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ABSTRACT 
 Islām is a universal religion. It consists all the rules and regulations that 

encompasses solution to all problems of Muslim Ummahfor every age. Muslim 
jurists have discussed several commandments in the light of these rules. The 
two primary sources of Islamic Law; Qur'ān and Ḥadith-e-Rasōl  deal with ملسو هيلع هللا ىلص 

the basic teachings, narrative principles, beliefs and the necessary commands 
and deeds in detail. Muslim historians discussed Makkan and Madinite life of 
the Prophet  ملسو هيلع هللا ىلص  and highlited various characteristics of both periods. The paper 

introduces the Aḥādiths and their subjects in the context of both periods. It also 
discusses the significance and importance of the revelation of the Aḥādith of the 
Holy Prophet  This article further highlights the continuous unity of the . ملسو هيلع هللا ىلص

evolution of Islamic commands rather than the differences and conflicts in the 
mentioned era. Moreover it elucidates the elements of the Islamic eternity and 
the continuity of religion.  

 Keywords: Aḥādith, Muslim Ummah, Islamic Commands, Makkan and 
Madinaite.  
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زک کئب د زی 
 
ک وکدرکلسنکلقنکایکک۔کم ت کرماث  کر ےنھکےککآںکاؿک یکلقنکامر کوقادعکمکوضاطبکمعضکےیک ےیثبالطکےککولمحںکےسکالسمت کدمعہ ت ۔کاہنث 

زنیک
 
زبیتکےککاسھتک�ک�تک یکوصرتکںیمکعمجکرککدث اکوجکاتمخ

ت
اؾکےسکوہشمرکوہا۔‘‘ملعک�کادحلث   ’’ِِاملعءکےنکاؿکوقادعکمکوضاطبک وکئ

 
 ےککث

کےسکرمادکاوصؽکمکوقادعکاککمہکملع           کےککدنسکمکنتمک یک�کاحںیتلککےہکملعک�کادحلث   سجکےککذرےعیکوبقمؽکمکریغکوبقمؽکااحدث  

کاککوموضعک ےہ۔سجک یکنددکےسکحیحص،کفیعضکامرکوموضعک‘‘نتمکتیثیحبکوبقمؽکمکریغکوبقمؽدنسکامر’’ولعمؾک یکاجیتکںیہ۔کملعک�کادحلث  

ک اکےہکامرکنتمک،کدنسکےککدعبکماےلکالکؾک وکےتہکااحدث  
ت
ک�ث کیت اکےہ۔کدنسکےسکرماکدکراجؽکرامویںکاککمہک�کوجکنتمکدحث  

ت
زؼکماحضکوہکاجث

 
کںیمکف

کرپکیئک اکےہ۔کعلو ؾکادحلث  
ت
کیھبکاہککاجث کامرکاوصؽکادحلث   ک،کعلو ؾکادحلث   ک وکدراۃیکملعکادحلث   کدنسک�کےہ۔کملعک�کادحلث   کدیفمککاںیہکسجکیت ی 

افیلک یکیئگکںیہکنجک یکرشماحتکامرک�اتکیھبکوموجدکںیہک۔
ت
 امرکدمعہکبتککث

کمکوحمرکیبنکرکمی           ز
 
زک�تکاالسیمکاککرمک

ت
 یکذاتکرگایمکےہک۔کدہعکوبنیک وک یککامکرکند یکادمارکےککانترظکںیمکداھکیکامرکرپاھککاجےئکملسو هيلع هللا ىلصامتؾکئ

زؼکداھکیئکداتیکےہک۔کسجکںیمکہکمکامرکندہنیکےککتثعبکوبنیکےسکلبقکامرکدعبکےککاعمرشیتکمکاعمیشکامرکایسیسکمکوتکدمونںکادمارکںیمکئب زاکماحضکامرک
 
امنث اںکف

اکقکدمت یکاحالتکمکمااعقتک وکئب زیکاتیمہکاحلصکےہک۔کالبہبشک یککدمرکایحتکےککاخصکاحالتکامرکوعالمکمکانعرصکےھتکنجکاککاقتاضکاھتکہککاؿکےککوم

زکوہں۔کاالسیمکااکحؾکوہظر دئ 
 
  ی 

اکےہکہککامتؾکاینبدیکاقعدئکامکرکضعبکااکحؾکہکمکںیمکآکےکچکےھتکامرکندہنیکںیمکاالسؾکےککاقعدئ          
ت
کااکحؾکرشتعیکاککاطمہعلکرکےنکےسکولعمؾکوہث

اکہککولعمؾکوہکےکسکہککہیکااحدث   کےیامرکااکحؾک یکلیمکتکوہیئ۔کاسک
ت
زکےہکث ازگئ 

 
کوبنہیک یک یککامرکند یکمیسقکث ک نکاحالتکںیمک،ک نکاقمامتکرپکااحدث  

کامرکہکمکامرکندہنیکےککذہتیبیکامرکاعمرشیتکےکسکوتمکحںک وکےنھجمسکںیمکنددکلمک۔کالعمہکازںیکاؿکںیمکایبؿکرکدہکااکحؾک یامرکسککدمرکںیمکماردکوہںیئ

 ںیہ۔کرع کک اکےیکزینکہیکیھبکہتپکےلچکاگکہککاالسؾکےنکااکحامتکدتبکاحالتکاککادراککآاسؿکوہکاجےئ

کاںیہنک وکداھکیکاجےئکاگ۔ک یکک           کیت کےککاضمنیمکرشتعیکاالسیمک یکاینبدکامرکااسسکںیہکاکمرکایقمت زآؿکرکمیکےککدعبک یککامرکند یکااحدث  
ت
ف

د
 
داکوہےنک یکمہجکےسکاقتمیضکےھتکہککاالسیمکااکحؾکاککوہظرکاؿکےککوماقکوہک۔کٰل داکجب اکاسکاککامرکند یکایحتکہبیطکےککاقتےضک،کوعالمکامرکاحالتکجب

دااگہنک�ک وکماحضکاکمرک کوبنہیکےککاضمنیمک وکاسکادنازکںیمکایبؿکایککاجےئکوجکذمک ورہکدمونںکادمارک یکجب  امنث اںکرکںیک۔اقتاضکہیکیھبکےہکہککااحدث  

ںیمکمیسقکایککاجکاتکسکےہک۔کند یکدمرکےککدنیکاالسؾکاعریگملکامرکآافیقکدنیکےہک۔کاسکںیمکااکحؾکرشہعیکاککاراقتءکدتبرع کوہاکےہکسجک وک یککامکرکند یکادمارک

کالزیمکارمکےہکوجکاالتخػکمکاصتدؾکےککاجبےئکدنیکاالسؾک یککےیؾک یکاینبدکیھبک یککدمرکںیمکدااکح ےئگکاینبدیکاوصؽکیہکںیہ۔کااکحؾکںیمکاراقتءکای 

دکمکا�طکےکک
  
اےہ۔کاسملئکےککاج

ت
کےککانعرص وااجرگرکث ت رکاوصولںک وکندرظنکرےتھککوہےئکیہقفکاراقتءکوہاکےہکاںیہنکااکحؾکامکےیآافتیقکامرکادبث 

کاجکریکمکاسریکرےہکاگکامکرک�نیکامرکاہقفءکاسملئکاککلحکشیپکرکےتکرںیہکےگ۔کذم ورہکیہقفک�کےککےیکرضمریکےہکہکک کیت وجکایقمت

دکمکا�طکےکک
  
کےسکاج  اافتسدہکرکےتکرںیہ۔کےی�نیکمکاہقفءک یککامرکند یکااحدث  

کاککافدئہکہیکک یککامر           ت
 

کاککادراککوہکہککدقمؾککیھبکےہند یک یکانشج زکااحکدث  
 
اخسکمکوسنمخک یک�تفکںیمکنددےلمکیگک،کزینککامرکاتمخ

 
۔اسکےسکث

ک،کااکحؾکںیمکدتبرع کاراقتءکامرکاسک یکوتمکحںک وک�کیھبکآاسؿکوہکاجےئکاگک۔ ت  ہیکہککااکحؾکرشہیعک یکاحالتکےککاسھتکانمسب

کریغک�کرےہک           کےککوقادعکوہظراکالسؾکےککدعبکنیتکدصویںکیت کروسؽ8ملعکاوصؽکدحث    ےککےلسلسکںیمملسو هيلع هللا ىلص۔کاحصہبکرکاؾکٖکےنکدحث  

 (1،کامشرہ3)دلج                                                                                                              ء(2019وجؿ)افکار 

16 

کاسکاککقلعتکاومرکدہینیکےسکوہ ب ا یکزدنیگکںیمکئب زاکامہکرکدارکےہک۔کاسکرپکاظنؾکداینکاککااصحنرکےہکامکرکجب
 
اتکمکمااعقتکاککان وتکاسک یکک�کاحدث 

ارعک
 
کےہکسجکےنکش ک�کمہکمادحکامت اکےہک۔کامت

ت
کااضہفکوہکاجث د زی 

 
کےحملکامرکاسکےسکماہتسبکملسو هيلع هللا ىلصاالسؾاتیمہکںیمکم کای   یکایحتکہبیطکےککای 

ےسکاکردنبکیھبکوہےئک۔کامرکاسکرپکزتسمادکہککاؿکرپکیتخسککرقمرکےیککتخسکاوصؽکمکوضاطبکؽکمکالاعؽک وکظوفحظکر ےنھکےککےیامتؾکاوقاؽکمکاوحاؽکامرکاامع

زامؿکالہٰی
 
ا َلُه َلَحافِ  ف ْكَش َوِإهَّ ْلَىا الّزِ ًُ َهزَّ ا َهْح کےکک1ُظىَن ِإهَّ کیت ا یکملسو هيلع هللا ىلصالکؾکالہیکامرکاوسۂکروسؽکےیےککدصماؼکایقمت

 
ارخیکان

ت
ظوفحظکرککایل۔کث

 اسک یکریظنشیپکرکےنکےسکاقرصکےہ۔

اکےہک ظفل
ت
زہکےنیلکےسکولعمؾکوہث

  
کےککاراقتکءکاککاامجیلکاجئ ک’’ہککالہکرعبکےککاہںکظفلکدحث   اھتکےککلمعتسمککینعمبکاابخرک)ربخکدےنیک(‘‘دحث  

کےککوغلیکامرکاالطصیحکنعمٰ امرکمہکوہشمرک فیکدحث  
 
کےسک�کرکےتکےھت۔کاوبکااقبلءکالحن اکےہک،کااحدث  

ت
ویںکایبؿککاث اؾک وک�کاث اؾکارعلبکیھبکاہککاجث

 ک:رکےتکںیہ
او فعل او تلشیش وصب الی الىبی علیہ ”الحذیث ھى اشم مً التحذیث وھى الاخباس جم شمی بہ كىل 

 2۔( علی خالف اللیاسالصلىۃ والصالم ویجمع علی )احادیث

زکاکک کےسکامسکےہکامرکاسکاککنعمکےہکربخکدانیک،کرھپکاسکےککاسھتکیبنکہیلعکالصلو ۃکمکاالسلؾکےککوقؽک،کلعفکامرکرقتئ  کدحتث   ظفلکدحث  

کآیتکےہ۔ اؾکرھککدث اکایگکامرکاسک یکعمجکالخػکایقسکااحدث  
 
 ث

کےہ ث اامنث اںکزیچکےسجکولگکث ادکرںیھک(کامرکادحمہث یکعمجکادحمہث) ویئکاخصک دحث    ےککاطمقبءککوہشمکرکوحنیکاکرفلا  : یکعمجکااحدث  
  3واحذ الاحادیث أحذوجہ جم جعلىہ جمعا للحذیث

ک�کاقمامتکرپکلمعتسمکےہ زآؿکدیجمںیمکظفلکدحث  
ت
زآکؿکےکککیتح4ٰ،ف

ت
کاامعتسؽکایککایگکےہکےیہککف  ۔کیھبکظفلکدحث  

ثِلہ۔ ً ِمّ  5َفْلَیأُتىا ِبَحِذیٍث ِمّ
کث اکالکؾکےلکآؤ۔اسکیسیجک کدحث     ای 

کےککامدہک وکےسیجکیھبکایلکاجےئکاسکںیمکربخکدےنیکاکک کدحث    یھبکےیےنکوخدکاےنپکاوقاؽکےککملسو هيلع هللا ىلصوہفمؾکرضمرکوموجدکوہکاگ۔آوضحنرارغلضکظفلکدحث  

زامث اکےہ۔ملسو هيلع هللا ىلصاککظفلکاامعتسؽکایککےہکامرکآپ
 
کےسکےلہپکاامعتسؽکف  ےنکیہکاکسکظفلک وکوطبکرکاالطصحکسب

ْیُت  :ملسو هيلع هللا ىلصكال سشىل ہللا
َ
ُل ِمْىَک ِِلَا َسأ وَّ

َ
ًْ ھَزا اْلَحِذْیِث َاَحٌذ أ ْن ََلَیْصاَلِنْی َع

َ
ًْ  َلَلْذ َظَىْيُت َیا َاَبا ھَشْیَشۃ أ  ِم

  6۔۔ِحْشِصَک َعَلی اْلَحِذْیِث۔

د کملع
 
کینفکاالطصحکےہکٰل کوچہکنکای  زکمکہکزیچکدحث   کےہکسجک یکتبسنکروسؽکاکہللکاکاالطصیحکوہفمؾکںیمکر    ذاتکابمرہککےسکےہ۔ یکملسو هيلع هللا ىلصدحث  

ک یکرعتفیکویںکایبؿک یکےہوہشمرکدحمثکامرکہیقفکخیشکرکام یک  :ےنکملعکدحث  
 7۔ھىعلم یعشف بہ اكىال سشىل ہللا و افعالہ واحىالہ

کااسیکملعکےہکسجکےسکیبنکرکمؾ  ےککاوقاؽکہبیطک،کالاعکؽکرکہمیکامکرکاوحاؽکہنسحکولعمؾکوہں۔ملسو هيلع هللا ىلصملعکدحث  

زاتکےککذرےعیکئب زےکماحضکامکرکرمنشکاولسبکںیمکایبؿکایککےہ۔کملسو هيلع هللا ىلصیبنکرکمکؾکمکرتحمؾک              ےنکااکحؾکالہی ہک وکاےنپکالاعؽ،کاوقاؽکامکرکرقتئ 

ک کوبنہیک وکہنکرصػکث ادکایککہکلبکاؿک وکنمکمکنعکایبؿکیھبکرککدث ا۔کفلسکاصنیحلکےنکااحدث    ھمکےنکامتکؾکااحدث  
علی
 رہطمہک وکلسناحصہبکرکاؾکروضاؿکاہللک
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زنیک
 
زبیتکےککاسھتک�ک�تک یکوصرتکںیمکعمجکرککدث اکوجکاتمخ

ت
اؾکےسکوہشمرکوہا۔‘‘ملعک�کادحلث   ’’ِِاملعءکےنکاؿکوقادعکمکوضاطبک وکئ

 
 ےککث

کےسکرمادکاوصؽکمکوقادعکاککمہکملع           کےککدنسکمکنتمک یک�کاحںیتلککےہکملعک�کادحلث   سجکےککذرےعیکوبقمؽکمکریغکوبقمؽکااحدث  

کاککوموضعک ےہ۔سجک یکنددکےسکحیحص،کفیعضکامرکوموضعک‘‘نتمکتیثیحبکوبقمؽکمکریغکوبقمؽدنسکامر’’ولعمؾک یکاجیتکںیہ۔کملعک�کادحلث  

ک اکےہکامرکنتمک،کدنسکےککدعبکماےلکالکؾک وکےتہکااحدث  
ت
ک�ث کیت اکےہ۔کدنسکےسکرماکدکراجؽکرامویںکاککمہک�کوجکنتمکدحث  

ت
زؼکماحضکوہکاجث

 
کںیمکف

کرپکیئک اکےہ۔کعلو ؾکادحلث  
ت
کیھبکاہککاجث کامرکاوصؽکادحلث   ک،کعلو ؾکادحلث   ک وکدراۃیکملعکادحلث   کدنسک�کےہ۔کملعک�کادحلث   کدیفمککاںیہکسجکیت ی 

افیلک یکیئگکںیہکنجک یکرشماحتکامرک�اتکیھبکوموجدکںیہک۔
ت
 امرکدمعہکبتککث

کمکوحمرکیبنکرکمی           ز
 
زک�تکاالسیمکاککرمک

ت
 یکذاتکرگایمکےہک۔کدہعکوبنیک وک یککامکرکند یکادمارکےککانترظکںیمکداھکیکامرکرپاھککاجےئکملسو هيلع هللا ىلصامتؾکئ

زؼکداھکیئکداتیکےہک۔کسجکںیمکہکمکامرکندہنیکےککتثعبکوبنیکےسکلبقکامرکدعبکےککاعمرشیتکمکاعمیشکامرکایسیسکمکوتکدمونںکادمارکںیمکئب زاکماحضکامرک
 
امنث اںکف

اکقکدمت یکاحالتکمکمااعقتک وکئب زیکاتیمہکاحلصکےہک۔کالبہبشک یککدمرکایحتکےککاخصکاحالتکامرکوعالمکمکانعرصکےھتکنجکاککاقتاضکاھتکہککاؿکےککوم

زکوہں۔کاالسیمکااکحؾکوہظر دئ 
 
  ی 

اکےہکہککامتؾکاینبدیکاقعدئکامکرکضعبکااکحؾکہکمکںیمکآکےکچکےھتکامرکندہنیکںیمکاالسؾکےککاقعدئ          
ت
کااکحؾکرشتعیکاککاطمہعلکرکےنکےسکولعمؾکوہث

اکہککولعمؾکوہکےکسکہککہیکااحدث   کےیامرکااکحؾک یکلیمکتکوہیئ۔کاسک
ت
زکےہکث ازگئ 

 
کوبنہیک یک یککامرکند یکمیسقکث ک نکاحالتکںیمک،ک نکاقمامتکرپکااحدث  

کامرکہکمکامرکندہنیکےککذہتیبیکامرکاعمرشیتکےکسکوتمکحںک وکےنھجمسکںیمکنددکلمک۔کالعمہکازںیکاؿکںیمکایبؿکرکدہکااکحؾک یامرکسککدمرکںیمکماردکوہںیئ

 ںیہ۔کرع کک اکےیکزینکہیکیھبکہتپکےلچکاگکہککاالسؾکےنکااکحامتکدتبکاحالتکاککادراککآاسؿکوہکاجےئ

کاںیہنک وکداھکیکاجےئکاگ۔ک یکک           کیت کےککاضمنیمکرشتعیکاالسیمک یکاینبدکامرکااسسکںیہکاکمرکایقمت زآؿکرکمیکےککدعبک یککامرکند یکااحدث  
ت
ف

د
 
داکوہےنک یکمہجکےسکاقتمیضکےھتکہککاالسیمکااکحؾکاککوہظرکاؿکےککوماقکوہک۔کٰل داکجب اکاسکاککامرکند یکایحتکہبیطکےککاقتےضک،کوعالمکامرکاحالتکجب

دااگہنک�ک وکماحضکاکمرک کوبنہیکےککاضمنیمک وکاسکادنازکںیمکایبؿکایککاجےئکوجکذمک ورہکدمونںکادمارک یکجب  امنث اںکرکںیک۔اقتاضکہیکیھبکےہکہککااحدث  

ںیمکمیسقکایککاجکاتکسکےہک۔کند یکدمرکےککدنیکاالسؾکاعریگملکامرکآافیقکدنیکےہک۔کاسکںیمکااکحؾکرشہعیکاککاراقتءکدتبرع کوہاکےہکسجک وک یککامکرکند یکادمارک

کالزیمکارمکےہکوجکاالتخػکمکاصتدؾکےککاجبےئکدنیکاالسؾک یککےیؾک یکاینبدکیھبک یککدمرکںیمکدااکح ےئگکاینبدیکاوصؽکیہکںیہ۔کااکحؾکںیمکاراقتءکای 

دکمکا�طکےکک
  
اےہ۔کاسملئکےککاج

ت
کےککانعرص وااجرگرکث ت رکاوصولںک وکندرظنکرےتھککوہےئکیہقفکاراقتءکوہاکےہکاںیہنکااکحؾکامکےیآافتیقکامرکادبث 

کاجکریکمکاسریکرےہکاگکامکرک�نیکامرکاہقفءکاسملئکاککلحکشیپکرکےتکرںیہکےگ۔کذم ورہکیہقفک�کےککےیکرضمریکےہکہکک کیت وجکایقمت

دکمکا�طکےکک
  
کےسکاج  اافتسدہکرکےتکرںیہ۔کےی�نیکمکاہقفءک یککامرکند یکااحدث  

کاککافدئہکہیکک یککامر           ت
 

کاککادراککوہکہککدقمؾککیھبکےہند یک یکانشج زکااحکدث  
 
اخسکمکوسنمخک یک�تفکںیمکنددےلمکیگک،کزینککامرکاتمخ

 
۔اسکےسکث

ک،کااکحؾکںیمکدتبرع کاراقتءکامرکاسک یکوتمکحںک وک�کیھبکآاسؿکوہکاجےئکاگک۔ ت  ہیکہککااکحؾکرشہیعک یکاحالتکےککاسھتکانمسب

کریغک�کرےہک           کےککوقادعکوہظراکالسؾکےککدعبکنیتکدصویںکیت کروسؽ8ملعکاوصؽکدحث    ےککےلسلسکںیمملسو هيلع هللا ىلص۔کاحصہبکرکاؾکٖکےنکدحث  

 (1،کامشرہ3)دلج                                                                                                              ء(2019وجؿ)افکار 
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کاسکاککقلعتکاومرکدہینیکےسکوہ ب ا یکزدنیگکںیمکئب زاکامہکرکدارکےہک۔کاسکرپکاظنؾکداینکاککااصحنرکےہکامکرکجب
 
اتکمکمااعقتکاککان وتکاسک یکک�کاحدث 

ارعک
 
کےہکسجکےنکش ک�کمہکمادحکامت اکےہک۔کامت

ت
کااضہفکوہکاجث د زی 

 
کےحملکامرکاسکےسکماہتسبکملسو هيلع هللا ىلصاالسؾاتیمہکںیمکم کای   یکایحتکہبیطکےککای 

ےسکاکردنبکیھبکوہےئک۔کامرکاسکرپکزتسمادکہککاؿکرپکیتخسککرقمرکےیککتخسکاوصؽکمکوضاطبکؽکمکالاعؽک وکظوفحظکر ےنھکےککےیامتؾکاوقاؽکمکاوحاؽکامرکاامع

زامؿکالہٰی
 
ا َلُه َلَحافِ  ف ْكَش َوِإهَّ ْلَىا الّزِ ًُ َهزَّ ا َهْح کےکک1ُظىَن ِإهَّ کیت ا یکملسو هيلع هللا ىلصالکؾکالہیکامرکاوسۂکروسؽکےیےککدصماؼکایقمت

 
ارخیکان

ت
ظوفحظکرککایل۔کث

 اسک یکریظنشیپکرکےنکےسکاقرصکےہ۔

اکےہک ظفل
ت
زہکےنیلکےسکولعمؾکوہث

  
کےککاراقتکءکاککاامجیلکاجئ ک’’ہککالہکرعبکےککاہںکظفلکدحث   اھتکےککلمعتسمککینعمبکاابخرک)ربخکدےنیک(‘‘دحث  

کےککوغلیکامرکاالطصیحکنعمٰ امرکمہکوہشمرک فیکدحث  
 
کےسک�کرکےتکےھت۔کاوبکااقبلءکالحن اکےہک،کااحدث  

ت
ویںکایبؿککاث اؾک وک�کاث اؾکارعلبکیھبکاہککاجث

 ک:رکےتکںیہ
او فعل او تلشیش وصب الی الىبی علیہ ”الحذیث ھى اشم مً التحذیث وھى الاخباس جم شمی بہ كىل 

 2۔( علی خالف اللیاسالصلىۃ والصالم ویجمع علی )احادیث

زکاکک کےسکامسکےہکامرکاسکاککنعمکےہکربخکدانیک،کرھپکاسکےککاسھتکیبنکہیلعکالصلو ۃکمکاالسلؾکےککوقؽک،کلعفکامرکرقتئ  کدحتث   ظفلکدحث  

