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مسئلہ طل ق ہثلہثہ

از افادات :متکلم اسل م مولانا محمد الیاس گھمن حفطہ اللہ
:مذہب اہل السنت و الجماعت
ایک مجلس میں دی گئی تین طلیقیں یا ایک کلمہ سے دی گئی تین طلیقیں تین شمار
ہوتی ہیں ،بیو ی خاواند پر حرا م ہو جاتی ہے اور بغیر حللہ شرعی کے شوہر او ل کے لیے حل ل
انہیں ہوتی۔ )الہدایہ ج 2ص  355باب طل ق السنۃ ،فتاویی عالمگیریہ ج  1ص 349کتاب الطل ق الباب الو ل(

:مذہب غیر مقلدین

ایک مجلس میں دی گئی تین طل ق یا ایک کلمہ سے دی گئی تین طل ق ایک شمار ہوتی

ہے۔
غیر مقلد عا لم انواب صدیق حسن خان تین طلیقوں کے متعلق چا ر ایقوا ل انقل کر تے ہوئے 1:
:آخری یقو ل یوں لکھتے ہیں
الرا بع اانہ یقع واحدۃ رجعیۃ من غیر فر ق بین المدخو  ل بھا وغیرھا…وھذا اصح الیقوا ل.
)الروضۃ الندیہ:ج 2ص (50

تر جمہ :چوتھا یقو ل یہ ہے کہ) تین طل ق دینے سے (ایک طل ق رجعی وایقع ہو تی ہے مدخو  ل بھا
اور غیر مد خو ل بھا کے فر  ق کئے بغیر اور یہی یقو ل تما م ایقوا ل سے صحیح ہے ۔
 :غیر مقلدین کے ’’ شیخ السل م ‘‘ ابو الوفاء ہثنا ء اللہ امر تسری اپنے فتاویی میں لکھتے ہیں2:
ایک مجلس میں دی ہو ئی تین طل  ق ایک طل ق رجعی کا حکم رکھتی ہے۔‘‘) فتاویی ’’
ہثنائیہ:ج 2ص (215

:فائدہ

شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب بھی یہی ہے کہ تین طل ق ایک شمار ہوتی ہیں۔ حوالہ
:جات پیش خدمت ہیں

 :مذہب شیعہ

 :مشہور شیعی عا لم ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطو سی لکھتے ہیں 1:
والطل ق الثل ث بلفظ وا حد او فی طہر واحد متفریقا ا ل یقع عنداناال وا حدۃ) .المبسوط فی فقہ

المامیہ:ج 5ص (4

تر جمہ :تین طل یقیں ایک لفظ سے دی گئی ہو ں یا ایک طہر میں علیحدہ علیحدہ دی گئی ہو ں
ہما رے انزدیک صرف ایک طل  ق وا یقع ہو تی ہے ۔
 :۔محمد بن علی بن ابرا ہیم المعروف ابن ابی جمہور لکھتے ہیں2:
وروی جمیل بن دراج فی صحیحہ عن احدہما علیہما السل م یقا ل :سالتہ عن الذی یطلق فی
حا  ل طہر فی مجلس واحد ہثلہثا ا؟یقا ل :ھی واحد ۃ) .عوالی الللی العزیزیہ:ج 3ص (378
تر جمہ:جمیل بن درا ج انے اپنی کتا ب ”صحیح“ میں اما م بایقر یا اما م صا د ق سے روا یت انقل کی
ہے کہ میں انے ان سے اس شخص کے با رے میں پوچھا جو اپنی بیوی کو حا لت طہر میں ایک
مجلس میں تین طلیقیں دیتا ہے تو اانہو ں انے جوا ب دیا کہ ایک طل ق وایقع ہو گی ۔

:مذ ہب مرزائیت

مرزائیوں انے اپنی انا م انہاد فقہ’’ فقہ احمدیہ ‘‘کے انا  م سے شائع کی ہے جسے انو) (9اراکین )(1
:پر مشتمل ایک کمیٹی انے مرتب کیا ہے اس میں دفعہ  35کی تشریح میں لکھا ہے
لہذا فقہ احمدیہ کے انزدیک اگرتین طلیقیں ایک دفعہ ہی دے دی جائیں تو ایک رجعی ’’
طل ق متصور ہوگی۔“)فقہ احمد یہ :ص (80
)(2
مرزائیوں کے لہور گروپ کے سربراہ محمد علی انے اپنی تفسیر بیا ن القر آ ن میں یو ں
:لکھا ہے
طل ق ایک ہی ہے خواہ سو دفعہ کہے یا تین دفعہ اور خواہ اسے ہر روز کہتا جا ئے یا ہر ’’
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)بیان القر آن از محمد علی:ج 1ص (136

2
‘‘ما ہ میں ایک دفعہ کہے اس سے کوئی فر ق انہیں پڑ تا ۔

دلئل اہل السنت و الجماعت
﴾یقر آ ن مجید﴿

:دلیل انمبر 1

ف أ أحو تأحسإرحيحح إبإإححأسانن﴾ )سورۃ البقرہ ﴿(229:
أ أل رأطألار ق أم رأرأتاإن أفإإحمأساحك إبأمحعررو ن

:استدل ل

اما م محمد بن اسما عیل البخا ری ) م 256ھ( تین طل  ق کے ویقوع پر مذکورہ آیت سے [1]:
:استدل ل کر تے ہوئے باب یقائم فرماتے ہیں
با ب من اجاز طل ق الثل ث‘‘]وفی انسخۃ :باب من جوز طل ق الثل ث [ لقولہ تعالیی ” :
حأسانن ) “.صحیح البخاری :ج  2ص (791
أأل رأطألار ق أم رأرأتاإن أفإإحمأساحك إبأمحعررو ن
ف أ أحو تأحسإرحيحح إبإإ ح
:اما م ابو بکر احمد الرازی الجصاص ) م 307ھ( فرماتے ہیں [2]:
ف أ أحو تأحسإرحيحح إبإإححأسانن﴾ ید ل علیی ویقوع الثل ث
یقولہ تعا لیی ﴿ :أأل رأطألار ق أم رأرأتاإن أفإإحمأساحك إبأمحعررو ن
•معا ا مع کوانہ منہیا عنہا

) ااحکا م القر آ ن للجصا ص :ج  1ص 527ذکر الحجاج لیقاع الثل ث معا(

اما م ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصا ری القرطبی ) م 671ھ( اس آ یت کی تفسیر کر تے ہو [3]:
:ئے فر ماتے ہیں
ی علیی لزو م ایقاع الطل ق الثل ث فی کلمۃ واحدۃ• )الجا مع لحکا
یقا ل علماؤانا واتفق ائمۃ الفتو ی
 م القر آن:ج 1ص (492

:اعتراض

آیت میں لفظ’’مریتن‘‘بمعنی ’’مرۃ بعد مرۃ‘‘ ہے ،اس کا معنی اب یوں بنے گا کہ ایک طل ق
دی پھر کچھ عرصہ بعد دوسری طل ق بھی دے دی۔ تو یہ آیت متفر ق مجالس میں دی گئی طل ق
کے متعلق ہے۔ اس سے ایک مجلس کی تین طلیقوں کے ویقوع پر استدل ل کرانا درست انہیں۔

:جواب

یہاں ’’مر یتن‘‘ بمعنی ’’اہثنتان‘‘ ہے یعنی طل ق دوبار دینی ہے۔ علمہ سید محمود آلوسی
:بغدادی ) م  1270ھ( فرماتے ہیں
وهذا حيد ل على أن معنى مرتان إہثنتان)روح المعاانی ج  2ص ( 135
....انیز یقرآن و حدیث میں کئی ایسی مثالیں ہیں مثل ا
1:
ضا أ أم ر أرتأي حإن أم ر أرتأي حإن) .صحیح البخاری ج 1
عل أي حإه أوأسل رأأم تأأو رأ
عبحإد الل رأإه بحإن أزحي حند أ أ رأن الن ر أإب رأي أص رألى الل رأره أ
عحن أ
أ
ص  27أباب ال حرورضوإء أم ر أرتأي حإن أم ر أرتأي حإن(

کیا اس کا یہ معنی کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم انے ایک عضو ایک مجلس میں
دھویا اور دوسرا عضو دوسری مجلس میں؟! انہیں ،بلکہ ایک ہی مجلس میں دھوانا مراد ہے۔
2:
عل أي حإه أوأسل رأأم أیقاأ ل ال حأعبحرد إإأذا ان أأصأح أس إي رأدره
عحن ابحإن ر
عن حرهأما أ أ رأن أررسوأ ل الل رأإه أص رألى الل رأره أ
عأمأر أرإضأي الل رأره أ
أ
أ
أ
إ
إ
جررره أم ر أرتأي حإن) .صحیح البخاری ج  1ص  346أباب ال حأعبحإد إإأذا أ أححأسأن إعأباأدأة أر إبرإه أوان أأصأح
أ
ه
ل
ن
كا
ه
ب
ر
ة
د
با
ع
ن
س
ح
أ
و
أ
أ
إ
أ ر ح
أ ح أ أ أ أ أ أر
أس إي رأدره(

انیز یہ اصو ل بھی یقابل غور ہے کہ اگر ”مرتان“ سے افعا ل کا بیان ہوگا تو اس ویقت تعداد
زماانی یعنی یکے بعد دیگرے کے معنیی میں ہوگا۔کیوانکہ دو کلموں کا ایک ویقت میں اجتماع ممکن
ت أم رأرتأیحإن‘‘تو اس کا لزمی طور پر معنیی یہ ہوگا کہ میں انے
انہیں ہے۔مثل ا جب کوئی یہ کہے کہ’’ا أک أل ح ر
دوبار کھایا۔اس لئے کہ دو اکل یعنی کھاانے کے دو عمل ایک ویقت میں انہیں ہو سکتے اور جب
’’مرتان ‘‘سے اعیان یعنی ذات کا بیان ہوگا تو اس ویقت یہ’’عددین‘‘دو چند اور ڈبل کے معنیی میں
ہوگا۔کیوانکہ دو ذاتوں کا ایک ویقت میں اکٹھا ہوانا ممکن ہے۔

:دلیل انمبر 2
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:اللہ تعالیی کا فرمان ہے
غي حأرهه Ī
)سورۃ البقرۃĨ . (230:أفإإحن أطل رأأقأها أفألا تأإح رل ل أره إمحن بأحعرد أح ر یتى تأن حإكأح أزحواجا أ

:استدل:ل

مشہور صحابی اور مفسر یقرآن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت سے [1]:
:استدل ل کرتے ہوئے فرماتے ہیں
غی حأررہ۔ )السنن الکبری للبیہقی :ج 7ص  376باب انکاح
اإحن أطل رأأقأھا ہث أألااہثا أفألا تأإح رل ل أرہ أح ر یتی تأن حإکأح أزحواجا أ
المطلقۃ ہثلہثا(

[2]:

:مشہور فقیہ اما م محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
عیلی ا أ رأن أمحن أطل رأأق أزحوأجاۃ ل رأرہ أدأخأل إبأھا ا أحول أحم ی أحدرخحل إبأھاہث أألااہثال أحم تأإح رأل ل أرہ ’’
أوال حرقحرآرن ی أرد ر ل_أوالل ر یرہ ا أ ح
عل أرم _ أ
غیحأررہ
‘‘أح ر یتی تأن حإکأح أزحوجا ا أ

)کتاب ال م للما م محمد بن ادریس الشافعی :ج 2ص (1939

:فائدہ

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور اما م محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ انے
الفاظ ’’ہثلہثا ا ‘‘ بیان فرمائےہیں کہ اگر خاواند انے تین طلیقیں دی ہوں تو تینوں وایقع ہوں گی ،یاد رہے
“یہ لفظ”ہثلہثا“ ہے انہ کہ ”ہثالثۃ
:علمہ ابن حزم اس آیت سے استدل:ل کرتے ہوئے لکھتے ہیں [3]:
ح ل
جا غ ذي يذره ه﴾ فذهه ذ
ذا
ن ط ذل ل ذ
قذها فذذل ت ذ ك
ه ك
ح ذزوي ج
حهتتى ت ذن يك ك ذ
ن ب ذعيد د ذ
ی﴿ :فذإ ك ي
ل لذ د
م ي
قو:ل اللہ تعال ه
ذ
ض ذ ذل ك ذ
ن
م ذ
يذ ذ
ن يد ذ
فلرقذ ج
موع ذ ج
قعد ع ذذلى اللثل ك
دو ذ
ك د
جودز أ ي
ة  ،ذول ي ذ د
م ي
ة وذ د
ج د
ث ذ
ص ب كهذذ كهك الي ذةك ب ذعي د
خ ل
ص) ..المحلیی لبن حز م :ج  9ص  394كتاب الطل ق مسالۃ (1945
ض ب كغذي يرك ن ذ ص
ب ذعي ض
غي حأرهه﴾ ان
ی کا ارشاد ﴿أفإإحن أطل رأأقأها أفألا تأإح رل ل أره إمحن بأحعرد أح ر یتى تأن حإكأح أزحواجا أ
کہ اللہ تعال ه
تین طلقوں پربھی صادق آتا ہے جو اکٹھی ہوں اور ان پر بھی سچا آتا ہے جو
متفرق طور پر ہوں  ،اور بغیر کسی نص کے اس آیت کو تین اکٹھی طلقوں کو
چھوڑ کر صرف متفرق کے ساتھ مخصوص کر دینا صحیح نہیں ہے۔

