بسم ہللا الرحمن الرحیم

پیاز کے م تعلق ایک رواپت کی تحق یق
چید دن قیل کچھ ساتھیوں نے تحق یق کے لئے ایک ویڈیو کلپ ارسال کی تھی،جسں
میں ہللا کے رسول ﷺ کی طرف منسوب کرکے ایک یات پیان کی جارہی تھی،کہ جب

تم کسی شہر میں جاؤ یو سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھالیا کرو،یو اسں شہر کی تمام
پیماریاں تم سے دور ہوجانے گی ،اس کی کیا حق تقت ہے؟

الجواب یاسم الملہم من الصواب:

ویڈیو میں پیان کردہ یات کا مین کچھ اسں طرح ہے:
,,إذإ دخلمت بدلإ ،فلكوإ من بصلھا ،يطرد عنك وابءھا(،،جب تم کسی شہر میں داجل

ہو ں،یو وہاں کی پیاز کھالیا کرو،اس کے ذر یعے سے تم سے وہاں کی ویائی پیماریاں

دور رہے گی)

اور یعض کیایوں میں کچھ اس طرح کے تھی الفاظ وارد ہونے ہیں:
,, .إذإ دخلمت بدلة وبيئة خففمت وابءھا،فعليك ببصلھا( ،،جب تم کسی ویا زدہ شہر میں
داجل ہو،اور اس سے میاثر ہونے کا ایدیشہ ہو،یو وہاں کی پ یاز کھالو)
یالش یسیار کے یاوجود جدپث کے مستید و معتبر مآجذ میں سے کسی تھی ماجذ میں
جدپث ہونے کی چ یت یت سے اس کی یصرتح پہیں مل سکی ،الیتہ یوسف بن جسن
بن أجمد بن جسن ابن عید الہادي الصالحي ،جمال الدبن ،ابن الم ْب َرد

الحتیلي(الم یوفی٩٠٩::ه (نے اپنی کیاب إلتخرجی إلصغری وإلتحبری إلکبری میں اس کو ذکر
کیاہے،لیکن درجۂ جدپث کی کوئی یصرتح پہیں کی ،کیاب مذکور کی عیارت مالحظہ ہو
إذإ دخلمت بالدإ فلكوإ من بصلها يطرد عنك وابءھا،ىف فوإئد أىب إلقامس إدلمشقى
إلتخرجی إلصغری وإلتحبری إلكبری،إملادة:إهلمزة،ج،٣:ص،٣٧:رمق إحلديث،١٣٦:ط:دإرإلنوإدر
سوري
اسی طرح شتعہ کے تھی یعض معتبر ومستید مآجذ (ع یدھم)کے مصتفین نے تھی

ہللا کے رسول ﷺ کی طرف یسیت کرکے مذکورہ یات پیان کی ہیں،ان کی کیایوں کی

عیارات مالحظہ ہو۔

ایو حعفر اجمد بن مچمد بن جالد البرفی (الم یوفی٢٨٠/٢٧٤:ه)اپنی کیاب  ,,کیاب

المحاسن ،،میں ذکر کرنے ہیں:
عن محمد بن عىل،عن محمد بن إلفضيل،عن عبد إلرمحن بن يزيد بن إسمل،عن إىب عبدهللا.
(ع)قال قال رسول هللا(ص) إذإ دخلمت بدلإ فلكوإ من بصلها،يطردعنك وابءها
كتاب إحملاسن للربيق،كتاب إملالك من إحملاسن،ابب إلعسل،ج،٢:ص،٥٢٢:رمق إلباب،١٠١:رمق
إحلديث،٧٤٠:ت:إلس يد جالل إدلين إحلسيين إملش هتر ابحملدث،ط:دإر إلكتب الاسالمیۃ
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اسی طرح شتعہ کے ثڑے عالم شیخ مچمد یاقر ا سی(ا یوفی١١١٠:ه )نے ھی ا نی

کیاب ,,تحار االیوار،،میں اس کو ہللا کے رسول ﷺ کی طرف یسیت کرکے جدپث
ہونے کی چیت یت سے ذکر کیا۔

عن محمد بن عىل،عن محمد بن إلفضيل ،عن عبد إلرمحن بن يزيد بن إسمل،عن إيب عبد
هللا،عليه إلسالم،قال قال رسولﷺ:إذإ دخلمت بالدإ لكوإ من بصلها يطرد عنك وابءھا
حبار إلنوإر،إبوإب إلبقول،إلبصل وإلثوم،رمق إلباب،٢٠:رمق إحلديث،٩:ج،٦٦:ص،٢٤٩:
ط:إحیاء إلكتب الاسالمیة إيرإن

لیکن حق تقت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی یات ہللا کے رسول ﷺ سے یاپت پہیں
ہے،یل کہ یہ ایک من گھڑت اور قرضی یات ہے جو ہللا کے رسول ﷺ کی طرف
ؒ
منسوب کردی گنی ہے،جنسا کہ عالمہ عحلوئی (الم یوفی ١١٦٢:ه )لکھئے ہیں:
میں نے اس یات کو صرف ایک ا یسے نے یام رسالہ میں دیکھا جس کے مصتف
کا تھی کوئی علم پہیں،اور اس میں اس اس یات کو ہللا کے رسول ﷺ کی طرف

منسوب کرکے پیان کیا گیا ہے،مزید اس میں یہ تھی آیا ہے کہ ایک شحص ہللا کے
م ّ
پ
ہ
رسول ﷺ کی جدمت یں قلت اوالد کی سکاپت لے کر جاصر ہوا،یو آپ نے ا یں
پیاز کھانے کاجکم دیا،اسی طرح اس میں یہ تھی ہے کہ آپ نے قرمایا،کہ ا پئے
دسبرجوان ثر پیاز رکھا کرو،ک یوں کہ وہ تھی یسمتہ کے ساتھ شتطان کو تھگایا ہے،جس
طرح ماقیل کی یایوں ثر وضع کے آیار دکھائی د پئے ہیں،اسی طرح اس ثر تھی ہے

(موضوع ہے)۔

إذإ دخلمت بدلة وبيئة خففمت وابءها فعليك ببصلها) مل أره إال يف رساةل جمهوةل الامس وإملؤلف
وذكره فهيا مرفوعا للنيب صىل هللا عليه وسمل من غری عزو وقال فهيا أيضا جاء رجل إىل
إلنيب صىل هللا عليه وسمل وشاك إليه قةل إلودل فامره بالك إلبصل وذكر فهيا أيضا أن
إلنيب صىل هللا عليه وسمل قال أحرضوإ موإئدمك إلبقل فانه مطردة للش يطان مع إلتسمية
وعليه كسابقه إمارة إلوضع فلریإجع
عىل ألس نة
كشف إخلفا ومزيل إاللباس عام إش هتر من إلحاديث ٰ
إلناس،ج،١:ص،٨٨:رمق إحلديث،٢٨٨:ط :مكتبة إلقديس
لہذا اس طرح کی واہیات اور من گھڑت یاتیں پیان کرنے اور ان کو عام
کرنے سے گرثز کریا جا ہئے،یاکہ ہللا کے رسول ﷺ کی پیان کردہ وعید کا کہیں

مصداق یہ بن جانے۔

ہذاماظھر لی عیدی وہللا اعلم یالصواب

كیتہ العید شید سعیب
جادم الیدریس دارلعلوم شتیدھوا

 ١٧سوال المكرم ١٤٤١ه

