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Abstract 
Differences in legal issues are closely linked to the differences in isn┐d (chain of 
narrators) and mut┴n (texts of the narration) of A╒┐dith. There may be numerous 
causes of these differences, such as tafarrud (uniqueness) of a narrator; relating the 
meaning and sense of the narration (al-Riwayah bi al-Ma'n┐), or Wahm (erroneous 
impression) of the narrator. These differences can be resolved when all the ═uruq (routes) 
of the narration are gathered. Im┐m al-Sh┐fi’┘, Im┐m Ibn Qutaybah and Im┐m ║a╒┐w┘ 
are amongst those scholars who have authored books in this field of Islamic sciences. 
Erroneous impression of the narrator is one of the important causes of difference in 
isn┐d and mut┴n of A╒┐dith, which is also the subject of this paper. This paper focuses 
on the erroneous impression of a trustworthy narrator Im┐m Sufy┐n b. ’Uyaynah 
through his narrations and tries to examine the narrations, in which he has disagreed 
with other trustworthy narrators due to his erroneous impression. Similarly, this paper 
also examines the nature of impact, which this disagreement has put on the 
jurisprudential issues. 
Keywords: 'Ilm al-'Ilal, Erronenous Impression, Sufy┐n b. ’Uyaynah, 
jurisprudential issues. 

 ب ل تم ہ وط ہق پ ر رپ   نمن ےك د ےك ا    ا و  و ارقم ع مم ملع ںیم ملع دحثی اكی امنایں اشن واایتمزی تیثیح راتھك ولعم رشہیع

ن اور ولعم  نمن و ریسفت ںیم اینپ زدنایگں رصف ںیك وںیہ اوہنں ےن املعء  ےن  نم   ب    یہ و ہ ب   ہ ںاہں مدقتنیادحلثی اك یہ

دحثی وبنی ےس قلعتم فلتخم ولعم ںیم یھب اینپ الصںیتیح اامعتسل ںیك اور ملع حلطصم ادحلثی ےس قلعتم امتم  اوصل و وقادع ںیم 

 ےك  ہنت ےس یاچای  ا  ےك اس  نم ںیم اوہنں اہمر  دیپا یك ات  ہ دحثی وبنی یك ااسدین و وتمن وك امتم ونتفں ابوصخلص وعض دحثی

ےن رواة ےك اوحال اور رجح و دعتلی ےك اوصل و وقادع وك اامعتسل ركےت وہےئ ںاہں ااسدین وك رہ مسق ےك ریبوین مزاموشئں ےس وفحمظ 

 وك ن  ر ر رہ ےت وہےئ انبای وںیہ اوہنں ےن وتمن دحثی وك یھب ااكشال  ےس اپك ركےن ےك ےئل فلتخم وقادع رتبیت دےئ ل ایس زیچ

 دحمنیث ركام ےن ااحدثی ےك امتم رطق  و ااسدین وك ااھٹك ایك اور اكی یہ رواتی یك فلتخم و دعتمد  ااسدین  وك وغر و ركف ےك اسھت  رپےنھك

 را ح رت ن رواتی وك ےك ا   ںاہں ںیہك دنس ای نتم ںیم یسك مسق اك االتخف ر ر مای وت اس رپ ملع اللعل ےك وقادع  قبطنم ركےن ےك ا  

ں ںیم دقمم رہھٹاای اور ایس رپ ا   ںیم  یہقف اسملئ اك انبء وہال وچہكن ان امتم االتخاف  اك لح اچب  وہ دنس ںیم وہں ای نتم ںیم ای  دوون

 ہ ےس ملع ادحلثی رتشمك وہںل ملع للع ادحلثی ںیم اپای  اات ب  ذہلا اس ملع وك  ملع حلطصم ادحلثی ںیم  رتعف احلص ب  اور ایس  و

                                                 
 امرہسنہ  لریٹوینویزہارہ  لہبعش ولعم االسہیم و دہینی لاٹنٹسس رپورسیف 

 رہسنہام  لریٹوینویزہارہ  لہبعش ولعم االسہیم و دہینی لاٹنٹسس رپورسیف 
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 اور ہقف االسیم  ںیم انمتبس   اصف ر ر میت ب   وچہكن ان امتم االتخاف  اك آمل و رمعج  اہقفء ےك االتخیف اسملئ و مراء رپ قبطنم وہات

 ہ وہ دعتمد  ب   ذہلا  رواای   یك ااسدین و وتمن ںیم  االتخف اك وہان لحم ر ر ںیہن  تم ہ ہی اكی مسق یك اتم ہملسم ےك ےئل وتعس ب 

 یہقف اسملئ ںیم اہقفء یك مراء وك اینپ اینپ ارفنادی زدنیگ ںیم احال  و زامہن ےك اطمقب لمع ںیم ال ںیكس۔

 یك راوویں اك ہی االتخف ای وت دنس ںیم یسك راوی ےك ذحف و ااقسط ای  ولص و اراسل ای  ااصتل و ااطقنع ںیم  وہ اگ اور ای وتمن ںیم یسك ظفل

ےس وہ اگل اور ای   راوویں یك اكی  ہقث امجتع  اكی رواتی ایبن رك ریہ وہ یگ ہكبج اس ےك ع مےلب ںیم اكی دورسا راوی زاید  و یمك 

ویہ رواتی رفتد ےك اسھت ایبن رك راہ وہ اگ اور یھبك دنس ںیم یسك مسق اك االتخف الےئ اگ ای نتم ںیم امتم امجتع ےس اخمتفل ركےت 

ركے اگ وت ارگہچ وہ وخد اضطب و اعدل وہ اگ نكیل وب ہ اخمتفل ےك ایكس ذرك ركدہ رواتی وقادع و وضاطب  وہےئ اگل مسق یك رواتی ذرك

ےك قبطنم ركےن ےك ا    رموجح  نار دی  اےئ  یگل اسیج  ہ اامم ملسم ےن اینپ اتكب ںیم اس رپ لصفم الكم ایك ب  

