وسال:
ث
ایک روسل خدا (ص) یک دحی «افلخئ إانث رشع» ،اامم زامن،
رضح تیدہ ()) ےجودو زہد نو ے ر لاتتر ی ے
وتصوسال:
بتکہعیش الہسںیمروسلخدا(ص)ےستہبیسر ایا تذترنویئںیہہکآپ
 ےفرامیاہک:ریمےدعبریمےیار اجنیشننوںےگ۔فرنیقی ےاملعء دحمنیث ے رایمن
امتمہیر ایا ت«افلخئإانثرشع» ےیام ونعانےسوہشمرںیہ۔

وسالہی ےہکایکہیامتمر ایا تااممزامن،رضح تیدہ ()) ےجودو نو ےا ر
اےکنزہد نو ے ریھب لاتترںیتںیہیا لاتںیہنترںیت

دواب:
ث
ر ای «اث رشع» ان ر ایا ت ںیم ےس  ے ہک دوآہمئ الہ تیب ()) ںیم ےسای
صخش  ے ایقم ی نی االسم یک اقبء افحتظ تر ے  ے ےیل زہد نو ے  ر لات تر ی
 ے۔ ایس ہج ےس اس زام ے ںیم یھب الہ تیب ںیم ےس ای صخش وک جودو نویا اچےیہ یا ہک
یکسج ہجےس نیاالسماینپحیحصلکشںیمیایقر ےکسا ریاوب یھبہننو۔

اسدوابںیممہایسبلطموکہعیش ینسبتکےسایبنترںیےگ۔

الصر ایفلتخماافلظ ےاسھت:

روسلخدا (ص)یک ہی ر ایالہ س یک بتک ںیم فلتخماافلظ  ےاسھت لقن نویئ
 ے:
 .1تعبير «اثنا عشر خليفۃ»
اتکبحیحصملسمںیمہیر ایاسابعر ت ےاسھت،فلتخماانس  ےاسھتلقننویئ
 ے:
ن عن
ح َ
س ِعي ٍد حدثنا َ
حدثنا ُق َت ْيبَ ُة بن َ
ير عن ُ
ص ْي ٍ
ج ِر ٌ
م َر َة قال :سمعت النبي صلي هللا عليه وسلم
جابِ ِر بن َ
َ
س ُ
ي واللفظ له حدثنا
ط ُّ
س ِ
َم ا ْل َوا ِ
يقول وحدثنا ِر َف َ
اع ُة بن ا ْل َه ْيث ِ
جابِ ِر بن
خالِ ٌد َي ْعنِي بن عبد اللَّ ِ
َ
ن عن َ
ح َ
ه الطَّ َّ
حانَ عن ُ
ص ْي ٍ
ت مع أبي علي النبي صلي هللا عليه
م َر َة قالَ :د َ
َ
خ ْل ُ
س ُ
ن هذا ْ
ضي حتي
م ْع ُت ُه يقول :إِ َّ
اْل َ ْم َر ََل َي ْن َق ِ
س ِ
وسلم َف َ
ي
م ِ
م بِ َك ََل ٍم َ
ش َر َ
خ ِف َ
م تَ َكلَّ َ
م ا ْث َنا َع َ
ض َ
يه ْ
يَ ْ
خلِي َفة .قال :ثُ َّ
ي فِ ِ
ش.
َعلَ َّ
ي قال :فقلت ِْلَبِي :ما قال؟ قال :كلهم من ُق َر ْي ٍ

اجبرنبرمسه ےاہک ےہک:ںیماےنپ ادل ےاسھتروسلخدا ےیاسایگ،مہ ےانس
ہک ان رضح ت  ے فرامیا :الختف االسیم اک ہلسلس  مت ںیہن نو ا ،اہیں ی ہک ولوگں  ر یار
ہفیلخ وکحم ترںی ےگ۔ رھپ ان رضح ت  ے ای ایسی یا ت یک ہک دو ےھجم ھجمس ںیہن آیئ ،ںیم
 ےاےنپ ادلےساہکہک:انرضح ت ےایکفرامیا ے ریمے ادل ےاہکہک :روسلخدا ے
فرامیا ےہک :اسرےیار اجنیشنفرشیںیمےسںیہ۔
النيسابوري القشيري ،ابوالحسين مسلم بن الحجاج
(متوفي261هـ) ،صحيح مسلم ،ج ،3ص ،1452ح ،1821تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

ملسم ےای رس ر ایوکیھبلقنایک ے:
ش ْيبَ َة قاَل
س ِعي ٍد وأبو بَ ْك ِر بن أبي َ
حدثنا ُق َت ْيبَ ُة بن َ
ار عن
م َها ِ
س َ
حدثنا َ
ج ِر بن ِم ْ
حاتِ ٌ
م وهو بن إسماعيل عن ا ْل ُ
م ٍ
جابِ ِر بن
ت إلي َ
َعا ِم ِر بن َ
اص قال َك َت ْب ُ
س ْع ِد بن أبي َو َّق ٍ
م ْع َت ُه من
س ِ
م َر َة مع ُغ ََل ِمي نَافِعٍ أَ ْن أَ ْ
ي ٍء َ
خ ِب ْرنِي بِ َ
َ
ش ْ
س ُ

ب إلي سمعت
رسول اللَّ ِ
ه صلي هللا عليه وآله قال َف َك َت َ
م
شيَّ َة ُر ِ
ة َع ِ
ل اللَّ ِ
م َع ٍ
ج َ
سو َ
ج ُ
ه صلي هللا عليه وآله يوم ُ
َر ُ
ْ
اع ُة أو
م
م ُّ
ال ِ
سل َ ِ
الس َ
ين َقائِما حتي تَ ُقو َ
اْل َ ْ
َّ
الد ُ
ي يقولََ :ل يَ َز ُ
ش.
ش َر َ
ُم ا ْث َنا َع َ
يَكُونَ َعلَ ْيك ْ
خلِي َفة كلهم من ُق َر ْي ٍ

اعرم نب دعس نب ایب اقص اتہک  ے ہک :ںیم  ے اےنپ الغم  ے اسھت لم تر اجبر انب
رمس وکاھکلہکدومت ےروسلخداےسانس ے،اوکس مہارےےیلیھبوھکل،اجبر ے مہارےےیل
ث
اھکل ہک ےعمج  ے ن شام  ے ق ایملس وک اسگنسر ایک ایگ اھت ،اس  ے روسل خدا ےس انس اھت ہک
اوھنں  ے فرامیا اھت ہک :ہشیمہ نی یایق  ے ا ،اہیں ی ہک ایقم بریا نو اجے ا ر مت  ر یار
ہفیلخنوںےگہک سفرشیےسنوںےگ۔
النيسابوري القشيري ،ابوالحسين مسلم بن الحجاج
(متوفي261هـ) ،صحيح مسلم ،ج ،3ص ،1453ح ،1822تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

ااصتخر یک ہج ےس دعب ایل ر ایا ت ہک دو ہحفص ربمن   1452ر ذتر نوںیئ ںیہ ،ایکن دنس وک خدف
ترےتنوے،ایبنایکاجراہ ے:
ش َر
س ََل ُم َع ِزيزا إلي اثني َع َ
اْل ْ
 ...يقول ََل يَ َز ُ
ال ْ ِ
خ ِلي َفة.
َ
روسلخدا(ص) ےفرامیاہک :نیاالسمہشیمہاوسقیزعبرر ےا،جیمت
 ریار ہفیلخوکحمترےترںیہےگ۔
ال هذا ْ
خلِي َفة.
ش َر َ
اْل َ ْم ُر َع ِزيزا إلي اثني َع َ
ََ ...ل َي َز ُ

ارم نیاوسقیہشیمہزعبرر ےا،اہیںیہکیار ہفیلخولوگں روکحمترںیل۔
ش َر
ال هذا
ِ
ين َع ِزيزا َمنِيعا إلي اثني َع َ
الد ُ
ََ ...ل يَ َز ُ
خلِي َفة.
َ

ہشیمہہی نیزعبر اطوتقرر ےا،اہیںیہکیار ہفیلخولوگں روکحمترںیل۔
جَل۔
ال أَ ْم ُر الناس َما ِ
م ا ْث َنا َع َ
ضيا ما َولِ َي ُه ْ
ش َر َر ُ
ََ ...ل َي َز ُ

ولوگں ےاکمہشیمہ ایس رطحآےگ ےتلچرںیہ ےگ ،جی یار صخشان  ر وکحم
ترےترںیہےگ۔
النيسابوري القشيري ،ابوالحسين مسلم بن الحجاج
(متوفي261هـ) ،صحيح مسلم ،ج ،3ص ،1452تحقيق :محمد
فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

س
اوب ا جستاایناعملالہس ےاسر ایوک رسےاافلظ ےاسھتاےسیلقنایک
 ے:
اويَ َة عن
مانَ ثنا َم ْر َو ُ
م ُرو بن ُع ْث َ
حدثنا َع ْ
ان بن ُم َع ِ
م َر َة
إسماعيل يَ ْعنِي بن أبي َ
جابِ ِر بن َ
خالِ ٍد عن أبيه عن َ
س ُ
ل
ل اللَّ ِ
سو َ
ه صلي هللا عليه وسلم يقول ََل َي َزا ُ
قال سمعت َر ُ
خ ِلي َفة كلهم
هذا ِ
ش َر َ
ُم ا ْث َنا َع َ
ين َقائِما حتي َيكُونَ َعلَ ْيك ْ
الد ُ
م ُع عليه ْ ُ
ت َك ََلما من النبي صلي هللا
س ِ
ج َت ِ
اْل َّم ُة َف َ
تَ ْ
م ْع ُ
م ُه قلت ِْلَبِي ما يقول قال كلهم من
عليه وسلم لم أَ ْف َه ْ
ش.
ُق َر ْي ٍ

اجبر نب رمسه  ے اہک  ے ہک ںیم  ے روسل خدا ےس انس  ے ہک فرام ر ے ےھت ہک :ہی
نیہشیمہیایقر ےا،اہیںیہکیار ہفیلخہکنج رام ےاعام) اقاف ایک ے ،آںیئ
ےگ۔رھپانرضح ت ےایایسییا تیکہکدوےھجم ھجمسںیہنآیئ،ںیم ےاےنپ ادلےساہک
ہک :ان رضح ت  ے ایک فرامیا  ے ریمے ادل  ے اہک ہک :روسل خدا  ے فرامیا  ے ہک :یار
اجنیشنفرشیںیمےسنوںےگ۔
السجستاني

اْلزدي ،ابوداود

سليمان

بن

اْلشعث

(متوفي275هـ) ،سنن أبي داود ،ج ،4ص ،106ح ،4279تحقيق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،ناشر :دار الفكر.

