
Kiya rafaydain mansuq h
щ KYA RAFA YADAIN MANSUQH HO GAYA THA ? щ
ΊΊΊΊΊΊΊ

ᴊ Jo log yeh kahte hai ki Raful yadain Mansuqh ho gaya tha, asal me, unke paas koi dalail
nahi hai. Ye unki ek koshish hai sunnat e nabawi ko mansukh karne ki. Jab ki Islam me
sunnah chhorne ke liye nahi balki apnane ke liye hoti hai.

ᴊ Mai in shaa ALLAH is article me koshish karunga sach pesh karne ki. Mai is article me ye
subut nai dunga ki RasoolAllah aur sahaba raful yadain karte the kyuki Alhamdulilah khud jo
log rafa yadain nai karte wo mante hai ki RasoolAllah ne rafa yadain kiya tha. Ab is article
me mai ye Dalail dunga ki RasoolAllah shuru me nai, akhir me nai balki HAMESHA!!! rafa
yadain karte the.

ừSayyidina ‘Abdullaah bin ‘Umar (radiyallaahu ‘anh) say riwayat hai ke mein nay Rasool
Allah (sallallaahu ‘alaihi wasallam) ko daikha ke, aap JAB BHI namaz ke liye kharay hotay to
kandhon tak rafa’ yadain kertay, ruku kertay waqt bhi aap isi tarha kertay thay aur jab ruku
say sar uthaatay to isi tarha kertay thay aur farmatay: سمع ا� لمن حمدہ aur sajday mein aap
aisa nahein kertay thay.

ᵄSahih Bukhari (736)

ᴊIs hadith me Umar r.a. ke bete Abdullah farmate hai ki RasoolAllah jab bhi namaz padhte
the wo rafa yadain karte the.

ᴊRasoolAllah aakhri Daur me rafa yadain karte the iski dalail kuch aisi hai:

ừSayyidina ‘Abdullaah bin ‘Umar (radiyallaahu ‘anh) ne aik hadith mein farmaya: Nabi
(sallallaahu ‘alaihi wasallam) ne apni zindagi k aakhri door mein humein isha ki namaz
parhae phir jab aap ne salam phaira to kharay ho gayay.

ᵄ[۲۵۳۷:صحیح بخاری:۱۱۶، صحیح مسلم]

ᴊiss hadith say maloom hua k Ibn-e-’Umar (radiyallaahu ‘anh) ne Rasool Allaah (sallallaahu
‘alaihi wasallam) ko aakhri door mein namaz perhtay huay daikha tha lihaaza aap ka rafa’
yadain rawaayat kerna aakhri amal hai.

ừWael bin Hajar farmate hain: Main ne Nabi e Akram ko dekha, jab Aap namaz shuru karte
to Allahu Akbar kehte aur apne dono’n haath uthate. Phir apne haath kapde mein dhaa’nk
lete phir daya’n haath bayei’n par rakhte. Jab rukoo karne lagte to kapdo’n se haath nikalte
Allahu Akbar kehte aur rafa yadain karte, jab ruku se uthte to Samee Allahu Liman Hameeda
kehte aur rafa yadain karte. ừWael bin Hajar farmate hain: Main ne Nabi e Akram ko dekha,
jab Aap namaz shuru karte to Allahu Akbar kehte aur apne dono’n haath uthate. Phir apne
haath kapde mein dhaa’nk lete phir daya’n haath bayei’n par rakhte. Jab rukoo karne lagte to
kapdo’n se haath nikalte Allahu Akbar kehte aur rafa yadain karte, jab ruku se uthte to
Samee Allahu Liman Hameeda kehte aur rafa yadain karte. 
ᵄ(Muslim: al Salah 401)

ᴊWael Bin Hajar 9 Hijri mein Rasool Allah ke paas aaey.
ᵄ[Al Bidaya wal Nihaya vol 5 page 71].



ᴊAini hanafi farmate hai: Wail Bin Hajar Madinah me 9 Hijri me Islam Qubul kiya tha.

ᵄ[Umda tul Qari Vol 5 Page 274 under the hadeeth no: 735]

ᵄSahih Ibn Hibban Vol 3 page 169 hadeeth no: 1857 me ye zikr kiya gaya hai ki Wael Bin
Hajar RasoolAllah s.a.w. se agle saal sard ke mausam (winter) me fir mile the (matlab 10
hijri me) aur unhone is saal bhi RasoolAllah ko Rafa yadain karte hue dekha.

ᵄSunan Abi Dawud no: 727.

ᴊLehaza saabit hua ke Rasool Allah 10 hijri, apne akhri daur tak rafa yadain karte the, 11
Hijri mein Nabi e Rahmat ne wafaat paai.

ᴊEk aur nukhta gaur karne ke layk hai ki agar RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє
ωαѕαℓℓαм apne akhri daur me rafa yadain karna chor dete to Tabaeen aur Tabe-Tabaeen
Rafa yadain na karte kyuki ye RasoolAllah ke daur ke baad aye the aur jo sahaba
RasoolAllah ke faut hone ke baad hayat se the ye unke pairokaar the to agar RasoolAllah
akhri daur me rafa yadain karna chhor dete to ye sahaba bhi jo aap ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє
ωαѕαℓℓαм ke wafat ke baad hayat se the ye bhi rafa yadain chor dete aur fir tabaeeb aur
tabaeen ko Rafa yadain ka ilm hi na hota na hi unhone sahabao se rafa yadain sikha hota.
TABAEEN KE RAFA YADAIN KARNE KI DALAIL:

ừSaeed bin Jubair(Tabaeen) se Namaz me Rafa yadain ke talluk se pucha gaya, unhone
farmaya, Ye logo ke namaz ki Khubsurti hai aur RasoolAllah ke Sahabi r.a. namaz shuru
kertay waqt, ruku say pehlay aur ruku k baad rafa’ yadain kertay thay.

ᵄSunan Al Kubra Behaqi Vol 2 page 75 hadeeth no: 2355, Shaykh Zubair Ali Zai said Chain
is authentic.

ừHasan Basree (Tabaeen) ne kaha: RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм ke
sahaba ruku me aur ruku se uthne ke baad rafa yadain karte the aise jaise wo pankhe(fans)
ho.

ᵄ[Juzz al Rafayadain hadeeth no: 29 Authenticated by Shaykh Zubair Ali Zai]

ᴊTabe-Tabaeen bhi Rafayadain karte the:

ᴊAyyub Al-Sukhtiyaani (rahimahullaah) k shaagird (taba taaba’e) Hammad bin Zaid
(rahimahullaah) bhi shuru namaz, ruku say pehlay aur ruku k baad rafa’ yadain kertay thay.
ᵄ[السنن الکبریٰ للبیہقی ۷۳/۲ و سندہ صحیح]

ừAUR IMAM BUKHARI NE TO PURI EK KITAB TAYYAR KI HAI JUZZ RAFA YADAIN NAAM
KI AUR UNHONE US KITAB ME SABIT KIYA HAI 100 SE ZYADA HADITHS LIKH KAR KI HAR
MUSLIM AUR JO SUNNAH SE MUHABBAT RAKHTA HAI USE RAFAYADAIN KARNA
CHAIYE. TOH HAME DUNIYA AUR APNE BUZURGO SE ZYADA ALLAH KE RASOOL KI
SUNNAH SE MUHABBAT HONI CHAIYE.

