اوبرکباکرضحتزہرا(س)ےکرھگرپہلمحرکےناکاقراررکنا۔ ا
ایبنہبش :ا
دبع ارلنمح دمشقيہ فنصم اعمرص واہیب نیبص ےن ای اقمہل ونعبان « قصة حرق عمر رضي هللا

عنه لبيت فاطمة رضي هللا عنها »ااھکلےہہکوج ٹ
اسی«يفونر»اںیمیھبوموجدےہ۔اس
ےنانبایبہبیشیکروایےکنرےںیماھکلےہہک:
 .1وددت أني لم أحرق بيت فاطمة( ...قول أبي بكر) .فيه ُع ْلوان بن
داود البجلي (لسان الميزان ،ج ،4ص ،218ترجمه رقم 5708 -1357
و ميزان االعتدال ،ج ،3ص ،108ترجمه رقم  )5763قال البخاري وأبو
سعيد بن يونس وابن حجر والذهبي «منكر الحديث» وقال ال ُعقيلي
(الضعفاء لل ُعقيلي ،ج ،3ص.)420

عق
اوبرکبیکروایںیمداوودانبعُلْوان َ ََب یاکنمآنےہہکاخبری،اوبعسدانبيسن،انبرجحاور يلیےناوکس
نمرادحلیااہکےہ۔

الصروایانمعبالہساںیم:

انبزوجني ےناتکبالومال،انب قيييہ ديری ےناتکبالامم واسلس ،ربطی ےناینپ نري،انب دبع رہب
لمعج
ل
ك
ي
ي
ےن اتکب العقدد ارفليد ،وعسمدی ےن اتکب رموج اذلهب ،ربطاین ےن اتکب ا م ا رر ،دقمیس ےن اتکب
الاحدیااتخملره،سمشادليذیبہےناتکبنريالالسمںیمانامتمربتعماملعءےناوبرکبےکارتعافرکےن
وایلروایوکتہبوھتڑےاالتخفےکاسھتلقنایکےہ۔مہاسروایےکالصنتموکرسیتیدصیےک
الہسےکاعملانبزوجنہییکاتکباالومالےسلقنرکےتںیہ:
أنا حميد أنا عثمان بن صالح ،حدثني الليث بن سعد بن عبد الرحمن
الفهمي ،حدثني علوان ،عن صالح بن كيسان ،عن حميد بن عبد
الرحمن بن عوف ،أن أباه عبد الرحمن بن عوف ،دخل علي أبي بكر
الصديق رحمة هللا عليه في مرضه الذي قبض فيه  ...فقال [أبو بكر]
 « :أجل إني ال آسي من الدنيا إال علي ثَالثٍ َف َع ْل ُت ُه َّ
ن َو ِد ْد ُ
ت أَنِي
تَ َر ْك ُت ُه َّ
ن ،وثالث تركتهن وددت أني فعلتهن ،وثالث وددت أني سألت
عنهن رسول هللا (ص) ،أما الالتي وددت أني تركتهن ،فوددت أني
ش ْف ُ
لم أَ ُك ْ
َ
ط َ
ن َك َ
م َة عن شيء ،وإن كانوا قد أَ ْغلَ ُقوا علي
ت
بيت فا ِ
الحرب....

دبع ارلنمح انب وعف  ،اوبرکب یک امیبری ےک انم ںیم اےکس نس ایکس ایعدت رکےن ایگ اور اےس السم ایک ،نوتں
نوتںںیماوبرکبےناسےساےسیاہک :ا

ےھجمیسکےشرپوکیئاوسفسںیہنےہ،رگمرصفنیتزیچوںرپاوسفسےہہکاےاکشںیمنیتزیچوںوکااجنم
ہن داتی ،اور اے اکش ہک نیت زیچوں وک ااجنم داتی ،اور اے اکش ہک نیت زیچوں ےک نرے ںیم روسل خدا ےس
وسالوپھچاتیل،اےاکش ںیمافہمطےکرھگیکرحمینکشہنرکن،ارگہچاسرھگاکدروازہھجمےسجارکےن
ےکےیلیہدنبایکایگوہن۔۔۔۔۔
الخرساني ،أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد هللا المعروف بابن
زنجويه (متوفي251هـ) األموال ،ج  ،1ص 387؛
الدينوري ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة (متوفي276هـ) ،اإلمامة
والسياسة ،ج  ،1ص  ،21تحقيق :خليل المنصور ،ناشر :دار الكتب العلمية -
بيروت 1418 -هـ 1997 -م ،با تحقيق شيري ،ج ،1ص ،36و با تحقيق ،زيني،
ج ،1ص24؛
الطبري ،محمد بن جرير (متوفي 310هـ) ،تاريخ الطبري ،ج  ،2ص ،353
ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت؛
األندلسي ،احمد بن محمد بن عبد ربه (متوفي328 :هـ) ،العقد الفريد ،ج ،4
ص  ،254ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  /لبنان ،الطبعة :الثالثة،
1420هـ 1999 -م؛
المسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (متوفي346هـ) مروج
الذهب ،ج  ،1ص 290؛

الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (متوفي360هـ) ،المعجم
الكبير ،ج  ،1ص  ،62تحقيق :حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،ناشر :مكتبة
الزهراء  -الموصل ،الطبعة :الثانية1404 ،هـ 1983 -م؛
العاصمي المكي ،عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي
(متوفي1111هـ) ،سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ،ج  ،2ص
 ،465تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض ،ناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت 1419 -هـ1998 -م.

دبعارلنمحدمشقيہےکشبہےاکوجاب:
وجاباول:ایسروایاکدورسیاانسدےکاسھتلقنوہن :ا
ہیروایدعتمداانسدےکاسھتلقنیکیئگےہہکانںیمےسرصفایدنسںیم«علوانانبداوود»اوموجد
ےہ،سمشادليذیبہےنروایوکلقنرکےنےکدعباہکےہہک:
رواه هكذا وأطول من هذا ابن وهب ،عن الليث بن سعد ،عن صالح
بن كيسان ،أخرجه كذلك ابن عائذ.

انبوہاورانباعيدےناسروایاوکزندہلیصفتےکاسھتذرکایکےہ۔ ا
الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفي748هـ) ،تاريخ
اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،ج  ،3ص  ،118تحقيق د .عمر عبد

السالم تدمري ،ناشر :دار الكتاب العربي  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولي،
1407هـ 1987 -م.

مسيقب
اسدنسںیمںیہکیھبعلوانانبداووداکنمںیہنآناورلانبدعسےنوطبر ماسروایوکاصحلانب
يكنےسلقنایکےہ۔
انباسعرکےنیھبایسروایوکایدورسیدنسےکاسھتلقنایکےہ:
أخبرنا أبو البركات عبد هللا بن محمد بن الفضل الفراوي وأم المؤيد
نازيين المعروفة بجمعة بنت أبي حرب محمد بن الفضل بن أبي
حرب قاال أنا أبو القاسم الفضل بن أبي حرب الجرجاني أنبأ أبو بكر
أحمد بن الحسن نا أبو العباس أحمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم
بن حسان البزار أبو علي ببغداد حدثني أبو الهيثم خالد بن القاسم
قال حدثنا ليث بن سعد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد
الرحمن بن عوف عن أبيه.................................

اورروایوکلقنرکےنےکدعباتہکےہہک:
كذا رواه خالد بن القاسم المدائني عن الليث وأسقط منه علوان بن
داود وقد وقع لي عاليا من حديث الليث وفيه ذكر علوان.

دماینئےناسروایاوکلےسلقنایکےہاوراسںیمیھبعلوانانبداووداکنم ںیہنآناوروہروای ہک
وکسجںیمےنلےسلقنایکےہہکیکسجدنسںیمعلوانیھبےہ،وہروایتہبیہرصتخمدنسےکاسھتلقن
وہیئےہ۔ ا
ابن عساكر الشافعي ،أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا بن عبد
هللا (متوفي571هـ) ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من
األماثل ،ج  ،30ص 417ـ  ،419تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة
العمري ،ناشر :دار الفكر  -بيروت .1995 -

البذریےناتکبانبالرشافںیمایسروایوکدنمرہجذلیدنسےکاسھتلقنایکےہ:
حدثني حفص بن عمر ،ثنا الهيثم بن عدي عن يونس بن يزيد األيلي
عن الزهري أن عبد الرحمن بن عوف قال :دخلت علي أبي بكر في
مرضه..........................
البالذري ،أحمد بن يحيي بن جابر (متوفي279هـ) أنساب األشراف ،ج  ،3ص
 ، 406طبق برنامه الجامع الكبير.