او ُد عن
وسي بن إسماعيل ثنا ُو َ
حدثنا ُم َ
ه ْي ٌ
ب ثنا َد ُ
ه صلي
ل اللَّ ِ
سو َ
جابِ ِر بن َ
َعا ِم ٍر عن َ
م َر َة قال :سمعت َر ُ
س ُ
ي
ال هذا ِ
ين َع ِزيزا إلي ا ْث َن ْ
الد ُ
هللا عليه وسلم يقولََ :ل َي َز ُ
مة خفية
خ ِلي َفة قال َف َكبَّ َر الناس َو َ
ش َر َ
م قالَ :ك ِل َ
َع َ
ضجُّوا ثُ َّ
ش.
قلت ِْلَبِي يا أَ َب ِ
ت ما قال؟ قال :كلهم من ُق َر ْي ٍ

اجبر نب رمسه  ے اہک  ے ہک روسل خدا  ے فرامیا ہک :ج ی یار ہفیلخ آںیئ ےگ ،ہی
نی ہشیمہ زعبر ر ے ا۔ اجبر  ے اہک ہک :ولوگں  ے ہی یا ت نس تر دنلب دنلب آ از ےس ریبکت انہک
رش )تر یاا روشررشایاایک۔رھپانرضح ت ےایایسییا تیک ہکدوےھجموشریک ہجھجمس
ںیہنآیئ،ںیم ےاےنپ ادلےساہکہک:انرضح ت  ےایکفرامیا ے ریمے ادل ےاہکہک:
روسلخدا ےفرامیا ےہک :اسرےیار اجنیشنفرشیںیمےسںیہ۔
السجستاني

اْلزدي ،ابوداود

سليمان

بن

اْلشعث

(متوفي275هـ) ،سنن أبي داود ،ج ،4ص ،106ح ،4280تحقيق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،ناشر :دار الفكر۔

اسر ایوکیلبنح م
ذمہ ےؤمسسادمحانبحنتل ےاینپاتکبدنسمادمح ےہحفص
لصجی
ث
ل
ج
86ےسہحفص107یا راحمکننشااوپر  ےاینپاتکبا مستددرکیلعا نیکدلج 3ے
ث
ہحفص   716 715ر دحی ربمن   6589 6586ے وطر  ر اس ر ای وک ذتر ایک  ے ،ا ر
رسےالہس ےبررگاملعء ےیھباسر ایوکاینپاینپبتکںیمذترایک ے۔

« .2اثني عشر نقيبا»
ضعبر ایا ت«اانثرشع» ںیمظفلہفیلخیکہگجظفلابیقنذترنوا ے۔
ادمحنبحنتل ےاینپاتکبدنسمادمحںیم ہگج راسر ایوکلقنایک ے:
وسي ثنا
حدثنا عبد اللَّ ِ
ن بن ُم َ
ح َ
ه حدثني أبي ثنا َ
س ُ
س ُروقٍ قال:
م َ
َ
ن الشعبي عن َم ْ
ح َّ
ن ا ْل ُ
م ُ
جالِ ِد َع ِ
اد بن َز ْي ٍد َع ِ
س ُعو ٍد وهو ُي ْق ِرئُ َنا ا ْل ُق ْرآنَ
ع ْن َد عبد اللَّ ِ
جلُوسا ِ
ه بن َم ْ
كنا ُ
ه
ل اللَّ ِ
سو َ
ل :يا أَبَا عبد الرحمن هل َ
سأَ ْل ُت ْ
ج ٌ
م َر ُ
فقال له َر ُ
ة؟
خلِي َف ٍ
م تملك هذه اْلُ َّم َة من َ
صلي هللا عليه وسلم َك ْ
ت
فقال عبد اللَّ ِ
س ُعو ٍد :ما سألني عنها أَ َ
ه بن َم ْ
ح ٌد ُم ْن ُذ َق ِد ْم ُ
ا ْل ِع َر َ
ه صلي
ل اللَّ ِ
سو َ
م قال :نعمَ .ولَق َْد َ
اق َق ْبلَ َ
ك ثُ َّ
سأَ ْل َنا َر ُ
ل.
س َرائِي َ
هللا عليه وسلم فقال :ا ْث َنا َع َ
ش َر َك ِع َّد ِة ُن َق َبا ِء بني إِ ْ

رسم  ے اہک  ے ہک :مہ دبع اہلل انب وعسم  ے یاس ےھٹیب نوے ےھت ا ر مہارے
ےیلفرآنیکالت  تترراہاھت۔ایصخش ےاسےساہک:اےاوبدبعارلنمحایکمت ےروسل

خداےسںیہنوپاھچہکاےکندعبےنتکہفیلخنوںےگ دبعاہلل ےاہک:جےس ںیمرعا ںیم
آیا نوں ،یسک  ے یھب اس جووض)  ے یارے ںیم ھجم ےس ںیہن وپاھچ ،مہ  ے روسل خدا ےس
وپاھچاھتا راوھنں ےفرامیااھتہک:ریمےافلخء،ابقنءینبارسالیئیکرطحیار یہنوںےگ۔
الشيباني ،ابو

عبد

هللا

أحمد

بن

حنبل (متوفي241هـ) ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،1ص،398
ح 3781و ص ،406ح  ،3859ناشر :مؤسسة قرطبة  -مصر.

ص
م
الہ س  ے ضعب بررگ املعء ےسیج اع ی یكم ،ابمروفكر  ،انب رجح القسعین ،دبع
ث
ہمنی
م
ارلنمح سویط ا ر انب رجح ی  ے احض وطر  ر اہک  ے ہی :انب وعسم یک ر ای دنس  ے احلظ
ےسنسح ے:
أما حديث بن مسعود فأخرجه أحمد والبزار بسند
حسن أنه سئل كم يملك...
العسقَلني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل
(متوفي 852هـ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج،13

ص ،212تحقيق :محب الدين الخطيب ،ناشر :دار المعرفة -
بيروت.
السيوطي ،جَلل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر
(متوفي911هـ) ،تاريخ الخلفاء ،ج ،1ص ،10تحقيق :محمد محي
الدين عبد الحميد ،ناشر :مطبعة السعادة  -مصر ،الطبعة:
اْلولي1371 ،هـ 1952 -م.
الهيثمي ،ابوالعباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر
(متوفي973هـ) ،الصواعق المحرقة علي أهل الرفض والضَلل
والزندقة ،ج ،1ص ،54تحقيق عبد الرحمن بن عبد هللا التركي -
كامل محمد الخراط ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان ،الطبعة:
اْلولي1417 ،هـ 1997 -م.
العاصمي المكي ،عبد الملك بن حسين بن عبد الملك
الشافعي (متوفي1111هـ) ،سمط النجوم العوالي في أنباء
اْلوائل والتوالي ،ج ،2ص ،406تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود-
علي محمد معوض ،ناشر :دار الكتب العلمية.
المباركفوري ،أبو العَل محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
(متوفي1353هـ) ،تحفة اْلحوذي بشرح جامع الترمذي ،ج،6
ص ،394دار الكتب العلمية  -بيروت.

انبرجحالقسعین ےاسر ایوکاسرطحےسلقنایک ے:
وقال إسحاق :أخبرنا أبو أسامة قاَل :ثنا المجالد عن
ن
ل إِلَي َع ْب ِد اللَّ ِ
الشعبي عن مسروق قالَ :
ج ٌ
جا َء َر ُ
ه ْب ِ
م
لَ :
ل َ
س ُعو ٍد َفقَا َ
ُم صلي هللا عليه وآله َك ْ
ُم نَبِيُّك ْ
ح َّدثَك ْ
ه ْ
َم ْ
ك
يَك ُ
ح ٌد َق ْبلَ َ
سأَلَنِي أَ َ
مَ .و َما َ
خلَ َفاءِ؟ َفقَا َ
ُون بَ ْع َد ُه ِم َ
ل :نَ َع ْ
ن ا ْل ُ
ع َّد ُة ُن َق َبا ِء
ُون َب ْع ِدي ِ
ث ا ْل َق ْو ِم ِ
لَ :يك ُ
ح َد ُ
مَ .قا َ
َوإِنَّ َ
سنا نَ َع ْ
ك َْل َ ْ
وسي اثني عشر نقيبا.
ُم َ

ایصخشدبعاہللانبوعسم  ےیاسآیاا راہک:ایکآےکپربمغیپ ےآوکپربخ  ےہک
اےکن دعبےنتکہفیلخنوںےگ انب وعسم  ےدواب یا:اہں،ا ریسک  ے یھبمت ےسےلہپاس
یا توکھجمےسںیہنوپاھچا رمتم رںیمسےسدواننو،اہںروسلخدا ےفرامیاہک:ریمے
دعبرضح تجویس ےابقنیکدعتا  ےاطمقبیار بیقننوںےگ۔
آخرںیماتہک ےہک:
(هذا اسناده حسن)

اسر اییکدنسنسح ے۔
العسقَلني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل
(متوفي852هـ) ،ج ،9ص ،577المطالب العالية بزوائد المسانيد
الثمانية ،تحقيق :د .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري ،ناشر:
دار العاصمة /دار الغيث ،الطبعة :اْلولي ،السعودية 1419 -هـ.

