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 بسم ہللا الرحٰمن الرحیم

تاایبنء مہیلع االسلم یک ربق ںیم زدنیگ  اور اس ےس قلعتم رواایت یک قیقح

ت1وپٹس 

، َوَمْن يُْضَلْل فَََل َهاَدَي ََلُ  َدَه هللُا فَََل ُمَضلَّ ََلُ تََعيُنُه، َمْن ََيْ َمُدُه َونَس ْ ، ََنْ َ نَّ إلَْحْمَد ّلَِلَّ
ِ
َلَّ هللُا ، إ

ِ
ََلَ إ

ِ
َوَأْشَهُد َأْن ََل إ

ا بَْعدُ  ، َأمَّ ًدإ َعْبُدُه َوَرُسوَُلُ ، َوَأنَّ ُمَحمَّ  َوْحَدُه ََل ََشَيَك ََلُ

ت

زماروں ےپ سج ےک قلعتم اہلل یک اتکب رفامیت ےہ ہک رمدہ ںیہ ان ںیم زدنیگ یک وکیئ رقم ںیہن۔ نکیل ہی املعء  آج اتم وٹیٹ ڑپی ےہ ان ت

ہی اعمہلم آج اک ںیہن ہکلب  یبنملسو هيلع هللا ىلص یک تثعب ےس لبق یھب وہید و اصنرٰی اےنپ اایبنء اور کین ولوگں یک   ہک وہنجں ےن اںیہن زدنہ اتبای ےہ۔رفہق ںیہ

و  ابعدت اگہ انب ایل رکےت ےھت، ایس رپ یبن ملسو هيلع هللا ىلص ےن اینپ زدنیگ ےک آرخی وںتربق
ک

یک تنعل اک ذرک ایک اھت اور نیملسم وک دہاتی یک یھت  اعتٰیل  اہلل اایم ںیم  

تہک مت ااسی ہن رکان۔ 

رہ نکمم  وک زدنہ اثتب رکےن یک ےترمد ایگ وت دای نکیل اتم ںیم بج اگبڑ دیپا وہا اور رمےن ےک دعب روح اک ربق ںیم اٹلپ ےئاجےن اک دیقعہ  ت

اہلل اعتیل ےن ااسنتین ےک   ےئل دو ۔رواایت ڑھگی ںیئگ ربق ںیم زدنہ وہےن یک  یبنملسو هيلع هللا ىلص اور درگی اایبنء ےک ابرے ںیم وکشش ںیم ایس  وکشش یک یئگ۔

ہیلع االسلم یک  ءہیلع االسلم ےک ےئل یھب وپری  رطح انذف لمع ےہ۔ رقآن و دحثی ںیم اایبن ءوموتں اور دو زدنویگں اک وج اقونن ایبن رفامای ےہ وہ اایبن

وج ہک اس   وافت اک ذرک وموجد ےہ وت ایس رطح ااحدثی ںیم ان اک دعب اولافت تنج ںیم وہان یھب اثتب ےہ۔ رفہق رپیتس ےک اکشر ایتفمن و املعےئ رفہق

ہیلع والسلم اینپ اینپ ربقوں ںیم زدنہ ںیہ  ء اےنپ ابلط دیقعے  یک دلیل ںیم  ہی ابت یھب ایبن رکےت ںیہ ہک اایبنزینیم ربق ںیم زدنیگ اک دیقعہ دےتی ںیہ

تاور ابعدات رکےت ںیہ۔ ان اک ہی دیقعہ واحض وطر رپ رقآن اک ااکنر ےہ، المہظح رفامںیئ :

تٰییحی ہیلع االسلم ےک ےئل رفامای ایگ :

ٌم ﴿
َ
َم يُْبَعُث َحي ًّاَوَسَل َم ََيُوُت َوََيْ َم ُوِلَد َوََيْ  [15]مريم:  ﴾َعلَْيِه ََيْ

