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ام سج ےک ن ارے ںیم زن ان ویح اس ا

 

س یتسہ ےک ن

 رطح وگن ا وہیئ: 

ُ ميثَْل مَا نَفَعَِني مَالُُ جيَة ُمَا نَفَعَِني مَاُل قَط  َُخدي

دہجیؑ ےک  ےک  یسجم  

 

امل ےن اانت افدئہ ںیہن اچنہپن ا انتج خ

 .ن اامل ےن اچنہپ

 (۴۶۸)اامیل خیشؒ وطیس: ص
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 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 لہ الطاھرینآالحمد ہلل رب العالمین و صلی ہللا علی محمد و

 ولعنۃ ہللا علی اعدائھم اجمعین. 
 

 دقمہم رتممج:

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

 

اد ف

 

يَاَضُ ُلَْو أَنَُےن ارش اٌب  ُالْغي ين َ ُحس َ نَْس ُكت َاٌب )مَا أَقََْلُم َو الْبيَحاَر ميَداٌد َو اْْل َو اْْلي
يٍب ع ُُقََدُروا عَََل إيْحَصاءي( فََضائيلي عَليي ي بْني أَِبي َطال  و لگنج ملق نب اجںیئ،  امتم دنمسر روانشیئ ارگ امتم در.

 
 

خ

ؑ  نب اجںیئ،    یھب یلع نب ایب اطل 

 

ان ےنھکل واےل نب اجںیئ  ت

 

امتم نج امشر رکےن واےل نب اجںیئ، اور امتم ان

۔ ےک 

 

اضفلئ اک ااصح ںیہن رک تکس

1

 

ااوپری ےتہک ںیہ: 

 

 ش
ن

 

ن
ل، اامسلیع نب ااحسق اقیض،  ادمح نب بیعش ااسنلیئ اور اوب یلع 

ب 

 

حن

لم يرو يف »ادمح نب 
َلم سان ما روي يف فضائل علي  بن أِب طالب عليه الس  ُفضائل أحد من الصحابة باألسانيد احل ب ااحص«.

ؑ ےک اضفلئ  ربمیپ ںیم ےس یس ےک اضفلئ   لقن ںیہن وہںیئ ینتج یلع نب ایب اطل 

 

 
ںیم یھب اینت  نسح ااحدت

ںیم وہیئ ںیہ۔ 

2

 

                                                           
1

 .۹۹اتکب  ذہا :تبقنم 

2

 ے:  
ھی
ی ک

، مستدرك 71/ 8، فتح الباري: 90، نور األبصار: 72، الصواعق احملرقة: 51/ 3االستيعاب: د 
، 120/ 2و ج  319/ 1طبقات احلنابلة: ، 3، تفسري الثعليب )خمطوط(، مناقب اخلوارزمي: 107/ 3احلاكم: 

، هتذيب 80، نظم درر السمطني: 212/ 2، الرياض النضرة: 253كفاية الطالب:   200الكامل البن األثري: 
، إسعاف الراغبني: 207/ 2، إنسان العيون )الشهري بالسرية احللبية(:65، تاريخ اخللفاء: 339/ 7التهذيب: 

، جتهيز 121)خمطوط(، ينابيع املودة:  43مفتاح النجا:  371و ص  102و ص  96، الروض األزهر: 167
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 7  مائۃ المنقبۃ

 

 وساحن اخیک ؤمفل

رامہ ںیہن وہ ںیکس، اہتبل 

 

ارخی دیپاشئ ےک ن ارے ںیم وکیئ دقیق ولعمامت ف

 

اذان یمقؒ یک ن

 

اوبانسحل دمحم نب ش

وطس ںیم وہیئ۔ ان وشادہ ںیم ضعب وشادہ یک انب رپ ادنازا اگلن ا اج اتکس ےہ ہک ان یک والدت وچیھت دصی رجہی ےک 

  اریماوملنینمؑ ےہ سج ںیم 

 

اوہنں ےن دو ہگج رپ رفعج نب دمحم نب وقولہی یمق ےس ای  وخد ان یک اتکب انمق

ام اےنپ امومں 

 

 لقن یک ےہ اور مہ  یک تیثیح ےس اصخ  اتکب اکلم ازلن ارات اک ن

 

 
ےل رک ان ےس دحت

ا  ۳۶۸اجےتن ںیہ ہک انب وقولہی اک اسل وافت  اذان ےن اسل  ۳۶۹ن 

 

 ۳۷۴رجہی ےہ۔  اس ےک العوہ انب ش

 ینس ےہ ، اور ان ےک دورسے ااتسد اہرون نب ومیس ا’رجہی رہش وکہف ںیم اےنپ ااتسد 

 

 
و ہی ےس روات

 

ت

 

خ
س

نب 

رری ںیہ نج اک اسل وافت 
ب ک
لع

 

ن

ارخی والدت  ۳۷۵ارعملوف ہب 

 

رانئ اصخ  اتکب یک ن

 

رجہی ےہ۔ ارگہچ ہی ف

ص ںیہن رکےت نکیل ان ےس ومجمیع وطر رپ اانت اھجمس اج اتکس ےہ ہک ان یک والدت وچیھت 

 

خ

 

مش

وک یعطق وطر رپ 

 رجہی ےک وطس ن ا اس ےس ےلہپ وہیئ وہ یگ۔  دصی

 اخدنان

اذان اک اخدنان رہش مق اک ای  الیص و وہشمر اخدنان اھت، سج ںیم تہب ےس املعء و اہقفء 

 

 دیپا وہےئ ۔انب ش

روزاں یک امدنن اھت ۔ 

 

ر ای  لعشم ف
 
اذان ےک وادل، ادمح وخد یھب ہعیش ان ںیم ےس ہ

 

 اہقفء اور ثدح نی ںیم انب ش

ام بتک ملع راجل ںیم رہشت اک احلم ےہ ۔ وہ وخد یہ اےنپ ۔ےس ےھت 

 

 ےٹیب ےک ااتسد یھب ےھت۔ ان اک ن

                                                                                                                            

، فتح 10( مقصد الطالب: 11/ 2)خمطوط( السرية النبويّة )املطبوع هبامش السرية احللبّية:  335اجليش: 
ثالثة طرق، ترمجة اإلمام علّي  18/ 1)خمطوط(، شواهد التنزيل:  246، شرح اجلامع الصغري للمناوي: 2العلى: 

، مناقب العشرة للنقشبندي: 163، مناقب أمحد بن حنبل البن اجلوزي: 63/ 3يه الّسالم من تاريخ دمشق: عل
)خمطوط(  5، املختار يف مناقب األخيار: 335/ 11شرح مشكاة املصابيح:   )خمطوط( مرقاة املفاتيح يف 30

، األمر تسري 71/ 2ت املالكية: ، طبقا229، ظلمات أيب ريّة: 143التباين املدرس يف احتاف ذوي النجابة: 
، تفريح االحباب 66، وسيلة النجاة: 63، شرح رسالة احلليّب: 25، القريوايّن يف املدخل:97يف أرجح املطالب: 

)خمطوط( و الشيخ  124، منال الطالب يف مناقب علّي بن أيب طالب: 349يف مناقب اآلل و األصحاب: 
 .694/ 15و ج  122/ 5. راجع إحقاق احلّق:213/ 1: أبو سعيد اخلادمي يف الربيقة احملمدية
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 8  مائۃ المنقبۃ

 

یؒ  ن ارے ںیم ےتہک ںیہ: ان ےک  اجنیشؒ 

م
لق

اذان اوباابعلس ا

 

، وعیشں ےک ہیقف اور ادمح نب یلع نب نسح نب ش

 احلص یھت۔ 

 

 ںیم دنلب زنمل

 
 

ررگ اعمل دنی ےھت  ںیہنج آہمئ وصعمنیمؑ یک انشخ

 

اوہنں ےن دو اتکںیب ت 

افیل ںیک : زاد ااعملد اور االامیل، ان  یک اس ےک العوہ وکیئ

 

اتکوبں  اتکب وموجد ںیہن۔ ںیم ان یک )دوونں( اور ن

داوک ان ےک ےٹیب اوبانسحل ےس

 

ا وہں ، خ

 

رامےئرتمح بیصن دوونں وک اینپ ان  لقن رکن

 

 ۔  ف

مقااینؒ العہم
م

اذان ےک وادل وخیب اور یکین ےک : اجنیش اک وقل لقن رکےن ےک دعب ےتہک ںیہ 

 

ری انب ش

 

درہج  آخ

رپ ںیہ۔ 

1

 

ی   

 

 ااست

ی یک 

ح
ب ط

ر ومدح ا

 

 اکیف وطلی ےہ  اور اتکب ذہا وج  رعیب زن ان ںیم دیس ن اف

 

د یک رہفس  

 

اذان ےک ااست

 

انب ش

ام ذرک ےیک ۷۰ابی قیقحت ےک اسھت دمرہس اامم دہمؑی مق ےس یپھچ ےہ ںیم رقت

 

  اشمخئ ےک ن
 
ت ر

 

ےئگ  ےک ف

راد ےک اسھت

 

د ںیم ہعیش اف  

 

ام یھب رظن  آےت ںیہ اورںیہ۔ آپ ےک ااست

 

راد ےک ن

 

ہی ن ات  آپ   اسھت ا ل  ننس اف

 یک یلمع ریسفت ےہ ہک تمکح ومنم یک دشمگہ ریماث ےہ وہ اےس اک ہتپ دیتی ےہ  اور یئ  ملع وخ یک

 

 
وخد اس دحت

 اک وخف دانم رک ےل۔ لصاہجں ےس یھب ےلم اح

 

ام ذرک رکےن وطال

 

دا مہ طقف دنچ ن

 

رپ اافتکء رکںی  ریگ ےہ ل

 ےگ۔ 

 اذان. آپ ےک وادل؛

 

 ادمح نب یلع نب نسح نب ش

 (.ھ 368. )وتمیف ہیرفعج نب دمحم نب وقول 

  رون اقیض اهاضق..اہنیسح نب 

  (.ھ 347دمحم نب انسحل نب ودیل یمق. )وتمیف 

 یری. )وتمیف اہ 
كبر
ل

 

ن

 (.ھ 385رون نب ومیس 

 (.ھ 381 نب یلع نب ا.نیسح. )وتمیف خیش دصوق دمحم 

                                                           
1

 . 71، ص 1، تنقيح املقال، ج 62جناشی، ص  
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 .دمحم نب امثعن نب دبعاهلل یبیصن 

  دهقاان.ہب وف ارعملدمحم نب دیعس 

 .. رّ

ُ

دمحم نب دمحم م

1

 

ارگدان

ث

 ش

 ذرک ںیہ: 
 
ام اقب

 

ارگدان ںیم ےس دنچ ن

 

 آپ ےک ش

 اصخ  اتکب زنک اوفلادئ؛ ےب۔ اوب احتفل دمحم ۱
 
  آپ بتکم عیشت ےک ای  میظع اعمل ںیہ ۔  رکاکج

 
کش و رت

روان ےہ۔ دیہش اول آپ وک العہم 

 

 اور درگی بتک ںیم آپ اک ذرک ریخ ف

 

 
 ےک ونعان ےس ن اد ملع الکم، ہقف ، دحت

رکےت ںیہ۔ 

2

 جہن   

 

 
ےہ۔ العہم یسلجؒم  یک احلمآپ یک س  ےس وہشمر اتکب زنک اوفلادئ ےہ  وج الکیم و دحی

اتکب ےس اافتسدہ ایک ےہ اور ان یک  ےن اس  ساُ   الکم ےک نادان ںیم  مم را  یس ےن یھب ملعسج رامق ںیہ: 

 دیفم ںیہ۔ 

 

 
دورسی بتک یھب اہنت

3

ا ےہ ہک ؤمفل ےن اےس 

 

ےنھکل ےک  اس اتکب ےک اطمےعل ےس  ولعمم وہن

رت یلیھج نکیل ان اک زن ادہ

 

رہ ںیم راہ ےیل دور دراز یک اسمف
 
ر ایقم رصم ےک رہش اقہ

 

اتنسلہ اعمل ن ایعف ےتہک ںیہ:  ۔ ت

 اےنپ زامےن ںیم وعیشں ےک رسیئ ےھت اور ان اک ااقتنل 
 
رجہی ںیم وہا۔ ۴۴۹رکاکج

4

 

  ۳۷۲آپ اک نس والدت   اجنیش اصخ  ارلاجل؛ ادمح ۔ ۲

 
 

رجہی ےہ۔ آپ ےن ااحصب آہمئ یک انشخ

 ںیک

 
 

رداس ا ےک ےلسلس ںیم تہب زںیتمح ت 

 

ا اجن

 

  سج اک  ہل ہی راہ ہک ملع ارلاجل ںیم آپ یک آراء وک  تج امن

                                                           
؛ رحیانه االدب، 85و  35، 25، 22؛ منقبت، ص 182، ص 6؛ روضات اجلنات، ج 38مأه منقبه، ص  1
 . 62، ص 8ج 

و روضات  282، ص 2؛ امل االمل، ج 88، ص 3؛ الكنی و االلقاب، ج 570فوائد الرضويه، ص  2
 . 209، ص 6اجلنات، ج 

 . 35، ص 1حبار االنوار، ج  3
 . 89، ص 3و الكنی و االلقاب، ج  210، ص 6روضات اجلنات، ج  4
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رجہی ںیم واعق وہیئ۔  ۵۴۵ےہ۔ آپ یک  وافت نس  

1

 

، نیسح نب دمحم نب یلع )وتمیف:  ۔۳  

 

 

 (ھ 512اوباطل  زی

د ركبی یفنح ارعملوف ہب ابطخ وخارزم )وتمیف: ۔ 4
ّ
(ھ 528ادمح نب محم

2

 

ر ی آ

 

راد املعےئ اتنسلہ ںیم ےس ںیہ۔  خ

 

 دو اف

اذان املعء یک رظن ںیم

ث

 انب ش

اذان ا

 

عیشت ےک اہیں قحتسم رعتفی و اتسشئ رےہ ںیہ۔ ذلی   رم ہب  یمل یک وہج ےس املعےئدنلبےنپ انب ش

 ںیم مہ ان ےک ن ارے ںیم دنچ املعےئ اامہیم یک آراء لقن رکرےہ ںیہ۔ 

اذان یمق دنلب۱

 

 رکےت ںیہ۔ ۔ خیش رح اعیلمؒ: انب ش

 

 
 رم ہب اعمل ےھت وج خیش دصوقؒ ےس روات

3

 

ر وخ۔ ۲

 

اری، ادمحم ن اف

 

ّاات اصخ  ن

 

 ب
خ
ل

: دنلب ن اہی اعمل اور ن ا تیصخش ہعیش ےھت۔ رواضت ا

4

 

رہتسج اعمل اور انب وقولہی اصخ  اکلم ازلن ارات یک نہب ےک ۳ اذان یمق ای  ت 

 

۔ رمزا  نیسح ونریؒ: انب ش

ڑلےک ےھت۔ 

5

 

اذان وعیشں ےک وہشمر اہقفء ںیم ےس ےھت ۔ آپ ومقث روزاگر دمحم ثدحث  ۔ ۴

 

ابعس یمقؒ: انب ش

تیصخش ےھت۔ 

6

 

مقااینؒ: الب کش و۔۵
م
ا ہیقف اور وہشمر اعمل دنی ےھت۔  العہم 

 

اذان ای  وتان

 

  انب ش
 
رت

7

 

                                                           
 .19؛ فوائد الرضويه، ص 199، ص 3الكنی و االلقاب، ج  1
 . 62، ص 5، با حتقيق نبيل رضا علوان و لسان امليزان ابن حجر، ج 5مقدمه كتاب مأه منقبه، ص  2
 . 241، ص 2امل االمل، ج  3
 . 179، ص 6روضات اجلنات، ج  4
 . 500، ص 3مستدرك الوسائل، ج  5
 . 313، ص 1الكنی و االلقاب، ج  6
 . 73، ص 2تنقيح املقال، ج  7
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د ںیم ےس ںیہ ۔ آپ ۔ دیس نسحم اآلنیمؒ: ۶  

 

اذان خیش وطیسؒ ےک ااست

 

اافیلت اور انب ش

 

میظع ہیقف، اصخ  ن

رراگن 

 

ںیہ۔  ںیم ےس ااجزہ ت 

1

 

ررگ رہطاین۷ؒ

 

 ےک ااتسد  : ۔ خیش آاقےئ ت 
 
 ںیم رکاکج

 

 
اذان یمق وج دحت

 

  انب ش

 

اصخ  اتکب انمق

 ےھت۔ 

ؒ: ۔۸
 
ارگد  احتفل دمحم رکاکج

 

رھ رک رعتفی وخد ان ےک ش

 

اذان یمق یک س  ےس ت 

 

ارگ ہی اہک اجےئ ہک انب ش

 ےن یک ےہ وت ہی ےباج ہن وہ اگ ویکہکن اوہنں ےن اینپ اتکب زنک اوفلادئ ںیم
 
 ااتسد ہیقف اقم امت رپنیت  اںیہن رکاکج

  ےک ونعان

 

 
 ںیم رحبت رپ دلیل ےہ ےس ن اد ایک ےہ وج وخد ان ےک اقفت

 

 
۔ اور ملع دحت

2

 

اافیل

 

 تث

اومں ےس ن اد ایک ایگ ےہ  نم ۱

 

اذان یمقؒ یک س  ےس وہشمر اتکب  اتکب ذہا یہ ےہ۔ اےس فلتخم ن

 

۔ انب ش

  ھچک لیصفت شیپ رکںی ےگ۔ 
 
  اریماوملنینؑم۔ اس ےک وحاےل ےس مہ رقنعت

 

ا اور انمق

 

ب ۃ
ق

 

مت
ا 

 
 

 ہلمج: امئ

 ۔  ااضیح دافنئ اونلابص.۲

ان اركلام. ۔ ۳

 

 
 ب

س  ۔ ۴

م
ّ

 

لش

 نینم)ع(یلعلرّد ا

 

و
م
ل

  اریما

رھ رک ملسو هيلع هللا ىلص ۔ ای  اتکب سج ںیم اخہن ہبعک ےک ادنر اریماوملنینمؑ اک روسل اہلل۵

 
 
ےک دوش ابمرک رپ خ

وتبں وک رگاےن یک ربخ اک اابثت ایک ایگ ےہ۔ 

3

 

 

                                                           
 .101، ص 9اعيان الشيعه، ج  1
 .2و1كنز الفوائد، ج  2
، 8و روضات اجلنات، ج  62ص ، 8؛ رحیانه االدب، ج 495، ص 2و ج  316، ص 22الذريعه، ج  3

 .62ص 
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 وافت رسحت آث ات

ا ےہ ہک 

 

ؒ ےک الکم ےس ہی ولعمم وہن
 
  ۴۱۲رکاکج

 

اذان یمق زدنہ ےھت۔ نکیل اس ھ ی

 

ن ارے ںیم ہک  انب ش

ارخی وک 

 

ارے واعق ان یک وافت سک نس اور ن
 
وہیئ اور ان یک رم م اہکں ےہ یف ااحلل یس مسق یک وکیئ ولعمامت ہ

دا ان یک روح 

 

رامےئ۔ آنیم.وکاہھت ںیم ںیہن۔ خ

 

اد اور اریماوملنینؑم و آہمئ اراہر ؑ ےک اسھت روشحر ف

 

  ش

 

 اتکب ذہا رپ ای  رظن

راد ےن ااضیح 

 

ا وک ای  یہ اتکب امشر ایک ےہ نکیل تقیقح اس ےک ضعب اف

 

ب ۃ
ق

 

مت
 

 

ادلافنئ اونلابص اور امئ

رامیئ ےہ ہک ااضیح ای  دورسی اتکب ےہ وج اخمنیفل   الخف ےہ

 

 ف

 

ررگ رہطاینؒ ےن رصاخ

 

اسیج ہک العہم ت 

 یھت۔  یئگ ا ل عیشت ےک رد ںیم یھکل و آہمئ

ا 

 

ب ۃ
ق

 

می
ا 

 
 

 رپ املعء اک اامتعدامئ

اتکب ذہا بتک روایئ ںیم ای  امہ عبنم امشر یک اجیت ےہ اور ہعیش ینس دیج املعء ےن اس اتکب  رپ اامتعد رکےت 

 لقن یک ںیہ ۔ نم ہلمج: 

 

 
 ےتہک ںیہ: ںیم ےن اس اتکب وک اےنپ ااتسد ےس  وہےئ اس ےس ااحدت

 
ھ  ۴۱۲رکاکج

 یک۔ ںیم دجسم ارحلام ںیم لقن ایک ، اوہنں ےن ہی وپری اتکب ریمے ےیل

 
 

رات

 

 ف

1

 ےن اس ےک   
 
العوہ رکاکج

ص

 

ت

 

سن
ا ، زنکاینپ بتک اال

  

  اار، االن اۃن نع اامملث

 

 
و ق اولادلنی ںیم اس اتکب ےس ااحدت

خق
ب 

اوفلادئ اور ارعتلفی 

ا وہں ۔ لقن یک ںیہ۔ 

 

 رکن

 

 
  ےس روات

 

اذان یمق یک اتکب انمق

 

ررگ انب ش

 

العہم یسلجمؒ رامق ںیہ: ںیم اعمل ت 

2

  

رامےت 

 

و ں اور اضفلئ رپ لمتشم ےہ وج ریمے ن اس  یھب ںیہ: ہی اتکب اریماوملنینمؑ  یک خیش رح اعیلمؒ ف

 

قن ت

 

مت

وس 

                                                           
و  312، ص 1؛ الكنی و االلقاب، ج 62، ص 8؛ رحیانه االدب، ج 181، ص 6روضات اجلنات، ج  1

 .316، ص 22الذريعه، ج 
 . 18، ص 1حبار االنوار، ج  2
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وموجد ےہ۔ 

1

ےن اینپ اتکب انیقیل ، دیس اہمش  ےن اینپ اتکب اامیل، دیس انب اطؤوسؒ اس ےک العوہ خیش وطیسؒ 

ؒ دبع ا.نیسح ر العہم ےن اینپ اتکب اربلاہن اور اغۃی ارملام ںیم او رحباین ؒ 

 

 
ر ںیم اس اتکب ےس ام ددت 

 

 ےن الك

رامیئ ںیہ۔ 

 

 لقن ف

 

 
 ااحدت

  

 

د اوملقف نب ادمح  ارعملوف ہب ابطخ اوخلارزیم  ےن اینپ دو بتک اانملق  ی 

 

و
م
ل

اتنسلہ املعء ںیم ےس  ااحلظف اوب ا

رامیہ نب دمحم اوجلینی ےن  ی ےن افکۃی ااطلل  ںیم اور ات 
 
ح

 

لگن

اور لتقم نیسح ںیم ، احظف اوب دبع اہلل دمحم نب ویفس ا

 ںیم اس اتکب ےس ااح

 

ن
 
مطن
لش

رادئ ا

 

 لقن یک ںیہ۔ اینپ اتکب ف

 

 
 دت

 یک قیقحت ہخسن اہےئ یطخ اتکب اور ان

ی ےن ااجنم دن ا ےہ، اوہنں ےن   اسیج ہک ےلہپ رعض ایک اج اکچ 

ح
ب ط

ر ا

 

ےہ ہک اس اتکب یک قیقحت اک اکم دیس ن اف

اری ےک اتکاخبےن ںیم ں ےس دمد یل ےہ۔  الہ ہخس قیقحت ےک ےیل دو یطخ وخسن

 

 اہلل یفطصم وخان

 

 
وموجد  آت

ارخی ڑپی وہیئ ےہ ۔  ۱۳۲۸راضمن نس  ۹ےہ ۔ اس رپ لگنم   وہا ان ےک وادل ےک اہھت اک اھکل  وج ےہ

 

ققحم ھ یک ن

رار دن ا ےہ ۔  اور

 

ر  اس ےن اےس ایلص ہخس ف

 

 ےہ۔ ‘ ا’اک رم

 اہلل دیس

 

 
اور ہی ہخس ان اچر وخسنں  ےن ںیم وموجد ےہ  باہب ادلنی رم یش یفؒج ےک اتکاخبدورسا ہخس آت

ررگ رہطاین ےن اذلرہعی جاک   نجںیم ےس ےہ

 

ر رپ ایک ےہ۔ ۴، ص ۱۹ذرک خیش ت 

 

اس ےک   ےہ۔‘ ب’اس اک رم

 ےس   یھب اافتسدہ ایک ےہ وج  فج ارشف ںیم زویرالعوہ ققحم ےن العہم دبعارلزاق رقمم  ےکےخسن ےس

 

ابطع

 آراہتس وہ اکچ ےہ۔ 

ر انی  العوہ   ت 
 
  ققحم ےن اانسد اور نتم اک اقتب

 

راہ راس ان بتک ےس یھب ایک ےہ نج ںیم اس اتکب ےس ت 

 یک اتک
 
 لقن یک یئگ ںیہ۔ اور ہی ویہ بتک ںیہ نج اک ذرک مہ اورپ رک آےئ ںیہ ےسیج رکاکج

 

 
ب، احبر،  ااحدت

ر

 

  وخارزیم، ریسفت اربلاہن، اغۃی ارملام، ف

 

 وریغہ۔ انیقیل، لتقم و انمق

 

ن
 
مطن
لش

 ادئ ا

                                                           
 . 62، ص 2امل االمل، ج  1
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 ےک 

 
 

  ںیم ملق دنب ایک ےہ۔ نکیل   اسھتققحم ےن تہب یہ دق

 

ای  ای  ظفل و رحف ےک االتخف وک احش

دا ویکہکن اردو زن ان اقرنیئ یک تعیبط

 

مہ ےن طقف اس اقمم رپ االتخف  ےک وبلھج وہ اجےن اک وخف القح اھت ل

 یک یئک یئک احفصت رپ لمتشم

 

 
 لقن ایک ےہ اہجں رضوری اھجمس۔ اس ےک العوہ ققحم ےن یئک اقمامت رپ ااحدت

انیقئ 

 

اہک ش

 

رار را ےہ ن

 

رف   ںیم ت 

 

رختجی یک ذہم داری یھب رسااجنم دی ےہ او رمہ ےن اےس ایس رطح احش

رہمج ںیہن ایک، ویکہکن مہ ےتھجمس ںیہ 

 

  وک اردو زن ان ںیم ت

 

اس ےس دیفتسم وہ ںیکس۔ اہتبل مہ ےن ققحم ےک احش

   ہک وہ وخاص ےس قلعتم ےہ اور وخاص رعیب زن ان ےس واتیفق رےتھک

 

دا مہ ےن رعیب زن ان ےک احش

 

 وک ںیہ۔ ل

 رپ ان ےک بلطم و وہفمم ےک اابتعر  وجں اک وتں ھکل دن ا ےہ۔ 

 

 
 ےک ےیل ااحدت

 

اسھت یہ اقرنیئ یک وہسل

 ےس انعونی اک ااضہف یھب رک دن ا ایگ ےہ۔ 

دا یک ن اراگہ ںیم اس ریقح یس اکورتمکنی 

 

اور اقرنیئ ےس    ےہ  دن لوب تی ےس ونازے اجےن اک ینمتش وکخ

ا ےہیھب

 

ا رےہ اور   ا سامس رکن

 

دا اےس رزق وتقیف ےس ونازن

 

رامںیئ ہک خ

 

ہک وہ اس رغق رحب اعمیص ےک ےیل داع ف

  رشن    اس اک ملق

ؑ

 

ن ت ت
و م و اضفلئ اہ ل

عل
 ںیم وییہن رواں دواں رےہ۔ آنیم ن ا رب ااعلنیمل۔  ےک ےلسلس 

 

 

 

 

 

 

 

ن؛ لی 
 
ق
 
دٔہ ن ی   ب 

وی وی امروہ 
 
ق
 
ن علی ن طی  د سب   سی 

Presented by Ziaraat.Com



 15  مائۃ المنقبۃ

 

 

 ؤمفلدقمہم 

ِحيمِ  ْْحِن الَره ِ الَره   ِبْسِم اّلَله

 ؛الرحيم )يف ربوبيته( ؛العدل يف قضيته ؛اآلخر يف أزليته ؛احلمد هلل األول يف دميوميته
محد من  ؛يف دنوه القريب يف علوه  العلي ؛الفرد يف صمديته و سلطانه ؛الواحد يف ملكه و برهانه

دون   و ميت ،و أومن به إميان من علم أنه رهني بعمله .يعلم أن احلمد فريضة و تركه خطيئة
و أتوكل عليه توكل من رد احلول و القوة إليه.و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،أمله

و رسوله بشري و أشهد أن حممدا عبده  شهادة حنيا هبا ما أبقانا و ندخرها لشدائد ما يلقانا.
الرمحة و مصباح األمة و املنقذ من اجلهالة و العمى و الضاللة و الردى صلى اهلل عليه و آله 

قال  صالة ال حیصى هلا عدد ]و ال ينفد منها أبد[ و ال يتقدمها أمد و ال يأيت مبثلها أحد.
 (الشيخ الفقيه أبو احلسن حممد بن أمحد بن علي بن احلسن بن شاذان )رمحه اهلل

أما بعد فقد مجعت لك أيها الشيخ أطال اهلل بقاك ما التمست و فيه رغبت من فضائل 
[ علي بن أيب طالب و األئمة من ولده  أمري املؤمنني ]و قائد الغر احملجلني أسد اهلل الغالب

صلوات اهلل عليهم من طريق العامة و هي مائة منقبة و فضيلة فتمسك هبا راشدا و عها حافظا 
اإلجياز و قصدت االختصار لئال متل منه و تضجر وفقنا اهلل تعاىل إلصابة احلق ]و  و عمدت
. [ و ال حرمنا اخلري و جزيل الثواب الصواب

رہمج

 

  دقمہم ؤمفلت

 ممی وہےن ںیم اتکی، اینپ از تی ںیم دامئ، اینپ اضقوت ںیم اعدل، اینپ  امتم دمح اس اہلل ےک ےیل وج اےنپ

ردیکی ںیم دنلب  اور اےنپ 

 
 

رد، اینپ ت

 

 و تنطلس ںیم ف

 

 
راھن ںیم وادح، اینپ دمصت روبتیب ںیم رمیح ، اےنپ کلم و ت 
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رک رک

 

رض اور اےس ت

 

ا ف

 

ا ےہ وہ( وج اجاتن ےہ ہک دمح رکن

 

دا یک دمح رکن

 

  ےہ؛  )خ
 
ت ر

 

و  ںیم ف
عل

رم ےہ۔ 
 
ا خ

 

ںیم اس  ن

ا وہں ؛ اس صخش اک اس اامین وج ہی اجاتن ےہ ہک لمع اس ےک ن اس رنہ ےک وطر رپ را ایگ ےہ،  اور 

 

رپ اامین رھک

ایئ شخب دے۔ 

 

ا وہ ؛ اےسی صخش اک وتلک وج اےس اچرہ رگی اور وتان

 

 وج انب اناد ےک رم اجےئ، ںیم اس رپ وتلک رکن

 ںیم وگایہ داتی وہں ہک وکیئ وبعم

 

  ی
 
د ںیہن وساےئ اہلل ےک ، اس اک وکیئ رشی  ںیہن؛  ا یس وگایہ ہک ںیم خ

ر رکوزدنہ روہں ایس وگایہ ےک اس

 

  ان ےس الماقت وہ۔  ھت زدنہ روہں ؛ اور اےس ؤمخ
 
ں الکشمت ےک ےیل خ

؛  اور اہلل اک دنبہ اور روسل ےہ ، رتمح یک وخربخشی دےنی واال، رچاغ املسو هيلع هللا ىلص اور ںیم وگایہ داتی وہں ہک دمحم

 

م

 و رسرگدایگن

 

دا یک رتمح وہ  ا اس درود اہجل

 

 ےس اجنت دےنی واال  ےہ؛ ان رپ اور ان ےک اخدنان رپ خ

 

 و لالل

ےن یھب ان رپ آج  سج یک دعتاد امشر ےس اجتوز رک اجےئ، ا اس درود سج اک ااتتخم ےس یھبک اعمہلم ہن وہ اور یس

 ا اس 

 

 وہ۔  ہناجیھب ود ردی

ازل  خیش

 

دا ان رپ رتمح ن

 

اذان ) ہک خ

 

اہغب اوبانسحل دمحم نب ادمح نب یلع نب نسح نب ش

 

رکے(  اتہک ، اعمل ن

 یک یھت اوردعب؛  اے ملع ےہ:  اام

 

دا پ ںیہ ن ا ہدہ ر !ے  ن  ےن س ھ ےس سج ک ز یک دروخاس

 

ن   وج  وخاہ   ہک خ

اچےتہ ےھت ہک ںیم اہمترے ےیل ہی عمج رکوں ؛

1

 ریماوملنینمؑ ،  وج ونروت ںیم ےن یھب ا 

 

 ش
ااین واولں ےک اامم، این ن ن

، یلع نب ایب اطل  ںیہ اور ان یک اوالد ےس ن ازیکہ آہمئ ےک اضفلئ ںیم ا ل  ننس ےک رطق ےس  ادس اہلل اغل 

ن اور ںیتلیضف عمج ںیک۔ 
 
ن

 

 ب
قن

 

مت

شک وہ اور رتبغ و دہگناری رک  اور اس  وسوس 
م

 

من

وت ردش ےک اسھت اس ےس 

دا قح ں تقیقح دمار اور ےیل ہک  ریتی تعیبط

 

اچسیئ یک رطف   وبلھج ہن وہ ںیم ےن اس رار ےس اکم ےہ  ےہ ۔ خ

رامےئ ۔ 

 

   اور ویکینں اور ریثک وثاب ےس رحموم ہن ف

 

 
رےنھ یک وتقیف انعت

 

 ےس ت 

 

 رسع

 



                                                           
اذان ےس اس اتکب ےک  1

 

ا ےہ ہک یس صخش ےن انب ش

 

رامشئ یک یھت.اس ابعرت ےس ولعمم وہن

 

 ےنھکل یک ف
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(۱) 

ر 

 

 ےک ےیل یوج امہرے ےلہپ ےک ےیل ویہ امہرے آخ

ثَِني بيهَا احْلََسُنُ ائٍَة قَاَل  ُأَْْحََد بْني َسْختََويْهُيبُْن  ُمَا َحد َ ي ُ بيالُْكوفَةي يفي َسنَةي أَْربٍَع َو َسبْعينَي َو ثَََلِثي َُه اّلل َ َرْحي
يدي قَُ ثَِني ََيََْي بُْن عَبْدي احْلَمي هَْراَن قَاَل َحد َ ُد بُْن أَْْحََد بْني عييََس بْني مي ثَِني أَبُو بَْكٍر ُُمَم َ ثَِني قََُحد َ يُْس بُْن اَل َحد َ

يُ ثَِني عَبَايَُة عَْن َحب َةَ الُْعَرني ثَِني اأْلَعَْمُش قَاَل َحد َ بييعي قَاَل َحد َ يٍب ع قَاَل ُُالر َ عَْن أَميريي اْْلُْؤمينينَي عَليي ي بْني أَِبي َطال
ي ص ُ»ُقَاَل َرُسوُل اّلل َ يَن َو أَنَْت يَا عَليي ُُ: ري ينَي َو اْْلخي ل ُرنَا  أَنَا َسي يُد اأْلَو َ نَا َو آخي ري لُنَا كَآخي ي َو أَو َ َسي يُد اْلَََْلئيقي بَعْدي

ينَا ل .1«كَأَو َ
رنی اک رسدار وہں اریموملنینمؑ ےس ےن ملسو هيلع هللا ىلص ل اہللروس

 

رامن ا: ںیم اونیل و آخ

 

اد ف

 

 ؛ اور اے یلعؑ ن ارش

رد ریمے دعب دیس االخلقئ وہ؛ مہ )اہچدرہ وصعمنیم ( ںیم ےس  الہ

 

ےک احلظ  اور رےبت و اقمم افصت و رکدار)ف

ری

 

ارے آخ
 
رد ےس( ہ

 

ار ف
 
ری اسیج ےہ اور ہ

 

رد یک ا آخ

 

ےک  افصت و رکدار )ینعی امدنن ےہ ۔  مہ ںیم ےس  ےلہپف

رق ںیہن  اابتعر ےس مہ وچدہ ےک وچدہ ای  ےس ںیہ

 

 (.اور مہ ںیم وکیئ ف

 

                                                           
اقول: سند هذه 17ح  620، و ص 14ح  450، و غاية املرام ص 17ح  360/ 25عنه البحار:   1

، و فيها: حّدثين حمّمد بن أمحد البغدادّي قال: حّدثين عيسى بن مهران، -64 -املنقبة متحد مع سند املنقبة
 .فراجع« أبو بكر حمّمد بن أمحد بن عيسى بن مهران» بدل:
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(۲) 

ا۔۔۔۔!

