وسال:

ت
ت
ع
ایکااممزامن( ج)ےکووجدوکرصفقرآنےسثابایکاجاتکس؟
وجاب:

ت
ت
ارگآیکپرمادرصفقرآنےسہی؟ہکںیمہقرآنوکےنھجمسےکےیل،رواثاتیکرضورتںیہن؟وتہیثات
ت
ت
وخدقرآنےکالخف؟،ویکہکنقرآنںیمخداودنےنقرامثا؟:
ل إِلَ ْي ِه ْ
اس مَا نُ ِز َ
وَأَ ْنز َْلنَا إِلَ ْي َ
م،
الذ ْك َر لِ ُتبَيِنَ لِل َّن
ك ِ
ِ

ت
ت
اورمہےنذرکینعیقرآنوکآپرپثازلایک؟ثاہکآپولوگںےکےیلوجھچکثازلوہا؟،اوکسایبنرکںی۔
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ت
ت
ت
ت
اسآبےکالعوہدورسیآثاتیھبقرآنںیموموجدںیہہکوجسربمغیپےکتجحوقحوہےنوکثابرکیت
ت
ںیہ،سپمہیھبکیھبسروسلخداےسےباینزںیہنںیہ۔
ت
ایسرطحایصخشےنرمعےکاسےنماہک:رواثاتوکوھچڑواوررصفقرآنیکثاترکووترمعےناسےساہک:
فقال عمر إنك أحمق أتجد في كتاب هللا الصالة مفسرة أتجد في كتاب
هللا الصيام مفسرا إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره،

ت ت
ت
آث؟،قرآنانوماردےک
متاقمحانانوہ،ایکقرآنںیمامنزوروزہلمکمریسفتولیصفتےکاسھتںیہمترظن ا
ت
ت
رکث؟اورسانوماردیکلیصفتوریسفتایبنرکیت؟۔
ثارےںیممکح ا

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة ج 1
ص  95الوفاة ، 511 :دار النشر  :الجامعة اإلسالمية  -المدينة المنورة 1955 -
 ،الطبعة  :الثالثة

ت
ت
م
اہتبلےلہپوخدرمعیکراےئیھتہکقرآنہارےےیلاکیف؟اورںیمہسورواثاتیکرضورتںیہن؟:

م ُر إِ َّ
ع ْن َدنَا كِت ُ
َاب َّ ِ
ن النبي صلى هللا عليه وسلم َغلَ َب ُه ْال َو َ
قال ُع َ
َّللا
ج ُع َو ِ
ح ْ
َس ُبنَا،

ت
رمعےناہک:ینبرپدردورمضاکہبلغ؟اور مہارےثاسقرآن؟یہی مہارےےیلاکیف؟۔

البخاري الجعفي ،ابوعبدهللا محمد بن إسماعيل (متوفى692هـ) ،صحيح
البخاري ج  1ص  ،94تحقيق د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار ابن كثير ،اليمامة
 -بيروت ،الطبعة :الثالثة.1591 - 1441 ،

ت
اسدقمےمےکدعبمہاہیںرپاثملےکوطررپدنچآثاتوکذرکرکےتںیہہکوجااممزامن(ع)رپداللرکیت
ت ت
ںیہاور رھپایس داللیک ثادیئ ںیمرواثات وک یھبذرکرکںیےگ،اہتبلااکسہی ینعم مرر ز ںیہن ؟ ہکانکذوکرہ
ت
آثاتےکالعوہوکیئدورسیآبااممزامن(ع)ےکثارےںیمثازلںیہنوہیئ۔
ااممزامن(ع)ےکووجدےکثارےںیمدومسقیکآثاتوکذرکایکاجاتکس؟:

افل :وہآثاتہکوجزنیمرپتجحخداےکالزیموطررپوموجدوہےنوکایبنرکیتںیہ،
ت
ت
رزامےنںیمتجحخداےکثابوہےنےکاسھتہییھبثابوہاجےئاگہکآجیھبزنیمتجحخداےس
زنیمرپ م ر
اخیلںیہن؟اورہیوخدااممزامن(ع)ےکوموجدوہےنرپدلیل؟۔

ب:وہآثاتہکوجثالطرپقحےکاغلآےنوکایبنرکیتںیہ،

ت
ہیآثاتایبنرکیتںیہہکایدنقحلمکموطررپثالطرپاغلآاجےئاگاوروچہکنابیااسیوان ںیہنوہا،
لدایسکےکااظتنرںیمرانہاچےیہہکیکسجوہجےسقحثالطرپاغلآےئاگ،تہبیسہعیشاورینرواثاتںیم
ااممزامن(ع) وکزنیمرپدعلوااصنفوکاقمئرکےناورثالطوکلمکموطررپثاوبدرکےنواےلےکونعانےس
ذرکایکایگ؟۔
رزامےنںیمزنیمرپتجحخداےکالزیموطررپوموجدوہےنوکایبنرکیتںیہ:
وہآثاتوج م ر

ت
آباول:

ُ
إِنَّما أَ ْن َ
ل َق ْو ٍم هاد،
ت ُم ْن ِذ ٌر َو لِک ِ

ت
روقمےکےیلدہابرکےنواالوموجد؟۔
اےربمغیپآپرصفآاگہرکےنواےلںیہاور م ر
سوره رعد آیت 1

ت
ت
روقمےکےیلہشیمہایدہابرکےنواالاہدیوموجدوہثااچےیہ۔
اسآبےکاطمقب م ر
ہعیشاورینافتریسںیماریمالمؤنینمیلع(ع)وکاہدیاکدصماقایبنایکایگ؟۔
ت
بتکالہسںیمآثا؟ہک:
عن بن عباس قال لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وضع صلى
هللا عليه وسلم يده على صدره فقال أنا المنذر ولكل قوم هاد وأومأ
بيده إلى منكب علي فقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون
بعدي،

ت
انبابعساتہک؟:جہیآبثازلوہیئوتروسلخدا(ص)ےناےنپیسرپاہھتر ھرکقرامثا:ںیمرذنروہں
روقمےکےیلاہدیوموجد؟اوررھپاےنپاہھتےسیلع(ع)ےکدنکےھیکرطفاشارہرکےکقرامثا:اے
اور م ر
ت
ت
یلعمتاہدیوہہکریمےدعباہمترےذرےعیےسدہابثاےنواےلدہابثاںیئےگ۔
الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (متوفى،)914
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج  19ص  ،149ناشر :دار الفكر ،بيروت –
1449هـ
إبن أبي حاتم الرازي التميمي ،ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس
(متوفى961هـ) ،تفسير ابن أبي حاتم ج  1ص  ،6669تحقيق :أسعد محمد
الطيب ،ناشر :المكتبة العصرية  -صيدا.
الرازي الشافعي ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفى244هـ) ،التفسير
الكبير أو مفاتيح الغيب ج  15ص  ،16ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة:
األولى1461 ،هـ 6444 -م.
الثعلبي النيسابوري ،ابوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (متوفى461هـ)،
الكشف والبيان ج  9ص  ،616تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،مراجعة
وتدقيق األستاذ نظير الساعدي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت،
الطبعة :األولى1466 ،هـ6446-م.

بتکہعیشںیمیھبذرکوہا؟ہک:
عن الفضيل قال سألت أبا عبد هللا عليه السالم عن قول هللا عز وجل
ولكل قوم هاد فقال كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم،

ت
راامماےنپ
لیضفاتہک؟ںیمےناسآبےکثارےںیماامماصدق(ع)ےسوسالایکوتترضتےنقرامثا :م ر
ت
وہث؟۔
زامےنںیموموجدولوگںاکاہدی ا

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  1ص  ،151ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية1926،
هـ.ش.

عن أبي جعفر عليه السالم في قول هللا عز وجل إنما أنت منذر ولكل
قوم هاد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله المنذر ولكل زمان منا
هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي هللا صلى هللا عليه وآله ثم الهداة من
بعده علي ثم األوصياء واحد بعد واحد،

ت
ت
ت
روقمےکےیلدہابرکےنواال
ااممث راق(ع)ےناسآب"اےربمغیپآپرصفآاگہرکےنواےلںیہاور م ر

رزامےنںیممہںیمےسایاہدی
وموجد؟"یکریسفتںیمقرامثا:روسلخدا(ص)،آاگہرکےنواےلںیہاور م ر
ت ت
ت
ت
رکث ؟ ،رھپ ان (ص) ےک دعب دہاب رکےن
وہث ؟ ہک وج ولوگں وک روسل خدا یک امیلعتت یک رطف دہاب ا
ا
ت
واےلیلع(ع)ںیہاوررھپایےکدعبایاامماساماکاہدی؟۔
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  1ص  151و  ،156ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة
الثانية 1926،هـ.ش.

