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وہفمماوراتریخیسپرظنم٬ملعارلواہیوادلراي
Narrational & Contextual Knowledge; Meaning and Historical Background
*دمحموادحاهللايوباالزهری
**اقریدمحمایفض
Abstract:
Hadith and Science of Hadith are the terms used by specialists of Hadith known
as Mohaditeen. A hadith is a recorded statement, action or approval of the Prophet
Muhammad (S.A.W). It is considered as the second primary source of Islamic law
after Quran. It is also a part of revelation. Prophet Muhammad (S.A.W) described
it through his words. The science of hadith examplifies the principles with which
a specialist in the field of Hadith evaluates the authenticity and accuracy of
narrations.
In the past there were two specific and developmental stages for the Books
of Hadith terminology. In its 1st stage, the Scholars focused on the compilation of
the statements of earlier scholars, quoting the expressions they had used without
evaluating those terms or suggesting terms applicable to those expressions. This
methodology was adopted by the earlier scholars such as Yaḥyā ibn Ma`īn, `Alī
ibn al-Madīnī, Muslim ibn al-Ḥajjāj, and Al – Tirmidi.
In the second period the Authors cited the quoted statements of the earlier
works and began the collection and codification of relevant terms. In this period,
the specific Principles were established. Examples of books authored in this
manner are: Ma`rifah `Ulūm al-Ḥadīth by al-Ḥākim, Al-Kifāyah by al-Khaṭīb alBaghdādī and the Introduction of Ibn al-Ṣalāḥ. In this article the two major types
of science of Hadith have been mentioned, Rewayat-ul-Hadith and Derayat-ulHadith. Its definition and historical background has been described.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ليك
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افلخءرادشيےكدوريمبجاعملاالسمےكدحودويسےسويسرتوہےنلگيںاوروتفمہحالعوقںےكولگوجق
دروجقاالسميمدالخوہےنےگلوترضورتاسابتیکوسحمسوہىئہكااكحمرشيعتےكابرےيماعۃماانلسوكملعےس
رہب ور ك اجےئ۔ افلخءرادشي یک قدت يم ب فلت  داد یک رطف ےلكن وہےئ ان احصہبؓ وك یھب ولعمم اھت ہك امہرا دصقم ولوگں
وكرفك یک اتریكى ےس اكنل رك االسم یک روىنش يم الان ےہ۔دي االسم ےك وحاےل ےس ملع وك ھپان اور لہج وك اٹمان ےہ اس ےئل
ت
ث
اف حيں احصہبؓ ےن ب فلت العوقں يم ااحدي اىبن ركان رشوع ك اور اس نمض يم افلخءرادشي ےن یھب ولوگں وك اومردي
اھكسےنےكےئلب فلتاممكلیکرطفابكراحصہبؓوكرواہناىك۔رضحترمعنبااطخلبرىضاہللہنعےندبعاہللنبوعسمدرىض
اہلل ہنع وك وكہف یک رطف رواہن ركےت وتق الہ وكہف ےس اہك "وقد آثرتُكم ِ
بعبد هللاِ َعلى نَ ْف ِسي"()1وتفمہح العوقں ےك
ي
ولوگں رپ اساكتہب ااھچ ارثوہا۔ملعاھكسےناك ي رحص اوراامتہمات عيںوك یھب لقتنم وہگ۔ اوہنں ےن ہن رصف ي ہك احصہب
ث
ث
ي
ركامےسىنس وہىئااحديرپاافتكنكہكلبملعےكالصرمزكدميونمرہاكرخ كاتہكاحصہبركامےسااحديروسلاہلل
ث
ےك ابرے يمولعمامتاحلصركي۔ ااحدي عمركےناورایل راویكتےنچنہپاك ي اامتہم اوہنں ےناحصہبركامیک زدنىگ
ث
ث
يم دكي اھت وہنجں ےن اي ايدحي وك اس احصىب ےس ےننس ےك ےئل دور دراز اك رفس ك سج ےن دحي رباہ راتس روسل
ث
ك نبقاوبدردا ؓءےكابرےيمرفامےت يہہكآپدقشم ےكاجم دج
اہللىلصاہلل عليہوآہلوملسےس ىلےہ۔ جہك ر
يم رشتي رفامےھت اي صخش دمہنى ونمرہ ےس رفس ركےت وہےئ آپ ےس ےنلم آےئ اور اےنت دور دراز العےق ےس آےن اك
ث
دصقم ايدحياك اننس اھت وجاوب درداء ےن وضحرﷺ ےس ىنسىھت سجيم ملعاوراملعء یک فضيلت بن یک ىئگ ىھت( )2ييں
ث
ےسولعمموہاتےہہكملعرواۃیادحليےكرشوعركےن يمبسےسزاىدہؤمرث اوراىنبدیركدارسجےقبطےنادااىكوہاحصہب
ث
علہم مع
ركامروضاناہلل ي ا عيںاك ہقبیےہ اورياسےئلہكروسلاہللﷺ ےكزامہنابمرہكيمدحيوبنیرصفاس
ث ث
دحكت دحمود ىھت ہك آپ ﷺ ےس ىنس اجےئيل آپ ےك واصل ےك  دع اس یک ح اي ملع یک وہىئگ سج وك رواتى
ث
كاجےئ اور آ ےاجركاوروں وك لقتنمك اجےئ۔ ييں ےسملع رواتى ادحلي یک بد ڑپ ىئگ ۔و ر وہ رمآ ہآاىہكاحصہب یےك
زامےن يم رواتى ےك ےئل وقان وعض ےئك ےئگ اتہك طبض ودعل اور وبقمل و رمدود وغرہ ےك ابرے يم آاگی احلص
ث
ث
ث
ث
وہاجےئ اور يوںملعحلطصم ادحليووجد يم آاى۔وچہكنرواي ادحلياوردراي ادحلي ملع ادحليی ےسہقلعتم وموضاعت
ث
يہاسےئلبسےس ےلہملعادحلياكینعووہفممبنكاجاتےہ:
ث
ملعادحليكرعتي:
ث
ث
ملعادحليدووظفلں"ملع"اور"ادحلي"ےسرمبكےہ۔
ملع:وغلیینعيمملعادراك/اج ےننوك ےتہ يہ۔( َعلِ َم) فُال ٌن ِع ْلما۔اراشدابریاعتىلےہ":ال تَ ْعلَ ُم َ
وَنم هللاُ
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يَ َعلَ ُمهم"()3
ث
ث
دحي  :دحي ےك ابرے يم امجعمل اولسيط يم ےہ ( :احلديث) كل ما يتحدث به من كالم وخرب و يف اصطالح
ِ
ِ
يب
احملدثني ٌ
صلَّى هللاُ َعلوه و لم۔ (و ُ
ب إىل الن ِيب َ
اجلديد يُقال ُهو حديث عهد بكذا قر ُ
فعل أو تقر ٌير نُس َ
قول أو ٌ
عهد به) ()4

ث
ث
"وغلی ینع يم ہملك دحي الكم اورربخ ےك ےئل اامعتسل وہات ےہ ۔ االطصح دحمن يم ي یبن ركمی ﷺیک رطف وسنمب
ث
ث
ث
وقل،لعفاوررقتيرےكےئلاامعتسلكاجاتےہ۔ دجيدوكیھبدحياہك اجاتےہ"۔ آہمئدحيدحي یک وغلیاوراالطصىح
ي
ِ
ِ
وف إىل النيب صلى هللا علوه وآله
رعتي ركےت وہےئ ےتھكل ہ  :انب رجح اك وقل ےہ ’’:املر ُاد ابحلديث يف الشرِع ما أُض َ
يد به مقابلةُ ِ
القرآن ألنه قدمي“()5
و لم كأنه اُر َ
ث
"رعفرشعيمدحيےسرمادوہےہسجیکتبسنروسلاہللﷺیکرطفوہوگياسےسرمادرقآنےك
اقملبےہوچہكنوہدقيےہ"۔