 

ث  ارگ ںیم یسک وک یلعؑ ےس رتہب ث ا

ثَِني أَبُو  ََُحد َ ثَن ً قَاَل َحد َ ا َم عَلَيْنَا الُْكوفََة َحاج  اُم قَدي ر َ ٍد الص َ ي َا َطلَْحُة بُْن أَْْحََد بْني َطلَْحةَ بْني ُُمَم َ ا أَبُو زَكَري
ثَنَا ي قَاَل َحد َ ُ بُْن عَبْدي اّلل َ ثَِني عَليي  ْْحَني بيهََراةَ قَاَل: َحد َ َُُُمعَاٍد َشاُه بُْن عَبْدي الر َ ثَِني عَبُْد احْل يدي الْقَت َاُد قَاَل َحد َ مي

ثَنَا َسعييُد بُْن جُُ ُُهَشيُْمُ ُ بُْن ثَابيٍت قَاَل َحد َ ي  ثَنَا عَدي اجي قَاَل َحد َ ثَنَا ُشعْبَُة بُْن احْلَج َ رٍي قَاَل َحد َ برَْيٍ عَني ابْني بُْن بَشي
ي ص ُ عَنُْه قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ َي اّلل َ يٍب أَفَْضُلُ إين َُُُعَب َاٍس َرضي ي َو احْلََسُن َو  ُعَليي َ بَْن أَِبي َطال ي تَعَاََل غرَْيي َخلْقي اّلل َ

ا َخرْيٌ مينُْهَما ينيَُ 1احْلَُسنْيُ َسي يَدا َشبَابي أَْهلي اْْلَن َةي َو أَبُوُُهَ َمةَ َسي يَدُة نيَساءي الْعَاَْل ُ 2َُو إين َ فَاطي ً َخَطبَِني َو  1َُو إين َ عَليي ا
ْجهَا مينْهُُ لَوُْ ً ميْن عَليي ٍ لَْم أُزَو ي َمةَ َخرْيا يَفاطي ُ.2َُوَجْدُت ل

                                                           
 .103استقصينا مجيع مصادر الرواية يف صحيفة الرضا عليه السالم ح   1
روى هذا احلديث بعدة طرق و أسانيد عن عدة من األئّمة عليهم السالم و الصحابة نذكر منهم:اإلمام علّي   2

 24ح  26/ 43يف حديث، عنه البحار:  25ح  206عليه السالم روى احلديث عنه: الصدوق يف اخلصال: 
ه عن مقاتل عن حمّمد بن عن كتاب أىب بكر الشريازى بإسناد 104/ 3و أخرجه ابن شهر اشوب يف املناقب: 

اإلمام الّصادق عليه السالم روى احلديث عنه: الصدوق  .36/ 43احلنفية، عن أبيه عليه السالم، عنه البحار: 
 .25ح  26/ 43بإسناده اىل املفضل بن عمر عنه البحار:  1ح  107يف معاين األخبار: 

.عبد الّله بن 260القندوزى يف ينابيع املودة: سيدة نساء العاملني فاطمة عليها السالم أخرج احلديث عنها: 
ح  24/ 43بطريقني عنه البحار  8ح  393و  12ح  245عّباس روى احلديث عنه: الصدوق يف األمايل: 

، و السيوطي يف تاريخ اخللفاء: 76/ 43.و رواه الديلمّي يف الفردوس، عنه البحار: 44/ 11و العوامل  20
أبو سعيد اخلدرّي روى احلديث عنه:  -.-مرسال. 457/ 2 شرح جه  البالغة: .و أورده ابن أيب احلديد يف114

/ 3.جابر بن مسرة أخرج احلديث عنه ابن شهر اشوب يف املناقب 86/ 43الديلمّي يف الفردوس، عنه البحار: 
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ه نقال من كتاب حلية األولياء و كتاب الشريازى باسنادمها اىل عمران بن حصني و جابر بن مسرةعن 105
، 42/ 2.عمران بن حصني روى احلديث عنه: أبو نعيم األصفهايّن يف حلية األولياء: 40ح  37/ 43البحار: 

، و ابن األثري اجلزرّي يف املختار 48/ 1. و الطحاوى يف مشكل االثار: 79/ 1و اخلوارزمي يف مقتل احلسني: 
، و أبو احملاسن يوسف بن موسى 43العقىب: بطريقني.و حمّب الدين الطربّي يف ذخائر  56من مناقب األخيار: 

.و الزرندى يف نظم درر 91/ 2، و الذهيب يف تاريخ اإلسالم: 247/ 2احلنفّي يف كتاب املعتصر من املختصر 
بطريقني، و أبو بكر احلضرمى يف رشفة الصادى:  80، و باكثري احلضرمى يف وسيلة املآل: 179السمطني: 

، و عمر 198، و القندوزى يف ينابيع املودة: 14بامسة يف مناقب سيدتنا فاطمة: ، و السيوطي يف الثغور ال226
و وىل الّله . 8/ 4، و أمني بن حممود املصرى يف فتح امللك املعبود: 1215/ 3رضا كحالة يف أعالم النساء: 

السنندجى يف  ، و عبد القادر الشافعى183اللكهنوئى يف مرآة املؤمنني يف مناقب أهل بيت سّيد املرسلني: 
، عنه زين الدين أبو 385/ 4.و رواه ابن عبد الرب يف اإلستيعاب: 332تقريب املرام يف شرح هتذيب األحكام: 

، و أمحد زيىن دحالن الشافعى يف 378/ 4، و العسقالىن يف اإلصابة: 149/ 1الفضل يف طرح التثريب: 
، و 105و حسن احلمزاوى املالكى يف مشارق األنوار/  ) املطبوع هبامش السرية احللبية(،6/ 2السرية النبويّة: 

-.176و  133، و أورده مرسال يف ص 128، و توفيق أبو علم يف أهل البيت: 54النبهاىن يف الشرف املؤبد: 
، و ابن سعد يف الطبقات الكربى: 196عائشة روى احلديث عنها:احلافظ أبو داود الطيالسى يف املسند:  -.
و أخرجه النبهاىن  .156/ 3، و احلاكم النيسابورّي يف املستدرك: 119يف اخلصائص: ، و النسائى 26/ 8

) 734/ 7، و يف اجلامع الكبري: 18/ 2، و السيوطي يف اخلصائص: 360/ 1البريوتى يف جواهر البحار: 
ر اهلندى ، و القلند95/ 13و ج  97/ 5املطبوع يف هامش جامع األحاديث( و املتقى اهلندى يف كنز العّمال: 

.و رواه أبو نعيم يف حلية 244/ 6، و الزبيدّي احلنفّي يف احتاف السادة املتقني: 103يف الروض االزهر: 
، و البغوى يف مصابيح السنة: 54/ 1بثمانية طرق عن عائشة، و اخلوارزمي يف مقتل احلسني:  39/ 2االؤلياء: 

، و العسقالىن 94/ 2و الذهيب يف تاريخ اإلسالم:  ،522/ 5، و ابن األثري اجلزرّي يف أسد الغابة: 204/ 2
) خمطوط(.و 12، و البدخشى يف مفتاح النجا: 375/ 4، و ابن عبد الرب يف اإلستيعاب 378/ 4يف اإلصابة: 

عن صحيح مسلم.و أخرجه الزبيدّي احلنفّي يف احتاف السادة  116أخرجه النقشبندى يف صلح االخوان: 
البخارى و مسلم.أخرجه عن بعض املصادر أعاله يف عوامل فاطمة عليها  عن صحيحى 184/ 7املتقني: 
 .22 -18/ 19و ج  41 -27/ 10، و احقاق احلق: 51 -44/ 11السالم: 

 حبييب، و يف املطبوع: خربتى، و يف خ ل: خطىن، و يف البحار: ختىن.«: ب» يف نسخة  1
 .65 -تحد مع سند املنقبةأقول: سند هذه املنقبة م .18ح  360/ 25عنه البحار:   2
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ؑ ریمے العوہ ملسو هيلع هللا ىلص انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل رامن ا: ےب کش یلؑع نب ایب اطل 

 

اد ف

 

امتم ےن ارش

دا  ےس الضف ںیہ

 

ر ںیہ؛ قلخ خ

 

رت  ےک رسدار ںیہ؛ اور ان ےک وادل ان ےس ت 

  

 
ان  ج

 

؛ اور نسحؑ و نیسحؑ وجان

1
 

 یک وخانیت یک رسدار ںیہ؛ یلع ؑ ریمے بیبح )و وبحمب( ںیہ ۔ )وہنجں ےن س ھ ےس افہمطؑ یک  اور افہمطؑ

  

 
ج

ا۔ 

 

ادی یلؑع ےس ہن رکن

 

اوت افہمؑط یک ش

 

ن  وخااگتسری یک( ارگ ںیم افہمطؑ ےک ےیل یس اور وک یلؑع ےس رتہب ن ا

 

(۳) 

ی

لہ

 اامسےئ نتجنپ ؑ قتشم از اامسےئ ا

ُد بُْن ُسلَيَْماَن قَاَل َحد َُ ثَنَا ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ ُد بُْن احْلَُسنْيي الت َيُْمليي  ي يبي ُُمَم َ ثَنَا ََيََْي بُْن أَْْحََد أَْخََبَني أَبُو الط َ
ثَنَا  ثَنَا ُزفَُر بُْن اْْلَُذيْلي قَاَل َحد َ ُد بُْن ُمتََوك يٍل قَاَل َحد َ ثَنَا ُُمَم َ ٌق عَْن َجابيري بْني قَاَل َحد َ ثَِني ُمَور ي اأْلَعَْمُش قَاَل َحد َ

ي ي قَال ي اأْلَنَْصاري ي ص ُعَبْدي اّلل َ يَُ ُقَاَل َرُسوُل اّلل َ َماَواُت َو اأْلَْرُض  ُُس ي ي قَامَتي الس َ َن َ بيإيْحَساني اّلل َ ً ألي احْلََسُن َحَسنا
                                                           

 ںیم روسل اہلل 1

 

 
 ںیم ےنملسو هيلع هللا ىلص اس روات

 

 
ر یاتن ا ےہ؛  ہکب اس ےس  لب روات

 

رت  اریماوملنینمؑ ےک اقمم وک اامنیم نینسؑ ےس ت 

 اور ولوگں ےک 

 

 
 ںیم ان ےک اقمم تیجح اور والت

 

 
ری اسموی ںیہ . اس اک وجاب ہی ےہ ہک زگہتش روات

 

ارا  الہ اور آخ
 
رامن ا اھت ہک ہ

 

ف

 ےک ووجب اک رسکی ایبن 

 

ولطمب اھت . اور اس ک ز ںیم وکیئ انتضق ںیہن ہک نیع اس احل ںیم ہک ہی ےیل اہچردہ  وصعمنیمؑ یک ااطع

ر و ن اال وہ  ن ا اریماوملنینمؑ اک اقمم ان یک لسن

 

رت  ذموکرہ ومارد ںیم ای  اس اقمم رںیھک نکیل اقمم روسل اہللؑ ن ایق آہمئ ےک اقمم ےس ت 

اء ےک  
 

 

رآن رکمی ان

 

اد  ےک آےن واےلن ایق آہمئ ےس الضف وہ ۔ اسیج ہک ف

 

 ےک ووجب ےک ن اب ںیم ارش

 

اقمم تیجح اور ان یک ااطع

ا ےہ : 

 

رامن

 

ٍد ِمْن ُرُسلِهف هحه ُق بهنْیه أ َرِ ا۔ نکیل ان ےک درہج ۲۸۵ہ:.)رقب ال ُنفه

 

رق ںیہن رھک

 

دا اےنپ ربمغیپوں ےک درایمن وکیئ ف

 

( خ

ا ےہ:

 

رامن

 

اد ف

 

ُسُل فه  دنبی اور ای  دورسے رپ لیضفت ےک ن ارے ںیم ارش ُهْم عهىلِتلْكه الَرُ لْنا بهْعضه ( مہ ۲۵۳)رقبہ: بهْعض  َضه

 دی

 

ب لت

 

فض
 .ےن ضعب روسولں وک ضعب رپ 

Presented by Ziaraat.Com



 21  مائۃ المنقبۃ

 

ََُُُو احْلََسُنُ ْحَساني َو ع ٌ ميَن اْْلي ُُمْشتَق  ٌ َو احْلََسُن اْسَاني ]ُمْشتَق َاني ي تَعَاََل َو احْلَُسنْيُ تَْصغيرُي ُليي  [ ميْن أَْسَاءي اّلل َ
ُ ُ.1ُاحْلََسني

ر  املسو هيلع هللا ىلص نب دبعاہلل ااصنریؓ ےتہک ںیہ ہک روسل اہللاجت 

 

رامن ا: اامم نسؑح اک ن

 

اد ف

 

نسحؑ را ایگ م ےن ارش

دا ےک ااسحن یک وہج ےس زنیم و آامسن اقمئ ںیہ  اور نسح  )ینعی وکین

 

اور  ےہ ؛ یلعؑ  ااسحن ےس قتشماکر( ؛ ویکہکن خ

ام ںیہ اور نیسحؑ نسح یک ریغصت ےہ۔  نسحؑ

 

دا ےک اامسء ےس قتشم دشہ ن

 

خ

2
 

 

(۴) 

 ںیہ۔۔۔!

  

 
 اامم نیسحؑ ث اب ج

ُ دي ]بْني ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ي ُعَمُر بُْن احْلَُسنْيُي 1[َُحد َ ثَِني الْقَاضي احي قَاَل َحد َ ثَتِْني آمينَُة بينُْت  ُاْْلَر َ قَاَل َحد َ
ُد بُْن  ُأَْْحََد بْني ُذَهَل بْني ُسلَيَْماَن اأْلَعَْمشي قَالَْتُ ثَِني ُُمَم َ هَْراَن قَاَل َحد َ ثَِني أَِبي عَْن أَبييهي عَْن ُسلَيَْماَن بْني مي َحد َ

ي صكَثيريٍُ ي بْني ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ثَِني أَبُو َخيْثََمةَ عَْن عَبْدي اّلل َ يٍب ع  ُ قَاَل َحد َ ْرُتْم َو بيعَليي ي بْني أَِبي َطال ُِبي أُنْذي
                                                           

/ 43.و أخرجه يف البحار: 499/ 1، و حلية االبرار: 8ح  237، و ص 4ح  202عنه: مدينة املعاجز:   1
اشوب: عن مناقب ابن شهر  5ذ ح  25: -عوامل االمام احلسن عليه السالم -16، و العوامل 30ذ ح  252
3 /166. 

 رکے. اردو اور افریس  2

 

ا وہےن رپ دالل

 

ا اس وصرت ںیم ہک  دورسا امس  یس ک ز ےک وھچن

 

ریغصت ینعی ای  امس ےس دورسا امس انبن

ا وہ وت اس ےک آےگ ہ  ن ا ہچ اک 

 

رر انبن

 

مضغ
رر اور ریغصت اک لمع وموجد ےہ۔ الثم اردو ںیم ارگ یس امس اک 

 

مضغ
ااضہف  رک زن ان ںیم یھب اامس ےئ

ر امس رپ اجری ںیہن ایک اج اتکس ہکلب ہی امسیع ےہ. ا
 
س دےتی ںیہ ےسیج: چمچ ےس ہچمچ اور دن  ےس دہچگی وریغہ اہتبل اردو ںیم ہی اقونن ہ

ا وکین اکر وہےگن.  اہتبل نسح ےک ینعم وخوصبرت اور کین ےک یھب وہےت 

 

وصرت ںیم نسح ےک ینعم وکین اکر اور نیسح ےک ینعم وھچن

 ںیم ویہ ینعم ومرد  رظن ںیہ وج ےلہپ ایبن ےیک اج ےکچ ںیہ.ںیہ

 

 
 ؛ نکیل اس دحت
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هْنته ُمْنِذٌر وه لُِكَلِ قهْوٍم هادٍ اْهتََديْتُْم َو قََرأَ  ا أ يتُُم اْْلُي 2إَِّنه ْحَساَن َو بياحْلَُسنْيي تَْسعَُدوَن َو بيهي َو بياحْلََسني أُعْطي
ُ عَلَيْهي َرائيَحةَ اْْلَن َةُي ُاْْلَن َةي مَْن عَادَاهُُ ُاحْلَُسنْيَ بَاٌب ميْن أَبَْواب ُأَََل َو إينَُ ُتَْشقَْونَُ َم اّلل َ  .3َحر َ

رامن ا: پ ںیہ ریمے ذرےعی ےس ڈرملسو هيلع هللا ىلص  نب  رم اتہک ےہ ہک روسل اہللدبع اہلل

 

ایگ اور یلعؑ نب ایب ان ا ےن ف

رامیئ:اطل  ؑ ےک

 

 یک والوت ف

 

 
  یشخ یئگ۔ اس ےک دعب آپ ےن اس آت

 

 
هْنته ُمْنِذٌر وه   ذرےعی دہات ا أ إَِّنه

رےب لُِكَلِ قهْوٍم هادٍ 
 
 رکےن واال وکیئ ہن وکیئ  وقم ےک ےیل کش  اے روسل آپ ڈراےن واےل ںیہ اور ہ

 

 
دہات

رملسو هيلع هللا ىلص ےہ۔  )اس ےک دعب روسل اہلل

 

اد ف

 

امن ا( ن  رپ نسحؑ ےک ذرےعی ےس ااسحن ایک ایگ اور ن  نیسحؑ ےن ارش

 ےک دروازوں ںیم ےس ای  در ےہ ؛  ےک ووجد یک وہج ےس اعسدت دنم  ن ا یقش ونب ےگ۔ 

  

 
آاگہ وہ اجؤ  نیسحؑ ج

 رحام رک دی ےہ۔  وج وکیئ یھب اس ےس دعاوت ر !ے اگ 

 

 یک وب ی

  

 
دا ےن اس  رپ ج

 

 خ

 

(۵) 

 اکر اہےئ آہمئ 

 

 وصعمنیمؑ در روز ایقم

ُْ ُد بُْن ال ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ي َاُت َرْحي ُد بُْن عَليي ي بْني الْفَْضلي بْني ََتَاٍم الز َ ثَِني ُُمَم َ ثَِني َحد َ مي قَاَل َحد َ قَاسي
َُ ثَِني اأْل ثَِني ُموََس بُْن ُعثَْماَن قَاَل َحد َ ثَِني أَبُو إيْسَحاَق عَني احْلَاري ي َو عَب َاُد بُْن يَعُْقوَب قَاَل َحد َ عَْمُش قَاَل َحد َ

ي ص َُسعييدي بْني قَيٍْسُ يٍب ع قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ اِقي  ُعَْن عَليي ي بْني أَِبي َطال ُ الس َ ُدُكْم عَََل احْلَْوضي َو أَنَْت يَا عَليي  أَنَا َواري
                                                                                                                            

و النابس  895رقم  302/ 2و رجال السّيداخلوئي:  67من مقتل اخلوارزمي. ترجم له يف رجال النجاشّي:   1
 املنقبة ،ياتى ذكره يف69/ 1و جامع الرواة:  752رقم  288/ 1،و لسان امليزان: 25يف أعالم القرن اخلامس: 

 .93و  25
 .7الرعد:   2
.و رواه اخلوارزمي 18ح  281/ 2و الربهان:  6ح  235و غاية املرام ص  28ح  405/ 35عنه البحار:   3

 بإسناده اىل ابن شاذان. 145/ 1يف مقتل احلسني 
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ائيُد َو احْلَُسنْيُ اْْلُ ُضَُو احْلََسُن الذ َ ُ بُْن احْلَُسنْيي الْفَاري ائيُق َو  ُميُر َو عَليي  ٍد الس َ ُر َو َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ ُد بُْن عَليي ٍ الن َاشي َو ُُمَم َ
ُ بُْن ُموََس ُمَزي يُنُ ُع اْْلُنَافيقينَي َو عَليي  نَي َو قَامي ب ينَي َو اْْلُبْغيضي ي اْْلُحي ُد بُْن عَليي ٍ اْْلُْؤمينُي ُُموََس بُْن َجعْفٍَر ُُمْصي نَي َو ُُمَم َ

يعَتيهُي يُب شي ٍد َخطي ُ بُْن ُُمَم َ يْم َو عَليي  ُل أَْهلي اْْلَن َةي يفي دََرَجاِتي ُجُهُم احْلُوَر ]الْعينيَُ ُُمْْني [ َو احْلََسُن بُْن عَليي ٍ َُو ُمَزو ي
َراج ئُوَن بيهي َو الْقَائيُمُ ُسي ي يُعُهْمُ 1ُأَْهلي اْْلَن َةي يَْستَضي ُ َُشفي ُ إيَل َ شاُء وه  يَْوَم الْقييَامَةي َحيُْث ََل يَأْذَُن اّلل َ ْن يه ِِله

ْرىض .2 يه
ر رپ ںیم ملسو هيلع هللا ىلص اوملنینؑم روسل اہللاریم

 

رامن ا: وحض وکت

 

اد ف

 

رامےت  ںیہ ہک آپ ےن ارش

 

ےس لقن ف

نسحؑ اس وحض ےس دونمشں وک دور    ن  اس وحض ےک اسیق وہ ، یلعؑاہمترا رربہ وہں، اور اے ملسو هيلع هللا ىلص( )دمحم

رؑ ن ا

 

دورسوں ےس ےلہپ   واےل، اامم اصدقؑ ےنٹناگھبےن واےل، نیسؑح مکح دےنی واےل، اامم اجسدؑ رشیپو، اامم ن اف

واےل اور انموقفں یک رسوکیب رکےن  ےننگدونمشں رپ ہلمح رکےن واےل،  اامم ومیس اکمظؑ دووتسں اور دونمشں وک 

 ںیم ان ےک اکواےل،  اامم راؑض ومنینم

  

 
رنی رکےن واےل، اامم یؑق ںویتنں وک ج

 

ن دےنی واےل، اامم  وک م

وحروں ےس اکنح رکواےن واےل،  اامم نسح رکسعیؑ  ںویتنں وک اےنپ ونر ےس ونمر رکےن واےل ہک  یقنؑ وعیشں اک

 رکےن

 

 ان یک افشع

 

واےل وہےگن؛  ا ل تشہب ان ےک ونر ےس اافتسدہ رکںی ےگ، اور اامم دہمیؑ  روز ایقم

دا یس وک افش

 

 یک ااجزت ںیہن دے اگ   ر  سج ےک ےیل وہ وخد اچےہ اور اس ہی وہ روز وہ اگ سج دن خ

 

یک ع

 ےس رایض وہ۔

 

 افشع

                                                           
 يف نسخىت األصل: و اهلادى، و يف البحار: و اهلادى املهدى، و يف املقتل: و املهدى.  1
و الصراط املستقيم:  271ح  173، عنه الطرائف ص 94/ 1اه باالسناد عنه اخلوارزمي يف مقتل احلسني: رو   2
و رواه  .2ح  692و ص  22ح  35، و غاية املرام ص 130ح  721/ 2، و حلية االبرار: 150/ 2

و  .43ح  195بإسناده اىل اخلوارزمي، عنه غاية املرام ص  572ح  321/ 2احلمويىن يف فرائد السمطني: 
عن احلارث بن سعيد بن قيس عن على عليه السالم و عن جابر   251/ 1أورده ابن شهر اشوب يف املناقب: 

و أخرجه يف  و عن الطرائف. 91ضمن ح  270/ 36كليهما عن النيّب صّلى الّله عليه و آله، عنه البحار: 
 عن الطرائف. 14اإلنصاف: 

Presented by Ziaraat.Com



 24  مائۃ المنقبۃ

 

 

(۶) 

 

 

 ب اان ام
ج

 

من

 

ثَنَا  ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ةَ َرْحي ي بْني ُمر َ ي بْني عُبَيْدي اّلل َ ُد بُْن عَبْدي اّلل َ ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ ي  ٍد الْبَغَوي ي بُْن ُُمَم َ عَبُْد اّلل َ
ُْ يَصَة ُشَري ثَِني أَبُو قَبي ثَِني أَْْحَُد بُْن َوْهبي بْني مَنُْصوٍر قَاَل َحد َ ُ بُْن اْْلَعْدي قَاَل َحد َ ثَِني عَليي  ي ُ َحد َ ٍد الْعَََْْبي ُح بُْن ُُمَم َ

ُ ي بْني ثَِني نَافيٌع عَْن عَبْدي اّلل َ ُ أَنَا  قَاَل َحد َ يٍب ع: يَا عَليي  يعَليي ي بْني أَِبي َطال ي ص ل ابي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ ُعَمَر بْني اْلَْط َ
ُ بُْن احْلَُسنْيي َجاميُعهَا يُر أُم َِتي َو أَنَْت َهادييهَا َو احْلََسُن قَائيُدَها َو احْلَُسنْيُ َسائيُقهَا َو عَليي  ُد بُْن عَليي ٍُ نَذي ُفهَا  َو ُُمَم َ عَاري

يهَا وَُ َها َو ُمنْجي ُ ُ بُْن ُموََس ُمعََب ي يهَا َو عَليي  ٍد كَاتيبُهَا َو ُموََس بُْن َجعْفٍَر ُُمْصي يهَا َو ُمْدني  َو َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ ُد ُمبْغيضي َطاري
َُ ُ بُْن ُُم ُمهَا َو َسائيُقهَا َو عَليي  ُد بُْن عَليي ٍ قَائي يهَا َو ُُمَم َ ْي ٍد َساتيُرَهاُمْؤمي ََسن 1م َ ُهَا َو احْل َو  2بُْن عَليي ٍ ُمنَادييهَا َُو عَاْلي

ُدَها  يهَا َو الْقَائيُم اْلَْلَُف َساقييهَا َو ُمنَاشي نیه ُمعْطي ِ َّسِ ياٍت لِلُْمتهوه ُي 3ُُإَِنه ِِف ذلِكه َله ُ.4ُُيَا عَبَْد اّلل َ
ر ںیم وہں، اور ملسو هيلع هللا ىلص  نب  رم اتہک ےہ ہک روسل  اہللدبع اہلل دت 

  

 اک ی

 

رامن ا: اے یلعؑ  اس ام

 

ےن یلؑع ےس ف

ن  اس ےک اہدی وہ؛ نسح ؑ اس ےک اقدئ ؛  نیسحؑ اس اک بقعت رکےن واےل ؛ اامم اجسؑد اےس ااٹھک رکےن واےل؛ اامم 

؛ اامم ومیس اکمظؑ اس ےک   

 

رؑ اس ےک اعرف؛ اامم اصدقؑ اس ےک اکت

 

؛ اامم راضؑ اس ےک رربہ و اجنت س  احمن اف

                                                           
 سايرها.و البحار و املطبوع: « ب» يف نسخة 1
 و املطبوع: ناديها، و يف البحار: نادهبا.« أ» يف نسخة  2
 .75احلجر:   3
عن عبد ابن حمّمد  251/ 1عن مناقب ابن شهر اشوب:  91ضمن ح  280/ 36أخرجه يف البحار:   4

البغوى بإسناده املذكور اىل ابن عمر، و يف ذيله قال: و قد روى ذلك مجاعة عن جابر بن عبد الّله، عن النيّب 
و قال  عن البغوى. 150/ 2: عن الصراط املستقيم 222/ 3صّلى الّله عليه و آله.و أخرجه يف اثبات اهلداة: 

 صاحب االثبات: أسنده ابن خليل اىل ابن عمر بأربعة و ثالثني طريقا.
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ددنہہ اور ومنینم وک آےگ الےن واےل اور دونمشں وک دور رکےن واےل، اامم یؑق اس ےک اقدئ اور رشیپو؛ اامم یقنؑ 

ر اور اعمل؛ اامم 

 

واےل اور اامم دہمیؑ اس ےک اسیق  نسح رکسعیؑ اس ےک انمدی اور شخب ےس ونازےن اس ےک است

رامیئ: ملسو هيلع هللا ىلص رکےن واےل ںیہ۔ اس ےک دعب روسل اہللاور وخااتسر و بلط 

 

 یک والوت ف

 

 
إَِنه ِِف ےن اس آت

نیه  ِ َّسِ وه ياٍت لِلُْمته ااینں ںیہ۔ اے  ذلِكه َله

 
 

)ہی وج ںیم ےن اہک ےہ( اس ںیم اصابحن لقع ےک ےیل ن

 دبعاہلل 

 

(۷) 

یا ےک الحل وک الحل اور اس ےک رحام وک رحام رکےن واےل ںیہ۔۔۔!

 

 مہ خ

َُ ثَن ُيَُحد َ ََبي يٍر الط َ ُد بُْن َجري ثَِني أَبُو َجعْفٍَر ُُمَم َ ُ 1ُا َسهُْل بُْن أَْْحََد قَاَل َحد َ يي ري ثَِني َهن َاُد بُْن الس َ  ُقَاَل َحد َ
ُد بُْن  ثَِني ُُمَم َ ثَِني َسعييُد بُْن أَِبي َسعييٍد قَاَل َحد َ َشاٍم قَاَل َحد َ ُد بُْن هي ثَِني ُُمَم َ ري عَْن َجابيري بْني عَبْدي قَاَل َحد َ اْْلُنَْكدي

ي ص ي ي قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ي اأْلَنَْصاري َماَواتي َو اأْلَْرَض دَعَاُهَنُُاّلل َ َ تَعَاََل َْل َا َخلََق الس َ فَعََرَض ُُفَأََجبْنَهُُ ُ:إين َ اّلل َ
يٍب فَُ ِتي َو َوََليَةَ عَليي ي بْني أَِبي َطال ضعَلَيْهين َ نُبُو َ عييُد مَْن َسعيَد بينَا َو  ُقَبيلْنَهَا ُثم َ َخلََق اْلَْلَْق َو فَو َ يني فَالس َ إيلَيْنَا أَْمَر الد ي

ََراميهُي ُموَن حلي ي يهي َو اْْلَُحر  َََلل قيي ُ مَْن َشقيَي بينَا ََنُْن اْْلَُحل يلُوَن حلي  .2 الش َ
                                                           

عالمة وقته و امام :» -االتى ذكره يف املنقبة الثامنة -قال عنه تلميذه: أبو الفرج املعاىف بن زكريا النهرواىن  1
يف شوال سنة عشر و ثلثمائه، و له سبع و  عصره و فقيه زمانه ولد بآمل سنة أربع و عشرين و مائتني و مات

وعد منهم هناد بن السرى، و الطربّي هذا ليس أبو جعفر « مثانون سنة، أخذ احلديث عن الشيوخ الفضالء
املسرتشد يف امامة علّي بن أيب » و« دالئل اإلمامة» حمّمد بن جرير بن رستم الطربّي الشيعى صاحب كتاب

 .233/ 1، و الكىن و األلقاب: 292 -291ه يف فهرست ابن الندمي ص جتد ترمجت«. طالب عليه السالم
بإسناده اىل ابن  46/ 1، و يف مقتل احلسني: 79.و رواه اخلوارزمي يف املناقب: 9ح  208عنه غاية املرام:  2

) خمطوط( و أخرجه يف البحار 64، و مصباح األنوار: 291/ 1، و كشف الغّمة: 97شاذان، عنه احملتضر: 
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ر  دا ےن آامسونں اور زنیم ےنارملسو هيلع هللا ىلص نب دبعاہلل ااصنرؓی ےتہک ںیہ ہک روسل اہللاجت 

 

  خ
 
رامن ا: خ

 

اد ف

 

ش

دا ےن ان ےک اسےنم  ُاس ےن  اںیہن آواز دی، ان س  وک قلخ ایک وت

 

ریمی وبنت  اور یلع ؑ یک ےن وجاب دن ا،)وت ( خ

  شیپ یک

 

 
دا ےن دورسی ولخماقت وک قلخ والت

 

 رکےت وہےئ اےس لوبل ایک۔ اس ےک دعب خ

 

، اوہنں ےن ااطع

ارے اہوھتایک  اور ان ےک اومر 
 
ارے رپسد ےیک، سپ اعسدت دنم وہ ےہ وج  ہ

 
 ےچنہپ اور  یقش ں دنی  ہ

 

اعسدت ی

دا ےک الحل وک 

 

 و دینمش ( یک وہج ےس رو ایسہ وہ۔ طقف مہ یہ ںیہ وج خ

 

اری دعم ااطع
 
الحل و دب تخب وہ ےہ وج ) ہ

 ںیہ ۔  اور اس ےک رحام وک رحام رکےن واےل 

 

(۸) 

 آامسین س   

ثَِني  ي َاَحد َ ي اْْلُعَاََف بْني زَكَري ي ي قَاَل 1ُُالْقَاضي يزي الْبَغَوي ي بْني الْعَزي دي بْني عَبْدي اّلل َ ي بُْن ُُمَم َ ثَِني عَبُْد اّلل َ قَاَل َحد َ
ُُ اني ثَِني ََيََْي احْليم َ ٍ عَني ابْني عَب َاٍس قَاَل: ُكنُْت   2 َحد َ ُد بُْن الُْفَضيْلي عَني الْكَلْبيي ي عَْن أَِبي َصاِلي ثَِني ُُمَم َ قَاَل َحد َ

                                                                                                                            

عن كشف  20ح  339/ 25و ج  25ح  13/ 17عن احملتضر، و أخرجه يف البحار:  8ح  284 /27
 الغّمة.