1

 ۔

راوویں یك  اخمتفل رك  اان وكىئ بیع یك اب  ںیہن تم ہ ہی  رہ صخش ےك اےنپ راوی اك ابووجد ہقث و اضطب وہےن ےك رواتی ںیم دورسے 

اےنپ احہظف اور وق  طبض ےك اطمقب وہات ب  وج اہلل لج اشہن یك رطف ےس ودتعی وہات ب  ل یھبك وكىئ راوی وبضمط احہظف واال وہات 

 ایت ب  ل یھبك وكىئ راوی رمع ردیسہ وہےن ےك ابووجد ظفح و طبض ب  وت یھبك زامن و اكمن ےك ریغت ےس ان یك وق  طبض ںیم یھب رییغت میت 

ےك ا و  رمابت رپ وہات ب  وت یھبك یسك راوی وك رواای  ےك لقن ركےن ںیم ومہ القح وہ  اات ب  سج یك  و ہ ےس ایكس رواای  ںیم 

ىئ اوہنین اور ا ےبنھ یك اب  ںیہن تم ہ  نی ضاقاضےئ اقث  یك امجتع ےس اخمتفل اپىئ  ایت ب  اور ہی ومہ اك القح وہان ای یطلغ اك دصور وك

رطف  رشبی ب  اسیج ہ اامم انب نیعم و رتذمی ےك اوقال اس رپ دالتل ركےت ںیہ

2

ذہلا االتخف ےك  اابسب فلتخم وہ ےتكس ںیہ ارگ  ۔

 رصب
ِ
 ایكس یدایدی و ہ وہ یگ وت یھبك یل ِسِ راوی ںیہك االتخف ومہ و اطخ یك و ہ ےس ب   وت ںیہك ایكس و ہ راوی اك االتخط وہ اگل یھبك ذاہب

ااكس ومبج وہ اگ ارغلض  االتخف راوی ےك فلتخم اابسب  وہ ےتكس ںیہ یكسج و ہ ےس ایكن رواای  ںیم االتخاف  اپےئ  اںیئ ےگل  زری 

ر اسیج  ہ مہ ےن اورپ ذرك ایك ر ر ع مہل  ںیم مہ ایہن اابسب االتخف ںیم ےس اكی یدایدی ببس وج  ہ ومہ ب  اس ےس ثحب ركںی ےگ او

 ہ ومہ ےسیج فیعض راوی وك ال قح وہ اتكس ب  ایس رطح ہقث راوی ےس یھب ااكس دصور نكمم ب  تم ہ املعء ارجلح وادعتللی ےن فلتخم 

مہ یك ا طاط و اقث  رواة ےك اواہم وك اگل اگل عمج ایك ب  ےسیج ہبعش نب ااجحلج لرشكی نب دبع اہلل ایعخنل اوراامم امكل نب أسن وریغ

اواہم۔وت اابسب االتخف ںیم ےس ومہ وك مہ اكی ہقث  راوی "اامم ایفسن نب ہنییع" یك رواای  رپ قبطنم ركںی ےگ اور اس اب  یك 

قیقحت ركںی ےگ  ہ اامم انب ہنییع ےن نك نك رواتی ںیم اقث  یك امجتع ےس اخمتفل یك ب  اور ا   از االتخف اس اب  ےس یھب 

یگ  ہ  ان  یك   اخمتفل اك یہقف  اسملئ رپ ایك اار ڑپات ب ۔ہی اب  ذنہ ںیم وہین اچےئہ  ہ یسك یھب راوی اچب  وہ فیعض وہ  ثحب یك  اےئ

 ای وتقیث ےك ا و  در ہ رپ افزئل اس یك ویطلغں ای اواہم اك عبتت ایكس صیقنت ںیہن ب  تم ہ ہی ااحدثی وبنہی یك دختم ب ۔

ویكہكن اس ےك ریغب ہیقف وك  دحثی یك تحص و فعض  اك وپری رطح   حاب ث ےس یرہی انمتبس ب  االتخف ااسدین و وتمن وك یہقف

ادراك نكمم ںیہن وہ اتكس او ہن یہ االتخف یك ہنكمم وصر  ںیم  نانئ ووقادع  رتحیج یك رعمتف و اابطنق ےك ریغب یہقف اسملئ ںیم 

وہےئ مدقتنی العء رفامےت ںیہ  ہ سج یسك وك ااسدین و وتمن ےك االتخاف  اك ملع  رتاحیج  اك ادنازہ وہ اتكس ب ۔ایس زیچ وك ن  ر ر رہ ےت

ںیہن ب  وگای  ہ وہ اعمل یہ ںیہن ب  تم ہ اےنس وت ہقف یك وب یہ ںیہن وسیھگن

3

۔ ایس اتیمہ ےك شیپ ر ر  اہمئ مدقتنی ےن اس نف ںیم 

 اور اامم احطوی رس رہفتس ںیہ۔ فلتخم اتكںیب یھب فینصت ںیك نج ںیم اامم اشیعف ل انب ہبیتق 
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یسك یھب راوی یك اخمافل  رپ علطم وہان وكىئ لہس ارم ںیہن ب  تم ہ ہی  ااہتنىئ پ ر رپ دتق بلط اكم ب  سج یك وتقیف رصف ایہن ولوگں 

اسدین رپ قیمع ر ر وہ ہكبج وك احلص وہیت ب  ںیہنج اہلل ےن اس ملع یك یرہاىئ  و ریگاىئ ےك اسھت ھجمس وبھج اطع رفامىئ وہ۔ اور وتمن و ا

ن ار دنس  ےك اوحال اور ان رواتی ركےن واےل ااحصب ےك اوحال رپ لمكم درتسس احلص وہ ل زین ان ےك دحثی ےك اذخ ركےن اور 

 رھپ اےس لقن ركےن ےك امتم رطہقی اكر رپ ماگیہ وہ وت اس وصر  ںیم وہ اس زیچ رپ اقدر وہ اگ  ہ وہ ااحدثی یك ااسدین و وتمن ںیم

