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 الرحيم الرحمن للاّ  بسم
 

 

 رحمة هللا عليه ورى پمحمد يونس جون شيخحضرت  
 ر محققانه نظرپاور صحيح بخارى 

 
 كرم ندوى امحمد ر ٹاكڈ از:

 ، برطانيهڈآكسفور 
 
رحمة هللا  ورپخ الحديث مظاهر العلوم سهارنورى شيپاستاد محترم حضرت شيخ محمد يونس جون 

، ےاعتراف كا سلسله جارى ه ےعلمى مقام ك ےك پآاور هين،  ےكچزر گهـ ماه چر تقريبا پانتقال  ےعليه ك
كى  پعربى زبان مين آ ےراقم السطور ن، ےر خصوصى اشاعتون كا اهتمام كيا هپ پآ ےون نچر پمختلف 

في عوالي األسانيد  ر ايكـ كتاب )الفرائدپتعارف  ےمقام ك ےك پعلم حديث مين آافادات اور سوانح، اسانيد، 
سنه  ےدار البشائر اإلسالمية، بيروت س كى حيات هى مين پلكهى، جو آ ےنام س ے( كغوالي الفوائدو 

نى پا ےبعد اس ےديكها، طباعت ك ےاس ےبهل ےطباعت س ےن پشائع هوئى، آ مين 2015هـ مطابق 1436
انتقال  ےك پ، آےيئك ههدي ےنسخ ےاور اهل علم كو اس كفرمايا،  ى كا اظهارگيدسندپمجلسون مين سنا، 

)قالئد  ےشيخ محمد بن ناصر العجمى نمشهور محقق ومصنف عالمه دوست  ےهمار ےبعد كويت ك ےك
ايكـ كتاب شائع كى جس  ےنام س ےالمقاالت والذكريات في شيخ الحديث العالمة محمد يونس الجونفوري( ك

، ےراقم كا مقدمه بهى هر پشامل هين، كتاب وتاثرات مضامين  ےمختلف اهل علم ك ےعرب وعجم كمين 
 .مين شائع هوئى 2018هـ مطابق سنه 1439سنه  ےيه كتاب دار المقتبس، بيروت س

 
 علم حديث مين درجه امامت:

 ےك پاور آشاه ولي هللا دهلوى ، ليكن ےه ےمين بر صغير كى حصه دارى شروع س علم حديث 
، اس كى نظير نهينهندوستان كى تاريخ مين كى اشاعت مين جو حصه ليا علم حديث  ےنـ صاحبزادون 

ميدان مين نمايان  ےر تصنيف كپمختلف موضوعات  ےكتب حديث كى تدريس اور حديث كبعد  ےان ك
نواب ى محلى، گفرنعبد الحي  ، عالمهشاه عبد الغنى محدث دهلوى ، شاه محمد اسحاق دهلوى  اعالم

محدث ن يشيخ نذير حس، موالنا رشيد احمد كنكوهىنج مرادابادى، گموالنا فضل رحمن صديق حسن خان، 
 .ينه مانور شاه كشميرى رحمة هللا عليهاور عالمه نصارى، احسين بن محسن عالمه محدث دهلوى، 
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ن چپكو ب پآ ،ےى تهڑ اسى سلسلة الذهب كى ايكـ ك ےعلم حديث كورى پحضرت شيخ يونس جون 
كو فن حديث  پآ ےسكى وجه مطالعه وتحقيق  ےتعلق تها، اس موضوع كى كتابون ك ےحديث شريف س ےس
نى عادت بنا ليا، يهان تكـ كه پبحث وتحقيق اور تدبر وتفكر كو ا ےن پ، آئىگيدا هو پخاص مناسبت  ےس
 ےاس فن ك وك پو مين آگفتگر كالم، اور پموضوع  ےيا، حديث كگكا انداز ائمه فن كا انداز هو  پآ

، هر ےته ےاجتناب كرت ےس ےيا لكهن ےا كوئى بات كهنتقليد   ے، عام طور سےهرى مناسبت هگ ےماهرين س
كه مين كهه نهين سكتا كه ميرا  ےته ے، فرماتيا تهاگبن  لكا معمو  پكى كوشش آ ےنچهنپكى تهه تكـ  امر

 .ےهرا اور مضبوط رشته هگكتنا  ےحديث شريف س
ار چ، جو ينه ےكچشائع هو  ےنام س ےك "اليواقيت الغالية"افادات وتحقيقات  ےك پعلم حديث مين آ 

آپ كى مدلالنه جوابات اور  ےك پر آپسواالت  ےاهل علم كمتعلق  ےيه احاديث نبويه كـ، نجلدون مين هى
مقيم شاگرد جليل موالنا محمد ايوب سورتى  ے، جسى آپ كـےهعالمانه اور محققانه تحريرون كا مجموعه 

ر سن پان جلدون ، ےهشائع فرمايا  ےسـ اهتمام ڑےبـ ےر، برطانيه سٹمجلس دعوة الحق، ليس ےنـ ڈ لينگنا
هـ مطابق 1429محرم الحرام سنه  22آخر مين  ےهلى جلد مين عرض مرتب كپاشاعت درج نهين، البته 

 2هـ مطابق 1430رجب سنه  9آخر مين  ے، دوسرى جلد مين عرض مرتب ك2008جنورى سنه  31
ستمبر  15هـ مطابق 1431شوال سنه  6تحت  ے، تيسرى جلد مين من نافذة المرتب ك2009جوالئى سنه 

درج  2013مئى  17هـ مطابق 1434رجب  6تحت  ےوتهى جلد مين من نافذة المرتب كچ، اور 2010
 هين.

 ےكم نهين، آخرى عهد كـ ےاعجوبه سـ كسىكا وجود عصر حاضر مين ايسى نادر علمى تحقيقات  
وه عالمه عبد الحي  ےعلمى حلقون كو سب سى زياده متاثر كيا هـ ےجن علماء كى محدثانه تحقيقات نـ

موالنا انور شاه كشميرى، اور عالمه محمد زاهد الكوثرى هين، نواب صديق حسن خان، فرنگى محلى، 
علمى جوابات بسا اوقات ان  ےاستاذ محترم كـ كه محدثانه اصول كى روشنى مين ےهاور انصاف يه 

متعلق ماضى وحال كى  ےعلم حديث سكه  ےهحضرات كى تحريرون سى فائق هين، ايسا محسوس هوتا 
، اس بر مزيد يه ےهرا تجزيه كيا هگاس كا  ےها هپڑ هـ چكجو ، اور ےبدقت نظر مطالعه كيا هتصنيفات كا 

 .اٹهو چكه انصاف واعتدال اور توازن كا دامن كهين هاتهـ سى نهين 
 

 :تعلق ےسصحيح بخارى 
كو بخارى شريف  پآ ےكو فطرى مناسبت تو تهى هى، مزيد نوجوانى هى س پآ ےحديث شريف س 

شيخ الحديث  پهايا، آپڑ اس سال تكـ اس كتاب كو پچئى، اور تقريبا گى پكى تدريس كى ذمه دارى سون
كا حامل كوئى زياده اهليت  ےس پر آپيه هيكه اب تكـ اس منصب  چ، اور سےر فائز تهپمنصب  ےك
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شيخ محمد بن ناصر  ےهوئ ےهرى تعلق كا ذكر كرتگ ےك پآ ے، صحيح بخارى سفائز نهين هواشخص 
دوست  ےهماراور ، 1هين "فما لقيه أحد إال وعرف أن هذا العالمة متيَّم بالبخاري وصحيحه" ےالعجمي فرمات

