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د

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

ددقمہم

د

 ےک وساالت اور ضعب ان ہتخپ ذونہں ےک ااکشالت ےک وجاب ںیم رضحات رظن اتکہچب، ضعب  ریز

 یئکاجےئ وت  وقل عمج ایک کیا کیارگ ا ،وطبر رصح ںیہن ےئگ ںیہ ےہ. اوقال فلس وطبر ومنہن ذرک ےیک اھکل یگد

 .ںیہ اکیف دنچ وطسر یہ ہی وجتسج رےنھک واولں ےئلیک رگم قح یک ،دوس احفصت دراکر ںیہ

 رہمح اہلل یک یاتکوبں ےک العوہ العہم انثء اہلل ارمرست کیا یئک یک رعیب ںیم یرایت اتکب یک اس

اور الہ  ثیاتکب "الہ ح رہمح اہلل یک فسید نیاک ذمبہ" اور احظف الصح ادل ثیاتکب "الہ ح

 ےہ.د یگد اافتسدہ ایک " ےس یھبدیلقت

وہ ان دوونں اتکوبں اک اطمہعل رضور  ےس اجانن اچےتہ ںیہ دقرے لیصفت اابحب اس ےلسلس ںیم وج

د.ںیرک

د

د

د
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د

ےئن ےئن رفوقں اک وہظر وہےن اگل. جہنم احصہب ےس ارحناف  االسم ںیم یہ دہع احصہب ےک اوارخ ںیم

 ثیااحد ،دنب یئگ وسکیٹ قح یک رلقع ایعم ،رشوع ایک انیابلط ااکفر وک منج داور لقع ےک ےب اج اامعتسل ےن 

آراء وک  املعء یک ،درشوع وہ یگ ااکنر یھب اک زجئد ثیاجےن اگل ربخ واح ےک اعشر ےلت ااحد اک ااکنر ایک ہحیحص

ےئگ وج املسمت  اوصل ڑھگ ےیل ےسیا ےسیا و ہقف ںیم ہددیقعاور  اجےن یگل یدد رپ وفتیق ہحیوصنص رص

 زمکور رک رےہ ےھت.د ںیڑج یک رشہیع

سج  امجتع وموجد یھت یسیا کیا اتہبت ےک اس دور ںیم اہلل ےک لضف و رکم ےس ونتفں یک رگم

زابن ابمرک ےس ےلکن وہےئ  یک ملسو هيلع هللا ىلصارکم  یبن ،یک یرآایب رک ےک رجش قح یک کیا ےن اانپ وخن ہنیسپ

اور  نیمہف د ،دایےک دصماق وفحمظ رک ےک اتم کت وہپاچن "فأداها كما مسعها"رحف وک  کیا کیا

 .ھکل ڈاںیل اتکںیب میخض وسحمس رکےت آاثر احصہب ےک انم ےس یئک اتیمہ آراء احصہب یک ںیم رشہیع لئاسم

وہنجں ےن  ،ایااھٹ اافحتظ اک ڑیب االسم یک رپ آوشب دور ںیم ےسیسج ےن ا وہ امجتع یھت یہی

اکٹ رک  ںیڑج اور نم ڑھگت اوصولں یک ےےک اتر و وپد ریھکب تایدوعت ےس ابلط ااکفر و رظن اینپ

ز  ںیرھک د

ن

 

ن

 .دباعت اک ڈٹ رک اقمہلب ایک کیا کیا وایل منج ےنیل اس زامےن ںیم    ن

 ںیہ ےک احنیلم ہیو رظن ہداگل اگل دیقع ،دوہیگ وصرت احل ریہ اس زامےن اک، ایک ںیوصتر رک ذراد

 ےہ.د ہداملسمونں اک دیقع ہددیقع ہیاملسمن وہں،  اتہک ےہ ہک ںیم یہی وخد ےک ابرے ںیم اور رہ وکئد

وخد وک دورسے  ،دیھت افحتظ یک جہنم یک اھت ہک وہ امجتع سج ےن یحصد یرضورد وتق ںیم ےسیا

سج ےس وہ اور  رکے وج اس ےک جہنم ےک اطمقب یھب ربقل اایتخ اسیا کیا رفوقں ےس اتممز رکےن یک  د
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 ایک راک بقل اایتخ ثیالہ ح انچہچن اس امجتع ےن اےنپ ےیل ،ٹک اجںیئ یھب ںیڑج امتم ابلط رفوقں یک

داھت اور سج ےس ابلط رفےق وخد وخبد ٹھچ ےئگ. وج ہک ان ےک جہنم ےک اطمقب یھب

 

 :وہج ہیمستد یک ثیدح الہ

الہ رقآن و  ؟؟راھک یگد ںویک ثیامہ وسال اتنب ےہ ہک اس ذمبہ اک انم الہ ح کیا ںاہی

 راھک؟ ںیہن ںویک ثیح

د:یگد انب رپ ایک ووجاہت یک   اپچن اسیےہ ہک ا ہیوجاب  وت

ےک  تیجح یک ثیےہ ہکبج ح االتخف ںیہن وکئ وہےن ںیم وچہکن رقآن ےک تجح اور دلیل .1

دےہ. التخف ایکضعب ان الہ ولوگں ےن ا ےلسلس ںیم

ےہک  ہی وہ ہکبج ارگ وکئ ثیاتہک ےہ ہک وہ الہ رقآن ےہ وت نکمم ےہ ہک وہ رکنم ح ہی ارگ وکئد ذہلا

ددوونں اک امےنن واال ےہ. ثیےہ ہک وہ رقآن و ح ہیےہ وت اس اک بلطم  ثیہک وہ الہ ح

انچہچن  ،دوموجد یھت ےک زامےن ںیم انیعمج االطصح احصہب رکام روضان اہلل مہیلع یک اس ینعم .2

ِإنَُّه َسَيْأِت ََنٌس ُُيَاِدُلوَنُكْم ِبُشبُ َهاِت اْلُقْرآِن  ہک:  اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت رمع ریض

َنِن أَْعَلُم ِبِكتَ  َنِن, فَِإنَّ َأْصَحاَب السُّ  1 .هللا ابِ َفُخُذوُهْم ِِبلسُّ

