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 تفاضل ميں صحابہ اوراعمال خير اہل ميں زمانے آخری
 

 نے اهللا صلی نبی ميں جس ہے پڑهی حديث ايک ميں الجامع نےصحيح ميں
 : کہ بتايا يہ کو کرام صحابہ

 عمل کو لوگوں کچه سے ميں گاتومسلمانوں کرجاۓ اختيار ضعف دين جب
 ۔ گا ملے اجر جتنا صحابہ پچاس پر کرنے

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں جس کہ ہے حديث وہ سبب کا حيرت توميری
 : ہے فرمايا نے

 بعد کے اس اورپهر کا والوں بعد کے اورپهراس زمانہ ميرا خيرالقرون
 کوئ اگر سے ميں تم کہ ہے فرمايا بهی يہ ميں حديث اورايک ، کا والوں

 صحابہ تووہ کردے خرچ ميں راستے کے تعالی اهللا بهی سونا پہاڑجتنا احد
 ؟ سکتا پہنچ نہيں بهی اجرتک کے)  مڻهی(  مد ياآدهے ايک کے

 

 هللا الحمد
 ہيں، دوقسميں کی اجر کہ ہے ضروری ہونا علم يہ ليے کے سمجهنے مسئلہ
 ۔ اجر کا صحبت اور اجر کا عمل
 اس اجر کا جس کريں عمل ايسا والے آنے ميں بعد کہ ہے ہوسکتا تويہ

 فتنہ سبب کا اس ملے زيادہ اجر انہيں سے عمل کے پرصحابہ کام جيسے
 اهللا صلی نبی وہ باوجود کے اس ليکن ، ہے دين ضعف و اورقلت وآزمائش

 سکتے پہنچ نہيں تک مالقات کی اوران اجر کے کرام صحابہ کے وسلم عليہ
 ۔

 : ہيں کرتے بيان لیتعا اهللا رحمہ حجر ابن حافظ
 ديا اجر کا پچاس سے ميں تم کو والے کرنے عمل سے ميں ان(  حديث يہ

 ہيں افضل سے کرام صحابہ لوگ وہ کہ کرتی نہيں داللت پر اس)  جاۓگا
 ۔ نہيں ثبوت کا افضليت ہی ہونا زيادتی اجرميں صرف کہ ليے اس

 اس جو ہے ميں عمل جيسے اس صرف تو تفاضل اجرکا:  کہ بهی اوريہ
 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے انہوں جو اجر وہ ليکن ہوگا مماثل کے

 بهی توکوئ برابر کے اس ہے کيا حاصل سے صحبت کی اوران مشاهدہ
 ۔ سکتا ہو نہيں
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 ديکهيں ، ہے جاسکتی کی تاويل کی حديث گئ کی اوپربيان سے طرح اس تو
 ۔)  ٧/  ٧(  الباری فتح

 : ہيں کہتے تعالی اهللا حمہر تيميہ ابن االسالم اورشيخ
 صحابہ ان جو ہوں نيکياں ايسی کےليے آنےوالوں ميں بعد ہے اورہوسکتا

 کرام صحابہ کہ ليے اس ، ہوگا جتنا اجر کے صحابہ پچاس سے ميں کرام
 آنےوالے ميں بعد اوروہ ، تهے ليتے پا اورمعاون گار مدد اپنے پر تواس
 ۔ گے پائيں نہيں گار ومدد معاون کوئ اپنا پر کام کے نيکی اس لوگ
 صحابہ وہ آتاکہ نہيں الزم يہ پر بنا کی ہونے زيادہ کے اجر اس کے ان ليکن
 کی فضيلت کی کرام صحابہ فضيلت يہ کی ان اورپهر ، ہيں افضل سے کرام
 اهللا سے لوگوں سب والے بسنے ميں اورزمين جهاد و ايمان جس نہيں طرح
 گۓ لے سبقت وہ ميں دشمنی ےلي کے محبت کی رسول کے اوراس تعالی

 خـبر کی جس کريں چيزکوواجب پرجس ان وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ، ہيں
 معاون کے دين ظہوراوراس کے اورکلمہ پهيلنے دعوت کی اس ديں

 کرکے پرعمل اس وہ ہی قبل سے پهيلنے نبوت اوردالئل کثرت کی ومددگار
 ۔ گۓ لے سبقت بهی ميں کرنے اطاعت کی ان

 ميں عمل و پرايمان اس باوجود کے کثرت اورکفارکی قلت کی مومنوں بلکہ
 کرنے حاصل رضا کی تعالی اهللا ميں حاالت ايسے اور ، گۓ لے سبقت

