وسال:

نت
ایکدحی « علي كنفسي » ربتعمدنسےکاسھتالہسیکبتک ںی لقئو ی ے

وجاب:
ن
ل
م
روسل خدا (ص) ےک الہ تیب ےک ےب ریظن و الزوال اضفلئ اور اخص وطر رپ اریم ا ؤنینم
ت
ت
ت
یلع (ع) ےک بارے  ںی قرآن یک تہب یس آبات  ںی ےس ای آی ،آی ابمہلہ  ے۔
ن
ت
اس میظع ااشلن آی ےک اطمقب اریم المؤنینم یلع (ع)  ،سفن روسل خدا (ص) امشر
ن
ئوےتںیہ،ارشادخداودن ےہک:
َن حَا َّ
م َف ُق ْ
ه ِم ْ
َفم ْ
ن ب َْع ِد ما جا َء َ
ج َ
ل تَعالَ ْوا نَ ْد ُع أَ ْبناءَنا َو
ك في ِ
ك ِمنَ ْال ِع ْل ِ
م ثُ َّ
َج َع ْ
ل َفن ْ
َه ْ
س ُك ْ
م َو نِساءَنا َو نِساء َُك ْ
أَ ْبناء َُك ْ
ل لَ ْعن َ
سنا َو أَ ْن ُف َ
م َو أَ ْن ُف َ
َت
م نَ ْبت ِ
َّ ِ
َّللا َعلَي ْالكا ِذبين .

رھپ وج وک ی ھجت ےس اس واہعق (ترضت یسی ےک بارے)  ںی ےڑگھے  دع اس ےک ہک
ریتے باس حیحص ملع آ اکچ  ے وت ہہک دے ہک آؤ مہ اےنپ ےٹیب اور اہمترے ےٹیب اور اینپ
وعرںیت اور اہمتری وعرںیت اور اینپ اجںین اور اہمتری اجںین البںیئ ،رھپ س ابمہلہ (ااجتل)
رکںیاوراہللیکتنعلڈاںیلانرپہکوجوھجےٹئوں۔
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ن
ننف ن
ت
ت
ہعیش اور الہ س ےک ارثک رسفمنی ےن اہک  ے ہک اس آی  ںی « ا سناا » ےس رماد،
ن
اریم المؤنینم یلع (ع) ںیہ۔ اس بارے  ںی قرنیقی یک بتک افتریس  ںی تہب یس روابات
وموجدںیہ۔
ن
ت
ل
م
اس آی اک ایبن  ے ہک روسل خدا (ص) اور اریم ا ؤنینم یلع (ع) ےک درایمن وک ی
ن
ن
ت
ف نض ت
قرق وموجد ںیہن  ے ،وج وج نلت اور امکل روسل خدا (ص) یک ذات  ںی بابا اجبا  ے ،وہ

ن
ت
ت
ل
اجب  ے۔ ارگ
فضنلت اور امکل لمکم وطر رپ اریم ا مؤنینم یلع (ع) یک ذات  ںی یھب بابا ا
ن
ن
ل
م
روسل خدا وصعمم ںیہ وت ان اک سفن (اریم ا ؤنینم یلع) یھب ااسی یہ  ے ،ارگ روسل خدا ملع
بیغ اجےتن ںیہ وت ان اک سفن (اریم المؤنینم یلع) یھب اےسی یہ  ے ،دورسے اضفلئ اور
امکالتیھببالکلایسرطحںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ن
ن
اریم المؤنینم یلع (ع) ےک اضفلئ اور امکالت  ںی ےس روسل خدا (ص) اک سفن ئوبا ،ہی
ت ف نض ت
سےسرتہبنیاورباالترنی نلتاورامکل ے۔
ت يل
م
اتكبانمقد  ںیذرکئوا ےہک:
ایدنامومنیتنعلےنومالااممراض(ع)ےساہک:
ت
ف نض ت
اریم المؤنینم یلع یک س ےس تری نلت وج قرآن  ںی ذرک ئو ی  ے ،اوکس ریمے ےیل
ایبنرکو۔

ن
ااممراض(ع)ےنقرامبا:
فضيلته في المباهلة وأ ّ
ن الرسول (صلي هللا عليه و آله وسلم) باهل
بعلي وفاطمة زوجته والحسن والحسين وجعله منها كنفسه وجعل
لعنة هللا علي الكاذبين وقد ثبت أنّه ليس أحد من خلق هللا يشبه
رسول هللا صلي هللا عليه و آله وسلم فوجب له من الفضل ما وجب
له إال ّ النبوة ،فأ ّ
ي فضل وشرف وفضيلة أعلي من هذا.

ن
ف نض ت
ان ترضت یک رتہبنی نلت واہعق ابمہلہ  ںی ذرک ئو ی  ے۔ ےب کش روسل خدا ےن یلع
اور ایکن زوہج افہمط اور اامم نسح اور اامم نیسح

یليہ

م االسلم ےس لم رک (اصنرای رجنان)

ت
ن
ےس ابمہلہ ایک اور روسل خدا ےن یلع وک اینپ اجن (سفن) قرار دبا اور س ےن لم رک وھجوٹں
ن
رپخداودنیکتنعلیجیھب۔
ت
ت
ن
وتمات روابات یک روینش  ںی روسل خدا امتم ولخماقت ےس
ر
اہتبل قرآین آبات اور حیحص و
ت
ن
ن
رت ںیہ ،لدا وہ امتم اضفلئ ہک وج روسل خدا یک دقمس ذات  ںی باےئ اجےت
الضف و ت ر

ںیہ ،وہ یمتح و یلقع وطر رپ ایکن اجن (اریم المؤنینم یلع)  ںی یھب باےئ اجںیئ ےگ ،ریغ از
ن ن
ت
ل
م
وبنت و راسل ےک ہک روسل خدا خداودن ےک یبن اور روسل ںیہ ،نکیل اریم ا ؤنینم یلع ،
ن
ل
م
اامم اور ویل خداودن ںیہ ،اہلل ےک یبن اور روسل ںیہن ںیہ ،سپ اریم ا ؤنینم یلع ےک ےیل اس
ف نض ت
ف نض ت
لضفو نلتوامکلےسترھرکوکیسن نلتئویتکس ے۔
ماومنےناہک:
ن
شایدروسلخداےنظفل،اسفنل،ےساینپاجنیکرطفاشارہایکاھت!
ن
ااممراض(ع)ےنوجابقرامبا:
ن
ن
اجت ںیہن  ے ،ویکہکن روسل خدا ان (الہ تیب) س ےک اسھت لم رک
ارطسح اک اشارہ ر
ن
ننف ن
اصنرای رجنان ےک باس ےئگ ےھت اور ان ےس ابمہلہ ایک اھت۔ ارگ روسل خدا ظفل ا سناا ےس
ن
اینپ اجن اک ارادہ رکےت وت الزیم وطر رپ اوکن یلع وک ابمےلہ ےس باہر رکبا اچےیہ اھت ینعی اےنپ

ن
اسھت ےل رک ںیہن اجبا اچےیہ اھت ،احالہکن امتم املسمونں اک اافتق  ے ہک یلع ابمےلہ ےک
ن
ن
ت ت
وق روسل خدا ےک اسھت اسھت وموجد ےھت( ،ویکہکن اس رطح ےس روسل خدا یک رطف
ن
ن
ت
ےس خداودن ےک مکح یک الخف ورزی الزم آیت یھت ،ینعی آی ابمہلہ  ںی خداودن ےن اہک  ے
ن
ہکمتوخداےنپآوکپےلرکآؤنکیلروسلخدااجنوبھجرکیلعوکیھباسھتےلےئگ)
ماومنےناہکےھجمریماوجابلمایگ ے۔
ت
ایس رطح یک ای روای وک سد رمیضت ےن اتكب الفضؤل ااتخملرة ےک ہحفص  83رپ  لق
ایک ے۔
قطرہ از دريائے فضائل اهل بيت ،آيت هللا عالمه سيد احمد مستنبط ،ج،2
ص،222

