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باب:اسلامکاوجوب

ش
...اورارشادب ِاریتعالیٰ{:جو خصاسلام کےسوااوردبن ئلاشکرے،اسکادبنق بولنہکیاجا ئے
گااوروهآخرتمیننقضان با نےوالوںمینہوگا۔}(()1سورہآلعمران)85:۔اورنہفرمانالہی{:اورنہکہ
م
نہدبنمیراراستہ ہے،جو ستقیم ہے،سواسراهپرچلواوردوسریراہوںپرمتچلوکہوهراہینتمکواللہکی

راه سےج داکردبنگی۔} ()2۔

مجاہ درحمہاللہ کہتےہین’:س ب ُُل‘ سےمراد’ب دعاتاورش بہات‘ہین۔

عائشہ رضی اللہ ع بہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمابا " :جس نے ہمارے
اس دبن مین کوئی ائسی چیر ا یجاد کی ،جو اس مین سے نہین ہے ،تو وہ باقائل ِق بول ہے۔" ()3۔اور ابک
ع
روایت مین ان الفاظ کے شاتھ مروی ہے":جس نے ائسا مل کیا ،جس پر ہمارا چکم نہین ہے ،تو وہ با قائل
ق بول ہے۔"()4۔

اور یجاری مین اتو ھرپرہ رضی اللہ عتہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمابا":میری
امت کے ست لوگ جنت مین جائین گے ،ماسوا ان کے ج بہوں نے انکار کیا۔ توچھا گیا کہ با رسول اللہ!
انکارکر نےوا لےکونہوں گے؟آپﷺ نےفرمابا:جس نےمیریاطاعتکی،وہجنتمینجا ئےگا
()5
اورجس نےمیریبافرمائیکی،اس نےانکارکیا۔"

()1سورہآلعمرانآیت:185۔

(()2سورہاتعام)153:
صل
مس
( )3یجاریکیابال ح) ،(2550لمکیابالافضتہ)،(1718اتوداؤدکیابالستہ)،(4606ابنماجہمق دمہ(14),احمد)(6/256۔
( )5یجاریکیابالاع تضامبالکیابوالستہ)،(6851مسلمالامارۃ)،(1835احمدبنحن بل)(2/361۔
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صی
ح ح یجاری مین ابن عیاس رضی اللہ ع بہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمابا":ئین
قسم کے لوگ اللہ تعالی کٰو انتہائی بائسب د اور جد درجہ مبغوض ہین :خرم مین الجاد پربا کر نے والا ،اسلام مین
جاہلنت کےطورطرنقہکیجاہتر کھتےوالا اورکسیآدمی کا باجقجونکر نے کے لتےکوشاںر ہتےوالا۔"

(()1ا سےامام یجاری نےروایتکیا ہے۔)اس کےی
حتمطلق بامق ب د(جسکاتعلقتعص سےہو)ہرطرح
ت
کےجاہلیامورآ نےہین۔ جواہاس کاتعلق اہل ِکیاب سےہو بایُت پرسبوں سے باان کےعلاوہکسی ھی
ش
خص سے،جورسولوںکیلائیہوئیتعلیماتکامجالفہو۔
صی
اور ح ح( یجاری)مینجدنقہرضیاللہعتہ سےمروی ہےکہانہوں نےفرمابا’’:اےقارتو(علما)کی
حماعت!تماستفامتکاراستہاپیاؤ,اس لتےکہتمن
ہتزبادہستقت لےجا نےوا لےہو۔اگرتم(جادہجق
سے)دائینبائین گتےتودورگمراہیمینجاگرو گے‘‘۔

م
محمد بن وضاح سے مروی ہے کہ جت وہ مسج د مین داچل ہو نے تو جلس کے باس کھرے ہوکر
اتھینوع ظونصی
حتفرما نے۔انکاکہیا ہےکہابنع ییتہ نےمجالد،اتھوں نےشعبیاوراتھوں نےمسروق
کےواسطے سےچیردی ہےکہعب داللہ(بنمسغود)رضیاللہعتہ نےفرمابا ہے:ہرشالجوگرربا ہےاس
کےتعدآ نےوالاشالاس سےب دپرہوبا ہے۔میننہنہینکہیاابکشالدوسرے سےزرچیرہوگااورنہ
کہیا ہوں کہ ابک جاکم دوسرے جاکم سے نہیر ہوگا ،ئلکہ میرا کہیا نہ ہے کہ تمہارے علما اور پ بکوکار لوگ اتھ
جائین گے (اُن کا اپتفال ہوجا ئے گا)۔ تھر ان کی چگہ ا ئسے لوگ لین گے جو امور دبن مین قیاس آراپیاں

کربن گے۔اوراسطرحاسلامکوڈھاباجا ئےگااوراسکیشک لب دلدیجا ئےگی۔

( )1یجاریکیابالدبات)(6488۔
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اوراللہتعالیکافرمان:

ت
{تھر ھی اگر نہ آپ سے چھگربن ،توآپ کہہ دبن کہ مین اور میرے باتعداروں نے اللہ تعالی ٰ کے
شا متےاپیاسرئسلیمحمکردبا ہے۔}[]7
(سورہآلعمرانآ یت)20:الانہ۔
صی
اور ح حمینابنعمررضیاللہع بہما سےروایت ہےکہرسولاللہﷺ نےفرمابا:

"اسلام نہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دبن کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود پ ِرجق نہین اورمحمد
ﷺ اللہ کے رسول ہین ،تماز قاتم کربن ،زکوۃ دبن ،رمضان کے روزے رکھین اور اگر استطاعت ہو تو
ح
()1
پنتاللہکا حکربن۔"
اسیسلسلےمیناتوہرپرہرضیاللہعتہ سےمرفوعا ًروایت ہے:
()2
"مسلموہ ہے،جسکیزباناورہاتھ سےدوسرےمسلممحفوظرہین۔"

تھربنچکیم سےمروی ہے،وہا پتےوالد سےاوران کےوالدان کےدادا سےروایتکر نےہینکہ
انہوں نےاللہ کےرسولﷺ سے(اسلام کےبارےمین)دربافتکیا،توآپﷺ نےفرمابا:

()1مسلمکیابالاتمان)،(8پرمدیکیابالاتمان)،(2610ئساتمکیابالاتمانوسراتعه)،(4990أتوداودکیابالست ظ)،(4695ابنماجهمق دم ظ)،(63احمد

)(1/52

()2پرمدیکیابالاتمان)،(2627ئساتمکیابالاتمانوسراتعه)،(4995احمد)(2/379۔
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"اسلامنہ ہےکہتمھارادلاللہ کے لتےحمہوجا ئے،تمہاراچ ہرہاللہ کےرُخہوجا ئے،اورنہکہتم
فرضتمازبناداکرواورفرضزکوۃنکالو۔"[]10
اماماحمد نےا سےروایتکیا ہے۔

ش
اتوقلانہ،عمروبنعبشہ سےاوروہابکشامی خص سےروایتکر نےہین،جوا پتےوالد سےروایت
کر با ہے کہ ان ُہوں نے اللہ کے رسول ﷺ سے دربافت کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمابا:
اسلام نہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کے با ت ع ہوجا ئے اور دئگر مسلمان تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے
ش
محفوظرہین۔اس خص نےتھرتوچھاکونشااسلامست سےنہیر ہے؟آپﷺ نےفرمابا:اتمان۔اُس
نےتوچھا:اتمانکیا ہے؟آپﷺ نےفرمابا:اتماننہ ہےکہتماللہپر،اس کےفرس بوںپر،اسکیبازل

کردہکیاتوںپر،اس کےرسولوںپراورمر نے کےتعددوبارہزب دہ کتےجا نےپراتمانلاؤ۔(.)1


ش
باب  :فرمان باری تعالی ٰ’’جو خص اسلام کے سوا اور دبن ئلاش کرے ،اس کا
دبنہرگرق بولنہینہوگا۔‘‘

اتوہرپرہ رضی اللہ عتہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمابا":قیامت کے دن (پ ب دوں
کے)اعمالئبس کتےجائین گے۔ج یایچہجتتمازجاضرہوگی،تو ک
ہےگی:اےمیرےرب!مینتمازہوں۔
اُس سےاللہتعالی ٰ ک
ہےگا:تمچیروتھلائیپرہو(تعبیتمہارےشاتھچیرکامعاملہہوگا)۔تھرروزہآ ئےگا۔اللہ
اُس سےتھی ک
ہےگاکہتمچیروتھلائیپرہو۔تھراسی سےطرحدئگراعمالئبسہوں گے۔اللہاُن(ست)
ہے گا کہ تم چیر وتھلائی پر ہو۔ تھر اسلام آ ئے گا اور ک
کے بارے مین نہی ک
ہے گا :اے میرے رب! تو سرابا
سلامبی ہےاورمیناسلامہوں۔اسپراللہتعالیفرما ئےگا:تمچیروتھلائیپرہو۔آج کےدنمینتمہاری
()1احمد(4/114).
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ش
ہیئن ُیادپرمواج دہکروںگااورتمہاریہیئن یادپرتوازوںگا۔اللہتعالیکاارشاد ہے{:جو خصاسلام کےسوا
اور دبن ئلاش کرے ،اس کا دبن ق بول نہ کیا جا ئے گا اور وه آخرت مین نقضان با نے والوں مین ہوگا۔}"
(()1سورہآلعمران)85:اماماحمد نےا سےروایتکیا ہے۔
صی
ح حمینعائشہرضیاللہع بہا سےمروی ہےکہاللہ کےرسولﷺ نےارشادفرمابا":جس نے
ع
ائسا ملکیا،جسپرہماراچکمنہین ہے،تووہباقائلق بول ہے۔"()2اماماحمد نےا سےروایتکیا ہے۔