ừAUR SIRF IMAM BUKHARI HI NAI JITNE BHI MUHADDISEEN THE AWWAL ZAMANE KE
WO SAB RAFA YADAIN KARTE THE. IMAM BUKHARI, IMAM MUSLIM, IMAM ABU DAWOOD,
IMAM TIRMIDHI, IMAM NASAI, IMAM IBN MAJAH, AUR BAAKI IMAM BHI. AUR
ALHAMDULILAH YE BAAT BARELWI ULEMA BHI TASLEEM KARTE HAI. YE RAHA LINK:-

ᴥhttp://www.youtube.com/watch?v=rs62W_Hf1uY



ừAUR 4 IMAMO MAISE TEEN IMAM BHI RAFA YADAIN KARTE THE AUR IMAM ABU
HANEEFA NE RAFA YADAIN IS LIYE NAHI KIYA HOGA KYUKI HO SAKTA HAI KI UNKE PAS
RAFA YADAIN WALI HADITH NA POHCHI HO. LEKIN SATH SATH IMAM ABU HANEEFA NE
YE BHI KAHA THA KI JAB SAHIH HADITH MIL JAYE TO WAHI MERA MAZHAB HAI [Ibn
Àabideen in al-ɐ Haashiyah (1/63)].

ᴊTO INDIRECTLY IMAM ABU HANEEFA BHI RAFA YADAIN KARNE KO KAHTE HAI.

ừAgar RasoolAllah s.a.w. Rafa yadain karna chor dete to ye bade Ulema, Muhaddith aur
Imam kabhi nahi Rafa yadain karte kyuki ye sab RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє
ωαѕαℓℓαм ke baad aye the aur in ulemao, muhaddith aur imamo ko rafa yadain mansuqh
hone ka ilm zarur hota kyuki in maise aksar awwal zamane ke Ulema, Imam aur Muhaddith
the. Aur in maise kisi ne nahi kaha tha ki rafa yadain Mansuqh ho gaya tha balki ye sab
kasrat se rafa yadain karte the.

ᴊMaloom hua ke rafa’ yadain per musalsal amal door-e-nabwi, door-e-sahaaba, door-e-
taaba’een, door-e-taba taaba’een aur baad ke har zamaanay mein hota raha hai lihaaza isay
mansookh ya matrook samajhna ya phir jhootay qissoon k saath iss ka mazaaq uraana asal
mein hadith aur salaf saliheen k amal ka mazaaq uraana hai.
Allah se dua hai wo hame har ek sunnah se mohabbat karne ki taufeek de aur us muhabbat
ko amal me lane ki taufeek de.aameen 
ΊΊΊΊΊΊΊΊ

ἲJazakallahu khair for reading

ᴸ Must $hare

ᴏRAFA YADAIN PAR 10 SAHABA E KARAAM KI GAWAHI

BISMILLAH

Alhamdulillah wassalato wassalaam ala RasoolAllah..

Hiarani ki baat hai ki ek sunnat jis par ek groh ko chhor kar puri ummat ka ijma hai ki ek
amal sunnat hai. Is baat ki haqiqat khulne ke baad lamha e fiqriya hai unlogo ke liye jo is
sunnat par amal khud bhi nahi karte aur dusro ko bhi rokte hai aur wo is sunnat ka inkaar
karte hai. Namaz me Ruku se pahle aur Ruku ke baad ke Rafa yadain karne par Puri Ummat
ka ijma hai chahe wo jis bhi maslak, mazhab, jamaat ya firqe se jude ho. Balki is sunnat par
ahle Tashayyo (shiya) bhi amal karte hai, Jabki unki hadith ki kitab hi alag hai hamare hadith
ki kitabo se. To ab iske baad lamha e fiqriya hai, lamha e fiqriya hai, lamha e fiqriya hai
Hanafi mazhab manne walo ke liye ke unke alawa puri ummat is sunnat par amal karte hai
aur sirf wahi mahroom hai is sunnat se.

Pichle kuch articles me rafa yadain par tafseel se zikr kiya gaya tha. Is article me Rafa
Yadain par 10 sahabao ki gawahi mai logo ke zahen me laana chahta hu. Unme bade bade
sahaba the aur Abu Qatadah bin Ribi r.a.jaise bade sahaba bhi is majlis me the. Ye waqya
RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ke wafat ke takreeban 25-30 saal ke baad ka hai
kyuki jo Tabayee is hadith ko bayan kar rahe hai wo samaa ke kabil hi us waqt hue hai jab
RasoolAllah ke wafat ke 30 saal guzar chuke the aur hadith ke alfaz se ye aur bhi waazeh ho
jaega ki ye RasoolAllah ki wafat ke baad ka zikr hai:

Muhammad Bin Amr Bin Ata’ (tabaee) Riwayat Karte Hai Abu Humaid As-saidi Se Ki Unhone
Rasool Allah Ѕαℓℓαℓℓαнυ Αℓαyнє wαѕαℓℓαм Ke 10 Sahaba Ki Majlis Me Kaha Ki Mein Tum



Sab Se Zyadah Rasool Allah Ѕαℓℓαℓℓαнυ Αℓαyнє wαѕαℓℓαм Ki Namaz Ke Tariqe Ko Janta
Hoon. Sahaba Kiram r.a. Ne Kaha: Apko To Hamse Baad Me (RasoolAllah ki) Sohbat Mili
Hai Aur Naa Hi Ap RasoolAllah Ki Sohbat Me Hamse Zyada Rahe Hai. Toh Unhone Kaha,
“Fir bhi”. Fir Sahaba Kiram r.a. Ne Kaha (hamare Rubaru Rasool Allah Ki Namaz Ka Tarika)
Bayan Karo.
Abu Huamaid r.a. Ne Kaha: Jab Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм Namaz Ke Liye
Khade Hote (toh) Apne Dono Haath Kandho Ke Barabar Uthate Fir Takbeer Kahte Fir Qirat
Karte Fir (ruku Ke Liye) Takbeer Kahte Aur Apne Dono Haath Kandho Ke Barabar Uthate Fir
Ruku Karte Aur Apne Hatheliyaan Ghutno Par Rakh Dete Goya Ki Unhe Pakda Ho, Fir (ruku
Ke Doran) Kamar seedhi Rakhte, Pas Na Apna Sar Jhukate Aur Na Buland Karte. (yaani
Peeth Aur Sar Hamwaar Rakhte) Aur Fir Apna Sar Ruku Se Uthate Aur sami Allahu Liman
Hamidah Kahte, Phir Apne Dono Haath Kandhon Ke Barbar Uthate Aur Seedhe Khade Ho
Jate, Fir (Allahu Akbar) kahte, Fir Zameen Ki Taraf Sajde Ke Liye Jhukte Pas Apne Dono
Haath (baazu) Apne Dono Pahloow, (raano Aur Zameen) Se Door Rakhte Aur Apne Dono
Paaw Ki Ungliyaan Kholte (is Tarah Ke Ungliyaan Ke Sirey Qibla Rukh Hote) Fir Apna Sar
Sajde Se Uthate Aur Apna Baayan Paaw Modhte (yaani Bichaa Lete) Phir Us Par Bethte Aur
seedhe Hote Yaha Tak Ki Har Haddi Apni Jagah Par Aajati. Fir (dusra) Sajda Karte, Fir
(Allahu Akbar) Kahte Aur Uthte Aur Apna Baaya Paaw Mod Kar Us Par Bethte Aur Is Qadar
Itminan Se (Jalsa e Istrahat me) Baithe Rahte Ki Har Haddi Apni Jagah Par Aajati, Fir Khade
Hote Aur Isi Tarah Dusri Rakat Me Karte. Fir Jab Do Rakat Padh Kar Khade Hote Toh
Takbeer Kah Kar Aur Dono Haath Kandho Ke Barabar Uthate Jaise Namaz Ke Shuru Me
Takbeer Awlaa Ke Waqt Kiya Tha. Fir Isi Tarah Apni Baaqi Namaz Me Karte Yaha Tak Ki Jab
Woh Sajdah Hota Jiske Baad Salam Ferna Hota Toh Ap ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм
Tawarruk Karte (Yaani Apna Baaya Paaw daaye Pindli Ke Neeche Se Baahar Nikal Kar
Baaye Sire (Kuleh) Par Beth’t Jaate, Aur Daaye Paao Ke Panje Ko Qibla Rukh Kar Lete),
Daaye Hath Ko Daaye Ghutne Aur Baaye Hath Ko Baaye Ghutne Par Rakhte aur Shahadat Ki
Ungli Se Ishara Farmate, Aur Fir Salaam Ferte The. (Yeh Sun Kar ) Un Sahabao Ne Kaha (ae
Abu Huamaid Sa’adee) Apne Sach Kaha Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм Isi
Tarah Namaz Padha Karte The.