امتم اومر وك اامم انب رجح اور انب ربج ےن رتہب ن ادناز ںیم واحض ایك  وموجد االتخاف  اك  ازئہ ےل  ےك اور اےس اسےنم ال  ےك ۔ ان

ب 

4

۔ اس ابب ںیم وارد 3۔ ا ےك ا   ےك راوی  اور 2۔ ن اردنس اور  1۔ان ںیم ےس نیت اكن  یك رعمتف ااہتنىئ  اتیمہ رہ ےت ںیہل 

فلتخم بتك دحہیثی ےس ااصقتسء ركانامتم رطق اك 

5

۔ہكبج الہپ اور رسیتا ہتكن زمدی اتیمہ اایتخر رك  اات ب  بج مہ مدقتنی وك دےتھكی ںیہ 

  ہ وہ  ان یك واضتح ںیم یسك مسق اك وكىئ دہقیق رفوذگاتش ںیہن ركےت تم ہ اام م  و  انب ادملینی ےن وت ےلہپ ہتكن یك اتیمہ ےك شیپ ر ر

ن  ن دحثی ںیم ےس وہ راوی وج ن ار دنس یك تیثیح رہ ےت ا ے ان یك رعمتف ںیم  لصفم الكم اینپ امتم فینصت

 

ثری
 ایس رپ رموكز را ی اور 

رفامای

6

۔ ہكبج رسیتے ہتكن  ےك ابرے ںیم وخد اامم انب ادملینی اك وقل ب   ہ  ہ بج كت یسك رواتی ےك امتم رطق اك ااحہط ہن رك ایل 

ایطلغں اور اواہم واحض ںیہن وہ ےتكس اےئ وت  رواتی ںیم وارد 

7

 ۔ 

" ب  سفيان بن عيينة بن أيب عمران اامم ایفسن نب ہنییع اكنج وپرا انم  "

8

ل  ااحدثی وبنہی ےك ابب  ںیم اكی اایتمزی اشن رہ ےت ںیہ ہكبج 

اور رتعف دقر ےك ل ضعب اواق  ان یئك میظع ارملتبت ویشخ ےك اشرگد اور لیلج ادقلر اہمئ ےك ااتسذ ںیہ نكیل ابووجد اس تمظع اشن 

ےس ااحدثی ےك وتمن و ااسدین ںیم اےسی رفتدا  اصدر وہےئ ںیہ وج اےكن اعمرص اہمئ یك رواای  ےس ع مرہن ےئك  اںیئ وت ہی رفتدا  اجب 

 االتخاف  اك یھب اب ث ےتن پ  رپ اےكن اواہم و ا طاط رپ دالتل ركےت ںیہ۔ اور یئك دہعف ہی اواہم ڑبھ رك اسملئ ہیہقف ںیم اہقفء ےك امنیب

ںیہ۔  اس ےلسلس یك یلہپ رواتی   "دحثی ووضء" وایل ب  سج ںیم اامم انب ہنییع تفص ووضء ذرك ركےت وہےئ حسم رأس ےك ابرے ںیم 

رفامےت ںیہ  ہ   ہ دو ابر حسم ایك  اےئ اگ

9

تفل ركےت ںیہ اور حسم ۔اور ہی ااكن رفتد ب  ویكہكن ابیق اےكن اعمرص املعء اس ےلسلس ںیم رسكی اخم

رأس اك اكی  یہ ابر ذرك ركےت ںیہ۔ بج مہ رواتی اك عبتت ركےت ںیہ وت ولعمم وہات ب   ہ ہی رواتی دبع اہلل نب زدی نب اعمص ےس رموی  

ںیم  اامم امكلب   ہكبج ن ار دنس رمعو نب ییحی ااملزین  ںیہل اور  اامم انب ہنییع ےك العوہ یئك ااحصب ملع  اےس رواتی ركےت ںیہ نج 

10

       ل  

   دبع

 

ہملس أیب نب اهلل دبع نب ازعلي 

11

اهلل دبع نب اخدل ل

12

  دبع ل

 

دمحم نب ازعلي 

13

 ي ب   ل
وہ

14

 ما ن ل
سلي
البل نب اور

15

اشلم  

 ںیہ۔ اور ہی امتم اصابحن ملع اس اب  رپ قفتم ںیہ  ہ رواتی ںیم "حسم رأس " اك ذرك اكی یہ ابر ذرك ایك ایگ ب ل اور ہی ااحصب ملع وط ہق

پ ر رپ وتقیث و دعتلی ےك ا و  رمابت رپ افزئ ںیہ

16

ل  ہكبج ن ار دنس یھب اقلب اامتعد راوی ںیہ

17

  ۔ ہكبج  یہ رواتی بج ایفسن نب ہنییع

رمعو نب ییحی ااملزین ےس رواتی ركےت ںیہ وت اس ںیم حسم رأس اك ذرك ركےت وہےئ دو اك دعد ذرك رفامےت ںیہ

18

ل وج ینیقی پ ر رپ اامم انب 

ن  ر ر  ہنییع اك ومہ یہ ب  ویكہكن  رمعو نب ییحی ےك ابیق امتم اشرگد ا ےك ربسكع دعد اك ذرك ںیہن ركےتل  ذہلا ملع اللعل ےك اوصل و وقادع وك

د رہ ےت وہےئ مہ اس ےجیتن رپ ےتچنہپ ںیہ  ہ وج  اافلظ اقث  یك اكی امجتع  رواتی رك ریہ ب  ویہ را ح و وقی ب  ل ویكہكن اس مسق ےك رفت

سج ےك راوی  ےك ےجیتن ںیم دیپا دشہ االتخف وك رتحیج دےنی ےك ےئل  املعء دعتمد وضاطب ذرك رفامےت ںیہل  ًالثم  ای وت رتحیج اس رواتی وك وہ یگ

