� �

…… ا� �ن � ��� 

� رد �ل  � � � ا�ن � � �ا� � �ا ��  �ا � و � ى�

� � اور  ر� � � � � � و � � � �م �� � � ا� اور � � �

 � آ� � اس � ا� ر � دے ، �� ،� � � آ� ا� � � � � � �

� ت � ا� د  ،و� � � � ا� ، اور �د )� � � � � �(� م � در �

�  �ض �� � � �وہ � � ك � � � ن � � � � � � � ا�

 ،� � و � � � �و� � را� � �� � در �ت� � را ہ � اور �

  � � ن �ا � �وہ �گ � �� � �  � د�ل � � � ا� ن �ا ��

� �  � � � � � � � ،� � � � ن � �ا� � � �

 دو � رت � �� � ف � � آ� � � ا ہ،�� � ،� ، �� � ��

� � ف �  ہ�اور �و ہ � وہ � � اس � ، � � ،ا�وہ � � آ� �

 �� �ز � آر � � اور اب � �� � �  �� � � � ا�ر � � �

�  ى�ض � � �� � اور�دہ � ��ب ��ں � ���اور د ��

ج روا �، � ا� ر ا ہ،� ، � �� � � � � � د � ،اور � ف � �

 � � � ۔ � ��� � ااور� 

ا � ف  �� � وہ � �ات � � دو�ا�وہ وہ � � ا� ً
ت
� � �ا �

ر � � � �  ا� ��رت  ى� � � � اس �اس ا� ر � دے ، � وہ دو�

�� اور ��  �ا دور دراز � �� و �� � �، � و � ہاس � ، �
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 �� �ا � � تو � �ت� � �� � د �� � �و ع � د �ت� و

 �� � �� �۔

� � �   ل � قظعًاا  اس � ا� ا� � اس �   ��� � اور

�  �  �  ��   � �� ا�ل �   اور � �   �� اس �  � �   ىدا

� و  اور � �ف اور اس � ا� � ،� ت �ف اس � � ىاور�

� � � � � اور�م  � � �، ا� �  � � م � ر� � ا� ل � � �

� اور  � � اور �� ى� ر� � ا� ل ���ء�ا و� � اس � �ف ا�

� اور وہ  � � ؛� � ،� �ں � � � � � � ز� د� � دو�ں ��ں 

�  ى�ا و� م� ،ا�  � � � � اس � �ق � ، �� � � � �

 � � � ۔� �� �ر � ہ�ر � � � �وہ اور���   � � اس � � �

 � � ۔ ىد و � � � �� ���ن �  اس � �

 � � � �� ن � � � � � �در� � � ب � اور � �

 ،اس � �� � ت� � � � �� ، اس �ں �� � اور �� ر� �

 � و� �� � �� � � � �(اور  د � � � � � � � �� � �

 � � �و� � � � � �ا� و �� � اس � � � د� �ت � �م

� ۔ا�  � � �ا � ��ن � � � � � � ت � � اس � �ھ � اور �

�� � �م � � ،  ء�� � �� �� ،� � ت � � � �، ا� ��

 � ��  ا� ن � �� �ق � � � � �� اور � � � � � �: 

 ) ت(و�ا � و�)٣�()٢�ا س � ()١(

�ص دا �ہ � � � � وہ  �� ا �� � ا � ا ن � �� د
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ہ � � � � دو �ے � دا �  دا �ہ � ا� � � اور � � � � �م ر� �

�� اور ��  � م � � � ���� ،�آ� د � وہ �  �ا�� �

 آ� � ل �  �ں � �ت و �ا � و � � دا� � � � � � � � � � �

 � �د� � � � ، �� ��  �� د � اور � � � ،� � � �� �د �

 � � � ، �رت � �د �� � � د راو � ، � � � �  � �� وہ

�ت  دہ � � � � �� ، ز � �� � د �وہ � � � ، ا �� � د ت�

�ود  � � � �،� اس د �� ، ا�ض آ� � �م � د � ے��اب د

 � � � ۔ س ��اس � � � ى� دو� � ، ا�

، � ں �ا س � � دا�ہ � � ���   ………دو�ے � �� �

�اس  ا� �م � � ، � � � ا�ا ء� � � و�ں � � � دا�ہ � �

� ، � � �  � � � � ، � ن �� د � �� � ج � � ا� آ� � ا � �

�م  � ؟؟ا� ض � � � � �� و�ں � ر�� � � �  � ، ى� �

�ص دا �ہ � � اس دا�ہ  �ا � ج � اور اس � � � � � �اس �

 آ�۔ � � � ، �� � �ا � � �ا � � � �وز � ��

 � و� ں و� ا�ء� � � � ،� ں � � دا�ہ �ر � ا� � و� ا� 

� �ق  � � �،� � دا�ہ � � آ�ز � � � ، � �ف � ا�

 � ر � � � �د� � � ذر � اور � � دے � � � �� ادا � �

�؟ � � ��ت � � �ِ  � ر � �� � ادا� � ؟ان� � ق� ،� وہ �

 � �� � ��� � � � � � را � � � ا� � وں� ان �

 � � � دے ۔ �اور � �� ء� ان ا�
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        : � � � � � و �م اور اس  

 � � �� � دا�ہ � � � � اس � و �م اور �

 � ، � � � � � و �م � �� � � �ہ �ل � �� ا� �ء 

 �� �ا � � � �� � ا � � �وہ � � � ا�ا زہ � � � � ،  � �

�  � � دے � � �س � دے اور � � وا� �� � � � � � آد�

�وا�  �ا� ف � �  � � � ن� در� را� اور اس � � ا� اس � �

� �  �� �� دے اور اس � � � �ل � �� �ض � � � وہ � �� � �

� �� � � �   �� ، ا� را � � ر� � � آپ � � � � � � �� � � �

 دو۔ �ت � �� ىا �� � � � � ر� � اس �

�م � � وہ ر�ل � ا�د اور اس  � ر� � � � � � � � �

� اور � �ں و  � � � � �� � � ا� � �ے ،� �ح � � � �

� � � � اس  � � � اوراس � �ل � � ل � �ا اس � � رہ � � �

جع  �ح ا� ر � ىااوا� م و �ا � اور � � ا�ظت ر�  � ر�ل �� � ت � ن

 )٤٢٣، ص٢� �د�ت و � �(� ر        ��� ۔ اور ان � �ل �ل � �

 ا� ء اوراس � دا�ہ � � �� رہ � �ا�س � � � � و �م

   اور �  �  �   � � �� �ا �� �  �  �  �  �  �   �  وا� �

  � ۔ا�ال � � � �ت�

جع  �� � � � �ا� �  ىاا��ہ و �� � ا�� ت اور � � ا�ظت  ن

 � ن �  � ا� � � � و� تو � ت� ى�� اور � ر �� � دل و

 � ���۔ آ� �� �ل �� � � رو�
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 !!ن � �د ر� ��� اُ 

…… را� ڈ�ى � 

� و�ں ا� ا�� ا��ہ  ��� � د � �ں� � در �� ��

��، �م  �� � � ��، � �� � ُا� ،را�� اُن � ،��� �ام �

� �� � �ے ��ت � ��  ا� �� ��م � ��� آ� � � �

 ا� � � ��  و�ا� ا� � � �، ۔�� � ا�ام ءوا� ا�ا اٰذ�،

�  �  ��  �  �   زا�� ��  �   �ام  ا��ہ فِق
ش
�ُس

�   ز�� ى�ر م

 ! ؟�� �� اُن � � � �ح �� ��روں �

را� و� �  رات آ� � �ر� �� ھ �1436�م ا�ام //9 

�ن   � اُ�ذ ِ�م ��� � � � آ� � ��ف � �� � � � �

 د�  و� �   اِس  ا�  د ر�  �ر�  داِغ �� � �  �   �وع  آ�ت ِ�  �

ا � وا”:� ّ
ف
ا ا� ّ

ف
 � اع� ا”را�ن �ا�  � ا�، وِ�ّٰ ٍ  ٰئ،ّن ِ�ّٰ ى َ

ش
مّ  و�ُّ �

�ُ�
 ٍ  “ئٰ َ�ہ ��جَ

�  ،�   ا�ع  ا�  ر�  �م  � ٰى،اُ�ِذ ،   � �ا�  ا�  �اور

 � � �� �، وہ � � � � � درد اور � و�� � ا� � ملسو هيلع هللا ىلص

� (ا��!  � �ِد ا� ڈا� � اُن � �� � رو� ، اِس �ن � �

�  � � اُس � � �د ا� �اس � � �� آ� �) � �� 

 �م ر� ا� � �� � �ت � �� �ڑ� � � � � � �ف  اُ�ِذ

آ�ت  ہ�� ا�ر، ��ِ �ت اور ذ� � � ں� � � ��� �، 

�م ر� ا� � �  �ذِ اُ  � ذ�ں � ں! ا� � � � ���، �
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 � �و�زہ �� �۔ �دوںوا� 

�رت  �� را� و� � �ر� �� � � �� � ا �د � �

� � �) � داِر  ��� �� �� ��  وار� � � ��ود(� � �و�ل 

�،  � �� �� ا�ر � � � �ت � �ر ر� �، � � � �� �

�  ،� �� �ھ � �� �ں� �ر� � �ا� و�ا� اور �� �� د � ا�

 � ى�ر �د ! � ��۔� �� �ز� �م � اور اُن � ���ں � �

 ر� ا� � � �ت ��� � �ا� � اُ�ِذ �م �  اور  ��ن  ،��

اور �ہ و �ل � ا� � � �رے �ل  �ر� � � م�ہ ا�وز ��، اُ�ِذ �

 آواز اس � �ن ��ل � � �� � � � �� �ت اور � � �ا �

: � �ِح دل وِد�غ � ��� �اُ�ِذ �م ر� ا� � � د ،� � ر� ا� ��

�ح �و�زہ  ى� �ش �ر �تاُن �ا � آج�  � � اِس �ح � � � �

�  �وںاو�دوں �، ا� � ا� ! � � ا�: ��� � � �� �� ،�

�ت � �  ��ح  � دا� �وا� آ� �، � ا� � � �ل � � �د

وا�ں � � دو، � آج � �  � � اور � � ا� � اور ا� ا� ِد�ں ِد�غ �

�رغ �  � � �، � � ا� د �م � �  �رے �ا�ر � وىد� � ��را 

، اور  آ� � �ؤ! � � �� ��ں وا� �ا�  ؟�م � � �”۔� �� ! “� �د

� ر�  د� � �د اس �!”�: ����“�و �؟  � � � ،�� � � � د�

�  �د � � � � � � �را � �� د � �ش �� �، اور اُ� � �

 ۔“و� � � � �

 ، � ا� �� � ا��م ��� � � � ��دار ا�م د � 1951
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اوىاور �ت ��� � ا�ا� ��ىد ا�دب �ت ��� ا�از � ىَ ر� ا�   �ج

 � � �اور دورہ � � �� زا�� � � ں�� روز�ر � � ��

�� �ھ � �  ،�ف �ت ��� �ا� � �را � �ِ ��ن � ،���

ر� ا� �   �ت ��� � ا� �� �ے �ر� � �وا� ا � �ر�وا� 

�  � � وروز ا�ا� �رہ �ل � ا� �،�ز ��� آ �ا� ِ� �ر �� �ِز

 �ل ر�، اس و� ��ے اور �� � ��ر � � � � � � ا��

 �ف � � د�ت و� �د �� د ں� � ز�� �د ا�س ��ں �

 ��، اُس  � آپ � � � 1964� � ،�ھ � �دہر�ن � ز ّ �ت �پ

�  ��ص �ت  اِس � � ،� � را� و� � � � آپ � �ر �ر� ��

 �� � وہ و�ں �� �ڑ � را� و� � �ر� اُ�ِذ �م ر� ا� � �وا� 

� اور  ا�ا � � ��ر آپ � را� و� � ��� �، � ىا�ر �

��ف  � در� 1997اُس و� � � �  ،� �� ��ر ا��م � �

را� و�  �ر� �� � 1997�م � ��� � آپ � �� �، � � �

و�ت � � اُ�ِذ  � �ے اُ�ذ �ت � �� �ہ �� ر� ا� �، اُن �

� دورہ  � 1999�ذ � ر� � �� �� �، � �م ر� ا� � �ے ا

اُس و�  ،� �� � آپ � � � �� � � �ا� � � اء��ا� � ��

��� ر�، � ��  اُ�ِذ �م ر� ا� � �� ى� � �ر 2010� 

ر�، � اِ�ل �  �� � اُ�ِذ �م ر� ا� � �س � �� ا ىا�ر �ء� � �

�۔اِس �ح آپ  � د� � �ر ا��ہ � �� د � اور � ىو�ر ى�ر

��   �ِم �� ��   � اور � �   وا�ں ��   و� ��  � ون� � 
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�  �   �وز �   � ،�اروں  �ر�  اِ�ل  � ��ف  دورہ �   و�  �را�

�اد �� �  �� �� وا� آپ � ��ہ � � � � د�ِر � ��

 �و�� ون��ن � �وہ � )�، � �562�� ( �،  ى� ،�� (�:

ر� ،ا�و� ،�� ،� �� ُ
ت

 ىن، �د�روے، �ڈا ،� �،�، �ڈ ،��، �

�   ��� �،�ب، ،��  ،�   روس، ، �ا� �� ،ا�� ،�و� ،اُردن،

 
ف
اان،روس، �غ

ت
ىسن اان اور ا��ن و� ت

ت
)� 99)� ��ے (ہ��ن، �زقسن

 و� ا�! ،�� �

 ،� ُا�ِذ �م ر� ا� � �ب �� � � ان� � د�ت و� 

 � � ُر� و ا� ىٰ �ر �� �� � � �� را� و� ، ��ن � �

 � ى� � � � ا��ب �� دا� ��� ا�� �� ��ن �م ��

�  �   ا�  ر�  �م  � � � اُ�ِذ ��  ،�  ��  ���   اور  روزا�  وا� ��

ذ� دار �� �،  �� دا� ��� � � آپ � ت ��� �روں �

 ��� دا� ��� � �� � �م�ِف آ� � �� �، � ا � � ا�

اس � �وہ ا�  ،� �� � آپ � ىذ� دار � � ِن �� �، � ���  �

اور و� � � وا� ��  �ت�ا �� وا� ى��ں � د �� وا� � را� �

 ۔ا� آپ � ذ� � � د� اور �� � ا�� وا� ا�ب �

 �   ا�  ر�  �م  د� � 1928اُ�ِذ  �� � اس   آ� �� 3اور

ر �ل اس �ح �ا �� � ا�ل �ا، اُ�ِذ �م ر� ا� ز�� � 2014/

�ں � اور  اُن � را� � ا� �� �� � �،  � اُن � � � � � �

 ��، ان �ءا� ا� ا�از وا�ام وا� �� ��� ��اُن �  آ�ت �
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 �ِح ا�م 
�� ا� ا� وا�� ��د�  � �ز ��ن �ا� � آ� اور  � ا�م 

�سل�ئ ا�ر ا�رون و �ون ��  � ��� � ا�س � � ا� �
 � 

 �ت � �� ��� �� ، �� اور  ��   ا�

 23 � ��ا� ا� وا ��  وا�� �  �� ا�د ا� ا� ا�� 

 ��ى ، ��� ،� ذ� داران و �ر�ن � �ور� و �� ا�س �ا ۔ 

 � اور د�� دورے  �سل�ئ 
  د�ں � � 20� ا�م ا�  �� ، ��ر ، 

��ت ��� دو� �� � �۔ �ں � د� �ارس اور �� � 

 ں � � � ���۔اور �روں �� � ��

  �د� � � �� وا�  �ے ���  �ء ا�ع � �ا� �  7�ر

�� ا� ا� وا�� � ا�س �ا � � ا�ع � ��ب �� � 

 � �� � � � � ۔ 

 ���   � ب �(ا� �� ا�د ا� ا� وا�� �ا�وس( �� �

�  �آن و � ��� � ازاں ا� ا� وا�� � �� �� 

 �اج �ت  �ا� �م ا�ام   � �ب ��� ۔

 ،ا��ت   �د� ��   �ے �   �ف �   وا��  ا�  ا�  ا�د �� 

 ��س �� ،   �سل�ئ �رز ،�ت � ،� �ت ،
�� �آن، �ن  

او�ء ا�، � اور �ء � � ، اور � � ��� � ا�داور� ا�م 

 ��� � ا�س � ا� �� ا�د ا� ا� وا��  � �� ��ت
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 � � � � ��� 
 �ن �ز �� ا� ��رز

 03342028787 �ا� دارا��ن

 03339217613 �ور � ا�

 03132317090 آزاد � �� �� �

 03005664817 �وا� � �و����

 03356351893 ڈ�ہ �زى �ن ��� � �� 

 03336836228 ��ا� ��� � �ن

 03077375075 ا� ���� �ب

 03449251287 ��ٹ ر� ا�

 03153759031 ��ر ��� �� ز�

 03335912502 �ال ��� �� ز�

جھ�پرراں �ء ا��
�
 03363725900 واں 

 03136969193 او�ڑہ ��� � د�ور

 03008091899 �ر ��� �ا� �

 03212374824 �� آ�د ��� �ا� �اد

 03067800751 ��د� ا� ���� ا�ن 

 03338639255 ��ٹ �ا�� ��ى

      �ٹ :  03326311808ا� � �وا� � � را� �� :      
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	اسلامی فکر وعمل کا درست زاویہ
	……(اداریہ
	اس کا دستور قرآن کریم بھی عالمی ہے ، جو انسانیت کی تخلیق  سے بھی پہلے اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے  کہ  ماضی ، حال اور استقبال کی گرہ بندیوں سے آزاد ہے، ازلی وابدی سچا اور معتبر  ہونے  کا واحد اعزاز اس سے کوئی نہیں چھین سکتا ۔اس لیے یہ کہنا بالکل عی...
	اس لیے دنیا میں بسنے والا ہر وہ انسان جو اپنا تعلق اسلام جیسے آفاقی اور عالمگیر مذہب سے استوار کر کے خود کو مسلمان کہلواتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت اور مقام کے مطابق بلکہ اپنے علم و عمل کے مطابق اسلام اور اہل اسلام کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدات پ...


	ماہ ِصفَر کی بدعات
	اور ایک من گھڑت حدیث کا جائزہ
	……(مفتی محمد راشد ڈسکوی
	اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ”صَفَرُ المُظَفَّر“شروع ہو چکا ہے،یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت سے ہی منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے،زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات (شادی ، بیاہ اور ختنہ و...
	عن ابی ھریرة رضی اللہ عنہ قال: قال النبی ﷺ :”لا عَدوَیٰ ولا صَفَرَ ولا ھَامَةَ“ (صحیح البخاری،کتاب الطب،باب الھامۃ ، رقم الحدیث: 5770)
	مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے ، ایسے نظریات و عقائد کو سرکارِدو عالم ﷺ اپنے پاؤں تلے روند چکے ہیں۔
	ماہِ صفر کے متعلق نحوست والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر دشمنانِ اسلام نے سرکار دو عالم ﷺ کی طرف منسوب جھوٹی روایات پھیلانے جیسے مکروہ اور گھناؤنے افعال سے بھی دریغ نہیں کیا، ذیل میں ایک ایسی ہی من گھڑت روایت اور اس پر ائمہ جرح و تعدیل کا کلام ذکر کیا جاتا ...
	اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے صفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، طریقہ استدلال یہ ہے کہ چوں کہ اس مہینہ میں نحوست تھی ،اس لیے سرکار ِدوعالم ﷺ نے اس مہینے کے صحیح سلامت گذرنے پر جنت کی خوشخبری دی ہے۔
	تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح و معتبر نہیں ہے، بلکہ موضوع اور لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے،اس کی نبی اکرم ﷺ کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے، چناں چہ ائمہ حدیث نے اس من گھڑت حدیث کے موضوع ہونے کو واضح کرتے ہوئے اس عقیدے کے باطل ہونے کو بیان کیا ...
	(الموضوعات الکبریٰ،حرف المیم،رقم الحدیث: 437،2324،المکتب الاسلامی)
	اورعلامہ اسماعیل بن محمد العجلونی رحمہ اللہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں :”مَن بَشَّرَنِی بِخُرُوجِ صَفَرَ، بَشَّرتُہ بِالجَنَّةِ “ قال القاری فی الموضوعات تبعاً للصغانی: ”لا اصل لہ“

	(کشف الخفاءو مزیل الالباس، حرف المیم،رقم الحدیث:2418، 2538،مکتبۃ العلم الحدیث )
	فتاویٰ عالمگیری میں ہے : میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں دریافت کیاجو ماہِ صفرمیں سفر نہیں کرتے(یعنی: سفر کرنا درست نہیں سمجھتے)اور نہ ہی اس مہینے میں اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں، مثلاً: نکاح کرنا اور اپنی بیویوں کے پاس جاناوغیرہ اور اس بارے میں نبی اکر...

	(الفتاویٰ الھندیۃ،کتاب الکراھیۃ،باب المتفرقات:5461،دارالکتب العلمیۃ)
	نمبر: ۲ اس من گھڑت اور موضوع روایت کو ایک طرف رکھیں ، اس کے بالمقابل ماہِ صفر کے بارے میں بہت ساری صحیح احادیث ایسی موجود ہیں جو ماہِ صفر کی نحوست کی نفی کرتی ہیں، تو ایسی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے موضوع حدیث پر عمل کرنایا اس کی ترویج کرنا اور اس کے مط...
	نمبر : ۳ محدثین عظام کی تصریحات کے مطابق مذکورہ حدیث موضوع اور منگھڑت ہے، لیکن اگر کچھ لمحات کے لیے یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بھی اس حدیث سے ماہِ صفر کے منحوس ہونے پر دلیل پکڑنا درست نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں اس کا صحیح مطلب اور م...
	خلاصہ کلام ! یہ کہ اس حدیث کا (بصورتِ صحیح ہونے )ماہِ صفر کی نحوست سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسے محض مسلمانوں میں غلط نظریات پھیلانے کی غرض سے گھڑا گیا ہے۔
	ماہِ صفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت:
	ماہِ صفر کے بارے میں لوگوں میں مشہور غلط عقائد و نظریات میں ایک ”اس مہینے کے آخری بدھ “ کا نظریہ بھی ہے،کہ اس بدھ کو نبی اکرم ﷺ کو بیماری سے شفا ملی اور آپ نے غسلِ صحت فرمایا، لہٰذااس خوشی میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، شیرینی تقسیم کی جاتی ہے اور بہت س...
	ماہِ صفر کے آخری بدھ روزہ رکھنے کا شرعی حکم:
	مفتی محمدشفیع صاحب رحمہ اللہ ”امداد المفتین“ میں ایک سوال کے جواب میں صفَر کے آخری بدھ کے روزے کی شرعی حیثیت واضح کرتے ہیں ۔
	سوال:  ماہِ صفر کا آخری چہار شنبہ بلادِ ہند میں مشہور بایں طور ہے کہ اس دن خصوصیت سے نفلی روزہ رکھا جاتا ہے اور شام کو کچوری یا حلوہ پکا کر کھایا جاتا ہے،عوام اس کو ”کچوری روزہ“ یا ”پیر کا روزہ“ کہتے ہیں، شرعاً اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟
	جواب: بالکل غلط اور بے اصل ہے، اس [روزہ] کو خاص طور سے رکھنا اور ثواب کا عقیدہ رکھنا بدعت اور ناجائز ہے، نبی اکرم ﷺ اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم سے کسی ایک ضعیف حدیث میں [بھی] اس کا ثبوت بالالتزام مروی نہیں اور یہی دلیل ہے اس کے بطلان و فساد اور بد...

	(امداد المفتین، فصل فی صوم النذر و صوم النفل، ص: 416، دارالاشاعت)
	صفر کے آخری بدھ والی مخصوص نماز کا حکم:
	اس دن میں روزہ رکھنے کی طرح ایک نماز بھی ادا کی جاتی ہے، جس کی ادائیگی کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا جاتا ہے، اس نماز کو بتلانے والے حضرات صوفیانِ کرام ہیں،نماز کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے، کہ ماہِ صفر کے آخری بدھ دو رکعت نماز ،چاشت کے وقت ،اس طرح ادا ...
	اس طریقہ نماز کی تخریج علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ نے اپنی کتاب ”الآثار المرفوعۃ فی الاخبار الموضوعۃ“ میں کی ہے، آپ لکھتے ہیں :
	ومنھا: ”صلاة الاربعاءالآخر“ من شھر صفَر وھی رکعتان تصلیان وقت الضحیٰ، فی اولٰھما یقرا بعد الفاتحة قل اللھم مالک الملک الآیتین مرّةً وفی الثانیة  قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن الآیتین ویصلی علی النبی بعد ما یسلّم، ثم یقول:”اللّٰھم اصرِف عنِّی شرَّ ھذا ...