باب:آپﷺکیاپ یاع کےتع دکسیاورکیجایتدئ کھتےکیضرورتنہین ہے

اوراللہتعالیکافرمان{:اورہم نےیجھپرنہکیاببازلفرمائی ہے،جسمینہرچیرکاشافیپیان ہے۔}
ی
(()3سورہال جل)89:
امام ئسائی وغیرہ نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عتہ
ت
کے ہاتھ مین تور یت کا ابک صفچہ دئ کھ کر فرمابا":اگر موسی -علتہ السلام -ھی زب دہ ہو نے (اور میری
ت
پ بوتکازمانہ با لیتے)توان کے لتے ھی میریپیروی کےسواکوئیجارہکارنہین ہوبا۔"()4توعمررضیاللہ

عتہ نےعرضکیا:ہماللہکوربمانکر،اسلامکودبنمانکراورمحمدﷺکورسولمانکرراضیہین۔

()1سورہآلعمرانآیت:85۔
صل
( )2یجاریکیابال ح)،(2550مسلمکیابالافضت ظ)،(1718اتوداودکیابالست ظ)،(4606ابنماجهمق دمہ)،(14احمد(6/256).
ی
()3سورہال جلآیت:89۔
()4احمد)،(3/387دارمممق دمہ)(435۔
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باب:اسلام کےدعوے سےجارجہو نےکاپ یان

اور اللہ تعالی کا فرمان {:اسی اللہ نے تمہارا بام مسلمان رکھا ہے۔ اس فرآن سے نہلے اور اس مین
ح
ت
ھی۔}(()1سورہ ح)78:۔
ت ت
جارثاشعریرضیاللہعتہ سےروایت ہےکہرسولاللہﷺ نےفرمابا":مین ھی مہینان
م
ی
با حچیروںکاچکمدپیاہوں،جنکاچکم جھےاللہ نےدبا ہے)۱(:باتسن یا(()۲سیتے کےتعد)اطاعتکربا()۳
ت
چہاد کربا ( )4ہجرت کربا ( )۵حماعت کے شاتھ رہ یا ،کبوں کہ جو حماعت سے ابک بالشت ھی ہ یا ،اس نے
اسلامکاپتہانبیگردن سےباہرنکالتھننکا۔مگرنہکہتھراسلاممینوائساجا ئے۔اورجس نےجاہلنتکا
ش
تعرہلگابا،تووہچہیم کےاپ ب دھبوںمین سےابکاپ ب دھن ہے۔(نہسنکر)ابک خص نےتوچھا:اللہ کے
رسول! اگرجہ وہ تماز پر ھے اور روزہ ر کھے؟ آپ ﷺ نے فرمابا” :ہاں۔ اگرجہ وہ تماز پر ھے اور روزہ
ر کھے۔ تو تم اللہ کے پب دو! اس اللہ کو نکارو ،جس نے تمہارا بام مسلم ومومن رکھا۔" ()2امام احمد اور امام
صی
پرمدی نےاسکیروایتکی ہےاورپرمدی نےجسن ح حکہا ہے۔
صی
ت
اور ح حمین ہے":جس نےبالشتتھر ھیحماعتچھوڑی،ا سےجاہلنتکیموتآ ئےگی۔}()3
پیر اسی روایت مین ہے{ :کیا میرے ر ہتے ہو ئے جاہلنت کے تعرے ئلب د ہو ر ہے ہین؟!"اتوالعیاس کہتے
ت
ہین:جشتوئشت،ش ہریت،حبسمسلک باطرنقہکارمین سےجوچیر ھیائسانکواسلام کےدعوے سے
جارجکر نےکاموجت پتے،وہجاہلنتکاتعرہاوراسکیگہارشمارکیجا ئےگی۔ئلکہجتمہاخراورانضارباہم
چھگر پرے اورمہاخر نے کہا  :اے مہاخرو ،میری مدد کے لتے آؤ۔ اور انضاری نے کہا  :اے انضارتو! میری
ح
()1سورہ حآیت:78۔

()2پرمدیکیابالامیال)،(2863احمد(4/130).
( )3یجاریکیابالفین)،(6646مسلمکیابالامارة)،(1849احمد)،(1/297دارممکیابالسیر(2519).
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مدد کے لتےآؤ۔تونبیصلیاللہعلتہوسلم نےفرمابا":کیامیرینظروں کےشا متےجاہلنتکیگہارلگائیجا ئے
گی!"اسیوجہ سےآپﷺش
حتباراضہو ئے۔(اتوالعیاسکیباتجیمہوئی۔)


باب  :اسلام مین کلی طور داچل ہو نے اور اس کے علاوہ دئگر چیروں کو چھوڑ نےکا
وجوب

اور اللہ تعالی کا فرمان {:اتمان والو! اسلام مین تورے تورے داچل ہوجاؤ۔} (()1سورہ التقرہ:
)208مر ب دارشاد ہے{:کیاآپ نےانہیننہیندئ کھا،جنکادعویت ٰونہ ہےکہجوکجھآپپراورجوکجھآپ
سے نہلےاباراگیا ہے،اسپرانکااتمان ہے؟}()2الانہ۔فرمانِباریتعالی ٰ ہے{:جسدنتعصچہرےسق ب د
ہوں گے اور تعص سیاه۔} ()3۔ابن عیاس رضی اللہ ع بہما کہتے ہین :اہل سنت اور ایجاد والوں کے چ ہرے
سق ب دہوں گے،جتکہب دعن بوںاوراج بلافکر نےوالوں کےچ ہرےسیاہہوں گے۔
عب داللہبنعمررضیاللہع بہما سےروایت ہےکہرسولاللہﷺ نےفرمابا":میریامتپرابک
زمانہ ضرور ائسا آ ئے گا ،حبسا نبی اسراپ بل پر آبا تھا۔ بالک ل ا ئسے ،حبسے ابک جوئی دوسری جوئی سے مسانہ
ہوئی ہے۔نہاں بک کہ اگر اُنمین سے کسی نے انبی ماں کے شاتھ علاپ تہ طور پر زبا کیا ہوگاتو میری اُمت
ش
ت
مین ھی ائسا خص ہوگا ،جو ائسا (گھیاؤبا) کام کرے گا۔ نبی اسراپ بل نہیر ّ( )۷۲فرفوں مین یت گتے
تھے۔"()4توریجدیتاسطرح ہے":اورمیرینہاُمتنہیر ّ()۷۳فرفوںمینیتجا ئےگی۔شارے
فر قےچہیممینجائین گے،سوا ئےا بکفر قے کے۔صجانہ ن
ہےعرضکیا:وہکونشافرقہہوگا؟آپﷺ

()1سورہالتقرہآیت:208۔
(()2سورہالبساء.)60:
(()3سورہآلعمران.)106:

()4پرمدیکیابالاتمان)(2641۔
ُ
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نے فرمابا :اُس را ستے پر چ لتے والی حماعت ،جس پر مین اور میرے صجانہ کارپ ب د ہین۔" ()1واہ رے زور ِ
نصی
حت,جس نےدلوںکوزب دہکردبا!!امامپرمدی نےا سےروایتکیا ہے۔پیرامامپرمدی نےمعاونہ کے
طرتق سےروایت کی ہے ،جسے امام احمد اور امام اتوداود نے نقل کیا ہے ،جس مین ہے":میری امت مین
ا ئسے لوگ پ ب دا ہوں گے ،جن مین نفسائی جواہسات کی پیروی ا ئسے سرایت کرجا ئےگی ،حبسے باؤ لے کتے
نی
کے کا پتے سے اس کے خرانیم ائسان کے اب در سرایت کرجا نے ہین اور اس کی ہر ئس اور جوڑ مین ہ ح
جا نےہین۔"اورآپﷺکانہفرمانگررچکا ہے":اوراسلاممینجاہلنت کےرواجکوجا ہتےوالا۔"



ت
باب:ب دعتکبیرہگیاہوں سے ھیخظرباک ہے

حبساکہاللہعرو ّچل ّکافرمان ہے{:نفن یاال ًلہتعالیا ٰ پتےشاتھسربک کتےجا نےکونہین یخس یااوراس
ی
کے سوا جسے جا ہے خس دپیا ہے۔} (()2سورہ البساء)48 :۔مر ب د ارشاد ہے{:اسی کا ئتیچہ ہوگا کہ قیامت
عل
ت
کےدننہلوگا پتےتورےتوچھ کےشاتھہیان کےتوچھ کے ھیحصےدارہوں گے،ج بہین نے می
سےگمراهکر نےر ہے۔دئ کھوتوکبساپراتوچھاتھار ہےہین؟}()3۔