ت’’ اور السیتم وہ اس رپ سج ےن وہ دیپا وہا ، سج دن وہ وفت وہا اور سج دن وہ زدنہ رکےک ااھٹای اجےئ اگ۔‘‘ت

تٰیسیع ہیلع االسلم ےک ےئل رفامای ایگ :

َم ُوِلْدُت ﴿ َ ََيْ ُم ََعَ 
َ
َل اَوالس َ ْبَعُث َحي ًّ

ُ َم أ  ُموُت َوََيْ
َم أ َ  [33]مريم:  ﴾َوََيْ

 اس دن رپ ہک سج دن ںیم دیپا وہا ، سج ںیم رموں اگ، اور سج دن ںیم زدنہ رکےک ااھٹای اجٔوں اگ ۔‘‘ وہ ’’ اور السیتم
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 زدنہ رک ےک ااھٹای اجےئ اگ۔ دوابرہ   رقآن دیجم ےس اثتب وہ ایگ ہک اایبنء ہیلع االسلم  وک

ت

دیقعہ رانھک انیقیرقآن اک ااکنر ےہ ۔ نکیل ہی اایبنء مہیلع االسلم ےک ابرے ںیم ان ربقوں ںیم زدنہ وہےن اک رقآن ےک اس الربی ےک ایبن ےک ابووجد 

ں یک ےتنس اور اںیہن اجےتن وبےتھج یہی دیقعہ رےتھک ںیہ ویکہکن اوہنں ےن اتم ںیم دیقعہ الیھپای ےہ ہک اوایل اہلل ربقوں ںیم زدنہ وہےت نیہ اور ولوگ

وھجیٹ رواایت ےک ذرےعی یبن ملسو هيلع هللا ىلص وک ربق ںیم زدنہ اثتب رکےن یک وکشش یک اور رھپ اس ےس  ونازےت ںیہ۔ اںیہن زدنہ اثتب رکےن ےک ےئل ےلہپ

توک ان ربقوں ںیم زدنہ اثتب رکےن یک وکشش یک۔ ءاکی اہھت آےگ ڑبھ رک امتم اایبن

تایبن یک اج ریہ نج ےک ذرےعی ہی وھجاٹ  دیقعہ دیشک ایک ایگ ےہ۔  آپ ےک اسےنم  یک قیقح اس ابرے ںیم شیپ یک اجےن  وایل رواایت

ت

(1) 

حدثنا هارون بن عبد هللا حدثنا حسني بن عيل عن عبد إلرمحن بن يزيد بن جابر عن أأيب إلأشعث إلصنعاين عن 

ن من أأفضل أأايممک يوم إمجلعة فيه خلق أ دم وفيه قبض  أأوس بن أأوس قال قال رسول هللا صیل هللا عليه وسمل إ 

ن صَلتمک معروضة عيل قال قالوإ اي رسول هللا وکيف  وفيه إلنفخة وفيه إلصعقة فأأکرثوإ عيل من إلصَلة فيه فا 

ن هللا عز وجل حرم عیل إلأرض أأجساد إلأنبيا  تعرض صَلتنا عليک وقد أأرمت يقولون بليت فقال إ 

ت) إبو دإٌود، نسایئ ، مس ند إمحد (

اک دن ےہ ایس  ہعمج اوس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای! اہمترے رتہب دونں ںیم ےس اکی اوس نب ’’

ایس دن وصر وھپاکن اجےئ اگ اور اس دن بس ولگ وہیبش وہں ےگ اس ےئل اس دن ھجم رپ  یک وافت وہیئدن آدم ہیلع االسلم دیپا وہےئ ایس دن ان 

آپ یلص  درودتریمے اسےنم شیپ ایک اجات ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس! امہرا  درودتاجیھب رکو ویکہکن اہمترا  درودترثکت ےس 

اگ بج ہک )وافت ےک دعب( آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اک مسج )اوولں یک رطح( لگ رک یٹم وہاجےئ  اہلل ہیلع وآہل وملس رپ سک رطح شیپ ایک اجےئ