 .3اثنا عشر اميرا»
ضعبر ایا تںیم«اانثرشعامرا» یکریبعتذترنویئ ے:
الہسیکحیحصبرنیاتکبحیحصاخبر ںیمہیر ایاسرطحےسلقننویئ ے:
ش ْع َب ُة
م َث َّني حدثنا ُغ ْن َد ٌر حدثنا ُ
حدثني محمد بن ا ْل ُ
م َر َة قال :سمعت النبي
ملِ ِ
جابِ َر بن َ
ك سمعت َ
عن عبد ا ْل َ
س ُ
ش َر أَ ِميرا فقال:
صلي هللا عليه وسلم يقول :يَك ُ
ُون ا ْث َنا َع َ
ش.
س َ
َك ِل َ
مة لم أَ ْ
م ْع َها فقال :أبي إنه قال :كلهم من ُق َر ْي ٍ

اجبرنبرمسه ےاہک ےہک:ںیم ےروسلخداوکفرامےتنوےانس ےہک:ریمےدعب
یار اریم احمکنوںےگ،رھپانرضح ت ےھچکفرامیادوںیمنسہناکس،نکیلریمے ادل ےاہک
ہک:روسلخدا ےفرامیاہک :سافلخءفرشیےسنوںےگ۔
البخاري

الجعفي،

ابوعبدهللا

محمد

بن

إسماعيل

(متوفي256هـ) ،صحيح البخاري ،ج ،6ص ،2640ح ،6796تحقيق
د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار ابن كثير ،اليمامة  -بيروت،
الطبعة :الثالثة.1987 - 1407 ،

ادمح انب حنتل یک اتکبدنسم ادمح یک لقن  ے اطمقب روسل خدا  ے یار اجونیشنں ایل
ث
دحیۃجحاول ا)ںیمفرامیئیھت:
جالِ ٌد عن
حدثنا عبد اللَّ ِ
م ْي ٍر ثنا ُم َ
ه حدثني أبي ثنا بن ُن َ
ل
سو َ
جابِ ِر بن َ
َعا ِم ٍر عن َ
م َر َة السوائي قال :سمعت َر ُ
س ُ
ال
ج ِ
اللَّ ِ
ه صلي هللا عليه وسلم يقول :في َ
ح َّ
ة ا ْل َو َداعِ َل َ َي َز ُ
ارقٌ
ين ظَا ِ
هذا ِ
ض ُّر ُه ُم َ
هرا علي من نَا َوأَ ُه َل َ َي ُ
خالِ ٌ
الد ُ
ف َوَل َ َم َف ِ
ي من أمتي ا ْث َنا َع َ َ
ش
م ِ
ض َ
حتي يَ ْ
ش َر أ ِميرا كلهم من ُق َر ْي ٍ

ه صلي هللا عليه وسلم
ل رسول الل َّ ِ
م خفي َعلَ َّ
قال :ثُ َّ
ي َق ْو ُ
ه صلي هللا عليه
ة رسول اللَّ ِ
حل َ ِ
ب إلي َرا ِ
قال :وكان أبي أَ ْق َر َ
ل
وسلم ِمنِي فقلت :يا أَبَ َتا ُه ما الذي خفي علي من َق ْو ِ
ه صلي هللا عليه وسلم قال يقول :كلهم من
رسول اللَّ ِ
ش قال :فاشهد علي إِ ْف َها ِم أبي إياي قال :كلهم من
ُق َر ْي ٍ
ش.
ُق َر ْي ٍ

اجبر  ے اہک ہک :روسل خدا  ے ۃجح اول ا)  ے جوعق  ر فرامیا ہک :ہی نی ہشیمہ اےنپ
ونمشں راکایمبر ےاا روکیئیھباخمتفل نیوکاصقننںیہناچنہپےکسیگ،جیریم
ام ےس یار دنبے ہکدو سفرشی ےسنوںےگ،اسام  ر احمکرںیہےگ۔ رھپروسل
خدا ےایایسییا تیکدوےھجمھجمسںیہنآیئ،ریمے ادلروسلخدا ےبر یےھٹیبنوے
ےھت،ںیم ےانےساہک ہکروسلخدا ےایکفرامیا  ے،ںیم ےںیہنانس ریمے ادل ےاہک
ہک:روسلخدا  ےفرامیا  ے ہک:ہی یار دنبےفرشی ےسںیہ۔اجبر  ےاہک ہک :ںیماےنپ ادل

ث
یک لقع ذاہی  ر اامتع ترےت نوے ،وگایہ اتی نوں ہک روسل خدا  ے ہی دحی اےسی یہ
فرامیئ ے،ینعیروسلخدا ےفرامیا ےہک :یار دنبےفرشیےسنوںےگ۔
الشيباني ،ابو

عبد

هللا

أحمد

بن

حنبل (متوفي241هـ) ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،5ص 90و ،99
ح  20873و  ،20978ناشر :مؤسسة قرطبة  -مصر.

ادمححنتل ےای رس ر ایںیماسریبعتوکلقنایک ے:
ش َر أَ ِميرا.
ال هذا اْل َ ْم ُر َما ِ
م ا ْث َنا َع َ
ضيا حتي يَ ُقو َ
َل َ يَ َز ُ

ولوگں ےاکمہشیمہآاسین ےسنوےترںیہےگ،جییار احمکان روکحمترےترںیہ
ےگ۔
الشيباني ،ابو

عبد

هللا

أحمد

بن

حنبل (متوفي241هـ) ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،5ص،101
ح ،20999ناشر :مؤسسة قرطبة  -مصر.

لمع
ج
ل
ك
ربطاین  ے اینپ اتکب ا م ا تيرر ںیم اس ر ای وک رسے اافلظ  ے اسھت لقن ایک
 ے:
ي
ي حدثنا َعلِ ُّ
م ْر َو ِز ُّ
ح ِبي ٍ
م ْه َت ِدي ا ْل َ
حدثنا أبو َ
ب َز ْي ُد بن ا ْل ُ
مانَ
س عن ِ
ش َر ٍم ثنا ِ
سلَ ْي َ
يسي بن ُيونُ َ
ع َ
بن َ
ع ْ
ح ْ
م َرانَ بن ُ
ه صلي اللَّ ُه
ن
ل اللَّ ِ
سو َ
ي عن َ
َّ
جابِ ٍر قال سمعت َر ُ
الش ْعبِ ِ
َع ِ
ال أَ ْم ُر هذه
ج ِ
عليه وسلم في َ
ح َّ
ة ا ْل َو َداعِ يقول َل َي َز ُ
ش َر
اْلُ َّم ِ
ة َ
ها ِدئا علي من نَا َوأَها حتي َيكُونَ َعلَ ْيك ِ
ُم ا ْث َنا َع َ
ب
م ٍ
ت أبي وكان أَ ْق َر َ
م ْع َها َف َ
س َ
م بِ َكلِ َ
م تَ َكلَّ َ
ة لم أَ ْ
سأَ ْل ُ
أَ ِميرا ثُ َّ
ش،
إليه ِمنِي ما قال قال قال كلهم من ُق َر ْي ٍ

رامی  ے ہک :ہشیمہ ہی ام اکایمب  ے ،دو یھب اےکس اسھت ینمش
روسل خدا  ے ف ا
ترے ،ج ی یار صخش احمک رںیہ ےگ ،رھپ روسل خدا  ے ای ایسی یا ت یک دو ےھجم ھجمس
ںیہن آیئ ،ریمے ادل روسل خدا  ے بر ی ےھٹیب نوے ےھت ،ںیم  ے ان ےس اہک ہک روسل

خدا ےایکفرامیا ے،ںیم ےںیہنانس ریمے ادل ےاہکہک:روسلخدا ےفرامیا ےہک:ہی
یار دنبےفرشیےسںیہ۔
الطبراني ،ابو

القاسم

سليمان

بن

أحمد

بن

أيوب

(متوفي360هـ) ،المعجم الكبير ،ج ،2ص ،197ح ،1800تحقيق:
حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،ناشر :مكتبة الزهراء  -الموصل،
الطبعة :الثانية1404 ،هـ 1983 -م.

اابلین اہیب ےاسر ای ےیارےںیماہک ےہک:
وهذا إسناد صحيح علي شرطهما .وقد أخرجه
مسلم عنه بلفظَ :ل يزال أمر الناس ماضيا.

اسر اییکدنسنیخیش(اخبر ملسم)یکرشاطئ ےاطمقبحیحص ے،ملسم ےاس
ر ایوکریبعتلابرالأرماانلسامضا ےاسھتذترایک ے۔
السلسلة الصحيحة ،ج ،1ص.651

ث
برذم  ےاسدحی ےیارےںیماھکل ےہک:

ح.
ص ِ
قال أبو ِ
ح ِد ٌ
ن َ
ح َ
يث َ
يسي :هذا َ
ع َ
حي ٌ
س ٌ

ہیر اینسح يحص ے۔
الترمذي

السلمي ،ابو

عيسي

محمد

بن

عيسي

(متوفي279هـ) ،سنن الترمذي ،ج ،4ص ،501تحقيق :أحمد
محمد شاكر وآخرون ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

« .4اثنا عشر قيما»
وچیھتریبعت ہک دو یایق اعتریب ےساگل  ے« ،اانث رشع قیماا»  ے،دواسر ای  ے
یارےںیملقننویئ ےہکوکسجربطاین ےاینپاتکبمجعمالكتيررںیمذترایک ے:
ي ثنا محمد بن عبد
م ا ْل َبغ َِو ُّ
ها ِ
حدثنا إِ ْب َرا ِ
م بن َ
ش ٍ
هي ُ
ن
س َوا ٍء ثنا َ
الرحمن ا ْل َعَلفُ ثنا محمد بن َ
س ِعي ٌد عن َق َتا َد َة َع ِ
ع ْن َد النبي
م َر َة قال :كنت مع أبي ِ
جابِ ِر بن َ
ي عن َ
َّ
س ُ
الش ْع ِب ِ
ش َر
ُون لِ َه ِذ ِه اْلُ َّم ِ
صلي اللَّ ُه عليه وسلم فقال :يَك ُ
ة ا ْث َنا َع َ
ه صلي
س رسول اللَّ ِ
م َ
م من َ
َق ِيما َل َي ُ
م َ
ه َ
خ َذلَ ُه ْ
ه ْ
م ثُ َّ
ض ُّر ُ
م ُة
م ٍ
م ْع َها فقلتْ :لَبِي ما ا ْل َكلِ َ
س َ
اللَّ ُه عليه وسلم بِ َكلِ َ
ة لم أَ ْ

س بها النبي صلي اللَّ ُه عليه وسلم؟ قال :كلهم
التي َ
م َ
ه َ
ش.
من ُق َر ْي ٍ

اجبر انب رمس اتہک  ے ہک :ںیم اےنپ ادل  ے اسھت روسل خدا  ے یاس ےئگ ،وت اوھنں
 ےفرامیاہک:اسام ےیار رس رسںیہہکولگارگایکندم ہنیھبترںیوتاوکنیسکمسقاک
وکیئرضرںیہناتچنہپ،رھپانرضح ت ےھچکفرامیادوںیمنسہناکس،نکیلریمے ادل ےاہکہک:
روسلخدا ےفرامیاہک :رس رسسفرشیےسنوںےگ۔
الطبراني ،ابو

القاسم

سليمان

بن

أحمد

بن

أيوب

(متوفي360هـ) ،المعجم الكبير ،ج ،2ص ،196ح ،1794تحقيق:
حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،ناشر :مكتبة الزهراء  -الموصل،
الطبعة :الثانية1404 ،هـ 1983 -م.

