
هُ   ل َن َهَداُمهُ ا ِ ِئَك ا ٰ َ ئَِك   ول ٰ َ ول ولُو مهُْ َو لَْباِب   ْ ٓيت (ا )۱۸سورة الزمر 
شمند  ی دا و هللا  ہدايت خبشی  اور يہ يہ وە لوگ  جن 



أ سيدالقُرَّ





، رسول *  ر تهللاؐاكتبني و م  ت ی   خطوط ىك کتابت بھ

ٓپ  پاس ا*   ، ر و حترر  د احصاب رسول ؐ م  ت جو قرٓىن سورتوں  ہاتھ اك لکھا  ان چ

وامصحف موجود تھا

ہ قرٓن حفظ تھا ۲۵ان *  رام م  ت ج حصابہ 

ٓپ  تقريبًا *  اديث روايت ىك گىئ  ۶۰حصاح ستہ ىك کتابوں م  ا



ے نبی کريم صلی هللا عليہ وسلم ن  حضرت انس بن مالک رضی هللا عنہ نے بيان کيا کہ

هللا تعالٰی نے مجهے حکم ديا ہے کہ : حضرت ابی بن کعب رضی هللا عنہ سے فرمايا 

سناؤں ، حضرت ابی بن کعب رضی هللا عنہ “   لم يكن الذين كفروا” ميں تم کو سورة 

ہ بولے کيا هللا تعالٰی نے ميرا نام ليا ہے ؟ آنحضرت صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا ک

ہاں ، اس پر حضرت ابی بن کعب رضی هللا عنہ فرط مسرت سے رونے لگے ۔

(صحيح البخاری ، صحيح المسلم)

کيانے ذکر هللا جن کا 



ميں سے ايک ہيںاسکالرز امت کے عظيم وه 

؎ ١! اے ابومنذر ” : رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا   ابی بن کعب رضی هللا عنہ کہتے ہيں کہ

هللا اور : ، ميں نے عرض کيا “ ؎ ہے ؟ ٢کتاب هللا کی کون سی آيت تمہارے نزديک سب سے باعظمت 

کتاب هللا کی کون ! ابومنذر ” : اس کے رسول زياده جانتے ہيں ، آپ صلی هللا عليہ وسلم نے پهر فرمايا 

، تو » هللا ال إله إال هو الحي القيوم«: ، ميں نے عرض کيا “ سی آيت تمہارے نزديک سب سے بڑی ہے ؟ 

۔“ تمہيں علم مبارک ہو ! اے ابومنذر ” : آپ صلی هللا عليہ وسلم نے ميرے سينے کو تهپتهپايا اور فرمايا 

)ابوداؤد، مسلم،احمد(

 ‘‘ميری امت کے بہترين قاری ابی بن کعب ہيؓں ’’ نے فرمايا هللاؐ انس بن مالؓک سے روايت ہے رسول 

جامع ترمذی، ابن ماجہ



کے لقب سے حوالہ ديتے تهے‘ سيد المسلمين ’ عمر ابن الخطاب ؓ آپ کا 

جو قرآن کے بارے ميں کچه پوچهنا چاہتا ہے ’’ عمر ابن الخطاب ؓ نے اپنے دورخالفت ميں فرمايا 

 اسے چاہيئے کہ ابی بن کعؓب کے پاس جائے، جسے قانون وراثت کے بارے ميں پوچهنا ہو وه زيدؓ 

کے پاس جائے، جسے فقہ کے بارے ميں پوچهنا ہو وه معاؓذ کے پاس جائے اور جسے مال کے 

‘‘نے مجهے نگران اور تقسيم کار بنايا ہےهللابارے ميں پوچهنا ہو وه ميرے پاس آئے کيونکہ 

ترمذی



عبؓ ليفہ *  ن  ل دی ااىب  شک ئے جو شورٰی  ل  ل اس اك حصہ ت  ابوکؓر  مسائل  

لؓ ا(  ن ج ن عوؓف، معوذ  ؓىل ، عبدالرمحن  ؓن،  ٓپ  ساتھ معؓر، ع ن شورٰی م  ور زيد 

)بؓت شامل ت

صلوں م مشورە ليا *  ی قانوىن ف الفت م بھ ۔ر تمعر فاروؓق اىس شورٰی  اپىن 

الفت م  ۲۹ٓپ ىك وفات *  ؓن  دوِر  واھجری م ع

لم ميں نے نبی کريم صلی هللا عليہ وس حضرت عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنہما نے بيان کيا کہ
عبدهللا بن مسعود ، ) حضرات صحابہ ( سے سنا آپ صلی هللا عليہ وسلم نے فرمايا قرآن چار 

ابوحذيفہ کے غالم سالم اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی هللا عنہم سے سيکهو ۔

( البخاریصحيح  )





يا*  ول  ہوں  مکہ م سب  پ اسالم ق ٹے فرد ت ج ؓٓپ چ

کھک*  کری  معجزانہ دودھ دو د ن معيط ىك مك سن  ہ  رم ؐ  ہاتھوں عق وئےنوجواىن م رسول ا ر مسلامن 

جرت ىك*  جرت ىك اور بعد م مدينہ  شہ  پ 

ر*  ئے بيدار  ، مناز  ل و جو پہنا ؐٓپ  ی،  اصل تھ ت  ث اص ىك ح ادم  رم ؐ   و رسول ا ٓپ   ۔ 

ا  ؐهللاصاحِب سواد رسول ی کہا   يعىن رازدارِز رسول بھ



ا*  اكرے  ت   ن اّمِ عبد ىك کن ا

شارت دی*  ت ىك  و ج ؓٓپ  رمي ؐ   نىب 

النيہ تالوت قرٓن*  عبہ م  انہ  ی   ٓپ  يا اور اس ىك ب) سورة الر محن(سب  پ  اصل  دولت اك رشف 

