سؤال:
ع
اامماصدق(ع)ےکزامےنںیمااممزامن( ج)ایھبداینںیمںیہنآےئےھتپ ر
ع

ےسیکاوھنںےنفرامیاےہہکااممزامن( ج)وکالسمرکو؟

وجاب:

اوال:

السماکینعم،یسکیکالسیتمیکداعرکیاےہاورداعاےکسےیلیھبیکاجیتکسےہوجایھبوجوجدا اورا ا لالوجوجد
ت
ہنا اوردعبںیموجوجدا اگ۔الہسیکبتکتغلوریسفتےکاطمقبیھبالسماکینعم،السیتمیکداعرکیاےہ۔

معني السالم هو الدعاء بالسالمة

السماکینعمالسیتمیکداعرکیاےہ۔

اإليضاح في علوم البالغة ج/1ص743

ایسرطحیکابعرتدنمرہجذلیبتکںیمیھبذرکا یئےہ:

التفسير الكبير ج/11ص-101
الكشاف ج/7ص-12
روح المعاني ج/11ص-24
زاد المسير ج/2ص-124
فتح الباري ج/11ص17

سپجمتیسکوکالسمرکےتا پ الصںیممتےنایکسالسیتماوروفحمظرےنہیکداعیکےہاوراک صخےک
ت
ےیل داع رکےن ےک ےیل ااکس اسےنم ا یا وجوجد ںیہن ےہ۔ الہ س یک روایات ںیم ذرک ا ا ےہ ہک رلول دا

(ص)ےناےنپزامےنںیموجوجدہنا ےنواےلافرادےکےیلیھبداعیکےہ:

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن قال سمعت عبد هللا بن لهيعة
قال ثنا دراج أبو السمح ان أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري
عن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ان رجال قال له يا رسول هللا

طوبي لمن رآك وآمن بك قال طوبي لمن رآني وآمن بي ثم طوبي ثم
طوبي ثم طوبي لمن آمن بي ولم يرني قال له رجل وما طوبي قال
شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها

ت
اک صخےنرلولداےسرعضایکہکایکیتنجدرجوطیباےکسےیلےہہکسجےنآوکپد اھکا اورآ
ت
ت
اجیےہ)رلولدا ےنفرامیا:یتنج درجاےکسےیلےہہکسج
رپاامینالیاا ؟(وطیباک ظفلداعےکےیلوبال ا
ت
ےنےھجمد اھکا اورھجمرپاامینالیاا اوریتنجدرجاےکسےیلیھبےہہکسجےنھجمرپاامینالیاا  نکیےھجم
ت
ت
د اھکہنا ۔اس صخ ےنرضحتےسرعضایک:وطیبایکےہ؟رضحتےنفرامیا:جںیماکدرجےہ
ت
ت
ہکاکسجوطلہرارونیہمںےکبرابرےہہکالہ تشہاکسابساسدرجیکااںوںےس کلتااےہ۔

مسند أحمد بن حنبل ج/7ص31

ت
یہیروایانبتکںیمیھبذرکا یئےہ:

المستدرك علي الصحيحين ج/4ص29
صحيح ابن حبان ج/19ص117
مسند أبي يعلي ج/1ص912

ت
اوردنچدورسیبتکںیمیھبذرکا یئےہاوربتکںیمتہبےساملعءےناسروایوکحیحصوربتعماہکےہ:

یانا:

وجرد ثحب روایات ںیم لوال اےسی ایک ایگ ےہ ہک رضحت اامم زامن ےک زامےن ںیم ےسیک اوکن السم رک ں ؟ پ  اامم
ت
اصدقےنوجابفرامیا:وہکاالسلمعلتكیا قتةاهللینعیینعمہیےہہکجمتانااممےکزامےنںیما ےگپ ان

اامموکاےسیالسمرکیا۔

اےکس العوہمہااممزامنیک والدتےسےلہپانرضحتیکزیارترکےن ےسشبہےوک دوررکےن ےکےیل،اےسی

وجابدےتیںیہہک:

یااثل:

ت
ت
ا ی ےہ اور وہ ےنھجمس و اج یک یک  تیج ر
امتم افراد اک اس داین ںیم دیپا ا ےن ےس ےلہپ ،اک رواحین ووجد ا
ت
ت
ںیہ،الہساسآیںیم:

ُ
هم ُذ ِريَّت َُهم وَأش َهد ُ
وَإذ أ َ
ك ِمن بَ ِني آ َد َ
خ َذ َربُّ َ
َهم َعلَي
ور ِ
م ِمن ظ ُه ِ
س ِهم ألَ
ُ
ست بِ َربِ ُكم َقالُوا بَلَي،
أن ُف ِ

ت
اورجاہمترے رپورداگرےناوالدآدمےسایکنذری وکایل (ینعیقلخایک)اوراوکنان رپ یاا دیانیا (ینعیان
ت
ےسافرارایل)ہکایکںیماہمترارپورداگرںیہنا ں؟پ سےنوجابدیا:اہں(،آ ہارےرپورداگرںیہ)