:اعتراض

فان طلقھا ‘‘کے عمو م سے اکٹھی تین طلیقیں خارج ہیں کیوانکہ شریعت میں اس طرح ’’
مجموعی طل ق دینا منع ہے۔تو جو طل ق ممنوع ہے وہ وایقع کیسے ہوگی؟اس سے شریعت کی
مماانعت کا کوئی معنیی انہ رہے گا۔
جواب:
یہاں دو چیإزیں ہیں۔
 :1جواز
 :2انفاذ
تین طلیقیں اکٹھی دینا جائز تو انہیں لیکن انافذ ہو جاتی ہیں ،جواز اور ہے اور انفاذ اور۔ مثل ا
حیض کی حالت میں طل ق دینا ممنوع اور اناجائز ہے لیکن اگر کسی انے دے دی تو انافذ ہوجاتی
ہے۔ )دیکھیےصحیح البخاری :ج  2ص (790

:دلیل انمبر 3

خإررجوره رأن إمحن
أحيا أ أحي رأها الن ر أإب ري إإأذا أطل رأحقتررم ال إن رأساأء أفأطلإ ررقوره رأن لإإع رأدإتإه رأن أوأ أححرصوا ال حإع رأدأة أواترأرقوا الل رأأه أربرأك رحم ألا تر ح
خررحجأن إإ رألا أ أحن حي أا حإتيأن إبأفاإحأشنة رمبأ إي رن أنة أوإتل حأك رحردورد الل رأإه أوأمحن حي أتأأع رأد رحردوأد الل رأإه أفأقحد أظل أأم ان أحفأسره ألا
برريوإتإه رأن أوألا حي أ ح
 ث بأحعأد أذلإأك أ أحمارا
حإد ر
.تأحدإر ي ل أأع رأل الل رأأه حي ر ح

)سورۃ الطل ق(1:

:استدل ل

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت سے تین طلیقوں کے ویقوع پر استدل ل [1]:
:کرتے ہیں
ت أح رأتى
جاإهند أیقاأ ل ك رن ح ر
ت إعن حأد ابحإن أ
أ
جاأء أررجحل أفأقاأ ل إإان ر أره أطل رأأق احمأرأ أتأره ہث أل أاہثا .أیقاأ ل أفأسك أ أ
ع رأبانس أف أ
عحن رم أ
أ
ت أان ر أره أرا ردأها إإل أي حإه
.أظن أن ح ر
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ع رأبانس أوإإ رأن الل رأأه أیقاأ ل )أوأمحن
ع رأبانس أحيا ابحأن أ
حرموأیقأة ہث ررمأ حي أرقور ل أحيا ابحأن أ
ب ال ح أ
ہث ررمأ أیقاأ ل حي أن حأطلإرق أ أأحردك رحم أفي أحرك أ ر
ت إمن حأك احمأرأ أترأك أوإإ رأن
خأراجا( أوإإان ر أأك ل أحم تأترأإق الل رأأه أفل أحم أ أإجحد ل أأك أم ح
جأعحل ل أره أم ح
ت أربرأأك أوأباان أ ح
خأراجا أ
حي أترأإق الل رأأه حي أ ح
عأصي ح أ
ن) .سنن ابی داؤد :ج  1ص  315باب انسخ
الل رأأه أیقاأ ل )أحيا أ أحي رأها الن ر أإب رى إإأذا أطل رأحقتررم ال إن رأساأء أفأطلإ ررقوره رأن( إفى ریقبرإل إع رأدإتإه رأ

المراجعۃ بعد التطلیقات الثل ث ،السنن الکبریی للبیہقی :ج 7ص  331باب الإحخإتأيارر إلل رأزحوإج أ أحن ل أ حي رأطلإ رأق إإل رأأواإحأداة(

یقا ل الحافظ ابن حجر :اسنادہ صحیح) .تعلیق المغنی  :ص  430بحوالہ عمدۃ الہثا ث(72 :
یقا ل اللباانی :صحیح) .سنن ابی داؤد باحکا م اللباانی :تحت ح (2199

[2]:

:اما م انووی ) م 676ھ( اس آیت سے جمہور کے استدل ل کو یوں انقل کرتے ہیں
 ث بأحعأد İواحتج الجمهور بقوله تعالى
حإد ر
أوأمحن حي أتأأع رأد رحردوأد الل رأإه أفأقحد أظل أأم ان أحفأسره ألا تأحدإر ي ل أأع رأل الل رأأه حي ر ح
قالوا معناه أن المطلق قد يحد ث له ندم فل يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثل ث ل تقع Ĭأذلإأك أ أحمارا
.لم يقع طلقه هذا ال رجعيا فل يندم
)شرح النووی علی صحيح مسلم :ج  1ص (478

احا دیث مبا رکہ

:احا دیث مرفوعہ
:دلیل انمبر 1

ت أفأطل رأأق أفرسإئأل الن ر أإب ری أص رألی اللرہ
عن حأہا ا أ رأن أررجل ا أطل رأأق احمأرأتأرہ ہث أیلثا ا أفتأأز ر أوأج ح
عاإئأشأۃ أرإضأی اللرہ أ
عحن أ
أ
ر
أ
عأسیحل أتأأھا ک أأما أذاأ ق ال حا أ ر أور ل
عل أیحإہ أو أسل رأم ا أتأإحل لإل حا أ ر أوإ ل؟ أیقاأ ل:ألاأح ر یتی ی أرذحوأ ق ر
• أ

صحیح البخاری ج 2ص 791باب من اجاز طل ق الثل ث ،صحیح مسلم ج  1ص  463باب ل تحل المطلقۃ ہثلہثا(
)لمطلقھا ،السنن الکبری للبیہقی ج  7ص  334باب ما جاء فی امضاء الطل ق الثل ث و ان کن مجموعات

:استدل ل

اما م بخاری ،اما م مسلم )کی ”الصحیح“ پر اما م انووی( اور اما م بیہقی رحمہم اللہ کا باب بااندھنا1:
:حا فظ ابن حجر عسقل انی ) م 852ھ( اور علمہ بدر الدین عینی ) م 855ھ( لکھتے ہیں 2:
فا لتمسک بظا ہر یقولہ طلقہا ہثلہثا ا فا انہ ظا ہر فی کو انہا مجموعۃ) .فتح الباری ل بن حجر :ج
9ص  ،455عمدۃ القاری :ج 14ص (241

کہ اما م بخاری کا استدل ل)کہ تین طلیقیں تین شمار ہوتی ہیں( اس روا یت کے الفا ظ
”طلقہا ہثلہثا ا “ سے ہے کیو ں کہ یہ الفاظ اس بارے میں بالکل ظاہر ہیں کہ اس شخص انے تین طل
یقیں اکٹھی دی تھیں۔

:دلیل انمبر 2

ت
عإن ابحإن إشأہا ن
ب ا أ رأن أسحھأل بحأن أسحعند الأساإعإد رأی ا أحخبأأررہ……أیقاأ ل ر
عن حرہ ک أأذبح ر
عأوی حأمررأرإضأی اللرہ أ
أ
ی
ی
أ
أ
أ
إ
إ
إ
إ
إ
عل أیحہ أو أسل رأم )أوفحی
عل أیحأھا أیاأررسحوأ ل الل رہ ! احن ا أحمأسک حترأھا أفأطل رأقأھا ہث أل أ اہثا أیقبحأل ا أحن رأیارمأررہ أررسحور ل الل رہ أصرلی اللرہ أ
أ
ی
أ
أ
إ
إ
إ
إ
أ
عل أیحإہ أو أسل رأأم أفا أان حأفأذرہ أررسحور ل الل ر یإہ
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الل
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ہ
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ت
قا
ی
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ل
ہث
ھا
ق
ل
ط
ف
 ل:
یقا
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ؤ
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ۃ
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إ
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إ
حأ أ ر ح إ
أ أح حأ
ر أ
أ
أ أأ
أ أ ح أ أ
عل أیحإہ أو أسل رأمأ
أ
.أصرلی اللرہ أ

صحیح البخاری ج 2ص  791باب من اجاز طل ق الثل ث ،سنن ابی داهود ج 1ص  324باب فی اللعان،صحیح(
مسلم ج  1ص  :488، 489کتا ب اللعا ن  ،سنن النسائی :ج 2ص  107کتا ب الطل ق باب بدء اللعا ن جا مع
)الترمذی :ج 1ص 226، 227ابواب الطل ق واللعا ن،باب ماجا ء فی اللعا ن

سنن ابی داؤد والی روایت کو غیر مقلد عالم اناصر الدین الباانی صاحب انے ”صحیح“ کہا فائدہ:
ہے۔ )تحت حدیث (2250

:استدل ل

اما م بخاری رحمہ اللہ کا باب بااندھنا
“.اما م ابوداؤد رحمہ اللہ کی یہ روایت ”أفا أان حأفأذ رہ أررسحور ل الل ر یإہ صلی اللہ علیہ و سلم

1:
2:

:دلیل انمبر 3

صللى الله أعلأميِهه أوأسللأم أعمن أرهجلل أطللأق اممأرأأأته أثألأ ث
أعمن أممحهموأد مبِهن لأِهبميلد أقاأل أهمخِهبأر أرهسوهل اللِه أ
أتمطِهليأقالت أجِهممينعا أفأقاأم أغ م
ضأباننا هثلم أقاأل أأهيملأعهب ِهبِهكأتاِهب اللِه أوأأأنا أبميأن أأمظهِهرهكمم أحلتى أقاأم أرهجلل أوأقاأل أيا أرهسوأل اللِه
.أأأل أأمقهتله ه
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)سنن النسائی :ج  2ص  99باب الثل ث المجموعۃ وما فيہ من التغليظ(

 :تحقیق السند

یقا ل ابن القیم :اسنادہ علی شرط مسلم۔)زاد المعاد ج 5ص  24فصل فی حکمہ ﷺ فیمن طلق ہثلہثا(1:
یقا ل العلمۃ الماردینی :ویقد ورد في هذا الباب حدحيث صحيح صرحيح فاخرج النسائي في باب 2:
الثل ث المجموعة وما فيه من التغليظ بسند صحيح عن محمود بن لبيد) .الجوہر النقی علی البیہقی ج
 7ص  333باب الختیار للزوج ان ل یطلق ال واحدۃ(
یقا ل ابن حجر:رواتہ مؤہثقون۔)بلوغ المرا م ص 3:( 442
یقا ل ابن کثیر :اسنادہ جید ) .بحوالہ انیل الوطار ج 6ص  ،240باب ما جاء في طل ق البتة وجمع الثل ث 4:
واختيار تفرحيقها(

:استدل ل

1:
آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا اکٹھی تین طل ق دینے کی خبر سن کرسخت غصہ کا اظہار
فرماانا تین طل ق کے وایقع ہوانےکی مستقل دلیل ہے کیوانکہ اگر تین طلیقیں ایک ہوتیں اور خاواند
کو رجوع کا حق بایقی رہتا تو شدید غصہ کی کوئی وجہ انہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم یہ
فرما دیتے کہ ایک طل ق ہوئی ہے ،تم رجوع کر لو۔
2:
اگر تین طل ق وایقع انہ ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم ضرور ان کو رد فرما دیتے اور
صراحت فرما دیتے کہ تین طلیقیں وایقع انہیں ہوئی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا رد فرماانا
کہیں منقو ل انہیں جس سے یہی ہثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم انے تین طلیقوں کو
:انافذ کر دیا تھا۔ چناانچہ علمہ ابن العربی فرماتے ہیں
•إن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلثا مجموعة ولم يرده النبي صلى ال عليه و سلم بل امضاه
)فتح الباری :ج  9ص  451باب من جوز طل ق الثل ث(

3:
اما م انسائی رحمہ اللہ کا ’’الثل ث المجموعۃ وما فیہ من التغلیظ‘‘ کے عنوان سے باب
بااندھنا ۔

