ہبش:
ایک اامم زامن (ع) اک تجح وہنا ،قرآن رکمی یک آی

« رسال مبشرين و منذرين لئال يون

جة ْ
للنّاس علي هللا ح ّ
بعد الرسل » ےکالخفںیہنےہ؟

بانہبش:
شيعيااناکااقتعدےہہکااممزامنہکوجہراراسلےسزنادہاکرعہصوہایگےہاغیںیہ،ہہدااہ دیکرطفےس
تجح(اامتمتجح)ںیہ۔ہی دیقعہقرآنےکاخمفلےہویکہکنقرآنےناناء وکدااہ دیک آرر تجحقرار دنا
ےہ:
ج ٌ
ح َّ
شرينَ َو ُم ْنذرينَ ل َئال َّ ي َُون َ لل َّناس َعلَي هللا ُ
« ُر ُ
سال ً ُمبَ ّ
ة بَ ْع َد
ُّ
الر ُ
سل».

اناءہکوجبارتدےنیہاےلاہرانااررکےنہاےلںیہناہکاناناءےکدعبولوگںےکےیلدااہ دیکرطف
ےسوکیئتجحنایقہنرےہ(اہرسرپاامتمتجحوہاجےئ)۔
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شبہےاکناریخیسپرظنم:
اس شبہے وک س ےس ےلہپ ناالقئ ہاہویبں ےک ناالقئ ناپ انب ہیمیت ےن ایبن ایک اھت۔ اس ےن اینپ اتکب اہنمج
اۃنسلںیماےسیاھکلےہہک:
حجة هللا علي عبادہ قامت بالرسل فقط .كما قال تعالي { :ل َئال َّ ي َُون َ
ة ب َْع َد ُّ
لل َّناس َعلَي َّ
ج ٌ
ح َّ
الر ُ
َّللا ُ
سل } [النساء .]561 :ولم يقل :بعد
الرسل واألئمة أو األوصياء أو غير ذلك».

داایکتجحاےنپدنبہںرپاناءےکےنجیھبےکاسھتامتموہیئگےہ،ایسےیلدااہ دےنقرامناےہ:ناہکاباںوں
ےکےیلاناءےنجیھبےکدعبدااےکذہمرپوکیئتجحنایقہنرےہاہردااےنںیہنقرامنااناء،آہمئ،اہایصءہریغہ
ےکےنجیھبےکدعب۔
ابن تيميه الحراني الحنبلي ،ابن العباس أحمد عبد الحليم (متنفي  827هـ)،
منهاج السنة النبنية ،ج  1ص ،86تحقيق :د .محمد رشاد سالم ،ناشر:
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :األولي5046 ،هـ.

اس الکمےکاطمقباناء وکےنجیھبےک دعب،وکیئتجحآہمئاہراہایصءیک لکش ںیمںیہن آےئیگ ،سپہعیشویکں
اےنپآہمئوکدااہ دیکرطفےستجحقراردےتیںیہ؟
انبتبميہےنہییھباھکلےہ:

فصل :في اإلكتفاء بالرسالة واإلستغناء بالنبي عن إتباع ما سناہ إتباعا
عاما وأقام هللا الحجة علي خلقه برسله فقال تعالي (انا أوحينا إليك
كما أوحينا إلي ننح والنبيين من بعدہ) إلي قنله (لئال يون

للناس

علي هللا حجة بعد الرسل)
فدلت هذہ اآلية علي أنه ال حجة لهم بعد الرسل بحال وأنه قد يون
لهم حجة قبل الرسل
ف (األول) يبطل قنل من أحنج الخلق إلي غير الرسل حاجة عامة
كاألئمة.
و (الثاني) يبطل قنل من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من
المتفلسفة والمتولمة.

لصف :ہی لصف اناء یک راسل رپ اافتکء  ،اناء ےک العہہ یسک دہرسے یک اابتع ہن رکےن اہر دااہ د اک اینپ امتم
ولخماقترپاینپتجحاقمئرکےنےکنارےںیمےہ،دااہ داکقرامنےہ:
«انا أوحينا إليك كما أوحينا ...لئال يون

للناس علي هللا حجة بعد

الرسل».

ہیآیداللرکریہےہہکاناءےکےنجیھبےکدعبولوگںےکےیلدااہ دےکناسوکیئتجحںیہنےہاہرہی
بھ
ج
ی
ہکولگاناءوک ےاجےنےسےلہپدااہ درپقحتجحرےتھکںیہ۔
سپاہل:ہہوجولوگںوکاناءےکالعہہولخمقدااہ دالثمآہمئاکاتحمجاجےتنںیہ،ااکنالکمناہ وہاجناےہ۔

اہر دہم :الفہفس اہر نیملکتم اک الکم یھب ،ہک وج اناء ےک ےجیھ اجےن ےس ےلہپ یھب ولوگں رپ اامتم تجح وہےن وک
نایرکےتںیہ،ناہ وہاجناےہ۔
ابن تيميه الحراني الحنبلي ،ابن العباس أحمد عبد الحليم (متنفي  827هـ)،
كتب ورسائل وفتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج ،51ص ،66تحقيق :عبد
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ،ناشر :موتبة ابن تيمية،
الطبعة :الثانية.

اسیجہکولعمموہاہکانبہیمیتوسرہباءیکآیےکاطمقب،اناءےکالعہہہررطحیکتجحیکیفنرکراہےہاہر
اسنارےںیمہاحضوطررپآہمئاکنامذرکرکراہےہ۔
ابہیدانھکیےہہکانبہیمیتےنوسرہباءیکاسآیےسوجبلطماھجمسےہ،ہہحیحصےہناںیہن؟اہرہییھب
دانھکیےہہکاسآیےسیہیبلطماھجمساجناےہناوکیئدہرسابلطم؟

الہپوجاب:
آیاکینعماناءےکدعبتجحالہییکیفنرکناںیہنےہ:
اسشبہےاکالہپوجابہیےہہکانبہیمیتہریغہےنآیاکینعمرکےنںیماغمےطل ےساکم ایےہاہرحیحصینعم
ںیہنایکویکہکنہیآیاناءےکدعبتجحداایکیفنںیہنرکریہ،ارگآیاکہیینعموہوتروسلداایکاہشدت

ےکدعبقرآنرکمیہک انرضحتاکادب زجعمہےہ،ا وکاتامال یںیمتجحےک وطرولوگںےکدرناین
وموجد ںیہن وہنا اچےیہ ،احالہکن رہانات اہر الہ س ےک رسفمنی ےک اطمقب قرآن ولوگں رپ دااہ د یک تجح
ےہ۔
آیاکحیحصینعمہیےہہکدااہ دےناےنپاناءوک اجیھبناہکولوگںرپاامتمتجحرکے،اسرطح ےسہکاناء
مسقب
ےکناہوجدارگولگرصاط مےسرمگاہوہاجںیئوتہہیسکمسقاکداارپارتعاضہنرکںیکس۔
اسیجہکقرآنںیمذرکوہاےہہکدااہ داامتمتجحےیکریغباےنپدنبہںوکذعابںیہنرکنا:
وَما ُك َّنا ُم َع ّ
ح َّتي نَ ْب َع َ
ث َر ُ
ذبينَ َ
سنالً.

اہرمہروسلوکےجیھریغبیسکموموکہر زذعابںیہنرکےت۔
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لااآیاکینعماناءوکےنجیھبےکدعبہرمسقیکتجحیکیفنرکناںیہنےہہکسجینعموکانبہیمیتےناسآی
ےساھجمسےہہکلبآیاکینعمولوگںاکدااہ درپقحارتعاضہتجحیکیفنرکناےہ۔

آیےکاافلظےکنارےںیمثحبہقیقحت:

اس وجاب ہاحض ایبن رکےن ےک ےیل رضہر ےہ ہک ےلہپ اس آی ےک اافلظ ہ رفمدات رپ ثحب رک ںی اہر رھ
ایسآیےکینعمےکنارےںیماملعےئالہسےکاموالوکایبنایکاجےئ:ا:

افل:ینعموغل تجح:
بتكتغلںیمظفل «حجة» اکینعمدلیلہبراہنےہہکےکسجذرےعیےسیملعاخمفلرپاغلآنااجناےہ۔
اتکب«مجعماولشيط» ںیمآناےہ:
«الحجة :الدليل والبرها ».

تجحيعبیدليلہبراہن.
إبراهيم مصطفي ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجا ،المعجم
النسيط ،ج ،5ص ،518منافق للمطبنع .دار النشر  :دار الدعنة تحقيق  :مجمع
اللغة العربية.عدد األجزاء 2 :

زيادليراز ےناتکب«اتخمرااحصلح» ںیماھکلےہ:
ح َّ
« ْال ُ
ج ُةْ ،ال ُب ْر َ
ها ُ ».

تجحيعبیبراہن.

الحنفي الرازي زين الدين أبن عبد هللا محمد بن أبي بور بن عبد القادر (متنفي:
666هـ) .مختار الصحاح ،ص ،68المحقق :ينسف الشيخ محمد .الناشر:
الموتبة العصرية  -الدار النمنذجية ،بيروت  -صيدا .الطبعة :الخامسة5024 ،هـ
5111 /م .عدد األجزاء.5 :

رعمہفتغلانشسفو یےنیھباھکلےہ:
ح َّ
ج ٌ
ج ُة ،الدليل والبرها والجمع ُ
«ال ُ
ح َ
ج».

حج
تجحيعبیدليلہبراہناہرایکسعمج جےہ۔
الفينمي ،أحمد بن محمد بن علي المقري (متنفي884هـ) ،المصباح المنير
في غريب الشرح الوبير للرافعي ،ج 5ص 68ناشر :الموتبة العلمية – بيروت

ضعبےناےسیینعمایکےہ:
خ ُ
«وال ُ
ح ّ
ع به ال َ
ج ُة :ما دوف َ
صم».

تجحایسیزیچےہہکےکسجذرےعیےسیملعاخمفلوکولغمبایکاجناےہ۔
المرسي ،ابنالحسن علي بن إسماعيل بن سيدہ (متنفي017هـ) ،المحوم
والمحيط األعظم ،ج ،2ص ،072تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،ناشر :دار الوتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي2444 ،م.

رطيےناہکےہ:

«والحجة بضم الحاء االسم من اإلحتجاج  ،قال تعالي «لئال يون
للناس علي هللا حجة بعد الرسل» [  ] 0 / 561وقال «وهلل الحجة
البالغة» [  ] 6 / 501بأوامرہ ونناهيه وال حجة لهم عليه  .وفي الحديث
في تفسير اآلية  :قال إ هللا يقنل لعبد ينم القيامة عبدي كنت عالما
؟ فإ

قال نعم قال له  :أفال عملت ،وإ

قال كنت جاهال قال :أفال

تعلمت حتي تعمل  ،فيخصمه فتلك الحجة البالغة».
تجح (احء رپ شیپ) امدہ ااجتحج اک امس دصمر ےہ ،دااہ د ےن قرامنا ےہ :لئال يون

للناس علي هللا

حجة بعد الرسل،

اہرایسرطحقرامناےہ:وهلل الحجة البالغة،يعبیرصفدااہ دےکےیلاےنپہاتابتہمرحامتےکاسھت
ناغلہلمکمتجحہدلیلےہاہرولگدااہ درپوکیئتجحہقحارتعاضںیہنرےتھک۔
اسآییکریسفتںیمدحیذرکوہیئےہہک:دااہ درہزایقتاےنپدنبےےسقرامےئ:ا:ایکع ملت ؟ ے؟
ارگاسےناہکاہں،دااہ درھاسےسقرامےئ:ا:رھع ےنلمعویکںںیہنایک؟اہرارگےہکہکںیمملت ںیہن
داہ دا ےکالخفوہ
وہںوتدااہ داسےسقرامےئ:ا:ع ےنملعاحلصویکںںیہنایکناہکاسرپلمعرک وک ،ا
اجےئ:ااہریہیتجحناہغلاکینعمےہ۔(ینعیدااہ داسدنبےرپقحارتعاضرھکاےہہنہکہیدنبہدااہ درپ)۔
الطريحي ،فخرالدين (متنفي 5471هـ) ،مجمع البحرين ،ج ،5ص  ،005تحقيق:
السيد أحمد الحسيني ،ناشر :موتب النشر الثقافة اإلسالمية ،الطبعة الثانية
 5668 - 5047ش

ضعبمفسیررنیےناسآیےکذلیںیماہکےہ:
«أنبا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد «قد جاءكم برها ٌ من ربوم» يعني حج ًة».

اجمدہےنآیےکذلیںیماہکےہ:اسآیںیمبراہنےسرماد،تجحےہ۔
لمخزومي ،أبن الحجاج مجاهد بن جبر ا التابعي (متنفي .)540تفسير مجاهد،
ج  ،5ص ،575تحقيق :عبدالرحمن الطاهر محمد السنرتي ،دار النشر:
المنشنرات العلمية  -بيروت.

ب«:لل َّناس َعلَي هللا» ںیمالماہر َ َ
لَعاکینعم:
وہنےہوتعفنہافدئہاکینعمداتیےہاہر
رعیبرگارمںیمرحفرر « الم» ج«یلع» ےکاقمےلبںیمذرک ا
«یلع» اکینعمرضرہاصقننےہ۔
اناعمینوکذنہںیمرےتھکوہےئآیاکینعماےسیوہ:ا:
اناءوکےنجیھبےکدعبولگدااہ درپیسکمسقاکقحارتعاضںیہنرےتھک،ہنہیہکاناءوکےنجیھبےکدعبدااہ دےن
یسکوکیھبولوگںےکےیلتجحقرارںیہندنا۔
ےسیجدنمرہجذلیآیںیمیہیبلطمذرکوہاےہ:

َلِل َعلَي ال َّناس ح ُّ
و ّ
ج ْالبَ ْيت مَن ْ
استَطَا َ
ع إلَ ْيه َ
سبيال ً،

تیباہللےکاقممرپجحرکنا،قحاہللاےکنذہمہکوجامیلاحلظےسدقرتہااطتسعرےتھکوہں۔
سنرہ آل عمرا آیت 18

يعبیارگعیطتسماقرادجحااجنمہند ںیوتدااہ دانرپتجحہدلیلرےتھکںیہاہرایسہہجےسدااا وکذعابیھبرک
تکسںیہاہرہیینعمآیںیمرحفالماہررحف َ َ
لَعےسھجمسںیمآناےہ۔
ایسینعمیکنادیئےکوطررپالکماوبااقبلءےہہکاسےناھکلےہ:
«وقد يعبر عن نفي المعذرة بنفي الحجة كما فيقنله تعالي «لئال يون
للناس علي هللا حجة بعد الرسل» ففيه تنبيه علي أ

المعذرة في

القبنل عندہ تعالي بمقتضي كرمه بمنزلة الحجة القاطعة التي ال مرد
لها».
یھبکیفنذعمرتوکیفنتجحےکاسھتایبنایکاجناےہ،ےسیجالکمدااہ د«لئال يون للناس علي هللا
حجة بعد الرسل»

اس آی ںیم اشارہ ےہ ہک دااہ د ےک رکم ہ ششخب یک ہہج ےس وج ذعر ہ ذعمرت ایکس نار:اہ ںیم وبقل وہےت
ںیہ،ہہایسیینیقیہاغلدلیلیکامدننےہہکوکسجر ردںیہنایکاجاتکس۔

الوفنمي أبن البقاء ،أينب بن منسي الحسيني( .متنفي 5410هـ) كتاب
الوليات ،ج ،5ص  ،046تحقيق  :عدنا درويش  -محمد المصري .عدد األجزاء
 ،5 /دار النشر  :مؤسسة الرسالة  -بيروت 5051 -هـ 5117 -م،

ملت الہسوشاکینےناتکبحتفادقلبرںیماہکےہ:
« قنله { لئال يون
أي معذرة يعتذرو

للناس علي هللا حجة بعد الرسل }

بها كما في قنل تعالي { ولن أنا أهلوناهم بعذاب

من قبله لقالنا ربنا لنال أرسلت إلينا رسنال فنتبع آياتك } وسميت
المعذرة حجة مع انه لم يون ألحد من العباد علي هللا حجة تنبيها
علي أ هذہ المعذرة مقبنلة لديه تفضال منه رحمة».

اسآیںیم«حجة» ےسرمادہہذعمرتےہہکےکسجسوکدااہ دےسک بایکاجناےہ،ےسیجاسآی
یکرطح«

ولن أنا أهلوناهم بعذاب من».....

اہر اس آی ںیم ذعمرت یک ہگج ،ا ےک ناہوجد ہک وکیئ دنبہ یھب دااہ د رپ تجح ہ قح ارتعاض ںیہن رھکا ،ظفل
تجحذرکایکایگےہ،ویکہکنہیذعمرتدااہ دےکلضفہرتمحیکہہجےسوبقلیکیئگےہ۔
الشنكاني ،محمد بن علي بن محمد (متنفي5211هـ) ،فتح القدير الجامع بين
فني الرواية والدراية من علم التفسير ،ج ،5ص ،167ناشر :دار الفور  -بيروت.

رخفراز ےنیھباہکےہ:
إ َّ المقصند من بعثة الرسل وإنزال الوتب هن اإلعذار واإلنذار.

تثعباناءاہربتكےکنازلرکےنےسرمادہیہاذعار(یفنتجح)اہراناارہآ:اہرکناےہ۔
الرازي الشافعي ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متنفي640هـ) ،التفسير
الوبير أو مفاتيح الغيب ،ج ،55ص ، 78ناشر :دار الوتب العلمية  -بيروت،
الطبعة :األولي5025 ،هـ 2444 -م.