صی
ت
اور ح حمین ہےکہآپﷺ نےجوارج کےمبعلق فرمابا":اُن سےچہاں ھیشامیاہو،انکونہ ِ

پب عکردپیا۔"

()4

اسی روایت مین ہے کہ آپ ﷺ نے طالم چکمراتوں کو ،جت بک کہ وہ تماز قاتم کر نے رہین ،ق بل
کر نے سےمب عفرما با ہے۔
()1

()2سورہالبساءآیت:48۔
ی
(()3سوہال جل)25:

( )4یجاریکیابالمیافت)،(3415مسلمکیابالرکاة)،(1066ئساتمکیابیجرتمالدم)،(4102اتوداودکیابالست ُہّ)،(4767احمد(1/131).
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ش
خرپربنعب داللہرضیعتہ سےمروی ہےکہابک خص نےضدقہدبا،اُس کےتعدکبیلوگوں نے
ش
(ا ُ سےدئ کھکر)ضدقہدپیاسروعکردبا۔اسپراللہ کےرسولﷺ نےفرمابا":جو خصاسلاممینکوتم
ع
اچھاطرنقہجاریکرےگا،ا سےاسکااخر ملےگااوراس کےتعداسپر ملکر نےوا لےتماملوگوں کےپراپر

ک
ع
اخر ملےگا۔جتکہ ملکر نےوالوں کےاخرمینکوئیمینہینکیجاۓگیاورجواسلاممینکوئیپراطرنقہ
ع
ع
جاریکرےگا،اسپراسکاگیاہہوگااوراسپر ملکر نےوا لےتماملوگوں کےپراپرگیاہہوگااور ملکر نے
ک
والوں کےگیاہمینکوئیمینہینکیجاۓگی۔"()1ا سےاماممسلم نےروایتکیا ہے۔
مسلمہی کی ابک روایت ،جو اتو ہرپرہ رضی اللہ عتہ سے مروی ہے ،جس کے الفاظ ہین":جس نے
()2
ہ دایتکیطرفکسیکوئلُابا۔(تھرفرمابا)جس نےکسیگم ہراہیکیطرفئلُابا۔"


باب:اللہتعلی نےب دعبیکیتونہپرروکلگادی ہے

نہمراسبلجسنمین سے ہےاورائسرضیاللہکیروا یتکردہ ہے۔

ش
ابنوضاح نےاتوب کےواسطے سےپیانکیا ہےکہہمارےنہاںابک خصتھا،جسکی(چلاف ِ
ت
سنت)ابکجاصرا ئے ھی۔تھراُس نےوہرا ئےپرککردی،تومینمحمد بنسیربن کے باسگیااور
م
اُن سے کہا :کیا آپ نے خسوس کیا کہ قلاں نے انبی را ئے پرک کردی ہے؟ انہوں نے کہا :دئ کھو وہ تھر
کدھر گیا؟ درحقتقت جدیت کا آخری حصہ نہلے حصے کے مفا ئلے مین ان کے لتے زبادہ ش
حت ہے":وہ

()1مسلمکیابالرکاة)،(1017پرمدیکیابالعلم)،(2675ئساتمکیابالرکاة)،(2554ابنماجهمق دمہ)،(203احمد)،(4/359دارمممق دمہ(514).
ُ
ُ
ُ
()2مسلمکیابالعلم)،(2674پرمدیکیابالعلم)،(2674اتوداودکیابالست ُہّ)،(4609احمد)،(2/397دارمممق دمہ(513).
ُ
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اسلام سےنک لجائین گے۔تھراسکیطرفلوٹکرنہینآئین گے۔"()1اماماحمدبنحن بل سےاسکا
معبیدربافتکیاگیا،توآپ نےفرمابا:اسکامطلتنہ ہےکہا سےتھرتونہکیتوق بقنہین ملےگی۔


باب  :فرمان باری تعالی ’’اے اہل کیاب! تم اپراہیم کی بایت کبوں چھگر نے
ہو؟‘‘

اور ارشاد ب ِاری تعالیٰ ہے{:اے اہل کیاب! تم اپراہیم کی بایت کبوں چھگر نے ہو؟} (()2سورہ آل
عمران)65 :۔فرمانِ باری تعالی بک{:اور وہ (اپراہیم) مسرکوں مین سے نہین تھے۔} (()3آل عمران:
م
ی
)67اللہ نےمر ب دفرمابا{:دبناپراہمی سےوہی نےرعبیکرےگا،جو خص نےوفوفہو۔ہم نےتوا سے
صی
ت
ت
دپیا مین ھی پرگر ب ده کیا تھا اور آخرت مین ھی وه پ بکوکاروں مین سے ہے۔}(()4سورہ التقرہ)130 :۔ ح ح
صی
مین مین جوارج کی جدیت ہے جو گدر چکی ہے۔ اور ح ح ہی مین ہے کہ آپ ﷺ نے فرمابا ہے{:آل
صی
قلاںمیرےاولیااوردوستنہین،میرےاولیاتومتقیاورپرنہیرگارلوگہین۔}( )5ح حمینائسرضیاللہ

عتہ سےمروی ہےکہاللہ کےرسولﷺ سےذکرکیاگیاکہابکصجائی نےکہا ہےکہمینگوستنہین
کھاؤںگااوردوسرے نےکہا ہےکہمینشاریراتنہج دمینگراروںگااورئن ب دکیآعوشمیننہینجاؤں
ب
گا ،جت کہ ئبسرے نے کہا ہے کہ مین ہمبشہ روزے سے رہوں گا اور ک ھی روزہ نہین چھوڑوں گا! اِس پر

ت
ت
ت
آپ ﷺ نے فرمابا":لب کن مین تو قیام ھی کربا ہوں ،روزے ھی رکھیا ہوں ،پیا روزے کے ھی رہ یا
ت
ت
ہوں،عورتوں سےشادباں ھیکرباہوںاورگوست ھیکھاباہوں۔(نہمیریسنت ہے۔)اورجومیری
( )1یجاریکیابالبوجب د)،(6995مسلمکیابالرکاة)،(1064ئساتمکیابالرکاة)،(2578اتوداؤدکیابالستہّ)،(4764احمد(3/68).
()2سورہآلعمرانآیت:65۔
(()3آلعمران.)67:

(()4سورہالتقرہ)130:
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سنت سے روگردائی کرے گا ،تو وہمجھ سے نہین ہوگا۔" ()1ذرا عور کربن ،جت عیادت کی عرض سے دپیا
سے کیارہ کسی احن یارکر نے کا ارادہ ر کھتے وا لے تعص صجانہ کے پ ییناس ق در ش
حت بات کہی جاسکبی ہے
اورا سےسنت سےروگردائیفراردباجاسکیا ہے،توب دعاتاورغیرصجانہ کےبارےمینکیاج یال ہے؟


باب  :فرمانِ باری تعالی ٰ" :ئس آپ ئکسو ہو کر ا پ یا متہ دبن کی طرف مبوجہ کر
دبن۔‘‘

ارشاد ب ِاری تعالیٰ ہے{:ئس آپ ئکسو ہو کر اپیا متہ دبن کی طرف مبوجہ کر دبن۔ اللہ تعالی ک ٰی وه
فظرتجسپراس نےلوگوںکو پ ب داکیا ہے۔اللہتعالی ٰ کےپیا ئےکوب دلیانہین۔نہیسب دھادبن ہے،لب کن
شم
اکیرلوگنہین جھتے۔}(()2سورہالروم)30:

پیر فرمانِ باری تعالی ٰ ہے{:اسی کی وصنت اپراہیم اور تعفوب نے انبی اوﻻدکو کی کہ ہمارے یچو! اللہ
تعالی ٰ نے تمہارے لتے اس دبن کو ئسب د فرمالیا ہے۔ چیردار! تم مسلمان ہی مربا۔} (()3سورہ التقرہ:
تی
)132مر ب دفرمابا{:تھرہم نےآپکیجایتوحی ھجیکہآپملتاپراہیمحنتفکیپیرویکربن،جومسرکوں
ی
مین سےنہ تھے۔}(()4سورہال جل)123:۔
ابن مسغود رضی اللہ عتہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمابا ہے":ہر نبی کے
ئن بوں مین سے ولی ہو نے ہین اور اُن مین سے میرے ولی میرےایت اپراہیم ہین ،جو میرے رب کے
چ
ت
لبل (دوست) ھی ہین۔"تھر آپ ﷺ نے (نہ آیت) پرھی{:ست لوگوں سے زباده اپراہیم سے
()1

()2سورہالرومآیت:30۔
()3سورہالتقرۃآیت:132۔
ی
(()4سورہال جل)123:
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پردبک پر وه لوگ ہین ،ج بہوں نے ان کا کہا مابا اور نہ نبی اور جو لوگ اتمان ﻻ ئے۔ مومبوں کا ولی اور شہارا
()2
اللہہی ہے۔}(()1سورہآلعمران)68:امامپرمدی نےا سےروایتکیا ہے۔

