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 اعترف

۔رکایچ اٹون یالعہم ونبر اجہعم اولعلم االالسہیمںیم   ۱۹۹۴ ےنیتفم دبعاابلیق اوخزنادہ اصبح 

ادارے ےس صصخت یف اہقفل ایک۔ دعب  ںیم اس یہ ۱۹۹۵۔۱۹۹۴سج ےک دعب  ےس درِس اظنیم یک میلعت لمکم یک۔

کت اجہعم دارولعلم رکایچ ےس رمتنیِ ااتفء ایک اور وافیق اردو ویوینریٹس ےس اترخیِ االسم ںیم  ۲۰۰۴۔۲۰۰۱  ںازا

۔اسٹیئ رکایچ ںیم ممتہم ےک انبللت رہیض اجہعم االسہیم اصبح  اس وتق یتفم امرٹسز یک ڈرگی احلص یک۔

  رفاضئ ااجنم دے رےہ ںیہ۔

  وسپ ںیم رشیع وساالت ےک وجاابت دےتی ںیہ۔اس ےک العوہ یتفم اصبح واسٹ اپی ےک رگ

  اور یتفم اصبح یک ویویٹب ےک لنیچ رپ فلتخم وساالت ےک وجاابت اولپڈ ےئیک اجےت ںیہ۔

Mufti Online by Mufti Abdul Baqi  

ftiAbdulBaqihttp://YouTube.com/c/MuftiOnlineByMu 

 

 یتفم اصبح ےک یلیٹ رگام لنیچ اک کنل

http://T.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi 
 

 ربمن واسٹ اپی اک  یتفم اصبح 

8129000-333-+92 
 

  

http://youtube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi
http://t.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi
http://t.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi
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 شیپ ظفل 

 وموضاعت اور ااحد ث یک اداتق ہی اتکب یتفم دبعاابلیق اوخزنادہ اصبح یک رطف ےس امہ

ےکوحاےل ےس وکوششں اک ہجیتن ےہ۔  وہ امہ وموضاعت اور ااحد ث وج ہک دوِر احرض ںیم وصخًاص وسلش ڈیمای رپ 

وتہج بلط ابت ہی ےہ ہک ارثک اواقت وسلش   زابن زِد اعم ںیہ ان یک قیقحت یک یئگ ےہ ہک آای وہ حیحص ںیہ ای طلغ۔

 واےل وموضاعت اور ااحد ث یک  ب قیقحت یک اج ی ےہ وت وہ ،فیع،  ری  دنتس اور نم ڈیمای رپ رئیش ےئیک اجےن

 ڑھگت وہ ی ںیہ۔ سج ےس وعام اانلس الیملع ےک ابثع وھجٹ ےک الیھپےن ےک رمبکت وہےت ںیہ۔

سہ رشوع ایک اتہک اعم املسمن اور  
سل
سل
اس رضورت وک دمرظِن رےتھک وہےئیتفم اصبح ےن ہی 

ام اس اتکب ےس ادافتدہ احلص رک۔ں۔ اس اتکب ںیم یتفم اصبح یک امہ وموضاعت اور وصخًاص املعء رک

ااحد ث یک وحاےل ےس یک یئگ قیقحت وک اشلم ایک ایگ ےہ۔ ارگ آپ اابحب ںیم ےس یسک وک اس اتکب ںیم وکیئ یطلغ 

 وت رباہ رہمابین اس یک اشندنیہ رضور رفامںیئ۔ رظن آےئ 
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 67 اہیبنتت ہلسلس ربمن

 اسل ےک ادتباء یک اکی داع

 داع یک وہ اسل ےک رشوع یک ےہ سج ںیم اعم وہریہ ویڈیو یک دوعت االسیم ینس اریم یصخش ومالان اشرک ونر کیا :وسال

 ہک ایک رفامںیئ رامنہیئ دوونں اامعل ےک ابرے ںیم اس داع اور اس ےک اسھت کلسنم ابیق رباےئ رہمابین ،دے رےہ ںیہ رتبیغ

 ؟ںیہن ای  ےہ اور اس وک رکان ہاےئی دنتس ہی

 

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

و ر ںیہ تایادتباء ےک قلعتم سج دقر روا رےہ ہک اسل یک واحض
ھ

 

مش

 ےہ وہ امتم اامعل یسک اجریہ ید رتبیغ اس یک ای اور اامعل 

التش رکےن ےک ابووجد  یھب ںیمبتک  ہک وموضاعت یک ںیہ ےسیہکلب ضعب اامعل وت ا ،ےس اثتب ںیہن تایروا  دنتس اور حیحص یھب

 .اتلم انم و اشنن ںیہن اس اک وکیئ
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 :داعںیئ اجےن وایل ڑپیھ اسل ےک ادتباء ںیم

 

 داع: یلہپ   .۱

"اللهم أنت األبدي القديم األول وعلى فضلك القديم وجودك املعول، وهذا عام جديد 

األمارة  قد أقبل نسألك العصمة من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس

يقول -بالسوء، واإلشتغال بما يقربني إليك زلفى ياذا الجالل واإلكرام يا أرحم الراحمين". 

 
 
 وصلى هللا على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم. -ذلك ثالثا

دو رفےتش  افحتظ ےئلیک  یکاسل ھجم ےس وفحمظ وہا اور اس صخش ابیق ایرمع  اتہک ےہ ہک ابیق نصخش اس داع وک ڑپاتھ ےہ وت اطیش وج

 .افحتظ رکےت ںیہ ےس اس یک نوج اطیش رقمر ےئک اجےت ںیہ

أن من دعا بهذا الدعاء أول يوم من املحرم فإن الشيطان يقول: استأمن على  ويزعمون "

 نفسه فيما بقي من عمره؛ ألن هللا يوكل به ملكين يحرسانه من الشيطان".

 (238_  237لي ))انظر: هامش دالئل الخيرات للجزو 

 دنس ےک ذموکر ےہ. ریغب بتک ںیم اہتبل ضعب واظفئ یک ،ووجد ںیہن اتکب ںیم یک  ثدح  دنتس دنتس  ری یھب اس داع اک وبثت یسک

 

 داع: یدورس . ۲

 اتہک ےہ ناطیش وت " ےن ےنتج انگہ ےئک ان بس وک اعمف رفام "اے اہلل اس اسل ںیم  داع ڑپےھ ہی ںیم صخش اسل ےک آریخ وج

 .یمتخ رکد ےحمل ںیم کیتنحم ا یاور اس ےن اسر ایوخد وک اکھتد ہک مہ ےن وپرے اسل اس وک انگہ رکاےن ںیم

أما دعاء آخر السنة فهو: اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه بعد 

ا جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي ... الخ . ويقولون بزعمهم أن من قرأ هذ

الدعاء ثالث مرات فإن الشيطان يقول تعبنا معه طول السنة فأفسد علينا تعبنا في 

 ساعة واحدة.

 (243_  242)املصدر السابق 

 ےہ. اج ی اپیئ یہ اتکوبں ںیم طقف واظفئ یک داع یھب ہی
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 لمع: ارسیت . ٣

روزوں وک اچپس اسل ےک انگوہں اک افکرہ ان  دن اور رحمم ےک ےلہپ دن روزہ رےھک وت اہلل اعتیل یاہجحل ےک آرخ یصخش ذ وج

 .ںیہ ےتیانبد

كما استدلوا في تعظيم هذين اليومين إلى حديث موضوع ال يصح عن رسول هللا وهو "من 

صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من املحرم فقد ختم السنة املاضية، وافتتح 

 السنة املقبلة بصوم جعله هللا كفارة خمسين سنة".

 (.2/199وضوعات البن الجوزي )انظر: امل

 ےہ. ایےن وموضع اور نم ڑھگت رقار د یوک العہم انب وجز تیاس روا

 

 وچاھت لمع: . ۴

داع امےگن اور رھپ زوال ےک دعب اور رھپ رصع ےس  ہیاور  دن ووض رکےک ہاتش ےک وتق دو رتعک لفن ڑپںیھ یاسل ےک آرخ رہ

 .یتنحم اضعئ رکد وہرک اتہک ےہ اس ےن وپرے اسل یک سویام نوت اطیش ۔ںلمع رک ہیرمہبت  نیت دن ںیم کیےلہپ ا

 دعاء آخر السنة:

 "في آخر يوم من كل سنة تتوضأ وتصلي ركعتين نافلة في الضحى ثم تدعو بهذا الدعاء:

بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، 

ا نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه اللهم ما عملت في هذه السنة مم

علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك فإني  وحلمت  

أستغفرك فاغفر لي بفضلك وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسالك 

قطع رجائي منك يا كريم وصلى اللهم يا كريم ياذا الجالل واإلكرام أن تتقبله مني، وال ت

 هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

و تفعل مثل ذلك بعد الزوال ثم قبل صالة العصر و بذلك تكون قد دعوت في هذا اليوم 

ثالث مرات، فإن انت فعلت ذلك حملت الشيطان على أن يقول: تعبنا مع هذا الشخص 

 واحدة."طوال السنة فأفسد تعبنا في ساعة 
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 اإلجابة:

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فقد ورد بعض هذا الكالم في بعض الكتب التي ال تهتم بتصحيح الحديث مثل حاشية 

.
 
 الشيخ كنون على البناني، وبحثنا عنه في غالب كتب السنة فلم نجد له ذكرا

اجان اس ےک  دنتس وہےن  ایاپ اتکوبں ںیم اہتبل ضعب واظفئ یک ،ہن لم یکس اتکب ںیم ،فیع ای حیحص یسک یک  ثدح یھب تیروا ہی

 ےہ. ںیہن دلیل یک

 . اپوچناں لمع:۵

 ےک اسھت آ وس اسھٹ ابر مسب اہلل ارلنمح ارلمیح رحمم ارحلام وک رصع ےک دعب نیت مکی
یي

ارکلیس

 

وت آپ رپ  داع ڑپںیھ ہیڑپھ رک  ه

 اظمل آپ رپ ملظ رکےکساگ. وکیئ ہن وہاگ اور ہن یہ ہیاک وحنمس اس یناشیرپ مسق یک وپرے اسل یسک

اللهم يا محول األحوال! حول حالي إلى أحسن األحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال، 

 وصلى هللا على نبينا محمد وصحبه"

ہگج  "اعتمل" یک ینعیےہ  وک طلغ اھکل ایگاس  ےہ، ہکلب ضعب وپوٹسں ںیم وموجد ںیہن دصمر ںیم ای دنتس اتکب  یسک داع یھب ہی

اال" اھکل ایگ

 

ض
مف
 ےہ. "

 الخہص الکم

اتم ےس  نیااکرب ےہ اور ہن یہ االصلة واالسلم ےس اثتب ںیہن اخص داع آپ ہیلع یھب وکیئ ایلمع  یھب ااہتن رپ وکیئ ایادتباء  یک اسل

 .الچان اثتب ےہ رتبیغ ایکن ایےس ان اامعل اک رکان  ےعی دنتس ذر یسک

ےہ  وہ لمع  دنتس اور حیحص اجےئ ہک ایک رکیل یلست اجےئ ہک رہ ےئن لمع وک رکےن ےس ےلہپ اس ابت یک اس ابت اک اامتہم ایک ذہلا

 لمع اک رمبکت وہ وج انگہ اک ابثع ےنب. ےسیاتہک لمع رکےن اک وثاب احلص وہ، ہن ہک املسمن ا

 واہلل املع ابوصلاب 

ب ه: دبعاابلیق اوخزنادہ 

 

 کت

 ہعمج  ۱۴٣۹  رحمم مکی
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 68اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 اعوشراء یک تلیضف

  یک وملس ےن اس ےنیہم اہلل ہیلع ےہ اور وضحر ارکم یلص ادتبا وہ ی اسل یک یےہ  اس ےس رجہ ارحلام اسل اک الہپ ہنیہم رحمم

  .رفامیئ رتبیغ روزہ رےنھک یک   اور اس ےک دونں ںیم رفامیئ نایب تلیضف

امنز  امنز رات یک نیاور رفض ےک دعب الضف رت روزے راضمن ےک دعب رحمم ےک ںیہ نیہک الضف رت ایےن رفام االسلم ہیلع وضحر

 ےہ

عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا: ) أفضُل الصيام بعد رمضان شهُر هللا املحرم ، 

 الليل ( وفي رواية: ) الصالة في جوف الليل ( 
ُ
وأفضُل الصالة بعد الفريضة صالة

 ه مسلم .أخرج

 ہک  اعم یک اس دقر زمکور اور نم ڑھگت ابںیت اور اعوشرا ےک قلعتم یھب رطح اس ےنیہم یک وںزیچ رگیوشم تمسق ہک د نکیل

ئ

گ

 ےہ اجریہ لکشم رت وہ ی زیمت ابت اور طلغ ابت ںیم اب حیحص

 تایروا راعوشرا ےک قلعتم وہشم

 رپ دس رحمم اک روزہ رفض ایک ارسالیئ ینب ےن  ہک اہلل اعتیل رکےت ںیہ االسلم ےس لقن اہلل ہنع  وضحر ہیلع ریض ہریاوبرہ رضحت

رکے اگ اسرا اسل اس رپ  رفایخ وج صخش اس ںیم ہکنرکو ویک رفایخ رپ رزق ںیم لروزہ روھک اور اےنپ الہ وایع ہی مت ولگ یھب