وگں یک رطح اایبنء ےک اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل ےن اایبنء ےک ومسجں وک زنیم رپ رحام رقار ددیای ےہ )ینعی زنیم ابیق امتم ول

 اور وہ وفحمظ رےتہ ںیہ۔ااسجم وک ںیہن اھکیت 

ت

 ایک ےہ وج اس رواتی ےک راوی نیسح نب یلع ایفعجل دوھہک اھک ےئگ ںیہ اور اوہنں ےن راوی اک انم دبع ارلنمح نب زیدی   نب اجربےک انم ےس اےس رواتی

 دبع ارلنمح نب زیدی نب میمت ےہہک اکی ہقث راوی ںیہ، نکیل 

ن
ی
ہ

ن

 ۔ اام م اخبری رفامےت ںیہ   وج رکنم ادحلثی ےہدرالص ہی دبع ارلنمح نب زیدی نب اجرب ن
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’’ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم السلمی الشامی نے مکحول سے روایت کی ہے اور اس سے سنا الولید 

بن مسلم نے اس کی روایتوں  میں منکر روایات پائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے 

حسین بن علی الجعفی  اور اس کا نام عبد الرحمن بن یزید بن تمیم جس سے  اہل کوفہ ابو اسامہ  اور 

،  التاریخ ۳۶۵کہنے کے بجائے عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہہ گئے ہیں۔‘‘ )  ترجمہ : صفحہ نمبر 

 ، منصف امام بخاری ( ۳،  کلد :  ۱الکبیر ، قم : 

ت

تاب تھی  جسے انہوں سن کر لکھا تھا ’’ الولید نے کہا ) عبد الرحمن بن ےزید بن جابر ( کی ایک ک

اور ایک دوسری کتاب تھی  جس کی روایتوں کو انہوں نے خود نہین سنا تھا  )اہل کوفہ ابو اسامہ  

اور حسین بن علی الجعفی  (  نے اپنی روایتوں میں عبد الرحمن بن  یزید بن جابر کہا ہے  حاالنکہ 

الرحمن ( بن یزید بن تمیم  تھا عبد الرحمن بن یزید  جس سے انہوں نے یہ روایتیں سنی ہیں وہ ) عبد

، تاریخ الصغیر ، ۱۷۵بن جابر نہین تھا۔ اور ابن تمیم واال عبد الرحمن منکر الحدیث ہے ۔‘‘ )  صفحہ : 

 مطبوعہ االثریہ، مصنف امام بخاری (

 وہ رواتی رک راہ ےہ وہ دبع ارلنمح نب زیدی نب اجرب ںیہن ہکلب دبع اوب ااسہم ) امحد نب ااسہم (  ددیہ و داہتسن اغتلف ربات  ہی اجےتن وہےئ ہک سج ےس

ت، رتہمج دبع ارلنمح نب زیدی نب میمت (۲۹۶۔  ۲۹۵،ہحفص :  ۶) ذہتبی اذہتلبی ،  دلج :  ارلنمح نب زیدی نب میمت ےہ ۔

الحدیث  ہبی کہتے ہیں کہ  بخاری کا قول ہے کہ جس کے بارے میں ، میں یہ کہوں کہ وہ منکر ’’ الذ

 ہے  تو اس کی روایت بیان کرنا بھی جائز نہیں ۔‘‘

 ، سلسلہ االحادیث  الضعیفہ و الموضوعۃ ، نا صر الدین البانی (۲۱۷)  صفحہ :  

ت

ت(2)

َرو بَْن إلَْحاَرَث، َعْن سَ  َ بُْن َوْهٍب، َعْن ََعْ ثَنَا َعْبُد إّلِلَّ ، َحدَّ إٍد إلَْمْْصَيُّ ُرو بُْن َسوَّ ثَنَا ََعْ َعيَد بَْن َأيَب َهََلٍل، َعْن َحدَّ

