وسال:
ایکااممنیسح(ع)یکزعاداریومغںیمینباہمشیکوخانیتاکاانپاانپرگابیناچکرکناحیحصدنسےکاسھتلقنوہاےہ؟

ت
وسالیکواضح:
امتم ہعیشبتک ںیم آنا ےہ ہک یب یبزبنیاور ینب اہمش یکدرگی وخانیت ےن ب ب
حااممنیسح(ع) ےکدبن وک رسےکریغب زنیم
رکالبءرپرگاوہاداھکیوتاےنپرگابینوکاچکاوراےنپنباولںوکرپاشینرکایل۔ایکاناکہیاکمحیحصاھتاورایکحیحص دنسےکاسھت
لقنیھبوہاےہ؟

وجاب:
اوال:رواناتاسنبارےںیملقنوہیئںیہنکیلانںیمنباولںوکوھکانلاوررپاشینوہناذرکںیہنوہا:

ت
یلہپروای(درنباریزیدںیم):
ثم وضع رأس الحسين ع بين يديه و أجلس النساء خلفه لئال
ينظرون إليه فرآه علي بن الحسين ع فلم يأكل الرءوس بعد ذلك أبدا
و أما زينب فإنها لما رأته فأهوت إلي جيبها فشقت  ،ثم نادت بصوت
حزين يفزع القلوب  ،يا حسيناه ! يا حبيب رسول هللا ! يا بن مكة
ومني ! يا بن فاطمة الزهراء سيدة النساء ! يا بن محمد المصطفي
 .قال  :فأبكت وهللا كل من كان  ،ويزيد عليه لعائن هللا ساكت  ...ثم
دعا يزيد عليه اللعنة بقضيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا الحسين
عليه السالم و جعل يزيد يتمثل بأبيات ابن الزبعري :

ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع األسل

ألهلوا واستهلوا فرحا

ولقالوا يا يزيد ال تشل

قد قتلنا القوم من ساداتهم

و عدلناه ببدر فاعتدل

لعبت هاشم بالملك فال
خندف إن لم أنتقم

خبر جاء وال وحي نزل لست من

من بني أحمد ما كان فعل

ت
یزیدےنرساامموکاےنپاسےنمراھکوہااھتاورینباہمشیکوخانیتوکاےنپےھچیپڑھکاایکوہااھت انہکانیکاگنہرسااممرپہنڑپے۔
ت
ت
اامماجسد(ع)یکاگنہرسااممرپڑپیئگاسےکدعبااممےناسریزدنیگالحلوگشاجونرےکرساکوگشںیہناھکنا۔
ت
ب ب
ح یب یب زبنی(س) ےن اےنپ اھبیئ ےک رس ابمرک وک داھکی وت دشید مغ یک احل ںیم اےنپ رگابین وک اچک رک دنا اور تہب
لم
ت
ت
انمغکآوازںیم< انحسينااه!نا ب ب
حروسلاهلل!نانبم اکۃوینم!نانبافطم اۃازلهزاءسدةااسنلء!نانبدمحما صطفي>اہکاس
ت ت
ب
رپہزنسواےلےنہکوجیزیدےکدرنبارںیماھت اسےناس آوازوکنسرکرگہیایک۔اسوقیزیداخومیشےسمزرپاھٹیب
وہااھت۔
رھپ یزید وعلمن ےن ڑھچی ااھٹ رک لسلسم اامم(ع) ےک ابمرک داوتنں رپ امرنا رشوع یک اور اسھت اسھت ہی رفک آزیم رعش یھب
ڑپھراہاھت:
ت
" ینب اہمش ےن وکحم اور تنطلس ےک ےیل ہی ب
ش ھچک ایک ورہن آامسن ےس وکیئ ویح اور ربخ نازل ںیہن وہیئ(اس نبات ےس
ت
اسوعلمنیکرمادروسلخدا(ص)یکوتنیہاورراسلاکااکنررکنااھت)
اے اکش ریمے آنباء و ب
اخداد وج بج دبر ںیم لتق وہےئ ےھت آج ادرھ وہےت وت دےتھکی ہک ہلیبق خزرج ہک وج روسل خداےک
دمداگرےھت،ےسیکہاریولتاروںےسخیچواکپررکرےہںیہ۔

اخداد) ہی ب
وہ(ریمے آنباء و ب
زی مت ےن تہبیہ ااھچاکم ایک ےہ۔مہ
شھچکدھکی رک تہب وخش وہےتاور ےھجم ےتہک ہکاےی د
ےن بجادحںیمخزرجےک بیزراگنوکلتقایکےہوتدبہلےہاسلتقواغرتاکوجاوھنںےنہاری بجدبرںیمیکیھت۔
ت
آج ںیم ےن ان ب
وہن ارگ ںیم ادمح(روسل خدا)یکلسن ےس بجدبر
ش ےس دبہلےل ایل ےہ۔ ںیم دنخف یکلسن ےس ہن ا
ںیملتقوہےنواولںاکدبہلہناتیل۔
اللهوف ـ سيد بن طاووس ـ ص  178و  179و 180