کآیتکےہ۔ اؾکرھککدث اکایگکامرکاسک یکعمجکالخػکایقسکااحدث  
 
 ث

کےہ ث اامنث اںکزیچکےسجکولگکث ادکرںیھک(کامرکادحمہث یکعمجکادحمہث) ویئکاخصک دحث    ےککاطمقبءککوہشمکرکوحنیکاکرفلا  : یکعمجکااحدث  
  3واحذ الاحادیث أحذوجہ جم جعلىہ جمعا للحذیث

ک�کاقمامتکرپکلمعتسمکےہ زآؿکدیجمںیمکظفلکدحث  
ت
زآکؿکےکککیتح4ٰ،ف

ت
کاامعتسؽکایککایگکےہکےیہککف  ۔کیھبکظفلکدحث  

ثِلہ۔ ً ِمّ  5َفْلَیأُتىا ِبَحِذیٍث ِمّ
کث اکالکؾکےلکآؤ۔اسکیسیجک کدحث     ای 

کےککامدہک وکےسیجکیھبکایلکاجےئکاسکںیمکربخکدےنیکاکک کدحث    یھبکےیےنکوخدکاےنپکاوقاؽکےککملسو هيلع هللا ىلصوہفمؾکرضمرکوموجدکوہکاگ۔آوضحنرارغلضکظفلکدحث  

زامث اکےہ۔ملسو هيلع هللا ىلصاککظفلکاامعتسؽکایککےہکامرکآپ
 
کےسکےلہپکاامعتسؽکف  ےنکیہکاکسکظفلک وکوطبکرکاالطصحکسب

ْیُت  :ملسو هيلع هللا ىلصكال سشىل ہللا
َ
ُل ِمْىَک ِِلَا َسأ وَّ

َ
ًْ ھَزا اْلَحِذْیِث َاَحٌذ أ ْن ََلَیْصاَلِنْی َع

َ
ًْ  َلَلْذ َظَىْيُت َیا َاَبا ھَشْیَشۃ أ  ِم

  6۔۔ِحْشِصَک َعَلی اْلَحِذْیِث۔

د کملع
 
کینفکاالطصحکےہکٰل کوچہکنکای  زکمکہکزیچکدحث   کےہکسجک یکتبسنکروسؽکاکہللکاکاالطصیحکوہفمؾکںیمکر    ذاتکابمرہککےسکےہ۔ یکملسو هيلع هللا ىلصدحث  

ک یکرعتفیکویںکایبؿک یکےہوہشمرکدحمثکامرکہیقفکخیشکرکام یک  :ےنکملعکدحث  
 7۔ھىعلم یعشف بہ اكىال سشىل ہللا و افعالہ واحىالہ

کااسیکملعکےہکسجکےسکیبنکرکمؾ  ےککاوقاؽکہبیطک،کالاعکؽکرکہمیکامکرکاوحاؽکہنسحکولعمؾکوہں۔ملسو هيلع هللا ىلصملعکدحث  

زاتکےککذرےعیکئب زےکماحضکامکرکرمنشکاولسبکںیمکایبؿکایککےہ۔کملسو هيلع هللا ىلصیبنکرکمکؾکمکرتحمؾک              ےنکااکحؾکالہی ہک وکاےنپکالاعؽ،کاوقاؽکامکرکرقتئ 

ک کوبنہیک وکہنکرصػکث ادکایککہکلبکاؿک وکنمکمکنعکایبؿکیھبکرککدث ا۔کفلسکاصنیحلکےنکااحدث    ھمکےنکامتکؾکااحدث  
علی
 رہطمہک وکلسناحصہبکرکاؾکروضاؿکاہللک

17



زہ  ی  ا۔میسق مند ی  یک  ی ث   ااحد
  
اجئ  
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اکےہکہککدہعِ         
ت
زہکےنیلکےسکولعمؾکوہث

  
کاککوغبرکاجئ کاککاکؾکیھبکرشمعککدتمنیکدحث   زآؿکمیکحکےککاسھتکاسھتکعمجکمکدتمنیکدحث  

ت
کںیمکف راسلت

زوہکاکچکاھتک زئ  اؾکنبکہبنمکہ۔کاسکاککنیبکوبثتکرضحتکاوبکر  ارگدکرضحتکہ 
 
کا الکرکماث اکاھتکامرکاےسکدمرکاحرضکےکک ققحکاارٹکےنکاککہفیحصکےہکوجکآپکےککش

زینمکےکککصخیفہ ہمام بً مىبہدیمحکاہللکےنک اؾکےسکخب
 
ویمزمیکےسکدرث اتفکایککےہکامرکوبطمہعکےہک۔کایسکرطحکھچککامرکومجمےعکیھبکوموجدکےککث

 ںیہکنجکںیمکےسکضعبکوبطمہعکامرکضعبکریغکوبطمہعکںیہ۔

کےک          زامیہکنبکدمحمکادلیقشمکک‘‘اللمع فی اشباب وسود الحذیث’’ یادلنیکاویسلیطکوحاےلکےسکالجؽککاابسبکمرمدکدحث    یککامرکائب

 دتمامؽکںیہ۔‘‘التعشیف فی اشباب وسود الحذیث الششیفالبیان و ’’

ارخیک         
ت
کاجکےکچکںیہک۔کیتحٰکہککریستکراگرکدمحمکاہ مکیوھٹھیککادمارکامرکاؿکےککمااعقتکایبؿکےیکےکک یککامرکند یملسو هيلع هللا ىلصںیمکایحتکہبیطبتککریسمث

ک یکےہکملسو هيلع هللا ىلصےنکریستکہبیط ب
ت
(کنسکمارکرمث کماصؽکیبنکہیلعکالصلو ۃکمکاالسلؾک ا

ت
اؾ)کتثعبکث

 
۔ککےہ‘‘بزل اللىۃ فی حىادث شنی الىبىۃ’’سجکاککث

کاامتہؾ ز زامجکیھبکوہکےکچکںیہک۔دنسیھکادیبکوبراکدیحرآثبادکےککزئ 
ت
زہمج1966 اسکےککدمکاردمکئ

ت
اء’’ءکںیمکالہپکئ ب 

 
میلعکادلنیکدمحم‘‘ریستکدیسکاالن

کایککےسجکدمرسیکرمہبتکوجؿ ز زہمجکءکںیمکعبطمکرہظمکملعکالوہرکےن2000�یکدجمدیکےنکرحتئ 
ت
اعئکایکک۔کدمرساکئ

 
 ‘‘دہعکوبنتکےککامہکمکاسؽ’’ش

اء1971ےککونعاؿکےسکدمحمکویفسکونبریکےککملقکےسکامانہہمکانیبت)کرکایچ(کںیمکہلسلسکمارک
ت
کباتبک یک 1974ث کراہکامرکدعبکںیمکای  ا

ت
اعئکوہث

 
ءکش

 وصرتکںیمکرظنمکاعؾکرپکآث اک۔

کباتبکونعباؿکملسو هيلع هللا ىلصؼکاو یرمیکما کےنکیبنکرکمیءکںیمکرشتسم        1953 کہکم’’ےکک یککدمرکایحتکرپکای  ک یکوجکآوفسکراکےسکعبطک‘‘دمحمکاث   ز رحتئ 

اہککاالسؾکےک
ت
کومکرخک یک�کےسکاسکزامہنکےککااصتقدیک،کاعمرشیتکامرکایسیسکسپکرظنمک وکااجرگکایککث ہبلطککوہیئ۔فنصمکےنکذم ورہکباتبکںیمکای 

اریخیکۂطقنکرظنملسو هيلع هللا ىلصیبنکرکمؾ
ت
 ےسکرککںیکس۔ک یکریستکہبیطکاککاطمہعلکث

زکےہکسجکںیمکوموصػکآوضحنر‘‘اکک یککدمرملسو هيلع هللا ىلصایحتکہبیط’’ءکںیمک یکاجےنکمایلکاارٹکارسارکادمحک یک1978 کرقتئ  اؿکملسو هيلع هللا ىلصےککوموضعکرپکای 
 
،کان

زارکدےتیکںیہک۔کاؿکاککانہککاجبکےہکہککارگہچکاسکںیمکدوعتک
ت
دمدہجکف کلمکمکاالقنیبکجب دمدہجک وکای  زتیبکاکلمکامرکرتہبنیکحلصمک یکسئیتکاسہلکجب

ت
،ک�کامرکئ

دمدہجکاککہشقنکاتلم کاالقنیبکجب دمدہجکںیمکای  کاسہلکجب  
ت 

المکےہک نکیکاسکت
 
زہیکک،ک�کاالخؼکامرک�کرکفکیھبکش

ت 
زکےککاسھتکاسھتکئ کےہک۔ک یلہکثبارکہیکرقتئ 

اؼ1979دربمس  ۔ینب ورہک ہلجکےککتاحفتک یکزتنکںیمکذم56ےککامشرہء2007ارپ لیامررھپ28امشرہکےک()الوہرءںیمکم  

)ص1982 اعئکوہےنکماےلک ہلجکوقنشک۔کروسؽکربمنک،کدلجکدمؾک
 
زمغکاردمکالوہرکےسکش

 
ںیمکاوباالجلؽکدنمیکاککآرلکیٹک( 490۔469ءکںیمکادارہکف

)آوضحنر’’ونعباؿ کےککمااعقتک(‘‘ یک یککزدنیگملسو هيلع هللا ىلصرخفکوموجداتک اعئکوہاک۔فنصمکوموصػکاث اؾکلبقکازکوبنتکےسکےلکرککرجہتکندہنیکیت
 
ش

زبیتکےس
ت
اریخیکئ

ت
کےہ۔کث ا

 
کرکاث کؽ کرطػکذبمم ک ی کزدنیگ کوغر کاقبب کای  کوتہج ک ی زاد

 
کاذلنہکاف کدصقمکاخیل  شیپکاقرنیئکرکےتکںیہکسجکاک

کآرلکیٹ کادمحکاک زتیبکامرکمیظنت ’’اارٹکارسار
ت
کئ کدوعتک، : ک کک‘‘ یککدمر زمری

 
کف کںیمک یلہکثبار )الوہر( ک زآؿ

ت
ک)صک1982ےککونعاؿکےسکتمکحکف ء

ک(51۔45 ز اعئکوہاک۔( 24۔18ءک)ص2000ںیمکامرکدمرسیکثبارکاوتکئب
 
 ںیمکش

 ملسو هيلع هللا ىلصریستکایبنل’’اقمہلءکومحمدکافرمیقکاکک1993وجؿ
(کےککامشرہ‘‘:کہکمک یکرسدکجب  )رفظمکآثبادک  زتنکانب۔ یک80۔60ےککتاحفتک14زعتمیک

کرہظمکدصیقیکاککاقمہلکونعباؿ   ٰ  ء1998وجؿ‘‘امنیلکمیظنت یککومااختک:کاالسیمکاعمرشہک یک’’دمرکاحرضکےککمیظعکریستکراگرمکومرخکاارٹکدمحمکی 
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دیعسکتہبکاتحمطکرمہیکاایتخرکایکک۔کرضحتکاوبکرکبکدصقیک،کرضحتکرمعکافرمؼک،کرضحتکیلعکرمیضتٰ،کرضحتکدبعاہللکنبکرمعک،رضحتکاعہشئک،کرضحتکاوبکک

دریک،کرضحتکدبعاہللکنبکابعس
 
ک9ج ک یکااسس،ک11،کامررضحتکاسنکنبکامکلک10،کرضحتکابعدۃنبکااصلمت ھمکےنکاوصؽکدحث  

عی 
ریضکاہللکاعتیٰلک

زحکمکدعت   لیکےککاوصؽکاککاراہرکلایؽکایککےہک۔خب

درک احظفکذیبہ
ت 
 ہک:کثبارےکںیمک�کںیہکےککۃکاظافحظکںیمکرضحتکاوبکرکبکدصقیی

 12اول مً احتاط فی كبىل الاخباس ۔ وکان

 مہکےلہپکصخشکےھتکوہنجںکےنکوبقؽکاابخرکںیمکاایتحطکےسکاکؾکایل۔

 ےککثبارےکںیمکررطمقازکںیہکہککرضحتکرمع
 13۔للمحذجین التثبت فی الىلل وبما کان یتىكف فی خبر الىاحذ ارا استابوھى الزی شً 

اکوت
ت
کاںیھنککشکوہث ب اؽکاککرطہقیکمعضکایککامرجب

ت
ےسک ربخکمادحک وکوبقؽکرکےنکںیمکوتفقکاوہنںکےنکدحمنیثکےککےیکاجچنکڑپث

 اکؾکےتیل۔

دک�کںیہکہککرضحتکیلعکےن زی 
 
کہنکینسکوہیتکوتکیسککملسو هيلع هللا ىلصارگکوخدکآرضحنتم کوہےئکاسکےسکفلحکےتیلےسکدحث  

ت  
 14۔ےسکنس

زہ زئ  مھی ددکںیمکایبؿکرکےتکںیہکککرضحتکاوبکر 
ت لی
   :اککوقؽک�مػکےہکےسجکانبکدبعکاربلکا

 15۔ان ھزا العلم دیً فاهظشوا عمً تاخزوهہ

 ہیکملعکدنیکےہکآپکوغرکرکںیکہککآپکہیکسککےسکاحلصکرککرےہکںیہک۔

انیعب
ت
زمیمککہکبجکث

 
ز
 
کالمح بصرزیک 17،اعکرمکنبکرشالیحکایبعشلک16ںیمکدیعسنبکالمسی بب مریغہکےنکراجؽک یکقیقحتکےککےلسلسک وکآےگک18امرکدمحمنبکریسنیکالن

زکئب زاھث ا۔کدمرسیکدصیکرجہ
 
کاککآاغزکوہاکوتکاامؾکادحملنیثیکںیمکرضحتکرمعکنبکدبعکایزعئ  زیککےککدہعکںیمکدتمنیکدحث   ےنککدمحمکنبکب ملکنبک بابکاسلر 

ک وکعمجکرکےنکامرکرماث اتکےکک کےیکک۔کایسکےیکاںیہنکااحدث   ب
ت

ک’’ےلسلسکںیمکاوصؽکمکوضاطبکرمث د کاککومجب کایگک۔کرسیتیک19‘‘ملعک�کادحلث   زارکدث ا
ت
ف

کوموضعکرپکاصتفینکرم ز کےنکر  کںیمکاملعء کےہکویکہکنکاسکدمر کدمر کاککرہنسی ک اسیکہککدمحمکنبکدعکدصیکرجہیکدتمنیکدحث   ک ںیک۔ ب
ت

ےنک20ث

یبلکتاضیر ضحالےنک21،یحیٰکنبکنیعمکالطبلات
 
افیلک ںیک۔ککالىاسخ وامليؼوخامرککالػللےنک22،کادمحنبکحی

ت
 ث

ازکبتککںیمکطبضکایککایگکوجکرماعجک یک�کریتھککںیہک۔کاق        
 
زبیتکدےکرککایسیکامہیکث

ت
ک یکاالطصاحتک وکئ یضکاوبکوچیھتکدصیکرجہیکںیمکدحث  

زیک
 
کارلارہمم کےککتہبکےسکککرپک یلہکباتبکےہ۔ذم ورہکباتبکنملعکدحث   کاملخسث الفاضل بین الطاوی و الواعی یک23انسحلکالخد دحث  

کدرجکےیککںیہ۔دعبکازاںکاامؾکانبکاالصلحک52ںیمککمػطفۃ غلوم الخسیثےنکاامؾکاحمکک24۔اسملئکرپاحمیکےہ افیلکعلو ؾکادحلث  
ت
غلوم  یکث

کایبؿکےیکک65سجکںیمک25۔دتمامؽکےہکملسمہ ابً الطالحہبکارعملمػککالخسیث کافتسدہککعلو ؾکادحلث   کا دم
  
زنیکایسکےسکاج

 
ےئگکںیہک۔کاتمخ

ک،کوبقؽکمکردک،کدنسمکاہیلک،کتلقکمکاسطئک اقلی ن 
 
ک یک�کاوناعکثباابتعرکث کدرگیکاالطصاحتکےککاسھتکاسھتکااحدث   کرکےتکںیہک۔ک�کادحلث   ت دنسک،کرماث 

ک،کدنسکمکنتمک،کااصتؽکمکااطقنعکدنسک،کدعتادکرماۃک،کرامویںکےککاحالتک،کمریغہکںیم کدحث   کمیسقک یکاجک یککےہک نکیکزامؿکمکناکؿکےککاابتعرکےسکااحدث  

زآؿکمیکحک یکوسروتںکامرکآث اتک یکمیسقکزامؿکمکناکؿکےککاابتعرکےسک یکاجک یککےہک۔ک
ت
 26 یکمیسقکںیہنک یکیئگکہکبجکف

18



زہ  ی  ا۔میسق مند ی  یک  ی ث   ااحد
  
اجئ  
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اکےہکہککدہعِ         
ت
زہکےنیلکےسکولعمؾکوہث

  
کاککوغبرکاجئ کاککاکؾکیھبکرشمعککدتمنیکدحث   زآؿکمیکحکےککاسھتکاسھتکعمجکمکدتمنیکدحث  

ت
کںیمکف راسلت

زوہکاکچکاھتک زئ  اؾکنبکہبنمکہ۔کاسکاککنیبکوبثتکرضحتکاوبکر  ارگدکرضحتکہ 
 
کا الکرکماث اکاھتکامرکاےسکدمرکاحرضکےکک ققحکاارٹکےنکاککہفیحصکےہکوجکآپکےککش

زینمکےکککصخیفہ ہمام بً مىبہدیمحکاہللکےنک اؾکےسکخب
 
ویمزمیکےسکدرث اتفکایککےہکامرکوبطمہعکےہک۔کایسکرطحکھچککامرکومجمےعکیھبکوموجدکےککث

 ںیہکنجکںیمکےسکضعبکوبطمہعکامرکضعبکریغکوبطمہعکںیہ۔

کےک          زامیہکنبکدمحمکادلیقشمکک‘‘اللمع فی اشباب وسود الحذیث’’ یادلنیکاویسلیطکوحاےلکےسکالجؽککاابسبکمرمدکدحث    یککامرکائب

 دتمامؽکںیہ۔‘‘التعشیف فی اشباب وسود الحذیث الششیفالبیان و ’’

ارخیک         
ت
کاجکےکچکںیہک۔کیتحٰکہککریستکراگرکدمحمکاہ مکیوھٹھیککادمارکامرکاؿکےککمااعقتکایبؿکےیکےکک یککامرکند یملسو هيلع هللا ىلصںیمکایحتکہبیطبتککریسمث

ک یکےہکملسو هيلع هللا ىلصےنکریستکہبیط ب
ت
(کنسکمارکرمث کماصؽکیبنکہیلعکالصلو ۃکمکاالسلؾک ا

ت
اؾ)کتثعبکث

 
۔ککےہ‘‘بزل اللىۃ فی حىادث شنی الىبىۃ’’سجکاککث

کاامتہؾ ز زامجکیھبکوہکےکچکںیہک۔دنسیھکادیبکوبراکدیحرآثبادکےککزئ 
ت
زہمج1966 اسکےککدمکاردمکئ

ت
اء’’ءکںیمکالہپکئ ب 

 
میلعکادلنیکدمحم‘‘ریستکدیسکاالن

کایککےسجکدمرسیکرمہبتکوجؿ ز زہمجکءکںیمکعبطمکرہظمکملعکالوہرکےن2000�یکدجمدیکےنکرحتئ 
ت
اعئکایکک۔کدمرساکئ

 
 ‘‘دہعکوبنتکےککامہکمکاسؽ’’ش

اء1971ےککونعاؿکےسکدمحمکویفسکونبریکےککملقکےسکامانہہمکانیبت)کرکایچ(کںیمکہلسلسکمارک
ت
کباتبک یک 1974ث کراہکامرکدعبکںیمکای  ا

ت
اعئکوہث

 
ءکش

 وصرتکںیمکرظنمکاعؾکرپکآث اک۔

کباتبکونعباؿکملسو هيلع هللا ىلصؼکاو یرمیکما کےنکیبنکرکمیءکںیمکرشتسم        1953 کہکم’’ےکک یککدمرکایحتکرپکای  ک یکوجکآوفسکراکےسکعبطک‘‘دمحمکاث   ز رحتئ 

اہککاالسؾکےک
ت
کومکرخک یک�کےسکاسکزامہنکےککااصتقدیک،کاعمرشیتکامرکایسیسکسپکرظنمک وکااجرگکایککث ہبلطککوہیئ۔فنصمکےنکذم ورہکباتبکںیمکای 

اریخیکۂطقنکرظنملسو هيلع هللا ىلصیبنکرکمؾ
ت
 ےسکرککںیکس۔ک یکریستکہبیطکاککاطمہعلکث

زکےہکسجکںیمکوموصػکآوضحنر‘‘اکک یککدمرملسو هيلع هللا ىلصایحتکہبیط’’ءکںیمک یکاجےنکمایلکاارٹکارسارکادمحک یک1978 کرقتئ  اؿکملسو هيلع هللا ىلصےککوموضعکرپکای 
 
،کان

زارکدےتیکںیہک۔کاؿکاککانہککاجبکےہکہککارگہچکاسکںیمکدوعتک
ت
دمدہجکف کلمکمکاالقنیبکجب دمدہجک وکای  زتیبکاکلمکامرکرتہبنیکحلصمک یکسئیتکاسہلکجب

ت
،ک�کامرکئ

دمدہجکاککہشقنکاتلم کاالقنیبکجب دمدہجکںیمکای  کاسہلکجب  
ت 

المکےہک نکیکاسکت
 
زہیکک،ک�کاالخؼکامرک�کرکفکیھبکش

ت 
زکےککاسھتکاسھتکئ کےہک۔ک یلہکثبارکہیکرقتئ 

اؼ1979دربمس  ۔ینب ورہک ہلجکےککتاحفتک یکزتنکںیمکذم56ےککامشرہء2007ارپ لیامررھپ28امشرہکےک()الوہرءںیمکم  

)ص1982 اعئکوہےنکماےلک ہلجکوقنشک۔کروسؽکربمنک،کدلجکدمؾک
 
زمغکاردمکالوہرکےسکش

 
ںیمکاوباالجلؽکدنمیکاککآرلکیٹک( 490۔469ءکںیمکادارہکف

)آوضحنر’’ونعباؿ کےککمااعقتک(‘‘ یک یککزدنیگملسو هيلع هللا ىلصرخفکوموجداتک اعئکوہاک۔فنصمکوموصػکاث اؾکلبقکازکوبنتکےسکےلکرککرجہتکندہنیکیت
 
ش

زبیتکےس
ت
اریخیکئ

ت
کےہ۔کث ا

 
کرکاث کؽ کرطػکذبمم ک ی کزدنیگ کوغر کاقبب کای  کوتہج ک ی زاد

 
کاذلنہکاف کدصقمکاخیل  شیپکاقرنیئکرکےتکںیہکسجکاک

کآرلکیٹ کادمحکاک زتیبکامرکمیظنت ’’اارٹکارسار
ت
کئ کدوعتک، : ک کک‘‘ یککدمر زمری

 
کف کںیمک یلہکثبار )الوہر( ک زآؿ

ت
ک)صک1982ےککونعاؿکےسکتمکحکف ء

ک(51۔45 ز اعئکوہاک۔( 24۔18ءک)ص2000ںیمکامرکدمرسیکثبارکاوتکئب
 
 ںیمکش

 ملسو هيلع هللا ىلصریستکایبنل’’اقمہلءکومحمدکافرمیقکاکک1993وجؿ
(کےککامشرہ‘‘:کہکمک یکرسدکجب  )رفظمکآثبادک  زتنکانب۔ یک80۔60ےککتاحفتک14زعتمیک

کرہظمکدصیقیکاککاقمہلکونعباؿ   ٰ  ء1998وجؿ‘‘امنیلکمیظنت یککومااختک:کاالسیمکاعمرشہک یک’’دمرکاحرضکےککمیظعکریستکراگرمکومرخکاارٹکدمحمکی 
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18 

دیعسکتہبکاتحمطکرمہیکاایتخرکایکک۔کرضحتکاوبکرکبکدصقیک،کرضحتکرمعکافرمؼک،کرضحتکیلعکرمیضتٰ،کرضحتکدبعاہللکنبکرمعک،رضحتکاعہشئک،کرضحتکاوبکک