اتوہرپرہ رضی اللہعتہ سے روایت ہے کہ رسول اللہﷺ نے فرمابا":اللہ تمہارےجسموں اور
تمہاریشکلوںکیطرفنہیندئ کھیا،ئلکہوہتوتمہارےدلوںاوراعمالکیطرفدئ کھیا ہے۔"(.)3

اور یجاری ومسلم نےابن مسغود رضی اللہ عتہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمابا":مین جوض کوپر پر تمہارا منتظر رہوں گا۔ میری اُمت کےکجھ لوگ میرے شا متے آئین گے۔ تھر
جتمیناتھینآب ِکوپرئلا نے کے لتےچھکوںگا،توانہینمجھ سےدورہ یادباجا ئےگا۔مینکہوںگا:اے
ت
میرےرب!نہمیرےشا ھی(تعبیامبی)ہین!توکہاجا ئےگا:آپکوپ تہنہینکہانہوں نےآپ کےتعدکیا
()4
ب دعاتگھریتھین۔"
صی
ح حینہیمیناتوہرپرہرضیاللہعتہ سےروایت ہےکہرسولاللہﷺ نےفرمابا":میریآرزو
ئ
ہےکہہما پتےتھاپ بوںکود کھین۔صجانہرضیاللہع بہم نےکہا :بارسولاللہ!کیاہماپ کےتھائینہین
ت
ہین؟ اپ ﷺ نے فرمابا :تم تو میرے اصجاب ہو اور میرے تھائی تو وہ لوگ ہین ،جو ا ھی دپیا مین نہین
آ ئے۔صجانہرضیاللہع بہم نےکہا :بارسولاللہ!اپ کبسےنہجائین گےانبیامت کےانلوگوںکو،جنکو
ش
آپ نےدئ کھاہینہین ہے؟آپﷺ نےفرمابا:تھلاتمدئ کھو،اگرابک خص کےسق ب دئبسائیسق ب داور
ہاتھ باؤںوا لےگھوڑےسیاہمسکیگھوڑوںمینملجائین،تووہا پتےگھوڑےنہیننہجا نےگا؟صجانہرضی
()1سینپرمدینفسیرالقرآن)،(2995احمد(1/430).
()2
()3مسلمکیابالیروالصل ظوالاداب(2564).
( )4یجاریکیابالفین)،(6642مسلمکیابالقضائل)،(2297ابنماجهکیابالمیاشك)،(3057احمد(5/393).
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اللہع بہم نےکہا :نےشکوہتونہجان لےگا۔آپ ﷺ نےفرمابا :تومیریامت کےلوگقیامت کے
دنوضو کےاپر سےسق ب دمتہاورسق ب دہاتھ باؤںر کھتےہوں گےاورمینجوضکوپرپرانکامنتظررہوںگا۔
چیردار رہو! تعص لوگ میرے جوض پر سے اس طرح ہ یا ئے جائین گے ،حبسے تھنکا ہوا اویت ہنکا دبا جابا

ہے۔مینانکونکاروںگاکہآؤآؤ۔لب کنکہاجا ئےگا:انلوگوں نےآپ کےتعدا پتے پ یینب دلدباتھا۔
ت
(اورکافرہو گتے تھے باانکیجالتب دلگبی ھیاوروہب دعتاورظلممینگرقیارہو گتے تھے) یتمینکہوں

گا:جاؤدورہو،دورہو۔“
ص
حیح یجاری کےالفاظہین":دربناپیاکہمینجو ِ
ضکوپرپرکھراہوںگا،ابکحماعتآ ئےگی۔نہاں
بککہجتمیناتھیننہجانلوںگا،تومیرےاوران کےنیح سےابکشخصتمودارہوگااوراُن سے ک
ہے
گا :چلو! آپ ﷺ کہین گے :اتھین کدھر لے جار ہے ہو؟ وہ ک
ہے گا :چہیم کی طرف۔ آپ ﷺ توچھین

گے کہ ان کا کیا مسبلہ ہے؟ وہ ک
ہے گا :نہ لوگ آپ ﷺ کے تعد ا ُ لتے باؤں وائس ہو گتے تھے۔ تھر
ت
دوسریحماعتآ ئےگی۔ نہلےگروہ کےطرحانکا ھیجالپیان کیا۔آپﷺ نےفرمابا:اُنمین سے
تھبکےہو ئےاوپ بوں کےتمق دارانتہائیکملوگہییجات بائین گے۔"[]43
"دربن اپیا کہ مین جو ِ
ض کوپر پر کھرا ہوں گا ،ابک حماعت آ ئے گی۔ نہاں بک کہ جت مین اتھین
نہجان لوں گا ،تومیرے اور ان کے نیح سے ابک شخص تمودار ہوگا اور اُن سے ک
ہے گا :چلو! آپﷺ کہین
گے:اتھینکدھر لےجار ہےہو؟وہ ک
ہےگا:چہیمکیطرف۔آپﷺتوچھین گےکہانکاکیامسبلہ ہے؟

وہ ک
ہے گا :نہ لوگ آپ ﷺ کے تعد ا ُ لتے باؤں وائس ہو گتے تھے۔ تھر دوسری حماعت آ ئے گی۔ نہلے

15

فضائلاِسلام

ت
گروہ کےطرحانکا ھیجالپیانکیا۔آپﷺ نےفرمابا:اُنمین سےتھبکےہو ئےاوپ بوں کےتمق دار
()1
انتہائیکملوگہییجات بائین گے۔"
صح ی
ل
ی
ب
ی
ی
ک
ہ
م
ض
م
ح
ت
ج
ہ
ہ
ل
ب
ن نا نعیاسر یا لہع ما سےمروی ہے ":نو ی وںگا ،وضا حپ ب دے نےکہا ھا:
{مین ان پر گواه رہا جت بک ان مین رہا۔ تھر جت تو نےمجھ کو اتھا لیا ،تو تو ہی ان پر مطل ع رہا اور تو ہر چیر کی
توریچیررکھیا ہے۔}"[(]44سورہالماب دہ)117:

ل
"مینوہیکہوںگا،جوضا حپ ب دے نےکہاتھا{ :مینانپرگواهرہاجت بکانمینرہا۔تھرجتتو
نےمجھکواتھالیا،توتوہیانپرمطل عرہااورتوہرچیرکیتوریچیررکھیا ہے۔}"[]44

(سورہالماب دہ)117:
صح ی
ب
ی
ی
ب
ی
ہ
ض
م
ہ
ح
ف
ع
ھ
س
ل
ف
ن ی نا نعیاسر یا لہ ما ی سےمر وعا ًروایت ہے":ہر چہ ظرت(ا لام)پر پ ب دا
ہوبا ہے۔ تھر اس کے ماں باپ اس کو نہودی با نصرائی با مچوسی پیا لیتے ہین۔ حبسے جاتور ہمبشہ شالم جاتور
ت
م
حن یا ہے۔ کیا مہینانمینکوئیکان کیاہواجاتور خسوسہوبا ہے؟کانکا پتےکاکامتوتمجودکر نےہو۔"
[]45تھر اتوہرپرہ رضی اللہ نے نہ آ یت پرھی{:اللہ تعالی ک ٰی وه فظرت ،جس پر اس نے لوگوں کو پ ب دا کیا
ہے۔۔}[(]46سورہالروم )30:یجاریومسلم۔

"ہر یچہ فظرت (اسلام) پر پ ب دا ہوبا ہے۔ تھر اس کے ماں باپ اس کو نہودی با نصرائی با مچوسی پیا
ت
م
لیتےہین۔حبسےجاتورہمبشہشالمجاتورحن یا ہے۔ کیا مہینانمینکوئیکانکیا ہواجاتور خسوسہوبا ہے؟
کانکا پتےکاکامتوتمجودکر نےہو۔"[]45
تھراتوہرپرہرضیاللہ نےنہآیتپرھی:
( )1یجاریکیابالرقاق(6215).
ُ
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{اللہتعالیک ٰیوهفظرت،جسپراس نےلوگوںکو پ ب داکیا ہے۔۔}[]46

(سورہالروم )30:یجاریومسلم۔

جدنقہرضیاللہعتہ سےروایت ہے،وہ کہتےہین":لوگرسولاللہﷺ سےچیرکیبایتسوال
م
کیاکر نےتھ،جتکہمینآپﷺ سےسر کےمبعلقدربافتکیاکرباتھا،اسجوف سےکہکہینوہ جھے
بانہ لے۔ج یاجہمین نےتوچھااےاللہ کےرسول!ہمجاہلنتاورسرمین تھے۔اللہہمارے لتے نہچیر
ت
لےآبا۔توکیااسچیر کےتعد ھیکوئیسرہوگا؟آپ نےفرمابا:ہاں!مین نےتوچھاکہکیااسسر کےتعدتھر
ت
سےچیرہوگی؟آپ نےفرمابا:ہاں!لب کناسمیندجن(دھتہ،دلوںمینمبل) ھیہوگا۔مین نےتوچھا:
اس کا 'دجن' کیا ہوگا؟ فرمابا :ائسی فوم ہوگی ،جومیری طرنقہ کے علاوہ کسی اور طر ن
قے کواپیا لے گی۔ ان کی
ت ت
ت
کجھبائین مہین ھلیمعلومہوںگیاورکجھپری۔مین نےکہاکہکیااسچیر کےتعد ھیکوئیسرہوگا؟فرمابا:
ہاں! ا ئسے داعیان ہوں گے ،جو چہیم کے دروازوں کی طرف دعوت دبن گے ،جو ان کی دعوت ق بول
کر لے گا ،وہ ا سے چہیم واصل کروادبن گے۔ مین نے کہا :اے اللہ کے رسول! ہمارے لتے ان کے
اوضافپیانکردبن۔آپﷺ نےفرمابا:وہہماریہیفوممین سےہوں گےاورہماریہیزبانتو لتے
م
ہوں گے۔ مین نے کہا :آپﷺ جھے کیا چکم د پتے ہین اگر مین اتھین بالوں؟ فرمابا :تم مسلماتوں کی