ن ار دنس ےك ا   ظفح و طبض ےك ا و  رمہبت رپ وہےگن ای اس رواتی وك را ح رںیھك ےگ نج ےك لقن ركےن واےل دعتاد ںیم زایدہ وہں لاور 

ای ن ار دنس ےك ان اشرگدوں وك دقمم راھك  اےئ اگ یكنج اصمتبح ن ار دنس ےك اسھت پ لی رت وہ یگ

19

ل اہیں وغر ركےن ےس ولعمم وہات 

   ہ اامم ایفسن نب ہنییع یك رواتی ردنر ہ ذلی اومر یك و ہ ےس  رموجح ب  : ب 
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حسم رأس وك اكی ابر ذرك ركےن واےل راوی دعتاد ںیم زایدہ ںیہ  اور  وہ اقث  یك اكی وپری امجتع ب   یكنج اخمتفل اامم ایفسن  .1

و ےس رموجح یہ رہھٹات ب  اسیج  ہ اامم اشیعف ل اسنىئ اور نب ہنییع رفام رب  ںیہ۔ایسی وصر  ںیم یسك یھب مسق اك رفتد وقادع یك ر

دارینطق ےك وقل ےس رتمحش وہات ب  

20

 ۔

اامم ایفسن نب ہنییع اكی رواتی ںیم وخد یہ ان اقث  یك اتدیئ ںیم ان یہ یك  اتمتعب ركےت ںیہ سج ںیم وہ  حسم رأس وك اكی ابر  .2

ذرك ركےت ںیہ

21

 ۔

ر ركےن ےك ا   ہی وصر  واحض وہیت ب   ہ اامم انب ہنییع یك رواتی رموجح ب  اور حسم رأس ذہلا اس رواتی اك لمكم عبتت و ااصقتس

رصف اكی یہ ابر رشموع ب  اسیج  ہ اامم امكل اور ان ےك ااحصب یك رواتی ےس واحض وہ راہ ب ل اور رس ےك حسم ںیم دعتاد اك ذرك اامم 

ر ےس یھب ید یہ ب   ہ ارگ رس ےك حسم ںیم دعد م اچےئ وت حسم اك  دصق یہ تو  وہ  اات انب ہنییع اك ومہ یہ امشر وہ اگل اور ہی اب  یلقع پ 

ب ۔ ہكبج انب ہنییع یك رواتی ںیم  زایدہ  ن ن ایقس  یہ ب   ہ راوی ےن  حسم اك رطہقی مےگ ےس ےھچیپ اور رھپ ےھچیپ ےس مےگ یك 

ب  اور حسم اك ہی رطہقی اامم اخبری و ملسم ےن رصًاحی اینپ نیحیحص ںیم ذرك ایك  رطف دےتھكی وہےئ اےسی لقن ایك  ہ وگای  ہ دو ابر حسم وہ راہ

مث مسح رأسه بيديه، فأقبل هبما وأدبر، بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب "ب  سج ےك ےئل  اامم اخبری   ہی اافلظ لقن ركےت ںیہ۔
اامم انب ہنییع   وك اس ےس ومہ القح وہا اور وہ ےھجمس  ہ راوی ےن حسم رأس  ،22"هبما إىل قفاه، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه

ےك اسھت دعد اك ذرك ایك ب  ذہلا اوہنں ےن یھب ایس رطح رواتی لقن ركدی ہكبج عمج ارلاوای  ےك ا   تقیقح احل ا ےك ربسكع یلكن ل 

 ےلسلس ںیم  یہقف االتخف دیپا  وہا۔  ایس اخمتفل راوی یك و ہ ےس مےگ لچ رك اہقفء ےك  امنیب رس ےك حسم ےك 

اس ےلسلس یك دورسی اثمل رضح  أوب رہریة یك "الصة وبسمق " ےك ابرے ںیم رواتی ب  وج  ہ دنسم إامم أدمح ںیم ان اافلظ ےس 

 رموی ب : 

 وما فصلوا، أدركتم، فما السكينة، وعليكم وأتوها تسعون، وأنتم أتتوها فال الصالة، أتيتم إذا" 
  .(23)"فاقضوا فاتكم،

"  ظفل ںیم االتخف ب  وچہكن اامم انب  فاقضوا ہی رواتی انب اہشب زرہی  نع دیعس نع أیب رہریة ےك رطقی ےس رموی ب   ہكبج  "

اہشب ازلرہی ن ار دنس ںیہ  ذہلا ان ےك ااحصب ںیم اس االتخف اك عبنم ڈوھڈنےن یك یعس ركےت وہےئ ںیمہ اس رواتی ےك امتم 

اام م ایفسن نب رطق وك اجكی ركان وہاگ ل اس ےلسلس ںیم امہرے اسےنم  دنس دحثی ےك وج فلتخم رطق واحض وہ رك اسےنم مےت ںیہ ان ںیم 

" اك ظفل اامعتسل ركےت ںیہ   فاقضوا ہنییع امتم رواة ےس االتخف ركےت وہےئ  "

24

ل ہكبج اامم انب اہشب ازلرہی ےك ابیق اشرگد انب 

ّوا ہنییع یك اخمتفل ركےت وہےئ  " " اك ظفل رواتی ركےت ںیہ فأِتم

25

ےت ل  بج ملع اللعل ےك وقادع یك رو ےس دوونں رواای  اك ع مرہن رك

 ںیہ وت  اامم انب ہنییع یك رواتی ردنر ہ ذلی اومر یك و ہ ےس رموجح رہھٹیت ب :

االتخف رواای  یك ایسی وصر  ںیم املعء اك اقدعہ ب   ہ وہ   دعتد رواة وك رتحیج دےتی ںیہ ہكبج وہ ہقث وہںل ےسیج  ہ اامم اشیعف .1