هين: "ولعل من أكثر من يجري لسانه بالثناء عليهم اإلمام البخاري، حتى  ےشيخ محمد زياد التكلة فرمات
 .2صرح أنه على مذهبه في العقيدة وفي الفقه"

ر روشن پ پاغراض ومقاصد اور خبايا وزوايا كو آ ےك صحيح بخارى  ےتحقيق ونظر كى عادت ن 
يعنى الى، بلكه خود مصنف كتاب ڈاه نهين گذريعه ن ےكسى خارجى عينكـ ك ےن پر آپكرديا، اس كتاب 

بخارى كى نظر اور  ےكى كوشش كى، اور اس طريقه كار ن ےسمجهن ےاس ےنقطه نظر س ےامام بخارى ك
حديثيه،  ےواضح كردى، وسعت مطالعه، كتب حديث وفقه، اجزائر پ پيرائى آگى اور هرائگمسلكـ كى 

 ےيده مباحث كو حل كرنچيپ ےاس كتاب ك ےكى نظر ن پر آپشروح كتب حديث اور متعلقات علم حديث 
جس كا  متعلق شايد كوئى مطبوعه كتاب ايسى هو ےكه حديث شريف س ےته ےكى، فرمات ددى مڑ مين ب
هـ جاتى ڑ ب تاس قول كى اهمي ےك پبعد آ ےمطالعه نه كيا هو، اس وسيع وعميق ودقيق نظر ك ےمين ن

 .ےه ےمعجزات مين س ےكه صحيح بخارى نبى اكرم صلى هللا عليه وسلم ك ےه
هر ترجمه باب، حديث اور بحث  ےكه بخارى شريف كـ ےاس كى كوشش كرتـمين دروس  ےنپاآپ  

، حسن ترتيب اور متابعات وغيره مين امام ےسمجها جائـ ے، اسـےهكيا خود امام بخارى كا مقصود  ےسـ
مدارس مين بخارى شريف كى  ے، عام طور سـےهايا جائٹرده اپ ےان س كيا رعايتين ركهى هين ےبخارى نـ

كى ترديد بر  ـفقهى مسلك ےسارا زور متن، ترجمه باب اور امام بخارى كـ ےخصوصيات نظر انداز كركـ
هين،  ےنتيجه يه كه طلبه اس عظيم كتاب كى خصوصيات اور خوبيون سى نا آشنا رهتـ ،ےهصرف هوتا 

، ےهعهد كا طره امتياز  ےاور انهين اس معيار بحث وتحقيق كا بالكل اندازه نهين هوتا جو امام بخارى كـ
 .ےهقاصر  ےسـ ےاور دنيا آج بهى اس كى نظير بيش كرنـ

هين: "قد  ےعالمه كبير شيخ نظام محمد صالح اليعقوبى فرمات ےشيخ ودوست بحرين ك ےهمار
حب البخاري وصحيحه حتى امتأل إناؤه ريًّا ونهال ، فما ُيسأل عن حديث فيه،  -رحمه هللا  -تشرَّب الشيخ 

غيتك ال بالمجاز، بال پأو باب، أو إسناد، بل حتى كلمة، إال ويتحفك بإجابته على البديهة، ويسعفك 
 بالحقيقة"

"كيف ال، وقد قرأه ودرَّسه وشرحه عشرات المرات، وكرات بعد كرات! وال يكاد الُمحصي ُيحصي 
 مجالس ختمه التي عقدها في الهند، وبريطانيا، وجنوب إفريقيا، وغيرها من البالد والمدن والمدارس" ڈ ع
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ري وصحيحه في سلوك دروب البخا -"ولو قلت: إني لم أر في عصرنا هذا أعلم وال أخبر وال أمهر 
 3منه رحمه هللا، لما كنت وهللا مبالغا، وال على جادة الحق حائدا أو جائرا" -وعلومه وكتابه 

 
 :دروس بخارى 

مقصد ومنشا كى بورى ترجمانى هو، بخارى  ےكه امام بخارى كـهانا ڑ پبخارى شريف كو اس طرح 
نكات  ےاستنباط اور كتاب كـ ےفوائد، حديث سى مسائل كـ ےكى سندون كى خصوصيات، اور متابعات كـ

كى غير  ےدالئل ومآخذ كو بيان كرنـ ےاختالف ومذاهب اور ان كـ ےاور ائمه كـ ےودقائق كى ته تك بهنجنـ
 ےيهان اس جامعيت سـ ےحصه مين آئى كسى كـ ےجانبدارانه كوشش هو، يه چيز جس طرح استاذ محترم كـ

 .ميسر نهين
شروح وتقارير شائع هوجكى هين، جن  ددحديث بر متعاردو مين بخارى شريف اور ديكر كتب 

، نه كوئى تحقيق، اور نه كسى مسئله بر عالمانه ومحدثانه كالم، ےهكو ديكهكر سخت مايوسى هوتى 
كه ان  ےهصرف كهنه وبوسيده مباحث كى تكرار، اور نا قابل معافى غليطيون كى بهرمار، حيرت هوتى 

؟ جاء شاعر إلى بشار بن برد، فأنشده شعر ا ضعيف ا، ےهود جيزون كى اشاعت سى كون سى خدمت مقص
 وقال له: كيف تراه؟ فقال له: أحسنت إذ أخرجته من صدرك، لو تركته ألورثك الفالج.

نهين كه بخارى شريف كى شرح كا جو قرض اس امت بر صديون سى چال آرها  ـاس مين شك
كى،  ےتها، اس قرض كى ادائيگى كى سنجيده علمى كوشش حافظ ابن حجر عسقالنى رحمة هللا عليه نـ

حديث بر جو نظر تهى اس  ےاجزائـ ےمختلف مجموعون اور خاص طور سـ ےحافظ ابن حجر كى حديث كـ
هايا، بخارى شريف كى ٹخصوصى فائده ا ےبخارى شريف كى شرح مين ان سـ، ےهكى نظير بهت كم 

مين بورى جد  ےاسانيد ومتون بر اعتراضات كا علمى جواب ديا، اور امام بخارى كى منشا كو واضح كرنـ
اصول سته مين سى كسى كتاب كى ايسى  ـايسى شرح تصنيف كى كه آج تك ـوجهد صرف كى، اور ايك

يه حديث ضرب المثل بن گئى "ال هجرة بعد الفتح" يعنى  ےلئ ےآئى، اور فتح البارى كـشرح وجود مين نهين 
 ـبعد اب تك ےكه اس كـ ےهبعد سفر كى ضرورت نهين رهى، اور يه صحيح  ےفتح البارى كى تصنيف كـ

 ےكـ ےهانـڑ پ ےكـبخارى شريف  ےبخارى شريف كى كوئى دوسرى شرح اس پايه كى نهين آئى، عام طور سـ
اصولون كو مد نظر  ے، بلكه بخارى شريف كو روايت ودرايت كـےهفتح البارى هى بنيادى مرجع رهى  ےـلئ

ساتهـ مختصر تشريح بر اكتفا كيا جاتا  ےكا رواج بهت كم رها، زياده تر سماع، يا سماع كـ ےهانڑ پركهكر 
 .ےهرها 
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ايه كى كامياب كوشش پمقاصد كى تشريح مين اس  ےبعد بخارى شريف كـ ےحافظ ابن حجر كـ
حصه مين آئى، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، اور يه  ےبعد استاذ محترم كـ ےاتنى صديان گزر جانى كـ

بالكل سج تها، ليكن  ےلئـ ےفتح البارى كـ ـنهين كه ال هجرة بعد الفتح كا مقوله كل تك ـمين كو جهجهك ےكهنـ
 اب نهين.