روایضیفتسماکدعتمداانسدےکاسھتمکحموربتعموہن:
ہیروای مکاز مکنیتدعتمداانسدےکاسھتلقنوہیئےہ۔ارگ اثملےکوطر رپقرض یھبرک ںیلہکانتں
دنسوںںیموکیئہنوکیئیملعہلئسمےہوترھپیھبمہاسروایےکتجحہنوہےنوکوبقلںیہنرکتکس،ویکہکن

الہ س ےک ملع راجل ےک وقادع ےک اطمقب ،ارگ ای روای یک نیت ےس زندہ اانسد وہں اور وہ امتم یک امتم
اانسدفیعضیھبوہںوت،رھپیھبوہاانسدایدورسےیکندیئرکیتںیہاورےجیتنےکوطروہروایحیحصوتجحوہ
اجیتےہ۔ ا
م
اسیجہکدبرادليعيبی(وتمفا855رجہی)ےناتکبدمعةااقلریںیم حبیادليونویےسلقنرکےتوہےئ
اھکلےہہک:
وقال النووي في (شرح المهذب) :إن الحديث إذا روي من طرق
ومفرداتها ضعاف يحتج به ،علي أنا نقول :قد شهد لمذهبنا عدة
أحاديث من الصحابة بطرق مختلفة كثيرة يقوي بعضها بعضا ،وإن
كان كل واحد ضعيفا.

ونویےناتکبرشحذہمبںیماہکےہہک:ارگایروایادعتمددنسوںےکاسھتلقنوہ،نکیلاےکسضعب
راوی فیعض وہں ،رھپ یھب اس روای ےک اسھت ادتسالل ایک اج اتکس ےہ۔ اےکس العوہ مہ ےتہک ںیہ ہک :ھچک
روانت احصہب اور دورسے راوویں ےس لقن وہیئ ںیہ ہک وہ روانت ای دورسے یک ندیئ اور وقتی رکیت
ںیہ،ارگہچانروانتںیمےسہرایفیعضیہویکںہنوہں۔ ا
العيني ،بدر الدين محمود بن أحمد (متوفي 855هـ) ،عمدة القاري شرح
صحيح البخاري ،ج  ،3ص  ،307ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

انبتبميہرحّایننیبصےناینپاتکبومجمعاتفویںیماھکلےہہک:
تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتي قد يحصل العلم بها ولو
كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدوال ولكن كثر في
حديثهم الغلط.

روانت اک دعتمد اور ریثک واوطسں (اانسد) ےس لقن وہن ،ہی ای دورسے یک ندیئ و وقی رکےت ںیہ ہک اس ےس
اسروایےکحیحص(ربتعم)وہےناکملعاحلصوہاجنےہ،ارگہچوہراویافقساورافجریھبوہں،وترھپےسیکوہ
روانت حیحص ہن وہں ہک جيكو اعمل و اعدل راوویں ےن لقن ایک وہ ،نکیل ایکن لقن رکدہ ااحدی ںیم اطخںیئ تہب
زندہیھبوہں۔
ابن تيميه الحراني ،أحمد عبد الحليم أبو العباس (متوفي  728هـ) ،كتب
ورسائل وفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج  ،18ص  ،26تحقيق :عبد
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ،ناشر :مكتبة ابن تيمية،
الطبعة :الثانية.

ج ای روای یک دعتمد اانسد وہں اور اےکس امتم راوی افقس اور افجر یھب وہں ،وت وہ اانسد ای دورسے یک
ندیئ و مکحم رکیت ںیہ اور ان روانت ںیم لقن دشہ بلطم و نت حیحص و تجح وہ اجیت ےہ ،وت اوبرکب ےک اقرار و
ارتعافوایلرواییکاانسدںیمرصفایراویوکنمرادحلیاہکایگےہوتایسیروایوسدصیفاوریعطقوطر
رپحیحصوتجحوہیگ۔

دمحمنرصاابلینےناتکبارواءالغليلںیمایرواییکدعتمداانسدوکذرکرکےنےکدعباہکےہہک:
وجملة القول :أن الحديث طرقه كلها ال تخلو من ضعف ولكنه ضعف
يسير إذ ليس في شئ منها من اتهم بكذب وإنما العلة االرسال أو
سوء الحفظ ومن المقرر في « علم المصطلح » أن الطرق يقوي
بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم.

ینعی اس دحیا یک امتم اانسد فیعض ںیہ ،ارگہچ وہ فعض یھب ومعمیل اس فعض ےہ ،ویکہکن ان اانسد ںیم وکیئ
ٹ
راوییھباکذبووھجنںیہنےہاوراناانسدےکفیعضوہےنیکتلعنروانتاکرمہلسوہنےہنرھپراویاک
مکاحہظفوہنےہ۔ملعراجلےکنیدشہوقادعںیمےسہیےہہکجرواییکدعتمداانسدںیمیسکراویرپ
وکیئیھبتمہتہناگلیئیئگوہوت،وہاانسدایدورسےوکمکحمووقیرکیتںیہ۔
الباني ،محمد ناصر ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،ج  ،1ص
 ،160تحقيق :إشراف :زهير الشاويش ،ناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت -
لبنان ،الطبعة :الثانية 1985 - 1405 ،م.

ےجیتن ےک وطر رپ ہی روانت یتح ارگ دنس ےک احلظ ےس فیعض یھب وہں وت رھپ یھب وہ روانت حیحص ،تجح اور اقب
ادتساللوہںیگ۔

وجابدوم:املعےئالہسیکوگایہےکاطمقبروایاکحیحصوہن :ا

تح
سي
 .1نعسدانبوصنمر(وتمفا227هـ ).ا
(نیسحت،ینعیایروایوکملعدحییکروےسنسحقراردانی)،نسحینعیربتعموحیحص۔۔۔
عسدانبوصنمررسیتیدصیاکملعدحیاکبررگاعملےہ،اسےناینپاتکبننسںیماسروایوکلقنایک
ےہاوراہکےہہکہیرواینسحےہ۔ ا
الجل ادلي سیط ےن اتکب اجعم الاحدی و اتکب دنسم افطمہ اور یقتم دنہی ےن اتکب زنك العمّال ںیم اس
روایوکلقنرکےنےکدعباہکےہہک:
َال ،عق وخيثمة بن سليمان الطرابلسي في
أَبو عبيد في كتاب األَ ْمو ِ
فضائل الصحابة ،طب ،كر ،ص ،وقال :إِنَّه حديث حسن إِال َّ أَنَّ ُه ليس
فيه شي ٌء عن النبي.

عق
اسروایوکاوبعييددےناتکبالومال ،يلی،رطایسلبےناتکباضفلئااحصلۃب،ربطاینےناتکبمجعمالكييرر،
انب اسعرک ےن اتکب نري دمي دقشم اور عسد انب وصنمر ےن اینپ اتکب ننس ںیم لقن ایک ےہ اور عسد انب
وصنمرےناہکےہہک:ہیدحینسحےہ،رگماسںیمروسلخداےسوکیئےشلقنںیہنیکیئگ۔ ا

السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفي911هـ) ،جامع
االحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير) ،ج  ،13ص  101و ج  ،17ص
48؛
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفي911هـ) مسند
فاطمه ،ص 34و  ،35ناشر :مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ،الطبعة األولي.
الهندي ،عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين (متوفي975هـ) ،كنز
العمال في سنن األقوال واألفعال ،ج  ،5ص  ،252تحقيق :محمود عمر
الدمياطي ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي1419 ،هـ -
1998م.

