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 عصمت یاماموں ک عہیش

 وآله  علیه  زجها صلى جو کہ رسول شیعوں کے ائمہ

کے اہل بیت ہیں ان کی عصمت پر بہت سی دلیلیں  وسلم 

موجود ہیں ہم ان میں سے صرف ایک دلیل کا یہاں پر 

 :تذکرہ کرتے ہیں 

پیغمبر  شیعہ اور سنی دانشوروں نے یہ نقل کیا ہے کہ

نے اپنی زندگی کے آخری ایام  وسلم وآله علیه زجها صلىخدا

 :میں یہ ارشاد فرمایا ہے 

اِنى تارک فیکم الثقلین کتاب ّللاه و ٔاهل بیتى و انهما لن ''

 .''۔ یفترقا حتی یردا علَّى الحوض

۔اور الصواعق المحرقہ ۸۴۱مستدرک حاکم ، جزء سوم ص )

اور اسی سے ملتی جلتی ۸۴۱فصل اول ص  ۸۸ابن حجر باب 

عتصام بالکتاب والسنة ص روایات کنز العمال جزء اول باب اال
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اور دیگر کتب ۸۱۱،  ۸۱۱، اور مسند احمد جز ء پنجم ص ۴۴

 .(میں موجود ہیں

میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چهوڑے جارہا 

یہ دونوں '' میرے اہل بیت ''اور ( قرآن)'' کتاب خدا''ہوں

ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ 

یہاں پر ایک    حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے

قرآن مجید ہر قسم کے انحراف : لطیف نکتہ یہ ہے کہ 

اور گمراہی سے محفوظ ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 

وحِی الہی کی طرف غلطی اور خطا کی نسبت دی 

نازل کرنے والی ذات، پروردگار  جائے جبکہ قرآن کو

عالم کی ہے اور اسے النے واال فرشتٔہ وحی ہے اور 

اسے لینے والی شخصیت پیغمبر 

کی ہے اور ان تینوں کا معصوم  وسلم وآله علیه زجها صلىخدا

ہونا آفتاب کی طرح روشن ہے اسی طرح سارے مسلمان 
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یہ عقیدہ رکهتے ہیں کہ 

وحی کے لینے، اس کی  سلمو وآله علیه زجها صلىپیغمبرخدا

حفاظت کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے سلسلے میں 

ہر قسم کے اشتباہ سے محفوظ تهے لهذا یہ بهی واضح 

ہوجاتا ہے کہ جب کتاب خدا اس پائیدار اور محکم 

عصمت کے حصار میں ہے تو رسول 

کے اہل بیت ٪ بهی ہر قسم کی  وسلم وآله علیه زجها صلىخدا

ے محفوظ ہیں کیونکہ حدیث ثقلین میں لغزش اور خطا س

نے اپنی عترت کو امت  وسلم وآله علیه زجها صلىپیغمبرخدا

کی ہدایت اور رہبری کے اعتبار سے قرآن مجید کا ہم 

اور چونکہ عترت .رتبہ اور ہم پلہ قرار دیا ہے

اور قرآن مجید ایک دوسرے  وسلم وآله علیه زجها صلىپیغمبر

نوں عصمت کے لحاظ سے بهی کے ہم پلہ ہیں لہذا یہ دو

ایک جیسے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ 
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غیر معصوم فرد یا افراد کو قرآن مجید کا ہم پلہ 

 .قراردینے کی کوئی وجہ نہ تهی

اسی طرح ائمہ معصومین ٪ کی عصمت کے سلسلے 

میں واضح ترین گواہ پیغمبر 

 :کا یہ جملہ ہے وسلم وآله علیه زجها صلىاکرم

 '' .ن یفترقا حتی یردا علهى الحوضل'' 

ایک دوسرے ( ہدایت اور رہبری میں )یہ دو ہرگز 

سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجه 

 .سے آملینگے

کے اہل بیت ہر  وسلم وآله علیه زجها صلىاگر پیغمبرخدا

قسم کی لغزشوں سے محفوظ نہ ہوں اور ان کے لئے 

ن پایا جاتا ہو تو وہ قرآن بعض کاموں میں خطا کا امکا

گمراہی کے راستے پر ( معاذزجها)مجید سے جدا ہوکر 

چل پڑیں گے کیونکہ قرآن مجید میں خطا اور غلطی کا 
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نے  وسلم وآله علیه زجها صلىامکان نہیں ہے لیکن رسول خدا

