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یتنجوجاونںےکرسدارااممنسحاورااممنیسحریضاہللمہنعک
ا َْربعی ِن َح َسنی

تمظعواشناظرہرکےنوایل 40دحوثیںاک 1
ومجمع

َا ْر َب ِعی ْ ِن َح َسنی
اَلْ َح ْمد ِہّٰلِل َر ِّب الْ ٰع َلمِی ْ َن َوالصَّ لٰوۃ َو َّ
الس ََلم َعلٰی َس ِّیدِ الْم ْر َسلِی ْنط اَ َّما بَ ْعد
َفاَع ْوذ بِاہّٰللِ مِ َن َّ
الش ْی ٰط ِن الرَّجِ ْیمط ِب ْس ِم اہّٰللِ الرَّ ْح ٰم ِن الرَّحِ ْیم

ط

بِ
’’اَ ْر َعیْن‘‘ںیم ُد ُروداپکےنھکلکرَبَ َکت
سان اوب الع ّباس ا ْقلِ ْیشِی َرحْ َمۃ اہّٰللِ َع َل ْیہ وکدعبوافتیسکےنوخابںیمتنج
رضحت ِّ ی ُ د

یاقَممےسیکاپای؟وجابدای:اینپاتکب’’ا َْْل َْر َب ِعی ْن‘‘ںیمرثکت
ںیمداھکی۔وپاھچٓ:اپےن ہ
ےس ُدرودرشفیےنھکلیکوہجےس۔(القول البدیع ،ص)467

َصلَّی اہّٰلل َت َعالٰی َعلٰی م َح َّمد

َص ُّلوا َعل َی الْ َحب ِ ْیب!

خَلفتِ را ِشدہےک30اسل
رضحت دیسان ہنیفسہریض اہلل ہنعہےس رواتی ےہ ہک روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےنہ
سیت
اراشد رفامای:اَلْخ ِ ََل َفۃ بَ ْعدِ ْي ثَ ََلث ْو َن َس َنۃ ث َّم َتك ْون ملْکاینعی ریمے دعب الختف ہ
اسل وہیگ،رھپابداشتہوہیگ۔(حیحصانبابحن،48/9،دحثی)6904:

ااممدمحمنبدبعاابلیقزُ راقینامیکلرۃمحاہللہیلع اسدحثیرشفیےکتحترفامےتںیہہ:
رضحت دیسان دصقی اربکہریض اہلل ہنعہیک ِ
رضحت
ہ
دمت الختفہ2ہاسل3،ہےنیہمہ9ہدن ےہ،
امثعنینغ ریضاہلل
دیسانرمع ِ
افروقامظعریضاہللہنعہیک10اسل6،ےنیہم5،دن،رضحتدیسان ِ
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ہنعیکہ11ہاسل11،ےنیہم،ہ9ہدنہکبجریشِدخارضحتدیسانیلعارملٰیضتہریضاہللہنعیک ِ
دمت

ےہ۔ن َح َسنی
الختفہ4اسل9،ےنیہم7،ہدنا َْربعی ِ
وج
30اسل یک دمت ںیم ہ
(ان اچروں رضحات ےک دعب)ہ 2

رعہص رہ ایگ اھتہ(ینعیہ6ہےنیہم)وہ رضحت دیسان اامم نسح ٰیبتجمہریض اہلل ہنعہیک ِ
دمت الختف
ٓاپ
جہی ںیم ُجادی االویل ےکےنیہمےک َوطسہ()Middleںیم ہ
ےہ،اہیں کت ہکنسہ 41ہ
ریض اہلل ہنعہہرضحت دیسان اریم اعمویہریض اہلل ہنعہےک ےئل دتس ربدار وہےئگ۔(رشح ازلراقین
یلعاوملابھ )156/10،ہ

اپوچنںیہفیلخٔراش
ےک
ملسہ ہ
ہیلعرفامےتہںیہہ:یبنہیلص اﷲاعتٰیلہیلع و ہ
دصرہارشلہعییتفمدمحم ادجمیلع ایمظعہرۃمحاہلل ہہ
ُ

رضحت
ہ
ہفیلخربقحوامامِ م ْطلَقرضحتدّیساناوبرکبدصقی،رھپرضحتِرمعافروق،رھپ
دعب ٔہ
عن
امثعن ینغ ،رھپ رضحت ومٰیل یلع رھپ ھچ ےنیہم ےک ےیل رضحت اامم نسح ٰیبتجمہریض اﷲ اعتٰیل ھ ہہم

اوھنں
تفرادشہےتہکںیہہک ہ
وہےئ،اِنرضحاتوکافلخےئرادشنیاوراِنیکالختفوکالخ ِ

رفامای۔(اہبررشتعی )241/1،ہ
ت(اجینیشن ہ)اکوپراقحادا ہ
چسن ِیا َب ہ
ملسیک ہ
وضحریلصاﷲاعتٰیلہیلعو ہہ
ےن ہ
اکی اوراقمم رپرفامےت ںیہ :ہمِنھا ِاجوبنت(روسل اہللہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسےکرطےقی )ہ
راشہ سیتاسلریہ،ہکدّیسان ااممنسحٰیبتجمہریضاﷲ اعتٰیلہنعہےکھچ ےنیہم ہرپ
رپالختفِ َہحقہہ ِ د
متخوہیئگ۔(اہبررشتعی)257/1،

اامم
اعاقشن روسل! ومعًامبج افلخےئ رادشنی اکذترکہوہات ےہوت رضحتدیسان ہ
اے
ِ
اامم
نسح ٰیبتجمہریض اہللہہنعہیکالختفاکذرک مک یہ ایک اجات ےہ۔اس یکوہجایبن رکےت وہےئ ہ
ہیلعےتھکلںیہ:نجرضحاتےنٓاپیکالختفوکامُش ہر ہ( Countہ)ںیہنایکوتاسیک
راقینرۃمحاہلل ہہ
زُ ہ
یک
دلامدج ہ
ہنعیکالختفاےنپوا ِ
ٓاپریضاہلل ہ
وہجیےہہکاسیکدمتوطلیںیہنیھت،وگایہک ہ
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وچےھت
الختف ںیم یہ اشلم ےہ ،ی دوونں دقمس ایتسہں اکی تیصخش یک رطح ںیہ اور ہ

ذرک َسنی
ٓاپبعیاک ِن َح
ہفیلخرادشےکذترکےںیم ا َْر
۔(رشحازلراقین3یلعاوملابھ)156/10،
یھبوہاجاتےہ ہ
ٔ

افلخےئ
ہ
اہلل اپک ےک لضف و رکم ےس ریقف رامق ارحلوفہاس ےس ےلہپہاچروں
ِ
ےس
رضحات اوبرکب و رمع و امثعن و دیحرہریض اہلل مہنع انیعمجہیک تمظع واشن ہ
رادشنی ینعی
یعبِ
قلعتمہ40،40ہدحوثیں ےک ومجمےعہانبمہ’’اریعبِہدصیقی‘‘ہ’’،اریعبِہافرویق‘‘،ہ’’ار ہ
اامم
ی‘‘ہرمبترکاکچےہ۔ اباپوچنںیہفیلخٔ رادشرضحتدیسان ہ
امثعین‘‘ہاو ہر’’اریعبِہدیحر ہ

ےہ۔
نسح ٰیبتجمہریضاہلل ہنعہیک تمظع و اشن ےس قلعتمہ’’ہاَربعی ِن َح َسنی‘‘ہِشیپ دختم ہ
ریض
اس ومجمےعںیم ااممنسحہریضاہلل ہنع ےک العوہ ٓاپےک اھبیئ رضحت دیسان اامم یسحہ ہ

ہنعےسقلعتمااحدثییھباشلمںیہ ہ۔ ہ
اہلل ہ
ےس
ےہ۔’’اضیفن اامم نسح‘‘ےکانم ہ
اسومجمےعوکمہےننیتوصحںںیممیسقت ایک
ِ
انم
اضیفن اامم یسح ‘‘ےک ہ
ےلہپ ےصح ںیم اامم نسحہریض اہلل ہنعہےس قلعتمہ12ہدحںیثیِ ’’،
اضیفن نینسح
ےسدورسے ےصح ںیم اامم یسحہریض اہلل ہنعہےس قلعتمہ3ہدحںیثی ہکبج’’ ِ
ںیہ۔
رکنیمی‘‘ےکانمےسرسیتےےصحںیمدوونںزہشادوںےسقلعتمہ25ہدحںیثیدرج ہ
ضوریرشحایواضتحدرجیکیئگےہ۔ ہ
ارثکااحدثیےکتحتدنتسماتکوبںیکروینشںیم ہ

نینسحرکنیمیریضاہللمہنعںیمےسالضفوکن؟
راسےل ےک ٓارخ ںیم مہ ےن اٰیلع رضحت اام ِم الہِ تنس اامم ادمح راض اخنہرۃمح اہلل ہیلعہ

نسح
یک زابین اس ابت وک ذرک ایک ےہہک ااحدثیہیک روینش ںیمہدوونں زہشادوں ینعی اامم ہ
ہنعںیمےسالضفوکنےہ ہ۔
ریضاہللہنعہاورااممیسحریضاہلل ہ
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ہنع
اضیفنِ ااممنسحریضاہلل ہ

ا َْربعی ِن َح َسنی

ریماہیاٹیبرسدارہ

4

()1رضحت دیسان اوبرکبہہریض اہلل ہنعہاک ایبن ےہ:ںیم ےن داھکی ہک روسل اہللہیلص اہلل

ںیہ۔ٓاپ
ہ
ہنعٓاپےکولہپںیمےھٹیب
ہیلعوٓاہلوملسربنمرپرشتفیرفامںیہاورااممنسحریضاہلل ہ
اراشد
یلصاہللہیلع وٓاہلوملس یھبکولوگںیکرطفدےتھکی،یھبکاےنپوناےسوکالمہظحرفامےتاور ہ
ہّٰلل َا ْن ُّي ْصلِحَ بِه َبی ْ َن ف ِ َئ َتی ْ ِن َعظ َِیم َتی ْ ِن ِم َن الْم ْسلِمِی َن
رفامےت:ا ِ َّن ابْن ِْی ٰهذَ ا َسی ٌِّد َول ََع َّل ا َ
ےک
ینعی ریما ی اٹیب رسدار ےہ ،اﷲ اپک اسہےک ذرےعیہاملسمونںہیکہدو ہبیہہامجوتعںہ ہ
درایمنحلصرکادےاگ۔ہ(اخبری ہ،214/2،دحثی 2704:ہ) ہ

رشحِدحثی:
ریض
دصر ارشلہعییتفمدمحم ادجمیلعایمظعرۃمحاہللہیلعےتھکلںیہ:دّیسانااممنسحٰیبتجم ہ
٭ ُ

اﷲ اعتٰیل ہنعہےن الختف اریمِ اعمویہریضاہلل ہنعہہوکرپسدرک دی اوران ےک اہھت رپتعیب رفام ہیل
صل
یک
اور اس ُ ح وک وضحرِادقسہیلص اﷲ اعتٰیل ہیلع وملسہےن دنسپ رفامای اورہاسہ(دحثی ںیم اس)ہ ہ
برتدی۔(اہبرِرشتعی ہ )258/1،ہ
ُِ ا
ہین
٭اامماِنبرجحیكم میاشیعفرۃمحاہللہیلع اسرواتیےکتحترفامےتںیہہ :ہ
ےس
اسرواتیںیمیئکوفادئںیہہ(:روسلاہللیلصاہللہیلعوٓاہلوملسیک)وبنتیکاشنوینںںیم ہ
اکیاشنین(ہکٓاپےنبیغیکربخدےتیوہےئلبقتسمیکابتاتبدی) ہ۔ ہ
رضحت دیسان اامم نسح نب یلعہریض اہلل امہنعہیک تلیضف ہک ٓاپ ےن املسمونں ہوک
االتخفوڑلایئےساچبےناوراہللاپکیکراضاپےنےکےئلوکحتمرتکرفامدی ہ۔ ہ
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اسرواتیےساملسمونںےکدرایمنحلصیکتلیضفیھباظرہےہ ہ۔ ہ

وہابعیہک ِن َح َسنی
ولعمما َْر
وناےسوکیھباٹیبہہکےتکسںیہ۔ہ(5حتفاالہٰل ہ/10،ہ)604ہ ہ
اسدحثیےسییھب ہ

تحت
فہادلنی یسح نب دمحمہطِیبیہرۃمحہاہلل ہیلعہاس دحثی رشفی ےک ہ
٭اامم ہ
َشَ ُ

ےہ،سج
ہ
رفامےت ںیہ(:اامم نسحہریض اہلل ہنعہےک)ہرشف اور تلیضف ےک ےئلیہی ابتاکیف
رسدار
صخش وک روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس’’ َس ِّیدہ(رسدار)‘‘ںیہک ،ہاس ےس بھ رک وکن ہ

وہاتکسےہ۔ہ(رشحالطینُی ہ،297/11،تحتادحلثی )6144:ہ

الختفےکدبےلوغتیثاطعوہئ
ِ
392رپےتھکلںیہہ :ہ
حفص ہ
لج ،28ہ
ہیلعاتفویروضی ہ
لہتنسااممادمحراضاخنرۃمحاہلل ہہ
اامما ِ