ن
ت
اجب رصف ایس ای آی ابمہلہ
اریم المؤنینم یلع (ع) رپ ظفل « سفن روسل اهلل » اک وبال ا
ن
ت
ل
م
ی دحمود و رصحنم ںیہن  ے ،ہکلب وخد روسل خدا (ص) ےن دعتمد اقمامت رپ اریم ا ؤنینم
یلع(ع)وکاانپسفناہک ے۔
نت
ت
الہسیکربتعموحیحصرواباتیھبایسبلطموکبایرکےنرپوموجدںیہ:

ت
روایاول:زیدانبيسيعازاوبذر:
ح َّ
أَ ْ
َص ْب ُ
حو ُ
اس ْب ُ
خبَ َرنَا ْال َعبَّ ُ
ح َّدثَنَا األ َ ْ
جوَابٍَ ،قالََ :
ن َ
م ٍدَ ،قالََ :
ن ُم َ
ح َّدثَنَا
سح َ
سح َ
س ْب ُ
ُيونُ ُ
ن ُي َث ْيعٍَ ،ع ْ
َاقَ ،ع ْ
ن أَبِي ِإ ْ
َاقَ ،ع ْ
ن أَبِي إِ ْ
ن أَبِي
ن َز ْي ِد ْب ِ
سو ُ
ل َر ُ
ل َّ ِ
َذ ٍرَّ ،قالََ :قا َ
َّللا (ص):
ة ،أَ ْو أل َ ْب َع َث َّ
َهي َّ
َن بَ ُنو َولِي َع َ
م َر ُ
يه ْ
ن ِإلَ ْي ِه ْ
م أَ ْم ِري،
جال َكن َْف ِ
سيُ ،ي ْن ِف ُذ فِ ِ
«لَيَ ْنت ِ
َسبي ُّ
ل ْال ُ
َفي َْق ُت َ
الذ ِرّيَّ َة».
م َقاتِلَ ُةَ ،وي ْ ِ َ

َفمَا َرا َعنِي إال و ََك ُّ
َن ي َْعنِي؟ َف ُق ْل ُ
م َر فِي ُ
خ ْل ِفي :م ْ
ج َزتِي ِم ْ
ح ْ
ن َ
ف ُع َ
ت:
ِ
ص ُ
حبَكََ ،قالََ :فم ْ
َن ي َْعنِي؟ َقالََ :
مَا إِيَّا َ
لَ ،قالَ:
خا ِ
ك ي َْعنِي ،وَال صَا ِ
ف ال َّن ْع ِ
ص ُ
َو َع ِل ٌّ
يي ْ
ف نَ ْعالا.
َخ ِ

ن
ن
لي ت
زید انب يسيع ےن اوبذر ےس  لق ایک  ے ہک روسل خدا ےن قرامبا  ے ہک :ونب و اعہ (امکحء
ن
رسزنیم ترضومت) وک اینپ ان رحوتکں ےس باز آبا اچےیہ ،ورہن  ںی ایکن رطف ای اےسی
صخش وک وجیھبں  ہ ہک وج بالکل ریمی امدنن  ے۔ وہ ان ولوگں ےک درایمن ریمے مکح وک
ن
اجریرکے ہ،سپوہاوکنوجگنجاقرادےسرکے ہاورایکناوالدوکاریسرکے ہ۔
ن
اوبذر اتہک  ے ہک  ںی روسل خدا ےک اس الکم ےس ریحان و رپاشین ڑھکا اھت ہک رمع ےن ےھچیپ
ن
ن
ےس ریمی رمک وک ڑکپ رک اہک :روسل خدا یک رظن  ںی وکنا صخش  ے  ںی ےن اہک :ترضت یک
ت
رماد مت اور اہمترا دوس (اوب)رک) ںیہن  ے۔ رمع ےن اہک :رھپ وہ وکن  ے

اوبذر ےن اہک:

ت
رماد وہ صخش  ے ہک وج وجےت وک ویپدن اگلبا  ے اور واہں رپ وموجد یلع وجےت وک ویپدن اگلےن
 ںیرصموفےھت۔
النسائي ،ابوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (متوفي 303هـ) ،السنن
الكبري ،ج  5ص  ،621ح ، 7251تحقيق :د.عبد الغفار سليمان البنداري ،سيد
كسروي حسن ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي- 6266 ،
6996؛
النسائي ،ابوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (متوفي 303هـ) ،خصائص
اميرمؤمنان علي بن أبي طالب ،ج  6ص  ،79ح ،12تحقيق :أحمد ميرين
البلوشي ،ناشر :مكتبة المعال  -الكويت الطبعة :األولي 6201 ،هـ..

ثحبدنسی:
اابعلسانبدمحم:
ذیبہ ےناےکسبارے  ںیاہک ےہک:

عباس بن محمد الدوري أبو الفضل مولي بني هاشم عن حسين
الجعفي وأبي داود وعنه األربعة واألصم وابن البختري ثقة حافظ توفي
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ابعسانبدمحمہقث اوراحظفاھت۔
الكاشف ج 6ص ،531رقم2109 :

انبرجحےناہک ےہک:
عباس بن محمد بن حاتم الدوري أبو الفضل البغدادي خوارزمي األصل
ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة إحدي وسبعين وقد بلغ ثمانيا
وثمانين سنة 2

ابعسانبدمحمہقث اوراحظفاھت۔
تقريب التهذيب ج 6ص ،292رقم3679:

الاوحصانب َجّاب:

ن
ت
ہی اتكب يحص ملسم ،اوب داود ،ترذمی اور نا ی ےک راوویں  ںی ےس  ے اور ذیبہ ےن اےکس
بارے ںیاھکل ےہک:
األحوص بن جواب م س عن يونس بن أبي إسحاق وغيرہ صدوق.

ت
اوحص انب وجاب ہک سج ےن يسن انب ایب ااحسق اور دورسے راوویں ےس روای وک
ن
 لقایک ے،وہایاچسانان ے۔
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج 6ص ،20رقم22 :

اورانبرجحےناہک ےہک:
األحوص بن جواب بفتح الجيم وتشديد الواو الضبي يكني أبا الجواب
كوفي صدوق ربما وهم من التاسعة مات سنة إحدي عشرة م د ت
س.

ت
اوحصانبوجابوکیف اوراچساھت،یھبکیھبکوہومہ ںیالتبمئواجبارکبااھت۔
تقريب التهذيب ج 6ص ،91رقم279 :

ل
سس
ي
ع
يسناوبااحسقا :
ہیاتكبيحصملسماوردورسیاحصحہتسےکراوویں ںیےس ے۔
ت
تن
نت
ن
ن
ض
ع
ي
الہسےکضعباملعءےناوکسفیعضراویقراردبا ے،نکیلسمشادليذیبہان فااترپوتہجدیریغب
ن
اےکسباموکاینپاتكب« ذكر من تكلم فيه وهو موثق » ںیذرکایک ے۔
يونس بن أبي إسحاق السبيعي م علي ثقة قال أبو حاتم ال يحتج به
وضعفه أحمد

يسن انب ایب ااحسق ،اتكب حیحص ملسم ےک راوویں  ںی ےس اور ہقث  ے ،اوب احمت ےن اہک
ت
 ے ہک :ایکس  لق رکدہ روابات ےس ادتسالل ںیہن ایک اج اتکس ،ادمح ےن یھب اوکس فیعض قرار
دبا ے۔
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج 6ص ،202رقم379 :

اورذیبہےناتكبااكلفش ںیاھکل ےہک:
يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب ومجاهد وعنه
ابناہ إسرائيل وعيسي والفريابي صدوق وثقه بن معين وقال أحمد
حديثه مضطرب وقال أبو حاتم ال يحتج به مات  659م .2

ي
ن
يسن انب ایب ااحسق اچس راوی  ے ،حي انب م ےن اوکس ہقث اہک  ے ،ادمح ےن اہک  ے ہک
دحی رطضمب  ے ،اوباحمت ےن اہک  ے ہک :ایکس  لق رکدہ روابات وک ادتسالل ےک وطر
رپاامعتسلںیہنایکاجاتکس۔
الكاشف ج 2ص ،202رقم1213 :

دحیرطضمب:
اس دحی وک ےتہک ںیہ ہک یکسج دنس با اافلظ با ہر دو فلتخم رطےقی ےس  لق ئوےئ ئوں ،دنس
ت
 ںی ارطضاب ینعی یھبک دحی وک باپ اور دادا دوونں ےس  لق رکبا  ے اور یھبک ریغب واےطس