ت
اسروایںیمطقفرگابیناچکرکےناکذرکآناےہ۔

ت
دورسیروای:
عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال سئلت ابا عبد هللا عليه
السالم  ...وال شئ في اللطم علي الخدود سوي االستغفار والتوبة
 ،وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات علي الحسين بن
علي عليهما السالم۔
اخدلنبدسیزاتہکےہہک:اامماصدق(ع)ےسںیمےناےسیدنبےےکنبارےںیموپاھچہکوجامں،نباپ،اھبیئنایسکیزدیکی
ت
رکنےہ؟
رےتشدارےکرمےنرپاانپرگابیناچک ا

ااممےنفزامناہک:وجاےنپیسکزعیزےکرمےنرپاےنپرہچےرپاہھتامرےاسرپوکیئافکرہںیہنےہطقفوتہبرکےوتاکیفےہ
نکیلینباہمشیکوخانیتےنااممنیسح(ع)ےکمغںیماےنپرگابینوکاچکایکاوراےنپرہچےرپاممتایک۔
تهذيب األحكام ج ، 8ص  ، 325باب الكفارات

ب ت ت
اقبدقںیہ:
دوےتکنذگہتشدودحوثیںںیم

ہتكناول:
ت
دورسیروایںیماامم(ع)ےنرگابیناچکرکےنیکتبسنینباہمشیکوعروتںیکرطفدیےہنکیلوکیئیھبارتعاض
ت
ت
وہنےہہکاناکہیلمعینباہمشیکوعروتںیکشانورمےبتےکالخفںیہناھت۔
وذممںیہنیکسپولعمم ا

ہتكند ّوم:
دوونں رواوتیں ںیم ےس یسک ای ںیم یھب ینب اہمش یک وعروتں ےک نباولں ےک رپاشین رکےن ےک نبارے ںیم وکیئ ذرک ںیہن
آنا۔
رکنینباہمشیکوعروتںےکاقمم،شانورمےبتےکانمیفںیہنےہ؟
وسالاکدورساہصحہکایکرگابیناچک ا
اسنبارےںیمدنچےتکن ب
اقبذرکںیہ:

ت مصي ت
شهاادتااممسح(ع) بیزرگزي ببت:
اوال  :وتہج رکین اچےیہ ہک وہ تبیصم وج رکالبء ںیم واعق وہیئ وہ وکیئ اعم نا ومعمیل تبیصم ںیہن یھت اور اامم نیسح(ع) یھب
ت
وکیئاعمانانںیہنےھت۔ینب اہمشیکوعروتںاکرگہی وزعاداریتجحخدا،ۃفیلخاہلل،اامم وصعمماور بج ےکوجاونںےک
رسداریکشهاادترپرگہیاھت۔
ااممراض(ع)اسنبارےںیمفزامےتںیہہک:
ان يوم قتل الحسين اقرح جفوننا واسبل دموعنا  ،واذل عزيزنا  ،أرض كربال
أورثتنا الكرب والبالء إلي يوم االنقضاء فعلي مثل الحسين فلبيك الباكون ،
فان البكاء عليه يحط الذنوب العظام ثم قال(ع) :كان أبي " عليه السالم " إذا
دخل شهر المحرم ال يري ضاحكا  ،وكانت الكئابة تغلب عليه حتي تمضي
منه عشرة أيام فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه
ويقول هو اليوم الذي قتل فيهالحسين (ع)

دن
دنےہاورآوھکنںےساوکشںےکالیسبوکاجریرک ا
ااممنیسح(ع)یکشهاادتےنہاریآوھکنںیکوکلپںوکزیمخرک ا
ت ت
ت
ہرے ےیل مغ و البء وک ورای ںیم وھچڑا
ےہ۔ ہارے زعیزوں وک اظہزی وطر رپ وخار ایک ایگ۔ زنیم رکالبء ےن ایقم ی ا
ےہ۔سپروےنواولںوکتیصخشامدنننیسح(ع)رپرونااچےیہویکہکنااممنیسح(ع)رپرگہیرکنا بیزے ب زیے گاوہںوک
اعمفرکداتیےہ۔

