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حضرت جابر بن عبدہللا انصاری کی مرویات کے مضامین کا خصوص
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ABSTRACT-Today we see that Muslim Ummah is facing humiliation throughout the
world. In spite of having all resources and power Muslims are look down upon by the
non-Muslim community mostly everywhere in the world. In these circumstances as
we think on the main causes of this situation we find that we have lagged much behind
our main charter of life i.e. teaching of Islam. I think if we meet the gap between
teaching of Islam and our modern style, we can overcome all setbacks and fulfill all
deficiencies present in our life and can come out the humiliated life; rather we can
dominate and be able to lead the world. In this perspective, it is necessary to find the
way out from Ahadees of our great Prophet ()ﷺ. So here, in this paper we are trying
to present the Ahadees in light of traditions of Hazrat Jabir Bin Abdullah (R.A). We
are sure that if we seek guidance from these traditions for our daily life.
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تعارف:
آج مسلم امہ کو پوری دنیا میں تضحیک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود تمام وسائل اور
طاقت مسلمانوں کے پاس ہے۔ ان حاالت میں ہمیں ان وجوہات کا پتہ لگانا ہے جو ہمیں ہمارے نصب العین
سے بہت دور لے گئیں۔ ہمیں ان فاصلوں کو ختم کرنا ہے جو اسالم اور جدید سوسائٹی میں موجود ہیں۔ اس
سلسلے میں ہمیں نبی کریم ﷺ کی احادیث سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ تا کہ ہم دوبارہ دنیا کی قیادت
کرنے کے اہل ہو سکیں۔
سیدنا جابر بن عبدللاہ کی مرویات سے رہنمائی ملتی ہے سب سے پہلے ان کا مختصر تعارف پیش ہے۔
جابر ہ نام ہے،ابو عبدللا کنیت ہے،قبیلہ خزرج سے ہیں۔ نسب نامہ اس طرح سے ہے:
ہ
جابر بن عبدللا بن عمرو بن حرام بن کعب بن غنم بن سلمہ۔()۱
ہ
جابر ہؓ تقریبا ۶۱۱ھ(بمطابق  ۳۴عام الفیل) میں ہجرت سے  ۲۰سال قبل پیدا ہوئے()۲
حضرت ہ
جابر ہؓ کے دادااپنے خاندان کے رئیس تھے۔ عین االزرق ایک چشمہ ہے جس کو مروان بن حکم
حضرت ہ
نے حضرت امیر معاویہ کے عہد میں درست کروایا تھا ،انہی کی ملکیت تھا ۔ بنو سلمہ کے بعض حصے
جابر بن عتیک کے قریب کے قلعے ان کے تحت وتصرف میں تھے،عمر وکے بعد یہ چیزیں حضرت
اور ہ
عبدہلل رضی للا عنہ کے قبضہ میں آئیں جو حضرت جابر رضی للا عنہ کے والد تھے۔()۳
جابر ہؓ کے والد ہجرت رسولﷺ سے پہلے مسلمان ہوئے اور دوسری بیعت عقبہ میں رسول للا
حضرت
ہ
ﷺکے ساتھ عہد کیا۔()۴
علم و فضل:
انصاری کو حصول ِعلم کا بہت شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آ ہپ کو کسی حدیث کے
سیدناجابربن عبدللا
ہ
متعلق علم ہوتا کہ وہ فالں آدمی کے پاس ہے تو اس کے حصول کے لیے زاد سفر باندھ لیتےسیدناجابربن
عبدللاہ نے صرف ایک حدیث[جوقصاص کے متعلق تھی]سننے کے لیے مصر کا سفر کیا۔
مسلمہ سے ملے۔ انہو ں نےپوچھا :میرے بھائی !اتنی تکلیف کس لیے اٹھائی؟ آ ہپ نے فرمایا کہ
حضرت
ہ
صرف ایک حدیث سننے کے لیے ،جو آپ رضی للا عنہ نے رحمت دوعالم ﷺ سے سنی تھی۔چنانچہ
حضرت مسلمہ رضی للا عنہ نے وہ حدیث بیان فرمادی۔
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صحابہ کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے رسول للا ﷺ سے بکثرت حدیثیں
جابر ہؓ
حضرت ہ
ہ
روایت کی ہیں۔ ()۶
صحابہ اور حتی کہ
جابر ہؓ نے رسول للا ﷺ سے احا دیث روایت کرنے کے عالوہ
حضرت
ہ
ہ
یاسر ،معاذ بن ہ
جبل،
لی بن ابی طالب ،طلحہ بن عبیدللاہ  ،عمار بن
ہ
بعض تابعین سے بھی روایت کی ہیں۔ ع ہ
خدری جیسےصحابہ ہ سے بھی انہوں نے احا دیث روایت کی ہیں۔()۷
اور ابو سعید
ہ
تحصیل علم سے فراغت کے بعد حضرت جابربن عبدللاہ نے درس و تدریس کا سلسہ شروع کیا
۔حلقہ درس مسجد نبویﷺ میں قائم کیاگیا تھا شائقین دور دراز مقامات سے آتے تھے۔()۸
جابر بن عبدللا سے روایت ہے :
حضرت ہ
عةِ؟» قَالَ :نَعَ ْم۔()۹
شفَا َ
ج قَ ْو ًما مِ نَ النَّ ِار ِبال َّ
انَّ هللاَ يُ ْخ ِر ُ
(رسول للاﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا) للا تعالی جہنم سے لوگوں کو شفاعت کے ذریعے نکالے
گا؟ تو فرمایا  :ہاں۔)
اشاعت حدیث انکی زندگی کااہم مقصد رہا ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کثیر الروایات تھے اور انکی مرویات
 ۱۵۴۰تک جا پہنچتی ہیں۔()۱۰
جابرسے ۱۵۴۰احادیث مرویہیں جن میں سے  ۵۸حدیثیں بخاری اور مسلم کے ہاں متفق
سیدنا ہ
علیہ ہیں۔()۱۱
وفات:
آ ہپ نے ۹۴سال کی عمر میں۶۸یا۷۸ھ میں وفات پائی۔()۱۲
حديث کا لغوی مفہوم :
لغت میں حدیث کا لفظ تحدیث سے اسم ہے ،تحدیث کے معنی ہیں:خبر دینا ،بات کرنا،کالم کرنا اور گفتگو
کرنا ہے جیسے:
الحديث :هو اسم من التحديث ،وهو اإلخبار ،ثم سمي به قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبيﷺ۔()۱۳
(حدیث کا لفظ تحدیث سے موسوم ہے ،تحدیث کے معنی ہیں:خبر دینا ،پھر اس کو اس قول یا فعل یا تقریر
جو آپﷺ کی طرف منسوب کی گئی ہو نام دیا گیا ہے۔) نبی ﷺ کی بعثت سے قبل عرب حدیث بمعنی اخبار
(خبردینے) کے معنی میں استعمال کرتے تھے  ،مثالً وہ اپنے مشہور ایام کو احادیث سے تعبیر کرتے تھے
 ،اسی لیے مشہور نحوی الفراء کا کہنا ہے کہ حدیث کی جمع احدوثہ اور احدوثہ کی جمع احادیث ہے۔()۱۴
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اصطالحی مفہوم:
شرعی اصطالح میں حدیث سے وہ اقوال واعمال مراد ہیں جو رسول للا ﷺ کی جانب منسوب ہوں ،گویا
حدیث کا لفظ قرآن کے مقابلہ میں بوالجاتاہے،اس لیے کہ قرآن قدیم ہے اور حدیث اس کے مقابلہ میں جدید
ہے ،اصطالح میں حدیث سے مراد وہ اقوال واعمال اور تقریر مراد ہیں جو رسول للا ﷺ کی جانب منسوب
ہوں۔()۱۵اور رسول للاﷺ نے خود اپنے اقوال کو حدیث کا نام دیا ہے،آپ ہی نے یہ اصطالح مقرر فرمائی
۔()۱۶
حديث کی اہمیت وضرورت:
کسی بھی علم کی اہمیت کا اندازہ اس علم کے موضوع سے لگایاجاسکتاہے۔ علم اصول حدیث کا موضوع
سندومتن یعنی حدیث ہے اورحدیث کی اہمیت کاانکار نہیں کیا جاسکتاکیونکہ شریعت کے بہت سے احکام
جس طرح قرآن پرمبنی ہیں اسی طرح حدیث بھی احکامشرعیہ کا ایک اہم ترین ماخذہے۔
قرآن کریم مکمل ضابطۂ حیات ہے اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں رہنمائی موجود ہے
ِ
مگر اسے سمجھنا آسان نہیں جب تک کہ احادیث سےمددنہ لی جائے مثال کے طور پر اسالم کے ایک اہم
ترین رکن نمازہی کو لیجئے ،قرآن کریم میں کم وبیش سات سو()۷۰۰مقامات پر اس کا تذکرہ ہے اور کئی
مقامات پر ا س کے قائم کرنے کا حکم دیاگیاہے جیسا کہ اللا تعالی کا فرمان ہے :
أَقِی ُمواْ الصَّلواةَ۔ ()۱۷

