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 دینا : معاویہ کا موال علی )ع( کو گالیاں 1باب نمبر 

  

بنی امیہ کے حامی ناصبی حضرات کہتے ہیں کسی صحابی کے غلط کاموں کو بیان کرنا 

 کفر، اور ان پر تنقید کرنا کفر ہے اور اسی لیے شیعہ کافر۔

اگر کفر کا معیار واقعی کسی صحابی پر تنقید کرنا ہی ہے تو پھر سب سے بڑے کافر بنی 

ابی طالب اور اہلبیت علیہم السالم پر  امیہ ہوئے جو عرصہ دراز تک صحابی علی ابن

گالیوں کی بوچھاڑ کرتے رہے۔ مگر ناصبی حضرات اپنی منافقانہ روش دیکھیں کہ 

بجائے بنی امیہ پر کفر کے فتوے لگانے کے انہوں نے بنی امیہ کو خلفاء معاویہ و یزید و 

 ہے۔بنا رکھا ” امیر المومنین“اور ” رضی ہللا عنہ“مروان بن حکم وغیرہ کو 

آئیے ہللا کے نام سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ذیل میں بنی امیہ کے کفر کے 

 ثبوت۔

  :1ثبوت نمبر 

 صحیح مسلم کی روایت مالحظہ ہو:

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبیه، قال أمر معاویة بن أبي سفیان سعدا فقال ما منعك 

لھن له رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم فلن أسبه أن تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثالثا قا

 ألن تكون لي واحدة منھن ۔۔۔

جب معاویہ نے سعد کو گورنر بنایا تو سعد کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے 

روکا ہے کہ تم ابو تراب ]یعنی علی ابن ابی طالب[ پر سب نہ کرو ۔ اس پر سعد نے کہا 

ق تین ایسی باتیں سنی ہیں کہ جس کے بعد میں میں نے رسول ص سے علی کے متعل

 کبھی علی پر سب نہیں کہہ سکتا ۔۔۔

 صحیح مسلم، کتاب الفضائل الصحابہ، باب من فضائل علی بن ابی طالب 

 



بعض نواصب نہ اپنے ملک کی معتبر ترین کتاب میں موجود اس روایت سے بےحد 

طابق صحابہ کو برا بھال کہنا پریشان ہوئے ہیں کیونکہ ان کے خود ساختہ عقیدہ کے م

کفر ہے لیکن اس روایت میں نواصب کا پیشوا خود ایسے شخص کو گالیاں دیے کا حکم 

تاا دے رہا ہے جو نواصب کے مذہب ک ی ہ  خلیفہ ِراشد ہے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی چ

غرض سے ایک عجیب بہانہ تالش کیا گیا۔ یعنی اس روایت سے خالف ِحقیقت مطلب اخذ 

معاویہ خیل قبیلے والوں کا کہنا ہے کہ اس روایت میں معاویہ، سعد کو علی بن ابی  کرنا۔

طالب پر سب و شتم کرنے کا حکم نہیں دے رہا بلکہ وہ تو بس سعد سے سوال کرہا ہے 

اور دریافت کرہا ہے کہ سعد کو علی بن ابی طالب پر سب و شتم کرنے سے کیا چیز 

 روکتی ہے؟

لئے عرض ہے کہ آخر معاویہ کو سعد سے اس بات کا سبب  تو ایسے احمق نواصب کے

دریافت کرنے کی ضرورت پیش ہی کیوں آئی؟ ظاہر ہے سعد بن ابی وقاص نے معاویہ 

کے حکم کو مانتے ہوئے علی بن ابی طالب پر سب و شتم نہ کیا جیسا کہ معاویہ کے 

کو اپنا تجسس  دیگر گورنر اس حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے پس اسی وجہ سے معاویہ

دور کرنے کے لئے سعد سے سوال کرنا پڑا اور سعد نے اس کی وجہ بیان بھی کی۔ 

دینا بیان کیا ’ حکم‘نواصب کے لئے یہ بھی عرض ہے کہ روایت میں معاویہ کا سعد کو 

گیا ہے جو کہ نواصب کی اس کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے کہ معاویہ تو سعد سے محض 

 سوال کررہا تھا۔

پھر نواصب کو یہ بھی یاد دال دیا جائے کہ یہ واقعہ اور بھی طریقوں سے بیان ہوا  اور

ہے جس کو پڑھنے سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ معاویہ تو سعد کو علی بن ابی طالب پر 

 سب و شتم کرنے کو حکم دے رہا تھا جس سے سعد نے انکار کیا۔

 :2ثبوت نمبر 

میں یہی روایت نقل کرنے کے بعد اسکے  حافظ ابن حجر العسقالنی علی کی فضیلت

 نیچے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں:

وعند أبي یعلى عن سعد من وجه آخر ال بأس به قال لو وضع المنشار على مفرقي على أن 

 أسب علیا ما سببته أبدا

اور ابی یعلی نے سعد سے ایک اور ایسے حوالے ]سند[ سے نقل کیا ہے کہ جس میں 

کہ سعد نے ]معاویہ ابن ابی سفیان سے کہا[: اگر تم میری گردن پر آرہ کوئی نقص نہیں 

]لکڑی یا لوہا کاٹنے واال آرہ[ بھی رکھ دو کہ میں علی ]ابن ابی طالب[ پر سب کروں 

 ]گالیاں دینا، برا بھال کہنا[ تو تب بھی میں کبھی علی پر سب نہیں کروں گا۔



 74ص  7فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج  

ی روایت کے ذیل میں لفظ سب کے متعلق شاہ عبدالعزیز کا ایک جواب فتاوی عزیزیہ، اس

پر موجود ہے، جس میں شاہ صاحب  413مترجم ]شائع کردہ سعید کمپنی، کراچی[ صفحہ 

 فرماتے ہیں:

بہتر یہی ہے کہ اس لفظ ]سب[ سے اسکا ظاہری معنی سمجھا جائے۔ مطلب اسکا یہی ہو 

قبیح کا یعنی سب یا حکم سب حضرت معاویہ رضی ہللا عنہ سے گا کہ ارتکاب اس فعل 

صادر ہونا الزم آئے گا۔ تو یہ کوئی اول امر قبیح نہیں ہے جو اسالم میں ہوا ہے، اس 

واسطے کہ درجہ سب کا قتل و قتال سے بہت کم ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے 

ومن کو فسق ہے اور اسکے ساتھ یعنی برا کہنا م” سباب المومن فسوق و قتالہ کفر“کہ 

اور جب قتال اور حکم قتال کا صادر ہونا یقینی ہے اس سے کوئی ” قتال کرنا کفر ہے۔

چارہ نہیں تو بہتر یہی ہے کہ انکو مرتکب کبیرہ ]گناہ[ کا جاننا چاہیے۔ لیکن زبان طعن و 

یھم سے اُن لعن بند رکھنا چاہیے۔ اسی طور سے کہنا چاہیے جیسا صحابہ رضوان ہللا عل

کی شان میں کہا جاتا ہے جن سے زنا اور شرب خمر سرزد ہوا رضی ہللا عنہم اجمعین۔ 

 اور ہر جگہ خطاء اجتہادی کو دخل دینا بیباکی سے خالی نہیں۔

 :3ثبوت نمبر 

ونکہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود معاویہ کا سعد سے کہا جانے واال جملہ سوالیہ چ

ووی جیسے لوگوں کو موقع مل گیا کہ اپنے چہیتے صحابی معاویہ کا انداز میں تھا لٰہذا ن

دفاع کرنے کی کوشش کی جائے اور معاویہ کے الفاظ کی تشریح یوں کی جائے کہ وہ تو 

بس سعد سے علی بن ابی طالب کو گالیاں نہ دینے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم 

سے نقل ہوا ہے۔ جیسا کہ عالمہ محب طبری  نے پہلے بھی کہا، یہ واقع کئی اور طریقوں

میں اسی واقع کو  262ص  1ج ’ ریاض النضیرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ‘نے اپنی کتاب 

 :یوں نقل کیا ہے

عن سعید قال أمر معاویة سعدا أن یسب أبا تراب فقال أما ما ذكرت ثالثا قالھن رسول ہللا 

 صلى ہللا علیه وسلم ۔۔۔

عاویہ نے سعد کو حکم دیا کہ تو ابو تراب پر سب کرے جس پر سعید سے روایت ہے کہ م

 سعد نے کہا کہ میں نے رسول ہللا )ص( سے تین باتیں سنی ہیں ۔۔۔

میں  493ص  17ج ’ مرقات شرح مشکات‘امام ِ اہل ِسنت مال علی قاری نے اپنی کتاب 

 کی اسی روایت پر انحصار کیا ہے اور نقل کیا ہے۔’ ریاض النضیرہ‘کتاب 



 

 :4ثبوت نمبر 
 :ابن کثیر الدمشقی اپنی تاریخ میں نقل کرتے ہیں

ثنا أحمد بن خالد الذھبي أبو سعید، ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد   : وقال أبو زرعة الدمشقي

یا أبا إسحاق   : فقال . لما حج معاویة أخذ بید سعد بن أبي وقاص  : ہللا بن أبي نجیح، عن أبیه قال

  : قال . ھذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك إنا قوم قد أجفانا

  : فقال . فلما فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه على سریرہ، ثم ذكر علي بن أبي طالب فوقع فیه

وہللا ألن یكون في إحدى  ؟ أدخلتني دارك وأجلستني على سریرك، ثم وقعت في علي تشتمه 

إلي من أن یكون لي ما طلعت علیه الشمس، وألن یكون لي ما قال حین خالله الثالث أحب 

أحب  (  (  ؟ إال ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي  )  ) غزا تبوكاً 

ألعطین الرایة رجالً یحب  )  )   : إلي مما طلعت علیه الشمس، وألن یكون لي ما قال له یوم خیبر

أحب إلّي  ( 7/377  : ج/ص )   (  ( ویحبه ہللا ورسوله یفتح ہللا على یدیه، لیس بفرارہللا ورسوله 

مما طلعت علیه الشمس، وألن أكون صھرہ على ابنته ولي منھا الولد ماله أحب إلّي من أن 

 . یكون لي ما طلعت علیه الشمس، ال أدخل علیك داراً بعد ھذا الیوم، ثم نفض رداءہ ثم خرج

  

الدمشقی عبدہللا بن ابی نجیح کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب  ابو زرعہ

معاویہ نے حج کیا تو وہ سعد بن ابی وقاص کا ہاتھ پکڑ کر دارالندوہ میں لے گیا اور 

اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ پھر علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہوئے ان کی عیب 

آپ نے مجھے اپنے گھر میں “ جوئی کی۔ اس پر سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا:

پھر آپ نے علی ابن ابی طالب کے حق میں بدگوئی  داخل کیا، اپنے تخت پر بٹھایا،

۔ خدا کی قسم، اگر مجھے علی کے تین خصائص و اور سب و شتم شروع کر دیا

فضائل میں سے ایک بھی ہو تو وہ مجھے اس کائنات سے زیادہ عزیز ہو جس پر 

کہ نبی ہللا ص نے میرے حق میں یہ فرمایا ہوتا جب کہ  سورج طلوع ہوتا ہے۔ کاش

آنحضور ص غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے علی کے حق میں 

کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کو ”فرمایا:

میرے موسی سے تھی سوائے ایک چیز کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ یہ ارشاد 

نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تر ہے۔ پھر کاش کہ میرے حق میں وہ بات 

میں “ہوتی جو آنحضور ص نے خیبر کے روز علی کے حق میں فرمائی تھی کہ 

جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو ہللا اور اسکے رسول سے محبت رکھتا ہے اور ہللا 

اسکے ہاتھ پر فتح دے گا اور اور اسکا رسول ص اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ہللا 

یہ بھاگنے واال نہیں ]غیر فرار[۔ یہ ارشاد بھی مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز 

تر ہے۔ اور کاش کہ مجھے رسول ص کی دامادی کا شرف نصیب ہوتا اور آنحضور 



)ص( کی صاحبزادی سے میرے ہاں اوالد ہوتی جو علی کو حاصل ہے، تو یہ چیز 

یا و مافیہا سے عزیز تر ہوتی۔ آج کے بعد میں تمہارے گھر کبھی بھی میرے لیے دن

داخل نہ ہوں گا۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے اپنی چادر جھٹکی اور وہاں سے نکل 

 گئے۔

 ، باب فضائل علی ابن ابی طالب341، صفحہ 7البدایہ و النہایہ، جلد  

 

نواصب نے پھر بھی اس یہ ایک مستند و متعبر روایت ہے لیکن انٹرنیٹ پر موجود چند 

میں شک ڈالنے کے لیے ایک راوی احمد بن خالد پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے 

لیکن اہل ِسنت کی کتابوں کے مطابق یہ راوی احمد بن خالد انتہائی ثقہ ہے اور اس کو 

ضعیف ثابت کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انکے متعلق آئمہ رجال کے 

 :اقوال

، صفحہ 9سیر اعالم النبالء جلد ( امام، محدث، ثقہ :نے ان کے متعلق کہا ہے الذھبی

(۔ امام ابن حبان نے اس 301، صفحہ 1تھذیب الکمال جلد ) ثقہ :(۔ امام یحیی ابن معین539

میں شامل کیا ہے جس میں امام بن حبان نے صرف انہی ’ الثقات‘راوی کو اپنی کتاب 

(۔ امام ابن ماجہ نے احمد بن خالد 6، صفحہ 8ہیں )جلد  راویوں کو شامل کیا ہے جو ثقہ

سے روایات نقل کی ہیں اور وہابیوں کے سعودی شیخ ناصرالدین البانی نے ان احادیث کو 

( ۔ امام ابن خزیمہ نے احمد بن 3188، حدیث 2صحیح قرار دیا ہے )سنن ابن ماجہ، جلد 

ام ابن خزیمہ نے کتاب کے شروع خالد سے اپنی کتاب میں روایات نقل کی ہیں جبکہ ام

میں ہی واضح کیا ہے کہ وہ صرف وہ احادیث نقل کرتے ہیں جن کی سند میں ثقہ راوی 

میں احمد بن خالد سے حدیث نقل کی ہے اور ’ المستدراک‘ہوں۔ امام حاکم نے اپنی کتاب 

  (۔7072حدیث  117ص  4اسے صحیح قرار دیا ہے )المستدراک، ج 

   

ادیث کی چھ معتبر ترین کتابوں میں سے ایک یعنی سنن ابن ماجہ، جلد اہل ِسنت کی اح

 :اول

حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاویة حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط وھو عبد الرحمن 

عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاویة في بعض حجاته فدخل علیه سعد فذكروا علیا فنال منه 

جل سمعت رسول ہللا صلى ہللا علیه و سلم یقول من كنت موالہ فغضب سعد وقال تقول ھذا لر

فعلي موالہ وسمعته یقول أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي وسمعته 

 یقول ألعطین الرایة الیوم رجال یحب ہللا ورسوله

 

 حج پر جاتے ہوئے سعد بن ابی وقاص کی مالقات معاویہ سے ہوئی اور جب کچھ لوگوں 

تو اس پر معاویہ نے علی کی بدگوئی کی۔ اس پر سعد بن ابی وقاص  نے علی کا ذکر کیا



۔ میں نے غضب ناک ہو گئے اور کہا کہ تم علی کے متعلق ایسی بات کیوں کہتے ہو

رسول ہللا ص کو کہتے سنا ہے کہ جس جس کا میں موال، اُس اُس کا یہ علی موال، اور یہ 

نسبت ہے جو کہ ہارون ع کو موسی ع سے تھی سوائے کہ اے علی آپکو مجھ سے وہی 

ایک چیز کہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا، اور میں نے ]رسول ہللا ص[ سے یہ بھی 

سنا ہے کہ کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو ہللا اور اسکے رسول سے محبت کرتا 

 ہے۔

ے امام ناصرالدین البانی نے یہ بالکل صحیح االسناد روایت ہے اور سلفیوں / وہابیوں ک

میں ذکر کیا ہے اور صحیح قرار دیا  26ص  1ج ’ سلسلہ االحادیث الصحیحہ‘اسے کتاب 

 ہے۔

 26ص  1سلسلہ االحادیث الصحیحہ ، ج  

 

 :6ثبوت نمبر 
 

یہ اور سعد ابن ابی وقاص کے میں معاو الفرید تاب العقدعالمہ عبد ربہ اندلسی اپنی ک

 :درمیان ہونے والے مکالمہ کو ایک اور انداز سے نقل کیا ہے

ی الی معاویۃ: انکم تلعنون ہللا و رسولہ علی منابرکم، و ذلک انکم فکتبت ام سلمۃ زوج النب

 تلعنون علی بن ابی طالب و من احبہ، و انا اشھد ان ہللا احبہ و رسولہ، فلم یلتفت الی کالمھا۔

 

جب حسن بن علی کی وفات ہوئی تو معاویہ حج کے لئے گئے اور مدینہ میں داخل ہوئے 

ت کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں کے لوگوں نے ان سے اور منبر ِرسول سے علی پر لعن

سعد بن ابی وقاص یہیں موجود ہیں اور وہ آپ کے اس فعل کو قبول نہیں کرینگے، ‘کہا: 

۔ لٰہذا معاویہ نے سعد سے رابطہ کیا اور اس متعلق ’آپ کو ان سے پہلے پوچھ لینا چاہئے

 :دریافت کیا جس پر سعد نے کہا

۔ ’ں اس مسجد سے چال جاؤنگا اور پھر کبھی یہاں واپس نہیں آؤنگااگر تم نے یہ کیا تو می‘

لٰہذا معاویہ نے اپنے آپ کو اس فعل سے روکے رکھا جب تک کہ سعد کا انتقال نہ ہوگیا 

پھر اس کے بعد معاویہ نے منبر ِرسول سے علی پر لعنت کرنا شروع کردیا اور اپنے 

علی پر لعنت کریں لٰہذا گورنروں نے گورنروں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی منروں سے 

 ایسا ہی کیا۔

 300ص  3العقد الفرید، ج  

 

 :7ثبوت نمبر 
 

http://islamport.com/b/3/alhadeeth/albani/%df%ca%c8%20%c7%e1%c3%e1%c8%c7%e4%ed/%d5%cd%ed%cd%20%c7%c8%e4%20%e3%c7%cc%c9/%d5%cd%ed%cd%20%c7%c8%e4%20%e3%c7%cc%c9%20001.html


ام المومنین حضرت ام سلمہ سالم ہللا علیہا نے علی ابن ابی طالب کو گالیاں دینے 

پربھرپور احتجاج کیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سالم ہللا علیہا نے معاویہ کو ایک خط 

 :میں یوں کیا ہے’ العقد الفرید‘ذکر عالمہ ابن ابی ربہ نے اپنی کتاب لکھا جس کا 

معاویہ نے منبر ِرسول سے علی پر لعنت کرنا شروع کردیا اور اپنے گورنروں کو بھی 

حکم دیا کہ وہ بھی منروں سے علی پر لعنت کریں لٰہذا گورنروں نے ایسا ہی کیا۔ پھر 

تم اپنے منبروں سے ‘حریر کیا جس میں لکھا: زوجہ ِرسول ام سلمہ نے معاویہ کو خط ت

علی بن ابی طالب اور ان کے محبان پر لعنت کرنے کے نتیجے میں دراصل خدا اور اس 

کے رسول پر لعنت کرتے ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ ہللا اور اس کے رسول ان سے 

  ۔ لیکن معاویہ نے امہ سلمہ کی بات پر دہان نہ دیا۔’محبت کرتے

 300ص  3لفرید، ج العقد ا

 

ام المومنین حضرت ام سلمہ سالم ہللا علیہا کی یہ روایت کئی طریقوں سے امام احمد نے 

اپنی مسند میں بھی نقل کی ہے جسے کتاب کا حاشیہ تحریر کرنے والی شیخ شعیب 

 :االرناووط نے صحیح قرار دیا ہے

رائیل عن أبى إسحاق عن عبد ہللا حدثنا عبد ہللا حدثني أبى ثنا یحیى بن أبى بكیر قال ثنا إس

الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي : أیسب رسول ہللا صلى ہللا علیه و سلم فیكم قلت 

معاذ ہللا أو سبحان ہللا أو كلمة نحوھا قالت سمعت رسول ہللا صلى ہللا علیه و سلم یقول من 

 سب علیا فقد سبني

 

اسرائیل نے ابو اسحاق سے بحوالہ ابو عبدہللا یحیی بن ابی بکیر نے ہم سے بیان کیا کہ 

البجلی ہم سے بیان کیا کہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس گیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ 

کیا تم میں رسول ہللا )ص( کو سب و شتم کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ معاذہللا یا سبحان ہللا 

نے رسول ہللا )ص( کو فرماتے سنا  یا اسی قسم کا کوئی کلمہ کہا ۔ آپ نے فرمایا کہ میں

 ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔

 26791حدیث  323ص  6مسند احمد بن حنبل، ج  

 

اسی روایت کو 444ں می 444ص  12امام ِ اہل ِسنت ابو یعلٰی نے کتاب مسند ابی یعلٰی، ج 

دوسرے طریقے سے نقل کیا ہے جس پر کتاب کا حاشیہ تحریر کرنے والے عالمہ حسین 

 سالم اسد نے کہا ہے کہ روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

حدثنا أبو خیثمة حدثنا عبید ہللا بن موسى حدثنا عیسى بن عبد الرحمن البجلي عن السدي عن 

على  –صلى ہللا علیه و سلم  –أم سلمة : أیسب رسول ہللا أبي عبد ہللا الجدلي قال : قالت 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/89/3529.html


صلى  –المنابر ؟ قلت : وأنى ذلك ؟ قالت : ألیس یسب علي ومن یحبه ؟ فأشھد أن رسول ہللا 

 كان یحبه –ہللا علیه و سلم 

 

ابی عبدہللا البجلی روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے مجھے 

۔ ’کیسے؟‘البجلی نے پوچھا: ’ پر سے رسول ہللا پر سب کیسے ہوسکتا ہے؟منبر ‘فرمایا : 

کیا علی اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب نہیں کیا ‘حضرت ام سلمہ نے جواب دیا: 

 ۔’رہا؟۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول ہللا ان سے محبت کیا کرتے تھے

 

ہ میں حضرت ام سلمہ کے الفاظ کو اور ابن کثیر الدمشقی نے اپنی کتاب البدایہ و النہای

 :کئی اور طریوقوں سے نقل کیا ہے

]اردو ایڈیشن، نفیس اکیڈمی، ترجمہ اختر فتح  463البدایہ و النہایہ، جلد ہفتم، صفحہ  

 پوری صاحب

 

 :8ثبوت نمبر 
 

عالمہ ابن اثیر نے اپنی کتاب 'تاریخ الکامل' میں امام حسن اور معاویہ کے درمیاں صلح 

ط نقل کیں ہیں جن میں سے ایک یہ بھی تھے کہ معاویہ، جس نے علی بن ابی کی شرائ

طالب پر مساجد کے منبروں سے سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اسے بند کیا 

 :جائے۔ عالمہ ابن اثیر لکھتے ہیں

وكان الذي طلب الحسن من معاویة أن یعطیه ما في بیت مال الكوفة، ومبلغه خمسة آالف 

وخراج دار ابجرد من فارسن وأن ال یشتم علیاً، فلم یجبه إلى الكف عن شتم علي، فطلب  ألف،

أن ال یشتم وھو یسمع، فأجابه إلى ذلك ثم لم یف له به أیضاً، وأما خراج دار ابجرد فإن أھل 

 .البصرة منعوہ منه وقالوا: ھو فیئنا ال نعطیه أحداً، وكان منعھم بأمر معاویة أیضاً 

 

اویہ سے جو امور طلب کئے تھے وہ یہ تھے کہ کوفے کے بیت المال کی حسن نے مع

تمام رقم جسکی مقدار پچاس الکھ تھی اور فارس کے دارالبجرد کا خراج انہیں دیا جائے 

اور یہ کہ علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہ کیا جائے۔ معاویہ نے سب و شتم سے باز 

پھر طلب کیا کہ ان کو ایسے وقت میں سب و رہنے کو منظور نہیں کیا۔ اس پر حسن نے 

شتم نہ کیا کریں جب حسن اس کو سن سکتے ہوں۔ اس بات کو معاویہ نے قبول کیا لیکن 

بعد میں یہ شرط بھی پوری نہ کی۔ باقی رہا دار االبجرد کا خراج تو اسے اہل بصرہ نے 

ی کو نہ دینگے۔ یہ کہہ کر روک لیا کہ وہ ہمارے مال غنیمت میں سے ہے اور وہ ہم کس

 انہوں نے اس میں بھی معاویہ کے حکم سے ہی رکاوٹ ڈالی۔



 108ص  2تاریخ الکامل )عربی(، ج  

 )عثمانیہ اکیڈمی، حیدراباد، انڈیا(۔ 3-2ص  2تاریخ الکامل )اردو(، ج  

 

اسی تاریخی حقیقت کو کئی سنی علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ جیسے امام 

 :ب 'العبر في خبر من غبر' میں صلح کی شرائط نقل کرتے ہیںالذھبی اپنی کتا

ثم كتب إلى معاویة على أن یسلم إلیه بیت المال وأن ال یسب علیًا بحضرته وأن یحمل إلیه 

 خراج فسا ودارابجرد كل سنة

 

پھر حسن نے معاویہ کو لکھا کہ )کوفہ کا( بیت المال ان کے حوالے کیا جائَے اور علی 

  .جائے اور دارالبجرد کا ٹیکس ہر سال انہیں دیا جائے پر سب نہ کیا

 ھجری 37، باب: 18ص  1العبر في خبر من غبر، ج  

 

 :پر لکھتے ہیں 648، ص 1عالمہ اسمعیل بن ابو الفداء اپنی 'تاریخ ابوالفداء' جلد 

 وكان الذي طلبه الحسن أن یعطیه ما في بیت مال الكوفة وخراج دارا بجرد من فارس وأن ال

یسب علیاً فلم یجبه إلى الكف عن سّب علي فطلب الحسن أن ال یشتم علیاً وھو یسمع فأجابه 

 إِلى ذلَك ثم لم یف له به

 

الحسن کی شرائط یہ تھیں: کوفہ کے بیت المال ان کے حوالے کیا جائے، دارالبجرد کا 

و گالیاں دینے اخراج انہیں دیا جائے اور علی کو گالیاں نہیں دی جائیں۔ معاویہ نے علی ک

کی شرط ماننے سے انکار کیا جس پر الحسن نے کہا کہ علی کو اس وقت گالیاں نہ دی 

لیکن اس شرط کو پورا نہ  جائیں جب وہ اسے سن سکتے ہوں جس کو معاویہ نے مان لیا

 کیا۔

 648، ص 1تاریخ ابوالفداء، جلد  

 

ی نہیں یعنی امام ابن اہل ِسنت کے نامور امام جن کی شیعہ دشمنی کسی سے ڈھکی چھپ

 :کثیر اپنی کتاب 'البدایہ و النہایہ' میں لکھتے ہیں

فاشترط أن یأخذ من بیت مال الكوفة خمسة آالف ألف درھم، وأن یكون خراج دار أبجرد له، 

 وأن ال یسب علي وھو یسمع

 

الحسن[ نے یہ شرائط رکھیں کہ کوفہ کے بیت المال سے پچاس الکھ درھم کا خراج انہیں ]

]اور انکی فوج[ کے حوالے رکھا جائے اور دار ابجرد کا خراج بھی انہیں کو ملے اور یہ 



 کہ علی ابن ابی طالب پر سب نہ کیا جائے جبکہ حسن اسے سن سکتے ہوں۔

 17ص  8البدایہ و النہایہ، ج  

 

اہل ِسنت کے ایک اور پیشوا عالمہ ابن خلدون جن کے ناصبیت سے قربت کا اعتراف 

’ تاریخ ابن خلدون‘ہب کے مفتی نظام الدین شامزئی نے بھی کیا ہے، اپنی کتاب دیوبند مذ

 :میں تحریر کرتے ہیں

فكتب إلى معاویة یذكر له النزول عن األمر على أن یعطیه ما في بیت المال بالكوفة و مبلغه 

 خمسة آالف ألف و یعطیه خراج دار ابجرد من فارس و أال یشتم علیا و ھو یسمع

نے معاویہ کو منصب ِخالفت سے اترنے کے عوض شرائط یوں تحریر کیں  یعنی حسن

کہ کوفہ کے بیت المال جس کی مالیت پچاس الکھ تھی ان کے حوالے کیا جائے، 

ان کو حصہ دیا جائے اور علی کو گالیاں نہیں دی مدنی سے آس کی دارالبجرد کی ٹیک

 جائیں جبکہ وہ اسے سن سکتے ہوں۔

 648ص  2تاریخ ابن خلدون، ج 

 

 :امام ابن جریر طبری بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں

وقد كان صالح الحسن معاویة على أن جعل له ما في بیت ماله وخرج دارا بجرد على أال 

 یشتم علي وھو یسمع فأخذ ما في بیت ماله

 

الحسن نے معاویہ سے ان شرائط پر صلح کرلی تھی کہ بیت المال میں جو کچھ بھی ہے 

حوالے کیا جائے اور دار البجرد کا اخراج بھی اور علی کو اس وقت گالیاں  وہ حسن کے

 نہ دی جائیں جب وہ اسے سن سکتے ہوں

 تاریخ طبری

 

ھ( سے لی ہے۔ عوانہ نے  147امام طبری نے یہ روایت عوانہ بن الحکم الکبی )متوفی 

عوانہ کے متعلق امام معاویہ ابن ابی سفیان اور بنی امیہ پر دو تاریخی کتابیں لکھی تھیں۔ 

، 7ذھبی کہتے ہیں کہ عوانہ روایات بیان کرنے میں صدوق ہیں )سیر اعالم النبالء جلد 

 196، صفحہ 2جلد ’ معارفت الثقات‘(۔ امام عجلی نے عوانہ کو اپنی کتاب 201صفحہ 

 2جلد ‘ معجم االدباء’ھ( اپنی کتاب  626میں شامل کیا ہے۔ عالمہ یاقوت حموی )متوفی 

یعنی عوانہ تاریخ اور  ’كان عالماً باألخبار واآلثار ثقة‘ میں کہتے ہیں کہ 232ہ صفح

روایات کے عالم ہیں اور ثقہ ہیں۔ مزید عبدہللا بن جعفر کا قول نقل کرتے ہیں کہ عوانہ بن 

الحکم کوفہ میں تاریخ اور فتوحات کے علماء میں سے ہیں اور شاعری و فصاحت میں 

ان کا ایک بھائی تھا، انہوں نے ظرافت بھری روایات بیان کی ہیں، کافی علم رکھتے ہیں، 



العواصم من ’ھ( کی مشہور کتاب  468وہ موثق تھے۔ قاضی ابو بکر العربی )متوفی 

ھ( عوانہ  1389کے حاشیہ میں عالمہ محب الدین خطیب )متوفی  189صفحہ ‘ القواصم

دائن کے بلند پایا شیوخ میں سے یعنی الم ’أكبر شیوخ المدائني‘ :کے متعلق لکھتے ہیں

 ھ( نے عوانہ کو صدوق قرار دیا ہے۔ 764تھے۔ صفدی )متوفی 

میں امام حسن اور معاویہ کے درمیاں صلح کی شرائط ’ تاریخ الدمشق‘ابن عساکر نے 

 :مندرجہ ذیل سند سے نقل کرتے ہیں

عباس أنا احمد بن اخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن علي أنا محمد بن ال

معروف نا الحسین بن محمد بن سعد أنا أبو عبید عن مجالد عن الشعبي وعن یونس بن أبي 

إسحاق عن أبیه وعن أبي السفر وغیرھم ۔۔۔۔۔۔۔ وال یسب علي وھو یسمع وان یحمل إلیه 

 ( من ارض فارس كل عام 4( ودار ابجرد )  3خراج فسا ) 

 

ے روایت کی الحسن بن علی انہوں نے محمد بن العباس ابو بکر بن محمد بن عبدالباقی ن

سے انہوں نے احمد بن معروف سے انہوں نے حسین بن محدم انہوں نے محمد بن سعد 

سے انہوں نے ابو عبید سے انہوں نے مجاہد سے انہوں نے شعبی سے اور یونس بن 

لی کو گالیاں ابی اسحاق سے انہوں نے اپنے والد سے اور ابی السفر وغیرہ سے کہ۔۔۔ ع

نہ دی جائیں جب وہ اسے سن سکتے ہوں اور فارس کے دارالبجرد اور فسا کا ہے سال 

 کا اخراج۔۔۔۔۔

یہاں ہم ابن عساکر کی بیان کردہ سند پر کچھ بحث کرلیں۔ علم الرجال سے واقف لوگ جان 

لب کا لفظ استعمال ہوا ہے جسکا مط’ اور‘سکتے ہیں کہ مندرجہ باال سند میں بعض جگہ 

 :یہ ہے کہ اس سند کی دراصل تین طریق ہیں، یعنی

ابو بکر بن محمد بن عبدالباقی نے روایت کی الحسن بن علی انہوں نے محمد بن العباس  ۔1

سے انہوں نے احمد بن معروف سے انہوں نے حسین بن محدم انہوں نے محمد بن سعد 

 سے۔ سے انہوں نے ابو عبید سے انہوں نے مجاہد سے انہوں نے شعبی

۔ ابو بکر بن محمد بن عبدالباقی نے روایت کی الحسن بن علی انہوں نے محمد بن العباس 2

سے انہوں نے احمد بن معروف سے انہوں نے حسین بن محدم انہوں نے محمد بن سعد 

 سے انہوں نے ابو عبید یونس بن ابی اسحاق سے انہوں نے اپنے والد سے۔

ے روایت کی الحسن بن علی انہوں نے محمد بن العباس ابو بکر بن محمد بن عبدالباقی ن ۔3

سے انہوں نے احمد بن معروف سے انہوں نے حسین بن محدم انہوں نے محمد بن سعد 

 سے انہوں نے ابو عبید سے انہوں نے ابی السفر وغیرہ سے۔

 :مندرجہ باال تین طریقوں میں سے دوسری طریق نہایت معتبر ہے



ص  36)سیر اعالم النبالء، ج ‘ ثقہ’اقي: ابن جوزی نے کہا أبو بكر محمد بن عبد الب ۔1

 (۔23ص  20)سیر اعالم النبالء، ج ‘ عادل’( جبکہ امام ذھبی نے کہا 392

( جبکہ ذھبی 404ص  7)تاریخ بغداد، ‘ ثقہ’۔ حسن بن علی الجواھری: بغدادی نے کہا 2

 (۔68ص  18)سیر اعالم النبالء، ج ‘ صدوق’نے کہا 

( اور ذھبی نے بھی 337ص  3)تاریخ بغداد، ‘ ثقہ’عباس الخزاز: البغدادی محمد بن ال ۔3

 (۔409ص  16)سیر اعالم النبالء، ج ‘ ثقہ’کہا 

( جبکہ ذھبی نے بھی 368ص  5)تاریخ بغداد، ‘ ثقہ’احمد بن معروف بن بشر: بغدادی  ۔4

 (۔103ص  24)تاریخ اسالم، ج ‘ ثقہ’کہا 

( 91ص  8)تاریخ بغداد، ‘ ثقہ’: البغدادی نے کہا ۔ الحسین بن محمد بن عبدالرحمان5

( اور یہ بھی کہا کہ وہ 680ص  2)تذکرہ الحفاظ، ج ‘ بڑے حافظ’الذھبی ذھبی نے کہا 

 (۔164ص  21روایت کرنے میں بہت سخت یعنی محتاط تھے )تاریخ اسالم، ج 

ہ عادل محمد بن سعد )مصنف الطبقات الکبیر(: بغدادی نے کہا کہ ہمارے نزدیک و ۔6

( جبکہ 366ص  2لوگوں میں سے ہیں اور روایت کرنے میں سچے ہیں۔ )تاریخ بغداد، 

 (۔664ص  10)سیر اعالم النبالء، ج ‘ حافظ، عالمہ، حجت’امام ذھبی نے کہا 

( جبکہ 110ص  2)تقریب التھذیب، ‘ ثقہ’۔ محمد بن عبید: ابن حجر العسقالنی نے کہا 7

 (۔333ص  1الحفاظ، ج )تذکرہ ‘ ثقہ’ذھبی نے بھی کہا 

ص  2)تقریب التھذیب، ‘ صدوق’یونس بن ابی اسحاق: ابن حجر العسقالنی نے کہا  ۔8

 (۔348ص  2)الکاشف، ج ‘ صدوق’( جبکہ ذھبی نے بھی کہا 348

( 739ص  1)تقریب التھذیب، ‘ ثقہ’ابی اسحاق الشعبی: ابن حجر العسقالنی نے کہا  ۔9

 (۔394ص  5اعالم النبالء، ج  )سیر‘ ثقہ حجت’جبکہ ذھبی نے کہا 

ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ یہ دانستہ ہے کہ غیردانستہ لیکن تاریخ ابن عساکر کی جس 

کاپی پر ہم نے انحصار کیا ہے اس کی سند میں دو روایوں کے نام آپس میں مل گئے ہیں 

بن محمد جبکہ دراصل یہ دو مختلف لوگ ہیں یعنی الحسن ’ الحسن بن محمد بن سعد‘یعنی 

کے ’ الطبقات الکبیر‘اور پھر محد بن سعد جو کہ اہل سنت کے امام اور مشہور کتاب 

 مصنف بھی ہیں۔

جبکہ امام جمال الدین المزی نے  263ص  3ج ’ سیراعالم النبالء‘امام ذھبی نے کتاب 

میں یہی روایت محمد بن سعد  1248ترجمہ نمبر  246ص  6ج ’ تھذیب الکمال‘اپنی کتاب 

 ختلف طریق سے نقل کی ہیں۔سے م

 :تحریف کیس

ان تینوں علماء ابن عساکر، الذھبی اور جمال الدین مزی اور ان کی اسناد کا ذکر اس لیے 

ہے کہ ان تینوں نے یہ روایات اپنے سے پہلے آنے والے مشہور عالم امام محمد بن سعد 

میں ہمیں ’ ت الکبیرالطبقا‘سے نقل کی ہیں لیکن آج چھپنے والی محمد بن سعد کی کتاب 

یہ روایات نظر نہیں آتی ہیں اور تعصب میں مبتال لوگوں نے ان علماء کی کتب میں من 



مانی تحریف شروع کر رکھی ہے اور یہ سنت بنی اسرائیل میں مبتال ہیں کہ جب انہوں 

نے اپنی کتابوں سے اُن تمام چیزوں کی تحریف کر دی جو ان کی خواہشات اور خود 

 د کے خالف تھیں۔ساختہ عقائ

صلح الحسن کی شرائط اسی طرح اور علماء نے بھی لکھی ہیں جیسے شیخ زین الدین 

اور عالمہ صالح الدین خلیل نے  201ص  1عمر بن الوردی نے تاریخ ابن الوردی، ج 

 میں۔ 68ص  12الوافی بالوافیات، ج 

معاویہ کے گورنروں کا کھلے عام علی ابن ابی طالب پر سب 

 ناو شتم کر

 

 :9ثبوت نمبر 
 :عالمہ اسماعیل بن ابو الفدا نقل کرتے ہیں

 وكان معاویة وعماله یدعون لعثمان في الخطبة یوم الجمعة ویسبون علیاً ویقعون فیه

 

معاویہ اور اسکے گورنر جمعے کے خطبوں میں عثمان کی تعریف کرتے تھے اور علی 

 کو گالیاں دیتے تھے۔

 120، صفحہ 1تاریخ ابو الفداء، جلد  

 

سلفی / وہابی / اہل ِحدیث حضرات کے ٹاپ کے امام ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ، جلد 

 :پر لکھتے ہیں 201، صفحہ 6

 نابروقد كان من شیعة عثمان من یسب علیا ویجھر بذلك على الم

 

عثمان کے شیعہ ]طرفدار[ کھلے عام مسجدوں کے منبروں سے علی کو گالیاں دیتے 

 تھے۔

 

: مروان بن حکم کا علی ابن ابی طالب پر سب 10ثبوت نمبر 

 شتم کرناو 
 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=221&CID=21


مروان بن الحکم نے معاویہ کے حکم سے عید کی نماز میں بدعت جاری کر کے خطبے 

 کر دیا۔ میں علی بن ابی طالب کو برا کہنا شروع

 :صحیح مسلم کی روایت مالحظہ ہو

ُد ْبُن اْلُمثَنَّى،  186–  ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا َوِكیٌع، َعْن ُسْفیَاَن، ح َوَحدَّ ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْیبَةَ، َحدَّ َحدَّ

ثَنَا ُشْعبَةُ، ِكالَُھَما َعْن قَْیِس ْبِن مُ  ُد ْبُن َجْعفٍَر، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ  –ْسلٍِم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َحدَّ

الَِة َمْرَواُن فَقَاَم إِلَْیِه َرُجٌل  –َوَھَذا َحِدیُث أَبِي بَْكٍر  ُل َمْن بََدأَ بِاْلُخْطبَِة یَْوَم اْلِعیِد قَْبَل الصَّ قَاَل أَوَّ

الَةُ قَْبَل اْلُخْطبَِة  ا َھَذا فَقَْد قََضى َما َعلَْیِه   . فَقَاَل قَْد تُِرَك َما ُھنَالَِك   . فَقَاَل الصَّ فَقَاَل أَبُو َسِعیٍد أَمَّ

ِ صلى َّللا علیه وسلم یَقُوُل  َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْلیَُغیِّْرہُ بِیَِدِہ فَإِْن لَْم   ” َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

  .   ” ْضَعُف اإِلیَماِن یَْستَِطْع فَبِلَِسانِِه فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِقَْلبِِه َوَذلَِك أَ 

طارق بن شہاب کہتے ہیں: یہ مروان بن الحکم تها جس نے سب سے پہلے خطبے کو 

نماز ‘عید کی نماز پر مقدم کرنے کی بدعت جاری کی۔ ایک آدمی کهڑا ہوا اور کہنے لگا: 