  ری طرح زمخی کئے گئے

ی  رس *  ٓپ  ا اك سہرا  ک پہن ردار  يفر  و  عزوۀ بدر م ابوجہل 

نے ميری امت اور اّمِ عبد کے ليئے پسند کی ہو هللاميں اس بات سے راضی ہوں جو ’’ آپ ؐ نے فرمايا 
)الحاکم(‘‘ نے ميری امت اور ابن اّمِ عبد کے ليئے ناپسند کی ہو هللاور اس بات سے ناراض ہوں جو 



 

 صحابہ ميں نبی  عبدالرحٰمن بن زيد نے بيان کيا کہ ہم نے حضرت حذيفہ رضی هللا عنہ سے پوچها کہ

کريم صلی هللا عليہ وسلم سے عادات واخالق اور طور طريق ميں سب سے زياده قريب کون سے 

صحابی تهے ؟ تاکہ ہم ان سے سيکهيں ، انہوں نے کہا اخالق ، طور و طريق اور سيرت وعادت ميں 

ابن ام عبد سے زياده آنحضرت صلی هللا عليہ وسلم سے قريب اور کسی کو ميں نہيں سمجهتا ۔

( البخاریصحيح  )

اگر ميں تم ميں سے کسی کو بغير ’’ علؓی سے مروی ہے رسول اکرم ؐ نے فرمايا
)احمد، ترمذی، الحاکم(‘‘مشوره کے امير مقرر کرتا تو ميں ابن اّمِ عبد کو مقرر کرتا



ماہرقرآن، سنت اور فقہ کے اسکالر، تفسير قرآنی کے 

عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنہما کی مجلس ميں حضرت عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنہما کا ذکر آيا تو 
اس وقت سے ان کی محبت ميرے دل ميں بيٹه گئی جب سے ميں نے رسول کريم   انہوں نے کہا کہ

 صلی هللا عليہ وسلم کو يہ فرماتے سنا کہ قرآن چار آدميوں سے سيکهو ، عبدهللا بن مسعود رضی هللا
عنہما سے ، آنحضرت صلی هللا عليہ وسلم نے انہيں کے نام سے ابتداء کی ، اور ابوحذيفہ رضی هللا 
۔عنہ کے غالم سالم سے ، معاذ بن جبل رضی هللا عنہ سے اور ابی بن کعب رضی هللا عنہ سے 

( البخاریصحيح  )

ير بن مسعوؓد کی تالوت قرآن سنی، وه کافی دهللايک رات نبی کريم ؐ نے ابوبکؓر اور عمؓر کے ساته عبد

جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ وه قرآن کو تر وتازه حالت ميں پڑهے ’’کهڑے رہے اور پهر فرمايا 

‘‘کے طرز پر پڑهےابن ام ِّعبدکی قرأت يعنی جس طرح اس کا نزول ہوا تو وه 

)احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ(



اس خدا کی قسم جس کے سوا ’’ بن مسعوؓد نے فرمايا کہ هللامسروق ؒ سے مروی ہے عبد 

کوئی دوسرا خدا نہيں کوئی سورت ايسی نازل نہيں ہوئی کہ جس کے بارے ميں ، ميں يہ 

نہ جانتا ہوں کہ وه کس کے بارے ميں نازل ہوئی؟ اور کہاں نازل ہوئی؟ اور اگر مجهے 

يہ پتہ چل جائے کہ فالں شخص مجه سے زياده قرآن کا عالم ہے اور اس شخص تک 

‘‘ميری سواری پہنچ سکتی تو ميں فوراً اس سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو جاؤں



الفت م مدينہ وا*  نؓ ىك  وئے، ع وفہ  جج مقرر  الفت م  ٓئےمعؓر  دور   س 

ٓپ   ۹۹اور مسمل م  ۸۵ؓٓپ  خباری م *  ۔ مسند امحد م  ت  اديث روا ا

وئ  ۹۰۰تقريبًا  اديث روايت  ا





ہ م*  ٓپ  م وىئ ، رسولؐ   ا م  ن اىب طالب ىك  ش شعب  ل پيدا  لعاب جرت مدينہ  تني سال ق

افرماىئ ر د ن ڈال  د

ٓپؐ  ىك حصبت  مس *  ر  ني مميونہؓ   الہ اّم املوم ی، اپىن  اص حمبت تھ ٓپ   و  رم ؐ  ورسول ا د  تف

ؓٓپ ىك معر هللاؐ رسول *  راە راست رسول  ۱۳ وصال  وقت  ی مگر  ت پاىئهللاؐ سال تھ رب  سيکھا اور 



کو وضو کرايا ، نماز ميں بہ پہلو کهڑے ہونے کے ملسو هيلع هللا ىلص ايک رات رسول
هللا  بجائے احترام و عظمت کی بنا پر پيچهے نماز پڑهی يہ سنکر رسول

‘‘کو حکمت و دانائی عطا فرماهللاٰلہی عبد’’ نے آپ کے ليئے دعا کی 

 بن عباؓس کو اپنے کاندهوں پر بٹايا اورهللايک دفعہ آپ ؐ نے عبد 
‘‘اسے دين کا فہم عطا فرما اور تاويل کا علم سکهاهللاے ’’ دعا کی 



