وسال:
ایکانجبدبعاهللاورانجبدبعالمطلبؤمنمےھتیںیہن؟
وجاب:
ت
ت
املعےئریسفتےناسثحبوکوسرہااعنمیکآی47اوروسرہرعشاءیکآی912اورضعبدورسیآیتےک
ذلیںیمذرکایکےہ۔
ت
دیسرفعجرمیضتاعیلمےناتکبالصحيح من سيرة النبي األعظم دلج  1ہحفص  151ی 157
اسثحبوکذرکایکےہ۔
ت
امتمہعیشاملعءاورضعبینساملعءاکااقتعدےہہکروسلخدا(ص)ےکآیءواخدادخدارپساورومدحےھت۔
أوائل المقاالت  -الشيخ المفيد  -ص 54
كشف الخفاء  ،ج ، 1ص 26
روح المعاني ج  1ص 171
بحار األنوار  ،ج  14ص 111

اسرظنےیئرپداللئ:
افل:دلیلیلقع
رغصی(الہپدقمہم):
روسلخدا(ص)وک ہراسزیچےسیکاوردوروہیاچےیہہکسجےسولگرفنترکےتوہںاوراسےسدور
اھبےتگوہں۔

ربکی(دورسادقمہم):
روسلخدا(ص)ےکآیءواخداداکرشمکوہی،اسےسولگروسلخداےسرفنترکےتاوردوراھبےتگں۔

ہجیتن:
سپروسلخدا(ص)ےکآیءواخدادرشکےسیکاورومدحں۔

ت
ب:آیتقرآن:

ت
آیاول:

ك حينَ تَ ُق ُ
ّ
وم َوتَ ُقلُّبَ َ
اَلَّذى يَ َري َ
جدينَ ،
ك فِى
السا ِ

جمتڑھکےوہےتوہاوردجسہرکےنواولںےکدرایمنرحتکرکےتوہوتوہںیہمتداتھکیےہ۔
سوره شعراء ،آیت  611و 612

خیشدیفمےتہکں:
يريد به تنقله في أصالب الموحدين،

اسےسرمادروسلخدا(ص)وکومدحاقرادےکبلصںیملقتنمرکیےہ۔
تصحيح اعتقادات اإلمامية  -الشيخ المفيد  -ص 112

ت
رخفرازیےناسآیےکینعمںیماھکلےہ:
ومما يدل أيضاً على أن أحداً من آباء محمد عليه السالم ما كان من
المشركين قوله عليه السالم لم أزل أنقل من أصالب الطاهرين إلى
ش ِر ُك َ
ون نَج ٌ
أرحام الطاهرات وقال تعالى إِنَّمَا ْال ُ
م ْ
َس وذلك يوجب أن
يقال إن أحداً من أجداده ما كان من المشركين،

ت
انزیچوںںیمےسہکوجداللرکیتںہکروسلخدا(ص)ےکآیءواخدادرشمکںیہنےھت،وہروسلخدا
ت
ت
(ص)اکالکمےہہک:ںیمیکاالصبےسیکاراحمتلقتنموہیراہ،ویکہکنخداودنےنقرامیےہ:
ت
رشمکسجنےہ،سپہیسوہیےہہکمہںیہکہکروسلخداےکآیءواخدادںیمےسوکیئیھبرشمکںیہن
اھت۔

التفسير الكبير ج  11ص 11

خیشوطیسےناہکےہ:
آباء النبي صلى هللا عليه وآله كلهم كانوا مسلمين إلى آدم ولم يكن
فيهم من يعبد غير هللا تعالى لقوله صلى هللا عليه وآله لم يزل هللا
ينقلني من أصالب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات والكافر ال يوصف
بالطهارة لقوله تعالى إنما المشركون نجس،

ت
روسلخدا(ص)ےکرضحتآدمتآیءواخدادامتماملسمنےھتاورانںیم ےسوکیئیھبااسیںیہناھتہکوج
ت
ریغخدایکابعدترکیوہ،ویکہکنروسلخدا(ص)ےنقرامیےہ:
ت
خداودن ہشیمہ ےھجم یک و اطہر االصب ےس یک و اطہر اراحم ںیم لقتنم رکی راہ اور اکقر یک و اطہر ںیہن وہ ا
ویکہکنخداودنےنقرامیےہ:
رشمکسجنوہےتں(،سپروسلخداےکآیءواخدادیکوومدحواملسمنےھت)۔
التبيان في تفسير القرآن  -الشيخ الطوسي  -ج  7ص 162

