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  اصحابیجعل سو پچاس کیا

 چہارم  جلد

  ی عسکریٰ مرتضدي سعالمہ

 ی رضوني حسی قلبديس : ترجمہ

  السالم مہيل عتي اہل بی جہانمجمع

   

  اولحرف

 کے مطابق اس تي و ظرفتي صالحی اپنزي ہر چیجب آفتاب عالم تاب افق پرنمودار ہوتاہے کائنات ک  

 اںي حاصل کرتے اور غنچہ و کلی کرنوں سے سبزی ننهے ننهے پودے اس کی ہے حتی ہوتابيضيسے ف

 چنانچہ متمدن ں،يلوں سے پرنور ہوجاتے ہ کا فور اور کوچہ و راہ اجااںيکی تارںي ہیتي کرلدايرنگ ونکهار پ

 سے جس وقت اسالم کاسورج طلوع ہوا، وںياضي فی قدرت کںي موںی سنگالخ وادی سے دور عرب کايدن

 ۔ای اٹهاضي کے اعتبار سے فتي ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلی کايدن

 آلہ وسلم غار  وہي اهللا علی صلیاسالم کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطف  

 سے قتي کو چشمہ حق و حقاي اس دنیاسي پی کیحراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہ

 سے ہم آہنگ ی عمل فطرت انسانکی اکی اور ادہي عقکی اکی اغاماتي پی تمام الہی آپ کا،ی کردرابيس

 عالمتاب ی اسالم کی ہںي برس کے مختصر عر صے م٢٣ اس لئے ،ی ضرورت تهی کتیارتقائے بشر



 قدروں کے ی اسالمںيبی تہذمی قدی و روم کرانی پر حکمران ااي اور اس وقت دنںي گئلي ہر طرف پهںيشعاع

 ی اگر حرکت و عمل سے عارںي اچهے لگتے ہںي مکهنےی اصنام جو صرف دیبی ، وہ تہذںيسامنے ماندپڑگئ

 ہے روبرو ہونے یو مذہب عقل و آگہ کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکهتے تنےی کو سمت دتيہوں اور انسان

 اسالم نے تمام ںي کم مدت می سے بهی صدی چوتهائکی وجہ ہے کہ ایہی ںي ہتےی کهودی توانائیک

 ۔اي پر غلبہ حاصل کرلاتی و روابی و مذاہب اور تہذانیاد

 تي اہل بی کہ جس کراثي گراںبہا مہی ی و آلہ و سلم کہي اهللا علیاگر چہ رسول اسالم صل  

 ہے، وقت ی کی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی نے خود کو طوفانرووںي السالم او ر ان کے پمہيعل

 وںيائ عرصے کے لئے تنگنلی طوکی کے سبب ای اورناقدریکے ہاتهوں خود فرزندان اسالم کے بے توجہ

 استي س حکومت وی پهر به،ی تهی گئی کو عام کرنے سے محروم کردئتی افادی عمومیکاشکار ہوکراپن

 رکها اور چودہ سو ی جارضي السالم نے اپنا چشمہ فہمي علتي مکتب اہل بري پروا کئے بغیکے عتاب ک

 کئے جنهوں نے می اسالم کو تقدائےي القدر علماء و دانشور دنلي جلسےی بہت سے اںيسال کے عرصے م

 ںي حق آگیزد پر اپن ی موجوں کی و نظری سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکراتی افکارو نظریرونيب

 ہر قسم کے ںي ہے اور ہر دور اور ہر زمانے می کی پشتپناہی سے مکتب اسالم کروںی اور تقرروںیتحر

 ی کے بعد ساریابي کامی کنقالب ای اسالمںي خاص طور پر عصر حاضر ماہے،يشکوک و شبہات کا ازالہ ک

 ں،ي ہی ہوئی او رگڑی طرف اٹهی السالم کہيعل تي بار پهر اسالم و قرآن او رمکتب اہل بکی اںي نگاہی کايدن

 اور ی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اوردوستداران اسالم سے اس مذہبیدشمنان اسالم اس فکر و معنو

 و بے تاب ني حاصل کرنے کے لئے بے چی و کامران زندگابي کامور موج کے ساته اپنا رشتہ جوڑنے ایثقافت

 او رنشر و اشاعت کے بہتر غي تبلیمقابلے کازمانہ ہے اورجو مکتب به ی اور فکری زمانہ عملہی ں،يہ

 پہنچائے گا، وہ اتکي دناتی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظری سے فائدہ اٹها کر انسانقوںیطر

 ں آگے نکل جائے گا۔ي مدانياس م

مسلمانوں خاص  ی السالم نے بهہمي علتي اہل بیمجمع جہان) کو نسل)  ع(تي اہل بیعالم(  

 کی ای وقت کنای کو فروغ دیکجہتی و ی ہم فکراني کے درمرووںيعصمت و طہارت کے پ)  ع(تيطور پر اہل ب

 اندازسے ہتر حصہ لے کر بںي مکی تحری کہ اس نوراناہےی قدم اٹهاںي ہوئے اس راہ متےیاہم ضرورت قرار د

 ہے یاسي پی عترت کے صاف وشفاف معارف ک جو قرآن وتی ئے بشراي ادا کرے، تا کہ موجود دنضہیاپنا فر

 ہوسکے، رابي سے ستی سے سرشار اسالم کے اس مکتب عرفان و والتی عشق و معنوادہی سے زادہیز

 ثقافت کو عام ی و طہارت کصمتع)  ع(تي اگر اہل بںي ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز منيقی ںيہم

 خدو حي اپنے صحراثي جاوداں میو رسالت ک)  ص(خاندان نبوت  کے علمبردار یداري و بتی جائے اور حرايک

 خوں خواراں ی کے شکار، سامراجتي کے دشمن، انانتي جائے تو اخالق وانسانی تک پہنچاداي دنںيخال م

 کو امن و نجات تي آدمی ماندی جہالت سے تهکافتہی یرق تی و ثقافت اور عصر حاضر کبی نام نہاد تہذیک

  جاسکتا ہے۔اي کاري حکومت کے استقبال کے لئے تی عالمیک) عج( امام عصر ہعی دعوتوں کے ذریک

 ںي کے شکر گزار ہںي ومصنفںي کوششوں کے لئے محققیقي و تحقی تمام علمںيہم اس راہ م  

 ہمي علتي نظر کتاب، مکتب اہل بری زں،ي خدمتگار تصور کرتے ہی کا ادنںي و مترجمںياور خود کو مؤلف

 ی کی عسکری مرتضدي ہے، فاضل عالمہ سی کڑکی ای سلسلے کیو اشاعت کے اس جی ترویالسالم ک

 نے اردو زبان ی رضوني حسی قلبدي موالنا سليکو فاضل جل“  اصحابی سو پچاس جعلکیا” کتاب نقدرگرا

 کے آرزومند قاتي توفدی مزںاوري جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہاہےي اپنے ترجمہ سے آراستہ کںيم

 کہ ںي کرتے ہادا ہی قلب سے شکر مي صمی کا بهںي ہم اپنے تمام دوستوں او رمعاونںي منزل می اسں،يہ



 ہے، خدا کرے کہ ی عنوان سے زحمت اٹهائی بهی کسںيجنهوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے م

  کا باعث قرار پائے۔ی جہاد رضائے مولی ادنہی ںي مداني میثقافت

 الکرام   والسالم مع ا                   

  السالمہمي علتي اہل بی امور ثقافت، مجمع جہانری                           مد    

 

  فہرست

 )جلد چہارم(

 حرف

اول

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������٧ 

 فہرست

���������������������������������������������������������

���������������������������������������������٩ 

 یخی تارکی ای والنےی کو ہالددل

بحث

���������������������������������������������������������

������������١٧ 
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 ی اصحاب کی درج جعلںي کتاب ماس

فہرست

���������������������������������������������������������
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 )١( افسر اور سپہ ساالر ی سعد کے ہمراہ جنگںي جنگوں میعراق ک:  حصہپہال

بشر بن عبدا هللا  : ی صحابی واں جعل۵۴  
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مصادر و   

مآخذ



���������������������������������������������������������

����������������������������۵١ 

 عہيمالک بن رب :ی صحابی واں جعل۵۵  
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مصادر و   

مآخذ
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ہزہاز بن عمرو  :ی صحابی واں جعل۵۶   ۵٩���������������������������
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مآخذ
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 ضہُيحم : ی صحابیواں جعل۵٧  

یبارق
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جابر  : ی صحابی واں جعل۵٨  

یاسد
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عثمان بن  : ی صحابی واں جعل۵٩  

عہيرب
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مصادر و   

مآخذ
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سواد بن  : ی صحابی واں جعل۶٠  

مالک
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�����٨٣ 

مصادر و   

مآخذ
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 )٢( اور سپہ ساالر  افسری سعد کے ہمراہ جنگںيعراق کے جنگوں م: حصہ دوسرا

 عمرو بن وبرہ ی صحابی واں جعل۶١  
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ومآخذ

���������������������������������������������������������

���������������������������٩٧ 

 بن مالک الٔحم :ی صحابیواں جعل۶٢  
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 بن عمرو لّيرب :ی صحابیواں جعل۶٣   ٩٨���
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 کا افسانہ ليحمال اور رب    ١٠٠�����
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 ٔحہيطل :ی صحابی واں جعل۶۴  

یعبدر
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 ی صحابی واں جعل۶۵  

ديخُل:
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حارث بن  :ی صحابی جعل واں۶۶  
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 مختلف قبائل سے چند اصحاب:  حصہ سرايت

عبد اهللا بن  :ی صحابی واں جعل۶٧  

حفص
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ابو  :ی صحابی واں جعل۶٨  
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حارث بن  :ی صحابی واں جعل۶٩  
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 کے ہم عصر ہونے کے سبب بننے والے ، اصحاب)  ص(رسول خدا :  حصہ چوتها

 قرفة بن ایقرقرہ، :ی صحابی واں جعل٧٠  
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فائل ابو  :ی صحابی واں جعل٧١  
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��������������������������١٩۵ 

عامر بن عبد  :ی صحابی واں جعل٧۴  

االسد

�������������������������������������������������������١٩٧ 

مصادر   

ومآخذ

���������������������������������������������������������

������������������������٢٠٢ 

  جنگوں کے افسر اور سپہ ساالریارتداد ک: حصہ پانچواں

 یعبد الرحمان بن اب :ی صحابی واں جعل٧۵  

 ٢٠۵����������������������������������������������العاص

مصادر   

ومآخذ



���������������������������������������������������������

��������������������������٢٠٩ 

 بن دةيعب :ی صحابی واں جعل٧۶  

سعد

���������������������������������������������������������

����٢١٠ 

مصادرو   

مآخذ

���������������������������������������������������������

��������������������������٢١۴ 

 ی صحابی واں جعل٧٧  

خصفہ:

���������������������������������������������������������

�����������٢١۵ 

مصادر   

ومآخذ

���������������������������������������������������������

�������������������������٢١٨ 

 بن دیزی :ی صحابی واں جعل٧٨  

نانيق

���������������������������������������������������������

��٢١٩ 

مصادر   

ومآخذ

���������������������������������������������������������

��������������������������٢٢٣ 

 بن حانيص :ی صحابی واں جعل٧٩  

صوحان

�������������������������������������������������������٢٣۴ 

عباد  :ی صحابی واں جعل٨٠  

یناج

���������������������������������������������������������

��������٢٣٧ 

 : ی صحابیواں جعل٨١  

بیشخر



���������������������������������������������������������

�����������٢٣٩ 

 کی اںي اصحاب کے بارے منيان ت    

 ٢٣١�����������������������������������������بحث

مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

���������������٢٣٩ 

  پہچنے کے سبب بننے والے اصحابںي خدمت میک)  رض(ابو بکر:  حصہ چهٹا

 کیشر :ی صحابی واں جعل٨٢  

یفزار

���������������������������������������������������������

���٢۴۵ 

مصادر   

ومآخذ

���������������������������������������������������������

�������������������������٢۴٧ 

ُمَسّوربن  :ی صحابی واں جعل٨٣  

عمرو

���������������������������������������������������������

����٢۴٨ 

مصادر   

ومآخذ

���������������������������������������������������������

��������������������������٢۵١   

 ٔہیمعاو :ی صحابی واں جعل٨۴  

یعذر

���������������������������������������������������������

���٢۵٢ 

مصادرو   

مآخذ

���������������������������������������������������������

�������������������������٢۵۵   

 کے دو ی صحابی جعلکیا  

چہرے



���������������������������������������������������������

���������٢۵۶ 

 ٔہیمعاو :ی صحابی واں جعل٨۶  

یثقف

���������������������������������������������������������

����٢۶٧ 

مصادر   

مآخذ

���������������������������������������������������������

�������������������������٢٧٢ 

  شرکت کرنے کے سبب بننے والے اصحابںي جنگوں میک)  رض(ابو بکر : حصہ  ساتواں

 بن فيس : ی صحابی واں جعل٨٧  

نعمان

��������������������������������������������������������

٢٧٧ 

مصادر   

ومآخذ

���������������������������������������������������������

�������������������������٢٧٩ 

ثمامہ بن  :ی صحابی واں جعل٨٨  

اوس

���������������������������������������������������������

���٢٨٠ 

مہلہل بن  :ی صحابی واں جعل٨٩  

دیز

���������������������������������������������������������

���٢٨٢   

مصادرو   

مآخذ

���������������������������������������������������������

�������������������������٢٩٠ 

غزال  : ی صحابی واں جعل٩٠  

یہمدان

���������������������������������������������������������

������٢٩٢ 



مصادرو   

مآخذ

���������������������������������������������������������

�������������������������٢٩۵   

 بن ہیعاوم : ی صحابی واں جعل٩١  

َاَنس

���������������������������������������������������������

�٢٩۶ 

مصادر   

ماوخذ

���������������������������������������������������������

���������������������������٣٠١   

جراد بن  :ی صحابی واں جعل٩٢  

مالک

���������������������������������������������������������

���٣٠٢ 

مصادرو   

مآخذ

���������������������������������������������������������

�������������������������٣٠٧ 

عبد بن غوث  : ی صحابی واں جعل٩٣  

یريحم

������������������������������������������������������٣٠٩ 

مصادرو   

مآخذ

���������������������������������������������������������

�������������������������٣١٣ 

 ںي باپ نہی روحانیاسالم کا کوئ  

ہے

���������������������������������������������������������

��٣١۵ 

 ميالفاظ و مفاہ  

���������������������������������������������������������

��������������������������٣١۶ 

 انامي داستانوں کاکیک فيس  

ں؟يرکه



���������������������������������������������������������

�٣٢١ 

 داستانوں کے چند ی کفيس  

نمونے

���������������������������������������������������������

��٣٢٢ 

 داستانوں کےلئے مناسب نام ہے ی کفيس“ افسانہ”لفظ  

�������������������������������������٣٢۵ 

فہرست   

اعالم

���������������������������������������������������������

�������������������������٣٢٧ 

 یامتوں اور ملتوں ک  

فہرست

���������������������������������������������������������

�����������٣۴٢ 

 یعلماء اور مصنفوں کے ناموں ک  

فہرست

������������������������������������������������������٣۴٧ 

 ی مقامات کیائي جغراف  

فہرست

���������������������������������������������������������

����������٣۵٠ 

 یمنابع و مآخذ ک  

فہرست

���������������������������������������������������������

�������������٣۵۵ 

 ی وقائع کیخیتار  

فہرست

���������������������������������������������������������

��������������٣۵٩ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ںي اصحاب کے سلسلہ می جعل١۵٠ کتاب

 

 

  بحث  یخی تارکی ای والنےی کو ہال ددل

 ٢۶جو  ہے ، ہی تجزںي کا اس کتاب کے سلسلہ م“ی علویہاد” نظر مقالہ ، دانشمند محترم جناب ری    ز

 ںي  م١٠ اور ٩کے شمار “ رسالة االسالم ”  اور مجلہ “یتاخ” روزنامہ کی ء کو بغداد کے ا١٩۶٨اگست 

  ه کو شائع ہوا ہے۔ جسے ہم نے اس کتاب کے مقدمہ کے طور پر درج کرنا بجا اور ١٣٨٨ االول یجماد

 مناسب سمجها ہے۔  

   

 زوںي چگری دںي بوئے جاسکتے ہجيم کے ب کے مانند ہے ، جس پر ہر قستي کهعي وسکی ، اخیتار  

 قلم ادہی اس پر زںي کے مقابلہ مزوںي چگری ۔ دںي بوئے جاسکے ہجي قسم کے بادہی اس پر زںيکے مقابلہ م

  ہے ۔ی جاسکتی کیفرسائ

 اس علم کے ای اس لئے کثرت ہے کہ اس پر قلم اٹها نا ٓاسان ہے ۔  ی  لکهنے والوں کخی تاردیشا  

 ی اس کے اثرات کںي مستقبل مای ںي ہمارے زمانے مای تي اہمیادوں اور مو ضوعات ک رودیخیتحت تار

  ہے ۔ ی کا باعث بنی کثرت و فراوانی اس کتياہم

 ہے کہ جب لکهنے واال اس حالت ی اس وقت ٓاسان بن جاتکني ہے ۔ لںي ، سادہ و ٓاسان نہخی    بہر حال تار

 ٓارام طلب اور اپنے ٓاپ سے بے خبر لوگوں عہیداستان کے ذر ہو کہ اس سے داستان گڑه لے  اور  اس ںيم

 مشغول ںي و طرب مشيع ںي زبان سے گرم کر کے انہیٹهي می اپنںي راتوں می طوفانی کوںیکو سرد

 کرے ۔

 مسائل کو سمجهنے کے دہي اور اس کے سنجںي نظر سے نگاہ ڈالٔ نقطہی پر علمخیاگر ہم تار  

 جتنا عام طور پر ںہےي ٓاسان وسادہ نہی اتنخی گے کہ تارںیحسوس کر ، تو مںیلئے عاقالنہ کوشش کر

 و بع اور اس کے مناںی کرقي تحقںي کے ساته اس می مقدار تک کہ ہم ٓاسانیسمجها جاتا ہے۔ مگر اس

 ، بحث اور قي تحقیعنی زي چني تہی ۔ ںي تک پہنچجہي تالش و جستجوں کرکے نتی کر کے ضروردايمٓاخذکو پ

 ممکن ري کے بغفي کو حاصل کرنااغلب محنت و تکلزوںي ہے اور ان چادي بنیکرنا ۔ ہر علم ک حاصل جہينت

  ہے۔ںينہ



 تالش و ی جانے والی انجام دںي ، اس سلسلے ممتي قدروقی کقي تحقیخیواضح ہے کہ تار  

  چاہئے اور مورد بحثی ہونی تالش و کوشش بے لوث اور اخالص پر مبنہی کنيجستجوپر منحصر ہے ۔ ل

  طرز پر ہونا  چاہئے ۔ کساںی مشخص اور یموضوع به

 ١۵٠” ۔کہ کتاب ںي کے ساته کہہ سکتے ہی نظر ہم ٓاسانشي     ان واضع روشن اور سادہ حقائق کے  پ

 بحث موضوعات کے انتخاب ری زںي اس کتاب مونکہي ہے ۔ ککی سے اںيقابل احترام کتابوں م“ اصحاب یجعل

 ںي مظہر ہے ۔ اس ما کوششوں کقي اور عمی ہے وہ طوالناي رکها گالي کا خیني بکی جس دقت ا ور بارںيم

  کا مقصد  ہے۔قي بحث و تحقی تمام علمیہی اور  اہےي گاي سے کام لیبائي صبر و شکیانتہائ

 اس کا کني رکها ہے ۔ ،لںي راز مغہي مقصد کو صیاس کے با وجود کہ اس کتاب نے اپنے اصل  

 و متي گراں قکیکے لئے ا---  نيامستشرقیخواہ عرب ہوں --ے تمام لوگوں   کرنے والقيموضوعبحث، تحق

  مآخذ و منبع ہے۔یمستند علم

 ۔ موصوف نے ںي سے ہںيبغداد کے معروف علماء م “ی عسکریٰ مرتضديس”     اس کتاب کے مصنف جناب 

 یں نے اپن اس بحث کا سلسلہ ہے جو انہوی ان کںي مقتي ہے ، حقی شروع کںيجو بحث اس کتاب م

  ہے۔اي ذکر کںيم"عبداهللا بن سبا" کتاب یدوسر

 ی اور بنہّي امی ہے جس نے بناي موّرخ کا نام لکی اینام" بن عمرفيس "ںلف نے ان دو کتابوں مي�     مو

 لکهنے کا رواج تها،اس ںي کتابںي جب عالم اسالم مںي ہے ۔ اس زمانے ماي حکومت کو درک کیعباس ک

  ہے۔ی ڈالی پر روشنوںي فتوحات اور لشکر کشی ک اسالمیموّرخ نے به

 ی گئی لکهںي اس مکني ہے ۔لںي ہے اور اس وقت موجود نہیمفقود ہوگئ" فتوح" کتاب ی کفي     اگرچہ س

 ،جنہوں نے ںي درج ہںي ان مشہور ،معروف اور معتبر منابع می پوری کی وقائع و روداد پوریخی اور تارںيتیروا

  ہے۔ “ی طبرخیتار” قدم شي سب سے پںي ہے اوران ماي ک بات پر اعتباری کفيس

 جهو ٹ بولنے واال کی بن عمر، افي ہے کہ ساي ثابت کںي مقي نے اس بحث و تحقیجناب عسکر  

 ہے اور اي خلق کںي ماي دنیالي خیاور جهوٹ گڑهنے واال موّرخ تها اور اس نے حوادث اور رودادوں کو اپن

 جن کا اصل ہے اي سلسلہ وار اغراض و مقاصد سے استفادہ ککیکے لئے ا اور معقول دکهانے حي صحںيانه

 ٓاتاہے ۔ ںي ربط نظر نہی سے کوئ--  ںي ہی گئی کری روداد تحری بناء پر اس قسم کیجس ک----موضوع  

  ۔ںي ہلی سے بعض حسب ذںيان علل و عوامل م

 حکومت کے دامن ی حصہ اسشتري کا بی زندگی نے اپنفيس:  مصلحتوں کا تحفظ ی حکام کی۔امو١     

 مصلحتوں کا ی اور ان کی طرفداری کہي امی بنںي متوںی روای داستانوں اور اس کی گزار اہے۔ اس کںيم

   ہے۔تای دیتحفظ واضع طور پر دکهائ

 ۔ اہےی تعصب کا کمال دکهاںي نے اس سلسلہ مفيس : تی رعای کے منافع کمي تمٔلہي۔قب٢     

 اسالم ی کے نامدار اور معروف سرداروں اور بہادروں کمي تمٔلہينے قب فياس نے اس تعصب کو س  

  ہے۔اي کرتے ہوئے منعکس کحی تشری اور شجاعتوں کے کارناموں کوںی دالور ںي فتوحات میک

 قي تخلی کالي کے افسانے اور اس کے خفي سںي سب داستانہی ہے کہ دہي عقہی کا ی      جناب عسکر

  ہے ۔ںي نہقتي حقی کوئںي اور ان مںيہ

 ی کفيمؤلف محترم نے اسے س: رخنہ ڈالنا ںي کرکے اس مجادی شبہہ اںي مخی تاری۔ اسالم ک٣  

  ہے ۔ جہجاناي کا نتتيقیزند 

 کے طور پر خلق وںيکے صحاب)  ص( بہت سے چہروں کو رسول خداںي داستانوں می نے اپنفيس  

  ہے ۔ی تک پہنچ١۵٠ تعداد ی کوںي صحابی کے شمار کے مطابق اس کے جعلی ہے ۔ جناب عسکرايک



 ی کے طور پر بعض چہرے ، اماکن اور بہت سوںی داستانوں کے لئے راوی نے اپنفي      اس کے عالوہ س

 ملتا ہے بلکہ ںي سراغ نہی کوئںي کے نقشہ مہي ۔ ان کا ، نہ صرف جغرافںي ہی خلق کںي جگہیائيجغراف

 ی اور وقائع بهدعالوہ اس نے بے شمار حوادث ،رودا ہے ۔ اس کے ںي پر ان کا وجود نہیتيسرے سے گ

  ۔ںيخلق کئے ہ

 پہلو انوںکے بارے یالي اصحاب اور خی جعل٣٩ بن عمر کے في سںي اس کتاب می        دانشمند محترم ک

 ںي وقائع می کا پکا اعتقاد ہے کہ اس قسم کی ہے۔ جناب عسکراي گاي کہی و تجزقي بحث ، تحقںمفصليم

  تها۔ںيا ہرگز وجود نہ چہروں کسےیا

 : نکات پر مشتمل ہے لی درج ذقي تحقہی ی کی          جناب عسکر

 کو اس سے توںی نے ان روای کا تنہا مصدر و ماخذ ہے طبرتوںی روای بن عمر اس قسم کفي۔س١  

 یو طبر کتوںی روای اور ابن خلد وں نے ان ہري ، ابن کثرياث}" ابن  "XE{  ہے اور اس کے بعد ابن اينقل ک

  ہے۔اي درج کںي کتابوں میسے نقل کر کے اپن

کے نسخے موجود "فتوح " کتاب ی کفي سی کے پاس بهني کے عالوہ چند گنے چنے مؤرخیطبر  

  ۔ںي ہی کںيتیتهے اور انہوں نے ان سے روا

 اي گاي کںي ہے اور ان سے مطلب نقل نہاي گاي کںي پر اعتنا نہتوںی روای کفي سںي جن مصادر مکني       ل

 پر رتي سںي ۔ ان متےی دںي نہی دکهائرہي سورما وغی اور جعلاںی ،دالورںي داستانہی ی اس کںيہے ، ان م

 کے خلق کئے گئے پہلوان ،اس ںي داستانی کفي سںي مفاتي تالی کی کتابوں کے عالوہ بال ذری گئیلکه

  ںی رودادیخی ، وقائع اور تارںيتی شدہ ، روافی تحری کںاسي ، بلکہ ان متےی دںي نہیاور وقائع دکهائ

 ۔ںي کے بالکل مختلف ہتوںی روای کفي ، جو سںي ہی درج ہوئںي صورت میدوسر

 ہے بلکہ اي کںي پر اکتفا نہتوںی روای کفي صرف سںي واقعات نقل کرنے میخی تاری نے بهی طبر  

ناقض اور   سے تتوںی روای کفي جو سںي ہی نقل کی بهں،يتی روایسیاس نے دوسرے منابع سے ا

  ۔ںي ہیاختالف رکهت

 ی کے جعلتوںی روای ہے ، وہ بذات خود اس کاي جن مٓاخذ کا سہارا لںي متوںی روای نے اپنفي۔س٢  

 ہی کرکے قي بحث و تحقںي کے بارے موںی کے راوفي نے سی جناب عسکرونکہي ہے ، کلي دلیہونے ک

 کا نيقی کے ن امرایہی ہے، ںي موجود نہںيں م کتابوی سے اکثر کا نام علم رجال کںي ہے کہ ان مايثابت ک

 رکهتے ںي وجود نہںي مقتي اور حقںي مخلوق ہی کاالتي کے خفي سیسبب بنا ہے کہ اس قسم کے راو

 ۔ںيہ

 سےي۔ جںي اور فتوحات ، تو ہمات اور خالف معمول روداد وںپر مشتمل ہںي اکثر جنگی کفي۔ س٣   

!  گفتگو کرنا ںي می عربحيکے بعض سپہ ساالروں کے ساته فص مي کا خاندان تموانوںي حںيبعض جنگوں م

 ای کہا ہو ے نفي سںي اترتے ، خواہ انہںي  پر نہی کسوٹیواضح ہے کہ اس قسم کے مطالب علم ومنطق ک

 )١( اور نےیکس

 ںي مہارت کے ساته ٓاپس می بڑںي کرتا ہے اور انہشي مطالب کو پزی تعجب انگرفي کہ سںي ہکهتےی     ہم د

 مضبو ط اور مستحکم قلعہ جو مسلسل دو سال کی حاصل کرتا ہے ۔ مثًال اجہيوڑ تا ہے اور خالف توقع نتج

 تک 

 عہی کے ذری حکمت عملی فوجی ناکام ہوئے تهے ، کسںي حملے اس کو فتح کرنے می کے کئمسلمانوں

نوں کے ہاتهوں  مسلماںي دم اور مختصر وقت مکی ہے کہ وہ قلعہ اای نے دکهافي سري کئے  بغريتسخ

  پڑ گئے۔ںي اور تعجب مرتي حی بهی مسلمان سپاہی ہوا کہ تمام لوگ ،حتري تسخسےیا



 لمحہ تک ی ٓاخرںي کا رزار کے فاتحوں کے مقابلے مداني فوج مکی کہتا ہے ، افي کہ سہی ای   

 ورچوں کا  ۔ اپنے ماي ۔ اپنے دشمن کے حملوں کو شجاعت کے ساته پسپا کی اور استقامت سے لڑیپائدار

 ۔ںي ہیکے معجزات اس سے مستثن)  ع( کرام ائےي۔انب١

 کے وںي ، اچانک اسالم کے سپاہکني ہٹے، لںي نہچهےي پی قدم بهکی۔ اور ااي طاقت کے ساته دفاع کیپور

 رازہي ہے اور اس کا شیٹهتي  کو ہاته سے کهو بی پائداری تاب نہ الکر اپنںي حملے کے مقابلہ می فورکیا

 !!ہے بکهر جاتا

 حاصل اںيابي مسلمانوں نے جو اکثر کامںي کے نقطہ نظر کے مطابق جنگوں اور فتوحات مفي س  

 اس سے قبل ای ، جو جنگ کے دوران ںي مرہوں منت ہی قسم کے اتفاقات اور معجزات کی وہ اسںي ہیک

 !واقع ہوئے تهے 

 کے جهوٹ فيں کے لئے س لکهنے والوخی تاراناتي اس قسم کے بںيحوادث اور وقائع کے بارے م   

 کو في سعہی اور ہر قسم کے تعصب سے باال تر علم ومنطق کے ذرںي سے پردہ اٹهاتے ہتوںی روایاور جعل

  ۔ںي کا نشانہ بناتے ہسرزنشياپن

 منابع ںي بحث موضوع کے بارے مری امر ممکن بن جاتا ہے وہ زہی کے لئے ی پر استاد عسکرہاںی   

 ی اور کاری پر ٓاخرسی نوخیتال اور تالش و کوششوں کے بعد اس خطرناک تار جانچ پڑی ضرورںيو مصادر م

 کو توںی روای جعلی کفي سے سزطوری انگزرتي کے ساتهحی مہارت اور حکمت عملیضرب لگائےں اور پور

 ب ہو اي کامںي کے منابع کو اس دروغ گو سے ٓازاد کرانے مخی تاریدوسرے منابع سے جدا کر کے اسالم

  ۔ ںيجائ

 کارنامے ہی کے في ممکن ہو سکا ہے کہ سسےي کہی سوال کرے کہ، ہی ی ممکن ہے کوئہاںپری      

  رہے ہوں ؟دہي کے لئے پوشنيگزشتہ مورخ

 بے ني گزشتہ مؤرخںي تها کہ اس کام کے بارے مںي نہسایا:  کہںي کہتے ہںي         ہم اس کے جواب م

 اہےي اعتماد کادہی کتاب پر زی کفي نسبت سی کسوںیو نخی نے، جس نے دوسرے تاریخود طبر!خبر ہوں 

 ہے ی کدی تردی کتوںی روای کفي سعہی اپنے اسناد کے ذرای یواقد "  سےي ،جتوںی روای طرح اس کی،پور

  :سےي ہے ، جاي کںي کو نقل نہتی روای کسی کفي سی لکهنے والوں نے بهرتي اور سني۔ دوسرے مؤرخ

 مطلق طور پر سب سے بڑا مؤرخ سمجها جاتا ہے اور ںيحات کے بارے م فتوی ،جو اسالمی       بالذر

 نقل کر کے ی سے بهںي کو کہتوںی روای کفي سی لوگوں نے بهگری اور دی مسعود،یعقوبی طرح یاس

  ہے ۔ اي کںي درج نہںي کتابوں میاپن

 ۔ ان ںي رہے ہںيہ سے بے خبر نوںي ان کارستانی کفي سی کے ماہر بهتی شناس اور علم درای       راو

 گڑهنے کا ملزم ثی سے بعض نے واضح طور سے اس پر حملے کر کے اسے جهوٹ بولنے اور احادںيم

  ہے۔ایٹهہرا

 اور احترام کے ، مالک ہونے کے باوجود تي اہمیخی اس حد تک تاری ان لوگوں کے لئے بهکني ل  

 نے اسے انجام تک یاب عسکر تها ، جس طرح جنںياس کام کو اس طرح انجام تک پہنچانا ممکن نہ

  ہے ۔ایپہنچا

 یکو پور)اسطورہ" (افسانہ "  کہنا چاہتا ہوں کہ مؤلف محترم نے اصطالح ہی ںيمقالہ کے ٓاخر م  

 کے لئے اس اصطالح کا توںی رواادي بے بنی کفي ہے اور ساي جگہوں پر استعمال کی کافںيکتاب م

 ںي اصطالح کا استعمال کرنے میسیطلب کے لئے ا اس قسم کے مںي نظر میري ہے جبکہ ماياستعمال ک

 ی علمی کاي دنی ہے جو آج کسالفظیا"افسانہ " ونکہي ضرورت ہے ۔ کی دقت کیخاص توجہ اور کاف



 کہ ان جنگوں کے واقع وںي استعمال ہوتا ہے ، کںي جنگوں کے بارے می بڑی گزشتہ زمانے کںيبحثوںم

 اور وںي بابلسےي اور خداؤں کا براہ راست دخل ہوتا تها ، جوںی پرںي رودادوں مزي خی سنسنیہونے اوران ک

 کہاجاتا ہے ۔ ) ١("  - مته-"ںي میزی انگرںي کے افسانے ، جنهوںي نونای

 نيقی اور نا قابل ی عادري موجود ہے جو غی نام ک)٢(" لبجنڈ  "ںي میزیري انگی اصطالح بهی دوسرکی    ا

  بات ی مداخلت کی اور خداوئں کوںی پرںي داستانوں میسیرودادوں کے لئے مخصوص ہے ۔ البتہ ا

 ںي داستانوں می معجزاتیرہکي ء وغاياور اول "  ںيسیقد"  داستانوں کے نمونے ی ہے ۔ اس قسم کںينہ

 تک جہي نتی کسںي تک اس اصطالح کے نعم البدل کے بارے می ابهني ، اور عرب محققںيپائے جاتے ہ

 اصطالح سے یک"خرافہ"- بجائے افسانہ ںي ہوں کہ اس سلسلہ متای دحي ترجںي مکني۔ لںي پہنچے ہںينہ

 اس کے لئے مشخص ںي زبان مزی کہ انگرسےي ،جیٰ معنی جائے تاکہ ان دو لفظوں کے اصلاياستفادہ ک

  ۔ ںي محفوظ رہںيہوئے ہ

 داستانوں اور ی بڑںي کہ ان مںي تو پاتےہںي ہکهتےی کو دقوںي تخلی بن عمر کفيجب ہم س  

 ںي اور ٓارام صورت می بهارںي داستانہی جاتا ہے،بلکہ ای پاںي جنگوں کا رنگ و روپ نہی کوںیاوئں اور پرخد

اسلوب اور " فتوح" کتاب ی اور اس لحاظ سے اس کںي ہی نظر ٓاتی راستہ پر ٓاگے بڈهتیخی منظم تارکیا

 ی ہے کہ اس کںي نہحي صحہی ہے۔ اس لئے ںي کتابوں سے مختلف نہی دوسری کخیروش کے مطابق تار

 ںي متوںی روای کفي واقعات سی معمولري جو حوادث اور بے شمار غونکہيکہا جائے ک"افسانہ "- کو توںیروا

  تر ہے۔کیکے مفہوم سے نزد) "Legend(لجنڈ "ںي میزی انگرای"اور مته خرافہ“ افسانہ” وہ ںيذکر ہوئے ہ

 Legend۔٢          Myth۔١

 ںي کارناموں پر مشمل نہی عادري اور اخبار ، معجزات اور غتای تمام روای کفي جانب سیدوسر  

  ۔ںي  ہںي پر مشتمل نہزوںي چیسی ای ، بلکہ اس کے دوسرے جهوٹ بهںيہ

 نام کثرت استعمال ہی ںي خبر کے لئے متعدد نام رکهے ہی جهوٹی زمانے کے لوگوں نے بهمی           قد

 ادي اور بے بنیجعل ”یعنیموضوع ومنحول  : سےي ، جںي کر گئے ہاري صورت اختی وجہ سے اصطالح کیک

 جگہ پر ی خاص لفظ کو اس کی پر کسہاںی کرتا کہ ںي محسوس نہتي صالحہی ںي اپنے ٓاپ مںي مکني۔ ل“

 سےی ہے کہ جہاں تک ممکن ہوسکے اہی جو کہہ سکتا ہوں وہ ںي کروں البتہ اس مختصر فرصت مزیتجو

 چاہئے۔ استاد محترم و ناي سے کام لاطي دقت اور احتی کافںيم استعمال کر نے ںاصطالحاتيمباحث م

 استعمال کرنے ںي ممباحث ی ، خاص اور مناسب الفاظ کو اپنے علمی عسکریٰ مرتضديارجمندجناب س

  ۔ںي دوسروں سے دانا اور ٓاگاہ تر ہںيکے سلسلے م

 

  

 

 

 

 

 

 ںي کتاب کے ٓاخر می نظر اسٔ نقطہ مؤلف کا جواب اورںياس مقالہ کے بعض مطالب کے سلسلے م:  نوٹ 

 ۔    ںيمال حظ فرمائ

  



 مي اهللا الرحمن الرحبسم

  قہی طرکی اصحاب کو پہچاننے کا ا

        ی ساالرسپہ

 گے ںي ڈالی اصحاب کے حاالت پر روشنی جعلسےی کے افي ہم سںي کتاب کے اس حصہ م  

 سردار اور سپہ ںي فتوحات میاسالم ک نے في مکتِب خلفاء کے علماء نے صرف اس بناء پر کہ سںيجنہ

 ان کے حاالت کری اصحاب قرار دیقيکے حق)  ص(غمبرخداي پںي ہے ، انہاي سے ان کا نام لتيثي حیساالر ک

  ۔ اہےي اس عنوان سے درج کںي ہے اور انہی ڈالیپر روشن

 وںی ںي  م"فی تعری کیصحاب  "  ںيکے مقدمہ م"  اصابہ "   کتاب یحجر اپن}" ابن  "XE{ ابن   

 :لکهتے ہےں

 ای وہاں سے ہاته ٓاہاںی  اپنے  اسالف سے مختصر اور ںي پہچان کے سلسلے می کی صحابںي کچه ہمجو

 بہي شیاب}" ابن  "XE{ ابن "  وہ مطلب ہے جسے ی ہے ، پهر بهںي اور واضح نص نہینيقیہے ، اگر چہ وہ 

 کتاب ی ناقابل اعتراض مٓا خد سے نقل کر کے اپنکی نے ا)١(" 

 یہے ۔ انک)ه٢٣۵وفات  (ی عبنسی کوفبہي شی بن عثمان بن ابمي۔ ابوبکر ، عبداهللا بن محمد بن ابراہ١

  ۔ںي شائع ہوئے ہںي ٓاباد دکن مدري حصے حني سے صرف تںي مفاتيتصن

 اور کو ی کے عالوہ کسی کہ صحابی تهہی رسم ںيصدر اسالم کے جنگوں م:  درج ہے وںی ںي م“مصنف”

  کرتے تهے۔ںيکے طور پر منتخب نہسپہ ساالر 

کے “  راستہکی کو پہچاننے کا ایصحاب” - ںي کتاب کے دوسرے حصہ میاپن--ابن حجر - عالم  ہی  

 :عنوان کے تحت لکهتا ہے 

 عال متوںپر ني قاعدہ تہی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ی بہت سے لوگوں کا صحابعہی قاعدہ موجود ہے جس کے ذرکیا

 اس امر کے ی موجود گںي فرد می کسی موجودگی ککی ای سے کسںيتوں م عالمنيمشتمل ہے۔ ان ت

  جائے۔ای ہونے کا حکم لگایکا صحاب)  ص( ہے کہ اس شخص پر رسول خدایلئے کاف

 ناقابل اعتراض منبع سے نقل کر کی نے ابہي شیاب}" ابن  "XE{  ہے جسے ابن ہی عالمت ی پہلںي ان م

 : لکهاہے ںي کتاب میکے اپن

 اور کو سپہ ساالر کے طور پر ی کے عالوہ کسی کہ صحابی تهہی رسم ںيم کے جنگوں م صدراسال

  جاتا تها۔اي کںيمنتخب نہ

 : رکهتے ہوئے لکهتے ہےں ی بات کے سلسلہ کو جاریحجر اپن}" ابن  "XE{     اس کے بعد ابن 

 اور جستجو کرے تو قي تحقی کتوںی رودادوں اور روای جنگجوں اور فتوحات کی شخص اسالم کی اگر کوئ

 ذکر ںي حصہ می کتاب کے ابتدائی جن کا ہم نے اپنی تعداد ملے گی بڑیاسے اس قسم کے اصحاب ک

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک( ہے ۔  ايک

 جسے اي اور جستجو کرنے کا اراد کقي کے بارے تحقتی اس روایحجر ک}" ابن  "XE{  ہم نے ابن   

 ی کی کو صحابتیہے اور ابن حجر اور اس کے ہم فکروں نے اس روا اي سے نقل کبہي شیاس نے ابن اب

 راستہ س اکني لں،ي ہی لکهںیري و تفسحی اصحاب کے حالت پر تشرکری قرار دلي دلیپہچان کے لئے قطع

 کو ی کے عالوہ کسفي کے مصدر و مٓاخذکے طور پر ستی تمام تالش و کوششوں کے باوجود اس رواںيم

 سے في علماء سہی مطلب لکها ہے ۔ یہی ی ابن عسا کرنے بهخی اور تاری طبرخیار طرح تی ۔ اسای پاںينہ

  :ںينقل کر کے لکهتے ہ



 سے ںي کہ ان مہی سے منتخب ہوتے تهے ، مگر ںي افسر اور سپہ ساالرا صحاب مںي۔ جنگوں م١  

  موجود نہ ہوتا ۔یکوئ

 : سے نقل کرتا ہے في کے مطابق ستی اور رواکی ای ۔طبر٢   

 : ہے کہ اس نے کہای کتی سے روا“یشعب”نے  “ر بن محمد عم”  

 جاي پر عراق بهتیکو مامور“  بن غنم اضي و عديخالد بن ول” ابوبکر نے فہي دنوں ، جب خلیانہ   

 : لکها تها ںيتهاتو انه

 فوج کی ای رہے، ان کیکے بعد اسالم پر باق)  ص( اور رسول خدای جن لوگوں نے مرتدوں سے جنگ ک

 ہے ںي شرکت نے کاتب تک حق نہںي مرتد کو جنگ می بهی اور تمہارے ہمراہ کسںيو۔اس فوج م دليتشک

  حکم پہنچے۔رايجب تک م

 :  رکهتے ہوئے کہتا ہے ی بات کو جاری اپنی اس کے بعد شعب  

  ۔ی کںي شرکت نہںي مرتد نے جنگجوں می کسںي خال فت کے زمانہ میک)  رض(    ابوبکر 

 : مطابق لکهتا ہےخذکۓ مای نقل کر کے اس سےفي سی طبردی۔مز٣  

 ۔ ی کںي مرتدوں سے  مدد طلب نہںي جنگ می بهیجب تک زندہ تهے ، کس)  رض( ابوبکر فہي      خل

 کی بناتے تهے ، مگر اںي سپہ ساالر نہی کبهںي تهے ، مگر ، انهتےيان سے مدد ل)  رض( عمرفہي خلکنيل

 کو سپہ ی صحابہ ۔ وی اس سے کم تر تهای تعداد  دس افراد ی عہدہ سونپا ہے جن کہیمختصر تعداد کو 

  کرتے تهے ۔ںي غفلت نہی کبهںيساال ر کے عہدہ پر انتخاب کرنے م

 : سے نقل کر کے لکها ہے في سںي متی اور رواکی۔ اس نے ا۴  

 ںيگ م  سے جنوںيرانی اور  اینے ارتداد کے جنگوں ،عراق پر لشکر کش)  رض( کہ ابو بکر ںي کہتے  ہسب

 تهے تےي سے تو کام لتيثي حی کی ہے۔ وہ مرتدوںسے سپاہی کںيمرتدوں کے گروہ سے مدد طلب نہ

 نے اس مطلب کو متعدد في کرتے تهے ۔ سںي سپہ ساالرمنتخب نہای ري کو امکی ای سے کسںي ان مکنيل

)  رض(ور عمر ا)  رض( ہے کہ ابوبکری زبردست کوشش کی ثابت کرنے کہی کرتے ہوئے اني بںي متوںیروا

 اور ی تهی ہوتںي کے ہاته می صحابشہي کمانڈ ہمی کوںي اسالم کے سپاہںي خالفت کے زمانہ میک

 توںی مذکورہ روایف کي تمام حاالت سہی کني جاتاتها ۔ لںسونپاي عہدہ نہہی کو ی کے عالوہ کسیصحاب

 --ے مسلمان پر حکومت  ک) ١(“  قضاعہ ”ی ک“سي القِٔامرو” طرف سے یک)  رض( عمرفہيکے باوجود خل

 ۔ درج ںيکے ساته واضع تناقص رکهتے ہ--  ی تهی پڑهںي نہی رکعت نماز بهکیجس نے اس سے پہلے ا

 :ےي داستان مال حظہ فرمائلیذ

  :ںي لکهتے ہوںی ںيم “ یاغان” کتاب ی اپنی       ابوالفرج اصفہان

  ۔اور اس سے پہلے کہ اس ايکے ہاتهوں پر اسالم قبول ک)  رض(نے عمر  “ سي القِٔامرو ”

{  بڑے قبائل کا مجموعہ  ہے ۔ ابن کی قبائل پر مشمل ارہيوغ “ نہي اور  جہی ، بہراء ، بلدانيح” ۔ قضاعہ ١

XE"  شجر” ہے ۔ اس کا مرکز پہلے ی کحی تشری اس کںيم) ۴۶٠۔۔۴۴٠( کتاب انساب یحزم نے اپن}" ابن “

 ہی اور ںي تهعي حدود وسینوں کي سرزمی کلہي تها ۔ اس قبںياور  اس کے بعد شام م“نجران ”اس کے  بعد 

 مالحظہ ہو) ٢/٩۵٧(۔ لفظ قضاعہ ہي ۔ معجم القبائل العربی تهی ہوئیشام ، عراق اور حجاز تک پہل

 ۔اي پر منصوب کتی حکومت و  والفہنےي ہو اس کو خلی رکعت  نماز پڑهکی نے ا

 سے نقل کر کے “یعوف بن خارجہ ّمر’ے بعد  کو مذکورہ خبر کلي تفصی نے داستان کیاصفہان  

 : لکها ہےوںی ںي می کتاب اغانیاپن



 کی تها ۔کہ اٹهاي ان کے  پاس بںي دن مکی خالفت کے دوران ایک)  رض(خطاب }" ابن  "XE{  ابن عمر

 ڑهےي ٹري  تهے ۔اس کے پتےی دیشخص داخل ہوا ، اس کے سر کے دونوں طرف تهوڑے  سے بال دکهائ

  ۔ںي تهی اس کے شانوں کے موازاںیڑی دوسرے کے اوپر اور اکی ں ااي کے انگلتهے، پاؤں

 ہوئے اور ان کے سروں پر سے گزر کر ٓاگے بڑه رہا تها اور اس طرح اس نے اپنے تےی      وہ لوگوںکو دهکا د

 : رسم کے  مطابق آداب بجاالئےی اور خالفت کایکے روبروپہنچا د)  رض(ٓاپ کو عمر

 :ے اس سے پوچها        عمر ن

         تم کون ہو؟

 :ای        اس شخص نے جواب د

  ہے۔“ی کلبی بن عدسيامرؤ الق” نام راي ہوں اور میسائي عکی اںيم  

  ،اور اس سے پوچها ۔اينے اسے پہچان ل)  رض(        عمر

  چاہتے ہو؟ايک!       اچها 

 :ای نے جواب دسي     امرؤ الق

  ہوں۔     مسلمان ہونا چاہتا

 نے حکم فہي خلںي اثنا ء می ۔ اساي اور اس نے قبول کی دمي تعلینے اسے اسالم ک)  رض(عمر   

 اور ایدی دںيکے ہاته م “سيامرؤالق” پر چم نصب کر کے کی جا ئے ، اس کے بعد اس پر اای الزہي نکی ااکہید

 ۔ای  کے مسلمانوں پر حاکم مقر ر کر دئہیاسے  شام کے عالقہ قضا

 سے رخصت ہوا کہ فہي خلںي لئے ہوئے اس حالت مںي سے ہاته میپرچم مضبوط “ سيلقامرؤا”  

  )ںيم “یاغان” -داستان ٓاخر تک (����پرچم اس کے سر پر لہرا رہا تها  

 سے توںی روای کفي سی داستان بهی ارتداد کے بعد حکومت کیک “ ی کلبٔعلقمہ بن عالثہ ”  

  اس کے ںيم“ اصابہ  ”یحجر ک}" ابن  "XE{  اور ابن “یاغان ”ی کی اصفہانتی رواہی ہے ۔ یتناقض رکهت

 : ہے لی ہے جو حسب ذی درج ہوئںي کے ضمن محی تشریحاالت ک

 مصاحبت کا شرف یک)  ص( اور اسے ٓانحضرتای اسالم الںيکے زمانے م)  ص( علقمہ رسول خدا  

فت کے دوران اسالم سے منہ موڑ  خالیک)  ص(کے بعد ابوبکر)  ص( اس نے ٓانحضرتکنيحاصل ہوا تها ۔ ل

 ۔ جب علقمہ اس ای دجي کو بهدي خالدبن ولچهےينے مجبور ہو کر ، اس کے پ)  ص( ۔ ابوبکر اي اور مرتد ہوگايل

 ںي خدمت می کفہي مانگ کر خلی علقمہ معافںي کہ بعد مںي ۔ کہتے ہايموضوع سے باخبر ہوا تو چهپ گ

 ۔ ایپہنچا اور دوبارسالم ال

  درج ی مطالب بهلی مندرجہ ذںيم“ اصابہ ” کتاب ی اپنںيحجر نے علقمہ کے بارے م}" ابن  "XE{   ابن 

 ں؛يکئے ہ

 ی جاری حد شرعںي کے جرم منےي حکومت کے دوران علقمہ پر شراب پینے اپن)  رض(عمر    

ے پاس  اس نے  روم بادشاہ کاي طرف چال گی اور روم کاي وجہ سے خفا ہو کر مرتد ہوگی۔ علقمہ اس کیک

 سوال اس سے ںي پہچان کے سلسلے می اور اس کاي۔ پادشاہ نے اس کا استقبال کایجاکر اپنا تعارف کرا

  ۔ ايک

  ہو ؟ی بهائرےيکے چچ “ ليعامر بن طف” تم  اي      ک

 ، اس لئے وہ خفا ہو ی مجروح ہوئتي شخصی پادشاہ کے اس طرح سوال کرنے سے علقمہ ک  

 : بوالںي حالت میکرغصہ ک



 پہچانتے؟ اس ںي سے نہقہی اور طری نسبت کے عالوہ کسی لگتا ہے کہ ٓاپ مجهے عامر کسایا  

 طرف یک)  رض( علقمہ کے عمر کني۔ لای واپس لوٹ کر دوبارہ اسالم النہیکے بعد اٹه کے باہر نکال اور مد

 ی کیصفہانااور ابو الفرج  “ اصابہ  ” یحجر ک}" ابن  "XE{  داستان ابن یسے حکومت حاصل کرنے ک

 ؛  علقمہ اسالم سے منہ ںيسے نقل کرتے ہ “ یاغان” پر اسے ہاںی ہے ۔ ہم ی درج ہوئںي م“یاغان”

 ای واپس ٓانہی تحمل کرنے کے بعد سرانجام دوبارہ مدی اور دربدری ے دورنہی مدت تک مدکیموڑنے کے بعد ا

  ۔اي ہوگیفخ مںي کونے مکی مسجد  ہوا اور ای نظروں سے چهپ کےراہیاور لوگوں ک

 حي وجہ سے صحی کرےي علقمہ نے اندهکني داخل ہوئے،لںيمسجد م)   رض(رات کے وقت عمر  

جو علقمہ کا ----  دي خالد بن ولیک)  رض( داخل ہونے واال کون تها ۔ عمرہی پہچاناکہ ںي نہںيطور پر انه

 ہے ديولال خالد بن  داخل ہونے واںي مسجد ماي وجہ سے علقمہ نے گمان کیسے شباہت ک--دوست تها  

 :۔ لہذا اس کے ساته گفتگو شروع کرتے ہوئے پوچها

   ؟ای کام سے برطرف کر دںي    باالخر اس نےتمہ

 سے ٓاگاہ ہو چکا  تها ، لہذا ی غلط فہمی تها اور اس کاينے علقمہ کو پہچان ل)  رض( عمر ایگو  

 ۔ ای جواب دںي م کے ساته خالد کے اندازیاس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے چاالک

 ! ہے ی ہسایا!       ہاں 

 ! کہاںي      علقمہ نے متاثر انداز م

 ظلمحسد کے وجہ سے ہوا ہی ہے ، تمہارے ساته ںي نظر بد اور حسد کے عالوہ کچه نہہی   معلوم ہے ، 

 !ہے 

 :  علقمہ سے پوچها ںي  انداز مارانہّي سمجه کر عمتينے فرصت کوغن)  رض(    عمر 

 سے اپناا نتقا م لے لوں؟)  رض( تم مدد کر و گے تاکہ عمر اي      ک

 ۔ای        علقمہ نے بالفاصلہ جواب د

 ہے ان کے ںي حق نہںي ، ہمںي و اطاعت کا حق رکهتے ہیہم پر فرمانبردار)  رض( پناہ ، عمری         خدا ک

   !ںی اور ان کے مخالفت کرںی کام کریخالف کوئ

  خالد ۔ اٹه کر مسجد سے چلے گئے ۔ ںي مالي علقمہ کے خای، )  رض(       سرانجام عمر

 خالد علقمہ ںي اثنا ء میلوگوںسے مالقات کرنے کے لئے ٓامادہ ہوئے اس)  رض( دوسرے دن عمر   

  گئے ۔ٹهي جگہ پر بکی ساته اکیکے ہمراہ داخل ہوا  اور دونو ںا

 :اي طرف رخ کر کے سوال کیمہ کنے علق)  رض( مناسب فرصت پر عمرکی کے بعد اری دیتهوڑ  

 ں؟ي خالد سے کںي تم نے وہ باتايک!         اچها علقمہ 

 وہ ی کے بعد اسے کل رات کی ، چند لمحہ خاموشاي پڑگںيعلقمہ ، عمر کا سوال سنکر الجهن م     

 ٓاواز  طور پر خالد سے مخاطب ہو کر بلندی۔ لہذا فورںي تهی جو اس نے خالد سے کںي آئادی ںي باتیسار

 :  پوچها ںيم

  ہے ؟ی بات کہی تو نے اس سے کوئايک ! ماني  ابو سل  

  : ای   خالد نے جواب د  

  ہے ۔ اس ںي تک نہکهای نے اس کو دںي قسم اس مالقات سے پہلے می       وائے ہو ہم تم پر ، خدا ک

 : اور بوالايوقت خالد نے فراست سے مطلب کو سمجه ل

 کهای دںي مجه سے پہلے کہ--- طرف اشارہ کر کے ی کفہي  خل-- ان کو  ہے  تو نےںي نہساتوی ا  

  ہوگا؟اي لے لںي جگہ پر انهیري سے میہواور غلط فہم



 ۔ ای علقمہ نے جواب د  

  تها۔کهای دںي بجائے انهرےي نے تںي ہے محي قسم ، صحی ہاں خدا ک  

 : سے مخاطب ہو کر بوال فہي     اس کے بعد خل

  سای ااي ہے ، کی سنںي مجه سے نہزي چی کے عالوہ کوئی و خوبريٓاپ نے توخ! نيرالمؤمنياے ام  

  ہے ؟ںينہ

 ںي تمہی گورنریک)١(“ حوران ” تم پسند کرتے ہو کہ اي ہے ۔ کحيصح : اینے جواب د)  رض(عمر  

 دوں؟ید

  :ایعلقمہ نے جواب د  

 � ہاں یج  

 ی اور وہ زندگایدی دںيہ کے ہاته م حکومت کا فران علقمیک“ حوران ”نے )  رض(اس کے بعد عمر  

 کہا وںی ںي نے اس کے سوگ م“ئہيحط” ۔ی پر وفات پائںي دن تک اس حکومت پر پرقرار رہا اور وہیکے ٓاخر

   )ٓاخر تک ( �����:ہے

 : ہےاي اضافہ کوںی ںيابن حجر نے اس داستان کے ضمنم  

 کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر ےنی دںي حکومت کا فرما ن علقمہ کے ہاته میک“حوران ”)  رض( عمر

 :بولے

 تهے یتي دولت سے قمی کاي لئے تمام دنرےي پاس اس قسم کے باوفا اشخاص ہوتے ، تو وہ مرےي اگر م

� 

  :  جہي کا نتبحث

 ہے ايسے نقل ک “بہي شیاب}" ابن  "XE{ ابن ”  علماء نے روي کہ مکتب خلفاء کے پاي    ہم نے مشاہدہ ک

 کہ جنگوں ی تهہی رسم یاسالف ک” ہے کہ ی کتیسے روا“ بل اعتبار منبع و مصدر  قاکیا”کہ اس نے  

 “ -� جاتا تهاای بناںي کو سپہ ساالر نہی کے عالوہ کسی صحابںيم

 اصطالحات یک“ حسن ” ای “حيصح ”ںي کے مصدر کے بارے متی روایان علماء نے اس قسم ک  

 ںي اعتراض نہی منبع سے جس پر کوئسےی  اکیا” ہ ہے بلکہ صرف اتنا کہا ہے کاي کںيسے استفادہ  نہ

  ہے۔ای حد تک گهٹا کے رکهدی اور اعتبار کو کافمتي قدر وقی۔ اور اس طرح اس مآخذ ک“ہے

 :ای کہتے ہوئے پاہی ی بن عمر کو بهفيہم نے س  

   تهے ۔ی   فوج  کے سپہ ساالر سب صحاب

 تها کہ ان سے  مدد ایدی کرتے تهے اور حکم دںي مرتد وں سے مدد حاصل نہںيجنگوں م)   رض( ابو بکر 

 ! ہے ی کںي مرتدنے شرکت نہی کسںي ۔ اس لئے ان جنگوں مںیطلب نہ کر

 سے انگشت شمار افراد کے ںي ان مکنيمرتدوں کو سپاہ کے طور پر قبول کرتے تهے ، ل)  رض(   عمر 

 خود آپ ای بناںي ساالر نہ کو سپہی ، کسی تهی تعداد مشکل سے دس افراد تک پہنچیعالوہ ، جن ک

  کرتے تهے۔ںي غفلت نہی کو فوج کا سپہ ساالر بنانے سے  کبهیصحاب

  شناخت اور پہچان کے طور ی مکتب خلفاء کے دانشمندوں نے اصحاب کںي وہ مطالب تهے جنہہی  

  ہے۔ ايپر ذکر ک

“ ----علقمہ”  کے برخالفنے اس)   رض( عمرٔفہي کہ خلکهایں کے باوجود د‘ ہم نے ان سب ادعاوکني     ل

 ںي امراء اور حکام اس زمانے می جبکہ شامايکے حاکم کے طور پر منصوب ک“ حوران ” ، اتهايکو جو مرتدہوگ



 ني فوج پر ، فلسطی وہاں کنر کہ شام کاحاکم اور گورںي سنبهالتے تهے ، اس مفہوم می کمانڈ بهیفوج ک

  تها ۔ی فوج کا کمانڈر بهی کنیوا عالقہ قنسر کا فرمان رنی فوج پر اور قنسریکا حاکم وہاں ک

 مطلق حاکم اور جنگ کے زمانے ںي کہ ہر عالقہ کا حاکم و فرماں روا صلح کے زمانے مہی خالصہ   

  ہوتا تها۔ی افسر اور سپہ ساالر بهںيم

 ی حکمرانںي کے ہاتهوں میسائي نو مسلم عکی دوم نے أفہي کہ  خلکهایاس کے عالوہ ہم نے د  

 ، ی تهی پڑهںي نہی نماز بهکی تک ای جب کہ اسالم النے کے بعد اس نے ابهایدیچماس وقت دکا پر

 گ کو جنلہي  قبکی جاتا تها  جو اای شخص کو دسےی پرچم اسایجبکہ اس زمانے کے رسم کے مطابق ا

 پر ہوا کرتا ادي بنی کلوںي ان دنوں فوج منظمکرنے کا کام قبونکہي شرکت کرنے کے لئے ٓامادہ کرتا تها۔کںيم

  ۔ ی رائج تهی کربال بلکہ اس کے بعد بهٔ اور ، حادثہني رسم جنگ صفہیتها اور 

 کلب سے تها اور قضاء نام کے لہيکو جو قب “ ی کلبسيامرؤ الق”نے  )  رض( عمرٔفہي اس بنا پر خل  

 سپہ ی قضاعہ ک اور اس طرح سپاہاي جزتها ، تمام قبائل قضاعہ پر حاکم مقرر ککی کا الہي بڑے  قبکیا

 شرکت کر ے اور ںي کے ساته جنگ موںي مدد سے رومی تا کہ وہ ان کی  اسے سونپ دی بهیساالر

 ! طرف سے کفر و الحاد سے جنگ کرے یاسالم ک

 وہ باطل اہےي پہچان کے لئے جو قاعدہ وضع کی کی      اس حساب سے مکتب خلفاء کے علماء نے صحاب

 واقعات اور روداد سے یخی ہے تاراي ہے اور جو کچه کہا گفي ضعیا مٓا خذ به اس کونکہي ہے ۔ کادياور بے بن

  رکهتا ہے۔ی فرق بهیبه

 بلکہ وںي پر دسی خوش فہمی اور جهو ٹے قاعدہ کیالي علماء نے اس خی اس کے باوجود انہ  

ت  قرار دے کر ان کے حاالںي فہرست می اصحاب کیقيکے حق)  ص( چہروں کو رسول خدای جعلنکڑوںيس

 ۔ ںيلکهے ہ

 گے جن ںي ڈالی اصحاب کے حاالت پر روشنی جعلسےی کے چند افي سںي بحث میہم ٓانے وال  

 ان کے عہی کے ذرتوںی ہے  اور مختلف و متعدد رواايکو اس نے خاص طور پر سپہ ساالر کے عہدوں  پر فائز ک

 اس کے  رسے چهپا سکے او نظروں ی تاکہ اس طرح اپنے جهوٹ کو علما ء کںينام پر اخبار جعل کئے ہ

  ڈال کر ہمارے مصادر و مآخذ کو ہے  اعتبار اور مجروح کر دے۔ںي کر شہبہ مثی احادیعالوہ اسالم ک

 افسوس کے ساته کہنا پڑتاہے کہ بعض علماء نے ںي کے اس خطرناک مقصد کے بارے مفيس   

 یمقاصد تک پہنچے ک ہے اور اس طرح اس کو اپنے  ی مدد کی قرار واقعںي اس سلسلے می کفيس

 انہوں نے اس کے ونکہي ہے کاي کري پر اعتماد کر کے شرمندہ تعبثی احادی کو اس پر اور اس کیخوش فہم

 اصحاب و سورماؤں کو  اسالم کے مصادر و مٓا ی کئے گئے افسانوی پر مبنانتي کے خالف ظلم و خماسال

 پتا ہے اي ہے۔ کاي ثبت کںي فہرست می اصحاب کیقيکے حق)  ص( رسول خداںي قرار دے کر انهںيخذ م

  ہو گاںسوچاي نہی بهںي کو خواب موںيابي کامی اتنی نے اپنفي سدیشا

 

 

 

 

  و مٓا خذمصادر

 

  :اني ابن حجر کا بںي کے بارے متی روایک “ بہي شیابن اب ” ںي پہچان کے سلسلہ می کیصحاب



 )١/١۶ (اور) ١/١٣(“ اصابہ ”  کتاب یک“حجر }" ابن  "XE{ ابن ” ۔١  

 : منابع و مآخذ ی خبرںي کے بارے متی روای کبہيش}" ابن  "XE { ی ابابن

 ) ١/٢١۵١ (ںي   ه کے حوادث کے ضمن م١٣   ی طبرخی ۔ تار١  

 )١/۵١۴(عساکر }" ابن  "XE{  ابن خی۔ تار٢  

  :تی روای کفي روش پر سیک)  رض(و ابو بکر )  رض( کے ساته عمرمرتدوں

 )١/٢٢٢۵(اور )٢۴۵٨ تا١/٢۴۵٧(اور )٢٠٢١تا١/٢٠٢٠ (ی طبرخی۔ تار١  

 : داستانی حکوت کی ک“سي القامرؤ”

 )١۵٨۔١۵٧/ا۴ (یطبع ساس “ یاغان ”ی کی۔ابوافرج اصفہائ١  

 بطور خالصہ ) ۴۵٧ص(“  جمهرہ  ”ی۔ابن حزم ک٢  

 : داستان یک “ی بن عالثہ ، کلبعلقمہ”

 )۴٩٨۔۔٢/۴٩۶(“ اصابہ ”ی۔ابن حجر ک١  

 )١۵/۵۶ (“یغانا ”ی کی۔اصفہان٢  

 : داستانی و عامر کے اختالف کعلقمہ

 )۵۵تا١۵/۵٠( “ یاغان”۔ ١  

 )٢٨۴ص(“ جمهرہ ”ی۔ ابن حزم ک٢  

 : کا نسبقضاعہ

 )۴۶٢۔۴۴٠(“    جمہرہ  انساب   ”  یابن  حزم ک  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اصحابی کے جعلفي درج سںي س کتاب  ما

  یک

  فہرست

                         

 ای اصحاب کا تعارف کرای جعل۵٣ کے في جلد تک سیسري جلد سے تی پہلی کتاب کہم نے اس   

  ۔ںي تعارف کراتے ہلی اصحاب کا حسب ذی جعلسي چالدی اس کے مزںي اس جلد ماب

 :                                                     پہال حصہ 



 )١  (:  خلق کردہ افسراور سپہ ساالرفي سںي جنگوں میعراق ک  

 ۔بشر بن عبداهللا۵۴  

 یمي تعہي۔ مالک بن رب۵۵  

 ی۔مزهاز بن عمر و عجل۵۶  

 ی بن نعمان  بارقضہي۔حم۵٧  

  ی۔جابر اسد۵٨  

 ی ثقفعہي۔عثمان بن رب۵٩  

 یمي۔سواد بن مالک تم۶٠  

 : دوسرا حصہ

 )٢( افسر اور سپہ ساالر  ںي جنگوں می       عراق ک

 ۔ عمرو بن وبرہ ۶١  

 لک بن حمّال۔حّمال بن ما۶٢  

  ی بن عمروبن عبدرلي۔ رّب۶٣  

 ی بن بالل قرشحہي۔ طل۶۴  

  ی عبدی بن منذربن ساودي۔ خل۶۵  

 !)دوسرا  (ی عامردیزی۔حارث بن ۶۶  

 : حصہ سراي ت

           مختلف قبائل سے چند اصحاب 

  ی۔ عبداهللا بن حفص قرش۶٧  

  ی عامر کالبشي ۔ ابوحب۶٨  

 ی۔ حارث بن مّرہ جہن۶٩  

 :ها حصہ تچو

 کے ہم عصر ہونے کے سبب بنے اصحاب )  ص(        رسول خدا

  یمي قرفہبن زاہر تای  ۔ قرقرہ ٧٠  

 ۔ نائل بن جعشم ٧١  

  ی فزارلہي۔ سعد بن عم٧٢  

  بن ظفر بی ۔ قر٧٣  

  ۔ عامر بن عبداال سد ٧۴  

 : حصہپانچواں

  جنگوں کے افسر اور سپہ ساالری          ارتداد ک

 رحمان ابوالعاص ۔ عبدال٧۵  

  بن سعد دةي۔ عب٧۶  

  یمي ۔ خصفہ ت٧٧  

  ناني بن قدیزی۔ ٧٨  

  بن صو حان حاني۔ص٧٩  

   ی ۔عباد ناج٨٠  



  تی۔شخر٨١                              

 

 : حصہ چهٹا

  پہنچنے کے سبب بننے والے اصحابںي خدمت میک)   رض(            ابو بکر 

 ی فزارکی۔ شر٨٢   

  بن عمرو۔ مسور٨٣  

  ی عذرہی۔معاو٨۴  

 نافی و شہر ذو ناقی۔ذو ٨۵  

 ی ثقفٔہی۔معاو٨۶   

 : ساتواں حصہ

  شرکت کرنے کے سبب بننے والے اصحاب ںي جنگوں میک)  رض(       ابوبکر 

  ی بن نعمان لخمفي۔ س٨٧  

 ۔ ثمامہ بن اوس بن ثابت ٨٨  

  ۔ دیزی۔مہلہل بن ٨٩  

  ی۔ غزال همدان٩٠  

 نس بن اہی۔معاو٩١   

  رہی۔جراد بن مالک نو٩٢  

 مدد کرنے کے ی سپاہ کیک)  ص( ، جو ابوبکر یري۔عبد بن غوث حم٩٣        

 : ہے اي پہچانا گیسبب بعنوان صحاب

   پہال حصہ 

 