26

ل  

ییحی نب نیعم

27

ل اامم دارینطق 

28

اور اامم یقہیب 

29

  تع ذموكرہ رواتی ب ۔ ذہلا اہیں یھب اقث  یك اكی دتعم ہب امج ےس وقنمل 

ّوا انب اہشب ازلرہی ےس " ل وت  وقادع یك رو ےس رتحیج  اٌیہن یك رواتی وك دی  ایگیئ اور  اامم انب " ےك اسھت رواتی ركیت ب   فأِتم

 ہنییع ےك رفتد وك ااكن ومہ رگداان  اےئ اگ۔
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ّوا زرہی یك اتمتعب  "اس رواتی ےك لقن ركےن ںیم اامم  .2 " ےك ظفل ےك اسھت أوب اتقدة یھب ركےت ںیہ فأِتم

30

ل ایس رطح  رضح  

أوب رہریة ریض اہلل ہنع یك اتمتعب ںیم أسن نب امكل یھب وموجد ںیہ۔

31

 

اامم ایفسن نب ہنییع ےك اس رفتد وك ومہ امشر ركےن ںیم أہمئ یك اكی امجتع قفتم ب  نج ںیم اامم ملسم  .3

32

ل أوب داؤد

33

اور   

 یقہیب رس رہفتس ںیہ۔

ّوا "  اامم انب ہنییع اك ہی رفتد وت  ومہ امان ایگ اور اہمئ اك اافتق اس رپ لقن ایك  ا اكچ نكیل اب  اہیں كت ںیہن رہھٹیت تم ہ  ان اافلظ "   فأِتم

 م اك االتخف ب  اور وج  وبسمق  یك ابیق امدنہ امنز ےس قلعتم ںیہ  یكنج  فاقضوا اور"

ظ

"  رپ دعتمد اسملئ انبء وہ ےت ںیہ نج ںیم اہقفء ع

رطف اامم وغبی ےن یھب  ااشرہ ایك ب 

34

ل وبسمق اےس ےتہك ںیہ  ہ وج اامم ےك اسھت امنز ںیم رشكی وہ اور اس ےس امنز اك ھچك ہصح  رہ 

ایگ وہ

35

 امدنہ امنز ہی صخش ےسیك ادا ركاگی اس ےلسلس ںیم اہقفء ےك اوقال فلتخم ںیہ: ل وت ابیق

ا   وج  وبسمق ےن اامم ےك اسھت امنز اك انتج ہصح اپای وہ امكحً وًالعف  ایكس امنز اك ادتباىئ ہصح امشر وہ اگ  اور  اامم ےك السم ریھپےن ےك .1

ل اور  ہی وقل  اامم اشیعف ہصح وہ لمكم ركے اگ وہ امكحً و ًالعف مرخی ہصح وہ اگ

36

ل اامم أدمح 

37

اور اامم امكل 

38

ےس اكی رواتی ایس  

ّوا رطح وقنمل ب ۔اور ان یك دلیل أوب رہریة یك ذموكرہ رواتی ب  سج ںیم  " " ےك اافلظ ذرك ںیہ۔ ویكہكن اامتم رصف  فأِتم

ر  ںیم وبسمق ابیق امدنہ امنز ںیم ا اس لمع ایس وصر  ںیم وصتمر وہ اتكس ب  بج ااكس ھچك ہصح ےلہپ زگر اكچ وہ۔اور اس وص

 ركے اگ وگای اس ےن امنز اك ادتباىئ ہصح لمكم  رك ایل ب  اور اب مرخی ہصح ادا ركان ب ۔

وبسمق ےن اامم ےك اسھت انتج ہصح ڑپاھ وہ  ًالعف  ااكس ادتباىئ ہصح امشر وہ اگ  ہكبج وقًال مرخی ہصح وہ اگ اوراامم ےك السم ریھپےن  .2

 وہ ابیق امدنہ امنز یك ًالعف ءاضء ركے اگ اور اس وقل یك  تبس اامم أوب  ہفین یك  ا ب یك  یئ ب ےك ا  

39

بج  ہ اامم أدمح  

40

اور  

اامم امكل ےك وہشمر ذمابہ یھب  یہ ںیہ۔

41

اور ایكن دلیل أوب رہریة یك وہ رواتی ب  سج ںیم وہ اقث  یك اخمتفل ركےت وہےئ   

ےت ںیہ۔ویكہكن ءاضء یك وصر   ایس وتق وصتمر وہیت ب  بج وكىئ ادتباىئ ہصح ٹوھ  ایگ وہ وت " ےك اافلظ ذرك رك فاقضوا "

 اب ابیق امدنہ امنز ںیم وہ ا اس لمع ركے اگ وگای ہی اس یك امنز اك ادتباىئ ہصح ب ۔

 اك ویہ ومہ ب  وج اذم  ذموكرہ رواتی ایس االتخف یك ااسس رپ رھپ ابیق االتخیف اسملئ انبء وہےت ںیہ اور ان یك یداید رصف اامم انب ہنییع

 ےك لقن ركےن ںیم القح وہا۔

اس ےلسلس یك رسیتی اثمل رمع ریض اہلل ہنع اك وہ وقل ب  سج ںیم اوہنں ےن ولڈنی یك دع  ےك ابرے ںیم مكح اصدر رفامےت وہےئ 

ارگ ضیح ہن مےت وہں وت ڈڑیھ امہ دع  ےك  رفامای  ہ وہ دو ضیح زگرےن كت ااظتنر ركے یگ اور ہی دو ضیح اس یك دع  وہےگن۔اور

امشر وہےگن۔اامم ہبعش نب ااجحلج بج ہی رواتی رمع ریض اہلل ہنع ےس لقن ركےت ںیہ وت  ضیح ہن وہےن یك وصر  ںیم ڈڑیھ امہ یك یہ 

دع  ایبن ركےت ںیہ

42

و امہ اك رعہص دع  ےك ل  بج  ہ  یہ رواتی بج اامم ایفسن نب ہنییع رواتی ركےت ںیہ وت وہ ڈڑیھ امہ یك ہگج د

ےئل اتبےت ںیہ

43

ل  اور اامم ایفسن نب ہنییع اس رواتی ںیم ومہ اك اكشر وہےئ ںیہ ہكبج اوہنں ےن ہقث راوی اامم ہبعش نب ااجحلج یك 