املعےئالہساہرریسفتآی:
الہسےکرسفمنیےنیھبآیےکحیحصینعمیکرطفاشارہایکےہ اہراںوھںےنانبہیمیتاہرا ےکضعب
ریپہاکرہںیکنالکلریپہ ںیہنیک۔
الہسےکرعمہفرسفمربط ےنيفسیرر«اجعمالاننعناہيآيارقلآن» ںیماھکلےہ:
لئال يون للناس علي هللا حجة بعد الرسل يقنل أرسلت رسلي إلي
عبادي مبشرين ومنذرين لئال يحتج من كفر بي وعبد األنداد من دوني
أردت عقابه لنال أرسلت إلينا رسنال

أو ضل عن سبيلي بأ

يقنل إ

فنتبع آياتك من قبل أ

نذل ونخزي فقطع حجة كل مبطل ألحد في

تنحيدہ وخالف أمرہ بجميع معاني الحجج القاطعة عذرہ إعذارا منه
بذلك إليهم لتون هلل الحجة البالغة عليهم وعلي جميع خلقه .و بنحن
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

دااہ دےنآی «لئال يون

للناس علي هللا حجة بعد الرسل»ںیمقرامناےہ:ںیمےناےنپ

اناءوکبارتدےنیاہرانااررکےنےکےیلاےنپدنبہںیکرطفاجیھبےہناہکہہاقرادوج رفارایتررکےتںیہ
اہر ریمے العہہوتبں یک ابعدترکےتںیہ اہرریمےراےتس ےس رمگاہ وہ اجےتںیہ،اےکن ناسریمے الخف
وکیئتجحہاہبہنہنوہاہرہہہنںیہکہک:اسےسےلہپہکمہذلیلہرضردںیھکیآپےنہارےےیلربمغیپہںوک
ویکںںیہناجیھبناہکمہریت آناتیکریپہ رکےت،سپدااہ دےناناءوکجیھبرکدحلمنییکہررطحیکتجحہ
دلیل وک متخ رک دنا ےہ نا ہک دااہ د ےک ناس تجح ناغل ہ اکلم نایق رےہ ،الہ ناہلی ےن یھب ہار رطح یہ اس
آییکناہلییکےہ۔
الطبري ،أبن جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (متنفي،)654
جامع البيا عن تأويل آي القرآ  ،ج ،6ص ،64ناشر :دار الفور ،بيروت 5041 -هـ

وغب ےنیھباینپریسفتںیماسآیوکذرکرکےنےکدعباھکلےہ:
وفيه دليل علي أ

هللا تعالي ال يعذب الخلق قبل بعثة الرسنل قال

هللا تعالي (وما كنا معذبين حتي نبعث رسنال)

ہی آی اس نات رپ دلیل ےہ ہک دااہ د اناء ےک ےنجیھب ےس ےلہپ اینپ ولخمق وک ذعاب ںیہن رکنا ،اسیج ہکدااہ د
ےنقرامناےہ:مہربمغیپوکےنجیھبےسےلہپیسکموموکیھبذعابںیہنرکےت۔

البغني ،الحسين بن مسعند (متنفي156هـ) ،تفسير البغني ،ج ،5ص،144
تحقيق :خالد عبد الرحمن العك ،ناشر :دار المعرفة  -بيروت.

انبكردیقشمےناہکےہ:
«ألم تون آياتي تتلي عليوم فونتم بها توذبن » أي قد أرسلت إليوم
الرسل وأنزلت إليوم الوتب وأزلت شبهوم ولم يبق لوم حجة كما قال
تعالي «لئال يون للناس علي هللا حجة بعد الرسل»

ایکریم آناتاہمترےےیلڑپیھںیہنںیئگسپع ےنہشیمہا وکالٹھجناےہ،ینعیاہمترےناساناءےجیھےئگ،
آامسینبتكوکنازلایکایگاہراہمترےاہبشتمتخوہےئگاہراہمترےےیلوکیئتجحہاہبہننایقںیہنراہ،اسیجہک
دااہ دےنقرامناےہناہکاناءوکےنجیھبےکدعبولوگںےکےیلدااہ دےکالخفوکیئتجحنایقہنرےہ۔
ابن كثير الدمشقي إسماعيل بن عمر أبن الفداء القرشي (متنفي 880هـ)،
تفسير القرآ العظيم ،ج ،2ص ،217دار النشر  :دار الفور  -بيروت .5045 -

شلبماان

خیع

می ےن اتکب «كشف األوهام واإللتباس عن تشبيه بعض األغبياء من

الناس» ںیماھکلےہ:
إ

هللا تعالي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئال يون

هللا حجة بعد الرسل فول من بلغه القرآ
عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة.

للناس علي

ودعنة الرسنل صلي هللا

ےبکشدااہ داعتملےناےنپروسولںوکبارتدےنیاہرانااررکےنہاالانبرکاجیھبےہ انہکولوگںےکناس
دااہ دےکالخفوکیئتجحہدلیلنایقہنرےہ،سپےکنجناسقرآناہردوعتروسلداایچنہپےہ،انسرپ
اامتمتجحوہیکچےہ۔
الفزعي الخثعمي ،سليما

بن سحما

(متنفي 5601هـ) ،كشف األوهام

واإللتباس عن تشبيه بعض األغبياء من الناس ،ج  ،5ص ،554تحقيق  :عبد
العزيز بن عبد هللا الزير آل حمد  ،دار النشر  :دار العاصمة  -السعندية  ،الطبعة
 :األولي 5051 ،هـ

باہ ےناینپيفسیررںیماسآی

«لئاليون

للناس علي هللا حجة بعد الرسل» اہراس

آی «فيقنلنا لنال أرسلت إلينا رسنال» ےکدعباہکےہ:
فينبهنا و يعلمنا ما لم نون نعلم.

ناہکمہسجزیچوکںیہناجےتن؟ ےا ےکنارےںیمآ:اہرک ںیاہرمیلعتد ںی۔
البيضاوي ،ناصر الدين ابنالخير عبدهللا بن عمر بن محمد (متنفي671هـ) ،أننار
التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) ،ج 5ص .275ناشر :دار الفور  -بيروت.
عدد األجزاء 1 :

سویطےنیھباسآییکریسفتںیماھکلےہ:

ج ٌ
ح َّ
«ل َئال َّ ي َُون َ لل َّناس َعلَي هللا ُ
ة» تقال «بَ ْع َد» إرسال «الرسل» إليهم
ت إلَ ْينَا َر ُ
سنال ً َف َنتّب َ
ْس ْل َ
ع ءاياتك َونَ ُون َ منَ
«فيقنلنا َربَّ َنا لَ ْنال أَر َ
المؤمنين».

ناہکولوگںےکناسدااہ دےکالخفوکیئتجحہدلیلنایقہنرےہ،اہراناءےکآےنےکدعبہنںیہکہکداانا
آپےنہارےےیلاناءوکویکںںیہناجیھبناہکمہآیکپآناتیکریپہ رکےکؤمنینمںیمےسوہاجےت۔
محمد بن أحمد المحلي الشافعي  +عبدالرحمن بن أبي بور السينطي
(متنفي 155هـ) ،تفسير الجاللين ،ج ،5ص ،565ناشر :دار الحديث ،الطبعة:
األولي ،القاهرة.

شيق
یطیےناہکےہ:
«األمر بالمعروف له ثالث حوم :
األولي :إقامة حجة هللا علي خلقه كما قال تعالي «رسال مبشرين
ومنذرين لئال يون للناس علي هللا حجة بعد الرسل».

ارمہبرعمہفےکےیلنیتمكحںیہ:اہل:دااہ داکاینپولخمقرپتجحاقمئرکنا،اسیجہکدااہ دےنقرامناےہ:نا
ہکاناءوکےنجیھبےکدعبولوگںےکناسدااہ دےکالخفوکیئتجحہدلیلنایقہنرےہ۔
الجوني الشنقيطي ،محمد األمين بن محمد بن المختار (متنفي 5616هـ،).
أضناء البيا

في إيضاح القرآ

بالقرآ  ،ج 5ص .061تحقيق :موتب البحنث

والدراسات ،ناشر :دار الفور للطباعة والنشر - .بيروت5051 - .هـ 5111 -م

ل
سویطےناتکبادلرا ميیوورںیماہکےہ:
«وأخرج ابن جرير عن السدي في قنله «لئال يون

للناس علي هللا

حجة بعد الرسل» فيقنلنا :ما أرسلت إلينا رسنال».

انبرربر(ربط )ےندس ےساسآیےکینعمےکنارےںیمرہاییکےہ:ینعیولوگںےکناسدااہ د
ےکالخفوکیئتجحہدلیلںیہنےہہکںیہکہکآپےنہارےےیلاناءوکںیہناجیھب۔
السينطي،جالل الدين أبن الفضل عبد الرحمن بن أبي بور (متنفي155هـ)،
الدرالمنثنر ،ج 51ص 02ناشر :دار الفور  -بيروت .5116 -

آولیسےنیھباہکےہ:
وقنله تعالي« :لئال يون
معني لئال يون

للناس علي هللا حجة بعد الرسل» علي

لهم احتجاج بزعمهم بأ

يقنلنا «لنال أرسلت إلينا

رسنال».

اسآیاکہیینعمےہہکولوگںدااہ دےکالخفارتعاضںیہنرکتکسہکںیہک :آپےنہارےےیلاناء
وکویکںںیہناجیھب۔
اآللنسي البغدادي الحنفي ،أبن الفضل شهاب الدين السيد محمند بن عبد
هللا (متنفي5284هـ) ،روح المعاني في تفسير القرآ العظيم والسبع المثاني
بيروت ،ج 51ص ، 02ناشر :دار إحياء التراث العربي.

اناموالیکرہینشںیمالہسےکیسکرسفمےنںیہناہکہکاسآیاکینعمہیےہہکدااہ داناءوکےنجیھبےک
دعبولوگںےکےیلوکیئتجحںیہنےجیھ:ا۔
ایک الہ س ےک ان امتم بررگ رسفمنی ےک اموال طلغ ںیہ اہر ای انب ہیمیت یک نات حیحص ےہ ہک وج آج ےک
نایبصہاہیبایبنرکےترےتہںیہ۔

(للناس علي هللا حجة) اہر (هلل علي الناس حجة) ےکدرناین
قرق:
رحفالماہر َ َ
لَعےکقرقوکاجےننےکدعباجانناچےیہہک
الناس حجة)

(للناس علي هللا حجة) اور (هلل علي

ےک اافلظ ںیم یھب قرق ےہ ،لاا وج ینعم ہاہیب ایبن رکےت ںیہ ،ا ےک اطمقب دااہ د وک اس

آیںیمانہکاچےیہاھت:
ٌ
ُ
الرسل».
حجة بع َد
«لئال يون هلل علي الناس

ناہکاناءوکےنجیھبےکدعبدااہ دےکےیلولوگںرپتجحہنوہ۔
احالہکنآیرکہمیںیماےسیذرکوہاےہ:

ة َب ْع َد ُّ
ج ٌ
ح َّ
الر ُ
ل َئال َّ ي َُون َ لل َّناس َعلَي هللا ُ
سل».

ذموکرہاطملیکرہینشںیمانبہیمیتےکاغمےطلیکتقیقحہاحضوہاجیتےہہکوجاسےناہکےہ:
« حجة هللا علي عبادہ قامت بالرسل فقط .كما قال تعالي { :ل َئال َّ
ة ب َْع َد ُّ
ي َُون َ لل َّناس َعلَي َّ
ج ٌ
ح َّ
الر ُ
َّللا ُ
سل } [النساء .]561 :ولم يقل:
بعد الرسل واألئمة أو األوصياء أو غير ذلك».

داایکتجحاےنپدنبہںرپاناءےکےنجیھبےکاسھتامتموہیئگےہ،ایسےیلدااہ دےنقرامناےہ:ناہکاباںوں
ےکےیلاناءےنجیھبےکدعبدااےکذہمرپوکیئتجحنایقہنرےہاہردااےنںیہنقرامنااناء،آہمئ،اہایصءہریغہ
ےکےنجیھبےکدعب۔
ابن تيميه الحراني الحنبلي ،ابن العباس أحمد عبد الحليم (متنفي  827هـ)،
منهاج السنة النبنية ،ج ،1ص ،86تحقيق :د .محمد رشاد سالم ،ناشر:
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :األولي5046 ،هـ.
انبہیمیتےنادتباءںیماہکےہ«:حجة هللا علي

عبادہ» ولوگںرپتجحداارصفاناءےکاسھتیہ

امتمہلمکموہیت ےہ ،رھ آی ےساا ااالداللرکنا ےہ ہکوج ا ےکاےنپ ےلہپ دوعاےک نالکل برہ س ےہویکہکن
آیقرامریہےہ:

اناءےکےنجیھبےکاسھت ولوگںےکناسدااہ دےک الخفوکیئتجحںیہنےہ،نکیلہیآیولوگںےکےیل
دااہ دیکنایقدہرس وتجحںیکیفنںیہنرکریہ۔

ےلہپوجاباکالخہص:
رکنںیہنےہ،ہکلبہیینعمےہہکولگیسک
اناءےکدعباامتمتجحوہےناکینعمیسکدہرس تجحوہےنیکیفن ا
ربمغیپےکآےنےکدعب،دااہ درپارتعاضںیہنرکتکسہکہارےےیلاامتمتجحںیہنوہیئےہ۔
لااہیوجمہہعیشےتہکںیہہکآہمئ(ع)ولوگںرپتجحدااہ دںیہوتا اکہیینعمےہہکدااہ دےکےیلولوگںرپ
تجحےہ،ینعی«هلل علي الناس حجة» لااالثمجاہکاجناےہ:
«أشهد أ َّ عليا حجة هللا»،

يعبییلع(ع)ولوگںرپتجحدااںیہ۔
اسہہجےساناءےکدعبولوگںرپداایکتجحوموجدےہنکیلولگدااہ درپتجحہقحارتعاضںیہنرےتھک،
لااہعیشدملؤںاہرزناراتںیم «حجة هللا علي خلقه» یکابعرتتہبزنادہنایئاجیتےہ۔
ح َّ
«يا ُ
ج َة هللا َعلي َ
خ ْلقه»
دعائے تنسل

ح َّ
ج ُ
ك يا مناليَ أ َّ عليّاً أميرالمؤمنين ُ
« ُأشه ُد َ
ته».
زيارت آل ياسين

ح َّ
اَ َّ
ك يا ُ
لس ُ
الم َعلَ ْي َ
ج َة هللا في اَرْضه،
مفاتيح الجنا  :اعمال روز جمعه.

دہرسا وجاب :رہانات ےک اطمقب روسل داا (ص) اہر رضحت یلع (ع)
دنبہںرپتجحدااہ دںیہ۔
الہسیکرہاناتےکاطمقبروسلداا (ص)اہراریمالموونینم یلع (ع)ولخمقداا رپدااہ دیک رطفےس
تجحںیہ۔
ہیرہایدہفلتخمابعراتےکاسھتلقنوہیئےہ:

نتماہل:
ت یع
امالموونینمیلع(ع)رہزایقتتجحداابرات:
میرر(ص)اہر ر
خطیبدغباد ےناتکبناريدغبادںیمرہایوکاسدنسےکاسھتلقنایکےہ:

قال نبأنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي قال نبأنا علي بن
المثني الطهني قال نبأنا عبيد هللا بن منسي قال حدثني مطر بن
أبي مطر عن أنس بن مالك قال كنت عند النبي صلي هللا عليه وسلم
فرأي عليا مقبال فقال انا وهذا حجة علي امتي ينم القيامة.

رطمانبایبرطمےناسنانبامکلےسرہایلقنرکےتوہےئاہکےہ:ںیمروسلداا(ص)ےکناساھٹیبوہا
اھتہکایسہقیلع(ع)یھبہاہںآےئگ،روسلدااےنقرامنا:
ںیماہرہی(یلعع)رہزایقتاساترپتجحوہںےگ۔
البغدادي ،ابن بور أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (متنفي066هـ) ،تاريخ بغداد،
ج  ،2ص  ،77ناشر :دار الوتب العلمية  -بيروت.

اسرہایوکانباسعرکےنیھبایسدنسےکاسھتلقنایکےہ:
ابن عساكر الدمشقي الشافعي ،أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا
بن عبد هللا (متنفاي185هـ) ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من
حلها من األماثل ،ج ،02ص ،641

نتمدہم:
ت یع
امالموونینمیلع(ع)ولخماقترپتجحداا:
میرر(ص)اہر ر
انباسعرکےناسرہایوکاسدنسےکاسھتلقنایکےہ:

أخبرنا أبن بور محمد بن القاسم بن المظفر بن الشهرزودي بدمشق
أنا أبن الحسن علي بن أحمد بن محمد المؤذب المديني بنيسابنر أنا
أبن عبد الرحمن محمد بن الحسين بن منسي السلمي أنا القاضي
أبن الحسن عيسي بن حامد الرخجي ناجدي محمد بن الحسن نا
علي بن محمد القطا

نا عبيد هللا بن منسي العبسي نامطر

اإلسواف قال سمعت أنس بن مالك يقنل نظر رسنل هللا صلي هللا
عليه وسلم إلي علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فقال أنا وهذا
حجة هللا علي خلقه.

اسنانبامکلاتہکےہ:روسلداا(ص)ےنیلع انبایباطل(ع)یکرطفدھکیےکقرامنا :ںیماہرہیقلخ
داارپتجحدااںیہ۔
تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،02ص 641

اہرہیرہایاسابعرتےکاسھتیھبذرکوہیئےہ:
أخبرنا أبن عبد هللا الحسين بن عبد الملك أنا أبن طاهر بن محمند أنا
أبن بور بن المقريء أنا أحمد بن عمرو بن جابر الرملي نا أحمد بن
خيثم نا عبيد هللا بن منسي عن عطاء بن ميمن

عن أنس قال قال

النبي صلي هللا عليه وسلم أنا وعلي حجة هللا علي عبادہ.