ویسیط اور یقتم دنہی ےن اینپ اینپ اتکب ےک دقمےم ںیم وج اہک ےہ ،اےکس اطمقب (ص) ےس رماد دیعس انب
وصنمراینپاتکبننسںیمےہ،اسیجہکاسےناہکےہہک:
(ص) لسعيد ابن منصور في سننه.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفي911هـ) ،الشمائل
الشريفة ،ج  ،1ص  ،16تحقيق :حسن بن عبيد باحبيشي ،ناشر :دار طائر
العلم للنشر والتوزيع؛
القاسمي ،محمد جمال الدين (متوفي1332هـ) ،قواعد التحديث من فنون
مصطلح الحديث ،ج  ،1ص  ،244ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة:
األولي1399 ،هـ 1979 -م؛
الهندي ،عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين (متوفي975هـ) ،كنز
العمال في سنن األقوال واألفعال ،ج  ،1ص  ،15تحقيق :محمود عمر

الدمياطي ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي1419 ،هـ -
1998م.

عسدانبوصنمرےکنرےںیمذیبہےناھکلےہہک:
سعيد بن منصور .ابن شعبة الحافظ اإلمام شيخ الحرم ...وكان ثقة
صادقا من أوعية العلم ...وقال أبو حاتم الرازي هو ثقة من المتقنين
األثبات ممن جمع وصنف.

عسدانبوصنمر،احظف،اامم،شرحماھت۔۔۔وہاقباامتعد،اعملاوراچسانناھت،اوباحمترازیےناوکسہقثاور
تہبزبردسفنصماورؤمفلقراردنےہ۔ ا
الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفي748هـ) ،سير
أعالم النبالء ،ج  ،10ص  ،586تحقيق :شعيب األرناؤوط ،محمد نعيم
العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :التاسعة1413 ،هـ.

اورذیبہےناتکبيدرکةاافحلظںیماہکےہہک:
سعيد بن منصور بن شعبة الحافظ اإلمام الحجة....

عسدانبوصنمر،احظف،اامماورتجحاھت۔
الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفي748هـ) ،تذكرة
الحفاظ ،ج  ،2ص  ،416ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي.

رسیتی دصی ںیم دیعس انب وصنمر یسیج یملع تیصخش اک ارتعاف رکن اور ااکس اس روای وک  ،نسح  ،انہک ،ہی اس
نتیکالعمےہہکہیروایزامہناالسمیکیلہپدصویںںیموموجدیھتاورالہسےکبرراگنیکومرد
وبقلرواییھبیھت۔

تح
سي
 .2نضءادقملیس(وتمفا643هـ)
دقمیس یلبنح اسوتںی دصی اک ملع دحی الہ س اک بررگ اعمل ےہ ،اس ےن یھب اس روای وک  ،نسح  ،قرار
دےتیوہےئاہکےہہک :ا
قلت وهذا حديث حسن عن أبي بكر إال أنه ليس فيه شيء من قول
النبي (ص).

اوبرکبےسہیروای،نسح،ےہ،ارگہچاسںیمروسلخدااکوکیئالکملقنںیہنایکایگ۔
المقدسي الحنبلي ،أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد
(متوفي643هـ) ،األحاديث المختارة ،ج  ،1ص  ،90تحقيق عبد الملك بن عبد
هللا بن دهيش ،ناشر :مكتبة النهضة الحديثة  -مكة المكرمة ،الطبعة:
األولي1410 ،هـ.

دقمیسیلبنحاکیملعاعترف:

ذیبہےناےکسنرےںیماھکلےہہک :ا
الضياء اإلمام العالم الحافظ الحجة محدث الشام شيخ السنة ضياء
الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد ...الحنبلي صاحب التصانيف
النافعة ...وحصل أصوال كثيرة ونسخ وصنف وصحح ولين وجرح وعدل
وكان المرجوع إليه في هذا الشأن.
رأيت جماعة من المحدثين ذكروه فأطنبوا في حقه ومدحوه بالحفظ
والزهد سألت الزكي البرزالي عنه فقال :ثقة جبل حافظ دين قال بن
النجار :حافظ متقن حجة عالم بالرجال ورع تقي ما رأيت مثله في
نزاهته وعفته وحسن طريقته وقال الشرف بن النابلسي :ما رأيت
مثل شيخنا الضياء.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رشف نیسلب ےن دقمیس ےک نرے ںیم اہک ےہ ہک :ںیم ےن اےنپ ااتسد
دقمیسیکامدننیسکوکںیہنداھکی۔ ا
الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفي748هـ) تذكرة
الحفاظ ،ج  ،4ص  ،1405ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي.

ایسرطحےکاطملوکانبرجیلبنح،الجلادليسیطاورركعییلبنحےنیھبلقنایکےہ۔
إبن رجب الحنبلي ،عبد الرحمن بن أحمد (متوفي795هـ) ،ذيل طبقات
الحنابلة ،ج  ،1ص .279

السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفي911هـ) ،طبقات
الحفاظ ،ج  ،1ص  ،497ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي،
1403هـ.
العكري الحنبلي ،عبد الحي بن أحمد بن محمد (متوفي1089هـ) ،شذرات
الذهب في أخبار من ذهب ،ج  ،5ص  ،225تحقيق :عبد القادر األرنؤوط،
محمود األرناؤوط ،ناشر :دار بن كثير  -دمشق ،الطبعة :األولي1406 ،هـ.

املعےئالہسیکرطفےسدقمیسیکاسیملعدمحورعتفیےکدعباسروایاکربتعموہن،وخدوخبدنی
اورواحضوہاجنےہ۔

وجابوسم:روایایکدنساکحیحصوہن :ا
ہ
اساقممرپایسرواییکدنسےکنرےںیمثحبیکاجےئیگاوررھپدبعارلنمحدمشقيہاوراےکس مفكرروںےک
الکم،وکہکسجںیماس ےنعلوانےکنمرادحلیوہےنیکوہجےساسروایوکفیعضاہکاھت،ےک نرے
ںیمثحبیکاجےئیگاورنیایکاجےئاگہک:
اوالً:علواناکہقثوہننیےہ۔ ا
نن ً:اوکسنمرادحلیانہک،حیحصںیہنےہ۔ ا

ناثلً :ارگ قرض یھب رک ںیل ہک علوان نمر ادحلی ےہ ،رھپ یھب ہی روای ےک ربتعم وہےن وک وکیئ رضر ںیہن
اچنہپن۔ ا
محدانب دلخمانب قيييہانبدبعاهلل الزدی (وتمفا 248ن  251رجہی) ہکوجاصجاتکبالومال ےہ۔ انب
رجحےناےکسنرےںیماہکےہہک :ا
حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد هللا األزدي أبو أحمد بن زنجويه وهو
لقب أبيه ثقة ثبت له تصانيف.

محدانبدلخمہقث،ملعںیمراخسےہہکایکستہبےساصتفینںیہ۔
العسقالني ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج  ،1ص  ،182رقم.1558 :

امثعنانباصحلانبوفصانایمہسل(وتمف219رجہی)ہکہیاتکباخبری،نیئاورانبامہجےکراوویںںیمےس
ےہ۔
عثمان بن صالح بن صفوان السهمي موالهم أبو يحيي المصري
صدوق.
العسقالني ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج  ،1ص  ،384رقم.4480

لفہ
م
الليب انب دعس انب دبع ارلنمح ا اا ی (وتمفا 175رجہی) ہی اتکب اخبری اور ملسم و … ..ےک راوویں ںیم ےس
ےہ۔

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت
فقيه إمام مشهور.
العسقالني ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج  ،1ص  ،464رقم.5684 :

علوانانبداوودےکنرےںیمدعبںیملیصفتےسایبنایکاجےئاگ۔۔۔۔
اصحلانبيكن(وتمفادعباز130ن140رجہی)،ہیاتکباخبریاورملسمو…..اےکراوویںںیمےسےہ۔ ا
صالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث مؤدب ولد عمر بن
عبد العزيز ثقة ثبت فقيه.
العسقالني ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج  ،1ص  ،273رقم.2884 :

محدانبدبعارلنمحانبوعف(وتمفا105رجہی)،ہیاتکباخبریاورملسمو…..اےکراوویںںیمےسےہ۔
حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة.
العسقالني ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج  ،1ص  ،182رقم.1552 :

دبعارلنمحانبوعف:ہیاحصیبےہ۔

انانبداوودنمرادحلیےہ؟ ا
ایکعُلْوَ َ
نمادحلیےہ۔
اسرواییکدنسرپطقفایااکشلوجایکایگےہ،وہہیےہہکعلوانانبداوود ر

ذیبہاورانبرجحالقسعینےناقراراوبرکبوایلروایوکلقنرکےنےکدعباہکےہےہ:
قال البخاريُ :ع ْلو ُ
َان بن دَا ُود ،ويقال ابن صالح .منكر الحديث.

