وسال:
ت
ایکروسلخدا(ص)یکروای:یلعّاویلاانلسدعبی(،ینعیریمےدعبالختف
ت
ب
ےکےیل ب
انمسیلعہیلعاالسلمںیہ)،دنسربتعمےکاسھتالہسیک
سےس
ربتعمبتکںیمذرکوہیئےہ؟
وجاب:
ت
اسبباتںیمیسکمسقاککشںیہنےہہکروسلخدا(ص)امتمؤمنینموؤمانمترپوالیقلطمواکلمرےتھک
ت
ب
انمس و دقحار رت
ںیہ ،اور وہ رضحت املسمونں ےک امتم اومر ںیم لمع دلخ رکےن ںیم وخد ،ایکن تبسن زبادہ

ت
ت
ںیہ۔ روسل خدا (ص) یک ااطع قلطم و ااطع دبون وچن و رچا ،ب
س املسمونں رپ ب ب
واج اور ایکن اخمتفل
ت
رکبا،رحامقلطمےہ۔ سحر ےسوخدخداو دےنررننرک مںیم یھرریاباےہہک:
س ِهم،
ال َّن ِب ُّ
ن أَ ْن ُف ِ
م ْؤ ِم َ
نين ِم ْ
ي أَ ْولي بِا ْل ُ

ت
ت
ب
انمسترودقحارترںیہ۔
یبنخداؤمنینمیکتبسنوخدانےسزبادہ
سورہ االحزاب ،آیت 6

ت
ت
ب
لدا روسل خدا یک امتم املسمونں رپ والی قلطم ر ےنھ ںیم ،یسک مسق اک کش و تردید ںیہن ےہ۔ اقب
ت ت
ت
ل
ب
م
دقاوراقبوتہجہیبباتےہہکوخدروسلخدا(ص)ےنایسوالیقلطموکاریما ؤنینمیلع(ع)ےکےیل
ت
ت
 یھ ب بایایک ےہاوراس ببارے ںیم ربتعم وحیحصدنس وایلروابات وکوخداملعےئالہس ےناینپ ربتعم بتکںیم
 یھذرکایکےہ۔

ت
الصروای:

وہنبزمحهےک احالت وکذرکرکےتوہےئ اھکل ےہ
اوب عنااہفصینےناینپ اتكب تا
رعمفااحصلۃب ںیم ب
ہک:
ن
م ُ
ح َ
ح َ
ح َ
سلَ ْي َ
َ
ارَ ،وأَ ْ
ن َع ْ
م َد ،ثنا أَ ْ
ن أَ ْ
م ُد ْب ُ
م ُد ْب ُ
ان ْب ُ
ح َّدثَ َنا ُ
م ٍرو ا ْلبَ َّز ُ
ن
ن َك َرا َمةَ ،ثنا ُع َب ْي ُد اللَّ ِ
ن ُز َ
ن ُع ْث َ
ه ْي ٍرَ ،قاال :ثنا ُم َ
يَ ْ
ح َّ
ه ْب ُ
م ُد ْب ُ
مانَ ْب ِ
حيَي ْب ِ
م َر َة
ه ِ
ن َو ْ
ن َ
ُم َ
ج ْ
نَ ،ع ْ
ص َه ْيبٍَ ،ع ْ
وس ُ
ن ُ
ف ْب ُ
وسي ،ثنا ُي ُ
ب ْب ِ
ن ُر َك ْي ٍ
ة إِلَي َم َّ
ض َما
م ِدي َن ِ
ص ِ
ت ِم ْن ُه َب ْع َ
ن ا ْل َ
ت َع ِليًّا ِم َ
لَ :
(حمزة) َقا َ
كةََ ،ف َرأَ ْي ُ
ح ْب ُ
ما
ك إِلَ ْي ِ
ول اللَّ ِ
س ِ
ش ُك َونَّ َ
ن َر َ
ه (ص) أل َ ْ
ت :لَ ِئ ْ
هَ ،فلَ َّ
ج ْع ُ
أَ ْك َر ُہَ ،ف ُق ْل ُ
ت إِلَي َر ُ
ل:
ل اللَّ ِ
ت لَ ِق َ
ي َكذَا َو َكذَاَ ،فقَا َ
سو َ
ت ِم ْ
تَ :رأَ ْي ُ
ه (ص) َف ُق ْل ُ
َق ِد ْم ُ
يت َر ُ
ن َعلِ ٍ
ُم َب ْع ِدي».
هذَاَ ،ف ُه َو أَ ْولَي ال َّن
ل َ
اس بِك ْ
«ال تَ ُق ْ
ِ

ت
وہنبزمحهےسلقنایکےہہکاسےناہکہک:ںیمدمہنیےسےلرکہکمتیلعےکاسھت
ركےن ب
ت
اھت۔اسراےتسںیمیلعےنضعباےسیاکمااجنمدےیئہکجبنکؤںیمدنسپںیہنرکبااھت۔ایسےیلںیمےنیلعےساہک
ت
جںیمروسلخداےکباساجؤںاگوتانےسنیکپاکشیرکوںاگ۔ ب ب
ہک :ب ب
جںیمدمہنیاچنہپوتروسلخداےس

اتالماقتںیم،ںیمےنانےساہکہک:ںیمےناسرفسںیم،یلعوکالفںالفںاکمرکےتوہےئداھکیےہ۔ہی
نسرکروسلخداےنرریاباہک:
ت
ب
انمسو بترترےہ۔
ایسیبباتہنرکو،ویکہکنوہ(یلع)ریمےدعبامتمولوگںےسزبادہ
األصبهاني ،ابو نعيم أحمد بن عبد هللا (متوفي430هـ) ،معرفة الصحابة،
ج ،5ص ،2723ح  ،6501الجامع الكبير کی سی ڈی کيمطابق،
المناوي ،محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متوفي
1031هـ) ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،ج ،4ص ،357ناشر :المكتبة
التجارية الكبري  -مصر ،الطبعة :األولي1356 ،هـ.
السيوطي ،جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر
(متوفي911هـ) ،جامع االحاديث (الجامع الصغير وزوائدہ والجامع الكبير) ،ج،8
ص ،250الجامع الكبير کی سی ڈی کيمطابق،
الهندي ،عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين (متوفي975هـ) ،كنز
العمال في سنن األقوال واألفعال ،ج ،11ص ،281ح ، 32961تحقيق :محمود
عمر الدمياطي ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي1419 ،هـ -
1998م.

لمع بج
ربطاینےناینپاتكبا ماریبکلںیم یھلقنایکےہہک:
ي َقاال ثنا
ُّس َت ِر ُّ
م ُد بن ُز َ
ح َ
ح َ
ه ْي ٍر الت ْ
ار وأَ ْ
م ُد بن َع ْ
حدثنا أَ ْ
م ٍرو ا ْل َب َّز ُ
ف بن
مانَ بن َك َرا َم َة ثنا ُع َب ْي ُد اللَّ ِ
ه بن ُم َ
محمد بن ُع ْث َ
وس ُ
وسى ثنا ُي ُ
ة
م ِدي َن ِ
ص ِ
ه ِ
ص َه ْي ٍ
ن عن َو ْ
ن ا ْل َ
ت َعلِيًّا ِم َ
م َز َة قال َ
ب بن َ
ح ْ
ح ْب ُ
ُ
ب عن ُد َك ْي ٍ
إلى َم َّ
ه
ت إلى رسول اللَّ ِ
ن َر َ
ت منه بَ ْع َ
ض ما أَ ْك َر ُہ فقلت لَئِ ْ
ج ْع ُ
ك َة َف َرأَ ْي ُ
ه صلى اللَّ ُه عليه وسلم
ل اللَّ ِ
سو َ
ش ُك َونَّ َ
أل َ ْ
ت لَ ِق ُ
ك إليه فلما َق ِد ْم ُ
يت َر ُ
ُم
ل هذا َف ُه َو أَ ْولَى الناس بِك ْ
ي َكذَا َو َكذَا فقال ال تَ ُق ْ
فقلت رأيت من َع ِل ٍ
َب ْع ِدي،
المعجم الكبير ج 22

ص  ،135سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم

الطبراني الوفاة ، 360 :دار النشر  :مكتبة الزهراء  -الموصل 1983 - 1404 -
 ،الطبعة  :الثانية  ،تحقيق  :حمدي بن عبدالمجيد السلفي

اوبمیعنااہفصینےناہکےہہک:
حدثنا سليمان بن أحمد ثنا أحمد بن عمرو البزار وأحمد بن
يحيى بن زهير قاال  :ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا عبيد هللا بن
موسى ثنا يوسف بن صهيب عن ركين عن وهب بن جمرة قال :

صحبت عليا من المدينة إلى مكة فرأيت منه بعض ما أكرہ فقلت :
لئن رجعت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألشكونك إليه فلما
قدمت لقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت  :رأيت من علي
كذا وكذا فقال  :ال تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي .
معرفة الصحابة ج 5