اسنےسرہایوہیئےہہکروسلداا(ص)ےنقرامنا:

ںیماہریلع(ع)ولخمقداارپتجحدااںیہ۔
تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،02ص 641
الآلليء المصننعة في األحاديث المنضنعة  ،اسم المؤلف :جالل الدين عبد
الرحمن بن أبي بور السينطي النفاة 155 :هـ  ،دار النشر  :دار الوتب العلمية
– بيروت،

ن:
اسرہایےکاطمقبروسلداا(ص) اہرامرالموونینمیلع (ع)ایقتیاساترپدااہ دیکرطف
ےستجحںیہ،لااانبہیمیتاکہیانہکہکروسلداا(ص)ےکدعبوکیئتجحدااںیہنوہیگ،ہیناتاسآیاہر
رہاناتےکاسھتاضتدریتھکےہ۔

وجابيقضی:
ذگہتشوجاناتّلحےکالعہہہاہویبںےکاسااکشلےکدنچيقضیوجابیھبںیہ:
ر

وجاباہل:قرآنتجحدااہ دےہ:

امتمنیملسماک اس نات رپ اافتق ےہ ہکروسلداا (ص)ےک دعباسات ںیمقرآنرکمی ولوگں رپ تجحداا
ےہ۔
اتکبيحصملسمںیمہیرہایذرکوہیئےہہکروسلداا(ص)ےنقرامناےہہک:
«و ْ
ج ٌ
ح َّ
َال ُقرْآ ُ ُ
ك أَ ْو َعلَ ْي َ
ة لَ َ
ك».

قرآناہمترےقحںیمنااہمترےرضرںیمتجحےہ۔
النيسابنري القشيري  ،ابن الحسين مسلم بن الحجاج (متنفي265هـ) ،صحيح
مسلم ،ج ،5ص ،246تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث
العربي  -بيروت.

الہسےکرسفمانبعجييہاسآییکيفسیررںیماہکےہ:
«قال

تعالي

لهم:

«فقد

جاءكم

بينة

من

ربوم»

وهن

القرآ ؛ حجة واضحة تعرفننها».

ربےسرماد،قرآنےہ،ہہایسیہاحضتجحےہہکوکسجع تناچےتنوہ۔
الشاذلي الفاسي أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني اإلدريسي
أبن العباس .البحر المديد ،ج  ،2ص  ،226دار النشر ،دار الوتب العلمية ـ بيروت.

قتینایقرےہیگ۔
انبكرےنیھباینپریسفتںیماہکےہ:قرآنرکيایسیہاحضتجحےہہکوج ا

ٌ
ٌ
«فإنه ليس ثَ َّ
معجزة أبل َ
غ وال أنج َ
ع في النفنس والعقنل من
حجة وال
م
هذا القرآ  ،الذي لن أنزله هللا علي جبل لرأيته خاشعا متصدعا من
خشية هللا .وثبت في الصحيح أ

رسنل هللا صلي هللا عليه وسلم

قال" :ما من نبي إال وقد أوتي ما آمن علي مثله البشر ،وإنما كا
الذي أوتيته وحيا أوحاہ هللا إلي ،فأرجن أ

أكن

أكثرهم تابعا ينم

القيامة" معناہ :أ معجزة كل نبي انقرضت بمنته ،وهذا القرآ حجة
باقية علي اآلباد».

قرآن ےک العہہ دولں اہر وقعل رپ ابر رکےن ہایل وکیئ دہرس تجح اہر زجعمہ ںیہن ےہ ،ہہ قرآن ہک ارگ دااہ د
ا وک اہپڑ رپ نازل قرامنا وت ہہ اہپڑ اخعش ہ اخعض وہ اجنا۔ حیحص ہ ربتعم رہانات ںیم روسل داا ےن قرامنا ےہ ہک :وکیئ
ربمغیپاا اںیہنےہرگمہیہکا ےکاسھتایسیزیچوہیتےہہکولگاسرپاامینالےتںیہ،وجھچکےھجمدناایگےہہہ
رکنےہ،ےھجمادیم ےہہکرہزایقتریمے ریپہاکرذگہتشاناءےسزنادہ
ہیحےہہکدااہ دھجمرپ ہیحنازل ا
وہںےگ۔
اسرہایاکہیینعمےہہکہریبناکزجعمہایکسہافتےکاسھتمتخوہاجنااھتنکیلہیقرآنایقتیتجحنایق
رےہ:ا۔
ابن كثير الدمشقي أبنالفداء إسماعيل بن عمرالقرشي (متنفي 880هـ)،
تفسير القرآ
الفور.

العظيم ،ج ،2ص ،628المحقق  :محمند حسن ،الناشر  :دار

ربط ےناینپيفسیررںیماہکےہ:
«والقرآ من حجج هللا علي الذين خنطبنا بهاتين اآليتين».

قرآنانرپدااہ دیکتجحےہہکوجاندہآناتےکاخمبطںیہ۔
الطبري ،أبن جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (متنفي،)654
جامع البيا

عن تأويل آي القرآ  ،ج  ،2ص  ،000ناشر :دار الفور،

بيروت 5041 -هـ

دمحمانبدبعاولاہبہاہویبںےکناپےنیھباہکےہ:
«فإ حجة هللا هن القرآ فمن بلغه القرآ فقد بلغته الحجة».

ےبکشتجحدااہ د،قرآنےہ۔سجیقرآناچنہپےہوگنااسیتجحچنہپیکچےہ۔
التميمي النجدي ،محمد بن عبد النهاب بن سليما

(متنفي5246 :هـ)،

الرسائل الشخصية ج ،6ص ،200المحقق :صالح بن فنزا بن عبدهللا الفنزا ،
محمد بن صالح العيلقي الناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعند ،الرياض،
المملوة العربية السعندية الطبعة:

رمسدنق ےناینپاتکبریسفتںیماھکلےہ:دااہ دےنقرآنوکاینپامتمولخماقترپتجحقراردناےہ:
وأل

هللا تعالي أنزل القرآ

هدي للناس وجعله حجة علي جميع

الخلق لقنله تعالي «وأوحي إلي هذا القرءا ألنذركم به ومن بلغ».

السمرقندي ،نصر بن محمد بن أحمد ابنالليث (متنفي 668هـ) ،تفسير
السمرقندي المسمي بحر العلنم ،ج ،5ص ،61تحقيق :د .محمند مطرجي،
ناشر :دار الفور  -بيروت.

ابوسالہیےہہکارگاناءوکےنجیھبےکدعبارگوکیئدہرس تجحہنوہوتروسلداا(ص)یکوبنتےسیکنای
وہیگ؟ویکہکنقرآنےسروسلداا(ص) یکوبنترپدلیلالیئاجیتےہ،وخدہیدلیلےہہکقرآنتجحےہ،
سپاناءےکدعبیھبدااہ دیکتجحوموجدوہیتکسےہ۔
ایسہہجےسرخفراز ےناہکےہ:
«المسألة الثالثة  :دلت اآلية علي أ القرآ معلنم المعني خالف ما
يقنله من يذهب إلي أنه ال يعلم معناہ إال النبي واالمام المعصنم ،
ألنه لن كا كذلك لما تهيأ للمنافقين معرفة ذلك بالتدبر  ،ولما جاز أ
يأمرهم هللا تعالي به وأ يجعل القرآ حجة في صحة نبنته».

ہلئسم وسم :ہیآی داللرک ریہ ےہ ہکقرآن اک ینعم ہاحض ہولعمم ےہاہر ہی ناتانولوگں یک راےئ ےک
الخف ےہ ہک وج ےتہک ںیہ ہک قرآن اک ینعم رصف یبن اہر وصعمم اجےتن ںیہ ویکہکن ارگ اا ا وہنا وت فان نیق قرآن
ںیموغررکایکسرعمتفاحلصںیہنرکتکس؟ ےاہراسوصرتںیمدااہ داکا وکقرآنںیموغررکےناکمكح
رکنایھباجبرہنوہنااہرقرآناکروسلداایکوبنتےکحیحصوہےنےکےیلتجحوہنایھباجبرںیہناھت۔

الرازي الشافعي ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متنفي640هـ) ،التفسير
الوبير أو مفاتيح الغيب ،ج 5ص ،5146ناشر :دار الوتب العلمية  -بيروت،
الطبعة :األولي5025 ،هـ 2444 -م

ملطیشایعفےنیھباھکلےہ:
«و أيضا فإ القرآ فيه الحالل والحرام والدين والشريعة وهن حجة هللا
في األرض إلي أ تقنم الساعة ».

ای دہرس دلیل ہی ہک قرآن ںیم الحل  ،رحام  ،دنی اہر رشتعی اک ذرک وہا ےہ اہر قرآن زنی رپ ایقت ی
تجحدااےہ۔
أبن الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي (متنفي 688هـ
) ،التنبيه والرد علي أهل األهناء والبدع ،ج ،5ص  ،64تحقيق :محمد زاهد بن
الحسن الونثري ،دار النشر :الموتبة األزهرية للتراث – مصر،

لااروسلدااےکدعبقرآنہکوجانرضحتاکدایمئزجعمہےہ،تجحےکوطررپایقتینایقرےہ:ا۔

وجابدہم:لقعتجحےہ۔
شيعيااناہرالہسےکارثکقرےقلقعوکرشتعیےکاسھتتجحقراردےتیںیہ۔
اوباحدمزغایلےناسنارےںیماھکلےہ:

«األدلة الثالثة علي كن اإلجماع حجة أعني الوتاب والسنة والعقل ال
تفرق بين عصر وعصر».

نیت داللئ ینعی قرآن  ،س اہر لقع ےک تجح وہےن رپ دالل رکےت ںیہ اہر اس ںیم اسرے زامےن برابر
ںیہ۔
الغزالي ،ابنحامد محمد بن محمد (متنفي141هـ) ،المستصفي في علم
األصنل ،ج ،5ص  ،501تحقيق  :محمد عبد السالم عبد الشافي ،ناشر :دار
الوتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي5056 ،هـ.

العءادلياخبر اتہکےہ:
 ...العقل حجة من حجج هللا تعالي وال تناقض في حججه فيستحيل
أ يرد الشرع بخالف العقل .

لقعدااہ دیکوتجحںںیمےسایتجحےہاہردااہ دیکوتجحںاکآسپںیموکیئاضتدںیہنےہ۔۔۔۔۔
البخاري ،عالء الدين عبد العزيز بن أحمد (متنفي 864هـ)،كشف األسرار عن
أصنل فخر اإلسالم البزدوي ،ج  5ص  ، 245تحقيق :عبد هللا محمند محمد
عمر ،ناشر :دار الوتب العلمية  -بيروت 5057 -هـ 5118 -م.

وجابوسم:إامجعتجحےہ۔

الہسےکناس ااکحمرشیعوکاابنتسطرکےنےکےیل،ایدلیلاامجعےہاہراےستجحقراردےتیںیہ۔مہ
اسنارےںیماےکناملعءےکاموالوکذرکرکےتںیہ:
الہسےکرسفمقرآنرمسدنق ےناہکےہ:
«ويتبع غي َر سبيل المؤمنين» يعني يتبع دينا غير دين المؤمنين ...
وفي اآلية دليل أ

اإلجماع حجة أل

من خالف اإلجماع فقد خالف

سبيل المؤمنين».

اسآیےسرماد«ويتبع غيرسبيل المؤمنين»ہیےہہکہہؤمنینمےکدنیےکالعہہیسکدہرسے
دنی یک ریپہ رکےت ںیہ ،اس آی ںیم اامجع ےک تجح وہےن رپ دلیل وموجد ےہ ویکہکن وج اامجع یک اخمتفل
رکناےہاسےنؤمنینمےکرطےقییکاخمتفلیکےہ۔
السمرقندي ،نصر بن محمد بن أحمد ابن الليث (متنفي 668هـ) ،تفسير
السمرقندي المسمي بحر العلنم ،ج ،5ص ،666تحقيق :د .محمند مطرجي،
ناشر :دار الفور  -بيروت.

الہسےکملعاوصلےکملت برہد یفنحےناہکےہہکوجاامجعےکتجحوہےنےکاقلئںیہنںیہہہالہ
وہاںیہ،اسےناہکےہ:
«ومن أهل الهني من لم يجعل اإلجماع حجة قاطعة».

وجاامجعوکتجحاقعطقرارںیہندےتیہہالہوہاہالہناہ ںیہ۔
البزدوي الحنفيي علي بن محمد (متنفي 672هـ) ،أصنل البزدوي -كنز النصنل
الي معرفة األصنل ،ج ،5ص ،201دار النشر :مطبعة جاويد بريس  -كراتشي.

رسفمالہسسمعااینےناامجعیکحجیبےکنارےںیماہکےہ:
«ومن يشاقق الرسنل من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل
المؤمنين»  ...استدل أهل العلم بهذہ اآلية علي أ اإلجماع حجة».

وج راہ دہای ےک ہاحض وہےن ےک دعب روسل داا (ص) ےس دینمش رکےت ںیہ اہر ہہ ؤمنینم یک راہ ےک العہہ
دہرسےراےتسیکاابتعرکےتںیہ،الہملعےناسآیےساامجعےکتجحوہےنرپاالداللایکےہ۔
السمعاني أبن المظفر منصنر بن محمد بن عبد الجبار (متنفي 071هـ)،
تفسيرالقرآ  ،ج ،5ص ،081تحقيق :ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن
غنيم ،دار النشر :دار النطن  -الرياض  -السعندية،

رسیسخیفنحےناینپملعاوصلیکاتکبںیماامجعوکاوصلدنیےکےیلوحمرہدمارقراردناےہاہراھکلےہ:
«ومن أنور كن اإلجماع حجة منجبة للعلم فقد أبطل أصل الدين فإ
مدار أصنل الدين ومرجع المسلمين إلي إجماعهم».

وجاےسیاامجعےکتجحوہےناکااکنررکےہکوجنیقیآہروہناےہ،اسےنالصدنیوکناہ رکدناےہویکہکن
اوصلدنیوہےناہرنیملسمےکروجعرکےناکایعمر،نیملسماکاامجعےہ۔

السرخسي محمدبن أحمدبن أبي سهل أبن بور (متنفي014هـ) ،أصنل
السرخسي ،ج ،5ص ،216دارالنشر :دار المعرفة  -بيروت.

زرشخم ےناامجعیکاخمتفلرکےنوکاجبرقرارںیہندنااسیجہکقرآنیکاخمتفلرکنااجبرںیہنےہ:
«ويتبع غير سبيل المؤمنين» وهن السبيل الذي هم عليه من الدين
الحنيفي القيم وهن دليل علي إ اإلجماع حجة ال تجنز مخالفتها كما
ال تجنز مخالفة الوتاب».

اسےسرمادہہراہےہہکؤمنینمسجراہرپںیہہکہہہیہدنیفینحہحیحصدنیےہ،ہیاامجعےکتجحوہےن
رپدلیلےہاہرایکساخمتفلرکنااجبرںیہنےہخسطررحہکقرآنیکاخمتفلرکنااجبرںیہنےہ۔
الزمخشري الخنارزمي ،ابنالقاسم محمند بن عمرو بن أحمد جار هللا
(متنفي167هـ) ،الوشاف عن حقائق التنزيل وعين األقاويل في وجنہ التأويل،
ج ،5ص  ،117تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،بيروت ،ناشر :دار إحياء التراث
العربي.

انب تبميہ رحاین ےنومردثحبآی ےساابنتسطرکےتوہےئہکروسلداا(ص) ےکدعبولوگںدرناین وکیئ
دہرس تجحںیہنےہ،اہکےہ:ںیماامجعےکتجحوہےنوکلصفمداللئےسنایرکناوہں:
«وأيضا فنحن نشير إلي ما يدل علي أ

اإلجماع حجة بالداللة

المبسنطة».

مہوسبمطہلصفمداللئےکاسھتاامجعےکتجحوہےنرپاشارہرکےتںیہ۔

ابن تيميه الحراني الحنبلي ،ابن العباس أحمد عبد الحليم (متنفي  827هـ)،
منهاج السنة النبنية ،تحقيق :د .محمد رشاد سالم ،ج  ،7ص ،600ناشر:
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :األولي5046 ،هـ.

الہساکبررگرسفمرخفراز اتہکےہ:
«روي أ الشافعي رضي هللا عنه سئل عن آية في كتاب هللا تعالي
تدل علي أ

اإلجماع حجة  ،فقرأ القرآ

ثلثمائة مرة حتي وجد هذہ

اآلية».

رہایلقنوہیئےہہکشایعفےسوسالوہا :ایکوکیئآیاامجعےکتجحوہےنرپداللرکیتےہ؟شایعف
ےنقرآنوک033رمہبتڑپےنھےکدعباسآیوکڈوھناااھت۔
الرازي

الشافعي،

فخر

الدين

محمدبن

عمر

التميمي

(متنفي640هـ)،التفسيرالوبير أومفاتيح الغيب ،ج ،55ص  ،61ناشر :دار الوتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي5025 ،هـ 2444 -م.

آپےنالمہظحقرامناہکالہسےکبرر:انےنیتحوخدانبہیمیتےنیھباامجعوکتجحقراردناےہ۔

وجاباہچرم:قاستجحےہ۔

الہس ایقس وکیھبتجحقرار دےتیںیہ ،ارگہچ ایقساہرالہ ایقسیکروسلداا ےنذمتیک ےہ نکیل رھ
یھب الہ س ایقس وک ااکحم رشیع ےک نای رکےن ےک ےیل ای دلیل ےک وطر رپ تجح قرار دےتی ںیہ۔ ایس
نارےںیمضعباملعےئالہسےکاموال:
برہد یفنحےناینپاتکباوصلںیماہکےہ:
«القياس حجة بإجماع السلف».

ذگہتشاملعءاکاامجعہاافتقےہہکایقستجحےہ۔
البزدوي الحنفيي علي بن محمد .أصنل البزدوي (متنفي 672هـ) ،كنز النصنل
الي معرفة األصنل ،ج ،5ص ،511دار النشر  :مطبعة جاويد بريس  -كراتشي.

