
شکست خورده ایرانی
مجوسی اور رافضی

احادیث کیوں گھڑ رہے تھے؟

مجوسی اور رافضی احادیث کیوں گھڑ رہے تھے؟

یہ بہت اہم سوال ہے..
ابو حیان عادل سعید

نےانہوںتوہوئیشکستمیںجنگکومجوسیوںکےایرانبعدکےفتحکیایرانمیںھ16
فرضی حدیث گھڑنے کے لیے اسالمی عقیده میں خلل ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ ہزاروں مجوسی

مسلمان ہو گئے اور جعلی حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں۔
اس پروگرام کی مالی معاونت ایرانی مجوس نے کی تھی۔ جو اب بھی جاری ہے..

من گھڑت اور جعلی احادیث کی بنیادی بدعنوانی  اسالمی طرز زندگی کا جعلی
تصور، جعلی مذہبی افکار اور قرآن کریم  ' حضور صلی هللا علیہ وسلم اور صحابہ

کرام رضی هللا عنہ کے  خالف جھوٹا  پروپیگنڈا ہے۔



منفیپرپہلوؤںسےبہتسےوجہکیاثراتبرےکےکہانیوںجعلیکیحدیث
عمل۔کاعبادتاورقانونمذہبی،عقیدهکہجیسےہےپڑتااثر

کےہجریصدیپہلیگھڑناکواحادیثجعلیکیوسلمعلیہهللاصلیهللارسول
وغیرهخراسان،شام،بصره،یمن،عراق،کوفہتھا۔گیاکیاشروعمیںوسط
احادیثجعلیمیںآغازکےصدیدوسریکیہجرهتھے۔مراکزکےسازیحدیث
تھا۔پرعروجگھڑنا

دوسریکیہجریمیںوغیرهیمن،خراسان،شام،بغداد،کوفہ،بصره،عراق
احادیثراویسو)پانچہزار(چھزائدسے6500سےبعدکےآغازکےصدی

میںپارکوں،بازاروں،گلیوں،مساجدتھے۔مصروفراتدنمیںگھڑنےکے
اورکیاجمعکولوگوںسےآوازوںبلندکیهللارسولقالقالنےلوگوںجھوٹے

کیں۔شروعپڑھنااحادیثگھڑتمنپھر

ڈیڑھنےمحدثوںبازدھوکہاورجھوٹےان،میںوسطکےہجریصدیدوسری
رہیبڑھمیںمقداربڑیبدندنکہجوبنائیںاحادیثگھڑتمنزیادهسےالکھ

تھیں۔
یہاں تک کہ دوسری صدی  ہجری کے آخر میں ان جعلی احادیث کی تعداد دس الکھ

شمار ہوئی۔

،اسنادپاسکےلوگوں،ہےفیشنایکابدیناحوالہکاحدیثبغیرکےاسناد
خواہشاتبریاپنیوهلیکنہےصفرسطحکیعلممیںبارےکےدرایتاورمتون
جائےسمجھاعلمیاورمذہبیبہتمیںبارےکےحدیثانہیںکہہیںکرتےپوری

خفیہجو،ہےکائناتکیکہانیوںگھڑتمناورجعلیحدیثکہجانتےنہیںوهگا۔
ہدفبنیادیکاجھوٹوںرافضیمجوسیانتھے۔رہےکربیانراویمجوسی

تھے۔ساتھیکےاناوروسلموآلہعلیہهللاصلیاکرمنبیحضور،القرآن



انہوںہیں۔راویرافضی،شیعہزائدسےچالیسسوایکتقریبامیںستہصحاح
نےمجوسیوںاوررافیدیوںکیں۔بیاناحادیثگھڑتمناورجعلیہزاروںنے

کرامصحابہکوباتوںگھڑتمناناورگھڑیںاحادیثکرکےقائماسنادمضبوط
دیا۔جوڑسے

ایجادنےرافضیمجوسیجسے،ہےکائناتکیکہانیوںگھڑتمناورجعلیحدیث
ہے۔کیا

صحابہ،وسلمعلیہهللاصلیحضور،قرآنہدفاصلکاجھوٹوںان
۔تھےعنہمهللارضی

اوردشمنکےحضور،دشمنکےقرآنوالےکرنےمرتبکتابیںکیاحادیث
اورپیروکارکےشیعوںرافضیوغیرهمسلم،بخاریہیں۔دشمنکےصحابہ
تھے۔حمایتی

شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ احادیث کی کتابیں قرآن کے دشمنوں ، حضور نبی اکرم
صلی هللا علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی پناه گاہیں ہیں۔ احادیث میں

زہریلے مجوسی ، رافضی شیعہ سانپ چھپے ہوئے ہیں جن کی شناخت غیر فرقہ
وارانہ اور غیر جانبدار احادیث کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔

جیسا کہ میں نے کہا ، وه تمام لوگ جو ان تمام شیطانی ، جعلی اور گمراه کن
بیانیوں پر یقین رکھتے ہیں وه اسالم کے مجرم ہیں۔

آخر میں ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بخاری ، مسلم ، الترمذی ، ابوداؤد ، نسائی اور
ابن ماجہ کے چھ مجموعوں کی صداقت بہت زیاده مشکوک ہے۔ ان سب کو

مجوسیوں ، رافضیوں اور شیعوں کی ہزاروں جعلی اور من گھڑت روایات کو
اپناتے ہوئے شرم نہیں آئی۔



صحاح ستہ میں ہزاروں جعلی اور من گھڑت احادیث پائی جاتی ہیں ، بعض اعلٰی
درجے کی جعلی روایتیں جو کہ غلیظ مجوسی رافضیوں نے گھڑی تھیں۔

یہ تمام احادیث جعلی ہیں۔ شکست خورده ایرانی مجوسی نے یہ جعلی اور غلیظ حدیثیں
گھڑ لیں۔  ان مجرم محدثین کی مالی امداد ایرانی مجوسی نے کی۔

الحدیث المتعة
اللحوم والحبر

الحدیث قرطاس وقلم
سحر على النبي صلى هللا علیھ وسلمحدیث

فاطمةحدیث لوح
الثقلینحدیث

حدیث مھدي
اٍس جمیع األحادیث عن آلُ َعلِيٍّ َوآلُ َعقِیٍل َوآلُ َجْعَفٍر َوآلُ َعبَّ

حدیث المنزلة
ْی اَْوتیت اْلقُْرٰاَن َوِمْثَلُہ َمَعُہ َالَوِانِّ

َحِدیُث اَلِكَساء
ً اثنا عشر خلفا

كل الروایات عن  الحروف وقراءات القرآن
أحادیث الفتن والمالحم

یہ تمام احادیث جعلی ہیں۔ شکست خورده ایرانی مجوسی نے یہ جعلی اور غلیظ
حدیثیں گھڑ لیں۔  ان محدثین کی مالی امداد ایرانی مجوسی نے کی۔تمام محدثین

کو مجوسی کی طرف سے مکمل مالی امداد دی گئی جو اب بھی جاری ہے۔