حديث  ےاجزائـ ےمجموعون خاص طور سـ ےحافظ ابن حجر كى حديث كـ ےهآجكا  ےهلـپجيسا كه 
اس مين ان كا كوئى همسر نهين، ليكن حافظ ابن حجر كو بخارى شريف كى محققانه  ےهاه گر جو نپ

ورى پبخارى شريف كو  اس سال تكـپچ ےنتدريس كا وه موقع نهين مال جو موقع استاذ محترم كو مال، آپ 
بنظر غائر فتح البارى كا  ےجن حضرات نـ ،هاياڑ پاصول كى روشنى مين  ےور روايت ودرايت كـتحقيق ا

سرسرى طور  ےبعض مشكل مقامات سـ ےكه ابن حجر بخارى شريف كـ ےوه اتفاق كرين گـ ےهمطالعه كيا 
 ، اور بعض جگهون بر انےهبر اكتفا كيا  ےهين، بعض جگهون بر صرف نقول جمع كرنـ ےبر گزر گئـ

، اور نه كسى مقام ےتهمقلد جامد  ےيدا هوا، استاذ محترم نه كسى كـپسوال هى نهين  ىذهن مين كوئ ےكـ
باوجود ان كى غلطيون كى نشاندهى  ےعادى، ابن حجر كى قدر دانى كـ ےكـ ےسرسرى طور بر گزرنـ ےسـ

ين يا جن كو نظر ه ےشراح حديث سرسرى طور بر گزر گئـ ےابن حجر اور دوسر ے، جن مقامات سـےكرتـ
 .ےان كى مكمل تحقيق كرتـ ےهانداز كرديا 

 
 :نبراس الساري 

دروس  ےك پكى بخارى فهمى آ پشرح نهين لكهى، آبخارى شريف كى كوئى با قاعده  ےن پآ
، اور جب بهى ايسى ےس لكهـ ليتٹهـ نو چك پدوران آ ے، ان دروس كى تيارى كےوتقريرات مين محفوظ ه

، ےكر ليت مقيدبهى  ےملتى اس ددحل مين م ےبخارى شريف كى كسى مشكل ك ےجن س ےزرتگ ےفوائد نظر س
كه  ےهين، ضرورت ه ےس لكهٹنو  ےكثرت س ےن پر بهى آپس موجود هين، اسى طرح فتح البارى ٹيه نو 
 .ےانهين شائع كيا جائ ےاصولون كى رعايت كرك ےتحقيق ك ےس كو يكجا كركٹان نو 

س كو شائع ٹنو  ےك پر آپبخارى شريف  ےمد ظله العالى ن موالنا محمد ابوب سورتى صاحب
كى تهى، دوسرى جلد ابهى چكى حيات هى مين آ پهلى جلد آپ، اس كى ےكا سلسله شروع كيا ه ےكرن

)نبراس الساري في رياض البخاري(، يه مكتبة القلم، سورت،  ے، اس شرح كا نام هےآئى ه ےجلد هى سامن
ر مشتمل پابواب  ےخاتمة تكـ ك ےكتاب الوضوء ك ےبخارى س ےهلى جلد ابتدائپ، ےشائع هو رهى ه ےجرات سگ
راقم السطور كى بعد  ےيش لفظ كپ ےكشروع مين محقق كتاب موالنا ايوب سورتى صاحب  ے، اس جلد كےه

هـ مطابق 1438رمضان سنه  20تحت تاريخ  ےك يش لفظپ، ےكا ترجمه ماخوذ ه پآ ےكتاب )الفرائد( س
 .ےه 2017جون سنه  21
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ابواب  ےتكـ كباب السمر مع األهل والضيف  ےكتاب مواقيت الصالة ك ےدوسرى جلد كتاب الغسل س
مفتى  اس مين، ےيش لفظ هپكا شروع مين بهى موالنا ايوب سورتى صاحب  ے، اس جلد كےر مشتمل هپ

 الجونفوري كما عرفته(صاحب كى تحرير )شيخنا المحدث الناقد الورع الزاهد محمد يونس احمد شبير موالنا 

كى تحرير )عشر مزايا لنبراس الساري في رياض البخاري  سلمهمولوى يوسف صاحبزاده  ےان ك، اور 4
 ےك يش لفظپ، دوسرى جلد مين شامل هين 5 لمحدث العصر شيخ الحديث موالنا محمد يونس الجونفوري(

 .ےدرج ه 2017ستمبر  12هـ مطابق 1438ذي الحجة  21تحت تاريخ 
ويا گاس طرح شرح كا يه حصه ، ےه الىڈر كتاب البيوع تكـ خود بار بار نظر پاس شرح  ےن پآ

صحت وضبط اهتمام مطابق  ےمنهج كاسى بهى كه بعد كى جلدين هے   ، اميدےكا تصنيف كرده ه پآ
 .ىگكى جائين شائع  ےكى مكمل رعايت س

، ترجيحوضاحت و مسلكـ كى  ےبخارى كبيان، امام  ے، اختالف فقهاء كمتن كى تشريحاس شرح مين  
 كا پكه آ ےدوران صاف نظر آتا ه ےمطالعه ك ے، اس كےه بحثومحققانه  معتدالنهر پاختالفى مسائل 

، بسا ےهر ممكنه مراجع مين اس كا حل تالش كرتـپ، تها هر موقع بر مناسب سوال بيدا كرتامحققانه ذهن 
كه هللا  ـ، يهان تكےرهت ےآپ كى تشفى نهين هوتى، اور آپ تالش وجستجو مين لگـ ےاوقات عام مراجع س

اشكال كو حل  ـ، اور كبهى كبهى ايكجواب كى طرف آپ كى رهنمائى هوتى سى صحيح ددتعالى كى م
 .ےكرنى مين كئى سال لگ جاتـ

اإليمان، باب كتاب ، مثال : ےو هگفتگر بهى محققانه پاسنادى مباحث  ى ضرور  شرح ميناس  
: ... حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ےاتباع الجنائز من اإليمان مين ذكر كرده حديث كى سند مين ه

حسن بصرى كى  ےهين: بخارى شريف مين حضرت ابو هريرة رضي هللا عنه س ےأبي هريرة...، فرمات
اور راوى كا اقتران  ساتهـ كسى ےروايت كرده صرف تين حديثين هين، اور ان تينون مين حسن بصرى ك

، دوسرى كتاب ےايكـ يه حديث ه ے(، ان مين سےر اكتفا نهين كيا هپحسن بصرى  ے)يعنى امام بخارى ن ےه
، جس مين محمد بن سيرين اور خالس بن عمرو ےاألنبياء، باب في ذكر موسى اور كتاب التفسير مين ه

ذباب في شراب أحدكم، اس مين بهى ابن سيرين ، اور تيسرى كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الےكا اقتران ه
نزديكـ حضرت ابو  ے، كيونكه ناقدين حدبث كےر هپر اعتماد ابن سيرين پهون گ، ان تمام جےكا اقتران ه

 .6حسن بصرى كا سماع ثابت نهين" ےهريرة س

                                                 
 .ےماخوذ ه ےس 113-85يه تحرير قالئد المقاالت والذكريات ص   4
 .ےماخوذ ه ےس 371-353يه تحرير بهى قالئد المقاالت والذكريات ص   5
 .229-1/228نبراس السارى   6
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كسى راوى كى  ےهين كه اس صحابى يا سند ك ےمطابق يه بهى بتات ےكبهى كبهى ضرورت ك 
متعلق حضرت عبادة بن الصامت رضي هللا عنه سے كتنى حديثين هين، مثال كتاب اإليمان مين بيعت 