۔ اس ’یہ چیز ترک ہو چکی ہے‘۔ اس پر مروان نے کہا: ’خطبے سے پہلے ہونی چاہیے

اس شخص ]مروان[ نے وہی کچه کیا ہے جو فرض اس کے ‘سعید نے فرمایا: پر ابو 

 ذمے لگایا گیا تها۔۔۔۔

 صحیح مسلم، کتاب االیمان 

 

الحکم کو مدینہ کا  نوٹ: اس وقت معاویہ ابن ابی سفیان خلیفہ تھا اور اُس نے مروان بن

حاکم مقرر کیا تھا اور یہ مکروہ بدعت و ضاللت معاویہ ابن ابی سفیان کے حکم سے 

 مروان نے شروع کی تھی۔

 

 :ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں

 :ابو سعید خدری کہتے ہیں

۔۔۔۔ جب عید کی نماز کا وقت ہوا تو مروان نے چاہا کہ وہ منبر پر چڑھ کر نماز سے قبل 

دے۔ اس پر میں نے اُسے کپڑوں سے پکڑ لیا، لیکن اُس نے اپنے کپڑے جھٹکے خطبہ 

ہللا کی ‘سے چھڑا لیے اور منبر پر چڑھ کر اس نے خطبہ دیا۔ میں نے مروان سے کہا: 

وہ دن ‘۔ اس پر مروان نے جواب دیا: ’قسم تم نے رسول )ص( کی سنت تبدیل کر دی ہے

یں نے کہا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ اس سے ۔ اس پر م’گئے جن کا تم ذکر کر رہے ہو

لوگ عید کی نماز کے بعد ‘بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ اس پر مروان نے جواب دیا: 

 ۔’خطبہ سننے کے لیے نہیں بیٹھتے لہذا میں خطبہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر لیتا ہوں

 76، حدیث 15صحیح بخاری)انگریزی(، کتاب  

 

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=3
ttp://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/015.sbt.html


یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ صحابہ و تابعین عید کی نماز کے بعد 

کی سنت بھول  خطبے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے؟ کیا وہ رسول صلی ہللا علیہ و آلہ وسلم

 گئے تھے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ و تابعین اس لیے مروان کے خطبے میں نہیں بیٹھتے 

تھے کیونکہ خطبے میں علی ابن ابی طالب اور اہلبیت علیہم السالم پر سب و شتم کیا جاتا 

 تھا۔

فیض الباری شرح ‘دیوبند کے امام محمد انور شاہ کشمیری صحیح بخاری کی شرح 

 :میں لکھتے ہیں’ یح بخاریصح

نة تقدیَم الصالِة على الُخطبة. وإنما قَدَّمھا مراوُن على الصالِة ألنه كان یَُسبُّ علیًا  ثم إن من السُّ

 رضي ہللا عنه

 

سنت نبوی یہ ہے کہ نماز کو خطبے سے پہلے ادا کیا جائے، لیکن مروان بن الحکم نے 

وہ خطبے میں علی )رض( کو برا بھال  خطبے کو نماز پر پہلے جاری کر دیا کیونکہ

 کہتے تھے۔

 ، کتاب العیدین954، روایت: 722، صفھہ 1فیض الباری شرح صحیح بخاری، جلد   

 

 :میں لکھتے ہیں 392ج ا ص ‘ االم’امام شافعی اپنی کتاب 

شافعی کہتے ہیں کہ عبدہللا بن یزید الخطمی کا قول ہے کہ رسول ہللا )ص(، ابو بکر،  امام

عمر اور عثمان خطبہ سے قبل نماز ادا کرتے تھے حتی کہ معاویہ آئے اور انہوں نے 

 خطبہ کو نماز سے قبل کردیا

 

 :ابن کثیر کتاب البدایہ و النہایہ میں لکھتے ہیں

صار عثمان ألنه زور على لسانه كتاباً إلى مصر بقتل أولئك ومروان كان أكبر األسباب في ح

وقال له  . الوفد، ولما كان متولیاً على المدینة لمعاویة كان یسب علیاً كل جمعة على المنبر

لعن ہللا الحكم وما   : لقد لعن ہللا أباك الحكم وأنت في صلبه على لسان نبیه فقال  : الحسن بن علي

  . ولد وہللا أعلم

 

ب مروان مدینے کا گورنر تھا تو وہ علی ابن ابی طالب پر ہر جمعے کی نماز کے بعد ج

رسول صلی ہللا علیہ و آلہ وسلم کے منبر مبارک پر چڑھ کر سب ]برا کہنا، گالیاں دینا[ 

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=3


 کیا کرتا تھا۔

 285ص  8البدایہ و النہایہ، ج  

 

ی چیز کا ذکر عمیر ابن پر اس 199حافظ جالل الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء، صفحہ 

 :اسحق سے کیا ہے کہ

عمیر ابن اسحق سے مروی ہے کہ مروان ہم پر امیر تھا اور وہ علی ابن ابی طالب پر ہر 

جمعہ کی نماز کے بعد منبر رسول )ص( سے سب کرتا تھا جبکہ حسن اسے سن رہے 

 ہوتے تھے لیکن کوئی جواب نہ دیتے تھے۔

 

 :پر یہی بات لکھ رہے ہیں 288، جلد دوم، صفحہ اور امام الذھبی تاریخ االسالم

 .مروان بن الحکم ہر جمعے کے خطبے کے بعد علی ابن ابی طالب پر سب کیا کرتا تھا

 

اور مروان کی اس سنت کو اسکے خاندان والوں نے جاری رکھا، جیسا کہ صحیح مسلم 

 :میں ہم پڑھتے ہیں

ثَنَا قُتَْیبَةُ ْبُن َسِعیٍد، حَ  6382–  ثَنَا َعْبُد اْلَعِزیِز، َحدَّ َعْن أَبِي، َحاِزٍم َعْن  –یَْعنِي اْبَن أَبِي َحاِزٍم  –دَّ

فََدَعا َسْھَل ْبَن َسْعٍد فَأََمَرہُ  –قَاَل  –َسْھِل ْبِن َسْعٍد، قَاَل اْستُْعِمَل َعلَى اْلَمِدینَِة َرُجٌل ِمْن آِل َمْرَواَن 

ُ أَبَا التَُّراِب  فَأَبَى –قَاَل  –أَْن یَْشتَِم َعلِیًّا  ا إِْذ أَبَْیَت فَقُْل لََعَن ہللاَّ فَقَاَل َسْھٌل َما َكاَن   . َسْھٌل فَقَاَل لَهُ أَمَّ

تِِه لِمَ   . لَِعلِيٍّ اْسٌم أََحبَّ إِلَْیِه ِمْن أَبِي التَُّراِب َوإِْن َكاَن لَیَْفَرُح إَِذا ُدِعَي بِھَا   فَقَاَل لَهُ أَْخبِْرنَا َعْن قِصَّ

ِ صلى ہللا علیه وسلم بَْیَت فَاِطَمةَ فَلَْم یَِجْد َعلِیًّا فِي اْلبَْیِت  َي أَبَا تَُراٍب قَاَل َجاَء َرُسوُل ہللاَّ ُسمِّ

ِك   ” فَقَاَل  َل فَقَالَْت َكاَن بَْینِي َوبَْینَهُ َشْىٌء فََغاَضبَنِي فََخَرَج فَلَْم یَقِْل ِعْنِدي فَقَا  .   ” أَْیَن اْبُن َعمِّ

ِ صلى ہللا علیه وسلم إِلْنَساٍن  ِ ھَُو فِي   .   ” اْنظُْر أَْیَن ھَُو   ” َرُسوُل ہللاَّ فََجاَء فَقَاَل یَا َرُسوَل ہللاَّ

ِ صلى ہللا علیه وسلم َوھَُو ُمْضطَِجٌع قَْد َسقَطَ ِرَداُؤہُ َعْن ِشقِِّه   . اْلَمْسِجِد َراقٌِد  فََجاَءہُ َرُسوُل ہللاَّ

ِ صلى ہللا علیه وسلم یَْمَسُحهُ َعْنهُ َویَقُوُل فَأََصابَ  قُْم أَبَا التَُّراِب قُْم أَبَا   ” هُ تَُراٌب فََجَعَل َرُسوُل ہللاَّ

    ” التَُّراِب 

 

سہل روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں مروان کے خاندان میں سے ایک شخص حاکم ہوا 

أَْن یَْشتَِم َعلِیًّا[ کہ وہ علی ابن ابی طالب کو  اور اس نے سہل کو بالیا اور حکم دیا ]فَأََمَرہُ 

گالی دے۔ سہل نے انکار کیا۔ اس پر وہ حاکم بوال کہ اگر تو گالی دینے سے انکار کرتا 

 ہے تو کہہ لعنت ہو ہللا کی ابو تراب پر۔ ۔۔۔۔۔

میں ’ السوائق المحرقہ‘یثمی نے اپنی مشہور شیعہ مخالف کتاب ھعالمہ ابن حجر مکی ال

 :ہ صحیح روایت نقل کرتے ہیںی



بزاز کی روایت میں ہے کہ ہللا نے حکم ]والد ِمروان[ اور اسکے بیٹے پر لعنت کی لسان 

نبوی کے ذریعے سے۔ اور ثقہ راویوں کی سند کے ساتھ مروی ہے کہ جب مروان کو 

م مدینے کا گورنر بنایا گیا تو وہ منبر پر ہر جمعے میں علی ابن ابی طالب پر سب و شت

کرتا تھا۔ پھر اسکے بعد حضرت سعید بن عاص گورنر بنے تو وہ علی پر سب نہیں 

کرتے تھے۔ پھر مروان کو دوبارہ گورنر بنایا گیا تو اس نے پھر سب و شتم شروع کر دیا۔ 

حضرت حسن کو اس بات کا علم تھا لیکن آپ خاموش رہتے تھے اور مسجد نبوی میں 

ھے لیکن مروان اس پر بھی راضی نہ ہوا یہاں تک عین اقامت کے وقت ہی داخل ہوتے ت

کہ اس نے حضرت حسن کے گھر میں ایلچی کے ذریعے ان کو اور حضرت علی کو 

تیری مثال میرے نزدیک ‘گالیاں دلوا بھیجیں۔ ان لفویات میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ 

ہ میری خچر کی سی ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ تیر باپ کون ہے تو وہ کہے ک

حضرت حسن نے یہ سن کر قاصد سے کہا کہ تو اسکے پاس جا اور ’ ماں گھوڑی ہے۔

اُس سے کہہ دے کہ خدا کی قسم میں تجھے گالی دے کر تیرا گناہ کم نہیں کرنا چاہتا۔ 

میری اور تیری مالقات ہللا کے یہاں ہو گی۔ اگر تو جھوٹا ہے تو ہللا سزا دینے میں بہت 

ے نانا جان )ص( کو جو شرف بخشا ہے وہ اس سے بلند و برتر سخت ہے۔ ہللا نے میر

ہے کہ میری مثال خچر کی سی ہو۔ ایلچی نکال تو جناب ِحسین سے اسکی مالقات ہو گئی 

اور انہیں بھی اس نے گالیوں کے متعلق بتایا۔ حضرت حسین نے اسے پہلے تو دھمکی 

اے ‘ائی اور پھر فرمایا کہ: دی کہ خبردار جو تم نے میری بات بھی مروان تک نہ پہنچ

مروان تو ذرا اپنے باپ اور اسکی قوم کی حیثیت پر بھی غور کر۔ تیرا مجھ سے کیا 

سروکار، تو اپنے کندھوں پر اپنے اس لڑکے کو اٹھاتا ہے جس پر رسول ہللا )ص( نے 

۔۔۔۔۔۔ اور عمدہ سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ مروان نے عبدالرحمن بن ’لعنت کی ہے

ابی بکر رضی ہللا عنہ سے کہا کہ تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت اتری: 

تو نے ‘۔۔۔۔ عبدالرحمن کہنے لگے: ’جس نے کہا اپنے والدین سے کہ تم پر اُف ہے۔‘

 ۔’جھوٹ کہا، بلکہ رسول ہللا )ص( نے تیرے والد پر لعنت کی تھی

 

دیگر مورخین کے امام جالل الدین  نوٹ: مروان کی بدزبانی کا یہ پورا واقعہ عالوہ

سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی نقل کیا ہے اور متعدد دوسرے علماء نے اس کو بیان کا 

 ہے۔

سوال: مروان کافر کیوں نہیں بنا جبکہ وہ صحابہ علی ابن 

 ابی طالب، حسن و حسین کو گالیاں دیتا تھا؟
 

کہ کیا علی ابن ابی طالب صحابی نہ  معاویہ و بنی امیہ کے حامی نواصب اب یہ بتائیں

تھے؟ کیا حسن و حسین علیہم السالم صحابی رسول نہ تھے؟ کیا دختر رسول، سیدة نساء 



العالمین، بتول و زہراء ، جگر گوشہ رسول صحابیہ نہ تھیں کہ انہیں معاذ ہللا معاذ ہللا یہ 

 مروان بن حکم )لعین ابن لعین( اس طرح گالیاں دے؟

صب کا مکروہ چہرہ دیکھنا ہے تو دیکھئے موالنا ظفر احمد عثمانی کی آپ کو ان نوا

)مکتبہ صدیقیہ، اٹک، پاکتسان( جو کہ سپاہ ِصحابہ  44-42صفحہ ’ برات عثمان‘کتاب 

کی ویب سائیٹ پر بھی موجود ہے ،جس میں یہ مروان بن حکم کو کافر کہنے کے بجائے 

ں اور اس سے مروی روایات انکی کتابوں کہہ رہے ہی’ فقیہ مدینہ‘اور ’ رضی ہللا عنہ‘

 میں بھری ہوئی ہیں۔

بنا لیا بلکہ ’ رضی ہللا عنہ‘تو بجائے مروان کو کافر بنانے کے انہوں نے اسے نہ صرف 

 بنا دیا۔’ امیر المومنین‘اپنا خلیفہ اور 

یہاں قارئین کی معلومات کے لئے سوال ہے کہ کیا آپ کو علم ہے کہ صحابی طلحہ کو 

قتل کیا تھا؟ آپ کو حیرت ہو گی کہ طلحہ کو تیر مار کر ہالک کرنے واال کوئی کس نے 

اور شخص نہیں بلکہ یہی مروان بن حکم ہے ۔ یقین نہیں آتا ہے کہ پھر بھی یہ لوگ اسے 

بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ ہللا کی ان پر لعنت ہے جو یہ اپنے ہی کبار صحابہ ’ امیر المومنین‘

 اور اپنا خلیفہ و امیر المومنین بنائے بیٹھے ہیں۔’ عنہ رضی ہللا‘کے قاتلوں کو 

 :اہل سنت کی معتبر کتب میں یحیی ابن سعید سے روایت ہے

جب طلحہ نے میدان جنگ سے پسپا ہونا شروع کیا تو اس وقت طلحہ کے لشکر کی 

صفوں میں مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ مروان بن حکم اور بنی امیہ، طلحہ کو عثمان 

قاتل سمجھتے تھے۔ مروان نے طلحہ پر ایک تیر کھینچ کر چالیا، جس سے وہ بری کا 

میں نے تمہیں ‘طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اس نے ابان )جو عثمان کا بیٹا تھا( سے کہا: 

طلحہ کو بصرہ میں ایک اجڑے ہوۓ ’ تمہارے باپ کے ایک قاتل سے نجات دال دی ہے۔

 انتقال ہوا۔ گھر میں منتقل کر دیا گیا جہاں اس کا

 :سنی حوالے

 159، ص 3طبقات ابن سعد، ج  .1

 532، ص 3ابن حجر عسقالنی، االصابہ، ج .2

 244، ص3تاریخ ابن اثیر، ج .3

 87، ص3اسد الغابہ، ج .4

 766،ص2 ابن عبد البر، االستیعاب، ج .5

 



: مغیرہ بن شعبہ کا علی ابن ابنی طالب پر سب 11ثبوت نمبر 

 و شتم
 

، جو معاویہ ابن ابی سفیان کا ایک اور گورنر تھا، وہ بھی علی ابن ابی مغیرہ بن شعبہ

 طالب کو معاویہ ابن ابی سفیان کے حکم سے گالیاں دیا کرتا تھا اور لعنت بھیجتا تھا۔

 :234، صفحہ 3تاریخ کامل، جلد 

میں نے تمہاری ‘معاویہ ابن ابی سفیان نے مغیرہ کو بطور گورنر نامزد کیا اور کہا: 

مزدگی اپنی عقل کے مطابق کی ہے، تو اب تم مجھے ان شرائط پر بیعت دو کہ تم اس نا

روایت کو جاری رکھو گے کہ تم علی کی بے عزتی اور لعن کرو گے اور حضرت 

۔ مغیرہ کچھ عرصے کوفہ کا گورنر رہا اور اس دوران وہ ’عثمان کی تعریف کرو گے

 پر لعنت کرتا تھا۔ علی ابن ابی طالب کی بدگوئی کرتا تھا اور ان

 

 :پر لکھتے ہیں 50، صفحہ 8اور ابن کثیر البدایہ و النہایہ جلد 

یا ابن أم حجر لو تقطعت أعضاؤك ما بلغت اإلیمان، وكان إذ كان   : قال سلمان لحجر  : قال

المغیرة بن شعبة على الكوفة إذا ذكر علیاً في خطبته یتنقصه بعد مدح عثمان وشیعته فیغضب 

  . ویظھر اإلنكار علیهحجر ھذا 

 

جب مغیرہ بن شعبہ کوفہ کا والی تھا تو وہ خطبے میں عثمان اور انکے ساتھیوں کی مدح 

کے بعد علی ابن ابی طالب کی تنقیض کرتا تھا۔ اس پر حضرت حجر غضب ناک ہو کر 

 احتجاج کرتے تھے۔

 50، صفحہ 8البدایہ و النہایہ جلد  

 

 :، اول مسند الکوفین، حدیث زید بن ارقم18485 ، حدیث4مسند احمد بن حنبل، جلد 

قطبة بن    عن    بني ثعلبة    مولى    الحجاج    عن    مسعر    حدثنا    محمد بن بشر    حدثنا 

قد علمت    زید بن أرقم    فقال    علي    من    المغیرة بن شعبة    نال    قال    زیاد بن عالقة    عم    مالك 

  وقد مات    علیا    ینھى عن سب الموتى فلم تسب    كان    صلى ہللا علیه وسلم     أن رسول ہللا

زید بن عالقہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں: مغیرہ بن الشعبہ نے علی ابن ابی طالب 

تمہیں علم ہے کہ رسول ‘کو گالیاں دیں تو اس پر زید بن ارقم کھڑے ہو گئے اور کہا: 

گالیاں دینے سے منع کیا ہے، تو پھر تم علی ابن ابی طالب پر )ص( نے مردہ لوگوں کو 



 ۔’کیوں سب کر رہے ہو جب کہ وہ وفات پا چکے ہیں؟

 18485، حدیث 4مسند احمد بن حنبل، جلد  

 

یہ صحیح روایت ہے اور اسے حاکم اور پھر الذھبی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور شیخ 

اسے صحیح قرار دیا ہے۔حتی کہ شیخ شعیب االرنؤوط نے مسند احمد کے حاشیہ میں 

میں صحیح  2397حدیث  520ص  5ج ’ سلسلہ احادیث صحیحیہ‘البانی نے بھی اسے 

 قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح روایت ہے۔

: بسر بن ارطات کا علی ابن ابی طالب پر سب 12ثبوت نمبر 

 و شتم
 

 :ن محمد سے نقل کرتے ہیںامام ابن جریر طبری علی اب

بسر بن ارطات نے بصرہ کے منبر پر کھڑے ہو کر علی ابن ابی طالب کو برا بھال کہا۔ 

میں خدا کے نام پر پوچھتا ہوں کہ جو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں وہ ‘پھر اُس نے کہا: 

 اسکی گواہی دے اور اسی طرح اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو وہ بھی اسکی

۔ اس پر ابو بکرہ نے کہا کہ بخدا ہم سب جانتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ اس پر ’گواہی دے

 بسر بن ارطات نے حکم دیا کہ ابو بکرہ کو قتل کر دیا جائے۔

 

اور یہی واقعہ امام ابن اثیر نے تاریخ الکامل جسے تاریخ ابن اثیر کہا جاتا ہے میں یوں 

 :نقل کیا ہے

سن لما صالح معاویة أول سنة إحدى وأربعین وثب حمران بن وكان السبب في ذلك أن الح

أبان على البصرة فأخذھا وغلب علیھا، فبعث إلیه معاویة بسر ابن أبي أرطأة وأمرہ بقتل بني 

زیاد بن أبیه، وكان زیاد على فارس قد أرسله إلیھا علي بن أبي طالب، فلما قدم بسر البصرة 

نشدت ہللا رجال یعلم أني صادق إال صدقني أو كاذب إال خطب على منبرھا وشتم علیا ثم قال: 

 .\كذبني. فقال أبو بكرة: اللھم إنا ال نعلمك إال كاذبا. قال: فأمر به فخنق

 

میں معاویہ ابن ابی سفیان سے صلح کی تو حمران ابن ابان  41جب حضرت حسن نے سن 

ابی سفیان نے بسر بن نے بصرہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس پر معاویہ ابن 

ارطات کو وہاں روانہ کیا اور حکم دیا کہ زید بن ابیہ اور اس کی اوالد کو قتل کر دے اور 

زیاد اس وقت فارس میں تھا کیونکہ علی ابن ابی طالب نے انکو وہاں روانہ کیا تھا۔ بسر 

۔ پھر بن ارطات نے بصرہ کے منبر پر کھڑے ہو کر علی ابن ابی طالب کو برا بھال کہا

میں خدا کے نام پر پوچھتا ہوں کہ جو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں وہ اسکی ‘اُس نے کہا: 



گواہی دے اور اسی طرح اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو وہ بھی اسکی گواہی 

۔ اس پر بسر بن ’دے۔ اس پر ابو بکرہ نے کہا بخدا ہم سب جانتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو

 ا کہ ابو بکرہ کو قتل کر دیا جائے۔ارطات نے حکم دی
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: زیاد اور کثیر ابن شہاب کا علی ابن ابی طالب 13ثبوت نمبر 

 پر سب و شتم

 
 :امام ابن جریر طبری اپنی تاریخ میں نقل کرتے ہیں

ڑ پھر معاویہ کا قاصد زیاد کے پاس یہ حکم لے کر پہنچا کہ ان میں سے چھ افراد کو چھو

دیا جائے اور آٹھ کو یہ بتاتے ہوئے قتل کر دیا جائے کہ ہمیں حکم ہے کہ تمہارے سامنے 

علی سے بیزاری اختیار کرنے اور اُن پر لعن کرنے کی شرط رکھی جائے۔ اگر تم اسے 

قبول کر لو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے اور اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر ہم تمہیں قتل کر 

 دیں گے۔

 

کثیر ابن شہاب بھی شہر الری میں منبر سے علی ابن ابی طالب کو گالیاں دیتا تھا۔ اور 

 :عالمہ ابن اثیر اپنی کتاب تاریخ کامل میں نقل کرتے ہیں

ولما ولی المغیرة الکوفۃ استعمل کثیر بن شھاب علی الری، و کان بکثر سب علی علی منبر 

 علیہا۔۔۔۔۔ الری و بقی علیھا الی ان ولی زیاد الکوفہ فاقرہ

 

یعنی جب مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تو کثیر بن شہاب کو شہر الری کا 

ولی مقرر کیا گیا۔ اور یہ کثیر ابن شہاب علی ابن ابی طالب کو شہر الری کے مسجد کے 

منبر سے گالیاں دیتا تھا ۔۔۔ اور زیاد جب بصرہ آیا تو وہ منبر پر کھڑا ہوا اور اس نے 

 بہ دیا جس میں علی ابن ابی طالب کو برا بھال کہا۔خط

 

 : علماء ِاہل ِسنت کی گواہیاں14ثبوت نمبر 
 

اب تک ہم نے تاریخ و حدیث کی کتابوں سے حقائق نقل کئے۔ اب پیش ِخدمت ہیں 

علماء ِاہل ِسنت کی گواہیآں جنہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ معاویہ و 

یہ کے حکم پر علی بن ابی طالب اور ان کے دیگر گھر والوں کو گالیاں دی دیگر بنی ام

 جاتی تھیں۔



 

شیخ ابو زہرہ مصری کی کتاب تاریخ مذاہب اسالمی سے 

 اقتباس
 

مشہور محقق شیخ ابو زہرہ مصری کی کتاب ہے جسکا اردو ‘ تاریخ مذاہب االسالم ‘

اس کتاب سے ایک اقتباس پیش کی نام سے ہو چکا ہے۔ ’ تاریخ مذاہب اسالمی‘ترجمہ 

 :خدمت ہے

اموی دور حکومت میں حضرت علی کے اعزاز و احترام میں مزید اضافہ کا موجب ہوا۔ 

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت معاویہ نے اپنے عہد خالفت میں ایک بدترین سنت کو 

عزیز ایجاد کیا جو ان کے بیٹے اور ان کے بعد آنے والے خلفاء میں حضرت عمر بن عبدال

رحمت ہللا علیہ کے زمانہ تک جاری رہی۔ وہ سنت قبیحہ یہ تھی کہ خطبہ پڑھنے کے بعد 

حضرت علی پر لعنت بھیجی جاتی تھی جو صحابہ اُس وقت بقید حیات تھے انہوں نے 

اسے نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور حضرت معاویہ اور اموی خلفاء کو اس سے 

لمہ رضی ہللا عنہا نے حضرت معاویہ کو اس مضمون پر منع کیا۔ ام المومنین حضرت س

 :مشتمل ایک خط لکھا

جب تم منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی اور ان کے احباب پر لعنت بھیجتے ہو تو اس ‘

کا مطلب یہ ہے کہ تم ہللا و رسول کو ملعون قرار دیتے ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ نبی 

 ۔’کو چاہتے تھے صلی ہللا علیہ و آلہ وسلم حضرت علی

 

 مصری عالم دین احمد زکی صفوت کی تحقیق سب علی پر
 

احمد زکی صفوت مصر کے مشہور عالم دین ہیں جن کی کتاب کا اردو ترجمہ عبدالصمد 

پر ہم  55 – 54کے نام سے کیا ہے۔ اس کے ص ’ عمر ابن عبدالعزیز‘االظہری نے کتاب 

 :پڑھتے ہیں

 حضرت علی پر تبرا بازی

]ابن عبدالعزیز[ نے منبروں پر حضرت علی پر تبرا کہنا ممنوع قرار دیا، امیر  جناب عمر

 معاویہ کی خالفت کے بعد سے تبرا ہوتا چال آ رہا تھا۔

ہجری میں اپنے گورنروں کو لکھا  41مورخین نے بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ نے سن 

کے بارے میں  کہ میں اس شخص سے بری الذمہ ہوں جس نے علی یا ان کے گھرانے

کسی قسم کے فضائل بیان کیے۔ لہذا ہر گاوں اور ہر منبر پر خطیب حضرت علی کو لعن 

طعن کرنے لگے، ان سے برات کا اظہار کرنے لگے اور انکے اور انکے گھرانے کے 



 بارے میں زبان درازی کرنے لگے۔

سے اور انکے  امیر معاویہ نے تمام اطراف مملکت میں لکھ بھیجا تھا کہ شیعان علی میں

خاندانوں میں سے کسی شخص کی گواہی کو نہ مانا جائے۔ پھر اسکے بعد ایک اور چٹھی 

دیکھو جس کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ علی اور انکے اہلبیت ”میں لکھا:

سے محبت کرتا ہے اسکا نام دفتر سے خارج کر دو اور اسکا وظیفہ بند کر دو، ایک 

لکھا جس کسی کو ان لوگوں کا دوست پاو اسکو سخت سزائیں دو اور دوسری چٹھی میں 

 اسکا گھر ڈھا دو۔

حضرت امیر معاویہ حج کے لیے گئے تو مدینہ بھی گئے۔ انہوں نے چاہا کہ رسول ہللا 

کے منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی کے بارے میں اپنی اختالفی رائے بیان کریں تو 

بن ابی وقاص ہیں، وہ اس بات کو گوارا نہیں کر  اُن سے لوگوں نے کہا، یہاں سعدب

سکیں گے، پہلے انکے پاس کسی کو بھیج کر انکی رائے دریافت کیجئے۔ معاویہ نے 

انکے پاس قاصد بھیجا اور اس امر کا تذکرہ کیا۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر آپ نے ایسا کیا 

ں رکھوں گا۔ لہذا معاویہ اس تو میں مسجد سے نکل جائوں گا اور دوبارہ مسجد میں قدم نہی

ہجری میں سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہو گیا۔ جب انکا  55سے باز رہے حتی کہ سن 

انتقال ہو گیا تو معاویہ نے حضرت علی کی منبر ]رسول[ پر چڑھ کے مذمت کی اور 

اپنے تمام عمال کو لکھا کہ وہ منبروں پر انکی مذمت کریں۔ چنانچہ انہوں نے حکم کی 

یل کی۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت معاویہ کو لکھا کہ تم ہللا اور رسول کو منبروں تعم

پر لعن طعن کرتے ہو کیونکہ تم علی ابن ابی طالب اور انکے دوستوں پر طعن کرتے ہو۔ 

میں گواہی دیتی ہوں کہ ہللا کا رسول ان سے محبت کرتا تھا۔ امیر معاویہ نے انکی بات 

 یا۔کی طرف کچھ بھی دھیان نہ د

 

 عالمہ عبد العزیز سید االھل سنت
 

کے نام سے لکھی ’ خلیفہ الزاہد‘انہوں نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز پر ایک کتاب 

ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ موالنا راغب رحمانی نے کیا ہے اور نفیس اکیڈمی کراچی 

 :پر ہم پڑھتے ہیں 249نے اس کو شائع کیا ہے جس کے صفحہ 

 :بدعت معاویہ

اسالمی شہروں میں قابل افسوس و رسوا کن اور حیا سوز ایک بدعت سرایت کر رہی 

تھی۔ جس نے شہروں کی ناک کاٹ کر رکھ دی تھی۔ پھر یہ بدعت بڑھتے بڑھتے تمام 

منبروں پر چھا گئی تھی۔ اور تمام کانوں میں بِھی گونجنے لگی تھی۔ اور مسجد نبوی میں 

 علیہ و آلہ وسلم[ کے منبر پر بھی چڑھ گئی تھی۔ بھی گھس گئی تھی۔ اور آپ ]صلی ہللا

اوران کا اپنے حکام کو حکم تھا کہ اس بدعت کو جمہ کے خطبوں میں منبروں پر دہرایا 



جائے۔ معاویہ رضی ہللا عنہ کا خیال تھا کہ جب یہ بات لگاتار لوگوں کے کان کھٹکاتی 

تو لوگ ضرور اس سے  رہے گی اور ان لوگوں کے دلوں میں ٹھونسی جاتی رہے گی

 متاثر ہوں گے اور ان کے دل ہماری طرف جھک جائیں گے۔

 

 امام عبدالرحمان العمرو االوزاعی
 

جو لوگ اسالمی تاریخ کے مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہونگے کہ امام اوزاعی 

 ھ( کا مقام مذہب ِاہل ِسنت میں کیا ہے۔ مختصر یہ کہ ان کا شمار امام 157)متوفی 

ص  7ج ’ سیر اعالم النبالء‘ابوحنیفہ جیسے لوگوں میں ہوتا ہے۔ امام ذہبی اپنی کتاب 

 :میں امام زاعی کی گواہی درج کی ہے کہ 130

 سمعت األوزاعي یقول : ما أخذنا العطاء حتى شھدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه

 

ں تحفے تحائف اس وقت ہمی‘صدقہ بن عبدہللا نے کہا کہ میں نے االوزاعی کو کہتے سنا: 

 ’تک نہ ملتے جب تک ہم علی کو منافق نہ کہتے اور ان پر تبراء نہ کرتے

 

یہ حال تھا بنی امیہ کے حکمرانوں کا کہ علی بن ابی طالب پر لعن طعن ایک سرکاری 

امام ِموصوف  باال مندرجہ فعل بنا دیا گیا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ِسنت کے

تقیہ صحابی ِرسول اور خلیفہ ِراشد علی بن ابی طالب کو گالیاں دیتے تھے یا پھر بحالت ِ

وہ بھی بے غیرتوں کے ساتھ بیغیرت بن گئے تھے۔ تحفے حاصل کرنے کا ذکر کرکے 

انہوں نے دوسرے امکان کو روشن کردیا ہے۔ اور سنی امام اگر علی بن ابی طالب کو 

شیعہ اس شخص کو لعنت کریں جس نے اہل ِسنت گالیاں دے تو پھر بھی امام لیکن اگر 

کے چہتے خلیفہ ِراشد کو گالیاں دیں یعنی معاویہ، تو شیعہ کافر۔ اس سے معلوم ہوجاتا 

 ہے کہ سپاہ ِصحابہ کے نواصب کی خون میں شرافت کا کتنا عنصر ہے۔

 امام محمد بن عبدالہادی السندی
 

نے سنن ابن ماجہ کی شرح تحریر کی  ھ( 1138امام محمد بن عبدالہادی السندی )متوفی 

 :ہے۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں

 نال معاویة من علي ووقع فیه وسبه بل أمر سعدا بالسب كما قیل في مسلم والترمذي

 

معاویہ نے علی کی بےعزتی کی اور گالیاں دیں بلکہ معاویہ نے سعد کو حکم دیا کہ وہ 

 .میں درج ہےعلی کو گالیاں دیں، جیسا کہ مسلم اور ترمذی 



 شیخ حسن سقاف
 

میں  11ص ’ مسالہ الرویہ‘آج کے دور کے سنی عالم ِدین شیخ حسن سقاف اپنی کتاب 

 :تحریر کرتے ہیں

 دولة تتبنى وتعتنق لعن سیدنا علي وشتمه وذمه

 

اموی حکومت نے سیدنا علی پر لعنت کرنا اور ان کو گالیاں دینا اور بےعزتی کرنا 

 .منظور کیا

 :ے حاشیہ میں وہ لکھتے ہیںاسی جملہ ک

 ویكابر بعض الجھلة المتعصبین وینكر ذلك مع كونه ثابتا عن معاویة

 

بعض جاہل اور متعصب لوگ اس بات کے انکاری ہیں حاالنکہ معاویہ کے متعلق یہ ثابت 

 .ہے

 

 موالنا مفتی محمد عبدالحئی لکھنوی
عبدالحئی لکھنوی کے نام  شائد ہی کوئی اہل ِسنت خاص طور پر حنفی ہو جو مفتی محمد

میں حنفی مسلک میں یہ ایک نمایاں نام رہا ہے۔ ان  ک و ھندپا برصغیرنہ ہو۔ سے واقف 

جسکا اردو ترجمہ موالنا محمد علی ’ نفع المفتی واسائل مجمع متفرقات المسائل‘کی کتاب 

 :میں ہم پڑھتے ہیں 280لطفی نے کیا ہے، اس کے صفحہ 

ان ہللا ’ں عام طور پر مروج ہے کہ خطبا کالم اللی کی آیت : دوسرے خطبہ می268سوال 

 کی تالوت کرتے ہیں۔ اس کی اصل کیا ہے؟‘ بامرکم بالعدل واالحسان

جواب: بنی امیہ کی سالطین دوسرے خطبے میں خلیفہ ِچہارم پر تعن و تشنیع کرتے تھے۔ 

اور متقی امیر  جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے، وہ ایک دیندار، عابد، زاہد

تھے، تو انہوں نے اس مروج طریقہ ِتعن کو منسوخ کردیا اور اس کی جگہ دوسرے 

 خطبہ میں اس آیت کا پڑھنا مقرر فرمایا۔

 280المفتی واسائل مجمع متفرقات المسائل، ص  

 

 امام ابن حزم
 :میں لکھتے ہیں‘ جوامع السیرہ’امام الحافظ ابن حزم اندلسی اپنی کتاب 



د خالفت بنی عباس کو منتقل ہوئی۔۔۔لیکن پھر وہ بھی پہلے کی طرح بادشاہت اس کے بع

نہ کیا برعکس بنی ‘ سب’میں تبدیل ہوگئی۔۔۔ البتہ اس مرتبہ انہوں نے کسی صحابی پر 

امویہ کے کہ جنہوں نے ان لوگوں کی حمایت کی جو علی بن ابی طالب )رض(، ان پر 

 ے تھے۔اور زاہرہ کے پاک فرزندوں پر لعنت کرت

 جوامع السیرہ 

 

 مختلف ادوار کے اکابر وعلمائے دیوبند
 

بالخصوص، کون ایسا شخص ہوگا جو موالنا سید  برصغیر میں اوردنیا میں بلعموم 

ابواالعلٰی مودودی کے نام سے واقف نہ ہو۔ وہ دیوبند مکتبہ ِفکر سے تعلق رکھتے تھے۔ 

 :فرماتے ہیںمیں وہ ’ خالفت و ملوکیت‘اپنی مشہور ترین کتاب 

ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان 

کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ِمنبر حضرت علی )رض( پر سب و 

شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے حتٰی کہ مسجد ِنبوی میں منبر ِرسول پر عین روضہ نبی کے 

ترین عزیز کو گالیاں دی جاتیں تھیں اور حضرت علی  سامنے حضور )ص( کے محبوب

 کی اوالد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے گالیاں سنتے تھے۔

 188ص  4الطبری، ج 

 154ص  4، ج  234ص  3ابن االثیر، ج 

 80ص  9، ج  259ص  8البدایہ، ج 

 )ادارہ ترجمان القرآن، الہور(۔ 174خالفت و ملوکیت، ص  

 

گئی اور انہیں مودودی کے ان کلمات پر ناصبی انتہا پسند طبقوں میں مخالفت کی لہر دوڑ 

گوارا نہ تھا کہ کبھی تاریخی حقائق ملت ِاسالمی کے سامنے پیش ہوں۔ حاالنکہ موالنا 

مودودی نے اپنی ذاتی رائے پیش نہیں کی بلکہ اہل ِسنت کی معتبر تاریخ کی کتابوں کا 

حوالہ کو بنیاد بنایا ہے۔ پھر بھی خالفت و ملوکیت کے جواب میں ایسے نواصب کی 

سی کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں دیوبند مذہب کے مفتی ِاعلٰی موالنا تقی  طرف سے بہت

عثمانی صاحب کی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہوئی کیونکہ انہوں نے بہت چاالکی سے 

 مواد کو یوں پیش کیا کہ جس سے تاریخی حقائق مٹنے لگے۔

و جواب اس لیے جواب میں جماعت اسالمی کے ریٹائرڈ جسٹس ملک غالم علی صاحب ک

دے کر تاریخی حقائق پھر سے واضح کرنے پڑے اور انہی جوابات کو بعد میں کتابی 

 رکھا گیا۔’ خالفت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ‘شکل میں پیش کیا گیا اور اس کا نام 
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خالفت و ملوکیت اور علمائے ‘ اسی طرح موالنا مودودی کے دفاع میں ایک کتاب 

محمد اسلم نے بھی تحریر کی ۔ اس میں وہ نامور اکابرین ِ دیوبند  جناب ابو خالد‘اہل ِسنت 

 :کے بیانات نقل کرتے ہیں

 شاہ اسماعیل شہید )رح(۔

 موالنا اشرف علی تھانوی )رح(۔

موالنا اشرف علی تھانوی، حکایات االولیاء میں شاہ اسماعیل شہید )رح( کے لکھنؤ میں 

ان کا ایک مکالمہ ایک شیعہ سبحان خان  کئے گئے ایک وعظ کیا ذکر کرتے ہیں جس میں

 :سے ہوا

کیا حضرت علی کے دربار میں حضرت “شاہ شہید )رح( نے سبحان خان سے پوچھا : “

نہیں، حضرت علی کا دربار ہجوگوئی سے پاک ” معاویہ پر تبرا ہوتا تھا؟ اُس نے کہا

؟ کہا کہ بیشک ۔ پھر پوچھا کے حضرت معاویہ کے یہاں حضرت علی پر تبرا ہوتا تھا”تھا

ہوتا تھا۔ اس پر موالنا شہید نے فرمایا ، اہل ِسنت الحمدہللا حضرت علی کے مقلد ہیں اور 

 (۔164۔ )حکایات االولیاء، ص ”روافض حضرت معاویہ کے

اس مکالمہ سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ شاہ اسماعیل شہید )رح( اور موالنا 

متفق ہیں کہ حضرت معاویہ کے دربار میں اشرف علی تھانوی اس امر واقعہ سے 

حضرت علی )رض(کے خالف تبرا بازی ہوتی تھی۔ اب اگر کوئی شخص ہٹ دھرمی کا 

ثبوت دے اور سب ِ علی )رض( کا امر واقعہ کا سرے سے انکار کردے اور اس سلسلے 

میں وارد روایات ، اقوال اور تحریروں کو خرافات اور بکواس قرار دینے سے بھی 

کے سوا کیا ہوسکتا ہے ” جواب جاہالں باشد خاموشی“اب نہ کرے تو اس کا عالج اجتن

لیکن اسے نوٹ کرلینا چاہئے کہ اس بدزبانی اور گالیوں کی زد میں کون کون سے بزرگ 

 ہستیاں آرہی ہیں۔

 قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی

 :قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی تاریخ ملت میں لکھتے ہیں

ن عبد العزیز کی اصالحات کے سلسلے میں سب سے بڑی اصالح جو ان کے عمر ب“

نامہ ِ اعمال میں سنہری حروف سے ثبت ہے ، حضرت علی)رض( کی شان میں بدگوئی 

کا انسداد ہے۔ عرصہ سے یہ دستور چال آرہا تھا کہ خلفا ء بنی امیہ اور ان کے ُعمال 

ھے۔ ۔۔مسند ِخالفت پر متمکن خطبوں میں حضرت علی )رض(پر لعن طعن کیا کرتے ت

ہوئے تو آپ نے عمال کے نام حکم جاری فرمایا کہ خطبوں سے حضرت علی)رض( پر 

)تاریخ ” لعن طعن کو خارج کردیا جائے اور اس کی بجائے یہ آیت ِکریمہ پڑھی جائے۔۔۔

 (۔ 264ملت، حصہ سوم ، ص

 موالنا شاہ معین الدین احمد ندوی

 :میں تحریر فرماتے ہیں” تاریخ االسالم” ندوی  موالنا شاہ معین الدین احمد



امیر معاویہ نے اپنے زمانے میں بر سر ِمنبر حضرت علی)رض( پر سب و شتم کی “

مزموم رسم جاری کی تھی۔ اور ان کے تمام ُعمال اس رسم کو ادا کرتے تھے۔ مغیرہ بن 

ی اس مزموم شعبہ بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے لیکن امیر معاویہ کی تقلید میں یہ بھ

