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   ک   ریض اہلل مہنع یتنج وجاونں ےک رسدار اامم نسح اور اامم نیسح  

 دحوثیں اک ومجمع   40تمظع و اشن اظرہ رکےن وایل  

 َحَسنی   اَْرَبِعیِْن 

ا  َبْعد   َامَّ
ََلم    َعلٰی َسیِّدِ  الْم رَْسلِیْنط  لٰوۃ  َوالسَّ  َالَْحْمد  ِہّٰلِل َربِّ الْٰعَلمِیَْن َوالصَّ

 بِْسِم اہّٰللِ الرَّحْمٰ ِن  الرَّحِْیمط
ْیٰط ِن  الرَّجِْیمط  َفَاع ْوذ  بِاہّٰللِ مَِن الشَّ

 ’’ 

 

ن
ْ
ی 
ِ
 َع
ب

ْ
 اَر

 

ت
َک
ود اپک  ےنھکل ک رَبَ

ُ
ر
ُ
 ‘‘ ںیم د

ا س
ّ
عب 
ل
ان اوب ا
ُ
د
ِّ
وکدعب وافت یسک ےن وخاب ںیم تنج  َرحَْمۃ  اہّٰللِ َعَلْیہ ا ْقلِْیِشی    رضحت سی

ںیم رثکت  ‘‘اَْْلَْرَبِعیْن’’اقَمم ےسیک اپای؟ وجاب دای: اینپ اتکب  :ٓاپ ےن یہداھکی۔وپاھچںیم 

رود رشفی ےنھکل یک وہج ےس 
ُ
 (467ص ،القول البدیع)۔ےس د

وا َعلَی الَْحبِْیب!  َحمَّد  َصلُّ  َصلَّی اہّٰلل  َتَعالٰی َعلٰی م 

 اسل   30ےک    راِشدہ   خَلفِت 

اہلل ہریض اہلل ہنع ہرضحت دیسان ہنیفس ہ ےن ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےس رواتی ےہ ہک روسل 

ینعی ریمے دعب الختف سیت ہک ا لْم    ن  وْ ك  تَ   مَّ ث      ۃ  نَ َس   َن وْ ث  ََل ثَ   ْي دِ ْع َب   ۃ  فَ ََل خِ لْ اَ :اراشد رفامای

 ( 6904،دحثی:9/48)حیحص انب ابحن، وہیگ، رھپ ابداشتہ وہیگ۔  اسل

 ہاس دحثی رشفی ےک تحت رفامےت ںیہ:ہ رۃمح اہلل ہیلع امیکلنب دبعاابلیق ُزراقین  دمحماامم 

اربک ہ اہلل ہنع ہرضحت دیسان دصقی  دن  ےہ، رضحت ہ ہ9ےنیہم ہ ہ3اسل، ہ2یک دمِت الختف ہریض 

ریض اہلل دن  ، رضحت دیسان امثعِن ینغ   5ےنیہم،6اسل، 10یک ریض اہلل ہنع ہدیسان  رمع افروِق امظع 
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یک دمِت ریض اہلل ہنع دن ہکبج ریشِ دخا رضحت دیسان یلع ارملٰیضت ہ ہ9ےنیہم، ہ11اسل، ہ11یک ہہنع 

اسل یک دمت ںیم وج ہ30)ان اچروں رضحات ےک دعب( ہدن  ےہ۔ ہ7ےنیہم،9اسل،4الختف ہ

اھت ہ ایگ  رہ  اامم نسح ٰیبتجموہ رضحت دیسےنیہم( ہ6)ینعی ہرعہص  ہنع ہ ہان  اہلل  دمِت الختف ریض  یک 

ادی االویل ےک ےنیہم ےک َوطس ہجہہ41ےہ،اہیں کت ہک نس ہ ںیم ٓاپ ہ(Middle)ی  ںیم ُجُ

)رشح ازلراقین ےک ےئل دتس ربدار وہےئگ۔ریض اہلل ہنع ہرضحت  دیسان اریم اعموی ہ ہریض اہلل ہنع ہ

ہ(10/156یلع اوملابھ، 

 اپوچنںی ہفیلخٔ راش 

 
ُ
ےک ہ ہیلص اهللا اعتٰیل ہیلع وملسہیبن ہںیہ:ہ ہرفامےت ہ ہرۃمح اہلل ہیلعہارشلہعی یتفم دمحم ادجم یلع ایمظع ہ ہدصر

ْطَلق ربقح و  ہدعب ہفیلٔخ رضحت دّیسان اوب رکب دصقی، رھپ رضحت ِرمع افروق، رھپ رضحت ہ امامِ م 

اامم نسح ٰیبتجم ہ مہامثعن ینغ، رھپ رضحت ومٰیل یلع رھپ ھچ ےنیہم ےک ےیل رضحت 

ھ

 

عن

اهللا اعتٰیل   ہریض 

وہےئ، اِن رضحات وک افلخےئ رادشنی اور اِن یک الختف وک الختِف رادشہ ےتہک ںیہ ہک اوھنں ہ

ہ( 241/ 1  )اہبر رشتعی، اک وپرا قح ادا رفامای۔ ہ)اجینیشن(ہ ہنِیاَبت   یک چسہ ہیلص اهللا اعتٰیل ہیلع وملسہےن وضحر ہ

ہاکی اور اقمم رپ رفامےت ںیہ:

مِ

ھااِج وبنت

 

ن

 ہےک رطےقی (ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس)روسل اہلل ہ

دق ہرپ الختفِ حَہ
ِ

 

ےک ھچ ےنیہم رپ ہ ہریض اهللا اعتٰیل ہنعہ سیت اسل ریہ، ہک دّیسان اامم نسح ٰیبتجم ہہ راش

 ( 1/257)اہبر رشتعی، متخ وہیئگ۔ 

اامم ہ اے اعاقشِن روسل! ومعًام بج افلخےئ رادشنی اک ذترکہ وہات ےہ وت  رضحت دیسان 

اہللہنسح ٰیبتجم ہ اامم ہہنع ہ ہریض  اک ذرک مک یہ ایک اجات ےہ۔اس یک وہج ایبن رکےت وہےئ  یک الختف 

ںیہن ایک  وت  اس یک ( ہCount)ہےتھکل ںیہ:نج رضحات ےن ٓاپ یک الختف وک امُشرہ ہرۃمح اہلل ہیلعہُزراقین ہ

یک الختف اےنپ وادِل امدج یک ہریض اہلل ہنع ہوہج ی ےہ ہک اس یک دمت وطلی ںیہن یھت،وگای ہک ٓاپ ہ
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اور وچےھت ہ ،ی دوونں دقمس ایتسہں اکی تیصخش یک رطح ںیہ   الختف  ںیم یہ اشلم ےہ 

 ( 156/ 10  ابھ، اومل  )رشح ازلراقین یلع ہفیلٔخ رادش ےک ذترکے ںیم ٓاپ اک ذرک یھب وہاجات ےہ۔ہ

ارحلوف  رامق  و رکم ےس ریقف  اچروں افلخےئ ہ ہاس ےس ےلہپ ہ ہاہلل اپک ےک لضف 

و دیحر ہ و امثعن  رمع  و  اوبرکب  اہلل مہنع انیعمجرادشنی ینعی رضحاِت  واشن ےس ہ ہریض  یک تمظع 

 ہ’’اریعبِہ ہ‘‘،افرویق ہ،’’اریعبِ ہ‘‘دصیقی ہ’’اریعبِہ ہانبم ہ ہدحوثیں ےک ومجمےع ہ ہ40،40قلعتم ہ

رمبت رکاکچ ےہ۔ اب اپوچنںی ہفیلخٔ رادش رضحت دیسان اامم ہ  ہ‘‘دیحریہ ہ’’اریعبِاورہ ہ‘‘امثعین

و اشن ےس قلعتم ہریض اہلل ہنع ہنسح ٰیبتجم ہ َحَسنی اَ  ہ’’ہیک تمظع  ِشیپ دختم ےہ۔   ہ ہ‘‘ربعیِن  

ریض ہ ہےک العوہ ٓاپ ےک اھبیئ رضحت دیسان اامم یسحہریض اہلل ہنع اس ومجمےع ںیم اامم نسح  ہ

ہےس قلعتم ااحدثی یھب اشلم ںیہ۔ہاہلل ہنع ہ

اس ومجمےع وک مہ ےن نیت وصحں ںیم میسقت ایک ےہ۔’’اضیفِن اامم نسح‘‘ ےک انم ےس ہ

اامم نسح ہ ہنع ہےلہپ ےصح ںیم  اہلل  انم ہ ہ12ےس قلعتم ہریض  ‘‘ےک  اامم یسح  دحںیثی،’’ اضیفِن 

اامم یسح ہ ہنع ہےسدورسے  ےصح ںیم   اہلل  دحںیثی  ہکبج’’ اضیفِن  نینسح  ہ3ےس قلعتم ہریض 

دحںیثی درج ںیہ۔  ہ ہ25رکنیمی ‘‘ےک انم ےس رسیتے ےصح ںیم دوونں زہشادوں ےس قلعتم   ہ

ہوری رشح ای واضتح درج یک یئگ ےہ۔ارثک ااحدثی  ےک تحت دنتسم اتکوبں یک  روینش ںیم ضہ

 ںیم ےس الضف وکن؟ ریض اہلل مہنع  نینسح رکنیمی  

اامم ادمح راض اخن ہ  الہِ تنس 
ِ
اامم   رۃمح اہلل ہیلعہراسےل ےک ٓارخ ںیم مہ ےن اٰیلع رضحت 

ااحدثی ہ اس ابت وک ذرک ایک  ےہہک  اامم نسح ہ ہیک روینش ںیم ہ ہیک زابین  دوونں زہشادوں ینعی 

 ںیم ےس الضف وکن ےہ۔ہریض اہلل ہنع ہاور اامم یسح ریض اہلل ہنع ہ
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 ریض اہلل ہنعہاضیفِن اامم نسح  

 ریما ہی اٹیب رسدار ہ 

یلص اہلل اک ایبن ےہ:ںیم ےن داھکی ہک روسل اہلل ہریض اہلل ہنع ہرضحت دیسان اوبرکبہ ہ(1) 

ٓاپ ےک ولہپ ںیم ےھٹیب ںیہ۔ٓاپ ہریض اہلل ہنع ہربنم رپ رشتفی رفام ںیہ اور اامم نسح ہیلع وٓاہل وملس

یھبک ولوگں  یک رطف دےتھکی ،یھبک اےنپ وناےس وک المہظح رفامےت اور اراشد ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس

ِ رفام ےت:   الْم ْسلِمِیَن   یِْن َعِظیَمَتیِْن مَِن بَیَْن فَِئتَ   ْصلَِح بِه  ْن يُّ اَ َذا َسیٌِّد َوَلَعلَّ اہّٰلَل  هٰ   نَّ ابْنِیْ ا

اس ہ اهللا  اپک   ی اٹیب رسدار ےہ،  بہ ہیکہ ہاملسمونں ہ ہےک ذرےعی ہینعی ریما  ےک ہ ہامجوتعں ہ ہی ہدو 

ہ(ہ2704،دحثی:2/214اخبری،ہ) ہدرایمن حلص رکادے اگ۔

 رشح ِ دحثی: 

 ارشلہعی یتفم دمحم ادجم یلع ایمظع ٭ 
ُ
ریض ہدّیسان اامم نسح ٰیبتجم ےتھکل ںیہ: رۃمح اہلل ہیلعدصر

اور ان ےک اہھت رپ تعیب رفامیلہ ہریض اہلل ہنع ہ ہےن الختف اریمِ اعموی ہاهللا اعتٰیل ہنع  ہوک رپسد رک دی 

ح وک وضحر ِادقس ہ

ل
ُ
ص

اس  اهللا اعتٰیل ہیلع  وملساور  اور ہ ہیلص  اس( ہ ہاسےن دنسپ رفامای  یک ہ)دحثی ںیم 

ا

 

ہ(1/258)اہبرِ رشتعی،ہرت دی۔ُبِ

ی اشیعف ٭ 

م

 

ہ ی ن

ہاس رواتی ےک تحت رفامےت ںیہ:ہ رۃمح اہلل ہیلعاامم اِنب رجح یكم 

وبنت یک اشنوینں ںیم ےس ہیک (یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس)روسل اہلل  اس رواتی ںیم یئک وفادئ ںیہ:ہ

ہ۔ہلبقتسم یک ابت اتبدی()ہک ٓاپ ےن بیغ یک ربخ دےتی وہےئ اکی اشنین

یلع نب  اامم نسح  دیسان  امہنع ہ ہرضحت  اہلل  وک ہریض  ٓاپ ےن املسمونں  ہک  یک تلیضف  

ہاالتخف و ڑلایئ ےس اچبےن اور اہلل اپک یک راض اپےن ےک ےئل وکحتم  رتک رفامدی۔ہ
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ہاس رواتی ےس املسمونں ےک درایمن  حلص یک تلیضف یھب اظرہ ےہ۔ہ

ہ(ہ604/ہ10)حتف االہٰل،ہ  ہوہا ہک وناےس وک یھب اٹیب ہہک ےتکس ںیہ۔اس دحثی ےس ی یھب ولعمم ہ

َشَہ٭  ہاامم 
ُ
دمحم ہ ہف اس دحثی رشفی ےک تحت ہ ہاہلل ہیلع ہرۃمح ہیبی طِ ادلنی یسح نب 

رشف اور تلیضف ےک ےئل یہی ابت اکیف ےہ،سج ہ ہےک(ریض اہلل ہنع ہ ہ)اامم نسحرفامےت ںیہ:

اہلل ہ ، ہ‘‘)رسدار( ہدیِّ َس ’’یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسصخش وک روسل  اس ےس بھ رک وکن رسدار ہ ہںیہک 

ی،ہ)رشح ا ہوہاتکس ےہ۔ ُ

لطی ن

ہ(6144،تحت ادحلثی:11/297

 الختف ےک دبےل وغتیث اطع وہئ 

 الِہ  تنس اامم ادمح راض اخن 
ِ
ہرپ  ےتھکل ںیہ:ہ ہ392،حفصہ28اتفوی روضی لجہ ہرۃمح اہلل ہیلعہاامم

ّٰی  رۃمح اہلل ہیلعہالعہم یلع اقری یفنح یكم  َتَوف ِ فَ اْل   اِطِ خَ اْل   ۃ  ہَ زْ ن  ھ اتکب ’’ہ۱۰۱۴ م  ِ ات ِ     ر تَ ف  ۃِ مَ جَ ْر ی 