وىل  -ه 390ه يف النهروان و توىف هبا سنة  303ولد سنة  -أبو الفرج ابن طرار املعاىف بن زكريا بن حیىي  1
تقدم ذكره. و هو من مشائخ النه كان على مذهب ابن جرير الطربّي امل« اجلريرى» القضاء ببغداد، و يقال له

/ 2ترجم يف وفيات األعيان: «. كفاية االثر» أبو القاسم علّي بن حمّمد اخلزاز القّمّي الرازّي صاحب كتاب
و االعالم  292، فهرست ابن الندمي: 57/ 9، الكامل البن األثري: 328/ 11، البداية و النهاية: 100

 .169/ 8للزرگلى: 
اجلماىن باجليم، و ما أثبتناه يف املنت من املقتل و  «: 64» اجلمال، و يف املنقبة«: 35 »يف األصل و املنقبة  2

كتب الرجال، و هو حیىي بن عبد احلميد بن عبد الرمحان احلماىن الكويّف أبو زكريا، أول من صنف املسند يف 
، تاريخ 352/ 2ذيب: ، تقريب الته243/ 11، هتذيب التهذيب: 10/ 2الكوفة، ترجم له يف تذكرة احلفاظ: 
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َُ َمُة َو احْلََسُن َو احْلَُسنْيُ إيذْ َهب ٌ َو فَاطي ْ َبيي ي ص ذَاَت يَْوٍم َو بنَْيَ يََديْهي عَليي  ً بنَْيَ يََديي ال يسا يُل َجال ع َو مَعَُه َط َجَْبَئي
ْ َبيي ْ َبيي َ ص فَتََحي َا بيهَا ال ٌ َو قَب َلَهَا َو َرد ََها إيََل  ُتُف َاَحٌة فََحي َا بيهَا ال يٍب فَتََحي َا بيهَا عَليي  ص َو َحي َا بيهَا عَليي َ بَْن أَِبي َطال

ي ص َو َحي َا بيهَا احْلَسَُ ي ص فَتََحي َا بيهَا َرُسوُل اّلل َ ي ص َرُسولي اّلل َ َن فَتََحي َا بيهَا احْلََسُن َو قَب َلَهَا َو َرد ََها إيََل َرُسولي اّلل َ
ي ص َو َحي َا بيهَا احْلَُسنْيَ فَتََحي َا بيهَا احْلَُسنْيُ َو قَب َلَهَا َو َرد ََها إيََل رَُ ي ص فَتََحي َا بيهَا َو َحي َا فَتََحي َا بيهَا َرُسوُل اّلل َ ُسولي اّلل َ

ابيعَةَ َو َحي َا بيهَا عَليُبيهَا فَُ ْ َبيي ي ص فَتََحي َا بيهَا الر َ َمةَ فَتََحي َْت بيهَا َو قَب َلَتْهَا َو َرد َِْتَا إيََل ال يٍب فَتََحي َا بيهَا اطي ي َ بَْن أَِبي َطال
ُ ي ص َسقََطتي ا َهم َ أَْن يَُرد ََها إيََل َرُسولي اّلل َ يٍب فَلَم َ ُ بُْن أَِبي َطال ُُالت ُف َاَحُة ميْن بنَْيي أَنَاميليهي فَانْفَلَقَْت نيْصَفنْييُ عَليي 

ُُ[ُفََسَطَع مينْهَا نُوٌر َحّت َ بَلََغ ]إيََلُ نْيَا فَإيذَا عَلَيْهَا َسْطَراني مَْكتُوبَاني َماءي الد ُ ِحيِم ُُالس َ ْْحِن الَره ِ الَره ي ٌَة  ُِبْسِم اّلَله ََتي
ي تَعَاََل إيََل ُُمَم َُ ي ص ُُدي اْْلُْصَطَفُميَن اّلل َ بَْطْي َرُسولي اّلل َ ْهَراءي َو احْلََسني َو احْلَُسنْيي سي َمةَ الز َ َو  َُو عَليي ٍ اْْلُْرتَََض َو فَاطي

َما يَْوَم الْقييَامَةي ميَن الن َارُي امان يهي ب ي ُحي  .1ْلي
نسح   ،یلع، افہمطوہا اھت  اور ےک اسھت اھٹیب ملسو هيلع هللا ىلص ےتہک ںیہ ہک ںیم ای  دن روسل اہللانب ابعس 

ایس اانثء ںیم ربجالیئ انیم ؑ اےنپ اسھت ای  دعد س   ےل رک  نیسح مہیلع االسلم یھب واہں وموجد ےھت۔ اور

ازل وہےئ۔ ربجالیئؑ ےن س   روسل اہلل

 

 ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل رپ ن

 

 
ا اور آپؐ ےن وہ اریماوملنینمؑ وک انعت وک دن 

رامن ا، یلعؑ ےن اس س   اک

 

ا دن ا۔ ملسو هيلع هللا ىلص  رک روسل اہللوبہس ےل ف

 

ےن وہ س   ملسو هيلع هللا ىلص اس ےک دعب روسل اہلل وک ولن

وک واسپ رک دن ا۔ رھپ آپ ےن وہ س   اامم ملسو هيلع هللا ىلص اامم نسحؑ وک دن ا، آپ ےن یھب اس اک وبہس ےہ  اور روسل اہلل

ا دن ا۔ اس ےک دعب روسل ملسو هيلع هللا ىلص نیسحؑ وک دن ا، آپ ےن یھب اس اک وبہس ےہ   اور اس ےک دعب روسل اہلل

 

وک ولن

                                                                                                                            

تقدم ذكره يف  ه. 228، تويّف سنة 130، معامل العلماء: 188/ 9، االعالم للزركلى: 167/ 14بغداد: 
 .9 -و يأيت يف املنقبة -1 -املنقبة

 95/ 1و رواه يف مقتل اخلوارزمي  .131ملحق ح  61، و مدينة املعاحز: 111ب  659عنه غاية املرام:  1
عن بعض كتب املناقب القدمية  2ح  62/ 16و العوامل  72ح  308/ 43أخرجه يف البحار و  باالسناد عنه.

و  1ح  99/ 37بإسناده اىل ابن عبّاس عنه البحار  3ح  477عن ابن شاذان. و رواه الصدوق يف أماليه ص 
) 114و أخرجه يف مقصد الراغب:  .233، و اجلواهر السنية: 80ح  250و:  59ح  216مدينة املعاجز: 

 خمطوط( عن كتاب أىب احلسن الفارسّي بإسناده اىل ابن عبّاس.
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رامن ا، آپ ےن یھب اس اکوبہس ےل رک روسل اہللےن وہ س   انجملسو هيلع هللا ىلص اہلل

 

وک ملسو هيلع هللا ىلص ب دیسہؑ وک رمتمح ف

ا دن ا۔ روسل اہلل

 

ا اور آپ اس اک وبہس ےل رک اےس ملسو هيلع هللا ىلص واسپ ولن رامن 

 

 ف

 

 
ےن اےس دون ارہ اریماوملنینؑم وک انعت

ی ےس( اریماوملنینمؑ ےک اہھت ےس وھچٹ رک رگا اورملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل 

لہ

دو  وک دانی اچےتہ ےھت ہک وہ س   )ارم ا

 یئگ؛ اس ونر  رپ دو وطسر ںیم 

 

وصحں ںیم میسقت وہ ایگ؛ اس ںیم ےس ای  ونر اسعط وہا سج یک اعشع آامسن ی

 رمق اھت: 

دا 

 

ام ےس؛ےئخ

 

  ےس دمحم یفطصٰم رنمح و رمیح ےک ن

 

داےئ اعتمل یک اجت

 

ؑ و ملسو هيلع هللا ىلصخ افہمط ، و یلع رمضتٰ

را 
 
 روسل اہلل ہفحتےک ےیلےک وناوسں نسح و نیسح )مہیلع االسلم ( ملسو هيلع هللا ىلص وسل اہللرو راازلہ

 

۔ ہی روز ایقم

 ےک وبحمں ےک ےیل آشت ےس  آامن ےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص 

(۹) 

 رشط ابعدت

يُم بُْن أَْْحََد بْني أَِبي  ثَِني إيبَْراهي ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ثَِني نُوُح بُْن أَْْحََد بْني أَْْيََن َرْحي ثَِني َحد َ ُحَصنْيٍ ]قَاَل َحد َ
ي ثَِني ُسلَيَْماُن اأْلَعْمَُ 1[َُجد ي بييعي قَاَل َحد َ ثَِني قَيُْس بُْن الر َ يدي قَاَل َحد َ ثَِني ََيََْي بُْن عَبْدي احْلَمي ُش عَْن قَاَل َحد َ

ُ بُْن احْلُسَُ ثَِني عَليي  ثَِني أَِبي قَاَل َحد َ ٍد ع قَاَل َحد َ ثَِني أَِبي أَميريُ اْْلُْؤمينينَي قَاَل قَاَل َجعْفَري بْني ُُمَم َ نْيي عَْن أَبييهي قَاَل َحد َ
ُ ي صُ]لي ُُ[َرُسوُل اّلل َ ُ  عيلْمي ي ينَي َو َواري ُ أَنَْت َسي يُد الَْوصي ُ أَنَْت أَميريُ اْْلُْؤمينينَي َو إيمَاُم اْْلُت َقينَي يَا عَليي   الن َبيي ينَي :يَا عَليي 

يُ ينَي َو َخلييَفُة َخرْيي اْْلُْرَسليَُو َخرْيُ الص  ُ أَنَْت زَْوُج َسي يَدةي نيَساءي الْعَاَْل ابيقينَي يَا عَليي  يقينَي َو أَفَْضُل الس َ نَي يَا عَليي ُ د ي
ُ َََل الن َاسي ي ع ُة( بَعْدي ُ أَنَْت احْلُج َ َُ ُُأَنَْت مَْوََل اْْلُْؤمينينَي )يَا عَليي  َ  َو اْستََحق َ الن َارَُأَْْجَعينَي اْستَْوَجَب اْْل ُن َةَ َمْن تََوَل َ

ً عَُ ي َةي لَْو أَن َ عَبْدا ةي َو اْصَطفَاني عَََل َْجييعي الََْبي ْ ُبُو َ ي بَعَثَِني بيال ُ َو ال َذي ُ مَْن عَادَاَ  يَا عَليي  َ أَلَْف عَاٍم مَا قَبيَل اّلل َ بََد اّلل َ

                                                           
 من اليقني و الكنز.  1
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يَك مينُْه إيَل َ بيَوََليَتيَك َو وَُ َ  َو إين َ َوََليَتََك )ََل ُتقْبَُل( إيَل َ بيالََْبَاءَةي ميْن أَعَْدائيَك َو أَعَْداءي ذَل ةي ميْن ُولْدي م َ ََليَةي اأْلَئي
يُل ع يَك أَْخََبَني َجَْبَئي َ  بيَذل ةي ميْن ُولْدي لْيهْكُفْر ُُاأْلَئيم َ ْن شاءه فه لْيُْؤِمْن وه مه ْن شاءه فه مه ُ.1فه

داد ےک ذرےعی ےس اریماوملنینمؑ ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسل اہللاامم اصدقؑ اےنپ  ےن ملسو هيلع هللا ىلص ان اء و اخ 

اء ےک ملع اک وارث،   
 

 

 ، ان

 

ن
 
صن

رامن ا: اے یلؑع  وت ومونمں اک اریماور نیقتم اک اامم ےہ۔ اے یلعؑ  وتدیس اول

 

ف

اء ااعلنیملرتہبنی  اصدق اور تقبس رکےن واولں ںیم س  ےس الضف ےہ۔ 

 

ر ، اور ن ا یلعؑ  ن  دیسہ ن
 
 ؑ ےک وشہ

اء ںیم ےس س  ےس رتہب یبن ےک ہفیلخ و اجنیشن وہ۔   
 

 

اے یلعؑ  ن  ومونمں ےک ومال وہ۔ اے یلعؑ  ن   ان

 وک لوبل رکے وہ 

 

 
ی( وہ ، وج وکیئ یھب ن  ےس تبحم رکے اور اہمتری والت

لہ

ریمے دعب امتم الخقئ رپ  تج )ا

 اک قحتسم ےہ  اور وج وکیئ یھب ن  ےس دینمش ر !ے وہ منہج اک دقحار ےہ۔ 

  

 
ن ایلعؑ  اس ذات یک مسق سج ےن  ج

رار اسل ابعدت رکے اور اس ھت ثوعبث اور امتم قلخ ےھجم وبنت ےک اس

 

 
رامن ا؛ ارگ ای  صخش ہ

 

دہ ف رزگی  ںیم ت 

رامےئ اگ    ر ہی ہک وہ ریتی 

 

دا اس ےس ہی ابعدت لوبل ںیہن ف

 

رار اسل اور  ابعدت رکے ، وت خ

 

 
ےک دعب رھپ ای  ہ

 

 

 
دا ریتی والت

 

ا وہ۔ اور ےب کش خ

 

 رھک

 

 
 لوبل  اور ریتی لسن ےس آےن واےل آہمئ یک والت

 

 ی

 
 

وک اس وق

 ہن وہ۔ ہی 

 
 

رات  ریتے اور ریتی لسن ےس آےن واےل آہمئ ےک  دونمشں ےس ااہظر ت 

 

  ی
 
رامےئ اگ خ

 

ںیہن ف

  ےس( ربجالیئ ؑ ےن دی ےہ۔ وس اب)س  آزاد ںیہ( وت  وج اچےہ 

 

دا یک اجت

 

وہ ن ات ےہ سج یک ربخ ےھجم )خ

 ۔اامین ےل آےئ اور وج اچےہ رفک اایتخر رکے

 

 

 

 

                                                           
/ 4و اثبات اهلداة  48ح  44، و: 9ح  17، و غاية املرام: 66ح  199/ 27، و البحار 56عنه اليقني:  1

ح  23/ 1ك ، و املستدر 22ح  63/ 27، عنه البحار 185و رواه عنه الكراجكّي يف الكنز:  .507ح  168
  (.۲۹يه؛ الکهف:و اآل .183/ 6، و روضات اجلنّات 816ح  97/ 3و اثبات اهلداة  54
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(۱۰) 

 رکو۔۔۔۔!

 

 ارگ مت یلعؑ یک ااطع

ُُ ي  برَْيي ثَِني الز ُ ي قَاَل َحد َ ُ بُْن عَبْدي اّلل َ ثَِني عَليي  ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ثَنَا َسهُْل بُْن أَْْحََد َرْحي إيْسَحاُق بُْن  َحد َ
امٍُ ز َاقي بُْن َُه َ ثَِني عَبُْد الر َ يَم قَاَل َحد َ ثَِني  1ُإيبَْراهي ْْحَني بْني عَْوٍف قَاَل َحد َ ينَا مَْوََل عَبْدي الر َ ثَنَا مي عَْن أَبييهي قَاَل َحد َ

عََداءَ ]فَُقلُْت يَا رَُ ي ص َو قَْد أَْصَحَر فَتَنَف ََس الص ُ ي بُْن مَْسُعوٍد قَاَل: ُكنُْت مََع َرُسولي اّلل َ ي مَا لََك عَبُْد اّلل َ ُسوَل اّلل َ
ي قَاَل مَْن؟ ُقلُْت أَبَا بَْكٍر فَسَُ[ُُتَتَنَف َُسُ ي ُقلُْت اْستَْخليْف يَا َرُسوَل اّلل َ َكَت ُثم َ قَاَل يَا ابَْن مَْسُعوٍد نُعييَْت إيَل َ نَْفسي

ي ُقلُْت ا ُتَنَف ََسُ ي قَاَل نُعييَْت إيَل َ نَْفسي ي( يَا َرُسوَل اّلل َ ْستَْخليْف ]يَا َرُسوَل فَُقلُْت )مَا لََك تَتَنَف َُس فََدتَْك نَْفسي
ُي ي مَا لي أَرَُُاّلل َ ً فَُقلُْت فيَداَ  أَِبي َو أُم ي يثا ابي فََسَكَت ُثم َ تَنَف ََس )ثَال اَ  تَتَنَف َُس يَا [ قَاَل مَْن؟ ُقلُْت ُعَمَر بَْن اْلَْط َ

ي ُقلُْت اْستَْخليْف ]يَا َرُسولَُ ( قَاَل نُعييَْت إيَل َ نَْفسي ي ُي َرُسوَل اّلل َ َََك َو ُاّلل َ يٍب )فَب [ قَاَل مَْن؟ ُقلُْت عَليي َ بَْن أَِبي َطال
ي لَْو أََطعْتُُموُه( ْه( َو لَْن تَْفعَلُوا )فََو اّلل َ لَن َُكم 2ُقَاَل أَو َ  .3[ُاْْلَن َةَ ]َو إيْن َخالَْفتُُموُه لَيَْحبََطن َ أَعَْمالُُكْمُ ُلَيُْدخي

                                                           
. صاحب  211و املتوىف سنة  126هو احلافظ الكبري أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاىن املولود سنة   1

، 25يف املنقبة: . يأيت ذكره 20646ح  317/ 11، روى احلديث فيه هبذا السند يف ج «املصّنف» كتاب
 .84و  80، 26
و املطبوع: و الّله لئن فعلتموه، و يف خ ل: فو الّله لو فعلتموه و يف املناقب: إذا أبدا و الّله « ب» يف نسخة  2

 لئن فعلتموه.
بإسناده اىل ابن شاذان، و رواه احلمويىن  64و رواه اخلوارزمي يف املناقب ص  .14ح  69عنه غاية املرام:   3

بإسناده اىل عبد الرزاق  212ح  273بإسناده اىل اخلوارزمي، و يف ص  209ح  267/ 1ائد السمطني يف فر 
 ،57ح  117/ 38عنه البحار  313/ 1و رواه الطوسّي يف أماليه  بن مهام.
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 ںیم( روسل اہللدبع اہلل انب وعسمد ےتہک ںیہ: ) ںیم

 

 ںیم اچنہپ، روسل ملسو هيلع هللا ىلص  ان ام العل

 

دم

 

یک خ

ازہ  شغ ےس آافہق وہا اھت، آپ ےن درد یک دشت ےس ای  وک ملسو هيلع هللا ىلص اہلل

 

یبمل اسسن یچنیھک۔ ںیم ےن رعض ن

رامن ا: اے انب وعسمد   ےھجم ریمی وافت یک ربخ انس دی یئگ ےہ۔ ملسو هيلع هللا ىلص : ن ا روسل اہللیک

 

آپ وک ایک وہایگ ےہ؟ ف

ے رقمر رکوملسو هيلع هللا ىلص اہلل ےک روسلںیم ےن اہک: اے 
س
ک

رامن ا: 

 

رامےیئ  ف

 

؟ ںیم ںاےنپ ےیل یس اجنیشن وک رقمر ف

ر دعب درد یک دشت یک وہج ےس دون ارہ ای  آہ ملسو هيلع هللا ىلص ےن اہک: اوبركب وک۔ روسل اہلل اخومش وہ ےئگ اور ھچک دت 

رامن ا: ریما دل ومت ملسو هيلع هللا ىلص رھبی۔ ںیم ےن اہک: ن ا روسل اہلل

 

رن ان  آپ وک ایک وہا؟ ف

 

یک ربخ دے ںیم آپ رپ ف

ے رقمر رکوں؟ ںیم ےن اہک:  رم نب 
س
ک

رامن ا: 

 

رام دےیجی  ف

 

راہ ےہ۔ ںیم ےن رعض یک: یس وک اانپ ہفیلخ رقمر ف

رھپ اخومش وہ ےئگ  اور اس ےک دعب رسیتی رم ہب ای  انمغک آہ رھبی۔ ںیم ملسو هيلع هللا ىلص اطخب وک۔ روسل اہلل

رامن ا: ےھجم ملسو هيلع هللا ىلص ےن اہک: ن ا روسل اہلل

 

ومت یک ربخ انس دی یئگ ےہ۔ ںیم ےن اہک: ن ا ہی آپ وک ایک وہ ایگ ےہ؟ ف

ے انبؤں؟ ںیم ےن اہک: ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل
س
ک

رامن ا: 

 

یلع نب ایب اطل  ؑ وک۔ روسل یس وک اانپ ویص انب دےیجی  ف

                                                                                                                            

/ 2و عن مناقب ابن شهر اشوب  2ح  35من البحار عن أمايل املفيد ص  79ح  128و أخرجه يف ص 
من أربعينه) خمطوط( و ابن عساكر يف  7، و منتجب الدين يف ح 251رة املصطفى: و رواه يف بشا .262

بإسناده اىل إسحاق بن إبراهيم. و  1115ح  72/ 3ترمجة اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم من تاريخ دمشق: 
ابن ، و 6ح  119، و صاحب كتاب الروضة يف الفضائل ص 15ح  93أورده شاذان بن جربيل يف الفضائل: 

، و االمر تسرى يف أرجح 114) خمطوط(، و احملقق الكركى يف نفحات الالهوت: 3حسنويه يف املناقب:
) خمطوط(، و أبو حفص املال يف وسيلة املتعبدين) على ما يف مناه  29، و مقصد الراغب: 162املطالب: 

طوط( و العيىن احليدر آبادي يف ) خم179الفاضلني( للعالمة حمّمد بن حمّمد بن إسحاق احلمويىن اخلراسايّن ص 
، و الدهلوى يف قرة العينني يف الشيخني 185/ 5و أخرجه اهليثمى يف جممع الزوائد  .17مناقب سيدنا على ص 

و أخرجه ابن كثري يف تفسريه) املطبوع  مجيعا عن الطرباين. 325/ 1، و السيوطي يف اللئاىل املصنوعة 233ص 
و  دالئل النبو الىب نعيم بإسناده اىل أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق بن مهام.( عن 200/ 9هبامش فتح البيان 

 عن أيب نعيم. 52أخرجه بدر الدين الشبلى احلنفّي يف آكام املرجان ص 
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رامےن ےگل: آہ  ن  )ولگ( اےس یھبک لوبل ںیہن رکو ےگ۔ملسو هيلع هللا ىلص اہلل

 

رگہی رکےت وہےئ ف

1

دا یک مسق  ارگ   

 

خ

 رکو  ن 

 

  انیقی پ ںیہ تشہب  وت وہ  یلعؑ یک ااطع

 

ےل اجےئ اگ  اور ارگ ن  اس یک اخمتفل رکو ےگ  وت اہمترے ی

 اامعل حت ط وہ اجےگنیئ۔ 

 

(۱۱) 

 اک اجنیشن اہکں ےہ۔۔۔۔؟!!ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

ي بُْن احْلَُسنْيي  ثَِني عَبُْد اّلل َ ُ قَاَل َحد َ ي الُْكويفي  ُ قَاَل أَْخََبَنَا َسهُْل بُْن أَْْحََد بْني عَبْدي اّلل َ ي  ٍد الْغَْزنَوي بْني ُُمَم َ
اج ر َ ْْحَني الس َ ثَِني عَبُْد الر َ ُ قَاَل َحد َ ي  ٍد الث َقَفي يُم بُْن ُُمَم َ ثَِني إيبَْراهي َجاءُي َُحد َ ثَِني ُقتَيْبَُة بُْن َسعييٍد أَبُو الر َ  2قَاَل َحد َ

ُ ابي ي بْني ُعَمَر بْني اْلَْط َ ( إيذَا كَاَن يَْوُم الْقييَامَةي يُْؤََت  عَْن نَافيٍع عَْن عَبْدي اّلل َ : يَا عَليي ُ يعَليي ٍ ي ص )ل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
ي ُبيَك عَََل ََنييٍبُ َك تَاٌج يُضي ي ُميْن نُوٍر َو عَََل َرأْسي نْدي اّلل َ َكَاُد نُوُرُه ََيَْطُف أَبَْصاَر أَْهلي احْلَْشري فَيَأِْتي الن يَداُء ميْن عي ُء ي

ُ َها أَنَا فَيُنَاديي اْْلُنَادييجَُ ي ص فَتَُقوُل يَا عَليي  ٍد َرُسولي اّلل َ مَْن أََحب ََك أَدَْخلَُه اْْلَن ََة َو مَْن  ُل َ َجََللُُه أَيَْن َخلييَفُة ُُمَم َ
ُ يُم بنَْيَ اْْلَن َةي َو الن َاري بيأَْمري اْْلَليكي .3اْْلَب َارُي عَادَاَ  أَدَْخلَُه الن َاَر فَأَنَْت الْقَسي

                                                           
وت)ان اک اینع وایعمس ن ا اجرہ۔ ینعی ںیم ہہک ےھجت راہ وہں نکیل وظنمر  آپ  اک اطخب طقف انب وعسمد ےس ںیہن اھت ہکلبملسو هيلع هللا ىلص روسل  1

رام رےہ ےھت۔

 

   ہی ےہ ہک ڑپونس نس ےل( ےک ونعان ےس  امتم املسمونں ےس اطخب ف
و سكن العراق و تويّف  150هو أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن مجيل البغالىن، ولد يف بغالن من قرى بلخ سنة   2

حديثا.جتد ترمجته يف هتذيب التهذيب « 668» أحاديث و مسلم« 308» نه البخارىه، روى ع 240سنة 
 .464/ 12، و تاريخ بغداد 358/ 8
بإسناده اىل إبراهيم بن  14ح  295.رواه الصدوق يف األمايل: 20ح  684و:  15ح  69عنه غاية املرام:   3

حمّمد الثقفى، عن أىب رجاء قتيبة بن سعيد، عن محاد بن زيد، عن عبد الرمحان السراج عن نافع، عن ابن عمر، 
ح  402/ 3و اثبات اهلداة ، 277، و اجلواهر السنية: 12ح  199/ 39و:  3ح  232/ 7عنه البحار 
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 پ ںیہ ملسو هيلع هللا ىلص دبعاہلل نب  رم اتہک ےہ ہک روسل اہلل

 

رامن ا:  اے یلؑع روز ایقم

 

ےن یلؑع ےس اخمبط وہ رک ف

  وہ 
 
ت ر

 

اج وہ اگ )سج یک ایضء( ےس ف

 

اےق رپ وسار رک اےک الن ا اجےئ اگ ۔ اہمترے رس رپ ای  ونری ن

 

ای  ونری ن

ااگہ اگ ہک ا ل رشحم یک آںیھکن 

 

  ےس دنا آےئ یگ: دمحم روسل اہللےبونر وہ اجںیئ۔ ن

 

دا یک اجت

 

اک ہفیلخ  ملسو هيلع هللا ىلص خ

 اے یلعؑ ن  وجاب دو ےگ؟ اہں ںیم اہیں وہں  انمدی دنا دے اگ: 

 
 

 اہکں ےہ؟  اس وق

ا ےہ اےس دالخ منہج رک

 

 اور وج ن  ےس ضغب رھک

  

 
ا ےہ اےس وارد ج

 

 و  وتن ا یلعؑ   وج یھب ن  ےس تبحم رکن

 و منہج اک میسقت رکےن واال ےہ۔

  

 
 امکل ابجر  ےک ارم ےس ج

 

(۱۲) 

ر 

 

 دنمسر۔۔۔! ربلت 

ُيُ اشي ٍد َجعْفَُر بُْن أَْْحََد بْني احْلَُسنْيي الش َ اُن يفي  1ُأَْخََبَني أَبُو ُُمَم َ يَاٍد الْقَط َ ثَِني أَْْحَُد بُْن زي تَابيهي قَاَل َحد َ ميْن كي
ُ ثَِني )ََيََْي بُْن أَِبي ََلمي قَاَل َحد َ ينََة الس َ َدي ( ُُدك َانيهي بيَداري الُْقْطني ِبي يٍب قَاَل ُعَمُر بُْن عَبْدي الْغَف َاري ثَِني  2َطال قَاَل َحد َ

                                                                                                                            

و أخرجه  بإسناده عن الصدوق. 68.و رواه الطربّي يف بشارة املصطفى: 27ح  591و غاية املرام ص  272
 عن اخلوارزمي. 83القندوزى يف ينابيع املودة ص 

 يف الكنز: الشامّي.  1
من كنز الكراجكّي. و أمحد بن  يف األصل: عمر بن عبد الغفار قال: حّدثين حیىي بن أيب طالب، و ما أثبتناه  2

ه، روى عنه الدارقطىن و  350زياد هذا هو: أبو سهل أمحد بن حمّمد بن عبد الّله بن زياد القطان املتويّف سنة 
و  180وثقه، و ذكره اخلطيب يف تاريخ بغداد.أما حیىي فهو: حیىي بن أيب طالب جعفر بن الزبرقان، ولد سنة 

و  60و مع مالحظة ان األعمش) سليمان بن مهران( ولد سنة  عاما. 95ال  عن عمر يناهز 275تويّف سنة 
ه فال ميكن ليحىي أن يروى عنه، اذ انه ولد بعد وفاة األعمش باثنىت و ثالثني سنه لذا استظهرنا  148تويّف سنة 

 صحة ترتيب رجال السند يف كنز الكراجكّي و الّله أعلم.
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 ٍ ْ َبيي ُ ص اأْلَعَْمُش عَْن أَِبي َصاِلي يٍب ع فَقَاَل ال ُ بُْن أَِبي َطال ْ َبيي ي ص إيذْ أَقْبََل عَليي  نَْد ال عَْن أَِبي ُهَريَْرةَ قَاَل: ُكنُْت عي
يٍب فَقَاَل اُل ُ بُْن أَِبي َطال ي َهَذا[ عَليي  ي مَْن َهَذا؟ ُقلُْت ]نَعَْم يَا َرُسوَل اّلل َ َهَذا الْبَْحُر ْ َبيي ُ ص ]يَا أَبَا ُهَريَْرةَ[ أَ تَْدري

ً فََمْن أَبْغََضُه  نْيَا قَلْبا ً َو أَْوَسُع ميَن الد ُ ا ََخ ميَن الُْفَراتي كَف  يعَُة أَْس ال ْمُس الط َ ُر َهَذا الش َ اخي ُيالز َ  .1ُفَعَلَيْهي لَعْنَُة اّلل َ
راوب
 
رہ اتہک ےہ: ںیم روسل اہللہ س اھٹیب اھت ہک ا ےن ںیم یلعؑ دالخ وہےئ۔ روسل ےک ن املسو هيلع هللا ىلص ت 

رہ   ایک اےس اجےتن وہ ہک ہی وکن ےہ؟ ںیم ےن اہک: یج اہں ںیم اںیہن اجاتن ملسو هيلع هللا ىلص اہلل رت 
 
رامن ا: اے اوب ہ

 

ےن ف

ر دنمس ر ےہ، ہی اتکمچ وہملسو هيلع هللا ىلص وہں   ہی یلع نب ایب اطل  ؑ ںیہ  روسل اہلل

 

رامن ا: ہی ای  ربلت 

 

وسرج ےہ،  اےن ف

را ےہ

 

رات ےس زن ادہ یخس  ےہ، اس اک دل داین ےس زن ادہ ت 

 

دا یک تنعل   وکیئ یھب اس ےس ضغب ر !ے اس، وجہی ف

 

رپ خ

 وہ۔ 

 

(۱۳) 

  شا۔ق۔۔۔!ےکرعیش یلعؑ 

امُُ ْسُروٍر الل َح َ دي بْني مَ مي َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ ثَنَا أَبُو الْقَاسي ٍد قَاَل  2َُحد َ َُسنْيُ بُْن ُُمَم َ ثَِني احْل ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ َرْحي
يُ ي َةَ اْْلَعُْروُف بيابْني اأْلَْسَودي الْكَاتيبي اأْلَْصبَهَاني ثَِني أَْْحَُد بُْن عَلَوي ٍد قَاَل  3َُحد َ يُم بُْن ُُمَم َ ثَِني إيبَْراهي ُقَاَل َحد َ

                                                           
ضمن ح  310/ 39و ج  29ح  227/ 27ابن شاذان، عنه البحار عن  62رواه الكراجكّي يف الكنز:   1

123. 
و رجال  161/ 1أحد مشايخ الصدوق، روى عن احلسني بن حمّمد بن عامر، ترجم له يف جامع الرواة   2

 .2282رقم  122/ 4اخلوئي 
له القصيدة النونية و « االعتقاد يف اإليضاح» الكرماىن كان لغويا أديبا شاعرا كاتبا راويا للحديث له كتاب 3

ىف مدح أمري املؤمنني عليه السالم، و هي مثان مائة و نيف و ثالثون بيتا، و ملا « االلفية و احملربة» املسماة ب
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ٍُ ي بُْن َصاِلي ثَِني عَبُْد اّلل َ ي َحد َ عُْت َرُسوَل اّلل َ ٍد عَني ابْني عَب َاٍس قَاَل َسي يدي عَْن َُجَاهي يُر بُْن عَبْدي احْلَمي ثَِني َجري  قَاَل َحد َ
َََلٍ ميَن اْْلَََلئيَكةي إيَل َ َسأَلُوني عَْن عَليي ي بْني أَِبي َطُُص يَُقولُُ َماءي مَا مََرْرُت ِبي َي ِبي إيََل الس َ يٍبُ: َْل َا أُْسري ع َحّت َ  ال

ي َماءي ميني اْسي َْنُْت أَن َ اْسَم عَليي ٍ أَْشهَُر يفي الس َ َماءَُ 1َُظ ا بَلَغُْت الس َ ابيعَةَ فَنََظْرُت إيََل مَلَكي اْْلَْوتي ع  ُفَلَم َ الر َ
ُد َو[ ُف عَليي اً؟ قَاَل يَا ُُمَم َ ٌ ُقلُْت يَا َحبييبيي َو ميْن أَيَْن تَعْري ُد ]مَا فَعََل عَليي  ( يَا ُُمَم َ ً  )فَقَاَل لي ُ تَعَاََل َخلْقا مَا َخلََق اّلل َ

ي مَا َ َجل َ َجََللُُه يَقْبيُض أَْرَواَحُكَما  إيَل َ َو أَنَا أَقْبيُض ُروَحُه بييَدي يٍب ع فَإين َ اّلل َ ُ بُْن أَِبي َطال َخََل أَنَْت َو عَليي 
ْرُتُ ا صي ُ ََُتَْت الْعَْرشي ]نََظْرُتُُُبيُقْدَرتيهي فَلَم َ يٍب ع َواقيٌف ََتَْت عَْرشي َرِب ي فَُقلُْت يَا عَليي  [إيذَا أَنَا بيعَليي ي بْني أَِبي َطال

َُ يُلَُسب ي ُتكَل يُمُه( 2 قْتَِني فَقَاَل لي َجَْبَئي ُد )مَني ال َذي ُُيَا ُُمَم َ يٍب فَقَاَل لي ُ بُْن أَِبي َطال ي عَليي  ُد لَيَْس ُُقلُْت َهَذا أَخي يَا ُُمَم َ
هُي ً بينَْفسي ُ تَعَاََل عَََل ُصُ َُهَذا عَليي ا يٍب ع فَنَْحُن اْْلَََلئيَكُة َو لَكين َُه مَلٌَك ميَن اْْلَََلئيَكةي َخلَقَُه اّلل َ وَرةي عَليي ي بْني أَِبي َطال

ُ يَكَرامَةي عَليي ي بْني يٍب ع ُزْرنَا َهَذا اْْلَلََك ل بُوَن كُل ََما اْشتَقْنَا إيََل َوْجهي عَليي ي بْني أَِبي َطال ي اْْلُقَر َ يٍب عَََل اّلل َ  أَِبي َطال
َُ يعَتيهُيُسبَْحانَُه َو تَعَاََل َو نَْستَغْفيُر اّلل َ يشي  .3ُ ل

رامن ا:ملسو هيلع هللا ىلص ابعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسل اہللانب 

 

  ےس انس  ہک آپ ےن ف
 
رفس رعماج ںیم ےھجم خ

روتشں ےک سج وت ریس رکایئ یئگ ، یک آامسن 

 

ا وہ س ھںیم ف

 

ےس یلعؑ ےک ن ارے ںیم  رگوہ ےک ن اس ےس یھب زگرن

 ہک ےھجم ہی امگن وہےن اگل ہک آامسن ںیم یلعؑ یک آواز زنیم 

 

ںیم ریمی آواز ےس زن ادہ وہشمر وپےتھچ، اہیں ی

  ۔ ےہ

یلعؑ ایک رک رےہ ںیہ؟  ملسو هيلع هللا ىلص  وچےھت آامسن ںیم ںیم ےن کلم اوملت وک داھکی ؛ اس ےن س ھ ےس اہک: ن ا دمحم

  ن  یلعؑ 

 

دا یک روح ضبق ملسو هيلع هللا ىلص  وک ےسیک اجےتن وہ؟ وبال: اے دمحمںیم ےن اہک: اے ریمے دوس

 

امتم قلخ خ

                                                                                                                            

يا أهل البصرة غلبكم و الّله شاعر أصفهان يف هذه القصيدة يف » عرضت على أىب حامت السجستايّن قال:
 .203/ 1و نيف، و كان قد جتاوز املائة. الكىن و األلقاب  320أو  312تويّف سنة «.احكامها و كثرة فوائدها

 ىف األرض.«: أ» أضاف يف نسخة  1
 صلصائيل.«: أ» يف نسخة  2
عن ابن شاذان،  259.و رواه الكراجكّي يف كنزه: 489ح  175، و: 404ح  143عنه مدينة املعاجز:   3

 .3ح  300/ 18عنه البحار: 
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ا ریمے اایتخر ںیم ےہ وساےئ اہمترے اور یلعؑ ےک، ن  دوونں یک روح اہلل لج اہمس وخد اینپ  مرت ےس 

 

رکن

 ضبق رکے اگ۔ 

ؑ ملسو هيلع هللا ىلص اس ےک دعب روسل اہلل ر رعش اچنہپ وت ایک داتھکی وہں ہک یلع نب ایب اطل    ںیم زت 
 
رامن ا: خ

 

 ےن ف

آپ ملسو هيلع هللا ىلص  ےس یھب ےلہپ آ ےئگ؟ ربجالیئ ےن اہک: ن ا دمحم ںیم ےن اہک: اے یلعؑ ایک ن  س ھ واہں ڑھکے ںیہ   