 )١( افسر اور سپہ ساالر  ی سعد وقاص کے ہمراہ جنگںي جنگوں معراق

   

  r۵۴۔  بشر بن عبداهللا 

  r۵۵اب ربميت ( یمي تہي۔ مالک بن ربع( 

  r۵۶ی۔ہزهاز بن عمرو عجل 

  r۵ی  بن نعمان بارقضہي۔ حم٧  

  r  ۵ی۔ جابر اسد٨  

  r ۵ی تقفٔعہي۔عثمان بن رب٩ 

  r۶یمي۔ سواد بن مالک تم٠    

 

            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی واں جعل۵۴

  بن عبداهللاُبشر

 : ہے اياگیا تعارف کروںی کا ی اس صحابںيم“ اصابہ ” کتاب یحجر ک}" ابن  "XE{ ابن   

ه کو ١۴نے  )  رض( عمر بن خطاب فہي لکها ہے کہ خلںيم“ فتوح ” کتاب ی نے اپنفيس: عبداهللا بشربن

 ۔جايکے ہمراہ به“ سعد وقاص” اسے 

 اي پر منتخب کی سرپرستی ہزار جنگجوؤں ککی کے ا“سيق” کو“ بشر ” کے دوران تموری� نے اس ماسعد

 ہے ۔

 نے اپنے ہيشب}" ابن  "XE{ ی ہے ۔ اور ابن اباي درج کںيم “ خیتار ”ی مطالب کو اپنی انہی نے بهیطبر

 کو سپہ ی کے عالوہ کسی صحابںي کہ جنگجوؤں می رسم تهںي ہے کہ قدما می کتیمصادر سے روا

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک)(ز( جا تا تها اي کںيساالر کے طور پر منتخب نہ

 بتائے کہ اس نے ہی کر تا ہے تاکہ ايختتام پر اس لئے ک بات کے ایکو اپن“ ز”  ابن حجر نے حرف   

  ہے ۔ اي پر استدر اک کر کے اسے اضافہ کسوںی کے نام کو دوسرے تذکرہ نویاس صحاب

  :ںي ذکر ہوئے ہوںی ںي می طبرخ تاری�حجر کے مطالب }" ابن  "XE{  ابن ںيُبشر کے بارے م    

 طرف روانہ یکے ہمراہ عراق ک---سعد وقاص  ---جنگجو اس   ہزار کیکے ا “ الني عسيق” اور ���         

  کر رہا تها۔،ی کمانڈ ُبشر بن عبداللههاللیہوئے اور ان ک

 تعارف ہی ہے اور ایکے عنوان سے پہچنوا “ یہالل”کو “ بشر” نے ی کہ طبرںي ہکهتےی پر ہم دہاںی  

 قي تخلیالي اس خینے اپن في طرف سے ہے ۔ اس بنا پر سی کفي ہے بلکہ سںي طرف سے نہیاس ک

  ہے ۔ايسے خلق ک“ بن مضرالنيع �����ہالل بن عامر صعصعة بن ”ٔلہيکو قب

 :ی  اس داستان کے راو

 ۔ اہےي کے طور پر ذکر کوںی ناموں کو راولی درج ذںيکے افسانہ م“بشر بن عبداهللا ” نے في س  

  ۔   ںي ہی راویالي کہ دونوں  اس کے خ“نريمحمد و مست”۔١  

 نے ان سے کن في جانتے کہ سںي اور ہم نہںيدونوں افراد مجہول اور نامعلوم ہ“ طلحہ و حنش”۔٢  

 ! ہے ايکو مراد ل

 : اشاعت کرنے والے علماءی افسانہ کاس



 : ہےی ں مدد کای نمای کفي سںي اشاعت میک“بشر ” علماء نے افسانہ لیدرج ذ  

  کے نام کے ساته ۔في سںي مخی تاری نے اپنی طبرری ،محمد بن جرنرخي�۔امام المو١  

  سے نقل کرکے ۔ی طبرںي مخی تاری نے اپنرياث}" ابن  "XE{ ۔ ابن ٢  

  سے نقل کر کے ۔ی طبرخی تارںي مخی تاری۔ ابن خلدون نے اپن٣  

  سے نقل کرکے ۔ی طبرخیاور تار“فتوح ” کتاب ی کفي ، سںيم“ اصابہ ” کتاب ی۔ابن حجر نے اپن۴  

 کتاب کے پہلے حصہ یکو اس لئے اپن“ بشر ”حجر نے }" ابن  "XE{  ابن  ہے کہہیقابل ذکر بات   

 جنگ ی کہي کو ترک کر کے قادسنہیکو مد“ بشر ” کے کہنے کے مطابق قدمانے في ہے کہ ساي ذکر کںيم

 کمانڈ ی ہزار جنگجوؤں ککیکے ا “الني عسيق” طرف روانہ ہوتے وقت ی شرکت کرنے کےلئے عراق کںيم

 ۔ی تهیسونپ

 ہے ی کی بات پر اعتماد اور توجہ بهی ک“بہي شیابن اب”حجر نے }" ابن  "XE{ کے عالوہ ابن اس   

 اي کانيب“  ہے ںي اعتراض نہیپر کوئ)ماخذ(اس ” کہتے ہوئے کہ ہی مجہول ماخذسے کی۔ جہا ں اس نے ا

ر تے  کںي اور کو سپہ ساالر کے عنوان سے منتحب نہی کے عالوہ کسی صحابںي جنگوں ممیہے کہ قد

 !!تهے 

 حقائق اورموجودہ ما خذ و مصادر سے کتنا تناقص یخی تارتی رواہی کہ کهای دی بهہیاورہم نے   

 !! ہے یرکهت

 في صرف ستی روای کی سپہ ساالری ہزار جنگجوؤں ککی اکے“سيعبدالق ”یک“بشر”       اس کے عالوہ 

  ہے۔ںيکر موجود نہ اس کا ذںي دوسرے مصدر و منبع می ہے اور کسی نقل ہوئی زبانیک

 اور اس داستان کے ---  ی بشر بن عبدا هللا ہالل--  ی طور پر اس صحابیاديسرانجام ہم نے بن  

  !ای پاںي نہںيمی اور منبع خبری افسانہ ساز کے عالوہ کسیمي بن عمر تمفي کو سوںیراو

موضوع ،وجود ،اخبار اور ”کا “بشر بن عبداهللا” باتوں کے مدنظر معلوم  ہوا کہ داستان ی          ان مقدمات

 ہے ۔تاکہ علماء کو اي نے گڈه لفي افسانہ ہے جسے سکی اہی تهے ، یسب سرا پا جهوٹ اور جعل “ یراو

“  اور ابن حجریرطبریمحمدبن جر”  ہے کہیفی راستہ سے منحرف کرے ۔ ستم ظریاسالم کے اصل

 درج ںي معتبر و گراںقدر کتابوں می اپن افسانوں کوگری کے دفي نامور علماء نے اس افسانہ اور سسےيج

 ���� خدمت اور اسالم کے ساتهی کے منحوس مقاصد کفيکر کے س

 ہی رسم یقدما ک(حجر نے اس خبر کے مصدر }" ابن  "XE{  قابل ذکر ہے کہ اگر چہ ابن ی امر بهہی      

 کہا ہے کہ ںي نہہی کني ہے ۔ لای پہنچابہي شیکو ابن اب)���� کے عالوہ ی صحابںي کہ جنگوں میته

 ! ہے اي کس کتاب سے نقل کیک “بہي شیابن اب” کو تیانہوں نے روا

 اصحاب کا تعارف کراتے وقت صرف گریحجر اپنے د}" ابن  "XE{  گے کہ ابن ںيکهی دی بهہی ںي     ہم بعد م

 ںي نام نہیبه ہے  اور اس کے مصدر کا ی اکتفا کی کو نقل کرنے پرہتی مذکورہ روایک “ بہي شیابن اب” 

  ہے ۔تايل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  و مٓا خذمصادر

 : بن عبداهللا ،کے حاالتبشر

 -۶۶۵حی تشریحاالت ک“ ب ”حصہ اول  حرف )  ١/١۵٧(“  اصابہ  ” یحجر ک}" ابن  "XE{ ۔  ابن ١  

 :ی سپہ ساالری اور بشر کتي طرف عزمی عراق کیسعد وقاص  ک

 )٢٢١٩/ ١( روداد   ی  ه ک١٧  ی طبرخی۔  تار١    

 )٢/٣۴٧   (رياث}" ابن  "XE{  ابن خی۔  تار٢  

 )١/٣١۶(خلدون }" ابن  "XE{  ابن خی۔ تار٣  

 : کا شجرہ نسبی صحابی کے جعلفيس

 )٣/٢٩۶(“ اللباب”۔ ١  

 )٢٧٣۔٢۶٩(“   جمهرہ ”یحزم ک}" ابن  "XE{ ۔ ابن ٢  

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی واں جعل۵۵ 

 

 عہي بن ربمالک

 : ہے اي گای پہچنواوںی ی صحابہی ںيم“اصابہ ”ب  کتایحجر ک}" ابن  "XE{ ابن   

 تها ، جس نے لي کرنکی وقاص کا ایسے تعلق رکهتاتها ۔ وہ سعد بن اب)١( ربا ب  مي تی بنعہي  مالک بن رب

  ۔ ی تهی کمتی طرف عزی اس کے ساته عراق کںيکے اوائل م)  رض(خالفت عمر

 ی دستہ ککی سپاہ کے ای کو اپنعہيک بن رب جنگ کے سپہ ساالر اعظم سعد وقاص نے مالی کہيقادس

  ۔ی تهیکمانڈ سونپ

 ہے اورہم اي مطلب کو درج کی ان ہںي کے بارے معہي مالک بن ربی نے بهی طبرری ابو جعفر محمدبن جر

 اور کو ی کے عالوہ کسی صحابںي کہ وہ جنگ می رسمتهہی ی کہ قدما کںي کہہ چکے ہیاسے پہلے به

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک(تے تهے ۔ کرںي نہنيسپہ ساالر مع

 پہال حصہ ں،ي حصے ہني کے تحی تشریحجر ک}" ابن  "XE{  ابن ںي کے بارے معہي  مالک بن رب  

  پر مشتمل ہے ۔ہم  نسبٔشجرہ 

 اس قسم کے ںي ہے  ،ہم نے انساب عرب مایٓا“  مرة رباب مي تیبن ” ںيم“ اصابہ ” کتاب ی۔ ابن  حجر ک١

  ۔اہےي ذکر کںيہونا چاہئے ، جس کا ہم نے متن م“ رباب مي تیبن ”ی وہہی ہے ای پاںينسب کو نہ

  ۔ںي اس پر  بحث کرتے ہلی ذحسب



مالک ” رباب کے مي تٔلہي طرف سے قبی وقاص کی سعد بن ابںي مہيجنگِ  قادس ”ی ۔ عراق ک١   

 وہ ںي می طبرخیتار صرف تی روای دستہ کے سپہ ساالر کے عنوان سے انتصاب کی فوجکی اکو“عہيبن رب

 !!  ہےںي اورنہںي ہے کہی گئی سے نقل کر کے  درج کیمي بن عمر تمفي سیبه

 في نے صراحت کے ساته سی طبرںي و قائع کے بارے مگری۔ اس انتصاب اور اس سے مربوط د٢   

 اي گ ہونا سبب بنی خبر کا طوالندی ہے ۔ شای ڈالی کتاب کے چه صفحات  پر مفصل روشنیکانام لے کر اپن

 ہو اور ی پڑہ بن عمر پر نفي سیعنی منبع ی کے اصلتی نظر اس روایحجر ک}" ابن  "XE{ ہوکہ عالمہ ابن 

کو اس  “ی طبرخیتار” ڈالتے  ہوئے صراحت کے ساته ی کے حاالت پر روشنعہياس طرح اس نے مالک بن رب

 ۔اہےي کانيکا منبع ب

 کے سپہ ساالر بننے کے عہيک بن ربمال” دستہ کے لئےکی  فوج  کے اںي جنگ می کہيقادس  

  ہے؛لی ، حسبِ  ذاہےي نے درج کی طبرخی ہے ، اور جسے تاراي گاي جس نکتہ سے استفادہ کںيسلسلہ م

 جنگ ی کہيسے اور اس نے قا دس “ یٹي بی کہي صنبسانيک” سے اس نے “ طلحہ ” نے فيس  

 :) تک کہ وہ کہتاہےہاںی(���� ہے ی کتی سے رواري اسکیکے ا

 رباب مي تیمي تعہيمالک بن رب”  کے سپہ ساالر اعظم سعد وقاص  نے ی فوجی طرح اسالمی اس  

 دستہ کے کمانڈر کے طور پر منتخب ی اور فوجکیکے ہمراہ ا “ یعي ربیميمساور بن نعمان ت” کو“یوائل

 ۔     ايک

کے “ تغلب ونمر” ائل ۔ قبايپر حملہ ک “ وميق”ان دو کمانڈرو ں نے اپنے ماتحت افراد کے ساته عالقہ  

 خدمت ی سعد کرےی اور فاتحانہ طور پر صبح سواياونٹ ہنکالے گئے، اور اس عالقہ کے لوگوں کا قتل عام ک

 ) بات کا خاتمہ ی کیطبر( حاضر ہوگئے ںيم

 دوسرے  ی کے عالوہ کسیقدما صحاب”  کہ تی کردہ روااني بیحجر ک}" ابن  "XE{ ۔ ہم نے ابن ٣  

  ہے ۔ ی مفصل بحث کیپر پہلے ہ“ کرتے تهے ںيے عہدہ پرمنتخب نہ کیکو سپہ ساالر 

 ڈالتے ہوئے یبشر بن عبداهللا کے حاالت پر روشن” ہے کہ ابن حجر نے مذکورہ خبر کو اديںياور ہم  

  ہے ۔ اي درج کںي کتاب میسے نقل کر کے اپن “ بہي شیابن اب”

 ی کدي تاکںي کتاب کے مقدمہ میر نے اپنحج}" ابن  "XE{  ابن ںکہي بهولے ہںي نہی بهہیاور ہم   

 کے عہدہ ی کرنے اور اس کے پہلے حصہ کو سپہ ساالر مي تقسںي حصوں منيکو ت“ اصابہ ”ہے کہ کتاب 

  ۔ی تهتی روایک “ بہي شیابن اب ” یفائز اصحاب کے لئے مخصوص کرنے کا سبب وہ

 یميت” اسے ںيتاب اصابہ م کی کا نسب ،ابن حجر نے اپنی صحابی کے اس جعلفي۔اب رہا ، س۴  

 حي نسب ظاہرًا غلط ہے ، اور صحہی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ایکے نام سے پہچنوا“ مّرہ رباب مي تیاور بن

  ہے ۔ںينہ“ مرة ”ہے “  رباب ميت”

 یعنی ”وںي بهائرےيکہاجاتاہے۔ انہوں نے اپنے چچ“ رباب” مجموعہ کو کیکے ا“  منات یبن” قبائل   

 کے عقد کے ماني باندها تها ۔ انہوں نے اس پمانيکے ساته پ“ضّبہ   ”ٔلہيکے خالف قب“ سعد منات یبن

 ۔اتهای ڈبوںي برتن مکیسے پرا“ُرب ” کے طور پر اپنے ہاتهوں کو یکجہتیوقت 

  ہے۔ی شہرت پائیک“ رباب ميت”کے فرزندوں نے “ بن عبد منات ميت” مناسبت سے یاوراس  

 ہے ہم نہ ی گئیسے د “ی رباب وائلمي تیبن” نسبت ی کعہيالک بن رب مںي می طبرخی کہ تارہی کني   ل

کے “عوف بن عبد منات اّد ” سے مراد ی۔ اگر وائلی تهاي مراد کی کفيسے س “یوائل”سمجه سکے کہ 

 کے سرے دوکیکے رشتہ دار تهے تو وہ ا“  ربابميت”  طرف نسبت ہے جویک “ سيوائل بن ق”نواسہ 

  ۔ںي ہی بهائرےيچچ



سے قرابت “ وائل بن مالک ” سے جذام کے نواسہ اءي کا مقصد قبائل سفيسے س “یوائل”اگر   

 ہوسکتے اور نسب ںي جمع نہںي ٓاپس مہی سے ہے اور ںيقبائل عدنان م“  رباب ميت ”لہي قبہی ہو تو یدار

  ۔ںي اختالف و فاصلہ رکهتے ہی کافںيکے لحاظ سے ٓاپس م

 کے وہي اپنے شای سے ٓاگاہ تها ی دوریر ان دو نسب ک اس مسئلہ اوفي جانتے کہ سںي ہم نہ  

لکها ہے  اور اس کا مقصد دانشمندوںکو حقا ئق سے گمراہ اور  “ی رباب وائلمي تیبن”مطابق اس نے عمدًا 

  کرنا تها؟جادی اختالف اںي سے سلسلے مقيشبہ سے دو چار کرنا اور تحق

 تها ںي قسم کا چهل کپٹ نہی کسںي مفي کہ سںی قبول کرہی ںي کے عالم می کہ خوش فہمہیای       

 سے صاف روںی تحری کفي سونکہي نظر ٓاتا ہے کدي بعہی سے دوچار ہوا ہے ، تو ی غلط فہمکیبلکہ وہ ا

   علم رکهتا تها۔ عيظاہر ہے کہ وہ انساب عرب کے بارے  وس

ناسوں  نسب شفي دوسرے صاحب تالفي سںي ہے کہ انساب عرب کے بارے مہی صورت یسريت  

 جانتاتها کہ دوسرے ان سے ال علم تهے ی کو بهلوںي قبسےی اطالعات رکهتاتها اور وہ ای نسبت کافیک

 !! ہے ی سے نسبت دلوںي قبی ہسےی کو اعہياسلئے اس نے اپنے مالک بن رب

 اس ںي کے نسب معہي کے مالک بن ربفيحجر نے س}" ابن  "XE{  ہے کہ ابن ںي نہديبہرحال بع  

 ہے۔                               اي کزي کے حاالت پر شرح لکهتے وقت اس کا شجرہ نسب لکهنے سے پرہعہير مالک بن ربنقص کو پاک

  پڑتال ی مالک کے مٓاخذ کافسانہ

سپہ ساالر  ی دستہ ککی کے اوںي فوجںي جنگ می کہي قادسی کعہي  نے اپنے مالک بن ربفيس  

 : خبر کو بقول ی کی

!!  ہےاي سے نقل کري اسکی کے اہياس نے جنگ قادس“  سے یٹي بی کہي ضبسانيطلحہ نے ک  

 ! طلحہ کون ہے ہی کا في دوسرا ستارہ شناس کہ سی اور نہ کوئںياور نہ ہم جانتے ہ

 ! کون ہے ؟ہي ضبساني نام تها اور خود کاي کا کیٹي بی کہّي ضبسانيک  

 !اتها؟ي کا نام کري جنگ کے اس بدقسمت اسی کہي قادسبآالخر  

 مصادر ومٓا خذ ی مناطع اور اسالمی وقت صرف کر کے مختلف کتابوں ، روائیتي اپنا قمکاريہم نے ب  

 تالش بے ی سارہی ی ہمارکني سراغ ملے۔ لںي کا کہیٹي بی کہي ضبساني تاکہ شائد کی جستجوں کںيم

  ۔ی ثابت ہوئجہينت

  :جہيا خالصہ اور نت بحث کگذشتہ

 عہيمالک بن رب” بن عمر تنہا شخص ہے جس نے سعد وقاص کے حکم سے في کہ سکهای      ہم نے د

 یپر حملہ کرنے ک “ وميق” ، اور ان کے عالقہ ی سپہ ساالری دستے کی فوجکی ایک“ مساور ”اور “

  ہے ۔ی کانںي بتیروا

 شجرہ نسب زي انگرتي حکیکے لئے ا “عہيبمالک بن ر” نے في کہ سکهایاس کے عالوہ ہم نے د  

 کو وںی ، نامعلوم اور مجہول راواہےي درج کںي مںي کتا ب می اپنري پروا کے بغی ہے اور اسے کسايگهڑل

 ! ہےای طور پر پہچنواخذکۓ سند اور ماري لحاظ کے بغیکس

 کے افسانہ کے في کہ اس نے سکهایحجر کو د}" ابن  "XE{  نے محترم عالم ابن ںياور ٓاخر ہم م   

 اصحاب کے طور پر یقيکے مسلح اور حق)  ص(  کورسول خدا--مالک و مساور -- اشخاص  یاليدو خ

  ہے۔ی شرح لکهیپہچنوا کر ان کے حاالت ک

 جگہ پر کی اینام “ وميف”کے “ مالک اور مساور  ”ںي کے افسانہ مفي امر قابل ذکر ہے کہ سہی   

  کہاں پر واقع ہے ۔“وميف” کہ ںي ہکهتےی ہے ۔اب ہم دای کا ذکر ٓایچڑهائ



 اس سے پورے طور في لگتا ہے کہ سسای معروف جگہ ہے ۔ اکی اںيمصر م “ وميف”     جہاں تک معلوم ہے 

 ! ہےاي خلق کںي ہم نام جگہ کو عراق می کیپر مطلع تها اور لہذا اس نے اس

 باتوں پر اعتماد ی کفي س ہے جس نےی حمواقوتی شناس اور محترم عالم ہي جغرافی اسالمہی  

 : کر کے لکهاہے ني طور پر جگہ معی خصوصںيم“ معجم البلدان” کتاب یکو اپن “ وميف”کر کے اس کے 

 ۔کیکے نزد “تيه” شہر ںي عراق می ہے اور دوسرںي مصر مکیدوجگہوں کانام ہے ۔ ا “ وميف ”  

 صفحوں پر مفصل ني تںيارے مکے ب “ وميف” مصر کے ںي کتاب می نے اپنی حمواقوتی   اس کے بعد 

 جسے وہ ںي نہی کچه تها ہںي جگہ کے بارے مینام “ وميف ”ی چونکہ عراق کںي ہے ۔ٓاخر می کحیتشر

 :لکهتا ،اس لئے صرف اتنا لکهنے پر اکتفاکرتاہے

  ہے ۔ کیکے نزد “ تيه” شہر ںي عراق مومي فہی       

 کے افسانہ سے في تها کہ سہی کا سبب کو انتخاب کرنے “ تيه” کے شہر ی لگتا ہے حموسایا  

 ہے کی کے نزدہي قادستي ۔چونکہ هی واقع تهںي کے اطراف مہي جگہ قادسینام “ وميف”معلوم ہوتا ہے کہ 

 کیت کے نزديعراق کے شہر ه “وميف” کہ ای اندازہ سے کہہ دکی اندها دهند ای نے بهی حمواقوتی۔لہذا 

 کے في سی جگہ بهہی ینام “ وميف”جهوٹ اور من گڑهت ہے اور  طور پر یادي خبر بنہیواقع ہے ۔ جبکہ 

  ہے ۔ی رکهتںي وجود نہںي مقتي ہے اور حققي تخلی کاالتي طرح اس کے خیدوسرے مطالب ک

جو ہم نام مقامات کے لئےمخصوص ہے  --“المشترک ”  کتاب ی دوسری کو اپنی نے اس غلط فہماقوتی     

 : تکرار کرتے ہوئے لکهاہے ںي م---

 “دو جگہوں کا نام ہے  “ وميف”

 ہاںی ہے اسے اي درج کںيم“ معجم ”ی اپنںياس کے بعد جو کچه اس سلسلے م  

  ذکر کرتا ہے۔ی بهںيم“المشترک”پر

 عہي اداکار مالک بن ربیالي بن عمر نے اپنے افسانہ کے خفي سدی پاتا ہے شاتی گمان تقوہی پر ہاںی    

 ای “ یوهب قرش}" ابن  "XE{ ابن   ” ای ”ی انصاری ساعددي ،ابو اسعہيمالک بن رب ”ی کے نام کو بهیميت

 کر ے شانی و پرراني کرکے حہ کو گمراني ہوگا تاکہ علماء و محققاي اور کے نام سے لیان کے عالوہ کس

 سے دو شی اور تشوشانی اور علماء کو پرني کے مسئلہ نے کتنے محققی ہم نامی اسںي اصحاب مونکہيک

  ہے۔ای کا مرتکب بنای اور غلطیگمراہچار کر کے 

 

 

    و مٓاخذمصادر

 

 : کے حاالتعہي   مالک بن رب

 پہال حصہ ) ٣/٣٢۴(“  اصابہ  ”ی۔ابن حجر ک١  

  ۔ںي کے وقائع کے ضمن مہيقادس) ٢٢۴۵۔٢٢۴۴/ا (ی  طبرخی۔ تار٢  

 :ںيکے نسب کے بارے م “رباب”

 )١٩٨(حزم }" ابن  "XE{ ابن “  جمہرہ انساب العرب ”۔١  

 )١٢٠(“ رباب ”لفظ “ ۔ لباب االنساب٢  

 )٣٨  (یاور  جذام) ١٢٠( “ یوائل” لفظ “یعجالہ همدان”۔ ٣  

 : کے حاالت ی انصارعہي بن ربمالک



 )٣/٣٢۴(“     اصابہ ”۔ابن حجر  ١  

 )۵/٢٠٠(“   طبقات”ی۔ابن سعد ک٢  

 )۵٠۶(نصر مزاحم    “ نيصف”۔٣  

 بی التہذبی۔ تقر۴  

 ۔عقدالفرائد۵  

    سند احمد حنبل ۔م۶  

 

 ی صحابیواں جعل۵۶

  بن عمروہزہاز

 ی ڈالی روشنوںی کے حاالت پر ی زندگی ہزہاز کںيم“ اصابہ ” کتاب یحجر ک}" ابن  "XE{ ابن   

 : ہےیگئ

 :ی ہزہاز بن عمروعجل

 اور سوار فوجوں کے دستوں کو دليپ “ ی ثقفدہيابو عب”  لکها ہے کہ جب ںي مخی تاری نے اپنی    طبر

کے حکم )  رض( کے لئے منظم کر رہا تها ، تو اس نے عمر جنےي نصرت کے لئے عراق بهید وقاص کسع

اغواث ” کے گ جنی کہينے قادس“ہزہاز ” ۔ یکے ذمہ سونپ“ ہزہاز” کمانڈی ککی سے اںيسے دو دستوں م

  ۔ی مدد کی سپاہ کی قدم رکها  اور سعد کںي کارزار مداني دوسرے دن مینام“

  ۔اہےي سے استدراک کابي کتاب استعی کو ابن عبدالبر کیفتحون نے اس صحاب}" ن اب "XE { ابن

 کو سپہ ساالر منتخب ی کے عالوہ کسی صحابںي ہم نے کہا ہے کہ قدماجنگجوں می اس سے پہلے به

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک( کرتے تهے ۔ںي نہںينہ

 خی تارںيحجرنے ہزہاز کے بارے م}" ن اب "XE{  ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن انيجو کچه ب  

 کو تی نے اس روای گے کہ طبرںی تالش کری اس کی ہے ۔ ہم بهای کا ماخذ قرار دتی روای کو اپنیطبر

  ہے ۔اي لم کن اشخاص کا ناای کا ی کے مصدر کے طور پر کستی اس روای ہے اور اپنايکہاں سے نقل ک

" ابن  "XE{  ابن ںي جس کے سلسلے ملي تفصیک تی اور وہ رواتی روای پوری کی نے پوریطبر  

 درج ںي صفحوں مني کتاب کے تی سے نقل کر کے اپنفي اشارہ سںي جنگ کے ضمن می کہيحجر قادس}

 ۔اہےي کا نام لفي کے منبع کے طور پر صراحت کے ساته ستی کہ اس نے اس رواںي ہکهتےی اورہم داہےيک

 تی ہونا اس امرکا سبب بنا ہے کہ روای کا طوالنتی روای کی لگتا ہے کہ طبرسایاس لحاظ سے ا  

 رہا۔ اس لئے دہي نظروں سے پوشیحجر ک}" ابن  "XE{ عّالمہ ابن -- پر تمام ہوتاہے  فيجو س--کا مصدر  

  ہے ۔اي لںي نہنام ںي کا کہفي سیعنی ی راوی ہے اور اس کے اصلاي سے نقل کیانہوں نے داستان کو طبر

  :ی ہزہاز کے راوداستان

محمد بن عبداهللا بن ” کہ وہ ںي ہے اور ہم جانتے ہايکانام ل“محمد ” نے اپنے مٓا خذ کے طور پر في       س

 کا پروردہ ہے اور االتي کے خفي ہم نے کہا ہے کہ پہلے وہ سںيہے اور اس کے بارے م “ رہیسواد نو

  رکهتا ہے ۔ںي وجود نہںي مقتيحق

 : ہزہاز کا نسب ںي نظر می کفيس

 سے لہي قبکی عدنان کے اہی ہے  اور اي منتخب کی کا نسب وعجلی صحابینے اپنے جعل فيس  

  نسبت ہے۔کی سے ا“مي بن بکروائل کے نواسہ عجل بن لجیصعب بن عل



 یميقعقاع بن عمرو تم”  ، ہم نے اسے اہےي نے اشارہ کی طرف ابن  حجری جس داستان ککنيل  

 مفصل ںي جلد می پہلی کتاب کیسے نقل کر کے اس “ی طبرخیتار” ڈالتے ہوئے یکے حاالت پر روشن

 ۔ںي کرتے ہںي ضرورت محسوس نہی تکرار کی ہے اور اس کايطور پر درج ک

کے حاکم کے مطابق سپہ ساالراعظم سعد )  رض( عمرفہي نے خلی طبری قابل ذکر ہے کہ اسہی  

" ابن  "XE{ وع کو ابن   کے موضی طرف سے کمک رسانی ک“دہيابو عب ”ںي جنگ می کہيوقاص کے قادس

 قعقاع اور اس کے ںي صورت می کسںي اس مکني سے لکهاہے ۔ للياسحاق سے نقل کر کے تفص}

 جنگ کے ی کہياور اس کے ماتحت فوج اور اس کے قادس“ ہزہاز ” ۔ اس کے عالوہ ںہےي ذکر نہکاکارناموں 

 !ا ملتںي سراغ نہںي شرکت کا کہںيدوسرے دن دس دس افرا د کے گروہوں م

 :جہي کا نتقي و تحقبحث

 یہزہاز عجل” بن عمر تنہا شخص ہے جس نے في حاصل ہوتاہے کہ سجہي نتہی     اس جانچ پڑتال سے 

 ہے ی کتی روای کمانڈکی پر اس ککی سے اںي دستوں می دو فوجںي جنگ می کہي خبر اور قادسیک“

  ۔اہےي سے نقل کر کے درج کفي سںي مخی تاری نے اسے اپنیاور طبر

  اس خبر پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس ی ذکر ہوئںي  می طبرخی تاریحجر نے به}" ابن  "XE{ ابن   

کو “ ہزاز “ ” کرتے تهے ںي اور کو سپہ ساالر منتخب نہی  کے عالوہ کسی صحابںيجنگوں م”بات پر کہ 

 ی روشنپر کرتے ہوئے اس کے حاالت ني مخصوص جگہ معںيم“اصابہ ” کتاب ی تصور کر کے اپنیصحاب

  ہے ۔یڈال

 کے مصدر  تی اس رواںي کتاب کے مقدمہ میکے عنوان کے تحت اس“فوج کے سپہ ساالر ”ہم نے   

 سے لي ہے ، تفصی حقائق اور رود ادوں سے کس حدتک مطابقت رکهتیخی کہ مذکورہ خبر تارہیپر اور 

  ہے۔ی ڈالیروشن

پر  “ عابياست ” یعبدالبر ک}" ابن  "XE{ بن کو ا“ ہزہاز ” نے “ ابن فتحون ”ابن حجر نے کہا ہے کہ   

  ہے ۔اياضافہ کر کے اس سے استددراک ک

 شناخت کے لئے جعل کئے گئے ی کی اور صحابتی روایک “ بہي شیابن اب ”دی معلوم شاايک  

 ی کے ہزہاز کو صحابفي قاعدہ کے تحت سی اسے اسکری دبیفتحون کو فر}" ابن  "XE{ قاعدہ نے ابن 

 !!اہويمجبور کپہچاننے پر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و مآ خذمصادر



 : بن عمرو کے حاالت ہزہاز

  ٨٩۵٩: حصہ اول ،شرح حال  نمبر )٣/۵٧٠(“ اصابہ  ”ی۔ابن حجر ک١   

  :تی روای کفي سںيہزہاز کے بارے م  

 یاسحاق سے اس ک}" ابن  "XE{  ابن زي جنگ کے وقائع نی کہيقادس)١/٢٣٠۵ (ی طبرخی۔تار١  

 )٢٣۵٠۔١/٢٣۴٩(۔ تیروا

 : کا شجرہ نسب ی عجل

 )٢/١٢۴(“   لباب االنساب ”۔١  

         )٣١٣۔٣١٢(اور)٣٠٩(“   انساب ٔجمهرہ ”ی۔ابن حزم ک٢  

 

   

 

 

 

  ی صحابیواں جعل۵٧

  ی بن نعمان بارقضتہي حم

 

 :اہےی کراوںی کا تعارف ی اس صحابںيم“ اصابہ ” کتاب یحجر نے اپن}" ابن  "XE{ ابن   

 :ی بارقضئہين حم بن نعمان بضتہيحم   

 ی اور ان کا،ي کمورٔکے باشندوں پر ما“ سراة”نے اسے )  رض( عمر فہي ہے کہ خلی کتی نے روافيس

 ی اسے سعد وقاص کے ہمراہ عراق کںي  ه کے اوائل م١۴ ہے ۔ اس کے بعد ی اسے سونپیکمانڈ به

 ہے ۔اس ايک درج ںي مخی تاری مطالب کو اپنی ان ہںي کے بارے مضہي حمی نے بهی ۔ طبرجاي پر بهتیمورٔما

 کے عہدے پر ی کو سپہ ساالری کے عالوہ کسی صحابںيسے پہلے ہم نے کہا ہے کہ قدما جنگجوں م

 })"  بات کاخاتمہ یابن حجر ک "(XE{ ) بات کاخاتمہ یحجر ک}" ابن  "XE{ ابن )(ز( کرتے تهے ۔ ںيفائز نہ

 سے نقل یمي بن عمر تمفي ہوئے س گفتگو کرتےںي جنگ کے بارے می کہي ،قادسی طبرکنيل  

 :کر کے لکهتاہے 

 ی کرنے کی طر ف لشکر کشی سے عراق کنہیجس وقت سپہ ساالر اعظم سعد وقاص مد  

کے “ سراة” کے سات سو جنگجوؤں اور“ بارق، المع اور غامد” کر رہاتها تو اس کے ماتحت قبائل اںیاريت

 ! کر رہا تهای بن نعمان بارقضتہير حم کمانڈی ، ان کاي افراد نے کوچ کگریباشندوں سے د

 : کا نسب ضہي  حم

بارق ” کو قبائل وںي ہے ،اور اس کے ماتحت سپاہايسے خلق ک “بارق”ٔلہي کو قبضتہي نے حمفيس  

“ سراة”سے تعلق رکهتے تهے ۔ “ ی ازد قحطانٔخزاعہ” کہ وہ سب خاندان اہےيسے خلق ک“، المع اور غامد

 کئے ميتقس ںي سکونت کے عالقوں کے اعتبار سے چا ر حصوں میاپن “ یداز” بسر کرنے والے یںزندگيم

 :ںيگئے ہ

  عالقہ تهَا۔کی اںي ممنی ہی‘ ‘  ازدشنوء ”۔١  

 ني عالقوں  کو کہاجاتا تها  جو سرزمی کے پہاڑانيکے درم “ منی”اور “ ، تنہامہ “ ازدسراة”۔٢  

 پر مشتمل تهے۔“  سراة عدوان اور سراة ازد ، سراة فہم ،في تهے اور سراة ثقلےيعرفات سے صنعاتک په



 ۔ ازدغّسان٣  

 ۔ ازد عمان۴  

 رہائش ی کہ ان کايسے خلق ک“ خزاعہ” کو وںي اور اس کے ساتهضہي بن عمر نے حمفيلہذا س  

   ۔ی واقع تهںيگاہ مکہ کے اطراف م

 کا عہد و یتکجہی اتحاد و اني کے درم“ی کنانہ عدنانیبن” کے قبائل اور “ خزاعہ”بعثت سے پہلے   

نے آنحضرت “ خزاعہ”سے مخالفت پر اتر آئے تو )  ص( رسول خدا شی جب قرکني تها ، لاي باندها گمانيپ

  باندها۔مانيکے ساته پ)  ص( کا اعالن کرکے آپ تی حمایک)  ص(

 نے ی ۔ طبرںي رکهتے ہی بحث کو جاری پر اپنتی روای کضہيہم دوبارہ اپنے موصنوع پر ٓاکر حم  

 حملوں کے بارے ی کے مقدماتوںي جنگ سے پہلے اسال م کے سپاہی کہيقل کر کے قادس سے نفيس

  اس طرح لکها ہے ۔ںيم

 یرانی اںي کمانڈ می کوںي سو سپا ہکی نے اکی ہر اںسےي می بارقضہي اور حمیميسواد تم  

 ۔ اي حاصل کمتي مال غنںي مقدار مري نفوذکر کے کثںي دشمن کے قلب مااوريفوجوں پر حملہ ک

 تو اس نے چند چابک یکو پہنچ“رستم فرخ زاد ”في فوج کے کمانڈر انچیرانی خبر ایاس واقعہ ک  

 کے لے ان کے نےي اور غارت کئے گئے  مال و منال کو واپس لی گوشمالیسوارو ں کو حملہ ٓاور وں ک

  ۔ اي روانہ کچهےيپ

 ، جس نے یص کو پہنچ خبر سعد وقای پر اچانک حملے کوںيرانی طرف مسلمانوں کے ای دوسر  

 “ یجابر اسد”اور  “یمميعاصم بن عمر ت” تها ، اس نے مجبور ہوکر اي کرنے سے منع کی کاروائہی یپہلے ہ

 : کے وقت عاصم سے مخاطب ہو کر کہای روانگی اور ان کاي مدد کے لئے روانہ کیکو ان ک

  تو کمانڈر تم ہو ۔اي کصلہي دشمن سے لڑنے کا فاگر

 تاکہ اي مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا محاصرہ کر لںي منی ا لنہرني نے بوںي فوجیرانیاس دوران ا  

 سے مخاطب ہو کر ضہي تو حماي۔سواد نے جب ناگفتہ بہ حاالت کا مشاہدہ کںي ہوا مال واپس لے لايغارت ک

 :بو ال

 غنائم کو ی جنگںي مشغول رکهو تاکہ مںي سے لڑتے ہوئے انہوںيرانی ااتمی ہے ۔ ںي ہاته مرےي ر تاياخت

 و سالم حي ان سے جنگ کروں اور تم اس مال و منال کو صحںي کہ مہی ای کا رزار سے باہرلے جاؤں دانيم

  :ای نے جواب دضہيمنزل مقصود تک پہنچاو ۔ حم

 سے وںيرانی مال کو محفوظ جگہ تک پہنچادوں ۔ سواد نے موافقت کر کے اںي رہو اور ان کومشغول تاکہ متم

 ۔ راستے اي سے باہر نکال لے گداني نے غنائم کو مضہي مشغول رکهااور حمںي اور انہیکجنگ شروع 

 تا ای ، ہٹ کر راستہ بدل دںي سوار ہیرانی گمان کرتے ہوئے کہ اہیکهای نے عاصم کے سواروں کو دںاسيم

 نے ضہي ، لہذا حماي دوسرے کو پہچان لکی انہوں نے ای ہی جلدکنيکہ ان سے جهڑپ نہ ہوجائے ۔ ل

  ۔اي مدد کےلئے آگےبڑه گی سواد کی رکها اور عاصم بهی کے ساته اپنا سفر جارنانياطم

 لے ںيسے جنگ کرتے ہوئے اپنا کچه مال اور ان کامال اپنے قبضہ م“ سواد”  نے وںيرانیاس دوران ا  

 ای پر چهوڈ دںيوہ داخل ہونے پر رفو پر رفوچکر ہوگئے اور اپنا سب مال ںي کارزار مداني عاصم کے مکني لايل

 غنائم ی طور پربہت سے جنگحانہ وسالم اور فاتحيعاصم ،جابر اور سواد ، صح ! ايکے ہاته ٓاگ“ سواد”جو 

  پہنچے۔ںي خدمت میلے کر سعد ک

 جنگ کے وقائع کے بارے ی کہي سے نقل کر کے قادسفي سںي متی روای دوسرکی نے ایطبر  

 : ہے ی خبردوںی ںيم



 زرہ پوش دستے پر حملہ آور کی کے اوںي فوجیرانی ایمانی اور ی ، قحطانی ، جعفلہي قبںي   اس جنگ م

 تلوار ی کہ ان کاي تعجب سے مشاہدہ کی انتہائکني تلواروں کو لئے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے ،لزي تیہوئے۔ جعف

ب اس بے  نے جضہي ہوئے ۔ حمر ۔ لہذا شکست کهاکر واپس لوٹنے پر مجبوںي ہوئںي ان پر کارگر ثابت نہںی

 : ان سے مخاطب ہو کر بوال ںي تو بلند ٓاواز ماي کامشاہدہ کینيمحل عقب نش

  :ای نے جواب دوںيجعف!  ؟اي ہو گاي کںي   تمہ

  نے کہا ؛ضہيحم! ہورہا ہے ںي   ہمارا اسلحہ ان پر کا ر گر ثابت نہ

 یرانی اکیسے گزرتے ہوئے ا دکهادوں اس کے بعد پاس ںي جگہ پر ٹهہرو تاکہ تمہی کہہ رہے ہو ؟ اساي کہی

 :اي کمر توڑ کر اعالن کی سے اس کزہي پر حملہ ٓاور ہوا اور نیسپاہ

 !۔؟ںي ٓائے ہںي نہہاںی کے لئے زي اور چی تم لوگوں کے ہاتهوں قتل ہونے کے عالوہ کسہی کهاید  

 اي حملہ کزي تکی کا احساس کرتے ہوئے ای کے اعالن کو سننے کے بعد بلند ہتمضہي نے حموںي      جعف

 !!اي ہٹنے  پر مجبور کچهےي پںياور دشمن کو تہس نہس کرکے انه

  :ی کے راوفي سںي کے افسانہ مضہيحم

 : ہے ای کے طور پر تعارف کراوںی کے راوتوںی روای افراد کا اپنلی نے درج ذفيس  

  ہے۔ ايہے ،جسے خود اس نے خلق ک “ رہیمحمد بن عبداللهبن سواد نو ”ی وہہیکہ “ محمد ”۔١  

  رکهتاہے ۔ںي وجود نہںي مقتي ہے اور حقی راوی کا جعلفي سی بهہی “ی عبدیریمحمد بن جر”۔٢  

 اور اس کے باپ  “یعابس جعف”۔٣  

 معلوم نہ ہی ںياور ہم:ںي اس کے جعل کردہ ہٹےي کہ دونوں باپ باہےيکانام ل “ یابو عابس جعف”۔۴  

 : رکهاہے اناميکا ک“ابو عابس ” ہوسکا کہ اس نے 

 : پڑتالی کے افسانہ کا خالصہ اوراس کضہيحم

 ہے اور اس اي کے طورپر خلق کماني کے ہم پوںي کو عدنانضہي سورماحمی نے اپنے افسانوفيس  

کہ انہوں نے نام -  ی ناتوانی اورجنگی رسوائی کوںيمانی ہے اور بزدل اي کا ذکر کوںی شجاعت و دالوریک

 کا مذاق ُا ڑاتاہے ۔---  - ی تهی کںي شرکت نہی بهںي ممانينہادپ

 ہے ، تای قراردںي کے مقابلے میمي کو سواد تمضہي پہلوان حمی اس کے باوجود جب اسکنيل  

 ہی ونکہي کو اس سے بلند تردکهاتا ہے ۔ کی اور دالوری ،بزرگتي شخصی سردار کیميتواس وقت تم

 کو لے جانے کا یگ غنائم جنای شرکت کرنے ںي کے ساته جنگ میہے جو بزگوار “یميسوادتم”

 اور شجاعت ی شرافت ،بزرگواری کیمي سواد تملہي کے ہم قبفي بذات خود سہی ہے ،تای کو دضہيارحمياخت

 !زي اور چی عالمت ہے نہ کہ کوئیک

  ی کے تانباک چہرے ،سر بلند ضہي بار پهر حمکی کے بعد ای منصوبہ بندی اس داستان کفيس  

 کر اںی شجاعت کو نمای  ہم رزموں کیترس سے دور کرنے اور اس ک دسی کوںيرانی  غنائم کو ایاور جنگ

 ۔تاہےی واعتبار کو بڑها وادتي شخصیکے اس ک

 طرف پلٹ ی کلہي بن عمر کے قبفي سیعنی مي تملہي اور افتخارات قباںیسر انجام تمام سر بلند   

ں کو ٓازاد کرنے والے  پهنسے لوگوںي مبتي تمام مشکالت کو حل کرنے والے اور مصونکہي۔ کںيکر آتےہ

 اور ضہي جو حمںيہ “یجابر اسد ”یاور اس کا ساته“ عاصم بن عمرو” کابے مثال دالورميسردار اور پہلوان تم

 کو دشمن کے وجود سے داني اور مںي قدم رکهتے  ہںي مداني کو ٓازاد کرنے کے لئے موںياس کے ساته

 دشمن فر ا ر کو  قر ا ر پر یس کا نام سن کے ہ عاصم بن عمرو ہے کہ صرف اہی ہاں ی ۔ جںيپاک کرتے ہ

 مطا لب تهے جنهو ں نے ا بن حجر کو ا س  با ت پر مجبو ر کےا ہے کہ یہیتر جےح د ےتا ہے۔ٓا خر کا ر



 مخلو ی سےف کے دےگر خےا لاور“حمےضہ”ںيم“ اصا بہ” کتا ب ی با تو ں پر اعتماد کر کے اپنیسےف ک

 فہر ست ی ا صحا ب کیکے  دو سرے حقےق)  ص(ےں ر سو ل خد اقا ت کو مخصو ص جگہ د ے اور انه

  ڈا لے۔ی قرار دےکر ان کے حا ال ت پر ر و شنںيم

 سے مربوط وںي سر گرمںي جنگوں میروني بیک “ضہيحم”  وہ اي کاني تک بہاںیجو کچهہ ہم نے   

 بغاوت یرتداد ک مرتد ہونے اور اسےي جوںي سرگرمی سے نقل کر کے کچه داخلفي نے سیتها۔جبکہ طبر

 خبر ی کے ارتداد کوںيمانی اور ںي اس سلسلہ می ہے۔طبری سے نسبت دضہي حمیشروع کرنے کوبه

 : لکهتا ہے ںيکے ضمن م

 کر مرتدوں سے جنگ کرنے جي بهیلچی اور اغامينے اپنے کارندوں اورگماشتوں کو پ)  رض( ابوبکر فہيخل

 کے عالقہ تیمورٔ مایکو لکها کہ اپن“  العاصیمان بن ابعث“طائف کے گورنر ”۔ من جملہ ايکامصمم ارادہ ک

 کو کچل دے۔طائف کے گورنر ں مدد کر کے عالقہ کے مرتدوی پر ثابت قدم و پائدار رہنے والوں کںاسالميم

 یک “عہي ربیعثمان بن اب” گروہ کو کی اںسےي اطاعت کرتے ہوئے طائف کے لوگوں مینے حکم ک

کے “ اور خثعم ہيازد ،بجل” قبائل ںي می گی سرکر دیک“  بن نعمان ہضيحم” کہی دتیمورٔ ماںيکمانڈم

  ۔ںی وجہ سے برپاشدہ بغاوت کوکچل دیمرتدوں کے اجتماع ک

 ہمت نہ ی اور مرتدوں سے نبردٓازما ہوا ،مرتدوں نے مقابلہ کايپر حملہ ک“شنوء ” نے عہي ربی بن ابعثمان

 قسمت پر چهوڈ ی کو تن تنہا اپنضہي حمااوري فرار ک کرتے ہوئےاري اختیکرتے ہوئے شکست کهاکر پسپائ

  ۔اید

 ی و مدد گار پہاڑوں اور صحراوں کاری اور بے اي کارزاسے دورکداني نے اپنے ٓاپ کو مشکل سے مضہيحم

 ۔ايطرف بهاگ گ

  :اہےي کاني بوںی ںي کواپنے اشعار میابينے اس فتح “عہيعثمان بن رب  

 کا انجام بی ان کے مکرو فرہی۔ای کو تباہ وبرباد کردني سرزمی کر کے ان ک نے مرتدوں کے گروہ کو تتر بترہم

 ہے۔

 ی کے بادل کے ماننداور اپنی تو  بے پانای ٓاںيجب ہمارے مقابلے م “کني بہت اچهل رہا تها لی بارق برقلہيقب

 ۔ ٹهايعظمت و شان و شوکت کهو ب

  ہے ۔اي طرف واضع اشارہ کیک“یارق بضہيحم”اور “بارق  ” ںي نے اس شعر کے دوسرے مصرع مفيس

کے ) رض( اس داستان ،اور ابو بکر ی کفي سںي اور اس کے برے انجام کے بارے می بارقضہيحم  

)  رض( کہ عمرہیای ہے ، ی کںي مرتدسے مدد طلب نہی کہ اس نے کبهںي متی اس روای گئی  نقل کعہیذر

 تیروا ی دوسری اس کزي سونپا ہے نںيہ نہ کا عہدی کو سپہ ساالرادہی سے دس افراد سے زںينے ان م

 جنگ ی کہي سونپ کر قادسی سپہ ساالری کو سات سو جنگجوؤں کضہينے حم)  رض( عمرفہيکہ خل

 ! ہے ی سے سخت  اختالف رکهت،ی تهی دتی مورٔ ماںيم

 مرتد سے مدد ی بهی کسںي می زندگینے اپن)  رض( کہاہے کہ ابوبکر ںي نہہی نے في سايک  

 ،! ہے ؟یک ںيطلب نہ

  ہر گز ان کني تهے لتےياگرچہ ان سے مدد ل)  رض( ہے کہ عمریںکہي بات نہہی اس نے خود ايک  

 ںي تعداد دس تک نہی سونپتے تهے مگر چند گنے چنے افراد کو جن کںي کا عہدہ نہیکو سپہ ساالر

  ہے ؟یپہنچ



 مرتد اور خدااور اس سےينے ک)  رض( عمرني  مسلمٔ فہي تو خلںي ہقتي مطالب سچ اور حقہیاگر   

 ی اور وہ بهاي کا سپہ ساالر منصوب کوںيکو سات سو سپاہ “ضہيحم” سے منحرف نیکے د) ص(غمبريکے پ

 !!ں؟ي جنگ می کہي قادسیعنی معروف جنگ کیا

 کتاب ی اپنی زبانی کفي کو ستوںی ہے کہ ان دونوں متناقض روای   ابن ماکوالنے کوشش ک  

 :درج کرے ۔وہ لکهتا ہے جگہ پر کی اںيم“ اکمال ”

 کی فوج کے اںي جنگ می کہي وہ قادسای ٓاںي ٓاغوش می مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسالم کی بارقضہيحم

 حصہ کا سپہ ساالر تها۔

 خاص مقصد کی خبر کو ای کے ارتداد کضہياس حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حجر نے حم  

 ونکہي ہے ۔کی کی بلکہ عمدًا اس سے چشم پوشاہےيک ںي درج نہںيم“اصابہ ” کتابی نظر اپنشيکے پ

  ںي تهاکہ اصحاب کو پہنچاننے کے اس کے قاعدے اس بات کا سخت ٹکراؤ ہے اوراس صورت منيقیاسے 

 گنجا ی کو ئی قرا ر دےنے کںيکے اصحا ب کے ز مر ہ م)  ص( لے اےسے چہرے کو رسو ل خد اکےاس 

 ۔ی نہےں ر ہتیلش با ق

 

 

 یاب صحی واں جعل۵٨

  یجابراسد

  :اہےی تعارف کراوںی کا ی اس صحابںيم“ اصابہ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 جنگ کے ی کہي اس کا نام لے کر لکها ہے کہ قادسںيم“فتوح ” کتاب ی بن عمر نے اپنفيس :ی اسدجابر

ا کو سونپ “یجابراسد” کا عہدہ ی سپہ ساالری دستہ ککینے فوج کے ا“ سعد وقاص ”سپہ ساالر اعظم 

 تها۔

 کو سپہ ی کے عالوہ اور کسی کہ وہ صحابی تهہی رسم ی  ہم نے اس سے پہلے کہاہے کہ قدماک

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک)(ز( کرتے تهے ۔ںي کے عہدے پر منصوب نہیساالر

 ڈالتے ہوئے صراحت کے ساته کہا ہے کہ ان یکے حاالت پر روشن“ جابر”و “ ضہيحم”ابن حجر نے   

 ی نے بهی ہے ۔طبری کديکٔ ہے اور اس پر تااي بن عمر سے نقل کفي کو اس نے ستیاسے مربوط اس رو

 تو متوجہ اي کہکامطالع “ ی طبرخیتار” ہے ۔جب ہم نے اي مطالب کو درج کںي انہںي کے بارے موںيان دو صحاب

عاصم  ”ںي جنگ میک “ہيقادس” ہے اور اي بن عمر سے نقل کفي ان افسانوں کو سی نے بهیہوئے کہ طبر

 و ضہيحم” معلوم ہوا ہے کہ ابن ججر نے ی بهہیاس کے عالوہ ! ہے اي لیکے ساته جابر کا نام به“بن عمرو

 ی رسمتهیقدما ک” کہ تی رواس ایک “ بہي  شیابن اب” ڈالتے ہوئے یکے حا الت پر روشن“جابر 

 ںيسپہ ساالررہ چکے ہ ںيچونکہ جنگ م“ و جابر ضہيحم” ہے کہ اي لجہي نتہیپر استناد کر کے “ ����کہ

 !!  تهے یلہذا صحاب

 ی گئی سے لتوںی رواادي اور بے بنی جهوٹی کفي سی بهتی رواہیوہ اس امر سے غافل تها کہ   

 ! کا حال معلوم ہے فيہے، جبکہ س

 کی اںيم“اصابہ ” کتاب ی و چہرے کو اپنی صحابی جعلکی کے ہر افيبہر حال ابن حجر نے س  

 :ئےی ہے ، توجہ فرماايخاص نمبر کے تحت ثبت ک

 )ز(عالمت رمز “ی بارقضہيحم”١٨۴٨: نمبر ی۔ صحاب١  

   )ز(عالمت  رمز “یجابر اسد”١٠۴٠: نمبر ی۔ صحاب٢  



 چہروں کو ی کے دو جعلفي پر استنادکر کے ستی روای کبہي شی ہاں ،ابن حجر نے تنہاابن ابیج  

 ی ان کے حاالت پر روشنںيم“اصابہ ” ب  معتبر کتای اور مذکورہ نمبروںکے ساته اپناہےي قبول کیصحاب

 ی مخالفت کته رودادوںکے سایخی مسّلم تارزي کے حقا ئق نتی  روازي انگرتي اس حی ہے۔ ہم نے بهیڈال

  ۔اہےي کاني جگہ پر بی کو اپنتيفيک

 اور افسانوں یالي کے خفي کو مستند قراردے کر ستی روای علماء نے اسرويمکتِب خلفاء کے پ  

 درج ںي فہرست می اصحاب کیقيکے حق)  ص( رسول خداںي اصحاب کے طورپر قبول کر کے انهدالوروں کو

 کے ساالر سپہ ںي نے کہا ہے کہ قدما نے انهفي سونکہي ہے ۔ کی ڈالی ہے اور ان کے حاالت پر روشنايک

 !! ہے ايعہدے پر منتخب ک

طرف اشارہ کر کے اس  ی مذکورہ قاعدہ کںي محی تشریان علماء نے بعض اصحاب کے حاالت ک  

 کے ساته ی سے چشم پوش کر کے سادگتی اس رواںي  اور بعض دوسروںکے حاالتماہےيسے استناد ک

  ہے۔اي کزي طرف اشارہ کرنے پرہی اور ان کںيگزر گئے ہ

  ی صحابیواں جعل۵٩

 ی ثقفٔعہي بن ربعثمان

 : لکها ہے وںی ںي کے بارے میابن حجر نے اس صحاب  

 :یقف ثعہيعثمان بن رب  

- ---“   العاص یعثمان بن اب” اس کا ذکر کرکے لکها ہے کہ ںيم“ فتوح ”- کتاب ی نے اپنفيس  

 خالفت ی وفات کے بعد ابو بکر کیک)  ص( کو رسول خداعہي نے عثمان بن رب--- -  -----طائف  کے گورنر 

  ۔کے مرتدوں کو کچل دے“ازد” جمع ہوئے ںيم“ شنوء ” کہ ی دتیمورٔںمايکے زمانے م

 ۔اس یدی طرح شکست  دی برںي انهااوريعثمان نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ان پر حملہ ک  

  :ںي اشعارکہے ہہیفتح پر اس نے 

 کا بُرا انجام بی ان کے مکروفرہی اور ای کو نابود کردني سرزمی اور ان کاي کے اجتماع کو ہم نے تتر بتر کان

 تها۔

 طرح اس ی کے  بادلوں کی تو بے پانی ٓائںيجب ہمارے مقابلہ م ی تهی بارق سے چمکٔلہي برق جو قبوہ

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک(۔یٹهي چمک کهو بی اور اپناي چهپا لںينے اپنا چہرہ افق م

 اس ی گئی کاني ثابت کرنے کے لئے بی کو صحابعہي کہ ابن حجر نے عثمان بن ربایتوجہ فرما  

 مرتد ںي کے مطابق وہ اس جنگ متوںی روای کفي ، جبکہ سےاہي کںي ذکر نہی کا کوئضہي حمںي متیروا

  مالحظہ ہے ،وہاں اي کاني کے حاالت کے ٓاخر بضہي علت کو حمیہم نے اس موصنوع ک!وں کا سرکردہ تها

  ۔ےيفرمائ

  کا نسب ی صحاباس

 ی ہے کہ طائف کے گورنر عثمان بن ابی کتی سے روافي نے سی      اس سے پہلے ہم نے کہا کہ طبر

 )تآاخر(۔۔۔اي مور کٔ بغاوت کچلے پر مای کو شنوء کعہيالعاص نے عثمان بن رب

 عثمان ہی ہے کہ اي گمان کہی ، اس لئے ابن حجر نے ی رہائش گاہ تهی ک“وںيثقف”طائف”چونکہ   

 ہونا چاہئے ۔ “ یثقف ”عہيرب

 تیروا کہا ہے اور جس ںي صراحت سے کچه نہںي نے اس سلسلہ مفي نظر کہ سشياس کے پ  

 ی اس قسم کںي ہے ، اس ماي  استفادہ و استناد کںيسے اس عالم نے عثمان کے حاالت کے بارے م



کہا  “ یثقف” کو ی صحابی کے جعلفي اس کے باوجود ابن حجر نے سکنيل! ہے ںي ذکر نہںينسبت کا کہ

 !! ہے ایکے عنوان سے اس کا تعارف کرا “ ی ثقفعہي بن ربعثمان”ہے اور 

 :ی کے راوفي سںي کے افسانہ معہي بن ربعثمان

 ہے کہ ای کے عنوان سے پہچنوایکو راو“  سہل ” صرف ںي داستان می کعہي نے عثمان بن ربفي      س

 اس کے ی سہل بهہی ہم نے کہا ہے کہ ی ، اورپہلے بهںي کہتے ہ“ی سلمی انصاروسفیسہل بن ”اسے  

 !تا ۔ رکهںي وجود نہںي مقتي سے ہے اور حقںي موںی راویجعل

  :جہي کا نتبحث

 اني جو کچه ہم نے بںيکے بارے م “ عہيعثمان بن رب”اور  “ یجابر اسد” ، “ی بارقضہيحم”: چہروں ني  ان ت

 : حاصل ہوتاہے کہ  جہي ہے اس سے نتايک

  :ںي کے بارے می بارقٔضہيحم

 شخص کے سات ی نام کے کسضہي حمںي جنگ می کہي تنہا شخص ہے جس نے قادسفي۔ س١  

  ہے ۔اي کے سپہ ساالر ہونے کا ذکر کوںيسپاہ“یازد ”سو

 ی اس کے  کارناموں کںي جنگ می کہي اور قادسی بارقضہي۔ وہ تنہا شخص ہے جس نے حم٢  

  ہے ۔یداستان گڑه

 جگہ پر قبائل ینام ک“ شنوء  ” ںي می سر کرد گیک “ضہيحم” ۔وہ تنہا شخص ہے جس نے ٣  

  ہے ۔ی خبردیکے اجتماع ککے مرتدوں “  اور خثعم لہيازد، بج”

 ی تہمت لگائی۔اور وہ تنہا شخص ہے جس نے مذکورہ قبائل پر اس قسم کے جهوٹ اور ارتداد ک۴  

 ! ہے ی خبردی کے فرار کضہي شکست اور ان کے سرغنہ حمیہے اور ان ک

  :ںي کے بارے می اسدجابر

 ی کیجابر اسد دستہ پر کی فوج کے اںي جنگ می کہي تنہا شخص ہے جس نے قادسفي۔س١  

  ہے ۔ی بات کہی  کیسپہ ساالر

 ی کیعاصم بن عمرو اور جابر اسد”  کہتا ہے کہ سعد وقاص نے ہی۔ وہ تنہا شخص ہے جو ٢  

 دستے ی گشتکی سے لڑنے والے اپنے اوںيرانی جنگ سے پہلے ای کہي فوج کو قادسکی اںي میسرکر دگ

  ہے ۔اي نجات کے لئے روانہ کیک

  :ںي بارے م کےعہي عثمان بن رب

 نہ سمجه ہی ہے ۔ ہم ی کاني داستان بی کعہي وہ تنہا شخص ہے جس نے عثمان بن ربفي۔ س١  

 کہ ہی ای ہے اي گڑه لري مقدمہ کے بغی کسی ہوںی اس نے سرے سے اس نام و داستان کو ايسکے کہ ک

تها ،کے نام  سے ںي حبشہ کے مهاجروں مجو“ی جمحی قرشی بن عثمان ،صحابعہيرب” اس کے نام کو   

  اور نام سے۔ی کسای ، اہےي مستعار لکے

نے عثمان بن “  العاص یعثمان بن اب” کہتا ہے کہ طائف کے گورنر ہی۔اور وہ تنہا شخص ہے جو ٢  

  ہے ۔اي کے لئے  طائف سے روانہ کی سر کو بی بغاوت کیکے مرتدوں ک“ شنوء ” کو عہيرب

  تها ۔ایر بتر کرکے ان کے سر غنہ کو بهگا د اس نے ان کے اجتماع کو تتںي مجہيجس کے نت  

 ای کہلوای زبانی کوںی راوی پانچ جعلی بن عمر نے اپنفي کہ ان سب باتوں کو سکهایاور ہم نے د  

  رکهتے۔ںيہے جو ہر گز وجود نہ



 سے نقل کر کے ان تمام یمي بن عمر تمفي نے سی طبرری محمد بن جرنيبآالخر امام المؤرخ  

 اور ابن ري ابن اثسےي جسوںی نوخی ہے اور اس کے بعد دوسرے تاراي درج کںي مري کبخی تاریافسانوں کو اپن

  ہے۔اي درج کںي کتابوں می سے نقل کر کے اپنی طبرخی تارںي انهیخلدون نے به

 پر اعتماد کر کے جابر توںی روای کفياس کے عالوہ ابن حجر کے کہنے پر ابن فتحون نے س  

  ہے۔اي کافتی درںيم “صابياست” کتاب ی ہے اور اس کے نام کو ابن عبدابر کاي تصور کی کو صحابیاسد

 “ یجابر اسد”، “ی بارقضہيحم”  پر اعتماد کر کے توںی تمام روای کفي سر انجام ابن حجر نے س  

کے )  ص( رسول خداںي سے استناد کر کے انهتوںی روای جانا ہے اور انہیکو صحاب “عہيعثمان رب”اور 

  ہے۔ای قرار دںي فہرست میب ک اصحایقيحق

 ہونے کا الزام یقی جس پر زند----  - معروف شخص کی اسےي جیمي بن عمر تمفياس طرح س  

 ----تها  

 سے وںی ہے اور گزشتہ بارہ صدی اشاعت ہوئعي وسںي منابع اور مصادر می معتبر اسالمی کتوںی روایک

 طرف مشغول کر کے ی کو اپننيف نے علماء و محقق اور دخل و تصرفاتی زمانہ کے افسانوں ، تحراِرياس ع

 یسی انيا علماو محققي کںي معلوم نہںي و گمراہ رکها ہے ۔ ہمراني حںي حقائق کے بارے میخی تارںيانه

 حسب ای گے ںی مصادر و مآخذ کو پاک کرنے کےلئے موافقت کری سے اسالموںي ان ٓا لود گںيحاالت م

 ںي نہاري چهوڑ نے کے لئے تںي پر انهمتي قی بنا پر کسی کیہم ہو کر کے خو ش فیسابق ان کے عاد

 !ہوں گے؟

 

 

 

 

 

  و مٓا خذمصادر

  :تی روای کفي سںي کے بارے مضہيحم

 )٢٢۵٩،٢٣٣۴۔١/٢٢١٨،٢٢۵٨( “         ی طبرخیتار”۔ ١    

 )٢/٢٨۶،٣۴٧،٣۵۵( “        ري ابن اثخیتار”۔٢  

 )٢/٣١۶( ابن خلدون     خی۔تار٣  

 ١٨۴٨:حصہ اول ترجمہ نمبر)١/٣۵٧(“     اصابہ  ”یرک۔ ابن حج۴  

 )٢/۵٣۶(‘      اکمال ’ی۔ابن ماکوال ک۵  

 :ماني خزاعہ کا نسب اور ان کے عہدوپقبائل

 )۴٧٣(و)٣٧٧(“ جمهرہ انساب  ”ی۔ابن حزم ک١  

 )١/٣٩،۵٧(“ معجم البلدان ”ی کی۔حمو٢  

 :حی تشری ک“سراة”

 )٣/۶۵(“  معجم البدان  ” ی کی حمواقوتی۔١  

  :تی روای کفي سںي کے بارے میجابراسد

 ١٠۴٠:حصہ اول تر جمہ نمبر )١/٢١٧(“   اصابہ  ”ی۔ابن حجر ک١  

 )١/٢٢۵٨( “   ی طبرخیتار”۔٢  



 ورپیطبع )٢/٢۵۶ (“ري ابن اثخیتار”۔٣  

 : کے حاالتعہي بن ربعثمان

 ۵۴٣٩:حصہ اول ترجمہ نبر)٢/۴۵٢(“   اصابہ  ”ی۔ابن حجر ک١  

 )١/١٩٨۵( “ ی طبرخیتار”۔٢  

 : کے حاالتی بن عثمان قرشعہيرب

 حصہ اول )۴/١۴٩(“ طبقات ابن سعد” ۔١  

 )٣/۴١۶(“  ہشامرةابنيس”۔٢  

 : کا نسبیجمح

 )١/٢٣۶(“اللباب ”۔١  

 اي محدث کا ذکر ککی نام کے ا“یمحمد بن عثمان مخزو ”ںيم)۵/٣۶۶(“  طبقات”۔ابن سعد نے ٢  

 ہے ۔ اي شمار کںي پنجم مٔہے اور اسے طبقہ

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی جعلساٹهواں

 یمي بن مالک تمسواد

 طرف سے اعتماد کئے جانے ی کے قاعدہ پر علماء کی کو پہچاننے کے لئے سپہ ساالریصحاب  

 ہے ۔ جسے ی صحابی نامیمي ہے ،سواد بن مالک تمی گئی کںي اس پر صراحت نہکني اور نمونہ لکیکا ا

 ای تعارف کراوںی کا ی اس صحابںيم“ اصابہ ” کتاب یجر نے اپن ہے ۔ ابن حاي نے خلق کیمي بن عمرتمفيس

 :ہے

  :یمي بن مالک تمسواد

 لکها ہے کہ سعد بن وقاص نے جنگ کے لئے اس کے ساته باہر ںيم“ فتوح ” کتاب ی بن عمر نے اپنفيس

  ۔ی کوسونپیميتم“ُسواد بن مالک” کمانڈ یٓائے ہوئے  فوج کے پہلے دستہ ک

 ۔ اور اس نے ای بار پهر اپنے ہر اول دستے کا سپہ ساالر بناکی سعد نے اسے اںي جنگ می کہيقادس

 وںيشی سوموني کر کے تزحملہي رسد کے ٹهکانہ پر اچانک اور تی کے محاصرہ کے دوران دشمن کہيقادس

 ںي موںي سپا ہکر پہنچاںي ممپي فوج کے کی اسالمںي اور انهاي لے لںي کے طور پر اپنے قبضے ممتيکو غن

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک (ای کر دميقست

 : ہے ی ٓائوںی ی زبانی کفي سںيم “ ی طبرخیتار ”لي تفصیاس داستان ک  

 خط مال ۔ اس خط کی طرف سے  اسے ایک)  رض( عمرفہي پڑاؤ ڈاال تو خلںيم“ شراف” سعد وقاص نے جب

 کو وںی کرے اور ذمہ دار ني فوج کے مختلف دستوں کے سپہ ساالر معی حکم مال تها کہ اپنہی اسے ںيم