ِ ِد یِّ َس  الّشَّ ےس اچنہپ ہک دیسان )زبروگں(ہ‘‘ںیم رفامےت ںیہ : کشیب ےھجم ااکرب ہر  ادِ َق اْل ِد ْب عَ   ِف ْی ي 

ٰی 

ُن

 

جُی
م

 ہنعہاامم نسح 
ٰ
ےن اس  ہزعوجہہنتف والبی الختف رتک رفامیئ اہلل ہ ہےن بج ایخبِلہ ہریض اہلل اعتٰل

ی اک رمہبت راھک۔ ےلہپ بطِق ہاجمد ںیم وغتیِثَاہ ہےک دبےل ان ںیم اورایکن اوالدِہ
ٰ
م

 

عظ

اربک وخد وضحر ہ ہ

اورہ ہانہدیسہ ںیم  ہ)درایمن(ہوَسہَاہاامم نسح وہےئ  اورٓارخ  ںیم رصف وضحر دیسان دیس دبعااقلدر 

 مہنع انیعمجہرضحت اامم دہمی وہں ےگ ہ
ٰ
 (ہ19)زنۃہ ااخلرطاافلرت،صہ ۔ہریض اہلل اعتٰل

 ریمے رسدار 

السم ایک اہجں ہ ہاجرک ہاکی ایسی سلجم ںیم ہ ہےن ہ ہریض اہلل ہنع ہاامم نسح ٰیبتجم ہرضحت دیسان ہ

اور  ٓاپ ہ  ہاحضنی ےن السم اک وجاب دای،یھب وموجد ےھت ہریض اہلل ہنع ہرضحت دیسان اوبرہریہ ہ

بج ہ ہ،ہن الچ ہوک اس ابت اک تپہریض اہلل ہنع رضحت دیسان اوبرہریہ ہ ہواہں ےس رشتفی ےل ےئگ۔
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 ہےھچیپ اجرک(ہ  )ان ےک ےن ٓارک السم ایک ےہ وت ٓاپہریض اہلل ہنع ہٓاپ یک وتہج دالیئ یئگ ہک اامم نسح 

ینعی اے ریمے رسدار !ٓاپ رپ ہ  ْي دِ یِّ ا َس یَ   َك یْ لَ عَ َو  ےلم اور ان اافلظ ںیم السم اک وجاب دای:ہ

وک ’’ریمے رسدار ‘‘ہہک رےہ ںیہ۔ ہریض اہلل ہنع ہ یھب السم وہ۔رعض ایک ایگ ہک ٓاپ اامم نسح

اہلل ہ ہوہںوجاب دای:ںیم وگایہ داتی ہ اراشد رفامای: ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہک روسل  ِ ےن  َّ ا  ہٌد یِّ َس   ه  ن

ہ(2596،دحثی:3/35)مجعم ریبک،ہینعی نسح رسدار ےہ۔

 وناےس ک رتتیب رفامئ 

ہق یک وجھکروں ںیم ےس اکی وجھکر ےل رک ہنم ہریض اہلل ہنع اامم نسح ٰیبتجم ہ(2) ےن َصدَ

رکمی ہ ڈال یل۔یبنٔ  وٓاہل وملسںیم  اہلل ہیلع  رفامای: ہ ہیلص  كِْخ    ےن  وک کنیھپ ہكِْخ  اس وجھکر  وہ  ،اتہک 

َشَعرَْت  َا   دںی۔رھپ رفامای: َّا اَ َما  َ     ن ن َدَقۃَ اْ َْل  الصَّ ہق ہ ہںیہمت ہینعی ایک ہك ل   َصدَ ولعمم ںیہن ہک مہ 

نَّ آَل اَ َما َعلِْمَت اَ اکی رواتی ںیم ی اافلظ ںیہ: (1491،دحثی:1/503)اخبری،ہںیہن اھکےت۔

ٍد   َحمَّ َم م  َّى اہّٰلل  َعَلْیهِ َوَسلَّ یَ   َصل َدَقۃَ اْ َْل  الصَّ ہق ںیہن ہ ہتہینعی ایک ہ ہك ل وَن  َصدَ ٓاِل دمحم  ںیہن اجےتن  ہک 

ہ(ہ1485دحثی: ہ،ہ1/501)اخبری،ہاھکےت۔ 

 رشح ِ دحثی 

(وہ ہملک ےہ وج ہكِْخ كِْخ ی )ہرفامےت ںیہ:ہ رۃمح اہلل ہیلعہاشرِح اخبری یتفم رشفی اقحل ادجمی 

ان ےک ہ)ہک(ہضعب رواوتیں ںیم ےہ ہ ۔ہ ہوچبں وک انانمبس ابوتں ےس روےنک ےک ےئل وبےتل ںیہہ

ی یھب اثتب وہا ہک ےچب ارگ ہ)اس دحثی ےس (ہایلگن ڈال رکی وجھکر اکنل رک کنیھپ دی۔ہہنم ںیم 

اب ےس ہ ہ)ینعی رشیع ااکحم یک اپدنبی ےس ٓازاد(ہ  م کَلَّف  ہچ یغہ ِ

 

ُو اعت ےک اِرت

 

ن
ْ
َم
م

ںیہ رگم اںیہن یھب 

ہ(ہ969/ہ2 ہ)زنۃہ ااقلری،ہرواک اجےئ اور ی یھب اتبدای اجےئ ہک ی زیچ ویکں ونممع ےہ۔ہ
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 یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہوبحمِب ٰیفطصم  

 ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہاک ایبن ےہ ہک ںیم روسل اہلل  ہریض اہلل ہنع  ہرضحت دیسان  اوبرہریہ(3)

واسپ رشتفی ہ ابزار ںیم اھت،بج ٓاپ  اکی  ابزاروں ںیم ےس  ےک اسھت دمہنیٔ ونمرہ ےک 

ےن نیت ابر اراشد رفامای:وھچاٹ ہچب اہکں ہ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسالےئ وت ںیم یھب واسپ ٓاایگ۔ٓاپ ہ

ےتلچ وہےئ ٓاےئ اور ان ےک ےلگ ںیم  ویپیسں ہریض اہلل ہنع ہےہ؟نسح نب یلع وک البؤ۔اامم نسح 

دوونں ےن اےنپ اہھت الیھپدےی ہریض اہلل ہنع ہ ہاور اامم نسح  ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسر اھت۔وضحر ہاک اہ

ِ   ه مَّ  للّٰ اَ :یکےن اںیہن اٹپلایل ، رھپ ی داع ہ ہ یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہاور ٓاپہ ِّیْ ا حِبَّ َمْن  اَ َو   حِبَّه  اَ فَ   حِبُّه  ا    ن

رکات وہں، وت یھب اس ےس تبحم رفاماور وج اس ےس ہینعی اے اہلل!ںیم اس ےس تبحم ہ  حِبُّه  یُّ 

ہتبحم رےھک اس ےس یھب تبحم رفام۔ہ

 ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہاک ایبن ےہ ہک بج ےس روسل اہلل ہریض اہلل ہنع ہرضحت دیسان  اوبرہریہ 

ےس زایدہ وبحمب اور ایپر ا وکیئ ہریض اہلل امہنعےن ی رفامای، ریمےزندکی رضحت نسح نب یلع ہ

ہ(ہ5884،دحثی:4/73ری،ہ)اخبںیہن۔

اامم نسح ٰیبتجم ہ اگر دنبے وک یھب  اس انگہ  اہلل !ریتے  اہلل ہنع ہاے  تیمس امتم ہریض 

ریمے قح ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےس تبحم ےہ،ی داعےئ ٰیفطصم ہ ہریض اہلل مہنعاحصہب و الہِ تیب ہ

ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہ ںیم یھب وبقل رفام۔ٓانیم اجبہ ایبنل االنیم

 رشح ِ دحثی 

وِی ہ ہاوبزرکایاامم ہ َ 
َ

 

ٰی نب َشَف ن
حن 
 
ی

ریض ہاس دحثی ںیم اامم نسح ہےتھکل ںیہ:  ہرۃمح اہلل ہیلع

 (ہ15/192)رشح اونلوی یلع ملسم،تبحم یک رتبیغ اور ٓاپ یک تلیضف اک ایبن ےہ۔ہ ےس اہلل ہنع ہ
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 نسح ےس یھب تبحم رکے   ھجم ےس تبحم رےنھک وال 

اہلل ہ ہ(4)  اہلل ہروسل  وملسیلص  وٓاہل  اہلل ہنع ہاامم نسح ٰیبتجم ہ ہےنہیلع  رک ہریض  وگد ںیم ےل  وک 

ِ غَ الْ   د  اهِ الشَّ   غِ لِّ بَ ي  لْفَ   ه  بَّ حِ ی  لْفَ   نِْی  َحبََّمْن اَ اراشد رفامای: ینعی وج ھجم ےس تبحم رکات ےہ وہ ہ  َب ائ

اور وج اہیں وموجد ےہ وہ دورسوں کت ی ابت اچنہپدے۔ )دنسم ہ ہاس ےس یھب تبحم رکے 

ہ(23167دحثی: ہ،ہ9/43،ہادمح

 ایپری ایپری وساری 

وملسہ ہیبٔن رکمیہ(ہ5)ہ وٓاہل  اہلل ہیلع  ہنع ہاامم نسح ٰیبتجم ہ ہیلص  اہلل  رپ وسار ےئک ہریض  اینپ رگدن  وک 

اہک: ہ ےن  صخش  اکی  وت  الےئ  رشتفی  ِ َر   ب  َك ْر مَ اْل   َم ْع نِ وہےئ  غ  یَ   َت بْ ك اے ہم  ََل ا  ینعی 

اہلل ہ ہ!ہاصزبحادے وسار ںیہ۔روسل  رپ  ایھچ وساری  وملسہٓاپ ینتک  وٓاہل  ہیلع  اہلل  اراشد یلص  ےن 

ِ الرَّ  َم ْع نِ   َو  ہرفامای:ہ ہ(ہ4850 ہدحثی:ہ ہ،ہ232/ہ6 دتسمرک یلع انیحیحصل،ہ ہ)ہینعی وسار یھب وت انتک ااھچ ےہ۔ہوَ ه   ب  اك

رایل وساری رِتیہ ِ

 

 اسرے گج ےس ن

یٰہ  اشہنٔ

ُصطف
م

ہای نسح ٰیبتجم !ہ  ،

 وجاانِن تنج ےک رسدار وک دھکی ل 

ِ رَ ظ  نْ یَّ  ْن اَ   ه  َسَّ   ْن َم (6) ٰ  ا ِ     رْ ظ  نْ يَ لْفَ   ۃِ نَّ جَ الْ   ِل هْ اَ   اِب بَ َش  دِ یَِّس   ی ل َ ا ِ عَ   ِن بْ  ِن َس حَ ى الْ ل ینعی وج ہی ٍ ل

)اترخیِ ہ ہوک دھکی ےل۔ریض اہلل امہنعیتنج وجاونں ےک رسدار وک دانھکی اچاتہ ےہ وت وہ نسح نب یلع ہ

ہ(ہ13/209دقشم،ہ
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 السیتم ک دع 

اہلل ہ(7) وملسروسل  وٓاہل  ہیلع  اہلل  اامم نسح  ہیلص  دیسان  ہنع ہےن رضحت  اہلل  ٓاےت ہریض  وک 

مِنْه  ه مَّ  للّٰ اَ وہےئ داھکی وت  داع یک: َوَسلِّْم  اور اس ہ ہ!اے اہللینعی ہَسلِّْمه   نسح وک الستم رھک 

ہ(111دحثی: ہ،ہ71صہ ہ،الذریۃ الطاہرۃ النبویۃ)۔دےہ ےس السیتم اک راہتس وھکل 

  

ب 

 

ج ی

م

 ریض اہلل مہنع ی زبابِن اریم اعموہی  اشِن نسح 

اہلل ہریض اہلل ہنع ہرضحت دیسان اریم اعموی ہ(8) یلص اہلل ہیلع رفامےت ںیہ:ںیم ےن روسل 

اامم نسح ٰیبتجم ہوٓاہل وملس اور سج ہریض اہلل ہنع ہوک   یک زابن ای وہوٹنں وک وچےتس وہےئ داھکی ےہ 

ےن وچاس وہ اےس رہزگ ذعاب  ںیہن دای اجےئ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسزابن ای وہٹن  وک روسل اہلل ہ

: ،ہ6/17)دنسم ادمح،ہاگ۔

 

 
 (16848دحي

 رشح ِ دحثی 

وٓاہل رفامےت ںیہ:رساکرِ دمہنی ہ ہرۃمح اہلل ہیلع ہامیکل اامم دمحم نب دبعاابلیق ُزراقین ہ یلص اہلل ہیلع 

ہ ہوملس

 
َ
 

َدہ  
ِ
ُُلاب ےک ریض اہلل ہنع ہاامم نسح ہ ہ()ابمر ک وھتکااسی اس ےئل رکےت اتہک ٓاپ اک 

ِ ٰیفطصم ہ

 
َ
 

َدہ  
ِ
ُُلاب اںیہن  اور  ان ےک ٹیپ ںیم ےچنہپ   دنہ ےس لم رک 

ِ
وٓاہل ہُُلاب یلص اہلل ہیلع 

ہ(ہ 266/ہ9)رشح ازلراقین یلع اوملابھ،ہیک ربتک احلص وہ۔وملس

 زابِن بن 
ِ
 دہش وخارِ اعلب

 ہپ الوھکں     السم 

 

مَت ْ
عِص
 اچینش ریگِ 

 (310)دحاقئِ ششخب،ص
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 اہلل ہیلع وآہل ولس یلص      وبہس اگِہ فطصم 

ااحسق ہ(ہ9)ہ ہ ہیلعہرضحت ریمع نب  اہلل  راےتسرپ ہ ہرۃمح  اکی  دمہنٔی ونمرہ ےک  اک ایبن ےہ:ںیم 

اامم نسح ٰیبتجمہ ہنع ہ ہرضحت دیسان  اہلل  راہاھت ہک امہری الماقت رضحت دیسان ہریض  ےک اسھت لچ 

 ہےس اہک:ںیم ٓاپ رپ رقابن اجؤں!ہریض اہلل ہنع ہےس وہیئگ۔اوہنں ےنا امم نسح ریض اہلل ہنع اوبرہریہ 