ہی ملسو هيلع هللا ىلص  ربجالیئ ےن اہک اے دمحم اےنپ اھبیئ یلع ؑ ےک اسھت۔ سک ےک اسھت ن اںیت رک رےہ ںیہ؟ ںیم ےن اہک: 

رہتش ےہ

 

روتشں ںیم ےس ای  ف

 

دا ےک ف

 

دا ےن یلعؑ یک  لک رپ دیپا ایک۔وخد یلعؑ ںیہن ںیہ  ہکلب ہی وت خ

 

    ےس خ
 
خ

رےتش  یھب 

 

دا ےک رقمب ف

 

 وہج ےس سج یک  یلعؑ ےک اس اقمم یک خ

 

د دبول

 

رب رےتھک وہ ن اراگہ خ

 

ا ںیم زنمل ف

رےتش یک زن ارت رک ےتیل ںیہ  اور  وت ےک اتشمق وہےت ںیہ ،ںیہ یلؑع یک زن ارت 

 

دا اس ف

 

ان ےک  یک ن اراگہ ںیم خ

 وعیشں ےک ےیل اافغتسر رکےت ںیہ۔ 

 

(۱۴) 

 ملسو هيلع هللا ىلصبیبح دمحم

ي ُ بُْن أَْْحََد بْني مَت ََويْهي اْْلُقْري ثَِني أَبُو احْلََسني عَليي  ُُ 1َُحد َ َُه اّلل َ ثَِني  2َُرْحي ٍد قَاَل َحد َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ قَاَل َحد َ
َُ دي بْني ع ُد بُْن ُفَراٍت عَْن ُُمَم َ ثَِني ُُمَم َ ُ بُْن ُعثَْماَن قَاَل َحد َ ثَِني عَليي  ُد بُْن عَليي ٍ قَاَل َحد َ ليي ٍ الْبَاقيري عَْن أَبييهي عَْن ُُمَم َ

                                                           
أبو إسحاق الثعليب، عامل باالدب، أصله من ساوة) بني الرى و مهدان(، و مولده و الواحدى املفسر تلميد   1

يروى فيه عن أبو بكر أمحد بن حمّمد األصفهايّن، تويّف سنة « اسباب النزول» وفاته بنيسابور، و له مؤّلفات منها:
/ 5يف النجوم الزاهرة  .و118ص « النابس يف أعالم القرن اخلامس» ترجم له آقا بزرگ الطهرايّن يف. ه 468
 .59/ 5و االعالم للزرگلى  433/ 1، و وفيات األعيان 104

 أضاف يف البحار: عن علّي بن حمّمد. و الظاهر أنّه اشتباه، راجع اهلامش السابق.  2
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هي احْلَُسنْيي بْني عَليي ٍ ]عَْنُ ي صُأَبييهُي َجد ي ي ُ[ قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ُة اّلل َ ي َو َخلييفَِتي َو ُحج َ يٍب َخلييفَُة اّلل َ ُ بُْن أَِبي َطال :عَليي 
ي َو خَُ ي َو َحبييبيي َو َخلييُل اّلل َ يُب اّلل َ ي يي َو َحبي ي َو َصفي ي ُ اّلل َ ي َو بَاِبي َو َصفي ِتي َو بَاُب اّلل َ ي َو َسيْفيي َو لييليي َو َو ُحج َ َسيُْف اّلل َ

ُه  ُ ي َو َوليي ُُه َوليي يي َو عَُدو  ي يي ُُميب َُه ُُميب يي َو ُمبْغيُضُه ُمبْغيضي ي َو َوصي يري بيي َو َوزي ي َو َصاحي ي َو زَْوجُُُهَو أَخي ابَِْْتي )َو  1ُعَُدو ي
( َو قَْولُُه قَْولي َو أَْمُرهُُ ي َو َحْربُُه َحْرِبي ي ينَي َو َخرْيُ أُم َِتي ]َو َسي يُد ُولْدي آدََم  ُولُْدُه ُولْدي ي َو ُهَو َسي يُد الَْوصي أَْمري

ي ُ.2[ُبَعْدي
داد ےک ذرےعی روسل اہلل رؑ اےنپ آن اء و اخ 

 

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اامم دمحم ن اف

 

رامےت ںیہ ہک آپؐ ےن ف

 

 ف

 

 
 ےس روات

دا اک دروازہ ےہ اور ریما یھب، 

 

دا یک  تج ےہ اور ریمی یھب، خ

 

دا اک ہفیلخ ےہ اور ریما یھب، خ

 

ؑ خ یلع نب ایب اطل 

دا یک ولتار 

 

 ےہ اور ریما یھب، خ

 

دا اک اخصل دوس

 

دا اک وبحمب ےہ اور ریما یھب ،خ

 

دا اک انچ وہا ےہ اور ریما یھب، خ

 

خ

ر اور ریما ویص ےہ۔ اس اک بحم ریما بحم ےہ ، اور اس ےہ اور ریمی یھب،  یلعؑ ریما اھبیئ، ریما  اسیھت ، ریما وزت 

 ےہ، اور اس اک دعو ریما دعو ےہ ۔  واال  ےہےس ضغب رےنھک واال س ھ ےس ضغب رےنھک

 

 ریما دوس

 

، اس اک دوس

، اس اک وقل ریما وقل، اس اک مکحاس یک زوہج، اس ےک ےٹیب ریمے ےٹیبریمی یٹیب 

 

 
 ریمی ن

 

 
 ریما  ، اس یک ن

 ںیم س  ےس رتہب ےہ، اور ریمے دعب ینب آدم ںیم س  اک رسدار 

 

 ےہ، ریمی ام

 

ن
 
صن

مکح ےہ۔ یلعؑ دیس اول

 ےہ۔ 

 

 

 

 

 

                                                           
 و زوجته.«: ب» يف نسخة  1
، عنه 185.و رواه عنه يف كنز الكراجكّي: 7ح  613و:  49ح  165، و: 16ح  69عنه غاية املرام:   2

 .860ح  632/ 3، و اثبات اهلداة 123ح  151/ 38، و 47ح  263/ 26البحار 
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(۱۵) 

 ۔۔۔!ےندقع ڑپاھونر ےس  ںیم آث ا وہں ونر اک

ثَِني احْلََسُن بُْن عَليي ٍ  ي َا قَاَل َحد َ ي اْْلُعَاََف بُْن زَكَري ثَِني الْقَاضي ُيَُحد َ مي ثَِني ُصهَيٌْب )عَْن  1ُالْعَاصي قَاَل َحد َ
) َُسنْيي عَْن أَبييهي احْلُسَُ 2أَبييهي ُ بُْن احْل ثَِني عَليي  ثَِني أَِبي قَاَل َحد َ اديقي قَاَل َحد َ ٍد الص َ نْيي بْني عَليي ي بْني عَْن َجعْفَري بْني ُُمَم َ

ي َسلََمةَ إيذْ َهبََط عَلَيْهي مَلٌَك لَهُُ ي ص يفي بَيْتي أُم  يٍب ع قَاَل: بَيْنَا َرُسوُل اّلل َ ي َرأٍْس أَلُْف  أَِبي َطال ً يفي كُل  ْشُروَن َرأْسا عي
ُ يَساني ُ ل ُسُه ]كُل  َ َو يُقَد ي يَساني يَُسب يُح اّلل َ نَي ُل [ بيلُغٍَة ََل ُتْشبيُه اأْلُْخَرى َو َراَحتُُه أَْوَسُع ميْن َسبْعي َسَاَواٍت َو َسبْعي أََرضي

يُل فَقَاَل يَا َجَْبَُ ْ َبيي ُ ص أَن َُه َجَْبَئي َب ال ُ فَقَاَل ]اْْلَلَُكُفََحسي وَرةي قَط  هي الص ُ يُل لَْم تَأْتيِني يفي ميثْلي َهذي [ مَا أَنَا ُئي
َُ ْ َبيي ُ ص )مَْن ِبي َج الن ُوَر ميَن الن ُوري فَقَاَل ال يتَُزو ي ُ إيلَيَْك ل َ اّلل َ يُل بَعَثَِني يَل أَنَا َصْرَصائي ْن؟( قَاَل ابَْْتََك َجَْبَئي

َمةَ ميْن عَليي يُ يَل ]َو  فَاطي يكَائي يَل َو مي َمةَ ع ميْن عَليي ٍ ع بيَشهَادَةي َجَْبَئي ْ َبيي ُ ص فَاطي َج ال يٍب ع قَاَل فََزو َ بْني أَِبي َطال
ْ َبيي ُ ص فَإيذَاُإيْسَرافييَلُ ََظَر ال يَل ع قَاَل فَن ُُ 3[ َو َصْرَصائي يَل مَْكتُوٌب ََل إيلََه إيَل َ اّلل َ ٌد  بنَْيَ كَتيفَْي َصْرَصائي ُُمَم َ

ةُي يٍب ُمقييُم احْلُج َ ُ بُْن أَِبي َطال ْْحَةي عَليي  ُ الر َ ي نَبيي  يُل ُمنُْذ ]َكْمُ َُرُسوُل اّلل َ ْ َبيي ُ ص يَا َصْرَصائي ُكتيَب َهَذا [فَقَاَل ال
ُ آدََم(  .5بياثَِْنْ عََشَر أَلَْف َسنَةٍُ 4بنَْيَ كَتيفَيَْك؟ قَاَل ميْن قَبْلي أَْن ََيْلَُق )اّلل َ

                                                           
 يف مناقب اخلوارزمي: اهلامشى.  1
 يف املناقب: بن عباد.  2
 اذ رأى.«: أ» يف نسخة  3
 الدنيا، و يف املطبوع و املناقب: الدنيا. الّله«: ب» يف نسخة  4
بإسناده اىل ابن شاذان، عنه كشف  245و رواه اخلوارزمي يف املناقب:  .436ح  158عنه مدينة املعاجز:  5

 عن كشف الغّمة. 26ح  184/ 11، و العوامل 31ح  123/ 43، و أخرجه يف البحار 352/ 1 -.-الغّمة
 سن عليه السالم.عن احل 133و أورده يف احملتضر ص 
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 3۹  مائۃ المنقبۃ

 

رامےت ںیہ : روسل اہلل

 

داد ےک وتطس ےس اریماوملنینمؑ ےس لقن ف ام ہملس ؓ ےک ملسو هيلع هللا ىلص اامم اصدقؑ اےنپ اخ 

ر  رس ںیم 
 
ازل وہا سج ےک سیب  رس ےھت اور ہ

 

رہتش ن

 

رامےھت ہک ای  تہب یہ ن اتمظع ف

 

رجحے ںیم رشتفی ف

رار 

 

 
دا یک حیبست و دقتسی ںیم رصموف یھت  اوہ

 

ر زن ان ،خ
 
ر ہی دمح و حیبست ای  زن ان ںیم ںیہن زن اںین ںیھت، اور ہ

ی یھت۔ 

لہ

دا تغل ںیم رصموف ذرک ا ر زن ان ای  دورسے ےس خ 
 
اس یک یلیھتہ یک وتعس اسوتں یھت ہکلب ہ

رامن ا: اے ربجالیئ ملسو هيلع هللا ىلص آامسن و زنیم ےس زن ادہ یھت۔ روسل اہلل

 

اد ف

 

ےھجمس ہک ہی ربجالیئ ؑ ےہ۔ آپ ےن ارش

  آےئ؟ ن  اس ےس ےلہپ وت یھبک اس وصرت ںیم ںیہن

اہک ںیم ونر اک 

 

دا ےن ےھجم آپ ےک ن اس اجیھب ےہ ن

 

وہ کلم وگن ا وہا: ںیم ربجالیئ ںیہن رصاصلیئ وہں؛  خ

رامن ا: سک اک سک ےس دقع ڑپانھ ملسو هيلع هللا ىلص ونر ےس دقع ڑپھ دوں ۔ روسل اہلل

 

ےہ؟ اس ےن اہک: آپ )اچاتہ( ےن ف

یک وگایہ ےن ربجالیئ  و اکیملیئ و ارسالیف و رصاصلیئ ملسو هيلع هللا ىلص سپ روسل اہلل یک یٹیب افہمؑط اک دقع یلعؑ ےس۔ 

 ےس اسھت انجب دیسہؑ اک دقع اریماوملنینمؑ ےس رک دن ا۔ 

یک رظن رصاصلیئ ےک دنکوھں ےک درایمن ڑپی  وت ایک داھکی ہک واہں اھکل ملسو هيلع هللا ىلص اس ےک دعب روسل اہلل 

ےہ: 
ُي ٌد َرُسوُل اّلل َ ُ ُُمَم َ ةُيََل إيلََه إيَل َ اّلل َ يٍب ُمقييُم احْلُج َ ُ بُْن أَِبي َطال ْْحَةي عَليي  ُ الر َ دا ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن  نَبيي 

 

؛ خ

ؑ  تج اقمئ رکےن واےل ںیہ۔ ُاور دمحم اس ےک ربمغیپ  ںیہ وج یبن رتمح ںیہ  اور یلع نب ایب اطل 
ےک امنیب ےس ریتے دنکوھں  بک ےن اس ےس وپاھچ: اے رصاصلیئ ہی ابعرت ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل 

رار اسل ےلہپ ےس ہی ابعرت ریمی 

 

 
ا اس داین یک( تقلخ ےس ن ارہ ہ یھکل وہیئ ےہ؟ اس ےن رعض ایک:  آدم یک )ن 

 تشپ رپ دنکہ ےہ۔
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(۱۶) 

اہم اامنیلعؑ اک دث ا وہا 

 

 ۔۔۔!ث

ُد بُْن َوْهبَانَُ ي ُُمَم َ ثَنَا أَبُو عَبْدي اّلل َ ثَِني  1َُحد َ يَم قَاَل َحد َ ثَِني أَْْحَُد بُْن إيبَْراهي ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ اْْلَن َاُد َرْحي
ثَِني  ُ قَاَل َحد َ ٍد الث َقَفيي  يُم بُْن ُُمَم َ ثَِني إيبَْراهي عْفََراني ُ قَاَل َحد َ ي الز َ وسي قَالَ احْلَُسنْيُ بُْن عَبْدي اّلل َ ََيََْي بُْن عَبْدي الُْقد ُ

يُْلُحَُ ثَِني فَُض اُح قَاَل َحد َ يٍع اْْلَر َ ُد بُْن َوكي ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ ي  يسي يَال ٍد الط َ ُ بُْن ُُمَم َ ثَِني عَليي  ي َةَ  د َ بُْن مَْرُزوٍق عَْن عَطي
يُ ي ص يَُقولُُ 2ُالْعَْويفي عُْت َرُسوَل اّلل َ ي ي قَاَل َسي ُ تَعَاََل مَلََكنْيي :إيذَا كَاَن ُعَْن أَِبي َسعييٍد اْلُْْدري يَْوُم الْقييَاَمةي أَمََر اّلل َ

يٍب َو مَْن لَْم تَُكْنُ َما[ أََحٌد إيَل َ بيََبَاءَةي )عَليي ي بْني أَِبي َطال َراطي فَََل جَيُوُز ]بيهي ي ُ تَعَاََل يَقُْعَداني عَََل الص   لَُه بََراءٌَة أَمََر اّلل َ
ُاْْلَلََكنْيي اْْلَُوك َلنَْيي عَََلُ َريْهي يفي ب َاُه عَََل مَنْخي َما فَيُكي ا عََجَز عَْن َجَوابيهي ( َو 3الن َارُيُُ اْْلََوازي أَْن يُوقيَفاُه َو يَْسأَََلُه فَلَم َ

                                                           
قاله النجاشّي و العاّلمة « ثقة من أصحابنا، واضح الرواية، قليل التخليط، سكن البصرة، و له مؤّلفات كثرية»  1

اهلنائى، اهلناىن، اهلباىن، النبهاىن، اهلناد، الدبيلى،  و قد اختلف يف لقبه على مثانية أقوال:«.رهبان» احلّلّي.و قيل:
رقم  163، خالصة األقوال: 211/ 2، جامع الرواة 309له يف رجال النجاشّي:  الديبلى و الصاىل.ترجم

 (.45و يأيت ذكره يف املنقبة)  .11942رقم  354/ 17، و رجال السّيد اخلوئي: 104، معامل العلماء: 171
ن، أحد العوىن، و الظاهر أنّه تصحيف.و هو: عطية بن سعد بن جنادة العوىف يكىن أبا احلس«: أ» يف نسخة  2

رجال العلم و احلديث، ثقة روى أن علّيا عليه السالم مساه هبذا االسم، و انه أول من زار احلسني عليه السالم 
/ 11، رجال السّيد اخلوئي 448/ 2الكىن و األلقاب  ه. 111مع جابر األنصارّي، و توىف يف الكوفة سنة 

 .7710رقم  160
 البحار باختالف يسري ال يضر باملعىن.و خ ل و اليقني و « ب» يف كل من نسخة  3
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يَك قَْولُُه تَعَاََلُ ْسُؤلُونه ُُذَل ُْم مه ي َو مَا  1 وه ِقُفوُهْم إَِّنه مَعََْن )الََْبَاءَةي ال َِتي ُقلُْت فيَداَ  أَِبي َو أُم يي يَا َرُسوَل اّلل َ
عُي اطي ( فَقَاَل ]مَْكتُوٌب بيالن ُوري الس َ ٌ (ُأَعَْطاَها عَليي  ي ٌ َولي ُ اّلل َ ي )عَليي  ٌد َرُسوُل اّلل َ ُ ُُمَم َ  .3 2[ ََل إيلََه إيَل َ اّلل َ

دری ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسل اہللا

 

 ملسو هيلع هللا ىلص وب دیعس خ

 

  ایقم
 
رامےت انس: خ

 

دا اک دن آےئ اگ  وک ف

 

 وت خ
 
ب

رامےئ

 

روتشں وک امومر ف

 

اہک وکیئ یھب واہں ےس زگر ہن ےکس وساےئ اس ےک  اگ رصاط رپ دو ف

 

سج ےک ن اس یلؑع ہک ن

اہم وہ ۔  ا اامناک دن ا وہا 

 

روتشں وک مکح  اامنور سج ےک ن اس یھب یلؑع اک دن ا وہا ن

 

دا ان دوونں ف

 

اہم ہن وہا وت خ

 

دے اگ  ن

اک ےس ڑکپ رک آگ  ہک اےس

 

ر آاجےئ اگ وت اےس ن

 

 
  وہ وجاب دےنی ےس اعخ

 
روک رک وسال وجاب رکںی ؛ سپ خ

دا ےک اس الکم ےک : 

 

ْسُؤلُونه ںیم ڈال دںی ےگ، اور ہی ینعم ںیہ خ ُْم مه اںیہن رووک ہک ایھب ان  وه ِقُفوُهْم إَِّنه

دری ےتہک 

 

دا   یلعؑ  ن اپ ںیہ : ںیم ےن وپاھچ: ریمے امںےس وسال وہےگن۔ اوب دیعس خ

 

آپ رپ دفا اے روسل خ

رامن ا: ونر اسعط ےک اسھت اھکل وہا وہ اگ؟  اامنوج 

 

اہم دےگنی اس ےک ایک ینعم ںیہ؟ ف

 

ي ن ٌد َرُسوُل اّلل َ ُ ُُمَم َ ََل إيلََه إيَل َ اّلل َ
) ي ٌ َولي ُ اّلل َ  ۔)عَليي 

 

(۱۷) 

 ںیم ےن طقف ان ےک ےیل آامسن ااھٹ راھک ےہملسو هيلع هللا ىلصاے دمحم

ي احْلَافيُظُ دي بْني عُبَيْدي اّلل َ ثَنَا أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ثَِني عَليُيُ 1َحد َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ثَنَا  َُرْحي ُ قَاَل َحد َ ليي  نَاٍن اْْلَْوصي بُْن سي
ُ اْْلُمليُيُ ٍد اْلَْلييليي  ٍُ ُقَال 2ُأَْْحَُد بُْن ]ُُمَم َ ُد بُْن َصاِلي ثَنَا[ ُُمَم َ ثَِني  قَالَُ 3َُحد َ ثَِني ُسلَيَْماُن بُْن أَْْحََد قَاَل َحد َ َحد َ

                                                           
 .24الصافّات:   1
 يف اليقني: على أمري املؤمنني وصى رسول الّله صلوات الّله عليه و آله.  2
، 50ح  165و:  10ح  17، و غاية املرام: 3ح  17/ 4، و الربهان 57عنه اليقني يف امرة أمري املؤمنني:   3

 عن اليقني. 22ح  201/ 39.و أخرجه يف البحار 7ح  262و:  8ح  260و: 
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يَادُُ ( 4زي ثَِني يَد بْني َجابيرٍُ 5بُْن ُمْسليٍم )قَاَل َحد َ ْْحَني بُْن يَزي مٌُ 6عَبُْد الر َ ثَِني َسَل َ َْمُ 7ُقَاَل َحد َ ي  8ُعَْن أَِبي َسل َراعي
ي ص يَُقو عُْت َرُسوَل اّلل َ ي ص قَاَل َسي َ اْْلَلييُل َجل َ َجََللُهُُُلَُُرُسولي اّلل َ َماءي قَاَل لي س َ َي ِبي إيََل ال نه ُُ: لَيْلََة أُْسري آمه

َبِهِ  هيِْه ِمْن ره ُسوُل ِِبا أُْنِزله إِل ِتِه وه ُكُتِبِه وه ُرُسلِهِ ُُُقلُْتُ ُالَره الِئكه ِ وه مه نه ِباّلَله ْؤِمُنونه ُكَلٌ آمه قَاَل  9ُوه اِْلُ

                                                                                                                            
بن أيوب  هو احملدث العالمة الشيخ أبو عبد الّله أمحد بن حمّمد بن عبيد الّله بن احلسن بن عياش بن إبراهيم  1

اجلوهرّي، كان من أهل العلم و األدب القوى، طيب الشعر، حسن اخلط، من فضالء اإلمامّية و رئيسهم، من 
 63، 46، 20و كان من املعمرين، و يروى عنه املصّنف يف هذه املنقبة و املنقبة  401أهل بغداد، و تويّف سنة 

/ 36عنه البحار  .10نقبة فيه هبذا االسناد ص له مؤّلفات منها كتاب مقتضب االثر. روى هذه امل .96و 
 33، فهرست الطوسّي: 31/ 6ترجم له يف رياض العلماء  .148ح  198/ 3، و اثبات اهلداة 18ح  216
منه   203/ 1، أعالم الزركلى 204، خالصة األقوال: 486/ 9أعيان الشيعة  67، رجال النجاشّي: 89رقم 

 .51قرن الرابع: ، أعالم ال23، النابس: 45املقال: 
، و 75أبو عبد الّله الطربّي، له كتب منها الوصول اىل معرفة األصول، و ترجم له يف رجال النجاشّي:   2

 .58/ 1، و جامع الرواة 20رقم  205خالصة األقوال: 
يل ابن حمّمد اهلمدايّن الدهقان، من أصحاب العسكرّي عليه السالم وكيل الناحية، خرج السحاق بن إمساع  3

رواه الكّشّي يف  «.فاذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا و ثقتنا» توقيع من أىب حمّمد عليه السالم و فيه:
 .131/ 2و جامع الرواة  436، ترجم له يف رجال الشيخ: 33/ 50، و عنه البحار 485رجاله: 

 يف املقتضب: الريان، و يف غيبة الطوسّي: الذمال.  4
 و.يف الفقيه:   5
ه و هو ابن بضع و مثانني سنة ترجم له يف تقريب  154األزدّي أبو عتبة الشامّي الداراىن، ثقة مات سنة  6

 .466/ 7، و ابن سعد يف الطبقات 1153رقم  502/ 1التهذيب 
و هو أبو علّي سالم بن أيب عمرة  سالمة، و ما أثبتناه يف املنت من املقتضب و كتب الرجال.«: أ» يف نسخة  7

اخلراسايّن، ثقة روى عن الصادق و الباقر عليهما السالم، سكن الكوفة، له كتاب. ترجم له يف رجال الشيخ: 
رقم  342/ 1، تقريب التهذيب 170/ 8، رجال السّيد اخلوئي 143، رجال النجاشّي: 129رقم  210
618. 

/ 4الرجال.ترجم له يف اإلصابة  سليمان، و ما يف املنت هو الصحيح كما يف املقتضب و كتب«: أ» يف نسخة  8
 .60رقم  430/ 2، و تقريب التهذيب 219/ 5، أسد الغابة 94
 .285البقرة:   9
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ُد  ُد َصَدقَْت يَا ُُمَم َ يٍب ع ُقلُْت نَعَْم يَا َرب ي قَاَل يَا ُُمَم َ تيَك ُقلُْت َخرْيََها قَاَل عَليي َ بَْن أَِبي َطال إين ي مَْن َخل َْفَت يفي أُم َ
ََلعَةً[ فَاْخََتُْتَك مينْهَا فََشقَقْت ي لَعُْت إيََل اأْلَْرضي ]اط  ً ميْن أَْسَائيي فَََل أُْذكَُر يفي مَوُُُْاط َ ْرَت لََك اْسا ٍع إيَل َ ُذكي ضي

ً فََشقَقُْت لَُه اْسُ لَعُْت الث َانييَةَ فَاْخََتُْت مينْهَا عَليي ا ٌد ُثم َ اط َ ً ميْن أَْسَائيي فَأَنَا مَعيي فَأَنَا اْْلَْحُموُد َو أَنَْت ُُمَم َ ا
ُد إين ي َخلَقْتَُك َو ]َخلَقُْ ُ[ اأْلَعََْل َو ُهَو عَليٌيُُ]الْعَليُيُ هي ُُتُيَا ُُمَم َ ةَ ميْن ُولْدي م َ َمةَ َو احْلََسَن َو احْلَُسنْيَ َو اأْلَئي ً َو فَاطي [ عَليي ا

نْخُي ي ميَن  ُميْن سي نْدي نَي فََمْن قَبيلَهَا كَاَن عي َماَواتي َو أَْهلي اأْلََرضي ي َو عََرْضُت َوََليَتَُكْم عَََل أَْهلي الس َ نُوري
ريَ  اْْلُْؤمينينَي َو مَْن َجَحَدَها كَانَُ َع َو يَصي ي عَبََدني َحّت َ يَنْقَطي يدي ً ميْن عَبي ُد لَْو أَن َ عَبْدا يَن يَا ُُمَم َ ْكَافيري ي ميَن ال نْدي عي

َُ ُد أ يَوََليَتيُكْم مَا غَفَْرُت لَُه َحّت َ يُقير َ بيَوََليَتيُكْم يَا ُُمَم َ داً ل ن ي الْبَالي ُثم َ أَتَاني َجاحي ُ أَْن تَُكَالش َ َراُهْم ُقلُْت نَعَْم  َُتيب 
ُُ َمةَ َو احْلََسني َو احْل ُ فَإيذَا أَنَا بيعَليي ٍ َو فَاطي نيي الْعَْرشي فَالْتَفَت  ْت عَْن َْيي َسنْيي َو عَليي ي بْني احْلَُسنْيي َو يَا َرب ي فَقَاَل لي الْتَفي

ٍد َو ُموََس بْني َجعْفَُ دي بْني عَليي ٍ َو َجعْفَري بْني ُُمَم َ ٍد َو احْلََسني بْني ُُمَم َ دي بْني عَليي ٍ َو عَليي ي بْني ُُمَم َ ٍر َو عَليي ي بْني ُموََس َو ُُمَم َ
ي ي يفي َضْحَضاحٍُ 1ُعَليٍيُ ُ َُو اْْلَهْدي ْم ]يَعِْني هي يُميْن نُوٍر قييَاٌم يَُصل ُوَن َو ]ُهَو[ يفي َوَسطي ي َ يُضي ُء كَأَن َُه كَْوكٌَب ُ[ اْْلَهْدي

 ٌ ي  ُر(ُدر ي ِتي َو َجََللي )إين َُه الن َاصي ز َ ُد َهُؤََلءي احْلَُجُج )َو ُهَو الث َائيُر( ميْن عيَْتَتيَك فََو عي َْولييَائيي َو  2فَقَاَل يَا ُُمَم َ ألي
بَُة َو( ُة الَْواجي م 3اْْلُْْتَقيُم ميْن أَعَْدائيي )َو َْلُُم احْلُج َ ُ ُبيهي َماَواتي ُ الس َ ُك اّلل َ ه   ُْيْسي هْرِض إاَِله أ عه عهىله اْْل ْن تهقه

ُ.4ُِبإِْذِنهِ 

                                                           
 و احلجة القائم.«: أ» أضاف يف نسخة  1
 و البحار: له احلجة الواجبة. و يف املقتل و املقتضب: انه احلجة الواجبة.« ب» يف نسخة  2
 ليس يف البحار و املطبوع.  3
و رواه  .17، و أربعني اخلاتون آبادي ح 405ح  143، و مدينة املعاجز: 67ح  199/ 27عنه البحار   4

/ 2و حلية االبرار  270ح  172بإسناده اىل ابن شاذان، عنه الطرائف:  95/ 1اخلوارزمي يف مقتل احلسني 
، 5ح  27و:  21ح  35م: ، و غاية املرا117/ 2، و الصراط املستقيم 486، و ينابيع املودة: 129ح  720

بإسناده اىل اخلوارزمي، عنه غاية املرام:  571ح  319/ 2و رواه يف فرائد السمطني  .186/ 1و الزام الناصب 
، و 374ح  462/ 2بإسناده اىل أىب سلمى، عنه اثبات اهلداة  95و رواه الطوسّي يف الغيبة:  .27ح  695

 5و رواه فرات الكويّف يف تفسريه ص  لطرائف و تفسري فرات.، عنه و عن ا82ح  261/ 36أخرجه يف البحار 
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ےس انس ہک آپ ےن ملسو هيلع هللا ىلص ےک وچن ان ، اوب یملسٰ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےس روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص وسل اہللر

رامن ا: 

 

  ف

 

دا یک اجت

 

داےئ لیلج ےن س ھ ےس اہک:  وج ھچک خ

 

  رعماج آامسن یک ریس رپ ےل اجن ا ایگ وت خ

 

  ےھجم س
 
خ

ازل وہا ےہ روسل اس رپ اامی

 

دا ےن ےس ن

 

ا ےہ۔ وت ںیم ےن اہک:  اور ومنم یھب اامین رےتھک ںیہ ۔۔۔ خ

 

ن رھک

ےملسو هيلع هللا ىلص اہک: اے دمحم
س
ک

 ںیم 

 

؟  ںیم ےن اہک: اےس وج ان ںیم س  ےس رتہب آن ا ےہ  وھچڑ وت ےن چس اہک؛ اینپ ام

ؑ وک وھچڑ آےئ وہ؟ ںیم ےن رعض یک: اہں اے ریمے رپورداگر   دا ےن اہک: ایک یلع نب ایب اطل 

 

دا ےہ۔ خ

 

خ

  وتہج یک سپ ان ںیم ےس ےھجتملسو هيلع هللا ىلص اے دمحمےن اہک: 

 

ام وک اےنپ  بختنم ںیم ےن زنیم یک اجت

 

ایک  اور ریتے ن

الم رےہ؛ سپ 

 

اہک سج ہگج یھب ریما ذرک وہ اس ںیم ریتا ذرک یھب ریمے ذرک ےک اسھت ش

 

ام ےس قتشم ایک ؛ ن

 

ن

 ےہ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ںیم ومحمد وہں اور وت دمحم

ام اےنپرھپ ںیم ےن دورسی رم ہب زنیم 

 

  وتہج یک وت اس ںیم ےس یلؑع وک بختنم ایک اور اس اک ن

 

ام  یک اجت

 

ن

ےھجت اور یلع و افہمط و نسح و نیسح  ںیم ےنملسو هيلع هللا ىلص  ور وہ یلؑع ےہ۔  اے دمحما ںےس قتشم ایک، سپ ںیم ایلعؑ وہ

 ےن ان یک اور نیسح یک لسن ےس آےن واےل آہمئ  )مہیلع االسلم( وک اےنپ ونر ےک ومنےن ےس قلخ ایک ۔ رھپ ںیم

ردی  ومنینم 

 
 

  آامسونں اور زونیمں ںیم رےنہ واولں رپ شیپ یک ؛ سپ سج ےن اےس لوبل ایک وہ ریمے ت

 

 
والت

روں ںیم امشر وہا ۔ 

 

ردی  اکف

 
 

 ںیم امشر وہا اور سج ےن اس ےس ااکنر ایک وہ ریمے ت

  کش یک ارگ ریمے دنبوں ںیم ےس وکیئ ریمی اینت ابعدت رکے  ہک کھت رک رپاینملسو هيلع هللا ىلص  اے دمحم

 ےک ریغب احرض وہ  وت ںیم اےس ںیہن وشخبں اگ 

 

 
رطح وبدیسہ وہ اجےئ  نکیل وہ ریمی ن اراگہ ںیم اہمتری والت

                                                                                                                            

بإسناده اىل الباقر عليه  24ح  93و رواه النعمايّن يف الغيبة:  .30ح  62/ 37بطريقني، عنه البحار  7و ص 
و أخرجه يف اجلواهر  .24ح  256و:  105ح  189و غاية املرام:  100ح  280/ 36السالم، عنه البحار 

 194عن الصراط املستقيم، و يف غاية املرام:  209ح  222/ 3عنه الطرائف. و يف اثبات اهلداة  312السنية: 
و روى حنوه يف كمال الدين  عن كتاب فضائل أمري املؤمنني للخوارزمي. 1ح  691و:  2ح  250و:  39ح 
و   106حملتضر: و أخرجه مرسال يف ا ) خمطوط( عن أيب سلمى.35و أورده يف تأويل اآليات:  .2ح  252/ 1

 ) خمطوط(.130كفاية املهتدى: 
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 لوبل رکے۔ اے دمحم

 

 
 ہک وہ اہمتری والت

 

ایک ن  اںیہن  دانھکی اچوہ ےگ؟ ںیم ےن اہک: اے ملسو هيلع هللا ىلص  اہیں ی

 ریمے رب   اہں ویکں ںیہن۔ 

دا ےن ےھجم ےس اہک: رعش

 

 خ

 
 

  دھکی؛ ںیم ےن رظن ڈایل وت ایک داتھکی وہں ہک ںیم،  اس وق

 

یک داینہ اجت

ر، رفعج نب دمحم ااصلدق، ومیس نب رفعج   و نیسح و  یلع نب ا.نیسح اجسد ،یلع، و افہمط و نسح

 

دمحم نب یلع اابلف

رری  اور
شک
لع

ی، نسح نب یلع ا

ق

 

لت

 تج اقمئ ےک اسھت  ااکلمظ، یلع نب ومیس ارلاض، دمحم نب یلع اوجلاد، یلع نب دمحم ا

وموجد، امنز ںیم وغشمل  وہں؛ اور دہمؑی ان س  ےک درایمن ای  ونر ےک اہےل ںیم وموجد ںیہ  ےسیج وہ ای  

 ۔دراشخں اتسرہ وہ

رامن ا: اے دمحم

 

دا ےن ف

 

ہی )ریمی( ںیتجح ںیہ وج س  یک س  ریتی لسن ےس وہیگن؛ ےھجم مسق ملسو هيلع هللا ىلص  خ

ارصاور  ریمے ادعاء ےس ااقتنم ےنیل واال  ےہ اےنپ زعت و الجل یک ؛ ےب کش ہی )دہمی(

 

ریمے دووتسں اک ن

 ھااےل

من

 

سن

اہک وہ ریمےےہ۔ ایہن )وچدہ( یک وہج ےس ںیم آامسن وک 

 

ہن اج  اذن ےک ریغب زنیم رپ  وہےئ وہں ن

ڑپے۔ 



(۱۸) 

رہشاک تمکح 

ثَِني أَْْحَُد بُْنُ ُد بُْن َسعييٍد أَبُو الْفََرجي قَاَل َحد َ ثَِني ُُمَم َ دي بْني َسعييٍدُ َحد َ يٍف  1ُُمَم َ ثَِني َسعُْد بُْن َطري قَاَل َحد َ
يعَليٍيُ 1ُاْلَْف َاُفُ ي ص ل ثَِني َسعييُد بُْن ُجبرَْيٍ عَني ابْني عَب َاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ينَُة ُ: ]يَا عَليُيُُقَاَل َحد َ [ أَنَا مَدي

