ﺣﮑـﺎم وﻗـﺖ ﮐـﯽ اﻃـﺎﻋﺖ اﺣـﺎدﯾﺚ
ﻧﺒﻮﯾہ ﷺ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں ۔ اﻟﺸﯿﺦ
ﻣﻔﺘـﯽ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌـﺰﯾﺮ ﻧﻌﯿـﻢ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ

ﺣﮑﺎم وﻗﺖ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮﯾہ
ﷺ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں

اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻔﺘﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﻌﯿﻢ
ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
1۔ اﺑﻮہﺮﯾﺮہ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ وہ ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ آپ ﷺ
ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺟﺲ ﻧے ﻣﯿﺮی اﻃﺎﻋﺖ ﮐﯽ اس ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﯽ اور
ﺟﺲ ﻧے ﻣﯿﺮی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ اس ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﮐﯽ اور ﺟﺲ ﻧے اﻣﯿﺮ ﮐﯿﺎاﻃﺎﻋﺖ ﮐﯽ اس ﻧے ﻣﯿﺮی اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﯽ اور ﺟﺲ ﻧے اﻣﯿﺮ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ اس ﻧے ﻣﯿﺮی
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ ۔
)ﺑﺨﺎری ،2957 :اﻟﻔﺎظ ﺑﺨﺎری ﮐے ہﯿں ،ﻧﯿﺰ دﯾﮑﮭﺌے
ﻣﺴﻠﻢ(1835:
2۔ اﺑﻦ ﻋﻤﺮؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﻤﻊ واﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮض ہے ﭼﺎہے اﺳے ﭘﺴﻨﺪ
ہﻮ ﯾﺎ ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ہﻮ ،اﻻ ﯾہ ﮐہ اﮔﺮ اﺳے ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے  ،اﮔﺮ اﻣﯿﺮ اﺳے ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے
ﺗﻮ ﻧہ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺳﻨﻨﺎ ہے او ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﺎ۔
)ﺑﺨﺎری  ،7144ﻣﺴﻠﻢ 1839 :اﻟﻔﺎظ ﻣﺴﻠﻢ ﮐے ہﯿں(۔
3۔ ﺣﺬﯾﻔۃ ﺑﻦ اﻟﯿﻤﺎنؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں ﮐہﺎ آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ اﯾﺴے اﻣﺎم ہﻮں ﮔے ﺟﻮ ﻧہ ﺗﻮ ﻣﯿﺮی ﺳﻨﺖ ﭘﺮ
ﭼﻠﯿں ﮔے اور ﻧہ ﻣﯿﺮے ﻃﺮﯾﻘے ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﯾں ﮔے ان
ﻣﯿں اﯾﺴے ﻟﻮگ ﭘﯿﺪا ہﻮں ﮔے ﺟﻦ ﮐے ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐے
ہﻮں ﮔے اور دل ﺷﯿﻄﺎن ﮐے۔
ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ:
اے اﻟﻠہ ﮐے رﺳﻮل! اﮔﺮ ﻣﯿں اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﺎﻟﻮں ﺗﻮ
ﮐﯿﺎ ﮐﺮوں؟
آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﮐﯽ ﺳﻨﻮ اور اس ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو ،اﮔﺮﭼہ

ﺗﻤہﺎری ﭘﯿﭧ ﭘﺮ ﻣﺎرے اور ﺗﻤہﺎرا ﺳﺎرا ﻣﺎل ﻟے ﻟے۔
ﺳﻨﻮ اور اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو۔
)ﻣﺴﻠﻢ(1847:۔
4۔ ﻋﻠﻘﻤۃ اﺑﻦ واﺋﻞ اﭘﻨے ﺑﺎپ ﺳے رواﯾﺖ ﮐﺮﺗے
ہﻮﺋےﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے ﮐہﺎ:
ﺳﻠﻤۃ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺤﻔﯽؓ ﻧے رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﺳے ﺳﻮال ﮐﯿﺎ،
وہ ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ  :ہﻢ ﻧے ﮐہﺎ:
اے اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺒﯽ اﮔﺮ ہﻢ ﭘﺮ اﯾﺴے اﻣﺮاء ﻣﺴﻠﻂ
ہﻮﺟﺎﺋﯿں ﺟﻮ ہﻢ ﺳے اﭘﻨﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﮕﯿں اور ہﻤﺎرا ﺣﻖ
روﮐﯿں ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿں آپ ہﻤﯿں ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘے
ہﯿں؟
ﺗﻮ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺳﻨﻮ اور اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو ،ان ﮐﺎ ﮐﺎم وہ ہے ﺟﻮ اﻧہﯿں
ﺳﻮﻧﭙﺎ ﮔﯿﺎ ہے اور ﺗﻤہﺎرا ﮐﺎم وہ ہے ﺟﻮ ﺗﻤہﯿں
ﺳﻮﻧﭙﺎ ﮔﯿﺎ ہے۔
)ﻣﺴﻠﻢ(1846:
5۔ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ؓ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﮐﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺎ ارادہ ﮐﺮے ﺗﻮ
اﺳے ﻋﻼﻧﯿۃ ﻇﺎہﺮ ﻧہ ﮐﺮے ﺑﻠﮑہ اس ﮐﺎ ہﺎﺗﮫ ﺗﮭﺎﻣے او
اﺳے اﮐﯿﻠے ﻣﯿں ﻟے ﺟﺎﺋے ،اﮔﺮ وہ اس ﮐﯽ ﺑﺎت ﺳﻦ ﻟے
ﺗﻮ ﭨﮭﯿﮏ ورﻧہ اس ﻧے اﭘﻨﯽ ذﻣہ داری ادا ﮐﺮدی۔
اﻟﺴﻨۃ ﻻﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ  ،1096ﻧﯿﺰ اﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧے ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ
ﺻﺤﯿﺢ ﮐہﺎ ہے۔
6۔ام ﺳﻠﻤۃؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ آپﷺ ﻧےﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ اﯾﺴے اﻣﺮاء ہﻮں ﮔے ﺟﻦ ﮐﯽ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺗﯿں ﺗﻤہﯿں
اﭼﮭﯽ ﻟﮕﯿں ﮔﯽ اورﺑﻌﺾ ﺑﺮی  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺗﻮ ﺟﻮان ﮐﯽ ﻏﻠﻂ
ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﭘہﭽﺎن ﻟے اس ﮐﺎ ذﻣہ ﺑﺮی ہﻮﮔﯿﺎ ،اور ﺟﺲ

ﻧے ان ﭘﺮ اﻧﮑﺎر ﮐﯿﺎ اس ﮐﺎ ذﻣہ ﺑﺮی ہﻮﮔﯿﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ
راﺿﯽ ہﻮ ﮔﯿﺎ اور اﺳﯽ ﺻﻮرت ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﭼﻞ ﭘﮍا ،
ﺻﺤﺎﺑہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
ﮐﯿﺎ ہﻢ ان ﺳے ﺟﻨﮓ ﻧہ ﮐﺮﯾں؟
آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
ﻧہﯿں ﺟﺐ ﺗﮏ وہ ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬﺘے رہﯿں۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(1854:۔
7۔ اﺑﻮہﺮﯾﺮہؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ
رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﺟﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﺳے ﻧﮑﻼ اور ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے اﻟﮓ ہﻮا اور اﺳﯽ
ﺣﺎل ﻣﯿں ﻣﺮﮔﯿﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻣﻮت ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﻣﻮت ہﻮﮔﯽ۔
)ﻣﺴﻠﻢ(1848 :
8۔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ آپ ﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺟﺲ اﭘﻨے اﻣﯿﺮ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﺑﺮی ﻟﮕے ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﭼﺎہﺌے
ﮐہ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮے ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ
ﺳے اﯾﮏ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﮭﯽ ﺑﺎہﺮ ﻧﮑﻼ اور ﭘﮭﺮ اﺳﯽ ﺣﺎل ﻣﯿں
ﻣﺮﮔﯿﺎﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻣﻮت ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﻣﻮت ہﻮﺋﯽ ۔
)ﺑﺨﺎری ،7053:ﻣﺴﻠﻢ 1849 :اﻟﻔﺎظ ﻣﺴﻠﻢ ﮐے ہﯿں(
9۔ ﻋﺮﻓﺠہ اﺷﺠﻌﯽؓ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺟﻮ ﺗﻤہﺎرے ﭘﺎس اس ﺣﺎل ﻣﯿں آﺋے ﺟﺒﮑہ ﺗﻢ ﭘﺮ اﯾﮏ
اﻣﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢ ہے اور ﺗﻤہﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺖ ﮐﻮ ﺗﻮڑﻧے ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے ﯾﺎ اس ﻣﯿں اﻧﺘﺸہﺎر وﺗﻔﺮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدو۔
اور اﯾﮏ رواﯾﺖ ﻣﯿں ہے :
