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 عالم اورزيادہ افضل عنہما، تعالی اهللا رضي ابوبکراورعمر
 عنہ تعالی اهللا رضی علی کہ يا ہيں

 
 رکهيں نہ ميالن طرف کی عنہ تعالی اهللا رضی علی کہ چاہيں يہ اگرہم
 ، ہيں رکهتے مرتبہ اورافضل اعلی سے سب ميں کرام صحابہ وہ نکہحاال
 کرتی نہيں تعريف ہی سے ناطے کے ہونے مجاهد کے ان صرف حديث
 ۔ تهے شخص مثالی ايک سے اعتبار کے اورفقہ علم اپنے وہ بلکہ
 رضی علی مسائل وہ ہيشہ عنہما تعالی اهللا رضی ابوبکراورعمر کہ تک يہاں
 کے اوران ہوتے مشکل پر جوان تهے کرتے پوچها ےس عنہ تعالی اهللا

 سے عنہ تعالی اهللا رضی علی دونوں وہ طرح تواس ہوتا نہ علم کا جواب
 ؟ ہوۓ کيسے افضل و اعلی ميں مرتبہ

 

 هللا الحمد
 سب عنہ تعالی اهللا رضی طالب ابی بن علی کہ نہيں وشبہ شک کوئ ميں اس

 وشجاعت اوربہادری ، هےت وفتين اورذهين مند عقل زيادہ سے لوگوں
 سے سب ميں ں اوربچو ، تهے رکهتے طولی اوريد شہرت ميں اوراقدام
 اهللا صلی نبی تک پہلے سے اورپهرهجرت الۓ جواسالم تهے وہی پہلے
 ابوبکررضی وسلم عليہ اهللا صلی نبی اورجب رہے ساته ساته کے وسلم عليہ
 اپنے کو عنہ تعالی اهللا رضی توعلی نکلے سے مکہ ساته کے عنہ تعالی اهللا

 بستر کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی رات اس اوروہ چهوڑا ميں مکہ پيچهے
 ۔ ہيں کرتے بسری پرشب
 : کہ ہے ثابت بهی يہ ميں وفضائل منقاب کے عنہ تعالی اهللا رضی اورعلی
 دن کے خيبر نے انہوں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی سعد بن سهل
 : سنا ہوۓ فرماتے کويہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 فرماۓ نصيب فتح تعالی پراهللا هاته کے جس دونگا کوجهنڈا شخص اس ميں
 ، گا جاۓ ديا کسے جهنڈا يہ کہ اڻهے ہوۓ سوچنے يہ کرام توصحابہ ، گا

 ديا اسے جهنڈا کہ تها رکهتا خواہش کی ايک ہر تو آۓ سب دن اوردوسرے
 کہاں)  عنہ تعالی اهللا رضي(  علی يافرما نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، جاۓ
 ۔ ہے تکليف ميں آنکهوں کی ان کہ گيا کہا سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ؟ ہے
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 اهللا صلی تونبی آۓ وہ ديا حکم کا بالنے انہيں نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ڻهيک ايسے وقت اسی تووہ لگايا تهوک ميں آنکهوں کی ان نے وسلم عليہ
)  ٢٩٤٢(  نمبر حديث بخاری صحيح ۔ نہيں ہيں تها هکچ انہيں کہ ہوئيں
 ۔)  ٢٤٠٦(  نمبر حديث مسلم صحيح
 طرح اسی ہيں ومناقب فضائل کے عنہ تعالی اهللا رضی علی طرح جس

 ايک چند ہم ميں ذيل ، ہيں ومناقب فضائل بهی کے کرام صحابہ دوسرے
 گے ںکري ذکر کا ومناقب فضائل کےبعض عنہ تعالی اهللا رضي کرم صحابہ

: 
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی خدری ابوسعيد
 : کہا ہوۓ ارشادفرماتے خطبہ نے وسلم
 اختيار کا ہے جوکچه پاس اوراپنے دنيا کو بندے ايک نے تعالی اهللا بالشبہ