يا  ۱۶۶۰ ہ امام خباری اور مسمل  روايت  اديث حفظ تھ ج ا

ں، بن عباؓس نے صحابہ کراؓم سے احاديث سيکهيهللاآؐپ کے وصال کے بعد عبد 

جہاں اطالع ملتی کہ فالں صحابی کے پاس کوئی حديث ہے وہاں بال تاخيراُن 

آپ يہاں هللا گهر کے باہر جا بيٹهتے جب وه صحابی باہر آتے تو کہتے عبد

کيسے مجهے پيغام ديا ہوتا تو ميں آجاتا تو جواب ميں فرماتے نہيں يہ آپ کا 

حق ہے کہ ميں چل کر آؤں پهر حديث کے بارے ميں پوچهتے اور سيکه ليتے

تہزيد بن ثابت ؓ کاتب النبی ؐ سے استاد اور شاگرد کا محبت بهرا رش* 



خليفہ عمربن خطاؓب ہر بڑے معاملے ميں ان سے مشوره ليتے* 

ياآؓپ نے احاديث کا وسيع خزانہ جمع کيا جنہيں تحرير بهی کيا اور اپنے شاگردوں تک منتقل ک* 

مخا لفين علؓی اور خوارج سے کئی مواقع پر دليل و حجت سے بهرپو گفتگو کی مثاليں* 

آؓپ کی تفسير آپ کے مشہور شاگرد مجاہد ؒ کے ذريعے ہم تک پہنچی جس کا بعد ميں آنے * 

والے مفسرين نے سب سے زياده بہ حوالہ استعمال کيا



ميں نے کوئی آدمی نہيں ’’ سعد بن ابی وقاؓص نے ان کے بارے ميں فرمايا
‘‘بن عباؓس سے زياده حليم، زياده عليم، عاقل اور حاضر فہم ہوهللاديکها جو عبد

 ميں نے کوئی ايسا آدمی نہيں ديکها جو’’ بن عتبؓہ نے آؓپ کے بارے ميں فرماياهللا عبيد 
بن عباؓس سے زياده حديث رسول ؐکا علم رکهتا ہو اور نہ کوئی آدمی ايسا ديکها ہے هللاعبد

 جوآپ سے زياده ابوبکؓر، عمؓر اور عثماؓن کے فيصلوں کو جانتا ہو ، نہ کوئی ايسا شخص
ہی ديکها جو رائے کے اعتبار سے آپ سے زياده فقيہ ہو اور نہ کوئی آپ سے زياده 
شاعری اور عربی ادب، تفسير قرآن اور حساب و وراثت کا علم رکهنے واال ديکها ہے ۔ 

کے لئے مخصوص ) تفسير(آپ ايک روز فقہی معامالت کی مجلس کرت، ايک روز تاويل
کرتے ، ايک دن غزوات پر گفتگو ہوتی ، ايک روز شاعری موضوع گفتگو ہوتی اور 

‘‘ايک دن عرب کے قومی دنوں اور واقعات و خبروں کے ليئے مخصوص ہوتا





ے کی نماز سے بہت زياده ملتی جلتی نماز پڑهتهللاؐ ميں نے رسول ’’ ابو ہريرؓه فرماتے ہيں 
)يعنی انؓس کی نماز ، نماز نبوی سے زياده مشابہ ہے(‘‘ ہوئے انؓس ہی کو ديکها ہے

يا*  ش  ادم پ ؓت  دمت م حبيث و حضور ؐ ىك  ٓپ ؓ  ە اّمِ ُسلمي   ٓپ ىك وا ٓپ ؐ   دس سال ىك معر م  ج 

ول  لے خزرج  تفرماق نے  ق ٓپ مد ۔

دمت م ر اور ؐهللارسول*  ٓپ ؐ ىك  ی، وە تقريبًا دس سال  س سال تھ ؓس ىك معر ب اس    وصال  وقت ا

و گيا ر  مل بلند  الق اور  ن، ا حصبت  ان اك د

ٓداب اور مناز اك طريقہ سيکھا*  گو  معدە  ؓس  گف راە راست ا رسولؐ  



دمت ىك   ٓپ ىك سفر اور حرض م   ٓپ صىل‘ اس رىض هللا عنہ ک  کہ م  

و  ر د  رے م ج م   ىس اكم   ی  بھ ليہ وسمل  م   ہ نہ ي‘ هللا 

يا  يوں  علق ج‘ فرما کہ يہ اكم مت  اس طرح  ىس ا اكم  م ر اىس طرح   م نہ 

يوں نہ ليہ وسمل  يہ نہ فرما کہ تو  يہ اكم اس طرح  ٓپ صىل هللا  وں  يا ۔ساك   



کساری اور اطاعت رسول ؐ اك پيکر بنا د تھاملسو هيلع هللا ىلص ٓپ *  اجزی و ا زي گاری،  ر و تقوی،  ؓس  ىك قربت  ا

ر بلکهللا*  گو نہ  ئے بہت مك بولتے، بال رضورت گف نے  ل فرماىن  ب ن ىك حفاظت اك ىك رضا ىك طلب اور ہ ز

وں اُ ’’ حمك يوں فرما  لطياں  دە  وىت  اور جس  ز دە  لطياں ز ر  ُا س   ت  دە  س جو ز

گ بہرت  ائ ُاس    و  دە  ا  اور جس  گناە ز ڑھ  ‘‘ گناە 

 * ، ؓس بہرتن تري انداز ت دم ۲۷ا ر معؓر ىك  کڑ  ی   ٓپ  و  رمزان  گ م  ُسَرت ىك ج گوں م حصہ ليا ،  ت ج

يا ول  ر اسالم ق يا جس  اس موقع  ش  م پ



ش بہا خزانہ حفظ تھ*  ک ب ديث اك ا و  ؓٓپ  دمت م گزار ىك وجہ   رم ؐ ىك  ادس سال حضور ا