ﺗﻮ اس ﺗﻠﻮار ﺳے اس ﮐﯽ ﮔﺮدن ﻣﺎردو ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ہﻮ۔

)ﻣﺴﻠﻢ(1852:۔
10۔ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﺑﻦ ﻋﺎص ﮐﯽ ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺮﻓﻮع
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ہے:
ﺟﻮ ﮐﺴﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮے اور اﺳے اﭘﻨﯽ وﻓﺎداری
ﺳﻮﻧﭗ دے  ،دل ﺳے اس ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮ راﺿﯽ ہﻮ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ
اﺳے ﭼﺎہﺌے ﮐہ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور اس ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮے ﭘﮭﺮ
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا آﮐﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے
ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﮔﺮدن ﻣﺎردو۔
)ﻣﺴﻠﻢ (1844:۔
11۔ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں
ﮐہ آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
ﺟﺐ دو اﻣﯿﺮوں ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ہﻮ ﺗﻮ ان ﻣﯿں ﺳے دوﺳﺮے ﮐﻮ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮدو۔
)ﻣﺴﻠﻢ(
12۔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﻤﺮؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ آپﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺟﻮ ہﻢ ﭘﺮ ہﺘﮭﯿﺎر اﭨﮭﺎﺋے وہ ہﻢ ﻣﯿں ﺳے ﻧہﯿں۔
اور اﯾﮏ رواﯾﺖ ﻣﯿں ہے:
ﺟﻮ ہﻢ ﭘﺮ ﺗﻠﻮار ﺳﻮﻧﺘے وہ ہﻢ ﻣﯿں ﺳے ﻧہﯿں ۔
)ﻣﺴﻠﻢ 98:۔(99
13۔ ﺣﺰﯾﻔۃ ﺑﻦ ﯾﻤﺎنؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ آپ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں
:
ﻟﻮگ رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﺳے ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺳﻮال ﮐﺮﺗے
ﺗﮭے ﺟﺒﮑہ ﻣﯿں آپﷺ ﺳے ﺷﺮ)ﺑﺮاﺋﯽ( ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺳﻮال
ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﮐہﯿں ﻣﺠﮫ ﺗﮏ ﻧہ ﭘہﻨﭻ ﺟﺎﺋے ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﯿں
ﻧے ﮐہﺎ:
اے اﻟﻠہ ﮐے رﺳﻮل ﷺ ہﻢ ﺟﺎہﻠﯿﺖ اور ﺷﺮ ﮐﯽ دﻟﺪﻟﻮں

ﻣﯿں ﭘﮭﻨﺴے ہﻮﺋے ﺗﮭے ﭘﮭﺮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ہﻤﯿں ﯾہ
ﺧﯿﺮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺗﻮ ﮐﯿﺎاب اس ﺧﯿﺮ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ ﺷﺮ
ہے؟
آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ہﺎں،
ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ:
ﮐﯿﺎ اس ﺷﺮ ﮐے ﺑﻌﺪ ﭘﮭﺮ ﺧﯿﺮ ہے؟
آپ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ہﺎں  ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﻣﯿں دﮬﻮاں ہﻮﮔﺎ،
ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ  :دﮬﻮاں ﮐﯿﺴﺎ؟
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :اﯾﺴے ﻟﻮگ ہﻮں ﮔے ﺟﻮ ﻣﯿﺮی ﺳﻨﺖ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ
دوﺳﺮی ﺳﻨﺘﯿں اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﯾں ﮔے ،اور ﻣﯿﺮے ﻃﺮﯾﻘے ﮐﻮ
ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ دوﺳﺮے ﻃﺮﯾﻘے اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﯾں ﮔے  ،ﺗﻢ ان ﮐﯽ
ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﭘہﭽﺎﻧﻮ ﮔے اور ﺑﻌﺾ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮو ﮔے،
ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ  :ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﺧﯿﺮ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ ﺷﺮ ہے؟
آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ہﺎں ﺟﻨہﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﻧے واﻟے ﻟﻮگ
ہﻮں ﮔے ،ﺟﻮان ﮐﯽ دﻋﻮت ﻗﺒﻮل ﮐﺮے ﮔﺎ وہ اﺳے ﺟﻨہﻢ
ﻣﯿں ﭘﮭﯿﻨﮏ دﯾں ﮔے،
ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ :اے اﻟﻠہ ﮐے رﺳﻮل آپ ﻣﺠﮭے ان ﮐے اوﺻﺎف
وﻧﺸﺎﻧﯿﺎں ﺑﺘﺎدﯾں )ﮐہ وہ ﮐﯿﺴے ہﻮں ﮔے(
آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ہﺎں وہ ہﻤﺎری ﻃﺮح ﮐے ہﯽ ہﻮں ﮔے
اور ہﻤﺎری ہﯽ زﺑﺎن ﺑﻮﻟﯿں ﮔے،
ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ :اے اﻟﻠہ ﮐے رﺳﻮل ﷺ اﮔﺮ ﻣﺠﮭے ﯾہ زﻣﺎﻧہ
ﻣﻞ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ آپ ﻣﺠﮭے ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘے ہﯿں؟
آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺗﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اور اس ﮐے
اﻣﯿﺮ ﮐﻮ ﻻزم ﭘﮑﮍﻧﺎ ،
ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ  :اور اﮔﺮ ان ﮐﯽ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ہﻮ اور
ﻧہ اﻣﺎم؟
آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﭘﮭﺮ ان ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗﻮں ﺳےا ﻟﮓ ہﻮﺟﺎﻧﺎ

اﮔﺮﭼہ ﺗﻤہﯿں درﺧﺖ ﮐﯽ ﭨہﻨﯽ ﺳے ہﯽ ﻟﭩﮑﻨﺎ ﭘﮍے  ،ﯾہﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ﺗﻤہﯿں ﻣﻮت آﺟﺎﺋے اور ﺗﻢ اﺳﯽ ﻃﺮﯾﻘے ﭘﺮ ہﻮ۔
)ﺑﺨﺎری ،7084:ﻣﺴﻠﻢ 847:اﻟﻔﺎظ ﻣﺴﻠﻢ ﮐے ہﯿں(۔
اﻣﺎم ﻧﻮوی رﺣﻤﺘہ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺬﯾﻔہ
ﻣﯿں اس ﻃﺮف اﺷﺎرہ ہے ﮐہ :
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ار اس ﮐے اﻣﺎم ﮐﻮ ﻻزم ﭘﮑﮍﻧﺎ
ﭼﺎہﺌے  ،اس ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﺌے اﮔﺮﭼہ وہ ﻓﺴﻖ
وﻓﺠﻮر ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ ہﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻣﺎل
ﻏﺼﺐ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎہﻮں ﻣﯿں ﻣﻠﻮث ہﻮ اﯾﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿں اﮔﺮ وہ ﮔﻨﺎہ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧہ دے ﺗﻮ اس ﮐﯽ
اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮض ہے۔
)ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ  (12/237ط۔داﻟﻔﮑﺮ ﺑﯿﺮوت۔
14۔ اﺑﻮہﺮﯾﺮہ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ
آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺑﻨﻮاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐے اﻣﻮر ﮐﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻧﺒﯿﺎء ﮐے ذﻣے ﺗﮭے،
ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺒﯽ وﻓﺎت ﭘﺎﺗﺎ اس ﮐے ﺑﻌﺪ اﯾﮏ اور ﻧﺒﯽ
آﺟﺎﺗﺎ اور ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺒﯽ ﻧہﯿں آﺋے ﮔﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺧﻠﻔﺎ ،ﺑﮑﺜﺮت ہﻮں ﮔے ،
ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
اے اﻟﻠہ ﮐے رﺳﻮل ﭘﮭﺮ آپ ہﻤﯿں ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘے ہﯿں؟
آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺟﻮ ﭘہﻠے اﻣﯿﺮ ﺑﻨے اس ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﺒﮭﺎؤ اور وﻓﺎ ﮐﺮو ،ان ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﺣﻖ دو :ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﻟﻠہ ﻧے ان ﮐے ﺳﭙﺮد ﺟﻮ ﮐﯿﺎ ہے اﻟﻠہ ان ﺳے اس ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﭘﻮﭼﮭے ﮔﺎ۔