ث
ااممسوىطؒےكزنديدحيوغلیاابتعرےسدجيدےكینعيماامعتسلوہاتےہ()6۔اوبااقبلءےكوقبليدح

ےس امس ےہ سج ےك ینع ربخدي ےہ اور االطصاحً اس ےس رماد وقل  ،لعف اىرقتير ےہ ۔ سج یک تبسن روسل اہلل ﷺیک
ث
رطف وہ ()7اور(علم احلديث) علم ي ْعر ُ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْوه و لَّم وأفعالُه وأحوالُه(")8ملع دحي ےس
ف به أقو ُال النيب َ
ٌَُ
ي
ي
رمادوہملعےہسجےكذرعيوضحرﷺےكااعفل،اوقالاوراوحالولعممےئكاجےتہ"۔العہمىلبشامعنینےتھكلہ:ملع
ث
دحي ےسرمادوهملعےہسجيمراویاورروايےكابرےيملوبياورردےكوحاےلےسہت اتلچےہ۔( )9العہم
ث
دبرادليینیع ےن اینپ اتكبدمعةااقلری اورالعہماخسویےن اتكب حتفالععيت يمیھب اس ملعیک ييرعتي یکےہ۔الخہص
ث
ث
الكم ي وہا ہك دحي  :تغل ےك اابتعر ےس رہ مس ےك الكم وك اہك اجات ےہ۔االطصىح وہفمم ےك احلظ ےس دحي دنمرہج ذي
انعرصرپلمتشمےہ۔
وضحرﷺےك اوقال ،ااعفلاور اوحال۔سجالكماك قلعتدنمرہج ابال نچروں يم ےسیسك یھب ايےكاسھت وہ وهاملعء
ث
ث
دحي ےك زندي دحثى الہكیت ےہ۔ دحي ےك ےئل ارتادف اافظ رواي ،ربخ ،ارث اور ا ت اامعتسل وہیت ےہ۔ اچرہ
ث
ضعباملعءدحي،ارثاورربخاورا تيموھتڑاتہبرفقركےت يہ۔
ث
دحياكوموضع:
دحثى اك وموضع وضحر ﷺ یک ذات ابمرہك ےہ  ،آپ ےك اوقال  ،ااعفل ،اوحال ،رقترى ،رگن ابمرك ،وطل،
رعضاورایسرطحآپﷺےكامتمرتاحالت۔
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ث
ملعادحلي(روايودراي)
ث
ث
ي
دحي ےك لقتسم ملع وہےن ےكانبءرپ املعءدحي ےن اس یک رعتي ےك عيں اوررغض واغتى یک ثحب
ث
ث
يم ااہظر خل ك ےہ ۔ انچہچن ملع دحي رواي اور ملع دحي دراي یک رطف ت یک ىئگ اور اس ےك اطمقب
رعتي یک ىئگ۔

ث
مساول:ملعادحليرواي

ث
ث
ث
ي
رعتي:املعءدحي ےن ملع رواي ادحلي یک دعتمد رعتيت یک يہ نجںیم دنچاکی پ یک اجیت ہ

:
ِ
وضبطها وحتري ِر
انب األافكین ےكزنديِ " :ع ْل ٌم يَ ْشتَ ِمل َعلى اَقو ِال النيب صلى هللاُ علوه وآله و لم واَفعالِه وروايتِها،
ِ
الفاظها"()10
"وہملعوجروسلاہللﷺےكاوقال،ااعفل،انیکرواتىركےن،ظفحاورانےكاافظوكرحتيرركےنوكاشلموہ"۔
ث
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یؒ
ضْبط احلديث ونَ ْقله وروايته وحترير ألفاظه وم ْن ُكتب هذا
شدبعاهللنبوفد ےكزندي" :وهو الذي يَ ْشتَم ُل َعلى َ
املعاجم واألجزاء احلديثوة"()11۔
السنن األربعة وكذلك املس ُ
النوع الصحوحان و ُ
انود و ُ
ث
ث
"وهملعوجدحيےكظفح،لقن،رواتىاوراسےكاافظےنھكلوكاشلموہ۔اورملعدحيیکاسمسےكامندنئہاتكوبںيم
ث
ےسيحصاخبری،يحصملسم،ننسأرۃعب،اسميند،مجاا اوراأل ااادحلي يہ"۔
ِ
احلديث اخلاص ابلروايةِ :ع ْل ٌم يَ ْشتَ ِم ُل َعلى أقو ِال النَِّيب صلى هللاُ علوه و لم وأفعالِه
علم
العہم سوىطؒ ےكزندي ُ " :
وضبطها وحتري ِر ِ
وروايتِها ِ
ألفاظها"()12۔
ث
"ملعادحليروايےكاابتعرےسايايملعےہوجروسلاہللىلصاہللعليہوآہلوملسےكاوقال،ااعفلاقتريراورافصت،اور
اسیکرواياےسطبضركےناوراسےكاافظیکرحتيروكاشلمےہ"۔

ي
ضعب ےك زندي اس ےسزاىدہ اجم رعتي وہ ےہ سجيماحصہباورات عيں ےس وسنمب اوقالاورااعفل وك رواتى ركےن،
ظفحركےناورےنھكلوكیھباشلمكگےہ۔