رخفراز اتہکےہ:
«والذي نذهب إليه وهن قنل الجمهنر من علماء الصحابة
والتابعين أ

القياس حجة في الشرع .لنا الوتاب والسنة واإلجماع

والمعقنل».

وجہاراااقتعدےہ،ہیہارثکاحصہباہرنانیعبیکراےئیھبےہہکدنیںیمایقستجحےہ،اسیکدلیلاتکبداا
،س،اامجعاہرلقعںیہ۔

الرازي الشافعي ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متنفي640هـ)،
المحصنل في علم األصنل ،ج  ،1ص ،66تحقيق :طه جابر فياض العلناني،
ناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعند اإلسالمية  -الرياض ،الطبعة :
األولي5044،هـ.

امکل انباسنےسلقنرکےتںیہہکہہایقسوکربخہادحرپدقمماجاتناھت۔اہشبادليقرا یےناہکےہ:
«قال اإلمام القرافي رحمه هللا تعالي في شرح التنقيح ما نصه" :وهن
-أي القياس -مقدم علي خبر الناحد عند مالك رحمه هللا»..

تیقب
قرا یےناتکبرشح جںیماہکےہ:امکل انباسنےکبردیقاس،ربخہادحرپدقممےہ۔
مد ُّ
ح َّ
ح َّ
الحَطَّاب اإلمَام ال َعالمَة ال َفقيه األ ُ
مد بن ُم َ
ي ُم َ
ي
ي المَالو ّ
الر َع ْين ّ
صنل ّ
الشهير بالحَطَّاب رحمه هللا تعالي (متنفي  110-هـ) ،قرة العين لشرح ورقات
إمام الحرمين ،ص.10

الہایقسےکرحنمفوہےنرپرہانات:
رہایاہل:
احمكنيسااوپر ےناتکب«المستدرك علي الصحيحن»ںیماسرہایوکذرکایکےہ:
أخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن ثنا الفضل بن محمد بن المسيب
ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسي بن يننس عن جرير بن عثما

عن عبد

الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عنف بن مالك رضي هللا عنه
قال قال رسنل هللا صلي هللا عليه وسلم ستفترق أمتي علي بضع
وسبعين فرقة أعظمها فرقة قنم يقيسن
الحالل ويحللن

األمنر برأيهم فيحرمن

الحرام هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم

يخرجاہ.

روسلداا(ص)ےنقرامناےہ:ریمےات03قرموںںیممیسقتوہیگ،انقرموںںیمےسسےسبراقرہ
ہہےہہکوجاےنپاومرےکنارےںیمایقسرکےتںیہ،سپالحلوکرحاماہررحاموکالحلاجےتنںیہ۔
الحاكم النيسابنري ،ابن عبد هللا محمد بن عبد هللا (متنفي  041هـ)،
المستدرك علي الصحيحين ج ،0ص ،088تحقيق :مصطفي عبد القادر عطا،
ناشر :دار الوتب العلمية  -بيروت الطبعة :األولي5055 ،هـ 5114 -م.

ہيب
الہسےکراجلانشس میےناتکب«عمجمازلہادئ»ںیماسرہاییکدنسحیحصوہےنرپحیرک یکےہ:
«عن عنف بن مالك عن النبي صلي هللا عليه وسلم قال تفترق أمتي
علي بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة علي أمتي قنم يقيسن األمنر
برأيهم فيحلن الحرام ويحرمن الحالل ..... .رواہ الطبراني في الوبير
والبزار ورجاله رجال الصحيح».

روسلداا(ص)ےنقرامناےہ:ریمےات03قرموںںیممیسقتوہیگ،انقرموںںیمےسسےسبراقرہ
ہہےہہکوجاےنپاومرےکنارےںیمایقسرکےتںیہ،سپالحلوکرحاماہررحاموکالحلاجےتنںیہ۔

ربطاینےناتکبمجعمكر اہربرارےناسرہایوکلقنایکےہاہراسرہایےکامتمراہ حیحصہربتعمںیہ۔
الهيثمي ،ابنالحسن ننر الدين علي بن أبي بور (متنفي  748هـ) ،مجمع
الزوائد ومنبع الفنائد،ج ،5ص ،064ناشر :دار الفور بيروت 5048 -هـ،.

انبزحما دیسلےناسرہایوکلقنرکےنےکدعباہکےہ:
فهذا أصح ما في هذا الباب وأنقاها سنداً،

ہیرہایدنسےکاحلظےساسنابیکحیحصبرنیاہراصفبرنیرہایےہ۔
األندلسي ،أبن محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (متنفي 016هـ)،
رسالة في اإلمامة ،ج ،6ص ،256تحقيق :د  .إحسا

عباس ،دار النشر:

المؤسسة العربية للدراسات والنشر  -بيروت  /لبنا  ،الطبعة الثانية 5178 ،م

اصحلارمعل ےنیھباھکلےہ:
«قلت وأخرجه البيهقي بسندہ إلي نعيم بن حماد قال ابن القيم بعد
إخراجه بهذہ األسانيد وهؤالء كلهم أئمة ثقات حفاظ إال حريز بن عثما
فإنه كا

منحرفا عن علي رضي هللا عنه ومع هذا احتج به البخاري

في صحيحه»

قب
ب
ںیماتہکوہںت ہقیےناینپدنسےکاسھتاسرہایوکعنانبامحدےسلقنایکےہ۔انب مےناسدنسوکذرک
رکےنےکدعباہکےہ:ہی امتمبرر:اناہرہقثںیہ،ریغازرحبرانبامثعنہک ہی د نمیلع(ع)اھتنکیلرھیھب
اخبر ےناسےسرہایوکلقنایکےہ۔
صالح بن محمد بن ننح العمري (متنفي .)5257 :إيقاظ همم أولي األبصار
ج،5ص  ،54دار النشر  :دار المعرفة  -بيروت 5617 -

اسرہایوکالہسےکتہبےساملعءےنلقنایکےہ۔

رہایدہم:
ای دہرس رہای ںیم دبع اهلل انب وعسمد ےن ایقس رکےن ہاےل قرےق ےک ہوجد ںیم آےن ےک نارے ںیم
ربخد ےہ:
أخبرنا صَال ُ
ح بن ُ
ل منلي يحيي بن أبي زَائ َد َة ثنا يحيي عن ُمجَال ٍد
س َه ْي ٍ
ق عن عبد َّ
َّ
م َعا ٌ
َّللا قال َال ي َْأتي َعلَ ْي ُو ْ
ي عن م ْ
م اال وهن
عن
الش ْعب ّ
َس ُرو ٍ
س ُ
ت أَ ْعني َعا ًما أَ ْ
ش ٌّر من الذي كا َقبْلَ ُه أَمَا اني لَ ْ
َ
خصَبَ من َعا ٍم وال
َ
ه ُبن َ ثُ َّ
ن علماءكم وَخيَا ُر ُك ْ
ير وَلَو ْ
م وفقهاءكم ي َْذ َ
أَميرًا َ
م َال
خ ْي ًرا من أم ٍ
خلَ ًفا َويَجي ُء َق ْن ٌ
م يَق ُ
يسن َ األمر ب َر ْأيه ْ
تَج ُدو َ منهم َ
م.

وہنےہ،آ:اہوہہکریم رمادہیںیہن
دبعاهللانبوعسمداتہکےہع رپوجیھباسلآناےہہہذگہتشاسلےسدببر ا
ےہہکوموجدہاسلذگہتشاسلےسنابرتکبرناہیہاالاحمكذگہتشاحمكےسرتہبےہہکلبرمادہیےہہکرتہبنی
املعءاہراہقفءاج رےہںیہاہرااکن وکیئاجنیشن نایق نےہاہر رھایسیمومآےئیگ ہکوجاےنپ اومر ےک نارے
ںیمایقسےساکمںیلےگ۔
الدارمي ،أبن محمد عبدهللا بن عبدالرحمن (متنفي211هـ) ،سنن الدارمي،
ج ،5ص ،86تحقيق :فناز أحمد زمرلي ,خالد السبع العلمي ،ناشر :دار الوتاب
العربي  -بيروت  ،الطبعة :األولي5048هـ

لمعج
ل
ك
ی
ي
ربطاین ےن اتکب «ا م ا رر» ںیم دبع اهلل انب وعسمد ےس رہای لقن یک ےہ ہک ہی رگہہ اےنپ ایقس ےس
امالموکمتخرکدے:ا:
ي ال َّ
نر ثنا ُ
يد بن َم ْن ُ
سع ُ
صائ ُغ ثنا َ
س ْفيَا ُ عن ُمجَال ٍد
ص ٍ
حدثنا محمد بن َعل ّ ٍ
ق قال قال عبد َّ
َّ
َّللا ليس َعا ٌ
ي عن م ْ
م إال الذي ب َْع َد ُہ
َعن
الش ْعب ّ
َس ُرو ٍ
ُ
خ ْي ٌر من َعا ٍم وَال ُأ َّم ٌ
ش ٌّر منه وَال َعا ٌ
ه ُ
اب خيَار ُك ْ
ة وَلَو ْ
ن َذ َ
ة َ
م َ
َ
م
خ ْي ٌر من أ َّم ٍ
د ُ
ث َق ْن ٌ
سال ُم َويَ ْن َثل ُ
م يَق ُ
م َفيَ ْنهَد ُم اإل ْ
يسن َ األُ ُمن َر ب َر ْأيه ْ
و َُعلَمَائ ُو ْ
ح ّ
م َو ُي َ
م.

دبعاهللانبوعسمدع رپوجیھباسلآناےہہہذگہتشاسلےسدببروہناےہاہروکیئاسلدہرسےاسلےسرتہب
ںیہنےہاہروکیئاتدہرس اتےسرتہبںیہنےہنکیلاہمترےرتہبنیاملعءداینےسںیلچاجںیئےگرھ

ایسیمومہوجدںیمآےئیگہکہہاےنپاکومںےکنارےںیمایقسرک ںیےگسپہیولگامالمدہنمماہرزمکہر
رکد ںیےگ۔
الطبراني ،ابنالقاسم سليما

بن أحمد بن أينب (متنفي664هـ) ،المعجم

الوبير ،ج ،1ص  ،541تحقيق :حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،ناشر :موتبة
الزهراء  -المنصل ،الطبعة :الثانية5040 ،هـ 5176 -م.

اصحلارمعل ےناسرہاییکدنسےکنارےںیماھکلےہ:
قلت وأخرجه البيهقي أيضا بسند رجاله ثقات عن ابن مسعند.
العمري ،صالح بن محمد بن ننح (متنفي 5257هـ) ،إيقاظ همم أولي األبصار،
ج ،5ص ،56دار النشر  :دار المعرفة  -بيروت 5617 -

وشاکینےنیھباسرہایوکذرکرکےنےکدعباھکلےہ:
فيهدم اإلسالم وينثلم وأخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات.
الشنكاني ،محمد بن علي بن محمد (متنفي 5211هـ) ،القنل المفيد في
أدلة االجتهاد والتقليد  ،ج ،5ص ،81تحقيق  :عبد الرحمن عبد الخالق ،دار
النشر  :دار القلم  -الونيت  ،الطبعة  :األولي 5616

ان رہانات یک رہینش ںیم الہ س ےک اس رگہہ ےن سج زیچ وک دااہ د ےن تجح قرار دنا ےہ ،اس زیچ وکتجح
ےکوطررپوبقلںیہنایکاہرسجزیچوکدااہ دےنتجحقرارںیہندنااہرزیچوکتجحقراردناےہ!

وجابمجنپ :مولاہرلمعاحصیب،تجحےہ۔
الہساقلئ ںیہ ہک مول ہلمعاحصہب ،تجح ےہویکہکن ہہامتماحصہب وک ملدلامےتنںیہ اہرا وک ہر رطح ےک
صقنہبیعےسوفحمظامےتنںیہ۔
رمہز ےن اینپ اتکب اہنسل ںیم رہای وک لقن رکےن ےک دعب اہک ےہ ہک دااہ د ےن یھب قرآن ںیم احصہب یک
رعتفییکےہ،رھاتھکلےہ:
َّ
َّللا َعن ْال ُ
ك تَ ْ
ح َ
ي َّ ُ
الش َ
م ْؤمنينَ إ ْذ ُيبَاي ُعننَ َ
ج َرة)،
ت
 ...و ََقالَ( :لَ َق ْد َرض َ
سنل َّ
ج ُة َّ
ح َّ
خ ْلقه ب َْع َد َر ُ
م ُ
اآليَ َةَ ،ف ُه ْ
َّللا َعلَي َ
َّللا (ص) . ...

دااہ دےنقرامناےہ:ےبکشدااہ دانؤمنینمےسہکحہیووںےندرجےکےچینآیکپک تعیک ،ی،را
وہاےہ،سپروسلدااےکدعباےکناحصہبولخمقداارپتجحںیہ۔۔۔۔۔
المروزي  ،أبن عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج (متنفي210هـ) ،السنة  ،ج
 5ص50ـ  ،51تحقيق  :سالم أحمد السلفي  ،ناشر  :مؤسسة الوتب الثقافية
 -بيروت  ،الطبعة  :األولي 5047 ،هـ .

قب
انب موجزيےنشایعفےکمولےسلقنایکےہہکاسےناہکےہ:
ل ال َّ
َّ
الشافع ُّ
ص َّر َ
ي في ْالجَديد من روَايَة ال َّربيع عنه بأَ َّ َق ْن َ
وقد َ
صحَابَة
ح
ج ٌ
ح َّ
ة يَج ُ
ُ
ب ْالمَصي ُر إلَ ْيه»

شایعفےناےنپدانارظنےیئںیمہکوجرعیبےناسےسلقنایکےہ،حیرک یکےہہک:
احصہباکمولتجحےہاہراسرپلمعیھبوہنااچےیہ۔
الزرعي الدمشقي الحنبلي ،شمس الدين ابنعبد هللا محمد بن أبي بور أينب
(مشهنر به ابن القيم الجنزية ) (متنفي815هـ) ،إعالم المنقعين عن رب
العالمين ،ج ،0ص ،525تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،ناشر :دار الجيل  -بيروت
.5186 -

وعسد

ہاہیباملعءےنایراسہل«مجمع الفقه

االسالمي»نالیفایکےہہکسجںیمذرکوہاےہہک

رمعانباطخبےکااہتجداترپلمعرکنا،تجحےہ:
«لئن اختلفنا في حجية عمل الصحابة  ,فإنا نشعر بأ
يجنز االختالف في حجيته ؛ أل

عمل عمر ال

الصحابة كاننا يستقبلننه باعتبارہ

ً
تصرفا بمقتضي اإلمامة  ,وأغلبه لم ينورہ أحد منهم والقليل الذي كا
لبعضهم منقف منه مثل عدول عمر عن تنزيع أراضي السناد علي
المسلمين إلي وقفها ليستمر ريعها إلي األجيال المقبلة منهم
ومنقف أنس وبعض الصحابة من ذلك  ,ساندہ الجمهنر مساندة
استمرت في عهد عثما وعلي .دو أ تستمر المعارضة له  ,فصار
بذلك كغيرہ مما لم يعارضه أحد من عمله غي َر مرتوز علي اجتهاد عمر
فحسب  ,وهن وحدہ حجة حاسمة عندنا».

احصہب ےک لمع ےک تجح وہےن ےک نارے ںیم االتخف راےئ ےہ ،مہ اجےتن ںیہ ہک رمع ےک لمع ےک تجح
وہےن ےک نارے ںیم االتخف رکنا اجبر ںیہن ےہ ویکہکن احصہب ایکس اامت ویکہج ےس ا ےک اامعل رپ وتہج رکےت
وہےئلمعرکےت؟ ے۔وکیئ یھباحصیبرمعےکلمعاکااکنر ںیہنرکنااھتاہرارگ یھبکااکنر یھبرکنااھت وتےسیجہک
رمعےن وسادیکزونیمںوک املسمںوںںیممیسقترکےنیکاجبےئا وکہفقرکدنانا ہکااکنفان عدعبںیمآےنہایل
ولسنں ی یھب اتچنہپ رےہ۔۔۔۔۔۔ لاا ہی اعمرہض ہن رکنا ،رمع ےک تہب ےساکومں یک رطح ،ہی دعم اخمتفل
رمعےکااہتجدیکہہجےسںیہن ،ی،احالہکنرصفرمعاکااہتجدہارےےیلاقعطتجحےہ۔
منظمة المؤتمر االسالمي بجدة ،مجلة مجمع الفقه االسالمي التابع لمنظمة
المؤتمر االسالمي بجدة ،ج  ،0ص  ،5626وقد صدرت في  56عددا  ،وكل عدد
يتون من مجمنعة من المجلدات  ،كما يلي .العدد  : 5مجلد واحد .العدد : 2
مجلدا .أعدها للشاملة  :أسامة بن الزهراء عضن في ملتقي أهل الحديث-

ایسراسےلںیماسرپیھبحیرک وہیئےہہکلمعاحصہبتجحےہ:
لون هنا لم يتساو الدليال

بل علي العوس .هناك مر ّ
جح وهن عمل

الصحابة ،وهذا كما ذكر العلماء من قبيل اإلجماع السونتي  ،وهن
حجة عند الحنفية وحجة أيضا عند الحنابلة.

اساقممرپدہدںیلیلآسپںیماسمہ ںیہنںیہہکلبا ےکبرہ سےہویکہکناہیںرپرمحجوموجدےہاہرہہاحصہب
اک لمع ےہ اہر ےسیج املعء ےن ذرک ایک ےہ ہی اامجع  وکیت ےہ اہر ہی اامجع ںویفنں اہر نييلیووں ےک بردی تجح
ےہ۔
منظمة المؤتمر االسالمي  ،مجلة مجمع الفقه االسالمي التابع لمنظمة
المؤتمر االسالمي بجدة ،ج  / 7ص  121وقد صدرت في  56عددا  ،وكل عدد
يتون من مجمنعة من المجلدات  ،كما يلي .العدد  : 5مجلد واحد .العدد : 2
مجلدا .أعدها للشاملة  :أسامة بن الزهراء عضن في ملتقي أهل الحديث.