ت
آیدوم:
ل إِ ْبراهي ُ
ل ه َذا ْالبَلَ َد آ ِمناً و ْ
اج َع ْ
ب ْ
َاج ُنبْنى وبَنِ َّ
وَإِ ْذ قا َ
ى أَ ْن نَ ْع ُب َد
م َر ّ ِ
ْ
اال ْ
صنا َ
م،

ت
اور ابرامیہ ےن اہک :اے ریمے رپورداگر اس رسزنیم وک رپ انم قرار دے اور ےھجم اور ریمی اوالد وک وتبں یک
ابعدترکےنےسوفحمظقرام۔
سوره ابراهيم ،آیت 14

ت

اسآیںیمظفل هذا البلد

ت
ےسولعمموہیےہہکرضحتابرامیہ(ع)یکینبےسرماد،قرزدناناعاملی

اورروسلخدا(ص)ےکآیءےھتاورہیداعرصفقرزدناناعاملی(ع)وکشلموہیتےہ
ت
اتروایںیمآیےہ:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أنا د َْعو َُة أبي إبراهيم قلنا يا
ْت دعوة أبيك إبراهيم قال أوحى هللا ع َّز وج َّ
صر َ
ل إلى
رسول هللا وكيف ِ
خ َّ
ف إبراهيم ال َف َر ُ
اس إِماماً فاس َت َ
علُ َ
ب
ح قال يا َر ّ ِ
إبراهيم إِنّي جا ِ
ك لِلنّ ِ
ُ
و ِم ْ
ن ُذ ِرّيَّتِي أئ ّ
مة ِم ْثلي فأوحى هللا إليه أن يا إبراهيم إني ال أعطيك
عهدا ال أفي لك به قال يا رب ما العهد الذي ال تفي لي به قال ال
أعطيك لظالم من ُذ ِرّيَّتك قال إبراهيم عندها َف ْ
اج ُن ْبنِي وبَ ِن َّ
ي أن نَع ُبد
ن أ ْ ْ
ب إنَّ ُه َّ
م َر َّ
األ ْ
صنا َ
ي صلّى هللا عليه
اس قال النب ّ
ضلَلنَ َكثِيراً ِمنَ النّ ِ
ت ال َّد ُ
َس ُ
ي لم ي ْ
ج ْد أح ٌد منّا لِ َ
صنَم
وآله وسلّم َفا ْن َت َه ِ
عوة إلَيَّ وإلى َعلِ ّ
قط ُّ فاتَّ َ
صيّاً،
خذني هللا نَبيّاً واتَّخذ َعليّاً َو ِ

ایپربمارکم(ص)ےنقرامی:ںیمرضحتابرامیہیکداعاکینعم ودصماقوہں،ااحصبےنرعضایک:آپےسیک
رضحتابرامیہیکداعاکینعمودصماقں؟رضحتےنقرامی:
ت
خداودن ےنابرامیہ وکربخدی ہک ںیم ےنمت وکولوگںاامماور وشیپاقرار دی ےہ۔ ابرامیہ ےنوخشوہرکاہک :خدای
ت
ت
ریمیاوالدںیمےسیھبیسکوکااممقراردے،خداودنےنقرامی:میںمتےسااسیودعہںیہنرکیہکسجرپلمعہن
رکوں ،ابرامیہ ےن رعض ایک :نک ومارد ںیم آپ ریمے اسھت ودعہ ںیہن رکےت ؟ قرامی :ںیم ریتی اوالد ںیم
ت
ےساظنیملیکتبسنمتےسوکیئودعہںیہنرکی،رعضایک:ریمیاوالدںیمےسوکنےساظنیملاس مامرپزئبر
ںیہنوہںےگ؟
ت
ت
ت
ت
ت
قرامی :وج یھب ی رپیتس رکے اگ وت ںیم ہرزگاےس اامم قرار ںیہن دوں اگاور اامم یکالصح یھب ںیہن رھک۔
ت
ابرامیہ ےن رعض ایک :خدای ےھجم اور ریمی اوالد وک ی رپیتس ےس دور قرام ،خدای اوھنں ےن تہب زیدہ ولوگں وک
رمگاہایکےہ،
روسل خدا (ص) ےن قرامی :رضحت ابرامیہ یک داع ریمے اور ریمے اھبیئ یلع (ع) ےک ےیل ینس یئگ ہک مہ
ت
ل
ت
دوونںےنات حظےےکےیلیھبیوکدجسہںیہنایک،لداےھجمربمغیپاوریلع(ع)وکویصقراردی۔
مناقب علي بن أبي طالب (ع)  -ابن المغازلي  -ص 665