 

1

 (د127)ص: ادلارم   ننس) 
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ان  عیدےگ، مت تنس ےک ذر ےل رک آںیئ تایآ اشتمہبد  : ھچک ولگ اہمترے اپس رقآن یکرتہمج

 .ملع رےتھک ںیہ دہایز رقآن ےک ابرے ںیم دااحصب ننس ہکنڑکپ رکان ویک یک

دورسا انم ےہ اور د اک یہ ثیتنس، ح ہکنویک ںیہ ثیےس رماد الہ ح ااحصب ننس ارث ںیم اس

دآات ےہ.د ںیم الہ ےک ینعمااحصب 

ےن رقآن ےک  ہک وخد رب ااعلنیمل دوونں رپ وہات ےہ اسیج ثیاک االطق رقآن و ح ثیح .3

ثَاِِنَ. َاللُّٰ       :ایرفام ابرے ںیم َتَشاِِبًا مَّ ًبا مُّ   نَ زََّل َاۡحَسَن اۡۡلَِدۡيِث ِكت ٰ

1

 

اور ابر ابر  یتلج یتلم اتکب ےہ ہک آسپ ںیم یسیےہ وج ا ایالکم انزل رفام نیےن رتہب اعتٰیل اہلل :رتہمج

 ےہ. یک ںوتیآ وہئد درہائد

"شرح أصول اعتقاد اتکب  رہمح اہلل یک ےن اامم اآللاکلئد )ان دوونں ووجاہت اک ارختساج ںیم

د.(25-24، ص:1-: جںیھکیےہ. د ےس ایکأهل السنة واجلماعة" 

اےنپ اامم ےک وقل وک درتس اثتب رکےن  رہ وکئد ،دںیل ھکیآپ امتم ذمابہ رپ رظن دوڑا رک د .4

وہ  یہ ثیہکبج الہ ح ےتیرصاًاتح رد رک د وت یھبک رکےت ںیہ لیاتو یک ثیح یھبک یک  د

راےئ  اور یک یسک آاجےئ وت اس ےک اقمےلب ںیم ثیح امجتع ےہ سج ےک اسےنم ارگ وکئ

د ںیہن اراوگ یھب انھکیوک د
ح
 رکےت. ذہلا اس ان
ی
ےس  ےقیرطلمکم  یہ  ثیالہ حرصف ےس  ے

 رپ اس وتق لمع رکےت ںیہد ثیبج ہک دورسے ذمابہ واےل ح ںیہ ارپ لمع یپد ثیح

 بج وہ ان ےک ذمبہ ےک اطمقب وہ.د

 

1

 ( د23: تی)ازلرم، آ 
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ےلہپ  ثیےہ ہک الہ ح یھب ہیرفق  کیا ذمابہ ےک امےنن واولں ںیم رگیاور د ثیح الہ .5

ذعر التش  اامم اک وقل اس ےک الخف ےلم وت ان یک  د رھپ ارگ یسک التش رکےت ںیہ دلیل

 وہ.د ہن یلم ثیح ہی ہک: وہ اتکس ےہ اںیہن رکےت وہےئ ےتہک ںیہ

اس وقل  ثیح رھپ ارگ وکئ دورسے ذمابہ واےل ےلہپ اےنپ اامم اک وقل التش رکےت ںیہ ہکبج

وج مہ کت  وہیگ ریہ ثیور حا ہک وہ اتکس ےہ ہک اامم اصبح ےک اپس وکئد ےک اخمفل ےلم وت ےتہک ںیہ

 .وہپیچن ںیہن

اامم ےک وقل رپ لمع  اثین قیاگل وہات ےہ ہکبج رف وکشش ںیم رپ لمع رکےن یک ثیاول ح قیرف

 وہات ےہ. وکشش ںیم رکےن یک

 

 :دہع احصہب ںیم ،ثیدالہ ح ذمبہ

عن أيب سعيد اخلدري أنه كان إذا رأى الشباب قال:....... إنكم خلوفنا وأهل   
 1اۡلديث بعدَن.  

وت  ےتھکیونوجان )اطبل ملع( وک د اہلل ہنع بج یسک ریضد یادخلر : رضحت اوب دیعسرتہمج

 وہ.  ثیالہ ح ےتہک:........ مت امہرے فلخ وہ اور امہرے دعب یہمت

 

1

: ص:  ي 

 هق
يي للب

: د369)ادمللخ إیل اننسل اربكلی 

ث

 
: ج: 624،  حي ي 

 هق
يي للب

ان  : 249، ص: 3، بعش اإلي 

ث

 
، رشف د1610، حي

: ص: د

ث

 
د.د(د22أاحصب ادحلي
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ےتہک  ثیاہلل ہنع وخد وک الہ ح ریضد یدخر اوب دیعساثتب وہات ےہ ہک رضحت  ہیہلمج ےس  اس

 ثیامہرے فلخ وہ اور الہ ح اوہنں ےن اےنپ اشرگدوں وک اہک ہک امہرے دعب مت ولگ یہ ےیل ےھت ایس

دوہ. 

ےک  انیعمج بقل احصہب رکام روضان اہلل مہیلع ثیواحض وہات ےہ ہک الہ ح یھب ہی اسھت یہ

رطف  ہلمج "امہرے دعب" اس ابت یک ہیاہلل ہنع اک  ریضد یادخلر رعموف اھت ہکلب رضحت اوب دیعس ندرایم

ےک بقل ےس بقلم رک  ثیامجتع وک الہ ح یوپر اہلل ہنع احصہب رکام یک ااشرہ رک راہ ےہ ہک آپ ریضد

د.درےہ ںیہ

 

ےس فغش رےنھک واےل رماد د ثیدملع حد ینعید رصف دحمنیث ےس ثیدالہ ح ایک

 ؟؟ںیہ

ظفل  ثیالہ ح کیہک ان ےک زند اجےتن ںیہ ہیاتکوبں اک اطمہعل رکےن واےل  یک اصنیحل فلس

 ےک دو االطاقت ےھت:

 . االتخف ںیہن وکئد اجات اھت. اور اس ابت ںیم وک رماد ایل ہہک رک دحمنیث ثی. الہ ح1

 اتکب تنس اور احصہب رکام واال اھت اور وج یہقف ہدےس رماد وہ ولگ ےھت نج اک دیقع ثی. الہ ح2

 ےھت.  ےک اقلئ ںیہن دیلقت یک یسک اسملئ ںیم
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اثتب وہات ےہ ہک فلس  ہیرکات وہں نج ےس  داللئ یپد کیوطبر ومنہن دنچ ا ےک وطسر ںیم لیذ

 ایےس ان آانش وہ  وت تقیقح ایصخش رکے اگ وج  رعموف اھت سج اک ااکنر ویہ دورسا االطق یھب ہی کیےک زند

 بصعتم وہ. 