دریک،کرضحتکدبعاہللکنبکابعس
 
ک9ج ک یکااسس،ک11،کامررضحتکاسنکنبکامکلک10،کرضحتکابعدۃنبکااصلمت ھمکےنکاوصؽکدحث  

عی 
ریضکاہللکاعتیٰلک

زحکمکدعت   لیکےککاوصؽکاککاراہرکلایؽکایککےہک۔خب

درک احظفکذیبہ
ت 
 ہک:کثبارےکںیمک�کںیہکےککۃکاظافحظکںیمکرضحتکاوبکرکبکدصقیی

 12اول مً احتاط فی كبىل الاخباس ۔ وکان

 مہکےلہپکصخشکےھتکوہنجںکےنکوبقؽکاابخرکںیمکاایتحطکےسکاکؾکایل۔

 ےککثبارےکںیمکررطمقازکںیہکہککرضحتکرمع
 13۔للمحذجین التثبت فی الىلل وبما کان یتىكف فی خبر الىاحذ ارا استابوھى الزی شً 

اکوت
ت
کاںیھنککشکوہث ب اؽکاککرطہقیکمعضکایککامرجب

ت
ےسک ربخکمادحک وکوبقؽکرکےنکںیمکوتفقکاوہنںکےنکدحمنیثکےککےیکاجچنکڑپث

 اکؾکےتیل۔

دک�کںیہکہککرضحتکیلعکےن زی 
 
کہنکینسکوہیتکوتکیسککملسو هيلع هللا ىلصارگکوخدکآرضحنتم کوہےئکاسکےسکفلحکےتیلےسکدحث  

ت  
 14۔ےسکنس

زہ زئ  مھی ددکںیمکایبؿکرکےتکںیہکککرضحتکاوبکر 
ت لی
   :اککوقؽک�مػکےہکےسجکانبکدبعکاربلکا

 15۔ان ھزا العلم دیً فاهظشوا عمً تاخزوهہ

 ہیکملعکدنیکےہکآپکوغرکرکںیکہککآپکہیکسککےسکاحلصکرککرےہکںیہک۔

انیعب
ت
زمیمککہکبجکث

 
ز
 
کالمح بصرزیک 17،اعکرمکنبکرشالیحکایبعشلک16ںیمکدیعسنبکالمسی بب مریغہکےنکراجؽک یکقیقحتکےککےلسلسک وکآےگک18امرکدمحمنبکریسنیکالن

زکئب زاھث ا۔کدمرسیکدصیکرجہ
 
کاککآاغزکوہاکوتکاامؾکادحملنیثیکںیمکرضحتکرمعکنبکدبعکایزعئ  زیککےککدہعکںیمکدتمنیکدحث   ےنککدمحمکنبکب ملکنبک بابکاسلر 

ک وکعمجکرکےنکامرکرماث اتکےکک کےیکک۔کایسکےیکاںیہنکااحدث   ب
ت

ک’’ےلسلسکںیمکاوصؽکمکوضاطبکرمث د کاککومجب کایگک۔کرسیتیک19‘‘ملعک�کادحلث   زارکدث ا
ت
ف

کوموضعکرپکاصتفینکرم ز کےنکر  کںیمکاملعء کےہکویکہکنکاسکدمر کدمر کاککرہنسی ک اسیکہککدمحمکنبکدعکدصیکرجہیکدتمنیکدحث   ک ںیک۔ ب
ت

ےنک20ث

یبلکتاضیر ضحالےنک21،یحیٰکنبکنیعمکالطبلات
 
افیلک ںیک۔ککالىاسخ وامليؼوخامرککالػللےنک22،کادمحنبکحی

ت
 ث

ازکبتککںیمکطبضکایککایگکوجکرماعجک یک�کریتھککںیہک۔کاق        
 
زبیتکدےکرککایسیکامہیکث

ت
ک یکاالطصاحتک وکئ یضکاوبکوچیھتکدصیکرجہیکںیمکدحث  

زیک
 
کارلارہمم کےککتہبکےسکککرپک یلہکباتبکےہ۔ذم ورہکباتبکنملعکدحث   کاملخسث الفاضل بین الطاوی و الواعی یک23انسحلکالخد دحث  

کدرجکےیککںیہ۔دعبکازاںکاامؾکانبکاالصلحک52ںیمککمػطفۃ غلوم الخسیثےنکاامؾکاحمکک24۔اسملئکرپاحمیکےہ افیلکعلو ؾکادحلث  
ت
غلوم  یکث

کایبؿکےیکک65سجکںیمک25۔دتمامؽکےہکملسمہ ابً الطالحہبکارعملمػککالخسیث کافتسدہککعلو ؾکادحلث   کا دم
  
زنیکایسکےسکاج

 
ےئگکںیہک۔کاتمخ

ک،کوبقؽکمکردک،کدنسمکاہیلک،کتلقکمکاسطئک اقلی ن 
 
ک یک�کاوناعکثباابتعرکث کدرگیکاالطصاحتکےککاسھتکاسھتکااحدث   کرکےتکںیہک۔ک�کادحلث   ت دنسک،کرماث 

ک،کدنسکمکنتمک،کااصتؽکمکااطقنعکدنسک،کدعتادکرماۃک،کرامویںکےککاحالتک،کمریغہکںیم کدحث   کمیسقک یکاجک یککےہک نکیکزامؿکمکناکؿکےککاابتعرکےسکااحدث  

زآؿکمیکحک یکوسروتںکامرکآث اتک یکمیسقکزامؿکمکناکؿکےککاابتعرکےسک یکاجک یککےہک۔ک
ت
 26 یکمیسقکںیہنک یکیئگکہکبجکف
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اعئکوہےنکماےلکامششیہکیملعکمک�ک ہلجک،کالسی رزۃکاعیملکےککامشرہکربمن           
 
ءکاطمبقبکرعیبک2006ارپ لی(108۔79صک)15رکایچکےسکش

کرہظمکدصیقیکاککاقمہل1427االمؽک   ٰ اعئکوہاک۔کذم ورہکوموضعکد ینکمکاقون یکوہےنک‘‘ یککاالسؾک یکمیہفتک۔کاسملئکمکاہجت ’’ھکںیمکاارٹدمحمکی 
 
ش

اریخیکمکذہتیبیکیھبکےہک۔کوموصػکررطمقازکںیہکہکک یککاالسؾکضحمکد ینکااکحؾکاککومجمہعکںیہنکاھتکہکلبکمہ
ت
اقون یک،کاعمرشیتکمکذہتیبیکامرککےککاسھتکاسھتکث

کامرکاوتسارکوہااھتکامرکایکسکدصتقیکںیم ز دئ 
 
زکاوصؽک ہقکامرکااصتقدیکوقانینکاککاجعمکیھبکاھتکامرک یککاالسؾکیہکالصکاینبدکاھتکسجکرپند یکاالسؾکاراقتءکی  کامر 

کاقمہلک ایبطکاککرظنہیکلصفمکشیپکرکےتکںیہک۔کدعبکازاںکذم ورہ
 
کاامؾکش ک ہقک، کم کاکک’’وموصػک یکباتباامؾکدحث    یککدہعکوبنیکںیمکاالسیمکااکحؾ

المکرککدث اکایگک۔‘‘اراقتء
 
 ںیمکش

کےسکامہکرعیبکاالمؽ           ب
 
زیتیبکرپمرگاؾکےککاسھتکریستکہبیط1433دوعۃکاڈیکیمک یکاجث

ت
زکملسو هيلع هللا ىلصھکےککومعقکرپکدرگیک�کمکئ ےکک یککدمرکرپکاطر 

کرکدہکومضمؿک ز المکاھت‘‘ دمر(رصتخمکریستکہبیطک) یکک’’دصقیکاککرحتئ 
 
وہےئککےیکےککاؿکاحالتکزدنیگکاککااحہطکملسو هيلع هللا ىلصوجکریستکرسمرک ونینک۔یھبکش

کآپ زاہکراست کےسکےنچبکےککملسو هيلع هللا ىلصےہکنجکاککقلعتکئب زاکتکےسکےہکامرکدرگیکمااعقتک وکوطالت کئب کنجکاککثباولاہطسکقلعتکاھتککےی یکذاتکثبا زککرککدث ا
ت
ئ

ب 
 
زےسیجکاحصہبکرکاؾکےککمااعقتک،کاؿک یکاکتفیلکامرکافکرک یکاجث

ت
ںیمکقیقحتکےککراجئککباتبککاسشیکےسکاعم التکمریغہک۔کےسکددشدکمکدرگیکابقلئکف

زادکےکک
 
کاامتہؾکایککایگکےہکویکہکنکآاغزکںیمکاعؾکڑپےھکےھکلکاف کایترکایککایگککےیاوصولںکےککاطمقبکوحایشکامرکوحاہلکاجتکمکرماعجکاککیسککدحکیت  

 
وطبرکویث

اعئکوہا۔2012ےسکاھتک۔کادارہک�تکاالسیمکرپسیکاالسؾکآثباد
 
 ءکںیمکباتبک یکوصرتکںیمکش

ک یکاتیمہک’’ءکںیمکوگرٹنمنکاکجلکوی یکمریٹسکلصیفکآثبادکںیم2015           کںیمکاابسبکمرمدکدحث   ےککونعاؿکےسکیپک۔کاچیک۔ایک‘‘مہفکدحث  

ک یک یککامرکند یکمیسقک یکرطػ ارہکوتکایککےہکرگمکاسکےکک�کمک�ککاقمہلکوہکاکچکےہکسجکںیمکاارٹاقریکدمحمکراضمؿکمجنکثبارمیکےنکااحدث  
 
اش

 اطمہعلک یکرضمرتکےہک۔

زی2017ونجری۔کامرچ          
 
ھکےککہسکامیہک�تکاالسیمکےککتاحفتکاارٹکدمحمث انیسکرہظمک1438ءکاطمبقبکرعیبکااثل یک۔کامجدیکاالخ

ک۔کریستکانبکااحسؼکںیم’’دصیقیک یکاحہیلکقیقحتکونعباؿ زنیکوہےئ۔ےس‘‘ یککدمرک یکااحدث  
 
کےسکئب زےککم کےسکےلہپکسب  ققحکوموصػکسب

زکےککاوقاؽک یکرمینشکںیمکایبؿکرک ےتکںیہ۔کاعملکاغمزیکاامؾکریستکانبکااحسؼکاککاعترػکامرکریستکراگریکںیمکاؿکاککاقمؾکدحمنیث،کالہکریسکامرکااکئب

زیک،کام  ام   )انبکااحسؼکےککااتسدکرگایمکاامؾکزر  دکریستک
  
(کریستکانبکااحسؼک یک�مػکمکنیلکفنصمکاغمزیک یکنیلکامج ادیپکوہےنکےککثباع 

 
باتبکث

کاامؾکزث ادکنبکدبعاہللکاکبیئک و ی ت کمک�کریستکےککےیکاسکاککااختنبکایک۔ک  یکےہکویکہکنکدبعکاکلملکنبکاشہؾکریمحی وبقمؽکرماث  ب ےنکاینپکذہتث 

کاککاقمؾکمکریستکےککک ققحکاککانہکےہکہککریستکانبکااحسؼک یکامتؾکرماث اتکںیمکاخصکرماث اتِ  اسھتکاک یکدعتادکںیمکمہکرماث اتکیھبکںیہکنجک وکااحدث  

 ِ ز کوبنہیکاکک�کمک�یکزجتہیکایککایگکےہکامرکاسکںیمکیھبک یکااحلؽکرصػک یکککرمہبتکاحلصکےہک۔کزئ  ثحبکاقمہلکںیمکریستکانبکاشہؾک یکایہنکااحدث  

کشیپک یکیئگکںیہک۔سجکےککےیک کدمحیکنبکدمحمکونرکادلنیکآؽککبً اسخاقا/  ػیرت ابً ہشامدمرک یکااحدث   زنیکقیقحتکمکابطعت
ت
کئ د دی   یکجب

زہکےس کںیمک2006ونلفکاککااختنبکایککایگکےہکوجک�کاوملردکاقر  کہککمہکاچرکدلجمںکرپک�کےہ۔کذم ورہکابطعت ب اعئکوہیئکجب
 
کدلجمکںیمکش ءکںیمکای 

ک یکرختع کمک�کػیرت ابً اسخاقثباوصخلصک زبیتکںیمک یککااحدث   کاقمہلکاسککےہ۔کک یک ویکک یکیئگ یکااحدث  
ت
کانبکااحسؼکاککباتبک یکئ

ک یکاتیمہ وضاعتکےککاطمقبکای  وم  ۔امرکینفکتیثیحکرپکثحبک یکیئگکےہکایبہینکشیپکایککایگےہ۔کدعبکازاںک�یکزجتےیکںیمکاؿکااحدث  

 (1،کامشرہ3)دلج                                                                                                              ء(2019وجؿ)افکار 
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اعئکوہا۔( 42۔30ص) 33ںیمکاقحلک)ا وڑہککٹخک(ےککامشرہک
 
 ںیمکش

 یکملسو هيلع هللا ىلص یککدمرکںیمکروسؽکاہلل’’ءکںیمکدیسکالجؽکادلنیکرمعیکاککاقمہلکونعباؿ1998ہسکامیہکاقیقحتتکاالسیمکارپ لیک۔کوجؿکامرکوجالیئک۔کربمتسک        

زیکونجریک۔کامرچکک‘‘دوعیتکتمکحکیلمع
 
کامرکک اعئکدشہک( 34۔5ءک)ص2000دمکااسقطکںیمکزویرکعبطکےسکآراہتسکوہاکچکےہک۔کایسک�ک یکای 

 
ںیمکش

زکثحبکالےئکملسو هيلع هللا ىلصےہک۔کذم ورہکاقمہلکںیمکفنصمکروسؽکارکؾ‘‘ےکک یککدمرکےککضعبکامہکمااعقتملسو هيلع هللا ىلصروسؽکاہلل’’اقمہلکونعباؿ  یکاالعہینکدوعتک وکزئ 

کاالسؾںیہکامرکدوعتکےککاینبدیکاکن اککاوسہکملسو هيلع هللا ىلصتکںیمکہکمکاککذمیبہ،کاعمرشیتکامرکاالخیقکسپکرظنمکشیپکرکےتکوہےئکاالسیمک�تکامرکاصجب

ب  کدوعتکوخوصبرتکریپاےئکںیمکشیپکرکےتکںیہکسجک یکرمینشکںیمکالہکہکمک یکدینمشکامرکاخمتفلکرپک�کثحبک یکیئگکےہکہککالہکہکمک یکدینمشکاککسب

ؾک یکدمریک یکمہجکاؿکےککدوبعدمںکرپک ہتکک ینیکیھتکسجک یکانبکرپکاںوھںکےنکذاحذکآرایئکرشمعکرککدی۔کرضحتکہزمہکامرکاالسؾکںیہنکہکلبکآپک یکوق

،رضحتکرمعکےککوبقؽکاالس ت ےککاالعہینکلتقک یکاسزںیش،کملسو هيلع هللا ىلصرشمنیککہکمک یکرپاشی یکںیمکااضہفکامرکیبنکرکمؾؾکےسکاالسؾ)احصہبکرکاؾ( یکوقتث 

کںیمکوصحمری،ک کاککاخدنا یکتیمحک یکانبکرپکآپبعشکایبکاطلب کملسو هيلع هللا ىلصاککاسھت،کاےسیکاحالتکںیمکاہللکےککوبحمبملسو هيلع هللا ىلصونبکاہ مکامرکونبکدبعالمطلبب ا اککاالعہینکث 

اکاسکثبات
 
کرکث کدمرسےک وک المت زادکاککای 

 
زشی،کونبکدبعکانمػکامرکیصقکنبکبعککےککضعبکاف

ت
زمؽکمیحکامرف

  
 یککوپدیشہکدوعتکاالسؾکاککاجریکرانھک،کئ

کںیمکڑھکےکوہکدلیلکےہکہککاہللکربک ت کںیمکاسک یکامحث  ت
ت
ازککمق

 
ایزعتکاچےہکوتکایسیکوصرںیتکدیپاکرککاتکسکےہکہککاالسؾک وکہنکامےننکماےلکیھبکث

کامرکاقمہلکونعباؿ کرکںیک۔ ققحکوموصػکاککای  کادا  یککدمرکےککضعبکامہکمااعقتکامرکروسؽک’’اجںیئکامرکملظکمکدعتیک وکمتخکرکےنکںیمکاانپکرکدار

اعئکوہاک۔کاسکںیمکفنصمکوموصػکلبقکازکتثعبکےککاؿکمیلسکارطفلتک2003ارپ لیک۔کوجؿکک‘‘ یکتمکحکیلمعملسو هيلع هللا ىلصاہلل
 
ءکںیمکاقیقحتتکاالسیمکںیمکش

کہکمکامرکاجحزکلمکمکوطرکرپکاؿکںیمکرغؼکاھتک۔کؤمرنیخ ب ادنسپکرکےتکےھتکجب
 
کیھبکتخسکث ت

ت
کرپیتسک وکاسکمق ت زادکرپثحبکرکےتکںیہکوجکرشککامرکثب

 
کےککاف

زادمرہقکنبکون
 
زیکاطمقبکمہکاف

 
زایمیہک وکاانپےئکراھککامرکآخ دکنبکرمعمکنبکلیفنکےھتکوھنجںکےنکدنیکائب زثکامرکزی  لفک،کدیبعکاہللکنبکشحجک،کامثعؿکنبکوحئ 

دکنبکرمعمکتثعبکےسکث اچنکاسؽکلبقکامکرکمرہقکنبکونلفکاالعؿکوبنتکےسکلبقکمافتکث اکےئگ۔کدیبعکاہللکنبکشحجکےنکدعبکا زکتثعبکیبنکےکک�کےھتک۔زی 

کوبقؽکہنکایکاماالسؾکوبقؽک کدنسپیکےککثباع  ت زارکدث اک نکیکہکمکےککابقلئکےنکرحث 
ت
اہکف
 
کامرکہکمکاککثبادش ا اجکانہپث 

ت
زثک وکرصیقکےنکث اؿکرکایککامرکامثعؿکنبکوحئ 

حمی رزی،کسقکنبکاسدعاک
ل
کا ب اؾکںیمکااقتنؽکوہا۔کالعہمکانبکوجزیکےککاطمقبکاؿکاچرمںکےککالعمہکرضحتکاوبکرکبک،کرثبابکنبکاربلاء،کادعکنبکرکث 

 
ہکش

کرپیتسکہنک ی۔کدعبکازاںک ققحکوموصػک ت اککذرککرکےتکوہےئککالؼابلون الاولون االث ادی،کاوبکسیقکنبکرصہمکےنکدمرکاجتیلہکںیمکیھبکیھبککثب

زآؿکدیجمکےککام  
ت
اءکامرکاہللکےککدنبمںک یککینکریست،کاؿک یکف ب 

 
دہب،کان

 
کاککجب زبیغکامرکااقتسمت

ت
دوعیتکنیلکااکحؾک،کدنیک یکاخرطکربصکمکابثتک یک�کئ

اارتہًب
ت
سیبی
 
زادکامرن

 
زثبا یکاککلصفمکایبؿ،کہکمکںیمکومااختکاککاوصؽ،کامیلکمکامسیجکاحلظکےسکزمکمرکاف

ت
دمدہجکامرکاسکےککےیکزعؾکمکتمہکامرکف کتیثیحکےککجب

زادکںیمکومٔ
 
زکںیمکوموصػکریغکب ملکرسداراؿکابقلئکےسکہکمکےککاموحؽکںیمکاایتخرک یکیئگکتمکحکیلمعکےککتحتامکلکاف

 
احلصکرکدہکانپہککااختکامرکآخ

  ےککدمکاقمدصکاککذرککرکےتکںیہ:

کامرک�کےسکافحتظکوجکذایتکماقرکےک۱ ااسزاگرکاحالتکںیمکذایتکرضر
 
کث کد ینکمک یلکطقٔ ۔ کردکےہ۔ککانم یکہنکوہکث ا   رظنکےسکدیفمکہنکوہکوتکاسکاک

دکراوہںکاکک�۲ زی 
 
یکییکہ ۔۔کرفککمکرشککےککاموحؽکںیمکدوعتکمک�کےککوماعقکاککوصحؽکامرکم

 پ ہی ی 

)الوہر(کامشرہ2000        زک اعئکوہاک۔‘‘ یککامرکند یکدمرکںیمکانمنیقفکاککرکدار’’اخدلوعسمدکاککاقمہل ںیم(46۔37ص)،ک70ءکںیمکدتئب
 
  ش
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اعئکوہےنکماےلکامششیہکیملعکمک�ک ہلجک،کالسی رزۃکاعیملکےککامشرہکربمن           
 
ءکاطمبقبکرعیبک2006ارپ لی(108۔79صک)15رکایچکےسکش

کرہظمکدصیقیکاککاقمہل1427االمؽک   ٰ اعئکوہاک۔کذم ورہکوموضعکد ینکمکاقون یکوہےنک‘‘ یککاالسؾک یکمیہفتک۔کاسملئکمکاہجت ’’ھکںیمکاارٹدمحمکی 
 
ش

اریخیکمکذہتیبیکیھبکےہک۔کوموصػکررطمقازکںیہکہکک یککاالسؾکضحمکد ینکااکحؾکاککومجمہعکںیہنکاھتکہکلبکمہ
ت
اقون یک،کاعمرشیتکمکذہتیبیکامرککےککاسھتکاسھتکث

کامرکاوتسارکوہااھتکامرکایکسکدصتقیکںیم ز دئ 
 
زکاوصؽک ہقکامرکااصتقدیکوقانینکاککاجعمکیھبکاھتکامرک یککاالسؾکیہکالصکاینبدکاھتکسجکرپند یکاالسؾکاراقتءکی  کامر 

کاقمہلک ایبطکاککرظنہیکلصفمکشیپکرکےتکںیہک۔کدعبکازاںکذم ورہ
 
کاامؾکش ک ہقک، کم کاکک’’وموصػک یکباتباامؾکدحث    یککدہعکوبنیکںیمکاالسیمکااکحؾ

المکرککدث اکایگک۔‘‘اراقتء
 
 ںیمکش

کےسکامہکرعیبکاالمؽ           ب
 
زیتیبکرپمرگاؾکےککاسھتکریستکہبیط1433دوعۃکاڈیکیمک یکاجث

ت
زکملسو هيلع هللا ىلصھکےککومعقکرپکدرگیک�کمکئ ےکک یککدمرکرپکاطر 

کرکدہکومضمؿک ز المکاھت‘‘ دمر(رصتخمکریستکہبیطک) یکک’’دصقیکاککرحتئ 
 
وہےئککےیکےککاؿکاحالتکزدنیگکاککااحہطکملسو هيلع هللا ىلصوجکریستکرسمرک ونینک۔یھبکش

کآپ زاہکراست کےسکےنچبکےککملسو هيلع هللا ىلصےہکنجکاککقلعتکئب زاکتکےسکےہکامرکدرگیکمااعقتک وکوطالت کئب کنجکاککثباولاہطسکقلعتکاھتککےی یکذاتکثبا زککرککدث ا
ت
ئ

ب 
 
زےسیجکاحصہبکرکاؾکےککمااعقتک،کاؿک یکاکتفیلکامرکافکرک یکاجث

ت
ںیمکقیقحتکےککراجئککباتبککاسشیکےسکاعم التکمریغہک۔کےسکددشدکمکدرگیکابقلئکف

زادکےکک
 
کاامتہؾکایککایگکےہکویکہکنکآاغزکںیمکاعؾکڑپےھکےھکلکاف کایترکایککایگککےیاوصولںکےککاطمقبکوحایشکامرکوحاہلکاجتکمکرماعجکاککیسککدحکیت  

 
وطبرکویث

اعئکوہا۔2012ےسکاھتک۔کادارہک�تکاالسیمکرپسیکاالسؾکآثباد
 
 ءکںیمکباتبک یکوصرتکںیمکش

ک یکاتیمہک’’ءکںیمکوگرٹنمنکاکجلکوی یکمریٹسکلصیفکآثبادکںیم2015           کںیمکاابسبکمرمدکدحث   ےککونعاؿکےسکیپک۔کاچیک۔ایک‘‘مہفکدحث  

ک یک یککامرکند یکمیسقک یکرطػ ارہکوتکایککےہکرگمکاسکےکک�کمک�ککاقمہلکوہکاکچکےہکسجکںیمکاارٹاقریکدمحمکراضمؿکمجنکثبارمیکےنکااحدث  
 