حماعتاوران کےامام سےوائستہرہ یا۔مین نےکہا:اگرانکیکوئیحماعتہینہہواورنہہیامام؟فرمابا:تو
ی
تھر ان تمام فرفوں سے علاجدہ ہوجابا ،اگرجہجھے درجت کی خربن ج یا کر ہی گرارا کبوں نہ کربا پرے ،نہاں
ی
ی
بککہجھےاسیجالمینموتآجا ئے۔"[]47امام یجاریاوراماممسلم نےاسکییجر حکی ہےاورمسلم

نےانلفظوںکااضاقہکیا ہے":تھرکیاہوگا؟آپﷺ نےفرمابا:دجالنکلےگا۔اس کےشاتھن ہراورآگ
می
ہوگی۔جواسکیآگمینڈالاجا ئےگا،وہاخرکا سچقہوگا۔مین نےکہا:تھرکیاہوگا؟آپﷺ نےفرمابا:
نہقیامتکیگھریہوگی۔"[]48اتوالعالتہ کہتےہین’’:تماسلامکیتعلیمجاصلکرو۔تھرجتا سےسب کھلو
17
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م
م
تواس سے اعراض نہ کرو۔ ضراط ِ ستقیمکولازم ئکرو ،اس لتے کہ نہی اسلام ہے۔ ضراط ِ ستقیم سے دائین
بائینمت جاؤ۔ ا پتے نبی ﷺ کیسنت کوئکرے رکھو۔ اور دئ کھو ،جواہسات ِنفس کی پیروی سے دور رہا
کرو۔‘‘اتوالعالتہکیباتجیمہوئی۔
"لوگرسولاللہﷺ سےچیرکیبایتسوالکیاکر نےتھ ،جتکہمینآپﷺ سےسر کے
م
مبعلق دربافت کیا کربا تھا ،اس جوف سے کہ کہین وہ جھے بانہ لے۔ ج یاجہ مین نے توچھا اے اللہ کے
ت
رسول!ہمجاہلنتاورسرمین تھے۔اللہہمارے لتےنہچیر لےآبا۔توکیااسچیر کےتعد ھیکوئیسرہوگا؟
آپ نے فرمابا :ہاں!مین نے توچھا کہ کیا اس سر کے تعد تھر سے چیر ہوگی؟ آپ نے فرمابا :ہاں! لب کن اس
ت
میندجن(دھتہ،دلوںمینمبل) ھیہوگا۔مین نےتوچھا:اسکا'دجن'کیاہوگا؟فرمابا:ائسیفومہوگی،جو
ت ت
میری طرنقہ کے علاوہ کسی اور طر ن
قے کو اپیا لے گی۔ ان کیکجھ بائین مہین ھلی معلوم ہوں گی اورکجھ
ت
پری۔ مین نے کہا کہ کیا اس چیر کے تعد ھی کوئی سر ہوگا؟ فرمابا :ہاں! ا ئسے داعیان ہوں گے ،جو چہیم کے
دروازوں کی طرف دعوت دبن گے ،جوان کی دعوت ق بول کر لے گا ،وہ ا سے چہیمواصل کروادبن گے۔

مین نے کہا :اے اللہ کے رسول! ہمارے لتے ان کے اوضاف پیان کردبن۔ آپ ﷺ نے فرمابا :وہ
م
ہماری ہی فوم مین سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان تو لتے ہوں گے۔ مین نے کہا :آپﷺ جھے کیا چکم
د پتےہیناگرمیناتھین بالوں؟فرمابا:تممسلماتوںکیحماعتاوران کےامام سےوائستہرہ یا۔مین نےکہا:
ی
اگر ان کی کوئی حماعت ہی نہ ہو اور نہ ہی امام؟ فرمابا :تو تھر ان تمام فرفوں سے علاجدہ ہوجابا ،اگرجہ جھے
ی
درجتکیخربنج یاکرہیگراراکبوںنہکرباپرے،نہاں بککہجھےاسیجالمینموتآجا ئے۔"[]47
ی
امام یجاریاوراماممسلم نےاسکییجر حکی ہےاورمسلم نےانلفظوںکااضاقہکیا ہے:
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"تھرکیاہوگا؟آپﷺ نےفرمابا:دجالنکلےگا۔اس کےشاتھن ہراورآگہوگی۔جواسکیآگ
می
مین ڈالا جا ئے گا ،وہ اخر کا سچق ہوگا۔ مین نے کہا :تھر کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمابا :نہ قیامت کیگھری

ہوگی۔"[]48

اتوالعالتہ کہتےہین:

م
سے سب کھ لو تو اس سے اعراض نہ کرو۔ ضراط ِ ستقیم کو
سےدائینبائینمتجاؤ۔ا پتےنبیﷺکیسنتکو

’’تم اسلام کی تعلیم جاصل کرو۔ تھر جت ا
م
لازمئکرو،اس لتےکہنہیاسلام ہے۔ضراط ِ ستقیم
ئکرےرکھو۔اوردئ کھو،جواہسات ِنفسکیپیروی سےدوررہاکرو۔‘‘
اتوالعالتہکیباتجیمہوئی۔

اتو العالتہ کی اس بات پر عور کربن! نہ کس ق در اہم اور زمانہ س یاسی پر مببی ہے ،جس مین جواہسات ِ
نفس کی پیروی کر نے سے م ییتہ کیا گیا ہے اور ا سے اسلام سے ایجراف وروگردائی فرار دبا گیا ہے! اسلام کی
نفسیر سنت سے کر نے پیر ان کی جایت سے جوئی کے باتعی علما کے بارے مین کیاب وسنت سے خروج
ص
ب ت
کےاب د ئسے کےاظہار نے درج ذئلفرمانِباری کےمعبیومفہومکووا حکر دبا ہے{:جت ک ھی ھی ان
ت
کےرب نےان سےکہاکہاسلام لےآؤ۔}[(]49سورہالتقرہ)131:شاتھہیاسآیتکی ھیوضاجتہو
جائی ہے{:اسیکیوصنتاپراہیم اورتعفوب نےانبیاوﻻدکوکیکہہمارے یچو!اللہتعالی ٰ نےتمہارے لتے
اس دبن کوئسب دفرمالیا ہے۔چیردار!تم مسلمانہیمربا۔}[(]50سورہالتقرہ)132:۔پیراسآیتکا مفہوم
م
ی
ت
ھی ئ کھر کر شا متے آ جابا ہے{:دبن اپراہمی سے وہی نےرعب ی کرے گا ،جو خص نےوفوف ہو۔}
[(]51سورہالتقرہ)130:انحبسےپرےپرےاضولوں سے،جوحقتقتمیناصلالاضولکیج یننتر کھتے

ہین،لوگ نےپرواہین۔جالاںکہانکوجان لیتے کےتعداسبابکیجد پ بوںاورانحبسیدئگرجد پ بوں
19
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ص
کا مفہوموا ح ہوجابا ہے۔لب کنائسان کی جالت نہ ہے کہ وہ ان اور اِنحبسی دئگر آ پ بوں کوپرھیا ہے اور
سوج یا ہے کہ وہ ان آ پ بوں اور ان مین وارد پ یت بہات کا مجاطت نہین ہے۔ اور گمان رکھیا ہے کہ نہ ست
شم
بائینتوائسیفوموں کےبارےمینواردہوئیہینجوا پتےآپکواللہکی ب دپیر سےمحفوظ جھتے تھے۔اوراللہ
شم
کیجال سےضرفجسارہاتھا نےوا لےلوگہیا پتےآپکومامونومحفوظ جھتےہین۔
ب ت
{جتک ھی ھیان کےرب نےان سےکہاکہاسلام لےآؤ۔}[]49

(سورہالتقرہ)131:

ت
شاتھہیاسآیتکی ھیوضاجتہوجائی ہے:

{اسیکیوصنتاپراہیماورتعفوب نےانبیاوﻻدکوکیکہہمارے یچو!اللہتعالی ٰ نےتمہارے لتےاس
دبنکوئسب دفرمالیا ہے۔چیردار!تممسلمانہیمربا۔}[]50
(سورہالتقرہ)132:۔