ص  2723ألبي نعيم األصبهاني الوفاة، 430 :

دار النشر :

انباریثےن یھلقنایکےہہک:
مزة يعد في أهل الكوفة  .روى حديثه يوسف ابن
َو ْ
ب بن َ
ح ْ
ه ُ
ص َهيب  ،عن ُر َكين  ،عن وهب بن حمزة قال  :صحبت علياًّ رضي هللا
ُ
عنه من المدينة إلى مكة  ،فرأيت منه بعض ما أكرہ  ،فقلت  :لئن
ك إليه  .فلما
رجعت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألشك َونَّ َ
فقلت  :رأيت من على
لقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قدمت
ُ
ُ
كذا وكذا ؟ فقال  ( :ال تقل هذا  ،فهو أولى الناس بعدي ) .
اسد الغابة ج 5

ص ، 474عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن

محمد الجزري الوفاة630 :هـ  ،دار النشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيروت /
لبنان  1417 -هـ  1996 -م  ،الطبعة  :األولى  ،تحقيق  :عادل أحمد الرفاعي

ہیث
میےن یھلقنایکےہہک:
وعن عمار بن ياسر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أوصي من آمن بي وصدقني بوالية علي بن أبي طالب من توالہ
فقد توالني ومن توالني فقد تولى هللا عز وجل ومن أحبه فقد
أحبني ومن أحبني فقد أحب هللا تعالى ومن أبغضه فقد ابغضني
ومن أبغضني فقد أبغض هللا عز وجل رواہ الطبراني بإسنادين
أحسب فيهما جماعة ضعفاء وقد وثقوا
وعن وهب بن حمزة قال صحبت عليا إلى مكة فرأيت منه بعض
ما أكرہ فقلت لئن رجعت ألشكونك إلى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فلما قدمت لقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت
رأيت من علي كذا وكذا فقال ال تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي
رواہ الطبراني وفيه دكين ذكرہ ابن أبي حاتم ولم يضعفه أحد وبقية
رجاله وثقوا
مجمع الزوائد ج 9

ص ، 109علي بن أبي بكر الهيثمي الوفاة، 807 :

دار النشر  :دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي  -القاهرة  ,بيروت 1407 -

العہمویسیطےن یھاینپاتكبںیمذرکایکےہہک:
ُم َب ْع ِدي َي ْعنِي
ل هاذَا َ ،ف ُه َو أَ ْولَى ال َّن
ل ال َّن ِب ُّ
َقا َ
اس بِك ْ
ي  :ال َ تَ ُق ْ
ِ
َعلِياًّ )
جامع األحاديث

ج 8

ص ، 250الحافظ جالل الدين عبد الرحمن

السيوطي الوفاة/19 :جمادى االولى 911 /هـ  ،دار النشر :

یقتمدنہیےن یھذرکایکےہہک:
ال تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي  -يعني عليا  .طب عن وهب
بن حمزة ) .
كنز العمال ج 11

ص ، 281عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين

الهندي الوفاة975 :هـ  ،دار النشر  :دار الكتب العلمية  -بيروت 1419 -هـ-
1998م  ،الطبعة  :األولى  ،تحقيق  :محمود عمر الدمياطي

ت
اعملالہسانمویےن یھلقنایکےہہک:
وأخرج الطبراني عن وهب بن حمزة قال صحبت عليا إلى مكة فرأيت
منه بعض ما أكرہ فقلت لئن رجعت ألشكونك إلى رسول هللا فلما

قدمت قلت يا رسول هللا رأيت من علي كذا وكذا فقال ال تقل هذا
فهو أولى الناس بكم بعدي،
فيض القدير ج 4

ص ، 357عبد الرؤوف المناوي الوفاة 1031 :هـ  ،دار

النشر  :المكتبة التجارية الكبرى  -مصر 1356 -هـ  ،الطبعة  :األولى

ت
ب
رواییکدنسےکبارےںیمثحب:
اوبعنااہفصین:
أبو نعيم .أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسي بن
مهران .اإلمام الحافظ الثقة العالمة شيخ اإلسالم أبو نعيم المهراني
األصبهاني الصوفي األحول سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء
وصاحب الحلية.
وكان حافظا مبرزا عالي اإلسناد تفرد في الدنيا بشيء كثير من
العوالي وهاجر إلي لقيه الحفاظ .قال أبو محمد السمرقندي سمعت

أبا بكر الخطيب يقول لم أر أحد أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين
أبو نعيم األصبهاني وأبو حازم العبدويي.

اوبمیعن ،ایام ،احظف ،ب
ب
اصجاتكبۃیلحاالوایلء
اقب اامتعد ،العہماور خیشاالالسم ےہ ،وہدمحمانب ویفس
ےکوناےسںیہ۔وہملعںیماتیاہراحظفںیہہکنجےسرواباتیکوھچیٹوھچیٹاانسدلقنوہیئںیہ۔ایسیاانسد
وکطقفایسےنلقنایکےہ۔دورسےملعدحیےکاحظفطقفاسےسالماقترکےنےکےیلدوردورےسرفس
رکےکانےکباسنےتےھت۔اوبدمحمرمسدنقیےناہکےہہکںیمےناوبرکببیطخوکےتہکوہےئانساھتہک:ںیم
ےنلمکموطررپظفلاحظفطقفدنبوںےکےیلاامعتسلوہےتداھکیےہ،ات،اوبمیعنااہفصیناوردورسا،اوباحزم
دبعوی۔
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان
(متوفي  748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج 17ص ،453تحقيق :شعيب األرناؤوط
 ,محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة:
التاسعة1413 ،هـ.

الطببرراین:
ذیبہےناینپاتكبالعببررںیماےکسببارےںیماہکےہہک:
وفيها الطبراني الحافظ العلم مسند العصر أبو القاسم سليمان
بن أحمد بن أيوب اللخمي في ذي القعدة بأصبهان وله مائة سنة
وعشرة أشهر.
وكان ثقة صدوقا واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال واألبواب
كثير التصانيف....

نس360رجہیںیمربطاینداینےسگ ا ،ا،وہاحظف(ینعیوکسجاتالھکدحیظفحوہں)،اتوہشمرو
رعموفاوراےنپزیاےن ںیماتدنتسماعملاھت(ینعیولگیکسجبباتوکدنسودلیلےکوطررپامشررکےتےھت)،
ت ت
وہذیادعقلہےکےنیہمںیمرہشااہفصنںیمداینےسگ ا ،ااوراسوقایکسرمعوساسلےسزبادہیھت۔
وہ ات ب
سا ،وقی احےظف اک یاکل ،ملع راجل و ملع دحی ےس نانشیئ ر ےنھ واال اور تہب یس
اقب اامتعدّ ،
اتكوبںاکفنصم یھاھت۔

الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان
(متوفي  748هـ) ،العبر في خبر من غبر ،ج ،2ص ،321تحقيق :د .صالح
الدين المنجد ،ناشر :مطبعة حكومة الكويت  -الكويت ،الطبعة :الثاني،
.1984

ت
اورذیبہےناتكبیدرکةاافحلظيم یھاھکلےہہک:
الطبراني الحافظ االمام العالمة الحجة بقية الحفاظ أبو القاسم
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني
مسند الدنيا ولد سنة ستين ومائتين وسمع في سنة ثالث
وسبعين ..وصنف أشياء كثيرة وكان من فرسان هذا الشأن مع
الصدق واألمانة.

ربطاین ،احظف ،ایام ،العہم ،تجح (وکسج سیت ہرار دحی ظفح وہں) ،احوظفں اک امندنئہ اھت ،اس ےن
تہبیساتكںیب یھیھکلںیہاورملعدحیاکاتتہب بترااعملاھت۔وہاتاچساورانیمانان یھاھت۔
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن أحمد بن
عثمان (متوفي  748هـ) ،تذكرة الحفاظ ،ج ،3ص ،912رقم ،875 :ناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي.

ادمحانبرمعو ب
الرار:
ت ت
ب
اصج اتكب دنسم وہشمر ،وہ یسک رعتفی و دم اک اتحمج ںیہن ےہ اور ااکس امشر الہ س یک بارخی
بترار،
ت
وہبےہ۔
ےک بترراگنںیم ا
ذیبہےناےکسببارےںیماھکلےہہک:
البزار .الشيخ اإلمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو بن
عبد الخالق البصري البزار صاحب المسند الكبير...

ب
كاھت،.....
اصجاتكبدنسم ب ر
بترار،ش،پیشؤا،احظف بتررگاور
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان
(متوفي  748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج ،13ص ،554تحقيق :شعيب
األرناؤوط  ,محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت،
الطبعة :التاسعة1413 ،هـ.

اورذیبہےناینپاتدورسیاتكبںیماسےکببارےںیماھکلےہہک:

البزار الحافظ العالمة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق
البصري...
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان
(متوفي  748هـ) ،تذكرة الحفاظ ،ج ،2ص ،653رقم ،675 :ناشر :دار الكتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي.

