ن
اامم وجاد (ع) یک تیصخش املعےئ الہ س یک رظن ںیم
ن
امہ ب ب
رجیک01تارخیوک091رجہیوکدمہنیونمرہےکابمرکآامسنرپوچدوںیاکابمرکاچدندمحمیقتاوجلادےکتام
ن
ن
ریاچر
ےسولطعوہا ،ہکےسجااممراض(ع)ےناالسماکابمرکترنیومولدقراردےرکاساچدنیکروینشںیمم د
اچدناگلدےیئ۔
خ َرانالسماهللعليہااںیھت۔اامموجاد ،اےن
آپےکوادل رضحت یلعنب ومیسارلاضالسماهللعليہ اورامدررگایم َ ُ ر
وادل اامم راض یک ابمرک زدنیگ ےک رقتابی آخری ےصح ںیم ،اس داین ںیم رشتفی الےئ اور اےن ووجد رگایم ےس
ن
ہلسلس ااممےکعطقنموہےن اکامگنرکےنواولںیکتبالطادیموںرپتاینریھپدتا۔

ن
ن
ن
ن
اامموجاد(ع)  01اسلتااممےک الہی بصنمرپ افتررےہاورام دمحمییک دہای ےکقراضئوکااجنم دے
رےہ۔ آخر اکر اامم وجاد  51اسل یک رمع ںیم ،وجاین ےک اتام ںیم  551رجہی ںیم رہش اکنیمظ ںیم دیہش وہےئ اور
ج رضحتومیسنبرفعجااکلمظ(ع)ےکدانمںیمدنفوہےئ۔
ایسرہشںیماےن ب د
اامموجاد(ع) ےکزامےن ںیم اعمرشے ںیم یملع انمرظوںاک تہبرواجاھت ،اوراامم راض(ع) یک اہشدت ےک دعب
املسمونںےکآسپںیم وہےنواےلیملعو دینی انمرظے،اامموجادیک رطف لقتنموہےئگ،ہکاناحالت ںیمااس
ن
وہتا،دودااممےک ےیتہبّسد اساھت۔ یتحاامموجادےک ےیہیوہاحلیھتہکسجےناامموکدوےرےماممآہم
ےساگلاور بجدارکدتااھت۔ ملعدلینےکامکلاامموجادیکرمعمک وہےنےکتباووجد،آوکپیملعانمرظاتںیمدم ب
اقمب
ن
اکوجابدےنیںیماانتطلستاحلصاھتہکیتحاس رطحےسالہسےکاملعءیکجو ہوکا ینرطف بل ایےہ،ہک
ن
ہنطقفہیہکاسااممےکزامےنںیمہکلبوطلتارخیںیماناملعءوکاےناضفلئاوررکاامتےنھکلرپ روبررکدتاےہ۔

ن
اس رحتتر ںیم مہ ایس اامم مہام یک ونراین و دقمس تیصخش ےک تبارے ںیم الہ س ےک ضعب املعء ےک ااوال و
رظنتاتوکذرکرکےنیکاعسدتاحلصرکرےہںیہ:

.0اجظح(وتمیف511رجہی):
ن
وہت ےہ ،اس ےن ینب اہیم ےک یلعج اور وھجےٹ اضفلئ اک وجاب دےنی
اجظح اک امشر رسیتی دصی ےک املعء ںیم ےس ا
واےلدسآہمےکاامسءوکذرک ایےہ،اورانںیماامموجاد(ع)ےکتاموکیھبذرکرکےتوہےئاہکےہہک:
و من الذي يعد من قريش ما يعده الطالبيون عشرة في نسق ؛ كل
ك  ،شجا ٌ
م  ،زاه ٌد  ،ناس ٌ
واح ٍد منهم  :عال ٌ
زاك  ،فمنهم
ع  ،جوا ٌد  ،طاه ٌر ،
ٍ
خلفاء  ،ومنهم مرشحون  :ابن ابن ابن ابن ،هكذا إلى عشرة  ،و هم
الحسن [العسكري] بن علي بن مح ّ
مد بن علي بن موسى بن جعفر
بن مح ّ
مد بن علي بن الحسين بن علي ،و هذا لم يتفق لبيت من بيوت
العرب  ،و ال من بيوت العجم.