ت
ت
رھپااممراض(ع)ےنفزامناہک ب ب
رکسمانوہاںیہنداتھکیاھتاہیں
ا
وہنوتوکیئیھبریمے انب انباامماکمظ(ع)وک
حامہرحممرشوع ا
ت
ت
ت
رکناھتاور ب ب
وہناھتوتاسدنریمے انب انباکرگہیو
حرحمماکدوساںدن ا
یہکاندسدونںںیمنبابرپمغوزحنتہبہبلغ ا
ت
وہناھتاورفزامےتےھتہکآجوہدنےہسجںیمنیسح(ع)وکشھن ددایکایگاھت۔
مغاےنپاوجرپ ا
األمالي ـ شيخ صدوق ـ ص  190و  ، 191باب حديث الرضا عن يوم عاشوراء
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ینباہمشیکوعروتںےنیہطقفرگابینوکاچکںیہنایکاھت:
ااممنیسح(ع)ےکمغںیمطقفینباہمشیکوعروتںےنیہرگابیناچکںیہنایکاھتہکلبرواناتےکاطمقبرضحتومیس(ع)ےنرضحت
اہرون(ع)،ااصنریکوعروتںےن بجادحںیم روسلخدا(ص)یکشهاادتیکربخنسرک،اامم رکسعی(ع) ےناےنپاھبیئ یکوافترپاور
اےنپوادلاامماہدی(ع)یکشهاادتےکومعقرپرگابیناچکایک۔

رضحتومیس(ع)اکرضحتاہرونیکوافترپرگابیناچکرکنا:
عن الصادق عليه السالم وسأله عن شق الرجل ثوبه علي أبيه و
أمه وأخيه أو علي قريب له فقال  :ال بأس بشق الجيوب قد شق
موسي بن عمران علي أخيه هارون۔

اخدلنبدسیزاتہکےہہک:اامماصدق(ع)ےسںیمےناےسیدنبےےکنبارےںیموپاھچہکوجامں،نباپ،اھبیئنایسکیزدیکی
ت
رکنےہ؟ااممےنفزامنا:رگابیناچکرکےنںیموکیئااکشلںیہنےہویکہکنومیس
رےتشدارےکرمےنرپاانپرگابیناچک ا
نبرمعانےناےنپاھبیئیکوافترپرگابیناچکایکاھت۔
بحار األنوار ج  ، 79ص  ، 106باب  :في لطم الخدود و شق الجيوب و الثياب و
النياحة۔

ااصنریکوعروتںاکروسلخدا(ص)ےکےیلرگابیناچکرکنا:
نساء األنصار قد خدشن الوجوه ونشرن الشعور وجززن النواصي
وخرقن الجيوب وحرمن البطون علي النبي ( صلي هللا عليه وآله )
فلما رأينه قال لهن خيرا وأمرهن أن يستترن ويدخلن منازلهن ...
ااصنر یک وعروتں ےن بج ادح ںیم روسل خدا(ص) یک شهاادت یک اوفاہ ینس وت اےنپ رہچوں وک اہھت امر امر رک زیمخ رک ایل،اےنپ
نباولںوکرپاشینرکایل،اےنپرسےکاسےنمواےلنباولںوکونچایل،اینپرگابیونںوکاچکرکایلاوراھکنااھکےنوکاےنپاورپرحام
رکایلنکیل ب ب
حروسلخدا(ص)وکزدنہداھکیوترضحتےنانےکےیلداعےئریخیکاورانوکاہکہکاباےنپاےنپابلساور
نباولںوکحیحصرکےکرھگوںوکواسپولٹاجںیئ۔
الكافي ج  ، 8ص  ، 322باب غزوة أحد و قصة المنهزمين  ،ح 502

ت
سپداھکیہک ب ب
حروسلخدا(ص)ےنوعروتںوکاساحلںیمداھکیوتانوکاساکمےسعنمںیہنایکہکلبانےکےیلداع
یک۔

ااممنسحرکسعی(ع)اکاےنپاھبیئدمحمنبیلعااہلدي(ع)یکوافترپرگابینوکاچکرکنا:
محمد بن يحيي وغيره  ،عن سعد بن عبد هللا  ،عن جماعة من بني هاشم
منهم الحسن ابن الحسن األفطس أنهم حضروا  -يوم توفي محمد بن علي
بن محمد  -باب أبي الحسن يعزونه وقد بسط له في صحن داره والنساء
جلوس حوله  ،فقالوا  :قدرنا أن يكون حوله من آل أبي طالب وبني هاشم
وقريش مائة وخمسون رجال سوي مواليه وسائر الناس إذ نظر إلي الحسن
بن علي قد جاء مشقوق الجيب  ،حتي قام عن يمينه ونحن ال نعرفه  ،فنظر
إليه أبو الحسن عليه السالم بعد ساعة فقال  :يا بني أحدث هلل عز وجل
شكرا  ،فقد أحدث فيك أمرا  ،فبكي الفتي وحمد هللا واسترجع  ،وقال :
الحمد هلل رب العالمين وأنا أسأل هللا تمام نعمه لنا فيك وإنا هلل وإنا إليه
راجعون  ،فسألنا عنه  ،فقيل  :هذا الحسن ابنه  ،وقدرنا له في ذلك الوقت
عشرين سنة أو أرجح  ،فيومئذ عرفناه وعلمنا أنه قد أشار إليه باإلمامة
وأقامه مقامه۔