 ےہ.د وک ایلد ثیےس رماد الہ ح انہیج اامم ادمح رہمح اہلل ےن رفۂق  .1

املعء تغل اور وعام اانلس وک  ،دنیرو ےس، اامم ادمح رہمح اہلل ےن وت اہقفء و رسفم ےک وقل یک آپ

 اس ےک ربسکع ےہ.د ےہ. ہکبج تقیقح ایےس اخرج رک د انہیج رفۂق

ہک: اامم ادمح رہمح اہلل ےن اس  رہمح اہلل رفامےت ںیہ ضایع رکےت وہےئ اقیضد وتحیض ارم یک ایس

 .درےتھک ںیہ ہاک دیقع ثیےہ وج الہ ح ےس ان ولوگں وک رماد ایل

رصف اس نف ےس فغش  کیےک زند فلس اصنیحل ثیاثتب وہا ہک الہ ح ہیاس ےس  ایوگ

ےک  تعیرش االسیم لقتسم ذمبہ اھت سج ےک اوصل نیع کیا ہیاہک اجات اھت ہکلب  واولں وک ںیہن رےنھک

 اطمقب ےھت.

 

 ذمبہ رپ ےھت: ثیالہ ح رضحات یھب ضعب اقیضد .2

ےہ ہک: اوب  ایک ناوب ااقلمس رہمح اہلل ےک قلعت ےس ایب اامجلۃع رہمح اہلل ےن اقیضد اامم ذیبہ انچہچن

 رطف اھت. اور الہ اظرہ ےک ذمبہ یک ثیومعًام الہ ح اقعدئ و اسملئ ںیم نالیم ااقلمس رہمح اہلل اک

1

 

 

1

  

ن
 

د( د13/791 :اإلالسم)اتري
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"قاضي اجلماعة على مذهب أهل : اںیہن ںیم ۃاتکب وجاعم ایسلد انب زحم رہمح اہلل یک اامم

 ےہ.  اہک یگ اۡلديث"

1

 

رعمتف  اکیف اامجع اور املعء ااصمر ےک االتخافت یک  ہک: آپ وک رہمح اہلل آےگ ےتھکل ںیہ ذیبہ اامم

 اھت. نرطف الیم و ااصنف یک ( رتحیج)اسملئ ںیم ،دیھت

2

 

 

اقمم رپ رقاءت ہعبس ےک وہشمر وہےن  کی( ےن ا845-766رہمح اہلل ) یزیاامم رقم .3

: اعم وطر رپ ںیہ ےہ، انچہچن رفامےت رکےت وہےئ ًانمض اہقفء اک ذترکہ ایک نےک قلعت ےس ایب

الزم آات  ہیاس ےس  ،دےک ذمابہ ابلط ںیہ اہقفء أرہعب ےک العوہ ابیق ہک ےتھجمس ںیہ ہیولگ 

 ایسد،       ہیاامم دبع اہلل نب اابملرک، اامم إاحسق نب راوھ ،دأوزایع ماام ،دیوثر نےہ ہک اامم ایفس

رطح اشم اور ادنسل ےک وج ولگ اامم امکل اور دورسے اہقفء ےک ذمبہ ےک وہشمر وہےن 

 ےک ذمبہ رپ ےھت بس ےک بس ابلط ذمبہ رپ ےھت.  اامم أوزایعےس لبق

ےک ذمبہ رپ ےھت  یدوثر نالزم آات ےہ ہک البد رشمق ےک وج ولگ اامم ایفس یھب ہیرطح ےس  ایس

 ذمبہ رپ ےھت ان بس اک ذمبہ ابلط اھت.  ثیاور الہ ح

3

 

 ےس اگل انہک: ثیوہج ےس الہ ح یک ہدوک طلغ دیقع ںیےک راود ثیضعب ح .4

 

1

 (د3: ۃ)وجاعم ایسل 

2

  

ن
 

 (د13/791 :اإلالسم)اتري

3

 (د317، ص:4)إاتمع األامسع: ج 



10 

 

رک  ےس اخرج یھب ثیوہج ےس ذمبہ الہ ح یک ہدصخش وک اس ےک ابلط دیقع یسک اصنیحل فلس

ہک: أوب ااقلمس  رہمح اہلل رفامےت ںیہ یہن وہ، انچہچن انب وجز ںاک اطبل ویک ثیےھت وخاہ وہ ملع ح ےتید

 . ںیہن ثیالہ ح ،داھت ہک وہ زتعمیل ںاجےئ اگ ویک ایک ےک وقل رپ اامتعد ںیہن یدبع اولاح نب أدس اربکعل

1

د

ےس ڑجے  ثیےہ وج ملع ح ایذمبہ رپ اتب ثیالہ ح ولوگں وک یھب ےسیاملعء ےن ضعب ا  .5

 ےھت. وہےئ ںیہن

ےس ےھت اور الہ  نب افرس، ابکر الہ تنس ںیم : أوب انیسحلرہمح اہلل رفامےت ںیہ اامم ذیبہ انچہچن

 ےک ذمبہ رپ ےھت. ثیح

2

 

 وہ ہک انب افرس تغل ےک اعمل ےھت. واحض

 

   اممکل ےک ابدنشوں اک الہ  ضعب  . 6

ث

 
 ذمبہ رپ وہان:حي

 اک ووجد: ںثیدالہ ح دنہواتسن ںیم(.                    )أ

"أحسن التقاسيم يف اتکب  ( اینپ380-336رہمح اہلل ) دبع اہلل دمحم نب ادمح ادقملیس اوب

: اک ذترکہ رکےت وہےئ رفامےت ںیہ وصنمرہ اور اس ےک ونایح تسبد کیا دنسھ یک ںیم معرفة األقاليم"

 "مذاهبهم أكثرهم أصحاب اۡلديث".