هين: حضرت عباده كى بخارى شريف مين نو حديثين  ےدوران فرمات ے(  كى شرح ك18كى حديث )نمبر 
إليمان مين تحويل قبله ، باب الصالة من ا7"ےدس بار ذكر كيا ه ےهين، اور اس حديث كو امام بخارى ن

هين: حضرت براء كى  ےمتعلق حضرت براء بن عازب رضي هللا عنه كى حديث كى تشريح مين فرمات ےس
 .8"ےر ذكر كيا هپهون گندره جپتيس احاديث هين، اور اس حديث كو ڑ ا
هين: يه  ےمتعلق فرمات ےكتاب العلم، باب قبض العلم مين هشام بن عروة كى مشهور حديث ك 

كتابين لكهى هين، جن مين محمد بن  ےلئ ےك ےطرق بيان كرن ےاس ك ے، اور علماء نےحديث مشهور ه
تين جزء مين  ےنام شامل هين، خطيب بغدادى ن ےأسلم الطوسي، نصر بن إبراهيم المقدسي اور دوسرون ك

والد  ے، ان كےاس حديث كى روايت كى ه ےايكـ جماعت ن ےهين، هشام بن عروه س ےطرق بيان كئ ےاس ك
، اور رسول هللا صلى هللا عليه ےبهى ايكـ جماعت ن ے، عبد هللا بن عمرو سنے بهى ايكـ جماعت ےعروة س
، أبو القاسم ےى تعداد هڑ والى بهت ب ےاس كى روايت كرن ے، هشام بن عروة سےبهى ايكـ جماعت ن ےوسلم س

ار سو چهين، ان كى تعداد  ےنام جمع كئ ےوالون ك ےروايت كرن ےس كتاب التذكرة مين هشام ےبن منده ن
زباده  ےاليس سچوه  ےاس كى روايت كى ه ےمشهور كتابون مين هشام س ےون نگ، جن لو ےزياده ه ےستر س

 .9ےساتهـ ان مراجع كى نشاندهى كى ه ےمكمل حوالون ك ےبعد شيخ ن ےاس ك ،هين"
 

 ات صحيح بخارى:رر مك
، اس كى وجه احكام ومسائل ےكى ه ےنى صحيح مين حديثون كى تكرار كثرت سپا ےامام بخارى ن 

تو امام بخارى اس  ےر استدالل هوسكتا هپمختلف مسائل واحكام  ےر ايكـ هى حديث سگ، اےكا استنباط ه
هـ چاحاديث كى سند يا متن مين ك ررمك ے، عام طور سهين ےر اعاده كرتپحديث كا مطلوبه مقامات 

، ےمتن وسند ايكـ هى هكا حديثين بهى هين جن  رر، تا هم صحيح بخارى مين ايسى مكےهوتا هاختالف 
 ےها كرنٹات كو اكرر ان مك ےورى بخارى شريف سپ ےماهر بخارى هين جنهون ن ےهلپشايد حضرت شيخ 

مرتب  ےنام س ےفي البخاري بإسناد واحد( ك ڑ )جزء إرشاد القاصد إلى ما تك ےن پكى جد وجهد كى، انهين آ
رح كى ايكـ ط، اس مين اس ےشامل ه (83-9)ص  ، يه جزء اليواقيت الغالية كى تيسرى جلد مينےيا هك

 هـ حديثين جمع هين.ٹسو سا

                                                 
 .1/148نبراس السارى   7
 .1/211نبراس السارى   8
 .375-1/372نبراس السارى   9
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 ےند احاديث هين جو ايكـ هى سند اور متن كچيه هين:  ےشروع مين تحرير فرمات ےاس جزء ك 
ر پر اوقات مين ان گدوران اور بعض دي ےهين، اس كتاب كى تدريس ك ررساتهـ بخارى شريف مين مك

 ےمجه ےلئ ےك ےر النپنفع عام كى خاطر ان كو منظر عام  ےدوستون ك ےهـ مخلصين نچواقفيت هوئى، ك
 آماده كيا.

 ےايكـ هى سند س ےامام بخارى نتذكره كيا كه دو حديثين ايسى هين جن كو  ےبعد شيخ ن ےاس ك 
متعلق، اور دوسرى  ےرضي هللا عنه كى حديث ان كى توبه ك، ايكـ حضرت كعب ےدس بار ذكر كيا ه
هلى پ، دونون حديثين طويل هين، ےمتعلق حضرت انس رضي هللا عنه كى حديث ه ےزكاة كى فرضيت ك

ر ذكر پ، البته حضرت انس رضي هللا عنه كى حديث متفرق طور ےه مكمل ذكر كيا هگحديث كو هر ج
 .ےكى ه

هين ان كى  رركم مك ےيا اس س چانپ ےو حديثين ايكـ هى سند سكه ج ےمزيد فرمايا ه ےشيخ ن 
 .ےتعداد زياده ه

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا : ے( ه31هلى حديث كتاب اإليمان كى حديث )پاس جزء مين  
حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن األحنف بن قيس قال ذهبت ألنصر هذا الرجل فلقيني 

ال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أبو بكرة فق
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول هللا هذا القاتل فما بال المقتول قال 

ساتهـ مكمل كتاب  ےاسى سند ومتن ك ے. اس حديث كو امام بخارى نإنه كان حريصا على قتل صاحبه
 .ےالديات مين ذكر كيا ه

حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد  :ے( ه7316و 7141اس جزء كى آخرى حديث  
عن إسماعيل عن قيس عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حسد إال في اثنتين رجل 

كتاب  كا . اس حديثاه هللا حكمة فهو يقضي بها ويعلمهاآتاه هللا ماال فسلطه على هلكته في الحق وآخر آت
 .ےكيا ه اعادهاألحكام، اور كتاب االعتصام مين بهى 

 
 :ابواب وتراجم

كا  پر فائز هين، وهين آپمنصب  ےجهان ايكـ طرف فن حديث كى امامت عظمى كامام بخارى  
امام بخارى فقيه اعظم هين، اور "كه  ےته ےفرمات ، حضرت شيخےشمار اكابر مجتهدين وفقهاء مين هوتا ه

ابواب وتراجم مين  ےصحيح ك ى فقهى تحقيقات وتدقيقات كونپا ےهين"، امام بخارى ن غير معمولى ذهين
، ےى محنت كى هڑ ب ےلئ ےك ےاغراض ومقاصد كو سمجهن ےتراجم مين بخارى ك ےاهل علم ن  ،ےهسموديا 

ابواب وتراجم كو ، ےسمجهـ مين نهين آت ےهين، آسانى س ےمقاصد بهت دقيق هوت ےبخارى ك ےعام طور س
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، شاه ولي هللا دهلوى اور حضرت موالنا ےكى ه ےهى كوشش حافظ ابن حجر نچا ےى سب سك ےهنجسم
)أصول عديدة في وضع  ےن هين، استاد محترم ےر رسائل تصنيف كئپاس موضوع  ےمحمد زكريا كاندهلوى ن

لئى رهنما  ےك ےنى مختصر تحرير مين تراجم كو سمجهنپنامى ا 10لبخاري(األبواب والتراجم لصحيح اإلمام ا
 پآ، ےبيان مين ه ےهلى فصل ان تراجم كى قسمون كپهين، اس مين دو فصلين هين،  ےيش كئپاصول 