 بدعت سے نہ بچ سکے۔

 (14اور  13تاریخ االسالم، حصہ اول و دوم ، ص )

عباسی و بخاری صاحبان فرمائیں کہ گزشتہ صفحات میں جن اکابر علماء کی آراء سب ِ 

علی)رض( کے سلسلہ میں پیش ہوئی ہیں وہ علمائے اہل ِ سنت ہیں یا کہ نہیں ؟ اگر یہ 

سنت ہیں تو ان کے خالف رائے رکھنے والے کو کیا  سب حضرات مسلمہ علمائے اہل ِ

حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل ِ سنت میں شمار کرے۔ اس کے لئے مناسب راستہ یہ ہے 

کہ وہ اپنے طبعی رجحان کے مطابق یزیدیت اور ناصبیت کا علم سنبھال لے اور لوگوں 

 کو اپنی جدت ِ فکر سے محظوظ کرے۔

 )مکتبہ ِاہل ِسنت، گجرانوالہ(۔ 122-120خالفت و ملوکیت اور علمائے اہل ِسنت، ص  

 

 

 

 ): معاویہ اور بغض ِحسن ابن علی )ع2باب نمبر 
 
 

 

عاویہ کے ساتھ صلح کرنے پر نواصب امام حسن )ع( کا م

 کے اعتراضات
 

 

نواصب اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر معاویہ اتنا ہی برا تھا تو امام حسن )ع( نے  

 اس کے ساتھ صلح کیوں کی اور اسے حکومت کیوں سونپ دی۔

 

 انشاہللا ہم اس باب میں اس صلح کی حقیقت سے اپنے قارئین کو آگاہ کرینگے۔

 

 

: رسول ہللا )ص( نے بھی کفار کے ساتھ صلح حد 1مبر جواب ن

 یبیہ کی تھی
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اگر سوال یہ ہے کہ امام حسن )ع( نے معاویہ کی ساتھ صلح کیوں کی تو ہمارا سوال ہے  

کہ رسول ہللا )ص( نے کفار ِمکہ کے ساتھ صلح کیوں کی تھی جو کہ صلح حد یبیہ کے 

ار ہونے میں کسی کو شک نہیں لیکن پھر نام سے مشہور ہے؟ کفار ِمکہ کے مکار و بدک

بھی رسول ہللا )ص( نے ایسے بدکار لوگوں سے صلح فرمائی۔ جس طرح رسول ہللا 

)ص( کی کفار ِمکہ کے ساتھ صلح سے ان لوگوں کے مکر، بدکرداری اور کفر کو نہیں 

چھپایا جاسکتا بالکل اسی طرح امام حسن )ص( کی معاویہ کے ساتھ صلح سے معاویہ کی 

ظالمانہ اور منافقانہ کاروائیوں کو چھپایا نہیں جاسکتا۔ نواصب رسول ہللا )ص( سے 

کفار ِمکہ کے ساتھ صلح میں جو صفائی پیش کرینگے ہم وہی صفائی امام حسن )ع( کی 

 معاویہ کے ساتھ صلح کے سلسلے میں پیش کرنے کو تیار ہیں۔

 

 

 

ر پر دیکھ کر : رسول ہللا )ص( بنی امیہ کو اپنے منب2جواب نمبر 

 غمگین ہوگئے تھے

 
 

 :ہم اہل ِسنت کی مندرجہ ذیل کتابوں پر انحصار کررہے ہیں 

 

 444ص  5۔ سنن ترمذی، باب التفسیرالقرآن، سورة القدر، ج 1

 21ص  8۔ البدایہ والنہایہ، ج 2 

 14٫ص  2۔ اسدالغابہ، ج 3 

 228ص  4۔ تاریخ ابن عساکر، ج 4

 170ص  3۔ مسدراک الحاکم، ج 5 

 

 :سنن ترمذی کی روایت مالحظہ ہو

 

قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما بایع معاویة فقال سودت وجوہ المؤمنین أو یا مسود وجوہ 

المؤمنین فقال ال تؤنبني رحمك ہللا فإن النبي صلى ہللا علیه و سلم أري بني أمیة على منبرہ 

نھرا في الجنة ونزلت } إنا أنزلناہ فساءہ ذلك فنزلت } إنا أعطیناك الكوثر { یا محمد یعني 

في لیلة القدر * وما أدراك ما لیلة القدر * لیلة القدر خیر من ألف شھر { یملكھا بنو أمیة یا 

 محمد

 

آپ نے ’جب حسن بن علی نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تو ایک شخص اٹھا اور بوال:

ان نہ ہو، رسول ہللا ۔ حسن نے جواب دیا، مجھ سے پریش’مومنین کے منہ کالے کردیئے

)ص( نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی امیہ منبروں پر اچھل رہے ہونگے جسے دیکھ کر 

کا نزول ہوا۔ جس کا ” إنا أعطیناك الكوثر“رسول ہللا )س( بہت غمگین ہوگئے اور پھر 



ما إنا أنزلناہ في لیلة القدر۔ وما أدراك “مطلب ہے بہشت میں موجود دریا اور پھر نزول ہوا 

  یعنی آپ کے بعد بنی امیہ کا راج ہوگا۔” لیلة القدر۔ لیلة القدر خیر من ألف شھر

 

جس طرح رسول ہللا )س( معاویہ کے قبیلے بنی امیہ کے راج کا خواب دیکھ کر غمزدہ 

ہوگئے لیکن اس بابت چند وجوہات کی بنا پر خاموش رہے اور کسی سے اس کے حل پر 

طرح امام حسن )ع( بھی چند وجوہات کی بنا پر بنی امیہ کو گفتگو نہ فرمائی، بالکل اسی 

تخت سپرد کرتے ہوئے خاموش رہے ۔ جس طرح رسول ہللا )ص( کے غمگین ہونے کے 

باوجود ان کی خاموشی بنی امیہ کی حکومت کو جائز نہیں ٹھہراتی بالکل اسی طرح امام 

اویہ کی حکومت کو حسن )ع( کی چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر معاویہ سے صلح مع

 جائز نہیں بنا دیتی۔

 

 

: امام حسن )ع( نے مسلمانوں کا خون بچانے کی 3جواب نمبر 

 غرض سے صلح کی

 
 

 :ابن عساکر نے لکھا ہے 

 

قال یا مالك ال تقل ذلك أني لما رأیت الناس تركوا ذلك إال أھله خشیت أن تجتثوا عن وجه 

 األرض فاردت أن یكون للدین في األرض ناعي

 

جب صلح ہوگئی تو مالک بن ضمیرہ نے حسن بن علی سے کہا کہ آپ نے مومنین کے 

منہ کالے کردیئے جس پر حسن نے کہا کہ ایسا نہ بول، میں نے دیکھا کہ مسلمان دنیا 

سے ختم ہوجائینگے۔ میری خواہش ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں موجود رہیں جو لوگوں کو 

  اسالم سمجھائیں۔

 280ص  13، ج تاریخ ابن عساکر 

 

)نفیس اکیڈمی کراچی( ذکر ِمعاویہ کے عنوان  974ص  8ابن کثیرنے البدایہ والنہایہ، ج 

 :میں ایک روایت بیان کرتے ہیں

 

نعیم بن حماد نے بیان کیا ہے کہ ابن فضیل نے السری بن اسمعیل سے بحوالہ شعبی ہم 

حسن بن علی مدینہ سے کوفہ سے بیان کیا ہے کہ سفیان بن اللیل نے مجھ سے بیان کیا کہ 

آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ حسن نے کہا کہ ایسا نہ 

کہو، میں نے رسول ہللا )ص( کو کہتے سنا کہ شب و روز ختم نہ ہونگے حتٰی کہ معاویہ 

یں نے بادشاہ بن جائیگا، پس مجھے معلوم ہوگیا کہ ہللا کا حکم ہوکر رہنے واال ہے پس م

 پسند نہ کیا کہ معاویہ اور میرے درمیاں مسلمانوں کے خون بہائے جائیں۔



 

قراء ة ‘یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کہ سلفی عالم ِدین حسن بن فرحان المالکی اپنی کتاب 

 :میں لکھتے ہیں 72ص ’ فی کتاب العقائد

 

ة ینتھي فیھا ذكر صلح الحسن أفضل من تعرضه ومن معه من بقیة أھل البیت ومحبیھم لمذبح

أھل البیت !! فصلح الحسن أتاح لھؤالء المحبین االختالط بالناس ونقل أحادیث علي وفقھه 

 وعلمه

 

حسن کا صلح کرنا ان کے، باقی اہل ِبیت اور ان کے پیروکاروں کے قتل ہوجانے سے 

 زیادہ بہتر تھا جس سے ذکر ِاہل ِبیت اختتام پذیر ہوجاتا۔ حسن کے صلح کرنے سے ان

کے پیروکاروں کو لوگوں سے رابطہ کرنے اور حضرت علی کی احادیث، فقہ اور علم 

 بیان کرنے کا موقع مل گیا۔

 

امام ِوقت یعنی الحسن بن علی )ع(نے جنگ اس وجہ سے نہیں رکوادی کہ ان کی نظروں 

 میں معاویہ خالفت کا اہل تھا بلکہ وہ مسلمانوں کو قتل ِعام سے بچانا چاہتے تھے بالکل

اسی طرح جیسے رسول ہللا )ص( نے اس وقت کے حاالت و صورتحال میں مسلمانوں کا 

خون بچانے کے لئے کفار سے صلح کرلی تھی۔ ایک راہنماء کا کام اپنے حاضر اور آئندہ 

آنے والے پیروکاروں کو مشکل صورتحال میں درست فیصلے کرنے کا سبق دینا ہوتا 

زیادہ مشکل حاالت اور کیا ہوسکتے تھے۔ امام  ہے۔ قارئین خود ہی بتائیں کہ اس سے

حسن )ع( نے صورتحال کا جائزہ لیا اور وہ راہ اپنائی جس میں دین و مسلمانوں کی 

قراء ة ‘بھالئی ہو اور بڑی مصیبت سے بچا جاسکتے۔ اسی بات کو حسن بن فرحان نے 

 :میں یوں بیان کیا ہے 72ص ’ فی کتاب العقائد

 

 حسن اختیار أخف الضررینكما تعلم الناس من ال

 

اور لوگوں نے حسن سے سیکھا کہ جب دو مشکلوں میں گھر جائیں تو کم مشکل راہ کو 

 اپنا لیا جائے۔

 

 

 : امام حسن )ع( نے دباؤ میں آکر صلح کی4جواب نمبر 
 

 :ابن عساکر نے نقل کیا ہے 

 

رددناہ علیه وحاكمناہ  إال وان معاویة دعانا إلى أمر لیس فیه عز وال نصفة فان اردتم الموت

( السیوف وان اردتم الحیاة قبلناہ واخذنا لكم الرضا فناداہ القوم من  5إلى ہللا جل وعز بظبا ) 

 ) فلما افردوہ امضى الصلح 6كل جانب البقیة البقیة ) 

 



حسن نے کہا کو لوگوں تمہیں معلوم ہوجائے کہ معاویہ نے جس صلح کی جانب ہمیں 

ہے نہ انصاف کے بیان پر ہے۔ اگر تم موت کے لئے تیار ہو تو  دعوت دی ہے جو باعزت

میں یہ دعوت رد کردیتا ہوں اور پھر ہم اپنی تلواروں سے جواب دیں اور معاملہ ہللا پر 

چھوڑ دیں۔ اگر ہمیں زندگی درکار ہے تو ہم اسے قبول کرلیتے ہیں۔ یہ سننے پر ہر جانب 

  ھوڑ گئے تو انہوں نے صلح کرلی۔سے آواز آئی تقیہ تقیہ۔ جب لوگ حسن کو چ

 268ص  13تاریخ ابن عساکر، ج  

 

اگرچہ ابن عساکر نے بقیہ بقیہ لکھا ہے لیکن چونکہ یہی روایت امام ذھبی نے سیراعالم 

میں تقیہ تقیہ کے ساتھ بیان کی ہے اس لئے ہم نے بھی ایسا ہی لکھ  269ص  3النبالء، ج 

 دیا ہے۔

 

سا ہی تھا جس طرح کا تقیہ رسول ہللا )ص( نے صلح حد یبیہ مندرجہ باال تقیہ بالکل وی

 کے وقت فرمایا تھا۔

 

: امام حسن )ع( نے کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ 5جواب نمبر 

 فتنہ سے بچنے کے لئے صلح کی
 

 

جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کرچکے ہیں کہ حاالت اس نہج پر آچکے تھے کہ امام حسن  

ہوا کہ صلح کرلی جائے۔ اس میں امام حسن )ع( کی کمزوری نہیں )ع( کو یہی بہتر معلوم 

تھی بلکہ امام ِوقت کے فعل میں حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اہل ِسنت کے امام قسطالنی نے 

 :کتاب الفتن میں لکھا ہے 190ص  9صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری، ج 

 

نے فتنہ و خونریزی  حسن نے اقتدارکسی کمزوری کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ انہوں

  کو دبانے کے لئے صلح کرلی۔

 

مہہے کہ امام ِاہل ِسنت کا قرار اس بات کو ثابت کررہا  کی نزدیک بھی امام  اہل ِسنت آئ

حسن )ع( کا فیصلہ مشکالت و مجبوریوں کی بنا پر تھا یعنی معاویہ کی خالفت جائز نہ 

 تھی بلکہ مجبوری کا فائدہ تھی۔

 

 رنے میں معاویہ کی نیت صاف نہ تھی: صلح ک6جواب نمبر 
 

 :ہم اہل ِسنت کی مندرجہ ذیل کتابوں پر انحصار کرتے ہیں 

 

 4890۔ صحیح مسلم، کتاب االمارہ، حدیث 1

 166ص  2مشکات المصابیح از شاہ عبدالحق، ج  2 



 341ص  15۔۔ مرقات شرح مشکات از مال علی قاری، ج 3 

 560ص  1۔ منہاج السنہ، ج 3 

 213ص  2لبالغہ، ج ۔ حجۃ ا4 

 109ص  2۔ النہایہ، ج 5 

 4464نمبر  383ص  2۔ مجمع االمثال، ج 6 

 

 :صحیح مسلم میں ہم پڑھتے ہیں

 

۔۔۔۔ یقول سمعت حذیفة بن الیمان، یقول كان الناس یسألون رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم عن 

ا كنا في جاھلیة وشر الخیر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن یدركني فقلت یا رسول ہللا إن

فقلت ھل بعد ذلك الشر من خیر   ” نعم   ” فجاءنا ہللا بھذا الخیر فھل بعد ھذا الخیر شر قال 

قوم یستنون بغیر سنتي ویھدون بغیر ھدیي   ” قلت وما دخنه قال   .   ” نعم وفیه دخن   ” قال 

 ۔۔۔۔  ” تعرف منھم وتنكر 

 

ہ لوگ رسول ہللا )ص( سے بھلی باتوں کو حضرت حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے ک

پوچھا کرتے تھے اور میں بری باتوں کو پوچھا کرتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میں برائی 

میں نہ پڑ جاؤں۔ میں نے عرض کی یا رسول ہللا )ص(، ہم جاہلیت اور برائی میں تھے 

کے بعد بھی کوئی  پھر ہللا تعالٰی نے ہم کو یہ بھالئی دی )یعنی السالم(، تو کیا اب اس

برائی ہے؟ رسول ہللا )ص( نے فرمایا، ہاں لیکن اس میں دھبہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ دھبہ 

کیسا؟ رسول ہللا )ص( نے کہا میرے بعد وہ لوگ ہونگے جو میری سنت پر نہیں چلیں 

گے اور میرے طریقے کے سوا اور راہ پر چلیں گے ان میں اچھی باتیں بھی ہونگیں اور 

 یں بھی۔ میں نے عرض کیا کہ کیا پھر اس کے بعد برائی ہوگی؟بری بات

رسول ہللا )ص( نے کہا، ہاں ایسے لوگ پیدا ہونگے جو لوگوں کو جہنم کے دروازے کی  

طرف بالئیں گے، جو ان کی بات سنےگا اس کو جہنم میں ڈالدینگے۔ میں نے عرض کیا 

ائیے؟ آپ )ص( نے فرمایا کہ ان کا کہ یا رسول ہللا )ص( ان کوگوں کا حال ہمیں بیان فرم

رنگ ہمارے جیسا ہی ہوگا اور ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول 

ہللا )ص( کہ اگر میں ایسے زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں 

گر جماعت کی جماعت کے ساتھ رہو اور ان کے امام کے ساتھ رہو۔ میں نے پوچھا کہ ا

اور امام نہ ہوں؟ آپ )ص(نے فرمایا کہ پھر سب فرقوں کو چھوڑدے حٰتی کہ ایک درخت 

  کی جڑ مرتے دم تک دانت سے چباتا رہے۔

 

اس روایت میں لفظ دخن استعمال کیا گیا ہے جس کی کئی سنی علماء نے وضاحت کی 

منہاج السنہ میں ہے۔ اس روایت کے متعلق نواصب کے امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ال

 :لکھا ہے

 

 والخبر الثاني اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاویة لكن كان صلحا على دخن

 



دوسری خبر اس کے متعلق ہے جب لوگ حسن اور معاویہ کی صلح پر جمع ہوگئے تھے 

 لیکن صلح کی بنیاد دھوکے پر تھی

 

 :ابن اثیر نے النہایہ میں لکھا ہے

 

 ے جس میں دل صاف نہ ہوںدخن سے مراد وہ صلح ہ

 

 :شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکات میں لکھا ہے

 

 دخن سے مراد وہ صلح ہے جس میں دھوکہ اور نفاق ہو۔

 

 :امام ابوالفضل المیدانی نے مجمع االمثال میں لکھا ہے

 

 فاستعیر الدََّخُن لفََساد الضمائر والنیات 

 

 :غہ میں لکھا ہےشاہ ولی ہللا محدث دہلوی نے حجۃ البال

 

 دخن سے مراد وہ صلح ہے جو معاویہ اور حسن ابن علی کے درمیان ہوئی

 

 :امام نووی نے صحیح مسلم کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے

 

قال أبو عبید وغیرہ : ) الدخن ( بفتح الدال المھملة والخاء المعجمة ، أصله : أن تكون في لون 

 لمراد ھنا أن ال تصفو القلوب بعضھا لبعضالدابة كدورة إلى سواد ، قالوا : وا

 

دخن وہ رنگ ہے جو حیوانوں میں سیاہی مائل ہوتا ہے اور اس حدیث میں دخن سے مراد 

  وہ دل ہے جو صاف نہ ہو۔

 

 :امام مال علی قاری الحنفی نے شرح مشکات میں لکھا ہے

 

دخن ما كان في زمنه وبالخیر الثاني ما وقع من صلح الحسن مع معاویة واإلجماع علیه وبال

 من بعض األمراء كزیاد بالعراق

 

دوسری خبر سے مراد معاویہ اور حسن کے درمیان ہونے والی صلح ہے اور دخن 

)دھواں یا دھبہ( سے مراد معاویہ کے زمانے کے بعض حکمران ہیں مثل زیاد کے جو 

 عراق میں تھا۔

 



ہیں، وہ ان لوگوں میں سے  امام حسن )ع( نواسہ ِ رسول )س( اور جگرگوشہ ِبتول )ع(

ایک ہیں جن کے لئے آیت ِتطہیرنازل ہوئی، وہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، صلح 

کے وقت ان کی نیت بالکل صاف تھی جبکہ یہ معاویہ ہی تھا جس کی نیت میں کھوٹ تھا 

اور جو بعد میں سب پر عیاں ہوگیا معاہدہ کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں، امام 

)ع( کو قتل کروانے کی صورت میں اور امام حسن)ع( کی موت پر اظہار مسرت حسن 

 کرنے کی صورت میں۔

 

 : معاویہ نے خالفت زور و زبردستی سے حاصل کی7جواب نمبر 
 

معاویہ نے شاطر چالیں چل کر ایسی صورتحال پیدا کردی تھیں کہ امام حسن )ع( دو  

ور ہوئے، یا مسلمانوں کی زبردست باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کے لئے مجب

خونریزی یا پھر صلح ۔ معاویہ نے اپنی فوج کوفہ کے باہر لگادی جبکہ امام حسن )ع( 

کے لوگوں کو خریدنے کی پوری کوششیں کیں۔ معاویہ نے شام، فلسطین اور دیگر 

عالقوں سے اپنے کمانڈروں کا اجالس منعقد کیا جس کے بعد شام کے کمانڈر نے اپنی 

ھ ہزار کی فوج کے ساتھ امام حسن )ع( کی جانب پیشقدمی شروع کردی )دیکھیئے ساٹ

(۔ معاویہ کا امام حسن )ع( کے گرد ساٹھ ہزار کا لشکر 153ص  4تاریخ اعثم کوفی، ج 

بھیجنا صاف بتاتا ہے کہ معاویہ کی نیت امن کی نہیں جنگ کی تھی اور ایسی صورتحال 

وہی کرنے پر مجبور ہوجائیں جیسا معاویہ چاہے۔  پیدا کرنے کی تھی کہ امام حسن )ع(

اپنے اس فعل سے اس نے ایک واضح اشارہ بھیج دیا تھا کہ وہ امام حسن )ع( سے کسی 

بھی طرح خالفت حاصل کرنا چاہتا تھا اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب امام حسن )ع( 

مل پر موالنا سید کے پاس صلح کے سوا کوئی اور راستہ نہ رہا۔ معاویہ کے اس طرز ِع

میں ابن کثیر سے نقل کرتے  159-15ابواالعٰلی مودودی نے خالفت و ملوکیت، ص 

 :ہوئے لکھا ہے

 

ملوکیت کا آغاز اسی قاعدے کی تبدیلی سے ہوا۔ حضرت معاویہ کی خالفت اس نوعیت 

کی خالفت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں اور اگر مسلمان ایسا 

ے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنتے۔ وہ بہرحال خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے لڑ کرن

کر خالفت حاصل کی، مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خالفت کا انحصار نہ تھا۔ 

لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے اور جب وہ خلیفہ بن 

ے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ اس وقت ان سے بیعت گئے تو لوگوں کے لئے بیعت ک

نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہوتا کہ وہ اپنے حاصل کردہ منصب سے ہٹ جاتے بلکہ 

اس کے معنی خونریزی اور بدنظمی کے تھے جسے امن و نظم پر ترجیح نہیں دی 

ہجری( کے  41جاسکتی تھی۔ اس لیے امام حسن )رض( کی دست برداری )ربیع االول 

بعد تمام صحابہ، تابعین اور علمائے وقت نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا اور اس کو عام 

الجماعت اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم باہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی۔ حضرت معاویہ 

خود بھی اس پوزیشن کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اپنے زمانہ ِ خالفت کے آغاز میں 

 :نہ میں تقریر کرتے ہوئے خود فرمایاانہوں نے مدی



 

بخدا میں تمہاری حکومت کی زمام ِکار اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس بات سے ناواقف نہ 

تھا کہ تم میرے بر سر ِاقدار آنے سے خوش نہیں ہو اور اسے پسند نہیں کرتے۔ اس 

نے اپنی  معاملہ میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اسے میں خوب جانتا ہوں مگر میں

اس تلوار کے زور سے تم کو مغلوب کرلیا ہے ۔۔۔۔اب اگر تم یہ دیکھو کہ میں تمہارا حق 

  پورا پوررا ادا نہیں کررہا ہوں تو تھوڑے پر مجھ سے راضی رہو۔

 159-158خالفت و ملوکیت، ص  

 

 

: صلح کرکے امام حسن نے دنیا کو دکھا دیا کہ 8جواب نمبر 

 ر مکار ہےمعاویہ کتنا بڑا جھوٹا او
 

صلح کا معاہدہ جن وعدوں کی بنیاد پر ہوا ان میں سےایک شرط یہ تھی کہ معاویہ کے  

مرنے کے بعد حکومت امام حسن )ع( کو منتقل ہوجائیگی۔ جیسا کہ امام ابن حجر 

 :میں لکھا ہے 65ص  13عسقالنی نے فتح الباری، ج 

 

 اني اشترطت على معاویة لنفسي الخالفة بعدہ

 

ہا کہ معاویہ سے میں نے یہ شرط رکھی ہے کہ معاویہ کے بعد میں حکمران حسن نے ک

  ہونگا۔

 

 :میں لکھا ہے 80ص  8اسی طرح نواصب کے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، ج 

 

 وقد كان معاویة لما صالح الحسن عھد للحسن باألمر من بعد

 

اس کے بعد حسن حکمران  جب معاویہ نے حسن سے صلح کی تو معاویہ نے وعدہ کیا کہ

  ہونگے۔

 

صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق منافق وہ ہے جو وعدہ کرکے مکر جائے۔ اس 

صلح نے معاویہ کی مکاری اور اس کا بغض ِاہلِ بیت )ع( سب کے سامنے عیاں کردیا 

جیسا کہ معاویہ نے اپنا وعدہ نہ نبہانے اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حکمران مقرر 

کرنے کی نیت سے امام حسن )ع( کو ہی قتل کروادیا۔ اس صلح کے ذریعے ہی امت کو 

میں فرمان  25معاویہ کا منافقانہ کردار عیاں کروایا گیا ۔ ہللا تعالٰی کا سورہ الرعد آیت 

 :ہے

 



اور جو لو گ ہللا کا عہد مضبوط کرنے کے بعد توڑ تے ہیں اور اس چیز کو توڑتے ہیں 

نے کا حکم فرمایا اور ملک میں فساد کرتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے جسے ہللا نے جوڑ

 اور ان کے لیے برا گھر ہے۔

 

 

: امام حسن کے مطابق خالفت ان کا حق تھا اور 9جواب نمبر 

 معاویہ چور تھا
 

 2ھ( اپنی کتاب مطالب السئول، ج  682شیخ مفتی کمال الدین بن طلحہ الشافعی )متوفی  

 :کے بعد امام حسن )ع( نے جو خطبہ دیا لکھا ہےمیں جنگ بندی  17ص 

 

اے بندگان ِخدا، تم جانتے ہو کہ ہللا تعالٰی نے میرے نانا کی ذریعے تم لوگوں کی ہدایت 

کی اور جہالت سے بچایا اور گمراہی کی پستی سے بلند کیااور کفر کی ذلت کی بعد تمہیں 

عاویہ نے میرے ساتھ ایسی عزت بخشی اور قلت کے بعد تمہیں کثرت عطا کی۔ پس، م

چیز پر جھگڑا کیا ہے جو میرا حق ہے نہ کہ معاویہ کا ۔ پس میں نے امت کی فالح و 

بہبود کی خاطر عفوودرگزر کیا ہے اور تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی اس بات پر کہ 

میں جس کسی کے ساتھ صلح کرونگا تم بھی کروگے اور جس کسی کے ساتھ میں جنگ 

بھی کروگے پس میں نے یہ مصلحت دیکھی ہے کہ میں معاویہ کے ساتھ صلح  کرونگا تم

  کرلوں اور جنگ بندی کرلوں۔

 

امام حسن )ع( کے اس خطبہ سے ثابت ہوا کہ آپ )ع( معاویہ کو خالفت کا اہل و حقدار 

نہیں سمجھتے تھے بلکہ معاویہ کو ظالم و غاصب سمجھتے تھے لیکن بعض مصلحت 

نے دشمن سے صلح کرلی بالکل اسی طرح جس طرح رسول ہللا کے تحت امام ِوقت 

)ص( نے کفار کے ساتھ مصلحت کے تحت صلح کرلی تھی۔ پس، جس طرح کسی کو حق 

نہیں کہ وہ رسول ہللا )ص( کی صلح پر تنقید کرے بالکل اسی طرح کسی کو حق نہیں کہ 

سم کی کوئی تنقید وہ رسول ہللا )ص( کے نائب و امام ِوقت حسن )ع( کی صلح پر کسی ق

کرے اور یہ رنگ دے کہ امام حسن )ع( کی صلح کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن )ع( کے 

 نزدیک معاویہ کوئی بہت نیک و اہل شخص تھا۔

 

 

: اہل ِسنت کے عقیدہ کے مطابق گمراہوں کے ساتھ 10جواب نمبر 

 صلح ہوسکتی ہے
 

ص  10داب اور شرح الھدایہ، ج کتاب اآل 133ص  3اہل ِسنت کی عظیم کتاب الھدایہ، ج  

 :میں ہم پڑھتے ہیں 217

 



ثم یجوز التقلد من السلطان الجائر كما یجوز من العادل ألن الصحابة تقلدہ من معاویة والحق 

 كان بید علي رضي ہللا تعالى عنه والتابعین تقلدوہ من الحجاج وكان جائزا

 

ز ہونا جائز ہے بالکل اسی ایک ناجائز حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائ

طرح جیسے کسی عادل حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے، 

اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ کے دور میں صحابہ نے عہدے قبض کیے حاالنکہ حق تو 

علی کے ساتھ تھا۔ اسی طرح اگرچہ حجاج حق پر نہ تھا لیکن پھر بھی تابعین اس کی 

  مقرر ہوئے۔ جانب سے قاضی

 

ھدایہ کے اس فتوٰی کی رو سے معاویہ اور حجاج دونوں ایک جیسے یعنی ناجائز 

حکمراں تھے لیکن پھر بھی صحابہ و تابعین نے ایسے ناجائز حکمرانوں سے مالزمت 

کے معاہدے کیے تو کیا صحابہ نے اس قسم کے معاہدے کرکے گناہ کا ارتکاب کیا؟ 

ے معاہدے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں تو پھر امام حسن اگرصحابہ کا ناجائز معاویہ س

 )ع( کا معاویہ سے صلح کا معاہدہ کرنے میں کیا برائی ہے؟

 

 

: اگر اب بھی صلح کی وجہ سمجھ نہ آئی تو فیصلہ 11جواب نمبر 

 قرآن سے
 

 :میں ہم پڑھتے ہیں 61سورہ انفال آیت  

 

ہو جاؤ اور ہللا پر بھروسہ کرو بے  اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو تم بھی مائل

 شک وہی سننے واال جاننے واال ہے

 

اس آیت کے متعلق اہل ِسنت اور خاص کر سپاہ ِصحابہ کے دیوبند مسلک کی مایہ ناز 

 :میں ہم پڑھتے ہیں 381ص  1کتاب الھدایہ، ج 

 

أس به لقوله اإلمام أن یصالح أھل الحرب أو فریقا منھم وكان في ذلك مصلحة للمسلمین فال ب

 61تعالى : } وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على ہللا { األنفال : 

 

جب امام کفار کے ساتھ صلح کا ارادہ کرے جب صلح میں مسلمانوں کے لئے کوئی 

 :مصلحت ہو، ایسی صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہللا کا فرمان ہے

مائل ہو جاؤ اور ہللا پر بھروسہ کرو بے  اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو تم بھی

 شک وہی سننے واال جاننے واال ہے

 



جب امام کو حق حاصل ہے کو وہ اپنی دور اندیشی کی بنا پر مسلمانوں کے لئے بہتری 

دیکھتے ہوئے دشمن سے صلح کرلے، تو امام حسن )ع( کی صلح پر سوال کس طرح 

 اٹھایا جاسکتا ہے؟

 

ک اور معتبر کتاب یعنی تفسیرلباب التاویل جو کہ تفسیر خاذن اسی طرح اہل ِسنت کی ای

 :کے نام سے مشہور ہے، اس آیت کی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں

 

فإن رأى اإلمام أن یصالح أعداءہ من الكفار وفیه قوة فال یجوز أن یھادنھم سنة كاملة وإن 

علیھا اقتداء برسول ہللا  كانت القوة للمشركین جاز أن یھادنھم عشر سنین وال تجوز الزیادة

 صلى ہللا علیه وسلم فإنه صالح أھل مكة مدة عشر سنین

 

اگر امام کفاردشمن سے صلح کرنا چاہے اور امام میں جنگ کرنے کی قوت بھی ہو تو 

امام سال یا اس سے کم عرصہ کے لئے صلح کرسکتا ہے ۔ اگر قوت مشرکین کے ساتھ 

سال کے عرصہ تک کے لئے صلح کرلے البتہ  ہو تو امام کے لئے جائز ہے کہ وہ دس

اس سے زیادہ کے عرصہ کے لئے جائز نہیں کیونکہ رسول ہللا )ص( نے کفار مکہ سے 

 دس سال کے عرصہ کے لئے صلح فرمائی تھی

 

امام حسن )ع( رسول ہللا )ص( کے خلیفہ ضرور تھے لیکن ان کی طرح کی قوت حاصل 

ہے اور دس  دیتا ڈالبی کفار کے سامنے ہتھیار نہ تھی ۔چاند کے دو ٹکڑے کرنے واال ن

سال کے عرصہ تک جنگ نہ کرنے کا ایسا معاہدہ کرلیا جس سے حضرت عمر جیسے 

شخص کو بھی نبوت میں شک ہونے لگا تھا۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ رسول کے 

بےشمار جانثار ساتھیوں کا دم بھرنے والے دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسول ہللا )ص( ان 

مام ساتھیوں کی موجودگی میں اتنے کمزور ہوگئے تھے کہ کفار سے دس سال تک ت

جنگ نہ کرنے کے معاہدہ کرلیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس عمل سے رسول ہللا )ص( کی 

نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا تو پھر منافقین سے مجبور ہوکر امام حسن )ع( صلح فرماتے 

 !کتا ہےہیں تو ان کی امامت پر حرف کیسے آس

 

 : طلقاء خلیفہ نہیں بن سکتے12جواب نمبر 

 
 :میں ہم پڑھتے ہیں 224س  5ابن اثیر نے اسدالغابہ، ج  

 

عن عمر أنه قال ھذا األمر في أھل بدر ما بقي منھم أحد ثم في أھل أحد ما بقي منھم أحد ثم 

 في كذا وكذا ولیس فیھا لطلیق وال لولد طلیق وال لمسلمة الفتح شيء

 

عمر نے کہا کہ خالفت اہل بدر میں رہےگی اور طلقاء اور ان کی اوالدوں کا اس حضرت 

 میں کوئی حق نہیں ہے۔



 

معاویہ نے پریشان ہوکر فتح مکہ کے بعد اسالم قبول کرلیا، ایسے لوگوں کو طلقاء کہا 

جاتا ہے اور جناب عمر کے مطابق ایسے لوگ خالفت کے اہل نہیں۔ شاہ والی ہللا دہلوی 

 :میں لکھتے ہیں 25ص  1الت الخفاء، ج نے از

 

 جس میں شرائط خالفت نہ ہو وہ گناہ گار ہے

 

مندرجہ باال دونوں عبارتوں کا نتیجہ واضح ہے کہ معاویہ خالفت کا اہل نہیں لیکن پھر 

بھی حکمران بننے کی خواہش کی وجہ سے وہ گنہگار بنا۔ اسی حوالے سے ہم حضرت 

 :میں 131ص  8اب البدایہ والنہایہ، ج عائشہ کے الفاظ پڑھتے ہیں کت

 

اسود بن یزید نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کیا آپ ایسے شخص 

پر تعجب نہیں کرتیں جو طلقاء میں سے ہے اور خالفت کے بارے میں رسول ہللا )ص( 

کے اصحاب سے جھگڑا کرتا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اور تم اس بات سے تعجب 

نہیں کرتے کہ یہ اقتدار ِ اٰلہی ہے جسے وہ نیک و بدکار کو دیتا ہے اور اس نے فرعون 

  کو اہل ِمصر پر چار سو سال تک بادشاہ بنایا اور اسی طرح دیگر کفار کو بھی۔

 

اگر حضرت عائشہ کے یہ الفاظ سن کر اب بھی سپاہ ِصحابہ کے جیسے نواصب معاویہ 

 !کے کیا ہی کہنے کے خلیفہ تسلیم کرتے ہیں تو ان

 

 

 معاویہ کو دی گئی بیعت
 

 

نواصب کا اعتراض ہے کہ امام حسن )ع( نے معاویہ کو بیعت دے دی تھی لٰہذا معاویہ  

 کی خالفت جائز ہوئی۔

 

 

 : بیعت کی معنی1جواب نمبر 
 

 

بیعت کے اصل معنی عاہدہ کرنے کے ہیں ۔ صلح الحسن میں صلح کی شرائط کا کاغذ پر  

ت کرتا ہے کہ ایک مکمل معاہدہ تحریر کیا گیا تھا۔ امام حسن )ع( حکومت ان اتارنا ثاب

درج ذیل شرائط کی بنیاد پر منتقل کررہے تھے۔ معاویہ کے دستخط کے ساتھ ہی بیعت 

مکمل ہوگئی یعنی معاہدہ دونوں فریقین کی مرضی سے پختہ ہوگیا۔ لٰہذا بیعت معاہدہ کے 



وجہ ہے کہ معاویہ کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں لئے تھی نہ کہ خالفت کے لئے یہی 

 ہوتا جبکہ امام جالل الدین سیوطی نے امام حسن )ع( کا شمار خلفائے راشدین میں کیا ہے۔

 

 

: نواصب نادانی یا حیلہ کی بنیاد پر صلح کو بیعت کا 2جواب نمبر 

 نام دیتے ہیں
 

 

 :ہیں ہم اہل ِسنت کی مندرجہ ذیل کتابوں پر انحصار کرتے 

 

 18ص  8۔ البدایہ والنہایہ، ج 1

 115ص  1۔ االتیعاب، ج 2 

 259ص  2۔ تھذیب التھذیب، ج 3 

 26ص  2۔ مطالب السئول، ج 4 

 113۔ تذکرة الخواص، ص 5 

 8ص  3۔ مروج الذھب، ج 6 

 244ص  2۔ القعد الفیرد، ج 7 

 92۔ المعارف، ص 8 

 29ص  2۔ سوائق المحرقہ، ج 9 

 ذکر قیس بن سعد 178ج  ۔ تاریخ بغداد،10 

 118۔ اخبار الطوال، ص 11
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 :ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے

 

 ۔۔۔ وھو في ذلك ھو البار الراشد الممدوح ۔۔۔فصالحه

 

 پس حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کرلی اور یہ صلح قابل ِستائش عمل ہے

 

 می اپنی شیعہ مخالف کتاب السوائق المحرقہ میں لکھتے ہیںعالمہ ابن حجر مکی الھیث

 

 ولما تصالحا كتب به الحسن كتابا لمعاویة صورته

بسم ہللا الرحمن الرحیم ھذا ما صالح علیه الحسن بن علي رضي ہللا عنھما معاویة بن أبي  

 سفیان

 

 :تھا جب انہوں نے صلح کرلی تو حسن نے معاویہ کو ایک خط لکھا جس کا مواد یہ



 بسم ہللا الرحمن الرحیم ۔ یہ صلح حسن بن علی کرتا ہے معاویہ بن ابی سفیان سے

 

 :امام ابن عبد البر نے االستیعاب میں لکھا

 

 عن الشعبي قال لما جرى الصلح بین الحسن بن علي ومعاویة

 

 شعبی نے بیان کیا ہے کہ جب حسن بن علی اور معاویہ کے درمیاں صلح ہوئی۔۔۔

 

 :حجرعسقالنی نے تھذیب التھذیب میں لکھا امام ابن

 

  ہجری میں ہوئی۔ 41معاویہ اور حسن کے درمیاں صلح ربیع االول سن 

 

 :نواصب کا امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے

 

 والخبر الثاني اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاویة لكن كان صلحا على دخن

 

لوگ حسن اور معاویہ کی صلح پر جمع ہوگئے تھے  دوسری خبر اس کے متعلق ہے جب

 لیکن صلح کی بنیاد دھوکے پر تھی

 

پس، امام حسن )ع( نے معاویہ سے صلح کی تھی لیکن معاویہ خیل قبیلہ نے معاویہ کی 

حکومت کو خالفت رنگ دینے اور اس کی حکومت کو جائز قرار دینے کی کوشش میں 

دیا۔ صلح کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جس سے اس صلح کو بیعت کا رنگ دینا شروع کر

صلح ہوری ہے اس کی حکومت جائز ہو گئی ورنہ رسول ہللا )ص( کا کفار سے صلح 

 کرنا کیا کفار کی حیثیت کو جائز بنا دیا تھا؟

 

ناصبی قیاس کہ امام حسن نے معاویہ سے وظیفہ وصول کرکے 

 معاویہ کی خالفت کو تسلیم کرلیا
 

 

ے ہی یہ کوشش رہی کے کہ کسی نہ کسی طرح معاویہ کی ملوکیت نواصب کی ہمیشہ س 

کو خالفت کا رنگ دیا جائے اور ایسے دالئل تالش کئے جائیں کہ جس سے وہ معاویہ 

کی ملوکیت کو جائز ٹھہرا سکیں ۔ اسی طرح کی ایک ناکام کوشش وہ اس دلیل سے پیش 

انی کے دوران اس سے کرنے لگے ہیں کہ چونکہ امام حسن )ع( نے معاویہ کی حکمر

 وظیفہ حاصل کیا لٰہذا امام حسن کی نظر میں معاویہ کی حکمرانی جائز ہوئی۔

 

 



 

 :1جواب نمبر
 

 

اگر ظالم کسی مظلوم سے اس کا حق چھین لے اور بعد میں اس چھینی ہوئی مقدار سے 

قسطوں کے طور پر تھوڑا تھوڑا حق واپس مظلوم کو دیتا رہے تو اسکا مطلب ہرگز یہ 

ہیں کہ ظالم مظلوم کی طرف رحم دل ہوگیا ہے یا پھرمظلوم کا ظالم سے اپنے حق میں ن

حصہ قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم کہ پاس بچ جانے واال  سا ذراسے ملنا واال 