3

 

 

1

 (.د11/339: ہیدوااہنل دہی)ادبلا 

2

  

ن
 

د.د(8/467 د:اإلالسم)اتري

3

: ج: 
 
 األاقيل

 

  رعمفة

ن

 ف

 

 (د481، ص:1)أنسح ااقتليس
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 ےھت.  ےک ذمبہ رپ ثیےس ارثک الہ ح : ان ںیمرتہمج

 

يف ثغور  ": ےتھکل ںیہ ںیم"أصول الدين" اتکب  رہمح اہلل اینپ یدالعہم اوب وصنمر ادغبلاد)ب(.       
الروم واجلزيرة وثغور الشام وثغور آذر بيجان وِبب األبواب كلهم على مذهب أهل اۡلديث 

وكل ثغر وراء حبر املغرب أهله من أصحاب  من أهل السنة. وكذلك ثغور أفريقة وأندلس
 1  " اليمن على ساحل الزنج. غوراۡلديث وكذلك ث

رسحوں ےک امتم ارفاد  یک نےک امتم ولگ اور اشم اور آذراباجیئ ہدریرسح وزج : روم یکرتہمج

 رپ ےھت. ثیےس ذمبہ الہ ح رطح ابب األوباب ےک امتم ابدنشے الہ اہنسل ںیم ایس

 ثیالہ ح رسح ےک ابدنشے یھب ادنسل اور رحب رغمب ےک اس رطف یک ،دہقیرطح ارف ایس

 اھت وج اسلح زجن رپ واعق ےہ.  اس رسح اک یھب یک نمیاحل  یہیےھت اور 

 

 رکےت ےھت: لقتسم ذمبہ میلست کیوک ا ثیالہ ح ابداشہ رضحات یھب ضعب .7

تبحم رکےت  یہک کلم دضع ادلوہل رہمح اہلل املعء ےس ڑب ہلل رفامےت ںیہرہمح ا یددبع اہلل األرد اوب

 ملکتم اہقفء یک تیارثک نج یک یھت دعتاد وموجد ریتہ یڑب کیا رہ نف ےک املعء یک سلجم ںیم ےھت ان یک

 انیم نبرشب  ۃاضق دقعنم رکواےت ےھت. اقیضد سلجم انمرظہ یھب . ابداشہ ان ےک چیبیھت

ن

ن
 
سب
ح
ل

 زتعمیل کیا ا

 

1

: ج:  

ن

 (د317، ص:1)أوصل ادلي 
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الہ  ینعیالہ اابثت  ےہ رگم ےھجم ان ںیم یڑپ یسلجم املعء ےس رھب ہیدن ابداشہ ےن اہک ہک:  کیاھت، ا

 آراہ ےہ وج اےنپ ذمبہ اک دافع رکے.  امندنئہ رظن ںیہن اسیا اک وکئد ثیح

 ثیداضتمد ااحد ،درکےن واےل ںیہ تی( روایک ثیاور )ااحد نیےن اہک ہک: دلقم نس رک اقیضد ہی

اجاتن وج اس  صخش وک ںیہن ےسیا ےس یسک ان ںیم ںیم ،رکےت ںیہ اور دوونں رپ لمع یھب رکےت ںیہ نایب

 . یدرشوع رکد رکین فیرعت اقلب وہ رھپ زتعمہل یک

 دیدوہ سج اک دافع رکےن واال وپر اسیذمبہ ا ابلکل ان نکمم ےہ ہک وکئد ہیےن اس ےس اہک ہک:  ابداشہد

 اک( وکئ ثی)ذمبہ الہ ح یھب رکو ہک رہ ہگج التش رکواؤ اہجں ںیہک اسیاجےئ، مت ا ایرپ ہن اپ روےئ زنیم

 احرض وہ.  سلجم ںیم یےگ ہک وہ امہر ںیانمرظ ےلم اگ مہ اس ےس دروخاتس رک

1

 

 

ہک اس  یھب ہیذمبہ اھت اور  کیاباضہطب وطر رپ ا ثیاثتب وہا ہک الہ ح ہیواہعق ےس  اس

ابور رکاےن  ہیےھت اور ولوگں وک  ےتالیھپ ںےس اس ذمبہ ےک الخف طلغ ایمہف ہشیمہ اخمنیفل امجتع ےک

 بہذم ان اک وکئ ہن یہ ےگل رےنہ واےل ولگ ںیہ ںیم ثیح تیرصف روا ہیوکشش رکےت ےھت ہک  یک

دان ےک ادنر اقفتہ ےہ. ےہ اور ہن یہ

د

 

1

ي واإلراشد: ج: 
 
 (د70، ص: 1)ارقتلي
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 ےس اابتعر  ےک اور ہقف ہددیقع   -ثیدالہ ح ذمبہ

اور ہقف  ہدیقع ذمبہ اور جہنم اک انم ےہ سج ںیم کیہکلب ا نف ںیہن کیرصف ا ثیح الہ

الہ تنس  ہددیقع وک یہ ثیالہ ح ہددیقع ںیھکیااھٹ رک د اتکںیب یک ہددوونں دالخ ےہ ہکلب آپ دیقع

دذمبہ الہ تنس واامجلتع اہک اجات ےہ.  وک یہ ثیواامجلتع اہک اجات ےہ اور ذمبہ الہ ح

 ےہ ذہلا ںیم یئگ وطر ےس دختم یک ںاسکی دوونں یک ہدہقف و دیقع ںیم ثیوچہکن ذمبہ الہ ح

 .ذمبہ رپ ابت رکوں اگ ذمبہ رھپ یہقف یدےک ااقتعد ثیےلہپ الہ ح

د

د: ثیدح الہ  ہددیقع

وہج ےہ ہک املعء فلس  یہی ےہ،دالہ اہنسل واامجلہع اک  ذمبہ ےہ وج ویہ ںیم ہاک دیقع ثیالہ ح