 .انتہائی شدت کے ساته اس فرضیہ کی نفی فرمائی ہے

میں لفظ اہل البتہ یہ نکتہ واضح رہے کہ اس حدیث 

کی مراد  وسلم وآله علیه زجها صلىبیت سے آنحضرت

کے تمام نسبی اور سببی رشتہ  وسلم وآله علیه زجها صلىآپ

دار نہیں ہیں کیونکہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ وہ 

 .سب کے سب لغزشوں سے محفوظ نہیں تهے

کی عترت میں سے  وسلم وآله علیه زجها صلىلہذا آنحضرت

روہ اس قسم کے افتخار سے صرف ایک خاص گ

سرفراز تها اور یہ قدر ومنزلت صرف کچه گنے چنے 

افراد کے لئے تهی اور یہ افراد وہی ائمہ اہل بیت ٪ ہیں 

جو ہر زمانے میں امت کو راہ دکهانے والے، سنت 

کے محافظ اور  وسلم وآله علیه زجها صلىپیغمبر
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ن کی شریعت کے پاسبا وسلم وآله علیه زجها صلىآنحضرت

 تهے۔

 

 وضاحت یک ثیحد یک نیثقل

حدیث ثقلین ایک بے حد مشہور حدیث ہے جسے 

محدثین نے اپنی کتابوں میں ان دو طریقوں سے نقل کیا 

 :ہے 

 ''کتاب ّللاه و عترت ٔاہل بیت'':الف

 ''کتاب ّللاه وسنت'':ب

اب دیکهنا یہ ہے کہ ان دو میں سے کونسی حدیث 

 صحیح ہے ؟

سے جو  وسلم وآله علیه زجها صلىپیغمبر اسالم: جواب

حدیث صحیح اور معتبر طریقے سے نقل ہوئی ہے اس 



9 
 

اہل ''آیا ہے اور وہ روایت جس میں '' اہل بیتی ''میں لفظ 

آیا ہے وہ سند کے اعتبار سے '' سنتی''کی جگہ ''بیتی

واہل ''باطل اور ناقابل قبول ہے ہاں جس حدیث میں 

 کی سند مکمل طور پر صحیح ہے ہے اس'' بیتی

 کی سند'' واہل بیتی''حدیث 

اس مضمون کی حدیث کو دو بزرگ محدثوں نے نقل 

 :کیا ہے 

۔ مسلم ،اپنی صحیح میں زید بن ارقم سے نقل کرتے ۸

نے ایک  وسلم وآله علیه زجها صلىایک دن پیغمبر اکرم: ہیں 

کا ایسے تاالب کے کنارے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس 

تها یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تها اس '' خم''نام 

نے خداوندکریم کی  وسلم وآله علیه زجها صلىخطبے میں آپ

حمدو ثنا کے بعد لوگوں کو نصیحت فرمائی اور یوں 

 :فرمایا
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ٔااٰل ٔایههاالناس ، فِانما ٔانا بشر یوشک ٔان یٔات رسول رب ''

ولهما کتاب ّللاه فیه الهدی أ . فٔاجیب ؤانا تارک فیکم الثقلین

والنور ، فخذوا کتاب زجها واستمسکوا به ، فحث علی کتاب 

ؤاهل بیت اُذکرکم ّللاه ف ٔاهل بیت : ّللاه ورغب فیه ثم قال

صحیح ) ''. اُذکرکم ّللاه ف ٔاهل بیت اُذکرکم ّللاه ف ٔاهل بیت

طبع عبدالباقی۱۴۸۱حدیث نمبر ۸۱۸۱ص ۴مسلم جلد
)

 