اسرائیلیوں ا۔ مقبوضہ فلسطین کی مثال لے لیجئے جہاں ظالم و غاصب باقی مال جائز ہوگی

بعد اسرائیل  بضہ کرلیا لیکن مظلوم فلسطینیوں سے معاہدہ کےنے فلسطین کی زمین پر ق

نے فلسطین کی زمین کا کچھ حصہ دوبارہ فلسطینیوں کو دے دیا۔ اسرائیل کی جانب سے 

غصب شدہ زمیں کا کچھ حصہ واپس فلسطینیوں کو دینے کا مطلب یہ نہیں کہ زمیں کا 

ھی ہوجائے، اسرائیل ظالم اور باقی حصہ جو اسرائیل کے پاس ہے وہ جائز ہوگیا۔ کچھ ب

 فلسطین مظلوم ہی رہینگے۔

 

 

 :2جواب نمبر
 

ہللا کے نبی موسی )ع( نے کافر فرعون کے گھر پرورش پائی اور بچپن سے ہی فرعون 

کے مہیا کیے گئے رزق، مال و متاع پرمنحصر رہے اس کے باوجود نبی نبی ہی رہا اور 

معاویہ کے دور میں بیت المال سے وظیفہ کافر کافر ہی رہا۔ اسی طرح امام حسن )ع( 

 تسلیم کیا لیکن امام ِحق، امام ِحق ہی رہا اور ظالم ظالم ہی رہا۔

 

 :3جواب نمبر
 

حضرت یوسف )ع( ہللا کے نبی تھے لیکن وہ ایک کافر بادشاہ کے گھر پر رہے، اس کے 

کافر بادشاہ گھر کا زرق کھایا اور اس کے مال پر انحصار کیا اور ایک وقت وہ آیا جب 

نے حضرت یوسف کو غلہ کا نگہبان مقرر کردیا لیکن پھر بھی حضرت یوسف ہللا کے 

نبی ہی رہے اور وہ بادشاہ کافر ہی رہا۔ اسی طرح اگر امام حسن )ع( نے ظالم بادشاہ سے 

 وظیفہ تسلیم کیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ امام امام ہی رہا اور ظالم ظالم ہی۔

 

 :4جواب نمبر
 

 

المال معاویہ کی ذاتی ملکیت نہ تھی بلکہ اس کا مقصد مسلمانوں کی فالح و بہبود تھا  بیت

اور اس بیت المال سے معاویہ نے جو کچھ بھی امام حسن کو بھیجا وہ انہوں نے اپنی 



ضروریات کے لئے رکھا اور باقی غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے کام میں الئے۔ پس، 

غریبوں کا حق حاصل کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ  امام حسن نے ایک غاصب سے

 یہ مال انہی لوگوں تک پہنچے جو اس کے حقدار ہیں۔

 

 :5جواب نمبر
 

علمی جوابات کے بعد آیئے اب حوالہ جات کی بنا پر ناصبی قیاس کا رد کریں جو کہ 

بو بکر ناصبیت کے اس قیاس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ امام ِ اہل ِسنت ا

 :ھ(لکھتے ہیں 370الجصاص الرازی )متوفی 

 

حسن بصری، سعید بن جبیر ، شبعی اور تمام تابعین ان ظالم )حکمرانوں( سے وظیفے 

لیتے تھے لیکن اس بناء پر نہیں کہ وہ ان سے دوستی رکھتے تھے اور ان کی حکومت 

حقوق ہیں جو  کو جائز تصور کرتے تھے بلکہ اس لئے لیتے تھے کہ یہ تو ان کے اپنے

ظالم و فاجر لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ ان سے دوستی کی بنیاد پر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے 

حاالنکہ انہوں نے حجاج سے تلوار کے ذریعے مقابلہ کیا چار ہزار قراء )علماء( نے جو 

تابعین میں سے بہترین اور فقہاء تھے عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کی قیادت میں حجاج 

اھواز کے مقام پر جنگ کی پھر بصرہ اور بعد ازاں کوفہ کے قریب فرات کے سے 

کنارے دیر جماجم کے مقامات پر حجاج سے جنگ کی ہے۔ انہوں نے عبد الملک بن 

مروان کی بیعت توڑ دی تھی ان )اموی حکمرانوں( پر لعنت کرتے اور ان سے تبرا 

بھی یہی طریقہ تھا جب وہ  کرتے تھے۔ ان سے پہلے کے لوگوں کا معاویہ کے ساتھ

حضرت علی کی شہادت کے بعد زبردستی حکمران بن گیا حسن اور حسین بھی )معاویہ 

سے(وظائف لیتے تھے بلکہ معاویہ سے اسی طرح تبرا کرتے تھے جس طرح حضرت 

علی معاویہ سے تبرا کرتے تھے حتٰی کہ ہللا تعالٰی آپ کو وفات کے بعد جنت اور 

نانچہ ان )ظالم حکمرانوں( کی طرف سے عہدہ قضاء قبول کرنے رضوان میں لے گیا۔چ

اور وظائف لینے میں یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ حضرات ان ظالموں سے دوستی رکھتے 

 تھے اور ان کی حکومت کو جائز اعتقاد کرتے تھے۔

 طبع بیروت 82،  81، ص 1احکام القرآن للجصاص ج  

 

 

 ہید کروانامعاویہ کا امام حسن کو زہر کے زریعے ش
 

 :اس بابت ہم نے مندرجہ ذیل کتب ِاہل ِسنت پر انحصار کیا ہے 
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سب سے پہلے تو ہم یہ بات واضح کردیں کہ اس بات میں دو رائے نہیں کہ امام حسن )ع( 

کو ان کی بیوی جعدہ بنت االشعث نے بھاری رقم کے عوض کسی کے کہنے پر زہر دے 

 :پر لکھتے ہیں 4815رقم  173ص  3کر قتل کرڈاال۔ امام حاکم نے مستدراک، ج 

 

دعامة السدوسي قال سمت ابنة األشعث بن قیس الحسن بن علي وكانت تحته ورشیت على 

 ذلك ماال

 

دعامہ السدوسی نے فرمایا کہ االشعث بن قیس کی بیٹی نے حسن بن علی کو زہر دیا جو 

  کہ ان کی بیوی تھی، اس کام کے لیئے اسے کثیر رقم ملی۔

 

ہ کون بد بخت دشمن ِاہل ِبیت )ع( تھا جس نے امام حسن )ع( کے جہاں تک رہا سوال کہ و

کو ان کی بیوی کے ذریعے زہر دے کر قتل کروایا، تو اس متعلق امام ِاہلِسنت طبرانی 

 :اپنی کتاب المعجم الکبیر میں لکھتے ہیں

 

یى بن حدثنا محمد بن عبد ہللا الحضرمي ، قال : حدثنا محمد بن عبد ہللا بن نمیر ، حدثنا یح

سعدا والحسن بن علي رضي ہللا ” أبي بكیر ، حدثنا شعبة ، عن أبي بكر بن حفص ، أن 

  . ”تعالى عنھما ماتا في زمن معاویة رضي ہللا تعالى عنه ، فیرون أنه سمه

 

محمد بن عبدہللا الحضرمی نے کہا کہ میں نے محمد بن عبدہللا بن نمیر نے بتایا کہ انہیں 

بیان کیا کہ انہیں شعبہ نے ابی بکر بن حفص سے بیان کیا کہ سعد  یحیی بن ابی بکیر نے

اور حسن )رض(، دونوں کی اموات معاویہ )رض( کے دور میں واقع ہوئی اور یہ تسلیم 

  کیا جاتا ہے کہ اس )معاویہ( نے انہیں زہر دلوایا۔

 



 :ا ہےمیں یوں بیان کی” االستیعاب“اسی بات کو امامم ابن عبدالبرر نے اپنی کتاب 

 

وقال قتادة وأبو بكر بن حفص سم الحسن بن علي سمته امرأته جعدة بنت األشعث بن قیس 

وقالت طائفة كان ذلك منھا بتدسیس معاویة إلیھا وما بذل لھا من ذلك وكان لھا ضرائر  . الكندي

  وہللا أعلم

 

بنت قتادہ اور ابو بکر بن حفص نے بیان کیا ہے کہ حسن بن علی ان کی بیوی جعدہ 

االشعث کے زریعے زہر دلوایا گیا۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ معاویہ نے جعدہ کو زہر 

  بھجوایا اور اس زہر کو )حسن( کو دینے پر جعدہ کو نوازا گیا۔

 

( جو کہ ابن ابی اصیبعہ کے نام سے 668شیخ موفق الدین احمد بن قاسم الخزرجی )متوفی 

میں معاویہ کے ایک خاص معالج ثمامہ  153ص ” طبقات االطباء“مشہور ہیں اپنی کتاب 

بن آثال کا تذکرہ بڑی خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ یہ معالج عیسائی تھا اور دمشق کا 

رہنے واال تھا جس کی شہرت کے ڈنکے دور دور تک پٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابن ابی 

 :اصیبعہ لکھتے ہیں

 

قواھا وما منھا سموم قواتل وكان معاویة وكان ابن أثال خبیراً باألدویة المفردة والمركبة و

 یقربه لذلك كثیراً ومات في أیام معاویة جماعة كثیرة من أكابر الناس

 

ابن آثال مفرد اور مرکب دواؤں کا ماہر اور ان کے اثرات اور طاقتوں کا جاننے واال تھا 

ویہ اور ہالک کردینے والے مختلف قسم کے زہروں سے بھی واقف تھا اسی وجہ سے معا

اس کی بہت قدرو منزلت کرتا تھا۔ معاویہ کے عہد میں اکابرین ِاسالم اور مسلمان امراء 

  کی ایک بڑی جماعت تھی جو اس کے زہر سے ہالک ہوئے۔

 

پھر مصنف نے ان اشخاص کے نام بیان کیئے ہیں جنہیں معاویہ نے اپنے اس معالج کے 

اور موال  بن الولیدلرحمان بن خالد ذریعے زہر دال کر مار ڈاال جن میں شامل تھے عبدا

پر مصنف  156علی )ع( کے خاص صحابی حضرت مالک بن اشتر )رض(۔ پھر ص 

 :بحوالہ تاریخ طبری لکھتے ہیں

 

الحسن بن علي رضي ہللاَّ عنھما مات مسموماً في أیام معاویة وكان عند معاویة كما قیل دھاء 

لحسن رضي ہللاَّ عنه شربة وقال لھا إن فدس إلى جعدة بنت األشعث بن قیس وكانت زوجة ا

قتلت الحسن زوجتك بیزید فلما توفي الحسن بعثت إلى معاویة تطلب قوله فقال لھا في الجواب 

 أنا أضن بیزید

 

حسن بن علی )رض( معاویہ کے عہد میں زہر سے قتل ہوئے۔ معاویہ نے جعدہ بنت 

و زہر پال دیا اور اس االشعث بن قیس زوجہ حسن )رض( سے ساز باز کر کے حسن ک

سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تو حسن کو قتل کردے تو میں تیرا نکاح یزید سے کردونگا۔ جب 



حسن قتل ہوگئے تو جعدہ نے معاویہ سے عقدہ پورا کرنے کو کہال ھبیجا جس کے جواب 

  میں معاویہ نے کہا کہ میں یزید کے لیئے ڈرتا ہوں۔

 

میں لکھتے  5ص  6ج ” البداء والتاریخ“اپنی کتاب مشہور مورخ مطہر بن طاہر المقدسی 

 :ہیں

 

أن معاویة دس إلى جعدة بنت األشعث بن قیس بأن تسم الحسن ویزوجھا یزید فسمته وقتلته 

فقال لھا معاویة إن یزید منا بمكان وكیف یصلح له من ال یصلح البن رسول ہللا وعوضھا منه 

 مائة ألف درھم

 

سے خفیہ سازش کی کہ اگر وہ حسن کو زہر دے کر شہید  معاویہ نے جعدہ بنت االشعث

کردے تو وہ اس کا نکاح یزید کے ساتھ کردے گا۔ جب جعدہ نے معاویہ کی ایماء پر حسن 

کو زہر دے کر قتل کردیا تو معاویہ نے جعدہ کو ایک الکھ درہم دے کر کہا کہ یزید ہمیں 

سول کے ساتھ ہوا وہی یزید کے عزیز ہے، کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے کہ جو فرزند ِر

  ساتھ بھی ہو۔

 

ایس ایم مبارک علوی کرمانی جو کہ امیر خورد کے نام سے جانے جاتے ہیں اپنی کتاب 

 :میں لکھتے ہیں” سیراالولیاء“

 

امیر المومنین حضرت امام حسن کی بیوی جعدہ بنت االشعث کندی نے امیر معاویہ کے 

  ع پا کر زہر دے دیا۔اشار ےسے کسی نہ کسی ترکیب سے موق

 

” ھ( اپنی مشہور کتاب  898شیعہ مخالف سنی عالم ِدین موالنا عبدالرحمان جامی )متوفی 

 :میں لکھتے ہیں” شواہد النبوة

 

عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کو حضرت امیر معاویہ کے کہنے پر آپ کی 

 بیوی جعدہ نے زہر دی تھی۔

 

 :ء اپنے تاریخ میں لکھتے ہیںعالمہ اسماعیل بن ابوالفدا

 

 وتوفي الحسن من سم سقته زوجته جعدة بنت األشعث قیل فعلت ذلك بأمر معاویة

 

حسن کی موت زہر سے واقع ہویہ جو ان کی بیوی جعدہ بنت االشعث نے معاویہ کے حکم 

  پر دیا تھا۔

 

 :ابن عساکر نے اپے تاریخ میں لکھا

 



 سقیه سماكان معاویة قد تلطف لبعض خدمه أن ی

 

  معاویہ نے اپنے مالزمین کے زریعے ایک مرکب تیار جو حسن کو دی دیاگیا

 

امام ذہبی نے سیراعالم النبالء اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں واقدی سے روایت 

 :کی ہے کہ

 

 . كان معاویة قد تلطف لبعض خدمه أن یسقیه سماً   : وقد سمعت بعض من یقول

 

لوگوں سے سنا کہ معاویہ نے خفیہ طور پر اپنے ایک مالزم کے زریعے  میں نے بعض

 حسن کو زہر دلوادیا۔

 

 

 معاویہ کا حسن ابن علی کی موت کو مصیبت نہ سمجھنا
 

اب تک بات ہوئی معاویہ کے علی بن ابی طالب )ع( پر لعنت کرنے کی بدعت ایجاد  

ع( دشمنی کے مزید شواہد پیش کرنے کے حوالے سے۔ آئیے اب ہم معاویہ کی اہل ِبیت )

کرتے ہیں۔ معاویہ نے علی بن ابی طالب )ع( سے بضض رکھ کر اپنے منافق ہونے پر 

مہر ثبت کی لیکن الحسن بن علی بن ابی طالب )ع( کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرنے 

 اور سجدہ ِشکر بجاال کر منافقین کا امام ہونا بھی ثابت کردیا۔

 

 :4119، حدیث 32سنن ابو داود، کتاب 

 

مقدام بن معدیکرب معاویہ ابن ابنی سفیان کے پاس آئے تو معاویہ بن ابی سفیان نے المقدام 

بن معدی کرب سے کہا: کیا تمہیں علم ہے کہ الحسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ اس پر 

تو مقدام بن معدی کرب نے قرآنی آیت پڑھی انا ہلل و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی نے کہا: 

کیا تم الحسن کے مرنے کو ایک مصیبت تصور کر رہے ہو ؟ اس پر مقدام نے جواب دیا: 

میں اسے مصیبت کیسے نہ جانوں جبکہ رسول ص الحسن کو اپنی گود میں لیتے تھے “

 اور کہتے تھے کہ الحسن مجھ سے ہے جبکہ الحسین علی سے ہیں۔

 انگارہ تھا جسے ہللا نے بجھا دیا۔ اس پر بنی اسد کے آدمی نے کہا: الحسن ایک جلتا ہوا 

 

)یعنی، ایک آدمی( کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں مراد بذات ’ فالں‘اس روایت میں یہ جہاں 

خود معاویہ ہے جیسا کہ مسند احمد بن حنبل میں معاویہ کا نام مروی ہے، مگر امام ابو 

ابن ابنی سفیان ہے  کے لفظ سے تبدیل کر دیا ہے یعنی یہ معاویہ’ فالں‘داؤد نے اسے 

جس نے پوچھا کہ تو کیا تم اس ]الحسن ابن علی[ کے مرنے کو ایک مصیبت تصور کر 

 رہے ہو ؟

 



عون المعبود ‘عالمہ شمس الحق عظیم آبادی نے سنن ابو داؤد کی شرح لکھی ہے جو کہ 

کے نام سے مشہور ہے اور تمام سلفی ویب سائٹس پر موجود ہے۔ ’ شرح سنن ابی داؤد

جو کہ سلفی حضرات کی مستند ترین ویب سائٹس  http://hadith.al-islam.com مثال

 میں شمار ہوتی ہے۔

 

 :اس روایت کے ذیل میں عون المعبود میں یہ شرح دی گئی ہے

 

فقال له فالن ( وفي بعض النسخ وقع رجل مكان فالن والمراد بفالن ھو معاویة بن أبي سفیان 

یصرح باسمه وھذا دأبه في مثل ذلك وقد أخرج أحمد في  رضي ہللا تعالى عنه والمؤلف لم

مسندہ من طریق حیوة بن شریح حدثنا بقیة حدثنا بحیر بن سعد عن خالد بن معدان قال وفد 

المقدام بن معد یكرب وفیه فقال له معاویة أیراھا مصیبة الحدیث) أتعدھا ( وفي بعض النسخ 

الحسن رضي ہللا تعالى عنه مصیبة والعجب كل أتراھا أي أنعد یا أیھا المقدام حادثة موت 

العجب من معاویة فإنه ما عرف قدر أھل البیت حتى قال ما قال فإن موت الحسن بن علي 

رضي ہللا عنه من أعظم المصائب وجزى ہللا المقدام ورضي عنه فإنه ما سكت عن تكلم الحق 

 حتى أظھرہ وھكذا شأن المؤمن الكامل المخلص

 

استعمال کیا گیا ہے، اور ” رجل“الن( اور کچھ جگہ لفظ فالں کی جگہ لفظ ۔۔۔ )فقال لہ ف

اس فالں سے مراد معاویہ ابن ابی سفیان رضی ہللا تعالی ہیں۔ جیسا کہ مؤلف ]امام ابو 

داؤد[ یہ معلوم نہیں ہونے دیتے چونکہ یہ انکی عادت ہے۔ احمد ]امام احمد بن حنبل[ اپنی 

یان کرتے ہیں جو بقیۃ سے اور جو بحیر بن سعد سے اور مسند میں حیوة بن شریح سے ب

اور معاویہ نے ان سے کہا: تو کیا تم اس ]الحسن “وہ خالد بن معدان سے بیان کرتے ہیں : 

 ابن علی[ کے مرنے کو ایک مصیبت تصور کر رہے ہو ؟ ۔۔۔۔

 

، تصور ۔۔۔بعض جگہ پر ) أتعدھا ( اور بعض جگہ پر )أتراھا( یعنی کیا تم دیکھتے ہو 

 کرتے ہو الحسن ابن علی کی موت کو ایک مصیبت؟

 

تعجب پر تعجب )انتہائی تعجب( ہے امیر معاویہ کے اس قول پر۔ انہوں نے اہلبیت کی قدر 

نہ پہچانی حتی کہ ایسی بات کہہ دی۔ حسن بن علی رضی ہللا عنہ کی موت یقینا بہت بڑی 

جزائے خیر دے اور ان سے راضی مصیبت تھی اور ہللا حضرت مقدام رضی ہللا عنہ کو 

ہو کہ انہوں نے کلمہ حق ادا کرنے میں خاموشی اختیار نہ کی اور اسے اعالنیہ کہہ دیا۔ 

مومن کامل و مخلص کی یہی شان ہے۔ بنو اسد کے شخص نے جو کچھ کہا وہ معاویہ 

رضی ہللا عنہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اُس نے یہ سخت گھٹیا بات 

س وجہ سے امیر معاویہ رضی ہللا عنہ کے سامنے کہی تھی کہ )امام حسن کی ا

 موجودگی میں( امیر معاویہ کو اپنی خالفت کے زوال کا خوف تھا۔

  128ص  11عون المعبود، ج  

 



یہی الفاظ موالنا خلیل احمد صاحب نے بذل المجہود، شرح سنن ابی داؤد میں اسی روایت 

 :یے ہیں۔ وہ لکھتے ہیںکی تشریح کرتے ہوئے درج ک

 

اسدی نے یہ بات معاویہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے کہی تھی۔ جب 

حضرت مقدام نے اس شخص کی بات سنی جو اس نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے 

نواسے کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے امیر معاویہ کی خاطرداری کے لیے کہی تھی، 

معاویہ سے کہنے لگے کہ میں یہاں سے آج ہرگز نہ ہلوں گا جب تو حضرت مقدام امیر 

تک آپ کو غصہ نہ دالؤں اور آپ کو ایسی بات نہ سناؤں جو آپ کو ناپسند ہو جس طرح 

 کہ آپ نے مجھے ایسی بات سنائی جو مجھے پسند نہیں۔

 

اور برصغیر کے مشہور اہلحدیث عالم دین موالنا وحید الزمان خان صاحب اس روایت 

 :ے ذیل میں حاشیہ میں لکھتے ہیںک

 

حسن کے انتقال پر معاویہ کو یہ کہنا کہ یہ مصیبت نہیں ہے مبنی تھا اوپر تعصب کے 

علی اور اوالد علی سے۔ راضی ہو ہللا اپنے رسول کے اہل بیت سے اور ہمارا حشر ان 

 کے ساتھ کرے۔ امین۔

 

کو قسم دال کر پوچھا کہ کیا روایت میں آگے بیان ہے کہ حضرت مقدام نے امیر معاویہ 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ و آلہ وسلم نے مردوں کو سونے کا زیور اور ریشم پہننے سے 

منع نہیں فرمایا اور خدا کی قسم یہ چیزیں آپ کے گھر کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس 

 :کی شرح میں صاحِب عون المعبود فرماتے ہیں

 

ر َعلَْیِه اَل یَْحتَِرُزوَن َعْن اِْستِْعَمالھَا َوأَْنَت اَل تُْنِكر َعلَْیِھْم َوتَْطَعن فِي اْلَحَسن فَإِنَّ أَْبنَاَءك َوَمْن تَْقدِ 

  ْبن َعلِّي 

 

آپ کے لڑکے اور گھر کے مرد )یزید وغیرہ( ان اشیاء کے استعمال سے پرہیز نہیں 

 کرتے ہیں۔ کرتے اور آپ ان پر نکیر نہیں کرتے۔ اور ادھر آپ حسن بن علی پر طعن

 

 

 معاویہ کا حسن ابن علی کی موت پر سجدہ ِشکر اور تکبیر ادا کرنا
 

 :ہم اہل ِسنت کی مندجہ ذیل معتبر کتابوں پر انحصار کرتے ہیں

 

 221۔ اخبار الطوال، ص 1

 225ص  1۔ العقد الفرید، ج 2 

 294ص  2۔ تاریخ خمیس، ج 3 

 84ص  1۔ حیات الحیوان، ج 4 



 123ص ۔ تذکرة الخواص، 5 

 ۔ تاریخ ابی الفداء، ج6 

 67ص  2۔ تاریخ ابن خلکان، ج 7

 8ص  3۔ مروج الذھب، ج 8 

 140ص  1۔ مقاتل الحسین، ج 9 

 186ص  4۔ ربیع االبرار، ج 10 

 

 :عالمہ زمخشری اپنی کتاب ربیع االبرار میں لکھتے ہیں

 

 حسن کی موت کی خبر سن کر معاویہ نے سجدہ ِ شکر ادا کیا

 

خلکان اپنی کتاب وافیات االعیان جو کہ تاریخ ابن خلکان کے نام سے مشہور  عالمہ ابن

 :ہے، میں لکھتے ہیں

 

ولما كتب مروان إلى معاویة بشكاته كتب إلیه أن أقبل المطي إلى بخبر الحسن ولما بلغه موته 

عینك  سمع تكبیرا من الحضر فكبر أھل الشام لذلك التكبیر فقالت فاختة زوجة معاویة أقر ہللا

 یا أمیر المؤمنین ما الذي كبرت له ؟ قال مات الحسن

 

جب مروان نے معاویہ کو شکایت تحریر کی، اس نے لکھا کے اسے بتایا گیا ہے کہ حسن 

کی موت ہوگئی ہے۔ معاویہ نے جب یہ خبر سنی تو انہوں نے تکبیر کہی تو جس پر اہل 

اے امیر المومنین، ہللا آپ ‘نے کہا:  شام نے بھی تکبیر کہی۔ لٰہذا معاویہ کی زوجہ فاختہ

حسن کی موت ہوگئی ‘معاویہ نے جواب دیا: ’ کو خوش رکھے، آپ نے تکبیر کیوں کہی؟

 ’ہے

 

 :عالمہ ابو حنیفہ احمد بن داؤد الدینوری اپنی کتاب اخبار الطوال میں لکھتے ہیں

 

مروان نے اس  حضرت حسن کی وفات کی خبر معاویہ کو بھی مل گئی ۔ انہیں عامل ِمدینہ

امر سے مطلع کیا تھا۔ چنانچہ معاویہ نے ابن عباس کو بلوایا۔ ان دنوں ابن عباس شام میں 

انہیں کے یہاں آئے ہوئے تھے۔ جب وہ ملے تو معاویہ نے حسن کی وفات پر تعزیت بھی 

آپ حس کی موت پر خوش نہ ہوں۔ ‘کی اور اظہار ِمسرت بھی کیا۔ لٰہذا ابن عباس نے کہا: 

 ۔’کی قسم ان کی بعد آپ کا بھی چل چالؤ ہےخدا 

 اخبار الطوال )اردو ترجمہ(۔ 

 

 :عالمہ ابن عبد ربہ اپنی کتاب العقد الفرید میں لکھتے ہیں

 

ولما بلغ معاویةَ موُت الحسن بن علي خر ساجداً ہلل ثم أرسل إلى ابن عباس وكان معه في 

 الشام فعزاہ وھو ُمستبشر



 

معاویہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سجدہ ِ شکر ادا کیا۔  حسن کی موت کی خبر سن کر

پھر انہوں نے ابن عباس کو پیغام بھجوایا اور انہیں بلوایا۔ جب ابن عباس تشریف الئے تو 

  حاالنکہ معاویہ نے ان سے حسن کی موت پر تعزیت کی لیکن وہ بہت خوش تھے۔

 

ات الحیوان جبکہ عالمہ دیار ھ( نے کتاب حی 808عالمہ کمال الدین دمیری )المتوفی 

 :بکری نے کتاب تاریخ خمیس میں اس واقع کو یوں درج کیا ہے

 

کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ‘ابن عباس معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ نے کہا: 

مجھے کسی بات کا علم نہیں ‘ابن عباس نے جواب دیا: ’ خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟

۔ معاویہ نے ’ہو اور میں نے سنا تم نے باآواز ِبلند تکبیر کہیسوائے اس کہ تم بہت خوش 

 حسن کی موت ہوگئی ہے‘کہا: 

 

 

 : معاویہ باغی تها3باب نمبر 
 

 باغی کی تعریف

 
 :113اہل ِسنت کی فقہ کی مشہور کتاب درالمختار، ص 

 

لغت میں بغاوت کا مطلب ہے طلب کرنا جبکہ عرف میں بغاوت کا مطلب ہے اس شئے 

ب کرنا جو حالل نہ ہو۔ شرعی طور پر باغی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو امام حق کو طل

 کی اطاعت سے نکل جائیں

 

 :میں لکھا 80ص  5موالنا سید ابواالعلی مودودی نے تفہیم القرآن، ج 

 

ابن ھمام نے فتح القدیر شرح ھدایہ میں لکھا ہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ باغی وہ ہے 

نافرمانی کرے۔ امام شافعی نے کتاب االم میں لکھا ہے کہ باغی وہ ہے  جو امام ِحق کی

جو عادل امام سے جنگ کرے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ یہ فرض ہے کہ جو کوئی عادل 

 امام کی مخالفت کرے اس سے جنگ کی جائے۔

 

 باغی کی نماز ِجنازہ پڑھنے کی ممانعت

 
 :راز ہیںمیں رقمط 47ص  7امام نووی کتاب المنہاج، ج 

 



وقال أبو حنیفة ال یصلى على محارب وال على قتیل الفئة الباغیة وقال قتادة ال یصلى على ولد 

 الزنى

 

امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ اگر باغی یا ڈکیت گروہ کا کوئی رکن مرجائے تو اس کی 

شخص کی  نماز ِجنازہ ادا نہیں کرنی چاہیے جبکہ قتادہ کا کہنا ہے کہ زنا سے پیدا ہوئے

  بھی نماز ِجنازہ نہیں پڑھنی چاہئے۔

 

تو معلوم ہوا کہ معاویہ کی نماز ِجنازہ تو اہل ِسنت کے کسی اصول کے مطابق بھی ادا 

 !نہیں ہوسکتی

 

 :میں ہم پڑھتے ہیں 282ص  2در المختار، ج 

 

وھي فرض على كل مسلم مات، خال( أربعة: )بغاة، وقطاع طریق( فال یغسلوا، وال یصلى 

 لیھمع

 

یہ فرض ہے کہ ہر مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی نماِزجنازہ پڑھی جائے سوائے 

چار کے، یعنی باغی اور چور کے، نہ تو ان کو غسل دیا جانا چاہیئے اور نہ ہی ان کی 

  نماز جنازہ ادا کرنی چاہیئے۔

 

امام ِوقت کے خالف بغاوت کرنا مسجد میں زنا کرنے کے مترادف 

 ہے

 
 :میں لکھتے ہیں 198ص  7ی نیل االوطار، ج قاضی شوکان

 

واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعا كما حكي ذلك في البحر وال یبعد أن یكون واجبا لقوله تعالى 

} فقاتلوا التي تبغي { وقد حكي في البحر أیضا عن العترة جمیعا أن جھادھم أفضل من جھاد 

 فعل الفاحشة في المسجدالكفار إلى دیارھم إذ فعلھم في دار اإلسالم ك

 

یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ باغی کے خالف لڑنا جائز ہے جیسا کہ 

فقاتلوا “البحر میں درج ہے بلکہ ہللا تعالٰی کے اس قول کے مطابق تو ایسا کرنا واجب ہے: 

یوں سے لڑنا اور البحر میں یہ بھی درج ہے کہ تمام عترت کا کہنا ہے کہ باغ” التي تبغي

کفار سے ان کی زمین پر لڑنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ باغیوں کا مسلمانوں کی 

  زمین پر بغاوت کرنا مسجد میں زنا کرنے کے مترادف ہے۔

 

 !یعنی معاویہ نے مسجد میں زنا کا ارتکاب کیا ہے

 



معاویہ نے علی بن ابی طالب )ع( سے جنگ کی جو کہ امام و 

 خلیفہ ِحق تھے

 
 :میں لکھتے ہیں 253ص  7کثیر البدایہ والنہایہ، ج  ابن

 

وخرج علي إلى المسجد فصعد المنبر وعلیه إزار وعمامة خز ونعالہ في یدہ، توكأ على 

 قوسه، فبایعه عامة الناس

 

بوقت ِبیعت حضرت علی مسجد کی طرف گئے اور منبر پر تشریف فرما ہوگئے اور عام 

  لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کرلی۔

 

اہل ِسنت کی کتابوں سے باغی کی تعریف پیش کرنے کے بعد اور یہ واضح کرنے کے 

بعد کہ حضرت علی بن ابی طالب )ع( اک جائز امام و خلیفہ ِوقت تھے، عرض ہے کہ 

معاویہ کا شمار بھی باغیوں میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے دور کے امام اور 

ہوئے ان کے خالف بغاوت کی ۔ پیش ِخدمت ہے خلیفہ ِحق کی اطاعت سے انکار کرتے 

 :میں ابن عبدالبر لکھتے ہیں 267ص  3اہل ِاسنت کی معتبر کتاب االستیعاب، ج 

 

 فحارب معاویة علیاً خمس سنین

 

 معاویہ نے علی سے پانچ سال تک جنگ کی

 

 :میں تحریر کیا ہے 1027ص  1ابن اثیر نے اپنی کتاب اسدالغابہ فی معرفت الصحابہ، ج 

 

 ولم یبایع علیا وأظھر الطلب بدم عثمان فكان وقعة صفین بینه وبین علي

 

معاویہ نے علی کی بیعت نہ کی، پھر معاویہ نے قتل ِعثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ اس 

 کے بعد معاویہ اور علی میں جنگ ِصفین ہوئی۔

 

 :میں تحریر کیا ہے 23ص  8امام النواصب ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ، ج 

 

 فلما امتنع معاویة من البیعة لعلي حتى یسلمه القتلة، كان من صفین ما قدمنا ذكرہ

 

معاویہ نے اس وقت تک علی کی بیعت سے انکار کردیا جب تک وہ قاتل ِعثمان ان کے 

 حوالہ نا کردیں لٰہذا دونوں کے درمیان صفین کی جنگ ہوئی

 

 :میں کہتے ہیں 173ریخ خلفاء، ص امام جالل الدین سیوطی کتاب تا



 

 خرج معاویة على علي كما تقدم و تسمى بالخالفة ثم خرج على الحسن

 

معاویہ نے علی کے خالف بغاوت کی اور اپنے آپ کو خلیفہ نامزر کردیا اور پھر حسن 

  کے خالف بھی بغاوت کی۔

 

 علمائے اہل ِسنت کا اقرار کہ معاویہ باغی و ظالم ہے
 

 181دالعزیز دہلوی اپنی مشہور شیعہ مخالف کتاب تحفہءاثنا عشریہ، ص محدث شاہ عب

 :میں بیان کرتے ہیں

 

یہ معلوم ہونا چاہئے کہ تمام قطب ِاہل ِسنت کا اس پر اجماع ہے کہ معاویہ بن ابی صفیان، 

حضرت امیر کی امامت کے شروع سے ہی اور امام حسن سے صلح تک باغی رہا اور 

 اطاعت نہ کی۔ اپنے وقت کے امام کی

 181تحفہءاثنا عشریہ، ص  

 

 :پر ہم پڑھتے ہیں 11اسی طرح کتاب کے صفحہ 

 

اصل فرقہ اہل ِسنت والجماعت کا تھا جو کہ صحابہ و تابعین کا تھا۔ وہ مہاجرین و انصار 

تھے جو کہ علی کے غالم تھے اور خالفت کے مددگار تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عثمان 

رتضٰی امام برحق تھے اور تمام انسانوں پر ان کی اطاعت فرض کی شہادت کے بعد م

تھی۔ علی اپنے دور میں سب سے زیادہ افضل تھے، جس کسی نے بھی خالفت کے 

  معاملہ پر ان سے اختالف کیا یا ان کی خالفت کو رد کیا وہ گناہگار اور باغی ہے۔

 11تحفہءاثنا عشریہ، ص  

 

میں تحریر کیا ہے  306ص  2کتاب شرح المقاصد، ج امام سعد الدین تفتازانی نے اپنی 

 :کہ

 

 اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معاویہ اسالم کا پہال باغی تھا

 

آئیے اب ہم اہل ِسنت میں فقہ کی چند بلند درجہ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں معاویہ 

کا حوالہ واضح طریقے سے ایک ناجائز اور غاصب عامر کے طور پر کیا گیا ہے۔ 

اور اسی طرح الہدیہ کی مختلف  133ص  3اہل ِسنت کی فقہ کی مایہ ناز کتاب الہدایہ، ج 

اور عنایہ شرح ہدایہ، ج  333ص  16شروح میں بھی جن میں فتح القدیر شرح ہدیہ، ج 

 :شامل ہیں، ہم پڑھتے ہیں 217ص  10

 



رضي ہللا عنھم قوله ویجوز التقلد من السلطان الجائر كما یجوز من العادل ألن الصحابة 

تقلدوہ من معاویة رضي ہللا عنه والحق كان بید علي رضي ہللا عنه في نوبته ، والتابعین 

 تقلدوا من الحجاج

 

ایک ناجائز حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے بالکل اسی 

، طرح جیسے کسی عادل حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے

اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ کے دور میں صحابہ حاالنکہ حق تو علی کے ساتھ تھا۔ 

اسی طرح حاالنکہ حجاج حق پر نہ تھا لیکن پھر بھی تابعین اس کی جانب سے قاضی 

  مقرر ہوئے۔

 

 :اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے

 

 ھذا تصریح بجور معاویة

 

 یہ معاویہ کے ظالم ہونے کا ثبوت ہے

 

ھ( اپنی کتاب  844امام عالوالدین ابی الحسن علی بن خالل الطارابلسی )متوفی  اسی طرح

 :پر لکھتے ہیں 3معین االحکام، ص 

 

ویجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ، وأما العادل فألن النبي صلى ہللا علیه وسلم 

أما الجائر فألن الصحابة بعث معاذا إلى الیمن قاضیاً وولى عثمان بن أسد على مكة أمیرا ، و

رضي ہللا عنھم تقلدوا األعمال من معاویة بعد أن أظھر الخالف مع علي رضي ہللا عنه وكان 

 الحق مع علي

 

ایک ناجائز حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے بالکل اسی 

ائز ہے۔ طرح جیسے کسی عادل حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا ج

جائز حکمراں )کے سلسلے میں جائز ہے( کیونکہ رسول ہللا نے معاذ کو قاضی کی 

حیثیت سے یمن بھیجا اور عثمان بن اساد کو مکہ کا گورنر مقرر کیا تھا جبکہ ناجائز 

حکمران )کے سلسلے میں جائز ہے( کیونکہ معاویہ کے علی سے اختالف کے بعد 

  لیم کیے۔صحابہ )رض( نے معاویہ سے عہدے تس

 

اسی طرح اہل ِسنت مسلک کی فقہ کی ایک اور بلند پایہ کتاب تبیین الحقائق شرح 

 :میں ہم پڑھتے ہیں 177ص  4کنزالدقائق، ج 

 

ویجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ومن أھل البغي ( ألن الصحابة رضي ہللا 

ق بید علي یومئذ ، وقد قال علي رضي تعالى عنھم تقلدوہ من معاویة في نوبة علي ، وكان الح

 ہللا تعالى عنه أخواننا بغوا علینا



 

ایک ناجائز یا جائز یا پھر باغی حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا 

جائز ہے کیونکہ صحابہ )رض( نے علی کی خالفت کے زمانے میں معاویہ سے یہ عہدہ 

ی نے کہا کہ ہمارے بھائی ہمارے خالف قبول کیا جبکہ حق علی کے ساتھ تھا اور عل

 بغاوت کررہے ہیں۔

 

 6اہل ِسنت میں فقہ کی چند نامور کتابوں میں سے ایک بحرالرائق شرح کنزالدقائق، ج 

 :میں ہم پڑھتے ہیں 274ص 

 

قوله ویجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر وأھل البغي( ألن الصحابة رضي ہللا )

 من معاویة والحق كان بید علي رضي ہللا تعالى عنه تعالى عنھم تقلدوہ

 

ایک ناجائز یا جائز یا پھر باغی حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا 

جائز ہے کیونکہ صحابہ )رض( نے علی کی خالفت کے زمانے میں معاویہ سے یہ عہدہ 

 قبول کیا جبکہ حق علی کے ساتھ تھا۔

 

ھ(  189اہل ِسنت کے امام محمد بن حسن الشیبانی )متوفی آئیے اب اسی طرح ہم مسلک ِ

کے خیاالت سے بھی آگاہ کردیں۔ عالمہ عبدالقادر القرشی الحنفی نے اپنی کتاب الجواھر 

 :میں امام محمد بن حسن الشیبانی کا بیان یوں نقل کیا ہے 26ص  2المضیہ، ج 

 

یه القاضي الخازن. سمع عمه علي بن أحمد بن موسى بن داود الرازي البرزالي الفق” محمد“

بن موسى العمي ومحمد بن أیوب الرازي. وولي القضاء بسمرقند. وسمع أھلھا علیه. مات 

سنة إحدى وستین وثالثمائة. قال السمعاني كان ثقة فاضال وقال الحاكم كان فقیه أصحاب أبي 

یقول لو لم یقاتل  حنیفة قال سمعت عمي سمعنا أبا سلیمان الجوزجاني سمعت محمد بن الحسن

 معاویة علیا ظالما لھو متعدیا باغیا كنا ال نھتدي لقتال أھل البغي

 

محمد بن احمد بن موسی بن داؤد الرازی البرذالی الفقیہ القاضی الخازن۔ انہوں نے اپنے 

چچا علی بن موسی اور محمد بن ایوب الرازی سے احادیث سنیں۔ وہ سمرقند کے قاضی 

 361نہوں نے وہاں کے لوگوں سے احادیث سنیں۔ ان کی وفات مقرر کیے گئے اور ا

ہجری میں ہوئی۔ السمعانی کا کہنا ہے کہ وہ ثقہ اور فاضل تھے۔ حاکم کا کہنا ہے کہ وہ 

ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ایک فقیہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے چچا ابو 

ن سے یہ کہتے سنا کہ اگر معاویہ سلیمان الجوزجانی سے سنا ک انہوں نے محمد بن الحس

جو کہ ظالم، جارح اور باغی تھا، علی کے خالف جنگ نہ کرتا تو ہمیں ظالمین کے 

 خالف جنگ کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔

 26ص  2الجواھر المضیہ، ج  

 



میں لکھتے  348ص  7سلفی و اہل حدیث مسلک کے قاضی شوکانی کتاب نیل االوطار، ج 

 :ہیں

 

قوله: أوالھما بالحق فیه دلیل على أن علیا ومن معه ھم المحقون ، ومعاویة ومن معه ھم 

 المبطلون ، وھذا أمر ال یمتري فیه منصف ، وال یأباہ إال مكابر متعسف

 

میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ علی اور جو لوگ علی کے ” حق کا مستحق“حدیث 