(نماز قائم کرو۔)

ہمیں حضورﷺ کی لغت سے پتہ چلتاہے کہ نمازادا کرنے کے طریقے کیا ہیں۔
الغرض اس کے اصطالحی معنی ہمیں صرف احادیث یعنی حضورﷺکے اقوال وافعال واحوال سے ہی
سمجھ میں آسکتے ہیں اسی طرح قرآن کریم کے دیگر احکامات کو سمجھنے کیلئے نیز زندگی کے ہرشعبے
ہادی برحق ﷺکی رہنمائی کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ اللا تعالی نے بندوں کو قرآن کریم
میں ہمیں ٔ
سکھانے اور ان کے باطن کو صاف کرنے کیلئے نبی ِآخرالزماں ﷺکو مبعوث فرمایا ،ارشاد باری ہے:
ب َو ۡٱلحِ ۡك َمةَ
علَى ۡٱل ُم ۡؤمِ نِینَ إِ ۡذ بَعَ َ
ِیهمۡ َرسُ ا
وٗل ِم ۡن أَنفُس ِِهمۡ يَ ۡتلُواْ َ
ٱَّللُ َ
ِیهمۡ َويُعَ ِل ُم ُه ُم ۡٱل ِك َٰت َ َ
لَقَ ۡد َمنَّ َّ
علَ ۡی ِهمۡ َءا َٰيَتِ ِۦه َويُ َزك ِ
ثف ِ
َوإِن كَانُواْ مِ ن قَ ۡب ُل لَفِي َ
ض َٰلَ ٖل ُّمبِین۔()۱۸
(بےشک للا کا بہت بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو،ان پر اس
کی آیتیں پڑھتا ہے اورا نہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتاہے اور وہ ضرور اس سے
پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔)
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اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کیلئے سرکارﷺسے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے
اسی لئے تو اللا تعالی نے آپﷺکو دنیا میں بھیجا۔اگرقرآن کریم مطلقاًآسان ہوتااور اسے بغیر رہنمائی کے
کوبطور معلِم کائنات
سمجھا جاسکتاتواللا تعالی اس کے سمجھانے کیلئے خصوصی طور پر رسول اللاﷺ
ِ
مبعوث کیوں فرماتا؟ چنانچہ آج کے دورمیں امت مسلمہ کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں ان تمام مسائل کا
حل احادیث رسول پرعمل کرنے میں مخفی ہے۔
مذکورہ مرويات سے رہنمائی کی صورتیں:
سیدنا جابر بن عبدللاہ کی مرویات کے خاص مضامین شامل کیےگئے ہیں جن سے ہمیں روز مرہ زندگی
میں درج ذیل مسائل میں رہنمائی مل سکتی ہے:
۱۔غسل کے بارے میں رہنمائی:
دوران غسل نہایت کفایت شعاری کا مظاہرہ فرما کر ہمارے لیے
ہمارے پیارے نبی حضرت محمدﷺ نے
ِ
مثال قائم کی ہے کہ غسل یا وضو کرتے ہوئے غیر ضروری طور پر پانی کو ضائع کرنے کی بجائے کم
سے کم پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ۱۔جیسا کہ سیدنا جابر بن عبدللاہ سے روایت ہے:
ّللاِﷺکَانَ يَت ََو َّ
س ُل بِالصَّاعِ۔()۱۹
ضأ ُ بِا ْل ُم ِد َويَ ْغت َ ِ
سو َل َّ
أَنَّ َر ُ
(رسول للاﷺ ایک مد سے وضو اور ایک صاع سے غسل کر لیتے تھے۔)
مذکورہ حدیث میں وضواورغسل کے لیےپانی کی مقدار کا ذکر ہے۔لیکن ہر انسان اپنی ضرورت کے
مطابق استعمال کرسکتا ہے۔ ایک مد ایک کلو سےتھو ڑا کم ہوتا ہے اور ایک صاع پو نے چار کلو کا ہو
تا ہے۔
۲۔جابر بن عبدللا ہہؓ روایت کرتے ہوئے مزیدفرماتے ہیں:
سلُونَ مِ ْن إِنَاء َواحِ د۔()۲۰
ّللاِ ﷺ َوأ َ ْز َوا ُجهُ يَ ْغت َ ِ
سو ُل َّ
کَانَ َر ُ
(رسول للا ﷺاور آپ ﷺکی ازواج مطہرات ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتی تھیں۔)
درج باال حدیث سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی ایک ہی برتن میں غسل کر سکتے ہیں۔ یعنی رسول للاﷺ پانی
روز قیامت سوال
کم سے کم استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ پانی للا کی نعمت ہے اور اس کے بارے میں
ِ
کیاجائے گا۔ اس ضمن میں مزید تاکید کی گئی ہے کہ اپنے ستر کا خاص خیال رکھا جائے اور اسے
دوسروں کے سامنے عیاں نہہونے دیا جائے۔اس لیے الزم ہے کہ نہاتے وقت بھی ستر کو ڈھانپنے کا
خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔دوسروں کےسامنے نہ کھولے۔ اس کی سخت ممانعت ہے۔
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۲۔نماز کے بارے میں رہنمائی:
دین اسالم کا اہم ترین رکن ہے۔ للا تعالی نے قرآ ِن کریم میں سات سو سے زیادہ بار نماز
نماز ِ
ت مسلمہ سست
قائم کرنے کا کہا
ہے۔دور حاضر کی صورت حال یہ ہے کہ اس فرض کی ادائیگی میں ام ِ
ِ
روی کا شکار ہے جوکہ نہایت فکر انگیز بات ہے۔ قرآ ِن مجید میں اس سلسلے میں واضح احکامات کے
ساتھ ساتھ رسول للاﷺ نے بھی نماز کا اہتمام نہ کرنے والوں کے لیے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا
ہے۔ اور اس بات کی تاکید فرمائی کہ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کیا جائے۔
۱۔جابربن عبدللا ہہؓروایت کرتے ہیں :
ال ُّ
ب ث ُ َّم نَأْتِي َمنَ ِازلَنَا
ب كَا ْ
ظه ُْر كَا ْ
ّللاِ ﷺ ا ْل َم ْغ ِر َ
سو ِل َّ
س ِمهَا َو ُكنَّا نُصَلِي َم َع َر ُ
س ِمهَا َوا ْلعَص ُْر بَ ْیضَا ُء َحیَّةٌ َوا ْل َم ْغ ِر ُ
ِس بِهَا۔()۲۱
ِي َ
علَى قَد ِْر مِیل َفنَ َرى َم َواقِ َع النَّ ْب ِل َوكَانَ يُ َع ِج ُل ا ْل ِعشَا َء َويُؤ َِخ ُر َوا ْلفَج ُْر كَا ْ
س ِمهَا َوكَانَ يُغَل ُ
َوه َ
(نماز ظہر اپنے نام کی طرح ہے ،نماز عصر سورج کے روشن اور تازہ دم ہونے کا نام ہے ،نماز مغرب
بھی اپنے نام کی طرح ہے۔ ہم لوگ نبی ﷺکے ساتھ نماز مغرب پڑھ کر ایک میل کے فاصلے پر اپنے
گھروں کو واپس لوٹتے تھے تو ہمیں تیر گرنے کی جگہ دکھائی دیتی تھی اور نبی ﷺنماز عشاء کبھی جلدی
اور کبھی تاخیر سے ادا کرتے تھے اور نماز فجر بھی اپنے نام کی طرح ہی ہے اور نبی ﷺنماز فجر
اندھیرے میں پڑھتے تھے۔) درج باال حدیث میں نماز کے وقت کے بارے میں ذکر ہے کہ نمازوں کے ان
کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔
۲۔جابربن عبدللا ہہؓروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسولﷺ سے فرماتے ہوئے سنا:
س َم َّرات۔()۲۲
ب أ َ َح ِد ُك ْم يَ ْغت َ ِ
ت ا ْل َخ ْم ِس ا ْل َم ْكت ُوبَا ِ
صلَ َوا ِ
َمث َ ُل ال َّ
ت َك َمث َ ِل نَهَر جَار ِببَا ِ
س ُل مِ ْنهُ ُك َّل يَ ْوم َخ ْم َ
(پانچوں فرض نمازوں کی مثال اس نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر بہہ
رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو۔)
مذکورہ حدیث میں نماز کی فضیلت کا بیان ہے کہ جب بند ہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل
پاک ہوجاتا ہے جیسے نہانے سے جسم سے میل کچیل صاف ہوجاتی ہے۔
۳۔جنائز کے متعلق رہنمائی:
اس عنوان کے تحت حضرت جابر بن عبدللاہ کی مرویات سے درج ذیل باتوں کا پتا چلتا ہے:
ت غم سے اپنا چہرہ نوچنے اور بین و نوحہ کرنے
۱۔یہ کہ رسول للاﷺ نے کسی کے فوت ہونے پر شد ِ
سے سختی سے منع فرمایا ہے۔حضرت جابر بن عبدللاہ سے روایت ہے:

41

Ansari-Awan

GLOBAL JOURNAL OF MANAGEMENT, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Vol 3 (3) July-Sept, 2017 pp:36-52
www.gjmsweb.com

)ISSN 2520-7113 (Print
)ISSN 2520-7121 (Online
editor@gjmsweb.com
____________________________________________________________
الرحْ َم ِن ب ِْن ع َْوف فَا ْن َ
ض َعهُ
س ِه فَأ َ َخذَ ُہ النَّ ِب ُّيﷺ فَ َو َ
أ َ َخذَ النَّ ِب ُّيﷺ ِب َی ِد َ
ط َلقَ ِب ِه ِإلَی ا ْب ِن ِه ِإب َْراهِی َم فَ َو َج َدہُ َي ُجو ُد ِبنَ ْف ِ
ع ْب ِد َّ
الرحْ َم ِن أَت َ ْبکِي أ َ َولَ ْم تَک ُْن نَ َهیْتَ ع َْن ا ْلبُکَاءِ قَا َل َٗل َولَک ِْن نَ َهیْتُ ع َْن ص َْوتَی ِْن أَحْ َمقَی ِْن
فِي حِ جْ ِر ِہ فَبَکَی فَقَا َل لَهُ َ
ع ْب ُد َّ
ش ْی َ
ث ک ََال ٌم أ َ ْکث َ ُر مِ ْن َهذَا۔()۲۳
َق ُجیُوب َو َرنَّ ِة َ
طان َوفِي ا ْل َح ِدي ِ
فَ ِ
اج َري ِْن ص َْوت ِع ْن َد ُم ِصیبَة َخ ْم ِش ُو ُجوہ َوش ِ
ہ
عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے صاحبزادے ابراہیم ہ کے پاس لے گئے وہ اس
(نبیﷺنے
ہ
عبدالرحمن نے عرض کیا:
وقت نزع کی حالت میں تھے۔ آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا اور رونے لگے۔
آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ نے رونے سے منع نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا :نہیں! بلکہ بیوقوفی اور نافرمانی
کی دو آوازوں سے منع کیا ہے ؛ایک تو مصیبت کے وقت کی آواز جب چہرہ نوچا جائے اور گریبان چاک
کیا جائے دوسری شیطان کی طرف رونے کی آواز ۔ )
یعنی غم اور افسوس کا اظہار شریعت کے دائرہ میں رہ کر کرنا چاہیے ناکہ چہرہ پیٹنا اور گریبان پھاڑنا
وغیرہ۔
۲۔ یہ کہ بجز کسی مجبوری کے رات کے وقت میت کو دفنانے سے رسول للاﷺ نے سختی سے منع فرمایا
ہے ،جیسا کہ حضرت جابر بن عبدللاہ روایت فرتے ہیں:
غی ِْر َ
أَنَّهُ َخ َ
ض فَك ُِفنَ فِي َكفَن َ
الر ُج ُل
ب يَ ْو ًما فَذَك ََر َر ُج ًال ِم ْن أ َ ْ
صحَا ِب ِه قُبِ َ
ط َ
طائِل َوقُ ِب َر لَی ًْال فَ َزج ََر النَّ ِب ُّيﷺ أ َ ْن يُ ْق َب َر َّ
ض َ
علَ ْی ِه إِ َّٗل أ َ ْن يُ ْ
سانٌ إِلَى ذَ ِلكَ َوقَا َل النَّ ِب ُّي إِذَا َكفَّنَ أ َ َح ُد ُك ْم أ َ َخاہُ فَ ْلیُحْ س ِْن َكفَنَهُ۔()۲۴
صلَّى َ
ِباللَّ ْی ِل َحت َّى يُ َ
ط َّر إِ ْن َ
(ایک مرتبہ نبی ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کا ذکر کیا جو فوت ہوگئے تھے
اور انہیں غیرضروری کفن میں کفنا کر رات کے وقت دفنایا گیا تھا۔ نبی ﷺنے رات کے وقت تدفین سے
سخت منع فرمایا تاآنکہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے اال یہ کہ انسان بہت زیادہ مجبور ہو جائے اور
فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھے طریقے سے اسے کفنائے۔)
درج باال حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کو اچھے طریقے سے کفن دے کر اور جنازہ ادا کرنے کے بعد اس
کو دفنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رات کے وقت دفن کرنے سے حتی الوسع اجتناب کرنا چاہیے۔
۴۔روزہ کے بارے میں رہنمائی:
روزہ اسالم کا بنیادی رکن ہے۔ جس کے بارے میں حضرت جابر بن عبدللاہ کی مرویات سے ہمیں کئی
صورتوں میں رہنمائی ملتی ہے اور دیگر معلومات حاصل ہوتی ہیں۔
۱۔ یہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے اور للا تعالی روزہ دار کے روزہ رکھنے پر بہت خوش
ہوتے ہیں ۔ حضرت جابربن عبدللا ہہؓروایت کرتے ہیں کہ رسول للاﷺ نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار فرماتا
ہے:

42

Ansari-Awan

GLOBAL JOURNAL OF MANAGEMENT, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Vol 3 (3) July-Sept, 2017 pp:36-52
www.gjmsweb.com