  کردے ۔مي تقسںيان م

 سے ںي اطاعت کرتے ہوئے اسالم کے تجربہ کار اور باسابقہ افراد می کے فرمان کفہيسعد نے خل  

 مي تقسںيوںمي ٹولی کو دس دس افراد کوںي اور سپا ہای کا پر چم دی سپہ ساالرںي کے ہاتهوں مکیہر ا



 ں ای نماںي ماہ ری جس نے اسالم کیدی دںي اس فرد کے ہاته می دار کمانڈ اور ذمہی کی اور ہر ٹولايک

 :) تک کہ وہ کہتا ہے ہاںی(خدمات انجام دئے تهے ۔

  ۔ی کمانڈ دی ہر اول دستے ککی کو ایمياور سواد بن مالک تم  

 : سے نقل کر کے لکها ہے في سںي متی اور رواکی نے ایطبر  

 ني سے حملہ کر کے خچر، گدهے اور گائے پر مشتمل توںیند  بلی نے بندر فراض کیمي بن مالک تمسواد

 ۔ای طرف لے ٓای لشکرگاہ کی الد کے اپنی اور ُان پر مچهلاي کر لںي کو اپنے قبضہ موںيسو موش

نے “ ٓا زاد مردابن ٓازاد بہ” سردار کی فوج کے ایرانی اںي مجہياس اچانک اور ماہرانہ تصرف کے نت  

 ی ۔ سواد نے اپنے سوار افراد کای پہنچا دکی سے اپنے ٓاپ کو سواد کے نزدیزيت ی اور بڑاي کچهاياس کا پ

 ی ہوا،اور تب تک جنگ کو جارزماکے پل پر اس سے نبردٓا “ نيلحيس”  اور ايمدد سے ٓازاد مرد کا مقابلہ ک

وہ فورًا  ہے تواس کے بعد اي و سالم مقصد تک پہنچ گحي صحمتي کہ مذکورہ مال غناي ہوگنيقیرکهاکہ اسے 

 سپہ ساالر اعظم اور ںي پہنچ کر وقائع کے بارے مںي ممپي سعد کے پاس کی ہٹا اور پو پهٹتے ہچهےيپر پ

  ۔ی کشي مسلمانوں کو رپورٹ پگرید

 اور اس کا پانچواں حصہ انعام کے مي تقسانيسعد کے حکم پر تمام غنائم کو مسلمانوں کے درم  

 !اي گاي کادیکے نام سے “ کا دنوںيمچهل” ۔ اس دن کو اي گای د کو بخشوںيطور پر سواد اور اس کے ساته

 ی گوشت کے عالوہ باقونکہوہي گوشت کے لئے تڑپ رہے تهے ۔ کی بات قابل ذکر ہے کہ سپاہہی  

 مدت کے لئے اپنے ساته ی بلکہ طوالنںي مقدار می کا فرہي وغںي دالگری گندم ، جو،خرما اود سےي ء جاياش

 لئے ی ۔اسهے انجام پاتے تلئےي حملے صرف گوشت کو حاصل کر نے کی اور گشتین ناگہاہیالئے تهے ۔ 

 تهے ، تےی گوشت حاصل کرتے تهے اس دن کو اس قسم کے گوشت کا نام دںي مقدار میجس دن کاف

 !!“یروزماہ“  ”روزگاؤ  ”سےيج

 ان ںي کمانڈ می کضہي سے نقل کر کے ابن مالک اور حمفي سںي متی روای دوسرکی نے ای طبر  

 لي تفصی ہے کہ ہم نے اس کی کحی تشری کی کے اچانک حملہ اور غارت گروںي سو ساتهکیکے ا

  ہے ۔ی کاني بںي داستان می کی بارقضہيحم

 : کرنے کے بعد لکهتا ہے اني ان تمام وقائع کو بیطبر    

 کے کمانڈر  اپنے ہر اول دستےںي جنگ می کہي کو قادسیمي  سرانجام سعد وقاص نے سواد بن مالک تم

 ) بات کا خاتمہی کیطبر( ہے ۔ايکے طور پر منتخب ک

 سورما سواد بن یميثبت کرتاہے ، تاکہ تم) کا دن وںيمچهل(“  ن ايروز ماہ ”ںي اسالم مخی تارفيس  

 گری اور دی سخاوت کے دسترخوان پر گائے  مچهلیمالک کے لئے فخر و مباہات کا دن ہو کہ جس ک

  ہے ۔یجات ٓا گ بجه ی اور ان کے اشتہا کںي بهر جاتے ہٹي کے پوںيے سپاہ کے گوشت سے بهوکوانوںيح

 کے پہلوان عاصم بن عمرو کے لئے مجدوا فتخار کے دن کے طور ميکو تم“ روزگائے ” طرح ی اس  

 پر 

 : کرتے ہوئے کہتا ہے ثبت

کے عالقہ پر  دشمن ںي تالش می کے ہمراہ گائے اور گوسفند کوںي دن عاصم نے اپنے ماتحت سپاہکیا

 کو بچانے شوںی ان کے اس حملہ سے پہلے عالقہ کے کسانوں اور گلہ بانوں نے موکني۔ لايحملہ ک

 چوپان سے کی اٹهےي چهپا رکها تها عاصم  نے کچهار کے پاس محافظ کے طور پربںي کچهار مںيکےلئے انه

 ںي کہ ان کے بارے م اس شخص نے قسم کها کر کہاکني ،لاي سوال کںيگائے و گو سفند کے بارے م

 :ی بول اٹهںي می عربحي بلند کر کے فصادی گائے فرکی رکهتا ہے ، اچانک کچهار سے اںي اطالع نہیکوئ



  !!ںي پر موجود ہہاںی شخص جهوٹ بولتا ہے ، ہم ہی قسم ی خدا ک  

ے  داخل ہوا اور گائے کے گلہ کوہانکتے ہوئںي گفتگوں سننے کے بعد کچها ر می  عاصم ، گائے ک  

 ی گائے کے گوشت کی گفتگوں کرنے والںي می عربحي کو فصوںي اور سپا ہاي طرف لے گی کمپياپنے ک

 !اینعمت سے ماالمال کرد

 امی ایالي کے دوسرے خفي درج کئے گئے سںي جلد می پہلیک“ عبداللهبن سبا ” کتاب ی      ہم اپن

 سے خلق مي خاندان تمیسواد بن مالک کو به ۔اور ںيکا اضافہ کرتے ہ) کے دن وںيمچهل( “ اني روزماہ”ںيم

  ۔ںي شمار کرتے ہںيکئے گئے دوسرے اصحاب م

  ی کے راوفي سںي سواد مافسانہ

 : ہے اي نقل کی زبانی کوںی راولی بن عمرنے سواد بن مالک کے افسانہ کو مندرجہ ذفي    س

  رہی۔ محمد بن عبداللهبن سواد نو١  

  ی بن سرجس احمرادی۔ ز٢  

  کہا ہے۔“ادیمحمد وز” نے ان کا نام مختصر کر کے  في اور سںي ہی راوی    دونوں اس کے جعل       

 جہي کا نتقي بحث و تحقاس

 مطالب حاصل ہی سے قي بحث و تحقںي اور اس کے افسانہ کے بارے میميسواد بن مالک تم  

  :ںيہوتے ہ

ے سواد بن مالک  سعد وقاص کے حکم سںي جنگ می کہي تنہا شخص ہے جس نے قادسفيس  

   ہے ۔ی خبردی پر منصوب ہونے کی سپہ ساالری کے فوج کے ہرادل دستہ کیميتم

 کے سواد بن مالک کے نام پر ثبت ميکو تم)  کے دنوںيمچهل( “ انيروز ماہ”     وہ تنہا شخص ہے جس نے 

  ہے ۔ايک

 ہے اور اس کا نام اي کو جعل ک نے سواد بن مالک اوراس کے افسانہفي لگتا ہے کہ سسای   اور ٓا خر کار ا

 ! ہے ای کے نام پر قرار دیصحاب)١( “  یسوادبن مالک  دار”

نے اس کا نام بدل )  ص( لکها ہے کہ رسول خداںي شرح حال میک “یسواد بن مالک دار”۔ابن حجر نے ١

  تها ۔ایکر د“ عبدالرحمان ”کر 

 :   افسانہ سواد کو نقل کر نے والےعلماء

 اي درج کںي مخی تاری سے نقل کر کے اپنفي سواد بن مالک کے افسانہ کو بالواسط س نےی۔طبر١      

 ہے۔

  ہے ۔ںلکهاي مخی تاری سے نقل کر کے اپنی نے اسے طبرري۔ ابن اث٢     

 ۔اہےي درج کںي کتاب می سے نقل کر کے اپنی طبرخی سواد کو تارٔ۔ابن خلدو ن نے افسانہ٣     

 ی کبہي شی شناخت کے لئے ابن ابی کیپر اعتماد کر کے صحاب تی روای کفي۔ ابن حجر س۴    

 ،سواد ري صراحت کئے بغیپر استناد کرتے ہوئے اس ک---- پہچان  ی کتي صحابیسپہ ساالر---     تیروا

  ہے۔ی ڈالی روشنںيم“اصابہ ” کتاب ی مانا ہے اس کے حاالت پر اپنیبن مالک کو صحاب

 

 

 

 

 



 

 

  و مآخذمصادر

 : کے حاالت یميتم بن مالک سواد

 ٣۵٨۶:نمبر)   ٢/٩۶(“ اصابہ  ” ی۔ ابن حجر ک١      

 )٢٢٢۵۔١/٢٢٢٣( “ ی طبرخیتار”۔٢     

  :تی روای کفي سںي سواد بن مالک کے بارے م

 )١/٢٢۶۶(، )٢٢۵٩ ۔ ١/٢٢۵٨(،و )٢٢۴۴ ۔ ٢٢٣٩، ٢٢٢۵ ۔ ١/٢٢٢٣( “ ی طبرخیتار”۔١  

 )٣۵۵۔٢/٣۵۴(،)  ٢/٣۴٩ (ري ابن اثخی۔تار٢  

 )٢/٣١٧،٣١٩( ابن خلدون خی۔تار٣  

 : کے حاالتیسواد بن مالک دار  

 ٣۵٨۵:  نمبر) ٢/٩۶(“ اصا بہ  ”ی۔ ابن حجر ک۴  

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حصہدوسرا

 

 )٢(  افسر اور سپہ ساالری سعد وقاص کے ہمراہ جنگںي جنگوں می کعراق

    r۶۔عمروبن وبرہ ١ 

    r۶ی۔حّمال بن مالک بن حّمال اسد٢  

    r۶عہي بن عمروبن ربلي۔رّب٣ 

    r۶۴ی عبدری بن بالل قرشحہي۔طل  

    r۶۵ی عبدی بن منذر بن ساودي۔خل  

    r۶۶ ی عامردیزی۔حارث بن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلاکسٹهواں

  بن وبرہعمرو

 

 : لکها ہے ںيم“اصابہ ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 ںيء  م١۴“  عمروبن وبرہ ” لکها ہے کہ ںي مخی تاریے اپن نی اور طبرںيم“ فتوح ” بن عمر نے کتاب فيس

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک(قبائل قضاعہ پر حکومت کرتا تها ۔

 بات ہی وضاحت کرنے سے پہلے ی اصل داستان کی گئی اشارہ کںي می طبرخی تاریابن حجر ک  

سے “  عدنان یبن” کہ وہ کے نسب پر اختالف نظر ہے “قضاعہ ”قابل ذکر ہے کہ نسب شناس علماء کا 

 !سے ؟ “ ی سبائريحم ”ی بنای ںيہ

 اصل ی اس کںي م“ی طبرخیتا ر”  ہے اي طرف اشارہ کی ابن حجر نے اوپر جس داستان ککن،ي  ل  

  :اہےي گاي کاني بوںی سے نقل کر کے في داستان کو سیاور پور

 مدد کے ی دوہزار جنگجو اس ک سے روانہ ہونے کے بعدنہینے سعد وقاص کے مد)  رض( عمرفہي     خل

 ۔جےيلئے ببه

“  اسد ی اور بنمي تمیبن” نے وںي پڑاؤ ڈاال۔اس کے سپاہںيم“ زرود  ”ںي ابتداء می سعد نے موسم سرما ک

 منتظر تها تاکہ ںيم“زرود” نصب کئے۔سعد بدستور مےي اوراس عالقہ کے ساحل پر اپنےخنوںي سرزمیک

 بڑه جائے ۔ اس مدت کے دوران سعد نے ی تعداد بهی کوںي سپاہ کا فرمان اسے پہنچے اور اس کےفہيخل



 ہزار ني سے تںي شامل کر لئے ۔ ان مںي فوج میسے چار ہزار جنگجو اپن“  رباب ی اور بنمي تمیبن”

  ۔تهے“یرّب ”ی ہزار فوجکیاور ا “ یميتم”

 رہائش گاہوں ی کہ اپنای کئے اور سبوں کو حکم دی بهر تی ہزار سپا ہني تیکے به“  اسد یبن”-اس نے -

 یمثن”اور “سعد”  کویاري تی جنگی اور بدستور اپنںي لگائمپي کاني کے درمدانوںي اور موںی پہاڑکیکے نزد

  ۔ںي رکهی جاراني کے درممپيکے ک“ بن حارثہ

 ی چه ہزارسپاہںسےي تها ، ان مای اپنے ساته الی ٓاٹه ہزار سپاہسے“یعيرب ”لہي قبیبه“ بن حارثہ یمثن”

 کے دوسرے قبائل سے تهے ۔ “ عہيرب” دوہزار یسے تهے اور باق“ ئفہ بکربن وائل طا”

”   چار ہزار نفر ی تها  اور باقاي کے بعد انتخاب کی روانگی سے چار ہزار نفر کو خالد کںي نے ان می  مثن

  اس کے ساته تهے ۔ی  کارزارسے ہدانيکے م“جسر 

 لہي سے دوہزار نفر قبںي جمع ہوئے تهے ان مںي کمانڈ می سعد وقاص کیمانی کے عالوہ جو ان

  :ی اشخاص کے ذمہ تهلی کمانڈ مندرج ذیسے تهے جن ک “یط”و “قضاعہ” اور دوہزار نفر سے“ہيبجل”

 تها ۔“  بن حاتم یعد” کے افراد کا سپہ ساالر ی طٔلہي۔ قب١  

 تها۔“ عمر وبن وبرہ ”  قضاعہ کے افراد کا سپہ ساالر ٔلہي۔ قب٢  

 تها ۔“  بن عبد اهللاریجر”  کے افراد کا سپہ ساالر ہي بجلٔہلي۔ قب٣  

 خدمت ی اس کی تها کہ مثنںي اس انتظار مںيم“زرود ” سعد وقاص ں،ي موجودہ صورت حال می کلشکر

 لگے ںي جنگ جسر می تها کہ سعد اس کے پاس ٓائے گا۔ اتفاقًا مثنںي مدي اس امی پہنچ جائے اور مثنںيم

 ای مقرر کر دنيانش اپنا جکو‘ہيربنحضاميبش” ۔ مرنے سے پہلے اس نے  اير فوت ہوگ تاب نہ الکیزخموں ک

 تها۔

 پہنچا۔ اور عراق سے بعض نمائندے ںي خدمت می کري گروہ بشکی عراق کے معروف افراد کا اںي اثناء ماس

 نے فہي حاضر ہوئے تهے اور خلںي خدمت میک)  رض(جو عمر “ بہي اور عتی عجلانيفرات بن ح ”سےيج

 ) بات کا خاتمہ یک یطبر( پہنچے تهے ۔           ںي خدمت می تها ، وہ سب سعد کای دجي واپس بهںيانه

 : پڑتال ی عمرو کے اسناد کٔ افسانہ

 ۔ںي نظر ٓاتے ہی راوی و جعلیالي خلی کے درج ذتی روای کفي سںيعمروکے بارے م  

 ۔رہی محمد بن عبداهللا بن سواد نوای۔محمد ١  

  ۔ی سر جس احمرادبنیازی  ،ادی۔ز٢  

 ۔: ہے اي ذکر ک“ادیمحمد و ز” ان کا نام اختصار کے ساته ںي متوںی روای نے اپنفي      کہ س

 :جہي بحث کا نتاس

لہذا  “  کمانڈ عمرو بن وبرہ کے ذمہ ہے یقضاعہ ک” کہ اتهای ٓاںي کے متن متی روای کفي چونکہ س  

 شامل ںيکے اصحاب م)  ص(کر کے عمرو کو رسول خدا حصہ پر اکتفای کے استی روای کفيحجر نے س

  ہے ۔اي ثبت کںيم“اصابہ ” کتاب ی ہے اور اس کو اپنايک

 ںي متی روای دوسری کے عالوہ کستی اس روای کفي کے نام کو سی چونکہ اس صحابکنيل  

 : قدر کہتا ہے ی ہے ، اس لئے صرف اسکهای دںينہ

 عمروبن وبرہ قبائل ںي ه م١۴ لکها ہے کہ  ںي مخی تاریے اپن نی اور طبرںيم“فتوح ” نے بن عمر نے فيس

 قضاعہ پر حاکم تها۔



 پہچان کے لئے وضع کئے گئے نام نہاد ی کی کے سہارے اور صحابتی روای اسی کفي حجر نے سابن

 قرار دے کر اسے اريکے سپہ ساالر ہونے کو  و مع“ابن وبرہ ” جعل کردہ فيقاعدہ پر اعتماد کر کے س

  ہے ۔ اي کںي ذکر نہںي اس نام نہاد قاعدے کا کہںيجاناہے ۔ اگر چہ اس سلسلے م یصحاب

 

       

 

 

 

  و مٓاخذمصادر

 

 : بن وبرہ کے حاالتعمرو

 ۶۵٢٠:   حصہ  نمبر سرايت)  ٣/١١٩(“    اصابہ  ”ی۔  ابن حجر ک١  

  :تی روای کفي سںيکے بارے م)  کے دن وںيمچهل(  “انيروز ماہ ”

 )٢٢٢٢۔١/٢٢٢١     (“یر طبخیتار”۔  ١   

 : قبائل قضاعہ کا نسب 

   )۴۴٠(   جمهرہ انساب  ی۔  ابن حزم  ک١    

 

     

 

 

 

 

 ی صحابی واں جعلباسٹه

  بن مالک بن حّمالحّمال

 

 : ہوا ہے وںی کا تعارف ی اس صحابںيم“ اصابہ ” کتاب  یابن حجر ک   

 : بن مالک بن حّمال حّمال

حمال بن ” کرتے وقت متی طرف عزیاہے کہ سعد وقاص نے عراق ک لکهںيم“ فتوح” کتاب ی نے اپنفيس

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک( ۔ اي فوج کا سپہ ساالر مقرر کدلي پیکو اپن“مالک بن حمال 

 : لکها ہے ںي حمّال کے تعارف کے سلسلے می    ابن ماکو النے به

 :“َحَمل بن مالک بن جنادہ     ”

 ہے اور خالفتِ  ی شرکت کںي جنگ می کہي نے قادسیکہ اس صحاب بن عمر نے لکها ہے في      س

  ۔اي مارا گںي جنگ می ہے اور اسی شرکت کی بهںي جنگ میک“نہاوند ”کے دوران )  رض(عمر

ہے ۔ اس پر “ حمّال بن ،مالک حمّال ”ی وہحينام غلط ہے بلکہ صح“َحَمل بن مالک جنادہ ” پر ہاںی  

  گے ۔ںی بحث کرںيبعد م



 شرکت ںي جنگ می نے حّمال کے نہاوند ککی ای سے کسںي اور ابن حجر میالوہ طبراس کے ع  

 ! ہے ی لکهںي سے نقل کر کے نہفي خبر سیکرنے اور وہاں پر مارے جانے ک

 : لکهاہےںيم“ حّمال ”   ابن ماکوال نے باب

کے ساته  ہے کہ دونوں نے سعد وقاص ی کا بهائی ،مسعود بن مالک اسدی      حمال بن مالک اسد

  ہے ۔ی شرکت کںي جنگ می کہيقادس

  :اہےی ٓاوںیکانام “ مسعود بن مالک ” سے نقل کر کے في سںي می طبرخی تارکنيل    

 وںی گروہ نے شجاعتوں اور دالورکی نے جنگجوؤں کے ایمي اور عاصم بن عمروتمی   مسعود بن مالک اسد

  ہے ۔ايکا مظاہرہ ک

 شب یآاخری شب یک“عماس ”ی نام اپنکا“ری الهرلتہيل”ر نے  بن عمفي کہ سںيجبکہ ہم جانتے ہ  

 ! ہوا ہے ںي ذکر نہںي کہںي مخیکے لئے رکها ہے اور اس قسم کا نام تار

 سے اس نے اپنے لي کو نضر سے اس نے ابن رفثی نے اسے حدفي   اس کے عالوہ قابل ذکر ہے کہ س

 اور ںي ہی راویالي کے خفي سب سہی ہے کہ اي شجار سے نقل کی بن ابديباپ سے اور اس نے حم

  رکهتے ۔ںي وجود نہںي مقتيحق

 : ہے اي گاي کوںی بن عمر سے نقل کر کے حمال بن مالک کا تعارف في سںي می طبرخی    تار

 اسے فوج ںي خط مال جس مکی طرف سے ایک)  رض( عمر فہي تها کہ اسے خلںيم“شراف ” سعد وقاص 

کا حکم )  رض( عمر فہي کرنے کا حکم تها۔ سعد نے خلنير معکے مختلف دستوں کے لئے سپہ ساال

  ہے۔ ی کو سونپی کمانڈ حمّال بن مالک اسدی فوج کدلي پیبجاالتے ہوئے اپن

  ی صحابی واں جعلترسٹه

 عہي بن عمروبن ربلي بر

 

 : ہے اي تعارف کوںی کا ی اس صحابںيم“ اصابہ ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 : بن عمرواليرب  

 اي سے ذکر کلي کارناموں کا تفصاںی اور اس کے نمااہےي اس کا نام لںيم“فتوح ”ے کتاب  نفيس  

 ہے ۔

 ںي سعد وقاص کے سپہ ساالروں مںي جنگ می کہي لکها ہے کہ وہ قادسی نے به“یطبران  ”   

 سے تها ۔

 کے ی صحابںي کہ وہ جنگوں می تهہی رسم ی اس سے پہلے کہا ہے کہ قدماء کیہم نے به  

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک)(ز( سونپتے تهے ںي کا عہدہ نہی اور کو سپہ ساالری کسعالوہ

 “یطبران” طرح ی ۔اسہے“ليرب ” ی وہحينام غلط تها اور صح “ اليرب” پتا چلے گا کہ ںي کہ بعد مساي     ج

 ںيم ڈالنے ی کے حاالت پر روشنوںي ہے کہ ابن حجر نے صحابحيصح “یطبر” ہے بلکہ ںي نہحي صحیبه

  ہے ۔اياس سے قول نقل ک

  ہے۔ااي کاني بںي عثمان کے دفاع مفہي جسے اس نے خلںي متی روای دوسرکی نے افي  س  

  ہے ۔اي ذکر کوںی ںي کے بارے مليرّب

 ، ابن اسری ،خبّاب ،عمار ريزب ”ںيني انعام کے  طور پر چند زمںي خالفت زمانے مینے اپن)  رض(      عثمان

 کو نوںي تو ان زماہوي گناہ کی کوئںي ۔ اگر عثمان نے اس بذل و بخشش مںيکو بخش“ ود ہبّار اور ابن مسع

  ۔ںين اوراحکام ان سے حاصل کرتے ہي کے قواننی ہم دونکہي ہے ، کادہی والوں کا گناہ عثمان سے زنےيل



 ی۔وہ“بن عمرو لي عبداللهاور رّبربنیطلحہ ،جر ”ںيني کچه زمںي خالفت کے زمانے می اپنی      عمر نے به

 ںي بخششہی۔ ای بخش دليکو دارالف“  ابو مفزر” اورںی ۔کو بخش دںي حاصل کرتے ہنیلوگ جن سے ہم اپنا د

 !!ںي ہی کے کوٹے سے انجام پائیانفال اور خمس و بخشائش خداوند

 

      

 

 

 

 

 

  کا افسانہلي و رّبحمال

 گے کہ ان ںی مشاہدہ کرںي ماتی روای کفي سی ہونے والاني بںي ملیگزشتہ بحث کے عالوہ ،ذ  

 ني دوسرے کو اپنے ساته لئے ہوئے ہے ۔اب ہم قارئکی سے اںي ہے اور ان مای ساته ٓاکیدوپہلوانوں کا نام ا

 اس نے ںي جس مںي ہتےی دعوت دی کے وقائع کا مطالعہ کرنے کہي کردہ قادساني کے بفيکرام کو س

 ۔اہےي کا ذکرکوںي صحابی اسدیاپنے ان دو جعل

 : سے نقل کر کے لکهتاہے في سںي جنگ کے سلسلے می کہي قادسیطبر  

 منظم ی سواروں نے مسلمانوں کی ہاتهیرانی جب فوج کے دستے جنگ کے لئے ٓامادہ ہو رہے تهے توا

 ،گهوڑے وحشت زدہ ادهر ُادهر ای دستوں کو تتربتر کر کے رکهدی اور ان کے فوجايصفوں پر اچانک حملہ ک

 کے وںي کے افراد ہاتهہيبجل  ٔلہي تها کہ قببی لے گئے ،قرنچي کهںي مابانوںيواروں کو ببهاگ گئے اور اپنے س

 وجہ سے ہر طرف فرار کر ی۔ان کے سوار گهوڑوں کے رم کرنے کئںی مسمار ہوکے رہ جاچےيسموں کے ن

 ۔ی تهی ہوئی ڈٹںي مداني جو مردانہ وار می فوج ؛تهدليچکے تهے ۔صرف پ

 لہي کہ قبجاي بهغامي اسد کو پی بنلہيپہ ساالر اعظم سعد وقاص نے قب سںياس وحشتناک عالم م  

 بن حہي طل“ںي ملي تعمی کے حکم کفي۔کمانڈر انچںي مدد کو پہنچیوںکي کے افراد اور ان کے ساتهلہيبج

 بڑهنے کا گے دستوں کو ٓاینے اپنے فوج “ ی بن عمرواسدلي اور رّبی ،حمال بن مالک اسدی اسدديخول

 جنگ ی گهمسان ککی کو روکا اورای قدمشي پی طاقت کے ساته حملہ ٓاور فوج کینہوں نے پور۔ اایحکم د

 افراد پر مشتمل تهے ،کو عقب سي کے ساته بی سواروںجو ہر ہاتهی بانوں اور ہاتهیوں،ہاتهيکے بعد ہاته

 ۔اي پر مجبور کینينش

 ،تو ی گزراي پر کوںيکے ہاته اسد کے دالوروں کے توسط سے ان ی کہ بنکهای دہی نے جب وںيرانیا  

 اسدکے افراد پر لہي اور قباي طاقت کے ساته حملہ کی طور پر ان کے خالف پوریانہوںنے اجتماع

 کہ ای کو حکم دیمي پر سعد وقاص نے عاصم بن عمرو تمہاںی۔ ی بارش کر دی کروںيچاروںطرف سے ت

 تها یمي عاصم بن عمرو تمہی ونکہي سے نجات دے۔ کبتي اس مصںي کر کے انهیاری مدد و ی اسد  کیبن

 !کو تمام لوگوں اور جنگجوؤں کے لئے پناہ گاہ تها“ روز ارماث ”یعنیجوجنگ کے پہلے دن 

کہا جاتاتها کے وقائع “ روز اغواث ” جنگ کے دوسرے دن ،جسے ںي متی روای دوسرکی افيس  

 : ذکر کرتا ہے وںی ںيکے بارے م

 ںاوری انعام کے طور پر چار تلوارںي مہي قاصد قادسکی طرف سے ای ک) رض( عمر فہياغواث کے دن خل     ”

 مي تقسںي کو ان بہادروں اور دالوروں مزوںي پہنچا تاکہ ان چںي خدمت میچار گهوڑے لے کر سعد وقاص ک



 دی دںقابلي جنگ می کہيقادس ہے اور اي مظاہرہ کاںی کا نماوںی شجاعت اور دالوںي جنہوں نے جنگ مںیکر

 ۔ںي ہی دکهائاںیر جاں نثا

 “ی بن عمرووالبليرب”، “یحمال بن مالک والب”۔ایدی کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دفہي وقاص نے خلسعد

عاصم بن عمرو ” اسد سے تعلق رکهتے  تهے اور ی  بنٔلہي قبنوںيجو ت “ ی بن فقعسدي بن خولحہيطل”اور 

 ںي وقاص نے ان مدر تها،جمع ہوئے۔سع حصہ کا سپہ ساالکی فوج کے اکی سے ہر اںيکہ ان م “ یميتم

 ۔ی تلوار دکی اکی طرف سے تحفے کے طور پر ایک)  رض( کو عمرکیسے ہر ا

 ني تلواروں کا تی ہوئیجي بهیک)  رض( عمرفہي پہلوانوں نے خلی اسدني تںي ممي اس تقسی کانعامات

 اشعار کہے لیوئے درج ذ طرف اشارہ کرتے ہی بن عمرونے اس موضوع کلي ۔ رباي حصہ حاصل کیچوتها ئ

 : ںيہ

 دوسرے تمام ںي تو ہم ُان کو حاصل کرنے مںي ہاته ٓائںی تلواری دهاروالزي کہ اگر تںي جانتے ہسب

کے دن کے ٓاخر تک عام عرب قبائل پر دشمن “ ارماث” سوار  شام سے ،رےي ۔مںيلوگوںسے سزا وار تر ہ

 کے حملوں کو مسلسل روکتے رہے۔

 ۔ای انجام دںي شبوں می فرائض کو دوسرسےیگجوؤ ں نے ا سواروں اور جندوسرے

 : ہے ی کتی حکاوںی ںيکے دن کے بارے م“ عماس  ”ںي متی اور رواکی نے افيس  

 طرح اسالم کے ی کا حملہ شروع ہوا اور انہوں نے ارماث کے دن کوںيکے دن دوبارہ ہاته “ عماس”

  ۔ای ان کے سردار وں کو بهگا دااوری رکهدرکےيه کو بکرازہي صفوف کو توڑ تے ہوئے ان کے شی کوںيسپاہ

 ی۔جو رستم فرخ زاد کی سپاہیرانی تازہ مسلمان اکی ، تو اس نے ایکهی حالت دہی وقاص نے جب سعد

 : تها۔سے پوچها ای ٓاںي پناہ میفوج سے بهاگ کر اسالم ک

 :ایہے ؟اس نے جواب د کس طرح موت کے گهاٹ اتاراجاسکتاواني حہی کا نازک نقطہ کہاں ہے اور یہاته

 کر کاري کو بزوںي ان دو چی سونڈ اس کا نازک نقطہ شمار ہوتا ہے ،اگر اس کی اور اس کںي ٓانکهی کی ہاته

 ! کر سکتا ۔ںي جائے تو وہ کچه نہاید

 کے وںي پہلوان بهائیميدو تم“  اور عاصم بن عمرویميقعقاع بن عمروتم” کوی سعد وقاص نے کسلہذا

 کا کام تمام کرکے مسلمانوں کو ی ہاتهدي ٓاگے ٓاگے بڑهنے والے سفوںيے کہاکہ ہاته سجااورانيپاس به

 پر حملہ وںي سے ٓاگے بڑه کرمسلمان فوجوںي سب ہاتهی وہ ہاتهونکہي ،کںياس کے شرسے نجات دالئ

  کررہے تهے ۔یروي پی اس کیکررہا تها اور دوسرے ہاته

 بن ليرب” اور “یحمال بن مالک اسد ”ںيم دوسرے فرمان کے ضمن کی طرح سعدوقاص نے ایاس

 اور مسلمانوں کو اس کے شر سے ںی کا کام تمام کری ہاتهینام“ اجرب ” وہ اکہی کو حکم د“یعمرواسد

 طرف بڑه رہا ی لئے ہوئے ان کچهےي دوسرے دستہ کو اپنے پکی کے اوںي ہاتهی بهی ہاتهہی کہ ںینجات د

 تها۔

 سے ہر ںي اور پہلوان قعقاع اور عاصم می بهائيی کے لئے دو تمم ساالر اعظم کے حکم کو بجاالنےسپہ

 ی نے بهلي طرف بڑهے ۔حمّال اور ربی کی ہاتهدي  لئے ہوئے سفزہي نرم اور تابدار نکني  مضبوط لکی ،اکیا

 ۔اي کیساہیا

 کی نے اوںي دونوں بهائںي مناسب فرصت مکی پہنچے اور اکی کے نزدی ہاتهديقعقاع اور عاصم سف  

 دونوں ی اور اس کای گهونپ دںي ٓا نکهوں می کی ہاتهدي کو سفزوںي قوت اور طاقت سے اپنے نیته پورسا

 اور اپنے اي ہوگري ڈهپر ني تاب نہ الکر ُدم کے بل زمی اس زخم کی۔ہاتهايٓانکهوں کو حلقوں سے باہر نکال ل

 اور اچهل کر تلوار یکهی دمتي غن ،قعقا ع نے فرصتی سونڈ لٹکا دی پر دے مارا ور اپنني بان کو زمیہاته



 اپنا توازن کو کهوکر پہلو ی ۔ اس کے بعد ہاتهی سونڈ جدا کر کے رکهدی ضرب سے اس کی کارکی ایک

 ۔ای۔ اس دوران قعقاع اور عاصم نے اس کے تمام سواروں کو موت کے گهاٹ ُاتار داي پر گرگني طرف زمیک

 : کہا بن عمرو سےلي طرف حمّال بن مالک نے ربیدوسر  

 تم اس ای کردوں ی اندهںي ٓانکهی اس کںي سونڈ کو کاٹو اور می کی ہاتهاتمی ہے ،ںي تمہارے ہاته مانتخاب

 ! سونڈ کاٹ دوںی اس کںي ٓانکهوں کو نشانہ بناؤ اورمیک

 ٓانکهوں کو نشانہ بنا کر ی اور حّمال نے اس کی لے لی ذمہ داری سونڈ کو جدا کرنے کی کی نے ہاتهليرّب

 جہي اس زخم کے نتی۔ہاتهای گهونپ دںي ٓانکهوں می کی ہاتهینام“اجرب” کو زہي حرکت سے اپنے نزي تکیا

 لي پهر سے اٹها ، اس بار ربے دو ٹانگوں کے سہاری اگلی پر گرنے کے بعد اپنني مڑ کر ُدم کے بل زمںيم

 ی کلي اور فلي رّب بان جبی ۔ ہاتهی سونڈ کاٹ کر رکهدی تلوار سے اس کی ہوئے اپنتےینے فرصت نہ د

 کر ی کے چہرہ  پر حملہ کر کے اسے زخملي ضرب سے متوجہ ہوا تو اس نے تبر سے ربیسونڈ پر اس ک

 ۔اید

 : کہتاہے ںي اس موضوع کے بارے مںي متی روای دوسرکی افيس

 حاصل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب تموری� طرف سے مای نے سپہ ساالر اعظم کلي اور رّبحّمال

 : چهاہوکر پو

 :اياگی کے لئے دردناک تر ہے ؟جواب دی موت اس ہاتهیکون س! لوگوں اے

 ! کر دوی کرو اور زخمی پر سختاس

 تاکہ ی لنچي لگام کهی کے سامنے پہنچے ،اپنے گهوڑوں کی پہلوان ہاتهی دو اسدہی کے بعد جب اس

 ی کو ہاتهزےي سے اپنے ن مہارتی نے بڑکی سے اںي ،اس کے بعد ان مںي بلند کںي ٹانگیگهوڑوں نے اپن

 سے یزي تی بڑی نے بهلي ،رباي پر گرگني سے زمچهےي پی جس کے سبب ہاتهای گهونپدںي ٓانکهو میک

 کی کے چہرے پر الي اور رباي پر حملہ کلي بان نے تبر سے ربی۔اس پر ہاتهای سونڈ کو کاٹ کر رکهدیاس ک

  وہ اس حملہ سے زندہ بچ نکال۔کني لی ضرب لگائدیشد

 : کہا ہے ںي متی اور رواکی نے افي س

 کا رخ مسلمان وںي بانوں نے ان دوہاتهی کرر ہے تهے ۔ہاتهی رہبری کوںي ہاتهی باقی کے دن دوہاتهجنگ

 :) تک کہ وہ کہتا ہے ہاںی( ۔۔ای طرف کر دیفوج کے قلب ک

 پارہا تها کہ ںيہ کهڑا تهااور سمجه نںي حا لت مشانی اور پرراني حاني دونوں فوجوں کے درمی ہاتهديسف

 کا سامنا ہوتا اور اگر سپاہ کفر زوںي طرف بڑهتا تو تلوار ں اور نی کوںيکس طرف جائے۔اگر اسالم کے سپاہ

  کرتے ۔ر سے واپس مڑنے پر مجبوخوںي اور سوںي طرف واپس جاتا تو اسے  برچهیک

 : کے بعد کہتاہے اس

 ینام“اجرب ”۔ اس وقت ی ٓاواز بلند کی ڈراؤنکی ایسي جی نے سوروں کوںي دوہاتهینام“ اجرب”و  “ضياب”

 ائےی کو درہم برہم کرتے ہوئے درصفوفي کوںيرانی واپس لوٹا اور ای تهی گئی ٓانکه نکال لی جس کیہاته

 چهےي اس کے پے کرتے تهیروي پی جو اس کی طرف بهاگا ۔اس وقت دوسرے ہاتهی کے دهارے کقيعق

 اس کے ی بهی اور دوسرے ہاتهای ڈالدںي مای درینام “قيعق”ٓاپ کو  نے اپنے ی ہاتهینام“ اجرب’ ’دوڑ پڑے۔

 اسے نابود کرتے ہوئے ٓاگے بڑهتے گئے اس ای جسے پاںي طرف بهاگ گئے اور راستے می مدائن کچهےيپ

 ۔ایطرح بہت سے لوگو ں کو موت کے گهاٹ اتار د

 دجلہ سے گزر کر ئےای کے دروںي اسالم کے سپاہںيء کے حوادث کے ضمن م١۶   ی نے بهیطبر  

 :  سے نقل کر کے لکهاہے في سںي طرف بڑهنے کے بارے میمدائن ک



 کے ساته لڑتے وںيرانی دستے کو ای فوجی خصوصینام“ اهوال” سعد وقاص نے عاصم بن عمرو کے جب

نظر  مي کارنامہ عظہی    تو اسے ان کا - نبرد ٓازماتهے    ںي می کے کنارے اور پانای جو در-  کهایہوئے د

 دستہ ی فوجمخصوص ہی ۔یدی دہي دستہ سے تشبی فوجینام“خرساء ”ںي کے طور پر انهني تحسا،لہذایٓا

 موجود تهے ۔ “ی بن عمرواسدليرب”اور  “یحمال بن مالک اسد ”ںيقعقاع بن عمرو کا تها اور اس م

 : پڑتال ی کوںی کے راوفي سںي کے افسانہ ملي وربّحمال

  :اہےی طور پر پہچنواکےی ناموں کو راولی درج ذ نےفي سںي ماتیمذکورہ روا   

      کو چار مرتبہ ۔رہی بن عبداللهبن سواد نوامحمدی۔محمد، ١  

  مرتبہ۔ني کو تی بن سرجس احمرادی زایاد،ی۔ز٢  

  مرتبہ ۔کی کو ای اسدٔ بن عقبہامہلبی۔ مہلب،٣   

 ی راوی کے جعلفي سہی ہے کہ  اور ہم نے کہاںي مرتبہ آشنا ہو چکے ہی سےسے ہم کئوںی       ان راو

 ۔ںي رکهتے ہںي وجود نہںي مقتي اور حقںيہ

 بن في معلوم نہ ہوسکا کہ سںي کہ ہمںي ذکر ہوئے ہی مجہول نام بهگری کے طور پر چند دوںی۔راو۴  

 قي بحث و تحقںي عدم وجود کے سلسلے مای ہے تاکہ ان کے وجود اي کون سے افراد تصور کںيعمر نے انه

 کرتے ۔

 جہيجانچ پڑتال کا نت اس

 : حاصل ہوتاہی   جو کچه ہم نے کہا ، اس سے 

 سعد وقاص ںي جنگ می کہيکے قادس “ یحمال بن مالک اسد” تنہا شخص ہے ، جس نے فيس  

 : ہے ی خبردی فوج کے سپہ ساالرہونے کدلي پیک

فرزنداِن “ و عاصم قعقاع ” کے ناقابل شکست پہلوانوں مي تنہا شخص ہے جس نے خاندان تمفي          س

 سےيج “ليحمال و رب” کے ی ہاتهینام“ اجرب ” کے مارے جانے اور ی ہاتهینام “ضياب”عمرو کے ہاتهوں 

  ہے ۔ی بات کہی دالوروں کے ہاتهوں اندها ہونے کیاسد

 کا مظاہرہ ی ں شجاعت اور دالورای نماںي جنگ می کہي تنہاشخص ہے جس نے قادسفي  س  

 طرف سے انعام کے طور پر چار یک)  رض( عمرفہي کے لئے خلاتير معروف شخص اووںيکرنے والے سپاہ

  ہے ۔ ی کی سازتی روای کجنےي اورچار گهوڑے بهںیتلوار

“ عماس”اور “ اغواث”،“ ارماث ”ںي جنگ می کہي و ہ تنہا شخص ہے جس نے قادسی ہفياور س  

 ںي جلد می پہلی اس کتاب کںي دنوں کے بارے می جعلني ہے ۔ہم نے ان تی کتی روای دنوں کینام

  ہے ۔ی سے بحث کليتفص

“ قعقاع”اور “ اهوال ” دستے یکے فوج“ عاصم بن عمرو ” تنہا شخص ہے جس نے في  باالخر س  

  ہے ۔ايکے وجود کا ذکر ک“ فرساء ” دستے یکے فوج

 طور  جعل ،جهوٹ اور افسانے گڑه کے عامیٰ حتںي کار ہے کہ ہر ممکن صورت مقہی اس کا طرہی   

 ی کے افراد کے لئے عظمت و افتخارات کا اظہار کرنے کمي عدنان اور خاص طور پر اپنے خاندان تمٔلہيپر قب

 ! کر تا ہے شش کوی نے کچادکهاي کو نوںي اور قحطانیمانی یعنیکوشش کرتا ہے، اور اپنے دشمنوں 

 مي تملہي کر کے کس طرح قبکا دن خلق“ ارماث  ”ںي کہ وہ مذکورہ باال افسانہ مئےیذرا توجہ فرما   

 : کوشش کرتا ہے ۔وہ کہتا ہے یکے لئے افتخار ظاہر کرنے ک



 ی کی داد رسی کہ سعد وقاص نے ان کںي کو نابود کر ڈالوںي قحطانوںي بجلیرانی تها کہ اکی نزد  

 یئ مرگ سے نجات دالی قطعںي اور انهای دجي نجات کے لئے هیکو ان ک ‘ليحمال و رب ”ی عدنانیاور اسد

 ۔

 ی ہوئے بنتےي غرض سے اپنے تمام غضب ونفرت سے کام لی کنےي نے اس بار انتقام لوںيرانیا  

 سپہ ساالر اعظم سعد وقاص نے عاصم بن ی پر بهہاںی۔ ی بارش کر دی کروںي پر توںياسد عدنان

اکر  شجاعت کے جو ہردکهی تها جس نے اپنی کو بچالے اور وہوںی کہ اسدی دتیمورٔ کو مایميعمروتم

۔ سرانجام ای ہٹنے پر مجبور کردچهےي کو پوںيرانی اور ااي کو موت کے پنجے سے بچالوںیسدا

 وںي اور برچهروںي جهنکار ، تی جنگ کے اس غوغا، تلواروں کیمي ہے کہ عاصم بن عمرو تموںکاافتخاريميتم

 اور مدد کے یاری ی کے ساته بے پنا ہوں کی کے دوران سر بلند وںي رجز خوانی بارش اور دالوروں کیک

و “ اغواث ” نے في معلوم  کہ ساي نجات دالتاہے ۔کںي پنجوں سے انهنيلئے دوڑتاہے اور دشمنوں کے خون

 :وہ کہتا ہے !!  ہواي نظر خلق کشي مقصد کے پی اسیکے دنوں کو به“ عماس ”

 کو روکا پرحملےوںي کے مسلمان سپاہوںي ہاتهی جنگیرانی شہسوار وں اور دالوروں نے ای دن عدنانیاس

 ای ٓانکه کو اندها بناکی صرف ای کی ہاتهینام“اجرب” پہلوانوں نے ی اسد عدنانی،اس فرق کے ساته کہ بن

 ںي حلقہ سے باہر نکال لںيکه دونوں ٓانی کی ہاتهینام “ ضياب” پہلوانوں قعقا ع اور عاصم نے یميجبکہ تم

 کا ی برتری اور خصوصلتي نسبت صاحب فضی کلوںي قبیدوسرے عدنان “ميتم ”لہي کا قبفي۔اس طرح س

   مالک بن جاتا ہے ۔    

 ی فوجینام کے عدنان“ خرساء ”اور “اہوال  ”ںي کمانڈ می کیمي ہے کہ عاصم وقعقاع تمںي نہسای اايک

 حالت یسی دجلہ کو اائےی فوج کے پہلے دستے تهے جنہوں نے گهوڑوں پر سوار ہو کر دریدستے اسالم

 ہوئے داخل ںي سب سے پہلے مدائن می لڑرہے تهے اور وہںي میہ دشمنوں سے پان جب واي عبور کںيم

 ! ؟ںيہ

 و ی ہے ،وہ عدنانتايکا نام ل“  بن عمروليرب ”في جگہ جہا ں پر سی کہ ٓاخرکهای دی بهہیاور ہم نے   

 : ہے ۔کہتاہے تی روای اس کی گئی خلق کںيکے دفاع کے سلسلے م)  رض( عثمانفہي خلیمضر

 اور کي۔جو پاک ون-۔“عبداهللا بن مسعود ” اور“ سرایعمار” ،“  بن ارتخباب”ںينينے بعض زم)  رض (عثمان

 کے بالکل خالف ہے ، قتي بات حقیہی ی کفي۔سںی۔کوبخش د- شمار ہوتے تهے۔ی صحاببیکمزور و غر

 اسر،ی عمار ”س بلکہ اس کے بر عکای دںي ان کو نہتياکهی ني زمینے نہ صرف کوئ)  رض( عثمان ونکہيک

!   جائے ی نہ دزي چی کوئںي تها کہ انهای کاٹ کر حکم دی بهفہي تنخواہ اور وظیک“ابوذر ”ابن مسعود اور 

)١( 

 داروں ہی کے سرماشی اور قرّہي امی بنی واگزاری کنوںي اور بذل و بخش اور ز مںي سخاوتی عثمان کفہيخل

 #٢ے محروم تهے ۔ اور دوسرے لوگ اس سخاوت کے دستر خوان سی محدود تهیتک ہ

 قعقا ع  و عاصم  اور ابومفرز ٹوںي کے دو بیمي عمروتمںي نے اس افسانہ مفي کہ سہیمختصر   

  ی دووالبینام “ليحمال و رب”کے عالوہ - ہے  ی گئی ڈالی جگہ پر روشنی کے حاالت پر اپن،جنیميتم

 )٢٠٣۔١/١٩٢(و)١۶٧۔١/١۶٠( اسالم خی۔نقش عائشہ در تار١

 )٨١۔۵/٢۵(یبالذر”فانساب االشرا”۔٢

 اپنے خلق ی اور اس افسانہ کاہےي افسانہ گڑه لکی کے لئے اکی ہے اور ہر ااي کا ذکر کوںي صحابیاسد

  ہے ۔ی کرائتی اورمجہول افراد سے رواوںیکئے گئے راو



 ہے ۔اور اپنے ای النچي کهی بعض معروف و مشہور افراد کو بهںي متوںی اور روای طر ح اپنیاس  

 اور ںي ہکهےی نمونے دی مہارتوں کے کافی اس قسم کی کے سر تهوپتا ہے ۔ہم نے اس کجهوٹ کو ان

  ہے ۔ی جگہ ان پر بحث کیاپن

   :   کا افسانہ ثبت کرنے والے علماءلي اور ربحمّال

 ہے اي درج کںي مخی تاری سے نقل کر کے اپنفي کا افسانہ براہ راست سلي نے حماّل و ربی۔طبر١  

 ۔

  ۔اہےي درج کںي مخی تاری سے نقل کر کے اپنیان افسانوں کو طبر نے ري۔ابن اث٢  

  ہے ۔اي درج کںي مخی تاری سے نقل کر کے خالصہ کے طور اپنی نے طبرري۔ابن کث٣  

  ہے ۔اي درج کںي مخی تاری سے نقل کر کے اپنی اسے طبری۔ابن خلدون نے به۴  

  پر اعتماد کر کے ی طبرخیار اور تتوںی روای کفي۔ابن حجر نے برسوں گزرنے کے بعد س۵  

  ہے ۔لي رّبححي جبکہ ہم نے کہا ہے کہ صکہاہے“اليرب” کو لي جانا ہے، اور ربی کو صحابلي اور ربحمال”

 : لکها ہے کہ ںي کے ٓاخر محی تشری کے حاالت کليقابل ذکر بات ہے کہ ابن حجر نے رب  

 اورکو سپہ ساالر یکے عالوہ کس ی کہ وہ صحابی تهہی رسم ی بار کہاہے کہ قدماکیہم نے کئ”  

 “ سونپتے تهے ۔ںيکا عہدہ نہ

 قاعدہ بالکل غلط اور بے اعتبار ہی بارہا کہا ہے کہ اس کا ی کہ ہم نے بهںي پرکہتے ہںيہی یہم به  

  ہے ۔اي بحث کر کے ثابت کںي ابتداء می کتاب کیہے اور ہم نے اس مطلب کو اس

 کے نام اس کتاب کے اگلے وںي صحابی دجعلیالي کے جن چند خفي کہ سںی کہہ دی بهہی  

 ںي فہرست میخدا کے اصحاب ک) ص(غمبري بناء پر پی اس قاعدے کی گے وہ بهںي آئںيصفحات م

 ۔ںيقرارپائے ہ

 

 

 

 

 

 

 

  و مٓاخذمصادر

 : کے حاالتی بن مالک اسدحّمال

 ١٨١۶:پہال حصہ، ترجمہ نمبر)١/٣۵١(ابن حجر “ اصابہ ”۔١    

 )٢/۵۴۴(،)٢/١٢٣(اکوال ابن م“ اکمال ”۔٢    

 )١/٢٢٩٨( “    ی طبرخیتار”۔٣    

 : کے حاالتی بن عمرو اسدليِرّب

 ٢٧�٧پہال حصہ  ترجمہ )١/۵٠٨(ابن حجر  “ اصابہ ”۔١  

  کے حاالتی مسعود بن مالک اسد

 )١/٢٣٢٩( “   ی طبرخیتار”۔١  

 : کا نسبی اسدوالب



 )١٩۴(ابن حزم “  جمہرة االنساب”۔١  

 )٣/٢۶٠ (۔لباب االنساب ٢  

  :اتی روای کفي سںي کے بارے می اسدلي حّمال اور ِرب

 )٢٣٢۶،٢٣٧۶،٢۴٣۶۔١/٢٣٢۴(،)١/٢٣٠٨(،)١/٢٢٩٨    (ی طبرخی۔تار١     

 )٢/٣۴٩،٣۶۵،٣٧١(،)٣٧٣۔٢/٣٧٢(“ري ابن اثخیتار”۔٢  

 )٢/٣٢۴(“    ابن خلدون خیتار”۔٣  

 خالصہ کے طور پر۔)  ٧/۴٣   (ري ابن کثخی۔تار۴  

   

 

   ی صحابیاں جعل وچونسٹه

 ی عبدرحہي طل

 : ہے ای تعارف کراوںی کای اس صحابںيم“ اصابہ ”ابن حجر نے کتاب   

  :ی عبدری بن بالل قرشحہيطل  

 یک“جلوال ”ںي کمانڈ می وقاص کی ہاشم بن عتبہ بن اب“حہيطل” نے لکها ہے کہ ی طبرریابن جر  

  سے منتخب ہواہے ۔تي حثیر ک سپاہ اسالم کے زرہ پوشوں اور سواروں کے سپہ ساالںيجنگ م

 اور کو سپہ ساالر ی کے عالوہ کسی صحابںيہم نے اس سے پہلے بارہاکہا ہے کہ جنگجوں م  

  تها۔اجاتاي کںيمنتخب نہ

 )ز( ہے ۔اي کافتی درںيم “ ابياستع” کتاب ی کو ابن عبدالبر کینے اس صحاب“ابن فتحون ”  

 : کا نسبیعبدر

 شی طرفنسبت ہے اور قری بن غالب بن فہر کیب بن مرہ بن کعب بن لو بن کالی ،عبدالعار بن قصیعبدر

  ہے ۔ںي کا وجودنہشی کے عالوہ قرلہي سے ہے اس قبںيفہرکے فرزندوں م

 سے نقل کرکے اشارہ ی طبرخیتار” طرف ابن حجر نے ی خبر ،جس کی جنگ کیک“جلوال  ”کنيل  

 : ہے لی ہے حسب ذايک

 ںيتی سے نقل کر کے دوروافي سںي جنگ کے بارے میمن جلوالک ه کے حوادث کے ض١۶ نے ی    طبر

 : کہتا ہے ںي مکی سے اںي ۔ان مںي ہیدرج ک

کو بارہ ہزار “  وقاص یہاشم بن عتبہ بن اب”کے حکم سے )  رض( ،عمرٔفہيسعد وقاص نے خل  

مالک بن عمروبن ” کمانڈ ی کسرہي سپاہ کے می ۔ہاشم نے اپنی دتیمورٔ مای کے ساته جلوالکوںيسپاہ

  ۔یکوسونپ“عتبہ

 : کہتاہے ںي متی روای دوسرفيس

 :) تک کہ کہتاہے ہاںی( اور ۔۔ی دتی ماموری وقاص نے عمروبن مالک بن عتبہ کو جلوال کی    سعد بن اب

 حہيطل” شخص کی عبدالدار کے ای کمانڈ قبائل بنی سواروں کے زرہ پوش دستے کبی اس جنگ کے قر

  ۔یبن مالن ،کے ذمہ ته

 : پڑتالی کوںی کے راوحہي طلتانداس

 کے طور پر ی اپنے راوںي ،اس ماہےي بن مالن کا نام لحہي نے طلفي جہاں پر سںي خبر میدوسر  

 وجود ںي مقتي حقی ہے ۔اور اس نام کاکوئی کتی ہے کہ اس نے اپنے باپ سے رواایبتا“  ُمَحّفِزدااللهبنيعب”

 ! ہے ۔ی کتی سے روای راویالي کے دوسرے خفيس نے ی راوی جعلکی کے افي رکهتا ہے اور سںينہ



 : کا نتےجہبحث

 رواےت کے تنہا نقطہ پر ا عتما د کر ی گئی سےف سے نقل کںي  میا بن حجر نے تا ر ےخ طبر  

  شمار کےا ہے۔ںيکے ا صحاب م) ص( کو رسول خدا حہيکے مذ کورہ طل

طہ  قابل  تو جہ رہا ہے کہ   ےہ نقںي تشرےح می اس کے حا ال ت کںي نظر میا بن حجر ک     

  د ستے کا سپہ سا الر رہا ہے۔ی سواروں کے  فوجںي جنگ میطلےحہ جلو ال ک

 ہے اور وہ ہر روا ےت ی تو جہ خا ص طو ر پر اس نام نہاد قاعدہ پر متمر کز رہی  اس کیساته ہ  

 : تکرار کر تا ہے کہی اس کںيکے ٓا خر م

 اور کو سپہ ساال ر ا نتخا ب نہےں ی کے عالوہ کسی صحا بںيں م نے بارہا کہا ہے کہ جنگو ںي        م

 کےا  جا تا تها۔

 : کہتا ہے ی    اس و قت ےہ به

 )ز( کےا ہے افتی دری کو ابن فتحو ن نے بهی      اس صحا ب

 بات سے ےہ نتےجہ حا صل ہو تا ہے کہ ا بن فتحو ن  نے  عالمہ ابن حجر  ی اس ٓا خر ی  ا بن حجر ک

  ہے ۔اي شمار کی کو صحابحہي طلںي ممہيکے ضم “ عابياست  ”یے ابن  عبد ا لبر کسے  پہل

 ، جن کو علماء نے ای اصحاب کا تعارف کرای جعلسےی کے افي سںي تک ہم نے اس حصہ مہاںی     

 ی سپہ ساالرںي انهںي نے اپنے افسانوں مفي کہ ساہےيخداکے اصحاب قبول ک)  ص(اس استناد پر رسول 

 ی شناخت کے لئے وضع کئے گئے قاعدہ کی کیسونپاہے ۔ انہوں نے بعض مواقع  پر صحابکا عہدہ 

  ہے۔ی پر اکتفا کجہي فراموش کر کے صرف اس کے نتںي ہے اور بعض مواقع پر انهیصراحت ک

 یسی ای کے عنوان سے تعارف کرانے کے دوران کسی چہرہ کو صحابی کسی علمائاگر کبهہی  

 یسی اکی ہو تو ایہوتے جو ان کے وضع کئے گئے قاعدہ سے تناقص و ٹکراؤ رکهت خبر سے روبرو ای تیروا

 آگے جن م ۔اب ہںلہ کو مذکورہ قاعدہ سے دورکری�راہ کا انتخاب کر کے فرار کرتے تهے تاکہ ٹکراؤ کے مس

 ۔ںي قسم کے نمونے ہی گے وہ اسںي ڈالی کے حاالت پر روشنوںيصحاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و مٓاخذمصادر

 

 : کے حاالتی عبدرٔحہيطل

 )٢/٢٢۶(ابن حجر “ اصابہ”۔١  



  :تی روای کفي سںي کے بارے می سپہ ساالری ہاشم بن عتبہ ک

 )١/٢۴۵۶( “ ی طبرخیتار”۔١  

  :ی سپہ ساالری بن بالل کحہي طل

 )١/٢۴۶١( “ ی طبرخیتار”۔١  

 : عبدالدار کا نسب ی  بن

 )٢/١١٢(“  اللباب”۔١  

 )١٣۔١٢(ابن حزم  “  انسابٔجمہرہ ”۔٢  

 : کا نسبشی  قر

   )٢۵۶۔٢۵٠( بن بکار   ريزب “ شینسب قر”۔١  

 

 

 

 ی صحابیواں جعل۶۵

  ی عبدی بن منذربن سا ودي خل

 : ہے اي گاي تعارف کوںی کا ی اس صحابںيم“ اصابہ  ”یابن حجر ک  

 :ی عبدی منذربن ساودبنيخل  

 کمانڈ سونپ ی دستہ کی فوجکیو اک“  بن منذرفيخل ”ںيهم١٧ نے   ی نے لکها ہے کہ عالء حضرمیطبر

 یک) ص(رسول خدا “ یمنذر بن ساو” کا باپ دي ۔ خلاي طرف روانہ کی کرانی راستے سے ایکر سمندر 

  تها۔اي سے چالگاي اس دنیوفات کے بعد ہ

 ںي اور کو سپہ ساالرنہی کے عالوہ کسی صحابںي کہا ہے کہ قدماجنگوں می نے اس سے پہلے بهہم

 ہوا ہے ابی شرف ںي خدمت میک) ص( خدادرسولي ہے کہ خللي دلیا مراس بات ک یہیبناتے تهے ۔

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک(،اورخدابہتر جانتا ہے ۔

   : کا نسبی کے اس صحابفيس

  کا نواسہ ہے ۔ی اسبذی عبدی داریمي ،اخنس تمیمنذر بن ساو  

 ہی جائے کہ اي گمان کہیر  غلط ہے اگہیسے نسبت ہے ۔ “ عبداللهبن دارم  “  ” یعبد ”کنيل  

  ہے ۔ی تک پہنچت“سيعبدالق”نسبت

 ہے کہ اي لکهاگںيفتوح البلدان م ”ی کیاور بال ذر“ جمہرہ  ” ی کہ ابن حزم کسےيج “یاسبذ”اور،  

  قصبہ تها ۔کی اںيم“ ہجر ” ،“یاسبذ”

 : لکهتاہے ی     بالذر

 “ هے ۔ پوجا کرتے تی کچه لوگ تهے جو گهوڑے کںي منیبحر “ یاسبذ”  

 : لکهتاہے ںي کے بارے منی خود بحر اور

 تاکہ وہاں کے باشندوں کو اسالم جاي بهنیکو بحر “یحضرم”عالء بن عبداهللا”نے )  ص( رسول خداںيهم٨   

نے )  ص( مقرر کرے ۔اس کے عالوہ ٓانحضرت ہی ان پر جزںي صورت می دعوت دے اور قبول نہ کرنے کیک

 اسالم قبول کرنے ںينه اور اایکے نام خط مرقوم فرما “بختيس”رحد بان کے س“ہجر”اور  “ یمنذر بن ساو”

۔ منذر اور سپخت اسالم الئے اور ان کے ہمراہ اس عالقہ کے تمام عرب زبان اور ی دعوت دی کنےی دہی جزای

 الئے اور ںي اسالم نہیسائي اور عیہودی نداري آتش پرست زمکنيل‘  مسلمان ہو گئےی عرب بهريبعض غ



 اپنے اور ان کے ںي اور عالء نے اس سلسلے می سے صلح کی بناء پر عالء حضرمی کہی نے جزانہوں

  عہد نامہ لکها۔کی اانيدرم

         ۔اي دنوں کے بعد منذر فوت ہوگی رحلت کے تهوڑے ہیک) ص(غمبرخداي پ

 ) بات کا خاتمہی کیبالذر(        

 بن عمر  في سکني ۔لیوپر ذکر ک جو ہم نے ای تهیہی قتي حقی داستان کیک “ یمنذربن ساو ”  

 ديخل” ۔رکهتاہے“ديخل”کے نام پر ، “  بن کاس ديخل” خلق کرتا ہے اور اس کا نام ٹاي بکی منذرکے لئے ایاس

 اپنے اس في۔سا تهاینے خراسان کے حاکم کے طور پر منصوب فرما)  ع (ی علنيرالمومنيبن کاس کو ام

 !!کے عنوان سے تعارف کراتاہے۔ “ی ساو بن منذربنديخل ”ںي متوںی روای کا اپنديخل

 کا“یعبد” کے لئے دي خلںيم“اصابہ ” کتاب ی کرتے ہوئے اپنحیابن حجرنے اس تعارف کے تشر  

  ہے ۔ی گئیسے نسبت د ‘یعبد” کو ی منذربن ساوونکہي ہے کاي اضافہ کیبه

 : کا افسانہديخل

 :ہے  سے نقل کر کے لکهافي سںيه کے حوادث کے ضمن م١٧ نے   یطبر  

 وقاص سے رقابت رکهتا تها اور اپنے ی پر حکومت کرتاتها ،سعد بن ابنی جو بحریعالء بن حضرم  

 فتح ںي جنگ می کہي سمجهتا تها ۔لہذا سے جب سعد بن وقاص کو قادسںيٓاپ کو اس سے کم تر نہ

 ل حاصہعی عالء کے ذرںي جنگوں می غنائم اسے حاصل ہوئے تهے وہ ارتداد کی اور جو جنگی ہوئبينص

 ںي تهے اس لحاظ سےسعد کا نام زبان زد عام ہو چکا  توعالء کے ذہن مادہی زیکئے گئے غنائم سے کاف

 کارنامہ دکهائے جس سے شہرت سای اںي کے ساته جنگ موںيرانی ااکہی ٓاالي خہی وجہ سے یحسادت ک

 پر حملہ کرنے وںيرانی راستے سے ای اس فکر کے تحت لوگوں کو سمندریحاصل کر سکے۔ عالء نے اپن

  اور اس کے پرچم تلے جمع ہوگئے ۔اي کو قبول کزی تجوی اس کی ۔لوگوں نے بهیدی دعوت دیک

جارود بن ” حصہ پر کی فوج کے ااي کمي تقسںي کو مختلف گروہوں موںيعالء نے جمع ہوئے سپاہ  

 اور اي ساالر مقرر ککو سپہ “ی بن ساوديخل” حصہ پر سرےياور ت“ سوار بن همّام”دوسرے حصہ پر  “ یمعل

 ري حاصل کئے بغزت سے اجافہيہوگا۔ اس کے بعد خالفت اور خود خل “ ديخل ”في کہ کمانڈ ر انچای حکم دہی

 ی خود سرانہ سمندر ري فکر کئے بغی کے انجام کی نافرمانای ی فرمانبرداریک)  رض( عمرفہياور خل

 ۔اي حملہ کوںپريرانیراستے سے ا

 فہي رسول اللهاور خلکني پر اس راستے سے حملہ کرنے سے ٓاگاہ تهے ،لںويرانی، خودا) رض(عمر   

 سےی اور غرور کے خوف سے ای نظر اور بے جا خود خواہشي کے پیروي پی سنت کیک)  رض(اول ابوبکر 

 کاحکم نے کرزي حملہ سے پرہسےی ای جانتے تهے اور سپاہ ساالر وں کو پہلے سے ہںيحملہ کو جائز نہ

 دے چکے تهے ۔

 پر ني سرزمی کرانینام کے مقام سے ا“ استخر فارس ” نے سمندر سے گزر کر وںي   باآلخر عالء کے سپاہ

 ی اور ان کوںي سپاہی کہ اسالمی سوچري تدبکی اس عالقہ کے سرحد بان نے اینام“  بد ريه”قدم رکها ۔ 

 ري بن جائے ۔اس تدبممکن تک پہنچنا ناوںي کشتی کرے کہ ان کا اپنداي رکاوٹ پیسی ااني کے درموںيکشت

 کا کی سے اںي اسارت مای طور پر موت ی قطعںي فاتح نہ ہوتے تو انهی نظر اگر عالء کے سپاہشيکے پ

 !سامنا کر نا پڑتا 

 : سے مخاطب ہو کر بوالوںي حاالت کو بهانپ چکا تها ،اس لئے اٹه کر اپنے ساتهديخل”   

 مرتب چهےي دوسرے کے پکیر فرماتاہے تو کام اس طرح ا امر کو مقری جب کسیٰ    اما بعد ، خدائے تعال

  پورا ہو جائے ۔ی تاکہ منشائے الٰہںيہوتے ہ



 ںي رکهتے ہںي قدرت نہادہی ہے وہ اس سے زای انجام دںي تمہارے دشمنوں نے جو کچه تمہارے بارے م

 ی اسیوں نے به ،اورتم لوگںی ہے کہ تم سے جنگ و مبارزہ طلب کرںي چارہ نہی اس کے سوا کوئںي۔انہ

  ہے ۔اي نظر اتنا لمبا سفر کشيمقصد کے پ

 اور نماز ادا کرکے یبائي پرمنحصر ہے ،صبر و شکی فتحابی پر قبضہ کرنا تمہاروںي اور کشتنوںي سر زماب

 کام خوف خدا رکهنے والوں کے عالوہ دوسروں کے لئے ہی خضنوع و خشوع کرو کہ ںي میبارگاہ خداوند 

 مشکل ہے ۔

 اس کے بعد انہوں نے اي کا اعالن کی ٓامادگی اور ہر کام کے لئے اپنی کدي تائی باتوں کی کدي خل نےلوگوں

کے مقا م پر جنگ چهڑ “طاؤوس” سے لڑنے کے لئے للکارااور وںيرانی اںي نے انهدي ۔خلی نماز ادا کیظہر ک

 ۔ی جنگ ہوئی گهمسان کاني کے درموںيرانی۔ مسلمانوں اور ایگئ

  :ی کی رجز خوانلی اورحسب ذی لنچي لگام کهینے اپنے گهوڑے ک“  بن همام سوار”

دالوروں سے ! تم پہلوان ںي پر جمع ہوئے ہني اس ناہموار زمیجبکہ اس وقت سب ساته ! سي اے ٓال عبدق

 !لڑنے کے لئے اٹهو

اوران سے  ںي طرح ٓاگاہ ہی تلوار وں کو چالنے کے فن سے اچهزي اور تںي سب اہل رزم اورمردانِ  جنگ ہہی

 ۔اي کہ ٓاخر کار قتل ہوگی اس کے بعد اس نے اس قدر جنگ کںيپورا پورا استفادہ کرتے ہ

 :ی کی رجز خوانوںی ٓاکر ںي مدانينے م“ جارود” کے بعد اس

 ہوتا تو ی اگر گندہ اور کهڑا پانای تای تو اسے راستے سے ہٹا دی ہوتںي دسترس مرےي مزي ٓاسان چی کوئاگر

 طرف ی سمندر ہے جو ہمارکی فوج کا اہی کروں اي ککني ۔لتای کردلی تبدںي می پانیرجار زالل اوںياسے م

  مارتا ہوا ٓارہا ہے۔ںيموج

 ۔اي اور قتل ہوگیاس کے بعد اس نے جنگ ک    

 کے باوجود بہت ہاته پاؤں یني اضطراب و بے چیاور منذر جارود  نے انتہائ“ عبداللهسوار ”اس دن   

 تے ہوئے قتل ہوئے ۔ آخر جنگ کرکنيمارے ل

 : کے رجز پڑهتے ہوئے بوالی قدم رکها اور خود ستائںي کا راز مداني نے مديخل”-اس وقت   

 � جنگ کرودلي ُاتراؤ ،اور دشمن سے پچےيسب گهوڑوں سے ن !ويمي           اے تم

 جنگ دلي پر لے کر دشمن کے ساته پیلي  اس کے بعد سب اپنے گهوڑوں سے اتر کر جان ہته  

 � تهاںي حساب نہی جن کا کوئاي مشغول ہوئے اور اس قدر ان کو قتل کںيم

 ہے اور اي گای کو غرق کر دوںي کشتی کہ ان ککهای دکني طرف واپس لوٹے ۔لیاس کے بعد بصرہ ک  