ر جو لوگ معاویہ کے ساتھ تھے وہ باطل راہ پر ساتھ تھے وہ حق پر تھے جبکہ معاویہ او

تھے اور اس بات میں کوئی عادل شخص شک نہیں کرسکتا جبکہ صرف ہٹ دھرم لوگ 

  ہی اس بات کا انکار کرینگے۔

 348ص  7نیل االوطار، ج  

 

اور اب پیش ِخدمت ہے اہل ِسنت کے نامور عالم ِدین عالمہ عبدالکریم شہرستانی کو اپنی 

 :میں لکھتے ہیں 103ص  1النحل، ج  کتاب ملل و

 

وال نقول في حق معاویة وعمرو بن العاص اال أنھما بغیا على االمام الحق فقاتلھم مقاتلة أھل 

البغي وأما أھل النھروان فھم الشراة المارقون عن الدین بخبر النبي صلى ہللا علیه وسلم ولقد 

 لحق معه حیث داركان رضي ہللا عنه على الحق في جمیع أحواله یدور ا

 

ہم معاویہ اور عمروبن العاص کے متعلق کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ انہوں نے 

امام برحق کے خالف جنگ کی لٰہذا علی نے ان لوگوں کو باغی تصور کرتے ہوئے ان 

سے جنگ کی۔ جبکہ نہروان والے لوگ شرانگیز اور مرتد تھے جیسا کہ رسول ہللا نے 

)رض( اپنے ان تمام مسائل میں حق پر تھے اور حق وہیں رخ کر رہا  بتادیا تھا اور علی

 تھا جہاں جہاں علی رخ کرتے۔

 103ص  1ملل و النحل، ج  

 

صحابی ِرسول حضرت عمار بن یاسر )رض( کی شہادت اس بات 

 کا قطعی ثبوت ہے کہ معاویہ باغی تھا
 

روشنی میں یہ ثابت کیا اب تک ہم نے تاریخی حقائق اور علمائے اہل ِسنت کی آراء کی 

کہ معاویہ باغی تھا۔ اب ہم حدیث ِرسول کی روشنی میں ثابت کرینگے کہ معاویہ اور اس 

کا ناصبی ٹولہ باغی تھا۔ رسول ہللا )ص( نے صحابی ِجلیل حضرت عمار یاسر )رض( 

 :جن کا پاؤں کی دھول کو ہر شیعہ اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہے، کے متعلق فرمایا

 

ا أبو بكر بن أبي شیبة، حدثنا إسماعیل بن إبراھیم، عن ابن عون، عن الحسن، عن أمه، وحدثن

 ” تقتل عمارا الفئة الباغیة   ” عن أم سلمة، قالت قال رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم 



 

ام المومنین حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ رسول ہللا )ص( نے فرمایا کہ عمار کو ایک 

  یگا۔باغی گروہ قتل کر

 7508صحیح مسلم، کتان الفتن، حدیث  

 

رسول ہللا )ص( کی یہ مشہور پیشن گوئی اس بات کو واضح کررہی ہے کہ حضرت 

عمار یاسر )رض( کے قاتالن باغی تھے۔ حضرت عمار یاسر )رض( کا جنگ صفین کے 

اینڈ دوران معاویہ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہونا اس بات پر مہر ثبت کردیتا ہے کہ معاویہ 

 کمپنی باغی تھی۔

 

متعدد صحابہ و تابعین جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں تذبذب کا شکار 

تھے، حضرت عمار یاسر کو یہ معلوم کرنے کے لئے عالمت قرار دے دیا تھا کہ دونوں 

 میں سے حق پر کون ہے باطل پر کون۔

 

 :ابوبکر جصاص اھکما القرآن میں لکھتے ہیں

 

ن وابی طالب نے باغی گروہ کے خالف تلوار سے جنگ کی اور ان کے حضرت علی ب

ساتھ وہ اکابر صحابہ اور اہل ِبدر تھے جن کا مرتبہ سب جانتے ہیں۔ اس جنگ میں وہ حق 

پر تھے اور اس میں اس باغی گروہ کے سوا جو ان سے برسر ِجنگ تھا اور کوئی بھی 

ی )ص( نے عمار )رض( سے فرمایا تھا ان سے اختالف نہ رکھتا تھا۔ مزید براں خود نب

کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کریگا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو تواتر کے ساتھ نقل ہوئی 

ہے اور عام طور پر صحیح مانی گئی ہے حتٰی کہ معاویہ سے بھی جب عبدہللا ابن عمرو 

اس کی یہ بن العاص نے اسے بیان کیا تو وہ اس کا انکار نہ کرسکے البتہ انہوں نے 

  تاویل پیش کی عمار کو اس نے قتل کیا ہے جو اس کو ہمارے نیزوں کے آگے لے آیا۔

 137خالفت و ملوکیت، ص  

 

اب بھی کوئی ابہام رہ گیا ہو تو ہم نواصب کے امام ابن تیمیہ کی فتوٰی ہی پیش کیے دیتے 

کو جہنم ہیں جس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ حضرت عمار )رض( کے قاتل لوگوں 

 :میں وہ لکھتے ہیں 437ص  3کی طرف بالرہے تھے۔ مجموع الفتاوی، ج 

 

ورواہ مسلم أیضا عن أم سلمه عن النبى صلى ہللا علیه وسلم أنه قال ) تقتل عمارا الفئة  )

الباغیة ) وھذا أیضا یدل على صحة أمامة على ووجوب طاعته وأن الداعى إلى طاعته داع 

 مقاتلته داع إلى النار وإن كان متأوالإلى الجنة والداعى إلى 

 

یہ صحیح مسلم میں درج ہے کہ رسول ہللا )ص( نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ 

قتل کریگا اور یہ علی کی امامت کے صیح ہونے کا اور اس بات کا کہ علی کی اطاعت 

جنت واجب تھی ثبوت ہے اور وہ لوگ جو علی کی اطاعت کی جانب بال رہے تھے وہ 



کی جانب بال رہے تھے جبکہ وہ جو علی سے جنگ کررہے تھے وہ جہنم کی جانب بال 

 رہے تھے حالالنکہ انہوں نے تاویل کی۔

 

علی )ع( کے ہمراہ باغیوں کے خالف جنگ کرنا لوگوں پر فرض 

 تھا
 

محبان ِمعاویہ یعنی نواصب کا کہنا ہے کہ یہ ضروری نہ تھا کہ معاویہ اور حضرت علی 

طالب )ع( کے درمیان جنگ میں کسی ایک کا ساتھ دیا جاتا۔ لیکن نواصب کہ اس  بن ابی

بہانے سے ہوا نکل جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول ہللا )ص( نے پیشن گوئی 

 :کردی تھی کہ

 

اے علی، بہت جلد ایک باغی گروہ تم سے جنگ کریگا اور تم حق پر ہوگے۔ جو کوئی 

  مجھ سے نہیں۔بھی تمہاری نصرت نہ کرے وہ 

 32970کنزالعمال، حدیث 

 

معاویہ جیسے ناکثین و قاسطین کے متعلق رسول )ص( پیشن گوئی 

 کر گئے تھے کہ ان سے لڑنا فرض ہے
 

نواصب چاہے اپنے اجداد کا دفاع کرنا کی کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کرلیں وہ کبھی 

تے کیونکہ معاویہ کے معاویہ کے سنگین جارئم و گناہوں پر پردہ کبھی نہیں ڈال سک

گناہوں کی تعداد و نوعیت ہی کچھ ایسی ہے۔ اور خصوصا ً معاویہ کی بغاوت کے متعلق 

ناصبی ٹولہ جتنی تاویلیں پیش کرلے، رسول ہللا )ص( کی احادیث کے سامنے یہ ساری 

تاویلیں ایسی ہی ثابت ہوتی ہیں جیسے لوہے کی ڈھال پر لکڑی کے بنے تیر مارنا۔ رسول 

)ص( معاویہ اور اس کی باغی کمپنی کے متعلق پہلے ہی بیان فرما گئے تھے۔ ابن ہللا 

 :میں نقل کیا ہے 801ص  1اثیر نے اسدالغابہ، ج 

 

عن أبي سعید الخدري قال : أمرنا رسول ہللا صلى ہللا علیه و سلم بقتال الناكثین والقاسطین 

مرتنا بقتال ھؤالء فمع من فقال : مع علي والمارقین فقلنا : یا رسول ہللا صلى ہللا علیه و سلم أ

 بن أبي طالب معه یقتل عمار بن یاسر

 

ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول ہللا )ص( نے ہمیں ناکثین )بیعت توڑدینے والے(، قاسطین 

)جو بیعت دینے سے گریز کریں( اور مارقین )یعنی خوارج( سے جنگ کرنے کا حکم 

ول ہللا )ص(، آپ نے ہمیں ان لوگوں سے جنگ کرنے دیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رس

کا حکم تو دیا ہے لیکن کس کے ہمراہ؟ رسول ہللا )ص( نے جواب دیا علی بن ابی طالب 

  کے ہمراہ اور عمار بن یاسر اس میں قتل ہوجاینگے۔

 



 :اسی کے آگے ہم پڑھتے ہیں

 

بسیفك المشركین مع رسول  عن مخنف بن سلیم قال : أتینا أبا أیوب األنصاري فقلنا : قاتلت

ہللا صلى ہللا علیه و سلم ثم جئت تقاتل المسلمین قال : أمرني رسول ہللا صلى ہللا علیه و سلم 

 بقتل الناكثین والقاسطین والمارقین

 

مخنف بن سلیم سے روایت ہے کہ ہم ابو ایوب النصاری )رض( کے پاس گئے اور کہا کہ 

ن سے جنگ کی اور اب آپ مسلمانوں سے جنگ آپ نے رسول ہللا )ص( کی ساتھ مشرکی

کرتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول ہللا )ص( نے ناکثین ، قاسطین اور مارقین 

 کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔

 

 :اسی طرح امام النواصب ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے

 

ن عبید ہللا بن موسى، عن فطر، عن عن أحمد بن حفص البغدادي عن سلیمان بن یوسف، ع

حكیم بن جبیر، عن إبراھیم، عن علقمة عن علي قال: أمرت بقتال الناكثین والقاسطین 

 والمارقین

 

حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ میں ناکثین ، قاسطین اور مارقین کو قتل 

  کروں۔

 

 :میں لکھا ہے 68ص یہی وجہ ہے کہ شیخ محمد بن طلحہ شافعی نے مطالب سیئول، 

 

 فبدأ علي بقتال الناكثین وھم أصحاب الجمل وثنى بقتال القاسطین وھم أصحاب معاویة

 

علی نے ناکثین یعنی جنگ ِجمل والے لوگوں سے جنگ کر کے ابتداء کی اور اس کے 

  بعد علی نے قاسطین یعنی معاویہ کے ساتھیوں سے جنگ کی۔

 

وہ علی کے ہمراہ باغیوں کے  عبد ہللا ابن عمر کی تمنا رہ گئ کہ

 خالف جنگ میں نہ تھے
 

حضرت عمر کے بیٹے اور مشہور صحابی عبدہللا ابن عمر کی تو آرزو رہ گئی کہ وہ 

علی بن ابی طالب )ع( کے ہمراہ باغیوں کے خالف جنگ میں حصہ لیتے۔ عالمہ ابن 

ةالقاری شرح اور امام بدرالدین االعینی نے عمد 83ص  3عبدالبر نے االستیعاب، ج 

 :میں عبد ہللا ابن عمر کا یہ بیان نقل کیا ہے 349ص  11صحیح بخاری، ج 

 



مجھے غم ہے کہ میں نے علی کے ہمراہ باغیوں کے خالف جنگ میں حصہ نہ لیا۔ ابی 

بکر بن ابی جھم نے کہا کہ عبد ہللا ابن عمر کا بیان ہے کہ مجھے اور کسی بات کا اتنا 

ا کہ میں نے علی کے ہمراہ باغیوں کے خالف جنگ میں حصہ نہ دکھ نہیں جتنا اس بات ک

  لیا۔

 

 بزرگ صحابہ نے علی بن ابی طالب )ع( کی امامت میں جنگ میں حصہ لیا

معاویہ کو باغی کی تعریف میں النے سے بچانے کی غرض سے نواصب یہ بھی کہتے 

االنکہ حقیقت تو ہیں کہ مہاجرین و انصار نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرلی تھی۔ ح

یہ ہے کہ مہاجرین و انصار میں سے تمام بزرگ ہستیاں موال علی بن ابی طالب )ع( کے 

ہمراہ باغیوں سے لڑی تھیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی شیعہ مخالف کتاب تحفہ اثنا 

 :ہجری یعنی جنگ صفین کے حوالے سے لکھتے ہیں 37میں  18عشری، ص 

 

ن و انصار اور تابعین اس لقب شیعہ سے منقلب تھے جو ہر پہلو سب سے پہلے وہ مہاجری

میں حضرت مرتضٰی کی اطاعت و پیروی کرتے تھے اور وقت ِ خالفت سے ہی آپ کی 

صحبت میں رہے ، آپ کے مخالفین سے لڑے اور آپ کے امر و نواہی کو مانتے رہے۔ 

 ری سے ہوئیہج 37انہی شیعہ کو مخلصین کہتے ہیں۔ ان کے اس لقب کی ابتدا 

 

یہی نہیں بلکہ موال علی بن ابی طالب )ع( کے ہمراہ باغیوں کے خالف جنگ لڑتے ہوئے 

شہید ہونے والے بزرگ صحابہ میں خزیمہ بن ثابت شامل تھے )دیکھئے اہل ِسنت کی 

، اسد لغابہ، ج 347ص  1صحابہ کی زندگیوں پر لکھی گئی کتابیں جیسے االستیعاب، ج 

وہ رسول ہللا )ص( کی محبت کے لئے مشہور حضرت اویس (۔ اس کے عال113ص  2

ص  1، االستیعاب، ج 180ص  1قرنی بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہیں )اسد لغابہ، ج 

(۔ معروف صحابہ ِاکرام میں جو موال علی )ع( کے علم تلے لڑ کر شہید ہوئے ان 123

حضرت طفیل )رض(  میں حضرت ھشام ابن عتبہ بھی شامل تھے جن کی شہادت کے بعد

 :نے کہا تھا

 

 تم شہید ہوئے کیونکہ تم نے سنت کے دشمن سے جنگ کی

 277ص  5اسد الغابہ، ج 

 

 :میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ 229ص  3اور ہم االستیعاب، ج 

 

حضرت عبد الرحمان بن ابزی نے کہا ہے کہ صفین میں علی کے ہمراہ بیت الرضوان 

 حصہ لیا صحابہ نے 800میں حصہ لینے والے 

 

 



: حضرت حجربن عدی )رض( اور دیگر صحابہ و 4باب نمبر 

 شیعوں کا لرزہ خیز قتل ِعام
  

اس باب میں ہم ان صحابہ اور بےگناہ شیعہ مومنین و مومنات کے وحشیانہ و سفاکانہ قتل 

کا ذکر کرینگے جو معاویہ کی جالدی و درندگی کی بھینٹ صرف اس وجہ سے چڑھ 

ن ابی طالب )ع( سے صرف قوالً نہیں بلکہ فعال ً بھی محبت کرتے گئے کہ یہ سب علی ب

 تھے اور منافقت کا رویہ اختیار کرنے پر راضی نہ تھے۔

 

 صحابی ِرسول )ص( حضرت حجربن عدی )رض( کا تعارف

 
آج کل دیکھنے میں آرہا ہے کہ بعض نجس نواصب جو عام طور پر تو صحابہ صحابہ 

ان صحابہ کی بات آتی ہے جو علی بن ابی طالب )ع(  کی رٹ لگائے رہتے ہیں لیکن جب

سے محبت اور ان کے دشمنوں پر تبرا کرتے تھے، تو یہ نواصب ایسے صحابہ کو 

صحابہ ماننے سے ہی انکاری ہوجاتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ کوشش حضرت حجر بن عدی 

کے  االدبر الکندی )رض( کے متعلق بھی کی گئی ہے اور چند نواصب نے انہیں صحابہ

بجائے تابعین میں شمار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے بےغیرت و بے شرم نواصب 

کے لئے ہم ان کی کتابوں سے ہی حوالہ جات کی بوچھاڑ کرینگے اور ان کی زبانیں اس 

 سلسلے میں انشاہلل ہمیشہ کے لئے بند کردینگے۔

 

ستیعاب فی تمیز امام ِاہل ِسنت ابن عبدالبر نے صحابہ کے متعلق لکھی گئی کتاب اال

میں حضرت حجر بن عدی )رض( کو بھی شامل کیا ہے اور ان  97ص  1االصحاب، ج 

 :کے متعلق لکھا ہے

 

 كان حجر من فضالء الصحابة

 

 حجر فاضل صحابہ میں سے ایک تھے

 

امام ِاہل ِسنت ابن اثیر جزری نے صحابہ کی زندگیوں پرلکھی گئی کتاب اسد الغابہ فی 

میں حضرت حجر بن عدی )رض( کو بھی شامل کیا ہے  244ص  1معرفت الصحابہ، ج 

 :اور ان کے متعلق لکھا ہے

 

 كان من فضالء الصحابة

 

 وہ فاضل صحابہ میں سے ایک تھے

 



 :میں لکھتے ہیں 468ص  3امام حاکم اپنی حدیث کی مشہور کتاب المستدراک، ج 

 

محمد صلى ہللا علیه ذكر مناقب حجر بن عدي رضى ہللا تعالى عنه وھو راھب أصحاب 

 وسلم وذكر مقتله

 

حجر بن عدی رضی ہللا تعالی ٰ عنہ کے مناقب اور ان کے قتل کا ذکر جو اصحاب ِمحمد 

 )ص( میں سے ہیں

 

ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضرت حجر بن عدی )رض( رسول ہللا )ص( سے ملے 

ثیر نے البدایہ والنہایہ، اور ابن عساکر کے اسی حوالے پر نواصب کے پسندیدہ امام ابن ک

 :انحصار کیا ہے 55ص  8ج 

 

وفد إلى النبي صلى ہللا علیه وسلم، وسمع علیاً وعماراً وشراحیل بن مرة،   : قال ابن عساكر

 . شرحبیل بن مرة  : ویقال

 

ابن عساکر کا قول ہےکہ حجر رسول ہللا )ص( کے پاس تشریف الئے اور انہوں نے 

 ة جو کہ اصل میں شجیل ہیں، سے احادیث سنیں۔علی، عمار، شراجیل بن مر

 

ھ( اپنی کتاب بغیت الطلب فی تاریخ  660امام ِاہلِسنت کمال الدین عمر بن العدیم )متوفی 

 :میں حضرت حجر بن عدی )رض( کے متعلق لکھتے ہیں 298ص  2الحلب، ج 

 

 ن أبي طالبوكان من أھل الكوفة، وفد على النبي صلى ہللا علیه وسلم، وحدث عن علي ب

 

وہ کوفہ کے لوگوں میں سے تھے، وہ رسول ہللا )ص( کے پاس بحیثیت سفیر تشریف 

 الئے اور انہوں نے علی بن ابی طالب سے احادیث سنیں۔

 

میں ضرت حجر بن  76ھ( اپنی مشہور کتاب المعارف، ص  276امام ابن قتیبہ )متوفی 

 :عدی )رض( کے متعلق لکھتے ہیں

 

ہللا علیه وسلم وأسلم وشھد القادسیة وشھد الجمل وصفین مع علي، فقتله  وفد إلى النبي صلى 

 معاویة بمرج غدراء مع عدة

 

وہ رسول ہللا )ص( کے پاس بحیثیت سفیر تشریف الئے اور السال م قبول کرلیا، انہوں نے 

قادسیہ کی جنگ میں حصہ لیا پھر انہوں نے علی کے ہمراہ جنگ جمل اور صفین میں 

 ر معاویہ نے انہیں ان کے ساتھیوں سمیت عذراء میں قتل کردیا۔حصہ لیا پھ

 



اے رسول ہللا )ص( کے نیک صحابی، تمام شیعوں کی جانیں آپ پر قربان، آپ کے قاتل 

 !پر ہللا کی لعنت

 

ھ(  418صحابہ کے کرامات کا ذکر کرتے ہوئے عالم حبت ہللا للکائی الشافعی )متوفی 

 :لکھتے ہیں 18ص  17ل سنہ، ج اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہ

 

ما روي من كرامات حجر بن عدي أو قیس بن مكشوح في جماعة أصحاب رسول ہللا صلى 

 ہللا علیه وسلم

 

ہم نے رسول ہللا )ص( کے صحابہ میں سے حجر بن عدی اور قیس بن مکشوح کے 

 کرامات بیان کیئے ہیں۔

 

اہل ِسنت میں علم الرجال میں امیر اور اگر، اب بھی کوئی شک و شبہ باقی رہ گیا ہو تو 

المومنین تسلیم کئے جانے والے امام زھبی کے الفاظ بیان کئے دیتے ہیں جو انہوں نے 

میں حضرت حجر بن عدی )رض( کے متعلق  463ص  3اپنی کتاب سیراعالم النبالء، ج 

 :بیان کیئے ہیں

 

 وہ صحابی اور سفیر تھے

 

  کا غضبحضرت حجربن عدی )رض( کے قاتلوں پر ہللا

 
 531ص  13مال متقی ھندی نے اپنے احادیث کے کثیر مجموعہ کی کتاب کنزالعمال، ج 

 :میں نقل کیا ہے 456ص  6جبکہ امام بھقی نے دالئل النبوہ، ج  36530حدیث 

 

حضرت علی نے کہا کہ اے اہل ِکوفہ، تم میں سے سات بہترین لوگ قتل کردیئے 

کی سی ہے۔ حجربن االدبر اور ان کے ساتھی بھی جایئنگے جن کی مثل اصحاب الخدور 

انہی لوگوں میں سے ہیں اور جو کہ اہل ِکوفہ میں سے ہیں، معاویہ نے ان لوگوں کو 

 دمشق کے مضافاتی عالقے عذراء میں قتل کردیا تھا۔

 

 :میں ہم پڑھتے ہیں 37510حدیث  556ص  13کنزالعمال، ج 

 

ہ کے پاس گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابی االسود نے کہا کہ معاویہ حضرت عائش

تم نے اہل ِعذراء حجر اور ان کے ساتھیوں کو قیل کیوں کیا؟ معاویہ نے جواب دیا، اے ام 

المومنین، میں نے دیکھا کہ ان کے موت سے امت کی بھالئی ہورہی تھی اور ان کی 

ص( سے سنا زندگی سے امت میں فساد۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول ہللا )



ہے کہ عذراء میں کچھ لوگوں کا قتل ہوگا جس پر ہللا اور اہل ِسماء اس پر غضب ناک 

  ہوجاینگے۔

 

صحابِی ِرسول حضرت حجر بن عدی )رض( کے ملعون قاتلوں پر ہللا کا غضب بیشک ہو 

 اور انہیں کروٹ کروٹ اس غضب کا سامنا کرنا پڑے۔

 

 :ہم پڑھتے ہیںمیں  37511حدیث  556ص  13کنزالعمال، ج 

 

سعید بن ابی ہالل نے بیان کیا ہے کہ معاویہ حج کے لئے گیا اور حضرت عائشہ کے پاس 

تشریف لے گیا تو حضرت عائشہ نے اس سے کہا کہ اے معاویہ، تم نے حجر بن االدبر 

اور ان کے ساتھیوں کو قتل کردیا۔ ہللا کی قسم کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ عذراء 

  ے جائینگے جس پر ہللا اور اہل ِسماء غضب ناک ہوجانیئگے۔میں قتل کیئ

 

 :میں ہم پڑھتے ہیں 30887حدیث  10کنزالعمال، ج 

 

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عذراء میں سات لوگوں کا قتل ہوگا ہللا اور اہل ِسماء 

 اس پر غضب ناک ہوجائینگے۔

 

 :بارت سے باندھا ہےامام بھقی نے اپنی کتاب دالئل النبوہ میں باب یہ اس ع

 

باب ما روى في إخبارہ بقتل نفر من المسلمین ظلما بعذراء من أرض الشام فكان كما أخبر  

  صلى ہللا علیه وسلم

 

بعض نواصب اپنے اصل یعنی معاویہ کو صحابی ِرسول جناب حجر بن عدی )رض( کے 

کہ وہ سفاکانہ قتل کے جرم سے بچانے کی غرض سے ایک کوشش یہ بھی کرتے ہیں 

مندرجہ باال روایات کی صحت پر شکوک و شبہات کریں لیکن ان کے لئے عرض ہے کہ 

نے ان روایات کو صحیح تسلیم کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہی روایات کی بنیاد بیھقی امام 

 :پر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا

 

 علي رضي ہللا عنه ال یقول مثل ھذا إال بأن یكون سمعه من رسول ہللا

 

یں کہتا ہوں کہ علی )رض( نے ایسی بات کبھی نہ کہی ہوتی اگر انہوں نے خود رسول م

  ہللا سے یہ نہ سنا ہوتا

 

 حضرت حجربن عدی )رض( کے قتل کا احوال

 



ترجمہ نمبر  313ص  1امام ابن حجر عسقالنی اپنی کتاب اصابہ فی تمیز الصحابہ، ج 

 :میں رقمطراز ہیں 1631

 

قادسیة وأنه شھد بعد ذلك الجمل وصفین وصحب علیا فكان من وأن حجر بن عدي شھد ال

 شیعته وقتل بمرج عذراء بأمر معاویة

 

غزوہ قادسیہ کے بعد حجر بن عدی نے علی کے ساتھ ان کے شیعہ کی حیثیت سے جنگ 

جمل اور جنگ صفین میں حصہ لیا۔ ان کو معاویہ کے حکم پر عذراء کے مقام پر قتل 

  کردیا گیا۔

 

 :میں ہم پڑھتے ہیں 244ص  1اسدالغابہ، ج اسی طرح 

 

 فأنزل ھو وأصحابه عذراء وھي قریة عند دمشق فأمر معاویة بقتلھم

 

حضر اور ان کے ساتھیوں کے گرفتار کر کے عذراء کے پاس ایک خندق میں لے جایا 

گیا جو دمشق کے پاس تھا۔ معاویہ نے حکم دیا کے حجر اور ان کے ساتھیوں کو اس 

 تل کردیا جائے۔خندق میں ق

 

 :میں لکھا ہے 53ص  8ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، ج 

 

 أن معاویة جعل یفرغر بالموت وھو یقول إن یومى بك یا حجر بن عدى لطویل قالھا ثالثا

 

جب معاویہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے تین مرتبہ اپنے آپ سے کہا کہ اے حجر 

 کا دن بہت ہی طویل ہےبن عدی، تیرے قتل کا جواب دینے 

 

معاویہ نے اپنے باپ کی ناجائز اوالد یعنی زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور جیسا کہ 

پچھلے باب میں گزر چکا ہے، معاویہ کے حکم پر اس کے تمام گورنر منبروں سے علی 

بن ابی طالب )ع( کو گالیاں دیتے اور لعن طعن کرتے۔ حضرت حجر بن عدی )رض( 

اغیرت و باوفاء صحابی اور محب ِاہل ِبیت )ع( تھے جن سے مساجد میں اپنے نہایت ب

سامنے علی بن ابی طالب )ع( کی توہین برادشت نہیں ہوتی تھی ۔ نطفہ ِنا تحقیق زیاد نے 

اس بات کی شکایت معاویہ کو لکھ بھیجی جس نے یہ حکم دیا کہ حضرت حجر بن عدی 

بھیج دیا جائے لیکن راستے میں معاویہ کے  )رض( اور ان کے ساتھیوں کو اس کے پاس

حکم پر ان تمام حضرات کو شہید کردیا گیا۔ جیسا کہ آج کے دور کے سلفی عالم ِدین حسن 

پر اس بات کا اقرار  170ص ’ قراء ة فی کتاب العقائد‘بن فرحان المالکی نے اپنی کتاب 

 :کیا ہے

 



لھم. فقتلوا حجر بن عدي صبراً في عھد إذ لجأ بنو أمیة إلى الفتك بمحبي أھل البیت وإذال

 معاویة ألنه أنكر سب علي على المنابر

 

بنی امیہ نے محبان ِاہل ِبیت کو قتل کیا اور ان کی توہین کی اور حجر بن عدی کو 

بےدردی سے معاویہ کے دور میں قتل کردیا گیا اس وجہ سے کہ وہ حکمرانوں کی جانب 

  کے عمل کی مخالفت کرتے تھے۔ سے منبروں پر سے علی پر لعنت کرنے

 

اے، باوفاء صحابی ِرسول حجر بن عدی! آپ کی عظمت کو سالم۔ آپ کے جوتوں کی 

دھول تمام شیعوں کے آنکھ کا سرما بننے کے قابل ہے اور ہللا نے ایک قوم رکھی ہے، 

جو آپ کے قاتلوں پر آج بھی دنیا بھر میں لعنت برساتی اور آپ جیسے نیک و باوفاء 

 !بہ ِکرام کی عظمت کو سالم کرتی ہےصحا

 

 کیا حضرت حجربن عدی )رض( فتنہ انگیز تھے؟

 
آج کل کے نواصب اپنی جماعت کے بانی راہنماؤں کو بچانے کی کوشش میں یہ بھی کہہ 

بیٹھتے ہیں کہ حجربن عدی تو فتنہ انگیزی کررہے تھے اسی لئے ان کے باپ دادا معاویہ 

 یسی ہی ایک کوشش نواصب میں مشہور ویب سائٹ نےکو انہیں قتل کردینا پڑا۔ ا

Ansar.org کی ہے۔ 

 

 : یہ ایک باوفاء صحابی ِرسول پر بہتان ہے1جواب نمبر 

 
حضرت حجر بن عدی )رض( کو فتنہ انگیزی کا ارتکاب کرنے کی بات کرنا ان پر 

ی سراسر بہتان ہے اور اس بات کا سرے سے کوئی ثبوت ہی موجود نہیں۔ موالنا مودود

 :میں پورا احوال یوں پیش کیا ہے 165-164نے کتاب خالفت و ملوکیت، ص 

 

اس نئی پالیسی کی ابتداء حضرت معاویہ کے زمانہ میں حضرت ُحجر بن عدی کے قتل 

ہجری سے ہوئی جو ایک زاہد و عابد صحابی اور صلحائے امت میں ایک اونچے  51

منبروں پر خطبوں میں  مرتبے کے شخص تھے۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں جب

عالنیہ حضرت علؓی پر لعنت اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل 

ہر جگہ ہی اس سے زخمی ہو رہے تھے مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو 

جاتے تھے۔ کوفہ میں ُحجر بن عدی سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے جواب میں 

اور حضرت معاویہ کی مذمت شروع کر دی۔ حضرت مغیرؓہ حضرت علؓی کی تعریف 

جب تک کوفہ کے گورنر رہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتتے رہے۔ ان کے بعد جب زیاد 

کی گورنری میں بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہو گیا تو اُس کے اور ان کے درمیان 

اور یہ اُٹھ کر اس کا کشمکش برپا ہو گئی۔ وہ خطبے میں حضرت علؓی کو گالیاں دیتا تھا 

جواب دینے لگتے تھے۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ انہوں نے نماز جمعہ میں تاخیر پر 



بھی اُس کو ٹوکا۔ آخر کار اس نے انہیں اور ان کے بارہ ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور ان 

بنا انہوں نے ایک جتھا ’’کے خالف بہت سے لوگوں کی شہادتیں اِس فرد ُجرم پر لیں کہ 

لیا ہے، خلیفہ کو عالنیہ گالیاں دیتے ہیں ، امیر المومنین کے خالف لڑنے کی دعوت 

دیتے ہیں، ان کا دعوی یہ ہے کہ خالفت آل ابی طالب کے سوا کسی کے لئے درست نہیں 

ہے ، انہوں نے شہر میں فساد برپا کیا اور امیر المومنین کے عامل کو نکال باہر کیا، یہ 

علؓی کی حمایت کرتے ہیں ، اُن پر رحمت بھیجتے ہیں اور اُن کے ابوتُراب و حضرت 

ان گواہیوں میں سے ایک گواہی قاضی ُشریح کی ‘‘ مخالفین سے اظہاِر برائت کرتے ہیں ۔

بھی ثبت کی گئی ، مگر انہوں نے ایک الگ خط میں حضرت معاویہ کو لکھ بھیجا کہ 

جو شہادتیں بھیجی گئی ہیں ان میں میں نے ُسنا ہے آپ کے پاس ُحجر بن عدی کے خالف 

ایک میری شہادت بھی ہے۔ میری اصل شہادت حجر کے متعلق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں 

میں سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں ، زکواة دیتے ہیں ، دائما حج و عمرہ کرتے رہتے 

 ہیں ، نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں۔ ان کا خون اور مال حرام ہے۔ آپ

 چاہیں تو انہیں قتل کریں ورنہ معاف کر دیں۔

 

اِس طرح یہ ملزم حضرت معاویہ کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم 

ہمیں ’’دے دیا۔ قتل سے پہلے جالدوں نے ان کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ تھی کہ 

ر لعنت بھیجو تو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم علؓی سے برا ئت کا اظہار کرو اور ان پ

ان لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ‘‘ چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کردیا جائے۔

میں زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو ناراض ’’ اور ُحجر نے کہا

آخر کار وہ اور ان کے سات ساتھی قتل کر دئیے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب ‘‘ کرے۔

سان کو حضرت معاویہ نے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا اور اس کو عبد الرحمن بن ح

 لکھا کہ انہیں بدترین طریقہ سے قتل کرو چنانچہ اس نے انہیں زندہ دفن کرادیا۔

 ۔208تا  190، صفحہ 4تاریخ طبری، ج )

 135، صفحہ 1االستیعاب ، ابن عبد البر ، ج 

 ۔42تا  234، صفحہ 3تاریخ ابن اثیر، ج 

 ۔5تا  50، صفحہ 8نہایہ ، ابن کثیر، ج البدایہ وال

 (۔13، صفحہ ۳3ابن خلدون، ج 

 

: امام حسن بصری کا حجر بن عدی کی ثناء اور ان 2جواب نمبر 

 کے قتل پر معاویہ کی مالمت کرنا

 
مشہور و معروف تابعی اور سنی فقہ میں امام کی حیثیت رکھنے والے جناب حسن بصری 

 1تعلق رائے اہم سنی کتاب تاریخ ابن وردی، ج کی حضرت حجر بن عدی )رض( کے م

 :255ص 

 



زیاد نے علی پر لعنت کی جیسا کہ یہ اس وقت کی روایت تھی۔ یہ سننے پر حجر بن عدی 

اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت علی کی ثناء کی جس پر زیاد نے انہیں زنجیروں میں 

 بندھوا کر معاویہ کے پاس بھیج دیا۔

 

بھی یہی روایت کی ہے حسن بن بصری سے۔۔۔کہ معاویہ نے حاشیہ: اور ابن جوزی نے 

  حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو کو قتل کیا اور حجر بڑے لوگوں میں سے تھے۔

 

)نفیس اکیڈمی کراچی( میں لکھتا  973ص  8ناصبیوں کا امام ابن کثیر البدایہ والبہایہ، ج 

 :ہے

 

معاویہ کو چار باتوں پر  حضرت حسن بصری سے روایت کی گئی ہے کہ آپ حضرت

مالمت کرتے تھے، علی سے جنگ کرنے پر، حضرت حجر بن عدی کے قتل کرنے پر، 

 زیاد بن امیہ کے استحقاق پر اور اپنے بیٹے یزید کی بیعت لینے پر۔

 )نفیس اکیڈمی کراچی(۔ 973ص  8البدایہ والبہایہ، ج  

 

 کرنا: امام ابن سیریں کا حجر بن عدی کی ثناء 3جواب نمبر 

 
ھ( نے حضرت حجر بن عدی )رض( کے  110امام ِ اہل ِسنت محمد بن سیریں )متوفی 

 :میں یوں درج ہے 245ص  1متعلق جو کہا ہے وہ اسدالغابہ، ج 

 

صالھما خبیب وحجر، وھما فاضالن،   : وسئل محمد بن سیرین عن الركعتین عند القتل، فقال

  . وكان الحسن البصري یعظم قتل حجر وأصحابه

 

کسی نے محمد بن سیریں سے اس دو رکعت نماز کے متعلق سوال کیا جو قتل ہونے سے 

قبل پڑھی جائے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ خبیب اور حجر نے اسی طرح نماز ادا 

کی تھی اور وہ دونوں فاضل تھے اور حسن بصری نے بھی حجر اور ان کے ساتھیوں 

 کے قتل کی مزمت کی ہے۔

 

امام زھبی، امام ابن حبان اور ابن عساکر کی گواہیاں : 4جواب نمبر 

 کہ حجر نیک و پرہیزگار شخص تھے

 
ناصبیت کی نجاست کی انتہاء ہے کہ جب ان کے اپنے پیشوا کی شامت آئی تو انہوں نے 

اسے بچانے کی غرض سے ایک باوفاء صحابی پر یہ الزام دھر دیا۔ لیکن نواصب کو 

ر، ہم جناب حجربن عدی )رض( کا کردار اہل ِسنت کے باوفاء صحابہ سے کیا غرض! خی



آئمہ کی زبانی ہی پیش کیئے دیتے ہیں۔ امام عبدالرؤف المناوی کتاب فیض القدیر شرح 

 :میں حافظ ابن عساکر کے الفاظ پر انحصار کرتے ہیں 4765جامع صغیر، حدیث 

 

حدث قط إال توضأ وال كان حجر عابداً ولم ی  : ابن عساكر في تاریخه عن أبي معشر وغیرہ

 توضأ إال صلى

 

ابن عساکر نے اپنی کتاب میں ابی معشر اور دیگر سے روایت کی ہے کہ حجر عبادت 

گزار تھے، اگر ان پر کوئی نجاست مسخ ہوجاتی تو وہ فوراً ہی وضو بجاالتے اور جب 

  بھی وضو بجاالتے تو نماز ضرور ادا کرتے۔

 

 :میں لکھتے ہیں 462ص  3بالء، ج امام ذھبی اپنی کتاب سیراعالم الن

 

وكان شریفا أمیرا مطاعا أمارا بالمعروف مقدما على األنكار من شیعة علي رضي ہللا عنه 

 شھد صفین أمیرا وكان ذا صالح وتعبد

 

وہ ایک شریف شخص تھے، با اختیار کمانڈر تھے۔ امر بلمعروف )یعنی اچھائی کے کام 

ھے، انہوں نے جنگ صفین میں کمانڈر کی حیثیت بجاالتے(، وہ شیعان ِعلی )رض( سے ت

  سے حصہ لیا۔ وہ عبادت گزار اور نیک انسان تھے۔

 

میں حجر بن عدی  144اگرچہ امام ابن حبان نے اپنی کتاب مشاھیر علماء االمصار، ص 

 کو تابعین میں شمار کردیا ہے لیکن ان کے عبادت گزار ہونے کی تصدیق کی ہے۔

 

 ن شھد صفین مع علي بن أبي طالبمن عباد التابعین مم

 

وہ عبادت گزار تابعین میں سے تھے اور انہوں نے علی بن ابی طالب کے ساتھ جنگ 

  صفین میں حصہ لیا۔

 

: حضرت ابو بکر و عمر کے خاندانوں کا حجر کے 5جواب نمبر 

 قتل کی مذمت کرنا ثبوت ہے کہ وہ فتنہ انگیز نہ تھے

 
 :میں لکھا ہے 12ص  2اپنی تاریخ، ج  ناصبی عالم ِدین ابن خلدون نے

 

 أرسلت عبد الرحمن بن الحرث إلى معاویة یشفع فیھم ۔۔۔ أسفت عائشة لقتل حجر و كانت تثني

 



حضرت عائشہ نے عبدالرحمان بن الحرث کو حجر کے بچانے کے لئے بھیجا ۔۔۔ ان کے 

ناء کیا کرتی قتل کے بعد حضرت عائشہ نے افسوس کا اظہار کیا اور وہ حجر کی بہت ث

 تھیں

 

االصابہ میں تحریر ہے کہ جب معاویہ مدینہ آیا تو حضرت عائشہ نے معاویہ سے جو 

ص  8پہال سوال کیا وہ جناب حجر بن عدی کے قتل کا تھا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، ج 

 :ہجری کے حاالت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے 51میں  55

 

اویہ کے ہمراہ حضرت عائشہ کے پاس گیا تو حضرت مروان نے بیان کیا ہے کہ میں مع

عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تو نے حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرڈاال، تو نے جو 

کرنا تھا وہ تو تُو کر چکا لیکن میرے پاس آنے سے قبل تجھے اس بات کا خوف نہیں تھا 

 کی غرض سے۔کہ میں ایک آدمی کو چھپا کر رکھ سکتی ہوں تجھے قتل کرنے 

 

 :پھر ابن کثیر نے لکھا ہے

 

ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ نے معاویہ سے پردہ کرلیا اور کہا کہ 

  آئندہ کبھی میرے پاس نہ آنا۔

 

 :پھر ابن کثیر نے لکھا ہے

 

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ معاویہ کو دھمکی دیتیں اور اس سے کہتیں: 

ا خوف نہ ہوتا کہ یہ احمق لوگ ہمارے اوپر فتح حاصل کرلینگے تو اگر مجھے اس بات ک

  میرے اور معاویہ کے درمیان حجرکے قتل کے معاملہ پر تنازع ہوجاتا۔

 

حضرت ابو بکر کے خاندان کا حضرت حجر بن عدی )رض( کے ناحق قتل پر اظہار ِ 

عبدہللا بن عمر کا افسوس و مذمت تو دیکھ لیا اب آئیے خاندان ِخطابی کے چشم و چراغ 

 :میں 97ص  1کتاب االستعیاب، ج 

 

 كان ابن عمر في السوق فنعي إلیه حجر فأطلق حبوته وقام وقد غلب علیه النحیب

 

ازارابن عمر  تھے جب انہیں حجر کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی میں موجود  ب

 چادر پھینک دی اور بے ساختہ چیخ اٹھے۔

 

ی نظر میں حضرت حجر کے قاتل لعنت : صحابہ ک6جواب نمبر 

 کے مستحق ہیں

 