ت
ےک رصف دادا ےس  لق رکبا  ے۔ نتم  ںی ارطضاب ینعی یھبک ای یہ دحی وک لیصفت
ت
ےساوریھبکرصتخموطررپ لقرکبا ے۔

دحیرطضمباکمکح:
ارگ دحی  ںی ارطضاب یک وہج ےس دحی ےک ومضمن اور دنس  ںی وک ی یملع لکشم شیپ
ن
ت
رکبیھبرضوریئوبا ے۔
ہنآیتئووت،وہدحیتجحئویت ےاوراسرپلمع ا
الدرایة (شهيد ثانى) ص 53
مقباس الهدایة ج  6ص 371

ت ن
انبرجحالقسعینےناتكبرقتیاليہذد ی ںیاھکل ےہک:
يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل الكوفي صدوق يهم
قليال من الخامسة مات سنة اثنتين وخمسين علي الصحيح ر م 2

ت
يسنانبایبااحسقاچساھت،یھبکیھبکوہومہ ںیالتبمئواجبارکبااھت۔

تقريب التهذيب ج 6ص ،163رقم1799 :

رہباحل وہ اتكب حیحص ملسم ےک راوویں  ںی ےس  ے اور ایس وہج ےس اےکس ہقث ئوےن ےک
ن
ےیل سب یہی اکیف  ے۔ اسیج ہک ادمح انب یلع ااہفصین ےن اےکس بام وک اتكب حیحص ملسم ےک
راوویں ںیذرکایک ے:
يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي كنيته أبو إسرائيل
السبيعي روي عن عبدهللا بن أبي السفر في الجهاد روي عنه أبو
المنذر إسماعيل.
اإلصبهاني ،أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه ،رجال صحيح مسلم ج 2ص،317
رقم ،6795 :تحقيق :عبد هللا الليثي ،ناشر :دار المعرفة  -بيروت ،الطبعة:
األولي6201 ،هـ

ت
یتح اابلین واہیب ےن یھب يسن انب ایب ااحسق یک روابات وک حیحص قرار دبا  ے ،ےسیج اتكب ارواء
ن
ت
ل
الع نل  ںی ای روای ،ہک یکسج دنس  ںی يسن انب ایب ااحسق ذرک ئوا  ے ،وک  لق رکےن
ےک دعاتہک ےہک:

أخرجه أحمد ( ) 71 6-675/1من طريق يونس بن أبي اسحاق عنه.
وهذا إسناد صحبح علي شرط مسلم.

ت
اس روای وک ادمح ےن يسن انب ایب ااحسق ےک واےطس ےس  لق ایک  ے اور ایکس دنس ،ملسم
یکرشاطئےکاطمقب،حیحص ے۔
ألباني ،محمد ناصر (متوفي6220هـ) ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار
السبيل ،ج ،6ص  ،231تحقيق :إشراف :زهير الشاويش ،ناشر :المكتب
اإلسالمي  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية 6975 - 6205 ،م.

ت
اور اابلین واہیب ےن اتكب يحص اوب داود  ںی اس روای وک اخبری اور ملسم یک رشاطئ ےک
ت
اطمقب،حیحصقراردبا ے:
والحديث أخرجه أحمد ( )255/2قال :ثنا وكيع :ئنا يونس بن أبي
إسحاق:سمعته من الشعبي ...وهذا إسناد صحيح علي شرط
الشيخين.

اس دحی وک ادمح ےن وكيع ےس اور اس ےن يسن انب ایب ااحسق ےس اور اس ےن یبعش ےس
ت
 لقایک ےاوراسرواییکدنساخبریاورملسمیکرشاطئےکاطمقب،حیحص ے۔
ألباني ،محمد ناصر (متوفي6220هـ) ،صحيح أبي داود ،ج ،6ص  ،259ناشر:
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ـ الكويت ،الطبعة :األولي 6223 ،هـ ـ  2002م

ت
اور اابلین واہیب ےن اتكب الظل اۃنجل  ںی اس روای وک ہک یکسج دنس  ںی يسن انب ایب
ت
ااحسقذرکئوا ے،حیحصقراردبا ے۔
1063صحيح ،
حدثنا أبو بكر ثنا وكيع عن يونس بن أبي اسحاق عن العيزار ابن حريث
العبدي عن أم الحصين األحمسية قالت سمعت رسول هللا صلي هللا
عليه وسلم وعليه بردة متلفعا بها وهو يقول:
إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له ما أقام بكم كتاب هللا
عز وجل ،

ألباني ،محمد ناصر (متوفي6220هـ) ،ظالل الجنة ،ج ،2ص  ،250ح،6013
ناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :الثالثة 6263 -هـ ـ 6993م.

ن
لدايسنانبایبااحسقہقث اورومرداامتعدراوی ے۔

ل
سس
ي
ع
اوبااحسقا :
ہیاتكبحیحصاخبری،ملسماوربایقبتک احصحہتسےکراوویں ںیےس ے۔
ذیبہےناےکسبارے ںیاہک ےہک:
عمرو بن عبد هللا أبو إسحاق الهمداني السبيعي أحد األعالم عن
جرير وعدي بن حاتم وزيد بن أرقم وابن عباس وأمم وعنه ابنه يونس
وحفيدہ إسرائيل وشعبة والسفيانان وأبو بكر بن عياش هو كالزهري
في الكثرة غزا مرات وكان صواما قواما عاش خمسا وتسعين سنة
مات  621ع.

سسيع ن
ترر ہن  ںی ےس اھت ،اس ےن جرتر انب احزم  ،دعی انب
رمعو انب دبع اهلل اوب ااحسق
ن
احمت ،زید انب ارمق ،انب ابعس اور تہب ےس اقراد ےس روابات وک انس  ے اور اس ےس اےکس
ےٹیب ویسن اور اےکس وپےت ارسائ ،اور ایس رطح اس ےس ۃبعش انب ااجحلج ،سفناان وثری ،
ت
سفناان انب وكيع  ،اوب)رک انب عاش ےن روای وک  لق ایک  ے۔ وہ رثکت ےس روابات وک
 لق رکےن  ںی زہری یک رطح اھت۔ اس ےن یئک رمہبت ںوگنں  ںی یھب رش ت یک یھت ،وہ
ت ن
ت
رھکاورخداودنیکابعدتایکرکبااھت۔
تہبزبادہروزے ا
الكاشف ج 2ص ،72رقم2675 :

اورانبرجحےناھکل ےہک:
عمرو بن عبد هللا بن عبيد ويقال علي ويقال بن أبي شعيرة الهمداني
أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة ثقة مكثر عابد
من الثالثة اختلط بأخرة مات سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك
ع.

رمعو انب دبع اهلل ہقث اھت ،اس ےن تہب یس روابات وک  لق ایک اھت اور وہ الہ ابعدت اھت،
ن
زدنیگےکآجریابام ںیوہاانپذینہوتازنوھکاھٹیباھت۔
تقريب التهذيب ج 6ص ،223رقم5015 :

زیدانبيسيع:
ذیبہےناتكبااكلفش ںیاہک ےہک:
زيد بن يثيع عن أبي بكر وأبي ذر وعنه أبو إسحاق فقط وثق حب ت.

ت
زید انب يسيع ہک سج ےن اوب)رک اور اوب ذر ےس روای وک انس اھت اور سج ےس طقف اوب ااحسق
ت
ےنروایوک لقایک ے،وہایہقثراوی ے۔
الكاشف ج 6ص ،269رقم6159 :

ت ن
اورانبرجحےناتكبرقتیاليہذد ی ںیاھکل ےہک:

زيد بن يثيع بضم التحتانية ...الهمداني الكوفي ثقة مخضرم من الثانية
ت س.

م نن
زیدانبيسيعہداینہقث اور حضررماھت۔
تقريب التهذيب ج 6ص ،225رقم2610 :

م نن
حضررم:
ت
اجب ےہکسجےنزامہناجتیلہاورزامہناالسمدوونںوکداھکیئو۔
اسصخشوکاہک ا

اوب ذرافغری:
صحابی ،

ن
ت
ادمحانبحسنلےنایسروایوکارطسحےس لقایک ے:
حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قثنا يحيي بن آدم نا يونس عن أبي
إسحاق عن زيد بن يثيع قال قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم

لينتهين بنو وليعة أو ألبعثن إليهم رجال كنفسي يمضي فيهم أمري
يقتل المقاتلة ويسبي الذرية قال فقال أبو ذر فما راعني إال برد كف
عمر في حجزتي من خلفي فقال من تراہ يعني قلت مايعنيك ولكن
يعني خاصف النعل.