ِ
وف إىل ر ول هللاِ صلى هللاُ علوه وآله و لم ِمن قول أو فعل
عرف به ما أض َ
دوتكرادمحرمعاہمشےكزندي ":هو ٌ
علم يُ َ
ِ ِ ِ
ِ
الصحابة والتابعني على الرأي املختار"()13۔
ضوف إىل
او تقرير او صفة ونُق َل ما اُ َ
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ي
"يعہی ي وه ملعےہ سجےك ذرعي روسل اهللﷺیک رطفوسنمب اوقال  ،ااعفلاوراوحالاورایس رطحاحصہباورات عيں
یکرطف(اتخمروقلےكاطمقب)وسنمباوقالوغرهےكابرےيماجاناجاتےہ"۔
ث
ث
اسملعيمدحيیکرواي،اےسطبضركےن،اسیکااسيند،لوبلاورردےكاابتعرےسرہدحيوكرپ  ،ا،اسیکرشحاور
ینعوكاجانناوراسےسوجوفادئاذخوہےت يہ،انوكاج ےننےكوحاےلےسثحبوہیتےہ۔
ث
مساثین:ملعادحليدراي
ث
ث
ب فلتاملعء دحي ےن دراتى دحي یک ب فلت رعتيت بن یک يہ ان يم ےس دنچ اي دنمرہجذلیںیہ :
ي
ِ
ِ ِ
ِ
احكامها وشرو ُط الرواة
عر ُ
ف منه انو ُ
اع الرواية و ُ
علم دراية احلديث ع ٌ
لم يُ َ
اظرہ نبالصح ازجلارئی ادلىقشمےتھكلہ ُ " :
ِ
اج معانِوها"()14۔
واَ ُ
صناف املروايت وا تخر ُ
ق
س
ث
"درايدحيوهملعےہسجےسراوییکرشطيں،روايیک ميںاوراسےكااكحمیکرعمتفوہیت ےہ۔نررمويتیک
قس
ميںاسےكمجاینےكارختساجاكملعوہاتےہ"۔
ث
انب االافكین دراي ادحلي یک رعتي يوں ركےت يہ " :علم يعرف منه حقوقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها
وحال الرواة ،وشروطهم وأصناف املروايت وما يتعلق هبا "()15
"ي وہ ملع ےہ سج ےس رواي یک ح  ،رشوط  ،أاسقم  ،أاكحم  ،راويوں ےك اوحال  ،رشوط  ،روايت یک ااسقم اور اس ےس
ہقلعتمديراومراكملعوہاتےہ"۔
السنَد وامل ِ
زعادليانبامجہع ےتہ يہ" :علم بَِقوانِ ِ
ت"()16۔
ف ِهبا احو ُال َّ
ني يُ ْعَر ُ
ٌ
ث
" دراي ملع دحي ان وقان ےكاج ےننوك  ےتہ يہ نجےكذرہ دنساو رنتم ےك اوحالیک رعمتفاحلصوہیت ےہ۔زي
ي
ِ
بحث فوه ِمن مت احلديث وطُُرقِه من
علم يُ َ
ادلينبیل ےتہہ":درايةُ احلديث وهو ٌ
صحوحها و ْق ِمها َوعِ ْل ِمها وماحيتاج الوها"()17۔
ث
ث
ث
"درايدحيوهملعےہسجيمدحيےكنتماوراسیکدنسےسثحبوہیتےہاوردحيیکتحصاومقساكہتاتلچےہ۔
نرنجچروںیکولعمامترضوریںیہانےك قلعتملعوہاتےہ"۔
ِ
احلديث وعن املر ِاد منها مبنِوًّا على قو ِ
املفهوم من ِ
ِ
اعد
الفاظ
ابحث َعن امل ْعىن
اطش ربكی زاده  ےتہ يہ " :هو ِع ْل ٌم
ٌ
َْ
َ
َ
ابط الشر ِ
بوة و ضو ِ
العر ِ
يعة ومطابقتِها ألحو ِال النىب صلى هللاُ َعلَ ِوه وآله و َ لَّم "()18۔
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ث
ث
"درايدحيوهملعےہسجيماافظدحيےسےھجمسےئگوہفممورمادےسثحبوہیت ےہبجہك وهرعىب وقادعورشیع
وضاطبرپىنبماورروسلاهللےكاوحالےكاطمقبوہں"۔
ث
ي
شدبعاهللنبوفدیدرايیکرعتييمےتھكلہ :
وحال الرواةِ
ِ
ِ
ِ
املروايت
أصناف
أحكامها ُ
وشروطهم و ُ
"وهو العلم الذي يُ ْعَر ُ
ف بِه حقوقةُ الرواية وشروطُها وأنو ُ
اعها و ُ
وفِ ْق ِه َها"()19۔
"ي وهملعےہسجےكذرعيرواتىیکح،رشوط،اوناع،أاكحم،راویاكاحل،رشوط،رمواىتیکااسقماوراسیک ھجمس
ےكابرےيمولعمموہاجاتےہ"۔
فہ
ااكل جی ےتہ يہ :
ِ
كاالتصاف و ِ
ص ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صو ِ
االر ِال وحن ِوها ،ويُطْلق
علم يُ ْقتَدى به َعلى َم ْع ِرفَة اقوال الر ول وافعاله َعلى َو ْجه َمَْ ُ
"فهو ٌ
اعده“ ()20
أيضا َعلى معلومات وقواعدَمصوصة كما ُ
تقول فالن يَ ْعلَ ُم احلديث تريد به معلوماتَه قو َ
"ي وہ ملع ےہ سج ےك ذرعي روسل اہلل ﷺےك اوقال اور ااعفل یک رعمتف اي وصخىص ولہپ ےس احلص وہیت ےہ يج
ث
ااصتل واراسل وغرہ اور اس اك االطق اخص ولعمامت ووقادع رپ یھب وہات ےہ يج مت وہك ہك اس صخش وك دحي اك ملع ےہ اور
اہمتریرماداسیکولعمامتاوروقادعوہں"۔
ث
دوتكرادمحرمعاہمشملعدرايادحليیکرعتيركےتوہےئےتھكل يہ :
"يوہملعےہسجےكذرعيلوبلاورردےكاابتعرےسدنساورنتمےكاوحالاجےناجےت يہ"۔
اسملعےكب فلتانم:

ث
وچہكنيملعب فلتولعمےكونتمعمجارفاكالخہصےہاسےئلضعباملعءركام ےناسوك”ولعمدحي“ اكانمدي
ث
كوہكنالصيماسملعاكقلعترواتىدحيےسےہ۔
ث
اسوك”ملعاوصلدحي“اكانمیھبديگاسےئلہكاسيماوصلاوروقادعاىبنيكاجےت يہ۔اورایس رطحاسوك”ملع
ث
ث
ث
حلطصم ادحلي “یھب اہك گ ۔ اس ےئلہك ي رواتى دحي ےكاقمےلب يمےہ اور اس وك” ملع ادحلي دراي “یھب اہك گ ۔ وت ي
اسملعےكاچرب فلتاامسءوہےئگ۔
افدئۃ :معرفة ما يقبل وما يرد من احلديث۔ وهذا مهم حبد ذاته؛ ألن األحكام الشرعوةَ مبنِوَّةٌ على ِ
ثبوت ِ
الدلول
ّ
َْ
ُ
ّ
ِ
ِ
وض ْع ِفه۔
َو َع ْدمه ،وصحته ُ
15
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ث
"وبقملاوررمدوددحياك اجانن اوراسیکاتىمہ زاىدہاسےئلےہہكااكحمرشیعیکاىنبددليلےكوبثتاوردعموبثت،اس
ےكيحصاوغريحصوہےنرپےہ"۔
وموضع:

سقہ

اسملعاكوموضعراویاوررواتىاكردولوبلےہ()21۔اوراسیکرغضواغتىيریےہہكيحصونسحاور
ث
يمتروہےكساوردحيرپاامتعدركےتوہےئاےس ااسحسوہہكوہاےنپوقلولعفیکاىنبدن ونتيتیکروايرپراتھكےہ
واشذوغرہ

۔الخہصالكميوہاہك"يوهملعےہسجےكذرعيےسروايیکح،راويوںےكرشوط،روايتیکاانصفاورمجاینےك
ارختساجیکاچہپنوہیتےہ"۔
ث
ث
ث
ملعروايادحلياوردرايادحليیکومعیمتےكالعوهنفدحيےك ےلسليماملعءےندنمرہجذيا مہولعمدمونيك
:
ارجلح وادعتللی :راوي ےك ہقث وہےن یک رشوط اور فعض ےك اابسب اك ملع۔ اوب احمت ،اوب زرہع اور العہم سوىط اكامشر اس نف
ےكامرہييموہاتےہ۔

ت
رعمفةااحصلۃب:احصہبےكالصانومںاورانےكااقلبیک چقيق اترخى ارلواةوملعارلاجل،راووىںیکاترخىينداشئووافت،
ت
انےكالعےقيرہشاورانےكاعماحالتیک چقيق۔
ث
ملعاتويلكشمادحلي۔