ن
ن
رات
اوروہہکاکسجقرشیںیمامشروہتاےہ،وہینباہمشیکاوالدںیمےسںیہہکوہات ےلسلںیمدسےدنےںیہاور م ر
اطر اھت ،ان ںیم ےس ضعب ہفیلخ ےھت اور ضعب ںیم ہفیلخ ک ےن یک
ان ںیم اعمل ،زادہ ،اعدب ،اجشع ،رکمی ،تاک و م ر
ن
ن
ب
الصحاوراقتیلبوموجدیھت،وہتربیتےکاسھتتاپاورےٹیبےھت،اسرطحےسوہدسےدنےوہےتںیہہکوہ
:
نسحنبیلعنبدمحمنبیلعنبومیسنبرفعجنبدمحمنبیلعنبسحنبیلع[السماهللعليہاايبن]

اور

راتںیہنےہ۔
رعوبںںیمرشاتفاور بترریگےکاحلظےسوکیئیھباسرھگاےنےک بت ب ر
الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني
البصري ،رسائل الجاحظ ،ص  ، 354تحقيق :علي ابو ملحم ،ناشر  :دار ومكتبة
الهالل  ،بيروت 2002 ،م.

.5انبرعیب(وتمیف836رجہی):

ن
ن لعظ
س ن
م
ب
اانملق،ہک وجانبروزاہبنیکاتکبو ي الہااخلدمےکادنر
رموحمآیاهللا یرمیشعیفجن(رح)ےناتکب
یہیپھچےہ ،ںیمانبرعیبےسلقنرکےتوہےئ،اامموجاد(ع)یکدمحوکاےسیاھکلےہہک:
و على باب هللا المفتوح  ,و كتاب هللا المشروح  ,ماهية الماهيات ،
مطلق المقيدات  ،و سر السريات الوجود  ،ظل هللا الممدود  ،المنطبع
في مرآة العرفان  ،و المنقطع ِمن نيله حبل الوجدان  ،غواص بحر القدم
 ،محيط الفضل و ا لكرم  ،حامل سر الرسول  ،مهندس األرواح و العقول
 ،أديب معلمة األسماء و الشؤون  ،فهرس الكاف و النون  ،غاية الظهور
و اإليجاد  ،محمد بن علي الجواد (عليه السالم).

اوردرودوالسموہ،جداودنےکےلھکدررتمحرپ،جداودنیکرشتحیدشہاتکبرپ،وموجداتیک تقیقحرپ،دیقمات
ےسقلطموآزاد،وموجداتےکاےرارںیم ب
سےسزتادہاہنپنےرد،جداودنیکرتمحاکالیھپوہااسہی،آہنیئرعافن
ن
ورعمتفجداںیمشقن دشہوصتتر ،وہہکااکفریکرپوانواڑان سجت ہنچنہپ ےکس ،جداودنےک رحب رکیبان ںیم
وغہطزن،مامماضفلئورکاامتاکااحہط رکےنواال ،روسلجداےکاےراراکلمحرکےنواال ،ارواحاورولقعںاک

ن
ن
ب
رمایےکتبارےںیم ادب رکےنواالملعم،مامموموجداتیکہ یلوہیئ رہفس،
ادنازہ رکےنواال،اامسءاوراےکن
دہفااجیدووہظروموجدات،ینعیدمحمنبیلعاوجلاد(عليہاالسلم).
المرعشي النجفي ،السيد شهاب الدين (متوفي1311هـ) ،شرح إحقاق
الحق ،ج  22ص  ، 21تحقيق وتعليق :السيد شهاب الدين المرعشي النجفي،
ناشر :منشورات مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجفي  -قم – ايران.

.3دمحمنبہحلط(وتمیف815رجہی):
دمحمنبہحلطشایعفےنیھباامموجاد(ع)یکدمحںیماھکلےہہک:
هذا أبو جعفر محمد الثاني  ..و هو و إن كان صغير السن فهو كبير القدر
رفيع الذكر  .ثم قال :و أما مناقبه فما اتّسعت حلبات مجالها ،و ال امت ّ
دت
أوقات آجالها.