)ﺑﺨﺎری  ،3455ﻣﺴﻠﻢ (1842
15۔ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہﺎ آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
اﻣﯿﺮی و ﺗﻮﻧﮕﺮی ﻋﺎم ہﻮﺟﺎﺋے ﮔﯽ ،اور اﯾﺴے اﻣﻮر
ﻇﺎہﺮ ہﻮں ﮔے ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺑﺮاﺟﺎﻧﻮ ﮔے،

ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﻧے ﻋﺮض ﮐﯽ:
اے اﻟﻠہ ﮐے رﺳﻮل! آپ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿں ہﻤﯿں ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ
دﯾﺘے ہﯿں؟
آپ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺟﻮ ﺗﻤہﺎرے ذﻣے ان ﮐﺎ ﺣﻖ ہے اس ﮐﻮ
ادا ﮐﺮﻧﺎ اور اﭘﻨﺎ ﺣﻖ اﻟﻠہ ﺳے ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﺎ۔
)ﺑﺨﺎری ،3603 :ﻣﺴﻠﻢ (1843:۔
ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ ﻣﯿں ﻧے رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ
ﮐﻮ ﻓﺮﻣﺎﺗے ﺳﻨﺎ :
ﺗﻤہﺎرے ﺑہﺘﺮﯾﻦ اﻣﺮاء وہ ہﯿں ﺟﻦ ﺳے ﺗﻢ ﻣﺤﺒﺖ رﮐﮭﺘے
ہﻮ اور وہ ﺗﻢ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ رﮐﮭﺘے ہﯿں ،اور ﺟﻦ ﮐے ﻟﺌے
ﺗﻢ دﻋﺎ ﮐﺮﺗے ہﻮ اور ﺟﻮ ﺗﻤہﺎرے ﻟﺌے دﻋﺎ ﮐﺮﺗے ہﯿں،
ﺟﺒﮑہ ﺗﻤہﺎرے ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮاء وہ ہﯿں ﺟﻦ ﺳے ﺗﻢ ﻧﻔﺮت
رﮐﮭﺘے ہﻮ وہ ﺗﻢ ﺳے ﻧﻔﺮت رﮐﮭﺘے ہﯿں اور ﺟﻦ ﭘﺮ ﺗﻢ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮭﯿﺠﺘے ہﻮ اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮭﯿﺠﺘے ہﯿں،
ﺻﺤﺎﺑہ ﻧے ﻋﺮض ﮐﯽ :
اے اﻟﻠہ ﮐے رﺳﻮلﷺ ﮐﯿﺎ اﯾﺴے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ہﻢ ان ﺳے ﺟﻨﮓ
ﻧہ ﮐﺮﯾں؟
آپﷺ ﻧےﻓﺮ ﻣﺎﯾﺎ:
ﻧہﯿں ،ﺟﺐ ﺗﮏ وہ ﺗﻢ ﻣﯿں ﻧﻤﺎز ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺗے رہﯿں ،ﺳﻦ
رﮐﮭﻮ ﮐہ ﺟﺲ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﻣﯿﺮ ہﻮ اور وہ اﺳے ﮐﻮﺋﯽ
ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ دﯾﮑﮭے ،ﺗﻮ وہ اس ﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮐﺎم ﮐﻮ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮے اور ہﺮ ﮔﺰ اس ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﺳے ہﺎﺗﮫ ﻧہ
ﮐﮭﯿﻨﭽے ۔
)ﻣﺴﻠﻢ(1855:۔
17۔ اﺑﻦ ﻋﻤﺮؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ
آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺟﺲ ﻧے اﻣﯿﺮ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﺳے ہﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻨﭽﺎ اس ﮐے ﻟﺌے
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐے دن ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺠﺖ ﻧہﯿں ہﻮﮔﯽ ،اور ﺟﻮ اس ﺣﺎل
ﻣﯿں ﻣﺮاﮐہ وہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے اﻟﮓ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ وہ ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐﯽ

ﻣﻮت ﻣﺮا۔
)اﻟﺴﻨۃ/اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ  ،1075اﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧے ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ
ﺻﺤﯿﺢ ﮐہﺎ ہے(
18۔ ﺣﺎرث اﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ وہ ﮐہﺘے ہﯿں
ﮐہ رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﻣﯿں ﺗﻤہﯿں ﭘﺎﻧﭻ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘﺎ ہﻮں :ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ
ﻻزم ﭘﮑﮍﻧے ﮐﺎ ،ﺳﻨﻨے اور اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ  ،ہﺠﺮت ﮐﺎ،
اﻟﻠہ ﮐﯽ راہ ﻣﯿں ﺟہﺎد ﮐﺎ ،اور ﺟﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے اﯾﮏ