ت
روسلخدا(ص)ےناسروایںیمقرامیےہہک:
ت
ت
رضحتابرامیہیکداعایسرطحیہاجریواسرییھت،اہیںتہکوہداعھجماورریمےاھبیئیلع(ع)تچنہپ
ت
ل
ت
یئگاورمہات حظےےکےیلیھبیرپسںیہنےنب،اسیجہکرضحتابرامیہےنایسزیچوکاینپاوالد(قرزدنان
اعاملی)ےکےیلخداودنےسبلطایکاھت۔
ت
ت
ریسفتایعیشںیمایسآیےکذلیںیماتروایاامماصدق(ع)ےسلقنوہیئےہہکینباہمشاملسمنےھت
ت
ت
اوروہیرپسںیہنےھت۔
تفسير العياشي  -محمد بن مسعود العياشي  -ج  1ص 21

ت
اتکبحتفادقلبرےکفنصمےنآیےکذلیںیماہکےہ:
وقيل أراد جميع ذريته ما تناسلوا ويؤيد ذلك ما قيل من أنه لم يعبد
أحد من أوالد إبراهيم صنما،

ت
اسآیےسرمادرضحتابرامیہیکوپریلسنےہاورایکسدلیلہیےہہکقرزدنانابرامیہںیمےسوکیئیھب
ت
ت
یرپسںیہناھت۔
فتح القدير ج  1ص 116

ت
آیوسم:

خداودنےنوسرهزخرفںیمدااتسنرضحتابرامیہ(ع)ےکیرےںیمقرامیےہ:
ج ُع َ
ه لَ َعلَّ ُه ْ
ج َعلَهَا َكلِ َ
َو َ
ون،
م يَ ْر ِ
م ًة بَاقِ َي ًة فِي َع ِقبِ ِ

ت
اوراسےناس(وتدیح)وکاینپاوالدںیمییقراھکاھت،یہکوہخداودنیکرطفٹلپاجںیئ۔
سوره زخرف آیت 61

ت
ربطیےناینپریسفتںیمآیےکذلیںیملقنایکےہ:
عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال التوحيد واالخالص وال يزال
في ذريته من يوحد هللا ويعبده،

ت
ت
اتقدہےناسآیےکیرےںیماہکےہ:آیںیمہملکےسرمادوتدیحواالخصےہاوررضحتابرامیہیکاوالد
ت
ںیمہشیمہوکیئااسیراہےہہکوجومدحاھتاوروہخدایکابعدتایکرکیاھت۔
جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -محمد بن جرير الطبري  -ج  64ص 11

ت
خیشربطیسےناینپریسفتںیمآیےکیرےںیماہکےہ:
وجعلها كلمة باقية في عقبه أي جعل كلمة التوحيد وهي قول ال إله
إال هللا كلمة باقية في ذرية إبراهيم ونسله فلم يزل فيهم من يقولها،

ت
آی ںیم ہملک ےس رماد وتدیح ےہ ہک وہ ہلمج ال اله اال اهلل ےہ ہک وج قرزدنان اور لسن ابرامیہ ںیم ییق راہ اور
ت
رضحتابرامیہیکاوالدولسنںیمہشیمہوکیئااسیراہےہہکوجومدحاھتاوراسےملکوکاہکرکیاھت۔

تفسير مجمع البيان  -الشيخ الطبرسي  -ج  2ص 72

ج:روایت:
اخدادروسلخدا(ص)اکیکواطہروہی:
ت
ضعب روایت روسل خدا (ص) ےک آیء و ااہمت ےک یک و اطہر وہےن رپ دالل رکیت ں ہک اس یرے ںیم
فلتخماافلظفلتخمبتکںیمذموکرںنکیلاناافلظاکینعماتیہےہ:
لم ت
ت
اتکبا سترردشیفاالاممںیمآیےہ:
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لم يمسني سفاح أهل
الجاهلية ولم أزل أنقلب من أصالب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات
فليس ألحد أن يدعي الطهارة اال من جرى مع رسول هللا إلى عبد
المطلب الذي هو جده وجد أهل بيته،

روسل خدا (ص) ےن قرامی ےہ :اجتیلہ ںیم فحساء ےسریما وکیئ راہطب ںیہن اھت اور ںیم ہشیمہ یک و اطہر االصب
ت
ےسیکواطہراراحمںیملقتنموہیراہوہں،سپوکیئیھباہطرتاکدوعیںیہنرکاہی ہیہکوہروسلخدایک
خدوہ۔
رطحلسندبعالمطلبےسوہاوردبعالمطلب،ااکساوراےکسالہتیباک ّ
المسترشد  -محمد بن جرير الطبري ( الشيعي )  -ص 411
الكافي  -الشيخ الكليني  -ج  1ص 556