بے شک میں ایک بشر ہوناور قریب ہے کہ ! اے لوگو

کا بهیجا ہوا نمائندہ آئے اور میں اس  میرے پروردگار

کی دعوت قبول کروں میں تمہارے درمیان دو وزنی 

چیزیں چهوڑے جارہا ہوں ایک کتاب خدا ہے جس میں 

ہدایت اور نور ہے کتاب خدا کو لے لو اور اسے تهامے 

نے  وسلم وآله علیه زجها صلىرکهو اور پهر پیغمبر اسالم

فرمائی اور اس کی  کتاب خدا پر عمل کرنے کی تاکید

فرمایا اور دوسرے  جانب رغبت دالئی اس کے بعد یوں
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میرے اہل بیت ہیں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں ،میں 

تمہیں خدا کی یاد دالتا ہوں اور اس جملے کی تین مرتبہ 

 .تکرار فرمائی

 حدیث کے متن کو دارمی نے بهی اپنی کتاب سنن اس

(
۴۱۱،۴۱۸ص  ۱سنن دارمی جلد

میں نقل کیا ہے پس کہنا  (

چاہئے کہ حدیث ثقلین کے مذکورہ فقرے کیلئے یہ 

دونوں ہی سندیں روز روشن کی طرح واضح ہیں اور 

 ان میں کوئی خدشہ نہیں ہے

عترتی اهل ''۔ ترمذی نے اس حدیث کے متن کو لفظ۱

 :متِن حدیث اس طرح ہے :کے ساته نقل کیا ہے  ''بیتی

اِنهى تارک فیکم ما اِن تمسکتم به لن تضلوا بعدى ، ''

کتاب ّللاه حبل ممدود من السماء : ٔاحدهما ٔاعظم من االخر 

اِلی األرض و عترتى ٔاهل بیتى ، لن یفترقا حتی یردا علَّ 
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سنن ترمذی ) ''الحوض فانظروا کیف تخلفون فیهما

۱۷۷۱۱نمبر۶۶۱ص۵جلد
) 

رہا ہوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چهوڑے جا

جب تک تم ان سے متمسک رہوگے ہرگز گمراہ نہ ہو 

گے ، ان دو چیزوں میں سے ایک دوسری سے بڑی 

سے  ہے ، کتاب خدا ایک ایسی رسی ہے جو آسمان

بیت ہیں زمین تک آویزاں ہے اور دوسرے میرے اہل 

اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے 

لہذا یہ .یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجه سے آملیں 

دیکهنا کہ تم میرے بعد ان کے ساته کس طرح کا برتاؤ 

 .کرتے ہو

صحیح کے مؤلف مسلم اور سنن کے مؤلف ترمذی 

پرزور دیا ہے اور یہی مطلب '' اہل بیتی ''نے لفظ 

و ثابت کرنے کے لئے کافی ہے یہی ہمارے نظریہ ک
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نہیں بلکہ ان کی نقل کردہ سندیں پوری طرح سے قابل 

 اعتماد اور خصوصی طور پر معتبر مانی گئی ہیں

 والی حدیث کی سند'' و سنتی''لفظ 

کی جگہ '' اہل بیتی '' وہ روایت کہ جس میں لفظ

اس کی سند ضعیف ہے اور . آیا ہے جعلی ہے'' سنتی''

 حکومت کے درباریوں نے گهڑا ہےاسے اموی 

۔ حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب مستدرک میں ۸

مذکورہ مضمون کو ذیل کی سندوں کے ساته نقل کیا 

 .ہے

ثور بن ''عن '' ٔابى ٔاویس''عن '' عباس بن ٔابى ٔاویس''

قال رسول ّللاه '' ابن عباس''عن '' عکرمه''عن ''زیدالدیلم

ترکت فیکم ، اِن اعتصمتم به فلن یا ٔایهها الناس اِنهى قد '':

 '' .تضلوا ٔابداً کتاب ّللاه و سنة نبیه
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میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو ! اے لوگو