رعمۃفاانلخسواوسنملخ

رعمۃفاألامسءواىنكلواالاقلب۔
ث
ذي يم دنچ امہ  بت دحياك ذرك ركےت يہ نج يم آپﷺ یک رطف وسنمب اوقال ،ااعفلاور اوحالوغره وسنمب
ث
ےئكےئگ يہاورنجيمملعدحيروايودراياكوپراوپراخلراھكگےہ۔
ومطااممامكل :يااممامكلنباسننبامكلؒیکاتليفےہ۔اسيمآپےنالہزاجزیکوقیروايتاكدصقكاور
ي
علہه مع
اسےكاسھتاحصہبركامروضاناهلل ا عيںےكاوقالاورات عيںواملعءام دعےكواتوییھبدرجيك۔
ث
ااجلم  احیحصل للامم أوب دبع اهلل دمحم نب اامستيل ا ىراریؒ سج ےك ابرے يم املعء ادحلي رفامےت يہ "اك  اتكب  دع اتكب اهلل
اعتىل"۔
ل
چ
ااجلم احیحصلللاممأوبا سيںملسمنبااجحلجؒ۔
ننسأىبداددللاممأوبدادداناتسجسینؒؒ۔
اجم رتذمیللاممأوبعيسیارتلذمیؒ ۔

ث
ننسااسنلىئللاممأوبدبعارلنمحادمحنبیلنبشنبیلنبرحبااسنلىئؒ۔
16
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ننسانبامہجللاممأوبدبعاهللدمحمنبيريدنبامہجارليعیازقلوي()22۔
رواياوردرايیکادتباء:

ث
رواي یک ادتباء :رواي دحي ےك ابرے يم ي ولعمم ےہ ہك اس یک ادتباء دہع احصہب ےس ی وہىئ ىھت۔ رضحت اوبركب
دصيرىضاهللہنعےنايہفیحص بركاھتيلاسخلےسفلتركديہكابمداروسلاركمﷺیکرطفوكىئايابت
تہ
وسنمب ہن وہاجےئ وج آپ ےنہن رفامىئ وہ۔رضح ت اوبركب او ررضحت رمع رىض اهلل هم ےك اس ےن وكىئ رعموف ہقث صخش
ث
ب اہشدت ےك اےس لوبل ہن ركےت۔ بج اہشدت لم اجیت وت یتخس ےس اس رپ لمع ركےت۔ایس رطح
یھب دحي بن ركات وت ر
ث
رضحتیلرىضاهللہنعےكاس ےنوكىئصخشدحيروايركاتوتآپاسےسمستيےھت۔ایسرطحدورسےاحصہبیھب
ث
لوبلروايےكمجاےلميمتہبطاتحطےھتكوہكنیبنركيﷺاكياراشدپرظناھتہك"من كذب على متعمدا فلوتبوأ
مقعده من النار"()23۔

ث
ي
رشوع رشوع يم اانسد ےك بن یک زيده ا يہ ن ىھت يل بج ولوگں ےن اقعدئ ابہلط وك اثتب ركےن ےك ےئل ااحدي
ث
وعض ركان رشوع يك وت دنس دحي یک رواي ےك ےئل اي الزیم اور امہ  ا ورقار دے دی ىئگ۔ رضحت ناىفن روری رفامےت
يہ:
"راويوںےنوھجٹیکآمرشرشوعیکوتمہےناترخىےساكميرشوعك"۔
ي
اد ِمن ال ِّدي ِن  ،لَوَال ِْ
ِ
ال َم ْن
اد لََق َ
اْل ْ نَ ُ
ْ
اانسد یک اہ اك ادنازہ دبعاهلل نب ابمركؒ ےك اس وقل ےس اگلي اجاتكس ےہْ " :اْل ْ نَ ُ َ
َشاءَ َما َشاءَ"()24۔
"اانسددنىاك اوےہاچريہن وہوتسجےكیجيموجآاتہہكزگرات"۔
ادمحنبلبنحؒرفامےت يہ" :طَلَب ِْ ِ
ف" ()25۔
اْل ْ نَاد الْ َع ِاِل ُ نَّةٌ َع َّم ْن َ لَ َ
ُ
ل
"اعىلاانسدوكڈوھڈنانفلساص حيںیکا تےہ"۔

اس ےئل وت نف اامسء ارلاجل یک دتوي یک وہج ےس الوھكں راويوں ےك احالت دمون وہےئگ۔ راويوں ےك اواصف اور ہلسلسدنس
ي
ث
مي
ےكااصتلاورااطقنعےكاابتعرےسااحديیکدعتمدااسقم عيںیکئگ۔
درايیکادتباء:
اہقفءيمضعباسابتےكاقلئ يہہكآگرپیكپوہىئچرےكاھكےنےسووضوٹٹاجاتےہرضحتاوبرہيرهؓ ےنبجدبع
ابعسےكاس ےنيہلئسمآرضحنتﷺیکرطفوسنمبكوتآپےناہكاچرہیيحصےہوت
اهللنب ؓ
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ابعس ےك زندي ي رواي
ا س اپین ےك پ ےس یھب ووض وٹٹ اجےئ اگ وج آگ رپ چرم ك گوہ()26۔ وچہكن دبع اهلل نب ؓ
ي
درايےكالخفىھتاسےئلاوہنںےنلسنیکاوريخلكہكےنھجمسيمیطلغ وہىئگوہىگ۔
ث
دحمنےكزندکیدرايےكاوصل:
ِ
ِ
ف
ض
ف
َ
َ
األصول فَ ْ
اعلَم أنه موضوعٌ فَال يُتَ َكلَّ ُ
"قال ابن اجلوزى وكل حديث رأيته ُُيال ُ
العقول او يُناق ُ
ِ
الكتاب والسنة
س واملشاهدةُ او ُمبَايِنا لِنَص
اعتباره أي ال تُ ْعتَ بَ ُر روايةٌ وال تُْنظَُر يف َج ْرِح ِهم اَْو يكون مما يَ ْدفَ ُعه ا ْحلِ ُّ
ُ
املتواترةِ او االمجاع ال َقطْعى)27("......۔
انبوجزیؒ یکاسابعرتاكاملصحي ےہہكبسحذيوصروتںيمرواياابتعرےكاقلبہن وہىگاوراسےك قلعتاس
ت
ي
چقيقیکرضورتہنوہىگہكراویربتعم يہين۔
 وجروايلقعےكاخمفلوہ۔
 وجروايہملسماوصلےكاخمفلوہ۔
 وسحماستاوراشمدہهےكاخمفلوہ۔
ث
 رقآنمچيدد،دحيوتمارتهياامجعیعطقےكاخمفلوہاوراسيماتويیکاجنگشئہن وہ۔
ث
 سجدحييمومعمىلابترپتخسذعابیکدیكمھ وہ۔
 ومعمىلاكمرپڑبےااعنماكودعهوہ۔
 وهروايوجريكاینعمل وہ۔ًالثمدكووكبرذحبيكہناھكد۔
ي
 وجراوییسكصخشےسایسیروايركاتےہہكیسكاورےننیکاوريراویاسصخشےسہنالموہ۔
ك
 سجرواييموكىئاياقلباانتعءواہعقبنكگوہہكاچرووقعيمآاتوتسروںآدیماس ےكوگاہےتنب۔
يص
المیلاقریؒ ےنروايےكغرربتعموہےنےكدنچاوصل ضيلےسےھك يہسجاكالخہصي ےہ۔
ث
ي
سجدحييموضفلابنوہںوجروسلاهللﷺیکزابنابمركےسنلںیتكسالثمًيہك"وجصخشال إله إال هللا"
يندا ركات ےہ سج یک رتس زابن وہیت يہ ،رہ زابن يم رتس زہار تغل
اتہك ےہ ادا اس ہملك ےس اي رپدنه
وہےت يہ"ا۔۔

