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(ABSTRACT)"Uloom e hadith", holds a great place In Islamic Studies and
Islamic epistemology, and different scholars have served in the field of "Uloom e
Hadith". Hundreds of books have been written on different perspectives of the
"Uloom e Hadith ", but there is still a lot of scope to be researched in this field. One
of the major remarkable scholar in the field of compilation of "Uloom e Hadith" is
Imam Muhammad bin Hasan Shaibani (189 A.H.). Imam Muhammad has
contributed a valuable repository of books on the elementary fields of Islamic
studies. Many books of Imam's writings have also been published. In one of his
most famous book "Mabsoot", which is also known as "Al-Asal", the number of
hadiths cited is sixteen hundred and thirty-two (1632). And "Uloom e Hadith" plays
a main role in his research work. In another book of Imam Muhammad; “Al-Hujja
Ala Ahle Madinah” there is a rational discussion of the Hanafia and Malikia schools
of thoughts. In another book “al-Asaar”, he mentions the hadiths cited by Imam Abu
Hanifa and other scholars. And in his famous book "Muatta Imam Muhammad", he
collected the hadiths quoted from Imam Malik. But his significant contribution on
“Uloom e Hadith”, is scattered in his books but had never been compiled or
researched. Which is essential to be compiled according to modern research formats.

In the proposed thesis, the above-mentioned books of Imam Muhammad will be
studied and the content of “Uloom e Hadith” will be compiled and researched,
along with the explanations of Imam Muhammad's commentary and the
terminologies of other scholars will be comparatively explained.
Keywords: Hadith, Uloom e Hadith, Imam, Muslim Scholars.

میحرلا نمحرلا ہللا

بسم

" أؼيسعثٍٍ کؽاو َؒے"علوم ددیث،اقاليی ػهٕو يٍں "علوم ددیث" کٕ ثہذ ثڑا يمبو زبصم ہے
يٍں الؾٔال ضعيبد اَدبو ظٌں ہٍں۔ "علوم ددیث" کے يطزهف ؾإٌٔں پؽ قٍُکڑٔں کزبثٍں نکٓی گئی
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ہٍں۔نٍکٍ اة ثٓی يطزهف گٕشٕں پؽ ربنٍف ٔرسمٍك کی گُدبئش يٕخٕظ ہے۔ "ػهى زعٌث" کی ظٔؼ
رعٌٍٔ کی اٌک َبثغۂ ؼٔؾگبؼشطصٍذ ايبو دمحم ثٍ زكٍ شٍجبَی ؒ (د)ْ189ہے۔( )1ايبو دمحم ؒ َے
اقالو کی ثٍُبظی ػهٕو پؽ لًٍزی کزبثٕں کبػًعِ غضٍؽِ چٕٓڑا ہے۔أؼايبو يٕصٕف کی اکثؽ کزبثٍں
شبئغ ثٓی ہٕگئی ہٍں۔ "هبسوط " خف کب َبو "االصم"ثٓی ہے۔اـ يٍں غکؽ کؽظِ ازبظٌث کی رؼعاظ
اٌک ہؿاؼ ثزٍف ( )1632ہٍں۔ أؼ خبثدب اـ يٍں "ػهٕو زعٌث" کب اقزؼًبل ہے۔( )2ايبو يسً ؒع کی
()3

ظٔقؽی کزبة" الذجة علی أُل الودیٌة"

