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وسال:
ایکااممنیسح(ع)ےکبارےںیمقرآنیکآباتبازلوہیئںیہ؟

وجاب:
الہتیب(ع)یکشانںیماورانںیمےسااممنیسح(ع)یکشانںیمقرآنیکتہبیسآباتبازلوہیئںیہ۔یتح
اسبارےںیملقتسموطررپیئکاتکںیبیھبیھکلیئگںیہ۔مہاہیںرپانآباتںیمےسدنچآباتوکہکوجدنسحیحص
ےسلقنوہیئںیہوکذرکرکےتںیہ:
-1آيابمہلہ:
َن حَا َّ
ل تَعالَ ْوا نَ ْد ُ
ع أَ ْبناءَنا َو أَ ْبناء َُك ْ
م َف ُق ْ
ه ِم ْ
َفم ْ
ن ب َْع ِد ما جا َء َ
ج َ
م
ك في ِ
ك ِمنَ ْال ِع ْل ِ
م ثُ َّ
َج َع ْ
ل َفن ْ
َه ْ
س ُك ْ
َو نِساءَنا َو نِساء َُك ْ
َت َّ ِ
ل لَ ْعن َ
سنا َو أَ ْن ُف َ
م َو أَ ْن ُف َ
َّللا َعلَي
م نَ ْبت ِ
ْالكا ِذبينَ ( .آل عمران)61/

جیھبوہرضحتعیسی(ع)ےکبارےںیمملعونیقیآےنےکدعب متےساجمدہلوثحبرکںیوتمتانےسوہکہک
آؤ مہ اےنپ وٹیبں وک الےتںیہ ،مت یھب اےنپ وٹیپں وک الؤ مہ اینپ وعروتں وک الےتںیہ مت یھب اینپ وعروتں وکالؤ اور مہ

اےنپ وسفنں وک الےت ںیہ مت یھب اےنپ وسفنں وک الؤ۔ رھپ آسپ ںیم ابمہلہ رکےت ںیہ اور وھجوٹں رپ اہلل یک تنعل وہیت
ےہ۔
ہیآیااممنیسح(ع)ےکخداودناورروسلخداےکنردیدنلباقمموکایبنرکریہےہ۔
ایسآییکریسفتںیمالہسیکرواباتںیہہکوجاسآیےکشاننرولوکدنسحیحصےکاسھتااممنیسح(ع)
ےکبارےںیمایبنرکریہںیہ۔
ملسمنیشااوبریدعسنبایبواقصاحصیبےسروایلقنرکراہےہہک:
ح َّ
ظ قاال حدثنا حَاتِ ٌ
س ِعي ٍد َو ُم َ
حدثنا ُق َت ْيبَ ُة بن َ
م
م ُد بن َعبَّا ٍد َوتَ َقا َربَا في اللَّ ْف ِ
َّ
وهو بن إسماعيل عن ُب َك ْي ِر بن ِم ْ
َار عن َعا ِم ِر بن َ
اص
س ْع ِد بن أبي وَق ٍ
سم ٍ
َ
س َّ
س ْفي َ
ك ان تَ ُ
اوي َُة بن أبي ُ
س ْع ًدا فقال ما َم َن َع َ
َان َ
ب
عن أبيه قال أ َم َر ُم َع ِ

أَبَا ُّ
ْت ثَ ََلثًا َقالَ ُه َّ
الت َرابِ فقال أَ َّما ما َذ َكر ُ
ن له رسول َّ ِ
َّللا صلي هللا عليه
ن أَح ُّ
حد ٌ
َة ِم ْن ُه َّ
ن اسبه الن تَ ُك َ
َب الي من ُ
ح ْ
وسلم َفلَ ْ
م...
ون لي وَا ِ
م ِر ال َّن َع ِ
ت هذه ْ
اْلي َُة َ
وَلَ َّ
ل تَ َعالَ ْوا نَ ْد ُ
ما نَزَلَ ْ
ع أَ ْبنَا َءنَا وَأَ ْبنَاء َُك ْ
(ف ُق ْ
َعا رسول َّ ِ
م) د َ
َّللا
َس ًنا و ُ
س ْي ًنا فقال اللهم َ
َح َ
م َة َوح َ
ط َ
ه ُؤ َال ِء
صلي هللا عليه وسلم َعلِيًّا َو َفا ِ
أَ ْ
ه ِلي.