 اجیگیئ یک رفایخ

 .وتہب وبقل وہئ االسلم  یک اس دن آدم ہیلع (1

 .ایگ ایالسلم وک آامسن رپ ااھٹا ہیلع سیدن ادر ایس (2

 .االسلم وک آگ ےس اجنت یلم ہیلع دن اربامیہ ایس (3

 وک اجنت یلم یتشک االسلم یک دن ونح ہیلع ایس (4

 آیئ االسلم رپ ویح ہیلع دن ومیس ایس (5

 وبقل وہئ رقابین االسلم یک ہیلع دن اامسلیع ایس (6
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 ےس اجنت یلم االسلم وک لیج ہیلع فسویدن  ایس (7

نا آوھکنں یک االسلم یک ہیلع بوقعیدن  ایس (8

 

ي
 
ي ب

ئ

 واسپ آیئ ئ

 ےس اجنت یلم ےک ٹیپ االسلم وک یلھچم ہیلع سنویدن  ایس (9

 ےس افش یلم یراالسلم وک امیب ہیلع بویدن ا ایس (11

 وک ےل رک دنمسر وک اپر ایک ارسالیئ االسلم ینب ہیلع دن ومیس ایس (11

 یلم یفاعم االسلم وک اےلگ ےلھچپ اسرے انگوہں یک دن وضحر ہیلع ہی (12

 اسل ےک انگوہں اک افکرہ ےہ 41اس دن اک روزہ  (13

 ایےس بس ےس ےلہپ اس اعوشرہ اک دن انب ےن ولخماقت ںیم اہلل اعتیل (14

 دن وہیئ ابرش ایس بس ےس یلہپ (15

 رتمح اس دن انزل وہیئ بس ےس یلہپ (16

 وپرے اسل اک روزہ راھک ایسج ےن اعوشرا اک روزہ راھک وگ (17

  امتم ولخماقت ےک ردقر ابعدت یکاس ےن ایوگ سج ےن اس رات ابعدت یک (18

 اعوشرا ےک ضعب أامعل ےک اضفلئ

ذگہتش اچپس اسل اور آدنئہ اچپس اسولں  ہار رتعک امنز افہحت ےک دعب اچپس رمہبت لق وہ ہلل ادح ڑپےھ وت اہلل اعتیل .1

 ےک انگہ اعمف رفامدے

 یک ںیہن انرفامین اس ےن ہحمل رھب رب یک ایوت وگ ایوک ھچک الپ سج ےن اس دن یسک .2

 .رطح زگرے اگ کمچ یک یک وہ لپ رصاط رپ روینش ایرھگاےن وک الھک بیرغ ےناعوشرا ےک دن یسک ارگ یسک .3

 

 ےک ضعب اخص اامعل اعوشرا

 رمض القح ہن وہاگ وج اعوشرا ےک دن لسغ رکے اگ اس وک رمض اوملت ےک وسا وکیئ .1

 رخاب ہن وہیگن یبھک آںیھکن وج اعوشرا وک رسہم اگلےئ اگ اس یک .2
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 یک ےک اسھت الھبیئ ںومیتیامتم  ایوگ اےک رس رپ اہھت ریھپ میتی  ےن اس دن یسکسج .3

 اک اھکل اجاگیئ وںزہار دیہش کیزہار رمعے اور ا کیزہار جح ا کیا سج ےن اعوشرا اک روزہ راھک اس ےئلیک .4

 :وااعقت رگیدن ےک اخص د اس

 ےئک ےئگ ااہپڑ دنمسر دیپ ےک دن اسوتں آامسن اسوتں زںینیم اعوشرا 

 ایگ ایدن رعش انب ایس 

 وہیئ اشدیپ یک دن ربجالیئ ایس 

 ایگ ایاالسلم وک آامسونں رپ ااھٹ ہیلع دن یسیع ایس 

 یئگ یاالسلم وک ابداشتہ د ہیلع ندن امیلس ایس 

 اجیگیئ دن اقمئ یک ایس یھب تمایق اور 

على  عن أبى هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا عز وجل افترض

بنى إسرائيل صوم يوم في السنة يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من املحرم، فصوموه 

ووسعوا على أهليكم فيه، فإنه من وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء وسع عليه 

سائر سنته، فصوموه فإنه اليوم الذى تاب هللا فيه على آدم، وهو اليوم الذى رفع هللا 

وهو اليوم الذى نجى فيه إبراهيم من النار، وهو اليوم الذى فيه إدريس مكانا عليا، 

أخرج فيه نوحا من السفينة، وهو اليوم الذى أنزل هللا فيه التوراة على موس ى، وفيه 

فدى هللا إسماعيل من الذبح، وهو اليوم الذى أخرج هللا يوسف من السجن، وهو 

شف هللا فيه عن أيوب اليوم الذى رد هللا على يعقوب بصره، وهو اليوم الذى ك

البالء، وهو اليوم الذى أخرج هللا فيه يونس من بطن الحوت، وهو اليوم الذى فلق 

هللا فيه البحر لبنى إسرائيل، وهو اليوم الذى غفر هللا ملحمد ذنبه ما تقدم وما تأخر، 

، وفى هذا اليوم عبر موس ى البحر، وفى هذا اليوم أنزل هللا تعالى التوبة على قوم يونس

فمن صام هذا اليوم كانت له كفارة أربعين سنة، وأول يوم خلق هللا من الدنيا يوم 

 عاشوراء، وأول مطر نزل من السماء يوم عاشوراء،

وأول رحمة نزلت يوم عاشوراء، فمن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر كله، وهو 

ل عبادة أهل السموات صوم االنبياء، ومن أحيا ليلة عاشوراء فكأنما عبدهللا تعالى مث
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السبع، ومن صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة قل هو هللا 

أحد غفر هللا خمسين عاما ماض وخمسين عاما مستقبل وبنى له في املال االعلى ألف 

ألف منبر من نور، ومن سقى شربة من ماء فكأنما لم يعص هللا طرفة عين، ومن أشبع 

 ين يوم عاشوراء، مر على الصراط كالبرق الخاطف.أهل بيت مساك

ومن تصدق بصدقة يوم عاشوراء فكأنما لم يرد سائال قط، ومن اغتسل يوم 

عاشوراء لم يمرض مرضا إال مرض املوت، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينيه 

صام  تلك السنة كلها، ومن أمر يده على رأس يتيم فكأنما بر يتامى ولد آدم كلهم، ومن

يوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة ألف ملك، ومن صام يوم عاشوراء أعطى ثواب ألف 

حاج ومعتمر، ومن صام يوم عاشوراء أعطى ثواب ألف شهيد، ومن صام يوم 

عاشوراء كتب له أجر سبع سموات وفين خلق هللا السموات و االرضين والجبال 

عاشوراء، وخلق اللوج يوم والبحار، وخلق العرش يوم عاشوراء، وخلق القلم يوم 

عاشوراء، وخلق جبريل يوم عاشوراء، ورفع عيس ى يوم عاشوراء، وأعطى سليمان 

امللك يوم عاشوراء، ويوم القيامة يوم عاشوراء، ومن عاد مريضا يوم عاشوراء 

 فكأنما عاد مرض ى ولد آدم كلهم ".

 :اک درہج تیروا اس

 نم ڑھگت ےہ تیروا ہیہک  ایذرک رکےک رفام وضاعت ںیماتکب وم وک اینپ تیےن اس روا یانب وجز العہم

رواه بن الجوزي في كتاب املوضوعات و قال عقب إيراده له :هذا حديث ال يشك عاقل 

 في وضعه ولقد أبدع من وضعه وكشف القناع ولم 

يستحيى وأتى فيه املستحيل وهو قوله: وأول يوم خلق هللا يوم عاشوراء، وهذا تغفيل 

 ه إنما يسمى يوم عاشوراء إذا سبقه تسعة. انتهىمن واضعه الن

 

 :تایروا ےک مہ ینعم تیروا اس

 وقنمل ےہ تیروا یک بیومضمن ےک رق ایس اہلل ہنع ےس یھب انب ابعس ریض رضحت

عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " من صام يوم  - 06

قيامها، ومن صام يوم عاشوراء عاشوراء كتب هللا له عبادة ستين سنة بصيامها و 
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أعطى ثواب عشرة آالف ملك، ومن صام يوم عاشوراء أعطى ثواب ألف حاج 

ومعتمر، ومن صام يوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة آالف شهيد، ومن صام يوم 

عاشوراء كتب هللا له أجر سبع سموات، ومن أفطر عنده مؤمن في يوم عاشوراء 

، ومن أشبع جائعا في يوم عاشوراء فكأنما أطعم فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد

جميع فقراء أمة محمد صلى هللا عليه وسلم وأشبع بطونهم ومن مسح على رأس يتيم 

رفعت له بكل شعرة على رأسه في الجنة درجة، قال فقال عمر يا رسول هللا لقد فضلنا 

واالرض كمثله،  هللا عزوجل بيوم عاشوراء ؟ قال: نعم خلق هللا عز وجل يوم عاشوراء

وخلق الجبال يوم عاشوراء والنجوم كمثله وخلق القلم يوم عاشوراء واللوح كمثله، 

وخلق جبريل يوم عاشوراء ومالئكته يوم عاشوراء، وخلق آدم يوم عاشوراء وولد 

إبراهيم يوم عاشوراء، ونجاه هللا من النار يوم عاشوراء، وفداه هللا يوم عاشوراء، 

شوراء ورفع إدريس يوم عاشوراء، وولد في يوم عاشوراء، وتاب وغرق فرعون يوم عا

هللا على آدم في يوم عاشوراء، وغفر ذنب داود في يوم عاشوراء، وأعطى هللا امللك 

لسليمان يوم عاشوراء، وولد النبي صلى هللا عليه وسلم في يوم عاشوراء، واستوى 

 ". م عاشوراءالرب عز وجل على العرش يوم عاشوراء، ويوم القيامة يو 

 :اک مکح تیروا اس

 وعض اک مکح اگل ےہ رپ یھب تیروا اس

 هذا الحديث موضوع

ففي إسناده حبيب بن أبى حبيب و هو معروف بالكذب بل قال فيه اإلمام أحمد رحمه  

 هللا :كان حبيب بن أبى حبيب يكذب

 ےہ ایوک اامم ادمح ےن وھجاٹ رقار د بیبح نب ایب بیبح دنس ںیم یک تیروا اس

 . وقال ابن عدى: كان يضع الحديث

 روایات گھڑتا تھا ابن عدی

وقال أبو حاتم أبو حبان: هذا حديث باطل ال أصل له.قال وكان حبيب من أهل مرو يضع 

 الحديث على الثقاة ال يحل كتب حديثه إال على سبيل القدح فيه

 یہ شخص من گھڑت روایات نقل کرتا تھا ابوحاتم
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 ذكره لهذا الحديث هذا حديث موضوع بال شكوقال بن الجوزي بعد 

 یہ روایت من گھڑت ےہ ابن جوزی

 :اور اثتب اامعل حیحص

 رےتھک ےھت  روزہ  اک  اعوشرا  شیرق ںیم اجتیلہ 

وج  ایگ اید رےک دعب اایتخ رفتیض راضمن ےک روزوں یک رےتھک نکیل رجہت ےک دعب یھب ہنیرےتھک ےھت اور دم االسلم یھب ہیلع آپ

 ےھکہاےہ ر

قالت : ) كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية ،  -رض ي هللا عنها  -ن عائشة ا

يصومه في الجاهلية ، فلما قدم املدينة صامه ، وأمر بصيامه ، فلما  rوكان رسول هللا 

ِرَض رمضان ترك يوم عاشوراء ، فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه ( أخرجه البخاري 
ُ
ف

 ومسلم 

 ےھت ےتید رتبیغ ےتیاالسلم اس دن روزہ رےنھک اک مکح د ہک آپ ہیلع ےتہک ںیہنب رمسة  اجرب

يأمر بصيام يوم عاشوراء ، ويحثنا عليه ،  rقال : ) كان رسول هللا  tوعن جابر بن سمرة

 ( .3الحديث ( أخرجه مسلم)… ويتعاهدنا عليه 

 روزے اک ارج اس

اسل ےک انگوہں اک  کیےہ ہک زگہتش ا ہک ادیم ایاالسلم ےن رفام آپ ہیلع االسلم ےس اعوشرا ےک روزے اک ارج وپاھچ ایگ ہیلع آپ

 افکرہ وہاجےئ

سئل عن صوم يوم عاشوراء ، فقال : ) يكفر السنة املاضية (  rأبي قتادة أن رسول هللا 

وصيام يوم عاشوراء أحتسب على هللا أن يكفر السنة التي قبله ( أخرجه … وفي رواية : ) 

 (1مسلم)

 ہقیوہج اور رط زے یکرو اس

 ہک اس دن  یک نایب ہیوہج  سج یک ایانمےت اپ اور دیع وک اعوشرا ےک دن وخیش دوہیالےئ وت  فیرشت ہنیاالسلم دم ہیلع وضحر