وٓاہل ہ ہاےنپ ٹیپ ےس ڑپکا اٹہےیئ اتہک ںیم اس ہگج وبہس دوں اہجں ںیم ےن روسل اہللہ یلص اہلل ہیلع 

ےن اےنپ ابمرک ٹیپ ےس ڑپکا اٹہای ہریض اہلل ہنع ٰیبتجم  ہوک وبہس دےتی وہےئ داھکی ےہ۔ اامم نسحہوملسہ

دان  اوبرہریہ ہ (ہ6926دحثی:ہ ،ہ57/ہ9 ،ہ)حیحص انب ابحنہےنٓاپ  یک انف رپ وبہس دای۔ہریض اہلل ہنع ہوت  رضحت س 

 رضوری واضح 

رمد ےک يل  انف ےک ےچین ےس ہےتھکل ںیہ: ہرۃمح اہلل ہیلعرشلہعی یتفم ادجم یلع ایمظع ہ دصراہ

اور ہوعرت ےہ، ہ ہونٹھگں ےک ےچین کتہ ینعی اس اک اپھچان رفض ےہ۔ انف اس ںیم دالخ ںیہن 

ہ(ہ1/481)اہبرِ رشتعی،ہےنٹھگ دالخ ںیہ۔

 ےس تبحم رفام ان دوونں  

اہلل ہ(10) وٓاہل وملسروسل  اامم نسح ریض اہلل امہنع ہرضحت ااسہم نب زدی ہیلص اہلل ہیلع  اور 

فَ اَ ه مَّ  للّٰ اَ وک ڑکپ رک ی داع رکےت ےھت:ریض اہلل ہنع ہ ِ حِبَّه َما  ِّیْ ا ینعی اے اہلل !ان دوونں ہحِبُّه َما ا    ن

ہ(ہ3735،دحثی:2/543،ہاخبری)ہ ہےس تبحم رفام ویکہکن ںیم یھب ان ےس تبحم رکات وہں۔ ہ

 رشح ِ دحثی 

رفامےت ںیہ:اس دحثی ںیم رضحت ااسہم نب ہ رۃمح اہلل ہیلعہاامم دبرادلنی ومحمد نب ادمح ینیع ٭ 

  اک ایبن ےہ۔ہ ہریض اہلل مہنعہ ہزدی اور اامم نسح ٰیبتجم ہ

 

لن ت

 

ض
ف
ہ(ہ3735تحت ادحلثی:ہ ہ،ہ468/ہ11)دمعۃ ااقلری،ہ ہیک میظع  
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ین ٭  َوالدِّ المل ۃ   یج    ِشہاب  

ف

َ

ف

خ ادمح نب دمحم   ہرحمۃ اہّٰلل علیہ یفنحرصمی رضحت اّلعہم 

ہےتھکل ںیہ:ہ

اہلل ہ وٓاہل وملسیلص ہروسل  داع اس ےئل ہ ہاہلل ہیلع  ویکہکن ٓاپ اجےتن ےھت ہک سج ہ ہیکےن ی 

ےس ٓاپ تبحم رفامںیئ اس ےس اہلل اپک یھب تبحم رفامات ےہاور ٓاپ ےسج اندنسپ رکںی اہلل ہ

ہ(4/503)میسن ارلایض،ہاپک یھب اےس اندنسپ رفامات ےہ۔

 زہشادے اور الغم زادے رپ قفش 

یلص اہلل ہیلع وٓاہل اک ایبن ےہ ہک روسل اہلل ہ ہریض اہلل امہنع (رضحت دیسان ااسہم نب زدی11)

اور ہریض اہلل ہنع ےھجم ڑکپ رک اینپ اکی ران رپ اھٹبےت، اامم نسح ہ ہوملس وک دورسی ران رپ اھٹبےت 

فَ   ےت :رکوک الم رک ی داع ہ ہ(راونں)رھپ دوونں ہ اْرَحْمه َما  ِ اللَّه مَّ  ِّی  ا ! ہ ہْرَحم ه َمااَ ن ان ہینعی  اے اہلل 

ہ( ہ6003،دحثی:4/101)اخبری،ہدوونں رپ رمح رفام ویکہکن ںیم یھب ان رپ رمح رکات وہں۔

ہرشح ِ دحثی 

ہ ہاوباابعلس ہ ہاشرِح اخبریہ٭ 

قَ
ادمح نب دمحم  طلاین ہاامم 
س

اس دحثیِ اپک ےک ہ ہاہلل ہیلع ہرۃمح

رہمابین ہینعی ان دوونں وک ریخ والھبیئ اطع رفام ویکہکن ںیم ان دوونں رپ تقفش و تحت ےتھکل ںیہ:ہ

ہ ہ(6003،تحت ادحلثی:13/40)اراشد ااسلری،ہرکات وہں۔

ادمح ینیع ہ٭  ہرفامےت ںیہ: ہرۃمح اہلل ہیلعاامم دبرادلنی ومحمد نب 
َ
اہلل ہْحہر  یک تبسن بج 

ہ
َ
ر اور بج  اس اک ینعم وہات ےہ:ریخ و الھبیئ اچنہپان،  وت   یک تبسن ہْحہاپک یک رطف یک اجےئ 

اک ہ اس  وت  اجےئ  یک  رطف  یک  اوررہمابیندنبوں  ےہ:تقفش  وہات  ااقلری،۔رکان ہینعم   )دمعۃ 

 (ہ6003تحت ادحلثی: ہ،ہ15/170
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 وناےس ےک ےئل دجسے وک ابمل رکدی 

دان  ہ(12) ادرضحت س  اامم ہ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملساک ایبن ےہ ہک روسل اہلل ہریض اہلل ہنع َشد 

اامم یسحہ ای  ای رصع ےک ےئل ہریض اہلل امہنع ہ ہنسح  ااھٹےئ وہےئ امنزِ رہظ  وک  اکی  ںیم ےس یسک 

وملسامہرے اپس رشتفی الےئ۔ٓاپ ہ وٓاہل  اہلل ہیلع  وک ہ ہیلص  رک ےچب  بھ  ٓاےگ  رپ(ہےن   ہ)زنیم 

اور رھپ امنز ےک دوران ہ ابمل دجسہ ہ)یغ ومعمیل وطر رپ(راھک،ریبکتِ رحتہمی ےس امنز رشوع رفامیئ 

 ہدجسے یک احتل ںیم ےھت اورہ یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسروسل اہلل رفامای۔ںیم ےن رس ااھٹرک داھکی وت 

ںیم واسپ دجسے ںیم ہ)ی رظنم دھکی رک(ہ۔ابمرک ھٹیپ رپ وسار ےھت  زہشادے اےنپ انان اجن یک 

اہلل ہ روسل  ۔بج  ایگ  وملسالچ  وٓاہل  ہیلع  اہلل  رعض ہیلص  ےن  ولوگں  وت  رفامیئ  لمکم  امنز  ےن 

امنز ےکہ اس  اہلل!ٓاپ ےن  وکیئ اعمہلم ہ ہایک:ایروسل  رفامای ہک مہ ےھجمس  اانت ابمل دجسہ  دوران 

وہایگ ےہ ای ٓاپ یک رطف ویح انزل وہریہ ےہ۔اراشد رفامای:ااسی ھچک ںیہن اھتنکیل ریما اٹیب ہ

ھجم رپ وسار وہایگ اھت وت ںیم ےن اندنسپ ایک ہک لجی رکوں اہیں کت ہک وہ اینپ ضورت وپری ہ

ہ( 16033،دحثی:5/426)دنسم ادمح،رکےل۔  

 رشح ِ دحثی 

ریض اہلل ہرفامےت ںیہ:اامم نسح ٰیبتجم ہ ہرۃمح اہلل ہیلعاشرِح اخبری یتفم رشفی اقحل ادجمی ہ

ددا ہ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےک تشُپ ابمرک رپ ےنھٹیب ےک دعب وضحرِ ادقس ہ اعتیل ہنع ْ
ض
قَ
)اجن وبھج ہ ہےن 

رفامای ہک ںیہک ااسی ہن وہ ہک ی رگ ڑپںی اور وچٹ ٓااجےئ۔وضحرِ ادقس ہ)ابمل( رازہدجسہ وک دَہرک(

ےک اس لعف ابمرک ےس اثتب وہا ہک وکیئ وھچاٹ ہچب وج اناپک ںیہن ، ارگ ہ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس

ُا اور وہ ریغب لمعِ ریثک ےک  اور دجسے ےس رس ہدجسہ ںیم یسک یک ھٹیپ رپ ھٹیب اجےئ  اتر ہن ےکس 
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دجسے ےس ہ ہےک رگ رک وچٹ ےنگل اک ادنہشی وہ وت بج کت ہچب ارت ہن اجےئ ،ہ ہااھٹےن ںیم ےچبہ

ااھٹ با    ۔دجسے وکہےئرس ہن  رپ(ہَتََقُّ وطر  وک ہ)ابمل(ہرازہدَہ)یکین ےک  اور یسک ےچب  رکانیل اجزئ ےہ 

ہ( 2/26)اتفوٰی اشرِح اخبری،ےہ۔  ہ)یکین اک اکم(  كارِ َتََقُّبےس اچبان یھب  )فیلکت(اذتی

 ریض اہلل ہنعہاضیفِن اامم نیسح  

 وناےس ےک روےن ےس یلکت 

ےک  رھگ ےک رقبی ہ ہریض اہلل اہنع ہرضحت افہمط زرہاہ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسیبنٔ رکمی ہ(13)

ےس ہ ہریض اہلل اہنعاخوتِن تنج ہےک روےن یک ٓاواز ینس وت ہریض اہلل ہنع ےس زگرے اور اامم یسح ہ

ہک اس ےک روےن ےس ہںیتن ہینعی ایک ت ںیہن اجیْ نِ یْ ذِ ؤْ ی    ه  اءَ کَ ب    نَّ اَ   ِمْ لَ ْع تَ   ْم َلاَ اراشد رفامای:

ہ(ہ ہ2847،دحثی: ہ3/116)مجعم ریبک،ہےھجم فیلکت وہیت ےہ؟

 وناےس  ےس ےنلیھک اک ابمرک ادناز 

ان اوب رہریہہ( 14)
ُ
د
 ِ
یلص ہاک ایبن ےہ ہک رتمحِ وکنین،انانےئ یسح ریض اہلل ہنع ہ رضحت س 

ےک ےئل اینپ زابن ابمرک ابرہ اکنےتل۔زہشادے بج ہریض اہلل ہنع ہ ہاامم یسح ہاہلل ہیلع وٓاہل وملسہ

ہ  ہ(ہ6936،دحثی:60/ہ9)حیحص انب ابحن،ہدےتھکی وت اس یک رطف ےتکپل۔ ہابمرک زابن وکہ

ق رپ ولطع وہات راہہ

ُ ف

 اہمترے ہنم ےک ُا

اک وخردیش ہ اشہ  اامم یسحہ،ہزابِن   ای 

 ر ا ہ 
مي
 

 

ن
 
سی
ح

 

ہ (رضحت دیسان 15)ہ

ی َ

ہ

عل

ہ ٰی 
َ
 یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملساک  ایبن ےہ ہک مہ یبٔن رکمی  ریض اہلل ہنع  نب ُم 

یلگ ںیم لیھک ہریض اہلل ہنع ےک اسھت اکی  دوعت ںیم رشتک ےک ےئل رواہن وہےئ وت  اامم یسح 
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اےنپ )اںیہن ڑکپےن ےک ےئل(ہولوگں ےس ٓاےگ بےھ اور ہ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہرےہ ےھت۔یبٔن رکمی ہ

)اسیج ہک وچبں یک اعدت  ہاِدرھُادرھ  اھبےنگ گلہریض اہلل ہنع ہدوونں  اہھت الیھپ دےی ہکبج اامم یسح  

اںیہن   یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسرتمِح اعمَل ہ) اس رطح (ہ۔ہوہیت ےہ ہک بج وکیئ ڑکپےن گل وت اھبےتگ ںیہ(ہ

اسنہےت رےہ اہیں کت ہک   اںیہن ڑکپ ایل،رھپ اانپ اکی اہھت ان یک وھٹڑی ےک ےچین ہکبج دورسا ہ

ی ےک اپس رس  ےک انکرے رپ رھک رک ان اک وبہ د 
ُ
َو ہس ایل اور اراشد رفامای:ہاہھت  گ نَا  اَ ح َسیٌْن مِنِّی 

را ےہ اور ںیم  ینعیہْسَباط َحبَّ ح َسيْن ا ح َسیٌْن ِسْبٌط مِْن اْْلَ اَ َحبَّ اہّٰلل  َمْن اَ مِْن ح َسیٍْن    م 

 
 
سح

وناوسں  ہ)ریمے(ہیسح اک وہں، اہلل اس ےس تبحم رفامےئ وج یسح ےس تبحم رکے،یسحہ

ہ( ہاحہیٔش دنسھہعم  ہ144،دحثی:ہ96/ہ1)انب امہج،ہ ہونااس ےہ۔ہںیم ےس اکی ہ

 رشح ِ دحثی 

ہاس دحثی رشفی  ےک تحت رفامےت ںیہ:ہ رۃمح اہلل ہیلعخیش دبعاقحل دحمث دولہی ہ٭ 

اس درتخ وک ےتہک ںیہ سج یک تہب یس اشںیخ وہں، )طِسبْ ’’ مِْن  ‘‘  ِسبٌْط  ح َسیٌْن 

اس ابت یک رطف ہْسَباطاْْلَ  اامم یسحےنہک ںیم(  اوالد  ریثک ہریض اہلل ہنع ہ ہااشرہ ےہ ہک  یک 

ح،ہ وہیگ ۔

قن 

 

ن

 

لی

ہ(ہ6169،تحت ادحلثی:9/717)اعملت ا

ی ہ٭  ُ
طِی ن

 ادلنی  یسح نب دمحم 
ُ
وٓاہل ہرفامےت ںیہ:ٓاپ ہ ہرۃمح اہلل ہیلعاامم َشَف یلص اہلل ہیلع 

ےک اسھت ایک اعمہلم ہریض اہلل ہنع ہےن ویح ےک ونر ےس اجن ایل ہک  لبقتسم ںیم اامم یسح ہوملس

اور اتبدای ہک تبحم ہ ان یک ی اشن ایبن رفامیئ  شیپ ٓاےئ اگ اس ےئل ٓاپ ےن اخص وطر رپ 

ریض  اور اامم یسحیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسالزم وہےن  اور ڑلایئ رحام وہےن ےکاعمےلم ںیم ٓاپ 