ث
وهدحيوجاشمدہهےكالخفوہيج"نگنیاھكانرہرمضیکدواےہ"۔
ث
ث
وهدحيوجرصحىدحيوںےكالخفوہ۔
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ث
ي
وجدحيواعقےكالخفوہ۔ًالثميہك"دوھپيمرےھكوہےئاپینےسلسغن ركاناچ يہكوہكن اسےس
ربص ينداوہاتےہ"۔
ث
وهدحيوجابء

علہه

االسلمےكالكمےساشمتہب ہنریتھك وہ۔ًالثمہیہك"نچريرظنوكرتىقدي يہ،زه
زار،آبرواںاوروخوصبرترہچهاكدككھي "۔
ث
ث
ي
ق
ي
وهدحينجيمآدنئهوااعقتیکپوگىئ دداترخىذموكروہیت ےہ۔
ث
ث
ط
ي
ي
ي
ي
ي
وهدحيوج ووںےكالكمےساشمہب ہ۔ًالثمہی "رہ سہےكاھكےنےسوقتآیت ےہ"۔ي"ناملسن شري

وہاتےہاوررشيوك دنسركاتےہ"۔
ث
وهدحينجےكطلغوہےنےكداللئوموجدوہں۔
ث
وهدحيوجرصيرقآنےكالخفوہں۔
ث
وهدحيوجرضحعليہاالسلمےك قلعت يہ۔
ث
سجدحيےكاافظريكوہں۔
ث
وهدحيوجرقآنركيیکاگلاگلوسروتںےكاضفلئيموارد يہ()28۔
ملعارلواہیرپ یھکىئگامہ بتاكاعترف
ادتباىئندصيوںيميملعاسرطحہناھت سجرطحآجلكےہ۔ہناساكانموموجداھتہنیسكاييصييف يماسےك
ث
امتم اوناع وكككح ك گ اھت۔ اچر ہ ولگ اس ملع یک دجااگہن اوناع رپ ابت تىچ ركےت ےھت۔ دحي لوبل ركےت وتق وہ اھچن
ن اور ااىتحط ےساكم تيےھت۔جہك رضحتاوبركبورمعرىض اہللامہنعےك ابرےيموقنمل ےہ ہكوہ رجحودعتيےس
ث
 قلعت وگتفگ ركےتےھت ۔ للع االاحدي یک التش یھب ان ےك ييں اپىئ اجیت ىھت۔ اس ملع ےك ضعب اوناع ےك ابرے يم
ث
اوہنں ےن اتكن یھب يصييف یک ھت۔ ج ہك یل نب ادملي ش ا ىراری ےك ابرے يم رعموف ےہ ہك وموصف ولعم
ث
ث
ادحلي يم اےنپزامہن ےك ككي ےئروزاگر افلض ےھت۔ ولعم ادحلي يم ےس وكىئ ملع اي ہن اھت سجےك ابرے يم آپےن
ث
اتكبہن یھک وہ۔ایسرطحديردحمنےناگلاگلاوناعرپدجااگہن بترمبتيك۔الثمًاخبریوملسمورتذمیوغرہ۔ان
یکيصييفاكادناز يي اھتہكوہرہونعرپاگلاگلاكمركےتےھتاہجںكتاسابتاكقلعتےہہكہلمجاوناعوك عمركےكاي
یيصييفيمانرپثحبیکاجےئوتيابتوچىھتدصیےكفصنيماجركينداوہىئ()29۔
ث
اسےساثتبوہاہكاالسمیکادتباىئندصيوںيمنفدحيیک وكىئ لقتسمدرہجدنبی ہنىھت۔وقبلانبنقلماسیکدو
وسےسزاىدہںیمسق اپىئاجیت ھت()30۔وچىھت دصیرجہی يمبجامتمولعمیک اباقدعہدتويوہےنیگل اوراالطصاحتح
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اسزیاكاكموہےناگلوتاملعءےنڑبیرعقريریاورتنحمےسانرھكبیوہىئاالطصاحتوكاےسی بتيم عمركديوج دعيم
ي
ي
ث
ي
ن
ي
ايرمعجیکحااىتخرركئگاسہلسلسيموجاجم اصت فبسےس ےلہرظنموہشدرپآنوہيہ:
 ادحمل اافلصنارلاویواولایع

ث
اقىضاوبدمحمانسحلنبدبعارلنمحنبالخدرارہمزمی(ت٠٦٣ھ٠٧٣/ء)یک االطصحدحيرپىلہپاتكبےہ۔اسےسلبق
ي
اى اس زامےن يم اس وموضع رپ اوروكىئ اتكب ن  یھک ىئگ۔ ؤمفل ےن اس اتكب يم راوی اور دحم ےك آداب  ،لمحت
ث
دحي اور صيغ اداءےك رطي اىبن يك يہ۔ احظف انب رجحؒ اس اتكب ےك  قلعت رفامےت يہ  :لكنہ لم يستوعب (اس
ث
ي
اتكبےنوپراااحہطنك)ياتكبنفاالطصحدحي ےكتہبےساسملئرپاحویےہ()31۔اساتكبوكرارہمزمیےن
ث
ث
كدعتاديمولوگںےنانساورلسندرلسنياتكباملعءدحيلقنركےترےہ۔بجیھب
اےنپابلطءوكاالمءركاي ،انےس ر
یسك اتكب يم ذرك وہ ہك رارہمزمی ےن اہك ي انب الخدےن اہك وت اس ےس رماد يي وہات ےہ ہك"ادحمل اافلص" يم بن ك
ث
ث
گ۔اساتكبیک ڑبےڑبےدحمناحظفاذلیبہ اورانبرجحوغرہےنتہبرعتيیک ےہ۔اسيمملعدحياورراووىں
ث
ث
ث
اك اقمم  ،بلط دحي يم ن  ،اواصف اطبل دحي ،اعىل اور انزل  ،بلط دحي يم رفس ،اسي ولگ وج اےنپ ادجادےك
اسھتوسنمب يہ،اىنجےكانمقفتم يہاىوجكيييووں ےسرعموفوہےئگ يہانےكانومںوكاىھچرطحطبضكگےہ۔و ر
ث
امسعدحيیکلىصفتےہ دعازاںدراتىیکلصفتہبامہےہ۔
ث
 رعمۃفولعمادحلي
اس نف ےك اول ؤمفل رارہم زمی ےك  دع احمك اوب دبع اہلل دمحم نب دبع اہلل كي ثس وپری (٥٣٤- ٠٣٣ھ ٣٣٣٥-٠٠٠/ي
م)ہ۔
ث
ث
احمك ےن اس نف رپ دواتكن  یھک يہ ۔ اي"رعمۃف ولعم ادحلي" ےہ ي اتكب املعء يم وہشمر ےہ ۔"رعمۃف ولعم ادحلي"
يعلي
ي
ِ
يم ضعب زىچي زادئ ہ ذہلا اكٹن اھچٹن اور ق وحیحصت یک طاتحج ےہ ۔ احظف انب رجح ےن رفاماى" :لكنَّه ََلْ يُ َه َّذ ْ
ب َوََلْ
ث
َّب"()32ہنوتاساتكبیکذہتيیکىئگاورہنرتن۔ينفولعمادحليیکدورسیرعموفاتكبےہاسيماامماحمك
يَُرت ْ
ث
يہنجيمامہدرجذي يہ:
ےندحيیک24اوناعذركیک
معرفةٌ عاىل وانزل ،املسانو ٌد ،املوقوفات ،املنقطع ،املسلسل ٬املغضل ،املدرج ،الصحابة ،اتبعني واتباع التابعني٬
معرفة االكابر ،اوالد الصحابة ،اجلرح والتعديل ٬فقه احلديث ،ان خ احلديث ومنسوخه ،مشهور ،غريب ،مدلسني٬
علل احلديث ،مذاكرة احلديث ،معرفة التصحوفات ٬معرفة االخوة واالخوات ٬انساب احملدثني ٬القاب احملدثني
آپیکدورسیاتكباكانم"اتكباللعل"ےہ۔
ومجاعة من الرواة َل حيتج حبديثهم وغريه۔ ؒ
 ارختسملج
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ث
اس اتكب ےك ؤمفل اوب عن ادمح نب دبع اہلل ااہفصین (٥٠٣-٠٠٦ھ ٣٣٥٣-٠٥٨/ي
م)ہ۔ نف االطصاحت دحي یک وج
ي
اسملئاحمكےسرہےئگےھت اناوبعنےناینپاتكبيمنومےنیک وك شیک ےہ۔ياتكب احظفانبرجحےكوقبلانامتم
ىھتایسوہجےساساكانمارختسملجڑپاىگوہاساتكبےك قلعتےتھكل يہ:
"اَبْ َقى اَ ْشوَاء لِْل ُمتَ َع ِّقب"(")33اوہنںےن آےن واولں ےك ےئلاس اتكب يم تہب یس زىچي وھچڑی يہ"۔اساتكب اك
ايوطخمہطہبتكموكربىل(رتیک)يموموجدےہ()34۔