Sunan Tirmidhi, Hadith-304; Sunan Abu Dawud, hadith-730 and 734; Sunan Ibn Majah,
hadith 1061. Classed as Hasan Sahih by Imam Tirmidhi.

Is Hadith ke aakhir me Sahaba kahte hai ki RasoolAllah aese hi namaz padha KARTE THE
(na ki padhte hai). Iska matlab ki us waqt RasoolAllah ki wafat ho chuki thi.

Zaruri baat ye hai ki Imam Muhammad Gazali r.h. ne apni kitab Kimiya-yi Sa’ādat me aur
Sheikh Abdul Qadir Jilani r.h. ne apni Kitab Ghunyat ul Talibeen ne bhi Namaz ka Yahi
Takika likha hai. 
Ab kuch bhaiyo se arz hai ki Aapke Ghyarwi wale peer ne bhi isi tarah namaz padhne ka zikr
kiya hai apne kitab me. Hamari nai to kamas kam apne Peer ki to maan le ap log. Ya fir unhe
bhi nahi pata tha ki ye Wahabio ya ahle hadeeso ka namaz ka tarika hai, ya fir Rafa yadain
Mansukh ho gaya tha, ya fir Mecca ke namazi Aap ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ke time
par But rakh kar aate the isliye rafa Yadain kiya jata tha us time. Kya waaqai me aapke Peer
ko ye sab nahi malum tha, agar aesa hai ki unhe koi ilm hi nahi tha toh apne unhe apna peer
hi kyu mana hua hai.. Jo log apni nisbat Sheikh Abdul Qadir Jilani ke taraf karte hai to unke
tarike par namaz bhi to padhe. 
Kuch log bahane karte hai ki wo Hambli the, wo shafai the, isliye is tarha padhte the. Khuda
ke liye! Ye kaha likha hai unhone ki wo Hambli the, ya wo shafai the, isliiye wo is tariqe se
namaz padhte the, Wo To Nabi ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ke Tarike se aur upar wali
hadith ke reference se wo ye Namaz ka Tarika bata rahe hai.
Aur mai is par ek aakhri baat kahna chahta hu ki AGAR AP HAMBLI HO KAR RAFA YADAIN



KARNE KO SAHIH SAMAJHTE HAI TO HAME MUHAMMADI HO KAR RAFA YADAIN KARNE
DE, ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм, HAMARI NISBAT BOHT BADI HAI ALHAMDULILLAH!!!

Allah se dua hai ki wo hame logo ke Imamo ke bajaye Imam ul Ambiya ke tarike se namaz
padhne ki taufeek ata kare. aameen.

NOTE b  
Numbers-
+918008223303
+919458268185
оQuran and sunnah group me add hone ke liye in numbers me se kisi ek per 1 type krke
bheje.
оBeing muslimah (only girls) group me add hone ke liye in numbers me se kisi ek per 2
type krke bheje
(sister sisters ko call kar ke join karegi ) in shaa Allah

 نماز میں رفع یدین کرنا سنت ہے
=================
نماز میں رفع یدین کرنا نبی ملسو هيلع هللا ىلص کی سنت ہے ، لہذا اسے اپنانا چاہئے جو اسے نہیں اپناتے وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں ۔

 نمازرفع یدین کرنے کے دالیل (1)
http://www.urdumajlis.net/threads/%D8%B1%D9%81%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%92-
%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84.19001/

ہم نماز میں کیوں رفع یدین کرتے ہیں ؟ (2)
https://plus.google.com/107241036654492185419/posts/3vum6APV7jL

تمام محدثین رفع یدین کرتے تھے ۔ (3)
http://maquboolahmad.blogspot.com/2015/10/blog-post_70.html

رفع یدین نہ کرنےکے سلسلے میں احناف کے دالئل کا جائزہ (4)
http://maquboolahmad.blogspot.com/2014/06/blog-post_9407.html

عدم رفع یدین سے متعلق گھمن کے دالئل کا جزئزہ (5)
http://zeeshan316.blogspot.com/2013/03/blog-post_9816.html

رفع یدین کے بارے میں سواالت اور ان کے جوابات (6)
http://maquboolahmad.blogspot.com/2015/10/blog-post_68.html

کیا رفع یدین کی وجہ بغل میں مورتی؟(7)
http://maquboolahmad.blogspot.com/2015/03/blog-post_62.html

رفع یدین اور احناف کا تذبذب (8)
http://www.ahnafexpose.com/index.php/en/answer/article/148-ap-ka-jota-ap-ka-sar

رفع یدین کرنا سنت ہے اس پہ چند کتابوں کا لنک (9)
http://kitabosunnat.com/kutub-library/isbat-raful-yadain.html
http://kitabosunnat.com/kutub-library/raf-ul-yadain-masail-o-ahkamdalaile-o-tehqiq.html
http://kitabosunnat.com/kutub-library/masla-rafa-ul-yadain-aik-ilmi-w-tahqiqi-kawash.html
http://kitabosunnat.com/kutub-library/noor-ul-ainain-fi-isbat-raful-yadain.html



http://kitabosunnat.com/kutub-library/kiarafa-al-yadain-mansookh-he.html
اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہیں مگر صرف چند کتابوں کا لنک دیا گیا ہے میرے خیال سے کسی کی تسلی کے لئے یہی کافی
ہیں ۔

تیارکردہ مقبول احمد سلفی

ᵘNamaz Me Haath Kaha Pe Bhandna hai ?

ᵇWael bin Hujr Radhi allahu anhu kehte hain ke main ne Rasool Allah Sallallahu alaihi
wasallam ke sath namaz Padhi Toh Aap ne apna dayan (right) haath baieyn (left) hath par
rakh kar seene par bandhe.

ᵄ(Ibne Khuzaima V1 P 243 (Hadees479)ҙ Ise Iman Ibne Khuzaima ne Saheeh kaha.

ᵇHazrat Halab Radhi allahu anhu farmate hain ke main ne Rasool Allah Sallallahu alaihi
wasallam ko seene par hath rakhe hue dekha.

ᵄ(Musnad Ahmad V5 P226, 2313) ҙHafiz ibne Abdul Bar aur Allama Azeemabadi ne ise
Saheeh kaha.

ᵇWael bin Hujr Radhi allahu anhu Farmate Hai Ke Rasool Allah Sallallahu alaihi wasallam
ki namaz ka tareeqa bayan karte hue farmate hain ke Aap ne daien hath (right hand) ko
baieyn hath (left hand) ki hatheli (ki pusht) uske jod aur kalai par rakha.

ᵄ(Nasai: al Iftetaah 889) ҙIse Imam Ibne Hibban (1485)aur Imam Ibne Khuziama (480) ne
Saheeh kaha.

ᵇSahal bin Saad Radhi allahu anhu se riwayat hai ke logon ko Rasool Sallallahu alaihi
wasallam ki taraf se ye hukam diya jata tha: ‘Namaz mein dayan hath (right hand) baieyn
kalai (zirah) par
rakhei’n.’

ᵄ(Bukhari: al Azan 740)

ϙ �Hamien bhi Dayan Hath (right hand) Baieyn Hath (left hand) Par is Tarha Rakhna
Chahiye ke Dayan Baieyn Hath ki Hatheli ki Pusht, Jod aur Kalai Par Ajaey

ϙ �Aur Donon Ko Seene Par Baandha Jae, Taake Tamaam Riwayat Par Amal Hosake.