اط ا ْل َفات ِر ِ ف ِی َت ْر َج َم ِۃ
العہمیلعاقرییفنحیكمرۃمحاہلل ہ
ہیلع م َت َوف ّٰی۱۰۱۴ھاتکب’ہ’نزْ َہۃ ا ْل َخ ِ ِ
الّش ْی ِف َع ْب ِدا ْل َقاد ِر ‘‘ںیم رفامےت ںیہ:کشیب ےھجم ااکربہ(زبروگں ہ)ےس اچنہپہکدیسان
َس ِّی ِدي َّ ِ
م
ااممنسح جُی ُنٰیریضاہلل ٰ
جےناس
اہللزعو ہہ
ایخبلہنتفوالبیالختفرتکرفامیئ ہ
ہنعےنبج ِ ہ
اعتٰل ہہ
عظ
وضحر
بطقاربکوخد ہ
تیث مٰیاکرمہبتراھک۔ےلہپ ِہ
ےکدبےلانںیماورایکناوال ِہدَہااجمدںیموغ ِہ
وس(درایمن ہ)ہںیم رصف وضحر دیسان دیس دبعااقلدر اورٓارخ ںیم
دیسانہاامم نسح وہےئ او ہرَہا َ ہ
ہ
ےگریضاہلل ٰ
ص 19ہ)
۔(زنۃہااخلرطاافلرت ،ہ
نیعمج ہ
اعتٰلمہنعا ہ
رضحتااممدہمیوہں ہ

ریمےرسدار
اہجں
رضحت دیسانہاامم نسح ٰیبتجمہریضاہلل ہنعہہےنہاکی ایسی سلجم ںیمہاجرکہالسم ایک ہ
ٓاپ
رضحت دیسان اوبرہریہہریضاہلل ہنعہیھب وموجد ےھتہ،احضنیےنالسماک وجاب دایہاور ہ
بج
واہں ےسرشتفیےلےئگ۔ہرضحتدیسان اوبرہریہہریضاہلل ہنعوک اس ابتاکتپہہنالچ،ہ ہ
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پ(انےک ےھچیپاجرک ہ)
ہنعےنٓارکالسمایکےہوتٓا ہ
ٓاپیکوتہجدالیئیئگہکااممنسحریضاہلل ہ

ےلماوران اافلظںیمالسماک ا َْربعی
وجاب ِن َحدای َہ:س َونی َع َل ْیكَ َیا َس ِّیدِ ْي ینعیاے6ریمےرسدار!ٓاپ ہرپ

ںیہ۔
ہنعوک’’ریمےرسدار‘‘ہہکرےہ ہ
یھبالسموہ۔رعضایکایگہکٓاپااممنسحریضاہلل ہ
وجاب دای:ںیم وگایہ داتیہوہںہہک روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےن اراشد رفامای:ہا ِن َّه َس ِّی ٌہد
ینعینسحرسدارےہ۔(مجعمریبک ہ،35/3،دحثی )2596:ہ

وناےسکرتتیبرفامئ
صہقیکوجھکروںںیم ےس اکیوجھکرےل رکہنمہ
()2ااممنسحٰیبتجمہریضاہللہنع ےن َ َ د
کنیھپ
ںیم ڈال یل۔یبنٔ رکمیہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہہےن رفامای :ك ِ ْخ ك ِ ْخ ،اتہک وہ اس وجھکر وک ہ

ہق
ص ہ
دںی۔رھپ رفامای :اَ َما َش َع ْر َت اَنَّا ْلَ ن َاْكل الصَّ َد َق َۃینعی ایکہںیہمتہولعمم ںیہن ہک مہ َ َ د
ںیہناھکےت۔(اخبری ہ،503/1،دحثی )1491:اکیرواتیںیمیاافلظںیہ:اَ َما َعلِ ْم َت اَ َّن آ َل
ںیہن
صہق ہ
ٓالدمحم َ َ د
ون الصَّ َد َق َۃہینعی ایکہتہںیہن اجےتن ہک ِ
م َح َّم ٍد َصلَّى اہّٰلل َع َل ْیهِ َو َس َّل َم ْلَ یَاْكل َ
اھکےت۔(اخبری ہ501/1،ہ،دحثی 1485:ہ) ہ

رشحِدحثی

وج
ہیلعرفامےتںیہہ:ی ہ(ك ِْخ ك ِْخ)وہہملکےہ ہ
اشرحاخبرییتفمرشفیاقحلادجمیرۃمحاہلل ہ
ِ
ےک
وچبںوکانانمبسابوتںےسروےنکےکےئلوبےتلںیہہ ہ۔ضعبرواوتیںںیمےہہ(ہک ہ)ان ہ
ارگ
ہنمںیمایلگنڈالرکیوجھکراکنلرککنیھپدی ہ۔(اسدحثیےس ہ)ییھباثتبوہاہکےچب ہ
ےس
یغ مک َ َّلف (ینعیرشیعااکحمیکاپدنبیےسٓازاد ہ)ںیہرگماںیہنیھبم َ ْم ُنواعتےکاِ ِرتاب ہ
ہچ ہ
رواکاجےئاورییھباتبدایاجےئہکیزیچویکںونممعےہ ہ۔(زنۃہااقلریہ 2،ہ 969/ہ) ہ
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ملس
وبحمبٰیفطصمیلصاہللہیلعوٓاہلو ہ
ِ
ا َْربعی ِن َح َسنی

()3رضحتدیسان اوبرہریہہریضاہللہنعہاکایبنےہہکںیم 7
روسل اہللیلصاہللہیلع وٓاہل وملسہہ

رشتفی
ہ
ےک اسھت دمہنیٔ ونمرہ ےک ابزاروں ںیم ےس اکی ابزار ںیم اھت،بج ٓاپ واسپ
اہکں
الےئوتںیمیھبواسپٓاایگ۔ٓاپہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسہےننیت ابر اراشد رفامای:وھچاٹہچب ہ
ویپیسں
ہنعےتلچوہےئٓاےئاورانےکےلگںیم ہ
ےہ؟نسحنبیلعوکالبؤ۔ااممنسحریضاہلل ہ
الیھپدےی
ہ
اک اہر اھت۔وضحرہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسہاور اامم نسحہریضاہلل ہنعہدوونں ےن اےنپ اہھت
پیلصاہللہیلعوٓاہلوملسہہےن اںیہناٹپلایل،رھپیداعہیک:اَللّٰه َّم ا ِن ِّْی اح ُِّبه َفاَحِبَّه َواَحِبَّ َم ْن
اورٓا ہ
ےس
ُّیح ُِّبه ینعی اے اہلل!ںیم اس ےس تبحمہرکاتوہں ،وتیھب اسےس تبحم رفاماوروج اس ہ
تبحمرےھکاسےسیھبتبحمرفام ہ۔ ہ
اہللیلصاہللہیلعوٓاہلوملسہہ
ہنعاکایبنےہہکبجےسروسل ہ
رضحتدیساناوبرہریہریضاہلل ہ
وکیئ
ےنیرفامای،ریمےزندکیرضحتنسحنبیلعہریضاہللامہنعےسزایدہ وبحمباورایپرا ہ
ںیہن۔(اخبری ہ،73/4،دحثی 5884:ہ) ہ

امتم
اے اہلل !ریتے اس انگہ اگر دنبے وک یھب اامم نسح ٰیبتجمہریض اہلل ہنعہتیمس ہ
قح
احصہب و الہِ تیبہریضاہللمہنعہےس تبحم ےہ،ی داعےئ ٰیفطصمہیلصاہلل ہیلع وٓاہل وملسریمے ہ
ںیمیھبوبقلرفام۔ٓانیماجبہایبنلاالنیمیلصاہللہیلعوٓاہلوملسہ ہ
ی

رشحِدحثی

ریض
ااممہاوبزرکایہ حنٰی نبَشَف َ َنوِیہرۃمحاہللہیلعہےتھکلںیہ:اسدحثیںیم ااممنسحہ ہ
۔(رشحاونلوییلعملسم 192/15،ہ)
ہنعےستبحمیکرتبیغاورٓاپیکتلیضفاکایبنےہ ہ
اہلل ہ
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ھجمےستبحمرےنھکوالنسحےسیھبتبحمرکے
ا َْربعی ِن َح َسنی

()4ہروسل اہللہیلص اہللہہیلع وٓاہل وملسےنہاامم نسح ٰیبتجمہریض 8
رک
اہلل ہنعہوک وگد ںیم ےل ہ
اراشدرفامایَ :م ْن اَ َحبَّن ِْی َفلْیحِبَّه َفلْي َبلِّ ِغ َّ
وہ
الشاهِد الْ َغائ ِ َب ینعیوجھجمےستبحمرکاتےہ ہ
(دنسم
اس ےس یھب تبحم رکے اوروج اہیں وموجد ےہ وہ دورسوں کت ی ابت اچنہپدے۔ہ ہ
ادمح ہ43 /9،ہ،دحثی )23167:ہ

ایپریایپریوساری
ےئک
ملسہاامم نسح ٰیبتجمہریض اہلل ہنعہوک اینپ رگدن رپ وسار ہ
یبن رکمیہیلص اہلل ہیلع وٓاہل و ہ
ہ( 5ہ) ٔ
اے
وہےئ رشتفی الےئ وت اکی صخش ےن اہک :ہنِ ْع َم ا ْل َم ْر َكب َرك ِ ْب َت َیا غ ََلمینعی ہ
ملسےن اراشد
اصزبحادے!ہٓاپ ینتک ایھچ وساری رپ وسار ںیہ۔روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل و ہ

رفامایہَ :و نِ ْع َمال َّراك ِبه َو ینعیوساریھبوتانتکااھچےہ ہ۔ ہ(دتسمرکیلعانیحیحصلہ 6،ہ232/ہ،دحثیہ 4850:ہ) ہ

ی
اسرےگجےس ِنرایلوساریرِت ہ
م
اشہنٔ ُصطفیٰہ،اینسحٰیبتجم ہ! ہ

وجااننِ تنجےکرسداروکدھکیل

وج
اب اَهْ ِل الْ َجنَّۃِ َفلْ َينْظرْ ا ِل َى الْ َح َس ِن بْ ِن َعل ِ ٍیینعی ہ
(َ )6م ْن َ َّ
سه اَ ْن یَّنْظ َر ا ِل ٰی َس ِّیدِ َش َب ِ
خیِ
یتنج وجاونں ےک رسدار وک دانھکی اچاتہ ےہ وت وہ نسح نب یلعہریض اہلل امہنعوک دھکی ےل۔ہ(اتر ہ
دقشم ہ)209/13،ہ ہ
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السیتمکدع

ا َْربعی ِن َح َسنی

()7روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےن رضحت دیسان اامم 9
ٓاےت
نسحہریض اہلل ہنعہوک ہ
اس
وہےئ داھکیوت داع یک:اَللّٰه َّم َسلِّ ْمه َو َسلِّ ْم مِنْهینعیہاے اہلل!ہنسح وکالستم رھک اور ہ
ص71ہ،دحثی )111:ہ
ےسالسیتماکراہتسوھکلدےہ۔(الذریۃ الطاہرۃ النبویۃہ ،ہ

م
ج
ی
ب
ِ
اشننسح یزبابنِ اریماعموہیریضاہللمہنع

()8رضحت دیسان اریم اعمویہریض اہلل ہنعہرفامےت ںیہ:ںیم ےن روسل اہللہیلص اہلل ہیلع

سج
وٓاہل وملسوک اامم نسح ٰیبتجمہریض اہلل ہنعہیک زابن ای وہوٹنں وک وچےتس وہےئ داھکی ےہ اور ہ
اجےئ
زابنایوہٹن وکروسل اہللہیلصاہللہیلعوٓاہل وملسےنوچاس وہ اےسرہزگذعاب ںیہندای ہ
اگ۔(دنسمادمح ہ 17/6،ہ،دحي)16848:

رشحِدحثی
اامم دمحم نب دبعاابلیق زُ راقینہامیکلہرۃمح اہلل ہیلعہرفامےت ںیہ:رساکرِ دمہنیہیلص اہلل ہیلع وٓاہل

ہ(ابمر ک وھتک)ہاامم نسحہریض اہلل ہنعہےک
اب َد َ ہ
وملسہااسی اس ےئل رکےت اتہک ٓاپ اک ُُل ِ
ٓاہل
ہ ٰیفطصمہیلص اہلل ہیلع و ہ
اب َد َ ِ
اب دنہ ےس لم رک ان ےک ٹیپ ںیم ےچنہپ اور اںیہن ُُل ِ
ُُل ِ
وملسیکربتکاحلصوہ۔(رشحازلراقینیلعاوملابھ ہ/9،ہ)266ہ ہ

زابنبن
اعلب ِ
دہشوخارِ ِ
اچینشریگِع ِْص َمتہپالوھکں السم
(دحاقئِششخب،ص)310
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وبہساگ ِہفطصم یلصاہللہیلعوآہلولس
ا َْربعی ِن َح َسنی

راےتسرپ
ہ
ہنی10ونمرہ ےک اکی
ہیلعہاک ایبن ےہ:ںیم دم ٔ
ہ ہ( 9ہ)رضحت ریمع نب ااحسقہرۃمح اہلل ہ
دیسان
رضحت دیسان اامم نسح ٰیبتجمہریض اہلل ہنعہےک اسھت لچ راہاھت ہک امہریالماقت رضحت ہ
ہنعےساہک:ںیمٓاپرپرقابناجؤںہ!
اوبرہریہریضاہللہنعےسوہیئگ۔اوہنںےنااممنسحریضاہلل ہ
ٓاہل
ہللہیلصاہللہیلعو ہ
اےنپٹیپےسڑپکااٹہےیئاتہکںیماسہگجوبہسدوںاہجںںیمےنروسلا ہ