ؓس فرما *  رو، م  رسول ’’ خود ا اصل  مل  يا ، اور انھوں  هللا م   اصل  مل   يہ 

يا هللا اصل   ‘‘

ؓٓپ اك منرب ۲۲۸۲ؓٓپ  *  ر وا پا احصاؓب م  اديث روايت  دە ا ، سب  ز اديث روايت   ا

ؓٓپ  تني  اديث روايت ىك گئ  ۲۷۰اور مسمل م  ۲۶۰۔ خباری م  ا

جود تقوی  ياط اور يقني   ر م اح ديث بيان  ؓس  ساتھ  ا
َ قَاَل نَِىب ’فرما  َ ) فرماملسو هيلع هللا ىلص   رسولهللايعىن جس طرح (‘‘َاْو 





ؓس   ک دن ا ٓپ ؐ  فرماهللا ئے درخواست ىك۔  يب  شفاعت  ل روں رض ’ ’ ح ور 
يا‘‘ گا روں گا؟هللا’’ ۔ اس ب  عرض  و کہاں تالش  ؐٓپ  امت  روز  ‘‘  رسول م ق
ر’’ فرما ر مريا انتظار  يا ‘‘ سب  پ پل رصاط  ؓس  عرض  اگر !   رسولؐ هللاے’’ا

وسکی تو پھر؟ ٓپ  مالقات نہ  وں گا’’ ٓپ ؐ  فرما ‘‘ وہاں  س ب‘‘ م مزيان  پاس   ا
و سکی تو پھر؟’’  پھر پوچھا  ی مالقات نہ  ور  م حوِض ’’ فرما ‘‘ اگر مزيان  پاس بھ

امت  دن پا ل ے ق ر رضور مت م ک مقام  ىس ا وں مقامات م   وں گا۔ ان ت و پاس 



رت  ا ىك  رت فرما‘‘(صحيح البخاری)۔۔۔ اس د ان و مال م  ؓس   ا ىك ’’ اے هللا ا ئے د ٓپ  ل رميؓ   نىب 

ی ، انصار م ستوری ىك مانند تھ غ ىك خوشبو  غ مال جو سال م دو مرتبہ پھل ديتا ،  سا  سب    انہ ا

ار کہالئے،  دە ما اندان ۱۰۳ز  نوازے گئے) افراد ۱۲۹(رس ىك معر م وفات پاىئ اوروسيع 

الفت م يہ ذمہ دار يا ، معؓر ىك  امل مقرر  و حبرن اك  ؓس  الفت م ا کر صديؓق  ا دور  یابو  رقرار ر ی 





ی اميان الئے اور ُان  سات*  زبادے ، ا وا  ساتھ  نے ليفہ دوم معؓر  صا ی مد ھ 

جرت ىك

ازت نہ مىل ليکن غزوە احزاب م رشک *  د م مك معری  رشت ىك ا غزوە بدر و ا

وئے ی رشک  گوں م بھ نہ ارتداد ، مرص ، فارس اور قسطنطنيہ ىك ج وئے پھر ف

شہؓ  فرما  ا ني  ڑا  ن معرؓ هللاعبد’’ اّم املوم  
وىئ نہ ر و  ‘‘ نقوِش نبوؐی اك اتباع 



عثماؓن کے دور خالفت ميں قاضی او ر علؓی کے دور خالفت ميں گورنر کے عہدے کی * 

پيشکش کو قبول کرنے سے معذرت کی

 بچپن سے رسول اکرم ؐ کی صحبت اور ااّم المومنين حفصؓہ کے بهائی کی حيثيت کے* 

باعث احاديث سيکهنے کے مواقع ملے

اس وقت تک آؓپ کوئی حديث بيان نہيں کرتے تهے جب تک اس کا ايک ايک حرف ياد نہ * 

آجاتا۔ اُن کے ہم عصر کہتے ہيں ’ ’ اصحاب رسول ميں عبد هللابن عمؓر سے بڑه کر اس بات 

سے خوف کهانے واال کوئی نہيں کہ وه حديث ميں کوئی کمی بيشی کرے‘‘

سب سے زياده احاديث روايت کرنے والے پانچ اصحاؓب ميں آؓپ کا نمبر دوسرا ہے۔ آؓپ * 

احاديث روايت ہيں ٢۶٠٠سے تقريباً 



 ٢۶٠٠سب سے زياده احاديث روايت کرنے والے پانچ اصحاؓب ميں آؓپ کا نمبر دوسرا ہے۔ آؓپ سے تقريباً * 

احاديث روايت ہيں

ابن عمؓر ايک ايسے اسکالر تهے جنہيں فقہ ميں مہارت حاصل تهی، اپنی تمام زندگی علم کے حصول اور * 

  اس کے حفظ ميں بسرکی۔ سائل فتوی پوچهتا، اگر انہيں علم نہ ہوتا تو کہہ د يتے مجهے يہ معلوم نہيں ہے

* مشہور اسکالر الزہروی ؒ فرماتے ہيں ’’ ہم ابن عمؓر کی رائے کو نظر انداز نہيں کر سکتے کيونکہ وه 

رسول هللاؐ کی وفات کے بعد ۶٠ سال تک زنده رہے اور سنِت رسوؐل کا کوئی پہلو اُن سے نہ چهپا تهااور نہ 

ہی آپ ؐ کی مستقل رفاقت کا‘‘

برس کی عمر ميں ہوئی، حجاج بن يوسف حسد کا شکار ہوکر آپ  ٨۶آؓپ کی وفات مکہ ميں حج کے بعد* 

کو زہر دلوانے کا باعث بنا





ر وا حصاىب ملسو هيلع هللا ىلص احصاب رسولؓٓپ  ر وا اور بيان  د  ديث  دە  م سب  ز

ت *  ررە ىك کن لے ازد ىك شاخ دوس  تھا،پالتو بىل  حمبت م ابو ررەؓ اك تعلق ق وئے ابو مشہور 