اخبریےناہکےہہک:علوانانبداوودنمرادحلیےہ۔
الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفي748هـ) ميزان
االعتدال في نقد الرجال ،ج  ،5ص  ،135تحقيق :الشيخ علي محمد معوض
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة:
األولي1995 ،م؛
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفي 852هـ)
لسان الميزان ،ج  ،4ص  ،189تحقيق :دائرة المعرف النظامية  -الهند ،ناشر:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بيروت ،الطبعة :الثالثة1406 ،هـ 1986 -م.

اندوونں(ذیبہوانبرجح)ےکالکمرپدنچااکشالتںیہہکجيكوذلیںیمذرکایکاجراہےہ:

-1انبابحناکعلوانوکہقثقراردانی:
انب ّحن الہ س ےک ملع راجل اکامہی نزاعمل ےہ ،اس ےن ملع راجل یکاینپ رتہبنیاتکبااقثلت ںیم علوان
انبداوودوکذرکایکےہاورہیعلوانےکہقثوہےنرپرتہبنیدلیلےہ :ا
ُع ْلوان بن داود البِجِلي من أهل الكوفة يروي عن مالك بن ِم ْغوَل روي
ح ْ
مصي.
عنه عمر بن عثمان ال ِ

التميمي البستي ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم (متوفي 354هـ)،
الثقات ،ج  ،8ص  ،526رقم ،14829 :تحقيق السيد شرف الدين أحمد،
ناشر :دار الفكر ،الطبعة :األولي1395 ،هـ 1975 -م.

افل:انبابحناکیسکراویوکہقثقراردانی،ہیمریاورانبرجحاکیھبومردندیئےہ:
ش اريوط ققحم اتکب يحص انب ابحن ،ےن ذیبہ ےک املعےئ ملع راجل یک ااسقم ےک نرے ںیم الکم وک لقن
رکےنےکدعباھکلےہ:
من هنا برزت أهمية توثيق ابن حبان ،وألهميتها فقد اعتمد الحافظ
المزي علي كتاب «الثقات» له ،والتزم في «تهذيب الكمال» إذا كان
الراوي ممن له ذكر في «الثقات» أن يقول :ذكره ابن حبان في
«الثقات».
وتابعه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» .ولكن بعضهم ،مع
هذا ،نسب ابن حبان إلي التساهل ،فقال :وهو واسع الخطو في
باب التوثيق ،يوثق كثيراً ممن يستحق الجرح.

اظہوہیتےہ،احظفمریےنیھبایکساتکبااقثلترپاامتعدایکےہاور
اہیںےسانبابحنیکوتثتیکاتیمہ ر
ایکساتکبذہتیاامکلل ںیمہی روش ےہ ہک ارگ ایراویاک نماتکبااقثلت ںیمذرکوہا وہ وت ،ہی (مری)
یھبایسوہجےساسراویوکہقثقرارداتیےہ۔

انبرجحےنیھباتکبذہتیا البہادد یاںیممرییک پروییکےہ،نکیلاےکسنووجدیھبضعبےناہکےہہک
انبابحنراوویںوکہقثقراردےنیںیمزندہدقےساکمںیہناتیلاوراہکےہہک:انبابحنراوویںوکہقثقرار
ٹ
دےنی ںیم بری قراخ دیل ےس اکم اتیل ےہ ،ویکہکن اس ےن تہب ےس اےسی راوویں وک ہقث قرار دن ےہ ہک وج جرح و
ذممےکالہےھت۔ ا
مقدمة ابن الصالح ،ص ،22طبعة الدكتور نور الدين عتر .

ب:ذیبہےنانبابحنوکہقثراوویںیکانشجےکےیلرسہمشچقراردنےہ :ا
ذیبہےناتکباوملقظہںیماہکےہہک:
ُ
ويَ ْن ُب ُ
حبَّان،
وابن أبي حاتم،
البخاري،
تاريخ
وع معرفة الثقات:
وابن ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
وكتاب تهذيب الكمال.

اخبری،انبایباحمت،انب ابحن یک بتکاور اتکب ذہتیاامکلل ےس ہقث راوویںیکانشج ےک ےمشچ وھپےتٹ
ںیہ۔
الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفي748هـ) ،الموقظة
في علم مصطلح الحديث ،ج  ،1ص  ،18طبق برنامه المكتبة الشاملة.

ذیبہےسیجبررگاعملاک الکمانبابحنیکیملعتیصخشوکاجےننےکےیلاکیفےہ،تقیقحںیمذیبہہہکراہےہ
ہک :ا
ارگ مت ہقث اور فیعض راوویں ےک نرے ںیم اجانن اچےتہ وہ ہک وہ وکن وکن ںیہ ،وت ںیم ذیبہ مت وک انب ابحن یک
رطفراامنہیئرکنوہں،ویکہکنامتمراوویںےکہقثاورفیعضوہےناکرسہمشچانبابحنےہ۔

ج :سیط ،انبابحن ےک راوویں وکہقث قراردےنی ںیمزندہدقےساکم ہنےنیلوک
وبقلںیہنرکن :ا
سیطےنیھباتکبدتریارلاویںیمانباحزمےسلقنرکےتوہےئ،انبابحنےکاستملہ(زندہدق
ہنرکےن)وہےناکوجابدےتیوہےئاہکےہہک :ا
وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح؛ فإن غايته أنه يسمي
الحسن صحيحاً فإن كانت نسبته إلي التساهل باعتبار وجدان
الحسن في كتابه فهي مشاحة في االصطالح وإن كانت باعتبار
خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس.

وجھچکیھبانبابحنےکاستملہوہےنےکنرےںیماہکایگےہ،وہحیحصںیہنےہ،ویکہکنزندہےسزندہوجنت
یہکیئگےہ،وہہیےہہکوہرواینسحوک،حیحصروایقرارداتیےہ،سپارگاےکسنلہےسرمادہیوہہکایکس

اتکب(ااقثلت)ںیمنسحروانتوموجدںیہ،وتہیااکشلانبابحنےکظفل(نسحوحیحص)ںیمےہ،اورارگاس
رپ ہی ااکشل وہ ہک وہ ای روای ےک حیحص وہےن یک رشاطئ وک زندہ اتیمہ ںیہن داتی ،وت رھپ یھب اس رپ وکیئ ااکشل
ںیہنےہ،اسےیلہکاسےناینپاتکبحیحصانبابحنںیمریغدمسلہقثراوویںےسروایوکلقنایکےہ۔
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفي911هـ) ،تدريب
الراوي في شرح تقريب النواوي ،ج  ،1ص  ،108تحقيق :عبد الوهاب عبد
اللطيف ،ناشر :مكتبة الرياض الحديثة  -الرياض.

د:اخسوییھبانبابحنےکاستملہوہےنوکر ّدرکنےہ :ا
سمشادلياخسویےناھکلےہہک:
مع أن شيخنا (ابن حجر) قد نازع في نسبته (ابن حبان) إلي
التساهل من هذه الحيثية وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن
في كتابه فهي مشاحة في اإلصطالح؛ ألنه يسميه صحيحا.

ہرےااتسدانبرجحےنانبابحنےکراوویںوکہقثقراردےنیںیمزندہدقہنرکےنوکوبقلںیہنایکاوراہک
ےہہک:ارگاس(انبابحن)یکاتکبںیمروانتےکنرےںیمظفل،نسح،زندہرظنآنےہوتہیدرالصںیم
ملعدحییکاالطصاحتوکاامعتسلرکےنںیماملعءاکآسپںیمایمسقاکاالتخفوہےنیکوہجےسےہہکاس
ےناوکسحیحصقراردنےہ۔

السخاوي ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (متوفي902هـ) ،فتح
المغيث شرح ألفية الحديث ،ج  ،1ص  ،36ناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان،
الطبعة :األولي1403 ،هـ.