اعرم نب دعس نب ایب واقص ےن اےنپ باپ ےس روای یک ےہ ہک :اعموہی ےن ج دعس وک مکح دبا ہک مت یلع(ع)وک
سںیہنرک
سرکووتاسےنااسیرکےنےسااکنرایک۔اعموہیےناسےسوپاھچہکایکسےہہکمتیلع(ع)وک ّ
ّ
س ںیہن رکوں اگ۔ج ہی
رےہ؟ اہک ہک سج ےک بارے ںیم آی ابمہلھ بازل وہیئ ےہ اس وک ںیم ہر زگ نعل و ّ
علیھ
آیبازلوہیئوتروسلخدا(ص)ےنقرامباہکیلع،افہمطزرھا،ااممنسحوااممنیسح( ماالسلم)وکاےنپباس
الببااورداعیک:خداباہیریمےالہتیبںیہ۔
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة ،261 :صحيح مسلم ج  4ص
 1871دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي

نرذمیےنیھباسروایوکایسدنسےکاسھتلقنایکےہاورروایےکنسحوہےنوکیھبایبنایکےہ:
حدثنا ُق َت ْيبَ ُة حدثنا حَاتِ ُ
م بن إسماعيل عن ُب َك ْي ِر بن ِم ْ
َار هو مدني ثقة
سم ٍ
َّ
اص عن أبيه قال لَ َّ
ما أَ ْن َز َ
عن َعا ِم ِر بن َ
ل هللا هذه ا ْْليَ َة
س ْع ِد بن أبي وَق ٍ
(تَ َعالَ ْوا نَ ْد ُ
ع أَ ْبنَا َءنَا وَأَ ْبنَاء َُك ْ
َعا رسول َّ ِ
م) د َ
َّللا صلي هللا عليه وسلم َعلِيًّا
ه ُؤ َال ِء أَ ْ
َس ًنا و ُ
س ْي ًنا فقال اللهم َ
ع َ
َح َ
م َة َوح َ
ط َ
يسي هذا
ه ِلي قال أبو ِ
و ََفا ِ
ح ِد ٌ
حي ٌ
ن َغ ِر ٌ
َس ٌ
يب َ
يث ح َ
َ
ح.
ص ِ
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الوفاة ،279 :سنن الترمذي ج  5ص  638دار النشر:
دار إحياء التراث العربي  -بيروت  -تحقيق :أحمد محمد شاكر

احمکنیشااوپریےنیھبروایوکلقنرکےنےکدعباسیکدنسوکحیحصاہکےہ:

أخبرني جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ببغداد ثنا موسي بن هارون
ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر
بن سعد عن أبيه قال لما نزلت هذه اْلية ندع أبناءنا وأبناؤكم ونساءنا
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول هللا صلي هللا عليه وسلم عليا
وفاطمة وحسنا وحسينا رضي هللا عنهم فقال اللهم هؤالء أهلي هذا
حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه.
محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النيسابوري الوفاة 405 :هـ ،المستدرك على الصحيحين
ج3

ص  117دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  -الطبعة :األولى تحقيق :مصطفى

عبد القادر عطا

-2آيتطه رري
م تَ ْ
جسَ أَ ْ
هبَ َع ْن ُك ُ
إِنَّما ُي ُ
ت َو ُيطَ ِه َر ُك ْ
الر ْ
ريد َّ ُ
ه َ
طهيراً۔
م
ل ْالبَ ْي ِ
َّللا لِ ُي ْذ ِ
ِ
(احزاب)33/

خداودنسبہیاچاتہےہہکاجنسودیلپیوکآپالہتیبےسلمکموطررپدوراورآپاکالمباکرکے۔
تط
آی هيرر یھب الہ تیب(ع) یک شان ںیم بازل وہیئ ےہ ہک ان ںیم ےس ای اامم نیسح(ع) یھب ںیہ۔ اس
بلطموکالہسیکربتعمرواباتےنایبنایکےہ۔اہیںرپمہدنچرواباتوکذرکرکےتںیہ:
روایاولازاعتشہ

تط
ي
ه
الہسیکحیحصنرنیاتکبحیحصملسمہکسجوکواھیبیھبوبقلرکےتںیہ،ںیمآباےہہکآی ررالہتیبیک
شانںیمبازلوہیئےہہکانںیمےسایااممنیسح(ع)یھبںیہ:
ح َّ
م ُد بن عبد َّ ِ
َّللا بن نُ َ
ش ْي َب َة َو ُم َ
حدثنا أبو ب َْك ِر بن أبي َ
م ْي ٍر واللفظ ِألَبِي ب َْك ٍر
ش ٍر عن زكريا عن ُم ْ
قاال حدثنا محمد بن بِ ْ
ش ْيبَ َة عن َ
ب بن َ
ت
ص ِفيَّ َة بِ ْن ِ
ص َع ِ
خ َر َ
ش ُة َ
ش ْيبَ َة قالت قالت َعائِ َ
َ
ه
ج النبي صلي هللا عليه وسلم َغدَا ًة َو َعلَ ْي ِ
خلَ ُه ثُ َّ
ِمرْط ٌ ُم َر َّ
ح ٌ
َس ُ
ش ْع ٍر أَ ْ
ي َفأَ ْد َ
س َو َد َفجَا َء ْالح َ
ل من َ
م جاء
ن بن َعلِ ٍ
طم ُ
خلَ ُه ثُ َّ
خلَهَا ثُ َّ
ل معه ثُ َّ
م جاء َعلِ ٌّ
م جَاء ْ
س ْي ُ
ْال ُ
ي َفأَ ْد َ
َة َفأَ ْد َ
ن َف َد َ
خ َ
ح َ
م
َت َفا ِ
م تَ ْ
جسَ أَ ْ
قال (إنما ُي ِر ُ
ل ْالبَ ْيتِ َو ُيطَ ِه َر ُك ْ
الر ْ
هبَ َع ْن ُك ْ
ه َ
ط ِهيرًا)۔
يد هللا لِ ُي ْذ ِ
م ِ