                                                           
اهلمدايّن الكويّف املعروف بابن عقدة، نقل عنه أنّه قال: أحفظ مائة و عشرين ألف و أذاكر بثلثمائه ألف   1

ه، ترجم  333و توىف يف الكوفة سنة  249ولد سنة  حديث؛ و حكى ان جمموع كتبه كانت محل ستمائة بعري.
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ُُ يب  ينَُة إيَل َ ميْن قيبَلي الْبَابي َو َكَذَب مَْن زَعََم أَن َُه َُي َن ََك ميِن ي َو أَنَا احْليْكَمةي َو أَنَْت بَابُهَا َو لَْن ُتْؤََت اْْلَدي ِني َو يُبْغيُضَك ألي
يَرُتَكُ ي َو َسري ي َو دَُمَك ميْن دَميي َو ُروُحَك ميْن ُروحي يَرِتي َو عَََلنييَتَُك ميْن عَََلنييَِتي َو  مينَْك حَلُْمَك ميْن حَلْمي ميْن َسري

ُ َ ي َسعيَد مَْن أََطاعََك َو َشقيَي مَْن عََصاَ  َو َربيَح مَْن تََوَل َ َر مَْن أَنَْت إيمَاُم أُم َِتي َو َخلييفَِتي عَلَيْهَا بَعْدي  َو َخسي
َر مَْن فَاَرقََك فَُ مََك َو َخسي ينَةي نُوٍح ع مَْن  َُمثَلَُكُعَادَاَ  َو فَازَ مَْن لَزي ي مَثَُل َسفي َ  بَعْدي ةي ميْن ُولْدي م َ َو مَثَُل اأْلَئي

َق  بَهَا ََنَا َو مَْن ََتَل ََف عَنْهَا غَري ُ.2َطلََع ََنٌْم إيََل يَْومي الْقييَامَةُي َُو مَثَلُُكْم مَثَُل الن ُُجومي كُل ََما غَاَب ََنٌْمَُُركي
رامن ا:  اے یلعؑ ںیم تمکح اک رہش وہں اور ن  اس اک  ےن یلعؑملسو هيلع هللا ىلص ل اہللس ےتہک ںیہ ہک روسانب ابع

 

ےس ف

 اتکس ےہ؟ دالخ وہ سک رطح رہش ںیم  )وکیئ (دروازہ وہ ؛ اور انب دروازے ےک

ا ےہ نکیل ھجتاور وج ہی وساتچ ےہ ہک وہ   

 

ا  س ھ ےس وت تبحم رکن

 

ا ےہ وہ وھجن

 

ےہ ؛ اس یک وہج ہی ےس ضغب رھک

 ےہ  اور ریتاوخن ریمےس ےہ اور ںیم ھجت ےس وہں  ےہ ہک وت  س ھ

 
 

 ریما وگس

 
 

ریتی وخن ےہ؛  ا؛ ریتا وگس

 اک اامم  اور ان ںیم 

 

 ےہ؛ ریتا لمع ریما لمع ےہ؛ وت ریمی ام

 

 

 

 ریمی ن

 

 

 

روح ریمی روح ےہ؛ ریتی ن

                                                                                                                            

أقول: و يف سند هذه املنقبة سقط واضح اذ أن ابن عقدة يروى عن سعد بأربعة  م.له معظم أصحاب الرتاج
 .68/ 8وسائط راجع رجال السّيد اخلوئي 

سعد بن طريف احلنظلى الكويّف، سعد االسكاف، سعد اخلفاف، و سعد بن ظريف الشاعر، كلهم واحد   1
 سعيد بن طريف احلفاف.« أ» . و يف نسخه72 -68/ 8راجع رجال السّيد اخلوئي 

من  65ح  241/ 1و كمال الدين  18ح  222و رواه الصدوق يف أماليه:  .7ح  543عنه غاية املرام:   2
و ص  16ح  50، و غاية املرام: 53ح  125/ 23الربقي بإسناده اىل سعد بن طريف، عنه البحار طريق 
/ 2، و احلمويىن يف فرائد السمطني 39و رواه الطربّي يف بشارة املصطفى:  .7ح  522و ص  3ح  239
و  9ح  203/ 40و أخرجه يف البحار  مجيعا باسنادهم اىل الصدوق. 16، و جامع األخبار: 517ح  243

عن بشارة املصطفى، و يف غاية  624ح  18/ 3عن جامع األخبار و يف اثبات  792ح  88/ 3اثبات اهلداة 
، و املولوى أبو حمّمد احلسيين البصرى 38، و ينابيع املودة: 7ح  206و:  13ح  69و:  31ح  37املرام: 

، 204/ 11: اخلطيب يف تاريخ بغداد و روى قطعة منه مجيعا عن فرائد السمطني. 206«: انتهاء االفهام» يف
 بعدة طرق. 15و:  14«: فتح العلى» و الصديق احلسيين املغرىب يف 19/ 5و العسقالىن يف لسان امليزان 

 .502/ 5و:  149/ 4أخرجه عن بعض املصادر أعاله يف إحقاق احلّق 
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 رکے اور دب تخب ےہ وہ وج ھجت

 

ےس رورگداین  ریمے دعب ریما ہفیلخ ےہ؛ اعسدت دنم ےہ وہ وج ریتی ااطع

 واےل ےہ وہ وج ھجت ےس ضغب رکے۔  افدئہ ااھٹےن واال ےہ وہ وج ھجت ےس تبحم رکے اور اصقنن ااھٹےن

ا  ۔ اجنت ن ا ایگر !ے دا وہا۔  وہ وج ریتے اسھت  وہا اور رضر ااھٹن   اس ےن وج ھجت ےس خ 

؛ وج یھب اس رپ وسار  ریمے دعب ریتی اور ریتی اوالد ےس آےن واےل آہمئ یک اثمل یتشک ونح یک یس ےہ

اثمل اتسروں یک یس ےہ  وہ رغق وہا، اور اہمتری )آہمئ(وہا اس ےن اجنت ن ایئ اور سج ےن اس ےس رسیچیپ یک 

 )ن ایق ( 

 

 ی

 

ا ےہ  )اور ہی ہلسلس( ایقم

 

ا ےہ وت اس یک ہگج دورسا ولطع وہن

 

  ای  اتسرہ رغوب وہ اجن
 
ہک خ

رےہ اگ۔ 

1

 

 

(۱۹) 

ر 

 

 وعیشں ےک ےیل بلط رفغمت یک یلعؑ ےکےتش ف

اُرُ ُد بُْن ُْحَيٍْد اْْلَر َ ثَِني ُُمَم َ َمديُ 2َحد َ ثَِني احْلََسُن بُْن عَبْدي الص َ دي بْني  3قَاَل َحد َ ثَِني ََيََْي بُْن ُُمَم َ قَاَل َحد َ
ُد بُْن احْلََسني احْلَافيُظ قَاَل َحد َُ ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ يِني  مي الْقَْزوي ثَِني ُهْدبَُة بُْن الْقَاسي ٍد قَاَل َحد َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ

                                                           
1

  یھب وکیئ ای  دیہش وہ اگ وت دورسا اس   
 
 ھاال ےل اگ.ینعی ن  ن ارہ اامومں ںیم ےس خ

من

 

سن

 

 

 یک ہگج بصنم اامم

و هو: حمّمد بن محيد بن احلسني بن محيد بن الربيع اللخمى  اخلزاز.«: أ» يف املقتل: اخلراز. و يف نسخة  2
 .505رقم  149/ 5ه ترجم له يف لسان امليزان  391و تويّف سنة  321اجلرار، ولد سنة 

: احلسن بن عبد الصمد بن حمّمد بن عبيد الّله 49رجاله: قال عنه النجاشّي يف  احلسني.« أ» يف نسخة  3
 األشعرّي شيخ ثقة من أصحابنا القمني ... له كتاب.
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يٍدُ ثَِني ثَابيٌتُ 1َخال ثَِني َْح َاُد بُْن َسلََمةَ قَاَل َحد َ ي ص 2ُقَاَل َحد َ يٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ُ ُعَْن أَنَسي بْني مَال :َخلََق اّلل َ
يٍب ع يعَتيهُي ميْن نُوري َوْجهي عَليي ي بْني أَِبي َطال يشي يهي إيََل يَْومي الْقييَامَةُيَُسبْعينَي أَلَْف مَلٍَك يَْستَغْفيُروَن لَُه َو ]ل ب ي ُحي ُ.3[ َو ْلي

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اسن  نب امکل اتہک ےہ ہک روسل اہلل

 

اد ف

 

رار ےن ارش

 

 
دا ےن یلعؑ ےک رہچے ےک ونر ےس رتس ہ

 

خ

 یلعؑ 

 

 ی

 

اہک وہ ایقم

 

روتشں وک قلخ ایک  ن

 

بلط رفغمت رکےت ان  ےک ہعیش اور ان ےک وبحمں ےک ےیل ،ف

رںیہ۔ 

4
 

 

 

                                                           
و  مسرور بن غالب، و يف املناقب: حدبة بن غالب، و ما اثتناه يف املنت من مقتل اخلوارزمي.«: أ» يف نسخة  1

صرى. و يقال له هداب روى عنه البخارى و هو: هدبة بن خالد بن األسود بن هدبة أبو خالد القيسى الب
 .52رقم  315/ 2مسلم. تقريب التهذيب 

و ما يف املنت صحيح، اذ أن ثابت هذا هو: أبو حمّمد ثابت بن أسلم البناىن من  أضاف يف املقتل: عن أبيه.  2
و محاد بن سلمة، و أهل بدر استشهد مع علّي عليه السالم بصفني، و مل يرو عن أبيه، بل روى عنه ابنه حمّمد 

و رجال السّيد اخلوئي  275رقم  59، و رجال ابن داود: 124/ 8روى هو عن أنس. راجع طبقات ابن سعد 
 .198رقم  333 -318/ 2، و حلية األولياء 1937رقم  377/ 3
ارزمي ، و عن اخلو 487ح  173، و مدينة املعاجز: 75ح  585عنه غاية املرام: «.80» يأيت مثله يف املنقبة  3

و أخرجه يف إرشاد القلوب:  -.-بإسناده اىل ابن شاذان 39/ 1و مقتل احلسني  31الذي رواه يف املناقب: 
، و الكشفى احلنفّي يف املناقب املرتضويه: 18ح  8) خمطوط(، و غاية املرام: 64، و مصباح األنوار: 234
 مجيعا عن اخلوارزمي. 103/ 1ة ، و كشف الغمّ 525و ص  463و االمر تسرى يف أرجح املطالب ص  ،220

 مرسال. 95و أورده يف احملتضر:  عن كشف الغّمة. 52ح  275/ 39و أخرجه يف البحار 
رےتش یلعؑ ےک ےیل یھب رفغمت بلط رکےت ںیہ؛ اس  اک ہی بلطم ںیہن ہک وعنذ ن اہلل یلعؑ ملسو هيلع هللا ىلص ہی وج روسل اہلل 4

 

رامن ا ہک ف

 

ےن ف

روتشں اک  وصعم

 

اہ ےک ےیل ےہ ےس وکیئ اطخ رسزد وہیئ ےہ.ف

 

اہ  ےک ےیل ںیہن  ہکلب ہی وت دنگ ہ

 

ا رنگ ہ

 

م ےک ےیل بلط رفغمت رکن

ا ےہ.

 

ا یھب یہی ینعم رھک

 

 اسیج ہک وصعمنیم اک وخد اےنپ ےیل بلط رفغمت و اافغتسر رکن
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(۲۰) 

 
ب
 یلعؑ افدئہ دنم ےہ۔۔۔؟ ایک ح 

ََسُن بُْن إيُ ثَِني احْل يٍر قَاَل َحد َ ُد بُْن َجري ثَنَا ُُمَم َ ي قَاَل َحد َ ثَنَا َسهُْل بُْن أَْْحََد بْني عَبْدي اّلل َ يَم َحد َ بَْراهي
ُ قَاَل  ْْحَني بُْنُالْبَغَْداديي  ثَِني عَبُْد الر َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ََيََْي قَاَل َحد َ مَاُم قَاَل َحد َ ُد بُْن يَعُْقوَب اْْلي ثَِني ُُمَم َ ي ٍ َحد َ  مَهْدي

يٍبُ ُ عَليي ي بْني أَِبي َطال َ يَنْفَُعِني ُحب  ْ َبيي ي ص فَقَاَل لَُه أ ع )فَقَاَل لَُه( ََل أَعْلَُم  عَني ابْني عَب َاٍس قَاَل: َجاءَ َرُجٌل إيََل ال
ُ يُل يفي احْلَالي يَل ع فَأَتَاُه َجَْبَئي يَك( فَقَاَل ََل أَعْلَُم َحّت َ أَْسأََل )إيْسَرافييَل  َُحّت َ أَْسأََل َجَْبَئي ْ َبيي ُ عَْن ذَل )فََسأَلَُه ال

ُ عَليي يُ َ يَنْفَُع ُحب  ْسَرافييَل أ ي يُل فَقَاَل ْلي يٍب ص( فَاْرتَفََع َجَْبَئي ةي  1بْني أَِبي َطال َي َرب َ الْعيز َ فَقَاَل ََل أَعْلَُم َحّت َ أُنَاجي
ُمَنَائيي عَََل َوْحييي أَْن أَبْليغُوا ََتيي َُ ُ تَعَاََل )إيلَيْهي ُقْل يَا إيْسَرافييُل ألي ِتي إيََل َحبييبيي َو يَُقولُوا لَُه إين َ َجل َ َجََللُُه فَأَْوََح اّلل َ

َ يُُ ََلَم َو يَُقوُل(اّلل َ ُئَك الس َ ُ 2ْقري ٌ مينَْك َحيُْث أَنَْت ميِن ي َو ُُميب ُو عَليي ٍ ميِن ي ئَْت َو أَنَا َو عَليي  يُْث شي ِن ي َح َحيُْث  ُأَنَْت مي
ٌ مينَْكُ  .3ُعَليي 

 رکےت ںیہ ہک ای  صخش روسل اہلل

 

 
 ںیم احرض وہا اور رعض یک: ملسو هيلع هللا ىلص انب ابعس روات

 

دم

 

یک خ

ؑ یک تبحم رےنھک ےس ےھجم وکیئ افدئہ وہ اگ؟ روسل اہلل ایک یلع نب ایب  ربجالیئ ملسو هيلع هللا ىلص اطل 

 

  ی
 
رامن ا: خ

 

ےن ف

ازل وہےئ اور روسل وپھچ ولں ںیم ںیہن اجاتن)ینعی ںیم ںیہن یات اتکس(  ےس ہن

 

ےن ملسو هيلع هللا ىلص ۔ ایس ےحمل ربجالیئ ن

                                                           
 ميكائيل اىل أن بلغ اىل اسرافيل، و الظاهر أن فيها سقط.«: أ» يف نسخة  1
و خ ل و غاية املرام: اىل اسرافيل فقال: قل جلربئيل يقرأ حمّمدا صّلى الّله عليه و آله السالم. « ب» يف نسخة  2

 و يقول له.
و أخرجه يف اجلواهر السنية عن اجلزء الرابع  .450ح  163، و مدينة املعاجز: 76ح  585عنه غاية املرام:   3

 شاذان.من كنز الفوائد للكراجكّي بإسناده عن ابن 
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 ارسالیف ےس ہن وپھچ 

 

  ی
 
ںیہن اجاتن۔  ںیم ولںاس ن ارے ںیم ربجالیئ ےس وسال ایک ۔ ربجالیئ ےن اہک: خ

  :ربجالیئ اعمل ن اال ںیم ےئگ اور ارسالیف ےس وپاھچ

 

  ی
 
ایک یلؑع یک تبحم وکیئ افدئہ دے یگ؟ ارسالیف ےن اہک: خ

ازل

 

دا ےن ارسالیف رپ ویح ن

 

یک: اے ارسالیف ریمی ویح ےک  اےنپ رپورداگر ےس ہن وپھچ ولں ںیہن اجاتن۔ سپ خ

دا آپ وک )ینعی ربجالیئ( ےس وہکں ہک ریم انیم

 

 ریما مالم اچنہپ دے اور اس ےس اج رک :ےہ: خ

 

ے بیبح ی

ا ےہ اور دعب مالم اتہک ےہ: وت ریمے ےیل و اس یہ ےہ اسیج ںیم اچاتہ اھت، اور یلعؑ اہمترے ےیل و اس یہ 

 

مالم رکن

ےہ اسیج وت ریمے ےیل ےہ، اور یلؑع ےک بحم ریمے ےیل وےسی یہ ںیہ ےسیج یلعؑ ریتے ےیل ےہ۔ 

1
 

 

(۲۱) 

ا۔۔۔!

 

یا منہج قلخ یہ ہن رکث

 

 خ

ُي ثَِني احْلََسُن بُْن َْحَْزةَ بْني عَبْدي اّلل َ اُب قَاَل  2َُحد َ ثَِني أَْْحَُد بُْن احْلََسني اْلَْش َ ُ عَنُْه( قَاَل َحد َ َي اّلل َ )َرضي
ثَِني أَي ُوُب بُْن نُوحٍُ ثَِني أَبَاُن بُْن تَغْليَب قَالَ  1َُحد َ ثَِني عَْمُرو بُْن أَبَاٍن قَاَل َحد َ ثَِني الْعَب َاُس قَاَل َحد َ قَاَل َحد َ

                                                           
، ربجالیئ اور ارسالیف ےن اہک ہک: مہ ںیہن اجےتن؛  اس اک ہی بلطم ںیہن ہک وااعق ںیہن اجےتن اور وہ یھب ا اس ملسو هيلع هللا ىلص ہی وج ربمغیپ 1

ادیک وارد وہ ،  ای  ون ملسم وک اس وسال  یک وتعق اک ادنازہ وہ 

 

دا یک رطف ےس ن

 

اہک اس رپ خ

 

وسال وج اانت رونش وہ،  ہی اس ےیل اھت ن

رار ڑکپ ےل.زین  ہی وجاس وسال ےک وجاب  اجےنن یک یفن  اور یبن ےک ملع اماکن و ام وکین اک احلم وہےن اجےئ 

 

اور ہی اس ےک دل ںیم ف

داودناعمل ےک وسا وکیئ یھب اعمل ن اذلات ںیہن 

 

دات اجانن ےہ اور ہی ن ات ےط ےہ ہک خ

 

ا  ویکہکن  اہیں رماد ی 

 

ںیم انتضق ںیہن ن ان ا اجن

دا ےک اطع رکدہ ملع ےس اس تقیقح ےس ملسو هيلع هللا ىلص ور ریغ االقتسیل وطررپ روسل اہللےہ. ورہن ن ارعلض ا

 

رےتش خ

 

اور ہی دوونں رقمب ف

 وخبیب وافق ےھت.

هو احلسن بن محزة بن علّي بن عبد الّله بن حمّمد بن احلسن بن احلسني بن علّي بن احلسني بن علّي بن أيب  2
هذه الطائفة وفقهائها، زاهد، عامل، أديب، فاضل، ورع،   طالب أبو حمّمد الطربّي يعرف باملرعشّي، من أجالء

احلسن » ، و فيه465، رجال الطوسّي: 51جتد ترمجته يف رجال النجاشّي:  ه. 358كثري احملاسن، تويّف سنة 
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ةي الَْودَاعُي ي ص بَعَْد ُمنَْصَرفيهي ميْن َحج َ مَُة عَني ابْني عَب َاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ْكري ثَِني عي : أَي ُهَا الن َاُس إين َ َُحد َ
َ تَعَاََل جَُ ُد إين َ اّلل َ نْدي َرِب ي َجل َ َجََللُُه فَقَاَل يَا ُُمَم َ وَح اأْلَمينَي نََزَل عَلَي َ ميْن عي يَل الر ُ َُْبَئي اْشتَْقُت إيََل  2 يَُقوُل إين ي

َُ َ  أَي ُهَا الن َاُس )إين ي قَدي اقََْتََب( أ ْم يفي أَْمري رَْيٍ َو تَقَد َ يقَائيَك فَأَْوصي ِبي َجليي َو كَأَن ي بيُكْم َو قَْد فَاَرقْتُُموني َو ل
ُقون ي بيُقلُوبيُكْم أَي ُهَا الن َاُس )إين َُه لَْم يَكُُ ٌ قَبْليي ُخل يَد يفي فَاَرقْتُُكْم فَإيذَا فَاَرقْتُُموني بيأَبَْدانيُكْم فَََل تُفَاري ي نَبيي  ْن( ّللي َ

َُ نْيَا فَأَُخل ََد فَإين َ اّلل َ ُهُم اْْلالُِدونه ُكَلُ و:ُُقَالَُُُتَعَاََلُ الد ُ إِْن ِمَته فه ه فه ٍر ِمْن قهْبلِكه اْْلُلْده أ شه لْنا لِبه عه َه ما جه
ْوِت  ُة اِْله ي َتيُكْمُ 3 نهْفٍس ذاِئقه ينَةي  ُأَََل َو إين َ َرِب ي أَمََرني بيَوصي ََنَاتيُكْم َو بَابي أَََل َو إين َ َرِب ي أَمََرني أَْن أَُدل َُكْم عَََل َسفي

َُ ْك بيَوََلي ََلمَةَ ميَن الْفيََتي اْْلُْردييَةي فَلْيَتََمس َ ي َو الس َ تيُكْم فََمْن أََرادَ مينُْكُم الن ََجاةَ بَعْدي ط َ يٍب عحي  ُةي عَليي ي بْني أَِبي َطال
يُق اأْلَْكََبُ َو الْفَاُروُق اأْلَعَْظُم َو ُهَو إيمَاُم  د ي ي نْيَا َوَردَ فَإين َُه الص  ي ]مَْن أََحب َُه َو[ اقْتََدى بيهي يفي الد ُ ي ُمْسليٍم بَعْدي كُل 

ي َو مَْن َخالََفُه لَْم أََرهُُ ُ ُُعَلَي َ َحْوضي َمالي إيََل الن َاري ]ُثم َ قَالَُ َُو اْختَلَجَُ َُو لَْم يََرني َذ بيهي ذَاَت الش ي [ أَي ُهَا الن َاُس ُُدوني فَأُخي
نيَُإين ي قَْد  حي ْن َل َُتيب ُوَن الن َاصي يَم لي َو لَُكْم ُثم َ أََخَذ َرأَْس  ُنََصْحُت لَُكْم َو لكي َ الْعَظي أَُقوُل قَْولي َهَذا َو أَْستَغْفيُر اّلل َ

َْْيْهي َو قَاَل لَُه يَا عَليي ُ فَْضلَُك أَْكثَُر ميْن أَْن َُيَْصُ ْ ََسَمةَ لَوي اْجتََمَع فََو ال َُ ُعَليي ٍ َو قَب ََل مَا بنَْيَ عَي ي فَلََق احْلَب َةَ َو بََرأَ ال ذي
ُ الن َارَُ ُ.4اْلَََْلئيُق عَََل َُمَب َتيَك َو عََرَف ُحُقوقََك مينَْك مَا يَلييُق بيَك مَا َخلََق اّلل َ

                                                                                                                            

، و أعالم 195/ 1، جامع الرواة 8رقم  39، خالصة األقوال: 184رقم  52، الفهرست: «بن حمّمد بن محزة
 .86القرن الرابع ص 

أيوب بن نوح بن دراج، ثقة، له كتب و روايات و مسائل عن اهلادى عليه السالم و كان وكيال له و لالمام  1
احلسن العسكرّي عليهما السالم، روى عن عمرو بن سعيد املدائىن، عن أىب احلسن العسكرّي عليه السالم أنّه 

هذا، يعىن أيوب بن نوح.جتد ترمجته يف جامع الرواة  قال له: ان أحببت أن تنظر اىل رجل من أهل اجلنة فانظر اىل
 و غريها. 1518رقم  490/ 1، لسان امليزان 112/ 1
 و املطبوع: اىن قد.« ب» ( يف نسخة3)  2
 .34األنبياء:   3
عن أيب بكر بن مؤمن الشريازى  331/ 4و أخرج قطعة منه يف إحقاق احلّق:  .48ح  45عنه غاية املرام:   4

 ه يف رسالة االعتقاد على ما يف مناقب الكاشى. 388سنة املتويّف 
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دا یک  ےن ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل  ےتہک ںیہ ہکانب ابعس 

 

رامن ا: اے ولوگں ربجالیئ خ

 

رفس جح اولداع ےک دعب ف

ازل وہےئ اور اہک: اے دمحم

 

دملسو هيلع هللا ىلص  رطف ےس س ھ رپ ن

 

ا ےہ: ںیمخ

 

رامن

 

ھجت ےس الماقت اک اتشمق وہں ، سپ  ا ف

ردی  ےہ ، یکین یک وتیص رک اور داین ےس رتصخ وہےن ےک ےیل ایتر وہ اج  اے ولوگں  ریمی الج

 
 

 ت

ردی  ےہ ہک ن  س ھ

 
 

  یھب ت
 
دا وہ اجؤں ؛ سپ خ دا وہ   اہمترا  مس س ھےس اور ںیم ن  ےس خ  اس ن ات اک وت )ےس خ 

دا ہن وہ اجںیئ۔   ایخل رانھک ہک ںیہک( اہمترے دل یھب س ھ ےس خ 

د احلص ںیہن رک اکسےس ےلہپ یھب وکیئ ربمغیپ اس داین  ولوگں  س ھ اے ہک وہ ہشیمہ زدنہ  ںیم زدنیگ اجوی 

ر سفن   ،راتہ
 
رار ںیہن دی  اور اتہک ےہ: ہ

 

ا ےہ: مہ ےن ن  ےس ےلہپ یھب یس رشب ےک ےیل ہشیمہ یک زدنیگ ف

 

رامن

 

دا ف

 

خ

اا ےہ۔ آاگہ وہ اجؤ وک ومت

 

ب
ھک
 
چ

دا ےن ےھجم امومر ایک ےہ ہک ںیم پ ںیہ وتیص رکوں اور اہمترے اک ذاہقئ 

 

  خ

یھب ریمے دعب اجنت اک وخااہں اور رسشک وتفں ےیل یتشک اجنت اور ن اراگہ ششخب اک اعترف رکوا دوں۔ وج وکیئ 

ا  اک بلط اگر وہو مالیتم اامنےس 

 

شک وہن
م

 

من

ر ےہ، وہ دص اس ےک ےیل یلعؑ ےک دانم ےس  ازیگت 

 

 ا رب اور  قین

 اور داین ںیم اس یک اءاداء  وکیئ یھب اس ےس تبحمدعب امتم املسمونں اک اامم ےہ ، وجافروق امظع ےہ ؛ وہ ریمے 

ر رپ وارد وہ اگ، اور وج وکیئ اےس وھچڑ دے اگ وت ںیم اےس ںیہن ے اگ لک ایقرک

 

 ےک دن ریمے ن اس وحض وکت

 

م

  ےس  وہ اگ اور اےس ن اںیئ احلئ  ، اس ےک اور ریمے درایمن اجحبدوھکیں اگ اور وہ یھب ےھجم ںیہن دےھکی اگ 

 

اجت

 ڑکپ رک منہج ںیم ڈال دن ا اجےئ اگ۔ 

رامن ا: اے ولوگں  ںیم 

 

ےن پ ںیہ تحیصن یک نکیل ن  تحیصن رکےن واولں وک دنسپ ںیہن اس ےک دعب ف

ا وہں

 

دا ےس اےنپ اور اہمترے ےیل بلط رفغمت رکن

 

۔ اس ےک دعب آپ ےن یلؑع اک رس  رکےت نکیل ںیم خ

ااین اک وبہس ےہ  اور یلع ؑ ےس وگن ا وہےئ: اے یلعؑ   ریتے اضفلئ اس ےس ںیہک زن ادہ ںیہ  اہوھتں ےس ڑکپ رک 

 

 ش
ن ن

ا اگشہتف اور اجدناروں وک دیپا ایک   ارگ امتم قلخ ریتی  ہک رصح و

 

امشر ےیک اج ںیکس، اس ذات یک مسق سج ےن دان

دا یھبک منہج  یت ےسیج اچہپےنن اک قح ےہ وتتبحم رپ عمج وہ اجیت اور ریتے قح وک وےسی یہ اچہپن اج

 

یہ ہن  قلخ خ

ا۔ 

 

 رکن
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(۲۲) 

 ملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل وداع  

ثَنَا أَبُو  دي بْني ُقولََويْهُيَحد َ مي َجعَْفُر بُْن ُُمَم َ ُ  1ُالْقَاسي ثَِني عَليي  َُسنْيي قَاَل َحد َ ُ بُْن احْل ثَِني عَليي  ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ َرْحي
ُد بُْن فَُضيٍْل عَْن  ثَِني ُُمَم َ ٍد قَاَل َحد َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ يَم عَْن أَبييهي قَاَل َحد َ ثَابيتي بْني أَِبي َْحَْزةَ قَاَل بُْن إيبَْراهي

ُي ٌ ع قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ثَِني أَميريُ اْْلُْؤمينينَي عَليي  ُ بُْن احْلَُسنْيي عَْن أَبييهي قَاَل َحد َ ثَِني عَليي  َ قَْد فََرَض ُ صَحد َ : إين َ اّلل َ
َُ يَِتي َو أَْوَجَب عَل ي فَإين َُه عَلَيُْكْم َطاعَِتي َو ََنَاُكْم عَْن مَعْصي يٍب بَعْدي يُعوا عَليي َ بَْن أَِبي َطال ي َو أَْن ُتطي يُْكُم ات يبَاعَ أَْمري

ي َو ُهَو ميِن ي َو أَنَا مينُْه ُحب ُُه إيْيَاٌن َو بُغُْضُه ُكْفٌر أَََل فََمْن ُكنُْت مَُ ُ  عيلْمي ي َو َواري يري ي َو َوزي ْوََلُه فَُهَو مَْوََلُه أَنَا َو أَخي
َر مََع َولَدي نُوٍح َحيُْث قَاَل لَُه أَبُوهُُ عَليي ٌُ هي اأْلُم َةي فََمْن عََص أَبَاُه فَُحشي َ ُُأَبََوا َهذي نا وه ال تهُكْن  يا ُبنه عه اْركهْب مه

آِوي إىِل عه الْكاِفِرينه قاله سه بهٍل   مه ْ َبيي ُ ص الل َُهم َ انُْصْر مَْن نََصَرُه َو ا 2ُجه ْخُذْل مَْن َخَذلَُه َو اْْليَةَ ُثم َ قَاَل ال

                                                           
كلما يوصف به الناس من مجيل و ثقة و فقه فهو » و هو من ثقات اإلمامّية و نبالئهم يف الفقه و احلديث.  1

، و له كتب كثرية «الكايف» روى عن أبيه الذي هو من مشايخ الكّشّي، و عن الكليين صاحب موسوعة «.فوقه
 ه و دفن مبحاذاة حضرة موالنا اجلواد عليه السالم حذاء الشيخ املفيد. 368، تويّف سنة «ل الزياراتكام» منها:

، فهرسته: 458،رجال الطوسّي: 31ترجم له معظم العلماء يف كتبهم، منهم العاّلمة احلّلّي يف خالصة األقوال: 
، 171/ 2، روضات اجلنّات: 95: ، رجال النجاشيّ 76أعالم، القرن الرابع:  125/ 2، لسان امليزان: 42

 .112/ 1رياض العلماء: 
 .43و  42هود:   2
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ْ َبيي ُ ص َو َود َعَهُُ َََك ال ُه ُثم َ ب يَن َو اأْلَنَْصار كَانُوا  َُُوالي َوليي َُه َو عَادي عَُدو َ ري ٍع ميَن اْْلُهَاجي َْشهَدي َْجْ اٍت ِبي ثَََلَ  َكر َ
نَي يَبُْكونَُ يسي ُ.2 1 َحْولَُه َجال

رامےت ںیہ اریم

 

ؑ ف ری دونں ںیم ملسو هيلع هللا ىلص ہک روسل اہلل اوملنینم یلع نب ایب اطل 

 

ےن )اینپ زدنیگ ےک آخ

  یک  اور ریمی تیصعم
 
 واخ

 

دا ےن ن  رپ ریمی ااطع

 

رامن ا: ےب کش خ

 

 املسمونں ےس ای  اطخب ںیم( ف

رامیئ؛ ن  رپ ریمے

 

رامیئ،  رکےن یک یہن ف

 

  ف
 
ؑالزم ےہ ہک ن  ارم یک اابتع واخ یک  ریمے دعب یلع نب ایب اطل 

 رکو، ویکہکن وہ ریم

 

ر ، ویص  اور ریمے ملع اک وارث ےہ۔ وہ س ھ ےس ےہ اور ںیم اس ےس ااطع ا اھبیئ، وزت 

ا اامین اور اس ےس ضغب رانھک رفک ےہ ؛

 

 رےنھک اس اک بحم ریما بحم اور اس ےس ضغب وہں ۔ اس ےس تبحم رکن

ر
 
ر اس صخش اک ومال ےہ سج اک ںیم ومال وہں اور ںیم ہ

 
ملسم رمد و زن اک  واال س ھ ےس ضغب رےنھک واال ےہ ، وہ ہ

 ومال وہں۔ 

 ےک ن اپ ںیہ، 

 

آاگہ وہ اجؤ ہک سج  سج اک ںیم ومال وہں اس اس اک یلعؑ ومال ےہ۔ ںیم اور یلعؑ اس ام

رامین رکے اگ وہ رسپ  ونح ےک اسھت روشحر وہ اگ  ہک سج ےک 

 

اف

 

سپ وج وکیئ یھب اےنپ ن اپ )ینعی ریمی اور یلعؑ ( یک ن

                                                           
و) ح ل( و املطبوع:) و فرض عليكم من طاعة علّي بن أيب طالب، كما فرض عليكم من « ب» يف نسخة  1

  طاعىت، و جهاكم عن معصيته، و جعله أخى و وزيرى و وصىي و وارثى و هو مىن و أنا منه، حبه اميان، و بغضه
كفر، حمبه حمىب، و مبغضه مبغضى، و هو موىل من من أنا مواله، و أنا موىل كل مسلم و مسلمة، و أنا و هو 
أبوا هذه األمة(.و يف كنز الكراجكّي:) و فرض عليكم من طاعته طاعة علّي بن أيب طالب بعدى، كما فرض 

» خى ...( اىل آخر ما يف نسخةعليكم من طاعىت؛ و جهاكم عن معصيته، كما جهاكم عن معصيىت، و جعله أ
 «.ب
بإسناده  185.و رواه الكراجكّي يف الكنز 8ح  613و:  77ح  586و:  51ح  165عنه غاية املرام:   2

ح  632/ 3، و اثبات اهلداة: 124ح  151/ 38و ج  48ح  263/ 26عن ابن شاذان، عنه البحار: 
بإسناده اىل ثابت بن أيب صفية،  6ح  22ايل: و رواه الصدوق يف األم .184/ 6، و روضات اجلّنات: 861

 .218ح  379/ 3، و اثبات اهلداة: 4ح  91/ 38عن سيد العابدين عن آبائه عليهم السالم، عنه البحار: 
 بإسناده اىل الصدوق. 196و رواه الطربّي يف بشارة املصطفى: 
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ارے اس وادل ےن اس ےس اہک: اے اٹیب 
 
روںہ

 

اب ںیم ےک اسھت ہن وہ  اس ےن وج ھت یتشک رپ وسار وہ اج اور اکف

رھ 

 
 
 رک اس یک انپہ ےل ولاگن۔  اہک: ںیم اہپڑ رپ خ

رام اس یک وج یلعؑ یک دمد رکے، اور وھچڑ دے ملسو هيلع هللا ىلص اس ےک دعب روسل اہلل

 

دا دمد ف

 

رامن ا: اے خ

 

ےن ف

 رھک اےس وج یلعؑ وک

 

 ر !ے اور دعاوت اےس وج یلعؑ ےس رورگداین رکے، دوس

 

اس ےس وج یلعؑ ےس  رھک  دوس

رنی و ااصنر ےک اسےنم نیت ملسو هيلع هللا ىلص دینمش ر !ے، اس ےک دعب روسل اہلل
 
رامےن ےگل اور ایس اعمل ںیم اہمخ

 

رگہی ف

ی اور وداع یک ،  ہکب ارطاف ںیم ےھٹیب امتم املسمن یھب رگن اں ےھت

 

فط

دا اح

 

 ۔رم ہب یلؑع ےس خ

 

(۲۳) 

 اور ان افکر وک دوزخ اوھٹ 

 

 دو۔۔۔! ںیم وھجی

ٍدُ ثَنَا أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ي بُْن َجعْفَرٍُ 1َحد َ ثَِني عَبُْد اّلل َ تَابيهي قَاَل َحد َ ُ عَنُْه ميْن كي َي اّلل َ يُم  2َرضي ثَِني إيبَْراهي قَاَل َحد َ
دي بْني مَْرَواَن عَْن أَبييهي قَاَل حَُ ثَِني َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ ٍم قَاَل َحد َ ُد بُْن َهاشي ثَِني ُُمَم َ ي بُْن ََيََْي قَاَل َحد َ ثَِني )عُبَيُْد اّلل َ د َ

) َُسنْيي بْني عَليي ٍ ئيَل عَْن  1ُعَْنُ 3بُْن عَليي ٍ الْبَاقيُر عَْن أَبييهي عَني احْل ي ص َو ُس أَميريي اْْلُْؤمينينَي ع قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
                                                           

 (.17الظاهر أنّه هو الذي تقدمت ترمجته يف املنقبة)   1
  بن مالك احلمريي شيخ القممني و وجههم، له تصانيف كثرية.ابن احلسني 2

، جامع الرواة: 102، فهرست الطوسّي: 831رقم  200، رجال ابن داود: 162ترجم له يف رجال النجاشّي: 
 و غريهم. 144/ 10، رجال السّيد اخلوئي: 478/ 1
ّمد بن احلسني بن علّي بن احلسني حدث التباس يف السند، و الظاهر أن الصحيح:) عبيد بن حیىي، عن حم  3

اذ أن عبيد الّله بن حیىي هو الكاهلّي من أصحاب االمامني  -.-بن علّي بن أيب طالب، عن أبيه، عن جده(
الكاظم و الصادق عليهما السالم و رجل آخر امسه عبد الّله بن حیىي، و هو يروى عن إبراهيم بن هاشم كما يف 

 -65/ 11، و ذكر السّيد اخلوئي يف رجاله: 135رقم  220معجم الثقات: و راجع  73/ 2تفسري القّمّي 
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ي تَعَاََلُ هه ُُقَْولي اّلل َ هلِْقيا ِِف جه اٍر عهِنيدٍ أ َ( إيذَا َْجََع اْلَََْلئيَقُ 2َنهمه ُكَله كهَفه ُ إين َ اّلل َ يَْوَم الْقييَامَةي يفي َصعييٍد  ُُ)قَاَل يَا عَليي 
ُ ُقومَا  ُد يَا عَليي  ُ تَعَاََل يَا ُُمَم َ نيي الْعَْرشي فَيَُقوُل اّلل َ ٍد ُكنُْت أَنَا َو أَنَْت يَْومَئيٍذ عَْن َْيي َو أَلْقييَا مَْن أَبْغََضُكَما َو َواحي

بَُكَما َو َخالَفَُكَما يفي الن َارُي  .3كَذ َ
رؑ 

 

داد ےک وتطس ےس اریماوملنینمؑ اےنپ اامم دمحم ن اف   اخ 

 

 
رامےت ںیہ ہک  روسل اہلل ےس روات

 

ےس ملسو هيلع هللا ىلص  ف

 ےک ن ارے ںیم وسال وہا :

 

 
 اس آت

اٍر عهِنيدٍ   َنهمه ُكَله كهَفه هه هلِْقيا ِِف جه   أ

را

 

 ینعی ن  دو اف

 

ر وک دوزخ ںیم وھجی

 

ر  دضی اکف
 
 دو۔ د ہ

                                                                                                                            

رقم  19/ 16، يف ترمجة عبيد بن حیىي الثوري العطار، و يف ج 7425و  7424و  7423االرقام  66
/ 6يف ترمجة حمّمد بن احلسني بن علّي بن احلسني، أن عبيد بن حیىي الثوري روى عنه كما يف الكايف  10579
مّث ان الناسخ ظّن أن حمّمد بن احلسني بن على  .7ح  58، و كامل الزيارات: 277ح  221/ 8و ج  472

و هبذا أصبح السند يوافق ما  هو حمّمد بن علّي بن احلسني الباقر، فلذا قدم اسم) على( على) احلسني( فالحظ.
حلديث عن حمّمد بن مروان يف تفسري القّمّي مع وجود اشكال آخر، و هو أن على بن إبراهيم بن هاشم روى ا

عن جعفر بن حمّمد بن مروان، من هذا يظهر أن حمّمد بن مروان  -إبراهيم بن هاشم -مباشره، و ليس عن أبيه
 أدرك عصر على بن إبراهيم؛ و الّله أعلم.

