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ABSTRACT 

Islam has been a subject of great importance for Muslim and 

Non-Muslim Scholars. Countless numbers of researchers have 

written on the Quran, Hadith, Fiqh and Islamic History. Among 

these scholars Dr. Mahmood Ahmad Ghazi (1950-2010) is 

renowned for his contribution to Islamic social sciences. He 

was equally well versed in the classical, as well as, modern 

scholarly trends in the study of Islam. He worked in various 

academic, administrative and judicial positions during his life 

including as professor, Director Da’wah Academy, Director 

Shariah Academy, Vice President Academics and then 

President of International Islamic University, Islamabad and 

was finally elevated in 2010 as a judge at Federal Shariah Court 

of Pakistan where he served till the end of his life. He was a 

prolific writer and authored nearly thirty works of high 

academic value in different Islamic social sciences including 

Economics, law and Islamic education in Arabic, English and 
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Urdu languages. He attended a large number of conferences 

across the globe to present his research papers. 

He delivered a series of twelve extensive lectures on various 

aspects of Hadith which were later published as ‘Muhazrat e 

Hadith’. He believed that hadith is a type of revelation and 

deemed it essential for understaning the mearning of the Quran. 

He therefore admired the Muhaddithin for the massive 

contribution they made in preserving hadith. He ranks Imam 

Bukhari at the top and Imam Muslim after him among the 

compilers of the Sihah.We will discuss in detail in this article 

Dr. Ghazi’s contribution to the science of hadith from his book 

mentioned above. 

Keywords: ربرىغص، احمرضات دحثی ،
ث

 
۔ومحمد اغزی، وسلش اسزسنئ، ولعم دحي  

 

ںىہ، اىہن افصت ےس افصت اس اكانئت ںىم دنلب رتنى اقمم ااسنن اك ےہ اور ااسنن اك اقمم و رمہبت ىملع و ىلمع 

 ،ااسنن اك اعمرشىت اقمم اور االصح اعمرشہ ےك ےىل اكووشں اك ادنازہ وہات ےہ، اتم ہملسم ىك اترخى نىحلصم

اغزی رہمح اہلل اك ادمح  ا ك مام مال ہ ڈارٹک ومحمد احلصء ےس رھبوپر ےہ رصع احرض ےك دنلب اپہى املعء ںىماور   املعء  ،دجمدنى

اس رصتخم ىقىقحت اقمہل ںىم ان ىك   اداروں ىك برربا ى ےس رومعر ےہ۔ےہ نج ىك زدنىگ مىلعت و ملعت اور تہب ےس

 اجےئ ىگ۔ دخامت دحثی شىپ ركےن ىك ىعس ىك 

 :رفامن ابری اعتٰىل ےہ

ى إِن َّمَّا﴿ َّ  يَّْخشَّ َّ  ‘‘اہلل  ےس  ڈرےن واےل املعء  ى ںىہ۔’’  (1)﴾الُْعلَّمَّاء ِعبَّادِهِ  ِمْن  الل 

  اغزی ڈارٹک ومحمد ادمح 
ِ
ےھت۔ وہ اہجں  اعمل اب لمع االسہىم ےك دقمی و  دجدی ولہپؤں رپ رہگی رظن رےنھک واےل  ولعم

زنمتل رپ افزئ ےھجمس اجےت ےھت واہں ان ىك  ذاىت  وخویبں  ےكولہپؤں وک یھب  اہلل اعتیل ےن  دنلب  ىملع وقلحں ںىم ا ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 35 :افرط  ۔ 1



  ء(2019وجن-)ونجری 1امشرہ:  3....دلج:التبیین 
 

 

)41( 

ذہتبی ےك رمعق ورکیپ ےھت اور ہى ابت  و  ورع و وقتی اوراالخق ،وگای وہ زجعوااسکنری ۔ولوگں ںىم اشعئ ركدای اھت

 ۔و اكشتى دىپا وہیئ وہ وکیئ وکشہ وک یسک اشدی  ى  ےك اسھت یہک اج یتکس ےہ ہک ان ىك ذات ےساامتعد 

 رصتخم احالت

ء ںىم دینی 1960۔ ںىم ظفح رقآن رشوع ایک   ء1954ء ںىم دىپاوہےئ۔1950ربمتس  18ڈارٹک اصبح 

 ء ںىم آپ ےن امی اےرعیب1977مىلعت احلص ىك۔ ےس دینی  آاغز ایک اور و ت ےك  دی املعءمىلعت اكےس دمارس 

 زیی اور رعیب ںىم اہمرت احلص ىك۔ ارگاور رھپ ایک زابن و ادب ںىم 

سج ےك روح رواں ۔آاییٹلکیف آف رشہعی اڈنی الء اك ایقم لمع ںىم ںىم ء ںىم اقدئامظع وىوىنرىٹس 1980

ووجد ںىم آیئ ۔ آپ ىك دترسی یھب اىس  یٹلکیف ىك اینبد رپ نیب االوقایم االسیم وىوىنرىٹس اعملِاىس وموصف ےھت۔ ڈارٹک  

انپھچ رشوع وہا ‘ادلرااست االالسہىم ’ت االسیم اك رعیب ہل ء ںىم ادارہ اقیقحت1981 ۔ اىس رطح یٹلکیف ںىم ر ى

ت ىك ذ ہ داری ىك ادار‘ ‘فکر و نظر’’ ء ںىم1984ء کت آپ اس ےك دمری رےہ۔ 1983

ےك  ‘‘اڈیکیمدوعہ ’’ء ںىم 1988آپ شىپ شىپ رےہ۔ ےك ایقم ںىم یھب ‘‘اڈیکیم  دوعہ’’ء ںىم 1985یلم۔

ء 1991اجنپب وىوىنرىٹس ےس لمکم وہیئ۔ ہبعش رعیب اعم ےك وطر رپ اكم ایک  اور اىس اسل آپ ىك یپ اچی ڈی دمری ِ

ء 2004ء ےس 1994وسپن دی یئگ ۔آپ وک یھب اظنتم ىك  ‘‘رشہعی اڈیکیم’’ےك اسھت  ‘‘اڈیکیم دوعہ’’ںىم 

 الس یت وک لس ےك ر ن  ء ںىم وقیم1999کت نیب االوقایم االسیم وىوىنرىٹس ےكمابئ دصر رےہ۔

 ء ںىم آپ ےن  وھچڑ دی۔2002وج ،  وسپن دی یئگآپ وک ذمیبہ اومر ىك وزارت یھب وافىق ء ںىم 2000رےہ۔

ےك اومر  نکیل اس ےك دعب لسلسم ااظتنم وارصنام   ء کت دترسی و قیقحت ےس راہ1988ڈارٹک اصبح اك قلعت 

وافىق ’’ء ںىم اپاتسکن ںىم 2010۔وہےئگ ےس واہتسب ء ںىم ہیلک اعمرف االسہىم رطق2006کلسنم رےہ۔ےس 

اےنپ اخقل ىقىقح ےس اىس اسل تىثىحب جج وافىق رشیع دعاتل آپ  ںىم وطبر جج بختنم ےیک ےئگ۔ ‘‘رشیع دعاتل 

  .اهلل رمحة واسعة رمحة ، اجےلم

 اصتفین

رحتری ےك  دیمان ںىم یھب آپ وک  ىك الصتیح اطع رفامیئ یھت   واہں   یرقریوکاہجں  اہلل اعتیل ےن  ڈارٹک اصبح

وہ از ں اردو مال ۔وہےئ اقمالت ےھکل وج ىقىقحت اورىملع رجادئ ںىم عبط ڑكىسوں ہکلم احلص اھت۔ آپ ےنا ك اخص 

 دتونى اك  اكم ایک۔و  ںىم  آپ ےن  اتفیل    رعیب اورارگزیی  زابن

 اردوبتک:
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   ء1983۔ ادب ااقلیض،االسم آابد 1

 ء 1986دتى، االسم آابد ص واصق ۔ وسمدہ اقونِن 2

   ء1987۔ااکحم ولبتغ، االسم آابد3

 ء1997نیب اامملکل،اہبووپلرن ۔ االسم اكاقون 4

ل 5
 ص
لفی

  ء2004الوہر مارشان بتک، ۔احمرضات رقآن، ا

ل 6
 ص
لفی

 ء2004الوہرمارشان بتک، ۔احمرضات دحثی، ا

ل  ،۔احمرضات ہقف7
 ص
لفی

  ء2005الوہر مارشان بتک، ا

ل ۔احمرضات 8
 ص
لفی

 ء2007الوہرمارشان بتک، ریست، ا

ل 9
 ص
لفی

 ء 2009الوہرمارشان بتک، ۔احمرضات رشتعی و اجترت، ا

 ء 2009۔االسیم رشتعی اوررصع احرض،اویٹیٹسنٹ آف اپیسیل ڈٹسزی، االسم آابد10

 ء2003۔ رقآن ا ك اعترف ، االسم آابد 11

 ء2003۔امکحمت اعمل رقآین، االسم آابد12

 ء1992ىہن نع ارکنمل، االسم آابدرعملوف و۔ارماب13

  ء2004ہصح اول ودوم( االسم آابد،۔اوصل اہقفل)ا ك اعترف 14

 ۔وقادع ہیہقف االسم آابد15

16 

ق

 

ت

 ارشلہعی ،ٰاالسم آابد۔ 

 

ن
 
ی

 

ن

 ء2005

  ء2009اقلعتت، زوار اڈیکیم زنشیکیلبپ ركایچےك ۔ االسم اور رغمب 17

 ء 2009ہعی ااكدیم وگرجاوناال۔املسمونں اك دینی و رصعی اظنم  مىلعت، ارشل18

 ء2010، ركایچ : ۔االسیم کنیب اكری ا ك اعترف، زوار اڈیکیم زنشیکیلبپ19

 ء2004دوعت و غیلبت، دوعہ اڈیکیم االسم آابد ۔ رفہضی20ٔ

 ء2010، ركایچ: ۔ االسم اور رغمب، زوار اڈیکیم زنشیکیلبپ21

 رعیب اصتفین:

، طبع: آباد اسالم الشیبانی حسن بن مدحم امامحتقیق و  تعلیق السری الصغری ۔1

 ء1998
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 ء1994آباد اسالم الکربی   العالیة زةاملعج ۔الکریم  القرآن۔2

 ء1986)رتہمج الکم اابقل(الرشف یاامم۔3

 ء2009 بریوت ،یةاملجدد كةاحلر تاریخ۔4

 ء2008 اهرةق، ةالعومل۔5

 ارگزیی اصتفین:

1-The Hijrah: its philosophy and message for the modern man 1980-1988-

1999 

2-An Analytical Study of the Sannosiyyah Movement of North Africa 

Islamabad 2001(based on Ph. D theises.) 