اٹہای
نسحٰیبتجمریضاہللہنعےناےنپابمرکٹیپےسڑپکا ہ
ملسوکوبہسدےتیوہےئداھکیےہ۔اامم ہ
و ہ
نہ 9،ہ57/ہ،دحثیہ 6926:ہ)
۔(حیحصانبابح ہ
ہنعےنٓاپیکانفرپوبہسدای ہ
اوبرہریہریضاہلل ہ
ہ
وترضحتسدان

رضوریواضح
ےس
دصرہارشلہعییتفمادجم یلع ایمظعہرۃمحاہللہیلعہےتھکل ںیہ:رمدےکيلانفےک ےچین ہ
اور
ونٹھگںےک ےچین کتہوعرتےہ،ہینعی اساکاپھچان رفضےہ۔انف اس ںیم دالخںیہن ہ
ےنٹھگدالخںیہ۔(اہبرِرشتعی ہ 481/1،ہ) ہ

اندوونںےستبحمرفام
()10روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہرضحت ااسہم نب زدیریض اہلل امہنعہاور اامم نسح

دوونں
ریضاہلل ہنعہوک ڑکپ رک ی داعرکےت ےھت:اَللّٰه َّم اَحِبَّه َما َفانِ ِّْی اح ُِّبه َماینعی اے اہلل !ان ہ
وہں۔ہ ہ(اخبری ہ،543/2،دحثی 3735:ہ) ہ
ےستبحمرفامویکہکنںیمیھبانےستبحمرکات ہ

رشحِدحثی
نب
ہیلعرفامےتںیہ:اسدحثیںیمرضحتااسہم ہ
٭ااممدبرادلنیومحمدنبادمحینیعرۃمحاہلل ہ
مہنعیکمیظعفضلنتاکایبنےہ ہ۔(دمعۃااقلریہ 11،ہ468/ہ،تحتادحلثیہ 3735:ہ) ہ
ٰیبتجمریضاہلل ہ
زدیاورااممنسح ہ
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فف
علیہ
٭شِہاب الملۃ َو ِّ
الدین رضحت اّلعہم ادمح نب دمحم َخیج رصمییفنح رحمۃ اہّٰلل ہ
ا َْربعی ِن َح َسنی

ےتھکلںیہہ :ہ

11

سج
روسل اہللہیلصہاہلل ہیلع وٓاہل وملسہےن ی داع اس ےئلہیکہویکہکن ٓاپ اجےتن ےھت ہک ہ
اہلل
ےس ٓاپتبحم رفامںیئ اس ےساہللاپکیھب تبحمرفاماتےہاورٓاپےسجاندنسپرکںی ہ
اپکیھباےساندنسپرفاماتےہ۔(میسنارلایضہ )503/4،ہ

زہشادےاورالغمزادےرپقفش
()11رضحت دیسانااسہم نب زدیریضاہللامہنعہاکایبن ےہ ہک روسل اہللہیلصاہلل ہیلع وٓاہل

اور
وملسہےھجم ڑکپ رک اینپ اکی ران رپاھٹبےت ،اامم نسحہریضاہللہنع وک دورسی ران رپاھٹبےت ہ
رھپ دوونںہ(راونں)ہوکالمرک ی داعہرکےتَّ :
ان
الله َّم ْار َح ْمه َما َفانِ ِّی اَ ْر َحمه َماہینعی اے اہلل !ہ ہ
 )6003ہ
ہ
دوونںرپرمحرفامویکہکنںیمیھبان رپرمحرکاتوہں۔(اخبری ہ،101/4،دحثی:

رشحِدحثی ہ
ےک
اشرح اخبریہاوباابعلسہاامم ادمح نب دمحم ہقَسطلاینہرۃمحہاہلل ہیلعہاس دحثیِ اپک ہ
٭ ِ
رہمابین
تحتےتھکلںیہہ:ینعیاندوونںوکریخوالھبیئاطعرفامویکہکنںیماندوونںرپتقفشو ہ
رکاتوہں۔(اراشدااسلری ہ،40/13،تحتادحلثی)6003:ہ ہ
اہلل
ح یک تبسن بج ہ
٭اامم دبرادلنی ومحمد نب ادمح ینیعہرۃمح اہلل ہیلعہرفامےت ںیہَ :ہر ْ ہ
تبسن
ح یک ہ
اپک یک رطف یک اجےئ وت اس اک ینعم وہات ےہ:ریخ و الھبیئ اچنہپان ،اور بج َہر ْ ہ
دنبوں یک رطف یک اجےئ وت اس اکہینعم وہات ےہ:تقفش اوررہمابینہرکان۔(دمعۃ ااقلری،
170/15ہ،تحتادحلثی)6003:ہ

11
www.dawateislami.net

11

ی
سن َ
َح َ
ربعین َ
َا
ِ

وناےسےکےئلدجسےوکابملرکدی
ا َْربعی ِن َح َسنی

()12ہرضحتسدان َشدادریضاہللہنعاکایبنےہہکروسل12
اامم
اہللہیلصاہللہیلعوٓاہلوملسہ ہ

ےئل
نسح ای اامم یسحہریض اہلل امہنعہںیم ےس یسک اکی وک ااھٹےئ وہےئ امنزِ رہظ ای رصع ےک ہ
امہرے اپس رشتفی الےئ۔ٓاپہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہےن ٓاےگ بھ رک ےچب وکہ(زنیم رپ ہ)

دجسہ
راھک،ریبکتِ رحتہمی ےسامنز رشوع رفامیئ اوررھپامنزےک دورانہ(یغومعمیل وطر رپ)ابمل ہ
رفامای۔ںیمےنرسااھٹرکداھکیوتروسلاہللیلصاہللہیلعوٓاہلوملس دجسےیکاحتلںیمےھتاو ہر
ںیم
زہشادے اےنپاناناجنیک ابمرکھٹیپرپوسارےھت۔(یرظنمدھکیرک ہ)ںیمواسپدجسے ہ
رعض
الچ ایگ ۔بج روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےن امنز لمکم رفامیئ وت ولوگں ےن ہ
اعمہلم
ایک:ایروسل اہلل!ٓاپ ےن اس امنز ےکہدوران اانت ابمل دجسہ رفامای ہک مہ ےھجمس وکیئ ہ
اٹیب
وہایگےہایٓاپیکرطفویحانزل وہریہےہ۔اراشد رفامای:ااسیھچکںیہن اھتنکیلریما ہ
وپری
ھجمرپوساروہایگاھتوتںیمےناندنسپایکہکلجیرکوںاہیںکتہکوہ اینپضورت ہ
رکےل۔ (دنسمادمح،426/5،دحثی )16033:ہ

رشحِدحثی
اہلل
اشرح اخبری یتفم رشفی اقحل ادجمیہرۃمح اہلل ہیلعہرفامےتںیہ:ااممنسح ٰیبتجمہریض ہ
ِ

وبھج
اعتیلہنعےکتشُپابمرکرپےنھٹیبےکدعبوضحرِادقسہیلصاہللہیلعوٓاہلوملسہےنقَ ْضدداہ(اجن ہ

ادقس
رک)دجسہوک َہدرازہ(ابمل)رفامایہکںیہکااسیہنوہہکیرگڑپںیاوروچٹٓااجےئ۔وضحرِ ہ
یلصاہللہیلع وٓاہلوملسہ ےک اس لعفابمرکےس اثتب وہاہکوکیئوھچاٹہچبوجاناپکںیہن ،ارگہ
رس
دجسہ ںیم یسک یک ھٹیپ رپ ھٹیب اجےئ اور وہ ریغب لمعِ ریثک ےک ُااتر ہن ےکس اور دجسے ےس ہ
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ےس
ااھٹےن ںیم ےچبہےکرگرک وچٹےنگلاک ادنہشیوہ وتبجکت ہچب ارتہن اجےئ ،ہدجسے ہ
َقَربابعی ِن َح
وک َت َا ْ
نی وطر رپ ہ) َہدرازہ(ابمل ہ)رکانیل13اجزئ ےہ اور یسک ےچب ہوک
(یکین َسےک
رس ہن ااھٹےئ۔دجسے ہ ُّ
اشرحاخبری )26/2،ہ
َقب (یکیناکاکم)ہےہ۔(اتفویٰ ِ
اذتی(فیلکت)ےساچبانیھبكارِ َت َ ُّ
ہنع
اضیفنِ ااممنیسحریضاہلل ہ

وناےسےکروےنےسیلکت
رقبی
()13یبنٔ رکمیہیلصاہلل ہیلع وٓاہل وملسہرضحت افہمط زرہاہریضاہلل اہنعہےک رھگ ےک ہ
ےس
اخوتنتنجہریضاہللاہنعہ ہ
ےسزگرےاورااممیسحہریضاہللہنعےک روےنیکٓاوازینسوتہ ِ
ےس
م اَ َّن بک َا َءه ی ْؤذ ِیْنِ ْی ینعی ایک ت ںیہن اجںیتنہہک اس ےک روےن ہ
اراشد رفامای:اَ َل ْم َت ْع َل ِ ْ
)2847ہ ہ
ہ
،دحثی:
ہ
ےھجمفیلکتوہیتےہ؟(مجعمریبک ہ116/3،

وناےسےسےنلیھکاکابمرکادناز
یلص
ہنعاکایبنےہہکرتمحِوکنین،انانےئیسح ہ
ساناوبرہریہریضاہلل ہ
()14رضحت ِ ُ د

بج
ملسہااممیسحہریضاہلل ہنعہےکےئل اینپزابنابمرکابرہ اکنےتل۔زہشادے ہ
اہلل ہیلع وٓاہل و ہ

ابمرکزابن ہوکدےتھکیوتاسیکرطفےتکپل۔(حیحصانبابحنہ 9،ہ،60/دحثی 6936:ہہ) ہ
اہمترےہنمےک ُافُقرپولطعوہاتر ہاہ

زابن اشہ اک وخردیشہ،ہای اامم یسحہ
ِ
ی

ح
سی
مي
ن راہ

ہ()15رضحتدیسانہَ ہعلیٰ نب َ
یبنرکمییلصاہللہیلعوٓاہلوملس
ُمہریضاہللہنع اکایبنےہہکمہ ٔ
لیھک
ےکاسھتاکیدوعتںیمرشتکےکےئلرواہنوہےئوتااممیسحریضاہللہنعیلگںیم ہ
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اور(اںیہنڑکپےنےکےئل ہ)اےنپ
ملسولوگںےسٓاےگبےھ ہ
رکمییلصاہللہیلعوٓاہلو ہہ
یبن ہ
رےہےھت۔ ٔ
اامم َْربعی ِن حسنی
دوونںاہھتالیھپدےیہکبج ا
گلہ(اسیجہکوچبںیکاعدت
یسح َ َریضاہللہنعہاِدرھاُدرھاھبےنگ14
تمحاعمَلہیلصاہللہیلع وٓاہل وملساںیہن
وہیت ےہہکبجوکیئ ڑکپےنگل وتاھبےتگ ںیہ ہ) ہ۔( اسرطح ہ)ر ِ
دورسا
اسنہےت رےہاہیںکتہک اںیہن ڑکپایل،رھپ اانپ اکیاہھتان یکوھٹڑیےک ےچینہکبج ہ
گیےکاپسرسےکانکرےرپرھکرکاناک ہوبہسایلاوراراشدرفامایہ :ح َسی ٌْن ِم ِّنی َو َانَا
اہھت ُ د
ینعیسحمراےہاورںیم
اْل ْس َباط ہ
ِم ْن ح َسیْ ٍن َا َحبَّ اہّٰلل َم ْن َا َحبَّ ح َس ْينا ح َسی ٌْن ِس ْب ٌط ِم ْن ْ َ

یسح(ریمے)ہوناوسں
یسحاکوہں،اہللاسےستبحمرفامےئوجیسحےستبحمرکے ،ہ
ھ) ہ
ہیشدنس ہ
144عماح ٔ
۔(انبامہجہ 1،ہ،96/دحثیہ :ہ
اکیونااسےہ ہ
ںیمےس ہ

رشحِدحثی
دولہیرۃمحاہللہیلع اسدحثیرشفیےکتحترفامےتںیہہ :ہ
٭خیشدبعاقحلدحمث ہ
’’ ِسبْط‘‘ اس درتخ وک ےتہک ںیہ سج یک تہب یس اشںیخ وہں( ،ح َسی ْ ٌن ِسبْ ٌط مِ ْن

ریثک
ْاْلَ ْس َباط ےنہک ںیم) اس ابت یک رطفہااشرہ ےہ ہک اامم یسحہریض اہلل ہنعہیک اوالد ہ
لینقن
وہیگ۔(اعملتا ح ہ،717/9،تحتادحلثی)6169:ہ ہ
ٓاہل
َف ادلنی یسح نب دمحم طِی ُنیہرۃمح اہلل ہیلعہرفامےت ںیہٓ:اپہیلص اہلل ہیلع و ہ
٭اامم َش ُ
اعمہلم
وملسےن ویحےک ونر ےس اجن ایلہک لبقتسمںیم ااممیسحہریضاہلل ہنعہےک اسھتایک ہ
تبحم
شیپ ٓاےئ اگ اس ےئل ٓاپ ےن اخص وطر رپ ان یک ی اشن ایبن رفامیئ اور اتبدای ہک ہ
الزموہےن اورڑلایئرحاموہےنےکاعمےلمںیمٓاپیلصاہللہیلعوٓاہلوملساورااممیسحریض