ت
آبدوم:
ل فِي ْ َ
ع ٌ
ْض َ
ل َربُّ َ
وَإِ ْذ َقا َ
خلِي َفة،
ة إِنِي جَا ِ
ك لِ ْلم ََالئِ َك ِ
األر ِ

ت
اورجاہمترےرپورداگرےنالمہکئےسقرامثا:ںیمہشیمہزنیمںیمہفیلخواجنیشنقراردوںاگ۔
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ت
ت ت
رکث ؟ ،اہیں یھب خداودن اک قرار دانی ارمتسار و اجری رےنہ
رعیب رگارم ںیم امس افلع دوام اور ارمتسار رپ دالل ا
ت
ےکینعمںیم؟،سپخداودنہشیمہزنیمرپاجنیشنقرارداتی؟اورونیمیھبکیھبخداودنےکاجنیشنےساخیل

ںیہنوہیت۔

ت
ت
وچہکنخداودنےناسلعجوقراردےنییکتبسناینپرطفدی؟اورذرکوہاہکہیلعجوقراردانیاجری؟،
ت
ت
وہثر؟اگاورزنیمرپہشیمہخداودناکہفیلخوموجد ا
وہث
سپزنیمرپخداودناکہفیلخخداودنےکوےلیسےسااختنب ا
؟۔
ت
ت
اعملالہسآولیسےناسآبےکذلیںیماہک؟:
ولم تزل تلك الخالفة في اإلنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة
القيام،

ل ت
ت ت
ت
اورہشیمہےکےیلاورایقمیاورایقمےکبرثاوہےنےک حظےیہیالختاناناکلمںیموموجدر؟
یگ۔
اآللوسي البغدادي الحنفي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبد
هللا (متوفى1614هـ) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
ج  1ص  ،664ناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

ہعیشرواثاتںیمذرکوہا؟ہک:
عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت ألبي الحسن األول عليه
السالم أال تدلني إلى من آخذ عنه ديني فقال هذا ابني علي إن أبي
اخذ بيدي فأدخلني إلى قبر سول هللا صلى هللا عليه وآله فقال يا
بني إن هللا عز وجل قال إني جاعل في األرض خليفة وإن هللا عز وجل
إذا قال قوال وفى به،

ااحسقانبامعر اتہک؟ںیمےنااممومیسانبرفعج(ع)ےسرعضایک:ےھجم یسکاےسیصخشیکرطفراامنہیئ
رکںی ہک سج ےس ںیم اانپ دنی احلص رک وکسں ،وت اامم ےن قرامثا :وہ یہی ریما اٹیب یلع ؟ ،ےب کش ریمےوادل
رگایمےنریمااہھتڑکپرکےھجمروسلخدایکربقےکثاسےلےئگاورقرامثا:ریمےزعبرےٹیبدخداودنےنقرامثا

ت
؟:ںیمہشیمہزنیمںیمہفیلخواجنیشنقراردوںاگ،اورجخداودنوکیئثاتقرامےتںیہوت امتاسرپ لموواف
رکےتںیہ۔
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  1ص  ،916ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية1926،
هـ.ش.

ت
اس رواب ںیم اامم یک رماد ہی ؟ ہک جخداودن ےن ودعہ دثا ؟ ہک زنیم رپہشیمہ تجح خدا ثایق ر؟یگ وت وہ
ت
ت
اجث؟۔
اسرپ لمیھبرکےتںیہ،سپابیھبزنیمرپتجحخدااکوموجدوہثاثابوہ ا

ت
آبوسم:
ج ْئنَا بِك َعلَي َ
َفك ْي َ
ه ُؤالء َ
ة بِ َ
ش ِهيدا،
ش ِهي ٍد َو ِ
ف إِ َذا ِ
كل أ َّم ٍ
ج ْئنا ِمن ِ

م ت
رامےسوگاہوشادہوکالئیںگےاورآوکپانسرپوگاہانبرکالںیئےگ۔
ےسیک؟ہکجمہ ر
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م ت
ت
رامرپشادہووگاہوہاگاورروسلخدایھبانامتموگاوہںرپوگاہوشادہ
اسآبںیمخداودنقرامر؟ںیہہک ر
وہںےگ۔
ہعیشبتکںیمذرکوہا؟:
عن سماعة قال قال أبو عبد هللا عليه السالم في قول هللا عز وجل
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا قال
نزلت في أمة محمد صلى هللا عليه وآله خاصة في كل قرن منهم
إمام منا شاهد عليهم ومحمد صلى هللا عليه وآله شاهد علينا،

م ت
ت
رامےسوگاہوشادہوکالںیئےگاورآوکپانسرپوگاہ
اامماصدق(ع)ےناسآب"ےسیک؟ہکجمہ ر
ت
ت
رزامےن
انبرکالںیئےگ"ےکثارےںیمقرامثا:ہیآبرصفامدمحم(ص)ےکثارےںیمثازلوہیئ؟ ،م ر
ںیممہںیمےسایااممولوگںرپوگاہوشادہ؟اوردمحم(ص)مہرپوگاہوشادہںیہ۔
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  1ص  ،154ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية1926،
هـ.ش.

ت
آباہچرم:
ُ
م نَ ْب َع ُ
ة َ
َويَ ْو َ
ش ِهيدا،
كل أ َّم ٍ
ث ِمن ِ

م ت
رامےسوگاہوکوعبمثرکںیےگ،
اوروہدنہکجمہ ر
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ت
ااممثاقر(ع)ےسلقنوہا؟ہک:
أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر في قوله تعالى ويوم نبعث من كل
أمة شهيدا قال نحن الشهود على هذه األمة،

ت
ت
ت
ااممث راق(ع)ےناسآبےکثارےںیمقرامثا:مہآہمئاسامرپوگاہوشادہںیہ۔

ابن شهرآشوب ،رشيد الدين أبي عبد هللا محمد بن علي السروي المازندراني
(متوفى999هـ) ،مناقب آل أبي طالب ج  9ص  ،914تحقيق :لجنة من أساتذة
النجف األشرف ،ناشر :المكتبة والمطبعة الحيدرية1912 ،هـ ـ 1592م.

ریسفتیمقںیماامماصدق(ع)ےسلقنوہا؟:
قال الصادق عليه السالم نحن وهللا نعمة هللا التي أنعم هللا بها على
عباده وبنا فاز من فاز وقوله ويوم نبعث من كل أمة شهيدا قال لكل
زمان وأمة امام يبعث كل أمة مع امامها،

خدایکمسقمہخدایکایسیںیتمعنںیہہکیکنجوہجےسخداےندنبوںوکںیتمعناطعںیکںیہاور مہارےوےلیسےس
ت
ت
م ت
ت
رامےکےیلاامموہثا
رزامےناور ر
وہث؟اوراسآبےکثارےںیمقرامثا :م ر
راکایمبوہےنواالاکایمب ا
مر
م ت
راموکاےکسااممےکاسھتوشحمرقرامےئاگ۔
؟،خداودن ر
القمي ،أبي الحسن علي بن ابراهيم (متوفى914هـ) تفسير القمي ج  1ص
 ،999تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب الموسوي الجزائري ،ناشر:
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم ،الطبعة :الثالثة ،صفر .1444

خیشربطیسےناہک؟:
وهم األنبياء والعدول من كل عصر يشهدون على الناس بأعمالهم
وقال الصادق عليه السالم لكل زمان وأمة إمام تبعث كل أمة مع
إمامها،

ت
رزامےنےکوہاعدلانانںیہہکوجولوگںےکاامعلرپشادہووگاہںیہ،اسیجہکاامم
اسآبےسرماداناءاور م ر
ت
م ت
م ت
راموکاےکسااممےکاسھت
وہث؟،خداودن ر
رامےکےیلاامم ا
رزامےناور ر
اصدق(ع)ےنےنقرامثا؟ :م ر
وشحمرقرامےئاگ۔
الطبرسي  ،أبي علي الفضل بن الحسن (متوفى949هـ)  ،تفسير مجمع
البيان ج  2ص  ،199تحقيق :لجنة من العلماء والمحققين األخصائيين ،ناشر:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هـ ـ 1559م.

ت
آبمجنپ:
ُ
م نَ ْب َع ُ
س ِه ْ
ش ِهيدا َعلَ ْي ِهم ِم ْ
ك َ
ج ْئنَا بِ َ
ة َ
َويَ ْو َ
ش ِهيدا
م َو ِ
ن أَن ُف ِ
كل أ َّم ٍ
ث فِي ِ
َعلَى َ
ه ُؤ َال ِء،

م ت
ر ام ںیم وخد ان ںیم ےس وگاہ وعبمث رکںی ےگ اور آوکپ ان امتم اقراد رپ وگاہ انب رک الںیئ
اور وہ دن ج مہ ر
ےگ۔
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ت
م ت
رام ںیمےساےسی صخش وکوگاہ وشادہانبرکوعبمثرکے اگہکوج
وہث ؟ ہکخداودن ر
انآثات ےساافتسدہ ا
ت
اینپامےکاامعلرپشادہووگاہوہاگ،وجونعبانشادہووگاہوہاگ،اےسخداودنےکاسےنماینپوگا یںیم اطںیہن
رکیناچےیہ۔
سپروسلخدا(ص)ےکدعبیھبھچکاقرادوہےناچںیہہکوجنیملسمےکاامعلورکداررپوگاہوشادہوہں۔
ت
ت
اےکسالعوہاسآبےسہییھبولعمموہثا؟ہکشادہووگاہوخداناونںںیمےسوکیئانانوہثااچےیہ:
س ِه ْ
ش ِهيدا َعلَ ْي ِهم ِم ْ
َ
م،
ن أَن ُف ِ
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ت
ت
ت
اورہیہکشادہووگاہاکاینپامرپیملعااحہطوہثااچےیہ اثہکوہاےنپزامےنںیماینپامےکامتماامعلرپشادہو
وگاہنبےکس۔
ت
ت
بتکالہسںیماسآبےکثارےںیماےسیذرکوہا؟:
ریسفتاموردیںیمآثا؟ہک:
سهم وهم
ة شهيدا عليهم من أنف ِ
قوله عز وجل ويوم نبعث في كل أم ٍ
األنبياء شهداء على أممهم يوم القيامة وفي كل زمان شهيد وإن لم
يكن نبيا وفيهم قوالن أحدهما أنهم أئمة الهدى الذين هم خلفاء
األنبياء الثاني أنهم العلماء الذين حفظ هللا بهم شرائع أنبيائه،

ت
ت
ت
رزامےن ںیم دیہش و وگاہوموجد وہثا
ہی وگاہ اناء ںیہ ہک وجروز ایقماینپام رپ وگا ی و اہشدت دںیےگاور م ر
؟اورارگربمغیپوموجدہنوہوتاےکسثارےںیمدووقلںیہ:
ایہیہکوہوگاہآہمئںیہہکوجاناءےکاجنیشنںیہ،

ت
رکث؟۔
دورساہیہکوہوگاہ،املعءںیہہکےکنجذرےعیےسخداودناناءیکرشوتعیںوکظفح ا
الماوردي البصري الشافعي ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب
(متوفى494هـ) ،النكت والعيون ج  9ص  ،649تحقيق :السيد ابن عبد المقصود
بن عبد الرحيم ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان.