ئ

گ

 انمےت ےھت ںذہلا وخایش یھت االسلم وک اجنت یلم ہیلع رضحت ومیس

 مہ روزہ رےھک ےگ نکیل ںیہ بیرق دہای زاالسلم ےک ہیلع ہک ان ےک تبسنب مہ ومیس ایاالسلم ےن رفام ہیلع آپ
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املدينة فوجد اليهود يصومون  rقال : قدم رسول هللا  -رض ي هللا عنهما  -عن ابن عباس 

يوم عاشوراء ، فسئلوا عن ذلك ، فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر هللا فيه موس ى وبني 

 له ، فقال رسول هللا 
 
: ) نحن أولى بموس ى  rإسرائيل على فرعون ، فنحن نصومه تعظيما

 
 
منكم ، فأمر بصيامه( أخرجه البخاري ومسلم ، وفي رواية ملسلم : ) فصامه موس ى شكرا

 … ( ، فنحن نصومه 

 اخمتفل یک دوہی

  دوہیدن وت  ہیہک  ایگ وت رعض ایک ایاالسلم ےن اس دن ےک روزے اک مکح د آپ ہیلع  ب
 
اک دن ےہ وت آپ  میظعت یھب یک یاور اصنر

 رےھک ےگ اک روزہ یھب خیہک اےلگ اسل مہ ون اتر ایم ےن رفاماالسل ہیلع

ملا صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه  rأن رسول هللا  -رض ي هللا عنهما  -عن ابن عباس 

: ) فإذا كان  rقالوا : يا رسول هللا ، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال رسول هللا 

اليوم التاسع ( قال : فلم يأت العام املقبل حتى توفي صمنا  -إن شاء هللا  -العام املقبل 

 ( .1. أخرجه مسلم ، وفي رواية له : ) لئن بقية إلى قابل ألصومن التاسع () rرسول هللا 

انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس اکی ،فیع رواتی ےہ ہک اعوشرا اک روزہ روھک وہید یک اخمتفل رکو اس ےس اکی دن لبق ای دعب روزہ 

 روھک

 بلفظ : ) صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا فيه اليهود ، صوموا بحد
 
يث ابن عباس مرفوعا

 ( وهو حديث ضعيف
 
 ، أو بعده يوما

 
 قبله يوما

 رکان وعیس درتسوخان

 .اصبح اک ومضمن ااصتخرا لقن رکواگن رقلعتم ااتسد رتحمم ومالان ہحلط اینم اس

 اوجلاب : 

م ےس رموفاع ، : اپچن احصہب رکام ریض  ثدح وایل لاایعل اعوشراء ےک دن وتعس یلع 

ھ

 

عن

اور  اور رضحت رمع ےس وموقاف ،    اہلل 

 : ںیہ ہیوہ   ےس رمالسوقنمل ےہ ،نج احصہب رکام ےس رموفاع وارد ےہ ، تیروا یک اتیعب کیا

 ان بعش] اجرب رضحت  [3512  اإليي

 ان بعش] وعسمد انب رضحت  [3513  اإليي
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 د اوب رضحت ان  ]بعش   دخری عسي  [3514اإليي

 رہ اوب رضحت ان بعش] هريي  [3515  اإليي

   ص:  رضحت انب رمع( 

 

ي زرعه ياال ألب  ب
 یلع الع

 

 ([ 11،12]اوتلسعه

 رواتی رپوموقف رمع رضحت   

 

ي زرعه ياال ألب  ب
 یلع الع

 

 ( [ ںیم13)ص:   ] اوتلسعه

 ان   اک البغ  اتیعب ارشتنمل انب اور  ےہ ۔ یرمو [ ںیم3516]بعش اإليي

اور  ےہ ،  رموفاع اثتب ںیہن  ثدح ہی  ہک: ورطق رپ رجح رکےت وہےئ رفامےت ںیہ امتم ااسدین یک  ثاس دح  ثاملعء دح ضعب

 .ضعب رصااتح نم ڑھگت وہےن اک مکح اگلےت ںیہ

 [(363/ 6يح شرح مشكاة املصابيح )( ، مرعاة املفات13]التوسعة على العيال ألبي زرعة )ص: 

ابوصخلص  ان ںیم ےہ ، اینسح اک رمہبت د ای وک حیحص ےہ ، اور ضعب ااسدین ےن ان وک وبقل ایک ضعب دحمنیث ان ےک اقمہلب ںیم ہکبج

 

ب 

 اامم 

ي
ن

 

ھق

م اہلل ںیہ یطویس  ، انب رجح القسعین ،   اوب زرہع نب ارعلایق ،  انب ااطقلن ، رعایق  ، ی

ھ
م
ح

  ،ر

 :ان ےک اوقال المہظح رفامںیئ 

لمع  ہی ربتک ےک ابرے ںیم ہک اسل رھب یک ہیےہ ، اور  اجنگش یھکل  لمع رکےن یکاس رپ یھب اتکوبں ںیم ذمابہ ارہعب یک اور

 .رجمب اور اپےئ وبثت وک اچنہپ وہاےئ ےہ

 :المہظح رفامںیئ یےکضعب اتفو ہیفنح

 اقلب  وہج ےس اضفلئ ںیم وہےن یک یفلتخم رطق ےس رمو ےہ؛ نکیل ارگہچ دنساً ،فیع تیروا یک لاایعل یلع وتعس

ہک ڑچھکا آج لک الہ  ںےہ؛ ویک ںیہن اکپےن رپ ادتسالل رکان حیحص ےس ڑچھکے اور میلح تیاس روا ؛ نکیلادتسالل ےہ

ا ا وبن ،دن رھب ڑچھکا اھکےت الھکےت رےتہ ںیہ ےئولگ روزہ رےنھک ےک اجب ہیدبتع اک اعشر نب اکچ ےہ اور 

 

س

 

مت
ےک ابلکل  یوج 

رصحنم  ہک وتعس رپ لمع ڑچھکا اکپےن رپ یہ ںویک ؛اپےئ اجےت ںیہ یھب ےک ینعم مزلیازتلام امال  اس ںیم الخف ےہ، زین

 ۔(۱۸۸ص  ۱۷ےہ۔ )اتکب اونلازل ج احلص وہیتکس تلیضف ہیرکےن ےس  رطح درتس وخان وعیس یھب ہکلب یسک ؛ںیہن
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 اقہیمس یربتک ےہ۔)اتفو وےہ ،ہکلب اجزئ اور ابثع ریخ ںیہن اناجزئ درتسوخان وتعس وک اشم روز ےک اعوشراء 

 ۔(۴٣۲ص۲ج

 وہ رھپ  یھب ارگہچ ،فیع  ثو بتک ہقف ےس اثتب ےہ ، دح  ثوک ااھچ اور وخب الھکان دح لوایع الہ دن ےک اعوشراء

ھااء ےن یھب وثاب ےہ ، زین اس رپ لمع رکےن ںیم اضفلئِ اامعل ںیم یھب

فق

ےہ۔واہلل  ایوک اقِلب لمع رفام  ثاس دح 

 ۔(۴۱۹ص۱ج ایدار اولعلم زرک یاملع۔)اتفو

 ۔( ۲۹۶ص۱ج یےہ اور اس رپ لمع رکان اجزئ ےہ۔)مجن ااتفلو حیحص  ثدح یک رپ رفاواین ل دن الہ وایعےک رااعوش 

 الخہص  الکم

ات ےہ اور اس دن الہ و ایع ےک دونں ںیم رحمم

ئ

ي
رپ  لومعام اور دس رحمم ےک دن اک روزہ وصخاص ابثع ارج ووثاب و افکرہ س

ےصق اس دن ےک وحاےل ےس وہشمر  ای ۔ںامنز ایاس ےک العوہ سج دقر اامعل  بحتسم لمع ےہ نکیل کیا وتعس یھب رزق یک

 .ںیہ تایوہ بس طلغ اور نم ڑھگت روا ےئک ےئگ ںیہ

 املع ابوصلاب  وہلل

 اوخزنادہ  دبعاابلیق ہبتک

 رکایچ1439رحمم ارحلام  2
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 68ہمیمض اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 .فلتخم اامعل   ذموکر ںیہ  رپہچ   رگدش رک راہ ےہ سج  ںیم کیء ےک انم ےس ااعوشرااامعل  ایاعوشراء ےک انم ےس   داعء

ےک  امنز اس وصخمص رتبیک ہی ینعیےس ےہ  دو رتعک وصخمص وسرت اور دقمار ےک اسھت  وج ہک وموضاعت ںیم یلہپ  (1

 .اثتب ںیہن یھب اسھت ںیہک

 تحص ےئلیک ذرک وہان اس داع یک  رصف اس اتکب ںیم  ر  ےہ نکیلذموک اتکب ںیم داع وج ہک  زنک ااجنلح و ارسلور انیم کیا یدورس  (2

 .ےہ ںیہن اکیف

 (وکشش رکےت ںیہ رگتف ےس ےنچب یک اگلرک یملع ونٹ ضعب رضحات اس رطح ےک اامعل رپ رجمب اک لبیل)

وارد  تایسج دقر روا ہکلب  لم اپیئ الص التش ےک ابووجد ںیہن وکیئ یھب ےک وااعقت اک ذترکہ ےہ اس یک ءاایبن اس داعء  ںیم  (3

 وموجد ےہ ںیم 68ربمن  تاہیبنت لیصفت وموضاعت اور نم ڑھگت ےہ سج یک ابیوہ بس رقت ںیہ

  .ےس ںیہن  ثالص ااحد وکیئ ےہ اس یک وہشمر وہیئ  وج داعء  اور امنز ذموکر ےہ اور وعام ںیم رپہچ ںیم ہیوطر رپ  ومجمیع

ضعب  نکیل وہ نم ڑھگت اور وموضع یھت یھت تیوج روا وت اس یک ایاسےنم آلمع  کیدونں رحز اوبداجہن ےک انم ےس ا زگہتش

 .ہاےئہ ااجزت ینلم لمع رجمب ےہ ذہلا اس یک وموضع ےہ نکیل تیارصار اھت ہک روا ہیاک  ںاسویھت

  یتفم زجاےئ ریخ اعتیل اہلل

 

گلگن

اور ومالان  یچومالان ونر ارشبل اصبح رکا دحمنیث اصبح وک وہنجں ےن دنہ واپک ےک دیج یاعرف 

وموضع  ارگ یسک داینب رفامئ ہک سج لمع یک اتدیئ وت دوونں رضحات ےن اس ابت یک ےس راہطب ایک ایاصبح رجگات اڈن رہحلط اینم

 .ےہ درتس ںیہن رجمب ےک رکان یھب ررپ وہ وت اس لمع وک وطب تیروا

  .وصرت درتس ںیہن یھب وک اعم رکان یسک اس ایرپ ےہ ذہلا اس داع اک ڑپانھ  تاینم ڑھگت روا یھب داینب داع یک اس

الص  وکیئ ایکن وہشمر ںیہ رپ وتعس ےس رخچ رکان اثتب ےہ اس ےک العوہ وج ابںیت لروزہ اور الہ و ایع ےک اامعل ںیم اعوشراء

 ہاےئہ. اور لمع ےس اانتجب رکان  ریہشت اور ایکن  ںیہن

 املع ابوصلاب واہلل

 اوخزنادہ دبعاابلیق ہبتک

 رکایچ 2117 اوتکرب  2 
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 46اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ومال یلع

ومال "اور اس ےس الختف اور  "من کنت موالہ فهذا علی موالہ"  رضحات اکی رواتی شیپ رکےت ںیہہعیش  :وسال

 .اک ینعم اکنےتل ںیہ  "یلع دمد

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

ےن ہی ملسو هيلع هللا ىلصاور اس االعن یک ووجاہت اک واحض رکان رضوری ےہ اتہک ہی ولعمم وہ ہک آپ بس ےس ےلہپ اس رواتی اک سپ رظنم 

 .ابت ویکں رفامیئ اور اس اک بلطم ایک ےہ

 :واہعق اک سپ رظنم

 :یلہپ رواتی ۱

عباس عن بريدة األسلمي رض ي هللا عنه قال: خرجت مع علي رض ي هللا عنه إلى اليمن 

هللا عليه وسلم، فذكرت عليا، فتنقصته،  فرأيت منه جفوة، فقدمت على النبي صلى

يابريدة! ألست أولى " :فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتغير وجهه، فقال

 ."من كنت مواله، فعلي مواله" :قلت: بلى يارسول هللا، قال "باملؤمنين من أنفسهم؟

 (.(8467، 8466، 8145) "الكبرى "أخرجه النسائي في  -

 .(22945وأحمد ) -

 (4353، 4352البزار )و  -

 .(، وصححه على شرط مسلم4578والحاكم ) -

(: قلت: وهذا إسناد 1750تحت الحديث ) "السلسلة الصحيحة"وقال األلباني في  -

 .صحيح على شرط الشيخين، وتصحیح الحاکم علی شرط مسلم وحدہ قصور 

 :دورسی رواتی ۲

 عليه فقام رسول هللا وعن أبي سعيد الخدري قال: اشتكى الناس عليا رضوان هللا

أيها الناس! ال تشكوا عليا؛ فوهللا " :صلى هللا عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول 

 ."إنه ألخشن في ذات هللا أو في سبيل هللا من أن يشكى
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 .(1161) "فضائل الصحابة"، وفي (11835) :"املسند"رواه أحمد في  -