ربطاین  ےای رس ر ای ںیم لقنایک ے ہکجروسلخدا  ےاسر ایوک
ایبنفرامیاوتںیم ے اھکیہکم رانباطخبریمےےھچیپڑھکااھت:

ح بن
ح ِر
حدثنا َع ْب َد ُ
م َد ثنا َز ْي ُد بن ا ْل َ
ح َ
ان بن أَ ْ
يش ثنا َر ْو ُ
ِ
جابِ ِر
مونَ َة عن َ
مونَ َة عن َعطَا ِء بن أبي َم ْي ُ
َعطَا ِء بن أبي َم ْي ُ
ه صلي اللَّ ُه عليه وسلم
ل اللَّ ِ
سو َ
بن َ
م َر َة قال :سمعت َر ُ
س ُ
ش َر َقيِما من
ُب علي ا ْل ِ
وهو يَ ْ
ول :ا ْث َنا َع َ
م ْنبَ ِر َويَ ُق ُ
خط ُ
خ ْل ِفي
ت َ
اهم قالَ :فا ْل َت َف َ
ُق َر ْيشٍ َل َي ُ
م َع َدا َو ُة من َعا َد ْ
ه ْ
ض ُّر ُ
َ
اس
خطَّا ِ
م ِر بن ا ْل َ
فإذا أنا بِ ُع َ
ب رضي اللَّ ُه عنه َوأبِي في نَ ٍ
ي الحديث كما سمعت.
َفأَ ْث َب ُتوا لِ َ

روسل خدا صلی اهلل علته آله مر  ر ےھٹیب فرامر ے ےھت ہک :ریمے دعب فرشی ےس یار
رس رس نوں ےگ ہک ونمشں یک ینمش اوکن وکیئ اصقنن ںیہن اچنہپے یگ ،رھپ ںیم  ے اےنپ
ےھچیپ اھکی ہک م ر انب اطخب ا ر ریمے ادل یھب ولوگں ںیم ڑھکے ںیہ ا ر اوھنں  ے یھب
روسلخدا ےفرامنوکسجرطحںیم ےانساھت،لقنایک ے۔
الطبراني ،ابو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب
(متوفي360هـ) ،المعجم الكبير ،ج ،2ص ،256ح ،2073تحقيق:

حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،ناشر :مكتبة الزهراء  -الموصل،
الطبعة :الثانية1404 ،هـ 1983 -م.

«اثنا عشر رجل»
ضعب ر ایا ت ںیم «اانث رشع رالج»  ے اافلظ ذتر نوے ںیہ ،ان اافلظ وک ملسم ریغ
 ےلقنایک ے:
ك بن
ملِ ِ
س ْف َي ُ
ان عن عبد ا ْل َ
حدثنا بن أبي ُع َ
م َر حدثنا ُ
م َر َة قال سمعت النبي صلي هللا
جابِ ِر بن َ
م ْي ٍر عن َ
ُع َ
س ُ
م ا ْث َنا
ال أَ ْم ُر الناس َما ِ
ضيا ما َولِيَ ُه ْ
عليه وسلم يقولََ :ل يَ َز ُ
ة
م ٍ
م النبي صلي هللا عليه وسلم بِ َكلِ َ
م تَ َكلَّ َ
َع َ
جَل ثُ َّ
ش َر َر ُ
ه صلي هللا
ت أبي َماذَا؟ قال :رسول اللَّ ِ
َ
خ ِف َي ْ
ي َف َ
سأَ ْل ُ
ت َعلَ َّ
ش.
عليه وسلم فقال :كلهم من ُق َر ْي ٍ
النيسابوري القشيري ،ابوالحسين مسلم بن الحجاج
(متوفي261هـ) ،صحيح مسلم ،ج ،3ص ،1452ح ،1821تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

ا ر ضعب بتک ںیم ہی ر ای ظفل «حليفه امرا ،رالج قیماا  ے ریغب ذتر نویئ ے۔ اس
ر ایوکاوبوعاہن ےاینپاتکبدنسمںیمذترایک ے:
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال نا عمر بن عبد
هللا بن رزين عن سفيان يعني ابن حسين عن سعيد بن
عمرو بن أشوع عن عامر الشعبي عن جابر بن سمرة
السوائي قال جئت مع أبي إلي المسجد ورسول هللا
صلي هللا عليه وسلم يخطب فسمعته يقول :من بعدي
اثنا عشر ثم خفض صوته فلم أدر ما يقول ،قلتْ :لبي ما
يقول؟ قال :كلهم من قريش.

اوبوعاہن ےآخرںیماہک ےہک:
وهذا مما انتخبه أبو زكريا اْلعرج وهو حديث حسن
حسن.

اسر ایوکاوبزتریاارعج ےااختنبایک ےہکہیر اینسح ے۔

اَلسفرائني ،أبو عوانة يعقوب بن إسحاق (متوفي316هـ)،
مسند أبي عوانة ،ج ،4ص ،372ح ،6990ناشر :دار المعرفة –
بيروت

ث
الہسیکایلص اینب ااح ییکبتکیکر ینشںیم احضنواجیا ےہکہیر ای
اےنپ فلتخم اافلظ  ےاسھت الہس  ےاملعء  ے بر یایحیحص اقب وبقل ر ای  ے۔
ا ر س املعء احض وطر  ر اہک  ے ہک ہی یار صخش ،روسل خدا  ے دعب اس ام ںیم اےکن
اجنیشن،رس رس،اامم ہفیلخنوںےگ۔

اسر ایںیمیار افلخءےسرما وکنافلخءںیہ:
اسر ای ےمہماطمتںیمےسایبلطمیار افلخءوک ّ
عمتریا ےہک وکن
وکنافلخءںیہ۔اسیارےںیمہعیشا رینساملعء ےمخليف دعتم اوقالوکذترایک ے۔

ویکہکن وعیشں اک ااقتع  ے ہک اس ر ای ںیم ذموکر یار افلخء ےس رما  ،یار آہمئ الہ
تیب ())ںیہ ،اس ہج ےساےکن بر یاسر ای اک ینعم ریسفتتر ے ںیمیسک مسق یک وکیئ
لکشمںیہن ے۔نکیلالہس ےبرران املعء ےاسر ای ےیارےںیمفلتخماوقال
وکذترایک ے،ایسےیل اسر ایاکحیحصینعم ریسفتایبنتر ےںیماضت الکشم تاکاکشرنو
ےئگ ںیہ ،اہیں ی ہک ضعب  ے وت احض وطر  ر اینپ اعخر اک ارتعاف ترےت نوے اہک  ے ہک
ںیمہولعممںیہنہکروسلخدایکرما اسر ایںیمیار افلخءےسایک ے

افل:املعےالہس ےاوقال:
الہ س  ے املعء یار افلخء  ے دصما وک ّ
عم احض ترےت نوے تہب یہ ریح ت
ا ررسرگ ایناکاکشرنوےئگںیہ،ویکہکنایرطفےساسیارےںیمامتمر ایا تحیحص نسح
دنس ےاسھتایکناینپحیحصبرنیبتکںیمذترنویئںیہ،ا ر رس رطفےسیار  ےدع  ے

اناملعء وک لکشم رسرگ این ںیم التبم تر یا  ے،ا ر اےکنیسکینعم ریسفت  ے اطمقب یار اک دع
اےکنایبنتر افلخء روپراںیہنابریا،اسےیلہکیاوتاےکنایبنتر افلخءیار ےسمکنواجےت
ںیہیارھپیار ےسزیا نواجےتںیہ!!!
الہس ےاملعءیکاسر ای(یار افلخء)یکحیحصریسفتایبنتر ےںیمرسرگ اینوک
انبدوز  ےاسرطحےسایبنایک ےہک:
هذا الحديث قد أطلت البحث عنه ،وتطلبت مظانه،
وسألت عنه ،فما رأيت أحدا وقع علي المقصود به.

اس ر ای ( یار افلخء )  ے یارے ںیم ،ںیم  ے تہب زیا ثحب یک  ے ا ر اےکس
ہنظ امگنےساکمایل ے ،ا رںیم ےیسکوکیھبںیہن اھکیہکدواس
یارےںیم،ںیم ے م ر
ر ای ےحیحصینعم وصقم یاچنہپنو۔
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن
علي بن محمد (متوفي 597هـ) ،كشف المشكل من حديث

الصحيحين ،ج ،1ص ،449تحقيق :علي حسين البواب ،ناشر :دار
الوطن  -الرياض 1418 -هـ 1997 -م

انب اطبل رکب فریبط  ے حیحص اخبر یک رشح ںیم ،انب رجح القسعین  ے اتکب حتف
اابلر ںیم ا ر دبر ادلي عنیی  ے اتکب دمعة ااقلر ںیم مہل َّّب ےس لقن ایک  ے ہک :یسک  ے
یھباسر ایںیمذموکریار افلخءوکحیحص ینیقیوطر ر ّ
عمںیہنایکا رہشیمہےساسر ای
 ےیارےںیماوقالا رآراءفلتخمیہر ےںیہ:
لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث بمعني -يعني
بشئ معين.