ن
اوروہ(اامموجاد)ارگےچایکنرمعمکیھت،نکیلاقمموزنملےکاحلظےستہب بتررگاوروہشمرےھت،نکیلاوس
ن ن
ن
ہکاساقممو زنمل اوراضفلئوکفلتخم دیماونں ںیمرشن رکےناکوق تہب یہ مک اھتاور ہیاضفلئ لمکوطر رپ
ولوگںےکدرایمنرشتنمیھبںیہنوہےکس۔ ینعیآیکپزدنیگتہبیہمکیھت۔
الشافعي ،محمد بن طلحة (متوفي252هـ) ،مطالب السؤول في مناقب آل
الرسول (ع) ،ص  324و  ، 324تحقيق  :ماجد ابن أحمد العطية .كتابخانہ اهل
بيت عليهم السالم کی سی ڈی کے مطابق،

.4طبسانبوجزی(وتمیف814رجہی)
اسےناامموجاد(ع)ےکتبارےںیماھکلےہہک:
فصل في ذکر ولده محمد الجواد
هو محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
بن علي بن ابي طالب  ...و کان علي منهاج ابيه في العلم و التقي و

الزهد و الجود و ل ّ
ما مات ابوه قدم علي المامون فاکرمه و اعطاه ما کان
يعطي اباه.

ہیلصفان(ااممراض)ےکےٹیبدمحماوجلادےکذرکےکتبارےںیمےہ:
لح
س]
نبیلعنبایب ب
اطل ںیہ،اناکملع،تایکوراہرت ،زدہو
وہدمحمنبیلعنبومیسنب رفعجنبدمحمنب یلعنبا
داینےسدوری،ششخبواطعرکتا،اےنوادلیکروشورطےقیرپاھت۔ ب ب
جاےکنوادلمرتحمداینےسر تصوہےئجو،
ن
رکتاھت،اباامموجادوکداتیاھت۔
وہامومنےکتاسآےئاوروجھچکوہانےکوادلوکاطع ا
سبط بن الجوزي الحنفي ،شمس الدين أبوالمظفر يوسف بن فرغلي بن عبد هللا
البغدادي (متوفى253هـ) ،تذكرة الخواص ،ص ،452 - 454ناشر :مكتبة نينوى
الحديثة ـ طهران  ،ناصر خسرو.

.1دمحمنبدبعاولادحومیلص(وتمیف811رجہی):
ن
ذمہاکاعملےہ،اسےنیھباامموجاد(ع)اکاعترفاسرطحےسایبن ایےہہک:
ومیلصالہسےکشایعف م ب

و هو االمام التاسع الناطق بالسداد و المتصف بالرشاد و العلم
المستفاد ،و الفضل المنتشر بين العباد ،المکين االمين ،وارث النبيين ،و
خالصة رب العالمين ،الکبير العلم و الحلم ،ذو المنطق البليغ و التبيان،
و الفصاحة و البيان ،و الجواد العامر ،و العقل الباهر ،الذي له من الروايات
اعالها ،و من المناقب اجلها و اسماها.

ن
دہایرکےنو ب
اقباافتسدہملعدےنیںیم
[اامموجادالسماهللعليه اامممہناورمکحموتادیئاراولےکوبےنلواےل،
ن
ب
اصجاضفلئہکوجاضفلئولوگںےکدرایمنرشتنموہےئگےھت ،اامیداریںیممیظعاقممرےنھک
وہشمر،اےسی
واےل ،ب
ب
اصج ملعدلین،ربصوملحںیمدنلب
اناءےکملعےکوارث ےھت۔ جداودنیکذات اکیلمعومنہناورالخہص،
ن
ب
اصجلقعہکوجواحضےھت،تباال ترنیاوررتہبنیاضفلئ
اقممرےنھکواےل،حیصفوغیلبالکمرکےنواےل،اےسی
ن
اور ب
انمقیکرواتاتایہنےکتبارےںیمںیہ۔
الموصلي ،شرف الدين أبي محمد عمر بن شجاع الدين محمد بن عبد
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 ،تحقيق العالمة السيد علي عاشور ،دارالنشر :موسسة األعلمي – بيروت –
لبنان ،الطبعة األولي 1323 ،هـ  2004 -م.