چهوڑاہے اگر تم نے ان دونوں کو تهامے رکهاتو ہر گز 

گمراہ نہ ہوگے اور وہ کتاب خدا اور سنت 

 ۸حاکم مستدرک جلدنمبر) ہیں وسلم وآله علیه زجها صلىپیغمبر

۱۱ص
مضمون کے راویوں کے اس حدیث کے اس   (

درمیان ایک ایسے باپ بیٹے ہیں جو سند کی دنیا میں 

آفت شمار ہوتے ہیں وہ باپ بیٹے اسماعیل بن ابی اویس 

اور ابو اویس ہیں کسی نے بهی ان کے موثق ہونے کی 

شہادت نہیں دی ہے بلکہ ان کے بارے میں یہ مشہور 

 .ہے کہ یہ دونوں جهوٹے اور حدیثیں گهڑنے والے تهے

 ان دو کے بارے میں علمائے رجال کا نظریہ

حافظ مزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں اسماعیل 

اور اس کے باپ کے بارے میں علم رجا ل کے محققین 

جن کا ) یحیٰی بن معین : کا نظریہ اس طرح نقل کیا ہے
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کہتے ( شمار علم رجال کے بزرگ علماء میں ہوتا ہے

 بیٹا دونوں ہی ضعیف ہیںہیں کہ ابو اویس اور ان کا 

اسی طرح یحیٰی بن معین سے یہ بهی منقول ہے کہ وہ 

کہتے تهے کہ یہ دونوں حدیث کے چورتهے۔ ابن معین 

سے بهی اسی طرح منقول ہے کہ وہ کہتے تهے کہ ابو 

 .اویس کے بیٹے پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا

ابو اویس کے بیٹے کے بارے میں نسائی کہتے تهے 

ابوالقاسم اللکائی نے  اور ناقابل اعتماد ہے کہ وہ ضعیف

نے اس کے خالف بہت سی باتیں '' نسائی''لکها ہے کہ 

کہی ہیں اور یہاں تک کہا ہے کہ اس کی حدیثوں کو 

 .چهوڑ دیا جائے

کہتے ( جو کہ علماء رجال میں سے ہیں )ابن عدی 

ابن ابی اویس نے اپنے ماموں مالک سے ایسی ہیں کہ 

عجیب و غریب روایتیں نقل کی ہیں جن کو ماننے کے 
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)لئے کوئی بهی تیار نہیں ہے
حافظ مزی ، کتاب تهذیب الکمال ج 

۸۱۷ص  ۱
)

 

ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمہ میں لکهتے 

ہیں ، ابن ابی اویس کی حدیث سے ہر گز حجت قائم نہیں 

 .ہےکی جاسکتی ، چونکہ نسائی نے اس کی مذمت کی 

(
۱۱۸مقدمہ فتح الباری ابن حجر عسقالنی ص 

) 

حافظ سید احمد بن صدیق اپنی کتاب فتح الملک العلی 

میں سلمہ بن شیب سے اسماعیل بن ابی اویس کے بارے 

میں نقل کرتے ہیں ، سلمہ بن شیب کہتے ہیں کہ میں نے 

ویس سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہا خوداسماعیل بن ابی ا

جب میں یہ دیکهتا کہ مدینہ والے کسی مسئلے میں : تها

اختالف کر کے دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں تو اس 

اس اعتبار سے اسماعیل      وقت میں حدیث گهڑ لیتاتها

بن ابی اویس کا جرم یہ ہے کہ وہ حدیثیں گهڑتا تها ابن 
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معین نے کہا ہے کہ وہ جهوٹا تها اس سے بڑه کر یہ کہ 

اور  اس کی حدیث کو نہ تو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے

نہ ہی ترمذی نے ، اور نہ ہی دوسری کتب صحاح میں 

 .اس کی حدیث کو نقل کیا گیا ہے

 (۸۵کتاب فتح الملک العلی ، حافظ سید احمد ص )

اویس کے بارے میں اتنا ہی کافی اور اسی طرح ابو 

'' جرح و تعدیل''ہے کہ ابو حاتم رازی نے اپنی کتاب 

میں اس کے بارے میں یہ لکها ہے کہ ابو اویس کی 

حدیثیں کتابوں میں لکهی تو جاتی ہیں مگر ان سے 

حجت قائم نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس کی حدیثیں قوی 

)اور محکم نہیں ہیں
ابو حاتم رازی ۱۱ص  ۵الجرح والتعدیل جلد 

)
 

نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ ابو  اسی طرح ابو حاتم

 .اویس قابل اعتماد نہیں ہے
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جب وہ روایت صحیح نہیں ہوسکتی جس کی سند میں 