ہیفص تنب ہبیش اعہشی ےس لقن رکیت ےہ ہک :روسل خدا(ص) ای دن حبص رھگ ےس باہر ےئگ اور ان ےک دنکےھ رپ
اکےلباولںےسینبوہیئاچدریھت۔جنسحانبیلعآےئوتوہاچدرےکےچینےلچےئگرھپنیسحانبیلعآےئوتوہ
یھب اچدر ےک ےچین ےلچ ےئگ رھپ یب یب افہمط زرھا آںیئ وت وہ یھب اچدر ےک ےچین یلچںیئگ رھپ آخر یلع آےئ وہ یھب اچدر
ےکےچین ےلچےئگ۔اس ومعق رپروسلخدا ےنقرامبا :خداودن اچاتہےہ ہکآپالھ تیب ےساجنس وکدوررک ےک
آپوکلمکموطررپباکرکے۔
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة ،261 :صحيح مسلم ج  4ص
 1883دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي

روایدومازامہملس:
اماوملمامہملسےنیھباہکےہہکہیآیالہتیبےکبارےںیمبازلوہیئےہ:
الزبَ ْير ُّ
م َد ُّ
س ْف َي ُ
مو ُد بن َغ ْي ََل َ
ي حدثنا ُ
َح ُ
ن حدثنا أبو أَ ْ
حدثنا م ْ
ح َ
ان عن ُزبَ ْي ٍد
ِ
م َة أَ َّ
ن النبي صلي هللا عليه وسلم جَلَّ َ
سلَ َ
ب عن ُأ ِم َ
ح ْو َ
ش ْه ِر بن َ
عن َ
ل
ش ٍ
َسن و ْ
ْ
سا ًء ثُ َّ
ه ُؤ َال ِء أَ ْ
ه ُ
َال ُ
م قال اللهم َ
نو َ
م َة كِ َ
ط َ
ح َ
ل
َعلِيٍ و ََفا ِ
س ْي ِ
علي الح َ ِ
طهيرًا فقالت ُأ ُّ
ْه ْ ْ
خا َّ
جسَ وَطَ ِهر ُ
الر ْ
ب َع ْن ُه ْ
ه ْ
بَ ْيتِي َو َ
سل َ َ
م َ
م َة
صتِي أَ ْذ ِ
م تَ ِ
م ِ
م يا َر ُ
وأنا َم َع ُه ْ
ك إلي َ
ل َّ ِ
سو َ
خ ْي ٍر.
َّللا قال إِنَّ ِ
ح ِد ٌ
َس ٌ
س ُ
ن وهو أَ ْ
ن َ
ح َ
يث ح َ
قال هذا َ
ي ٍء ُر ِويَ في هذا۔
ش ْ

امہملسرسمہروسلخدا(ص)ےنقرامباےہہک:روسلخداےننسح،ح،یلعاورافہمط(ع)رپاچدرڈایلرھپقرامبا
خداباہیریمےالہتیباورریمےنردیکیںیہ۔انےساجنساوردیلپیوکدوررکےکانوکباکقرام۔امہملسیتہک
ےہہکںیمےنروسلخداےسوپاھچہکایکںیمیھبانےکاسھتوہں؟قرامبامتایھچاورکینوہاینپیہہگجرپ(ینعی
الہتیبےسںیہنوہیتکس)۔
نرذمیاتہکےہہک:
ہیرواینسحےہاوررتہبنیروایےہہکوجاسبارےںیمبازلوہیئےہ۔

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الوفاة ،279 :سنن الترمذي ج  5ص  699دار النشر:
دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،تحقيق :أحمد محمد شاكر

احمکنیشااوپریےنیھباسآیوکالھتیبےکبارےوہےنوکایبنایکےہہکامہملسےنواحضاہکےہہکہیآی
ریمےرھگںیمبازلوہیئےہ:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا
عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار حدثنا شريك بن
أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أم سلمة رضي هللا عنها أنها قالت في
بيتي نزلت هذه اْلية) إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
(قالت فأرسل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم إلي علي وفاطمة
والحسن والحسين رضوان هللا عليهم أجمعين فقال اللهم هؤالء أهل
بيتي قالت أم سلمة يا رسول هللا ما أنا من أهل البيت قال إنك أهلي
خير وهؤالء أهل بيتي اللهم أهلي أحق.
هذا حديث صحيح علي شرط البخاري ولم يخرجاه۔