ن
ن
لي ت
زید انب يسيع ےن اوبذر ےس  لق ایک  ے ہک روسل خدا ےن قرامبا  ے ہک :ونب و اعہ (امکحء
ن
رسزنیم ترضومت) وک اینپ ان رحوتکں ےس باز آبا اچےیہ ،ورہن  ںی ایکن رطف ای اےسی
صخش وک وجیھبں  ہ ہک وج بالکل ریمی رطح اک  ے۔ وہ ان ولوگں ےک درایمن ریمے مکح وک
ن
اجریرکے ہ،سپوہاوکنوجگنجاقرادےسرکے ہاورایکناوالدوکاریسرکے ہ۔
ن
اوبذر اتہک  ے ہک  ںی روسل خدا ےک اس الکم ےس ریحان و رپاشین ڑھکا اھت ہک رمع ےن ےھچیپ
ن
ن
ےس ریمی رمک وک ڑکپ رک اہک :روسل خدا یک رظن  ںی وکنا صخش  ے  ںی ےن اہک :ترضت یک
ت
اگلب ے۔
رمادمتںیہنئو۔ہکلبوہرماد ےہکوجوجےتوکویپدن ا

الشيباني ،ابوعبد هللا أحمد بن حنبل (متوفي226هـ) ،فضائل الصحابة ،ج 2
ص  ،516ح ،911تحقيق د .وصي هللا محمد عباس ،ناشر :مؤسسة الرسالة
 -بيروت ،الطبعة :األولي6203 ،هـ 6973 -م.

ن
ت ن
ت
اسروایاورنا ییک لقرکدہروای ںیدواینبدیقرقںیہ:
ن
ن
-1ہیہکروسلخدایکرماداوب)رکںیہن ے،ہیابعرتخدفئو ی ے۔
-2وجوتںوکویپدناگلےنواےلصخشوکیھبواحضںیہنایکایگ ے۔
ن
ت
اور انب ایب سسنہ ےن ہر دو افلخء (اوب)رک ،رمع) یک آترو اچبےن ےک ےیل ،روای ےک آجری
ن
ت
ےصحوکبالکلخدفرکدبا ےاورروای ںیزبادہرحتفیوکااجنمدبا ے:
سح َ
ن ُي َث ْيعٍَ ،ع ْ
َاقَ ،ع ْ
ن أَبِي إِ ْ
جوَابَِ ،ع ْ
ح َّدثَنَا أَ ُبو ْال َ
َ
ن
ن َز ْي ِد ْب ِ
ن ُيونُسَ ْب ِ
َن أَ ْو َأل َ ْب َع َث َّ
َهي َّ
م َر ُ
سو ُ
ل َر ُ
ن إلَ ْي ِه ْ
ل َّ ِ
أَبِي َذ ٍرَّ ،قالََ :قا َ
ج اال
َّللا (ص)« :لَيَ ْنت ِ
َسبي ُّ
م َقاتِلَ َ
ل ْال ُ
م أَ ْم ِريَ ،في َْق ُت ُ
يه ْ
سي َف ُي ْ
الذ ِرّيَّ َة».
م ِ
َكن َْف ِ
ة َوي ْ ِ
ضي ف ِ ِ

إبن أبي شيبة الكوفي ،ابوبكر عبد هللا بن محمد (متوفي 235هـ) ،الكتاب
المصنف في األحاديث واآلثار ،ج  1ص  ،312ح ،32631تحقيق :كمال يوسف
الحوت ،ناشر :مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة :األولي6209 ،هـ.

وھپوکنںےسہیرچاغاھجبباہناجےئ ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
نت
ن ت
ل
م
رہباحل الہ س ےک ضعب املعء یک ہشیمہ ایخی ،رحتفی اور اریم ا ؤنینم یلع (ع) ےس
ن
ت
ت
ضغب و کسيے ےک باووجد ،اس روای یک دنس حیحص اور ربتعم  ے ہک وج واحض وطر رپ بای رکیت
ن
ن
 ے ہک روسل خدا (ص) اور ترضت یلع (ع) ےک درایمن وک ی قرق وموجد ںیہن  ے اور
وہدرتقیقحایروحںیہہکوجدودبونں ںیوموجد ے۔
ت
ت
ت
اےکس العوہ یہی روای ہی یھب بای رکیت  ے ہک رمع انب اطخب اور ااکس رگجی دوس
ن
اوب)رک بالکل روسل خدا (ص) اور اریم المؤنینم یلع (ع) یک رطح ںیہن ںیہ ہک وج روسل

ن
خدا یک رطف ےس االسم ےک اخمنیفل ےس اج رک اہبدری اور جرات اک اظمہرہ رکےت ئوےئ
ن
جرکںیکس۔

ت
روایدوم:دبعاهللانبدشاد:
لم ن
انبایبسسنہوکیفےناینپاتكبا ضيف ںیاھکل ےہک:
ش ِري ٌ
يَ ،ع ْ
كَ ،ع ْ
ن َع ْب ِد َّ ِ
ش َّدا ٍدَ ،قالََ :ق ِد َ
ن َ
ح َّدثَنَا َ
َ
م
اش ْال َعا ِم ِر ّ ِ
َّللا ْب ِ
ن َعيَّ ٍ
سو ُ
م َر ُ
َعلَي َر ُ
ل لَ ُه ْ
ل َّ ِ
ول َّ ِ
َن َف َقا َ
آل َ
َّللا
َّللا (ص) و َْف ُد ِ
س ِ
سرْحٍ ِمنَ ْاليَم ِ
ن أَ ْو َأل َ ْب َع َث َّ
طي ُع َّ
م ُع َّ
ص َال َة وَلَ ُت ْؤ ُت َّ
ن ال َّ
م َّ
(ص)« :لَ ُت ِقي ُ
ن ال َّز َكا َة وَلَت ْ
َس َ
ن
ن وَلَ ُت ِ
ل ُم َقاتِلَت ُ
م ،اللَّ ُه َّ
سيُ ،ي َقاتِ ُ
م َر ُ
اريَّ ُك ْ
م َوي ْ
َك ْ
إلَ ْي ُك ْ
م أَنَا أَ ْو
ج اال َكن َْف ِ
َس ِبي َذ َر ِ
سي» ،ثُ َّ
م أَ َ
ي.
َكن َْف ِ
خ َذ بِيَ ِد َع ِل ّ ٍ

ن
ن
ن
ہلیبق آل رسح اک ای رگوہ روسل خدا ےک باس آبا وت روسل خدا ےن ان ےس قرامبا :مت ولگ
ت
امنز ڑپوھ ےگ ،زاکت دو ےگ ،ریمے اوارم نس رک ایکن ااطع رکو ےگ با مت ولوگں ےک ےیل

یسک اےسی دنبے وک وجیھبں ہک وج بالکل ریمی رطح  ے ،وج اہمترے اہبدر ولوگں ےس
ن
ن
ج رکے  ہ اور اہمترے اخدناونں وک اریس رکے  ہ۔ اے خداودن اب وخد اجؤں با یسک وک
ن
وجیھبںوکوجریمیلثم ے،ہیہہکرکروسلخداےنیلعےکاہھتوکڑکپرکاورپدنلبرکدبا۔
إبن أبي شيبة الكوفي ،ابوبكر عبد هللا بن محمد (متوفي 235هـ) ،الكتاب
المصنف في األحاديث واآلثار ،ج  1ص  ،319رقم ،32093 :تحقيق :كمال يوسف
الحوت ،ناشر :مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة :األولي6209 ،هـ.