3-Renaissance and Revivalism in Muslim India 1707-1867, Islamabad 

1998 

4-The shorter book on Muslim International Law, Islamabad 1998 

5-State and Legislation in Islam, Islamabad 2006 

6-Prophet of Islam, his life and works  

Qadianism, Lahore1992 

 دحثی احمرضات ِ اور ڈارٹک ومحمد ادمحاغزی

ملع دحثی ےس  یھب رہگا وہےن ےك اسھت اسھت ولعم ارقلآن ، ہقف اوررصعی ولعم ےس رہبہ ور  ڈارٹک ومحمد اغزی

دحثی ، ولعم ‘‘احمرضات دحثی ’’فغش رےتھک ےھت اوران ىك دحثی و ولعم دحثی ےس تبحم اور اسن ان  ىك اتکب 

ںىم ڈارٹک وموصف ىك ملع دحثی  وج رپ لمتشم ےہ  دحثی اور  انمجہ دحمنیث رپ ابرہ ابطخت دحثی ، اترخى دتونى

 آپ ملع دحثی ےك ابرےںىم رفامےتںىہ:۔رحبت ىملع اك اشنن ںىہ

ع رچی رمب رضورت ےہ اور  دحثی ىك ااسس رپ رٹلع رچی اعم ركےن ىك امہرے اعمرشے ںىم دحثی اك رٹل’’ 

ور اس رپ یسک ؤمفق ىك اھچپ ہن  وہ اورروز  رمہ ىك زدنىگ ےس ہ قلع وہ ارضورت ےہ وج اعم مہفیھب ركےن ىك 
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وہ۔
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اكم وک یسک وطر رظن ادناز ںیہن ایک  ےك  ہى ابت الب رتدد یہک اجیتکس ےہہک ربرىغص ںىم وہےن واےل ملع  دحثی 

وہنجں ےن اس ہطخ ںىم  دىپا وہےئدحثی ربرىغص وک ازعاز احلص ےہہک اس ںىم اےسی راجل  یھب اجاتکس اور  ہى 

 رعب دای وصخًاص اور اعمل االسم ںىم ومعًام ملع دحثی ےك رفوغ ںىم ہصح  ایل اورہى اكم اےنتوعیس ادناز ںىم وہا ہک

 ۔ارثات وسحمس ےیک ےئگ   ںىم  یھب اس ےك 

اجعم   ك ا ڈارٹک اصبح ےن ملع دحثی رپ اھت۔ زاڈارٹکرموحم وک اہلل اعتیل ےنوگں ما وگں الصوتیحں ےس ونا

ےك اطمہعل  وک وکزےںىم دنب ركدای ےہ اور  سجدرای  ںىم اوہنں ےن سجایک ىك وصرت ںىم  ‘‘احمرضات دحثی’’اكم

 ۔ سک دقر رہگی رظن یھترپ   دحثی ملع ىك ےس اتپ  اتلچےہ ہک ڈارٹک اصبح

رٹک وموصف ںىم ڈا رضات  دحثی ومجمہع احمرضات دحثی ےك امہ دنمراجت وک اہیں لقن ایک اجات ےہ۔احم

رہہبطخ ملع دحثی ىك اتیمہ ںىم  ‘احمرضات دحثی’ ۔ےندحثی اور ملع دحثی ےك امہ ولہپؤں اك  ااحہط رك دای ےہ 

نیث ےس  رہگی وایگتس ےس قلعت اوردحم ملسو هيلع هللا ىلصیمتخ رمتبت وج ان  ےكاحمرضات دحثی ۔ وک  ااجرگ ركات رظن آات ےہ

 :احمرضات ںىم ابطخت ىك رہفتس ھچک وىں ےہ ۔ىك دلیل ںىہ

 ۔  دحثی ا ك اعترف1

 ۔ ملع دحثی ىك رضورت واتیمہ2

 ۔ دحثی وتنس وطبر امذخ رشتعی3

 ۔ رواتى دحثی اور ااسقم دحثی4

 ۔ ملع اانسد وراجل5

 ۔ رجح ودعتلی6

 ۔ دتونى دحثی7

 ۔ رہلح اور دحمنیث ىك دخامت8

 ۔ ولعم دحثی9

 ۔ بتک دحثی، رشوح دحثی10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امشرہ  10ء دلج2011تیصخش و دخامت، اعمرف االسیم ونجری ات وجن  ومحمد ادمح اغزییلع ارغص یتشچ ، ڈارٹک ، رپورسیف ڈارٹک ۔ 1

 9،ہیلک رعیب و  ولعم االسہىم ، مال ہ اابقل اونپ  وىوىنرىٹس ،االسم آابد،ص:1ربمن
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 ۔ ربرىغص ںىم ملع دحثی11

 دور دجدی ںىم ، ۔ ولعم دحثی12

وک واحض رك راہ ےہ رہبفیک احمرضات ںىم ا ك اخص ولہپ ولعم دحثی ےك ہبطخ ذموکرہ ابال ابطخت ںىم رہ ا ك 

نج ےس ڈارٹک اصبح ىك دخامت   اہیں شىپ ركےن ىك وک ش رك ں ے،درج ابطخت ےك امہ دنمراجت وک مہ

 دحثی اك وخبیب ادنازہ اگلای اج اتکس ےہ۔

 رخاج نیسحتاجنیعم دحثی وک 

ونر  ٔ ہولسنں ےك ےىل انمر آےن وایل اور ےك ےىل ااسحن میظع االسہىم ڈارٹک اصبح دحمنیث ىك دخامت وک اتم 

 وصتر ركےت ےھت۔ آپ ےتھکل ںىہ:

یسک یھب زیچ وک وفحمظ رےنھک ےك ےنتج یھب رطےقی وہ ےتکس ںىہ اور ااسنین ذنہ اور دامغ ںىم آ ےتکس ںىہ وہ اسرے ’’

وک وفحمظ رےنھک ےك ےىل دحمنیث ےن اور اتم ہملسم ےن اایتخر ملسو هيلع هللا ىلص اور اراشدات روسل اہلل ےك اسرے تنس 

وہ رك مہ کت اچنہپ ےہ۔ دای ےك یسک ملع رپ  ےیک اور ان بس ہنکمم رطوقیں ےس وفحمظ وہ رك ملع دحثی رمب و حقنم

لسلسم وغر ووخض ںیہن ایک انتج  اےنت ڑبے ااسنین داموغں اور اےنت ریغ رومعیل ایدداتش رےنھک واےل ااسنونں ےن

 ‘‘ ملع دحثی رپ وغرووخض وہا۔
1

 

 ہتس رپ رصبتہ بتکِومجمہعٔ                  ااحدثی ےك 

ڈارٹک اصبح ااحدثی ےك ومجماعت وک دحمنیث ىك شیب اہب اكوش اور اتم دمحمہى ےك ےىل ذریخہ ماایب ےتھجمس 

 ن ےك رصبتے درج ذلی ںىہ:اںىم ابرے  ےك  ےھت۔ احمرضات دحثی ںىم بتک ااحدثی

 ںىہ: ےتھکل ںىم ابرے ےك اخبری حیحص

ےس ےلہپ ےنتج ومجمےع بتک دحثی ےك ےھت ابانثتسء دنسم اامم ادمح ھ(۲۵۶)م  اامم اخبری’’

ےن لک  ےن اس اتکب ںىم ومس دےی ںىہ۔ اامم اخبری  ےك وہ ارثک ورتشیب اامم اخبری

دس زہار ےس مک ےہ نکیل اس ںىم رکتار یھب اشلم ےہ۔  ااحدثی  وج اس ںىم یھکل ںىہ ان ىك دعتاد 

اس ںىم ا ك دحثی ىك فلتخم رواایت اور دنس ں یھب اشلم ںىہ ان بس وک اکنل رك وج ااحدثی یتنب 

 ‘‘ںىہ وہ دوزہار ھچ وس ےك رقبی ںىہ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لفی

 32(، ص 2004اغزی ،ومحمد ادمح ، ڈارٹک ، احمرضات دحثی )ا



 ڈارٹک ومحمد ادمح اغزی اور ملع دحثی

 

 

 

)46) 

 دحمک وک ىك اىس اتکب وک ریغ رومعیل رہشت احلص وہیئ، اغًابل دحثی ىك یسک اتکب وک ای یسک اامم اخبری

ىك اتکب وک احلص وہیئ۔ اتکب ىك رتبیت ےك نمض ںىم اامم  اینت وبقمتیل احلص ںیہن وہیئ ینتج اامم اخبری

ےك اوباب ایک ایک وہں ے۔ ان  ےن ےلہپ ہى ایک ہک اس اتکب ےك اوباب اك ا ك ہشقن رمب ایک ہک اس اخبری

 ملسو هيلع هللا ىلصروسل فی ےل ےئگ۔ دجسم وبنی ںىم ےئگ اور روہضٔامتم اوباب اك ہشقن رمب ركےن ےك دعب دمہنی ونمرہ رشت

رپ احرضی دی، واہں دو رتعک امنز ڑپھ رك اوہنں ےن اس اتکب وک ےنھکل اك آاغز ایک اور وسہل اسل کت اس اتکب 

ےن ینتج ااحدثی لقن ىك ںىہ وہ بس ىك  وکےتھکل رےہ اور ااحدثی ىك اھچن کٹھپ ركےت رےہ۔ اامم اخبری

حیحص اخبری وک وج وبقمتیل ارثک ااحدثی ضیفتسم ںىہ۔  اور  اس ںىم حیحص ریغلہ یھب وکیئ ںیہن ںىہ،ذلاہت بس حیحص 

 ےن    اك ذرك احیج ہفیلخ رشواحت  ۵۳خى ںىم ںیہن یتلم۔ اس ىك وہیئ اس ىك اثمل اتم ہملسم ىك اتراحلص 

حیحص اوہنں ےن سج ںىم   یھکل اخبلریومالما دبعاالسلم ابمروپکری ےن ا ك اتکب  ریسۃا ۔اونظلن  ںىم ایک ےہ

‘‘  اك ذرك ایک ےہ رشواحت  ۱۴۳ىك اخبری 
(1)

 

احرضی دی ںىم اخہن ہبعک ہكم ركم ہ ںىم رپ ںیہن ہكلب  ملسو هيلع هللا ىلصروسل اامم اخبرؒی ےن روہضٔمہ رعض ركےت ںىہ ہک 

 وہس وہاىگ ےہ۔  وک زی اصبحاغاغًابل  ، ےہ روسل اك یسک اتکب ںىم یھب ذرك ںیہن روہضٔ ۔اھت اور واہں ااختسرہ ایکیھت 

 حیحص ملسم

 ےتھکل ںىہ :ڈارٹک اغزی اصبح حیحص ملسم ےك ابرے ںىم 

ےك ااسذتہ ںىم اامم اخبری، اامم ھ( ۲۶۱)م  اامم ملسم ۔حیحص اخبری ےك دعب حیحص ملسم اك درہج آات ےہ’’

اامم ملسم وک دو ےىل اس   ےك ا ك رباہ راتس اشرگد رحہلم نب ٰییحی یھب اشلم ںىہ  ادمح نب لبنح اور اامم اشیعف

ےس ان ےك  ضیف اك ومعق الم۔ اامم اشیعف ڑبے دحمنیث ےس رباہ راتس اور ڑبے ہیقف ےس ابولاہطس بسکِ

ےس رباہ راتس ۔ اامم اصبح ےن اامم ااحسق نب راوہہى ےس یھب رباہ راتس  اشرگد  ےك ذرےعی اور اامم ادمح 

یاونب دیعس  نکیل ان ےك اخص ااسذتہ ہبیتق،بسک ضیف ایک   
ب

 

قعی
ل

ےھت۔ حیحص ملسم ںىم ان دوونں ىك  ر اوب دبع اہلل نب ا

  حیحص ملسم ںىم الب رکتار اچر زہار ااحدثی ںىہ۔رواایت رثکت ےس ںیلم ىگ۔
(2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ننس ایب داؤد

 :   اك رفامن ھچک وىں ےہڈارٹک اصبحننس ایب داودےك ابرے ںىم 

اپچن الھک ااحدثی ںىم ےس اچر زہار آھٹ وس اك ںىم ننس  ىك ھ(۲۷۵اامم اوب داؤد امیلسن نب اثعش )م ’’ 

ااختنب ایک اىگ ےہ۔ ہى ااحدثی رصف ننس اور ااکحم ےس ہ قلع ںىہ۔ احصح ہتس ںىم یہقف ااحدثی اك بس ےس ڑبا 

ب ںىم یہقف ااحدثی اینت ڑبی دعتاد  ںىم وموجد ںیہن ںىہ۔ اس ںىم امذخ  یہی اتکب ےہ۔ احصح ہتس ىك یسک اور  اتک

رکتار  رباےئ مام ےہ۔ ںیہک ںیہک وکیئ دحثی دوابرہ لقن وہ یئگ ےہ ورہن ا ك دحثی دوابرہ لقن ںیہن ىك یئگ ےہ۔ 