:دلیل انمبر 4

عن حرھأما أألنه أطللأق اممأرأأأته أتمطِهليأقنة أوِههأى أحاِهئ ل
ض هثلم
عبحردالل ر یإہ بحرن ر
عأمأرأرإضأی الل ر یرہ أ
حأسإن أیقاأ ل أانا أ
أ
عإن ال ح أ
ه
أ
م
م
م
ل
أ
أ
أ
أ
أ
م
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
م
م
إ
أ
أ
أ
عل أیحہ أو أسل رأم فقال :
أأأراأد أمن هيتِهبأعأها ِهبتطِهليقتميِهن أخأراأوميِهن ِهعنأد القمرئميِهن الأباِهقأيميِهن فأبلأغ ذِهلك أرهسول الِه أصرلی اللرہ أ
أيا امبأن هعأمأر أما أهأكأذا أأأمأر الله إِهلنأك أقمد أأمخأطمأأت الطسلنأة أوالطسلنهة أأمن أتمسأتمقِهبأل الططمهأر أفهتأطللأق ِهلهكلل أقمرلء .أقاأل  :أفأأأمأرِهنى
ت
عل أیحإہ أو أسل رأأم أفأراأجمعهتأها هثلم أقاأل »:إِهأذا ِههأى أطأهأرمت أفأطللمق ِهعمنأد أذِهلأك أأمو أأممِهسمك أفرقل ح ر
أرهسوهل اللِه أص رألی اللرہ أ
ک أوتأک رحورن
ت تأإبیحرن إمن ح أ
ت ل أحوا أ إان رحی أطل رأحقترأھاہث أ أ
لہثا ا أکاأن ی أإح رل لإحی أحن ا رأراإجأعأھا؟أیقاأ ل ألاأکاان أ ح
أیاأررسحوأ ل الل ر یإہ ! أرأی ح أ
أمحعإصی أاۃ• )سنن الداریقطنی :ص  652حدیث انمبر (3929

:تحقیق السند

1:
علمہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کے بارے میں
:لکھتے ہیں
وهذا إسناد یقو ي ) .تنقیح كتاب التحقیق فی احادیث التعلیق للذہبی :ج  2ص (205
2:
یہ حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے  ،جس کے
:متعلق علمہ نور الدین الہیثمی لکھتے ہیں
.رواه الطبرااني وفيه علي بن سعيد الراز ي یقا ل الداریقطني  :ليس بذاك وعظمه غيره وبقية رجاله ہثقات

)مجمع الزوائدج  4ص  618باب طل ق السنۃ وكيف الطل ق(

علمہ ہیثمی نے اس روایت کے راویوں کو ثقہ کہا ہے البتہ ”علی بن سعید
الرازی“ کے متعلق امام دار قطنی کا جو قو:ل نقل کیا ہے اس کی فنی حیثیت
جاننے کے لیے علمہ شمس الدین ذہبی کی تحقیق ملحظہ فرمائیں  ،علمہ ذہبی
:لکھتے ہیں
حافظ رحا ل جوا ل  .یقا ل الداریقطني :ليس بذاك .تفرد باشياء .یقلت :سمع جبارة بن المغلس،
وعبد العلى بن حماد .روى عنه الطبراني ،والحسن بن رشيق ،والناس .قال ابن يونس :كان يفهم
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ويحفظ) .میزان العتدا ل :ج  3ص 143ریقم الترجمۃ (5553
:حافظ ابن حجر عسقلنی اسی راوی کے حالت بيان کرتے ہوئے لکھتے ہيں
ویقا ل مسلمة بن یقاسم ..وكان ہثقة عالما بالحدحيث ) .لسان الميزان ج  4ص  231ریقم الترجمہ (615
اس سے معلوم ہوا کہ امام دار قطنی کے علوہ کسی اور نے ان علی بن سعيد الرازی کے
بارے ميں کلم نہيں کيا اور دارقطنی کا يہ کلم بھی نرم الفاظ ميں ہے بڑے درجہ کا کلم نہيں
ہے جسے علمہ ذہبی نے تفرد اور انفرادی رائے قرار ديا ہے اور اس راوی کو ”حافظ“ فرما کر اس
کی توثيق کی۔ مزيد يہ کہ اسرائيل بن يونس نے بھی ان کو ”ثقہ“ قرار ديا ہے اور مسلمہ بن قاسم
نے بھی ان کو ”ثقہ“ قرار ديا ہے۔ اس تفصيل سے ثابت ہوا کہ اس روايت کی يہ سند بھی صحيح
ہے۔ اس روایت کی صحت کی مزید تائید حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت
:سے بھی ہوتی ہے جسے اما م مسلم رحمۃ اللہ علیہ انے روایت کیا ہے کہ
فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل حيطلق امرأته وهى حائض حيقو ل ……أما أانت طلقتها ہثلہثا
فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طل ق امرأتك وباانت منك) .صحیح مسلم ج 1ص  476باب تحریم طل ق
الحائض(

اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بات حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انے آپ
صلی اللہ علیہ و سلم ہی سے سنی تھی کیوانکہ یہ ویسے الفاظ ہیں جیسے داریقطنی اور طبراانی کی
مرفوع روایت میں ہیں۔

:دلیل انمبر 5

علإإری بحإن أ أإبحی أطالإنب أرإضأى
عحن رسأوی حإد بحإن أ
عاإئأشرۃ ال ح أ
حأسإن بحإن أ
ت أ
غحفل أأۃ أیقاأ ل أکاان أ ح
أ
خثحأعإمیرأرۃ إعن حأد ال ح أ
أ
م
م
م
أ
أ
أ
إ
إ
إ
إ
ه
م
ت  :لتأحهنئحأك ال حخل أأفرة أيا أِهمميأر الهمؤِهمِهنميأن فأقاأ ل  :ی رحقتأرل
عن حره أفل أ رأما رأ ِه
عل ر ح
ى أوهبموِهيأع الأحأسن ِهبالِهخلفِهة أیقال أ ح
صميأب أ
الل رأره أ
ى أو ترحظإهإرحيأن ال ر أشأماتأأة احذأهإبى أفا أان ح إ
ت إع رأدتأأها
علإ ر ح
ت ِهنأساأجأها أوأیقأعأد ح
ت أح رأتى اان حأقأض ح
ت أطالإحق ہث أل أاہثا أیقاأ ل :أفتأل أرف أأع ح
أ
ن
م
م
أ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
ح
ع أیقليل محن أحإبينب رمأفاإرن ق أفل أ رأما
ت  :أمأتا ح
أوبأأع أ
ث إإل أي حأها ِهبأعشأرِهة آللف همتأعة أو بأقي رأنة بأقأي ل أأها محن أصأدایقأها أفأقال أ ح
أ
أ
أ
أ
أ
ت أجإردحی أحوأح رأدہث أإنحی أإبحی أان ر أرہ أسإمأع أجإردحی ی أرقحور ل أی رأما أررجنل أطل رأأق اإحمأرأتأرہ
بأل أأغره أیقحول رأها بأ أ
كى أوأیقاأ ل ل أحوألاأإانحی أسإمحع ر
غیحأررہ ل أأراأجحعترأها
لہثا ا رمبحأھأماۃ أ أحوہث أ أ
.ہث أ أ
لہثا ا إعن حأد ال حاإحیقأراإئ ل أحم تأإح رأل ل أرہ أح ر یتی تأن حإکأح أزحوجا ا أ

)سنن الداریقطنی ج  651حدیث انمبر  3927کتاب الطل ق و الخلع و الطل ق(

:فائدہ

بعض الناس نے اس روایت کے تین راویوں پر جرح کرتے ہوئے اس روایت
کو ضعیف ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ ان تين راويوں کے بارے ميں تحقيقی بات عرض
ہے کہ ان پر بعض محدثين کی صرف جرح نہيں ہے بلکہ کئی جيد ائمہ محدثين نے ان کی تعديل و
توثيق بھی فرمائی ہے۔ ذيل ميں ہم ان کے بارے ميں ائمہ کی تعديل و توثيق پيش کرتے ہيں۔
محمد بن حميد الرازی )(1
آپ ابوداؤد ،ترمذی اور ابن ماجہ کے را وی ہیں ۔ ) تہذیب التہذیب :ج 5ص (547
اگرچہ بعض محدہثین سے جر ح منقو ل ہے لیکن بہت سے جلیل القدر ائمہ محدہثین انے آ پ کی
:تعدیل و تو ہثیق اور مدح بھی فر ما ئی ہے مثل ا
ع رأدل أهہ) .تاریخ بغداد :ج  2ص 1: (74
اما م فضل بن دکین ) م 218ھ( :أ
اما م یحییی بن معین ) م 233ھ( :ہثقۃ ،لیس بہ باس ،رازی کیس ).تاریخ بغداد :ج  2ص  ،74تہذیب 2:
الکما ل للمزی :ج 8ص (652
اما م احمدبن حنبل ) م 241ھ(:وہثقہ )طبقات الحفاظ للسیوطی ج 1ص 3: (40
ویقا ل ایضاا :لیزا ل با لری علم مادا م محمد بن حمید حیاا) .تہذیب الکما ل للمزی  :ج 8ص (652
ع رأدل أهہ) .تاریخ بغداد :ج  2ص 4: (73
اما م محمد بن یحییی الذہلی ) م 258ھ( :أ
ع رأدل أهہ) .تاریخ بغداد :ج  2ص 5: (73
اما م ابو زرعہ الرازی ) م 263ھ( :أ
ع رأدل أهہ) .سیر اعل م النبلء :ج  8ص 6: (293
اما م محمد بن اسحا ق الصاغاانی ) م 271ھ( :أ
اما م جعفر بن ابی عثمان الطیالسی ) م 282ھ( :ہثقۃ ) .تہذیب الکما ل  :ج 8ص 7: (653

اما م ابو انعیم عبد الملک بن محمدبن عدی الجرجاانی) م 323ھ( :لن ابأن حمیدل من حفاإظ اہإل 8:
الحدی إ
ث) .تاریخ بغداد :ج  2ص (73

7
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اما م الدار یقطنی ) م 385ھ( :اسنادہ حسن] .و فیہ محمد بن حمید الرازی[) .سنن الدار یقطنی :ص 9: 27
ریقم الحدیث (27

اما م خلیل بن عبد اللہ بن احمد الخلیلی ) م 446ھ( :کان حافظا ا عالما ا بھذا الشان ،رضیہ 10:
احمد و یحییی) .تہذیب التہذیب :ج  5ص (550
علمہ شمس الدین ذہبی ) م 748ھ( :العرلامۃ ،الحاإفظ الکإبیر) .سیر اعل م النبلء :ج  8ص 11: (292
ویقا ل ایضاا :الحافظ و کان من اوعیۃ العلم) .العبر فی خبر من غبر :ج  1ص (223
علمہ انور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی ) ” :(807وفی اسناد بزار محمد بن حمید الرازی 12:
وھو ہثقۃ).مجمع الزوائد :ج 9ص (475
حافظ ابن حجر ) م 852ھ( :حافظ ضعیف و کان ابن أمعین حسأن الرای فیہ ) .تقریب التہذیب 13: :

ص (505
علمہ جل ل الدین سیوطی ) م 911ھ( :وہثقہ احمد و یحییی و غیر واحد) .طبقات الحفاظ للسیوطی14: :
ص  216ریقم (479
اما م احمد بن عبد اللہ الخزرجی ) م 923ھ( :الحافظ ،و کان ابن أمعین حسأن الرای فیہ) .خلصۃ 15:
تذہیب تہذیب الکما ل للخزرجی :ص (333

سلمہ بن الفضل )(2
امام يحيی بن معين:ہثقہ 1:
ویقا ل ایضاا :ل باس بہ )”ل باس بہ“ کلمہ توثيق ہے(
علمہ ابن سعد  :ہثقۃ ،صدو ق 2:
امام ابن عدی :عنده غرائب وافراد ولم أجد في حديثه حديثا قد جاوز الحد في النكار وأحاديثه 3:
متقاربة محتملة ]ان کی حديث ميں غرائب اور افراد تو ہيں ليکن ميں نے ان کی کوئی حديث ايسی
نہ يں ديکھی جو انکار کی حد تک پہنچی ہو ،ان کی حديثيں متقارب اور قابل برداشت )يعنی قابل
قبول(ہيں۔[
امام ابن حبان :ذکرہ فی الثقات 4:
امام ابو داؤد :ہثقۃ 5:
امام احمد بن حنبل فرماتے ہيں :ل أعلم إل خيرا) .يہ تمام اقوال تہذيب التہذيب ج 2ص  752رقم 6:
 2938سے ليے گئے ہيں(
عمرو بن ابی قیس )(3
امام بخاری نے تعليق ميں ان سے روايت کيا ہے اور امام ابو داؤد ،امام ترمذی ،امام نسائی 1-5:
اور امام ابن ماجہ نے ان سے روايت لی ہے۔