ثحبدنسی:
رشی انبدبعاهللااقلیض:
ہیاتكبحیحصاخبری،ملسماوربایقبتکاحصحہتسےکراوویں ںیےس ے۔
شريك بن عبد هللا أبو عبد هللا النخعي القاضي أحد األعالم عن زياد
بن عالقة وسلمة بن كهيل وعلي بن األقمر وعنه أبو بكر بن أبي

شيبة وعلي بن حجر وثقه بن معين وقال غيرہ سيء الحفظ وقال
النسائي ليس به بأس هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري قاله بن
المبارك توفي  611عاش اثنتين وثمانين سنة خت  2م متابعة

ت
ن
ي
رشی انب دبع اهلل یعخن اقیض تررگ املعء  ںی ےس اھت۔ حي انب نیعم ےن اوکس ہقث قرار
ن
دبا  ے ،دورسے املعء ےن اہک  ے ہک ااکس احہظف وقی ںیہن اھت ،نا ی ےن اہک  ے ہک :وہ ربتعم
راوی اھت ،اس  ںی یسک مسق اک ااکشل ںیہن اھت ،وہ وکویفں یک دحی ےس وثری یک تبسن اعمل
ت
تراھت،اسباتوکانبابمرکےناہک ے۔
الكاشف ج 6ص ،275رقم2211:

عاشانبرمعوااعلرمی:
ہیاتكبحیحصملسماوربایقبتکاحصحہتسےکراوویں ںیےس ے۔
ذیبہےناےکسبارے ںیاھکل ےہک:

عياش بن عمرو العامري الكوفي عن بن أبي أوفي وإبراهيم التيمي
وعنه سفيان وشعبة وثق م س.

ت
عاشانبرمعویکوتثيقیکیئگ ے،ینعیاوکساملعءےنہقثقراردبا ے۔
الكاشف ج 2ص ،601رقم2355 :

عياش ابن عمرو الكوفي ثقة.

عاشانبرمعہقث ے۔
تقريب التهذيب ج 6ص ،231رقم5216:

دبعاهللانبدشاد:
ہیاتكبحیحصاخبری،ملسماوربایقبتکاحصحہتسےکراوویں ںیےس ے۔
ن
انبرجحالقسعینےناےکسباموکااحصب ںیےسامشرایک ے:

عبد هللا بن شداد بن الهاد الليثي تقدم في ترجمة أبيه في القسم
األول سياق نسبه وولد هو في عهد النبي صلي هللا عليه وسلم
وأمه سلمي بنت عميس....

دبع اهلل انب دشاد ہک اےکس وادل ےک احالت زدنیگ وک ااحصب یک یلہپ مسق  ںی اےکس بسن ےک
ن
بارے  ںی ایبن ایک  ے ،وہ روسل خدا ےک زامےن  ںی داین  ںی آبا اھت اور ایکس امں یملس تنب
ع
مسسیھت۔
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (متوفي752هـ)،
اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج 5ص ،63رقم ،1676 :تحقيق :علي محمد
البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي6262 ،هـ 6992 -م.

ت
ن
انبدبعاربلقریبطےنیھباےکسباموکااحصب ںیےسامشرایک ے:
عبد هللا بن شداد بن الهاد الليثي العتواري ولد علي عهد رسول هللا
صلي هللا عليه وسلم كان من أهل العلم.

ن
دبعاہللانبدشادروسلخداےکزامےن ںیدیپائوااھت،وہالہملع ںیےساھت۔

ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي ،ابوعمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر
(متوفي 213هـ) ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،ج 3ص ،921رقم،6513 :
تحقيق :علي محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي،
6262هـ.

ن
ت
لدا اس روای یک دنس  ںی وک ی ااکشل ںیہن  ے اور اےکس امتم راوی اتكب حیحص اخبری  ،حیحص
ملسماوربایقبتکاحصحہتسےکراوویں ںیےسںیہ۔

ت
روایوسم:دبعارلنمحانبوعف:
ن
لم ت
س
احمكيسسااوپریےناینپاتكبا نذدرکیلعانیحیحصل ںیاھکل ےہک:
صبَهَانِ ُّ
ح َّ
أَ ْ
م ُد ْب ُ
م ُد ْب ُ
ي ،ثنا أَ ْ
ه ُد األ َ ْ
ن َع ْب ِد َّ ِ
خبَ َرنَا أَ ُبو َع ْب ِد َّ ِ
ح َ
َّللا ُم َ
ن
َّللا ال َّزا ِ
وسي ،ثنا طَ ْلح ُ
صبَهَانِ ُّ
ِم ْه َر َ
َة ْب ُ
َّللا ْب ُ
خالِ ٍد األ َ ْ
ن َ
ي ،ثنا ُعبَ ْي ُد َّ ِ
ن َ
ن ُم َ
خ ْي ٍر
ان ْب ِ
األ َ ْنصَار ُّ
ن َع ْب ِد ْال ُ
ن َع ْب ِد ال َّر ْ
ن ُم ْ
َّللاَ ،ع ْ
يَ ،ع ْ
ن َع ْب ِد َّ ِ
َن،
ص َع ِ
مطَّلِ ِ
حم ِ
ب ْب ِ
ب ْب ِ
ِ
َّللا َع ْن ُهَ ،قالَْ :
سو ُ
ح َر ُ
ن َع ْب ِد ال َّر ْ
َع ْ
ل َّ ِ
اف َت َت َ
ي َّ ُ
َّللا صَلَّي
ف َر ِ
ن َع ْو ٍ
ض َ
َن ْب ِ
حم ِ

م م َّ
ص َر َ
ص َر ُ
ة ثُ َّ
َك َ
ه ْ
َّ ُ
ف َفحَا َ
م ا ْن َ
َسلَّ َ
هو َ
م ثَمَانِي اَة أَ ْو
ف إِلَي الطَّائِ ِ
ه وَآلِ ِ
َّللا َعلَ ْي ِ
ل ُغ ْدو اَة أَ ْو َر ْوح ا
ج َر ،ثُ َّ
ل ثُ َّ
َة ،ثُ َّ
س ْب َع اة ،ثُ َّ
م َ
م َقا َ
ه َ
م نَ َز َ
م أَ ْو َغ َ
َ
ل:
ُ
ص ُ
ع ُد ُك ُ
أَيُّهَا ال َّن ُ
يك ْ
اس ،إِنِ ّي لَ ُك ْ
م بِ ِع ْت َرتِي َ
م
خ ْيراا َم ْو ِ
م َف َرطٌ ،وَإِ ِن ّي أو ِ
ون ال َّز َكا َة ،أَ ْو أل َ ْب َع َث َّ
ن ال َّ
م َّ
صال َة ،وَلَ ُت ْؤتُ َ
سي بِيَ ِد ِہ ،لَ ُت ِقي ُ
ح ْو ُ
ْال َ
ن
ض ،وَالَّ ِذي نَ ْف ِ
َس ِب ُي ُّ
ن أَ ْعن َ
سي َفلَيَ ْ
ض ِر ُب َّ
م َر ُ
م ،وَلَي ْ
يه ْ
َعلَ ْي ُك ْ
ن
جال ِم ِنّي ،أَ ْو َكن َْف ِ
َاق ُم َقاتِ ِل ِ
م»َ ،قالََ :ف َرأَي ال َّن ُ
اريَّ ُه ْ
م َرَ ،فأَ َ
اس أَنَّ ُه ي َْع ِني أَبَا ب َْك ٍر أَ ْو ُع َ
ي،
َذ َر ِ
خ َذ ِبيَ ِد َع ِل ّ ٍ
َف َقالََ :
ه َذا.
ح ِد ٌ
حي ُ
سنَا ِد ،وَلَ ْ
إل ْ
م ُي َ
َ
يث َ
ه َذا َ
خ ِرّجَا ُہ.
ص ِ
حا ِ

ن
ن
روسل خدا رہش ہکم وک حتف رکےن ےک  دع رہش اطئ یک رطف ےئگ اور اس رہش وک آھٹ با است
ن
دن رات اےنپ ھگرے  ںی ےیل راھک۔ اس رہش اک احمرصہ متخ ئوےن اور اطئ وک حتف رکےن
ن
ن
ےک دعروسلخداےنواہںےکولوگںےساطخبرکےتئوےئقرامبا:
ت
رکب ئوں اور مت ولوگں وک اےنپ الہ تیب ےک اسھت یکین رکےن یک
 ںی مت ولوگں ےس تبحم ا
ت
ت
وکت ےک انکرے
رکب ئوں۔ ایقم ےک دن ہارے آسپ  ںی ےنلم یک ہگج ،وحض ر
وتیص ا