 341ھ( اپنی مشہور کتاب العواصم من القواصم، ص  543قاضی ابو بکر العربی )متوفی 

 :میں زیاد کے متعلق صحابہ ِکرام کی آراء کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے

 

 فإن قیل : فلم أنكر علیه الصحابة ؟

 

 پر تنقید کیوں کرتے تھے؟اگر یہ سوال کیا جائے: صحابہ زیاد 

 

پھر اسی بات کو اگے بڑھاتے ہوئے کتاب کا حاشیہ تحریر کرنے والے عالمہ محب الدین 

 :ھ( لکھتے ہیں 1389الخطیب )متوفی 

 

لما حدث بعد استلحق معاویة  –عندھم  –إنما لعنه من لعنة لوجھین ۔۔۔ وكان زیاد أھالً ان یلعن 

 تل حجر بن عدىعندھم تسببه في ق –۔۔۔ وأھم ذلك 

 

جن صحابہ نے زیاد پر لعنت کی تو وہ دو وجوہات کی بنا پر۔۔۔صحابہ کے مطابق زیاد 

لعنت کا مستحق ان حرکات کی بنا پر بنا جو اس نے معاویہ کے ساتھ ملنے کے بعد انجام 

دیئے ۔۔۔ اور اس سلسلے میں سب سے اہم وجہ حجر بن عدی کے قتل میں زیاد کا کردار 

  تھا۔

 

: حضرت حجر کے ناحق قتل پر معاویہ کا ایک 7ب نمبر جوا

 ناصبی ساتھی بھی غم زدہ ہوگیا

 
حضرت حجر بن عدی )رض( کا دردناک قتل ایسا فعل تھا کہ معاویہ کے باقی ناصبی 

ساتھیوں میں سے ایک ربیع بن زیاد کا بغض ِعلی سے بھرا دل بھی ہل کر رہ گیا۔ امام ابن 

میں ربیع بن  469ترجمہ نمبر  211ص  3ذیب التھذیب، ج حجر عسقالنی اپنی کتاب تھ

 :زیاد کے متعلق لکھتے ہیں

 

وہ خراسان میں معاویہ کا مالزم تھا اور حسن البصری اس کے کاتب تھے۔ جب اس نے  

حجر اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے متعلق سنا تو اس نے کہا کہ اے ہللا، اگر تیرے 

و اسے اسی وقت باللے۔ چنانچہ اسی مجلس میں اس پاس ربیع کے لئے کچھ اچھا ہے ت

 ہجری میں ہوا۔ 51کی موت ہوگئی۔ حجر اور ان کے ساتھیوں کا قتل 

 

 :میں بھی اسی طرح لکھا ہے 245ص  1امام ابن اثیر نے اسدالغابہ، ج 

 

ولما بلغ الربیع بن زیاد الحارثي، وكان عامالً لمعاویة على خراسان، قتل حجر، دعا ہللا عز 

اللھم إن كان للربیع عندك خیر فاقبضه إلیك وعجل، فلم یبرح من مجلسه حتى   : جل وقالو

  . مات



 

جب حجر اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی خبر ربیع بن زیاد الحارثی کو ملی جو خراسان 

میں معاویہ کا مالزم تھا، تو اس نے کہا کہ اے ہللا، اگر تیرے پاس ربیع کے لئے کچھ 

سے اسی وقت باللے۔ چنانچہ اس نے وہ مجلس نہ چھوڑی حتٰی کہ اس کی اچھا ہے تو ا

  موت ہوگئی۔

 

 1890ترجمہ نمبر  206امام ابن حجر عسقالنی اپنی دوسری کتاب تقریب التھذیب، ص 

 :میں ربیع بن زیاد کے متعلق لکھتے ہیں

 

ثقات  الربیع ابن زیاد الحارثي البصري مخضرم ]وقیل له صحبة، وذكرہ ابن حبان في

التابعین[ من الثانیة ذكر صاحب الكمال أنه أبو فراس الذي روى عن عمر ابن الخطاب ورد 

 ذلك المزي د س

 

ربیع بن زیاد الحارثی البصری ]قول ہے کہ وہ صحابی تھے اور ابن حبان نے ان کا ذکر 

ان  کتاب ثقات التابعین میں کیا ہے[ دوسرا یہ کہ کتاب الکمال کے مصنف نے لکھا ہے کہ

  کا اصل نام ابو فراس ہے جنہوں نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے۔

 

: سنی آئمہ کا فیصلہ کہ حجر شہید ہوئے ہیں اور ان 8جواب نمبر 

تعالی ٰ عنہ کا استعمال ثبوت ہے کہ وہ نیک  کے لئے رضی ہللا

 صحابہ تھے ناکہ باغی

 
لقب شمس االئمہ ہے، سنی  ھ( جن کا 483امام ِاہل ِسنت محمد بن احمد سرخسی )متوفی 

میں لکھتے  138ص  6مسلک میں فقہ پر لکھی گئی اہم کتابوں میں سے ایک المبسوط، ج 

 :ہیں

 

رضي  –ویصنع بقتلى أھل العدل ما یصنع بالشھید فال یغسلون ویصلى علیھم ھكذا فعل علي 

صوحان  بمن قتل من أصحابه وبه أوصى عمار بن یاسر وحجر بن عدي وزید بن –ہللا عنه 

 حین استشھدوا –رضي ہللا عنھم  –

 

اہل ِعدل میں سے قتل ہونے والوں کی میتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ وہی ہونا 

چاہیئے جو شہیدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی ان کو غسل دیئے بغیر ہی ان کی 

ں سے قتل نماز ِجنازہ پڑھنی چاہیئے، یہی وہ عمل ہے جو علی )رض( اس کے صحابہ می

ہوجانے والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور یہی عمل عمار یاسر، حجر بن عدی اور زید 

وقت ِشہادت وصیت کے ذریعے کرنے کا لکھ  -ہللا ان تمام سے راضی ہو –بن صوحان 

 گئے تھے۔

 



: رسول ہللا )ص( کی پیشن گوئی کہ حضرت مالک 9جواب نمبر 

 ض( مومنین سے ہیںبن اشتر )رح( اور حضرت حجر بن عدی )ر
 

 :امام ابن سعد نقل کرتے ہیں

 

ابراہیم بن االشتر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابوذر کی وفات کا وقت آیا تو انکی 

بیوی رونے لگیں، انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز رالتی ہے۔ کہنے لگیں کہ میں اس 

میرے پاس کوئی ایسا کپڑا ہے لئے روتی ہوں کہ تمہارے دفن کی مجھے طاقت نہیں ، نہ 

جو کفن کے لئے کافی ہو۔ انہوں نے کہا روؤ نہیں ، میں نے رسول ہللا )ص( کو ایک 

جماعت سے جن میں میں بھی شامل تھا، فرماتے سنا کہ ضرور ضرور تم میں سے ایک 

شخص بیابان میں مرے گا جس کے پاس مومنین کی ایک جماعت آئیگی ۔ میں وہی شخص 

بان میں ہوتا ہے۔ وہللا نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا لٰہذا ہوں جو بیا

راستہ دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا حاجی بھی تو چلے گئے اور راستے طے 

 ہو گئے۔

وہ ایک ٹیلے پر جاتیں کھڑی ہو کر دیکھتیں پھر واپس آکر انکی تیمارداری کرتیں اور 

میں تھیں کہ انہیں ایک قوم نظر آئی جن کی سواریاں انہیں اس  ٹیلے کی طرف اسی حالت

طرح لئے جا رہی تھیں کہ گویا چمر گدھ ہیں، چادر ہالئی تو وہ لوگ آئے اور ان کے 

پاس رک گئے اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کی وفات ہوئی 

نہوں نے کہا ، ابو ذر ہیں، کہنے لگے ہے ، تم لوگ اسے کفن دو۔ پوچھا وہ کون ہے ، ا

 کہ ان پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں۔۔۔۔۔۔۔

قوم ان اوصاف میں سے کسی نہ کسی کی حامل تھی، سوائے ایک نوجوان انصاری ، 

جس نے کہا کہ میں آپ کو کفن دونگاکیونکہ آپ نے جو بیان کیا میں نے اس میں سے 

ن دونگا جو میرے بدن پر اور ان چادروں میں کچھ نہیں پایا۔ میں آپ کو اس چادر میں کف

سے جو میرے صندوق میں تھی اور انہوں نے میرے لئے بُنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم 

مجھے کفن دینا۔ راوی نے کہا کہ انہیں اس انصاری نے کفن دیا جو اس جماعت میں تھے 

تر بھی ایک اور ان کے پاس حاضر ہوئے۔ انہیں میں حجر بن االبرد اور مالک االش

 جماعت کے ساتھ ، یہ سب کے سب یمنی تھے۔

 ، داراالشاعت کراچی402-401401، صفحہ 2طبقات ابن سعد ، ج  

 

: فتنہ انگیزی علی بن ابی طالب )ع( کو منبروں سے 10جواب نمبر 

 گالیاں دینے کا عمل تھا ناکہ اس کے خالف آواز اٹھانے کا

 
باوفاء صحابی کو فتنہ انگیز کہنے حضرت حجر بن عدی )رض( جیسے باکردار و 

والوں، فتنہ انگیزی وہ تھی جو تمہارے باب دادا معاویہ نے تمہارے چہتے خلیفہ راشد کو 



منبروں سے گالیوں اور لعنتوں کی شکل میں جاری کی تھی نا کہ اس وقت کے خبیثوں 

 کی جاری کردہ اس مکروہ بدعت کے خالف کلمہ ِحق بلند کرنا۔

 

دی )رض( کے متعلق اس باب میں ہم اپنی گفتگو کو دار العلوم قادریہ حضرت حجر بن ع

جیالنیہ لندن کے مفتی غالم رسول کے الفاظ پر کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب صبح 

 :میں لکھے ہیں 94-93الصادق، ص 

 

ہجری  51حضرت حجر بن عدی رضی ہللا عنہ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا یہ واقعہ 

 تعالٰی ان پر اپنی ساری رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو میں ہوا۔ ہللا

حضرت علی شیر خدا کی عزت پر قربان کر دیا ان کو شامی جالدوں نے کہا تھا کہ 

تمہاری جانیں صرف اور صرف اس صورت میں بچ سکتی ہیں کہ تم حضرت علی شیر 

بھی ایسا نہیں کریں گے جس سے خدا خدا کو سب و شتم کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ک

ناراض ہو۔ حضرت حجر بن عدی اور آپ کے ساتھی جانتے تھے کہ تمام حق حضرت 

علی شیر خدا کے ساتھ ہے اور آپ ہی من کنت موال ہ فعلی موال ہ ہیں اور آپ بمنزلہ 

 300ہارون ہیں اور رسول خدا کے دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں اور ان کے حق میں 

قرآنیہ نازل ہوئی ہیں اور علی ہی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے  آیات

اور علی کے چہرہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور علی شیر خدا کے ساتھ بغض و 

عداوت رکھنا کفر ہے اور ان سے برائت کرنا یا بیزاری کا اظہار کرنا صریح بے دینی 

عین ایمان ہے اور اور حضور پاک صلی ہللا  ہے اور ان کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنا

علیہ و آلہ وسلم کا یہ فرمان ان کے سامنے تھا کہ علی کے ساتھ محبت مومن رکھتا ہے 

اور علی کے ساتھ بغض منافق رکھتا ہے ۔ ان تمام باتوں کے جاننے کے باوجود حضرت 

ر کیسے کر حجر بن عدی اور ان کے ساتھی حضرت مولٰی شیر خدا سے بیزاری کا اظہا

سکتے تھے لٰہذا حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں نے بخوشی موت کو قبول کیا اور 

 حضرت شیر خدا کی عزت و عظمت پر اپنی پیاری جانوں کو قربان کر دیا

 )لندن(۔ 94-93صبح الصادق، ص  

 

 معاویہ کا مالک بن اشتر )رح( کو قتل کرنا
 :تابوں پر انحصار کرتے ہیںاس سلسلے میں ہم مندرجہ ذیل اہل ِسنت کی ک

 

 146-144ص  18۔ تاریخ طبری )انگریزی( ج 1

 64۔ تذکرة الخواص، ص 2

 191ص  2۔ تاریخ ابن خلدون، ج 3

 179ص  3۔ تاریخ کامل، ج 4

 213ص  6۔ طبقات الکبرہ ، ج 5

 

 تلخیص کو ملحوظ ِخاطر رکھتے ہوئے ہم تاریخ طبری پر اکتفا کرتے ہیں۔

 



صفین سے واپس آئے تو انہوں نے مالک بن اشتر کو دوبارہ اس  جب علی بن ابی طالب

کی بٹالین میں جزیرہ پر بھیج دیا اور قیس بن سعد سے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے 

محافظین کے انچارج بن کر رہو جب تک کہ ثالثی کا معاملہ مکمل نہ ہوجائے اور پھر تم 

کے محافظین کے اوپر انچارج رہے اور آزربائیجان چلے جانا۔ لٰہذا قیس علی کے ساتھ ان 

جب ثالثی کا معاملہ ختم ہوا تو علی نے مالک بن الحارث االشتر کو جو اس وقت نصیبین 

میں تھے، لکھا کہ اب تم میرے لئے ان لوگوں میں سے ہو جن کی مدد مجھے دین کو 

ں مظبوط کرنے کے لئے درکار ہے، جن کے ذریعے میں گناہگاروں کا غرور کم کرسکو

اور جن کے ذریعے میں خطرناک اضالع کا دفاع کرسکوں۔ میرے پاس مصر میں محمد 

بن ابو بکر ہے لیکن خوارج وہاں اس کے خالف نکل آئے ہیں اور وہ ایک نوجوان ہے 

جسے جنگ اور انتشار کا کوئی تجربہ نہیں۔ میرے پاس آجاؤ تاکہ ہم سوچ سکیں کہ اس 

وبہ کو اپنے ان لوگوں کے حوالے کرو جو سلسلے میں کیا ضروری ہے اور اپنے ص

 قابل ِبھروسہ اور نیک نیت مشیر ہوں۔

 

مالک تشریف لے آئے اور علی ان کی پاس پہنچے۔ علی نے انہیں مصر کے آدمیوں کی 

صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ تم ہی واحد شخص ہو اس جگہ کے لئے اس لئے وہاں 

۔ اگر میں تمہیں نہیں بتارہا کہ تمہیں کیا کرنا چلے جاؤ، ہللا تمہارے اوپر رحم کرےگا

ہوگا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تمہارے فیصلوں پر بھروسہ ہے۔ اگر کوئی بات 

پریشان کرے تو ہللا کی مدد طلب کرنا اور سختگی کا نرمگی کے ساتھ امتزاج رکھنا۔ اس 

اصرار کرنا جب اس وقت تک نرم رہنا جب تک نرمی سے کام ہورہا ہو لیکن سختگی پر 

کی ضرورت ہو۔ لٰہذا مالک بن اشتر چلے گئے اور علی بھی جہاں حاالت چھوڑ کر آئے 

 تو وہیں چلے گئے اور مصر جانے کی تیاری شروع کردی۔

 

معاویہ کے جاسوس معاویہ کے پاس آئے اور اسے علی کی جانب سے مالک بن اشتر کی 

کیونکہ وہ مصر کے حاالت سے واقف  تعیناتی کی اطالع دی جو معاویہ پرگراں گزری

تھا اور جانتا تھا کہ اگر االشتر وہاں پہنچ گئے تو وہ محمد بن ابو بکر سے زیادہ مشکل 

شخص ثابت ہونگے۔ لٰہذا معاویہ نے الجیستر جو کہ ٹیکس پر مامور تھا، اسے بتایا کہ 

و سنبھال لیا تو میں االشتر کی مصر میں تعیناتی ہوگئی ہے اور کہا کہ اگر تم نے االشتر ک

جب تک زندہ ہوں تم سے ٹیکس وصول نہیں کیا کرونگا، اس لئے اس کو مات دینے کے 

لئے جو کچھ تم کرسکتے ہو کرو۔ لٰہذا الجیستر القزلوم چال گیا اور وہاں انتظار کیا۔ االشتر 

نے مصر جانے کےلئے عراق چھوڑا اور جب وہ القزلوم پہنچے، الجیستر ان سے مال 

کہا کہ یہاں ایک جگہ ہے رہنے کے لئے اور یہ رہا کھانا پینا۔ میں ٹیکس پر معمور اور 

لوگوں میں سے ایک ہوں۔ االشتر وہاں اس کے ساتھ رک گئے اور ایک آدمی کھانا پینا 

لیکر آیا۔ پھر جب انہوں نے کھانا کھالیا تو الجیستر نے االشتر کو شہد سے بنا مشروب 

وا تھا۔ الجیستر نے جب وہ االشتر کو پینے کے لئے دیا اور پیش کیا جس میں زہر مال ہ

 جب انہوں نے سارا پی لیا تو وہ انتقال کرگئے۔

 



ادھر معاویہ شامیوں کو بتانے کے لئے آیا کہ علی نے االشتر کو مصر بھیجا ہے، خدا 

سے دعا کرو کو وہ تم لوگوں کو االشتر کے لئے کافی کردے۔ لٰہذا شامیوں نے ہر روز 

ا سے االشتر کے خالف دعائیں مانگنا شروع کردیں پھر جس نے االشتر کو مشروب خد

دیا تھا وہ معاویہ کے پاس آیا اور اسے االشتر کی موت کی خبر دی۔ معاویہ لوگوں میں 

جاکھڑا ہوا اور ایک خطبہ دیا جس میں اس نے خدا کی ثناء کی اور پھر کہا کہ علی بن 

ے، جس میں سے ایک تو صفین کے روز کٹ گیا تھا )یعنی ابی طالب کے دو دائیں ہاتھ تھ

 عمار بن یاسر( جبکہ دوسرا آج کٹا ہے )یعنی مالک االشتر(۔

 

 معاویہ کا صحابی ِرسول حضرت عمرو بن الحمق کو قتل کرنا

 
معاویہ کا صحابی ِرسول حضرت عمرو بن الحمق کو ناحق قتل کرنا ان معتبر سنی کتابوں 

 :میں درج ہے
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سے عمرو بن الحمق کا  5017ترجمہ نمبر  420سب سے پہلے تو تقریب التھذیب، ص 

 :مختصر تعررف

 

عمرو ابن الحمق بفتح المھملة وكسر المیم بعدھا قاف ابن كاھل ویقال الكاھن بالنون ابن 

 حبیب الخزاعي صحابي سكن الكوفة ثم مصر قتل في خالفة معاویة س ق

 

و ابن الحمق، ابن کاھل، اور لوگ انہیں الکاھن بھی پکارتے ہیں، الحبیب الخزاعی، عمر

صحابی ہیں جو پہلے کوفہ اور پھر مصر میں رہے، وہ خالفتِ  معاویہ کے دوران قتل 

 کردیئے گئے تھے۔

 

 :ابن اثیر نے اسدالغابہ میں لکھا ہے

 



  یہ کو شام میں بھیج دیا گیا۔عمرو کو گرفتار کر کے قتل کردیا گیا اور ان کا سر معاو

 

 :مزید لکھتے ہیں

 

 -أول رأس حمل في اإلسالم رأس عمرو بن الحمق إلى معاویة   

 

اسالم میں جو پہال سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا وہ عمر بن الحمق کا ہی ہے جو کہ 

 معاویہ کو بھیج دیا گیا تھا۔

 

 :تاریخ طبری میں درج ہے

 

دہللا نے عمرو بن الحمق کو دیکھا تو ان کو پہچان لیا اور معاویہ کو جب عبدالرحٰمن بن عب

یہ ساری معلومات لکھ بھیجیں۔ معاویہ نے جواب میں لکھا کہ عمرو کا دعوٰی ہے کہ اس 

نے عثمان بن عفان کو نو مرتبہ پھواڑے سے ضرب لگائی تھی لٰہذا اس کو اسی طرح نو 

گائیں تھیں۔ اس پر عمرو کو نکاال گیا اور مرتبہ ضرب لگائو جیسے اس نے عثمان کو ل

  ان پر نو مرتبہ ضربیں لگائی گیئں لیکن وہ پہلی یا دوسری ضرب پر ہی انتقال فرما گئے۔

 

حضرت عثمان کے قتل میں حضرت عمرو بن الحمق کے کردار کی جہاں تک بات ہے 

 :تو ابن سعد طبقات الکبرہ میں لکھتے ہیں

 

عثمان ستمائة رأسھم عبد الرحمن بن عدیس البلوي وكنانة بن كان المصریون الذین حصروا 

بشر بن عتاب الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي والذین قدموا من الكوفة مائتین رأسھم مالك 

 األشتر

 

چھ سو مصریوں نے عثمان پر حملہ کیا اور ان کی قیادت عبدالرحمان بن عدیس البلوی، 

مرو بن الحمق الخزاعی کررہے تھے جبکہ کوفہ جنانہ بن بشر بن عتاب الکندی اور ع

  سے آنے والوں کی قیادت مالک بن اشتر نے کی۔

 

 :جبکہ نواصب کے امام ابن کثیر نے حضرت عمرو بن الحمق کے متعلق لکھا ہے

 

 ومع ھذا كان أحد األربعة الذین دخلوا على عثمان،

 

  ں داخل ہوگئے تھے۔وہ ان چار افراد میں سے ایک تھے جو حضرت عثمان کے گھر می

 

بیت الرضوان میں شرکت کرنے والے نامور صحابی ِرسول حضرت عمرو بن الحمق کا 

قتل نواصب کے نجس گلوں میں پھنسی وہ ہڈی ہے جو یہ لوگ نہ نکال سکتے ہیں نہ ہی 

نگل سکتے ہیں کیونکہ نواصب کا دعوٰی ہے کہ حضرت عثمان کے قتل میں صحابہ کا 



دادا معاویہ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے  باپ  ا لیکن ان کےکوئی کردار نہیں تھ

حضرت عمروبن الحمق کو قتل کردیا کہ انہوں نے ہی حضرت عثمان کو ضرب ِقاتل دی 

 :تھی۔ نواصب کے پاس اب دو آپشن ہیں

 

آیا قبول کرلیں کہ صحابہ کرام کا حضرت عثمان کے خالف بغاوت اور پھر ان کے  ۔ 1

 بالکل تھاقتل میں کردار 

 

یا پھر یہ کہ ان کے باب دادا معاویہ نے ایک صحابی ِجلیل پر قتل کا الزام لگا کر انہیں ۔ 2

ناحق قتل کرڈاال اور مومن کو ناحق قتل کرنے واال ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنے واال ہے 

 ))آیت(۔

 

 معاویہ نے بے گناہ شیعہ مومنات کو قید رکھا

 
میں  52ص  8جبکہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، ج  586ص  1ابن اثیر نے اسدالغابہ، ج 

 :لکھا ہے

 

فبعث معاویة إلى نائبھا فوجدوہ قد اختفى في غار فنھشته حیة فمات، فقطع رأسه فبعث به إلى 

ثم بعث معاویة برأسه إلى   . معاویة، فطیف به في الشام وغیرھا، فكان أول رأس طیف به

فأُلقي في حجرھا، فوضعت كفھا على جبینه  –نت في سجنه وكا-زوجته آمنة بنت الشرید 

غیبتموہ عني طویالً، ثم أھدیتموہ إلّي قتیالً، فأھال بھا من ھدیة غیر قالیة   : ولثمت فمه وقالت

  . وال مقیلة

حضرت عمروبن الحمق کا سر کاٹ کر معاویہ کو بھیج دیا گیا اور اس کو شام وغیرہ کے 

یہ پہال سر تھا جو شہروں میں پھرایا گیا۔ اس سر کو حضرت عالقوں میں پھرایا گیا۔ 

عمروبن الحمق کی زوجہ حضرت آمنہ بنت شرید کے سپرد کردیا گیا جن کو معاویہ نے 

جیل میں قید کر رکھا تھا۔ سر کو حضرت آمنہ کی گود میں پھینک دیا گیا۔ حضرت آمنہ 

دیا اور کہا کہ تم نے مجھے ان  نے اپنا ہاتھ سر کی پیشانی پر پھیرا اور چہرہ کو بوسہ

سے اتنے وقت تک محروم رکھا اور اب ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر کو مجھے 

 بھیج دیا ہے، لٰہذا میں یہ تحفہ قبول کرتی ہوں۔

 

جنگ ِاحد میں رسول ہللا )ص( نے صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ کسی کافر عورت کے 

دیکھتے ہیں کہ معاویہ سنِت رسول ہللا )ص( کا ایسا  ساتھ بدسلوکی نہ کرنا لیکن ہم یہاں

منکر انسان تھا کہ شیعہ مومنات کو جیل میں قید کررکھا تھا جن کے خاوندوں کا جرم 

صرف اتنا تھا کہ وہ علی بن ابی طالب )ع( سےمحبت کرتے تھے اور جن میں ایک 

ل میں مسلمان صحابی ِرسول کی زوجہ بھی شامل تھیں۔ آج اگر امریکی ابو غریب جی

 خواتین کا ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو پس وہ معاویہ جیسے جالد کی ہی پیروی ہے۔

 



معاویہ نے عبید ہللا بن عباس کے دو کم سن بچوں کو ناحق قتل 

 کرڈاال

 
عبیدہللا بن عباس رسول ہللا )ص( کے چچا کے بیٹے اور موال علی بن ابی طالب )ع( کے 

۔ رسول ہللا )ص( سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں کو دور میں یمن کے حکمران تھے

ہٹانے کی غرض سے معاویہ نے ہر جگہ دہشت گردی کا آغاز کروادیا اور اس سلسلے 

میں عرب دنیا کہ بدنام ِزمانہ غنڈے بسربن ارطات کو یمن اور حجاز روانہ کردیا تاکہ وہ 

رے۔ دہشت گردی کی اس وہاں جاکر بےگناہ شیعہ مرد، عورتوں اور بچوں کا قتل عام ک

 مہم کے دوران بنی ہاشم کے دو معصوم بچوں کو بھی نہ بخشا گیا۔

 

 ۔3632ص  1۔ االستیعاب، ج 1

 64۔ شذر الذھب، ص 2

 208-207ص  18۔ تاریخ طبری )انگریزی( ج 3

 30ص  3۔ مروج الذھب، ج 4

 194ص  3۔ تاریخ کامل، ج 5

 147ص  10۔ تاریخ ابن عساکر، ج 6

 213ص  1ج  ۔اسدالغابہ،7

 187ص  2۔ تاریخ السالم، ج 8

 

 :عالمہ ابن عبدالبر کتاب االستعیاب میں لکھتے ہیں

 

وكان یقول فیه رجل سوء۔۔۔ ذبحه ابني عبید ہللا بن العباس بن عبد المطلب وھما صغیران بین 

 یدي أمھما وكان معاویة قد استعمله على الیمن أیام صفین

 

۔۔۔۔ اس نے عبیدہللا بن عباس بن عبد المطلب کے دو بچوں بسر بن ارطات ایک برا آدمی تھا

کے گلے ان کی ماں کی نظروں کے سامنے چاک کرڈالے، معاویہ نے بسر کو صفین 

  کےدنوں یمن بھیجا ہوا تھا

 

 :حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے

 

 ن مات( بن العباس وصحب معاویة إلى أ 1بعثه معاویة إلى الیمن فقتل بھا ابني عبید ہللا ) 

 

معاویہ نے بسر کو یمن بھیجا تو اس نے عبیدہللا بن العباس کے دو بچوں کو قتل کرڈاال 

  اور وہ آخری دم تک معاویہ کا ساتھی رہا۔

 



آج اگر مساجد میں معصوم بچوں تک کو نہیں بخشا جارہا تو اس کا سارا کریڈٹ انسان 

انتہاء بتا گیا۔ حاالنکہ  دشمن معاویہ کو ہی جاتا ہے جو دہشت گردوں کو درندگی کی

 :صحیح بخاری کی حدیث ہے

 

عبداہللا سے روایت ہے کہ کسی غزوہ میں ایک عورت مردہ حالت میں پائی گئی۔ رسول 

  ہللا )ص( نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے سخت منع فرمایا۔

 

ھوں سے بعض شاطر ناصبی یہ بہانہ کرتے ہیں کہ معاویہ نے ان تمام لوگوں کو اپنے ہات

تو نہیں مارا اس لیے اس میں معاویہ کا کیا قصور۔ ایسے گستاخ نواصب کے لیے سورہ 

قصاص کی وہ آیات یاد دال دیں جس میں ہللا تعالٰی نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا 

ذمہ دار فرعون کوہی ٹھہرایا ہے گو کہ فرعون نے قتل اپنے ہاتھوں سے نہیں کیے تھے 

 ں نے کیے تھے۔بلکہ اس کے آدمیو

 

 عبدالرحٰمن بن حسان کو معاویہ نے زندہ درگور کردیا

 
 245ص  3تاریخ کامل، ج  ۔1

 151ص  18۔ تاریخ طبری )انگریزی( ج 2

 52ص  8۔ البدایہ والنہایہ، ج 3

 

 :ابن اثیر کتاب تاریخ الکامل میں لکھتے ہیں

 

دعني وال تسألني فھو خیر   : قال یا أخا ربیعة ما تقول في علي  : ثم قال لعبد الرحمن بن حسان

أشھد أنه كان من الذاكرین ہللا تعالى كثیًرا من اآلمرین بالحق   : قال  . وہللا ال أدعك  : قال  . لك

ھو أول من فتح أبواب   : فما قولك في عثمان قال  : قال  . والقائمین بالقسط والعافین عن الناس

بل إیاك قتلت وال ربیعة بالوادي یعني   : قال  ! نفسك قتلت  : قال  . الظلم وأغلق أبواب الحق

  . لیشفعوا فیه فردہ معاویة إلى زیاد وأمرہ أن یقتله شر قتلة فدفنه حیًا

 

جب حضرت عبدالرحٰمن بن حسان کو گرفتار کیا گیا اور معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا 

ہے؟ عبدالرحٰمن نے  تب معاویہ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری علی کے متعلق کیا رائے

جوا ب دیا کہ تمہارے لئے بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھ سے علی کے متعلق میری رائے نہ 

پوچھو۔ معاویہ نے کہا باخدا میں تمہیں نہیں چھوڑونگا۔ عبدالرحٰمن نے کہا کہ میں گواہی 

ا میں دیتا ہوں کہ علی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہللا کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں اور دنی

انصاف کرتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں۔ پھر معاویہ نے پوچھا کہ 

عثمان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ عبدالرحٰمن نے جواب دیا کہ عثمان پہلے شخص 

تھے جنہوں نے ظلم کا باب کھوال اور حق کا باب بند کردیا۔ معاویہ نے کہا، تم نے اپنے 

حضرت عبدالرحٰمن نے جواب دیا، نہیں بلکہ تم نے خود کو قتل کرڈاال۔  آپ کو قتل کرڈاال۔



پھر معاویہ نے عبدالرحٰمن کو زیاد کے پاس اس حکم کے ساتھ بھیج دیا گیا کہ انہیں بری 

  طرح قتل کردیا جائے لٰہذا زیاد نے انہیں زندہ درگور کردیا۔

 

ا ثبوت ہے اور کوئی کافر، علی بن ابی طالب )ع( کی محبت احادیث کے مطابق ایمان ک

منافق اور اوالد ِالزنا ہی علی بن ابی طالب )ع( سے بغض رکھ سکتا ہے لیکن یہاں 

امام معاویہ علی بن ابی طالب )ع( سے محبت کا اظہار کرنے والوں کو چن کا ناصبیوں 

چن کر بےدردی سے قتل کررہا ہے۔ ہم بنی امیہ کے جالد حکمرانوں کے چاہنے والوں 

ال کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے جرم کی پاداش میں بھی کسی کو زندہ سے سو

درگو کیا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ لوگ تو پس حدیث کے مطابق علی بن ابی طالب 

 !)ع( سے محبت ہی کرتے تھے

 

 معاویہ نے بےگناہ شیعوں کے قتل ِعام کاحکم دیا

 
 :میں ہم پڑھتے ہیں 49ص  1االستیعاب، ج 

 

أبو عمرو الشیباني لما وجه معاویة بسر بن أرطاة الفھري لقتل شیعة علي رضي ہللا  وقال

 عنه

 

ابو عمرو الشیبانی نے کہا ہے کہ معاویہ نے بسر بن ارطات الفھری کو شیعان ِعلی 

  )رض( کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔

 

 :کی عبار مالحظہ ہو 113ص  1اسدالغابہ، ج 

 

 از والیمن لیقتل شیعة عليوكان معاویة سیرہ إلى الحج

 

معاویہ نے بسر بن ارطات کو حجاز اور یمن روانہ کیا تاکہ وہ کو شیعان ِعلی )رض( کو 

 قتل کرے

 

 :میں درج ہے 289ص  1اسی طرح االصابہ، ج 

 

وكان معاویة وجھه إلى الیمن والحجاز في أول سنة أربعین وأمرہ أن ینظر من كان في طاعة 

 على فیوقع بھم

 

ری کے اوائل میں معاویہ نے بسر کو حجاز اور یمن اس حکم کے ساتھ روانہ کیا ہج 41

  کہ وہ علی کی پیروی کرنے والوں کو قتل کرے۔

 



 معاویہ نے بےگناہ شیعہ مومنات کو غالم بنایا اور فروخت کردیا

 
لعینوں کی ٹولی یعنی معاویہ اور بسربن ارطات کے وحشیانہ کارنامے اور بھی ہیں۔ امام 

میں بسربن ارطات کا احوال لکھتے ہوئے بیان کیا  113بن اثیر نے اسدالغابہ، ج ا ص ا

 :ہے

 

وشھد صفین مع معاویة وكان شدیدا على علي وأصحابه ۔۔ وكان معاویة سیرہ إلى الحجاز 

والیمن لیقتل شیعة علي ۔۔۔ وأغار على ھمدان بالیمن وسبى نساءھم فكن أول مسلمات سبین 

 في اإلسالم

نے معاویہ کے ہمراہ جنگ صفین میں حصہ لیا اور وہ علی اور علی کے صحابہ کا بسر 

شدید مخالف تھا۔۔۔ معاویہ نے اسے حجاز اور یمن روانہ کیا تاکہ وہ شیعانِ علی )رض( کو 

قتل کرے۔۔۔ یمن میں اس نے حمدان کے نامور قبیلے پر حملہ کیا اور ان کی عورتوں کو 

  خواتین تھیں جنہیں قید کیا گیا اور پھر غالم بنا لیا گیا۔ قید کرلیا۔ وہ پہلی مسلمان

 

 :میں لکھا ہے 49ص  1عالمہ ابن عبدالبر نے االستیعاب، ج 

 

وقال أبو عمرو الشیباني لما وجه معاویة بسر بن أرطاة الفھري لقتل شیعة علي رضي ہللا 

نساءھم فكان أول عنه۔۔۔ ذكر أبو عمر الشیباني أغار بسر بن أرطاة على ھمدان وسبى 

 مسلمات سبین في اإلسالم

 

ابو عمرو الشیبانی نے کہا ہے کہ معاویہ نے بسر بن ارطات الفھری کو شیعان ِعلی 

)رض( کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔۔۔۔ ابو عمرو الشیبانی نے کہا کہ بسر بن ارطات نے 

خواتین تھیں جنہیں  حمدان پر حملہ کیا اور عورتوں کو قیدی بنالیا پس وہ اسالم کی پہلی

  قیدی بنایا گیا۔

 

 :عالمہ ابن عبدالبر نے مزید لکھا ہے

 

أبي الرباب وصاحب له أنھما سمعا أبا ذر رضي ہللا عنه یدعو و یتعوذ في صالة صالھا 

أطال قیامھا وركوعھا وسجودھا قال فسألناہ مم تعوذت وفیم دعوت فقال تعوذت باہلل من یوم 

نا وما ذاك قال أما یوم البالء فتلتقي فتیان من المسلمین فیقتل بعضھم البالء ویوم العورة فقل

وأما یوم العورة فإن نساء من المسلمات لیسبین فیكشف عن سوقھن فأیتھن كانت أعظم   . بعضاً 

ساقاً اشتریت على عظم ساقھا فدعوت ہللا أال یدركني ھذا الزمان ولعلكما تدركانه قال فقتل 

  . ة بسر بن أرطاة إلى الیمن فسبى نساء مسلمات فأقمن في السوقعثمان ثم أرسل معاوی

 

ابی الرباب اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر )رض( کو نماز 

میں پناہ طلب کرتے اور دعائیں کرتے سنا اور وہ نماز میں اک طویل وقت رکوع و سجود 



ضرت ابو ذر سے دریافت کیا کہ آپ کس میں گزا ر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ح

سے پناہ طلب کررہے ہیں اور کس بات کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا 

کہ میں ہللا سے یوم البالء اور یوم العورہ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ ہم نے پوچھا یہ کونسے 

نوجوان آپس میں  ایام ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوم البالء وہ دن ہے جس دن مسلمان

لڑپڑینگے اور ایک دوسرے کو قتل کردینگے۔ یوم العورہ وہ دن ہے جس دن مسلمان 

عورتوں کو غالم بنالیا جائےگا اور ان کی ٹانگیں عیاں کردی جایئگیں اور ان میں سے 

 بہتر ٹانگ رکھنے والی ذیادہ دام پر خریدی جائنگی۔

 

پھر معاویہ نے بسر بن ارطات کو یمن بھیجا  راوی پر کہتا ہے کہ پھر عثمان کا قتل ہوگیا

  اور مسلمان عورتیں کو غالم بنا لیا گیا اور انہیں غالم کے طور پر بازار میں الیا گیا۔

 

چونکہ معاویہ کی ماں ھندہ زمانہ جاہلیت میں مشہور زانیہ رہ چکی تھی غالبا ْ اس وجہ 

 یں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔سے معاویہ کو ایک مومنہ کا مقام کا اندازہ ہوا ہی نہ

 

 :میں امام ذھبی کا بسر بن ارطات کے متعلق کہنا ہے 409ص  3سیراعالم النبالء، ج 

 

ابن یونس نے کہا ہے کہ بسر صحابی تھا اور اس نے مصر کی فتح میں حصہ لیا تھا اور 

اور یمن اس کا مصر میں ایک گھر اور سرائے بھی تھا۔ اس نے معاویہ کے لئے حجاز 

میں حکمرانی کی۔ اس نے بہت سے بری حرکات کیں اور اپنی زندگی کے آخر میں سے 

مرض الحق ہوگیا تھا۔۔۔۔اس نے یمن میں مسلمان عورتوں کو غالم بنا لیا اور انہیں بیچنے 

  کی غرض سے بازار الیا۔

 

یہ ہیں صحابہ ِکرام کی حاصل کردہ وہ فتوحات جن کے چرچے ہمارے مخالفین کی 

زبانوں پر ہمیشہ رہتے ہیں اور اسی طرح کی فتوحات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ صحابہ 

کی توہین نہ کی جائے کیونکہ انہوں نے تو بہت معرکے سر کئے ہیں۔ اگر مسلمان 

عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے فتوحات حاصل کرنے والوں کی ہمارے مخالفین کے 

ارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں اور ایسے ہاں عزت ہے تو ہللا کا شکر ہے کہ ہم

لوگوں میں شامل ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اوپر ایسے لوگوں کی مذمت کرنے کی 

 !وجہ سے کفر کے فتوے لگوالیں

 

 قرآن شریف میں مومن کو قتل کرنے کی سزا

 
 :ہللا تعالٰی اپنی الریب کتاب میں ایک مومن کو قتل کرنے کی سزا سناتا ہے

 



ور جو کوئی کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ا

ہمیشہ رہے گا اس پر ہللا کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور ہللا نے اس کےلیے بڑا 

 عذاب تیا رکیا ہے

 93سورة النساء، آیت 

 

جب ایک مومن کو قتل کرنے کی سزا ایسی سخت ہے تو معاویہ نے تو معصوم لوگوں کا 

 !ل ِعام کیا ہےقت

 

 

 : معاویہ کسی بهی فضیلت سے محروم5باب نمبر 
  

اس باب میں معاویہ کا کسی بھی فضیلت سے محروم ہونے پر گفتگو کرینگے اور ہم یہ 

بات افشاں کرینگے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں اور خصوصا ً آج کل کے سپاہ ِصحابہ 

اویہ کا احترام کرنا تو سکھا دیتے جیسے نواصب اپنے پیروکاروں کو اپنے اصل یعنی مع

ہیں لیکن انہیں اس حقیقت سے ناآشنا رکھتے ہیں کہ ان کے مذہب کی کتابوں میں باقی 

صحابہ کے متعلق کوئی نہ کوئی فضیلت تو مل جائیگی لیکن معاویہ کا ایک ایسا کردار 

کی ہے کہ جس کی فضیلت میں ایک درست روایت بھی بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ اس 

 مذمت میں اتنا مواد موجود ہے کہ جتنا شاید ابلیس کے متعلق بھی نہ ہو۔

 

آئمہ ِاہل سنت کی گواہیاں کہ معاویہ کی فضیلت میں ایک بھی 

 صحیح روایت موجود نہیں

 
ص  1امام جاالل الدین سیوطی اپنی کتاب الاللی مصنوعہ فی االحادیث الموضوعہ، ج 

 :میں درج کرتے ہیں 24ص  2ب الموضوعات، ج جبکہ امام ابن جوزی اپنی کتا 424

 

قال الحاكم سمعت أبا العباس محمد بن یعقوب بن یوسف یقول سمعت أبي یقول سمعت إسحق 

 بن إبراھیم الحنظلي یقول ال یصح في فضل معاویة حدیث

 

حاکم نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف سے سنا کہ انہوں 

والد سے سنا کہ انہوں نے اسحاق بن اباہیم الحنظلی کو کہتے سنا کہ معاویہ کی  نے اپنے

  فضیلت میں ایک صحیح روایت بھی نہیں ہے۔

 424ص  1لاللی مصنوعہ فی االحادیث الموضوعہ، ج  

 24ص  2الموضوعات، ج  

 

میں لکھتے  147اہل ِحدیث مسلک کے قاضی شوکانی اپنی کتاب فواید المجموعہ، ص 

 :ہیں



 