ϙRahi Hazrat Ali Radhiallahu anhu ki riwayat :- ke Sunnat Ye Hai ke Hatheli ko Hatheli Par
Naaf ke Neeche Rakha Jaye.

ᵄ(Abu Dawood: al Salah 756)ҙ To Ise Imam Baheqhee aur Hafiz ibne Hajar ne Zaeef
qarar diya hai aur Imam Nawavi farmate hain ke iske Zaeef hone par sabka ittefaq hai.

ᵌAger Kisi Ke Pas Iske Alawa Koi Sahih Hadees Hai Toh Pesh Kare In Shaa Allah Hum
Aamal Karenge.

ᴗAllah Ta’ala Hum Sabko Sahi Sunnat Pe Aamal Karna Ki Toufiq Dey

Ameen

Please Share with Our Muslim Brothers and Sistersר



ترک رفع یدین پر دیوبندی علماء کے تناقضات کا ایک جائزہ

آپ کا جوتا، آپ کا سر 

نماز میں رفع الیدین کرنا، نہ کرنا اہل حدیث اور احناف کے مابین انتہائی معرکتہ اآلراء مسئلہ ہے جس پر جانبین کی جانب سے
متعدددھواں دھار تصانیف منصہ شہو د پر جلوہ گر ہوچکیں ہیں۔رفع الیدین کے اثبات میں دالئل کی مضبوطی نے حنفیوں کو اس قدر
مخبوط الحواس کر دیا ہے کہ آج تک یہ لوگ رفع الیدین کے حکم سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرسکے بلکہ دفع الوقتی کے
تحت مختلف اور متصادم حیلوں، بہانوں اور بودی تاویلوں کے سہارے اس سنت متواترہ سے انکار کرکے جان چھڑانے کی فکر میں
رہتے ہیں۔

۔ کبھی کہتے ہیں کہ رفع الیدین اور ترک رفع الیدین دونوں سنت ہیں۔1

۔ جیسے شاہ ولی ا� حنفی کہتے ہیں: میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح سنت ہے۔(حجتہ ا�۱
(بالغہ

۔ اسی طرح یوسف لدھیانوی دیوبندی رفع الیدین اور ترک رفع الیدین کے مسئلے میں بحث کرتے ہوئے دونوں کو سنت کہتے ہوئے۲
لکھتے ہیں: اسی طرح امام ابوحنیفہ و مالک اور ان کے متبعین نے بھی ان صورتوں میں سے سنت ہی کی ایک صورت کو اختیار کیا
(ہے۔ اس لئے ان کوبھی ترک سنت کا الزام دینا صحیح نہیں۔(اختالف امت اور صراط مستقیم، صفحہ 365

۔ ریاست علی بجنوری دیوبندی مسئلہ رفع الیدین سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے رفع الیدین اور ترک رفع الیدین دونو ں کے سنت۳
ہونے کا اقرار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جن فروعی مسائل میں ایک سے زائد طریقے ثابت بالسنتہ ہیں۔(رفع یدین صحیح بخاری میں پیش
(کردہ دالئل کی روشنی میں،صفحہ 3

۔ ترک اور رفع یدین سے متعلق شاہ عبدالقادر دہلوی کا موقف بھی دونوں کے سنت ہونے کا ہے۔فرماتے ہیں: جس طرح رفع یدین۴
(سنت ہے اسی طرح ارسال بھی سنت ہے۔(ارواح ثالثہ، صفحہ 114

۔ سید فخر الدین احمد دیوبندی کے اس کالم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی رفع الیدین اور ترک رفع الیدین دونوں سنت۵
ہیں۔مالحظہ کیجئے : رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین سنت ہے، امام بخاری کا مسلک یہی ہے .....ان
کا دعویٰ ہے کہ ترک رفع حدیث سے ثابت نہیں جبکہ واقعہ یہ ہے کہ دونوں مسلک حدیث ہی سے ثابت ہیں۔(رفع یدین صحیح بخاری
(میں پیش کردہ دالئل کی روشنی میں،صفحہ 11

غیر ثابت شدہ ترک رفع الیدین کو بھی زبردستی سنت کہنااصل میں رفع الیدین کی ثابت شدہ سنت سے انکار کی ایک کوشش ہے۔تاکہ
حنفی عوام ایک خالف سنت اور بدعی عمل کو سنت سمجھ کر سینے سے لگائے رکھیں اور ترک رفع الیدین کے ترک کی نوبت نہ آئے۔

۔ اور کبھی رفع الیدین کو متروک و منسوخ قرارد یتے ہیں۔2

۔ عبدالغنی طارق لدھیانوی دیوبندی رفع الیدین کوبزعم خویش منسوخ ثابت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: اس سے معلوم ہوا کہ یہ روایت۱
((رفع الیدین والی....راقم)منسوخ ہے...ورنہ حضرت ابن عمر ؓ کبھی اس پر عمل ترک نہ کرتے۔(شادی کی پہلی دس راتیں،صفحہ30

۔ انوار خورشید دیوبندی کے نزدیک رفع الیدین متروک ہے۔چناچہ لکھتے ہیں: مالحظہ فرمایئے: احادیث و آثار سے تو ثابت ہو رہا ہے۲
(کہ رکوع واال رفع الیدین باقی نہیں رہا۔(حدیث اور اہلحدیث، صفحہ426

۔ یوسف لدھیانوی دیوبندی بھی اس سنت ثابتہ کوسنت متروکہ کہتے ہوئے رقم کرتے ہیں: ان تما م امورسے معلوم ہوتا ہے کہ رفع۳
(الیدین آپ کی سنت دائمہ نہیں بلکہ سنت متروکہ ہے۔(اختالف امت اور صراط مستقیم، صفحہ 390

۔ رفع الیدین کی سنت سے تقلیدیوں کو سخت چڑ ہے اسی لئے امین اوکاڑوی اس سنت رسولملسو هيلع هللا ىلص کا تمسخرانہ انداز میں ذکر کرتے۴
ہوئے لکھتا ہے: معلوم ہوا کہ خیرالقرون میں رفع یدین کرکے نماز پڑھنے واال شخص عجائب گھر میں رکھنے کے لئے بھی نہ ملتا تھا۔
(اور رفع یدین کی تمام روایات اس پاک دور میں متروک العمل تھیں۔ (تجلیات صفدر، جلددوم، صفحہ 353
ایک اور مقام پر رفع الیدین کی سنت سے اپنے بغض کا اظہار اس طرح کرتا ہے: کسی زمانہ میں یہ رفع یدین حضرت نے کی تو تھی
(مگر پھر ایسی متروک ہوئی کہ بعض متاخر االسالم صحابہ کو اس کا علم تک نہ تھا۔(تجلیات صفدر، جلددوم، صفحہ 297

۔ کبھی رفع الیدین کو ناپسندیدہ یعنی مکروہ اور خالف اولیٰ کہتے ہیں۔3

۔ محمود الحسن دیوبندی صاحب فرماتے ہیں:حنفیہ کے نزدیک رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا مکروہ۱



(یعنی خالف اولیٰ ہے۔ (ادلہ کاملہ، صفحہ 25

۔ محمد یوسف لدھیانوی صاحب کہتے ہیں:البتہ ان (حنفیہ) کے نزدیک یہ عمل سنت متروکہ ہونے کی وجہ سے خالف اولیٰ ہے۔۲
((اختالف امت اور صراط مستقیم، صفحہ 391

۔ حبیب الرحمنٰ اعظمی دیوبندی لکھتے ہیں:تکبیر تحریمہ کے عالوہ رفع یدین کا خالف اولیٰ ہونا بالکل ظاہر ہے۔(تحقیق مسئلہ رفع۳
(یدین، صفحہ 14