ہب لسب
دمحمانبإبرا مآلا ج،یتفمامظعاسقبوعسد رعباتہکےہ:
وعلي كل فعمل الخيزرا

ليس بحجة ،وانما الحجة في عمل

الصحابة رضي هللا عنهم»

رہباحللمعخررانتجحںیہنہکلبلمعاحصہب تجحےہ۔
آل الشيخ مح َّ
مد بن إبراهيم بن َعبداللطيف ،فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن
إبراهيم آل الشيخ ،المحقق  :محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ،ج  ،5ص
 568الناشر  :مطبعة الحونمة بموة المورمة ،الطبعة  :الطبعة األولي ـ موة
المورمة 5611 ،هـ

مفل
انب جیلبنحےنیھباہکےہ:

« ....لقنله :كيف تولم أجسادا ال أرواح فيها وجنابه بأ

توليمه لهم

كانت من معجزاته عليه السالم فإنه قال ما أنتم بأسمع لما أقنل
منهم .ولم يثبت هذا لغيرہ مع أ َّ قنل الصحابة له حجة لنا».

ا ےکمولویکہجےسہک:نجااسجدںیمرہحںیہنع انےسےسیکالکمرکےتوہ؟ا اکوجابہیےہہک:رمدہں
ےس الکم رکنا ہی روسل داا ےک زجعمات ںیم ےس اھت ویکہکن ان رضحت ےن قرامنا ہک ع  ان (رمدہں) یک تبسن
زنادہ نس ہاےل ںیہن وہ ،ہی نات احصہب ےک العہہ یسک دہرسے ےک ےیل نای ںیہن وہیئ ،احالہکن روسل داا
ےکاحصہباکمول ہارےےیلتجحےہ۔
الحنبلي  ،أبن إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن مفلح (متنفي:
،) 770المبدع في شرح المقنع ،ج  ،8ص  ،616دار النشر  :الموتب اإلسالمي
 -بيروت 5044 -

ادمحانبدمحانرحاینےنیھباتکب «صفة الفتني والمفتي والمستفتي»ںیماھکلےہ:
أ قنل الصحابه عندنا حجة في أصح الروايتين.
النمري الحراني ،أحمد بن حمدا

أبن عبد هللا (متنفي 611هـ) ،صفة الفتني

و المفتي و المستفتي ،ج ،5ص ،86تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني ،دار
النشر  :الموتب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :الثالثة5618 ،

وجابمشش:برر:انالہس،تجحدااںیہ:

الہساےنپاحصہباہرضعباملعءوکولخمقداارپ

«حجة

هللا» ےتہکںیہ۔ایسنارےںیمدنچاموالذرکےیک

اجرےہںیہ:

 .1ک تعرجشہںیموموجدؤمنینمتجحدااںیہ۔
رمہز

ےناتکب«اۃنسل» ںیماحصہبےکنارےںیماسآی «(لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ

يبايعننك تحت الشجرة) (حتف )11/وکذرکرکےنےکدعباہکےہ:
«فهم حجة هللا علي خلقه بعد رسنله صلي هللا عليه وسلم».

ہہ(يعبیاحصہب) روسلداا(ص)ےکدعبایکسولخمقرپتجحدااہ د؟ ے۔
المروزي محمد بن نصر بن الحجاج أبن عبد هللا ( متنفي  ،)210السنة ،ج ،5
ص  ،51تحقيق  :سالم أحمد السلفي  ،دار النشر  :مؤسسة الوتب الثقافية
 -بيروت  ، 5047 -الطبعة  :األولي ،

ت یع
انبدبعاربلےناتکب«االشيیعااب»ےکدقمہمںیمس میرروک قرآنرکمیوکہاحضایبنرکےنہاالقراردنا
ےہاہرحیرک یکےہہکاےسیاحصہبیکانشجرضہر ےہہکحہیووںےنروسلداا(ص)یکسوکلقنرک
ےکولوگںیاچنہپناےہاہرآررںیماحصہبوک«حجة هللا» ےتہکوہےئاھکلےہ:

«وهم صحابته الحناريّن الذين وعنها وأدوها ناصحين محسنين حتي
دين  ،وثبتت بهم ح ّ
كمل بما نقلنہ ال ّ
جة هللا تعالي علي المسلمين».

احصہب ،روسل داا (ص) ےک وحار ںیہ ہک وج روسل داا یک س ےک ےیل رظف اہر ا وک ولوگں ی اچنہپےن
ہاےل؟ ے ،احالہکن ہہامتم احصہبدوسلزاہر کین؟ ے ،اےکن لقنرکےن یک ہہج ےس دنیلمکم وہا ےہ اہر ا یہ یک
ہہجےسداایکتجحنیملسمرپاکلموہیئےہ۔
ابن عبد البر النمري القرطبي المالوي ،ابن عمر ينسف بن عبد هللا بن عبد البر
(متنفي 066هـ) ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،ج ،5ص ،5تحقيق :علي
محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي5052 ،هـ.

.2اوبركبہرمعتجحدااہ دںیہ:
ضعبرصفاوبركبہرمعوکولخمقرپتجحدااہ دےتہکںیہ،
انباسعرکدیقشمےناتکب

«تاريخ مدينة

دمشق»ںیم،انباثرےناتکب

«اسد

الغابة»ںیم

اہرربط ےناتکب«رناضالیضررة»ںیمامرالموونینمیلع انبایباطل(ع)ےسرہایلقنیک ےہہک:
دااہ دےناوبركبہرمعوکاےکندعبہاےلہاویلںرپتجحقراردناےہ۔

نتمرہای:

أخبرنا أبن بور األنصاري قال قرئ علي أبي الحسن علي بن إبراهيم
بن عيسي المقرئ وأنا حاضر نا أبن بور محمد بن إسماعيل بن العباس
النراق إمالء نا محمد بن عبيد هللا بن محمد الواتب العسوري حدثني
عمي أحمد بن محمد بن العالء نا عمر بن إبراهيم المعروف بوردي نا
زائدة بن قدامة عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عبد خير صاحب
ج َع َ
َّللا َ
ل أَبَا ب َْو ٍر،
راية علي بن أبي طالب قال سمعت عليا يقنل ا َّ َّ َ
سبَ َقا و َّ
ج ٌ
ح َّ
َن ب َْعد ُ
م َر ُ
ة َعلَي م ْ
َهمَا منَ ْال ُنالة إلَي يَ ْنم ْالقيَامَةَ ،ف َ
و َُع َ
ََّللا
س ْب ًقا بَعي ًدا ،وَأَ ْت َعبَا و َّ
شدي ًداَ ،فذ ْك ُر ُ
َن ب َْعد ُ
همَا ُ
ََّللا م ْ
َهمَا إ ْت َعابًا َ
َ
ح ْز ٌ لألُ َّمة،
ن َعلَي األَئ َّ
وَطَ ْع ٌ
مة ".

یلعےکرپمچداردبعریخےناہکےہ:ںیمےنانرضحتےسانساھتہکےبکشدااہ دےناوبركبہرمعوکاےکندعب
آےنہاےلہاویلںرپتجحقراردناےہ۔
ابن عساكر الدمشقي الشافعي ،أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا
بن عبد هللا( ،متنفي185هـ) ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها و تسمية من
حلها من األماثل ،ج ،64ص ،672تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة
العمري ،ناشر :دار الفور  -بيروت .5111 -
ابن أثير الجزري ،عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد
(متنفي664هـ) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج ،0ص  ،581تحقيق :عادل
أحمد الرفاعي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  /لبنا  ،الطبعة :األولي،
 5058هـ  5116 -م.

الطبري ،ابنجعفر محب الدين أحمد بن عبد هللا بن محمد (متنفي610هـ)،
الرياض النضرة في مناقب العشرة ،ج ،5ص  ،681تحقيق :عيسي عبد هللا
محمد مانع الحميري ،ناشر :دار الغرب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :األولي،
5116م.
الهندي ،عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين (متنفي181هـ) ،كنز العمال
في سنن األقنال واألفعال ،ج ،56ص ،56تحقيق :محمند عمر الدمياطي،
ناشر :دار الوتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي5051 ،هـ 5117 -م.

انباسعرکےناتکب«تاريخ مدينة دمشق»ںیماطعءےسیھبلقنایکےہہکہہاوبركبہرمعیکاجینیشنوک
ولوگںرپدااہ دیکتجحامشرایکےہ:
«أخبرنا أبن بور محمد بن عبدالباقي أنا الحسن بن علي أنا علي بن
بن أبي شيبة أنا

محمد بن أحمد بن لؤلؤ أنا عمر بن أينب نا عثما

سفيا عن رجل عن عطاء قال :من حجة هللا علي الناس استخالف
أبي بور وعمر أ

يقنل قائل من يستطيع أ

يعمل بعمل رسنل هللا

صلي هللا عليه وسلم».

ایصخشےناطعءےسلقنایکےہہکاسےناہک:ولوگںرپدااہ دوتجحںںیمےسایتجحالختفاوبركبہ
رمعےہ،ناہکوکیئہنےہکہکوکیئیھبروسلداا(ص) یکرطحلمعںیہنرکاتکس۔
الشافعي،

أبن

القاسم

علي

بن

الحسن

بن

هبة

هللا

بن

عبد

هللا (متنفي )185تاريخ مدينة دمشق ،ج ،00ص 211 ،تحقيق  :محب الدين
أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ،دار النشر  :دار الفور  -بيروت 5111 -

دبعارلؤہففانہ ےناتکب«فیضادقلبر»ںیملقنایکےہہکانبوفرکےنبیغےسآہازینسہکاوبركب
تجحدااےہ:
«(وحوي) أ

األستاذ ابن فنرك قصد االنفراد للتعبد ،فبينما هن في

بعض الجبال سمع صنتا ينادي  :يا أبا بور إذ قد صرت من حجج
هللا علي خلقه».

اکحیوہیئےہہکانبوفرکےنولختںیمابعدترکےناکارادہایکاہرہہجایاہپڑرپایگوتاسےنای
آہازینسہکاےاوبركبع ولخمقرپداایکتجحنبےئگوہ۔
المناوي ،محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متنفي5465هـ) ،فيض
القدير شرح الجامع الصغير ،ج ،5ص ،151ناشر :الموتبة التجارية الوبري -
مصر ،الطبعة :األولي5616 ،هـ.

.0ادمحانبنييلولوگںرپتجحدااےہ۔
ضعبادمحانبنييلوکتجحدااےتہکںیہ:
اوبركبدغباد ےناتکب«التقييد لمعرفة رواة السنن و المسانيد»ںیملقنایکےہہکیلع انب
دمي،ادمحنبنييلوکتجحداابرولخمقاتہکاھت:

أخبرنا زاهر بن أحمد الثقفي وإدريس بن محمد بأصبها

قاال أنبأ أبن

بور محمد بن علي بن أبي ذر الصالحاني قال ثنا أبن طاهر محمد بن
أحمد بن عبد الرحيم قال أنبا أبن بور عبد هللا بن محمد بن محمد بن
فنرك القباب قال ثنا محمد بن إبراهيم بن أبا الحبراني قال سمعت
علي بن المديني يقنل أحمد بن حنبل أبن عبد هللا الينم حجة اللهعلي
خلقه».

ب
دمحم انب إبراہ م انب أنان خراین اتہک ےہ ںیم ےن یلع انب دمي ےس انس ہک ہہ اتہک اھت ہک :آج ادمح انب نييل
ولوگںرپتجحدااےہ۔
البغدادي محمد بن عبد الغني أبن بور (متنفي  .)621التقييد لمعرفة رواة
السنن والمسانيد ،ج ،5ص  ،511تحقيق  :كمال ينسف الحنت ،دار النشر :
دار الوتب العلمية  -بيروت ،الطبعة  :األولي 5047

ذیبہےناتکب«سراالعمالييلاء» ںیماھکلےہ:
الحسين بن الحسن أبن معين الرازي سمعت ابن المديني يقنل ليس
في اصحابنا احفظ من أحمد وبلغني انه ال يحدث اال من كتاب ولنا فيه
اسنة وعنه قال أحمد الينم حجة هللا علي خلقه.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔آجادمحانبنييلولوگںرپتجحدااےہ۔
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابنعبد هللا محمد بن أحمد بن عثما
(متنفي 807هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج ،55ص ،244تحقيق :شعيب األرنؤوط،

محمد نعيم العرقسنسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :التاسعة،
5056هـ.
انرہانات ںیم « الينم حجة هللا »

اکہلمج ہاحضاتبناےہ ہکالہ س ہرزامےن ںیمتجحےکوموجد

وہےنےکاقلئںیہ،ایسےیلوتاسزامےنیکتجحادمحانبنييلوکہہکرےہ؟ ے۔
ہب
اسیجہکرعشاین اہرضعباملعءےن ي مانبجےسادمحانبنييلےکنارےںیملقنایکےہ:
«وقال الهيثم رضي هللا عنه كا

أحمد رضي هللا عنه حجة هللا علي

أهل زمانه».

ہب
ي ماتہکےہادمحاےنپزامےنےکولوگںرپتجحدااہ داھت۔
الشعراني

أبن

المناهب

عبدالنهاب

بن

أحمد

بن

علي

المعروف

بالشعراني (متنفي186 :هـ) ،الطبقات الوبري المسماة بلناقح األننار في
طبقات األخيار ،ج  ،5ص  ،72تحقيق  :خليل المنصنر ،دار النشر :دار الوتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة  :األولي 5057هـ5118-م

 .4امکل انباسنولوگںرپتجحدااےہ:
زيادليرعایقےنشایعفےسلقنایکےہہکامکلولخمقرپتجحدااےہ۔
ل أَ ْي ً
ح َّ
َّ
الشافع ُّ
ضا :مَال ٌ
ي :إ َذا جَا َء األَثَ ُر َفمَال ٌ
ك ُ
ج ُ
ك ال َّن ْ
م ،و ََقا َ
« و ََقا َ
ج ُة
ل
َّ
َّللا َعلَي َ
خ ْلقه ».

شایعفےناہکےہ:ارگرہایآےئوتامکلا اکاتسرہےہ،ایسرطحاہکےہامکلولخمقداارپتجحدااےہ۔
العراقي زين الدين أبنالفضل عبدالرحيم بن الحسيني ( متنفي746 :هـ) طرح
التثريب في شرح التقريب ،ج 5ص ، 75تحقيق  :عبد القادر محمد علي  ،دار
النشر  :دار الوتب العلمية  ،الطبعة  :األولي ،بيروت 2444 -م ،

ب
ب
اتکب«المدونة الوبري»ںیم جبی انبعسااہر جبی انبمےسلقنوہاےہہکاندہںوںےنیھب
امکلوکولخمقرپتجحدااقراردناےہ:
«وقال يحيي ابن سعيد القطا ويحيي بن معين ،مالك أمير المؤمنين
في الحديث زاد ابن معين كا مالك من حجج هللا علي خلقه»

ب
ب
جبی انبعسااطقناہر جبی انبمےناہکےہ:امکلدحیںیمامر اوملمےہ،
انبمےنمرنااہکےہ:
امکلولخمقرپتجحدااےہ۔
مالك بن أنس ابن عبد هللا اإلصبحي (متنفي581هـ) ،المدونة الوبري ،ج  ،6ص
 ،061ناشر :دار صادر  -بيروت.

الجلادليسویطےنانبمےکمولوکاینپاتکبںیملقنایکےہ:
«وقال ابن معين :كا مالك من حجج هللا علي خلقه»

انبمےناہکےہ،امکلولخمقرپتجحدااےہ۔
السينطي ،جالل الدين أبن الفضل عبد الرحمن بن أبي بور (متنفي155هـ)،
تننير الحنالك شرح منطأ مالك ،ص  ،0ناشر :الموتبة التجارية الوبري ـ مصر ،
5671هـ ـ 5161م

فانہ ےناتکب«فیضادقلبر»ںیمانباسعرکےساسمولوک لقنایکےہ:
«وكذا ابن عساكر (في) كتاب (غرائب) اإلمام المشهنر صدر
الصدورحجة هللا علي خلقه ( مالك ) بن أنس األصبحي».

انباسعرکےناتکبرغایںیماہکےہ:
امکل انباسناامموہشمراہرولوگںرپتجحدااہ دےہ۔
المناوي ،محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متنفي5465هـ) ،فيض
القدير شرح الجامع الصغير ،ج  ،5ص  ،06ناشر :الموتبة التجارية الوبري -
مصر ،الطبعة :األولي5616 ،هـ.

 .5انبتبميہتجحداابردنب:انداا:

ابیانبہیمیتقرآنیکریسفترکےتوہےئاتہکاھتہکاناءےکدعبداایکوکیئتجحںیہنےہ،نکیلا وکایکات
اھت ہک ای دن ایس ےک ریپہاکر یلمع وطر رپ ایکس نات وک ر رد رک د ںی ےگ اہر وخد انب ہیمیت وک روسل داا ےک دعب
ولوگںرپتجحدااقراردےد ںیےگ:
رک ییلبنحےنانبتبميہیکدمحرکےتوہےئاہکےہ:
« ...الشيخ اإلمام العالم العالمة األوحد البارع الحافظ الزاهد النرع
القدوة الوامل العارف تقي الدين شيخ اإلسالم سيد العلماء قدوة
األئمة الفضالء ناصر السنة وقامع البدعة حجة هللا علي العباد».