.8انباکلخن(وتمیف860رجہی):
انباکلخنےنیھباناامموجاد(ع)ےکتبارےںیماےسیاھکلےہہک:
محمد الجواد أبو جعفر محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم ...
المعروف بالجواد أحد األئمة االثني عشر.

دمحماوجلاد[،ایکنتینک اوبرفعجدمحمنبیلعارلاضنبومیسااکلمظ...ےہ ہکوجوجاد(تہبزتادہاطعءرکےنواال)ےک
بقلےسرعموفووہشمرںیہ۔وہتبارہآہمںیمےساتااممںیہ۔
إبن خلكان ،ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر
(متوفى241هـ) ،وفيات األعيان و انباء أبناء الزمان ،ج  3ص  ،145تحقيق احسان
عباس ،ناشر :دار الثقافة  -لبنان.

ن
ي
.1انبت ميہرحاین(وتمیف156رجہی):

ن
ي
م
انبت يہرحاینواہویبںاکرظنہیرپدازاورااکنزغمرکفتمےہ،اسےنیھبااممیکدنلبتیصخشےکتبارےںیماےسی اھکل
ےہہک:
«إن محمد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم و هو معروف
بالسخاء و السؤدد و لهذا سمي الجواد»

اامم وجاد ،ینب اہمش ےک بترراگن ںیم ےس ےھت ،وہ بترریگ اور ششخب رکےن ںیم اےن زامےن ںیم رضب ا لثم نب ےک
ےھت۔ایسششخباوراطعرکےنیکو ہےساوکنوجداداکتامدتاایگاھت۔
ابن تيميه الحراني الحنبلي ،ابوالعباس أحمد عبد الحليم (متوفى 424
هـ) ،منهاج السنة النبوية ،ج  3ص  ، 24تحقيق :د .محمد رشاد سالم ،ناشر:
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :األولى1302 ،هـ..

.6ذیبہ(وتمیف146رجہی):
ن
سمشادليذیبہ،ہکوجالہسےک بتررگاملعءںیمےسںیہ،اسےناامموجاد(ع)ےکتبارےںیماھکلےہہک:

محمد بن الرضا علي بن الكاظم موسى بن الصادق جعفر بن الباقر
محمد بن زبد العابدين علي بن الشهيد الحسين ابن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب كان يلقب بالجواد ،وبالقانع ،وبالمرتضى كان من
سروات آل بيت النبي صلى هللا عليه و سلم  ...وكان أحدالموصوفين
بالسخاء ،ولذلك لقب بالجواد.

ن
ن
.....ااکنبقلوجاد،اور انقع رکےنواےلےھت،روسلجداےکالہ تیبےک بترراگنںیمااکنامشر وہ ات اھت۔وہ اےسی
ےھتہکوجولوگںںیمیخساورششخبرکےنواےلوہشمرےھت،ایسو ہےساوکنوجداداکبقلدتاایگاھت۔
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان
(متوفى 434هـ) ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،ج  15ص ، 445
تحقيق :د .عمر عبد السالم تدمرى ،ناشر :دار الكتاب العربي – لبنان ،بيروت،
الطبعة :األولى1304 ،هـ 1244 -م.

دفصیشایعفےنیھبذیبہیکرطحےکاملکتلقنےیکںیہ:

الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك (متوفى423هـ) ،الوافي بالوفيات ،ج 3
ص  ، 42تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،ناشر :دار إحياء التراث  -بيروت
1320 -هـ2000 -م.