يٍں اہم کٕفہ أؼ اہم يعٌُہ کے اضزالفی يكبئم کب يعنم

اثٕزٍُفہ أؼ ثؼط ظٌگؽ شٍٕش کی ازبظٌث
ثٍبٌ ہے۔ اٌ کی "کحاب اآلثار"( )4يٍں اَہٕں َے ايبو
ؒ
يبنک قے َمم کؽظِ
غکؽ کی ہٍں۔ أؼ اٌ کی يشہٕؼ کزبة"هوطا اهام دمحم" يٍں اَہٕں َے ايبو
ؒ
ازبظٌث غکؽ کی ہٍں۔
نٍکٍ ايبو يسًعؒ َے"علوم ددیث " پؽ خٕ کبو کٍب ہے ِٔ اٌ کی يػکٕؼِ ثبال کزبثٕں يٍں يزفؽق
غٕؼ پؽ يٕخٕظ ہے ،أؼ اة رک خًغ ٔرؽرٍت أؼ رسمٍك قے آؼاقزہ َہٍں ہٕا ہے۔ اة ظؽٔؼد
اـ ثبد کی ہے کہ اٌ يزفؽق لٕاػع کٕ ٌکدب خًغ کؽکےرسمٍك کے خعٌع اقهٕة کے قبرٓ رؽرٍت
ظی خبئے۔
ؾٌؽ َظؽ يدٕؾِ يمبنے يٍں ايبو يسًعؒ کی يػکٕؼِ ثباليُزطت کزت کب يطبنؼہ کؽکے اـ قے
"ػهٕو زعٌث"کے يجبزث کٕ اکٓٹے کؽکے ،خعٌع رؽرٍت ٔرسمٍك کے قبرٓ يؽرت کٍبخبئےگب ،خف
يٍں ايبو يسًعؒ کی ؼائے ٔ اصطالذ کی رٕظٍر کے قبرٓ قبرٓ ظٌگؽ ائًہ کے يصطهسبد کے
قبرٓ يٕاؾَہ کؽَب

ثٓی شبيم ہٕگب۔ ہى ٌہبں اضزصبؼ کے قبرٓ ايبو دمحم ؒ کی کزبثٕں يٍں ػهٕو زعٌث

کی ثؼط يجبزث کب غکؽ کؽرے ہٍں ،رفصٍم اصم يمبنہ يٍں ہے:
اهام هذودؒ کی کحابوں هیں راویوں کی جعداد سے هحعلق علوم ددیث
ددیث هحواجراور اهام هذودؒ :
ايبو يسًعؒ يزٕارؽ زعٌث کے ثبؼے يٍں ٔہی يٕلف ؼکٓزے ہٍں خٕ خًہٕؼ ػهًبء کب ہے ،کہ
يزٕارؽ زعٌث پؽ ػًم ٔاخت ہے أؼ اـ کب اَکبؼ کؽَے ٔاال کبفؽ ہے۔

()5

ددیث هشہور اور اهام هذودؒ :
ايبو يسًعؒ کی کزبثٕں يٍں زعٌث يشہٕؼ کب غکؽ ثکثؽد ہے ،خف کے نئے ِٔ کجٓی" يؼؽٔف"
أؼ کجٓی" يشہٕؼ" کب نفع اقزؼًبل کؽرے ہٍں ،أؼ اـ کے يمبثم زعٌث کے نئے "شبغ "کب نفع
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اقزؼًبل کؽرے ہٍں۔ زعٌث يشہٕؼ کے نئے" يكزفٍط" کب نفع ثٓی اقزؼًبل کؽرے ہٍں۔

()6
()7

ايبو يسًعؒ کب زعٌث يشہٕؼ کے زکى کے ثبؼے يٍں ٔہی يكهک ہے خٕ ازُبف کب ہے۔

أؼازُبف کے َؿظٌک يشہٕؼ کب زکى ٌہ ہے کہ ٌہ زدذ ہے ،انجزہ اـ کب يُکؽ کبفؽ َہٍں  ،ثهکہ
گًؽاِ ہٕگب۔ کزبة ہللا پؽ اـ کے غؼٌؼہ قے ؾٌبظری ہٕقکزی ہے۔اـ کے غؼٌؼہ قے خٕ ػهى
زبصم ہٕرب ہے ِٔ ػهى اغًٍُبٌ کہالرب ہے خجکہ زعٌث يزٕارؽ کے غؼٌؼہ خٕ ػهى زبصم ہٕرب ہے
اـ کٕ ػهى ٌمٍٍ کہزے ہٍں۔