 سبقت کرکے خرچ ميں راستے کے تعالی کواهللا ودولت مال اپنے کےليۓ
 ۔ کرسکتا نہيں حاصل بهی کوکوئ جس گۓ لے

 : ہے موجود کافرمان سلمو عليہ اهللا صلی نبی ميں صحيحين جيساکہ
 ميں ہاته کے جس قسم کی ذات اس کرو نہ وشتم پرسب صحابہ ميرے( 

 کے تعالی اهللا بهی سونا جتنا پہاڑ احد کوئ اگر سے ميں تم ہے جان ميری
)  مڻهی(  مد آدهے يا ايک کے ان وہ بهی توپهر کرڈالے خرچ ميں راستے

 ۔)  ٦٦-٦٥٠/  ١٣(  الفتاوی مجموع)  سکتا پہنچ نہيں تک
 : ہيں کہتے طرح اس پرکچه جگہ اورايک
 کے سلف بلکہ نہيں کرامت زيادہ کوئ ليے کے متاخرين باوجود کے اوراس

 ۔ ہے اوراکمل زيادہ سے ان ليے
 : قول يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی

 اورخيرپر بهالئ تم کيونکہ ہوگا اجر کا پچاس سے ميں تم ليے کے ان( 
 گارنہيں مدد و معاون پرکوئ خيروبهالئ اوروہ ، ہو ےپات ومددگار معاون
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 کی متقدمين کوئ جب سے ميں متاخريں کہ ہے توصحيح يہ)  گے پائيں
 ۔ ہوگا حاصل اجر کا متقدمين پچاس تواسے کرے عمل کا طرح
 کے متقدمين کسی متاخرين بعض کہ جاسکتا کيا تصورنہيں يہ سے اس ليکن
 عنہما تعالی اهللا رضي رعمر او ابوبکر مثال ہيں کرسکتے عمل جيسے اکابر

 کہ ہوگا نہيں مبعوث نبی کوئ جيسا وسلم عليہ اهللا صلی محمد اب کہ ليے اس
 اهللا صلی محمد کے طرح جس جائيں کيے اعمال کے طرح اس ساته کے اس

 ۔ کيے عمل نے صحابہ کے وسلم عليہ
 : فرمان يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی

 يا ہے بہتر ابتدا کی اس کہ نہيں علم کا اس ہے مانند یک بارش امت ميری( 
 ) اخير کہ
 ) ہے لين ميں حديث اس کے اس باوجود( 

 کے جومتقدمين گے ہوں بهی ايسے ميں متاخرين کہ ہے يہ معنی کا اس
 سے اورمقارنہ تشابہ قوت کی ان کہ حتی گے ہوں قريب کے اوران مشابہ

 کون بہتر سے ميں ان کہ گا سکے چل نہيں پتہ يہ کو والے کوديکهنے ان
 ۔ ہيں بہتر ہی دونوں االمر نفس اگرچہ ، ہے

 ہوں قريب کے سابقين وہ کہ ہے خوشخبری ليے کے متاخرين ميں تواس
 : ہے آيا ميں حديث کہ طرح جس گے

 يا الٹ درميان کے اوراس ہے اورآخر اول کا اس حصہ بہتر کا امت ميری( 
 صحابہ ، ديکهوں کو بهائيوں ان اپنے ميں کہ ہے خواہش ميری ، ہے ڻيڑها
 فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، ؟ نہيں بهائ کے آپ ہم کيا لگے کہنے

 ۔)  ہو صحابی ميرے تم
 حاصل خصوصيت کی صحبت کو ان کہ ليے اس ہے فضيلت کی صحابہ يہ

 ۔)  ٣٧٠/  ١١(  الفتاوی مجموع ديکهيں۔  ہے اکمل سے اخوة کہ جو ہے
 الفاظ کے جوحديث ميں سوال کہ يہ وہ ہے ضروری کرنا پرتنبيہ اورجس

 ملتی نہيں اصل کوئ کی الفاظ ان)  قرنی القرون خير(  ہيں گۓ کيے ذکر
 کے معنی پهريہ ، ہے سے کثرت استعمال کا اس ميں سنت اہل کتب اگرچہ

 بعد کے اس توپهر ہوں يہی لفظ کے حديث اگر ، نہيں صحيح اعتبارسےبهی
 ہيں)  يلونهم الذين ثم(  لفظ کے حديث ليکن)  يليہ الذين ثم(  تها چاہيے کہنا يہ
 امتی خير"  و"  قرنی خيرالناس(  ہيں طرح اس الفاظ کے حديث اورصحيح ،

 ۔)  قرنی
 . اعلم واهللا