ب  بج وہ اخمتفل ركےت وہےئ  ولڈنی ےك ےئل دو امہ یك دع  ایبن یك ب ۔اور ایس ومہ اك اار اہقفء ےك امنیب االتخف اك اب ث یھب اتنب 

 وك دع  ےك ااكحام  الوگ ركےت ںیہ وت اامم أوب  ہفین  اامم ہبعش   یك اقثتہ ل اامتم اور دقر و زنمتل وك ن  ر ر رہ ےت وہےئ ان  یك رواتی

رتحیج دےتی وہےئ   ولڈنی یك دع  ڈڑیھ امہ رقمر ركےت ںیہ

44

 اكی ل اور ایہن یك اتدیئ اامم اشیعف یھب اےنپ وقل ارہظ ںیم ركےت ںیہ ہكبج
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رواتی اامم أدمح ےس یھب ایس رطح وقنمل ب 

45

ل نكیل  دورسی  ا ب اامم انب ہنییع یك رواتی ےك اافلظ وك ن  ر ر رہ ےت وہےئ ضعب 

دورسے اہقفء اك ذمبہ ہی ب   ہ ولڈنی یك دع  دو امہ رقمر یك  اےئ یگ اور ان ںیم اامم أدمح یھب اشلم ںیہ ہكبج اكی رواتی اامم 

ایس رطح وقنمل ب ۔ اشیعف ےس یھب

46

 اور رھپ ابیق اسملئ ایس ےك اورپ انبء ےئك  اںیئ ےگ۔ واہلل أملع ابوصلاب 

ہجیتن ثحب: اوصل دحثی یك اس امہ رت ن ثحبم "ملع اللعل " ےك وقادع و وضاطب اور وصخًاص االتخف رواای  یك  ہقلعتم حاب ث ےك 

 اطمہعل ےس مہ  ان انتجئ رپ ےتچنہپ ںیہ  ہ  : 

ركام ےن ااحدثی ےك امنیب االتخاف  وك ل  اچب  وہ دنس ےك اابتعر ےس وہں ای نتم ےك احلظ ےسل  تہب اتیمہ دی ب ۔ دحمنیث  .1

 ویكہكن مےگ لچ رك  یہ االتخِف رواتی  یہقف اسملئ ںیم  االتخف اك اب ث ےتن ںیہ۔

رواتی ےك امتم رطق و ااسدین وك اجكی ہن اكی یہ رواتی یك دنس و نتم ںیم االتخف اس وتق كت واحض ںیہن وہ اتكس بج كت اس  .2

 ایك  اےئ اور بتك دحہیثی اك لمكم ااصقتسء ہن ایك  اےئ۔

 االتخف یك ایسی وصر  ںیم یسك یھب  ا ب وك رتحیج دےنی ےك ےئل دحمنیث ےن دعتمد وقادع و اوصل رتبیت دےئ ںیہ۔ .3

ہقث راوی یھب اس مسق یك ا طاط ےس ربما ںیہن وہ اتكس ل ارگ فیعض راوی ےس یسك رواتی ےك لقن ركےن ںیم یطلغ وہ یتكس ب  وت  .4

 لكشم اكم ب  سج رپ امرہ ن نف یہ وبعر رہ ےت ںیہ۔ اور ان دوونں یك رواتی ںیم یطلغ رپ علطم وہان اكیف دتق بلط اور

اوی ےك ومہ اور یطلغ رضوری ںیہن  ہ رہ راوی اك رفتد یسك یھب رواتی ںیم تلع اك اب ث وہل تم ہ یھبك اھبكر  دحثی ںیم رفتد ر .5

 یك و ہ یس وہات ب ۔

وتمن و ااسدین ےك االتخاف  وك یہقف اسملئ ےس اكیف یرہی انمتبس ب  ل ایس یك یدوتل اہقفء اےنپ اےنپ ایبن ركدہ اسملئ ےك  .6

 ےئل داللئ یك یداید رہ ےت ںیہ۔

 وحایش ووحاہل  ا  :

 

1  

 . 126-124 ل وبطماع    اہعم رایض  ل دمحم یفطصم األیمظع ۔قیقحت   د ل اریشقلی: ملسم نب  ااجحلج : ازییمتل  

2

ھ  1407ل  1األردنل ط:  -ازلراقء -انب ربج : ز ن ادل ن دبع ارلنمح نب أدمح ل رشح للع ارتلذمیل قیقحت  دوتكر  امہم دبع ارلمیح دیعس ل ہبتكم اانملر    

 ۔240ص  6ریبو   ج  -یب  ل  أوب یسیع ارتلذمیل دمحم نب یسیع نب وسرة ل اللعل اریغصل ل قیقحت : أدمح دمحم اشرك ل دار إایحء ارتلاث ارعل94ص  1ج 

3  

ی ہ 
م
لعل

 ولعم ادحلثی ل قیقحت دیس مظعم نیسحل  دار ابتكل ا

 

  ۔60ریبو   ص  -  لیصفت ےك ےئل المہظح وہ : ااحلمك : أوب دبع اہلل دمحم ااسینلوبریل  رعمفة
ربيع بن هادي عمري ، حتقيق صَّاَلحم النكت َعَلى كتاب ابن ال،  أمحد بن عليابن حجر العسقالنی :  لیصفت ےك ےئل المہظح وہ:   4

 . 2/861شرح علل الرتمذي  اور    . 2/711هـ 1404، 1ط: املدينة املنورة،  - عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدخلي
  . 2/861شرح علل الرتمذي  دےئھكی :  5
6

ب  االالسیم   

 

مكي
ل

أوب دبع اهلل  . 39-36 مل  ص 1980ل 2ریبو   ط:  –ادملینی :  و  نب دبع اہلل نب رفعجل  اللعلل قیقحت دوتكر دمحم یفطصم أیمظعل    ا