ن
 ے۔ اس خداودن یک مسق ہک ےکسج ہضبق دقرت  ںی ریمی اجن  ے ،مت ولگ امنز اقمئ رکو
اور زاکت ادا رکو ،ورہن  ںی مت ولوگں رپ ای اےسی صخش وک امومر رکوں  ہ ہک وہ ھجم ےس  ے
ت
با ریمی امدنن  ے ،اب ہک وہ اہمترے رمدوں یک رگدونں وک عطق رکے اور اہمترے ویبی
وچبںوکاریسرکے۔
ن
ولوگں ےن امگن ایک ہک وہ رمد اوب)رک با رمع  ے۔ نکیل روسل خدا ےن یلع ےک اہھت وک ڑکپ رک
اہک:وہرمدہی ے۔
ت
ت
اس روای یک دنس حیحص  ے نکیل اخبری اور ملسم ےن اس روای وک اینپ اینپ حیحص  ںی ذرک
ںیہنایک۔
الحاكم النيسابوري ،ابو عبد هللا محمد بن عبد هللا (متوفي  205هـ)،
المستدرك علي الصحيحين ،ج  2ص  ،636ح ،2559تحقيق :مصطفي عبد

القادر عطا ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت الطبعة :األولي6266 ،هـ -
6990م.

ن
ن
ن
ت
ن
عل
ےن اینپ اتكب
ارعملف وااتلري ،اوب
ا
انب ایب سسنہ ےن اتكب المضيف ،وسفی ےن اتكب
ت ن ن
دنسم ،انب اسعرک ےن اتكب باري دمي دقشم اور انب رجح القسعین ےن اتكب ااطملل
ت
ت
ااعلل ںیسےناسروایوکایسرطحذرکایک ے:
ا
إبن أبي شيبة الكوفي ،ابوبكر عبد هللا بن محمد (متوفي 235هـ) ،الكتاب
المصنف في األحاديث واآلثار ،ج  1ص  ،266ح ،31953تحقيق :كمال يوسف
الحوت ،ناشر :مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة :األولي6209 ،هـ.
الفسوي ،أبو يوسف يعقوب بن سفيان (متوفي211هـ) ،المعرفة والتاريخ ،ج 6
ص  ،626تحقيق :خليل المنصور ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 6269 -هـ-
6999م.
أبو يعلي الموصلي التميمي ،أحمد بن علي بن المثني (متوفي 301هـ)،
مسند أبي يعلي ،ج  2ص  ،615ح ،759تحقيق :حسين سليم أسد ،ناشر:
دار المأمون للتراث  -دمشق ،الطبعة :األولي 6202 ،هـ 6972 -م.

ابن عساكر الدمشقي الشافعي ،أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا
بن عبد هللا (متوفي516هـ) ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها
من األماثل ،ج  22ص  ،322تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة
العمري ،ناشر :دار الفكر  -بيروت .6995 -
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (متوفي752هـ)،
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،ج  61ص  ،17تحقيق :د .سعد بن
ناصر بن عبد العزيز الشتري ،ناشر :دار العاصمة /دار الغيث ،الطبعة :األولي،
السعودية 6269 -هـ.

ن
نکیل اوب)رک ترار ےن اینپ دنسم  ںی اور ایس رطح رجشی جراجین ےن اتكب الاامیل  ںی اس
ن
ت
ت
روای وک اس رطح ےس  لق ایک  ے ہک اوب)رک اور رمع اک بام ذرک ہن ئو ،اب ہک اریم المؤنینم یلع
ت
ت
(ع)یکترتریاوراتیلضفاندوونںرپبایہنئوےکس۔
حدثنا يوسف بن موسي وأحمد بن عثمان بن حكيم قاال نا عبيد هللا
بن موسي قال نا طلحة بن جبر عن المطلب بن عبد هللا بن حنطب
عن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال لما فتح رسول هللا
صلي هللا عليه وسلم مكة انصرف إلي الطائف فحاصرها سبع عشرة

أو تسع عشرة ثم قام خطيب ا فحمد هللا وأثني عليه ثم قال أوصيكم
بعترتي خيرا وإن موعدكم الحوض والذي نفسي بيدہ لتقيمن الصالة
ولتؤتن الزكاة أو ألبعثن إليكم رجال مني أو كنفسي يضرب أعناقكم ثم
أخذ بيد علي
البزار ،ابوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (متوفي 292هـ) ،البحر الزخار
(مسند البزار) ،ج  3ص  ،259ح ،6050تحقيق :د .محفوظ الرحمن زين هللا،
ناشر :مؤسسة علوم القرآن ،مكتبة العلوم والحكم  -بيروت ،المدينة الطبعة:
األولي 6209 ،هـ
الشجري الجرجاني ،المرشد باهلل يحيي بن الحسين بن إسماعيل الحسني
(متوفي 299هـ) ،كتاب األمالي وهي المعروفة باألمالي الخميسية ،ج  6ص
 ، 675تحقيق :محمد حسن اسماعيل ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت /
لبنان ،الطبعة :األولي 6222 ،هـ 2006 -م.

ت
روایاہچرم:اجترانبدبعاهللااصنری:
لمعج
ربطاینےناتكبا مالاوطس ںیاھکل ےہک:

س ِعي ٍد ال َّراز ُّ
ح َّدثَنَا َعلِ ُّ
ن ْب ُ
س ْي ُ
يَ ،قالَ :نا ْال ُ
ي ْب ُ
ن َم ْي َ
ع َ
ح َ
ن َ
َ
س َر َة
ن ِ
يسي ْب ِ
ِ
ال َّراز ُّ
وسَ ،قالَ :نا األ َ ْعم ُ
َّللا ْب ُ
َشَ ،ع ْ
يَ ،قالَ :نا َعب ُْد َّ ِ
ن ُم َ
وسي
ن َع ْب ِد ْال ُق ُّد
ِ
ِ
ن ْال ُ
ن أَبِي ْالج َْع ِدَ ،ع ْ
بَ ،ع ْ
ن َع ْب ِد َّ ِ
ن َ
م َ
َّللاَ ،قالَ:
س ِي ّ ِ
سالِ ِ
ن جَابِ ِر ْب ِ
م ْب ِ
ْب ِ
ة ،و ََكانَ ْ
ة إِلَي بَنِي َولِي َع َ
َّللا (ص) ْال َولِي َد ْبنَ ُع ْقبَ َ
بَ َع َ
سو ُ
ث َر ُ
ت بَ ْين َُه ْ
ل َّ ِ
م
ةَ ،فلَ َّ
غ بَ ِني َولِي َع َ
ما بَلَ َ
ة ْ
ش ْ
َ
است َْقبَ ُلو ُہ ِليَ ْنظُ ُروا مَا ِفي
ه ِليَّ ِ
حنَا ُء فِي ْالجَا ِ
ول (ص) َف َقالَ :إِ َّ
ن بَ ِني َولِي َع َ
ع إِلَي َر ُ
ج َ
هَ ،ف َ
م َف َر َ
ي ْال َق ْو َ
ة
س ِ
خ ِ
س ِ
نَ ْف ِ
ش َ
ةَ .فلَ َّ
أَ َرا ُدوا َق ْتلِيَ ،و َم َن ُعونِي ال َّ
غ بَنِي َولِي َع َ
ما بَلَ َ
صد ََق َ
ل ْال َولِ ُ
ة الَّ ِذي َقا َ
يد:
َّللا (ص) َف َقالُوا :يَا َر ُ
َّللا (ص) أَتَ ْوا َر ُ
ع ْن َد َر ُ
ل َّ ِ
ل َّ ِ
ول َّ ِ
سو َ
سو َ
َّللا ،لَ َق ْد
س ِ
ِ
ت بَ ْي َننَا َوبَ ْين ُ
ن َكانَ ْ
ش ْ
ك ْ
حنَا ُءَ ،ف َ
َه َ
شينَا أَ ْن ُي َعاقِبَنَا بِالَّ ِذي
خ ِ
َك َذبَ ْال َولِي ُد ،وَلَ ِ
َن بَ ُنو َولِي َع َة أَ ْو أل َ ْب َع َث َّ
َهي َّ
َك َ
سو ُ
ل َر ُ
ن إِلَ ْي ِه ْ
ل َّ ِ
ان بَ ْي َننَاَ ،ف َقا َ
م
َّللا (ص) " :لَيَ ْنت ِ
ه َذا " ثُ َّ
مَ ،و ُ
سي ،ي َْق ُت ُ
َر ُ
اريَّ ُه ْ
مَ ،وي ْ
ل ُم َقاتِلَت َُه ْ
ه َو َ
م
ع ْن ِدي َكن َْف ِ
جال ِ
َسبِي َذ َر ِ
َ
ل َّ ُ
بَ ،قالَ :وَأَ ْن َز َ
َّللا فِي
ض َربَ بِيَ ِد ِہ َعلَي َكتِ ِ
ن أَبِي طَالِ ٍ
ي ْب ِ
ف َعلِ ّ ِ
س ٌ
ق» اآليَ َ
ْال َولِي ِد«:يَأَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َم ُنوا إِ ْن جَاء َُك ْ
ة.
م َفا ِ