.9انبابصغامیكل(وتمیف611رجہی):
انبابصغےناامموجادوکاناظافظےستاد ایےہہک:
و إن كان صغير الس ّ
ي
ن فهو كبير القدر رفيع الذكر ،القائم باإلمامة بعد عل ّ
بن موسى الرضا»

ن
اامموجادارگےچایکنرمعمکیھت،نکیلنکیلاقمموزنملےکاحلظےستہب بتررگاوروہشمرےھت ،وہااممراض یک
ن
اہشدتےکدعباقمموبصنمااممرپافتروہےئےھت۔
المالكي ،علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي المعروف بابن الصباغ
(متوفي445هـ) ،الفصول المهمة في معرفة األئمة ،ج  2ص  ، 104تحقيق:

سامي الغريري ،ناشر :دار الحديث للطباعة والنشر مركز الطباعة والنشر في دار
الحديث – قم ،الطبعة األولى 1322 :هـ .

ي
.01غاث ادلي نب مہام ادلي س]يی دوادنمر(وتمیف945رجہی):
ن
ن
ن
ن
روض اافصل ےک دعب وج اتکب تافیل وہیئ ےہ ،وہ
ا
افریس یک تارخی ںیم ولغمں ےک دور ےس ےل رک آج ت اتکب
ي
اتکببیبحالسیررےہہکےکسجفنصماکتام غاث ادلي نب مہام ادلي س]يی دوادنمرےہ،ہکوجدمہرجہی
ےکاملعءںیمےسےہ۔
اتکببیبحالسیررہکوجدقمیافریسزتبانںیمیھکلیئگےہ،وج04دلجوںرپلمتشمےہ،ہکاساتکبیکدلجدوم
ںیمدنمر ہذلیابمجذرکوہیئںیہ:
عليہ جبم
.0اضفلئآہماراہرالسماهلل اا ن] .
ُُ .5حامینبايم.

.3افلخےئینبابعیس.
.4وہامکحءہکوجاومیاورابعیسدورںیموموجدےھت.
فنصمےنایسدلجدومںیماامموجاد(ع)یکتیصخشےکتبارےںیماےسیاھکلےہہک:
ن
نپچب ےک اتام ںیم یہ وبنت ےک نشلگ ےک وھپل ےک ااعفل و رکدار ےس اامم و بترریگ ےک آتار یامتاں ےھت۔ دنی
رپوری،ملعوداشنےکاےسیآامسنےھتہکوجمکحموتادیئارےھت۔ رجشہہبیطےکوا اوراےنآتباج ب
اجدادیکرطحرکم
اوراخسوتںیماانپتاینںیہنرےتھکےھت۔
غياث الدين بن همام الدين الحسيني المدعو به خواندامير ،تاريخ
حبيب السير ،ج  2ص  ، 24مقدمه جالل الدين همائي؛ زيرنظر محمد دبيرسياقي،
دارالنشر :تهران :کتابخانه خيام 1444 ،ش.

.00انبوطولن(وتمیف913رجہی):

سمشادليدمحمنبوطولندیقشمےنیھباناامم مہامےکتبارےںیماھکلےہہک:
تاسعهم ابنه محمد و هو ابو جعفر محمد الجواد بن علي الرضا بن
موسي الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العبادين
بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي هللا عنهم ،المعروف بالجواد...
و له حکايات و اخبار کثيرة.

ن
آہم وصعمنیم ںیم ےس وہ ونںی اامم ےھت ،وہ اوب رفعج ،دمحم اوجلاد نب یلع ارلاض نب رفعج ا قددن نب دمحم اابلقر نب
لح
س
]
نبیلع نبایب ب
اطلر یاهلل مہنںیہہکوجوجادےکبقلےسوہشمرںیہ .....ان
یلع زياباعدبينبا
ےستہبیسرواتاتاوراکحتاتلقنوہیئںیہ۔
شمس الدین محمد بن طولون( ،متوفی  254هـ) ،األئمة االثنا عشر ،ص -104
 ،103تحقيق :الدکتور صالح الدین المنجد ،دارالنشر :منشورات الرضی -قم .

ن
.05قرامین(وتمیف0109رجہی):

ن
ن
ادمحنبيوفسقرامیناعملالہسےنااممیکمیظعتیصخشےکتبارےںیماھکلےہہک:
و أما مناقبه فما امتدت أوقاتها و ال تأخر ميقاتها  ،بل قضت عليه األقدار
اإللهية بقلة بقائه في الدنيا  ،فقل مقامه و عاجله حمامه  ،و لم تطل
أيامه غير أن هللا عز و جل خصه بمنقبة شريفة و آية منيفة.