)ISSN 2520-7113 (Print
)ISSN 2520-7121 (Online
editor@gjmsweb.com
____________________________________________________________
یر ِبهَاا ْل َع ْب ُد ِم ْن النَّ ِار َوه َُو لِي َوأَنَاأَجْ ِزي ِب ِه۔()۲۵
الصیَا ُم ُجنَّةٌ َي ْ
ِ
ست َِج ُ
(روزہ ایک ڈھال ہے جس سے انسان جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے اور روزہ خاص میرے لئے
ہے لہذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔)
اس سے معلوم ہوا کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے جس کے بارے میں للا خود فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں
خود دوں گا۔
دین فطرت ہے ا ور یہ اپنے
۲۔ یہ کہ سفر میں اگر مشکل ہو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اسالم ایک ِ
ماننے والوں کو کسی قسم کےجبر یا مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ حضرت جابربن عبدللا ہہؓروایت کرتے
ہیں :
علَ ْی ِه فَقَا َل َما لَهُ قَالُوا َر ُج ٌل صَا ِئ ٌم فَقَا َل
علَ ْی ِه َوقَ ْد ظُ ِل َل َ
اس َ
ّللاِﷺ فِي َ
سو ُل َّ
کَانَ َر ُ
سفَر فَ َرأَی َر ُج ًال قَ ْد اجْ ت َ َم َع النَّ ُ
سفَ ِر۔()۲۶
ْس ِم ْن ا ْلبِ ِر أ َ ْن ت َ ُ
صو ُموا فِي ال َّ
سو ُل َّ
َر ُ
ّللاِ ﷺ لَی َ
(رسول للا ﷺایک سفر میں تھے۔ آپ ﷺنے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اس
پر سایہ کیا گیا ہے تو آپ ﷺنے فرمایا کہ اس آدمی کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا یہ ایک آدمی ہے جس
نے روزہ رکھا ہوا ہے تب رسول للا ﷺنے فرمایا یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو۔)
درج باال حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر سفر میں روزہ رکھا اور مشقت میں پڑگئے تو اس کے بارے میں
فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈالو۔لہذا مسافر کو رخصت پر عمل کرنا
چاہیے۔
َٰ ۵
۔زکوة و صدقات کے بارے میں رہنمائی:
ت مطہرہ نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ یہ ایک مالی
زکوۃ اسالم کا ایک اہم بنیادی رکن ہے جس کا شریع ِ
عبادت ہے ۔ مذکورہ مرویات سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ درج ذیل ہے۔
۱۔رسول ﷺ نے زکوۃ کا نصاب بھی واضح فرما دیا۔ حضرت جابر ہہؓروایت کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے
فرمایا:
سفِی َما دُونَ
اإلبِ ِل َ
ق َ
ص َدقَةٌَ ،ولَی َ
ص َدقَةٌَ ،ولَ َ
لَ َ
یس فِی َما دُونَ َخ ْم ِس ذَ ْود مِ نَ ْ ِ
یس فِی َما دُونَ َخ ْم ِس أ َ َواق مِ نَ ا ْل َو ِر ِ
ص َدقَةٌ۔ ()۲۷
سق ِمنَ الت َّ ْم ِر َ
َخ ْم َ
س ِة أ َ ْو ُ
(چاندی کے پانچ اوقیہ سے کم اور اونٹوں میں پانچ اونٹوں سے کم پر زکوۃ نہیں اور کھجور کے پانچ اوسق
سے کم میں زکوۃ نہیں۔)
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اس حدیث شریف میں آپ ﷺ نے زکاۃ کا نصاب مقرر کیا ہے کہ چاندی کے پانچ اوقیہ سے کم میں زکوۃ
نہیناور اونٹوں میں پانچ اونٹوں سے کم پر زکوۃ نہیں اور کھجور کے پانچ اوسق (ایک وسق تقریبا  ۶۰صاع
کا ہوتا ہے۔اور ایکصاع تقریبا پونے چار کلو کا ہوتا ہے ) سے کم میں زکوۃ نہیں۔ لہذا اس حکم کو دیکھ کر
اپنے نصاب کی زکاۃ ادا کرنی چاہیے۔
۲۔زکوۃ کے ساتھ ساتھ رسول للاﷺنے عشر کے بارے میں بھی واضح طور پر فرمادیا۔جابربن
عبدللا ہہؓروایت کرتے ہیں کہ رسول للاﷺ نے فرمایا:
ْف ا ْلعُش ِْر۔( )۲۸
سقَ ِ
سقِی بِال َّ
فِی َما َ
،وفِی َما ُ
سانِی ِةنِص ُ
ُور َ
َار َ
،وا ْلغَی ُم ا ْلعُش ُ
ت ْاْل َ ْنه ُ
(جو زمین نہروں یا بارش سے سیراب ہوتی ہے اس میں دسواں حصہ زکوۃ ہے اور جو اونٹ
لگا کر سینچی جائے اس میں بیسواں حصہ زکوۃ واجب ہے۔)
مذکورہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کن کن چیزوں میں عشر واجب ہے اور کن کن چیزوں میں بیسواں
حصہ واجب ہے ،فرمایا جو زمین نہروں یا بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں دسواں حصہ
زکوۃ واجب ہے اور جو اونٹ لگا کر سینچی جائے یعنی اس پر مشقت ہوئی تو اس میں بیسواں حصہ
زکوۃ واجب ہے۔
۶۔کهانے پینے کی چیزوں کے بارے میں رہنمائی:
اس عنوان کے تحت حضرت جابر ہسے روایت کی گئی احادیث سے ہمیں درج ذیل امور میں رہنمائی ملتی
ہے۔
۱۔رسول للا ﷺ نے چھوہارے اور کشمش کو باہم مال کر ایک برتن میں بھگونے سے منع فرمایا ہے۔
حضرت جابرہ ہہؓسے روایت ہے:
الر َ
ب جَمِ یعًا قَا َل اللَّی ُ
ّللاِﷺ نَهَی أ َ ْن يُ ْنبَذَ الت َّ ْم ُر َو َّ
س ْعد َح َّدثَنِي
یب جَمِ یعًا َونَهَی أ َ ْن يُ ْنبَذَ ا ْلبُ ْ
ْث ْبنُ َ
سو َل َّ
أنَّ َر ُ
ط ُ
الزبِ ُ
س ُر َو ُّ
ع َ
ّللا ع َْن النَّبِي ِﷺ مِ ثْلَهُ۔()۲۹
ِي ع َْن جَابِ ِر ب ِْن َ
َ
ط ُ
ع ْب ِد َّ ِه
ائ ْب ُن أَبِي َربَاح ا ْل َمک ُّ
(رسول للا ﷺنے چھوارے اور کشمش مال کر بھگونے سے منع فرمایا اور تر کھجور اور چھوارہ مال کر
بھگونے سے بھی منع فرمایا۔)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو مالنے سے نشہ آور ہونے کا اندیشہ ہے جس کیوجہ سے منع
فرمایا گیا ہے۔
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۲۔یہ کہ رسول للاﷺ نے چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے تاکہ پینے اور کھانے والی
چیزیں شیطان کی دسترس سے محفوظ رہیں۔حضرت جابر بن عبدللا ہہؓسے روایت ہے کہ رسول للاﷺ نے
فرمایا:
السقَا َء َوأ َ ْط ِفئ ُوا الس َِرا َج َوأ َ ْ
ش ْی َ
غ ُّ
َ
سقَا ًء َو َٗل يَ ْفت َ ُح بَابًا َو َٗل يَ ْ
ِف
اب فَ ِإنَّ ال َّ
اإلنَا َء َوأ َ ْوکُوا ِ
طانَ َٗل يَ ُح ُّل ِ
غ ِلقُوا ا ْلبَ َ
کش ُ
طوا ْ ِ
سقَ َة ت ُ ْ
ت
ض ِر ُم َ
ِإنَا ًء فَ ِإ ْن لَ ْم َي ِج ْد أ َ َح ُد ُک ْم ِإ َّٗل أ َ ْن َي ْع ُرضَ َ
ع َلی أ َ ْه ِل ا ْلبَ ْی ِ
ّللاِ فَ ْل َی ْف َع ْل َف ِإنَّ ا ْلفُ َو ْي ِ
علَی ِإنَا ِئ ِه عُودًا َويَ ْذک َُر ا ْ
س َم َّ
بَ ْیت َ ُه ْم۔()۳۰
(برتن ڈھانپ دیا کرو اور مشک کا منہ بند کر دیا کرو ،چراغ گل کر دیا کرو اور دروازہ بند کر دیا کرو
اس لئے کہ شیطان مشک نہیں کھولتا ،نہ دروازہ کھولتا ہے ،نہ برتن کھولتا ہے اور تمہیں کوئی چیزڈھانپنے
کے لئے نہ ملے تو اتنا ہی کر لو کہ للا کا نام لے کر ایک لکڑی کو برتن کے اوپر عرضا رکھ دے (اور
چراغ اس لئے بھی گل کر دینا چاہیے کہ) چوہیا لوگوں کے گھر جال ڈالتی ہے۔)
مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کے برتن وغیرہ کو رات کو سوتے وقت ڈھانپ دینا چاہیے
اور چراغ وغیرہ کو بجھا دینا چاہیے تاکہ نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔
۷۔نکاح سے متعلق رہنمائی:
انصاری کی مرویات کے مضامین سے نکاح وغیرہ کے متعلق ہمیں جو رہنمائی
حضرت جابر بن عبدللا
ہ
میسر آتی ہے اسے ہم نکات کی صورت میں ذیل میں بحوالہ بیان کرتے ہیں:
پیام نکاح بھیجے اور یہ ممکن ہو کہ وہ اس عورت
۱۔جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے پاس ِ