وکیئ یھب اس ر ای  ے یعطق ینیقی ینعم وک ّ
عم ا ر ا یک احض ریسفت وک ایبن ںیہن تر
اکس۔
إبن بطال البكري القرطبي ،ابو الحسن علي بن خلف بن
عبد الملك (متوفي449هـ) ،شرح صحيح البخاري ،ج ،8ص،287

تحقيق :ابوتميم ياسر بن إبراهيم ،ناشر :مكتبة الرشد -
السعودية  /الرياض ،الطبعة :الثانية1423 ،هـ 2003 -م.
العسقَلني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابو الفضل
(متوفي 852هـ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج،13
ص ،211تحقيق :محب الدين الخطيب ،ناشر :دار المعرفة -
بيروت.
العيني الغيتابي الحنفي ،بدر الدين ابو محمد محمود بن
أحمد (متوفي855هـ) ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ج،24
ص ،281ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

الہ س  ے املعء ا ر برران  ے ر ای «اانث رشع حليفه»  ے ذلی ںیم اےکس ینعم
وصقم وک ایبن تر ے  ے ےیل تہب ےس اامتحلا ت وک ذتر ایک  ے۔ ان اامتحلا ت ںیم ےس اےکن
بر یرتہبنیاامتحلہی ےہکاسر ایںیماانثرشعافلخءےسرما ،افلخےینباہیمںیہ۔

ب:املعےہعیش ےاوقال:

ہعیش املعء  ے بر ی ان ر ایا ت اک دصما طقف ا ر طقف آہمئ الہ تیب ()) ںیہ۔ اس
یارےںیمہعیشبتکںیمحیحصادنسلر ایا تجودو ںیہہکنجںیمآہمئالہتیبیکدعتا ،اےکن
اامسءا ربسنذترنوا ے۔
ان ر ایا ت ںیم رتہبنی ا ر اجعم برنی ر ای ،ولح اجبر انب دبع اہلل ااصنر ایل
ر ای ےہکدوولح(یتخت)خدا ہدیکرطف ےسروسلخدا وک یئگیھت،اس رامتمآہمئ
ث
ک
ی
لن
الہتیب ےاامسءےھکلنوےےھتا ربررگدحمثثقۃاالاالسموقعیب ی ےاسر ایوک
جوقثدنس ےاسھتلقنایک ے۔
ہعیشدیقعے ےاطمقبروسلخدا(ص) ےافلخءینباہمشا رانرضح تیکرتع ت
آلںیمےسںیہ،ہنہیہک طقففریشیںیہا رہیبلطموخ الہسیکبتکںیمیھبذترنوا
 ے۔

الہس ےضعباملعءا رنیققحم  ے احضوطر  رذترایک  ے ہکر ای «اانث رشع»
 ے آخر ےصح وک رحتفی دبتلی تر یا ایگ  ے ،اس یارے ںیم الہ س  ے املعء  ے
اضجیھبیک ے:

.1العہمسدیلع مہداین:
اتکب انیعیب اومل ۃ یک لقن  ے اطمقب ،دیس یلع مہداین  ے اس ر ای وک ایس دنس نتم
کله
ہک وکسج اخبر ا ر رس بتک  ے ذتر ایک  ے ،نکیل ہلمج « م نم ینب هامش» یک اجبے
کله
ہلمج« منمینبهامش» وکلقنایک ے،نکیلاتکبحیحصاخبر ںیمہیر ایارطسحےس
ذترنویئ ے:
عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال:
كنت مع أبي عند النبي صلي هللا عليه وآله فسمعته
يقول :بعدي إثنا عشر خليفة ،ثم أخفي صوته ،فقلت

ْلبي :ما الذي أخفي صوته؟ قال :قال :كلهم من بني
هاشم .وعن سماك بن حرب مثل ذلك.

اجبرنبرمسه ےاہک ےہک:ںیماےنپ ادل ےاسھتروسلخدا ےیاسایگ،مہ ےانس
ہکانرضح ت ےفرامیاہک:ریمےدعبولوگں ریار ہفیلخوکحمترںیےگ،رھپانرضح ت
 ے آہتسہ یا ت یک ہک دو ےھجم ھجمس ںیہن آیئ ،ںیم  ے اےنپ ادل ےس اہک ہک :ان رضح ت  ے ایک
فرامیا ے ریمے ادل ےاہکہک:روسلخدا ےفرامیا ےہک :یار ہفیلخاسرےینباہمشےس
ںیہ۔
ث
ؤمفل اتہک  ے ہک :امسک انب رحب  ے اےطس ےس یھب ارطسح یک دحی لقن نویئ
 ے۔
القندوزي

الحنفي،

الشيخ

سليمان

بن

إبراهيم

(متوفي1294هـ) ينابيع المودة لذوي القربي ،ج ،3ص،290
تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني ،ناشر :دار اْلسوة
للطباعة والنشر ـ قم ،الطبعة:اْلولي1416 ،هـ.

.2العہمدنق ز :
ث
ہمی
ش سلیماان انب ابرا م دنق ز یفنح  ے یھب اس ر ای وک ایس دنس نتم  ے اسھت
کله
دبعاکلملےس« منمینبهامش»  ےاافلظیہلقنےیکںیہ:
عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي
هللا عنه قال :كنت مع أبي عند رسول هللا صلي هللا عليه
وآله وسلم فسمعته يقول :بعدي إثنا عشر خليفة ثم
أخفي صوته فقلت ْلبي :ما الذي [قال في] أخفي صوته؟
قال :قال :كلهم من بني هاشم .وعن سماك بن حرب
مثله.
القندوزي

الحنفي،

الشيخ

سليمان

بن

إبراهيم

(متوفي1294هـ) ينابيع المودة لذوي القربي ،ج ،2ص ،315ح
 ،908تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني ،ناشر :دار
اْلسوة للطباعة والنشر ـ قم ،الطبعة:اْلولي1416 ،هـ.

اہیں رہیہتکناقبوغر ےہکدبعاکلملانبریمعاحصحسا ےرا ویںںیمےس ے
ا ر امسک انب رحب اتکب اخبر ملسم  ے الع یایق اچر احصح اک را  ے۔ ان ونں  ے
اسر ایوکظفلفرشییکاجبے،ینباہمش ےاافلظ ےاسھتلقنایک ے۔
ث
شایدروسلخدا(ص) ےاسر ایوکایبنترےت قضعباحصہب ےدووشررشایا
بریا ایک اھت ،اس ےیل اھت ہک روسل خدا ان یار افلخء دصما وک ّ
عم ہن تر یاںیئ یا ہک اہں  ر
جودو ولگاسیا توکہننسںیکس۔اسفرضوکوبقلتر ےیکوصر تںیم،ہی انھکی ےہک
اسوشر رشاےبوکبریاتر ے اےلوکنوکنےساحصہبےھت
اسرطحاکای اہعقروسلخدا(ص)یکزہدیگ ےآخر احمل ت ے ق،ہکج
اوھنں ےاچاہہکایایسیرحتبرںیھکلہکسجےسامریمےدعبرمگا ہننو،یھبشیپآیااھت
اچمیاھت،یا ہکروسلخدا
ا رانرضح تیکجودو یگ ےیا دو ضعباحصہب  ےاالتخف وشر ا

رحتبرہنھکلںیکس۔اہیں ریھبسکسک ےوشررشایابریاایکاھتا رااکناساکمتر ےےسدہف
دصقمایکاھت !

املعے الہس  ے ارتعاف  ےاطمقب ،آہمئ الہتیب ())
ث
اکدحیاانثرشعاکدصما نویا:
دنق ز یفنح ےالہس ےضعبنیققحم ےاوقالوکذترایک ےہکجہيووں ےیار
افلخء ےدصما وک ّ
عمایک ے،ا روخ دنق ز یکیھبیہیراے ےہکاانثرشع ایلر ای
اکدصما ،آہمئالہتیب())یہںیہ،ہنوکیئا ر:
قال بعض المحققين:
إن اْلحاديث الدالة علي كون الخلفاء بعده صلي هللا
عليه وآله إثنا عشر ،قد اشتهرت من طرق كثيرة ،فبشرح
الزمان وتعريف الكون والمكان ،علم أن مراد رسول هللا

صلي هللا عليه وآله من حديثه هذا اْلئمة اَلثنا عشر من
أهل بيته وعترته ،إذ َل يمكن أن يحمل هذا الحديث علي
الخلفاء بعده من أصحابه ،لقلتهم عن اثني عشر ،وَل
يمكن أن يحمله علي الملوك اْلموية لزيادتهم علي اثني
عشر ،ولظلمهم الفاحش إَل عمر بن عبد العزيز ،ولكونهم
غير بني هاشمَ ،لن النبي صلي هللا عليه وآله قال:
«كلهم من بني هاشم» في رواية عبد الملك عن جابر،
وإخفاء صوته صلي هللا عليه وآله في هذا القول يرجح
هذه الروايةْ ،لنهم َل يحسنون خَلفة بني هاشم و َل
يمكن أن يحمله علي الملوك العباسية لزيادتهم علي
العدد المذكور ولقلة رعايتهم اآلية «قل َل أسألكم عليه
أجرأ إَل المودة في القربي» وحديث الكساء فَل بد من أن
يحمل هذا الحديث علي اْلئمة اَلثني عشر من أهل بيته
وعترته صلي هللا عليه وآله ْلنهم كانوا أعلم أهل زمانهم
وأجلهم وأورعهم وأتقاهم ،وأعَلهم نسبا ،وأفضلهم
حسبا ،وأكرمهم عند هللا ،وكان علومهم عن آبائهم متصَل

بجدهم صلي هللا عليه وآله وبالوراثة واللدنية ،كذا عرفهم
أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق.
ويؤيد هذا المعني أي أن مراد النبي صلي هللا عليه
وآله اْلئمة اَلثنا عشر من أهل بيته ويشهده ويرجحه
حديث الثقلين ،واْلحاديث المتكثرة المذكورة في هذا
الكتاب وغيرها.