ن
ان ےک اضفلئ زامےن ےک احلظ ےس زتادہ دتر تا وموجد ہن رےہ ،ایکن زدنیگ ےک رقمر دشہ اتام ںیم تاریخ ہن وہیئ اور
جداودن یک یہی دقتتر یھت ہک وہ اس داین ںیم تہب مک اتام زدنیگ زگارںی ،ایکن زدنیگ ےک اتام زتادہ وطالین ںیہن
ےھت ،ینعیاامم یک رمعابمرک تہب یہمک یھت ،نکیل اےکستباووجدجداودن ےناوکن اےسیاضفلئاطع ےیک ےھت ہک وجایکن
ذاتےکاسھتاخصےھتاورالعامت بترریگورشاتفیھبجداودنےناوکناطعںیکںیھت۔
القرماني ،أحمد بن يوسف( ،المتوفى1012 :هـ) ،أخبار الدول و آثار األول في
التاريخ ،ج  1ص  ، 432المحقق ،الدکتور فهمي سعد ،الدکتور أحمد حطيط ،دار
النشر :عالم الکتاب ،الطبعة األولي 1312 :هـ.

.03دبعااتفلح یفنحدنہی(وتمیف 0198رجہی):

ن
ن
ن لعظ
م
رموحمآیاهللا یرمیشعیفجنےناتکباتفمحاباعرفہکےکسجفنصمالعمهاعرفدوا بجهومولیدبعااتفلح
انبدمحمامعننیفنحدنہیںیہ،ےساےسیلقنرکےتوہےئاھکلےہہک:
كان اإلمام محمد بن علي الرضا يكنى بأبي جعفر  ،فهو سمي جده
الباقر و كنيه  ،و لذلك يقال له أبو جعفر الثاني  ،و كان عليه السالم
صاحب الخوارق و الكرامة من طفوليته.

ن
ن
اقیکرطحاھت۔اوکناوبرفعجتایناہک اجتااھت۔
جاامم تب ر
ااممدمحمنبیلعارلاض،ایکنتینکاوبرفعجہکااکنتاماورتینکاےکن ب د
ب
اصجرکاامتاورتہبریحتازیگناکمرکےنواےلےھت۔
وہاےننپچبےکاتامےسیہ
المرعشي النجفي ،السيد شهاب الدين (متوفي1311هـ) ،شرح إحقاق
الحق ،ج  12ص  ، 545تحقيق وتعليق :السيد شهاب الدين المرعشي النجفي،
ناشر :منشورات مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجفي  -قم – ايران.

.04ربشاویشایعف (وتمیف0010رجہی):

ن
اساعملالہسےناامموجاد(ع)یکتیصخشےکتبارےںیماھکلےہہک:
التاسع من اآلئمة محمد الجواد و هو ابو جعفر محمد الجواد بن علي
الرضا...و کراماته رضي هللا عنه کثيرة و مناقبه شهيرة.

آہمںیمےسونںیاامم،دمحمےھت،ہکااکنبقلوجادےہ۔اوروہاوب

رفعجدمحماوجلادااممراضےکقرزدنںیہ......

ن
ایکنرکاامتزتادہ،ہکبجاضفلئاور ب
انمقیھبتہبیہوہشمرںیہ۔
الشبراوي ،الشافعي ،عبد هللا بن محمد بن عامر ،االتحاف بح ّ
ب
االشراف ،ص ، 23مطعبة مصطفي البابي الحلبي وأخويه بمصر .

سيبلي
ج
ب
 .01ی(وتمیف0316رجہی):
سيبلي
ذمہےک بترراگنںیمےسےہ،اسےناامموجاد(ع)یکدنچرکاامتوکذرکرکےنےک دعباےسیاھکل
بجیشایعف م ب
ےہہک:

و لم يزل مشعوفا به لما ظهر له بعد ذلک من فضله و علمه و کمال
عقله و ظهور براهنه مع صغر سنه و عزم علي تزويجه بابنته ام الفضل.