 ۔ کرليا اختيار اسے ہے پاس کے تعالی جواهللا نے تواس ديا
 کہا ميں دل نے ميں ، لگے رونے عنہ تعالی اهللا کرابوبکررضي سن بات يہ
 ايک نے تعالی اهللا کہ ہے اتنی توصرف بات ، ہے رہا رو کيوں بزرگ يہ

 اسے ہے جوکچه پاس کے تعالی اهللا يا دنيا وہ کہ ہے اختيارديا کويہ بندے
 ۔ اختيارکرليا اسے تها جوکچه پاس کے تعالی اهللا نے تواس کرلے اختيار
 اهللا اورابوبکررضي ، تهے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی اورعبد بندہ تووہ
 ۔ تهے والے علم زيادہ سے سب ميں ہم عنہ تعالی
 بالشبہ ، روئيں نہ ابوبکر اے:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی مکرم نبی

 والے کرنے احسان زيادہ سے سب اعتبارسے کے مال اوراپنے صحبت
 جگری(  خلييل کواپنا کسی اوراگرميں ، ہيں)  عنہ تعالی اهللا رضی(  ابوبکر
 اخوت اسالمی ليکن ، کوبناتا تعالی اهللا رضي توابوبکر بناتا)  دوست

 بند انہيں ہيں ہوۓ کهلے دروازے بهی جتنے مسجدميں ، ہے اورمودت
 ۔ جاۓ رکها کهال دروازہ کا عنہ تعالی اهللا رضي(  اورابوبکر جاۓ کرديا
 ۔)  ٢٣٨٢(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٤٦٦(  نمبر حديث بخاری صحيح

 ساته کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں هجرت کی عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي
 : ہے فرمان کا تعالی اهللا کہ جيسا ہے فضيلت ميں ہونے

 نے تعالی تواهللا کروگے نہيں مدد کی)  وسلم عليہ اهللا صلی نبی(  ان تم اگر {
 نکال)  سے ديس(  نے کافروں يںانہ جب تهی کی بهی وقت مدداس کی ان
 اپنے يہ جب تهے ميں غار دونوں وہ جبکہ دوسرا سے دوميں ، تها ديا

 تواهللا ، ہے ساته ہمارے تعالی اهللا کر نہ غم کہ تهے رہے کہہ سے ساتهی
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 لشکروں ان کی اوران فرمايا نازل سکون پر ان سے طرف اپنی نے تعالی
 کوپست کلمہ کے کافروں نے اس ، نہيں ہی ديکها نے تم جنہيں کی مدد سے
 حکمت غالب ہی تعالی اوراهللا ہے بلندوعزيز ہی کلمہ کا تعالی اوراهللا کرديا
 ۔)  ٤٠(  التوبۃ}  ہے واال
 نبی ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي عاص بن عمرو ہے ثابت بهی يہ

 ميں کہ ہيں کہتے وہ بهيجا ميں السالسل ذات انہيں نے وسلم عليہ اهللا صلی
 : کيا سوال سے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی آيا واپس
 عليہ اهللا صلی نبی ، ہے سے کس محبت زيادہ سے آپکوسب سے ميں لوگوں
 کہ کہا نے ميں ، سے)  عنہا تعالی اهللا رضي(  عائشہ:  فرمايا نے وسلم

(  والد کے اس فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ؟ کون سے ميں مردوں
 نبی ؟ کون پهر بعد کے اس کہ کہا ميں ، سے)  عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي

)  عنہ تعالی اهللا رضي(  الخطاب بن عمر:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی
 مسلم صحيح)  ٣٦٦٢(  نمبر حديث بخاری صحيح ۔ گنے آدمی کئ اوربهی
 ۔)  ٢٣٨٤(  نمبر حديث

 وسلم عليہ اهللا لیص نبی کہ ہے بهی يہ سے ميں مناقب کے اهللا ابوبکررضي
 عنہ تعالی اهللا رضي ابوبکر ميں الموت مرض ايام آخری کے زندگی نے