اطعءنباسیرےنامہملسےسلقنایکےہہکہیآیریمےرھگںیمبازلوہیئےہ.........
محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النيسابوري الوفاة 405 :هـ ،المستدرك على الصحيحين
ج  2ص  451دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  -الطبعة :األولى ،تحقيق :مصطفى عبد
القادر عطا

روایوسمازرمعنبایبہملس:
تط
نرذمیےنرمعنبایبہملسےسلقنایکےہہکآی هيررالہتیبیکشانںیمبازلوہیئےہ:
َان ْ
سلَ ْيم َ
حدثنا ُق َت ْي َب ُة حدثنا محمد بن ُ
األَ ْ
ي عن يحيي بن ُع َب ْي ٍد عن
ص َبهَانِ ِ
سل َ َ
م َر بن أبي َ
َعطَا ِء بن أبي َربَاحٍ عن ُع َ
ب النبي صلي هللا عليه
م َة َربِي ِ
ت هذه ْ
وسلم قال لَ َّ
ما نَزَلَ ْ
اْلي َُة علي النبي صلي هللا عليه وسلم (إنما
ُ
م تَ ْ
جسَ أَ ْ
ت َو ُيطَ ِه َر ُك ْ
الر ْ
هبَ َع ْن ُك ْ
ه َ
م
ط ِهيرًا) في َب ْي ِ
ل ْالبَ ْي ِ
ُي ِري ُد هللا لِ ُي ْذ ِ
تأ ِ
م ِ
سا ٍء َو َعلِ ٌّ
َس ًنا و ُ
س ْي ًنا َفجَلَّلَ ُه ْ
خ ْل َ
ي َ
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ب َع ْن ُه ْ
ه ْ
م قال اللهم َ
جسَ
فجللهم بِكِ َ
ل بَ ْيتِي َفأَ ْذ ِ
م ِ
طهيرًا قالت ُأ ُّ
ْ
وَطَ ِه ْر ُ
م َة وأنا َم َع ُه ْ
ه ْ
م يا نَ ِبيَّ َّ ِ
سل َ َ
م َ
ت علي
َّللا قال أَ ْن ِ
م تَ ِ

ح ِد ٌ
م َ
يث َغ ِر ٌ
ت علي َ
يب من حديث َعطَا ٍء عن ُع َ
خ ْي ٍر .قال هذا َ
م َر
ك وَأَ ْن ِ
َكانِ ِ
سل َ َ
بن أبي َ
م َة.

اسروایاکنرہمجےلہپزگراکچےہ..........
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الوفاة ،279 :سنن الترمذي ج  5ص  351دار النشر:
دار إحياء التراث العربي  -بيروت  -تحقيق :أحمد محمد شاكر

اابلینےناسروایوکحیحصقراردباےہ:

عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلي هللا عليه و سلم قال لما نزلت
هذه اْلية علي النبي صلي هللا عليه و سلم إنما يريد هللا ليذهب عنكم
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا فاطمة
وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال
اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم
سلمة وأنا معهم يا نبي هللا قال أنت علي مكانك وأنت علي خير.
( 2562صحيح)
صحيح الترمذي ( -ج  / 3ص  )91ناصر الدین البانی۔

تط
ي
ه
اجلہیےہہکانبہیمیتیھبانرواباتوکوجآی ررےکشاننرولےکبارےںیمںیہ،وکحیحصاتہکےہ:
والحسن والحسين من أعظم أهل بيته اختصاصا به كما ثبت في
الصحيح أنه دار كساءه علي علي وفاطمة وحسن وحسين ثم قال اللهم
هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔

نسحونیسح(ع)روسلخدا(ص)ےکامہنرنیاورنررگرنیالہتیبںیمےسںیہاسیجہکروایحیحصںیمبای
وہا ےہ ہک روسل خدا ےن یلع ،افہمط زرھا ،نسح ،نیسح(ع) رپ اچدر ڈایل رھپ قرامبا خدابا ہی ریمےالہ تیب اور
ریمےنردیکیںیہ۔انےساجنساوردیلپیوکدوررکےکانوکباکقرام۔

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الوفاة ،728 :منهاج السنة النبوية ج  4ص  561دار
النشر :مؤسسة قرطبة  -الطبعة :األولى ،تحقيق :د .محمد رشاد سالم

اہتبل روابات اور یھب ںیہ نکیل مہ طقف ایہن ےک ذرک رکےن رپ اافتکء رکےت ںیہ اس ےک العوہ دورسی روابات ںیہہک
وخدالہتیب(ع)ےناسآیےساینپااممرپادتساللایکےہ۔
-3آيؤمدت
م َو َّد َة فِي ُ
ه أَ ْ
سأَلُ ُك ْ
ل ال أَ ْ
ُق ْ
ج َراً إِال ال َ
الق ْربَي( .شوري )23
م َعلَي ِ