 ! ہے اي گای کے راستے واپس لوٹنا ناممکن بنادایان کے لئے در

 ہے  اس طرح وہ این نے راستہ بند کر د دشمیکے مقام پر به“شہرک ”اس حالت معلوم ہوا کہ   

۔ آخر کار وہ  تمام ںي پهنس گئے ہںي مکمل طور پر محاصرہ می اطراف سے بهني تگریسمندر کے عالوہ د

  !ٹهےي بںي کر انتظار منچي سے ہاته کهوںيسر گرم

 فہي خبر خلی کی پر لشکر کشوںيرانی راستے سے ای سمندری کی جانب عالء حضرمیدوسر  

 نے عالء کو غصہ فہي وہ سب ان پرالہام ہوا ۔خلی تهی اورجو کچه مسلمانوں پر گزری  کو پہنچ)رض(عمر

 !ای اور اس کے بعد اسے برطرف کردی اسے سخت سر زنش تهںي خط لکها جس مکی اںي حاالت میک

 اور اس شانوں پر ای بلکہ اس کے غرور کو توڑ کے رکهدی پر اکتفانہ کہينے اس قدر تنب)  رض(عمر  

 حاضر ںي خدمت میک“ سعد وقاص  ”تي سموںي کہ وہ اپنے ساتهای حکم دیعنی ،ای طاقت فرسابار ڈالدکیا

 !! انجام دے ضہیہو کر اس کے ماتحت فر



 کر تي کے ہمراہ کوفہ عزموںي اور اپنے ساتهی کلي تعمی کے حکم کفہيعالء نے مجبور ہو کر خل  

 � اي پہنچ گںي خدمت میکے سعد ک

 کے چنگل سے نجات دالنے کے لئے چارہ وںيرانینے مسلمانوں کو ا) رض(ر اس کے بعد عم  

 : لکها وںی ںي خط مکیکو ا“عتبہ بن غزوان ” اور ی کیجوئ

 کے وںيرانی اںي لے جاکر انهرانی نے خود سرانہ طور پر مسلمانوں کے لشکر کو ایعالء حضرم  

 اس سے ی ہے ،اس لئے خدا بهی کیافرمان نی ہمارںي ہے ۔چونکہ عالء نے اس کام مای پهنسادںيچنگل م

 نہ پڑے تنا کو بهگوںي اسالم کے سپاہجہيناراض ہے ۔ مجهے اس بات کا ڈر ہے کہ عالء کے گناہوں کا نت

 مدد کے لئے اپنے لوگوں کو ٓامادہ کرؤ اور فورًا ی بدحال ہوں ان کادہی۔لہذا اس سے قبل کہ وہ اس سے ز

 خود ان کے پاس پہنچو۔

 وںي پهنسے اسالم کے سپاہںي محاصرہ مںي اور انهاي کے خط سے ٓاگاہ کفہيوگوں کو خلعتبہ نے ل  

 لشکر گاہ ی اوراس کاي کا اعالن کی اور ٓامادگی رضامندی اپنی ۔لوگوں نے بهاي مدد کے لئے آمادہ کیک

  جمع ہو گئے ۔ںيم

کے “ بوسبرہ ا”اور “یمي تمسياحنف بن ق”، “یميعاصم بن عمرو تم”ا س کے بعد عتبہ نے ،  

 ۔ ان سب ای دںي کمانڈ می کو ان کوںي اور بارہ ہزار سپاہاي دالوروں کا انتخاب کگری چند دسےيعالوہ ان ج

 لئے ے مدد کی پهنسے مسلمانوں کںيکوسونپ کر محاصرہ م“ابوسبرہ ” کا عہدہ فيکے کمانڈر انچ

  ۔ایجديبه

 تک وںي اور اس کے ساته“ديخل” کو  فوج نے ساحل پر اترنے کے بعد بے درنگ خودیمسلمانوں ک  

 کمک ان تک ی کوںيرانی ای اور اس کے باوجود کہ ابهی دڑي چهی سے زبردست لڑائوںيرانی اور اایپہنچا

 فتح ںي۔ سر انجام خدا وند عالم نے انهےي انہوں نے مشرکوں کے کشتوں کے پشتے لگا دئی تهیپہنچ رہ

  گئے۔ےيهاٹ اتار دئ موت کے گیرانی اور سارے ای عطا کیابيو کام

 مقدار ی اپنے کهوئے ہوئے مال کے عالوہ کا فںي مجہي کے نتیابيمسلمانوں نے اس فتح و کام  

 دي تاکںي عتبہ نے انہونکہي و سالم بصرہ لوٹے کحي اور فاتحانہ طور پر صحاي قبضہ کی پر بهی غنائم جنگںيم

      رنا بلکہ فورًا واپس ٓاجانا۔ کا کام تمام کرنے کے بعد وہاں پر مت ٹهہوںيرانی ای تهیک

 ) بات کا خاتمہیطبر(  

 : پڑتال ی کوںی کے افسانہ کے راوديخل

  :ںي نام لئے ہلی کے طور پر مندرجہ ذوںی کے راوتی اس روای نے اپنفيس  

  ۔ رہی بن عبداهللا بن سواد نوامحمدی۔محمد ،١  

  ۔ی مہلب بن عقبہ اسدای۔مہلب ،٢  

 وجود ںي مقتي تهے اور حقی راویالي کے خفيے کہ محمد ومهلب دونوں س کہاہںي نے گزشتہ بحثوں مہم

 سے نقل کرنے في نے سی ہے حمواي کاني نے جو کچه بی سے نقل کر کے طبرفيس � ںي رکهتے ہںينہ

  :ئےی ، مالحظ فرماںي درج کئے ہیکے عالوہ کچه اضافات اور اشعار به

 سے نقل کر ی طبرںيکے سلسلے م“ اؤوس  لفظ طںيم“ معجم البلدان ” کتاب ی نے اپنیحمو  

 :کے لکهاہے 

 کی اري نے خالفت اورخود حضرت عمر سے اجازت لئے بغی ہے کہ عالء خضرمتی بن عمر سے روافيس

 وجہ یعالء کے اس نامناسب کا م ک)  رض( ۔عمرایجدي طرف بهی کرانی راستے سے ایفوج کو سمندر 

۔ عالء ، برطرف ہونے کے بعد سعد وقاص کے ایبرطرف کر دسے اس پر ناراض ہو اور اسے اپنے عہدے سے 



 بن منذر دي ۔خلايکے مقام پر فوت ہوگ“  قاریذ”۔اور سرانجام ی تهی مدد کی ،جس نے اس کايپاس کوفہ گ

 : کہا ہے وںی ںيکے بارے م“ طاؤوس”نے جنگ 

 وںی بلندیک“ ہرکش”  کے الئے تهے ، ہمارے گهوڑوں نے شہر ني پادشاہوں  کے تاج چهںي جس شب مہم

 ۔اي پر قبضہ کرلنياور ناہموار زم

 واال کهنےی تهے کہ دتےی گرا دچےي نسےی سے اوںی بلندی کو گروہ گروہ پہاڑوں کوںيرانی شہسوار اہمارے

  تها۔کهتایبادل کے ٹکڑوں کو گرتے د

من کے  رحمت سے محروم نہ کرے جنہوں نے دشی سے ان لوگوں کو اپنںيہمارے گروہ م!  عالمخداوند

  تها۔اي کني کو رنگزوںيخون سے اپنے ن

  جہي کا نتقي و تحقبحث

 اور ی لڑائاني کے درموںيرانی مسلمانوں اور اںي جنگ اور اس مہی نے جو اول سے آخر تک فيس  

 سے اس کا قتي خود ساختہ داستان ہے اور حقی سب اس کی سب کںي ہی لکهالتي تفصیجنگ ک

  ہے۔ںي تعلق نہیکوئ

 کے ساته ی صحابی کے سعد و قاص عدنان مضری صحابی قحطانیمانی یء حضرم نے عالفيس  

 ی نے عالء کفي ہے۔ سی داستان کو گڑها ہے اور ان کےلئے جهوٹ کے پلندے بناکر تہمت لگائیحسد ک

 کا وںي نے اسالم کے سپاہفي۔ سںي کئے ہني کمانڈر معی کو جعل کرکے ان کےلئے فرضیالم بند

 داستان اپنے ذہن ی پر حملہ کرنے کوںيرانیے باوجود سمندر سے عبور کرکے ا کرنے کمنع)  رض(عمر

 جنگ اور وہاں دانيکے م“ طاؤوس”  نے في ہے۔ سںي تعلق نہی سے کوئقتي ہے ، اس کا حقیسے گڑه ل

  سراسر جهوٹ ہے۔ہی ہے اور ايپر اسالم کے دالوروں کے قتل ہونے کا قصہ اپنے ذهن سے گڑه ل

 جعل کرکے ان کے نام پر درج اںي اشعار اور رجز خوانہيروں کے نام پر خود رزم نے سپہ ساالفيس  

 !ںيکئے ہ

 ی پر مسلمانوں کے حاالت اور ان کني سرزمی کرانیکے الہام کا موضوع ، ا)  رض( نے عمرفيس  

 سے قتي ہے اور اس کا حقاي حضرت عمر کا مطلع ہونا ، خود گڑه لعہی الہام کے ذرںيشکست کے بارے م

 ! ہےںي تعلق نہیوئک

 کرکے اسے اپنے عہدے سے اس لئے ہي تنبینے عالء ک)  رض( داستان کہ عمرہی ی کفيس  

 کے حکم سے اس کا سعد و قاص فہي تها اور خلاي بناء پر کی کی کام نافرمانہی ہے کہ اس نے ايبرطرف ک

  سے دور ہے۔قتي کا گڑها ہوا ہے اور حقفيکے تحت جانا سب س

 طرف ی کے ہاتهوں محاصرہ شدہ مسلمانوں کو نجات دالنے کےلئے عمر کوںيرانی ایک“  بن غزوان عتبہ

  کا گڑها ہوا افسانہ اور سراسر جهوٹ ہے ۔في سجناي بهرانی کو اوںي اور بارہ ہزار سپاہتیمورٔسے ما

 ی سے جنگ کوںيرانی نے اوںي ہے جہاں پر عتبہ کے سپاہی رزم گاہ خلق کیسی اکی نے افيس  

  ہے۔ںي وجود نہںي کارزار کا کہداني اس مںي مقتيہے ، حق

 کارزار داني کا مرمردوںي ہے اور اسے اسالم کے دلاي جگہ کو خلق ککی اینام“ طاؤوس”  نے فيس  

 زبان سے ی وقائع ان کی کے افسانے اور جنگدي کو خلق کرکے خلوںی ہے اور باالخر اس نے چند راوایقرار د

  ۔ںي کئے ہانيب

 ی ہے اور ان کاي نے خلق کفي افسانوں کو سی اور ان کے عالوہ اور بهزوںي سب چ ہاں ، انیج  

  تها۔ںي نہکی شری کا کوئفي سںي مقيتخل

 : کے نتائج في سے سدي خلافسانہ



 مقصد تها اور اي کا ان سب باتوں کو گڑهنے کا کفي سںي کے افسانہ مدي خلںي ہکهتےیاب ہم د  

  :اہےي حاصل کاياس نے اس سے ک

 ی مضری پر سعد وقاص عدنانی صحابی قحطانیمانی ،ی عالء حضرمںي نے اس افسانہ مفي۔س١  

 ہے اور اس ی تہمت لگائی کی نافرمانی عمر کے حکم کفہي رقبت کے عالوہ خلا،حسدویکے ساته مکر ،ر

   ہے۔ای دري پهی تمام خدمات اور زحمتوںپر پانی اس کںي جنگوں میطرح  ارتداداور دوسر

 سورما کو خلق کر کے اپنے ی دوسرے افسانوکی اینام “ديخل” نے یمين عمر تم بفي۔ س٢   

 ںي کا نام اس افسانہ ملہي اس کے قبونکہي ہے ۔ کی اور کوشش ککی ای کو چار چاند لگانے کميخاندان تم

 واضح ہے ۔

 ی ہے ، اس کے نے بہت سای اور اعتبار سے گرادمتي قدرو قی اسالم کو اپنخی نے تارفي۔س٣  

 اور کی کے ساته ،النےي ں کهاي ہولی ہے اور ان کے ہاتهوں خون کینگوں کو مسلمانوں سے نسبت دج

 پشتے لگا کر اسے وںکےي بے حد وحساب کشتی بهںي ہے اور اس ماي اضافہ کںيجنگ کا اس م

  ہے ۔اي کشي ہونے کا ثبوت پیقی ہے۔ اس طرح اپنے رنداي کے نام پر درج کںمسلمانو

 ني ہے کہ اکثر محققاي داخل کسےی اںي اسالم مخی وقائع کو تاری ہسےی اگریور د۔ان واقعات ا۴  

  ۔ںي سے دوچار ہوتے ہی اور گمراہرتي حقائق کے روبرو حیخیتار

 : کا افسانہ نقل کر نے والے علماءديخل

 اي سے نقل کفي کو بالواسطہ سدي ،جس نے افسانہ خلی طبرری ،محمد بن جرني۔ امام المورخ١  

 ہے ۔

  ہے ۔اي درج کںي کتاب می سے نقل کر کے اپنی کے افسانہ کو طبردي ، جس نے خلري۔ابن اث٢  

  ہے ۔اي کںدرجي مخی تاری سے نقل کر کے اپنی کو طبردي ،جس نے داستان خلري۔ابن کث٣  

  ہے۔اي ثبت کںي مخی تاری سے نقل کر کے اپنی داستان کو طبری کدي۔ابن خلدون ، جس نے خل۴  

 سے نقل کر کے في کے افسانہ کو سدي پر اعتماد کر کے خلتوںی روای کفيس نے س ،جی۔حمو۵  

  ہے ۔اي درج کںيم“معجمم البلدان  ”ںيکے سلسلے م“ طاوؤ س ”لفظ 

“ روض المعطار” کتاب ی داستان کو اپنی اسںيکے سلسلے م“طاوؤس ” لفظ ی نے بهیري۔حم۶  

  ہے ۔اي نقل کںيم

 ںيم“مراصد االطالع ”  کتاب یقل کر کے اس داستان کو اپن سے نی حموی۔عبدالمؤمن نے به٧  

 � ہے ايدرج ک

کا )  ص( خداغمبري کو پدي پر اعتماد کر کے ،خلتوںی روای کفي سی۔سرانجام ابن حجر نے به٨  

  !ںيکے تحت اس کے حاالت درج کئے ہ٢٢٨۵ نمبر ںي اول مٔاصابہ کے حصہ” کتاب ی جان کر اپنیصحاب

 !! ہے اير نے حل ک مشکل جسے ابن حجوہ

 پر فوت ہواہے ، ںي بسر کر تا تها اور وہی پر زندگںي تها اور وہنیاہلِ  بحر “ ی عبدیمنذر بن ساو”     چونکہ 

 سپاہ کے ی ہے اور عالء کاي کے طور پر خلق کٹےي بن عمر نے اس کے بفيکو س “ ديخل”اس لئے جس 

 کے دي خلہی کني ،لئےي چاہا ہونینی بحری،وہ به ہے ی دتی اسے مامورںي منی سے بحرتيثي حیکمانڈر ک

 پہنچ ںي خدمت میک)  ص( رسول خداںي منہی کو کم از مدی صحابونکہي کرتا ہے ، کی نفی ہونے کیصحاب

 ہوا ہے داي پںي منی بن منذر بحردي ہونا چاہئے ۔ اب چونکہ خلابی مصاحبت سے شرف یک)  ص(کر ٓانحضرت

 ہے ، اس لئے ابن ایجدي کے ساته جنگ پر بهوںيرانیا نے اسے ی عالء حضر تها کہری پذشی پر رہاںياور وہ



 کرنے اني کا تعارف کرانے اوراس کے حاالت بدي پڑتا ہے اور خلںي فکر میحجر اس مشکل کوحل کرنے ک

 : لکهتاہے ںي اس کے سپہ ساالر کے طور پر منتخب ہونے کے سلسلے مںي سپاہ میکے بعد عالء ک

 اور ی کے عالوہ کسی صحابںي کہ وہ جنگوں می تهہی رسم ی کہا ہے کہ قدماء ک نے اس سے پہلےہم

 ہے کہ وہ لي دلی اس امر کی سپہ ساالری کدي کرتے تهے ۔خلںيکو سپہ ساالر کے عہدہ پر منتخب نہ

  جانتا ہے ۔تر ہوا ہوگا۔اور خدا بہابی مصاحبت سے شرف یک)  ص( اسالم غمبري ہوگا اور پاي گنہیقطعًامد

 بن منذر ديخل- سے کہ    تی اس روای کفيوضوع اس طرح ہے کہ عالمہ ابن حجر سم  

 شناخت کے لئے جو ی کی حاصل کرتا ہے کہ صحابجہيہنتی --- سپہ ساالرتها  ںي جنگ میک“طاوؤس”

،اس “  کرتے تهے ںي کو سپہ ساالر منتخب نہی کے عالوہ کسیقدماء صحاب ”یعنی ہے اي گايقاعدہ وضع ک

  ہونا چاہئے ۔یخدا کا صحاب)  ص (غمبري پی بهديخلکے تحت 

 ںي منی بحریکے ساته مصاحبت اس ک)  ص( خداغمبري پںي منورہ منہی مدی کینی بحردي خلکنيل  

 ني زمںي وقت مکی شخص ای ہے کہ کوئںي ممکن نہہی ونکہي ہے ، کیسکونت کے ساته سخت ٹکراؤ رکهت

 اورِ  ا سپہ ساالر تهدي نے کہا ہے کہ خلفي سکنيا ہو ۔ل دوسرے سے دور دو نقطوں پر وجود رکهتکیکے ا

 ! بن سکتاتها ںي اور سپہ ساالر نہی کے عالوہ کوئیصحاب

 تاکہ اس واضع اور ٓاشکا ر تناقص کو دور ںي کرتے ہی چارہ جوئی لہذا  عالمہ ابن حجر اس ک  

  ہوگا اور رسول ايسفر ک نہی سے مدنی نے بحردي کہ خلںي پر پہنچتے ہجہيکرےں اور سرانجام اس نت

 ں پر تها ہا ہوگا ۔ چونکہ وای ٓانی ب ہوا ہو گا اوراس کے بعد واپس بحرای مصاحبت سے شرف یک) ص(خدا

 : ہے ۔اس لئے لکهتاہے اي کو قبول کی  ذمہ داری کی کے حکم سے سپہ ساالریاسلئے عالء حضرم

  وفادةدي اّن للخلی فدّل عل

خدا ) ص( ہے  اور رسولاي گنہی مددي ہے کہ خللي دلیفائز ہونا اس بات ک کے عہدہ پر ی سپہ ساالر یعنی

  پہنچا ہے ۔ںي خدمت میک

 فاتي تا لی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مکتِب خلفاء کے علماء اپنقي اس تحقیعالمہ ابن حجر ک  

 !! تهے ی اور منطقی کس قدر استداللںيم

 في علماء نے سںي ،جن مای گروہ کا تعارف کراکی ا اصحاب کےی کے جعلفي ہم نے سںي    گزشتہ حصہ م

 کے طور پر یکے صحاب)  ص( رسول خداںي پر بهروسہ کرتے ہوئے کہ وہ سپہ ساالرتهے ، انهتی روایک

 ںي ہاتے اور گروہ کا تعارف کرکی اصحاب کے ای کے جعلفي مدد سے سی ہے ۔اب ہم خدا کايشمار ک

  ہے ۔ای قراردںي فہرست میحاب ک اصیقيکے حق)  ص( اس نے رسول خداںيجنه

 

 

 

   

 

    مٓاخذ مصاررو

 

 : کے حاالتی ابن منذر ساوديخل

 ) ۴٩٣/ ٣(اور منذر کے حاالت ٢٢٨۵: حصہ اول  نمبر) ١/۴۵٠(ابن حجر  “ اصابہ”۔١  

 : کا نسبی بن ساومنذر



 )٢٣٢(ابن حزم    “ جمهر ہ انساب ”۔١  

 اني بی پرشش بهی گهوڑے کی کوںی اسپذںيس مکہ ا)  ١٠١۔٩۵   (یبالذر“ فتوح البلدان ”۔ ٢  

  ہے ۔یہوئ

  :تی روای کفي سںي بن منذر کے بارے مديخل

 )٢۵۴٨۔١/٢۵۴۵( “  ی طبرخیتار”۔١  

 )۴٢١۔٢/۴١٩ (نی    باب غزو فارس من البحر اومن البحر“ري ابن اثخیتار”۔٢  

 )٨۵۔٧/٨٣( “     ري ابن کثخیتار”۔  ٣  

 )٣۴١۔٢/٣۴٠(“  ابن خلدون خیتار”۔  ۴  

  :حی تشری ک“طاؤوس”

 )٣/۴٩۴   (ورپی۔ طبع یحمو“  معجم البلدان ”۔١  

 “طاؤوس”، لفظ   “ مراصداالطالع”۔٢  

 )طاؤوس(، لفظ   “روض المعطار”۔ ٣  

  :تی روایک“  بن کاس ديخل” خرسان یوال

 )١۵(  نصر مزاحم    “نيصف” ۔ کتاب ١  

 )١۵۴۔١۵٣    (ینورید“   اخبار الطوال”۔٢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابیواں جعل۶۶ 

 دیزی حارث بن 

 

 : پہنچانے واالںيتی کو اذمسلمانوں

وہ شخص تها ) بن عامرسے ی لو ء یبن( “  ی قرشی عامردیزیحارث بن ” نے لکها ہے کہ نيمؤرخ  

  رکهتاتها ۔ںي نہی کسر باقی کوئںي پہنچانے مںيتی اذی مسلمانوں کو جسمانوں کو جسمانںيجو مکہ م

 : لکهتا ہے ںيم“ النساب اال شر اف ” کتاب ی اپنیبال ذر      

 بن اشيع ”ںي سے تها ، اس نے مکہ مںيخدا کے سخت دشمنوں م) ص( رسولدیزیحارث بن   

 اس قدر بے ںي پہنچانے متی اذی جکڑ کر جسمانںي ں مروي تها،کو زنجاي، جو مسلمان ہوگ “عہي ربیاب



 و دن اس پر قابو پا سکا تی کہ اگر کسی تهی نے قسم کهائاشيع” تهاکہ اي کا مظاہرہ کتی وبر بریرحم

 اسے مارڈالے گا،

 سے تنگ ٓاکر اصحاب نے ہجرت توںی اذی و ٓازار اور جسمانتی اذی کني زمانہ کے بعد مشرککیا  

  ہوئے۔نہی مدی راہںي صورت می سے چهپ کے چند اشخاص کے گرو ہوں کني اور مشرکاي کصلہيکرنے کاف

 ہوکر مسلمان ہوا اور دوسرے مسلمانوں ماني ہوا ، حارث اپنے کر توت پشیانوں سے خال مکہ ،مسلمجب

  ۔  ی تهںي خبر تک نہی کو اس کے مسلمان ہونے کی روانہ ہوا جبکہ کسنہی طرح مدیک

 سے گزرنے کے ابانوںي چلنے اور بدليکے بعد مسلسل دن رات پ“احد ”تازہ مسلمان حارث جنِگ  

 !اي اس کا آمنا سامناہو گسے“عہي بن رباشيع” پہنچا تها کہ کی نزدکے“عيبق ”ای“ حّرہ”بعد 

 ی کفرو شرک پر باقی ، اس نے اس گمان سے کہ وہ ابهی نظر حارث پر پڑی کاشي عیجوں ہ  

 !ای کراس سے پہلے حارث کچه کہے اس کا کام تمام کر دنچيہے ، فورًا تلوار که

 اور اس نے ی نازل ہوئفہی  شرہی ٓالیمندرجہ ذ کے ہاتهوں حارث کے قتل ہونے کے بعد اشيع  

  :ای کو واضح کر دضہی  کے مراشي عںي سے انجام دئے گئے کام کے بارے میغلط

 یٰ ِال ُمَسلََّمٌةٌةَی َرَقَبٍة ُموِمَنٍة وَِّدُری َفَتحِرًٔ َخَطاِمًنأوَمن َقَتَل ُمو  ً ٔ ِاالَّ َخَطاِمًنأ ُموقُتَلیَّ َان ِمٍنَٔومَاکَاَن ِلُمو<

 )١( > صَّدَُّقْوایَّ َان هِلِہ،إِلَّأَا

! اٹهو: ای سے مخاطب ہو کر فرمااشينے ع)  ص( کے نازل ہونے کے بعد رسول خدافہی شرہیاس ٓا  

  غالم ٓازاد کرو۔کی اںي راہ میاور خدا ک

  سےی مؤمن کو قتل کردے مگر غلطی ہے کہ وہ کسںي حق نہہی مؤمن کو ی،اور کس٩٢/۔سورہ نساء١

 دے مگر تی غالم ٓازاد کرے ا ور مقتول کے وارثوں کو دکی سے قتل کر دے اسے چاہئے کہ ایاور جو غلط

 �ںی کہ وہ معاف کر دہی

  ۔ ی تهیہی داستان ی پوری کی قرشی عامردیزیحارث بن   

 “ تيه” اورشخص کو اس حارث کے ہم نام خلق کر کے   کیںاي نے اپنے افسانوں مفي سکنيل  

 اس ی ہے اور کچه کارنامے بهای مسلمانوں کے سپہ ساالر کے عنوان سے اس کا تعارف کراںي جنگ میک

 � ںيسے منسوب کئے ہ

 جانا ہے اور اس کے ی پر اعتماد کر کے اس کے حارث کو صحابتی روای کفي سی     ابن حجر نے به

 : لکهتاہے ںيم“اصابہ ” کتاب ی ہے ۔ وہ اپنی ڈالیحاالت پر روشن

 :گری دی عامردیزی بن حارث

 عہی خط کے ذرکینے ا)  رض( عمر فہي ہے اور لکهاہے کہ خلاي بن عمر نے اس کا نام لفي  س  

 ی ہر اول دستے ککیکو ا“  کے پوتے عمر و بن مالک بن عتبہ بيوہ” کہ ایکو حکم د“  سعد وقاص”

 ے لے ۔ لںي طرف روانہ کرے تاکہ اس شہر کو اپنے محاصر ہ میک “ تيه” سونپ کر یسرپرست

 کچه دنوں کے بعد کني ۔ لايکا محاصرہ ک “تيه” کرتے ہوئے لي تعمی کے حکم کفہيعمرونے خل  

 پر ايسي کے ہمراہ خود قر قوںي سپاہی کمانڈ سونپ کر باقی فوج کیکو ٓاده “ ی عامردیزیحارث بن  ”یہ

 )داستان کے ٓاخر تک(���� ايحملہ ک

 :ے ہوئے کہتا ہے  رکهتیاس کے بعد ابن حجر اپنے کالم کوجار  

 اور کوسپہ ساالر ی کے عالوہ کسی کہ وہ صحابی تهہی رسم ی سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ قدما کاس

 “عابياست” کتاب ی ابن عبدالبر کی کو ابن فتحون نے بهی کرتے تهے ۔اس صحابںيکے عہدہ پر فائز نہ

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک( ۔اہےي کافتیسے در



 کے لي بن عمر سے تفصفيکے موضوع کے تحت س “رہیجز” نے فتح یبرمذکورہ داستان کو ط  

 : ہے اي کاني بوںیساته نقل کر کے 

عمر بن ”کے پوتے “نوفل بن عمر مناف ” کے حکم سے )  رض( عمرفہي سعد وقاص نے خلںيه م١۶  رجب

 اور سپاہ کے اگلے اي مور مقرر کٔکا ما “ رہیجز”   اور اسے پورے ايکو سپہ ساالرمنتخب ک“ مالک بن عتبہ 

  ۔یکو سونپ “ ی عامردیزیحارث بن ” کمانڈ یدستہ ک

کے باشندوں نے قبل ازوقت  “تيه ”کني ۔لی طرف حرکت کیک “تيه”عمر بن مالک نے ”  

  تها اور مورچے سنبهال لئے تهے ۔ايمسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنے ٓاپ کو ٓامادہ کر ل

 کہ ای جگہ پر کمانڈ ر مقرر کر کے حکم دیکو اپن“حارث ”اس نے  تو یکهی حالت دہیجب عمر نے   

 طرح ی کیپر حملہ کر کے بجل “ ايسيقر ق” فوج لے کر ی لے لے اورخود ٓادهںي اپنے محاصرہ مکو“تيه”

 پر نےی دہی اور جزےی دڈال اريوہاں کے ساکنوں ٹوٹ پڑا اور ان پر اتنا دباؤ ڈاال کہ انہوں نے مجبور ہو کر ہته

 ادہ ہوگئے۔ٓام

نے  “ وںيتيه” کہ اگر ای لکها اور حکم دںي کے بعد حارث کو سارا ماجرا خط میابيعمر نے اس فتح  

 تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ۔ان کے قلعہ اي نہ کسای اور اگر اناي لنچي تو جنگ سے ہاته کهاي قبول کنای دہیجز

 رے روبرو ہو ۔ خندق کهودنا کہ اس سے نکلنے کا راستہ تمہایسیکے گرد ا

 ڈالنے پر مجبور اريکے باشندے ہته “تيه”ںي مجہي کن حکم کے نتصلہي اور فحیعمر کے اس صر  

 ۔اي اور خود عمر کے پاس پہنچ گاي لنچي ان سے ہاته کهی اور حارث نے بهاي قبول کر لنای دہیہوگئے اور جز

 :   پڑتال ی کوںی حارث کے راوافسانہ

 : ہےاي کشي پی افراد کو بعنوان راولی درج ذںيکے افسانہ م “ ی عامردیزیحارث بن ” نے فيس

  رہی بن عبداللهبن سواد نوامحمدی۔ محمد ، ١  

 وجود ںي مقتي اور حقںي ہی راوی کے جعلفي دونوں سہی ، ی ممہلب بن عقبہ اسدای۔مہلب ، ٢  

  رکهتے ۔ںينہ

 مراد کون ی کفيہ ان سب سے س معلوم نہ ہو سکا کںي۔ بعض نامعلوم اور مجہول افراد ، کہ ہم٣  

 پائے ادہی بہت زںي اور گزشتہ بحثوں متوںی روای کفي سی ۔ ہم نے اس قسم کے نامعلوم راوںيسے لوگ ہ

  ۔ںيہ

  :قتي حقی داستان کی کرہی جزفتح

 : لکها ہے ںيم“ فتوح البلدان ”  کتاب ینے اپن   یبالذر  

نے )  رض(فات کے بعد عمر بن خطاب ویک “ دہيابوعب”کے سبب “ عمواس ”  طاعون ںيهم١٨  

کو منصوب “  بن غنم اضيع”کے حکمران کے طور پر  “ رہیاور جز“ حمص” ،  ’“نیقنسر” فرمان کے تحت کیا

 ۔ايک

 بعد کےی اور وہاں کے شہروں کو ی کی پر لشکر کش“رہیجز” شعبان کو ١۵ سال ی نے اساضيع  

 ۔اي لے لںي اپنے قبضہ می کو زبردستوںني زمی ان ککني ، لاي صلح و مفاہمت سے فتح کگرےید

 : لکهتا ہے یاس کے بعد بالذر  

 نے اس جگہ بي ۔ حباي کمورٔ کو فتح کرنے پر ما“ايسيقرق” کو  ی بن مسلمہ فہربي نے حباضيع  

  ۔اي معاہدہ کر کے فتح کعہیکو صلح کے ذر

 : رکهتے ہوئے لکهتا ہے یاس کے بعد بات کو جار  



 فتوحات کے دوران وہ ی اپنونکہي کاي کمورٔفتح کرنے پر ما “ني العسٔرا” کو “ دي بن سعد بن عبريعم ”اور

 طرف یکے ساحل ک“خابور   ” ائےی اور دراي کو فتح کني العسٔ نے رارياس جگہ کو فتح نہ کر سکا تها ۔ عم

 بي نے حب باشندوںاکےيسي قرقونکہ ۔چاي پہنچ گايسي تک کہ قرقہاںی کرتارہای قدمشيبڑ ها اور بدستور پ

 پر پابند ہونے کا ماني عہدو پی کے ساته پهرسے اسري تها ، اس لئے عمای توڑ دمانيکے ساته پہال عہد و پ

  ۔ی اطاعت کی اور اس کے حکم کايعہد ک

 واقع ںي حاصل ہوا تو اس نے فرات کے اطراف مناني کے معامالت سے اطمايسي کو جب قرقريعم  

 کے مطابق ان ماني کے پايسي ے قلعوں کو فتح کر کے  قرقگرید د بعکےی اور اي طرف رخ کیقلعو ں ک

  ۔ايسےمعاہدہ ک

 سر ایعمار ” متوجہ ہوا کہ ںي راستے مکني لاي کا قصد کیپر چڑهائ “ تيه” نے رياس کے بعد عم  

 ی سرکردگیک “ یسعد بن حرام انصار” طرف سے کوفہ کے گورنر تهے، نے یک)  رض( عمرفہي،جو خل

 اور قہ ہے ۔ اس عالجاي عالقوں کے باشندوں سے جنگ کرنے کے لئے بهیکے باالئ“انبار”کو  فوج کی اںيم

 حاضر ہوئے اور سعد نے ںي خدمت میوہاں کے قلعوں کے باشندے امان چاہتے ہوئے سعد بن حرام ک

 کا نصف مال وصول سوںي باشندوں کو کنکے“تيه ”کني ۔لیدی خواہش کے مطابق امان دی ان کںيانه

  ۔ ای قرار دیٰ د پر مستثناي بنیککرنے 

 ہے اور امور کي�کے لئے ما “ تيه”کو  “ یمد الج بن عمرو سلم” نے کہا ہے کہ سعد بن حرام نے بعض

 ) بات کا خاتمہ ی کیبالذر( ہے ۔اي نے اس جگہ کو فتح کیاس

 : لکها ہے ںي کے بارے م“ايسيقر ق”اور  “ تيه” نے لفظ ی قوت حموای  

اور “ خابور  ”ائےی در“ايسيقرق” شہر ہے ۔ کی ئے فرات کے کنارہ پر اای درکی نزد کےبغداد“تيه”  

  شہر ہے ۔کی پر واقع الٹایکے ڈ“ فرات”

   : گهرا ہوا ہے ںي می جانب سے پانني واقع ہے اور تاني مثلث کے درمکی شہر اہی

 : کہتا ہے دی مزی کے بعد حموواس

کو  “ ی بن مسلمئہ فہربيحب”  تو ايکو فتح ک “ رہیجز ”ںيه م١٩نے   “  ض بن غنم ايع”جب   

 ی کمانيکے باشندوں سے کئے گئے پ“ رقہ ” نے مذکورہ شہر کو بي حباي مور کٔ فتح پر مای کايسيقرق

 )ٓاخر تک ����� (اي پر فتح کاديبن

 اس ی کے کچه حّصے بهتوںی روای جعلی کفي نے ان مطالب سے پہلے سی حموئاقوتیالبتہ   

  ۔ںيقل کئے ہ نںيسلسلے م

  جہي کا نتقي و تحقبحث

 ہے جبکہ دوسروں نے اسے  ایه بتا١۶ فتح کو  ی کے شہروں ک“ايسيقرق”اور  “ تيه” نے  فيس  

  ہے ۔ايه ذکر ک١٩

عمر بن ” سپہ ساالر اعظم سعد وقاص تها اور اس نے ںي جنگ میک “ رہیجز” لکهتا ہے کہ فيس  

کو فوج کے ہر اول دستہ  ‘ ی عامردیزیحارث بن ” ر اور ساال  کو سپہ “ عمرو بن مالک  ”ای“ مالک 

  ہے ۔اي کو فتح کتي نے شہر هدیزی اورحارث بن ايسي ہے ۔ عمر بن مالک نے قرقايکاکمانڈر منتخب ک

 بن غنم تها اور اضي سپہ ساالر اعظم عںي فتوحات میک “ رہیجز” جبکہ دوسرے لکهتے ہے کہ   

 تها ۔اس نے وہاں کے اي کمورٔ فتح کے لئے مای کايسيقرقکو  “ ی بن مسلمہ فہربيحب” نے یاس

 ےپهر س“  سعدربنيعم” ۔اور ی تهی کی شکناني انہوں نے پںي بعد مکني لايباشندوں کے ساته معاہدہ ک

  ہے ۔اي گزشتہ معاہدہ کو پهر سے الگو کیان کے ساته نبرد ٓازما ہوا اور اس



” سعدبن حزام کو ”نے  “ اسریعمار ”فہ کے گورنر  کوںيکے زمانے م)  رض( عمر فہي کہ خلہیاور   

 نے وہاں کے ی ہے اور اساي کمورٔ موجود قلعوں کو فتح کرنے پر ماںي اور ان کے اطراف م“تيه”و “ انبار 

 کا نصف حصہ وال کے امسوںيکے باشندوں کو کن “ تيه ”کني ہے ،لايقلعوں کے باشندوں سے معاہدہ ک

مدالج بن ” بن سعد کے حکم سے ري کہ چند عالقے عمہیای ہے ۔ ای قراردیٰ پر مستثنادي بنیاداکرنے ک

  ۔ںيکے ہاتهوں فتح ہوئے ہ“ عمرو

  ہوگا؟   اي کجہينت

عمر و ” فتح ی کايسي نام پر اور قرقکے“دیزیحارث بن ” کے جعل کردہ في فتح سیک “ تيه” کہ ہی  

 معتبر اور ی نے اپنیاور ان سب کو طبر ہے ی ثبت ہوئںيم“فتوح ”  کتاب ی کفيکے نام پر س“بن مالک 

 اي ثبت کںي کتاب مین کے مطالب کو اپی طبری نے بهري ہے اور ابن اثاي نقل کںي کببرمخیگراں قدر کتاب تار

 ہے ۔

 ی کو اپنوںی دالوری پہلوانوں کیالي کے جهوٹ کے بعض حصوں اور اس کے خفي سی نے بهی قوت حموای

  ہے ۔ی خدمت کی کفيکے س درج کر ںيکتاب معجم البلدان م

 دیزیحارث بن ”کو  “ یحارث عامر” ہوکہثرٔ باتوں سے متای کفي عالمہ ابن حجر سں،يٓاخر م  

 کے عہدہ کو ی طرف سے اسے عطا کئے گئے سپہ ساالری کفي کے عنوان سے،اور  س“گری دیعامر

 یک“  منتخب کرتے تهے ۔ کو سپہ ساالریقدما صرف صحاب” کہ تی روای ک“بہي شیابن اب”سند بناتے ہوئے

  ہے ۔ی ڈالی اور اس کے حاالت پر روشناہےی قرار دیکا صحاب)  ص( پر اسے رسول خداناءب

عمر بن ”سے نقل کرکے “  ابن عسا کر خیتار” بار کی کو اتی روای جعلی کفي سی نے بهريابن اث  

 لکها ہے ۔ اس ںيے حاالت معمر بن مالک بن عقبہ ،ک” بار   اور دوسری� ںيکے حاالت م“ مالک بن عتبہ 

    :  سے لکهتا ہےاطي احتںيکے بعد ٓاخر م

پر قبضہ کرنے کے دوران  “ رہیجز” ہے اور ی شرکت کںي جنگ مینے دمشق ک“  مالک بن عتبہ عمربن”

 � ہے اي گںي شخص پہچانا نہی اس کے باوجود اس قسم کا کوئی تهںي کمانڈ اس کے ہاته میفوج ک

 ںي ہکهتےی ۔ہم دںي ذکر کئے ہںي کے ٓاخر محی تشریب دونوں کے حاالت ک مطالیہی رنےيابن اث  

 ںي شخص ہے اور عمر کے جد کے نام می ہکیا   ںي مقتي کے خلق کئے گئے دوچہرے حقفيکہ س

 ہے ۔“فتوح ” کتاب ی عمر اور اس کفي سی ہے اور دونوں خبروں کا سر چشمہ بهی گئی کفیتحر

 ی کفي س“گری دی عامردیزیحارث بن ” کہ ںي کہتے ہتي قاطع اورنانيبہر حال ، ہم پورے اطم  

 کے ہاتهوں اشي سے عی ہے جو غلطايسے لے ل “ یحارث قرش” ہے اور اس نے اس کے نام کو قيتخل

 ہے ، اگر چہ قي تخلیاس ک“ عمر بن مالک ”  کہ ںي کہہ سکتے ہںي طور سے نہیقتل ہوا ہے ۔ ہم قطع

 رکهتا ہے ، یدطوئی ںي افراد  خلق کر نے میروں کے ہم نام جعل چہیقي کے حقخی اورتاری صحابفيس

 : کہ سايج

  ہے ۔ايکے ہم نام خلق ک “ ني بن ثابت ذو شہادتمہیحز”کو  “ ني و شہادترذيغ“ ”  بن ثابت مہیحز”  

کے ہم نام “ ابودجانہیمسماک بن خرشہ انصار”  ابودجانہ کو ري غی، انصار“سماک بن خرشہ ”اور   

  ۔ ہےايجعل ک

   : کے افسانہ کو نقل کرنے والے علماءحارث

  ہے ۔اي بن عمر سے نقل کفي بالواسطہ سںي مخی تاری نے اپنی۔ طبر١  

  ہے ۔اي بن عمر سے نقل کر کے درج کفي ، سںي مخی تاری۔ ابن عساکرنے اپن٢  

  ہے ۔ايسے نقل کر کے درج ک“فتوح ”   کتاب  ںيم“اصابہ ” کتاب ی۔ ابن حجر نے اپن٣  



  ہے ۔ايسے نقل کر کے درج ک“ فتوح  ”ںکتابي ممہي ب کے ضمعاياست” ۔ ابن فتحون نے ۴  

  ۔اہےي سے نقل کر کے درج کی طبرخی تارںي مخی تاری نے اپنري۔ابن اث۵  

  ابن عساکر سے نقل کر کےںيم“اسدالغابہ ” نے کتاب ري۔ ابن اث۶  

  ہے ۔اي کاني بںي محی تشریکے حاالت ک“عمر بن مالک ’ ’    

 ی اس نے عراق کںي اصحاب کا حصہ اختتام کو پہنچا ہے ،جنهی کے ان جعلفي پر سہاںی      

 ہم ںي بحث می ہے ۔ اگلاي سعد وقاص کے ہمراہ افسراور سپہ ساالر کے عنوان سے خلق کںيجنگ م

 سے ارتداد تيثي حی گے جنہوں نے افسر اور سپہ ساالر کںي ڈالی اصحاب پر روشنی کے ان جعلفيس

 کے مطابق بي ترتی وقائع کیخی اصوًال تاریعنی   ( خرٔ مقدمہ و موہی ہے ۔ ی کںشرکتي منگوںج یک

 ہے کہ مکتب ای ٓاشي جنگوں اور فتوحات سے پہلے النا چاہئے تها،اس لئے پی جنگوں کو باہر کیارتداد ک

 نسبت اس ی کوںص ہے ، دوسرے حاي ذکر کںي ابتداء می ہم نے کتاب کساکہي علماء نے ،جرويخلفاء کے پ

  ہے ۔اي استفادہ کادہیحصہ سے ز

 بحث کو آگے بڑهانے اور ی اس مشکل علمںي کہ ہمںيبہرحال ہم خدائے تعالےٰ سے دعا کرتے ہ  

    مدد فرمائے۔ ںي مليتکم

   

 

 

 

 

 

    و مٓاخذمصادر

 : داستانی کی قرشی عامردیزی بن حارث

 ۴٧٢: نمبر )  ١/١١۶(ابن عبدالبر  “ عابياست”۔١  

 )١/٣۵٣ (ريابن اث“   اسدالغابہ ”۔٢  

 )١/٢٩۵(ابن حجر “ اصابہ ”۔٣  

 : کا افسانہ ی عامردیزی بن حارث

 )١/٢۴٧٩( “   ی طبرخیتار”۔ ١  

 )٨٢۔۴/٨١ (“ري ابن اثخیتار”۔٢  

 )١/٢٩۵(ابن حجر  “ اصابہ ”۔ ٣  

 : فاتحوں کے ہاتهوںیقي فتح ،حقی ک“ايسيقرق” اور “تيه”--

 )٢٠٩،٢١٢۔٢٠۵،٢٠٧  (ی بالذر“ فتوح البلدان ”۔ ١  

  “ تيه”   لفظ  یحمو“ معجم البلدان ”۔ ٢  

 : بن مالک بن عقبہ کے حاالت عمر

 )٨٢۔۴/٨١  (ريابن اث“  اسدالعابہ”۔١  

 : بن مالک بن عتبہ کے حاالتعمر

 )۴/٨١ (ريابن اث“ اسدالغابہ ”۔١  

 )٢/۵١۴(ابن حجر “ اصابہ ”۔٢  



 : کے حاالتعہي ربی بن اباشيع

 ٢٠۶٧:نمبر ) ٢/۴٩۵(  ابن عبدالبر   “عابياست”۔١  

 : بن عتبہ بن نوفل کے حاالتعمر

 )٢/٨٢(ابن حجر    “ اصابہ ”۔ ١  

 : زہرہ کانسبیبن

 )١٣۵۔١٢٨(ابن حزم “  جمہرہ انساب ”۔١  

 )٢۶۵۔٢۶١( “    شینسب قر”۔٢  

   ۔ای پاںينہ شخص ی عقبہ نام کا کوئای عمر بن مالک بن عتبہ ںي    ہم نے ان دو مصادر م  

 

 

 

 

 

 

 

 :  حصّہسرايت

 

 

 

  مختلف قبائل سے چند اصحاب

 

 

  r۶۔ی۔ عبداللهبن حفص قرش٧ 

  r۶۔ی کالبی عامرشي۔ ابو حب٨  

  r۶۔ی۔حارث بن مرہ جہن٩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی واں جعل۶٧

 ی حفص قرشعبداللهبن

 :   ہے ایف کرا تعاروںی کا ی اس صحابںيم“اصابہ ” کتاب یابن حجر نے اپن  

  :یعبداهللا بن حفص بن غانم قرش  

 کا نی مہاجرںي جنگ میک “ مامہی” لکها ہے کہ ںي مخی تاری نے اپنی کتاب اورطبری بن عمر نے اپنفيس

 )ز( قتل ہوا ہےںي جنگ می تها اور وہ اسںيپرچم عبداهللا بن حفص کے ہاته م

 اور لي فضنیمبشر(  بن عمر سےفي سںيم “ ی طبرخیتار ” تی مورد استتناد روایابن حجر ک  

 : ہے ی نقل ہوئوںیسے ) سالم بن عبداهللا

 تها جو ںيکے ہاته م“ عبداهللا بن حفص بن غانم ” کا پرچم پہلے نی مہاجرںي جنگ میک “ مامہی”  

  ۔اي گایدی دںيکے ہاته م“سالم ” کے ٓا زاد کئے گئے غالم فہی پرچم  ابوحذہی اس کے بعد ايقتل ہو گ

 ہے ۔ ان کے عالوہ اي ثبت کںي مخی تاری سے نقل کر کے اپنی نے طبرريمطالب کو ابن اث یانہ  

 : ہےتای دںي نہی عبداهللا حفص کا نام دکها ئںي اور مصدر میکس

  ہے؟اي کقتيحق

 ی نے اپنري اورابن کثںيم“ --  اسالم خیتار” نے ی ،ذہبںيم“ فتوح البلدان ” کتاب ی نے اپنیبال ذر  

سالم ” کے ٓازاد کئے ہوئے غالم فہی کا پرچم ابو حذنی مہاجرںي جنگ میک “مامہی”لکها ہے کہ  ںيم “خیتار”

 مصدر سےی ای بهی عالوہ کسے ۔ اس کاہےي کںي اورکے نام کا ذکر تک نہی کسدی تها ۔ مزںيکے ہاته م“ 

رکت کا  شی اس کںي جنگ می کمامہی ہو عبداهللا حفص کانام اور ی نقل نہ کتی روافي جس نے سںيم

    ملتا ہے ۔ںياشارہ تک نہ

عبداهللا حفص ” طرف رجوع کر کے یک“ فتوح ” کتاب ی کفياور س “ی طبرخیتار” ابن حجر نے کنيل  

 کتاب ی اپنی ہے اور اس کے حاالت کاي تصور کیکا صحاب)  ص( کر کے اسے رسول خدانيقیکے وجود پر “ 

  ہے ۔ی کحی تشرںيکے پہلے حصہ م“اصابہ ”

 ہي پر تکلي اس دلںي اپنے اس تصور کے بارے مںي کے عالم مین حجر نے مجبورعالمہ اب    

 کا پر نی مہاجرںي جنگ میک “ مامہی”  نے کہا ہے کہ فياور س “یطبر ”یعنی ہے کہ ان دو بزرگواروں ايک

  تها۔ںيکے ہاتهوں م“عبداهللا حفص ”چم 



 سمجها ہے کہ ساینے اتهے ، اس لئے اس  “یقرش ”نیعبداهللا اور دوسرے مہاجر”چونکہ   

 تےی دںي نہںي اورکے ہاته می کے عالوہ کسی پرچم کو قرشںاپنےي کہ جنگوںمی تهہی کہ رسم وںيقرش

 !تهے 

 ہے تاکہ اس کا اشارہ یلکه) ز( عالمت ںي کرتے ہوئے ٓاخر مانيابن حجر نے عبداهللا کے حاالت ب  

 اصحاب ںي کے مقابلے منيے مصنف اس نے دوسرںي ڈالنے می کے حاالت پر روشنیکرے کہ اس صحاب

  !اہےي اضافہ کںي کرنے مانيکے حاالت ب

  :ی کے افسانہ کے راوعبداللهحفص

 ی کفي نے سی ،اور طبراہےيکا نام ل “ ليمبشربن فض” کے طور پر ی نے اس افسانہ کے راوفيس  

  ۔ںي ہی سے نقل کی اس راواتیپندرہ روا

 ںي پہنچان سے مخصوص ہے ،می کوںی، جو راو “زانيلسان الم” کتاب ی دوسریابن حجر اپن  

 :لکهتا ہے 

  کا ماخذ ہے ۔تی روای اوراس کںي بن عمر کے فستائخ مفي سليمبشربن فض  

اس قدر  “ليمبشربن فض” کہ ںي کہتے ہہی عالمہ ابن حجرکے نقطہ نظر کے بر خالف ہم کنيل  

 کهڑا اس ںي صف می طوالنکی ای کںوی راوی اور فرضیالي کے خفي ہے بلکہ وہ سںيگمنام و مجہول نہ

 !! کر تا ہے ی زبان سے جاری کس افسانے کو اس کفي ہے کہ سںيانتظار م

 :جہي کے افسانہ کانتعبداهللا

 کے پرچم نی ہے تاکہ مہاجراي کو خلق کی و مہاجر صحابی قرشکی اںي نے اس افسانہ مفي۔س١  

 کے افتخارات  وںيمي قتل ہوکر تمںي جنگ می تهمائے اور وہ اسںي اس کے ہاته مںي جنگ می کمامہیکو 

  بڑهادے ۔ی تعداد کو بهیک

 کتاب ی اس سے نقل کر کے اپنی ہے تاکہ طبراي خلق کی ہلےي نے عبداهللا حفص کو اکفي۔ س٢  

 ی کفيںسي کو پانے می صحابی قرشکی اینام“ عبداللهحفص ” کرے ۔ سرانجام ابن حجر نے ںدرجيم

 اپنے اس ور ہے، اای معتبر اور قابل اعتماد راہنما قرار دکیکو اپنے لئے ا “ یبر طخیتار”اور “ فتوح ”کتاب 

 کے حاالت دوسرے تذکرہ یلکه کر مشخص کرتا ہے کہ اس نے اس صحاب) ز(مطلب کے ٓاخر پر عالمت 

  ہے ۔اي پراضافہ کسوںینو

    و مٓاخذمصادر

 

 : حفص کے حاالتعبداهللا

 ۴۶٣٠:   اول نمبر حصہ)  ٢/٢٨٢(ابن حجر “ اصابہ ”۔ ١  

 )١/١٩۴۵( “  ی طبرخیتار”۔ ٢  

 )٢/٢٧۶(  ري ابن اثخی۔ تار٣  

 : پر چمداریقي کاحقنی مہاجرںيم “ مامہی ” جنگ

  یبالذر“    فتوح البلدان”۔١  

  یذہب“    اسالمخیتار”۔٢  

 )۶/٣٢۶   (ري ابن کثخی۔تار٣  

 : کے حاالتلي بن فضمبشر

   )۵/١٣(   ابن حجر“زانيلسان الم”۔ ١  



 

 

 

  ی صحابیواں جعل۶٨

 شي حبابو

 : ہے ای ٓاوںی ںيم“ اصابہ ” کتاب ی ابن حجر کںي کے بارے میاس صحاب  

  :ی کالبی عامرہي ا  لّلحی بن ذشيابوحب

 داخل ہونے ںي جب عراق مدي ہے اور کہا ہے کہ خالدبن ولاي اس کا نام لںيم“ فتوح ” کتاب ی نے اپنفيس

 شيتلف عالقوں کے حکمران کے طورپر منتخب کر رہا تها ، تو اس نے ابو حب کو مخوںيکے بعد معروف صحاب

  ۔ی حکومت اسے سونپی کااوروہاںي کمورٔکے لئے ما“ ہوازن”کو 

  ۔اہےي کافتیسے در “ ابياستئعئ ”ی کو ابن عبدالبر کیابن فتحون نے اس صحاب  

  کا نسبشي حبابو

 ہے ايسے خلق ک“  بن عامرعہي کالب بن رب عامر بنی کو قبائل مضر کے بنی نے اس صحابفيس  

� 

 ںي اس مکني ہے ۔لاي درج کںيم“ جمهرہ انساب ” کتاب یابن حزم نے اس طائفہ کے نسب کو اپن  

 ! ملتاںي نام و نشان نہںي کا کہی کے اس دالور صحابفيس

 ہیبعض نے تها۔ “  بن عامر حیُشر” ہے کہ اس کانا م اي کہا گںيکے بارے م “ ی کالبہيذولح ”کنيل  

 ہے کہ اس نے رسول ی گئی نقل کتیتها ۔ اس سے روا “ سيضحاک بن ق” کہا ہے کہ اس کانام یبه

 :سے پوچها)  ص(خدا

 :ای فرماںينے جواب م)  ص( خداں؟رسولی انجام دئے گئے کام کو دوبارہ شروع کرايک  

 ! کام کے لئے خلق ہوا ہےکیہر شخص ا  

 : نے کہا ہے یبغو  

 ! ہوں ںي مطلع نہںي کے بارے مزي اورچی عالوہ اس سے کس کےثی اس حدںيم  

 جان کر اس کے حاالت ی صحابیکو به “ہيذولح” پر اعتماد کر کے تی رواکی ایعلماء نے صرف اس  

 � ہے ی ڈالیپر روشن

 ۔جس پر استناد کر کے اس ثی حدہی  ی گئی انکشاف کیک “ ہيذو لح”  کہ ںي جانتے ہںيہم نہ  

 کے ثی بالفرض اس حدکنيل!!   اورقابل اعتبار ہے حي ہے ۔کس قدر صحی گئی ڈالیکے حاالت پر روشن

 اي کی بهںي صورت می طور پر موجود ہونے کیقي شخص کے حقینام کے کس “ہيذولح” ہونے اور حيصح

 ہی کو اس سے جوڑا ہے؟ شي شخص سے روبرو ہوا ہے اور  ابوحبی اوراس نام کے کسثی اس حدفيس

 )١( تک معلوم نہ ہو سکا ۔ی ابه مسئلہ ہے اورسایا

 

 وںي کرنے کے لئے دسقي بحث و تحقںي اور موجود ہونے کے بارے محينام کے شخص کے صح “ ہيذولح”۔ ١

  ہے ۔ںي ضرورت ہے جو اسوقت ہمارے لئے ممکن نہی کرنےکني چهان بںيمصادر پر اسالم م

 : بحثکی پر اثی حدی کشي حبابو

 دي ہو کہ خالد بن ولی جو اس پر داللت کرتی پائںي نہزي چیسی ای کوئںيم “ ی طبرخیتار”ہم نے   

 ہے کہ ہم ہی ہے وہ زي جو چکني ہو ۔لی سونپتیمورٔ مایک“ ہوازان ” شخص کو ی کسی نامشينے ابوحب



 : ہے کہاي بن عمر سے نقل کر کے ذکر کفي سںي کے بارے موںيلچیکے ا)  ص(نے رسول اهللا

 

ابن  ”کو“ی بن مسعود اشجعمينع ” ںي کے ضمن موںيلچینے اپنے دوسرے ا) ص(رسول خدا  

 سے جنگ “یاسودعنس”ی کے مدعیغمبريںپي اورانهجايکے پاس به “ یري ُجبٔمصہيابن مش”اور  “ہيذولح

  ہے ۔ی دبي ترغی کنےیکر کے اسے کچل د

م کے  نے اس نافي کہ سہی ای ہے شيابو حب ” ربحثی زیوہ “ ہيابن ذولح ”ہی جانتے کہ ںي نہہیہم   

  ۔ںيدوشخص خلق کئے ہ

 ايسے ل “ی بن مطّلب قرششيابو حب”  کے نام کو شي نے ابوحبفي کہ سںي معلوم نہی بهہیاور   

 بن مّطلب کے شي ابو حبی کہا ہے اس کے مطابق اسںيم“ انساب االشراف” نے جو ی ۔بالذرںي نہایہے 

 کے ذہن في سی ہوںی کہ ہیایے ۔  ہی کیسے شاد “ ّہیریجو ”یٹي بی کانينے ابو سف“  سائب  ”ٹےيب

  ہے ۔اي کے لئے منتخب کی صحابی ہے اور اس نے اسے اپنے جعلای نام ٓاسای اںيم

 ای ٓاںي میعقوبی خی اور تاری طبرخیجس کا نام تار--- “  یني بن دلجہ قشيجب” واضح ہے کہ ہی کنيل  

 بہت سے اختالفات اختالف گرید ونکہيسے جدا ہے ۔ک “ی کالبی عامرشيابو حب ”ی کے جعلفيس----ہے  

 ہے ۔    “ ی کالبیعامر” )یجعل(سے ہے اور دوسرا “ قضاعہ یبن”پہال 

  مٓاخذمصادرو

 

 : کے حاالتی کالبُہي ذولح

 )١/۴٧۵( ابن حجر  “ۂاصاب”۔١  

 کہ اسے بصرہ کا باشندہ جاناہے ۔) ١/۴٧۶(  پر ہيکے حاش“ اصابہ ”عبدالبر “  ابن عابياست”۔٢  

 ٩٠٩:  ۔حصہ اول   نمبر ) ١/٢۶۵  (“یبخار خیتار”۔٣  

 ںيم“قدر ” کو ثی حدینے  اس ک “دٔابو داو” ہے کہ  ای ٓاںي۔ اس م) ١/٢٣٨(  “   بی التہذبیتقر”۔۴  

  ہے ۔ايدرج ک

 )٢/١۴۴    (ريابن اث“ اسدالغابہ ”۔۵  

 : کا نسبہيذولح

 )٢٨٢(ابن حزم  “  انسابٔجمہرہ”۔١  

 )١٧٩٩/ا  (“ی طبرخیتار”۔٢  

 ٢١٢:نمبر)  ۴/٣۶(ابن حجر “  اصابہ ”۔٣  

 )١/۴۴٠  (یبالذر“ انساب االشراف”۔۴  

 : کے حاالتیني  قٔ بن دلجہ شيحب

 )۶۴٢  و    ۵٧٩  و  ٢/۵٧٨    (ی طبرخی۔تار١  

 )٢۵٢۔ ٢۵١(“    دارصادر”   طبع  یعقوبی خی۔ تار٢  

 : کے حاالتسي ضحاک بن قای بن عامر حیشر‘ی کالبہيذولح

 ۴٢۶:  شرح حال  )  ٣/٢٢٣    (“بیتہذ البیتہذ”۔١  

  ہے ۔ی ذکر ہوئںي می بخارخی تارہي ذولحثی۔حد٢  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابیواں جعل۶٩

  بن مّرہحارث

  :اہےی تعارف کراوںی کا یابن حجر نے اس صحاب  

 :ی بن مّرہ جہنحارث

 یک) رض( ابوبکرديبن ول ہے  اور کہاہے کہ خالد اي اس کا نام لںيم“ فتوح ” کتاب ی بن عمرنے اپنفيس

تو اس نے ” کر رہا تها ، یاري تی کی کے حکم سے عراق پر  لشکر کسفہي جب خلںيخالفت کے زمانے م

 ی سپہ ساالری کستے کے داني فوج کے قضاعی شمار ہوتا تها ، کو اپنی دالور صحابکیحارث بن مّر، جو ا

  ۔یسونپ

سے “ابو مسعود ”سے اور اس نے “ حارث بن مرہ”سے اس نے  “ ی  ارطاة نخعیارطاة بن اب”  نے فيس

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک)  (ز( نقل ہے ۔تی رواکی ایبه

 : کا نسب یاس صحاب  

  “ ہيجہن”  قبائل قضا عہ کے ہی ہے اور ايمشہور ک “ یجہن” کو ی صحابی  نے اپنے اس جعلفيس  

  نسبت ہے ۔کیسے ا  

 کے حاالت پر اتينام کے بعض اہم شخص “ہيجہن  ”ںيم“نساب ا” کتاب یابن حزم نے اپن    

  ملتا ۔ںي نام و نشان نہںي کا کہی کے اس دالور اور بلند مرتبہ صحابفي سکني ہے ۔ لی ڈالیروشن

 مارے ںٔ بلند مقام دالنے کے لئے ہاته پاوکی اںي کو قضا عہ می صحابی نے  اپنے اس جعلفي س  

 مطالب صرف سےی ہے کہ ہم نے ای اس سے نسبت دی بهی کثیحد  کیسے ا)   ص( اور رسول خداںيہ

  ۔کهےی دںيم“اصابہ  ”یابن حجر ک

 ی کتاب سے اپنی کفي نے اسے سی سے ہے کہ طبرںي متوںی ان رواتی روایک“حارث بن مرہ ”  

س  ہے کہ ہم اںي خذ معلوم نۂ کا مصدر و ماتی روای کفي ہے، اور ساي کزي درج کرنے سے پرہںيکتاب م

  کرتے ۔قي تحقیک

 سے“یحارث بن مرة عبد  ”ای کانام  ی صحابی نے اپنے افسانوفي قابل ذکر ہے کہ سی بات بهہی  

 سرہکےي فوج کے مدلي پی اپنںي جنگ می کني السالم نے اسے صفہي علی علنيرالمؤمني ہے کہ امايل

حارث بن ” کہ ہی ایقتل ہوا ہے، اور  ںيم “قانيق ”ني سرزمںيه م۴۶ تها اور وہ  ایدستے کاکمانڈر  مقرر فرما

 تها اور جاي بهاني السالم نے اسے خبر النے کے لئے خوارجکے درمہي کہ امام علاہےيسے ل “ یمرہ فقعس

   )١(خوارج نے اسے قتل کر ڈ اال

  نسبت ہے ۔کی سے ا“سي بن نزارکے عبدالقعةي ربی عبدںي صورت میپہل  



  طرف نسبت ہے۔یک) فقعس بن دودان( کے پوتے مہی اسد بن خز‘ی فقعسںي صورت می دوسراور

 ہے اور اسے ان لوگوں پر ايسے جعل ک) نہيجہ( کو قبائل قفعاعہ کے ی نے اپنے صحابفي سکنيل  

 مخلوق ہے اور اس کا یالي خی کفي بلکہ صرف سی ہے نہ فقعسی حارث نہ عبدہی ہے۔ پس ایحاکم بنا

  ہے۔ںي وجود نہی خارجیکوئ

خوارج کے :  لکها ہے ںيم) ٢/۴٠۴(“  مروج الذهب ” نے یاور مسعود) ١/٣٣٧۵ (خیتار ی نے اپنیطبر) ١

 ونکہي ہے ۔کی ہوئی ہے ۔ دونوں سے زبردست غلطںي نہی ہے ،فقعسیہاتهوں ماراجانے واال حارث  ،عبد

  تها ۔یخوارج کے ہاتهوں ماراجانے واالفقعس

 خذٔ و مامصادر

 

 : کے حاالت ی جہنٔ بن مرہحارث

 )١/٢٩٠( بن حجر  ٔصابہا”۔ ١  

 : کانسب نہي جہخاندان

 )۴۴۵۔۴۴۴(ابن حزم  “  انساب ٔجمہرہ”۔ ١  

 : شرکت ی اس کںي جنگ می کني داستان اور صفی کی بن مرہ عبدحارث

 )٢٠۵(نصرمزاحم     “ نيصف”۔ کتاب ١  

 )١٧١    (ینورید“ اخبار الطوال”۔٢  

 بات ی شرکت کرنے کںي جنگ میے ہندوستان ککہ اس ک) ١٣ا/ا   (ّاطي بن خفہيخل “ خیتار”۔ ٣  

  ہے ۔ی گئیکہ

  )۵٣١( “     قانيق”   لفظ    یحمو“ معجم البلدان ”۔ ۴  

 )٢٠٧   (یبالذر“   فتوح البلدان ”۔ ۵  

 : داستان ی کی فقعسٔ بن مرہحارث

 )٢٠٧    (ینورید“   اخبار الطوال ”۔ ١  

 : چوتها حصہ 

 

 

 ے سبب اصحابکے ہم عصر ہونے ک)  ص( خدارسول

 :ںي ہلی کردار حسب ذیالي کے خفي سںي گروہ ماس

  rی وائلیممي قرفتہ بن زاہر تای۔قر قرہ  ٧٠    

  rی اعرجیمي۔ نائل بن جعشم ،ابو نباتہ ت٧١  

  rی فزارلہي۔ سعد بن عم٧٢  

  rی بن ظفر عبدبی۔ قر٧٣  

  r٧۴ ، عبداالسودای۔ عامر بن عبداالسد  

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 یصحاب ی جعلسترواں

  قرفتہ بن زاہرای قرقرہ

 ملتے ی چہرے بهسےی اںي ہمںي کتابوں می ڈالنے والی کے حاالت پر روشنی زندگیاصحاب ک  

 ہے کہ وہ اي شامل کںي موںيخدا کے صحاب)  ص( مصنف نے صرف اس سبب سے رسولںي ، جنهںيہ

ا کر ان کے حاالت لکهے گئے  لگدي قیک“ �لہ ِادراُک ”ںيکے ہمعصر تهے ۔ ان کے بارے م)   ص(ٓانحضرت 

  !ںيہ

 اور ںي جانچ پڑتال کرتے ہی اصحاب کی کے اس قسم کے جعلفي ہم سںيکتاب کے اس حصہ م  

 � ںي چند اصحاب کا تعارف کرتے ہسےینمونہ کے طور پر ا

 : لکها ہے وںی ںيم“اصابہ ” کتاب ی ابن حجر نے  اپنںي محی تشری کے حاالت کیمذکورہ صحاب  

  ہے ۔ايکا زمانہ درک ک)   ص( سے ہے جس نے رسول خداںيص موہ ان اشخا  

 وقاص نے ی ہے کہ سعد بن اباي شمار کںي نے اسے من جملہ ان افراد می بن عمر اور طبرفيس  

  تها ۔جاي خواہش کے مطابق ا س سے مذاکرہ کرنے کے لئے بهیک“رستم فرخ زاد ”اسے 

 بات کا یابن حجر ک)  (ز( ہے۔ايسے درک ک “عابياست”ب  کتای کو ابن عبدالبر کی ابن فتحون نے اس صحاب

 )خاتمہ 

 تی روای کفي ،جبکہ ساہےی پہنچوایميت” کو ی اس صحابںيم“اصابہ ” کتاب یابن حجر نے  اپن  

  ہے۔ايلکها گ “ یوابل ”ںي کے بعض نسخوں میاور طبر “ ی وائلیميت ”ںيم “ی طبرخیتار”کے مطابق 

 ںي جنهںي خاندان اور گروہ پائے جاتے ہسےی بہت سے اںيقبائل م بات قابل ذکر ہے کہ عرب ہی  

 ںي کو ان می نے اپنے اس صحابفيشہرت حاصل ہے ،البتہ ہم نہ سمجه سکے کہ س “یوائل”اور  “یميت”

  ہے ۔اي سے خلق کلہيسے  کس قب

البہ بن  اسد کے ویبن ”ی ہوگا تووہ بهاي خلق کی سے به“یوالب ”لہيکو قب“ قر قرہ ” نے فياگر س  

 کتاب کے نسخہ برداروں ی اس کیمي احتمال ممکن ہے کہ لفظ تہی ںي ۔ اس صورت مںي اوالد ہیک“حارث 