ت
پیراسآیتکامفہوم ھیئ کھرکرشا متےآجابا ہے:
م
ی
{دبناپراہمی سےوہی نےرعبیکرےگا،جو خص نےوفوفہو۔}[]51

(سورہالتقرہ)130:

انحبسےپرےپرےاضولوں سے،جوحقتقتمیناصلالاضولکیج یننتر کھتےہین،لوگ نےپروا
ص
ہین۔ جالاں کہ ان کو جان لیتے کے تعد اس باب کی جد پ بوں اور ان حبسی دئگر جد پ بوں کا مفہوم وا ح ہو
جابا ہے۔لب کنائسانکیجالتنہ ہےکہوہاناوراِنحبسیدئگرآ پ بوںکوپرھیا ہےاورسوج یا ہےکہوہان
آ پ بوں اور ان مین وارد پ یت بہات کا مجاطت نہین ہے۔ اور گمان رکھیا ہے کہ نہ ست بائین تو ائسی فوموں
20
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شم
کےبارےمینواردہوئیہینجوا پتےآپکواللہکی ب دپیر سےمحفوظ جھتے تھے۔اوراللہکیجال سےضرف
شم
جسارہاتھا نےوا لےلوگہیا پتےآپکومامونومحفوظ جھتےہین۔
ابن مسغود رضی اللہ عتہ سے مروی ہے ،وه کہتے ہین":اللہ کے رسول ﷺ نے ہمارے شا متے
ک ی
ک ی
ابکلکیرھتجیاور فرمابا:نہاللہکاراستہ ہے۔تھراس کےدائیناوربائینجایتکجھلکیربنھتجیاورکہا:
ت
نہ ھیج ب درا ستےہین۔انمین سےہررا ستےپرستطانہوبا ہے،جواسطرفئلُابا ہے۔اس کےتعدآپ
م
نے نہ آیت کرتمہ پرھی{:اور نہ کہ نہ دبن میرا راستہ ہے ،جو ستقیم ہے۔ سو اس راه پر چلو اور دوسری
راہوںپرمت چلو کہوهراہین تمکو اللہ کی راه سےج داکردبنگی۔}"[(]52سورہاتعام)153:احمداوردارمی
نےا سےروایتکیا ہے۔

ک ی
"اللہ کےرسولﷺ نےہمارےشا متےابکلکیرھتجیاورفرمابا:نہاللہکاراستہ ہے۔تھراس
ک ی
ت
کےدائیناوربائینجایتکجھلکیربنھتجیاورکہا:نہ ھیج ب درا ستےہین۔انمین سےہررا ستےپرستطان
ہوبا ہے،جواسطرفئلُابا ہے۔اس کےتعدآپ نےنہآیتکرتمہپرھی:
م
{اورنہکہنہدبنمیراراستہ ہے،جو ستقیم ہے۔سواسراهپرچلواوردوسریراہوںپرمتچلوکہ
وهراہینتمکواللہکیراه سےج داکردبنگی۔}"[]52
(سورہاتعام)153:
احمداوردارمی نےا سےروایتکیا ہے۔
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باب:اسلامکیاج یننتاوراج ین بوںکیفض بلت

اوراللہتعالیکافرمان{:ئسکبوںنہتم سے نہلےزما نے کےلوگوںمین سےا ئسےاہلچیرلوگہو ئے،
ت
جوزمینمینقسادتھبلا نے سےرو کتے۔سوا ئےانج ب د کے،ج بہینہم نےانمین سےیجاتدی ھی۔}
[(]53سورہ ہود آیت)116 :۔اتوہرپرہ رضی اللہ عتہ سے مرفوعا ًروایت ہے":اسلام کی اپ ب دا اج یننت کی
ت
جالت مین ہوئی ھی اور ابک بار تھر اسلام اس ُی اج یننت کی جالت مین چلاجا ئے گا۔ سو میارک باد ہے

اج ین بوں کے لتے۔"ا سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ احمد نے ابن مسغود کے طرتق سے ا سے روایت کیا
ہے ،جس مین نہاضاقہ ہے":توچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! عرباء کون ہین؟آپ ﷺ نے
چ
جواب دبا کہ وہ لوگ جو ا پتےگھر والوں سے دور اور او ھل ہو گتے ,اور جو لوگوں کے قساد مین من بلا ہو نے
کےوفتصلاحپرہوں گے۔"[.]55

{ئس کبوں نہ تم سے نہلے زما نے کے لوگوں مین سے ا ئسے اہل چیر لوگ ہو ئے ،جو زمین مین قساد
ت
تھبلا نے سےرو کتے۔سوا ئےانج ب د کے،ج بہینہم نےانمین سےیجاتدی ھی۔}[]53
(سورہہودآیت)116:۔
اتوہرپرہرضیاللہعتہ سےمرفوعا ًروایت ہے:

ت
"اسلام کی اپ ب دا اج یننت کی جالت مین ہوئی ھی اور ابک بار تھر اسلام اس ُی اج یننت کی جالت مین
چلاجا ئےگا۔سومیارکباد ہےاج ین بوں کے لتے۔"
ا سے مسلم نےروایتکیا ہے۔احمد نےابنمسغود کےطرتق سےا سےروایت کیا ہے،جس مین

نہاضاقہ ہے:
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"توچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! عرباء کون ہین؟آپ ﷺ نے جواب دبا کہ وہ لوگ جو
چ
ا پتےگھروالوں سے دوراوراو ھلہو گتے,اورجولوگوں کےقسادمینمن بلاہو نے کےوفتصلاحپر ہوں
()2( )1

گے۔" .

پرمدیمیننہجدیتکبیربنعب داللہ کےطرتق سےمروی ہے،جووہا پتےوالد سےاوران کےوالد
ان کےدادا سےروایتکر نےہین":میارکبادہواج ین بوں کے لتے،جومیریانسن بوںکیاصلاحکربن
گے،جنمینلوگنگاڑ پ ب داکردبن گے۔"[]56
"میارکبادہواج ین بوں کے لتے ،جومیریانسن بوںکیاصلاحکربن گے،جنمینلوگنگاڑ پ ب دا

کردبن گے۔"

()3

اور اتو امتہ سے مروی ہے ،وہ کہتے ہین کہ مین نےاتوتعلتہ سے دربافت کیا کہ آپ اس آیت کے
ش
بارے مین کیا کہتے ہین{:اے اتمان والو! انبی قکر کرو۔ جت تم راه راست پر چل ر ہے ہو ،تو جو خص گمراه

ر ہے ،اس سے تمہارا کوئی نقضان نہین۔}؟ [(]57سورہ الماب دة)105 :انہوں نے کہا :اللہ کی قسم! مین نے
ش
اس کے بارے مین ست سے زبادہ جانکار خص (رسول اللہ ﷺ) سے توچھا تھا۔"مین نے اللہ کے
رسولﷺ سےتوچھا،توآپﷺ نےفرمابا:ئلکہتمابکدوسرےکوتھلائیکاچکمدواورپرائی سےباز
ی
رکھو۔نہاں بککہجتتمش دب د یجالت،جواہساتنفسائیکیپیروی،دپیاویامورکیدنبیامورپرپرج حاور
ہر کس وباکس کا انبی را ئے کو ن
ہت اچھا جاپیا ,دئ کھو تو ا پتے نفس کو لازم ئکرلواور عوام کا نیجھا چھوڑ دو۔ اس
ب
لتےکہتمہارےتعدائسازمانہآ نےوالا ہے،جسمینصیرکر نےوالاگوباانگاروںکوانبیم ھیمین لتےہوگا۔
()1سورہھودآیت:116۔
()2
()3پرمدیکیابالاتمان(2630).
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ع
ع
اس وفت مل کر نے وا لے کو تمہارے حبسے یجاس مل کر نے والوں کے پراپر تواب ملے گا۔ ہم نے
ع
توچھا :کیا وہ مل کر نے وا لے ہم مین سے ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمابا :ہاں! تم مین سے ہوں گے!"
[]58اتوداوداورپرمدی نےا سےروایتکیا ہے۔

ش
{اےاتمانوالو!انبیقکرکرو۔جتتمراهراستپرچلر ہےہو،توجو خصگمراهر ہے،اس سےتمہارا
کوئینقضاننہین۔}؟[]57
(سورہالماب دة)105:

ش
انہوں نے کہا :اللہ کی قسم! مین نے اس کے بارے مین ست سے زبادہ جانکار خص (رسول اللہ

ﷺ) سےتوچھاتھا۔

"مین نےاللہ کےرسولﷺ سےتوچھا،توآپﷺ نےفرمابا:ئلکہتمابکدوسرےکوتھلائی
کا چکم دو اور پرائی سے باز رکھو۔ نہاں بک کہ جت تم ش دب د یجالت ،جواہسات نفسائی کی پیروی ،دپیاوی
امورکی دنبیامورپرپرجیحاورہرکسوباکس کاانبیرا ئےکون
ہتاچھاجاپیا ,دئ کھوتوا پتےنفس کولازمئکرلواور
عوامکا نیجھاچھوڑدو۔اس لتےکہتمہارےتعدائسازمانہآ نےوالا ہے،جسمینصیرکر نےوالاگوباانگاروں