()8

ددیث خبروادد اور اهام هذودؒ :
ايبو يسًعؒ کے ہبں ضجؽٔازع قے يزؼهك يٕاظ ثہذ يهزب ہے ،ضبص غٕؼ ضجؽٔازع کی زدٍذ
قے يزؼهك خٕ ثسث اٌ کی کزبثٕں يٍں يهزی ہے اـ يٍں اٌ کٕ أنٍذ کب ظؼخہ زبصم ہے ،ضجؽ
شبفؼی َے رفصٍم قے نکٓب ہے ،نٍکٍ ايبو يسًعؒ کی اـ قهكهہ يٍں
ٔازع کی زدٍذ پؽ اگؽچہ ايبو
ؒ
()9

رسمٍك کے ثؼع يؼهٕو ہٕرب ہے کہ اٌ قے پہهے ايبو يسًعؒ َے اـ پؽ يعنم ثسث فؽيبئی ہے۔
()10

کزبة االصم يٍں ايبو يسًعؒ َے اٌک غٌٕم ػجبؼد َمم کی ہے

 ،خف يٍں اَہٕں َے

ضجؽ ٔازع کی زدٍذ پؽ ثسث کی ہے ،أؼ اـ ظًٍ يٍں ضجؽ أؼ شہبظد کے ثبؼے يٍں فؽق کٍب
ہےکہ شہبظد يٍں ظٔ کی ػعظ کی شؽغ ہے أؼ ضجؽ يٍں ػعظ کی شؽغ َہٍں ہے ،انجزہ ثمہ ہَٕب
شؽغ ہے۔ أؼ اـ کی ٔخہ کٍب ہے۔ اـ ثبؼے يٍں يفصم ثسث ہے۔ ٌہ ثسث اصٕل زعٌث کی
کزبثٕں يٍں ثٓی کی خبری ہے کہ زعٌث کی صسذ کے نئے ػؿٌؿ ہَٕب شؽغ َہٍں ہے ،زعٌث فؽظ
أؼ زعٌث غؽٌت ثٓی صسٍر ہٕری ہے اگؽ ؼأی ثمہ ہٕ۔ انجزہ اثٕػهی خجبئی يؼزؿنی کے َؿظٌک
()11

ظٔ کب ػعظ شؽغ ہے  ،نٍکٍ ٌہ اہم قُذ کب يكهک َہٍں ہے۔

اهام هذودؒ کی کحابوں هیں هقبول ددیث سے هحعلق علوم ددیث کے هبادث کا علوی جائسٍ
ددیث صذیخ اور اهام هذودؒ :
ايبو يسًعؒ کے ہبں نفع " صسٍر" کے اصٕل کب اقزؼًبل ہے ،نٍکٍ اـ کے نئے کجٓی ِٔ "زك
" کب نفع اقزؼًبل کؽرے ہٍں۔

()12

أؼ کجٓی "ٌثجذ" کب نفع اقزؼًبل کؽرے ہٍں۔

()13

ايبو

يسًعؒ َے خہبں صسٍر أؼ يمجٕل زعٌث کب غکؽ کٍب ہۓ ،ہبں اٌ قے کئی صسٍر ازبظٌث کے
ظؼيٍبٌ رؽخٍر ثٓی ثبثذ ہے ،أؼ اـ رؽخٍر کے نئے ايبو يسًعؒ "أثك" کب نفع اقزؼًبل کؽرے
()14

ہٍں ،يزبضؽٌٍ يسعثٍٍ اـ کے نئے "اصر" کب نفع اقزؼًبل کؽرے ہٍں۔
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ايبو يسًعؒ صسٍر کے نئے "يؼؽٔف" کب نفع ثٓی اقزؼًبل کؽرے ہٍں۔ يسعثٍٍ ثٓی يؼؽٔف
كی اصطالذ اقزؼًبل کؽرے ہٍںٌ ،ب رٕ يشہٕؼ کے يؼُی يٍں أؼ ٌب يُکؽ کے يمبثهے يٍں
يؼؽٔف کی اصطالذ اقزؼًبل کؽرے ہٍں۔