ابن حبان کا قول ہے کہ معاویہ کی فضیلت میں تمام روایات موضوع )یعنی گھڑی ہوئی( 

  ہیں۔

 147فواید المجموعہ، ص  

 

سے امام ِاہل ِسنت  132ص  3اب پیش ِخدمت ہے امام ذھبی کی کتاب سیراعالم النبالء، ج 

 :اسحاق بن راھویہ کا فتویٰ 

 

یصح عن النبي صلى ہللا علیه وسلم في فضل  األصم حدثنا أبي سمعت ابن راھویه یقول ال

 معاویة شيء

 

ابن راھویہ کا قول ہے کہ معاویہ کی فضیلت میں رسول ہللا )ص( سے ایک بھی صحیح 

  روایت موجود نہیں۔

 

ھ( کے الفاظ جو آج  986اب پیش ِخدمت ہے عالمہ محمد طاہر الصدیقی الفتنی )متوفی 

کھنے والے امام ابن حجر مکی الھیثمی اور تک کی مشہور ترین شیعہ مخالف کتاب ل

کنزالعمال کے مصنف مال علی متقی الھندی کے شاگرد تھے۔ اپنی کتاب تذکرة 

 :پر لکھتے ہیں 100الموضوعات، ص 

 

 ال یصح مرفوعا في فضل معاویة شئ

 

 معاویہ کی فضیلت میں ایک بھی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں

 

 :میں اقرار کرتاہے 400ص  4اپنی کتاب منہاج السنہ، ج  نواصب کا چہیتہ امام ابن تیمیہ

 

وطائفة وضعوا لمعاویة فضائل ورووا أحادیث عن النبي صلى ہللا علیه وسلم في ذلك كلھا 

 كذب

 

لوگوں کی ایک جماعت نے معاویہ کے فضائل گھڑے اور اس سلسلے میں رسول ہللا 

  )ص( سے احادیث بیان کردیں جن میں سے سب جھوٹی ہیں۔

 

امام ِ اہل ِسنت حاکم نے تو ذور زبردستی کے باوجود اپنی کتاب میں معاویہ کے فضائل 

کے سلسلے میں ایک باب قائم کرنے سے انکار کردیا تھا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، ج 

 :میں لکھا ہے 409ص  11

 



ستطیع یخرج وقال أبوعبدالرحمن السلمي : دخلت على الحاكم وھو مختف من الكرامیة ال ی

منھم ، فقلت له : لو خرجت حدیثا في فضائل معاویة ألسترحت مما أنت فیه ، فقال: ال یجئ 

 من قبلي ال یجئ من قبلي

 

ابو عبدالرحٰمن السلمی نے کہا کہ میں حاکم کے پاس اس وقت گیا جب وہ امیہ سے چھپ 

تو میں نے رہے تھے اور اس وجہ سے اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، 

ان سے کہا کہ اگر آپ معاویہ کی فضیلت میں حدیث بیان کردیں تو آپ اس صورتحال 

  سے نکل آئینگے۔ حاکم نے جواب دیا، میں ایسا نہیں کرسکتا، میں ایسا نہیں کرسکتا۔

 

 104ص  7امام ابن حجر عسقالنی نے صحیح بخاری کی شرح کی کتاب فتح الباری، ج 

 :میں لکھا ہے

 

اري في ھذہ الترجمة بقوله ذكر ولم یقل فضیلة وال منقبة لكون الفضیلة ال تؤخذ من عبر البخ

حدیث الباب ۔۔۔ وقد صنف ابن أبي عاصم جزءا في مناقبه , وكذلك أبو عمر غالم ثعلب , وأبو 

بكر النقاش وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض األحادیث التي ذكروھا ثم ساق عن 

 قال لم یصح في فضائل معاویة شيء إسحاق بن راھویه أنه

 

یا  "فضائل معاویہ"کا نام سے باب قائم کیا ہے نہ کہ  "ذکر معاویہ"امام بخاری نے 

کیونکہ معاویہ کے متعلق ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں۔۔۔ابن ابی عاصم، ” مناقب معاویہ“

یں معاویہ ابو عمر غالم ثعلب اور ابع بکر النقاش اور ابن جوزی نے کتاب موضوعات م

کے مناقب کے متعلق لکھا ہے پھر اس کے بعد ابن جوزی نے اسحاق بن راھویہ کی 

رائے درج کی ہے کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں اسی لئے 

 سے۔” فضائل معاویہ“کا نام سے باب قائم کیا ہے نہ کہ ” ذکر معاویہ“بخاری نےاس میں 

 

 420ص  2ھ( نے کتاب کشف الخفاء، ج  1162جلونی )متوفی شیخ اسماعیل بن محمد الع

 :میں لکھا ہے

 

 معاویہ کے فضائل میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں

 

 7ص  2ھ( اپنی کتاب تنزیہ الشریعہ المرفوعہ، ج  963عالمہ ابو الحسن الکنانی )متوفی 

 :میں لکھتے ہیں

 

ے نقل کیا ہے کہ معاویہ کے حاکم نے ابن جوزی کے طریق سے اسحاق بن راھویہ س

 فضائل میں رسول ہللا )ص( سے ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔

 7ص  2تنزیہ الشریعہ المرفوعہ، ج  

 



میں اہل ِسنت کی چھ معتبر کتابوں میں  35ص  1عالمہ ابن خلکان نے وفیات االعیان، ج 

معاویہ کے  سے ایک کے مصنف امام نسائی کے حاالت میں بیان کرتے ہیں کہ کیسے

ناصبی پیکروکاروں نے انہیں اپنے پیشوا معاویہ کے فضائل میں حدیث بیان کرنے کے 

انکار پر ان کے نازک اعضاء پر حملہ کر کے پھوڑ ڈاال اور اس طرح انہیں قتل کرڈاال 

جبکہ وہ کہتے رہے کہ انہیں معاویہ کے متعلق صرف ایک ہی صحیح حدیث کا علم ہے 

 ( نے معاویہ کے شکم پر لعنت کی ہے۔جس میں رسول ہللا )ص

 

 کیا معاویہ کاتب ِوحی تھا؟

 
جب نواصب کو اپنے اصل کے دفاع میں کچھ نہیں ملتا تو پھر وہ یہی راگ االپنے لگ 

 جاتے ہیں کہ معاویہ کاتب ِوحی تھا اس لئے اسے کچھ نہیں کہنا چاہیئے۔

 

وحی کی : علمائے اہل ِسنت نے معاویہ کا نام کاتب 1ِجواب نمبر 

 فہرست میں شمار نہیں کیا

 
جید علمائے اہل ِسنت نے کاتب ِوحی کے نام یکجا کرتے ہوئے معاویہ کا نام شامل نہیں 

 :کیا ، دیکھیئے

 450ص  2۔ فتح الباری، ج 1

 307ص  9۔ عمدة القاری، ج 2

 22ص  9۔ ارشاد الساری، ج 3

 

 زات تھا؟: معاویہ کاتب ِوحی نہیں بلکہ کاتب ِدستاوی2جواب نمبر 

 
 :عالمہ ابن عبد ربہ اپنی کتاب القعد الفرید میں لکھتے ہیں

 

علّي بن أبي طالب كرم ہللا وجھه وكان مع شرفه ونُبله وقَرابته من رسول ہللاّ صلى ہللا علیه 

وسلم یكتب الوحي ثم أفضت إلیه الخالفة بعد الكتابة وعثمان بن عفان كانا یكتبان الوحي فإن 

وكان خالد بن   . كعب وزید بن ثابت فإن لم یَشھد واحد منھما َكتب غیُرھما غابا كتب ابن بن

سعید بن العاص ومعاویة بن أبي سفیان یكتبان بین یدیه في َحوائجه وكان الُمغیرة بن ُشعبة 

 والُحصین بن نمیر یكتبان ما بین الناس وكانا ینوبان عن خالد وُمعاویة إذا لم یحضرا

 

ہللا وجہ اپنے تمام فضائل اور رسول ہللا )ص( سے قرابت داری  علی بن ابی طالب کرم

کے عالوہ کاتب ِوحی بھی تھے جو بعد میں خلیفہ بھی بن گئے۔ عثمان بن عفان 

کاتب ِوحی تھے۔ علی اور عثمان کی غیر حاضری میں ابن بن کعد اور زید بن ثابت لکھا 

رات لکھا کرتے تھے۔ کرتے تھے اور ان حضرات کے غیر حاضری میں کوئی اور حض



خالد بن سعید اور معاویہ بن ابی سفیان کو دستاویزات لکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ 

مغیرہ بن شعبہ اور الحسین بن نمیر لوگوں کے لئے دستاویزات لکھا کرتے تھے اور یہ 

 دونوں سعید اور معاویہ کی غیر حاضری میں دستاویزات لکھا کرتے تھے۔

 

 :میں لکھا ہے 121ص  6م ابن حجر عسقالنی نے االصابہ، ج اس کے عالوہ اما

 

وقال المدائني كان زید بن ثابت یكتب الوحي وكان معاویة یكتب للنبي صلى ہللا علیه وسلم 

 فیما بینه وبین العرب

 

مدائنی کے مطابق زید بن ثابت کاتب ِوحی تھے جبکہ معاویہ رسول ہللا )س( کے لئے 

 ا تھا۔عربوں کو خطوط لکھا کرت

 

 :میں لکھا ہے 309ص  4بالکل اسی طرح امام ذھبی نے تاریخ السالم، ج 

 

وذكر المفضل الغالبي : أن زید بن ثابت كان كاتب وحي رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم ، 

 وكان معاویة كاتبه فیما بینه وبین العرب

 

تھے جبکہ معاویہ  مفضل الغالبی نے کہا ہے کہ زید بن ثابت کاتب ِوحی ِرسول ہللا )ص(

 رسول ہللا )ص( کے اور عربوں کے درمیاں خطوط وکتابت کیا کرتا تھا۔

 

: کاتب ِوحی ہونا کوئی فضیلت نہیں کیونکہ ایک 3جواب نمبر 

 مشہور کاتب ِوحی مرتد بھی ہوا ہے

 
اگر کچھ دیر کے لئے تاریخی حقائق کو نظرانداز کرتے ہوئے نواصب کا یہ دعوٰی تسلیم 

جائے کہ معاویہ کاتب ِوحی تھا پھر بھی یہ کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی کسی  بھی کرلیا

قسم کی گارنٹی کہ کاتب ِوحی ایک اچھا انسان ہی ہوگا اور کوئی برا کام نہ کرتا ہوگا 

کیونکہ ہماری سامنے ابن ابی سرح کی مثال موجود ہے جو کاتب ِوحی تھا لیکن پھر 

 مرتد ہوگیا۔دین ِاسالم کو ترک ہی کرگیا اور 

 

ھ( اپنی کتاب الوافی بالوفیات، ج  764عالمہ صالح الدین خلیل بن ایبک الصفدی )متوفی 

 :میں لکھتے ہیں 100ص  17

 

ابن أبي سرح الكاتب الوحي عبدہللا بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبیب بن جذیمة أبو 

ي لرسول ہللا صلى ہللا علیه یحیى القرشي العامري. أسلم قبل الفتح وھاجر وكان یكتب الوح

 وسلم ثلم ارتد منصرفا وصار إلى قریش بمكة

 



کاتب ِوحی ابن ابی سرح، عبدہللا بن سعد بن ابی سرح بن الحارث بن الحبیب بن جذیمہ ابو 

یحیی القرشی العامری اسالم میں فتح سے قبل داخل ہوا اور پھر اس نے ہجرت کی۔ پھر وہ 

  ش میں چال گیا۔مرتد ہوگیا اور مکہ میں قری

 

 :میں لکھا ہے 22ص  9امام ابن حجر سعقالنی نے فتح الباری، ج 

 

قریش میں سے پہال کاتب ِوحی شخص عبدہللا بن سعد تھا۔ اس کے بعد اس نے اسالم ترک 

 کردیا اور کافر ہوگیا لیکن بعد میں پھر مسلمان ہوگیا۔

 

 کیا معاویہ ہادی تھا؟
و سہارا نہ مال تو آخر کار وہ معاویہ کے متعلق ایک کاتب ِوحی کی کہانی سے نواصب ک

حدیث پر اکتفا کر ہی لیتے ہیں جو سنن ترمذی میں درج ہے جس میں رسول ہللا )س( نے 

 دعا کہ اے ہللا معاویہ کو ہادی کردے اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دے۔

 

: معاویہ کی فضیلت تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی 1جواب نمبر 

 نہیں
یسا کہ باب کے ابتداء میں بحث ہوچکی ہے، معاویہ کی فضیلت میں تو کوئی صحیح ج

 !حدیث موجود ہی نہیں ہے لٰہذا یہ ہادی والی حدیث پر پھر کیونکر بھروسہ کرلیا جائے

 

 : ہادی والی حدیث جعلی ہے2جواب نمبر 

 
پھر سنن  پہلی بات یہ کہ امام ترمذی نے خود اس حدیث کو حسن غریب قراردیا ہے اور

ترمذی کی شرح لکھنے والے عالمہ عبدالرحٰمن المبارک پوری نے اس حدیث سے متعلق 

 :امام ابن عبدالبر کے الفاظ نقل کئے ہیں

 

  قال الحافظ قال ابن عبد البر : ال تصح صحبته وال یصح إسناد حدیثه انتھى . 

 

کی صحابیت صحیح ہے  حافظ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ نہ ہی عبدالرحٰمن بن ابی عمیرہ

  اور نہ ہی اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

 

 :میں لکھا ہے 362ص  2امام فخرالدین الرازی نے کتاب عالل الحدیث، ج 

 

 عبدالرحٰمن بن ابی عمیرہ نے یہ حدیث رسول ہللا )ص( سے نہیں سنی

 

 :میں لکھا ہے 126ص  3امام ذھبی نے سیراعالم النبالء، ج 



 

 طع ہےاس حدیث کی سند منق

 

: رسول ہللا )ص( نے تو ابوجہل جیسوں کے لئے بھی 3جواب نمبر 

 دعا کی تھی

 
 13ص  2اہل ِسنت حضرات اکثر حضرت عمر کی ثناء میں کتاب ریاض النضیرہ، ج 

 :سے یہ روایت پیش کرتے ہیں

 

رسول ہللا )ص( نے دعا فرمائی کہ اے ہللا، اسالم کو عمر یا ابو جہل کے ہاتھوں مضبوط 

  ۔فرما

 

 :میں پڑھتے ہیں 406حدیث  8اس کے عالوہ ہم صحیح بخاری )انگریزی( ج 

 

حدثنا علي، حدثنا سفیان، حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي ھریرة ـ رضى ہللا عنه ـ قدم 

الطفیل بن عمرو على رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم فقال یا رسول ہللا إن دوسا قد عصت 

   ” اللھم اھد دوسا وأت بھم   ” فظن الناس أنه یدعو علیھم، فقال   . ھاوأبت، فادع ہللا علی

 

 

طفیل بن عمرو رسول ہللا )ص( کے پاس آئے اور کہا کہ اے ہللا کے رسول، بنی دوسا نے 

ہللا اور اس کے رسول کی اطاعت سے اور اسالم النے سے انکار کردیا ہے لٰہذا ان پر ہللا 

لوگوں نے خیال کیا کہ رسول ہللا )ص( ان لوگوں کے لئے  کے اعذاب کے لئے دعا کریں۔

ہللا کا اعذاب طلب کرینگے لیکن رسول ہللا )ص( نے کہا اے ہللا، بنی دوسا کو ہدایت دے 

 اور انہیں ہمارے قریب لے آ۔

 

رسول ہللا )ص( محسن ِانسانیت تھے رحمت اللعلمین تھے، وہ ہر مشرک و گناہ گار کی 

ا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں اس میں ان تمام مشرکوں کے ہدایت کے لئے دعا کی

لئے ذاتی طور پر کوئی فضیلت ہے۔ یہ رسول ہللا )ص( کی خواہش تھی کہ تمام انسانیت 

فالح و ہدایت پا جائے۔ لٰہذا اگر رسول ہللا )ص( نے معاویہ کی ہدایت کے لئے دعا کی 

 عام مشرکین کے لئے دعا کرتے تھے۔بھی ہو، تو وہ ایسے ہی جسیا کہ رسول ہللا )ص( 

 

: عقیدہ ِاہل سنت کہ رسول ہللا )ص( کی ہر دعا قبول 4جواب نمبر 

 نہیں ہوجاتی

 



جی ہاں، اگر کچھ دیر کو مان بھی لیا جائے کہ رسول ہللا )س( نے معاویہ کی ہدایت کے 

 97ص  11لئے دعا کی تو امام ابن حجر عسقالنی کے الفاظ جو انہوں نے فتح الباری، ج 

 :میں درج کیے ہیں، قابل ِذکر ہیں

 

اگر رسول ہللا )ص( اس امت کے لئے دعا کرتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور 

اگر رسول ہللا )ص( کسی فرد کیلئے دعا کرتے ہیں تو وہ قبول بھی ہوسکتی ہے رد بھی 

  ہوسکتی ہے۔

 

 : ہللا نافرمانوں کی ہدایت نہیں کرتا5جواب نمبر 

 
 :میں ہم پڑھتےہیں 80توبہ، آیت سورہ 

 

تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ اگر تو ان کے لیے ستر دفعہ بھی بخشش مانگے 

گا تو بھی ہللا انہیں ہر گز نہیں بخشے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہللا اور اس کے رسول 

 سےکفر کیا اور ہللا نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا

 

 :ہللا یوسف علی کا اس آیت پر حاشیہ قابل ِ ذکر ہےسنی عالم ِدین عبد

 

اس میں دھمکی ہے ان لوگوں کے لئے جو ہللا کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول 

ہللا )ص( فطرتا ً رحمت اور بخشش سے پر تھے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کے لئے دعا 

ہللا کی تردید کیا کی لیکن ایسی صورت میں ان کی دعا رد ہوگئیں کیونکہ وہ )دشمن( 

  کرتے تھے۔

 

اس قرانی آیت اور عبدہللا یوسف علی کے الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی عادل 

شخص اس نتیجہ پر باآسانی پہنچ سکتا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ رسول ہللا )ص( 

خی کتابوں نے معاویہ کی ہدایت کے لئے کوئی دعا کی بھی ہو، معاویہ کے افعال جو تاری

میں درج ہیں اس بات کو واضح کررہے ہیں کہ رسول ہللا )ص( کی دعا قبول نہ ہوئی 

ورنہ معاویہ ، علی بن ابی طالب )ع( پر منابر سے گالیوں اور لعنتوں کی کفریہ بدعت 

ایجاد نہ کرتا، نہ ہی اسالم کے خالف جاتے ہوئے اپنے باپ کی ناجائز اوالد زیاد کو اپنا 

ونے کا اعالن کرتا، نہ شراب پیتا نہ شراب کا کاروبار کرتا نہ سود خوری سگا بھائی ہ

 کرتا ،صحابہ کرام کا قتل ِعام کرتا نہ مسلمان عورتوں کو بازاروں میں التا۔

 

 

: معاویہ کا اسالم میں تبدیلیاں اور دیگر حرام 6باب نمبر 

 کاریاں کرنا



  

 

یہ کو ہادی قرار دینے پر بضد ہیں پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ کیسے نواصب معاو

اس لئے ہم اس باب میں معاویہ کی جانب سے اسالم میں کی گئی من مانی تبدیلیاں اور 

خود اس کا حرام کاریوں کے ارتکاب پر روشنی ڈالینگے اور پھر نواصب سے پوچھیں 

 !گے کہ کیا ہادی ایسے ہوتے ہیں

 

 

ینا شریعت میں پہلی معاویہ کا زیاد کو ابو سفیان کا بیٹا قرار د

 تبدیلی قرار دیا گیا ہے جو معاویہ کو فاسق ثابت کرتا ہے
 

ابو سفیان کی عادتوں کے مطابق، زیاد بھی ابو سفیان کا طوائفوں سے عیاشیوں کا نتیجا 

تھا لیکن پھربھی معاویہ نے زیاد کو ابو سفیان کا بیٹا اور اپنا بھائی قرار دے دیا جو کہ 

افی قدم تھا۔ امام جالل الدین سیوطی نے کتاب الدیباج علی مسلم، شریعت کے سراسر من

 :میں لکھتے ہیں 184ص 

 

ادعي زیاد بضم الدال مبني للمفعول أي ادعاہ معاویة وألحقه بأبیه أبي سفیان بعد أن كان 

یعرف بزیاد بن أبیه الن أمه ولدته على فراش عبید وھذہ أول قضیة غیر فیھا الحكم الشرعي 

 المفي االس

 

معاویہ نے زیاد کواپنے باپ ابو سفیان سے منسوب کردیا حاالنکہ وہ زیاد بن ابیہ کے نام 

سے مشہور تھا کیونکہ اس کی ماں نے اسے عبید کے بستر پر جنا تھا اور یہ اسالم میں 

 پہال حکم ِ شرعی ہے جو تبدیل کیا گیا۔

 

 :طی نے لکھا ہےمیں جالل الدین سیو 185اپنی دوسری کتاب تاریخ خلفاء، ص 

 

معاویہ نے زیاد بن ابیہ کو منسوب کردیا اور یہ وہ پہال قدم ہے جہاں رسول ہللا )ص( کے 

 حکم کی خالف ورزی کی گئی جیسا کہ ثعلبی اور دیگر نے روایت کی ہے۔

 

 89امام ِاہل ِسنت احمد بن حنبل کے الفاظ مالحظہ ہوں کتاب مسائل احمد بن حنبل، ص 

 :سے

 

ے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ رسول ہللا )ص( کے جس حکم کی خالف ورزی ہوئی امام احمد ن

 وہ زیاد کے معاملے میں ہوا

 



 7امام ابن عبدالبر نے مشہورتابعی سعید بن المسیب کی گواہی اپنی کتاب االستذکار، ج 

 :میں یوں نقل کی ہے 169ص 

 

حکم کی خالف  سعید بن المسیب کا قول ہے کہ پہلی مرتبہ رسول ہللا )ص( کے جس

 ورزی ہوئی وہ زیاد کے معاملے میں ہوا۔

 

جس حکمِ شرعی کو معاویہ نے اپنے گھر کی بات سمجھتے ہوئے تبدیل کرنے کی 

 :میں درج ہے یعنی 5-4گستاخی کی وہ سورہ احزاب، آیات 

 

ہللا نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے اور نہ ہللا نے تمہاری ان بیویوں 

تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو کوجن سے 

تمہارا بیٹا بنایا ہے یہ تمہارے منہ کی بات ہے اور ہللا سچ فرماتا ہے اور وہی سیدھا 

 راستہ بتاتا ہے۔

انہیں ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو ہللا کے ہاں یہی پورا انصاف ہے سواگر 

معلوم نہ ہوں تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اور تمہیں اس میں  تمہیں ان کے باپ

بھول چوک ہو جائے تو تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن وہ جو تم دل کے ارادہ سے کرو اور ہللا 

 بخشنے واال مہربان ہے

 

فاسق وہ ہے جو ہللا اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلی خالف ورزی کرے اور 

سے ثابت ہوا کہ معاویہ فاسقین کا امام ہے اگر نہیں تو سپاہ ِصحابہ کے مندرجہ باال بحث 

 !نواصب کو دعوت ہے کہ وہ معاویہ کے اس فعلِ حرام کی وجہ بتادیں

 

 معاویہ نے وراثت کے شرعی قانون کو تبدیل کردیا

 
 :میں لکھتا ہے 149ص  8نواصب کا امام ابن کثیر کتاب البدایہ والنہایہ، ج 

 

ة أن ال یرث الكافر المسلم، وال المسلم الكافر، وأول من ورث المسلم من الكافر مضت الُسنَّ 

معاویة، وقضى بذلك بنو أمیة بعدہ، حتى كان عمر بن عبد العزیز فراجع السنة، وأعاد ھشام 

  . ما قضى به معاویة وبنو أمیة من بعدہ

 

اور نہ ہی کوئی  سنت یہ ہے کہ نہ ہی کافر کسی مسلمان سے وراثت حاصل کرسکتا ہے

مسلمان کسی کافر سے۔ معاویہ وہ پہال شخص تھا جس نے اجازت دی کہ مسلمان کافر 

سے وراثت حاصل کرسکتا ہے لیکن کافر مسلمان سے وراثت حاصل نہیں کرسکتا اور 

بنی امیہ نے بھی اس کے بعد اسی طرح کیا حتٰی کہ عمربن عبدلعزیز آئے اور انہوں نے 

کن پھر ھشام نے دوبارہ وہی کردیا جو معاویہ اور بنی امیہ کیا کرتے سنت کو بحال کیا لی

  تھے۔



 149ص  8البدایہ والنہایہ، ج  

 

 :کتاب الفرائض میں لکھتے ہیں 166ص  7امام ابن قدامہ اپنی مشہور کتاب المغنی۔ ج 

 

رث المسلم ال ی  : أجمع أھل العلم على أن الكافر ال یرث المسلم وقال جمھور الصحابة والفقھاء

وأسامة بن زید وجابر بن عبد ہللا رضي   , وعمر وعثمان وعلي  , الكافر یروى ھذا عن أبي بكر

والحسن وعمر بن   , والزھري وعطاء وطاوس  , ہللا عنھم وبه قال عمرو بن عثمان وعروة

الفقھاء   , ومالك والشافعي وعامة  , والثوري وأبو حنیفة وأصحابه  , عبد العزیز وعمرو بن دینار

أنھم ورثوا المسلم من الكافر   , وعلیه العمل وروى عن عمر ومعاذ ومعاویة رضي ہللا عنھم

 ولم یورثوا الكافر من المسلم

 

اہل ِعلم کا اس پر اجماع ہے کہ کافر مسلمان سے وراثت حاصل نہیں کرتا۔ صحابہ اور 

یں کرتا، یہی بیان کیا فقہاء کی اکثریت نے کہا ہے کہ مسلمان کافر سے وراثت حاصل نہ

گیا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اسامہ بن زید، جابر بن عبدہللا )ہللا سب سے راضی 

ہو( اور اسی طرح کا قول ہے عمر وبن عثمان، زھری، عطاء، طاوس، حسن، عمرو بن 

عبد العزیز، عمرو بن دینار، ثوری، ابو حنیفہ اور ان کے صحابہ، مالک، شافعی اور دیگر 

قہاء کا اور یہی وہ اصول جس کا ہم سب اتباع کرتے ہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمر، ف

معاذ اور معاویہ )رض( کے انہوں نے اجازت دی کہ مسلمان کافر سے وراثت حاصل کر 

 سکے لیکن کافر مسلمان سے وراثت حاصل نہ کرسکے۔

  

 دیامعاویہ نے دیت کا شرعی قانون بھی تبدیل کر 'ہادی'نواصب کے 

 
پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح نواصب معاویہ کو ہادی بنانے پر تلے ہیں۔ 

 8آیئے دیکھتے ہیں اس ہادی کا ایک اور کفریہ کارنامہ۔ ابن کثیر کتاب البدایہ والنہایہ، ج 

 :میں لکھتا ہے 139ص 

 

ى النصف، وأخذ أن دیة المعاھد كدیة المسلم، وكان معاویة أول من قصرھا إل  : ومضت السنة

 . النصف لنفسه

 

دوسری سنت جس کو ترک کردیا گیا وہ غیر مسلم کی دیت مسلمان کے برابر کرنا ہے 

لیکن معاویہ وہ پہال شخص ہے جس نے اسے نصف تک کم کردیا جبکہ باقی نصف اپنے 

 لیئے مقرر کردیا۔

 

 
وج میں تقسیم کیا شریعت نے مال ِغنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال جبکہ باقی مال اس ف

جائے جس نے غزوہ میں حصہ لیا۔ لیکن نواصب کے بانی و ہادی معاویہ نے فیصلہ دیا 



کہ مال ِغنیمت میں سے سونا اور چاندی علیحدہ کرلیا جائے اور بقیہ مال ِغنیمت کو تقسیم 

کیا جائے۔ اہل ِسنت کے کئی نامور علماء نے نواصب کے امیر المومنین کی اس بدعت 

 :میں لکھا ہے 358ص  1لق لکھا ہے۔ جیسے ابن عبد البر نے االستیعاب، ج کے متع

 

عن الحسن قال كتب زیاد إلى الحكم ابن عمرو الغفاري وھو على خراسان أن أمیر المؤمنین 

  . إلى أن یصطفي له الصفراء و البیضاء فال تقسم بین الناس ذھباً وال فضة

 

عمرو الغفاری جو کہ خراسان کا گورنر تھا،  حسن نے روایت کہ ہے کہ زیاد نے حکم بن

کو یہ حکم لکھا کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ مال ِغنیمت میں سے سونا اور چاندی 

  محفوظ کرلیا جائے اور انہیں لوگوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔

 

 :اسی تاریخی حقیقت کو مندرجہ ذیل کتابوں میں بھی پڑھا جاسکتا ہے

 2آیت  65سورہ  234ص  6 ۔ الدرالمنثور، ج1

 475ص  2۔ سیراعالم النبالء، ج 2

 442ص  3۔ المستدراک الحاکم، ج 3

 270ص  7۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ج 4

 

 :بعض کتابوں میں اس واقع کو یوں بیان کیا گیا ہے

 

بن حبیب أن زیادا كتب إلى الربیع بن زیاد أن أمیر المؤمنین كتب إلي أن آمرك أن تحرز 

 الصفراء وتقسم ما سوى ذلكالبیضاء و

 

امیر المومنین نے مجھے ‘ابن حبیب نے بیان کیا ہے کہ زیاد نے الربیع بن زیاد کو لکھا: 

یہ حکم لکھا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کہ مال ِغنیمت میں سے سونا اور چاندی محفوظ 

  ۔’کرلیا جائے اور باقی کوتقسیم کردیا جائے

 2579مبر ترجمہ ن 381ص  2االستیعاب، ج 

 

 :میں لکھا ہے 131ھ( نے نصائح کافیہ، ص  1350عالمہ محمد بن عقیل الشافعی )متوفی 

 

ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ ثقہ راویوں سے بیان کیا ہے کہ معاویہ نے جمعہ کا خطبہ دیا 

اور کہا کہ پس سارا مال ہمارا ہے اور سارا مال ِغنیمت بھی ہمارا ہے۔ ہم اس میں سے 

  و دینگے جسے ہم چاہینگے اور جسے چاہیں گے اسے نہیں دینگے۔اس شخص ک

 

عالمہ محمد بن عقیل نے معاویہ کے جس داداگیری والے خطبہ کی طرف اشارہ کیا ہے 

 :وہ ہم ان معتبر سنی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں

 9199حدیث  236ص  5۔ مجمع الزوائد، ج 1

 374ص  13۔ مسند ابی یعلٰی، ج 2



 314ص  4الم، ج ۔ تاریخ االس3

 168ص  59۔ تاریخ دمشق، ج 4

 

ابن حجر نے مجمع الزوائد میں اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ 

ہیں جبکہ کتاب مسند ابی یعلٰی کا حاشیہ تحریر کرنے والے عالمہ حسین سالم اسد نے 

 لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

 

ت کے حوالے سے من مانی، داداگیری و غنڈہ گردی کی چونکہ بات معاویہ کی مال ِغنیم

ہورہی ہے اس لئے موزوں ہوگا کہ معاویہ کا خمس کے مال کے حوالے سے بھی کچھ 

میں عمربن عبدالعزیز کا  291ص  5بات کرلی جائے۔ امام ابن سعد نے طبقات الکبیر، ج 

 :حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے

 

شبل قال جلست مع علي بن عبد ہللا بن عباس وأبي  إسماعیل بن عبد الملك عن یحیى بن

جعفر محمد بن علي فجاءھما آت فوقع بعمر بن عبد العزیز فنھیاہ وقاال ما قسم علینا خمس 

 منذ زمن معاویة إلى الیوم وإن عمر بن عبد العزیز قسمه على بني عبد المطلب

 

بو جعفر محمدبن علی کے یحٰی بن شبل کہتے ہیں کہ میں علی بن عبدہللا بن عباس اور ا

ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عمربن عبدالعزیز کو گالیاں دیں تو ان دونوں 

نے اسے منع کیا اور کہا کہ معاویہ کے دور سے لیکر آج تک ہمیں خمس نہیں مال اور 

  عمر بن عبد العزیز نے ہی بنی عبد المطلب کو خمس دیا ہے۔

 

 ویہ نے شراب نوشی کیمعا 'ہادی'نواصب کے 

 
میں ہم امیر ِشام یعنی  347ص  5اہل ِسنت کی حدیث کی معتبر کتاب احمد بن حنبل، ج 

 :معاویہ کے متعلق پڑھتے ہیں

 

حدثنا زید بن الحباب، حدثني حسین، حدثنا عبد ہللا بن بریدة، قال دخلت أنا وأبي، على معاویة 

ثم أتینا بالشراب فشرب معاویة ثم ناول أبي ثم قال فأجلسنا على الفرش ثم أتینا بالطعام فأكلنا 

 ما شربته منذ حرمه رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم۔۔۔

 

عبدہللا بن بریدہ نے کہا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ معاویہ کے پاس گیا تو معایہ نے ہمیں 

ہمارے لئے  بستر پر بٹھوایا اور ہمارے لئے کھانا منگوایا جو ہم نے کھایا پھر معاویہ نے

ایک مشروب منگوایا جس میں سے معاویہ نے پہلے پیا پھر ہمیں پینے کی دعوت دی 

جس پر میرے والد نے کہا کہ رسول ہللا )ص( نے جب سے اسے حرام قرار دیا ہے میں 

 نے اسے کبھی نہیں پیا۔۔۔

 22991حدیث  347ص  5مسند احمد بن حنبل، ج  



 

کیا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ  اس واقع نے نواصب کو اس قدر پریشان

وہ اس روایت کی سند کو ضعیف قرار دیں حاالنکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی سند کم سے 

کم حسن اور زیادہ سے زیادہ صحیح ہے جیسا کہ یمن کے سلفی اسکالر شیخ مقبل بن 

ہے۔ عالمہ  میں اسے حسن قرار دیا 185ھادی الواعدی نے اپنی کتاب مسند الصحیح، ص 

میں پیدا ہوئے اور  1961حسن بن علی السقاف آج کے دور کے سنی عالم ِدین ہیں جو 

اردن میں شیخ نووی سینٹر کے سربراہ ہیں اور وہ کئی نامور سنی علماء کے شاگرد رہ 

چکے ہیں جن میں اہل ِسنت کی حدیث کی معروف کتاب صحیح بن خزیمہ کا حاشیہ 

شامل ہیں۔ شیخ حسن سقاف نے امام ابن جوزی کی کتاب تحریرکرنے والے االعظیمی 

دفوع شبہ التشبیہ کا حاشیہ تحریر کیا ہے جس میں معاویہ کی شراب نوشی والی روایت 

کے متعلق شیخ سقاف نے کہا ہے کہ اس روایت کے تمام راوی صحیح مسلم کے راوی 

مسند احمد کا ہیں۔ اب بھی کوئی شک رہے تو جو لنک اوپر موجود ہے اس میں کتاب 

حاشیہ تحریر کرنے والے سلفی عالم ِدین شیخ شعیب االرنؤوط کے اس روایت کے متعلق 

فیصلہ موجود ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے اسناد قوی ہیں۔ اور پھر بھی 

کوئی ابہام رہے تو قصہ تمام کرنے کے لئے امام ابی بکر الھیثمی نے اس روایت کے 

 :متعلق لکھ دیا ہے

 

 رواہ أحمد ورجاله رجال الصحیح

 

 احمد نے اسے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح )کتابوں( کے راوی ہیں۔

 8022حدیث  554ص  5مجمع الزوائد، ج  

 

معاویہ کو شراب نوشی کا شوق اس قدر تھا کہ اس نے شراب کے نشے میں مدہوش ہو 

اریخ ابن عساکر میں دو شرابی نشے کر شراب کی تعریف میں اشعار بھی کہے ہیں۔ ہم ت

میں دھت دوستوں یعنی معاویہ اور عبدہللا بن الحارث کی داستان پڑھتے ہیں جو اپنے 

پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں اور جن کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان 

ں کیا کچھ اور ہی قسم کی دوستی تھی جو دو مرد ایک دوسرے سے عموما ً و فطرتا ً نہی

 :کرتے

 

عنبسہ بن عمرو نے بیان کیا ہے کہ عبدہللا بن الحارث بن امیہ بن عبدشمس معاویہ کے 

پاس آیا تو معاویہ اس کے اتنا قریب آگیا کہ معاویہ کے گھٹنے عبدہللا کے سر کو چھو 

۔ اس نے ’تم میں اب کیا باقی رہ گیا ہے؟‘رہے تھے، پھر معاویہ نے عبدہللا سے پوچھا: 

یا کہ باخدا میرے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا، میرا اچھا اور برا سب چال گیا ہے۔ جواب د

معاویہ نے کہا کے باخدا، اچھائی نے تمہارا دل تو چھوڑدیا لیکن برائی اب بھی بہت سی 

برائی رہتی ہے تو اب ہم تمارے لئے کیا کرسکتے ہیں؟ عبدہللا نے جواب دیا کہ اگر تم 

میں شکریہ بھی نہیں کہونگا لیکن اگر کوئی برا کام کیا تو میں نے کچھ اچھا فعل کیا تو 

تمہیں الزام دونگا۔ معاویہ نے کہا، باخدا، تم میرے ساتھ انصاف نہیں کررہے۔ عبدہللا نے 



جواب دیا، میں نے تمہارے ساتھ انصاف کیا کب ہے؟ باخدا میں نےتمہارے بھائی حنظلہ 

 :انہ بھی ادا نہ کیا۔ میں یہ اشعار پڑھا کرتا تھاکا سر زخمی کردیا اور میں نے اس کا ہرج

 

صخر بن حرب۔ ہم تمہیں مالک تسلیم نہیں کرتے، ہمارے عالوہ کسی اور پر جاکر 

 حکمرانی کرو، تم ہمارے مالک نہیں ہو۔

 

 :(اور تم کہا کرتے تھے )اشعار

 

ر ہوا کرتا میں نے شراب پی حتٰی میں اپنے یار کے اوپر بوجھ بن گیا، اور میرا ایک یا

 تھا۔

 

پھر عبدہللا نے معاویہ کے اوپر چھالنگ لگائی اور اس کو مارنے لگا جبکہ معاویہ آگے 

 ہوا اور قہقہا مارنے لگا۔

 3230ترجمہ نمبر  312ص  27تاریخخ ابن عساکر، ج  

 

 معاویہ شراب کی تجارت کیا کرتا تھا 'ہادی'نواصب کا 

 
وی اپنی شیعہ مخالف کتاب تحفہءاثنا عشریہ، ص اسمگلر معاویہ! محدث شاہ عبدالعزیز دہل

 :میں بیان کرتے ہیں 638

 

عبادة ابن صامت شام میں تھے کہ انہوں نے معاویہ کے قافلے کو دیکھا جس میں اونٹوں 

کی قطاریں موجود تھیں۔ عبادة نے دریافت کیا کہ یہ سب کیا ہے۔ جس پر لوگوں نے انہیں 

ے فروخت کرنے کی غرض سے بھیجی ہے۔ عبادة ایک بتایا کہ یہ شراب ہے جو معاویہ ن

  چھری لے کر آئے اور اونٹوں پر لدی شراب کو چاک کردیا حتٰی کہ تمام شراب بہ گئی۔

 638تحفہءاثنا عشریہ، ص  

 

اور  97ص  26اگرچہ کہ یہ واقع اہلِ سنت کی معتبر کتابوں جن میں تاریخ ابن عساکر، ج 

درج ہے لیکن غالبا ً ان کتابوں میں تحریف کرکے  میں 10ص  2سیراعالم النبالء، ج 

کردیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہ ” فالں“معاویہ کا نام مٹا دیا گیا ہے اور اس کی جگہ 

حقیقت کہ صحابی عبادة ابن صامت نے امیر ِشام )یعنی معاویہ( کی شراب بہا دی اب بھی 

نؤوط نے سیراعالم النبالء موجود ہے۔ پھر یہ بھی عرض کردیا جائے کہ شیخ شعیب االر

 کے حاشیہ میں اس واقع کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔

 

 :اور عالمہ متقی الہندی نے اسی سے ملتی جلتی روایت نقل کی ہے

 



محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں: عبدالرحمن بن سہل انصاری نے حضرت عثمان کے 

بی سفیان شام کا حاکم تھا۔ دور میں ایک جنگ میں شرکت کی اور اُس وقت معاویہ ابن ا

پھر وہاں سےان کے سامنے سے شراب کے بھرے ہوئے کنستر گذرے۔ اس پر وہ اپنا 

نیزہ پکڑ کر آگے آئے اور ہر شراب کے کنستر میں انہوں نے نیزہ گھونپ دیا۔ اس پر 

غالموں نے مدافعت کی، حتی کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو اسکی خبر ہوئی۔ معاویہ ابن 

یان نے کہا کہ اسے چھوڑ دو کہ یہ بڈھا شخص اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ ابی سف

اس پر عبدالرحمان نے کہا:ہللا کی قسم، معاویہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے ہرگز اپنے 

ہوش و حواس نہیں کھوئے ہیں، مگر ہللا کے رسول ص نے ہمیں شراب پینے سے منع 

وں اور مجھے معاویہ وہ کرتے ہوئے نظر آ جائے کیا تھا۔ ہللا کی قسم اگر میں زندہ رہ

جس سے رسول ص نے منع کیا تھا، تو پھر یا تو میں معاویہ کی انتڑیوں کو کھول دوں 

  گا یا پھر خود مارا جاؤں گا۔

 13716، حدیث 713، صفحہ 5کنز االعمال، جلد  

 

 :یہی روایت ذیل کی اہلسنت کتب میں بھی موجود ہے

 7969، روایت 462، صفحہ 5۔ فیض القدیر، جلد 1

 420، صفحہ 34۔ تاریخ دمشق، جلد 2

 ، بہ عنوان عبدالرحمان بن سہل بن زید699، صفحہ 1۔ اسد الغابہ، جلد 3

 5140، روایت 313، صفحہ 4۔ االصابہ، جلد 4

 