 (205/ 2والطبري في تاريخه: ) -

 .(4654والحاكم ) -

 .(1/68) الحلية"وأبو نعيم في  -

 (200-42/199وابن عساكر ) -

 :وهذا اللفظ مختصر، والقصة الكاملة هي

علي بن أبي طالب إلى ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي سعيد الخدري رض ى هللا عنه قال: بعث رسول هللا 

اليمن، قال أبوسعيد: فكنت ممن خرج معه، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن 

يح إبلنا فكنا قد رأينا في إبلنا خلال،  فأبى علينا وقال: إنما لكم منها سهم نركب منها ونر 

 وأسرع 
 
 أمر علينا إنسانا

 
كما للمسلمين، قال: فلما فرغ علي وإنطلق من اليمن راجعا

هو فأدرك الحج، فلما قض ى حجته قال له النبي صلی هللا علیه وسلم: ارجع إلى 

يد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علی أصحابك حتى تقدم عليهم، قال أبوسع

منعنا إياه نفعل فلما جاء عرف في إبل الصدقة إن قد ركبت رأى أثر املركب فذم الذي 

أمره والمه، فقلت: إنا إن شاء هللا إن قدمت املدينة ألذكرن لرسول هللا وألخبرنه ما 

لى رسول هللا أريد أن لقينا من الغلظة والتضييق، قال: فلما قدمنا املدينة غدوت إ

 من عند رسول هللا فوقف معي 
 
أفعل ما كنت حلفت عليه، فلقيت أبابكر خارجا

ورحب بي وسألني وسألته وقال متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة فرجع معي إلى رسول 

هللا فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال: ائذن له، فدخلت فحييت 

ّي وسألني عن نفس ي وعن أهلي فأحفى املسألة، فقلت له: رسول هللا وجاءني وسلم عل

يارسول هللا! ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فانتبذ رسول 

هللا وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا كنت في وسط كالمي ضرب رسول هللا على 

 ثم قال: سعد بن مالك الشهيد؟ مه بعض 
 
قولك ألخيك علي، فخذي وكنت منه قريبا

فوهللا لقد علمت أنه أخشن في سبيل هللا. قال: فقلت في نفس ي: ثكلتك أمك سعد بن 

 
 
مالك أال أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وما أدري ال جرم وهللا ال أذكره بسوء أبدا

 وال عالنية
 
 .سرا

 .(42/200وابن عساكر ) (5/398) "دالئل النبوة"رواه البيهقي في  -
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 .وهذا إسناد جيد :(205 /4) "السيرة النبوية"ل ابن كثير في وقا -

 

 :رسیتی رواتی  ٣

وعن وهب بن حمزة قال: سافرت مع علي بن أبي طالب من املدينة إلى مكة فرأيت منه 

جفوة؛ فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنالن منه؛ قال: 

ه وسلم فذكرت عليا فنلت منه فقال لي رسول فرجعت فلقيت رسول هللا صلى هللا علي

 ."ال تقولن هذا لعلي فإن عليا وليكم بعدي" :هللا صلى هللا عليه وسلم

 .[(135 /22) "الكبير"رواه الطبراني في  -

 [(345 /7) "البداية والنهاية"وخيثمة بن سليمان الطرابلس ي، كما في  -

ذكره ابن أبي  "دكين"اه الطبراني، وفيه رو  :(9/109) "مجمع الزوائد"وقال الهيثمي في  -

 .حاتم ولم يضعفه أحد وبقية رجاله وثقوا

 :رواایت اک الخہص

ه وک اکی رکشل ےس سمخ )اپوچناں ہصح( الےن ےئلیک ملسو هيلع هللا ىلصوضحر 

 

 اےن رضحت یلع ریض اہلل عب
ي
 

 وت واہں پ میس رپ ضعب احصہب ب

ضعب احصہب ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک  . یکےس ایکن اکشتیملسو هيلع هللا ىلصےن وضحر  ںرضحت یلع ےس انراض وہےئگ اور اوہن

 .روےی یک یتخس یک اکشتی یک

ه رپ ازلاامت یضرضحت یلع ر

 

 :اہلل عب

 .تمینغ ےک سمخ ےس اکی وخوصبرت ابدنی یل  الہپ ازلام:

  اس  :دورسا ازلام
ي

 

 .ں رپ تمینغ ےک اعم ےل ںیم یتخس یکت

 :اس واےعق اک وتق اور اقمم

 ملسو هيلع هللا ىلصہی وضحر 

 

ه
ج 
ح
ےن ہکم ےس وکچ رفام ملسو هيلع هللا ىلصےک اسےنم  ب ہی امتم احالت آےئ وت آپ ملسو هيلع هللا ىلصوضحر .اولداع اک واہعق ےہےک 

 .ذی اجحل وک ہبطخ اراشد رفامای ۱۸انیم اقمم رپ  "دغری مخ"رک دمہنی ےک راےتس ںیم 

 



     اہیبنتت

 صفحۂ نمبر | 22

 

 :دغری مخ 

حفہ ےک رقبی اکی العہق ےہ اور ااکس وموجدہ انم 
ح 

 .ےہ "رغہب"ہی دمہنی اور ہکم ےک درایمن 

مغد"
ُ
هو: موضع بين مكة واملدينة، وهو واد عند الجحفة به غدير، يقع شرق  "يُر خ

، ويسمونه اليوم الغربة، و26رابغ بما يقرب من )
 
اسم رجل صباغ نسب  "خم"( كيال

 .إليه الغدير

 .والغدير هو: مستنقع من ماء املطر

 (61: لعاتق البالدي )ص "على طريق الهجرة"و (2/389) "معجم البلدان" :انظر

 :واہعق یک اترخی 

 اولداع ےس وایسپ رپ شیپ آای ۱۸ہی واہعق 

 

ه
ج 
ح
 .ذی اجحل وک 

بالنسبة للحادثة فقد كانت بعد حجة الوداع و بالتحديد يوم الثامن عشر من ذي 

السيرة النبوية في ضوء املصادر "الحجة كما قال بذلك الدكتور مهدي رزق في كتابه 

 (678ص: " )األصلية

 :ناک رفامملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 "من کنت موالہ فهذا علی موالہ"

 .اس رواتی اک اانت ہصح ہقفتم وطر رپ حیحص ےہ

 ہکبج

 "اللهم وال من واالہ وعاد من عاداہ"

رواتی ےک اس ےصح ےک ابرے ںیم فلتخم اوقال ںیہ: ھچک رضحات ےن اوکس وموضع رقار دای ےہ اور ھچک ےن فعض دشدی اہک 

 ےہ، نکیل اسمل ابت ہی ےہ ہک ہی ہصح 

 

 .اثتب ےہ ب

 :اک دصقمملسو هيلع هللا ىلصرفامن روسل اہلل  

وچہکن احصہب رکام ںیم ےس ضعب رضحات وک رضحت یلع ےس وکشہ اھت اور وکشہ اکشتی ومعام رفنت اک ببس ےتنب ںیہ اور ولوگں ںیم 

  وج ہچ وگیمایئں رشوع وہیئ 

 

ےک ےئک ان بس اومر ےک اخےمت ےئلیک الزم اھت ہک رضحت یلع یک رطف ےس واضتح اور ان  ںب
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ےن ےلہپ وت ارفنادی وطر رپ ان ارفاد وک اھجمسای اور رضحت یلع ےک لمع یک واضتح  ملسو هيلع هللا ىلصوہےئ ااعفل اک دافع ایک اجےئ، وت آپ 

 .رفامیئ اور ان وک رضحت یلع یک تبحم اک درس دای

 :ےسیج رضحت ربدیہ ےس رفامای● 

 "یابریدة! الست اولی باملؤمنين من أنفسهم؟"

اامین واولں یک رظن ںیم ان یک اجن  جم  اک رہچہ ابمرک ریغتم وہا اور رفامای ہک ایک ملسو هيلع هللا ىلصتی یک وت وضحر رضحت ربدیہ ےن  ب اکش

 . رےهکےہ وہ یلع وک وبحمب رےهکوبحمب  جم  سپ وج   ےس زایدہ وبحمب ںیہن وہان ہاےئی؟ رعض ایک یج رضور، رفامای:

 :ےن یتخس یک اکشتی یک ںوہنج ●

 :ان ےس رفامای

   "فی سبیل هللاانه أخشن "  

 .وہ اہلل ےک راےتس ںیم اس ےس زایدہ یتخس اک اظمرہہ اکرفوں ےک الخف رکات ےہ

 :ابدنی ےنیل یک اکشتی رکےن واولں ےس رفامای● 

ے ےک اسےنم رضحت یلع یک تبحم، 
مع
 

ج
م

دیقعت اور ان ےک اسھت ولخص  یلع اک ہصح امل تمینغ ںیم اس ےس زایدہ اھتاور رھپ امتم 

 : اک زجء رقار دےتی وہےئ رفامایوک اینپ تبحم

 "من کنت موالہ فهذا علی موالہ"

 .اگ رےهکاگ وہ یلع ےس تبحم  رےهکوج ھجم ےس تبحم 

 

 ایس مکح وک احصہب رکام 

 

  ب

س

ے
ھ
 

ج
م

دےتی وہےئ رفامای ہک اے یلع! ابمرک وہ آج ےس آپ  ابمرابکد  ذہلا رضحت رمع ےن وفرا  ،

 . ےئگریمے اور امتم املسمونں ےک وبحمب نب

 وليَّ املؤمنين ؟
ُ

ى هللُا عليِه وسلَم بيِد علِيّ بِن أبي طالٍب ، فقال : ألست
َّ
 أخذ النبيُّ صل

 مواله فعليٌّ مواله ،
ُ

 قالوا : بلى يا رسوَل هللِا ، قال : من كنت

 فقال عمُر بُن الخطاِب : بٍخ بٍخ لك يا ابَن أبي طالٍب ! أصبحت موالَي ومولى كِلّ مسلٍم 
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 :اک وغلی اور االطصیح ینعمومال 

اعمین ذرک ےئک اجےت ںیہ، نکیل ومعام رقآن و دح ث ںیم  ب ومال اک ظفل اہک اجات ےہ ای ہی ہغیص  ۱۹تغل ںیم ومال ےک رقتابی  

 .ےک ینعم ںیم یہ اامعتسل ایک اجات ےہ "رصنت، دمداگر، تبحم"اامعتسل وہات ےہ وت واہں 

؛ أراد بـكلمة )ولي( هنا املواالة "كل مؤمن بعدي وهو ولي" :في الحديثينملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 

 .التي هي املناصرة واملواّدة

صرة، وهذا هو معنى )الولي( و )املولى( 
ّ
فــ )ولّي( هنا تعني: املستحق للمودة واملحّبة والن

 :في كتاب هللا تعالى

ِلَياُء  وم
َ
ُضُهمم أ  َبعم

ُ
ات

َ
ِمن

م
ؤ

ُ م
 َوامل

َ
ون

ُ
ِمن

م
ؤ

ُ م
ٍض قال هللا تعالى: }َوامل  {َبعم

ام بعض... إذن ألصبح كلٌّ 
ّ
أي: مواالة املحبة والنصرة، وليس معناه بعضهم أمراء وحك

ا في نفس الوقت، ألن بعضنا أولياُء  ا مرؤوس  ا، ورئيس  ا محكوم  ا، وحاِكم  ا مأمور  ا أمير 
ّ
من

 .بعٍض 

 .اعمین ڑگب اجےگنیئینعی ارگ ویل اک ینعم ابداشہ ای ہفیلخ ایل اجےئ وت تہب یس آایت اور ااحد ث ےک 

ِذيَن 
َّ
ِه َوال

َّ
ِسِهمم ِفي َسِبيِل الل

ُ
ف

م
ن
َ
َواِلِهمم َوأ مم

َ
وا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبأ

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
وقال تعالى:}ِإنَّ ال

ِلَياُء َبعمض وم
َ
ُضُهمم أ ِئَك َبعم

َ
ول

ُ
َصُروا أ

َ
ا َون  .{آَووم

ِخ 
َّ
ت
َ
 ت

َ
وا ال

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
ِة وقال تعالى: }َياأ َودَّ

َ م
ِهمم ِبامل يم

َ
 ِإل

َ
ون

ُ
ق

م
ل
ُ
ِلَياَء ت وم

َ
مم أ

ُ
ك ي َوَعُدوَّ وا َعُدِوّ

ُ
ذ

َحِقّ 
م
مم ِمَن ال

ُ
ُروا ِبَما َجاَءك

َ
ف

َ
دم ك

َ
 {َوق

 .أي: ال تواّدوهم وال تناصرونهم 

مِ 
م
ؤ

ُ م
ِريُل َوَصاِلُح امل ُه َوِجبم

َ
ال َه ُهَو َموم

َّ
ِإنَّ الل

َ
ِه ف يم

َ
اَهَرا َعل

َ
ظ

َ
 ت

م
َد وقال تعالى: }َوِإن  َبعم

ُ
ة

َ
ِئك

َ
ال

َ م
 َوامل

َ
ِنين

ِهير  
َ
ِلَك ظ

َ
 {ذ

أي: إن هللا واملالئكة وصالح املؤمنين ناِصروه ومؤّيدوه، الن املالئكة واملؤمنين هم 

 .األمراء الحاكمون على النبى

 :وگای دصقم وبنت

 ".اامرت اک ایبن  ہن ہک الختف ای اک ااہظر اھت،   "اقمم یلع اور تبحم یلع"

