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 الرحيم الرحمن الّله بسم

 

 پيش لفظ
 

حبه األمين وعلى آله وصالصادق رب العالمين والصالة والسالم على رسوله محمد النبي  الحمد هلل
 ، أما بعد:ومن تبعهم إلى يوم الدين أجمعين

 شمال برطانيه كىكى دعوت بر صاحب سليمان قاضى وكيل محترم دوست ميرى حال هي مين 
ضرت حنى مد ظله صاحب قاضى  مولوى خليل احمدباتلى جانا هوا، جهان ان كى بهائى مشهور قصبه 

يح كى المصاب دامت بركاتهم كى تحقيق وتوجه سى شائع شده مشكوةمحمد فاروق صاحب  مفتىموالنا 
 جلدين هدية بيش كين. جهـاردو شرح كى 

يرى افزائى كى، اور م تعز غريب خانه آكر ميرى مين مفتى صاحب نى جند سال بهلى آكسفورد 
سى ابنى دلجسبى كا اظهار كيا، اور )ندوه كا ايكـ دن(  (محدثات)البعض تصنيفات خاص طور سى 

، اور صالح وتقوىعلم وفضل، ، ان كى وراهمجهـ بر كهرا اثر جبهلى هى مالقات مين  نىمفتى صاحب 
فتى صاحب سى تعلق ماس وقت سى ، اور طور سى متاثر كياتواضع اور بلندى اخالق نى خاص 

 استوار هوكيا.
 داراور مشهور ومعروف ميرتهـ مين ايكـ اهم مفتى صاحب علم وعمل كى جامعيت كى ساتهـ 

ود مفتى محمحضرت تصوف مين اور هين، اور شيخ الحديث مهتمم بانى، كى جامعه محموديه العلوم 
ب انهى حضرات كو زي ، صحيح معنون مين تصوفهين كى جانشينكنكوهى رحمة اهلل عليه صاحب 

اج هون، ان فضائل كى امتز  ـديتا هى جو قرآن وسنت كى علوم كى حامل اور فقيهانه بصيرت كى مالك
اور اخالق نبوى اور بلندى كردار سى اتصاف نى مفتى صاحب كى تصوف كو امام ربانى شيخ احمد 

حمة موالنا رشيد احمد كنكوهى ر سرهندى، حجة اإلسالم شاه ولي اهلل دهلوى اور محيي السنة فقيه زمانه 
 كى اعمال واحوال كا آئينه بناديا هى. اهلل عليهم

ذمه داريون كى ساتهـ مفتى صاحب تصنيف  اصالحىاور  ، دعوتىكونان كون انتظامى، علمى
جلدون  31ايكـ اهم علمى وتحقيقى كارنامه وتاليف كى ميدان مين بهى اهم مقام بر فائز هين، آب كا 

اوى فتمجموعه جمع كرده يه  كا آبعمده اور باكيزه اشاعت هى، ديده زيب  حموديه كىفتاوى ممين 
اور علمائ كرام اس سى استفاده  حضرات هى، عام مفتى ى حلقون سى خراج تحسين حاصل كرجكاعلم

اور  ،بيدا كرليا هىمقام علمى وتحقيق خاص  ـايك فى فتاوى مين اس نىكر رهى هين، اور معاصر حن
 مستند اور معتبر سمجها جا رها هى. اسى
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ـ شائع كى ساتهطباعت  عمدهاور تحقيق ، نى ابنى شيخ كى فتاوى كو جس اهتماممفتى صاحب 
كى  اساتذه وشيوخهى، شرافت اور عظمت كى اهم دليل علمى وفقيهانه بلندى اور كى يه ان كيا هى 

ى نهاد مصنفين ومحققين كى كمى نهين هبلكه ايسى نام عنقا هوتى جا رهى هى، اب ساتهـ يه وفادارى 
كى تحقيقات اور انكشافات كو بغير كسى شرم وحيا كى ابنى اور ديكر اهل علم جو ابنى اساتذه وشيوخ 

علمى سرقه كى ماحول مين ابنى خدمات كو ابنى اساتذه طرف منسوب كركى شائع كرتى رهتى هين، 
هى، عصر حاضر مين اس كى ايكـ مثال همارى بلندى كردار كا بهترين نمونه كى طرف منسوب كرنا 

شيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة اهلل عليه كى شخصيت حافظ حديث شيخ اور عالم اسالم كى نامور محققق 
هى، آب نى ابنى محنت اور تحقيق كى ساتهـ عالمه عبد الحي فرنكى محلى، حضرت موالنا انور شاه 

ليهم كى تصنيفات كو كس طرح زنده كيا يه اهل علم سى كشميرى اور عالمه زاهد كوثرى رحمة اهلل ع
دوسرون كى تصنيفات بر محققانه كام براه راست تصنيف سى زياده صبر آزما مخفى نهين، بسا اوقات 

هوتا هى، اسى لئى اهل علم كى يهان يه مثل مشهور هى كه جس نى كسى كتاب كو تحقيق كى ساتهـ 
 .ور بجى كو زندكى بخشىشائع كيا اس نى كويا ايكـ زنده در ك

 هى كى بيش نظر اردو شرحالمصابيح اسى شرافت اور علم سى مخلصانه لكاؤ كا نتيجه مشكوة 
نى ابنى استاذ  موصوف، اس مين برى كاوش سى مرتب كيا هىدل لكا كر نى  مفتى صاحبجسى 