اس ےىل اچر زہار آھٹ وس ااحدثی ںىم ارثک ورتشیب وہ ںىہ  وج ا ك  ى ابر ایبن وہیئ ںىہ۔ ہى اتکب بج ےس یھکل یئگ 

ھ( ےن ۳۸۸اس ىك رشح اامم اطخیب)م ںوھتں اہھت ایل ےہ۔ ےہ ہشیمہ وبقمل ر ى ےہ، املعء اور ابلطء ےن اےس اہ

اِنب میق  یھکل ۔ رھپ اامم رتذمی ےن اس اتکب ىك صیخلت ىك اور اس صیخلت ىك رشح مال ہےك مام ےس   اننسل اعممل 

ح ےك مام ےس اس ىك رشےن  وعن اوبعملد  اعمِل دنى ومالما سمش اقحل  میظع آابدی  ےن یھکل۔ربرىغص اپک و دنہ ےك

وج رعب اممکل ںىم یھب وبقمل ےہ۔ےہ یھکل 
(1)

 

 اجعم رتذمی

 ںىہ :ڈارٹک اصبح ےك اافلظ ھچک وىں اجعم رتذمی ےك ابرے ںىم 

دوونں ےك رباہ  اامم اخبری اور اامم ملسم ننس ایب داؤد ےك دعب اجعم رتذمی اك درہج آات ےہ۔ اامم رتذمی

ےك ااتسد ںىہ وہ اامم  ۔ ہبیتق نب دیعس وج اامم ملسمراتس اشرگد ںىہ۔ اامم اوب داؤد ےك یھب اشرگد ںىہ

اس  ۔ں اوباب اس ںىم اشلم ںىہرتذمی اجعم ےہ ینعی دحثی ےك آوھٹےك یھب ااتسد ںىہ۔اجعم  رتذمی

ںىم اقعدئ، االخق، ااکحم، ریسفت، اضفلئ، نتف، ارشاط ایقتم، مالامت ایقتم ہى بس وموضاعت اشلم ںىہ اس 

ىك اجعم ےك ربارب ےہ۔ احصح ہتس ںىم اامم   ےہ اور اس رطح وہ اامم اخبریےىل اس اك درہج اجعم اك

 دوونں ىك اتکںیب اجعم ںىہ۔ اور اامم رتذمی اخبری

ا ك وصختیص  ہى ےہ ہک وہ دحثی ےك درہج اك نیعت یھب ركىت ےہ۔ ےس اجعم رتذمی ےك امہ اصخصئ  ںىم 

ہى یھب ایبن ركےت ںىہ ہک اصبح  درہج ایبن ركےت ںىہ۔ اامم ےلہپ دحثی ایبن ركےت ںىہ اور رھپ اس اكاامم رتذمی 

ے ںىہ ان ااکحم ںىم ہیقب دحمنیث اور اہقفء ىك راےئ ایک ےہ۔ ا ك امہ ابت ہى ےہ ہک اامم 

 

کلی

 

ت
اس دحثی ےس وج ااکحم 
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ن یف اابلب نع الف’’ ا ك ابب ںىم وج ااحدثی ایبن ركےت ںىہ وہ ایبن ركےن ےك دعب ےتہک ںىہ ہک   رتذمی

اس ابب ںىم الفں الفں احصہب ىك ااحدثی یھب ںىہ اور  ان ااحدثی وک اوہنں ےن اینپ اتکب ںىم ‘‘ والفن والفن

‘‘ اشلم ںیہن ایک۔
(1)

 

  : ںىہ ےتھکل ںىم ابرے ےك رشح ىك رتذمی اجعم

رتذمی ىك اس رشح ےہ ینتج حیحص اخبری ىك حتف اابلری ےہ۔اجعم اجعم اینت  ى   ننس رتذمی ىك ‘‘ۃفحت االوحذی’’

االسم   دایےئ بح ملع اك ا ان ڑبا اكرما ہ ےہےسےس رتہب وکیئ اور رشح وموجد ںیہن ےہاور ہى ربرىغص ےك ا ك اص

رصم، دنہواتسن،اپاتسکن اور یئک دوبری ، ات ےہ۔اس اتکب اك وریوت، ارہاناجااہتنیئ دقر ىك اگنہ ےس داھكى ںىم 

ومالما ہک اس اتکب وک دایےاالسم ںىم اہںوھتں اہھت ایل اىگ ےہ۔ وہگجں رپ ابراہ انپھچ اس ابت ىك دلیل ےہ

 االوحذی ابمروپکری دبعارلنمح 

 

خفة

 

ت
اغزی اصبح ا ك واہطس ڈارٹک وعن اوبعملد ےك اشرگد ےھت۔  اصِبحاصِبح 

 األوحذی(ابمروپکری ومالما دبعارلنمح ےس 

 

خفة

 

ت
 ےك اشرگد ںىہ۔ومالما انىم انسح االصیح یھب ابمروپکری)ؤمفل 

۔ےك اشرگد ںىہ
(2)

 

 ننس اسنیئ

 ےتھکل ںىہ :ڈارٹک اصبح  ننس اسنیئ ےك ابرے ںىم 

اتممز ےہ ہک نیحیحص ےك دعب بس ےس مک فیعض دحںیثی اس ںىم ںىہ۔ نیحیحص   اسنیئ اس اابتعر ےس تہب  ننس 

ىك تبسن زایدہ ےہ۔ اس ہیقب دوونں اتکوبں اوبداؤد اور رتذمی  ںىم اعضف ىك دعتاد ننس اسنیئ ںیہن ےہ  ںىم وت وکیئ 

ےك راجل ای راوی ننس ىك ہیقب اتکوبں ےك اقمہلب ںىم زایدہ وقی  ںىہ ینعی اچر اتکوبں اوبداؤد، انب امہج، رتذمی اور 

راجل بس ےس وقی ںىہ۔ اس ےك راوی بس ےك بس دنتسم ںىہ اور اس ىك رشاطئ اخبری اور ےك اسنیئ  ںىم اسنیئ 

اامم اسنیئ وک للع ادحلثی ںىم ڑبی اہمرت یھت اوہنں ےن للع ادحلثی ىك  ملسم ىك رشاطئ ےك تہب رقبی ںىہ۔

 ۔ےن یھب للع ىك اشندن ى ىك ےہ نکیل اامم اسنیئ اس ںىم زایدہ امنایں ںىہ اجاجب اشندن ى ىك ےہ۔ اامم رتذمی

و ں( اك ذرك یھب ركےت اامم رتذمی

 

 ی
ی

 

ن
ک

ےس ےتلم ےتلج  اس رطح وہ اامم رتذمی ۔ ںىہىك رطح وہ اامسء اور ینکٰ )

ىك ےہ وگای ہى وہ اتکب ےہ وج اوبداؤد اور رتذمی دوونں ىك وصخایصت یھب اوہنں ےن رغبی ادحلثی ىك رشح  ںىہ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر ےس نیحیحص ےك دعب اس اك درہج آات ےہریتھک ےہ اور ا ك اابتع ادنر  اےنپ
1)۔

 
)

 

ن ہ  ومالما 
سلف
ل
دلجوں ںىم ین ےن یھکل ےہ وج اپچن اطعء اہلل فینح وھباہجدمحم اس ىك ا ك رشح  ااقیلعتلت ا

، وج االسیم اممکل وصخًاص اپاتسکن ںىم تہب وہشمر ےہ اور اہنتى رعق رزیی ےہ وعسدی رعب ےس اشعئ وہیئ

 اغزی اصبح ىك رظن ےس ںیہن زگری۔ڈارٹک ومحمد ادمح اشدی ہى ےس یھکل یئگ ےہ، 

 ننس انب امہج

 ںىہ : ڈارٹک اصبح رمق رطاز ننس انب امہج ےك ابرے ںىم 

ان ىك کیھٹ کیھٹ دعتاد  ۔ںىم دحثی ىك ہیقب اتکوبں ےك اقمےلب ںىم فیعض ااحدثی زایدہ ںىہانب امہج  ننس 

ھچک اك ایخل ےہ ہک ان ىك دعتاد وچسیتن ےہ ، ھچک اك ایخل ےہ  ۔ےك ابرے ںىم تیعطق ےك اسھت ھچک انہک دوشار ےہ

 ای ا ك وس   سیتن  ےك رقبی ےہ۔ رھپ فیعض ےك ہک ا ك وس ےك رقبی ےہ ، ھچک اك ایخل ےہ ہک ا ك وس سیتب

ابرے ںىم تیعطق  ےك اسھت ھچک انہک وےسی یھب لکشم وہات ےہ۔ ا ك دحمک ىك راےئ ںىم ا ك دحثی فیعض ےہ 

رھپ اعضف ےك یھب فلتخم دراجت ںىہ رہب  وہىت ای اینت فیعض ںیہن وہىت ۔ دوبرے ىك راےئ ںىم وہ فیعض ںیہن وت 

یھکل ےك مام ےس ‘‘ابصمح ازلاجۃج’’ن یط ےن اس ىك ا ك رشح ویساعضف ىك دعتاد زایدہ ےہ۔احل اس اتکب ںىم 

 ےہ۔
(2)

 

 ومجماعت دحثی ىك درہج دنبی

 وہ ںىم ےك اقلئ ےھت اس ابرے   دروجں ےك  ین اور ادانتدی اابتعر ےس ااحدثی ىك بتک بح ڈارٹک اص

 ركےتںىہ: ذرك اك  اكم ےك اہلل ویل اشہ

 دحثی ىك اترخى اك ا ك اق ل ذرك اكم ہى ایک ےہ ہک دحثی وبنی ےك وپرے ذاخ ر وک عم اشہ اصبح ےن ملع’’

ركےك اور ان اك اطمہعل ركےك ان ںىم وج ابرار دنى اور رشتعی ےك اینبدی اوصل ایبن وہےئ ںىہ ان وک اس رطح 

ےہ ہى اكرما ہ اشہ ویل  ولعم دحثی اور ولعم وبنت ىك روح ڑپےنھ واےل ےك اسےنم آاجىتاسرے ااجرگ ایک ےہ ہک 
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 ‘‘ےہ۔ ‘‘ۃجح اہلل اابلہغل’’ىك سج اتکب ںىم ےہ اس اك مام  اہلل دحمک دولہی
(1)

 

ہک اتم ہملسم وک ا ك ٹیلپ افرم رپ ےسیک عم  ۔ ا ك ہى ںىہ ےن دوابںیت اراشد رفامیئ  یک دولہاشہ ویل اہلل دحم’’

ایک اجےئ۔ ہى ان ىك اونیل وک ش وہاركىت یھت۔ ان ىك  ایک اجےئاور ولوگں ںىم دعم ودحت ےك راحجن وک ےسیک مک

ی  دوبری وک ش ہى وہا ركىت یھت ہک 

سلک
م

االتخافت وک اور املسمونں ںىم وج ونتمع آراء ںىہ ان وک دحثی وبنی ان 

ىك تنس ےس ےسیک مہ آگنہ ایک اجےئ اور سک رطح ےس ملع دحثی وک اعم ایک اجےئ ہک ملسو هيلع هللا ىلص اور روسل اہلل

 ‘‘ےك ادنر آاجںیئ۔االتخافت دحود 
(2)

 

 تیجح دحثی و تنس

  : ںىہ ےتہک وہ ےہ، ایک ذرك  اك دحثی تیجحِ  ںىم  ادناز انسح ڑبے ںىم  ابطختےك احمرضات ےن اصبح ڈارٹک

ےن ااحدثی وکےنھکل ےس عنم رفامای ۔اىس رطح ضعب وااعقت ملسو هيلع هللا ىلص  رواایت ںىم آای ےہ ہک روسل ركمیضعب’’