 ساته کے اس کيا پراعتراض اس نے اورجس پرمامورکيا پڑهانے کونماز
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی آۓ پيش سے سختی

)  کونمازپڑهائيں لوگوں وہ کہ دو کوحکم)  عنہ تعالی اهللا رضي( ابوبکر( 
 ۔)  ٤١٨( نمبر حديث مسلم صحيح)  ٦٨٣(  نمبر حديث بخاری صحيح

 عنہ تعالی اهللا رضي مالک بن انس کہ ہے ثابت بهی يہ ميں فضائل کے ان
 اورعثمان اورابوبکراورعمر وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان

 اهللا صلی تونبی لگا توپہاڑہلنے چڑهے پر پہاڑ احد عنهم تعالی اهللا رضي
 تجه کہ ليے اس اختيارکر اورسکون رہ ثابت احد اے(  فرمايا نے وسلم عليہ
 حديث بخاری صحيح ۔ نہيں کوئ عالوہ کے دوشهيدوں اور اورصديق پرنبی
 ۔)  ٣٦٧٥(  نمبر

 ومناقب فضائل سے بہت بهی کے عنہ تعالی اهللا رضي خطاب اورعمربن
 : ہے جاتا کيا ذکر کا ايک چند سے ميں جن ہيں ثابت

 اهللا صلی اکرم رسول کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي خدری ابوسعيد
 پيش لوگ پر مجه کہ ديکها نے توميں ہواتها سويا ميں(  فرمايا نے وسلم عليہ
 تک سينہ کے اس قميص کی کسی ہيں پرقميصيں اوران ہيں جارہے کيے
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 تووہ گۓ کيے پيش عنہ تعالی اهللا اورعمررضی نيچے سے اس کی اورکسی
 کے تعالی اهللا اے لگے کہنے توصحابہ ، تهے رہے کهينچ قميص اپنی

 اهللا صلی تونبی ؟ ہے کی تاويل کيا کی اس نے آپ وسلم عليہ اهللا صلی رسول
 بخاری صحيح ۔ ہے کی دين تاويل کی اس نے ميں فرمايا نے وسلم عليہ
 ۔)  ٢٣٩٠(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٢٣(  نمبر حديث
 ہيں فرماتے وہ کہ ہے ثابت بهی يہ سے عنہما تعالی اهللا مررضيع بن عبداهللا

 : سنا ہوۓ فرماتے کويہ وسلم عليہ اهللا صلی مکرم نبی نے ميں کہ
 کہ پيا اتنا دوده يہ نے ميں گيا ديا پيالہ کا دوده تومجهے ہواتها سويا ميں( 
 اپنا نے ميں پهر لگی نظرآنے نکلتی سے ناخنوں اپنے مجهے تری کی اس
 صحابہ ، ديا دے کو)  عنہ تعالی اهللا رضی(  خطاب عمربن دوده ہوا بچا ہي

 کی اس نے ّآپ وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے تعالی اهللا اے لگے کہنے
 بخاری صحيح)  علم نےفرمايا وسلم عليہ اهللا صلی تونبی فرمائ کيا تاويل
 ۔)  ٢٣٩١(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٨٢(  نمبر حديث
 : کہ ہے ثابت بهی يہ ميں ومناقب ائلفض کے اوران
 يہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں فرماتی بيان عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ
 : کہ تهے کرتے کہا
 اوران ہوتا پرالہام جن تهے ہوتے ايسے لوگ کچه ميں امتوں پہلی سے تم( 
 امت ميری کوئ سے ميں لوگوں اوراگران تها ہوتا جاری پرسچ زبان کی
 ۔)  ٢٣٩٨(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ہيں خطاب عمربن تووہ ہے ميں
 اورمناقب فضائل کے عليهم اهللا رضوان کرام صحابہ اوربهی عالوہ کے اس