األمالي  -الشيخ الطوسي  -ص 111
كفاية األثر  -الخزاز القمي  -ص  71و 76
أوائل المقاالت  -الشيخ المفيد  -ص 52
مناقب آل أبي طالب  -ابن شهر آشوب  -ج  6ص 65
إرشاد القلوب  -الحسن بن محمد الديلمي  -ج  6ص 514

ت
خیشوطیسےناسروایےکحیحصوہےنےکیرےںیماہکےہ:
وهذا خبر ال خالف في صحته،

ہیایسیربخےہہکےکسجحیحصوہےنںیموکیئاالتخفںیہنےہ۔
التبيان في تفسير القرآن  -الشيخ الطوسي  -ج  5ص 174

ت
ت
یہیروایبتکالہسںیمیھبذرکوہیئےہ:
ومما يدل على أن آباء محمد صلى هللا عليه وسلم ما كانوا مشركين
قوله عليه الصالة والسالم لم أزل أنقل من أصالب الطاهرين إلى أرحام
الطاهرات وقال تعالى إنما المشركون نجس فوجب أن ال يكون أحد
من أجداده صلى هللا عليه وسلم مشركا،

ت
انزیچوںںیمےسہکوجداللرکیتںہکروسلخداےکآیءواخدادرشمکںیہنےھت،وہروسلخدااکالکم
ت
ت
ےہہک:ںیمیکاالصبےسیکاراحمتلقتنموہیراہ،ویکہکنخداودنےنقرامیےہ:رشمکسجنےہ،سپ
رضوریےہہکروسلخداےکآیءواخدادںیمےسوکیئیھبرشمکہنوہ۔
سبل الهدى والرشاد  -الصالحي الشامي  -ج  1ص 642
تفسير الرازي  -فخر الدين الرازي  -ج  11ص 12
تفسير اآللوسي  -اآللوسي  -ج  7ص 124
الدر المنثور في التفسير بالمأثور  -جالل الدين السيوطي  -ج  4ص 21

ت
ت
اسیجہکیلہپروایںیمذرکوہااھتہکانااحدیںیمظفلاطہر نواطہرات،اسیتیکمالمےہہکروسل
ت
ت
خدا(ص)ےکآیءوااہمتومدحاورخدارپسےھت،ویکہکنقرآنےکاطمقبرشمکیکواطہرںیہنےہ:
ش ِر ُك َ
ون نَج ٌ
إِنَّمَا ْال ُ
م ْ
َس،

ےبکشرشمکسجنں۔
سوره توبه ،آیت 61

سپروسلخدا(ص)ےکآیءو اخدادومدحےھت۔

ت
روسلخدا(ص)ےکوادلرگایمےکےیلبلطرفغمتوافشع:

ضعبروایتںیمروسلخدا(ص)ےناےنپوادلےکےیلرفغمتوششخببلطیکےہ:
عن أبي عبد هللا عليه السالم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
إني مستوهب من ربي أربعة وهو واهبهم لي إن شاء هللا تعالى آمنة
بنت وهب وعبد هللا بن عبد المطلب وأبو طالب بن عبد المطلب ورجل
من األنصار جرت بيني وبينه ملحة،

روسلخدا(ص)ےنقرامی:ںیمےناےنپرپورداگرےساچردنبوںےکےیلرفغمتبلطیکےہاورخداودناوکن
انءاہللشخبیھبدےاگ،آہنمتنبوہ،دبعاهللّ انبدبعالمطلب،اوباطل انبدبعالمطلباوراتااصنری
صخشہکاےکساورریمےدرایمناھبیئاچرےاکدقعوامیپناھت۔(ینعیہغیصاوخت)۔
قرب االسناد  -الحميري القمي  -ص 42

ت
مالہمیسلجمےناسروایےکذلیںیماہکےہ:
وهذا الخبر يدل على إيمان هؤالء فإن النبي صلى هللا عليه وآله ال
يستوهب وال يشفع لكافر  ،وقد نهى هللا عن موادة الكفار والشفاعة
لهم والدعاء لهم كما دلت عليه اآليات الكثيرة،

ت
ت
ہیروایاناچراقرادےکاامین(ؤمنم)رپداللرکیتےہویکہکنروسلخدایسکاکقرےکبلطرفغمتںیہن
ت
رکےت احالہکنخداودن ےنافکر ےس تبحمرکےن ،ایکن افشعرکےناوراےکن ےیل داعرکےن ےس عنقرامی ےہ،
اسیجہکاسیرےںیمتہبیسآیتیھبوموجدں۔