(سوره أعراف آيه )131

ت
اسیاتاکافرارایکےہ،ارگہچاوھنںےنوجروایاتاسیارےںیمذرکیکںیہ،وہہعیشاقعدئےسانمافتریتھک
ت
ںیہ ،نکیہیروایاتاعملذروکیایرکیتںیہ:

أنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد
بن عبد الرحمن بن زيد عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن
الخطاب سئل عن هذه اآلية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
ذريتهم وأشهدهم علي أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي شهدنا أن
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر سمعت رسول

هللا صلي هللا عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول هللا صلي هللا عليه
وسلم إن هللا عز وجل خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه
ذرية فقال خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح
ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار
يعملون...

ت
رمعانباطخبےساسآیےکیارےںیملوالا ا۔۔۔۔۔رمع ےناہکہکرلولدا ےسانسےہہکانےس

یھباسیارےںیملوالا اپ اوھنںےنفرامیا:داودنےنآدموکقلخایکراےنپداںیئاہھتوکایکنرمکرپریھپاپ 
ت
ت
اس ےسایکسذری (اوالد) وکاخرجایک ،راہک ںیم ےناوکن جےک ےیلقلخ ایک ےہاور وہالہ تشہواےل
ت
(کین)اامعلااجنمد ںےگ،ردویارہایکسرمکرپاہھتریھپاپ اسےسذریوکاخرجایکراہکںیمےناوکنمنہ

ےکےیلقلخایکےہاوروہالہمنہواےل(برے)اامعلااجنمد ںےگ۔۔۔۔۔

سنن النسائي الكبري ج/9ص743

اعملذرےکیارےںیماعمویلکروایاتےکالعوہ،رلولدااورآہمئااہطرےکیارےںیماسداینںیمآےنےس

ےلہپ،بتکہعیشوینسںیمتہبیسروایاتوجوجدںیہ:

حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي حدثنا الوليد بن
مسلم عن األوزاعي عن يحيي بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال قالوا يا رسول هللا متي وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح
والجسد قال أبو عيسي هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث
أبي هريرة ال نعرفه إال من هذا الوجه

رلولداےسلوالایکایگہکآ بکوبنترپوعبمثا ےئےھت؟فرامیا:جآدمروحودبنےکدرناین

اھت(،ینعیجروحودبناکدورسےےسداےھت)۔۔۔۔۔ہیدحینسحوحیحص(ربتعم)ےہ۔

سنن الترمذي ج/9ص989

حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء
عن عبد هللا بن شقيق أن رجال سأل النبي صلي هللا عليه وسلم
متي كنت نبيا قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد

رلولداےسلوالایکایگہکآ بکوبنترپوعبمثا ےئےھت؟فرامیا:جآدمروحودبنےکدرناین

اھت(،ینعیجروحودبناکدورسےےسداےھت)۔

مصنف ابن أبي شيبة ج/3ص712

محمد بن يحيي  ،عن محمد بن أحمد  ،عن محمد بن الحسين  ،عن
أبي سعيد العصفوري عن عمر [ و ] بن ثابت  ،عن أبي حمزة قال :
سمعت علي بن الحسين عليه السالم يقول  :إن هللا خلق محمدا
وعليا وأحد عشر من ولده من نور عظمته  ،فأقامهم أشباحا في ضياء

نوره يعبدونه قبل خلق الخلق  ،يسبحون هللا ويقدسونه وهم األئمة
من ولد رسول هللا صلي هللا عليه وآله.

ایبزمحہاتہکےہہکںیمےناامماجسدوکفرامےتا ےئانسہکےبکشداودنےناینپتمظعےکونرےسدمحم،یلع
ت
ت
اور  11ونر وک ایکن ذری ےس قلخ ایک ر اوکن اےنپ ونر یک روینش ںیم اسےئ یک وصرپ ں ںیم فرار دیا ہک وہ ایکس
ت
ابعدترکےتےھتہکایھبکوکیئیھبولخمققلخںیہنا یئیھت۔۔۔۔۔

الكافي  -الشيخ الكليني  -ج  - 1ص 971 - 970

علي بن محمد ومحمد بن الحسن  ،عن سهل بن زياد  ،عن محمد
بن الحسن بن شمون  ،عن عبد هللا بن عبد الرحمن األصم  ،عن كرام
قال  :حلفت فيما بيني وبين نفسي أال آكل طعاما بنهار أبدا حتي
يقوم قائم آل محمد  ،فدخلت علي أبي عبد هللا عليه السالم قال :
فقلت له  :رجل من شيعتكم جعل هلل عليه أال يأكل طعاما بنهار أبدا