ل
ليك
م
ب
لب
ح
ي
ح
ایسبلطموکدبعا ا یونھكلیےناتکبارلعفوا لاوردمحمامجلادلياقیمسےناتکبوقادعا دد یاںیم
لقنایکےہ:
اللكنوي الهندي ،أبو الحسنات محمد عبد الحي (متوفي1304هـ) ،الرفع
والتكميل في الجرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،338تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
ناشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية  -حلب ،الطبعة :الثالثة1407 ،هـ.
القاسمي ،محمد جمال الدين (متوفي 1332هـ) ،قواعد التحديث من فنون
مصطلح الحديث ،ج  ،1ص  ،250ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة:
األولي1399 ،هـ 1979 -م.

هـ :املعےئالہسےن انب ابحنوک راوویں وکہقث قراردےنیںیم تہبیتخس رکےناور
اایتحطےساکمےنیلواالامشرایکےہ :ا

.1سمشادليذیبہ:
ذیبہےناینپاتکبمرانالدتعالںیماےکسنرےںیماہکےہہک:

ابن حبان ربما قصب (جرح) الثقة حتي كأنه ال يدري ما يخرج من
رأسه.

انبابحن یھبک یھبکای ہقثراوی وک اےسیآرام ےس فیعضقرار دے داتی ےہ ہکشيداوکسولعمم ںیہن وہن ہک
اےکسدامغےسایکاخرجوہراہےہاوراوکسھجمسںیہنآیتہکوہایکہہکراہےہ!!!
الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفاي748هـ) ميزان
االعتدال في نقد الرجال ،ج  ،1ص  ،441ترجمه افلج بن يزيد ،تحقيق:
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ،ناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي1995 ،م.

.2ونھكلیادنہلی:
ليك
ل
اوبا حشياتونھكلیےناتکبارلعفوا ميلںیماھکلےہہک:
وقد نسب بعضهم التساهل إلي ابن حبان وقالوا هو واسع الخطو
في باب التوثيق ،يوثق كثيراً ممن يستحق الجرح وهو قول ضعيف.
فإنك قد عرفت سابقاً أن ابن حبان معدود ممن له تعنت وإسراف
في جرح الرجال ومن هذا حاله ال يمكن أن يكون متساهال ً في
تعديل الرجال وإنما يقع التعارض كثيراً بين توثيقه وبين جرح غيره
لكفاية ما ال يكفي في التوثيق عند غيره عنده.

ضعب ےن اہک ےہ ہک :انب ابحن راوویں وک ہقث قرار دےنی ںیم زندہ دق ےس اکم ںیہن اتیل اور اہک ےہ ہک :انب
ٹ
ابحنراوویں وک ہقثقرار دےنی ںیم بری قراخ دیل ےساکم اتیل ےہ،ویکہکناس ےن تہب ےساےسی راوویں وک ہقث
قراردنےہہکوججرحوذممےکالہےھت،احالہکنہینتنلکلطلغےہ،ویکہکنےلہپیھباہکےہہکانبابحن
اےسی املعء ںیم ےس ےہ ہک وج راوویں یک جرح و ذمم رکےن ںیم تہب ابمےغل ےس اکم ےتیل ںیہ ،سپ یکسج ہی
احل وہ وت نکمم ںیہن ےہ ہک وہ راوویں وک اعدل قرار دےنی ںیم لہس ااگنری ےس اکم اتیل وہ ،اہتبل اےکس ہقث قرار
دےنی اور دورسے املعء ےک ہقث قرار ہن دےنی ںیم اعترض و االتخف رظن وموجد ےہ ،اسليے ہک اےکس بردیا اور
دورسوںےکبردیاہقثوہےنیکرشاطئواتیلہیکدقمارںیماالتخفاورقرقےہ۔
اللكنوي الهندي ،أبو الحسنات محمد عبد الحي (متوفي1304هـ) ،الرفع
والتكميل في الجرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،335تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
ناشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية  -حلب ،الطبعة :الثالثة1407 ،هـ.

.3شالريوط(واہیباعمرص):
شأريوطققحماتکبيحصانبابحنےناےکسنرےںیماھکلےہہک:
قد أشار األئمة إلي تشدده وتعنته في الجرح.

بررگ املعء ےن اس نت اک ارتعاف ایک ےہ ہک وہ (انب ابحن) راوویں یک جرح و ذمم رکےن ںیم ابمےغلےس
اکماتیلاھت(،ینعیوہاینتآاسینےسیسکراویوکہقثقرارںیہنداتیاھت)
صحيح ابن حبان ،ج  ،1ص  ،36با تحقيق شعيب األرنؤوط.

.2اخبرییکرطفاسنتیکتبسن،نیںیہنےہ:
اخبری یک فلتخم بتک ےسیج ااتلري الكييرر ،اینكل ،ااتلري الوطس اور افعضء الصغيرر ںیم دق اور وغر رکےن ےس
ولعمموہن ےہ ہکیسکاتکب ںیم یھبعلوانانب داووداکذرکی ںیہنوہا ہکمہ اخبرییکرطف دییئگتبسن
ہکعلواننمرادحلیےہ،ےکحیحصوہےنےکنرےںیماانیمطناحلصرکںیکس۔سےسےلہپسجےناس
نتوکذرکایک،وہیلیقعاھتہکسجےناتکبالصعفاءالكييررںیمآدمانبومیسےساوراسےناخبریےسلقنایک
ےہہک :ا
حدثني آدم بن موسي قال سمعت البخاري قال علوان بن داود
البجلي ويقال علوان بن صالح منكر الحديث.

آدم انب ومیس ےن اہک ےہ ہک ںیم ےن اخبری وک ےتہک وہےئ انس اھت ہک :علوان انب داوود یلجب ہک اوکس علوان انب
اصحلیھبےتہکںیہ،وہنمرادحلیےہ،ینعیایکسلقنرکدہروانتاقبوبقلںیہنںیہ۔ ا

العقيلي ،أبو جعفر محمد بن عمر بن موسي (متوفي322هـ) ،الضعفاء
الكبير ،ج  ،3ص  ،419تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجي ،ناشر :دار المكتبة
العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي1404 ،هـ 1984 -م.

اہیں رپ ایلص ااکشل ہی ےہ ہک اخبری ےس اس الکم وک لقن رکےن واےل آدم انب ومیس اک نم ،الہ س یک ملع
راجلوایلیسکاتکبںیمنلکلذرکںیہنوہا،ینعیوہایاوہجملصخشےہ،اسیجہکدمحمنرصاابلینےناتکبارواء
الغليلںیمایروایہکیکسجدنسںیمآدمانبومیسیھبےہ،وکذرکرکےتوہےئاھکلےہہک :ا
لكن آدم بن موسي لم أجد له ترجمة اآلن.

۔۔۔آدمانبومیسہکےکسجنرےںیمایھبیےھجموکیئلیصفتاورذرکںیہنالم۔
األلباني ،محمد ناصر (متوفي1420هـ) ،إرواء الغليل ،ج  ،5ص  ،242تحقيق:
إشراف :زهير الشاويش ،ناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت  -لبنان ،الطبعة:
الثانية 1985 - 1405 ،م.

لداعلوانےکنمرادحلیوہےنوایلنتیکاخبرییکرطفتبسندانی،ہینلکلاقباابثتںیہنےہ۔

نمرادحلیاوتدحیالقنرکےنںیمضعيفںیہنوہنا :ا
ہر ا
 .2ا
ہیہکہرنمرادحلیفیعضوہ،ہیاقبوبقلںیہنےہ،ویکہکنہیظفلتہبےسہقثراوویںےکےیلیھبوبالایگ
ےہ۔ ا

لب
ل
ح
ل
انبرجحالقسعینےناتکباسلنا ميررانںیمبرہمج(زدنیگنہم)سحانبلضفا یںیماہکےہہک :ا
فلو كان كل من روي شيئاً منكراً استحق أن يذكر في الضعفاء لما
سلم من المحدثين أحد .

وجیھبرواینمروکذرکرکےوتارگاےکسنموکفیعضراوویںںیمذرکایکاجےئوت،اسوصرتںیموتدحمنیث
ںیمےسوکیئیھباسملوحیحصنیقںیہنےچباگ۔ ا
لسان الميزان  ،ج ، 2ص. 308

اورذیبہےناتکبمرانالدتعالںیمبرہمجادمحانباتعبارملوزیںیماہکےہہک :ا
ما كل من روي المناكير يضعف .