وإ إلصَّ  َ : " َأْكرَثُ ْرَدإَء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل إّلِلَّ ، َعْن َأيَب إدلَّ ٍّ َُّه  َزيَْد بَْن َأيَْمَن، َعْن ُعَباَدَة ْبَن نَُسٍ ن
ِ
ََلَة عيََلَّ يَْوَم إلُْجُمَعَة فَا

نَّ َأَحًدإ لَنْ 
ِ
َلَّ ُعرََضْت عيََلَّ َصََلتُُه َحَّتَّ يَْفُرَغ َمنْهَا "، قَاَل: قُلُْت: َوبَْعَد َمْشهُوٌد تَْشهَُدُه إلَْمََلئََكُة، َوإ

ِ
َ عيََلَّ إ  يَُصيَلٍّ

َم عیََل إْلَْرَض َأْن تَأُُْكَ َأْجَساَد إْلَنَْبيَاَء، فَنََبُّ  َ َحرَّ نَّ إّلِلَّ
ِ
َ ََحٌّ يُْرَزُق إلَْمْوَت، قَاَل: " َوبَْعَد إلَْمْوَت، إ ت إّلِلَّ

ت)إبن ماجہ کتاب إجلنائز(

 اس روز رفےتش اوبادلرداء ایض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ھجم رپ ہعمج ےک روز رثکبت درود ڑپاھ رکو ویکہکن ’’

ں کت ہک وہ درود ےس افرغ وہ اجےئ۔ ںیم ےن احرض وہےت ںیہ اور وج یھب ھجم رپ درود ےجیھب رفےتش اس اک درود ریمے اسےنم الےت رےتہ ںیہ۔ اہی

ہلل اک یبن زدنہ رعض ایک آپ ےک واصل ےک دعب یھب ؟ رفامای ومت ےک دعب یھب اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن زنیم رپ اایبنء ےک ااسجم اھکان رحام رک دای سپ ا

ت‘‘ےہ اور ان وک روزی دی اجیت ےہ ۔
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تہی رواتی 'فیعض' ےہ

جلد :  2د بن ایمن کی عبادہ بن نسی سے روایت 'مرسل ' ہے۔ )تاریخ الکبیرامام بخاری کے مطابق زی 

نیز 'زید بن ایمن 'کا 'عبادہ بن نسی'سے  ( ۳۹۸، صفحہ  ۳جلد :  تہہذیب التہذیب،۳۸۷، صفحہ  ۲

ور ' عبادہ بن نسی'کا 'ابوالدردا ا(ھو عن عبادہ بن نسی مرسل۔۔مراسیل ابی زرعہ'سماع'ثابت نہیں )

نے بھی اس  البانی(واظن روایتہ عن الکبار منقطہ۔۔کاشف الذھبینہ'سے 'سماع'ثابت نہیں)رضی ہللا ع

 (ضعیف ابن ماجہ للبانیکو 'ضعیف 'قرار دیا ہے۔)

 

(3) 

، ان إلَْحَسُن بُْن قُتَْيَبَة  إيَنُّ َل إلَْحرَّ َن بَْن إلُْمَفضَّ مْحَ ُد بُْن َعْبَد إلرَّ ثَنَا ُمَحمَّ ، اَن مَحَّاُد بُْن َسلََمَة، َعْن َعْبَد َحدَّ إلَْمَدإئََِنُّ

ُّوَن َِف قُُبوَرَِهْ َوَهَذإ إلَْحَديثُ  َ : إَلنَْبيَاُء َأْحَياٌء يَُصل َل نَْعمَلُ َأَحًدإ ََتبََع إلَْحَسَن  إلَْعزَيَز، َعْن َأنٍَس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل إّلِلَّ

 )مس ند إلزبإر( تبَْن قُتَْيَبَة عیََل َرَوإيَتَهَ 

 ی ا  ’’
ب

 