ن
لي ت
روسل خدا (ص) ےن ولد انب ہبقع وک ینب و اعہ ےک باس اجیھب ،ویکہکن زامہن اجتیلہ ےس ودیل
ت
اور ینب وليعہا ےک ولوگں ےک آسپ  ںی اےھچ اقلعتت ںیہن ےھت ،اس ےیل ج اوھنں ےن

ن
اہ آ
انس ہک روسل خدا ےن ودیل وک اجیھب  ے وت ،اسرے اےکس اابقتسل ےک ےیل رھگوں ےس ب ر
ےئگ۔ ودیل ےن ایخل ایک ہک وہ ولگ اےس لتق رکےن ےک ےیل آ ر ے ںیہ ،ایس وہج ےس
ن
ن
لي ت
روسل خدا ےک باس واسپ آبا اور اہک :ینب و اعہ ےھجم لتق رکبا اچےتہ ےھت اور اوھنں ےن ےھجم
ن
ت
زاکت یھب ںیہن دی۔ ج ہی ربخ ینب ولي اعہ وک یلم وت وہ روسل خدا ےک باس آےئ اور اہک ہک:
ودیل وھجٹ وبل راہ  ے ،اہں ہارے اور اےکس درایمن وخین د ینم یھت ،ایس ےیل مہ ڈر ےئگ
ن
ہک ںیہک وہ مہ ےس اس د ینم اک دبہل ہن ےل (ینعی وہ طلغ اھجمس  ے ،مہ اےس لتق ںیہن ا
رکب
ن
ن
لي ت
اچےتہ ےھت) روسل خدا ےن قرامبا :ینب و اعہ اینپ ان رحوتکں ےس باز آ اجںیئ ورہن  ںی مت
ت
ولوگں رپ ای اےسی صخش وک امومر رکوں  ہ ہک وہ ھجم ےس  ے با ریمی رطح اک  ے ،اب ہک وہ
اہمترےرمدوںیکرگدونںوکعطقرکےاوراہمترےویبیوچبںوکاریسرکے۔

ن
ولوگں ےن امگن ایک ہک وہ رمد اوب)رک با رمع  ے۔ نکیل روسل خدا ےن یلع ےک اہھت وک ڑکپ رک
اہک:وہرمدہی ے،رھپاےنپاہھتوکیلعانبایباطلےکبازورپامرا۔
ت ن
اجتر ےن اہک :ودیل ےک بارے  ںی ہی آی بازل ئو ی  ے :اے اامین واولں ج یھب وک ی
افقساہمترےباسوک یربخےلرکآےئوتاسربخےکبارے ںیقیقحترکول۔
الطبراني ،ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفي310هـ) ،المعجم
األوسط ،ج  2ص  ،633ح ،3191تحقيق :طارق بن عوض هللا بن محمد ،عبد
المحسن بن إبراهيم الحسيني ،ناشر :دار الحرمين  -القاهرة 6265 -هـ.

ت
ت
العہمزرشخیےناینپنفسيررااشكلف ںیاسروایوکاےسی لقایک ے:
بعث رسول هللا صلي هللا عليه وسلم الوليد بن عقبة أخا عثمان أل ّمه
وهو الذي والہ عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص ،فصلي بالناس
وهو سكران صالة الفجر أربعاا ،ثم قال :هل أزيدكم ،فعزله عثمان عنهم
مص ّ
دقاا إلي بني المصطلق ،وكانت بينه وبينهم إحنة ،فلما شارف
ديارهم ركبوا مستقبلين له ،فحسبهم مقاتليه ،فرجع وقال لرسول

هللا صلي هللا عليه وسلم :قد ارتدوا ومنعوا الزكاة ،فغضب رسول هللا
صلي هللا عليه وسلم وه ّ
م أن يغزوهم .فبلغ القوم فوردوا وقالوا :نعوذ
ن أو ألبعث ّ
باهلل من غضبه وغضب رسوله ،فاتهمهم فقال ( :لتنته ّ
ن
إليكم رجالا هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم ،ثم
ضرب بيدہ علي كتف علي رضي هللا عنه ،

ن
روسل خدا (ص) ےن ولد انب ہبقع( ہک وج امں یک رطف ےس امثعن اک اھب ی اھت ،ہی ودیل ویہ
 ے ہک وکسج امثعن ےن دعس انب ایب واقص ےک  دع وکےف اک احمك انببا اھت ،ایس ودیل ےن ج
دجسم  ںی رشاب ےک ےشن  ںی ولوگں وک حبص یک امنز اچر رتعک ڑپاھ رک اہک ہک آج ریمی
تعیبط کیھٹ  ے ،ارگ مت ولگ اچےتہ ئو وت حبص یک امنز اچر رتعک ےس زبادہ یھب ڑپاھ اتکس
م
ئوں )،وک ینب ضطلق ےک باس اجیھب ،ویکہکن زامہن اجتیلہ ےس ودیل اور اس ےلیبق ےک آسپ
 ںی اےھچ اقلعتت ںیہن ےھت ،اس ےیل ج اوھنں ےن انس وت اسرے اےکس اابقتسل ےک ےیل
رھگوں ےس باہر آ ےئگ۔ ودیل ےن ایخل ایک ہک وہ ولگ اےس لتق رکےن ےک ےیل آ ر ے ںیہ،

ن
آب اور اہک :وہ رمدت ئو ےئگ ںیہ اور اوھنں ےن ےھجم
ایس وہج ےس روسل خدا ےک باس واسپ ا
زاکتدےنیےسیھبااکنررکدبا ے۔
ن
ن
روسل خدا (ص) ےن ج ہی انس وت تہب انبضغک ئوےئ اور ان ےس ج رکےن ےک ےیل
ن
ایتر ئو ےئگ۔ ج ودیل یک وھجیٹ ربخ اس ےلیبق وک چ ا ت ی وت وہ روسل خدا ےک باس آےئ اور اہک
ن
ن
ن
ہک :مہ خدا اور اےکس روسل ےک بضغ ےس خدا یک انپہ امےتگن ںیہ ،روسل خدا ےن اس ےلیبق
ےس اہک ہک :اینپ ان رحوتکں ےس باز آ اجؤ ورہن  ںی مت ولوگں رپ ای اےسی صخش وک امومر
ت
رکوں  ہ ہک وہ ھجم ےس  ے با ریمی رطح اک  ے ،اب ہک وہ اہمترے رمدوں یک رگدونں وک
عطق رکے اور اہمترے ویبی وچبں وک اریس رکے ،رھپ اےنپ اہھت وک یلع انب ایب اطل ےک
بازورپامرا۔
الزمخشري الخوارزمي ،ابوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار هللا
(متوفي537هـ) ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوہ التأويل،

ج  2ص  ، 312تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،بيروت ،ناشر :دار إحياء التراث
العربي.

نت
ت
یہیروایالہسیکدورسیبتک ںییھبذرکئو ی ے:
الزيلعي ،عبدهللا بن يوسف ابومحمد الحنفي (متوفي112هـ) ،تخريج األحاديث
واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ،ج  3ص  ،332تحقيق :عبد هللا
بن عبد الرحمن السعد ،ناشر :دار ابن خزيمة  -الرياض ،الطبعة :األولي،
6262هـ.
النيسابوري ،نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين المعروف بالنظام األعرج
(متوفي  127هـ) ،تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ج  1ص  ،322تحقيق:
الشيخ زكريا عميران ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان ،الطبعة :األولي،
6261هـ 6991 -م.