 اافكليیفملعارلواي
اقىض،احمكاوراوبعنےك دعخطيتدغبایؒ آےئوجآرخالعيقدديماوراولااتملرخيامشرےئكاجےت
يہ۔ آپ ےن اہجں دورسے اجمالت يم اینپ یملع ادعتساداك اظمرہہ ركےت وہےئ چراں دقر اصتنيف ںیھكل واہں آپ ےن
ث
ث
ث
دحيیک ادتمركےتوہےئاسنفيمفقيددارىظنلاتكبپیکوجولعمدحييماافكليیف ملعارلواي ےكانمےساچہپین
اجیتےہ۔مىظعدحم ،احظفارشملقاوبركبادمح نبیلالچطيتادغادی رہمحاہلل(٥٦٠-٠٠٣ھ٣٣٧٣-٣٣٣٣/م)ےني
اتكب وقان ارلواي رپ  یھک ۔ اس ےك العوہ اي اور اتكب ااجلم  آلداب اخیشل وااسلم  ےك انم ےس لمحت ارلواي اور اس ےك
آدابرپ یھک۔

ث
وموصفیک ياتكباافكليیف ملعارلواياوصلدحيیک  بتيماہنيامہاقممیک احلمےہاورنفےكاسملئرپاحوی
اتكبےہ۔احظفانبرجحؒ خطيتدغبادیےكابرےيمرفامےت يہ:
يث اِال وقَد صن ِ
ِ
احل ِد ِ
ِ
كتاابم ْفردا"()35
َ َ َ
َّف فوه ُ
" َوقَ َّل فَ ٌن م ْن فُنُون َْ
ث
"حلطصمادحليےكرہنفيمخطيتےنلقتسماتكب یھکاشذیوكىئنفرہگوہاگ"۔
ااحلظفأوبركبنبيقطہرفامےت يہ:

ِ
ِ
اخلطوب َعوال َعلى كتبه"()36
بعد
أنصف َعل َم أن احملدثني َ
" ُك ُّل َمن َ
ث
ذموكرہ اتكب يم اتىمہ دحي رقآن یک ا ت يم صىصخت ،ربخ وتمارتاورآاحد ،راوی ےك اوحال یک اجچن ڑپاتل اور زتہىك،
ث
ث
دعاتل احصہب ،احصىبیک اچہپن ،تحصامسع صعيرر  ،افصت دحم  ،رجح ودعتلی یک لىصفت  ،اس آدیم یک دحياك مكح وج دحي
ث
روسلےكالعوہوھجٹوباتلوہ،الہدبتعےسرواتى ياوراساكمكح،ااكحمااحدييمدشتد،اسيراوینجیک رواتىوك
ث
رد ك اجےئ  ،رواتى ىظفل اور رواتى ابینعمل اك مكح  ،امسع دحي ےك رطي  ،اوناع االاجزہ ،دتسي ےك ااكحم  ،رم ل اك مكح
ث
وصخاص رم ل  دىع نب العسيت اوردحي یک  بت يم اامعتسل وہےن واےل ضعب اافظ اك ذرك ےہ  ،ي ااصتخر ےس اھكلگ ےہ
اساتكبيماعموطررپدنسےكاسھتروااىتاىبنیکىئگ يہ۔)(37۔
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ث
ياتكب مىظعدحم ،ؤمرخاوراحظفارشملقاوبركبادمحنبیلالچطيتادغادیؒ یک اوصلدحيرپدورسیاتكبےہ۔اس
يص
اتكب يم خطيت دغبادی ےن ضيل ےك اسھت راوی اور دحم ےك آداب بن رفامےئ يہ نج يم ےس ضعب درج ذي
يہ:
ث
راوی اور اسم  ےك االخق رشيفہ  ،الہ اخہن ےك ےئل رزق الحل ےس بسك،ملع دحي ےك ےئل رتك زتوي ،اانسد اعىل ،ااسذتہاك
ث
ااختنب،دحيیکبلطيمدلجی،دحم ےكاپساجےنےكآداب،مىظعتدحم ،ادبامسع،ادبوسالدحم ،دحم
تچ
ث
ث
ےسظفحیکكيصيت،دتويدحي،آالتخسن ،سيںطخ،اسيآدیموكدحيانسےنیکاممتعنوجہناچاتہوہ،دحم اكابلطءیک
ث
زعت ركان  ،دحم اكابداشوہں ےك اومال یک لوبتىل ےس انچب ،دحي بن ركےت وتق آداب زي وزتنى وغرہ ،دحم اك
ث
ث
وگتفگ يم يمہ چس وبانل  ،دحم اك اےنپ ظفح ےس اىبن ركان  ،اشچرداكدحم یک رعتي ركان  ،دحي اىبن ركےت وتقادتبايم
ث
ث
آداب،ملعدحيےكےئلرفسركان،ظفحدحيیکرتتيتاورذماركۃوغرہ۔
 االاملعإىلرعمۃفاوصلارلوايويقيدداامسلع
لہ
ي اتكب اقىض يض نب ومیس ا چضہی(٦٧٧ -٤٥٥ھ ٣٣٥٠-٣٣٨٠/ء)یک اہني مصيدد اتليف ےہ()٤٥۔ اس یک ادتبا
يمےہہكیسك ےنانےساہكہكوہااصتخرےسرعمتفطبض،يقييدداامسلعوارلوااىتاوردراتىوغرہرپرصبتہركيوتاوہنں
ث
ث
ےناساكوجاباساتكبیک وصرتيمدي۔اسيماوہنںےنبلطملعدحياكووجب،رشفملعادحلي،رشفاہلہ
ث
ث
وآداب اطبل دحي ،امسع اور اس ےك آداب  ،بلط دحي يم االخص ن اور اوناع اذخ ولقن اور رواتى یک ااسقم ،
اولصيہاباتكلب،طخ،يقييدداطبضلواامسلع،ااتكلۃب،رواتىاب ظفلورواتىابینعملوغرہےكونعاانترپرصبتہكےہ۔
ي
 امال سغادحمل مہيلہ
ل
اسےكؤمفلاوبصفحرمعنبدبعا مچيددنبرمعنبسحنبدمحمنبأدمح(م٤٨٠ھ) يہ۔آپاىمىشنبقلےساجےناجےت
ث
يہ۔آپ اےنپدورےكڑبےوہشمردحم يہ۔آپیکياتكباہنيرصتخمےہادتبايمملعیکفضيلتيمااحدي یھک
ث
ث
يہ،اچرہاناكدرہجاقثتہےسچرا وہاےہو رملعدحيیکفضيلت ،اس یکاتكتبااحديیک روےس،و رحدثنااوراخربان
لل
ث
يم رفق اور  دع ازاں ااجزہ اور انموہل ےك  قلعت لىصفت ےہ ۔ و ر اي ابب یف ا چں ےہ سج يم دحي "نَضََّر هللاُ امرء"
 یھکےہو راببنم ُيرویہنعونمال ُيرویہنعےہ( )38۔
 اتكبولعمادحلثى(ارعملوفدقمۃمانبالصح)
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ہیاتكباوبرمعوامثعننبدبعارل نٰمحارہشزوری(م643ھ)یکفینصتركدہےہ۔فنصم'انبالصح'ےكانمےسزاىدہوہشمر
ںیہ اور ہی اتكب "دقمہم انب الصح" ےك انم ےس رعموف ےہ۔ ہی ولعمدحثى رپ سیفن رتنى اتكب ےہ۔ فنصم ےن اسںیم
بیطخ دغبادی اور ان ےس  ےلہ ےك نیفنصمیک اتكوبںںیم رھكبے وہےئ وماد وك ااھٹک رك داى ےہ۔ ہیاتكب تہب ےس وفادئیک
احلمےہاہتبلاےسانمبسادنازںیمرتبیتںیہنداىاىگ۔
 ارقتلبیواریسیتلرعملۃفا ننسا ریشبوایذنرى
ہیییحمادلنىییحینبرشفاونلوی(م676ھ)یکاتكبےہ۔ہیانبالصحیک"ولعمادحلثى"یکصیخلتےہ۔ہیاتكباہنتى
یامہ یھجماجیتےہ۔