رب  بعد*  وئے اور خ ل دوؓىس ىك تبليغ  مسلامن  جرت ىك ۶طف ھجری م مدينہ 

و گئے اور *  ی احصاب صفّہ م شامل   ٓ نے  رم ؐ ىك  ۱۱ھجری   ۷مد ؓٓپ  شب روز رسول ا ک  ھجری 

حصبت م گزرے

مل م *  ر حمض حصول  يار  رمشغول فقر و فاقہ ىك زندگی اخ

و توجہ  س *  ت   ، تے ت ن وسعت و قوت رک ريان  ري معموىل اور  دداشت و ذہانت ىك  ررەؓ  ے  ساتھ ابو 

رل ر اور دماغ م حمفوظ  ا حفظ 



يا کہ ررە رىض هللا عنہ  بيان  يا  رسول هللا  حرضت ابو ک سىن  ل ! م  عرض  اديث اب  ٓپ  بہت ىس ا يکن م  

ٓپ  ا ہا ادر پھيال دی اور  ادر پھيالؤ ، م   ليہ وسمل  فرما کہ اپىن  ٓحنرضت صىل هللا  وں ۔  ا  اس تھ  م انہ بھول 

ديث ن وىئ  ی  بھ ہ م  لگا ليا اور اس  بعد  ا ر ڈال دی اور فرما کہ ا ا بدن  لگا لو ۔ چ ک لپ بھر    ہ بھوالم ا

( البخاریصحيح  )

ر   بؓت بيان  ن  د نبوؐی م ’’ زيد  ک دوست مس ررەؓ اور مريا ا ر م ابو ک  ا اور م هللا ر اور د ر اك ذ ات  ا

ٓپ ؐ  فرما مت جو کچھ  ؐهللار ت کہ رسول  وگئے۔  اموش  م  ھ گئے ،  امرے پاس ب رشيف الئے اور  ر ر ت  

اری رکھو  ر امني ک لگے ،! ا  ا  امری د ا ىك رسولؐ  ررەؓ  پ د امرے  پھر م  اور مريے دوست  ابو

ا ىك   ررەؓ  د گا  البتہ م ت  ا هللا بعد ابو  وں جو مريے ساتھيوں  ما ا  گ مل م ت  وە ما سا 

و۔ رسول  سيان اك شاكر نہ  وں جو  ا  گ ی هللاؐ ما م  بھ ر رسو هللا امني کہا ۔ پھر  ا ىك ُاس  ی د هللاؐ ل تعاىل  يہ

)تہذيب التہذيب، فتح الباری(‘‘ فرما اس مضن م دوىس لڑاك مت  سبقت  گيا 



( البخاریصحيح  )

ررە رىض هللا عنہ    ر لوگ کہ ک ابو ديث بيان  ررە رىض هللا عنہ بہت  م (  اور ک  کہ ابو

وں  ڑھی ، ) کہتا  ٓيت  ر ۔ پھر يہ  ديث بيان نہ  وىئ  وت تو م  ٓيت نہ  رمجہ يہ جس اك( کہ قرٓن م دو   

و چھپا  )   ٓيتوں  وىئ دليلوں اور  زل ىك  ٓيت ( کہ جو لوگ هللا ىك  ہ واقعہ ي( ک ۔ »  رحمي«) ٓخر 

ائيد)  کہ  زار ىك خريدوفروخت م لگے ر ت اور انصار بھاىئ اپىن  ادوں م امرے مہاجرن بھاىئ تو 

تا  ر ر ليہ وسمل  ساتھ  بھر  ررە ، رسول هللا صىل هللا  ٓپ ىك رفاقت( مشغول ر اور ابو م شمك  کہ 

فکری ر  ی  تا جن ) ان جملسوں م ( اور ) ری  بھ و ) جملسوں ( ارض ر ارض نہ  م دورسے 

ے ت ۔) ت ( اور وە  حمفوظ رکھتا جو دورسے حمفوظ نہ رکھ سک



سے اپنی والده کی ہدايت کيليئے دعا کی درخواست کی، جو قبول ہوئی پهر دعا کی هللا رسول * 

اپنے اس بندے اور اس کی ماں کو ہر مومن اور مومنہ کے ليئے هللايا’’دوسری درخواست پر دعا کی

۔۔۔۔ والده کی خدمت کے باعث حج اور جہاد ميں شموليت ان کی وفات ) صحيح مسلم(‘‘محبوب بنا دے

کے بعد کی

 ابوہريرؓه نے رات کے تين حصے کئے ہوئے تهے، پہلے ميں سوتے، دوسرے ميں عبادت اور تيسرا* 

رات کے حصوں ميں بيوی ، بيٹی اور آپ کے ليئے قيام اليل کے ( مطالعہ کے ليئے مخصوص تها

)اوقات مقرر تهے، رات کا کوئی لمحہ خالی نہ ہوتا

ابوبکؓر کی خالفت ميں بحرين کی امارت سونپی گئی جو عمر ب کے دور تک برقرار رہی، بنو اميہ * 

هجری ميں وفات پائی ۵٩کے دور خالفت ميں کچه عرصے مدينے کے گورنر بهی رہے، 



تے، اّم املو هللا ن عباؓس اور عبدهللا عبد*  و اکرث ان  پاس بھي ی ا شاگردوں  شہؓ  ن معؓر  احصاب بھ ا ني  م