یہ دو افراد ہوں تو پهر اس روایت کا کیا حال ہوگا جو 

 .ایک صحیح اور قابل عمل روایت کی مخالف ہو

یہاں پر قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ناقل 

نے خود اس حدیث کے ضعیف ہونے کا  حاکم نیشاپوری

اعتراف کیا ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کی 

سند کی تصحیح نہیں کی ہے لیکن اس حدیث کے صحیح 

ہونے کے لئے ایک گواہ الئے ہیں جو خود سندکے 

اعتبارسے کمزور اور ناقابل اعتبار ہے اسی وجہ سے 

ر یہ شاہد حدیث کو تقویت دینے کے بجائے اس کو او

ضعیف بنا رہا ہے اب ہم یہاں ان کے الئے ہوئے فضول 

عنوان کی صورت میں ذکر کرتے  گواہ کو درج ذیل

 :ہیں

 



19 
 

 کی دوسری سند'' وسنتی''حدیث

حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو ابو ہریرہ سے 

ایک ایسی سند کے ساته جسے طریقہ سے  ( ۸ )مرفوع

 :ہم بعد میں پیش کریں گے یوں نقل کیا ہے

ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند سے : حدیث مرفوع (۸)

تعمال اس'' رفعہ''ایک یا کئی افراد حذف ہوں اور ان کی جگہ کلمہ 

 (مترجم.)کردیا گیا ہوتو ایسی حدیث ضعیف ہوگی

 و کتاب ّللاه : قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما  یاِن

.الحوض یه سنت و لن یفترقا حتی یردا عل
(

حاکم مستدرک جلد  

۱۱ص  ۸
).

 

اس متن کوحاکم نیشاپوری نے درج ذیل سلسلہ سند 

 :کے ساته نقل کیا ہے

عبدالعزیز ''عن '' الطلحصالح بن موسٰی ''عن '' الضب''

 ''ٔاب ہریرہ''عن '' ٔاب صالح''عن '' بن رفیع
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یہ حدیث بهی پہلی حدیث کی طرح جعلی ہے اس 

حدیث کے سلسلہ سند میں صالح بن موسی الطلحی نامی 

شخص ہے جس کے بارے میں ہم علم رجال کے بزرگ 

 :علماء کے نظریات کو یہاں بیان کرتے ہیں 

کہ صالح بن موسٰی قابل : ں یحیٰی بن معین کہتے ہی

اعتماد نہیں ہے ابو حاتم رازی کہتے ہیں ، اس کی حدیث 

ضعیف اور ناقابل قبول ہے اس نے بہت سے موثق و 

افراد کی طرف نسبت دے کر بہت سی ناقابل   معتبر

نسائی کہتے ہیں کہ صالح     قبول احادیث کو نقل کیا ہے

ہ احادیث لکهنے کے قابل نہیں بن موسٰی کی نقل کرد

کردہ  ، ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ اس کی نقلہیں

 ( ۸ )احادیث متروک ہیں

: هتے ہیںمیں لک'' تهذیب التهذیب' 'ابن حجر اپنی کتاب 

کہ صالح بن موسٰی موثق افراد کی : ابن ِحبانه کہتے ہیں 
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طرف ایسی باتوں کی نسبت دیتا ہے جو ذرا بهی ان کی 

باتوں سے مشابہت نہیں رکهتیں سر انجام اس کے بارے 

دیث نہ تو دلیل بن سکتی اس کی ح: میں یوں کہتے ہیں 

ہے اور نہ ہی اس کی حدیث حجت ہے ابونعیم اس کے 

اس کی حدیث متروک ہے۔وہ : بارے میں یوں کہتے ہیں 

 ( ۱ )ہمیشہ ناقابل قبول حدیثیں نقل کرتا تها

میں کہتے  ( ۱ )اسی طرح ابن حجر اپنی کتاب تقریب

ہیں کہ اس کی حدیث متروک ہے اسی طرح ذہبی نے 

میں اس کے بارے میں لکها ہے  ( ۴ )کاشف اپنی کتاب

 .کہ صالح بن موسٰی کی حدیث ضعیف ہے

یہاں تک کہ ذہبی نے صالح بن موسٰی کی اسی حدیث 

 ''میزان االعتدال''کو اپنی کتاب 
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میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صالح بن موسٰی کی 