ا تجب مودته ومناصرته ال بغضه والشكوى منهملسو هيلع هللا ىلصإذن فمقصوُد النبي   عليًّ
ّ
 .ومرادُه: أن
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 :املعےئ اتم اک ومفق

مه اہلل رفامےت ںیہ ●
ح
ی ر

يھق
ب ن

 :اامم 

وأما حديث املواالة ــــ إن صح إسناده ــــ فليس فيه "( 354ص ) "اإلعتقاد"قال البيهقي في 

ما دّل على  "كتاب الفضائل"نا من طرقه في نصٌّ على والية علي بعده، فقد ذكر 

مقصود النبي صلى هللا عليه وسلم من ذلك، وهو أنه ملا بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة 

عنه وأظهروا بغضه فأراد النبي صلى هللا عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به ومحبته 

ليه فعلي من كنت و " :إياه ويحثهم بذلك على محبته ومواالته وترك معاداته فقال

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من " :، وفي بعض الروايات"وليه

، واملراد به: والء اإلسالم ومودته، وعلى املسلمين أن يوالي بعضهم بعضا وال "عاداه

 ."يعادي بعضهم بعضا

ہن ہک رضحت   ،  ںیم تبحم وک دیپا رکان اھتےک اس رفامن اک وصقمد ولوگں ےک دولں ےس ضغب و انعد وک اکنل رک آسپ ملسو هيلع هللا ىلصوضحر 

 .یلع یک الختف وک ایبن رکان

مه اہلل رفامےت ںیہ ●
ح
 :العہم انب ریثک ر

 :(7/225) "البداية والنهاية"وقال اإلمام ابن كثير في 

وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص األغبياء من أنه أوص ى، يقصد النبي 

ى علي بالخالفة فكذب وبهت وافتراء عظيم، يلزم منه خطأ كبير صلى هللا عليه وسلم إل

من تخوين الصحابة ومماألتهم بعده على ترك تنفيذ وصيته وإيصالها إلى من أوص ى 

 .إليه وصرفهم إياها إلى غيره ال ملعنى وال لسبب

 ٹ  ضعب ولوگں اک اس رواتی ےس الختف یلع وک اثتب رکان
 
ےن وتیص  ںرپ ہی ازلام ےہ ہک اوہناور اتہبن ےہاور امتم احصہب ج

 .روسل وک انذف ںیہن ایک

مه اہلل ●
ح
 :اامم ربطی ر

 ےن رصف اس دح ث رپ ہار دلجوں یک اتکب ھکل ڈایل  ںاس رواتی رپ بس ےس زایدہ یلیصفت ثحب العہم ربطی ےن یک ہک اوہن

 

 

ع اک ازلام  ب

ي يی
ت

 

س

 

ت

 سج یک وہج ےس ان رپ 

 

ر اتم وج وہمج  ایبن ایک وت اس ںیم ویہ رت بی رىہےن الختف اک ںاگلنکیل  ب اوہن ب

 .ےک زندکی ےہ
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وأما اإلمام الطبري فقد خالف الشيعة في النتائج التي رتبوها على هذا الحديث 

مخالفة جذرية، فقد أثبت أن أحق الناس بالخالفة بعد النبي صلى هللا عليه وسلم 

ثم عثمان بن عفان ثم علي بن  وأوالهم باإلمامة أبوبكر الصديق ثم عمر بن الخطاب

 .أبي طالب رض ي هللا عنهم أجمعين، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في اإلمامة

 .(24للطبري، ص:  "صريح السنة"انظر )

مه اہلل ●
ح
يمبيه ر
ن

 

ب
 :العہم انب 

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک اس رواتی ںیم الختف اک وکیئ ذترکہ ےہ یہ ںیہن
ح
يمبيه ر
ن

 

ب
اےنت امہ اعم ےل وک ملسو هيلع هللا ىلص ورہن آپ العہم انب 

 اس دقر ایبن رپ ہن 
ه
 .ڑےت ہکلب اس وک اتیمہ ےک اسھت ایبن رفامےتج

ما يستدل به الشيعة بهذه الواقعة على إثبات خالفة علي فقد أجاب عنه اإلمام ابن 

ما  -ای حديث الغدير-( فقال: ليس في هذا الحديث 85-4/84تيمية في منهاج السنة )

، وليس في اللفظ ما يدل يدل على أنه نص على خال 
 
فة علي، إذ لم يرد به الخالفة أصال

...الخ
 
 بينا

 
 .عليه، ولو كان املراد به الخالفة لوجب أن يبلغ مثل هذا األمر العظيم بالغا

 :الخہص الکم

 لکل درتس ینعم ےہ اور یہی ینعم وصقمد وبنت  اب "امہرے وبحمب، امہرے رسدار"ومال یلع اک ینعم 

 

ولطمب رشتعی اھت اور  ب

 

 

 اور ازاج رشتعی وک ہن  ےنھجم یک اشنین وک اثتب رکان ضحم لہج  "الختف یلع"  ای وک   "الوہىت علی"  ، نکیل اس ےسب

 .ےہ

 واہلل املع

ب ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کت
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 76اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک دانھکی

 :اک مکح اور درہج ایبن رفامںیئ اس رواتی  رتحمم انجب یتفم اصبح!: وسال

في تاريخ دمشق لإلمام العالم أبي القاسم الشافعي في الجزء الثاني واألربعين قال 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم: "مثل علي فيكم )أو قال في هذه األمة( كمثل الكعبة 

 ."املستورة النظر إليها عبادة، والحج إليها فريضة". وقال: "ذكر علي عبادة

 دقشم ںیم ہی رواتی ےہ ہک رضحت یلع یک اثمل اہمترے درایمن ایسی ےہ ےسیج ےبعک یک اثمل ےہ، اس وک دانھکی ابعدت اور 

 
ي

اتري

 اس یک رطف اجان رفض ےہ. اور اکی رواتی ںیم ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع اک ذرک رکان ابعدت ےہ

 ایک ہی رواتی درتس ےہ؟

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

رگہچ اترخی دقشم ںیم ذموکر ےہ نکیل اس رواتی رپ یسک دحمث ےن تحص اک مکح ںیہن اگلای، اہتبل اس ومضمن ےک ہی رواتی ا

 ۔رقبی یک امتم رواایت وک دحمنیث ےن وموضع ینعی نم ڑھگت رقار دای ےہ

 :رواتی اک مکح

 ."رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک دانھکی ابعدت ےہ" "النظر إلى وجه علي عبادة"

انب   اامم ذیبہ،  نکیل اس رواتی رپ ااکرب دحمنیث الثم:  وک ارگہچ تہب ےس دحمنیث ےن اینپ اتکوبں ںیم ذرک ایک ےہ، اس رواتی

 .وہےن اک مکح اگلای ےہ" نم ڑھگت "ویسیط اور انب وجزی رمہمح اہلل ےن   رجح،

 :اس رواتی وک ذرک رکےن واےل

املستدرک علی اامم احمک ےن اس رواتی وک اینپ اتکب اس رواتی یک بس ےس ربتعم اتکب دتسمرک احمک ےہ.  ۔۱

 .هذا حديث صحيح االسناد" النظر إلى وجه على عبادة:  "ںیم ذرک ایک ےہ اور رفامای ٣دلج الصحيحين
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 ۔ںیم اس رواتی وک ذرک ایک ےہ "املعجم الکبير"اامم ربطاین ےن   ۔۲

 ۔ںیم ذرک ایک ےہ  "شرح مذاہب اہل السنة" انب اشنیہ ےن   ۔٣

 ۔ںیم ذرک ایک ےہ  "حلیة األولياء وطبقات االصفیاء"  ااہبصین ےن  ۔۴

 ۔ہی رواتی ان اتکوبں ںیم رقتًابی لک ایگرہ اقمامت رپ ذرک یک یئگ ےہ

 :اس رواتی رپ دحمنیث ےک اوقال

 ۔رقار دای ےہ" نم ڑھگت "  اس رواتی وک ارگہچ اامم احمک ےن حیحص رقار دای ےہ، نکیل اامم ذیبہ ےن ان رواایت وک  ۔۱

ذکره الحاكم من طريقين وصححهما، وتعقبه الذهبي بأن كال الروايتين موضوعة. 

 ))مختصر استدراك الذهبي

 ۔اہک ےہ ”موضوع“ںیم اور انب وجزی ےن "وموضاعت" ںیم اس رواتی وک   "الآللی املصنوعہ"اامم ویسیط ےن  ۔۲

 .زي فی "املوضوعات" بالوضعوحکم عليها السيوطي فی "الآللی املصنوعة" وابن الجو 

مه اهلل ےن وعض اک مکح اگلای ےہ اور رفامای ہک اس رواتی یک وکیئ دنس درتس ںیہن  ۔٣
ح
 ۔اس رواتی رپ انب وجزی ر

 .وقد حكم ابن الجوزي عليه بالوضع

وقد ذكر ابن الجوزي رحمه هللا هذا الحديث في كتابه "املوضوعات" وقال: ال يصح من 

 )2/126وعات: جميع طرقه. )املوض

مه اہلل ےن یھب اس رپ وعض اک مکح اگلای ےہ  ۔۴
ح
 ۔اامم ذیبہ ر

وحكم عليه اإلمام الذهبي بالوضع والبطالن في أكثر من موضع في كتبه، منها في "ميزان 

 )3/236االعتدال" )

 ۔اامم وشاکین ےن یھب اس رواتی وک وموضع رقار دای ےہ ۔۵

 )359ة في األحاديث املوضوعة" )ص:وذكره الشوكاني في "الفوائد املجموع
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 :ان رواایت ےک فعض ےک اابسب

 ۔ان رواایت ںیم دمحم نب اامسلیع ارلازی ےہ سج رپ اامم ذیبہ ےن مکح اگلای ہک ہی راوی ابلط ربخ ایبن رکات ےہ ۔۱

و ن ےہ سج ےک ابرے ںیم اامم اخبری، أوباحمت اور اامم اسنیئ ےن اہک ۔۲
يم
من

 ہک ہی ا رک اثید ث دورسا راوی رطم نب رطم نب 

 ۔ےہ

 :وأسباب التضعيف

 :محمد بن إسماعيل الرازي  ۔١

 .قال الذهبي في ميزان االعتدال: أتى بخبر باطل

 :مطر بن مطر بن ميمون  ۔٢

 ))ميزان االعتدال قال البخاري وأبوحاتم والنسائي: منكر الحديث. 

 الخہص الکم

ل درتس ںیہنہی رواتی اےنپ امتم رطق ےس وموضع اور نم ڑھگت ےہ
ی لک
  ۔، ذہلا اس وک ایبن رکان اور آےگ الیھپان 

 واہلل املع ابوصلاب

ب ه:

 

 دبعاابلیق اوخزنادہ  کت

راتسن  اامم رسیسخ ےک رمدق اوزدنج وموجدہ اوزنگ، دوران رفس....اقمبم: 

 

ي

 

 رکغ

 ۲۰۱۷دربمس  ۲۵
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 93اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک رہچے رپ اکرف اک وھتانک

اہلل  ریض اکرف ےس ڑلےت وہےئ رضحت یلع کیگنج ےک ومےعق رپ ا کیہک ا واہعق نپچب ےس ےتنس وہےئ آرےہ ںیہ اکی :وسال

 لتق رکراہ اھت اب ہک ےلہپ اہلل ےئلیک ایےن اوکس وھچڑ د سج رپ رضحت یلع ایوت اس ےن ان ےک ہنم رپ وھتک د ایہنع ےن اس وک رگا

 ولطمب ےہ. قیقحت اس واےعق یک اگ.....لتق رکان امشر وہ ذات ےئلیک اینپ

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

 یک ،فیع ای حیحص یھب ےبانپہ رہشت ےک یسک واہعق ابووجد اینپ ہی

 

 ںاہتبل وعیش ،وموجد ںیہن اتکوبں ںیم دنس ےس الہ تنس واامجلعه

 ہک اس واےعق اک ا ال ہصح وج ہک ےہ ہیبس ےس دپسچل ابت  اور ےہ. ایگ ےس لقن ایک وقیںاس واےعق وک فلتخم رط اتکوبں ںیم یک

اہلل ہنع ےئگ اور اس اکرف  ریض اجات ےہ ہک ہصغ ڈنھٹا وہےن ےک دعب رضحت یلع ایک لقن ںیہن ےہ نکیل وموجد یھب ںیم بتک ہعیش

 .ایوک لتق رکد

 اس واےعق اک ذرک: ںیم ہعیش بتک

ِمنِ 
م
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ِميِر امل

َ
اِقِب، َعنم أ

َ
ن
َ م
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
دم ك

َ
اَل: ق

َ
ِلَك ق

َ
َعنم ذ

ُه ِفي هللِا. )مستدرك 
ُ
ت
م
ل
َ
ت
َ
مَّ ق

ُ
َن َما ِبي ث

َ
ى َسك  (.28، ص:18الوسائل ج: َحتَّ

 عليه الّسالم يطرح بطل األبطال على األرض ويجلس على وخالصة الحدث
 
: أن عليا

صدره ليحتز رأسه وهنا بصق عمرو في وجه علي عليه الّسالم، فيقوم اإلمام عليه 

الّسالم من فوق صدره، ويأخذ بالسير بهدوء بالقرب منه وبعد فترة يعود فيجلس مرة 

 ثم  أخرى على صدره ويهم بقطع رأسه فيسأله عمر عن سبب
 
قيامه عليه الّسالم أوال

عودته ثانية؟ فماذا كان جواب اإلمام عليه الّسالم؟ لقد غضب اإلمام عندما بصق 
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اللعين في وجهه الشريف، وهنا تركه خشية من أنه إن قتله وهو غاضب فقد يحتمل 

 لنفسه ال هلل، فقام عنه حتى هدأ عليه الّسالم وعاد فقتله هلل 
 
أن يكون ذلك غضبا

 ى ال لغيره.تعال

 )من محاضرات "الهجره والجهاد" للشهيد مطهري مع االختصار والتصرف(.