  ہے۔اي گای سے لکه دی غلطعہیکے ذر

 : مجلسِ  مشاورتی وقاص کسعد

 : لکها ہے ںي جنگ کے وقائع اور اتفاقات کے ضمن می کہي نے قادسیطبر  

 اور دانا عرب تهے کو سپہ ساالر اعظم کے رکیجو سب ز افراد کو لیسعد وقاص نے مندرجہ ذ  

  :ای جمع ہونے کا حکم دںي ممہيخ

  بن شعبہ رةي۔ مغ١  

  ُرهم ی۔بسر ابن اب٢  



 ۔ عرفجتہ بن ہر ثمہ ٣  

  بن محصن فتہی۔حذ۴  

  بن عامری۔ربع۵  

  ی وائلیمي۔قرفتہ بن زاہر ت۶  

 ی َعَجلی۔مذعور بن عد٧  

 ی عجلدیزی۔مضارب بن ٨  

  ۔یبد بن مّرہ عجل۔مع٩  

 : حاضر ہوئے تو سعد نے ان سے مخاطب ہو کر کہاںي خدمت می کفيجب سب لوگ کمانڈر انچ  

 رائے اي کی ۔تم لوگوں کجوںي کے پاس به--  وںيرانیا---- ہے کہ تم لوگوں کو ان  اي کصلہي نے فںيم  

 ہے ؟

  :ایسب نے جواب د  

 سای ای گے ۔ اگر کوئںي بڑهںيسے ٓاگے نہ گے اور اس ںی اطاعت کریہم صرف ٓاپ کے حکم ک  

 نی کو شائستہ ترزي جس چںي ٓاپ کا واضح حکم موجود نہ ہوتواس صورت مںي ٓائے جس مشيمسئلہ پ

  :اي کاني بوںی نے اپنا نقطئہ نظر ی کہتا ہے اس دوران ربعفي گے ۔سںی پر عمل کری گے ،اسںی دصيتشخ

 قابل قدر اور ںي گے کہ ہم نے انهںی کراليے تو وہ خ گںي طور پر ان کے پاس جائیاگر ہم اجتماع  

 دوسرا اس کے ی شخص ان کے پاس  جائے اورکوئکی صرف اںي ہے کہ ہر بار ہم مہیمعززجانا ہے ۔لہذا 

 ساته نہ ہو۔

 ۔اي کو پہلے قاصد کے عنوان سے منتخب کی اور ربعاي کو قبول کہیسعد نے اس نظر   

  نے ی کے عنوان سے ر بعري سعد کے پہلے سفںي ،ملي تعمیسپہ ساالر اعظم کے حکم ک  

 :) تک کہ وہ کہتا ہے ہاںی(���� اور اي کا رخ کمہيکے خ“ رستم فر خ زاد”

 نے سوار ی ، تو ربعاي گٹهي مخصوص جگہ پر بی داخل ہوا اور اپنںي ممہي کے خفي رستم کمانڈر انچجب

 اور کچه چلنے کے بعد ای پر دوڑانوںي ہوئے قال بچهےںي ممہي کے خفي اپنے گهوڑے کو کمانڈر انچںيحالت م

  کے ساته ان سے باندها۔ی لگام کو مضبوطی کو اٹها کرگهوڑے کیدو پشت

 چبهوتے ہوئے اور وںي نوک کو فرش اور تکی کو ہاته سے دباتے ہوئے اور اس کزےياس کے بعد ن  

 ۔اي سوراخ کرتے ہوئے آگے بڑهتا گںيان م

 ضرب سے نہ بچ سکا جو ی نوک کی کزي کے نی ربعہي تکای نيال قی اس طرح چلتے ہوئے کوئ  

 رستم کے في کے کمانڈر انچوںيرانی آتا اسے پهاڑتے اور سوراخ کرتے ہوئے آگے بڑهتا ہوا اںيکچه راستے م

 کو زہي اور ناي گٹهي پر بني پر زمںي وہی تو وہ بهی پہنچا ۔ وہاں پر محافظوں نے مزاحمت ککیتخت کے نزد

 :) تک کہ وہ کہتا ہے ہاںی( ������ اورايرش پر مار کے نصب کزور سے ف

 کل والے شخض کو  ان کے پا س ی دو سر ے دن اےرانےوں نے سعد کو پےغا م بهےجا کہ اس   

 جا تے وقت ںيبهےجے۔لےکن  سعد نے  اس بار حز ےفہ بن محصن کو بهےجا۔حذ ےفہ کے خےمہ م

۔ اس جےي اور کو بهی  نے سعد سے کہا کہ کسوںيرانی دن اےسري۔ تی تکرار کی ر فتار کی کیموبمو  ربع

 )!داستان کے ٓاخرتک( ۔۔۔جايکو به“  بن شعبہ رةيمغ” نے سعدبار 

 في ہے اورسی دکهائدتي عقی انتہا ئںي کے حق مفي اٹها کر سفي تکلی نے بڑیبے شک طبر  

 کے ٓاٹه ري کبخی کتاب ۔تارین کو اپن داستای اس سراپا مضحکہ اور مذاق  پر مبنی ذکر ہوئںي متوںی دوروایک



 کتاب یاپن نقل کر کے ی دوسرکی ای موضوع کیجبکہ اس افسانہ سے پہلے اس!  ہے ايصفحوں پر درج ک

 !! ہے ی بخشنتیکے دو صفحوں کو ز

 : پڑتال ی کوںی داستان کے راوی کروںيسف

  :ہےاي ناموں کا ذکر کلی کے طور پر مندرذوںی داستان کے راوی نے اپنفيس  

 ی راوی دوسرے جعلی کے ہفي نے سی راوی جعلکی کے افي سیعنی سے لي۔نضر نے رف١    

 !سے 

  ۔رہی محمد بن عبداهللا بن سواد نوای۔ محمد ،٢  

 ی راویالي خی کفي سہی ۔اس سے پہلے ہم نے بارہا کہاہے کہ ی بن سرجس احمرادیازی ادی۔ز٣  

 ںيہ

 ۔ چند دوسرے نامعلوم اور بے نام افراد۴  

 :  داستانیقي حقی کروںيسف

 ري سعد وقاص کے رستم فرخ زاد کے پاس سفںي مخی تاری اپنی نے بهیابن اسحاق اور طبر  

 : ہے اي کاني بوںی کو تی روای کجنےيبه

‘  لگادئے مےي پہنچ کر خںي کے ہمراہ مسلمانوں کے مقابلے موںيجب رستم نے اپنے سپاہ  

 تجربہ کار اوردانا شخص کو اس کے پاس ی کہ کسايسے تقاضا ک اور اس جاي بهغامي پکیتوسعدوقاص کو ا

 ايکا انتخاب ک“ بن شعبہ رةيمغ ”ںي تاکہ وہ اس سے گفتگو کرے ۔رستم کے درخواست کے جواب مجےيبه

 ����اي گاي مور کٔ اور اسے رستم سے مالقات کرنے پر ماايگ

  ہے ۔ںيار کا ذکر نہ رفتہودہي اس بںي کہںيداستان کے ٓاخر تک جو مفصل ہے ، اس م  

 “اخبار الطوال ”ی کینوریاور د“فتوح البلدان ”ی کی بالذرںي مضمون می اسبًای داستان تقرہی  

  ہے ۔ی درج ہوئی بهںيم  

 :جہي کا نتبحث

 ی اور عقلمندعربوں کے ساته سعدوقاص کے مشاورتاري تنہا شخص ہے جس نے نو ہوشفيس  

  ہے ۔ی نقل کتی روای تها ،کاي شامل کیکو به قرفئہ ای نے اپنے قرقرة ںاسيجلسہ جن م

 اي رستم سے گفتگو کا ذکر کی اشخاص کني سے تںي مروںيوہ تنہا شخص ہے جس نے ان مش  

 ہودہي پر بروںي ہے ۔ اس کے عالوہ سعد کے سفايشمار ک“  بن شعبہ رةيمغ” کو کی سے اںيہے ، جن م

ا شخص ہے جس نے اس داستان کو ٓاب و تاب کے  تنہفيس!  تہمت لگاتا ہے ی عاقالنہ رفتار کرياور غ

 ںي نہی وجود ہی کوئںي مقتي ہے جن کا حقی کحی تشریعہاسکی کے ذروںی راوسےی کر کے ااني باتهس

 ی کخی معتبر و گراں قدر تاری لکهنے والے علماء نے اسے من وعن اپنخی تارسےي جیہے ۔ اورسرانجام طبر

 ے ۔ ہاي سے نقل کر کے درج کفيںسيکتاب م

“ قر قرہ”  پر اعتماد کر کے اس کےتوںی روای کفي سی ہے تو وہ بهی ٓاتی باریجب ابن حجر ک  

  ہے ۔تای قرار دںي فہرست می کوںيکے صحاب)  ص(کورسول خدا

 ںي ہونا ثابت کرتا ہے اور اپنے کالم کے ٓاخر می لگا کر اس کا صحابدي قیک“ �لہ ادراُک”اور عبارت   

 کر کے اس نے دوسرے تذکرہ حی تشری کے حاالت کین کر تا ہے کہ اس صحابدرج کر کے اعال“ز”حرف 

  ۔اہےينگاروں پر اضافہ ک

 اس داستان کو ی علماء نے بهسےي اور ابن خلدون جري ابن کث)١( یعقوبی طرف سے یدوسر  

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می کخی تاری سے نقل کرکے خال صہ کے طور پر اپنیطبر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتوح سے ” کتاب ی بن عمر کفي نے اس داستان کا خالصہ بالواسطہ سیعقوبی ممکن ہے کہ ی بهہی۔  ١

  ہو۔اينقل ک

  و مٓا خذمصادر

 : قرہ بن زاہر کے حاالتقر

 ٧٢٨۴:  نمبر)   ٣/٢۵٧(ابن حجر  “ اصابہ ”۔١  

 :کا نسب “یوالب”

 )١٩۴(ابن حزم “   انساب”۔جمہرہ١  

 )۴٠٣   (یقلقشند“  االربتہینہا”۔٢  

 :تی روای کفي سںي کے بارے مروںي وقاص کے سفسعد

 )٢٢٧٧۔١/٢٢۶٩( “  ی طبرخیتار”۔١  

 )٣۶٠۔٢/٣۵٧(“ري ابن اثخیتار”۔٢  

 )۴٠۔٧/٣٩( “  ري ابن کثخیتار”۔٣  

 )٣٢٢۔٢/٣٢١(“   ابن خلدونخیتار”۔۴  

 )٢/١۴۴( “  یعقوبی خیتار”۔۵  

 : سے جانا تيثي حی کريکاسعد کے سف“  بن شعبہ رةيمغ” داستان اور یقيحق  

 )١/٢٣۵١(   “     ی طبرخیتار”۔١  

 )٣۵١   (یبالذر“  فتوح البلدان ”۔٢  

 )١٢٠   (ینورید“  اخبار الطوال”۔٣  

  ی صحابیواں جعل٧١

  تہ نائلابُوُنبا

 “ نيمخضرم” ہے جو اي گاي کںي درج مںيکے اس حصہ م“ اصابہ ” کتاب ی ابن حجر کی صحابہی  

 سے مخصوص ہے ۔

 ںي متي کا ٓادها حصہ عصر جاہلی زندگیان اصحاب کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپن “ نيمخضرم  

  گزاراہو۔ںياوراسالم کے دامن م)  ص(دوسرا ٓادها حصہ عصِر رسول اهللا 

 : ہے ای پہچنواوںی کو یابن حجر نے اس صحاب  

  :یابو نباتہ نائل اعرج  



 ہے اور ايکو درک ک)  ص(ے عصِر رسول خدا نی کے کہنے کے مطابق اس صحابفي سںيم“ فتوح ”کتاب

  ہے ۔ی براہ راست شرکت کںي جنگ میعراق ک

 اوراسے موت کے گهاٹ ای اس پر غلبہ پاںي می کے ساته دست بدست لڑائاری پہلوان شہر یرانی نے انائل

  کے طور پر لے لئے۔متي لباس اور دست بند غنیمتي اور اس کا قایاتارد

 ! دست بند پہنا ہے ںيہے جس نے ہاته م شہسوار ی پہال عربنائل

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک(            

 ايخلق ک “یاعرج” کو ی بن عمر نے اپنے اس صحابفي معلوم ہوتا ہے کہ سہی سے حیاس تشر  

 ہے ۔

 سے نسبت ہے ۔ “ مي مناةبن تمدیاعرج ،حارث بن کعب بن سعد بن ز” ،ہیکہ   

 یمتي دالوروں کے لباس اور قیرانی ر کو مارنے واال عرب ،اایر  ، شہرسواري دلہیلہذا معلوم ہوا کہ   

 ! ہے لہي کا ہم قبفي اورسیمي واال سردار اور شجاع تمنےي لںي ممتيدست بند کوغن

 : داستان ی کی سے زورٓازمائاری شہر ی نباتہ کابو

  داستان کولی حسب ذی جنگ کیک “ یبابل ،کوث ”ںي روداد کے ضمن میه ک١١ نے  یطبر  

 : ہے اي کاني بوںی بن عمر سے نقل کرکے فيس

 ںي ، کے اطراف می جو سپاہ اسالم کے ہر اورل دستہ کاسپہ ساالر تها ، وہ کوث“ّہیزہرة بن حو”  

 فوج سے ري کثی اور اس ک---- تها ی حکومت کامرکزکوثیجس ک----- نداري زمکیکے ا“باب ”ی ناماریشہر

 روبرو ہوا۔

 داني مارنےی ۔شہر ںي کے لئے ٓامادہ ہوئیے ٓامنے سامنے نبردٓازما ئ دوسرے ککی اںيدونوں فوج  

 : اور پکار کر کہا ی کی کر مبارزہ طلبی قدم رکه کر رجزخوانںيکار زار م

 ںاسےي ٓائے تاکہ مںي مقابلہ مرےي ہے جو مںي مرد ، سوار اور جنگجوں نہیساکوئی اںي ماتميک  

 !!دوسروں کے لئے  عبرت کا نمونہ بنا دو ں 

 : بلند کرتے ہوئے کہاادی فرںيزہرہ نے اس کے جواب م  

 ساته جنگ رےي باتوں کو سنا  ،تو تیري جب تکني ٓاؤں ،لںي مقا بلے مرےي خود چاہتا تها کہ تںيم  

  ہوں۔جتاي بهںي مقابلے مرےي دوسرے کو تی سمجه کر کسريکو حق

 ی کی کفر و گمراہرےي سے تی مرضی تو خداکیداکي پتٔ جرایاگر تو نے اس کےساته مقابلہ ک  

 ہوا  تو اپنے ابي کامںيوجہ سے وہ تجهے نابود کرکے رکهدے گا اور اگر اس کے چنگل سے فرار کرنے م

ابو نباتہ ، نائل بن ” تاکہ ای کہنے کے بعد حکم دہی اور سادہ شخص کے مقابل سےبهاگا ہے، ی معمولکیا

  لڑنے کے لئے ٓاگے بڑهے۔ارسےیشہر ---- دالور تها کی کا امي تمیجو بن---“یجعشم اعرج

 کرنے ی کے ساته نبردٓازمائی دوسرے ثابت قدمکی لے کر ازےي نںيدونوںپہلوان اپنے ہاتهوں م  

 لگے ۔

 کراپنے ٓاپ کو اس کے ساته نکي پهزہي ،ناي طاقت کا اندازہ کی کفی اپنے حرارنےی شہر یجوں ہ  

 بانی سے دست و گراری اور شہر ای دنکي کو دور پهزہي اپنے نی ۔ نائل نے بهاي کے لئے ٓامادہ کیزور ٓازمائ

 کی ای          باری بارںاوري لنچي کهںی سے تلوارامي۔ اس کے بعد دونوں نے ناي ہو گاريہونے کےلئے ت

 کی سے ایزي کر تنکي پهںی نہ نکال تو مجبور ہو کر تلوارجہي نتی سے کوئکنيدوسرے پر وار کرنے لگے ۔ل

 کی دونوں گهوڑوں سے گر پڑے ۔ ااي لنچي دوسرے کو کهکی اور زور ے ااي کو پکڑ لبانیدوسرے کے گر

 اس سےي پر دے مارا جني زمسےی اور ااي سے بلند کني کو زمفی اپنے حرارنےیکشمکش کے بعد شہر 



 کس اني کے درمروںي سے اپنے دوپی ہو۔اس کے بعد اسے مضبوطی عمارت گر گئکیکے سر پر ا

 ںي تها کہ اتفاقّا اس کا انگوٹها نائل کے منہ می پر مارنےواال ہنےيکونکال کر اس کے سکرکمرسے خنجر 

 ارکےی ۔اس طرح شہر اي ن زور سے پکڑ کر کاٹ لايرم۔ اس نے بالفاصلہ اسے اپنے دانتوں کے دايچال گ

ر فورًا  سمجه کمتي ۔نائل نے فرصت غناي اور وہ  درد کے مارے بے ہوش جو گی ٹوٹ گئی ہڈیانگوٹهے ک

 اور اينلي خنجر کو اس کے ہاته سے چهی اسااوري پر سوارہوگنےي سے  گرا کر اس کے سنےيسے اپنے س

 اوراسے موت کے گهاٹ ی اور پہلو پر پے درپے ضرب لگا ئنہياس کے بدن سے زرہ کو ہٹا کر اس کے س

 !ایاتارد

 لت پت لباس اور اس کا ںي م سے بلند ہوا ۔ اس کے خوننہينائل فاتحانہ طورپر اپنے مقتول کے س  

 ! طرف چال۔ی کمپي لگام کو پکڈ کر اپنے کی۔اس کے بعد اپنے گهوڑے کاي کر نکال لنچي کهیدست بند به

 طاقت نہ ی تو مقابلہ ککهای نے جب اپنے سپہساالر اور سردار کو قتل ہوئے دوںي کے سپاہاریشہر  

  طرف بهاگ کهڑے ہوئے ۔یالکر مختلف شہروں ک

 داخل ہوا اور وہاں پر تب ںي م)١( “  یکوث”  کے ہمراہوںي اپنے سپاہري مزاحمت کے بغیکس“ زہرہ ”  

 ۔ايتک ٹهہرارہا جب تک سعد وقاص پہنچ گ

 اورجب ،ماجراسے مطلع ہوا  تو ی داخل ہونے کے بعد سعد نے نائل سے مالقات کںيم “یکوث”  

 :اس کہا 

 تن کرکے اس کے گهوڑے پر بیاور لباس ز دست بندارکای تم سے چاہتا ہوں کہ شہرںيم!نائل   

 ! تم کو مبارک ہو ںی زي سب چہیسوار ہو،

 ۔اس کے بعد جو سعد نے حکم اينائل اٹها ۔ سپہ ساالر اعظم کا حکم بجاالنے کے لئے باہر چالگ  

  حاضر ہوا۔ںي خدمت می ۔ پهر دوبارہ سعد کاي پر عمل کاتهااسید

بند اتار لے اور اس سے صرف جنگ کے دوران  دست اکہی کے بعد حکم دکهنےیسعد نے د  

 استفادہ کر ے ۔

  حصہ ہے ۔کی کا انوںي سرزمیک“بابل   ”ںيعراق م “یکوث”۔١

 ) بات کا خاتمہی کیطبر( مسلمان مرد ہے جس نے دست بند پہنا ہے ۔ینائل پہال عراق  

 :ی نائل کے راؤافسانہ

 ی دواشخاص کو راوںي کے بارے میزمائ نبردٓای سے اس کاری نے نائل کے افسانہ اور شہر فيس  

 :ںي ہلی حسب ذہی ۔ ںي ہی مخلوق اورجعلی کہ دونوں اس کے ذہن کاہےي کشيکے عنوان سے پ

 ی۔نضر بن سر١  

 )١(لي۔ابن رف٢  

 :  داستانیقيحق

 شکست کے بعد ی کوںيرانی اںي جنگ می کہي قادسںيم“اخبار الطوال ” کتاب ی نے اپنینورید  

 :لکها ہے 

 ڈاال۔ ٔ اور وہاں پر  پڑاوی کینيتک عقب نش“ کعب رید” نے  وںيرانی اںي مجہي کے نتشکست  

 ںي کعب مری تها ، دای مدد کے لئے ٓایان ک“ نخارجان ” کے حکم سے زدگردی پادشاہ ی کے ٓاخر وںيساسان

کر کے ان ل نو ي تشکینے فوج ک“نخارجان ”۔اي کںمنظمي کو روک کر پهر سے انهوںیان سے مال۔اس نے فرار

 کو مختلف گروہوں اور 

 



 

 نہ داي اس کا سراغ پکني ہے ۔ لکهای دںيم“ فتوح البلدان”  کتاب ی کی نام کو بالذر“ليرف” ۔ ہم نے ١

  نے کہا ہے۔في کہ سساي ہو۔ جاي ذکر کی کا بهٹےي اس کے بی ناملي نے ابن رفیکرسکے کہ کس

کر کے دو بارہ مسلمانوں سے نبردٓازما ہونے کے  ، اور موقع و محل کو مشخص ای کردمي تقسںي مدستوں

 دوسرے کے خالف کی اںي ٓاپہنچے اور دونوں فوجی بهی مسلمان سپاہںي اثنا ء می ۔ اسايلئے ٓامادہ ک

  ۔ںيصف ٓاراء  ہوئ

 بلند ادی قدم رکه کر فرںي کا زار مداني سے پہال پہلوان تها جس نے مںي فوج میرانیا“ نخارجان ”  

  :یک

 !مرد!  مرد  

  ۔ اياس طرح مسلمان فوج سے اپنے لئے ہم پلہ جواں طلب ک  

 کار زار داني منے“مي سلربنيزہ “ ی ،کے بهائی ازدميمخنف بن سل ”ںيکے جواب م“ نخار جان ”  

  آ کهڑا ہوا ۔ںي اور اس کے مقابلہ ماي طرف رخ کیک

  اندام تها۔ی قومکنيف دبال پتال لاس کے بر خال “ ريزہ” ہٹا کٹا تنومند پہلوان تها اور کینخار جان ا  

 تو اچانک اپنے اي اور اس کا اپنے سے مواز نہ کی پر پڑفی نظر اپنے حریک“ نخار جان ”یجوں ہ  

 دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی پر گرگئے اور اني ۔دونوں زمای پر گرادريگهوڑے سے اچهل کر اپنے ٓاپ کوزہ

  ۔اي پر سوار ہوگنےي پر غلبہ کر کے اس کے سريام نخار جان زہ سر انجکني کرنے لگے ۔لیکے لئے زور ٓازمائ

  لئے اس کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہتاتها کہںيوہ خنجر کو ہاته م  

 اسے زور سے ی نے بهري ۔زہاي چال گںي کے منہ مريکا انگوٹها زہ“ نخارجان  ”ںي کشمکش میاس  

 نے اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو ري ۔زہاٹهي ۔نخارجان درد سے ناتواں ہوکر طاقت کهو بايکاٹ ل

 ۔ای چاک کر کے اسے موت کے گهاٹ اتاردٹي پر سوار ہوا اور زرہ کو ہٹا کر اس کا پنےي اور اس کے سایپٹک د

     

 اپنے مقتول رنےي تها دور سے اس ماجراکا مشاہدہ کر رہا تها۔زہافتہی تيکاگهوڑا جو ترب“ -نخارجان’  

 ںي خدمت میہ اور دست بند کو لے کر اس کے گهوڑے پر سوار ہو کر سعد وقاص ک زریميکا لباس تم

 لي تعمی کرحکمي تن کرے ۔زہبی کہ اسے زای اور حکم دایپہنچا۔سعد نے ان تمام غنائم کو اسے بخش د

 قبا کو ی کو سر پر رکه کر ، اس کی ٹوپی رزمی تن کرکے ، اس کبی زرہ کو زیکرتے ہوئے نخارجان ک

  حاضر ہوا۔ںي خدمت می پہن سعد وقاص کںيرکه کر اور اس کے دست بند کو ہاته مدوش پر 

  دست بند پہنا ہے ۔ںي پہال عرب مرد ہے جس نے ہاته مريزہ  

 :جہي کا نتقي و تحقبحث

  :ںي بدل دئے ہلی حسب ذی ں کے نام بهٔ کر کے جنگجو وفی کو تحرتی نے اصل  روافيس  

  ہے۔ای جگہ پر بٹها دی سردار نخارجان کیرانی اںيم “ یکوث” کو رای شہرنداريکے بڑے زم“ باب”۔١  

 دالور کی کے امي تمی بنی صحابی والے کو اپنے جعلنےي کے قا تل اور مقتول کے اموال لفی۔ حر٢  

 انيعي اور شیجو سبائ---  ی ازدمي سلنی ري جنگجو زہیقي ہے اور اسے حقایکے طور پر پہنچوا“ ابونباتہ”

  ۔اہےی جگہ پر بهٹا دی ک---تها سے )  رض(یعل

 جنگجو یرانی افی ہے ۔ تاکہ حراي سے خلق کمي تملہيخاص کر اپنے قب� ی نے ابو نباتہ کو عد نانفي  س

 تها کہ اي کو خلق کیمي غنائم کو اپنے خاندان کے لئے مخصوص کرے جس طرح قعقا ع تمیکے جنگ

 ۔)١(رے   ساز و سامان کو اپنے لئے مخصوص کیبادشاہوں کے جنگ



 دستہ دست بند پہنا ہے ۔ ںي ہے جس نے عراق ماي نے ابو نباتہ کو پہال عرب سوار ظاہر کفيس  

 ہے کہ جنہوں نے ای کے طور پر تعارف کراںٔ کو پہلے جنگ جوویميجس طرح اپنے حرملہ اور سلما ے تم

 نے في ہے کہ ساکهی اور ہم نے اس سے پہلے د#٢ پر قدم رکها ہے ۔ني سرز می کرانیسب سے پہلے ا

 ہے اي افراد سے مخصوص کی کے جعلمي اپنے خاندان تمںيکتنے اس قسم کے پہلے مقام خلق کر کے انه

 ۔

 حاصل ی اور غنائم جنگوںي باي فتحںي بناپر جنگوں می تعصبات کیلگي اور قبی نے اپنے باطنفيس  

 اي افراد کے نام درج کی مضری عدنانںي افراد سے سلب کر کے انهی قحطانیمانیکرنے کے افتخارات کو 

 سے یان قحطیمانی“ ----ی اشعریٰ،اور ابو موس#٣ سرایعمار ” رفتار ی اس نے اس قسم کسےيہے۔ج

 #۴  ی تهیروا رکه

 ی کرتا ہے ۔ اس کے بعد طبرتی سے رواوںی و مخلوق راویالي ابو نباتہ کے افسانہ کو اپنے خفيس  

 رتا ہے ۔ درج کںي کتاب می اس سے نقل کر کے اپنیبه

 

 مالحظ ہو۔)٢٠٢۔١/٢٠٠( جلد  ی پہلی۔اس کتاب ک١

 مالحظ ہو ) ٢۴٠۔۔٢/٢٣٨( جلدیدوسر�������������۔٢

 ہے اور اس قسم کے فتوحات جو ای ٓاںي سر کے بارے مای جو فتوح عمار ںي میبالذر“ فتوح البلدان ”۔ ٣

  ٓاسمان کا فرق ہے۔ وني زمںي ، ان مںي آئے ہںي می طبرخی کے مطابق تارتوںی روای کفيس

  مالحظہ ہو۔ ںيم/ ٢ ج یکے حاالت اس کتاب ک“ حرملہ بن مربط اور زربن عبداهللا ”۔ ۴

 خوںی تاری سے نقل کر کے اپنی اور ابن خلدون طبرري کثر،ابني افسانہ کو ابن اثیسرانجام اس  

  ۔ںي خالصہ کے طورپر درج کرتے ہںيم

 کهتای منقبت دںي کے بارے موںي و قحطانوںيائيس ںي داستان میکے مبارزہ ک “ريزہ ”فيجب س  

 سے مي تملہي مہارت کے ساته قبی کر بڑني اور بہرصورت اسے اس سے چهٹهتاي بںيہے تو ٓارام سے نہ

 جعل کئے گئے اپنے پہلوان کے نام درج کر تا ہے ۔

رسول  اس قسم کے فخر و مبات کے سزاوار تنہا اصحاب ۂ عالمسايج“ ابن حجر ” اس  دوران   

 کے مطابق جو تی روای کفي سیمي مخلوق ابو نباتہ تمی کفي نظر سشيکوجانتا ہے اور اس کے پ)  ص(

 بناتا ،لہذا اسے اس عبارت ی صحابی کے خاص قاعدہ کے تحت اسے بهیسپہ ساالر نہ تها تاکہ صحاب

 وںي کے صحاب) ص( ، رسول خدااہےيخدا کو درک ک)  ص( اس نے عصر رسولیعنی سے دي قیک“لہ ادارک ”

 حصہ کی کتاب کے ای ہے اور اس کےلئے  الگ سے شرح حال لکهتا ہے ۔ وہ اپنتای قرار دںي فہرست میک

 کو درک دونوں اور اسالم تي وہ اصحاب جنہوں نے جاہلیعنیکے عنوان سے  “ني ، مخضرمسراحصہيت ”ںيم

 یکو صحاب“ ابو نباتہ نائل ” کے جعل کردہ في شمار کرتا ہے اس قاعدہ کے تحت وہ سی ہے کو صحابايک

 اصحاب کے تعداد کو یک)   ص(شمار کرتا  ہے اور اس پر شرح حال لکهتا ہے ، تاکہ اس طرح رسول خدا

 بڑها سکے ۔

 

     

 

 

 مصادر و مٓاخذ  



 : کے حاالت یمي نباتہ نائل تمابو

 ٨٨۴۶: نمبر ) ٣/۵۵٠(ابن حجر  “ اصابہ”۔١  

 :ت کے تح“ اعرج ”     حارث کانسب ،لفظ 

 )٢١۶(ابن حزم “   انساب ٔجمہرہ ”۔ ١      

 )١/٣۴(“ معجم قبائل عرب ”۔ ٢       

 : داستان ی کے ساته نائل کے لڑنے کاری    شہر 

 )٢۴٢۴۔ ١/٢۴٢٢( “     ی طبرخیتار”۔ ١       

 )٢/٣٩۴( “   ري ابن اثخیتار”۔٢      

 )٧/۶٠( “  ري ابن کثخیتار”۔ ٣       

 )٢/٣٢٩(“  ابن خلدون  خیتار”۔۴       

 اتی  سے متعلق روای  لڑائی اور نخارجان کمي بن سلري     زہ

 )١٢٣   (ینورید“ اخبار الطوال ”۔١  

 )٣۶۶ (  یبالذر“ فتوح البدان ”۔٢  

 

  ی صحابیواں جعل٧٢

  لہي بن عمسعد

 : تعارف ہوا ہے وںی کا ی اس صحابںيم“ اصابہ  ”ی ابن حجر ک  

  :ی  فزارہي   سعد بن عمل

 لکها ہے کہ سعد ںيم“ فتوح ” کتاب ی بن عمر نے اپنفي ہے ۔سايکو درک ک)  ص( نے عصر رسول خدااس

 ہي تها تاکہ قادسجايکے پاس به)  رض(  عمر ٔ فہي کو اپنے نمائند ہ کے طور پر خللہيوقاص نے سعد بن عم

 )مہ  بات کاخاتیابن حجر ک(      ) ز( پہنچا دے ںي کو ان خدمت مدی نوی فتح کیک

 قتيہے جو حق “ یفزار” ہے وہ اي کے لئے منتخب کی صحابی نے جو نسب اپنے اس جعلفيس  

  طرف نسبت ہے ۔یک “ ی عدنانالني عسيق ���� بن صي بن بغانيفزارةبن ذب ”ںيم

 لگاتے ہوئے دي قیک“ فتوح ” کتاب ی کفي ڈالتے ہوئے سیابن حجر نے اس کے حاالت پر روشن  

 پہنچنے ںي خدمت میک)  رض( طرف سے نمائندہ کے طور پر عمریوقا ص ک کے سعد ہيسعد بن عمل

 کے لي تفصدی مزکني بن عمر سے نقل کر کے ، لفي نے سی ہے ۔ اس مطلب کو طبری خبردںيکے بارے م

 : ہے ۔ وہ کہتاہے اي درج کںي مخی تاریاپنساته 

 یکو لکه)  رض( عمرفہيخل دی نوی فتح کمي تو سعد وقاص نے اس عظی جنگ ختم ہوئی کہي جب قادس

 لکه دئے ۔خط کو سعد بن ںي حدتک اس می اپنے علم کی کے نام بهني اور مجر و حني مقتولیساته ہ

  ۔ایجدي بهنہی مدںي خدمت می کفہي خلکری کے ہاته دی فرازہيعمل

  :قي تحقوںپری کے راوتی روای کسعد

 ني ہے تاکہ قارئاي سے مستحکم کوںی راوني تلی داستان کو مندرجہ ذیک “لہيسعد عم”  نےفيس  

 :  ہے ی ٓائںي متوںی رواني خبرتی سعد کںی تصور کرہی

 � سورسےي بن ملي نے رفی۔نضر بن سر١  

 � محمد بن عبداهللا بن سواد ای۔ محمد ،٢  

  ۔ی اسدٔ مہلب بن عقبہای۔ مہلب ٣  



  نام افراد۔گربےی۔ چند د۴  

 کے حبل في سہی کہا ہے کہ ںاوري روبرو ہوئے ہ بارہا ان ناموں سےںي گزشتہ بحثوں می ہم اپن  

 اي ہے کی بے نام افراد کا حال معلوم ہںي ، اس صورت مںي رکهتے ہںي وجودنہںي مقتيکردہ تهے اور حق

 !!ہوگا 

  :جہي داستان کا نت

 وقت عمر ٔ فہي خلی لے کر مضرغامي کا پی کو خلق کرکے خوشخبری صحابی مضری ، اس عدنانفي   س

 ی سعد وقاص مضرںي کن جنگ مصلہي اورفمي عظی ہے تاکہ مسلمانوںکجتاي بهںي خدمت میک)  رض(

 یضر افتخارات صرف مہی ان کو پہنچادے اور دی نوی کیابي فتح و کامی گئی حاصل کںي می سپہ ساالریک

 ۔ںي ن ردبدل ہوجائاي کے افراد کے درملہيقب

 مي کو اس عظیکے اس صحاب)  ص( ہے تاکہ رسول خدا ٓاگے بڑهتأ عالمہ ساي         اس دروان ابن حجر ج

 نےی بشارت دی کیابي فتح و کامی جنگ کی کہينعمت کے کسب کرنے سے محروم نہ رکهے بلکہ قادس

 ی کتی روای کبہيشي جو شرائط اور قواعد انہوں نے ابن ابکني بڑهادے۔لںي اس می بهتيثي حیوالے ک

وضع کئے )  ہے ںي پر وا نہی اس کو کوئی اور ان کںي مجہول ہ نامعلوم وی بهیکہ جس کے راو(  پر اديبن

 ی سپہ ساالری کسلہي سعد عمہی کہا ہے ںي نہی نے بهفي ٓاتے ،اور سںي پر صادق نہی ، اس صحابںيہ

 ! جاتا اي شامل کںي موںيکے صحاب)  ص( د پر اسے رسول خدااي بنیکے عہدہ پر فائز تها ، تاکہ اس ک

) ص( لگتا ہے تاکہ اسے رسول خداںي فکر می مسئلہ کا عالج تالش کرنے کاس بناپر ابن حجر اس  

 کا سہارا لے کر مسئلہ کو حل کرتا ہے اور دي قیک“ لہ ادراک” اورتی اس روای کفي بنائے۔لہذا سیکا صحاب

  ہے ۔اي درک کزمانہکا ) ص( قرار پاتا ہے جس نے ٓانحضرت ںي موںياهللا کے ان صحاب) ص( رسوللہيسعد عم

 کو ی کہنا چاہتا ہے کہ اس صحابہیلکه کر ) ز( حرف ںي کے ٓاخر محی تشری کیابن حجر اس صحاب  

 ۔ںي ہںي کو معلوم نہسوںی تذکرہ نوگری ہے  اور اس کے حاالت دایاس نے پہچانوا

 

 

 

 

  ومٓاخذمصادر

 : کے حاالت ی فزارلہي بن عمسعد

 ٣۶٧٣حصہ سوم    نمبر ) ٢/١١٠( ابن حجر   “ اصابہ ”۔١  

  :تی روای کفي سںي کے بارے ملہي بن عمسعد

 )٢٣۶۶(،) ٢٣۴٠۔١/٢٣٣٩( “    یطبر ”خیتار”۔١  

 : کا نسب “فزارہ”

 )٢۵٩۔٢۵۵( ابن حزم   “ جمہرہ انساب   ”  

 

 

 

 

   



 

 

 

    ی صحابیواں جعل٧٣

   ی بن ظفر عبدبیقر

 

 : ہے ای تعارف کراوںی کا ی اس صحابںيم“ اصابہ ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 : بن ظفر بیقر

 یک“ نہاوند” ہے اس نے  ايخدا کا زمانہ درک ک) ص( سے ہے جس نے رسولںي من جملہ ان افراد موہ

  تها۔ایکو پہنچا)  رض( عمر  ٔ فہي خلغامي سعد وقاص کا پںيجنگ م

 نے اس کے اور اس کے باپ کے فہي تو خلاي حاضر ہوا اور اپنا تعارف کںي خدمت می کفہيخل “بیقر ” جب

 : اور کہااي شمار ککيم کو فاِل ننا

  ہے ۔کیفتح نزد   =ٌبی قرظفٌر

  ۔اي کی کا حکم جاری سپہ ساالریک“ نعمان بن مقرن ” کے بعد اس

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک( ��� ہے ی واقع ہوئںيهم٢١ داستان   ہی

 ہے اور نہ ايا ذکر ککے نسب ک “ بیقر” نہ ںي  محی ابن حجر نے اس تشرںي ہکهتےی کہ ہم دساي        ج

 کے مطابق نہاوند توںی دو روای کفي سںي مخی تاری نے اپنی طبرکني ۔لاہےي کانام لوںی کے راوتیاس روا

 ںي متی روای ۔ وہ پہل)١(ے ہاي ان دونوں موضوعات کو واضح کںيه  کے حوارت کےضمن م٢١کے واقعہ اور  

 :لکهتاہے 

 عربوں ںيم“ نہاوند ” تازہ دم فوج ی کرانیپر فائزہ تها ، ا گورنر کے عہدہ ںي وقت سعد وقاص کوفہ مجس

 خدمت ی کفہي خلعہی خط کے ذرکی ۔سعد نے اس موضوع کو ای تهی کے لئے جمع ہو رہیسے نبردٓازمائ

 ی بهدرخواست ی شرکت کی کوںي کوفںي کے ساته جنگ موںيرانی اںي اور اس کے ضمن مای پہنچادںيم

  ۔ی تک پہنچادفہيخل

 ی سعد وقاص کںي خدمت می کفہي نے خلوںيے روانہ کرنے کے بعد ، چونکہ کوفاس خط ک  

 فہي مقرر کر کے خلني اپناجانشںي ،اس لئے سعد مجبور ہو کر عبداهللا بن عتبان کوکوفہ می تهی کتیشکا

  ہوا ۔ نہی مدی کے لئے راہداریکے د

کے ہاته  “ی بن ظفرعبدبیقر ”ی رپورٹ پہلے ہی اجتماع کںيم“نہاوند ” کے وںيرانیسعد نے ا  

  ۔ ی تهی دجي بهںي خدمت می کفہيخل

 :نے اس پوچها )  رض( حاضر ہوا تو عمر ںي خدمت میک)  رض( عمرفہيخل “ بیقر”جب   

  ہے ؟ ايتمہارا نام ک  

 :ای       اس نے جواب د

 ۔بی قر  

 توںکویمذکورہ دوروا ی کفي ثبت کرتے وقت سںي کتاب میه کے وقا ئع اور روداد کو اپن٢١ نے ی۔طبر ١ 

ه جانا ٢١ وقوع کو  خی نے تارفي ہے کہ سںي نہسای ہے ، ااي ، درج کںي ہی کرتتی حکای،جو وقائع نہاوند ک

 واقع ںيه م١٨   جنگ ی ہے کہ نہاوند کی صراحت کی اس بات کںي متوںی روای نے اپنفيہے بلکہ س

 � ہے یہوئ



  :ای نے جواب دبیقر” ہے ؟ اناميتمہارے باپ کا ک  

 : کہاکری قرار دکيظفر ،عمر نے اس کے اور اس کے باپ کے نام کو فال ن  

 � ہے کی نزدیابيفتح و کام)  ٌبیظفٌر قر(انشاء اهللا    

کے “ ُنعمان مقرن ”ںي کے ساته جنگ موںيرانی طرف سے ای کفہيںخلي متی روای دوسریطبر  

 : نقل کرکے لکهتا ہے  سےفي بات کرنے کے بعد سیسپہ ساالر مقرر کئے جانے کے حکم ک

 ںي خط اس کے ہاته مکی کا اس مضمون کا افہي پہنچا اور خلںي خدمت مینعمان مقرن ک “ بیقر”  

  :اید

۔ ان سے ان لوگوں سے کمتر ںي ہںي ماري اخترےي تري کے نامور شخدلتيعرب فوج اورعصر جاہل  

 ان ںي کے جنگ مموںيتیاور نہ ‘ رکهتے ںي معلومات نہادہیاستفادہ کرو جو جنگ اور اس کے فنون کے بارہ ز

  رائے اور عقل سے فائدہ اٹهاؤ۔یک

 کام نہ ی کوئںي ہر گز انہکنيسے جو چاہوپوچه لو ل“  کرب یاور عمر وبن معد “ لدی بن خوحہيطل”  

 !سونپنا 

 حکومت کے زمانہ یک“  عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان” فتح ، کوفہ پر ی کہتا ہے کہ نہاوند کفيس  

  ہے۔ی واقع ہوئںيم

 : پڑتال ی کے اسناد کبی قرٔافسانہ

 قتي ہے جو حقاي نقل کی زبانی کوںی راوسےیکے افسانہ کو ا“  بن ظفر بیقر” نے اپنے في   س  

  : ںي ہلی حسب ذی راوہی ہے ۔ی کدي بارہا تاکی ہونے کی رکهتے تهے ،ہم نے ان کے جعلںي وجود نہںيم

  ۔رہیبن سواد نو محمد بن عبداهللا ای۔ محمد ، ١  

  ۔ی مہلب بن عقبہ اسالمای۔ مہلب ،٢  

  بن محتفنر ۔ی حمزہ بن علای۔ حمزہ ،٣  

 نے اس سے کو ن سا في ہے سںيمعلوم نہ“ عمرو  ”سےي۔ چند دوسرے مجہول افراد ، ج۴  

 ی جعل اس کےی دونوں بهہی“ تمام ” فرزند ای ہے اي جعل کٹايکا ب“  ن اّیر”  اسے اي ہے ۔ کاي ل کايشخص خ

 ! ؟ںي رکهتے ہںي طرح وجود نہی کوںی راوگری اوراس کے دںي ہیراو

  داستان    یقي حقی نہاوند کواقعہ

 بن ظفر بیقر”ںي ، کہ اس ماہےي درج کںي صورت م دوسری� نے نرخي� موگریکو د“نہاوند ”واقعہ  

 ای پاںيام و نشان نہ نںي کے دوسرے جهوٹ کا کہفي اورسیني جانشیک“عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان“ ”

 ںيم“ الطوال  اخبار”  کتاب ی اپنینوریاور د“فتوح البلدان ” کتاب ی اپنی لوگ ، من جملہ بالذرہیجاتا ۔ 

  :ںيلکهتے ہ

 � فہي خبر خلی کے اجتماع کوںيرانی اںي کوفہ کے حاکم تهے ، نہاوند مںي نے جو اس زمانہ م“اسریعمار”

 ) ٓاخر داستان تک (���ی پہنچائںي خدمت میک)  رض(عمر 

 سپہ یک“ نعمان بن مقرن ”نے لکها ہے کہ  “ ینوریاور د “ ی، بالذر “ اطي بن خفہيخل” طرح یاس  

  ہے ۔ای اس تک پہنچاعہیکے ذر“ سائب  بن اقرع ”   نے فہي کا حکم خلیساالر

 یک “ اسری عمار” فتح  کوفہ پر ی نکلتاہے کہ نہاوند کجہي نتہی باتوں سے یاس بناء پر ان علماء ک  

 ہے ، نہ کہ ی کے بعد واقع ہوئی معزولی پر سعدوقاص کتی شکای ں کوي ،کوفںيحکومت کے زمانہ م

  ۔ ںيعتبان کے نواسہ عبداهللا کے زمانہ م

 “ بن ظفربیقر”تهانہ کہ “سائب بن اقرع  ” یکے فرمان کا حامل به)  رض( عمر فہيخل  



  جہي کا نتقي و تحقبحث

 ی نے اپنے اس جعلفي سے معلوم ہوتا ہے کہ ستوںی روای بن عمر کفي سی ہوئ  درجںيم “ی طبرخیتار”

 “ی بن افصسي بن نزار سے عبدالقعہي ربیقبائل عدنان بن ”ہی ، کہ اہےي کادینام سے  “یعبد”  کو یصحاب

 سے نسبت ہے ۔

ها  واقع ہونا لکںيه م١٨ کر کے اسے فی تحرںي مخی تاری جنگ واقع ہونے کی نے نہاوند کفيس  

 ! ہے ی واقع ہوئںي ه م٢١ جنگ ہی کے مطابق تی راویہے جبکہ ابن اسحاق اور دوسروں ک

 سعد وقاص اور عتبان کے پوتہ عبداهللا بی جنگ کے دوران کوفہ کے حاکم بالتری نے نہاوند کفيس  

  ہے ۔ای جگہ پر بٹها دی قحطان کی سر سبائای عمار ںي ہے اور  اور انهایبتال

 کافرمان النے واال ی سپہ ساالریک“ نعمان بن مقرن ” طرف سے ی کفہيخل“سائب بن اقرع ”   

 بیقر” شخص یالي خکی جگہ پر اپنے ای پسند کے مطابق اس کی نے اپنفي سکنيقاصد اورمامور تها ،ل

 وںی راوسےی ای ان سب واقعات کفي دخل و تصرف کے بعد سعي اس وسںي مخیکو رکهاہے ۔تار“ بن ظفر 

 !! رکهتے تهے ںي وجودنہںي مقتيہے جوحق کرتا تیسے روا

 کے ان تمام جهوٹ في عالم اور نامورمورخ سسايج “ یطبر”  گزراتها کہںي زمانہ نہادہی زیاور ابه         

 ! درج کر تا ہے ںي مري کبخی تاریاور افسانوں کو اس سے نقل کر کے اس کے نام کے ذکر سے اپن

 کے نقش ی طبررخواندي اور مري کثر،ابني ، ابن  اثےسي کے بعد دوسرے علماء جیسرانجام طبر  

 البتہ اس فرق کے ساته کہ ںي درج کرتے ہںي کتابوں می کخی تاری کے مطالب کو اپنیقدم پر چل کر طبر

 نے اس افسا نہ کو نقل کرنے ري خواند وابن اثري ہے ،اور ماي کںي کا نام ذکر نہیلچی کے افہي نے خلريابن اث

 ٔفہي چاہتا ہے کہ خلہی عالم ہی ای ہے تو گوی ٓاتی باری ہے اور جب ابن حجر کايام ل اختصار سے کںيم

 کے لئے محفوظ رکهے ۔ اس لحاظ سے یکے صحاب)  ص( رسول خدایازبهي کے قاصد ہونے کا امتنيمسلم

 ںي کے طور پر کہ اس سلسلے ماطي ہے ۔ اور احتتای قرار دںي فہرست میکو اصحاب ک“  بن ظفر بیقر”

کا عنوان “ �لہ ادراُک ”ںي حصہ مسرےي کتاب کے تی اپنںي محی تشریوٹ نہ کہا ہو ، اس کے حاالت کجه

  کرتا ہے ۔ شي پلي دلی ہونے کیثبت کرتا ہے اور اس طرح اس کے صحاب

   

 

 

 

 

  و مٓاخذمصادر

 : بن ظفر کے حاالت بیقر

 ٧٢٨۶: نمبر )   ٣/٢۵٧(ابن حجر  “ اصابہ”۔١    

 )٧/١٠٧ (“ري ابن کثخیتار”۔٢    

 ورپیطبع ) ١٠۔٣/۵ “ ري ابن اثخیتار”۔٣    

 )٢/۶٩٣( خواند ريم“ رو ضتہ الصفا”۔ ۴    

 : جنگی حکومت اور نہاوند کی سرکای پر عمارکوفہ

 )٣٧١  (یبالذر“ فتوح البلدان ”۔ ١    

 )١/١٢٠  (اطي بن خفہي خلخی۔ تار٢    



 )١٣۵۔١٣۴   (ینورید“ اخبار الطوال”۔٣    

 : کا نسب یعبد

 )٢٩۵(ابن حزم  “ جمہرہ انساب”۔١    

 )٢/١١٣(“      لباب االنساب”۔٢    

  :خی تاریقي حقی نہاوند کجنگ

 )١/٢۵٩۶( “    ی طبرخیتار”۔ ١    

 جنگ ی نے نہاوند کفي ہے کہ سی گئی کدي تاکںيکہ اس م) ٧/١٠۵ (  ري ابن کثخی۔تار٢    

  کا  شکار ہوا ہے ۔ی پر غلطہاںی ريکث ہے کہ ابن سالگتای ہے ،جبکہ ایه  بتائ١٧ وقوع   خی تاریک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابیواں جعل٧۴

  بن عبداال سدعامر

 : ہے ی کحی تشروںی ی کے حاالت کی اس صحابںيم“ اصابہ ”  کتابیابن حجر نے اپن  

 : بن عبداالسدعامر

 � اہےيکا زمانہ درک ک)  ص( نے رسول خدااس

 کہ مرتدوں کو ای اسے حکم دعہی خط کے ذرکینے ا “ یء حضرمعال” لکها ہے کہ ںي مخی تاری نے اپنیطبر

 اٹها نہ رکهے ۔ قہيي دقی کوئںي اطالعات کسب کرنے مںيکچلنے ، ان سے جنگ کرنے اور ان کے بارے م

 اي کںي ذکر نہیوئ کںي کے نسب کے بارے می اس صحابکني ہے ۔ لاي مطالب کو ابن فتحون نے ذکر کیانہ

 ہے

 یکا بهائ “یابو سلمہ بن عبداالسد مخزوم”کے پہلے شوہر “ ام مسلمہ” عامر ہی اگر ںي نظر میري مکني ل

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک)(ز( سے ہے ۔ںي موںيکے صحاب) ص(ہوگا، تو وہ رسول خدا

 ںي متی روای ہے۔پہلای ٓاںيم “ ی طبرخیتار” کے تحت توںی دو روای کفيعامر بن عبداالسد کانام س  

 : کہتا ہے یطبر



 کے ارتداد کے وںياور اس ساته“ حطم ”ںي جنگوں کے ضمن می ارتداد کںيم “ نیبحر ”ںيه م١١  

 ��� ہے کہ ہی سے معلوم ہوتا ہے وہ توںی روای کفي کچه سںيبارے م

 اور ان پر غلبہ پانے کے بعد کے حاالت کے بارے ی ان کے ساته نبردٓازمائی کیاور عالء حضرم  

 : کرتا ہے اني بوںی کرتے ہوئے حی تشرںيم

 ی لوگ بهی اور باقی جان بچائی سوار ہوا کر اپنںي موںي طرف بهاگ گئے اور کشتیک “ نیدار ” ی فراراکثر

 ثابت قسم سےيج“  بکر بن وائل ”عہی خط کے ذرکی ای طرف چلے گئے ۔ عالء نے بهیاپنے شہروں ک

 کہ مرتدوں  پر ہر ایکو حکم د“عبداالسود  بن نہاس اور عامر بن بہيعت ”عہی کے ذرغامي پکیمسلمانوں کو اور ا

 ��� ںی پر عمل کرضی اور اپنے فراںیطرف سے راستہ بند کرد

 : رکهتا ہے ی جاروںی کو تی روای کفي سی کے بعد طبراس

 کے جہي کے لئے رکاوٹ بنے ۔نتوںي سر گرمی ہر قسم کی اوران کںي بند کںي راہیانہوں نے به  

 ، اي کا اظہار کیشماني  پر پوںي گزشتہ کارکردگی اور اپنی مانگی معاف بعض لوگوں نےںسےيطور پر ان م

 کو رد کر کے توبہ زی تجوی اور وہ امن سے رہنے لگے ۔بعض لوگوں نے ان کی گئی قبول کی معافیان ک

 )داستان کے ٓاخر تک ( طرف بهاگ گئے ۔یک “نیدار” اورايکرنے سے اجتناب ک

 کو تی اس روای کفي ڈالتے وقت سیکے حاالت پر روشن“ عامر بن عبداالسد ”ابن حجر نے   

 مدنظر رکها ہے ۔کہ لکهتا ہے ۔

 ) کے ٓاخر تکتی روای کفيس( ۔۔۔ ای اسے حکم دعہی خط کے ذرکی نے ایعالء حضرم    

ه  کے وقائع ١٧  ںي می طبرخی ہے ، تاراي گايکا نام ل“عامر  ”ںي جس متی روای دوسری کفيس  

 : جنگ کے موضوع کے تحت وہ ہے کہ کہتا ہے یک“ هرمزان ” ںيم“تستر  ”ںيکے ضمن م

 کے ساته دست بدست وںيرانی گروہ نے اکیکے دالوروں اور پہلوانوں کے ا“ بصرہ ” نے لکها ہے کہ فيس

  کے سو افراد کو موت کے گهاٹ اتارا ہے ۔وںي سپاہیرانی نے اکی ہر اںي میلڑائ

 : کہتا ہےفياس کے بعد س  

 سےي ،جںي ں کارنامے انجام دئے ہایبعض دالور و پہلوان موجود تهے جنہوں نے نما  ی بهںي موںي فکو

 اور سرداروں اور فرماں روا سوںي رئہیکہ “ )١(اور عامر بن عبداالسد “  بن عامر یربع” ، “  بن قّرة بيحب”

  )تیتآاخر روا(کے ہم پلہ تها ۔۔۔۔ 

 ای اورمٓاخذکے طور پر پہنچوای ناموں کو راولیذ ںدرجي متی روای اپنںيکے بارے م“ عامر ” نے فيس  

 :ہے 

  ۔ںي ہی مخلوق اور جعلی کفي اورپوتہ سٹاي باپ بیعنی نوںي تہی‘  بن بالل ہيصعب بن عط”۔ ١  

 اس ی دونوں بهہی ، کہ ی محمد بن عبداهللا بن سواد اور مہلب بن عقبہ اسالمای۔ محمد و ملہب ٢  

  ۔ںي سے ہںي موںی راویکے جعل

 

  ہے۔ایآ“ عبد االسود ”ںي کے بعض نسخوں می طبرخیار۔ت١

   نام رکها ہے ؟ اي نے عامر کے باپ کا کفيس

 جگہ پر ی ہے اور دوسرایٓا“ عبداالسد ” جگہ پر عامر کے باپ کا نام کی ہے کہ اکهایہم نے د  

کے بعض  “ ی طبرخیتار ”ںي متی روای دوسری کفيعبداالسود ۔ قابل ذکر ہے کہ عامر کے باپ کا نام س

 ی نام پہلہی ہے کہ ںي نہدي جگہوں پر عبداالسد ثبت ہو ا ہے اور بعگری ہے اور دایعبداالسود ٓا ” ںينسخوں م



 ہوگا کہ “عبداالسد”ںي کے نسخوں می طبرخی فتحون کے پاس موجود تارنی۔  ابن حجر وای بهںي متیروا

  ہے ۔ایپہچنوا“ عامر بن عبداالسد ”ابن حجر نے اسے 

  :وریہ کا د سلمام

 : کہ ابن حجر عامر کے حاالت کے ٓاخر پر لکهتا ہے ہیاور ،   

 ہوگا تو وہ یکا بهائ “ ی شخص ام سلمہ کے پہلے شوہر ابو سلمتہ بن عبداالسد مخزورمہیاگر    

  تها ۔یصحاب

 ہے ۔انہوں نے اي کںي نہشي پی بهائینام کا کوئ“ عامر ” کے لئے  “ ابو سلمہ” شناسو ں نے نسب

  :اہےي کا نام لٹوںي بني تلیداالسد کے لئے درج ذعب

ہے کہ اس کا نام عبداهللا تها اور وہ رسول “ ابوسلمہ ” کی سے اںي مٹووںيعبداالسد کے ب  

 کا شوہر تها ۔“  ام سلمہنينيمٔام المو” سے پہلے )  ص(خدا

اور ٓاپ )  ص(دا  سے تها اوررسول خںي مسخرہ کرنے والوں مہیہے ، “ اسود بن عبداالسد ”دوسرا   

  قتل ہوا ہے ۔ںي حالت می کفر کںي کا مذاق اڑاتا تها اور جنگ بدر منیکے د

 “ بن عبدااالسد تها انيسف” کا نام سرےياور ت  

 تها کہ ابن حجر ںي نہٹاي بینام کا کوئ“ عامر  ”ںي مٹوںيکے ب“ عبداالسد ” کہ ںي ہکهتےی طرح ہم داس

  بنائے ۔ یاسے صحاب

 یک“ لہ ادارک”کا تعارف کراتے ہوئے “ عامر ” کہ عالمہ ابن حجر ںي ہکهتےیم د جانب ہیدوسر  

کا زمانہ )  ص( ہے کہ اس شخص نے رسول خداہی مراد ی اس سے ان کں،يعبارت سے استفادہ کرتے ہ

 کے اب کتی اس کے حاالت پر اپنکری قرار دںي موںي درجہ کے صحابسرےي ہے ۔ اور اس طرح اسے تايدرک ک

  ہے ۔ی ڈالی روشنںيماس حصہ 

 یک‘ عراق”کو “ عامر ” مخلوق ی نے اپنفي کے مطابق ستی روای بات قابل ذکر ہے کہ دوسرہی ں پر ہای

 ہی ہے ۔ حق ای سعد وقاص کے ہمراہ شرکت کرتے دکها ںي جنگ میک“ هر مزان  ” ںيجنگوں اور تستر م

 ی کوںياب صحی کے جعلفيس)  سے  ساالر کے عنوان ںسپہي جنگجوں میعراق ک( اسے یتها کہ ہم به

    ۔تےی قرار دںيفہرست م

 عبارت یک“ �لہ ادراُک” تها کہ مکتب خلفاء کے علمائکے ہی ہمارا مقصد ںي نہ کرنے مسای اکنيل  

 ۔ںیسے ان کے مقصد کو مکمل طور پر مشخص کرد

 

 

 

 

 

 

  و مٓاخذمصادر

 : بن عبداالسد کے حاالتعامر

 ۶٢٨٧:   حصہ سوم    نمبر) ٣/٨۶(ابن حجر  “ اصابہ”۔١    

  :ںيتی روای کفي سںي کے بارے معامر

 )١/٢۵۵۴(،   )  ١/١٩٧١(  “  ی طبرخیتار”۔ ١    



 : کا نسبی مخزورعبداالسد

 )١۴۴(ابن حزم      “  انساب     

 

 : حصہ پانچواں

 

  جنگوں کے افسراور ی کارتداد

  ساالرسپہ

 

  r٧۵ی العاص ثقفی۔عبدالرحمان بن اب  

  r٧۶بن سعددةي۔   عب  

  rیمي۔ خصفہ ت٧٧  

  rسے یمي مالک بن سعد تمی ن ، نبناي بن قدیزی۔٧٨  

  rبن صو حان حاني۔ ص٧٩  

  rی۔ عباد ناج٨٠  

  rتی۔ شخر٨١  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ی صحابیواں جعل٧۵



    العاصی ابعبدالرحمان

 : ہےای تعارف کراوںی کا ی اس صحابںيم“ اصابہ ” کتاب یابن حجر نے اپن  

  :ی العاص ثقفیعبدالرحمان بن اب  

 ی ہے عثمان بن ابی کا بهائی العاص ثقفی  ، عثمان بن ابی العاص ثقفیعبدالرحمان بن اب  

 کا حاکم رہا ہے ۔“ طائف ”  طرف سے یک)  ص( خداغمبريالعاص پ

  نےفي ہے ، اورساي اس کا نام لںي جنگوں میاور ارتداد ک“ فتوح” کتاب ی بن عمر نے اپنفيس  

 خط کینے ا)  رض( ابوبکر فہي کر کے لکها ہے کہ خلتیسے روا“ عکرمہ ”سے، اس نے “ طلحہ بن اعلم ”

 مرتدوں سے و گروہ ککی کہ وہاں کے باشندوں کے اایکو حکم د “ ديعّتاب بن اس” مکہ کے حاکم عہیکے ذر

 جنگ کرنے کے لئے ٓامادہ کرے۔

 فرمان کی ای ہسای العاص کو ایعثمان بن ابکے حاکم “طائف ”نے اس سے پہلے )  رض(ابو بکر   

  تها ۔اي کیجار

 کے ںمکہي می سر پرستی خالد کینے اپنے بهائ“ عتاب” کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فہيخل  

 گروہ کا انتخاب کر کے اپنے کی طائف کے باشندوں کے ایپانچ سو جنگجو ٓامادہ کئے ۔ اور عثمان نے به

  ۔اي ٓامادہ کںي می سرپرستی عبدالرحمان کیبهائ

 یمہاجر بن اب” بن عمر سے نقل کر کے لکها ہے کہ جب في اپنے منبع سے سی نے بهیطبر  

 طرف سے مرتدوں یک)  رض( ابوبکرفہي کے ہمراہ خلوںيکے باشندوں پر مشتمل اپنے سپاہ “منی “ ”ہيام

 اس تينے افراد سماپ“  العاص ی ابن ابديخالد بن اس”سے جنگ کرنے کے لئے مکہ سے گزررہا تها تو 

 کے ساته وںي اپنے سپاہیبه“  العاص یعبدالرحمان بن اب“ سے ملحق ہوا اور طائف سے عبور کرتے وقت 

  ۔اياس کے ساته ملحق ہوگ

  ۔اہےيافتکیسے در “ابياستع”  کتابی کو ابن عبدالبر کی اس صحابیابن فتحون نے به  

 ای شیقر” کے عالوہ  ی صحابںي وہ جنگوں م کہی رسم تهہی یاور ہم نے بارہا کہا ہے کہ قدماک  

 ی تهی شرکت کںيکے ساته حجتہ الودعاع م)  ص(کے ان لوگوں کے عالوہ جنهوں نے رسول خدا “ فيثق

 کرتے ںي کو سپہ ساالر کے عہدہ پر منتخب نہی ساکن ہوئے تهے ،کسںي طائف مایاور اس کے بعد مکہ 

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک)(ز(تهے ۔

 کو بالواسط کی ہے ۔ ااي پر اعتماد کتوںی دو روای کفي سںي محیہ ابن حجر نے اس تشر عالم  

 بنا پر ی ہوا ہے اس کاني ہے ۔جوکچه باي سے نقل کی طبرخی کو تاری اور دوسراہےي سے نقل کفيس

 یک)١(“طاہر ابو ہالہ  ”ںيه کے حوارث کے ضمن م١١ سے نقل کر کے  في کو ستی اس روای نے بهیطبر

 خی تاری سے نقل کر کے اپنی اس کو خالصہ کے طور پر طبری لکها ہے اورابن خلدون نے بهںي متیروا

  ۔اہےي درج کںيم

 :    ی کے راوفي عبدالرحمان اور سافسانہ

 حسب ںي درج ہوئے ہںي م“ی طبرخیتار” جو ی کے راوفي سںي العاص کے بارے میعبدالرحمان اب  

  :ںي ہلیذ

  ہے ۔ايّ   سے نقل کہیہ بن عز نے عرودیزی بن ريمستن  

  رکهتے ۔ںي وجود نہںي مقتي اور حقںي ہی راوی کے جعلفي دونوں سہی  

   :  پڑ تال ی کافسانہ



 خلق کر کے اس کا نام ی بهائکی کے لئے ای العاص ثقفی عثمان ابںي متی نے اس روافيس  

 ی بن مالک نام#٢ے لئے سہلک “ یکعب بن مالک انصار‘ رکها ہے ، جس طرح “ العاص یعبدالرحمان اب”

 لئے ےک) ع (جہی خدني اور ام الموء منیٹي بکی ای  نام#٣“ام قرفہ ”کے لئے  “ی فزارفہیحذ ”ی بهائکیا

 بن في سقاتي تخلی کے لئے اس طرح کوںي صحابی ہے ۔ اوراپنے جعلاي خلق کٹاي بینام“ طاہر ابوہالہ ”

 عمر 

  سے ہے ۔ںي ماتي خصو صیک

 بتائے اور ان ٹےي کے چه بی ابوالعاص ثقفںيم“ جمہرہ ” کتاب ی حزم نے اپناس کے عالوہ ابن  

  ٓاتا ۔ںي نظر نہٹاي بی عبدالرحمان نام کا کو ئںي  نام کامکني ۔لاہےيسب کا نام ل

  مالحظ  ہو ںيم)  ٢۶۵۔٢/٢۵٣( کتاب  ی۔اس“طاہر ابوہالہ ”۔١

 )  ٢٨٧۔٢٧٧(  جلدیسري تی کے حاالت اس کتاب کی۔سہل بن مالک انصار)٢

 )٣٠٧۔٢/٢٩۴( اصحاب یجعل١۵٠۔٣

 سےی اکی ہے اور اسے ااي بن عمر نے عبدالرحمان کو خلق کفياس کے باوجود س    

 عثمان ابوالعاص نے اسے سپہ ی کے مطابق اس کے بهائتی روای اپنی ہے کہ اس کای قرار دںيخاندان م

 وںيکے صحاب)  ص(لرحمان کو رسول خدا عبدای ہے۔ عالمہ ابن حجر نے اسايساالر کے عہدہ پر منتخب ک

ہم نے بارہا کہا ہے کہ ” کے طو رپر لي دلی ہونے کی ہے اور اس کے صحابای قرار دںي گروہ ملےکے پہ

 بارہا کہا ہے کہ اس کا کہ ی تکرار کر کے ثابت کر تا ہے ۔ہم نے بهیک“ ���� ی تهہی رسم یقدماک

  ۔ ںي کر چکے ہی به اور باطل ہے اور ہم اسے ثابتادي بے بنیٰدعو

 : جو ابن حجر کہتا ہے ہیاور   

 اس ندہیانشاء  اللهہم  ٓا)تآاخر (“ ----- گئے  ںرہيمکہ اور طائف م---- في ثقای شی وہ جو قرایاور ”   

  گے ۔ںیپر بحث کر

 

 

 

 

 

 

  و مٓاخذمصادر

 : ابوالعاص کے حاالتعبدالرحمان

 ۵١۴٧:  مبرپہالحصہ ۔   ن)   ٢/٣٩٧(ابن حجر   “اصابہ”۔١  

 )١/١٩٩٨( “    ی طبرخیتار”۔٢  

 : ابو العاص کا نسبعثمان

 )٢۴۵(ابن حزم  “  انساب ٔجمہرہ”۔١  

 : ابو ہالہ کے حاالتطاہر

 )٢۶۶۔٢/٢۵٣( “      ی صحابی سوپچاس جعلکیا”۔ ١  

 : بن مالک کے حاالت سہل

 )٢٨٧۔٣/٢٧٧   (ی صحابی سو پچاس جعلکی۔ ا١  



 : قرفہ کے حاالتام

        )٣٠٧۔٣/٢٩۴     (یصحابيو پچاس جعل سکیا  

 

 

 

  ی صحابیواں جعل٧۶

  بن سعد دہي   عب

  :اہےی ٓاوںی ںيم“ اصابہ  ”ی ابن حجر کںي کے بارے میاس صحاب  

 : بن سعد دہي عب

 ںي جنگ میمرتدوں ک“  بن سعد ديعب” تها کہ ای نے حکم دقیصد)  رض( نے کہا ہے کہ ابوبکر یطبر

کاحاکم “سکاسک ”اور “ کندہ ”نے اسے )  رض( مدد کرے ۔ اس کے بعد ابوبکر یک ہي امیمہاجربن اب

 ) بات کا خاتمہ  یابن حجر ک)(ز( ۔ ايمنصوب ک

  ه کے حوادث ١١ سے نقل کر کے  توںی دو روای کفي نے سی خبر کو طبری بن سعد کدہيعب  

 : لکهتا ہے ںي متی روای ۔ پہلاي درج کںي مخی تاری اپنںيکے ضمن م

“ حضرموت” کہ ای تها  ۔ کو حکم دںي ۔ جو صنعا مہي امی مہاجربن ابعہی خط کے ذ رکینے ا)  رض( بکر واب

 مدد کرے ۔ ںي اس مہم می اس کیبه“  بن سعد دہيعب” کہ ای حکم دی بهہی طرف روانہ ہوجائے اور یک

 -: لکها ہے ںي متی روای نے دوسریطبر

سکا ” تها جو “  بن سعد دہيعب ”کی سے اںي ان مپر دوشخص حاکم تهے ،“ حضر موت ”ان دنوں   

  )تیتآاخر روا(������������ کرتا تها یپر حکمران“ سکون ”اور “ سک 

 

 : رہائش گاہ ی اورسکون کانسب اوران کسکاسک

 ٹوںي سے اشرس بن کندہ کے بٔ کہالن بن سبا ی ۔ان کا نسب ، نبںي ہلہيدوقب“ سکون ” اور “سکاسک”

۔ ی کاري کنارے پر سکونت اختی کے آخر“منی” سکا سک لہيتک پہنچتا ہے ۔  قب“ون سک”اور “ سکاسک ”

  نام سے مشہور تها ۔ی اسی سکونت کا عالقہ بهیان ک

 اور دوسرا ںيم“ حضرموت ” حصہ کی سے اںي ہوا تها ۔ ان ممي تقسںيدوحصوں م“  سکون”لہيقب  