اش

 اطمہعلک یکرضمرتکےہک۔

زی2017ونجری۔کامرچ          
 
ھکےککہسکامیہک�تکاالسیمکےککتاحفتکاارٹکدمحمث انیسکرہظمک1438ءکاطمبقبکرعیبکااثل یک۔کامجدیکاالخ

ک۔کریستکانبکااحسؼکںیم’’دصیقیک یکاحہیلکقیقحتکونعباؿ زنیکوہےئ۔ےس‘‘ یککدمرک یکااحدث  
 
کےسکئب زےککم کےسکےلہپکسب  ققحکوموصػکسب

زکےککاوقاؽک یکرمینشکںیمکایبؿکرک ےتکںیہ۔کاعملکاغمزیکاامؾکریستکانبکااحسؼکاککاعترػکامرکریستکراگریکںیمکاؿکاککاقمؾکدحمنیث،کالہکریسکامرکااکئب

زیک،کام  ام   )انبکااحسؼکےککااتسدکرگایمکاامؾکزر  دکریستک
  
(کریستکانبکااحسؼک یک�مػکمکنیلکفنصمکاغمزیک یکنیلکامج ادیپکوہےنکےککثباع 

 
باتبکث

کاامؾکزث ادکنبکدبعاہللکاکبیئک و ی ت کمک�کریستکےککےیکاسکاککااختنبکایک۔ک  یکےہکویکہکنکدبعکاکلملکنبکاشہؾکریمحی وبقمؽکرماث  ب ےنکاینپکذہتث 

کاککاقمؾکمکریستکےککک ققحکاککانہکےہکہککریستکانبکااحسؼک یکامتؾکرماث اتکںیمکاخصکرماث اتِ  اسھتکاک یکدعتادکںیمکمہکرماث اتکیھبکںیہکنجک وکااحدث  

 ِ ز کوبنہیکاکک�کمک�یکزجتہیکایککایگکےہکامرکاسکںیمکیھبک یکااحلؽکرصػک یکککرمہبتکاحلصکےہک۔کزئ  ثحبکاقمہلکںیمکریستکانبکاشہؾک یکایہنکااحدث  

کشیپک یکیئگکںیہک۔سجکےککےیک کدمحیکنبکدمحمکونرکادلنیکآؽککبً اسخاقا/  ػیرت ابً ہشامدمرک یکااحدث   زنیکقیقحتکمکابطعت
ت
کئ د دی   یکجب

زہکےس کںیمک2006ونلفکاککااختنبکایککایگکےہکوجک�کاوملردکاقر  کہککمہکاچرکدلجمںکرپک�کےہ۔کذم ورہکابطعت ب اعئکوہیئکجب
 
کدلجمکںیمکش ءکںیمکای 

ک یکرختع کمک�کػیرت ابً اسخاقثباوصخلصک زبیتکںیمک یککااحدث   کاقمہلکاسککےہ۔کک یک ویکک یکیئگ یکااحدث  
ت
کانبکااحسؼکاککباتبک یکئ

ک یکاتیمہ وضاعتکےککاطمقبکای  وم  ۔امرکینفکتیثیحکرپکثحبک یکیئگکےہکایبہینکشیپکایککایگےہ۔کدعبکازاںک�یکزجتےیکںیمکاؿکااحدث  

 (1،کامشرہ3)دلج                                                                                                              ء(2019وجؿ)افکار 
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اعئکوہا۔( 42۔30ص) 33ںیمکاقحلک)ا وڑہککٹخک(ےککامشرہک
 
 ںیمکش

 یکملسو هيلع هللا ىلص یککدمرکںیمکروسؽکاہلل’’ءکںیمکدیسکالجؽکادلنیکرمعیکاککاقمہلکونعباؿ1998ہسکامیہکاقیقحتتکاالسیمکارپ لیک۔کوجؿکامرکوجالیئک۔کربمتسک        

زیکونجریک۔کامرچکک‘‘دوعیتکتمکحکیلمع
 
کامرکک اعئکدشہک( 34۔5ءک)ص2000دمکااسقطکںیمکزویرکعبطکےسکآراہتسکوہاکچکےہک۔کایسک�ک یکای 

 
ںیمکش

زکثحبکالےئکملسو هيلع هللا ىلصےہک۔کذم ورہکاقمہلکںیمکفنصمکروسؽکارکؾ‘‘ےکک یککدمرکےککضعبکامہکمااعقتملسو هيلع هللا ىلصروسؽکاہلل’’اقمہلکونعباؿ  یکاالعہینکدوعتک وکزئ 

کاالسؾںیہکامرکدوعتکےککاینبدیکاکن اککاوسہکملسو هيلع هللا ىلصتکںیمکہکمکاککذمیبہ،کاعمرشیتکامرکاالخیقکسپکرظنمکشیپکرکےتکوہےئکاالسیمک�تکامرکاصجب

ب  کدوعتکوخوصبرتکریپاےئکںیمکشیپکرکےتکںیہکسجک یکرمینشکںیمکالہکہکمک یکدینمشکامرکاخمتفلکرپک�کثحبک یکیئگکےہکہککالہکہکمک یکدینمشکاککسب

ؾک یکدمریک یکمہجکاؿکےککدوبعدمںکرپک ہتکک ینیکیھتکسجک یکانبکرپکاںوھںکےنکذاحذکآرایئکرشمعکرککدی۔کرضحتکہزمہکامرکاالسؾکںیہنکہکلبکآپک یکوق

،رضحتکرمعکےککوبقؽکاالس ت ےککاالعہینکلتقک یکاسزںیش،کملسو هيلع هللا ىلصرشمنیککہکمک یکرپاشی یکںیمکااضہفکامرکیبنکرکمؾؾکےسکاالسؾ)احصہبکرکاؾ( یکوقتث 

کںیمکوصحمری،ک کاککاخدنا یکتیمحک یکانبکرپکآپبعشکایبکاطلب کملسو هيلع هللا ىلصاککاسھت،کاےسیکاحالتکںیمکاہللکےککوبحمبملسو هيلع هللا ىلصونبکاہ مکامرکونبکدبعالمطلبب ا اککاالعہینکث 

اکاسکثبات
 
کرکث کدمرسےک وک المت زادکاککای 

 
زشی،کونبکدبعکانمػکامرکیصقکنبکبعککےککضعبکاف

ت
زمؽکمیحکامرف

  
 یککوپدیشہکدوعتکاالسؾکاککاجریکرانھک،کئ

کںیمکڑھکےکوہکدلیلکےہکہککاہللکربک ت کںیمکاسک یکامحث  ت
ت
ازککمق

 
ایزعتکاچےہکوتکایسیکوصرںیتکدیپاکرککاتکسکےہکہککاالسؾک وکہنکامےننکماےلکیھبکث

کامرکاقمہلکونعباؿ کرکںیک۔ ققحکوموصػکاککای  کادا  یککدمرکےککضعبکامہکمااعقتکامرکروسؽک’’اجںیئکامرکملظکمکدعتیک وکمتخکرکےنکںیمکاانپکرکدار

اعئکوہاک۔کاسکںیمکفنصمکوموصػکلبقکازکتثعبکےککاؿکمیلسکارطفلتک2003ارپ لیک۔کوجؿکک‘‘ یکتمکحکیلمعملسو هيلع هللا ىلصاہلل
 
ءکںیمکاقیقحتتکاالسیمکںیمکش

کہکمکامرکاجحزکلمکمکوطرکرپکاؿکںیمکرغؼکاھتک۔کؤمرنیخ ب ادنسپکرکےتکےھتکجب
 
کیھبکتخسکث ت

ت
کرپیتسک وکاسکمق ت زادکرپثحبکرکےتکںیہکوجکرشککامرکثب

 
کےککاف

زادمرہقکنبکون
 
زیکاطمقبکمہکاف

 
زایمیہک وکاانپےئکراھککامرکآخ دکنبکرمعمکنبکلیفنکےھتکوھنجںکےنکدنیکائب زثکامرکزی  لفک،کدیبعکاہللکنبکشحجک،کامثعؿکنبکوحئ 

دکنبکرمعمکتثعبکےسکث اچنکاسؽکلبقکامکرکمرہقکنبکونلفکاالعؿکوبنتکےسکلبقکمافتکث اکےئگ۔کدیبعکاہللکنبکشحجکےنکدعبکا زکتثعبکیبنکےکک�کےھتک۔زی 

کوبقؽکہنکایکاماالسؾکوبقؽک کدنسپیکےککثباع  ت زارکدث اک نکیکہکمکےککابقلئکےنکرحث 
ت
اہکف
 
کامرکہکمکاککثبادش ا اجکانہپث 

ت
زثک وکرصیقکےنکث اؿکرکایککامرکامثعؿکنبکوحئ 

حمی رزی،کسقکنبکاسدعاک
ل
کا ب اؾکںیمکااقتنؽکوہا۔کالعہمکانبکوجزیکےککاطمقبکاؿکاچرمںکےککالعمہکرضحتکاوبکرکبک،کرثبابکنبکاربلاء،کادعکنبکرکث 

 
ہکش

کرپیتسکہنک ی۔کدعبکازاںک ققحکوموصػک ت اککذرککرکےتکوہےئککالؼابلون الاولون االث ادی،کاوبکسیقکنبکرصہمکےنکدمرکاجتیلہکںیمکیھبکیھبککثب

زآؿکدیجمکےککام  
ت
اءکامرکاہللکےککدنبمںک یککینکریست،کاؿک یکف ب 

 
دہب،کان

 
کاککجب زبیغکامرکااقتسمت

ت
دوعیتکنیلکااکحؾک،کدنیک یکاخرطکربصکمکابثتک یک�کئ

اارتہًب
ت
سیبی
 
زادکامرن

 
زثبا یکاککلصفمکایبؿ،کہکمکںیمکومااختکاککاوصؽ،کامیلکمکامسیجکاحلظکےسکزمکمرکاف

ت
دمدہجکامرکاسکےککےیکزعؾکمکتمہکامرکف کتیثیحکےککجب

زادکںیمکومٔ
 
زکںیمکوموصػکریغکب ملکرسداراؿکابقلئکےسکہکمکےککاموحؽکںیمکاایتخرک یکیئگکتمکحکیلمعکےککتحتامکلکاف

 
احلصکرکدہکانپہککااختکامرکآخ

  ےککدمکاقمدصکاککذرککرکےتکںیہ:

کامرک�کےسکافحتظکوجکذایتکماقرکےک۱ ااسزاگرکاحالتکںیمکذایتکرضر
 
کث کد ینکمک یلکطقٔ ۔ کردکےہ۔ککانم یکہنکوہکث ا   رظنکےسکدیفمکہنکوہکوتکاسکاک

دکراوہںکاکک�۲ زی 
 
یکییکہ ۔۔کرفککمکرشککےککاموحؽکںیمکدوعتکمک�کےککوماعقکاککوصحؽکامرکم

 پ ہی ی 

)الوہر(کامشرہ2000        زک اعئکوہاک۔‘‘ یککامرکند یکدمرکںیمکانمنیقفکاککرکدار’’اخدلوعسمدکاککاقمہل ںیم(46۔37ص)،ک70ءکںیمکدتئب
 
  ش
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اکاحؽکایسیک
ت
کےککدیماؿکںیمکث کامرکدحث   کوبنیںیہنکےہک۔علو ؾکادحلث    وک یککامرکند یکادمارکملسو هيلع هللا ىلصک ویئک ویککرظنمکاعؾکرپکںیہنکآیئکہککسجکںیمکااحکدث  

دااگہنکاتیمہکامرک�کےککشیپکرظنکایبؿکایککایگ کےککاضمنیمک وکاؿک یکجب وہ۔درجکثباالکامتؾککےککانترظکںیمکرپاھککامرکاجاچنکایگکوہکث اک یککامرکند یکااحدث  

زک�کوموض کوہںکبتککولعمامیتکںیہکوجکزئ  ت اثب  ۔عکںیمکدممکمکاعممؿکث 

 االطصاحت

ک یکزام یکامرکناک یکمیسقکاککدارمندارکیبنکرکمی          ایسکانبکرپکدرجکذ لیکک یکایحتکہبیطکرہطمہکدقمہسکےکک یککامرکند یکادمارکرپکےہ۔ملسو هيلع هللا ىلصااحدث  

کذرکںیہ   ۔االطصاحتکاقبب

: ک کںیہکوجکتثعبکوبنی یککااحدث   کےسکرمادکمہکااحدث   اکےہکےسکےلکرککرجہتکندہنیکےککرفسکملسو هيلع هللا ىلص یککااحدث  
ت
ےسکےلہپکےککدمرک،کےسجکدمرکاجیلہکاہککاجث

کےککامتؾکمااعقتکمکاحالتکامرکااکحؾکمکاعم التکاککااحہطک  وہےئکںیہک۔کےیکیت

کمہکںیہکنجکںیمکیبنکرکمیکند یکااحدث    کدؾکایحتکملسو هيلع هللا ىلص:ند یکااحدث   ا
ت
،کامارمکمکےککامتؾکمااعقتکمکاحالتہبیطکک یکندہنیکرشتفیکآمریکےسکےلکرککث

  ونایہ،کاغمزیکمکاشمدہک،کااکحؾکمکاعم التکمریغہکدرجکںیہک۔

ےککندہنیکرشتفیکآمریکےسکےلہپکاالسؾکوبقؽکایککعطقکرظنکاسکےککہککاؿکاککقلعتکہکمکملسو هيلع هللا ىلصوہنجںکےنکآوضحنرمہکاحصہبکرکاؾکک:ملسو هيلع هللا ىلص یککااحصبکروسؽ

کادقسکںیمکاحرضملسو هيلع هللا ىلصےسکےہکث اکںیہن،کوخاہکآپ دمت
 
)کج دعبک یکوہکث اکوبقؽکاالسؾکےسکےلہپ،ک یککااحصبکالہکںیئکےگ۔ککوبقؽکاالسؾکےک (ی یکزث ارتک

  ویںکاںیہنکدمکااسقؾکںیمکمیسقکایککاجکاتکسکےہ۔

ہلکمریغہ1
 ۔۔کالہکہکمکامرکدرگیکابقلئکےسیجکدمس،کونبکدبعکاالش 

کوہےئ،کضعبکاسکےسکیھبکےلہپکرشمػکثبا2  ںکتعیبکہبقعکںیمکرشی 
  
ت
السؾکوہےئکامرکضعبکاککاالسؾکا۔کااصنرکندہنیکمہکوجکرجہتکندہنیکےسکلبقکت

کاذلرکک یکیبنکرکمی ز
 
   یکندہنیکرشتفیکآمریکےککدعبکذم ورکےہ۔ملسو هيلع هللا ىلصےسک الاقتکآپملسو هيلع هللا ىلصتعیبکہبقعکےککدعبکامرکرجہتکےسکےلہپکاککےہک۔کؤمخ

  ےککندہنیکرشتفیکآمریکےککدعبکاالسؾکوبقؽکایکند یکااحصبکوہںکےگ۔ملسو هيلع هللا ىلصوہنجںکےنکآوضحنرک:کمہکاحصہبکرکاؾکملسو هيلع هللا ىلصند یکااحصبکروسؽ

ک یک�کےککاوصؽک یک  کامرکند یکااحدث  

زمؽکنجکدمرکاجیلہکامرکدہعکوبنیکںیمک          
  
دااگہنکاتیمہکےککاحلمکامروعالمکےککتحتکوہاکمہکککاحالتکمکمااعقتکاالسیمکااکحؾکامرک�تکاککئ جب

کرکامرکوجکںیہک رماۃکیسکاتیمہکےککشیپکرظنکرکایحتکہبیطک یکاادمامرند یکالیمکتک وکےچنہپ۔ک یکک ےتکوہےئکدتبرع کندہنیکںیمکث اہیٔاانپکاراقتیئکلمعکوپرا

ک کدحث   ب
ت

 ےئگکںیہ۔کےیکامرکاؿک یکرماث اتک یک�کےککےیکدرجکذ لیکاوصؽکرمث

زانئکےککاحلظکےسکاخصلک یککںیہ1
ت
( یکمہکرماث اتکوجاحالتکمکمااعقتکامرکف )ذم ورہکثباالکرعتفیکےککاطمقبک امرکک۔ک۔ک یککرامیک۔ یککرماث اتک:ک یککرامیک

  یگ۔  یک ویئکدیقکںیہنکےہک۔کایسیکرماث اتک یککرماث اتکالہکںیئںیمکزامؿکمکناکؿکاؿکےککایبؿکرکےن

زانئکےککاحلظکےسکمہکرماث اتکیھبک یککوہںکیگک�کایبؿکرکےنکماےلکند یکااحصبکںیمکےسک۔ند یکرامی۔ک یککرماث اتک:کاحالتکمک2
ت
مااعقتکامرکف

  یھبکزامؿکمکناکںک یک ویئکدیقکںیہنکےہ۔اؿکےککایبؿکرکےنںیمکوہںکامرک

ا3   تکںیہک۔۔ یککرامیک،کند یکرماث اتک:کرجہتکندہنیکےککدعبک یکمہکامتؾکرماث اتکوجک یککرامویںکےسکرممیکںیہکند یکرماث 
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زلیسکاککقلعتکند یکدمرکوبنیکےسکےہ۔کرہباحؽکاخصلک یکک         
ت
کےککزامؿکمکناکؿکئ کرہظمکدصیقیکےککاطمقبکدعتمدک یککااحدث     ٰ اارٹکدمحمکی 

کانبکااحسؼ)نجک یکدعتادک ِ ےہ(ک وکدرجکذ لیکک29دمرکوبنیکث اکاسکےککشیپکرمکاجیلہکدہعکےککمااعقتکمک�تکامرکاسملئکمکاومرکےسک�کااحدث  

زبیتکںیم
ت
  کایبؿکایککایگکےہ۔ئ

 ۔کدہعکاجیلہکےسک�کھچکااحدث   1

  ےککدعبک یکثبارہکااحدث   ملسو هيلع هللا ىلص۔کمالدتکوبنی2

   یکایگرہکااحدث   ملسو هيلع هللا ىلص۔کآاغزتثعبکوبنی3

زہکیھبکشیپکایککےہ۔
  
کاکک�یکاجئ زآںک ققحکوموصػکےنکدرجکثباالک یککااحدث   دکئب زی 

 
  م

کزامونںکےککاملعءکمک�کےنکعلو ؾک د دی  کدقرکامرکرگاںکامہیکیملعکامرک�کاکؾکایککےہکامرکایسیکارگہچکدقمیکمکجب کاقبب ت کںیمکاہنث  کامرکدحث   ادحلث  

اؿکےککسبکںیمکںیہن
 
ک�کینبکونعکان کااسیرحبکقیمعکےہکہککسجک یکرہگایئکیت زک یکںیہکہککنجک یکریظنکںیہنکیتلمکرگمکملعکای  کہککاہللکربکاصتفینکرحتئ 

اونںک وکاخمبطکرککےککوخ
 
زکامکدث اایزعتکےنکان

 
  :دکیہکف

ًَ اْلِعْلِم ِإَلَّ َكِلياًل  وِتيُتْم ِم
ُ
 27َوَما أ

 ۔متک وکملعکاککتہبکوھتڑاکہصحکدث اکایگکےہامر

زامؿکروسؽکہٰیالکؾکال          
 
زک ققحکمکاعملکملسو هيلع هللا ىلصامرکف زکنددکاتیلکےہکامرکاتیلکرےہکاگک۔کیہیکمہجکےہکہککر  زکنکاککامر  امتؾکعلو ؾکاککعبنمکمکرسہمشچکےہکسجکےسکر 

 ملعکاکک ویئکہنک ویئکاینکراہتسکالھککراتہکےہکاہجںکےسکےلہپک ویئکہنکزگراکوہک۔کےیےکک

افیلک
ت
  ےککدقمہمکںیمکررطمقازکںیہ:‘‘الىھایۃ فی غشیب الحذیث و الاجش’’اوبالسعاادات،کانبکاالریثکاینپکث

صغیرا جم کل مبتذی لش یء لم یصبم الیہ و مبتذع امش لم یتلذمفیہ علیہ فاهہ یکىن كلیال جم یکثر و 
 28یکبر

اکےہکےسجکہککاسکےسکےلہپکیسکک
ت
کرتخمعکوجکیسککےئنکاکؾک وکڑیھچث زکای  اکےہکامرکر 

ت
کدتبمیکوجکیسککثبالکلکاوھچیتکزیچک وکاہھتکاگلث زکای  ر 

اکوہکرگمکدعبکںیمکئب زےھکامرکرپماؿکخ  زےھک۔  ےنکہنکایککوہکوتکرضمریکےہکہککمہکےلہپکوھتڑاکامرکوھچث 

افیلک وک�کاسمدینکںیمکمیسقکرکےتکںیہ۔کہیکمیسقکیصخشکیھبکےہکامرکناک یکیھب۔کناک یکمیسقکںیمک‘‘دنسم’’         
ت
یبلکاینپکث

 
ںیمکاامؾکادمحکنبکحی

،ک کےککالعمہکدنسمکااشلم       
 

کمکدنسمکادملن مکی ی ن 
ل
زکدنسمکںیمک�ککدنسماوکلنییف،دنسمدنسمکا بصرزنییکامرکدنسمکاالاصنرک وکثبارتلبیتکایبؿکرکےتکںیہ۔کر  الن

کںیمکمہکامتؾکاحصہبکامرکاؿک یکرم مکی ی ن 
ل
کوغرکثباتکہیکےہکہککدنسمکا کایککایگکےہک۔کاقبب ب

ت
زبیتکےسکرمث

ت
ک وکافلکثبایئکئ مث اتکذم ورکالعےقکےککاحصہبکرکاؾک

کںیمکامتؾک یکایحملسو هيلع هللا ىلصںیہکنجکاککقلعتکہکمکےسکوتکےہکرگمکیبنکرکمی    
 

امرککند یکاحصہبکرکاؾکتکہبیطکےککاخصک یککدمرکےسکںیہنکےہکایسکرطحکدنسمکادملن

ںیہنکںیہ۔کسجکاؿک یکرممث اتک وکشیپکایککایگےہکوجکہککاینپکاثمؽکآپکںیہک نکیکیبنکرتحمؾکہیلعکالصلو ۃکماالسلؾک یکایحتکہبیطکےککند یکدمرکےسکاخصک

اکےہکہکک
ت
کوہث ت اثب کایککایگکےہ۔اسمدینکںیمکیھبکااحدےسکث  ب

ت
ک یک یککامرکند یکمیسقک یکاجبےئکرماۃ وکناک یکاحلظکےسکرمث  ث  

ک یکزام یکامرکناک یکمیسقکوموجد              درجکثباالکبتککامرکاقمہلکاجتکےککاطمہعلکےسکہیکارمکرمزکرمنشک یکرطحکایعںکےہکہککاؿکںیمکااحدث  
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اکاحؽکایسیک
ت
کےککدیماؿکںیمکث کامرکدحث   کوبنیںیہنکےہک۔علو ؾکادحلث    وک یککامرکند یکادمارکملسو هيلع هللا ىلصک ویئک ویککرظنمکاعؾکرپکںیہنکآیئکہککسجکںیمکااحکدث  

دااگہنکاتیمہکامرک�کےککشیپکرظنکایبؿکایککایگ کےککاضمنیمک وکاؿک یکجب وہ۔درجکثباالکامتؾککےککانترظکںیمکرپاھککامرکاجاچنکایگکوہکث اک یککامرکند یکااحدث  

زک�کوموض کوہںکبتککولعمامیتکںیہکوجکزئ  ت اثب  ۔عکںیمکدممکمکاعممؿکث 

 االطصاحت

ک یکزام یکامرکناک یکمیسقکاککدارمندارکیبنکرکمی          ایسکانبکرپکدرجکذ لیکک یکایحتکہبیطکرہطمہکدقمہسکےکک یککامرکند یکادمارکرپکےہ۔ملسو هيلع هللا ىلصااحدث  

کذرکںیہ   ۔االطصاحتکاقبب

: ک کںیہکوجکتثعبکوبنی یککااحدث   کےسکرمادکمہکااحدث   اکےہکےسکےلکرککرجہتکندہنیکےککرفسکملسو هيلع هللا ىلص یککااحدث  
ت
ےسکےلہپکےککدمرک،کےسجکدمرکاجیلہکاہککاجث