اديث ىك تصديق ىك کىئ دفعہ ان ىك بيان ىك گىئ ا

ت’’ امام شافعی ؒ فرما *  افظہ رک دە قوت  ر والوں م سب  ز ديث بيان  ررەؓ ا دور م  ‘‘ے تابو

ررەؓ  ’’ امام خباری ؒ ک *  يا  ۸۸۰ابو مل  روايت  بعؒني اور اہِل  ‘‘ زائد حصابہؓ، 

ان *  افظے اك ام ررەؓ   ن حمك اك ابو  ليفہ مروان  ک  ۱۰۰( اموی  ، ا ردے  پي اكتب  لکھ  ، اديث سن ا

ک لفظ اك فرق نہ تھا روائ تو ا اديث د ی ا )سال بعد و



جب حديث گهڑنے والوں کا فتنہ اٹها تو انهوں نے ابوہريرؓه سے روايت حديث کی وسيع و * 

عريض شہرت سے غلط فائده اٹهاتے ہوئے آؓپ کو اس مقصد کے لئے ڈهال بنايا اور ان کے نام 

محدثين کی کوششوں سے ان جعلی حديثوں اور زائد هللا سے جعلی احاديث منسوب کيں مگر الحمد

حصوں کو چهانٹ ديا گيا ، علم اسماء الرجال نے اس فتنے کی جر کاٹ دی

بے شک ابو ہريرؓه نے رسوؐل سے وه کچه سنا جو ہم نہ سن ’’ ابو ايوب انصارؓی نے فرمايا* 

سکے ، ميں نے رسوؐل سے جو احاديث نہيں سنيں مجهے بہت پسند ہے کہ ميں ان کو ابو ہريرؓه 

‘‘سے روايت کروں

ابو ہريرؓه آپ ہم سے زياده صحبت نبوؐی ميں رہے اس ليے ہم سب ’ ’بن عمؓر کا قول ہےهللاعبد* 

)ترمذی( ‘‘سے بڑه کر حديث کے عالم ہيں

رتے ابو ہريرؓه برے جری تهے اور رسوؐل سے وه باتيں بهی پوچه ليا ک’’ ابی بن کعؓب نے فرمايا* 

)ترمذی( ‘‘جن کے دريافت کرنے کی ہم کو جرات نہيں ہوتی تهی





مدينے کے بنو خزرج قبيلے سے اولين مسلمين ميں شامل تهے، کم عمری ميں بيعت عقبہ ثانی * 

ميں شريک ہوئے

کے ساته تمام غزوات ميں شرکت کیهللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول * 

 ١۵۴٧سب سے زياده احاديث روايت کرنے والے اصحاب ميں آؓپ کا نمبرچهٹا ہے، آؓپ سے * 

احاديث روايت کی گئيں ہيں

لثوم آؓپ نے رسول ؐ کی وفات کے بعدا بوبکؓر ، عمر ؓ سے بهی احاديث کی تعليم لی ، آؓپ نے ا م ک* 

بنت ابوبکؓر سے بهی احاديث سيکهيں

روزانہ باقاعدگی سے لوگوں کو حديث کی تعليم ديتے تهےهللاؓ ميں جابر بن عبد ملسو هيلع هللا ىلص مسجد نبوی * 



نے  وفات  ۹۴*  ر د ن يوسف  ز عث جحاج  ت  وفاداری   وىئ سال ىك معر م اہل ب

لہ  کنارے مدفون کئے گئے ئے د اور بغداد م در

ر  ۱۳۵۱*  ا ن مياؓن اور  ذيفہ  عث    ٓ لہ  پاىن  قريب  ئے د هللاؓ ن عبدھجری م در

تقىل اك معجزە  قربوں ىك م





نام سعيد بن مالؓک ، مدينہ ميں دور اول کے مسلمانوں ميں سب سے نوجوان صحابی* 

سال کی عمر ميں غزوه احد ميں يتيم ہوئے اور اس کے بعد رسول اکرم ؐ کے ساته تمام  ١٣* 

  غزوات ميں حصہ ليا

ملسو هيلع هللا ىلص  ابوہريرؓه کی طرح آپ ؓ بهی اصحاب صفّہ ميں سے تهے جن کے شب و روز صحبِت رسول * 

  ميں قرآن و سنت کی تعليم سيکهنے ميں گزرتے

ابوبکؓر ، عمر ب اور زيد بن ثابؓت سے بهی سنت و حديث کی تعليم لی* 

نوجوان صحابہ ميں آپ ؓ کو بہترين قانون دان مانا جاتا تها* 

سب سے زياده احاديث روايت کرنے والے اصحاب ميں آؓپ کا نمبر ساتوں ہے، آؓپ سے * 

احاديث روايت ہيں ١١٧٠





سے پہلے مشرف بہ اسالم ہوئے، ) فاتح مصر(ہجری ميں اپنے باپ عمروبن العاؓص  ٧* 

اس کے بعد تمام غزوات ميں شرکت کی

 آؓپ کے علم، زہد اور عبادت کی کثرت کے باعث بيٹے کو باپ پر فو قيتهللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول* 

ديتے تهے، رسول ؐ نے آپ کو عبادت ميں ميانہ روی کی خاص تلقين کی

لياروم کے خالف جنگی مہمات ميں بهر پور حصہ * 

جنِگ صفين ميں بہ حالت مجبوری شريک ہوئے مگر لڑائی ميں حصہ نہيں ليا* 



ب ے و ان  ، ان  معرو  ، وە ک  کہ م يا ، ان  سف ن عبدهللا  بيان  ن  ىل 
رب دی ، وە ک  کہ بہ  ا بھاىئ  واسطے   ررە رىض م و  م  حرضت ابو هللا عنہ 