ی
ر امی ا  ہک ا 

ف
 دنہ ںیہ ٰولصہ ا د ا  رکےت ںیہ ‘‘ ۔  ءر وسل ا ہلل ملسو هيلع هللا ىلص ےن 

 

 ا ینپ ربقو ں ںیم ر

 ا ر  ےتہک ںیہ ( : 

 

ز
ی 
 شیپ رکےک ا امم 

 

 ت
ی
ہ'یک اس رواتی یک اتمتعب وکیئ ںیہن رکات۔ ) ہی ر و ا 

ن

یت
ی

 

ت
ق
 ْ ہک 'نسح نب 

ت

تےہ۔ المفضل: مجھول الحالمحمد بن عبد الرحٰمن بن اس رواتی اک اکی راوی  

ت:دشدی رجح ےہ۔المہظح وہرپ  دشدی  حسن بن قتیبہدورسی راوی  

لیس بقوي الحدیث "، حاتم الرازی:: "كثیر الوھم، ابو جعفر العقیلی ::"واھي الحدیث"ابو الفتح االزدی ::"

  "ھالك" الذھبی::"ضعیف الحدیث، ومرة : متروك الحدیث "، الدارقطنی::"، ضعیف الحدیث

 (ميزان االعتدال ، لسان الميزان وغيرہ)

ت

ت)4(

اجَ، يَْعَِن  تَمَلُ بُْن َسَعيٍد، َعَن إلَْحجَّ َ بُْن ُموََس، اَن إلَْحَسُن بُْن قُتَْيَبَة، اَن إلُْمس ْ ثَنَا َرْزُق إّلِلَّ إَف، َعْن ََثَبٍت، َحدَّ وَّ : إلصَّ

َ قَاَل:  ُّوَن.َعْن َأنٍَس: َأنَّ َرُسوَل إّلِلَّ  إَلنَْبيَاُء َأْحيَاٌء َِف قُُبوَرَِهْ يَُصل

تاینپ ربقوں ںیم زدنہ ںیہ ٰولصہ ادا رکےت ںیہ‘‘ ،  ء ’’ یبن ملسو هيلع هللا ىلص ےن رفامای  ہک اایبن



 

ت 5تتقیقحتاایبنء مہیلع االسلم یک ربق ںیم زدنیگ  اور اس ےس قلعتم رواایت یک 
 

 

اجِ إاِلا  اُج، َواَل َعِن اْلَحجا اْلُمْستَِلُم ْبُن َسِعیٍد، َوال َنْعلَُم َوَھذَا اْلَحِدیُث اَل نَْعلَُم َرَواہُ َعْن ثَاِبٍت، َعْن أََنٍس إاِلا اْلَحجا

اُج، َعْن ثَاِبٍت إاِلا َھذَا اْلَحِدیثَ   َرَوى اْلَحجا

'عن ثابت عن انس'سے اسکو 'حجاج'کے عالوہ کوئی  بزار کہتے ہیں(: م) اس روایت کے بعد اما

 )مسند البزار( روایت نہیں کرتا اور 'حجاج'سے 'مستلم بن سعید ' کے عالوہ کوئی روایت نہیں کرتا

ت

ت

ت

ابو الفتح االزدی ::"واھي  کے بارے میں بیان کیا گیا ہے : حسن بن قتیبہاس کے پہلے راوی  

الحدیث"، ابو جعفر العقیلی ::"كثیر الوھم"، حاتم الرازی:: "لیس بقوي الحدیث ، ضعیف الحدیث"، 

 الدارقطنی::"متروك الحدیث ، ومرة : ضعیف الحدیث" الذھبی::"ھالك"

  میزان االعتدال ، لسان المیزان وغیرہ() 

ت

م نب دیعسدورسے راوی  

ل

 

ت
س
م

ت:ےک ےئل اتلم ےہ 

 ما کنت اظن ان ذاک حدیثین , قال شعبہصدوق عابد ربما وھم : ابن حجر::قال في التقریب

 (تقریب،تہذیب)

ت() اجری ےہ 