ﺑﺎﻟﺶ ﺑﮭﯽ ﺑﺎہﺮ ہﻮا ﺗﻮ اس ﻧے اﺳﻼم ﮐﺎ ﭘﭩہ اﭘﻨے ﮔﻠے
ﺳے اﺗﺎر ﭘﮭﯿﻨﮑﺎ۔
)ﺗﺮﻣﺬی ،2863:اﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧے ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮐہﺎہے(
19۔ ﻋﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﯾہؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں ﮐہ آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﻧے ﺧﻄﺒہ ارﺷﺎد
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟﺲ ﻣﯿں آپ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
اﻟﻠہ ﺳے ڈرو  ،اور ﺳﻨﻮ اور اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو اﮔﺮ ﭼہ
ﺗﻤہﺎرے اوﭘﺮ اﯾﮏ ﺣﺒﺸﯽ ﻏﻼم اﻣﯿﺮ ﺑﻨﺎدﯾﺎ ﺟﺎﺋے ،ﺗﻢ
ﻣﯿں ﺳے ﺟﻮ ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ زﻧﺪہ رہے ﮔﺎ وہ ﺳﺨﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت
دﯾﮑﮭے ﮔﺎ ،اس ﻟﺌے ﺗﻢ ﻣﯿﺮی ﺳﻨﺖ ﮐﻮ ﻻزم ﭘﮑﮍو اور
ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺮے ہﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘہ ﺧﻠﻔﺎء ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﮐﻮ ﻻزم
ﭘﮑﮍو او اس ﺳے ﺗﻤﺴﮏ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو۔
)اﺧﺮﺟہ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﺴﻨۃ  ،54اﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧے ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ
ﺻﺤﯿﺢ ﮐہﺎ ہے(
20۔ ﻋﺒﺎدہ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ ہﻤﯿں رﺳﻮل
اﻟﻠہﷺ ﻧے ﺑﻼﯾﺎ  ،ہﻢ ﻧے آپ ﷺ ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﯽ آپ ﻧے ہﻢ
ﺳے ﺟﻦ اﻣﻮر ﭘﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻟﯽ وہ ﯾہ ﺗﮭے ﮐہ ہﻢ ﺳﻨﯿں اور
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﯾں ﭼﺎہﯿں وہ ﮐﺎم ہﻤﯿں ﭘﺴﻨﺪ ہﻮ ﯾﺎ ﻧہ ہﻮ۔
اور ہﻤﯿں اس ﻣﯿں ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ آﺋے ﯾﺎ آﺳﺎﻧﯽ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اور ہﻢ اﻣﺮاء ﺳے ﺑﻐﺎوت ﻧہ ﮐﺮﯾں
اور آپ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺳﻮاﺋے اس ﮐے ﮐہ ﺗﻢ ان ﻣﯿں واﺿﺢ
ﮐﻔﺮ ﭘﺎؤ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺗﻤہﺎرے ﭘﺎس اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے واﺿﺢ
وﺻﺎف دﻟﯿﻞ ہﻮ۔

)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎب وﺟﻮب ﻃﺎﻋۃ اﻻﻣﺮاء ﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﯿۃ ،
وﺗﺤﺮ ﯾﻤﮭﺎﻓﯽ اﻟﻤﻌﺼﯿۃ(
21۔ اﻧﺲؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﻣﯿں ﺳے ﮐﺒﺎرﺻﺤﺎﺑہ ﻧے ہﻤﯿں ﺳﺨﺘﯽ ﺳے ﻣﻨﻊ
ﮐﯿﺎ :ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے:
ﻧہ ﺗﻮ اﭘﻨے اﻣﺮاء ﮐﻮﮔﺎﻟﯽ دو اور ﻧہ ان ﮐے ﭘﺎس
زﯾﺎدہ ﺟﺎؤ اور ﻧہ ان ﺳے ﺑﻐﺾ رﮐﮭﻮ اور اﻟﻠہ ﺳے
ڈرﺗے رہﻮ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وﻗﺖ ﺑہﺖ ﻗﺮﯾﺐ ہے۔
22۔ ﺗﻤﯿﻢ داریؓ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
دﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ وﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ ﮐﺎ ﻧﺎم ہے۔
ہﻢ ﻧے ﮐہﺎ ﮐﺲ ﮐﯽ؟
آپ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :اﻟﻠہ ﮐے ﻟﺌے اس ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﮐے ﻟﺌے ،
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺮاء ﮐے ﻟﺌے اور ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻟﺌے۔
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