نسحنبنسحافطساتہکےہہکسجدندمحمنبلعنبدمحم(ع)ےنوافتنایئ۔مہینباہمشےکدنچولوگںےکاسھتلمرک
ت
اامماہدی(ع)ےکناسانوکزعتیےنہکےکےیلےئگ۔رھگےکنحصںیماامماہدی(ع)ےھٹیبےھتاوررھگیکوخانیتانےک
رگدیھٹیبوہیئںیھت۔وہولگوجریمےاسھتےھتاوھنںےناہکہکہارےایخلںیمرھگےکاخدومںےکالعوہرقتابیآل
ت
ت ت
باب ب
اطلوینباہمشاورفزشیےک150دنبےاامماہدی(ع)ےکرگدےھٹیبوہےئںیہ۔اسوقاامماہدي(ع)ےننسح
ت
نب یلع رکسعی(ع) وک داھکی ہک اےنپ رگابین وک اچک رکےن یک احل ںیم آ رک اامم(ع) ےک ناس ڑھکا وہ ایگ۔ مہ ےن اس
وجانوکںیہناچہپنا۔وھتڑیدیزدعباامماہدی(ع)ےناسوجانیکرطفداھکیاوراہک:اےریمےاٹیبخدااکرکشادارکوہک

ت
ت
خداےناامموکمتںیمفزاردناےہ۔اسوجان(ااممرکسعی)ےنرگہیایکاورخدارکشاداایکرھپإناهللوإناإہیلراوعجناہکاور
رب ااعلنیملےہ۔ںیمخداےس اچاتہوہں ہکخداودن آپ یک ابمرکایحتوک وطالینفزامےئ۔مہ
فزامنا:ناکےہوہخدا ہک ّ
ب
شخداےکدنبےںیہاورایسیکرطفٹلپرکاجںیئےگ۔
ت ت
نسحنبنسحافطساتہکےہمہےنرپاھچہکہیوجانوکنےہ؟اہکایگہکوہاامماہدی(ع)ےکفززدنرتحممںیہ۔اسوق
اجنہکااممهادی(ع)ےن
ااممرکسعی(ع)یکرمع 20اسلیھت۔ایسہگجرپمہےنااممنسحرکسعی(ع)وکاچہپ اناورہییھب ا
ت
ت
ت
دنےہ)ےسااممرکسعی(ع)یکاامماوران
اےنپاسالکم(،دقفادحثفنکارماینعیخداودنےنارماامموکمتںیمفزار ا
یکاجینیشنیکرطفاشارہیھبایکےہ۔
الكافي ج  ، 1ص  326و  ، 327حضرت  ، 8باب  :اإلشارة والنص علي أبي
محمد عليه السالم ؛
وسائل الشيعة ج  ، 3ص  273و ، 274حديث  ، 3632أبواب الدفن وما
يناسبه  ،باب  : 84باب كراهة الصياح علي الميت وشق الثوب علي غير
األب واألخ والقرابة  ،وكفارة ذلك  ،حديث  3در اين باب ؛
جامع األحاديث الشيعة ج  ، 3ص  491و  ، 492حديث، 4823أبواب التعزية
والتسلية والبكاء علي ميت وصبر المصاب  ،باب ( )8حكم الصياح والصراخ
بالويل والعويل الثبور والدعاء بالذل والثكل والنوح ولطم الوجه والصدر وتصفيق
اليد علي اليد وجز الشعر ونشره وإقامة النياحة وشق الثياب  ،حديث 39

ااممنسحرکسعی(ع)اکاامماہدی(ع)یکشهاادترپرگابیناچکرکنا:
كشف الغمة ( نقال من كتاب الدالئل ) لعبد هللا بن جعفر الحميري  ،عن
أبي هاشم الجعفري قال خرج أبو محمد عليه السالم في جنازة أبي

الحسن عليه السالم وقميصه مشقوق فكتب اليه أبو عون من رأيت أو بلغك
من األئمة شق ثوبه في مثل هذا فكتب اليه أبو محمد عليه السالم يا
أحمق ما يدريك ما هذا قد شق موسي علي هارون أخيه۔

ت
اہ آےئ اس احل ںیم آےئہک ان اک رگابین اچک
اوب اہمش اتہک ےہ ہک :اامم اہدی(ع) ےک انجزے ںیم اامم رکسعی(ع) نب ز
اھت۔اوبوعن ےنای طخ ںیم ااممرکسعی(ع) وکاھکل ہک آپ ےن سکوکداھکیےہ نا سک اامم ےنآپ ےن وک اہک ےہہک ایسی
تبیصمرپاانپرگابیناچکرکو؟
اامم نسح رکسعی (ع) ےن اس وک وجاب اھکل ہک اے اقمح مت وک ایک ولعمم ہک ہی ینتک بیزی اور نیگنس تبیصم ےہ ؟ رضحت
ومیس(ع)ےنیھباےنپاھبیئاہرونیکوافترپاانپرگابیناچکایکاھت۔
وسائل الشيعة ج  ، 3ص  ، 274حديث  ، 3634أبواب الدفن وما يناسبه  ،باب  : 84باب
كراهة الصياح علي الميت وشق الثوب علي غير األب واألخ والقرابة  ،وكفارة ذلك ،
حديث  5در اين باب ؛
جامع األحاديث الشيعة ج  ، 3ص  ، 490حديث، 4820أبواب التعزية والتسلية والبكاء
علي ميت وصبر المصاب  ،باب (  ) 8حكم الصياح والصراخ بالويل والعويل الثبور والدعاء
بالذل والثكل والنوح ولطم الوجه والصدر وتصفيق اليد علي اليد وجز الشعر ونشره
وإقامة النياحة وشق الثياب  ،حديث  36در اين باب .