عالمه رفيق احمد صاحب شيخ الحديث مفتاح العلوم جالل آباد كى مشكوة المصابيح كى درسى تقريرات 
جمع كى هين، اور ابنى شيخ حضرت مفتى محمود كنكوهى صاحب رحمة اهلل عليه كى افادات بهى 

ن بيش كرنا شكل مي شامل كئى هين، تقرير وتحرير كا فرق ظاهر هى، ان درسى تقريرات كو تصنيف كى
، كسى تصنيف بر تحقيق كركى جس محنت اور فكر ونظر كا متقاضى هى اهل علم سى مخفى نهين

اسى اجهى طرح شائع كرنا اكر مشكل كام هى، تو درسى تقريرات كو تصنيف كى شكل دينا اور تحقيقات 
تى حضرات بخوبى كرسكاس كا اندازه وه  وافادات سى مزين كركى اسى شائع كرنا كس قدر دشوار هوكا

 .هين جنهين اس طرح كى كام سى كوئى سابقه رها هى
مشكوة حضرت عالمه رفيق احمد صاحب رحمة اهلل عليه كى سوانح كى ساتهـ  اتصاحب تقرير 

مفتى صاحب نى اس مين شيخ عبد الحق محدث دهلوى كى مقدمه مشكوة كا ضرورى تشريح كى ساتهـ 
ترجمه بهى شامل كرديا هى، مفتى صاحب نى اس كى بورى كوشش كى هى كه حديث كى اصول 

م فهم هون، مقدمه كتاب مين مفتى صاحب نى جوبيس جليل القدر كى تعريفات سهل اور عاواصطالحات 
ائمه حديث كى تراجم بهى ذكر كئى هين، جن مين اصول سته كى مصنفين كى عالوه صاحب مصابيح 

ا اهم تاريخ كى تعارف ك ى شامل هين، يه تراجم علم حديث كىالسنة اور صاحب مشكوة كى تراجم به
كه اس سى طلبه كو علم حديث كى ارتقاء اور تاريخى مراحل كى ، اور اميد هى بهترين ذريعه هين

 .سمجهنى مين مدد ملى كى
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 ،مقدمه كى بعد جو دلجسب بهى هى اور بصيرت افروز بهىطويل عالمانه اور محققانه اس 
جكه  اور جكهذيلى عناوين لكا كر شرح كى مشتمالت بر  نى احاديث مشكوة كى تخريج،مفتى صاحب 

اضافه ها بيش باس شرح كى قدر وقيمت اور افاديت مين حواشى مين مفيد اضافات وتحقيقات كى ذريعه 
صاحب شرح حديث كى معانى اور اختالفات فقهاء شرح كى مطالعه سى اندازه هوتا هى كه ، ديا هىفرما

 كى رمز شناس هين، اسى لئى اس شرح مين كهرائى بها هى اور كيرائى بهى.
اس كتاب كى اس قدر عالمانه اور خوبصورت طباعت بر مفتى صاحب شكريه كى مستحق هين 
اور الئق مباركباد هين، ان كى لئى سعادت مقدر تهى كه فتاوى محموديه كى بعد اب مشكوة شريف كى 

، ابهى تكـ اس كتاب كى صرف جهـ جلدين شائع هوئى هين شرح اهل علم كى سامنى بيش كر رهى هين
ب الصلوة كى باب ما يقرأ بعد التكبير تكـ كى شرح هى، جار جلدين ابهى بريس مين هين، بورى جو كتا

 كى كى شكايت عام هى، مفتى صاحبتن، آج كل وقت كى مشكوة كى شرح شايد بيس جلدون سى زايد هو
 جنى جس طرح ابنى اوقات كو مرتب كيا هى اور اسى مفيد ونافع بنايا هى، يه اس كا ثبوت هى كه آ

بهى اكر اهل علم حضرات علم وعبادت مين جامعيت كى ساتهـ كام كرين تو ان كى وقت مين بركت هو 
 .سكتى هى، اور كزشته اهل علم كى يادين تازه هوسكتى هين

اردو مين مشكوة المصابيح كى سب سى قديم شرح مظاهر الحق هى، موجوده شرح مظاهر الحق 
ى، بالخصوص احاديث كى تشريح مين هر ممكن بهلو بر تلف حيثيتون سى بيش بها اضافه هبر مخ

سير حاصل بحث هى، اور مختلف احاديث بر بيدا هونى والى اشكاالت كى كافى وشافى علمى جوابات 
 هين.

ى مجهى يقين هى كه حديث كى طالبعلم هه هى، تحفاهم اور قيمتى  ـيه كتاب اردو زبان مين ايك
ركهنى والى عام حضرات اس كتاب كو شوق سى برهين كى اور مستفيد نهين بلكه اسالميات سى دلجسبى 

 هون كى.
اخير مين دعا هى كه اهلل تعالى حضرت عالمه رفيق احمد صاحب اور مفتى محمود صاحب 

 كو ان كى لئى صدقه فيضكنكوهى رحمة اهلل عليهما كى درجات بلند فرمائى، اور ان كى اس علمى 
فاروق صاحب دامت بركاتهم كو اس عظيم جد وجهد بر جزائى خير عطا جاريه بنائى، اور جناب مفتى 

 كرى، اور علماء كرام اور طالبان علوم نبوت كو ان سى زياده سى زياده استفاده كى توفيق نصيب فرمائى.
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