	(مجموعۃ رسائل اللکنوی،”الآثار المرفوعۃ فی الاخبار الموضوعۃ“، فی ذکر صلوات وادعیۃ مخصوصۃ، القول الفیصل فی ھذا المقام :594،ادارة القرآن کراتشی)
	اس کے بعدموصوف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ”اس قسم کی مخصوص طریقوں سے ادا کی جانے والی نمازوں کا حکم یہ ہے کہ اگر اس مخصوص طریقہ کی شریعت میں مخالفت موجود ہو تو کسی کے لیے ان منقول طریقوں کے مطابق نمازادا کرنا جائز نہیں ہے اور یہ مخصوص طریقے والی نماز شریعت...
	وہ شرائط یہ ہیں:
	(1)  اِن نمازوں کو ادا کرنے والااِن کے لیے ایسا اہتمام نہ کرے جیسا کہ شرعاً ثابت شدہ نمازوں ( فرائض و واجبات وغیرہ )کے لیے کیا جاتا ہے۔
	(2)  ان نمازوں کو شارع علیہ السلام سے منقول نہ سمجھے۔
	(3)  ان منقول نمازوں کے ثبوت کا وہم نہ رکھے۔
	(4)  ان نمازوں کو شریعت کے دیگر مستحبات وغیرہ کی طرح مستحب نہ سمجھے۔
	(5)  ان نمازوں کا اس طرح التزام نہ کیا جائے جس کی شریعت کی طرف سے ممانعت ہو۔جاننا چاہیے کہ ہر مباح کام کو جب اپنے اوپر لازم کر لیا جائے ،تو وہ شرعاً مکروہ ہو جاتا ہے۔اس کے بعد حضرت رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں ایسے افراد معدوم (نہ ہونے کے ...
	صفر کے آخری چار شنبہ کا حکم:
	سوال:  صفر کے آخری چہار شنبہ کو اکثر عوام خوشی و سرور وغیرہ میں اطعام ُ الطعام [کھانا کھلانا] کرتے ہیں ،شرعاً اس باب میں کیا ثابت ہے؟
	جواب:  شرعاً اس باب میں کچھ بھی ثابت نہیں ، سب جہلاءکی باتیں ہیں۔

	(فتاوی رشیدیہ، کتاب العلم، ص:171،عالمی مجلس تحفظ ِ اسلام،کراچی)
	صفر کے آخری چہار شنبہ کو مٹھائی تقسیم کرنا:
	سوال:  یہاں مراد آباد میں ماہِ صفر کے آخری چہار شنبہ کو ”کارخانہ دار“ ان ظروف کی طرف سے کاریگروں کو شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، بلامبالغہ یہ ہزارہا روپیہ کا خرچ ہے، کیونکہ صدہا کاریگر ہیں اور ہر ایک کو اندازاً کم و بیش پاؤ بھر مٹھائی ملتی ہے، ان کے علاوہ...
	الف:  حقیقت کی رو سے مذکورہ تقسیم شیرینی کا شمار افعال ِکفریہ ، اسلام دشمنی سے ہونا تو عقلاً ظاہرہے ،تو بلا عذر ِ شرعی اس کے مرتکب پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یا نہیں ؟ اگرچہ وہ مذکورہ حقیقت سے ناواقف ہی کیوں نہ ہو؟
	ب: جاہل کاریگروں کی ایذاءرسانی سے حفاظت کے لیے کارخانہ داروں کا فعلِ مذکور میں معذور مانا جا سکتا ہے؟
	ج:  ماہِ صفر کے آخری چہار شنبہ سے متعلق جو صحیح روایات اوپر مذکور ہوئیں ،وہ کس کتاب میں ہیں؟
	د:  حضرت رسولِ مقبول ﷺ کے مرضِ وفات میں شدت کی خبر پا کر یہودیوں نے کس طرح خوشی منائی تھی؟
	الجواب حامداً و مصلیاً:   ماہِ صفر کے آخری چہار شنبہ کو خوشی کی تقریب منانا، مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا شرعاً بے دلیل ہے، اس تاریخ میں غسل ِ صحت ثابت نہیں، البتہ شدتِ مرض کی روایت”مدارجُ النبوة“(2704-707،مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی) میں ہے۔یہود کو آنحضرت ﷺ...
	(الف)  مسلمانوں کا اس دن مٹھائی تقسیم کرنا نہ شدتِ مرض کی خوشی میں [ہوتا] ہے، نہ یہود کی موافقت کی خاطر [ہوتا]ہے،نہ ان کو اس روایت کہ خبر ہے، نہ یہ فی نفسی کفر و شرک ہے، اس لیے ان حالات میں کفر و شرک کا حکم نہ ہو گا۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ طریقہ غلط...
	(ب)  نہایت نرمی و شفقت سے کارخانہ دار اپنے کاریگروں کو بہت پہلے سے تبلیغ و فہمائش کرتا رہے اور اصل حقیقت اس کے ذہن میں اتار دے ، ان کا مٹھائی کا مطالبہ کسی دوسری تاریخ میں حُسنِ اُسلوب سے پورا کر دے، مثلاً: رمضان، عید [الفطر]، بقر عید وغیرہ کے موقع پر...
	(ج)  مدارج ُ النبوہ میں ہے۔ (2704 -707 ، مدینہ پبلشنگ کمپنی،کراچی)
	(د)  یہود نے کس طرح خوشی منائی؟ اس کی تفصیل نہیں معلوم۔

	(فتاویٰ محمودیہ،باب البدعات و الرسوم: 3 280،ادارہ الفاروق، جامعہ فاروقیہ کراچی)
	صفر کے آخری بدھ میں عمدہ کھانا پکانا:
	سوال: ماہِ صفر کے آخری بدھ کو بہترین کھانا پکانا درست ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہِ صفرکے آخری بدھ کو نبی کریم ﷺ کو مرض سے شفاءہوئی تھی، اس خوشی میں کھانا پکانا چاہیے، یہ درست ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا
	الجواب:یہ غلط اور من گھڑت عقیدہ ہے، اس لیے ناجائز اور گناہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

	(احسن الفتاویٰ، کتاب الایمان والعقائد ،باب فی رد البدعات:1360، ایچ ایم سعید)
	چُری کے بارے میں دلائل غلط اور من گھڑت ہیں:
	سوال:  کیا فرماتے ہیں علماءدین ، مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ صفر کے آخری بدھ کو جو چُری کی جاتی ہے، اسکے جواز میں دو دلائل پیش کیے جاتے ہیں:
	(۱) نبی اکرم ﷺ اس صفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے،پھر جب اس مہینے میں صحت یاب ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شکریہ میں خیرات و صدقہ کیا ہے۔
	(۲) حضور ﷺ جب اس مہینے میں بیمار ہوئے، تو یہود نے اس کی خوشی ظاہر کرنے کے لیے اس مہینے میں خیرات کیا اور خوشی منائی، لہٰذا ہم جو یہ خیرات کرتے ہیں یا تو اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے خیرات کی تھی یا یہود کے مقابلے میں کہ جو انہوں نے خوشی منائی...
	الجواب: ثواب کی نیت سے چُری کرنا بدعت ِسیئہ ہے،کیوں کہ غیر سنت کو سنت قرار دینا غیرِ دین کو دین قرار دینا ہے ، جو کہ بدعت ہے، ان مجوزین کے لیے ضروری ہے کہ ان احادیث ِ مذکورہ کی سند ذکر کریں اور یا ایسی کتاب کا حوالہ دیں جو کہ سندِ احادیث کو ذکر کرتی ہ...

	(فتاویٰ فریدیہ، کتاب السنۃ و البدعۃ، 1298)
	صفر المظفر کے آخری بدھ کو خوشی منانے کی شرعی حیثیت:
	سوال:  جناب مفتی صاحب ! بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ کچھ لوگ ماہِ صفر المظفر کے آخری بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ ﷺ کو مرض سے شفاءہوئی تھی اور اس دن بلائیں اوپر چلی جاتی ہیں، اس لیے اس دن خوشیاں مناتے ہوئے شیرینی تقسیم کرنی ...
	الجواب: ماہِ صفر المظفرکو منحوس سمجھنا خلافِ اسلام عقیدہ ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، اس ماہِ مبارک میں نہ تو آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اور نہ اس کے آخری بدھ کو اوپر جاتی ہیں اور نہ ہی امام الانبیاءجنابِ محمد رسول اللہ ﷺ کو اس دن...
	اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ۸۲ صفر کو چہار شنبہ (بدھ) کے روز آنحضرت ﷺ کے مرض میں زیادتی ہوئی تھی اور یہ دن ماہِ صفر کا آخری چہار شنبہ تھا، یہ دن مسلمانوں کے لیے تو خوشی کا ہے ہی نہیں، البتہ! یہود وغیرہ کے لیے شادمانی کا دن ہو سکتا ہے، اس روز کو تہوار ...

	(فتاویٰ حقانیہ،کتاب البدعۃ والرسوم :284،جامعہ دارالعلوم حقانیہ)
	مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ اپنی تالیف ”سیرۃالمصطفیٰ “ میں لکھتے ہیں:”ماہِ صفر کے اخیر عشرہ میں آپ ﷺ ایک بار شب کو اُٹھے اور اپنے غلام ”ابو مویہبہ“ کو جگایا اور فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اہلِ بقیع کے لیے استغفار کروں، وہاں سے واپس تشریف...

	(سیرت مصطفیٰ ﷺ ، علالت کی ابتداء: 3156،کتب خانہ مظہری، کراچی)
	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ” 28 صفر ۱۱ ہجری چہار شنبہ [بدھ] کی رات آپ ﷺ قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہلِ قبور کے لیے دعاء مغفرت کی اور فرمایا:اے اہلِ مقابرتمہیں اپنا حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو ، کیوں کہ ا...

	(سیرت خاتم الانبیاء، ص:126)
	آخری بات:
	اوپر ذکر کردہ تفصیل کے مطابق ”مَن بَشَّرَنِی بِخُرُوجِ صَفَرَ، بَشَّرتُہ بِالجَنَّة“ والی روایت ثابت نہیں ہے ، بلکہ موضوع اور من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنا اور اس کے مطابق ا پنا ذہن و عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نیز! ماہِ صفر کے آخری بدھ کی شرعاً کوئی حیث...