 عقال پرفضيلت دوسرے ايک کی صحابہ کہ مگريہ ، ہيں موجود پردالئل
 بلکہ نہيں دخل کوئ کا چاہت اور خواہش کسی ميں ہےاس ثابت اورشرعا

 : ہے فرمايا نے تعالی اهللا کہ طرح جس ہے شرع ثبوت کا اس
 ميں ان ، ہے ليتا چن ہے چاہتا اورجسے کرتا پيدا ہے جوچاہتا رب کا آپ {

 ہراس وہ ہے پاکی ليے کے ہی تعالی اهللا اختيارنہيں کوکوئ کسی سے
 ۔)  ٦٨(  القصص}  ہيں کرتے شرک جووہ ہے تر بلند چيزسے

 رضوان صحابہ ميں جن ہيں کرتے رجوع طرف کی دالئل شرعی ان ہم اب
 : ہيں ہوۓ بيان اورمنازل مراتب کے اجمعين عليهم اهللا

 نبی ہم کہ کہا نے انہوں کہ ہے ثابت سے عنہ تعالی اهللا رضي عمر بن عبداهللا
 کرتے کيا امتياز درميان کے لوگوں ميں زمانے کے وسلم عليہ اهللا صلی
 پهر الخطاب عمربن بعد کے اوران افضل سے کوسب ابوبکر توہم تهے
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 ٣٦٥٥(  نمبر حديث بخاری صحيح ۔ کو عنہ تعالی اهللا رضی عفان بن عثمان
 ۔) 

 : کہ ہے ميں روايت اورايک
 کے عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي ميں زمانے کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہم

 بعد کے اوران عمر بعد کے ان تهے ديتے نہيں قرار کوبهی کسی برابر
 رہنے طرح کواسی روسول صحابہ باقی پهرہم عنہم تعالی اهللا رضی عثمان
 بخاری صحيح ۔ تهے ديتے نہيں پرفضيلت کودوسرے ايک ميں اوران ديتے
 ۔)  ٣٦٩٧(  نمبر حديث

 عنہ تعالی اهللا عمررضی بن عبداهللا جسے ہے شہادت کی صحابہ سب وہ يہ
 بعد کے ان افضل سے سب عنہ تعالی اهللا رضي ابوبکر ہيں کررہے نقل

 ہيں فضل ا عنہم تعالی اهللا رضي عفان بن عثمان بعد کے اوران خطاب عمربن
 ۔

 طرف کی گواہی ہی اپنی کی عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی ہم اب
 : تها کون افضل سے سب کہ ہيں آتے
 صاحبزادے کے عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی جوکہ حنفيہ بن محمد
 صلی نبی(  کہ کيا سوال سے والد اپنے نے ميں کہ ہيں کرتے بيان ہيں بهی
 کہ کہا انہوں تو ؟ ہے کون بہتر سے سب ميں بعدلوگوں کے وسلم عليہ اهللا

 ميں جواب نے توانہوں ؟ کون پهر کہا ميں)  عنہ تعالی اهللا رضي(  ابوبکر
 ڈرتے سے بات اس نے ميں ، ليا نام کا عنہ تعالی اهللا رضي خطاب عمربن
 کہا نے ،ميں ديں کہہ نہ ہی کا عنہ تعالی اهللا رضي عثمان اب کہيں کہ ہوۓ
 ہوں آدمی سا عام ايک کا تومسلمانوں ميں ديا جواب نے توانہوں ؟ ہيں پهرآپ

 ۔)  ٣٦٧١(  نمبر حديث بخاری صحيح ۔
 جوبهی:  کہا نے انہوں کہ ہے گيا کيا روايت سے عنہ تعالی اهللا رضي علی

 پرفضيلت عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي مجهے نے اوراس گيا اليا پاس ميرے
 ۔ گا لگاؤں حدافتراء اسے توميں دی
 : فرماتےہيں تعالی اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ
 کوفہ وہ کہ ہے ثابت کےساته تواتر بات يہ سے عنہ تعالی اهللا رضی علی
 بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں امت اس کرتےتهے پرکہا منبر کے
 بعد کے ان اور ہيں عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي اورافضل ہترب سے سب