وجیھبرواینمروکلقنرکےوتاوکسفیعضقرارںیہندناجاتکس۔ ا
ميزان اإلعتدال  ،ج ، 1ص. 118

لداابذیبہاورانبرجحےسوپانھچاچےیہہکاہمترےنساسدورطحےکانماقفہنروےییکایکدلیلےہ؟!
اندوونںاورانوسیجںنصييوںےکنساسافنقیکطقفاورطقفاییہدلیلےہاورضغبالہتیب(ع)اور
دافعنقحازافلخےئنقح!
دارینطقےناتکبساالتااحلمکںیماھکلےہہک:

فسليمان بن بنت شرحبيل؟ قال :ثقة .قلت :أليس عنده مناكير؟
قال :يحدث بها عن قوم ضعفاء؛ فأما هو فهو ثقة.

ںیمےناحمکنيساوپریےسامیلسنانبداوودےکنرےںیموپاھچوتاسےنوجابدن:وہہقثےہ،ںیمےناہک:
ایک اےکس نس نمر روانت ںیہن ںیہ ؟ اس ےن وجاب دن :وہ نمر روانت وک فیعض راوویں ےس لقن رکن ےہ،
نکیلوہوخدہقثےہ۔
الدار قطني البغدادي ،علي بن عمر أبو الحسن (متوفي385هـ) ،سؤاالت
الحاكم النيسابوري ،ج  ،1ص  ،217رقم ،339 :تحقيق :د .موفق بن عبدهللا
بن عبدالقادر ،ناشر :مكتبة المعارف  -الرياض ،الطبعة :األولي1404 ،هـ -
1984م.

سمشادلياخسویےناھکلےہہک:
وقد يطلق ذلك [منكر الحديث] علي الثقة إذا روي المناكير عن
الضعفاء.

ارگایہقثراوینمرروانتوکفیعضراوویںےسلقنرکےوت،اسرپظفلنمرادحلیوبالاجنےہ۔
السخاوي ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (متوفي902هـ) ،فتح
المغيث شرح ألفية الحديث ،ج  ،1ص  ،373ناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان،
الطبعة :األولي1403 ،هـ.

.4وخداخبریےننمرادحلیاراویےسروایاوکلقنایکےہ :ا

دمحمانباامسعيل اخبری ےنالہسیکقرآنےک دعب حیحص برنیاتکبحیحصاخبری ںیم تہب یسروانت وکنمر
ادحلیراوویںےسلقنایکےہ۔نمرادحلیراویاےنتزندہںیہہکاسرحتبرںیمانسوکذرکںیہنایکاج
اتکس،نکیلرھپیھبومنےنےکوطررپدنچاامسءوکذرکایکاجراہےہ :ا

.1اسحنانباسحن :ا
انبایباحمتےناےکسنرےںیماہکےہہک :ا
منكر الحديث .

اورانبرجحےناہکےہہک :ا
روي عنه البخاري .

(نمرادحلیوہےنےکنووجد)اخبریےناسےسروانتوکلقنایکےہ۔ ا
مقدمه فتح الباري  ،ص. 394

لح
ي
ط
عسدا ی :ا
.2ادمحانبشاانب ا
اوباحتفلالزدیےناےکسنرےںیماہکےہہک :ا
منكر الحديث غير مرضي  ،روي عنه البخاري .

نمرادحلیےہاوراقبوبقلںیہنےہ!!!نکیلاخبریےناسےسروایوکلقنایکےہ۔ ا
مقدمه فتح الباري  ،ص. 383

.3دبعارلنمحانبرشياااغملقری :ا
انبدعسےناےکسنرےںیماہکےہہک :ا
منكر الحديث .
طبقات ابن سعد  ،ج ، 7ص. 516

نکیلاےکسنووجدیھباخبریےناسےسدحیوکلقنایکےہ۔ ا
مقدمه فتح الباري  ،ص. 416

ج
.4داودانب صيناادملین :ا
اسیجےناےکسنرےںیماہکےہہک :ا
منكر الحديث متهم برأي الخوارج ،

نکیلاےکسنووجدیھباخبریےناسےسدحیوکلقنایکےہ۔ ا
مقدمه فتح الباري  ،ص. 399

5۔اخدلانبدلخم:
ل
سمشادليذیبہےناتکبا معبیفالصعفاءںیماھکلےہہک:
خالد بن مخلد القطواني من شيوخ البخاري .صدوق إن شاء هللا .قال
أحمد بن حنبل :له أحاديث مناكير .وقال ابن سعد :منكر الحديث
َ
ساق له عشرة أحاديث
مفرط التشيع .وذكره ابن عدي في الكامل َف
منكرة .وقال الجوزجاني :كان شتاماً معلناً بسوء مذهبه .وقال أبو
حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به.

اخدلانبدلخموطقاینہکوجاخبریاکااتسداوراچساننےہ،ادمحانبحييلےناہکےہہک:وہنمرروانتوکلقن
رکنےہ ،ا
انبدعسےناےسنمرادحلیاورولغرکےنواالہعیشاہکےہ ،ا
انبدعیےناتکبااكللمفالصعفاءںیماسےس10نمرروانتوکذرکایکےہ ،ا
سومتشرکےنواالاوراےنپنلطذمہیکلھکرکغیلبترکناھت ،ا
وجزاجینےناہکےہہک:وہ ّ
اوباحمت ےناہک ےہہک:اخدلیک لقنرکدہااحدی وک اھکل وتاجاتکس ےہ ،نکیلاوکن ادتسالل ںیماامعتسل ںیہنایک اج
اتکس۔ ا

الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفي748هـ) المغني
في الضعفاء ،ج  ،1ص  ،206تحقيق :الدكتور نور الدين عتر.

انبرجحےناتکبذہتیا البہادد یںیماھکلےہہک:
(خ م كد ت س ق) البخاري ومسلم وأبي داود في مسند مالك
والترمذي والنسائي وابن ماجة خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم
البجلي موالهم الكوفي ...قال عبد هللا بن أحمد عن أبيه ،له
أحاديث مناكير ...وقال بن سعد :كان متشيعاً ،منكر الحديث ،مفرطا
في التشيع وكتبوا عنه للضرورة.

اخبری،ملسم،اوب داوودےن اتکبدنسمامکل،برذمی ،نیئاورانبامہجےناخدل انبدلخموطقاینےسروانتوک
لقنایکےہ۔
دبعاهللانبادمححييلےنوادلےسلقنایکےہہک:اخدلانبدلخمااحدینمروریغاقبوبقلوکلقنرکناھت ،ا
انب دعس ےن اہک ےہ ہک :اخدل ہعیش اھت اور اےنپ ہعیش وہےن ںیم ولغ ےس اکم اتیلاھت اور وہ نمر ادحلی ےہ ،نکیل
رضورتےکاطمقبایکسروانتوکلقنایکاجنےہ۔
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفي852هـ)،
تهذيب التهذيب ،ج  ،3ص  ،101رقم ،221 :ناشر :دار الفكر  -بيروت ،الطبعة:
األولي 1984 - 1404 ،م.

-6عنانبامحد:
انبرجحالقسعینےنعنانبامحدےکنرےںیماھکلےہہک:
وقرأت بخط الذهبي أن هذا الحديث ال أصل له وال شاهد تفرد به
نعيم وهو منكر الحديث علي إمامته .قلت نعيم من شيوخ البخاري.

ںیم ذیبہ یک یھکل وہیئ رحتبر وک ڑپاھ ہک اس ےن اھکل اھت ہک :اس دحی یک وکیئ الص ںیہن ےہ اور وکیئ دورسی
دحی یھب اےکس حیحص وہےن یک ندیئ یھب ںیہن رکیت ،ویکہکن اس روای وک طقف میعن ےن لقن ایک ےہ ،وہ نمر
ادحلیےہ،نکیلاےکسنووجدیھبوہالہسےکبرراگنںیمےسامشروہنےہ ،ا
ںیمانبرجحاتہکوہںہک:میعن،اخبریےکااسيدہںیمےسےہ۔
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفي852هـ)،
األمالي المطلقة ،ج  ،1ص  ،147تحقيق :حمدي بن عبد المجيد بن
إسماعيل السلفي ،ناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :األولي،
 1416هـ 1995-م.