۔ کبھی تو یہ عاقبت نا اندیش حضرات نبی کریم صلی ا� علیہ وسلم کی اس سنت کو بدعت بھی کہہ دیتے ہیں۔4

۔ پرائمری اسکول ماسٹر امین اوکاڑوی کی زندگی میں بہت ہی کم ایسے مواقع آئے ہونگے جب دین کے معاملے میں اس مشہور۱
کذاب نے سچ بوال ہوگا ورنہ یہ شخص کثرت سے جھوٹ بولنے کا عادی تھا۔ رفع الیدین کے بارے میں بہت بڑا جھوٹ بولتے ہوئے
صحابہ و تابعین پر بہتان گھڑتا ہے: اس سے معلوم ہوا کہ خیرالقرون میں نہ کوئی رفع یدین کرتاتھا۔ بلکہ عمل کرنا تو کجا صحابہ
(وتابعین نے کبھی یہ مسئلہ سنا نہ تھا۔ (تجلیات صفدر، جلددوم، صفحہ 358
تو گویا رفع الیدین کرنا بدعت ہوئی ! الحول والقوۃ

امین اوکاڑوی دجلیات صفدر (تجلیات صفدر)میں ایک جگہ واضح طور پر اس سنت کو بدعت کہہ کر اپنا نامہ اعمال مزید سیاہ کرتے
ہوئے لکھتا ہے: تکبیر تحریمہ کے عالوہ دوسرے مواضع میں رفع یدین کرنا تعارض روایات کی وجہ سے سنیت اور نسخ سنیت میں
دائر ہے، اور جب کوئی چیز سنیت اور بدعت میں دائر ہو یعنی اس کے سنت یا بدعت ہونے میں شبہ ہو تو اسکے بدعت ہونے کے پہلو
(کو راجح قرار دیاجاتا ہے۔ (تجلیات صفدر، جلددوم، صفحہ 372

امین اوکاڑوی دیوبندی کے اس مکذبانہ دعویٰ کی تردید میں اتنا ہی کافی ہے کہ امام بخاری رحمہ ا� نے فرمایا: نبی ملسو هيلع هللا ىلص کے
(صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ وہ رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ (جز رفع الیدین، صفحہ 86

۔ کبھی ان کے ہاں رفع الیدین ایک اختالفی مسئلہ بن جاتا ہے۔5

۔ محمود الحسن دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین سنت ہے یا نہیں؟ اس میں امت۱
(کا اختالف ہے۔(ادلہ کاملہ، صفحہ 25

۔ یوسف لدھیانوی دیوبندی رقم طراز ہیں:رفع الیدین کے باب میں جو احادیث مروی ہیں ان میں اختالف و اضطراب ہے۔(اختالف امت۲
(اور صراط مستقیم، صفحہ 390

۔ محمد پالن حقانی دیوبندی کے نزدیک بھی رفع الیدین ایک اختالفی مسئلہ ہے اور وہ بھی کسی اور کے درمیان نہیں بلکہ صحابہ۳
کرام کے مابین، چناچہ موصوف لکھتے ہیں: یہ ہے اختالف۔حضرت عبدا� بن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی ا� علیہ وسلم نماز میں بار
بار ہا تھ اٹھاتے تھے یعنی رفع یدین کرتے تھے اور حضرت عبدا� بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی ا� علیہ وسلم نے نماز کی
نیت کرنے کے بعد نماز شروع کرتے وقت صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا ہے بار بار نہیں اٹھایا ہے یعنی رفع یدین نہیں کیا ہے۔ واضح ہو
(کہ یہ اختالف صحابہ کرام کا ہے اماموں کا نہیں۔(شریعت و جہالت، صفحہ 174

۔ ریاست علی بجنوری دیوبندی رقمطراز ہیں:رفع یدین کا مسئلہ عہد صحابہؓ سے اختالفی ہے۔(رفع یدین صحیح بخاری میں پیش کردہ۴
(دالئل کی روشنی میں،صفحہ 5

۔ نورالصباح نامی کتاب کے مقدمہ میں سرفراز خان صفدر دیوبندی لکھتے ہیں: ان فروعی اختالفات میں سے ایک مسئلہ رفع الیدین۵
عند الرکوع و عندرفع الراس من الرکوع بھی ہے جو آنحضرت صلی ا� تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ کے مبارک عہد
(سے تاہنوذ چال آرہا ہے۔(نورالصباح، صفحہ 11

سچ ہے کہ جھوٹے آدمی کی عقل نہیں ہوتی۔بھال یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریمملسو هيلع هللا ىلص کی موجودگی اور زمانہ مبارک میں ہی کسی
مسئلہ پر صحابہ کرام کا اختالف واقع ہوا ہو اور صحابہ نے اس اختالف کا حل رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص سے دریافت نہ کیا ہو اور نتیجتاً وہ
اختالف رفع نہ ہوگیا ہو؟! اصل حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی اختالف نہ تو رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص کی عہد مبارک میں اور نہ ہی ان کے بعد
صحابہ کے دور میں واقع ہوا ہے یہ یار لوگوں کی اختراع ہے جو انہوں نے ترک رفع یدین کو ثابت کرنے کے لئے گھڑی ہے۔اس ایک
حوالے میں دیوبندیوں کے ’’امام اہل سنت‘‘ سرفراز خان صفدر نے رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص اور ا ن کے تمام صحابہ پرسیاہ جھوٹ بوال ہے۔

۔ کبھی تمام حدود پھالنگ کر کہتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا باعث فساد ہے۔6



۔ شیخ محمد بن حیات سندھی حنفی رفع یدین کے بارے میں احناف کا موقف تحریر کرتے ہوئے رقم کرتے ہیں: اس میں چار اقوال۱
ہیں۔ اور راجح یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ نماز میں رفع یدین کرنا نماز کے مفسدات میں سے ہے۔(غایۃ التحقیق و نہایۃ التدقیق،
(صفحہ 3، بحوالہ تحفتہ المناظر از امین ا� پشاوری، صفحہ150

۔ اور کبھی رفع الیدین کی سنت مبارکہ کو قابل نفرت قرار دیتے ہیں۔7

اوکاڑی کی زبانی سنیے فرماتے ہیں: سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ نے 20 مرتبہ بصرہ کا علمی سفر کیا، 55 حج کیے 6 سال مستقل
مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ آپ بھی آنحضرت صلی ا� علیہ وسلم کی طرح اس رفع یدین سے نفرت کا اظہار فرماتے تھے۔(تجلیات
(صفدر، جلددوم، صفحہ 313

اپنی بے دلیل بات میں وزن پید اکرنے کے لئے اوکاڑوی دوہرا جرم کرتا ہے ۔ پہلے ایک جھوٹ گھڑتا ہے پھر اس جھوٹ کو نبی ملسو هيلع هللا ىلص
!کے ذمہ لگا دیتا ہے۔استغفرا�

۔ کبھی کہتے ہیں کہ رفع الیدین شاذ ہے۔8

۔ امین اوکاڑوی دیوبندی رقم طراز ہے: الغرض عدم رفع تعامالً متواتر تھی اور رفع یدین عمالً شاذ۔ (تجلیات صفدر، جلددوم،۱
(صفحہ266
رفع یدین کے بارے میں شاذ کا موقف دہراتے ہوئے امین اوکاڑوی لکھتا ہے: اور رفع یدین شاذ یا منکر ۔ (تجلیات صفدر، جلددوم،
(صفحہ376

۔ کبھی رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص کی اس پیاری سنت کو جسے ا� کے رسول ملسو هيلع هللا ىلص نے کبھی ترک نہیں کیا ، جانوروں کا فعل کہتے ہیں۔9