تبحم
اہللہنع اکاعمہلماکیاسیجےہ،رھپ اسابتیکزمدیاتدیکےکےئلرفامای’ہ’اہلل اسےس ہ
یلص
رفامےئ وج یسح ےس تبحم رکےہ‘‘ ویکہکن اامم یسحہریض اہلل ہنعہےس تبحم روسل اہللہ ہ
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اہللہیلعوٓاہلوملسہےس تبحمےہ اورٓاپہیلصاہللہیلعوٓاہلوملسہےستبحماہللاپکےستبحمےہ ہ۔
 6163ہ) ِن َح َسنی
(رشحالطینُی،308/11،تحتادحلثی:ا َْربعی

15

یسحریضاہللہنعاکانمابمرکاچررمہبت
ہہ
ثیاپکںیماامم
اعاقشنروسل!اسدح ِ
٭اے ِہ
ایلایگ،اسیکتمکحایبنرکےتوہےئا ِ
ہیلعرفامےتںیہہ :ہ
اخنرۃمحاہلل ہہ
لہتنسااممادمحراض ہ
امما ِ
ابرریمض
ہ
یدحثیسکدقرتبحمےکرگنںیمڈویبوہیئےہ۔اکیابرانمےلرکنیت
۔(اتفویروضیہ 24،ہ 487/ہ) ہ
رہابرذلتتبحمےکےئلانمیہاکاِاعدہرفامای ہ
ِہہ
اکیفیھترگمںیہن،
ںیم ہ
’ہ’ح َسین ِم ِّنی َانَا ِم ْنح َسین‘‘ےنہک ہ

وہ اچےتہوت طقفےتہک اکیابر ح َسین

ریمض ہ
مس ہ
اجبےئانمےکنکمماھترگہچا ِ
ابرح َسین ہ
اہکےہرھپیھبتبحمےسابر ہ

اضیفن َح َسنی
ِ

امہنع
نرکنیمیریضاہلل ہ

والد
ہنعیک ہ
اہنعےکاہیںااممنسحریضاہلل ہ
اخوتنتنجرضحتافہمطزرہا ہء ریضاہلل ہ
ہ( 16ہ) ِ
ملسرشتفیہالےئہاوراراشدرفامای ہَ :ار ْون ِ ْی ا ِ ْب ِن ْی َما َس َّم ْيتم ْوہ
سہیلص اہلل ہیلع وٓاہل و ہ
ت رپوضح ِرہادق ہ
ےن
ینعیےھجمریمااٹیبداھکؤ،تےن اساکایکانمراھک۔ومٰیلہیلعہریضاہلل ہنعہہےنرعضیک:ںیم ہ

یھب
َحب‘‘راھکےہ۔رفامای:ہکلبوہنسحےہ۔ ااممیسحہریضاہلل ہنعہیکوالدترپ ہ
اساکانم’’ہ َ ْ
انم
ملسرشتفیالےئ اوررفامای:ےھجمریمااٹیب داھکؤ ،تےن اساک ایک ہ
تمح اعمَلہیلص اہلل ہیلع وٓاہل و ہ
ر ِ
رسیتے
ہ
َحب۔رفامای:ہکلبوہیسحےہ۔اسےکدعب
ہنعےنرعض ہ
یلعریضاہلل ہ
راھک؟ومیل ہ
یکْ َ :

انم
زہشادے یک والدت رپ رشتفی الرک یھب یہی وسال ایک اور ومیل یلعہریض اہلل ہنعہےن ویہ ہ
اس ِم و ْل ِد َهار ْو َن
رعضایکوترفامای :ہ
ہکلبوہ م َح ِّسنےہ۔اسےکدعباراشدرفامایہ:ا ِن َّ َما َس َّم ْيته ْم ب ِ ْ
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َشبَر ٍ َو ش َبیْر ٍ َو مشَ بِّر ٍ ینعیںیمےنانےکانمرضحتاہرونہہیلعاالسل ہمےکوٹیبں َشبَرہ ،ش َبیْرہاو ہر
مشَ ب ہِّرےکانومںرپرےھکںیہ ہا۔ َْرہ(بعی ِن َح
 4829ہ) ہ
نی ہ 221/ہ ،دحثیہ :ہ
س6 ،
دتسمرکَہ

16

رشحِدحثی
اٰیلعرضحت،اام ِمالہِتنسااممادمحراضاخنہرۃمحاہللہیلعرفامےتںیہ :ہ

َح َسن،ح َسین ،م َح ِّسنہان ےس(ینعی شَ بَر،ہش َبیْر،ہمشَ ب ِّرہےس)ہمہ َہوزْہن و مہ ٰینعمہںیہ ہ۔

اس ےس(ینعی یبنٔ رکمیہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسےک ی انم رےنھک ےس)ہومٰیل یلعہرکماہلل اعتیل وہہجارکلمیہوک

دعب
ہیبنت وہیئ ہک اوالد ےک انم اَایخر(کین ولوگں)ہےک انومں رپ رےنھک اچںیئہ،ذہلاان ےکہ ہ
اےنپاصزبحادوںےکانم اوبرکب،رمع،امثعن،ابعسویغاہرےھک۔(اتفویٰ روضی ہ )81/29،ہ

زہشادوںکافحتظےکےئلدعےئاربایمیہاکاامتہم
افحتظ
ہ
()17روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملساامم نسح اور اامم یسحہریض اہلل امہنعہیک
ےک ےئل ی داع ڑپےتھ ےھت اور رفامےت ےھت ہک اہمترےہوادلہ ہ(رضحت اربامیہہہیلع االسلم)

رضحتاامسلیعاوررضحتااحسقامہیلعاالسلمیکافحتظےکےئلیداعڑپاھرکےتےھت:اَع ْوذ
بِکَلِ َما ِ
اہلل
ت اہّٰللِ ال َّتا َّم ِۃ ِم ْن كلِّ َش ْی َطا ٍن َوهَا َّم ٍۃ َو ِم ْن كلِّ َعی ْ ٍن ْلَ َّم ٍۃینعیںیمانپہاماتگنوہں ہ
رظن
اپک ےک وپرے املکت ےک ذرےعی رہ اطیشن ےس ،رہ زرہےلی اجونر ےس اور رہ ربی ہ
 )3371ہ
ہ
ےس۔(اخبری ہ،429/2،دحثی:

رشحِدحثی
٭اس دحثی ںیم روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہےن’’ہاَبَاك َم ا‘‘ینعی اہمترے وادلہ
رفامای ویکہکن اامم نسح اور اامم یسحہریض اہلل امہنع رضحت دیسان اربامیہہہیلعاالسلمہیک ابمرکہ ہ
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َ

(دمعۃااقلری ہ،85/11،تحتادحلثی )3371:ہ
نےسںیہ۔ ہ
ْ ہ

ایر ِن َح َس
ادمحبعی
٭رضحت ااحلجیتفم ا َْر
17ےکتحت رفامےتںیہہ:
اخنہنیرۃمحاہللہیلعہاسدحثیِاپک

میہ
ي اربا ہ
یعٰمس وااحس ق(امہیلع االسلم)ہ ُہذرِہ َ ہ
اسہ(دحثی)ہںیم ااشرہ ےہ ہک ےسیج رضحت ا ہ
یسح
َمدِن اور اکن ںیہہویں یہی رضحت نسح و ہ
(رضحت اربامیہہہیلع االسلمہیک لسن )ہیک َ ْ
ج،2ص )409ہ
یفطصم(یلصاہللہیلعوٓاہلوملس)یک الصںیہ۔(رماٰۃاانملحیج ،ہ
(ریضاہللامہنع)لسنِ ہ

انےسدینمشھجمےسدینمشہ

ینعی
( 18ہ) َم ْن اَ َحبَّ الْ َح َس َن َوالْح َسی ْ َن َف َق ْد اَ َحبَّنِی َو َم ْن اَبْ َغ َضه َما َف َق ْد اَبْ َغ َضنِی ہ
ان
سج ےننسح و یسح ےس تبحم یک وتےب کش اس ےن ھجمےس تبحم یک اور سج ےن ہ
بشاسےنھجمےسدینمشیک۔ ہ(انبامہج 1،ہ،96/دحثی)143:
ےسدینمشیکوتالب ہ

رشحِدحثی ہ
رفامےت
ہ
ہیلعہاس دحثی رشفی ےک تحت
رضحت العہم اوبانسحل دنسھ یفنحہرۃمح اہلل ہ
ریض
ںیہہ:ابپہاور اوالد وہےن ےکببس وضحرِ ادقسہیلصاہلل ہیلع وٓاہل وملساور نینسح رکنیمیہ ہ
اہلل امہنعہ ےک درایمن ااسی ااحتد ےہ ہک ان دوونں رضحات یک تبحم وضحرہیلص اہلل ہیلع وٓاہل

دحثی
وملسےس تبحم اوران ےس دینمشوضحرہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسےس دینمشنبیئگےہ۔ی ہ
اس ابتہرپدالتلرکیت ےہہک ااممنسح اورااممیسحہریضاہللامہنعہیک تبحمرفض ےہ اور
مکح
اس ےک ریغب اامینلمکمںیہنوہاتکسویکہکنوضحرہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسہیک تبحماکیھبیہی ہ
ےہ۔(احہیشانبامہج ہ،96/1،تحتادحلثی143:ہ) ہ
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دوونںزہشادےاناناجنےکدنکےھرپ
ا َْربعی ِن َح َسنی

ہ( 19ہ)رضحتدیساناوبرہریہریضاہللہنعاکایبنےہہکروسل18
ملساس
اہللہیلصاہللہیلعوٓاہلو ہ

ےک
احل ںیم امہرے اپس رشتفی الےئ ہک اامم نسح اور اامم یسحہریض اہلل امہنعہیھب ٓاپ ہ
ملسیھبک
اسھت ےھت۔ دوونں زہشادے اکی اکی دنکےھ رپوسار ےھتٓ،اپہیلص اہلل ہیلع وٓاہل و ہ
اکیزہشادےوکوچےتماوریھبکدورسےوکاہیںکتہکٓاپامہرےاپسچنہپےئگ۔اکی
صخش ےن رعض ایک:ای روسل اہلل!ٓاپ ان دوونں ےس تبحم رکےت ںیہ؟اراشد رفامایہَ :ن َع ْم

ں(ںیم ان دوونں ےسہتبحم رکات
َم ْن َا َح َّبه َما َف َق ْد َا َح َّب ِن ْی َو َم ْن َا ْب َغ َضه َما َف َق ْد َا ْب َغ َضن ِْیہینعی اہ ہ

ان
وہں ہ)،سجےن ان دوونں ےستبحمیکےبکش اسےن ھجمےستبحمیک اورسجےن ہ
 4833ہ) ہ
ریھک۔(دتسمرکہ 6،ہ224/ہ،دحثیہ :ہ
دوونںےسدینمشریھکوتقیقحتاسےنھجمےسدینمش ہ

وخوبشےئنینسحریضاہللمہنع
وبحمب
()20ابراگہِ راستل ںیم رعض ایک ایگٓ:اپوک اےنپ الہِ تیب ںیم ےس زایدہ ہ
اہلل
وکن ےہ؟اراشدرفامای:نسح اوریسح۔ٓاپہیلصاہللہیلع وٓاہلوملسرضحت افہمط زرہاہریض ہ

وُسےتھگن
ہ
اہنعہ ےس رفامےت:ریمے دوونں وٹیبں وک ریمے اپس الؤ،رھپ ان دوونں یک وخوبش
)3797ہ ہ
ہ
۔(رتذمی ہ،428/5،دحثی:
ےساگلےتیل ہہ
اوراںیہنےنیس ہ

رشحِدحثی
رضحتااحلجیتفمادمحایراخنرۃمحاہللہیلع اسدحثیرشفیےکتحتےتھکلںیہہ :ہ
تبحم یک تہب ںیمسق ںیہ :اوالد ےس تبحم اور مسق یک ےہ،ازواجہ(ویبویں)ےس اور
تہب
نینسح(رکنیمیہریض اہلل امہنع)ہ ہ
مسق یک ،دووتسں ےس اور مسق یک۔اوالد ںیم رضحات ہ
18
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ااعلنیمل
ہ
وبحمبہرب
ایپرے ںیہ،ازواج ںیم رضحت اعہشئ دصہقی(ریض اہلل اہنع)ہوبحم ہہبٔہ ِ ہ

بعی ِن َح َسنی
ںیہ،دوتس واابحبںیم ا َْر
ااحدثی
ہ
ایپرےںیہذہلا
رضحت
اوبرکبدصقی(ریضاہللہنع)ہتہب19
ت ُہرض(رکٹاؤ)ںیہن ہ۔ ہ
ںیم َ ا

وہ
یتفم اصبح زمدی رفامےت ںیہ:وضحریلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہاںیہن ویکں ہن وسےتھگن،ہ ہ