 ےر مشتمل هين، اور دوسرى فصل ان تراجم مين امام بخارى كپزائد قسمون  ےمطابق يه تراجم بيس س ےك
واضح كيا  ےاستدالل كو مثالون س ےنى ان سارى قسمون اور طريقهائ پآ، ےمشتمل ه رپطريقه استدالل 

 .ےه
، جس كا ےبعض مشكل ابواب وتراجم كى تحقيق مين ايكـ مفصل رساله لكها ه ےحضرت شيخ ن 

تقريبا دو سو  ے: بحوث مهمة عن بعض األبواب والتراجم لصحيح البخاري، يه رساله اليواقيت كےنام ه
هين: "فهذه تعليقات على بعض تراجم الجامع  ےشروع مين فرمات ےاس رساله ك ،11ےمشتمل ه رپصفحات 

المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه، تصنيف اإلمام أبي عبد 
في مكامنها  هللا محمد بن إسماعيل البخاري رحمه هللا تعالى ورضي عنه، أردت بها إيضاحها، وإبراز ما

من الرموز والخفايا، وإظهار ما في مطاويها من الكنوز والخبايا، وإثباتها من الحديث إذا خفيت المناسبة، 
في شرائط الصحة فقلت عنده األحاديث،  ڈ فإنه رحمه هللا أراد بتأليف كتابه جمع ما صح من الحديث، وش

تراجم بعض الفوائد مما يتعلق باألحاديث باألحاديث فاحتاج إلى التدقيق في االستنباط، وقد أزيد على شرح ال
 أو بما أورده في الكتاب".

كتاب التوحيد كى اهميت پر روشنى ڈالتے هوئے فرماتے هين: "كتاب التوحيد بخارى شريف كى  
ديا هے، اس  ڑ عجيب وغريب هے، امام بخارى نے انداز يه هے كه اپنى پورى قوت علميه كو اس مين نچو 

لئے هم جيسے كم علم لوگون كى امام بخارى كے علم كے تمام مداركـ تكـ رسائى هوجائے يه تو بهت مشكل 
معلوم هوتا هے، ليكن مين اپنى بساط كے مطابق پورى كوشش كرون گا كه امام بخارى كے تراجم كى 

 .12صحيح غرض سامنے آجائے"
 

 ابواب:كتب و ترتيب 
، شيخ ےكتب وابواب كى ترتيب مين دقيق حكمتون اور مصلحتون كى رعايت كى ه ےامام بخارى ن 
صحيح بخارى كى ابتداء ، ےالى هڈر روشنى پكى ترتيب  بدروس اور تحريرون مين كتب وابوا ےنپا ےن

                                                 
 .120-3/109اليواقيت الغالية   10
 .305-3/121اليواقيت الغالية   11
 .54-53ص تقرير كتاب التوحيد   12
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اگر بدء الوحي كو صحيح بخارى كا مقدمه هين: " ےفرمات ےهوئ ےدرميان مناسبت كو بيان كرت ےوانتهاء ك
ا جائے تو كتاب كى ابتداء كتاب اإليمان سے هوتى هے، اور انتهاء كتاب التوحيد پر، ابتداء وانتهاء مان لي

كى يه مناسبت اس كتاب كے ان لطائف مين سے هى جو ايكـ صحيح النظر محقق كو اس كتاب مين جگه 
وه كتاب مصنف جگه نظر آتے هين. "قاعده هے كه جس كتاب كى ابتداء اور انتها مين مناسبت هوتى هے 

كے براعت اور اس كے تفوق اور فضل وكمال كى كهلى هوئى دليل هوا كرتى هے، يهان بعينه يهى صورت 
حال هے، اور بخارى كى ابتداء اور انتها مين مناسبت هے ... امام بخارى نے ايمان سے كتاب كى ابتداء 

و ختم كرديا كه ذات وصفات كے كى تهى كيونكه بدء الوحى تمهيد تهى، اور ايمانيات پر هى كتاب ك
 .13مسائل بيان كرديئے"

 ےر تبصره كرتپآخرى باب "باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم الدين النصيحة"  ےكتاب اإليمان ك 
اس ترجمه كو آخر مين ال كر اس كى  ےكه مصنف )يعنى امام بخارى( ن ےتا هگهين: ايسا ل ےفرمات ےهوئ

ذريعه  ےاور جن ك ےهين، جنهين ثابت كيا ه ےكه كتاب اإليمان مين جو تراجم آئ ےطرف اشاره كيا ه
 ے، مصنف نےذريعه صرف نصيحت يعنى خير خواهى كا اراده كيا ه ےاس ك ےمخالفين كى ترديد كى ه

 .14"ےورى كتاب مين اسى مصلحت كى رعايت ركهى هپ
رحين بخارى مين شديد اختالف كتاب الوضوء مين ابواب كى ترتيب كى تشريح وتوجيه مين شا 
 ےك ےكه ان ابواب مين كوئى ترتيب نهين، بعض اختالفات ذكر كرن ے، اور بعض حضرات كى راى هےه

 .15ےيش كى هپ  ےانداز س ےهچا ڑےان ابواب كى منطقى ترتيب ب ےبعد شيخ ن
كے اندر امام بخارى نے جن موضوعات پر  بخارى شريف كى آخرى كتاب يعنى كتاب التوحيد 

بحث كى هے ان مين سى بعض موضوعات ايسے هين جن كا تعلق كتاب كے اصل عنوان سے بظاهر بهت 
كم هے، اس سوال كو اس طرح حل فرماتے هين: "دوسرى بات يه سمجهئے كه كتاب التوحيد يا كتاب الرد 

متكلمين الهيات كا عنوان منعقد كرتے هين، اور على الجهمية كا يه عنوان ايسا هى هے جيسا حضرات 
اسكے تحت ذات، صفات، نبوات، خلق اعمال، ميزان وغيره كا ذكر فرماتے هين، اسى لئى امام بخارى نے 

 .16كتاب التوحيد مين ذات وصفات، اور خلق اعمال اور نبوات اور ميزان كا مسئله بيان فرمايا هے"
 

 نسخون كے اختالف كى تحقيق:

                                                 
 .237ص تقرير كتاب التوحيد   13
 .1/288نبراس السارى   14
 .445-1/442نبراس السارى   15
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نسخون مين بهى اختالفات هين، ان مين بعض  ےكصحيح بخارى كى تمام كتابون كى طرح  دنيا 
كى  ى ، مثال صحيح بخار ےته ےالتڈر بهى روشنى پدروس وتحريرون مين ان  ےنپا پاختالفات اهم هين، آ

كا نام هندوستانى نسخون مين هے "كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد". اس كى تحقيق  التوحيد كتاب
كرتے هوئے فرماتے هين: "همارے هندى نسخون مين جو عنوان هے وه شراح مين سے كسى نے نقل نهين 

 -1ن: كيا هے، شراح كرام نے جو نسخے نقل كئے هين وه پانچ هين جسكو مين على الترتيب بيان كرتا هو 
مستملى سے عالمه قسطالنى نے كتاب الرد على الجهمية كا عنوان  -2اكثر نسخ مين كتاب التوحيد هے، 

حافظ ابن حجر  -4عالمه زين زكريا نے كتاب التوحيد والرد على الجهمية نقل كيا هے،  -3نقل كيا هے، 
وغيرهم نقل كيا هے. مستملى  عسقالنى اور عالمه عينى نے مستملى سے كتاب التوحيد، الرد على الجهمية