اورانبرجحےناتکباليكبالظررافںیماھکلےہہک:
قرأت بخط الذهبي :ال أصل له وال شاهد ،ونعيم بن حماد منكر
الحديث مع إمامته.

ںیمذیبہیکیھکلوہیئرحتبروکڑپاھہکاسےناھکلاھتہک:اسدحیےکےیلوکیئدورسیدحییھباےکسحیحص
وہےنرپشدہںیہنےہاورہناسدحییکوکیئالصےہ،میعنااممووشیپاوہےنےکنووجدنمرادحلیےہ۔
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفي852هـ)،
النكت الظراف علي األطراف ،ج  ،10ص  ،173تحقيق :عبد الصمد شرف
الدين ،زهير الشاويش ،ناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت  /لبنان ،الطبعة:
الثانية 1403 ،هـ  1983 -م.

-7دمحمانبدبعارلنمحالظفاوی:
مریےندمحمانبدبعارلنمحافطویےکنرےںیماھکلےہہک:
(خ د ت س) :محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ،أبو المنذر البَ ْ
ص ِري...
و ََقال أبو ُزر َ
ْعة :منكر الحديث.

اخبری،اوبداوود،برذمیاورنیئےندمحمانبدبعارلنمحافطویےسروایاوکلقنایکےہ،اوبزرہعےناہکہک:
وہنمرادحلیےہ۔
المزي ،يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (متوفي742هـ) ،تهذيب
الكمال ،ج  ،25ص  652ـ  ،653تحقيق د .بشار عواد معروف ،ناشر:
مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :األولي1400 ،هـ 1980 -م.

(خ)ےسرماداخبری(،د)ےسرماداوبداوود(،ت)ےسرمادبرذمی،اور(س)ےسرمادنیئےہ۔

اوبولدنیج(وتمفا474رجہی)ےناھکلےہہک:
محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي ،البصري ،أخرج البخاري
في الرقاب والبيوع عن علي بن المديني وأحمد بن المقدام.
عنه عن أيوب واألعمش وهشام بن عروة قال أبو حاتم الرازي :ليس
به بأس ،صدوق ،صالح؛ إال أنه يهم أحيانا .وقال أبو زرعة الرازي :هو
منكر الحديث.

اخبریےندمحمانبدبعارلنمحافطویےسثحبراقبوتيعںیمدحیاوکلقنایکےہ ،ا
اوباحمترازیےناہکےہہک:اسںیمااکشلںیہنےہ،وہاچساوراصحلاننےہ،ضعباواقتومہوایخلںیم
التبموہاجناھت ،ا
اوبزرہعےناےسنمرادحلیاہکےہ۔ ا
الباجي ،سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد (متوفي474هـ) ،التعديل
والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ،ج  ،2ص  ،533رقم:
 ،533تحقيق :د .أبو لبابة حسين ،ناشر :دار اللواء للنشر والتوزيع  -الرياض،
الطبعة :األولي1406 ،هـ 1986 -م.

-8اسحنانباسحناليصرری:
انبرجحےناسحبانباسحنےکنرےںیماھکلےہہک:

(خ :البخاري) حسان بن حسان البصري أبو علي بن أبي عباد نزيل
مكة روي عن شعبة وعبد هللا بن بكر. ...
وعنه البخاري وأبو زرعة وعلي بن الحسن الهسنجاني ...قال أبو
حاتم :منكر الحديث .وقال البخاري :كان المقري يثني عليه ،توفي
سنة .213

اخبریےناسےسروایوکلقنایکےہ،اسحنہکمںیمراتہاھتاوراسےنہبعشودبعاهللانببرےسروایا
وکلقنایکےہ،اخبری،اوبزرہعاوریلعانبنسحہشبحاینےناسےسروایاوکلقنایکےہ ،ا
اوباحمتےناہکےہہک:وہنمرادحلیاےہ،اوراخبریےناہکےہہک:رقمیےنایکسرعتفییکےہ۔ ا
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفي852هـ)،
تهذيب التهذيب ،ج  ،2ص  ،217ناشر :دار الفكر  -بيروت ،الطبعة :األولي،
 1984 - 1404م.

-9انسحلانبرشب:
بےکنرےںیماھکلےہہک :ا
ذیبہےننسحانب ی ْرا
(خ ت س) البخاري والترمذي والنسائي الحسن بن بشر بن سلم
بن المسيب الهمداني البجلي أبو علي الكوفي روي عن أبي
خيثمة الجعفي. ...

وعنه البخاري وروي له الترمذي والنسائي بواسطة أبي زرعة...
وقال أحمد :أيضا روي عن زهير أشياء مناكير .وقال أبو حاتم :صدوق.
وقال النسائي :ليس بالقوي .وقال :بن خراش :منكر الحديث.

اخبری،برذمیاورنیئےناسےسروایاوکلقنایکےہ۔
نسح انب رشب ہداین ےن اوب حيبمہ جعفی ےس روای لقن یک ےہ ،اور اس ےس اخبری اور نیئ ےن اوب زرہع ےک
واےطسےسروایاوکلقنایکےہ ،ا
ادمحےناہکےہہک:نسحانبرشبےنزہرےسنمرروانتوکلقنایکےہ ،ا
اوباحمتاوکساچساجاتنےہ،نیئےناہکےہہک:وہروایلقنرکےنںیمزندہامہرںیہنہ ا
ےاورانبجراشےناوکسنمرادحلیاہکےہ۔
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفي852هـ)،
تهذيب التهذيب ،ج  ،2ص  ،223رقم ،473 :ناشر :دار الفكر  -بيروت ،الطبعة:
األولي 1984 - 1404 ،م.

-10لضفمانباضفہلالقيياینالمص ارری:
انبرجحدرےنلضفمانباضفہلےکنرےںیماہکےہہک:

وثقه يحيي بن معين وأبو زرعة والنسائي وآخرون وقال أبو حاتم وابن
خراش :صدوق .وقال ابن سعد :منكر الحديث.
( قلت ) اتفق األئمة علي االحتجاج به وجميع ماله في البخاري
حديثان.

ت
حبیانبعم،اوبزرہع،نیئاوردورسوںےناےسہقثقراردنےہ ،ا
اوباحمتاورانبجراشےناوکساچساہکےہ ،ا
نکیلانبدعسےناوکسنمرادحلیاہکےہ۔ ا
ںیم(انبرجح)اتہکوہںہک:امتماملعءاکاافتقےہہکایکسروانتےسادتساللایکاجاتکسےہ،اوراخبریےناس
ےسطقفدودحیوکلقنایکےہ۔
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفي 852هـ)
هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،1ص ،445
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،محب الدين الخطيب ،ناشر :دار المعرفة -
بيروت 1379 -هـ.

ُج
صي
-11داوودانب نادملین:
ج
انبرجحےنداوودانب ُ صينےکنرےںیماہکےہہک:

داود بن الحصين المدني وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن
إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي ...وقال الساجي :منكر
الحديث متهم برأي الخوارج.

انب عم ،انب دعس ،یلجع ،انب ااحسق ،ادمح انب اصحل رصمی اور نیئ ےن ایکس وتقیث یک ےہ ،نکیل اسیج ایکس
ااحدیوکنمراتہکےہاوراتہکےہہکوہوخارجںیمےساھتاورایہنےکاقعدئیکریپویایکرکناھت۔ ا
اےکسنووجدمريداتھکلےہہک:
(قلت) روي له البخاري حديثا واحدا.

ںیم(انبرجح)اتہکوہںہکاخبریےنایدحیاسےسلقنیکےہ۔
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفي 852هـ)
هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،1ص ،339
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،محب الدين الخطيب ،ناشر :دار المعرفة -
بيروت 1379 -هـ.

-12اامسعيلانبدبعاهلل:
انبرجحالقسعینےناامسعيلانبدبعاهللانبزرارهےکنرےںیماھکلےہہک:
قلت :وقد ذكر إسماعيل بن عبد هللا بن زرارة الرقي أيضا في شيوخ
البخاري الحاكم وأبو إسحاق الحبال وأبو عبد هللا بن مندة وأبو الوليد

الباجي وابن خلفون في الكتاب المعلم برجال البخاري ومسلم وقال:
قال األزدي :منكر الحديث جداً وقد حمل عنه.