 ےہ. ہداک دیقع ثیالہ اہنسل الہ ح یہیہک  وت ےتہک ںیہ ےک قلعت ےس ذرک رکےت ںیہ ہددیقع بج یھبک

 :دختم ںیہ اوقال یپ کیےس وقنمل دنچ افلس  اس نمض ںیم ےک وطسر ںیم لیذ

 کیےس ا اتم ںیم یےک رفامن: ریم ملسو هيلع هللا ىلصارکم  ھ( یبن 241-164اامم ادمح رہمح اہلل )د .1

إن مل يكونوا أهل اۡلديث فال ہک:  رفامےت ںیہ ںیم ریسفت .... " یکقح رپ وہیگ امجتع ہشیمہ
وقال القاضي عياض أراد أمحد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل  .أدري من هم

 1   .اۡلديث

 

1

 (د164/ 1حتف اابلري النب رجح )) 
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 ملع ہک دورسا وکن ےہ.  ےہ وت ےھجم ںیہن امجتع ںیہن یک ثیارگ اس ےس رماد الہ ح

ہک: اامم  رکےت وہےئ رفامےت ںیہ یدرشت رہمح اہلل اامم ادمح رہمح اہلل ےک اس وقل یک ضایع اقیضد

وج الہ  رماد الہ تنس واامجلتع اور وہ ولگ ںیہےس  ےہ ہک اس  ہیادمح رہمح اہلل ےک وقل اک بلطم 

 . رپ ںیہ ہدےک دیقع ثیح

 ںیم "اعتقاد أئمة اۡلديث"اتکب  ھ( ےن اینپ 371-277رہمح اہلل ) اوب رکب ارجلاجین اامم .2

ےک  ثیالہ ح ہددیقع –"أصول االعتقاد عند أهل اۡلديث" ےہ:  ونعان اقمئ ایک کیا

اعلموا رمحنا هللا وإايكم أن مذهب أهل اۡلديث أهل               : اس ےک تحت ےتھکل ںیہ -اوصل
السنة واجلماعة اإلقرار ِبهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب هللا  

 1. رواية عن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ تعاىل، وصحت به ال

اک  – امجلتعالہ تنس وا – ثیہک الہ ح اجن ںیل ہیرتمح وہ،  امہرے اور آپ ےک اورپ اہلل یک

اتکوبں اور اس ےک  اک ارقار رکان اور اہلل ےک رفوتشں اس یک وحاتین یک ذمبہ، اہلل رب ااعلنیمل

ےس  ملسو هيلع هللا ىلصارکم  وارد وہا ےہ اےس وبقل رکان اور یبن اتکب ںیم الان اور وج ھچک اہلل یک نامیروسولں رپ ا

درکان ےہ....... د وک میلست ثیااحد اثتب دشہ یحص

 

الوفاة قال   كان الوليد الكرابيسي خايل، فلما حضرته رمحه هللا يقول: بن سنان  امحد .3
لبنيه: تعلمون أحدا أعلم ِبلكالم مين؟ قالوا: ال، قال: فتتهموين؟ قالوا: ال، قال: 

 

1

 )ص: ) 

ث

 
 ادحلي

 

مة

 

ئ
 (د49ااقتعد أ



15 

 

فإين أوصيكم، أتقبلون؟ قالوا: نعم، قال: »عليكم مبا عليه أصحاب اۡلديث فإين 

. رأيت اۡلق معهم

1

د

امومں د ےرہمح اہلل ریمھ(  214)ت:  نب ارکلایسیب ودیل: ہک   رفامےت ںیہنب انسن رہمح اہلل ادمح

صخش وک  ےسیا مت ولگ یسک ےس اہک ہک: ایک ںوت اوہنں اےنپ ٹیبد ایوافت اک وتق آ یکان  بج ےھت، انچہچن 

 اجےتن وہ وج ھجم ےس ڑبا ملع الکم اک اجےنن واال وہ؟ 

 . ےن اہک: ںیہن اوہنں

 مت ےھجم مہتم ےتھجمس وہ؟  : ایکایرفام رھپ

 . ےن اہک: ںیہن اوہنں

 وبقل رکو ےگ؟  رکان اچاتہ وہں، ایک وتیص کیا ںیہمت : ںیمایرفام رھپ

 ےگ.  ںیوبقل رک ،ےن اہک: یج اوہنں

 ےہ.  اھکیےن قح ان ےک اسھت د ہک ںیم ںوک الزم ڑکپو ویک ہاس دیقع ںیہ ثیرپ الہ ح ہد: سج دیقعایرفام

 

. ایےک اپس اپ ثیوت اےس الہ ح ےن قح التش ایک ہک: ںیم رہمح اہلل رفامےت ںیہ ردیش اہروند .4

2

 

 

1

ی بي ادغبلادي )ص:  (
ط

ن

ح
لل

 

ث

 
د.د(د56رشف أاحصب ادحلي

2

: ص:  

ث

 
د(د55)رشف أاحصب ادحلي
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"رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف اتکب  ھ( اینپ 444رہمح اہلل )ت:  اوب رصن اولایلئ اامم .5

قول السلف من أهل  ہک:  رکےت ںیہ نایب ںیم الرد على من أنكر اۡلرف والصوت"
اۡلديث والسنة. وهو أنَّ كالم هللا غري خملوق منه بدأ وإليه يعود وأنه سبحانه يتكلم 

  أن كالمه يسمع ويتلى وأنه حبرف وصوت.إذا شاء مبا شاء، و 
1

 

ادتباء  اس یک ےہ، اہلل ےس یہ ےہ ہک: اہلل اک الکم ولخمق ںیہن ہیفلس اک وقل الہ تنس ےک  ثیالہ ح

وہ الکم  ، بج اچاتہ ےہ اور وج اچاتہ ےہ  ولٹ اجےئ اگ، اہلل رب ااعلنیملہی ےہ اور اہلل ےک اپس یہ وہئد