یزیدنبریبہہ(آخزیاحمکاومیرعاقںیم)یکوافترپرگابیناکاچکرکنا:
ش
ب ب
حانبریبہہ ھرزواطسںیمابعویسںےکاہوھتںلتقوہااوباطعءدنسیےنہیااعشراسےکمغںیمےہک:
أال إن عينا لم تجد يوم واسط * عليك بجاري دمعها لجمود
عشية قام النائحات وشققت * جيوب بأيدي مأتم وخدود

ش
وہ آھکن ہک وج ھرز واطس ںیم ریتے لتق رپ ہن روےئ اہلل رکے کشخ اور ادنیھ وہ اجےئ۔ لک رات وعروتں ےن ریتے مغ
ںیمونہحوخایناورزعادارییکاوراےنپاہوھتںےساوھنںےناےنپرگابیونںوکاچکرکایلاورانپرہچوںوکزیمخرکایل۔
الطبري ،أبي جعفر محمد بن جرير(متوفي ، )310تاريخ الطبري ج ، 4ص ، 364ناشر :
دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ؛
ابن عساكر  ،أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا بن عبد هللا الشافعي
(متوفي ، )571تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ج ، 65
ص  ، 334ترجمه  :يزيد بن عمر بن هبيرة  ،رقم  ، 8328 :تحقيق  :محب الدين أبي
سعيد عمر بن غرامة العمري  ،ناشر  :دار الفكر  -بيروت 1995 -

ت
اعملالہسونویےکرمےنرپرگابیناکاچکرکنا:
ونوییکوافترپتہبااعشرےہکےئگںیہ۔ضعبااعشرںیہ:
خطب رفع من شق الجيوب له  ...فقد شققت َ
جنَاني دون قمصان
ونویاکرمہبترگابیناچکرکےنےسیھبزنادہےہ۔ںیمےناسیکومترپطقفرگابینوکیہںیہنہکلبدلوکیھباچکرک
ایلےہ۔
عالء الدين علي بن إبراهيم بن العطار (المتوفي724هـ)  ،تحفة الطالبين في ترجمة
اإلمام النووي  ،ج ، 1ص. 20

املعءےکوتفے:
اجی وہےن اک وتفی دنا
تہب ےس املعء ےن ایہن رونات یک وہج ےس نباپ اور اھبیئ ےک رمےن رپ رگابین ےک اچک رکےن ےک ز
ےہ۔دنچابعراتالمہظحفزامي:
شھندداول(رح)فزامےتںیہہک:
واستثني األصحاب إال ابن إدريس شق الثوب علي موت األب واألخ لفعل
العسكري علي الهادي  ،وفعل الفاطميات علي الحسين ( عليه السالم )
 ...عن خالد بن سدير  ،عن الصادق ( عليه السالم )  ،وسأله عن شق
الرجل ثوبه علي أبيه وأمه وأخيه  ،أو علي قريب له ؟ فقال  :ال بأس بشق
الجيوب  ،قد شق موسي بن عمران علي أخيه هارون۔

انبادرسیےکالعوہامتمہعیشاملعءےنااممنسحرکسعی(ع)ےکاامماہدی(ع)یکشهاادترپرگابیناچک رکےناورینب
اہمشیکوخانیتاکااممنیسح(ع)یکشهاادترپرگابینرکےنیکوہجےسنباپاوراھبیئیکوافترپرگابیناچکرکےنےک
اجیزوہےناکوتفیدناےہ۔
اخدلنبدسیزاتہکےہہک:اامماصدق(ع)ےسںیمےناےسیدنبےےکنبارےںیموپاھچہکوجامں،نباپ،اھبیئنایسکیزدیکی
ت
رکنےہ؟ااممےنفزامنا:رگابیناچکرکےنںیموکیئااکشلںیہنےہویکہکنومیس
رےتشدارےکرمےنرپاانپرگابیناچک ا
نبرمعانےناےنپاھبیئیکوافترپرگابیناچکایکاھت۔
ذكري شيعة في احكام الشريعة ـ شهيد اول ـ ج ، 2ص  56و  ، 57باب البحث الرابع :
النياحة۔

شھن ددناین(رح)فزامےتںیہہک:

شق الثوب علي غير األب واألخ من األقارب وغيرهم لما فيه من
إضاعة المال والسخط بقضاء هللا وعلي استثناء األب و األخ أكثر
األصحاب الن العسكري عليه السالم شق ثوبه علي أبيه الهادي
عليه السالم خلف وقدام وفعله الفاطميات علي الحسين عليه
السالم وعن الصادق عليه السالم إن موسي عليه السالم شق
علي أخيه هارون ...
نباپاوراھبیئیکوافتےکالعوہیسکدورسےےکرمےنرپرگابیناکاچکرکنارحامےہویکہکناملےکاضعئوہےناورخدا
ت
یکراض رپارتعاضاک ب ب
ب ےہ۔ارثکہعیشاملعء ےن اامم نسحرکسعی(ع) ےکاامماہدی(ع) یکشهاادت رپرگابین اچک
سب ا
رکےن اور ینب اہمش یک وخانیت اک اامم نیسح(ع) یک شهاادت رپ رگابین رکےن یک وہج ےس نباپ اور اھبیئ یک وافت رپ رگابین
اجیوہےناکوتفیدناےہاوراامماصدق(ع)ےسیھبلقنوہاےہہک ومیسنبرمعانےناےنپاھبیئاہرون
اچکرکےنےک ز
یکوافترپرگابیناچکایکاھت۔
روض الجنان ـ شهيد ثاني ـ ص  320و  ، 321باب نبش القبر .

وأما االستثناء  ،فدليله ما استفيض في األخبار من فعل أبي محمد
الحسن عليه السالم علي أبيه الهادي عليه السالم  ،وفي بعضها
تعليل بأن موسي شق ثوبه علي هارون  ،ولما نقل من فعل
الفاطميات علي الحسين عليه السالم۔

م ت
ف
ب
املعءیکنباپاوراھبیئیکوافترپرگابیناچکرکےنےکاانثتسءرکےنرپدلیلہیےہہکروانات سي صۃںیہہکااممنسح
رکسعی(ع)ےنااممهادی(ع)یکشهاادترپاوررضحتومیسےنرضحتاہرون(ع)یکوافترپ اورینباہمشیکوخانیت
ےنااممنیسح(ع)یکشهاادترپاےنپاےنپرگابینوکاچکایکاھت۔
غنائم األيام ـ ميرزاي قمي ـ ج ، 3ص  556و  ، 557باب شق الثوب علي الميت۔

ریستنیملسمںیمزعاداریرکنا:
ت
اےنپ زعیز اور ایپروں یک وافت رپ نیگمغ وہنا ہی ہعیش اور الہ س یک روانات ےس عطق رظن رکےت وہےئ ،ہی اکم ہز دنی و
ت
ذمھ ب
تےکولگوپریداینںیمااجنمدےتیںیہہکلباسےسنباال زیوخیشےکومعقرپوخشاورمغےکوماعقرپنیگمغوہناہی
ت
اجنےہ۔ایسہعیشینساملسمونںےناینپاینپبتکںیمان
ایرطفیوذایتزیچےہوجامتماناونںیکرطفتوذاتںیمن اان ا
رواناتوکذرکایکےہ۔
دحميوؤمرخےناھکلےہہکازواجروسلخدا(ص)ےنرضحتیکرتلحرپزعادارییکاوررسووصرترپاممتایک۔
املسمونںےندبعالمؤنم،وجینیاورانبوجزییکوافترپدفاجبےتےھتاورنبازاروکدنبرکدناایگاورضعباواقتوتاسل
ت
اسلیزعاداریرکےتےھت۔
ےسیجلقنوہاےہہک:

ازواجربمغیپ ب
شےسےلہپہنیسزینرکےنوایلںیھت:
انباشہمےنلقنایکےہہک:

قال ابن اسحاق وحدثني يحيي بن عباد بن عبدهللا بن الزبير عن
أبيه عباد قال سمعت عائشة تقول . . .قمت ألتدم مع النساء
وأضرب وجهی۔
اعہشییتہکےہہک :ب ب
حروسلخداداینےسرتصخوہےئوتںیمدورسیازواجروسلےکاسھتلمرکہنیسووصرترپاممت
رکیتیھت۔
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد ( متوفي  ، ) 213السيرة
النبوية ج ،6ص ،75ح  ، 26391تحقيق  :طه عبد الرءوف سعد  ،ناشر  :دار الجيل ـ
بيروت ـ  ،الطبعة  :األولي  ،سال چاپ  1411 :؛
ابن حنبل أبو عبدهللا الشيباني  ،احمد (متوفي  ، )241مسند ج  ، 6ص  ، 274ناشر :
مؤسسة قرطبة  -مصر ؛ البالذري ،
أحمد بن يحيي بن جابر (المتوفي 279 :هـ)  ،أنساب األشراف ج 1ص  243؛
مسند أبي يعلي  ،اسم المؤلف :أبو يعلي الموصلي التميمي  ،أحمد بن علي بن
المثني ( متوفي  ، ) 307مسند أبي يعلي ج  ، 8ص ، 63تحقيق  :حسين سليم أسد
 ،ناشر  :دار المأمون للتراث  -دمشق  ، -الطبعة  :األولي  1984 - 1404 ،؛
الطبري  ،أبي جعفر محمد بن جرير  ،متوفي  ، 310تاريخ األمم و الملوك ج  ، 2ص 232
 ،ناشر  :دار الكتب العلمية  -بيروت .