حتي يقوم قائم آل محمد ؟ قال  :فصم إذا يا كرام وال تصم العيدين وال
ثالثة التشريق وال إذا كنت مسافرا وال مريضا فإن الحسين عليه
السالم لما قتل عجت السماوات واألرض ومن عليهما والمالئكة ،
فقالوا  :يا ربنا ائذن لنا في هالك الخلق حتي نجدهم عن جديد األرض
بما استحلوا حرمتك  ،وقتلوا صفوتك  ،فأوحي هللا إليهم يا مالئكتي
ويا سماواتي ويا أرضي اسكنوا  ،ثم كشف حجابا من الحجب فإذا
خلفه محمد صلي هللا عليه وآله واثنا عشر وصيا له عليهم السالم
وأخذ بيد فالن القائم من بينهم  ،فقال  :يا مالئكتي ويا سماواتي ويا
أرضي بهذا أنتصر [ لهذا ]  -قالها ثالث مرات.

ت
رکامےسلقنا اےہہکںیمےنمسقاھکیئہکدنوکاھکیاہناھکؤں(روزہروھکںاگ)اہیںکہکئا مآلدمحم

وہظرفرامںیئ،رںیماامم اصدقےکیاسایگاورانرضحت ےسرعضایکہکآےکپاکہعیشےنان یررامین

ت
یک؟ اامم ےن فرامیا :سپمت روزہروھکاےرکام  ،نکی دیع رطفاور دیعفریان وکروزہ ہنرانھک ،جح ںیمایام رشتقی

ںیمنیتدنروزہہنرانھکاورجاسمفرورمضیا پ یھبروزہہنرانھک،رفرامیا:ےبکشجااممنیسحرکالب

ںیمدیہشا ےئگپ زنیموآامسنوامتموجوجداتاور المہکئےنرگہیایک ،راہکدایاںیمہااجزتدےہکمہ

ولوگں وک رحام اکوجں ےک ااجنم دےنی اور کین ولوگں ےک لتق رکےن یک وہج ےس ،اوکن ااسی الہ ک رک د ں ہک وہ

ہحفص یتسہ ےس یاوبد ا  اجںیئ۔ داودن ےن ان رپ ویح یازل یک ہک اے ےریے المہکئ ،اے ےریے آامسونں اور

اےےرییزنیموھتڑاربصووحےلصےساکمول،راےنپاجحوبںںیمےساکاجحبوکاٹہیاپ اےکس ےھچیرلولدا

اورایکنآلےس11افرادےھتاورایکسرطفااارہایکہکوجاےکندرناینڑھکااھت،رفرامیااےےریےالمہکئ،

اےےریےآامسونںاوراےےرییزنیم،ںیماس صخےکذرےعیےسدمدرکوںاگ(،ااممنیسحیک)اورنیت

رمہبتاسیاتاکرکتارایک۔

الكافي  -الشيخ الكليني  -ج  - 1ص 974

سپ مہ ےن د اھک ہک اامم زامن وک السم رکیا ہن رصف اامم اصدق ےک زامےن ںیم ہکلب ان رضحت رپ السم رکیا،

رلولدایکاظہریتقلخوتثعبےسےلہپیھبنکمماھت۔

ت

ت

أرسلنَا ِمن َقبلِ َ
َ
ك
ایسرطحالہسےناسآی"وَاسأل مَن
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ت
ت
ےکذلیںیمروایلقنیکےہہکرلولداےنفرامیا:امتماناءےرییوبنتاوریلعانبایباطلیکوالی

ےکدہعرپےریےدعبوعبمثا ےئںیہ۔

حدثنا أبو الحسن محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا عبد هللا بن
محمد بن غزوان قال ثنا علي بن جابر قال ثنا محمد بن خالد بن عبد
هللا قال ثنا محمد بن فضيل قال ثنا محمد بن سوقة عن إبراهيم عن
األسود عن عبد هللا قال قال النبي صلي هللا عليه وسلم يا عبد هللا
أتاني ملك فقال يا محمد وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا علي
ما بعثوا قال قلت علي ما بعثوا قال علي واليتك ووالية علي بن أبي
طالب قال الحاكم تفرد به علي بن جابر عن محمد بن خالد عن محمد
بن فضي ولم نكتبه اال عن بن مظفر وهو عندنا حافظ ثقة مأمون،
معرفة علوم الحديث ج/1ص29

ہیروایاتواحضوطررپایبنرکر یںیہہکرلولدااورآہمئااہطراکونعمی،رواحیناورونراینووجدامتماناءیک

تقلخےسےلہپاکوجوجداھت نکیاساعملامدیواظہریںیما بابےکفرامہا ےنےکاسھتاسھتاکاکرک

ےکداینںیمرشتفیالےترںیہںیہ۔سپجآہمئیسکہنیسکاعملںیماوریسکہنیسکووجدںیموجوجدرںیہےہ

پ راوکنالسمرکیااورایکنالسیتمےکےیلداعیھبنکمما اگاورہیاکافوتلاوروہیبدہاکمامشرںیہنا اگ۔

اامتلسداع۔۔۔۔۔