ت
ت
ریسفتقریبطںیماسآبےکذلیںیمآثا؟:

فعلى هذا لم تكن فترة إال وفيها من يوحد هللا كقس بن ساعدة...
فهؤالء ومن كان مثلهم حجة على أهل زمانهم وشهيد عليهم،

ت
ت
ت
وہث؟ہکوجخداودنیکودحانوکوبقلرکثا
سپوکیئیھبزامہنااسیںیہن؟رگمہیہکاسںیمااسیصخشوموجد ا
؟،ےسیجسقانباسدعہ۔۔۔اوروجاےسیوہےتںیہ،وہاےنپالہزامنرپتجحاوروگاہوہےتںیہ۔
األنصاري القرطبي ،ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح
(متوفى211هـ) ،الجامع ألحكام القرآن ج  14ص  ،124ناشر :دار الشعب –
القاهرة.

ریسفتانبریثکںیمآثا؟:
عن عبد هللا هو ابن مسعود في هذه اآلية قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم شهيد عليهم ما دمت فيه،

ت
ت
دبعاہللانبوعسمدےنروسلخدا(ص)ےساسآبےکثارےںیملقنایک؟ہکںیمجیولوگںںیم
وہں،انرپشادہووگاہوہں۔
ابن كثير الدمشقي ،ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي (متوفى114هـ)،
تفسير القرآن العظيم ج  1ص  ،944ناشر :دار الفكر  -بيروت – 1441هـ.

ت
بتکہعیشںیماسآبےکثارےںیماےسیذرکوہا؟:
ریسفتیمقںیماامماصدق(ع)ےسلقنوہا؟:

ثم قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يعني من األئمة ثم
قال لنبيه صلى هللا عليه وآله وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤالء يعني على
األئمة فرسول هللا شهيد على األئمة وهم شهداء على الناس،
شهيدا عليهم من أنفسهم ،ےسرمادآہمئ(ع)ںیہاورشهيدا علی

هؤالءےسرمادیھب

آہمئںیہ،سپروسلخدا(ص)،آہمئرپشادہووگاہںیہاورآہمئولوگںرپشادہووگاہںیہ۔
القمي ،أبي الحسن علي بن ابراهيم (متوفى914هـ) تفسير القمي ج  1ص
 ،999تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب الموسوي الجزائري ،ناشر:
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم ،الطبعة :الثالثة ،صفر .1444

خیشوطیسےناہک؟:
ويجوز أن يكون ذلك نبيهم الذي بعث إليهم ويجوز ان يكونوا مؤمنين
عارفين باهلل ونبيه ويشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصي وفي ذلك
داللة على أن كل عصر ال يخلو ممن يكون قوله حجة على أهل عصره
عدل عند هللا،

ت
ت
شادہ ،ربمغیپ یھب وہاتکس ؟ ہکوجاسام رپوعبمث وہا ؟ اورؤمنینم یھب وہ تکسںیہ ہکوج خداودناور اےکس
ت
روسلیکرعمترےتھکںیہاورہیولوگںےکگاوہںوریغہرپاہشدتدںیےگاوراسثاتںیمہیدالل؟

رزامہناےسیصخشےساخیلںیہن؟ہکیکسجثاتاےکسالہزامنرپتجحوہاوروہخداودنےکبردیاعدل
ہک م ر
ت
وہث؟۔
ا
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن
(متوفى424هـ) ،التبيان في تفسير القرآن ج  2ص  ،411تحقيق :تحقيق
وتصحيح :أحمد حبيب قصير العاملي ،ناشر :مكتب اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة:
األولى1445 ،هـ.

خیشربطیسےناہک؟:

شهيدا عليهم من أنفسهم يعني نبيهم الذي أرسل إليهم أو الحجة
الذي هو إمام عصرهم،

ت
اس ےس رماد ربمغیپ ؟ ہک وج ولوگں یک رطف اجیھب ایگ ؟ ثا رماد تجح ؟ ہک وج اےنپ زامےن واولں اک اامم وہثا
؟۔
الطبرسي  ،أبي علي الفضل بن الحسن (متوفى949هـ)  ،تفسير جوامع
الجامع ج  6ص  ،944تحقيق و نشر :مؤسسة النشر االسالمي التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،الطبعة  :األولى1419 ،هـ.

انبرہشآوشبےناہک؟:
أخبر تعالى أنه يأتي من كل أمة بشهيد ويأتي به شهيدا على أمته
فيجب أن يكون الشهداء حكمهم حكمه في كونهم حججا هلل تعالى
وذلك يقتضي أن في كل زمان شهيدا إما نبي أو إمام،

ت
م ت
الث اجےئ اگ ،سپ
ر ام ےس شادہ آےئ اگ اور ربمغیپ وک ام رپ شادہ ےک ونعان ےس ا
خداودن ےن ربخ دی ؟ ہک ر
رزامےنںیم
واج؟ہکدہشاءاکمکح،خداودناکمکحوہ،ویکہکنوہتجحخداںیہاوراسثاتاکہیاقتاض؟ہک م ر
شادہووگاہوموجدوہ،اوروہشادہثاربمغیپ؟ثااامم۔
ابن شهر آشوب متشابه القرآن ومختلفه ج  6ص  69وفات  ،999 :سال چاپ
 .1969 :چاپخانه  :چاپخانه شركت سهامى طبع كتاب .ناشر  :مكتبة البو ذر
جمهري ( المصطفوي ) بطهران

ت
آبمشش:
َّللا وَكو ُن ْ
وا اتَّ ُق ْ
يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َم ُن ْ
ع ال َّ
وا َم َ
صا ِدقِينَ ،
وا َ

اےاامینواولخداودنےسڈرواوروچسںےکاسھتوہاجؤ۔
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ت
ہی آب ؤمنینم وک مکح رکیت ؟ ہک ہشیمہ وچسں ےک اسھت رںیہ ،اور اسھت رےنہ ےس رماد رصف اےکن بردی
رانہںیہن؟ ،ہکلبوچسںیک ریپویاوراابتعرکثارماد؟اورخداودنےکاوارمیسکایاخصزامےنےکاسھت
ت ت
دیقمںیہنوہےتاورایقمیےکامتماملسمونںےکےیلوہےتںیہ،سپںیمہیھبےلہپانوچسںوکاجاننوہاگ
ت
رزامےناصدقووصعممانانوہثااچےیہ اثہکاسزامےنےکولگایکس
اوررھپایکنریپویواابتعرکثاوہیگ،سپ م ر
ریپویرکںیکس۔
ت
ت
بتکالہسںیماسآبےکذلیںیمآثا؟:
اتکبااکحمارقلآنںیمآثا؟:
في هذه اآلية وكونوا مع الصادقين فدل على لزوم اتباعهم واالقتداء
بهم،

ت
ت
ہیآبداللرکیت؟ہکاصدنیقیکریپویاورادتقاءرکثاالزم؟۔
الجصاص الرازي الحنفي ،أبو بكر أحمد بن علي (متوفى914هـ)  ،أحكام القرآن
ج  4ص  ،911تحقيق  :محمد الصادق قمحاوي  ،ناشر  :دار إحياء التراث العربي
 -بيروت – 1449هـ.

ریسفتیبلعث اوردورسیبتکںیماصدنیقاکدصماقاےسیایبنایکایگ؟:
عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه اآلية يا أيها الذين آمنوا اتقوا
هللا وكونوا مع الصادقين قال مع علي بن أبي طالب وأصحابه،

اصدنیقےسرمادیلعانبایباطل(ع)اوراےکنااحصبںیہ۔
الثعلبي النيسابوري ،ابوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (متوفى461هـ)،
الكشف والبيان ج  9ص  ،911تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،مراجعة
وتدقيق األستاذ نظير الساعدي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت،
الطبعة :األولى1466 ،هـ6446-م.