سیطےناےکسببارےںیماھکلےہہک:
البزار الحافظ العالمة الشهير أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد
الخالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل،.....

ب
كاھت۔
اصجاتكبدنسم ب ر
بترار،احظف،العہموہشمرورعموفاور
السيوطي ،جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر
(متوفي911هـ) ،طبقات الحفاظ ،ج ،1ص ،289ناشر :دار الكتب العلمية -
بيروت ،الطبعة :األولي1403 ،هـ.

لیت ت
ادمحانبزریہا سبرری:

ت ت
ت
درالصاہیںےسروایدودنسےکاسھتلقنوہیئےہ،ات ب ّرتاراوردورسیادمحانبزریہتریےکذرےعی
ت
ےس ،ارگےچ اس روای ےک ربتعم و حیحص وہےن ےک ےیل ،ادمح انب بترار اک ہقث وہبا اکیف ےہ ،نکیل رھپ  یھ اس
ت ت
ت
روایرپمریداانیمطناوراامتعدےکےیلمہملعراجلیکروینشںیمادمحانبزریہتریےکاحالتوک یھایبن
رکےتںیہ:
ذیبہےناسےکببارےںیماھکلےہہک:
التستري الحافظ الحجة العالمة الزاهد أبو جعفر أحمد بن
يحيي بن زهير أحد االعالم ...قال الحافظ أبو عبد هللا بن مندہ ما
رأيت في الدنيا احفظ من أبي جعفر التستري.

ت ت
تری،احظف،تجح(وکسجسیتہراردحیظفحوہں) ،العہم،رپہراگراوراتوہشمرورعموفاعمل
اھت۔

ت ت
دبعاہللانبدنمہےناہکےہہک:ںیمےناسداینںیماوبرفعجتریےسیجوقیاحےظفواےلیسکانانوک
ںیہنداھکی۔
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان
(متوفي  748هـ) ،تذكرة الحفاظ ،ج ،2ص ،757رقم ،759 :ناشر :دار الكتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي.

اورسیطےناسےکببارےںیماھکلےہہک:
التستري الحافظ الحجة العالمة الزاهد أبو جعفر أحمد بن
يحيي بن زهير أحد األعالم مكثر جود وصنف وقوي وضعف وبرع في
هذا الشأن حدث عنه ابن حبان والطبراني .قال أبو عبد هللا بن مندہ
ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي إسحاق بن حمزة وسمعته يقول ما
رأيت في الدنيا أحفظ من أبي جعفر التستري.

ت ت
تری،احظف،تجح،العہم،زادہ،اتوہشمرورعموفاعملےہہکاسےنتہبیسرواباتوکلقنایک
ےہ ،وہ تہب زبادہ تنحم رکےن واال ،وہ روابات ےک حیحص و فیعض وہےن ےک ببارے راےئ دےنی واال اور ات
رپزیہاگراناناھت۔
السيوطي ،جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر
(متوفي911هـ) ،طبقات الحفاظ ،ج ،1ص ،321ناشر :دار الكتب العلمية -
بيروت ،الطبعة :األولي1403 ،هـ.

ت
دمحمانبامثعنانبرکاما:
ب
ذہتیاامکللںیم
ہیاتكبحیحصاخبریاوردورسیاحص ہتسےکراوویںںیمےسےہ،مریےناتكب
اسےکببارےںیماھکلےہہک:
َر َوي َعنه :البخاري ،وأبو داود ،والتِ ْر ِم ِذي ،وابن ماجة ...وأبو حاتم
الرازيَ ،و َقال :صدوقَ .و َقال أبو العباس بن عقدة :سمعت محمد بن
سلَ ْيمان ،وداود بن يحيي يقوالن :كان صدوقا.
َعبد هللا بن ُ

َو َقال أبو محمد َعبد هللا بن علي بن الجارود :ذكرته لمحمد بن
حبَّان في كتاب الثقات.
ابن ِ
يحيي فأحسن القول فيه .وذكرہ ُ

ت
ت
اخبری،اوبداود،ترذمی،انبیاہجاورایسحر اوباحمترازیےناسےسروایوکلقنایکےہ،
اوباحمتےناہکےہہک:وہتہبیہاچساعملاھت۔
ي
انبدقعہےناہکےہہک:ںیمےندمحمنبدبعاهللنبسلثمااناورداودنب حثیےسانسےہہکوہےتہکےھت
ساناناھت۔
ہک:وہتہبیہزبادہ ّ ا
ي
دبعاهللنبیلعنبااجلرودےناہکےہہک:ںیمےندمحمانب حثیےکاسےنمدمحمانبامثعناکذرکایکوتاس
ےناسےکببارےںیماہکہک:انبابحنےن یھاسےکباموکہقثراوویںںیمامشرایکےہ۔
المزي ،ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن (متوفي742هـ)،
تهذيب الكمال ،ج 26ص ،93تحقيق :د .بشار عواد معروف ،ناشر :مؤسسة
الرسالة  -بيروت ،الطبعة :األولي1400 ،هـ 1980 -م.

ذیبہےناتكبااكلفشيماھکلےہہک:

محمد بن عثمان بن كرامة العجلي موالهم عن أبي أسامة
وطبقته وعنه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن صاعد
والمحاملي وابن مخلد صاحب حديث صدوق مات  256في رجب خ د
ت ق،

ت
ت
رکام،ےساوبأاسہماوراےکسمہرصعاملعءےنروایوکلقنایکےہ،
دمحمنبامثعننب ا
ت
ت
ب
ساناناھت۔
اصجدحیاورتہب ّ ا
اخبری،اوبداود،ترذمیوریغہےن یھاسےسروایوکلقنایکےہ،وہ
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن أحمد بن
عثمان (متوفي  748هـ) ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة،
ج 2ص ،200رقم ،5044:تحقيق محمد عوامة ،ناشر :دار القبلة للثقافة
اإلسالمية ،مؤسسة علو  -جدة ،الطبعة :األولي1413 ،هـ 1992 -م.

اوراتكبسراالعمالینبلاءںیماوکسونعبان«ایام،دحمثاورہقث» بادوذرکایکےہ:
ابن كرامة خ د ت ق .اإلمام المحدث الثقة أبو جعفر محمد بن
عثمان بن كرامة....
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان
(متوفي  748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج ،12ص ،296تحقيق :شعيب

األرناؤوط  ,محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت،
الطبعة :التاسعة1413 ،هـ.

اورانبرجحالقسعینےن یھاوکس،ہقثےکبامےسذرکایکےہ:
محمد بن عثمان بن كرامة بفتح الكاف وتخفيف الراء الكوفي
ثقة من الحادية عشرة مات سنة ست وخمسين خ د ت ق
العسقالني

الشافعي،

أحمد

بن

علي

بن

حجر

ابو

الفضل

(متوفي852هـ) ،تقريب التهذيب ،ج 1ص ،496رقم ،6134:تحقيق :محمد
عوامة ،ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.1986 - 1406 ،

دیبعاہللانبومیس:
اس دنس ںیم دورسا راوی ،عیبندد اهلل نب ومیس ےہ ہک اس یک روابات يحص اخبری ،حیحص ملسم اور دورسی
احص ہتسںیمذرکوہیئںیہ۔

مریےناتكبذہت ب
یاامکلليماھکلےہہک:

َو َقال أبو بكر بن أَبي خيثمة ،عن يحيي بن َم ِعين :ثقةَ .و َقال
معاوية بن صالح :سألت يحيي بن َم ِعين عنه ،فقال :اكتب عنه فقد
كتبنا عنهَ .و َقال أبو حاتم :صدوق ،ثقة ،حسن الحديث ،وأبو نعيم
وعبَيد هللا أثبتهم في اسرائيل ،كان اسرائيل يأتيه فيقرأ
أتقن منهُ ،
عليه القرآنَ .و َقال أحمد بن َعبد هللا العجلي :ثقة ،وكان عالما
بالقرآن ،رأسا فيه.

ت ي
اوبرکبنبایبخیث امۃےن حثیانبعمےسلقنایکےہہک:وہہقثاھت،
ي
اعموي نب اصحل ےن اہک ےہ ہک ںیم ےن حثی نب عم ےس اےکس ببارے ںیم وسال ایک وت اس ےن اہک ہک :وہ وج
ت
روای یھاہمترےےیللقنرکےوتمتاوکسل ھول،ویکہکنںیمےن یھایکسرواباتوکاھکلےہ،
ساور ب
اقباامتعداھت،اسےنربتعمرواباترکلقنایکےہ،نکیلاوبمیعناسےس
اوباحمتےناہکےہہک:وہتہب ّ ا
ت
ت
ت
ب
ملعدحیںیموقی رتاھت،اوردیبعاہللاسےسارسالیئےکبارےںیملقنوہےنوایلروایںیموقی تراھت،
ت
ت
ت
نبےہاوراےکسےیلررننیکالتوترکباےہ۔
ارسالیئاےکسباس ا

ادمحنبدبعاهللیلجعےناہکےہہک:
ت
وہہقثاورعلؤمررنینںیماہمرتر ےنھواالاعملاھت۔
اوراسےنہی یھمریداھکلےہہک:
روي له الجماعة.