ب
رہر ایاھت،
حانسح م ر
امومنہشیمہیہااکنددلادہاھت ،ویکہکنااممےنمکینسےکتباووجداےنآپےسلضفوملعو لال و
ن
اورایسو ہےسا ینتیصخشےکمیظعوہےنرپدلیلو بتراہنیھبت بایرکےکےھت،ایسو ہےسامومنےنانےس
ا ینیٹیباملضفیکشادیرکےناکارادہ ایاھت۔
شبلنجي الشافعي ،حسن بن مومن ،نور االبصار في مناقب آل بيت النبي
المختار ،ص  ، 224قدم له :دکتور عبد العزيز سالمان ،المکتبة التوفيقية،

 08ب
.ناینشایعف (وتمیف0311رجہی):
اسےنیھبااممیکتیصخشےکتبارےںیماےسیاھکلےہہک:
محمد الجواد بن علي الرضا أحد أکابر االئمة و مصابيح االمة من ساداتنا
أهل البيت.

ن
ن
دمحموجادقرزدنیلع[نبومیس ارلاض ،بتررگرنیآہمںیمےساوراساماکاتکمچوہارچاغںیہ۔ وہروسلجداےک
الہتیباور مہارے بترراگنںیمےسںیہ۔
النبهاني ،يوسف بن اسماعيل ،جامع کرامات األولياء ،ص ، 124مرکز أهل سنة
برکات رضا فور بندر غجرات ،هند ،الطبعة األولي 2001 ،م.

.01خرادليزریلک(وتمیف0401رجہی):
ن
زریلکہکالہساکبسنانشساعملےہ،اسےنااممےکتبارےںیماھکلےہہک:
«الملقب بالجواد تاسع االئمة االثني عشر عند االماميه کان رفيع القدر
کأسالفه ذکيا طلق اللسان قوي البديهة»

ن
ج یکرطحااکناقممو زنمل تہبدنلب یھت۔وہ ات
ااکنبقل وجادےہ ،وہہعیش اانث رشعی ےکونںیاامم ںیہ۔اےن ب د
ذنیہاورآزادوےبتباکایبناورتہبیہاحرضوجابےھت۔

الزركلي ،خير الدين (متوفي1310هـ) ،األعالم ،ج  2ص  ، 242ناشر :دار
العلم للماليين  -بيروت – لبنان ،چاپ :الخامسة ،سال چاپ  :أيار  -مايو 1240
مكتبہ اهل البيت کی سی ڈی کے مطابق،

ہجیتن:
ن
ن
ن
اامم وجاد(ع) یک دنلب رمہبت تیصخش ہک وج آامسن اامم و والی ےک ونںی اتسرے ےھت ،اس ےس تباال رت ےہ
ہک اتاعمانانا یندحمودلقعوملعےکاطمقبایکنشانواقمموکایبنرکےکس ،وہدنچاظافظہکوجمہےن الہ
ن
سےکاملعء ےکاامموجاد(ع)یکشانےکتبارےںیمایبنےیکںیہ،وہ اناامم مہامےکاضفلئےکرحبرکیبان
ن
ن
ن
اکطقفاترطقہاھتہکوجآپزعترانیکجدمںیمذرک ایایگےہ۔ہیاضفلئالہسیکربتعمترنی بتںیمذرک
ذمہ یک  بت جو آہم وصعمنیم(ع) ےک اضفلئ ےس رھبی ڑپی ںیہ۔ آہم وصعمنیم یک
و لقن وہےئ ںیہ۔ ہعیش م ب
ونراین تیصخشوکطقفجداودنیکذاتدقمس لايقدہ یہاجیتنےہ ،ایس  ےیایکنشانایبنرکتا،اتاعمانان

ےکاایتخرےساخرجوتہبدورےہ،ویکہکناتونریکحیحصرعتفی،اتونریہ رکاتکسےہ،ورہناتتملظاکونر
ےس ایاکمےہ؟؟؟

اامتلسداع.....