نى ںىم ندیما اوب رک دص ق اور ندیما  رم افروق ریض اہلل  امہن ےن ےلہپ ااحدثی ےك ںىم ہى یھب آات ےہ ہک افلخء رادش

ای وت ارادہ دبل دای ای اس ایتر دشہ ومجمہع وک اضعئ ركدای۔ان رواایت ىك اینبد رپ وت ومجمےع ایتر ركواےن اك ارادہ اظرہ ایک 

ےن وچہکن ااحدثی وک ےنھکل ملسو هيلع هللا ىلص ہک روسل اہلل آرایئ ىك ےہاور ہى دوعٰی ایک ےہرکنمنى دحثی ےن تہب ھچک احہیش

ےن اینپ تنس وک وابج الیمعتل ملسو هيلع هللا ىلص ۔ ہن روسل اہلل ملع دحثی ىك وکیئ  تیثی ںیہن ےس عنم ركدای اھتاس ےىل

رقآن دیجم وکےنھجمس ےكےىل تنس رضوری ےہ۔ ارگ تنس وابج الیمعتل اور دتونى دحثی ہن رقاردای ےہ اور 

ثی وک اىس رطح وھکلاےت سج رطح رقآن دیجم وک وھکلاای۔ہى اظبرہ ایسی ااحدملسو هيلع هللا ىلص رضوری وہىت وت روسل اہلل

وہىت ےہ ہک وج صخش اس وک ڑپاتھ ےہ وہ اتمرث وہاجاتےہ نکیل ہى وصتری ےك تہب ےس ولہپؤں ولعمم وبضمط دلیل 

ںىم ےس ا ك وھچاٹ اس رخ ےہ۔ آپ ےن اممتعن ویکں رفامیئ؟  ن ولوگں ےك ےىل اممتعن رفامیئ؟ سک زامےن 

رطح وہ ااحدثی یھب وموجد ںىہ نج ںىم  ایخل ںیہن ركات۔اىسااہظِر  دحثی  اممتعن رفامیئ؟ اس رپ وکیئ رکنمِںىم 

ااجزت دی۔ ااحدثی وک وھکلاای۔ اےنپ مکح ےس اےنپ ضعب اراشدات وک طبض ىك ےن ااحدثی ےنھکلملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل 

 ‘‘ ایک۔رحتری ںىم لقتنم ركواای اور احصہب ركاؓم وک رحتریی وطر رپ لقتنم
(3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 426۔425 ص: ااضی، - 1

 436 : ص ، ااضی - 2

 268۔267، ص: ت دحثی ااحمرض - 3



  ء(2019وجن-)ونجری 1امشرہ:  3....دلج:التبیین 
 

 

)51( 

 ںىہ:ایبن ركےت وہےئ ڈارٹک اصبح ےتہک دحثی ىك رضورت و اتیمہ 

ہن تغل ىك دمد ےس نیعتم ےیک وکیئ ینعم نیعتم ںیہن ےیک اجےتکس، وت رقآن اپک ےك اافلظ ےك  وہ تنس ارگ ہن’’

َنْـتُ ﴿رقآن اپک ںىم ااکتعف اك ذتركہ ےہ  ۔ الثماجےتکس ںىہ اور ہن یسک اور ذرےعی ےس ُفِىَُوا ِكف ْوَن ُعَا ـْم
اپک ںىم اس رطح ےكدرونجں ںیہن ااکتعف ےس ایک رماد ےہ؟ اعفک سک وک ےتہک ںىہ؟ رقآن (1)﴾الَْمَساِجدُِ

وں ااکحم ںىہ نج ىك و ریب و رشتک  یسک ےك ےىل ن نک ںیہن ےہ ارگ تنس ىك و ریب و رشتک  امہرے اسےنم ہن ڑكىس

اافلظ ںىہ نج ےكےىل مہبم ىك االطصح اامعتسل ىك یئگ ےہ ینعی ان وہ۔ اىس رطح رقآن اپک ىك ھچک آایت ںىم ھچک 

اسےنم ھچک آایت لمجم ںىہ تنس ےس ان ىك لیصفت ۔ تنس ےس ان ىك ریسفت وہاجىت ےہ ۔ىك رماد واحض ںیہن ےہ

 ھچک آایت ںىہ وج قلطم اور ومعیم ادناز ںىم آیئ ںىہ تنس ےس ان ىك دییقت وہاجىت ےہ۔ تنس اس وک دیقآاجىت ےہ ۔ 

ھچک اافلظ ںىہ وج رقآن دیجمںىم اعم اامعتسل وہےئ ںىہ تنس ان وک اخص رك  ۔ رك دیتی ےہ ہک اس ےس رمادہى ےہ

ھچک ااکحم اےسی ںىہ نج ےك ےىل رشتک  ىك  ےہ اور اس ےس ابرہ ںیہن ےہ۔ ہى دیتی ےہ ہک اس ےس اخص رماد 

رقآن اپک ںىم ھچک ۔ىك رشح وہاجىت ےہ  رضورت وہىت ےہہک ان وک ماذف ےسیک ایک اجےئ اگتنس ےس ان ااکحم

 ارگہچ اس اك دا رہ اظبرہ اہیں کت ولعمم وہات ےہ ۔وتعیس وہاجىت ےہ ىك  تنس ےك دا رےںىہ نج ےس اےسی  ااکحم 

ھچک زیچ ں ایسی یھب ںىہ ہک رقآن ںىم ان ےك ہ قلع ا ك اوصل آای ےہ نکیل  نکیل اس اك اابطنق آے یھب وہاگ۔

ے ںىہاس اوصل ےس وکن ےس 

 

کلی

 

ت
دے دی ںىہ۔ رقآن اپک ىك رو ےس تنسِ  ان ىك اثمںیل تنس ےن  ،زجوی اسملئ 

‘‘ ان بس زیچوں ىك واضتح ركے۔وہ اك ہى اكم ےہ ہک  روسل  
(2)

 

 اانسددحثی اور ہلسلس ٔ

 و رضورت وک وىں احتل  وک وئصمن اثتب ركےن  ےكےىل اغزی اصبح ےن دنس ىك  تمظع دیدحثی ىك ادانت

 : واحض ایک ےہ

ےہ اور   ان اراشدات وک اجب ا یھب رفضےك اراشدات رپ لمع درآدم رفض ےہ اس ےىلملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل’’

لوال االسناد ’’اجما ںیہن اجاتکس اھت بج کت ہک دنس اك اعمہلم اصف ہن وہ  اس ےىل اانسد اكلمع دنى اك ہصح نب اىگ 

 نینم یف ادحلثی الہکےتہى ہلمج رضحت دبعاہلل نب ابمرک اك ےہ وج  ۔‘‘لقال من شاء ماشاء

 

و
م
ل

ںىہ ہک  اریم ا
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اور وکیئ وپےنھچ  ‘‘ہن وہات وت دنى ےك ابرے ںىم سج اك وج یج اچاتہ وہ ہہک دای ركات لمع ارگ اانسد اك’’ اانسد دنى اكہصح ںىہ

وکیئ طلغ ابت وسنمب ہن وہ اجےئ  ىك رطفملسو هيلع هللا ىلص  نانےن ےك ےىل ہک روسل اہللواال ہن وہات اس ےىل اس ابت وک ینیقی

ابت املسمونں ےكىملع زماج اك ہصح نب یئگ ہک وج ىملع ابت یسک ےك اسےنم  ہى  اانسد ےك لمع وک الزم رقار دای اىگ اور

اور  ءالب ااثنتس ۔یہک اجےئ وہ وپری دنس ےك اسھت یہک اجےئ۔ ہى رواتى املسمونں ےك مالوہ یسک وقم ںىم وموجد ںیہن

وصتر رصف اور رصف املسمونں ىك رواتى ںىم اپای اجات ےہ یسک اور وقم ہى  البوخف رتددی ہى یہک اجیتکس ےہ ہک دنس اك 

ىك ذمیبہ ای ریغ ذمیبہ رواتى ںىم دنس اك وکیئ وصتر ںیہن۔املسمونں ےك اہں ہن رصف ملع دحثی ہكلب امتم ولعم و ونفن 

ت ىك رپاین اتکںیب ااھٹ رك دھکی آپ ریسفت ىك رپاین اتکںیب ااھٹرك دھکی ںیل ، ریس۔ںىم اانسد ىك اپدنبی الزیم یھجمس یئگ 

‘‘ ںیل یتح ہک ادب، رعش،اصفتح، البتغ، رصف، وحن اور تغل ان بس ىك دنس ں وموجد ںىہ۔
(1)

 

 ویح اك اابثت و اتیمہ

ىك رطح اہلل اعتیل ےك ااکحامت و اراشدات اكہصح ےتھجمس  وبنی وک رقآن دیجم دحثیینعی  ویح یفخ ڈارٹک اصبح

 ںىہ:وہےئ ےتہک  ركےت رشتک ىك ںىہ ویح یفخ 

ا ك وہ ویح وہىت یھت وج ویح یلج الہکىت ےہینعی سج  ۔رپ ویح دو رطوقیں ےس آىت یھتملسو هيلع هللا ىلص  روسل ركمی’’

اك ملسو هيلع هللا ىلص سج ىك ابعرںیت ، سج ےك املکت اہلل اعتیل ىك رطف ےس وہےت ےھت  اور سج ںىم روسل اہلل  ،ےك اافلظ

نج اك اولسب، نج اك ایعمر، نج ىك  ہ ںىہ اور املکت زجعم وکیئ دلخ ںیہن اھت۔ ہى وہ ویح یھت ہک سج ےك اافلظ 

اصفتح و البتغ زجعمہ ىك حطس کت یچنہپ وہیئ ےہ، ہى ویح رقآن دیجم الہکىت ےہ۔ اس ےك مالوہ وج ویح وہىت یھت وہ 

کت لقتنم وہےئ۔ ہى ویح ضعب آپ  نیعتم اافلظ ںىم ںیہن وہىت یھت وہ تنس ےہ سج ےك رصف ینعم اور وہفمم 

ےن ملسو هيلع هللا ىلص ضعب اواقت یسک اور ذرےعی ےس یھب مازل وہیئ۔ وضحر  لی انىم ےك ذرےعی ےس مازل وہیئ،ت رباواق

کت اچنہپےن ےك ےىل  (ملسو هيلع هللا ىلص ى اہلل ےن دل ںىم وکیئ زیچ ڈال دی۔ تنس آپ)وخاب ںىم وکیئ زیچ دیھکی ای وےسی 

 رپ رقآن دیجم مازل وہات اھت اس ویح یفخ ىك رامنہیئ ےك یئک رطےقی ےھت سج ںىم وہ رطہقی یھب اشلم اھت سج رطےقی

 ‘‘ےك مالوہ یھب یئک رطےقی اشلم ےھت رہب احل ہى ویح یفخ الہکىت ےہ۔
(2)
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 وادح اوردحمنیثربخِ

 ربخوادح ےك نمض ںىم ےتھکل ںىہ: ڈارٹک اصبح

رشتعی ںىم وادح ےك ابرےںىم ڑبی یلیصفت ںیثحب ںىہ ہک ربخ حیحص یھب وہ اور ربخ وادح یھب وہ وت اس اك مکح ربخِ’’

ایک ےہ؟اہقفےئ االسم اور دحمنیث ےك دور ےس ےل رك آج کت اس رپ لمع آدم وہات الچ آراہ ےہ ۔ ضعب دحمنیث اك 

نج اك ایخل ہى ےہ ہک ارگ ربخ وادح حیحص ےہ وت رہ احل ںىم وابج الیمعتل ےہ اور اس رپ لمع ایک اجےئ اگ۔ ضعب اہقفء 

انہک ےہ ہک ارگ ربخوادح ےط دشہ تنس اور ایقس ےس اعتمرض وہ وت ایقس اور  ،یھب اشلم ںىہ ںىم رضحت اامم اوبہفینح