()15

اهام هذودؒ کے ًسدیک خبر وادد کی صذث کی شرائظ:
ايبو يسًعؒ کے َؿظٌک ضجؽ ٔازع کی صسذ کے نئے شؽائػ :پہهی شؽغ :ضجؽ ٔازع کكی لٕی
ظنٍم کے ضالف َہ ہٕ۔ ظٔقؽی شؽغ:ضجؽٔازع کكی يزفك ػهٍہ شؽػی اصم کے ضالف َہ
ہٕ۔رٍكؽی شؽغ :ضجؽ ٔازع اـ ؼأی کے فزٕی کے ضالف َہ ہٕ۔چٕرٓی شؽغ :ضجؽ ٔازع ػًٕو
()16

ثهٕی يٍں َہ ہٕ۔پبَچٌٕں شؽغ :ضجؽٔازع کب لٍبـ کے ضالف َہ ہَٕب۔

اهام هذودؒ کے ًسدیک راوی کے اوصاف:
أؼ ايبو دمحم ؒ کے َؿظٌک زعٌث صسٍر کے ؼأی يٍں چبؼ شؽائػ کب ہَٕب ظؽٔؼی ہے:
اقالو  ،ػمم  ،ظجػ أؼ ػعانذ۔

()17

اهام هذودؒ کے ًسدیک اجصال سٌد:
ايبو يسًعؒ کے َؿظٌک زعٌث کی صسذ کے نئے يزصم ہَٕب ظؽٔؼی ہے ،اقی ٔخہ قے ِٔ
غٍؽيزصم زعٌث کٕ ظؼٍف لؽاؼ ظٌزے ہٍں يسمك ثٌُٕٕکبنٍ نکٓزے ہٍںٔ" :فً صعظ ثٍبٌ ظؼف
ؼٔاٌخ ٌكًً انؽٔاٌخ انًُمطؼخ ثـ "انًؽقم"ٔ ،أٌ انؽأي "نى ٌُكُِعِ "( .ايبو يسً ؒع زعٌث يُمطغ کی
ظؼف ثٍبٌ کؽرے ہٕئے "يؽقم" کب نفع اقزؼًبل کؽرے ہٍں ،أؼ ٌہ کہزے ہٍں کہ ؼأی َے اـ
کی قُع ثٍبٌ َہٍں کی ہے)"۔

()18

انجزہ ايبو يسًعؒ َے اپُی کزبثٕں يٍں يؽقم أؼ غٍؽ يزصم ازبظٌث غکؽ کئے ہٍں )19( ،ازُبف
کے َؿظٌک زعٌث يؽقم زدذ ہے ،نٍکٍ اٌ کے ہبں ثٓی اـ کے نئے ظٔشؽائػ ہٍں :اٌک ٌہ کہ
خٕ اؼقبل کؽ ؼہب ہٕ ِٔ ضٕظ ثمہ ہٕأؼ ظٔقؽی شؽغ ٌہ ہے کہ اکثؽٔثٍشزؽ ِٔ ثمہ ؼأی ہی قے
()20

اؼقبل کؽرب ہٕ۔

ايبو يسًعؒ کے َؿظٌک زعٌث يؽقم زدذ ہے ،خجکہ ؼأی ثمہ ہٕ أؼ ِٔ

زعٌث لؽآٌ ٌب زعٌث يزٕارؽ ،زعٌث يشہٕؼ ٌب شؽٌؼذ کے يسکى زکى کے ضالف َہ ہٕ۔

()21

هعلقات اهام هذودؒ کا دکن:
ٌہب ں ٌہ ثبد ثٓی ٔاظر ؼہے کہ خٍكے يؼهك ؼٔاٌبد صسٍر ثطبؼی يٍں ہٍں ،أؼ زبفع اثٍ
زدؽ َے اٌ کٕ اپُی کزبة "رغهٍك انزؼهٍك" يٍں يكُع ثبثذ کٍب ہے ،أؼ خف غؽذ يٕغب ايبو يبنک
ؒ
4