ن معرو رىض هللا ع  ليہ وسمل  حصابہ م عبدهللا  وئے سنا کہ رسول هللا صىل هللا  الوە ک  نہام  
ر ت اور م لکھ  ر و نہ تھا ۔ مگر وە لکھ ليا  ديث بيان  وىئ  دە  تا نہ تھام  ز

( البخاریصحيح  )

کی هللاؐ حافظ قرآن تهے، آؓپ کا شمار ان چند اصحاب ميں ہوتا ہے جنہوں نے رسول آؓپ * 

زندگی ميں احاديث تحرير کيں۔اس کے ليئے انهوں نے جب آپ ؐ سے اجازت طلب کی تو 

کيا ميں ہر وه چيز لکه سکتا ہوں جو ميں نے آؐپ سے اطمينان اور غصہ کی حالت ميں ’’ پوچها

)مسند احمد(‘‘ميں سچ کے سوا کچه نہيں بولتا! ہاں ’’ آپ ؐ نے جواب ديا  ‘‘سنيں 

* آؓپ نے تمام احاديث ايک کتاب کی شکل ميں لکه کر اپنے پاس محفوظ رکهيں جو ’’ الصحيفہ 

الصادقہ‘‘ کے نام سے مشہور ہوئی

احاديث روايت کی گئيں ہيں ٧٠٠آؓپ سے * 





ہجرت سے قبل مکہ آکر اسالم قبول کيا اور پهر اپنے وطن يمن جاکر تبليغ ميں مصروف رہے* 

خيبر کے بعد مہاجرين حبشہ کے ساته مدينے منتقل ہوئے، فتح مکہ، گزوه حنين اور اوطاس اور * 

تبوک کے معرکوں ميں شرکت کی

ة مقرر کيا، تعليم قرآن اور تحصيل زکو) گورنر(نے آؓپ کو يمن کے ايک ضلع کا حاکمهللاؐرسول * 

آؓپ کے فرائض ميں سے تهے، حج الوداع ميں يمن سے آکر شريک ہوئے

ابوبکؓر کے عہد خالفت ميں يمن کی گورنری پر قائم رہے اور فتنہ ارتداد کے معرکوں ميں * 

شرکت کی۔ عمؓر اور عثماؓن کے عہد خالفت ميں بصره اور کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے



ئے*  رتيل  ل و  ساتھ قرٓن ىك خوبصورت تالوت و  ی، سياستدان  ک سپا مشہور ت ابو موىس اشعرؓی اا

ک رس عطا ىك گىئ ’’   فرما ؐهللارسول  ِل داود ىك رسوں م  ا و ا ساىئ(‘‘ابو موؓىس  )سنن 

تے *  ت رک ث ں ح ت  منا ث ہ اور قاىض ىك ح ک معزز فق ؓٓپ ا   رخي اسالم م 

ار قاىض  ’’ مشہور مقولہ   بؓت : اس امت   ن  ؓىل ، ابو موىس اشعرؓی اور زيد  ‘‘معؓر، 

اديث روايت ىك گىئ  ۳۶۰ؓٓپ  *  ا

لث*  و ساتھ  ن العاؓص  ئے معرو  ہ  ل گ صفني  بعد تصف ان ج مقرر کئے گئے ؓىل اور امري معاويہؓ  درم





ت کیمکی مبلغ مصعب بن عميؓر کے ہاته پر اسالم قبول کيا، بيعت عقبہ ثانی ميں شرک* 

  مشہور انصاری صحابی عمرو بن جموؓح آؓپ کے ہاتهوں ہی مشرف بہ اسالم ہوئے* 

بن مسعوؓد سے ہواهللاآؓپ کا رشتہ مواخات عبد* 

نے آپ کو مکہ کيں رہنے کا حکم ديا تاکہ وه وہاں لوگوں هللاؐ فتح مکہ کے بعد رسول * 

کو قرآن مجيد کی تعليم ديں اور دينی احکامات سکهائيں



لؓ ’’ نبوی ؐ  فرماِن *  ن ج نے وا معاذ  مل رک دە  علق سب  ز الل و حرام  م ‘‘مريی امت م 

اديث روايت ىك گئ  ۱۱۹ؓٓپ  *  ا

و ت *  يا اور مين  نو مسلموں  ر مقرر  و مين اك گور ؓٓپ  بليغ قرٓن ىك ذمہ ؓٓپ اكتبني و م شامل ت ۔ رسول ؐ  

داری ڈاىل گىئ

ان ىك درخواست *  ن سف زيد  ر  ئے شام  گور نے  ل الفت م قرٓن ىك تعلمي د ر فلسطني بھي گئےمعؓر  عہد 





نے  بعد چھ مہ ابو ايوب انصارؓی  *  نے پہن رم ؐ  مد ام فرمارسول ا ر ق

نيہ م حصہ ليا*  ہ  بيعت عق

رب اور تبوک م حصہ ليا*  دق، خ د، خ غزوە بدر، ا

وئے*  ٓپ ب  موا بھاىئ مقرر  ن معؓري  مصعب 

ر ت ؐهللارسول *  ر طعام  ؓٓپ   وجود اکرث  و   تقل   جحرات م م



ہ جؓٓپ  افظِ قرٓن اور فق ی مال،  و اك رشف بھ ن اور جماہد ت بلکہ انھ اكتِب و  ت مزي ن  کىئ نہ رصف عظمي املرت

ا  د ما  اع اوی مشہور و  ف

ؓٓپ  مشہور شاگردوں م هللا ن عباؓس ، عبدهللا عبد *  ؒب  ن مس ن زبؒري ، سعيد  ن مالؓک، عروە  س   تن معؓر، ا