اہلل اس ےس تبحم ہاک اعمہلم اکی اسیج ےہ،رھپ اس ابت یک زمدی اتدیک ےک ےئل رفامای’’ہ اہلل ہنع

یلص ہےس  تبحم روسل اہلل ہریض اہلل ہنع ہ‘‘ ویکہکن اامم یسح ہرفامےئ وج یسح ےس تبحم رکے ہ
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  ہےس تبحم اہلل اپک ےس تبحم ےہ۔ہ  ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےس  تبحم ےہ  اور ٓاپ ہ ہاہلل ہیلع وٓاہل وملس

ی ، ُ
لطی ن

 (ہ6163،تحت ادحلثی:11/308)رشح ا

اک انم ابمرک اچر رمہبت ریض اہلل ہنع  ہروسل! اس دحثِی اپک ںیم اامم یسحہ اعاقشِنہاے ٭ 

 الِہ تنس اامم ادمح راض اخن ہ
ِ
ہرفامےت ںیہ:ہ ہرۃمح اہلل ہیلعہایل ایگ،اس یک تمکح ایبن رکےت وہےئ اامم

ی دحثی سک دقرتبحم ےک رگن ںیم ڈویب وہیئ ےہ۔ اکی ابر انم ےل رک نیت ابرریمض ہ

ہ(ہ487/ہ 24)اتفوی روضی،ہتبحم ےک ےئل انم یہ اکااِعدہ رفامای۔ہ ہاکیف یھت رگمںیہن، رہابرذلِتہ

ہ‘‘ ےنہک ںیمہین َس ح    ْن ا ِم نَ ی اَ نِّ ین ِم َس ح  ’’ہ

 ینَس ح    وہ اچےتہ وت طقف ےتہک اکی ابر

ہاجبےئ انم ےک نکمم اھت رگہچ امِس ریمضہ

ہین َس ح  اہک ےہ رھپ یھب تبحم ےس ابر ابر ہ

 رکنیمی  

 

ن
 
ی

 

ن
َ

س
َ

ح

 ریض اہلل امہنعہاضیفِن 

یک والد ہریض اہلل ہنع ہےک اہیں اامم نسح ریض اہلل اہنع ہ ءہرضحت افہمط زرہا اخوتِن تنج (ہ16)ہ

ِ ْو ر  اَ اور اراشد رفامای :ہ ہالےئ ہ ہرشتفی ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہ ہادقسہ ہت رپ وضحِرہ ِ   یْ ن َس َم   یْ ِن بْ ا   ہ  وْ م  ت  ْي مَّ ا 

ےن رعض یک :ںیم ےن ہ ہریض اہلل ہنع ہیلع ہ ہینعی ےھجم ریما اٹیب داھکؤ، ت ےن اس اک ایک انم راھک۔ ومٰیلہ

یک والدت رپ یھب ہریض اہلل ہنع ہ‘‘راھک ےہ۔ رفامای : ہکلب وہ نسح ےہ۔ اامم یسح ہََحْب اس اک انم’’ ہ

وملسہرتمِح اعمَل ہ وٓاہل  اہلل ہیلع  انم ہیلص  اک ایک  اس  اور رفامای:ےھجم ریما اٹیب داھکؤ، ت ےن  رشتفی الےئ 

۔ رفامای : ہکلب وہ یسح ےہ۔اس ےک دعب رسیتے ہ ََحْب ےن رعض یک: ہریض اہلل ہنع ہراھک؟ ومیل یلع ہ

اور ومیل یلع ہ والدت رپ رشتفی الرک یھب یہی وسال ایک  ہنع ہزہشادے یک  اہلل  انم ہریض  ویہ  ےن 

ن    وہرعض ایک وت رفامای:ہکلبہ ِ ےہ۔اس ےک دعب اراش د رفامای:ہ  م َحسِّ َّ ا ِ  ْم ه  ت  ْي مَّ ا َس مَ ن   َن ْو ار  َه   ِد ْل و    ِم اْس ب
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ٍ بَ َش  ٍ یْ بَ ش    َو   ر ٍ بِّ َش م    َو   ر َبیْر   ،ہَشبَر ےک وٹیبں  ہیلع االسلمہینعی ںیم ےن ان ےک انم رضحت اہرون ہر   اورہ ہش 

َشبِّر  ہ( ہ ہ4829دحثی:ہ ،ہ 221/ہ6 دتسمرک،ہ)ہ ےک انومں رپ رےھک ںیہ۔ہ ہم 

 رشح ِ دحثی 

 الہِ تنس اامم ادمح راض اخن ہ
ِ
ہرفامےت ںیہ: رۃمح اہلل ہیلعاٰیلع رضحت ،اامم

ن  ،ح َسین،َحَسن بَیْر، ہَشبَر )ینعیان ےس ہم َحسِّ َشبِّر، ہش  وَہ ہ(ےس ہ ہم  و مہ ٰینعمزْہمہ   ہںیہ۔ہ ہن 

وک  ہرکم اہلل اعتیل وہہج ارکلمیومٰیل یلع  ہےک ی انم رےنھک ےس( ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس)ینعی یبنٔ رکمی ہاس ےس

اایَخر اوالد ےک انم  دعب ہ ہےک انومں رپ رےنھک اچںیئہ،ذہلاان ےک)کین  ولوگں( ہہیبنت وہیئ ہک 

ہ(29/81)اتفوٰی روضی،ہاےنپ اصزبحادوں ےک انم اوبرکب،رمع،امثعن،ابعس ویغاہ رےھک۔

 دعےئ اربایمیہ  اک اامتہم زہشادوں ک افحتظ ےک ےئل  

اہلل ہ(17)  وٓاہل وملسروسل  اامم یسح ہیلص اہلل ہیلع  اور  یک افحتظ ہریض اہلل امہنع ہاامم نسح 

ہک اہمترے رفامےت ےھت  اور  ےھت  ڑپےتھ  داع  ی  ےئل  اربامیہ ہ)ہ ہوادل ہےک  االسلمرضحت   (ہیلع 

ذ   ع ْو اَ یک افحتظ ےک ےئل ی داع ڑپاھ رکےت ےھت: امہیلع االسلمرضحت اامسلیع اور رضحت ااحسق 

ۃٍ  ٍۃ َومِْن ك لِّ َعیٍْن َْلمَّ ۃِ مِْن ك لِّ َشْیَطاٍن َوهَامَّ امَّ ینعی ںیم انپہ اماتگن وہں اہلل ہبِکَلَِماِت اہّٰللِ التَّ

اور رہ ربی رظن ہ اپک ےک وپرے املکت ےک ذرےعی رہ اطیشن ےس، رہ زرہےلی اجونر ےس 

ہ( ہ3371،دحثی:2/429اخبری،ہ) ےس۔

 رشح ِ دحثی 

‘‘ینعی اہمترے وادل ہا َم اك  بَ اَ ےن’’ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہاس دحثی ںیم روسل اہلل ہ٭

ہیک ابمرک ہہیلع االسلم ہرضحت دیسان اربامیہ ہریض اہلل امہنع رفامای ویکہکن اامم نسح اور اامم یسح ہ
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ہ ْ

َ

 

ہ(3371،تحت ادحلثی:11/85ااقلری،ہ)دمعۃ ہ ےس ںیہ۔ن

 ہاس دحثیِ اپک ےک تحت رفامےت ںیہ:ہ ہرۃمح اہلل ہیلعرضحت ااحلج یتفم ادمح ایر اخن ہ٭ 

ایعٰمسہ ہ(دحثی) ہاس ہک ےسیج رضحت  ےہ  ااشرہ  وااحس قںیم  االسلم(  ہذُہ ہ)امہیلع 
 
ہرِ

 

َ
 
 
اربامیہہي  ہ 

اربامیہ ہ ( ہہیلع االسلم)رضحت  دِ ہیک لسن 
ْ
ََم اور اکن ںیہ ہیک   ہویں یہی رضحت نسح و یسحہن 

ہ(409،ص2)رماٰۃ اانملحیج،جہیک الص ںیہ۔)یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس(یفطصم ہ لسنِ  (ریض اہلل امہنع)

 ان ےس دینمش ھجم ےس دینمش ہ 

َفَقْد  َا َمْن  (ہ18) َوالْح َسیَْن  الَْحَسَن  َوَمْن  اَ َحبَّ  َفَقْد  اَ َحبَّنِی  ینعی ہبَْغَضنِیاَ بَْغَضه َما 

سج ےن نسح و یسح ےس تبحم یک وت ےب کش اس ےن ھجم ےس تبحم یک اور سج ےن ان ہ

 (143،دحثی:96/ہ1انب امہج،)ہاس ےن ھجم ےس دینمش یک۔  الببشہ ےس دینمش  یک وت 

ہرشح ِ دحثی 

اوبانسحل دنسھ یفنح ہ اہلل ہیلعہرضحت العہم  اس دحثی رشفی ےک تحت رفامےت ہ ہرۃمح 

ریض ہ ہاور  نینسح رکنیمییلص اہلل ہیلع وٓاہل وملساور اوالد وہےن ےک ببس وضحرِ ادقس  ہ ہابپ ںیہ:ہ

امہنع ہ یک تبحم وضحر ہاہلل  دوونں رضحات  ان  ہک  ےہ  ااحتد  ااسی  درایمن  وٓاہل ےک  ہیلع  اہلل  یلص 

ےس  دینمش نب یئگ ےہ۔ی دحثی ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےس تبحم اور ان ےس دینمش وضحر ہوملس

اور اامم یسح ہاس ابت ہ اور ریض اہلل امہنع ہرپ دالتل رکیت ےہ ہک  اامم نسح  یک تبحم رفض ےہ  

یک تبحم اک یھب یہی مکح ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہاس ےک ریغب اامین لمکم ںیہن وہاتکس ویکہکن وضحر ہ

ہ ہ(143،تحت ادحلثی:1/96احہیش انب امہج،ہ)ےہ۔
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 دوونں زہشادے انان اجن ےک دنکےھ رپ 

اس یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہاک ایبن ےہ ہک روسل اہلل ہریض اہلل ہنع رضحت دیسان اوبرہریہ (ہ19)ہ

اامم یسح ہ اور  اامم نسح  امہنع ہاحل ںیم امہرے اپس رشتفی الےئ ہک  اہلل  یھب ٓاپ ےک ہریض 

رپ وسار ےھت،ٓاپ ہ اکی اکی دنکےھ  وملسہاسھت ےھت۔ دوونں زہشادے   وٓاہل  اہلل ہیلع  یھبک یلص 

زہشادے وک وچےتم اور یھبک دورسے وک اہیں کت ہک ٓاپ امہرے اپس چنہپ ےئگ۔ اکی اکی 

رفامای:ہ دوونں ےس تبحم رکےت ںیہ؟اراشد  ان  اہلل!ٓاپ  روسل  ایک:ای    مْ َع نَ صخش ےن رعض 

فَ مَ ه  بَّحَ اَ   ْن َم  فَ مَ ه  َض َغ ْب اَ   ْن َم َو   یْ ِن بَّحَ اَ   ْد َق ا  اہںہ ہِنیْ َض َغ ْب اَ   ْد َق ا  دوونں ےس ہینعی   ان  رکات )ںیم  تبحم 

،سج ےن ان دوونں ےس تبحم یک ےب کش اس ےن ھجم ےس تبحم یک اور سج ےن ان ہوہں(ہ

ہ(ہ ہ4833دحثی:ہ ہ ہ،ہ224/ہ6 )دتسمرک،ہدوونں ےس دینمش ریھک وت قیقحت اس ےن ھجم ےس دینمش ریھک۔ ہ

 وخوبشےئ نینسح ریض اہلل مہنع 

ابراگہِ راستل ںیم رعض ایک ایگ:ٓاپ وک اےنپ  الہِ تیب ںیم ےس زایدہ وبحمب ہ(20)

ریض اہلل ہرضحت افہمط زرہا ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسوکن ےہ؟اراشد رفامای:نسح اور یسح۔ ٓاپ ہ

ان دوونں یک وخوبش وُسےتھگن ہ ہاہنع الؤ،رھپ  دوونں وٹیبں وک ریمے اپس  ےس رفامےت:ریمے 

ہ(ہ ہ3797،دحثی:5/428رتذمی،ہ) ہاگلےتیل۔ہاور اںیہن ےنیس ےس ہ

 رشح ِ دحثی 

ہاس دحثی رشفی ےک تحت ےتھکل ںیہ:ہ رۃمح اہلل ہیلعرضحت ااحلج یتفم ادمح ایر اخن 

اور مسق یک ےہ،ازواج اوالد ےس تبحم  اور )ویبویں( ہتبحم یک تہب ںیمسق ںیہ:  ےس 

یک۔اوالد ںیم رضحات نینسحہ مسق  اور  ےس  دووتسں  یک،  اہلل امہنع)رکنیمی ہمسق  تہب ہ ہ(ریض 
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اعہشئ دصہقی ںیہ،ازواج ںیم رضحت  اہلل اہنع)ایپرے  ہ ہوبحمہبٔہ ہ(ریض 
ِ
ااعلنیمل ہ ہوبحمب رب 

تہب ایپرےںیہ ذہلا ااحدثی ہ ہ(ریض اہلل ہنع)ںیہ،دوتس و اابحب ںیم رضحت اوبرکب دصقی

ا َ

 

ہںیم ت
ُ
ہںیہن۔ہ )رکٹاؤ(ضر

رفامےت ںیہ:وضحر وٓاہلیتفم اصبح زمدی  اہلل ہیلع  وملسیلص  وہ ہ ہ،اںیہن ویکں ہن وسےتھگن ہ 

اٹپلان ااہتنیئ ہ ،وھپل وسےھگن یہ اجےت ںیہ،اںیہن ےجیلک ےس اگلان ،دوونں وت وضحر ےک وھپل ےھت

ےس  وسانھگن،ان  وک  وچبں  وھچےٹ  ہک  وہا  ولعمم  ےس  اھت۔اس  ےیل  ےک  ایپر  و  تبحم 

ہ(ہ8/477)رماٰۃ اانملحیج،ہےہ۔ ملسیلص اهللا ہیلع و روسل اهللا  ایپررکان،اںیہن اٹپلان اٹمچان تنسِ

ِ مسج ٓااق رِتا

ُ

 وسےتھگن ےھت ُگ

ِ رمٰیضت 

ُ

ہای نسح ٰیبتجمہ،اے ُگ

 ریمے ےٹیب یہ   ہی دوونں 

اک ایبن ےہ:اکی رات ںیم یسک اکم ےس ہریض اہلل امہنع (رضحت دیسان ااسہم نب زدی ہ21)