   راہ پر سکونت کرتا تها ۔یشام ک“ دومتہ الجندل ” حصہ 

 :  پڑتال ی کی کے راودہي عبٔ افسانہ

 اہےيکا نام ل “ وسفی کے طور پر سہل بن ی کے راوکی سے  اںي متوںی روای نے اپنفيس  

  ہے ۔کی سے اںي موںی راوی اس کے جعلہی ہے ، اور ایکا پوتہ بتا “ یسہل انصار”اوراسے 

 : حقائق یخیتار

 خیتار” کتاب ی گماشتوں اور کا رگزاروں کو اپنکے تمام)  رض( ابوبکر ٔ فہي نے خلاطي بن خفہيخل  

 :  ہے اي درج کلیکے عنوان سے حسب ذ“ابو بکر کے کارگزار  ”ںي خاص حصہ مکیکے ا

“  ابو جہل ٔعکرمہ”نے )  رض(حکومت کرتا تها ۔ابوبکر  “ یعالء حضرم” پر نی وفات تک بحریک)  رض( بکر ابو

 طرف ی کفہي سر کوب کرے ۔ ان پر فتح پانے کے بعدوہ خلکے مرتد لوگوں کو“ عمان” کہ ی دتیکو مامور

 � کا حکم مقرر ہوا “منی” سے 



 دنوں تک اس عہدہ پر ی کے ٓاخری زندگی کہ وہ ابوبکر کیکو سونپ “ ی قلعانفہیحذ ” حکومت یک “عمان”

  تها ۔یباق

 بي ۔ اس ترتی دتیمورٔ مایک “ منی”کو  “ ی انصاردي لبادبنیز” اور “ی مخزوہي امیمہاجر بن اب  ”  

 حکومت مهاجرکو ی، ک“صنعا”  ہونے کے بعد داي مشکالت پاني کے باشندوں کے درملي اور نجادیسے کہ ز

 � اي د کو ساحل اور بناد رکا حاکم مقرر کای ،اور  زیسونپ

 العاص کو طائف یکو مکہ پر اور عثمان بن اب “ ديعتاب بن اس” رحلت کے بعد یک)  ص(رسول خدا  

  ہے ۔ی دن رحلتکی ہکینے ا)  رض( ۔ عتاب اور ابوبکر اي منصوب کپر حاکم

 : ط لکهتا ہے اياس کے بعد ابن خ  

 داستان ، حکام کے نام ،جنگوں ی خالد کںي ، عراق مںيہم نے اس سے پہلے شام کے بارے م   

  ہے ۔اي ذکر کںي معاہدوں کے بارے می طرف سے منصوب سپہ ساالرو ں اور فوجیک)  رض( ابوبکر ںيم

 یانصار “یقتادہ بن نعمان ظفر” جگہ پر ی ہوا اور اپناي حج ادا کضہی فرںيه م١٢نے  ) رض(ابوبکر   

 تها ۔“ ابن اّم مکتوم  ”ني ۔اس کے عالوہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جانشاي مقرر کني اپناجا نشںي منہیکو مد

 : اس سے پہلے لکها ہے ںي فصل مکی ط نے ااي بن خفہيخل

 جگہ پر ی تو اپنی کمتی طرف عزیک“  القصہ یذ”نے مرتدوں سے جنگ کرنے کے لئے ) رض( ابوبکر جب

 گزر گا ی کنہیکو مد “ دیُاسامہ بن ز ”اہےي گکہاي بهہی ۔ اور اي مقرر کنيکوجانش “ یسنان ضمر ”ںي منہیمد

  ۔ی تهی سونپی ذمہ داری حفاظت کیہوں ک

  :جہي کا نتبحث

 کے تمام فہي خالفت کے دوران خلیک)  رض( اول ابوبکر فہي نے خلاطي بن خفہي کہ خلکهای نے دہم

 کے بارے تیمورٔ ماخی جگہ اور ، تاری کتی ماموری ہے اور ان کايکارگزاروں اور گماشتوں کافردًا فردًا  نام ل

 ! ہے تای دںي نہی شخص دکها ئینام کا کوئ“ بن سعد دہيعب ”ںي ان مکني مفصل لکها ہے لںيم

 ی ہے اور اسے اپناي سے ذکر کتوںی دوروای ہوئی گڑهی چہرہ کو اپنیاليے اس خ نفي ،سکنيل  

 اہےي درج کںي مخی معتبر تاری مصدر جان کر اپنی قطعکی نے اسے ای ہے اورطبراي درج کںيم“ فتوح ”کتاب 

 ۔

کے حصہ “ اصابہ ” کتا ب یکو اپن “دہيعب” پر اعتماد کر کے توںی روای کفي سیابن حجر نے به  

 ی وجہ سے صحابی ہے جو سپہ ساالر ہونے کای قرار دںي فہرست می رسول اهللا کے ان اصحاب کںي ماول

 ۔ںي لکهے ہی ۔ اور اس کے حاالت بهںيشمار کئے گئے ہ

 

 

 

 

 

 

 

  و مآخذ مصادر

 : بن سعد حاالت دہيعب

 ۵٣٨١:حصہ اول نمبر)٢/۴۴٢(  ابن حجر   “ اصابہ ”۔١  



 :تںی روای کفي سںي کے بارے مدہيعب

 )١/٢٠١٣(و)١/٢٠٠١( “ی طبرخیتار”۔١  

 : کے گماشتوں اور کارگزاروں کے نامابوبکر

 )١/١٩١(“ ط اي بن خفہي خلخیتار”۔١  

 : اور سکون کا نسبسکاسک

 )٣٣٢۔٣٢٩(ابن حزم “ جمہرہ انساب ”۔١  

 “اور سکون“سکاسک ” لفظ دیابن در“اشتقاق”۔٢  

 “سکاسک ”لفظ“  تاج العروس”۔٣  

 “دومة الجندل ”و  “  سکاسک ”  لفظ یحمو “  معجم البلدان”۔۴  

 

 

    ی صحابیواں جعل٧٧

 

 یمي تٔخصفہ

 : ہے اي گای پہنچواوںی ںيم“ اصابہ  ”یابن حجر ک ‘ ی صحابہی   

 :یميخصفہ ت  

 کی فوج کے ای اپنںي جنگوںمی نے ارتداد کی کو عالء حضرمیمي ہے کہ خصفہ تی کتی نے روای  طبر

  ہے ۔ ايحصہ کا کمانڈر مقرر ک

 اور کو سپہ ی کے عالوہ کسوںي صحابںي کہ جنگو ں می تهہی رسم ی بارہا کہا ہے کہ قدما کی نے بهہم

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک( کرتے تهے ۔ںي کے عہدہ پرفائزنہیساالر

 یکو بعنوان صحاب“ خصفہ ” بنا ء پر ی استدالل کی کہ ابن حجر نے اسںي ہکهتےیاس طرح ہم د  

  کرے ۔قي تحقی ، بجائے اس کے کہ اصل خبر پر کوئ ہےايقبول ک

کے “عامر بن عبداالسد  ”ںي ہم نے گزشتہ صفحات مںي کے بارے متي اصلی اس خبر ککنيل  

 کی نے عامر اور دوسرے لوگوں کو ای پڑها ہے کہ عالء حضرمںي متی روای کفي سںيحاالت کے ضمن م

 ۔ںي رکا وٹ بنںي حرکت  م نقل وی مرتدوں کی تها کای حکم دعہی کے ذرغاميپ

 : لکهتا ہے ںي سے نقل کر کے اس داستان کے ضمن مفي سیطبر

 مرتدو  ی ۔ وہ بهجےي بهغامي پسےي جکیکے نام ا “ یباني بن حارث شیمثن” اور “یمي تٔخصفہ” نے عالء

  ۔ای کو معطل کر کے رکهدتي فعالی ہر قسم کی اور ان کٹهےي گهات لگاکر بںيں کے راستے م

 :  کا سرچشمہ انداست

 اي بن عمر نے اس داستان کو اول سے ٓاخر تک خود جعل کفيہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ س  

 في سٹےي ہے کہ دونوں باپ باي کی جاری زبانی کوںی راوسےيج“ بن سہل وسفیسہل بن ”ہے ۔ اور اسے 

  ہے ۔ایرد ہونے کا تذکیالي و خی ۔ ہم نے بارہا ان کے جعلںي سے ہںي اصحاب میکے جعل

  :اہےيکے افسانہ کو نقل کرنے کا براہ راست اقدام ک“خصفہ ” علماء نےلی درج ذکنيل  

  ہے ۔اي درج کںي مخی تاری سے نقل کر کے اپنفي نے اسے بالواسطہ سی۔طبر١  

 � اہےي سے نقل کی نے اسے طبرري۔ ابن اث٢  



 ، جس ںيختصر جملہ م مکی ای پر اعتماد کر کے اس کے استی روای کفي۔ ابن حجر نے س٣  

 وںيکے پہلے درجے کے صحاب)  ص( ہے ، سے استفادہ کرتے ہوئے اسے رسول خداای خصفہ کا نام ٓاںيم

 ہ اپنے مشہور قاعدںي ہے اور ٓاخرمیکے تحت شرح لکه“ خ” ہے ۔ اور اس کے حاالت پر حرفای قرار دںيم

  ہے ۔ی لگاددي قی بهیک

  :ی صحابی اور جعلکیا

 کی سے ای مجہول راوکی ڈالنے سے پہلے ایکے حاالت پر روشن “یمي  تٔصفہ خ”ابن حجر نے   

 دوسرے شخص کو رسول کی نام کے افہي  خصای ابن خصفہ ای پر استناد کر کے خصفہ تی روایدوسر

  ہے ۔اي کے عنوان سے درج کیکے صحاب)  ص(خدا

 کے ان ناموں کو رسول  پر اعتماد کری مجہول راوی کر تے ہوئے اسی ہسای ای نے بهريابن اث  

 ! ہے ای قرار دںي کے زمرہ موںيکے صحاب) ص(اهللا

 ای“ ابن خصفہ  ”ای“  خصفہ ”  کے کہنے پر اعتماد کر کے ی مجہول راوکی بار اکیان دوعلماء نے ا  

 استناد کر تسےی روای کفي سیقی بار جهوٹے ورزندی ہے اور دوسرای کو پہچنواوںي نام کے صحابفہيخص

  !ںي جان کر اس کے حاالت لکهے ہی کو صحابیميکے خصفہ ت

 تعداد فرواں ی اصحاب کی ن جعلاي کے درمروؤںي وجہ ہے کہ مکتب خلفاء کے پیہی! ہا ں یج  

  ہے ۔ی جاتیپائ

 

 

 

 

 

 

 

 

  و مٓاخذ  مصادر

 : کے حاالت يی تمخصفہ

 ٢۶۶٩:  حصہ اول  نمبر) ١/۴٢٨( ابن حجر “ اصابہ ”۔ ١  

 :تی روای کفي سںي کے بارے ميی تمخصفہ

 )١/١٩٧  (ی طبرخی؛تار١  

 : ابن خصفہ کے حاالتای خصفہ

 )٢/١٩٧  (ريابن اث“ اسدالغابہ”۔١  

 )١/١٧١ (ی  ذہب“دیتجر”۔٢  

 ٢٢۶٨:    نمبر)   ۴٢٨۔١/۴٢٧(اصابہ ابن حجر ”۔٣  

 

 

 

 



 

 

  ی صحابیواں جعل٧٨  

 ناني بن قدیزی

  :ںي پڑهتے ہوںی ںيم“ اصابہ ” کتاب ی کے حاالت ہم ابن حجر کیاس صحاب  

  مالک بن سعد سے۔یبن:ناني بن قدیزی   

 ہے اور لکها ہے کہ اي اس کانام لںي مخی تاری نے اپنیاور طبر“فتوح ” کتاب ی بن عمر نے اپنفيس  

 ہے اور قبائل اي ککی شرںي جنگوں می کے ہمراہ ارتداد کوںيچند ساته  نے اسے “  جہل یعکرمہ بن اب”

  ہے ی دتیمورٔ کے لئے مای سرکو بیکے مرتددں ک“ کندہ ”

 ہے۔خدا بہتر جانتا اي کافتیسے در “ ابياستع” کتاب ی کو ابن فتحون نے ابن عبدالبر کیاس صحاب  

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک(�ہے 

 :     نسب

 کیاور ا“ قنّان ” جگہ پر کی اںيم “ ی طبرخیتار” کے باپ کا نام ی صحابی کے اس جعلفيس  

   درج  ہوا ہے ۔  “انيفت ”ںيمدوسرے نسخہ 

 ہوئے داي مالک اس سے پی نظر آتا ہے اور بنںي  نسب مٔ سعد کا نام جواس کے سلسلہ کنيل  

 تها ۔ “مي مناةبن تمدیابن ز” وہںيہ

   :ںي می طبرخی داستان تاری کناني قدیزی

 ںي حصہ م والے“ريجنگ نج”اور “ اخبار ارتداد حضرموت  ”ںيه کے حوادث کے ضمن م١١   یطبر  

 : بن عمر سے نقل کر کے لکهتا ہے فيس

 کچل ںي کہ انهای حکم دںي اور انهاي منتشر کںيم“ قبائل کندہ ”عکرمہ نے اپنے جنگجو سواروں کو   

‘ ‘  بن قنان دیزی”  مالک بن سعد سےی بنںي پانے والے سرداروں متیںماموري ۔ اس مہم مںیکے رکهد

 � تها یبه

تک کے “ برہوت”سے “  هندیاور بن “ یبقر ”ںي مجہيحملہ کے نتعکرمہ کے سواروں کے اس   

 ) بات کا خاتمہ ی کیطبر(تمام باشندے قتل عام ہوئے ۔

 کی اکی حضر مو ت کے نزدہی ہے اور ی گئی بات کہی جنگ کیک “رينج ”ںي متی روای کفيس  

 کے وںيکے سپاہ)  رض( افراد ابوبکر ی کندںي می سرپرستی کسيقلعہ تها ، جہا ں پر اشعت بن ق

  ٓاگئے تهے۔ںيمحاصرہ م

 سے ںي سے اپنے رشتہ داروںمیرتي بے غی تو اشعت نے بڑايجب محاصرہ روز بروز سخت ہوتا گ  

 پروا ی قسم کی کسںي کے بارے موںي اس کے بعد اپنے دوسرے ساته،یسترافراد کے لئے امان حاصل ک

 !ںیکے لئے کهول د وںي کے سپاہفہي کہ قلعہ کے دروازے خلای درحکميکئے بغ

 اشخاص کے افتہی اور اشعث اور امان ی کورشی نے قلعہ کے اندر وںيکے سپاہ)  رض(ابو بکر   

 پر وںي سپاہی تعداد سات سو امراء اور کند کے عوامیجن ک- وںي تمام باوفا ساتهیعالوہ اس کے باق

 عورتوں ی ،ان کاي پڑا رکها گ پرني الشوں کو بے گور و کفن زمیان ک! قتل عام کئے گئے --- یمشتمل ته

  !!اي گاي اور ان کے مال و منال کو لوٹ لاي گای بنا ريکو اس

  : ںي ہلی ہے ، وہ حسب ذای جن مقامات کا نام ٓاںي متی اس روای  کفيس  

  کانام ہے ۔اباني بکی اںي ممنی ہی۔برہوت، ١  



 جگہ ی کوئینام ک “ یبقر”م نے  ہکنيل� عالقہ کو کہاجاتا ہے کی اںي کے اطراف ممنی۔ بقران ، ٢  

 کا مقصد في سںيکو خلق کرنے م “ یبقر” ۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ ی پائںي نہںي کہںي کتابوں می کہيجغراف

   ! تها ؟ايک

 : پڑتال ی کتی روای کناني قدیزی

 یک “ وسفی”اور اس کے باپ“سہل ” داستان کو ی کناني قدیزی تنہا شخص ہے جس نے فيس  

  ہے۔اي کی زبان پرجاری کوںی راوی کو اپنے جعلتی ہے ۔ اس جهوٹے نے روااي نقل کیزبان

 : جہي کا نتبحث

 کے في کو س“ناني بن قدیزی” طرف سے ی جہل کی تنہا شخص ہے جس نے عکرمہ بن ابفيس  

 � ہے ی کتی روای قتل کرنے کے حکم کںي اور انهی سرکوبیبقول مرتد لوگوں ک

کے باشندوں کے “  هند تا برہوت ی بنیبقر ”ںي میشکر کش تنہا شخص ہے جس نے اس لفيس  

 مي اس کا مقصد خاندان تمںي ہے ۔واضح ہے کہ اس قسم کے جهوٹ کو کہنے می بات کہیقتل  عام ک

  شہرت کرنا ہے ۔ی کو چار چاند لگاکر ان کوںی شجاعتوں اور دالوریک

 ںياور ان جنگوں کے بارے م کرنے شي جنگوں کو بڑها چڑها کر پی ارتداد کفي جانب سیدوسر  

 مقصد رکهتا تها کہ ہی ںي کرنے مشي خبروں کو گڑه کے پی والنےی اور رونگٹے کهڑے کردزي خیسنسن

ں ي خاص نفوذ نہی کوئںي ثابت کرے کہ اسالم نے عرب قبائل کے دلوں مہی ممکن ہو سکے یجس طرح به

 نی دیک)  ص( کے ساته ٓاپ ی ، وہ ٓاسانینے رحلت فرمائ)  ص( اسالم غمبري پی تها ۔ اس لئے جوں ہايک

تهے جنہوں )  رض( ابوبکر فہي خلہی طرف پلٹ گئے ۔اور ی کی اور بت پرستتيسے منہ موڈکر پهرسے جاہل

 !  اسالم کو دوبارہ استحکام بخشا ہے عہینے تلوار کے ذر

 ی عالم ک بزرگسےي جی کے روا رکهے گئے ان خوفنا ک جرائم کے بعد طبرفي اسالم پر سخیتار  

 ہے، کے افسانوں کو ی ہونے کا الزام بهیقی جس پر جهوٹ بولنے اور زند‘اري ہے اور وہ اس عی ٓاتںي میبار

  درج کرتا ہے۔ںي گراں قدر اورمعتبر کتاب میاپن

 دیزی” پر اعتماد کرتے  ہوئے توںی روای کفي اور عالم ابن فتحون ٓاکر سکیکچه وقت گزرنے کے بعد ا  

 ! کرتا ہے افتیسے در“  ب اياستع” کتاب ی ابن عبدالبر ککو “ نانيبن ق

کے )  ص(کو رسول خدا“  ن ناي بن قدیزی” مخلوقی کاالتي کے خفياورسرانجام ابن حجر س  

  درج کرتا ہے ۔ںيم‘ اصابہ ” کتا ب ی ہے اور اس کے حاالت لکه کر اپنتای قرار دںي فہرست میاصحاب ک

 

 

 

  و مٓاخذ مصادر

   

     : کے حاالت انني بن قدیزی

 ٩۴١٢: حصہ نمبرسرايت  ) ٣/۶٣۵(ابن حجر “ اصابہ”۔١  

  :تی روای کفي سںي داستان کے بارے می کناني بن قدیزی

 )٢٠٠٧۔١/٢٠٠١(   “ ی طبرخیتار”۔١  

 :کا ارتداد“ کندہ ”  داستان اور ی کسي بن قاشعث

   )٨٧۔١/۵۶(  ابن اعثم “ فتوح”۔١  



 )١٢۴۔١٢٠(   یبالذر“  فتوح البلدان ”۔٢  

 )٣٠۴۔٢/٢٨٧(“عبداللهبن سباء”۔٣  

 )٢٨٧۔٢/٢٨۴(“      حضر موت”اور لفظ ) ٧۶۴۔۴/٧۶٢( “ رينج”  لفظ یحمو“ معجم البلدان”۔۴  

 :حی تشری کے اجعل کردہ مقامات کفيس

  )١/۶٩٩(  “بقرہ ”     لفظ  یحمو“ معجم البلدان ”۔١  

 )١/۵٩٨(“    برہوت ”      لفظ   

 ی صحابیواں جعل٧٩

  بن صوحاننحايص

 : لکهتا ہے وںی ابن حجر ںي کے تعارف میاس صحاب  

  :ی بن صوحان عبدحانيص  

 ہے ۔ ی خبر دی شرکت کںي جنگوں می ہے اوراس کے ارتداد کاي بن عمر نے اس کا نام لفيس  

 : ہےلی حسب ذلي تفصیماجرا ک

کے )  رض(ا تها،ابوبکر  کر رہیٰ کا دعوی غمبريپ “ ی بن مالک ازدطيلق ” ںي وقت جبکہ عمان میاس  

 کنياس سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے ،ل “دي اور عبريعرفجہ ، جب“ عکرمہ بن ابوجہل ”حکم سے 

 وںي کے سپاہفہيخل “ طيلق” تها بی ہوئے کہ قرداي حاالت پسےی وجہ سے ای کثرت کی فوج کی کنيمشرک

 بن صوحان حانيص”اور “ حارث بن راشد  ”ںيم اثنا ء ی نابود کر کے رکهدے ۔ اسںيپر غلبہ پاجا ئے اورانہ

 مدد کے لئے ٓاپہنچے ۔ ان ی ان کی کے سپاہسي ابوعبدالقہي ناجی قبائل بنںي می سرکردگیک “ یعبد

 اپنے دس ہزار طي شکست کهاگئے ۔ بآالخر لقی کے ساتهطي اور لقیکے ٓانے سے مسلمان فوج بڑه گئ

 )  بات کا خاتمہ یابن حجر ک()ز  (اي ماراگںي کے ساته اس جنگ موںيساته

 : کا نسب ی صحاباس

 بن سيعبدالق” قبائل عدنان سے ہیکہا ہے ۔ اور  “ یعبد” کو ی صحابی نے اپنے اس جعلفيس  

 بن عمر سے نقل کرکے اس نسب کو في سںي مخی تاری نے اپنی طبرکني طرف نسبت ہے لی ک“یٰافص

 !ے  ہايکے لئے درج ک) نيحرف س(“  بن صو حان حانيس”

 ںي سے جنگ مطي بن عمر سے نقل کر کے لقفي سی بهںيم“ اکمال ” کتاب یابن ماکو ال ک  

درج “  بن صوحان حانيس“ اور ”  بن راشدتیخر “ بيبالترت“ بن صوحانحانيص”اور “ حارث بن راشد”بجائے 

 :ابن ماکو ال لکهتاہے  � ہے اي گايک

 ہي ناجی بنںي کے خالف جنگ میبن مالک ازد طيلق“  بن صوحان حانيس”اور ” بن راشدتیخر”اور   

کے  “ نيس” حرف  ںيم“ اصابہ ” کتابی کے سپہ ساالر تهے ۔ ابن حجر نے اپنوںي کے سپاہسياورعبدالق

 کے حجر جاتا ہے کہ ابن اي ہے ۔ گمان کی ڈالیکے حاالت پر الگ سے روشن“  بن صوحان حانيس”تحت 

 کتاب ی ہے تاکہ اپناي سے دوچار کیوں نے اسے غلط کے موجود نسخی طبرخی تارای فيپاس کتاب س

 کے نام سے درج کرئے۔“  بن صوحان حانيس” کو ی دوسرے صحابکی اںيم“ اصابہ ”

 نے اطي ، ابن خںيم” اشتقاق ” کتاب ی نے اپندی ابن درسےيجبکہ نسب شناسوں ، ج  

 صراحت سے حانيصعصعہ اور س “ دیز” بنام ٹےي بني صوحان کے تںيم“ اللباب” نے کتاب ري اثںيم“طبقات

 صوحان سے ی ہے اور ابن حجر نے اسے بهاي گاي ن بن صوحان خلق کحاي بنام صٹاي ۔ چوتها بںيدرج کئےہ

 وجہ ی کی غلطی کتابت کی کے اس نسخہ کی طبرخیتار” ہے کہ مغالطہ ہی ہے ۔ احتمال ایمنسوب کر د



 یکے جعل)  ص( اس عالمنے رسول خداںيم جہي ہے جو ابن حجر کے پاس موجود تها نتایسے انجام پا

  ۔اہےی اضافہ کر دںي تعداد می کوںيصحاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابیواں جعل٨٠

  یعبادناج

 : ہے ای تعارف کراوںی کا ی اس صحابںيم“ اصابہ ” کتاب یابن حجر نے اپن  

  :یعبادناج  

 � ہےاي اس کا نام ذکر کںي کتاب می بن عمر نے اپنفيس  

کے ) رض(اور ابوبکر� ہے ايخدا کازمانہ درک ک) ص( سے ہے جس نے رسولںي افراد معباد ان  

  ہے ۔زی شرکت کںي بعض فتوحات میزمانہ ک

  :نسب

کے  “ ی سامة بن لویبن”  سے قبائل عدنان کے “یناج” نے لفظ في لگتا ہے کہ سسایا  

کے ہمراہ “  بن راشدتیخرّ  ”ںي نے اپنے افسانہ  مفي وہ خاندان ہے جسے سہی ںي مراد لئے ہنيمنسوب

 ! ہے اي ککی شرںي جنگ میک“ دبا”

  )١( “یجی گوی ۔جے ۔ڈمیا” مشہور دانشمند و مستشرقنڈکاي قابل ذکر ہے کہ ہالی بات بهہی  

١(M.J.Degoejeیاور اس ک “ی طبرخیتار” سے ںي مستشرق ۔ اس کے جملہ ٓاثار مینڈيمشہور ہال 

 ہے اور ہم نے ی طبع ہوئںي مڈني  ء ل١٨٠١ طرف سے یک“ العربی فنييمکتبة الجغراف”فہرست ہے کہ 

  ہے۔اي طرف رجوع کیاپنے مباحث کے دوران اس ک

 یک “ی طبرخیتار” مغالطہ سے دوچار ہوا ہے ، جہاں وہ ںي کاتعارف کرانے م“یعباد ناج”  کےفيس  

 : لکهتاہے ںي فہرست میاپن



ه سے١٢٩ محدث تها ،جو  کی ایبن منصورناج عباد ونکہيہے ، ک“ عباد بن منصور” شخصہیایگو  

  فوت ہوا ہے ۔ںيه م١۵٢ کے عہدہ پر فائز تها اور  یه تک بصرہ کے قاض١۴۵  

کو  “ یعباد ناج” اس ونکہي ہے ، کی رکهترتی سے مغاتی روای کفي بات سہی ی ک“یجی گویڈ”  

 ہے ، ای شرکت کرتے دکهاںي جنگ اور قتل عام میک“دبا”کے ہمراہ“  بن راشد تیخر ”ںيه م١١ نے  فيس

 ہر ہے ۔ ظاای قرار دںي فہرست می کوںيکے صحاب)  ص( سبب سے ابن حجر نے اسے رسول خدایاور  اس

  فاصلہ ہے ی لمبا زمانکیه  تک ا١۵٢ه سے  ١١ہے کہ 

  ی شرکت کںيم“ دبا” جنگ فيکو اس اعتقاد پر کہ اس نے بقول س “ یعباد ناج”ابن حجر نے   

 نے في ہے ، اگر چہ سای تعارف کرای عبارت سے استفادہ کرکے اس کا بعنوان صحابیک“�لہ ادراُک”ہے ، 

 ہے ، جو اس نے اس ی سونپا ہے بلکہ صرف ُان اشعار پر اکتفا کںي عہدہ نہی اس کو کوئںياس جنگ م

 )١(  ںي کئے ہی زبان پر جاریک

 

 

 

    گے۔ںي کئے جائناي بںي جامع بحث مکی اںي کے بارے موںي صحابني اشعار ان تہی۔ ا

  ی صحابیواں جعل٨١

 بیشحر

 : لکها ہے وںی ابن حجر نے ںي کے بارہ میاس صحاب  

 : شخصکی نجرات سے ای ، بنبیشحر  

  ہے ۔ايکا زمانہ درک ک)  ص( سے ہے جس نے رسول خداںيوہ من جملہ ان افراد م  

 بن محمد کے پوتے قاسم)  رض(قی سے اس نے ابوبکر صدوسفی بن عمر نے سہل بن فيس  

 کے مرتدوں کے خالف جنگ منیکے ہمراہ “ جہل یعکرمہ بن اب”نے  “ بیشحر” -- ہے  ی کتیسے روا

 کے ہمراہ ابو بکر بی اورغنائم کا پانچواں حصہ شجردی نوی ہے ۔ عکرمہ نے اس فتح کی شرکت کںيم

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک)(ز( ہے ۔جاي بهنہی مدںي مخدمت یک)  رض(

 : نسب کای صحاباس

 اي گاي شخص کے طور پر درج ککیکے ا“   بخراتیبن” کو بی شحرںيم“ اصابہ  ”یابن حجر ک  

 کیسے ا“  شخراتیبن ”“تیشخر ”ںي مخی تاری کے مطابق  اپنتی روای کفي نے سیہے،جبکہ طبر

 کرتے وقت ی نسخہ برداریک “ی طبرخیتار” مغالطہ ہی ںي ماليہمارے خ!  ہے ايشخص کے طور پر ذکر ک

  ہے۔ای ٓاںي سے وجود می غلطیککتابت 

 کے عہدہ پر یسپہ ساالر “ بی، شحر “ ی  طبرخیتار ”في قابل ذکر ہے کہ اگر بقولِ سی بات بهہی  

 ، اتهاي چونکہ لشکر اسالم سے ملحق ہونے سے پہلے اسالم سے منہ موڑ کر مرتد ہو گکني،ل)١(فائز تها 

 کے زمرہ یکے صحاب)  ص( کر کے اسے رسول خدایجار“لہ ادراک” حکم یلہذا سے ابن حجر نے خصو ص

  ہے ۔ای قرار دںيم

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 ۔ی آئے گںيم“  جامع بحثکی اںي اصحاب کے بارے منيان ت”  داستان ی۔اس ک١

  ںي اصحاب کے بارے مني تان

  جامع بحث کیا

 بی اورشحری ،عبادناجحانيص

 سے نقل کرکے في سںيے ارتداد کے بارے مکے باشندوں ک “ منیعمان ، مہرہ اور ” نے یطبر  

 :ںي کرتے ہشي پںي خدمت می کئنی قارںي ملی ہے ۔ ہم اس کا خالصہ ذی مفصل شرح لکهکیا

 طرح اس ی کر نے والوں کی کا دعوی غمبري مرتد ہوا ۔ دوسرے جهوٹے پںي بن مالک عمان مطيلق  

  بنالئے ۔ی بهروي کرنے لگا اورچند پغيوہا ں پر تبل۔ اي طرف چالگیک“ دبا”  اور اي کیٰ کا دعوی غمبري پینے به

 کے ہمراہ فہیکو عرفجہ اور حذ“ نے اس کے فتنہ کو کچلنے کے لئے عکرمہ ابوجہل )  رض(ابو بکر   

 اني کے درموںي کے حامطي اورلقوںي ۔ اسالم کے سپاہاي طرف روانہ کیک“ دبا  ”ںي متي معی سپاہ ککیا

“  بن راشدتیخر ”کہ ںي ہوجائابي کا می اور اس کے سپاہطي تها کہ لقکیزد ، اور نی جنگ چهڑگئدی شدکیا

 طرف سے ی کلہي قبکے“سيعبدالق ”ںي کمانڈ می بن صوحان ، کحانياور س “ہي ناجیبن ”ںي کمانڈ میک

 کے طور پر جہي ،نتی ہوئی ہمت افزائی کوںي اور عکرمہ اور اس کے ساتهیمسلمانوں کے لئے مدد پہنچ

  ۔ی سپاہ شکست کهاکرنا بود ہوگئیک اور اسطيلق

 اي کچهاي کا پوںی نے فراروںي کے دس ہزار افراد قتل ہوگئے۔اسالم کے سپاہني مشرکںياس جنگ م  

 اور ان کے مال ومنال کو ايربنالي عورتوں اور بچوں کو اسی ان کایاور سب موت کے گهاٹ اتارد  

  !اي لے لںي کے طور پر اپنے قبضے ممتيغن

 اي گجاي بهنہی مدںي خدمت میک)  رض(  غالموں کاپانچواں حصہ جو ابو بکرںي میابيکاماس فتح و   

 :ںي اشعار کہے ہلی نے اس فتح پر درج ذیعباد ناج ! ی تعداد ٓاٹه سو افرادتهیان ک

 ی برااور بدصورت ہو چکا تها کہ اس نے لومڑسایکا چہرہ ا“  بن مالک طيلق”  قسم ی جان کیاپن  

  کر رکها تها۔اہي سیکے چہرہ کو به

 مہلک اور خطرناک ںي مجيکے برابر جانتا تها لہذا خل)  رض( کو ابوبکروںيوہ خود کو اور اپنے ساته  

 ۔ایامواج سے ٹکرا

 اور نہ اپنے ای ہٹا چهےي عقل نے اسے اس سے پی تها نہ اس کاي نے انتحاب کطيجس راہ کو لق  

  کو شکست دے سکا۔فیحر

 کہتا ی سطر سے اس کے بعد طبری الئے۔ نئنچي کهتي ان کے اونٹ بار سم ہمارے سواروںنےسرانجام

 :ہے

 ہوگئے تهے ہر گروہ مي تقسںي دوگرو ہوں مني طرف روانہ ہوا۔ وہا ںکے مشرکیک“ مہرہ” وہا ں سے عکرمہ

 ی شخص کے گرد لوگوں ککی ای نامتی شخرات کے شخریکا سردار اپنے کو مطلق سردارجانتا تها ۔ بن



 محارب ی فرمان تهے بنریکے تمام باشنددے جس کے ز“مہرہ ” ۔ دوسرا کہ ی تهیت جمع ہوئ جماعکیا

  شخص تها ۔کی اینام“ مصبح ”سے 

 تی اور شخراي اختالف کا مشاہدہ کی کے مسلئہ پر ٓاپستيعکرمہ نے جب دوسرداروں کے حاکم  

 اوراس ی دعوت دی طرف پلٹنے کی تو ۔ اسے پهر سے اسالم کیکهی تعداد کمدی کوںيکے ساته

 وںي کے سپاہني کہتا ہے کہ مشرکفي ۔سای اور اسالم لے آی دعوت قبول کہی نے تی ۔ شخری کیدلجوئ

  پر کر رکها تها ۔ںکوي ہاماني صحرا ۔ جو مہرہ کے بانيکے درم) ‘و نضدون  “روتجب”نے 

ر اسے  اوهجاي بغامي پیکو به“ مصبح” طرف سے بے فکر ہواتو اس نے ی کتیعکرمہ جب شخر  

 وجہ سے مغرور ی کثرت کی کوںي مصبح اپنے حامکني ۔ لی دعوت دی پهر سے اسالم قبول کرنے کیبه

  سخت برہم ہوا۔ی کے جدا ہونے پر بهتی ہوا بلکہ شخرںي نہميہو کر تسل

 طرف ی کےہمراہ اس کتی ہوا ، تو اس نے شخروسی طرف سے مایجب عکرمہ مصبح ک    

“ دبا” دوسرے سے روبرو ہوئے اور کیر  کے بعد نجد کے مقام پر دونوں سپاہ ا ۔ کچه تعاقب و فراایقدم بڑها

 �ی سخت جنگ چهڑ گئیسے به

 شکست ی کو برني اور مشرکی عطا کیابي نے مسلمانوں کو فتح وکامیٰسر انجام خدائے تعال  

 غي تہ تںياور انه اي کچهاي بهاگ گئے ۔مسلمانوں نے ان کا پی اس کے ساتهايکاسامنا کرنا پڑا۔مصبح مارا گ

  ۔ اي لے لںي ممتي اور ان کے مال و منال کو غناي قتل و مجروح کںيکر کے انہ

  !!اي کري اسی اور ٓازاد عورتوں کو بهبي دو ہزار بخی کے عالوہ ان کزوںي اور چںي میغنائم جنگ  

  )رض(کے ہاته ابوبکر  “تیشخر” حصہ کو مشخص کر کے ںی غنائم کے پانچویعکرمہ نے جنگ  

نجد،  ” اکہی کے لئے حکم دنےی ۔ اس کے بعد اس عالقہ کے مسلئہ کو خاتمہ دایجدي بهںي خدمت میک

 کی اشندوےکے با “ مي اورذات  الخنعبی ، ظہور، صبرات ، روتيساحل ، جزائر ،مّر ،لّبان ، ج‘ الروضہ اضہیر

قبول کر کے عکرمہ کے ساته  بار پهر اسالم کی ۔ جب وہ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اںيجگہ جمع ہوجائ

  ۔اي باندها اور اپنے مسلمان ہونے کا اعالن کمانيعہدو پ

 : کہا ہے وںی ںي اس شکست کے بارے مںي اشعار ملی نے مندرجہ ذیعلجوم محارب   

کے قبائل ۔جو ہمارے خالف اٹهے تهے ۔ کو “ و قرضم ثميه” اور تیخدا ئے تعا لےٰ نے شخر  

 ۔یدیسزاد

 کو توڑا ہمارے ساته تعلقات کو اپنے لئے ماني انہوں نے پونکہي پاداش ،کیاروں کظالموں اور بدک  

 خوار سمجها ۔

 تو تجه پرفرار کا ی ہمراہ نہ ہوترےي مدد تی خاندان کے کارنامے اور ان کرےياگر م! اے عکرمہ   

  بند ہوجاتا ۔ںي و ٓاسمان منيراستہ زم

اس !  سے پکڑرکها ہو یوسرے ہاته کو مضبوط ہاته نے دکی اسےي تهے جسےی اںيہم اس جنگ م  

  رنج و محنت کا سامنا کر نا پڑا۔ںيلئے ہم

 : پڑتال ی کوںی کے راوفي سںي داستان ماس

 :ںي ہلی حسب ذی کے راوفي سںياس داستان م  

  :ی سلمی  انصاروسفی۔سہل بن ١  

 غصن بن قاسم :٢  

 رکهتے بلکہ ںي وجود نہںي مقتيہ حق بارہا کہا ہے کہ وںي کے بارے موںیہم نے مذکورہ دوراو  

  ںي ہی راویجعل



 : ماجراقتيحق

 : لکها ہے ںيم“فتوح البلدان ” کتاب ی نے اپنیبالذر  

 ی ۔ اس کاينے اسالم سے منہ موڑا اور مرتد ہوگ“ ازد  ”ٔلہي رحلت کے بعد قبیک)  ص(رسول خدا  

 ازد ٔلہينے قب)  رض( بڑهے ۔ ابوبکرطرفيک“ ادب” لوگ ہی ۔ ی تهںيکے ہاته م“  بن مالک ذوالتّاجطيلق ”یرہبر

 ی سرکوبی گروہ کے ہمراہ ان ککی کو ا“ی جہل مخرومیعکرمہ بن اب” اور “ی بن محصن بارقفہیحذ”سے 

  ۔ايکے لئے مامو ک

 اور اي مارا گطي،لقی سے جنگ کوںي اور اس ساتهطي لقںيم“ دبا ” نے وںي اوراس کے ساتهفہیحذ  

 ، اس طرح اي گای دجي بهنہی مدںي خدمت میک)  رض( ابوبکرںي ہوا ، انهري گروہ اسکیکے باشنددوں کاا“ دبا”

 ۔ ایدوبارہ اسالم لے آ“ ازد  ”ٔلہي ماجر ا ختم ہوا اور قبہی

 : اضافہ کرکے لکهتا ہے یبالذر  

 کني طرف بڑها لی جمع ہوئے ، عکرمہ ان کںيکے کچه گهرانے ٓاپس م“  بن عمرو قضا عہ داني بن حمہرہ”

 ۔ی اور جان بچالی کو ادا کر دفہي زکا ت خلی نکہ انہوں نے اپنے مال کوي ،کی کںيان سے جنگ نہ

 : لکها ہے ںيم“ فتوح” کتاب یابن عثم نے اپن  

 ہوئے ۔ اس کے مي ر ڈال کر تسلاي سوافراد کو قتل کر ڈاال تب وہ ہتهکیکے ا“ دبا ”ںي نے اس جنگ معکرمہ

 اور چار سو عورتوں اور بچوں ی سو جنگني بچے تی جدا کئے اور باقبعد ان کے سرداروں کے سرتن سے

 ۔ای دجي بهنہیکے پاس مد)  رض( بنا کر ابوبکرريکو اس

 عورتوں اور بچوں کو ی اور ان کںي کہ مردوں کے سرتن سے جدا کئے جائاینے حکم د)  رض(ابوبکر  

 کہ ںي اور قسم کهاتے ہںيمان ہ مسلہی اور کہا یشفاعت ک  نے )  رض( عمرکني جائے ۔ لايفروخت ک

 ان کے مال و منال ہ کای بدل دصلہينے اپنا ف)  رض( پر ابوبکر ہاںی موڑ ا تها ۔ ںي اسالم منہ نہیہم نے کبه

 بنے رہے ۔ عمر نے خالفت ہاته یدي قںي ابوبکر کے زمانے مہی جائے ۔ ایجدي زندان بهںيپر قبضہ کر کے انہ

 ۔اي ٓازاد کںي کے بعد انهنےي لںيم

  : جہي پڑتال کا نتجانچ

 کے دس ہزار افراد قتل کردئے اور ني مشرکںي جنگ میک“دبا” کہتا ہے کہ مسلمانوں نے فيس  

 یک)  رض( کہ صرف  ان کا پانچوں حصہ  ٓاٹه سو افراد پر مشتمل ابوبکری تهادہی زی تعداد اتنیاسراء ک

  !!اي گحاي بهنہی مدںيخدمت م

 ان کے سردار جن کے سرتن فتح کے بعد سے جدا کر یٰ واسرا حت نيجب کہ دوسروں نے مقتول  

  ہے ۔ی تعداد کل مالکر ٓاٹه سو افراد بتائی سب کاي گايکے قتل ک

 کے استی ہو کر رمي تقسںي دو گرو ہوں مني مشرکںي جنگ میک“ مہرہ” کہتا ہے کہ فيس  

مسلمانوں سے جامال اور  تی بنام شخرکی سے اںي دوسرے سے جهگڑ پڑے تهے ۔ ان مکی پر الۂمس

۔ ی تر جنگ ان کے ساته ہوئدیسے شد“ دبا” اور ی کی کنخي بی کنيمسلمانوں کے ساته مل کر مشرک

 اور دل خواہ حدتک ان اغلطان کي� ںي لوگوں کو خاک و خون می اور باقاي کے سردار کو قتل کانعکرمہ نے 

 یک)  رض( غنائم کے ساته ابوبکر یاد عورتوںکو جنگ اور ٓازبي دو ہزار نجزي ۔ نایکو قتل ومجروح کر کے رکهد

 خم مي سر تسلمنے ۔ اس فتح کے بعد اس عالقہ کے لوگوں نے اسالم کے ساایجدي بهنہیںمديخدمت م

 : ٓائے جبکہ دوسروں نے کہا ہے کہ ںي اور دوبارہ اسالم کے دائرہ مايک

ں کے باشندوں نے زکات و  پہنچے وہا کیکے نزد“ مهرہ  ”ی عکرمہ اور اس کے ساتهیجون ہ  

  ۔یدی سے اپنے ٓاپ کو نجات دبتي مصی اور جنگ کاي کا عہد کنےی ت دايمال



 ی بہا کر ، جانای تن تنہا ان افسانوں کو جعل کر تا ہے تاکہ خون کے درفي سیقیجهوٹااور زند  

نوں کو بے رحم  کر کے صدر اسالم کے مسلمای بے احترامی د ہ دکها کر ، انسانوںکایتلفات کو حد سے ز

 اور ٓارزو رکهتا منا وہ تی کرتا ہے جس کشي القلب دکها ئے اور اسالم اور مسلمانوں کو اس طرح پیاور قس

 ہے ۔

 ی کے ان تمام جهوٹ کے پلندوں کو اس کفي عالم سساي جیافسوس اس بات پر ہے کہ طبر  

 !!  نقل کرتا ہے ںي مخی تاری اپنی کو جانتے ہوئے بهتيقي و حقتياصل

 ان مطالب کو ی ہے تو وہ بهی ٓاتی باری علماء کسےي اور ابن خلدون جري ، ابن کثرياور جب ابن اث   

  ۔ںي منعکس کرتے ہںي کتابوں می کخی تاری سے نقل کر کے اپنیطبر

 روتي ،جسےي مقامات جی لاي پر اعتماد کر کے اس کے ختوںی روای کفي سی نے بهی حمواقوتی  

 کتاب ی جگہوں کو اپنگری دیسي اور ان جنصبیظہور ، لبان ،المر ، ‘  ، صبراتمي الخ الروضہ ، ذاتاضتہی، ر

  ۔ںي ہی لکهںي درج کر کے ان پر شرحںيم“ معجم البلدان”

 ی کوںيکے صحاب)  ص( کے افسانوں کے اداکاروں کو رسول خدافيسرانجام عالمہ ابن حجر س  

 ڈالتا ی  کے حاالت پر روشنی زندگی کرکے ان کیارکا حکم ج“�لہ ادراُک” ہے ۔اورتای قرار دںيفہرست م

 اہےي کانکشاف کا یلکه کر  اعال ن کر تا ہے کہ اس نے اس صحاب“ ز”حرف � بات کے خاتمہ پر یہے ۔اور اپن

  ہے ۔اي پر اضافہ کسوںیاور اس کے حاالت پر شرح لکهکر دوسرے تذکرہ نو

 

 

 

 

 

 

 

  و مٓاخذ    مصادر

  :ںيم بن صوحان کے بارے حانيص

 ۴۴٣١:دوسرا حصہ    نمبر)   ٢/١٩٣(اصابہ ابن حجر    ”۔١    

  :ںي کے بارے می ناجعباد

 )۶٢٩٨:  نمبر    حصہ سرايت) ٣/٨٧(ابن حجر   “اصابہ ”۔١    

 :ںي کے بارے مبیشحر

 ٣٩۶٢:  نمبر  )٢/١۶٠(ابن حجر “ اصابہ”    

 :ںي بن راشد کے بارے متیخر

 )٢/۴٣٢(  ابن ماکوال“   اکمال ”۔١    

 :ںي بن صو حان کے بارے محانيس

 ٣۶٣٠: نمبر)       ٢/١٠٢ (     ابن حجر“ اصابہ ”۔١    

  :ںيتی روای کفي سںي کے بارے موںي صحابنيت

 )١/١٩٧٩(    “ی طبرخیتار”۔١    

 :کے حقا ئق ‘ دبا ”جنگ



 )١/٧۴(    “   اعثم خیتار”۔١  

  ںي خبر میعمان ک)    ٩٣۔٩٢  (یبالذر “  فتوح البلدان”۔٢  

  :ںي کے بارے میبن منصور ناج عباد

 )٣٠٩(   “ی طبرخیفہرست تار”۔١  

 )٣١٩و٩١و٨۴و٨١و٧۵و٣/١١(و)٢/٢٠١٧(و)٢/١٩٨۴( “  ی طبرخیتار”۔٢  

  ہے۔ی گفتگو آئںي اس کے منصب قضاوت کے بارے مںي جہاں بصرہ مکہ

  ہے۔ ی گئی ذکر کی و فات بهخی تاریاس ک) ١۵٨(“   الکمال بي۔خالصہ تذه٣  

  حصہ سرايت  ) ١/٨۶(   “ لیعدجرح و ت”۔۴  

 : کے نام ٹوںي کے بصوحان

 “ عجلیبن”لفظ )   ٢٩٧(ابن حزم   “   انساب ٔجمہرہ”۔١  

 )٢/۶٢(   ريابن اث“ اللباب ”۔٢  

 )١/١٧٢        (“اطي بن خفہي خلخیتار”۔٣  

  ذکر ہوئے ںي متوںی روای کفيس)١/٣٢٧(  اطيابن خ“طبقات”۔۴  

  :التي تفصیداستان کے مقامات ک مذکور اس ںي متوںی روای کفيس

 : لفظیحمو“ معجم البلدان”۔١  

 )٢/۵١٠(       ميخ    

 )٢/٨٨١(   الروضتہ اضتہیر    

 )٢/١٧۵(    روتيج    

 )٣/٣۶۶(  صبرات    

 )٣/۵٨٢(  ظہور    

 )۴/٣۴۵(  اللّبان    

 )۴/۴٩۵(  المر    

 )۴/١٠۴١(  نعبی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : حّصہچهٹا

 

 

 ے سبب بننے والے اصحاب مصاحبت کیک)  رض( بکر ابو

 : کہ ںي لوگ اس لئے اصحاب ہہی    

    rخدمت پہنچا ہے ۔ یک)  رض(نمائندہ کے طور پر ابوبکر  :ی فزارکی۔شر٨٢  

    rگواہ رہا ہے ۔ںيکے خط م)  رض(ابوبکر : ۔ مسور بن عمرو٨٣  

    r٨۴:ی عذرئہی۔ معاو �نے اس کے نام خط لکها ہے )  رض(ابو بکر  � 

    r٨۵نے اس کو خط لکها ہے ۔)  رض(ابوبکر : ناقی شہرذو،وناقی۔ ذو 

    r٨۶افسر رہا ہے ۔کی سپاہ کا ایک)  رض(ابو بکر : ی ثقفٔہی۔معاو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ی صحابیواں جعل٨٢

  ی فزارکیشر

 : ہے اي گای پہچنواوںی ی صحابہی ںيم“اصابہ  ”یابن حجرک  

  :ی فزارکیشر  

 جنگ سے ی کحہي طلدي ولنی ہے اور کہا ہے ، جب خالدايل بن عمر نے اس کانام فيس    

 پہنچا ںي خدمت میک)  رض( سے ابوبکر تيثي حی نما ٰئندہ کی فزارکی شرںي زمانہ میفارغ ہوا ، تو اس

 جرابن ح )(ز( ہے ۔ی کاني بںيکے حاالت م“ خارجہ بن حصن ” داستان ی اس مالقات کیہے ۔ ہم نے اس ک

 ) بات کا خاتمہیک

 : ہوا نسب اي کا خلق کفي کے لئے سیصحاب اس   

 بن ۔۔۔نزاربن ضي ن بن بغايفزارةبن ذب ”ہی ہے اور یسے نسبت د “یفزار” کو فی نے شرفيس  

 �سے نسبت ہے “ معدبن عدنان

 ںي اس مکني  لاہےی بطور کا مل ٓاںيم“ انسابٔجمہرہ” کتاب ی نسب ابن حزم کٔ کا شجرہ وںیفزار  

  ۔تای دںي نہی پر دکهائںي کہ شخصینام کا کوئ ” کیشر

 :  داستان ی ککیشر

 نظر نہ اس شي ہے ، اس کے اشارہ کے پی نقل کتی جو رواںي کے بارے مکیابن حجر نے شر  

 عالم ہی ہے اور ی ملتتی رواہی ںي اور کتاب می اور جگہ اس کا  ذکر ہے اور نہ کسی کسںي کتاب میک

 جنگ سے فارغ ہوا ، یک“  اسد یبن ” دي جب خالدبن ول لکهتا ہے کہںيکے حاالت م“ خارجہ بن حصن ”

 پہنچا ۔ ںي خدمت میک)  رض( سے ابوبکر تيثي حی کیندگی دوسرے گروہ کے ہمراہ نماکیا“ خارجہ”تو

 !  ہے ای ٓاںي نام و نشان نہںي کا کہکی شرںياس خبر م

 صرف ہی ہے ۔ اي کںي کو درج نہتی روای کفي سںيکے بارے م “ کیشر ”ی نے بهی طرح طبریاس  

 کتاب کے یکو اپن “ی فزارکیشر” پر اعتماد کر کے اس کےتی روای کفيس  ابن حجر ہے جس نے 

  ہے۔ای سے تعارف کراتيثي حی کیکے صحاب)  ص( رسول خداںي حصہ مسرےيت

” کا  “کیشر” اور ی کسںي جلد اول می کتاب کی قابل ذکر ہے کہ اس عالم نے اپنی بات بهہی  

  ہے۔ی ڈالی ہے اور اس کے حالت پر روشنايکے نام سے ذکر ک “  منسوبري غکیشر

 وںيکے نام سے دو ہم نام صحاب “ کیشر ”ںيم“ اصابہ ” کتاب ی اس طرح عالمہ ابن حجر نے اپن   

 ںي ہے جس کا کہی صحابی اور جعلیالي کا خفي سکی سے اںي ہے ، کہ ان می ڈالیکے حاالت پر روشن

 !! ہے ۔ںيوجود نہ

   

  مٓاخذ ومصادر

 : کے حاالت ی فزارکیشر

 ٣٩٧٧: حصہ  نمبر سرايت )٢/١۶٢(    ابن حجر “ اصابہ ”۔ ١    

 : منسوب کے حاالتري غکیشر

 )٢/١۴٩( ابن حجر       “ اصابہ ”۔١    

 دوسرا حصہ )٢/٢٣٨(     ی بخارخی۔تار٢    

 : بن حصن کے حاالتخارجہ



 )٣٩٩/ا(  بن حجر   “اصابہ ”۔ ١    

 : کا نسبفزارہ

 )٢۵٩۔٢۵۵( ابن حزم “  انسابٔجمہرہ”    

 

 

 

 

 

  ی صحابیواں جعل٨٣

  بن عمرومسور

 : ہے ای کراوںی کا تعارف یابن حجر نے اس صحاب  

 :مسوربن عمرو  

 یک)  ص( ہے کہ ٓانحضرتاي بن عمر نے طلحہ بن اعلم سے اور اس نے عکرمہ سے نقل کفيس  

 ہی ، اس پر ايے باشندوں کے ساته طے کک“ نجران ”نے ) رض(قیرحلت کے بعد جو عہد نامہ ابو بکر صد

  بطور گواہ تها ۔یصحاب

ابن حجر ( ہے۔ اي کافتی سے در“صابياست” کتاب ی کو ابن عبدالبر کیابن فتحون نے اس صحاب  

 ) بات کا خاتمہ یک

 ںي داستان میک“ اخابِث عک ”ںي مخی  تاری سے نقل کر کے اپنفي نے سی کو طبرتیمذکورہ روا  

 : ہے اي درج کوںی  کے ساتهليتفص

 وفد کی ،توانہوں نے ایکے باشندوں کو مل“ نجران ” خبر ی رحلت کیک)  ص(جب رسول خدا  

 ۔ ںی عہد کردی کے ساته تجدفہي تاکہ خلجايکے پاس به) رض(منتخب کر کے نمائندہ کے طور پر ابوبکر

 نسے پہلے وہاں ساک“ث حاریبن” ہزار جنگجوتهے وہ سيکے چال “ ی افعیبن ”ںيکے باشندوں م“ نجران”

 ہوئے تهے ۔  

)  رض( کئے ۔ابوبکر اني پہنچے ، اوراپنے مطالبات بںي خدمت میک)  رض(اس گروہ کے افراد ابوبکر   

 :لکها    وںینے ان کے مطالبات منظور کئے اور 

 ميبسم اللهالر حمن الرّ ح        

 طرف سے نجران ی کنيکے جانش)  ص(،رسول خدا) رض( خدا ابو بکر ٔ بندہ ماني پہی    

 ہے اور جس تای قرار دںي پناہ می اور اپنے لشکر کیکے باشندوں کے لئے ہے۔ وہ نجران کے باشندوں کواپن

 تاہے ، کر دي تائی تها ، سب کاي اپنے ذمہ لںي و آلہ وسلم نے ان کے بارے مہي اهللا علی کو محمد صلزيچ

 یئے عزوجل کے حکم سے ان کنے خدا)  ص( خود حضرت محمد ںي جس کے بارے مزيمگر وہ چ

 راہلج ني دو قوانںي عالقہ مکی اونکہياہوکي اس سے عدول کںي منوںي عرب سرزمی اور دوسرںي منوںيسرزم

 نہ ہو سکتے ۔

 حاضر و ں،ٔ ،تمام اموال و متعلقات ،  جنگجووتي جان ، قومیاس بنا پر نجران کے باشندے اپن  

 ںي ماري اختادجوی انجام پائے ، اورجو کچه کم و زںيجس صورت م و فروش  دی ، وراہبوں ،خروںیغائب ، پادر

 اي نے جو کچه اپنے ذمہ لہوں ہونے اعالن کرتاہے ۔ انںي ہے اور امان متاي لںي پناہ می سب کو اپنںيرکهتے ہ

 ہوگا اور نہ ان سے ان ںي نہی ، تو ان سے ،مواخذہ بهاي ، کہ اگر اسے اداکںيہے اس کے وہ خود ذمہ دار ہ



ان تمام )  رض( راہب۔ ابوبکری ہوگا اور نہ کوئلی تبدی جائے گا اور نہ پادرايے مال کا دسواں حصہ ضبط کک

نے ان کے لئے رسماً  قبول )  ص( رسول خداںي کرتا ہے جنهبول کو نجران کے باشندوں کے لئے قزوںيچ

اوردوسرے مسلمانوں نے قبول )  ص( ذکرہوا ہے اور محمدرسول اهللاںي نامہ مماني ہے ، اور جو اس پایفرما

 ان کے حق کو اور ان ںي اورنظم وانتظام چال نے موںي راہنما ئی قبول کرتا ہے ۔ ضرورزوںکوي ان تمام چاہےيک

  کو قبول کرتاہے ۔حقوق گرید

 سطر سے ی ۔ دستخط مسوربن عمر و  و  عمرو غالم ابو بکر نئںي ہئدیمندجہ باال مطالب موادتا  

 ہے ۔ اس اي کںي سند کا ذکر نہی اس ککني ہے لاي نامہ کو درج کماني نے اس پی ، طبر کہ ہم نے کہاسايج

 خط کو ثبت صل اکني ہے لاي سند کا ذکر کی نامہ کمانيکے پ)  رض(کے بر عکس ابن حجر نے ابوبکر 

  ہے۔ايںکينہ

کے  “عابياست” کتاب ی پر اعتماد کر کے ابن عبدالبر کتی اس روای کفي سیابن فتحون نے به  

  � ںيکے اس کے حاالت لکهے ہ  کے وجود پر باور کر “ مسور ”ںي ممہيضم

کو رسول “ مسور” پر اعتماد کر کے تی روای اسی کفي سی کہ گزرا ، ابن حجر نے بهسايج  

 کے کہنے کے مطابق في کہ سی تهہی لي دلی ہے اور اس کای قراردںي کے زمرہ موںيکے صحاب)  ص(خدا

  ۔ے ہی کئدی اور  تای کے نجران کے باشندوں کے ساته کئے گئے عہدنامہ پر گواہ) رض(نے ابوبکر“مسور”

 نے اپنے في ہے ، چونکہ ساي درج کںي کتاب کے پہلے حصہ می کو اپنیابن حجر نے اس صحاب  

 اس حد سے نہ ی ہے ، اسلئے ابن حجر نے بهايک   ںي کا نسب مشخص نہیجعل کئے گئے اس صحاب

  ہے ۔اي کںي نسب درج نہیگزر کر اس کے لئے کوئ

 شخص بصرہ کی اینام“ مسوربن عمربن عباد” کا ہم عصر ، في سںي ه م١٢۶قابل ذکر ہے کہ      

 اسے درج ںي مخی تاری نے اپنري بسرکر تا تها اور اس قدر مشہور ومعروف شخص تها کہ ابن اثی زندگںيم

 تها ۔ وہ  ر ناموار شہسواکیانہ کا ازم   اپنے“ی حبطنيعباد بن حص  ”یعنی ۔ اس شخص کا دادا  اہےيک

 کے نام پر یاس“ٓابادان”  کا رانی کا افسرتها ۔ اسي حکومت کے دوران پلیک “ ريعبداهللا زب ”ںيبصرہ م

  ہے ۔ ايرکهاگ

 کے لئے ی صحابیکا نام اپنے جعل“مسوربن عمروبن عباد  ”ی نے اسفي ہے کہ سںي معلوم نہہی اب

 کی ای ہوںی   ای اسے شاہد قرار دے  ںي ہے تاکہ ابوبکر کے عہدنامہ ماي لتی ہے اور اسے عارايمنتخب ک

 !!    ہےاي مخلوق پر وہ نام رکه لیالي خی ہے اور اس نے اپنای ٓاںينام اس کے ذہن م

  مصادر و مٓاخذ  

 : بن عمرو کے حاالت مسور

 ٧٩٩۴  :حصہ اول  نمبر)     ٣/٣٩٩(ابن حجر    “اصابہ ”۔ ١  

  ہے ۔اي اور ابوبکر کا خط درج کتی روای کفيکہ س)١/١٩٨٨  (   ی طبرخی۔تار٢  

 : بن عمروبن عباد کے حاالت مسور

 )۵/٢۴٣(  “ري ابن اثخیتار”۔١  

 : کے حاالتني بن حصعباد

 )١٨٢(   بہيابن قت“     معارف ”۔١  

 )٢٢٢،۴۴۴( “محبر”۔٢  

 )١٢٨(     بہيابن قت“     االخباروانيع”۔٣  

 “عبادان”   لفظ     یحمو“    معجم البلدان”۔۴  



 )۴۵٣(     یبال ذر“   فتوح البلدان”۔۵  

 : بن عمروعباد کا نسبمسور

   )٢٠٧(    ابن حزم “  انسابٔجمہرہ ”  

 

  ی صحابی واں جعل٨۴

  ی عذرہیمعاو

 : لکها ہے ںي کتاب میابن حجر نے اپن  

  :ی عذرہیمعاو  

 ہے کہ ای اسے حکم دںي خط مکی انے)  رض( لکها ہے کہ ابوبکر ںي کتاب می بن عمر نے اپنفيس  

 نہ رکهے۔ اور ہم نے بارہا ی کسر باقی قسم کی کسںي سے منحرف لوگوں اور مرتدوں سے لڑنے منید

ابن ( کرتے تهے ۔ںي کے عہدہ پر منتخب نہی اور کو سپہ ساالری کے عالوہ کسیکہا ہے کہ قدما صحاب

 ) بات کا خاتمہ یحجر ک

 :سب لکها  ناي نے کفي کے لئے سی صحاباس

 ہے۔ “یعذر” کا نسبی کے مطابق اس صحابتی روای کفي سںيم“ اصابہ ” اور ی طبرخیتار  

 مراد ی کفيتک پہنچتا ہے اور س “میعذرةبن سعد هذ ”لہي قبکیکے ا“ قضاعہ ” نسبت ہی بنا پر یشہرت ک

 بات کرتا ہے ۔   ی کے ارتداد کمی وہ سعد بن حذونکہي نسب تها کیہی یبه

  غلط ہے ۔ہی لگتا ہے کہ سای ذکر ہوا ہے کہ ا“یعدو” نسب ہی ںي ابن عساکر مخی تارکنيل  

 

     : داستان ی کی عذرہیمعاو

 ی ہے اور ابن عساکر اور طبراي درج کںيکے تعارف م “ی عذرٔ ہی کو ابن حجر نے  معاوتیجس روا  

عمروبن  “ ”ی صحابی جعلںیسوينتاليپ” ہے ، ہم نے اس کو اي درج کںي کتابوں می کخی تاری کو اپنینے اس

  ہے۔ اي کاني بںي کے حاالت م)١( “یحکم قضاع

 : تهاای ٓاںي متی اس روای کفيس

 جہي۔ ان کے ارتداد کے نتاي گروہ مر تد ہوگکی اور اس کے ہم فکروں کا اہی معاومی سعد هذٔ لہيقب  

 بن سيامرالق” ، یدماور کے جنہي سکیٹي بیک)  ع (ني امام حسعہی خط کے ذرکینے ا)  رض( ابوبکر ںيم

 ی اور اسئںی ہو جاادہ نبردٓازما ہونے  کے لئے ٓامسے“ليزم” کہ ایکو حکم د“ عمروبن حکم ”اور “ فالن 

 ۔جايکے نام به “ ی عذرٔہی دوسرا خط مغاوکیقسم کا ا

 پہنچا تو ابوبکر کے حکم کے مطابق ۔۔ ںيم“قبائل قضاعہ ”واپس لوٹ کر  “دیاسامہ بن ز” اور جب   

 )داستان کے ٓاخر تک (

 خط لکها ہے، کی ای ہسای ای کو بهی عذرہیمعاو:یعنی کے اس مختصر جملہ فيابن حجر نے س  

 کے پہلے وںيکے صحاب)  ص( ہے اور طرح اسے رسول خدا اي تن کبی کر کے اس پر لباِس وجود زہيپر تک

  !!ںي شامل کرنے بعد اس کے حاالت لکهے ہںيدستہ م

 ںي کے عنوان سے پہچنوانے کے سلسلے میکے صحاب)  ص(م کو رسول خدا عالم اس تنہاناہی  

  وںی

 )١٩٨۔٣/١٩۵ (ی ساختگی صحاب١۵٠) ١

 ) ہم نے بارہا کہا ہے کہ قدمانے۔۔۔۔تآاخر” کرتا ہے کہ استدالل



 روداوں سے اس کا موازنہ یخی حقائق اور تارںي  نہ ہونے کے سلسلہ مححي کے صتی ہم نے اس رواجبکہ

 سمجهتے ںي نہی تکرار ضروری ہے اور اب اس کی مفصل بحث کںيم    ابتداء ی کتاب کیسکر کے ا

 ۔ ںيہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    و مٓاخذمصادر

 : کے حاالتی عذرہیمعاو

 ٨٠٨٧: نمبر   حصہ اول  )٣/۴١٧(    ابن حجر “ اصابہ ”۔١  

 :تی روای کفي سںي کے ارتداد کے بارے ممی هذسعد

 )١/١٨٧٢( “         ی طبرخیتار”۔١  

 )١/۴٣٢(  “ ابن عساکر خیتار”۔٢  

  عذرہ کا نسبیبن

 )٢/١٢٩(    “اللبا ب”۔١    

 

 

 

 

 

 

    ی صحابیواں جعل٨۵

      کے دو چہرے ی صحابی جعلکیا

 )ناقیذو (نافیشہر ذو  

 : کے تحت لکهاہے “ناقیذ” لفظںيم“اصابہ ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 )ز(ی جائے گیت ککے تح“ شہر” لفظ حی تشری کے حاالت کیاس صحاب  



 :کے تحت لکهتا ہے “ شہرْ ” اس کے بعد لفظ  

 ی کے تحت اپنتی رواکی نے اس کانام ای فرماں رواتها ۔ طبری عالقائکی کا امنی “ناقیشہر ذو”  

  :اہےي درج کوںی ںيکتاب م

 ںي خط کے ضمن مکیکو ا “ ناقی ی رود اور شہر ذی ذدي ذومران ، سعريعم”نے )  رض(ابوبکر   

 )ز( ۔ںی اس کے احکام پر عمل کرںي ساته جنگ مکی اورمرتدوں کے اںی اطاعت کری ک“روزيف” کہ ایدحکم 

 ) بات کا خاتمہ ی حجر کابن

  ۔ی تهاي داستان کی کتی روای کی کہ طبرںي ہکهتےیاب ہم د  

ت  روداد کے تحیه ک١١کے عنوان سے اور   “  کا دوسرا ارتدادوںيمانی ” ںي مخی تاری نے اپنیطبر  

 : بن عمر سے نقل کر کے لکها ہے فيس

 غوث�ی بن عبدسيق” تو ی کے لوگوں کو پہنچمنی خبر ی وفات کیک)  ص(جب رسول خدا  

  ۔ای قتل کرنے کا منصوبہ بناکو“شي ا ورجشہی داذوروز،يف” کرکے ینے سرکش“ مکشوح 

 نافی یر شہر ذ اومي ظلی کالع، حوشب ذی ذفعي زود، سمی ذدي مران ، سعیعمرذ”ابوبکر نے ،   

 ی اطاعت کرنے اور لوگوں کی اسالم سے متمسک ہونے ، خدا کںي اٹهںي خط مکیکے نام لکهے گئے ا“ 

  گے۔ںيجي بهی سپاہ کو بهکی مدد کےلئے ای ان کاکہي اور وعدہ کی دعوت دیخدمت کرنے ک

 : ہے وںیاس خط کا متن   

 بن عاقب دي مران ، سعی افلح ذ بنريعم” طرف سے یک)  ص( رسول خداني،جانش) رض(ابوبکر   

 کے نام۔ “ نافی ی ذی اورشہرمي ظلی ، حوشب ذکالعی ناکورذفعي زود ، سمیذ

 پناہ ی اپنںي کرو اور ان کے دشمنوں سے لڑو اور انهی مدد کے لئے جلدی کوںيرانیامابعد، ا  

س عالقہ کا  طرف سے ایري کوشش کرووہ می خدمت کرنے کی اطاعت کرو اس کیک“روزيف” لو ، ںلےيم

 �حکمراں ہے 

 وہ ںي لکها کہ اس زمانہ مںينے اس خط کو ان سرداروں کے نام اس حالت م)  رض(ابوبکر  

نے اس ) رض( تها ۔ اس کے باوجود ابوبکرںي می حکمرانی باہمیک “ سي اورقشي ،جشہی دازوروز،يف”عالقہ

 کے منینئے عہدہ کا     اور اس کے اساي منصوب کروزکوي حکومت کاحاکم فی کمنی عہیخط کے ذر

  ۔اي کو اعالن کداروںسر

 کالع کے نام ی ۔ لہذا اس نے ذای توسخت بر ہم ہوا اور انتقام پرُ اتر ٓای کوپہنچسيق” خبر ہیجب   

 اور ںي ہٹهےي سردار بن بںي موںي سرزمی اورآپ کںي خانہ بدوش اور ٓاوارہ لوگ ہیرانی لکها کہ اںي خط مکیا

 یہی ی عقلمندںي مالي خرےي گے۔ مںي کرتے رہی ٓاپ لوگوں پر سردارشہيے تو ہم جائی فرصت دںياگر انه

  ںی لوگوں کو اپنے وطن سے نکال باہر کری اور باقںيہے کہ ہم ان کے سرداروں کو قتل کر ڈال