يٍں ثالغبد أؼ يؼهك ؼٔاٌبد ہٍں أؼ ايبو اثٍ ػجع انجؽ ؒ َے "انزًہٍع" يٍں اـ کی اقبٍَع غکؽ کئے
ہٍںٌ ،ہ ثزبَے کے نئے کہ زمٍمذ يٍں ٌہ ازبظٌث يكُع ہٍں ،يػکٕؼِ ائًہ َے اٌ ازبظٌث کی قُعٌں
اگؽ غکؽ َہٍں کی ہٍں رٕ ٌب رٕ يشہٕؼ ہَٕے کی ٔخہ قے ٌب اضزصبؼ کی ٔخہ قے ٌب کكی أؼ
ٔخہ قے۔ اقی غؽذ ايبو يسًعؒ کے يؽاقٍم أؼ ثالغبد کب زبل ہےکہ ِٔ ثٓی زمٍمذ يٍں يكُع
ہٍں۔ چُبَچہ کزبة االصم يٍں شبيم ثالغبد ٔيؽاقٍم کی رطؽٌح يسمك ثٌَٕٕٕ کبنٍ َے کی ہٍں،
اـ قے يؼهٕو ہٕرب ہے کہ ٌہ ازبظٌث يكُع ہٍں۔ (اـ قهكهہ يٍں ٌہ اٌک ردٌٕؿ ہے کہ اگؽ کٕئی
يسمك ،ايبو دمحم ؒ کی کزبة االصم کی ثالغبد اکٓٹے کؽکے اـ کی اقبٍَع پؽ ثسث کؽے رٕ ٌہ
()22

اٌک ػًعِ يمبنہ ثٍ قکزب ہے)۔

کیا اهام هذودؒ ددیث هرسل کو ضعیف کہحے ہیں؟
ايبو يسًعؒ کے زبالد يٍں ٌہ اٌک يؼؽکہ کی ثسث ثٍ گئی ہے کہ کٍب ايبو يسًعؒ زعٌث يؽقم
شبفؼی َے کزبة االو يٍں ايبو
کٕ غٍؽيمجٕل کہزے ہٍں؟ أؼ ٌہ ثبد ٌہبں قے شؽٔع ہٕئی کہ ايبو
ؒ
يسًعؒ کے ؼظ يٍں نکٓب ہے کہ ايبو يسًعؒ زعٌث يؽقم کٕ غٍؽزدذ قًدٓزے ہٍں۔ ايبو يسًعؒ پؽ
ػًعِ کزبة نکُٓے ٔانے ػاليہ دمحم ظقٕلی َے اـ قهكهہ يٍں رفصٍهی ثسث کی ہے  ،خف کب
ضالصہ ٌہ ہے کہ ايبو يسًعؒ زعٌث يؽقم کٕ زدذ قًدٓزے ہٍں ،أؼ کزبة االو يٍں خٕ نکٓب ہے
اـ پؽ اػزًبظ يشکم ہے ،کٍَٕکہ ٌہ ثبد ثبثذ ہے کہ کزبة االو کی رًبو ثبرٕں کی َكجذ ايبو
()23

شبفؼی ؒ کی غؽف ٌمٍُی َہٍں ہے،کزبة االو يٍں ظٌگؽ ػهًبء کے اظبفبد ہٍں۔

أؼ اـ قهكهہ يٍں يسمك ثٌَٕٕٕ کبنٍ کی ؼائے ٌہ ہے کہ ايبو دمحم ؒ کی ؼائے اگؽچہ ٌہ ہے کہ
زعٌث يؽقم زدذ ہے ،نٍکٍ ايبو دمحم ؒ َے ايبو شبفؼی ؒ کے قبرٓ يُبظؽِ يٍں ٌہ شؽغ اپُے أپؽ
نگبئی رٓی کہ ِٔ اپُے ضصى کے قبيُے زعٌث يؽقم کٕ ظنٍم يٍں َہٍں غکؽ کؽٌں گے ،خٍكب کہ
يُبظؽِ کب ٌہ اصٕل ثٓی ہے کہ يبثہ انُؿاع ثبد کٕ ظنٍم يٍں غکؽ َہٍں کٍب خبرب۔ پٓؽ خت ايبو دمحم ؒ
َے کٕئی زعٌث يؽقم غکؽ کی رٕ ايبو شبفؼی ؒ َے اـ پؽ رُجٍہ کی کہ زعٌث يؽقم آپ کٕ َہٍں
()24