مص ن
بتکاحص ہتسےکامتم فینےنایکسرواباتوکلقنایکےہ۔
المزي ،ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن (متوفي742هـ)،
تهذيب الكمال ،ج 19ص ،168تحقيق :د .بشار عواد معروف ،ناشر :مؤسسة
الرسالة  -بيروت ،الطبعة :األولي1400 ،هـ 1980 -م.

انبرجحےناےکسببارےںیماھکلےہہک:
عبيد هللا بن موسي بن باذام العبسي الكوفي أبو محمد ثقة
كان يتشيع من التاسعة قال أبو حاتم كان أثبت في إسرائيل من
أبي نعيم واستصغر في سفيان الثوري مات سنة ثالث عشرة علي
الصحيح ع،

عیبندداهللنبومیسےناہکےہہک:وہ ب
ذمہیکحرفلیمر ےنھواالاھت،
اقباامتعداورہعیش ب
ت
ت
اوباحمتےناہکےہہک:ہیارسالیئوایلروایںیماوبمیعنےسوقیتراھت،.....
العسقالني الشافعي،

أحمد بن

علي بن

حجر

ابو

الفضل

(متوفي852هـ) ،تقريب التهذيب ،ج 1ص ،375رقم ،4345:تحقيق :محمد
عوامة ،ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.1986 - 1406 ،

اورذیبہےناتكبااكلفشيماھکلےہہک:
عبيد هللا بن موسي أبو محمد العبسي الحافظ أحد األعالم
علي تشيعه وبدعته سمع هشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد
وابن جريج وعنه البخاري والدارمي وعبد والحارث بن محمد ثقة مات
في ذي القعدة سنة  213ع.

ت
ت
وہبےہ،اےکسبباووجدہکوہہعیشاوردبعزگاراھت،نکیلرھپ
وہاتاحظفاوررعموفووہشمراعملامشر ا
ت
رھپ  یھ اخبری اور داریم وریغہ ےن اس ےس روای وک لقن ایک ےہ ،وہ ہقث اھت اور نس  213رجہی ںیم ذی ادعقلہ
ےکےنیہمںیمداینےسگ ا ،ااھت۔

الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن أحمد بن
عثمان (متوفي  748هـ) ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة،
ج 1ص ،687رقم ،3593 :تحقيق محمد عوامة ،ناشر :دار القبلة للثقافة
اإلسالمية ،مؤسسة علو  -جدة ،الطبعة :األولي1413 ،هـ 1992 -م.

ویفسانببیہص:
مریےناتكبذہت ب
یاامکلليماھکلےہہک:
قال إسحاق بن منصور عن يحيي بن َم ِعين ،وأبو داود :ثقة.
ابن
َو َقال أبو حاتم :ال بأس بهَ .و َقال ال َّن َ
سائي :ليس به بأس .وذكرہ ُ
حبَّان في كتاب"الثقات".
ِ

ي
حث
ااحسقنبوصنمرےن ینبعماوراوبداودےسلقنایکےہہک:وہہقثاھت،
اوباحمتاورنایئےناہکےہہک:اسںیمیسکمسقاکوکیئہلئسمںیہنےہ۔
انبابحنےن یھاسےکباموکاینپاتكبااقثلتںیمذرکایکےہ۔

المزي ،ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن (متوفي742هـ)،
تهذيب الكمال ،ج 32ص ،434تحقيق :د .بشار عواد معروف ،ناشر :مؤسسة
الرسالة  -بيروت ،الطبعة :األولي1400 ،هـ 1980 -م.

ذیبہےناہکےہہک:
يوسف بن صهيب عن الشعبي وابن بريدة وعنه القطان وأبو
نعيم ثقة د ت س

ت
يفسنبصہن ب
بےنیبعشاورانب بتریدهےسروایوکلقنایکےہاوروہہقثاھت۔
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن أحمد بن
عثمان (متوفي  748هـ) ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة،
ج 2ص ،399رقم ،6437:تحقيق محمد عوامة ،ناشر :دار القبلة للثقافة
اإلسالمية ،مؤسسة علو  -جدة ،الطبعة :األولي1413 ،هـ 1992 -م.

ت
رقتیالثہدد ب
ب
یيماھکلےہہک:
انبرجحےناتكب
يوسف بن صهيب الكندي الكوفي ثقة من السادسة د ت س

يفسنبصہن ب
بہقثاورراوویںےکےٹھچےقبطںیمےساھت۔

العسقالني

الشافعي،

أحمد

بن

علي

بن

حجر

ابو

الفضل

(متوفي852هـ) ،تقريب التهذيب ،ج 1ص ،611رقم ،7868:تحقيق :محمد
عوامة ،ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.1986 - 1406 ،

ركنبارلببنع:
ت
ركنبرببنعہقثبانیعبںیمےساھتاوراساکامشراتكبحیحصملسماوردورسیاحص ہتسےکراویںںیم
ت
وہبےہ۔
ےس ا
مریےناتكبذہت ب
یاامکللںیماےکسببارےںیماھکلےہہک:
س ِعيد
قال َعبد هللا بن أحمد بن حنبلَ ،عن أبيه ،وعثمان بن َ
سائي :ثقةَ .و َقال أبو حاتم:
الدارمي ،عن يحيي بن َم ِعين ،وال َّن َ
صالح.
روي له البخاري في كتاب"األدب"والباقون.

ي
دبعاهللنبادمحنبخینبلےناےنپوادلاورامثعنادلاریمےساوراسےن حثینبعمونایئےسلقن
ایکےہہک:وہہقثاھت،
اوباحمتےناہکےہہک:کیناناناھت،
ت
مص ن
فی
اخبریےناتكبادبارفملداوراحص ہتسےک نےناسےسروایوکلقنایکےہ۔
المزي ،ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن (متوفي742هـ)،
تهذيب الكمال ،ج 9ص ،225تحقيق :د .بشار عواد معروف ،ناشر :مؤسسة
الرسالة  -بيروت ،الطبعة :األولي1400 ،هـ 1980 -م.

ت
ذیبہےناتكبااكلفشںیمواحضوطررپاھکلےہہکادمحانبخینبلےناوکسہقثرراردباےہ:
ركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه وابن عمر وعنه
حفيدہ الربيع بن سهل وشعبة ومعتمر وثقه أحمد م ع
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن أحمد بن
عثمان (متوفي  748هـ) ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب
الستة ،ج 1ص ،398رقم ،1588:تحقيق محمد عوامة ،ناشر :دار القبلة
للثقافة اإلسالمية ،مؤسسة علو  -جدة ،الطبعة :األولي1413 ،هـ 1992 -م.

ت
انبرجحالقسعینےن یھاوکسہقثرراردباےہ:
ركين بالتصغير بن الربيع بن عميلة بفتح المهملة الفزاري أبو
الربيع الكوفي ثقة من الرابعة مات سنة إحدي وثالثين بخ م
العسقالني

الشافعي،

أحمد

بن

علي

بن

حجر

ابو

الفضل

(متوفي852هـ) ،تقريب التهذيب ،ج ،1ص ،210رقم ،1956 :تحقيق :محمد
عوامة ،ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.1986 - 1406 ،

وہانبزمحہ:
ب
ت
وہانبزمحہ ےہ ہکوج روسلخدااکاحصیب ےہاور وہ وخداس واےعقاک لقن
اسروای اکنخری راوی ،ب
رکےنواالےہ۔
ابن أثير الجزري ،عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد
(متوفي630هـ) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج ،5ص ،474تحقيق عادل
أحمد الرفاعي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  /لبنان ،الطبعة:
األولي 1417 ،هـ  1996 -م.

ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن
محمد (متوفي  597هـ) ،تلقيح فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسير،
ج ،1ص ،190باب «تسمية أصحاب الرسول (ص) ومن رآہ ...و ج ،1ص،223
باب «ذكر من روي عن رسول هللا (ص) من جميع أصحابه ،»...ناشر :شركة
دار األرقم بن أبي األرقم  -بيروت ،الطبعة :األولي1997 ،م.