وہکںیممتےسوکیئاخراینپراسلرپںیہناماتگنطقفہیاتہکوہںہکریمےنردیکیالہتیبےستبحمرکو۔
ہیآی رسفمنیےک درایمنآیومدتےکبام ےس رعموف ےہ۔بتکالہس ںیمتہبیسرواباتںیہہک
اسآیاکشاننرولالھتیب(ع)ےکبارےںیمےہ۔
ادمحنبحیبلےناتکباضفلئااحصلہبںیملقنایکےہہک:
وفيما كتب إلينا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي يذكر ان حرب
بن الحسن الطحان حدثهم قال نا حسين األشقر عن قيس عن األعمش
عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لما نزلت قل ال اسألكم عليه اجرا
اال المودة في القربي قالوا يا رسول هللا من قرابتنا هؤالء الذين وجبت
علينا مودتهم قال علي وفاطمة وابناها عليهم السَلم.

انب ابعس ےس لقن وہا ےہ ہک ج ہی آی بازل وہیئ وت روسل خدا ےس وسال ایک ایگ ہک نک اقراد یک مہ رپ ومدت
واجےہ؟اوھنںےنقرامباہکیلع،افہمطزرھااورانےکدوےٹیب(ع)۔
أحمد بن حنبل الوفاة ،241 :فضائل الصحابة البن حنبل ج  2ص  669دار النشر :مؤسسة
الرسالة  -بيروت ،الطبعة :األولى ،تحقيق :د .وصي هللا محمد عباس

ربطاینےنمجعمالكبيررںیمیھباسروایوکایسدنسےکاسھتلقنایکےہ:
سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني الوفاة 360 :المعجم الكبير ج  3ص  ،47دار
النشر :مكتبة الزهراء  -الموصل  -الطبعة :الثانية ،تحقيق :حمدي بن عبدالمجيد السلفي

اسرواییکدنساملعءالہسےکنردییھبربتعمےہ۔اسیجہکانبرجحےناینپاتکباوصلاعقارحملۃقںیماھکل
ےہہک:
أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس رضي هللا
عنهما أن هذه اْلية لما نزلت قالوا يا رسول هللا من قرابتك هؤالء الذين
وجبت علينا مودتهم قال (علي وفاطمة وابناهما) وفي سنده شيعي
غال لكنه صدوق.

ادمح،ربطاین،انبایباحمتاوراحمکےنانبابعسےسلقنایکےہہکجہیآیبازلوہیئوتروسلخداےسوسال
ایک ایگ ہک نک اقراد یک مہ رپ ومدت واج ےہ؟ اوھنں ےن قرامبا ہک یلع ،افہمط زرھا اور ان ےک دو ےٹیب(ع) اس
سانانےہ۔
رواییکدنسںیمایہعیشاغیلدنبہےہنکیلوہ ّ ا
اسروایےکدعبانبرجحےنایدورسیروای ہکوجااممنسح(ع)ےسلقنوہیئےہاورااممےن اسآی
ےسادتساللیھبایکےہ،وکلقنایکےہاوراسروایےکضعبرطقیاوردنسوکنسحاہکےہ:
وأخرج البزار والطبراني عن الحسن رضي هللا عنه من طرق بعضها
حسان أنه خطب خطبة من جملتها من عرفني فقد عرفني ومن لم
يعرفني فأنا الحسن بن محمد صلي هللا عليه وسلم ...ثم قال وأنا من
أهل البيت الذين افترض هللا عز وجل مودتهم ومواالتهم فقال فيما أنزل
علي محمد صلي هللا عليه وسلم قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة
في القربي.

نرار اور ربطاین ےن اامم نسح(ع) ےس یئک اانسد ےک اسھت لقن ایک ےہ ضعب اانسد ان ںیم ےس نسح ںیہ۔ اامم
نسح(ع) ےن ہبطخڑپاھاورقرامبا ہک :ںیم یھباس الھ تیب ںیم ےسوہں ہک نجیک تبحماورومدتخداودنےن
واجقراردیےہ۔اسےکدعبااممےناسآیوکڑپاھ...

ابن حجر الهيثمي الوفاة973 :هـ ،الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضَلل والزندقة ج
 2ص  487دار النشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان ،-الطبعة :األولى ،تحقيق :عبد الرحمن بن
عبد هللا التركي  -كامل محمد الخراط

ہیی
اوبركب مییھبانبابعسیکروایوکلقنرکےنےکدعباتہکےہہک:
وعن ابن عباس قال لما نزلت (قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة في
القربي) قالوا يا رسول هللا ومن قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودتهم
قال علي وفاطمة وابناهما رواه الطبراني وفيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا.