 :تیثیح یاانسد یک اس اور واہعق الص

 رطف ےلمح ےئلیک وہج ےس املسمونں یک دنخق یک زغوہ دنخق ےک ومےعق رپ  ب رشمنیک ےہ ہک الص طقف اینت واےعق یک اس

ےھت  یھب ھچک رشمنیک رگیلہج اور رمعو نب دبع ود ااعلرمي اور د رکعہم نب ایب )نج ںیم آےتکس ےھت اس وتق دنچ رشمنیک ںیہن

اہلل ہنع ےن رمعو نب دبع ود وک لتق  ریض یلع ترضح سج ںیم ہگج ےس دنخق اپر رکےک املسمونں ےس اقمہلب ایک کیوہنجں( ےن ا

 .ایک

، ولم يكن ب
 
ينهم قتال وثبت املشركون محاصرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا

ألجل ما حال هللا به من الخندق بينه وبينهم، إال أن فوارس من قريش منهم عمرو بن 

عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه 

 من الخندق فاقتحموه وجازوه، 
 
 ضيقا

 
ملكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم يمموا مكانا

في السبخة بين الخندق وسلع ودعوا للبراز، فانتدب لعمرو بن عبد وجالت بهم خيلهم 

ود علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه فبارزه فقتله هللا على يديه. )فصل: غزوة 

 (163، الصفحة :1الخندق، الجزء:

 ایاقلب اابتعر رقار دواہعق ان ہیوہج ےس  سج یک ںیہن دیفعض اس دقر دش ہی ےہ نکیل دنس ےک احلظ ےس ارگہچ ،فیع واہعق یھب ہی

اجےئ... ومنےن ےک وطر  بتک اک اطمہعل ایک یک ںوعیش ےئلیک ایترخاافت اور نم ڑھگت روا یک ںاہتبل اس واےعق رپ وعیش  اجےئ.

 ےہ.  یاج لقن یک تیآدھ روا کیرپ ا

 :ایتروا وھجیٹ

 :تیروا وھجیٹ یلہپ  .۱

 کت ےک اامعل ےس الضف ےہ. تماتم ےک ایق ی اقمہلب ریماک رمعو ےس ہک دنخق ےک دن یلع ایاالسلم ےن رفام ہیلع آپ

 ملبارزة علي بن أبى طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى  -١

 يوم القيامة.
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 وھجاٹ ےہ. یاس ےئل ہک اس اک راو دنس ےک احلظ ےس درتس ںیہن تیروا ہی

ن عيس ى الخشاب بـ "تنيس" ( من طريق أحمد ب3/32أخرجه الحاكم في "املستدرك" ) 

حدثنا عمرو بن أبي سلمة: حدثنا سفيان الثوري عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده 

 مرفوعا سكت عنه الحاكم.

 وقال الذهبي في تلخيصه: قبح هللا رافضيا افتراه.

قلت: وعلته الخشاب هذا فإنه كذاب، كما قال ابن طاهر وغيره، ولعله سرقه من 

( من طريق إسحاق بن بشر القرش ي عن بهز 13/19رجه الخطيب )كذاب مثله، فقد أخ

به، وإسحاق هذا هو الكاهلي الكوفي؛ وهو كذاب أيضا وقد سبقت له أحاديث 

 موضوعة.

 :تیروا وھجیٹ یدورس . ۲

  ہک االسلم ےن داع یک احرض وہےئ وت آپ ہیلع دختم ںیم اہلل ہنع  ب رمعو وک لتق رکےن ےک دعب وضحر یک ریض یلع رضحت

 ےلھچپ وک.....اخل ےہ ہن یسک یاےلگ وک د اطع رفام وج ہن یسک تلیضف یسیوک ا یلع  اے اہلل!

ى هللُا  -٢
َّ
بِيّ صل

َّ
الُم عمَرو بَن عبِد ُوٍدّ ودخل على الن قتل عليُّ بُن أبي طالٍب عليه السَّ

ر ا ر، وكبَّ م كبَّ
َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
بيُّ صل

َّ
ا رآه الن م، فلمَّ

َّ
بيُّ عليه وسل

َّ
ملسلمون فقال الن

ه وال 
َ
ا قبل عِطها أحد 

ُ
 لم ت

 
ِط عليَّ بَن أبي طالٍب فضيلة همَّ أعم

َّ
م: الل

َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
صل

ِة، فقال: إنَّ هللَا 
َّ
 من الجن

 
ة تُرجَّ

ُ
الُم ومعه أ ا بعَده، فهبط جبريُل عليه السَّ تعِطها أحد 

الَم ويقوُل لك: حيِّ   عليك السَّ
ُ
وجلَّ يقرأ بهذه عليَّ بَن أبي طالٍب، فدفعها إليه،  عزَّ

 
 
ة ن بصفراَء: تحيَّ  بيضاُء مكتوب  فيها سطَريم

 
ن، فإذا فيها حريرة يم

َ
قت

م
ل
َ
قت في يِده ف

َ
ل
َ
فانف

الِب الغالِب إلى علِيّ بِن أبي طالٍب.
َّ
 من الط

 الراوي: عبدهللا بن عباس. -

 املحدث: ابن الجوزي. -

 املصدر: موضوعات ابن الجوزي. -

 .2/172الصفحة أو الرقم:  -

 خالصة حكم املحدث: ال يشك في وضعه. -
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 ھچک الص: اس واےعق یک ںیم رواایت

ہک  ایآ واہعق زغوہ ادح ےک ومےعق رپ شیپ کیا اسیا  ،اکرف رپ اقوب اپےن ےک ابووجد اوکس لتق ہن ایک اہلل ہنع ےن یسک ریض یلع رضحت

 .ایک ےک اس وک لتق ںیہن ےن ابووجد اقوب اپےنیل اقمہلب وہا اور رضحت یلع نےک درایم ہحلط اور رضحت یلع نب ایب اوبدیعس

ہک  ھجمس ایگ وت ںیم ایوت اس ےن اانپ رتس وھکل د ےن اس وک اقوب رکایل ہک  ب ںیم ایوت آپ ےن رفام یئگ وہج وپیھچ  ب آپ ےس اس یک

 
 
 .ایےن اس وک وھچڑ د ےن امر ڈاال وت ںیم اس وک اہلل اعتل

ابن كثير رحمه هللا: قال ابن هشام: وحدثني مسلمة بن علقمة املازني، قال: ملا  الحافظ

اشتد القتال يوم أحد جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحت راية األنصار، 

َصم، فناداه أبوسعد بن 
ُ
وأرسل علي أن قدم الراية، فقدم علي وهو يقول: أنا أبوالق

َصم في البراز من حاجة؟ قال: أبي طلحة )وهو صاحب لواء املشركين(
ُ
: هل لك يا أبا الق

نعم، فبرزا بين الصفين فاختلفا ضربتي، فضربه علي فصرعه، ثم انصرف ولم يجهز 

عليه. فقال له بعض أصحابه: أفال أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلني بعورته، 

 فعطفتني عليه الرحم وعرفت أن هللا قد قتله.

 :تنایخ یک ںوعیش ںیم رواتی اس

ےک دو اخمفل احصہب رضحت رمعو نب ااعلص  ےک ومعق رپ رضحت یلع ےن گنج نیفص ںاوکس وعیش ایآ وج واہعق شیپ ادح ںیم زغوہ

وھجٹ اور احصہب رکام رپ  ہیاحالہکن   اھت، ایاانپ رتس داھک اجن اچبےن ےئلیک ہک ان دوونں ےن یھب ایرپ قبطنم رکد ۃاور رسب نب اراط

 ےہ. ایگ لقن ایک یھب ںیم خیاتر یواال واہعق امہر ۃےہ ہک رسب نب اراط ہیر لکشم او  ےہ، اتہبن رتایش

علي رض ي هللا عنه يوم صفين مع بسر بن أبي أرطأة ملا حمل عليه ليقتله أبدى له 

 (. وذكر هذه القصة غير واحد من املؤرخين.4/22عورته؛ فرجع عنه. )البداية والنهاية:

رکےن واےل رضحات اک اس واےعق ےک قلعتم  قیقحت یک ایتروا  ےہ. اکراتسین یک ںت وعیشاب ہی قلعتم ےک رکام احصہب ☆

 ےہ. رپ اامتعد رکےک لقن ایک یےن ربط انہک ےہ ہک ؤمرنیخ ہی

، ومنها ما يتناول ذكر هذا 
 
أكثر الروايات الشيعية التى فى تاريخ الطبري ضعيفة جدا

لبداية والنهاية، وغيره ينقلون فى كثير من الرجل "بسر بن ارطاۃ" بالسوء، وابن كثير فى ا

 األحيان عن الطبري دون تمحيص.
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 :واضتح اتکب ےک ابرے ںیم اینپ یک یربط

 ایہن وہ  حیحص ایےگل   ےل وج بیجع ےک ابرے ںیم ابت امیض یسیا ارگ وکیئ اتکب ںیم یاھکل ےہ ہک ریم ںیم خیاتر ےن اینپ یربط اامم

 ایاتب ہکلب املبق ےک ولوگں ےن وج ںیمہ اھکل ایگ رطف ےس ںیہن یامہر ہیہک  ہاےیہ وک ھجمس انیل یاقرقلعت ہن وہ وت  ےس وکیئ تقیقح

 .ایھکل د یہ اسیمہ ےن و

:  قال اإلمام الطبريُّ

ُه، 
ُ
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ن يم
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َي ِإل ِدّ
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َ
 (9ذ

القاهرة, -، ط دار املعارف8ص1ير الطبري جالرسل وامللوك لإلمام محمد بن جر  تاريخ 

 ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.

 .ںیہ یدو وھجےٹ راو ان ںیم ذموکر ںیہ ایتاہلل ہنع ےک قلعتم وج روا رمعو نب ااعلص ریض

 عمرو بن العاص عورته امام علي رض ي هللا عنهما قصة واهية. قصة كشف

جاءت بطريقين: احدهما عن نصر بن مزاحم الكوفي الرافض ي، والطريق اآلخر عن ابن 

 الكلبي، وکالھما كذابان كبيران.

 الکم الخہص

اور االخق  یاہبدر اہلل ہنع یک ریض رضحت یلع زین ،درےج رپ افزئ ںیہ اور االخق ےک ایلع یاہلل مہنع اہبدر احصہب رکام ریض امتم

 اجےئ. نم ڑھگت واےعق ےس اس وک اثتب ایک ہک یسک اس ابت اک اتحمج ںیہن راک دنلب ایعم

  دنتس اتکب ںیم یھب یسک یک  ثےک العوہ( دح ایتروا یک )ہعیش انیاہلل ہنع اک اکرف وک وھتےنک ےک دعب وھچڑ د ریض یلع رضحت

 .رطف رکان درتس ںیہن وملس ےک زامےن یک اہلل ہیلع تبسن روسل اہلل یلص ذہلا اس واےعق یک ،وموجد ںیہن

 املع ابوصلاب واہلل

ب ه

 

 اوخزنادہ : دبعاابلیقکت

 ۲۰۱۸ یرفور ۵
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 118اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 رضحت یلع اور رضحت زریب

ہک  ایےس رفام ت زریباالسلم ےن رضح اک ذرک ےہ ہک آپ ہیلع تیروا کیا ےہ سج ںیم وپٹس آیئ کیا ہیاصبح  یتفم: وسال

 انوت وہ دیم رکایئ ایدابت  ہیےن  وک رضحت یلع لمج ےک ومہعق رپ  ب رضحت زریب گنج. ےس ڑلوےگاور مت اظمل وہےگن مت یلع

 ؟ولطمب ےہ  قیدصت یک تیروا اس. وھچڑ رک ےلچ ےئگ 

 اوجلاب ابہمس اعتیل

 .ےہ  یرکان رضور ےس لبق دو ابوتں وک ذنہ نیشن وجاب

 :ابت یلہپ

 ےک وحاےل رکان ہاےیہ ےک اجبےئ اہلل اعتیل وقل ےہ ہک ان اعمالمت رپ بل اشکیئ یہیاحصہب ےک قلعتم وہمجر اتم اک  اشمرجات

 .اک ببس ےنب امیناتسگاخہن ہلمج بلس ا ہن وہ ہک وکیئ اسیا ںیہک

 :ابت یدورس

رکان اور رضحت  اوک متخ رکےک حلص دیپ  اقافیقدشہ ےب ادیپ اھت ہکلب اتم ہملسم ںیم لمج اک سپ رظنم رہزگ گنج رکان ںیہن گنج

 .وصقمد اھت وک اسےنم الان اور اصقص انیل اہلل ہنع ےک اقنیلت امثعن ریض

 .حلص آیگیئ اتم ںیم ےعیہک آپ ےک ذر ایرپ رفام ےک روجع ےک ےلصیف ہقیےن رضحت اعہشئ اد ہک رضحت زریب اسیج

في املستدرك: أن عائشة رض ي هللا  ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في املسند والحاكم 

 نبحت الكالب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء 
 
عنها ملا بلغت مياه بني عامر ليال

الحوأب، قالت: ما أظنني إال راجعة، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لنا: 

عز "كيف بإحداكن تنبح عليها كالب الحوأب". فقال لها الزبير: ترجعين!! عس ى هللا 

 وجل أن يصلح بك بين الناس. 