	متکلم اسلام کا دورہ ملائشیا
	……(مولانا محمد کلیم اللہ حنفی 
	ملائشیارقبے کے  لحاظ سے 67واں بڑا  ملک ہے۔ مغرب میں اس کی زمینی سرحد تھائی لینڈ کے ساتھ ملتی ہے جبکہ انڈونیشیا اوربرونائی دارالسلام اس کے مشرق میں واقع ہیں، جنوب میں براستہ پل سنگاپور سے منسلک ہے۔ ویتنام کے ساتھ اس کی سمندری حدود ہیں۔ملائیشیا کے دو جد...
	ملائیشیا ایک کثیر نسلی، کثیر ثقافتی سماج ہے۔ سب سے پہلے اس علاقے میں رہنے دیسی قبائل کے لوگ تھے جوکہ اب بھی موجود ہیں- چینی اور بھارتی ثقافتی اثرات یہاں واضح نظر آتے ہیں، دیگر ثقافتی اثرات میں فارسی، عربی، اور برطانوی ثقافتیں شامل ہیں۔1971 میں حکومت ن...
	1981ء میں ملائشیا کا شمار تیسری دنیا کے پسماندہ ترین   ممالک میں ہوا کرتا تھا ۔ وہاں کے لوگ خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہے تھے ۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سال ملائشیا کو مہاتیر محمد جیسا محنتی   لیڈر اور حکمران   مل گیا۔ جن کی انتھک جدوجہد کی بد...
	مذہبی حوالے سے بھی ملائشیا میں اسلام پسند لوگوں کی کثرت ہے ۔بڑے بڑے تبلیغی مراکز ، مدارس دینیہ ، مساجد و مکاتب ملائشین مسلمانوں کی اسلام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہیں ۔یہاں کے اکثر مسلمان امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کے پیروکار اور  ان کی فقہ پر...
	چونکہ وہ ہمارے مقلد  بھائی ہیں  اس لیے ان سے ملاقات کی غرض سے  حضرت الاستاذ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ملائشیا ، سنگاپور تشریف لے گئے اور وہاں مختلف دینی مدارس  و مکاتب، جامعات ، تبلیغی مراکز ، مساجد ، پبلک مقامات اور بعض عصری تعلیمی...
	حضرت الاستاذ کے مسلکی دورے کی  چند  جھلکیاں آپ کے ذوق کی  نذرکرنے لگے ہیں ۔
	/20141027/:   متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ سنگاپور سے بذریعہ بس شام تقریبا ً 5:30 پر ملائشیا تشریف آوری ہوئی جہاں پر درج ذیل علماء کرام نے آپ کا خیر مقدم کیا ۔
	 مولانا محمد  یوسف قاسمی )فاضل دیوبندانڈیا(
	 مولانا محمد بلال) فاضل جامعہ فریدیہ اسلام آباد،پاکستان(
	 مولانامحمد  شہزاد) فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور،  پاکستان(
	بعد ازاں آپ کو مدرسہ الفریدیہ سری رمپائی کوالا المپور لے کر گئے، جہاں آپ نے نماز مغرب باجماعت ادا فرمائی ۔
	نوٹ :  حضرت الاستاذ کی میزبانی کا شرف مدرسہ الفریدیہ کے منتظمین ، محترم محمد شہزاد اورمحترم  بھائی عبدالحمید کےدولت کدہ کو حاصل ہوا ۔
	/20141028/:  نماز فجرمدرسہ الفریدیہ ہی میں ادا فرمائی اورنماز کے  متصل بعد مجلس ذکر ہوئی جس میں مدرسہ کے صدر مہتمم اور اساتذہ اور طلباء اور نمازی حضرات نے بھر پور شرکت  فرمائی ۔
	/20141028/:  نماز ظہر کی نماز بعد علماء کرام  کی مشاورت سے تحقیق المسائل کورسزاور بیانات وغیرہ کا شیڈول ترتیب دیا گیا ۔
	/20141028/:   نماز عشاء کے بعد مسجد پاکستان (ملائیشن پاکستانی کمیونٹی کے انڈر) میں بیان فرمایا ۔ ملائیشین زبان میں ترجمہ کا بھی اہتمام  کیا گیا۔
	/20141029/:    بعد از نماز فجر مجلس ذکر  اور درس قرآن ہوا ، بعد ازاں جزیرہ پلاؤ پینانگ میں علماء کرام سے مسلکی کام کے فروغ دینے کے بارے تفصیلی مشاورت ہوئی ۔ بعد  میں مدرسہ مفتاح العرفان کے علماء اور طلباء  سے بیان فرمایا اور تحقیق المسائل کے عنوان سے ...
	/20141030/:   صبح  درجہ سادسہ اور موقوف علیہ کے طلباء کو حضرت الاستاذ نے تقلید اور منکرین تقلید ، غیر مقلدیت اور شوافع کے درمیان فرق اور مسئلہ استواء علی العرش کے موضوع سبق پڑھایااور مخالفین کے اعتراضات اور  ان کے مدلل جوابات سمجھائے ۔
	/20141030/:  جزیرہ کے ایک مشہور مدرسہ دار الفرقان میں علماء سے مشاورت کی اور مقامی علماء کرام کو مسلکی کام کی ترتیب سمجھائی ۔
	/20141030/:   ظہر کی نماز کے صوبہ الوسٹار کے شہر جندا کے ایک مشہور مدرسہ میں بیان کے لیے تشریف لے گئے ۔
	/20141030/:  صوبہ الوسٹار کےدوسرے شہر کوالا کتیل کے  مدرسہ تحفیظ النعیم میں طلباء سے بیان فرمایا بعد ازاں مدرسہ کے صدرمحترم جناب  حاجی طالب صاحب )ر (جنرل انسپکٹر محکمہ پولیس  سے تفصیلی ملاقات کی۔
	/20141030/:   حضرت مولانا محمد طاہر )حضرت الاستاذ کے شاگردہیں  اور ملائیشیاء کے اکثر سفر میں حضرت کے خادم  بھی رہےہیں (کے گھر پر رات کا قیام کیا اور فجر کی نمازکے بعد ان کے مدرسہ مظاہر العلوم  میں درس قرآن ارشاد  فرمایا ۔
	/20141031/:  مرکز سمری پتاکنک ملائشیا تبلیغی مرکز میں حضرت الاستاذ سے علماء کے ایک بڑے وفد سے ملاقات کی اور تقلید کی شرعی حیثیت ، فقہ شافعی اور غیر مقلدیت میں فرق اور اجتہاد کی حقیقت اور اہمیت پر تفصیلی بیان فرمایا اس موقع پر مولانا عبد  الحمید ، مولا...
	/20141031/:  مسجد پاکستان میں جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے  شان مصطفیٰ،شان صحابہ و اہل بیت پر روشنی ڈالی ۔
	/20141031/:  مولانا امجد عباس )فاضل جامعۃ الحسنین فیصل آباد، پاکستان ( کے مدرسے میں علماء ، اساتذہ اور طلباء میں  بیان فرمایا۔
	/20141031/:  سٹی ون پلازہ میں اردوخواں حضرات علماء واراکین سے خصوصی مشاورتی اجلاس ہوا جس میں مولانا محمد صاحب بنگالی،مولانامحمد  جمال ،مفتی رئیس احمدمحترم جناب شمریز صاحب ، جناب محمدشاہداور جناب  عبدالکریم و دیگر حضرات نے شرکت کی۔
	1/201411/:  یونیورسٹی ملایہ کوالا المپور ملائیشیا کے ماسٹر ڈگری اور P,H,D کے سٹوڈنٹس  سے میں بیان فرمایا۔ شام کو مدرسہ الفریدیہ میں افطار پارٹی میں شرکت فرمائی اور بعد نماز مغرب محبت الہٰی کے تقاضے کے موضوع پر بیان ہوا اور  مجلس ذکر بھی ہوئی بعدمیں لو...
	1/201412/:   بعد نماز عشاء علاقے کے معززین سیاسی و سماجی رہنما  اور علماء آپ کو  ایئر پورٹ الوداع کرنے آئے ۔

	تذکرۃ الفقہاء:              ……(مولانا محمدعاطف معاویہ

	امام ابراہیم بن یزید النخعی رحمہ اللہ
	ایک مرتبہ ھشام بن عبد الملک نے عطاء بن سائب  سے مختلف شہروں کے مجتھدین وفقہاء کے متعلق سوال کرتے ہوئے پوچھا   فمن فقيه أهل الكوفة؟اھل کوفہ کے فقیہ کون ہیں تو انہوں نے جواب دیا ابراھیم نخعی
	)الطبقات السنیہ فی تراجم الحنفیہ ج1ص43(
	آپ کا نام ابراھیم کنیت ابو عمرا ن ہے نسب نامہ یہ ہے ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبوعمران الكوفي الفقيه

	)تھذیب التھذیب  ج1ص155(
	با کمال  صحبت :
	کہتے ہیں گھر کاماحول انسان کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑتا ہے اگر اس لحاظ سے آپ کے گھرانہ کو دیکھا جائے تو وہ  علم و عمل کا گہوارہ تھا آپ کو وقت کے دو عظیم بزرگ ،اپنے وقت کے محدث وفقیہ یعنی  حضرت علقمہ اورحضرت اسودرحمھما اللہ کی صحبت نصیب ہوئی  ان میں ایک...
	اسی طرح حضرت  علقمہ اورحضرت اسود کی صحبت کی برکت  سے امام ابراہیم کو اس عہد کی بڑی بڑی ممتاز ہستیوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا؛چنانچہ بچپن میں وہ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں آتے جاتے تھے،ابو معشرفرماتے ہیں  کہ امام  ابراہیم نخعی  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس...
	)الطبقات الکبریٰ ج6ص270(
	اگرچہ حضرت عائشہ سےامام  ابراہیم کا سماع ثابت نہیں ہے،لیکن ان کی جیسی برگزیدہ ہستیوں کی مجلس میں شریک ہوجانا ہی حصولِ برکت وسعادت کے لیے کافی تھا۔


	علمی فضل وکمال :
	اہل علم وعمل  کے فیضِ صحبت نے امام  ابراہیم کا دامن دولتِ علم سے مالا مال کردیا تھا اوروہ اپنے عہد کے ممتاز ترین علماء میں شمار ہوتے تھے بلکہ اگر یوں کہاجائے کہ آپ حضرت علقمہ اور حضرت اسود کے واسطہ سے سیدناعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علمی وارث  ...
	امام نووی فرماتے ہیں " وأجمعوا على توثيقه وجلالته وبراعته فى الفقه"
	ان کی توثیق جلالت اورفقہی کمال پر سب کا اتفاق ہے۔
	)تھذیب الاسماء ج1ص142(
	سیدنا سعیدبن جبیر کے پاس جب کوئی فتویٰ پوچھنےکےلیے آتا تو اس سے فرماتے "أتستفتوني وفيكم إبراهيم"ابراہیم کی موجودگی میں مجھ سےپوچھتےہو؟

	)الطبقات الکبریٰ ج6ص270(
	حضرت ابووائل کے پاس جب کوئی سائل آکر مسئلہ پوچھتا تو اسے فرماتے ائت إبراهيم فسله ثم ائتني فأخبرني ما قال لك"
	ابراہیم کے پاس جاؤ ان سے مسئلہ دریافت کرو اوروہ جو جواب دیں مجھے بھی بتانا۔


	چند فقہی مسائل :
	1:  اہل السنت والجماعت احناف کے نزدیک جس طرح اذان میں کلمات دودو مرتبہ اداکئے جاتے ہیں اسی طرح اقامت میں بھی کلمات دودومرتبہ اداکرنے چاہئے اس پر کئی احادیث بطور دلیل کے موجود ہیں حضرت امام ابراھیم نخعی کا موقف بھی اس مسئلہ میں یہی تھا "عَنِ الْحَكَمِ ...
	)مصنف ابن ابی شیبہ ج1ص206 رقم الحدیث 2153(
	کلمات اقامت کو دومرتبہ کہنا کبھی مت چھوڑنا ۔
	2: دلائل صحیحہ وقویہ سے یہ  بات ثابت ہوتی  ہے کہ نماز فجر اسفار میں ادا کرنا افضل ہے۔ امام نخعی رحمہ اللہ کے بقول  اس مسئلہ پر صحابہ کرام کا اجماع ہے  "عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيم قَالَ مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْء...
	فجر کی نمازروشنی میں اداکرنے پر صحابہ کا مضبوط ترین اجماع ہے ۔
	3: شریعت مطہرہ میں امامت کی شرائط میں سے ایک شرط امام کا بالغ ہونا بھی ہے نابالغ کی امامت درست نہیں حضرت امام ابراھیم نخعی نابالغ کی امامت کو مکروہ فرماتے ہیں " عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يؤم الغلام حتى يحتلم"

	)مصنف عبد الرزاق ج 2ص398رقم الحدیث 3846(

	تذکرۃ المحدثین:                     ……(مفتی شبیر احمد حنفی 

	امام معمر بن راشد الازدی البصری
	نام و نسب:
	نام ”معمر“ اور کنیت ”ابو عروہ“تھی۔ والد گرامی کا نام ”راشد“ تھا۔ سلسلہ نسب یوں ہے:أبو عروة معمر بن أبي عمرو راشد بن ابی راشد الأزدي البصري•
	(شذرات الذہب: ج1 ص383)
	تقریباً تمام محدثین نے آپ کے والد کی کنیت ”ابو عمرو“ جبکہ علامہ سمعانی (ت562ھ) نے ”ابو عمر“ لکھی ہے۔ واللہ اعلم (الانساب: ج5 ص315)