رکمی ہ وت یبنٔ  وہا  راستل ںیم احض  وگد ںیم ےئل وہےئ ہ ہوملسہ ہوٓاہلہ ہہیلعہ ہاہللہ ہیلصابراگہِ  وک  زیچ  یسک 

رشتفی الےئ نکیل ےھجم اس زیچ اک ملع ںیہن اھت۔ بج ںیم اےنپ اکم ےس افرغ وہا وت رعض ہ

ےن ڑپکا اٹہای وت ابمرک راونں رپ  اامم ہ ملسیلص اہلل ہیلع وٓاہل ویک:ی ٓاپ یک وگد ںیم ایک ےہ؟ٓاپ ہ

اامم یسح ہ اور  امہنع ہنسح  اہلل  رفامای: ہریض  اراشد  اَ هٰ ےھت،  ابَْنتَِی  َوابَْنا  ابَْناَي  ِ ه مَّ  للّٰ َذاِن  ِّیْ ا   ن

فَ ا   َو اَ حِبُّه َما  یُّ اَ حِبَّه َما  َمْن  ینعی ی دوونں ریمے ےٹیب اور ریمی یٹیب ےک ےٹیب ںیہ، ہ ہحِبُّه َما حِبَّ 

اے اہلل!ںیم ان دوونں ےس تبحم رکات وہں، وت یھب ان ےس تبحم رفام اور وج ان ےس تبحم ہ

ہ( ہ3794،دحثی:5/427)رتذمی،ہرکے اس  ےس یھب تبحم رفام۔ 
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 رشح ِ دحثی 

دولہی ہ٭  دحمث  دبعاقحل  ہیلعخیش  اہلل  تحت ہ ہرۃمح  ےک  رشفی   دحثی  رفامےت ہاس 

ںیہ:اس دحثی ےس ولعمم وہا ہک وپےت یک رطح وناہس یھب ااسنن اک اٹیب وہات ےہ زین ی یھب ہ

وہیت ےہ۔ و زعت احلص  رشاتف  امں ےک بسن ےس یھب  وک  ااسنن  ہک  وہا  )اعملت اثتب 

ح،

قن 

 

ن

 

لی

ہ(ہ6165تحت ادحلثی: ،ہ9/715ا

 الہِ تنس اامم ادمح راض اخن ٭ 
ِ
 امےت ںیہ:رف رۃمح اہلل ہیلعاٰیلع رضحت ،اامم

رشع ِرہطم ںیم بسن ابپ ےس ایل اجات ےہ، سج ےک ابپ دادا اھٹپن ای لغم ای خیش وہں ہ

اور دادی بس دیسااینں وہں۔اہں اهللا اعتٰیلہ  ہوہ اںیہن وقومں ےس وہاگ ارگہچ اس یک امں 

ریض اهللا ہےن ی تلیضف اخص اامم نسح واامم یسح اور ان ےک یقیقح اھبیئ ونہبں وک اطع رفامیئ 

 مہنع انیعمج
ٰ
ےک ےٹیب رہھٹے رھپ ان یک وج اخص اوالد  ہہیلع وملس یلص اهللا اعتٰیلہک وہ روسل اهللا ہ ہاعتٰل

اس ےئل ہ ابپ یک رطف وسنمب وہں  اےنپ  وہا ہک  ویہ اقدعہ ٔاعم اجری  ان ںیم یھب  ےہ 

ریض اهللا یک اوالد دیس ںیہ ہن ہک انبِت افہمط ہ ہ(ریض اہلل امہنع)اامم نسح و اامم یسح ہَطین رکیمینِسبْ 

ہ(13/361)اتفوی روضی،ہیک اوالد ہک وہ اےنپ وادلوں یہ یک رطف تبسن یک اجںیئ یگ ۔ اہنع ہ ہاعتٰیل

 !ان ےس تبحم رفام   اہللہاے  

ُم ہ ہ(22)  نب  دیسان ٰیلعی  ہنع ہرضحت  اہلل  اامم ہریض  اور  اامم نسح  ہک  رواتی ےہ  ےس 

یک دختم ںیم یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےتلچ وہےئ اےنپ اناناجن، رتمحِ اعایملن ریض اہلل امہنع ہیسح 

انان اجن ےک اپس ےچنہپ وت ٓاپ ہ ان دوونں ںیم ےس اکی زہشادے اےنپ  احض وہےئ۔بج 

وٓاہل وت ہوملس ہیلص اہلل ہیلع  ان یک رگدن رپ رھک دای،دورسے زہشادے ےچنہپ  اانپ ابمرک اہھت  ےن  
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ابراگہ ںیم ہ یک  اپک  اہلل  اور   وچام  وک  ،دوونں زہشادوں  دای  رھک  رپ  یک رگدن  ان  اہھت  دورسا 

ِ   مَّ ه  للّٰ اَ  ہرعض ایک: ِّ ا فَ مَ ه  بُّ حِ ا    یْ ن ینعی  اے اہلل!ںیم ان دوونں ےس تبحم رکات وہں، وت ہ ہا مَ ه  بَّحِ َا ا 

ینعی ہاَیَُّها النَّاس  اِنَّ الَْوَلَد َمبَْخَلٌۃ َمْجبََنٌۃ اراشدرفامای: ہیھب ان ےس تبحم رفام۔ اس ےک دعب ہ

ہ(ہ ہ2587،دحثی:3/32مجعم ریبک،ہ)۔اے ولوگ! اوالد لیخب اور زبدل انب دےنی وایل ےہ

 رشح ِ دحثی 

اخن ہ ایر  ادمح  ااحلج یتفم  ہیلع ہرضحت  اہلل  وک ہرفامےت ںیہ:رۃمح  ِ جْ م  اوالد  م  ب )ینعی لخِ بْ ن 

رفامان ان یک ربایئ ےک ےیل ںیہن ہکلب ااہتنیئ تبحم ےک ااہظر ےک ےیل ہ ہزبدل  اورلیخب انبےن وایل(ہ

 ابت ہینعی اوالد یک ااہتنیئ تبحم ااسنن وک لیخب و زبدل نب اجےن رپ وبجمر رکدیتی ےہ۔ی ہ،ےہ

ہ (Natural) رطفی
ُ

 

ظ
 و ر مک وہات ےہےہ ارگہچ اہلل واولں ںیم اس اک 
ہ

 ہ ؤمنم وک اہلل روسل ،

ہ(ہ6/367)رماٰۃ اانملحیج،ہ۔اقمبہلب اوالد ایپرے وہےت ںیہ

 یتنج وجاونں ےک رسدار 

ینعی نسح اور یسح یتنج وجاونں   الَْحَسن  َوالْح َسیْن  َسیَِّدا َشَباِب أَهِْل الَْجنَّۃِ (23) 

 ( ہ3793،دحثی:5/426رتذمی،ہ)ےک رسدار ںیہ۔ 

 رشح ِ دحثی 

اہللہالعہم یلع نب ادمح زعزیی ہ اس دحثی ےک تحت ےتھکل ںیہ:ینعی ی دوونں رہ اس  ہہیلعہ ہرۃمح 

ہ( 106/ہ3)ارسلاج ارینمل،ہصخش ےک رسدار ںیہ  وج وجاین یک احتل ںیم وفت وہرک تنج ںیم دالخ وہ  ۔ہ

 ہ
ُ

 

ہدلخ ےک ونوجاونں اک رسدار ن

ہای نسح ٰیبتجمہ،ہاور اھبیئ رِتا ہ
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 ھجم ےس تبحم رکےن وال ان ےس یھب تبحم رکے 

بج امنز ڑپےتھ وت اامم نسح اور اامم ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس(اہلل اپک ےک ٓارخی یبن ہ24) 

ٓاپ یک ابمرک ھٹیپ رپ وسار وہاجےت،ولگ ان زہشادوں وک روےنک ےتگل وت ہریض اہلل امہنع  ہیسح

وملسٓاپ ہ وٓاہل  ہیلع  اہلل  ےک ہیلص  اہلل  وہرک  افرغ  ےس  امنز  رفامدےتی۔  اںیہن عنم  ااشرہ رکےک 

وملس ہیلصوبحمب ہ وٓاہل  رفامےت: ہاہلل ہیلع  اراشد  رک  وگد ںیم ےل  وک    ْی نِ بَّحَ اَ   ْن َم دوونں زہشادوں 

دوونں ےس یھب تبحم رکے۔ ہِن یَْذ هٰ   بَّ حِ ی  لْفَ  ان  وہ    ہاننسل)ینعی وج ھجم ےس تبحم رکات ےہ 

ہ(8170،دحثی:5/50،ہاسنللیئ ہاربکلی

 ریمے وھُپل 

نَْیاه َما َریَْحانََتاَي مِْن  (25) داین ںیم ہ(ریض اہلل امہنع  نسح اور یسح ) ہینعی ی دوونںالدُّ

ہ(ہ ہ3753،دحثی:2/547)اخبری،ہ ہریمے دو وھپل ںیہ۔

 رشح ِ دحثی 

امیکل ہ٭  اِنب رعیب  ارعملوف  اوبرکب دمحم نب دبعاہلل  اہلل ہیلعاامم احظف  اس دحثیِ ہ  ہرۃمح 

 اپک ےک تحت ےتھکل ںیہ:ہ

وٓاہل وملسوگای ہک یبنٔ رکمی ہ یک ہیلص اہلل ہیلع  ان  :ی دوونں ریمے ےٹیب ںیہ،ںیم  رفامای  ےن 

(ہ7/159)اعرۃض االوحذی،ہوخوبش وسھگن رک اور اںیہن ےنیس ےس اگلرک راتح احلص رکات وہں۔

ہرفامےت ںیہ:ہ رۃمح اہلل ہیلعاشرِح اخبری یتفم رشفی اقحل ادجمی ٭ 

اس ہ ہزہشاداگن وک وھپل انہک 
َ
ر تبغ ہانب رپ ےہ  ہک سج رطح وھپل یک رطف  بس یک 

ےہ،ُا ی ہوہیت  رطح  ںیہ،ایس  وچےتم  اور  ںیہ   وسےتھگن  ںیہ،اےس  رےتھک  وبحمب  یھبس  ےس 
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وہں۔ داتی  یھب  وبہس  وہں  یھب  وساتھگن  اںیہن  ںیہ،ںیم  وبحمب  ےھجم  یھب  )زنۃہ ہزہشادے 

ہ(ہ4/629ااقلری،ہ

راضؔ ہ ابت  یکہ   ہایک  رکم  س اتسنمچِن  ُ ہا

 وھپل زرہا ےہ یلک سج ںیم     نیسُح اور نسح  

 زہشادو ں ےک ےئل ہبطخ روک دی 

اہلل ہریض اہلل ہنع ہرضحت دیسان رُبدَیہ ہ(26)   یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہےس رواتی ےہ:روسل 

اامم یسح ہ اور  اامم نسح  )داھری رسخریض اہلل امہنع ہںیمہ ہبطخ دے رےہ ےھت ہک اےنت ںیم 

ےھت۔ ہدار( رگےت  اور  ےھت  ےتلچ  زہشادے  ٓاےئ۔دوونں  وہےئ  ےنہپ  دھکی ہںیصیمق  )ی 

اور دوونں زہشادوں وک ااھٹرک ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسروسل اہلل  ہرک( ربنم ےس ےچین رشتفی الےئ  

فِتَْنٌۃ   ،رھپ رفامای:اہلل اپک ےن چس رفامای ےہ:ہاےنپ اپس اھٹبایلہ ْم  َاْوَْلد ك  َو  ك ْم  َاْمَوال  ََّمۤا  ینعی ہ ہ  اِن

ںیم ےن ان دوونں ہ ہ(15،ااغتلنب: 28)پ۔  اہمترے امل اور اہمتری اوالد اکی ٓازامشئ یہ ںیہ   

ےن اینپ وگتفگ ہوچبں وک داھکی ہک ی ےتلچ اور رگےت ںیہ وت ھجم ےس راہ ہن ایگ اہیں کت ہک  ںیم ہ

ہ (3799،دحثی:5/429رتذمی،ہ) روک رک ان دوونں وک ااھٹایل۔

 رشح ِ دحثی 

یک رشح ںیم ہ ہرۃمح اہلل ہیلعاس دحثی رشفی ےک تحت رضحت ااحلج یتفم ادمح ایر اخن ہ

ہےس دنچ دمین وھپل المہظح رفامےیئ:ہ

 ہہن اھت ہکلب ہبطخ ہعمج اھت،ان دوونں ےک ےیل وضحرہ ہ)ایبن(اغبل ی ےہ ہک ی ہبطخ وظع

ہایک اجاتکس ےہہ)ابمل(راز بج ان ےک ےیل امنز اک دجسہ دَہ  ےن ہبطٔخ ہعمج وتڑا ۔ یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس
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ہہعمج یھب وتڑا اجاتکس ےہ۔ ہ وت اںیہن ےک ےیل ہبطٔخہ 

و ں ںیم رسخ داھرایں ںیھت ،اخصل رسخ ہ

 

ن ص
م
ق

ہان دوونں رفزدنوں یک 

م
ق

ہ)

 

 ض
ن

ں(
 
ی

ہن ہ

ہںیھت ہک اخصل رسخ ڑپکا رمدوں اور ڑلوکں وک اننہپ انہپان ونممع ےہ۔ہ

 ہاین این انلچ اھکیس اھت اس ےیل ربارب لچ ہن ےتکس ےھت،ہ ہ،ی دوونں رفزدن تہب وھچےٹ ےھت

ہاسیجہک تہب وھچےٹ وچبں ںیم داھکی اجات ےہ۔ہےتلچ رگ اجےت رھپ اھٹ رک ےتلچ رگ اجےت ےھت ہ

ےن احضنی ںیم ےس یسک ےس ہن ہ ہوملسہ ہوٓاہلہ ہہیلعہ ہاہلل ہیلصہایخل رےہ ہک اس ومعق رپ وضحر ہ

اگنمای ہن یسک اور یک وگد ںیم اھٹبای ہکلب وخد ربنم رشفی ےس ارت رک ہبطخ وھچڑ رک وچبں ےک اپس ہ

یک ااہتنیئ تبحم ان ہ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسی ےہ وضحر،ےئگ اںیہن ااھٹ رک الےئ اےنپ ربارب اھٹبای ہ