کےککامتؾکمااعقتکمکاحالتکامرکااکحؾکمکاعم التکاککااحہطک  وہےئکںیہک۔کےیکیت

کمہکںیہکنجکںیمکیبنکرکمیکند یکااحدث    کدؾکایحتکملسو هيلع هللا ىلص:ند یکااحدث   ا
ت
،کامارمکمکےککامتؾکمااعقتکمکاحالتہبیطکک یکندہنیکرشتفیکآمریکےسکےلکرککث

  ونایہ،کاغمزیکمکاشمدہک،کااکحؾکمکاعم التکمریغہکدرجکںیہک۔

ےککندہنیکرشتفیکآمریکےسکےلہپکاالسؾکوبقؽکایککعطقکرظنکاسکےککہککاؿکاککقلعتکہکمکملسو هيلع هللا ىلصوہنجںکےنکآوضحنرمہکاحصہبکرکاؾکک:ملسو هيلع هللا ىلص یککااحصبکروسؽ

کادقسکںیمکاحرضملسو هيلع هللا ىلصےسکےہکث اکںیہن،کوخاہکآپ دمت
 
)کج دعبک یکوہکث اکوبقؽکاالسؾکےسکےلہپ،ک یککااحصبکالہکںیئکےگ۔ککوبقؽکاالسؾکےک (ی یکزث ارتک

  ویںکاںیہنکدمکااسقؾکںیمکمیسقکایککاجکاتکسکےہ۔

ہلکمریغہ1
 ۔۔کالہکہکمکامرکدرگیکابقلئکےسیجکدمس،کونبکدبعکاالش 

کوہےئ،کضعبکاسکےسکیھبکےلہپکرشمػکثبا2  ںکتعیبکہبقعکںیمکرشی 
  
ت
السؾکوہےئکامرکضعبکاککاالسؾکا۔کااصنرکندہنیکمہکوجکرجہتکندہنیکےسکلبقکت

کاذلرکک یکیبنکرکمی ز
 
   یکندہنیکرشتفیکآمریکےککدعبکذم ورکےہ۔ملسو هيلع هللا ىلصےسک الاقتکآپملسو هيلع هللا ىلصتعیبکہبقعکےککدعبکامرکرجہتکےسکےلہپکاککےہک۔کؤمخ

  ےککندہنیکرشتفیکآمریکےککدعبکاالسؾکوبقؽکایکند یکااحصبکوہںکےگ۔ملسو هيلع هللا ىلصوہنجںکےنکآوضحنرک:کمہکاحصہبکرکاؾکملسو هيلع هللا ىلصند یکااحصبکروسؽ

ک یک�کےککاوصؽک یک  کامرکند یکااحدث  

زمؽکنجکدمرکاجیلہکامرکدہعکوبنیکںیمک          
  
دااگہنکاتیمہکےککاحلمکامروعالمکےککتحتکوہاکمہکککاحالتکمکمااعقتکاالسیمکااکحؾکامرک�تکاککئ جب

کرکامرکوجکںیہک رماۃکیسکاتیمہکےککشیپکرظنکرکایحتکہبیطک یکاادمامرند یکالیمکتک وکےچنہپ۔ک یکک ےتکوہےئکدتبرع کندہنیکںیمکث اہیٔاانپکاراقتیئکلمعکوپرا

ک کدحث   ب
ت

 ےئگکںیہ۔کےیکامرکاؿک یکرماث اتک یک�کےککےیکدرجکذ لیکاوصؽکرمث

زانئکےککاحلظکےسکاخصلک یککںیہ1
ت
( یکمہکرماث اتکوجاحالتکمکمااعقتکامرکف )ذم ورہکثباالکرعتفیکےککاطمقبک امرکک۔ک۔ک یککرامیک۔ یککرماث اتک:ک یککرامیک

  یگ۔  یک ویئکدیقکںیہنکےہک۔کایسیکرماث اتک یککرماث اتکالہکںیئںیمکزامؿکمکناکؿکاؿکےککایبؿکرکےن

زانئکےککاحلظکےسکمہکرماث اتکیھبک یککوہںکیگک�کایبؿکرکےنکماےلکند یکااحصبکںیمکےسک۔ند یکرامی۔ک یککرماث اتک:کاحالتکمک2
ت
مااعقتکامرکف

  یھبکزامؿکمکناکںک یک ویئکدیقکںیہنکےہ۔اؿکےککایبؿکرکےنںیمکوہںکامرک

ا3   تکںیہک۔۔ یککرامیک،کند یکرماث اتک:کرجہتکندہنیکےککدعبک یکمہکامتؾکرماث اتکوجک یککرامویںکےسکرممیکںیہکند یکرماث 
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زلیسکاککقلعتکند یکدمرکوبنیکےسکےہ۔کرہباحؽکاخصلک یکک         
ت
کےککزامؿکمکناکؿکئ کرہظمکدصیقیکےککاطمقبکدعتمدک یککااحدث     ٰ اارٹکدمحمکی 

کانبکااحسؼ)نجک یکدعتادک ِ ےہ(ک وکدرجکذ لیکک29دمرکوبنیکث اکاسکےککشیپکرمکاجیلہکدہعکےککمااعقتکمک�تکامرکاسملئکمکاومرکےسک�کااحدث  

زبیتکںیم
ت
  کایبؿکایککایگکےہ۔ئ

 ۔کدہعکاجیلہکےسک�کھچکااحدث   1

  ےککدعبک یکثبارہکااحدث   ملسو هيلع هللا ىلص۔کمالدتکوبنی2

   یکایگرہکااحدث   ملسو هيلع هللا ىلص۔کآاغزتثعبکوبنی3

زہکیھبکشیپکایککےہ۔
  
کاکک�یکاجئ زآںک ققحکوموصػکےنکدرجکثباالک یککااحدث   دکئب زی 

 
  م

کزامونںکےککاملعءکمک�کےنکعلو ؾک د دی  کدقرکامرکرگاںکامہیکیملعکامرک�کاکؾکایککےہکامرکایسیکارگہچکدقمیکمکجب کاقبب ت کںیمکاہنث  کامرکدحث   ادحلث  

اؿکےککسبکںیمکںیہن
 
ک�کینبکونعکان کااسیرحبکقیمعکےہکہککسجک یکرہگایئکیت زک یکںیہکہککنجک یکریظنکںیہنکیتلمکرگمکملعکای  کہککاہللکربکاصتفینکرحتئ 

اونںک وکاخمبطکرککےککوخ
 
زکامکدث اایزعتکےنکان

 
  :دکیہکف

ًَ اْلِعْلِم ِإَلَّ َكِلياًل  وِتيُتْم ِم
ُ
 27َوَما أ

 ۔متک وکملعکاککتہبکوھتڑاکہصحکدث اکایگکےہامر

زامؿکروسؽکہٰیالکؾکال          
 
زک ققحکمکاعملکملسو هيلع هللا ىلصامرکف زکنددکاتیلکےہکامرکاتیلکرےہکاگک۔کیہیکمہجکےہکہککر  زکنکاککامر  امتؾکعلو ؾکاککعبنمکمکرسہمشچکےہکسجکےسکر 

 ملعکاکک ویئکہنک ویئکاینکراہتسکالھککراتہکےہکاہجںکےسکےلہپک ویئکہنکزگراکوہک۔کےیےکک

افیلک
ت
  ےککدقمہمکںیمکررطمقازکںیہ:‘‘الىھایۃ فی غشیب الحذیث و الاجش’’اوبالسعاادات،کانبکاالریثکاینپکث

صغیرا جم کل مبتذی لش یء لم یصبم الیہ و مبتذع امش لم یتلذمفیہ علیہ فاهہ یکىن كلیال جم یکثر و 
 28یکبر

اکےہکےسجکہککاسکےسکےلہپکیسکک
ت
کرتخمعکوجکیسککےئنکاکؾک وکڑیھچث زکای  اکےہکامرکر 

ت
کدتبمیکوجکیسککثبالکلکاوھچیتکزیچک وکاہھتکاگلث زکای  ر 

اکوہکرگمکدعبکںیمکئب زےھکامرکرپماؿکخ  زےھک۔  ےنکہنکایککوہکوتکرضمریکےہکہککمہکےلہپکوھتڑاکامرکوھچث 

افیلک وک�کاسمدینکںیمکمیسقکرکےتکںیہ۔کہیکمیسقکیصخشکیھبکےہکامرکناک یکیھب۔کناک یکمیسقکںیمک‘‘دنسم’’         
ت
یبلکاینپکث

 
ںیمکاامؾکادمحکنبکحی

،ک کےککالعمہکدنسمکااشلم       
 

کمکدنسمکادملن مکی ی ن 
ل
زکدنسمکںیمک�ککدنسماوکلنییف،دنسمدنسمکا بصرزنییکامرکدنسمکاالاصنرک وکثبارتلبیتکایبؿکرکےتکںیہ۔کر  الن

کںیمکمہکامتؾکاحصہبکامرکاؿک یکرم مکی ی ن 
ل
کوغرکثباتکہیکےہکہککدنسمکا کایککایگکےہک۔کاقبب ب

ت
زبیتکےسکرمث

ت
ک وکافلکثبایئکئ مث اتکذم ورکالعےقکےککاحصہبکرکاؾک

کںیمکامتؾک یکایحملسو هيلع هللا ىلصںیہکنجکاککقلعتکہکمکےسکوتکےہکرگمکیبنکرکمی    
 

امرککند یکاحصہبکرکاؾکتکہبیطکےککاخصک یککدمرکےسکںیہنکےہکایسکرطحکدنسمکادملن

ںیہنکںیہ۔کسجکاؿک یکرممث اتک وکشیپکایککایگےہکوجکہککاینپکاثمؽکآپکںیہک نکیکیبنکرتحمؾکہیلعکالصلو ۃکماالسلؾک یکایحتکہبیطکےککند یکدمرکےسکاخصک

اکےہکہکک
ت
کوہث ت اثب کایککایگکےہ۔اسمدینکںیمکیھبکااحدےسکث  ب

ت
ک یک یککامرکند یکمیسقک یکاجبےئکرماۃ وکناک یکاحلظکےسکرمث  ث  

ک یکزام یکامرکناک یکمیسقکوموجد              درجکثباالکبتککامرکاقمہلکاجتکےککاطمہعلکےسکہیکارمکرمزکرمنشک یکرطحکایعںکےہکہککاؿکںیمکااحدث  
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  یککرامی۔ک یککااحدث   ک۔1

السؾکوہےئکوخاہکثباکاےککندہنیکرشتفیکآمریکےسکلبقکرشمػکملسو هيلع هللا ىلصںیہکوجک یککدہعکوبنیکںیمکینعیکیبنکرکمؾکرماۃےسکرمادکمہکاحصہبکرکاؾک یک 

کوصتمرکوہںکیگاؿکاکک ۔کقلعتکہکمکمکارطاػکہکمکےسکوہکث اکندہنیکمکدرگیکاممکلکےسکوہ۔کاؿک یکمہکرماث اتکنجکاککقلعتک یککدمرکایحتکےسکےہک یککااحدث  

کےہ۔ک اسکےککادتسالؽکںیم دمت
 
کرکےتکںیہ،کشیپکج ت دکنبکاحرہثکؓکےسکرماث  کوجکمہکاےنپکمادلکرتحمؾکرضحتکزی  ت کؓکک یکرماث  د  ااسہمکنبکزی 

َػاَم   َغً أُ
َ

ال نَّ ِحبِریَل َغَلیِہ الؼَّ َم:أَ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبّیِ َضلَّ ًِ الىَّ ًِ َحاِضَجَۃ َغ ِبیِہ َظیِس ب ًِ َظیٍس َغً أَ َتاُہ ِفی َۃ ب ُم أَ
وِح  ِل َما أُ وَّ َمُہ الُوُغوأَ یِہ َفَػلَّ

َ
ًَ الُوُغو ءَ َی ِإل ا َفَطَؽ ِم َۃَفَلمَّ

َ
ال َدَص َؾطَفًۃ ِمً ِء َوالطَّ  29َفَىَضَح ِبَہا َفطَحہ۔ ٍء َما أَ

کروسؽکاہللک کموضکےسکافرغکوہےئکوتکملسو هيلع هللا ىلصےککث اسکمیحکالےئکامرکآپککملسو هيلع هللا ىلصرضحتکربجلیئکؑ ب  وکموضامرکامنزک یک�کدیکرھپکجب

 اںوھںکےنکاےنپکوصخمصکاقمؾکرپکث ا یکڑھچاک۔ک

زامےتکںیہکوجکہککالکذاحہلک یککایحتکہبیطک
 
  اککامہکماہعقکےہ۔کملسو هيلع هللا ىلصرضحتککرمعکافرمؼکؓکاےنپکوبقؽکاالسؾکاککماہعقکایبؿکف

ػِلَم َفَوَحسُتہُ  ن أُ َم َكبَل أَ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ َتَػطَُّع َضُػوَل ہللِا َضلَّ اِب: َدَطحُت أَ ًُ الَخطَّ  َكس َكاَل ُغَمُط ب
ی ا

َ
عَجُب ِمً َتٔاِلیِف الُلطٓاِن َكاَل: َفُللُت: َػَبَلِنی ِإل ِۃ َفَجَػلُت أَ ملَسِجِس َفُلمُت َدلَفُہ َفاػَتفَتَح ُػوَضَۃ الَخاكَّ

ہُ َھ  : ِإهَّ ت ُكَطیٌش َكاَل: َفَلَطأَ
َ
َلوُل َضُػوٍل َکِطیٍم۔ َوَما َصا َوہللِا َشاِغٌط َکَما َكال

َ
ا ُتٔوِمىُ ُھ ل وَن َو ِبَلوِل َشاِغٍط َكِلیاًل مَّ

 ِبَلوِل َکاِھ َكاَل: ُكلُت: َکا
َ

َل َغَلیَىا َبػَؼ ِھ ًٌ َكاَل: َوَل و َتَلوَّ
َ
یَن۔ َول ِ

َ
ّبِ الَػامل ً ضَّ ُطوَن۔ َتنِزیٌل ّمِ ا َتَصکَّ ًٍ َكِلیاًل مَّ

َحٍس  ً أَ ػَىا ِمىُہ الَوِتیَن۔ َفَما ِمىُکم ّمِ
َ
َلط

َ
ََٔدصَها ِمىُہ ِبالَیِمیِن۔ ُجمَّ ل َ

َكاِویِل۔ َل ًَ الأَ ی ٓاِدِط  30َغىُہ َحاِحِعی
َ
ِإل

وَضِۃ َكاَل: َفَوَكَؼ إلِاػالُم ِفی َكلِبی ُکلَّ َموِكٍؼ۔  31الؼُّ

کرمہبتکںیمکوبقؽکاالسؾکےسکےلہپکروسؽکاہلل زامےتکںیہکہککای 
 
ےککاسھتکڑیھچکاھچڑکےککارادےکےسکملسو هيلع هللا ىلصرضحتکرمعککنؓبکاطخبکف

ےنکوسرہکاحہقک یکالتمتکملسو هيلع هللا ىلص،کںیمکاجکرککاؿکےککےھچیپکڑھکاکوہکایگک۔کوضحرالکنک نکیکہتپکالچکہککمہکھجمکےسکےلہپکیہکدجسمکاجکےکچکںیہک

ارعکےہک
 
زآؿکامرکاسکےککاولسبکےسکبجعتکوہےنکاگلک۔کںیمکےنکاےنپکدؽکںیمکوساچکماہللک!کہیکصخشکش

ت
رشمعکرککدی۔کےھجمکمظنکف

کںیمکآ ز زشیکےتہککںیہک۔کاینتکدئ 
ت
کملسو هيلع هللا ىلصپ اسیکہککف کرپکچنہپکےئگکہکک ت کرعمزک’’اسکآث  ارعک یکثباتکمہکوتکای 

 
اقدصکاککوقؽکےہ،کیسککش

کملسو هيلع هللا ىلصہیکنسکرککںیمکےنکاےنپکدؽکںیمکوساچہیکوتکاکنہکےہ۔کادرھکوضحر‘‘ وھتڑیکےہک نکیکمتکاامیؿکتہبکمککالےتکوہ۔ک ت ےنکہیکآث 

زامیئک
 
ازؽکایک’’التمتکف

 
کامرکہنکیہکہیکیسککاکنہکاککالکؾکےہ،کمتکتہبکمکک�کاحلصکرکےتکوہک،کہیکوتکربکااعلنیملک یکرطػکےسکث

اریکرطػکیسککثباتک یکوھجیٹکتبسنکرکےکوتکمہکاےسکاےنپکداںیئکاہھتکےسکڑکپکںیلکامرکاسک یکرگدؿکوتڑک ایگکےہک۔کارگکہیک�کہ 

ہیکآث اتکنسکرککاالسؾکےنکریمےکدؽکںیمکاےنپکےجنپک‘‘ ااںیلکامرکمتکںیمکےسک ویئکاؿک یکرطػکےسکراکم کہنکنبکےکسک۔ک

۔کک
 
 وبضمیطکےسکاگڑانھکرشمعکرککدی 

ک :ک زامےتکںیہک
 
 رضحتکاسنکنبکامکلکؓکماہعقکقشکرمقکایبؿکف

غً ٔاوؽ بً مالک كال: إن ٔاہل مکۃ ػٔالوا ضػول ہللا ضلی ہللا غلیہ وٓالہ وػلم ٔان یطیہم ٓایۃ فٔاضاہم 
 32اوشلاق اللمط مطتین۔

ا یکداھکںیئ۔کآپکےنکاؿکملسو هيلع هللا ىلصرضحتکاسنکنبکامکلکؓکےس،کمہکےتہککںیہکہککالہکہکمکےنکروسؽکاہلل  
 
ےسکوساؽکایککہککمہکاؿک وک ویئکن
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۔کند یکرامی۔کند یکرماث اتک:کمہکرماث اتکنجکاککقلعتکرجہتکندہنیکےککدعبکےککمااعقت،کاعم التکمریغہکےسکےہکامرکند یکرماۃکےسکرممیکںیہک،ک4

 ۔ند یکرماث اتکالہکںیئکیگ

کضعبکایسیکرماث اتکاسےنمکآںیئکیگکنجک یک یککث اکند یکاچہپؿکےکک۔ک5 ت
ت

ارہککےیرماث اتک یکمیسقکےککمق
 
زانئک یکرطػک ویئکاش

ت
احالتکمکمااعقتکامرکف

زارکدےنیکںیمکرامیکرپکاابتعرکایککاجےئکاگ
ت
ک یککالہکےئکیگکامرند یکک رامیک۔کوموجدکہنکوہکاگک۔کاسکوصرتکںیمکاؿکرماث اتک وک یککامرکند یکف ت  یککےہکوتکرماث 

کیھبکند یکوہکیگرامیکوہےنک ی ت  ۔کوصرتکںیمکرماث 

 

 رماث ات                                              

 

                          

 ند یکرماث ات                    یککرماث ات  

   

                                                    

 

ک کک کککک کککک کککک ککک کککک ککککک         یککرامی     ند یکرامیککک ککک        یککرامیکککک ککک کککک کککک کککک ککک  ند یکرامیککک

کابمرہکک یکمیسق  ااحدث  
کابمرہکک وکیھبکدرجکذ لیکدمکااسقؾکںیمکمیسقکایککایگےہ۔ک زآؿکدیجمک یکوسروتںکامرکآث اتک یک یککمکند یکمیسقکےککشیپکرظنکااحدث  

ت
 ف

  یککااحدث   ک۔1

کںیہکنجکںیمک یککدہعکوبنیک  کےسکرمادکمہکااحدث   ےئگکںیہ۔ک یککدہعککےیکےککمااعقتکمکاحالتکامرکااکحؾکمکاعم التکایبؿکملسو هيلع هللا ىلص یککااحدث  

کامرکتثعبکوبنیکےسکےلہپک یکملسو هيلع هللا ىلصوبنیکےسکرمادکایحتکہبیطک کااحدث   کازںیک یککااحصبکےسکرممیکومعیمک کاککدمرکےہک۔العمہ اککندہنیکونمرہک�کیت

کیھب کوصتمرکوہںکیگ۔کااحدث     یککااحدث  

ک۔2  ند یکااحدث  

کےسکرمادکندہنیک�کےککدعبکےسکماصؽکایبنلک   کںیہ۔کند یکااحصبکےسکرممیکومعیمکااکحؾکرپکینبمککملسو هيلع هللا ىلصند یکااحدث   ک یکامتؾکااحدث   یت

کالہکںیئکیگ۔ککککک کیھبکند یکااحدث    ااحدث  

ک یکااسقؾ   یککمکند یکااحدث  

ک  دکنیتکنیتکااسقؾکرپک�کوہںکیگک۔کایکنک�کویںکےہ۔ک زی 
 
کم  درجکذ لیکاوصولںکےککاطمقبک یککامرکند یکااحدث  
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  یککرامی۔ک یککااحدث   ک۔1

السؾکوہےئکوخاہکثباکاےککندہنیکرشتفیکآمریکےسکلبقکرشمػکملسو هيلع هللا ىلصںیہکوجک یککدہعکوبنیکںیمکینعیکیبنکرکمؾکرماۃےسکرمادکمہکاحصہبکرکاؾک یک 

کوصتمرکوہںکیگاؿکاکک ۔کقلعتکہکمکمکارطاػکہکمکےسکوہکث اکندہنیکمکدرگیکاممکلکےسکوہ۔کاؿک یکمہکرماث اتکنجکاککقلعتک یککدمرکایحتکےسکےہک یککااحدث  

کےہ۔ک اسکےککادتسالؽکںیم دمت
 
کرکےتکںیہ،کشیپکج ت دکنبکاحرہثکؓکےسکرماث  کوجکمہکاےنپکمادلکرتحمؾکرضحتکزی  ت کؓکک یکرماث  د  ااسہمکنبکزی 

َػاَم   َغً أُ
َ

ال نَّ ِحبِریَل َغَلیِہ الؼَّ َم:أَ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبّیِ َضلَّ ًِ الىَّ ًِ َحاِضَجَۃ َغ ِبیِہ َظیِس ب ًِ َظیٍس َغً أَ َتاُہ ِفی َۃ ب ُم أَ
وِح  ِل َما أُ وَّ َمُہ الُوُغوأَ یِہ َفَػلَّ

َ
ًَ الُوُغو ءَ َی ِإل ا َفَطَؽ ِم َۃَفَلمَّ

َ
ال َدَص َؾطَفًۃ ِمً ِء َوالطَّ  29َفَىَضَح ِبَہا َفطَحہ۔ ٍء َما أَ

کروسؽکاہللک کموضکےسکافرغکوہےئکوتکملسو هيلع هللا ىلصےککث اسکمیحکالےئکامرکآپککملسو هيلع هللا ىلصرضحتکربجلیئکؑ ب  وکموضامرکامنزک یک�کدیکرھپکجب

 اںوھںکےنکاےنپکوصخمصکاقمؾکرپکث ا یکڑھچاک۔ک

زامےتکںیہکوجکہککالکذاحہلک یککایحتکہبیطک
 
  اککامہکماہعقکےہ۔کملسو هيلع هللا ىلصرضحتککرمعکافرمؼکؓکاےنپکوبقؽکاالسؾکاککماہعقکایبؿکف

ػِلَم َفَوَحسُتہُ  ن أُ َم َكبَل أَ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ َتَػطَُّع َضُػوَل ہللِا َضلَّ اِب: َدَطحُت أَ ًُ الَخطَّ  َكس َكاَل ُغَمُط ب
ی ا

َ
عَجُب ِمً َتٔاِلیِف الُلطٓاِن َكاَل: َفُللُت: َػَبَلِنی ِإل ِۃ َفَجَػلُت أَ ملَسِجِس َفُلمُت َدلَفُہ َفاػَتفَتَح ُػوَضَۃ الَخاكَّ

ہُ َھ  : ِإهَّ ت ُكَطیٌش َكاَل: َفَلَطأَ
َ
َلوُل َضُػوٍل َکِطیٍم۔ َوَما َصا َوہللِا َشاِغٌط َکَما َكال