نقل کردہ یہ حدیث اس کی ناقابل قبول احادیث میں سے 

 ( ۵ ).ہے

 

____________________ 

 .حافظ مزی ۱۶ص  ۸۱تہذیب الکمال جلد (۸)

 ، ابن حجر۱۵۵ص  ۴تہذیب التہذیب جلد (۱)

 ، ابن حجر۱۱۱۸ترجمہ تقریب ، نمبر (۱)

 ذہبی ۱۴۸۱ترجمہ الکاشف، نمبر (۴)

 ذہبی ۱۸۱ص  ۱میزان االعتدال جلد(۵)
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 کی تیسری سند''وسنتی''حدیث 

میں اس حدیث  ( ۸ )''تمہید''ابن عبدالبرنے اپنی کتاب 

 .کے متن کو درج ذیل سلسلہ سند کے ساته نقل کیا ہے

دمحم ''عن '' احمد بن سعید ''عن '' عبدالرحمن بن یحیٰی ''

عن '' عل بن زید الفرائض''عن '' بن ابراهیم الدبیل

عن '' کثیر بن عبدزجها بن عمرو بن عوف''عن '' الحنین''

 ''جدہ''عن '' ٔابیہ''

شافعی نے کثیر بن عبدزجها کے بارے میں کہا ہے امام 

 ( ۱ )کہ وہ جهوٹ کے ارکان میں سے ایک رکن تها۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جهوٹ بولنے والے 

 ( ۱ ).افراد میں سے تها

ابن حبان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبدزجها بن 

 کثیر نے حدیث کی جو کتاب اپنے باپ اور دادا سے نقل

کی ہے اس کی بنیاد جعل حدیث پر ہے اس کی کتاب 
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سے کچه نقل کرنا اور عبدزجها بن کثیر سے روایت لینا 

قطعا حرام ہے صرف اس صورت میں صحیح ہے کہ 

اس کی بات کو تعجب کے طور پر یا تنقید کرنے کے 

 ( ۴ ).لئے نقل کیا جائے

____________________ 

 ۱۱۸ص  ۱۴التمہید، جلد ( ۸)

اور ( دارالفکر)  ۱۷۷ص  ۱تهذیب التهذیب جلد ( ۱)

 ۸۱۱ص  ۱۴تهذیب الکمال جلد 

 گزشتہ کتابوں سے مٔاخوذ( ۱)

 ابن حبان ۱۱۸ص  ۱المجروحین، جلد ( ۴)
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اس کی حدیث متروک : نسائی اور دارقطنی کہتے ہیں 

کہ وہ معتبر راوی نہیں ہے : ہے امام احمد کہتے ہیں 

 .اور اعتماد کے الئق نہیں ہے

اسی طرح اس کے بارے میں ابن معین کا بهی یہی 

نظریہ ہے تعجب انگیز بات تویہ ہے کہ ابن حجر نے 

کے ترجمہ میں صالح بن موسٰی کو فقط '' التقریب''

ضعیف کہنے پر اکتفاء کیا ہے اور صالح بن موسٰی کو 

جهوٹا کہنے والونکو شدت پسند قرار دیا ہے ،حاالنکہ 

رے میں جهوٹا اور حدیثیں علمائے رجال نے اس کے با

گهڑنے واال جیسے الفاظ استعمال کئے ہیں یہاں تک کہ 

اس کی باتیں باطل : ذهبی اس کے بارے میں کہتے ہیں 

 اور ضعیف ہیں
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 سند کے بغیر متن کا نقل