ہدوونں ےس۔ہ

ََّمۤا َاْمَوال  )ہاس ٓاِتی رکہمی ہ ْم فِتْنَۃٌ اِن ینعمب ٓاتف ای تبیصم ںیہن ہ ‘‘ہنتف ’’ںیم(  ہك ْم َو اَْوَْلد ك 

 ان 
ٰ
ہےک ذرہعی ؤمنم وک وثاب داتی ےہ۔ہ)اوالد(ہکلب تنحم ای ٓازامشئ ےہ، اهللا اعتٰل

ہک رضحات نینسح رکنیمیہ رےہ  اہلل امہنع ہایخل  ہبطخ ہ ہریض  )روک ہرکان ہَقْطع  ےک ےیل 

وِصی ت  یک  وملسیلص اہلل ہیلع وٓاہل ہوضحردانی( ہ(ہ8/478)رماٰۃ اانملحیج،ہ ۔ےہ(Specialty) خ ص 

 اہمترا دنمش ریما دنمش ہ 

اہلل ہ(27) وہہج ارکلمی ہےن رضحت یلع ارملٰیضتیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسروسل  اخوتِن رکم اہلل 

زرہا ہ افہمط  اہلل اہنعتنج رضحت  اامم یسح ہ ہریض  و  نسح  اامم  امہنع ہاور  اہلل  اراشد ریض  ےس 

َحاَربْت ْم اَ رفامای: لَِمْن  ٌب  َوََحْ ْم  َساَلْمت  لَِمْن  ِسلٌْم  ینعی سج ےس اہمتری حلص  ےہ اس ےس ہ ہنَا 

ڑلایئ ےہ۔ اس ےس ریمی یھب  ڑلایئ ےہ  اور سج ےس اہمتری  ےہ  انب ) ہریمی یھب حلص 

ہ(ہ145، دحثی:1/97امہج،ہ
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 رشح ِ دحثی 

ےس تبحم یک اس ےن ھجم ےس تبحم یک اور سج ےن ان ےس ہ ) اچروں (ینعی سج ےن انہ

ہ(ہ4817،تحت ادحلثی:6/465ۃنسل،)رشح اصمحیب ادینمش ریھک اس ےن ھجم ےس دینمش ریھک۔

 واےل یہ   ہی ریمے ھگ 

ےس رواتی ےہ ہک بج ی ٓاِتی ہریض اہلل ہنع ہرضحت دیسان دعس نب ایب واق ص ہ(28) 

مْ   ابمرہک انزل وہیئ: َابَْنآَءك  َو  َابَْنآَءنَا  نَْدع   َتَعاَلْوا  ْل  اور  !ٓاؤ  ینعی ہ  َفق  مہ مت البںیئ اےنپ ےٹیب 

رمعان:3)پ۔  اہمترے ےٹیب  اہلل  (  61،ٓاِل  روسل  وٓاہل وملسوت  اہلل  ہیلع  ےن رضحت دیسان یلع ہ ہیلص 

اور اامم یسح ہرضحت افہمط زرہا ہ ہارملٰیضت، اخوتِن تنج وک البای ریض اہلل مہنع انیعمج ہ،اامم نسح 

واےل   رھگہینعی  اے اہلل!ی ریمے   هْلِیْ اَ ؤ َْلءِ  ه مَّ هٰ للّٰ اَ ابراگہ ںیم رعض یک: اور اہلل اپک یک

 (6220، دحثی:1006)ملسم، صںیہ۔ 

 اس دحثی رشفی ںیم سج ٓاِتی ابمرہک اک  ذرک ےہ  وہ لمکم ٓاتی ہی ےہ:

ْم َو   ْل َتَعاَلْوا نَْدع  اَبَْنآَءنَا َو َابَْنآَءك  َفَمْن َحآجََّك فِْیهِ مِنْۢ بَْعدِ َما َجآَءَك مَِن الِْعلِْم َفق 

َانْ  َو  ْم  نَِسآَءك  َو  َانْف َسك ْم نَِسآَءنَا  َو  ِ   َعلَى   اہّٰللِ  لَّْعَنَت   َفَنْجَعلْ   نَبَْتهِلْ   ث مَّ  ف َسَنا      یَْن اْلكِٰذب

: رھپ اے بیبح! اہمترے اپس ملع ٓااجےن ےک دعب وج ت ےس ٰیسیع ےک ہزنکارعلافنرتہمجٔ  ہ

اور اہمترے وٹیبں وکاوہ ؤ مہ اےنپ وٹیبں وک  ٓا  ان ےس رفام دو:  وت ت  ر ابرے ںیم ڑگھجا رکںی 

الب ہ ہ)اقمےلب ںیم(ہاینپ وعروتں وکاور اہمتری وعروتں وکاور اینپ اجونں وکاور اہمتری اجونں وک ہ

رھپ ہ ںیہ  ںیہ۔ہ ہلہاہَ بَ م  ےتیل  ڈاےتل  تنعل  یک  اہلل  رپ  وھجوٹں  اور  ںیہ  ،ٓاِل 3)پ ہرکےت 

 ( 61رمعان:
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 رشح ِ دحثی 

ین ٭  َوالدِّ المل ۃ   یج    ِشہاب  

ف

َ

ف

خ ادمح نب دمحم   ہرحمۃ اہّٰلل علیہ یفنحرصمی رضحت اّلعہم 

ران ےک اسیعویئں اک اکی ودف  ابراگہِ راستل ںیم احض وہا۔روسل اہلل ہےتھکل ںیہ: ُ
َ

 

یلص اہلل ہن

اور دوعٰی ایک ہک ان اک ہہیلع وٓاہل وملس ےن اںیہن االسم یک دوعت دی نکیل وہ املسمن ہن وہےئ 

ا۔ی اسرا واہعق ریسفت اور ریست یک اتکوبں ںیم لیصفت ےس ہدنی قح ےہ وج وسنمخ ںیہن وہ

ہ ٓاپ  وت   وہیئ  انزل  ٓاتی  ی  ےہ۔بج  وملسذموکر  وٓاہل  ہیلع  اہلل  یلع ہیلص  رضحت  ےن 

اور نینسح رکنیمی ہ اہلل مہنعارملٰیضت،اخوتِن تنج  ولگ ہ ہریض  ہک  اھت  َدوتسر  ی  ویکہکن  البای  وک 

) دوونں رفوقیں ںیم ہواولں وک عمج رکےک ی داع رکےت ہکےک ومعق رپ اینپ اوالد اور رھگ ےلاہَ بَ م  

اور اس ےک رھگ واولں رپ ذعاب انزل وہ۔بج اسیعویئں ےن ی ہےس( ہ رپ  اس  وج وھجاٹ ےہ 

یبن )ےچس (یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہن ایک ویکہکن وہ اجےتن ےھت ہک وضحر ہ  ہلہاہَ بَ م    داھکی وت اوہنں ےنہ

ری ہ لہ اہَ بَ م   ںیہ اور اہلل اپک یسک یبن ےک اسھتہ

 

رکےن واولں وک الہک رفامداتی ےہ، وہ ولگ ُجِ

رکےت    لہ اہَ بَ م    ارگ وہ   ےن اراشد رفامای:یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسدےنی رپ رایض وہےئگ۔روسل اہلل ہ

 اجےت اور لگنج ٓاگ ےس ڑھبک ااتھٹ  َمْسخ ںیم  لکش   یک  زنخریوں  وت دنبروں اور 

ے

ہ۔ہ  رکدیی

ایجاّلعہم  

 

َ

 

رفامےت ںیہ: ہرحمۃ اہّٰلل علیہ  خ ابیق ےہ۔ ہلہاہَ بَ م    زمدی  اب کت  )میسن ہ ہاک مکح 

ہ(4/500ارلایض،

اہک ہ ہلہاہَ بَ م  رفامےت ںیہ:اس ٓاتی وک ٓاِتی ہ ہرۃمح اہلل ہیلعث دولہی ہ دحمخیش دبعاقحل٭ 

رکےن ہ لہاہَ بَ م  وک اسیعویئں ےک اسھت یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملساجات ےہ۔اس ٓاتی ںیم روسل اہلل 

ریض ہان ےک اپس  رشتفی الےئ     وت ٓاپ ےن اامم یسح ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہاک مکح دای ایگ۔ٓاپ ہ

اھت ہکبج اخوتِن تنج اور ریشِ ہاک اہھت اھتام وہا ریض اہلل ہنع وکوگد ںیم ااھٹراھک اھت، اامم نسح ہ ہاہلل ہنع 
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ےن ان اچروں ےس ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسٓاپ ےک ےھچیپ ےھچیپ ٓارےہ ےھت۔ٓاپ ہریض اہلل امہنع  ہدخاہ

ِ اراشد رفامای: ن  اَ فَ   ت  وْ عَ ا دَ َذا )ی رظنم دھکی رک( ہینعی بج ںیم داع رکوں وت ت ولگ ٓانیم انہک۔اوْ مِّ

اہ اہک:اے اسیعویئں ےک رگوہ! ںیم اےسی ہن ےس ہاسیعویئں  ےک بس ےس بے  اپدری ےن 

رہچے دھکی راہ وہں ہک ارگ ی ولگ اہلل ےس اہپڑ وک اٹہدےنی یک داع رکںی وت اہلل  اپک اہپڑ وک 

حہن رکان ورہن الہک وہاجؤ ےگ۔ ہلہاہَ بَ م    ان ےس۔ ہہگج ےس اٹہ دےہ

قن 

 

ن

 

لی

،تحت 9/694،ہ)اعملت ا

(6135ادحلثی:

َباَہلہ   ایک ہ؟   م 

 الہِ تنس اامم ادمح راض اخن ہ
ِ
 ہ)ےہ(ہی ہلہ اہَ بَ م  رفامےت ںیہ:ہ ہرۃمح اہلل ہیلعاٰیلع رضحت ،اامم

دو ہ ان دوونں ںیم وج ہ ہرفقیہہک  اور رہ رفقی داع رکے ہک  اانپ دوعٰی ایبن رکںی  اانپ  عمج وہ رک 

ٰی وہ، ی اجزئ ےہ
ہ 
ل

رہ اس وصر ت ںیم وہاتکسےہ ہک اےنپ ہ لہاہَ بَ م    ۔وھجاٹ وہ اس رپ تنعل ا

ای ہرپ یقیِہ ہ)اچسیئ(وقل یک اقحتین رپ ہ ہَمْظن ون   یعطق وہ، وکشمک  أت ہتخس رُج ہلہ اہَ بَ م  ابت 

ہ(21/189روضی،ہ)اتفوی ہ ۔ےہ

 ہی ریمے الہِ تیب یہ 

اہلل ہ(29)   نینمیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسروسل 

 

و
م
ل

ا  ہملس ہ()ام 
ِ
ام ےک رھگ ہ ہریض اہلل اہنعرضحت 

َاهَْل    ںیم وموجد ےھت ہک ی ٓاِتی رکہمی انزل وہیئ: الرِّْجَس  َعنْك م   لِی ْذهَِب  اہّٰلل   ی رِیْد   ََّما  اِن

ْم َتْطهِیْر االْبَْیِت َو  رَك  ینعی اے یبن ےک رھگ واول! اہلل وت یہی اچاتہ ےہ ہک ت ےس رہ اناپیک دور ہ ی َطهِّ

ہ
ُ
س

اور ںیہمت  اپک رکےک وخب اصف  ررا رکدے۔رفام دے 
ھ

 

ن

یلص ہٓاپ ہ(33،االزحاب:22پ) ہ

وٓاہل وملس  رکنیمی ہاہلل ہیلع 

 

ں
 
ی

 

َن
َس
ح

اور  زرہا  اہلل مہنعےن رضحت افہمط  اینپ ابمرک ہ ہریض  وک البرک 
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وج ٓاپ ےک ےھچیپ وموجد ےھت اںیہن یھب اچدر ےلت ہریض اہلل ہنع ہاچدر ےک ےچین ایک اور رضحت یلع 

یک: رعض  ںیم  دخاودنی  ابراگہِ  اور  هٰ للّٰ اَ ایل  َبْیتِیْ اَ َْلءِ  و  ه مَّ  َعنْه م  َا فَ   هْل   ْجَس  الرِّ   ذْهِْب 

َتْطهِیر ا   رْه ْم  اور ہَوطَهِّ رفامدے  دور  الہِ تیب ںیہ،ان ےس دنگیگ  اہلل!ی ریمے  اے  ینعی 

ہ
ُ
س

ررا رفامدے۔اںیہن وخب اصف 
ھ

 

ن

ام ہملس ہ اہلل ہ ہریض اہلل اہنعرضحت  ےن رعض یک:اے 

َعلَى َمکَانِِك َو اَ ےک یبن!ںیم یھب ان ےک اسھت وہں۔اراشد رفامای: ٍ  اَ نِْت  َعلَى َخیْر ت  ہ ینعی نِْت 

ہ(3216،دحثی:5/141رتذمی،ہ)الھبیئ رپ وہ۔ ت  اورہ اس اقمم و رمےبت رپ افزئ وہ  )ےلہپ یہ(ہوت 

 رشح ِ دحثی 

 یج    اّلعہمرضحت  

ف

َ

ف

خ اہلل ہرفامےت  ںیہ: ہرحمۃ اہّٰلل علیہادمح نب دمحم  وٓاہل روسل  یلص اہلل ہیلع 

اک ان رضحات وک اینپ ابمرک اچدر ےلت انیل اس ابت یک رطف ااشرہ ےہ ہک اںیہن ٓاپ ہوملس

اور اہلل اپک ےن ان ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس رضحات وک ہ ہےس وصخیص رُقب و زندیکی احلص ےہ 

ہےہ۔ ڈاھاپنہ ےہ ےسیج اچدر ےن ان رضحات وک اینپ رتمح ےس ڈاھاپن وہاہ

ہ ہاہلل اپک ےن ذموکرہ ٓاتی ںیم الہِ تیب
ُ
س

ررا رکےن ےس قلعتم اےنپ ارادے یک ہوک 
ھ

 

ن

یلص اہلل ہیلع وٓاہل ربخ دی اور اہلل اپک ےک ارادے ںیم دبتیلی ںیہن ٓایتکس اس ےک ابووجد وضحر 

داع رفامیئ اتہک ولوگں ےک اسےنم الہِ تیب یک  تمظع و اشن اظرہ وہ ہ ہان ےک ےئل ی  ہےنوملس