 عن أبيه.«: ب» يف نسخة 1
 .24سورة ق:   2
، و اللوامع 18ح  227/ 4، و الربهان: 28ح  139ب  685و:  2ح  101ب  390عنه غاية املرام:   3

، 1ح  223/ 4، و الربهان: 13ح  199/ 39، عنه البحار: 644و رواه القّمّي يف تفسريه:  .409النورانية: 
و رواه فرات  .405،: و اللوامع النورانية: 1ح  140ب  685، و: 1ح  102ب  390و غاية املرام: 

و يف الثاين عبيد الّله  26ح  74/ 36و ج  28ح  338/ 7، عنه البحار: 167و  166الكويّف يف تفسريه: 
عن  897ح  191/ 2و رواه احلسكاىن يف شواهد التنزيل:  بن حمّمد بن مهران الثوري، عن حمّمد بن احلسني.

عنه الباقر  8/ 2أورده ابن شهر آشوب يف املناقب  و -.-فرات الكويّف، و فيه عبيدة بن حیىي بن مهران الثوري.
بطريقني عنه  85و أخرجه القندوزى يف ينابيع املودة ص  23ضمن ح  203/ 39عليه السالم، عنه البحار 

 .الصادق عن آبائه عليهم السالم، و عن أيب سعيد اخلدريّ 
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 امتم قلخ وک  

 

دا روز ایقم

 

  خ
 
رامن ا:  اے یلعؑ خ

 

روسل اہلل ےن )اانپ رخ یلعؑ یک رطف رکےت وہےئ( ف

رامےئ اگ:ے اگ  وت ںیم اور وت رعش ےک داںیئ رطف ڑھکے وہےگنرکای  اقمم رپ عمج 

 

دا  ف

 

 خ

 
 

 ۔ اس وق

پ ںیہ  رےتھک ےھت اوراجؤ اور وج ولگ ن  دوونں ےس ضغب اور اے یلعؑ  ڑھکے وہ ملسو هيلع هللا ىلص اے دمحم

 دو۔

 

 الٹھجےت ےھت اور اہمتری اخمتفل رکےت ےھت  اںیہن آشت منہج ںیم وھجی

 

(۲۴) 

ااین  ،یلعؑ 

ث

 س
راد ےک اامموناراین ن ب

 

 واےل اف

ُي ي بْني عُبَيْدي اّلل َ ُد بُْن عَبْدي اّلل َ ثَنَا ُُمَم َ مي عَْن عَب َادي بْني يَعُْقوَبُ 1َُحد َ دي بْني الْقَاسي ثَِني  2[ُ]عَْن ُُمَم َ قَاَل َحد َ
ثَِني َسعييُد بُْن ُجبرَْيٍ عَني ابْني عَب َاٍس قَاَل قَالَ َرُسوُل ا يقَْدامي عَْن أَبييهي قَاَل َحد َ ي صعَْمُرو بُْن أَِبي اْْل ي ُّلل َ : َو ال َذي

ُ َو الْعَْرُشُ ي  يراً[ مَا اْستَقَر َ الُْكْرسي رياً َو ]نَذي ي بَشي َماَواُت َو اأْلََرُضونََُو ََلُ 3ُبَعَثَِني بياحْلَق   ُ دَاُر الْفَلَكي َو ََل قَامَتي الس َ

                                                           
حمّمد بن عبد الّله بن حمّمد بن عبيد الّله بن البهلول بن املطلب أبو املفضل الشيباين سافر يف طلب احلديث   1

معجم رجال » صنف كتاب -أحد مشايخ النجاشيّ  -عمره، و أدرك مشايخ كثريين، حىت أن أبو الفرج القناىن
، 466/ 5، ترجم له يف تاريخ بغداد: 387ه و تويّف سنة  297، و كان من املعمرين ولد سنة «أىب املفضل

، 272/ 16 ، رجال السّيد اخلوئي:143/ 2، جامع الرواة: 309، رجال النجاشّي: 280أعالم القرن الرابع: 
 .94و  84، 29، 27. يأيت ذكره يف املنقبة: 231/ 5لسان امليزان: 

بن القاسم بن زكريا أبو عبد الّله من اليقني. و هو الصحيح، اذ ان أبو املفضل الشيباين روى عن حمّمد   2
. و روى النجاشّي كتابا 1ح  219و ص  2ح  157/ 2احملارىب، عن عباد بن يعقوب كما يف أمايل الطوسّي: 

، رجال السّيد 222لعمرو بن املقدام بإسناده اىل حمّمد بن القاسم عن عباد بن يعقوب عنه.رجال النجاشّي: 
 .88و ص  80/ 13اخلوئي: 

 و ال العرش.«: ب» خةيف نس  3
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ُ عَلَيْهَا( ُُُإيَل َ )بَعَْد أَْن( كَتََب )اّلل َ ٌ َولي ُ اّلل َ ي عَليي  ٌد َرُسوُل اّلل َ ُ ُُمَم َ َ تَعَاََل َْل َا عََرَج ِبي إيََل  ُُثم َ قَالَُ ََُل إيلََه إيَل َ اّلل َ إين َ اّلل َ
مَُ ُد ُقلُْت لَب َيَْك َرِب ي َو َسعَْديَْك فَقَاَل أَنَا اْْلَْحُموُد وَُالس َ يفي نيَدائيهي قَاَل يَا ُُمَم َ ِني بيلَطي ٌد اءي َو اْختَص َ  أَنَْت ُُمَم َ

يعيبَا ً ل ً عَلَما ْب أََخاَ  عَليي ا ي َِتي فَانْصي َََل َْجييعي بَري لْتَُك ع ي َو فَض َ ْم إيََل دييِني يَا َشقَقُْت اْسََك ميني اْسي يهي ديي يَهْدي
ْمُ َ عَلَيْهي ً اأْلَميري بَاديي َو َجعَلُْت عَليي ا ُد إين ي قَْد َجعَلُْت )اْْلُْؤمينينَي( ]أََخص َ عي َر عَلَيْهي لَعَْْتُُه َو مَْن ُُُمَم َ [فََمْن تَأَم َ

ُد إيُ بْتُُه يَا ُُمَم َ بْتُُه َو مَْن أََطاعَُه قَر َ َم عَلَيْهي أَْخَزيْتُُه َو مَْن َخالَفَُه عَذ َ نَي فََمْن تَقَد َ ً إيمَاَم اْْلُْسليمي ن ي ]قَْد[ َجعَلُْت عَليي ا
َُ ِتي ع لينَي َو ُحج َ ي اْْلَُحج َ ي ينَي َو قَائيَد الْغُر  ً َسي يَد الَْوصي  .1ُأَْْجَعينيَُ ََُُل اْلَْلْقيُعََصاُه )اْستَْجَفيْتُُه فَإين ي َجعَلُْت( عَليي ا

 رکےت ںیہ ہک روسل اہلل

 

 
رامن ا: اس ذات یک مسق سج ےن ےھجم قح ملسو هيلع هللا ىلص انب ابعس روات

 

اد ف

 

ےن ارش

رار ڑکپا ؛ ہن کلف اقمئ وہا اور ہن آامسن اور زںینیم 

 

رار آن ا اور ہن  رعش ےن ف

 

ر انبن ا ؛ ہن رکیس وک ف دت 

  

ےک اسھت ریشب و ی

  ان رپ ھکل دن اایگ: 
 
ُاقمئ وہںیئ    ر ہی ہک خ ََُل إيلََه إيَل َ ٌ َولي ُ اّلل َ ي عَليي  ٌد َرُسوُل اّلل َ ُ ُُمَم َ  ۔ُ اّلل َ

دا ےن ےھجم رعماج رپ البن ا

 

  خ
 
رامن ا: خ

 

رامن ا:   وک ےھجم ےس وصخمص  اور اینپ فیطل آواز اس ےک دعب ف

 

رک ےک ف

دا ےن اہک: ںیم ملسو هيلع هللا ىلص اے دمحم

 

ںیم ےن رعض یک: اے ریمے رپورداگر ںیم احرض وہں اور نس راہ وہں۔ خ

ری اطع یک ؛ ملسو هيلع هللا ىلصومحمد وہں اور وت دمحم

 

رت ام ےس قتشم ایک ، اور ےھجت اینپ امتم ولخماقت رپ ت 

 

ام اےنپ ن

 

، ںیم ےن ریتا ن

 رکے۔  سپ )اب( وت اےنپ اھبیئ یلعؑ وک )اینپ ہگج(  رقمر

 

 
  دہات

 

اہک وہ ولوگں یک ریمے دنی یک اجت

 

 رک دے ن

ا  اور یلعؑ وک ان رپ اریم ملسو هيلع هللا ىلص  اے دمحم رار دن 

 

ےب کش ںیم ےن ومنینم وک اےنپ اخص دنبوں ںیم ےس ف

وج اس یک اخمتفل رکے اگ  ںیم اس رپ ذعاب  رکواگن ، اور وج اس یک   رپ اریم ےھجمس اس رپ تنعل۔انبن ا ؛ وج وخد وک یلعؑ 

 

 

رب وشخبں اگ۔ ااطع

 

رار دن ا، وج وکیئ ملسو هيلع هللا ىلص  اے دمحم  رکے اگ اےس اانپ ف

 

ںیم ےن یلؑع وک املسمونں اک اامم ف

رامین رکے اگ وت وہ زسا اک 

 

اف

 

رےھ اگ ںیم اےس ذلیل و وخار رکوں اگ ، اور وج وکیئ یھب اس یک ن

 

یھب اس ےس آےگ ت 

                                                           
 45و ص  11ح  17و غاية املرام:  428ح  157، و مدينة املعاجز: 57عنه اليقني يف امرة أمري املؤمنني:   1

ح  121/ 38و ج  16ح  8/ 27.و أخرجه يف البحار: 18ح  620و ص  52ح  166و ص  50ح 
و تأويل اآليات:  300السنية: و و اجلواهر  82ضمن ح  338/ 37و أخرجه يف البحار:  عن اليقني. 169
 عن اجلزء الثالث من كنز الفوائد للكراجكّي بإسناده عن ابن شاذان. 34ح  186

Presented by Ziaraat.Com



 5۹  مائۃ المنقبۃ

 

رار ن اےئ اگ، 

 

راد اک اامم، اور اینپ امتم قلخ رپ اینپ ںیم ےن یلع ؑ وک اوایصء اک رسدار، ونراین دقحار ف

 

ااوینں واےل اف

 

 ش
ن ن

رار دن ا ےہ۔ 

 

  تج ف

 

(۲۵) 

 ںیم    ےس رتہبیلعؑ 

 

 روسل یک ام

ْمَرانَُ دي بْني عي ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ي 1َُحد َ ٍد الْعَْسَكري ثَِني احْلََسُن بُْن ُُمَم َ يُم بُْن  ُقَاَل َحد َ ثَِني إيبَْراهي قَاَل َحد َ
ٌر عَْن ََيََْي بْني أَِبي كَثيرٍي عَْن أَبييهي  ثَِني ُمعَم َ ز َاقي قَاَل َحد َ ثَِني عَبُْد الر َ ي قَاَل َحد َ ثَِني أَبُو َهاُروَن عُبَيْدي اّلل َ قَاَل َحد َ

ُي ُ قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ي  ي اأْلَنَْصاري ثَِني َجابيُر بُْن عَبْدي اّلل َ ُ قَاَل َحد َ ي  ً ُ صالْعَبْدي لْما يٍب أَقَْدُم أُم َِتي سي ُ بُْن أَِبي َطال :عَليي 
ًُ لْما ً َو أَْكَملُُهْم حي ً َو أَفَْضلُُهْم يَقيينا ُهْم ديينا ً َو أََصح ُ ً َو ُهَو  َُو أَْكثَُرُهْم عيلْما ً َو أَْشَجُعُهْم قَلْبا ا َو أَْسَُحُهْم كَف 

ي مَاُم َو اْلَْلييفَُة بَعْدي ُ.2 اْْلي
ر  رامن ا: یلعؑ امالم الےن ےک اعمےلم ںیم  ملسو هيلع هللا ىلص دبعاہلل ااصنری ؓ ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل نبااجت 

 

ےن ف

ا ےہ، اس اک ملع س  ےس زن ادہ، اس اک دنی س  ےس حیحص، اس اک نیقی س  ےس 

 

 رپ دقتم رھک

 

ریمی امتم ام

 ۔ ؛  ویہ ےہ الضف، اس اک ملح س  ےس اکلم، اس یک اخسوت س  ےس زن ادہ اور  اس اک بلق س  ےس اجشع ےہ

 وج  اامم اورریمے دعب ریما ہفیلخ ےہ۔ 

                                                           
 (.93( و يأيت يف املنقبة) 4هو نفسه ابن اجلراح، تقدم ذكره يف املنقبة)   1
 121.و رواه الكراجكّي يف الكنز: 17ح  512و ص  14ح  508و ص  51ح  45عنه غاية املرام:   2

بإسناده  6ح  16.و رواه الصدوق يف األمايل: 862ح  633/ 3بإسناده عن ابن شاذان، عنه اثبات اهلداة: 
ح  376/ 3داة: ، و اثبات اهل235/ 1و حلية االبرار:  1ح  90/ 38اىل حیىي بن أيب كثري.عنه البحار: 

 .1ح  504و ص  1ح  47و غاية املرام:  213
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(۲۶) 

۔۔۔! دیحرؑ طقف 

 

 اریماوملنینم ا 

ثَنَا إيْسَحاُق بُْ ي قَاَل َحد َ ُ بُْن عَبْدي اّلل َ ثَِني عَليي  ي قَاَل َحد َ ثَنَا َسهُْل بُْن أَْْحََد بْني عَبْدي اّلل َ يَم َحد َ ُن إيبَْراهي
ُيُ بَري امٍُقَاَل  1ُالد َ ز َاقي بُْن َُه َ ثَِني عَبُْد الر َ ي بُْن َطاُوٍسُ 2 َحد َ ثَِني عَبُْد اّلل َ ٌر قَاَل َحد َ ثَِني ُمعَم َ عَْن أَبييهي  3 قَاَل َحد َ

يٍب ع فَقَال ُ بُْن أَِبي َطال ْ َبيي ي ص إيذْ دََخَل عَليي  ً مََع ال ي  ُعَني ابْني عَب َاٍس قَاَل: ُكن َا ُجلُوسا ََلُم عَلَيَْك يَا َرُسوَل اّلل َ الس َ
ي َو بََركَاُتُه  ريَ اْْلُْؤمينينَي َو َرْْحَُة اّلل َ ََلُم يَا أَمي ٌ ]تَْدُعوني بيأَميريي اْْلُْؤمينينيَُفَقَاَل َو عَلَيَْك الس َ يَا  ُ[ َو أَنَْت َحٌيُُفَقَاَل عَليي 

ُ ٌ َو إين ََك يَا عَليي ُ ]قَْد[ مََرْرَت بينَا أَْمسي ي فَقَاَل نَعَْم َو أَنَا َحي  يٍث َو لَْم ُتَسل يْم فَقَاَل َُرُسوَل اّلل َ يُل يفي َحدي َو أَنَا َو َجَْبَئي
يُل ع َما بَا ْرنَا َو َردَدْنَا عَلَيْهُيَجَْبَئي ي لَْو َسل ََم لَُسري ٌ يَا َرُسوَل  ُُل أَميريي اْْلُْؤمينينَي مَر َ بينَا َو لَْم يَُسل يْم أَمَا َو اّلل َ فَقَاَل عَليي 

ْهُت أَْن أَقَْطعَُه عَلَيُْكَما فَقَاَل ] يٍث فََكري ي َرأَيْتَُك َو ديْحيَةَاْستَْخلَيْتَُما يفي َحدي ْ َبيي ُ ص إين َُه لَْم يَُكْن ُلَهُُاّلل َ [ ال
ُُ ريَ اْْلُْؤمينينَي فَقَاَل كَاَن اّلل َ يُل كَيَْف َس َيْتَُه أَمي يَل ع فَُقلُْت يَا َجَْبَئي َا كَاَن َجَْبَئي  تَعَاََل أَْوََح إيَل َ يفي غَْزَوةي ديْحيَةَ َو إيّن َ

ٍد ص َو ُمْرهُُ ُبَْدٍر أَني اْهبيْط إيََلُ ف َنْيي فَإين َ  ُُُمَم َ يٍب ع أَْن جَيُوَل بنَْيَ الص َ َ اْْلُْؤمينينَي عَليي َ بَْن أَِبي َطال أَْن يَأُْمَر أَميري
س َُ ُ تَعَاََل ميَن ال اُه اّلل َ نْيي فََسم َ ف َ ُْظُروا إيلَيْهي َو ُهَو جَيُوُل بنَْيَ الص َ يب ُوَن أَْن يَن َ اْْلُْؤمُياْْلَََلئيَكةَ َُي يَك َماءي أَميري نينَي ]ذَل

                                                           
/ 1يف األصل: الدرى، و يف اليقني و البحار: الديرى، و ما يف املنت هو الصحيح أثبتناه من لسان امليزان:   1

 ه. 285حيث قال عنه: مسع من عبد الرزاق تصانيفه و هو ابن سبع سنني، مات سنة  1084رقم  349
 .-10 -اشم، و يف البحار: هشام، و كالمها خطأ، تقدم ذكره يف املنقبةيف اليقني: ه  2
 يف اليقني: معمر بن عبد الّله بن طاووس، و هو خطأ.  3
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َماءي َو أَميريُ مَْن يفي اأْلَْرضي َو أَميريُ مَْن مَََض َو أَميريُ مَْن بَقييَُُالْيَْومَُ ُ أَميريُ مَْن يفي الس َ فَََل أَميريَ قَبْلََك َو  [ فَأَنَْت يَا عَليي 
ْسمي مَْن  م َ بيهََذا اَلي َن َُه ََل جَيُوُز أَْن يَُس هُيََل أَميريَ بَعَْدَ  ألي ُ تَعَاََل بيهُي 1ُلَْم يَُسم ي  .2ُ3ُاّلل َ

 ںیم احرض اھت ہک اریماوملنینم یلؑع ملسو هيلع هللا ىلص انب ابعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ای  دن روسل اہلل

 

دم

 

یک خ

رامن ا:  

 

دالخ وہےئ اور ف
ُي ََلُم عَلَيَْك يَا َرُسوَل اّلل َ ُُالس َ رامن ا:  ےن ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل.

 

ََلُم يَا أَميريَ  ف َو عَلَيَْك الس َ
ي َو بََركَاُتهُُ آپ ےھجم اریماوملنینمؑ ہہک رک اکپر رےہ ںیہ ملسو هيلع هللا ىلص    ےن اہک: ن ا روسل اہلل. یلعُؑاْْلُْؤمينينَي َو َرْْحَُة اّلل َ

رامن ا: اہں ںیم زدنہ وہےن ےک ن اووجد یھب پ ںیہ اریماوملنینمؑ ہہک راہ   ہکب  آپ ایھب وخد ایحت ںیہ؟ 

 

آپ ؐ ےن ف

ارے ن اس ےساہمترا زگر  لک ےھٹیب ن اںیت رک رےہ ےھت ہکلیئاور ربجا وہں۔  اے یلؑع ںیم
 
وہا ؛ نکیل ن  ےن  ہ

ارے ن اس ےس وت زگرے نکیل اوہنں ےن مالم ںیہن ایک؟ 
 
مالم ںیہن ایک  وت ربجالیئ وبےل: اریماوملنینمؑ ہ

ا اور اںیہن وجاب یھب داتی  

 

 ا اس ویکں؟ ارگ وہ مالم رکےت وت ںیم تہب وخش وہن

ںیم ےن داھکی ہک آپ اےلیک ںیم دہیح یبلک ملسو هيلع هللا ىلصن ا روسل اہلل یلعؑ ےن رعض یک:

4
ل ےک اسھت وغشم

ا

 

رامن ا: وہ دہیح یبلک ںیہن ہکلب ربجالیئ ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل ااھچ ںیہن اھجمس۔  وگتفگ ںیہ  وس ںیم ےن لخم وہن

 

ےن ف

                                                           
 يف املطبوع: يسم.  1
يف اليقني: فأنت يا على أمري املؤمنني يف السماء، و أمري املؤمنني يف األرض، و ال يتقدمك بعدى اال كافر، و  2

عدى اال كافر، و ان أهل السماوات يسمونك أمري املؤمنني. و هو خلط بني هذه املنقبة و اليت ال يتخلف عنك ب
 بعدها.

.و أورد حنوه يف الصراط املستقيم: 8، و مدينة املعاجز: 12ح  18، و غاية املرام: 79باب  58عنه اليقني:   3
عن اليقني، و مناقب ابن شهر  39ح  307/ 37و أخرجه يف البحار:  عن حمّمد بن جعفر املشهدّي. 54/ 2

 .253/ 2اشوب: 
ی روسل اہلل 4  

لکلن

راد ںیم ملسو هيلع هللا ىلص دہیح نب ہفیلخ ا

 

ررگ ااحصب ںیم ےس ای   اورآپؐ ےک راضیع اھبیئ ےھت. دہیح ان ھچ اف

 

ےک ت 

 دبر ےک العوہ دورسی وگنجں ےسیج، ادح دنخق وریغہ ںیم رشتک

 

 
 یک. ےس ےھت وہنجں ےن س  ےس ےلہپ امالم لوبل ایک  اور ن

  یھب دہیح دمےنی آےت  ولگ 
 
دہیح اس  مر نیسح و لیمج ےھت ہک ان ےک نسح یک اثمںیل دی اجیت ںیھت. انب ابعس ےتہک ںیہ : خ

ر لکن آےت ےھت. روسل اہلل
 
اںیہن ربجالیئ ےس ہیبشت دن ا رکےت ےھت. دہیح یک ملسو هيلع هللا ىلص اںیہن دےنھکی ےک ےیل رھگوں ےس ن اہ

ر اور ملسو هيلع هللا ىلص الیئ روسل اہللوصخایصت ںیم ےس ای  ہی یھب ےہ ہک ربج
 
اخ

 

ےک ن اس ارثک ان یک  لک ںیم آن ا رکےت ےھت۔ وہ ای  ن
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رامن ا:  ںیم ےن ربجالیئ ےس اہک: ن  سک انب رپ یلعؑ وک ملسو هيلع هللا ىلص اھت۔ اس ےک دعب روسل اہلل

 

اریماوملنینمؑ  ہہک ےن ف

 دبر ںیم س ھ رپ ویح یکرےہ وہ؟ اس ےن اہک

 

 
دا ےن ن

 

ازل وہ اور ہہک:ملسو هيلع هللا ىلص ہک دمحم : خ

 

 رپ ن

اریماوملنینم  وک مکح دے ہک نادان ےک وطس ںیم آ رک )اےنپ وھگڑے وک( وجالن دے  ویکہکن یلعؑ وک اس  

روتشں وک دنسپ ےہ۔ 

 

دا ےن روز دبر یلعؑ وک آامس احل ںیم دانھکی ف

 

ونں ںیم اریماوملنینمؑ ےک بقل ےس اکپرا۔  سپ خ

اے یلعؑ   ن   آامسن ںیم اریم وہ، ن  زنیم ںیم اریم وہ، ن  زگر اجےن  واولں ےک اریم وہ، ن   دعب ںیم آےن واولں 

ر  اریم ےک اریم وہ، اہمترے دعب وکیئ اریم ںیہن  اور ن  ےس ےلہپ یھب وکیئ

 
 

ںیہن اھت۔ ویکہکن یس ےک ےیل یھب اجت

ام ےس اکپرا اجےئ۔ ںیہن

 

دا ےن اےس ںیہن اکپرا وہ اس ن

 

ام ےس خ

 

 ہک سج ن

1
 

 

                                                                                                                            

  یھبک وہ اجترت ےک رفس ےسواسپ آےت  وت روسل اہلل
 

 الن ا رکےت ےھت۔ روسل ملسو هيلع هللا ىلص امدلار صخش ےھت  اور خ

 
 

ےک ےیل احتئ

رامن ا رکےت .  روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص اہلل

 

اہم اںیہن ےن رصیق روم وک امالملسو هيلع هللا ىلص یھب ان ےس فطل و تبحم اک ااہظر ف

 

م لوبل رکےن اک دوعت ن

ا 

 

آاکشر ےک اہوھتں اجیھب اھت  اور اسیعویئں ےک ن اپ امظع وک یھب دہیح ےک اہوھتں یہ اغیپم وجیھبان ا اھت.  اور ےسیج یہ اس ن اپ اک امالم الن

ل ںیم اتھکل
ب 

 

فض

 

لت

ےن اےنپ ملسو هيلع هللا ىلص  ےہ: روسل اہللوہا اھت  ویحیسمں ےن اےس ایس اسیلک ںیم لتق رک ڈاال اھت. انب اریث اینپ اتکب  ۃجح ا

  یھب دہیح یبلک وک ریمے ن اس اھٹیب دوھکی  وت ن  ںیم ےس وکیئ ریمے ن اس ہن آےئ، )احبر:ج
 
، ۳۷ااحصب وک ہہک را اھت ہک: خ

 ؛ لقن از ادس ااغلہب  و اقبطت( ۱، ص۳( )ربمغیپ و ن اران، ج۳۲۶ص

ؑ یک ذات واال افصت ےس وصخمص  ےہ  اور یس اور ےک ےیل  1  ںیم بقل اریماوملنینمؑ طقف انجب اریم یلع نب ایب اطل 

 

ن ت ت
بتکم اہ ل

رالخف اتنسلہ ےک اہیں اس   ہک دورسے آہمئ ےک ےیل یھب اس بقل ےک اامعتسل یک اممتعن وارد وہیئ ےہ. اس ےک ت 

 

اہیں ی

ر وک اس بقل بقل یک وج دگ انبیئ یئگ ےہ اس ےس داین

 

ر
ل

 

ع
ر وسےت اج،ےت، روےت اھب،ےت،  ادوھا ودھوا اد ڑ ھد ڑ  ڑی 

 
 وافق ےہ ہک ہ

ام ےس ےلہپ  

 

رااہن یھب  اس وکشش ںیم ںیہ ہک یس رطح ہی بقل  اےنپن ےس وناز دن ا ایگ. احل یہ ںیم تہب ےس امالیم اممکل ےک رست 

ا ایگ ےہ. اس نمض ںیم اپسچں رک ںیل. اہتبل ا ل عیشت ےک اہیں ہی بقل ومال یلعؑ ےک 

 

ا رحام امن

 

العوہ یس اور ےک ےیل اامعتسل رکن

ام ےہ  اج اتکس ےہ. سج ںیم اس 

 

رامیئ ںیہ نج ںیم ےس دیس انب اطؤوس یک انیقیل اک ن

 

افیل ف

 

ارے املعء ےن وپری وپری بتک ن
 
ہ

 عمج رک ےک اابثت ایک ایگ ےہ ہک ہی بقل طقف یلعؑ ےس وصخمص ےہ ا

 

 
ر وموضع رپ امتم ااحدت

 
 

ور یس اور ےک ےیل اس اک اامعتسل اجت

 ںیہن. 
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(۲۷) 

 ںیہ آامسونں ںیم اریماوملنینم؛ یلعؑ  ںاسوت

ُ قَاَل أَْخََبَنَا ُُمَم َُ َُه اّلل َ يْبَاني ُ َرْحي ي الش َ ي بْني أَِبي عُبَيْدي اّلل َ ُد بُْن عَبْدي اّلل َ ثَنَا ُُمَم َ ُ قَاَل  ُد بُْن ََيََْيَُحد َ ي  يمي الت َمي
ُُ اني ثَِني أَبُو قَتَادَةَ احْلَر َ ُ  بُْن اْلَْْزَرجُي َُحد َ ثَِني احْلَاري عُْت  1ُعَْن أَبييهي قَاَل َحد َ ُب َرايَةي اأْلَنَْصاري قَاَل: قَاَل َسي َصاحي

ُمَك بَعْدُي يٍب ع: ََل يَتَقَد َ يعَليي ي بْني أَِبي َطال ي ع يَُقوُل ل ي إيَل َ كَافيٌر َو إين َ  ُي إيَل َ كَافيٌر َو ََل يَتََخل َُف عَنَْكَُرُسوَل اّلل َ بَعْدي
ُ َماَواتي س َ ي تَعَاََلُ ُأَْهَل ال ونََك أَميريَ اْْلُْؤمينينَي بيأَْمري اّلل َ بْعي يَُسم ُ ُ.2ُالس َ
ررج ےتہک ںیہ : ںیم ےن انس ہک روسل اہللدملعار احر ےکااصنر 

 
 

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص ث نب خ

 

 ےن یلعؑ ےس ف

ر

 

 وخد وک ھجت رپ دقمم ںیہن اجےن اگ   ر اکف

 
 
 

ریمے دعب وکیئ ھجت ےس رسیچیپ ںیہن  اورریمے دعب وکیئ یھب ش

ر،  ےب کش 

 

دا ےک مکح ےس رکے اگ   ر اکف

 

 اسوتں آامسن واےل ےھجت اریماوملنینؑم ہہک رک اکپرےت ںیہ۔ خ

 

 

                                                           
 يف بعض املصادر: احلرث، و يف بعضها: خزرج.  1
.و رواه عباد بن يعقوب الرواجيّن يف كتاب املعرفة بإسناده اىل أىب قتادة احلّرايّن.عنه 17ح  69عنه غاية املرام:   2

ّمد الطربّي يف كتاب يف فضائل أمري املؤمنني ) خمطوط(.و رواه أمحد بن حم164و مصباح األنوار:  78اليقني: 
 55/ 2و أورده يف الصراط املستقيم:  -.-.517ح  170/ 4و اثبات اهلداة:  104 عليه السالم، عنه اليقني:

 254/ 2. و أورده ابن شهر آشوب يف املناقب: 928ح  653/ 3عن احلارث بن اخلزرج، عنه اثبات اهلداة: 
 و عن اليقني. 43ح  310/ 37:عن احلارث، عنه البحار
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(۲۸) 

ی یف  واہطسٔ 

لہ

 ا

ُ ثَِني أَِبي ُد بُْن احْلَُسنْيُي 1َُحد َ ثَِني ُُمَم َ ُ عَنُْه ]قَاَل َحد َ َي اّلل َ ف َاُرُ 2[َُرضي ُد بُْن احْلََسني الص َ ثَِني ُُمَم َ  3قَاَل َحد َ

ثَِني أَْْحَُد بُْن  ُيُقَاَل َحد َ ُد بُْن ََيََْي اْلَْثْعَمي ي بُْن اْْلُغيريَةي َو ُُمَم َ ثَِني عَبُْد اّلل َ ثَِني أَِبي قَاَل َحد َ ٍد قَاَل َحد َ قَاَل  4ُُُمَم َ
دي بْني عَليي ٍ عَْن أَبييهُي ٍد عَْن أَبييهي ُُمَم َ ي ُ عَْن َجعْفَري بْني ُُمَم َ ُد بُْن بُهْلُوٍل الْعَبْدي ثَنَا ُُمَم َ ثَِني أَِبي احْلَُسنْيُ َحد َ  قَاَل َحد َ