کی اس خوبی کو دیکھ سکے جس کی بنا پر وہ اس سے نکاح کرنا چاہتاہو تو اسے کرلینا چاہیے۔ حضرت
جابر بن عبدللا ہہؓسے روایت ہے کہ رسول للاﷺ نے فرمایا:
ظ َر مِ ْنهَا إِلَى َما يَ ْدعُوہُ إِلَى نِ َكاحِ هَا فَ ْلیَ ْفعَ ْل قَا َل فَ َخ َ
ست َ َ
إِذَا َخ َ
ع أ َ ْن يَ ْن ُ
َاريَةً مِ ْن بَنِي
طا َ
ب أ َ َح ُد ُك ْم ا ْل َم ْرأَةَ فَ ِإ ْن ا ْ
ط َ
طبْتُ ج ِ
ب َحت َّى َرأَيْتُ مِ ْنهَا بَعْضَ َما َدعَانِي إِلَى نِ َكاحِ هَا فَت ََز َّوجْ ت ُهَا۔()۳۱
َ
س ِل َمةَ فَ ُك ْنتُ أ َ ْختَبِ ُ
ئ لَهَا تَحْ تَ ا ْلك ََر ِ
پیام نکاح بھیجے اور یہ ممکن ہو کہ وہ اس عورت
(جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے پاس ِ
کی اس خوبی کو دیکھ سکے جس کی بنا پر وہ اس سے نکاح کرنا چاہتاہو تو اسے کرلینا چاہئے چنانچہ
میں نے بنوسلمہ کی ایک لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا تو اسے کسی درخت کی شاخوں سے چھپ کر دیکھ
لیا یہاں تک کہ مجھے اس کی وہ خوبی نظر آگئی جس کی بنا پر میں اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا چنانچہ
میں نے اس سے نکاح کرلیا۔)
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درج باال حدیث سے معلوم ہوا کہ شادی کرنے سے پہلے اگر فتنہ سے بچتے ہوئے لڑکی کو دیکھنا چاہے
تو اس کی گنجائش ہے۔ بلکہ دیکھ لینا چاہیے تاکہ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے بچا جا سکے۔
۔نکاح متعہ جو کہ بعض حاالت میں جائز کیا گیا تھا ،اس کا حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ حضرت جابر بن
۲
ِ
عبدللاہ  ،اور سلمہ بن اکوعہ کہتے ہیں:
ست َ ْم ِتعُوا َوقَا َل ا ْبنُ أ َ ِبي ِذئْب َح َّدثَنِي
ّللاِ ﷺ َف َقا َل ِإ َّنهُ قَ ْد أ ُ ِذنَ لَ ُ
ست َ ْمتِعُوا فَا ْ
ک ْم أ َ ْن ت َ ْ
سو ِل َّ
سو ُل َر ُ
ُکنَّا فِي َجیْش فَأَت َانَا َر ُ
ّللاِ ﷺأَيُّ َما َر ُجل َوا ْم َرأَة ت ََوافَقَا فَ ِعش َْرةُ َما بَ ْینَ ُه َما ث َ َال ُ
ث لَیَال َف ِإ ْن
اس ْبنُ َ
سلَ َمةَ ب ِْن ْاْلَک َْوعِ ع َْن أَبِی ِه ع َْن َرسُو ِل َّ
إِيَ ُ
عل ٌِّي ع َْن
ّللاِ َوبَیَّنَهُ َ
اس عَا َّمةً قَا َل أَبُو َ
َارکَا فَ َما أَد ِْري أ َ َ
ئ کَانَ لَنَا َخاصَّةً أ َ ْم لِلنَّ ِ
عبْد َّ
ش ْی ٌ
َارکَا تَت َ
أ َ َحبَّا أ َ ْن يَت ََزايَدَا أ َ ْو يَتَت َ
سو ٌ
خ۔()۳۲
النَّبِي ِ ﷺأَنَّهُ َم ْن ُ
(ہم ایک لشکر میں تھے کہ رسول للا ﷺنے ہمارے پاس آکر ارشاد فرمایا کہ متعہ کرنے کی اجازت دی
گئی ہے ،تم متعہ کرلو (بخاری کہتے ہیں کہ) سلمہ بن اکوعہ کہتے ہیں کہ رسول للا ﷺنے فرمایا کہ عورت
ومرد باہم موافق ہوجائیں تو تین راتوں کے لئے باہم عشرت کرنا جائز ہے ،اس کے بعد اگر پھر کمی زیادتی
کرنا چاہیں تو وہ مختار ہیں ،نہ معلوم یہ ہمارے لئے خاص تھا یا سب لوگوں کیلئے جائز تھا( ،ابو عبدللا
بخاری کہتے ہیں کہ) کہ حضرت علی ہنے اس حکم کے منسوخ ہونے کو نبی ﷺسے روایت کیا ہے۔)
اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ متعہ کی پہلے اجازت تھی پھر اس حکم کو منسوخ کردیا گیا ہے اب یہ حکم
باقی نہیں ہے۔
۸۔مناسکِ حج کے متعلق رہنمائی:
مذکورہ مرویات سے ہمیں حج کے بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے اور رسول للاﷺ کی زندگی میں حج
سے متعلقہ معلومات بھی بہم ملتی ہیں۔ یہاں ہم اس ملنے والی رہنمائی اور معلومات کو پیش کریں گے۔
۱۔ ان مرویات کے مطالعہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول للاﷺ نے اپنی زندگی میں تین حج کیے اور
آخری حج کے موقع پر تریسٹھ اونٹوں کی قربانی دی۔ جابر بن عبدللا ہہؓسے روایت ہے:
ال َّن ِب َّيﷺ َح َّج ث َ َال َ
ع ْم َرةٌ َفسَاقَ ث َ َالثَةً َوسِتِینَ بَ َدنَةً َوجَا َء
َاج َر َو َحج ًَّة بَ ْع َد َما هَاج ََر َو َمعَهَا ُ
ث حِ جَج َح َّجتَی ِْن َق ْب َل أ َ ْن يُه ِ
ّللاِﷺ ِم ْن ک ُِل
َ
سو ُل َّ
ّللاِﷺ َو أ َ َم َر َر ُ
سو ُل َّ
عل ٌِّي مِ ْن ا ْلیَ َم ِن ِببَ ِقیَّتِهَافِیهَا َج َم ٌل ِْلَبِي َجهْل فِي أ َ ْن ِف ِه بُ َرةٌمِ ْن فِضَّة فَنَح ََرهَا َر ُ
بَ َدنَة بِبَ ْ
ب مِ ْن َم َرقِهَا۔()۳۳
ضعَة فَطُبِ َختْ َوش َِر َ
(نبی اکرم ﷺ نے تین حج کئے دو ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد جس کے ساتھ عمرہ بھی
کیا۔اس حج میں آپ ﷺقربانی کے لئے اپنے ساتھ تریسٹھ اور باقی اونٹ حضرت علی ہیمن سے ساتھ لے کر
آئے ،ان میں سے ایک اونٹ ابوجہل کا بھی تھا جس کے ناک میں چاندی کا چھلہ تھا ۔آپ نے انہیں ذبح کیا
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اور ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسے پکایا گیا اور اس کے بعد
آپ نے اس کا کچھ شوربہ پیا۔)
اس سے معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے اور گوشت کو پکاتے ہوئے شوربا
بناناچاہیے۔
ت احرام میں ہمبستری کی اجازت نہیں ہے ،احرام
۲۔اس سے یہ معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں کہ حال ِ
کھولنے کے بعد بیوی کے ساتھ ہمبستر ہوا جا سکتا ہے۔حضرت جابر بن عبدللا ہہؓسے روایت ہے:
طهُ بِعُ ْم َرة فَقَ ِد ْمنَا َمکَّةَ ِْل َ ْربَ ِع لَیَال َخلَ ْونَ ِم ْن ذِي ا ْلحِ َّج ِة فَلَ َّما ُ
صا َٗل نَ ْخ ِل ُ
ط ْفنَا
ّللاِﷺ بِا ْلحَجِ َخا ِل ً
أ َ ْهلَ ْلنَا َم َع َرسُو ِل َّ
ْس
ّللاِﷺ أ َ ْن نَجْ عَلَهَا ُ
بِا ْلبَ ْی ِ
سعَ ْینَا بَ ْینَ ال َّ
ت َو َ
صفَا َوا ْل َم ْر َو ِة أ َ َم َرنَا َرسُو ُل َّ
ع ْم َرةً َوأ َ ْن نَحِ َّل إِلَی النِسَاءِ فَقُ ْلنَا َما بَ ْینَنَا لَی َ
ِیر َنا ت َ ْق ُ
ک ْم َولَ ْو َٗل
ص َدقُ ُ
ّللاِﷺ إِنِي َْلَبَ ُّر ُک ْم َوأ َ ْ
س فَنَ ْخ ُر ُ
سو ُل َّ
ط ُر َم ِنیًّا َفقَا َل َر ُ
َب ْینَنَا َو َب ْینَ ع ََر َف َة إِ َّٗل َخ ْم ٌ
ج ِإ َل ْیهَا َو َمذَاک ُ
س َراقَةُ ْبنُ َمالِک أ َ ُمتْعَتُنَا َه ِذ ِہ ِلعَامِ نَا َهذَا أ َ ْم ِْلَبَد فَقَا َل َٗل بَ ْل ِْلَبَ ِد ْاْلَبَ ِد۔()۳۴
ْي َْل َ ْحلَ ْلتُ فَقَا َل ُ
ا ْل َهد ُ
(ہم نے نبیﷺ کے ساتھ صرف حج کا احرام باندھا۔ عمرے کو اس میں شامل نہیں کیا۔ پھر مکہ
مکرمہ میں پہنچے۔ جب ذوالحجہ کی چار راتیں گزر چکیں ۔تب ہم نے بیت للا کا طواف کیا اور سعی کرلی۔
صفا و مروہ میں تو نبیﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اس احرام کو عمرہ میں بدل ڈالیں اور حالل ہو کر اپنی
بیویوں سے صحبت کرلیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اب عرفہ میں صرف پانچ دن باقی ہیں تو ہم عرفات کو اس
حال میں نکلیں گے کہ ہماری شرمگاہوں سے منی ٹپک رہی ہوگی؟ نبیﷺ نے فرمایا :بے شک میں تم سب
سے زیادہ پارسا اور سچا ہوں اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول ڈالتا۔ سراقہ بن
مالک نے اس وقت عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے اس سال کیلئے ہے یا ہمیشہ کیلئے؟ آپ نے فرمایا :نہیں!
