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 ؟ ہيں کيا وصفات امتيازات کے اوران ہيں کون حديث اہل
 

 ؟ ہيں کون حديث اہل
 

 هللا الحمد
 نبويہ سنت جو رہی پہچان کی گروہ اس سے ابتداہی اصطالح کی حديث اہل
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی اور اکرت کام کا نشراشاعت کی اوراس تعظيم کی

 کے کوسمجهنے وسنت اورکتاب رکهتا اعتقاد جيسا عقيدہ کے کےصحابہ
 سے خيرالقرون کہ جو کرتے پرعمل عنہم تعالی اهللا رضي صحابہ فہم ليے
 عقيدہ کے سلف عقيدہ کا جن نہيں مراد لوگ وہ سے اس ، ہيں رکهتے تعلق
 کی پراعمال اورخوابوں وقذ اوراپنے اوررائ عقل صرف اوروہ خالف کے

 ۔ہيں کرتے اوررجوع بنيادرکهتے
 

 ذکر کا جس منصورہ اورطائفہ ناجيہ جوفرقہ ہے اورفرقہ گروہ وہ اوريہی
 : فرمان اس کے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ہے ملتا ميں احاديث

 
 کرنے ذليل انہيں بهی جو گا پررہے حق گروہ ايک سے امت ميری ہروقت( 

 کا تعالی اهللا کہ حتی ، گا سکے دے نہيں نقصان انہيں وہ اگ کرے کوشش کی
(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ہوگا ميں حالت اسی گروہ تووہ آجاۓ حکم

 ۔)  ١٩٢٠
 

 ہی حديث اہل بهی سے گروہ مذکور ميں حديث اس نے کرام آئمہ سارے بہت
 ۔ ہے ليا مراد مقصودو

 
 ميں جس ہے کيا يانب کچه بہت نے کرام آئمہ ميں اوصاف کے حديث اہل

 : ہے جاتا کيا بيان کا کچه
 

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ حاکم امام - ١
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 کی اورشرح تفسير اچهی بہت کی حديث اس نے تعالی اهللا رحمہ احمد امام
 گا رہے قائم تک جوقيامت منصورہ طائفہ کہ گيا کيا بيان يہ ميں جس ہے

 ۔ ہيں ہی حديث اہل وہ ، گا کرسکے نہيں ذليل بهی کوئ اوراسے
 

 کے صاليحين جو ہے دار حق کون زيادہ سے لوگوں ان کا تاويل تواس
 کے اورسنت اوربدعتيوں کريں اتباع آثارکی کے اورسلف پرچليں طريقے
 اورانہيں کررکهيں دبا ساته کے وسلم عليہ اهللا صلی رسول کوسنت مخالفوں

 - ٢(  ص نيسابوری کمللحا الحديث علوم معرفۃ:  کتاب ديکهيں۔  کرديں ختم
 ۔)  ٣
 

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ بغدادی خطيب - ٢
 

 ذريعہ کے ان اور بنايا شريعت کوارکان)  حديث اہل(  انہيں نے تعالی اهللا
 ميں مخلوق کی تعالی اهللا لوگ تويہ  فرمائ سرکوبی کی بدعت ہرشنيع سے

 کے امت کی راناو وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ہيں امين کے تعالی اهللا
 ميں حفاظت کی ملت کی وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی رابطہ و واسطہ درميان

 ۔ کرتے نہيں فروگزاشت دقيقہ  کوئ
 

 اوصاف کے اوران ہوۓ پهيلے فضائل کے ان اور واضح روشنی کی ان
 ان اور ظاہر و واضح ومذهب مسلک کا ان ، ہيں عياں طرح کی روشن روز
 کی خواہشات اپنی گروہ ايک ہر عالوہ کے حديث اہل ہيں قاطع دالئل کے

 ہوتا انحصار کا پراس جس ہے ديتا بہترقرار ہی راۓ اپنی اور چلتا پيچهے
 ۔ ہے

 
 اورسنت اسلحہ کا ان اهللا کتاب کہ ليے اس کرتے نہيں کام يہ حديث اہل ليکن
 گروہ کا ان وسلم عليہ اهللا صلی اکرم اوررسول ہے حجت و دليل کی ان نبويہ

 ۔ ہے نسبت کی ان ہی طرف کی اوران يںہ
 

 کا ان طرف کی آراء ہی اورنہ کرتے نہيں پرانحصار ت وخواہشا اهواء وہ
 ان کی بيان روايات سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے انہوں جوبهی ہے التفات
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 والے کرنے پرعدل اس اور امين کے حديث وہ ، ہيں جاتی کی قبول وہ سے
 ۔ ہيں

 
 خزانے کے علم ، ہيں دربان کے اوراسے محافظ کے دين حديث اہل

 کی حديث تواہل ہوجاۓ پيدا اختالف ميں حديث کسی ،جب ہيں اورحامل
 ہوتااورقابل قبول وہ ديں لگا پرحکم اس وہ اورجو ہے ہوتا رجوع ہی طرف

 ۔ ہے ہوتا سماعت
 

 امام کے رفعت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی اوراپنے بهی عالم فقيہ ميں ان
 فضيلت اورخصوصی ، بهی والے رکهنے يدطولی ميں اورزهد ، یبه

 اوروہ ، بهی خطيب اچهے بہت بهی قاری اورمتقن ، بهی والے رکهنے
 کے ان اورہربدعتی ، ہے مستقيم صراط راستہ کا ان ہيں بهی جمہورعظيم