ث
ضعبنیققحم ےاہک ےہک :ااح یہکنجںیمروسلخدا ےدعبافلخءیکدعتا وک
ث
یار ایبن ایک ایگ  ے ،ہی ااح ی اینپ زیا اانس یک ہج ےس وہشمر نو یئگ ںیہ ،ا ر احض  ے ہک
ث
روسلخدایکرما یار افلخءےس،اےکنالہتیبںیہ،ویکہکننکممںیہن ےہکاسدحیوکان
(روسلخدا) ےدعبآ ے اےلافلخء رلمحترںی،اسےیلہکایکندعتا یار ےسمک ے،ا ر
ث
ہییھبنکممںیہن ےہکاسدحیوکینباہیم ےامکحء رلمحایکاجے،ویکہکنایکندعتا یار
ےسزیا یھتا رم رانبدبعازعلبر ےالع

س ےستہباظملےھت،اےکسالع

ینب

ث
اہمش ےس یھب ںیہن ےھت ،احلاہکن دبع اکلمل ےس لقن نو ے ایل روسل خدا یک دحی ںیم ذتر
نوا ےہک :یار افلخءاسرےینباہمشںیمےسںیہ،ا رروسلخدا ےر ای وکایبنترےت
ث
ق احصہب اک وشر رشایا تریا ،ہی اس ر ای یک بربر وک یای تریا  ے ،ویکہکن ینب اہمش یک
الختف ےاخمفلےھت۔
ث
ا ر اےکس الع ہی یھب نکمم ںیہن  ے ہک اس دحی وک ینب ابعس  ے افلخء  ر لمح ایک
اجے،ویکہکن:
ا لا:انافلخءیکدعتا یار ےستہبزیا  ےا ر
ث
یانا:اسےیلہکاوھنں  ےآیجو  ت،ہکسجںیمخدا ہد ےروسلخداوکاخمبطتر ے
اخںیہناماتگن،طقفہی
فرامیا ےہک:اےربمغیپہہک ںیہکںیممتولوگںےساینپراستاکوکیئ ر
اتہکنوںہکریمےفریبیالہتیبےستبحمترےترانہ۔
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ث
ث
ث
ےسا ردحیاسکءےستلفغیکیھت،لھددااسدحی(دحیاانثرشع)ےسرما روسلخدا
یکرتع ت الہتیبےسیار آہمئںیہ،ویکہکن اےنپزام ے ےاعملبرنی،رتہبنیا ریقتمبرنی
افرا امشرنوےتےھت۔سح بسن ےاحلظےساعیلبرنیا ررتہبنیےھت،خدا ہد ےبر ی
خد(ص)ےسلصتمےھتہک
وبحمببرنیانانےھت،اےکنعلووماےنپآیاء ےذرےعیےساےنپ ّ
ّ
علوومریماثںیمدلئےھتا رارطسحہکالہملع الہقیقحت الہرعمتفافرا وکامتمولگ
ث
اجےتنےھت،ا ر زیچدواسیا ت بلطمیکیادیئتر ی ےا راسیا ت رشادہیھب ے_ینعی
ث
ہی ہک اس دحی ںیم روسل خدا یک رما یار آہمئ الہ تیب ()) ںیہ _ رعم ف وتمابر
ث
ث
ث
دحی،دحینیلقث ےا راےکسالع تہبیس رس ااح یہکدوایساتکبا ر رس
ث
بتکااح ثںیملقن ذترنویئںیہ۔
القندوزي

الحنفي،

الشيخ

سليمان

بن

إبراهيم

(متوفي1294هـ) ينابيع المودة لذوي القربي ،ج ،3ص،291

تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني ،ناشر :دار اْلسوة
للطباعة والنشر ـ قم ،الطبعة:اْلولي1416 ،هـ.

املعے الہ س  ے ارتعاف  ے اطمقب رضح ت یدہ ())،
افلخےاانثرشعا رلسنروسلخدا(ص)ںیمےسںیہ،
ث
اےکس یا دو ہک املعے الہ س  ے تہب یہ وکشش یک  ے ہک دحی «افلخ اانث رشع» ے
دصما وک ینب اہیم ینب ابعس  ے افلخء ایبن ترںی ،نکیل رھپ یھب الہ س  ے تہب ےس املعء
 ےارتعافایک ےہکرضح تیدہ ())انیار افلخءںیمےسایںیہ:
 .1ابن كثير دمشقی:
ث
ك یقشم یفلس  ے اینپ ریسفت ںیم افرار ایک  ے ہک ہی ر ای ان یار اصحل افلخء  ر
انب ر
لاتتر ی ےہکدوقحوکبریا اقمئترںیےگ،ا رانیار افلخءںیمےساییدہ  ےہک
ث
ر ایا تںیماےکسآ ے(وہظر) ےیارےںیمنار ت یئگ ے:

ومعني هذا الحديث (البشارة) بوجود اثني عشر
خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم...
والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في اْلحاديث
الواردة بذكره أنه يواطئ إسمه إسم النبي صلي هللا عليه
وسلم وإسم أبيه إسم أبيه فيمأل اْلرض عدَل وقسطا كما
ملئت جورا وظلما.

ث
ہیر اییار اصحلافلخء ے دو  ےیارےںیمنار ت ےریہ ےہکدوولوگں
 ے رایمندعاتاقمئترںیےگ۔
اظہ ہی  ے ہک ان یار افلخء ںیم ےس ای رضح ت یدہ ںیہ ،یہ یدہ ہک
ار مر
ر ایا تںیمدوربمغیپاکمہیام ےا رےکسج ادلاکیامروسلخدا ے ادل ےیام ر ے ،زنیم
وکدعل ااصنفےسرھب ےا،جسطررحہک ملظ متسےسرھب نویئنویگ۔
ابن كثير الدمشقي ،ابو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي
(متوفي774هـ) ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،2ص ،33ناشر :دار
الفكر  -بيروت 1401 -هـ.

 .2جلل الدين سيوطی:
سویطالہس ےبررگرسفمنیںیمےس ے،اس ےاہک ےہک:اوب ا  ےاینپ
اتکب ننس ںیم رضح ت یدہ  ے یارے ںیم ای یاب ذتر ایک  ے ا ر اس یاب ںیم ان
ث
رضح ت  ے یارے ںیم ر ایا ت وک ذتر ایک  ے ،ان ااح ی ںیم ےس ای اجبر انب رمس ایل
ث
دحیوکذترتر ے ےدعباتہک ےہک:یدہ یار افلخءںیمےسای ے:
أن المهدي أحد اَلثني عشر
السيوطي ،جَلل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر
(متوفي911هـ) ،الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير
والحديث واَلصول والنحو واَلعراب وسائر الفنون ،ج ،2ص،80
تحقيق :عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،ناشر :دار الكتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة :اْلولي1421 ،هـ 2000 -م.

سویط ےاینپای رس اتکبںیمارتعافایک ےہکیار افلخءںیمےس سآےکچ
ںیہ ا ر ایھب آ ے یایق ںیہ ،اتہک  ے ہک ان ونں ںیم ےس ای یدہ  ے ہک دو روسل خدا
 ےالہتیبںیمےس ے:
وعلي هذا فقد وجد من اَلثني عشر خليفة :الخلفاء
اْلربعة ،والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز،
ويحتمل أن يضم إليهم المهتدي من العباسيينْ ،لنه فيهم
كعمر بن عبد العزيز ،وكذلك الطاهر لما أوتيه من العدل،
وبقي اَلثنان المنتظران ،أحدهما المهديْ ،لنه من أهل
بيت محمد صلي الله عليه وآله وسلم.

سپ یار افلخء ہی ںیہ :ےلہپ اچر ہفیلخ ،اامم نسح ،اعم ہی ،انب زریب ،م ر انب دبع ازعلبر،
ا ر ہی یھب اامتحل  ے ہک دتہم ابعیس یھب ان ںیم ےس ای نو ،ویکہکن ابعیس افلخء ںیم ،م ر
اطہ یھب  ے ہک دو دعل ااصنف ےس اکم اتیل اھت ،ا ر ان یار
انب دبع ازعلبر یک رطح اھت ،ا ر م ر

افلخءںیمےس  ےااظتنرںیمںیہ،ہکان ںیمےساییدہ  ےہکدوروسلخدا ےالہ
تیبںیمےس ے۔
السيوطي ،جَلل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر
(متوفي911هـ) ،تاريخ الخلفاء ،ج ،1ص ،12تحقيق :محمد محي
الدين عبد الحميد ،ناشر :مطبعة السعادة  -مصر ،الطبعة:
اْلولي1371 ،هـ 1952 -م.

 .3محمد بن يوسف صالحی شامی:
لجی ث
اص ی شایم  ے یھب برران ےس لقن دش ر ایا ت یک ر ینش ارتعاف ایک  ے ہک
رضح تیدہ روسلخدایکرتع تںیمےس ےا راس ےانر ایا ت روکیئااکشل ارتعاض
یھبںیہنایک:
وروي اْلمام أحمد والباوردي عنه [ابي سعيد
الخدري] قال :قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم:
(أبشروا بالمهدي ،رجل من قريش من عترتي يخرج في

اختَلف من الناس ،فيمأل اْلرض قسطا وعدَل كما ملئت
ظلما وجورا ،ويرضي عنه ساكن السماء وساكن اْلرض
ويقسم المال صحاحا.

اامم ادمح ا ر یار

رامی  ے
 ے اوب عسد خدر ےس ر ای یک  ے ہک روسل خدا  ے ف ا

ث
ہک:ںیممتوکیدہ ہکدوفرشیےسا رریم رتع تےس ے،یکنار ت اتینوں ،ولوگں
 ے آسپ ںیم االتخاف ت  ے ق وہظر ترے ا ،زنیم وک دعل ااصنف ےس رھب ے ا،
جسطررحہک ملظ متسےسرھب نویئنویگ،الہزنیم آامسناسےسرایضنوںےگا ر
املوکولوگںںیماع لاہنوطر رمیسقتترےا۔
الصالحي الشامي ،محمد بن يوسف (متوفي942هـ) ،سبل
الهدي والرشاد في سيرة خير العباد ،ج ،10ص ،171تحقيق:
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ،ناشر :دار الكتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة :اْلولي1414 ،هـ.