دیوبندیوں کا مناظر ’’اسالم‘‘ امین اوکاڑوی لکھتا ہے: اس رفع یدین پر حضور صلی ا� علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور
(اسے جانوروں کے فعل سے تشبیہ بھی دی۔(تجلیات صفدر، جلددوم، صفحہ350

اس عبارت میں اوکاڑوی نے ناپاک جسارت کرتے ہوئے دوانتہائی خطرناک جھوٹ بولے ہیں پہالرفع یدین کو جانوروں کے فعل سے
تشبیہ دینے کا اور دوسرااپنی گھڑی ہوئی جھوٹی بات کو نبی ملسو هيلع هللا ىلص سے منسوب کرنے کا۔

۔ کبھی کبھی تو شرم وحیا کو باالئے طاق رکھ کر،بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ کر اور دیانت و امانت کا سر عام جنازہ نکال کر رفع10
الیدین کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ نعوذ با� من ذالک

محمد عاشق الہی میرٹھی دیوبندی لکھتے ہیں:اصل بات یہ تھی کہ بعض حنفیوں نے اہل حدیث یعنی غیر مقلدین زمانہ کو رفع یدین پر
(کافر کہنا شروع کردیا تھا۔ (تذکرۃ الخلیل ، حاشیہ صفحہ 132 تا 133

آپ نے رفع الیدین کے حکم کے تعین میں تقلیدیوں کا اختالف مالحظہ کیا اب ہم انہیں کے بنائے ہوئے اصول آپ کی خدمت میں رکھتے
ہیں دیکھئے کہ کس طرح ان کے اصول ان کی بے اصولیوں کے سبب ان ہی کے گلے پڑ گئے ہیں۔

غیر عالم اسکول ماسٹر امین اوکاڑوی (جوکہ دیوبندیوں کا مناظر اسالم تھا) نے جھوٹی بنیاد پراہل حدیث کے خالف ایک اصول ذکر کیا
ہے۔ لکھتا ہے: بعض غیر مقلدین سجدہ کی رفع یدین کو سنت کہتے ہیں ابو حفص عثمانی وغیرہ اور عام غیر مقلدین اس کے سنت
ہونے کے منکر ہیں ۔اب سوال یہ ہے کہ سنت کا منکر بھی لعنتی ہوتا ہے اور غیر سنت کو سنت کہنے واال بھی لعنتی ہوتا
(ہے۔ (تجلیات صفدر، جلددوم، صفحہ371

امین اوکاڑوی کسی معتبر اہل حدیث عالم سے سجدہ کی رفع الیدین کے سنت ہونے کا موقف ثابت نہیں کرسکا بلکہ صرف کسی
ابوحفص عثمانی نامی مجہول شخص کا تذکرہ کرکے موصوف نے دھوکہ دینے کی نامراد سعی کی ہے۔چونکہ سجدہ کے رفع یدین
کا کوئی ثبوت رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص سے نہیں ملتا اسی لئے ایک معدوم عمل کے لئے سنت اور غیر سنت کی بحث تقلیدیوں کی فضول
شعبدہ بازی ہے۔اس کے برعکس ہم نے آل تقلید کے مستند اور معتبر علماء سے رفع الیدین کے مسئلہ میں ان کا شدید اختالف ثابت
کیا ہے۔لہذاامین اوکاڑوی صاحب کا اصول اہل حدیث پر تو فٹ نہیں ہوتا الٹا ان کی اپنی گردن اس اصول کے شکنجے میں جکڑ گئی
ہے۔ اگر رفع الیدین سنت ہے تو اس سنت کو بدعت، شاذ، متروک، منسوخ، مکروہ وغیرہ کہنے والے دیوبندی و حنفی لعنتی ہیں اور
اگر رفع الیدین مکروہ، مفسد نماز اور جانوروں کا عمل ہے تو اس کو سنت کہنے والے دیوبندی و حنفی علماء و عوام یقینی لعنتی ہیں
یعنی ہر دو صورتوں میں آل تقلید اپنے اصولوں کی لعنت و پھٹکار سے کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ والحمدا�

قرآن وحدیث کو ترک کرکے رجال کے اقوال و آرا میں جائے پناہ ڈھونڈنے والے دنیا میں بھی ذلیل و رسواء ہیں اور آخرت میں ذلیل و
رسواء ہونگے ۔ان شاء ا�۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واحد اصول نہیں تھا جس کی زد میں آکر تقلیدیو ں نے ذلت اٹھائی ہے ابھی اس سے



بڑھکر ایک اصول اور باقی ہے۔مفتی عبدالشکورقاسمی دیوبندی رقم طراز ہیں:جس شخص نے حدیث متواتر کا انکار کیا وہ کافر ہوگیا۔
((کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات مع گناہ کبیرہ و صغیرہ کا بیان، صفحہ45

رفع الیدین کی احادیث متواتر ہیں اس کا اقرار دیوبندیوں کو بھی ہے۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی ارشاد فرماتے ہیں: اور یہ جاننا
چاہیے کہ رفع یدین بلحاظ سنداور عمل دونوں متواتر ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے اور رفع یدین بالکل منسوخ نہیں ہوابلکہ اس کا
(ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوا۔(نیل الفرقدین، صفحہ 24، فیض الباری، جلد دوم، صفحہ 455
تنبیہ: انور شاہ کشمیری کا رفع یدین کو سنداً متواتر کہنا رفع الیدین کی احادیث کو متواتر تسلیم کرنا ہے۔

انور شاہ کشمیری کی اس شہادت سے ایک جانب تو وہ تمام دیوبندی و حنفی علماء جھوٹے ثابت ہوتے ہیں جومتواتر رفع یدین کو
منسوخ و متروک کہتے نہیں تھکتے اور دوسری جانب اس سنت غیر منسوخہ اور متواترہ کا مختلف حیلوں اور بہانوں سے انکار کرکے
یہ لوگ اپنے ہی اصول کی زد میں آکر کافر قرار پاتے ہیں کیونکہ احادیث سے ایک ثابت شدہ سنت کو منسوخ، متروک ، مکروہ، خالف
اولیٰ ، بدعت،شاذ، اختالفی مسئلہ، مفسدات نماز، قابل نفرت عمل اور حیوانوں کا فعل قرار دینا ہی اصل میں رفع الیدین کی سنت
متواترہ کے انکار کی ایک زوردارکوشش ہے۔

ہوسکتا ہے کہ کوئی کہے کہ رفع الیدین کو منسوخ و متروک وغیرہ قرار دینا متواتررفع الیدین کا انکار نہیں ہے۔ایسے لوگوں کی
خدمت میں آل تقلید کا صاف انکار بھی پیش خدمت ہے۔ امین اوکاڑوی دیوبندی رقم طراز ہے: دوسری بات ابراہیم نخعی کے ارشاد سے
(یہ ثابت ہوئی کہ رفع یدین کی حدیث نہ سنداً متواتر ہے اور نہ عمًال۔ (تجلیات صفدر، جلددوم، صفحہ435

دیکھا آپ نے! انورشاہ کشمیری صاحب نے صاف صاف اقرار کیا کہ رفع یدین کی احادیث بھی متواتر ہیں اور عملی طور پر بھی رفع
یدین متواتر ہے اور مفتی عبدالشکورقاسمی صاحب نے ایک اصول ذکر کیا کہ متواتر احادیث کا انکار کرنے واال کا فر ہے اور امین
اوکاڑوی صاحب نے واضح طور پر رفع الیدین کی احادیث کے متواتر ہونے کا انکار کرکے کفر کا طوق اپنی گردن میں پہن لیا۔

مفتی عبدالشکورقاسمی دیوبندی نے اپنی کتاب کے ایک اور مقام پرتواتر کے ردکو کفرکہا ہے: اگر کوئی رکوع اور سجدوں کی
فرضیت کا بالکلیہ انکار کرے گا تو وہ کافر ہوجائے گا حتیٰ کہ اگر صرف دوسرے سجدے کی فرضیت کا بھی انکار کرے گا تو وہ
کافر ہوگا اس لئے کہ اس نے اجماع اور تواتر کا رد کیا ہے ۔(کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات مع گناہ کبیرہ و صغیرہ کا بیان،
(صفحہ53