ابن عساكر الدمشقي الشافعي ،أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا
بن عبد هللا (متوفى911هـ) ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من
حلها من األماثل ج  46ص  ،921تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة
العمري ،ناشر :دار الفكر  -بيروت .1559 -
السيوطي ،جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفى511هـ)،
الدر المنثور ج  4ص  ،912ناشر :دار الفكر  -بيروت – .1559

ت
رخفرازیےنآبےکذلیںیماہک؟:
أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين ومتى وجب الكون مع
الصادقين فال بد من وجود الصادقين في كل وقت ...أن قوله ُكونُ ْ
وا َم َ
ع
ال َّ
صا ِدقِينَ أمر بموافقة الصادقين ونهى عن مفارقتهم وذلك مشروط
بوجود الصادقين وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب فدلت هذه اآلية
على وجود الصادقين ...فكانت اآلية دالة على أن من كان جائز الخطأ
وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة وهم الذين حكم هللا تعالى
بكونهم صادقين فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع
المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ
عن الخطأ وهذا المعنى قائم في جميع األزمان فوجب حصوله في كل
األزمان،

خداودنےنؤمنینموکمکحدثا؟ہکوہاصدنیقےکاسھترںیہاورجاصدنیقےکاسھترانہواج؟وتان
رزامےنںیموموجدوہثاواج؟۔۔۔۔۔
اصدنیقاک م ر
ت
ت
اسآبےسرماداصدنیقیکریپویاوراابتعرکثااورانےسدوررےنہےسعنمایکایگ؟اورہیبوہاگج
ت
ت
اصدنیقوموجدوہںےگ،سپہیآباصدنیقےکوموجدوہےنرپداللرکیت؟۔۔۔۔۔

ت
ت
سپہیآبداللرکیت ؟ہکوجاناناجبرالحطاا ؟،وہیسکاےسیانانیک ریپویرکےہکوج اط ےسثاک
ت
ت
جہ
ینعیوصعمموہ،اوروہاےسیاقرادںیہہک نیںخداودنےناصدنیقاہک؟،سپہیآبداللرکیت؟ہک اط
رزامےنںیم
اکرانانرپواج؟ہکیسکاےسیانانےکاسھتر؟ہکوجوصعمماور اطےسثاکوہ،ہیثات م ر
رزامےنںیموموجدوہثاواج؟۔
الزیموطررپوہیناچےیہ،سپاےسیانانوصعمماک م ر
الرازي الشافعي ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفى244هـ) ،التفسير
الكبير أو مفاتيح الغيب ج  12ص  119و  ،112ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت،
الطبعة :األولى1461 ،هـ 6444 -م.

اتکبذہتباامکللںیمآثا؟:
عن جعفر بن محمد في قوله تعالى اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين قال
محمد وعلي،

اصدنیقےسرمادروسلخدا(ص)اوریلع(ع)ںیہ۔
المزي ،ابوالحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن (متوفى146هـ) ،تهذيب
الكمال ج  9ص  ،94تحقيق :د .بشار عواد معروف ،ناشر :مؤسسة الرسالة -
بيروت ،الطبعة :األولى1444 ،هـ – 1594م.

ت
بتکہعیشںیمآبےکذلیںیمآثا؟:
اتکباوصلاکیفںیمآثا؟:
عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السالم عن قول
هللا عز وجل اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين قال إيانا عنى،

ت
ت
بریدانباعموہیاتہک؟ںیمےناسآبےکثارےںیمااممثاقر(ع)ےسوسالایکوتاوھنںےنقرامثا:اصدنیق
ےسرمادمہالہتیبںیہ۔

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  1ص  ،649ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية1926،
هـ.ش.

ایدورسیدحبںیمآثا؟:
عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السالم قال سألته عن
قول هللا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين قال
الصادقون هم األئمة والصديقون بطاعتهم،

ت
ایبرصنےنااممراض(ع)ےساصدنیقوایلآبےکثارےںیموسالایکوتااممےنقرامثا:اصدنیق،آہمئںیہاور
ت
وہولگوجایکنااطعیکدصتقیرکےتںیہ۔
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  1ص  ،649ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية1926،
هـ.ش.

اتکبامکلادلنیںیمآثا؟:
ثم قال علي عليه السالم أنشدكم هللا أتعلمون أن هللا عز وجل لما
أنزل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين فقال
سلمان يا رسول هللا عامة هذه أم خاصة فقال عليه السالم أما
المأمورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك وأما الصادقون فخاصة ألخي
علي وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة قالوا اللهم نعم،

ت
رھپیلع(ع)ےنقرامثاںیممتوکخدایکمسقداتیوہں،ایکمتاجےتنوہہکجہیآب" يا أَيُّهَا ال َّ ِذينَ آ َم ُنوا
ع ال َّ
ات َّ ُقوا هللا و َُكو ُنوا َم َ
صا ِدقِينَ "

ت
ثازلوہیئوتاملسنےنوسالایکاےروسلخداایکہیآباخص

؟ثااعم؟ ترضتےنقرامثا:امومرہکجنکؤمکحدثاایگ؟وہاعمینعیامتمؤمنینمںیہ،اوراصدنیقاخصںیہ
ت
ت
ہکوہریمےاھبیئیلع(ع)اوراےکندعبواےلاوایصءںیہ اثروزایقم۔

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفى991هـ) ،كمال الدين و
تمام النعمة ص  ،619تحقيق :علي اكبر الغفاري ،ناشر :مؤسسة النشر
االسالمي ( التابعة ) لجماعة المدرسين ـ قم1449 ،هـ ( .مكتبه اهل بيت)

ت
انبرہشآوشبےنآبےکذلیںیماہک؟:
قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين أمرنا سبحانه أمرا
مطلقا بالكون مع الصادقين من غير تخصيص وذلك يقتضي عصمتهم
لقبح االمر على هذا الوجه باتباع من ال يؤمن منه القبيح ومن حيث
يؤدي ذلك االمر بالقبيح،

ت
اصدنیقوایلآبںیمخداودنےنںیمہقلطمواعممکحدثا؟ہکمہاصدنیقےکاسھترںیہاوروکیئصیصختو
ت
ت
دیقیھبذرکںیہنیکہکاسےسںیمہاصدنیقیکعمصتووصعمموہثاولعمموہ اث؟ویکہکنیسکاےسییکریپویو

ت
اابتعاکقلطمواعممکحدانی،ہکوجحیبقوبرےاکمرکےنےسوفحمظںیہن؟،حیبقواق کذم؟اورااسیمکح
ت
ن؟۔
رکثا،حیبقاکمےکااجنمدےنیاکثاعوس ا

ابن شهرآشوب ،رشيد الدين أبي عبد هللا محمد بن علي السروي المازندراني
(متوفى999هـ) ،مناقب آل أبي طالب ج  1ص  ،619تحقيق :لجنة من أساتذة
النجف األشرف ،ناشر :المكتبة والمطبعة الحيدرية1912 ،هـ ـ 1592م.

ت
ت
سپہیآبرصاجےکاسھتاےسیاصدنیقےکوموجدوہےنوکایبنرکر ی؟ہکےکنجثاسےہ ت؟اور
ت ت
ر زامےن ںیم وموجد وہےت ںیہ اور ایقم ی ولوگں وک مکح دثا ایگ ؟ ہک
وہ وصعمم ںیہ اور اےسی اصدنیق م ر
ت
اصدنیقےکاسھترںیہاورایکنااطعوریپویرکںی۔

ت
آب متفہ:
طي ُع ْ
طي ُع ْ
يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َم ُن ْ
وا ال َّر ُ
ل وَأُ ْولِي األَ ْم ِر ِم ْ
سو َ
نكم،
َّللا وَأَ ِ
وا أَ ِ
وا َ

ت
ت
اےاامینواولخدایکااطعرکواورروسلیکاوراویلاالرمااطعرکو۔
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ت
اسآبںیمخداودنےنامتمالہاامینوکمکحدثا؟ہکخداودن،روسلخدااوراویلاالرمیکقلطموریغبیسکدیقو
ت
ر زامےن ےک ولوگں ےک ےیل وہےت ںیہ ،اس ےیل ںیمہ آج یھب
رشط ےک ااطع رکںی اور ویکہکن ااکحم دینی م ر
ت
ت
خداودن،روسلخدااوراویلاالرمیکااطعرکیناچےیہ،سپاویلاالرموکوموجدوہثااچےیہہکقرآنےکاطمقب
ت
مہایکسواجوطررپااطعرکںیکس۔
ت
ت
اورویکہکناویلاالرمیکااطعقلطموطر رپذرکیکیئگ؟سپاویلاالرموکالزیموطررپوصعمموہثااچےیہثاہک
ت
قلطموطررپایکسااطعیکاجےکس۔
ت
ت
رخفرازیےنیھباسآبےساویلاالرمیکااطعوکاھجمس؟:
فثبت أن هللا تعالي أمر بطاعة أولي األمر علي سبيل الجزم وثبت أن
كل من أمر هللا بطاعته علي سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن
الخطأ فثبت قطعا أن أولي األمر المذكور في هذه اآلية ال بد وأن يكون
معصوما،

ت
ت
ت
لداثابوہاہکاویلاالرمیکااطعرکےناکخداودناکمکحیمتحویعطق؟اورہی یھبثابوہاہکخداودنیکسج
ت
ت
ت
وہث اچےیہ ،ج ااسی ؟ وت اس آب ںیم ذوک
ریپوی اور ااطع واج قرار دںی ،اوکس  اط و یطلغ ےس وصعمم ا
وہےنواےلاویلاالرموکالزیموطررپوصعمموہثااچےیہ۔
الرازي الشافعي ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفى244هـ) ،التفسير
الكبير أو مفاتيح الغيب ج  14ص  ،112ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت،
الطبعة :األولى1461 ،هـ 6444 -م.