عالمه ابن  -5سے عالمه قسطالنى كے اور حافظ ابن حجر اور عالمه عينى كے نقل مين فرق هے ... 
بطال اور ابن التين نے كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد نقل كيا هے. ايسا معلوم هوتا هے كه همارے نسخه 

نى كتاب التوحيد، اور دوسرا نسخه جو مستملى كے حواله مين دو نسخے مال ديئے گئے، ايكـ مشهور نسخه يع
سے ابن حجر وغيره نے نقل كيا هے يعنى الرد على الجهمية وغيرهم، مگر كيا يه كه تقديم وتاخير كردى، 

 . 17هونا يون چاهئے تها كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم"
 

 :اختالف ےعام شراح س
( 2/85دة القاري )مع ے، عالمه بدر الدين العيني نےكى تكرار ه كتاب العلم مين باب فضل العلم 

عام نسخون مين  ےكى دو وجوهات بيان كى هين، ايكـ يه كه بخارى ك ےمين اس تكرار كا اشكال دور كرن
ه علماء كى فضيلت كى گهلى جپيه كه  ے، دوسرےه باب فضل العلم كا ترجمه موجود نهين هگهلى جپ

ر په علم كى فضيلت كى طرف. شيخ ان دونون وجوه گ، اور دوسرى جمقصود هے طرف متنبه كرنا
، اور ےسقوط كا ذكر نهين كيا ه ےر ترجمه كپه گهلى جپهين، حافظ ابن حجر  ےفرمات ےهوئ ےتبصره كرت

ر هم يه تسليم كرلين كه نسخون مين گ، اور اے( مين سقوط باب كا رمز ه1/22نه هى نسخه سلطانيه )
، كيونكه ےى جن مين ترجمة الباب مذكور هگ، تب بهى ترجيج ان نسخون كو حاصل هو ےاختالف ه

، ےذكر كى جاتى ه ےلئ ےك ے، فضيلت رغبت اور شوق دالنےه مناسب هگج ىوه ےلئ ےك ےفضيلت ذكر كرن
يهى طريقه  ےهون مين بهى بخارى نگعالوه دوسرى ج ے، كتاب العلم كےه اولى هگهلى جپلئى  ےاور اس ك

ر دال هين، اور جب علم كى فضيلت په مذكور دونون آيتين بهى فضيلت علم گ، اور اس جےاختيار كيا ه

                                                 
 .18-17ص تقرير كتاب التوحيد   17
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دونون  ےئى، لهذا ايكـ هى ترجمه سگمتصف يعنى عالم كى فضيلت بهى ثابت هو  ےئى تو علم سگثابت هو 
 .18ئين"گباتين حاصل هو 

، ان ےسلسله مين شارحين مين اختالف ه ےرجمه كت ےباب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ك 
كى موالنا زكريا كاندهلوى حضرت شيخ  ےشيخ ك ے، ان مين ايكـ رائےر سير حاصل بحث كى هپاختالفات 

ان  گكه اهل مدينه اور جو لو  ےوضاحت كى ه ےاس ترجمه س ےمصنف يعنى بخارى ن، وه يه كه ےه ےرائ
امام مزنى  ےكه اس س ےتا هگاور نه مغرب مين، ايسا ل ےمين هنه مشرق ان كا قبله كى سمت مين هين 

 ےكه قبله كى طرف رخ كرن ے( كها ه1/199) ے، انهون نےاهى هچرد ابو عوانه كى ترديد كرنى گشا ےك
ساتهـ مخصوص  ےمدينه كى سمت مين هين ان ك گكى ممانعت اهل مدينه اور جو لو  ےشت كرنپاور 

شت كرنا پقبله كى طرف رخ كرنا يا  ےلئ ےان ك ےمغرب كى جهت مين ه ون كا قبله مشرق ياگ، جن لو ےه
، فرمايا "مشرق كى طرف رخ كرو يا مغرب كى طرف" ے، كيونكه نبى اكرم صلى هللا عليه وسلم نےجائز ه

، اور نبى اكرم صلى هللا عليه وسلم ےكه ممانعت كا حكم عام ه ےمتنبه كيا ه ےاس ترجمه س ےمصنف ن
، ےساتهـ مخصوص ه ےق كى طرف رخ كرو يا مغرب كى طرف" اهل مدينه واهل شام ككا ارشاد "مشر 

قابل غور  ےهين: يه توجيه دو حيثيتون س ے". شيخ فرماتےكيونكه ان كا قبله مشرق ومغرب مين نهين ه
يه كه ابو عوانه جن كا نام  ے، دوسرےمناسب ه ے، ايكـ يه كه يه مقصود صرف ابواب استنجاء كےه

هـ ٹسا ےهين، ان كى وفات امام بخارى ك ےزمانه ك ےبعد ك ےامام بخارى ك ےيعقوب بن إسحاق اإلسفرائينى ه
مشهور نهين، لهذا اس كى  ےكسى س ےهلپ ےابو عوانه س ےيه رائسال بعد سنه تين سو سوله مين هوئى، 

 .19ترديد كى كوئى وجه نهين"
  

 ر تعقبپشراح 
: وقال ابن أبي مليكة: ےكتاب اإليمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو ال يشعر مين ه 

أدركت ثالثين من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق ... ابن أبي مليكة كا 
 ےام بخارى نهين: "اس اثر كو ام ے، شيخ فرماتےمعلقا ذكر كيا ه ےصيغه جزم س ےيه اثر امام بخارى ن

( مين انهى الفاظ مين مكمل موصوال عن محمد بن سعيد بن األصبهاني عن يحيى 3/137نى تاريخ )پا
نى پبهى ا ے، اور أبو زرعة الدمشقي نےبن اليمان عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة ذكر كيا ه

رجال صحيح  ے، اس كےوى ه...، اس كى اسناد حسن ق ےنقل كيا ه ے( مين اسى اسناد س1/515تاريخ )
، اور ےاألدب المفرد مين روايت كى هنے بخارى  ے، جن سےيحيى بن اليمان ك ےرجال هين سوائ ےبخارى ك
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نى شرح پابن رجب كو يه سند مستحضر نهين تهى، ا. ےاصول مين حديث نقل كى ه ےبهى ان س ےمسلم ن
 .20كيون ذكر كيا ےصيغه جزم س ےاس ےكه بخارى ن ےر تعجب كا اظهار كيا هپ( مين اس 1/180)
كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان مين عالمه عينى كا يه قول كه نبى اكرم  

 ےنزديكـ طاهر هين، نقل كرن ےيشاب خون وغيره امام ابو حنيفه كپ ےفضالت جيس ےصلى هللا عليه وسلم ك
امام محمد كى كتابون  ے، مين نےوهم ه ےقل كيا هجو ن ےامام ابو حنيفه س ےهين: عينى ن ےبعد فرمات ےك

الموطأ، كتاب اآلثار، كتاب الحجة، المبسوط، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الكبير مين اس 
شرح معاني اآلثار، شرح مشكل اآلثار، المختصر،  ےايا، نه هى امام طحاوى نپمسئله كا كوئى ذكر نهين 
، اور نه هى معتبر متون مختصر القدورى، ےعلماء مين اس كا كوئى ذكر كيا هاحكام القرآن اور اختالف ال

كنز الدقائق، النافع، الوقاية، المختار، تحفة الفقهاء، بدائع الصنائع اور هدايه وغيره مين اس كا كوئى ذكر 
 .21"ےه
 

 :توحيد وكالم
الهى كى تشريح كے ساتهـ صفات محدثين كے اصول اور سلف كے منهج كے مطابق تفصيل  پآ 