میں  ( ۸ )''الموطا''امام مالک نے اسی متن کو کتاب 

نقل کیا ہے جبکہ  ( ۱ )سند کے بغیراور بصورت مرسل

سب جانتے ہیں کہ اس قسم کی حدیث کوئی حیثیت ہم 

نہیں رکهتی اس تحقیق سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا 

ہے وہ جعلی اور من '' وسنتی''ہے کہ وہ حدیث جس میں 

گهڑت ہے اور اسے جهوٹے راویوں اور اموی حکومت 

کے کلمہ والی صحیح '' وعترتی''کے درباریوں نے 

 ذا مساجد کے خطباء ،حدیث کے مقابلے میں گهڑا ہے لہ

کے لئے ضروری مقررین اور ائمہ جماعت حضرات 

ہے کہ وہ اس حدیث کوچهوڑ دینجو 

نے بیان نہیں کی ہے بلکہ اس  وسلم وآله علیه زجها صلىرسول

کی جگہ صحیح حدیث سے لوگوں کو آشنا کریں اور وہ 

و ''میں لفظ '' صحیح''حدیث جسے مسلم نے اپنی کتاب 
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عترتی و اہل ''کے ساته اور ترمذی نے لفظ '' اہل بیتی

نقل کیا ہے اسے لوگونکے سامنے بیان  کے ساته'' بیتی

کریں اسی طرح علم ودانش کے متالشی افراد کے لئے 

ضروری ہے کہ علم حدیث سیکهیں تاکہ صحیح اور 

 .ضعیف حدیث کو ایک دوسرے سے جدا کرسکیں

اہل ''آخر میں ہم یہ یاددال دیں کہ حدیث ثقلین میں لفظ 

کی مراد  سلمو وآله علیه زجها صلىسے پیغمبر اسالم'' بیتی

حضرت علی ـ اور وہ حضرت فاطمہ زہرا ، حضرت 

 امام حسن ـ اورحضرت امام حسین ـ ہیں ۔

____________________ 

 ۱حدیث  ۱۱۱الموطا ، مالک ص ( ۸)

ایسی روایت کو کہا جاتا ہے جس کے : روایت مرسل (۱)

عن ''سلسلہ سند سے کوئی راوی حذف ہو جیسے کہا جائے 

یا عن بعض اصحابنا تو ایسی روایت مرسلہ '' رجل

 (مترجم)ہوگی
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اپنی کتاب صحیح میں اور  ( ۸ )کیونکہ مسلم نے

اپنی کتاب سنن میں حضرت عائشہ سے  ( ۱ )ترمذی نے

 :اس طرح نقل کیا ہے

 ۱۴۱۴ح  ۸۱۱۱ص  ۴صحیح مسلم جلد  (۸)

 ۶۶۱ص  ۵ترمذی جلد  (۱)

ُ لیذهَب )نزلت هذہ اآلیة علٰی النبى  َعْنکم اِنهما یریدُ ّللاه

هرکم تطهیراً  فى بیت ٔام سلمة  ( الِرْجَس ٔاْهَل البیِت و یُطهِ

ً فجللهم بکساٍئ و َعلهى  ً و حسینا فدعا النبى فاطمة و حسنا

 ٔاللههم ٰهؤالِئ ٔاهل بیت: ظهرہ فجللهه بکساء ثم قال  خلف

قالت ٔام سلمة و ٔانا . فٔاذهبعنهم الرجس و طهرهم تطهیرا

؟ قال ٔانِت علٰی مکانک و ٔانِت اِلی  معهم یا نبى ّللاه

 ( ۸ ). الخیر

 

اقتباس از حسن بن علی السقاف صحیح صفة صالة (۸)

 ۱۱۱. ۱۱۴ص  وسلم وآله علیه زجها صلىالنبی
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اِنهما یریدزجهاُ لیذهَب َعْنکم الِرْجَس اَْهَل البیِت و ) یہ آیت