ت
اتکبوشادہاترلیںیمآثا؟:

نزلت في أمير المؤمنين حين خلفه رسول هللا بالمدينة،

ت
ہی آب اریم المؤنینم یلع (ع) ےک ثارے ںیم ثازل وہیئ ؟ ج روسل خدا (ص) ےن اوکن دمہنی ںیم اانپ
ت
اجنیشنقراردثااھت۔
الحاكم الحسكاني ،عبيد هللا بن محمد الحنفي النيسابوري (ق 9هـ)  ،شواهد
التنزيل ج  1ص  ،154تحقيق :الشيخ محمد باقر المحمودي ،ناشر :مؤسسة
الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي -مجمع إحياء الثقافة،
الطبعة :األولى 1554 - 1411 ،م.

اتکباوصلاکیفںیمآثا؟:
عن الحسين بن أبي العالء قال ذكرت ألبي عبد هللا عليه السالم قولنا
في األوصياء أن طاعتهم مفترضة قال فقال نعم هم الذين قال هللا
تعالى أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم وهم الذين قال
هللا عز وجل إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا...

ت
نیسحانبایباالعلءاتہک؟ںیمےناوایصءہکیکنجااطعےکواج؟،اےکنثارےںیماامماصدق(ع)ےس
ت
ثاتیکوتااممےنقرامثا:اہںوہو یںیہہکخداودنےنےکنجثارےںیمقرامثا؟خدایکااطعرکواورروسلیک
ت
خا؟اورااکس
اوراویلاالرمااطعرکو،اوروہو یںیہہکےکنجثارےںیمخداودنےنقرامثا؟،اہمتراویل،طقف د
روسلاوروہالہاامینہک۔۔۔۔۔
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  1ص  ،191ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية1926،
هـ.ش.

ت
ت
ایدورسیروابںیمااممثاقر(ع)ےنقرامثا؟:

...وأولي األمر منكم إيانا عنى خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يوم
القيامة بطاعتنا،...

ت ت
ت
م
خداےناخصوطررپمہوکارادہایک؟،خداودنےنامتمؤمنینموکایقمیہاریااطعاکمکحدثا؟۔

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  1ص  ،612ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية1926،
هـ.ش.

ت
ایدورسیروابںیماامماصدق(ع)ےنقرامثا؟:
فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم
السالم،

ت
ہیآبیلعانبایباطل(ع)وااممنسح(ع)اورااممنیسح(ع)ےکثارےںیمثازلوہیئ؟۔
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  1ص  ،692ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية1926،
هـ.ش.

ت
ایدورسیروابںیماامماصدق(ع)ےنقرامثا؟:
فكان علي عليه السالم ثم صار من بعده حسن ثم من بعده حسين
ثم من بعده علي بن الحسين ثم من بعده محمد بن علي ثم هكذا
يكون االمر إن األرض ال تصلح إال بإمام ومن مات ال يعرف إمامه مات
ميتة جاهلية،

ویلارمیلع(ع) ےھتاوراےکندعبااممنسحاوراےکندعبااممنیسحاوراےکن دعبیلعانبانیسحلاوراےکندعبدمحم
ت
انبیلعرھپارماامماےسی یاھت،ےبکشزنیمےکےیلریغبااممےکرانہانمسںیہن؟اوروجرماجےئاور
ت
رمث؟۔
اےنپااممیکرعمتاحلصہنرکےوتوہاجتیلہیکومت ا
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  6ص  ،61ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية1926،
هـ.ش.

ت ت
ت
ت
اس رواب ںیم رصاج ےک اسھت ذرک وہا ؟ ہک اویل االرم ایقم ی وموجد ر؟ اگ اور امتم املسمونں اک
ت
اجث ؟ وہ
وہفیظ ؟ ہک اس اویل االرم یک رعمت احلص رکںی اور وج ہی رعمت احلص ےی ریغب داین ےس اج  ا
ت
اجث؟۔
اجتیلہیکومتداینےس ا
خیشدصوقےنلقنایک؟:
عن أبي جعفر عليه السالم في قول هللا عز وجل يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم قال األئمة من ولد علي
وفاطمة عليهما السالم إلى أن تقوم الساعة،

ت
ت ت
ااممث راق(ع)ےنقرامثا:اویلاالرم،وہآہمئںیہایقمیہکوجیلع(ع)اورافہمط(س)یکاوالدںیمےسںیہ۔

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفى991هـ) ،كمال الدين و
تمام النعمة ص  ،666تحقيق :علي اكبر الغفاري ،ناشر :مؤسسة النشر
االسالمي ( التابعة ) لجماعة المدرسين ـ قم1449 ،هـ ( .مكتبه اهل بيت)

ت
آب متشہ:
م ِم ْ ُ
ل ْالم ََالئِ َك ُة و ُّ
َالر ُ
تَ َن َّز ُ
ن َربِ ِه ْ
ل أَ ْم ٍر،
وح فِيهَا بِ ِإ ْذ ِ
نك ِ

اس س (سدقر)المہکئاورروحاےنپاومر وک ااجنم دےنیےک ےیلاےنپ رپورداگرےکمکح ےس ثازلوہےت
ںیہ۔
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ت
اجث؟اوروچہکنثازلوہےناور
ظفلزنتل،رعیباحلظےسلعفاضمرع؟ہکسجںیمارمتسارودواماکینعمثاثا ا
راسلںیموہیت؟۔
یسکاخصاسلیکوکیئدیقورشطذرکںیہنوہیئوتولعمموہاہکسدقر م ر

رزامےنںیمتجحخداےکوموجدوہےنےکاقلئہنوہںوتہیالمہکئوروحاےنپاومروکااجنمدےنیےک
ارگمہ م ر
ےیلسکرپثازلوہےتںیہ د
ریسفتیمقںیمذرکوہا؟:
قال تنزل المالئكة وروح القدس على إمام الزمان ويدفعون إليه ما قد
كتبوه من هذه األمور،

المہکئاورروحادقلسااممزامنرپثازلوہےتںیہاورےھکلےئگاومروکااممزامنےکاسےنمشیپرکےتںیہ۔
القمي ،أبي الحسن علي بن ابراهيم (متوفى914هـ) تفسير القمي ج  6ص
 ،491تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب الموسوي الجزائري ،ناشر:
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم ،الطبعة :الثالثة ،صفر .1444

اتکباوصلاکیفںیمذرکوہا؟:
وعن أبي عبد هللا عليه السالم قال كان علي عليه السالم كثيرا ما
يقول ما اجتمع التيمي والعدوي عند رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وهو يقرأ إنا أنزلناه بتخشع وبكاء فيقوالن ما أشد رقتك لهذه السورة
فيقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله لما رأت عيني ووعا قلبي ولما
يرى قلب هذا من بعدي فيقوالن وما الذي رأيت وما الذي يرى قال
فيكتب لهما في التراب تنزل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل
أمر قال ثم يقول هل بقي شئ بعد قوله عز وجل كل أمر فيقوالن ال
فيقول هل تعلمان من المنزل إليه بذلك فيقوالن أنت يا رسول هللا
فيقول نعم فيقول هل تكون ليلة القدر من بعدى فيقوالن نعم قال
فيقول فهل ينزل ذلك االمر فيها فيقوالن نعم قال فيقول إلى من
فيقوالن ال ندري فيأخذ برأسي ويقول إن لم تدريا فادريا هو هذا من
بعدي،

ت
ْ
اامم اصدق(ع) ےنقرامثا :یلع (ع)ارثکاواقتقرامےتےھت :یھبکااسیںیہن وہا اھت ہک ِ
عوىی،روسل خدا
َت ىو ْ ْد
ےک ثاس وموجد وہں اور ان ترضت ےن وسرہ اثا ابرانلہ وک وشخع ےک اسھت ڑپاھ اور رگہی ایک وہ اور ان دوونں
(اوبرکبورمع)ےنوسالہنایکوہہک:اسوسرہےکےیلاہمترادلانتکثازک؟ روسلخدا(ص)قرامےتےھت:
ااسیاسزیچویکہجےس؟ہکےسجںیمےناینپآھکنےسداھکیاوراےنپدلےساھجمس؟اورریمےدعبوہزیچاس
صخش(یلعع)اکدلدےھکیاگ۔
وہ رھپ ےتہک ےھت ہک :آپ ےن ایک داھکی ؟ اور وہ (یلع ع) ایک دےھکی اگ ترضت ےن قرامثا :روسل خدا اےکن ےیل
م ِم ْ ُ
ك ُة َو ُّ
ل ْالمَالئِ َ
الرو ُ
اخکرپےتھکلےھتہکتَ َن َّز ُ
ن رَبِ ِه ْ
ل
ح فِيها بِ ِإ ْذ ِ
نك ِ

أَ ْم ٍر،روسلخداقرامےت

رارمےلرکوہثازلوہےتںیہ،ایکوکیئزیچثایقرہاجیت؟ وہےتہکےھت:
ےھت:خداودنےکقرامےنےکدعب،ہک م ر
ںیہن،
ترضتقرامےتےھت:ایکمتاجےتنوہہکوہسجرپثازلوہےتںیہوہوکن؟ وہےتہک:ثاروسلاہللوہآپںیہ،
ت
ترضتقرامےت:اہںدرس؟،رھپقرامےت:ایکریمےدعبیھبسدقروہیگ وہےتہک:اہںوہیگ،ترضت
قرامےت:روسلخداقرامےتےھت:ایکہیارماسسںیمیھبثازلوہںےگ وہےتہک:اہں،ترضتقرامےت:سک
رپ ثازل وہں ےگ وہ ےتہک :ااکس ںیمہ ملع ںیہن ؟ ،رھپ روسل خدا ھجم (یلع) اک رس اینپ آشو ںیم ےل رک
قرامےت:
ارگںیہناجےتنوتاجنول،وہریمےدعبہیرمدوہاگ۔
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفى 969هـ)،
األصول من الكافي ج  1ص  ،645ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية1926،
هـ.ش.