ش،اامم،ملت  العہم،امہر،احظف،زادہ،رپہر:ار،اوسهاکلم،ملرف،یقتادليشاالمالم،سااملعء،اوسهاہمئ ہ
الضفء،نارصس،د نمدبعاہر تجحداا بردنب:ان.
الورمي الحنبلي مرعي بن ينسف ( متنفي  ،)5466الشهادة الزكية في ثناء
األئمة علي ابن تيمية ،ج  ،5ص  ،68تحقيق  :نجم عبد الرحمن خلف ،دار
النشر  :دار الفرقا  ,مؤسسة الرسالة  -بيروت  ،الطبعة  :األولي 5040

انبرجحالقسعینےنالہسےکضعباملعءےسانبہیمیتےکنارےںیملقنایکےہ:
« ....تقي الدين إمام المسلمين حجة هللا علي العالمين الالحق
بالصالحين .....ذو الفنن البديعة أبن العباس ابن تيمية».

ل
ل
مسل
جي
مي
مي
ب
ت
یقتادلي،اامم ن،تجحداابرمل نہکوجاص نےساجالم،اصجونفندانا،اوب اابعلسانب ميہ۔

ابن حجر العسقالني الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن
محمد ( متنفي  712هـ5001 /م) ،الدرر الوامنة في أعيا

المائة الثامنة ،ج

 ،5ص  ،576تحقيق  :مراقبة  /محمد عبد المعيد ضا  ،دار النشر :مجلس
دائرة المعارف العثمانية  -صيدر اباد /الهند  ،الطبعة  :الثانية 5612 ،هـ5182 /م

.6شفياانوثر تجحداابرقلخداا:
المیلعاقر ےناتکب«مرقاة المفاتيح شرح مشواة المصابيح»ںیمشفياانوثر وکولخماقت
رپتجحداااہکےہ:
(وعن سفيا

الثنري) أي الونفي إمام المسلمين وحجة هللا علي

خلقه أجمعين ... ،

مسل
مي
شفياانوثر وک یاامم ناہرامتمولخمقرپتجحدااہ دےہ۔
مال علي القاري ،ننر الدين أبن الحسن علي بن سلطا

محمد الهروي

(متنفي5450هـ) ،مرقاة المفاتيح شرح مشواة المصابيح ،ج  ،1ص ،066
تحقيق :جمال عيتاني ،ناشر :دار الوتب العلمية  -لبنا  /بيروت ،الطبعة:
األولي5022 ،هـ 2445 -م .

.0ااممںوہ اوبزرکناآےنہاےلولوگںرپتجحدااےہ۔
شيكیےناتکب«طبقات الشافعية الوبري»ںیما ےکنارےںیماےسیاہکےہ:

يحيي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام ابن محمد بن
جمعة الننوي الشيخ اإلمام العالمة محيي الدين أبن زكريا شيخ
اإلسالم أستاذ المتأخرين وحجة هللا علي الالحقين والداعي إلي
سبيل السالفين.

م
ب
زرکن ش االمالم ،ااتسد مارري اہر آےن ہاولں رپ
جبی انب رشف  ...ںوہي ااتسد ،اامم ،العہم ،جبی ادلي اوب ا
تجحداااہرذگہتشاملعءیکراہرپدوعتدےنیہاالےہ۔
السبوي الشافعي ،ابننصر تاج الدين عبد النهاب بن علي بن عبد الوافي
(متنفي 885هـ) ،طبقات الشافعية الوبري ،ج ،7ص ،611تحقيق :د .محمند
محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلن ،ناشر :هجر للطباعة والنشر
والتنزيع ،الطبعة :الثانية5056 ،هـ.
السخاوي ،شمس الدين أبن الخير محمد بن عبد الرحمن (متنفي142هـ)
المنهل العذب الروي ،ج ،5ص ،02دار النشر  :طبق برنامه الجامع الوبير.

.1اوبیلع يقفیتجحداابرقلخداا۔
الہسےکوص یملت نيسااوپر اوبیلعیفقثوکالہسےکبرر:انےنتجحداااہکےہ:
ل
ب
ابراہ مسراز ےناتکب«اقبطتا فقهااء»ںیماوباابعلسزادہےساےسیلقنایکےہ:
أبن علي محمد بن عبد النهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابنري
...

قال الحاكم سمعت الصبغ يقنل ما عرفنا الجد والنظر حتي ورد أبن
علي من العراق
وسمعت أبا العباس الزاهد يقنل كأ الثقفي في عصرہ حجة هللا علي
خلقه ولد سنة أربع وأربعين ومائتين وتنفي في جمادي األولي سنة
ثما وعشرين وثالثمائة.

 ....احمك اتہک ےہ :ںیم ےن اوب اابعلس زادہ ےس انس ہک اوب یلع یفقث اےنپ زامےن ںیم ولوگں رپ داا یک تجح
اھت۔۔۔۔۔
الشيرازي الشافعي ،ابنإسحاق إبراهيم بن علي بن ينسف (متنفي 086هـ)،
طبقات الفقهاء  ،ج ،5ص ،245تحقيق  :خليل الميس  ،ناشر  :دار القلم -
بيروت .

ذیبہےناینپدہبتكںیماوبیلعیفقثےکنارےںیماحمكےسنسےکدعباھکلےہ:
وسمعت أبا العباس الزاهد يقنل كا

أبن علي في عصرہ حجة هللا

علي خلقه،

اوبیلعیفقثاےنپزامےنںیمولوگںرپداایکتجحاھت۔
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابنعبد هللا محمد بن أحمد بن عثما
(متنفي 807هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج ،51ص  ،272تحقيق :شعيب األرنؤوط،
محمد نعيم العرقسنسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :التاسعة،
5056هـ.

الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابنعبد هللا محمد بن أحمد بن عثما
(متنفي 807هـ) ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،ج ،20ص ،261
تحقيق :د .عمر عبد السالم تدمري ،ناشر :دار الوتاب العربي  -لبنا  /بيروت،
الطبعة :األولي5048 ،هـ 5178 -م.

.9اوباحدميرببر تجحداابرقلخداا:
اریلبےناتکبنارياريںیماھکلےہ:
ح أَ ُبن حَام ٍد التّبْريز ُّ
ْ
َام ال َّ
سنَة  177هـ [ ُ
صال ُ
اإلم ُ
ي [...ب َْع َد َ
ه َن أَ ُبن حَام ٍد
ي َو ُي ْع َر ُ
ت التّبْريز ُّ
ف ب ْ
ح َّ
ن َر َم َ
م ُد ْب ُ
ضا َ ْبن ُع ْثمَا َ ْبن م َْه َ
ُم َ
ي،
الم َْهمَت ّ
م ٍ
مة ُّ
َو ُي ْونَي أَ ْي ً
َام أَئ َّ
ضا أَبَا ب َْو ٍرْ ،ال َفقي ُه ال َّزاه ُد ،ال َّ
حْ ،النَر ُ
صال ُ
الز ْ
ع ،إم ُ
هدَ .و َر َد
ل في َربيعٍ ْ
ج ُ
خ ْ
س َن َة ثَمَا ٍ وَثَمَانينَ َو َ
ة ،أَ ْثنَي َعلَ ْيه ْال َع َ
األَ َّول َ
إرْب َ
م
مسمائَ ٍ
َف َغالَ ْنا فيه.
د ْ
ح َّ
َونَ َق ْل ُ
مد ْبن أَ ْ
تم ْ
األُ ْرمَن ّ
ج ّ
خار ّ
م َر ْال ُب َ
ن َ
ي َ
م َد ْبن ُع َ
ح َ
خط ّ أَبي طَاه ٍر ُم َ
ي
َام ْ
ه َن ْ
األَئ َّ
خط ّهَ ،قالَُ :
ُ
م ،إم ُ
َام ْال َعال ُ
اإلم ُ
مة ،ب ْ
هنَ ،وَأَ ُبنہَ ،ك َذا ب َ
ح ُر ْالح ْومَة،
ظه ُر الطَّري َقة و ْ
الشري َعةَ ،و ُم ْ
ج ُة َّ
ح َّ
َّ
َالحَقي َقةْ ،ال َفقي ُه ال َّزاه ُدُ ،
ُم َبي ّ ُ
َّللا
ن
اس لص ََالحه ،و ُ
ف ال َّن ُ
َسم َ
َعلَي عبَادہ في و َْقتهَ ،و َر َد إرْبلَ ،وَا ْن َع َو َ
ع َعلَ ْيه.

۔۔۔۔۔۔۔اوباحدميرببر اےنپزامےنںیمولوگںرپتجحداااھت۔۔۔۔

األربلي  ،شرف الدين بن أبي البركا المبارك بن أحمد (متنفي168هـ)  ،تاريخ
اربل  ،ج  5ص  ،566تحقيق  :سامي بن سيد خماعد الصقار  ،ناشر  :وزارة
الثقافة واإلعالم  -العراق 5174 ،م .

.13املعءولخماقترپتجحدااہ دںیہ:
ل
قب
ق
انب م اوجلزي شارگد انب تبميہ ےن اتکب «إالعم اومل عين نع رب ااعل مين» ںیم وتفا دےنی ہاولں یک اچر
ااسقموکذرکرکےتوہےئاہکےہ:یلہپمسقاناملعءیکےہہکوجاتکبداااہرسروسلدااےسآ:اہںیہ،اےسی
املعءزنیرپتجحدااںیہ:
ْال َفائد َُة ال َّتاس َع ُة و ْ
ش ُرو َ ْالم َْف ُتن َ الَّذينَ نَ َّ
س ُه ْ
َالع ْ
ص ُبنا أَ ْن ُف َ
م ل ْل َف ْتنَي أَ ْربَ َع ُة
أَ ْق َ
سا ٍم
الننع االول من أنناع المفتين
م بوتَاب َّ
سنله وَأَ ْقنَال ال َّ
ح ُد ُ
صحَابَة َف ُه َن ْال ُ
َس َّنة َر ُ
َّللا و ُ
م ْال َعال ُ
م ْ
ه ْ
أَ َ
جتَه ُد
ح ْي ُ
َّ
في أَ ْ
الشرْعيَّة َ
ث كانت ..
ح َوام ال َّننَازل ي َْقص ُد فيها منافقه االدلة
َجه ُ
م َعل ُّ
و ُ
ن تَ ْ
َه لَ ْ
َّللا و ْ
م الَّذينَ قال فيه ْ
َه ْ
م َّ ُ
ب َك َّر َ
خلُن األرض
ي بن أبي طَال ٍ
م َّ
ح َّ
لِل ب ُ
جته.
من َقائ ٍ

افدئه :29اےسییتفمہکحہیووںےناےنپآوکپوتفادےنیےکےیلقراردناوہاےہ،ایکناچرااسقمںیہ:

ان رشیع
یلہپمسق :ہہیتفم ںیہ ہکخيكووقرآنرکمی ،سروسل داااہراحصہبےک اموال اک ملع ےہ،اا ا صخشد ا
ااکحمںیمدہتجمامشروہناےہ۔۔۔۔۔
ہیہہولگںیہہکےکنجنارےںیمیلع انبایباطل(ع)ےنقرامناےہ:
زنییھبکیھبدااےکےیلایقمرکےنہایلتجحدااےساخیلںیہنوہیگ۔
الزرعي الدمشقي الحنبلي ،شمس الدين ابنعبد هللا محمد بن أبي بور أينب
(مشهنر به ابن القيم الجنزية) (متنفي815هـ) ،إعالم المنقعين عن رب
العالمين ،ج ،0ص ،252تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،ناشر :دار الجيل  -بيروت
.5186 -

اقيوتہجدنچامہاکنت:
ك
م
ي
ہتكناہل :الکمامرالموونینمیلع(ع)اہررہای لانبزنادیعخن:
خطیبدغباد ےنامرالموونینمیلع (ع)ےکالکموکاسدنسےکاسھتلقنایکےہ:
أنا محمد بن الحسين بن األزرق المتنثي أنا أبن سهل أحمد بن محمد
ابن عبد هللا بن زياد القطا نا أبن بور منسي بن إسحاق األنصاري .
( وأنا ) أبن القاسم عبد الرحمن بن عبيد هللا بن عبد هللا بن محمد بن
الحسين الحربي وأبن نعيم الحافظ قاال  :نا حبيب بن الحسين بن داود

القزاز نا منسي بن إسحاق نا أبن نعيم ضرار بن صرد نا عاصم بن حميد
الحناط عن أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن
كميل بن زياد النخعي قال  :أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني
إلي ناحية الجبانة فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال  :يا كميل بن
زياد إحفظ ما أقنل لك  ،القلنب أوعية خيرها أوعاها الناس ثالثة فعالم
رباني  ،ومتعلم علي سبيل نجاة  ،وهمج رعاع ..
اللهم بلي لن نخلن األرض من قائم هلل بحججه لوي ال تبطل حجج هللا
وبيناته.

ك
دبعارلنمحانبدنجبےن ميلانبزنادےسایےصحوکلقنایکےہہکیلع انبایباطلےنریمااہھتڑکپا
ك
اہرےھجمایرطفےلےئگاہرایرہگ آہرھبرکھجمےسقرامنا:اے ميلانبزنادوجھچکںیماتہکوہںاےس
نادرکول۔دلایرظفیکامدننےہ،رتہبنیرظفہہےہہکسجںیماجنگشئزنادہوہ۔۔۔۔۔۔
رھقرامنا:
اہںزنییھبکیھبدااہ دیکتجحےساخیلںیہنریتہناہکدنیبااینںمتخہنوہںاجںیئ۔
رھفنصماتہکےہ:
هذا الحديث من أحسن األحاديث معني وأشرفها لفظاً.

ہیرہایینعمہاافلظےکاحلظےسرتہبنیاہررشفیبرنیرہناتںیمےسےہ۔

الخطيب البغدادي ،أبن بور أحمد بن علي بن ثابت (متنفي 062هـ) ،الفقيه و
المتفقه ،ج ،5ص ،572تحقيق :أبن عبد الرحمن عادل بن ينسف الغرازي ،دار
النشر :دار ابن الجنزي  -السعندية ،الطبعة :الثانية5025 ،هـ

ایسرہایوکاناملعءےنیھبذرکایکےہ:
إبن أبي الحديد المدائني المعتزلي ،ابنحامد عز الدين بن هبة هللا بن محمد
بن محمد (متنفي 611هـ) ،شرح نهج البالغة ،ج ،57ص ،564تحقيق :محمد
عبد الوريم النمري ،ناشر :دار الوتب العلمية  -بيروت  /لبنا  ،الطبعة :األولي،
5057هـ 5117 -م.
الطرطنشي المالوي ،أبن بور محمد بن محمد ابن النليد الفهري
(متنفي124هـ) سراج الملنك  ،ج ،5ص  ،12طبق برنامه الجامع الوبير.
ابن عساكر الدمشقي الشافعي ،أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا
بن عبد هللا(،متنفي185هـ) ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من
حلها من األماثل ،ج ،50ص  ،57تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة
العمري ،ناشر :دار الفور  -بيروت .5111 -
ابن حمدو  ،محمد بن الحسن بن محمد بن علي (متنفي 647هـ) ،التذكرة
الحمدونية ،ج ،5ص  ،67تحقيق :إحسا عباس ،بور عباس ،ناشر:دار صادر -
بيروت ،،الطبعة :األولي5116 ،م.
المزي ،ابنالحجاج ينسف بن الزكي عبدالرحمن (متنفي802هـ) ،تهذيب
الومال ،ج ،20ص  ،225تحقيق :د .بشار عناد معروف ،ناشر :مؤسسة الرسالة
 -بيروت ،الطبعة :األولي5044 ،هـ 5174 -م.

زریعےنیھباسرہایوکذرکرکےنےکدعبایکسدنسوکنسح(ربتعم)اہکےہ:

ذكرہ أبن نعيم في الحلية وغيرہ قال أبن بور الخطيب هذا حديث حسن
من احسن االحاديث معني واشرفها لفظا.

۔۔۔۔ہیرہایینعمہاافلظےکاحلظےسرتہبنیاہررشفیبرنیرہناتںیمےسےہ۔
الزرعي  ،محمد بن أبي بور أينب أبن عبد هللا (متنفي815هـ) ،مفتاح دار
السعادة ومنشنر والية العلم واإلرادة ،ج ،5ص  ،526دار النشر  :دار الوتب
العلمية  -بيروت
اوبركبزریعیکاتکب«اتفمحدارالسعاادة»ںیملقنےکاطمقبرہایاکہیہص «اللهم بلي لن تخلن
األرض من مجتهد قائم هلل بحجج هللا»

ہکوجامرالموونینمیلع (ع)ےسلقنایکایگےہ،یہی

مولرمعانباطخبےسیھبلقنایکایگےہ:
وقد تقدم قنل عمر رضي هللا عنه منت الف عابد اهن من منت عالم
بصير بحالل هللا وحرامه وقنله اللهم بلي لن تخلن األرض من مجتهد
قائم هلل بحجج هللا.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زنیہر زدااہ دیکوتجحںےساخیلںیہنریتہ۔
الزرعي  ،محمد بن أبي بور أينب أبن عبد هللا (متنفي815هـ) ،مفتاح دار
السعادة ومنشنر والية العلم واإلرادة  ،ج ،5ص ،506دار النشر  :دار الوتب
العلمية – بيروت

لااالہسےکہفیلخرمعیکاگنہںیمیھبزنیتجحدااےساخیلںیہنوہیتاہرریحتاکاقممےہہکانبہیمیت
ویکںاےنپہفیلخےکبرالخفاناءےکدعبتجحیکیفنرکناےہ؟!

ہتكندہم:املعءبراعہاالتخفںیمیھبتجحدااںیہ:
الکماملعءاکتجحوہنا،ہکوجآناتہرہاناتےکاطمقبالکمرکےتںیہ،ہیہعیشاہرالہسےکبردیینیقیہ
یعطقےہ۔
فانہ ےناتکب«فیضادقلبر»ںیماسنارےںیماھکلےہ:
طالب العلم أفضل عند هللا من المجاهد في سبيل هللا أل

المجاهد

يقاتل قنما مخصنصين في قطر مخصنص والعالم حجة هللا علي
المنازع والمعارض في سائر األقطار وبيدہ سالح العلم يقاتل به كل
معارض ويدفع به كل محارب وذلك هن الجهاد األكبر... .