	نسبت  الازدی الحدانی:
	مؤرخین نے آپ کی نسبت ”الازدی الحدانی“ لکھی ہے۔ اس کا پسِ منظر یہ ہے کہ  آپ بصرہ کے ایک شخص عبد السلام بن عبد القدوس الازدی الحدانی کے غلام تھے۔  موصوف عبد السلام کو خود عبد الرحمٰن بن قیس الازدی سے نسبتِ ولاء حاصل تھی۔ (تہذیب الکمال: ج10 ص20)
	عبد الرحمٰن بن قیس کا تعلق قبیلہ ”ازد“ کی ایک شاخ ”حدان“ سے تھا۔ اس نسبت ”الحدانی“ کے متعلق امام ابو الحسن الجزری (م630ھ) لکھتے ہیں:
	هذه النسبةُ إلى حدان وهم بطن من الأزد…… وقد يُنسب إلى محلةٍ بالبصرة يقال لها حدان نَزَلَها هذا البطنُ فنُسِبَتْ إليهم•
	(اللباب فی تہذیب ا لانساب: ج1 ص347)
	ترجمہ: ”حدانی“ ازد  قبیلہ کی ایک شاخ ”حدان“ کی طرف نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ بصرہ  میں ایک محلہ کو بھی  اسی نسبت کی وجہ سے”حدانی“ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ شاخ (حدان) آ کر آباد ہوئی تھی۔
	اسی بالواسطہ نسبت کی وجہ سے معمر بھی ”الازدی الحدانی“ مشہور ہوئے۔


	ولادت با سعادت:
	آپ سن 95ھ یا 96ھ میں بصرہ میں  پیدا ہوئے۔ (السیر: ج6ص3)

	تحصیل علم:
	بچپن کا زمانہ بصرہ میں گزرا۔ غلامی کی زندگی اور آقاؤں کے رحم و کرم پر پلنے والا آدمی علم کی طرف بھی متوجہ ہو اور اس کے حصول کے لیے ہمہ وقت تیار بھی رہے، یہ وصف ابن راشد میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ خداداد صلاحیتوں اور فطری استعداد نے بچپن میں ہی آپ کو طلب...
	كان من أَطلَبِ أهل زمانه للعلم•    (تہذیب التہذیب: ج6 ص363)
	کہ معمر اپنے عہد کے علماء میں سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والے تھے۔
	آپ کا اپنا بیان ہے:
	خرجتُ وأنا غلامٌ إلى جنازة الحسَنِ ، وطلبتُ العلم سنةَ مات الحسَنُ .
	(سیر اعلام النبلاء: ج6  ص4)
	کہ میں اس وقت لڑکا تھا جب حسن بصری  کے جنازہ میں شریک ہوا تھا، میں نے علم حاصل کرنا اسی سال شروع کیا تھا جس سال حسن بصری کی وفات کا سانحہ پیش آیا تھا۔
	امام حسن بصری کی وفات سن 110ھ میں ہوئی تھی۔ اس حساب سے امام معمر نے 14 یا 15 سال کی عمر میں  تحصیل علم کی ابتداء کی تھی۔
	طلب حدیث کے لیے بصرہ میں امام قتادہ (ت118ھ) کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیے۔ اس وقت آپ کی عمر 14 سال تھی۔ اس کم سنی کے باوجود جو کچھ آپ نے اپنے شیخ سے حاصل کیا تھا وہ آخر عمر تک مستحضر رہا۔ آپ کا اپنا بیان ہے:
	سمعتُ مِنْ قتادۃَ ولی اربعَ عشرۃَ سنۃً فما سمعتُہ اذ  ذاک کانہ مکتوب فی صدری•                      (تذکرۃ الحفاظ:ج1 ص142)
	کہ میں نے امام قتادہ سے چودہ سال کی عمر میں حدیث کا  سماع کیا تھا اوران سے میں نے اس وقت جو کچھ سنا تھا وہ گویا میرے قلب پر نقش ہوگیا تھا۔
	امام معمر نے حجاز کا سفر بھی کیا جہاں بڑے بڑے جبال علم سے حدیث نبوی کا سماع کیا خصوصاً ”رصافہ“ میں حاضر ہو کر محدث وقت امام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ ابن شہاب زہری (ت125ھ) سے سماع کیا۔  عبد الواحد بن زیاد نے ایک بار معمر سے پوچھا کہ آپ نے ...
	كنتُ مملوكًا لقومٍ من طاحيةٍ فبَعَثُوْنِی بِبَزٍّ أَبِيعُه، فقدِمتُ المدينةَ، فنزلتُ دارًا ، فرأيتُ شيخًا والناسُ يَعرِضون عليه العلمَ، فعَرَضتُ معهم.
	(تذکرۃ الحفاظ:  ج1 ص142)
	کہ میں طاحیہ قبیلے کے بعض لوگوں کا غلام تھا۔ انہوں نے مجھے روئی سے بنے کپڑے دیے کہ میں انہیں بیچ کر آؤں۔ میں مدینہ میں آیا اور ایک مکان پر رہائش اختیار کی۔  وہاں میں نے ایک شیخ (امام زہری) کو دیکھا کہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں اور ان پر عرض حدیث کر رہ...
	عرض حدیث بھی روایت حدیث کا ایک طریقہ ہے جس میں شاگرد اپنے شیخ کے سامنے حدیث پڑھتا ہے اور استاذ حدیث سن کر اجازت دیتا ہے۔
	علم کے ساتھ لگاؤ کا نتیجہ تھا کہ حصولِ علم کی خاطر یمن کی طرف سفر کرنے میں اوّلیت کا سہرا آپ کے سر ہے۔ اس وقت صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ  کے چشمہ فیض سے سیراب  ہونے والے خصوصی شاگرد حضرت ہمام بن منبہ (ت131ھ) کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ان ک...

	(العبر فی  خبر من غبر:ج1 ص115)

	یمن میں مستقل رہائش:
	جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ امام معمر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ پہلے محدث ہیں جنہوں نے یمن کے اکابر شیوخ سے اکتساب فیض کے لیے یمن کا رخ کیا۔ جب فارغ  ہو کر اپنے مالوف وطن  واپس جانے لگے تو اہلِ صنعاء جو  آپ کے علم و فضل، حسنِ اخلاق اور  زہد و تقویٰ...
	فقال لہم رجل: قَیِّدُوہ فزَوَّجُوہ•                      (سیر اعلام النبلاء: ج6ص5)
	اس آدمی نے کہا: ان کو روکنے کی ترکیب  یہ ہے کہ ان کو یہاں قید کر دیں (یعنی ان کا عقد یہیں کر دیں) چنانچہ ان لوگوں نے آپ کا نکاح وہیں کر دیا۔
	اس طرح  یمن ہی آپ کا  وطنِ ثانی بن گیا۔

	اہلِ علم کی نظر میں:
	امام معمر بن راشد نے تحصیل علم میں جس محنت کو  اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا اس کے نتیجہ میں آپ کندن بن گئے تھے، آسمان دنیا نے دیکھا کہ  زبانِ خلق نے آپ کو ”عالم الیمن“  کے لقب سے نوازا۔   (شذرات الذہب: ج1 ص383)
	سلاطین علم و فن آپ کی تعریف میں رطب اللسان نظر آئے۔ چند حضرات کی  آراء درج ذیل ہیں:
	[۱]: عبد الملک ابن جریج  (ت150ھ)اپنے تلامذہ سے فرمایا کرتے تھے:
	علیکُم بمعمرٍ فانہ لم یبقَ فی زمانہ اَعْلَمُ منہ•
	(تذکرۃ الحفاظ:ج1 ص142)
	کہ معمر کے فیضِ صحبت سے مستفید ہوا کروکیونکہ ان کے  زمانہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں رہا۔
	[۲]:امام علی بن المدینی (ت234ھ) فرماتے ہیں:
	جُمِعَ لِمعمرٍ من الإسناد ما لم يُجْمَعْ لأحدٍ من أصحابه : أيوبُ وقتادةُ بالبصرةِ ، وأبو إسحاقَ والأعمشُ بالكوفةِ ، والزهريُّ وعمرُو بن دينارٍ بالحجازِ، ويحيى بنُ أبي كثيرٍ .                          (سیر اعلام النبلاء: ج6  ص5)
	کہ معمر کو (ایسی عمدہ) اسناد کا شرف حاصل تھا جو آپ کے معاصرین  میں سے کسی کو نہ تھا۔ چنانچہ بصرہ میں امام ایوب سختیانی اور امام قتادہ،  کوفہ میں ابو اسحاق السبیعی اور امام اعمش، حجاز میں امام زہری اور امام عمرو بن دینار جیسے اساتذہ اور امام یحیٰ بن کث...
	[۳]: امام احمد بن حنبل (ت241ھ) فرماتے ہیں:
	ما أضُمُّ أحدًا إلىٰ معمرٍ إلا وجدتُ معمرًا أطلبَ للحديثِ منه ، هو أولُ من رَحَلَ إلى اليمن .                          (سیر اعلام النبلاء: ج6  ص4)
	کہ میں نے جس شخص کا بھی معمر سے تقابل کیا طلبِ حدیث میں معمر کو اس سے زیادہ مگن پایا، یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حصولِ علم کے لیے یمن کا سفر کیا۔


	علم حدیث میں خدمات:
	علم حدیث اوراس کے متعلقہ فنون  میں آپ  کو خاص ملکہ حاصل تھا،ہزاروں حدیثیں سند متن سمیت آپ کے دماغ میں محفوظ تھیں۔ صاحبِ مصنَّف  امام عبدالرزاق صنعانی  (ت211ھ) کا بیان ہے:
	کتبتُ عن معمرٍ عشرۃَ آلافِ حدیثٍ•                (تذکرۃ الحفاظ: ج1 ص142)
	کہ میں نے امام  معمرسے دس ہزار حدیثیں لکھی ہیں۔
	کسی کی علمی خدمات کا پتا اس کے شیوخ اور  شاگردوں سے چلتا ہے۔ اگر شیوخ عالی درجہ کے اور شاگرد بھی عظیم الشان مرتبہ کے ہوں تو اس سے اس محدث کی جلالت شان کا اندازہ خوب لگایا  جا سکتا ہے۔  امام معمر   کے شیوخِ حدیث کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اکثر ان میں اک...
	یہاں یہ ذکر کرنا نہایت بجا معلوم ہوتا ہے کہ معمر کے شیوخ میں سے یحییٰ بن کثیر،  ابو اسحاق سبیعی،ایوب سختیانی اورعمروبن دینار  رحمہم اللہ نے بھی تبحر علم وفن کے باوجود خود معمر سے روایت کی ہے،جو معمر کے علو مرتبت اوربلندی شان کی واضح دلیل ہے۔          ...
	علامہ ذہبی (ت748ھ) لکھتے ہیں:
	معمر کی احادیث کتبِ ستہ، مسند احمد اور امام طبرانی کی معاجم میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔           (سیر اعلام النبلاء: ج6 ص7)

	تعدیل و توثیق:
	ائمہ جرح وتعدیل سے آپ  کی تعدیل و  توثیق ثابت ہے۔ چند حضرات کی آراء پیشِ خدمت ہیں:
	( امام يحيٰ بن معين (ت233ھ):
	أثبت من رویٰ عن الزهري مالك بن أنس ومعمر ثم عقيل و الاوزاعی و یونس.                 (تہذيب الكمال: ج10 ص22)
	زہری سے روایت کرنے والوں میں اعلیٰ مقام کے امام مالک بن انس اور امام معمر ہیں، پھر امام اوزاعی اور امام یونس ہیں۔
	ایک مقام پر فرمایا:ثقة.     (تہذيب التہذيب:ج6 ص364)
	معمر ثقہ آدمی ہے۔
	(امام احمد بن حنبل (ت241ھ):
	كان من أطلَبِ أهلِ زمانِه للعلمِ.            (تہذيب الكمال: ج10ص22)
	معمر اپنے عہد کے علماء میں سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والے تھے۔
	( امام ابو الحسن عجلی (ت261ھ):
	ثقة رجل صالح•                                   (معرفۃ الثقات للعجلى:ج1 ص435)
	معمر ثقہ اور نیک آدمی تھے۔
	(امام عمرو بن علی الفلاس (ت294ھ):
	معمر من أصدق الناس.                (التكميل في الجرح والتعديل:ج1 ص112)
	معمر سچے لوگوں میں سے تھے۔
	( امام  ابو عبد الرحمٰن نسائی (ت303ھ):
	معمر الثقة المأمون.               (التكميل في الجرح والتعديل:ج1 ص112)
	معمر ثقہ اور مامون ہیں۔
	( امام ابو حاتم الرازی (ت307ھ):
	صالح الحديث.                             (ميزان الاعتدال:ج4ص362)
	آپ صالح الحدیث ہیں۔
	( امام  عبد الکریم سمعانی (ت562ھ):
	كان من ثقات العلماء.                                (الأنساب:ج5ص315)
	آپ کا شمارثقہ علماء میں ہوتا ہے۔
	( علامہ شمس الدین ذہبی (ت748ھ):
	الإمام الحجة، الحافظ، شيخ الإسلام.                  (تذكرة الحفاظ:ج1 ص142)
	معمر امام،  حجت، حافظ اور شیخ الاسلام تھے۔
	( علامہ خیر الدین زركلی (ت1396ھ):
	فقيه، حافظ للحديث، متقن، ثقة.                                     (الأعلام:ج7 ص272)
	آپ فقیہ، حدیث کے حافظ، پختہ کا ر اور  ثقہ تھے۔