لمغل ّ
املعےئ ملع راجل ےسیج احمک نيساوپری ،اوب ااحسق ابحل ،انب دنمه ،نیج ،اور انب دلخون ےن اتکب ا م براجل
ااخبلريوملسم،ںیماامسعيلانبدبعاهللانبزرارهوکاخبریاکااتسدامشرایکےہ،نکیلازدیےناہکےہہک:وہنمر
ادحلیےہاوراسےسروایوکلقنایکایگےہ۔
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفي852هـ)،
تهذيب التهذيب ،ج  ،1ص  ،269ناشر :دار الفكر  -بيروت ،الطبعة :األولي،
 1984 - 1404م.

ہب ليب
م
-14+13دمحمانبإبراا ما ایوزيدانبایبانا:
زيغلیےناتکببصنارلايںیماھکلےہہک:
وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي :يروي أحاديث
منكرة وقد اتفق عليه البخاري ومسلم وإليه المرجع في حديث
«إنما األعمال بالنيات» وكذلك قال في زيد بن أبي انيسة :في بعض
حديثه إنكارة وهو ممن احتج به البخاري ومسلم وهما العمدة في
ذلك....

ب
نمااحدی وک لقن ایک ےہ ،اور احالہکناخبری اور ملسم
ادمحانب حييل ےن اہک ےہ ہک:دمحم انب ابراہ م يت ےن ر
ےن اس رپ اافتق ایک ےہ اور رعموف دحی « انما األعمال بالنيات » ااک لقن رکن ،ایس یک رطفاتٹلپ
ےہ۔
ایسرطحادمحانبحييلےنزيدانبانےکنرےںیماہکےہہک:ایکسااحدیںیمضعبااحدینمریھب
ںیہ،نکیلاخبریاورملسمےنایکسلقنرکدہااحدیاےسادتساللایکےہاورایسوہجےسایکسروانتحیحصامشر
وہیتںیہ۔ ا
الزيلعي ،عبد هللا بن يوسف أبو محمد الحنفي (متوفي762هـ) ،نصب الراية
ألحاديث الهداية ،ج  ،1ص  ،179تحقيق :محمد يوسف البنوري ،ناشر :دار
الحديث  -مصر 1357 -هـ.

املعےئالہساکاوبرکبیکيشماینوایلروایوکرحتفیرکن :ا
اقبوتہجاوراقبذرکےہہکالہسےکضعباخنئاملعءےناوبرکبیکآبرووکظفحرکےنیکاخرطایسروای
سيعج
وکرحتفیرکدنےہ۔اوبعييدداقمسانبالسمےناتکبالومالاوررکبیادنیسلےناتکبمجعماما مںیماھکل
ےہہک:

أما إني ما آسي إال علي ثالث فعلتهن وثالث لم أفعلهن وثالث لم
أسأل عنهن رسول هللا (ص) وددت أني لم أفعل كذا لخلة ذكرها.
قال أبو عبيد :ال أريد ذكرها.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اے اکش ںیم الفں اکم ااجنم ہن داتی !!! اس س یک وہج ےس
ہکوجاسےنذرکایکےہ،اوبدیبعہاتہکےہہک:ںیماسسوکذرکںیہنرکناچاتہہکوجاوبرکبےنذرکایکےہ(
ینعیےھجماتپےہہکاوبرکبےنایکاکمااجنمدناھت،نکیلںیماوکساوبرکبےکارتحامیکاخرطذرکںیہنرکوںاگ)،
أبو عبيد القاسم بن سالم (متوفي224هـ ) ،كتاب األموال ،ج  ،1ص ،174
ناشر :دار الفكر - .بيروت .تحقيق :خليل محمد هراس1408 ،هـ 1988 -م؛
البكري األندلسي ،عبد هللا بن عبد العزيز أبو عبيد (متوفي487هـ) ،معجم ما
استعجم من أسماء البالد والمواضع ،ج  ،3ص  1076ـ  ،1077تحقيق:
مصطفي السقا ،ناشر :عالم الكتب  -بيروت ،الطبعة :الثالثة1403 ،هـ.

اھبیئاوبرکبوخدہہکراہےہہکںیمےنوہاکمایکاھتنکیلواہیباورضعبینساملعءےتہکںیہہکاےہفیلخمتےنوہاکم
ںیہنایکاھت!!! ا
ابانناورنرخیسکیکنتامےن،وخداوبرکبیکنضعبدنیواامینقروشداینےکامرےویتفمںیک؟؟؟
اوراحمکنيساوپریےنرضحتدصہقیدیہشہےکرھگرپےلمحوایلثحبوکلمکموطررپروایےسخدفیہرکدن
ےہ،نہکہنرےہنسناورہنےجبنرسنی!!! ا

وااعقہیاالسماومیےکاسھتوافداراوراالسمدمحمیےکاسھتایخیاکرںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا
أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو
عبيد حدثني سعيد بن عفير حدثني علوان بن داود عن صالح بن
كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال دخلت علي
أبي بكر الصديق رضي هللا عنه في مرضه الذي مات فيه أعوده
فسمعته يقول وددت أني سألت النبي صلي هللا عليه وسلم عن
ميراث العمة والخالة فإن في نفسي منها حاجة.
النيسابوري ،محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا الحاكم (متوفي 405هـ)،
المستدرك علي الصحيحين ،ج  ،4ص  ،381ح ،7999تحقيق :مصطفي عبد
القادر عطا ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي1411 ،هـ -
1990م.

اس روای یک دنس ویہ ےہ ہک وج دورسی بتک ےس لقن یک یئگ اور دبع ارلنمح انب وعف یک اوبرکب ےس الماقت
واال واہعق یھب اوبرکب یک زدنیگ ےک آجری انم ںیم یہ وہا اھت ،نکیل دص اوسفس ہکلب ہرار اہ اوسفس ہک ننک اور
اخنئ وملقں اور اہوھتں ےن روای ےک اافلظ وک لمکم وطر رپ رحتفی رک دن ےہ ن ہک اوبرکب یک آبرو رپ وکیئ آچن ن
دهيہہنےنگلنےئ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اوراافتقےسدقرتخداودناکرکندںیھکیہکروایےکاافلظاکیھبکخدفرکناوریھبکدبتلیرکن،ہیرتہبنی
اور واحض دلیل ےہ ہک ہی روای حیحص ےہ ،اور نرخی االسم ںیم اوبرکب ےنرضحت زہرا (س) ےک رھگ رپ رمع ےک
ذرےعیےسہلمحرکواناوردیہشرکواناھت ،ا
ٹ
ویکہکنارگروایفیعضوہیتنہیواہعقوھجنوہنوتاسایخیاوررحتفییکایکرضورتیھت،اسےیلہکارگ
روایفیعضوہیتوتالہساورواہیباملعءےنرحتفیودبتلییکاجبےئ،روایےکضيعفوہےنوکنی
اورایبنرکناھت۔

نا:
يشمایناوبرکبوایلروایںیمدنسےکاحلظےسوکیئااکشلںیہنےہاورعلوانانبداودےکنمرادحلیوہےنواال
ااکشلیھباقباابثتںیہنےہ،ویکہکن ا
اوالً:الہسےکضعباملعءےناسرواییکدنسوکحیحصقراردنےہ ،ا
نن ً:انبابحنشیعفےنیھبعلوانانبداوودوکہقثقراردنےہ ،ا
ناثلً:علوانانبداووداکنمرادحلیاقباابثتںیہنےہ ،ا

نمادحلیاھت،وترھپیھبہیاسروایےکحیحصوربتعموہےنوکرضرںیہن
راب:ارگقرضیھبرکںیلہکعلوان ر
ً
اچنہپن ،اس ےیل ہک نمر ادحلی اک ظفل تہب ےس ہقث راوویں اور یتح اتکب حیحص اخبری ےک راوویں رپ یھب وبال گ
ےہ ،ا
لدااسلیصفتیکروینشںیماوبرکبےکرضحتزہرا(س)ےکرھگرپہلمحرکےناوررمعےکذرےعیےساوکندیہش
رکےنوایلہیروایاوردورسیروانتدنسےکاحلظےسنلکلحیحصاورربتعمںیہ۔ ا

اامتلسداع۔۔۔۔۔