ااہتنیئ
دوونںوتوضحرےکوھپلےھت ،وھپلوسےھگنیہاجےتںیہ،اںیہنےجیلکےساگلان،اٹپلان ہ
تبحم و ایپر ےک ےیل اھت۔اس ےس ولعمم وہا ہک وھچےٹ وچبں وک وسانھگن،ان ےس
ایپررکان،اںیہناٹپلاناٹمچانتنسِروسلاﷲیلصاﷲہیلعوملسےہ۔(رماٰۃاانملحیج ہ)477/8،ہ ہ
ُگ مسج ٓااق رِتا
وسےتھگن ےھت ُ ِ
ٰیبتجم ہ
ُگرمٰیضت،اینسح ہ
اے ُ ِ

ہیدوونںریمےےٹیبیہ
ےس
()21رضحتدیسانااسہمنبزدیہریضاہللامہنع اکایبنےہ:اکیراتںیمیسکاکم ہ
وہےئ
ابراگہِ راستل ںیم احض وہا وت یبنٔ رکمیہیلصہاہللہہیلعہوٓاہلہوملسہیسک زیچ وک وگد ںیم ےئل ہ
رعض
رشتفی الےئ نکیل ےھجم اس زیچ اکملع ںیہن اھت۔ بجںیم اےنپ اکمےس افرغ وہاوت ہ
اامم
یک:ی ٓاپیکوگدںیمایکےہ؟ٓاپہیلصاہللہیلع وٓاہلوملس ےنڑپکااٹہایوتابمرکراونںرپ ہ
اي َوابْ َنا ابْ َنت َِی اَللّٰه َّم انِ ِّْی
نسح اور اامم یسحہریض اہلل امہنعہےھت ،اراشد رفامای:ہهٰذَ ا ِن ابْ َن َ
ںیہ،
اح ُِّبه َما َفاَحِبَّه َما َواَحِبَّ َم ْن ُّیح ُِّبه َماہینعی ی دوونںریمے ےٹیب اورریمی یٹیبےک ےٹیب ہ
تبحم
اے اہلل!ںیم ان دوونںےستبحمرکاتوہں،وتیھبانےستبحمرفام اوروج انےس ہ
 )3794ہ
ہ
رکےاسےسیھبتبحمرفام۔(رتذمی ہ،427/5،دحثی:
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رشحِدحثی
ا َْربعی ِن حسنی
دولہی َہ َرۃمح اہلل ہیلعہاس دحثی 20
رفامےت
رشفی ےک تحتہ ہ
٭خیش دبعاقحل دحمث
یھب
ںیہ:اسدحثی ےسولعمم وہاہکوپےتیک رطحوناہسیھب ااسنناکاٹیبوہات ےہزینی ہ
اثتب وہا ہک ااسنن وک امں ےک بسن ےس یھب رشاتف و زعت احلص وہیت ےہ۔(اعملت

الینقنح 715/9،ہ،تحتادحلثی 6165:ہ) ہ
٭اٰیلعرضحت،اام ِمالہِتنسااممادمحراضاخنرۃمحاہللہیلعرفامےتںیہ:
وہں
رشعِرہطمںیمبسنابپےسایلاجاتےہ،سجےکابپدادااھٹپنایلغمایخیش ہ
ٰیل
وہ اںیہن وقومں ےس وہاگ ارگہچ اس یک امں اور دادی بس دیسااینں وہں۔اہں اﷲ اعت ہ
اﷲ
ےنیتلیضفاخصااممنسحوااممیسحاوران ےکیقیقحاھبیئونہبںوکاطعرفامیئریض ہ
ٰ
اعتٰلمہنعانیعمجہہکوہ روسل اﷲہیلصاﷲاعتٰیلہیلع وملسہےک ےٹیب رہھٹے رھپان یکوجاخص اوالد

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

ِس ْب َطین رکیمین(ااممنسح و ااممیسحہریضاہلل امہنع)ہیک اوالددیس ںیہہنہک ِ
انبت افہمطہریضاﷲ

اعتٰیلاہنع یک اوالدہکوہ اےنپوادلوںیہیکرطفتبسنیکاجںیئیگ۔(اتفویروضی ہ )361/13،ہ
ہ

ہلل!انےستبحمرفام
اےا ہ
اامم
()22رضحت دیسان ٰیلعی نب ُمہہریض اہلل ہنعہےس رواتی ےہ ہک اامم نسح اور ہ
یسحریضاہللامہنعہےتلچوہےئاےنپاناناجن،رتمحِاعایملنیلصاہللہیلعوٓاہلوملسیکدختمںیم
ٓاپ
احض وہےئ۔بج ان دوونں ںیم ےس اکی زہشادے اےنپ انان اجن ےک اپس ےچنہپ وت ہ
یلص اہلل ہیلع وٓاہلہوملس ےن اانپ ابمرک اہھت ان یک رگدن رپ رھک دای،دورسے زہشادے ےچنہپ ہوت
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www.dawateislami.net

20

ی
سن َ
َح َ
ربعین َ
َا
ِ

ںیم
دورسا اہھت ان یک رگدن رپ رھک دای ،دوونں زہشادوں وک وچام اور اہلل اپک یک ابراگہ ہ
21ےستبحمرکاتوہں ،ہوت
رعضایک:ہاَللّٰه َّم ا ِن ِّ ْی احِ ُّبه َما َفا َا َْرحِبَّبعیه َمِناہ َح َسینعینیاے اہلل!ںیم ان دوونں
ینعی
یھب ان ےستبحمرفام۔ اسےکدعبہاراشدرفامای:ہا َُّی َها النَّاس ا ِ َّن ال َْول ََد َم ْب َخ َل ٌۃ َم ْجبَ َن ٌۃ ہ
)2587ہ ہ
ہ
اے ولوگ!اوالدلیخباورزبدلانبدےنیوایلےہ۔(مجعمریبک ہ،32/3،دحثی:

رشحِدحثی
رضحت ااحلج یتفم ادمح ایر اخنہرۃمح اہلل ہیلعہرفامےت ںیہ:اوالد وکہم ْجب ِن م ْبخ ِل(ینعی

ےیل
زبدل اورلیخبانبےن وایل)ہ رفامان انیکربایئےکےیلںیہنہکلب ااہتنیئتبحمےکااہظرےک ہ
ابت
ےہ،ہ ینعی اوالدیک ااہتنیئ تبحم ااسننوکلیخبو زبدلنباجےن رپوبجمررکدیتیےہ۔ی ہ
رطفی()Naturalےہارگہچاہللواولںںیماساک ُظہہورمکوہاتےہ ،ؤمنموکاہللروسلہ
اقمبہلباوالدایپرےوہےتںیہ۔(رماٰۃاانملحیج ہ 367/6،ہ) ہ

یتنجوجاونںےکرسدار

اب أَهْ ِل الْ َجنَّۃِ ینعینسحاوریسحیتنجوجاونں
()23الْ َح َسن َوالْح َسی ْن َسی َِّدا َش َب ِ
)3793
ہ
ےکرسدارںیہ۔(رتذمی ہ،426/5،دحثی:

رشحِدحثی
ہیلعہاسدحثیےکتحتےتھکلںیہ:ینعییدوونںرہاس
العہمیلعنب ادمحزعزییہرۃمح اہللہ ہ
صخشےکرسدارںیہوجوجاینیکاحتلںیموفتوہرکتنجںیمدالخوہ ہ۔(ارسلاجارینملہ 3،ہ )106/ہ

دلخےکونوجاونںاکرسدار ُ ہن ہ

اور اھبیئ رِتاہ،ہای نسح ٰیبتجمہ ہ
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ھجمےستبحمرکےنوالانےسیھبتبحمرکے
ا َْربعی ِن َح َسنی

()24اہللاپکےک ٓارخییبنہیلصاہللہیلعوٓاہلوملسبجامنز 22
اامم
ڑپےتھوت ااممنسحاور ہ

یسحہریضاہلل امہنع ٓاپیکابمرکھٹیپ رپوسار وہاجےت،ولگ ان زہشادوںوک روےنک ےتگل ہوت
ےک
ٓاپہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس ااشرہ رکےک اںیہن عنم رفامدےتی۔ امنز ےس افرغ وہرک اہلل ہ

وبحمبہیلصہاہلل ہیلع وٓاہل وملس دوونں زہشادوں وک وگد ںیم ےل رک اراشد رفامےت:ہ َم ْن اَ َحبَّ ِن ْی
نہ ینعی وج ھجم ےس تبحم رکات ےہ وہ ان دوونں ےس یھب تبحم رکے۔( ہ
اننسل
َفلْیحِبَّ ٰهذَ یْ ِ
اربکلیاسنللیئ ہ،50/5،دحثی )8170:ہ
ہ

ریمےوھُپل

ںیم
الدن َْیا ینعییدوونں ہ(نسحاوریسح ریضاہللامہنع)داین ہ
اي مِ ْن ُّ
()25ه َما َر ْی َحان َ َت َ
)3753ہ ہ
ہ
ریمےدووھپلںیہ۔ہ(اخبری ہ،547/2،دحثی:

رشحِدحثی
ثیِ
٭اامم احظف اوبرکب دمحم نب دبعاہلل ارعملوف اِنب رعیب امیکلہرۃمح اہلل ہیلعہاس دح ہ
اپکےکتحتےتھکلںیہہ:
یک
وگای ہک یبنٔ رکمیہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےن رفامای :ی دوونں ریمے ےٹیب ںیہ،ںیم ان ہ
وخوبشوسھگنرکاوراںیہنےنیسےساگلرکراتحاحلصرکاتوہں۔(اعرۃضاالوحذی ہ)159/7،ہ

اشرحاخبرییتفمرشفیاقحلادجمیرۃمحاہللہیلعرفامےتںیہہ :ہ
٭ ِ
تبغ
زہشاداگن وک وھپل انہک اسہانب رپ ےہ ہک سج رطح وھپل یک رطف بس یک َہر ہ
ی
وہیت ےہُ ،اےس یھبس وبحمب رےتھک ںیہ،اےس وسےتھگن ںیہ اور وچےتم ںیہ،ایس رطح ہ
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(زنۃہ
زہشادے یھب ےھجم وبحمب ںیہ،ںیم اںیہن وساتھگن یھب وہں وبہس یھب داتی وہں۔ ہ
ااقلری ہ)629/4،ہ ہ

ا َْربعی ِن َح َسنی

23

ن رکم یکہ ہ
ایک ابت ر اض ؔہ ہا ُس اتسنمچ ِ
زرہاےہیلکسجںیمنیسُحاورنسحوھپل

زہشادوںےکےئلہبطخروکدی
()26رضحت دیسان رُبَدیہہریض اہلل ہنعہےس رواتی ےہ:روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہ

ںیمہ ہبطخ دے رےہ ےھت ہک اےنت ںیم اامم نسح اور اامم یسحہریضاہلل امہنعہرسخ(داھری
دھکی
دار)ہ ںیصیمق ےنہپ وہےئ ٓاےئ۔دوونں زہشادے ےتلچ ےھت اور رگےت ےھت۔(ی ہ

ااھٹرک
رک)روسل اہللہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسربنم ےسےچینرشتفیالےئ اوردوونں زہشادوںوک ہ
ینعی
ایل،رھپ رفامای:اہلل اپک ےن چس رفامای ےہہ :اِن َّ َم ۤا اَ ْم َوالك ْم َو اَ ْوْلَ دك ْم فِتْ َن ٌۃہ ہ
اےنپ اپس اھٹب ہ
دوونں
اہمترےامل اوراہمتریاوالداکیٓازامشئ یہںیہ ۔(پ،28ااغتلنب)15:ہںیمےنان ہ
وگتفگ
وچبں وک داھکی ہک ی ےتلچ اوررگےت ںیہ وت ھجمےس راہ ہن ایگ اہیں کتہک ںیمہےن اینپ ہ
روکرکان دوونںوکااھٹایل۔(رتذمی ہ،429/5،دحثی )3799:ہ

رشحِدحثی
ںیم
اس دحثی رشفی ےک تحت رضحت ااحلج یتفم ادمح ایر اخنہرۃمح اہللہیلعہیک رشح ہ
ےسدنچدمینوھپلالمہظحرفامےیئہ :ہ
اغبلیےہہکیہبطخوظع(ایبن)ہہناھتہکلب ہبطخہعمجاھت،ان دوونںےکےیلوضح ہر
ہبطخہعمجوتڑا۔بج انےکےیلامنزاکدجسہ َہدراز (ابمل)ایکاجاتکسےہہ ہ
یلصاہللہیلعوٓاہلوملسےن ٔ
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ےہ۔ ہ
ہبطخہعمجیھبوتڑااجاتکس ہ
وتاںیہنےکےیل ۂ
قم
بعین حسنی
اقَرمنص
،اخصلرسخہ( ہن ہضیں) ہہن
ان دوونںرفزدنوںیک ْ و ِ َں َںیمرسخداھرایںںیھت 24
ںیھتہکاخصلرسخڑپکارمدوںاورڑلوکںوکاننہپانہپانونممعےہ ہ۔ ہ
ی دوونں رفزدنتہبوھچےٹ ےھت،ہاین اینانلچ اھکیس اھت اس ےیل رباربلچ ہن ےتکس ےھت ہ،
ےھتاسیجہکتہبوھچےٹوچبںںیمداھکیاجاتےہ ہ۔ ہ
ےتلچرگاجےترھپاھٹرکےتلچرگاجےت ہ
ایخل رےہ ہک اس ومعق رپ وضحرہیلصہاہللہہیلعہوٓاہلہوملسہےن احضنی ںیم ےس یسک ےس ہہن
اپس
اگنمایہنیسک اوریکوگدںیماھٹبایہکلبوخدربنمرشفیےس ارترک ہبطخوھچڑرک وچبںےک ہ
ےئگ اںیہن ااھٹ رک الےئ اےنپ ربارب اھٹبایہ،ی ےہ وضحریلصاہللہیلع وٓاہل وملسہیک ااہتنیئ تبحم انہ
دوونںےس ہ۔ ہ
ںیہن
اس ٓاِتیرکہمیہ ہ(اِن َّ َم ۤا اَ ْم َوالك ْم َو اَ ْوْلَ دك ْم فِتْ َن ٌۃہ)ںیم’’ہنتف‘‘ینعمبٓاتفایتبیصم ہ
ہکلبتنحمایٓازامشئےہ،اﷲ ٰ
اعتٰلان (اوالد)ےکذرہعیؤمنموکوثابداتیےہ ہ۔ ہ