ع
ع
ب
کوانبیم ھیمین لتےہوگا۔اسوفت ملکر نےوا لےکوتمہارےحبسے یجاس ملکر نےوالوں کےپراپر
ع
تواب ملے گا۔ ہم نے توچھا :کیا وہ مل کر نے وا لے ہممین سے ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمابا :ہاں! تم
مین سےہوں گے!"[]58

اتوداوداورپرمدی نےا سےروایتکیا ہے۔
اسی معبی کی روایت ابن وضاح نے عب د اللہ بن عمر کی جدیت سے کی ہے۔ان کی جدیت کے
الفاظ ہین"::تمہارے تعد ائسا زمانہ آ نے والا ہے ،جس مین صیر کر نے وا لے اور ا پتے دبن کو لازم ئکر نے
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ش
ع
وا لے خصکوتمہارےحبسے یجاس ملکر نےوالوں کےپراپرتواب ملےگا۔"[]59اس کےتعدکہا:ہمکو
چیردیمحمدبنشعب د نے،انہوں نےکہا:ہمکوچیردیاشد نے,وہ کہتےہینکہسق یانبنع ییتہ نےاسلمنصری
سے روایت کیا اور وہ جسن نصری کے تھائی شعب د سے روایت کر نے ہین ،جو ا سے مرفوعا ًروا یت کر نے
ص
ہو ئے کہتےہین":آجتما پتےربکیطرف سےعطاکردہوا حرا ستےپرگامرنہو،اچھاپ بوںکاچکمد پتےہو،
ت
پر ُاپ بوں سے رو کتے ہو ،اللہ کی راہ مین چہاد کر نے ہو اور ا ھی تمھارے اب در دو ئسے طاہر نہین ہو ئے ہین:
ابکچہالتکائشہاور دوسرازب دگیکیمحنتکائشہ۔عتقر یتہیتماس ڈگر سےہتجاؤ گے۔ تھراُس
دنکیابوسنتکولازمئکر
وسنت)ان(بافرماتوں)مین

نےوا لےکو یجاسآدمبوں کےپراپرتواب ملےگا۔کہاگیا:کیاوہ(عامل ِکیاب
سےہوگا؟آپﷺ نےفرمابا :نہین،ئلکہتممین سےہوگا۔"انہوں نےہی

ابک دئگر سب د کے ذرتعہ معافری سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمابا":اج ین بوں کے
لتےمیارکباد ہے،جوکیاباللہکواسوفتلازمئکربن گے،جتا ُ سےچھوڑدباجا ئےگااورسنتپراُس
ع
وفت ملپیراہوں گے،جتا سے یج ُھادباجا ئےگا۔"[]60
"تمہارےتعدائسازمانہآ نےوالا ہے،جسمینصیرکر نےوا لےاورا پتےدبنکولازمئکر نےوا لے
ش
ع
خصکوتمہارےحبسے یجاس ملکر نےوالوں کےپراپرتواب ملےگا۔"[]59
اس کے تعد کہا :ہم کو چیردیمحمد بن شعب د نے ،انہوں نے کہا :ہم کو چیر دی اشد نے ,وہ کہتے ہین کہ
سق یانبنع ییتہ نےاسلمنصری سےروایتکیااوروہجسننصری کےتھائیشعب د سےروایتکر نےہین،

جوا سےمرفوعا ًروایتکر نےہو ئے کہتےہین:

ص
"آج تما پتے رب کی طرف سے عطا کردہ وا ح را ستے پر گامرن ہو ،اچھاپ بوں کا چکمد پتے ہو ،پُراپ بوں
ت
سے رو کتے ہو ،اللہ کی راہ مین چہاد کر نے ہو اور ا ھی تمھارے اب در دو ئسے طاہر نہین ہو ئے ہین :ابک
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چہالت کا ئشہ اور دوسرا زب دگی کی محنت کا ئشہ۔ عتقر یت ہی تم اس ڈگر سے ہت جاؤ گے۔ تھر اُس دن
کیاب وسنت کو لازم ئکر نے وا لے کو یجاس آدمبوں کے پراپر تواب ملے گا۔ کہا گیا :کیا وہ (عامل ِکیاب
وسنت)ان(بافرماتوں)مین سےہوگا؟آپﷺ نےفرمابا:نہین،ئلکہتممین سےہوگا۔"
فرمابا:

انہوں نے ہی ابک دئگر سب د کےذرتعہمعافری سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسولﷺ نے

"اج ین بوں کے لتے میارک باد ہے ،جو کیاب اللہ کو اس وفت لازم ئکربن گے ،جت ا ُ سے چھوڑ دبا
ع
()2()1
جا ئےگااورسنتپراُسوفت ملپیراہوں گے،جتا سے یج ُھادباجا ئےگا۔"


باب:ب دعات سےڈرا نےکاپ یان

عرباضبنشارنہ سےروایت ہے،وہ کہتےہین":ابکمرپتہرسولاللہﷺ نےہمینابکموپر
ئ
وع ظ فرمابا ،جس سے دل کایت ا تھے اور آ کھین تھر آئین۔ ۔ہم نے کہا :اے اللہ کے رسول! نہ وع ظ تو
گوباکسیالوداع کہتےوا لےکاوع ظ ہے۔لہ ٰداآپہمینوصنتفرمائین۔رسولاللہﷺ نےفرمابا:مین
ت
مہیناللہعروچل سےڈر نے(،امیرکیبات)سیتےاورما پتےکیوصنتکرباہوں،اگرجہتمپرکوئیحبسیعلام
امیربنجا ئے۔(بادرکھو!)تممین سےجو(میرےتعد)زب دہر ہےگا،وہنفنیان
ہتاج بلافد ئکھےگا۔ج یایچہ

تممیریسنتکواورہ دایت باقتہچ لفا ئےراش دبن کےطر ن
قےکولازمئکربا۔انہینداپ بوں سےجوبچکر
لن یا اور دبن مین پتے پتے کام ا یجاد کر نے سے یحیا۔ کبوں کہ ہر ب دعت گمراہی ہے۔" []61امام پرمدی نے
صی
ا سےجسن ح حفراردبا ہے۔
()1پرمدیکیابنفسیرالقرآن)،(3058ابنماجهکیابالفین(4014).
()2
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ئ
"ابکمرپتہرسولاللہﷺ نےہمینابکموپروع ظفرمابا،جس سےدلکایتا تھےاورآ کھین
تھرآئین۔۔ہم نےکہا:اےاللہ کےرسول!نہوع ظتوگوباکسیالوداع کہتےوا لےکاوع ظ ہے۔لہ ٰداآپ
ت
ہمین وصنت فرمائین۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمابا :مین مہین اللہ عر وچل سے ڈر نے( ،امیر کی بات)
سیتے اور ما پتے کی وصنت کر با ہوں ،اگرجہ تم پر کوئی حبسی علام امیر بن جا ئے۔ (باد رکھو!) تم مین سے جو
(میرے تعد) زب دہ ر ہے گا ،وہ نفنیا ن
ہت اج بلاف د ئکھے گا۔ ج یایچہ تم میری سنت کو اور ہ دایت باقتہ
چ لفا ئےراش دبن کےطر ن
قےکولازمئکربا۔انہینداپ بوں سےجوبچکرلن یااوردبنمین پتے پتےکاما یجاد
کر نے سے یحیا۔کبوںکہہرب دعتگمراہی ہے۔"[]61
صی
امامپرمدی نےا سےجسن ح حفراردبا ہے۔