رحف اور آواز  ےہ سج ںیم اجیت التوت یک اک الکم ومسمع ےہ سج یک ہک اہلل رب ااعلنیمل ہیرکات ےہ اور 

 دوونں ےہ.د

  

  ااشلیعف اریخل نب أیب ٰییحی اامم .6

ن

 کیا ںیم نھ( ےن جہنم قح ےک ایب 588-489رہمح اہلل ) ارمعلان

 راھک.  "رسالة يف املعتقد على مذهب أهل اۡلديث"سج اک انم  یک اتکب اتفیل

2

 

اامم امکل رہمح اہلل ےک اس  ںیم "اإلميان"اتکب  ھ( اینپ 728-661رہمح اہلل ) ہیمیتانب  اامم .7

 ڑباتھ اور اتٹھگ ےہ.  نامیےہ ہک: ا وقل وک لقن ایک

 3  وعلى هذا مذهب اجلماعة من أهل اۡلديث، واۡلمد هلل.  ہک: ایرفام رھپ

 

1

  ارلد ىلع نم أركن ارحلف واوصلت )ص:  

ن

د ف  
ي
ل زب

ه
 ازجسلي إیل أ

 

د(د21راسلة

2

 األرشار: ج:  

 

ة
ي 
 ادقلر

 

  ارلد ىلع ازتعمللة

ن

 .د(11، ص: 1)اإلاصتنر ف

3

 )ص: د 

 

 مي ة
ي

 

ت
ان النب   .د(259اإلي 
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 امجتع اک ےہ. ادمحل ہلل.  ثیالہ ح ہددیقع یہی 

 دایداقمامت رپ رفام کیا یئک اتکب ںیم ھ( ےن اینپ 792-731رہمح اہلل ) ازعل ایفنحل انب ایب اامم .8

 ےہ.  ہداک دیقع ثیالہ ح یہیےہ ہک: 

1

 

الغيث اتکب " اینپ ھ( ےن یھب 826-762رہمح اہلل ) انب ارعلایق نیادل اوب زرہع ویل اامم .9

 . ںیہ ےک اقعدئ وقنمل ےیک ثیالہ ح ںیم اهلامع شرح مجع اجلوامع"

2

 

"أقاويل الثقات يف اتکب  ھ( ےن اینپ 1033-988رہمح اہلل ) ارکلیم فسینب  رمیع العہم .10

 ہدالہ اہنسل واامجلہع ےک دیقع ںیم أتويل األمساء والصفات واآلايت احملكمات واملتشاِبات"

 ےہ ہک: افصت ےک ابب ںیم رہمح اہلل ےک اس وقل وک لقن ایک یوک ذرک رکےت وہےئ اامم رتذم

اک ذمبہ  ثیالہ ح یہیےک قلعتم وسال ہن رکان  تیفیک الان اور اس یک نامی رپ اثیوارد ااحد

 ےہ. 

3

 

ل األرث" ںیم ( اینپه 1071-1005ہصف  ) انب ہیقف اابلیق دبع .11
ه
  اقعدئ أ

ن

 واألرث ف

ن

ن
 
لعب

 اتکب "ا

 ےک دافع یک  د ےاس دیقع،  ثی: )بج فلتخم رفوقں اک وہظر وہا وت( الہ حرفامےت ںیہ

 اھت.  ےس دنسا احلص ایک ملسو هيلع هللا ىلصارکم  ڑھکے وہےئ وج اوہنں ےن یبن

4

 

 

1

، ج: ںیھکی)د 

 

ة
ي 
ي ددة ااحطلو

لعق
 (د459، ص: 2: رشح ا

2

د(د742) 

3

 (177) 

4

 (د6) 
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ہک  ھ( ےن وت ےسیج 1206-1115االالسم دمحم نب دبع اولاہب رہمح اہلل ) اس ےک دعب دجمد اتم خیش رھپ

 . ںیہ واحض دلیل رپ وہےن یک ثیالہ ح ہدان ےک دیقع اتکںیب . ان یکایرباپ رک د االقنب یہ

 

 

 بہ: دذم اک یہقف ثیدح الہ

درکوں اگ. ندو اومر  ایب ںیم ذمبہ ےک اابثت ںیم ےک یہقف ثیح الہ

د. نآراء اک ایب یک ثیذمبہ الہ ح اتکوبں ںیم ذمابہِ ارہعب یک .1

 اک ذترکہ.  ثیضعب امہ اہقفء الہ ح  .2

 

د

 :د.نایبآراء اک  یک ثیدذمبہ الہ ح اتکوبں ںیم ذمابہِ ارہعب یک

 رکےن اور انک ںیم یلک ووض اور لسغ انجتب ںیم ںیم "املبسوط"رعموف اتکب  ذمبہ یک یفنح

رہمح  ےہ رھپ اامم اشیعف ذمبہ اک وقل ذرک ایک رہمح اہلل ےن ےلہپ یفنح اامم رسیسخ ڈاےنل ےک ےلئسم ںیم اپین
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 ہیےہ ہک  ہیوقل  اک ثیالہ ح "وقال أهل اۡلديث فرضان": ایاہلل اک وقل لقن لقن رکےن ےک دعب رفام

 . رفض ںیہ دوونں ووض اور لسغ انجتب دوونں ںیم

1

 

"وجوب الزكاة على الفور أم  ںیم "البناية شرح اهلداية"رہمح اہلل ےن  اینیعل نیدبر ادل العہم

3"الطهارة عن اۡليض والنفاس من شروط الصوم" 2،  اخي"الت 

اک وقل  ثیالہ ح ےک ابب ںیم

دےہ.  لقن ایک

درر   "   وطبر اثمل ےک اوقال ذموکر ںیہ ثیاہقفء الہ ح اتکوبں ںیم کیا یئک اس ےک العوہ یھب

 .ںیرک المہظح5 ،"البحر الرائق شرح كنز الدقائق  " اورد4، " اۡلكام شرح غرر األحكام

 ذمبہ: امکلد 

اثمل اتلم ےہ،  اتکوبں ںیم کیا آراء اک ذترکہ یئک یہقف یک ثیاملعء الہ ح یھب ںیم امہیکل ذمبہ