ہمیشہ ہمیشہ کےلئے ہے۔) یعنی احرام کی صورت میں بیوی سے صحبت کرنا منع ہے ۔اوراحرام کھولنے
کے بعد بیوی سے جماع کی اجازت ہے۔
۹۔چیزوں کو ہبہ کرنے کے متعلق رہنمائی:
حضرت جابر ہ کی مذکورہ مرویات سے ہمیں چیزوں کو ہبہ کرنے سے متعلق درج ذیل معلومات ملتی ہیں۔
 ۱۔مشترکہ چیز کو دیگر مالکان کی اجازت کے بغیر ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت جابر بن عبدللا ہسے
روایت ہے:
قَالَتْ ا ْم َرأَةُ بَشِیر ا ْن َح ْل ا ْبنِي ُ
سأَلَتْنِي أ َ ْن
ّللاِﷺ فَقَا َل ِإنَّ ا ْبنَةَ فُ َالن َ
سو َل َّ
ّللاِﷺ فَأَت َی َر ُ
ک َوأَش ِْه ْد لِي َرسُو َل َّ
غ َال َم َ
طیْتَ مِ ثْ َل َما أ َ ْع َ
کلَّ ُه ْم أ َ ْع َ
أ َ ْن َح َل ا ْبنَهَا ُ
ط ْیتَهُ َقا َل
ّللاِﷺ فَقَا َل أَلَهُ ِإ ْخ َوةٌ قَا َل نَ َع ْم قَا َل أَفَ ُ
سو َل َّ
غ َالمِ ي َوقَالَتْ أَش ِْه ْد لِي َر ُ
صلُ ُح َهذَا َوإِنِي َٗل أ َ ْ
علَی حَق۔()۳۵
ش َه ُد إِ َّٗل َ
ْس يَ ْ
َٗل قَا َل فَلَی َ
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(بشیہ ر کی بیوی نے کہا;میرے بیٹے کے لئے اپنا غالم ہبہ کردو اور اس پر رسول للا ﷺکو گواہ بنا لو ۔ وہ
رسول للا ﷺکے پاس آئے اور عرض کیا کہ فالں کی بیٹی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنا غالم اس کے
بیٹے کو ہبہ کردوں اور اس نے کہا ہے کہ رسول للا ﷺکو گواہ بنا ۔ آپ ﷺنے فرمایا :کیا اس کے اور بھائی
ہیں ?اس نے کہا :جی ہاں۔ آپ ﷺنے فرمایا :کیا ان سب کو تو نے دیا ہے جس طرح تو نے اسے عطا کیا
ہے؟ اس نے کہا :نہیں ۔آپ ﷺنے فرمایا :یہ درست نہیں ہے اور میں حق کے عالوہ کسی بات پر گواہ نہیں
بنتا۔)
مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مشترکہ چیز ہبہ کرنا چاہتا ہو یعنی جس میں کئی افرد اس چیز
کے مالک ہوں تو سب کی اجازت کے بغیر ہبہ نہیں ہوسکتی۔
 ۲۔یہ کہ کسی کو کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ہبہ کرنے کے بعد اگر اس کا انتقال ہوجائے جس کو وہ چیز
ہبہ کی گئی تھی تو وہ چیز ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ حضرت جابر بن عبدللا ہسے روایت ہے کہ للا کے
رسول ﷺنے فرمایا:
ع َ
طاهَا ِْل َنَّهُ أ َ ْع َ
ع ْم َری لَهُ َو ِلعَ ِقبِ ِه فَ ِإنَّهَا ِللَّذِي أ ُ ْعطِ یَهَا َٗل ت َْر ِج ُع إِلَی الَّذِي أ َ ْع َ
طا ًء َوقَعَتْ فِی ِه
طی َ
أَيُّ َما َر ُجل أ ُ ْعم َِر ُ
ا ْل َم َو ِار ُ
يث۔()۳۶
(جس شخص کو اس کے لئے اور اس کے ورثاء کے لئے عمر بھر کے لئے ہبہ کی گئی تو یہ ہبہ اس کے
لئے ہے جسے دیاگیا ہے۔ جس نے اسے دیا ہے اس کی طرف نہیں لوٹے گا کیونکہ اس نے ایسی عطا کی
ہے جس میں وراثت جاری ہو گئی۔)
حدیث سے معلوم ہو کہ جو چیز عمر بھر کے لیے ہبہ کی جائے تو اس میں تمام ورثا ءکا حق ہے اور اس
میں وراثت جاری ہوگی۔ حضرت جابر بن عبدللا ہسے روایت ہے:
۱۰۔ جہاد اور سیرت کے بارے میں رہنمائی:
ت نبوی کے دیگر امور کے بارے میں
سابقہ مضامین میں بیان کی گئی مرویات سے ہمیں جہاد اور سیر ِ
درج ذیل رہنمائی ملتی ہے:
۱۔رسول للاﷺ نے لوگوں کو صراطِ مستقیم پر النے کے لیے جہ ِد مسلسل کے ساتھ ساتھ قتال بھی کیا۔
جابر بن عبدللا ہسے روایت ہےکہ رسول للا ﷺنے فرمایا:
ّللاِ۔()۳۷
سابُ ُه ْم َ
ّللاُ فَ ِإذَا فَعَلُوا ذَ ِلكَ َ
ع َ
ص ُموا ِد َما َء ُه ْم َوأ َ ْم َوال ُه ْم إِ َّٗل بِح َِقهَا َوحِ َ
علَى َّ
اس َحت َّى يَقُولُوا َٗل إِلَهَ إِ َّٗل َّ
أُقَاتِ ُل النَّ َ
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(میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں گا جب تک وہ ال الہ اال للا نہ پڑھ لیں جب وہ یہ کام کر لیں
گے تو انہوں نے اپنی جان ومال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے اس کلمہ حق کے اور ان کا حساب
کتاب للا کے ذمہ ہوگا۔)
مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قتال کا فیصلہ ہوجائے تو کلمہ حق کہنے تک قتال کرتے رہنا
چاہیے۔اور جب وہ کلمہ حق کہہ دیں تو ان کی جان مال عزت آبرو سب امان میں ہوں گی۔
۲۔ جہاد پر اور للا تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا للا تعالی نے بڑے اجر و ثواب کا اعالن کر رکھا
ہے ،اس لیے اس کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ جابر بن عبدللا ہسے روایت ہےکہ رسول للا
ﷺنے فرمایا:
س ْب ُع مِ ائ َ ِة د ِْرهَم َو َم ْن َ
ق
غ َزا ِبنَ ْف ِ
ّللاِ َوأ َ ْن َف َ
س ِه فِي َ
ّللاِ َوأَقَا َم فِي َب ْی ِت ِه فَلَهُ بِک ُِل د ِْرهَم َ
س َل ِبنَفَقَة فِي َ
َم ْنأ َ ْر َ
س ِبی ِل َّ
س ِبی ِل َّ
ِف ِل َم ْن يَشَا ُء۔()۳۸
س ْب ُع ِمائ َ ِة أ َ ْل ِ
ک فَلَهُ بِک ُِل د ِْرهَم َ
ف د ِْرهَم ث ُ َّم ت ََال َه ِذ ِہ ْاْليَةَ َو َّ
ّللاُ يُضَاع ُ
فِي َوجْ ِه ذَ ِل َ
(جس نے للا کے راستہ میں خرچہ بھیجا اور خود اپنے گھر ٹھہرا رہا اسے ہر درہم کے بدلے
سات سو درہم (کا ثواب) ملے گا اور جو للا کے راستہ میں لڑا اور اس کی راہ میں خرچ کیا اس کو ہر
درہم کے بدلے سات الکھ درہم کا ثواب ملے گا پھر آپ ﷺنے یہ آیت تالوت فرمائی اور للا دوچند فرماتا
ہے جس کے لئے چاہے۔) اس میں للا کے راستہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے اگر کوئی خرچ کرے تو
اس کے لیے کئی گنا ثواب ملتا ہے۔
۱۱۔خريد و فروخت کے بارے میں رہنمائی:
اس مضمون کے تحت ان مرویات سے جو رہنمائی کی صورتیں نکلتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:
 ۱۔یہ کہ شراب ،خنزیر  ،مردار اور بت کی فروخت اسالم میں ممنوع ہے اور ان کی چربی کی فروخت
بھی منع کیگئی ہے۔ حضرت جابر بن عبدللا ہسے روایت ہے:
صنَ ِام فَقِی َل
ّللاَ َو َرسُولَهُ ح ََّر َم بَ ْی َع ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْیت َ ِة َوا ْلخِ ْن ِز ِير َو ْاْل َ ْ
ّللاِﷺعَا َم ا ْلفَتْحِ َوه َُو بِ َمکَّةَ يَقُو ُل إِنَّ َّ
سَمِ َع َرسُو َل َّ
اس قَا َل َٗل ه َُو ح ََرا ٌم
ست َ ْ
ّللاِ أ َ َرأَيْتَ ُ
سفُنُ َويُ ْدهَنُ بِهَا ا ْل ُجلُو ُد َويَ ْ
ش ُحو َم ا ْل َم ْیت َ ِة فَ ِإنَّهُ يُ ْطلَی بِهَا ال ُّ
سو َل َّ
يَا َر ُ
ص ِب ُح بِهَا النَّ ُ
ش ُحو َم فَأَجْ َملُوہُ ث ُ َّم بَاعُوہُ فَأ َ َکلُوا ث َ َمنَهُ۔()۳۹
یه ْم ال ُّ
ّللاَ ح ََّر َم َ
ّللاُ ا ْلیَ ُهو َد إِنَّ َّ
ِک قَات َ َل َّ
ث ُ َّم قَا َل َرسُو ُل َّ
ّللاِﷺ ِع ْن َد ذَل َ
علَ ِ
(انہوں نے فتح مکہ کے سال نبی کریم ﷺسے سنا آپ نے فرمایا للا اور اس کے رسول نے شراب ،مردار،
خنزیر اور بت فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ پس آپ سے عرض کیا گیا:یا رسول للاﷺ! مردار کی چربی
کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس سے کشتیوں کو مال جاتا ہے اور چمڑوں پر بطور تیل استعمال کی جاتی ہے
اور لوگ اس سے چراغ جالتے ہیں۔ نبی کریم ﷺنے فرمایا :نہیں ،یہ بھی حرام ہے ۔پھر آپ نے ارشاد