 ارل ال ل قیقحت ویص اہلل نب دمحم ابعسل دار ااخلین ‘ أدمح نب دمحم نب لبنح  اابیشلین :  

 

 ۔ 383-1/382ھ۔ 1422ل  2رایضل ط:  –اللعل ورعمفة

7   

 . 2/212 رایضل  -ارلاوی ومداب ااسلعمل قیقحت  دوتكر ومحمد ااحطلنل  ہبتكم ااعملرف ااجلعم ألالخقبیطخ ادغبلادی: أوب ركب أدمح نب  و  نب اثتب ل   

8

 بی اامكلل یف أامسء ارل الل  قیقحت اشبر وعاد رعم  

 

ھذ

 

ت

 ۔(177/ 11)ھل 1400ل  1ریبو ل ط:  –وفل  سؤ ہس راسہل لیصفت ےك ےئل: ازملی:  ویفس نب دبع ارلنمح ل 

 - عادل مرشد، وآخرون -شعيب األرنؤوط حتقيق  ،مسند اإلمام أمحد، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين، عبد هللا  وأب 9
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105 

 

 

 .378 ص26ج هـ 1421، 1ط:  – مؤسسة الرسالة،  إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
10

 4/39 ایس رطح ( 16552) 4/39 اور (16545) 4/38 ل دنسم أدمح ںیم 32اامم امكل یك رواتی ومط    اامم امكل ںیم  دحثی ربمن  

ننس انب ام ہ ںیم  دحثی ( 118)ننس أیب داؤد ںیم دحثی ربمن  ( 479) 1/145 ںیم ل حیحص  ملسم( 185) 1/58حیحص اخبری ںیم ( 16557)

 رپ وموجد ب ۔  155ںیم دحثی ربمن  زخي   اورحیحص انب ل1/71 ایس رطح  1/71ننس اسنىئ ںیم ( 32)ںیم دحثی ربمن ل ننس  رتذمی 434ربمن  

11 

  دبع 

 

داؤد ںیم   ل ننس أیب (197) 1/60 اور  حیحص اخبری ںیم  (16570) 4/40 ہملس یك رواتی  دنسم أدمح ںیم  أیب نب اهلل دبع نب ازعلي 

 رپ وموجد ب ۔ ( 471)اور ننس انب ام ہ ںیم  دحثی ربمن  100 دحثی ربمن 
12

ننس  ( 477) 1/145 اور حیحص ملسم ںیم ( 191)  1/59 حیحص اخبری ںیم ( 16559)  4/39 اخدل نب دبع اہلل یك رواتی  دنسم أدمح  ںیم    

 رپ المہظح یك  ا یتكس ب ۔ 28 ںیم  دحثی ربمن اور  اعم رتذمی  405 ل ننس انب ام ہ نی  دحثی ربمن ( 119) أیب داؤد ںیم دحثی ربمن

13 

 ۔694دےئھكی   ننس داریم ںیم دحثی ربمن  

14  

 رپ واعق ب ۔( 480)  1/145اور حیحص ملسم ںیم ( 192) 1/59ایس رطح ( 192)  1/60ایس رطح ( 186)  1/58اخبری ںیم  

15  

 ۔( 478)   1/145اور حیحص ملسم ( 199) 1/61المہظح وہ: حیحص اخبری  

 ، 1ط:  – سوراي –دار الرشيد ، حممد عوامة، حتقيق: تقريب التهذيب، أمحد بن علي  ،بن حجرااےكن اوحال المہظح وہں ابرتلبیت:    16
تقريب التهذيب . 358تقريب التهذيب ص: ، 189تقريب التهذيب ص: ، 357تقريب التهذيب ص:  .516ص: هـ،  1406
 250تقريب التهذيب ص: . 586ص: 

17  

 ۔ (428)ص:  تقريب التهذيب  المہظح وہ :
18  

 ۔1/63ننس یقہیب   -1/82  دارینطقننس   ۔99دحثی ربمن   (72/ 1)رواتی المہظح وہ : ننس اسنىئ    

19  

 ۔ (551-2/472)اور ایس رطح  (.1/425) اور(.1/153) یللع ارتلذم رشح لیصفت  ےك ےئل:  

20 

 (.44-43)األحاديث اليت خولف فيها مالك ایس رطح  (ل 1/632)اسنللىئ  اننسل اربكلی اور (.1/425) یرشح للع ارتلذماےكن اوقال ابرتلبیت :   

21 

 ۔رپ وموجد ب  (156)حیحص انب زخہمی ںیم دحثی ربمن   ( 47)ننس رتذمی ںیم دحثی ربمن  ل( 417)ںیم دحثی ربمن   ایفسن نب ہنییع یك رواتی دنسم مح  ی 

 .48 ص1، ج 2الرايض، ط:  -البخاري ، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل ، صحيح البخاري دار السالم للنشر و التوزيع   22
 .192 ص12ج مسند اإلمام أمحد 23
 (192/ 12)دنسم أدمح ںیم   964دحثی ربمن  (176/ 2)دنسم دیمحی ںیم    861دحثی ربمن   (114/ 2)رواتی المہظح وہ :  ننس اسنىئ ںیم     24

۔ ہكبج انب ہنییع یك اتمتعب نیت زمدی ہقث راوی ركےت ںیہ  نج ںیم  انب أیب ذبئ ل رمعم نب رادش اور انب ااھلد اشلم ںیہل یكنج  7250دحثی ربمن  

  اثآاثر )رشاور  7664دحثی ربمن    (97/ 13)اور دنسمأدمح   2412دحثی ربمن    (57/ 4)رواای  ابرتلبیت :  دنسم أیب داؤد اایطلیسل  

 

/ 1ح اعمي

 رپ وموجد ںیہ۔ 2312دحثی ربمن  (396

25

ل 602اور  151دحثی ربمن   (420/ 1)حیحص ملسم   – 908دحثی ربمن   (7/ 2)اور  636دحثی ربمن    (129/ 1)رواتی المہظح وہ : حیحص اخبری    