غکؽ کؽَی چبہئے۔

اهام دمحم بي الذسي شیباًی ؒ کی کحابوں هیں جرح وجعدیل کے هبادث
يزمعيٍٍ کے ؾيبَے يٍں ؼإٌٔں کے خؽذ ٔرؼعٌم کے يجبزث کى قے کى ہٕرے رٓے ،اـ کی
ظٔ ٔخٕہبد ہٍں :اٌک رٕ اـ ٔخہ قے کہ قُع کے ؼإٌٔں کب قهكهہ يطزصؽ ہٕرب ہے ،قُع ػبنی
ہٕری رٓی  ،نہػا ؼإٌٔں کی رؼعاظ کى ہَٕے کی ٔخہ قے اـ ثبؼے يٍں ثہذ خهعی ہی فٍصهہ ہٕ خب
5

رب رٓب۔ قُع کے ؼإٌٔں قے يزؼهك يجبزث خف لعؼ ؾيبَہ گػؼرب ؼہب ،ؾٌبظِ ہٕرے ؼہے۔ ظٔقؽی
ٔخہ ٌہ ہے کہ يزمع يٍٍ کے اظٔاؼ يٍں ؼٔاد يٍں کػة کب شٍٕع َہٍں رٓب ،خف کی ٔخہ قے ؼٔاد
يٍں کالو ٔخؽذ کے يجبزث کى رٓے ،ثؼع کے ؾيبَے يٍں ظؼٍف ؼإٌٔں کی کثؽد ہٕئی ،خف
کی ٔخہ قے ثؼع کے ػهًبء کے خؽذ ٔرؼعٌم کے يجبزث ثٓی ؾٌبظِ ہٕگئے۔
ايبو يسًعؒ کب ؾيبَہ ثٓی يزمعيٍٍ کب رٓب ،ربہى اٌ قے خؽذ ٔرؼعٌم کے کئی زٕانے ثبثذ ہٍں ،غٌم
يٍں چُع پٍش کئے خبرے ہٍں:

()1جہن بي صفواى پر کالم
ايبو يسًعؒ َے ضهك لؽآٌ کے لبئم يشہٕؼ شطصٍذ خہى ثٍ صفٕاٌ کے ثبؼے يٍں کہب ہے کہ
()25

اـ کب لٕل اخًبع کے ضالف ہے۔

()2ہشام بي عروٍؒ پرکالم
ہشبو ثٍ ػؽِٔ ؒ ،ايبو اثٌٕٕقف کے شٍص ہے ،ايبو دمحم َے اٌ کے ٔاقطے قے اٌ قے کئی
ؼٔاٌبد َمم کئے ہٍں۔ ايبو دمحم ؒ َے کزبة االصم يٍں اٌک يمبو پؽ ہشبو ثٍ ػؽِٔ پؽ ٌہ کالو کٍب ہے
کہ اـ کٕ ٔہى ہٕا ہے۔

()26

()3دضرت عوررضی ہللا عٌہ کو دضرت عائشہ رضی ہللا عٌہا جرجیخ دیٌا۔
ايبو دمحم ؒ َے کزبة االصم يٍں اٌک يمبو پؽ زعؽد ػًؽ ؼظی ہللا ػُہ أؼ زعؽد ػبئشہ
ؼظی ہللا ػُہ کی ؼٔاٌزٕں کے ظؼيٍبٌ رؽخٍر کؽرے ہٍں کہ زعؽد ػًؽ ؼظی ہللا ػُہ کی
ؼٔاٌذ زعؽد ػبئشہ کی ؼٔاٌذ قے ؼاخر ہے ،کٍَٕکہ زعؽد ػًؽ  ،زعؽد ػبئشہ قے ػهى
()27