                                                           
شيخنا الفقيه، » 66هو: أمحد بن علّي بن احلسن بن شاذان الفامى القّمّي، قال عنه النجاشّي يف رجاله:  1

حسن املعرفة، صنف كتابني مل يصنف غريمها: كتاب زاد املسافر و كتاب األمايل، أخربنا هبما ابنه أبو احلسن 
 .96رقم  32داود يف رجاله:  و ترجم له ابن «.رمحهما الّله تعاىل

من بشارة املصطفى. و هو الصواب، الن أمحد بن علّي بن احلسن بن شاذان ال يروى عن الصفار اال بواسطة    2
و كنز الكراجكّي:  7ح  295كمحّمد بن احلسني مثال أو حمّمد بن احلسن بن الوليد كما يف أمايل الطوسّي: 

 ا اثبت ذلك يف كتب تراجم الرجال.و كالمها من الرواة عن الصفار كم 63
الثقة اجلليل و احملدث النبيل، شيخ القميني أبو جعفر حمّمد بن احلسن بن فروخ الصفار من أصحاب االمام   3

، و روى عن مجاعة «بصائر الدرجات» احلسن العسكرّي عليه السالم، و له إليه مسائل، له مؤّلفات كثرية منها:
ه يف قم املقّدسة، و ترجم له معظم  290 ( رجال، و تويّف سنة150من أجالء املشائخ بلغ عددهم أكثر من) 

 أصحاب الرتاجم.
يف األصل و بشارة املصطفى: على بن املغرية و جرير] ىف البشارة: حمّمد[ بن حیىي اخلثعمّي. و أصلحناه كما  4

و هو الصحيح كما « حممد» يف املنت النه ليس هناك راويا هبذا االسم و هذه الطبقة، مضافا اىل أن يف البشارة
يف كتب تراجم الرجال.مّث ان: على بن املغرية و ابن أيب املغرية و ابن غراب و ابن حسان الزبيدّي أمساء لرجل 
واحد من أصحاب الباقر عليه السالم، أدرك الصادق فال حیتاج اىل واسطة لريوى عن الصادق عليه السالم، 

ل روى عن عبد الّله بن املغرية، كما صرّح ب --إضافة اىل ذلك مل جند أن أمحد بن حمّمد روى عن أبيه، عنه
، و روى عبد الّله بن املغرية عن حمّمد بن حیىي اخلثعمّي، عنه حمّمد بن 358/ 10بذلك السّيد اخلوئي يف رجاله: 
 . من هذا استظهرنا صحة السند يف املنت.18ح  255/ 2هبلول العبدى كما يف الكايف: 
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ي ص يٍب قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ َي ِبي إيََل ُحُجبي الن ُوري كَل ََمِني َرِب ي ُ:ُبُْن عَليي ي بْني أَِبي َطال َماءي َو انْتُهي َي ِبي إيََل الس َ َْل َا أُْسري
ُد بَل يْغ عَليي َ  ِتي بَعَْدَ  عَََل َخلْقيي بيهُيَجل َ َجََللُُه فَقَاَل لي يَا ُُمَم َ ََلَم َو أَعْليْمُه أَن َُه ُحج َ يٍب ع ميِن ي الس َ  ُبَْن أَِبي َطال

بَادييَُ ُ 1ُالْغَيَْث َو بيهي أَدْفَعُُ ُأَْسقيي عي ْم يَْوَم يَلْقَْوني ُ عَلَيْهي وءَ َو بيهي أَْحتَج  ُُْعَنُْهُم الس ُ هي فَل َْمري يُعوا َو ألي ُروا َو فَإيي َاُه فَلْيُطي يَأََْتي
ي نْدي َْْتَُهوا أَْجعَلُُهْم عي ْدٍقُ ُعَْن ََنْييهي فَلْي ي مََع  ُيفي مَقْعَدي صي ْْتُُهْم نَاري ْ َِتي َو إيْن لَْم( يَْفعَلُوا أَْسَك )َو أُبييُح َْلُْم َج

ُ ُ.2ُاأْلَْشقييَاءي ميْن أَعَْدائيي ُثم َ ََل أُبَالي
داد ےک وتطس ےس اام رامےت ںیہ ہک روسل اہللاامم اصدقؑ اےنپ اخ 

 

ادملسو هيلع هللا ىلص م نیسحؑ ےس لقن ف

 

 ےن ارش

  ےھجم رعماج رپ ےل اجرک 
 
رامن ا: خ

 

 اچنہپف

 

 ےس الکم ایک :   دن ا ایگ  وت ریمے رب ےن س ھاجحب ونر ی

دا ےن س ھ ےس اہک: اے دمحم

 

ؑ وک ریما مالم دانی ، اور اےسیلع نب ایب اطملسو هيلع هللا ىلص  سپ خ ا ہک وہ ریتے ل 

 

 یاتن

ا وہں ، اور ایس ےک ذرےعی ےس  ےہ؛  قلخ رپ ریمی  تجدعب 

 

راسن ںیم اس ےک واےطس ےس اےنپ دنبوں رپ ن ارش ت 

 ایس ےک ذرےعی

 

ا وہں ، اور روز ایقم

 

اجتحج ا ےس اےنپ دنبوں رپاےنپ دنبوں ےس البںیئ اور الکشمت دور رکن

 رکواگن۔

ر 

 

 رکںی اور طقف اس  ےک ف

 

ردار رںیہ  اور سج ےس وہ روےک سپ رضوری ےہ ہک طقف اس یک ااطع امں ت 

 ےس ونازوں ، اور ارگ وہ اس رپ لمع ںیہن   اجںیئ ؛رک 

  

 
ردی  ہگج دوں اور اںیہن اینپ ج

 
 

اہک اںیہن اےنپ ت

 

ن

 دواگن  ۔  رکےگنی وت ںیم اںیہن 

 

 اےنپ ادعاء ںیم ےس وموجد اایقشء ےک اسھت دوزخ ںیم وھجی

 

 

                                                           
 أرفع.«: أ» يف نسخة  1
بإسناده اىل ابن شاذان، عنه  79.و رواه الطربّي يف بشارة املصطفى: 430ح  157ة املعاجز: عنه: مدين  2

 .99ح  138/ 38البحار: 
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(۲۹) 

 مینست مشچٔ 

دُُ أَْخََبَنَا َسهُْلُ ثَنَا ُُمَم َ ُ عَنُْهَما قَاَل َحد َ َي اّلل َ ي الُْكويفي ُ َرضي ُد بُْن عَبْدي اّلل َ ُ َو ُُمَم َ َرائيقيي   بُْن بُْن أَْْحََد الط َ
ثَِني ُُمَم َُ يُد بُْن َهاُروَن قَاَل َحد َ ثَِني يَزي ثَِني َخلَُف بُْن َخلييَفةَ قَاَل َحد َ ُ قَاَل َحد َ ي  ََبي يٍر الط َ يَم بْني َجري ُد بُْن إيبَْراهي

ً إيذْ  يسا ْ َبيي ي ص َجال نَْد ال ي ي قَاَل: ُكنُْت عي ي اأْلَنَْصاري ٍر عَْن َجابيري بْني عَبْدي اّلل َ يَم بْني ُمبَش ي ُ بُْن أَِبي إيبَْراهي أَقْبََل عَليي 
يٍب ع فَأَدْنَاُه َو مََسح َُ َُُوْجهَُه بيَُبْدَتيهُي َُطال يُل ع؟ قَاَل بَََل يَا َو قَاَل يَا أَبَا احْل َرني بيهي َجَْبَئي َا بَش َ ُرَ  ِبي َ ََل أُبَش ي َسني أ

َما ُسفُُ يٌم ََيُْرُج مينْهَا ََنَْراني لَْو أَن َ بيهي ْي ً يُقَاُل َْلَا تَْس ي قَاَل إين َ يفي اْْلَن َةي عَيْنا نْيَا ُُبيَرْتَُرُسوَل اّلل َ ئي  َُن الد ُ َو عَََل َشاطي
ي ْي ُالت َْس ْطبي َما ُمي أَْشَجاٌر ]قُْضبَاَُنَا[ ميَن الل ُْؤلُؤي َو اْْلَْرَجاني ]الر َ عْفََراني عَََل َحافَتَيْهي يُشهَا ميَن الز َ [ َو َحشي

ُيُ ْم بيالن ُوري َهُؤََلءي اْْلُْؤمينُوَن َهُؤََلءي ُُميُ ُكََراسي هي بَاهي يٍبُب ُُميْن نُوٍر عَلَيْهَا أُنَاٌس ُجلُوٌس مَْكتُوٌب عَََل جي ُو عَليي ي بْني أَِبي َطال
ُ.1ُع

ر نب دبعاہلل ااصنرؓی ایبن رکےت ںیہ ہک ںیم ای  دن روسل اہلل  ںیم اھٹیب اھت ہک ملسو هيلع هللا ىلص اجت 

 

دم

 

یک خ

ا  اور یلعؑ ےک رہچے وک اےنپ روامل ےس اصف ایک ےن یلعؑ وک اےنپ ن اس البملسو هيلع هللا ىلص وسل اہللیلعؑ رشتفی الےئ۔ ر ن 

ارت ہن دوں وج ربجالیئ ےن ےھجم انسیئ ےہ؟ 

 

 
رامن ا: اے اوبنسحلؑ  ایک ںیم پ ںیہ وہ ن

 

 اور ف

 ںیم ملسو هيلع هللا ىلصیلعؑ ےن اہک: یج یج رضور انسںیئ  اے اہلل ےک روسل

  

 
۔ روسل اہلل وگن ا وہےئ: ےب کش ج

ام مینست ےہ ،  اس ےسای  ہمشچ ےہ سج 

 

 این یک ایتشکں یھب اس ںیم ڈال ٹوھ یت ںیہ ؛ ارگ اسری د دو یرہںیاک ن

   )وتدی اجںیئ 

 

  اوررماجن  وہ رحتک رک یتکس ںیہ۔ اس ںیم اینت اجنگشئ ےہ ہک(  یھب ت

 

 ل

 

رے ل

 

 اس ےک رگنست 

                                                           
 .78ح  586و غاية املرام:  10ح  440/ 4عنه الربهان:   1
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راد ےھٹیب

 

  ںیہ نج اور اس یک اھگس زرفعان ےہ۔ اس ےک انکرے رپ ونر یک رکایسں یگل وہیئ ںیہ  ، اور ان رپ ھچک اف

ااوینں رپ ونر ےس اھکل وہا ےہ: ہی ومنینم ںیہ، ہی یلع

 

 ش
   نیبح ںیہ۔  نب ایب اطل  ؑ ےکیک ن ن

 

(۳۰) 

 یلعؑ ابصمح ادلجی 

ي بْني عَي َاٍشُ دي بْني عَبْدي اّلل َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ي عَبُْد الْبَاِقي بُْن  1َُحد َ ثَِني الْقَاضي ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ احْلَافيظي َرْحي
َُُفالع ]قَانيعٍُ ُد بُْن َشيْب ثَِني ُُمَم َ َيَْماُن بُْن قَْرٍم قَاَل َحد َ ثَِني ُسل ٍد قَاَل َحد َ َُسنْيُ بُْن ُُمَم َ ثَِني احْل َة قَاَل [ قَاَل َحد َ

ثَِني دَاُوُد بُْن عَليي ٍُ يٍب ع َحد َ يعَليي ي بْني أَِبي َطال ي ص ل ي بْني الْعَب َاسي قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ هي عَبْدي اّلل َ يَا ُ:ُعَْن أَبييهي عَْن َجد ي
َح لَهُُ ْت بيهي عَيِْني َو فَري يَل ع أَْخََبَني فييَك بيأَْمٍر قَر َ ُ إين َ َجَْبَئي ُد إين َُ ُعَليي  أْ  قَلْبيي قَاَل لي يَا ُُمَم َ َ تَعَاََل قَاَل لي أَقْري اّلل َ

ََلَم َو أَعْليْمُه أَن َ عَليي ا  ً ميِن ي الس َ دا نْيَا َو أَن َهُُُُمَم َ َََل أَْهلي الد ُ ُة ع ََج َو احْلُج َ يُق  ُع إيمَاُم اْْلَُدى َو ميْصبَاُح الد ُ د ي ي الص 
ُاأْلَْكََبُ َو الْفَاُروُق اأْلَعَْظُم َو أَن ي آلَيُْت بيُ َََللي ِتي َو ]ِبي ُه َو َسل َمَُُعيز َ ً تََوَل َ َل الن َاَر أََحدا يَاءي ميْن  ُ[ أَْن ََل أُدْخي يْْلَْوصي لَُه َو ل

هي َو ]أَْنُ هُيُبَعْدي يَاءي ميْن بَعْدي يْْلَْوصي َل اْْلَن ََة مَْن تََرَ  َوََليَتَُه َو الت َْسلييَم لَُه َو ل ْنُ ُ[ََل أُدْخي ُُْ]َو لكي قَْوُل ميِن ي [ َحق َ ال
ين َةي َو الن َاسي أَْْجَعينيَُ ُأَلَْمَْلَن َ َجهَن َمَُ [ ميْن أَعَْدائيهي َو أَلَْمَْلَن َ اْْلَن َةَ ميْن ]َخََلئيقيي مَْن ُمَْن يَُكوُنُ َُو أَْطبَاقَهَا ]ميَن اْْل

يعَتيهُيُيَُكوُن ميْنُ ُ.2ُ[ أَْولييَائيهي َو شي
رامن ا:  اے یلعؑ ربجالیئ ےن اہمترےملسو هيلع هللا ىلص انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

ن ارے ںیم  ےن یلؑع ےس ف

اد وہ ایگ ےہ؛ ربجالیئ ےن س ھ ےس اہک: اے  ےھجم ا یس ربخ انسیئ 

 

سج ےس ریمی آںیھکن رونش اور ریما دل ش

                                                           
 (.17يف األصل: عباس، و ما يف املنت هو الصحيح، راجع املنقبة)   1
 .53ح  166و ص  52ح  45املرام:  و غاية 88ح  113/ 37عنه البحار:   2
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دا ےن س ھ ےس اہک: دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص  دمحم

 

وک ریما مالم اچنہپ دے  اور اےس ربخ دے ہک یلعؑ اامم  اہدی ، تملظ ملسو هيلع هللا ىلص خ

   ںیم ےھجم اےنپ زعت و الجل یک مسق اغ اور ا ل داین رپ  تج ےہ، ویہ دصقی ا رب اور افروق امظع ےہ۔ ںیم رچ

ا وہ اور اس ےک آےگ اور اس ےک دعب آےن واےل اوایصء ےک اےس منہج ںیم ںیہن ڈاولں اگ

 

 وج یلؑع ےس تبحم رکن

 ںیم دالخ ںیہن وہےن دواگن

  

 
 وک وھچڑ دے  اور اس  آےگ رس میلست مخ رک ےل، اور ںیم اےس ج

 

 
وج اس یک والت

  ےس وقل قح ہی ےہ ہک ںیم 

 

ےک اسےنم اور اس ےک دعب آےن واےل اوایصء ےک اسےنم میلست ہن وہ ۔  ریمی اجت

 وک اس ےک وبحمں   ہکبمنہج اور اس ےک وقبطں وک  نج و اسن ںیم وموجد اس ےک دونمشں ےس ن اٹ دواگن  

  

 
ج

 اور وعیشں ےس رھب واگن ۔

 

(۳۱) 

رآن یک میلعت دو ےگ

 

اولی ف

 

 ث ا یلعؑ!مت ریمے دعب ولوگں وک ث

ثَُ يمي قَاَل َحد َ ُد بُْن احْلََسني بْني عَبْدي الَْكري ثَِني ُُمَم َ رٍي قَاَل َحد َ ُد بُْن َْح َادي بْني بَشي ثَنَا ُُمَم َ يُم بُْن َحد َ ِني إيبَْراهي
ثَنَا  ُمَيُْموٍن َو ُعثَْماُن بُْن َسعييٍد قَاَل َحد َ فَيْلي عَْن أَنَسي يَاٍء اْْلُعْفيي ي عَْن أَِبي الط ُ يمي بُْن يَعُْقوَب عَْن ضي  1ُعَبُْد الَْكري

يهُي ي ي ص فَبَيْنََما أَنَا أَُوض  يَرُسولي اّلل َ ً ل يٍك قَاَل: ُكنُْت َخاديما ٌل ُهَو أَميريُ اْْلُْؤمينينَي َو َسي يُد  2ُبْني مَال إيذْ قَاَل يَْدُخُل دَاخي
نيَُاْْلُسُْ ي ينَي َو أَْوََل الن َاسي بياْْلُْؤمينينيَُُُليمي َن َُُو َخرْيُ الَْوصي لينَي فَُقلُْت الل َُهم َ اْجعَلُْه َرُجًَل مي ي اْْلَُحج َ َو قَائيد الْغُر 

ٌع الْبَاَب( ا دَخَُ ُاأْلَنَْصاري َحّت َ )قََرعَ قَاري يٍب ع فَلَم َ ( بْني أَِبي َطال ً فَإيذَا )أَنَا بيعَليي ي ْ َبيي ي ص عََرقا َل عََرَق َوْجُه ال
                                                           

السند يف اليقني هكذا: حمّمد بن محاد بن بشري، عن حمّمد بن احلسني بن حمّمد بن مجهور قال: حّدثين أىب،   1
عن عبد احلسني بن عبد الكرمي، عن إبراهيم بن ميمون و عثمان ابن سعيد، عن عبد الكرمي، عن يعقوب، عن 

 جابر اجلعفى، عن أنس.
 و) خ ل( احدثه.« ب» يف نسخة  2
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ً فََمَسحَُ يدا ي أَ نََزلَُ 1َُشدي ٌ يَا َرُسوَل اّلل َ هي بيَوْجهي عَليي ٍ ع فَقَاَل عَليي  ي ُيفي َ َشيُْ ُالْعََرَق ميْن َوْجهي ٌء فَقَاَل ص أَنَْت ميِن ي ُتَؤد ي
ُ ُئ ذيم َِتي وَُُ[ُعَِن ي ]دَيِْني َو ُتَؤد يي دييِني ُ َو ُتَْبي َسالَِتي َََل َو  ُُُتبَل يُغ ري َسالَةَ؟ قَاَل ب ي َ َو لَْم( ُتبَل يغي الر  ي )أ ٌ يَا َرُسوَل اّلل َ فَقَاَل عَليي 

يلي الُْقْرآني مَا )لَْم يَعْلَُموا( ي ميْن تَأْوي ْن ُتعَل يُم الن َاَس ميْن بَعْدي َا لَْم يَْفهَُمواُلَكي ُهْم ِبي ُ ُ.2َو َُتَْبي
 اسھت ےکملسو هيلع هللا ىلص دم اھت۔ ای  ن ار ںیم روسل اہللاک اخملسو هيلع هللا ىلص ےہ ہک ںیم روسل اہلل اسن نب امکل اتہک

ر ںیم ای  ا اس صخش آےئ اگ وج ومنینم اک اریم،  رامن ا: اب ھچک دت 

 

ن ات رکےن ںیم وغشمل اھت ہک آپ ےن ف

ردی  اور 

 
 

 ، ولوگں ںیم س  ےس زن ادہ ربمغیپوں ےس ت

 

ن
 
صن

اایناملسمونں اک دیس و رسدار، ریخ اول

 

 ش
 واےل دیفس ن ن

راد اک اامم ےہ۔ 

 

دا وخد ےساف

 

دان ا   ااصنر ںیم ےس یس وک جیھب دے  اہک ()ویکہکن ںیم ااصنر ںیم ےس اھت ل

 

: خ

 دق اابلب وہا ؛ داھکی وت

 

  یلؑعااچی
 
رط وشق ےس( روسل   یلع نب ایب اطل  ؑ ےھت  خ

 

دالخ وہےئ وت  )ف

د ن ہنی ومندار وہا؛ روسل اہللرہچےک ملسو هيلع هللا ىلص اہلل  ےن اانپ )رطعم( ن ہنی یلعؑ ےک رہچے رپ الم۔ ملسو هيلع هللا ىلص ے رپ دشی 

ازل وہیئ ےہ؟ روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص  یلعؑ ےن اہک: ن ا روسل اہلل

 

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص ایک ریمے ن ارے ںیم وکیئ ک ز ن

 

ےن ف

رض ادا رکےن واالےہ۔ ریمی ذہم دارن اں وپری رکےن واال

 

 ےہ، اور وت س ھ ےس ےہ، )ریمے دعب ( ریما ف

 اک االبغ رکےن واال ےہ۔ یلعؑ ےن رعض یک: ن ا روسل اہلل

 

آپ ےن وخد  وت ایکملسو هيلع هللا ىلص  ریمے دعب ریمی راسل

رامن ا

 

 ںیہن ف

 

رامن ا: اہں ںیم ےن یھب ایک ےہ نکیل ن  ریمے دعب ولوگں وک ملسو هيلع هللا ىلص ؟ روسل اہللاالبغ  راسل

 

ےن ف

اولی ےس آاگہ رکوں ےگ  ےس وہ ںیہن اجےتن وہےگن  اور 

 

رآن یک ن

 

ںیہن  ےتھجمس وہ اس ک ز یک ربخ دو ےگ  ےسف

 وہےگن۔ 

                                                           
 النيّب صّلى الّله عليه و آله.«: أ» أضاف يف نسخة  1
عن مناقب  20و ص  10.و أخرجه يف اليقني: 54ح  166و ص  3ح  18و غاية املرام:  59عنه اليقني:   2

عن   41 -40عن أيب الفتح النطنزى بإسناده اىل أىب الطفيل، و يف ص  32ابن مردويه بطريقني، و يف ص 
 296/ 37كتاب املعرفة إلبراهيم الثقفى األصفهايّن بإسناده اىل أنس بطريقني.و أخرجه عن اليقني يف البحار: 

 253/ 2.و أورده ابن شهر آشوب يف املناقب: 32ح  192/ 3و املستدرك:  38ح  91/ 92و ج  13ح 
 املذكور. 37ر: عن بشري الغفارى و القاسم بن جندب و أىب الطفيل، عن أنس، عنه البحا
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(۳۲) 

روتشں یک حیبست

 

 ف

ُد بُْن َجعُْ ثَنَا ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ُد بُْن عَليي ي بْني زََْنََويْهي َرْحي ي ُُمَم َ ثَِني أَبُو عَبْدي اّلل َ ثَِني َجعْفَُر َحد َ فٍَر قَاَل َحد َ
ُ ثَِني ثَِني ََيََْي بُْن َسلََمةَ عَْن أَبييهي عَْن أَِبي  بُْن َسلََمَة قَاَل َحد َ اَن قَاَل َحد َ ٍد قَاَل أَْخََبَنَا أَبُو غَس َ يُم بُْن ُُمَم َ إيبَْراهي

تيهُي ي ص يفي أُم َ ي لَقَْد َخل َفَِني َرُسوُل اّلل َ يَس عَني اْْلَُسي َبي عَْن أَميريي اْْلُْؤمينينَي ع قَاَل: َو اّلل َ َُ إيدْري ْم فَأَن ي عَلَيْهي ُة اّلل َ ا ُحج َ
َُ َماءي َكَما تَلَْزُم أَْهَل اأْلَْرضي َو إين َ اْْلَََلئيَكةَ لَت ي يهي َو إين َ َوََليَِتي لَتَلَْزُم أَْهَل الس َ يَك بَعَْد نَبي تََذاكَُر فَْضليي َو ذَل

ُكْم )سَُ ي أَي ُهَا الن َاُس ات َبيُعوني أَْهدي نَْد اّلل َ يُحهَا عي َشادي(تَْسبي يَل الر َ ُيُ ُبي ل ُوا أَنَا َوصي َاًَل فَتَضي ً َو ِشي ينا  ََُُل تَأُْخُذوا َْيي
ُ يعَِتي ي يُكْم َو َخلييفَتُُه َو إيمَاُم ]اْْلُت َقينَي َو[ اْْلُْؤمينينَي َو أَميريُُهْم َو مَْوََلُهْم َو أَنَا قَائيُد شي  إيََل اْْلَن َةي َو َسائيُق أَعَْدائيي نَبي

يُإيََل  ي ص َو ل ُب َحْوضي َرُسولي اّلل َ ي عَََل أَعَْدائيهي َو َرْْحَتُُه عَََل أَْولييَائيهي أَنَا َصاحي ُب الن َاري أَنَا َسيُْف اّلل َ َوائيهي َو َصاحي
ُي هي َو أُمَنَاُهُه عَََل َوْحييهي َو مَقَاميهي َو َشَفاعَتيهي أَنَا َو احْلََسُن َو احْلَُسنْيُ َو تيْسعٌَة ميْن ُولْدي احْلَُسنْيي ع ُخلَفَاُء اّلل َ  يفي أَْرضي

ي َتيهُي ي عَََل بَري ي يهي َو ُحَجُج اّلل َ نَي بَعَْد نَبي ُة اْْلُْسليمي  .1ُأَئيم َ
دا یک مسق  روسل اہلل

 

رامن ا: خ

 

 ںیم ہفیلخ  ملسو هيلع هللا ىلص بیسم ےتہک ںیہ ہک اریماوملنینمؑ ےن ف

 

ےن ےھجم اینپ ام

 زنیم واولں رپ الزم ےہ ن الکل انبن ا؛  سپ ےبکش دعب روسل ںیم ان 

 

 
دا یک  تج وہں،  اور ےسیج ریمی والت

 

رپ خ

رےتش ریمےاےسی یہ آامسن و

 

دا یک ن ا اولں رپ یھب الزم ےہ ۔  ف

 

ا خ

 

راگہ اضفلئ اک ذرک رکےت ںیہ اور ان اک ہی ذرک رکن

ا ےہ۔  ںیم ان

 

 یک حیبست امشر وہن

                                                           
 .55ح  199و ص  18ح  69و ص  53ح  45و ص  14ح  18عنه غاية املرام:   1
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اہک ںیم اہمتری راہ ردش

 

 رکوں، اور داںیئ اے ولوگں  ریمی اابتع رکو  ن

 

 
  دہات

 

ن اںیئ ہن وہ  یک اجت

ورہن رمگاہ وہ اجؤ ےگ، ںیم اہمترے یبن اک ویص اور ان اک ہفیلخ وہں،  ںیم نیقتم و ومنینم اک اامم وہں،  ںیم ان اک 

  رربہی رکےن واال اور  اےنپ )ینعی اےنپ وعیشں اک( اریم اور ومال وہں، 

 

 یک اجت

  

 
ںیم اےنپ وعیشں یک ج

دا ےک دونمشں ےک ےیل اس یک ولتار وہں، اور اس ےک اوےہ ء دونمشں 

 

  ےنجیھب واال وہں۔ ںیم خ

 

وک دوزخ یک اجت

 ںیمےک وحض اور ان ےک ملع  اک امکل  اور ان ےک اقمم و افشملسو هيلع هللا ىلص رپ اس یک رتمح، ںیم روس ل اہلل

 

 ع

 رشی  وہں۔ 

د

 

ا یک زنیم ںیم اس ےک ہفیلخ ، اس یک ںیم، نسح ، نیسح اور نیسح یک اوالد ےس ون  ےٹیب )مہیلع االسلم(  خ

دا ےک دعب املسمونں ےک اامم  اور اس یک قلخ  رپملسو هيلع هللا ىلصویح رپ اس ےک انیم، اس ےک  ربمغیپ

 

 ۔ یک  تج ںیہ خ

 

(۳۳) 

 ث ا یلعؑ مت ریمے اھبیئ وہ۔۔۔۔!

ُد  ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ْهقَاُن َرْحي ُد بُْن َسعييٍد الد ي ثَِني ُُمَم َ ثَِني أَْْحَُد بُْن َحد َ بُْن مَْسُعوٍد قَاَل َحد َ
يٍد َو عَْن زَيْد بْني عَليٍيُ ثَِني احْلَُسنْيُ عَْن أَِبي َخال ُ قَاَل َحد َ ي  هي احْلَُسنْيي بْني عَليي ٍ ع عَْن  1ُعييََس الْعَلَوي عَْن أَبييهي عَْن َجد ي

ْ َبيي َ ص  2ُأَميريي اْْلُْؤمينينَي ع قَاَل::أَتَيُْتُ ا دََخلُْت قَالَُال يَا  َُو ُهَو يفي بَعْضي ُحُجَراتيهي فَاْستَأْذَنُْت عَلَيْهي فَأَذيَن لي فَلَم َ

                                                           
السند يف كنز الكراجكّي هكذا: حمّمد بن سعيد املعروف بالدهقان رمحه الّله قال:حّدثنا أمحد بن حمّمد بن   1

ّدثنا حسني بن علوان، عن سعيد، قال: حّدثنا حمّمد بن منصور، قال: حّدثنا أمحد بن عيسى العلوى، قال: ح
 أيب خلد، عن زيد ... اىل آخره.

 دخلت على.«: أ، ب» يف نسخىت  2
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َ مَا عَليْمَت )أَن َ بَيِْتي بَيْتَُك( ُ أ يَك قَاَل  1عَليي  ي أَْحبَبُْت أَْن أَفْعََل ذَل فََما لََك تَْستَأْذيُن عَلَي َ قَاَل فَُقلُْت يَا َرُسوَل اّلل َ
ي َو أَنَُ يَا َ مَا عَليْمَت أَن ََك أَخي ُ أ ي يَا عَليي  ُ َو أََخْذَت بيآدَابي اّلل َ ُ أَْحبَبَْت مَا أََحب َ اّلل َ يقيي َو َرز َاِقي أَََب أَْن  2ُعَليي  َخال

ي يي 3ُيَُكوَن لي أَخٌُ ُ أَنَْت َوصي ي َو أَنَْت اْْلَْظلُوُم اْْلُْضَطهَُ ُُدونََك يَا عَليي  ُ الث َابيُت عَلَيَْك ميْن بَعْدي ي يَا عَليي  ُد بَعْدي
ُ ِقي ُقَك مَفَاري َنَُ ُكَاْْلُقييمي مَعيي َو ُمفَاري يب ُِني َو يُبْغيُضَك ألي َ تَعَاََل َخلَقَِني َو إيي َاَ  ميْن  ُيَا عَليي ُ َكَذَب مَْن زَعََم أَن َُه َُي اّلل َ

ٍدُ ُ.4نُوٍر َواحي
د نب یلع اےنپ وادل اامم اجسد رامن ا:  ای   ےسملسو هيلع هللا ىلص زی 

 

اد ف

 

 رکےت ںیہ ہک اریماوملنینمؑ ےن ارش

 

 
روات

 ںیم احرض وہا  ہکب وملسو هيلع هللا ىلص دن ںیم روسل اہلل

 

دم

 

یس رجحے ںیم وموجد ےھت ، سپ ںیم ےن دالخ  ہیک خ

  ںیم دالخ وہ ایگ وت آپ ےن 
 
رامیئ ۔ خ

 

وہےن ےس ےلہپ ان ےس ااجزت بلط یک ، آپ ےن ااجزت رمتمح ف

رامن ا: اے یلعؑ  ایک ن  ںیہن اجےتن ہک ریما رھگ اہمترا رھگ ےہ  وت رھپ دالخ وہےن ےس  لب ااجزت ویکں امےتگن 

 

ف

 وہ ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل وہ؟ ںیم ےن رعض یک:  ن ا

 

 
اہک ادب یک راعت

 

ےھجم ااھچ اتگل ےہ ہک ہی اکم ااجنم دوں )ن

 رکےت 

 

 
ی یک راعت

لہ

دا وک دنسپ ےہ ویہ پ ںیہ یھب دنسپ ےہ  ۔ ن  آداب ا

 

رامن ا: ن ا یلعؑ  وج ھچک خ

 

ےکس( ۔ آپ ےن ف

 وہ۔ 

 اچاتہ ہک ریما اہمترے  قل و رازق ہی ںیہناے  یلعؑ  ایک ن  ںیہن اجےتن ہک ن  ریمے اھبیئ وہ  اور ریما اخ

اے یلعؑ  سب ن  یہ ریمے اجنیشن وہ  ۔اور  ریمے اور اہمترے درایمن وکیئ ک ز راز رےہوہ اھبیئ  اور  وکیئ وسا 

دہ وہ    مم رےہ اگ وہ ا اس ےہ ےسیج اور ن  ریمے دعب ولظمم متس دی 

 

 
ات

 

( رپ ن

 

 
۔ ن ا یلعؑ   وج وکیئ یھب ریتی )والت

                                                           
 ما بيىن و بينك.«: ب» و« أ» يف نسخىت  1
أما علمت أنك أخى؟  :38: أما علمت أن، و يف الكنز و البحار: 166و غاية املرام ص « ب» يف نسخة  2

 : أما علمت أنّه أىب.27و يف البحار:  «.و رازقى» اليت بعد قوله:« أىب» أما علمت أنّه أىب.و ليس فيها كلمة
 يف الكنز: سر.  3
) قطعة( و رواه يف كنز الكراجكّي: 1ح  71/ 2و املستدرك:  55ح  166و ص  12ح  7عنه غاية املرام:   4

، و 5ح  14/ 76و ج  41ح  329/ 38و ج  .38ح  230/ 27عن ابن شاذان، عنه البحار:  208
 .184/ 6ت اجلّنات: روضا
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ا ےہ وج ھجت ےس ضغبریمے اسھت ڑھکا راہ ؛ او

 

 ر سج ےن ےھجت وھچڑا اس ےن ےھجم وھچڑا۔ اے یلعؑ  وہ وھجن

دا ےن ےھجم اور ےھجت ای  یہ ونر ےس قلخ ایک  رےتھک وہےئ ہی وساتچ ےہ ہک س ھ

 

ا ےہ؛  ویکہکن قیقحتب خ

 

ےس تبحم رکن

 ےہ۔ 

 

(۳۴) 

ا۔۔۔۔!