)تہذيب التہذيب :ج 5ص  83رقم (6007

امام ابن حبان  :ذکرہ فی الثقات )کتاب الثقات :ریقم الترجمۃ 6: (9766
امام عبدا لصمد بن عبد العزيز المقری) :قال( دخل الرازيون على الثوري فسألوه الحديث فقال7: :
أليس عندكم الزر ق ؟ يعني عمرو بن أبي قيس) .الجرح و التعدیل لبن ابی حاتم الرازی :ج  6ص  333ریقم
(1409
امام ابو داؤد :في حديثه خطأ )وقال فی موضع آخر( ل بأس به) .تہذیب التہذیب :ج  5ص  84ریقم 8:
(6007
امام عثمان بن ابی شيبہ  :ل بأس به )تہذیب التہذیب :ایضاا( 9:
امام ابو بکر البزار :مستقیم الحدیث )تہذیب التہذیب :ایضاا( 10:

اصو ل حدیث کا یقاعدہ ہے کہ جس راوی کی ہثقاہت و ضعف میں اختلف ہو تو اس کی روایت
:حسن درجہ کی ہوتی ہے ،یقواعد فی علو م الحدیث میں ہے
اذا کان روات اسناد الحدیث ہثقات وفیہم من اختلف فیہ :اسنادہ حسن ،او مستقیم او ل باس
.بہ

یقواعد فی علو م الحدیث :ص  75انق لا عن مقدمۃ الترغیب و الترہیب و انصب الرایۃ و التعقبات للسیوطی و تہذیب(
)التہذیب تحت ترحمہ عبد اللہ بن صالح

8
مسئلہ طل ق ہثلہثہ
لہذا اصولی طور پر یہ روایت حسن درجہ کی ہے۔ علمہ ہیثمی انے اس روایت کو انقل کر
:کے فرمایا
و فی رجالہ ضعف و یقد وہثقوا• ) مجمع الزوائد ج 4ص  625باب متعۃ الطل ق(
گویا علمہ ہیثمی بھی اسی اصو ل کے تحت اس روایت کو حسن درجہ کا فرما رہے ہیں۔

:ایک ضروری وضاحت

ائمہ محدہثین کی آراء اور اصولیین کی تصریحات سے ہثابت ہوا کہ یہ روایت حسن درجہ سے
کم انہیں۔ بالفرض اس روایت میں کچھ ضعف بھی ہو تو جمہور ائمہ کے تعامل اور اجماع سے یہ
:حدیث صحیح ہثابت ہو جاتی ہے۔ علمہ ابن حز م فرماتے ہیں
وإذا ورد حديث مرسل أو في أحد ناقِهليه ضعيف فوجدنا ذلك الحديث مجمعا على أخذه والقول به
علمنا يقينا أنه حديث صحيح ل شك فيه) .توجیہ النظر الى اصو ل الہثر:ج  1ص (141
کہ جب کوئی مرسل روايت ہو يا کوئی ايسی روايت ہو جس کے راويوں ميں سے کسی ميں کوئی
ضعف ہو ليکن اس حديث کو لينے اور اس پر عمل کرنے کے سلسلہ ميں اجماع واقع ہو چکا ہو تو
ہم يقينا يہ جان ليں گے کہ يہ حديث ”صحيح“ ہے اور اس ميں کوئی شک نہيں۔
چونکہ تين طلقوں کے تين ہونے پر اجماع ہے )جيسا کہ اس پر عنقريب حوالہ جات پيش
کيے جائيں گے( اس ليے اگر اس حديث کے کسی راوی ميں ضعف بھی ہو تب بھی کوئی مضائقہ
نہيں ،ايسی حديث صحيح شمار ہو گی۔ اسی اصول کو پيش نظر رکھتے ہوئے علمہ زاہد بن
الحسن الکوثری نے حافظ ابن رجب الحنبلی سے اس روایت کے متعلق تصحیح انقل کی ہے کہ
:حافظ ابن رجب فرماتے ہیں
اسنادہ صحیح• )الشفا ق للکوہثری ص (38
لہذا الباانی صاحب وغیرہ کا اس تصحیح کو انہ مااننا اور علمہ کوہثری پر بل وجہ طعن کرانا یقینا غلط
اور محدہثین کے مذکورہ اصولوں سے انا وایقفیت کی دلیل ہے۔

احادیث مویقوفہ

:دلیل انمبر 1

جلإنس أ أحوأجأعرہ
عن حره اإأذاا رإتأی إبأررجنل أیقحد أطل رأأق اإحمأرأتأرہ ہث أ أ
عحن أ أان أنس أیقاأ ل أکاأن ر
لہثا ا إفحی أم ح
عأمرر أرإضأى الل رأره أ
أ
ا
.أضحربا أوأف رأرأ ق بأیحن أرھأما

)مصنف ابن ابی شیبہ :ج 9ص  519باب من کرہ ان یطلق الرجل امرأتہ ہثلہثا۔ ریقم الحدیث (18089

.اسنادہ صحیح ورواتہ ہثقات

:دلیل انمبر 2

أعمن أزميِهد مبِهن أومهلب  :أألن أبلطا ن
ل أكاأن ِهباملأمِهديأنِهة أفأطللأق اممأرأأأته أأملنفا أفهرِهفأع أذِهلأك إِهألى هعأمأر مبِهن املأخلطاِهب
ضأى الله أعمنه ِهباللدلرِهة أوأقاأل  :إِهمن أكاأن ألأيمكِهفيأك أث أ
ضأى الله أعمنه أفأقاأل  :إِهلنأما هكمنهت أأملأعهب أفأع أ
لل ث.
له هعأمهر أر ِه
أر ِه

)السنن الکبریی للبیہقی :ج  7ص  334باب ما جاء فی امضاء ا لطل ق الثل ث(

.اسنادہ صحیح ورواتہ ہثقات

:دلیل انمبر 3

حهيى أقاأل  :أجاأء أرهجلل إألى هعمثأماأن أفأقاأل  :إلني أطللمقت اممأرأأِهتي ِهمأانة  ،أقاأل  :أث أ
لل ث
أعمن همأعاِهوأيأة مبِهن أأِهبي ِهت ح
هيأحلرممأنأها أعلأميك  ،أوأسمبأعلة أوِهتمسهعوأن هعمدأوالن) .مصنف ابن ابی شیبہ :ج 9ص 522باب ما جا ء یطلق امرأتہ مائۃ او

الف فی یقو ل وا حد .ریقم (18104

.اسنادہ صحیح و رجالہ ہثقات
بعض نسخوں ميں معاویہ بن ابی تحییی کے والد کا نام ”ابی تحییی“ کے بجائے ”ابی يحيی“ تنبیہ:
)يا کے ساتھ( لکھا گيا ہے ليکن امير الحافظ نے ”ابی تحيی“ )تا کے ساتھ( ضبط کيا ہے۔ )الکمال
لبن ماکول :ج  1ص  (507اور شيخ عوامہ کے طرز بيان سے بھی اسی کو ترجيح معلوم ہوتی
ہے۔ )حاشيۃ مصنف ابن ابی شيبۃ :ج  9ص (522

:دلیل انمبر 4
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عن علقمة یقا ل جاء رجل إلى بن مسعود فقا ل إاني طلقت امرأتي تسعة وتسعين وإاني سالت
فقيل لي یقد باانت مني فقا ل بن مسعود لقد أحبوا أن حيفریقوا بينك وبينها یقا ل فما تقو ل رحمك الله -
.فظن أانه سيرخص له  -فقا ل ہثل ث تبينها منك وسائرها عدوان

مصنف عبدالرزا ق :ج  6ص  307ریقم  11387باب المطلق ہثلہثا ،سنن سعید بن منصور :ج  1ص (261
)کتاب الطل ق باب التعدی فی الطل ق ریقم 1963

اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم

:دلیل انمبر 5

.عن سالم عن بن عمر یقا ل من طلق امرأته ہثلہثا طلقت وعصى ربه

)مصنف عبدالرزا ق :ج  6ص  307ریقم  11388باب المطلق ہثلہثا ا(

.اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین
ت إمن حره )فی روایۃ(
عحن أاناإفنع أیقاأ ل  :أیقاأ ل ابحرن ر
عأصى أربرأره  ،أوأباان أ ح
عأمأر  :أمحن أطل رأأق احمأرأ أتأره ہث أل أاہثا  ،أفأقحد أ
أ

.احمأرأ أترره

)مصنف ابن ابی شیبہ :ج  9ص  520باب من کرہ ان یطلق الر جل امراتہ ہثلہثاافی مقعد واحد .ریقم (18091

:دلیل انمبر 6

عن اانس بن مالک فیمن طلق امراتہ ہثلہثا ا یقبل ان یدخل بھا یقا ل ل تحل لہ حتیی تنکح
.غیرہو فی روایۃ ھی ہثل ث

سنن سعید بن منصور :ج 1ص  264ریقم الحدیث ، 1973 ،1974مصنف عبدالرزا ق :ج  6ص  269، 261باب(
)طل ق البکر

.اسنادہ صحیح علی شر ط البخاری و مسلم

:دلیل انمبر 7

جلإنس ؟
عحن أررجنل أطل رأأق احمأرأ أتأره ہث أل أاہثا إفي أم ح
حأباأن أیقاأ ل  :رسإئأل إعحمأرارن بحرن رحأصي حنن أ
عحن أواإیقإع بحإن أس ح
أ
أ
إ
إ
عل أي حإه احمأرأ أترره
ت
م
ر
ح
و
،
ه
ب
ر
ب
م
ہث
أ
:
 ل
یقا
.
أ
أ
أ إ أ إر أ ر إ ر أ ح أ

مصنف ابن ابی شیبہ  :ج  9ص 519من كره ان یطلق الرجل امراتہ ثلثا فی مقعد واحد واجاز ذلك(
)علیہ .رقم 18087

.اسنادہ صحیح و رواتہ ہثقات

:دلیل انمبر 8

عن انعمان بن أبي عياش یقا ل سا ل رجل عطاء بن حيسار عن الرجل حيطلق البكر ہثلہثا فقا ل
إانما طل ق البكر واحدة فقا ل له عبد الله بن عمرو بن العاص أانت یقاص الواحدة تبينها والثل ث
تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

مصنف عبدالرزا ق :ج  6ص 262ریقم الحدیث  11118باب الطل ق البکر ،مؤطا اما م مالک :ص  521باب(
)الطل ق البکر  ،سنن سعید بن منصور :ج  1ص  264ریقم الحدیث  1975باب التعدی فی الطل ق

اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم ۔

:دلیل انمبر 9

مالک عن یحیی بن سعید عن بکیر بن عبد اللہ بن الشجع اانہ اخبرہ عن معاویۃ بن ابی
عیاش الانصاری اانہ کان جالسا مع عبد اللہ بن الزبیر و عاصم بن عمریقا ل فجاءھما محمد بن ایاس
بن البکیر فقا ل ان رجل من اھل البادیۃ طلق امراتہ ہثلہثا یقبل ان یدخل بھا فما ذا تریان فقا ل عبد
اللہ بن الزبیر ان ھذا المر ما بلغ لنا فیہ یقو ل فاذہب الی ابن عباس و ابی ہریرۃفاانی ترکتہما عند
عائشۃفسلمہما ہثم ائتنا فذہب فسئلھما فقا ل ابن عباس ل بی ھریرۃ افتہ یا ابا ھریرۃ فقد جا ء تک
معضلۃ فقا ل ابو ھریرۃ الواحدہ تبینھا والثل ث تحرمھا حتی تنکح زوجااغیرہ ویقا ل ابن عباس مثل
ذلک

مؤطا اما م مالک :ص  521باب طل ق البکر،ومؤطا اما م محمد :ص  263باب الرجل یطلق امرأتہ ہثلہثا ا یقبل ان(
) یدخل بھا ،مصنف عبد الرزا ق :ج  6ص  262ریقم الحدیث  11115باب طل ق البکر

.اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم

10

مسئلہ طل ق ہثلہثہ

:دلیل انمبر 10

عن الحكم أن عليا وبن مسعود وزحيد بن ہثابت یقالوا إذا طلق البكر ہثلہثا فجمعها لم تحل له
.حتى تنكح زوجا غيره فإن فریقها باانت بالولى ولم تكن الخرحيين شيئا

مصنف عبد الرزا ق :ج  6ص  264ریقم الحدیث  11127باب طل ق البکر  ،سنن سعید بن منصور :ج  1ص (266
) باب التعدی فی الطل ق ریقم الحدیث  ،1080المحلیی بالہثار لبن حز م :ج  9ص  497، 498کتاب الطل ق

.اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم

:دلیل انمبر 11

أحلدأثأنا أأهبو أهأساأمأة  ،أقاأل  :حلدأثأنا هعأبميهد الِه مبهن هعأمأر  ،أعمن أناِهفلع  ،أعِهن امبِهن هعممر ).ح( أوأعمن همأحلمِهد مبِهن
إأياِهس مبِهن هبأكمير  ،أعمن أأِهبي ههأرميأرأة  ،أوامبِهن أعلبالس  ،أوأعاِهئأشأة ؛ ِهفي اللرهجِهل هيأطللهق اممأرأأأته أث أ
لنثا أقمبأل أأمن أيمدهخأل ِهبأها
 ،.أقاهلوا  :أ
ل أتِهحطل أله أحلتى أتمنِهكأح أزمونجا أغميأره

مصنف ابن ابی شیبہ :ج  9ص 536باب فی الرجل یتزوج المرأۃ ہثم یطلقھا ہثلہثا یقبل ان یدخل بھا .ریقم(
)18159

.اسنادہ صحیح علی شر ط البخا ری ومسلم

احادیث مقطوعہ

:دلیل انمبر 1

عن ابرا ہیم فی الرجل یقو ل لمرأتہ اانت طالق ہثل ث یقبل ان یدخل بھا یقا ل ان اخرجھن
جمیع ا ا لم تحل لہ فاذا اخرجہن تتری باانت باولیی والثنتان لیستا بشئی ‘‘۔ )سنن سعید بن منصور :ج 1ص
،266ریقم  1980باب التعدی فی الطل ق ،مصنف عبد الرزا ق :ج 6ص (261

 .اسنادہ صحیح علی شر ط البخا ری ومسلم

:دلیل انمبر 2

.عن ابن المسیب اذا طلق الرجل البکر ہثلہثا ا فل تحل لہ حتیی تنکح زوجا ا غیرہ

) مصنف عبد الرزا ق:ج :6ص 261ریقم الحدیث 11110باب طل ق البکر (

.اسنادہ صحیح علی شر ط البخا ری ومسلم

:دلیل انمبر 3

ت إمن حره
عأصى أربرأره  ،أوأباان أ ح
عإن ال رزحهإرإر ي ؛ إفي أررجنل حي رأطلإ رأق احمأرأ أتأره ہث أل أاہثا أجإمياعا  ،أیقاأ ل  :إ رأن أفأعأل أفأقحد أ
أ
)مصنف ابن ابی شیبہ:ج 9ص  520باب من کرہ ان یطلق الرجل امرأتہ ہثل ث .ریقم (18092

.احمأرأ أترره

.اسنادہ صحیح علی شر ط البخا ری ومسلم

:دلیل انمبر 4

عن الحسن اانہ یقا ل فی من طلق امرأتہ ہثل ہثا ا یقبل ان ید خل بھا یقا ل رغم اانفہ بلغ حدہ حتیی
تنکح زوجا ا غیرہ

) سنن سعید بن منصور :ج 1ص  267ریقم الحدیث 1088باب التعدی فی الطل ق(

.اسنادہ صحیح علی شر ط البخا ری ومسلم

:دلیل انمبر 5

عن الشعبی یقا ل فی الرجل یطلق البکر ہثل ہثا ا جمیعا ا فلم ید خل بھا یقا ل ل تحل لہ حتیی
.تنکح زوج ا ا غیرہ فا ن )یقا ل( اانت طا لق  ،اانت طالق ،فقد باانت بالولیی لیخطبھا

)مصنف عبد الرزا ق :ج 6ص  264باب طل ق البکر(

.اسنادہ صحیح علی شر ط البخا ری ومسلم

اجماع امت

11
:اما م ابو بکر احمد الرازی الجصاص ) م 307ھ(
.فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إحيقاع الثل ث معا

مسئلہ طل ق ہثلہثہ

[۱]:

) ااحکا م القر آ ن للجصا ص :ج  1ص 527ذکر الحجاج لیقاع الثل ث معا(

[۲]:

:اما م ابو بکر محمد بن ابراہیم بن المنذر ) م 319ھ(
ث
عیلی أماأجاأئ إبہہ أحإدی ح ر
عیلی أ أ رأن ال رأررجأل اإأذا أطل رأأق اإحمأرأتأرہ ہث أل أ اہثا أ أان ر أأھاألاتأإح رل ل أرہ اإ رألابأحعأد أزحونج أ
أوأحجأمرعحوا أ
عل أیحإہ أو أسل رأأم
•الن ر أإبری أص رألی اللرہ أ
)کتاب الجماع لبن المنذر ص (92

[۳]:

:اما م ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی ) م 321ھ(
لہثا ا أفا أحوأیقأع ک رل ر اإفحی أوحیق إ
ک ال ر أناأس
عأمررإبیذلإ أ
ت ال رأطألاإ ق ل أإزأمرہ إمحن یذلإ أ
أمحن أطل رأأق اإحمأرأتأرہ ہث أ أ
ک ....أف أ
ب ر
خاأط أ
علإرمحواأماتأأق رأدأ م إمحن
عن حرھرم ال رأإذی حأن أیقحد أ
عل أیحإہ أو أسل رأأم أوأرإضأی الل ر یرہ أ
ب أررسحوإ ل الل ر یإہ أص رألی اللرہ أ
أجإمیحاعا أوإفیحإھحم أ أحص أ
حا ر
ع• )سنن
یذلإ أ
عل أیحإہ إمن حرھحم رمن حإکحرأول أحم ی أحدأفحعرہ أداإف ح
عل أیحإہ أو أسل رأأم أفل أحم ی رن حإکحررہ أ
ک إفحی أزأمإن أررسحوإ ل الل ر یإہ أص رألی اللرہ أ

الطحاوی ج 2ص 34باب الرجل یطلق امرأتہ ہثلہثا ا معا،وانحوہ فی مسلم ج  1ص ( 477

[۴]:

:اما م ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک المعروف بابن بطا ل ) م 449ھ(
اتفق أئمة الفتوى على لزو م إحيقاع طل ق الثل ث في كلمة واحدة ...والخلف في ذلك شذوذ
ت إليه لشذوذه عن الجماعة) .شرح ابن بطا ل على صحیح
وإانما تعلق به أهل البدع ومن ل رحيلتف ر

البخاری:ج  9ص  390باب من اجاز طل ق الثل ث(

[۵]:

:حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی ) م 852ھ(
فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثل ث للجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك
ول يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما ...فالمخالف بعد هذا الجماع منابذ له والجمهور
على عدم اعتبار من أحد ث الختلف بعد التفا ق) .فتح الباری :ج  9ص  453باب من جوز طل ق الثل ث(
:یقاضی ہثناء اللہ پاانی پتی ) م 1225ھ( [۶]:
علیی ا أان ر أہ أمحن أیقاأ ل لإاإحمأرأإتإہ أ أان ح إ
جأماإع) .التفسیر المظہری ج 1ص
ت أطالإحق ہث أ أ
لہثا ا ی أأقرع ہث أل أ ح
 ث با حلإ ح
ا أحجأمرعحوا أ
ر
(300

:اعتراض

محمد رئیس اندوی لکھتے ہیں ،جس کا خلصہ یہ ہے کہ اگر تما م مجتہدین کسی مسئلہ پر
متفق ہوں لیکن ایک مجتہد کی رائے کچھ اور ہو تو اجماع منعقد ہی انہیں ہوتا اور انہ یہ حجت
شرعیہ ہے،یہ جمہور کا مذہب ہےاور مسئلہ طل ق میں تو حضرت ابن عباسس،طاؤس اور ابن
تیمیہ،ابن یقیم،داؤد ظاہری وغیرہ اس بات کے یقائل ہیں کہ تین طل ق ایک وایقع ہوتی ہے۔تو پھر یہ
اجماع کیسے ہوا اور کیوانکر حجت ہوا؟

)تنویر الفا ق ص 297تا  215ملخصا ا(

:جواب

اول ا ....تین طل ق کے تین ہوانے پر اجماع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا،اس ویقت
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص بھی اس کا مخالف انہیں تھا۔لہذا یہ حجت
ہوا۔
 :ہثاانیاا:.......اجماع کی تعریف یہ ہے
اتفا ق المجتھدین من امۃ محمدیۃ علیہ السل م فی عصر علیی حکم شرعی۔)توضیح تلویح :ج )(1
 2ص (522
اتفا ق المجتھدین من امۃ محمد صلی اللہ علیہ و سلم فی عصر علی امر دینی۔)مجموعۃ )(2
یقواعد الفقہ ص  160لمحمد عمیم الحسان(

تقریب ا ا یہی تعریف ہر کتاب میں ملتی ہے۔ اجماع کی اس تعریف میں حضرات صحابہ کرا م کے
اجماع سے لے کر ساتویں صدی تک کے اہل السنۃ والجماعۃ کا اجماع شامل ہے ۔علمہ ابن
تیمیہ،ابن القیم جیسے افراد کی رائے شاذ ہے،اجماع میں مخل انہیں۔
ہثالث اا:........جن شخصیات کا انا م اعتراض میں درج ہے ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا
اپنا فتویی ہے کہ تین طلیقیں تین ہیں۔

مسئلہ طل ق ہثلہثہ
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)مصنف عبدالرزا ق:ج  6ص 308ریقم (11392

:اور اصو ل حدیث کا یقاعدہ ہے
عمل الراوی بخلف روایتہ بعد الروایۃ مما ہو خلف بیقین یسقط العمل بہ عندانا) .المنار مع

شرحہ ص (190

کہ راوی کا اپنی روایت کے خلف عمل کرانا اس روایت سے عمل کو سایقط کر دیتا ہے۔ لہذا
یہ روایت منسوخ ہے۔
حضرت طاؤس کا یقو ل حسین ابن علی الکرابیسی انے ’’ادب القضاۃ‘‘ میں انقل کیا ہے کہ وہ
بھی تین طل ق کے تین ہوانے کے یقائل ہیں۔رہے ابن تیمیہ ،ابن یقیم ،داؤد ظاہری تو اول ا وہ مجتہد
انہیں تھے،پھر یہ ان کا تفرد تھا جس کا اس ویقت کے علماء انے رد کردیا ہے۔لہذا ان کے اختلف
سے اجماع پر زد انہیں پڑتی۔
رابع اا:..........امت کے اکثر مجتہدین کسی بات پر متفق ہوجائیں تو اس پر بھی اجماع کا اطل ق
کیاجاتاہے۔
یقا ل العلمہ بدر الدین العینی :فمن هذا یقا ل صاحب ) الهداحية ( من أصحابنا وعلى ترك
القراءة خلف الما م إجماع الصحابة فسماه إجماعا باعتبار اتفا ق الكثر ومثل هذا حيسمى إجماعا
عندانا) .عمدۃ القاری ج 4ص  449باب وجوب القراءۃ (

حضرات فقہا ء کرا  م رحمہم اللہ

امت مسلمہ کے جید فقہا ء کرا  م خصوصا ا حضرات ائمہ ار بعہ رحمہم اللہ تعا لیی کے
 :انزدیک بھی تین طل یقیں تین ہی شما ر ہو تی ہیں
امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت )م 150ھ(
یقا ل محمد بن الحسن الشیباانی :بھذا اناخذ وھو یقو ل ابی حنیفۃ والعامۃ من فقہائنا لانہ طلقہا
ہثلہثا ا جمیعا ا فویقعن علیہا جمیعا ا معا ا) .مؤطا اما م محمد:ص  ،263سنن الطحاوی:ج 2ص  ،35 ،34شرح
مسلم:ج  1ص (478

امام مالک بن انس المدنی )م 189ھ(
یقا ل مالک بن اانس :فان طلقہا فی کل طہر تطلیقۃ او طلقہا ہثلہثا ا مجتمعات فی طہر لم یمس
.فیہ فقد لزمہ

)التمہید لبن عبد البر :ج 6ص ،58المدوانۃ الکبریی:ج 2ص  ،3شرح مسلم للنووی:ج 1ص (478

امام محمد بن ادریس الشا فعی )م 204ھ(
عیلی ا أ رأن أمحن أطل رأأق أزحوأجاۃ ل رأرہ أدأخأل إبأھا ا أحول أحم ی أحدرخحل
یقا ل الشافعی :أوال حرقحرآرن ی أرد ر ل_أوالل ر یرہ ا أ ح
عل أرم _ أ
غی حأررہ) .کتاب ال م للما م محمد بن ادریس الشافعی :ج 2ص (1939
إبأھاہث أألااہثال أحم تأإح رأل ل أرہ أح ر یتی تأن حإکأح أزحوجا ا أ
امام احمد بن حنبل )م 241ھ(
قا:ل احمد بن حنبل :ومن طلق ثلثا فی لفظ واحد فقد جہل و حرمت علیہ
.زوجتہ ول تحل لہ ابدا حتی تنکح زوجا غیرہ