زعٌث يٍں ثڑْ کؽ ہے۔

ٌہبں پؽ ايبو يسًعؒ َے زعؽد ػًؽ ؼظی ہللا ػُہ کٕ زعؽد ػبئشہ

ؼظی ہللا ػُہ پؽ فعٍهذ ظی ہے ،نٍکٍ اٌک أؼ يمبو پؽ کہ خہبں َجی کؽٌى ﷺ کی گٓؽٌهٕں
ؾَعگی قے يزؼهك زعٌث يٍں زعؽد ػبئشہ ؼظی ہللا ػُہ کی ؼٔاٌذ کٕ رؽخٍر ظی ہے۔ کٍَٕکہ
()28

َجی کؽٌى ﷺ کے گٓؽٌهٕں ؾَعگی قے يزؼهك زعؽد ػبئشہ ؼظی ہللا ػُہ کٕ ؾٌبظِ ػهى رٓب۔

زہری کی جوثیق:
()4اهام
ؒ
ايبو يسًعؒ  ،ايبو ؾہؽی ؒ قے يزؼهك کہزے ہٍں کہ ِٔ اہم يعٌُہ يٍں قے زعٌث ؼقٕل ہللا ﷺ کے
()29

ثبؼے ؾٌبظِ ػهى أؼ فمہ ٔانے ہٍں۔

زہری پر جرجیخ دیٌا
زبیر کو اهام
( )5اهام عروٍ بي ؒ
ؒ
6

ؾثٍؽ
ؾثٍؽ کٕ ايبو
ؾہؽی پؽ رؽخٍر ظی ہے کہ ايبو ػؽِٔ ثٍ ؒ
ايبو يسًعؒ اٌک خگہ ايبو ػؽِٔ ثٍ ؒ
ؒ
()30

زعٌث ٔقُذ يٍں ايبو اثٍ شہبة ؾہؽی ؒ قے ثڑے ػبنى ہے۔

( )6عطاء خرساًی ؒ کی جوثیق:
ايبو يسًعؒ َے اٌک خگہ ؼأی ػطبء ضؽقبَی كے ثبؼے يٍں کالو کٍب ہے کہ ػطبء ضؽقبَی
اگؽچہ ہًبؼے َؿظٌک ثمہ ہے ،نٍکٍ اہم يعٌُہ کٕ اپُے ايبو قؼٍع ثٍ انًكٍت ؒ کب لٕل ػطبء
ضؽقبَی قے َمم َہٍں کؽَب چبہئے۔

()31

خاجوہ:
يػکٕؼِ ثبال زٕانہ خبد قے يؼهٕو ہٕا کہ ايبو يسًعؒ کی کزبثٕں يٍں ػهٕو زعٌث کے يجبزث
ثکٓؽے ہٕئے يٕخٕظ ہٍں ،خف قے يؼهٕو ہٕرب ہے کہ ايبو دمحم ؒ کٕ ػهٕو زعٌث يٍں ثٓی يہبؼد
زبصم رٓی۔ اـ نئے ظؽٔؼد اـ ثبد کی ہے کہ اَہٍں ٌکدب کٍب خبئے۔ انسًع ہلل ثُعِ َے اـ
قهكهے يٍں کٕشش ثمعؼ يسُذ قے کبفی يٕاظ اکٓٹب کٍب ہےٌ ،ہ يطزصؽ يعًٌٕ اـ کب اٌک
ضالصہ رٓب۔ ہللا رؼبنی رکًٍم کی رٕفٍك ظے۔

دمحم ؾاہع ثٍ انسكٍ انکٕثؽی ،بلوغ االهاًی فی جرجوۃ االهام دمحم بي الذسي الشیباًی(،ثٍؽٔد،
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دمحمثٍ انسكٍ ا نشٍجبَی ،االصل ( ،لطؽٔ،ؾاؼح االٔلبف2012 ،و) ص197
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