ت ت
ر زامےن ںیم ںیمہ اہدی ،ہفیلخ ،روسل ،شادہ ،وگاہ ،اصدق ،اویل االرم اور
وہث ؟ ہک م ر
ان امتم آثات ےس ثاب ا
ت
ت
تجحخدایکرضورت؟ اثہکمہایکسریپویرکںیاورامکلاناناورامکلدنبیگےکرمےبترپ چنہںیکس۔

ت
وہ آثات ہک وج روےئ زنیم رپ اصنیحل اور ؤمنینم یک وکحم اقمئ وہےن یک
نارتدیتیںیہ:
ت
قرآنرکمیںیمایسیآثاتوموجدںیہہکوجودعہدیتیںیہہکایدناصنیحلزنیمرپاغلآاجںیئےگاورقح
ت ت
ثالطرپاکایمبوہاجےئاگاورہیاصنیحلزنیمرپدعالبرقراررکںیےگ،ویکہکنروسلخداےکدعبےسےلرک
ت
ابیااسیاافتقوان ںیہنوہاوتسپہیآثاتنارتدیتیںیہہکآخرازامنںیمای یجنروہررکےاگہکوج
رواثاتےکاطمقبزنیموکدعلوااصنفےسرھبدےاگےسیجہکوہملظووتسووجرےسرھبیکچوہیگ۔

ت
آباول:
الذ ْك ِر أَ َّ
ن ْ
عبَا ِديَ ال َّ
ح َ
صالِ ُ
ور ِم ْ
ون،
األَرْضَ ي َِرثُهَا ِ
ن ب َْع ِد ِ
وَلَ َق ْد َك َت ْبنَا فِي ال َّز ُب ِ

اورمہےنذرکےکدعبزوبرںیماھکل؟ہکےبکشزنیمریمےاصحلدنبوںیکریماثوہیگ۔
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ت
اسآبںیمخداودنےنایبنایک؟ہکاصحلانانامتمزنیمےکوارثوہںےگاورہی ودعہہنرصفہیہک
ت
ت
قرآنںیمدثاایگ؟ہکلبہیودعہاتکبزوبرےکزامےنےساساموکدثاایگ؟۔
ریسفتیلعانبابرامیہںیمآثا؟:
نزلت في القائم من آل محمد صلى هللا عليه وآله،

ت
ہیآباقمئآلدمحم(ع)ےکثارےںیمثازلوہیئ؟۔
القمي ،أبي الحسن علي بن ابراهيم (متوفى914هـ) تفسير القمي ج  1ص
 ،14تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب الموسوي الجزائري ،ناشر:
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم ،الطبعة :الثالثة ،صفر .1444

ایسریسفتںیمایدورسیہگجرپایبنوہا؟:
وان األرض يرثها عبادي الصالحون قال القائم وأصحابه،

ت
اسآبےسرمادااممزامن(ع)اوراےکنااحصبںیہ۔
القمي ،أبي الحسن علي بن ابراهيم (متوفى914هـ) تفسير القمي ج  6ص
 ،11تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب الموسوي الجزائري ،ناشر:
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم ،الطبعة :الثالثة ،صفر .1444

اتکبانیعیباوملدةںیمآثا؟:
هم القائم وأصحابه،

ت
اسآبےسرمادااممزامن(ع)اوراےکنااحصبںیہ۔
القندوزي الحنفي  ،الشيخ سليمان بن إبراهيم (متوفى1654هـ) ينابيع المودة
لذوي القربى ج  9ص  ،649تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني ،ناشر
 :دار األسوة للطباعة والنشر ـ قم ،الطبعة:األولى 1412 ،هـ.

ت
آبدوم:
ض ِع ُفوا فِي ْ َ
اس ُت ْ
م أَئِ َّ
م َّ
يد أَ ْن نَ ُ
َونُ ِر ُ
ج َعلَ ُه ْ
ْض َونَ ْ
ْ
ن َعلَى الَّ ِذينَ
مة
األر ِ
ج َعلَ ُه ُ ْ
َونَ ْ
َارثِينَ ،
م الو ِ

ت
مہےنارادہایک؟ہکوجزنیمرپفیعضامشرےیاجےتںیہ،انرپتنموااسحنرکےکاںیھنااممووارثقرار

دںی۔
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ت
ت
ت
اجث؟مہاںیھنااممقرار دںیےگاوراوکنزنیماکوارثانبںیئےگ
ہیآبایبنرکیت؟ہکجنکؤفیعضامشرایک ا
ت
ت
وہث ؟ ہک وج اامم و وارث
اور ویکہکن اس قرار دےنی وک خداودن ےن اینپ رطف تبسن دی ؟ وت اس ےس ولعمم ا
ت
زنیموہاگ،وہخداودنیک رطفےسانبثاایگوہاگ،ینعیوہااممالہیےکبصنمرپافبروہاگاورولوگںثاالہلحو
دقعےکذرےعیےسااختنبںیہنوہاوہاگ۔
اتکبجہناالبلہغںیماریم المؤنینمیلع(ع)ےسلقنوہا؟:
لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها وتال
عقيب ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم
أئمة ونجعلهم الوارثين،

ٹ
اہتبلدایناس ٹ
اکث؟اوردوثارہرصفاےنپدودھےس
اوبیکامدنن؟ہکسجےناےنپدودھدوہےنواےلوک ا
ت
نھکموکدےنھکیےکےیلاسدودھدوہےنواےلیکرطفایگ؟رھپومالےناسآبیکالتوتقرامیئ۔
نهج البالغه ج  4ص  ،41تحقيق  :شرح  :الشيخ محمد عبده ،چاپ  :األولى،
سال چاپ  1914 - 1416 :ش ،چاپخانه  :النهضة – قم ،ناشر  :دار الذخائر -
قم  -ايران

ت
ترضتاریم(ع)اشارہقرامر؟ںیہ ہکایدنوکحمدوثارہروسلخدا(ص)ےکالہتیبےکثاسواسپ
ت
ت
ٹلپآےئیگاوروکحمےسرمادااممزامن(ع)یکوکحم؟۔
دنقوزییفنحےناسدحبوکلقنرکےنےکدعباھکل؟:
وأشار إلى أصحاب المهدي رضي هللا عنهم،

ت
ہیروابااممزامن(ع)ےکااحصبیکرطفاشارہرکر ی؟۔

القندوزي الحنفي  ،الشيخ سليمان بن إبراهيم (متوفى1654هـ) ينابيع المودة
لذوي القربى ج  9ص  ،616تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني ،ناشر
 :دار األسوة للطباعة والنشر ـ قم ،الطبعة:األولى 1412 ،هـ.

خیشدصوقےناریم المؤنینمیلع (ع)ےسلقنایک؟:
عن أبي الصادق قال قال لي علي عليه السالم هي لنا أو فينا هذه
اآلية،

ت
ایب اصدق ےن اہک ؟ ہک یلع (ع) ےن ھجم ےس قرامثا ہک ہی آب مہارے ےیل اور مہارے ثارے ںیم ثازل وہیئ
؟۔
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفى991هـ) ،األمالي ص
 ،922تحقيق و نشر :قسم الدراسات االسالمية  -مؤسسة البعثة  -قم،
الطبعة :األولى1411 ،هـ.
الحاكم الحسكاني ،عبيد هللا بن محمد الحنفي النيسابوري (ق 9هـ)  ،شواهد
التنزيل ج  1ص  ،991تحقيق :الشيخ محمد باقر المحمودي ،ناشر :مؤسسة
الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي -مجمع إحياء الثقافة،
الطبعة :األولى 1554 - 1411 ،م.