 .4ابن حجر ہيتمی:

ہمنی
ا رانبرجح می ےیھبوبقلایک ےہکیار افلخءںیمےسآخر ،رضح تیدہ نوا:
والظاهر أن آخرهم المهدي فإنه بملك جميع اْلرض.

اظہ ہی  ے ہک یار افلخء ںیم ےس آخر صخش یدہ  ے ہک یکسج امتم زنیم  ر
ار مر
وکحمنویگ۔
الهيتمي ،أبو العباس أحمد بن محمد بدر الدين ابن محمد
شمس الدين ابن علي نور الدين ابن حجر (متوفي 973هـ) ،مبلغ
اْلرب في فخر العرب ،ج ،1ص ،38تحقيق :يسري عبد الغني عبد
هللا ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان ،الطبعة :اْلولي
1410هـ 1990 -م،

 .5عظيم آبادی شارح سنن ابو داود:
ي
ث
ظع آیا ہک اتکب ننس اوب ا اک شارح  ے ،اس  ے ا ر اتکب اجعم برذم  ے
ث
شارحابمروفكر  ےانبریثک ےالکموکلقنایک ےہکاس ےاہک ےہک:

و معني هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر
خليفة صالحا يقيم الحق ،و يعدل فيهم.

ا راوھنں ےیھبایسیا توکوبقلایک ے۔
المباركفوري ،أبو العَل محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
(متوفي1353هـ) ،تحفة اْلحوذي بشرح جامع الترمذي ،ج،6
ص ،293دار الكتب العلمية  -بيروت.
العظيم آبادي ،محمد شمس الحق (متوفي1329هـ) ،عون
المعبود شرح سنن أبي داوود ،ج ،11ص ،247ناشر :دار الكتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة :الثانية1995 ،م.

 .6مجمع (مرکز) فقہی رابطة العالم
االسلمی:
عمجم(رمکر)یہقفراثطهااعلملالاالسیمہکدوہكمركمہمںیم ے،اس ےیھباہک ےہک:
یار افلخءںیمےسآخر

 ےہکےکسجآ ے ےیارےںیمروسلخدا ےربخ  ے:

«ويظهر عند فساد الزمان وانتشار الكفر وظلم الناس
ويمأل اْلرض قسطا وعدَل ،كما ملئت ظلما وجورا ،يحكم

العالم كله ،وتخضع له الرقاب ...وهو آخر الخلفاء اَلثني
عشر ،أخبر النبي صلي الله عليه وسلم عنهم في
الصحاح».

اظہ نو اا ر
جزامہنخراب نو اجے اا رولوگں ںیم رفک ملظ زیا نواجے ،وت م ر
زنیم وک دعل ااصنف ےس رھب ے ا ،سج رطح ہکملظ متس ےس رھب نو یگ۔ ا یک اسر
این روکحمنویگ،امتمولگاےکسعیطم یاعبنوںےگ .....یار افلخءںیمےسآخر ہفیلخ
نواہکےکسجآ ے ےیارےںیمروسلخدا ےحیحصر ایا تںیمربخ  ے۔
الفتوي التي أصدرها المجمع الفقهي في رابطة العالم
اْلسَلمي في مكة المكرمة،

اسر ای (اانثرشع افلخء)ےس اامم یدہ ())  ے جودو
زہد نو ے رادتسلالتریا:

اسر ایںیمجودو مہماکن ت:
اس ر ای یک ابعر ت ا ر فلتخم اافلظ یک ر ینش ںیم دنچ مہم اکن ت ولعمم احلص
نوےتںیہہکےکنجذرےعیےسااممیدہ  ے دو  رادتسلالایکاجاتکس ے:
ث
.1نجافلخء ےیارےںیمنار ت یئگ ے،ایکندعتا طقف طقفیار  ے،
 .2سفریشی،ہکلبدنق ز یفنحیکر ای ےاطمقب،اہیمشںیہ،
 .3انافلخءیکتفصہی ےہک نیاالسمیکزع ت تمظعاےکناسھت اہتسب ے،ا ر
ث
م
م
ہرطحا رہراحت
ابیھبان رںیہنڑپیا،ینعی ر
ولوگںاکاےکنجواقفیااخمفلنو ےاکوکیئ ر
ںیماالسمیکافحتظاک ہفیظاد مم ہر ریہ ںیہ،اچ ےوکیئاسھت ےیااسھتہن ے۔
 .4ان یار افلخء وک ینب ارسالیئ  ے ابقنء  ے اسھت ہیبشت ےنی اک ہی بلطم  ے ہک اوکن
تریولوگں ےاایتخرںیم
بصنماامم الختف رااختنبتریا،طقفخدا ہداکاکم ے،ہنہکااسی ا

م
نه ُ
 ے ،سج رطح ےس خدا ہد  ے ینب ارسالیئ  ے ابقنء وک ااختنب ایک اھتَ «،وبَ َع ْث َنا ِم ُ
ش َر نَ ِقيبا،
ي َع َ
ا ْث َن ْ
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ا ر ہی یار افلخء یھب ینب ارسالیئ  ے ابقنء اناء یک اقمم تمصع  ر افبر ںیہ ہک طقف
خدا ہدافرا یکتمصعےسآا نویا ے۔
 .5ہی یار افلخء نی االسم وک زع ت تمظع ےنشخب  ے ےیل ،خدا ہد یک دہایا ت  ر لمع
ترےتںیہ ،اسےلسلسںیماینپرمیضےسوکیئیھباکماد ممںیہن ہر ۔ااکناکمدعل ااصنف
وکاقمئتریانویا ےہنہک رس ں رملظ متستریا۔
ہزام ےںیمولوگںیکدہای ےےیلایایتر
.6ہییار افلخءروسلخدا ےدعب م ر
 ے لسلسم اگلیار آںیئ ےگ ،اس رطح ہک ایقم ی وکیئ یھب زامہن ان ےس اخیل ںیہن نو ا۔
ظفل لابرال ،اس ےلمج ںیم «َل يزال اَلسَلم عزيزا إلي اثنا عشر

خليفة» ا ر رسے ولمجں ہک دو الہ س یک ربتعم بتک ںیم ذتر نوے ںیہ ،ینعم
لسلسم ام  ر لاتتریا ے،ا رارگایااسیزامہنآےہکانیار افلخءںیم ےسوکیئیھب
اس اینںیمجودو ہننووت ،اسےساکانئ تاکاظنم رمہبرمہ نواجےاا رایقمبریانو ے
 ےبر ینواجےیگ۔ایسےتکنوکذلی ایلر ایایبنترریہ ے:
شَ ،ف ِإذَا
ل
ي َع َ
ن يَ َزا َ
ش َر ِم ْ
الدين َقائِما إِلَي ا ْث َن ْ
لَ ْ
ُ
ن ُق َر ْي ٍ
هلِ َها.
ج ِ
َ
ض بِأَ ْ
هلَكُوا َما َ
ت اْل َ ْر ُ
الهندي ،عَلء الدين علي المتقي بن حسام الدين
(متوفي975هـ) ،كنز العمال في سنن اْلقوال واْلفعال ،ج،12
ص ،17ح ،33861تحقيق :محمود عمر الدمياطي ،ناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :اْلولي1419 ،هـ 1998 -م.

ان اکن ت یک ر ینش ںیم ارگ ر ای اانث رشع وک ر ای نیلقث  ے اسھت راھک اجے ،ا ر
ث
ااح ی  ے رعم ف اقدعے «ان الحديث يفسر بعضه بعضا»

ث
ینعیااح ی یھبای رسےیکریسفتتر ی ںیہ ،ہک وکسجالہس ےاملعء یھبوبقلترےت
ںیہ،یکر ینشںیم،وتہیر ایاانپ احضبرینعماتبےیگ۔
ث
ر ای ثقلنن احض ایبن تر ی  ے ہک فرآن روسل خدا  ے الہ تیب ہک دو یار یقیقح
ث
وکب  ر اج ے ی ،ای رسے ےس خدا ںیہن نوں ےگ ا ر
افلخء ںیہ ،ہی ایقم ںیم وحض ر
ہزام ے ںیمجودو  ے،ایس رطح یار افلخء ںیم ےس یھب وکیئہن وکیئفر مہر
سج رطحفرآن م ر
زام ےںیمجودو نوا،ا روکیئزامہنیھبان ونں ے دو ےساخیلںیہننوا۔
سپر ایاانثرشع ےاطمقب،روسلخدا ےافلخءلسلسم اگلیارای رسے ے
دعبآںیئےگا رایقمیوکیئیھبزامہنان ے دو ےساخیلںیہننوا۔
ایس ر ای  ے الع الہ س یک ضعب بتک ںیم افلخء  ے لسلسم اگلیار آ ے  ے
یارےںیمروسلخدا ےضعبااحصبےسر ایا تلقننویئںیہ:

حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن
أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص
رضي هللا عنهما قال :سيلي أمر هذه اْلمة خلفاء يتوالون،
كلهم صالح وعليهم تفتح اْلرضين كلها...