اسروایوکربطاینےنلقنایکےہاوراسیکدنسںیمدنچفیعضدنبےںیہ نکیلانےکہقثوہےنوکایبنایکایگ
ےہ۔
علي بن أبي بكر الهيثمي الوفاة ،807 :مجمع الزوائد ج 9

ص  168دار النشر :دار الريان

للتراث/دار الكتاب العربي  -القاهرة  ,بيروت -

-4وسرةهلأیتیکدنچآبات:
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ش ُكورًا( .سورة اإلنسان)9 - 5 /
ِ

کینولگاےسیاجمےسےتیپںیہہکسجںیمایھچوخوبشےسیلموہیئوہ،اےسیےمشچےسہکسجےسخداےکاخص
دنبے ےتیپ ںیہ اور ہگج رپ یھب اچںیہ ان وک وہ اےنپ ےیل اجری رک ےتیل ںیہ۔ وہ اینپ ندر رپ لمع رکےت ںیہ اور ذعاب
واےلدنےسڈرےتںیہاورذغاوکاینزاوررضورتوہےنےکباووجدنیکسم ،میتیاوراریس وکدےتیںیہاورانےس
ےتہکںیہہکمہمتوکخداےکےیلذغادےرےہںیہاورمتےسیسکمسقیکخرااوررکشہیوکںیہناچےتہ۔
علیھ
ہیآباتیھبااممیلع،افہمطزرھا،ااممنسحاورااممنیسح( ماالسلم)ےکبارےںیمبازلوہیئںیہ۔
زرشخمیانآباتےکشاننرولوکاسرطحایبنرکباےہہک:
عن ابن عباس قال :إن الحسن والحسين مرضا ،فعادهما رسول هللا
صلي هللا عليه وسلم في ناس معه ،فقالوا :يا أبا الحسن ،لو نذرت علي
ي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برآ مما بهما ْ
أن يصوموا
ولدك ،فنذر عل ٌ
ثَلثة أيام ،فشفيا وما معهم شيء فاستقرض علي من شمعون
الخيبري اليهودي ثَلثة أصوع من شعير ،فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت
خمسة أقراص علي عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم
سائل فقال :السَلم عليكم أهل بيت محمد ،مسكين من مساكين
المسلمين ،أطعموني أطعمكم هللا من موائد الجنة ،فآثروه ،وباتوا لم
يذوقوا إال الماء ،وأصبحوا صياماً ،فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم
وقف عليهم يتيم ،فآثروه ،ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك،

فلما أصبحوا أخذ علي رضي هللا عنه بيد الحسن والحسين ،وأقبلوا إلي
رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ،فلما أبصرهم ،وهم يرتعشون كالفراخ
من شدة الجوع ،قال :ما أشد ما يسوؤني ما أري بكم ،وقام فانطلق
معهم فرأي فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها،
فساءه ذلك ،فنزل جبرائيل وقال :خذها يا محمد ،هنأك هللا في أهل
بيتك فأقرأه السورة.

انبابعساتہکےہہک:نسحونیسح(ع)امیبروہےئگ۔روسلخدا(ص)دنچااحصبےکاسھترھگانیکایعدتےک
ےیل آےئاور یلع(ع)ےساہکہکاےاوبانسحلرتہباھتہک آپوچبںیکافشءےکےیلندررکےت۔ یلع وافہمط(ع)
اوررھگیکاخدہمف ّضہتوںےنندریکہکارگوچبںوکافشءلمیئگوتمہنیتدنروزہرںیھکےگ۔
ج اامم نسح و اامم نیسح(ع) وک افشء لم یئگ وت رھگ ںیم ھچک اھکےن وک ںیہن اھت۔ یلع(ع) ای یودی وعمشنےس
نیت نم وج قرض ےل رک آےئ۔ یب یب افہمط(س) ےن ای وسم وک آبا انب اس ےس رویٹ انبیئ۔ ااطفر ےک وق
دروازے رپ ریقف اور اہک السم وہ آپ رپ اے الھ تیب دمحم(ص) ںیم ای نیکسم املسمن وہں اھکےن وک ھچکںیہن
ےہ۔ ارگ ےھجم اھکےن وک دںی وت اہلل آپ وک ج ےک اھکےن اطع رکے اگ۔ ان س ےن اےنپ اےنپ ےصح وک نیکسم وک
دےدبااورسےناسشاموکباینےسروزہااطفرایک۔