	تنبیہہ:
	مذکورہ حوالہ جات سے امام معمر کی تعدیل و توثیق ثابت ہوتی ہے، لیکن بایں ہمہ جب آپ یمن سے بصرہ اپنی والدہ سے ملنے آئے تھے تو وہاں احادیث اپنے حافظے سے بیان کیں، کتاب آپ کے پاس موجود نہ تھی۔ اس لیے محققین کے ہاں ان احادیث میں اغلاط پائی جاتی ہیں۔  علامہ ...
	ومع كون معمر ثقة ثبتا، فله أوهام، لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح، لانهم أخذوا عنه من كتبه•
	(سیر اعلام النبلاء: ج6 ص7)
	ترجمہ: معمر اگرچہ ثقہ ہیں لیکن روایت حدیث میں ان کے اوہام ہیں، خاص طور پر جب آپ بصرہ اپنی والدہ سے ملنے آئے تو آپ کے پاس اپنی کتب موجود نہ تھیں، آپ نے احادیث اپنے حافظے سے بیان کیں، اس سے اہلِ بصرہ کو آپ کی روایات میں  کافی اغلاط کا سامنا کرنا پڑا،  ا...
	اس لیے آپ کی ان احادیث کی تحقیق و تفتیش ضروری ہے جو اہلِ بصرہ سے مروی ہوتی ہیں۔ قرائنِ صحت اور دیگرمؤیدات اگر موجود ہوں جو ان روایات کی صحت پر دال ہوں تو ان روایات  کو لیا جاسکے گا۔


	تقوٰی و استغناء:
	۱: محدث عبد الرزاق صنعانی (ت211ھ) کہتے ہیں کہ معمر کو گھر میں میوہ پیش کیا گیا۔ آپ نے تناول فرمایا۔ کھانے کےبعد آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا تھا؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں نوحہ کرنے والی عورت کی طرف سے آیا ہے۔ آپ نے فوراً قے کر کے  اسے نکال دیا۔    ...
	۲: ایک بار والی یمن نےانہیں کچھ سونا بطورِ ہدیہ بھیجا، معمر نے اسے فوراً واپس کردیا۔صرف یہی نہیں بلکہ اپنی شریک حیات کو سختی سے تنبیہ بھی فرمادی کہ اگر تم نے کسی کو یہ بات بتائی،تو میرا اور تمہارا اکٹھے رہنا مشکل ہو جائے گا۔      (ایضاً)
	اس واقعہ میں جہاں آپ کی شانِ استغناء نمایاں ہوتی ہے وہیں عملِ خیر کےاخفاء کا عالم  بھی واضح ہوتا ہے جو آپ کے زاہد و متقی ہونے کی دلیل ہے۔

	وفات حسرت آیات:
	رمضان المبارک  153ھ میں علم وعمل کا  آفتاب غروب ہوگیا۔
	(العبر فی  خبر من غبر: ج1 ص115)
	بوقتِ وفات عمر مبارک  58 سال تھی۔    (تہذیب التہذیب:ج6 ص364)


	مؤلفات:
	آپ سے روایت کرنے والے شاگردوں نے آپ کی سینکڑوں روایات اپنی کتب میں جمع فرمائی ہیں، لیکن بایں ہمہ آپ  نے خود بھی میدان تالیف کو خالی نہ چھوڑا بلکہ شاگردوں کی ایک بہت  بڑی کھیپ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ تالیفات بھی یادگار چھوڑی ہیں۔
	[۱]: کتاب المغازی
	علامہ ابن ندیم نے اس کا تذکرہ آپ کی تصنیف کے طور پر کیا ہے۔
	(الفہرست: ج1 ص123)
	ویکیپیڈیاکی معلومات کے مطابق اس کتاب کو بعض محققین نے امریکہ سے شائع کیا ہے۔ اس کے منہج اور اسلوب کو بیان کرتے ہوئے یہ محققین  رقمطراز ہیں:
	”معمر نے اس کتاب کو اس طرز پر نہیں لکھا جس طرز کو ان کے معاصر علماء نے اپنایا تھا بلکہ انہوں نے اسے محدثین کے طرز پر لکھا ہے جو ترتیبِ کتاب میں موضوع کے اعتبار سے روایات لاتے ہیں۔“          (تطور کتابۃ السیرۃ النبویۃ: ج1 ص79)
	[۲]: الجامع للسنن:اس کتاب کا تذکرہ علامہ  کتانی اور علامہ عبد الحئی العکری نے کیا ہے۔      (الرسالۃ المستطرفۃ للکتانی: ج1 ص9، شذرات الذہب: ج1 ص235)
	علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ معمر کی اس کتاب ”الجامع“ کے تین اجزاء مجھے ملے ہیں۔             (سیر اعلام النبلاء: ج 6ص7)
	آج کل مصنف عبد الرزاق کے آخر میں  یہ کتاب ”الجامع“ ملحق ہو کر شائع ہو رہی ہے جو آخر کتاب تک جاتی ہے  لیکن ”المصنف“ کے محقق نے اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا البتہ احادیث سے شغف رکھنے والا آدمی   اس آخری جزء کے مطالعہ کے بعد اس بات کو بخوبی جان سکتا ہے ک...



	شریعت اسلامیہ میں نماز کی قضاءکا حکم
	……(مولانا مفتی محمدنجیب قاسمی
	علماءامت کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اور اگر کبھی کوئی نماز و...
	نماز بالکلیہ نہ پڑھنے والوں یا صرف جمعہ وعیدین یا کبھی کبھی پڑھنے والوں کا قرآن وحدیث کی روشنی میں شرعی حکم کیا ہے، سعودی عرب کے مشہور عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمن ؒنے اپنی کتاب حکم تارک الصلاة میں فقہاءوعلماءکی مختلف آراءتحریر کی ہیں :
	حضرت امام احمد ابن حنبل ؒ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اگر توبہ کرکے نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کو قتل کردیا جائے۔
	حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعی ؒ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر تو نہیں، البتہ اس کو قتل کیا جائے گا۔
	حضرت امام ابوحنیفہ ؒ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ حاکم وقت اس کو جیل میں ڈال دے گا اور وہ جیل ہی میں رہے گا یہاں تک کہ توبہ کرکے نماز شروع کردے یا پھر وہیں مرجائے۔
	قرآن وحدیث میں وارد نماز کی وقت پر ادائیگی کی خصوصی تاکید کے باوجود بعض مرتبہ نماز فوت ہوجاتی ہے، کبھی بھول سے، کبھی کوئی عذر لاحق ہونے کی بنا پر اور کبھی محض لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے۔ حضور اکرم ﷺ کے اقوال وافعال کی روشنی میں جمہور فقہاءوعلماءومحدث...
	حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے فوراً پڑھ لے، اس کا سوائے اس کے کوئی کفارہ نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے۔
	(صحیح بخاری وصحیح مسلم)
	بعض روایات میں اس حدیث کے الفاظ اس طرح وارد ہوئے ہیں: جو شخص نماز کو بھول جائے یا اس کو چھوڑ کر سوجائے ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے پڑھے۔ حدیث کی مشہور کتاب جامع الترمذی میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی نماز کو بھول ...
	نوٹ : تاخیر سے سونے کی عادت بناکر فجر کی نماز کے وقت سوتے رہنا گناہ کبیرہ ہے۔ دیگر احادیث کی روشنی میں اس حدیث میں سوتے رہنے سے مراد یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھنے کے اسباب اختیار کئے مگر کسی دن اتفاق سے آنکھ نہ کھل سکی۔
	حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام نے بعض نمازیں وقت کے نکلنے کے بعد ادا فرمائی ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ خیبر سے واپس ہورہے تھے، رات میں چلتے چلتے جب نیند کا غلبہ ہوا تو آپ ﷺ نے رات کے اخیر حصہ میں ایک جگہ قیا...

	(صحیح مسلم(
	حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں اب تک عصر نہ پڑھ سکا حتی کہ سورج غروب ہونے کو ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے بھی عصر نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے رس...

	(صحیح بخاری)
	بعض احادیث میں مذکور ہے کہ اس موقع پر آپ ﷺ کی ایک سے زیادہ نمازیں فوت ہوئی تھیں اور آپ ﷺ نے انہیں وقت نکلنے کے بعد پڑھا۔
	مذکورہ بالا احادیث سے واضح ہوا کہ اگر ایک یا ایک سے زیادہ نماز فوت ہوجائے تو فوت شدہ نمازوں کا پڑھنا لازم وضروری ہے۔
	تفصیلات کیلئے امام نوویؒ کی صحیح مسلم کی سب سے مشہور شرح شرح مسلم اور ابن حجر عسقلانی ؒ کی صحیح بخاری کی سب سے مشہور شرح فتح الباری کا مطالعہ کریں۔
	ہاں اس بھول یا عذر کی بناءپر وقت پر ادا نہ کی گئی نماز کو ادا یا قضاءکا ٹائٹل دینے میں علماءکی آراءمختلف ہیں۔ بھول یا عذر کی وجہ سے وقت پر نماز ادا نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ان شاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کردے تو یہ بڑا گنا...
	علامہ قرطبیؒ (متوفی ۱۷۶ھ) نے اپنی مشہور ومعروف تفسیر (الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۸۷۱) میں ےہی تحریر کیا ہے کہ جمہور علماءاس پر متفق ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے شخص پر قضاءواجب ہے، اگرچہ وہ گناہ گار بھی ہے۔
	علامہ ابن تیمیہ ؒ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبل ؒ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے پر قضاءواجب ہے ۔
	غرضیکہ اگر کسی شخص کی ایک یا متعدد نمازیں قصداً وعمداً چھوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ فوت شدہ نمازوں کی قضاءکرنی ضروری ہے، کیونکہ جمہور علماءحتی کہ چاروں ائمہ نے حضور اکرم ﷺ کے اقوال وافعال کی روشنی میں یہی کہا ہے، صرف زمانہ قدیم میں جناب...
	صحیح مسلم کی سب سے مشہور شرح لکھنے والے اور ریاض الصالحین کے مصنف امام نووی ؒ نے شرح مسلم میں تحریر کیا ہے کہ علماءکا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص نماز کو عمداً ترک کردے اس پر قضاءلازم ہے۔ بعض علماءنے مخالفت کی ہے مگر بعض علماءکی یہ رائے اجماع کے خلاف...
	علامہ عبد الحی حنفی لکھنوی ؒ (جنہوں نے صرف 40 سال کی عمر پائی اور تقریباً80 کتابیں تحریر فرمائیں، جن کی علمی صلاحیتوں کو تمام مکاتب فکر نے تسلیم کیا ہے ) تحریر کرتے ہیں کہ بعض اہل ظاہر سب سے الگ ہوگئے اور کہا کہ اپنے وقت میں نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے...
	غور فرمائیں کہ جب حضور اکرم ﷺ نے بھولنے والے یا سونے والے پر بھی فوت شدہ نماز کی قضاءکو لازم کیا ہے، حالانکہ یہ دونوں گناہ گار نہیں ہیں تو جان بوجھ کر قضاءکرنے والے پر بدرجہ اولیٰ نماز قضاءہونی چاہئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ ...
	صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے یا ایک عورت نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہوگیا اور اس پر ایک ماہ کے روزے رہ گئے ہیں تو کیا میں ان کی قضاءکروں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتا؟ اس نے کہا کہ ہ...
	نیز پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ ترک کردے تو اس کی قضاءضروری ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کیا تو اس کے مرنے پر اس کے وارثین پر لازم ہے کہ وراثت کی تقسیم سے قبل اس کے ترکہ میں سے حج بد...
	خلاصہ کلام یہ کہ1400 سال سے جمہور فقہاءوعلماءومحدثین ومفسرین کی یہی رائے ہے کہ نماز کے فوت ہونے پر اس کی قضاءکرنی ضروری ہے خواہ بھول جانے یا سوجانے کی وجہ سے نماز فوت ہوئی ہو یا جان بوجھ کر نماز چھوڑی گئی ہو، ایک نماز فوت ہوئی ہو یا ایک سے زیادہ۔ مشہو...
	جن علماءنے فرمایا ہے کہ قصداً نماز ترک کرنے والا کافر ہوجاتا ہے جیسا کہ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز ؒکا موقف ہے، تو ان کا یہ قول کہ جان بوجھ کر چھوڑی گئی نماز کی قضاءنہیں ہے کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے اگرچہ قصداً نماز چھوڑنے والے پ...
	جب ہم نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نماز فرض کی ہے اور قصداً نماز چھوڑنے والا کافر نہیں، بلکہ فاسق وفاجر ہے تو قصداً نماز چھوڑنے پر قضاءکے واجب نہ قرار دینے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلاً اگر کسی شخص نے زنا کیا یا چوری کی تو اسے اللہ ت...
	غرضیکہ حضور اکرم ﷺ کے اقوال وافعال کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ ہر نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہئے، ہاں خدا نخواستہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو پہلی فرصت میں اس کی قضاءکرنی چاہئے خواہ بھول کی وجہ سے یا سونے کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے نماز فوت ہوئی ...
	حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے زمانہ میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر کئی دنوں تک نماز نہ پڑھے ۔ خیرالقرون میں ایک واقعہ بھی قصداً چند ایام نماز ترک کرنے کا پیش نہیں آیابلکہ اس زمانہ میں تو منافقین کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں تھی...
	اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھنے والا بنائے اور ایک وقت کی نماز بھی ہماری فوت نہ ہو۔