 ۔ عنہ تعالی اهللا عمررضي
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 ٨٠(  اسی تعداد کی والوں کرنے روايت اسے سے عنہ تعالی اهللا رضي علی
 ، ہے کيا روايت اسے بهی نے وغيرہ بخاری اورامام ہے متجاوز بهی سے) 
 کہ تهے متفق رپ اس شيعہ سب کے سب کے دور پہلے ہےکہ وجہ يہی اور
 کئ کہ جيسا ، ہيں عنهما تعالی اهللا رضي اورعمر ابوبکر افضل سے سب
 ۔)  ٣٠٨/  ١(  السنۃ ۔منهاج ہے کيا بهی ذکر نے ايک

 منبرپر تعالی اهللا رضي علی کہ ہيں کرتے بيان تعالی اهللا رحمہ ابوجحيفہ
 وسالمپردرود وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی حمدوثنا کی تعالی اوراهللا چڑهے
 سے سب ميں امت اس بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی:  لگے کہنے بعد کے

 اهللا پرعمررضی نمبر اوردوسرے عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي بہتراورافضل
 بہتری پسندکرے جہاں وتعالی تبارک اهللا کہ کہا يہ اورپهر ، ہيں عنہ تعالی

)  ٨٣٩(  مسند اپنی اسے نے تعالی اهللا رحمہ احمد امام ۔ ہے اورخيررکهتا
 ديا قرار کوقوی سند کی اس نے ارناؤوط شعيب اورشيخ ہے کيا روايت ميں
 ۔ ہے
 سنت اهل سب کے سب عنہ تعالی اهللا رضي اورآثارصحابہ نبويہ احاديث يہ

 کہ ہيں کرتے پرداللت نہيں اختالف کوئ کا قسم کسی ميں جس عقيدہ کے
 سے سب ميں سےصحابہ سب بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں امت اس

 اهللا رضي الخطاب عمربن کےبعد پهران عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي افضل
 ۔ برساۓ رحمتيں پراپنی صحابہ سب تعالی اهللا ہيں عنہ تعالی
 اهللا رضي علی ہروقت عنہما تعالی اهللا عمررضي ابوبکراور کہ بات يہ رہی
 ، تها نہيں علم اورانہيں تهے رہتے پوچهتے مسائل ہی سے عنہ تعالی

 نبی کہ ہے ملتا ثبوت کا اس بلکہ ، نہيں اثرثابت بهی کوئ ميں تومطلقااس
 کوحکم عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي ميں الموت مرض نے وسلم عليہ اهللا صلی
 اهللا صلی نبی کہ ہے چلتا پتہ يہ سے تواس کونمازپڑهائيں لوگوں وہ کہ ديا
 ديا نہيں اورکوحکم کسی عالوہ ےک عالم ميں مسائل کے نماز نے وسلم عليہ

 ۔
 سے الوداع حجۃ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے ملتا ثبوت کا اوراس
 مقام تواس ، تها بنايا امير کا کوحج عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي سال پہلے
 ، ہو دين عالم زيادہ سے سب سے ميں جوان ہے سکتا بن وہی امير پربهی
 ئل مسا بعض نے عنہ تعالی اهللا رضي علی کہ ےہ ملتا ثبوت بهی کا اس بلکہ
 ۔ تهيں سيکهی سے عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي تو احاديث کچه ميں
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 اهللا رضي علی نے ميں کہ ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ فزاری حکم بن اسماء
 نے ميں جب کہ ہوں شخص ايسا ايک ميں:  سنا  ہوۓ کہتے کويہ عنہ تعالی
 سے حديث اس نے تعالی اهللا سنی حديث کوئ سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 بيان حديث مجهے کوئ ميں صحابہ اورجب ، ديا چاہا دينا جونفع مجهے
 توميں اڻهاتا حلف وہ جب کرتا نہ بغيرتصديق کے حلف اسے توميں کرتا
 مجهے نے عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي اوربالشبہ ، کرتا تصديق کی اسے
 کہا نے انہوں ، بوال سچ نے عنہ تعالی اهللا رضي اورابوبکر کی بيان حديث
 جوشخص:  سنا ہوۓ فرماتے کويہ وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول نے ميں
 سے تعالی اهللا اور نمازپرهتا کرکے وضوء بعد کے کرنے گناہ کوئ بهی