ت
رکنےہہک:
انبوظنمر« دلم» اکینعم ا
لدم  :اللدم ضرب المرأة صدرها  . . .و التدام النساء  :ضربهن صدورهن
ووجوههن في النياحة۔

ت
دلم:ینعمبوعرتاکنسرپاممترکناےہ۔وادتلامینعیوعروتںاکتبیصمومغیکاحلںیمنساوروصرترپاممترکناےہ۔
ابن منظور  ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري (متوفي  ، ) 711لسان العرب
ج ،12ص  ، 539ناشر  :دار صادر  -بيروت  ،الطبعة  :األولي .

اصحلشایمدحیاعہشئےکنبارےںیمےتھکلںیہہک:
وهذا الحديث تفرد به ابن إسحاق  ،وهو حسن الحديث إذا صرع بالتحدث ،
وقد صرح به فقال  :حدثني يحيي بن عباد بن عبد هللا بن الزبير عن أبيه قال
 :سمعت عائشة إلخ۔

اسدحیوکطقفانبااحسقےنلقنایکےہاور ب ب
حانبااحسقواحضےہکہکںیمےناسدحیوکانسےہوتوہدحینسحو
ی
ب
اقباامتعدوہیگ۔وہاسدحیےکنبارے ںیماتہکےہ ہک:ںیمےناسدحیوک حیينبابعدنبدبعاہلل نبزریبےسانس
ےہہکاسےناسدحیوکاےنپوادلےسلقنایکےہہکاسےناعہشیےسانسےہہک........
الصالحي الشامي (متوفي  ، )942سبل الهدي و الرشاد ج ،12ص  ،267تحقيق
وتعليق  :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  ،الشيخ علي محمد معوض ،ناشر  :دار
الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان ،چاپ  :األولي  ،سال چاپ  1993 - 1414 :م .

ت
ی
م
ب
انبت نۃانبااحسقےکنارےںیماتہکےہہک:

وبن إسحاق اذا قال حدثني فحديثه صحيح عند أهل الحديث۔
ب ب
حانبااحسقواحضےہکہکںیمےناسدحیوکانسےہوتدحیاملعءدحیےکیزدیحیحصوومرداامتعدےہ۔
ابن تيمية الحراني  ،احمد بن عبد الحليم أبوالعباس ( ،الوفاة )728 :كتب ورسائل
وفتاوي ابن تيميه في الفقه ،جزء ، 33ص  ، 86تحقيق  :عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم العاصمي النجدي  ،ناشر  :مكتبة ابن تيمية  ،الطبعة  :الثانية ؛
ابن تيمية الحراني  ،تقي الدين أحمد عبد الحليم أبو العباس ( متوفي  ، ) 728الفتاوي
الكبري ج ، 3ص  ، 23تحقيق  :قدم له حسنين محمد مخلوف  ،ناشر  :دار المعرفة -
بيروت .

دبعالمؤنمنبفلخےکےیلزعاداریرکنا:
ذ ب
ھیياسےکنبارےںیماتھکلےہہک:
االمام الحافظ القدوة  . . .قال جعفر المستغفري  :أخبرنا أبو جعفر
محمد بن علي النسفي  ،قال  :شهدت جنازة الشيخ أبي يعلي
بالمصلي  ،فغشيتنا أصوات طبول مثل ما يكون من العساكر  ،حتي
ظن جمعنا أن جيشا قد قدم  ،فكنا نقول  :ليتنا صلينا علي الشيخ
قبل أن يغشانا هذا  .فلما اجتمع الناس وقاموا للصالة [ وأنصتوا ] ،
هدأ الصوت كأن لم يكن . . .
ش
ںیم ےن دبع المؤنم ےک انجزے ںیم رشتک یک دف اور لبط اجبےن یک آواز اینت زنادہ یھت ہک اتگل اھت ہک یسک رکشل ےن ھرز
ت
دغبادرپہلمحرکدناےہ۔ہیاکمولوگںےکامنزےانجزہےکےیلایتروہےنیاجریراہ۔
سير أعالم النبالء ج  ، 15ص  480و  481و  482؛ تاريخ مدينه دمشق ،ابن عساكر ،ج
 ،10ص . 272