َ
ا ُتٔوِمىُ ُھ ل وَن َو ِبَلوِل َشاِغٍط َكِلیاًل مَّ

 ِبَلوِل َکاِھ َكاَل: ُكلُت: َکا
َ

َل َغَلیَىا َبػَؼ ِھ ًٌ َكاَل: َوَل و َتَلوَّ
َ
یَن۔ َول ِ

َ
ّبِ الَػامل ً ضَّ ُطوَن۔ َتنِزیٌل ّمِ ا َتَصکَّ ًٍ َكِلیاًل مَّ

َحٍس  ً أَ ػَىا ِمىُہ الَوِتیَن۔ َفَما ِمىُکم ّمِ
َ
َلط

َ
ََٔدصَها ِمىُہ ِبالَیِمیِن۔ ُجمَّ ل َ

َكاِویِل۔ َل ًَ الأَ ی ٓاِدِط  30َغىُہ َحاِحِعی
َ
ِإل

وَضِۃ َكاَل: َفَوَكَؼ إلِاػالُم ِفی َكلِبی ُکلَّ َموِكٍؼ۔  31الؼُّ

کرمہبتکںیمکوبقؽکاالسؾکےسکےلہپکروسؽکاہلل زامےتکںیہکہککای 
 
ےککاسھتکڑیھچکاھچڑکےککارادےکےسکملسو هيلع هللا ىلصرضحتکرمعککنؓبکاطخبکف

ےنکوسرہکاحہقک یکالتمتکملسو هيلع هللا ىلص،کںیمکاجکرککاؿکےککےھچیپکڑھکاکوہکایگک۔کوضحرالکنک نکیکہتپکالچکہککمہکھجمکےسکےلہپکیہکدجسمکاجکےکچکںیہک

ارعکےہک
 
زآؿکامرکاسکےککاولسبکےسکبجعتکوہےنکاگلک۔کںیمکےنکاےنپکدؽکںیمکوساچکماہللک!کہیکصخشکش

ت
رشمعکرککدی۔کےھجمکمظنکف

کںیمکآ ز زشیکےتہککںیہک۔کاینتکدئ 
ت
کملسو هيلع هللا ىلصپ اسیکہککف کرپکچنہپکےئگکہکک ت کرعمزک’’اسکآث  ارعک یکثباتکمہکوتکای 

 
اقدصکاککوقؽکےہ،کیسککش

کملسو هيلع هللا ىلصہیکنسکرککںیمکےنکاےنپکدؽکںیمکوساچہیکوتکاکنہکےہ۔کادرھکوضحر‘‘ وھتڑیکےہک نکیکمتکاامیؿکتہبکمککالےتکوہ۔ک ت ےنکہیکآث 

زامیئک
 
ازؽکایک’’التمتکف

 
کامرکہنکیہکہیکیسککاکنہکاککالکؾکےہ،کمتکتہبکمکک�کاحلصکرکےتکوہک،کہیکوتکربکااعلنیملک یکرطػکےسکث

اریکرطػکیسککثباتک یکوھجیٹکتبسنکرکےکوتکمہکاےسکاےنپکداںیئکاہھتکےسکڑکپکںیلکامرکاسک یکرگدؿکوتڑک ایگکےہک۔کارگکہیک�کہ 

ہیکآث اتکنسکرککاالسؾکےنکریمےکدؽکںیمکاےنپکےجنپک‘‘ ااںیلکامرکمتکںیمکےسک ویئکاؿک یکرطػکےسکراکم کہنکنبکےکسک۔ک

۔کک
 
 وبضمیطکےسکاگڑانھکرشمعکرککدی 

ک :ک زامےتکںیہک
 
 رضحتکاسنکنبکامکلکؓکماہعقکقشکرمقکایبؿکف

غً ٔاوؽ بً مالک كال: إن ٔاہل مکۃ ػٔالوا ضػول ہللا ضلی ہللا غلیہ وٓالہ وػلم ٔان یطیہم ٓایۃ فٔاضاہم 
 32اوشلاق اللمط مطتین۔

ا یکداھکںیئ۔کآپکےنکاؿکملسو هيلع هللا ىلصرضحتکاسنکنبکامکلکؓکےس،کمہکےتہککںیہکہککالہکہکمکےنکروسؽکاہلل  
 
ےسکوساؽکایککہککمہکاؿک وک ویئکن

 (1،کامشرہ3)دلج                                                                                                              ء(2019وجؿ)افکار 
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۔کند یکرامی۔کند یکرماث اتک:کمہکرماث اتکنجکاککقلعتکرجہتکندہنیکےککدعبکےککمااعقت،کاعم التکمریغہکےسکےہکامرکند یکرماۃکےسکرممیکںیہک،ک4

 ۔ند یکرماث اتکالہکںیئکیگ

کضعبکایسیکرماث اتکاسےنمکآںیئکیگکنجک یک یککث اکند یکاچہپؿکےکک۔ک5 ت
ت

ارہککےیرماث اتک یکمیسقکےککمق
 
زانئک یکرطػک ویئکاش

ت
احالتکمکمااعقتکامرکف

زارکدےنیکںیمکرامیکرپکاابتعرکایککاجےئکاگ
ت
ک یککالہکےئکیگکامرند یکک رامیک۔کوموجدکہنکوہکاگک۔کاسکوصرتکںیمکاؿکرماث اتک وک یککامرکند یکف ت  یککےہکوتکرماث 

کیھبکند یکوہکیگرامیکوہےنک ی ت  ۔کوصرتکںیمکرماث 

 

 رماث ات                                              

 

                          

 ند یکرماث ات                    یککرماث ات  

   

                                                    

 

ک کک کککک کککک کککک ککک کککک ککککک         یککرامی     ند یکرامیککک ککک        یککرامیکککک ککک کککک کککک کککک ککک  ند یکرامیککک

کابمرہکک یکمیسق  ااحدث  
کابمرہکک وکیھبکدرجکذ لیکدمکااسقؾکںیمکمیسقکایککایگےہ۔ک زآؿکدیجمک یکوسروتںکامرکآث اتک یک یککمکند یکمیسقکےککشیپکرظنکااحدث  

ت
 ف

  یککااحدث   ک۔1

کںیہکنجکںیمک یککدہعکوبنیک  کےسکرمادکمہکااحدث   ےئگکںیہ۔ک یککدہعککےیکےککمااعقتکمکاحالتکامرکااکحؾکمکاعم التکایبؿکملسو هيلع هللا ىلص یککااحدث  

کامرکتثعبکوبنیکےسکےلہپک یکملسو هيلع هللا ىلصوبنیکےسکرمادکایحتکہبیطک کااحدث   کازںیک یککااحصبکےسکرممیکومعیمک کاککدمرکےہک۔العمہ اککندہنیکونمرہک�کیت

کیھب کوصتمرکوہںکیگ۔کااحدث     یککااحدث  

ک۔2  ند یکااحدث  

کےسکرمادکندہنیک�کےککدعبکےسکماصؽکایبنلک   کںیہ۔کند یکااحصبکےسکرممیکومعیمکااکحؾکرپکینبمککملسو هيلع هللا ىلصند یکااحدث   ک یکامتؾکااحدث   یت

کالہکںیئکیگ۔ککککک کیھبکند یکااحدث    ااحدث  

ک یکااسقؾ   یککمکند یکااحدث  

ک  دکنیتکنیتکااسقؾکرپک�کوہںکیگک۔کایکنک�کویںکےہ۔ک زی 
 
کم  درجکذ لیکاوصولںکےککاطمقبک یککامرکند یکااحدث  
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نبکدبعکاہللکےہکریماک�۔ککاسکےنکاہکک،ںیمکےنکوپاھچک:کہیکوعرتک وؿکےہک؟کاسکےنکاتبث اکہیکاسکملسو هيلع هللا ىلصےہ؟کاکسکےنکاتبث اکہککہیکدمحم

دہجیکتنبکوخدلیکےہ۔کاسکےنکاہکک،کںیمکےنکوپاھچک:کہیکوجاؿک وؿکےہک؟کاک
 
کسک یکویبیکج ےنکاتبث اکہیکاسکےککاچچکاککاٹیبکیلعکنبکایبکاطلب

اکےہکہککاہللکزعکملکےہ۔کاسکےنکاہک،کرھپکںیمکےنکوپاھچککہککہیکایککرک
ت
کراہکےہ؟کاسکےنکاہککہککمہکامنزکڑپھکراہکےہکامرکمہکہیکدوعیکرتھ

کامرکاسکےککاچچکزادکےککوساکیسککےنکاسک یکریپمیکںیہنک ی۔کامرکمہکہیکدوعیٰک ےنکاسک وکیبنکانبکرکک�کےہ۔کامرکاکسکرپکاسک یکویبیک

زاےنکاسکرپکوھکؽکد
  
کرصیقکمکرسکیٰکےککخ ب اکےہکہککرقنعث 

ت
کنبکسیقکاککاٹیبکاھت۔کرتھ عب 

کاجںیئکےگ۔کاسکےنکاہککہککفیفعکاچچکاش 
 
ی 

کوتکیلعکنبک ا
ت
مہکاتہککےہکہککمہکاسکےککدعبک�ؿکوہاکامرکاسکاککاالسؾکااھچکےہکاکشکہککاہللکاےسکاسکرمزکاالسؾک یکتمعنکےسکونازث

ا۔
ت
کؓکےککاسھتکمہکرسیتاک�ؿکوہث  اطلب

م مً ہصہ الأمۃ بطػول ہللا ضلی ہللا غلیہ وٓالہ وػلم دسیجۃ غً دمحم بً کػب اللطظی: ٔان ٔاول مً ٔاػل
 غمہما ؤان ٔابا بکط بيت دویلس ؤاول ضحلین ٔاػلما ٔابو بکط الطسیم وغلی بً ٔابی طالب ضض ی ہللا

ٔاول مً ٔاظہط إلاػالم ؤان غلیا کان یکتم إلاػالم فطكا مً ٔابیہ حتی للیہ ٔابو طالب فلال:  الطسیم
 35: وػم كال: وٓاظض ابً غمک واهططہ وكال: ٔاػلم غلی كبل ٔابی بکط۔ٔاػلمت۔ كال

زیظکےسک،کہککےبککشک
ت
کنبکبعککف کےسکےلہپرضحتکدمحمکؓ ککسب دہجیککؓکتنبککںیئرپکاامیؿکالملسو هيلع هللا ىلصںیمکےسکروسؽکاہللوجکاسکامت

 
مہکج

کںیہ۔کامر ےبککشکاوبکرکبکےلہپکصخشکںیہککوخدلیکںیہ۔کامرکےلہپکدمکصخشکوجک�ؿکوہےئکمہکاوبکرکبکدصقیکامرکیلعکنبکاوبکاطلب

کاؿکےسک کہککاوبکاطلب کاالسؾک وکاےنپکمادلکےککارکےسکاپھچکرےہکےھت،کاہیںکیت زکایککہکبجکیلعکایھبکیت وہنجںکےنکاالسؾک وکاظر 

ا
 
ادیئکمکرصنتکرکث

ت
امرکےتہکککےلمکامرکوپاھچکہککایککمتک�ؿکوہکےئگکوہک؟کاسکےنکاتبث ا،کیجکاہںک!کاسکےنکاہککااھچکرھپکاےنپکاچچزادک یکث

 ںیہکہککیلعکاوبکرکبکےسکےلہپکاالسؾکالےئکےھت۔ک

ک۔ک3   یککرامی۔کومعیمکااکحؾکرپکینبمکااحدث  

زانئکےسکہنک یککوہںکہنکند یکوہںکوتکاؿک یک یککمکند یکمیسقکاککدارمندارکاسکےککرامیکرپکوہکاگ۔کراک 
ت
کوجکمااعقتکمکاحالتکامرکف میکمہکااحدث  

کایبؿک یکیئگکےہ۔کک ی لبت
 
کسجکںیمکوسماکک یکفض ت کیھبک یککوصتمرکوہیگک۔اثمؽکےککوطرکرپکرضحتکاوبکرکبکدصقیککؓک یکرماث    یککےہکوتکدحث  

ّبِ َغً أَ  َواُک َمطَہَطٌۃ ِللَفِم َمطَغاٌۃ ِللطَّ َم َكاَل:الّؼِ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبیَّ َضلَّ نَّ الىَّ یِم: أَ ّسِ  36۔ِبی َبکٍط الّطِ

کےسکرممیکےہکہککروسؽکاہللک ک کوسماککہنمک یکث ازیکیگکامرکرپمرداگرک یکوخونشدیکاککملسو هيلع هللا ىلصرضحتکاوبکرکبکدصقیککؓ زامث ا
 
ادکف
 
ےنکارش

کےہ۔  ثباع 
ُم: َكَلبُت الأَضَع َغً 

َ
ال َم: َكاَل ِلی ِحبِریُل َغَلیِہ الؼَّ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ت:َكاَل َضُػوُل ہللِا َضلَّ

َ
َشَۃ َكال  َغأیِ

ٍس َوَكَلبُت الأَضَع َمَشاِضَكَہا َوَمَؿاِضَبَہا َفَلم  فَػَل ِمً ُمَحمَّ ِحس َضُحاًل أَ ِح َمَشاِضَكَہا َوَمَؿاِضَبَہا َفَلم أَ ٍب أَ س  َبِنی أَ
فَػَل ِمً َبِنی َہاِشٍم ۔  37أَ

زامیتکںیہکہککروسؽکاہلل
 
کف ک کےنکاہککہککںیمکےنکزنیمک یکامتؾکرشمںیقکامرکامتؾکرغمںیبکملسو هيلع هللا ىلصدیسہکاعہشئکؓ کہککےھجمکربجالیئکؑ زامث ا

 
ےنکف

کونبکاہ مکےسکالضفک ویئکےسکالضفک ویئکآدیمکںیہنک الکامرکزنیمک یکاشمرؼکمکاغمربکاھچؿکامرںیکرگمملسو هيلع هللا ىلصاھچؿکامرںیکرگمکےھجمکدمحم
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  وکدمکرمہبتکاچدنکےکک�کاککاعمہنئکرکماث ا۔

 ند یکرامی۔ک یککااحدث   ک۔2

کالسؾکوہےئکوخاہاکثبا  ےککندہنیکرشتفیکآمریکےککدعبکرشمػملسو هيلع هللا ىلصند یکرماۃےسکرمادکمہکاحصہبکرکاؾککؓکںیہکوجکند یکدہعکوبنیکںیمکینعیکیبنکرکمؾ         

کوصتم  رکوہںکیگ۔کاؿکاککقلعتکہکمکمکندہنیکث اکیسککیھبککلمکےسکوہ۔کاؿک یکمہکرماث اتکوجک یککدمرکےککمااعقتکمکاحالتکامرکاؿکےسک�کںیہ،ک یککااحدث  

کےہکسجکںیمکاوہنںکےنکرعبکےککرمسکمکک  دمت
 
کاسکنمضکںیمکادتسالؽکےککوطرکرپکشیپکج ککند یکرامہیکںیہکاؿک یکدحث   رضحتکاؾکہیطعؓ

 رماجکامرکفلتخمکااکحامتکاککذرککایککےہ۔کککک
ن ُهِحسَّ  ا ُهىَہی أَ ت: ُکىَّ

َ
َم َكال ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبّیِ َضلَّ

ًِ الىَّ َۃ َغ ّمِ َغِطیَّ
ٍت َفوَق َجاَلٍث ِإَلَّ َغَلی َظوٍج  َغً أُ َغَلی َمّیِ

َظ  َب َوََل َهلَبَؽ َجوًبا َمطُبوًؾا ِإَلَّ َجوَب َغطٍب َوَكس ُضّدِ یَّ
َ
شُہٍط َوَغشًطا َوََل َهکَتِحَل َوََل َهَتط ضَبَػَۃ أَ َىا ِغىَس أَ

َ
 ل

ہِط ِإَشا اؾَتَؼَلت ِإحَساَها ِمً َمِحیِػَہا ِفی ُهبَصٍۃ ِمً ُکؼ ِع۔الطُّ َباِع الَجَىأیِ ًِ اّتِ ا ُهىَہی َغ ظَفاٍض َوُکىَّ  33ِت أَ

زکرپکہککاسک یکمافتکرپکاچرک اکاھتکوساےئکوشر 
ت
اؾکہیطعکؓککےسکرممیکےہکہککمہک وکتیمکرپکنیتکدؿکےسکزث ادہکوسگکانمےنکےسکرماککاجث

کہنکردگنارکڑپکےک کاسکدمراؿکمہکرسہمکاگلےتکہنکوخوبشکامر کاھت۔ ا
ت
کاجث کدسکدؿکوسگکانمث ا اامعتسؽکرکےتکوساےئکنمیک یکامہ

کمہک وکااجزتکدیکیئگکیھتکہککمہکںیمکےسک ویئکوعرتکاےنپکضیحکےککدعبکلسغکرکیتکوتک ت
ت

اچدرمںکےک۔کضیحکےسکث ا یکےککمق

اکاھتک۔ک
ت
 مہکوخوبشکاککاامعتسؽکرکیتکیھتکامرکمہک وکانجزمںک یکاشمتعیکےسکیھبکرماککاجث

 ہعقکایبؿکرکےتکںیہک۔کرضحتکفیفعکدنکیکؓککند یکاحصیبکںیہکامرکمہک یککما
 َتاِحًطا َفَلِسمُت الَدجَّ 

ً
ِہ َكاَل: ُکىُت امَطٔا ِبیِہ َغً َحّسِ ًِ َغِفیٍف الِکىِسّیِ َغً أَ ًِ ِإَیاِغ ب َغً ِإػَماِغیَل ب

 َتاِحًطا 
ً
َجاَضِۃ َوَکاَن امَطٔا بَتاَع ِمىُہ َبػَؼ الّتِ ِلِب َِلَٔ ًَ َغبِس املُطَّ اَغ ب َتیُت الَػبَّ ِػىَسُہ ِبِمًنی ِإش َدَطَج َفأَ

َ
ی ل َفَوہللِا ِإّوِ

ٌۃ ِمً  ٍء َضُحٌل ِمً ِدَبا ی  َكاَل: ُجمَّ َدَطَحِت امَطأَ ت  َیػِنی َكاَم ُیَطّلِ
َ
ا َضٓاَہا َمال مِؽ َفَلمَّ ی الشَّ

َ
َط ِإل

َ
َكِطیٍب ِمىُہ َفَىظ

ُحُل َفَلاَمت َدلَف  ِء َشِلَک الِخَبا ِصی َدَطَج ِمىُہ َشِلَک الطَّ ی ُجمَّ َدَطَج ُؾالٌم ِحیَن َضاَہَم الُخُلَم ِمً َشِلَک الَّ ُہ ُتَطّلِ
ًُ َغبِس ہللِا  ُس ب اُغ َكاَل: َہَصا ُمَحمَّ اِغ: َمً َہَصا َیا َغبَّ ی۔ َكاَل: َفُللُت ِللَػبَّ ًِ َغبِس الِخَباِا َفَلاَم َمَػُہ ُیَطّلِ ب

ِخی َكاَل: َفُللُت: َمً َہِصِہ املَ  ًُ أَ ِلِب اب ُتُہ َدِسیَجُۃ ابَىُۃ ُدَویِلٍس۔ َكاَل: ُكلُت: َمً َہَصا املُطَّ ُۃ َكاَل: َہِصِہ امَطأَ طأَ
ی وَ  ِصی َیطَىُؼ َكاَل:  ُیَطّلِ ِہ۔ َكاَل: َفُللُت: َفَما َہَصا الَّ ًُ َغّمِ اِلٍب اب

َ
ِبی ط ًُ أَ ُہ الَفَتی َكاَل: َہَصا َغِلیُّ ب هَّ ُہَو َیعُغُم أَ

م َیتَبػُہ 
َ
ُہ َػُیفَتُح َغَلیِہ ُکُىوُظ ِکؼَطی َوَكیَط َهِبیٌّ  َول هَّ ِہ َہَصا الَفَتی َوُہَو َیعُغُم  أَ ًُ َغّمِ ُتُہ َواب مِطِہ ِإَل امَطأَ َط  َغَلی أَ

و َکاَن ہللاُ 
َ
ًَ ِإػالُمُہ ل ػَلَم َبػَس َشِلَک َفَحُؼ ًِ َكیٍؽ َیُلوُل: َوأَ ًُ َغّمِ الأَشَػِث ب  َكاَل: َفَکاَن َغِفیٌف َوُہَو اب

َی ہللُا َغىُہ۔ اِلٍب َضض ِ
َ
ِبی ط ًِ أَ ُکوُن َجاِلًثا َمَؼ َغِلّیِ ب ٍص َفأَ  34َضَظَكِنی إلِاػالَم َیوَمٔیِ

ک ز اخب
ت
کیھبکث کآدیمکاھتک،کںیمکاث اؾکجحکںیمکینمٰکںیمکایگکامرکابعسکنبکدبعکالمطلبب ز اخب

ت
کث رضحتکفیفعکدنکیکؓکےس،کاسکےنکاہککہککںیمکای 

کرکمں۔کےتہککںیہکہککاہللک یکمسقکمہکماہںکوموجدککآدیمکےھت۔کںیمکاؿکےککث اسکایگ ت
 

زمج
 
دمںکامرکھچککف زی 

 
ہککںیمکاؿکےسکھچککامؽکخ

کوعرتکیلکنکمہکیھبک کآدیمکالکنکامرکمہکہبعکک یکرطػکوتمہجکوہکرککامنزکڑپےنھکاگل۔کاسکےککدعبکای  کےمیخکںیمکےسکای  ےھتکہککااچی 

کزلاککالکنکمہکیھب اؿکےککاسھتکڑھکاکوہکرککامنزکڑپےنھکاگل۔کںیمکےنکوپاھچکہککاےکابعسک!کہیک وؿککڑھکیکوہکرککامنزکڑپےنھکیگل،کرھپکای 
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زہ  ی  ا۔میسق مند ی  یک  ی ث   ااحد
  
اجئ  
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نبکدبعکاہللکےہکریماک�۔ککاسکےنکاہکک،ںیمکےنکوپاھچک:کہیکوعرتک وؿکےہک؟کاسکےنکاتبث اکہیکاسکملسو هيلع هللا ىلصےہ؟کاکسکےنکاتبث اکہککہیکدمحم

دہجیکتنبکوخدلیکےہ۔کاسکےنکاہکک،کںیمکےنکوپاھچک:کہیکوجاؿک وؿکےہک؟کاک
 
کسک یکویبیکج ےنکاتبث اکہیکاسکےککاچچکاککاٹیبکیلعکنبکایبکاطلب

اکےہکہککاہللکزعکملکےہ۔کاسکےنکاہک،کرھپکںیمکےنکوپاھچککہککہیکایککرک
ت
کراہکےہ؟کاسکےنکاہککہککمہکامنزکڑپھکراہکےہکامرکمہکہیکدوعیکرتھ

کامرکاسکےککاچچکزادکےککوساکیسککےنکاسک یکریپمیکںیہنک ی۔کامرکمہکہیکدوعیٰک ےنکاسک وکیبنکانبکرکک�کےہ۔کامرکاکسکرپکاسک یکویبیک

زاےنکاسکرپکوھکؽکد
  
کرصیقکمکرسکیٰکےککخ ب اکےہکہککرقنعث 

ت
کنبکسیقکاککاٹیبکاھت۔کرتھ عب 

کاجںیئکےگ۔کاسکےنکاہککہککفیفعکاچچکاش 
 
ی 

کوتکیلعکنبک ا
ت
مہکاتہککےہکہککمہکاسکےککدعبک�ؿکوہاکامرکاسکاککاالسؾکااھچکےہکاکشکہککاہللکاےسکاسکرمزکاالسؾک یکتمعنکےسکونازث

ا۔
ت
کؓکےککاسھتکمہکرسیتاک�ؿکوہث  اطلب

م مً ہصہ الأمۃ بطػول ہللا ضلی ہللا غلیہ وٓالہ وػلم دسیجۃ غً دمحم بً کػب اللطظی: ٔان ٔاول مً ٔاػل
 غمہما ؤان ٔابا بکط بيت دویلس ؤاول ضحلین ٔاػلما ٔابو بکط الطسیم وغلی بً ٔابی طالب ضض ی ہللا

ٔاول مً ٔاظہط إلاػالم ؤان غلیا کان یکتم إلاػالم فطكا مً ٔابیہ حتی للیہ ٔابو طالب فلال:  الطسیم
 35: وػم كال: وٓاظض ابً غمک واهططہ وكال: ٔاػلم غلی كبل ٔابی بکط۔ٔاػلمت۔ كال