 اورسراڻهانا کاميابی بغير کے مذهب کے اوران ہے کرتا مخالفت سے اعتقاد
 ۔ نہيں ممکن

 
 ، کرديا نابود نيست اسے نے تعالی اهللا کی سازش خالف کے ان نے جس
 جوانہيں ، کرديا ورسوا ذليل اسے نے تعالی اهللا کی دشمنی سے ان نے جس
 ، سکتا دے نہيں نقصان بهی کچه انہيں وہ کرے کوشش کی کرنے ذليل

 ۔ ہوسکتا نہيں کامياب بهی کبهی ہوا کرعليحدہ چهوڑ جوانہيں
 

 ومحتاج فقير کا راہنمائ کی ان واال کرنے اورحفاظت احتياط کی دين اپنی
 کرختم تهک آنکهيں کی والے ديکهنے سے نظر بری طرف کی اوران ، ہے

 ديکهيں۔  ہے پرقادر کرنے نصرت و مدد کی ان تعالی اوراهللا ، گی ہوجائيں
 ۔)  ١٥(  ص الحديث اصحاب شرف:  کتاب

 
 : ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ – ٣
 

 حديث اہل اورصرف حقدارصرف کے ناجيہ فرقہ کہ ظاہرہوا يہ سے تواس
 اتباع کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی صرف متبعين کے جن ، ہيں ہی سنت و

 عليہ اهللا صلی نبی ، کرتے نہيں تعصب ليے اورکے اورکسی ہيں کرتے
 اوراس جانتے ادہزي سے سب ہی حديث اہل کوبهی واحوال اقوال کے وسلم
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 سب بهی درميان کے اورضعيفہ صحيحہ اوراحاديث ، ہيں رکهتے علم کا
 تواحاديث ہيں بهی فقہاء ميں آئمہ کے ان ، ہيں کرتے تيميز وہی زيادو سے
 تصديق کی احاديث اوران بهی والے رکهنے معرفت کی معانی کے

 سے ان محبت وہ ، بهی والے کرنے پيروی و اتباع ساته کے ،اورعمل
 کرے دشمنی سے اورجواحاديث ہے کرتا محبت سے جواحاديث ہيں کرتے

 ۔ ہيں دشمن کے اس وہ
 

 اصول اسے تک وقت اس ہی اورنہ کرتے ہی تومنسوب نہ کو قول کسی وہ
 نہ ثابت سے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول وہ کہ تک جب ہيں بناتے دين
 جوکتاب ہيں ديتے قرار ہی ےاس اصل کا اعتماد اور اعتقاد اپنے وہ بلکہ ، ہو

 ۔ الۓ وسلم عليہ اهللا صلی نبی وسنت
 

 ، وعيد ، قدر ، صفات اسماءو مثال کيا اختالف نے لوگوں ميں ئل مسا جن اور
 اهللا صلی رسول کے اوراس کواهللا ،وغيرہ المنکر عن والنهی امربالمعروف

 اختالف کا لوگوں ميں جن الفاظ اورمجمل ، ہيں لوڻاتے طرف کی وسلم عليہ
 ثابت اسے ہو کےموافق وسنت قران معنی کا جس ، ہيں کرتے تفسير کی ہے

 اورنہ ، ہيں ديتے قرار باطل ہواسے مخالف کے وسنت اورجوکتاب کرتے
 جهالت اتباع کی ظن کہ ليے اس ، ہيں کرتے پيروی کی خواہشات ظن وہ ہی

(  الفتاوی مجموع۔  ہے ظلم پيروی کی خواہشات بغير کے هدايت کی اوراهللا
 ۔)  ٣/٣٤٧
 

 ہے حديث اہل شخص وہ ہر کہ يہ وہ ہے ضروری ذکر کا بات اورجس
 کوہرقسم اورحديث ہوتا پيرا پرعمل حديث کی وسلم عليہ اهللا صلی جونبی

 عام يا اورفقيہ حافظ و عالم بڑا ہی کتنا وہ چاہے ہے رکهتا پرمقدم لوگوں کے
 جاۓ کہا حديث اہل اسے ہوتو رکهتا کومقدم حديث ہووہ نہ کيوں ہی مسلمان

 ۔ گا
 

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ
 

 ہی واال کرنے روايت اور سننے اور لکهنے حديث صرف سے حديث اہل ہم
 اوراس کی حفاظت کی حديث نے جس شخص وہ ہر بلکہ ، ليتے نہيں مراد
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 طرح اسی اور ، کی حاصل معرفت وباطنی ظاہری کی اوراس کيا پرعمل
 نے کہال حديث اہل وہ تو کی وپيروی اتباع پر طور اورباطنی ظاہری کی اس
 ۔ ہے ہی واال کرنے عمل بهی قرآن طرح اوراسی۔ ہے حقدار زيادہ کا
 

 سے نبويہ اورحديث مجيد قرآن وہ کہ ہے يہ خصلت کم سے سب کی اوران
 کے ساورا رہتے ميں تالش کی معانی کے اس اور کی اوراس کرتے محبت

 ۔)  ٩٥/ ٤(  الفتاوی مجموع۔  ہيں کرتے پرعمل موجبات
 

 مزيد آپ ، ہے زيادہ توبہت کالم و بحث کی کرام آئمہ ميں مسئلہ اوراس
 ، ہيں کرسکتے استفادہ سے مراجع گۓ کيے اوپربيان ليے کے تفصيل

 چوتهی کی اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ الفتاوی مجموع طرح اوراسی
 جواب کا)  ١٠٥٥٤(  اور)  ٢٠٦(  نمبر اورسوال ، ہے مند ئدفا بهی جلد
 ۔ کريں مالحظہ بهی

 
 . اعلم واهللا