(روک
نیمیہریض اہلل امہنعہےک ےیل ہبطخہق َْطع رکانہ ہ
ایخل رےہ ہک رضحات نینسح رک ہ

ٓاہلوملسیک خصوصِ یت()Specialtyےہ۔(رماٰۃاانملحیج ہ)478/8،ہ ہ
دانی)وضحریلصاہللہیلعو ہ

اہمترادنمشریمادنمشہ
اخوتن
()27روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےن رضحت یلع ارملٰیضتہرکم اہلل وہہج ارکلمی ِ
تنج رضحت افہمط زرہاہریض اہلل اہنعہاور اامم نسح و اامم یسحہریض اہلل امہنعہےس اراشد

ےس
َح ٌب ل َِم ْن َح َاربْت ْمہینعی سج ےس اہمتری حلص ےہ اس ہ
رفامای:اَنَا ِسل ٌْم ل َِم ْن َسال َْمت ْم َو َ ْ
ریمی یھب حلص ےہ اور سج ےس اہمتری ڑلایئ ےہ اس ےس ریمی یھب ڑلایئ ےہ۔ہ(انب
امہج ہ،97/1،دحثی 145:ہ) ہ
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رشحِدحثی

ا َْربعی ِن َح َسنی

ےس
25یکاورسجےنان ہ
ینعیسجےنانہ(اچروں) ےستبحمیکاسےنھجمےستبحم
دینمشریھکاسےنھجمےسدینمشریھک۔(رشحاصمحیباۃنسل،465/6،تحتادحلثی 4817:ہ) ہ

ہیریمےھگواےلیہ
ٓاِتی
()28رضحتدیسان دعسنب ایبواق صہریضاہلل ہنعہےس رواتی ےہہک بج ی ہ
ابمرہک انزل وہیئ :فَق ْل َت َعال َْوا ن َ ْدع َابْ َنآ َءنَا َو َابْ َنآ َءك ْم ینعیہٓاؤ !مہمت البںیئ اےنپ ےٹیب اور
یلع
ٓ،ال رمعان )61:وت روسل اہللیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہےن رضحت دیسان ہ
اہمترے ےٹیب ۔(پِ 3
اخوتن تنجہرضحت افہمطزرہاہ،ااممنسح اور ااممیسحہریضاہللمہنع انیعمجہوک البای
ارملٰیضتِ ،
رھگواےل
اوراہللاپکیکابراگہںیمرعضیک :اَللّٰه َّم ٰهؤْلَ ِء اَهْل ِْیینعی اےاہلل!یریمے ہ
ںیہ۔(ملسم،ص،1006دحثی)6220:

اسدحثیرشفیںیمسجٓاِتیابمرہکاکذرکےہوہلمکمٓاتیہیےہ:
ف ََم ْن َحآ َّجكَ ف ِ ْیهِ ِمنْۢ بَ ْعدِ َما َجآ َء َك ِم َن الْ ِعل ِْم فَق ْل َت َعال َْوا ن َ ْدع اَبْ َنآ َءنَا َو اَبْ َنآ َءك ْم َو
ن َِسآ َءنَا َو ن َِسآ َءك ْم َو اَنْف َس َنا َو اَنْف َسك ْم ث َّم نَب ْ َتهِ ْل َف َن ْج َع ْل َّل ْع َن َت اہّٰللِ َعل َى ا ْلكٰ ِذب ِی ْ َن
ےک
رتہمجٔہزنکارعلافن  :رھپ اے بیبح! اہمترے اپس ملع ٓااجےن ےکدعب وج ت ےسٰیسیع ہ
ابرے ںیم ڑگھجا رکںی وت ت ان ےس رفام دوٓ :ا ؤ مہ اےنپ وٹیبں وک اور اہمترے وٹیبں وکاوہر
اینپ وعروتںوکاور اہمتریوعروتںوکاور اینپ اجونں وکاوراہمتریاجونں وکہ(اقمےلب ںیم)ہ ہالب

ٓ،ال
ےتیل ںیہ رھپہم َبا َہلہہرکےت ںیہ اور وھجوٹں رپ اہلل یک تنعل ڈاےتل ںیہ ہ۔ہ(پِ 3
رمعان)61:
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فف
ا َْربعی ِن َح َسنی
رضحت اّلعہم ادمح نب دمحم َخیج26
الدین
٭شِہاب الملۃ َو ِّ
رصمییفنح رحمۃ اہّٰلل علیہہ
ےتھکل ںیہُ َ :
اہلل
نران ےک اسیعویئں اک اکی ودف ابراگہِ راستل ںیم احضوہا۔روسل اہللہیلص ہ
دوعی ایک ہک ان ہاک
ہیلع وٓاہل وملسےن اںیہن االسم یک دوعت دی نکیلوہ املسمن ہن وہےئ اور ٰ
ےس
دنی قح ےہوجوسنمخںیہن وہا۔یاسراواہعقریسفت اورریستیکاتکوبںںیملیصفت ہ
یلع
ذموکر ےہ۔بج ی ٓاتی انزل وہیئ وت ٓاپ ہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےن رضحت ہ
ولگ
ارملٰیضت،اخوتن تنج اور نینسح رکنیمیہریض اہلل مہنعہوک البای ویکہکن ی َدوتسر اھت ہک ہ
ِ

ںیم
م َبا َہلےےکومعقرپاینپاوالداوررھگواولںوکعمجرکےکیداعرکےتہک(دوونںرفوقیں ہ

ی
ےس)ہ وج وھجاٹ ےہ اس رپ اور اس ےک رھگ واولں رپ ذعاب انزل وہ۔بج اسیعویئں ےن ہ
ےن م َبا َہلہہہن ایکویکہکنوہ اجےتنےھتہکوضحرہیلصاہللہیلعوٓاہلوملس(ےچس )یبن
داھکیوت اوہنں ہ
ری
ھتم َبا َہلہرکےنواولںوکالہکرفامداتیےہ،وہولگ ُِج ہ
ںیہاوراہللاپکیسکیبنےکاس ہ

دےنی رپرایضوہےئگ۔روسل اہللہیلصاہللہیلعوٓاہلوملسےن اراشدرفامای :ارگوہ م َبا َہلہرکےت
ے
وتدنبروںاورزنخریوںیکلکشںیم َم ْسخ ی
رکدیاجےتاورلگنجٓاگ ےسڑھبکااتھٹ ہ۔ ہ
(میسن
اّلعہم َخایج رحمۃ اہّٰلل علیہہزمدی رفامےت ںیہ :م َبا َہلہہاک مکح اب کت ابیق ےہ۔ہ ہ
ارلایض )500/4،ہ

اہک
٭خیش دبعاقحل دحمث دولہیہرۃمحاہللہیلعہرفامےت ںیہ:اس ٓاتی وک ٓاِتیہم َبا َہلہہ ہ

رکےن
اجاتےہ۔اسٓاتیںیمروسلاہللیلصاہللہیلعوٓاہلوملسوکاسیعویئںےکاسھتم َبا َہلہ ہ
ریض
اکمکحدایایگ۔ٓاپہیلصاہللہیلعوٓاہلوملسہ ان ےکاپس رشتفیالےئ وتٓاپےنااممیسحہ ہ

ریشِ
اخوتنتنج اور ہ
اہللہنعہوکوگدںیم ااھٹراھکاھت،ااممنسحہریضاہللہنعاکاہھتاھتاموہااھتہکبج ِ
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ےس
دخہہاریضاہللامہنع ٓاپےک ےھچیپےھچیپٓارےہےھت۔ٓاپہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسےن ان اچروں ہ
بعی ِن َح َسنی
رک)
ٓانیمانہک۔(یرظنمدھکی ہ
اراشدرفامای:ا ِ َذا َد َع ْوت َف َا ِّمن ْواا َْرینعی
بجںیمداعرکوںوتتولگ 27
اےسی
اسیعویئں ےک بس ےس بے اپدریےن ہان ےسہاہک:اے اسیعویئں ےک رگوہ! ںیم ہ
رہچےدھکی راہوہںہک ارگ یولگ اہللےساہپڑوکاٹہدےنییکداعرکںیوت اہلل اپکاہپڑوک

لینقن
ہگج ےس اٹہ دےہ۔ہان ےس م َبا َہلہہہن رکان ورہن الہک وہاجؤ ےگ۔(اعملتا ح ہ،694/9،تحت
ادحلثی)6135:

م َبا َہلہایکہ؟
اٰیلعرضحت،اام ِمالہِ تنسااممادمح راض اخنہرۃمحاہللہیلعہرفامےتںیہہ:م َبا َہلہہی(ےہ ہ)

وج
ہک دوہرفقیہعمج وہ رک اانپ اانپ دوعٰی ایبن رکںی اور رہ رفقی داع رکےہک ان دوونں ںیم ہ
اےنپ
وھجاٹوہ اس رپتنعل ال ٰہی وہ ،ی اجزئےہ۔ م َبا َہلہ رہ اسوصر تںیم وہاتکسےہہک ہ

أت
وقل یک اقحتین(اچسیئ)ہرپ یقیِہیعطق وہ ،وکشمک ای َمظْ نونہابت رپہم َبا َہلہہتخس رُج ہ
(اتفویروضی ہ )189/21،ہ
ہ
ےہ۔

ہیریمےالہِتیبیہ
رھگ
()29روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس(ام المونینم)رضحت ا ِم ہملسہریضاہلل اہنعہےک ہ
ںیم وموجد ےھت ہک ی ٓاِتی رکہمی انزل وہیئ :اِن َّ َما یر ِ ْید اہّٰلل ل ِی ْذه َِب َعنْكم الرِّ ْج َس اَهْ َل

دور
الْبَ ْیتِ َو ی َطه َِّرك ْم َت ْطهِی ْرا ینعیاےیبنےکرھگواول!اہللوتیہیاچاتہےہہکتےسرہاناپیک ہ
سن
یلص
رفام دے اور ںیہمت اپک رکےک وخب اصف ُہ ھررا رکدے۔ہ(پ،22االزحابٓ)33:اپہ ہ
حس
ابمرک
ہ
اہلل ہیلع وٓاہل وملسےن رضحت افہمط زرہا اور َ َنیں رکنیمیہریض اہلل مہنعہوک البرک اینپ
27
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ےلت
ہنعوجٓاپےکےھچیپوموجدےھتاںیہنیھباچدر ہ
اچدرےکےچینایکاوررضحتیلعریضاہلل ہ
رعض َح َس
ایل اور ابراگہِ دخاودنی ںیم ا َْربعی ِن
َ 28اذْه ِْب َع ْنهم الرِّ ْج َس
یک:اَنیللّٰه َّم ٰهوْلَ ِء اَهْل َب ْیت ِْی َف

اور
َوطَ ِّه ْره ْم َت ْطهِیرا ینعی اے اہلل!ی ریمے الہِ تیب ںیہ،ان ےس دنگیگ دور رفامدے ہ
ن
اہلل
اںیہن وخب اصف ُہس ھررا رفامدے۔رضحت ام ہملسہریض اہلل اہنعہےن رعض یک:اے ہ

ت
ےکیبن!ںیمیھبانےکاسھتوہں۔اراشدرفامای:اَن ْتِ َعل َى َمکَان ِِك َواَن ْتِ َعل َى َخیْر ٍینعی ہ

وت (ےلہپیہ ہ)اساقممورمےبترپافزئوہ او ہرتالھبیئرپوہ۔(رتذمی ہ،141/5،دحثی )3216:ہ

رشحِدحثی

فف
رضحت اّلعہم ادمح نب دمحم َخیج رحمۃ اہّٰلل علیہہرفامےت ںیہ:روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل
ٓاپ
وملس اک ان رضحاتوک اینپ ابمرکاچدرےلتانیل اس ابتیک رطف ااشرہ ےہہک اںیہن ہ
یلصاہللہیلع وٓاہل وملس ےس وصخیصرُقبو زندیکیاحلص ےہ اور اہلل اپک ےن انہرضحات ہوک
اینپرتمحےسڈاھاپنوہہاےہےسیجاچدرےنانرضحاتوکڈاھ ہاپنےہ۔ ہ
ن
یک
اہللاپکےنذموکرہٓاتیںیم الہِتیبہوک ُہس ھررارکےنےسقلعتم اےنپ ارادے ہ
ربخدیاوراہللاپکےکارادےںیمدبتیلیںیہنٓایتکساسےکابووجدوضحریلصاہللہیلعوٓاہل