ہ
ُ
س

اور  اپیک  ےس  دنگیگ  یک  مسق  رہ  وک  تیب  الہِ  ہک  ےہ  ی  وصقمد  ےس  داع  رھپ  رپ ہای  ررایئ 
ھ

 

ن

ہوام احلص وہ۔ہاقتستم و دَہاِہ

اور امتم الخِف اشن اکم ںیہ۔ )میسن ہٓاِتی دقمہس ںیم دنگیگ ےس رمادانگہ،انرفاماینں 

ہ(ہ4/500ارلایض،ہ
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 الہِ تیب ےس رماد وکن؟ 

یک دقمس ویبایں ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملساے اعاقشِن روسل!اید رںیھک ہک وضحرِ ادقس ہ

ہیھب الہِ تیب ںیم اشلم ںیہ  اور ریثک داللئ ےس ی ابت اثتب ےہ ۔ہ

اور ہل غوي  رفامےت ںیہ:الہِ تیب ےک ہ ہرۃمح اہلل ہیلعاشرِح اخبری یتفم رشفی اقحل ادجمی ہ

وہےت ںیہ۔وضحرِ ہ اشلم  ولگ،اس ںیم ےٹیب،وہب،ایٹیبں،وپےت   :رھگ ےک  ںیہ  رُعیف ینعم 

ہ ہیلص اہلل اعتیل ہیلع وملس ہادقس ُ
ُ

الہِ تیب ںیم ُج ،ُا ہ)امتم(ہےک  اازواِج رہطمات   
َ
 نینم ہت ُم 

 

و
م
ل

ا

 22 )ینعی اپرہہاشلم ںیہ۔اس رپ ٓاِتی رکہمی 
ٔ
)ینعی ہِسیاق و َسباق اک (ہ33ازحاب یک ٓاتی :،وسرہ

 ازحاب یک ہاس ےس یلہپ اور اس ےس ایلگ ٓاایت اک وہفمم(
ٔ
دالتل رکات ےہ۔ی ٓاِتی رکہمی وسرہ

رمج َ

 

ُم یھب  یسک  واحض ہ ہ(Translated)ےہ،ٓاپ  ابت  ی  رپ  ںیل،ٓاپ  دھکی  ںیم  رقٓان 

ازواِج رہطمات ےک ابرے ںیم انزل وہیئ ہ ی ٓاِتی رکہمی  ےہ۔ رضحت ہوہاجےئ یگ ہک 

الہِ تیب ںیم اس ےیل دالخ امےن ہ ہریض اہلل اعتیل مہنع انیعمجہیلع،رضحت دیسہ،رضحات نینسح ہ

رول ےک دعب وضحرِ ادقس ہ

 

ُ

 

اس ٓاِتی رکہمی ےک ن ان ہ ہیلص اہلل اعتیل ہیلع وملساجےت ںیہ ہک  ےن 

تیب ہ الہِ  ریمے  اہلل!ی  رفامای:اے  اور  اوڑاھای  لبمک  اکی  رکےک  عمج  وک  بس رضحات 

ںیہ،ان ےس دیلپی دور رفام،اںیہن وخب اپک و رھتسا رکدے۔ارگ ظفل الہِ تیب اےنپ ینعمٔ ہ

اس یک وکیئ ضورت ہ وت رھپ  وک اشلم وہات  وناوسں  اور  داامد،یٹیب  ای رُعیف ےک احلظ ےس  و ی 

 

لُغ

ہکہ ادقس ہ ہںیہن یھت  وملسوضحرِ  اعتیل ہیلع  اہلل  اور ہ ہیلص  رفامےت  اکی لبمک ںیم عمج  وک  ان بس 

اور وغلی ےک احلظ ےس ی ہ داعےئ ذموکر رفامےت۔ی اس ےیل وضحر ےن رفامایہک ینعمٔ رعیف 

ےن رفامدای ہک ی ریمے ہ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس ولگ الہ تیب ںیم دالخ ہن ےھت،اب بج وضحر

ہ(65/ہ2)اتفوٰی اشرِح اخبری،ہ دالخ وہےئگ۔وت  الہِ تیب ںیہ،
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 ؟ ام اؤملنینم وک ابمرک اچدر ےک ےچین ویکں ہن یل 

 ہملس ہےن  ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسرساکر ِ دمہنی ہ
ِ
ام وک اچدر ےلت ےنیل ےک ہ ہریض اہلل اہنعہرضحت 

ٍ  اَ نِْت َعلَى َمکَانِِك َو اَ   اجبےئ رفامای: ےن ان رۃمح اہلل ہیلع ۔ خیش دبعاقحل دحمث دولہی نِْت َعلَى َخیْر

ہابمرک اافلظ اک اکی ینعم ی ایبن ایک ےہ:ہ

اور ت یھب ریمے الہِ تیب ںیم اشلم وہ ،ںیہمت اچدر ےک ےچین دالخ ہ ت الھبیئ رپ وہ 

یک ہریض اہلل ہنع ہےن رضحت یلع ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسوہےن یک ضورت ںیہن ےہ،وگای ہک ٓاپ ہ

ح،ےک ابثع اںیہن اچدر ےک ےچین ٓاےن ےس عنم رفامای۔وموجدیگ 

قن 

 

ن

 

لی

ہ(ہ691/ہ9)اعملت ا

الہِ تیب ںیم اشلم وہےن  ےس قلعتم لیصفت اجےنن ہ  نینم ےک 

 

و
م
ل

ا   ےک ئل ااہمت 

ہاک اطمہعل رفامںیئ:ہ 693ات  690، حفص 9، لج ح یْ قِ نْ التَّ  ات  َع مْ لَ 

ااشرہ رکےت ہ ا س یک رطف  اس دحثی رشفی ںیم سج ٓاِتی ابمرہک اک ذترکہ وہا 

ہےتھکل ںیہ:ہ رۃمح اہلل ہیلعوہےئ ربادِر اٰیلع رضحت ومالان نسح راض اخن 

 ان یک اپیک اک دخاےئ اپک رکات ےہ ایبںہ

 تیبہےس اظرہ ےہ اشِن الَہ   یرہِ ْط تَ   ٓاہیٔ  

 (100)ذوِق تعن،ص

 ہیلع وآہل ولس یلص اہلل  رقِب ٰیفطصم  

اهللا ہ30) اامم یسح  ہ ہ ہوٓاہل وملس ہیلص اہلل ہیلع ہ ہ(روسل  اور  اامم نسح  اک اہھت ریض اہلل امہنع ہےن 

رفامای:ہ اراشد  رک  هٰ اَ َو   َحبَّنِیْ اَ َمْن  اھتم  َو َحبَّ  َو اَ َذیِْن  َمعِیَ ا  بَاه َما  كَاَن  ه َما  یَْوَم    َدَرَجتِیْ   فِیْ   مَّ

ینعی وج ھجم ےس، ان دوونں ےس اور ان ےک امں ابپ ےس تبحم رکے وت وہ ایقتم ہالْقَِیاَمۃِ 

ہ(ہ3754،دحثی:ہ5/410)رتذمی،ہےک دن ریمے اسھت ریمے درےج ںیم وہاگ۔
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 رشح ِ دحثی 

 یج 

ف

َ

ف

اس دحثی رشفی ےک تحت ےتھکل ںیہ:رماد ہرحمۃ اہّٰلل علیہ رضحت اّلعہم ادمح نب دمحم خ

وملسہےہ ہک اےسی صخش وک روسل اہلل ہی ہ وٓاہل  اہلل ہیلع  اور زندیکی احلص وہیگ ویکہکن ہیلص  اک رُقب 

ےک درےج  ںیم ٓاپ ےک ربارب ںیہن وہاتکس۔ی رواتی اےسی ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہوکیئ یھب ٓاپ ہ

س ےک اسھت ہٓادیم اہینعی َحبَّ اَ لَْمْرء  َمَع َمْن  اَ یہ ےہ ےسیج اکی دورسی رواتی ںیم رفامای ایگ: 

ہ(504/ہ4 ہمیسن ارلایض،ہ،ہ6167،دحثی:ہ147/ہ4اخبری،ہ)ہوہاگ سج ےس وہ تبحم رکات ےہ۔ہ

 وناوسں ےک ےئل انان اجن ک ِوراث 

اہلل ہ ہریض اہلل اہنع(اخوتِن تنج رضحت افہمط زرہا ہ31) ےک ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسروسل 

وِہ اامم یسح ہرمِض  اور  اامم نسح  ابراگہِ راستل ںیم ہریض اہلل امہنع ہاصل ںیم  وک اسھت ےل رک 

اطع ہ ھچک  ںیہ،اںیہن  ےٹیب  ےک  ٓاپ  دوونں  اہلل!ی  روسل  ایک:ای  رعض  اور  وہںیئ  احض 

الْ مَّ اَ رفامےیئ۔اراشد رفامای: ہ ح  مَّ اَ َو   ْي دِ دَ ؤْ س  َو   ْی تِ بَ يْ هَ   ه  لَ فَ   ن  َس حَ ا  ْ َس ا  ِ اَ رْ ج    ه  لَ فَ   ٌن ی ِ ْو ج  َو   یْ ت  ہْي د

اور ہ اہبدری  رسداری ےہ ہکبج یسح ےک ےئل ریمی  اور  ینعی نسح ےک ےئل ریمی تبیہ 

ہ(ہ1041،دحثی:22/423،ہ)مجعم ریبکاخسوت ےہ۔

 نسح ریما ہ 

ْ َس ح  الْ َو   یْ نِّ مِ   ن  َس حَ لْ َا (32)  ِ عَ   ْن مِ   ن  ی ےہ ہ ہی ٍ ل اک ےہ۔ہ ہاورہینعی نسح ریما  یلع   ہیسح 

ہ( 13/219اترخی دقشم،ہ)

 رشح ِ دحثی 

ہرکم  اس اک بلطم ی ےہ ہک با اٹیب دادا انان اک وہات ےہ وھچاٹ اٹیب ابپ اک،ی میسقت ااہظرِہ
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ہ(ہ8/479)رماٰۃ اانملحیج،ےک ےیل ےہ۔ہ

 ک ایپس ےسیک یھجب؟   نینسح رکنیمی 

اک ایبن ےہ:ںیم وگایہ داتی وہں ہک مہ روسل ہریض اہلل ہنع ہرضحت دیسان اوبرہریہ ہ(33)

یلص اہلل ہرواہن وہےئ وت راےتس ںیم اکی ہگج ٓاپ ہ)اکی رفس رپ(ہےک اسھتیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملساہلل ہ

وج اینپ وادلہ امدجہ ےک اسھت ےھت ان  ےک ہریض اہلل امہنع ہےن اامم نسح و اامم یسح ہہیلع وٓاہل وملس

اہ لجی  ۔ٓاپ لجی  ینس  ٓاواز  یک  ےس ہروےن  زہشدی  اینپ  اور  ےچنہپ  اپس  ےک  دوونں  ن 

اهللا ہوپاھچ:ریمے وٹیبں وک ایک وہا ےہ؟اوہنں ےن رعض ایک:اںیہن ایپس یگل ےہ۔ روسل 

ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس
َ
م

رے یک رطف بےھاپین التش رکےن ےک ےئل اکی 

 

 ز
کی

 

ش
اس ںیم ہ )نکیل 

اور ولگ اپین ےک اگبلطر ےھتاپین ہن اھت( ےن یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس۔ٓاپ ہ۔اس دن اپین انایب اھت 

ٓاواز اگلیئ:ایک ت ںیم ےس یسک ےک اپس اپین ےہ؟ ولوگں ےن اےنپ اےنپ زیکشموں ںیم التش ہ

ےن اخوتِن تنج ےس ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہایک نکیل یسک وک اکی رطقہ اپین یھب ہن الم۔ روسل اہلل ہ

اکی ےھجم ڑکپاؤ۔اوہنں ےن رپدے ےکہ دوونں ںیم ےس  اکی زہشادہ ہرفامای:ان   ےچین ےس 

وک ڑکپادای۔اس وتق وہ لچم لچم رک رورےہ ےھت ،ٓاپ ےن اںیہن ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسوضحر ہ

وہ وچےنس گل ہ ان ےک ےئل اکنل دی ےسج  زابن  اینپ ابمرک  اور رھپ  ابمرک ےنیس ےس اگلای 

ٓایئ۔دورسے ہ ںیہن  ٓاواز  یک  روےن  ےک  ان  رھپ  اور  وہےئگ  رپوکسن  وہ  ہک  کت  اہیں 

رورےہ ےھت،ٓاپ ہزہشاہ ایس رطح  اب کت  وملسہدے  وٓاہل  اہلل ہیلع  اخوتِن تنج ےس ہیلص  ےن 

اور ان ہ ہایکہ ہدورسے زہشادے وک ےل رک ان ےک اسھت یھب ااسی یہ وت وہ یھب رپوکسن وہےئگ 

ہےک روےن یک ٓاواز دنب وہیئگ۔

ہ:ںیم انہےن اراشد رفامایہ ہریض اہلل ہنع اوبرہریہ ہدیسان ہ ہرضحت ہ)ی واہعق انسےن ےک دعب (ہ
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وک ان یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسدوونں زہشادوں ےس تبحم ویکں ہن رکوں ہکبج ںیم ےن روسل اہلل ہ 

ہ(ہ2656،دحثی:3/50)مجعم ریبک، داھکی ےہ۔ ہرکےتےک اسھت ااسی

 زہشادوں وک  ابمرک دنکوھں رپ وسار رکےن اک ادناز 

اهللا ہ34)  وٓاہل وملس ہ(روسل  ےک رھگ ےک ابرہ ہ ہریض اہلل اہنعرضحت افہمط زرہا ہیلص اہلل ہیلع 

رکنیمی ہ وت نینسح  ایک  السم  اور  وہےئ  امہنع ہڑھکے  اہلل  ابرہ ہریض  زہشادے  اکی  ےس  ںیم 

اہلل ہ رپ وسار وہاجؤ وھچیٹ ہ ہ)ےک دنکےھ(ےن رفامای:اےنپ ابپ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےلکن۔روسل 

اہھت اھتم رک ابمر اک  ان  واےل! رھپ  رپ وسار رکایل۔اس ےک دعب ہوھچیٹ ٓاوھکنں  ک دنکےھ 

رپ وسار ہ ہ)ےک دنکےھ(دورسے زہشادے ابرہ ےلکن وت ان ےس رفامای:وخش ٓادمدی! اےنپ ابپ ہ