اتکباعمیناالابخرںیمخیشدصوقےنذرکایک؟:
عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد هللا عليه السالم يقول إن
رسول هللا صلى هللا عليه وآله نظر إلى علي والحسن والحسين
عليهم السالم فبكى وقال أنتم المستضعفون بعدي قال المفضل
فقلت له ما معنى ذلك يا ابن رسول هللا قال معناه أنكم األئمة بعدي
إن هللا عز وجل يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في األرض
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فهذه اآلية جارية فينا إلى يوم
القيامة،

مف ّضل انب رمع اتہک ؟ ںیم ےن اامم اصدق (ع) وک قرامےت وہےئ انس :روسل خدا (ص) ےن یلع و نسح و سح
م ت
مہیلعاالسلموکدھکیرکرگہیایکاورقرامثا:متولگریمیوافتےکدعب سیصعفوہےگ،لضفماتہک؟ںیمےن
رامث
رعض ایک ثا انب روسل اہلل ااکس ایک ینعم ؟ اامم ےن قرامثا :ینعی مت ریمے دعب آہمئ وہ ویکہکن خداودن ےن ق ا
ت ت
ت
م َّ
؟َ :و نُ ِري ُد أَ ْن نَ ُ
ن َعلَى الَّ ِذينَ  ....ہیآبایقمیمہالہتیبےکثارےںیماجریواسری
؟۔
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفى991هـ) ،معاني األخبار
ص  ،15ناشر :جامعه مدرسين ،قم ،اول 1449 ،ق.
الحاكم الحسكاني ،عبيد هللا بن محمد الحنفي النيسابوري (ق 9هـ)  ،شواهد
التنزيل ج  1ص  ،999تحقيق :الشيخ محمد باقر المحمودي ،ناشر :مؤسسة
الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي -مجمع إحياء الثقافة،
الطبعة :األولى 1554 - 1411 ،م.

خیشوطیسےن لقنایک؟:
عن علي عليه السالم في قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين
استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين قال هم آل
محمد يبعث هللا مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم،

ت
اریمالمؤنینمیلع(ع)ےنقرامثایہیآبآلروسلےکثارےںیم؟اورخداودنولوگںےکااکنررکےنےک
دعب،دہمیآلدمحموکوعبمثرکےاگ،سپوہدووتسںوکزعبراوردںونمںوکذلیلرکےاگ۔
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن
(متوفى424هـ) ،كتاب الغيبة ص  ،194تحقيق الشيخ عباد هللا الطهراني/
الشيخ على احمد ناصح ،ناشر :مؤسسة المعارف االسالمية ،الطبعة :
األولى1411 ،هـ.

ت
ت
ایدورسیروابںیماسآبوکااممزامن (ع) ےناےنپثارےںیمالتوتایک؟:

الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفى991هـ) ،كمال الدين و
تمام النعمة ص  ،469تحقيق :علي اكبر الغفاري ،ناشر :مؤسسة النشر
االسالمي ( التابعة ) لجماعة المدرسين ـ قم1449 ،هـ ( .مكتبه اهل بيت)
القندوزي الحنفي  ،الشيخ سليمان بن إبراهيم (متوفى1654هـ) ينابيع المودة
لذوي القربى ج  9ص  ،946تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني ،ناشر
 :دار األسوة للطباعة والنشر ـ قم ،الطبعة:األولى 1412 ،هـ .

ت
آبوسم:
م فِي ْ َ
ملُوا ال َّ
َست ْ
َخ ِل َف َّن ُه ْ
ت لَي ْ
َّللا الَّ ِذينَ آَ َم ُنوا ِم ْن ُك ْ
مو َ
و َ
َع َد َّ ُ
ْض
صالِحَا ِ
َع ِ
األر ِ
م وَلَ ُيمَكِن َّ
م الَّ ِذي ا ْرتَ َ
است ْ
م ِدين َُه ُ
ضى لَ ُه ْ
َن لَ ُه ْ
ن َق ْبلِ ِه ْ
ف الَّ ِذينَ ِم ْ
َكمَا ْ
َخلَ َ
م
خ ْوفِ ِه ْ
م ِم ْ
وَلَ ُيبَ ِدلَ َّن ُه ْ
ن ب َْع ِد َ
م أَ ْمنا،

ت
خداےنالہاامیناور لماصحلااجنمدےنیواولںوکوہعدثا؟ہکاوکنزنیمرپاانپاجنیشنقراردےاگ،ےسیجہک
ت
انےسےلہپاقرادوکاجنیشنقراردثااھتاوراےکندنیوکدقرتدےاگاوراےکنوخفوکانمےسلدلدےاگ۔
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ت
ت
اس آب ںیم خداودن ےن ودعہ دثا ؟ ہک وہ ؤمنینم ہک وج  لم اصحل ااجنم دںیےگ ،اوکن زنیم رپ اانپ ہفیلخ قرار
دےاگاوررھپاسالختیکوصخایصتوکایبنایک؟ہکاسالختںیمدنیدقرتدنموہاجےئاگاورانمو
ت
ت
وخاحشیلامتمزنیم رپ لیھپاجےئیگاورویکہکنادتباےئاالسم ےسرکیلابیایسیوکحماقمئںیہنوہیئاور
ت
رواثات ےک اطمقب ایسی وکحم اامم زامن ع یک وہ یگ ہک وج زنیم وک دعل و ااصنف ےس رھب دںی ےگ ،سپ ہی
ت
ت
آبااممزامن(ع)یکوکحماکودعہدےر ی؟۔

ت
ت
ریسفتاموردیےناسآبےکذلیںیماسروابوکذرکایک؟:

عن المقدام بن األسود قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َ
ْض بَ ْي ُ
حج ٍَر َوال َ َم َد ٍر َوال َ َوب ٍَر إِال َّ أَ ْد َ
خلَ ُه َّ ُ
َّللا َكلِ َ
ت َ
م َة
يقول ال َ يَ ْب َقى َعلَى األر ِ
إل ْ
يل إما يعزهم فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم
يز أَ ْو ُذ ٍ
ا ِ
ل َذلِ ٍ
عز َع ِز ٍ
سال َ ِم بِ ٍ
فيدينون لها،

دقمامانباوسدےسلقنایک؟ہکںیمےنروسلخدا(ص)وکقرامےتوہےئانسہک:زنیمرپںورھوں،س یےس
انب وکیئ رھگ اور ثاولں وریغہ ےس انب وکیئ ہمیخ ااسی ثایق ںیہن ر؟ اگ رگم ہی ہک اس رھگ ںیم االسم دالخ وہ اگ اور
املسمنزعبروہاجںیئےگثادورسےذلیلوہاالسموبقلرکےنرپوبجمروہاجںیئےگ۔
الماوردي البصري الشافعي ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب
(متوفى494هـ) ،النكت والعيون ج  4ص  ،119تحقيق :السيد ابن عبد المقصود
بن عبد الرحيم ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان.

ت
یبلعثےناینپتفسيررںیماھکل؟:

وهللا ليستخلفنهم في األرض أي ليورثنهم أرض الكفار من العرب
والعجم فيجعلهم ملوكها وسائسيها وسكانها،

ت
ت
خداودناوکنزنیماکوارثقراردےاگینعیرسزنیمافکررعبومجعوکاےکناایتخرںیمقراردےاگاوروہاےکناحمک،
ت
ایسسدماروہںےگ۔

الثعلبي النيسابوري ،ابوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (متوفى461هـ)،
الكشف والبيان ج  ، 1ص  ،114تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،مراجعة
وتدقيق األستاذ نظير الساعدي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت،
الطبعة :األولى1466 ،هـ6446-م.
الواحدي ،علي بن أحمد ابوالحسن (متوفى429هـ) ،الوجيز في تفسير الكتاب
العزيز(تفسير الواحدي) ج  ، 6ص  ،129تحقيق :صفوان عدنان داوودي ،ناشر:
دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق ،بيروت ،الطبعة :األولى1419 ،هـ.

ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
(متوفى  951هـ) ،زاد المسير في علم التفسير ج  ، 9ص  ،916ناشر :المكتب
اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :الثالثة1444 ،هـ.

ت
َكن َّ
م ال َّ ِذي ا ْرتَ َ
م ِدي َن ُه ُ
َن لَ ُه ْ
ضى لَ ُه ْم،ےسرماد
الہسےکتہبےسرسفمنیےناہک؟ہکوَلَ ُيم ِ
ہی؟ہکخداودندنیاالسموکامتمادثانرپاغلرکدےاگاوراسریداینںیمرصفدنیاالسمیکریپویرکےن
واےلوہںےگاورثایقامتمادثانمتخوہاجںیئےگ۔
ت
الہسےکوہشمررسفمےناسثارےںیماہک؟:
وقوله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أي ليظهرن دينهم على
جميع األديان،

اسوقلوليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم،اکینعمہی؟ہکمہاہمترےدنیوکامتمادثانرپ
اغلرکدںیےگ۔
السمعاني ،ابوالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (متوفى495هـ) ،تفسير
القرآن ج  ، 9ص  ،944تحقيق :ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم،
ناشر :دار الوطن  -الرياض  -السعودية ،الطبعة :األولى1419 ،هـ1551 -م.
أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي زمنين (متوفى955هـ)  ،تفسير القرآن
العزيز ج  – 9ص ، 646تحقيق  :أبو عبد هللا حسين بن عكاشة  -محمد بن
مصطفى الكنز  ،ناشر  :الفاروق الحديثة  -مصر /القاهرة  ،الطبعة  :األولى ،
1469هـ 6446 -م .
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
(متوفى  951هـ) ،زاد المسير في علم التفسير ج  ، 9ص  ،916ناشر :المكتب
اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :الثالثة1444 ،هـ.

األنصاري القرطبي ،ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح
(متوفى211هـ) ،الجامع ألحكام القرآن ج  ، 16ص  ،944 – 655ناشر :دار
الشعب – القاهرة.