)کتا ب الصلیوۃ :ص  47طبع قاہرہ بحوالہ عمدۃ الثاث :ص (30

جمہور علماء تابعین و غیرہ
قال العلمۃ بدر الدين العينی :ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم الوزاعي
والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحا ق
وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون علی أن من طلق امرأته ثلثا وقعن• )عمدۃ القاری :ج  14ص 236
باب من اجاز طل ق الثل ث(

غیر مقلدین کے دلئل کا جواب

:دلیل انمبر 1

عن ا بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس یقا ل كان الطل ق على عهد رسو ل الله صلى الله
عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلفة عمر طل ق الثل ث واحدة فقا ل عمر بن الخطاب إن الناس
یقد استعجلوا في أمر یقد كاانت لهم فيه أاناة فلو أمضيناه عليهم فامضاه عليهم) .صحیح مسلم ج  1ص

مسئلہ طل ق ہثلہثہ
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،477ص  ،478مصنف عبد الرزا ق ج 6ص (305

.و من طریق آخر ففیہ ابن جریج

:جواب انمبر 1

:اما م انووی انے فرمایا ہے
فالصح أن معناه أانه كان في أو ل المر اذا یقا ل لها أانت طالق أانت طالق أانت طالق ولم حينو
تاكيدا ول استئنافا حيحكم بویقوع طلقة لقلة ارادتهم الستئناف بذلك فحمل على الغالب الذ ي هو ارادة
التاكيد فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعما ل الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة
الستئناف بها حملت عند الطل ق على الثل ث عمل بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك
العصر ) .شرح مسلم للنووی :ج 1ص (478
کہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح مراد یہ ہے کہ شروع زماانہ میں جب
کوئی شخص اپنی بیوی کو ”اانت طالق ،اانت طالق ،اانت طالق“ کہہ کر طل ق دیتا اور دوسری اور
تیسری طل ق سے اس کی انیت تاکید کی ہوتی انہ استیناف کی ،تو چوانکہ لوگ استیناف کا ارادہ کم
کرتے تھے اس لیے غالب عادت کا اعتبار کرتے ہوئے محض تاکید مراد لی جاتی۔ جب حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کا زماانہ آیا اور لوگوں انے اس جملہ کا استعما ل بکثرت شروع کیا اور عموما ا ان
کی انیت طل ق کے دوسرے اور تیسرے لفظ سے استیناف ہی کی ہوتی تھی ،اس لئے اس جملہ کا
جب کوئی استعما ل کرتا تو اس دور کے عرف کی بناء پر تین طلیقوں کا حکم لگایا جاتا تھا۔
تنبیہہ :یہ اس صورت میں ہے کہ جب ”اانت طالق“کو تین بار کہے ۔اگر ”اانت طالق ہثلہثا ا“کہے
تو پھر تین ہی وایقع ہو جائیں گی۔

:جواب انمبر 2

اس حدیث میں طل ق کی تاریخ بیان کی جارہی ہے کہ عہد انبوی علی صاحبہا الصلیوۃ و
السل م سے لے کر ابتدائے عہد فارویقی تک لوگ یکجا تین طلیقیں دینے کے بجائے ایک طل ق دیا
کرتے تھے ،خلفت فارویقی کے تیسرے سا ل سے لوگوں انے جلد بازی شروع کردی کہ ایک طل ق
دینے کے بجائے تین طلیقیں اکٹھی دینے لگےتو وہ تینوں طلیقیں انافذ کردی گئیں۔ حضرت عمر
:رضی اللہ عنہ کے الفاظ اس پر واضح یقرینہ ہیں ،آپ فرماتے ہیں
إن الناس یقد استعجلوا في أمر یقد كاانت لهم فيه أاناة
کہ لوگوں کو جس کا م میں سہولت تھی اانہوں انے اس میں جلد بازی شروع کر دی ہے۔
اگر ابتداء سے تین طل ق کا رواج ہوتاتو پھر استعجا ل اور ااناۃ کا کوئی معنی انہیں بنتا۔ لہذا
اس حدیث میں ”۔۔۔طل ق الثل ث واحدة“ کا مطلب ”تین طلیقوں کے بجائے ایک طل ق دینا“
ہے۔ یہ مطلب ہرگز انہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کر مسئلہ بد ل گیا تھا بلکہ
مطلب یہ ہے کہ طل ق دینے کے معاملے میں لوگوں کی عادت بد ل گئی تھی۔ اگر یہ مراد لیا جائے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انے پہلے فیصلے کو منسوخ فرما کر تین طلیقوں کو تین شمار کیا ہے
تو یہ مطلب اانتہائی غلط ہے ،کیوانکہ اگر یہی معاملہ ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر اجماع
انہ فرماتے بلکہ اس فیصلہ کا اانکار کرتے حالانکہ کسی سے بھی اانکار منقو ل انہیں۔ یہی مطلب
:محدہثین انے بیان کیا ہے۔ اما م انووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
المراد أن المعتاد في الزمن ال رأو ل كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر حيویقعون الثل ث
دفعة فنفذه عمر فعلى هذا حيكون اخبارا عن اختلف عادة الناس ل عن تغير حكم في مسالة واحدة
یقا ل المازر ي ویقد زعم من ل خبرة له بالحقائق أن ذلك كان ہثم انسخ یقا ل وهذا غلط فاحش لن عمر
رضي الله عنه ل حينسخ ولو انسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى اانكاره

)شرح مسلم للنووی :ج 2ص ( 478

ترجمہ :مراد یہ ہے کہ پہلے ایک طل ق کا دستور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زماانے میں
لوگ تینوں طلیقیں بیک ویقت دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انے اانھیں انافذ فرما دیا۔ اس
طرح یہ حدیث لوگوں کی عادت کے بد ل جاانے کی خبر ہے انہ کہ مسئلہ کے حکم کے بدلنے کی
اطلع ہے۔ اما م مازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :حقائق سے بے خبر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ
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”تین طلیقیں پہلے ایک تھیں ،پھر منسوخ ہو گئیں“یہ کہنا بڑی فحش غلطی ہے ،اس لیے کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ انے پہلے فیصلہ کو منسوخ انہیں کیا- ،حاشا-اگر آپ منسوخ کرتے تو
تما م صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے اانکار کے در پے ضرور ہو جاتے۔
:علمہ محمد اانور شاہ کشمیری اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں
ای کان الناس یطلقون واحدۃ بد ل الثل ث و یکتفون بواحدۃ للتطلیق ،وکاانوا ل یطلقون ہثلہثا ا
خلف السنۃ ،وہم کاانوا علی ذلک الیی خلفۃ عمر حت ر یی صاروا فی عہدہ یطلقون ہثلہثا ا دفعۃ خلف
السنۃ ،فامضاہ عمر علیہم و ہذا احد معنی الحدیث ذکرہ النووی فی شرح مسلم) .معارف السنن :ج 5
ص (471

کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تین طلیقیں دینے کے بجائے ایک طل ق دینے پر اکتفاء
کرتے تھے ،تین طلیقیں جو کہ خلف سنت ہیں انہیں دیتے تھے۔ یہ معاملہ حضرت عمر رضی
اللہ عنہ کی خلفت تک چلتا رہا یہاں تک کہ لوگ خل إ
ف سنت تین طلیقیں اکٹھی دینے لگے تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ انے ان تین طلیقوں کو انافذ فرما دیا۔ حدیث کا ایک یہی مطلب اما م
انووی رحمۃ اللہ علیہ انے بیان کیا ہے۔

:فائدہ

حضرت علمہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انے اس حدیث کا یہ مطلب لینے پر)کہ لوگ تين
:طلقوں کی بجائے ايک طل ق ديتے تھے( یقرآن و حدیث سے دو انظیریں بھی پیش کی ہیں
نظیر نمبر  :1اللہ تعالیی کا فرمان ہے﴿ :أ أأجأعأل احلالإأهأة إإل أاها أوا إ
حادا﴾ )سورۃ ص( 5:
ترجمہ) :کافر يہ کہتے ہيں (:کيا اس )پيغمبر( انے سارے معبودوں کو ایک معبود میں تبدیل کر دیا
ہے؟
:علمہ کشمیری فرماتے ہیں
فہم لم یریدوا بقولہم ہذا اانہ صلی اللہ علیہ و سلم آمن بالہۃ ہثم جعلہم واحدا ،و اانما یریدون
اانہ جعل الہا ا واحدا بد ل آلہۃ) .معارف السنن :ج  5ص (472
ترجمہ :کفار کے اس قول کا مطلب يہ نہيں کہ حضور صلی اللہ عليہ و سلم پہلے تمام آلہہ پر ايمان
لئے پھر ان کو ايک کر ديا ،بلکہ ان کا مطلب يہ تھا کہ آپ نے تمام آلہہ کو چھوڑ کر ايک کو اپنا
ليا ہے۔
:نظیر نمبر  :2آانحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان ہے
من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه ال هم دنياه الخ )سنن ابن ماجۃ :باب الانتفاع بالعلم والعمل
بہ -عن عبد اللہ بن مسعود(

ی دنيوی
ترجمہ :جو شخص اپنی تمام فکروں کو ايک فکر يعنی آخرت کی فکر بنا لے اللہ تعال ه
پريشانيوں اور فکروں سے اس کی کفايت فرماتے ہيں الخ
:علمہ کشمیری فرماتے ہیں
.فلیس المراد اختیار الہمو م ہثم جعلہا واحدۃ ،و اانما المراد اانہ اختار ہما ا واحدا ا بد ل ہمو م کثیرۃ

)معارف السنن :ج  5ص (472

کہ اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ انسان پہلے تمام غموں کا روگ لگا لے پھر ان سب کو ايک غم ميں
تبديل کر دے ،بلکہ مطلب يہ ہے کہ انسان غموں کے انبار کو چھوڑ کر ايک آخرت کی فکر کو اپنا
لے۔

:جواب انمبر 3

اما م احمد بن حنبل انے فر مایا :الحدیث اذا لم تجمع طر یقہ لم تفہمہ والحدیث یفسر بعضہا
)الجا مع لخل ق الرا وی للخطیب :ص  370ریقم (1651

.بعضا

چناانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سنن ابی داود میں ہے ،جس
میں راوی سے سوا ل کرانے وال شخص ایک ہی ہے یعنی ابو ال ر أصہباء ،اور دوانوں روایتوں کے الفاظ
:بھی تقریبا ا ملتے جلتے ہیں۔ روایت یہ ہے
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أقاأل امبهن أعلبالس أبألى أكاأن اللرهجل إِهأذا أطلأق اممأرأأته أث أ
لثا أقمبأل أمن أيمدهخأل ِهبأها أجأعلوأها أواِهحأدنة أعألى أعمهِهد
صمدنرا ِهممن إِهأماأرِهة هعأمأر) .سنن ابی داؤد :ج  1ص  317باب انسخ
أرهسوِهل ا لِه
ل -صلى ال عليه وسلم -أوأأِهبى أبمكلر أو أ
المراجعۃ بعد التطليقات الثل ث(
اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔ )زاد المعاد لبن القیم :ج  4ص -1019فصل :فى حكمہ صلى الله
علیہ وسلم فیمن طلق ثلثا بكلمۃ واحدۃ ،عمدۃ الہثا ث :ص (94

اسی طرح صحیح مسلم کے راوی طاؤوس یماانی کی خود اپنی روایت میں بھی غیر مدخو ل
:بہا کی یقید موجود ہے۔ علمہ علء الدین الماردینی )م 745ھ( لکھتے ہيں
ذكر ابن أبى شيبة بسند رجاله ثقات عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد انهم قالوا إذا طلقها ثلثا
قبل ان يدخل بها فهى واحدة) .الجوہر النقی :ج 7ص (331
ان دونوں روايات ميں ”أیقبحأل أ أحن حي أحدرخأل إبأها“ )غير مدخول بہا( کی تصريح ہے ۔ معلوم ہوا کہ
حديث صحيح مسلم مطلق نہيں بلکہ ”غير مدخول بہا“ کی قيد کے ساتھ مقيد ہے۔ ايسی عورت کو
خاوند الگ الگ الفاظ )أانت طالق أانت طالق أانت طالق( سے طل ق دے تو پہلی طل ق سے ہی وہ
بائنہ ہو جائے گی اور دوسری تیسری طل ق لغو ہوجائے گی ،اس لیے کہ وہ طل ق کا محل ہی انہیں
رہی۔ رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے دور ،حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں غیر مدخو ل بہا کو طل ق دینے کا یہی طریقہ رائج
تھا اس لیے ان حضرات کے دور میں غیر مدخو ل بہا کو دی گئی ان تین طلیقوں کو ایک سمجھا
جاتا تھا۔ لیکن بعد میں لوگ ایک ہی جملہ میں اکٹھی تین طلیقیں دینے لگے)يعنی اانت طالق
ہثلہثا( تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انے فرمایا کہ اب تین ہی شمار ہوں گی ،کیوانکہ غیر مدخو ل
بہا کو ایک ہی لفظ سے اکٹھی تین طلیقیں تین ہی وایقع ہوتی ہیں۔