وہ
وملسےنہان ےکےئلیہ داعرفامیئاتہکولوگںےکاسےنمالہِتیبیکتمظعواشناظرہ ہ
ن
رپ
ای رھپ داع ےس وصقمد ی ےہ ہک الہِ تیب وک رہ مسق یک دنگیگ ےس اپیک اور ُہس ھررایئ ہ
ہاِاقتستمو َہدواماحلصوہ ہ۔ ہ
ٓاِتی دقمہسںیم دنگیگ ےسرمادانگہ،انرفاماینں اورامتم ِ
(میسن
الخف اشن اکمںیہ۔ ہ
ارلایضہ)500/4،ہ ہ
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الہِتیبےسرمادوکن؟

ا َْربعی ِن َح َسنی

ویبایں
 29وملسیک دقمس ہ
اعاقشن روسل!اید رںیھک ہک وضحرِ ادقسہیلص اہلل ہیلع وٓاہل
اے
ِ
یھبالہِتیبںیماشلمںیہاورریثکداللئےسیابتاثتبےہ ہ۔ ہ

اور
اشرحاخبرییتفمرشفی اقحل ادجمیہرۃمحاہللہیلعہرفامےتںیہ:الہِتیبےکہلغوي ہ
ِ

رُعیف ینعم ںیہ :رھگ ےک ولگ،اس ںیم ےٹیب،وہب،ایٹیبں،وپےت اشلم وہےت ںیہ۔وضح ہرِ
نینم
ازواج رہطمات ُ ،ا َماتُالمو ہ
ادقسہیلص اہلل اعتیل ہیلع وملسہےک الہِ تیب ںیم ُ ہ
ُج(امتم)ہ ِ
(ینعی
اشلمںیہ۔اسرپٓاِتیرکہمی(ینعیاپرہ،22وسر ٔہازحابیکٓاتی 33:ہ)اکسِیاق و َسباق ہ

یک
اسےس یلہپ اور اسےس ایلگٓاایت اکوہفمم)دالتل رکات ےہ۔ی ٓاِتیرکہمیوسر ٔہ ازحاب ہ
واحض
مرمج()Translatedہرقٓان ںیم دھکی ںیلٓ،اپ رپ ی ابت ہ
ےہٓ،اپ یسک یھب ُ َ
رضحت
ہ
ازواج رہطمات ےک ابرے ںیم انزل وہیئہےہ۔
وہاجےئ یگ ہک ی ٓاِتی رکہمی ِ
امےن
نیعمجہالہِ تیبںیم اس ےیل دالخ ہ
یلع،رضحت دیسہ،رضحات نینسحہریض اہلل اعتیل مہنع ا ہ
اجےت ںیہ ہک اس ٓاِتی رکہمی ےک ُنرول ےک دعب وضحرِ ادقسہیلص اہلل اعتیل ہیلع وملسہےن انہ
تیب
بس رضحات وک عمج رکےک اکی لبمک اوڑاھای اور رفامای:اے اہلل!ی ریمے الہِ ہ
ینعمٔ
ںیہ،ان ےسدیلپی دوررفام،اںیہن وخباپکورھتسارکدے۔ارگظفل الہِتیب اےنپ ہ
ضورت
ہ
لُغوی ای رُعیف ےک احلظ ےس داامد،یٹیب اور وناوسں وک اشلم وہات وت رھپ اس یک وکیئ
اور
ںیہن یھت ہکہوضحرِ ادقسہیلص اہلل اعتیل ہیلع وملسہان بس وک اکی لبمک ںیم عمج رفامےت ہ
ی
داعےئ ذموکر رفامےت۔ی اس ےیل وضحر ےن رفامایہک ینعمٔ رعیف اوروغلی ےک احلظ ےس ہ
ریمے
ہ
ولگالہتیبںیمدالخہنےھت،اببجوضحریلصاہللہیلعوٓاہلوملسہےنرفامدایہکی
اشرحاخبری ہ/2،ہ )65ہ
الہِتیبںیہ،وتدالخوہےئگ۔(اتفویٰ ِ
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اماؤملنینموکابمرکاچدرےکےچینویکںہنیل؟
ا َْربعی ِن َح َسنی

رساکرِ دمہنیہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےنہرضحت ا ِم ہملسہریض اہلل30
ےک
اہنعہوک اچدر ےلت ےنیل ہ
اجبےئرفامای :اَن ْتِ َعل َى َمکَان ِِك َواَن ْتِ َعل َى َخیْر ٍ۔خیشدبعاقحلدحمثدولہیرۃمحاہللہیلعےنان

ابمرکاافلظاکاکیینعمیایبنایکےہہ :ہ
دالخ
ت الھبیئ رپ وہ اورت یھب ریمے الہِ تیب ںیم اشلم وہ ،ںیہمت اچدرےک ےچین ہ
وہےن یک ضورتںیہن ےہ،وگای ہک ٓاپہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسےن رضحت یلعہریضاہلل ہنعہیکہ
وموجدیگےکابثعاںیہناچدرےکےچینٓاےنےسعنمرفامای۔(اعملتالینقنح 9،ہ 691/ہ) ہ
ااہمت المونینم ےک الہِ تیب ںیم اشلم وہےن ےس قلعتم لیصفت اجےننہےک ئل

َل ْم َعات التَّنْقِ ْیح،لج،9حفص690ات693اکاطمہعلرفامںیئہ :ہ

رکےت
اس دحثی رشفی ںیم سج ٓاِتی ابمرہک اک ذترکہ وہا ا س یک رطف ااشرہ ہ
وہےئرباد ِراٰیلعرضحتومالاننسحراضاخنرۃمحاہللہیلعےتھکلںیہہ :ہ
ں
انیکاپیکاکدخاےئاپکرکاتےہایب ہ
تیب
اشناَلہ ہ
ٓاہیٔ َت ْط ِہیرےساظرہےہ ِ

(ذوقِ تعن،ص)100

رقبٰیفطصمیلصاہللہیلعوآہلولس
ِ

()30روسل اﷲہیلص اہلل ہیلعہوٓاہل وملسہےن اامم نسح اور اامم یسحہریض اہلل امہنعہاک اہھت
ان َمع ِ َی ف ِ ْی َد َر َجت ِْی یَ ْو َم
اھتم رک اراشد رفامایہَ :م ْن اَ َحبَّن ِْی َواَ َحبَّ هٰذَ ْی ِن َواَبَاه َما َوا َّمه َما ك َ َ

ایقتم
ہ
الْق َِیا َمۃِ ینعیوجھجمےس،اندوونںےساورانےکامںابپےستبحمرکےوتوہ
ےکدنریمےاسھتریمےدرےجںیموہاگ۔(رتذمی ہ،410/5،دحثیہ 3754:ہ) ہ
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رشحِدحثی

ا َْر ف فبعی ِن َح َسنی
ںیہ:رماد
ہ
رضحتاّلعہمادمحنبدمحم َخیجرحمۃ اہّٰلل علیہاسدحثیرشفی31ےکتحتےتھکل

ویکہکن
ملساک رُقب اورزندیکیاحلص وہیگ ہ
یہےہ ہک اےسی صخش وک روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل و ہ
اےسی
ملسےکدرےج ںیمٓاپےکرباربںیہنوہاتکس۔یرواتی ہ
وکیئیھبٓاپہیلصاہللہیلع وٓاہلو ہ
اسھت
یہےہےسیجاکیدورسیرواتیںیمرفامایایگَ :ال َْم ْرء َم َع َم ْن َا َحبَّ ینعیٓادیمہاسےک ہ
۔ ہ(اخبریہ 4،ہ،147/دحثیہ6167:ہ،میسنارلایضہ 4،ہ )504/ہ
وہاگسجےسوہتبحمرکاتےہ ہ

وناوسںےکےئلاناناجنک ِوراث
)اخوتن تنج رضحت افہمط زرہاہریض اہلل اہنعہروسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےکہ
(31
ِ
ںیم
رمض ہوِاصل ںیم اامم نسح اور اامم یسحہریض اہلل امہنعہوک اسھت ےل رک ابراگہِ راستل ہ
ِ
اطع
احض وہںیئ اور رعض ایک:ای روسل اہلل!ی دوونں ٓاپ ےک ےٹیب ںیہ،اںیہن ھچک ہ
ي
رفامےیئ۔اراشد رفامای:ہاَ َّما الْ َح َسن َف َله هَيْ َبتِ ْی َوس ْؤ َدد ِ ْي َواَ َّما ح َسی ْ ٌن َف َله ج ْراَت ِ ْی َوج ْود ِ ْہ
اور
ینعی نسح ےک ےئل ریمی تبیہ اور رسداری ےہ ہکبج یسح ےک ےئل ریمی اہبدری ہ
اخسوتےہ۔(مجعمریبک ہ،423/22،دحثی 1041:ہ) ہ

نسحریماہ

()32اَلْ َح َسن مِنِّ ْی َوالْح َسی ْن مِ ْن َعل ِ ٍیہینعی نسح ریما ےہہاورہیسح یلع اک ےہ ہہ۔
(اترخیدقشم ہ )219/13،ہ

رشحِدحثی
اس اک بلطمی ےہہکبااٹیبداداانان اکوہاتےہوھچاٹاٹیب ابپ اک،یمیسقت ااہظرِہرکم ہ
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۔(رماٰۃاانملحیج 479/8،ہ) ہ
ےکےیلےہ ہ

اَربعین حسنی

ْ ِ ََ
رکنیمیکایپسےسیکیھجب؟32
نینسح

روسل
ہنعاکایبنےہ:ںیموگایہداتیوہںہکمہ ہ
()33رضحتدیساناوبرہریہہریضاہلل ہ
اہلل
اہللہیلصاہللہیلعوٓاہلوملسےک اسھت(اکی رفسرپ ہ)رواہنوہےئوتراےتسںیماکی ہگجٓاپہیلص ہ

ےک
ہیلع وٓاہل وملسےن ااممنسح و ااممیسحہریضاہلل امہنعہوج اینپ وادلہ امدجہےک اسھت ےھت ان ہ
ےس
روےن یک ٓاواز ینس ۔ٓاپ لجی لجی ہان دوونں ےک اپس ےچنہپ اور اینپ زہشدی ہ
اﷲ
وپاھچ:ریمے وٹیبں وک ایک وہا ےہ؟اوہنں ےن رعض ایک:اںیہن ایپس یگل ےہ۔روسل ہ
م
ںیم
یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملساپین التش رکےن ےک ےئل اکی ہَشکیزرے یک رطف بےھ(نکیل اس ہ
اپین ہناھت)۔اس دن اپین انایب اھت اورولگ اپین ےکاگبلطر ےھت۔ٓاپہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسےن
التش
ٓاواز اگلیئ:ایکتںیمےسیسکےکاپساپینےہ؟ولوگںےناےنپ اےنپزیکشموںںیم ہ
ےس
اخوتن تنج ہ
ایک نکیلیسک وک اکی رطقہاپین یھب ہن الم۔ روسل اہللہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسہےن ِ
زہشادہ
ےک ےچین ےس اکی ہ
رفامای:ان دوونں ںیم ےس اکی ےھجم ڑکپاؤ۔اوہنں ےن رپدے ہ
اںیہن
وضحرہیلصاہلل ہیلع وٓاہل وملسوک ڑکپادای۔اس وتق وہ لچم لچمرک رورےہ ےھت ٓ،اپےن ہ
گل
ابمرک ےنیس ےس اگلای اور رھپ اینپ ابمرک زابن ان ےک ےئل اکنل دی ےسج وہ وچےنس ہ
ٓایئ۔دورسے
ہ
اہیں کت ہک وہ رپوکسن وہےئگ اور رھپ ان ےک روےن یک ٓاواز ںیہن
ےس
اخوتن تنج ہ
زہشہادے اب کت ایس رطح رورےہ ےھتٓ،اپہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہےن ِ
ان
دورسے زہشادے وکےل رک ان ےک اسھت یھب ااسییہہایکہوت وہ یھب رپوکسن وہےئگ اور ہ
ےکروےنیکٓاوازدنبوہیئگ۔ ہ
(ی واہعق انسےن ےک دعب )ہرضحتہدیسانہاوبرہریہہریض اہلل ہنعہےن اراشد رفامایہ:ںیم انہ ہ
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دوونں زہشادوں ےس تبحمویکںہن رکوںہکبجںیمےنروسل اہللہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسوک ان
اَربعین حسنی

ےہ۔ ِ
رکےتداھکی ْ
(مجعم َ َ
ےکاسھتااسی ہ
ریبک،50/3،دحثی)2656:ہ ہ33

زہشادوںوکابمرکدنکوھںرپوساررکےناکادناز
ابرہ
()34روسل اﷲہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسرضحت افہمط زرہاہریض اہلل اہنعہےک رھگ ےک ہ
ابرہ
ڑھکے وہےئ اور السم ایک وت نینسح رکنیمیہریض اہلل امہنعہںیم ےس اکی زہشادے ہ
وھچیٹ
ےلکن۔روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےن رفامای:اےنپ ابپہ(ےک دنکےھ)ہرپ وسار وہاجؤ ہ
دعب
وھچیٹ ٓاوھکنں واےل! رھپ ان اک اہھت اھتم رک ابمرک دنکےھ رپ وسار رکایل۔اس ےک ہ
وسار
دورسے زہشادے ابرہ ےلکنوت ان ےس رفامای:وخش ٓادمدی! اےنپ ابپہ(ےک دنکےھ)ہرپ ہ
وسار
وہاجؤ وھچیٹ وھچیٹ ٓاوھکنں واےل! رھپ ان اک اہھت اھتم رک اںیہن دورسے دنکےھ رپ ہ
وکگیےسڑکپرکانہ
رکایل۔اسےکدعبروسلاہللیلصاہللہیلعوٓاہلوملسےندوونںزہشادوںہ ُ د

