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وسال:
ایکااممنیسح(ع)ےکےٹکوہےئرساکزینےرپقرآنڑپانھہیربتعمبتکںیملقنوہاےہیاںیہن؟

وجاب:
ااممنیسح(ع)ےکرساکونکزینہرپقرآنڑپانھہییارخیرکالبءںیمایسیواحضیاتےہہکسجوکاملعءہعیشاوراملعء
ینسسےنحیحصدنسےکاسھتلقنایکےہ۔

بتکہعیشںیمہیروای:
خیشدیفم(رح)ےناینپربتعماتکباالشادںیملقنایکےہہک:

عن زيد بن أرقم أنه قال :مر به علي وهو علی رمح وأنا في غرفة ،فلما
حاذاني سمعته يقرأ( :أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من
آياتنا عجبا) فقف  -وهللا  -شعري وناديت :رأسك وهللا  -يا ابن رسول هللا
 -أعجب وأعجب.

زیدانبارمقاتہکےہہک :ںیمایدنرمکےںیماھٹیبوہااھتہکااممنیسح(ع)ےکبریدہرسوکہکوج زینےرپاھت
ریمےیاسےسزگاراایگ۔ںیمےنانسہکرسوسرہفہکیکآییکالتوترکراہاھت"ہکایکمتےنایخلایکےہہک
ااحصب فہک اور رمیق ہی مہاری بیجع آیات ںیم ےس ںیھت؟ خدا یک مسق ج ںیم ےن اس آی وک اس رس ےس انس وت
ریمےدبنےکیالڑھکےوہےئگاورںیمےناہکاےقرزدنروسلخدا،خدایکمسقآپےکرساکاساحلںیم
قرآنڑپانھہیااحصبفہکےسیھببیجعبرےہ۔
اإلرشاد  -شيخ مفيد  -ج  - 2ص 118 - 117

رموحمدمحمنبسليمااناوكلیفاتھکلےہہک:
[حدثنا] أبو أحمد قال :سمعت محمد بن مهدي يحدث عن عبد هللا بن
داهر الرازي عن أبيه عن األعمش :عن المنهال بن عمرو قال :رأيت رأس
الحسين بن علي علي الرمح وهو يتلو هذه اآلية( * :أم حسبت أن

أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) * فقال رجل من عرض
الناس :رأسك يا ابن رسول هللا أعجب؟

اساکبرہمجاورپزگراکچےہ.......
مناقب اإلمام أمير المؤمنين (ع)  -محمد بن سليمان الكوفی  -ج  - 2ص
.267

ایسرطحانبزمحهوطیسےناھکلےہہک:
عن المنهال بن عمرو ،قال :أنا وهللا رأيت رأس الحسين صلوات هللا عليه
علي قناة يقرأ القرآن بلسان ذلق ذرب يقرأ سورة الكهف حتي بلغ* :
(أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) * فقال رجل:
ورأسك  -وهللا  -أعجب يا ابن رسول هللا من العجب۔

اساکبرہمجاورپزگراکچےہ.......
وعنه ،قال :أدخل رأس الحسين صلوات هللا عليه دمشق علي قناة ،فمر
برجل يقرأ سورة الكهف وقد بلغ هذه اآلية * (أم حسبت أن أصحاب
الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) * فأنطق هللا تعالي الرأس ،فقال:
أمري أعجب من أمر أصحاب الكهف والرقيم.

.......جرسےنوسرہفہکیکآیوکڑپاھوتوفریاہکہک:ااحصبفہکےسزیادہبیجعریمالتقوہیااورریمے
رسوکزینےرپااھٹیاےہ۔
الثاقب في المناقب  -ابن حمزة الطوسی  -ص .333

بطقادليراودنیےنیھباھکلےہہک:
عن المنهال بن عمرو قال :أنا وهللا رأيت رأس الحسين عليه السالم
حين حمل وأنا بدمشق ،وبين يديه رجل يقرأ الكهف ،حتي بلغ قوله( :أم
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) ،فأنطق هللا
الرأس بلسان ذرب ذلق فقال :أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملی۔

اھنملنبرمعواتہکےہہک:خدایکمسقںیمےن نیسحانبیلعےکرسوکزینےرپداھکیےہاورںیماسوقدقشم
ںیماھت۔وہرسآیقرآنوکڑپھراہاھت.....آیےکوفریدعبرسےنواحضاور غیلبزیانںیماہکہکااحصبفہک
ےسزیادہبیجعریمالتقوہیااورریمےرسوکزینےرپااھٹیاےہ۔
الخرائج والجرائح  -قطب الدين الراوندي  -ج  - 2ص .577

ش
انب هررآوشباتھکلےہہک:

روي أبو مخنف عن الشعبي انه صلب رأس الحسين بالصيارف في
الكوفة فتنحنح الرأس وقرأ سورة الكهف إلي قوله( :انهم فتية آمنوا بربهم
وزدناهم هدي فلم يزدهم إال ضالال) .وفي أثر انهم لما صلبوا رأسه علي
الشجرة سمع منه( :وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) .وسمع
أيضا صوته بدمشق يقول :ال قوة إال باهلل .وسمع أيضا يقرأ( :ان أصحاب
الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) ،فقال زيد بن أرقم :أمرك أعجب يا
ابن رسول هللا.