 اور دوسرے روزي فکني لاي اعتنا نہ کی کے خط پر کوئسي سرداروں نے اگر چہ قگری کالع اور دیذ  

 �ی کںي مدد نہی کوئی کااورانی اپنے حال پر چهوڑ دیبه کو وںيرانیا

 سے ني سرزمی کمنی سب لوگوں کو ی سرداروں کو قتل کرکے باقیرانی ای ہلےي نے اکسيق  

باالخراس نے  � تهاںي تالش میسرانجام اس مقصد کو پانے کے لئے فرصت ک � یبهگانے  پر کمر کس ل

 کے منی ی تها اور  اس کے حاماي گايپہلے قتل کجوکچه مدت  “ یاسود عنس ”ی کے مدعیغمبريپ

 طور سے ان یان کو اپنے مقصد کے لئے مناسب جانا۔لہذا اس نے مخف‘  پراکندہ ہوگئے تهے ںيشہروں م

 ی کسي تهے ، قںي تالش می پناہ ککی ایوہ به� اي اپنے گرد جمع کںي اور انهايکے ساته رابطہ قائم ک

  نہ ہوا۔ہ ٓاگای نہ رابطہ سے کوئايکے لئے آمادہ ہو گئے۔ اس مخف مدد کرنے یدعوت قبول کرکے اس ک



 ی کے حامی کہ اسودعنسیلي افواہ پهہی ںي کے شہر صنعا ممنی کہ ی تهی نہ گزرری دادہیز  

کے پاس  “ ہی دازوروزاوري نہ طور پر فورًا فاکاری رسياس موقع پرق � ںيشہر پر قبضہ کرنے کے لئے ٓارہے ہ

 وہ شک نہ اکہ موجودہ حاالت پران سے صالح و مشورہ کرنے لگا تںيوحشت کے عالم مپہنچا اور خوف و 

 کہ انہوں نے اس ای ٓاشي سے پی  اور مکاری کارای اس کا اپنا ہاته ہے ۔ اس قدر رںي مہي کہ اس قضںیکر

  سے مطمئن ہوگئے ۔وئںی رانمہای کااوراسي کر لنيقی باتوں پر یک

    :    ںای کاربی فری کسي قںيحکومت کا تختہ الٹنے م  

 ںي اس می کو بهشي اور جشہیداذو“روزيف” اور اي دعوت کا اہتمام ککی نے اسيدوسرے دن ق  

  ۔ی دعوت دیشرکت ک

 فرصت کو ی نے بهسي قدم رکها اور قںي کے گهر مسي نے اپنے دو دوستوں سے پہلے قہیداذو  

  کے ساته اس کو ی سمجه کر بے رحممتيغن

 ہوا ابي کامںي کو ہٹا نے مکی سے اںي موجود رکاوٹوں مںي راہ می ڈاال اور اس طرح اپن فورًا قتل کر  

� 

 پہنچا اس بی کے گهر کے قرسي قی ٓاپہنچا ۔ جوں ہیبه “روزيف” وقت نہ گزرا تها کہ ادہیز    

 : کہتے  ہوئے سنا ہی ںي دوسرے کے روبرو تهکی اںي چهتینے  دو عورتوں کوجن کے مکانوں ک

 ! جائے گااي کے مانند قتل ک“ہیداذو” اپنے دوست یوہ به!روزيف چارہيب  

  ۔اي اور فورًا پر وہا ں سے ہٹ گاي سنکر ہل کے رہ گںي باتہی روزيف  

 سے وہا ں سے ی ٓاپہنچا اور رودا د سے مطلع ہوا اوردونوں جلدی بهشي جشںي حالت میاس  

 بهاگ کهڑے ہوئے ۔

 سے ری ذرا دںي کے فرار کے بارے میور اس کے ساته ارزي کو فوںي کے محافظوں اور حامسيق  

 اي کچهاي ۔ انہوں نے ان کا پیخبر مل

 طرف بهاگ یکے پہاڑ ک“ خوالں” کے ساتهہ ان سے دور ہو کر یزي تی بڑشي اور جشروزي فکنيل  

 ی کے ماموں اور اس کے رشتہ دار رہتے تهے ، انہوں نے ان کے ہاں پناہ لے لروزيگئے تهے ،جہاں پر ف

  ۔اي کاني سے بسي مجبور ہو کر واپس لوٹے اور ماجر ا قی بهی کے سپا ہسي۔ق

 اور اي کے ساته فتح کی ٓاسانی اور اسے بڑاي صنعا پرحملہ کري مزاحمت کے بغی نے کسسيق  

 یاس کے اطراف کے عالقوں پر به

ئے اور  داخل ہوگںي مشہرصنعا می کے سوار به“یاسودعنس ”ںي اثنا ء می ۔اساي قبضہ جما ل  

 � ی کی ہمت افزائی کسيق

 ان حاالت ی ۔ اور اس نے بهی کے گرد جمع ہوگئروزي جماعت فکی ای کے لوگوں کمنیاس دوران   

)  رض( جن کے سرداروں کے نام ابوبکر ی۔ عام لوگ بهیجيکو رپورٹ به)  رض( ابو بکر فہي خلںيکے  بارہ م

 سرداروں ے ان ککني کے گرد جمع ہوگئے ، لسي خط لکها تها ، قںي اطاعت کے سلسلے میک“روزيف”نے

  ۔ی کاري اختیني گوشہ نشںينے اس ماجرا کے سلسلے م

 وہ گروہ کی ۔ اای کردمي تقسںي حصوں مني تںي اور انهای کا بگل بجادی نابودی کوںيرانی نے اسيق  

داروں کے  نے ان کے رشتہ سي قںي ،انهی تهی کر لاري اطاعت اختی ہوکر اس کميتها جنہوں نے تسل

  ںي رہنے والے لوگوں کو دوگروہوں می پر باقی وفا داریروزکي ۔ اور فیدیہمراہ پناہ د

 رانی راستہ سے ای تاکہ وہا ں سے سمندرایجدي گروہ کو عدن بهکی سے اںي۔ ان مای کر دميتقس  

اپنے وطن  اور ان سے کہا کہ ایجدي بهرانی  کے راستے ای ۔ دوسرے گروہ کو براہ راست خشکںيچلے جائ



 بچوں کو اس گروہ کے یويکے ب ) روزيف( رکهے۔ یواپس چلے جاؤ۔ دونوں گروہوں کے ساته اپنے مامور به

 راستے سے ی کے رشتہ دار سمندرہی تها اور داذواي گایجدي بهرانی راستہ سے ایني زمںي جنهجايہمراہ به

  گئے تهے ۔جدئےيبه

 : سے جنگسي قی کروزيف

 اوراس اي کصلہي سے جنگ کرنے کا فسيم سے ٓاگاہ ہوا تو اس نے ق کے اس کاسيروذ،قيجب ف  

 “ غرض سے یمنصوبہ پر عمل کرنے ک

 ، ی اوراس سے مدد طلب کجاي قاصد بهکیکے پاس ا“  بن عامر صعصعہعہي بن ربلي عقیبن”  

  مدد کے لئے ٓاگئے ۔ی اور اس کی درخواست منظورکیانہوں نے اس ک

 جو ی کے سپاہلي عقی ۔ بنی مدد طلب کی سے بهوںي اور عکاجيبه“ عک ” اور قاصد کو کیا  

 ںي شخص ان کا سپہ ساالر تها ۔راستے مکی حلفاء کا اینام“ہیمعاو” مدد کے لئے ٓائے تهے ، ی کروزيف

 ئے لے جاررانی کے طور پر اروںي کے کچه سوار اسسي جسے قی ہوئڑي اس قافلے سے مڈبهیاس گروہ ک

  کے خاندان ٓازاد کرالئے گئے ۔روںي کے تمام سوار مارے گئے اور اسسي قںي جنگ مدی شدکیتهے ۔ ا

 ی بهاني اور ان کے درمی ہوئڑي گروہ سے مڈبهںدوسرےي راستے می بهی کوںي کے سپاہوںيعک  

  اسراء ٓازاد کرالئے  گئے ۔یرانی مارے گئے اور ای جنگ کے بعد تمام سپاہی گهمسان ککیا

 ی بهروزي مدد کے لئے ٓاگے بڑهے۔فی کروزي جنگجو فی اور عکیلي کے بعد عقیاس فتح و کامران  

 سے جنگ کرنے کے لئے سي مدد سے جو اس سے ملحق ہوئے تهے، قی کنوںيمی اور دوسرے یان ک

ک ی ااني ں کے درموي سے نبرد ٓازما ہوا ۔ ان دو فوجوںي کے سپاہسيباہر نکال اور شہر صنعاکے باہر ق

 شکست پر تمام ی  بُری کوںي اور اس کے ساتهسي جنگ سرانجام قہی ۔ ی جنگ چهڑ گئیگهمسان ک

  ہوئے ۔ابي کامںي مشکل سے زند ہ بچ نکلنے می اور اس کے چند رشتہ دار بڑسي قںي ۔ اس جنگ میہوئ

  :ںي اشعار کہے ہہی ںي سرزنش میک “ سيق” کرب نے یعمر وبن معد  

 کی ۔ اس دوران ااي سے کا م لبیفر بلکہ اس کے برعکس مکروی کںي نہی وفادارححيتم نے ص  

 کر سکتا ۔ ںي مشکالت برداشت نہہی یکے عالوہ کوئ   کئے ہوئے شخص اںبرداشتيتجربہ کار اور سخت

حقدارہے جو اس    ی افتخار کا تاج اپنے سر پر رکه سکتا ہے جبکہ اس کا وہسےي کسياس حملے سے ق

 ۔اسزاوارہوک

 : اشعار کہے ںي نے عمروکے طنزاور سرزنش کے جواب مسيق  

  ہے ۔اي کںي اور ظلم نہی قوم کے ساته بے وفائی نے اپنںيم  

پر حملہ “ عمروومرثد” جنہوں نے قبائل ی دلي تشکتمندفوجٔ جراکی نے ان ظالموں کے خالف اںيم  

  تها ۔ايک

  اورشجاع اور باعزت پہلوان تها ۔ري دلکی اںي کے ساته جنگ موںيرانی اںيم  

 ی ہے جس نے اس کے ہاں پناہ لسای ہے ، وہ اںيخرو مباہا ت کا سبب نہ تمہارے لئے فہیداذو  

  ہے ۔اياس کو دشمن کے حوالے ک

 اور تمہارے مال ومنال کو لوٹ چکا ہے اور تمہارے خاندان اہےي تو اس نے کل تم پر ظلم کروزياور ف  

  ٓاجکنيکو نابود کر چکا ہے ،ل

 !! ہے ی ہاں پناہ لے ل و خوار ہو کر تمہارےلياس نے ناتواں اور ذل  

 : سے نقل کر کے لکهتا ہے في سںي اس داستان کے ضمن میطبر  



 کرنے کے چهاي ں کا پوي سپاہی کے فراری اوراسود عنسی گوشمالی کسينے  ق)  رض(ابوبکر   

  انہي امی ۔ مهاجر بن ابايکا انتخاب ک “ہي امیمهاجر بن اب”لئے 

 یک)  رض( بناکرابوبکریدي کو قسي داخل ہوا اور قںينعا مسب کو قتل عام کر کے فاتحانہ طور پر ص  

  سي نگاہ جب قیک)  رض( ۔ ابوبکر ایجدي بهںيخدمت م

 : ، تو انہوں نے پوچها یپر پڑ  

  ہے ؟اي قتل کںي ہے اور انهی نے خدا کے بندں سے جنگ کاتميک !سيق  

 کرکے مدد یے دوست سے مخرف مرتدوں و کافروں سنیاور مومنوں و مسلمانو ں کے بجائے د  

  ہے؟یطلب ک

 شرکت ثابت ہوجائے تو اسے ی کسي قںي کے قتل مہی کہ اگر داذواي کصلہينے ف)  رض(ابوبکر   

 قصاص کے طور پر سزائے موت دے گا 

۔ ای طاقت کے ساته اس قسم کے بے رحمانہ قتل کے الزام سے انکار کر دی نے پورسي قکنيل   

 کے جہي اور نتای کو معاف کردسينے ق)  رض( وجہ سے ابوبکر ی ہونےٍ کانہي دالئل وثبوت مہیسرانجام کاف

  )مہ بات کا خاتی کیطبر(۔اي واپس چالگںي وسالم اپنے گهر اورخاندان مححي صیطور پر وہ به

   : قي تحقی کوںی افسانہ کے راواس

 : ذکر کئے ہےں ی نام بعنوان راولی درج ذںي متی نے اس روافيس  

 دیزی بن نري۔ مست١  

  ہے ۔اي گاي دوبار ذکر کںي متی ۔ ان دو کا نام سند کے طور پر روایني دثہی۔عروة بن غز٢  

 ہے ۔ ہم نے اس سے پہلے بارہا کہا ہے کہ ای بارنام ٓاکی اس کا اںي متی ۔ رواوسفی۔ سہل بن ٣  

  ہے ۔ںي وجود نہی کوئںي مقتي اور ان کا حقںي ہی جعلی راونوںي تہی کے فيس

 

     :قتي حقاصل

 کتاب فتوح البلدان ی کی بالذرںي کے قتل کے الزام کے بارے مہی داستان اور اس پر داذو ی کسيق  

 : لکها ہے وںی ںي ہے، می گئی کںي نقل نہتی ابن عمر سے روافي سںي۔ جس م

 کو صنعاسے نکال وںيرانی کہ وہ اہی خبر اور ہی ۔ اي گایکو قتل کرنے کا ملزم ٹهہر  “ ہیداذو” کو سيق  

اس خبر کو سن کر سخت برہم )  رض(۔ ابوبکریکو پہنچ)  رض( ابوبکر،ی خبر بهیاہر کرنا چاہتا ہے اس کب

 نہی کوفورًا گرفتار کر کے مدسي لکها کہ قکو‘ہي امیمہاجر بن اب” مامور اپنے کاگزار ںيہوئے ، اور صنعا م

  ۔هجدےيب

)  ص(نے منبر رسول خدا)  رض ( پہنچنے کے بعد ابوبکرںي خدمت می کفہي خلںي منہی کے مدسيق  

 “ ہے ۔اي کںي کو قتل نہہیاس نے داذو”  کہ یکے پاس اسے پچاس بارقسم د

 گری اور اس کو دای اسے چهوڑ دینے به)  رض( ، ابوبکری کے حکم مطابق قسم کهائفہي نے خلسيق

  ۔ای طرف روانہ کر دی سے جنگ کرنے  کے لئے شام کے محا ذکوںي کے ہمراہ روموںيسپاہ

 : کا افسانہفي حقائق اور سیخیتار

 ی کو صنعا سے نکال باہر کرنے کوںيرانی کو قتل کرنے اور ا“ہیداوذ” پر سي کہ قی تهہی قتي حقی کداستان

 داخل ہونے کے بعد ںي تها کہ صنعا ماینے اپنے کارگزار کو حکم د) رض( کا الزام تها۔ اس لئے ابوبکر ريتدب

 کے پاس قسم فہي پہنچ کر خلنہی مدی نے بهسي ۔ قجدےي بهنہیس مد کو گرفتار کر کے اس کے پاسيق



 سي۔ قایجدي نے اسے جنگ کے لئے شام بهفہي تها ۔ اورخلںي اس کا دخل نہںي کے قتل مہی کہ داذویکهائ

 ! اور بسی تهیہی تی روای پوریک

ن کے  داستای سے استفادہ کرتے ہوئے اس مختصر اور جهوٹی توانائقي تخلی اپنفي سکن،يل  

اور اسے ارتداد کے دوسرے افسانوں  � ہے تای کر دلی تبدںي افسانہ ملی طوکیشاخ وبرگ نکال کراسے ا

 درج کرتا ںي کتاب میکے عنوان سے اپن“  کے دوسرے ارتدادوںيمنی”  ٓاب و تاب کے ساته یکے ساته بڑ

 ہے ۔

 پر حاکم منصوب منی کو روزيکے ف)  رض( کو ابوبکر سي سب سے پہلے قںيوہ اپنے افسانہ م  

 ی کے خالف اکساتا ہے اور اس کے بعد منظر کشہی اور داذوشيروز،جشي فںي مجہيکرنے کے حکم کے نت

 سپاہ کو اس کے گرد جمع ی تتر بتر ہوئی کی کو قتل کراتا ہے ، اس کے بعد اسود عنسہیکرکے داذو

 کے خاندان کو اس وںيرانیے بعد اکرکے صنعااور اس کے اطراف کے تمام عالقوں پر قابض کراتا ہے ، اس ک

 کے ی راستہ سے اور دوسرے گروہ کو خشکی حصہ کو ٓابکی کر اکے امي تقسںي دوگر و ہوں معہیکے ذر

  اور ںي مدد کے لئے ٓاتے ہی کروزي روانہ کراتا ہے ۔ ٓاخر کار عرب قبائل فرانیراستہ سے ان کے اپنے وطن ا

 ی کسي قعہیکے ذر “ ہي امیمهاجر بن اب” اور یہمت افزائ ی کوںي گئے سپاہجےي طرف سے بهی کفہيخل

 یک)  رض( ابوبکرفہي کو گرفتا ر کر کے دست بستہ خلسي ہے اور قتای کے رکهدري بکهرازہيحکومت کا ش

  ہے۔جتاي بهنہی مدںيخدمت م

 � ہے ی جگہ لںي کے دس صفحوں مري کبخی تاری کی طبرني کے اس افسانہ نے امام المورخفيس

 ہے کہ تای قرار ددی کو دوسرے پر ناظر و موکی اور ہر اںي کئے ہشي پی چهہ راوںي اس افسانہ م نےفيس

  ۔ںي نظر ٓاتے ہی بهی راویالي اور خی کے ساته ساته اس کے جعلوںی راویقي حقںياس م

  عنوان سےی اسے اسی نے بهیرکها ہے اور طبر“  کا دوسرا ارتداد وںيمانی”  نے اس افسانہ کا نامفيس

 � ہےاي نقل کںي مخی تاریاپن

 ی باری نے اپنکی سے ہر اںي اور ابن خلدون مري ابن اکثسےي کے بعد اس کے مکتب کے شاگردوں جیطبر

 موصنوع ارتداد ہی سے ںيہی ہے ۔ اي درج کںي کتابوں می کخی تاریپر اس افسانہ کو اس سے نقل کر کے اپن

 نے اسالم کے اموں جنگوں اور بے رحمانہ قتل عںي خونی نام سے دوسری ، اور استوںی دوسرے روایک

 ضرب اور ی کہ اسالم تلوار کںی ادعا کر عہی ہے تاکہ وہ اس ذریدی دلي زندہ دلکیںايدشمنوں کے ہاتهوں م

 ی صحابسےي ہے کہ ابن حجر جہی بات بيعج!  سے زي اور چی سے قائم ہو ا ہے نہ کہ کسیزور زبردست

 دو ینام“ شہر اور“ناقیذو” کاپورا پورا فائدہ اٹها کر ،اس سے تی اس روای کفيشناس عالمہ نے س

 ںي اور ان کے ٓاخر می شرح لکهںيم“ اصابہ” کتا ب ی کے لئے الگ سے اپنکیاصحاب انکشاف کئے ہر ا

 !  اورنے ی ہے نہ کہ کساي کہ ان کا صرف ابن حجر نے انکشاف کںيلکها ہے تاکہ سب جان ل) ز(حرف

 یک“ شہر ” داستان کو ی اس ککني رکها ہے ، لںي اصحاب کے پہلے طبقہ مکو“ناقیذو” عالمنے اس

  ہے ۔ايداستان کے حوالہ ک

 تی روای ہے اور اس کاي درج کںي حصہ مسرےي کتاب کے تی داستان اور اس کے حاالت کو اپنیک “ شہر”

 اير سے نقل ک بن عمفي نے خود اس داستان کو سی کہ طبرکهای اور ہم نے داہےي سے نقل کیکو طبر

 !۔“اقيذون”رکها ہے نہ  “ افيشہر ذون ”یہے اور اس کانام به

 

 

 



 ی صحابیواں جعل٨۶

           ی ثقفہیمعاو      

 ی کفي سینام“  کا دوسرا ارتدادوںيمانی ”ںي کے حاالت کے سلسلہ میابن حجر نے اس صحاب  

 : لکها ہے وںی سے استفادہ کر کے تیروا

 : احالف سے ی ثقفہی معاو  

 کے لي عقی بن“ی ثقفہیمعاو ” ںي ابتداء میک)  رض( نے لکها ہے کہ خالفت ابوبکر یطبر  

 نوںيمی تها اور اس نے  اي مدد کے لئے گیک “ یلمیروزديف ”ںي می سرپرستی گروہ ککی کے اںٔجنگجوو

  ہے ۔یکے مرتدوں کے چنگل سے اس کے رشتہ داروں کو نجات دالئ

 وںيلي عقںي می رہبریک“ی ثقفہی ہے کہ معاوايکو درج کرکے اضافہ ک مطالب ی ان ہی بن عمر نے بهفيس

 ی ک“وثي بن عبدلغسيق” کے مارے جانے سے پہلے یاسودعنس” کے رشتہ داروں کو یلمی دروزينے ف

 : لکهتا ہے دی ہے ۔ اس کے بعد ابن حجر مزی سے نجات دالئديق

سے تها ۔ ہم نے اس سے پہلے  “في ثقلي عقیبن ”اوہیتها ، گو  “ یليعق” کا نسب یاس صحاب  

 ںيکے زمانے م)  رض( سے وہ لوگ جنہوں نے ابوبکر ںي موںيفي ثقشوںاوری ہے کہ ۔ قری کی ناددہای یبه

 رسول حاضر تهے اس لئے ںي ، چونکہ وہ حجتہ الوداع می تهی کںشرکتي جنگوں مںي دنوں می ان ہای

 ) خاتمہ بات کایابن حجر ک!(ںي  شمار ہوتے ہیکے صحاب) ص(خدا

 ی اورصحابکینام کے ا “یلي عقہیمعاو” چند صفحات کے بعد ںي جلد می اسی کتاب کی حجر نے اپنابن

 : لکها ہے لی مذکورہ مطالب کو حسب ذی ڈالتے ہوئے ان ہیکے حاالت پر روشن

  : یلي عقٔ ہیمعاو

 ی نے اپن بن عمرفي ۔ سکهاہےیکا زمانہ د)  ص( سے ہے کہ جس نے رسول خداںي ان افراد موہ

 کو نوںیرای کے خاندان اور دوسرے ایلمیروزويف” ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اي اس کا نام لںيم“ فتوح”کتاب

 : ہے وںی لي تفصیاس ماجرا ک � ہے ی سے نجات دالئدي قی کسيق

 اي ک سے بالکل باہرمنی عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر یرانی اور ااينے صنعا پر قبضہ ک“  بن مکشوح سيق ”جب

 ہیمعاو” نے لوںي عقںي مجہي اور اس کے نتی سے مدد طلب کلي عقی نجات کے لئے بنی نے ان کروزيتو ف

 جنگ کی کے سواروں کو پکڑ کر ان سے اسي قںي اور راستے می مدد کی اس کںي می سرپرستیک“ 

 ںيٓازاد کر انے م عورتوں اور بچوں کو ان سے یرانی۔ اس طرح ااي باگهنے پر مجبور کںيلڑنے کے بعد انه

ابن حجر ( ہے ۔ی کی قدر دانی کوںيلياور عق “ ہیمعاو ”عہی چند اشعار کے ذری نے بهروزي ہوئے۔ فابيکام

 ) بات کا خاتمہیک

 سے تی روای کفي کو تنہا سوںي نام کے دو صحاب“یلي عقہیمعاو”اور  “ ی ثقفہیمعاو”ابن حجر   

 جان کر اس کے حاالت پر ی کو ثقفہیمعاو” بار اس تنہا کیاانکشاف کرکے مغالطہ کا شکار ہوا ہے ۔ اس نے 

”  کو یس ای دفعہ بهی ہے اور دوسراي شمار کںي موںي اور اسے طبقہ اول کے صحابی ڈالیروشن

  ہے ۔ںشماري طبقہ مسرےي کے توںي کہکر صحاب“یليعق

 : ہے کہ وہ کہتا ہے ہی يی فاش غلطی دوسرکی ای کاس

 ! ہے سے“في ثقلي عقیبن ”ای ہے اور گو “یليعق” کا نسب ی صحاباس

 : بن عمر نے کہا ہے کہفي حجر اس لئے اس کوو ہم کا شکار ہو ا ہے کہ سابن



 ی اور اس سے مدد طلب کجاي قاصد بهکیکو ا“  بن عامر بن صعصعہ عہي بن ربلي عقیبن ”روزنےيف  

د کے لئے ٓاگے  مدی اس کںي می سرپرستی شخص ککی نام کے اہیمعاو” ، حلفاء سے یلي۔ عق

 )تآاخر(ء۔۔۔۔۔۔۔

 ںي سے ہںي اوالد میک“  بن بکربن هوازنہی اوالد معا ویلي عقیک“  بن عامر عہي بن ربليعق”جبکہ   

منبہ بن بکر بن ہو  “ ”فيثق”کني بسر کرتے تهے ۔ لی زندگںي منیکہتے تهے اور وہ بحر “ ليعق ”ںي، کہ انه

 ے ۔ رہتے تهںي اوالد تهے اور طائف میک“ زان

 ہوسکتا ہے تاکہ ابن حجر اوراس کے ںينہ “ یثقف ” یلي عقہی کا معاوفياس لحاظ سے س  

  جاسکے ۔ای قرار دںي فہرست میوںکي کو صحابہی پر اس معاوادي بنیہمفکروں کے تصور ک

 ہیمعاو ”ونکہي جانا چاہئے ۔کاي کںي نہاليخ “ ی بصری ثقفہیمعاو” سے ی کو غلطی ثقفٔ ہی اس معاواور

ه ١٨٠نام سے معروف ہے  “ ضال” کا اور ابوبکرہ کا ٓازاد کردہ ، في، ثق“  بن عبدالرحمانمی بن عبدالکریبصر

  ہے ۔ی وفات پائںيم

 جنگوں یکے زمانہ ک)  رض( سے جن لوگوں نے ابوبکر“في وثقشیقر” جو ابن حجر کہتا ہے ، ہیاور   

  گے ،ںی کرقي ا س پر بحث و تحقندہیهٓا ، انشاء اللںي شمار ہوتے ہںي ہے ،وہ اصحاب می شرکت کںيم

کو  “  عافرديسع” نظر شي کے پتی روای اسی کفي قابل ذکر ہے کہاس عالم نے ،سی بات بهہی  

 : کہا ہے ںي شمار کرتے ہوئے اس کے بارے مںيکے اصحاب م)  ص(رسول خدا

 : بن عافرديسع  

 مدد کرنے کا یک “یلمی وروزيف”ر نے خط لکه ک)  رض( ابوبکرںي سے ہے جنهںي ان پانچ افراد مہی  

 )تآاخر کالم ابن حجر( ہے ۔۔۔ایحکم د

 اي کو گڑه لتي نے جن کےلئے صحابفي کہ سںي سے شمار کرتے ہںي بن عافر کو ان افراد مدي اس سعہم

 دوسرے اشخاص کے بارے سےي اور اس جدي اس سعںيہے۔ انشاء اهللا ہم اس کتاب کے اگلے صفحات م

  گے ۔ںي ڈالین سے روشلي تفصںيم

  :  جہي کانتفي سے س“ہیشہرو معاو ”افسانہ

 ںيکے منصوب حاکم کے خالف شورش کے افسانہ م) رض( ابوبکرںيکے صنعا م “سيق” نے فيس  

  ۔ںي جعل کئے ہی دوصحابلیکے لئے مندرجہ ذ)  ص(رسول خدا

 )ناقیذو (ایناف،ی۔شہر ذو١  

  یثقفٔ ہی۔معاو٢  

 : اشخاصیقي حقلی بن عمر نے درج ذفيان کو جعل کرنے کے عالوہ س  

  ۔یلي عقٔہیمعاو:٣  

 ںي ڈالیںروشني اشخاص کو ،جن کے حاالت پر ہم بعد مگری دسےي بن عافر اور ان جدي۔سع۴  

  ہے ۔اي شمار کیکے صحاب)  ص(گے،رسول خدا

 وںي اور قحطانیمانی یعنی دشمنوں نہی ری کے دلہي گڑه کر اپنے قبتی روایسی نے افي کے عالوہ ساس

  ہے ۔ی سرزنش اور مالمت کی تہمت لگا کر ان کی اسالم سے مخرف ہونے کنیپردوبار مرتد ہونے اور د

 یقي حقںي اتہامات اسالم کے معتبر منابع ومصادر مہی وجہ سے ، ی جهوٹ کے پلندوں کی کے ان ہفيس

 کے عالوہ خود یوائ کے لئے رسوںي وقحطانیمانی تاکہ ںي مٓاخذ کے طور پر درج کئے گئے ہیخیاور تار

 زافسانوںی انگرجب جنگوں کے تعی نے ارتداد کفي سونکہيک!  ضرب واقع ہو ی کارکی پر اکرياسالم کے پپ

 ہے کہ اسالم ای دکهالہی اور ہزارہا بے گناہ انسانوں کا خون بہا کر وںيکو خلق کرکے ، لشکر کش



 ی ہے نہ کہ کسالي پهعہیودہشت کے ذر کر اور خوف لي کهی ہولی ضرب ، خون کی ، تلوار کیزورزبردست

 ی جگہ ملنے کںي کتابوں میخ کی معتبر تاری سے ۔افسوس ہے کہ اس کے افسانوں کو اسالم کزياور چ

 ! ۔ںيوجہ سے اس کے مقاصد پورے ہوئے ہ

 

 

 

 

 

 

 

  و مآخذمصادر

 : کے حاالتنافیذو

 ٢۴٨٣:حصہ اول   نمبر  ) ١/۴٧٧(    ابن حجر“ اصابہ”۔١  

 : کے حاالتشہر

 ٢٩٨٧:   نمبر  حصہ سوم )٢/١۶٣(    ۔اصابہ ابن حجر١  

 : کے حاالتی ثقفہیمعاو

 ٨٠٨۶:حصہ اول  نمبر )٣/۴١٧(    ۔اصابہ ابن حجر١  

 : کے حاالتیلي عقہیمعاو

 ٨۴٨٣:  نمبر  حصہ سوم  )٣/۴٧٣    ابن حجر “اصابہ”  

 :اتی روای کفي سںي کے بارے مسي ، اور قہی شہر ، معاوافسانہ

 )١٩٩٩۔١/١٩٨٩(      “  ی طبرخیتار”۔١  

 )٢٨٩۔٢/٢٨٧(      “ري ابن اثخیتار”۔٢  

 )۶/٣٣١(      ري ابن کثخی۔تار٣  

 )٢٧٨۔٢/٢٧۴(    “  ابن خلدونخیتار”۔۴  

 

 : حقائقیخی تارںي کے بارے مسي قداستان

 )١٢٧(   یبالذر“     فتوح بلدان”۔١  

 : کے حاالتمی بن عبدالکرہیمعاو  

 ١٧۴٩:      نمبرحصہ اول )   ۴/٣٨١(      “لیجرم و تعد”۔١  

 ١۴۵١:   حصہ اول    نمبر)  ۴/٣٣٧(    “ ی بخارخیتار”۔٢  

 )٣٢۶(    “ الکمالبيتذه”۔٣  

 

 

                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      : حصّہساتواں

 

 

  شرکت کرنے کے سبب بننے واال اصحابںي جنگوں میک)  رض) (رض( ابوبکرحضرت

  rی بن نعمان لخمفي۔س٨٧ 

  rی۔ ثمامہ بن اوس طائ٨٨  

  rی طائدی۔مہلہل بن ز٨٩ 

  rی۔غزال همدان٩٠ 

  rی بن ٓاَنس سلمہی۔معاو٩١ 

  rیمي۔جرادبن مالک تم٩٢ 

  rیري۔عبد بن غوث حم٩٣ 

  rسپاہ کو مدد پہنچانے کے سبب بننے والے اصحاب۔یک)  رض(حضرت ابو بکر  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   ی صحابیواں جعل٧٩

  بن نعمانفيس

 : ہے ای پہچنواوںی ںيم“ اصابہ ” کتاب ی کو ابن حجر نے اپنیاس صحاب  

  :ی بن نعمان لخمفيس    

)  رض(نے حضرت ابوبکر “  بن نعمان فيس” لکها ہے کہ ںيم“ فتوح ” کتاب ی بن عمر نے اپنفيس  

 ہے اور اس کے ی شرکت کںي جنگ میک“  ُجذامیبن” کےساته “دیاسامہ بن ز ”ںي خالفت کے اوائل میک

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک)(ز (ںي درج کئے ہیکچه اشعار به

 : کا نسب ی صحاباس

 ٔ بن کہالن کے ابن سبادی زیبن ” ہی ہے کہ ايخلق ک “ یلخم” کو ی بن عمرنے اس صحابفيس  

 بسر ی زندگںي ممنی تهے اور لےيسے نسبت ہے ۔ لخم و جذام  دو قب“لخم “ کے  “ یکے مالک بن عّد

 کرتے تهے۔

 : جنگی جذام کی بن نعمان اور بنفيس

 ںي می طبرخی تارںيهکے حوارث کے ضمن م١١ خبر     ی ُجذام سے جنگ کی کدیاسامہ بن ز  

 بن نعمان کا کہن نام و نشان في بن عمر کے خلق کئے گئے اور منظور نظر سفي سںي اس مکني ہے لیآئ

  بن عمرفي کے حاالت کو بال واسطہ سیحجر نے اس صحاب   ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ںينہ

  ہے۔اي کںي نے اسے نقل نہی ہے اور طبرايسے نقل ک“ فتوح ” کتاب یک

 منابع و یکے عالوہ اسالم“ اصابہ ” کتاب ی بن نعمان کا نام ابن حجر کفياس کے عالوہ س  

 بن نعمان في جاتا ہے ۔ اس لئے قاعدہ کے مطابق ہم نے اس سای پاںي نہںي اور کتاب می کسیمصادر ک

 کو ی بن نعمان لخمفي ہے ۔ ابن حجر نے ساي شمار کںي اصحاب میے جعل بن عمر کفي کو سیلخم

)  رض( بن عمر نے کہا ہے کہ اس نے ابو بکر في سونکہي ہے کای قرار دںي حصہ مسرےي کتاب کے تیپنا

 ! ہے ی شرکت کںي جنگ می کوںي جذامںي خالفت کے اوائل میک

 سے الگ ہے کہ “ی بن نعمانفيس  ” “ین لخم بن نعمافيس” کا في قابل ذکر ہے کہ سی بات بهہی    

 ہے وہ اي نے نام لی کا بخارفي ہے اور جس سی ڈالی اس کے حاالت پر روشنںي مخی تاری نے اپنیبخار

 ہوتا ۔   ی کہ خود صحابہی تها نہ ںسےيکے شاگردوں م “ نيتابع”

 

 

 

 

 

 

 � و مٓاخذمصادر

 : کے حاالتی بن نعمان لخمفيس



 ٣٧٢۶: حصہ     نمبرسرايت)   ٢/١١٨(  ابن حجر  “ اصابہ”۔١  

 : کا نسبی لخمخاندان

 )٣/۶٨(    “اللباب’۔’١  

 : سے جنگوںي جذا می کدی بن زاسامہ

 )١/١٨٧٢(     ی طبرخی۔تار١  

 : کے حاالتني تابعروي بن نعمان ، شاگرد و پفيس

 ٢٣٧٠:دوسرا حصہ  نمبر )٢/١٧٢(   ی بخارخی۔تار١  

 

 

 

 

 

 

  ی صحابیواں جعل٨٨

  اوس بنثمامہ

 : لکهتاہے وںی ںي کے تعارف میابن حجر اس صحاب  

  :یثمامہ بن اوس بن ثابت بن الم طائ  

 یک)  رض( ہے اور لکها ہے کہ حضرت ابوبکراي اس کا ذکرکںيم“ فتوح” کتابی بن عمر نے اپنفيس  

 ضرار کو یعنینے اسے “  سے نبرو ازما تها ، ثمامہ بن اوس“حہيطل“ ضرار بن ازور” خالفت کے دوران جب 

 : ہے جاي بهغامي پکی مضمون کا الیحسب ذ

 )تآاخرداستان(۔۔۔۔۔ںي کے پانچ سو جنگجو ہ“لہیجلد”  ساتهہرےيم  

 یابن حجر ک)    (ز( ہے ۔کهای کا زمانہ دتي مطلب نکلتا ہے کہ اس نے جاہلہیاس مو ضوع سے   

 )بات کا خاتمہ

   ه ١١ نے  ی ہے ، طبراي اشارہ ککیا ابن حجر نے صرف ںيمذکورہ داستان کہ جس کے بارے م  

کے عنوان “  خبر کوی باقی غطفان کںي سے ملحق ہونے کے بارے محہيطل “ ںي روداد کے ضمن میک

 سے نقل کر کے في سعہیکے ذر “ یعمارة بن فالن اسد ”ںي سے ملحقہ ہوئے ہحہيسے کہ جب وہ طل

 :  ہے اي درج کلی حسب ذںي مخیتار یاپن

 مور ٔکو ما) ‘ضرار بن ازور ”نے )  ص(سے منہ موڑ کر مرتد ہو ا ، تو رسول خدا اسالم حہيجب طل  

 بغاوت کو سر کو ی کحہي طلںيکے کارگزاروںسے رابط قائم کرکے انه)  ص( ٓانحضرتںيم“  اسد ی کہ بنايک

 ب کرنے کے لئے آمادہ کرے ۔

 اور مسلمانوں نے یہ ہوئ سپاہ ٓامادکی سے جنگ کرنے کے لئے احہيکے اشارہ پر طل)  ص( خدارسول

 طرف ی مشرکوں کو سر کوب کرنے کے لئے مور چے سنبهالے۔ دوسر“رايسم”کے مرتدوں اور “ واردات”

  کهڑے ہوگئے ۔ںيکے مقابلہ م “ حہيطل ”ی بهیاور اس کے ساته “ یذوالخمار بن عوف جذم

 :- کہجاي بهغامينے اس کے لئے پ)  ‘یثمامہ بن اوس بن الم طائ “ ںي اثنا ء می اس



 ٓائے اور تمہارے لئے کام مشکل ہو تو شي مہم پی ، اگر کوئںيکے پانچ سو جنگجو ہ “ لہیجد” ساته رےي  م

 مدد کے لئے ی اور ہر لمحہ تمہارںي مورچے سنبهالے ہوئے ہکی کے نذدوںی بلندیک“  النسر ایقردودہ ”ہم 

  ۔ںي ہاريت

  گے ۔ںي ڈالیہم اس بحث پر دوبارہ روشن        

 

 

 

 

 

 

 

   ی صحابیواںجعل٨٩

 دی بن زمہلہل

 : ہے ای تعارف کر اوںی کا یابن حجر نے  اس صحاب  

  :ی طائلي الخدیمہلہل بن ز    

 ی اس صحابںي مندوںی پہنچنے والے نماںي خدمت میک)  ص( طرف سے رسول خدایک “  یط”  

 ہے اور لکها اي اس کا نام لںيم“ فتوح ” کتاب ی بن عمر نے اپنفي، بہر حال س� ہے تای دںي نہیکا نام دکهائ

نے اس  “ ی ئصا دیمہلہل بن ز”سے لڑ رہا تها ،  “ حہيطل ”ی کے مدعیغمبريپ“ ضرار بن ازور”ہے کہ جب 

 ہم ، نای اطالع دںي مشکل سے دو چار ہوئے تو ہمںي سے جنگ محہي ہے کہ اگر طلجاي بهغاميکے لئے پ

 مدد کے ی ، اور تمہارںيارے پر مورچے سنبهالے ہوئے ہ کے کن“ديق” ،“اکناف ” ں کے ہمراہ ٔعرب جنگجوو

 ۔ںيلئے حاضر ہ

 کهایکا زمانہ د)  ص( رسول خدادنےیزی مہلہل بن ‘ی ہے کہ اس صحابلي دلی مطلب اس بات کہی  

 ی بهلي الخدیزی ہے اور اس کا باپ ی ٓائشي پںيکے زمانہ م)  رض( داستان ابوبکریک “ حہيطل ”ونکہيہے ،ک

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک(  ہے ۔ یمعروف صحاب

 ںيه کے حوارث کے ضمن م٢٢   ںي متی روای دوسرکی ای کفي کا نام سدیمہلہل بن ز  

 : سے نقل کر کے لکها ہے في سںي متیاس  روا   نے ی ہے ۔ طبرای ٓاںيم “ ی طبرخیتار”

ہ ابن عصمت” کے نظم و انتظا م کوفہ کے سردار وں“یدستب”نے عالقہ “  بن مقر ن مينع”  

 :) تک کہ کہتاہے ہاںی( اور ۔۔۔ اي کمي تقسںيم “ ی طائدیمہلہل بن ز” اور “یعبداللهضّب

 “ وںيلمید” سے یپہلے حاکم تهے جو عالقہ دستب)  عصمتہ ابن عبداهللا اور مہلہل یعنی(  لوگ ہی  

  ۔ںيسے جنگ کے لئے اٹهے ہ

 اور کی بناپر ای کتی روایک “ یمسلمہ البض ” ںي م“اور اصابہ  “ دیتجر“ اسدالغابہ ” ہے کہ اني بات قابل بہی

 : لکها ہے ںي پہچان کے سلسلے می ہے کہ ابن حجر نے اس کی ملتحیتشر   یکے حاالت ک“ مہلہل ”

 ! کانام ملتا ہے جو سخت مجہول اور نامعلوم ہے ی راوسےی اکی اںي کو پہچنوانے کے سدمہ می صحاباس

 کے عنوان سے دو مہلہل یکے صحاب)  ص( رسول خداںيم “ اصابہ” کتاب ی لحاظ سے ابن حجر کاس

  :ںي ہلی جو حسب ذںي ہتےی دیدکهائ

  ہے ۔ ی بن عمر سے نقل کفي سلي تفصی ، کہ ابن حجر نے اس کے حاالت کی۔ مہلہل طائ١  



 ی سے نقل کی مہجول اور نا معلوم راوکی احی تشریاس کے حاالت ک: ۔مہلہل مجہول النسب ٢  

  ہے ۔یگئ

  بحثی مجموعکی اںي و مہلہل کے بارے ممہثما

 :ںي طرف پلٹتے ہیہم دوبارہ اصل داستان ک  

 بن عمر سے نقل کرکے لکها ہے کہ في سںيه کے حوادث کے ضمن م١١ نے   یطبر    

کو “ ضراربن ازور ” نے )  ص(تو رسول خدا   ، اي کیٰ کا دعویغمبري مرتد ہوا اور اس نے پحہيجب طل

 ںيکے کارگزاروں اورگماشتوں سے رابطہ برقرار کرکے انه)  ص( ٓانحضرت ںي اسد مین کہ قبائل بایحکم د

  بغاوت کو کچلنے کے لئے آمادہ کرے ۔یحہ کيطل

 سے لڑنے کے لئے باہر نکلے اور انہوں نے حہيکے حکم سے مسلمان ٓامادہ ہو کر طل)  ص( خدارسول

 “ یذوالخمار بن عوف جذم”ر مورچے سنبهالے ۔  کے مقام پ“رايسم”کے مقام پر اور مشرکوں نے “ واردات”

 تها۔  اي سپاہ کو ال کهڑا کی اپنںي کے مقابلے محہينے طل

کے  “ لہیجد ”ںي مجاکہي بهغاميکو پ“ نے ذوالخمار  “ یثمامہ بن اوس بن الم طائ ” ںي اثنا ء میاس  

 سنبهالے ہوئے ہوں ، اگر  کے پاس مورچےوںی بلندیک“  انسرایقردودہ ”  کے ہمراہ ی ئٔپانچ سو جنگجو

  ںي مدد کے لئے ٓامادہ ہی تو ہم تمہاری ٓائشي مشکل پی کوئںي سے جنگ محہيطل

 

 اور ہم ںيکے جنگجو ہ “ یغوث”  طے ٔ لہي ساته قبرےي کہ مجاي بهغامي ذو الخمار کو پی نے بهدی بن زمہلہل

 شي مشکل پی کوئںي جنگ مںيتمہ کے ساته حہي ۔ اگر طلںي مورچے سنبهالے ہںيکے اطراف م “ ديف”نے 

  ۔ںي تو ہم مدد کے لئے ٓامادہ ہیٓائ

کے گرد جمع ہو “ ذوالخمار بن عوف ” کے جنگجو ی ہے کہ طی کدي تاکی پر خصوصہاںی نے فيس  

  اطاعت کررہے تهے ۔یکر اس کے حکم ک

 : کے اسناد“  اور مہلہل ثمامہ”

 ابن حجر کے مغالطہ ںيکو سمجهنے م تی روای اور اس کتی روای کفياس سے پہلے کہ ہم س  

 ی کوںی نے اپنے افسانہ کو کن راوفي کہ سںيکهی دہی ، مناسب ہے کہ پہلے ںی بحث کرںيکے بارے م

  درج ہو اہے ںي منابع و مصادر می افسانہ کس طرح اسالمہی ہے اوراي کیزبان سے جار

 یسے اور عمارة بن فالن ی اسدعہي بن رببيطلحہ بن اعلم اور حب” کو تی روای نے اپنفيس  

  ۔ںي ہی راویاس کے جعل“  وعمارہ بيحب ”ںي ہے کہ ان می کتیسے روا “ یاسالم

 : کا افسانہفي سںي منابع ممعتبر

 کے وںيکے صحاب)  ص( کتابوں اور رسول خدای کاي جغرافلی مندرجہ ذتی روای جعلیہی ی کفيس  

  ہے۔ی نظر آتںيحاالت پر مشتمل کتابوں م

“ اکناف ”  لفظ ںيم“ معجم البلدان ”  کتاب ی اپنی حمواقوتی دان ہي جغرافمي کا عفلعالم اسالم  

 : لکهتاہے ںيکے سلسلے م

 :“اکناف”

 نے ی طائدی پڑاؤ ڈاال۔ مہلہل بن زںي م“رايسم” اور اي کیٰ کا دعویغمبري نے پلدی بن خوحہيجب طل  

 اور ای ٓاشي پلۂ مسی ، اگر کوئںيگجوہ جنراوريکے دل“ غوث ” ساته رےي کہ مجاي بهغامياس کے لئے پ

  ۔ںي ہے مورچے سنبهالکی نزدکے“ديف ”ںيم“ اکناف ” ، تو ہم نے ی قسم ضرورت محسوس کیکس



 ہے اور مہلہل اي طرف اشارہ کی کتی روای اسی کفي سںيکے سلسلہ م “ راءيسم” لفظ ی نے بهیحمو

  ہے ۔ی کتی روای کو مدد کرنے کحہيکے طل

 : لکهتا ہے ںيکے بارے م“ قردودہ ” لفظ  کے عالوہ وہاس

 :) تک کہتا ہے ہاںی(  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اي کا ادعا کیغمبري نے پدي بن خولحہيجب طل  

 ی اگر تجهہ پر کوئںي کے پانچ سو دالور جنگجو ہلہی ہمراہ جدرےي کہ مجاي بهغامي بن اوس نے پثمامہ

 � ںي مورچے سنبهالے ہوئے ہںيم“ قر دودہ”  تو ہم اي ضرورت کا احساس کی مدد کی اور ہماریمشکل گزر

 کہ مہلہل نے ے دوجگہ پر لکهتاہںي گراں قدر کتاب می دانشمند اور محقق اپنساي جیاس طرح حمو

 � ہے اي طرف سے مدد کرنے کا اعالن کی کوںي اور اپنے ساتهی اور اپنجاي بهغامي کو پحہيطل

 نے وںي لکهتا ہے کہ ان دوصحابںي محی تشریاالت ک کہ ابن حجر ثمامہ اور مہلہل کے حکهای ہم نے دجبکہ

 ہے ی کشکشي پی مدد کرنے کںي جنگ می سے اس کحہي ہے اور طلجاي بهغاميکے لئے پ“ضر ار بن ازور ”

  :ونکہي ہے ، کاي، جبکہ ان دونوں عالموں نے مغالطہ ک

کے نام ٓائے “ خمار  ، ضرار اور ذوالحہيطل ”بي بالترتںي متی روای کفي موجود سںي می طبرخیتار  

 حہي نذل بازاء طلی حتیواقبل ذوالخمار بن عوف جذم”: کہتا ہے في پر سجہاں“ِہيَوَارَسَل ِاَل” ۔ اور عبارت ںيہ

 ثمامہ یعنی ہے ۔ ی طرف پلٹتی شخص ذوالخمارکی داستان کے ٓاخرريضم ) یاس ک ( ںيم‘ ۔۔ہيو ارسل ال

 ہے نہ کہ ضرار ی کشکشي پی طرف سے مدد کیہے اور اپن جاي بهغاميکے لئے پ“ ذوالخمار ”و مہلہل نے 

 ی ٓامادگی طرف سے ذوالخمار کو مدد کرنے کیک “ یٰص” نے افراد في کے لئے اس کے عالوہ سحہي طلای

 ی کے گرد جمع ہو کر اس کے حکم ک“لخمارذوا” کے جنگجو “یط”  ہے کہ اي کاني بںيکے سلسلہ م

 اطاعت کرنے پر ٓامادہ تهے ۔

 “ی اسد ، غطفان اور طیبن“  قبائل ںي کے زمانہ متي تها کہ جاہلای ٓاشيفاق اس لحاظ سے پ اتہی  

 رسول کني تها ۔ لای معاہدہ طے پا کی دوسرے کے خالف جنگ نہ کرنے کا اکی اور ایکجہی ن ايکے درم

 اور  ہوئےد کے خالف متحیٰ اسد اور غطفان طی قبائل بنںي زمانہ مکی بعثت سے پہلے ایک)  ص(خدا

  تها ۔ای کو ان کے وطن و گهر سے نکال باہر کرکے ٓاوارہ کردلوںيکے قب“  و غوث لہیجد”

 و لہیجد”  کرتے ہوئے غطفان سے جدا ہو کر ی سے چشم پوشی شکنماني ُعوف کے افراد نے اس پلہيقب

 “یط”ًال افراد  باندها اور عمماني کو چلے جانے سے روکا اور ان کے ساته دوبارہ عہدو پلوںيکے قب“ غوث 

 یا اور بدستور اپني وہا ں سے چلے جانے سے اجتناب کی نے بهی طی ۔بناي مدد کا مظاہرہ کیسے اپن

 ۔)تا ٓاخر( رہے ۔۔۔۔یجگہ پر باق

کے  “ لہیجد”  ہے کہ ای دکهاسای نظر اشي تعصب کے پی نے قبائلفي سںي ہکهتےی پر دہاںیہم   

 یک“  ذوالخمار ںي کمانڈ می کدیز”کے دالورں نے مہلہل بن  “ یغوث”ثمامہ بن اوس کے ساته اور ”افراد 

 مدد ی بن ازور کرار تها ، نہ کہ ضاي کا اعالن کی ٓامادگی کو اپنے ساته لے کر اپنیمدد کے لئے قبائل ط

  ہے ۔ی ابن حجر نے صراحت کیکرنے کے لئے جس ک

  : خالصہ

 حصہ پر اعتماد کی حجر نے اس کے ا ہے اور ابنی کاني بتی رواہی تنہا شخص ہے جس نے فيس  

 شمار ںي فہرست می کوںيکے صحاب)  ص( رسول خداںيکے حاالت لکها کر انه“ ثمامہ اور مہلہل ”کر کے 

  ہے ۔ايک

 کهای کا زمانہ دتي نے جاہلی ڈالتے ہوئے اخذ کرتا ہے کہ اس صحابی دانشمند ثمامہ کے حاالت پر روشنہی

کا زمانہ )  ص( نے رسول خدای ڈالتے ہوئے لکهتا ہے کہ اس صحابینہے ۔ اور مہلہل کے حاالت پر روش



کے زمانہ )  رض( ابوبکرن داستای کدي بن خولحہيطل” کرتا ہے کہ ی ہے اور اس حکم کو وہاں سے جارکهاید

 “  ہے ی ٓائشي پںيم

 : کہتاہے ںي ابتداء می کحی تشریاور مہلہل کے حاالت ک  

  جاتا ہے ۔ای پاںيہ نںي مندوںی کے نمایاس کا نام ط  

ه ١٠ جو     ںي کے منتخب شدہ وہ پندرہ افراد ہی طلہي مراد  قبیان نمائندوں سے ابن حجر ک  

 پہنچے تهے ، اور ںي خدمت میک)  ص( رسول خداںي می سرپرستیک “ صہيقب” اور  لي الخدیز ”ںيم

 حجر نے ابن ۔ ايکے بعد فوت ہوگ واپس ٓانے ںي ملہي رکها تها جو قبنام“ريدالخیز” کا دینے ز) ص(ٓانحضرت

 : ڈالتے ہوئے لکها ہے ی نسبت سے مہلہل کے حاالت پر روشنیاس

  ہے ۔ی معروف صحابکی اليدالخیاس کا باپ ز  

  :ٹےي کے بی طائليدالخیز  

 : ہےاي کوںی کا ذکر ٹوںي کے بدی زںيم“ انساب ” کتاب یابن حزم نے اپن  

 : تهے لی حسب ذٹےي برکےيدالخیز  

  ثی ، عروہ ، حنظلہ اور حرمکنف  

 ان دو مصادر ۔ انساب ابن حزم کني ہے ۔ لاي کرکے نام لکی اکی کا اٹوںي کے بدی زی نے بهیابن کلب  

 ملتا  اور ںي سراغ نہی کوئںينام کا کہ “ ی طائلي الخدیمہلہل بن ز ”ںي معتبر مصادرمگری ۔ اور دیو ابن کلب

  ہے  ںي نہجود شخص موینام کا کوئ ‘ ‘ یائثمانہ بن اوس ط ”ںيمي ء طلہي طرح قبیاس

 : در ج کرکے کہتا ہے ںيم “یاغان” کتاب ی بات جسے وہ اپنی کی ابو الفرج اصفہان،یاب رہ  

 لوگ کني اور مہلہل تهے لثی شب شاعر تهے ، ان کے نام عروہ ، حرہی تهے ، ٹےي بني کے تدیز  

 ںي رکهتے ہںي نہنيقی ںي کے بارہ مٹےي اور بی کسکے عالوہ اس کے “ ثیعروہ اور حر” کے دوفرزندوں دیز

 ۔

  کو مدنظر رکها ہے۔تی روای کفيمعلوم ہو تا ہے کہ ابوالفرج نے اس مطلب کوذکر کرتے وقت س  

 

 

 

 

 

 

 

  ومٓاخذمصادر

 : کے حاالتیتمامہ بن اوس طائ#

 ٩٧٨  : نمبر   حصہسرايت  ) ١/٢٠٧(ابن حجر      “اصابہ ”۔١  

 :ے حاالت کی طائدیمہلہل بن ز#

 ٨۴٧٣:نمبر  )۴٧٩۔٣/۴٧٨(   ۔اصابہ ابن حجر ١  

 :مہلہل مجہول النسب کے حاالت#

 )۴/۴٢۵(     ريابن اث  “ اسدالغابہ ”۔١  

 )٢/٩٩ (          ی ذہب“دیتجر”۔٢  



 )٣/۴۴٧(    ابن حجر “ اصابہ ”۔٣  

  :تی روای کفي سںي داستان کے بارے می ،ثمامہ اور مہلہل کحہيطل#  

 )٢۶۵٠۔١/٢١۴٩(،)١٨٩٣۔١/١٨٩١(       “ی طبرخیتار”۔١  

 : کا نسب لي الخدیذ#  

 )۴٠٣(  ابن حزم “ جمہرہ انساب ”۔١  

 اهللا تہی کتابخانہ آینسخہ فوٹوکاپ    ) ٢۶٠(     “ ی جمہرہ ابن کلبصيتلخ”۔٢  

  قسم۔ی مرعشینجف

  :حی تشرکی اںي کے بارے میط#

 )٢۶٠(     ی جمہرہ ابن کلبصي۔تلخ١  

 )١۶/۴٧    (ی طبع ساسیابو الفرج افہان “ یاغان”۔٢  

 : داستان ی کندوںی کے نمایط#

 )٢/٢۵٩(    “  ابن خلدونخیتار”۔١  

 :حی تشریک“  اور قردودہ راي انسر ،سماکناف،”

  ی قوت حموای“ معجم البلدان ”۔ ١  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

    ی صحابیواں جعل٩٠

   ی ہمدانغزال

 : ہے ای پہچنواوںی کو یابن حجر  نے اس صحاب  

  :یغزال همدان  

 ہجو یک “ یاسودعنس” غزال نے ںي ہے کہ جس ماي شعر نقل ککی بن عمر نے اس سے افيس  

 : ہے لی ہے ۔حسب ذی ستائش کی ہے اوراس کے قاتل کیک

 کہ ہمارے ہاتهوں وہ ۔ اسود ۔ موت کے ی قسمت نہ تهہی ی اور ہمارے مردوں کیکہ ہمار!افسوس   

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک!(گهاٹ اتاراجاتا اور نابود ہوتا 

همدان بن مالک  ”ہی ہے کہ ی ہے وہ همداناي نے اس کے لئے جس نسب کو منتخب کفيس  

  بن کہلون کا پوتا تها ۔دی زی نسبت ہے ۔ جو قبائل قحطان سے بنکیسے ا“

  :تی داستان روای کی همدانغزال



 ہے ، اسے ی درج کںي کے بارے می سے نقل کر کے غزال همدانفي ستیابن حجر نے جو روا  

 کی اںيه کو حوادث کے ضمن م١٧ اس کے بجائے    کني ہے ۔ لاي کںي درج نہںي مخی تاری نے اپنیطبر

 : ہے ںکہتاي ہے اور اس می درج کںي کتاب می سے نقل کرکے اپنفي ستی روایدوسر

 مختلف پر ںي کے ضمن موںیاري تی سے جنگوںيرانینے اس سال ا)  رض( عمر ابن خطاب فہيحل  

  ۔ایجدي ابن ام غزال کے ہاته ان کے لئے بهںي اور انهاي افراد کے نام سے وابستہ کی کو معروف جنگچموں

 سے نقل فيکے عنوان سے س“  طرف فراری گرد کے خراسان کزدی ”ںي ه کے حوارث کے ضمن م٢١   اور

 :کر کے لکهتا ہے 

کرتے ہوئے مروا نشاہ جہا ں  چهاي پادشاہ کا پی ساسانی گرد سو ّم ، ٓاخرزدی جب سياحنف بن ق  

 ںي کہ ان مںي می سرکرد گی فوج چار نامور عرب افسروںککی طرف سے ای داخل ہوا ، تو کوفہ کںيم“ 

 ۔ی مدد کے لئے پہنچی تها ، اس کیبه “ یابن ام غزال همدان ”کیسے ا

 : کے اسنادفي سںي غزال مافسانہ

 : ہے اي کشيے طور پرپ کی ناموں کو راولی نے مندرجہ ذفي کے مطابق سیطبر  

  ۔رہی محمد بن عبداهللا بن سواد نوای۔محمد ، ١  

 کے في سی دونوں راوہی ۔ اور اس سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ ی مہلب بن عقبہ اسدای۔ مہلب ٢  

 � رکهتے ںي وجود نہںي اور خارج مںي ہقي تخلیذہن ک

  :جہي کا نتبحث

 نکلتا ہے کہ ابن جہي نتہی کے بعد قيبحث و تحق پر توںی روای کفي سںي کے بارے میغزال ہمدان  

 شعر کہا ہے کی جو اس نے کہا ہے کہ غزال نے اہی ہے ۔ اي پر اعتماد کتوںی روای بن عمر کفيحجر نے س

 ہی نے س ہے ، اس سے ای ستائش کی ہے اور اس کے قاتل کی ہجو کیک “ یاسود عنس ”ںياور اس م

 کهای جنگو ں کو دی ارتداد کیکے زمانہ ک)  رض(ے حضرت ابوبکر نی کے غزال ہمدانفي ہے کہ سايتصور ک

 قرار ںي حصہ مسرےي کتاب کے تی کو اپنیاس لحاظ سے اس نے اس صحاب!  ہے ی صحابہیہو گا ، لہذا 

  ہے ۔اید

 تاي لکهی تو دی ہوتی دقت کںيم “ ی طبرخی پر تا رتی روای کفيواضح ہے کہ اگر اس عالم نے س  

 کے پر چم لے کر جاتا ہے ، تو ی اور سپہ ساالری طرف سے سرداریک)  رض( عمرفہي خلی صحابیہیکہ 

 تای دار قرںي کے سرداروں کے زمرے موںي اور صحابتای جگہ دںي کتاب کے پہلے حصے میبے شک اسے اپن

 !!اس پر الگو کرکے اس کے حاالت مفصل طور پر لکهتا “  ۔۔۔۔۔ی تهہی رسم یقدماء ک“ اور معروف قاعدہ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  و مآ  خذمصادر

 : کے حاالتیغزال همدان# 

 ۶٩٣۵:    نمبر  حصہ سوم )     ٣/١٨٩(    ابن حجر “ اصابہ”۔١  

  تی روای کفي سںي کے بارے میغزال همدان#

 )٢۶٨٣۔١/٢۵۶٩(     “ی طبرخیتار” ۔١  

 قبائل همدان کا نسب #

 )٣٩۵۔٣٩٢(  ابن حزم “   جمہرہ انساب” ۔ ١  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابیعلواں ج٩١

    بن انسہیمعاو

 : لکهتا ہے ںي کے تعارف میابن حجر اس صحاب  

  :ی  بن انس سلمہیمعاو    

 وسفی ہے ۔ اور اس نے سہل بن اي اس کا نام لںيم“ فتوح” کتاب ی بن عمر نے اپنفيس    

 سے تها جس نے ںي بن انس ان افراد مہیسے ، اس نے قاسم بن محمد سے نقل کرکے لکها ہے کہ معاو

  ہے ۔ی سے جنگ کی کرنے والے اسود عنسیٰ کا دعویغمبري پںي ت ماي حیک)  ص( ُخداغمبريپ

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک(            

   : کا نسب ی صحاباس

عدنان ” نام بعض قبائل ہی ہے ، اور اي کیمعرف “ یسلم ” ںاسےي کتاب میابن حجر نے اپن  

 سے کس ںي کو ان می نے اپنے اس صحابفيکا کہ س معلوم نہ ہوسہی ںيسے منسوب ہے ۔ ہم“ وقحطان 

  ہے ۔اي کداي سے پلہيقب

 ای ٓاريکا نام نسب کے ذکر کے بغ“  ابن انس ہیمعاو ”ںيم “ ی طبرخی قابل ذکر ہے کہ تاری بهہی   

  ہے ۔اي کتاب سے نقل کی کفي سے پتہ چلتا ہے کہ ابن حجر نے اس نسب کو براہ راست سہاںیہے ۔ 

 : اور داستان تی روای انس کہیمعاو

 کتاب فتوح سے نقل ی کفي سںيکے حاالت اس کے تعارف م“  انسہیمعاو”جو کچه ابن حجر نے   

 ںيه کے حوارث کے ضمن م١١ ہے ، بلکہ اس نے   اي کںي درج نہںي مخی تاری نے اس کو اپنی ہے ، طبرايک

مکہ ، طائف ” کے )  ص(ل خدا کے مرتدوں کا ذکر نے اور رسومنی ںي متی رواکی سے نقل کرکےے افيس

 ی بعض جعلںيکے گماشتوں اور کارگزاروں جن م)  ص( موجود ٓانحضرت ںي اور صنعاء منیي، عک ، اشعر 

 : کے بعد لکها ہے نےي۔ کا نام لںي نظر ٓاتے ہیاصحاب به



نے چند )  ص( داخل ہوا ۔ رسول خداںي اسود صنعا مںي کے زمانہ ماتي حیک)  ص(رسول خدا  

 اي گاي سر انجام اسود قتل کااوری کو خطوط لکه کر اسودکامحاصرہ کراروںي کر اور چند سفجيکو به روںيسف

  امن وامان بر قرار ہوا ۔ںياور عالقہ م

 : لکهتا ہے وںی سے نقل کرکے اس داستان کو في سی کے بعد طبراس

ٓاشفتہ حال اور  انيکے درم“ صنعا ” اور “ نجران  ” یاسود کے قتل ہونے کے بعد اس کے سپاہ  

 کرنے تی حمای ان کی تها اور نہ کوئتای پناہ دںي انهی کو پناہ گاہ پاتے تهے اور نہ کوئیدربدر ہوئے، نہ کس

 اور اس کے شہر منی تو ی پہنچںي خبر اس عالقہ می رحلت کیک)  ص( رسول خداکہيپر حاضر تها ۔ تا وقت

 ںيم “ کيقروة بن مس ”ني کرب سرزمیعمروبن معد ںيبغاوتوں اور اضطراب سے دوچار ہوئے ۔ اس اثناء م

نے )  رض( مشغول تهے ،ابوبکر ںي رفت و ٓامد ماني کے درموںی کے فرار ی بن انس اسود عنسہیاور معا و

 تاکہ اي اور خطوط لکهنے کا سلسلہ شروع کرنے کرتے ہوئے سفراء کو ا روانہ کیروي پیک)  ص(رسول خدا

 )تآاخر داستان( واپس لوٹا اور۔۔۔۔۔۔دی تک کہ اسامہ بن زہاںیرے اور  کی مرتدوں کے خالف کاروائمنی

 : کے اسنادفي سںي مہی معاؤ افسانہ 

 کتاب ی کفي سںي محی تشری کے حاالت کہی معاوںيم“ اصابہ  ”یاور ابن حجر ک “ ی طبرخیتار”   

 انصار کہا ہے ۔  اوری نے اس کو سلمفي ہے ۔ سیاس داستان کا راو “ وسفیسہل بن ”سے “ فتوح ”

 ہی ور رکهتا ہے اںي وجود نہںي مقتي حقی کہ ہم نے اس سے پہلے بارہا کہا ہے کہ اس قسم کاراوسايج

  ہے ۔قي تخلیالي خی بن عمر کفيس

 : کا مقصد في سے سہی معاؤ افسانہ

  پر دو بار مرتد اور اسالم سےوںيمانی ںي نے اسود کے قتل ہونے کے بعد اپنے افسانوں مفيس   

 ان کے ی تها جس پر بحث ہوئی ان کاپہال ارتداد وہںي نظر می کفي ہے ۔ سی تہمت لگائیمنحرف ہونے ک

  گزرا ہے ۔ںي کے سلسلہ متی روایک “ ناقیذو ”ای “ نافیذو”دوسرے ارتداد کا ذکر شہر 

 

ہروں ،  ہے ، اس طرح اس نے ، مای تہمت لگائی پر جهوٹوںيمانيںي نے ان دو ارتدادوں کے سلسلہ مفيس

 دانوںي می اپنانے، جنگہی برتنے،بر وقت اقدامات اور نرم رواطي احتی ، افسروں کو نصب کرنے ، ضروروںيفوج

 تنہا شخص في۔سںيہ ی کاںي کرکے رجزخواناني کارنامے بسےي جرہي وغی اور سرکوبی عملںحکمتيم

 اور توںی تمام رواںي ہے ، اور اس سلسلہ می کتی روای کے دوبار مرتد ہونے کوںيمانیہے جس نے 

 ی اچهںي کے خالف انجام دئے گئے اپنے اس ظلم مخی تاری ہے ۔ وہ اسالم اور اس کايافسانوں کو گڑه ل

 !طرح جانتا تها کہ کہاں پر کس طرح ضرب لگائے 

 ستائش کرتا ہے اور ان ی اصحاب دونوں کی اورجعلی واقعںي محی تشریوہ اس طرح کے حوارث ک  

 ، کارناموں ، یري ، دلی شجاعت وجواں مردی کہنا اور علما ء اورمورخوںکو ان کںيبات یسی اںيکے بارہ م

 اصحاب کے ان ڈالتا ہے کہ وہ ںي اس حد تک تعجب مںي کے مقابلہ میشی دور اندی اور ان کیحکمت عمل

 ی کر سکتے ۔لہذا وہ مجبور ہو کر اس کے ان افسانوں کو اپنںي نہیمناقب و اوصاف سے چشم پوش

  ۔ںي سے اور بعض خالصہ اور اشارہ کے طور پر درج کرتے ہلي بعض تفصںيبوں مکتا

 تمام ی کفي رکهتا ہے ستيثي حی ہراول دستے کی طبرنرخي� الموںامامياس قسم کے علماء م  

  کرتا ہے ۔ںدرجي کتاب می کو نقل کرکے اس نے پورے حوصلہ اور فراغت سے اپنتوںیروا

 ہے ، اي سے نقل کفي نے سی جو کچهہ طبری اور ابن خلدون نے بهريث ، ابن کري کے بعد ابن اثیطبر

  !اہےي درج کںي کتابوںمی کخی تاریانہوں نے اس سے نقل کرکے اپن



 ںوجوديم“  جو اصلںي ، خاص کروہ جنگںيتی جنگجوں سے مربوط روای سے ارتداد کبياس ترت  

 معتبر اور گرانقدر کتابوں کے یاسالم ک! زبان سے نقل ہو کر ی بن عمر کفي ، سںي ہی ٓائںي نہی ہںيم

 سے اس قسم کے مخلصانہ تعاون في ۔ ان علماء کے سںي ہی درج ہو کر زبان زد خاص وعام ہوئںيمتون م

 ہوا ہے ۔ ابي کامںي کے مطابق اسالم کو پہنچوانے کے اپنے مقصد می مرضی اپنفي ، سںي مجہيکے نت