ت
لدااسرواییکدنسلمکموطررپحیحصوربتعمےہاورایکسدنسںیمیسکمسقاکوکیئااکشلںیہنےہ۔
ت
یہیروایاتكبمجعماریبکلںیمدنسںیمومعمیلیسدبتیلیےکاسھتلقنوہیئےہ:
ُّس َت ِريَُّ ،قاال:
ن ُز َ
ح َ
ح َ
َ
ه ْي ٍر الت ْ
ار ،وأَ ْ
ن َع ْ
ح َّدثَ َنا أَ ْ
م ُد ْب ُ
م ُد ْب ُ
م ٍرو ا ْل َب َّز ُ
ف
ن َك َرا َمةَ ،ثنا ُع َب ْي ُد اللَّ ِ
ن ُم َ
ن ُع ْث َ
ثنا ُم َ
وس ُ
ح َّ
وسي ،ثنا ُي ُ
ه ْب ُ
م ُد ْب ُ
مانَ ْب ِ
ن
ص ِ
ص َه ْي ٍ
ن َو ْ
ت َعلِيًّا ِم َ
لَ " :
م َزةََ ،قا َ
ن َ
ح ْ
نَ ،ع ْ
بَ ،ع ْ
ح ْب ُ
ن ُ
ْب ُ
هبِ ْب ِ
ن ُد َك ْي ٍ
ة إِلَي َم َّ
كةَ....
م ِدي َن ِ
ا ْل َ
الطبراني ،ابو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفي360هـ)،
المعجم الكبير ،ج ،22ص ،135ح ،360تحقيق :حمدي بن عبد المجيد
السلفي ،ناشر :مكتبة الزهراء  -الموصل ،الطبعة :الثانية1404 ،هـ 1983 -م.

اسدنسںیمركنبارلببنعےکبامیکہگج،دكذرکوہاےہہکہی یھروسلخداےکااحصبںیمےس
ت
ب
ہ
رقتیالث دد ب
ب
یںیماسباتوکایبنایکےہ:
ےہ ،سحر ہکانبرجحالقسعینےناتكب
دكين مصغر بن سعد أو سعيد بزيادة ياء وقيل بالتصغير المري
وقيل الخثعمي صحابي نزل الكوفة د
تقريب التهذيب ج ،1ص ،201رقم1828 :

ت
ت
لدااسرواییک یھدنسلمکموطررپحیحصےہاوراسروایےک ہلسلدنسںیمدواحصیبںیہہکات،
ت
دكنبعسداوردورسا ،ب ب
وینبزمحهےہ،اوراتروایےک ہلسلدنسںیمروسلخداےکدواحصیباکوہبا،ہی
ت
بباتروایےکاابتعرںیمااضےفاکبباعیتنبےہ۔
ہیث
ت
اوبرکب میےناتكبمجعماریبکلربطاینےساسروایوکلقنرکےنےکدعباہکےہہک:
رواہ الطبراني وفيه دكين ذكرہ ابن أبي حاتم ولم يضعفه أحد
وبقية رجاله ُوثقوا.

ت
ربطاینےناسروایوکلقنایکےہاوراسیکدنسںیم،دنیکےہ،انبایباحمتےن یھاےکسباموکذرک
ت
ت
ایکےہ،نکیلیسکےن یھاوکسفیعضررارںیہندبا،اےکسالعوہ یھاسروایےکببایقامتمراویہقثںیہ۔
الهيثمي ،ابو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر (متوفي  807هـ)،
مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،9ص ،109ناشر :دار الريان للتراث /دار الكتاب
العربي  -القاهرة ،بيروت 1407 -هـ.

ت
ت
نکمم ےہ ہک وکیئ اس روای رپ ارتعاض رکے اور ےہک ہک ارگ اس روای اک راوی دنیک وہ وت ،ہی دنیک وت ہقث
ت
ںیہنےہ،لداہیروایفیعضےہاورربتعمںیہنےہ۔
مہاےکسوجابںیمںیہکےگہک:
ہدووکہفےکرےنہواےلاورراوویںےکاتیہ
اوال:ہیدنیکدوںیہنہکلباتیہصخشےہ،ویکہکن ر
ت
ےقبط ںیم ںیہ۔ اےکس العوہ  یھ وکیئ دورسی ایسی دلیل وموجد ںیہن ےہ ہک وج ہی ب بای رکے ہک ہی دو اگل اگل
راویںیہ۔

ت
ت
ت
وہبےہہکانبایباحمتےناریمالمؤنینمیلعیکفصنلبوایلروای:لعأول
اظہریوطررپاےسیولعمم ا
ت
ت
اانلس مكب دعبی ،وک فیعض ب بای رکےن ےک ےیل ہی اکم ایک ےہ ،ویکہکن الہ س ےک بصعتم املعء ےن رضحت
اریمےکاضفلئمکرنرکےنبااپھچےنےکےیلاسحر ےکتہبےسرحوبںوکاامعتسلایکےہ۔
ہیث
ب ت
م
ي
ص
ع
ارگ ی ےک وقل ،و مل فۃ أدح ،ےس اس راوی اک ہقث وہبا بای ہن  یھ وہ وت ،اس ابعرت ےس ااکس
ت
ت
فیعضوہبا،ہرزگب بایںیہنوہبا۔
ت
ت
بانا ً :رنیک انب ارلعیب اک اس روای ےک وایعق و یقیقح راوی وہےن اک اامتحل تہب یہ زبادہ ےہ ،ویکہکن الہ س
ت
ےک تہب ےس املعء ےن اس روای یک دنس وک اس حر ےس لقن ایک ےہ ،ینعی يفس نب صبن ب
ب ےن رك نب
ارلببنع ےس لقن ایک ےہ ہک ،..............ان ںیم ات انب اثر بخرری ےہ ہک اس ےن اتكب ادس ااغلۃب ںیم
وہنبزمحهےکاحالتایبنرکےتوہےئاھکلےہہک:
ب

مزة .يعد في أهل الكوفة .روي حديثه يوسف ابن
َو ْ
ب بن َ
ح ْ
ه ُ
ص َهيب ،عن ُر َكين ،عن وهب بن حمزة قال :صحبت علياًّ رضي هللا
ُ
عنه من المدينة إلي مكة....
ابن أثير الجزري ،عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد
(متوفي630هـ) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج ،5ص ،474تحقيق عادل
أحمد الرفاعي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  /لبنان ،الطبعة:
األولي 1417 ،هـ  1996 -م.

وہنبزمحهےکاحالتایبنرکےتوہےئاھکلےہہک:
انبرجحالقسعینےن یھ ب
ثم أخرج من طريق يوسف بن صهيب عن ركين عن وهب بن
حمزة قال سافرت مع علي فرأيت....
العسقالني

الشافعي،

أحمد

بن

علي

بن

حجر

ابو

الفضل

(متوفي852هـ) ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج ،6ص ،623تحقيق :علي
محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي1412 ،هـ -
1992م.

ت
اورانباسعرکےن یھاتكبباريدميدقشمںیملقنایکےہہک:

أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد أنا شجاع بن علي أنا أبو
عبد هللا بن مندة أنا خيثمة بن سليمان أنا أحمد بن حازم أنا عبيد
هللا بن موسي نايوسف بن صهيب عن ركين عن وهب بن حمزة
قال :سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلي مكة...
تاريخ مدينة دمشق ج ،42ص199

اہتبلانبرجحالقسعیناورانباسعرکےنروسلخدا(ص)ےکالکموکاسحر ےسلقنایکےہہک:
ال تقولن هذا لعلي فإن عليا وليكم بعدي.

ب ت ت
ت
ب
رکبےہ،رہباحلاساکمےسہیبات
ارگےچوخدیہیہلمج یھاریمالمؤنینمیلع(ع)یکوالیقلطموکبای ا
ت
ب بای اور واحض وہ اجیت ےہ ہک الہ تیب ےک اضفلئ وک اپھچےن ےک ےیل روسل خدا یک ااحدی ےک املکت وک مک با
ت
زبادہرکبا،ہیالہسےکاملعءاکہشیمہےساکمراہےہ۔
ت
انامتمبباوتںےسعطقرظنرکےتوہےئ،اساتروایاکدوحرقیاورواوطسںےس یھلقنوہےناکاامتحل
وہنبزمحہےکذرےعیےساوردورسیدہعفدنیکےکذرےعیےس۔
تہبزبادہےہ،اتدہعفرنیکنبرعیبو ب

ت
لھدداارگببارفلضاسرواییکدورسیدنسوکیئااکشلوہ یھوت،رھپ یھیلہپدنسںیمیسکمسقاکوکیئااکشلںیہن
وہاگ۔

دنسےکببارےںیمقیقحتاکہجیتن:
ت
ت
اسرواییکیلہپدنس ہکوجاوبمیعنااہفصینےسلقنوہیئےہ،وہببالکلحیحصو ربتعمےہاوراسروای
ت ت
ےکامتمراویالہسیکبارخیےک بتررگاملعءںیمےسںیہ۔
ت
اوراسرواییکدورسیدنس یھدنیکنبدیعسےکواےطسےسلقنوہیئےہہکوہوخدروسلخداےکااحصب
ت
عسہن یھوہوترھپ یھاسروایےکحیحصوہےنوکرضرںیہنےچنہپ
ںیمےساتاحصیبےہ،اورارگدكنب د
اگ۔
ت
ت
سپاسرواییکدنسیعطقوطررپحیحصےہاورالہسےکدیقعےےکاطمقب یھتجحوہیگ۔