اظرہی ونعمں ںىم لمع  اور وہفمم رقاردای اجےئاگ۔ اس رپ ےط دشہ تنس وک رتحیج دی اجےئ ىگ اور ربخ وادح اك وکیئ

اینبد رپ یہقف اسمکل  ىكور یھب آراء وموجد ںىہ اور اىہن ںیہن ایک اجےئ اگ۔ اس ںىم رصف یہی دوراےئ ںیہن ہكلب ا

ووجد ںىم آےئ۔ واہعق ہى ےہ ہک املسمونں ىك اترخى ںىم دصر االسم ےس یہقف اسمکل ےنتج یھب ےنب وہ ارثک و رتشیب 

  ‘‘دصیف ربخوادح ےك ابرے ںىم االتخف  ى ىك اینبد رپ ووجد ںىم آےئ۔ 80ای 75
(1)

 

وک دحثی اور ملع دحثی ےس ہن رصف فغش   اغزی ذموکرہ ابال اگنراشت ےس  واحض وہات ےہ ہک ڈارٹک ومحمد ادمح

اك ىملع ورہث ان ىك ملع دحثی ىك دختم اور تبحم اك واحض  اھت ہكلب ملع دحثی ںىم رہگا درک یھب رےتھک ےھت  ۔ اور ان

 وبثت ےہ ۔

ین اغزی ملع دحثی ےك دایع ےھت اور اس ےك دافع ںىم رہ وہ وک ش وج ا ك اعمل دحثی وک ركادمح ڈارٹک ومحمد 

  دحثی ےك الخف وکشک واہبشت الیھپےن واولں  ےك ہ قلع ڈارٹک ۔اس ےكوخااہں رےتہ ےھت  ،اچےیہ

ث 

ورث

 اصبح واراثن ولعم دحثی وک اخمبط  ركےت وہےئ رفامےت ںىہ:

ےك  زامےن ےس یلچ وج احصہب  وہیدی ذتینہ ےہ  ، وہ ركےن ىك وج ذتینہ ےہارتعاض رپ ملسو هيلع هللا ىلصدحثی روسل ’’

ان ےس یسک وہیدی ےن  ڑبے زنط ، ازہتسا اور ہک اؤد ںىم املسن افرىس ىك ا ك رواتى ےہ ۔ننس ایب دآر ى ےہ  

ں ےن اہ اتبےت ںىہ؟ اوہنیھب ںیہمت لسغ اخہن اامعتسل ركےن ےك رطےقی  ہک ایک اہمترے روسلذماق ےس وپاھچ 

ہن مارایض اك ااہظر ایک  ےن اتبای ہک بج ااجنتسء ركو وت اس رطح ركو ۔ اوہنں ےن اس رپ ہک اہں اتبےت ںىہ ۔ آپ

رہ   ںیمہ رہ ایھچ ابت اتبےت ےھت۔ رپ ایل اور اہ ہک امہرے ربمغیپ اس وک زنطو ذماق ےك وطر  ى دنسپدیىگ اظرہ ىك اور ہن ما

ان امتم ولوگں ىك ذ ہ داری ےہ  وج دحثی اك ملع رےتھک ، ذٰہلا  رطح وساالت ركےت رےہ ںىہ  زامےنںىم  وہیدی اىس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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‘‘ ۔رك ںملع دحثی اك دافع ہک وہ   اطع رفامیئ ےہ دیپسچل ملع دحثی ںىم اہلل اعتیل ےن ںىھنج ںىہ ای 
(1)

 

ملع دحثی وک اعم ركما ڈارٹک اصبح  ىك دیل وخاشہ یھت وہ بتک ااحدثی ىك رشوح وک ڑبی اتیمہ دےتی ےھت اور 

واحت رمب ركےنرپ زور دےتی رصع احرض ںىم دجدیاسملئ اور اقتوضں  وک  اسےنم  رےتھکوہےئ دحثی ىك  رش

 ےھت۔ ا ك ہگج ےتھکل ںىہ :

سج رطح نتم دحثی وک ےئن ادنازےس  رمب ركےنىك رضورت ےہ اىس رطح ملع دحثی ىك ’’

رضورت ےہ۔۔۔ ہى ا ك یئن دای ےہ سج رپ ایھب اكم اك اشدی آاغز یھب ںیہن یھب یئن  رشںیح ےنھکل  ىك 

ےہ۔ اغز  وہاےہ وتضحم آاغز   ىوہا اورارگ آ

(2)

   

دنسم ادمح  ىك رشح رعیب زابن ںىم اچپس ےس ہى ابت ںیہن زگری ہک  اشدی ڈارٹک اصبح ىك رظن

رطح انب نقلم ىك حیحص اخبری ىك  اىس ۔اس اك اردو رتہمج یھب وہ اىگ ےہ ۔دلجوں ںىم اشعئ وہیئ ےہ

 دلجوں ںىم اشعئ وہیئ ےہ۔  38رشح 

 ملع دحثی اور اوصل  ہقف 

 یھب ملع دحثی وک  ى وصتر  ركےت ےھت۔ ا ك ہگج ےتھکل ںىہ:  ل  ہقف  اك  عبنرٹک اصبح ملع اوصڈا

 ولعمامت اور اعمالمت  ىك  وتعس اك ملع  دحثی اس وبنغ اور  رقبعتى اك ومنہن ےہہک سج ںىم ’’

اور ےئن ےئن الصںیتیح  یقیلخت  غ  اور رقبعتى اك  ومنہن ےہ سج رپ رودمار  وہا اور اوصل ہقف اس وبناد

‘‘ااکفر  و  رظنایت وکاسےنم  الےن  رپ اعمالمت ىك اینبد وہ۔

(3)

 

 ملع دحثی  اور اترخى 

دحثی وک وموصف ملع اصبح ملع دحثی ىك اقحتین اور دای رپ اس ےكارثات ےس ااکنر ںیہن ایک اجاتکس۔ ڈارٹک 

 ںىہ:انچہچن ےتہک ذخ ےتھجمس ںىہ اك اماترخى 

ن وک ام ات ےہ ای ںیہن ام ات ۔ام ات ےہ وت  الب ہب دعل و افاصف ىك دای اك وکیئ ؤمرخ االسم ےك اس ااسح’’

نکیل اترخى اك  حیحص  ،ابت ركات ےہ اورںیہن ام ات وت ڑبا ااسحن رفاومش ےہای مک ازمک ماوافق رضور  ےہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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احلص وہا اس اك   وصتر اوراترخى اك وہ حیحص وعشر سج رطےقی ےس املسمونں وک اور  ان ےس دایوک

‘‘ذخ ملع دحثی ےہ ۔ر و اماونیل دصم

(1)

 

 افحتظ دحثی 

دحثی وولعم دحثی ىك افحتظ ےكابرےںىم دحمنیث  ےك ےیکےئگ اكومں وک  آے ڑباھےنےك ےىل  ڈارٹک 

دحثی وک  آاسن اوروفحمظ ایک   اصبح وموصف رہ وہ رطہقی اامعتسل ركےن  ےك اقلئ ےھت ہک سج ےسولعم

 ںىہ:وہ ےتہک  ےس  اس وحاےل ۔ےکساج

الھک ارفاد  6۔  اس ےس یھب زایدہ وج  لکشم اكم  ےہ وہ راجل ىك رٹویپئاازئک ن اك اكم ےہنکیل’’

ولعمامت ےك اس امتم ذریخے ےكاسھت وج املعء راجل و رجح و دعتلی  ،ےكابرےںىم الیصفتت

ا ك ےك آہمئ ےن عم ایک ےہ  اس وک  رٹویپئاازئ ركما ااہتنیئ امہ لکشم اور ابمل  اكم ےہ۔  اس ےكےىل  

ملع  ،آدیم نان  اتکس ےہ وج وخد یھب دحمک وہ  اسٹف  ورئی و ى۔ ہى ےئن اسٹف ورئی ىك رضورت ےہ

( یھب اج ات  وہ۔ارگ ملع دحثی ہن اج ات وہوت  Programmingدحثی یھب اج ات وہ اور رپورگاگنم)

‘‘اشدی اس ےك ےىل اسٹف ورئی نانما تہب لکشم وہاگ۔ 

(2)

 

 دجدی : ملع دحثی اوردورِ 

ملع دحثی وک اینبدی ملع رقار دےتی وہےئ دجدی دور ےكاقتوضں وک وپرا ركےنوایل اقیقحتت  اغزیادمح ومحمد ارٹک ڈ

وہےئ ملع دحثی ےكہ قلع   ہكلب دقمی وک اینبد نانےت وہ ضحم دقاتم رپیتس رپ نیقی ہن رےتھکےھت ۔ےك احیم ےھت

 : ںىہ ۔ اس  وحاےل ےس وہ ےتہک ںىہت اور ان ےك لح رپ زور دےتیدجدی اقیقحتت ےك ذرےعی ااشتکاف

وسیب ں دصی وک ارگ مہ دو راحرض ای دوردجدی رقار د ں وت ادنازہ وہاتےہ ہک وسیب ں دصی ’’

ےكدوران ملع دحثی ںىم ا ك یئن بررگیم دىپا وہیئ ےہ اور ملع دحثی رپ اكم ركےن ےك ےئنےئن 

ےئ رعب ںىم ا ل ملع ىك ا ك دیمان اور ےئن ےئن وموضاعت اسےنم آےئ ںىہ۔اخص وطر رپ دای

تہب ڑبی دعتاد ےن ملع دحثی رپ ا ك ےئن ادناز ےساكم اك آاغز ایک ےہ اور قیقحت اور ىملع اكوش ےك 

ملع دحثی ىك اترخى ںىم ا ك ےئن دور اكہطقن آاغز  ہن دای ےك اسےنم ر ےھ ںىہ نج وکاےسی اےسی ومن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اہےئ االس تات ےن اور تہب ىس اہ اج اتکسےہ ۔رعب دای ںىم تہب ىس اجاعمت ےك ہبعش

اجاعمت االسہىم ےن ملع دحثی ےك وموضع رپ اےسی ےئن ےئن اقمالت ایتر ركاےئ ںىہ وہنجں ےن 

ملع دحثی ےكان امتم وگوشں وک از برون زدنہ رك دای  ےہنج وک ا ك وطلی رعہص ےسولوگں ےن 

‘‘رظن ادناز رك دای اھت۔

(1)

 

 زمدی ےتھکلںىہ:ڈارٹک اصبح 

وھجمس ہک اوگنر ےك وخےش ےس رشاب وچنڑےن واےل اكاكم متخ وہ اکچ ےہ۔ایھب وتاوگنر ےك وخوشں  ہى تم’’

ںىم زہاروں رشاںیب ںىہ وج وچنڑی اجین ںىہ اورنج وک اکنل رك ایھب ولوگن ےك اسےنم شىپ ركما ےہ یہی اعمہلم ملع 

وگےش ایھب وموجد ںىہ نج رپ اكم ركےن ہک ملع دحثی ےك امتم ولعم و ونفن ںىم قیقحت ےك اےسی اےسی ےہ دحثی اك 

ىك رضورت ےہ او را ل ملع ان رپ اكم رك رےہ ںىہ ۔اس اعمہلم ںىم دایےئ رعب ىك اجاعمت ےن اخص وطر رپ 

ملع دحثی ےكوموضاعت رپ اق ل ذرك ذریخہ شىپ ایک  رعب، اشم اوررماشک ىك اجاعمت ےن  اجہعم ازرہ، وعسدی

اجںیئ وت وگتفگ  رطح ڈایل ےہ ۔ان رضحات ےكمام ےىل  ےس رمب ركےن ىك ےہ اورملع دحثی وک ا ك ےئن ادناز