، صححه خمسة من كبار أئمة الحديث هم: ابن 
 
قال األلباني: إسناده صحيح جدا

حبان، والحاكم، والذهبي، وابن كثير، وابن حجر )سلسلة األحاديث الصحيحة رقم 

474.) 
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اس گنج اک تخس اوسفس اھت اور وک  آات ےہ ہک رضحت یلع ںیم ایتہک روا اس گنج ےس رہزگ وخش ہن ےھت اسیج اور اجنیبن

 .اسل لبق رم اکچ وہات رضحت نسح ےس اہک ہک اکش اس گنج ےک وہےن ےس سیب

 -روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن الحسن بن علي قال:  )لقد رأيته 

 
 
حين اشتد القتال يلوذ بي ويقول: يا حسن، لوددت أني مت قبل هذا  -يعني عليا

 .بعشرين حجة أو سنة(

اور  ب  ایگ ایک ان وک دیہش احتل ںیم یک اور اقہلف وھچڑ رک انکرے رپ ےلچ ےئگ ےھت اور دنین انگنج اک دیم یھب اور رضحت زریب

 وت رفام یوک ربخ د رضحت یلع

ئ

 .آگ ےہ منہج یک ےک اقلت ےئلیک ہک زریب ایگ

 فتبعه عمرو بن جرموز فقتله وهو نائم
 
غيلة، وحين  وقد ترك الزبير القتال ونزل واديا

 جاء الخبر إلى علي رض ي هللا عنه قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. 

 تیثیح یاانسد یک ایتذموکر روا وسال ںیم

 .فلتخم اانسدوں ےس وقنمل ےہ  ںیم فلتخم اتکوبں ںیم ایتروا ہی

 :دنس دتسمرک احمک یک

ا َعبم 5575فرواه الحاكم ) 
َ
ن
َ
َحاِرِث، ث

م
ن ال َجاب بم

م
ِني ( من طريق ِمن

َ
ث ِح، َحدَّ

َ
ل جم

َ م
ُن األ ِه بم

َّ
ُد الل

ا، َعنم   ِبِه َجِميع 
ُ

ث ، ُيَحِدّ
َ
ة

َ
َضال

َ
َن ف َل بم ضم

َ
 ف

ُ
ت : َوَسِمعم َجاب 

م
اَل ِمن

َ
ِقيِر ق

َ
ف

م
ِبي، َعنم َيِزيَد ال

َ
أ

ا َرَجَع 
َّ َ
َر، مل َبيم ا َوالزُّ  َعِليًّ

ُ
ت ِهدم

َ
اَل: " ش

َ
، ق يِلِيّ َوِد الِدّ سم

َ م
ِبي األ

َ
ِن أ ِب بم ِبي َحرم

َ
ِتِه  أ ى َدابَّ

َ
ُر َعل َبيم الزُّ

ا 
 
َر ِلي َعِليٌّ َحِديث

َ
ك

َ
اَل: ذ

َ
ق

َ
َك؟ ف

َ
اَل: َما ل

َ
ق

َ
ِه ، ف

َّ
ُد الل ُه َعبم

ُ
ن ُه ابم

َ
َعَرَض ل

َ
، ف

َ
وف

ُ
ف قُّ الصُّ

ُ
َيش

هُ 
َ
اِلم  ل

َ
 ظ

َ
ت

م
ن
َ
ُه َوأ

َّ
ن
َ
اِتل

َ
ق

ُ
ت
َ
وُل: )ل

ُ
َم َيق

َّ
ِه َوَسل يم

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِه َصل

َّ
ُه ِمنم َرُسوِل الل

ُ
ت  َسِمعم

َ
ال

َ
( ف

َر ِبَك، مم
َ م
ا األ

َ
ُه َهذ

َّ
ِلُح الل اِس َوُيصم

َّ
 الن

َ
ن ِلَح َبيم صم

ُ
 ِلت

َ
ت

م
َما ِجئ

َّ
؟ ِإن

َ
ت

م
اِل ِجئ

َ
ِقت

م
اَل: َوِلل

َ
ُه، ق

ُ
اِتل

َ
ق

ُ
 أ

اِس، 
َّ
 الن

َ
ن ِلَح َبيم صم

ُ
ى ت  َحتَّ

م
ِجَس َوِقف َمَك ِجرم

َ
ال

ُ
ِتقم غ عم

َ
أ
َ
اَل: ف

َ
اِتَل، ق

َ
ق

ُ
 أ

َ
 ال

م
ن

َ
 أ

ُ
ت

م
ف

َ
دم َحل

َ
اَل: ق

َ
ق

ا
َ
َرِسِه ".ق

َ
ى ف

َ
َهَب َعل

َ
ذ

َ
اِس، ف

َّ
َمُر الن

َ
 أ

َ
ف

َ
ل
َ
ت

م
اخ

َ
 ف

َ
ف

َ
ِجَس َوَوق َمُه ِجرم

َ
ال

ُ
َق غ

َ
ت عم

َ
أ
َ
 َل: ف

ح ادنکل دنس ںیم یلہپ

ج ل

 .ےہ یراو ےہ وج ہک ،فیع یا

هما األجلح الكندي ، ففي األول منالحارث فيه إسنادان، وهما ضعيفانوملنجاب بن  

 ، وغيرهم .، وابن معين، وأبو حاتم والنسائيوالد عبد هللا، وهو ضعيف، ضعفه أحمد

 ( .166-1/165انظر "التهذيب" )
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ب ہ

ی

يق ی

 .ل ےہاور وہ وہجم اےنپ وادل ےس لقن رکےت ںیہ اریقفل زیدی دنس ںیم یک 

ا الطريق عن يزيد الفقير عن أبيه، ( من هذ6/414وقد رواه البيهقي في "الدالئل" )

 . هذه علة أخرى في هذا السندفزاد: عن أبيه، وأبوه مجهول ال يعرف، و 

 .لضف نب اضفہل ےہ وج وہجمل ےہ اور دنس ںیم کیا

(: "لم 6/158ني في "الصحيحة" )، قال الشيخ األلبااإلسناد الثاني فضل بن فضالة وفي

 .أجد له ترجمة"

 .رکات اھت ںہک تہب ایطلغ ےتہک ںیہ دارینطق اوبالقہب ےہ سج ےک ابرے ںیم اور دنس ںیم کیا احمک یک

ّي، 5574ثم رواه الحاكم ) اش ِ
َ
ق ِد الرَّ ن ُمَحمَّ ِلِك بم

َ م
د امل  َعبم

َ
َبة

َ
 ( من طريق أبي ِقال

، قال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ في األسانيد واملتون، كان قالبة ضعيف وأبو 

 يحدث من حفظه فكثرت األوهام في روايته.

 (372/ 6" )" تهذيب التهذيب

 .وہجمل ےہ ندمحم نب امیلس ںیم قیاور رط کیا

ا ِإسم 5573ورواه الحاكم )
َ
ن
َ
َعاِبد، ث

م
 ال

َ
َمان يم

َ
ن ُسل د بم ِبي َحاِزٍم ( من طريق ُمَحمَّ

َ
ُن أ َماِعيُل بم

 .به

 .الذهبي في تلخيصه: " فيه نظر " وقال

 . محمد بن سليمان، فهو مجهول  وعلته

ےس اثتب  اور رضحت زریب اور اس اک امسع رضحت یلع ےہ وہجمل یھب یدبعاالسلم راو وت اس ںیم لقن یک تیےن روا ہبیش انب ایب

 .ںیہن

( حدثنا يعلى بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، 15/282ة )وقد رواه ابن أبي شيب

 .. فذكره . عن عبد السالم رجل من بني حية،

ولم يسمع من  ،(2/619السالم هذا مجهول أيضا، كما قال الذهبي في "امليزان" ) وعبد

 .من علّي، كما قال البخاري: " ال يثبت سماعه منهما " الزبير وال 

 (65/ 3"الضعفاء" للعقيلي )
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اھت اور وہ اوسد نب  ےہ سج اک احہظف زمکور اور ہعیش انب دبعاہلل ااقلیض کیرش دنس ںیم اس یک لقن یک تیےن روا ہبیش انب ایب

 ۔ےس لقن رکراہ ےہ یوہجمل راو کیا ےس اور اوسد نب سیق سیق

ِني 545/ 7ابن أبي شيبة )ورواه  
َ
ث اَل: " َحدَّ

َ
ٍس، ق يم

َ
ِن ق َوِد بم سم

َ م
ِريك، َعِن األ

َ
( من طريق ش

َل الخ يم
َ
خ

م
َعُص ال

م
َر َيق َبيم ى الزُّ

َ
 َمنم َرأ

وهذا ضعيف أيضا ، شريك هو ابن عبد هللا القاض ي ، ضعيف س يء الحديث ، وفيه 

 (272-2/270تشيع معروف . انظر"امليزان" )

 ن األسود بن قيس عن رجل مجهول ثم هو يرويه ع

سج  دنس ےس وقنمل ںیہن یسیا یھب نتم یسک ہیہک  ایےن رفام وہج ےس اامم یلیقع سج یک تہب زمکور ںیہ ےک امتم ااسدین تیاس روا

 ۔وک اثتب اہک اجےکس

 " 
ُ

ُبت
م
ٍه َيث  ِمنم َوجم

ُ
ن

م
ت
َ م
ا امل

َ
َوى َهذ  ُيرم

َ
 وقد قال العقيلي: " ال

 ( .65/ 3انتهى من "الضعفاء" )

 الخہص الکم

ےہ  یےس انچب تہب رضور حیارفاط اور رفت اس اعم ےل ںیم نکیل اک وہ ہصح ےہ ہک سج اک ااکنر نکمم ںیہن خیاحصہب اتر اشمرجات

ااھٹےن ےک  ےہ ہکلب انومس احصہب رپ ایلگن انوک الیھپ ےابت رکان ہن رصف دانمشن احصہب ےک رپوڈنگیپ یسیوکئ ا اور البقیقحت

رکان درتس  شیپ ےہ ہک اس وک وطبر دلیل ذموکر واہعق اس دقر ،فیع ےہ اور وسال ںیم الزمذہلا اس ےس اانتجب  رتمادف ےہ

 ۔ںیہن

 طقف وہلل املع ابوصلاب 

 اوخزنادہ دبعاابلیق ہبتک

 رکایچ 2118 لیارپ 4
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 119اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 الہ تیب یک تبحم رپ اہشدت یک ومت

 یک تیاس روا .ومت احلص وہیگ ےس تبحم رکےاگ اس وک اہشدت وایل  صخش الہ تیبےہ ہک وج ینس تیروا اکی :وسال

 ولطمب ےہ. قیقحت

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

فلتخم  ںیم لیےک ذ  }قل ال اسئلكم عليه أجرا إال املودة فى القربى{: تیاس آ ںیم فلتخم قافریس تیروا ہی

 نیامتم رسفم رگیےہ اور د وک لقن ایک تیاس روا ےن الیصفت یاامم زرشخم ےن رصتخما اور اامم رقیبط ےسیج ےہ،  ےن ذرک یک نیرسفم

 ےہ. ےس لقن ایک یوک زرشخم تیےن اس روا

 :اک رتہمج رواتی

 ےس رتصخ وہاگ وہ اہشدت اک درہج اپےئاگ اور ایکس تبحم ےک اسھت اس داین یک وملس ےک الہ تیب اہلل ہیلع صخش وضحر یلص وج

 اوکس تنج یک امشر وہاگ اور ومت ےک رفےتش اور ا رک ریکن واولں ںیم امینہب رکےن واولں اور اکلم ااور وہ وت رفغمت وہاجےئیگ

اور وہ  ےگنیرک ایرتز ربق یک اجےئاگ اور رتمح ےک رفےتش ایکس ایرطف ےل اج رطح تنج یک یکاور اوکس دنہل  ےگنید یوخربخش

ےس رتصخ  ےک ضغب ےک اسھت اس داین وملس ےک الہ تیب ہلل ہیلعا امشر وہاگ، اور وج صخش وضحر یلص الہ تنس واامجلتع ںیم

احتل  " اھکل وہا وہاگ اور وہ رفک یکویسرتمح ےس ام یک رپ "اہلل یناشیپ اجےئاگ ہک ایکس ایال ےک دن اس احل ںیم تموہاگ وہ ایق

 ہن وسھگن ےکساگ. وخوبش یھب رمےاگ اور تنج یک ںیم

، أال ومن مات على حب آل محمد، مات أال ومن مات على حب آل محمد، مات شهي
 
دا

مغفورا له، أال ومن مات على حب آل محمد، مات تائبا، أال ومن مات على حب آل 

محمد، مات مؤمنا مستكمل اإليمان، أال ومن مات على حب آل محمد، بشره ملك 

املوت بالجنة، ثم منكر ونكير، أال ومن مات على حب آل محمد، يزف إلى الجنة كما 

العروس إلى بيت زوجها، أال ومن مات على حب آل محمد، جعل هللا زوار قبره  تزف

مالئكة الرحمة، أال ومن مات على حب آل محمد، مات على السنة والجماعة، أال ومن 
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مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه )آيس من رحمة هللا( أال 

أال ومن مات على بغض آل محمد، لم ومن مات على بغض آل محمد، مات كافرا، 

 يشم رائحة الجنة".