، "التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا مناهج"     :ںیھکید ےک وطر رپ

6

، "التلقني شرح" ، 

7

 8.د" املمهدات  املقدمات"  

 

1

 .د(1/62: )اوسبملط رسللیسخ 

2

د.د(  3/294) 

3

د.د(4/34) 

4

د(.د1/305) 

5

د    د(. 2/48) 

6

د(.د267/د8، 356/)5 

7

د(.د،د419، 3/د2 ،1/370) 

8

د(.د2/545) 
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  :اشہیعف ذمبہ

اثمل ےک  ،دںیہ وک یتلم ےنھکیآراء د یہقف یک ثیالہ ح اتکوبں ںیم کیاد یئکد یھب ںیم ذمبہ اشہیعف

، "شرح املهذب  اجملموع"       اتکب رہمح اہلل یک یاور اامم ونو1 "األم کتاب " رہمح اہلل یک وطر رپ اامم اشیعف

2

   

 .ںیھکیدوک    

 

دانحہلب: ذمبہ

آراء ذرک رکےن اک  یک ثیوصخًاص اامم انب دقاہم رہمح اہلل ےن اہقفء الہ ح ذمبہ انحہلب ںیم

، 1/376، 1/297، البن قدامة املغين      :وحاےل المہظح رفامںیئ کیےہ، وطبِر اثمل دنچ ا اخاص اامتہم ایک

د.    4/80

 ،آراء ذموکر ںیہ یک ثیاہقفء الہ ح یھب ںیم      "الكبري على منت املقنع الشرح"   اس ےک العوہد

د.4/251، 1/505 :دنچ وحاہل اجت ںیہ ہیوطبِر اثمل 

د

د

د

 

1

د    د( 6/201)       

2

د د( 4/592) 
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د:حثید الہ اہقفء

 امکل اامم ےن املعء ضعب. ںیہ ذرک اقلب داؤد اوب اامم اخبری،د اامم ادمح،د اامم ںیم حثی الہ اہقفء

د.ایک ذرک ںیم حثی الہ اہقفء یھب وک اہلل رامہمح اشیعف اامم اورد

رزتس" اتکب اینپ ےن دنمی انب
ه
لف

 ےس ونعاند ےک "اۡلديث أصحاب  فقهاء أخبار" ںیم" ا

 .   ےہ ایک ذترکہد اک اہقفء حثی الہ ںیم سج ےہ ایک اقمئ ابب لقتسم اکی

1

د

 

 

 ےہ؟  یاوصل ےس اعر یہقف ثیدذمبہ الہ ح ایک

 ےہ.  اوصل ےس اخیل یہقف ثیہک ذمبہ الہ ح ےتھجمس ںیہ ہیرضحات  ضعب

 ذہلا اس نف یک ڑپیھ ےس ںیہن ےقیرط اوصل ہقف یحص وت ایاتہک وہں ہک ان رضحات ےن  ںیم

 . رھپ تخس مسق ےک بصعتم ںیہ ای ےس انوافق ںیہ خیاتر

بس ےس  لکش ںیم لقتسم نف یک کیہک اوصل ہقف وک ا ںیہن ابت یفخم ہیہک الہ ملع ےس  ںویک

 وہج ایک اوصل وک رمبت رکےن یک ولعمم ےہ ہک ان ےک یہقف ہی رگم ایک ایک رہمح اہلل ےن یپد ےلہپ اامم اشیعف

  ؟یھت

 

1

 ( :
 
رزتس النب ادنلي

ه
لف

 (د.د277ص:ا
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ہک: اامم دبع  رفامےت ںیہ ںیم "اجملموع شرح املهذب"رعموف اتکب  رہمح اہلل اینپ یدونو اامم

رہمح اہلل  ےن اامم اشیعف -ےک اامم ےھت ثیالہ ح وج ہک اےنپ زامےن ںیم-رہمح اہلل  یارلنمح نب دہم

 "الرسالة" رہمح اہلل ےن  ذہلا اامم اشیعف دروخاتس یک رکےن یک اتکب اتفیل کیا ےس اوصل ہقف ںیم

. یھت فینصت یلہپ وج نف اوصل ہقف ںیم یک اتکب اتفیل

1

 

د:اسےنم آںیئ واہعق ےس دو ابیتد اس

 ثیاہمئ و اہقفء الہ ح ہقف ےک اوصل و وضاطب وموجد ےھت ںیہنج ںیم ثیذمبہ الہ ح .1

داجےتن ےھت. 

 . یئگ یدلکش د لقتسم نف یک کیاوصل ہقف وک ا رپ یہ ءامیا یک ںثیدح الہ .2

 

دارتعاض اور اس اک وجاب:  کیا

 کیا ہدحیلع ثیوت رھپ ذمبہ الہ ح وج انحہلب ےک اوصل ںیہ ںیہ ےک اوصل ویہ ثیبج الہ ح

 ےہ؟  ںذمبہ ویک

ذمبہ ےک  ذمبہ، یلبنح ثیہک الہ ح ںطلغ ےہ ویک وسال یہ ہی، ہک  ہیابت وت  یلہپ               :وجاب

 اشخ ےہ.  کیا ذمبہ یک ثیےہ ہکلب ذمبہ انحہلب الہ ح میدق اقمےلب ںیم

 . ایذمبہ ےس اگل وہےئ اور اانپ اگل ذمبہ انب ثیانحہلب، الہ ح ذہلا

 

1

د(د1/8) 
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وطر رپ رفع وک الص  الص ےہ اور ذمبہ انحہلب رفع، اور اوصیل ثیرپ ذمبہ الہ ح داینب اس

 ہن ہک الص وک رفع ےک.  ےک اتعب وہان اچےیہ

اشخ ےہ د کیدا یہ ذمبہ یکد ثی"بج ذمبہ انحہلب الہ حدہک  وہان اچےیہ ںیوسال  ذہلا

  اجات ےہ؟" امشر ایکد ںوت رھپ ان اک ذمبہ اگل ویک

وسال ان  ہیدذہلا آپ  ےس اگل وہےئ ںیہ ثیہک انحہلب ذمبہ الہ ح واحض وہ یگد ہیہکبج  اب