جدنقہرضیاللہعتہ سےمروی ہے،وہ کہتےہین":ہروہعیادت ،جسےمحمدﷺ کےصجانہ نےنہکیا
ہو،ا سےتمنہکربا۔کبوںکہنہلوں نےتعدوالوں کے لتےکجھ کہتےکونہینچھوڑا ہے۔اس لتے،اےعلما
کیحماعت!تماللہ سے ڈرواورا پتےئبسپر لوگوں کےنفس ِق دمپر چلو۔"ا سے امام اتوداود نے روایت کیا
ی
ہے۔دارمی کہتےہین:ہمکوچیردیچکمبنمیارک نے،انکوپیاباعمروبن جی ٰ نے،انہوں نےا پتےوالد سے
سیا،جوا پتےوالد سےپیانکر نےہینکہانہوں نےکہا:ہمعب داللہبنمسغودرضیاللہعتہ کےدروازےپر
ظہرکیتماز سے نہلےئتبھےہو ئے تھےکہجتوہنکلین توہم پ ب دلاُن کےشاتھمسج دکیطرفچلپربن۔
ح
ت
اسیوفتاتوموسیا ٰشعریرضیاللہعتہ ھیآ گتےاورانہوں نےکہا:کیااتوعب دالر من(ابنمسغود)نکلے؟ہم
ح
ت
نےکہا:نہین!تھروہ ھیہمارےشاتھئتبھ گتے۔جتوہنک لکرآ ئے،توکہا:اےاتوعب دالر من!مین نے
م
ئک
مسج د مین ابک بات د ھی ،جو جھے نبی لگی اور الحمد للہ متیخیر ہی کی امب د کربا ہوں۔ انہوں نے توچھا :وہ کیا
ت
ہے؟توانہوں نےکہا:اگرمینعل ظپیائیکروںگا،توا ھیآپجوددئ کھلین گے۔انہوں نےکہاکہمین نے
ئ
کجھلوگوںکو مسج دمین چ لقہپیا ئےئتبھےدئ کھا،جوتمازکااپتطارکرر ہے تھے۔ہر چ ل
قےمین ابک( لفین کر نے
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ش
ش
والا) خصتھا۔ان کےہاتھوںمینکبکرباںتھین۔ابک خصکہیا:سوبار"اللہاکیر"کہو۔ستسودفعہ"
اللہاکیر" کہتے۔تھروہکہیا:سوبار"لاالٰہالااللہ"کہو۔ستسوبار"لاالٰہالااللہ" کہتے۔تھروہکہیا:سوبار"شیجان
اللہ" کہو ،ست سوبار "شیجان اللہ" کہتے ۔۔۔ ابنمسغود نے فرمابا :توآپ نے اُن سے کیا کہا؟ انہوں نے
ت
کہا:مین نےا ھی بکانکوکجھنہینتولا،ئلکہآپ کےچکمکااپتطارکررہاہوں!ابنمسغود نےکہا:تم نےاُن
سے نہ کبوں نہین کہا کہ وہ ا پتے گیاہ شمار کربن اور تم نے ان کی پ بکیاں ضا ت ع ہو نے سے یجا نے کی ضمایت
کبوںنہینلی؟تھروہجوداسچ ل
قےمینئسرنفلا ئےاورفرمابا:نہمینکیادئ کھرہاہوں؟لوگوں نےکہا:اے
نہ
ئ ی
ح
اتوعب د الر مٰن! نہ کبکرباں ہین۔ ہم ان کبکرتوں پر ئکبیر و لبل اور ست ح گِن ْر ہے ہین۔ نہ سنعب د اللہ
بنمسغودرضیاللہعتہ نےفرمابا:تماس کے یجا ئےا پتےگیاہشمارکرو۔مینضمایتدپیاہوںکہاسطرح
کمازکمتمہاریکوئیپ بکیتونہضا ت عہوگی،۔اےامت ِمحمد(ﷺ)!تمنہاقسوس ہے!تمکببیچلدیپربادہو
ت
گتے۔ا ھینبیﷺ کےصجانہکرامانبیپریتعدادمینموجودہین۔نبیﷺ کےکیرے بکموجودہین،
ت
جواب بکتوسب دہنہینہو ئےہیناورہ بوزآپ کےپربن ھینہینتو نےہین!!اللہکیقسم!جس کےہاتھ
مینمیریجان ہے! باتوتمملت ِمحمدﷺ سےزبادہپ بکاورہ دایت باقتہبن چکےہو با تم نےا پتے لتے
ح
صلالتکاابکدروازہکھوللیا ہے!لوگوں نےکہا:اےاتوعب دالر مٰن!مگرہماراارادہاورپنتتوپ بک ہے؟
فرمابا :کیتےلوگہین،جن کےارادےپ بکہو نےہین،لب کنپ بکیاورچیرانہیننضنتنہینہوئی!اللہ کے
رسول ﷺ نے ہم سے پیان فرمابا ہے کہکجھ لوگ فرآن پرھین گے ،جو ان کے چلق سے نی
چے نہین

اپرےگا۔اللہکیقسم!امب د ہےکہانمین سےئبسپرلوگتممین سےہیہوں گے۔(نہباتآپﷺ
ت
ت
نے پ بو میم کے ابک فرد ذو الچونصرہ کومجاطت کر کے کہی ھی ،جس نے آپ ﷺ کوکہا تھاکہ آپ عدل
کربن۔)عمروبنسلمہ کہتےہین:ہم نےدئ کھاکہانمین سےاکیرلوگج بگ ِن ہروانمینجوارج کےشاتھ

ہمارےچلافج بگکرر ہے تھے۔
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ا سےاماماتوداود نےروایتکیا ہے۔

ی
دارمی کہتے ہین :ہم کو چیر دی چکم بن میارک نے ،ان کو پیابا عمرو بن جی ٰ نے ،انہوں نے ا پتے والد
سے سیا ،جو ا پتے والد سے پیان کر نے ہین کہ انہوں نے کہا :ہم عب د اللہ بن مسغود رضی اللہ عتہ کے
دروازےپر ظ ہرکیتماز سے نہلےئتبھےہو ئے تھےکہجتوہنکلینتوہم پ ب دلاُن کےشاتھ مسج دکیطرف
ح
ت
چل پربن۔ اسی وفت اتو موسی ا ٰشعری رضی اللہ عتہ ھی آ گتے اور انہوں نے کہا :کیا اتوعب دالر من (ابن
ت
مسغود) نکلے؟ ہم نے کہا :نہین! تھر وہ ھی ہمارے شاتھ ئتبھ گتے۔ جت وہ نک ل کر آ ئے ،تو کہا :اے
م
ح
ئک
اتوعب دالر من! مین نے مسج د مین ابک بات د ھی ،جو جھے نبی لگی اور الحمد للہ متیخیر ہی کی امب د کربا ہوں۔
انہوں نےتوچھا:وہکیا ہے؟

ت
توانہوں نےکہا:اگرمینعل ظپیائیکروںگا،توا ھیآپجوددئ کھلین گے۔انہوں نےکہاکہمین نے
ئ
کجھ لوگوںکومسج دمینچ لقہپیا ئےئتبھےدئ کھا،جوتمازکااپتطارکر ر ہے تھے۔ہر چ ل
قےمینابک( لفینکر نے
ش
ش
والا) خصتھا۔ان کےہاتھوںمینکبکرباںتھین۔ابک خصکہیا:سوبار"اللہاکیر"کہو۔ستسودفعہ"
اللہاکیر" کہتے۔تھروہکہیا:سوبار"لاالٰہالااللہ"کہو۔ستسوبار"لاالٰہالااللہ" کہتے۔تھروہکہیا:سوبار"شیجان
اللہ"کہو،ستسوبار"شیجاناللہ" کہتے۔۔ابنمسغود نےفرمابا:توآپ نےاُن سےکیاکہا؟انہوں نےکہا:
ت
مین نے ا ھی بک ان کوکجھ نہین تولا ،ئلکہ آپ کے چکم کا اپتطار کر رہا ہوں! ابن مسغود نے کہا :تم نے اُن
سے نہ کبوں نہین کہا کہ وہ ا پتے گیاہ شمار کربن اور تم نے ان کی پ بکیاں ضا ت ع ہو نے سے یجا نے کی ضمایت

کبوںنہینلی؟تھروہجوداسچ ل
قےمینئسرنفلا ئےاورفرمابا:نہمینکیادئ کھرہاہوں؟لوگوں نےکہا:اے
نہ
ئ ی
ح
اتوعب د الر مٰن! نہ کبکرباں ہین۔ ہم ان کبکرتوں پر ئکبیر و لبل اور ست ح گِن ْر ہے ہین۔ نہ سنعب د اللہ
بنمسغودرضیاللہعتہ نےفرمابا:تماس کے یجا ئےا پتےگیاہشمارکرو۔مینضمایتدپیاہوںکہاسطرح

کمازکمتمہاریکوئیپ بکیتونہضا ت عہوگی،۔اےامت ِمحمد(ﷺ)!تمنہاقسوس ہے!تمکببیچلدیپربادہو
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ت
گتے۔ا ھینبیﷺ کےصجانہکرامانبیپریتعدادمینموجودہین۔نبیﷺ کےکیرے بکموجودہین،
ت
جواب بکتوسب دہنہینہو ئےہیناورہ بوزآپ کےپربن ھینہینتو نےہین!!
اللہ کی قسم ! جس کے ہاتھ مین میری جان ہے! با تو تم ملت ِمحمدﷺ سے زبادہ پ بک اور ہ دایت
ح
باقتہبن چکےہو باتم نےا پتے لتےصلالتکاابکدروازہکھوللیا ہے!لوگوں نےکہا:اےاتوعب دالر مٰن!
مگرہماراارادہاورپنتتوپ بک ہے؟فرمابا :کیتےلوگہین،جن کےارادےپ بکہو نےہین،لب کنپ بکیاورچیر
انہیننضنتنہینہوئی!

اللہ کے رسول ﷺ نے ہم سے پیان فرمابا ہے کہکجھ لوگ فرآن پرھین گے ،جو ان کے چلق
سے نی
چےنہیناپرےگا۔اللہکیقسم!امب د ہےکہانمین سےئبسپرلوگتممین سےہیہوں گے۔(نہ
ت
ت
باتآپﷺ نےپ بو میم کےابکفردذوالچونصرہکومجاطتکر کےکہی ھی،جس نےآپﷺکوکہاتھا
کہ آپ عدل کربن۔) عمرو بن سلمہ کہتے ہین :ہم نے دئ کھا کہ ان مین سے اکیر لوگ ج بگ ِن ہروان مین

جوارج کےشاتھہمارےچلافج بگکرر ہے تھے۔
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