ت
نی :

ن
ال َّن ِب ُّ
م ْؤ ِم َ
نين ِم ْ
ي أَ ْولي بِا ْل ُ

ت
س ِهم ،یک ریسفت الہ س
أَ ْن ُف ِ

ےکرسفمنییکرظنںیم:
هم  /االحزاب6/
ال َّن ِب ُّ
ن أَ ْن ُف ِ
م ْؤ ِم َ
نين ِم ْ
ي أَ ْولي بِا ْل ُ
س ِ

ت
روسلخداؤمنینمیکاجونںرپانےسزبادہزساوارترںیہ۔
ت
ت
لدا ررنن یک روینش ںیمیسک مسق اک کش ںیہن ےہ ہک روسل خدا یک والیقلطم امتم اناونں وک شالم
ت
وہیتےہاورامتمرپروسلخدایکااطعےبوچنورچا ب ب
واجےہ۔
ت
ت
ایس والیقلطم وکوخدروسلخدا (ص) ےنایس والیقلطم وکاریمالمؤنینمیلع (ع)ےکےیل یھ
ت
ت
ب بایایک ےہاوراس ببارے ںیم ربتعم وحیحصدنس وایلروابات وکوخداملعےئالہس ےن اینپ ربتعم بتکںیم یھ
ذرکایکےہ

ت
ت
اسنیںیماوولیےسرمادہیےہہکروسلخدا ساکموک یھاچںیہاوراملسمونںےکقحںیموج
ت
ب
 یھدتریبرکبااچںیہ،وہاملسمونںےکقحںیمااجنمدےتکسںیہاوراملسمونںرپ یھ ب
واجےہہکامتماومر
ت
ت
ںیمروسلخدایک لمکموطر رپ ااطعرکںی۔ س حر ےسالہس ےک بتررگ رسفمنی ےنایس بلطموک
ت
ایسنیےساھجمساورایبنایکےہہکاسببارےںیممہدنچرسفمنیےکباموکذرکرکےتںیہ:

.1دمحمنب بخرترربطی(وتمیف310رجہی)
ت
ت
ربطیالہساکوہشمررسفمےہ،اسےناسنیےکببارےںیماھکلےہہک:
النبي محم ٌد أولي
النبي أولي بالمؤمنين ...يقول تعالي ذكرہ
ُ
حكُم فيهم بما
َ
بالمؤمنين يقول :أحق بالمؤمنين به من أنفسهم أن يَ ْ
حكم فيجوز ذلك عليهم.
يشاء من
ٍ
كما حدثني يونس قال أخبرنا بن وهب قال قال بن زيد النبي
أولي بالمؤمنين من أنفسهم كما أنت أولي بعبدك ما قضي فيهم
قضيت علي عبدك جاز.
أمر جا َز كما كلما
َ
من ٍ

ت
اس نی ںیم :الی بثی اول اببلمؤم ...خداو د ےن روسل خدا وک ؤمنینم یک اجن رپ وخد ان ےس زبادہ
ت
دقحار ررار دبا ےہ اور اےنپ روسل وک ہی قح اطع ایک ےہ ہک وہ وج ھچک املسمونں ےک قح ںیم ااجنم دانی اچےتہ ںیہ،
ت
ااجنمدےتکسںیہ۔
الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر ،جامع البيان عن
تأويل آي القرآن ،ج ،21ص  ،122ناشر :دار الفكر  -بيروت 1405 -هـ.

.2انبكردیقشمیفلس(وتمیف774رجہی)
ت
انبریثکےن یھاسنییکریسفتںیماھکلےہہک:
النبي أولي بالمؤمنين ...قد علم تعالي شفقة رسوله صلي
هللا عليه وسلم علي أمته ونصحه لهم فجعله أولي بهم من
أنفسهم وحكمه فيهم كان مق َّدما علي اختيارهم ألنفسهم كما قال
م ال
ش َ
ك فيما َ
مو َ
ح َّتي ُي َ
ك ال ُي ْؤ ِم ُنونَ َ
تعالي « َفال َو َربِ َ
ج َر َب ْي َن ُه ْ
م ثُ َّ
حكِ ُ
سليماًّ».
ما َق َ
يَجِ ُدوا في أَ ْن ُف ِ
ض ْي َ
ت َو ُي َ
م َ
موا تَ ْ
س ِه ْ
ح َرجاًّ ِم َّ
سلِ ُ

ت
خداو د اےنپ روسل یک اینپ ام ےک ےیل تنحم و زتمح ےس بباربخ ےھت ،لدا روسل خدا وک امتم ؤمنینم
ت
ےکقحںیموخدانرپدقممرراردباےہ ،سحر ہکخداو دےنرریاباےہہک:
ریتے رپورداگر یک مسق وہ ہرزگ ؤمنم ںیہن وہں ےگ ،رگم ہی ہک اےنپ االتخیف اسملئ ںیم ،نوکپ اقیض
انبںیئاورنےکپہلصیفرکےنےکدعباےنپدولںںیمیسکمسقیکبارایگضاورےصغاکااسحسہنرکياورلمکموطررپ
نےکپاسےنممیلسترںیہ۔
القرشي

الدمشقي،

إسماعيل

بن

عمر

بن

كثير

أبو

الفداء

(متوفي774هـ) ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،3ص  ،468ناشر :دار الفكر -
بيروت 1401 -هـ.

.3ظہبررادليوغبی(وتمیف516رجہی)
ت
م
ت
اجبےہ،اسےناسنییکریسفتںیماہکےہ
وغبیشایعفہکاوکس« حثیاۃنسل»ےکبامےس یھبادایک ا
ہک:

قوله عز وجل « النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» يعني
من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم وقال
ابن عباس وعطاء يعني إذا دعاهم النبي صلي هللا عليه وسلم
طاعة النبي صلي هللا عليه
أنفسهم إلي شي ٍء كانت
و َد َع ْتهم
ُ
ُ
وسلم أولي بهم من أنفسهم قال ابن زيد «النبي أولي بالمؤمنين
من أنفسهم» فيما قضي فيهم كما أنت أولي بعبدك فيما قضيت
عليه .وقيل هو أولي بهم في الحمل علي الجهاد وبذل النفس
دونه.

ت
ت
ت
ت
روسلخداےکررانیمیکااطعرکبا،امےکامتماررادرپ،دورسوںیکااطعرکےنیکتبسن ،ب ب
واجترو
ت
ب
انمسترےہ۔
ت
ت
انبابعساوراطعءےناہکےہہک:اسنیاکینعمہیےہہک:امےکاررادوکارگروسلخدااتاکمرکےناک
ت
مکح دںی اور وخد ارراد اک دل یسک دورسے اکم ےک رکےن وک دنسپ رکبا وہ وت ،سپ ایسی وصراحتل ںیم روسل خدا یک
ت
ت
ت
ااطعرکبا،انرپ ب ب
واج رتاوردقممتروہاگ۔

ب
انمسوہبا،ےلصیفرکےناوراےکندورسوںوکمکحدےنیںیمےہ،اور
زیےناہکےہہک:روسلخدااکاویلو
انب د
ت
ت
اہک ،اےہہک:اوولیےسرماداہیںرپروسلخدااکدافعرکبااورایکنراہںیماینپاجنوکررببانرکباےہ۔
البغوي ،ظهير الدين أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء ،تفسير
البغوي ،ج ،3ص  ،507تحقيق :خالد عبد الرحمن العك ،ناشر :دار المعرفة -
بيروت.

.4اقیضعاض(وتمیف544رجہی)
اسےناینپوہشمراتكباافشلءںیم«أول اببلمؤم»یکاسحر ےسریسفتیکےہ:
قال أهل التفسير :أولي بالمؤمنين من أنفسهم :أي ما أنفذہ
حكم السيد علي عبدہ.
ماض عليهم كما يمضي
أمر فهو
ُ
ٍ
فيهم من ٍ

ت
رسفمنیےنروسلخداےکببارےںیماوولیوکاےکنمکحےکباذفوہےنںیمینعمایکےہ ،سحر ےسات
ت
وہبےہ۔
الغمرپاےکسناقاکمکحباذف ا

ت
ینعی روسل خدا ناق ںیہ اور ایکن ام اےکن الغم اک درہجریتھک ےہ اور الغم ےک ےیل اےنپ ناق اک مکح یاانن ہر
ت
احلںیم ب ب
واجوہباےہ۔
القاضي عياض ،أبو الفضل عياض بن موسي بن عياض اليحصبي
السبتي ،كتاب الشفا ،ج ، 1ص . 49

.5دبعارلنمحنبوجزی(وتمیف597رجہی)
ت
اسےناسنییکریسفتںیماھکلےہہک:
قوله تعالي « النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم » أي احق
فله أن يحكم فيهم بما يشاء قال ابن عباس إذا دعاهم إلي شئ
ودعتهم أنفسهم إلي شئ كانت طاعته أولي من طاعة أنفسهم
والرسول
وهذا صحيح فان أنفسهم تدعوهم إلي ما فيه هال َكهم
ُ
يدعوهم إلي ما فيه نجاتَهم.