 . ےس اج رک وپںیھچ

 یہ ذمبہ یک ثیالہ ح ،دےہ ہک ذمبہ یلبنح دلیل ایک اتہک ےہ ہک اس ابت یک ہی ارگ وکئد اب

 اشخ ےہ.  کیا

اہقفء الہ  وہج ےہ ہک اںیہن یہیذمبہ رپ ےھت  ثیےہ ہک اامم ادمح رہمح اہلل الہ ح ہیوجاب  وت

"وله إختيار يف الفقه على : اجات ےہ ہکلب اامم انب دبع اربل رہمح اہلل رفامےت ںیہد امشر ایک ںیم ثیح

.  مذهب أهل اۡلديث وهو إمامهم"

1

 

ےک اطمقب ےھت  ثیذمبہ الہ ح راتاایتخ : اور ان ےک )اامم ادمح رہمح اہلل( ےک یہقفرتہمج

 ےک اامم ےھت.  ثیحاور آپ ذمبہ الہ 

 الکن ےہ.  ےس یہ ثیالہ ح ذمبہ یھب ہیےس ےھت وت  ںیم ثیبج اصبح ذمبہ الہ ح ذہلا

 

 

1

هااء: ص: 

فق
ل

 ا

 

مة

 

ئ
 األ

 

ة

ث

  اضفلئ االثلي

ن

د(د107)اإلاقتنء ف
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 رفق: امہ اکی اور ذمبہ انحہلب ںیم ثیدالہ ح ذمبہ

 یک کیا یسک ثیےہ ہک الہ ح ہیرفق  یوجرہ کیا اور ذمبہ انحہلب ںیم ثیالہ ح ذمبہ

 . وک وابج ےتھجمس ںیہ دیلقت دمح رہمح اہلل یکےتہک ہکبج انحہلب اامم ا وک وابج ںیہن دیلقت

ہک: اامم ملسم، اامم  رفامےت ںیہ وسال ےک وجاب ںیم کیرہمح اہلل ا العہم انب ہیمیت انچہچن

اامم زبار اور ان ےک لثم دورسے املعء  ،دلعیداامم اوب  ،دہمیاامم انب امہج، اامم انب زخ ،اامم اسنئد ،دیرتذم

دہتجم قلطم ےھت ہکلب اہمئ  رکےت ےھت اور ہن یہ دیلقت اخص اعمل یک کیا یسک رپ ےھت ہن یہ ثیذمبہ الہ ح

رکےت ےھت.  ررمہمح اہلل ےک وقل وک اایتخ اامم ادمح، اامم ااحسق، اامم اوب دیبع ،داامم اشیعف ےسیج ثیح

1

 

 رہمح اہلل ےن یھب یاہلل دحمث دولہ ذموکرہ رفق اشہ ویل نذمابہ ےک درایم رگیاور د ثیالہ ح

فلم يكن عندهم من الرأي أن ُيمع على تقليد رجل ممن  : ےہ، انچہچن آپ رفامےت ںیہ ایک نایب

 مضى مع ما يروون من األحاديث واآلاثر املناقضة يف كل مذهب من تلك املذاهب.

2

 

 الزم ھجمس یل دیلقت یک کیا ےس یسک ںیم نیقباھت ہک املعء اس کلسم ںیہن ہیاک  ںثید: الہ حرتہمج

اور آاثِر احصہب ےک  ثیوج ااحد اسملئ وموجد ںیہ ےسیا ےھت ہک امتم ذمابہ ںیم ےتھکیہک وہ د ںاجےئ ویک

 .اخمفل ںیہ

د

 

1

د(د20/40: ی)ومجمع ااتفلود 

2

: ج:  

 

ة

ن

 اهلل اابللع

 

ة
ي ج
ح
د(د255، ص: 1)
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 وک وطبِر ذمبہ ذرک رکان.  ثیداک الہ ح اسنیقب ءاملع

ہک  ےہ اسیج ذرک ایک وک وطبر ذمبہ یہقف ثی( ےن الہ ح463انب دبع اربل رہمح اہلل )ت:  اامم

 . یگد دنچ وطسر ےلہپ ذرک ایک

 ےکاور انحہلب  اشہیعف ،دامہیکل ،دوک ہیفنح ثیالہ ح ( ےن یھب456انب زحم رہمح اہلل )ت:  اامم

ےہ.  اگل امجتع امشر ایک کیا اقمےلب ںیم

1

 

اامم  ،دہمیاامم انب امہج، اامم انب زخ ،داامم اسنئ ،یرہمح اہلل ےن اامم ملسم، اامم رتذم انب ہیمیت اامم

 اور دہتجمد مہاامم زبار وریغ ،دلعیدأوب 

ن

 ثیولگ ذمبہ الہ ح ہیرکےت وہےئ اہک ہک  ےس اگل نیوک دلقمي 

رپ ےھت. 

2

د

"ِبب الفرق   ںیم "حجة هللا البالغة" انز اتفیل ہیام رہمح اہلل ےن اینپ یاہلل دحمث دولہ اشہ ویل

اوہنں ےن  ںیم  سجےہ  اقمئ ایکابب    کیا ونعان ےس ےک بني أهل اۡلديث وأصحاب الرأي"

 ثیاک ذرک رکےت وہےئ ذمبہ الہ ح رقابین یک ںثیدالہ ح ںیم ےک ےلسلس  نیعمج و دتو و آاثر یک ثیااحد

 .ںیہ ےیک ناوصل ایب ےک ضعب یہقف

3

 

فلس ےک   ثیےہ ہک ذمبہ الہ ح ابت اثتب وہیت یہی ںیم روینش ذموکرہ املعء ےک اوقال یک ذہلا

دذمبہ ےک رعموف اھت.  یہقف تیثیحب ندرایم

 

1

  أوصل األاكحم النب زحم: ج:  

ن

د(د196، ص: 4)اإلاكحم ف

2

د(د40، ص: د20)ومجمع ااتفلوی: ج:  

3

: ج: 

 

ة

ن

 اهلل اابللع

 

ة
ي ج
ح
 (255/د254، ص:1)