دبعاهلل نبم ر نبااعلص ےاہک ےہک:تہبدلج افلخءہکدواگلیارای رسے
 ےدعبآںیئےگ،اسام راامم الختفترںیےگ ،امتم ےامتماصحل کیننوںےگ
ا رامتمزنیم اکانئ تاےکناایتخرںیمنویگ۔
المروزي ،نعيم بن حماد أبو عبد هللا متوفي 288هـ) ،كتاب
الفتن ،ج ،1ص ،117تحقيق :سمير أمين الزهيري ،دار النشر:
مكتبة التوحيد  -القاهرة ،الطبعة :اْلولي 1412

ادتسلالاکرطہقی:

ث
ان اکن ت یک ر ینش ںیم ،اس بلطم وک یای تر ے  ے ےیل ،اس رطح ےس ادتسلال
ایکاجےا:
ا لا :ہعیش ااقتع  ے اطمقب روسل خدا  ے یار ہفیلخ اجنیشن ںیہ ہک جتكووخدا ہد  ے
ااختنبایک  ے ،ااکن ملع تمصعدلین خدا ہد یک اطعتر  ے،اےکس الع

امتمافص ت ہک دو

انر ایا تںیمذترنویئںیہ،ےسیجاع ل اصحلنویا ،نیاالسموکزع ت تمظعانشخب،خدا ہد
 ےمکحےسولخم خدایکدہایتریا ریغ ہیسافص تانآہمئقح رقبطنمنو یںیہ۔
ث
یانا :اس ر ای ںیم احض ایبن نوا  ے ہک نی االسم یک زع ت تمظع ان یار افلخء
 ے دو  ےاسھت اہتسب ے،اےکسالع ایسر ای ےاطمقبخدا ہداک نیایقمییایق
ر ےا:
اع ُة.
م
ال ِ
الس َ
ين َقائِما حتي تَ ُقو َ
َّ
الد ُ
ََل َي َز ُ

سپانیار افلخءںیمےسیسکایاک دو یھبجی نی ے،رض ر لازمنوا،اسےیل
ہک نیاک دو ،اسہفیلخ ے دو یک ہجےسجودو  ے۔
ث
یااثل :وخ الہ س  ے ضعب برران  ے ارتعاف ایک  ے ہک ان یار افلخء ںیم ےس
آخر ہفیلخ،یدہ یاماکایصخشنواا ر یدہ روسلخدااکمہیاما راےکنالہتیبںیم
ےسنواا راےکسآ ے ےدعبزنیمدعل ااصنفےسرھباجےیگ۔
دنق ز یفنح ے اانس  ےاسھتروسلخداےسلقنایک ےہکانرضح ت ےاےنپ
ےلہپاجنیشنوکاریمالموو نینیلعا رآخر اجنیشنوکرضح تیدہ فرار یا ے:
ر ایا ل:
وعن عباية بن ربعي ،عن جابر قال :قال رسول هللا
صلي هللا عليه وآله :أنا سيد النبيين ،وعلي سيد
الوصيين ،وإن أوصيائي بعدي إثنا عشر ،أولهم علي،
وآخرهم القائم المهدي.

اجبر  ے اہک  ے ہک روسل خدا  ے فرامیا  ے ہک :ںیم اناء اک دیس رس ار نوں ،ا ر یلع
ا ایصء اک دیس رس ار  ے ،ریمے دعب ریمے یار ا ایصء نوں ےگ ہک ان ںیم ےس ےلہپ رضح ت
یلعا رآخر رضح تیدہ ںیہ۔
القندوزي

الحنفي،

الشيخ

سليمان

بن

إبراهيم

(متوفي1294هـ) ينابيع المودة لذوي القربي ،ج ،3ص،291
تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني ،ناشر :دار اْلسوة
للطباعة والنشر ـ قم ،الطبعة:اْلولي1416 ،هـ.
ر ای م:

عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس قال :قال رسول
هللا صلي هللا عليه وآله :إن خلفائي وأوصيائي وحجج هللا
علي الخلق بعدي اَلثنا عشر ،أولهم علي ،وآخرهم ولدي
المهدي ،فينزل روح هللا عيسي بن مريم فيصلي خلف
المهدي ،وتشرق اْلرض بنور ربها ،ويبلغ سلطانه المشرق
والمغرب.

انب ابعس  ے اہک  ے ہک روسل خدا صلی اهلل علته آہل  ے فرامیا  ے ہک :ریمے دعب
ولوگں رخدا ہدیکرطفےسا ایصء افلخءیار صخشنوںےگ،انںیمےسےلہپیلعا رآخر
ریما اٹیب یدہ نو ا ،سپ عنسی ر ح اہلل آامسن ےس یازل نو ا ا ر اس (یدہ )  ے ےھچیپ امنز
ڑپےھا۔اس ےآ ے ےدعبزنیمخدا ہد ےونرےسونرایننواجےیگا ررشم رغمب
ںیما یکوکحمنویگ۔
القندوزي

الحنفي،

الشيخ

سليمان

بن

إبراهيم

(متوفي1294هـ) ينابيع المودة لذوي القربي ،ج ،3ص،295
تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني ،ناشر :دار اْلسوة
للطباعة والنشر ـ قم ،الطبعة:اْلولي1416 ،هـ

ا راےکسالع مہ ےالہس ےضعباملعء ےالکموکلقنایک ےہکسجںیماوھنں
 ےارتعافایک ےہکیار افلخءںیمےسآخر ہفیلخرضح تیدہ نوںےگ۔

ث
ےجیتن ےوطر  رہی ر ای ( ر ایاانث رشعافلخء ) یایتر ی  ے ہک روسلخدا (ص)
 ےافلخءےسرما  ،یہیار آہمئالہتیب())ںیہا رہییار افلخءلسلسم اگلیارایقمی
ہزام ےںیمجودو نوںےگا روکیئیھبزامہنیھباےکن دو ےساخیلںیہننوا،ا رانافلخء
مر
ںیمےسےلہپاجنیشناریمالموو نینیلع())ا رآخر رضح تیدہ ())ںیہ،ا رآخرںیمہی
ث
ر ای ،ہی یھب یایتر ی  ے ہکرضح تیدہ جودو ںیہ ا رخدا ہد یک تمکح رمیض ےس
ایھبییحّ احرضںیہ۔

ادتسلالالعہمركسع بر دو ااممزامن())
س رمیضت ركسع  ے ر ای اانث رشع وک الہ س یک بتک ےس فلتخم
رموحم العہم د
اافلظ  ے اسھت لقن تر ے  ے دعب ،اامم زامن رضح ت یدہ ())  ے دو  ر اس رطحےس
ادتسلالایک ےہک:

نستخلص مما سبق ونستنتج:
أن عدد اْلئمة في هذه اْلمة اثنا عشر علي التوالي،
وان بعد الثاني عشر منهم ينتهي عمر هذه الدنيا.
فقد ورد في الحديث اْلولَ« :ل يزال هذا الذين قائما
حتي تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة.» ...
فان هذا الحديث يعين مدة قيام الدين ويحددها بقيام
الساعة ويعين عدد اْلئمة في هذه اْلمة باثني عشر
شخصا.
وفي الحديث الخامس« :لن يزال هذا الدين قائما
إلي اثني عشر من قريش فإذا هلكوا ماجت اْلرض
بأهلها» .ويدل هذا الحديث علي تأبيد وجود الدين بامتداد
اَلثني عشر وأن بعدهم تموج اْلرض.
وفي الحديث الثامن :حصر عددهم باثني عشر
بقوله« .يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب موسي».
ويدل هذا الحديث علي أنه َل خليفة بعد الرسول عدا
اَلثني عشر.

وأن ألفاظ هذه الروايات المصرحة بحصر عدد الخلفاء
باَلثني عشر وأن بعدهم يكون الهرج وتموج اْلرض وقيام
الساعة تبين ألفاظ اْلحاديث اْلخري التي قد َل يفهم من
ألفاظها هذا التصريح .وبناءا علي هذا َلبد أن يكون عمر
أحدهم طويَل خارقا للعادة في اعمار البشر كما وقع فعَل
في مدة عمر الثاني عشر من اْلئمة أوصياء النبي صلي
هللا عليه و آله.

ایھبیذترےیکےئگاطمتاکالخہص ہجیتنہی ےہک:اسامںیمای رسے
 ےدعبلسلسمآ ے اےلآہمئیکدعتا یار  ے،ا ریار ںیہفیلخ ےآ ے ےدعباس اینیک
م ر متنواجےیگ،ینعیایقمبریانواجےیگ۔
یلہپر ای:
«َل يزال هذا الذين قائما حتي تقوم الساعة أو يكون
عليكم اثنا عشر خليفة»

نی  ے ایقم ی یایق رےنہ وک ایبن تر ریہ  ے ا ر ہی یھب اتب ریہ  ے ہک اس ام
ںیمآ ے اےلرشیع اقونینآہمئیکدعتا یار  ے۔
ث
یاوچنںی دحی لات تر ریہ  ے ہک ج ی ہی یار افلخء یایق رںیہ ےگ ،خدا ہد اک
نییھبیایقر ےاا راےکندعبزنیمیھبیاوب نواجےیگ۔
آوھٹںی ر ای  ے ان افلخء یک دعتا وک ینب ارسالیئ  ے ابقنء یک دعتا  ے اطمقب یار
ںیمرصحنمایک ے،ا رہیر ای لاتتر ی ےہکانیار افلخء ےالع وکیئیھبروسلخدااک
ہفیلخ ںیہن نو ا۔ سپ ان یار افلخء ںیم ےس ای ہفیلخ یک م ر زہدیگ خدا ہد  ے مکح ےس ریغ
ومعمیل وطر  ر وطلاین یبمل نو یئگ  ے ،ا ر ہفیلخ اس زام ے ںیم ان افلخء ںیم ےس یار ںی اامم
ںیہ۔

العسكري ،السيد مرتضي (متوفي 1386هـ) ،معالم
المدرستين ،ج ،1ص ،336ناشر :مؤسسة النعمان للطباعة
والنشر والتوزيع  -بيروت  -لبنان ،سال چاپ 1990 - 1410 :م

نثحب:
ر ایاانثرشعالہس ےاملعءیکرظنںیمایحیحصا راقبوبقلر ای ے۔ارگ
ث
ث
اسر ای وک رعم ف وتمابر دحینیلقث  ےاسھت رھک ترہجیتناکنلااجے وت یای نو ا ہک
یار افلخءںیمےسآخر ہفیلخینعیااممزامنرضح تیدہ ())ایھبجودو ا رزہد ںیہ۔ایس
یا توکہعیشا رضعبینساملعء ےاینپاینپربتعمبتکںیملقن ذتریھبایک ے۔

اامتلس اع.....