اے
ےکہنماےنپہنمرپرےھکاورداعیک:اَللّٰه َّم انِ ِّ ْی احِ ُّبه َما َفاَحِبَّه َما َواَحِبَّ َم ْن ُّیحِ ُّبه َماینعی ہ
تبحم
اہلل!ںیم ان دوونں ےس تبحمرکاتوہں،وتیھب ان ےس تبحمرفام اوران دوونںےس ہ
رکےنواولںےسیھبتبحمرفام۔(مجعمریبک،49/3،دحثی 2652:ہ) ہ

بیغےسروینشاکااظتنم
()35ہرضحت دیسان اوبرہریہہریض اہلل ہنعہہاک ایبن ےہ ہک مہ روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل

یسح
وملس ےکاسھتاشعیکامنز ڑپھرےہ ےھت،بجٓاپدجسہرفامےتوتااممنسحاوراامم ہ
رس
ریض اہلل امہنعہہابمرک ھٹیپ رپ وسا ر وہ اجےت۔ٓاپہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسہبجہ(دجسے ےس)ہ ہ
رھک
ااھٹےت وت ابمرک اہھت ےک ذرےعی دوونں وک ےھچیپ ےس رنیم ےس ڑکپ رک زنیم رپ ہ
33
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کت
دےتی۔بج دوابرہ دجسے ںیم اجےت وت دوونں زہشادے دوابرہ واسی یہ رکےت اہیں ہ

ہک امنز لمکم رکےک ٓاپ ےنا َْربعی ِن حسنی
رک
ں رپ اھٹبایل۔ںیم اھٹ ہ
دوونں َ َزہشادوں وک اینپ دوونں راون34

وہں۔
سپ(رھگ)وھچڑ ٓاات ہ
رقبیاحض وہا اوررعضایک :ایروسل اہلل!ںیم ان دوونںوک وا ہ
ےک
اےنتںیمہ(ٓاامسنرپ)ہیلجبیکمچوتٓاپہیلصاہللہیلعوٓاہلوملسےن زہشادوںےسرفامای:اینپ امں ہ
ےک
اپس ےلچ اجؤ۔ ٓاامسینیلجب یک روینش ابیق ریہہاہیں کت ہک دوونں زہشادے اینپ وادلہ ہ
اپسچنہپےئگ۔(دنسمادمح،592/3،دحثی 10665 ،10664:ہ) ہ

اناناجنےکاسےنمتشُک
(ےتلیھک
امہنعروسلاہللیلصاہللہیلعوٓاہلوملسہےکاپس ہ
()36ااممنسحاورااممیسحریضاہلل ہ

رفامرےہ
ہ
پیلصاہللہیلعوٓاہلوملسہ(ااممنسحیک دمد رکےت وہےئ )ہ
وہےئ)ہیتشُکرکرےہےھت اورٓا ہہ
اخوتن تنج رضحت افہمط زرہاہریض اہلل اہنعہرعض زگار
ےھت:اشابش نسح! ڑکپو نسح!ہ ِ
زایدہ
وہںیئ:ای روسل اہلل!ٓاپ نسح یک دمد رکرےہ ںیہ وگای ہک ی ٓاپ وک یسح ےس ہ
ینعی
ایپرے ںیہ؟اراشد رف ہامای:ا ِ َّن جِب ْر ِیْ َل ي ِعی ْن الْح َسی ْ َن َواَن َا احِ ُّب اَ ْن اعِی ْ َن الْ َح َس َن ہ
دمد
ربجلیِ انیم یسح یک دمد رکرےہ ںیہ اس ےئل ےھجم ی دنسپ وہا ہک ںیم نسح یک ہ
)223/13ہ ہ
ص،910دحثی،992:اترخیدقشم ہ ،ہ
رکوں۔(ی ُغن اہاابلثح ،ہ

رشحِدحثی
دلیل
غیہاشیعفہرۃمح اہلل ہیلعہرفامےت ںیہ:اس دحثی ںیم اس ابت رپ ہ
اامم مجن ادلنی َ رِہ
ںیہن۔
ےہ ہک اس رطح ےک اعمالمتہ(لیھک ویغہ ںیم)وچبں یک دمد رکےنںیم وکیئ رحج ہ
(نسحالنین ُہ )232/10،ہ
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نجکتبحملزمہ

ا َْربعی ِن َح َسنی

()37رضحتدیساندبعاہلل انب ابعسہریضاہلل امہنعہےس 35
ٓاِتی
رواتی ےہہک بج ی ہ
رفامؤ:
ل لَّا ۤا َّْس ٴَّـــلُ ُك ْم عَّل َّْی ِه ا َّْج ًرا اِلَّا ال َّْم َّودَّةَّ فِی الْق ُْربٰیؕ -ہینعیت ہ
رکہمیانزلوہیئ:ہقُ ْ
ںیم اس(راستل یک غیلبت) رپمت ےس وکیئ اعموہض بلط ںیہن رکت رگم َ رقاتب یک تبحم۔

ی
(پ،25اوشلریٰ )23:احصہبٔ رکامہمہیلع ارلوضا ہنہرعض زگار وہےئ:ای روسل اہلل!ٓاپ ےک ہ
ےک
رقاتب دار وکن ںیہ نج یکہ تبحم مہ رپ الزم ےہ؟اراشد رفامای:یلع اور افہمط اور ان ہ
دوونںےٹیب(ینعینسحویسح)ریضاہللمہنعانیعمج۔(مجعمریبک ہ،47/3،دحثی )2641:ہ

اناناجنےکدنکوھںرپ
افروق امظعہریضاہلل ہنعاکایبنہ
()38املسمونںےکدورسے ہفیلخرضحتدیسانرمع ِ
ےہ ہک ںیم ےن اامم نسح اور اامم یسحہریض اہلل امہنعہوک روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےک

یک
فس َت ْح َتك َماہینعی ٓاپ دوونں ہ
دوونں ابمرک اکدنوھں رپ وسار داھکی وت اہک:ہنِ ْع َم الْ َ َ

وساریینتک ایپریےہ۔روسل اہللہیلصاہللہیلعوٓاہلوملسےن اراشدرفامایَ :ونِ ْع َم الفارِسا ِن هما
ینعیدوونںوساریھبےنتکایپرےںیہ۔(دنسمزبار ہ،417/1،دحثی )293:ہ

ےنتکاےھچوساریہ
ُاھٹےئ
()39روسل اہللہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملساامم نسح اور اامم یسحہریض اہلل امہنعہوک ا ہ
روسل
وہےئ ااصنر یک اکی سلجم ےس زگرے وت احصہبٔ رکامہمہیلع ارلوضا ہنہےن رعض یک:ای ہ

ینعی
اہلل!ینتک ایھچ وساریےہ۔ ٓاپہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسےن اراشد رفامایہَ :ون ْع َم الرَّاك ِبا ِن ہ
دوونںوساریھبتہباےھچںیہ ہ۔(فنصمانبایبہبیش ہ،514/7،دحثی 21:ہ) ہ
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وناےسےستبحماکاوناھکادناز
ا َْربعی ِن َح َسنی

()40رضحتدیسان اوبرہریہہریضاہلل ہنعہاک ایبن ےہ :ریمے36
انس
ان دوونں اکونںےن ہ
اورریمی ان دوونں ٓاوھکنں ےنداھکی ہک یبنٔ رکمیہیلصاہللہیلع وٓاہل وملسہےن اامم نسحہریضاہلل
ہیلع
ہنعہای اامم یسحہریض اہلل ہنعہوک ڑکپا وہاےہ،زہشادے ےک دوونں اپؤں روسل اہللہیلص اہلل ہ

واےل!
وٓاہل وملسےک دوونں اپؤں رپ ںیہ ہاورٓاپ رفامرےہ ںیہ :اورپ ڑچوھ وھچیٹ ٓاوھکنں ہ
رھک
زہشادے اورپ ڑچےھ اہیں کت ہک اےنپ دوونں دقم اناناجن ےک ابمرک ےنیس رپ ہ
داع
دےی۔وضحرِ ادقسہیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےن رفامای:اانپ ہنم وھکول،رھپ ان اک وبہس ایل اور ہ
اانپ
یک:اَللّٰه َّم ا ِن ِّْی اح ُِّبه َفاَحِبَّهہ ینعی اے اہلل! ںیم اس ےس تبحم رکات وہں ،وت یھب اےس ہ
وبحمبانبےل۔(مجعمریبک ہ49/3،ہ،دحثی )2653:ہ

نینسحرکنیمیریضاہللمہنعںیمےسالضفوکن؟
ےس
اٰیلعرضحتاام ِمالہِتنسااممادمحراضاخنرۃمحاہللہیلع رفامےتںیہ:اظرہااحدي ہ
نسح
قاء(ااممیسحریضاہللہنعہ)ہرپیھب انہ(اامم ہ
ِبط ا َْص َغرہ(وھچےٹوناےس)زہشاد ٔہہگلْگوںہ َ ُ
س ِ
ص)75ہ ہ
ریضاہللہنع)اکلضفاثتب(ےہ)۔(علطمارمقلنی ،ہ
ذرک
یش()Foot Noteہںیموطبراثملوج ااحدثی ہ
اس اقمم رپ اام ِم الہِ تنس ےن اح ہ

رفامںیئ ان ںیم ےس نیت دحںیثی ’’اَ ْربَ ِعی ِن َح َسنی‘‘ںیم ربمن ،6ربمن31ہاور ربمن32ہ ہرپ

وموجدںیہ ہ۔ ہ
کت
اام ِم الہِ تنسہزمدی رفامےت ںیہ:ریقف دبلیلِ ااحدثی ااسی یہ امگن رکات اھت اہیں ہ
ْصیح
مو ہ
ہک’’ َت ْی ِسیر رشح جامع صغیر‘‘ںیمداھکیہکالعہم ُ ا
یرۃمحاہللہیلعہےناسینعمرپ َت ْ ِ
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ص)76ہ ہ
احہیشعلطمارمقلنی ،ہ
یک(ینعیاسابتوکاصف وظفلںںیمایبنرفامای)۔( ہ
دحثیِن َح َس
اام ِم الہِ تنسہہےن وج ا َْربعی
ذرک
37رۃمح اہلل ہیلعیک رشح ہ
ی
مو ہ
اورنیاس ےک تحتہالعہم ُ ا
ےہ :ہ
رفامیئوہدرجذلی ہ

اپچنیتنجوجان

رفامنٰیفطصمیلصاہللہیلعوٓاہلوملسےہَ :ش َباب اَهْ ِل الْ َجنَّۃِ َخ ْم َس ٌۃَ :ح َس ٌن َوح َسی ْ ٌن َوابْن
ِ
ع َم َر َو َس ْعد ابْن م َعاذ ٍ َواب َ ُّی بْن َك ْعبٍ ینعییتنجونوجان اپچنںیہ:نسح،یسح،دبعاہلل انب
رمع،دعسنباعمذ،اُیبنببعک۔(اجعمریغص،ص،299دحثی 4858:ہ) ہ
اویرۃمحاہللہیلع اسدحثیرشفیےکتحتےتھکلںیہہ :ہ
ااممدمحمدبعارلؤف ُم ہ
ےک
امہنعوکےلہپذرکایکایگویکہکنیدوونںیتنجوجاونں ہ
میسحریضاہلل ہ
ااممنسحاوراام ہ
ےک
رسدار ںیہ،دبعاہلل نب رمعہریض اہلل امہنعہوک رسیتے ربمن رپ ذرک ایک ایگ ویکہکن ملع و لمع ہ
اعمےلمںیمان اکرمہبتتہبدنلب ےہہہکبجہوچےھتربمن رپرضحتدعسنباعُمذہریضاہللہنعوک
یک
جررجےکرسدارےھتاوراالسمیکدمدےکاعمےلمںیمٓاپ ہ
ذرکایکایگویکہکنٓاپہلیبقٔ َ ہ
یک
ینعیاناپوچنںرضحات ہ
ب ہ
بیدخامتںیہ۔زمدیرفامےتںیہَ :ف َف ْضله ْم َعل ٰى هٰذَ ا التَّ ْرت ِ ْی ہ
تلیضف اسدحثیںیمذرکرکدہرتبیتےکاطمقبےہ۔(اریسیتلرشحاجعمریغص 74/2،ہ)

اہلل رکمیہہاامم نسح اور اامم یسحہریض اہلل امہنعہےک دصےقہ’’ا َْربَ ِعی ْ ِن َح َسنی‘ہ‘ ہوک
وبقمتیل اطعہرفامےئ  ،اےسہم َؤلِّفہ،ہاس ےک ریپ و رمدش ،وادلنی ،ابل وچبں ،اعُموِنین ہو
اابحب اورڑپےنھواولںےکےئلرفغمتاکببسانبےئ۔آمین بجاہ النبی اْلمین صلی اہّٰلل

علیہ وآلہ وسلم
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