اديث روايت  ۱۵۰ؓٓپ  *  ا

نے  ا*  الفت م مد ؓىل  دوِر  ِد نبوی ؐ م امامت  فرائض اجنام دئے اور  الفت م مس ؓن  دوِر  مري مقرر کئے گئےع

ٓٹھ س*  ؓٓپ ىك شہادت   وئے ، قسطنطنيہ  الفت م جہاِدقسطنطنيہ م رشت ىك اور شہيد  و سال امري معاويہؓ  عہد 

ح  نيہ  دوران سلطان محمد فاحت  ہاتھوں ف الفِت ع وابعد





ٓخری فرد جو معرکہ بدر  بعد اميان الئے*  يلہ بنو خزرج   ق

وئے*  ٓپ  بھاىئ مقرر  عے سلامن الفارؓىس  ات  ذر موا

ے ، حف*  مل و تقوی  حصول م دن رات لگا دئ ر  لئے  و پورا  ر م اميا ن ال ىك مكی  ظ قرٓن  د

ردی رک  ی  وئے  جتارت بھ ر و تفکر م ا مرصوف  ساتھ تد

ضت و زہد  لئے شہرت پاىئ*  ، اپىن ر و  ديث م شامر  ک عظمي اساكلر اور راوی  ؓٓپ ا



عمر فاروؓق کے دوِر خالفت ميں شام کے گورنر مقرر کئے جانے کی درخواست کا انکار کيا اور * 

اس کے بجائے وہاں جاکر لوگوں کو قرآن و سنت کی تعليم دينے اور نماز پڑهانے پر رضامند ہوئے

عثماؓن کے دور خالفت ميں شام ميں قاضی کے فرائض انجام دئے* 



جامع القرآن



يا ، کہا کہ   ادە  بيان  ن مالک رىض هللا عنہ  پوچھا کہ رسول هللا  ق س   صىل م  حرضت ا
ار حصا يا تھا ، انہوں  بتال کہ  ن لوگوں  مجع  و  ليہ وسمل  زمانہ م قرٓن  بيوں  ، يہ هللا 

بت اور ابوزيد ن  ل ، زيد  ن ج عب ، معاذ ن  يلہ انصار   ۔ اىب  اروں ق

( البخاریصحيح  )

نے  وقت *  جرت مد وئے ۱۱انصاری حصاىب،  ، اپىن ماں  ساتھ مرشف بہ اسالم  رس  ت

دق م رشت ىك*  ڑا رجن تھا، غزوە خ رسکے جس اك  عث رشت نہ  در م مك معری   غزوە بد اور ا

، رسول *  ا ت ڑھنا  ن لکھنا ،  ىن زهللاؐ رباىن ز ، رس ر ت رمجہ  ا ت اور  لئے يہود مدينہ  خطوط اك  ی  ن بھ

ر رسولؐ  مرتمج اك فريضہ ادا 

وئے*  وجود متام اكتبني و  رسدار مقرر  مك معری  

ے او *  رن احاكمات س زە  ر ، مسلسل حفظِ قرٓن م مشغول ر اور  اصل  ت  رم ؐ  قرٓىن تعل ر اسباب رسول ا

ر زول معلوم 



الفت م قرٓن*  ڑی تعداد ىك شہادت  بعد جب ابوکر صديؓق  دوِر  ک  ِگ ميامہ م حفاظ ىك ا ک  ج و ا

رد ىك گىئ بؓت  س ن  گراىن ىك ذمہ داری زيد  يا گيا تو اس اكم ىك  مصحف ىك شلك م مجع 

ی *  ٓپ  ی  گروىن بھ الفت م جب مصحف ىك سات نقل تيار ىك گئ تو اس ىك  ن غؓىن  دوِر  وىئ ع رد  س

جو قرآن کے بارے ميں کچه پوچهنا چاہتا ہے ’’ عمر ابن الخطاب ؓ نے اپنے دورخالفت ميں فرمايا 

 اسے چاہيئے کہ ابی بن کعؓب کے پاس جائے، جسے قانون وراثت کے بارے ميں پوچهنا ہو وه زيدؓ 

کے پاس جائے، جسے فقہ کے بارے ميں پوچهنا ہو وه معاؓذ کے پاس جائے اور جسے مال کے 

‘‘نے مجهے نگران اور تقسيم کار بنايا ہےهللابارے ميں پوچهنا ہو وه ميرے پاس آئے کيونکہ 

ترمذی





ن زبريؓ هللا عبد و تو ا ا  کھنا  کھون عباؓس  فرما اگر مت رسول ؐ ىك مناز د  ىك مناز د

شہؓ  بھان*  ا ني  کؓر ، اّم املوم ت ابو  ە اسامء ب ن عوامؓ اور وا وا زبري 

ہ*  و وا سب  پ  نے م پيدا  جرت  بعد مد

ر حتنيک رسول *  ش  موقع  وىئهللاؐؓٓپ ىك پيدا  ہاتھوں 

ر دکھائے*  رموک م رشت ىك اور بہادری  جو گ  مراە ج وا  

ا*  ھ  ر ب ٓ رندے  الت م  ام و جسود ىك  ، ق ئے مشہور ت ، سيالب م کرثت نوافل او ر نفىل روزوں  ل

يا ر طواف  تري 



ر  ن طلحہ کہا  ن  ن زبريؓ ’’ ع زيوں م ا وىئ  تني   
ا ۔ عبادت، جشاعت اور بالغت رسک ‘‘مقابلہ نہ 

يا*  اكر  ر  ا ر بيعت  الفت  زيد ىك 

ن يوسف  چھ مہ  حمارصے  بعد شہيد *  ے گئےمکہ م جحاج  ردئ

ٓپ  روايت  ۱۹۰حصاح استہ م تقريبٍا *  اديث  ا