اساکبرہمجاورپزگراکچےہ.......
مناقب آل أبي طالب  -ابن شهر آشوب  -ج  - 3ص .218

یلعنبيوسناعیلمےناھکلےہہک:
قرأ رجل عند رأسه بدمشق (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
من آياتنا عجبا) فأنطق هللا الرأس بلسان عربي :أعجب من أهل الكهف
قتلي وحملي.

اساکبرہمجاورپزگراکچےہ......
الصراط المستقيم  -علي بن يونس العاملي  -ج  - 2ص 179

سداہمشارحبلایناتھکلےہہک:

فوقفوا بباب بني خزيمة ساعة من النهار ،والرأس علي قناة طويلة ،فتال
سورة الكهف ،إلي أن بلغ في قراءته إلي قوله تعالي( * :أم حسبت أن
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) * .قال سهل :وهللا إن قراءته
أعجب األشياء.

ئ
ش
 .......ھلاتہکےہہک:خدایکمسقرساکزینےرپقرآنڑپانھہیسےسزیادہبیجعشےہ۔
مدينة المعاجز  -السيد هاشم البحرانی  -ج  - 4ص 123

العہمیسلجم(رح)ےناتکبرشياحبرالاونارںیماییابوکایسبلطمےکےیلاخصایکےہ:
بحار األنوار  -عالمة مجلسی  -ج  - 45ص 121

بتکالہسںیمہیروای:
انباسعرکاتکبیاريدميدقشمںیماتھکلےہہک:
نا األعمش نا سلمة بن كهيل قال رأيت رأس الحسين بن علي رضي
هللا عنهما علي القناة وهو يقول " فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم.

ہملسنبلیھکاتہکےہہک:ںیمےننیسحانبیلع(ع)ےکرسوکزینےرپداھکیےہوہہیآیڑپھراہاھت.......
تاريخ مدينة دمشق  -ابن عساكر  -ج  - 22ص .118 - 117

ققحماتکبےکاحشںیماتھکلےہہک:
وزيد بعدها في م :قال أبو الحسن العسقالني :فقلت لعلي بن هارون
انك سمعته من محمد بن أحمد المصري ،قال :هللا اني سمعته منه،
قال األنصاري فقلت لمحمد بن أحمد :هللا انك سمعته من صالح؟ قال:
هللا إني سمعته منه ،قال جرير بن محمد :فقلت لصالح :هللا انك سمعته
من معاذ بن أسد؟ قال :هللا اني سمعته منه ،قال معاذ بن أسد :فقلت
للفضل :هللا انك سمته من األعمش؟ فقال :هللا اني سمعته منه ،قال
األعمش :فقلت لسلمة بن كهيل :هللا انك سمعته منه؟ قال :هللا اني
سمعته منه بباب الفراديس بدمشق؟ مثل لي وال شبه لي ،وهو يقول:
(فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم).

ےھجماسیاتںیمیسکمسقاکہبشوکشںیہنےہہکںیمےنزینےرپنیسحانبیلع(ع)ےکرسوکداھکیاھت۔
ایسرطحانباسعرکےنایساتکبںیمایدورسیہگجاھکلےہہک:
عن المنهال بن عمرو قال أنا وهللا رأيت رأس الحسين بن علي حين
حمل وأنا بدمشق وبين يدي الرأس رجل يقرأ سورة الكهف حتي بلغ
قوله تعالي " أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
" قال فأنطق هللا الرأس بلسان ذرب فقال أعجب من أصحاب الكهف
قتلي وحمل.

اھنملنبرمعواتہکےہہک:خدایکمسقںیمےن نیسحانبیلعےکرسوکزینےرپداھکیےہاورںیماسوقدقشم
ںیماھت۔وہرسآیقرآنوکڑپھراہاھت.....آیےکوفریدعبرسےنواحضاور غیلبزیانںیماہکہکااحصبفہک
ےسزیادہبیجعریمالتقوہیااورریمےرسوکزینےرپااھٹیاےہ۔
تاريخ مدينة دمشق  -ابن عساكر  -ج  - 60ص .370 - 369

ایسبلطموکدورسےاملعءالہسےنیھباینپبتکںیمذرکایکےہ:
مختصر تاريخ دمشق ،بن منظور المصري ج  3ص 362
الوافي بالوفيات ،صالح الدين الصفدي ج  15ص 201
الخصائص الكبرى ،جالل الدين السيوطی ج  2ص 216
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ،جالل الدين السيوطی
ص 210
سبل الهدى والرشاد الصالحي الشامی ج  11ص 76
فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي ج  1ص 205

ج1

ہجیتن:
سپہعیشوینسبتکںیماےنتربتعمداللئذرکوہےنےکدعبااممنیسح(ع)ےکرسےکزینےرپقرآنڑپےنھںیم
یسکمسقاککشیایقںیہنرہاجیا۔

اامتلسداع