يفسه
ہیوجخداو دےنرریاباےہہک:الی بثیاول اببلمؤمنما م،

ت
ت
ت
ت
ب
انمس رتوہباےہ،ینعیروسلخداےسیجاچںیہ،اینپاموکمکحدےتکسںیہ۔
اساکینعماویل رتو
ت
انب ابعس ےن اہک ےہ ہک :ام ےک ارراد وک ارگ روسل خدا ات اکم رکےن اک مکح دںی اور وخد ارراد اک دل یسک
ت
ت
ت
ب
رکبوہوت،سپایسیوصراحتلںیمروسلخدایکااطعرکبا،انرپ ب
واجتراور
دورسےاکمےکرکےنوکدنسپ ا
ت
دقممتروہاگ۔
ت
رھپ اہک ےہ ہک :ہی ات یلقع و حیحص ببات ےہ ،اسلنے ہک اناونں اک سفن اوکن اس زیچ و اکم یک حرف ےل اجبا ےہ ہک
 سںیمایکنالہتکاورابتیہوہ،نکیلروسلخدااوکناسزیچواکمیکحرفےلرکاجےتںیہہکنجںیمایکنداین
ونخرتںیماجنتاورالھبیئوہ۔
إبن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي بن محمد ،زاد المسير في علم
التفسير ،ج ، 6ص  ،352ناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :الثالثة،
1404هـ.

.6اوبااقلمسزرشخمی(وتمیف538رجہی)

ت
ت
زرشخمیالہساکوہشمرورعموفرسفمےہ،اسےناسنییکریسفتںیماہکےہہک:
ين ( في كل شيء من أمور الدين
«ال َّن ِب ُّ
م ْؤ ِمنِ َ
ي أَ ْولَي بِا ْل ُ
م » ولهذا أطلق ولم يقيد ،فيجب عليهم أن يكون
من أَن ُف ِ
س ِه ْ
والدنيا ) ْ
أحب إليهم من أنفسهم ،وحكمه أنفذ عليهم من حكمها ،وحقه آثَ َر
لديهم من حقوقها ،وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها ،وأن
يبدلوها دونه ويجعلوها فداءہ إذا أعضل خطب ،ووقاءہ إذا لقحت
حرب ،وأن ال يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم وال ما تصرفهم عنه،
ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول هللا صلي هللا عليه وسلم وصرفهم
والظفر
نيل النجا ِة
عنه ،ألن كل ما دعا إليه فهو إرشا ٌد لهم إلي
ِ
ُ
ص َر َفهم عنه ،فأخذ بحجزهم لئال يتهافتوا فيما
بسعاد ِة الدارين وما َ
يرمي بهم إلي الشقاوة وعذاب النار.

ت
ب
انمس تر ںیہ ،ایس وہج ےس ایکن
روسل خدا ؤمنینم ےک امتم دینی اور داینوی اومر ںیم ان یک تبسن
ت
ت
ااطعریغبیسکدیقورشط(قلطم)ےکایبنوہیئےہ۔لدااسامےکامتماررادرپ ب ب
واجےہہکاےکنےیل
ت
س ومکحں رپ باذف اور ااکن قح ب
ہ زیچ ےس بترھ رک وبحمب وہےن اچںیہ اور ااکن مکح ب
س ےس بترتر اور
روسل خدا ر

ؤمنینم اینپاجونں وکاےکن ےیل راررکںی اور بگ وہےنیکوصرت ںیمااکن دافع وتظاک رکںیاور ؤمنینم
ہوہزیچوجاوکن
اینپوخااشہتاسفنیناورہروہزیچوجاوکنروسلخداےسدوررکے،اسےسدوریاایتخررکںیاور ر
روسل خدا ےس تردت رکے ،ایکس اابتع و ریپوی رکںی ،ویکہکن ہی روسل خدا یہ ںیہ ہک وج ؤمنینم وک داین و
نخرتیکاعسدتیکحرفدوعتدےتیںیہاورمنہجےکذعابےسدوررکےتںیہ۔
الزمخشري الخوارزمي ،أبو القاسم محمود بن عمر  ،الكشاف عن
حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوہ التأويل ،ج ، 3ص  ،531تحقيق :عبد
الرزاق المهدي ،بيروت ،ناشر :دار إحياء التراث العربي.

.7ایباربلاکتیفسن(وتمیف710رجہی)
یفسنےناہکےہہک:
«النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» أي أحق بهم في كل
شيء من أمور الدين والدنيا وحكمه أنفذ عليهم من حكمها فعليهم
ان يبذلوها دونه ويجعلوها فداءہ.

ت
ب
انمس ںیہ ،اس نی اک ہی ینعم ےہ ہک وہ
روسل خدا ؤمنینم یک اجونں رپ وخد ایکن  یھ تبسن دقمم و
ت
س رپ باذف ےہ ،سپ ب
اےکن امتم داین و نخرت ےک اومر ںیم ان رپ دقمم و بترتر ںیہ اور ااکن مکح ب
س ؤمنینم رپ
ب ب
واجےہہکاینپاجونںوکروسلخدارپدفارکںی۔
النسفي  ،أبي البركات عبد هللا ابن أحمد بن محمود ،تفسير
النسفي ،ج ، 3ص .297

.8ایبحانا دیسل(وتمیف745رجہی)
ت
اسےناسنییکریسفتںیماہکےہہک:
ين» :أي في كل شيء ،ولم يقيد .فيجب أن
م ْؤ ِم ِن َ
«أَ ْولَي بِا ْل ُ
يكون أحب إليهم من أنفسهم ،وحكمه أنفذ عليهم من حكمها،
وحقوقه آثَ َر ،إلي غير ذلك مما يجب عليهم في حقه.

ت
ت
رتںیہ،لدااسامےک
روسلخداریغبیسکدیقورشطےکامتمزیچوںںیمامتمؤمنینمےسالضفو بت ر
ہزیچےس بترھرکوبحمبوہےناچںیہاورااکنمکح ب
امتماررادرپ ب ب
سومکحںرپ
واجےہہکاےکنےیلروسلخدا ر
باذفاوراےکنقوققاک ب
سےسزبادہلایلؤمنینموکر انھوہاگ۔
أبي حيان األندلسي ،محمد بن يوسف  ،تفسير البحر المحيط ،ج، 7
ص  ،297تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  -الشيخ علي محمد
معوض ،شارك في التحقيق  )1د.زكريا عبد المجيد النوقي  )2د.أحمد
النجولي الجمل ،ناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولي،
1422هـ 2001-م .

قث
ت
.9انب ماوجلزيا(وتمیف751رجہی)
انبمیقوجزیات ب
ذمہاورانبہیمیتاکاخصشارگدےہاور
ادی،رسفم،ہیقف،ملکتماوردحمثےہ،اعملیلبنح ب
ت
اخںیم،اسنییکریسفتںیماھکلےہہک:
اےکسااکفروکرشنرکےنواال یھےہ،اسےناینپاتكبزادالمہا ب ر

ل
وقال تعالي «النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» وهو دلي ٌ
الرسول اولي به من نفسه فليس من
علي ان من لم يكن
ُ
المؤمنين وهذہ االولوية تتضمن امورا:
احب إلي العب ِد من نفسه الن األولوية اصلها
منها :ان يكون
َّ
الرسول
احب له من غيرہ ومع هذا يجب ان يكون
الحب ونفس العب ِد
ٌ
ُ
اولي به منها واحب اليه منها فبذلك يحصل له اسم االيمان.
ة والرضا
ل االنقيا ِد والطاع ِ
ة والمحب ِ
ويلزم من هذہ االولوي ِ
ة كما َ
ة من الرضا بحكمه والتسليم المرہ
والتسليم وسائ َر لواز ِم المحب ِ
ِ
وايثارہ علي ما سواہ.
الحكم علي
م علي نفسه اصال ًّ بل
ومنها :ان اليكون للعبد حك ٌ
ُ
حكم
حكم عليها اعظم من
نف ِ
ِ
سه للرسول صلي هللا عليه وسلم يَ ْ
السي ِد علي عب ِدہ أو الوالد علي ولدہ فليس له في نفسه تصرف قط
اال ما تصرف فيه الرسول الذي هو اولي به منها.