 (88و  2/18، 1/21]ينابيع املودة )

 ( فرائد السمطين[.232الصواعق املحرقة، )ص: 

 :تیثیح یاانسد یک رواتی اس

ع  اابلین العہم

 

لض
 ا

 

سله
سل
ل
 ےن ا

 

يفه  ںیم ی

 

 ےس ےہ. ںیم ایتنم ڑھگت روا تیروا ہی ےہ ہک  ابت یک رپ یلیصفت تیاس روا واوملوضعه

ےک  یوک زرشخم تیاس روا یراو اور ہعیش ےہ اور ان ےک دعب امتم ینس وک لقن ایک تیاس روا ںیم ریسفت ےن اینپ یزرشخم اامم

 .وحاےل ےس لقن رکےت ںیہ

 (: باطل موضوع.10/579قال األلباني في "السلسلة الضعيفة واملوضوعة" ) 

 ه.أورده الزمخشري في تفسير آية املودة هكذا بتمام

 ےہ. رمالس لقن یک ںیم ریسفت اینپ تیروا ہیےن  زرشخمی اامم

 وأرسلها الزمخشري في تفسير اآلية من "كشافه" إرسال املسلمات.

 :ریسفت اور ان یک یاامم زرشخم رظن ںیم یک اتم املعےئ

ےس  ںیم ںزتعمہل ےک ڑبے داویع ہی ااقتنل وہا. ھ ںیم538 ان اک انم ومحمد اھت،  وہےئ، ادیپ ںیم یتسب کیا وخارزم یک زرشخمی

 ےھت.

 .ےک ا رک ںیہ اعتیل یابر تیےک دن رؤ تموج قلخ رقآن ےک اقلئ اور ایق ںیہ ولگ وہ زتعمہل ☆

ر" وهي قرية كبيرة من قرى 
َ

ش
م
َمخ َ

اف" نسبة إلى "ز
ّ

الزمخشري صاحب تفسير "الكش

عاة االعتزال هـ، وهو من د538"خوارزم"، واسمه محمود، وكنيته أبوالقاسم، توفي عام 

الكبار، واملعتزلة فرقة مبتدعة من أبرز عقائدها: القول بخلق القرآن، وبنفي رؤية هللا 

تعالى يوم القيامة، والقول بتعطيل الصفات، والقول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار في 

 اآلخرة إذا لقي هللا تعالى ولم يتب منها أو لم يقم عليه الحد في الدنيا، وغير ذلك 
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رفغمت  ان یک ےھت... )اہلل اعتیل اور اےنپ ذمبہ ےک دایع ڑبے اعمل اور زتعمہل ےک ڑبے ںیہ یہک زرشخم رفامےت ںیہ اامم ذیبہ

 رفامےئ(.

قال الذهبي رحمه هللا: "الزمخشري، العالمة، كبير املعتزلة، أبوالقاسم محمود بن عمر 

 ملفصل" )في النحو(.بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، صاحب "الكشاف" و"ا

 ([.156، 20/151وكان داعية إلى االعتزال، هللا يسامحه. ]"سير أعالم النبالء" )

 :یاشکف زللرشخم ریسفت

فلتخم  اکر ےک اطمقب اس ںیم ہقیےہ اور زتعمہل ےک رط وہیئ یدباعت ےس رھب ریسفت ہک ان یک رفامےت ںیہ العہم انب ہیمیت . ۱ 

 .رثکبت وموجد ںیہ یھب ایتوموضع روا رطح اس اتکب ںیم ایس  ات ےہ۔اک ااکنر وہ اعتیل یافصت ابر

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: وأما "الزمخشري" فتفسيره محشو بالبدعة 

وعلى طريقة املعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن هللا 

لك من أصول املعتزلة... وهذه األصول مريد للكائنات وخالق ألفعال العباد، وغير ذ

حشا بها كتابه بعبارة ال يهتدي أكثر الناس إليها وال ملقاصده فيها، مع ما فيه من 

األحاديث املوضوعة، ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. ]"مجموع الفتاوى" 

(1/386 ،387 .]) 

"اشکف"  اتکب  ذہلا ان یک  ےس ےھت، ںیم ںزتعمہل ےک داویع ےھت نکیل آدیم ارگہچ کین یہک زرشخم رفامےت ںیہ اامم ذیبہ  .۲

 رضورت ےہ. ےس دور رےنہ یک

وقال الذهبي رحمه هللا في ترجمة الزمخشري: صالح، لكنه داعية إلى االعتزال )أجارنا 

افه". ]"ميزان االعتدال" )
َّ

 من "كش
 
 ([.4/78هللا( فكن حذرا

وہج  ایس ،وموجد ںیہ ایتروا وموضع رہ رطح یک ،،فیع ،حیحص ےس ےہ نج ںیم ںیم اشکف ان قافریس ریسفت یک یزرشخم  .٣

مه اہلل ےن ان یک یعلیےس اامم ز
ح
ذموکر(  ےہ اور اس )وسال ںیم یک قیقحت یک ایتروا یک ریسفت اور ان ےک دعب انب رجح ر

 ےہ. ایرپ وموضع وہےن اک مکح اگل تیروا

 أل 
 
حاديثه، ثم لخصه الحافظ ابن حجر؛ ولذلك وضع عليه الحافظ الزيلعي تخريجا

وهو املسمى بـ"الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف"، وقد حكم فيه على هذا 
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(: رواه الثعلبي: أخبرنا عبدهللا بن محمد 4/145/354الحديث بالوضع، فأصاب، قال )

بن علي البلخي: حدثنا يعقوب ابن يوسف بن إسحاق: حدثنا محمد بن أسلم: حدثنا 

 بن عبيد عن إسماعيل بن قيس عن جرير بطوله..... يعلى

 وآثار الوضع عليه الئحة.

 ومحمد ومن فوقه أثبات.

 واآلفة فيه ما بين الثعلبي ومحمد.

 الکم الخہص

 تیروا ہی ےس( ولعمم وہاکچ ہک نج اتکوبں ںیم ہک )ذموکرہ ابال لیصفت اسیج ےہ نکیل یئگ لقن یک ںیم ارگہچ قافریس تیروا ہی

ذہلا  دنس وقنمل ےہ،  لصتم حیحص وکیئ یک تیاس روا اور ہن یہ ںیہن اخص اتیمہ وکیئ رظن ںیم یک دحمنیث ےہ ان اتکوبں یکذموکر 

 ےہ. رطف وسنمب رکان رہزگ درتس ںیہن ذات یک االسلم یک وک آپ ہیلع تیاس روا

 املع ابوصلاب واہلل

ب ه

 

 اوخزنادہ : دبعاابلیقکت

 ۲۰۱۸ لیارپ ۵

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     اہیبنتت

 صفحۂ نمبر | 43

 

 121ت ہلسلس ربمن اہیبنت

 الہ تیب یک ربخریگی اک ارج

 یریم  افشتع رکواگن: ےک دن ںیم تمایق یک ںہک ہار آدویم ایوملس ےن رفام اہلل ہیلع ےہ ہک وضحر یلص ینس تیروا اکی :وسال

اور زابن ےس ان وکشش رکےن واال اور دل  ان ےک اعمالمت ںیم  رضوروتں وک وپرا رکےن واال، ان یک  زعت رکےن واال، اوالد یک

 درتس ےہ؟ تیروا ہی ایک ےس تبحم رکےن واال...

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

دنس  وک اینپ تیےن اس روا وطیس خیش ےسیج  ےہ، یئگ تہب دشودم اور دنس ےک اسھت لقن یک اتکوبں ںیم یک ںوعیش تیروا ذموکرہ

 ےہ: ےس لقن ایک

ر بن يحيى الفحام، قال: الشيخ الطوس ي، عن أبي محمد الفحام، قال: حدثني عمي عم

حدثني عبدهللا بن أحمد بن عامر، قال: حدثني أبي أحمد بن عامر الطائي، قال: حدثنا 

علي بن موس ى الرضا، عن آبائه، عن أمير املؤمنين علیہ السالم قال: قال رسول هللا 

والي صلى هللا عليه وآله وسلم: أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: املحب ألهل بيتي، وامل

مورهم.
ُ
 لهم واملعادي فيهم، والقاض ي لهم حوائجهم، والساعي لهم فيما ينوبهم من ا

ُهمم  
َ
ي ل اض ِ

َ
ق

م
ِتي، َوال يَّ ِرّ

ُ
ِرُم ِلذ

م
ك
ُ م
ِقَياَمِة: امل

م
َم ال ِفيع  َيوم

َ
ُهمم ش

َ
ا ل

َ
ن
َ
 أ

 
َبَعة رم

َ
)حديث مرفوع(: "أ

 
َ
ط ُموِرِهمم َوَما اضم

ُ
ُهمم ِفي أ

َ
اِعي ل ، َوالسَّ ِبِه َوِلَساِنِه". َحَواِئَجُهمم

م
ل
َ
ُهمم ِبق

َ
ِحبُّ ل

ُ م
ِه، َوامل يم

َ
وا ِإل رُّ

 (979)رقم الحديث: 

 :تیثیح یاانسد یک رواتی اس

وج دنس لقن  رکام ےن اس یک امہرے دحمنیث اہتبل ےہ. یئگ لقن یک اتکوبں ںیم یک ںوعیش تیروا ہیےہ ہک  ایگ ہک رعض ایک اسیج

 ےہ. ارجلاجین نداود نب امیلس یراو کیا ےہ اس ںیم یک

 :ارجلاجین امیلسن نب داود

 :ےک اوقال دحمنیث ےک ابرے ںیم یراو اس

 ےہ. ایوک وہجمل رقار د یوادل ےن اس راو ےہک ریم احمت ےتہک ںیہ انب ایب  .۱
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 قال فيه ابن أبي حاتم: داود بن سليمان الجرجاني. سمعت أبي يقول: هو مجهول.

 ےہ. ایےن اس وک وھجاٹ رقار د نب نیعم ییحیوھجاٹ ےہ اور  یراو ہیہک  رفامےت ںیہ اامم ذیبہ  .۲

وقال الذهبي: داود بن سليمان الجرجاني الغازي عن علي بن موس ى الرضا وغيره، 

كذبه يحيى بن معين، ولم يعرفه أبوحاتم، وبكل حال فهو شيخ كذاب، له نسخة 

 موضوعة على الرضا.

ا علي بن موس ى،  رواها علي بن محمد بن جهرويه القزويني الصدوق 
َ
ن
َ
ث عنه قال: َحدَّ

ه، َعن َعِلّي بن الحسين، َعن أبيه، َعن َعِلّي رض ي هللا عنه  أخبرنا أبي، َعن أبيه، عن َجِدّ

وبه: أربعة أنا أشفع لهم يوم القيامة؛ ولو أتوني بذنوب أهل األرض: الضارب بسيفه 

عندما اضطروا إليه، أمام ذريتي، والقاض ي لهم حوائجهم، والساعي لهم في حوائجهم 

 واملحب لهم بقلبه ولسانه. )لسان امليزان(.

 نم ڑھگت ےہ. تیروا ہیہک  ایوک لقن رکےن ےک دعب رفام تیےن اس روا اامم وشاکین

وقال الشوكاني عن الحديث: إنه موضوع، وقد أورده بلفظ: "أربعة أنا شفيع لهم يوم 

الساعي لهم في أمورهم مما اضطروا القيامة: املكرم لذريتي، والقاض ي لهم حوائجهم، و 

 إليه، واملحب لهم بقلبه ولسانه".

 الکم الخہص

وک لقن  ایتنم ڑھگت روا ہک یسک وموجد ںیہ ایتروا اس دقر حیحص اشن ںیم یک وملس ےک الہ تیب اہلل ہیلع اہلل یلص روسل

 .دنچاں رضورت ںیہن رکےن یک

 دےباینب اس رطح یک وہج ےس وا ب ےہ نکیل وملس یک اہلل ہیلع دختم اور افکتل قح روسل یلص یک ےک ذےم الہ تیب اتم

 .رکےن ےس اانتجب رکان ہاےئی نوک ایب ایتروا

 املع ابوصلاب واہلل

ب ه

 

 اوخزنادہ : دبعاابلیقکت

 ۱۴٣۹راضمن اابملرک  ۱۸

 ۲۰۱۸وجن   ٣