:جواب انمبر 4

اگر وہی مطلب لیا جائے جو غیر مقلدین لیتے ہیں کہ تین طل ق ایک ہوتی ہے تو یہ
مطلب لینا اس روایت ہی کو شاذ بنا دیتا ہے ،اس لیے کہ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہما سے مروی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جملہ شاگرد آپ سے تین طل ق کا
تین ہوانا ہی روایت کرتے ہیں ،صرف طاؤس ایسے ہیں جو مذکورہ روایت انقل کرتے ہیں۔
:تصریحات محققین ملحظہ ہوں
.یقا ل الما م احمد بن حنبل :كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلف ما یقا ل طاوس (1):

)انیل الوطار للشوکاانی ج 6ص  245باب ما جاء فی طل ق البتۃ(

یقا ل الما م محمد ابن رشد المالکی :بان حدحيث ابن عباس الوایقع في الصحيحين إانما رواه عنه (2):
من أصحابه طاوس  ،وأن جلة أصحابه رووا عنه لزو م الثل ث منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء
.وعمرو بن دحينار وجماعة غيرهم

)بدایۃ المجتہد ج 2ص  61کتاب الطل ق ،الباب الو ل(

تنبیہہ :حدیث ابن عباس صحیحین میں انہیں ،صرف صحيح مسلم ميں ہے۔
عحمإرو بحإن إدحيأنانر (3):
جاإهند أوإعك حإرأمأة أو أ
یقا ل البیہقی :أفیهإذإه إرأواحي أرة أسإعيإد بحإن رجبأي حنر أو أ
عأطاإء بحإن أ أإبى أرأبانح أورم أ
عإن
ع رأيانش ال أان حأصاإرإرى ك رل ررهحم أ
عحن رمأعاإوحي أأة بحإن أ أإبى أ
ح رأمإد بحإن إإأحياإس بحإن ال حبرك أي حإر أوررإروحيأناره أ
حاإرإ ث أورم أ
أوأمالإإك بحإن ال ح أ
 ث أوأ أحمأضاره رأن
ع رأبانس أ أان ر أره أ أأجاأز ال رأطل أأ ق الثر أل أ أ
ابحإن أ

 ث أواإحأداة(
)السنن الکبریی للبیہقی :ج  7ص  338باب أمحن أجأعأل الثر أل أ أ

چوانکہ طاوس کی یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تما م شاگردوں کی
روایت کے خلف ہے اس لیے اما م بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو اپنی صحیح میں انہیں لئے۔
:اما م بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
خال أأفإتإه أساإئأر الإررأواأحيا إ
ع رأبانس
خاإر رى أوأ أرظن رره إإان ر أأما تأأرك أره لإرم أ
.أوتأأرك أره ال حبر أ
عإن ابحإن أ
ت أ

 ث أواإحأداة (
)السنن الکبریی للبیہقی ج  7ص  338باب أمحن أجأعأل الثر أل أ أ

الحاصل یہ روایت طاوس انے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تما م شاگردوں کے
خلف روایت کی ہے اور تما م شاگرد تین کا تین ہوانا ہی انقل کرتے ہیں ،اس لیے طاوس کی یہ
روایت ان سب کے مقابلے میں شاذ ،وہم ،غلط اور انایقابإل حجت ہے۔
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:جواب انمبر 5

خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا فتوی اس روایت کے خلف ہے۔ کیوانکہ ابن
:عباس رضی اللہ عنہ تین طل ق کو تین ہی فرماتے ہیں
ت
ت أربرأ أ
عن حرہ أ أان ر أرہ أ أأتارہ أررجحل أفأقاأ ل أطل رأحق ر
ک أوأحررأم ح
ت إامأرأإتحی ہث أل أ اہثا أفأقاأ ل أ
ع رأبانس أرإضأی اللرہ أ
عإن ابحإن أ
أ
عأصیح أ
ک أح ر یتی تأن حإکأح أزحوجا أا
غیحأرأک
.
عل أیح أ
أ

)جامع المساانید ج 2ص  ،148السنن الکبری للبیہقی :ج  7ص  337واسنادہ صحیح(

:اور اصو ل حدیث کا یقاعدہ ہے
عمل الراوی بخلف روایتہ بعد الروایۃ مما ہو خلف بیقین یسقط العمل بہ عندانا۔

)المنار مع شرحہ ص  ،194یقواعد فی علو م الحدیث للعثماانی ص (202

کہ راوی کا روایت کرانے کے بعد اس کے خلف عمل کرانا اس روایت پر عمل کو سایقط کر
دیتا ہے۔
لہذا اس اصو ل کی رو سے بھی مذکورہ روایت یقابإل عمل انہیں ہے۔

:جواب انمبر 6

اس روایت کی ایک سند میں ایک راوی’’طاؤس یماانی‘‘ ہے۔ اما م سفیان ہثوری  ،اما م ابن یقتیبہ،اور
اما م ذہبی انے اسے شیعہ یقرار دیا ہے۔

)سیر اعل م النبلء ج  5ص  ،26،27المعارف لبن یقتیبہ ص (267،268

دوسرا راوی ’’ابن جریج‘‘ ہے۔ یہ شیعہ ہے اور اس پر متعہ باز ہوانے کی جرح بھی ہے۔

)تذکرۃ الحفاظ ج 1ص  ،128سیر اعل م النبلءج 5ص ،497میزان العتدا ل للذہبی ج 2ص (509

مذکورہ دوانوں راویوں کو کتب شیعہ میں بھی شیعہ کہا گیا ہے۔ چناانچہ ’’ طاؤس ‘‘ کو رجا ل کشی
لبی جعفر طوسی ص  ،55ص  ،101رجا ل طوسی لبی جعفر طوسی ص  94میں اور ’’ابن جریج‘‘کو
رجا ل کشی ص  ،280رجا ل طوسی ص  233اور اصحاب صاد ق ریقم  162میں شیعہ کہا گیا ہے۔
:اصو ل حدیث کا یقاعدہ ہے جسے حافظ ابن حجر عسقلانی یوں بیان کرتے ہیں
.ال ان روی ما یقوی بدعتہ فیرد علی المختار

)شرح انخبۃ الفکر مع شرح مل علی القاری ص  ،159مقدمہ فی اصو ل الحدیث لعبد الحق الدہلوی ص (67

کہ بدعتی راوی کی روایت اگر اس کی بدعت کی تائید کرتی ہو تو انا یقابل یقبو ل ہوتی ہے۔

:جواب انمبر 7

خود غیر مقلدین کے فتاوی میں ہے  ’’:یہ کہ مسلم کی یہ حدیث اما م حازمی و تفسیر ابن جریر و
ابن کثیر وغیرہ کی تحقیق سے ہثابت ہے کہ یہ حدیث بظاہرہ کتاب و سنت صحیحہ و اجماع
صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ ائمہ محدہثین کے خلف ہے لہذا حجت انہیں‘‘ )فتاوی ہثنائیہ ج  2ص
(219

:جواب انمبر 8

 :صحیح مسلم میں روایت موجود ہے
یقا ل عطاء یقد م جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فساله القو م عن أشياء ہثم ذكروا
المتعة فقا ل انعم استمتعنا على عهد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر .و فی روایۃ
اخری :حتى انهى عنه عمر ۔

) صحیح مسلم ج 1ص  451باب انكاح المتعة وبيان أانه أبيح ہثم انسخ ہثم أبيح ہثم انسخ واستقر تحرحيمه إلى حيو م القيامة(

پس جو جواب اس جابر رضی اللہ عنہ کی متعۃ النساء کے جواز و عد م کا جواب ہے وہی
حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اگر اس کو بھی جائز ماانتے ہو تو کیا متعۃ النساء کو بھی
!جائز ماانو گے؟

:جواب انمبر 9

غیر مقلدین کا مویقف ایک مجلس کی تین طل ق کو ایک کہنے کا ہے لیکن صحیح مسلم
کی اس روایت میں کہیں بھی ”ایک مجلس“ کا ذکر انہیں ہے۔ لہذا یہ غیر مقلدین کی دلیل بن
ہی انہیں سکتی ۔
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:دلیل انمبر 2

عحن إعك حإرأمأة
أ أحخبأأرأانا ابحرن رجأرحي حنج أ أحخبأأرإانى بأحعرض بأإنى أ أإبى أراإفنع أمحوألى الن ر أإبإرى -صلى الله عليه وسلم -أ
عبحرد حي أإزحيأد  -أ أربو ررأكاان أأة أوإإحخأوإتإه  -أ ر ر أ م ررأكاان أأة أوان أك أأح احمأرأ أاة إمحن
ع رأبانس أیقاأ ل أطل رأأق أ
عإن ابحإن أ
ع رأبانس أ
أمحوألى ابحإن أ
جاأء إ
عإرنى إإل رأ ك أأما ترحغإنى أهإذإه ال ر أشحعأررة .لإأشحعأرنة
ت أما حي رحغإنى أ
ت الن ر أإب رأى -صلى الله عليه وسلم -أفأقال أ ح
رمأزحي حن أأة أف أ
أ أأخأذتحأها إمحن أرأ حإسأها أفأفإررح ق بأي حإنى أوبأي حن أره أفا أأخأذ إ
عا إبررأكاان أأة أوإإحخأوإتإه
ت الن ر أإب رأى -صلى الله عليه وسلم -أحإمي رأحة أفأد أ
عبحإد حي أإزحيأد أورفل أاانا حي رحشإبره إمن حره  -ك أأذا أوك أأذا « .أیقارلوا
ہث ررمأ أیقاأ ل لإ ر
جل أأساإئإه » أ أتأأرحوأن رفل أاانا حي رحشإبره إمن حره ك أأذا أوك أأذا إمحن أ
ان أأعحم .أیقاأ ل الن ر أإب رى -صلى الله عليه وسلم -لإأعبحإد حي أإزحيأد » أطلإ رحقأها « .أفأفأعأل ہث ررمأ أیقاأ ل » أراإجإع احمأرأ أتأأك أ ر ر أ م ررأكاان أأة
ت أراإجحعأها « .أوتأل أ )أحيا أ أحي رأها الن ر أإب رى إإأذا
علإحم ر
أوإإحخأوإتإه « .أفأقاأ ل إإإرانى أطل رأحقترأها ہث أل أاہثا أحيا أررسوأ ل الل رأإه .أیقاأ ل » أیقحد أ
.أطل رأحقتررم ال إن رأساأء أفأطلإ ررقوره رأن لإإع رأدإتإه رأن (

)سنن ابی داؤد ج  1ص  317 ،316باب ان أحسإخ ال حرمأراأجأعإة بأحعأد الترأحطإليأقاإت الثر أل أإ ث(

:جواب

اول ل……
اس کی سند میں ”بأحعرض بأإنى أ أإبى أراإفنع“ ہے جو کہ مجہو ل ہے ،لہذا یہ روایت ضعیف
ہے۔
یقا ل النووی :وأما الرواحية التي رواها المخالفون أن ركاانه طلق ہثلہثا فجعلها واحدة فرواحية ضعيفة )(1
.عن یقو م مجهولين

)شرح صحیح مسلم :ج 1ص (478

یقا ل ابن حز م :ما انعلم لہم شیئا احتجوا بہ غیر ہذا و ہذا ل یصح لانہ عن غیر مسمی من بنی )(2
.ابی رافع و ل حجۃ فی مجھو ل

)المحلی لبن حز م ج 9ص (391

ثانیا ل……
حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کی صحيح حديث ميں بجائے ”تين طل ق“ کے ”طل ق
بتہ“ )تعلق ختم کرنے والی( کا لفظ ہے ،يعنی اانہوں انے طل ق بتہ دی تھی۔ چناانچہ اما م ابو داؤد
:رحمہ اللہ حضرت رکاانہ کی اس روایت کوجس میں ”بتہ“ کا لفظ ہے ،انقل کر کے فرماتے ہیں
.أوأهأذا أ أأص رح إمحن أحإدحي إ
عل أرم إبإه
ث ابحإن رجأرحي حنج أ أ رأن ررأكاان أأة أطل رأأق احمأرأ أتأره ہث أل أاہثا ل أان ر أرهحم أ أحهرل بأي حإتإه أورهحم أ أ ح