دورسےدنیھبروزہراھک۔دوبارہااطفرےکوق ہکذغا وکایترایکوہااھت۔ایمیتیدروازےرپآبا۔ ےلہپدنیک
رطحاسریذغاوکمیتیوکدےدبااوررھپسےنباینےسروزہااطفرایک۔
رسیتےدنرھپااطفرےکوقایاریسدروازےرپآبارھپسےناےنپاےنپےصحوکاساریسوکدےدبااورباین
ےسروزہااطفرایک۔ ج حبصوہیئ وت یلع(ع) نسح ونیسح(ع) وکےلرکروسل خدا(ص)ےک باسےئگ۔ روسل
خداےنداھکیہکےچبوھبکیکدشتےساکیرےہںیہ۔آپےنقرامباہکانیکہیاحلریمےےیلتہبدرد
آورےہ۔رھپوچبںوکےلرکواسپاینپیٹیبافہمطےکرھگآےئ۔جآےئوت داھکیہکوہرحمابابعدتںیمںیہاس
احلںیمہکوھبکےس اناکمکشرمکےساگلوہااھتاورتہبیہزمکوروہیئگںیہ۔روسلخداوکہیسدھکیرکہبت
انرپرمحآبا۔
ایس وق ربجالیئ بازل وہےئ اور اہک اے دمحم(ص) سہ وسرہ وک ےل ںیل۔ خداودن آپ وک اےسی الہ تیب وہےن رپ
آقرنیہہکراہےہ۔رھپوسرہلھایتوکانےکےیلڑپاھ۔
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الوفاة ،538 :الكشاف ج  4ص  671دار النشر :دار
إحياء التراث العربي  -بيروت ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي

اسروایاکزبادہراوویںےکذرےعیےسلقنوہبا:

ہیروایہکانآباتاکشاننرولایبنرکریہےہ،زبادہراوویںےناسروایوکلقنایکےہ(نیتاحصیبواامم
اصدق)۔اہتبلضعبخرایئتںیماناکآسپںیموھتڑاتہباالتخفےہنکیلہیمکاالتخفاسالصشاننرولوک
الھتیبےکبارےںیموہےنوکوکیئاصقننںیہناچنہپبا:
افل:یلعنبایباطل(علبهاالسلم)
احمکحسكااینےناتکب«وشاهددالري» ںیماسروایوکامرؤمانمنیلعنبایباطلعلبہاالسلمےسلقنایک
ےہ:
قال :حدثني علي بن موسي الرضا حدثني أبي موسي ،عن أبيه جعفر
بن محمد ،عن أبيه محمد ،عن أبيه علي ،عن أبيه الحسين ،عن أبيه
علي بن أبي طالب قال :لما مرض الحسن والحسين عادهما رسول هللا
صلي هللا عليه وآله فقال لي :يا با الحسن لو نذرت علي ولديك هلل نذرا
أرجو أن ينفعهما هللا به....
شواهد التنزيل ،الحاكم الحسكانی ،ج  ،2ص394

ب:اامماصدقعلبہاالسلم:
اسےنبایقاانسدہکوجاامماصدق(ع)ییتچنہپںیہانوکیھبذرکایکےہاوراسرطقییکیھبدنچاانسدںیہ:

 1043و (الخبر) رواه (أيضا) الحسن بن مهران عن مسلمة بن جابر،عن (االمام) جعفر الصادق ،وله طرق عن مسلمة
 1044ورواه (أيضا) روح بن عبد هللا عن (االمام جعفر الصادق) 1045ورواه (أيضا) معاوية بن عمار ،عن (االمام) جعفر الصادق.شواهد التنزيل ،الحاكم الحسكانی ،ج  ،2ص 397

ج:انبابعس:
اسرواییکایدنسںیمانبابعسےہہکدنمرہجذلیاقرادےناسروایوکاسےسلقنایکےہ:
 -1اجمدہنعانبابعس:
عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قول هللا سبحانه وتعالي (يوفون
بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) قال :مرض الحسن والحسين
فعادهما جدهما محمد رسول هللا
أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الوفاة 427 :هـ  ،تفسير الثعلبي
ج  10ص  99دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :األولى ،تحقيق:
اإلمام أبي محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق األستاذ نظير الساعدي
عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري الوفاة630 :هـ ،اسد الغابة ج  7ص
 256دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  /لبنان ،الطبعة :األولى ،تحقيق :عادل
أحمد الرفاعي

-2احضکنعانبابعس:
وخارزیمےناسروایوکاحضکےکذرےعیےسانبابعسےسلقنایکےہ:
المناقب  -الموفق الخوارزمی ،ص272

-3اطعءنعانبابعس:
وادحینیشااوپریاورآولیسےناسدنسیکرطفاشارہایکےہ:
أسباب نزول اْليات ،الواحدی النيساپوری ،ص296

آولیسےناھکلےہہک:
ومن رواية عطاء عن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا فعادهما
جدهما محمد صلي هللا تعالي عليه وسلم...
روح المعانی ،ج  ،29ص157

رخفرازیےنیھباھکلےہہک:
والواحدي من أصحابنا ذكر في كتاب (البسيط) أنها نزلت في حق علي
عليه السَلم ،وصاحب (الكشاف) من المعتزلة ذكر هذه القصة۔