ث
 الہنملارلاوییفادحلياوبنلی

دبرادلي انب امجۃع (م ٧٠٠ھ)ےن اینپ اس اتكب يم دقمۃم انب الصح ےك ااصتخر ےك اسھت ھچك امہ ااضےف یھب ےئك ۔
ك
ث
ايوطخمطاكہخسندارابتكلارصملہیيم(٠٣٧حلطصمادحلي)اوردورساہبتكمريلمدرڈ()٤٠٨يموموجدےہ۔
 مظنادلرریفملعاالرث
اساتكب ےكفنصمزنىادلنىدبعارلمیح نب انیسحلارعلاىق(م806ھ)ںیہ۔ ہیاتكب"اۃیفلارعلاىق" ےكانمےس وہشمر
ےہ۔ اس ںیم اوہنں ےن انب الصحیک اتكب "ولعم ادحلثى" وك مظنم رك ےك شیپ اىك ےہ اور اس ںیم زمدی ابمثح اك ااضہف اىك
ےہ۔ہیاکیاہنتىیدیفماتكبےہاوراسیکدعتمدرشوح یھکىئگںیہ۔وخدفنصمےنیھباساتكبیکدورشواحت یھکںیہ۔

 ۃبخنارکفلیفحلطصمالہاالرث
ہیاحظفانبرجحالقسعین(م852ھ)یکرصتخماتكبےہنکیلاےنپابمثحاوررتبیتےكاابتعرےساہنتىیدمعہےہ۔فنصم
ےن اساتك بوك اےسیدمعہ ادنازںیمرتبیت داى ےہوجاس ےس ےلہ ےكنیفنصمےك اہں وموجدںیہنےہ۔فنصم ےنوخداس
اتكبیکرشح"زنھہارظنل"ےكانمےس یھکےہ۔
 حتفاثیغملیفرشحاۃیفلادحلثى
ہیاتكب دمحم نب دبع ارل نٰمح ااخسلوی (م902ھ)یکفینصت ےہ۔ ہی اۃیفل ارعلاىقیک رشتحى رپ ىنبم ےہ اور اسیک بس ےس دمعہ
رشح یھجماجیتےہ۔
دتربیارلاوییفرشحارقتلبیاونلاوی
ہیالجلادلنىدبعارل نٰمحنباىبركباویسلىط(م911ھ)یکفینصتےہاورااممونوییکاتكب"ارقتلبی"یکرشح(رشتحى)
رپىنبمےہ۔اسںیمومفلےنتہبےساتنجئثحبوكاشلمركداىےہ۔
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 اوظنملۃمالييقووۃین
اس اتكب ےك فنصم رمع نب دمحم الييقووین (م 1080ھ) ںیہ وہنجں ےن اکی رصتخم مظن یک وصرت ںیم وقادع دحثى وك اىبن اىك
ےہ۔اسےكااعشریکدعتاد 34ےسزاىدہںیہنےہنکیلاےنپااصتخرےكابثعہیتہبوہشمروہىئ۔اسیکدعتمدرشوح یھک
اجیکچںیہ۔
 وقادعالہحددثى
اساتكبےكفنصمدمحمامجلادلنىاقیمس(م1332ھ)ںیہ۔ہییھباکیدیفماتكبےہ۔
ي
اسےكالعوہاوریھبتہباسریاتكناسنفرپ یھکىئگ يہنجاكااحہطركاناچراننكممنوتلكشمرضورےہ۔