	دین کا اہم موضوع تصوف
	……(مولانا عنایت اللہ عینی 
	ہر علم کا ایک موضوع ہے اور اس کی ایک غایت ہے عمل کی سب تگ وتاز اسی ایک موضوع کے گرد ہوتی ہے اس کی غایت اس کا تکمیل ہے تصوف کا موضوع دلوں پر صفائی کی محنت ہے اور اس کی غایت خدا کی محبت کا حاصل کرنا ہے یہاں تک کہ بندہ اس کا ہوکر رہ جائے اور وہ کچھ دیکھ ...
	)آثار الاحسان ج1ص55از ڈاکٹر علامہ خالد محمود (
	بے شک تصوف کا نام دور نبوی اور صحابہ میں ایجاد نہیں تھا تاہم اس کا مصداق موجود تھا جیسے قران پاک میں تزکیہ اور حدیث شریف میں احسان کہا گیا ہے، بلکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھا: ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا ویز...

	)سورۃ البقرہ 150(
	دوسری جگہ ارشاد ہے:
	لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلوا علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ۔           )سورۃ آل عمران161(
	اس سے واضح ہوتا ہے کہ کتاب و سنت اس امت کا چشمہ علم ہے تو تزکیہ قلب سے اس کی عمل کی ابتداء ہے جس طرح بعد میں علم قرآنی کو تفسیر اور سنت کے علم کو حدیث کیا جانے لگا اور جس طرح ان دونوں سے مستنبط شدہ احکام کو علم فقہ اور ان سے حاصل شدہ عقائد کو علم الکل...
	تصوف سے مراد نفس کو حسد اور تکبر حب دنیا اور عشق جاہ و منصب جیسی عام بیماریوں سے پاک کر کے خدا تعالی کی محبت رضا، اخلاص اور توکل پیدا کرنا ہے اس لیے کہ جب تک نفس سرکش سے، شرعی احکام کی بجاآوری اور ان کی طرف نفس کا میلان نہیں ہوسکتا ہے کیا عجب کہ وہ بہ...
	ایسا شخص اسلام کے خوشنما پردے میں غرور و تکبر جیسے خطرناک امراض چھپائےبیٹھا ہے جن کا صفایا کرنا ہی اسلام کا اہم مقصد ہے اسلام کا اصل جوہر یہ ہے کہ نفس کو اس طرح کی گندگیوں سے پاک و صاف کر کے اس میں حب الہی رضا توکل اور خوف خدا جیسے پاکیزہ اور صاف صفات...

	)سلفیت ایک تحقیقی  جائزہ ص132 از علامہ سعید رمضان البوطی (
	اسلام کی انہی اعلی مقاصد کے حصول کے لیے کچھ اصحاب تربیت چند اعمال اور تربیتی کورس کی پابندی کرتے اور کراتے ہیں ان کے صحیح یا غلط ہونے کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ۔ ہاں !مبادیا ت و احکام شریعت سے موافقت و مخالفت دونوں طرح کے آثار ان میں ملتے ہیں اس ل...

	)سلفیت ایک تحقیقی جائزہ ص184(
	مولانا نعیم الدین صاحب ”تصوف اور صوفیاء کرام“ میں لکھتے ہیں:
	تصوف کی حقیقت اور صوفیائے کرام کے مقاصد حسنہ سے معلوم ہوا کہ حقیقی تصوف تزکیہ قلب اور کیفیت احسانی کے پیدا کرنے کا نام ہے جو مزہب کی روح اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال ہے اس کی اساس شریعت ہے اور اس کا سر چشمہ کتاب و سنت ہے ۔تصوف کی مستند کتب مثلاً: اح...
	1:  تیسری صدی ہجری کے بزرگ سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ (م297ھ)  فرماتے ہیں: راہ تصوف تو صرف وہی شخص پاسکتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب اللہ ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے ...
	اسی طرح دوسری جگہ آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب کتاب و سنت کے اصولوں کا پابند ہے نیز فرمایا ہمارا یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مضبوط ہوتا ہے۔  )        الرسالۃ القشیریہ 20 از شیخ ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ (
	2:  حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد عارف باللہ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ (م245ھ) ارشاد فرماتے ہیں: اللہ تعالی کے محب اور عاشق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اپنے اخلاق و اعمال اور تمام امور وسنن میں حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔   )ا...
	3:  شیخ سہل تستری رحمہ اللہ (م283ھ) فرماتے ہیں:صوفیاء کے سات اصول ہیں کتاب اللہ کے ساتھ تمسک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اکل حلال، لوگوں کی ایذاء دہی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، توبہ کرتے رہنا، حقوق ادا کرنا۔

	)الاعتصام ج1ص92 از علامہ شاطبی رحمہ اللہ (
	4: شیخ احمد بن ابی الحواری رحمہ اللہ (م230ھ) فرماتے ہیں: جو شخص اتباع سنت کے بغیر عمل کرتا ہے اس کا عمل باطل و بیکار ہے ۔  ) الاعتصام ج1ص94 شاطبی(
	5:  شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ (م561ھ) فرماتے ہیں: صاحبزادے تیرا بدکاروں کے ساتھ رہنا تجھ کو نیکو کاروں سے بدگمانی کے اندر ڈال دے گا اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سایہ کے نیچے چل یقینا فلاح پائے گا۔     )   ...
	اب رہا ان حضرات کا کہنا کہ تصوف ایک عجمی سازش ہے اور یہ یونانی فلسفہ ہے یہ اسلام کے خلاف ایک متوازی دین ہے تو یہ بات نہ صرف غلط ہے بلکہ امت مسلمہ کے ان جلیل القدر ہستیوں پر بدگمانی بھی ہے جنہوں نے تصوف کے ذریعے دین اسلام کو بقاء دی ہے۔
	اس لیے کہ یونانی علوم کی آمد خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے خلیفہ مامون رشید کے عہدتیسری صدی میں ہوا ہے جب کہ تصوف اور صوفی کے الفاظ اس سے دو صدی پہلے خیر القرون میں رائج ہوچکے تھے ذیل میں چند شواہد زکر کیے جاتے ہیں:
	1:  امام حسن بصری رحمہ اللہ (م110ھ) فرماتے ہیں : میں نے طواف کے دوران ایک صوفی کو دیکھا اور اسے کچھ دینا چاہا مگر اس نے نہیں لیا اور کہنے لگا میرے پاس چار دانگ پڑے ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں۔   )اللمع فی التصوف ص25 شیخ الطوسی(
	2:  امام سفیان ثوری رحمہ اللہ (م161ھ) فرماتے ہیں کہ اگر ابو ہاشم صوفی (م150ھ) نہ ہوتے تو میں ریاء کی باریکیاں نہ جان سکتا۔

	)عوارف المعارف ص66 للسہروردی، الفتاوی الحدیثیہ ص470(
	3:  امام مالک رحمہ اللہ (م179ھ) تو یہاں تک فرما گئے کہ جو فقہ علم ظاہری حاصل کرے اور تصوف حاصل نہ کرے تو وہ شخص فاسق ہے اور جو صرف تصوف کے پیچے پڑجائے اور ظاہری علم فقہ حاصل نہ کرے تو وہ زندیق ہے اور جو شخص دونوں کو حاصل کرے تو وہ محقق ہے۔            ...
	لہذا یہ اعتراض باطل ہے کہ تصوف نئی چیز ہے بلکہ صاحب اعتراض کی کم فہمی پر دال ہے شیخ ابو الفرسراج طوسی رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب اللمع فی التصوف ص25 میں لکھا ہےاور امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ (م974ھ) لکھتے ہیں کہ صحابہ میں صوفی کا لفظ اس لیے عام نہ ہوا کہ...



	تقلیدِ شخصی کیوں واجب ہے؟
	……(مولانا محمد مبشر بدر
	پوری امت ایک راستے پر چلتی چلی آرہی ہوتی ہے ۔ اس کا ایک منہج ، ایک نظریہ اور ایک فکر ہوتی ہے ۔ گویا ایک اجتماعیت ہوتی ہے جس میں اس کی قوت و مضبوطی پنہاں ہوتی ہےپر فساد اور انتشار کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے اس کے منہج و نظریئے کی یا تو غلط تعبیر...
	یہی وہ مقام ہے جہاں سے امت کی وحدت پارہ پارہ ہوتی ہے اور فتنہ ، فساد اور انتشار کو ہوا ملتی ہے ۔قدرت نے جس طرح اسلام کی بقا کی ضمانت لی ہے جو بذریعہ نزولِ ملائکہ نہیں کہ فرشتے اتریں اور  اسلام کی اشاعت و حفاظت کا فریضہ سرانجام دیں بلکہ جس طرح انبیاء ع...
	جناب رسول اللہ ﷺ جب تک موجود رہے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے مسائل کے حل کے لیے درِ رسول ﷺ پر حاضر ہوجاتے وہاں سے انہیں مسائل کا حل مل جاتا ۔
	وفات سے کچھ عرصہ قبل آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا: ’’میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تم میں زندہ رہوں گا۔لہٰذا  (فاقتدوابالذین من بعدی  ابی بکرو عمر) تم میرے بعد ابو بکر ؓاور عمرؓ کی اقتداء کرنا۔‘‘
	(ترمذی۔ابنِ ماجہ۔مستدرک)
	اس امر کی تعمیل میں لوگ آقا علیہ السلام کی رحلت شریفہ کے بعد سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آنے لگے۔جب کہ صحابہؓ کرام  میں اجلہ صحابہ ؓ  کی ایک معتد بہ تعداد منصب اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی  جنہیں آقا علیہ السلام کے علم کا وافر حصہ...
	یہ وہ وقت تھا جب شریعت کے تمام مسائل مدون اور مرتب نہیں ہوئے تھے اس لیے کسی ایک عالم کی اتباع کا اس درجے اہتمام نہیں تھاکہ اس کے سوا دوسرے عالم سے رجوع جائز نہ ہو،  بلکہ لوگ کسی ایک عالم سے رجوع کرتے تو کبھی دوسرے سے۔کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی عالم ...
	اس نوعیت کی ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے’’اہلِ مدینہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ دریافت کیا کہ ’’کیا جب عورت حیض میں مبتلا ہوجائے تو اس کے لیے طواف زیارت کے بعد طواف ِ وداع چھوڑ کر اپنے وطن جا...
	یہ سب اس وقت تھا جب مذاہب مدون نہ تھے ۔ ان  کے اصول وضع نہیں ہوئے تھے۔اس لیے لوگ کسی خاص فقہ کے پابند بھی نہ تھے۔بس بعض تو مختلف علماء  سے جہاں موقع ملتا رجوع کرلیا کرتے اور بعض اپنے معتمد علیہ فقیہ کے فتاویٰ پر انحصار کرتے۔خیرالقرون کے زمانے میں فقہا...
	سب سے پہلے جدید پیش آمدہ مسائل کی تدوین کی طرف سیدنا ابوحنیفہ رحمہ اللہ متوجہ ہوئے انہوں نے باقاعدہ قرآن و سنت میں غور و خوض کر کے فقہ کے اصول مرتب فرمائےاور یوں سلسلہ چل نکلا اور وقت گزرنے کے ساتھ چار فقہ متعارف ہوگئیں جنہیں لوگوں میں قبولیتِ تامہ ...
	یہ چاروں  فقہ عالمِ اسلام میں رائج ہوگئیں ۔ان کے مرتب اور مدون ہونے کے بعد انتظامی طور پر  لوگ کسی ایک فقہ جن پر ان کا اعتماد تھا عمل پیرا ہوگئے اور اپنی زندگی میں پیش آمدہ تمام مسائل کے حل کے لیے اس فقہ کے ماہر علماء سے رجوع کرنے لگے۔عالم اسلام کے ت...
	ان میں واقع ہونے والا آپس میں فقہی اختلاف در اصل احادیث مبارکہ اور اقوال و اعمال صحابہؓ کے اختلاف کی وجہ سے رونما ہوا ۔ہر فقیہ نے دلائل کی بنیاد پر ایک جانب کو راجح قرار دے کر دوسری جانب کو مرجوح قرار دیا ۔ ان میں سے کسی کو بھی قرآن و سنت کی مخالفت ...
	اب یہاں سے اس  اعتراض کا جواب دیا جاسکتا ہے کہ بیک وقت  تمام فقہوں پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا صرف تقلید شخصی کو کیوں واجب کیا گیا ہے؟ اس کا جوا ب یہ ہے کہ  اگر تمام فقہوں کی بیک وقت تقلید جائز قرار دی جائے تو اس سے اتباعِ شریعت کے بجائے اتباعِ خواہشات...
	اسی وجہ سے علمائے کرام  رحمہم اللہ فرماتے ہیں’’ غیر مجتہد کے لیے ان چار مذاہبِ فقہیہ میں سے ایک کی تقلیداس طور پر واجب ہے کہ اس کے سوا پھر دوسرےمذہب کی تقلید نہ کرے۔‘‘ اور یہ وجوب انتظاما ہے۔اللہ تعالی خواہشات کی اتباع سے محفوظ فرما کر اپنے دین کی اتب...