زیظکےسک،کہککےبککشک
ت
کنبکبعککف کےسکےلہپرضحتکدمحمکؓ ککسب دہجیککؓکتنبککںیئرپکاامیؿکالملسو هيلع هللا ىلصںیمکےسکروسؽکاہللوجکاسکامت

 
مہکج

کںیہ۔کامر ےبککشکاوبکرکبکےلہپکصخشکںیہککوخدلیکںیہ۔کامرکےلہپکدمکصخشکوجک�ؿکوہےئکمہکاوبکرکبکدصقیکامرکیلعکنبکاوبکاطلب

کاؿکےسک کہککاوبکاطلب کاالسؾک وکاےنپکمادلکےککارکےسکاپھچکرےہکےھت،کاہیںکیت زکایککہکبجکیلعکایھبکیت وہنجںکےنکاالسؾک وکاظر 

ا
 
ادیئکمکرصنتکرکث

ت
امرکےتہکککےلمکامرکوپاھچکہککایککمتک�ؿکوہکےئگکوہک؟کاسکےنکاتبث ا،کیجکاہںک!کاسکےنکاہککااھچکرھپکاےنپکاچچزادک یکث

 ںیہکہککیلعکاوبکرکبکےسکےلہپکاالسؾکالےئکےھت۔ک

ک۔ک3   یککرامی۔کومعیمکااکحؾکرپکینبمکااحدث  

زانئکےسکہنک یککوہںکہنکند یکوہںکوتکاؿک یک یککمکند یکمیسقکاککدارمندارکاسکےککرامیکرپکوہکاگ۔کراک 
ت
کوجکمااعقتکمکاحالتکامرکف میکمہکااحدث  

کایبؿک یکیئگکےہ۔کک ی لبت
 
کسجکںیمکوسماکک یکفض ت کیھبک یککوصتمرکوہیگک۔اثمؽکےککوطرکرپکرضحتکاوبکرکبکدصقیککؓک یکرماث    یککےہکوتکدحث  

ّبِ َغً أَ  َواُک َمطَہَطٌۃ ِللَفِم َمطَغاٌۃ ِللطَّ َم َكاَل:الّؼِ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبیَّ َضلَّ نَّ الىَّ یِم: أَ ّسِ  36۔ِبی َبکٍط الّطِ

کےسکرممیکےہکہککروسؽکاہللک ک کوسماککہنمک یکث ازیکیگکامرکرپمرداگرک یکوخونشدیکاککملسو هيلع هللا ىلصرضحتکاوبکرکبکدصقیککؓ زامث ا
 
ادکف
 
ےنکارش

کےہ۔  ثباع 
ُم: َكَلبُت الأَضَع َغً 

َ
ال َم: َكاَل ِلی ِحبِریُل َغَلیِہ الؼَّ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ت:َكاَل َضُػوُل ہللِا َضلَّ

َ
َشَۃ َكال  َغأیِ

ٍس َوَكَلبُت الأَضَع َمَشاِضَكَہا َوَمَؿاِضَبَہا َفَلم  فَػَل ِمً ُمَحمَّ ِحس َضُحاًل أَ ِح َمَشاِضَكَہا َوَمَؿاِضَبَہا َفَلم أَ ٍب أَ س  َبِنی أَ
فَػَل ِمً َبِنی َہاِشٍم ۔  37أَ

زامیتکںیہکہککروسؽکاہلل
 
کف ک کےنکاہککہککںیمکےنکزنیمک یکامتؾکرشمںیقکامرکامتؾکرغمںیبکملسو هيلع هللا ىلصدیسہکاعہشئکؓ کہککےھجمکربجالیئکؑ زامث ا

 
ےنکف

کونبکاہ مکےسکالضفک ویئکےسکالضفک ویئکآدیمکںیہنک الکامرکزنیمک یکاشمرؼکمکاغمربکاھچؿکامرںیکرگمملسو هيلع هللا ىلصاھچؿکامرںیکرگمکےھجمکدمحم
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  وکدمکرمہبتکاچدنکےکک�کاککاعمہنئکرکماث ا۔

 ند یکرامی۔ک یککااحدث   ک۔2

کالسؾکوہےئکوخاہاکثبا  ےککندہنیکرشتفیکآمریکےککدعبکرشمػملسو هيلع هللا ىلصند یکرماۃےسکرمادکمہکاحصہبکرکاؾککؓکںیہکوجکند یکدہعکوبنیکںیمکینعیکیبنکرکمؾ         

کوصتم  رکوہںکیگ۔کاؿکاککقلعتکہکمکمکندہنیکث اکیسککیھبککلمکےسکوہ۔کاؿک یکمہکرماث اتکوجک یککدمرکےککمااعقتکمکاحالتکامرکاؿکےسک�کںیہ،ک یککااحدث  

کےہکسجکںیمکاوہنںکےنکرعبکےککرمسکمکک  دمت
 
کاسکنمضکںیمکادتسالؽکےککوطرکرپکشیپکج ککند یکرامہیکںیہکاؿک یکدحث   رضحتکاؾکہیطعؓ

 رماجکامرکفلتخمکااکحامتکاککذرککایککےہ۔کککک
ن ُهِحسَّ  ا ُهىَہی أَ ت: ُکىَّ

َ
َم َكال ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبّیِ َضلَّ

ًِ الىَّ َۃ َغ ّمِ َغِطیَّ
ٍت َفوَق َجاَلٍث ِإَلَّ َغَلی َظوٍج  َغً أُ َغَلی َمّیِ

َظ  َب َوََل َهلَبَؽ َجوًبا َمطُبوًؾا ِإَلَّ َجوَب َغطٍب َوَكس ُضّدِ یَّ
َ
شُہٍط َوَغشًطا َوََل َهکَتِحَل َوََل َهَتط ضَبَػَۃ أَ َىا ِغىَس أَ

َ
 ل

ہِط ِإَشا اؾَتَؼَلت ِإحَساَها ِمً َمِحیِػَہا ِفی ُهبَصٍۃ ِمً ُکؼ ِع۔الطُّ َباِع الَجَىأیِ ًِ اّتِ ا ُهىَہی َغ ظَفاٍض َوُکىَّ  33ِت أَ

زکرپکہککاسک یکمافتکرپکاچرک اکاھتکوساےئکوشر 
ت
اؾکہیطعکؓککےسکرممیکےہکہککمہک وکتیمکرپکنیتکدؿکےسکزث ادہکوسگکانمےنکےسکرماککاجث

کہنکردگنارکڑپکےک کاسکدمراؿکمہکرسہمکاگلےتکہنکوخوبشکامر کاھت۔ ا
ت
کاجث کدسکدؿکوسگکانمث ا اامعتسؽکرکےتکوساےئکنمیک یکامہ

کمہک وکااجزتکدیکیئگکیھتکہککمہکںیمکےسک ویئکوعرتکاےنپکضیحکےککدعبکلسغکرکیتکوتک ت
ت

اچدرمںکےک۔کضیحکےسکث ا یکےککمق

اکاھتک۔ک
ت
 مہکوخوبشکاککاامعتسؽکرکیتکیھتکامرکمہک وکانجزمںک یکاشمتعیکےسکیھبکرماککاجث

 ہعقکایبؿکرکےتکںیہک۔کرضحتکفیفعکدنکیکؓککند یکاحصیبکںیہکامرکمہک یککما
 َتاِحًطا َفَلِسمُت الَدجَّ 

ً
ِہ َكاَل: ُکىُت امَطٔا ِبیِہ َغً َحّسِ ًِ َغِفیٍف الِکىِسّیِ َغً أَ ًِ ِإَیاِغ ب َغً ِإػَماِغیَل ب

 َتاِحًطا 
ً
َجاَضِۃ َوَکاَن امَطٔا بَتاَع ِمىُہ َبػَؼ الّتِ ِلِب َِلَٔ ًَ َغبِس املُطَّ اَغ ب َتیُت الَػبَّ ِػىَسُہ ِبِمًنی ِإش َدَطَج َفأَ

َ
ی ل َفَوہللِا ِإّوِ

ٌۃ ِمً  ٍء َضُحٌل ِمً ِدَبا ی  َكاَل: ُجمَّ َدَطَحِت امَطأَ ت  َیػِنی َكاَم ُیَطّلِ
َ
ا َضٓاَہا َمال مِؽ َفَلمَّ ی الشَّ

َ
َط ِإل

َ
َكِطیٍب ِمىُہ َفَىظ

ُحُل َفَلاَمت َدلَف  ِء َشِلَک الِخَبا ِصی َدَطَج ِمىُہ َشِلَک الطَّ ی ُجمَّ َدَطَج ُؾالٌم ِحیَن َضاَہَم الُخُلَم ِمً َشِلَک الَّ ُہ ُتَطّلِ
ًُ َغبِس ہللِا  ُس ب اُغ َكاَل: َہَصا ُمَحمَّ اِغ: َمً َہَصا َیا َغبَّ ی۔ َكاَل: َفُللُت ِللَػبَّ ًِ َغبِس الِخَباِا َفَلاَم َمَػُہ ُیَطّلِ ب

ِخی َكاَل: َفُللُت: َمً َہِصِہ املَ  ًُ أَ ِلِب اب ُتُہ َدِسیَجُۃ ابَىُۃ ُدَویِلٍس۔ َكاَل: ُكلُت: َمً َہَصا املُطَّ ُۃ َكاَل: َہِصِہ امَطأَ طأَ
ی وَ  ِصی َیطَىُؼ َكاَل:  ُیَطّلِ ِہ۔ َكاَل: َفُللُت: َفَما َہَصا الَّ ًُ َغّمِ اِلٍب اب

َ
ِبی ط ًُ أَ ُہ الَفَتی َكاَل: َہَصا َغِلیُّ ب هَّ ُہَو َیعُغُم أَ

م َیتَبػُہ 
َ
ُہ َػُیفَتُح َغَلیِہ ُکُىوُظ ِکؼَطی َوَكیَط َهِبیٌّ  َول هَّ ِہ َہَصا الَفَتی َوُہَو َیعُغُم  أَ ًُ َغّمِ ُتُہ َواب مِطِہ ِإَل امَطأَ َط  َغَلی أَ

و َکاَن ہللاُ 
َ
ًَ ِإػالُمُہ ل ػَلَم َبػَس َشِلَک َفَحُؼ ًِ َكیٍؽ َیُلوُل: َوأَ ًُ َغّمِ الأَشَػِث ب  َكاَل: َفَکاَن َغِفیٌف َوُہَو اب

َی ہللُا َغىُہ۔ اِلٍب َضض ِ
َ
ِبی ط ًِ أَ ُکوُن َجاِلًثا َمَؼ َغِلّیِ ب ٍص َفأَ  34َضَظَكِنی إلِاػالَم َیوَمٔیِ

ک ز اخب
ت
کیھبکث کآدیمکاھتک،کںیمکاث اؾکجحکںیمکینمٰکںیمکایگکامرکابعسکنبکدبعکالمطلبب ز اخب

ت
کث رضحتکفیفعکدنکیکؓکےس،کاسکےنکاہککہککںیمکای 

کرکمں۔کےتہککںیہکہککاہللک یکمسقکمہکماہںکوموجدککآدیمکےھت۔کںیمکاؿکےککث اسکایگ ت
 

زمج
 
دمںکامرکھچککف زی 

 
ہککںیمکاؿکےسکھچککامؽکخ

کوعرتکیلکنکمہکیھبک کآدیمکالکنکامرکمہکہبعکک یکرطػکوتمہجکوہکرککامنزکڑپےنھکاگل۔کاسکےککدعبکای  کےمیخکںیمکےسکای  ےھتکہککااچی 

کزلاککالکنکمہکیھب اؿکےککاسھتکڑھکاکوہکرککامنزکڑپےنھکاگل۔کںیمکےنکوپاھچکہککاےکابعسک!کہیک وؿککڑھکیکوہکرککامنزکڑپےنھکیگل،کرھپکای 
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زہ  ی  ا۔میسق مند ی  یک  ی ث   ااحد
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کاؿک ب کےلکاگکوہےتکوہےئکد�کامرکاےسکدبےنلک یک ویککہنکرکںیکوتکرقنعث  ز ک وکاہللکاککذعابکھگ  امرکںیمکےنکرضحتکسب

زامےتکوہےئکیھبکانسکہککوھج کےسکاےنپکآپکےککاچبٔم،کویکہکنکوھج کاامیؿکےسکاگلکےہ۔کک
 
 دصقیکؓک وکہیکف

 ند یکرامیک۔کند یکااحدث   ۔ک2

کوجکند یکرماۃککےسکرممک یکںیہ،کند یکدہعکوبنیکےککمااعقتکمکاحالت،کااکحؾکمکاعم التکامرکامارمکمکونایہکمریغہکےسک�کمہکامتؾکااحدث  

کالہکںیئکیگ۔  ند یکااحدث  

کک ب
 

کےہؓ رضحتکدبعکاہللکنبکاسث دمت
 
کاسکنمضکںیمکادتسالؽکےککوطرکرپکشیپکج  : یکدحث  

ِب: غَ  أیِ ًِ الؼَّ َم ً َغبِس ہللِا ب ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ نَّ َضُػوَل ہللِا َضلَّ ی َیوَم الَفتِح َفَوَغَؼ َوػَلیِہ َغً َیَؼاِضِہ۔ أَ  41َضلَّ

کؓکےسکرممیکےہکہککیبنک ب
 

ارںی۔ملسو هيلع هللا ىلصرضحتکدبعکاہللکنبکاسث
ت
کاث ب
 

 ےنکحتفکہکمکےککدؿکامنزکڑپیھکوتکاینپکوجایتںکثباںیئکاجث

دریکؓک یکزغمۂ 
 
کماہعقکااصنریکاحصیبکاکککدرجکذ لیکےہ۔ککرضحتکاوبکدیعسکج کامرکای  ت کرماث   دنخؼکےسک�کای 

ِبی َػِػیٍس الُخسِضّیِ َغً  ًُ أَ َجِنی ُضَبیُح ب ِبیِہ َكاَل: ُكلَىا َیوَم الَخىَسِق: َیا َضُػوَل ہللِا َہل ِمً َشیٍئ َهُلوُلُہ َفَلس  َحسَّ أَ
َوَػم اللُہمَّ اػُتر َغوَضاِتَىا َوٓاِمً َضوَغاِتَىا  َكاَل: َفَػَطَب ہللُا َغعَّ َوَحلَّ ُوُحوَہ  اِحَط َكاَل:َبَلَؿِت الُلُلوُب الَخىَ 

یِح َفَہَعَم  ِہ ِبالّطِ غَسأیِ
 42ُہُم  ہللُا َغعَّ َوَحلَّ ِبالّطِیِح۔أَ

کروسؽکاہلل کاوبکدیعسکؓکےسکرممیکےہکہککمہکےنکدنخؼکےککدؿکرعضکایککث ا ارےکملسو هيلع هللا ىلصرضحتک دؽکوتکالھچکرککقلحکںیمکٓاےئگک!کہ 

زامث اکاہںک!کہیکداعکڑپوھکہککملسو هيلع هللا ىلص،ک ویئکداعکڑپےنھکےککےیکوہکوتکاتبکدےئجیک؟کیبنںیہ
 
 ےنکف

 َوٓاِمً َضوَغاِتَىااللُہمَّ اػُتر َغوَضاِتَىا 

زام۔’’
 
ارےکوخػک وکانمکےسکدبت لیکف ارےکویعبکرپکرپدہکااؽکامرکہ   ‘‘اےکاہللک!کہ 

اک۔ک اکامرکاںیہنکتسکشکےسکدماچرکرککدث   اسکےککدعبکاہللکےنکدونمشںکرپکآدنیھک وکطلسمکرککدث 
ًَ الأَهَطاِض َکاَهت ِبِہ َحاَحٌۃ َفَلاَل  نَّ َضُحاًل ِم ِبی َػِػیٍس أَ َم َغً أَ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبیَّ َضلَّ ہُلُہ: أیِت الىَّ ُہ أَ
َ
ل

ؾَىاُہ ہللُا َوَمً َػأَ  ُہ ہللُا َوَمً اػَتؿَنی أَ َغفَّ َتاُہ َوُہَو َیذُطُب َوُہَو َیُلوُل:  َمً اػَتَػفَّ أَ لُہ َفأَ َىا َفَوَحسَها َفاػأَ
َ
ل

ْل  م َیؼأَ
َ
یَىاُہ  َكاَل: َفَصَہَب َول

َ
غط ُہ أَ

َ
 43۔ل

ک،کاسکےککالہکاخہنکےنکاسکےسکاہککہککاجرکک زا کااصنریکآدیمک وکیسککرضمرتکےنکاھٓگ  کاوبکدیعسکؓکےسکرممیکےہکہککای  رضحتک

کرکم۔کانچہچنکمہکیبنملسو هيلع هللا ىلصیبن کیبنملسو هيلع هللا ىلصےسکاندادک یکدروخاست ت
ت

کںیمکاحرضکوہا،کاسکمق دمت
 
زامکملسو هيلع هللا ىلص یکج

 
ادکف
 
ہبطخکدےتیکوہےئکارش

اکےہک،کاہللکاےس
ت
اکےہک،کاہللکاےسکینغکرککداتیکےہککرےہکےھتکوجکصخشکتفعکبلطکرکث

ت
زامکداتیکےہ،کوجکاہللکےسکانغکبلطکرکث

 
تفعکک اکف

ارےکث اسکوموجدکیھبکوہکوتکمہکاےسکدےکدںیکےگ،کہیکنسکرککمہکآدیمکماسپکالچکایگک،کاسکےنک امرکوجکصخشکمہکےسکھچککامےگنکامرکہ 

 ےسکھچککہنکامراگ۔کملسو هيلع هللا ىلصیبن

ک۔ک3  ند یکرامی۔کومعیمکااکحؾکرپکینبمکااحدث  

زانئکےسکہنک یککوہںکہنکند یکوہںکوتکاؿک یک یککمکند یکمیسقکاککدارمندارکاسکےککرامیکرپکوہکاگ۔کرا  
ت
کوجکمااعقتکمکاحالتکامرکف میکمہکااحدث  

 (1،کامشرہ3)دلج                                                                                                              ء(2019وجؿ)افکار 
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  38اخدناؿکںیہنکث اث ا۔

ک یکااسقؾ  ند یکااحدث  

ک یکیھبکنیتکااسقؾکںیہ۔ک  ند یکااحدث  

  یککرامی۔کند یکااحدث   ۔1

کند یکوہںکیگکوجکند یکدہعکوبنیکےککمااعقتکمکاحالت،کااکحؾکمکاعم التکامرکامارمکمکونایہکمریغہکرپک�ک   یککرماۃکےسکرممیکمہکااحدث  

 وہںکیگ۔ک

کےہکسجکںیمکاوہنںکےنکرعبکےککرمسکمکرماجکامرک   دمت
 
کاسکنمضکںیمکادتسالؽکےککوطرکرپکشیپکج ک یکدحث   رضحتکاوبکرکبکدصقیککؓ

 اککذرککایککےہ۔کککفلتخمکااکحامت
َم َحاِلًؼا َفَجا ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبّیِ َضلَّ

ِبی َبکٍط َكاَل: ُکىُت ِغىَس الىَّ ًۃ  ءَ َغً أَ ًُ َماِلٍک َفاغَتَرَف ِغىَسُہ َمطَّ َماِغُع ب
ُہ ُجمَّ َحاَبُہ َفاغَتَرَف الثَّ  اِهَیَۃ َفَطزَّ ُہ ُجمَّ َحاَبُہ َفاغَتَرَف ِغىَسُہ الثَّ َک ِإِن اغَتَرفَت َفَطزَّ ُہ: ِإهَّ

َ
ُہ َفُللُت ل اِلَثَۃ َفَطزَّ

َل َغىُہ َفَلاُلوا: َما َوػَلُم ِإَلَّ َدی اِبَػَۃ َفَحَبَؼُہ ُجمَّ َػأَ اِبَػَۃ َضَحَمَک َكاَل: َفاغَتَرَف الطَّ َمَط ِبَطحِمِہ الطَّ  39.ًرا َكاَل: َفأَ

کرمہبتکیبنکرکمیک زامےتکںیہکہککای 
 
ککف کملسو هيلع هللا ىلصرضحتکاوبکرکبکدصقیککؓ زکںیمکامزعکنبکامکلکآکےئگکامرکای   یکسلجمکںیمک�کوہاکاھتک،کاینتکدئ 

ک،کدمرسیکرمہبتکیھبکااسیکیہکوہاک،کرسیتیکرمہبتکملسو هيلع هللا ىلصےککاسےنمکایک،کیبنکملسو هيلع هللا ىلصرمہبتکدباکریکاککارتعاػکیبنک ا ےنکاںیہنکماسپکجیھبکدث 

ککآپ ب ںیہمتکرمجک یکزساکملسو هيلع هللا ىلصماسپکاجیھبکوتکںیمکےنکاؿکےسکاہککارگکمتکےنکوچیھتکرمہبتکیھبکارتعاػکرککایلکوتکیبنکےنکاںیہنکملسو هيلع هللا ىلصجب

زؾکرککایلک،کیبنک امہکاوہنںکےنکوچیھتکرمہبتکٓاکرککیھبکارتعاػکخب
ت
ےنکاںیہنکرمککایلکامرکولوگںکےسکاؿکےککقلعتمککملسو هيلع هللا ىلصدںیکےگک،کث

ےنکاںیہنکرمجککملسو هيلع هللا ىلصرےکںیمکریخکیہکاککملعکےہک،کرہباحؽک!کاضےطبکےککاطمقبکیبنکدرث اتفکایکک،کولوگںکےنکاتبث اکہککںیمہکوتکاؿکےککثبا

 رکےنکاککمکحکدےکدث اک۔

کوسر ت  ند یکوسرتکےہ۔ککۃامدئ ۂ  یک�کےککثبارےکںیمکےہک۔کوسرکۃامدئ ۂ رضحتکاوبکرکبکؓک یکرماث 
َجَىا َكیٌؽ َكاَل: ُکم َحسَّ اُغ ِإهَّ َہا الىَّ یُّ جَنی َغَلیِہ َفَلاَل: َیا أَ َی ہللُا َغىُہ َفَحِمَس ہللَا َغعَّ َوَحلَّ َوأَ ُبو َبکٍط َضض ِ  َكاَم أَ

ُکم َمً َغلَّ ِإَشا اہَتَسیُتم ا  َیُػطُّ
َ

هُفَؼُکم َل ًَ ٓاَمُىوا َغَلیُکم أَ ِصی َہا الَّ یُّ ی ٓاِدِط ملایٔ َتلَطُبوَن َہِصِہ الٓاَیَۃ: َیا أَ
َ
سۃ:  ِإل

َم َیُلوُل  ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ی َػِمػُت َضُػوَل ہللِا َضلَّ ُکم َتَػُػوَنَہا َغَلی َؾیِر َموِغِػَہا َوِإّوِ اَغ  ځ: الٓاَیِۃ َوِإهَّ ِإنَّ الىَّ
ُہم ِبِػَلاِبِہ  ۔َكاَل: وَ  هَیُػمَّ وَشَک ہللُا أَ ُروُہ   أَ وا امُلىَکَط َل ُیَؿّیِ اُکم ِإَشا َضأَ اُغ ِإیَّ َہا الىَّ یُّ َبا َبکٍط َیُلوُل: َیا أَ َػِمػُت أَ

 40َوالَکِصَب َفِئنَّ الَکِصَب ُمَجاِهٌب ِلإِلیَماِن۔

زامث اکاےکولوگک!کمتک
 
زامےنکےککےیکڑھکےکوہےئکوتکاہللکاعتیلٰک یکدمحکمکانثکءکرکےنکےککدعبکف

 
ادکف
 
کرمہبتکرضحتکاوبکرکبکؓکہبطخکارش ای 

ک یکالتمتک ت  ۔رکےتکوہاسکآث 
ی ٓاِدِط الٓاَیۃ۔

َ
ُکم َمً َغلَّ ِإَشا اہَتَسیُتم ۔۔  ِإل  َیُػطُّ

َ
هُفَؼُکم َل ًَ ٓاَمُىوا َغَلیُکم أَ ِصی َہا الَّ یُّ  َیا أَ

کرپکوہکوتک ویئکرمگاہکصخشکںیہمتکاصقنؿکںیہنک�کاتکس۔  اےکاامیؿکماولک!کمتکاینپکرکفکرکم،کارگکمتکراہکراست