اطل ملع راہ داا ںیم اہجد رکےن ہاےل اجمدہنی ےس الضف ںیہ ویکہکن اجمدہنی ای اخص موم ےک اقمےلب ںیم
ایاخصہگجرپد نمےسجرکےتںیہ،نکیلملت ہکوجتجحدااےہہہوپر  تنطلامال یںیماالتخف
رکےنہاےلد نمےسجرکناےہاہرا اکاہحلسملعےہہکسجےسہہد نمےکہرےلمحوکدہررکناےہاہرہی
سےسبرااہجدےہ۔

المناوي ،محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متنفي5465هـ) ،فيض
القدير شرح الجامع الصغير ،ج ،0ص ،607ناشر :الموتبة التجارية الوبري -
مصر ،الطبعة :األولي5616 ،هـ

ہتكنوسم:انحہلبےکبردیوکیئزامہنیھبتجحدااےساخیلںیہنوہنا:
دبرادليزریشكےناتکب«البحر المحيط في اصنل

الفقه» ںیمانحہلباہراہقفےئالہساک

رظنہیایبنایکےہہکوکیئزامہنیھبتجحدااےساخیلںیہنوہنااہرہیتجحدینیاملعءاہردہتجمنییھبوہےتںیہ:
م ْ
ست ُ
َجن ُز ُ
و ََقالَ ْ
حنَابلَ ُة َال ي ُ
األُ ْ
صر عن ُم ْ
خلُ ُّن ْال َع ْ
ج َز َ
جتَه ٍد وَبه َ
ت ْال َ
َاذ أبن
َالزبَ ْير ُّ
َاق و ُّ
سوت فقال ْ
ست ُ
سح َ
ي في ْال ُ
َاذ َوتَ ْ
األُ ْ
م ْ
إ ْ
ح َ
ت َق ْنل ْال ُف َقهَاء َال
مب ْ
ح َّ
ُي ْ
جة أَ ْم ٌر َعظي ٌ
ال ُ
َّللا تَ َعالَي أَ ْل َهم َُه ْ
خلي َّ ُ
م
م و ََكأَ َّ َّ َ
َّللا َزمَانًا من َقائ ٍ
ح َّ
ل ال َّت ْول ُ
مب ُ
َّللا تَ َعالَي لن َ
ة زَا َ
يف إ ْذ
ذلك َوم َْعنَا ُہ أَ َّ َّ َ
ج ٍ
خلَّي َزمَانًا من َقائ ٍ
ت َّ
إال ب ْ
َّ
ح َّ
ل ال َّت ْول ُ
يف َال يَ ْث ُب ُ
ال َّت ْول ُ
يف بَطَلَ ْ
ال ُ
جة الظَّاه َرة وإذا زَا َ
الشري َع ُة
ت
الزبَ ْير ُّ
وقال ُّ
لِل ب ْ
خلُ َن ْ
م َّ
ح َّ
ت َود ْ
ن تَ ْ
ال ُ
األَر ُ
ي لَ ْ
َه ٍر
جة في كل و َْق ٍ
ْض من َقائ ٍ
َو َزمَا ٍ وَلَو َّ
ن ذلك َقلي ٌ
ير.
ل في َكث ٍ

انحہلبےناہکےہ:وکیئزامہنیھبدہتجمےکہوجدےساخیلںیہنوہنااہرایسناترپااتسداوبااحسقہزثر وکيہ
اانیمطنیھبےہ۔

ااتسد اوب ااحسق ےن الکم اہقفء ،دااہ د یسک زامےن وک اےسی قرد ہک وج تجح داا وک اقمئ رکنا اہر دااہ د ےس ااہلم اتی
ےہ،ےکذلیںیماہکےہ:اسالکماکہیینعمےہہکدااہ دارگیسکزامےنوکاستجحےکہوجدےساخیلرکے
وہنےہاہرجرشیعہہفیظ
وتولگفلکمںیہنرںیہےگویکہکنرشیعہہفیظرصفتجحدااویکہجےسنای ا
ہنوہوترشتعییھبناہ ہمتخوہاجیتےہ۔
زثر ےناہکےہ:یھبکیھبزنیایسیتجحےکہوجدےسہکوجدااےکےیلایقمرکے،اخیلںیہنوہیت،نکیل
ایسیںیتجحتہبمكوہیتںیہ۔
الزركشي ،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا (متنفي810هـ) ،البحر المحيط
في أصنل الفقه ،ج ،0ص  ،018تحقيق :ضبط نصنصه وخرج أحاديثه وعلق
عليه :د .محمد محمد تامر ،دار النشر :دار الوتب العلمية  -لبنا  /بيروت،
الطبعة  :األولي5025،هـ 2444 -م

ہتكناہچرم:املعءدنیدااوکاقمئرکےتںیہ،اسےیلتجحدااںیہ:
الہسیکربتعمبتكںیمرہایلقنوہیئےہہکامالمںیمہشیمہایاا ارگہہوہناےہہکوجدنیدااوکاقمئ
ہنایقرھکاےہ۔
انبامہجےناسرہایوکاےسیلقنایکےہ:

حدثنا أبن َعبْد َّ
ام بن َع َّ
ش ُ
ح ْ
ار قال حدثنا يحيي بن َ
َّللا قال ثنا ه َ
م َز َة
م ٍ
م ْير بن ْ
األَ ْ
م َة نَ ْ
م َة عن ُع َ
ص ُر بن َع ْل َق َ
قال ثنا أبن َع ْل َق َ
سنَد و ََكثير بن ُم َّر َة
ل َّ
ح ْ
ي عن أبي ُ
ه َر ْي َر َة أَ َّ َر ُ
سن َ
ْال َ
َّللا صلي هللا عليه وسلم قال َال
ض َرم ّ
ة من ُأ َّمتي َق َّنا َم ًة علي أَ ْمر َّ
ل طَائ َف ٌ
َّللا َال ي ُ
تَزَا ُ
ها من َ
َض ُّر َ
خالَ َفهَا.

روسل داا (ص) ےن قرامنا ےہ :ہشیمہ ریم ات ںیم ےس ای رگہہ ااکحم الہی ےک برنا رکےن ےک ےیل ایقم
رکے:ا،اخمتفلرکےنہاولںیکاخمتفلا وکوکیئاصقننںیہناچنہپےئیگ۔
القزويني ،ابنعبدهللا محمد بن يزيد (متنفي281هـ) ،سنن ابن ماجه ،ج ،5ص
 ،016تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار الفور  -بيروت.

اخبر ےناینپاتکبحیحصاخبر ںیماسرہایوکذرکایکےہ:
حدثنا ُعبَ ْي ُد َّ
س عن ْال ُ
نسي عن إ ْ
سمَاعي َ
َّللا بن ُم َ
مغي َرة بن
ل عن َق ْي ٍ
ُ
ش ْع َب َة عن النبي صلي هللا عليه وسلم قال َال تزال طَائ َف ٌ
ُ
ة من أ َّمتي
م أَ ْم ُر َّ
َّللا و ُ
َه ْ
ظَاهرينَ حتي ي َْأتي َُه ْ
م ظَاه ُرو َ .
البخاري الجعفي ،ابن عبد هللا محمد بن إسماعيل (متنفي216هـ) ،صحيح
البخاري ،ج ،6ص ،2668تحقيق :د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار ابن كثير،
اليمامة  -بيروت ،الطبعة :الثالثة.5178 - 5048 ،

املعےئالہسےناسرگہہاکدصماقالہدحیاہراملعےئدنیوکقراردناےہ:
فانہ ےناخبر ےکاسرہایوکذرکرکےنیکہہجےساسرگہہاکدصماقدینیاملعءوکایبنایکےہ:

ال تزال طائفة من أمتي قال البخاري في الصحيح وهم أهل
العلم قنامة علي أمر هللا أي علي الدين الحق لتأمن بهم القرو
وتتجلي بهم ظلم البدع والفتن ال يضرها من خالفها لئال تخلن األرض
من قائم هلل بالحجة.

اخبر

ےناتکبيحصںیماسرہایوکذرکایکےہاہرانےسرمادالہملعںیہ«،قنامة علي امر هللا»

اکینعمہیےہہکہہدنیدااوکبرنارکےتںیہناہکولگاساہلاسلوفحمظرںیہاہرالہدبعاک ملاہر ےنتہاہر
وہاجںیئاہرایکناخمتفلا وک وکیئرضرںیہندیتی،ہہہیاکمااجنمدےتیںیہنا ہکزنیدااہ دیکتجحےساخیل ہن
رےہ۔
المناوي ،محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متنفي5465هـ) ،فيض
القدير شرح الجامع الصغير ،ج ،6ص  ،616ناشر :الموتبة التجارية  -مصر،
الطبعة :األولي5616 ،هـ.

المیلعاقر ےنیھباہکےہ:
نعم  ،هذہ األحاديث شاملة للعلماء أيضاً حتي قيل  :المراد بهم علماء
الحديث وهللا أعلم۔

ہیرہاناتاملعءوکیھبشالموہیتںیہ،یتحاہکایگےہہکانےسرماداملعےئدحیںیہ،اہللرتہباجےننہاالےہ۔
مال علي القاري ،ننر الدين أبن الحسن علي بن سلطا

محمد الهروي

(متنفي5450هـ) ،مرقاة المفاتيح شرح مشواة المصابيح ،ج ،8ص ،661

تحقيق :جمال عيتاني ،ناشر :دار الوتب العلمية  -لبنا  /بيروت ،الطبعة:
األولي5022 ،هـ 2445 -م .

فانہ ےناتکب «التيسير بشرح الجامع الصغير» ںیمرہاییکرشحےکدعباسرہاییکدنس
وکحیحص(ربتعم)اہکےہ:
ال تزال طائفة من أمتي قنامة علي أمر هللا) لتنجلي به ظلم أهل
البدع (ال يضرها من خالفها) لئال تخلنا األرض من قائم هلل بالحجة (ہ
عن أبي هريرة ) واسنادہ صحيح.
المناوي ،محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متنفي 5465هـ)،
التيسير بشرح الجامع الصغير ،ج ،2ص ،012ناشر :موتبة اإلمام الشافعي -
الرياض ،الطبعة :الثالثة5047 ،هـ ـ 5177م.
شدمحمانبدرہيشایعفےناتکب«أسني المطالب في أحاديث مختلفة

المراتب» ںیم

یھبانبامہجیکرہایےکومقثوہےنرپحیرک یکےہ:
خبر  :ال تزال طائفة من أمتي قنامة علي أمر هللا ال يضرها من خالفها.
رواہ ابن ماجة ورجاله منثقن .

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسرہایوکانبامہجےنیھبلقنایکےہاہرا ےکامتمراہ ہقثںیہ۔
البيروتي الشافعي ،اإلمام الشيخ محمد بن درويش بن محمد الحنت
(متنفي5288هـ) ،أسني المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ،ج ،5ص ،658

تحقيق :مصطفي عبد القادر عطا ،دار النشر :دار الوتب العلمية  -بيروت،
الطبعة :األولي  5057هـ 5118-م

ہتكنمجنپ:املعءزنیرپدااہ دےکاگلےئوہےئوپدےںیہ:
ای دہرس رہای ںیم آنا ےہ ہک داا ہمسيہ اس دنی ںیم درج اگلنا ےہ ہک وج داا یک ااطع یک راہ ںیم
اامعتسل وہےت ںیہ ،اہتبل ان دروتخں ےس رماد ہہ اقراد ںیہ ہک یکنج ز دیگ دنی یک غیلبت رکےن یک راہ ںیم  زریت
ےہ۔
انبامہجےناسرہایوکاسابعرتےکاسھتلقنایکےہ:
حدثنا أبن َعبْد َّ
ام بن َع َّ
ج َّر ُ
ش ُ
ار ثنا ْال َ
َّللا قال ثنا ه َ
اح بن مَليحٍ ثنا ب َْو ُر
م ٍ
ْع َة قال سمعت أَبَا ع َنبَ َة ْال َ
بن ُزر َ
خ ْن َالنيَّ وكا قد صلي ْالقبْلَ َت ْين مع
ل َّ
رسنل َّ
َّللا صلي هللا عليه وسلم قال سمعت َر ُ
سن َ
َّللا صلي هللا
َال هللا ي َْغر ُ
عليه وسلم يقنل َال يَز ُ
َست َْعملُ ُه ْ
ْسا ي ْ
دين َغر ً
س في هذا ال ّ
م
في طَ َ
اعته.

ركب انب زرہع اتہک ےہ اوب عييہ وخالین ہک سج ےن روسل داا ےک اسھت دہ ہلبق یک رطف زامز ڑپیھ ےہ ،رہای
لقن وہیئ ےہ ہک روسل داا ےن قرامنا :دااہ د ہشیمہ اس دنی ںیم درج اگلنا ےہ ہک وج راہ داا ںیم اامعتسل
وہےتںیہ۔

القزويني ،ابنعبدهللا محمد بن يزيد (متنفي281هـ) ،سنن ابن ماجه ،ج،5
ص ،1تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار الفور  -بيروت.

دن
الہسےکاملعءےناندروتخںاہر «غرس الهي» ےکدصماقوکدحیےکراہویںاہراملعءوکقرار ا
ےہ:
وقال ابن مفلح في اآلداب الشرعية نقل نعيم بن طريف عن اإلمام
أحمد أنه قال في حديث ال يزال هللا يغرس إلي آخرہ هم أصحاب
الحديث ونص أحمد علي أ هلل أبداال في األرض.

مفل
انب جےناتکبآدابارشليںیماہکےہ:عنانبرطيےنااممادمح ےسلقنایکےہہکاسےنرہای
«ال يزال هللا يغرس ...ےکنارےںیماہکےہاسےسرمادااحصبدحیںیہاہرادمحےنحیرک یکےہ
ہکزنیرپدااہ دےکےیلادبالوموجدںیہ۔
الدمشقي ،عبد القادر بن بدرا (متنفي5606هـ) ،المدخل إلي مذهب اإلمام
أحمد بن حنبل  ،ج ،5ص ،016تحقيق  :د .عبد هللا بن عبد المحسن التركي،
ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت  ،الطبعة :الثانية 5045 ،هـ

اوبركبزریعےنیھباتکب«مفتاح دار السعادة ومنشنر والية العلم واإلرادة» ںیم «رغس
اهلل»ےکدصماقوکالہملعقراردےتیوہےئاھکلےہ:

وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخنالني قال قال رسنل هللا ال يزال
هللا يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وغرس هللا
هم اهل العلم والعمل فلن خلت األرض من عالم خلت من غرس هللا
ولهذا القنل حجج كثيرة لها منضع آخر .

ایباحع  ےسحیحصرہایوخالینںیم لقنوہاےہ ہکاندروتخںےسرمادہکخيك وو دااہ دےناگلناےہ،الہ ملعہ
لمعاقرادںیہ،سپارگزنیملت ےکہوجدےساخیلوہاجےئوتزنیدااہ دےکاگلےئوہےئدروتخںےساخیل
وہاجےئیگاہراسناتےکےیلتہبےسداللئںیہہکخيكووذرکرکےنیکہگجاہیںںیہنےہ۔
الزرعي ،محمد بن أبي بور أينب أبن عبد هللا (متنفي815هـ) ،مفتاح دار
السعادة ومنشنر والية العلم واإلرادة ،ج ،5ص  ،500دار النشر :دار الوتب
العلمية – بيروت

رہایذموکریکدنسالہسےکاملعءیکرظنںیمیھبحیحص(ربتعم)ےہ۔
ادمحانكین

ےناتکب«مصباح الزجاجه»

ںیمرہایوکلقنرکےنےکدعبرہایےکومقثوہےنرپ

حیرک یکےہ:
حدثنا هشام بن عمار حدثنا الجراح بن مليح حدثنا بور بن زرعة قال
سمعت أبا عنبة الخنالني وكا قد صلي القبلتين مع رسنل هللا صلي
هللا عليه وسلم قال سمعت رسنل هللا صلي هللا عليه وسلم يقنل ال
يزال هللا يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته،

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات۔
الوناني ،أحمد بن أبي بور بن إسماعيل (متنفي704هـ) ،مصباح الزجاجة في
زوائد ابن ماجه ،ج ،5ص  ،1تحقيق :محمد المنتقي الوشناوي ،دار النشر :دار
العربية  -بيروت ،الطبعة :الثانية 5046

سمشادليذیبہےناتکب«معجم محدثي الذهبي» ںیمرہاییکدنسےکنارےںیماھکلےہ:
ال يزال هللا يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته،
اسنادہ صالح.
الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثما

(متنفي807هـ) ،معجم

الذهبي ،ج ،5ص ،16تحقيق :د روحية عبد الرحمن السنيفي ،دار النشر :دار
الوتب العلمية  -بيروت  -لبنا  ،الطبعة :األولي 5056هـ 5116 -م

 .11امکحء،نادشاہاہرہزراءزنیرپتجحدااہ دںیہ:
اہیںیاحصہب،املعءاہرالہزدہےکنارےںیمذرکاھتہکبرر:انالہسےنا وک«تجحاهلل» قراردنااھت،
نکیلابےسیھبناالبرامکحء،نادشاہاہرہزراءیھبزنیرپتجحدااامشروہےتںیہ:
رخفراز ےناتکب«يفسیرركر» ںیمآی
ےکذلیںیماہکےہ:

ُّ
نسي بآيَاتنَا و ُ ْ
س ْلنَا ُم َ
«وَلَ َق ْد أَ ْر َ
ين»
َسلطَا ٍ مب ٍ

اطلسنہیہتجحدااےہاہررھاتھکلےہہک:
واختلفنا في أ الحجة لم سميت بالسلطا  .فقال بعض المحققين:
أل صاحب الحجة يقهر من ال حجة معه عند النظر كما يقهر السلطا
غيرہ  ،فلهذا تنصف الحجة بأنها سلطا  ،وقال الزجاج :السلطا

هن

الحجة والسلطا سمي سلطاناً ألنه حجة هللا في أرضه.