يفس
ت
ه
الی بثیاول اببلمؤمنما م،ہینیاسبباتیکدلیلےہہکوج یھروسلخداوکاےنپنپرپدقمم
ہناجےنوتوہدنبہ،ؤمنمیہںیہنےہ،اسبباتےسدنچاومرواحضوہاجےتںیہ:

ت
 .1ؤمنم وک روسل خدا ےس وخد اےنپ نپ ےس  یھ زبادہ تبحم رکین اچےیہ ،ویکہکن اوکن دقمم رکےن اور بترتری
دےنییکاینبد،انےستبحمرکباےہ،اورہیاترطفیبباتےہہکہروکیئامتمزیچوںےسزبادہاےنپنپےس
ت
ت
ب
رکبےہاور ب
جروسلخداوکاےنپےس یھزبادہتبحمرکےاگوتہیاےکسؤمنموہےنیک یھالعموہ
تبحم ا
یگ،اورااسیدنبہروسلخدایکریپویرکےنواالاورانےکمکحےکاسےنمرسمیلست مرکےنواالوہاگ۔
 .2اےنپ نوکپ روسل خدا ےک اسےنم ھچک  یھ ہنےھجمس ،ہکلب اےکن مکح وک ناق ےک الغم ےک ےیل مکح ےس باات بباپ
ت
ےکےٹیبےکےیلمکحےس یھزبادہ،مہمترےھجمس،اورروسلخداےکرریانےکاسےنماےنپےیلیسکمسقےکقح
اکاقلئہنوہ۔
الزرعي ،محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد هللا (معروف به ابن قيم
الجوزية) ،الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلي ربه ،ج ،1ص  ،29تحقيق :د.
محمد جميل غازي ،ناشر :مكتبة المدني  -جدة.

.10المیلعاقری(وتمیف1014رجہی)

ت
المیلعہرویہکوجاقریوہشمرےہ،اسےناسنییکریسفتےکببارےںیماہکےہہک:
«أولي بالمؤمنين من أنفسهم» أي أولي في كل شيء من
أمور الدين والدنيا ،ولذا أطلق ولم يقيد فيجب عليهم أن يكون أحب
إليهم من أنفسهم وحكمه أنفذ عليهم من حكمها ،وحقه آثر لديهم
من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها.

ت
ت
ت
رتںیہ،ایسوہجےسخداو دےناسنیںیمایساوولی
روسلخداامتمدینیوداینویاومرںیمایلعو بت ر
ت
ب
و بترتریوکقلطموریغبیسکدیقےکذرکایکےہ،سپامتماملسمونںرپ ب
واجےہہکوخداینپاجونںےس یھزبادہ
روسلخدا ےس تبحمرکںیاوراےکنمکح رپ الزیموطر لمعرکںی اوراےکن قوقق وکاےنپ قوققرپدقمم رکںیاور
ت
ایکنرمیضودنسپوکاینپدنسپرپترحیجدںی۔
مال علي القاري ،علي بن سلطان محمد ،مرقاة المفاتيح شرح
مشكاة المصابيح ،ج ، 6ص  ،297تحقيق :جمال عيتاني ،ناشر :دار الكتب
العلمية  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولي1422 ،هـ 2001 -م .

.11وشاکین(وتمیف125رجہی)

ت
دمحمنبیلعوشاکینےناسنییکریسفتاسحر ایبنیکےہہک:
كل
«النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» أي هو
ٌ
أحق بهم في ِ
أمور الدين والدنيا وأولي بهم من أنفسهم فضال عن أن يكون أولي
ِ
غيرهم فيجب عليهم أن يؤثروہ بما أرادہ من أموالهم وإن
بهم من
ِ
كانوا محتاجين إليها ويجب عليهم أن يحبوہ زيادة علي حبهم
أنفسهم ويجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم علي حكمهم
ألنفسهم.
وبالجملة فإذا دعاهم النبي صلي هللا عليه وسلم لشيء
ودعتهم أنفسهم إلي غيرہ وجب عليهم أن يقدموا مادعاهم إليه
ويؤخروا مادعتهم أنفسهم إليه ويجب عليهم أن يطيعوہ فوق
طاعتهم ألنفسهم ويقدموا طاعته علي ماتميل إليه أنفسهم وتطلبه
خواطرهم.

ت
روسلخداؤمنینمیکاجونںرپوخدایکنتبسنزبادہاویلوزساوارترںیہ،روسلخداایکنتبسنامتمدینیو
ت
ب
رتںیہ،سپ ب
واجےہہکاےنپیالوکخرچرکےنںیمارگہچوخداتحمجورضورتدنم
داینویاومرںیمایلعو بت ر

یہویکںہنوہں،ان(روسلخدا)وکدقممرکںیاوروخداینپاجونںےس یھزبادہروسلخداےستبحمرکںیاور
اےکنمکحرپالزیموطرلمعرکںی۔
ت
سپارگامےکاررادوکارگروسلخدااتاکمرکےناکمکحدںیاوروخدارراداکدلیسکدورسےاکمےکرکےن
ت
ت
ت
ت
ب
ب
تاوردقممتروہاگ،اوریتحاوکن
رکبوہوت،سپایسیوصراحتلںیمروسلخدایکااطعرکبا،انرپواج ر
وکدنسپ ا
ت
ت ت
اینپاطقودقرتےس بترھرک یھروسلخدایکااطعرکیناچےیہ۔
الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد ،فتح القدير الجامع بين فني
الرواية والدراية من علم التفسير ،ج ، 4ص  ،261ناشر :دار الفكر  -بيروت.

.12نسحاخنوتفیح(وتمیف1307رجہی)
اسےناہکےہہک:
قال تعالي «النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» فإذا دعاهم
لشيء ودعتهم أنفسهم إلي غيرہ وجب عليهم أن يقدموا ما
دعاهم إليه ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه ويجب عليهم أن يطيعوہ

فوق طاعتهم ألنفسهم ويقدموا طاعته علي ما تميل إليه
أنفسهم وتطلبه خواطرهم.

ت
رکبوہوت
ؤمنینموکارگروسلخدااتاکمرکےناکمکحدںیاوروخداناکدلیسکدورسےاکمےکرکےنوکدنسپ ا
ت
ت ت
ت
اس وصرت ںیم روسل خدا یک ااطع رکبا ،ان رپ ب ب
واج رت وہ اگ ،اور یتح اوکن اینپ اطق و دقرت ےس بترھ رک
ت
روسلخدایکااطعرکیناچےیہ۔
الفتوحي ،السيد محمد صديق حسن خان ،حسن األسوة بما ثبت
من هللا ورسوله في النسوة ،ج ، 1ص  ،182تحقيق :الدكتور -مصطفي
الخن /ومحي الدين ستو ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة:
الخامسة1406 ،هـ1985 /م.

ہجیتنثحب:
ت
ت
ت
الہسےک بتررگرسفمنیےکاوقالےسہیہجیتنناسینےساکنالاجاتکسےہہکاسنیںیماوولی
ت
اکینعمہیےہہکامتماملسمونںرپہراحلںیماورہرزیاےنںیمروسلخدایکریپویوااطعرکبا ب ب
واجےہاور

ت
ت
روسل خدا ایس اوولی یک انبء رپ املسمونں ےک امتم اومر ںیم دلخ و رصتف رک تکس ںیہ اور وخد روسل خدا ایکن
ت
ب
انمسترںیہ۔
تبسنامتماومر
ت
الہسیکربتعمبتکںیموموجدوذموکرربتعمرواباتیکانبءرپوخدروسلخداےنخداو دےکمکح ےک
ب ت
ت
ایایکےہ «،ف َ ُبؤَأَ ْو َل َّ
بی»
الاسِ ِبِب َ ب ْ ِ د
اطمقبایساقمموبصنماوولیوکاریمالمؤنینمیلعےکےیل یھب
ُْ
ت
ت
ینعیاریمالمؤنینمیلعیکوالی،ویہروسلخداوایلوالیےہ،ینعی سحر امتماملسمونںرپروسلخدایک
ت
ت
ب
ب
ریغبیسک دیقو رشطےک،قلطمااطع وریپوی واج ےہ ،اور وہرضحتامتم املسمونں رپوالیقلطمرےتھک
ت
ںیہ ،ایس حر ان رپ اریم المؤنینم یلع یک  یھ ااطع و ریپوی ب ب
واج ےہ ،ویکہکن اریم المؤنینم یلع  یھ امتم
ت
ت
املسمونںرپوالیقلطمرےتھکںیہ۔اسےیلہکوجروسلخدا(ص)یکہگجرپےھٹیباگ،وہملعواجشعواالخقو
ت
وقتیںیمببالکلانرضحتیکحر وہبااچےیہ۔الہسیکربتعمبتکیکربتعمرواباتےکاطمقبروسلخدا
ت
ت
(ص)ےک دعب امتمااحصب ںیم ملع واجشع واالخق و دعال ووقتی ںیم وکیئ  یھرضحت یلع (ع)یک حر

ںیہن ےہ۔ اسلنے روسل خدا (ص) ےک دعب ان رضحت اک ہفیلخ و اجنیشن ےننب ےک ےیل رضحت یلع (ع) یہ
ت
ت
ب
انمستروہںےگ۔
دورسوںیکتبسناویل رتو

اامتلسداع.....