، ے، خوارج، شيعه، جبريه، قدريه، مرجئه، معتزله، اور ديگر فرق باطله كى برمال علمى ترديد كرتےكرت
كى تحريرون كے اس طرح حوالے  ، ابن تيميهےاشاعره وماتريديه كے اقوال ودالئل كى كمزوريان واضح كرت

از بر هون، كسى كهوكهلى مصلحت اور سياسى دور انديشى كى پرواه كئے بغير  كو پآگويا وه  ےديت
 . ےتيميه كو اپنا شيخ كهتے نه تهكت ، بلكه ابنےابن تيميه سے اپنى عقيدت ومحبت كا اظهار كرت

تقرير شائع كى  كى پآبخارى شريف كى آخرى كتاب كتاب التوحيد پر  ےنموالنا ايوب صاحب  
 پر شائع شده آپر نبراس السارى كى كتاب االيمان اور كتاب التوحيد پموضوعات  ے، توحيد وكالم كهے

اور  ےدروس مين اعاده كرت ےنپا پكى اس تقرير مين وه تمام ضرورى تفصيالت موجود هين جن كا آ
 ر زور ديتى.پجن 

هـ( كى طرف، سلف جتنى شدت سے جهميه كے 128فرقه جهميه منسوب هے جهم بن صفوان )ت  
عقيده كى ترديد كرتے هين وه شدت دوسرے فرقون كى ترديد كے وقت كم نظر آتى هے، يهان تكـ كه 
صديون كے بعد بهى امام ابن تيميه رحمة هللا عليه اپنى مختلف كتابون مين اس فرقه كى پر زور اور 

ى وضاحت مدلل ترديد كرتے هوئے نظر آتے هين، جهميه كا عقيده كيون اتنا سنگين سمجها گيا اس ك
كرتے هوئے فرماتے هين "امام بخارى نے خاص طور سے الرد على الجهمية كا جو عنوان قائم كيا وه اس 
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لئے كه عقيده كے باب مين ان كا مسلكـ انتهائى فاسد هے، كيونكه وه هللا كى صفات كا انكار كرتے هين 
 .22حتى كه ان كے قول كا خالصه يه نكلتا هے كه هللا هے هى نهين"

ات بارى كے بيان مين اسالمى فرقون مين كثرت سے اختالف پايا جاتا هے، بعض فرقون كى صف 
تشريح تعطيل سے قريب هے، اور بعض كى تشريح تشبيه سى قريب، يهان تكـ كه وه مكاتب فكر جن كا 
تعلق اهل سنت والجماعت مين هے جيسے اشاعره وماتريديه غلبه تنزيه مين ظاهرى معانى سے قطع نظر 

ر كے بهت سى صفات كى توجيه وتاويل كرتے هين، سلف اور خاص طور سے محدثين كا مسلكـ يه رها ك
هے كه ان صفات كو ان كے ظاهرى مفهوم پر محمول كيا جائے، ليكن تشبيه سے بچا جائے، ان صفات كى 

ء معلوم، كيفيات كے سلسله مين تفويض هى سب سے محفوظ راسته هے، سلف كا مشهور مقوله هے: "االستوا
والكيف مجهول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة". حضرت شيخ اس سلسله مين سلف كى مسلكـ 

، چنانچه اس تقرير مين فرماتے هين: "مين ےته، اور اس كا اظهار هميشه كهل كر كرتے ےتهكے متبع 
ے كه جو صفات اس سلسله مين سلف صالحين كا هم خيال هون، ميرا خيال صفات كے بارے مين يهى ه

قرآن وحديث مين وارد هوئى هين اور جو همارى سمجهـ سے باال تر هين وهان همين اعتراف كرنا چاهئے، 
 .23آگے اس كى تاويل وتوجيه كچهـ بهى نا كرنى چاهئے، نه تشبيه سے كام ليا جائے نه تعطيل سے"

كى حديث )يحمل  هين كه دارقطني كى كتاب الصفات ےدوست شيخ محمد الحريري لكهت ےهمار 
فرمايا: "ونحن نقول بإثبات األصابع، واألشاعرة  ےشيخ ن ےهوئ ےالخالئق على إصبع .." كى تشريح كرت

 24 ينكرون ذلك، مع أن فيه عشرة أحاديث، وقولهم غلط!"
"نزول )يعنى هللا كا نزول قريبى آسمان پر( هوتا هے اس پر ايمان التے هين مگر كيفيت نزول كيا  

هے همين معلوم نهين، هللا مستوى على العرش هے هم اس پر ايمان التے هين، ليكن كيفيت كيا هى هم اس 
 .25كو نهين جانتى" 

در اسلم يه معلوم هوتا هے كه "يه سب مسائل صفات اور متشابهات كے قبيل سے هين، اس كے ان 
سلف صالح كے مسلكـ كو اختيار كيا جائے يعنى تسليم وتفويض سے كام ليا جائے، اور خلف تاويل كے قائل 

 ..26هين، مگر مين خلف كے مسلكـ كو پسند نهين كرتا هون"
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ت "مين اس مسئله مين بهت صفائى كے ساتهـ يه بات كهتا هون كه مين متكلمين كے توغل كو به 
زياده پسند نهين كرتا هون، اس لئے كه انهون نے عقائد اسالم كو كالم اهل يونان سے خلط كركے اور كالم 

 .27اهل يونان كو اصل بناكر نصوص كو اس طرف پهيرنے كى كوشش كى هے"
 

 معاصر علماء كا حواله:
بها كے مقوله ، الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق تهےحضرت شيخ علم وتحقيق كے شيدا  

، ى بغير كسى تعصب كى استفاده كرتےمعاصر علماء كى تحقيقات سے به ےزرين پر عمل كرتے هوئے اپن
راقم نے بارها حضرت شيخ سے عالمه شبلى نعمانى، عالمه سيد سليمان ندوى اور حضرت موالنا على 

مين وارد هرقل كى طويل بدء الوحي ميان كى تعريفين سنى هىن، اور ان كى علمى تحقيقات كے حوالے، 
، اس ےمفهوم مين شراح اور اصحاب سير كا اختالف ه ے، اس كےكا لفظ آيا ه "أريسيين"حديث مين 

يش كى پالسيرة النبوية مين  ےن پجو آ ےسلسله مين موالنا ابو الحسن ندوى كى اس تحقيق كا حواله ديا ه
 .28ےه
"ابن بطوطه نے اپنے سفرنامه مين نقل كيا هے فرماتے هين:  هگايكـ ج تقرير مينكى  كتاب التوحيد 

كه ايكـ مرتبه عالمه ابن تيميه جامع اموى مين خطبه دے رهے تهے اور وه منبر سے نيچے اتر آئے اور كها 
اتر آيا هون، ابن بطوطه نے يه واقعه ايكـ  ےكه نزول بارى تعالى ايسے هوتا هے جيسے مين اوپر سے نيچ

ے نقل كيا هے مگر حضرت موالنا على ميان صاحب نے عالمة الشام عالمة چشم ديد واقعه كى حيثيت س
بهجة البيطار سے اس كے متعلق سوال كيا تو فرمايا كه يا تو ابن بطوطه نے غلط بيانى سے كام ليا هے يا 

هـ مين آيا، اور امام ابن تيميه اس وقت 726اس كو غلط فهمى هوئى، اس لئے كه ابن بطوطه شام سنه 
 .29مشق مين معتقل هوچكے تهے اور اس كے بعد وه كبهى جامع اموى كے خطيب نهين رهے"قلعه د

 
 صحيحين كى ايكـ حديث مين غلطى:

حضرت شيخ كو اپنى فن پر جو عبور هے اور اس كے نتيجه مين جو علمى خود اعتمادى حاصل  
كرتے هين، اور آپ هے، اس كا اثر هے كه حديث كے هر موضوع پر محققين كى طرح سير حاصل بحث 

كى علمى تحقيق اگر چه عام روش كے خالف هو اسے پورے ادب واحترام كے ساتهـ پيش كرنے سے نهين 
جهجهكتے. صحيحين كى مشهور حديث جو حضرت ابو هريره رضي هللا عنه كى روايت سے هے "اختصمت 
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اس كے متعلق جو محققانه كالم الجنة والنار إلى ربهما ..." كے آخر مين هے "وإنه ينشئ للنار من يشاء" 
كيا هے اسے پڑهتے جائے اور كهتے جائے "پهر ديكهئے انداز گل افشانى گفتار". فرماتے هين: "اس روايت شريفه 
مين وارد هے كه ايكـ مخلوق كو پيدا كركے جهنم مين ڈال دين گے، يه روايت ما قبل مين گزر چكى هے 

نشئ خلقا" يه لفظ اسى طرح مسلم شريف مين بهى وارد هے حضرت اس مين وارد هے "فأما الجنة فإن هللا ي
انس سے اور صحيحين مين دوسرے صحابه كى روايت سے بهى وارد هے، سوائے اس طريق كے كسى اور 
طريق مين وارد نهين كه جهنم مين ڈالنے كے لئے ايكـ مخلوق كو پيدا فرمائين گے. محققين علماء كى رائے يه 

راوى كو خلط واقع هوگيا، قلب هوگيا، اس كو دهوكه لگ گيا، اهل جنت كے متعلق  هے كه اس مقام مين
جو صفت تهى وه اهل جهنم كے متعلق كردى، حافظ ابن تيميه اپنے فتاوى مين فرماتے هين "هذا الحديث 

ير مما وقع فيه الغلط" اور يه قول انهون نے علماء سے نقل كيا هے، حافظ ابن قيم زاد المعاد في هدي خ
العباد مين اپنے شيخ ابن تيميه سے نقل كرتے هين كه يه مقلوب هے، اور حادي األرواح إلى بالد األفراح 
مين بذات خود يه تصريح كرتے هين كه اس لفظ مين قلب واقع هوگيا هے، ابو الحسن قابسى جو مشهور 

ضع فيها قدمه" اور فرماتے هين كه رواة بخارى مين هين فرماتے هين "إن هللا ينشئ للجنة خلقا وأما النار في
كسى حديث مين يه وارد نهين هوا كه هللا جهنم كے لئے كوئى مخلوق پيدا فرمائين گے، بهر حال ان سب 
 كالمون كا خالصه يه هے كه يه روايت شاذ هے اور مقلوب هے، اسمين راوى كو غلطى واقع هوگئى هے

30." 
 

 مسامحات ابن حجر:
بشريت ابن  ے، بمقتضائےفتح البارى كى اهميت وعلمى قيمت مسلم هحافظ ابن حجر كى شرح  

س مين اور بعض دوسرى ٹنو  ےنپر اپفتح البارى  ے، شيخ نےتسامح هوا هكهين بهى كهين  ےحجر س
ر ان تعقبات گعرض كيا كه ا ےهين، ايكـ مرتبه راقم السطور ن ےر تعقبات كئپتحريرون مين ابن حجر 
ر پابن حجر  گاهتا كه لو چتو ايكـ مفيد كام هوجاتا، فرمايا كه مين نهين  ےتواستدراكات كو يكجا كردي

 ے، جو ان كا مطالعه كرےنى مختلف تحريرون مين منتشر كرديا هپا ےتنقيد كرين، ان تعقبات كو مين ن
، ےبعض مسامحات كا ذكر كيا ه ے، تا هم اليواقيت كى دوسرى جلد مين ان حجر كگےمل جائين  ےا اسگ

 :ےايكـ مثال ذيل مين ذكر كى جاتى ه ےن ساس مي
باب يدخلون الجنة سبعون ألفا بغير حساب  ےفتح الباري مين كتاب الرقاق ك ےحافظ ابن حجر ن 
 ےعموم كى تخصيص كرتى هين جس ے: "تنبيه: يه حديثين اس حديث كے( مين لكها ه11/360آخر ) ےك

فرمايا: "ال تزول قدما عبد  ےكه نبي اكرم صلى هللا عليه وسلم ن ےنقل كيا ه ےأبو برزة األسلمى س ےمسلم ن
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يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أباله، وعن علمه فيما عمل به، 
 وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه".

كتاب الزهد مين  ےيه حديث صحيح مسلم مين نهين ملى، هان ترمذى ن ےهين: "مجه ےشيخ فرمات 
صرف ترمذى  ےه مين استاطراف سنے ، صاحب الذخائر ےنقل كيا ه ےكتاب العلم مين اس ےاور الدارمى ن

 "باب الترهيب من أن يعلم وال يعمل" ے. حافظ منذرى كتاب الترغيب والترهيب كےكى طرف منسوب كيا ه
ذكر الحساب  لآخر مين فص ے، اور اسى طرح ترغيب كےصرف ترمذى كى طرف منسوب كيا ه ےمين اس

شرح مواهب مين  ےهين: "رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح". زرقانى ن ےوغيره مين بهى، جهان فرمات
ترمذى كى  ے، انهون نےر ايكـ وهم هوا هپ، قسطالنى كو يهان ےترمذى كى طرف منسوب كيا ه ےبهى اس

 31"ےجبكه ترمذى مين يه ابو برزه كى حديث ه، ےفرمايا كه يه ابو هريره كى حديث ه ےطرف منسوب كرك
 

 محققانه ومجتهدانه نظر:
 ےبخارى فهمى مين آپ كسى كـى كه گئى هو گواضح هو  تكسى قدر يه با ےاس مختصر جائزه س 

، اور اخبار دالئل وبراهين كى روشنى مين بات سننے اور كهنے كے عادى تهے، بلكه آپ ےته مقلد نهين
بحث وتحقيق كى كن  ے، خود امام بخارى رحمة هللا عليه نـےاس كرتـپورا پن صحت وتدقيق كا واحاديث مي

اس  ےن پ، آبس كى بات نهين ےم نا اهلون كـنا هچهنپ ـ، جن كى ته تكےكن باريكيون كى رعايت كى ه
يهى ، ےيروى كى هپطريقه كار هى كى  ےمين بخارى ك ےمتعلق تحرير كرن ےاور اس ك ےهانپڑ  ےكتاب ك

ر اهل علم پكى مرجعيت  پعرب وعجم مين يكسان مقبول تهے، اور آ پوجه هے كه فن حديث مين آ
، اور طلبه حديث هتينٹكى طرف ا پوفضل كا اتفاق تها، حديث كے دقائق كو سمجهنے كے لئے نگاهين آ

هين: "إن شيخنا العالمة المحدث، الفقيه  ےشيخ نظام اليعقوبى فرمات .كے جواب سے تشفى هوتى پكو آ
ي، شيخ الحديث لمدرسة مظاهر العلوم بالهند، كان في سماء العلم نجما ر العارف باهلل، محمد يونس الجونفو 

العلماء  -بعلمه وفضله وزهده وتقواه وورعه  -ساطعا، وبدرا طالعا المعا، جذب الناس بضيائه، وبهر 
 .32ا للنهل من نميره الصافي بين يديه"بصفائه، فتوافدوا عليه، وجثمو 
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