بحار األنوار  -العالمة المجلسي  -ج  14ص 101

خداودنےنوسرهوتہبںیمقرامیےہ:
ُ
مَا َك َ
َست َْغ ِف ُروا لِ ْل ُ
م ْ
ي وَالَّ ِذينَ آَ َم ُنوا أَ ْن ي ْ
ش ِركِينَ وَلَ ْو َكانُوا أولِي
ان لِل َّن ِب ّ ِ
صح ُ
م أَ ْ
م أَنَّ ُه ْ
ن ب َْع ِد مَا تَ َبيَّنَ لَ ُه ْ
ُق ْربَى ِم ْ
َاب ْال َ
يم،
ج ِ
ح ِ

یبنخدااورالہاامین وکرشمنیکےکےیلبلطرفغمتںیہنرکیناچےیہارگہچوہرشمنیکبرد یکر ےتداریہ
ویکںہنوہں،جاےکنےیلواحضوہاجےئہکوہالہمنہجں۔
سوره توبه آیت 111

ت
ہیوجروسلخدا(ص)قرامرےہںہکںیماےنپوادل،وادلہاوراچچاوباطلیکافشعرکوںاگ،وتہیاسیت
ت
ت
یکمالمےہہکوہومدحاورخدارپسےھت۔

ت
د:دلیلیریخی:

ت ت
ت
ت
بتکیریخیےسیھبییوہیےہہکروسلخدا(ص)ےکآیءواخدادومدحاورخدارپسےھت:

ت
اتکبیرخیوقعییبںیمآیےہہک:
فكانت قريش تقول عبد المطلب إبراهيم الثاني،

روسلخدا(ص)ےکدادادبعالمطلبد نابرایمیہرپلمعرکےنویکہجےسابرامیہیینالہکےتےھت۔

تاريخ اليعقوبي  -اليعقوبي  -ج  6ص 11

ت ت
ایسرطحرضحتدبعالمطلبےسرعشلقنوہاےہہکوجاےکنومدحوہےنرپداللرکیےہ:
يا رب أنت األحد الفرد الصمد
إن شئت ألهمت الصواب والرشد،

ت
اےرپورداگرآپادح،قرددمصں،ارگآپاچںوتتقیقحاوردہایوکااہلمرکےتں۔
تاريخ اليعقوبي  -اليعقوبي  -ج  1ص 657

خثع
روسلخدا(ص)ےکوادلرگایمےسلقنوہاےہہکاتدنزئہمط مییمیکوعرتےناےنپآوکپروسلخدا
ےکوادلرضحتدبعاہللےکےیلشیپایکوتاوھنںےناسوعرتےکےیلرعشاہک:
اما الحرام فالممات دونه
وألحل ال حل فاستبينه
فكيف باالمر الذي تبتغينه،

رحام اکم ےک ےیل اہں رکےن ےس ومت رتہب ےہ ،ایک وکیئ الحل راہتس ںیہن ےہ ہک ںیم اےنپ آوکپ رحام اکم ےس
آولدہرکولں۔
مناقب آل أبي طالب  -ابن شهر آشوب  -ج  1ص 62
الطبقات الكبرى ج  1ص 22

أنساب األشراف ج  1ص 15
تاريخ الطبري ج  1ص 400

ت
ت
ان ذموکرہ اطمل ےس واحض وطر رپ ہجیتن نکلتا ےہ ہک رضحت آدم ےس ےل رک رضحت دبع اہلل ت روسل خدا
(ص) ےکامتمےک امتمآیء واخداد یک واطہرےھتاوراتےحملےک ےیل یھباوھنں ےناےنپآوکپ رشک،رف
ت
ت
اوریرپیتسیکاجنسےسآولدہںیہنایک۔
1711اسلےکدعبد ناالسمںیماالسماکیمےلرکووجدںیمآےنواال وخاوخنارویشقرہق ینعیواہیباےنپ
ت
افلخءےکآیءواخدادےکرف،رشک،زیاوریرپیتسےسیجاکریومںوکجاپھچہنےکساورہنیہااکنررکےکسوت
ےنہک ےگل ،روسل خدا یھب مہ ےسیج ں ،ینعی اےکن یھب وادل ن اور آیء و اخداد ہرے آیء و اخداد یک رطح اکقر،
ت
ت
رشمکاوریرپسےھت۔

لقنرف،رفابندش،

اامتلسداع۔۔۔۔۔