 دعتاد یھب درونجں ےس ڑبھ یئن وتہجں ےس ونازا ےہ ۔ اےسی رضحات ىك وک  وہ اجےئىگ وہنجں ےن ملع دحثی وطلی

رك وں ںىم ےہ وج آج رعب دای ےك وگےش وگےش ںىم ملع دحثی اور ولعم دحثی رپ ےئن ادناز ےس اكم رك ڑكىس

‘‘رےہ ںىہ ۔
(2)

 

ےھت اور اس ىك  دےتیاغزی اصبح ڑبی اتیمہ  ڈارٹک دحثی رپ دجدی ولہپؤں ےس اكم ركےن ىك رضورت وک ملع 

 :ا ك ہگج ےتہک ںىہ رتبیغ دالےت ےھت۔

وقومں اك رعوج وزوال ےسیک وہات ےہ؟ اسہقب دحمنیث  ےن اینپ  اور ذہتبی و دمتن ىك ااسس  سک  اینبدرپ یتنب ےہ ’’

 رمب ركےتو ت  اےنپ اسےنمہى وموضاعت  ںیہن ر ےھ۔ اوہنں ےناےنپزامہن اور  اینپ رضورایت ےك اتکںیب

( Re-arrangeنکیل اسرے وموضاعت  وکاىس رطح  ےس)،احلظ  ےس  ونعامات وجتزی ےیک اوروموضاعت ر ےھ 

ومجمےع رمب ركےن ىك وونفن اسےنمآںیئ ے۔ اس ےىل  ےئن ادناز  ےس  ملع دحثی ےك   رك ں وت  ےئنےئنولعم 

دمتین ، ایسىس ، اعمیش، اامتجیع ،  االخىق اور رواحین رضورایت  ےہ  نج ںىم آج ےكدور ےكذہتیبی ،رضورت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ےكاطمقب اوباب ىك رتبیت اور میسقت ىك  اجےئ۔ امذخ یہی دقمی اتکںیب  اور یہی  ذاخ ر رںىہ ے وج آہمئ االسم ےن 

۔اپوچن ں دصی رجہی کت  وج ومجمےع رمب وہےئگ وہ وت اینبدی کت رمب ركےك ںیمہ دے دےی ےھت ھ458

نکیل ،اتلم رےہاگConnection( ںىہ اہجں ےس آپ وک Power Housesامذخ ںىہ وہ وتا ك رطح ےس )

ےئن  ےئن راےتس   ،ےئن  ےئن ادناز  ےس روىنش دىپا رك ں ، ےئنےئن اكم رك ں،نشکنک ےس آپ یئن  یئن ںینیشم الچںیئ

‘‘ہى اكم ہشیمہ وہات رےہاگ اور وہ اپور اہؤس اینپ ہگج وموجد رںىہ ے۔ ۔رونش رك ں
(1)

 

 :اتسشئ رشتسمنیق ىك تبثم دخامت رپ

 اور وخاہ  وہ یسک ذم ب ای بتکِ  رک ےسقلعت ملع اورا ل ملع ےك دقردان ےھتاصبح اغزی ادمح ومحمد ڈارٹک 

قح ادا ركےت ۔ رشتسمنیق  ےتھکی اور ان ىك اتسشئ اك ےس د ںىم  ےت اصاخص وک نیسحت ىك رظن راتھکوہ۔ ملع ىك دختم

  اغزی اصبحڈارٹک  ىك االسم دینمش یسک ےس ڈیکھ یپھچ ںیہن نکیل ان ےك ملع دحثی ےس ہقلعتم اكرماومں وک

براےتہ ںىہ اور ان ولہپؤں وک نیسحت ىك رظن ےس دےتھکی ںىہ نج ىك وہج ےس اطابلن دحثی وک آاسین وہیئ آپ 

 رفامےت ںىہ :

اس ےكاسھت اسھت ںیمہ اہیں رشتسمنیق ىك تبثم ىملع اكووشں اكارتعاف یھب ركما اچےیہ۔ ’’

ا ك املسمن اك اكم ہى ےہ ہک ایھچ ابت ىك رعتفی ركے اور ربی ابت ىك ربایئ ىك اشندن ى ركے ۔ 

مہ رشتسمنیق ےك اكومں رپ دیقنت ركےتںىہ ۔ رشتسمنیق ےك وج اكم دیقنت ےك اق ل ںىہ ان رپ 

ركین اچےیہ ۔اہجں اہجں ایطلغں ںىہ ان ىك اشندن ى ركین اچےیہ۔ اہجں اہجں االسم ےك  دیقنت

ابرے ںىم طلغ ایمہفں دىپا وہیئ ںىہ ای دىپا ىك یئگ ںىہ ان اك ازاہل ایک اجما اچےیہ۔ اس ےك اسھت اسھت 

وہا ا ك اہجں رشتسمنیق ےنوکیئ ااھچ اكم ایک ےہ اس اك ارتعاف یھب ركمااچےیہ۔رشتسمنیق اك ایک 

ےسیج اجعم اڈنسک ىك رتبیت ےہ۔ ہى  املعجم املفهرس اللفاظ احلدیثریغ رومعیل اكم 

رشتسمنیق ىك ا ك امجتع ےن اساہلاسل ىك وکوششں ےكدعب ایتر ىك ےہ ۔ ..........ہى ا ان ڑبا 

۔بج وکیئ صخش ملع دحثی رپ اكم رك راہ وہ اور ہک اس ىك ینتج دقر ىك اجےئ مک ےہاكرما ہ ےہ 

دثی ےك وحاےل شالش رك راہ وہ اور اس اتکب ےس دمد ےل اس و ت اس ىك اتیمہ اك ادنازہ ااح

وہاتےہ ۔ ہى ان دنچ اتکوبں ںىم ےس ےہ وج دحثی ےك ہبلط تہب رثکت ےس اامعتسل ركےت ںىہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وکیئ ققحم اور وکیئ فنصم اس اتکب ےس ینغتسم ںیہن وہ اتکس۔ہى  ،اور ملع دحثی اك وکیئ ااتسد

اك ا ك اق ل دقر اكرما ہ ےہ اور ںیمہ اس اك ارتعاف ركما اچےیہ۔ اوہنں ےن ایھچ رشتسمنیق 

‘‘ اكوش ىك ےہ مہ اس ىك دقر ركےتںىہ ۔

(1)

 

 رۃلح اور دحمنیث ىك دخامت:

 وىں وت وصحِل ملع ےك ےىل  ےك وصحل اور دتونى ىك رغض ےس رفس۔رۃلح یف بلط ادحلثی، ینعی ملعِ دحثی 

،نکیل ملعِ دحثی ےك وصحل ىك ےہ ركما  املسمونں ىك رواایت اك ہشیمہ  ى ا ك امہ ہصح راہ  دور دراز مالوقں اك رفس

اخرط رفس اك اانپ ا ك رفنمد اقمم ےہ۔ دحمنیث ركام ےن ملع دحثی ےك وصحل،ااحدثی ىك قیقحت،راووىں ىك رجح 

زیگن رفس اایتخر ایک ان بس ىك و دعتلی اور راجل ےك ابرے ںىم  ولعمامت عم ركےن ىك اخرط  وج وطلی اور تقشم ا

دااتسن ہن رصف دپسچل اور ریحت ازیگن ےہ،ہكلب ملعِ دحثی ىك اترخى اك ا ك امنایں اور رفنمد ابب ےہ۔ دحمنیث 

 ل،ینعی تہب زایدہ رفس ركےن واال اور وجّال،تہب زایدہ رھپےن واال،ہى افصت تہب رثکت 
ّ
ےك ذتركے ںىم رح

،اوہنں ےن فلتخم وکلمں اك طاف البالدابرے ںىم ذتركہ ونسی ےتھکل ںىہ ہک ےس رظن آىت ںىہ۔ضعب دحمنیث  ےك 

 رکچ اگلای اھت۔ 

 
 َ
 ےن روےئ زنىم ںىم  قرق و ا ك دحمک ںىہ انب ارقملی،وج اغًابل اپوچن ں دصی  ےك ںىہ۔ وہ ےتہک ںىہ م

رغب ےتہک ںىہ ،بج وہ رشق اور الرشق والغرب اربع مّراتطفت  رغمب ےس ےل رك  اچر رمہبت رفس ایک۔

وت رشق ےس ان ىك رماد وطس اایشی ےك وہ مالےق وہےت ںىہ وج املسمونں ںىم ولعم و ونفن اك رمزک ےھت،رمسدنق اور 

اخبرا۔ اور رغب ےس ان ىك رماد وہىت ےہ انیپس،ادنسل،رغماہط،افس،ریقوان،رابط، وگای ادنسل ےس ےل رك رمس 

ن ا  ےس ےل رك ونجب ںىم رصم اور نمی کت۔ اوہنں ےن ملعِ راباجیئن اودنق اور اخبرا کت اور امشل ںىم آذ

 

ن ی
م
ر آر

 دحثی ىك شالش ںىم اس وپرے مالےق اك اچر رمہبت رکچ اگلای۔

اوھنں وک ےلم۔   ےك وادل ےن دس الھک اچپس زہار درمہ رتےك ںىم وھچڑے وج یحیٰ نب نیعم  اامم یحٰی نب نیعم

اخرط رفس ركےن ںىم  رصف ركدی۔ اوہنں ےن وعیس امیپےن رپ  اسری رمق ملعِ دحثی ےك وصحل اور اس ىكےن ہى 

ےن اوہنں ں ےن اانپای۔ رفسوں اك ہلسلس اایتخر ایک اور ملعِ دحثی ےك وصحل  ںىم وج وتعّس وہ اانپ ےتکس ےھت وہ اوہن

ور واہں اامم نمی ےچنہپ  ادغباد ےس ےك اسھت لم رك ا ك ىملع رفس ایک۔ وطلی رفس ےط رك ےك    ا ك رمہبت اامم ادمح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عا ین ےس ان دوونں زبروگں ےن ضعب ااحدثی ىك قیقحت و لیصحت 

 

صی
ل
 ىك ۔دبعارلزاق نب امہم ا

 
 
ےن یحیٰ نب   نیک ےھت۔ اامم ادمحا ك رمہبت ہى دوونں زبرگ وکہف ےئگ واہں ا ك دحمک اوب میعن لضف نب د

   نیعم
 َ
ےن اہ   قیقحت رك یل ےہ۔ اامم یحیٰ نب نیعم  ےنےس اہ ہک ہى ا ك تہب دنتسم راوی ںىہ۔ اانیمطن روھک،م

 
 َ
 ان ےك اعدل اور ہ ت وہےن ىك وگا ى ںیہن دے اتکس۔ انچہچن ہى دوونں ہک بج کت ںىم وخد قیقحت ہن ركولں م

زبرگ ان ىك دختم ںىم ےچنہپ۔اانپ اعترف ںیہن ركواای اور ہن  ى اانپ مام اتبای۔اج رك رصف ہى اتبای ہک ا ك مالےق ےس 

 ےك اپس ملعِ دحثی ےنھکیس آےئ ںىہ۔آپ 

من سلك طریقا یلتمس فیه علاًم سهل اهلل " ےن رفامای ہکملسو هيلع هللا ىلص حیحص ملسم ىك ا ك رواتى ےہ: وضحر

(1)"طریقا إىل اجلنة.
تنج اك ےىل وج صخش یسک راےتس رپ الچ اور اس اك دصقم ملع احلص ركما اھت وت اہلل اعتٰىل اس ےك  

رفس ركما دنسپدیہ ولعمم وہات  ثی اور ملعِ دنى اایتخر ركےن ےكےىل یھب ملعِ دح راہتس آاسن رك دےتی ںىہ۔اس ےس

 ےن اس وک ا ك دنسپدیہ زیچ اور تنج اك ا ك ذرہعی رقار دای ےہ۔ )ملسو هيلع هللا ىلص( اور اس ےك روسلےہ۔ اہلل اعتٰىل 