اہکاککاکؾکملسو هيلع هللا ىلصبلطمکرپکومحمؽکںیہنکرکےتک۔کںیمکےنکیبن نکیکمتکاےسکاسکےککحیحصک
 
کولگکگ ب زامےتکوہےئکانسکےہکہککجب

 
 وکہیکف
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کاؿک ب کےلکاگکوہےتکوہےئکد�کامرکاےسکدبےنلک یک ویککہنکرکںیکوتکرقنعث  ز ک وکاہللکاککذعابکھگ  امرکںیمکےنکرضحتکسب

زامےتکوہےئکیھبکانسکہککوھج کےسکاےنپکآپکےککاچبٔم،کویکہکنکوھج کاامیؿکےسکاگلکےہ۔کک
 
 دصقیکؓک وکہیکف

 ند یکرامیک۔کند یکااحدث   ۔ک2

کوجکند یکرماۃککےسکرممک یکںیہ،کند یکدہعکوبنیکےککمااعقتکمکاحالت،کااکحؾکمکاعم التکامرکامارمکمکونایہکمریغہکےسک�کمہکامتؾکااحدث  

کالہکںیئکیگ۔  ند یکااحدث  

کک ب
 

کےہؓ رضحتکدبعکاہللکنبکاسث دمت
 
کاسکنمضکںیمکادتسالؽکےککوطرکرپکشیپکج  : یکدحث  

ِب: غَ  أیِ ًِ الؼَّ َم ً َغبِس ہللِا ب ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ نَّ َضُػوَل ہللِا َضلَّ ی َیوَم الَفتِح َفَوَغَؼ َوػَلیِہ َغً َیَؼاِضِہ۔ أَ  41َضلَّ

کؓکےسکرممیکےہکہککیبنک ب
 

ارںی۔ملسو هيلع هللا ىلصرضحتکدبعکاہللکنبکاسث
ت
کاث ب
 

 ےنکحتفکہکمکےککدؿکامنزکڑپیھکوتکاینپکوجایتںکثباںیئکاجث

دریکؓک یکزغمۂ 
 
کماہعقکااصنریکاحصیبکاکککدرجکذ لیکےہ۔ککرضحتکاوبکدیعسکج کامرکای  ت کرماث   دنخؼکےسک�کای 

ِبی َػِػیٍس الُخسِضّیِ َغً  ًُ أَ َجِنی ُضَبیُح ب ِبیِہ َكاَل: ُكلَىا َیوَم الَخىَسِق: َیا َضُػوَل ہللِا َہل ِمً َشیٍئ َهُلوُلُہ َفَلس  َحسَّ أَ
َوَػم اللُہمَّ اػُتر َغوَضاِتَىا َوٓاِمً َضوَغاِتَىا  َكاَل: َفَػَطَب ہللُا َغعَّ َوَحلَّ ُوُحوَہ  اِحَط َكاَل:َبَلَؿِت الُلُلوُب الَخىَ 

یِح َفَہَعَم  ِہ ِبالّطِ غَسأیِ
 42ُہُم  ہللُا َغعَّ َوَحلَّ ِبالّطِیِح۔أَ

کروسؽکاہلل کاوبکدیعسکؓکےسکرممیکےہکہککمہکےنکدنخؼکےککدؿکرعضکایککث ا ارےکملسو هيلع هللا ىلصرضحتک دؽکوتکالھچکرککقلحکںیمکٓاےئگک!کہ 

زامث اکاہںک!کہیکداعکڑپوھکہککملسو هيلع هللا ىلص،ک ویئکداعکڑپےنھکےککےیکوہکوتکاتبکدےئجیک؟کیبنںیہ
 
 ےنکف

 َوٓاِمً َضوَغاِتَىااللُہمَّ اػُتر َغوَضاِتَىا 

زام۔’’
 
ارےکوخػک وکانمکےسکدبت لیکف ارےکویعبکرپکرپدہکااؽکامرکہ   ‘‘اےکاہللک!کہ 

اک۔ک اکامرکاںیہنکتسکشکےسکدماچرکرککدث   اسکےککدعبکاہللکےنکدونمشںکرپکآدنیھک وکطلسمکرککدث 
ًَ الأَهَطاِض َکاَهت ِبِہ َحاَحٌۃ َفَلاَل  نَّ َضُحاًل ِم ِبی َػِػیٍس أَ َم َغً أَ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبیَّ َضلَّ ہُلُہ: أیِت الىَّ ُہ أَ
َ
ل

ؾَىاُہ ہللُا َوَمً َػأَ  ُہ ہللُا َوَمً اػَتؿَنی أَ َغفَّ َتاُہ َوُہَو َیذُطُب َوُہَو َیُلوُل:  َمً اػَتَػفَّ أَ لُہ َفأَ َىا َفَوَحسَها َفاػأَ
َ
ل

ْل  م َیؼأَ
َ
یَىاُہ  َكاَل: َفَصَہَب َول

َ
غط ُہ أَ

َ
 43۔ل

ک،کاسکےککالہکاخہنکےنکاسکےسکاہککہککاجرکک زا کااصنریکآدیمک وکیسککرضمرتکےنکاھٓگ  کاوبکدیعسکؓکےسکرممیکےہکہککای  رضحتک

کرکم۔کانچہچنکمہکیبنملسو هيلع هللا ىلصیبن کیبنملسو هيلع هللا ىلصےسکاندادک یکدروخاست ت
ت

کںیمکاحرضکوہا،کاسکمق دمت
 
زامکملسو هيلع هللا ىلص یکج

 
ادکف
 
ہبطخکدےتیکوہےئکارش

اکےہک،کاہللکاےس
ت
اکےہک،کاہللکاےسکینغکرککداتیکےہککرےہکےھتکوجکصخشکتفعکبلطکرکث

ت
زامکداتیکےہ،کوجکاہللکےسکانغکبلطکرکث

 
تفعکک اکف

ارےکث اسکوموجدکیھبکوہکوتکمہکاےسکدےکدںیکےگ،کہیکنسکرککمہکآدیمکماسپکالچکایگک،کاسکےنک امرکوجکصخشکمہکےسکھچککامےگنکامرکہ 

 ےسکھچککہنکامراگ۔کملسو هيلع هللا ىلصیبن

ک۔ک3  ند یکرامی۔کومعیمکااکحؾکرپکینبمکااحدث  

زانئکےسکہنک یککوہںکہنکند یکوہںکوتکاؿک یک یککمکند یکمیسقکاککدارمندارکاسکےککرامیکرپکوہکاگ۔کرا  
ت
کوجکمااعقتکمکاحالتکامرکف میکمہکااحدث  

 (1،کامشرہ3)دلج                                                                                                              ء(2019وجؿ)افکار 
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  38اخدناؿکںیہنکث اث ا۔

ک یکااسقؾ  ند یکااحدث  

ک یکیھبکنیتکااسقؾکںیہ۔ک  ند یکااحدث  

  یککرامی۔کند یکااحدث   ۔1

کند یکوہںکیگکوجکند یکدہعکوبنیکےککمااعقتکمکاحالت،کااکحؾکمکاعم التکامرکامارمکمکونایہکمریغہکرپک�ک   یککرماۃکےسکرممیکمہکااحدث  

 وہںکیگ۔ک

کےہکسجکںیمکاوہنںکےنکرعبکےککرمسکمکرماجکامرک   دمت
 
کاسکنمضکںیمکادتسالؽکےککوطرکرپکشیپکج ک یکدحث   رضحتکاوبکرکبکدصقیککؓ

 اککذرککایککےہ۔کککفلتخمکااکحامت
َم َحاِلًؼا َفَجا ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبّیِ َضلَّ

ِبی َبکٍط َكاَل: ُکىُت ِغىَس الىَّ ًۃ  ءَ َغً أَ ًُ َماِلٍک َفاغَتَرَف ِغىَسُہ َمطَّ َماِغُع ب
ُہ ُجمَّ َحاَبُہ َفاغَتَرَف الثَّ  اِهَیَۃ َفَطزَّ ُہ ُجمَّ َحاَبُہ َفاغَتَرَف ِغىَسُہ الثَّ َک ِإِن اغَتَرفَت َفَطزَّ ُہ: ِإهَّ

َ
ُہ َفُللُت ل اِلَثَۃ َفَطزَّ

َل َغىُہ َفَلاُلوا: َما َوػَلُم ِإَلَّ َدی اِبَػَۃ َفَحَبَؼُہ ُجمَّ َػأَ اِبَػَۃ َضَحَمَک َكاَل: َفاغَتَرَف الطَّ َمَط ِبَطحِمِہ الطَّ  39.ًرا َكاَل: َفأَ

کرمہبتکیبنکرکمیک زامےتکںیہکہککای 
 
ککف کملسو هيلع هللا ىلصرضحتکاوبکرکبکدصقیککؓ زکںیمکامزعکنبکامکلکآکےئگکامرکای   یکسلجمکںیمک�کوہاکاھتک،کاینتکدئ 

ک،کدمرسیکرمہبتکیھبکااسیکیہکوہاک،کرسیتیکرمہبتکملسو هيلع هللا ىلصےککاسےنمکایک،کیبنکملسو هيلع هللا ىلصرمہبتکدباکریکاککارتعاػکیبنک ا ےنکاںیہنکماسپکجیھبکدث 

ککآپ ب ںیہمتکرمجک یکزساکملسو هيلع هللا ىلصماسپکاجیھبکوتکںیمکےنکاؿکےسکاہککارگکمتکےنکوچیھتکرمہبتکیھبکارتعاػکرککایلکوتکیبنکےنکاںیہنکملسو هيلع هللا ىلصجب

زؾکرککایلک،کیبنک امہکاوہنںکےنکوچیھتکرمہبتکٓاکرککیھبکارتعاػکخب
ت
ےنکاںیہنکرمککایلکامرکولوگںکےسکاؿکےککقلعتمککملسو هيلع هللا ىلصدںیکےگک،کث

ےنکاںیہنکرمجککملسو هيلع هللا ىلصرےکںیمکریخکیہکاککملعکےہک،کرہباحؽک!کاضےطبکےککاطمقبکیبنکدرث اتفکایکک،کولوگںکےنکاتبث اکہککںیمہکوتکاؿکےککثبا

 رکےنکاککمکحکدےکدث اک۔

کوسر ت  ند یکوسرتکےہ۔ککۃامدئ ۂ  یک�کےککثبارےکںیمکےہک۔کوسرکۃامدئ ۂ رضحتکاوبکرکبکؓک یکرماث 
َجَىا َكیٌؽ َكاَل: ُکم َحسَّ اُغ ِإهَّ َہا الىَّ یُّ جَنی َغَلیِہ َفَلاَل: َیا أَ َی ہللُا َغىُہ َفَحِمَس ہللَا َغعَّ َوَحلَّ َوأَ ُبو َبکٍط َضض ِ  َكاَم أَ

ُکم َمً َغلَّ ِإَشا اہَتَسیُتم ا  َیُػطُّ
َ

هُفَؼُکم َل ًَ ٓاَمُىوا َغَلیُکم أَ ِصی َہا الَّ یُّ ی ٓاِدِط ملایٔ َتلَطُبوَن َہِصِہ الٓاَیَۃ: َیا أَ
َ
سۃ:  ِإل

َم َیُلوُل  ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ی َػِمػُت َضُػوَل ہللِا َضلَّ ُکم َتَػُػوَنَہا َغَلی َؾیِر َموِغِػَہا َوِإّوِ اَغ  ځ: الٓاَیِۃ َوِإهَّ ِإنَّ الىَّ
ُہم ِبِػَلاِبِہ  ۔َكاَل: وَ  هَیُػمَّ وَشَک ہللُا أَ ُروُہ   أَ وا امُلىَکَط َل ُیَؿّیِ اُکم ِإَشا َضأَ اُغ ِإیَّ َہا الىَّ یُّ َبا َبکٍط َیُلوُل: َیا أَ َػِمػُت أَ

 40َوالَکِصَب َفِئنَّ الَکِصَب ُمَجاِهٌب ِلإِلیَماِن۔

زامث اکاےکولوگک!کمتک
 
زامےنکےککےیکڑھکےکوہےئکوتکاہللکاعتیلٰک یکدمحکمکانثکءکرکےنکےککدعبکف

 
ادکف
 
کرمہبتکرضحتکاوبکرکبکؓکہبطخکارش ای 

ک یکالتمتک ت  ۔رکےتکوہاسکآث 
ی ٓاِدِط الٓاَیۃ۔

َ
ُکم َمً َغلَّ ِإَشا اہَتَسیُتم ۔۔  ِإل  َیُػطُّ

َ
هُفَؼُکم َل ًَ ٓاَمُىوا َغَلیُکم أَ ِصی َہا الَّ یُّ  َیا أَ

کرپکوہکوتک ویئکرمگاہکصخشکںیہمتکاصقنؿکںیہنک�کاتکس۔  اےکاامیؿکماولک!کمتکاینپکرکفکرکم،کارگکمتکراہکراست

اہکاککاکؾکملسو هيلع هللا ىلصبلطمکرپکومحمؽکںیہنکرکےتک۔کںیمکےنکیبن نکیکمتکاےسکاسکےککحیحصک
 
کولگکگ ب زامےتکوہےئکانسکےہکہککجب

 
 وکہیکف
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 اجت موحاہل وحایش
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کند یکوصترک یکاجےئکیگ۔کک   ےککند یکوہےنک یکوصرتکںیمکدحث  

کاسکنمضکںیمکادتسالؽکےککوطرکرپککرضحتکامثعؿکنبکہحلطککؓکندک یکرامیکںیہکاوہنںکےنکحلصکدحہیبیکےککومعقکرپکاالسؾ وبقؽکایک۔کاؿک یکدحث  

کےہ دمت
 
 :شیپکج

ی َضکَػَتیِن ِوَحاَہَک ِحیَن  َم َزَدَل الَبیَت َفَطلَّ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبیَّ َضلَّ نَّ الىَّ لَخَۃ:  أَ
َ
ًِ ط  َتسُدُل َبیَن َغً ُغثَماَن ب

اِضَیَتیِن ۔  44الؼَّ

کثبالکلکاسےنمک،کدمکوتسونںکےککدرایمؿکملسو هيلع هللا ىلصکہککیبنکرضحتکامثعؿکنبکہحلطککؓککےسکرممیکےہ ت
ت
ےنکتیبکاہللکےککادنرکدالخکوہےتکمق

 دمکرںیتعککڑپیھکںیھت۔

ک ک کںیہ۔ک دمت
 
ک یکدرجکذ لیکرماث اتکشیپکج ککؓککامرککرضحکتکنسحکنبکیلعکنبکاطلب  رضحتکنیسحکنبکیلعکنبکاطلب

َی ہللُا َغىُہ َكاَل:  ِبیِہ َضض ِ ًِ ُحَؼیٍن َغً أَ ًِ ِإػالِم َغً َغِلّیِ ب َم:  ِمً ُحؼ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ َكاَل َضُػوُل ہللِا َضلَّ

 َیػِىیِہ ۔
َ

 45املَطِا َتطُکُہ َما َل

کےسکرممیکےہکہککروسؽکاہلل کؓ اؿکےککاالسؾک یکوخیبکہیکےہکہککمہکاکیبرکملسو هيلع هللا ىلصرضحتکنیسحکنبکیلعکنبکاطلب
 
کہککان زامث ا

 
ےنکف

 اکومںک وکوھچڑکدے۔ک

  الخہصٔکالکؾ

زکےہ۔کارگمیحکولتمک یک ازگئ 
 
ززگکںیہنکےہ۔رطحکمیحکریغکولتمک یک یککمکند یکمیسقککیھبکث کر  ا نکمک

 
ک یک یکک ہچکہیکاکؾک لکشکےہکرگمکث ااحدث  

ک یکمیسق ک نکمککیہکںیہنکامرکند یکمیسقکاحصہبکرکاؾکککک یک یککمکند یکاچہپؿککےککرموہؿکتنمکےہ۔کارگککویںکاہککاجےئکہککاؿک یکاسکاچہپؿکےککریغبکااحدث  

ارخیکامرکاامسءکارلاجؽک یکنددکےسوت
ت
کٹوسیٹکےہکسجککرپکذم ورہکمیسقکاککدارمندارےہ۔کبتککریس،کث ےککملسو هيلع هللا ىلصروسؽکاہللککےبکاجکہنکوہکاگک۔ککثباظافظکدرگیکیہیکای 

 ملسو هيلع هللا ىلص ایحتکرہطمہکذم ورہکمیسقکالبہبشکادماراطبکےککاطمقبکمیسقکایکاجاتکسےہ۔ایبؿکرکدہکاوصؽکمکوضککمکند یکاحلظکےسککاالطصاحتکںیمااحصبک وک یک

کوہکیگکنجکےککوماقکاالسیمکااکحامتکاککدتب ت اثب زےککاؿکوصخمصکاحالتکامرکوعالمکمکانعرصکےسکآاگیہککںیمکدممکمکاعممؿکث 
 
زمؽکوہاکامرکثباآلخ

  
 رع کئ

ک�۔ک کوبنہیہکمکامرکندہنیکےککذہتیبیکمکدمت ی،کاعمیشکمکاعمرشیتکامرکایسیسکمکذمیبہککاحالتکاککادراککلہسکوہکاگ۔ک�ککیت ےککاضمنیمک وکملسو هيلع هللا ىلصااحدث  

دااگہنکرگمکثبامہکرموبطک�ک وکامنث اںکایککاجکےکسکملسو هيلع هللا ىلصاےسیکادنازکںیمکشیپکایککاجککےکسکاگکسجکےسکادمارایحتکدقمہس ۔کیہیکںیہنکہکلبکاگ یکوصخمصکامرکجب

دمکا�طکاسملئکامرکاؿکےککلحکںیمک�نیکامرکاہقفءک�کوہںکےگ۔
  
اخسکمکہنکرصػکیہقفک�کےککےیکاج

 
کاککادراک،کث زکااحدث  

 
 دقمؾکمکاتمخ

ت ک    احلصکوہکاگ۔یھبکااکحؾکںیمکدتبرع کاراقتءککںیمکوپدیشہکوتمکحںکاککمہفکامرککوسنمخک یک�تف،کااکحؾکرشہیعک یکاحالتکےککاسھتکانمسب

 

 
 

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.
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کند یکوصترک یکاجےئکیگ۔کک   ےککند یکوہےنک یکوصرتکںیمکدحث  

کاسکنمضکںیمکادتسالؽکےککوطرکرپککرضحتکامثعؿکنبکہحلطککؓکندک یکرامیکںیہکاوہنںکےنکحلصکدحہیبیکےککومعقکرپکاالسؾ وبقؽکایک۔کاؿک یکدحث  

کےہ دمت
 
 :شیپکج

ی َضکَػَتیِن ِوَحاَہَک ِحیَن  َم َزَدَل الَبیَت َفَطلَّ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ ِبیَّ َضلَّ نَّ الىَّ لَخَۃ:  أَ
َ
ًِ ط  َتسُدُل َبیَن َغً ُغثَماَن ب

اِضَیَتیِن ۔  44الؼَّ

کثبالکلکاسےنمک،کدمکوتسونںکےککدرایمؿکملسو هيلع هللا ىلصکہککیبنکرضحتکامثعؿکنبکہحلطککؓککےسکرممیکےہ ت
ت
ےنکتیبکاہللکےککادنرکدالخکوہےتکمق

 دمکرںیتعککڑپیھکںیھت۔

ک ک کںیہ۔ک دمت
 
ک یکدرجکذ لیکرماث اتکشیپکج ککؓککامرککرضحکتکنسحکنبکیلعکنبکاطلب  رضحتکنیسحکنبکیلعکنبکاطلب

َی ہللُا َغىُہ َكاَل:  ِبیِہ َضض ِ ًِ ُحَؼیٍن َغً أَ ًِ ِإػالِم َغً َغِلّیِ ب َم:  ِمً ُحؼ ی ہللُا َغَلیِہ َوَػلَّ َكاَل َضُػوُل ہللِا َضلَّ

 َیػِىیِہ ۔
َ

 45املَطِا َتطُکُہ َما َل

کےسکرممیکےہکہککروسؽکاہلل کؓ اؿکےککاالسؾک یکوخیبکہیکےہکہککمہکاکیبرکملسو هيلع هللا ىلصرضحتکنیسحکنبکیلعکنبکاطلب
 
کہککان زامث ا

 
ےنکف

 اکومںک وکوھچڑکدے۔ک

  الخہصٔکالکؾ

زکےہ۔کارگمیحکولتمک یک ازگئ 
 
ززگکںیہنکےہ۔رطحکمیحکریغکولتمک یک یککمکند یکمیسقککیھبکث کر  ا نکمک

 
ک یک یکک ہچکہیکاکؾک لکشکےہکرگمکث ااحدث  

ک یکمیسق ک نکمککیہکںیہنکامرکند یکمیسقکاحصہبکرکاؾکککک یک یککمکند یکاچہپؿککےککرموہؿکتنمکےہ۔کارگککویںکاہککاجےئکہککاؿک یکاسکاچہپؿکےککریغبکااحدث  

ارخیکامرکاامسءکارلاجؽک یکنددکےسوت
ت
کٹوسیٹکےہکسجککرپکذم ورہکمیسقکاککدارمندارےہ۔کبتککریس،کث ےککملسو هيلع هللا ىلصروسؽکاہللککےبکاجکہنکوہکاگک۔ککثباظافظکدرگیکیہیکای 

 ملسو هيلع هللا ىلص ایحتکرہطمہکذم ورہکمیسقکالبہبشکادماراطبکےککاطمقبکمیسقکایکاجاتکسےہ۔ایبؿکرکدہکاوصؽکمکوضککمکند یکاحلظکےسککاالطصاحتکںیمااحصبک وک یک

کوہکیگکنجکےککوماقکاالسیمکااکحامتکاککدتب ت اثب زےککاؿکوصخمصکاحالتکامرکوعالمکمکانعرصکےسکآاگیہککںیمکدممکمکاعممؿکث 
 
زمؽکوہاکامرکثباآلخ

  
 رع کئ

ک�۔ک کوبنہیہکمکامرکندہنیکےککذہتیبیکمکدمت ی،کاعمیشکمکاعمرشیتکامرکایسیسکمکذمیبہککاحالتکاککادراککلہسکوہکاگ۔ک�ککیت ےککاضمنیمک وکملسو هيلع هللا ىلصااحدث  

دااگہنکرگمکثبامہکرموبطک�ک وکامنث اںکایککاجکےکسکملسو هيلع هللا ىلصاےسیکادنازکںیمکشیپکایککاجککےکسکاگکسجکےسکادمارایحتکدقمہس ۔کیہیکںیہنکہکلبکاگ یکوصخمصکامرکجب

دمکا�طکاسملئکامرکاؿکےککلحکںیمک�نیکامرکاہقفءک�کوہںکےگ۔
  
اخسکمکہنکرصػکیہقفک�کےککےیکاج

 
کاککادراک،کث زکااحدث  
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ABSTRACT 
Yaḥya bin Abī Bakr Al ‘Aāmrī (d.893 A.H.) was a Yamanī scholar of ḥadith, 
Fiqh and sīrah. His book ’’بهجۃاملحافل وبغيۃالاماثل فی تلخیص الصیرواملعجزات والشمائل‘‘  is a 

masterpiece and a distinct work on sīrah of the Holy Prophetملسو هيلع هللا ىلص. As the name 

shows, author has divided the book in three parts to discuss three core areas of 
sīrah. This book can be fairly acknowledged as an Encyclopedia of sīrah, as it 
discusses almost every the aspect of the life of the Prophet Muhammadملسو هيلع هللا ىلص, such 

as his attributes, miracles, incidents and battles and so on. In this book, Imām 
Al ‘Aāmrī deals with sīrah in a unique pattern. He infers Islamic law and 
rulings from sīrah narrations. This article explores the approach and 
methodology of “Yaḥya bin Abī Bakr Al ‘Aāmrī” in account of interpreting the 
sīrah of Prophet Muhammadملسو هيلع هللا ىلص and highlights its significant aspects with 

substantial details.   
Keywords: Yaḥya bin Abī Bakr Al ‘Aāmrī, Sīrah, Islamic law, Yamanī 
scholar, Bahjatul Maḥāfil wa Bughyatul Amāthil. 
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