اطلسن وک تجح داا ےنہک ےک نارے ںیم االتخف ےہ ،ضعب نیققحم ےن اہک ےہ :اس احلظ ےس ہک اصج تجح
ولغمبرکناےہا وکہکےکسجناسوکیئتجحہنوہ،ےسیجنادشاہاہراحمكاےنپریغوکوہقمرہولغمبرکناےہ،ایس
ہہجےساطلسنوکتجحاہکایگےہ۔
زاججاتہکےہ:اطلسنتجحےہاہراطلسنوکاسےیلاطلسنےتہکںیہہکہہزنیرپتجحدااےہ۔
الرازي الشافعي ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متنفي640هـ) ،التفسير
الوبير أو مفاتيح الغيب ،ج ،57ص ،06ناشر :دار الوتب العلمية  -بيروت ،الطبعة:
األولي5025 ،هـ 2444 -م

رسفمالہساوبرفعجاحنسےنذموکرہناالآیےکذلیںیماہکےہ:
السلطا الحجة ومن هذا قيل للنالي سلطا ألنه حجة هللا جل وعز
في األرض.

اطلسنتجحاس،ایسہہجےسہایلوکاطلسناہکاجناےہویکہکنہایلزنیرپتجحدااےہ۔

النحاس المرادي المصري ،أبن جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل
(متنفي667هـ) ،معاني القرآ

الوريم  ،ج ،6ص  ،687تحقيق :محمد علي

الصابنني ،ناشر :جامعة أم القري  -موة المرمة ،الطبعة :األولي 5041 ،هـ.

امہرد

ي

ےنیھب فسیرر«النوت والعين

» ںیماھکلےہ:

وفي معني السلطا وجها  :أحدهما  :الحجة  ,ومنه سمي النالي
سلطاناً ألنه حجة هللا تعالي في األرض .

اطلسنتجحاس،ایسہہجےسہایلوکاطلسناہکاجناےہویکہکنہایلزنیرپتجحدااےہ۔
الماوردي البصري الشافعي ،علي بن محمد بن حبيب (متنفي014هـ) ،النوت
والعين  ،ج ،6ص ،256تحقيق :السيد ابن عبد المقصند بن عبد الرحيم ،ناشر:
دار الوتب العلمية  -بيروت  /لبنا .

انبوجز ےنیھباینپيفسیررںیماھکلےہ:
والسلطا الحجة الظاهرة وإنما قيل لألمير سلطا ألنه حجة هللا في
أرضه.

اطلسنہاہر تجحاس،ایسہہجےساحمكوکاطلسناہکاجناےہویکہکنہہزنیرپتجحدااےہ۔
ابن الجنزي الحنبلي ،جمال الدين ابنالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
(متنفي  118هـ) ،زاد المسير في علم التفسير ،ج ،2ص ،266ناشر :الموتب
اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :الثالثة5040 ،هـ.

وجابمتفہ« :ادبال» ارگزمرپہنوہںوتزنیناوبدوہاجیتےہ:
الہسیکحیحصہربتعمرہاناتںیمآناےہہکہمسہدااہ دےککیندنبےینعیادبالزنیرپوموجدوہےتںیہ
اہرارگہہہنوہںوتزنیناوبدوہاجیتےہاہرزنییکولخماقتیکالہتکینیقیوہاجیتےہ۔
ان رہانات وک الجل ادلي سویط ےن

اتکب «الحاوي للفتاوي في الفقه »

اہر يفسیرر «ادلر

ل
ا ميیوور»ذرکایکےہاہرایکندنسوکحیحصقراردےتیوہےئاےسیلقنایکےہ:
وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في الزهد ،والخالل في كرامات
األولياء بسند صحيح علي شرط الشيخين عن ابن عباس قال  :ما
خلت األرض من بعد ننح من سبعة يدفع هللا بهم عن أهل األرض ...
وأخرج األزرقي في تاريخ موة عن زهير بن محمد قال  :لم يزل علي
وجه األرض سبعة مسلمن

فصاعداً لنال ذلك ألهلوت األرض ومن

عليها .
وأخرج الجندي في فضائل موة عن مجاهد قال  :لم يزل علي
األرض سبعة مسلمن فصاعداً لنال ذلك هلوت األرض ومن عليها .
وأخرج الخالل في كرامات األولياء عن زاذا قال  :ما خلت األرض بعد
ننح من اثني عشر فصاعداً يدفع هللا بهم عن أهل األرض .

ادمح انب نييل ےن اتکب ازلهدا اہر الخل ےن اتکب رکاامت االہلاء ںیم دنس يحص ےک اسھت انب ابعس ےس
رہای یک ےہ ہک وطافن رضحت ںوح ےک دعب زنی  0اےسی اقراد ےک ہوجد ےس اخیل ںیہن ریہ ہک ےکنج ہوجد یک
برتکےسدااالہزنیےسالبوکد عدہررکناےہ،
ازریق ےن اتکب ناري ہكم ںیم زہر انب دمحم ےس لقن ایک ےہ ہک زنی رپ  0املسمن اقراد رےتہ ںیہ ہک ارگ ہہ ہن
وہںوتزنیاہراسرپامتموموجداتناوبدوہاجںیئیگ
اہردنج ےناتکباضفلئہكمںیماجمدہےسرہاییکےہہک
زنی رپ  0نا اس ےس زنادہ املسمن اقراد رےتہ ںیہ ہک ارگ ہہ ہن وہےت وت زنی اہر اس رپ امتم وموجدات ناوبد وہ
اجںیت۔
الخل ےن اتکب رکاامت االہلاء ںیم زاذان ےس لقن ایک ےہ ہک رضحت ںوح ےک دعب زنی  12اقراد ےک ہوجد
ےساخیلںیہنریہہکدااہ داےکنسےسزنیےسالبہتبیصموکد عدہررکناےہ۔
السينطي ،جالل الدين أبن الفضل عبد الرحمن بن أبي بور (متنفي155هـ)،
الحاوي للفتاوي في الفقه وعلنم التفسير والحديث واالصنل والنحن واالعراب
وسائر الفنن  ،ج ،2ص  ، 245تحقيق :عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،ناشر:
دار الوتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي5025 ،هـ 2444 -م.

السينطي ،جالل الدين أبن الفضل عبد الرحمن بن أبي بور (متنفي155هـ)،
الدر المنثنر ،ج ،5ص  ،866ناشر :دار الفور  -بيروت .5116 -

صالحی شامی ےنروسلدااےکاداادرگا یےکاملسمنہومدحوہےنوکنایرکےنےکےیلداللئ
وکذرکایکےہہکایدلیلہیےہ:
الثانية  :أنه قد ثبت أ

األرض لم تخل من سبعة مسلمين فصاعدا

يدفع هللا تعالي بهم عن أهل األرض  .فروي عبد الرزاق في المصنف
وابن المنذر في التفسير بسند صحيح علي شرط الشيخين عن علي
بن أبي طالب رضي هللا تعالي عنه قال  :لم يزل علي وجه الدهر في
األرض سبعة مسلمن

فصاعدا فلنال ذلك هلوت األرض ومن عليها .

وروي اإلمام أحمد في الزهد والخالل في كرامات األولياء بسند صحيح
علي شرطهما  ،عن ابن عباس رضي هللا تعالي عنهما قال :
ما خلت األرض من بعد ننح من سبعة يدفع هللا تعالي بهم عن أهل
األرض .

رضحت ںوح ےک دعب زنی  0اےسی اقراد ےک ہوجد ےس اخیل ںیہن ریہ ہک ےکنج ہوجد یک برتک ےس داا الہ زنی
ےسالبوکد عدہررکناےہ۔
الصالحي الشامي ،محمد بن ينسف (متنفاي102هـ) ،سبل الهدي والرشاد
في سيرة خير العباد ،ج ،5ص  ،216تحقيق :عادل أحمد عبد المنجند وعلي
محمد معنض ،ناشر :دار الوتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي5050 ،هـ.

سينطی اور صالحی شامی ےنانرہاناتںیماناقرادیکدعتاد
0ہ12ذرکیکےہ،
نکیلسویطےنایدہرس رہایںیمایکندعتاد43اقرادذرکیکےہ:
وأخرج الطبراني في األوسط بسند حسن عن أنس قال  :قال رسنل
هللا صلي هللا عليه وسلم لن تخلن األرض من أربعين رجال مثل خليل
الرحمن فبهم تسقن

وبهم تنصرو

ما مات منهم أحد إال أبدل هللا

موانه آخر.

ب
اسنےنروسلدااےسلقنایکےہہکزنیہر ز43اقرادےسیجابراہ ملخارلنمحےکہوجدےساخیلںیہن
ےہ،سپایکنہہجےسولگنارشےسافدئہےتیلںیہاہرا یہیکہہجےسایکندمدوہیتےہ،ان ںیمےسوکیئیھب
ںیہنرمنارگمہیہکدااہ دایکسہگجرپیسکدہرسےوکالناےہ۔
الدر المنثنر ،ج  ،5ص 861

ہيب
می اہرفانہ ےنیھباسرہایوکذرکایکےہاہرا ےکربتعموہےنرپحیرک یھبیکےہ:
وعن أنس قال قال رسنل هللا صلي هللا عليه وسلم لن تخلنا
األرض من أربعين رجال مثل خليل الرحمن فبهم تسقن
تنصرو ...

وبهم

رواہ الطبراني في األوسط و إسنادہ حسن.
الهيثمي ،ابنالحسن علي بن أبي بور (متنفي 748هـ) ،مجمع الزوائد ومنبع
الفنائد ،ج ،54ص ،66ناشر :دار الريا

للتراث /دار الوتاب العربي  -القاهرة،

بيروت 5048 -هـ.

لن تخلنا األرض من أربعين رجال مثل خليل الرحمن ..
واسنادہ حسن.
المناوي ،محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متنفي 5465هـ)،
التيسير بشرح الجامع الصغير ،ج ،2ص  ،642ناشر :موتبة اإلمام الشافعي -
الرياض ،الطبعة :الثالثة5047 ،هـ ـ 5177م.

انباسعرکدیقشمےنایسرہایوکدہرسےاافلظےکاسھتذرکایکےہ:
أخبرنا أبن القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني أنا أبن
الحسن رشأ بن نظيف بن ما شاء هللا المقرئ أنا الحسن بن إسماعيل
بن محمد نا أحمد بن مروا

المالوي نا الحسن بن عبد المجيب نا

عمرا بن محمد أبن حفص الخيزراني نا عبد النهاب بن عطاء نا سعيد
بن أبي عروبة عن قتادة قال لن تخلن األرض من أربعين بهم يغاث
الناس وبهم تنصرو

وبهم ترزقن

كلما مات منهم أحد أبدل موانه

رجال.

زنیہر زانےک ہوجد ےساخیلںیہنوہیت،ا یہیکہہجےسایکندمدوہیتےہ،اہرا یہیکہہجےسا وکرزقاتلم
ےہ،انںیمےسوکیئیھبںیہنرمنارگمہیہکدااہ دایکسہگجرپیسکدہرسےوکالناےہ۔

ابن عساكر الدمشقي الشافعي ،أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا
بن عبد هللا(،متنفي185هـ) ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من
حلها من األماثل ،ج ،5ص  ،217تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة
العمري ،ناشر :دار الفور  -بيروت .5111 -

دمحمانبیلعوشاکینےنیھبانرہاناتوکحیحصقراردناےہ:
وقد ورد ذكرہ األبدال من حديث علي رضي هللا عنه وسندہ حسن
ومن حديث عبادة بن الصامت وسندہ حسن
ومن حديث ….وعن ابن عباس منقنفا أخرجه أحمد في الزهد قال
الفتني في منضنعاته قلت هن صحيح وإ شئت قلت هن متناتر.
الشنكاني ،محمد بن علي بن محمد (متنفي5211هـ) ،الفنائد المجمنعة في
األحاديث المنضنعة  ،ج  ،5ص  ،201تحقيق  :عبد الرحمن يحيي المعلمي ،
ناشر  :الموتب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة  :الثالثة5048 - ،هـ .

الجلادليسویطےناھکلےہ:
وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في الزهد  ،والخالل في كرامات
األولياء بسند صحيح علي شرط الشيخين عن ابن عباس قال  :ما
خلت األرض من بعد ننح من سبعة يدفع هللا بهم عن أهل األرض هذا
أيضاً له حوم الرفع وأخرج األزرقي في تاريخ موة عن زهير بن محمد
قال  :لم يزل علي وجه األرض سبعة مسلمن

فصاعداً لنال ذلك

ألهلوت األرض ومن عليها  .وأخرج الجندي في فضائل موة عن مجاهد

قال  :لم يزل علي األرض سبعة مسلمن

فصاعداً لنال ذلك هلوت

األرض ومن عليها،

اہرمرنااھکلےہ:
قال عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن جريج قال  :قال ابن
المسيب  :قال علي بن أبي طالب  :لم يزل علي وجه الدهر في
األرض سبعة مسلمن

فصاعداً فلنال ذلك هلوت األرض ومن

عليها هذا إسناد صحيح علي شرط الشيخين ومثله ال يقال من قبل
الرأي فله حوم الرفع  ،وقد أخرجه ابن المنذر في تفسيرہ عن الدبري
عن عبد الرزاق .
السينطي ،جالل الدين أبن الفضل عبد الرحمن بن أبي بور (متنفي155هـ)،
الحاوي للفتاوي في الفقه وعلنم التفسير والحديث واالصنل والنحن واالعراب
وسائر الفنن  ،ج2ص  ،245تحقيق :عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،ناشر:
دار الوتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي5025 ،هـ 2444 -م.

انرہاناتںیماقيوتہجاکنت:
ف
ی
ل
ہ
ہتكناہل:اسيدنب:ان ضا یاکہاہطسںیہ:

اسرہایںیمابعرت«فبهم تسقن وبهم تنصرو » و «بهم ترزقن

» ےکاعمینتہبایلع

ںیہاہرہہہیہکاےسیاقرادایقتیزنیرپز دہرںیہےگہکوجدااہ دےسضیفےنیلاکہاہطسہذرہعیںیہ۔

ہتكندہم:اےسیاقرادےسوتلسایکاجناےہ:
انکیناقرادےکذرےعیےسولوگںیکالکشمتلحوہیتںیہ:
«بهم يغاث الناس».

ہتكنوسم:اےسیاقرادیکاقبءںیمزنییکاقبءےہ:
انرہاناتںیمذرکوہاےہہکزنیاہروموجداتیکاقبء،اناقرادیکاقبءےسہاہتسبےہہکارگایہظحلہیاقراد
زنیرپوموجدہنوہںوتزنیاےنپالہےکاسھتناوبدوہاجےئیگ«:ألهلوت األرض ومن عليها».

ایسہہجےسانرہاناتںیمآناےہہکجیھباناقرادںیمےسوکیئرمناےہوتدااہ دایکسہگجرپدہرسےوک
ےلآناےہاہرہینالکلہیہبلطمےہہکوجہعیشرہاناتںیم12آہمئےکنارےںیمذرکایکاجناےہ۔

ہجیتنیلک:

اہال:
وسرہ باء یک ومرد ثحب آی اک ہی ینعم ےہ ہک دااہ د ےن اناء وک اجیھب ےہ نا ہک ولگ ہن ںیہک ہک داانا آپ ےن
ہارےتجحوکقرارںیہندنا،ہنہیہکاناءےکدعبوکیئتجحںیہنآےئیگ۔

نابا:
وجدوعارکےتںیہہکاناءےکدعبوکیئتجحںیہنےہ،وخداںوھںےنقرآن،اامجع،لقعاہرقاسوکتجحقرار
دناےہ،يعبیاہجں اامجعوہ،نالقعوکیئمكحرکےناایقسوموجدوہناقرآنیکوکیئآیوہ،ہاہںرپتجحداا
امتموہاجیتےہاہرولوگںوکاستجحیکاخمتفلرکےناکوکیئارایترںیہنےہ۔

نااثل:
ارگہہںیہکہکہیقرآن،إامجع،لقعاہرقاسہریغہ ....وکروسلدااےنالناےہاہرا وکتجحقراردناےہوتمہ
ںیہک ےگ :اامم وک یھب روسل داا ےن تجح قرار دنا ےہ اہر لقن رکدہ رہاناتےک اطمقب رےہل داا ےن قرامنا
ےہ:ںیماہریلع(ع)تجحدااہ دںیہ۔

رابا:
الہسےکتہبےساملعءےناےنپبرر:انوک«تجحاهلل»قراردناےہ،ابوسالہیےہہکایکانبرر:انوک
ولعممںیہناھتہکاناءےک دعبوکیئتجحںیہنوہیگ،اسیجہکانبہیمیتنایبصاہرا ےک ریپہاکرہںاکلایلےہ۔
ان ناصيیووں ےن آی اک طلغ ینعم ایک ےہ اہر لمکم ےب رش ی اہر ےب ایحیئ ےک اسھت اس طلغ ینعم اک دافع یھب
رکےتںیہاہردہرسہںوکیھبوبجمررکےتںیہہکہارےطلغینعموکوبقلرک ںی!

اخاسم:
ارگالہسےکہیاملعءرمعہاوبركبہریغہوکتجحدااےتہکںیہوترھاریمالموونینمیلع(ع)اہرآہمئالہتیب(ع)
وت ہر احلظ ےس ان دہںوں ےس ناال بر ہ اکلم بر ںیہ وت رھ ہی وصعمم ایتسہں رطبقی اہیل «حجة هللا البالغۃ»

وہںیگ۔

اامتلسدمل۔۔۔۔۔