اس حوالے میں اس شخص کے کافر ہونے کی اصل وجہ اجماع اور تواتر کا رد و انکار بیان ہوا ہے اورانور شاہ کشمیری کی زبانی رفع
الیدین کا سنداً اور عمالً متواتر ہونا سطور باال میں ذکر کیا جاچکا ہے اور دیوبندی علماء رفع یدین کو منسوخ ، متروک و معدوم مان کر
رفع یدین کے عملی تواتر کا ردکرتے ہیں بلکہ سرے سے رفع الیدین کے تواتر کے منکر ہیں۔

امین اوکاڑوی دیوبندی نے لکھا: غیرمقلدین یہ بھی جھوٹ بوال کرتے ہیں کہ اختالفی رفع یدین کی حدیث متواتر ہے...یہ ایک دفعہ بھی
(ا� کے نبیملسو هيلع هللا ىلص، کسی صحابی اور کسی ایک تابعی سے ثابت نہیں، چہ جائیکہ متواتر ہو۔(تجلیات صفدر، جلدچہارم، صفحہ126

پرائمری اسکو ل ماسٹر امین اوکاڑی ہی نے لکھا ہے: ال مذہبوں کا دعویٰ ہے کہ اس رفع یدین کی حدیث متواتر ہے اگر ان کا یہ
(دعویٰ صحیح ہوتا...الخ (تجلیات صفدر، جلددوم، صفحہ387

(محمد حبیب ا� ڈیروی دیوبندی لکھتا ہے:معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کاترک رفع الیدین پر اجماع تھا۔(نورالصباح، صفحہ 170

حبیب ا� ڈیروی کے خود ساختہ اجماع اور امین اوکاڑوی دیوبندی کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک رفع الیدین متواتر
نہیں ہے جبکہ ان ہی کے محدث انورشاہ کشمیری کے نزدیک رفع الیدین متواتر ہے حتی کہ اس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوا۔ پس
دیوبندی رفع یدین کے تواتر کا انکار کرکے اپنے ہی اصولوں کی روشنی میں دائرہ کفر میں داخل ہوگئے ہیں۔انا ا� وانا الیہ راجعون

اصل میں یہ نتیجہ ہے جھوٹ بولنے کااور سنتوں کو اپنانے کے بجائے ان سے دشمنی رکھنے کا۔ اگر تقلیدی تعصب انکی عقلیں زائل
نہ کردیتا تو اصولوں کی شکل میں انہیں کے جوتے انہیں کے سروں پر نہ پڑتے ۔ا� ہمیں تقلیدی و مذہبی تعصب سے محفوظ رکھے
جوراہ حق میں سب سے بڑی روکاوٹ ہے۔آمین یا رب العالمین۔

щ Rafa Yadain Na Karne Walo’n Ke Dalaael Ka Tajziyaщ
ΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊ

As salamu alekum Bhai...



ᴊJin ahadees se rafa yadain na karne ki daleel lee jaati hai in ka muqhtasar tajziya
mulaheza farmaei’n.

ừPehli Hadees:
Jaabir bin Samrah r.a. bayan karte hain ke Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм
ne farmaya:-

"Kya baat hai ke main tumko is tarha haath uthate dekhta hu’n goya ke wo sarkash ghodo’n
ki dumei’n (T: Tail) hain. Namaz mein sukoon iqhtiyar kiya karo.’

ᵄ(Muslim: al Salah 430)

ᴊTajziya: Is hadees main is maqam ka zikar nahi jis par Sahaaba haath utha rahe the aur
Aap ne inhei’n mana farmaya.
Jaabir bin Samrah hi se Muslim mein is hadees se mutsal 2 riwayaat aur bhi hain jo baat ko
poori tarah waazeh kar rahi hain.

ᴊ ‐ Jaabir bin Samrah r.a. farmate hain: Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм ke
sath jab ham namaz padhte to namaz ke qaatme par daei’n baei’n Assalamu Alaikum wa
Rahmatullah kehte hue haath se ishara bhi karte ye dekh kar Aap ne farmaya:

Tum apne haath se is tarha ishaara karte ho jaise sharer ghodo’n ki dumei’n hilti hain.
Tumhei’n yehi kafi hai ke qaeda mein apni rano’n par haath rakhe hue daei’n aur baei’n mu’n
modh kar Assalamu Alaikum wa Rahmatullah kaho.’

ᵄ(Muslim: al Salah 431)

ừ ‐ Jaabir bin Samrah r.a. kehte hain ham Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм
ke saath namaz ke qhatme par Assalamu Alaikum wa Rahmatullah kehte hue haath se
ishaara bhi karte the ye dekh kar Aap ne farmaya tumhei’n kya hogaya hai tum apne hatho’n
se is tarha ishara karte ho goya wo sharer ghodo’n ki dumei’n hain. Tum namaz ke qhatme
par sirf zuban se Assalamu Alaikum wa Rahmatullah kaho aur hath se ishara na karo.

ᵄ(Muslim: 431 ki zeli hadees)

ừImam Nawavi ‘Al Majmua’a’ mein farmate hain: Jaabir bin Samrah r.a. ki is riwayat se
rukoo mein jaate aur uthte waqt rafa yadain na karne ki daleel lena ajeeb baat aur sunnat se
jahaalat ki qabeeh qism hai.

Kyou’n ke ye hadees rukoo ko jaate aur uthte waqt ke rafa yadain ke bare me nahi balke
tashahhud mein salam ke waqt dono’n jaanib hath se ishara karne ki mumaneat ke bare
mein hai.

Muhaddiseen aur jin ko muhaddiseen ke sath thoda sa bhi ta’alluq hai, inke darmiyan is
bare mein koi iqhtelaf nahi. Iske baad Imam Nawavi, Imam Bukahri ka qaul naqal karte hain
ke is hadees se baaz jaahil logo’n ka daleel pakadna Saheeh Nahi kyu ke ye salam ke waqt
hath uthane ke bare mein hai. Aur Jo A’alim hai wo is tarha ki daleel nahi pakadta kyou’nke
ye ma’aroof o mashoor baat hai.

Is mein kisi ka iqhtelaf nahi aur agar ye baat saheeh hoti to ibtedaae namaz aur Namaz e
Eidain mein rafa yadain bhi mana ho jatei’n kyou’nke is mein kisi qhaas rafa yadain ko



bayan nahi kiya gaya.

ừImam Bukhari farmate hain pas in logo’n ko is baat se darna caahiey ke wo Nabi e
Rahmat ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм par wo baat keh rahe hain jo Aap ne nahi kahi
kyou’nke Allah fermata hain:

ᴊ‘Pas In Logo’n Ko Jo Nabi e Akram Ki Muqhalifat Karte Hain Is Baat Se Darna Chaahiey
Ke Inhein (Duniya Mein) Koi Fitna Ya (Aqhirat Mein) Dardnaak Azaab Pho’nche.’

ᵄ(Surah Al Noor 63)

ừDoosri Hadees:
Abdullah bin Masood r.a. ne farmaya:-

’Kya main tumhei’n Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм ki namaz na bataou’n ?
inho’n ne namaz padhi aur hath na uthae magar pehli martaba.’

ᵄ (Abu Dawood: al Salah 257)

ᴊTajziya: Imam Abu Dawood is hadees ke baad farmate hain: ‘Ye hadees in alfaaz ke saath
Saheeh Nahi hai.’