 ضرب اور بے گناہوں ی نکلتا ہے کہ اسالم تلوار کجہي نتہی طور پر ی باتوں سے مجموعی کفي سونکہيک

 اثر ںي ں کے دلوں مٔروي کہ اس نے اپنے پہی ہے نہ الي سے مستحکم ہو کر پهلنےي کهی ہولیکے خون ک

 ای نے اسالم کے دشمنوں کے ہاته دفي حربہ ہے جو سنی وہ بہترہیاور !!  ہے ايکر کے استحکام حاصل ک

 اس في ساي ۔ کںي ضرب لگائی اسالم پر کارنی اور اس سے دںی کرشيے طور پر پ کليہے تاکہ وہ اسے دل

  چاہتا تها؟زي اور زچیکے عالوہ کوئ

 طرف ی کتوںی روای اس قسم کی کفي مطالب سے متاثر ہو کر اور سی ان ہیابن حجر نے به  

طرح ” ہے ، اس ی ڈالی روشنںيم“ اصابہ ” کتاب ی اصحاب کے حاالت پر اپنیرجوع کر کے اس کے جعل

 درج ںي موںي کتاب کے پہلے حصہ کے صحابی ڈالتے ہوئے اسے اپنیکے حاالت پر روشن“  بن انس ہیمعاو

  ہے ۔ ايک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و مآ خذمصادر

 : بن انس کے حاالتہیمعاو#

 ٨٠۶٠:    حصہ اول    نمبر)٣/۴١٠(      ابن حجر “ اصابہ ”۔ ١  

  :تی روای کفي سںي ں کے ارتداد کے بارے مويمانی#

 )١٩٨۴۔١/١٩٨٢ (“ی طبرخیتار” ۔١  

 )٢٨٧۔٢/٢٨۶( “ ري ابن اثخیتار”۔ ٢  

 )۶/٣٣١  (“ري ابن کثخیتار”۔٣  

 )٢/٢٧۴(“   ابن خلدونخیتار”۔۴  

 : کا نسبوںيسلم#

 )۵۵۴۔۵۵٣(    “ اللباب”۔ ١  

 

 



 

 

 

   ی صحابیواں جعل٩٢

  بن مالکجراد

 :وئے لکهتا ہے  ڈالتے ہی کے حاالت پر روشنیابن حجر اس صحاب  

  :رہیجراد بن مالک نو  

 رہی اس کانام لے کر لکها ہے کہ وہ اپنے باپ مالک نوںيم“ فتوح ” کتا ب ی بن عمر نے اپنفيس  

  ہے ۔ای اس کا سو گ مناںينے چند غمناک اشعار م“ متمم ” کے ساته قتل ہوا ہے ۔ اس کے چچا 

 ی کے قتل ہونے کرہیے حاالت اور مالک نو اس کںي وضاحت میک“ م” حرف ی ہی انشاء اهللا جلدہم

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک)(ز( گے ۔ںي ڈالیداستان پر روشن

 : کا نسب ی کے اس صحابفيس

 سےيج � ہے ای سے جوڑ دی بوعری “یمي تمرہیمالک نو”کو خلق کر کے اسے “ جراد” نے فيس  

 جس ای ہے ۔ یاسے نسبت دے د ی فزارفہیمالک بن حذ” کو خلق کرکے اسے “یام قرفہ صغر”اس نے 

 سے نسبت دے یخزر ج “ یکعب بن مالک انصار“ کو خلق کر کے اسے  “ یسہل بن مالک انصار”طرح 

 طرح اس ی اسای ہے ای سے جوڑ دیمي تم”یدي عیمنذر بن ساو” کو خلق کرکے دي کہ خلہی ای ہے ، ید

 !!۔رہي صحابہ وغرہيکے دوسرے صحابہ وغ

 : کے استادتیروا

 ہے تاکہ ہم اس اي کںي کے ماخذ کا ذکر نہتی روای کفي سںيکے بارے م “ رہیر نے جراد بن مالک نو حجابن

 ی پہلیک‘ �عبداللهابن سبا ”  کو ہم نے کتاب تی روای کے قتل ہونے کرہی مالک نوکنيپر بحث کرتے ۔ ل

 ی مطالب کشتريب ںي مے اس واقعہ کے باری بهںي جلد می دوسری کتاب کی ہے اور اساي درج کںيجلد م

 )١ (ںيطرف اشارہ کر چکے ہ

 موجود ہے ، ان تی روای کے قتل کئے جانے کرہی مالک نوںي قابل ذکر ہے کہ جن منابع می بهہی  

 کہتا ہے کہ اپنے في سںي ہے ، جس کے بارے مںي ذکر نہی کوئںي کا کہٹےي بینام“ جراد ” اس کے ںيم

  ہے ۔ايباپ کے ساته ماراگ

 کتابوں ی جنہوں نے اپنان،ي اور دوسرے علماء کے درمیل توجہ ہے کہ طبر قابی بات بهہی  

 عالمنے اس ی سے ابن حجر کے عالوہ کسںي ہے ، ان می پہل کںي کو نقل کرنے متوںی روای کفيںسيم

  ہے ۔ايںکي نقل نہںي کتاب می بن عمر سے اپنفي کو ستی روایقسم ک

 :جہي کا نتافسانہ

 اپنے باپ ںي جنگوں میکہ جراد کو ارتداد ک‘  پر اعتماد کرکےتی اس روای کفيابن حجر نے س  

 ہے اور  ی کني مخصوص جگہ معںيم“ اصابہ ” کتاب ی ہے ، اس کے لئے اپناياگي کے ساته قتل کرہیمالک نو

  ہے ۔اي کے عنوان سے ذکر کیکے صحاب)  ص(اسے رسول خدا

   )٣٠٧۔٢/٣٠۶(و )١۵٣۔١/١۵٠( لف محترم   ٔ موفي۔عبداللهابن سباء تال١

 پر اعتماد کرکے مغالطہ کا شکار تی روای ابن حجر کینے به “ ی عاملنی شرف الدديس” القدر عالم ليجل

 بن ی علني ممنٔرالموي امروي اور پعہيکو من جملہ اصحاب جانتے ہوئے اسے ش “ رہیجراد بن مالک نو” ہو کر 

  جانا ہے ۔طالبياب



 ہے کہ ابن حجر نے کہا ہے کہ جراد کو اپنے باپ اياخذ ک کو اس لئے جہياس دانشمند نے اس نت  

سے مخالفت اور )  رض( کا قتل خالفت ابوبکررہی ہے ۔چونکہ مالک نواي گاي کے ہمراہ قتل کرہیمالک نو

 طور پر ری تها ، اس لئے ناگزای وجہ سے انجام پای کتی حمای خالفت کیک) ع (ی حضرت علنيمنٔرالمويام

 گراں قدر ی بات ان کی شرف الوبن کديتها ۔ عالمہ س) ع( امام ٔجملہ اصحاب وشعہ جراد من ٹاياس کا ب

 : ہے ی لکهوںی نہيج  کے تحت بع” حرف ںيکے حصّہ دّوم م“ فصول المهمہ ”کتاب 

 ہے اي گاي اپنے باپ کے ساته قتل کںي جنگ میک“ بطاح ” ، جو یمي تمرہیجراد بن مالک بن نو”  

 کے تی روای پر اپنہاںی نے نہ صرف نی شرف الدديس“  ہے ایاس کا سوگ منانے “متمم” ،اوراس کے چچا 

 ںي کے تعارف منيمنٔرالموي امرواني و پعہي اصحاب شی پر بهںي ہے بلکہ انہوںنے کہاي کںيمصدر کا ذکر نہ

 کہتے ںي اس سلسلے مںي بات کے ٓاغاز می ۔ اور اپناہےي کںي کے مصدر و مٓاخذ کو مشخص نہتی روایاپن

 :ےںہ

 اس کاربط ںي کرتے ہاتصوری ںي لکہتے ہںي کے بارے معوںي لوگ شوقوفيجو کچه نادان اور ب  

 ای آںي کتابوں میسيج“ اصابہ”اور “ اسد الغابہ “”صابياست” کہ ساي سے کہا ں ہے؟انہوں نے ۔جعوںيش

 ی کضوعہ مو ہے کی اقتداء کی بزرگ اصحاب کسےی کرتے ہوئے ایروي پیک)  ع(ني المومنريمکتب ام‘ ہے

کے نام )  ص( ا صحاب رسول خداسےی کے لئے ہم بعض الي تکمی نظر اور اپنے مدارک کشي کے پتياہم

 حروف نی۔ اس کے بعد شبہ شرف الدںي شمار ہوتے ہیکے شبہ به)  ع(ني المومنري جو امںينقل کرتے ہ

 ذکر کئے ںيم) ج (فت حر کہ ہم نے جراد کے حاالںي اصحاب کے نام ذکر کرتے ہسےی پر اادي بنی کیتہج

 ۔ںيہ

 کردہ ی ابن عمر کا جعلفي جو سی کو به“یميطاهر ابو هالہ تم ”ںي ملیکے ذ) ط( عالم صرف ہی  

 ںي شمار ہوتے ہني المومنري امعاني جو شیجعل (یالي کے خفيس‘  ہےاي تصور کںيم)  ع(ی علعانيہے ش

 نے کتاب نيلف شرف ادي عالم بذرگوارسعںينہ جی ہوتںيپر تمام نہ) جرادو ظاہر( تعداد صرف ان دو یان ک

  ہے۔اي آکر کںيم“ فصول المهمہ”

)  ع( امامی کو به“یمي قعقاع بن عمرو تمںيم“ رجال” کتاب ی اهللا مقامہ نے اپنی علیٰ طوسخيش  

  جانا ہے۔ںيکے شعبوںم

  طرحی مخلوقات اسیالي ان خی کفي علمائے رجال نے ہمارے زمانہ تک سںي میروي پیان ک  

 ںي ،م“ی المقالحيتنق” کتاب ی اپنکو“یمي بن حنظلہ تمادیز” کے في سی نے به“یمامقان”پہچانا ہے۔ 

 شمار ی علعہي سزا وار تر ہے کہ شیبه “ يی ہے پس نافع بن اسود تمايکے طور پر درج ک)  ع(ی علعہيش

 کی ای زبانیاس ک کردار سونپا ہے اور ںاہمي جنگ می کني بن عمر نے اسے صففي سونکہي جائے ،کايک

  کہا ہے۔ی بهباشعریز

 ہے ، خدا نے ی وضاحت کںي جگہ پر ان کے بارے می کہ ہم نے اپنساياس قسم کے اصحاب کو ج  

 بن عمر کے في سیقی سب زندہی ہوں بلکہ انہی ہوں نيرالمومني امروي ہے کہ پاي کںي تک خلق نہیابه

 پر کے طور یکے صحاب)  ص( سے رسول خداميم اپنے خاندان تںي کہ اس نے انهںي مخلوق ہی کاالتيخ

 عرصہ گزررہا ہے کہ اس نے عالم اسالم کے علماء و دانشمندوں ادہی ہزار سال سے زکی ہے ۔ اور اايخلق ک

 یشانی اور پررتي حہی جانتے کہ ںي کررکهاہے ۔ ہم نہراني مشغول و حںيکواپنے جعل کئے گئے افسانوں م

 کے اس في کہ ہم سگے ںی اجازت دیور دانشور حضرات اس بات ک علما اايک! ی رہے گیکب تک جار

 ی پهر وہ اسای ں؟ی فہرست سے نکال باہر کریکے اصحاب ک)  ص( اصحاب کو رسول خدایقسم کے جعل



 اصحاب کا اضافہ سےی اںي موںي صحابسےی اںيکے اصحاب م)  ص( کہ آنحضرتںيبات پر قائم رہنا چاہتے ہ

 ! ؟ںي بدستور درج ہوتے رہںي کتابوں میجال و رخی تارہی ہے اور اي کںي نہیداہي پ خدا نےیہوتارہے جن کو ابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و مٓاخذمصادر

 : کے حاالترہیجراد بن مالک نو  

 “ ج” حصہ حرف  سرايت  )١/٢۶٠٠(    ابن حجر “ اصابہ ”۔ ١  

 )١٧٨ ۔١٧٧( ه  مقصد دوم  حصہ دوم   ١٣٧۵ ۔ طبح نجف نی شرف الدديس“ فضول الحهمہ ”۔ ٢  

 :قعقاع بن عمرو کے حاالت  

 ٧١٢٩:  نمبر  )٣/٢٣٠(“   اصابہ ابن حجر ” ۔١  

 )٣١۵٠(و)٣١۴٩(و)٣٠٨٨(و  )٣٠١٣۔١/٣٠٠٩( و ) ١/٣١۵۶ (ی طبرخی۔تار٢  

 )٢٧١۔٣/١٧٠( “     ري ابن اثخیتار”۔٣  

 )٧/١۶٧( “ري ابن کثخیتار”۔۴  

 )٢/۴٢۵(‘   ابن خلدونخیتار”۔۵  ٍٍٍ

 )٢٧٠۔١/١٢٩(   ی ساختگیصحاب١۵٠۔۶  

 :    طاہر ابو ہالہ کے حاالتٍٍ

 )٢/٢١۴(    ابن حجر“ اصابہ ”۔١  

 )٢۶۶۔٢/٢۵٣(   ی ساختگی صحاب١۵٠۔٢  

 : بن حنظلہ کے حاالتادیز

 )٢۴١٠و٢٣٩۵و٢٩٠٣و١/٢۶٣۵(     “ ی طبرخیتار”۔١  

 )١٣۴۔٢/١١٣(  “ی ساختگیصحاب١۵٠”۔٢  

 : بن اسود کے حاالتنافع

 ٨٨۵٠:نمبر   حصہ سرايت) ٣/۵۵٠(ابن حجر       “ اصابہ ”۔١  

   )٩۶۔٢/٧٧(   ی ساختگیصحاب١۵٠۔٢  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ی صحابیواں جعل٩٣

  یري غوث حمعبدبن

  :یکو مدد کر نے کے سبب بننے واال صحاب)  رض( سپاہِ حضرت ابوبکر ںيعراق م  

 : ہے ای تعارف کراوںی کای اس صحابںيم“ اصابہ ” کتابیابن حجر نے اپن  

  :یريمعبد بن غوث ح  

 سے نبردٓازما تها ، اس نے وںيرانی اںيعراق م“  بن غنم اضيع” بن عمر نے لکها ہے کہ جب فيس  

)  رض( ۔ حضرت ابو بکری اور اس سے مدد طلب کی کتی سے شکافہي خلںي کے بارے می کمیسپاہ ک

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک) (ز (جاي مدد کےلئے بهی کو اس کیريحم“عبد بن غوث ”نے 

 : کا نسب ی صحابسا

“ غوث  ”ںي کے بعض نسخوں می طبرخی تارںي کے باپ کے بارے می صحابی کے اس جعلفيس  

 ںي ابن خلدون مخی تارکنيلکها ہے ل“ عوف  ”ںياور اکثر نسخوں م “ غوثی ” ںياور بعض دوسرے نسخوں م

 !! ہے ايلکها گ“ عوف ”

 قبائل ی کے اصلمنی ہیسے نسبت ہے “  سبا ء ربنيحم” قحطان کے پوتے شجبی ‘ یريحم”اور   

  تها ۔لہي قبکی سے اںيم

 : جهوٹانوکها

 لکها ہے ںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنفي سںيه کے حوارث اور روداد کے ضمن م١٢ نے  یطبر  

: 

 : لکها وںینے اسے )  رض( جنگ سے فارغ ہوا ، تو حضرت ابوبکریک “ مامہی ” ديجب خالدبن ول  

 سے اضيع” طرف روانہ ہو ، تاکہ وہاں پر ی ، اب عراق کی کبيفتح تجهے نصخدائے تعا لےٰ نے   

 مالقات کرو۔

 وںی تها مي مقانيکے درم“ حجاز ”اور “ نباج”کو ۔جو “  بن غنم اضيع ”ںي الگ خط مکیاس کے بعد ا  

  :ایحکم د

 سے وںیند بلی۔ اور وہاں اس عالقہ کٔپہنچ جاو “ خيمص” تک کہ ہاںی طرح ٓاگے بڑهتے رہو یاس  

 کے پاس پہنچ دي رکهوکہ خالدبن ولی کو اس قدر جاریشروي پی اپنںيپر حملہ کرو اور اس عالقہ م“عراق”

 ی جانے کطن مائل ہوا سے اپنے وی جو بهںسےي موںيجاؤ ۔ وہا ں پر مستقر ہونے کے بعد اپنے سپاہ

  روکے نہ رکهنا ۔ںي مینٔ چهاوی فوجی ۔ ان کو ہر گز زبردستنایاجازت د

 ۔ ای تک پہنچا دوںي کا حکم اپنے سپاہفہي کو پہنچا ، انہوں نے خلاضيجب ابوبکر کا خط خالد اور ع  

 سے ی چهاونی ر کرکے فوجاي اختی باشند ے اور اس کے اطراف  کے لوگ ان دوپہلوانوں سے دورنہیمد

 کے خواست دری مدد کی۔ ان کیسے مدد چاہ) رض(چلے گئے۔ اس لئے انہوں نے مجبور ہو کر ابوبکر



کو  “ یري مدد کے لئے اورعبد بن غوث حمیکو خالد ک “ یميقعقاع بن عمرو تم” نے فہي خلںيجواب م

 )تآاخر داستان( و۔۔۔۔۔۔۔جاي مدد کے لئے بهیک‘  بن غنم اضيع”

 طرف ی عراق کیک“  بن غنم اضيع”کے حکم سے )  رض( ابوبکر فہي تنہا شخص ہے جس نے خلفيس

 ںي داستانںي کے بارے مديے اور اس کے اور دوسرے عرب سردار خالد بن ول ہی کتی روای کمتیعز

 ۔ںيہيگڑه

 معتبر ی کخی تاری بن عمر نے نقل کرکے اپنفي پہال عالم ہے جس نے ان افسانوں کو سیطبر  

 � ہے اي کںدرجيکتاب م

 کے ںعراقيابوں م کتی سے نقل کرکے اپنی طبرخیتار”  افسانوں کوںي انہی اور ابن خلدوں نے بهري اثابن

  ہے ۔اياخبار کے عنوان سے درج ک

 : حقائق یخیتار

عراق “  بن  غنم اضيع”کے حکم سے ) رض( ابو بکرفہي لکها ہے کہ خلںي نے اپنے افسانہ مفيس  

 اور وہ مدد طلب ی تعداد گهٹ گئی کوںي اس کے سپاہںي مجہي حکم کے نتی طرف روانہ ہوا ۔ اس فوریک

 یمي اور قعقاع بن عمرو تمجاي مدد کے لئے بهی کواس کیري نے عبدبن غوث حمفہيخلکرنے پر مجبور ہوا ۔ 

 ۔جاي مدد کے لئے بهی کديکو خالدبن ول

 اور ابن خلدون ري کہ ہم نے کہا کہ ابن اثساي ۔جاہےي سے نقل کفي نے سیان تمام مطالب کو طبر  

 ہے ، جبکہ اي درج کںي کتابوں می کخی تاریسے نقل کرکے اپن “ ی طبرخیتار” مطالب کو ی ان ہینے به

 اہےيںکي نہماد بات پر اعتی اور اس کںي ہی کںي نقل نہںيتی روای کفي کچه اور ہے۔ جنهوںنے سقتيحق

 : لکها ہے ںيم“ فتوح البلدان ” نے ی اور بال ذرںي مخی تاری نے اپن“اطي بن خفہيخل ”سےيج

 وںي پر سرگرم عمل تها اورکفر کے سپاہکے ساته شام کے محاذ“  جراحدہيابوعب” بن غنم اضيع  

 سے لڑرہا تها ۔

 ینے به)  رض( عمرفہي اور خلاي مقرر کني کو اپنا جانشاضي نے مرتے وقت عدہي کے سپہ ساالرابو عبشام

  ۔ی اسے سونپ دی حکومت بهیک “ رہیجز” اور کچه مدت کے بعد ی کبی تائد و تصویاس انتخاب ک

 گری چند دںي نکال۔ اس عالقہ مںي سے باہر نہرہیوجود تها ، اورجز ض ٓاخر عمر تک وہاں پر مايع  

  ۔اي وفات کر گںي ه م٢٠ حاصل کرنے کے بعد   اںي بايجنگوں کے دوران فتح

 ہوسکا ہے۔ ںي حاضر نہںي جنگو ں می ان دنوںعراق کںي صورت می بن غنم کساضي حساب سے ، عاس

کو  “ یريغوث حم ”ای“ عبد بن عوف ”ور اس کے لئے  ہے ااي اس افسانہ کو خلق کلےي نے اکفيبلکہ س

  ہے ۔ اي عنوان سے خلق کیکے صحاب)  ص(رسول خدا

)  ص(کو رسول خدا“ بن عوفديعب” پر اعتماد کر کے اس کے توںی روای کفي سیابن حجر نے به  

 ۔ںي ہے اور اس کے حاالت لکهے ہاي شمار کںي موںي طبقہ کے صحا بسرےيکے ت

 قوت ای کے علماء ہي ہے تاکہ جغرافاي خلق کی جگہ کو بهکی ای نام“خيمص” نے في کے عالوہ ساس

 ین نے بهم�۔ عبدالموںی کرںذکريم“ معجم البلدان ” کتابی اس قسم کے مکان کے وجود کا اپنیحمو

  ہے ۔اي بات کو نقل کی کی حمواقوتی ںيم“ مرصداالطالع” کتاب یاپن

 جهوٹ اور افسانہ زي انگرتي حہی شخص کا یقید جهوٹے اور زنسےي بن عمر جفياس طرح س  

 عرصہ گزر ادہی ہزار سال سے زکی ہے اور اااي گلي پهںي مصادر ومنابع میخی اور تاریعالم اسالم کے علم

  و تعجب سے دوچار کئے ہوئےہے ۔رتي طرف مشغول کرکے حیرہا ہے کہ علماء و دانشوروں کو اپن

  و مٓاخذمصادر



 ۶٣٩٠:نمبر    حصہ سرايت)٣/١٠٠(ابن حجر “ اصابہ ”۔١  

  کا نسبوںیري   حم

 )۴٣٩۔۴٣٢(      ابن حزم“  جمہرہ انساب”  

 )٣٢٢(    “اللباب”۔٢       

 تی روای کفي سںي کے بارے ماضيع

 )٢٠٢١۔١/٢٠٢٠(     “ ی طبرخیتار”۔١  

 )٢/٢٩۴(     “ ري ابن اثخیتار”۔٢  

  )٢/٢٩۵(    “ ابن خلدونخیتار”۔٣  

 : بن غنم کے حاالتاضيع

 )٣/۵٠(ابن حجر       “ اصابہ”۔١  

 : داستان ی جنگوں کی کاضيع

 )١١٠،١٢٠،١٣٠(    “اطي بن خفہي خلخیتار”۔ ١  

  ۔ںي اور موصل کے بارے مہي ، ملطرہین،جزین،قنسري ۔فلسطیبالذر  “ فتوح البلدان”۔٢  

 

   

 

 منظر ںيم اي دنی بار طبع ہو کر علم و دانش کی جلد پہلی پہلی د نوں ، جب اس کتاب کیُانہ  

 ممالک ی بعض اسالمی اخبارو مجالت اورحتات،ی ، لکهنے والوں کے قلم ، اور دانشوروں کے نظریعام پر ٓائ

 بحث و ی علمکني بحث اور اظہا ر نظر کرنے لگے ۔ لںي ٓاگئے اور اس سلسلہ مںي ابالغ حرکت معیکے ذرا

 و دي تنقی کہ ان کی نہ ہو سکدايپ فرصت ہی وجہ سے ی مسائل روز کگری مصروف ہونے اور دںي مقيتحق

 کتاب یکا مقالہ ۔جو اس “ ی علوی جناب ہادںي ۔ چونکہ ان سب مٹهوںي بنےی کر کے ان کا جواب دقيتحق

  اتی سمجها کہ اس کے بعض مطالب اور نظرب کا حامل ہے ، لہذا مناستياہم‘  درج ہو ا ہے ںيکے ابتداء م

  جائے۔ی کقيپر قدرے بحث و تحق

 

 

 

     

 

 ! ہےںي باپ نہی روحانی کا کوئسالما

 : لکها ہے ںي صاحب نے اپنے مقالہ می۔جناب علو١  

 ۔ “ ںي سے ہںي بغدادکے علماء می لف جناب عسکرٔاس کتاب کے مو”   

  :ںي کہتے ہںيہم ان کے جواب م  

 � رائج ہے ںي متيسائي کل عالم عںي جن مںي و مفہوم می ، ان معنی روحانی کوئںياسالم م  

 لفظ ان کے ہی ، تاکہ ںيکہتے ہ“ علمائے اسالم ”  رکهتا ہے بلکہ اس قسم کے اشخاص کو ںي نہوجود

 � کامصداق ہوفیمعارف و علوم اسالم کے تخصص کو ظاہر کرے ، اور اس تعر

 : کہںي۔ وہ فرماتے ہ٢  



 اور پنہان ںي خاص نامحسوس مقصداپنے دامن مکی کتاب ، پشت پردہ اہیباوجود اس کے کہ   

  ثبوت ہے ۔۔۔نی ترای اس کا موصنوع خود اس کے مقصد کا گو کني ہے لیترکه

 مقصد ، رےي اس کتاب کا موضوع ماي ہے ؟کاي نہ سمجه سکا کہ مصنف محترم کا مقصد کہی ںيم  

 ہے کہ فالں شخص ای خدمت ہے ، سے منا فات رکهتا ہے ؟ جبکہ خود انہوں نے فرمای اسالم کنیجو د

  ہے ؟دہي لئے پوشرےي ہے مزجوي کچه اور چای!ہوں نیعالم د) ںي میعنی(

 ی کی برس معارف اسالمسي کے چالی زندگی نے اپنري ہے کہ حقہی جانتا ہوں وہ ںي مزيجو چ  

 سے بعض کو ںي و خالصہ کو نوٹ کر کے ان مجہيکے نت   ، اپنے مطالعات ںي گزارے ہںي مقيتحق

 اشاعت ی ۔ اور اس کاہےيکے عنوان س طبع ک)  نظرکی پر اثی و حدخیتار( “-- ثی و حدخی در تاریري،س

 ںي کے مصادر و منابع مثی اور سنّت و حدی اسالمخی دکها دوں کہ تارںي تها کہ میہی ی کا مقصد بهکرنے

 اور سچے ححي کہ صںي جو اس امر کا سبب بنے ہںي انجام پائے ہراتي اور تغفاتیکچه تحر   سہوًا ایعمد ًا 

 داي پںي وجہ سے رکاوٹی کفاتی ، ان تحرںي ۔ کو پہچاننے مںياسالم لے ٓائے ہ) ص(غمبريّ اسالم ۔جسے پ

 � ںي ہیہوئ

اصول ” تها کہ ی بهہی کا مقصد ري حقںياس کے عالوہ کتابوں کے اس سلسلہ کو شائع کرنے م  

 اني صراحت سے بںي ابتداء می مقصد کتاب کیہیسامنے پہنچواؤں اور    کے اوالوںيکو دن“  کالج نید

 �وا ہے ہ

  :  مي اور مفاہالفاظ

 داستانوں کے ی ہوئی گڑهی اور اس کتوںی روای غلط ، مردود اور جهوٹی کفي۔ انہوں نے س٣  

 اظہار نظر کرتے ہوئے خصوصًا ںيکو استعمال کرنے کے سلسلہ م) اسطو رہ = “  افسانہ”لئے ہمارے لفظ 

 یکرن دقت ی و کافاطيہ کرتے وقت احت الفاظ سے استفادسےی مواقع پر اسےی ہے کہ ای فرمائديتاک

 �چاہئے 

  :ںي کہتے ہںي جواب مہم

 : سےي نکرہ وصف کے الفاظ جی کسای ںي اخبار اور داستانوں کے نام رکهنے کے سلسلہ میجعل  

 کہ ںی دوسرے الفاظ سے استفادہ کرسےي ان جای“ ، جهوٹ ی ، جعلفيمخولہ ، موضوعہ ، مکذوبہ ،ضع” 

 کو م و مفہوی کرتا ہے اور ان کے معنںي نہاني بقتي حقی داستانوں کیسيان ج ی بهی سے کوئںيان م

 جو ان داستانوں کے ںی خاص نام اور اصطالحات کا انتخاب کرسےی کہ ان کے لئے اہی ای پہنچاتا ہے ۔ ںينہ

 “ بات ، افسانہیَمَثل،ُخرافہ،ُاسطورہ  ، خراف”  : سےي ، جںي کو پہنچا سکقتي و حقیمعن

 اصطالحات سے استفادہ ای داستانوں کے لئے اس قسم کے نام ی کفيہلے کہ ہم ساس سے پ  

 کتابوں کا مطالعہ کرکے ان پر ی لغت کںي و مفہوم کے سلسلہ می چاہئے کہ ان کے معنںي ، ہمںیکر

  ۔ںی کرقيبحث و تحق

 :۔َمَثل١

 بی کے قرزي چی دوسری وہ بات ہے جو مفہوم کے لحاظ سے کسںي کے بارے مزي چیَمَثل، کس  

 کرے مثال کے طور پر جب فی تعری دوسرے ککی و شباہت سبب بن جائے کہ ایکی نذدیہی ہو اور ہي شبای

 :کہا جاتا ہے 

 ہے کہ لي دلی بات اس امر کہی ںي مقتي ہوتا ہے ۔ حقںي تہ می کںی کنوشہيکنواں کهودنے واالہم  

، انسان  “ ںي پهنس جاتے ہںي اپنے جال م وہ خودںي ہںہوتےي فکر می پہنچانے کفيجو دوسروں کو تکل” 



 ںي مدي مجان نے قریٰ پر خدائے تعالادي بنی کا سبب نہ بنے۔ استی اذی رہےتاکہ دوسرں کںيہوش م

 : ہے ای فرماںي اوراور ان کے بارے مںي ہی کشي پںيمثال

 )٢١/حشر  ()١( َتَفَکرُونَی وَ   تِلک االمثاُل َنضرُبهَاِللناس َلَعّلُهم 

 : فرماتا ہےںي سلسلہ می اسںي کے ٓاخر متی ٓای دوسرکی کہ اہی ای

 )۴٣/عنکبوت    (#٢� ِاالالعا لمونعقُلهَای۔۔۔۔۔۔َومَا 

  ہے ، من جملہ فرماتا ہے ۔سي تعداد اکتا لی مثالوں کی ہوئاني بںي مدي مجقرٓان

  ۔ںي غور و فکر کر سک کہ شائدوہ کچهںي کرتے ہانياور ہم ان مثالوں کو انسانوں کے لئے اس لئے ب) ١

  سمجه سکتا ہے ۔ںي نہی صاحبان علم کے عالوہ کوئںي انهکني۔۔۔۔۔۔۔ل) ٢

 َحبَّة ةٔ ُکلِّ سنبَلة مای الّلِٰہ َکَمَثِل َحبَّة َانَبَتت َسبَع َسناِبَل،فلي َسِبِی َامَواَلُهم فنِفُقوَنُی َنیَمَثُل الَِّذ  

 )١()  ٢۶١/ بقرہ   (ُمي َواسعُْْْ َعِل َو الّلُٰہَشاُءَی ِلَمن َضاِعُفُیَوالّلہ 

 : جہا ں پر فرماتا ہے ای

  #٢ العنکبوت تي لبوِتي َو ِانَّ َاوَهَن البتًاي َکَمثََِل الَعنکبوت اتخَذ َباءي ا تََّخُذ واِمن ُدونِِِِ الّلِٰہ َاوِلَنیَمثَُّل الَِّذ  

 )۴١/عنکبوت(

 : کہ فرماتا ہے ہی ای

 ِمن فر عو ن َو ی الَجنة َو َنّجنی فتًاي ِعنَدَک َبِی ِفرَعوَن ِاذ قَاَلت َربِّ ابِن لَةٔ َاَمُنوا اِِِمَرانی للذ الّلُٰہ َمَثًالَوَضَرَب

 )١١/میتحر(#٣  ني ِمَن ا لَقوِم الظاِلمیعملہ َو نجن

 یک“  اور انسان واناتيجمادات ، ح” وضاحت کے لئے ی مواقع پر مطلب کنيخدا ئے تعالےٰ نے ان ت  

 � ہے ی کشيل پمثا

 ہے جس سے سات ی مثال اس دانہ کی ان کے عمل کںي اپنے اموال خرچ کرتے ہںيجو لوگ راہ خدا م) ١

 ہے کہ تای کر دی سو دانے ہوں اور خدا جس کے لئے چاہتا ہے اضافہ بهںي می ہوں اور پهر ہر بالداي پاںيبال

  ۔ی و دانا بهمي ہے اور علیوہ صاحب و سعت به

 ہے کہ اس یسي جی مثال مکڑی ان کںيگوں نے خدا کو چهوڑکر دوسرے سرپرست بنالئے ہاور جن لو) ٢

  کا گهر  ہو تا ہے ۔ی سب سے کمزور گهر مکڑکني لاينے گهر تو بنال

 رےي کہ پرورگار می ہے اس نے دعا کی کاني مثال بی زوجہ کی والوں کے لئے فرعون کمانیاورخدا نے ا) ٣

 ظالم ی اور مجهے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دالدے اور اس پور گهر بنادےکی اںيلئے جنت م

 قوم سے نجات عطاکردے ۔

 :۔ خرافہ٢

 ہے کہ سننے والے کو مجذوب کرنے کے ساته ای ٓاںي می کالم کے معنودہيخرافہ، باطل اور بہ  

  ہے ۔ی گئی کاني بوںی داستان ی ٓانے کںي ڈالتا ہے ۔ اس کے وجود مںيساته تعجب م

تها ۔ جنات اسے اغوا کرکے لے گئے “ خرافہ ” شخص کانام کیکے ا “ نہي جہایعذرہ  ” ی ء بنلہيقب  

 واپس ٓانے ںيخرافہ جنوں کے قبضہ سے ٓازاد ہونے اور اپنے گهر انے م!!   مدت تک اپنے پاس رکها کیاور ا

 ی کہتا تها اور لوگ بهںیزي ناک چرتي اور حزي تعجب خںي مدت کے بارے میکے بعد ، جنات کے پاس گذار

 مطلب رفتہ یہیاور “  !!ںي خرافہ ہںي داستانہی”  تکرار کرتے ہوئے کہتے تهے کہ ی داستانو ں کیاس ک

 ، ی تهی جاتی کاني کے لئے بوںي سرگرمی داستان جو رات کزي اور تعجب خاديرفتہ معروف ہوا کہ ہر بے بن

  ۔یخرافہ کہالنے لگ

 :۔اسطورہ ٣



 ، جهوٹ ، درہم برہم اور نامرتب ہوں ودہي جو باطل ، بہںينہ ان باتوں کو کہتے ہ افساایاسطورہ   

 ۔ںي اور دل کش لگںی دی اور سچ دکهائححي صںي  ظاہر مکنيل

 ہے ، من جملہ فرماتا ایکا نصاف بن کر آ “ نياول” سات موقع پر لفظ ںي مديقران مج“ استورہ”لفظ   

 :ہے 

 )٢۵/انعام)         (١(َنِي اال وَّلُري ِاّال َاسَاط َکَفُروا ِان  هٰذاَنی الذقولی  

 : ہوں گے لی و مفہوم خالصہ کے طور پر حسب ذیٰ بنا پر مذکورہ الفاظ کے معناس

  انتباہ مقصود ہو۔ای وضاحت ی مطلب کی جگہ پر استعمال ہو تا ہے جہاں پر کسیسی لفظ اہی : َمَثل

 رتي اور حبيوہ عج‘ خزافہ ثیحد”  ہے ، جو دلچسپ ہوں ۔ اور  باتوں کو کہا جاتاادي بے بنیسیا:  “خرافہ”

  ۔ںي ہی جاتی محفلوں کے لئے گڑه لی کی جو شب باشںي ہںي اور دلچسپ داستانزيانگ

 ، ی کہنے واال چاالکںي ، جنهںي ہںي داستانادي اور بے بنیوہ مطلب اور جهوٹ“ افسانہ”اسطورہ و ”  

 ںي مدي لفظ قرٓان مجہی ۔ ہم نے کہا کہ تاہےی بنا دحيے سچ اور صح سے ٓاراستہ کرکیمہارت اور چرب زبان

  پر اضافہ ہواہے ۔“نياول”سات مواقع پر لفظ 

 ی ہدائت رہنمائی لوگوں کشتري داستانوں کو جو بیک“  دمنہلہيکل”اس بنا ء پر مناسب ہے کہ ہم   

  ۔ںي ۔ َامثال کہںي ہی گئی، انتباہ اور عبرت کے لئے مرتب ک

 نہ ححي گانے واال اس کے مو صنوعات کے صایکہ کہنے اور سننے واال ‘  داستانوں کو“یلويالف ل”  

  ۔ںي ۔ خرافہ کہںي ہی گئی کمي کے لئے تنظی اور جو شب باشںيہونے پر اتفاق نظر رکهتے ہ

 ہونے کا تظاہر ححي ان کے صفي داستانوں کو جن کا کہنے واال سی کطاني اور فرشتہ ء ش“ی متنباسود”

 ںيي جانںيخرافہ داستان ‘ںي رکهتے ہنيقی سننے اور پڑهنے والے ان کے غلط ہونے پر کنيتا ہے ، لکر

 ںيںہےںاور نہ انهي وضاحت می جو مطلب کںی شمار کرںي داستانوں مزي انگرتي افسانہ کو حای۔اسطورہ 

 سےی اہیبلکہ  بات کرتا ہے ۔ ی کی جن وپرفي سںي اور نہ ان مںي ہی گئی کے لئے مرتب کوںيشب باش

 ی نايبابی افسانہ ساز اس کے مناظر کو فصاحت اور زں،ي اور سچ سے کوسو ں دور ہقتي جو حقںيمطالب ہ

 بالکل مسلم ای کرتا ہے کہ گواني بته کے سای گدي ٓاب و تاب اور سنجیسیسے دلچسپ اور جذاب بنا کر ا

  !ںياور ناقابل انکار حقائق لگتے ہ

  ؟ںي نام رکهاي داستا نوں کا کی کفي س

 افسانہ ںي ہکهتےی تو دںي نظر نگاہ ڈالتے ہشي داستانوں پر ۔گذشتہ بحث کے پی کفي جب ہم سہاںپری

 اور نام ان کے ی اس کے عالوہ کوئونکہي کرسکتے کںي اور نام کو منتخب نہیکے عالوہ ان کے لئے کس

 کو واضح کرے وعو مثال کے موض ہے جی کہںي بات نہیسی نے افي ٓاتا ہے۔ چونکہ سںيلئے مناسب نظر نہ

 بات ی کی ہے اور نہ جن و پراي کے لئے خلق کی سرگرمی کی شب باشںي و رہنما ہو اور نہ انهلي دلای

 ی ہے اور ان کای النچي کهی کو بهوںی کے لئے جنات و پردي تائی بات کی کبهار اپنیکرتا ہے، اگر چہ وہ کبه

  !ںي ہی کہلوائںيزبان سے دلچسپ بات

 جو سچ اور ںي مطالب پر مشتمل ہسےی اہی ونکہي ، کںي اس سے بدتر ہںي داستانیہ اس کبلک  

 مناظر کو مجسم کر زي خی سے ان سنسنیاني بنیري شی نے اپنفي اور سںيحقا ئق سے کوسوں دور ہ

 !! ہے ای کر دشي پںي حقائق کے روپ مینيقی اسالم کے مسلم اور خی حدتک گڑه کرتا رزيکے تعجب خ

 نظر شي کے پاتي داستانوں کو ان خصوصیسی ای نے بهسوںی کہ ہمارے لغت نوںي ہکهتےیم د ہاور

 بحث علوم و ری  جو ہمارے زںيو افسانہ کہا ہے ، خاص کر جب ہم لغِت عرب پر اعتماد کرتے ہ “ رياساط”

  پر ۔۔زي چور ای کے مربوط الفاظ اور اصطالحات سے ماالما ل ہے ، نہ اس کے عالوہ کسیمعارف اسالم



 مطالعہ کررہے ہوں ، تو ہم ناچار ہوں ںي اگر ہم دوسروں کے تخصص کے سلسلے مںي مقتيحق  

 ی جو مکمل طور پر وہںی کرلی تبدںي اپنے ان الفاظ مںي می االمکان عربی اصطالحات کو حتیگے کہ ان ک

 کے تانوں داسی کںٔ کے خداوونانی تب ہے جب ہم مثال کے طور پر بابل اور ہی رکهتے ہوں ، اور یمعن

 !مطالعہ کا ارادہ رکهتے ہوں

 ںي سے مربوط علوم و معارف کے بارے مہي کرتے ہوئے ، امت اسالمیروي پی حال اگر ہم ناقد محترم کبہر

 فيس“ افسانہ ” معلوم ہو جائے گا کہ لفظ ی تو بهںی اعتماد رکریدوسروں کے الفاظ اور اصطالحات پر به

 نے افسانہ کانام ان وسروںد:  کہا جاتا ہے کہ ںي نہسای ااي نام ہے کنیتر داستانوں کے لئے مناسب یک

 اورعالم باال کے وںی ۔ پرںٔںخداوي ٓانے مںي رودادوں کے لئے رکهاہے جن کے وجود مزي انگرتي اور حیبڑ

 موجودات کا ہاته تها ؟

 کے طور پر  حالت ہے کہ ہم اپنے مطالب کے حسن ختامیہی بالکل ی بهی داستانوں کی کفيس  

  :ںيچند،نمونے نقل کرتے ہ

 : داستانوں کے چند نمونےی کفيس

 کے الي بات کرتاہے جو اس کے خی رودادوں کزي انگرتي اورحی بڑںي داستانوں می اپنفيس  

 خوداصحاب ای اني قوموں کے درمی اور دوسروںي اسالم کے سپاہںي مامی ایمطابق اسالم کے ابتدا ئ

 پر مشتمل ات اتفاقزي انگرتي معجزہ اور حںي داستانہی ، اور غالبًا ںي ہی ٓائںيد م وجوانيکے درم)  ص(رسول

 ! ہے ای ٓاںي کے قصوں مںٔ کے خداوونانی بابل اور سےي ، بالکل اس طرح جںيہ

 اپنے باپ سے نقل کرتے ہوئے لي ابن رففي کہ بقول سےي داستان پر توجہ فرمائی جنگ کی ک“ہيقادس” ۔١

 : کرتا ہے انيب

 کہ کهای دںي ۔ اس نے خواب ماي سوگںي مری فوج کاسپہ ساالر اعظم ، رستم فرخ زاد اس دیرانیا  

 تمام ري کے بغري تاخی ہو ااور کسںداخلي ممپي کے کوںيرانی ادهےي فرشتہ اترا اور سکیٓاسمان سے ا

 ۔۔۔ بنادے کاري بںي تاکہ انہی لے کر اس پر مہر لگادںي سازو سامان کو اپنے قبضہ میجنگ

 : کہتاہے ںي متی روای دوسرکی اري کے بغري تاخی کسفيس

 ی تو پهر اساي مورچوں کو مضبوط کی پر مستقرہو کر اپنے جنگوںی بلندیجب رستم نے نجف ک  

  !کهای دںيفرشتہ کو خواب م

 کے وںيرانیکے ہمراہ ٓاسمان سے اترا اور ا)  ص( اسالم غمبري فرشتہ پہی کہ کهای بار دیاب ک  

 ںي تاکہ انهی ساز و سامام پر قبضہ کرکے ان پر مہر لگادی داخل ہونے کے بعد ان کے تمام فوجںي ممپيک

 ان ینے به)  ص( خداغمبري ۔ پاي کشي پںي خدمت میک)  ص( رسول خداںي کردے ، ا س کے بعد انهکاريب

 : ہے  رکهتے ہوئے کہتای داستان کوجاری اسفي سایکے حوالے کرد)  رض(سب سازو سامان کو عمر

 اور ںي ، جنگ کے امور می اور فرشتوں کغمبراي نے اس موضوع ۔۔۔خدا ، اس کے پ“ليرف”جب   

 اور اي ہو گدہی تو وہ اسالم کا گرواي ، براہ راست مداخلت ۔۔۔ کا مشاہدہ کںي مدي تائی کوںياسالم کے سپاہ

  سبب سے مسلمان بنا۔یاس

 ہوتا ہے کہ عالم باال کے فرشتوں ی مدعںيان م داستیک“  ارد شر ہیو = ريبہر س”  فتح  في۔ س٢  

 غامي کے پادشاہ کے پرانی اس نے اںي مجہي اثر ڈاال کہ جس کے نتسای زبان پر ایک “ یميابو مفزر تم” نے 

 :ای دوںی ںي میکا جواب اس کے قاصد کو فارس

 قائم یست دواني ہمارے درمںي کے چکوترے نہ کهائ“یکوث”  کا شہد اور ‘دونیافر” جب تک ہم   

 !! ہے ی ہوسکتںينہ



 ی اس کے کہ خود بهري بغی کی زبان پر جارںي می گفتگو روان اور خالص فارسہی نے “یمي ابو مفزر تم”

 سمجه سکا کہ ںي نہی شخص بهکی سے اںي موںي اسالم کے سپاہای!  بول رہا ہے ايسمجه سکے کہ ک

 !! بول رہا تها ايوہ ک

 ںي می معلوم ہو کہ اس نے فارسںيکے جواب کے بارے م“ فزرابو م”  کے پادشاہ کو رانیجب ا  

 ی اپنی ہمارںي تا کہ وہ ہمںي زبان پر بات رکهتے ہیفرشتے ان ک!  تها تو بوال افسوس ہے مجه پر ایجواب د

 !! ںی جواب دںيزبان م

 : لکهتا ہے ںي داستان می کے فرار ک“زدگردی” جنگ کے بعد یک“ جلوال  ” في۔ س٢  

 ںي اور پورے راستہ ماي طرف بهاگ گی رے ک“زدگردی”  شکست کے بعد ی کوںيرانی اںيم“ جلوال”   

 لمحہ کی تها ۔ پادشاہ کا محمل لے جانے واال اونٹ ای پر سوتا بهںيمحمل سے باہر قدم نہ رکها بلکہ وہ

 ںي راستہ میت تهے حکرتے ںي پر آرام نہںي کہیاور دربار کے نوکر به!  رکتا تها ںي نہںي کہںي راستہ میبه

  سے عبور کرنے پر مجبور ہوئے۔ای جگہ پر درکیا

 ی کو عبور کرتے وقت پانای درںي کہ کہاي کداري سے بنديمحافظوں نے اس احتمال سے پادشاہ کو ن  

    نہ پہنچائے في داخل ہو کر پادشاہ کو تکلںيمحمل م

 :کر کہا کئے جانے پر سخت بر ہم ہوتے ہوئے ان سے مخاطب ہوداري۔ اس نے ب١  

 ، تو تےی قسم اگر مجهے اپنے حال پر چهوڑدیخدا ک ! ای نا مناسب کام تم لوگوں نے انجام دايک  

 !! ہے ی بچی مدت باقی کتنی۔۔ ک--مجهے معلوم ہوجاتا کہ اس امت ۔۔ اسالم 

کے ساته خدا کے حضور پہنچا ہوں اور خدا نے محمد )  ص( رہا تها کہ محمد کهی دںي خواب مںيم  

 ! ہے ای سو سال قرار دکی شہرت کو ای امت کیري حکومت اور تیري نے تںيم: سے کہا)  ص(

 :نے خدا سے کہا )  ص(محمد    

  بڑهادے۔دیمز  

  خدا نے نے کہا   

  سو دس سال کیاچها ا  

 :نے پهر سے کہا )  ص(محمد   

  واسطے اور بڑهادےرےيم  

 :خدا نے کہا   

 ! سال سي سو بکی ، اںي مشکل نہیکوئ  

  :ای جواب دںي کے عالم می اور ناراضگشانینے پر)  ص(حمد م  

 !! جانےیتو ہ  

 کہ اس گفتگو کو آخر تک ی اور مجهے فرصت نہ داي کداري پر تها کہ تم لوگوں نے مجهے بںيہی  

 ہوتا تو سر انجام مجهے پتا چل جاتا کہ اس امت ای اگر تم نے مجهے اپنے حال پر چهوڑدونکہيسن سکتا ک

 !!مر ہے  عی کتنیک

  داستانوں کےلئے  مناسب ہے ی کفيس“افسانہ  ” لفظ

  حالت ہے ۔یہی ی اغلب داستانوں کی کفيس  

 کرتا ہے اور شي پںي کے روپ موںی داستانوں کے سورماؤں کو فرشتوں اور پریوہ بعض اوقات اپن  

 اور ںيدکئے ہوئے ہ کار مسلسل اس کے ساته رابطہ برقرار تی ہے کہ عالم باال کے ہداتای دیسادکهائیا

  !ںي و راہنما ہريتمام مواقع پر اس کے مش



 توںي معروف شخصري اور غی چند عادی صدر اسالم کںي اور افسانوں مقاتي تمام تخلی اپنفيس  

 کے لوگ خاص کر مسلمان اي ہوا ہے کہ دنابي طرح کامی پورںيکے مقام و منزلت کو اس قدر بلند کرنے م

  !!ںي باال کے فرشتے سمجه ل فوق بشر بلکہ عالمںيانه

 مآخذ اور ی کے بعد اسالمقي اور اس کے اخبار کے مطالعہ و تحقتوںی روای کفي نے مدتوں سںيم  

 ی وسعت کو اور مسلمانون کے افکار و عقائد پر ان کے  مسلسل اثرات کو اچهی کالؤي ان کے پهںي مخیتار

  ۔اہےيطرح محسوس ک

 لفظ ، یسے مناسب تر کوئ“ افسانہ ”  نے ںي نظر مشياس لحاظ سے اور گزشتہ بحث کے پ   

 جنگ یک“ جمل ”سے لے کر “ عثمان ”  خاص کر جب وہ خالفت اي کںي نہداي داستانوں کےلئے پی کفيس

 جب اصحاب اور دوسرے اقوام کے ای‘ کرتا ہےی داستان سرائی جهگڑوں کی لڑائی آپسیتک اصحاب ک

  ۔ںيکے خداؤں کے جئسے افسانے ہ “ ونانیبابل اور ”  سب ہی کہوني کرتا ہے ۔ کانيان کشمکش کو بيدرم

 ” ںي جلد می دوسریک“ عبد اهللا بن سبا ”  نے کتا بںي مںي ، جنهںي وہ داستانیالبتہ اس ک  

  ۔ںي ہیٰ ہے ، مستثنايکے عنوان کے تحت ذکر ک“  افسانوںّ یخراف

 یمتنب”  اس نے اسود ںيجنه ان داستانوں پر مشتمل ہے ی کفيمذکورہ کتاب کا وہ حصہ س  

  ۔ںي ہںيکے بارے م“  شاہ طانيش”  مخلوقیالي خیاور جنوں ک“ کذاب

 کہہ سکتے “اتی روایخراف”  نظر شي مخلوق کے پیالي خیسی داستانوں کو ای اگر چہ اسود ک  

ے نام رکها ہ“  افسانے یخرافائ”  داستانوں کے اس مجموعہ کو اس لحاظ سے یسی نے اںي مکني ، لںيہ

 ںي گئے ہهائے دکادہی نسبت زی داستانوں وکی کام دوسرزي انگرتياور ح “ وںیپر” اور “ جنات ”  ںيکہ ان م

 ۔

 بناپر چند ی کدہي ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مخلصانہ عقہی اپنے ناقد محترم کا شکرںي آخر م  

 تهے۔ سمجهتے ی غلطای وہ خطا ںي جنہی توجہ مبذول کرائینکات کا طرف ہمار

  اعالمفہرست

 :الف   

 یابن کلب  آزاد بہ  

 ابن ماکوال آزاد مرد   

 ابن مسعود  ی مرعشینجف �� اةیآ  

 ابن هبّار    بہي شیابن اب  

 ابن هشام   العوجایابن اب  

 ی ساعدديابو اس  ريابن اث  

 )فہيخل)   (رض(ابو بکر   ابن اسحاق  

 ی عامرٔہي ، ذولحشيابو حب  ابن اعثم   

 ی مطلب قرششي حبابو  ابن ام غزال  

 فہیابو حذ  ابن ام مکتوم  

 ابو داؤد ابن حجر  

 ابو سبرہ  ابن حزم   

 ابو سلمہ بن عبد االسد  ابن خلدون  

  یابو عابس جعف اطيابن خ  



 ی ابو العاص ثقف  دیابن در  

  جراحدہيابو عب   ليابن رف  

 یابو الفرج اصفہان  ابن سعد   

 ابو مسعود  ابن عبدالبر  

 زرابو مف  ابن عساکر  

 ی اشعریٰابو موس  ابن فتحون  

 “نائل” ابو نباتہ   ینوری دبہيابن قت  

 نيامام حس ريابن خث  

  سياحنف بن ق  ہی۔ دخو-ام ۔ ژ)  ع (  

 دیاسامة بن ز    مہیاسد بن خز  

 اسود بن عبد االسد   ارطاةیارطاة بن ا ب  

 اشرس بن کندہ  یاسود عنس  

 ام سلمہ   سياشعث بن ق  

 ی کلبین عد بسيامرؤ الق  ام قرفہ  

  السالمہمي علتياهل ب   بن فالنسيامرؤ الق  

 ب   

  اهم یبسر بن اب  یبخار  

  ہي بن خصاصريبش  بشر بن عبد اهللا   

 بکر بن وائل   یبغو  

 یبالذر  

 پ  

  خداغمبريپ  

 ث   

 ثمامہ بن اوس  

   

 ج  

 ی جارود بن معل   یجابر اسد  

 جراد بن مالک   ريجب  

 ہیریْجو شيْجش  

 جناب بن ارت  

 ح  

 حارث بن کعب بن سعد   حارث بن راشد  

  یحارب بن مرہ عبد  یحارث بن مرہ جہن  

 ) گرید (ی عامردیزیحارث بن   یحارث بن مرہ فقعس  

 عہي بن رببيحب  ی قرشی عامردیزیحارث بن   

 ی بن مسلمہ فہربيحب   بن قرہبيحب  



  بن محصفہیحذ  یني بن ُدلجہ قشيحب  

 ی قلعانفہیحذ  ی فزارفہیحذ  

  دی بن زثیحر  طہیمرحرملہ بن   

  محضریحمزہ بن عل   ٔہيحط  

 یريحم  حمل بن مالک جنادہ  

 ٔ بن سباريحم  ميحوثب بن ظل  

 یحمو  ی بن نعمان بارقضہيحم  

 ميحوثب بن ظل  دیحنظلہ بن ز  

  نجاری بن ابديحم  

 خ  

  ديخالد بن اس  خارجہ بن حصن   

 ديخالد بن ول  

  بن راشدتی خر  )نيام المؤمن ( جہیخد  

 ني ذو الشہادتري بن ثابت غمہیخز  ني بن ثابت ذو الشہادتمہیخز  

  بن کاس ديخل  یميخصفہ ت  

  اطي بن خفہيخل   بن منذرديخل  

    

   د  

 ینورید  

 ذ  

 ی کالبہيذولح  ذو الخمار بن عوف  

 یذہب  ناقیذو  

   ر  

  بن عمرواليرب   بن عامرعيرب  

  بن نزارعہيرب   بن عثمانعہيرب  

 و بن عمرليرب  سوري بن مليرف  

 )  ص(رسول خدا  رستم فرخ زاد  

 ز  

  بن عوامريزب   بن بکارريزب  

 ہیزہرہ بن خو   بن عبدا هللاريزب  

  بن حنظلہادیز  مي بن سلريزہ  

 دي بن لبادیز   بن سرجسادیز  

 ري الخدیز   کهالندبنیز  

 لي الخدیز  مي مناة تمدیز  

 س   

  بن عمر فيس   بن صوحانحانيس  



 شي حبسائب بن ابو  ی بن نعمان لخمفيس  

 سائب افرع  نی شرف الدديس  

 یسامہ بن لو سالم بن عبدا هللا  

 لہيسعد عم  یسعد بن حرام انصار  

 سعد بن عافر  سعد وقاص  

  زوری ذديسع   بن عبد االسدانيسف  

 )  ع (مانيسل  ) ع (ني دختر امام حسنہيسک  

 ريغ ��سماک بن   ���سماک بن   

 ی زمریسنان   کالئی ذفعيسم  

 یواد بن مالک دارس  سواد بن مالک  

 ی انصاروسفیسہل بن   سواد بن همام   

   سہل بن مالک  

 ش   

  تیشخر  بیشہر  

  منصوبري غکیشر   بن عامرحیشر  

  یشعب  ی فزارکیشر  

 شہرک  اقيشہر زون  

 ی طوسخيش  اریشہر  

 ص  

  بن صوحانحانيص  ہيصعب بن عط  

   ض  

 ضرار بن ازور   سيضحاک بن ق  

   

 ط  

 یطبر   ہالہیطاہر بن اب  

 طلحہ بن اعلم  یطبران  

  بن باللحہيطل طلحہ بن عبدا هللا  

  بن فالنحہيطل  ی اسدلدی بن خوحہيطل  

 ع  

 عبداهللا بن سبائ   بریعبدا هللا بن ز  

   عبداهللا بن عبدا هللا  عبدا هللا بن سوار  

  بن سعددہيعب  عبد اهللا بن مسعود  

 یعابس جعف  ديعقاب بن اس  

 عاصم بن عمرو  عتبہ بن غزوان  

 ليعامر بن طف  ن نہاض ببہيعت  

 عامر بن عبد االسد   بہيعت  



 عامر بن عبدا السود   العاصیعثمان بن اب  

 ) رض (نيعائشہ ام المؤمن  )فہيخل)  (رض(عثمان   

 نيعباد بن حص  عہيعثمان بن رب  

 عباد بن منصور  ميعجل بن لج  

 یعباد ناج   بن حاتمیعد  

 عبد بن عو  عرفجہ بن حرثمہ  

 یريا بن غوث حمعبد  میعذرہ بن سعد هز  

 یعبدا لدار بن قص  دیعروہ بن ز  

  العاصیعبدا لرحمان اب  ہیعروہ بن غز  

  بن اقضاسيعبدا لق  عصمت بن عبدا هللا  

  جہلیعکرمہ بن اب  

 یعالء حضرم   بن عبدا لرحممانمیعبد الکر  

 یعلجوم مہارب  عبد المؤمن  

  یعلقمہ بن عالء کلب عبدا هللا بن خفص  

 ريداهللا بن زبعب  عبدا هللا بن دارم  

  اسریعمار   ني المؤمنري امیعل  

 ) رض(عمر بن خطاب  یعماربن فالن اسد  

 عمر بن مالک عتبہ  عمر بن عتبہ بن نوفل  

 عمر بن مالک عقبہ   کربیعمرو بن معد  

 عمرو بن وبرہ  یعمرو بن حکم قضاع  

  ذو مرانريعم  عمرو بن محمد  

 عوب بن عبدمنات  عوف بن خارجہ  

  بن غنماضيع  عہيعوف بن رب  

 غ  

 غصن بن قاسم  یغزال همدان  

 ف  

 فرعون   انيفرات بن ح  

 فقعس بن دودان  انيفزارہ بن دب  

 یلمی دروزيف  

 ق  

 قتادہ بن نعمان  قاسم بن محمد  

 عمروبن مالک عتبہ   )  زاهرنیقرفّد (سی���قرقرہ  

 قعقاع بن عمرو  کيقروہ بن مس  

 غوثی بن عبدسيق  یقلقشند  

 ک  

 کالب بن مرہ   یکعب بن مالک انصار  



 ہي بن ضبسانيکل  

 ل   

  بن غالبّیلوئ  ی بن مالک ازدطيلق  

 م   

 عہيمالک بن رب  فہیمالک بن حذ  

 ليمبشر بن فض  رہیمتمم بن نو  

   بن بکر هوزانہیمعاو  متمم بن حارثہ  

 )  ص(محمد رسول اهللا   می بن عبدالکرہیمعاو  

 ی طبرریمحمد بن جر   ی عذرہیمعاو  

 ی عبدرید بن حرمحم  معبد بن مرہ   

 محمد بن عثمان   بن شعبہرہيمغ  

 رہیمالک بن نو  یمالک بن عد  

 یمامقان  مالک بن وہب  

 مندربن جارود  دیمکنف بن ز  

 یمنذر بن ساو  محمد بن عبد اهللا بن سواد  

 منبہ بن بکر هوزان  ميمخنف بن سل  

 ہي امیمہاجر بن اب  یمدالج بن عمرو سلم  

 دانيمهرة بن ح   یمذعور بن عد  

 یمہلب بن عقبہ اسد  ی عسکریمرتض  

 دیزیمہلہل بن  مساور بن نعمان   

 رخوانيم  دیزی بن ريمستن  

  یمسعود  مسعود بن مالک  

   ن   #

 “ابو نباتہ”نائل بن جعشم   نافع بن اسود  

 مسور بن عمرو   یمسلمہ الضب  

 یري جبمصہيمش  مسور بن عمرو عباد  

 نعمان بن مقرن  مصّبح  

 ی ثقفہیمعاو   دیزیمضارب بن   

  بن انسہیمعاو   ہیمعاو  

 یلي عقہیمعاو  ی بصری بن ثقفہیمعاو  

 ن  

 نصر مزاحم نّخرجان   

 ی بن مسعود اشجعمينع  ینضر بن سر  

 نوفل بن عبدمناف   بن مقرنمي  نعم  

 

 و  



 وائل بن مالک  سيوائل بن ق  

 یوالب اسد   یواقد  

 والبتہ بن حارث  

 ه   

 ہاشم بن عتبہ   ی علویہاد  

 از بن عمروہزہ  ہرمزان   

 همدان بن مالک  ہالل بن عامر  

 ربديہ  

  ی  

 ی ساسانزدگردی   ی حمواقوتی  

 یعقوبی  ناني بن قدیزی  

 

  فہرست ی اور ملتوں کامتوں

   

 الف   

 ازدسراة  ازد   

 ازدغسان   ازدعمان  

 بنو عامر بنو رباب   

 شنوئ  بنو عبد الدار  

 اصحاب  بنور عدنان  

 انصار  اسالم   

 انيرانیا  

 ب  

 ليبنو عق  عذرہ بنو   

 بنو کہالن بنو کنانہ  

  یبابل  بنو لخم  

 بارق   یبنو لوئ  

 لہيبج بنو مالک بن سعد  

 بکر بن وائل   بنو مهارب  

 بنو اسد ہيبنو ناج  

 یٰبنو افع  بنو نجرات  

  ربابميبنوت  ہيبنو ام  

 بنو حارث بنو جذام  

 ريبنو حم  

 پ   

 انيپارس  



 ت   

 تغلب   نيتابع  

 ميتم  

 ث   

    فيثق  

 ج   

 نديجم     تيجاہل   

 

 خ  

 خزاعہ   خاورشناسان   

 خثعم  خوارج  

   د  

   انيميدل  

 ر  

 انيروم  عہيرب  

 ز   

 زندقہ  

 س  

 میسعد هز   یساسان  

 سکون  سکاسک  

 ش  

 عہيش  

 ص    

   یصحاب  

   

 ط   

 یط  

 ع   

 سيعبدا لق  یعباس  

 عرب  عدنان  

 غ  

 غطنان  دیغا  

 ف   

 فزارہ  

 ق   

 یقحطان  شیقر  



 الني عسيق  قضاعہ   

 ک  

 کندہ  کلب  

 م   

 مجوس   نيمستشرق  

 مسلمان  نيمخضرم  

 نيمشرکیحيمس  

 ) ع (تيمکتب اہل ب  مضر  

 نیمہاجر  مکتب خلفائ  

 ن  

   َنِمر  

 ه  

 هوازن  همدان  

  ی  

 یونانی  یمانی  

 یہودی  

 

 

 

 

 

 

  فہرستی اور مصنفوں کے ناموں کعلماء

 الف  

 احمد بن حنبلیابو الفرج اصفہان  

 ہید خو‘ام ، ژ  یش مرعی اهللا نجفتیآ  

 ريابن اث  بہي شیابن اب  

 ابن اعثم  ابن اسحاق  

 ابن حجر ریابن جر  

 ابن خلدون  ابن حزم  

 دیابن در اطيابن خ  

 ابن عساکر  ابن عبد البر  

 ريابن کث  ابن فتحون  

 یابن کلب  

 ابن ہشام  ابن ماکوال  

 ابو داؤد  



 ب  

 یبغو  ی بخار  

 یبالذر  

 یحمو  

 یريحم  

 د  

 ینورید  

 ذ  

 یذہب  

 ز   

  بن بکارريزب  

 س  

  بن عمر فيس  

 ش  

   ی طوسخيش  

 ط  

   یطبران  

 ع  

 عبد المؤمن  

 ق   

 

 یقلقشند  

 م  

 

 ریمحمد بن جر یمامقان  

 

 یمسعود  ی عسکریمرتض  

 رخوانديم  

 ن  

 نصر مزاحم  

 و  

 یواقد  

 ی  

 یعقوبی  ی حمواقوتی  

 

 



 

  فہرستی مقامات کیائي جغراف

 

 الف  

 اروپا   آبادان   

 اسبذ   ساستخر فار  

 اکناف   دونیآفر  

 رانیا  انبار  

 ح  

 حجاز  حبشہ  

 حضرموت  حرہ   

 حوران  حمص  

  آباددريح  

 ب   

 بصرہ   برہوت  

 بغداد  نیبحر  

 ريبر س  عيبق  

 بابل   نی النہرنيب  

   ت  

 تہران  تستر  

 ج   

 رہیجز  

 خ  

 خراسان  خابور  

 د   

 دبا   نیدار  

 یدستب  دجلہ  

 دومة الجندل  دمشق  

 لمید  

 ذ   

  قصہیذ  قاریذ  

 ر  

 رقہ   نيراس الع  

 روم   رے  

 ز  

 زرور  



 س  

 سرات  سباء   

 نيسلح  راءيسم  

 ش  

 شراف  شام  

   شنوئ  

 ص  

 صنعائ  

 ط  

 طاؤوس    طائف  

 ع  

 عدن  عبادان  

 عّمان  عک   

 

 غ  

 غشان  

 ف  

 فرات  فارس  

 نيفلسط  فراض  

 وميف  

 ق  

 نیقنصر ايسيقرق  

 قانيق  

 ک   

 یکوث  کربال  

 کوفہ  

 ل   

 دنيل  

 م   

 نہیمد    مدائن  

 مصر     مروان شاہ جہان  

 مکہ  خيمص  

 موصل  ہيملط  

 مہرہ  

 ن  

 رينج  نجران   



 نہاوند  نجف  

 و  

 ري اردشہیو  واردات  

 ه  

 نڈيہال  ہجر  

 تيہ  ہندوستان  

 ی  

 ونانی   منی  

 ورپی  

 

 

 

  فہرستی و مصادر کمنابع

 الف  

 عابياست  اخبار الطوال  

 اشتقاق  اسد الغابہ  

 اکمال  اصابہ  

 فانساب االشرا  

 ت  

 ري ابن اثخیتار  تاج العروس   

 ري ابن کثخیتار  ابن الخلدونخیتار  

 ی ذہبی اسالمخیتار   ابن عساکرخیتار  

 ی بخارخیتار   اعثمخیتار  

 ی طبرخیتار  اطي بن خفہي خلخیتار  

 دیتجر  یعقوبی خیتار  

 بی التہذبیتقر  بی التہذبیتہذ  

  المقالحيتنق  ی جمہرہ ابن کلبصيتلخ  

  الکمالبیتہذ  

 ج  

 جمہرہ انساب   لیجرح و تعد  

 خ  

  الکمالبیخالصة تہذ  

 ر   

 رواة مختلقون ی طورخيرجال ش  

 روضة الصفا  روض المعطار  

 س   



  ابن ہشامٔرہيس  

 ص  

  نصر مزاحمنيصف  

   ط  

 طبقات ابن سعد  اطيطبقات ابن خ  

 ع  

 دیعقد الفر  یعبالہ همدان  

    االخبارونيع  

 ف   

 فتوح البلدان  فتوح ابن اعثم  

   فصول المہمہ   بن عمرفيفتوح س  

 ی طبرخیفہرست تار  

   ن  

  اسالمخینقش عائشہ در تار  شینسب قر  

  االربتینہا  

 ه  

  شبکیہزار و   

 ق   

 قرآن   

 ک  

  و دمنہلہيکل  

 ل  

 اللباب  لباب االنساب   

 زانيلسان الم  

 م  

 مقدمہ مرآة العقول  معجم قبائل العرب  

 مراصد االطالع  محبر   

 مسند احمدبن حنبل  مروج الذہب  

 بہي شیمصنف ابن اب مشترک   

 “یري حماقوتی”معجم البلدان  معارف   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  فہرستی وقائع کیخیتار

  کے خلق کردہ دنفيس  الف  

 روز ارماث  ارتداد حطم  

 روز اغواث    یمانی ٔلہيارتداد قب  

 روز عماس  ب  

 روز گاؤ  بعثت   

 یروز ماہ  ج  

 ہي قادسری الهرلةيل  جنگ احد  

  جنگ بدر  

 جنگ جلوال  

   جنگ جمل  

 جنگ دبا  

   نيجنگ صف  

 ہيجنگ قادس  

   جنگ نہاوند  

 مامہیجنگ   

  ارتدادیجنگہا  

 ح  

 حجة الوداع  

 ط   

 طاعون عمواس  

 و  

 واقعہ کربال  

 

 