ت
الہسےکضعباملعءےناہک؟:
أنه عند خروج المهدي،

خداودناکہیودعہترضتدہمی(ع)ےکروہرےکزامےنںیموپراوہاگ۔
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
(متوفى  951هـ) ،زاد المسير في علم التفسير ج  9ص  ،469ناشر :المكتب
اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :الثالثة1444 ،هـ.
الرازي الشافعي ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفى244هـ) ،التفسير
الكبير أو مفاتيح الغيب ج  12ص  ،99ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة:
األولى1461 ،هـ 6444 -م.

ت
بتکہعیشںیماسآبےکثارےںیمذرکوہا؟:
نزلت في المهدي عليه السالم،

ت
ہیآبااممزامن(ع)ےکثارےںیمثازلوہیئ؟۔
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن
(متوفى424هـ) ،كتاب الغيبة ص  ،111تحقيق الشيخ عباد هللا الطهراني/
الشيخ على احمد ناصح ،ناشر :مؤسسة المعارف االسالمية ،الطبعة :
األولى1411 ،هـ.
القمي ،أبي الحسن علي بن ابراهيم (متوفى914هـ) تفسير القمي ج  1ص
 ،14تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب الموسوي الجزائري ،ناشر:
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم ،الطبعة :الثالثة ،صفر .1444

ریسفتعمجماایبلنںیمآثا؟:
عن علي بن الحسين عليه السالم أنه قرأ اآلية وقال هم وهللا شيعتنا
أهل البيت يفعل هللا ذلك بهم على يدي رجل منا وهو مهدي هذه
األمة وهو الذي قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لو لم يبق
من الدنيا إال يوم واحد لطول هللا ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي
اسمه اسمي يمأل األرض عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا،

ت
ااممزنیااعللدنی(ع)قرامےتںیہ:اسآباورودعےےسرمادمہالہتیبےکہعیشںیہہکاسودعےوک
ت
خداودنمہالہ تیب ںیم ےسایقرد ےکذرےعی ےسوپرا رکے اگ ہک وہاس اماکدہمی ؟اوراےکس ثارے
ںیمروسلخدا(ص)ےنقرامثا؟:
ارگداینےکمتخوہےنںیمایدنثایقراتہوہوتخداودناسدنوکاسدقروطالینرکےاگہکریمیترتتےس
ایرمدآےئاگوجریماانمہموہاگاوروہزنیموکدعلوااصنفےسرھبدےاگےسیجہکوہملظووجرےسرھبیکچ
وہیگ۔
الطبرسي  ،أبي علي الفضل بن الحسن (متوفى949هـ)  ،تفسير مجمع
البيان ج  1ص  ،621تحقيق :لجنة من العلماء والمحققين األخصائيين ،ناشر:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هـ ـ 1559م.

ت
آباہچرم:
ال ُهدَى َو ِدين ْالحَق لِ ُي ْ
سولَ ُه بِ ْ
ُ
ل َر ُ
ْس َ
ه َو الَّ ِذي أَر َ
ه،
ين ُكلِ ِ
ظ ِه َر ُه َعلَى ِ
الد ِ
ِ
ِ

ت
ت
وہخداوہ؟ہکسجےناےنپروسلوکولوگںیکدہابےکےیلاجیھب،دنیقحےکاسھت اثہکاےسامتمادثانرپ
اغلرکدے۔
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ت
ت
اسآب ںیمخداودن ےندنیاالسمےک امتمادثان رپاغلوہاجےناک ودعہدثا؟،ہکبجایھبیہی ودعہالہی
ققحمںیہنوہا،نکیلرواثاتےکاطمقبہیودعہااممزامنےکروہرےکزامےنںیمیلمعوہاگ۔
ریسفتیبلعثںیمآثا؟:
سيظهر دينكم على األديان،

رقنعباہمترادنیامتمادثانرپاغلوہاجےئاگ۔
الثعلبي النيسابوري ،ابوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (متوفى461هـ)،
الكشف والبيان ج  5ص  ،9تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،مراجعة
وتدقيق األستاذ نظير الساعدي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت،
الطبعة :األولى1466 ،هـ6446-م.

رخفرازیےناہک؟:
وقال السدي ذلك عند خروج المهدي ال يبقى أحد إال دخل في
اإلسالم أو أدى الخراج،

ت ت
ت
دسیےناسآبےکثارےںیماہک؟ہیودعہدہمیےکخروجےکوقاک؟،وکیئیھبااسیثایقںیہنےچ
اگرگمہیہکوہدنیاالسمںیمدالخوہاجےئاگثاخراجدےاگ۔

الرازي الشافعي ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفى244هـ) ،التفسير
الكبير أو مفاتيح الغيب ج  12ص  ،99ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة:
األولى1461 ،هـ 6444 -م.
القمي ،أبي الحسن علي بن ابراهيم (متوفى914هـ) تفسير القمي ج  1ص
 ،695تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب الموسوي الجزائري ،ناشر:
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم ،الطبعة :الثالثة ،صفر .1444

اتکبامکلادلنیںیمآثا؟:

قال أبو عبد هللا عليه السالم في قول هللا عز وجل هو الذي أرسل
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
فقال وهللا ما نزل تأويلها بعد وال ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه
السالم فإذا خرج القائم عليه السالم لم يبق كافر باهلل العظيم وال
مشرك باالمام إال كره خروجه حتى أن لو كان كافرا أو مشركا في بطن
صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله،

ت ت
ت
ت
اامماصدق(ع)ےناسآبیکریسفتںیمقرامثا؟:خدایکمسقایھبیاسآبیکثاولیثازلںیہنوہیئاور
ت
ت
ایکسثاولیاقمئےکخروج(روہر)یثازلںیہنوہیگاورجاقمئخروجرکےاگوتخداےئ میظےکاسھت
رفکرکےنواالوکیئاکقرثایقںیہنےچاگاورااممےکاسھتوکیئرشمکیھبثایقںیہنےچاگرگمہیہکاےکسروہروکثا
دنسپرکںیےگ،
ت
اکق
اکقثارشمکاپھچوہاگوتوہںورھخیچرکےہکاگ:اےؤمنمریمےادنر ر
اہیںیہکارگایںورھےکادنر ر
اپھچوہا؟سپےھجموتڑرکاساکقروکلتقرکدو۔
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (متوفى991هـ) ،كمال الدين و
تمام النعمة ص  ،214تحقيق :علي اكبر الغفاري ،ناشر :مؤسسة النشر
االسالمي ( التابعة ) لجماعة المدرسين ـ قم1449 ،هـ ( .مكتبه اهل بيت)
الكوفي  ،فرات بن إبراهيم (متوفى996هـ) ،تفسير فرات الكوفي ص ،491
تحقيق  :محمد الكاظم ،ناشر  :مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة
واإلرشاد اإلسالمي ـ طهران  ،الطبعة  :األولى1414 ،هـ ـ 1554م

ریسفتایعیش ںیمآثا؟:
عن أبي عبد هللا عليه السالم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال إذا خرج القائم
لم يبق مشرك باهلل العظيم وال كافر اال كره خروجه،

اامماصدق(ع)ےنقرامثا؟:جاقمئروہررکںیےگ،وکیئرشمکاوروکیئاکقرااسیثایقںیہنےچاگرگمہیہک
ت
رکثوہاگ۔
اےکسروہروکثادنسپ ا
السمرقندى المعروف بالعياشي ،أبى النضر محمد بن مسعود بن عياش
السلمى (متوفي964هـ) ،تفسير العياشي ج  6ص  ،91تحقيق :تحقيق
وتصحيح وتعليق :السيد هاشم الرسولي المحالتي ،ناشر :المكتبة العلمية
اإلسالمية – طهران

ت
ریسفتیمقںیمآبےکذلیںیمآثا؟:
وهو االمام الذي يظهره هللا على الدين كله فيمأل األرض قسطا وعدال
كما ملئت ظلما وجورا،

وہاامم؟ہکخداودناےسامتمادثانرپاغلرکدےاگاوروہزنیموکدعلوااصنفےسرھبدےاگےسیجہکوہ
ملظووجرےسرھبیکچوہیگ۔
القمي ،أبي الحسن علي بن ابراهيم (متوفى914هـ) تفسير القمي ج  6ص
 ،911تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب الموسوي الجزائري ،ناشر:
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم ،الطبعة :الثالثة ،صفر .1444

ت
ان آثات ےس ولعمم وہثا ؟ ہک روسل خدا (ص) ےک الہ تیب ںیم ےس ای قرد آےئ اگ ہک  ےکس ذرےعی ےس
خداودناک قحاک ثالط رپاغلوہےناک ودعہوپرا وہ اگ۔ ہعیشاور ینرواثاتےک اطمقب وہترضتدہمی (ع)
وموعدںیہہکوجروہرےکدعبزنیموکدعلوااصنفےسرھبدںیےگ۔
الترمذي السلمي ،ابوعيسي محمد بن عيسي (متوفى 615هـ) ،سنن
الترمذي ج  4ص  949باب  96ما جاء في المهدي  ،ح  ، 6691تحقيق :أحمد
محمد شاكر وآخرون ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

السجستاني األزدي ،ابوداود سليمان بن األشعث (متوفى 619هـ) ،سنن
أبي داود ج 4ص - 142كتاب المهدي  ،ح ( 4696مختصرا) و  ،. 4699تحقيق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،ناشر :دار الفكر.

اامتلسداع۔۔۔۔۔