49

Ansari-Awan

GLOBAL JOURNAL OF MANAGEMENT, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Vol 3 (3) July-Sept, 2017 pp:36-52
www.gjmsweb.com

)ISSN 2520-7113 (Print
)ISSN 2520-7121 (Online
editor@gjmsweb.com
____________________________________________________________
فرمایا :یہ ودیوں پر للا کی مار ہو۔ للا نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پگھال کر بیچ دیا اور
اس کی قیمت کھالی۔) حدیث سے ثابت ہوا کہ مردار اور حرام اشیاء کو خریدنا اور فروخت کرنا جائز نہیں
ہے۔
 ۲۔یہ کہ مشترکہ چیز کو بغیر دیگر حصہ داروں کے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت جابر بن عبدللا
انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول للا ﷺنے فرمایا:
ہ
ِک َحت َّی يَ ْع ِر َ
علَی ش َِري ِکهِ۔()۴۰
ضهُ َ
ک فِي حَائِط فَ َال يَ ِبی ُع نَ ِصیبَهُ مِ ْن ذَل َ
َم ْن کَانَ لَهُ ش َِري ٌ
(اگر ک سی کا کسی باغ میں حصہ ہو تو وہ اپنے دوسرے شریک کو بتائے بغیراسے فروخت نہ
کرے۔ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مشترک چیز کو بغیر شریک کو بتا ئے یا اس کی اجازت
کے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔
خالصہبحث:
ٔ
اسآرٹیکل میں حضرت جابر بن عبدللاہ کی مرویات کا خصوصی مطالعہ کیا گیا ہے جو کہ ایک جلیل القدر
کرام میں شامل ہے۔ان کی مرویات کی
اسم گرامی کثیرالروایہ صحابہ
صحابی رسول ﷺ ہیں۔ان کا ِ
ہ
ٔ
ت زندگی بیان کیے گئے
تعداد۱۵۴۰ہے۔اورحضرت جابر بن عبدللاہ کا تعارف اور ان کے مختصر حاال ِ
تدوین
تدوین حدیث کے متعلق مختصر بیان کیا گیا جس میں حدیث کا تعارف،
ہیں۔ اس کے عالوہ حدیث اور
ِ
ِ
حدیث اور اس کےآغازوارتقاء کے بارے میں بیان شامل ہے۔
ب حدیث میں سے حضرت جابر بن عبدللاہ کی مرویات بیان کی گئیں جن میں درج
مزید یہ کہ مختلف کت ِ
ذیل مضامین شامل کیے گئے ہیں ۔اس کے عالوہ ان مذکورہ مرویات سے اخذ ہونے والے مسائل بیان کیے
گئے ہیں اور روز مرہ پیش آنے والے ممکنہ مسائل کے حل کے لیے ان مرویات سے جو رہنمائی لی جا
سکتی ہے ،وہ بیان کی گئی ہے تا کہ مفادِعامہ کے لیے ان کو پیش کیا جا سکے۔ وہ مسائل جن میں ہمیں
ان مرویات سے رہنمائی ملتی ہے ،درج ذیل ہیں:
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۱۔