اور دنسم  ل775دحثی ربمن  (255/ 1) ننس انب ام ہ ںیم   327دحثی ربمن   (148/ 2)ننس رتذمی    572دحثی ربمن  (156/ 1)ننس أیب داؤد  

 ۔ 7662دحثی ربمن    (96/ 13)أدمح ںیم  

26 

 أوب دبع اہلل ااشلیعف: دمحم نب إدرسی ل  
 
حقي

 

ت

 ل 

 

 
ی ہ    ق دمحم أدمح ل دار ابتكلاالتخف ادحلي

م
لعل

  و  ل ط  -ا
 
ایس رطح   رشح للع  127ھل ص 1406ل  1ب

 ( .1/425)ارتلذمی 
27

ی  –أوب زركای: ییحی نب نیعمل اترخی انب نیعم   

م
لعل

 .  2973ھل ربمن  1399ل  1ہكم ركمہمل  ط:  –رواہی ادلوریل   قیقحت  دوتكر أدمح دمحم ونر فیسل  رمزك اثحبل ا

28

طوطل  سؤ ہس راسہل أوب انسحل ادلارینطق 

 
 

 ( .3/44) ھل 1424ل  1ریبو  ل ط:  –:  و  نب رمع نب أدمحل  اننسل ل  قیقحت ا بی األرو
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29

ی ہ    
م
لعل

  . 316ھل  ص 1405ریبو ل ط: ذل  –دےئھكی: أوب ركب ایقہیبل ل أدمح نب نیسح نب  و ل  ارقلاءة فلخ اإلاممل قیقحت  دمحم دیعس زولغلل   دار ابتكل ا

 .296 ص 37جمسند أمحد   30
 .92 ص19ج مسند أمحد   31
 .210 ص3البيهقي ، أبو بكر أمحد بن احلسني ، السنن الكربى ، مكتبة دار الفكر بدون الطبعة ج   32
أبو داود السجستاين ، سليمان بن األشعث ، سنن أيب داود إبشراف فضيلة الشيخ صاحل بن عبد العزيز ، دار السالم للنشر و   33

 .156 ص1هـ ج1420، 1التوزيع الرايض، ط: 
، ط: دمشق، بريوت -املكتب اإلسالمي ، حممد زهري الشاويش-شعيب األرنؤوطحتقيق:  ،بو حممد احلسني بن مسعودأ، البغوي   34
 .320ص2ج هـ1403، 2

،  1/594هـ 1412، 2، ط: بريوت-دار الفكر،  رد احملتار على الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ، ابن عابدين   35
 . 8/122 تيةاملوسوعة الفقهية الكوي

36

ق احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزينل أبو احلسن علي بن حممد بن حممد ل املاوردي  
 
حقي

 

ت

الشيخ علي حممد ل 
حممد البغوي، أبو  حميي السنة ل 251 – 2/250  -هـ  1419ل 1ط: ار الكتب العلمية، بريوت ل دالشيخ عادل أمحد عبد املوجود -معوض 

ق  التهذيب يف فقه اإلمام الشافعيل  احلسني بن مسعود بن حممد
 
حقي

 

ل 1ل ط: دار الكتب العلميةل  عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوضب ي

مي، املكتب اإلسالل حتقيق: زهري الشاويشل روضة الطالبني وعمدة املفتنيل حميي الدين حيىي بن شرف اونلويل أبو زكراي ل  2/168 -هـ  1418
 . 4/220 دار الفكر لاجملموع شرح املهذبل حميي الدين حيىي بن شرف اونلويل أبو زكراي ل  1/341هـ 1412ل 3ل ط: بريوت

37

 . 2/266هـ 1388ل مكتبة القاهرة ل املغين ل: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد  ابن قدامة املقديس  

 . 1/97هـ 1415، 1، ط: دار الكتب العلمية، املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر   38
39 

ل أبو بكر بن مسعود بن أمحدل الكاساينل  1/35هـ 1414ل بريوت –دار املعرفة ل  املبسوطل حممد بن أمحد بن أيب سهل ل  السرخسي 

  1/168هـ 1406ل 2ل ط: دار الكتب العلميةل  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع

 

 انب اعیدي 

 

ی ة

 

 . 1/368 واحش

 -مكتبة املعارف، احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، عبد السالم بن عبد هللا بن اخلضر بن حممد، ابن تيمية احلراين  40
املقنع يف فقه اإلمام ، موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد ، بن قدامة املقدسي وا،  97 – 1/96هـ 1404، 2، ط: الرايض

  . 36 صهـ  1421 ، 1ط: مكتبة السوادي للتوزيع، جدة ، حممود األرانؤوط، ايسني حممود اخلطيب ، حتقيقأمحد بن حنبل 
 1، ط: القاهرة -دار احلديث، أمحد جاد ، حتقيقخمتصر العالمة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى ، ضياء الدين اجلندي   41

 . 1/207هـ 1415، دار الفكر ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غامن، الدين النفراوي شهاب ، 42،ص هـ1426
42  

 .(462/ 7)اور رشح لكشم اثآاثر  15452دحثی ربمن  (699/ 7)اامم ہبعش یك رواتی المہظح وہ : ننس یقہیب  

43 

 1277دحثی ربمن   (344/ 1) وصنمر نب ل ننس عس   12872دحثی ربمن  (221/ 7) اامم ایفسن یك رواتی المہظح وہ :  فنصم دبع ارلزاق   

 

 

 ۔ 15264دحثی ربمن  (200/ 11)ایس رطح  14875دحثی ربمن   (91/ 11) واثآاثر اننسل اور یقہیب   یك رعمفة

44

ما م:  امكل ادل ن دمحم نب دبع  
ھ
ل

 (۔311/ 4)  ل دار اركفل  ادقلری اولادحل حتانب ا

45  

 (۔106/ 8) اینغمل النب دقاہم  

46  

 (۔106/ 8) اینغمل النب دقاہم  