)سنن ابی داؤد ج  1ص ( 317

کہ حضرت رکاانہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت )جس میں ”بتہ“ کا لفظ ہے( ابن جريج کی
روايت سے زيادہ صحيح ہےجس ميں آتا ہے کہ انہوں نے تين طلقيں دی تھيں ،کيونکہ ”بتہ“ والی
حديث ان کے گھر والے بيان کرتے ہيں اور وہ اس کو زيادہ جانتے ہيں۔
:قاضی شوکانی لکھتے ہيں
•أثبت ما روي في قصة ركانة أنه طلقها البتة ل ثلثا
)نيل الوطار :ج  6ص  245باب ما جاء فی طل ق البتۃ وجمع الثل ث واختيار تفريقہا(

اس تفصيل سے معلوم ہوا کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بيوی کو ”طل ق بتہ“ دی
تھی نہ کہ ”تين طل ق“ اور طل ق بتہ سے بھی صرف ايک طل ق کی نيت کی تھی۔ چونکہ طل ق
بتہ ميں ايک طل ق کی نيت کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے اس ليے آنحضرت صلی اللہ عليہ و
سلم نے بھی ان کی اس نيت کی تصديق فرمائی اور انہيں دوبارہ اس خاتون سے رجوع کی اجازت
دے دی۔
الغرض فريق مخالف کی پيش کردہ روايت سخت ضعيف اور حد درجہ کمزور ہے۔ مزيد يہ
کہ اس سے تو تين طلقوں کا ثبوت بھی نہيں ہوتا چہ جائيکہ تين کو ايک قرار دے کر پھر خاوند
کو رجوع کا حق ديا جائے۔ لہذا صحيح ،صريح روايات اور اجماِهع امت کے مقابلہ ميں ايسی روايت
پيش کرنا غلط ،باطل اور انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے۔

:دلیل انمبر 3

حإزأن
عبحإد حي أإزحيأد أ أرخو ال حرم رأطلإإب احمأرأ أتأره ہث أألااہثا إفي أم ح
ع رأبانس أیقاأ ل أطل رأأق ررأكاان أرة بحرن أ
عإن ابحإن أ
أ
جلإنس أواإحند أف أ
أ
عل أي حإه أوأسل رأأم ك أي حأف أطل رأحقتأأها أیقاأ ل أطل رأحقترأها ہث أألااہثا أیقاأ ل أفأقاأ ل
عل أي حأها رححزاانا أشإدحيادا أیقاأ ل أفأسال أره أررسور ل الل رأإه أص رألى الل رأره أ
أ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
ع رأبانس حي أأرى
ن
ب
ا
ن
كا
ف
ها
ع
ج
ر
ف
 ل
یقا
ت
ئ
ش
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ح
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ح
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ح
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ل
ج
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في
أ أ أ ح أ ح ح أ إ ح ح أ أ أ أأ أ أ أ أ أ أ ح ر أ
أ ح ن أ ن أ أ أ أ ح أ أ أ إ رأ أ
أ
ل رطحهنر) .مسند احمد ج 1ص  347ریقم (2391
أان ر أأما ال رأطألار ق إعن حأد ك ر ر إ
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:جواب

یہ روایت بھی یقابل احتجاج انہیں۔
اول ل……
اس کی سند میں ایک راوی ”محمد بن اسحا ق“ ہے جس پر ائمہ محدہثین و وغیرہ
انے سخت جرح کر رکھی ہے۔
اما م انسائی :ليس بالقو ي).الضعفاء و المتروکین للنسائی :ص  201ریقم الترجمۃ (1) (513
.امام دارقطنی:ل يحتج به )(2
.امام سليمان التيمى :كذاب )(3
.امام ہشام بن عروة:كذاب )(4
ى القطان :أشهد أن محمد بن إسحا ق كذاب )(5
.امام يحي ه
امام مالك :دجال من الدجاجلة) .میزان العتدا ل :ج  4ص (6) ( 48 ،47
ویقا ل ایضاا :محمد بن إسحا ق كذاب) .تاریخ بغداد :ج  1ص (174
أما كلم مالك في بن إسحا ق فمشهور غير خاف على أحد من أهل العلم خطيب ابو بکر بغدادی(7) :
.بالحديث
)تاريخ بغداد :ج  1ص (174

أانه ليس بحجة في الحل ل والحرا م) .تذکرۃ الحفاظ :ج  1ص  (130علمہ شمس الدين ذہبی(8) :
وابن إسحا ق ل يحتج بما ينفرد به من الحكام فضل عما إذا خالفه من هو حافظ ابن حجر عسقلنی(9) :
.أثبت منه
)الدرايۃ فی تخريج احاديث الہدايۃ لبن حجر العسقلنی :ج  1ص  265باب الحرام(

٭ نواب صديق حسن خان غير مقلد ايک سند کے بارے ميں کہ جس ميں محمد بن اسحا ق واقع ہے،
:لکھتے ہيں
در سندش ہمان محمد بن اسحا ق است ،و محمد بن اسحا ق حجت نيست۔ )دلیل الطالب :ص (239
محمد بن اسحا ق کا ضعیف ،متکلم فیہ اور کذاب ہوانا تو اپنی جگہ ،مزید براں کہ اسے
خطیب بغدادی ،اما م ذہبی اور اما م ابن حجر رحمہم اللہ انے شیعہ بھی یقرار دیا ہے۔ )تاریخ بغداد ج
1ص  ،174سیر اعل م النبلء :ج 7ص  ، 23تقریب  :ص  498ریقم (5725
کتب شیعہ میں بھی اس کو شیعہ کہا گیا ہے۔) رجا ل کشی  :ص  ،280رجا ل طوسی ص (281
اوراصو ل حدیث کا یقاعدہ ہے  :ان روی ما یقوی بدعتہ فیرد علی المختار) .شرح انخبۃ الفکر
مع شرح مل علی القاری ص (159

کہ بدعتی راوی کی روایت اگر اس کی بدعت کی تائید کرتی ہو تو انا یقابل یقبو ل ہوتی ہے۔
چوانکہ شیعہ حضرات کے انزدیک ایک مجلس کی تین طل ق ایک شمار ہوتی ہے )جیسا کہ
باحوالہ گزرا( اور یہ روایت ان کے اس عمل کی تائید کرتی ہے۔ لہذا اصو ل مذکور کے تحت یہ
روایت انایقاإ ل یقبو ل ہو گی۔
ثانیا……
اس کی سند میں ایک دوسرا راوی ”داؤد بن حصین“ ہے۔ یہ بھی سخت مجروح اور
متکلم فیہ راوی ہے۔
.لين اما م ابو زرعہ(1) :
 .كنا نتقى حديثه امام سفيان ابن عيينہ(2) :
)میزان العتدا ل :ج  2ص  ( 7كان داود بن الحصين عندي ضعيفا .محد ث عباس الدوري(3) :
 .ليس بالقوي اما م ابو حاتم ا لرازی(4) :
امام ساجی(5) :
 .منكر الحديث
امام جوزجانی(6) :
ل يحمد الناس حديثه.
)تہذیب التہذیب :ج  2ص ،349
( 350

أحاديثه عن عكرمة مناكير) .میزان العتدا ل :ج 2

امام ابو داؤد و امام علی بن المدينی(7، 8) :

اور زير بحث روايت بھی عکرمہ ہی سے مروی ہے۔
اس روايت ميں تنہا محمد بن اسحا ق ہوتا تو اس کے ضعيف اور ناقابِهل احتجاج ہونے کے ليے

ص (7
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کافی تھا ليکن داؤد بن حصین انے اس کے ضعف کو مزید بڑھا کر اسے انایقابإل حجت بنا دیا ہے۔
ہثالثا ا……
اصل بات یہ ہے کہ حضرت رکاانہ انے اپنی بیوی کو ”طل ق بتہ“ دی تھی انہ کہ تین
طل ق اور انیت بھی صرف ایک طل ق کی تھی ،اس لیے حضور صلی اللہ علیہ و سلم انے رجوع کی
:اجازت عطا فرمائی تھی۔ علمہ ابن رشد فرماتے ہیں
وأن حديث ابن إسحا ق وهم وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة ل ثلثا) .بدایۃ المجتہد:
ج  2ص (61

:حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو
تعليل قوي
)فتح الباری:ج  9ص  450باب من جوز الطل ق الثل ث(

الحاصل فریق مخالف کی یہ روایت ضعیف و کذاب راویوں سے مروی ہے جو کہ صحيح ،صريح
روايات اور اجماِهع امت کے مقابلہ ميں حجت نہيں ہے۔

غير مقلدين کے ايک شبہہ کا جائزہ

:شبہہ

بعض غیر مقلد یہ کہا کرتے ہیں )ملحظہ وہ فتاویی ہثنائیہ ج  2ص  54وغیرہ( کہ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ اپنے اس فیصلے پر اناد م تھےجس سے معلو م ہوتا ہے کہ ان کا یہ حکم شرعی بھی
انہ تھا اور صحیح بھی انہ تھا ورانہ اندامت کا کیا مطلب؟! یہ حضرات ایک روایت بھی بیان کرتے
:ہیں
یقا ل الحافظ أبو بكر السماعيلي في مسند عمر  :أخبرانا أبو حيعلى  :حدہثنا صالح بن مالك :
حدہثنا خالد بن حيزحيد بن أبي مالك عن أبيه یقا ل  :یقا ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه  :ما اندمت
على شيء اندامتي على ہثل ث  :أن ل أكون حرمت الطل ق

)اغاہثۃ اللہفان(

کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انے فرمایا :مجھے کسی چیز پر ایسی اندامت انہیں ہوئی
جتنی تین چیزوں پر ہوئی ہے )ان ميں سے ايک يہ ہے کہ( ميں طل ق کو حرام قرار نہ ديتا الخ

:جواب

اول ل……
:اس روایت میں دو راوی سخت مجروح ہیں
خالد بن یزید بن ابی مالک 1:
جمہور محدہثین کے انزدیک ضعیف و مجروح راوی ہے۔
ی(1، 2) :
ليس بشئ] .محض ہيچ ہے[ اما م احمد بن حنبل و امام يحي ه
امام نسائی(3) :
ليس بثقة] .وہ ثقہ نہيں ہے[
ضعيف] .وہ ضعيف ہے[ امام دارقطنی(4) :
كان يخطئ كثيرا وفي حديثه مناكير ل يعجبني الحتجاج به إذا انفرد عن أبيه .امام ابن حبان(5) :
]کثرت سے خطا کر جاتا تھا اور اس کی حديث ميں ثقہ راويوں کی مخالفت ہوتی تھی۔ مجھے پسند
نہيں کہ جب وہ اکيل اپنے باپ سے روايت کرے تو ميں اس کی روايت کو دليل بناؤں[
:اما م جرح و تعدیل اما م یحییی بن معین فرماتے ہیں )(6
لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم] .یہ صرف
اسی بات پر راضی انہ ہوا کہ اپنے باپ ہی پر جھوٹ بولے حتیی کہ اس انے آانحضرت صلی اللہ
علیہ و سلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی کذب بیاانی شروع کر دی[
اما م ابو داؤد(7) :
ضعیف ،متروک الحدیث ]یہ ضعیف اور متروک الحدیث تھا[
اما م ابن الجارود  ،اما م ساجی  ،اما م عقيلی(8- 10) :
ان تینوں انے ضعیف یقرار دیا ہے۔

تہذیب التہذیب لبن حجر ج  2ص  ،302 ،301میزان العتدا ل للذہبی :ج  1ص  ،594الضعفاء و المتروکین لبن(
)الجوزی ج  1ص  251ریقم 1096
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:یزید بن ابی مالک 2:
یہ لین الحدیث اور مدلس تھا ،وہم کا شکار بھی تھا اور ان لوگوں سے روایت کرتاتھا جن
سے ملیقات بھی ہثابت انہیں۔

کتاب المعرفۃ للفسوی ج  1ص  ،354میزان العتدا ل للذہبی ج  4ص  ،401المغنی فی الضعفاء ج  2ص (،543
)التقریب لبن حجر :ص  639ریقم 7748

زیر انطر روایت میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہا ہے۔ اس کی پیدائش
60ھ ہےاور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 24ھ میں شہید ہوئے۔ گویا اس کی حضرت عمر رضی اللہ
عنہ سے ملیقات ہی ہثابت انہیں۔
ثانیا ل……
زی إر انظر منقطع روایت لین الحدیث ،مجروح ،ضعیف اور متروک الحدیث راویوں
سے مروی ہوانے کے ساتھ ساتھ مجمل بھی ہے ،طل ق کی کسی یقسم )ایک یا تین( کی تفصیل
انہیں۔ لہذا اس سے استدل ل باطل ہے۔