 آيت يہ نے پهرانہوں ، ہے کرديتا معاف اسے تعالی تواهللا ہے استغفارکرتا
 : کی تالوت

 کر پرظلم آپ اپنے يا کرلی اوربرائ کام فحش نے جنہوں وگل اوروہ {
 کے آيت}  کی طلب بخشش کی گناہوں اوراپنے کيا کوياد تعالی تواهللا بيڻهے
 اهللا رحمہ البانی عالمہ)  ٤٠٦(  نمبر حديث ترمذي سنن ۔ پڑها تک آخر
 ۔ ہے ديا قرار حسن اسے ميں ترمذی صحيح نے تعالی
 کيا بيان سے عنہما تعالی اهللا عمررضي ابن نے لیتعا اهللا رحمہ ترمذی امام
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول کہ ہے
 حق پر اورزبان دل کے)  عنہ تعالی اهللا رضي( عمر نے تعالی اهللا بالشبہ( 

 اهللا رحمہ البانی عالمہ)  ٣٦٨٢(  نمبر حديث ترمذی سنن)  ہے ہوا کيا جاری
 ۔ ہے کہا صحيح)  ٢٩٠٨(  ترمذی صحيح اسے نے تعالی

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے جاچکی کی بيان بات يہ اوراوپرسطورميں
 : فرمايا ميں بارہ کے عنہ تعالی اهللا رضي عمر نے
 اوران ہوتا پرالہام جن تهے ہوتے ايسے لوگ کچه ميں امتوں پہلی سے تم( 
 امت يریم کوئ سے ميں لوگوں اوراگران تها ہوتا جاری پرسچ زبان کی
 ) ہيں خطاب عمربن تووہ ہے ميں

 اعتقاد کا ان اور ہيں جمع پر جس والجماعت سنت اهل کہ ہوا يہ توحاصل
 فضل ا سے سب ميں امت اس بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے

 ۔ ہيں عنہ تعالی اهللا رضي عمر بعد کے اوران عنہ تعالی اهللا رضي ابوبکر
 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ
 عنہ تعالی اهللا رضي علی کہ کہا نہيں يہ نے دين عالم معتبرمسلمان بهی کسی

 ابوبکررضي اکيلے صرف پهر يا دونوں عنہما تعالی اهللا ابوبکراورعمرضی
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 سنت پرعملماء کہنے کوافضل اوران ، ہيں افضل ہی سے عنہ تعالی اهللا
 ۔ ہے الناس اوراجهل اجهوڻ سے سب واال کرنے دعوی کا کےاجماع

 رضي ابوبکرصديق کہ ہے کيا نقل پراجماع تواس نے علماء ايک کئ بلکہ
 ۔ تهے والے رکهنے علم زيادہ سے عنہ تعالی اهللا رضي علی عنہ تعالی اهللا

 جوکہ المروذی عبدالجبارسمعانی منصوربن امام ميں والوں کرنے نقل اسے
 تقويۃ"  کتاب اپنی نے ہيں شمارہوتے ميں شافعی اصحاب سے ميں سلف
 : کہ ہے کيا ذکر ميں"  االمام علی االدلۃ