 ےك رفس  دحثی ےك ےىل احصہبملعِ

ےك ا ك احصیب اشم ںىم  ملسو هيلع هللا ىلص ہک روسل اہلل۔ان وک االطع یلم رضحت اجرب نب دبعاہللؓ ا ك وہشمر احصیب ںىہ

رفس ں ےن اوہنےن ںیہن ینس۔ اوہنں ےہ۔ ان ےك اپس وکیئ ایسی دحثی ےہ وج   میقم ںىہ نج اك مام دبعاہلل نب اسینؓ

ےك اصمرف اور زاِدراہ اك ااظتنم ایک،اوٹن رخدیا اور ا ك ےنیہم اك رفس رك ےك اشم ےچنہپ۔ دقشم ےئگ،دبعاہلل نب اسینؓ 

ن اك ک ہ ایک۔ دروازہ ایاٹھکٹای،المزم  ،ال، اس ےن ادنر اج رك اتبای ہک وکیئ دبو آای ےہ ،رپاےن  ےڑے ہ ےن وہےئ ےك اکم

رگد آولد ںىہ،ولعمم وہات ےہ ہک دور ےس رفس رك ےك آای ےہ۔ رضحت دبعاہلل نب اسینؓ ےن اہ ہک اج رك مام ابل ںىہ،

نب اسینؓ ےن المزم ےس زمدی واضتح ركوایئ ہک وکن اجرب؟ ابرہ ےس ولعمم ركو۔ اوہنں ےن اہ ہک'اجرب'، دبعاہلل 

۔ ہى مام ےتنس  ى دبعاہلل نب اسینؓ ڑتپ اےھٹ۔ادنر ےس دوڑےت وہےئ ‘‘اجرب نب دبعاہللؓ ’’ب الای اىگ ہک وجا

 ولعمم ركما ےلکن،رضحت اجربؓ وک ےلگ اگلای،اشیپین وک وبہس دای اور وپاھچ ہک ےسیک رشتفی الےئ؟ اوہنں ےن اہ سب ا ان

 ےك اپس ےہ۔ اس ےك اافل
ؓ
 ےن روسل اھت ہک الفں دحثی ےك ابرے ںىم ک ہ الچ  اھت ہک وہ آپ

ؓ
ظ ایک ںىہ اور آپ

ےس  ن اافلظ ںىم اس دحثی وک انس اھت؟ اوہنں ےن درہاای ہک ان اافلظ ںىم انس اھت۔ اوہنں ےن اہ  ملسو هيلع هللا ىلص(اہلل)

وہ اور وکیئ رغض ںیہن یھت ۔ اوٹن ىك ابگ ومڑ یل اور واسپ آای اھت اس ےك مالےىل ادمحلہلل، رصف اس رغض ےك 
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 دمہنی ونمرہ ىك رطف لچ ڑپے۔

  رفساتنیعب ےكےىل ملعِ دحثی ےك 

 ك رواتى یلم ،سج ےك ابرے ای عبت اتنیعب ںىم ےس ںىہ، وہ ہى ےتہک ںىہ ہک ےھجم ا ا ك اتیعب ںىہ زدی نب اابحلب

ایک ےہ ۔ا ك رواتى ےك راوی وکہف ںىم،دوبری رواتى ےك راوی  الچ ہک اس وک نیت زبروگں ےن رواتى ںىم ک ہ

 
 َ
 ےلہپ وکہف اىگ۔ واہں س خ ےس لم رك اس ىك قید ق ىك اور دمہنی ںىم اور رسیتی رواتى ےك راوی رصم ںىم ںىہ۔ م

 ےك دعب اس رواتى وک احلص ایک۔ اس 
 َ
س خ ےھت ان  ےن دمہنی ونمرہ اك اایتخر ایک۔ دمہنی ونمرہ ںىم وج دوبرا رفس م

ےس اس رواتى وک ایل اور واہں ےس رصم اچنہپ وت ولعمم وہا ہک نج ےس ےنلم آای وہں ان ےس الماقت ےك اواقت رقمر 

)ںىم ان ےك دروازے رپ اھٹیب   هفجلست علی بابںىہ اور ان رقمرہ اواقت ےك مالوہ وہ یسک ےس ںیہن ےتلم ۔

اتبای ہک  اھٹیب وہا ےہ ۔ وپاھچ ہک سک ےىل آےئ وہ؟ دبو دروازے رپ بج وہ ابرہ ےلکن وت اوہنں ےن داھكى ہک ا كراہ(۔ 

اور دحثی ےك اافلظ ىك قید ق ىك ہک یہی اافلظ ےھت: انسیئ رك ڑپھ اس رغض ےس آای وہں اوہن ں ےن دحثی 

1).السحر اكلة الکتاب لاهرق مابنی صیامنا و صیام الف 

 
)

امہرے اور ا لِ اتکب ےك روزوں ںىم امہ ’’

 وت رحسی اھك ا لِ اتکب بج روزہ رےتھک وت رحسی ںیہن اھكےت اور مہ بج روزہ رےتھک ںىہ‘‘ اك ےہ اھكےن ی رفق رحس

رك رےتھک ںىہ۔
(2)

 

 ربرىغص ںىم ملعِ دحثی

ربرىغص ںىم ا ك اخص دور ںىم ملعِ دحثی رپ تہب اكم وہا۔ ہى اكم اےنت وعیس امیپےن رپ اور اینت اجتیعم ےك 

امیپےن رپ دای ںىم یھب  تہب ےس رضحات ےن اس اك ارتعاف ایک اور اس ےك ارثات وعیس اسھت وہا ہک رعب دای ںىم

ےئگ۔  رصم ےك ا ك ماومر داوشنر اور اعمل مال ہ ندی ردیش راض ےن ہى اھکل ہک ارگ امہرے اھبیئ ،ربرىغص  وسحمس ےیک

 ں دصی ىك وصرِت احل اك ذتركہ  ں  اوسیدحثی دای ےس اھٹ اجات۔ ہى ااھٹروھ ےك املسمن ہن وہےت وت اشدی ملع

ےہ۔ ربرىغص ےك املعء ركام  ےن اس دور ںىم ملعِ دحثی اك رپ مچ دنلب ایک بج دایےئ االسم اےنپ فلتخم اسملئ ںىم 

 ایھجل وہیئ یھت۔

 ےك زامےن ںىم رغمیب دنہواتسن 
ؓ
ربرىغص ںىم  االسم افلخےئ رادشنى ےك زامےن ںىم  ى آاىگ اھت۔ ندیما  رم افروق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ا یئب اور اھتہن ںىم املسمونں ىك آابدایں ووجد ںىم آت ی  ۔ںی۔ اظرہ ےہ ہى بس رضحات اتنیعب ےھت وج ںىم

دنہواتسن آےئ اور نج ىك آابدایں ربرىغص ںىم اقمئ وہںیئ۔اىہن اتنیعب ےك اہںوھتں ربرىغص ںىم  االسم اباقدعہ وطر 

 اور ندیما امثعن ینغؓ  ےك
ؓ
ےئگ رشوع وہآےن زامےن ںىم املسمونں ےك اقےلف اہیں  رپ دالخ وہا ۔ندیما  رم افروق

 ۔ےھت

ھ ںىم دمحم نب اقمسؒ ےك اہںوھتں دنسھ اور وموجدہ اپاتسکن اك رتشیب ہصح حتف وہاوت ان ےك اسھت  ڑبی 92رھپ بج 

 دعتاد ںىم اتنیعب اور ضعب احصہب ركاؓم یھب رشتفی الےئ۔ 

 رىغص ںىم ملعِ دحثی اك الہپ دوررب

املسمونں ےك ىملع رواطب دایےئ رعب ےك اسھت ابومعلم اور رعاق ےك اسھت دنہی سج ںىم ہى وہ دور ےہ 

ابوصخلص اقمئ وہےئ۔ رعاق ےك ولگ ڑبی دعتاد ںىم اہیں آےئ ۔اىس رطح دوبرے رعب اممکل ےس یھب 

 ولگ ڑبی دعتاد ںىم اہیں آ رك ےسب۔ ان ںىم ا لِ ملع یھب اشلم ےھت اور دحمنیث یھب ۔ 

 ملع دحثی اك دوبرا دورربرىغص ںىم 

اس ےك دعب بج دیلہ ںىم املسمونں ىك تنطلس اقمئ وہیئ ۔اور وہ دور رشوع وہا سج وک دوِر تنطلس ےتہک ںىہ۔ 

 ڑبی دعتاد ںىم املعےئ ركاؒم ربرىغص ںىم آےئ نج ںىم ملع ِ دحثی ےك امرہنى یھب اشلم ےھت۔ و ت اس 

رگد ےھت ، دنہواتسن آےئ اور اےنپ اسھت ملِع دحثی ےك ذاخ ر اىہن دونں ا ك زبرگ وج مال ہ انب ہیمیتؒ ےك اش

 یھب ےل رك آےئ۔ نکیل ھچک رعہص دعب وہ دنہواتسن ےس واسپ ےلچ ےئگ۔ 

 ڑبے دحمک ےن،وج اس زامےن ںىم دایےئ االسم ںىم وموجدہ  

ٹ
ہ  
اجنپب ےك داراوکحلتم الوہر ںىم ا ك ب

ل ےك دنچ دحمنیث ںىم ےس ا ك ےھت، اس مالہق
ّ
 وک اانپ و ن نانای اور الوہری الہکےئ۔ اوہنں ےن  ملعِ دحثی فصِ او

رپ وج اكم ایک وہ یئک وس اسل کت وپری دایےئ االسم ںىم تہب وہشمر و رعموف اور وبقمل راہ۔ ان اك امسِ رگایم اھت اامم 

 دعب وہ الوہر نسح نب دمحم اغصین الوہری۔ اامم اغصین الوہری ےك مام ےس وہشمر وہےئ۔ رھپ ا ك وطلی رعےص ےك

اور رحنىم ںىم  ى ان اك ااقتنل وہا۔ دحثی رپ ان ىك  ےس  دایےئ رعب ےلچ ےئگ اور اجحز ںىم وکستن اایتخر  رفامیئ 

و ہى  سج وک رصتخما  اشمرق االاونار اہ اجات ےہ۔ 
طف
مص
ل

 اتکب  ےہ   اشمرق االونار اوبنلہى یف احصح االابخر ا

 ورربرىغص ںىم ملعِ دحثی اك رسیتا د

دوِر ہیلغم وج دوِر تنطلس ےك دعب آای وک مہ ملعِ دحثی ےك اابتعر ےس ا ك ےئن دور اك آاغز ہہک ےتکس ںىہ۔ ہى دور دو 
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ڑبی ایصخشت ےس ابعرت ےہ۔ اور وہ دو ڑبی ایصخشت نج ےك ذتركے ےك ریغب ربرىغص ںىم ملِع دحثی  ىك اترخى 

تیصخش وت ایسی ےہ ہک دایےئ االسم ںىم دحثی ىك اترخى ان  لمکم ںیہن وہ یتکس ۔ارگ ہى اہ اجےئ ہک ان ںىم ا ك

ےك ذتركے ےك ریغب لمکم ںیہن وہ یتکس  وت درتس ےہ۔ ان ںىم ےس یلہپ تیصخش وت س خ دبعاقحل دحمک دولہؒی ىك 

ےہ اور دوبری تیصخش رضحت اشہ ویل اہلل دحمک دولہؒی ىك ےہ ۔ اشہ ویل اہلل دحمک دولہی ےك ذتركے ےك ریغب 

دحثی ىك وکیئ اترخى لمکم ںیہن وہ یتکس ۔ ارگ ہى اہ اجےئ ہک وہ ربرىغص ےك املسمونں ےك اریم اوملنینم یف  ملعِ