لی
وادحیےناسروایوکہارےااحصبےساتکبا شیطنںیمذرکایکےہہکہیآباتیلع(ع)ےکبارےںیم
بازلوہیئںیہاوراصج ّ
کافہکزتعمہلےسےہےنیھباسدااتسنوکذرکایکےہ:
التفسير الكبير ،ج ،30ص 215

 -4ایباصحلنعانبابعس:
اسرواییکایاوردنساوباصحلےنانبابعسےسلقنایکےہ:
ورواه حبان بن علي أبو علي العنزي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن
عباس.
شواهد التنزيل ،الحاكم الحسكاني ،ج  ،2ص403

-5عسدنبجرازانبابعس:
 105أخبرنا عقيل قال :أخبرنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عبيدهللا حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد حدثنا عبد هللا بن
ثابت المقرئ قال :حدثني أبي ،عن الهذيل ،عن مقاتل ،عن األصبغ بن
نباتة (و) عن سعيد بن جبير :عن ابن عباس في قول هللا تعالي( :إن
األبرار يشربون) قال...:
شواهد التنزيل ،الحاكم الحسكاني ،ج ،2ص405

د:زندنبارمق:
اسروایےکوچےھتواےطسںیمزندنبارمقےہاوراتہکےہہکہیآباتروسلخداےکالھتیبےکبارےںیم
ںیہ۔
 1061أخبرناه أبو القاسم القرشي والحاكم ،قاال :أخبرنا أبو القاسمالماسرجسي حدثنا أبو العباس محمد بن يونس الكديمي حدثنا حماد
بن عيسي الجهني حدثنا النهاس بن قهم .عن القاسم بن عوف
الشيباني عن زيد بن أرقم قال :كان رسول هللا صلي هللا عليه وآله يشد
علي بطنه الحجر من الغرث ،فظل يوما صائما ليس عنده شئ فأتي
بيت فاطمة والحسن والحسين يبكيان فقال رسول هللا صلي هللا عليه
وآله :يا فاطمة أطعمي ابني ،فقالت :ما في البيت إال بركة رسول هللا
فالتقاهما رسول هللا بريقه حتي شبعا وناما واقترضا لرسول هللا صلي
هللا عليه وآله وسلم ثَلثة أقراص من شعير ،فلما أفطر وضعاها بين يديه،
فجاء سائل فقال :أطعموني مما رزقكم هللا .فقال رسول هللا صلي هللا
عليه وآله وسلم :يا علي قم فأعطه .قال :فأخذت قرصا فأعطيته ،ثم
جاء ثان فقال رسول هللا قم يا علي فأعطه .فقمت فأعطيته ،فجاء ثالث
فقال :قم يا علي فأعطه( .قال ):فأعطيته ،وبات رسول هللا صلي هللا
عليه وآله وسلم طاويا وبتنا طاوين فلما أصبحنا أصبحنا مجهودين ونزلت

هذه اْلية( :ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)( .ثم إن)
الحديث بطوله.
شواهد التنزيل ،الحاكم الحسكاني ،ج  ،2ص408

ن:
ویکہکن ہی روای تہب ےس راوویں ےن لقن یک ےہ اس ےیل دنس ےک بارے ںیم ثحب یک رضورت ںیہن ےہ اور ہی
مس
الھ تیب ےک ندر رکےن وایل روای املعء ہعیش و ینس ےک نردی ھوور ےہ اور ارثک رسفمنی و دحمنیث ےن اس
روایوکاینپبتکںیمذرکایکےہ۔
ووقبلانبہیمیت:
تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتي قد يحصل العلم بها ولو كان
الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدوال ولكن كثر في حديثهم
الغلط.

اجبےہارگہچاسروایےکلقنرکےنواےل
دعتدرطقایدورسےیکوقتیرکےتںیہاورنیقیاحلصوہ ا
افخانانوہں۔
راویافقسو ر

أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة ،728 :مجموع الفتاوى ج  18ص 26
دار النشر :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
العاصمي النجدي

احالہکناسروایےکراویوتاحصہباعدلںیہاورانبہیمیتیکرظنےکاطمقبدنسوقیوہرکحیحصوہاجےئیگ۔
مھ

سپقرآنیکتہبیسآباتالہتیب(ع)یکشانںیمبازلوہیئںیہ۔نجںیمےسمہےندنچ مآباتوکذرکایک
ےہ۔رواباتحیحصےکاطمقبانآباتاکشاننرولالہتیبےکبارےںیمےہ۔ااممنیسح(ع)یھبالھتیب
ںیم ےس ںیہ لهددا ہی آبات ان یک شان ےک بارے ںیم وہں یگ۔ ان روابات وک املعء ہعیش و الہ س ےن اینپ ربتعم
بتکںیمربتعماانسدےکاسھتلقنایکےہ۔
اامتلسداع