وجيےکےیلزعاداریرکنا:
ذیبھاسیکوافتےکنبارےںیماےسیاتھکلےہ:
اإلمام الكبير ،شيخ الشافعيّة ،إمام الحرمين ـ إلي أن قال :ـ توفي
في الخامس والعشرين من ربيع اآلخر  ،سنة ثمان وسبعين وأربع
مئة  ،ودفن في داره  ،ثم نقل بعد سنين إلي مقبرة الحسين ،
فدفن بجنب والده  ،وكسروا منبره  ،وغلقت األسواق  ،ورثي بقصائد
 ،وكان له نحو من أربع مائة تلميذ  ،كسروا محابرهم وأقالمهم ،

وأقاموا حوال  ،ووضعت المناديل عن الرؤوس عاما  ،بحيث ما اجترأ
أحد علي ستر رأسه  ،وكانت الطلبة يطوفون في البلد نائحين عليه
 ،مبالغين في الصياح والجزع۔
موک
ےلہپاسوکاےکسرھگدنفایک رھپاسیکتیموکایہگج انبمربقمۃانیسحلںیم لقتنمایک ایگ۔اسےکمغںیماس ےک ب ز
وتڑدناایگ ،بیزاردنبرکديےئگ،اسےکمغتہبونےحڑپےھےئگ۔اسےکاچروسشارگدےھتجبہبؤںےنااتسدیکوافتےک
ت
مغ ںیم اےنپ ملق دوات وتڑ دےیئ اور ای اسل ی زعاداری رکےت رےہ اور اس دمت ںیم اوھنں ےن اےنپ امعومں وک رس
ںیہنراھکہکیسکاوروکیھب بخزاتںیہنیھتاسدمتںیماےنپرسرپامعہمرےنھکیک۔اسایاسلںیماوھنںےناسرے
ش
ھرزںیمونہحوخاینیکاوردنلبدنلبآوازےسروےتیھبےھت۔
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انباوجلزیےکےیلوپرےامهراضمنںیمزعاداریرکنا:
طبسنبوجزیامہراضمنںیموفتوہا۔ذیبھےناسیکوافتےکنبارےںیماھکلےہہک:
أبو الفرج ابن الجوزي الشيخ اإلمام العالّمة الحافظ المفسر ،شيخ اإلسالم،
مفخر العراق  . . .وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين الثالث عشر من رمضان
سنة سبع وتسعين وخمس مئة في داره بقطفتا  .وحكت لي أمي أنها
سمعته يقول قبل موته  :أيش أعمل بطواويس ؟ يرددها  ،قد جبتم لي هذه
الطواويس۔
وحضر غسله شيخنا ابن سكينة وقت السحر  ،وغلقت األسواق  ،وجاء
الخلق  ،وصلي عليه ابنه أبو القاسم علي اتفاقا  ،الن األعيان لم يقدروا من

الوصول إليه  ،ثم ذهبوا به إلي جامع المنصور  ،فصلوا عليه  ،وضاق بالناس ،
وكان يوما مشهودا  ،فلم يصل إلي حفرته بمقبرة أحمد إلي وقت صالة
الجمعة  ،وكان في تموز  ،وأفطر خلق  ،ورموا نفوسهم في الماء  .إلي أن
قال  :وما وصل إلي حفرته من الكفن إال قليل  ،كذا قال  ،والعهدة عليه.
وأنزل في الحفرة  ،والمؤذن يقول هللا أكبر  ،وحزن عليه الخلق  ،وباتوا عند
قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات  ،بالشمع والقناديلو اصبحنا يوم
السبت عملنا العزاء و تكلمت فيه و حضر خلق عظيم و عملت فيه المراثی۔

اس ےک رمےن رپ نبازار دنب وہ ےئگ اور ارثک ولگ اس یک وافت ںیم رشی وہےئ۔ وممس رگم اھت سج یک وہج ےس تہب ےس
ت
آخ ی اس یک ربقےک
ولوگں ےن اس دن روزہ ہن راھک۔ ضعب ےن اےنپ آپ وک رہن دہلج ںیم رگا دنا۔ ولگ امہ راضمن ےک ز
ت
ناسےھٹیبرےہ۔ہزراتوکایکسربقرپںیعمشاوررچاغالجےتےھتاورفزآنیھبڑپےتھےھت۔رمامسزعاداریںیمابطخءاس
یک احالت زدنیگ ےک نبارے ںیم ایبن ایک رکےت ےھت۔ تہب ےس ولگ ان رمامس ںیم رشی وہےت ےھت اور ونےح ڑپےتھ
ےھت۔
سير أعالم النبالء :ج ،21ص  365و .379

ہجیتنریگی:
ت
سپاسیج ہکایبنوہا ہک ب ب
اجیو یلمع وطررپ ااجنمدےتیںیہ یتحاےنپاملعء ےکےیل
ح املعء ہعیشوینسزعاداریوکاسدحی ز
سکدقرزعاداریرکےتںیہوتولعمموہاہکالھتیباوراخصوطررپااممنیسح(ع)ےکےیلزعاداریرکناہنہیہکانےک
ت
اجیاوررشیعاکمےہ۔
رھکہکلبای ز
دنلباقممےسانمافتںیہن ا
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