ت
روایمجنپ:بلطمانبدبعاهلل:
ن
ت
ت
ل
ن
الہسےکضعباملعءےنایسروایوکدبعا مطلتانبدبعاهللانب يبتےساسرطحےس لقایک ے:
ن

ن ْال ُ
سَ ،ع ْ
ن َع ْب ِد َّ ِ
ن َ
بَ ،قالَ:
مطَّلِ ِ
ن أَ ِبي ِ
ح ْنطَ ٍ
َّللا ْب ِ
ب ْب ِ
هَ ،ع ِ
ن ا ْب ِ
َع ِ
ن طَا ُو ٍ
ن أَ ْو لَ َن ْب َع َث َّ
م َّ
ن َر ُ
سلِ ُ
سو ُ
ل َر ُ
حينَ جَا ُءوا« :لَ ُت ْ
ل َّ ِ
َقا َ
جال
يف ِ
َّللا (ص) لِو َْف ِد ثَ ِق ٍ
َن أَ ْعن َ
سيَ ،فلَيَ ْ
َسبِي َّ
ض ِرب َّ
اريَّ ُك ْ
م ،وَلَي ْ
َاق ُك ْ
ِم ِنّي ،أَ ْو َقالَِ :م ْث َ
م،
ل نَ ْف ِ
َن َذ َر ِ
خ َذ َّ
ج َع ْل ُ
م َّن ْي ُ
وَلَي َْأ ُ
ن أَ ْموَالَ ُك ْ
م ُرَ :فو َّ ِ
إلمَا َر َة إِال يَ ْو َمئِ ٍذَ ،
ََّللا مَا تَ َ
ل ُع َ
م»َ ،ف َقا َ
ت
تا ِ
ه َذاَ ،قالََ :ف ْ
ل ُ
ص ُ
ي َفأَ َ
ال َت َف َ
ه َو َ
ب ص َْد ِري َرجَا َء أَ ْن ي َُقو َ
خ َذ بِيَ ِد ِہ،
أَ ْن ِ
ت إِلَي َع ِل ّ ٍ
ه َذا ُ
م َقالَُ « :
ثُ َّ
ه َو َ
ه َو َ
ه َذا»

ن
ن
ن
روسل خدا ےن فیقث ےک ای آےن واےل ودف ےس قرامبا ہک :ریمے قرانیم ےک اسےنم
ت
میلست ئوےت ئو با  ںی ای اےسی رمد وک وجیھبں  ہ ہک وج ھجم ےس  ے با ریمی امدنن  ے ،اب ہک وہ
اہمتری رگدونں وک اکٹ دے ،امترے اخدناونں وک اریس رکے اور اہمترے اومال وک مت
ن
ت
ت
ےس ےل ےل۔ ہی نس رک رمع ےن اہک :خدا یک مسق  ںی ےن اس دن ی یھبک یھب وکحم یک
ن
اینت آرزو ںیہن یک یھت ،رمع اتہک  ے ہک  ںی ےن اےنپ یس وک اس ادیم ےس وچڑا ایک ہک اب
ن
روسلخدااکپررکںیہکےگہکوہرمد،رمع ے۔

ن
ن
راوی اتہک  ے ہک :ہی ہہک رک روسل خدا ےن یلع یک رطف اگنہ یک ،اےکس اہھت وک ڑکپا اور قرامبا:
ہی ےوہرمد،ہی ےوہرمد۔
األزدي ،معمر بن راشد (متوفي656هـ) ،الجامع ،ج  66ص  ،221ح،20379
تحقيق :حبيب األعظمي ،ناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت  ،الطبعة :الثانية،
6203هـ
إبن أبي شيبة الكوفي ،ابوبكر عبد هللا بن محمد (متوفي 235هـ) ،الكتاب
المصنف في األحاديث واآلثار ،ج  66ص  ،221تحقيق :كمال يوسف الحوت،
ناشر :مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة :األولي6209 ،هـ.
الشيباني ،ابوعبد هللا أحمد بن حنبل (متوفي226هـ) ،فضائل الصحابة ،ج 2
ص  ،593تحقيق د .وصي هللا محمد عباس ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت،
الطبعة :األولي6203 ،هـ 6973 -م.
البالذري ،أحمد بن يحيي بن جابر (متوفي219هـ) ،أنساب األشراف ،ج  6ص
 ،273طبق برنامه الجامع الكبير.
ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي ،ابوعمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر
(متوفي 213هـ) ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،ج  3ص  ،6660تحقيق:
علي محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي6262 ،هـ.

االنصاري التلمساني ،محمد بن أبي بكر المعروف بالبري (متوفي122هـ)
الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة ،ج  6ص  ،295طبق برنامه الجامع
الكبير.
الطبري ،ابو جعفر محب الدين أحمد بن عبد هللا بن محمد (متوفي192هـ)،
ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي ،ج  6ص  ،12ناشر :دار الكتب المصرية
 مصر.الحلبي ،علي بن برهان الدين (متوفي6022هـ) ،السيرة الحلبية في سيرة
األمين المأمون ،ج  2ص  ،132ناشر :دار المعرفة  -بيروت .6200 -
العاصمي المكي ،عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي
(متوفي6666هـ) ،سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ،ج  3ص ،30
تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض ،ناشر :دار الكتب
العلمية.

نت
ن:

ت
ت
ہی روای ہک وج مك از مك دو حیحص دنس ےک اسھت  لق ئو ی  ے ،بای رکیت  ے ہک ترضت
ن
ن
اریم المؤنینم یلع (ع) ،سفن روسل خدا (ص) ںیہ اور ان دوونں اک آسپ  ںی وک ی قرق
ن
ںیہن  ے۔ ینعی وہ امتم اضفلئ اور امکالت ہک وج روسل خدا یک ذات  ںی باےئ اجےت ںیہ،
ت
ل
م
وہ اینپ وپری آب و باب ےک اسھت اریم ا ؤنینم یلع یک ذات  ںی یھب باےئ اجےت ںیہ،
ف نض ت
ت
وساےئ وبنت اور راسل ےک ،اور ہی اریم المؤنینم یلع (ع) یک نلت اور تمظع ےک
ےیلاکیف ے۔
ن
ن
ئوب ھجمس  ںی آ
اب ارگ املسمونں وک اریم المؤنینم یلع (ع) اک روسل خدا (ص) اک سفن ا
ن
اجےئ وت  ،اوکن روسل خدا (ص) یک اریم المؤنینم یلع (ع) ےک بارے  ںی تہب یس ااحدی
یھبھجمس ںیآاجںیئیگ۔
ن
ن
ےسیج:روسلخدا(ص)ےنقرامبا ےہک:

سومتشیک۔
سومتشیکوتاسےنےھجم ّ
سجےنیلعوک ّ
ن
ن
باسجےنیلعےسجیکوتاسےنھجمےسجیک۔
باسجےنیلعےسحلصیکوتاسےنھجمےسحلصیک۔
ت
ت
بایلعاکدنمشریمادنمش ےاوریلعاکدوسریمادوس ے،
ت
ت
بایلعاکوخناوروگسریماوخناوروگس ے،
ن ت
بایلعاور ںیاییہرجش(درج)ےسدیپائوےئںیہ،
بایلعاکونراورریماونر،اییہ ے،
بایلعاکملعاورریماملعاییہ ے،

ن
وریغہ وریغہ ،،،،،،،،،،،طقف ھجم  ںی اور یلع  ںی ای یہ قرق  ے اور وہ ہی  ے ہک  ںی اہلل اک
یبن اور روسل ئوں ،نکیل یلع اہلل اک یبن اور روسل ںیہن  ے ،ہکلب یلع ،ویل اہلل  ے ،یلع ۃفیلخ
اہلل ے،یلعااممانیملسمل ے،یلعاریمالمؤنینم ے۔
نت
ہی امتم روابات ہعیش اور الہ س یک ربتعم بتک  ںی ذرک ئو ی ںیہ اور ان امتم روابات ےک
ن
حیحصاورربتعمئوےنرپیھب،قرنیقیےکاملعءاورنیققحماکاافتقوموجد ے۔

اامتلسداع۔۔۔۔۔