وحاہلاجتووحایش

ث
األن،یلنبدمحمنبدبعاركليازجلری ،زعادلي ،أدسااغلۃبیفرعمۃفااحصلۃب،داراالسلماقرہة،رص 422-422 /3 ،۔
 .1انب ر
ث
ادحلي،دارابتكلالعلعيہ –نروت،الطيعةاألوىل،1322،صَ (1ع ْن َكثِ ِري بْ ِن قَ ْو ٍ
س
.2أوبركبادغادی ،أدمحنبیلنباثتب،ارلۃلحیفبلط
ِ
ِ
ِِ ِ
ال اي أَاب الدَّرد ِاء إِِّن ِجْئ ت َ ِ ِ ِ
الر ِ
ول صلى هللا علوه
قَ َ
ت َجال ًسا َم َع أ َِِب الد َّْرَداء ِِف َم ْسجد د َم ْش َق فَ َجاءَهُ َر ُج ٌل فَ َق َ َ َ ْ َ ّ ُ
ال ُكْن ُ
ك م ْن َمدينَة َّ ُ
اَِّ صلى هللا علوه و لم ما ِجئْ ِ
ِ
و لم ِحل ِد ٍ
َّك ُحتَ ِّدثُه َعن ر ِ
اَِّ صلى هللا علوه و لم
ت َر ُ َ
اج ٍة .قَ َ
ول َّ
ول َّ
يث بَلَغَِىن أَن َ
ال فَِإ ِّّن ََس ْع ُ
ُ
ت حلَ َ
َ
ُ ْ َُ
َ
ب الْعِلْ ِم وإِ َّن الْع ِ
اَّ بِِه طَ ِري ًقا ِمن طُرِق ا ْجلن َِّة وإِ َّن الْمالَئِ َكةَ لَتضع أَجنِحت ها ِرضا لِطَالِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَل
ك
ل
ا
م
ل
ع
وه
ف
ب
ل
ط
ي
ا
ق
ي
ر
ط
ك
ل
ن
يَ ُق ُ
َ َ ُ ْ ََ َ ً
َ ََ
ْ ً َ َ َ َُّ
ْ ُ َ َ َ
ولَ :م ْ َ َ َ َ ً َ ُْ ُ
ض وا ْحلِوتا ُن ِِف جو ِ ِ
لَوست ْغ ِفر لَه من ِِف َّ ِ
ض ِل الْ َق َم ِر لَْو لَةَ الْبَ ْد ِر َعلَى َ ائِِر
ض َل الْ َع ِاَل َعلَى الْ َعابِ ِد َك َف ْ
ف الْ َماء َوإِ َّن فَ ْ
الس َم َوات َوَم ْن ِِف األ َْر ِ َ َ
َ َْ ُ ُ َ ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ َكواكِ ِ
ظ َوافِ ٍر.أوبداود اناتسجسین،سلہم ن
َخ َذ ِحبَ ٍّ
َخ َذهُ أ َ
ب َوإِ َّن الْعُلَ َماءَ َوَرثَةُ األَنْبِوَاء َوإِ َّن األَنْبِوَاءَ ََلْ يُ َوِّرثُوا دينَ ًارا َوالَ د ْرََهًا َوَّرثُوا الْعلْ َم فَ َم ْن أ َ
َ
نباألثعش ،ننسأىبداود،دارااتكلبارعلبـ نروت ،ابب احلث على طلب العلم)322/1۔

.3األافنل01:۔
ث
ت
هہ
 .4إربا ىفطصمـ أدمح ازليتوآرخون،امجعملاولسيط،داراليشرر:دارادلوعة چقيق/عمجماۃغللارعلي٦٣٥ / ٣ ،۔
ث
5۔ السيووىط ،دبعارلنمحنب أىبركب ،الجلادلي ،دتريارلاوییفرشحرقتياونلاوی ،ۃبتكمارليضادحلي۔ارليض34/1،۔
6۔ أي ً۔
7۔ اتكباوبااقبلء:ص124،۔
.8

امجعملاولسيط101/1 :۔

 .9ىلبشامعنین،العہم ،دنوی،سدسلہم ن،العہم،شرةاىبنل ،عمشكباجيالوہر21،21/1،۔
 .10الجلادليالسيووىط،دتريارلاوی،ص41،۔
ث
ث
ث
نہ
 .11دبعاهللنبوفدی ،ش،وظنمۃمابصمحارلاوییفملعادحلي،داراملعلللطي ۃعواليشرر،وتكس ،حيرري43/1،۔
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 .12السيووىط ،دتري ارلاوی  ،ص .2نقال ث عن إرشاد القاصد الذي تكلم فوه ابن األكفاين على أنواع العلوم۔
للسہ
األخرى يف فتح الباقي شرح ألفوة العراقي خزركياألاصنری7/1،۔والكواكب الدراري يف شرح صحوح البخاري للكرماين14 /1 :۔
وانظر التعاريف

واملقاصد يف أصول احلديث لكمال بن حممد الالوي ق1ب.
ث
.13ادمحرمعهمش،ادلوتكر،ابمثحیفادحليارشلي،داراالسلم،اقرہه،رص،ص13،14:۔

ت
 .14ادلىقشم ،اطهر ازجلارئی ،وتہیج ارظنل إىل أوصل األرث  ،ۃبتكم اوبطملاعت اإلالسۃیم ۔ بلح ،الطيعہ األوىل1210 ،ھ۔ 1222م ،چقيق :دبع

ااتفلحأوبدغة4/1،۔
ي
.15دكيدتريارلاوییفرشحرقتياونلاوی۔ الجلادليسوىط۔
ث
.16ونرادليرشعادللخ،دقمہمولعمادحليالنبالصح ۔
.17زيادلينبیلنبدمحم،رشحادبلاۃییفملعادلراۃی(،وطخمہطآزادالربئيریملسميويورىٹسیل ڑگھ،اڈناى)۔
ث
 .18اتفمحااعسلدةواتفمحاسلدة،دارۃیادحلي،اطشربكیزاده۔
ث
ث
ث
نہ
 .19دبعاهللنبوفدی،ش،وظنمۃمابصمحارلاوییفملعادحلي،داراملعلللطي ۃعواليشرر،وتكس ،حيرري۔
 .20ارصتخملیفملعاالرث(وطخمط)43/1،۔
ل
م
21۔أوبالضفلاالقسعلین(اوتملیف224:ھ) ،أدمحنبلعنبدمحمنبأدمحنبرجح ،زنھہارظنلیفوتضۃبخنارکفلیفحلطصمأھلاألرث  ،ا چقق:دبعاهلل
خ
نبصيفاهللارل يلی ،الطيعہاألوىل،مطيعہسر ابرليضاعم(1244ھ)ـ) دصمرااتكلب:ومعقۃبتكمادمليارلقعيہ)44/1،۔
ث
.22وحباہلابمثحیفادحليارشليألدمحرمعهمش۔

ت
 .23أوبعيسی ارتلذمی،دمحم نبعيسی ،ااجلم  ننسارتلذمی ،دارإخء ارتلا ارعلىب۔نروت ،چقيق:أدمح دمحماشركوآرخون ابب تعظوم الكذب على ر ول

هللا32/2،۔

لث
س
.24أوبرمعو ا ھررزوری،

امثعن نب دبع ارلنمح  ،دقمۃم انب االصلح  ،النوع التا ع والعشرون ،ۃبتكماافراىب  ،عبط 1222 ،م ،

420/1۔
 .25أي ً۔
.26اوبیسیعارتلذمی،ننسرتذمی،ابباولوضء۔
 .27انبوجزی،حتفاثیغمل،عبطمونھكل ،ص12 ،۔
 .28المیلاقری،وموضاعت،مطيعہابتجمىئدھلی ،ص 42۔
ث
ك ك
ث
29۔دمحماوبزرہۃ،اتريدحيودحمن،انرشانرقآنلداردوابزارالهور۔
ث
 .30ومحمدااحطلن،ترحلطصمادحلي،دارارکفلنروت7/1،۔
ث
ث
ت
ث
ث
.31انباالنر،اجم األوصلنمااحديارلوسل ،چقيقدمحماحدم،نروت،ص ،112:دمحماوبزرہۃ،اتريدحيودحمن،ص012،۔
لہچ
 .32االعلىئ،الصحادلي،احظف،اجم ا ضيلیفأاكحمارملايس،اعملابتكلنروت132/1،۔
 .33انبرجح،زنھہارظنلیفوتضۃبخنارکفلیفحلطصمأھلاألرث34/1،۔
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ت
 .34اوبیسیعارتلذمی،ننسرتذمی ،چقيقادمحومحمداشرك،نروت،رمق22،۔
 .35زنھہارظنل34/1،۔
ث
 .36ترحلطصمادحلي7/1،۔
قہ
 .37احظف انب ،اوجلابااكلیفنملسلنعادلواء ااشلیف،دارارکفلنروت۔
 .38ااخسلوی،الہچفہاللطيفہیفاتريادمليارشليفہ،دصمرااتكلب:ومعقاولراق 27/4 ،۔
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