معاویہ بت پرستوں کے لئے بت بنوا کر فروخت  'ہادی'نواصب کا 

کوئی مشکالت درپیش نہ کیا کرتا تھا تاکہ بتوں کی پرستش میں 

 آئیں

 
اہل ِعلم جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کہ چند مشہور بت پرست خاندان اسالم میں دل سے 

داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنے مذموم مقاصد کی غرض سے اسالم قبول کر بیٹھے تھے 

جبکہ اس کے بعد بھی ان کا دل اپنے پرانے مذہب کی طرف ہی مائل رہا اور اسی لئے 

موقع پاتے ہی اسالم کو ہر طرح سے بدنام کرتے رہے اور نقصان پہنچاتے رہے لیکن 

افسوس کہ احمقوں کے نزدیک وہ اسالم ہی کی موت مرے۔ اس دوران ان کے اپنے 

پرانے بت پرست دوستوں و رشتہ داروں سے مراسم رہے۔ معاویہ کے متعلق مندرجہ ذیل 

عور انسان معاویہ کو بھی انہی لوگوں کی تاریخی حقیقت پڑھنے کے بعد کوئی بھی باش

 فہرست میں شمار کریگا جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔

 

 269ص  7اہل ِسنت کےامام سرخسی اپنی وجہ ِشہرت و عزت کتاب یعنی المبسوط، ج 

 :میں لکھتے ہیں

 



بتماثیل من صفر تباع  –رضي ہللا عنه  –قال : بعث معاویة  –رحمه ہللا  –عن مسروق 

قال : وہللا لو أني أعلم أنه یقتلني لغرقتھا  –رحمه ہللا  –الھند فمر بھا على مسروق بأرض 

ولكني أخاف أن یعذبني فیفتنني وہللا ال أدري أي الرجلین معاویة رجل قد زین له سوء عمله 

أو رجل قد یئس من اآلخرة فھو یتمتع في الدنیا وقیل : ھذہ تماثیل كانت أصیبت في الغنیمة 

ببیعھا بأرض الھند لیتخذ بھا األسلحة والكراع للغزاة فیكون  –رضي ہللا عنه  –اویة فأمر مع

 في جواز بیع الصنم . والصلیب ممن یعبدہ –رحمه ہللا  –دلیال ألبي حنیفة 

 

مسروق )رحمتہ ہللا( نے کہا ہے کہ معاویہ نے تانبے کے بنے بت فروخت کرنے کے 

)مسروق( نے وہ اگت پہنچا دیئے۔ مسروق کہتے مقصد سے ہندوستان بھجوائے اور انہوں 

ہیں کہ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ معاویہ مجھے قتل کردیگا تو میں وہ تمام 

بت پانی میں ڈبو ڈالتا لیکن مجھے معلوم تھا کہ معاویہ مجھے اذیتیں دیتے ہوئے قتل 

آدمی ہے، آیا وہ ایسا  کردیگا۔ خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتا کہ معاویہ کس قسم کا

انسان ہے کہ جسے تمام برائیاں اچھی نظر آتیں ہیں یا پھر وہ آخرت سے اتنا خوفزدہ ہے 

کہ وہ اس دنیا میں بھرپور لطف اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ بت مال ِغنیمت کے 

دیا طور پر حاصل ہوئے تھے تو معاویہ نے انہیں ہندوستان میں فروخت کرنے کا حکم 

تاکہ اس کی آمدنی سے ہتھیار اور اونٹ خریدے جاسکیں اور اسی کی بنیاد پر امام ابو 

  حنیفہ نے عبادت کے لئے بت اور صلیب کی فروخت کی اجازت دی ہے۔

 

معاویہ کے شوق! اپنے دربار میں ایک عورت  'ہادی'نواصب کے 

 کو برہنہ کر کے اس کی شرم گاہ کا معائنہ

 
 :کثیر، البدایہ والنہایہ میں ایک واقع درج کرتا ہےنواصب کا امام ابن 

 

ابن عساکر نے معاویہ کے غالم خدیج الحفی کے حاالت میں بیان کیا ہے کہ معاویہ نے 

ایک سفید رنگ خوبصورت لونڈی خریدی اور میں اسے بے لباس کر کے معاویہ کے 

عنی فرج کی پاس لے گیا اور معاویہ کے پاس چھڑی تھی اور آپ نے اس کی متاع ی

طرف جھکنے لگے اور کہنے لگے یہ متاع کاش میرے لئے متاع ہوتی۔ اسے یزید بن 

معاویہ کے پاس لے جا، پھر کہنے لگے نہیں ربیع بن عمرو القرشی کو میرے پاس بال 

الؤ، وہ فقیہ تھے۔ اور وہ جب معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ نے کہا اس لونڈی کو برہنہ 

الیا گیا ہے اور میں نے اسے ادھر ادھر دیکھا ہے اور میں نے چاہا حالت میں میرے پاس 

کہ میں اسے یزید کے پاس بھیج دوں۔ انہوں نے کہا کیہ اے امیر المومنین، ایسا نہ 

کیجیئے، یہ اس کے مناسب ِحال نہیں۔ معاویہ نے کہا آپ کی رائے بہت اچھی ہے۔ راوی 

اطمہ بنت رسول )ص( کے غالم عبدہللا بیا ن کرتا ہے کہ پھر معاویہ نے اسے حضرت ف

بن مسعد فزاری کو بخش دیا جو سیاہ فام تھا اور معاویہ نے اس سے کہا کہ اس سے اپنے 

  بچوں کو سفید بنا لے۔

 )نفیس اکیڈمی کراچی(۔ 992ص  8البدایہ والنہایہ، ج  



 

نے اس  اس واقع کے معتبر ہونے کی بابت یہ بتادیا جائے کے نواصب کے امام ابن کثیر

 واقع کو معاویہ کی عقلمندی اور سمجھ داری کی ایک مثال قرار دیا ہے۔

 

معاویہ کا لوگوں کو حکم کہ حرام کھاؤ اور  'ہادی'نواصب کے 

 ایک دوسرے کو ناحق قتل کرو

 
اہل ِسنت میں قرآن کے بعد معتبر ترین کتابوں میں سے ایک یعنی صحیح مسلم سے یہ 

 :حوالہ مالحظہ ہو

 

فقلت له ھذا ابن عمك معاویة یأمرنا أن نأكل أموالنا بیننا بالباطل ونقتل أنفسنا وہللا یقول   . ۔۔۔ 

 ۔۔۔

 

عبدالرحٰمن بن عبدرب الکعبہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں گیا، وہاں عبدہللا بن عمرو 

بن العاص کعبہ کے سائے میں بیٹھا تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے، میں بھی گیا 

ٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول ہللا )ص( کے ساتھ تھے تو ایک اور بی

جگہ اترے تو کوئی اپنا ڈیرہ درست کرنے لگا، کوئی تیر مارنے لگا کوئی اپنے جانوروں 

میں تھا کہ اتنے میں رسول ہللا )ص( کے پکارنے والے نے آواز دی کہ نماز کے لئے 

ص( کے پاس جمع ہوئے آپ )ص( نے فرمایا مجھ سے اکھٹے ہوجاؤ۔ ہم اس رسول ہللا )

پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر ضروری نہ ہو اپنی امت کو جو بہتر بات اس کے 

معلوم ہو بتانا اور جو بری بات ہو اس سے ڈرانا اور ہماری یہ امت، اس کے پہلے حصے 

جو تم کو بری لگیں  میں تو سالمتی ہے لیکن آخری حصے میں بال ہے اور وہ باتیں ہیں

گی اور ایسے فتنے آینگے کہ ایک فتنہ دوسرے فتنہ کو ہلکا کردے گا اور ایک فتنہ آئیگا 

تو مومن کہے گا کہ اس میں میری تباہی ہے پھر وہ فتنہ چال جائیگا اور دوسرا فتنہ آئیگا 

ور تو مومن کہے گا کہ اس میں میری تباہی ہے۔ پھر جو کوئی چاہے کہ جہنم سے بچے ا

جنت میں جائے تو اسے چاہیئے کہ ہللا تعالٰی اور روز ِآخرت پر یقین رکھے اور لوگوں 

سے وہ سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ کریں ۔ اور جو شخص کسی 

امام سے بیعت کرے اور اسے اپنا ہاتھ دے اور دل سے اس کی تابعداری کی نیت کرے 

ت کرے ۔ اب اگر دوسرا شخص )امامت کا دعوٰی میں( تو اگر طاقت ہو تو اس کی اطاع

سامنے آجائے تو اس کی گردن ماردو۔ یہ سن کر میں عبدہللا بن عمرو بن العاص کے پاس 

گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں تم کو ہللا کی قسم دیتا ہوں بتاؤ کہ تم نے یہ سب رسول 

ی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہللا )ص( سے سنا ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں اور دل ک

کہا کہ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا ہے۔ میں نے کہا تمہارے چچا کا 

بیٹا معاویہ ہمیں ایک دوسرے کا ماِل ناحق کھانے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم 

 :دیتا ہے جبکہ ہللا تعالٰی فرماتا ہے

 



ے مال نا حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی خوشی اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے ک

 4سے تجارت ہو اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو بے شک ہللا تم پر مہربان ہے۔ )سورة 

 (۔29آیت 

 

یہ سن کر عمرو بن العاص تھوڑی دیر تک خاموش رہے پھر کہا معاویہ کی اطاعت کرو 

 کے حکم کے خالف ہو اس میں اس کام میں جو ہللا کے حکم کے موافق ہو اور جو کام ہللا

 معاویہ کا کہنا نہ مانو۔

 4882صحیح مسلم، کتاب االمارہ، حدیث  

 

 معاویہ نے سود خوری کی 'ہادی'نواصب کے 

 
 :موطا مالک میں ہم پڑھتے ہیں

 

وحدثني عن مالك، عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، أن معاویة بن أبي سفیان، باع سقایة 

ثر من وزنھا فقال أبو الدرداء سمعت رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم من ذھب أو ورق بأك

فقال أبو الدرداء من   . فقال له معاویة ما أرى بمثل ھذا بأسا   . ینھى عن مثل ھذا إال مثال بمثل 

یعذرني من معاویة أنا أخبرہ عن رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم ویخبرني عن رأیه ال أساكنك 

ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن   . بأرض أنت بھا 

  . الخطاب إلى معاویة أن ال تبیع ذلك إال مثال بمثل وزنا بوزن 

 

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سونے یا چاندے کا ایک پیالہ 

ء نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ سونے یا چاندی کے عوض خریدا۔ حضرت ابودردا

رسول ہللا )ص( کو اس قسم کی تجارت کرنے سے منع فرماتے سنا ہے اور فرماتے تھے 

کہ برابر برابر ہو۔ معاویہ نے حضرت ابودرداء سے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں 

کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت ابودرداء نے کہا کہ معاویہ کے مقابلہ میں میرا غذر کون 

، میں اسے رسول ہللا )ص( کا حکم بتا رہا ہوں اور یہ مجھے اپنی رائے بتاتا قبول کریگا

ہے۔ میں اس ملک میں نہیں رہونگا جس میں تم رہتے ہو۔ حضرت ابودرداء پھر حضرت 

عمر کے پاس آگئے اور یہ بات انہیں بتائی تو حضرت عمر نے معاویہ کو لکھا کہ ایسی 

  ہ ہوں۔بیع نہ کیا کرو جس میں برابر برابر ن

 1324موطا مالک، کتاب البیوع، حدیث  

 

ذرا معاویہ کے کفر کا انداز تو دیکھیے۔ صحابی ابو درداء اسے رسول ہللا )ص( کا قول 

بتا رہے ہیں اور معاویہ کی بے شرمی و ھٹ دھرمی کہ وہ کہے کہ مجھے تو اس میں 

 کوئی مضائقہ نہیں۔

 



عشق ِرسول ہوتا تو وہ حضرت ابو درداء اگر معاویہ میں ذرہ بھی شرم، خوف ِخدا اور 

اور حضرت عمر کی جانب سے تنقید و تنبیہ کے بعد سدھر جاتا لیکن جس انسان کی 

رگوں میں خون کی جگہ بغض ِمحمد و آل ِمحمد دوڑ رہا ہو تو اسے شرم و حیاء جیسی 

 :صفات سے کیا غرض۔ ہم صحیح مسلم میں پڑھتے ہیں

 

م في حلقة فیھا مسلم بن یسار فجاء أبو األشعث قال قالوا أبو عن أبي قالبة، قال كنت بالشا

قال نعم غزونا   . فجلس فقلت له حدث أخانا حدیث عبادة بن الصامت   . األشعث أبو األشعث 

غزاة وعلى الناس معاویة فغنمنا غنائم كثیرة فكان فیما غنمنا آنیة من فضة فأمر معاویة رجال 

تسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني أن یبیعھا في أعطیات الناس ف

سمعت رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم ینھى عن بیع الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر 

بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح إال سواء بسواء عینا بعین فمن زاد أو 

فبلغ ذلك معاویة فقام خطیبا فقال أال ما بال رجال  فرد الناس ما أخذوا  . ازداد فقد أربى 

  . یتحدثون عن رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم أحادیث قد كنا نشھدہ ونصحبه فلم نسمعھا منه 

فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول ہللا صلى ہللا علیه 

قال   . ما أبالي أن ال أصحبه في جندہ لیلة سوداء  –أو قال وإن رغم  –وسلم وإن كرہ معاویة 

  . حماد ھذا أو نحوہ

 

ابو قالبہ سے روایت ہے کہ میں شام میں چند لوگوں کے بیچ بیٹھا تھا کہ اتنے میں 

ابواالشعث آیا۔ لوگوں نے کہا ابواالشعث ابواالشعث، تو وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا 

ن صامت کی حدیث بیان کرو۔ اس نے کہا اچھا، ہم نے ایک کہ تم میرے بھائی سے عبادہ ب

جہاد کیا جس میں معاویہ سردار تھا تو بہت چیزیں غنیمت میں حاصل کیں، ان میں ایک 

چاندی کا برتن بھی تھا۔ معاویہ نے ایک آدمی کو حکم دیا اس کے بیچنے کا تاکہ لوگوں 

کی۔ یہ خبر عبادہ بن صامت  کی تنخواہ ادا ہوسکے۔ لوگوں نے اس کے لینے میں جلدی

کو پہنچی تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے رسول ہللا )ص( سے سنا ہے وہ سونے 

کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو 

جو کے بدلے ، کھجور کو کھجور کے بدلے اور نمک کو نمک کے بدلے سے بیچنے 

کرتے تھے مگر برابر برابر نقد تو پھر جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو  سے منع فرمایا

اس نے ربا کا ارتکاب کیا۔ یہ سن کر لوگوں نے جو لیا تھا واپس کردیا۔ معاویہ کو جب یہ 

خبر پہنچی تو وہ کھڑا ہوگیا اور خطبہ دیا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ رسول ہللا )ص( 

ہیں جنہیں ہم نے کبھی نہیں سنا جبکہ ہم نے رسول ہللا )ص(  سے وہ احادیث بیان کرتے

کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے۔ پھر عبادہ کھڑے ہوئے اور وہ قصہ دوبارہ بیان 

کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم تو وہ حدیث جو ہم نے رسول ہللا )ص( سے سنی ہے اسے 

معاویہ کی ذلت ہو۔ مجھے  ضرور بیان کرینگے چاہے اس سے معاویہ کو برا لگے یا

پروا نہیں اگر میں معاویہ کے ساتھ نہ اس کے لشکر میں تاریک رات میں نہ رہوں۔ حماد 

  نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔

 4145صحیح مسلم، کتاب المساقہ، حدیث  

 



تو ہم نے دیکھا کہ معاویہ نے ایک اور خرید و فروخت کا سلسلہ کیا جو برابر برابر کی 

ھا جیسا کہ رسول ہللا )ص( نے حکم دیا تھا۔ اس پر معاویہ کی ھٹ دھرمی کہ بنیاد پر نہ ت

لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ رسول ہللا )ص( سے وہ احادیث بیان کرتے ہیں جنہیں ہم نے 

کبھی نہیں سنا۔ معاویہ اس معاملہ میں انجان کس طرح بن رہا ہے جبکہ ہم پہلے پڑھے 

ں گورنر کی حیثیث سے معاویہ نے اسی طرح چکے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے می

کی خرید و فروخت کی تھی جس پر حضرت ابودرداء نے مسئلہ کا شرعی حل معاویہ 

کے سامنے بیان کردیا تھا اس پر حضرت عمر نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ جس کو 

 !حرام کاری کو شوق ہو وہ بہانے بنا ہی لیتا ہے

 

بو جعفر الطحاوی نے شرح معانی اآلثار میں تصدیق کی اس کی عالوہ اہل ِسنت کی امام ا

 :ہے کہ معاویہ سود خور تھا

 

درہم میں خریدا۔ جب معاویہ منبر پر بیٹھا،  4600معاویہ نے ہیرے اور یاقوت کا ایک ہار 

نہیں، معاویہ نے ایسا معاہدہ کیا ہے ‘حضرت عبادة ابن صامت کھڑے ہوگئے اور کہا: 

 جس کی بنیاد سود پر ہے۔

 

یاد رہے کہ رسول ہللا )ص( نے اس قسم کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ 

 :صحیح مسلم میں ہم پڑھتے ہیں

 

  . قال لعن رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاھدیه وقال ھم سواء 

 

ے والے، اسے جابر بن عبدہللا بیان کرتے ہیں کہ رسول ہللا )س( نے سود لینے اور دین

 لکھنے والے اور دونوں گواہوں پر لعنت کی ہے اور یہ سب لوگ برابر ہیں۔

 

رسول ہللا )ص( کی اس حدیث کی روح سے معاویہ ملعونوں کا سردار ہے کیونکہ اس 

نے تو رسول ہللا )س( کے الفاظ کو جانتے ہوئے بھی رد کیا اور پھر بھی وہ کام کیا 

 رار دیا تھا۔جسے رسول ہللا )ص( نے حرام ق

 

 معاویہ نے نماز ِعید میں تبدیلیاں کردیں 'ہادی'نواصب کے 

 
 :میں لکھتے ہیں 200امام جالل الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ خلفاء، ص 

 

زھری نماز ِعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نماز سے قبل خطبہ دینے واال پہال شخص 

  معاویہ ہے۔

 

 میں لکھتے ہیں 392ص  ج ا‘ االم’امام شافعی اپنی کتاب 



 

أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراھیم قال حدثني داود بن الحصین عن عبد ہللا بن یزید 

وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا یبتدئون بالصالة قبل  -صلى ہللا علیه وسلم-أن النبي  ) الخطمي 

 ۔ ( الخطبة حتى قدم معاویة فقدم الخطبة

 

 بن یزید الخطمی کا قول ہے کہ رسول ہللا )ص(، ابو بکر، امام شافعی کہتے ہیں کہ عبدہللا

عمر اور عثمان خطبہ سے قبل نماز ادا کرتے تھے حتی کہ معاویہ آیا اور اس نے خطبہ 

 کو نماز سے قبل کردیا

 

 :میں لکھتے ہیں 139ص  8ابن کثیر البدایہ والنہایہ، ج 

 

 . م یوم الفطر والنحر معاویةأول من أذن وأقا  : عن سعید بن المسیب  : وقال قتادة

 

قتادہ نے سعید بن المسیب سے بیان کیا ہے کہ معاویہ وہ پہال شخص تھا جس نے عیدالفطر 

  اور عیداالضحٰی کے دوران اذان اور اقامت کہی۔

 

میں اس معاملہ  529ص  2امام ابن حجر عقسالنی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری، ج 

 :کو مزید واضح کیا ہے

 

ات پر اختالف ہے کہ کس نے نماز ِعید میں اذان متعارف کرائی۔ ابن شیبہ نے ایک اس ب

صحیح سند سے اس کام کو معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے جبکہ شافعی کا کہنا ہے کہ 

یہ بصرہ میں ابن زیاد نے کیا اور داؤد کا کہنا ہے اسے مروان نے شروع کیا، لیکن 

۔ اسے معاویہ نے شروع کیا بالکل اسی طرح جس روایات کی اکثریت اس سے متفق نہیں

  طرح اس نے نماز ِعید سے قبل خطبہ شروع کردیا تھا۔

 

تو اس مرتبہ معاویہ کی مرضی کی تلوار نماز ِعید پر گری۔ جی ہاں ورنہ اصل طریقہ کیا 

 :ہے وہ ہم صحیح مسلم میں یوں پڑھتے ہیں

 

دثنا عبد الملك بن أبي سلیمان، عن عطاء، عن وحدثنا محمد بن عبد ہللا بن نمیر، حدثنا أبي، ح

جابر بن عبد ہللا، قال شھدت مع رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم الصالة یوم العید فبدأ بالصالة 

 قبل الخطبة بغیر أذان وال إقامة ثم قام متوكئا على بالل فأمر

 

از ِعید ادا کی۔ حضرت جابر بن عبدہللا نے فرمایا کہ میں نے رسول ہللا )ص( کے ساتھ نم

 انہوں )ص( نے خطبہ سے قبل نماز ادا کی بغیر اذان اور اقامت کے۔

 2085صحیح مسلم، حدیث  

 



ویسے تو رسول ہللا )ص( کا مندرجہ باال عمل نواصب کو بتانے کے لئے کافی ہونا 

چاہئے کہ جس معاویہ کا وہ احترام و تکریم کرتے ہیں وہ کتنا بڑا گستاخ ِرسول تھا کہ اس 

نے رسول ہللا )ص( کے عمل کو مکمل اور حجت نہ تسلیم کیا اور خود ہی شریعت میں 

تبدیلیاں کردیں لیکن پھر بھی ہم نماز ِعید کا درست طریقہ کار امام مالک کے حوالے سے 

 :431بھی پیش کیے دیتے ہیں۔ موطا مالک، کتاب العیدین، حدیث 

 

علمائھم یقول لم یكن في عید الفطر وال في حدثني یحیى، عن مالك، أنه سمع غیر، واحد، من 

قال مالك وتلك   . األضحى نداء وال إقامة منذ زمان رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم إلى الیوم 

  . السنة التي ال اختالف فیھا عندنا 

 

امام مالک نے کتنے علماء کو فرماتے ہوئے سنا کہ عید الفطر اور عید االضحٰی کی 

زمانے سے آج تک اذان و اقامت نہیں ہوئی۔ امام مالک نے فرمایا کہ  رسول ہللا )ص( کے

 یہ ایک ایسی سنت ہے جس میں ہمارے نزدیک کوئی اختالف نہیں۔

 431موطا مالک، کتاب العیدین، حدیث  

 

معاویہ نے نماز ِپنجگانہ میں تکبیر کی تعداد  'ہادی'نواصب کے 

 گھٹادی

 
لیاں کرنے کی جسارت نہیں کی بلکہ نماز ِپنجگانہ معاویہ نے صرف نماز ِعیدین میں تبدی

بھی معاویہ کے شر سے محفوظ نہ رہ سکی۔ امام ِاہل ِسنت بدرالدین االعینی اپنی شہرائے 

 :میں لکھتے ہیں 58ص  6آفاق کتاب عمدةالقاری شرح صحیح بخاری، ج 

 

ا وضعه قال وقال الطبري إن أبا ھریرة سئل من أول من ترك التكبیر إذا رفع رأسه وإذ

 معاویة

 

طبری نے کہا ہے کہ ابو ھریرہ سے سوال کیا گیا اس پہلے شخص کے متعلق جس نے 

  سر اٹھانے اور سجدہ کے دوران تکبیر ختم کردی، تو انہوں نے جواب دیا، معاویہ۔

 

میں لکھا  164جالل الدین سیوطی اسی طرح اپنی کتاب الوسائل فی مسامرة االوائل، ص 

 :ہے

 

 قص التكبیر معاویةأول من ن

 

 سب سے پہال شخص جس نے تکبیر کم کردیں وہ معاویہ ہے

 

 :میں لکھا ہے 61عالمہ اشفاق الرحٰمن السندی نے موطا مالک کی شرح، ص 



 

طبرانی نے ابو ھریرہ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہال شخص جس نے تکبیر کم 

 کردیں وہ معاویہ ہے

 

 پنجگانہ میں اقامت گھٹادیمعاویہ نے نماز ِ  'ہادی'نواصب کے 

 
 :میں لکھتے ہیں 113ص  1امام ذھبی کتاب تنقیح التحقیق، ج 

 

 وقال النخعي : أول من نقص اإلقامة معاویة

 

 النخعی نے کہا ہے کہ معاویہ وہ پہال شخص ہے جس نے اقامت میں کمی کردی

 

 :آگے امام ذھبی لکھتے ہیں

 

ہوا کرتی تھیں لیکن جب بنی امیہ نے حکومت  مجاہد نے کہا ہے کہ اذان اور اقامت دو دو

 کی تو انہوں نے ایک اقامت کردی۔

 

معاویہ کا فتوٰی کہ آدمی ایک وقت میں دو بہنوں  'ہادی'نواصب کے 

 کو بیویوں کی طرح رکھ سکتا ہے

 
میں لکھتے  23آیت  4سورہ  447ص  2امام جالل الدین سیوطی نے تفسیر در المنثور، ج 

 :ہیں

 

حمد نے بیان کیا ہے کہ معاویہ سے سوال کیا گیا کہ آیا یہ جائز ہے کہ ایک قاصم بن م

آدمی ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ شادی کر لے۔ معاویہ نے جواب دیا کہ اس میں 

کوئی حرج نہیں۔ یہ بات سن کر نعمان بن بشیر نے کہا کہ آپ نے یہ فتوٰی صادر کردیا 

 ہے؟ جس پر معایہ نے جواب دیا، ہاں۔

 

معاویہ نے السالم میں ایک قسم اور ایک گواہی  'ہادی'نواصب کے 

 کی بدعت متعارف کرائی

 
دیوبند مسلک میں قابل ِاحترام سمجھے جانے والے مفتی عالمہ محمد عبد الحئی لکھنوی 

 :ھ( نے موطا امام محمد کی شرح میں لکھا ہے 1304)متوفی 

 



ل سألته عن الیمین مع الشاھد فقال : بدعة ذكر ذلك ابن ابي ذئب عن ابن شھاب الزھري قا

 وأول من قضى بھا معاویة

 

ابن ابی ذئب نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابن شھاب الزہری سے قسم اور گواہ کے متعلق 

سوال کیا جس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ بدعت ہے جسے سب سے پہلے معاویہ نے 

  ایجاد کیا۔

 363 تعلیق المجید شرح موطا محمد، ص 

 

 :حنفی مسلک میں فقہ کی بلند پایہ کتاب شرح الوقایہ میں ہم پڑھتے ہیں

 

 إذا أنكر الخصم یرد الیمین على المدعي وعندنا ھذا بدعة وأول من قضى بھا معاویة

 

اگر جوابدار انکار کردے تو مدعی کو حلف لینا پڑے گا اور یہ بدعت ہے جسے سب سے 

  پہلے معاویہ نے ایجاد کیا۔

 205ص  3اوقایہ، ج  شرح 

 

 :امام سعد الدین تفتازانی لکھتے ہیں

 

 وذكر في المبسوط أن القضاء بشاھد ویمین بدعة وأول من قضى بھا معاویة

 

المبسوط میں ہے کہ ایک حلف اور گواہ کی بنیاد پر فیصلہ دینا بدعت ہے جسے سب سے 

  پہلے معاویہ نے ایجاد کیا۔

 430توضیح شرح تلویح، ص  

 

معاویہ نے چور کی شرعی سزا کا اطالق ترک  'ہادی'کے  نواصب

 کردیا

 
ہللا تعالٰی نے اپنے دین میں بعض مخصوص جرائم کی سزائیں خود صادر فرمائی ہیں 

 :میں پڑھتے ہیں 33جیسے سرقہ کی سزا ہاتھ کاٹنا۔ ہم سورہ المائدہ آیت 

 

کمائی کا بدلہ اور ہللا  اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی

 کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے اور ہللا غالب حکمت واال ہے

 

لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ معاویہ 

کے ہاتھ ڈاکوؤں کا گروہ لگا اور معاویہ نے اس گروہ پر مندرجہ باال سزا کا کیا سوائے 

علوم تھا کہ معاویہ کو )مزید( بیوقوف کس طرح بنانا ہے۔ اس ایک شخص کے جسے م



نے چند واحیات اشعار سنائے اور سپاہ ِصحابہ کا ناصبی پیشوا ہللا تعالی ٰ کی جانب سے 

وضع شدہ حد جاری کرنا بھول گیا۔ امام ِ اہل ِسنت علی بن محمد حبیب البصری البغدادی 

ور ہیں اس کتاب میں جو ان کی وجہ ھ( کے نام سے مشہ 450جو الماوردی )متوفی 

 :)انگریزی ترجمہ( میں بیان کرتے ہیں 247شہرت ہے یعنی احکام السلطانیہ، ص 

 

وحكي أن معاویة أتى بلصوص فقطعھم حتى بقي واحد منھم فقدم لیقطع فقال من الطویل ۔۔۔۔ 

ذنوبك  فقال معاویة كیف أصنع بك وقد قطعت أصحابك? فقالت أم السارق اجعلھا من جملة

 .التي تتوب إلى ہللا منھا فخلي سبیله، فكان أول حد ترك في اإلسالم

 

بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ نے چوروں کے ایک گروہ کے ہاتھ کاٹ دیئے لیکن 

جب ان میں سے آخری چور کے ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو اس نے مندرجہ ذیل اشعار 

 :پڑھیے

 

 لتجاء سنیئےاے امیر المومنین میری ا

 میرے دائیں ہاتھ کو کاٹ کر اسے اذیت نہ دیں

 اگر کٹ گیا تو میرا ہاتھ ایک خوبصورت عورت کی طرح ہوجائیگا

 اور ایک خوبصورت عورت کسی بےشرمی کے لئے عیاں نہیں ہوتی

 دنیا میں پھر اچھائی ہی کیا رہ جائیگی

 اگر دائیاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے جدا ہوجائے؟

نے کہا کہ اب میں کیا کرسکتا ہوں جب میں نے تمہارے ساتھیوں کے ہاتھ کاٹ معاویہ 

بھی دیئے۔ جس پر چور کی ماں نے کہا کہ آپ اسے ان گناہوں میں سے ایک کیوں بناتے 

ہیں جس کے لئے آپ کو ہللا کو جواب دینا پڑےگا، جس پر معاویہ نے اسے چھوڑ دیا اور 

  د جاری نہیں کی گئی۔یہ السالم میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ح

 

معاویہ اور اس کے ناصبی پیروکاروں نے بغض ِعلی بن ابی طالب 

 )ع( میں سنت کو ترک کردیا

 
حج کر دوران تلبیہ یعنی لبیک اللھم لبیک کہنا سنت ہے لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ 

ا مکمل کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ موال علی بن ابی طالب )ع( اس سنت ک

اتباع کیا کرتے تھے لٰہذا بےغیرت منافقین نے محض بغض ِعلی بنی ابی طالب )ص( کی 

وجہ سے اس سنت کو ترک کرڈاال جس کی بنیاد امام ِالنواصب معاویہ نے رکھی اور 

 :جسے اس کی ناصبی پیروکاروں نے پروان چڑھایا۔ امام نسائی نے نقل کیا ہے

 

فقال ما لي ال أسمع الناس یلبون قلت    بعرفات    ابن عباس    نت مع ك   قال    سعید بن جبیر    عن 

لبیك اللھم لبیك لبیك فإنھم قد تركوا    من فسطاطه فقال    ابن عباس    فخرج    معاویة    یخافون من 

 علي   السنة من بغض 



 

کہ  سعید بن جبیر نے بیان کیا ہے ہم حضرت ابن عباس کے ہمراہ عرفہ میں موجود تھے

۔ میں ’اے سعید، مجھے لوگ تلبیہ کہتے سنائی کیوں نہیں دے رہے؟‘ابن عباس نے کہا: 

نے جواب دیا کہ سب لوگ معاویہ سے خوفزدہ ہیں۔ پھر ابن عباس اپنے حجرے سے باہر 

لبیک اللھم لبیک۔ ان لوگوں نے بغض ِعلی کی وجہ سے سنت کو ترک ‘ نکلے اور پکارا: 

  ۔’کردیا ہے

 2956، حدیث سنن نسائی  

 

اس روایت کو سلفیوں کی امام ناصر الدین البانی نے سنن نسائی کے حاشیہ میں صحیح 

 260ص  4قرار دیا ہے جبکہ امام خزیمہ نے اسے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ، ج 

میں درج کیا ہے جس پر کتاب کا حاشیہ تحریر کرنے واال عالمہ العظیمی  2830حدیث 

مزید تصدیق کی ہے جبکہ امام حاکم نے اسے المسدراک،  نے اس کے صحیح ہونے کی

 میں درج کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ 364ص  1ج 

 

میں اسی واقع کو دوسرے طریقہ سے بیان کیا  113ص  5امام بھقی نے سنن الکبرہ، ج 

 :ہے جہاں حضرت ابن عباس نے معاویہ والوں پر لعنت کی ہے

 

آئے اور کہا معاویہ کے برخالف کہا لبیک اللھم  پھر ابن عباس اپنے حجرے سے باہر

لبیک ۔ ہللا کی لعنت ہو ان لوگوں پر۔ ان لوگوں نے بغض ِعلی کی وجہ سے سنت کو ترک 

 کردیا ہے۔

 

 :سنن نسائی کی شرح تحریر کرنے والے عالمہ محمد بن عبدالہادی السندی نے لکھا ہے

 

 ركوھا بغضا لهأي ألجل بغضه أي وھو كان یتقید بالسنن فھؤالء ت

 

ایسا ان لوگوں کا بغض ِعلی کی وجہ سے تھا کیونکہ علی سنت سے منسلک تھے لٰہذا ان 

 لوگوں نے بغض ِعلی کی وجہ سے سنت کو ترک کردیا۔

 

معاویہ اور اس کے ناصبی پیروکاروں نے بغض ِعلی )ع( کی وجہ 

 سے نماز میں بلند آواز سے بسم ہللا کہنا ترک کردیا

 
’ بسم ہللا الرحٰمن الرحیم‘میں  181-180ص  1ین الرازی نے تفسیر کبیر، ج امام فخرالد

 :کی شرح میں لکھتے ہیں

 

امام شافعی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ معاویہ مدینہ آیا اور نماز کی امامت کی۔ نماز 

پڑھا اور نہ ہی رکوع و سجود کے دوران  'بسم ہللا الرحٰمن الرحیم 'میں نہ ہی اس نے 



اے معاویہ، ‘ تکبیر پڑھی۔ جب معاویہ نے سالم پڑھ لیا تو مہاجرین و انصار چیخ اٹھے: 

اور رکوع و سجود کے دوران  'بسم ہللا الرحٰمن الرحیم 'تم نے نماز میں چور ی کی ہے۔ 

۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ معاویہ مضبوط حکمراں تھا اور فوجی ’تکبیر کہاں چلی گئی؟

طاقتور تھا لٰہذا اگر مہاجرین و انصار میں سے تمام صحابہ کے  اعتبار سے بھی بہت

کا پڑھنا ایک متفق امر نہ ہوتا تو وہ معاویہ کے سامنے  'بسم ہللا الرحٰمن الرحیم 'درمیان 

 کو ترک کرنے پر احتجاج نہ کرتے۔ 'بسم ہللا الرحٰمن الرحیم 'اس کی جانب سے 

 

سے روایت نقل کی ہے کہ رسول ہللا )ص( بلند  ۔۔۔۔ بھقی نے سنن الکبیرہ میں ابو ھریرہ

پڑھا کرتے تھے۔ ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر بھی  'بسم ہللا الرحٰمن الرحیم'آواز سے 

بسم ہللا ‘ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب بھی نماز میں بلند آواز سے 

ہ جس کسی نے بھی دین میں پڑھا کرتے تھے اور یہ بات طے شدہ ہے ک’ الرحٰمن الرحیم

علؑی کی پیروی کی اس نے ہدایت حاصل کرلی اور اس کا ثبوت رسول ہللا )ص( کی وہ 

 دعا ہے یعنی اے ہللا، جہاں جہاں علی رخ کرے حق کا رخ بھی وہیں کردے۔

 

بلند آواز سے پڑھنے میں بہت محتاط تھے لیکن جب بنی  'بسم ہللا الرحٰمن الرحیم '۔۔۔۔ علی 

بسم ہللا الرحٰمن  'ی حکومت آئی تو وہ علی سے اختالف کرنے کی غرض سے امیہ ک

بلند آواز سے پڑھنے کو ترک کرنے میں بہت محتاط تھے اس لئے شائد انس ان  'الرحیم

لوگوں سے خوفزدہ تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان سے ایک ہی مسئلہ پر دو مختلف 

  باتیں سامنے آئیں ہیں۔

 181-180ص  1تفسیر کبیر، ج  

 

معاویہ شریعت میں ممنوع لباس زیب ِتن کرتا تھا حاالنکہ اسے علم 

 تھا کہ یہ حرام ہے

 
 :4119، حدیث 32سنن ابو داود، کتاب 

 

مقدام بن معدی کرب معاویہ ابن ابنی سفیان کے پاس آئے تو معاویہ بن ابی سفیان نے 

بن علی وفات پا گئے ہیں؟ اس  المقدام بن معدی کرب سے کہا: کیا تمہیں علم ہے کہ الحسن

پر مقدام بن معدی کرب نے قرآنی آیت پڑھی انا ہلل و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی نے کہا: 

تو کیا تم الحسن کے مرنے کو ایک مصیبت تصور کر رہے ہو ؟ اس پر مقدام نے جواب 

ے میں اسے مصیبت کیسے نہ جانوں جبکہ رسول ص الحسن کو اپنی گود میں لیت“دیا: 

 تھے اور کہتے تھے کہ الحسن مجھ سے ہے جبکہ الحسین علی سے ہیں۔

اس پر بنی اسد کے آدمی نے کہا: الحسن ایک جلتا ہوا انگارہ تھا جسے ہللا نے بجھا دیا۔ 

مقدام بن معدی نے کہا کہ آج میں تمہیں مزید غصہ دالؤنگا اور تمہیں وہی سناؤنگا جو 

یں سچ کہوں تو میرے سچے ہونے کی تصدیق کرنا تمہیں ناپسند ہے۔ اے معاویہ، اگر م

 اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے جھوٹے ہونے کی تصدیق کرنا۔



 

معاویہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مقدام نے کہا کہ میں تم سے ہللا کے نام پر سوال کرتا ہوں کیا تم 

 نے رسول ہللا )ص( کو سونا پہننے سے منع کرتے نہیں سنا؟

 

ا کہ ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ میں تم سے ہللا کے نام پر سوال معاویہ نے جواب دی

 کرتا ہوں کیا تم نے رسول ہللا )ص( کو ریشم پہننے سے منع کرتے نہیں سنا؟

 

معاویہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ میں تم سے ہللا کے نام پر سوال 

نے شکاری جانور کی کھال پہننے اور کرتا ہوں کیا تمہیں علم نہیں کہ رسول ہللا )ص( 

 اس پر سواری کرنے سے منع کیا ہے؟

 

معاویہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ میں تم سے ہللا کے نام پر سوال 

کرتا ہوں کیا تمہیں علم نہیں کہ رسول ہللا )ص( نے شکاری جانور کی کھال پہننے اور 

 اس پر سواری کرنے سے منع کیا ہے؟

 

معاویہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے کہا، ہللا کی قسم میں نے یہ تمام چیزیں تمہارے گھر 

 میں دیکھی ہیں۔

 

 معاویہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں۔ میں تم سے نہیں بچ سکتا اے مقدام۔

 

 

 : حاصل ِمطالعہ7باب نمبر 
  

ان المالکی کے الفاظ اس آرٹیکل کا اختتام ہم آج کے دور کے سلفی عالم ِدین حسن بن فرح

ھ میں جامعیۃ  1412ھ کی ہے اور وہ  1390پر کرتے ہیں۔ حسن بن فرحان کی پیدائش 

االمام محمد بن سعود االسالمیہ )ریاض، سعود عرب( سے فارغ و تحصیل ہوئے۔ وہ اپنی 

 :پر اس بات کا قرار کرتے ہیں 172ص ’ قراء ة فی کتاب العقائد‘کتاب 

 

ردة الفعل وفي زیادة الدفاع عن معاویة وعن یزید بن معاویة والدولة  ثم بالغ أھل السنة في

 المروانیة كلھا وأخذوا یلمزون علیا والحسین على وجه الخصوص

 

اہل ِسنت کا رویہ کافی شدید رہا ہے اور وہ معاویہ اور یزید بن معاویہ اور مروانی سرکار 

 ر خصوصا ً تنقید کرتے رہے ہیںکا دفاع کافی زیادہ کرتے ہیں اور وہ علی اور حسین پ

 

 :پر انہوں نے لکھا ہے 135اور سلفی علماء کے دہرے معیار پر بات کرتے ہوئے صفحہ 

 



فیذمون الشیعة ألنھم ینتقصون أصحاب النبي )صلى ہللا علیه وآله وسلم( بینما ال یذمون 

 النواصب وال یذكرونھم بسوء!! مع أنھم كانوا یلعنون علي بن أبي طالب

 

)سلفی( شیعوں کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ شیعہ اصحاب ِ رسول )ص( پر تنقید کرتے  وہ

ہیں لیکن وہ )سلفی( نہ نواصب کی مذمت کرتے ہیں اور نہ ہی تو ان کو برے الفاظ میں 

 یاد کرتے ہیں!! حاالنکہ نواصب علی بن ابی طالب پر لعنت کیا کرتے تھے

 

پر تحریر  127یہ الفاظ جو انہوں نے صفحہ اور آخر میں حسن بن فرحان کی تحقیق کے 

 :کیئے ہیں

 

 فانتشر النصب بین عموم طلبة العلم عندنا وخرج لنا ھذا الجیل الذي ترون

 

نصب ہمارے اسالمی تعلیمات حاصل کرنے والے طلبہ میں سرائیت کرگیا ہے اسی لئے 

 ہمارے سامنے )علماء( کی ایسی نسل موجود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں
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