غسل کے بارے میں رہنمائی

۲۔

نماز کے بارے میں رہنمائی

۳۔

جنائز کے متعلق رہنمائی

۴۔

روزہ کے بارے میں رہنمائی

۵۔

زکوۃو صدقات کے بارے میں رہنمائی

۶۔

پینے کے بارے میں رہنمائی
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۷۔

نکاح کے متعلق رہنمائی

۸۔

مناسکِ حج کے متعلق رہنمائی

۹۔

چیزوں کو ہبہ کرنے کے متعلق رہنمائی

۱۰۔

جہاد اور سیرت کے بارے میں رہنمائی

۱۱۔

خرید و فروخت کے بارے میں رہنمائی

حوالہ جات
۱۔ ندوی،معین الدین احمد،سیرالصحابہ(داراالشاعت کراچی ۲۰۰۴ء) ۲۶۱/۳۔
۲۔ ابن حجر،حافظ احمدبن علی،االصابہ فی تمیز الصحابہ(الطبعتہ االولی،دارالجیل بیروت۱۴۱۲ھ) ۴۳۴/۱
۳۔ ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدللا بن محمد،االستیعاب فی معرفتہ االصحاب(دارالجیل بیروت۱۴۱۲ھ۱۹۹۲ء)
۲۲۰/۱
۴۔ ندوی ،معین الدین احمد،سیر الصحابہ۲۶/۱ ،
۵۔ ابن سعد،محمدبن سعد بن بن منیع ،الطبقات الکبری(دارصادر ،بیروت ۱۹۹۵ء) ۲۰۸/۱۱
۶۔ ابن سعد، ،الطبقات الکبری(دار صادر،بیروت۱۴۰۸،ھ)۱۲۷/۲
۷۔ابن عبدالبر ،االستیعاب فی معرفۃ االصحاب۲۲۰/۱ ،۔
۸۔ ابن عساکر،ابوالقاسمعلیبنالحسن ،تاریخمدینۃودمشق (دارالفكر بیروت ۱۹۹۵ء) ۲۰۸، ۲۰۹/۱۱
۹۔ معین الدین ،سیر الصحابۃ۲۶۶/۳ ،،۔
۱۰۔ مسلمبنالحجاجالقشیري ،صحیح المسلم( داراحیاءالتراثالعربیبیروت ،الطبعۃ الثانیہ ۱۳۲۹ھ)
 ،۱۷۸/۱رقم الحدیث۳۱۸:۔
۱۱۔ حافظ ابن حجر،فتح الباری۳۳۳/۱،۔
۱۲۔ ذھبی ،شمس الدین ،محمد بن احمد بن عثمان ،سیراعالم النبالء(مؤسسۃ الرسالۃ بیروتالطبعۃ الحادیۃ عشر
۱۴۱۷ھ۱۹۹۶ /ء) ۱۹۴/۳۔
۱۳۔ ابن عساکر ،تاریخ مدینہ دمشق۲۳۳/۱۱ ،۔
۱۴۔ عینی،بدرالدین الحنفی،عمدۃالقاری شرحصحیحالبخاری(ملفاتووردمنملتقىاھاللحدیث،نسخۃ معدلۃ،
۱۴۲۷ھ۲۰۰۶ /ء) ،۲۰۱/۳رقم الباب۳۳:۔
۱۵۔ ابنتیمیہ،ابوالعباساحمدبنعبدالحلیمالحراني،مجموعالفتاوى(دارالوفاء،بیروت،الطبعۃ الثالثہ۱۴۲۶،ھ /
۲۰۰۵ء) ۱۰/۱۸۔
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۱۶۔ بخاری،،الجامع الصحیح(دار ابن كثیر،الیمامۃبیروت،الطبعۃ الثالثۃ ۱۴۰۷ ،ھ۱۹۸۷/ء)رقم
الحدیث۳۱/۹۹،۱:۔
۱۷۔ االنعام،ا ٓ
الیۃ۷۲ :۔
۱۸۔ آلعمران،ا ٓ
الیۃ۱۶۴ :۔
۱۹۔ ابنماجۃ،محمدبنیزیدالقزوینی،السنن(دارالرسالۃالعالمیۃ ،الطبعۃ االولی ۱۴۳۰،ھ۲۰۰۹/ء)  ،۸۰/۱رقم
الحدیث۲۶۹:۔
۲۰۔ ایضا ً ،۲۴۷/۱،رقم الحدیث۳۷۹:۔
۲۱۔ احمد بن حنبل ،امام ،المسند( مؤسسۃ الرسالۃ،الطبعۃالثانیۃ۱۴۲۰،ھ۱۹۹۹ ، /ء ) ،۱۴۹/۲۲رقم
الحدیث۱۴۲۴۶:۔
۲۲۔احمد بن حنبل ،امام ،المسند،۱۷۷/۲۲،رقم الحدیث۱۴۲۷۵:۔
۲۳۔ترمذی ،محمد بن عیسى،الجامع الترمذی(دار احیاء التراث العربی بیروت )،۳۱۹/۳رقم الحدیث۱۰۰۵ :۔
۲۴۔ احمد بن حنبل،المسند ،۴۹/۲۲،رقم الحدیث۱۴۱۴۵:۔
۲۵۔ احمد بن حنبل،المسند۔،۳۳/۲۳رقم الحدیث۱۴۶۶۹:۔
۲۶۔ ابن خزیمۃ ،محمد بن اسحاق،الصحیح( المكتب االسالمی بیروت ،الطبعۃ االولی
۱۳۹۰ھ)،۲۵۴/۳رقم الحدیث۲۰۱۷:۔
۲۷۔ مسلم  ،الجامع الصحیح  ،۶۷۵/۲،رقم الحدیث۹۸۰:۔
۲۸۔ ایضاً ،۶۷۵/۲،رقم الحدیث۹۸۱:۔
۲۹۔ ا بن حبان  ،محمدبن احمد ،الصحیح ( مؤسسۃ الرسالۃ بیروت الطبعۃ :الثانیۃ۱۴۱۴ ،ھ۱۹۹۳/ء)
،۲۰۰/۱۲رقم الحدیث۵۳۷۹:۔
۳۰۔ مالك بن انس،موطا(مؤسسۃ زاید بن سلطان النہیان،الطبعۃ االولى ۱۴۲۵ھ) ،۱۳۵۹/۵رقم الحدیث
۳۴۳۳:۔
۳۱۔ احمد بن حنبل،المسند،۴۴۰/۲۲،رقم الحدیث۱۴۵۸۶:
۳۲۔بخاری ،الجامع الصحیح،۱۳/۷،رقم الحدیث۵۱۱۷:۔
۳۳۔ ترمذی،،جامع الترمذی۱۶۹/۳،۔رقم الحدیث۸۱۵:۔
۳۴۔ ابنماجۃ،محمدبنیزیدالقزوینی،السنن(دارالرسالۃالعالمیۃ ،الطبعۃ االولی ۱۴۳۰،ھ۲۰۰۹/ء) ،۱۹۶/۴،رقم
الحدیث۲۹۸۱:۔
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داود  ،سلیمان بن االشعث  ،السنن (المكتبۃ العصریۃ ،صیدا بیروت) ،۲۹۳/۳،رقم الحدیث۳۵۴۵:۔
۳۵۔ ابو ٔ
۳۶۔ ترمذی ،جامع الترمذی،۶۲۴/۳،رقم الحدیث۱۳۵۰:۔
۳۷۔ احمد بن حنبل ،المسند،۴۶/۲۲،رقم الحدیث۱۴۱۴۱:۔
۳۸۔ ابن ماجہ،السنن،۵۶/۴ ،رقم الحدیث۲۷۶۱:۔
۳۹۔ ترمذی،جامع الترمذی،۵۸۳/۳،رقم الحدیث۱۲۹۷:۔
۴۰۔،ایضاً،۵۹۵/۳،رقم الحدیث۱۳۱۲:۔
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