(Abu Dawood, Hawaala Mazkoor)
Daarus Salaam Riyadh aur Baitul Ifkaar lid Dauliyya ki shae karda Abu Dawood mein ye
tabsera maujood hai.
Imam Tirmizee ne Abdullah bin Mubarak ka qaul naqal kiya hai: ‘Abdullah bin Masood ke
tark raful yadain ki hadees saabit nahi hai’

ᵄ(Tirmizee: 254)

ᴊImam Ibne Hibban ne to yaha’n tak likh diya hai ke is mein bahot si illatei’n hai jo ise
baatil bana rahi hai. (mislan is mein Sufiyan Soori Mudallis hain aur A’an se riwayat karte
hain. Mudallis kin A’an wali riwayat tararrud ki soorat mein zaeef hoti hai.

ừTeesri Hadees:
Baraa r.a. kehte hain main ne Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм ko dekha Aap
jab namaz shuroo karte to dono’n hath kano’n tak uthate (Summa Lam Ya‐o’ud) phir nahi
uthate the.

ᵄ(Abu Dawood 749)

ᴊTajziya: Imam Nawavi farmate hain ke ye hadees Zaeef hai ise Sufiyan bin Oyaina, Imam
Shafai, Imam Bukhari ke ustad Imam Hameedi aur Imam Ahmad bin Hambal jaise Aimmatul
Hadees ne Zaeef qarar diya hai.

Kyou’nke Yazeed bin Abi Ziyad pehle (Lam Ya‐o’ud) nahi kehta tha, ahle Kufa ke padhane
par isne ye alfaz badha diey. Mazeed bara’n Yazeed bin Abi Ziyad Zaeef aur Shia bhi tha.

Aaqhri umar mein haafeza qharab hogaya tha (Taqreeb) nez mudallis tha. Alaawa azeei’n
rafa yadain ki ahadees oola hain, kyou’nke wo musbat hain aur naafi par musbat ko tarjeeh
haasi hoti hai.



ᴊBaaz log dalel dete hain ke munafiqeen Aastino’n aur baghlo’n mein but rakh late the aur
buto’n ko girane ke liey rafa yadain kiya gaya, baad mein chod diya gaya, lekin kutub e
ahadees mein iska kahee’n koi sabot nahi hai. Albatta Johlaa ki zabano’n par ghoomta rehta
hai. Darj e zel haqhaeq is qaul ki kamzori wazeh kar dete hain:

ừ1. Makka mein but (T: Idols) they magar jamat farz nahi thee. Madena mein jamat farz hui
magar but nahi the, phir munafiqeen madeena kin buto’n ko baghlo’n mein dabae masjido’n
mein chale Aate theὂ

ừ2. Ta’ajjub hai ke Jaahil log is Gap ko saheeh maante aur iske sath sath Nabi Akram ko
A’alimul Ghaib bhi maante
hain, halaa’nke agar Aap A’alimul Ghaib hote to rafa yadain karwane ke baghair bhi jaan
sakte the ke fala’n fala’n shaqs masjid mein but le Aaya hai.

ừ3. But (idol) hi giraane the to ye takbeer tehrima kehte waqt jo rafa yadain ki jaati hai aur
isi tarha rukoo aur sujood ke
dauran bhi gir sakte the is ke liey alag se rafa yadain ki sunnat jaari karne ki qat‐a’an
zaroorat nahi thee.

ừ4. Munafiqeen bhi kis qadr bewaqoof the ke but jebo’n mein lane ki bajae inhei’n baghlo’n
mein dabaa laaeὂ

ừ5. Yaqeenan Jaahil log aur inke Peshwa ye bataane se qasir hain ke inke baqaul agar rafa
yadain ke dauran munafiqeen ki baghlo’n se but girte the to phir Aap ne inhei’n kya saza di
theeὂ

ᴊDar asal ye kahani mahez qhanasaaz afsaana hai. Jis ka haqeeqat ke sath adna sa
ta’alluq bhi nahi hai.

Ye bhi daleel di jaati hai ke Ibne Zubair kehte hain: Rasool Allah ne rafa yadain kiya tha aur
bad mein chod diya.

ᵄ(Nasbur Raaya V1 P 404) Lekin ye riwayat bhi Mursal aur Zaeef hai.

Tehqheeq to ye hai ke masla rafa yadain mein nasqh (T: it has never been stopped) hua hi
nahi hai. Kyou’nke nasqh hamesha waha’n hota hai, jaha’n

‐ 2 Hadeesei’n Aapas mein takrati ho’n.
‐ Dono’n maqbool ho’n.
‐ Inka koi mushtareka mafhoom na nikalta ho.

‐ Dalaael se saabit hojae ke in dono’n mein se fala’n pehle daur ki hai aur fala’n baad mein
irshad farmai gai, tab baad wali hadees, pehli hadees ko mansooq kardeti hai. Magar yaha’n
rafa yadain karne ki ahadees Ziyad bhi hain aur Saheeh tareen bhi.

Jabke na karne ki ahadees kam bhi hain aur kamzor bhi (in par muhaddiseen ki jarah hai) ab
na to maqbool aur mardood ahadees ka mushtarika mafhoom aqhaz karna jaez hai aur na
hi mardood ahadees se maqbool ahadees ko mansooq kiya jasakta hai.



ὅ Rafa yadain ke mansooq na hone ke dalael mulaheza farmae’n.

ừ1. Sahaaba Ikram ne Hayat e Taiyyaba ke aqhri (9 aur 10 Hijri) mein Nabi e Akram se
Raful Yadain karna riwayat kiya hai.

ừ2. Sahaaba Ikram ahed e Nabuwwat ke baad bhi rafa yadain ke qaael o faael rahe.

ừ3. Kaha jaata hai ke chaaro’n (4) aimma barhaq hai’n agar aisa hi hai to in charo’n mein
se teen (3) raful yadain karne ke qael hain.

ừ4. Jin Muhaddiseen Ikram ne raful yadain ki ahadees ko apni muqhtalif maqbool
sanado’n ke sath riwayat kiya hai in mein se kisi ne ye tabsera nahi kiya ke ‘Raful Yadain
Mansooqh hai’ saabit hua ke Sahaaba o Taabaeen aur Fuqaha o Muhaddiseen
(Rahimahullah) ke nazdeek raful yadain mansooq nahi balke Sunnat E Nabawi hai.

Aur zahir hai ke sunnat chodne ke liey nahi, apnane ke liey hoti hai. Ab jo shaqs ek (1) ghair
ma’asoom ummati kea mal ko Sunnat E Nabawi par tarjeeh deta hai aur sunnat ko
a’amadan hamesha chode hue hai ise Hubbe Rasool ka da’awa karna jachta nahi hai. Allah
Ta’ala ham sab ko hidayat de.. Aamin.

ᴊIsi tarha is silsile mein ek aur riwayat bhi pesh ki jaati hai ke Abdullah bin Masood r.a. ne
farmaya:

‘Main ne Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм aur Abu Bakr o Umar ke sath
namaz padhi ye log shuru namaz ke alawa hath nahi uthate the.’

ᵄ(Bheqhee: V2 P 79 & 80)

ᴊImam Dar e Qutni likhte hain ke iska rawi Muhammad bin Jaabir Zaeef hai. Balke baaz
ulama (Imam Ibne Jauzi aur Imam Ibne Taimiyya waghaira) ne ise mauzoo kaha hai. (Ya’ani
ye riwayat Ibne Masood ki bayan karda nahi hai, balke kisi ne qhud tarash kar inki taraf
mansoob kardi hai) Lehaza aisi riwayat pesh karna jaaez nahi hai.
Qhulaasa: Raful yadain ki ahadees Bakasrat aur Saheeh tareen asnaad se marwi hain.
A’adm raful yadain ki ahadees ma’ani ya sanadan saabit nahi.

ᴊImam Bukhari likhte hain ke ahle ilm ke nazdeek kisi 1 Sahabi se bhi adm raful yadain
saabit nahi hai.
ΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊ
 