اک اہھت اھتم رک اںیہن  دورسے دنکےھ رپ وسار ہ ان  وہاجؤ وھچیٹ وھچیٹ ٓاوھکنں واےل! رھپ 

ی ےس ڑکپ رک ان ہ ہےن دوونں زہشادوںیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسرکایل۔اس ےک دعب روسل اہلل  د 
ُ
وکگ

ِ  مَّ ه  للّٰ اَ ےک ہنم اےنپ ہنم رپ رےھک اور داع یک:  ِّ ا ینعی اے ہ ا مَ ه  بُّ حِ یُّ   ْن َم   بَّ حِ اَ ا َو مَ ه  بَّحِ اَ ا فَ مَ ه  بُّ حِ ا   یْ ن

اہلل!ںیم ان دوونں ےس تبحم رکات وہں ،وت یھب ان ےس تبحم رفام اور ان دوونں ےس تبحم ہ

ہ(ہ2652،دحثی:3/49)مجعم ریبک،رکےن واولں ےس یھب تبحم رفام۔

 بیغ ےس  روینش اک ااظتنم  

اوبرہریہ ہ( ہ35) اہلل ہ ہریض اہلل ہنع ہرضحت دیسان  وٓاہل اک ایبن ےہ ہک  مہ روسل  یلص اہلل ہیلع 

ےک اسھت اشع یک امنز  ڑپھ رےہ  ےھت،بج ٓاپ دجسہ رفامےت وت اامم نسح اور اامم یسح ہوملس

ر وہ اجےت۔ٓاپ ہ ہریض اہلل امہنع ہ رپ  وسا  وملسہابمرک   ھٹیپ  وٓاہل  رس ہ)دجسے ےس( ہبج ہیلص اہلل ہیلع 

وک دوونں  ذرےعی  ےک  اہھت  ابمرک  وت  رھک ہااھٹےت  رپ  زنیم  رک  ڑکپ  ےس  رنیم  ےس   ےھچیپ   
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وت دوونں زہشادے دوابرہ واسی یہ رکےت  اہیں کت ہ دوابرہ دجسے ںیم اجےت  دےتی۔بج 

اھٹ رک ہ راون ں رپ اھٹبایل۔ںیم  اینپ دوونں  ہک  امنز لمکم رکےک ٓاپ ےن دوونں زہشادوں وک 

وھچڑ ٓاات وہں۔ ہ()رھگرقبی احض وہا اور رعض ایک: ایروسل اہلل!ںیم ان دوونں وک واسپہ

ےن زہشادوں ےس رفامای:اینپ امں ےک ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسیلجب یکمچ  وت ٓاپ ہ ہ)ٓاامسن رپ(ہاےنت ںیم ہ

اہیں کت ہک دوونں  زہشادے اینپ وادلہ ےک ہ  ہاپس ےلچ اجؤ۔ ٓاامسین یلجب یک روینش ابیق ریہ

ہ(ہ 10665،     10664: دحثی ،3/592)دنسم ادمح،اپس چنہپ ےئگ۔

 انان اجن ےک اسےنم تشُک 

)ےتلیھک ہےک اپسیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہروسل اہلل ریض اہلل امہنع ہ(اامم نسح اور اامم یسح 36)

رفامرےہ ہ  ہ)اامم نسح یک دمد رکےت وہےئ (ہ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس ہیتشُک رکرےہ ےھت اور ٓاپہ ہوہےئ(

ڑکپو نسح!ےھت:اشابش نسح زرہا ہ ہ!  افہمط  اہلل اہنعاخوتِن تنج رضحت  زگار  ہریض  رعض 

زایدہ ہ ےس  وک یسح  ٓاپ  ی  ہک  وگای  ںیہ   رکرےہ  دمد  یک  اہلل!ٓاپ نسح  روسل  وہںیئ:ای 

ِ ای:ایپرے ںیہ؟اراشد رفامہ ْ جِ   نَّ ا ِ ب ْ عِ ي    َل یْ ر ْ َس ح  الْ   ن  ی َ اَ َو     َن ی ْ عِ ا    ْن اَ   بُّ حِ ا  ا  ن ینعی ہَن َس حَ الْ   َن ی

دمد ہ یک  نسح  ںیم  ہک  وہا  دنسپ  ی   ےھجم  ےئل  اس  ںیہ   رکرےہ  دمد  یک  انیم یسح  ربجلیِ 

ا اابلثح ،صہرکوں۔

 

ن ہ

 

ہ(ہ223/  ہ13،اترخی دقشم ،ہ992،دحثی:910)یُغ

 رشح ِ دحثی 

ہ

 
رِ

 

َ

 

اہلل ہیلعاشیعف ہ ہی ہاامم مجن ادلنی غ اس ابت رپ دلیل ہ ہرۃمح  رفامےت ںیہ:اس دحثی ںیم 

وچبں یک دمد رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن۔ ہ)لیھک ویغہ ںیم( ہےہ ہک اس رطح ےک اعمالمتہ

نُہ،

 

ی

 

ن
ل
ہ(10/232)نسح ا
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 نج ک تبحم لزم ہ 

ےس رواتی ےہ ہک بج ی ٓاِتی ہریض اہلل امہنع ہرضحت دیسان دبعاہلل انب ابعس ہ(37)

د َّةَّ فِی الُْقْربٰیؕ ہرکہمی انزل وہیئ: لُُكْم عَّلَّْیِه اَّْجًرا اِل َّا الْمَّوَّ ـٴَـّ ینعی  ت رفامؤ: ہ                                                                               ہ-قُْل ل َّاۤ اَّْسـ

اس یک غیلبت)ںیم   رکت    ( راستل  وکیئ اعموہض بلط ںیہن   ر  رگم    رپمت ےس 
َ

 

  ۔ اتب یک تبحمق

رکام ہ(23،اوشلرٰی:25)پ ارلوضانہاحصہبٔ  ی ہ ہمہیلع  ےک  اہلل!ٓاپ  روسل  وہےئ:ای  زگار  رعض 

دار وکن ںیہ نج یک ان ےک ہ ہرقاتب  اور  اور افہمط  رفامای:یلع  رپ الزم ےہ؟اراشد  تبحم مہ 

ہ(2641،دحثی:3/47،ہ)مجعم ریبک۔ریض اہلل مہنع انیعمج)ینعی نسح و یسح( دوونں ےٹیب 

 انان اجن ےک دنکوھں رپ 

اک ایبن ہریض اہلل ہنع (املسمونں ےک دورسے ہفیلخ رضحت دیسان رمع افروِق امظع ہ38) 

اامم یسح ہ اور  اامم نسح  امہنع ہےہ ہک ںیم ےن  اہلل  اہلل ہریض  روسل  وملسوک  وٓاہل  اہلل ہیلع  ےک یلص 

اہک: ہ وت  داھکی  وسار  رپ  اکدنوھں  ابمرک  یک ہ ہا مَ ك  تَ حْ تَ   س  َفَ الْ   َم ْع نِ دوونں  دوونں  ٓاپ  ینعی 

َونِْعَم الفارِساِن ه ما  ےن اراشد رفامای: یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسوساری ینتک ایپری ےہ۔ روسل اہلل ہ

ہ(293، دحثی:1/417دنسم زبار،ہ)ینعی دوونں وسار یھب ےنتک ایپرے ںیہ۔

 اےھچ وسار یہ ےنتک  

اہلل ہ39) وٓاہل وملس(روسل  اہلل ہیلع  اامم یسح ہیلص  اور  امہنع ہاامم نسح  اہلل  ااھُٹےئ ہریض  وک 

وت احصہبٔ رکام ہ اکی سلجم ےس زگرے  ااصنر یک  ارلوضانہوہےئ  ےن رعض یک:ای روسل ہ ہمہیلع 

الےن اراشد رفامای:ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملساہلل!ینتک ایھچ وساری ےہ۔ ٓاپ ہ ینعی ہرَّاكِباِن  َونْعَم 

ہ(ہ21،دحثی:7/514)فنصم انب ایب ہبیش،ہدوونں وسار یھب تہب اےھچ ںیہ۔ہ
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 وناےس ےس تبحم اک اوناھک ادناز 

اک ایبن ےہ: ریمے  ان دوونں اکونں ےن انس ہریض اہلل ہنع ہرضحت دیسان اوبرہریہ ہ(40) 

ریض اہلل ےن اامم نسح ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہاور ریمی ان دوونں ٓاوھکنں ےن داھکی ہک  یبنٔ رکمی ہ

یلص اہلل ہیلع ہوک ڑکپا وہا ےہ،زہشادے ےک دوونں  اپؤں روسل اہلل ہ ہریض اہلل ہنع ای اامم یسح ہہنع ہ

اہوٓاہل وملس رپ ںیہ   اپؤں  دوونں  واےل! ہےک  :اورپ ڑچوھ  وھچیٹ ٓاوھکنں  ورٓاپ  رفامرےہ  ںیہ  

رھک ہ رپ  ےنیس  ابمرک  اناناجن ےک  دقم  دوونں  اےنپ  ہک   کت  اہیں  ڑچےھ  اورپ  زہشادے 

ادقس ہ وملسدےی۔وضحرِ  وٓاہل  ہیلع  اہلل  داع ہیلص  اور  ایل  وبہس  اک  ان  ہنم وھکول،رھپ  رفامای:اانپ  ےن 

ِ   ه مَّ للّٰ اَ یک: ِّیْ ا اانپ ہ ہ ہحِبَّه  اَ فَ   حِبُّه  ا    ن اےس  ،وت یھب  رکات وہں  اس ےس تبحم  اہلل! ںیم  اے  ینعی 

ہ(2653دحثی: ہ،ہ3/49مجعم ریبک،ہ)وبحمب انبےل۔

 ںیم ےس الضف وکن؟ ریض اہلل مہنع  نینسح رکنیمی  

 الہِ تنس اامم ادمح راض اخن 
ِ
 ےس ہرفامےت ںیہ:  رۃمح اہلل ہیلعاٰیلع رضحت اامم

 

 
اظرہ ااحدي

اَْصَغر  ہ)وھچےٹ وناےس( ہِسبِط 
ٔ
ُاء ہگ لْگ وںزہشادہ َ

 

)اامم نسح ہرپ یھب انہ ہ(ریض اہلل ہنعہ )اامم یسحق

ہ(ہ75)علطم ارمقلنی،صہ۔)ےہ(اک لضف اثتب( ریض اہلل ہنع

 الہِ تنس ےن احیشہ
ِ
اامم ںیم وطبر اثمل وج ااحدثی ذرک ہ ہ(Foot Note)اس اقمم رپ 

’’ ان ںیم ےس نیت دحںیثی  ربمن6‘‘ںیم ربمنَحَسنییِن  عِ بَ ْر اَ رفامںیئ  ربمن ہ31،  رپ ہ ہ32اور 

ہوموجد ںیہ۔ہ

الہِ تنس ہ  
ِ
ااسی یہ امگن رکات اھت اہیں کت ہزمدی رفامےت ںیہ: ہاامم ااحدثی  ریقف دبلیلِ 

اصغیر  جامع  رشح  َتْیِسیرہک ’’

 

یح  ےن اس ینعم رپ  ہرۃمح اہلل ہیلع ویہ‘‘ ںیم داھکی ہک العہم ُم  َتْْصِ
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ہ(ہ76علطم ارمقلنی،صہاحہیش ہ)۔وظفلں ںیم ایبن رفامای()ینعی اس ابت وک اصف یک

الہِ تنس ہ  
ِ
اور اس ےک تحت  ہ  ہاامم اےن  وج دحثی 

 

ُم اہلل ہیلعویہالعہم  یک رشح ذرک ہرۃمح 

ہرفامیئ وہ درج ذلی ےہ: ہ

 اپچن یتنج وجان 

ْ َس ح  َو   ٌن َس حَ   :ٌۃ َس مْ َخ   ۃِ نَّ جَ الْ   ِل هْ اَ   اب  بَ َش  ےہ:یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسرفامِن ٰیفطصم    ن  ابْ َو   ٌن ی

َ ا  َو   اذٍ عَ م    ن  ابْ   د  عْ َس َو     رَ مَ ع   ینعی یتنج ونوجان اپچن ںیہ:نسح،یسح،دبعاہلل انب ٍب ْع َك   ن  بْ   یُّ ب

ہ(ہ4858 دحثی: ،299)اجعم ریغص،صرمع،دعس نب اعمذ،ُایب نب بعک۔

اوی ہ

 

ہاس دحثی رشفی ےک تحت ےتھکل ںیہ:ہ رۃمح اہلل ہیلعاامم دمحم دبعارلؤف ُم

وک ےلہپ ذرک ایک ایگ ویکہکن ی دوونں یتنج وجاونں ےک ہریض اہلل امہنع ہیسح  اور ااممہنسح اامم 

و لمع ےک ہریض اہلل امہنع ہرسدار ںیہ،دبعاہلل نب رمع ہ ذرک ایک ایگ ویکہکن ملع  رپ  وک رسیتے ربمن 

وک ریض اہلل ہنع ذ ہوچےھت ربمن رپ رضحت دعس نب اعُمہکبج ہ ہاعمےلم ںیم ان اک رمہبت تہب دنلب ےہہ

رہ

 

َ

 

رج ےک رسدار ےھت اور االسم یک دمد ےک اعمےلم ںیم ٓاپ یک ہذرک ایک ایگ ویکہکن ٓاپ ہلیبقٔ ج

ٰ عَ   ْم ه  ل  ْض فَ فَ بی دخامت ںیہ۔ زمدی رفامےت ںیہ:  ِ رْ ا التَّ َذ ى هٰ ل ان اپوچنں رضحات یک ہ ینعی ہ ہب یْ ت

 (ہ2/74)اریسیتل رشح اجعم ریغص،۔  بیت ےک اطمقب ےہتلیضف اس دحثی ںیم ذرک رکدہ رت

اامم یسح ہ  ہاہلل رکمی ہ اور   ہوک ہ  ‘‘ہَحَسنیاَْرَبِعیِْن  ’’ےک دصےق ہریض اہلل امہنع ہاامم نسح 

اےس ہوبقمتیل اطع ہ  ، و ہ ہ، ہ ہفلِّ ؤَ م  رفامےئ  ،ابل وچبں ،اعُمونیِن   وادلنی  و رمدش،  اس ےک ریپ 

صلی اہّٰلل  آمین بجاہ النبی اْلمین  اور ڑپےنھ واولں ےکےئل رفغمت اک ببس انبےئ ۔  اابحب 

  علیہ وآلہ وسلم
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