 ادحلثی ںىہ وت طلغ ںیہن وہ اگ۔  

 ہ ویل اہلل دحمک دولہیؒ اش

 ۔ ربرىغص ںىم ملعِ دحثی ےس اانتع ركےن واےل وس دصیف املعء رباہ راتس اشہ ویل اہلل ىك رواتى ےس واہتسب ںىہ

 ینب اشہ ویل اہللؒ دحمک دولہاشہ دبعازعلزی

اشہ دبعازعلزی دحمک دولہی ےك وناےس رضحت اشہ دمحم ااحسق ےھت ۔ اوہنں ےن مک و شیب اچسیل ای اچپس اسل 

 دنہواتسن ںىم درِس دحثی دای اور زہاروں شالذمہ ان ےس درِس دحثی  ڑپھ رك افرغ وہےئ۔ 

 ارعملوف س خ الكل ذنری نیسح دحمک دولہیؒ ندی ت  تاں رضح

ےس وہ رواںیتی آے ںیلچ وج  نج رضحات ڑبے امنایں ںىہ ضعب دحمنیث ےك اشرگدوں ںىم اشہ دمحم ااحسق 

دنہواتسن ےك رہ مالےق  ںىم ںیلیھپ۔ان ےك ا ك اشرگد ےھت وج  س خ الكل ینعی رہ نف ےك ااتسد اور بس ےك ااتسد 

ےك اگنہ ہ ےك ھچک اسل دعب رجہت  1857ی۔ اشہ دمحم ااحسق الہکےت ےھت۔ وہ ےھت  تاں ذنری نیسح دحمک دولہ

ان ےك دعب ان ىك اجینیشن رھپ ۔ اور وںىہ ان اك ااقتنل یھب وہارك ےك ہكم ركم ہ ےلچ ےئگ۔ ابىق زدنىگ وںىہ زگاری 

دنہواتسن ںىم نج رضحات ےن ىك ان ںىم ا ك وت  تاں ذنری نیسح دحمک دولہی ےھت۔ اردو زابن ںىم دحثی ىك 

 وبں ےك ےلہپ جرت م مال ہ و دی ازلامن ںىہ وج رضحت  تاں ذنری نیسح دحمک دولہؒی ےك اشرگد ںىہ۔اتک

،ہى اےنت ڑبے دحمک ںىہ ہک ارگ  ذنری نیسح ےك دوبرے اشرگد ےھت مال ہ سمش اقحل میظع آابدیؒ ندی  تاں 

وت اشدی ہى ابمہغل وہ  وت ا ك دو  ى ےھت ،  ،ای ارگ ےھتہى اہ اجےئ ہک  ان ےك زامےن ںىم ان ےس ڑبا دحمک وکیئ ںیہن اھت

اغہى  اكرماےم ااجنم دےی وج تہب ریغ رومعیل  ےھت۔ ان اك ا ك اكرما ہ وت ہى اھت ہک اوہنں ےن 'وہ اگ۔ اوہنں ےن 

 داؤد ىك رشح یھکل وج سیتب دلجوں ںىم یھت۔  اوصقملد' ےك مام ےس ننس ایب
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 مال ہ دبعارلنٰمح ابمروپکریؒ 

ےك  ا ك اشرگد اور ان ےك ہلسلس ےك ا ك اور زبرگ مال ہ دبعارلنٰمح  میظع آابدیؒ  مال ہ سمش اقحل

ل ےك دحمک ےھت ۔ اوہنں ےن ننس رتذمی ىك ا ك رشحہى یھب ابمروپکری ےھت۔ 
ّ
ۃفحت  ’’یھکل سج اك مام  فصِ او

 ےہ۔  ‘‘االوحذی

 دص ق نسح اخؒن ندی وناب 

ن ےك رہش وھباپل ےك رو ے واےل ےھت۔ اینبدی وطر ا ك اور زبرگ نج اك ذتركہ رضوری ےہ۔ویطس دنہواتس

رپ وہ دحثی اور ہقف ےك اعمل ےھت۔ ذتركہ اور راجل ان اك ومضمن اھت۔ ان اك مام وناب ندی دص ق نسح اخن اھت۔ ان 

وک وناب وھباپل ےس وہیئ۔ وچہکن مگیب وھباپل ےن ان ےس اکنح رك ایل اھت  اس وہج ےس ان      وایلٔمگیب اہجں اشہ ىك اشدی 

 
ٔ
ہ وھباپل ےك اك بقل الم اور وناب دص ق نسح اخن الہکےن ےگل۔ الص رمکحاین ان ىك مگیب ىك یھت  نکیل وچہکن وہ ملک

ان وک تہب واسلئ احلص وہ ےئگ ےھت۔ ان واسلئ ےس اكم ےل رك اوہنں ےن ا ك ڑبا  ىقىقحت   وشرہ ےھت اس ےىل 

 دحثی ادارہ اقمئ ایک ۔ وخد یھب یئک اتکںیب ںیھکل او
ِ
ر اینپ رگاین ںىم اور یھب تہب ےس اتکںیب وھکلاںیئ۔ ان ںىم ولعم

اشلم ںىہ۔رپ درونجں اتکںیب 
(1)

 

 ملع دحثی ىك رٹویپئاازئک ن

رز ےكامرہنى ےنملع دحثی وکاطابلن  اوررٹویپارگہچ اتاحل ملع دحثی رپ وسیبں رپورگازم رمب وہےکچ ںىہ

اور آج ا ك ےہ  ونیہمں ےك اطمےعل اك رفس وٹنھگں ںىم ےط وہ راہ  ملع دحثی ےكےىل اس دقر آاسن ركدای ےہ ہک

ڈارٹک ۔ نج کت اعم احالت ںىم مان نک یھتاعم اطبل ملع  ىك راسیئ رٹویپئا ےكذرےعی ان امتم ولعم کت وہ ت ی ےہ 

ےھت  ہک دوبر ے راتفر ےك وخااہں ےھت اور ہى وخاشہ رےتھک زایدہ ںىم ومحمد ادمح اغزی رٹویپئاازئک ن ںىم ملع دحثی 

ولعم ىك رطح ولعم دحثی ںىم اخص وطر رپ اامسء ارلاجل ےك اڈنسکی ىك رٹویپئاازئک ن ىك اجےئ ان ےك اس ابرے 

 ااسحاست وىں ںىہ  :ںىم 

ا ك ای دیمان وج ملع دحثی ےكابب ںىم اسےنم آایےہ اور سج رپ ڑبا  اكم وہا ےہ نکیل ایھب مالمکم ےہ۔وہ ’’

 ےہ۔ دحثی ىك رٹویپئاازئک ن رپ یئک ہگج اكم وہ راہ ےہ ۔ آج ےس  سی اسل ےلہپ ندنن ںىم دحثی ىك رٹویپئاازئک ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -  ،

ث

 
 ۔438۔413ص، احمرضات دحي
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ےكمام ےس نان اھت۔ ںىم ےن یھب اس اك دورہ ایک ۔واہں ےكا ك Islamic Computing Center  ا ك ادارہ

دی رعب اصبح اہیں اپاتسکن یھب آےئ ےھت۔ اس زامےن ںىم دصر ایضء اقحل اصبح ےس ےلم۔ اس ےك دعب وعس

۔اىس رطح ےسرصم اور  اھب ی یھب ہى اكم  رك رےہ ےھت ڈارٹک ٰیفطصم ںىم ہى اكم رشوع وہا۔ اس دور ےك ا ك افلض 

 ىس ڈزیاسےنم آیئ ںىہ ۔ومنےن اور  اس اكم ےكڑبے امیپےن رپ یئک دوبرے مالوقں ںىم ہى اكم رشوع وہا اور 

ثی ىك دنپرہ  سی اتکوبں وکومس دایاىگ ےہ۔ اس ںىم ریمے اےنپ اامعتسل ںىم ا ك ایسی ىس ڈی ےہسج ںىم دح

امتم احصح ہتس ، دنسم ادمح اوردحثی ىك دوبری ڑبی اتکںیب وموجد ںىہ اور رٹویپئا ےك ذرےعی دنچ ٹنم ںىم آپ ےك 

۔ ہى ا ك دیفم  رٹویپئاےك ذرےعی اس وک دھکی ںیلاسےنم آ یتکس ںىہ۔ وھچیٹ ىس ىس ڈی بیج ںىم رںیھک اور ںیہک یھب

 ےہ نکیل ایھب دحثی ےك نوتن یھب اسرے ےك اسرے رٹویپئاازئ ںیہن وہےئ۔ دحثی ىك دنچ اتکںیب  ى زیچ

رٹویپئاازئ وہیئ ںىہ  ہى اسرے اینبدی  آمذخ  وج وسیب ں  دصی  ںىم اشعئ وہےئ ای اس ےس ےلہپ  اشعئ  وہےئ نکیل  زایدہ 

 ۔دتماول ںیہن ےھت وہ اسرے ےك اسرے رٹویپئاازئ وہےن ابىق ںىہ

نکیل اس ےس یھب زایدہ وج لکشم اكم ےہ وہ راجل ىك رٹویپئاازئک ن اكاكم ےہ ۔ھچ الھک ارفاد ےك 

ابرےںىم الیصفتت ،ولعمامت ےك اس امتم ذریخے ےك اسھت وج املعےئ راجل اور رجح ودعتلی 

 ك ےئن ےىل اےكاہمئ ےن عم ایکےہ ،اس وک  رٹویپئاازئ ركما ااہتنیئ امہ ،لکشم اور ابمل اكم ےہ ۔ اس ےك 

نان اتکسےہ وج وخد یھب دحمک وہ ۔ ملع دحثی یھب اج ات وہ  و ى اسٹف ورئی   ہى اسٹف ورئیىك رضورت ےہ ۔ 

‘‘اور رپورگاگنم یھب اج اتوہ ۔
(1)

 

 ثحب احلصِ

ےھت ۔ ا ك  امہى ماز  اکسرل اور  دہع اسز  تیصخش ےھت ۔ آپ االسیم و رصعی  ولعم ےس رہبہ ور ڈارٹک ومحمد ادمح اغزی 

ڈارٹکاصبح ولعم االسہىم ںىم  فلتخم وموض اعت رپ صصخت  رےتھک   ےھت۔  ان ںىم ا ك ملع دحثی اور ولعم دحثی اك 

وموضع یھب ےہ  ےس  ڈارٹک اصبح  امتم ولعم اك عبن وصتر ركےت ےھت اورملع دحثی وک اشعئ ركےن اور اس وک اینبد 

ىك ولعم دحثی رپ دخامت ںىم  ان۔ہمشچ یھب دحثی  ى وک امےتن ےھت   ۔آپ اترخى و ہقف اك برےھت  نانےن رپ زور دےتی

ںىم  ڈارٹک اصبح ےن دحثی ےك فلتخم  ان  ےك مام ےس رمب ںىہ   ‘‘دحثی احمرضاِت ’’ابطخت  وج  12ےك  ان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ث

 
 .460۔459 احمرضات دحي
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لئ ولہپؤں رپ ریس احلص ثحب ىك ےہ اور دحثی  ىك رضورت و اتیمہ اور تیجح رپ اینپ اعاملہن راےئ دی ےہ اور دال

ےس واحض ایک ےہ ہک ارگ دای رپ االسیم ملع ىك  داھک اھٹبین ےہ وت ملع دحثی  ى وادح راہتس ےہ سج ےك ذرےعی مہ 

دوبرے ولعم رپ ہبلغ احلص رك ےتکس ںىہ۔ اوہنں ےن بتک دحثی اور دحمنیث ىك وہجد وک اطابلن ملع دحثی ےك 

 
ٔ
اور دحثی  ےہ املسمونں اك اہنتى یتمیق ااثہث  امشر ایک ں ےن اوھن۔ اىس رطح ورہث دحثی وک ےہ  ونر رقار دای ےىل انیمرہ

 ےك دافع  اور ااشتع رپ زور دای ےہ ۔