	فکری گمراہی کا چوتھا سبب
	……(مولانا محب اللہ جان 
	فکری و علمی گمرا ہی کا یہ ایک اہم ترین سبب ہے کہ انسان ہر چیز کے رد قبول کر نے میں اور حق و با طل کو معلوم کرنے کے لئے اپنی نا قص عقل کو معیار بنا لے اور پھر جو چیز عقل میں آئے اسے تسلیم کرلے ،جو عقل میں نہ آئے تو اس کا انکا ر کر دے ، در حقیقت (علو م ...
	دوسراگروہ وہ ہے جو اتنی جرات تو نہیں کرتا کہ وہ کسی مسئلہ کو صرا حتًا خلا ف عقل کہنے کے بعد اس کااس انکا ر کر دے ، تو وہ دوسری صورت یہ اختیا ر کر تا ہے کہ اس مسئلہ ، عقیدہ ، عمل و حدیث کی تشریح و تفسیرمیں دور دراز کی ایسی ناقص اور فاسد تا ویلات کا سلس...
	ہم عقل اور اس کے استعما ل کے قطعًا مخا لف نہیں کیونکہ اللہ نے اس کو استعمال کرنے کے لئے ہی عطاکیا ہے اور نہ ہی اس کی مخا لفت کوئی دا نشمندی اورعقلمندی ہے ،با ت صرف اس کے صحیح مصرف اور اس کے اصلی اور حقیقی منصب و مقا م پر رکھ کر استعما ل کر نے کی ہے ، ...
	بندگا ن عقل جو کہ عقل سے حددرجہ مر عو ب ہے اور ہر چیز میں عقل ہی کو معیار اور کسوٹی مانتے ہیں یہاں تک کہ مذہب ، اس کی تعلیمات ،اس کے حقائق میں بھی عقلیت پرستی ہی کو بنیا د بنا کر چلتے ہیں (اور یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی سچائی وحی یا علوم نبوت کی بنیاد پ...
	پھر دیکھئے کہ ا ن میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص دا ئرہ عمل ہے جس سے وہ ہر قدم رکھ ہی نہیں سکتا اور ہر چیز اپنے ہی دا ئرہ میں قا بل عمل ہے دو سرے کے دا ئر ہ عمل میں مداخلت سے وہ چیز عاجزہے ،مثلاًآنکھ دیکھنے کی کا م کر سکتی ہےسننے اور بولنے کا ہر گز نہیں پ...
	دوسرے نمبر پرعقل ہے………  ، جہا ں حوا س خمسہ کا دائرہ ختم ہو جاتاہے وہاں سے عقل کے دائرہ عمل کی ابتدا ءہو جا تی ہے ، مگر عقل بھی اپنے کام میں حواس خمسہ ہی کا محتا ج ہے مثلاً اگر آنکھ نے ایک چیز نہ دیکھی ہو ، کا ن نے نہ سنی ہو ، ہا تھ نے نہ پکڑی ہو ، تو ...
	تیسرا نمبر وحی الٰہی کا ہے ،جہا ں عقل کے دائرہ کار کی انتہاءہو تی ہے وہا ں وحی الٰہی کے دائرہ عمل کا آغاز ہو تا ہے ، عقل صرف ہمیں شریعت، محسن حقیقی کے حقوق کی ادا ئیگی کے لئے ترغیب تو دے سکتی ہے اور عقلی دلا ئل کے ذریعہ ہمیں مجبو ر کر سکتی ہے ،مگر وہ...

	عقل کا منصب و مقام اور اس کی حقیقت :
	عقل کے اس منصب و مقام اور عقل کے دائرہ عمل کی تحدید کے متعلق بعض علماء نے ایک بہت عمدہ مثال پیش فرما ئی ہے ، جس سے عقل کے منصب و مقام کی صحیح تعیین کا اندا زہ ہو جا تا ہے ، وہ یہ کہ عقل کی حیثیت با لکل ایسی ہے کہ جیسے ایک عامی آدمی کسی نا واقف سائل کو...
	رسا لت کے علم کے بعد عقل کا بھی یہی کام ہے کہ وہ رسول پر اعتماد اور اس کی اطا عت کرے ،جس طرح ہر فن میں صاحب فن کی تقلید کی جا تی ہے اور بے چوں و چرا اس کے مشو رہ پر عمل کیا جا تا ہے اوراس کے قول کو قو ل فیصل سمجھا جا تا ہے اس طرح امو ر غیبیہ واحکا م و...
	مذکو رہ با لااقتباس سے عقل کے منصب و مقام اوراس کے دائرہ عمل کی انتہا ء کا پتہ چلتا ہے اور یہی ایک نظریہ ہے جو عقل کے متعلق پا ئے جا نےوا لے مختلف نظریات میں اعتدال کا مظہر ہے ۔
	اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطہرہ و مقدسہ کے احکاما ت اور ما بعد الطبعیاتی حقائق کو دل و جا ن تسلیم کرنے اور پو ری عقیدت و بصیرت کے سا تھ وحی الٰہی کی روشنی میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین


	باتیں اُن کی یاد رہیں گی!!
	……(مفتی راشد ڈسکوی 
	ماضی قریب کے بند دریچوں میں جھانک کر دیکھیں تو وہاں اپنے اکابر اساتذہ کرام کی سرپرستی، اُن کی راہنمائی، اُنگلی پکڑ کے چلانا، ہر مرحلے میں تربیت کرنا، قدم قدم پر سمجھانانظر آتا ہے تو پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے تشکر بھرے جذبات کے ساتھ جھک جاتی ہے، الحم...
	9/محرم الحرام /1436ھ کی رات آٹھ بجے مدرسہ عربیہ رائے ونڈ کے طلبہ کی طرف سے صدمے سے لبریز یہ خبر آئی کی اُستاذ ِمحترم مولانا جمشید علی خان  رحمہ اللہ اِس بے وفا دنیا کو داغِ مفارقت دیتے ہوئے سفرِ آخرت شروع کر چکے ہیں:”انّا للّٰہ وانّا الیہ راجعون”انّ ...
	اُستاذِ محترم رحمہ اللہ اتباع سنت، تقویٰ، تواضع ، للہیت اور امتِ محمدیہ ﷺ کے جس درد اور فکر وکڑھن کو اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے، وہ کسی سے مخفی نہیں ، اِس مضمون میں اُن کے مناقب پر روشنی ڈالنا ہی مقصودِ اصلی نہیں ہے (اگرچہ! ضمناً یہی کچھ سامنے آئے گا)...
	مجھ سمیت دیگر طلبہ کا ایک جم غفیر مدرسہ عربیہ رائے ونڈ کی قدیم عمارت (جس کے خدوخال یاحدود واربعہ کو بھی سمجھنا یا سمجھانا چاہیں توشاید ممکن نہ ہو) کے دارِ خامس میں بیٹھے ہوئے انتظار کے پُر مشقت لمحات سے گزر رہا تھا، کہ ہمیں بتلایا گیا تھا، کہ ابھی کچھ...
	1951 میں دار العلوم دیوبند میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی دیوبندی اور حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیَاوی رحمہم اللہ تعالیٰ جیسی نابغہ روزگار ہستیوں کے سامنے زانوئے تلمذ کیا اور دورہ حدیث کی تکمیل فرمائی، فراغ...
	دعوت وتبلیغ کے میدان میں بھی اُستاذِ محترم رحمہ اللہ نے خوب ترقی کی، تبلیغی مرکز رائے ونڈ ، پاکستان میں تبلیغی جماعت کی عالمی شوریٰ کے رُکن و امیر تبلیغی جماعت پاکستان محترم حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بعد بڑی ہستی اُستاذِ محترم رحمہ...
	اُستاذِ محترم رحمہ اللہ نے1928 میں اس دنیا میں آنکھ کھولی اور 3نومبر /2014 میں انتقال ہوا، اُستاذِ محترم رحمہ اللہ زندگی کے چھیاسی سال اس طرح گزار کے گئے ہیں کہ اُن پر فخر کیا جا سکتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اُن سے راضی ہوں گے اور آخرت میں اُن کے ...


	لوحِ ایام
	 23 اکتوبر  مرکز اہل السنت والجماعت میں عالمی اتحاد اہل السنت والجماعت کے مرکزی ، صوبائی ،ضلعی ذمہ داران و کارکنان کا مشاورتی و تربیتی اجلاس ہوا ۔
	 متکلم اسلام اپنے مسلکی  اور دعوتی دورے پر20 دنوں کے لیے ملائشیا ، سنگاپور ،  دوبئی تشریف لے گئے۔ جہاں مختلف دینی مدارس اور مساجد میں بیانات فرمائے اور چاروں سلاسل میں لوگوں کو بیعت بھی فرمایا۔
	 مورخہ 7 دسمبر کو منعقد ہونے والے  تیسرے سالانہ  علماء اجتماع کے حوالے سے مرکز اہل السنت والجماعت میں اجلاس ہوا جس میں اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے لائحہ عمل طے کیا گیا ۔
	 مولانا  عبدالقدوس گجر امیر عالمی اتحاد اہل السنت والجماعت )پنجاب (کی مرکز اہل السنت والجماعت میں تشریف لائے بعد ازاں قرآن و سنت کانفرنس  بسلسلہ خراج عقیدت  شہدائے محرم الحرام   سے خطاب فرمایا ۔
	 عالمی اتحاد اہل السنت والجماعت کی طرف سے بڑے پیمانے پردینی اجتماعات، مسلکی سیمینارز ،سیرت مصطفیٰ ،ختم نبوت ،  ناموس صحابہ ، حقانیت قرآن، شان اولیاء اللہ، فقہ اور فقہاء کی عظمت ، اور تحفظ سنت کانفرنسز کا انعقاداورمتکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن ام...
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