رکم تطهیراً  ام سلمہ کے گهر میں نازل ہوئی ہے  ( یَُطههِ

نے فاطمہ ،حسن و  وسلم وآله علیه زجها صلىپیغمبر اسالم

حسین کو اپنی عبا کے اندر لے لیا اس وقت علی 

کے پیچهے تهے آ پ نے  وسلم وآله علیه زجها صلىآنحضرت

اے میرے : ان کوبهی چادر کے اندر بال لیااورفرمایا 

پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں پلیدیوں کو ان سے دور 

: ہ قرار دے۔ ام سلمہ نے کہا رکه اور ان کو پاک وپاکیز

کیا میں بهی ان میں  وسلم وآله علیه زجها صلىاے پیغمبر خدا

یعنی آیت میں جو لفظ اہل بیت آیا ہے میں بهی )سے ہوں

پیغمبر ( اس میں شامل ہوں؟

نے فرمایا تم اپنی جگہ پر ہی  وسلم وآله علیه زجها صلىاکرم

ستے پر اور تم نیکی کے را( عبا کے نیچے مت آؤ)رہو 

 ''ہو۔
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 حدیث ثقلین کا مفہوم

چونکہ رسول اسالم نے عترت کو قرآن کاہم پلہ قرار 

درمیان حجت خدا قرار  دیا ہے اور دونوں کو امت کے

 :دو نتیجے نکلتے ہیں دیا ہے لٰہذا اس سے 

کا  وسلم وآله علیه زجها صلى۔ قرآن کی طرح عترت رسول۸

کالم بهی حجت ہے اور تمام دینی امور خواہ وہ عقیدے 

سے متعلق ہوں یا فقہ سے متعلق ان سب میں ضروری 

 ہے کہ ان کے کالم سے

تمسک کیا جائے ،اور ان کی طرف سے دلیل و 

گردانی کر کے رہنمائی مل جانے کے بعد ان سے رو

 کسی اور کی طرف نہیں جانا چاہئے

کی وفات کے بعد  وسلم وآله علیه زجها صلىپیغمبر خدا

مسلمان خالفت اور امت کے سیاسی امور کی رہبری 

کے مسئلہ میں دو گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ 
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اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لئے دلیل پیش کرنے 

ن اس مسئلہ میں اختالف لگا اگرچہ مسلمانوں کے درمیا

ہے مگر اہل بیت کی علمی مرجعیت کے سلسلے میں 

 کوئی اختالف نہیں کیا جاسکتا

کیونکہ سارے مسلمان حدیث ثقلین کے صحیح ہونے 

پر متفق ہیں اور یہ حدیث عقائد اور احکام میں قرآن اور 

عترت کو مرجع قرار دیتی ہے اگر امت اسالمی اس 

کے درمیان اختالف کا دائرہ حدیث پر عمل کرتی تو اس 

 .محدود اور وحدت کا دائرہ وسیع ہوجاتا

۔ قرآن مجید، کالم خدا ہونے کے لحاظ سے ہر قسم ۱

کی خطا اور غلطی سے محفوظ ہے یہ کیسے ممکن ہے 

کہ اس میں خطا اور غلطی کا احتمال دیا جائے جبکہ 

 :خداوند کریم نے اس کی یوں توصیف کی ہے
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اْلبَاِطُل ِمْن بَْیِن یَدَْیِه َواٰلِمْن َخْلِفِه تَنِزیل ِمْن اٰلْیاتِیِه ) 

 ( ۸ )( َحِکیٍم َحِمیدٍ 

باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے ''

پیچهے سے اور یہ حکیم و حمید خدا کی طرف سے 

 ''.نازل ہوا ہے 

اگر قرآن مجید ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہے تو 

 افراد بهی ہر قسماس کے ہم رتبہ اور ہم پلہ 

کی خطا سے محفوظ ہیں کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے 

کہ ایک یا کئی خطاکار افراد قرآن مجید کے ہم پلہ اور 

ہم وزن قرار پائیں۔ یہ حدیث گواہ ہے کہ وہ افراد ہر قسم 

کی لغزش اور خطا سے محفوظ اور معصوم ہیں البتہ یہ 

 بات ملحوظ رہے کہ عصمت کا الزمہ نبوت نہیں ہے

کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی معصوم ہو لیکن نبی نہ 

 :ہوجیسے حضرت مریم اس آیٔہ شریفہ 
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َرِک َواْصَطفَاِک َعلَی نَِساِئ زجها إنَّ  اْصَطفَاِک َوَطهَّ

 ( ۱ )( اْلعَالَِمینَ 

خدا نے تمہیں چن لیا اور پاکیزہ بنادیا !( اے مریم )

 ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دیا ہے ۔

مطابق گناہ سے تو پاک ہیں لیکن پیغمبر نہیں ہیں  کے

 ۔

____________________ 

 ۴۱سورہ فصلت آیت  (۸)

 ۴۱سورہ آل عمران آیت ( ۱)

 