 علی عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي بالشبہ کہ ہے پراجماع اس کا علماءسنت
 سے ميں ائمہ مشہور اورمجهے ، تهے عالم زيادہ سے عنہ تعالی اهللا رضي
 يا جهگڑا کوئ ميں اس انہوں کہ نہيں علم بهی ميں بارہ کے ايک کسی
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ليے اسے ہے سکتا کيسے ہوبهی اوريہ ہو، کيا تالفاخ

 ديا اورحکم فتوی عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي بهی ميں موجودگی کی وسلم
 ۔ کرتے فرمايا ارشاد اورخطبہ کرتے کيا فيصلے اور اورروکتے کرتے
 گوںلو عنہ تعالی اهللا اورابوبکررضي وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ طرح جس

 ، کی هجرت نے دونوں اورجب نکلتے ليے کے دينے اسالم کودعوت
 اس مواقع ايک کئ کی عالوہ کے اس اور پر موقع کے حنين اورجنگ
 کہا نہيں پرکچه اس اورانہيں خاموش وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ہيں پرشاهد

 اورصحابی کسی مرتبہ يہ اور کيا اظہار کا پررضا اس کہتے وہ اورجوکچه
 ۔ مال ہيںکون

 علم اهل سے ميں کرام صحابہ ميں مشيروں کے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 عليہ اهللا صلی نبی سے ميں ان اور ، تهے شامل الراۓ اوراصحاب اورفقہ
 تويہی ، تهے کرتے کومقدم عنہما تعالی اهللا رضي عمر اور ابوبکر وسلم

 سب ميں وجودگیم کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ جو تهے صحابی دوايسے
 ۔ ہوتے مقدم ميں پرکالم ان ہوۓ ہوتے کے کرام صحابہ
 وسلم عليہ اهللا صلی تونبی آيا پيش مسئلہ کا قيديوں ميں بدر جنگ جب مثال
 والے کرنے بات پہلے سے توسب فرمايا مشورہ سے کرام صحابہ نے

 ايک کئ اوربهی طرح اسی ، تهے ہی عنہما تعالی اهللا اورعمررضي ابوبکر
 ۔ ہيں قعاتوا

 تونبی تهے سفرميں کرام اورصحابہ وسلم عليہ نبی کہ ہے ميں مسلم صحيح
 عنہ تعالی اهللا ابوبکراورعمررضي اگرقوم: (  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔)  گے کرليں حاصل اورراہنمائ کامياب تو مانے بات کی
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 سے ميں اهللا کتاب وہ کہ ہے ثابت سے عنہما تعالی اهللا رضي عباس اورابن
 وسلم عليہ اهللا صلی اکرم تورسول ملتا سےنہ ميں اس اگر کرتے ديا فتوی يہ
 تعالی اهللا عمررضي ابوبکراور تو ملتا نہ بهی ميں اوراگراس سے سنت کی

 تعالی اهللا رضی اورعلی اورعثمان تهے کرتے ديا فتوی سے قول کے عنہما
 ۔ تهے ديتے نہيں سے اقوال کے عنہ

 سے سب دورميں اپنے اور حبراالمہ عنہما تعالی اهللا رضي عباس اورابن
 کے ہونے فقيہ زيادہ سے سب ميں کرام اورصحابہ والے رکهنے علم زيادہ

 صحابہ سب کوباقی قول کے عنہما تعالی اهللا رضي ابوبکراورعمر باوجود
 کا اس سے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ، تهے رکهتے پرمقدم اقوال کے
 : ہے فرمايا نے انہوں کہ ہے ملتا ثبوت

 ۔ديکهيں)  دے علم کا تفسير انہيں اور سمجه کی دين اسے تعالی اهللا اے( 
 ۔)  ٣٩٨/  ٤(  الفتاوی مجموع
 : ديکهيں ليے کے تفصيل مزيد

 الشيعۃ"  اور)  ٢٥٢ ص(  ضللت بل)  ٢١٢/  ٤(  والنحل الملل فی الفصل
 ۔)  ١٢٠ ص(  عشريۃ االثنی االماميۃ
 . علما تعالی واهللا