 

 ںیم یلعؑ ےک اضفلئ اینپ رطف ےس ایبن ںیہن رکث

ثَِني  ٍدَُحد َ ُد بُْن احْلَُسنْيي عَْن  1أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ثَِني ُُمَم َ ُد بُْن َجعْفٍَر قَاَل َحد َ ثَِني ُُمَم َ ُ عَنُْه قَاَل َحد َ َي اّلل َ َرضي
ثَِني َسعييُد بُْن ُجبرَْيٍ عَني ابْني عَب َاٍسُ ٍر قَاَل َحد َ يَاُد بُْن ُمنْذي ثَِني زي نَاٍن قَاَل َحد َ دي بْني سي ي  ُُمَم َ قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ

يٍب ع َو ُص ي عَََل أََحٍد أَفَْضَل ميْن عَليي ي بْني أَِبي َطال إين َُه إيمَاُم أُم َِتي َو :مَا أََظل َتي اْلَْْضَراُء َو ََل أَقَل َتي الْغََْبَاُء بَعْدي
ي يي [ اْهتََدى َو مَني اقْتََدى َو َخلييفَِتي عَلَيْهَا مَني اقْتََدى بيهُي ُأَميريَُها َو ُهَو َوصي ي ]فَقَدي هي َضل َ َو َغَوى َو  ُبَعْدي بيغرَْيي

ُ ُق بيفَْضلي عَليي ٍ عَني اْْلََوىُ]إين ي ُ اْْلُْصَطَف َما أَنْطي ْ َبيي  ْحٌي ُيوىحُُ[ أَنَا ال َُ  إِْن ُهوه إاَِله وه وُح ُ]إيَل [ نََزَل بيهي الر ُ
ُ ي 2 اْْلُْجتَََب عَني هُه م  ال َذي رىل ْته الَثه يْنهُهما وه ما َته هْرِض وه ما به ماواِت وه ما ِِف اْْل ُ.3 ا ِِف الَسه

رامن ا:  آامسن وگلینں ےن  یس ملسو هيلع هللا ىلص  ںیہ ہک روسل اہللانب ابعس ےتہک

 

اد ف

 

اےسی رپ اسہی ںیہن ایک وج ےن ارش

  یلعؑ ےس زن ادہ الضف وہ اور زنیم ےن یس اےسی صخش اک وب ھ ںیہن ااھٹن ا وج  ریمے دعب یلعؑ ےس زن ادہ ریمے دعب

                                                           
 أضاف يف الكنز: بن حمّمد.  1
 على.«: أ» يف نسخة  2
ح  361/ 25عن ابن شاذان، عنه البحار:  208و رواه يف كنز الكراجكّي:  .54ح  45عنه غاية املرام:   3

 .185/ 6) قطعة( و روضات اجلّنات: 864ح  633/ 3و اثبات اهلداة:  125ح  152/ 38و ج  31
 .۶؛طه:
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 الضف وہ۔ 

 رپ ریما ویص و ہفیلخ ےہ ؛ وج یھب ریمے 

 

 اک اامم اور اس اک اریم ےہ، وہ  ریمی ام

 

ےب کش یلؑع ریمی ام

 ن اےئ اگ اور وج اس ےک ریغ

 

 
 ںیم اج   یک اءاداء رکے اگ وہ رمگایہدعب اس یک اءاداء رکے اگ دہات

 

اور لالل

 ڑپے اگ۔ 

دہ یبن وہں، ںیم یلعؑ ےک ن اب اضفلئ ںیم اینپ وہا ےب کش ںیم  رزگی  وہس  ےس ھچک ںیہن اتہک؛ ہکلب ویہ وت 

  ےس ہک )سج ےک  ہی س ھ ں وج س ھ رپ ویح یک اجیت ےہ۔  اتہک وہ

 

ازل رکےت ںیہ اس )رب( یک اجت

 

رپ ربجالیئ ن

 ےہ ہک( آامسونں اور زونیمں ںیم وج ھچک ےہ  اور وج ھچک  ان ےک درایمن ےہ اور وج ھچک تحت ارثلی ےیل ہی 

 

 
آت

 ںیم ےہ س  ایس اک ےہ۔ 

 

(۳۵ ) 

 !ےہیہ  ےک ث اس  ہی    سب آپ

ثَِني  ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ُد بُْن احْلَُسنْيي الت َيُْمليي ُ َرْحي ي يبي ُُمَم َ ثَنَا أَبُو الط َ ي قَالَ َحد َ دي بْني عَبْدي اّلل َ ُمَطرْيُ بُْن ُُمَم َ
ُُ ي ُ عَْن أَِبي َسعييٍد اْلْ ثَِني أَبُو َهاُروَن الْعَبْدي َشاٌم قَاَل َحد َ ثَِني هي اُل قَاَل َحد َ ثَِني ََيََْي اْْلَم َ ي ي قَاَل قَاَل َرُسوُل َحد َ ْدري

ي ص َي ِبي بيُُ:ُاّلل َ َُُشيُْمَا مََرْرُت يفي لَيْلَةَ أُْسري َماَواتي فَْوقيهَا إيَل َ  ُ)احْلُُجبي ميْن(ٍُُء مينَُو ََل عَََل َشيُْ ٍُء ميْن مَلَُكوتي الس َ
ي تَعَاََل يُنَاُدونَُ ( اّلل َ َرامي مَََلئيَكةي يَت مَا لَْم يُعَْط  1 َوَجْدُِتَا ]كُل َهَا[ مَْشُحونَةً )بيكي ُد فَقَْد أُعْطي ً لََك يَا ُُمَم َ َهنييئا

ًُأ 2 قَبْلََك َو ََل يُعَْطاهُُأََحٌد  ْْتا َمةَ زَْوَجتَُه بي ً َو فَاطي يٍب ع أَخا يَت عَليي َ بَْن أَِبي َطال َو احْلََسَن َو  1َََحٌد بَعَْدَ  أُعْطي

                                                           
 يقولون، و يف املطبوع: ينادونىن.«: أ» يف نسخة  1
 و ال يعطى.«: أ» يف نسخة  2

Presented by Ziaraat.Com



 75  مائۃ المنقبۃ

 

ُ ٌ أَفَْضُل الَْوصي ُد إين ََك أَفَْضُل الن َبيي ينَي َو عَليي  يعَةً يَا ُُمَم َ ْم شي يهي ً َو ُُميب ي َمُة َسي يَدُة نيَساءي احْلَُسنْيَ أَْوََلدا ي ينَي َو فَاطي
يعَتُُهْمُ ينَاَن ميْن أَْوََلدي اْْلُْرَسلينَي َو شي ينَي َو احْلََسُن َو احْلَُسنْيُ أَْكَرُم مَْن دََخَل اْْل َْتْهُُ ُُالْعَاَْل ُُأَفَْضُل مَْن تََضم َ

لُوَن عَََل( ينَاني َو  ُعََرَصاُت الْقييَامَةي )يَْشتَمي هَاُغَرفي اْْل َها َو ُمتََْن َهي يَك يفي  2ُقُصوري فَلَْم يََزالُوا يَُقولُوَن ذَل
ي عَهَا 3ُمَْصَدري َ تَعَاََل َحَجَب عَنْهَا آذَاَن الث َقَلنَْيي َْلَا بَقيَي أََحٌد إيَل َ َسي عيي فَلَْو ََل أَن َ اّلل َ  .4َو مَْرجي

دری ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

  ملسو هيلع هللا ىلص اوب دیعس خ

 

رامن ا: ںیم س

 

 رعماج توکلت امسوات اور اس ےس ےن ف

ر ہگج وک المہکئ ےس رپ ن ان ا ۔ وج س  ےس س  دنلب 
 
آےگ ےک اجحن ات   ںیم ےس سج ک ز ےک ن اس ےس یھب زگرا  ہ

 آواز ںیم س ھ ےس ہہک رےہ ےھت:

آپ ےک   اور ہن وہیئ وج ہن آپ ےس ےلہپ یس وک یلمابمرک وہ آپ وک آپ وک وہ ک ز اطع ملسو هيلع هللا ىلص  اے دمحم

ؑ ےسیج اھبیئ ےس ونازا ایگ اور یلعؑ یہ دعب  یک زوہج افہمطؑ وج آپ یک یس وک دی اجےئ یگ، آپ وک یلع نب ایب اطل 

 یٹیب ےہ، نسح و نیسح )مہیلع االسلم( وج آپ یک اوالد ںیہ اور ان ےک ہعیش وج آپ ےک ہعیش ںیہ۔ 

اء ااعلملسو هيلع هللا ىلص  اے دمحم

 

اء، یلعؑ الضف االوےہ ء، افہمط دیسۃ ن  
 

 

نیمل،  اور نسح و نیسح آپ الضف االن

اء یک اوالدوں ںیم ےس س  ےس الضف ںیہ  اور ان   
 

 

 ںیم دالخ وہےن واےل   ان

  

 
ےک ہعیش  )مہیلع االسلم(ج

 احرض ایک اجےئ اگ اور اںیہن تشہب ےک رجحے، وا  اور  حیاگ اگںیہ رشحم روز ان س  ںیم الضف ںیہ ںیہنج

 وطبر نکسم اطع یک اجںیئ یگ۔  

رےتش  س ھریمے آےت اجےت 

 

روتشں یک  ف

 

دا ےن نج و اسن ےک اکونں رپ ف

 

ےس یہی ےلمج ےتہک رےہ،  ارگ خ

 ےک ےیل اجحب ہن

 
 

روتشں ےک آواز ہن نس

 

ا ، وت س  ف

 

۔  ڈال را وہن

 
 

 ان ولمجں وک نس

 

                                                                                                                            
 و املطبوع: ابنة.« ب» يف نسخة  1
 و بنياجها، و يف غاية املرام: و تنزهها، و يف املطبوع: و غرفها.«: ب» يف نسخة  2
 صعودى، و يف املطبوع: مصعدى.«: ب» يف نسخة  3
 .80ح  586و ص  56ح  166عنه غاية املرام:   4
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(۳۶) 

یا ےن اس اکم 

 

 اک مکح دث ا ےہ۔۔۔! ےھجم خ

ةَُ دي بْني ُمر َ ُد بُْن ُُمَم َ ثَنَا ُُمَم َ ُد بُْن  1َحد َ ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ ي  مي ثَِني احْلََسُن بُْن عَليي ٍ الْعَاصي ُ قَاَل: َحد َ َُه اّلل َ َرْحي
ُ بي َواري ثَِني َجعْفَُر بْنُعَبْدي اْْلَليكي بْني أَِبي الشوراب ]الش َ بَعيُيُ ُ[ قَاَل َحد َ ثَنَا َسعُْد بُْن  2ُُسلَيَْماَن الض ُ قَاَل َحد َ

يٍف عَني ا َمةَ صَظري يٍب ]َو فَاطي ي عَلَيْهي عَْن عَليي ي بْني أَِبي َطال ُ َرْْحَُة اّلل َ ي  سي [ فَقَاَل ُأْلَْصبَغي قَاَل: ُسئيَل َسلَْماُن الَْفاري
ب ُوُه َو كَُُ]َسلَْماُنُ يٍب فَإين َُه مَْوََلُكْم فَأَحي ْ َبيي َ ص يَُقوُل عَلَيُْكْم بيعَليي ي بْني أَِبي َطال عُْت ال بيريُُكْم فَات َبيُعوُه َو [ َسي

ُروهُُ ُموُه َو قَائيُدُكْم إيََل اْْلَن َةي فَعَز ي ُُكْم فَأَْكري ُب يي ُعَاْلي ب ُوُه ُبي يُعوُه ]َو[ أَحي يبُوُه َو إيذَا أَمََرُكْم فَأَطي َو َُُو إيذَا دَعَاُكْم فَأَجي
ُ ُموُه بيَكَرامَِتي  .3ُمَا أَمََرني بيهي َرِب ي َجل َْت عََظَمتُهُُمَا ُقلُْت لَُكْم يفي عَليي ٍ إيَل َ ُُأَْكري

 نب ابنہت ےتہک ںیہ ہک مہ ےن املسن ؓ ےس یلع اور افہمط )امہیلع االسلم( ےک ن ارے ںیم وپاھچ، املسن 

 

غ

صت 

ا

 ےس انس: ملسو هيلع هللا ىلص ےن اہک: ںیم ےن روسل اہلل 

                                                           
 يف املناقب: حمّمد بن مرة، و يف البحار: حمّمد بن أمحد بن مرة.  1
و هو: جعفر بن سليمان الضبعى البصرى. قال عنه ابن حجر يف تقريب التهذيب:  يف البحار: الضبيعى.  2

.. تويّف سنة صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع، و قال عنه الذهيب يف املختصر: مع كثرة علومه قيل كان اميا ..
، تقريب التهذيب: 69/ 4رجال اخلوئي:  152/ 1، جامع الرواة: 162ه. ترجم له يف رجال الطوسّي:  178
1 /131. 
 112/ 27عن ابن شاذان، عنه البحار:  208و رواه الكراجكّي يف الكنز:  .81ح  586عنه غاية املرام:   3

، و يف 226و رواه اخلوارزمي يف املناقب: .185/ 6، و روضات اجلنّات: 126ح  152/ 38و ج  86ح 
عن ابن شاذان، و  45ح  78/ 1بإسناده اىل ابن شاذان.و رواه احلمويىن يف فرائد السمطني:  41/ 1املقتل: 

الظاهر أنّه رواه بإسناده اىل اخلوارزمي بإسناده اىل ابن شاذان، فحدث سقط يف النسخ، الن احلمويىن ال يروى 
 ن، بل بواسطة اخلوارزمي.مباشرة عن ابن شاذا
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یلع نب ایب اطل  ؑ ےس )یکین ( ن  رپ )الزم(  ےہ۔ ےب کش وہ اہمترا ومال ےہ سپ اس ےس تبحم رکو ، وہ 

را ےہ  سپ اس یک اابتع رکو، ن  )ںیم( اعمل ےہ سپ اس 

 

  اہمترا ت 

 

 یک اجت

  

 
اک ارتحام رکو، اہمترا رربہ ےہ وج ج

  یھب ےل
 
  پ ںیہ پ ںیہ اکپرے اےس وجاب اجےئ اگ سپ اس یک زعت رکو۔ وہ خ

 
 مکح دے اس یک دو، وہ خ

 رکو۔ س ھ

 

ےس تبحم یک اخرط اس ےس تبحم رکو، اور ریمی زعت یک وہج ےس اس یک زعت رکو، ںیم ن   ااطع

 ےس یلعؑ ےک ن ارے ںیم ھچک ںیہن اتہک   ر ہی ہک وج ےھجم ریمے رب ےن ےنہک اک مکح دن ا ےہ ۔ 

 

(۳۷) 

 
 
را اور  ضغب یلعؑ یک زسا ح 

 

 
 ۔۔۔!یلعؑ یک خ

ُُ يفي اْْلُْرَجاني ُد بُْن أَْْحََد بْني الْغيْطري ثَنَا أَبُو بَْكٍر ُُمَم َ ثَِني أَبُو َخلييفََة الْفَْضُل بُْن صال  1َُحد َ قَاَل َحد َ
ُُْ]ُحبَاٍبُ ُد بُْن عُبَي ثَِني ُُمَم َ ي بْني َجعْفٍَر قَاَل َحد َ ُ بُْن عَبْدي اّلل َ ثَِني عَليي  ُ قَاَل َحد َ ي  ي عَْن [ اْْلَُمحي ثَِني عَبُْد اّلل َ ٍد قَاَل َحد َ

ُ ابي ي بْني ُعَمَر ]عَْن ُعَمَر بْني اْلَْط َ يٍب ع  2[ُنَافيٍع عَْن عَبْدي اّلل َ ي ص عَْن عَليي ي بْني أَِبي َطال قَاَل: َسأَلْنَا َرُسوَل اّلل َ
ُْ ن لٌَة عي َب َو قَاَل مَا بَاُل أَقَْواٍم يَْذُكُروَن مَْن لَُه مَْْني ةَ )أَََل َو مَْن( فَغَضي ْ ُبُو َ لَِتي َو َمقَاٌم َكَمقَاميي إيَل َ ال ي كََمْْني َد اّلل َ

ُ عَنُْه كَافَأَُه بياْْلَن َُ َي اّلل َ ُ عَنُْه َو مَْن َرضي َي اّلل َ ً فَقَْد أََحب َِني َو مَْن أََحب َِني َرضي ً أََحب َ عَليي ا ةي أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا
ً  ُُلَُه اْْلَََلئيَكُة َو ُفتيَحْت لَُه أَبَْواُب اْْلَن َةي يَْدُخُلُ اْستَغْفََرْتُ َسابي أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا ميْن أَي ي بَاٍب َشاءَ بيغرَْيي حي

                                                           
قال عنه ابن حجر العسقالىن يف  هو حمّمد بن أمحد بن احلسني بن القاسم بن الغطريف اجلرجاىن احلافظ.  1

مسع من عبد الّله بن شريويه و أىب خليفة ... ثقة ثبت من كبار حفاظ زمانه ... توىف :» 35/ 5لسان امليزان: 
نوادر االثر يف » أىب حمّمد جعفر القّمّي، حيث روى عنه يف كتابو هو أحد مشايخ  «.387يف رجب سنة 
 .43«: على خري البشر

 و البحار و املطبوع.« ب» ليس يف نسخة  2
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ُُ ُه ِبيهِميِنهِ ُُأَعَْطاُه اّلل َ يَاءي أَََل َو مَْن أَحَُُ]ِحساباً يهِسرياً[َُُو َحاَسبَهُُ ُِكتابه َساَب اأْلَنْبي نْيَا حي ً ََل ََيُْرُج ميَن الد ُ ب َ عَليي ا
ُ نََُُحّت َ يَْشَرَب ميْن ]َحْوضي ً َهو َ ُ  ُُ[ الَْكْوثَري َو يَأْكَُل ميْن َشَجَرةي ُطوََب َو يََرى مَكَانَُه ميَن اْْلَن َة أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا اّلل َ

ُُ ً أَعَْطاُه اّلل َ يَاضي اْْلَن َةي أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا ْرٍق يفي عَلَيْهي َسَكَراتي اْْلَْوتي َو َجعََل قََْبَُه َرْوَضةً ميْن ري ي عي ُكل   يفي اْْلَن َةي بي
ُ ُبََدنيهي َحْوَراءَ َو َشف َعَُه يفي َِثَانينيَُ ي ُكل  َََل بََدنيهُي ميْن أَْهلي بَيْتيهي َو لَُه بي ً ع َُشعَْرٍة ]ع ينٌَة يفي اْْلَن َةي أَََل َو مَْن )عََرَف عَليي ا [ مَدي

ُ إيلَيْهي مَلََك اْْلَْوتي َكَما يَبْعَُثَُُو أََحب َُه( يَاءي َو َرفَعَُُُبَعََث اّلل َ َر قََْبَُه َو  1ُإيََل اأْلَنْبي رٍي َو نَو َ عَنُْه أَْهَواَل ُمنَْكٍر َو نَكي
ُ يفي فََسحَُ ً ع أََظل َُه اّلل َ ً َو بَي ََض َوْجهَُه يَْوَم الْقييَامَةي أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا ريَةَ َسبْعينَي عَاما ُُه مَسي لي هي مَعَُُ]ظي ُُ[ عَْرشي

اِِلِنیه  داِء وه الَصه هه يِقنیه وه الَشُ َدِ ً ع َُو آمَنَُه ميَن الْفََزعي اأْلَْكََبي َو أَْهَوالي ]يَْومُي ُالَصِ ةي أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا اخ َ [ الص َ
هَدَُ ئَاتيهي َو كَاَن يفي اْْلَن َةي َرفييَق َْحَْزةَ َسي يدي الش ُ ُ مينُْه َحَسنَاتيهي َو ََتَاَوزَ عَْن َسي ي ً ع تَقَب ََل اّلل َ اءي أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا

َُ ُ احْليْكَمةَ يفي قَلْبيهي َو أ ُ لَهُُأَثْبََت اّلل َ َواَب َو فَتََح اّلل َ يَسانيهي الص َ َي  ُُْجَرى عَََل ل ً ع ُس ي ْْحَةي أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا أَبَْواَب الر َ
ه ُ بيهي مَََلئيَكتَُه َو َْحَلَةَ عَْرشي ي يفي اأْلَْرضي َو بَاََه اّلل َ ريَ اّلل َ ً ع نَادَاهُُ ُأَسي لٌَك ميْن ََتْتي الْعَْرشي يَا مَُ ُُأَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا

ُي ً ع َجاءَ يَْوَم الْقييَامَُ 2ُعَبَْد اّلل َ نُوَب كُل َهَا أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا ُ لََك الذ ُ ةي َوْجُهُه اْستَأْنيفي الْعََمَل فَقَْد غَفََر اّلل َ
ً ع َوَضَع  هي تَاَج الَْكَرامَةي َو أَلْبََسُه ُحل َةَ الْعيز ي أَََل َو مَْن أََحب َ كَالْقََمري لَيْلَةَ الْبَْدري أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا َََل َرأْسي ُ ع اّلل َ

ً ع كَُ في َو لَْم يََر ُصُعوبَةَ اْْلُُروري أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا َراطي كَالََْبْقي اْلَْاطي ي ً ع مَر َ عَََل الص  ً ميَن عَليي ا ُ لَُه بََراءَة تََب اّلل َ
َراطي َو ال ي ً عَََل الص  ً ميَن الن يفَاقي َو َجَوازا ً ع ََل يُنَْشُر لَُه دييَواٌن َو ََل امانن َاري َو بََراءَة ً ميَن الْعََذابي أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا ا

َسابي أَََل َو مَْن أََحب َ )آلَُ يَزاٌن َو قييَل لَُه ادُْخلي اْْلَن ََة بيغرَْيي حي ٍد ص( أَميَن ميَن احْليَسابي َو  يُنَْصُب لَُه مي ُُمَم َ
ٍد ص َصافََحتُْه اْْلَََلئيَكُة َو زَاَرتْهُُ َراطي أَََل َو مَْن مَاَت عَََل ُحب ي آلي ُُمَم َ ي ييَزاني َو الص  يَاءي َو قَََض  ُُاْْل أَْرَواُح اأْلَنْبي

َُ ي تَعَاََل أ نَْد اّلل َ ُ لَُه كُل َ َحاَجٍة كَانَْت لَُه عي َََل اّلل َ ً أَََل َو مَْن مَاَت ع ٍد ص مَاَت كَافيرا َََل بُغْضي آلي ُُمَم َ ََل َو مَْن مَاَت ع
ْيَاني َو ُكنُْتُ ٍد ص ]مَاَت عَََل اْْلي ٍد ص )َجاءَ  ُ[ُُحب ي آلي ُُمَم َ يلَُه بياْْلَن َةي ]أَََل َو مَْن مَاَت عَََل بُغْضي آلي ُُمَم َ أَنَا كَفي

                                                           
 و البحار: و دفع.« ب» يف نسخة  1
 االن يا عبد الّله. و يف البحار: أن يا عبد الّله.«: ب» يف نسخة  2
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) ٍد ص لَْم يََشم َ  ُيَْوَم الْقييَامَةي ي أَََل َو مَْن مَاَت عَََل بُغْضي آلي ُُمَم َ َْْيْهي َهَذا آييٌس ميْن َرْْحَةي اّلل َ َي مَْكتُوٌب بنَْيَ ع
هي أَْسَودَ الَْوْجهُي ٍد ص ََيُْرُج ميْن قََْبي  .1[َُرائيَحةَ اْْلَن َة أَََل َو مَْن مَاَت عَََل بُغْضي آلي ُُمَم َ

                                                           
.و رواه الصدوق يف فضائل 29ح  580و  10ح  207و غاية املرام:  89ح  114/ 27عنه البحار:   1

.و رواه الطربّي يف بشارة 1ح  863و تأويل اآليات:  .133ح  221/ 7، عنه البحار: 1ح  2الشيعة: 
ين الفقيه عن مجال الد 55ح  277/ 39و أخرجه يف البحار:  .1، و اخلزاعّي يف أربعينه ح 36املصطفى: 

الكشف و » و رواه الثعليب يف تفسريه الشامّي يف كتاب األربعني عن األربعني مجيعا باسنادهم اىل ابن عمر.
بإسناده اىل جرير بن عبد الّله  -23الشورى:  -«ال أسألكم عليه من أجر اال املودة يف القرىب» ىف تفسري« البيان

 ه بلفظ:البجلّي عن رسول الّله صّلى الّله عليه و آل
د  َل حب  آل ُمم  د مات مغفورا له.أَل و من مات ع َل حب  آل ُمم  د مات شهيدا.أَل و من مات ع أَل من مات عَل حب  آل ُمم 
د بشره ملك اْلوت  َل حب  آل ُمم  د مات مؤمنا مستكمل اَلْيان.أَل و من مات ع مات تائبا.أَل و من مات عَل حب  آل ُمم 

د باْلنة ثم  منكرا و نكريا.أ َل حب  آل ُمم  د جعل اّلل  قَبه مزار مَلئكة الرْحة.أَل و من مات ع َل حب  آل ُمم  َل و من مات ع
د يزف اَل اْلنة كما تزف العروس اَل بيت زوجها.أَل و من مات  فتح له يف قَبه بابان من اْلنة.أَل و من مات عَل حب  آل ُمم 

َل السنة و اْلماعة. د مات ع ْيه أَل وُعَل حب  آل ُمم  د جاء يوم القيامة مكتوب بني عي آيس من »ُمن مات عَل بغض آل ُمم 
ُ د لم يشم رائحة اْلنة.«.رْحة اّلل  َل بغض آل ُمم  د مات كافرا.أَل و من مات ع ُأَل و من مات عَل بغض آل ُمم 

جح و االمر تسرى يف أر  .84ح  111/ 27عنه البحار:  29و أخرجه عن الثعليب: ابن طاووس يف الطرائف: 
و ص  263و ص  27و القندوزى يف ينابيع املودة:  153، و ابن الفوطى يف احلوادث اجلامعة: 320املطالب: 

 524ح  255/ 2و رواه احلمويىن يف فرائد السمطني:  -.-.5، و وىل الّله اللكهنوى يف مرآة املؤمنني: 369
، و فضائل 141عنه سعد السعود:  173/ 4و رواه الزخمشرّي يف تفسريه الكّشاف:  بإسناده اىل الثعليب.

و أخرجه النبهاىن يف الشرف املؤبد:  .145.و رواه ابن حجر العسقالىن يف الكاف الشاف: 78/ 2اخلمسة: 
، و 45، و احلضرمى يف رشفة الصادى: 51، و املولوى حمّمد مبني اهلندى الفرنكى يف وسيلة النجاة: 74

لثعليب و الزخمشرّي.و أخرجه السّيد حمّمد أبو اهلدى الرفاعى يف ضوء مجيعا عن ا 23/ 16القرطيّب يف تفسريه: 
 13و أخرجه الدهلوى يف جتهيز اجليش:  عن القرطيّب. 222/ 2، و الصفورى يف نزهة اجملالس: 100الشمس: 

و  230، و ابن حجر اهليتمى يف الصواعق: 104عن الزخمشرّي و الرازّي.و أورده الشبلنجى يف نور االبصار: 
، و يف ص 53، و العالمة أمحد سودة االدريسى يف رفع اللبس و الشبهات: 110املالكى يف الفصول املهمة: 

و السّيد على اهلمدايّن يف مودة «.أورده الثعليب حمتجا به و رجاله من حمّمد بن أسلم اىل منتهاه اثبات» قال: 98
.و السمهودى 199ري احلضرمى يف وسيلة املآل: ، و باكث450/ 4.و العسقالىن يف لسان امليزان: 117القرىب: 
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ا ےہ ہک دبع اہلل

 

 رکن

 

 
ؑ ےک ملسو هيلع هللا ىلص (  مہ ےن روسل اہلل انب  رم )اےنپ وادل ےس روات ےس یلع نب ایب اطل 

ا( روسل اہلل

 

 یلعؑ وک ںیہن اچہپن

 

الجل ںیم آ ےئگ اور ملسو هيلع هللا ىلص ن ارے ںیم وپاھچ: )اس وہج ےس ہک مہ ےن اب ی

رامن ا: 

 

 ف

ر ضعب

 

ر دایئ دےتی ںیہ ہک اانلس وک ایک وہ ایگ ےہ ہک وہ اس آخ

 

دا ےک ن ات ےک نم

 

 وبنت ےک وسا یلعؑ وک خ

 احلص

 

ردی  ویہ زنمل

 
 

وج ےھجم احلص ےہ ؟  آاگہ وہ اجؤ   ہک سج ےن یلعؑ ےس تبحم یک سپ اس ےن  ےہ ت

دا رایض وہا  وت وہ اس اک 

 

دا اس ےس رایض وہا اور سج ےس خ

 

س ھ ےس تبحم یک؛ اور سج ےن س ھ ےس تبحم یک  وت خ

رار دے اگ۔ 

 

ر تشہب ف
 
 اخ

 یلعؑ ےس تبحم ر !ے اگ المہکئ اس ےک ےیل اافغتسر رکںی ےگ ، اس ےک ےیل تشہب ےک آاگہ وہ اجؤ  وج

 ںیم دالخ وہاجےئ۔ 

  

 
اہک وہ سج در ےس یھب اچےہ  انب اسحب ج

 

آاگہ وہ  امتم دروازے  وھکل دن ا اجںیئ ےگ ن

اہم لمع اس ےک داںیئ اہھت 

 

دا اس اک ن

 

، اور اس اک اسحب )اانت ےئ اگ ںیم امھتاجؤ   وج یھب یلؑع ےس تبحم رکے اگ خ

اء ےس ےہ  اجےئ اگ۔   
 

 

 لہس وہ اگ(  وہ اگ ےسیج ان

 
 

ا ےہ اس داین ےس اس وق

 

آاگہ وہ اجؤ   ہک وج یھب یلؑع ےس تبحم رھک

ر اک ن این 

 

 وحض وکت

 

  ی
 
 رتصخ ںیہن وہ اگ خ

 

 ںیم اانپ اقمم  ہن ا  ہن یپ ےل  ، رجشہ وطیب اک لھپ ی

  

 
ےل اور ج

دا اس ےک ےیلآاگہ  ہن دھکی ےل۔ 

 

ا وہ اگ خ

 

 ارکات ومت یک زنمل آاسن رک وہ اجؤ   ہک وج یھب یلعؑ ےس تبحم رکن

رار دے اگ۔ 

 

 ےک ن اوغں ںیم ےس ای  ن اغ ف

  

 
 دے اگ  اور اس یک ربق وک ج

دا 

 

 ںیم اس ےک دبن ںیم وموجد  روگں یک دعتاد اآاگہ وہ اجؤ  ہک وج یھب یلؑع ےس تبحم رکے اگ خ

  

 
ےس ج

 

 

رامےئ اگ،  اور اس ےک اخدنان ںیم ےس اسھٹ ولوگں  ےک قح ںیم اس یک افشع

 

ر وحرںی اطع ف رات  لوبل ےک ت 

رامےئ اگ۔ 

 

 ف

 

 
ر رہش انعت رات   ںیم اس ےک  مس رپ وموجد ن اولں یک دعتاد ےک ت 

  

 
آاگہ وہ اجؤ  رکے اگ، اوراےس  ج

دا اس ےک ن اس کلم اوملت وک اس رطح ےجیھب اگ ےسیج  وجوکیئ یھب یلعؑ

 

وک اچہپاتن وہ اگ اور اس ےس تبحم رکے اگ ، خ

                                                                                                                            

، و حمّمد فتحا 50يف االشراف على فضل االشراف) خمطوط(، و العيىن احليدر آبادي يف مناقب سيدنا على: 
.أخرجه عن بعض املصادر أعاله يف 49، و توفيق أبو علم يف أهل البيت: 211/ 1السوسى يف الدرة اخلريدة: 

 .-95 -يأيت ما يشاهبه يف املنقبة .493 -490/ 18و ج  490 -486/ 9إحقاق احلّق: 
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اء یک روح ضبق  
 

 

رام  رکےن ےک ےیل وہ اےس ان

 

 وک دور ف

  

ر و ریکن ےک وساولں یک وح

 

اتجیھب ےہ ،  اس ےس نم

رامےئ اگ،  دے اگ، ا

 

رت س یک ربق وک ونمر ف

 

ر وعیس   اس یک ربق وک رتس اسل یک اسمف رات  دا روز ےک ت 

 

رک دے اگ  اور خ

 اس اک رہچہ دیفس )و ونراین( رک دے اگ۔ 

 

 ایقم

دا اس رپ اےنپ رعش ےک اسےئ اک اسہی رکے اگ  اور اےس  آاگہ وہ اجؤ  ہک وج یھب یلعؑ

 

ےس تبحم رکے اگ  خ

 رشحم( اور 

  

رے وخف )ینعی وح

 

دصنیقی، دہشاء اور اصنیحل یک تیعم ےس ونازے اگ،  اور اےس س  ےس ت 

 ےک ڈر ےس 

 

رامےئ اگ۔  اامنروز ایقم

 

 ف

 

 
دا اس یک ایکین انعت

 

ں آاگہ وہ اجؤ  وج یھب یلعؑ ےس تبحم رکے اگ  خ

 ںیم انجب زمحہ ؑ دیس دہشاء اک اسیھت وہ اگ۔ 

  

 
رامےئ اگ،  اور وہ ج

 

اوہں ےس درزگر ف

 

رامےئ اگ، اس ےک ہ

 

 لوبل ف

دا اس 

 

ر آاگ وہ اجؤ  وج یلعؑ ےس تبحم رکے اگ  خ

 

 اگ  اور اےس اس یک زن ان ےس امےئےک دل ںیم تمکح وک رقتسم ف

رامےئ اگ  

 

 ۔ آاگہ وہ اجؤ  وج یھب یلعؑ ےس تبحم رکے اگ  وہ اس ےک ےیل اوباب رتمح وھکل دے اگ زیناجری ف

ام ےس اکپرا اجےئ اگ

 

دا ےک اخدنان ےک ن

 

زنیم ںیم خ

1
دا اس ےک ذرےعی المہکئ اور احالمن رعش رپ رخف و   

 

اور خ

 ابماہت رکے اگ۔

رہتش رعش ےک ےچین ےس آواز دے اگ:  اے 

 

آاگہ وہ اجؤ  وج وکیئ یھب یلعؑ ےس تبحم رکے اگ  اےس ای  ف

د

 

اہ شخب دےی۔  ےنپ اامعل وک از رس ون رشوع رک ہکا ےک دنبے  اخ

 

دا ےن ریتے امتم ہ

 

آاگہ وہ اجؤ   وج یلؑع ےس  خ

 اس وصرت ںیم آےئ اگ ہک اس اک رہچہ وچدوھںی ےک اچدن یک رطح رونش وہ اگ۔ 

 

 تبحم رکے اگوہ روز ایقم

اج اور  اس ےک نت رپ ہلح 

 

 اک ن

 

( اس ےک رس رپ رکام

 

دا )روز ایقم

 

آاگہ وہ اجؤ  ہک وج یلعؑ ےس تبحم رکے اگ خ

 رصاط ےس یلجب یک یس زیتی ےس زگر اجےئ اگ  آاگہ وہ اجؤ  اگ۔   انہپےئ زعت
 
وج یھب یلعؑ ےس تبحم رکے اگ  وہ ب

  ںیہن ااھٹیناور 

 

 
 ڑپے یگ۔  اےس واہں وکیئ وعصت

  وہ اجؤ  آاگہ 

 
 

رات دا اس ےک ےیل منہج  اور افنق ےس ت 

 

اہم ھکل دے اک وج وکیئ یھب یلعؑ ےس تبحم رکے اگ خ

 

ن

اہم اور ذعاب ےس 

 

 رصاط رپ ےس زگرےن ےک ےیل زگرن
 
رامےئ اگ ۔  اامناگ ، اور اےس ب

 

 ف

 

 
آاگہ وہ اجؤ  ہک  انعت

                                                           
ر ںیہ. ہن ہی ہک وعنذ ن اہلل اس اک  1

 

دا وکاےسی یہ  اریماوملنینمؑ ےک بحم زعت 

 

ا ےہ، خ

 

ر وہن

 

ان وک اس اک اخدنان زعت 

 

ینعی سج رطح ان

ا ےہ.

 

اونں ںیم ن ان ا اجن

 

 وکیئ ا اس یہ اخدناین ہلسلس ےہ  ےس ان
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ا وہ اگ ہن اس ےک ےیلوج وکیئ

 

اہم اامعل وھکال اجےئ اگ اور ہن  یھب یلعؑ یک تبحم رھک

 

زیمان اگلیئ اجےئ یگ ، ہکلب اس   ن

 ںیم دالخ وہ اج۔ 

  

 
آاگہ وہ اجؤ  ہک وج یھب یلعؑ ےس تبحم رکے اگ   ےس وت اہک اجےئ اگ: انب اسحب اتکب ےک ج

 یک اجےئ یگ۔  اامناےس اسحب اتکب، زیمان اور رصاط ےس 

 

 
 یکملسو هيلع هللا ىلص آاگہ وہ اجؤ  ہک وج یھب آل دمحم انعت

دا اس یک وہ امتم 

 

اء یک ارواح اس ےس ےنلم آںیئ یگ،  اور خ  
 

 

رےتش اس ےس اصمہحف رکںی ےگ ، اور ان

 

تبحم رپرما  ف

ا وہ اگ۔ 

 

دا ںیم رھک

 

رامےئ اگ وج وہ ن اراگہ خ

 

  احاجت لوبل ف

ر رما۔ آاگہ وہ اجؤ  وج آل دمحمملسو هيلع هللا ىلص آاگہ وہ اجؤ  ہک وج یھب آل دمحم

 

یک تبحم ملسو هيلع هللا ىلص ےک ضغب رپ رما ، اکف

 اک اضنم وہں رما وہ اامین رپ رما  اور رپ

  

 
ےک ضغب رپ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ آاگہ وہ اجؤ  ہک وج یھب آل دمحمںیم اس یک ج

دا یک رتمح ےس امویس 

 

 ںیم الن ا اجےئ اگ ہک اس ےک امےھت رپ اھکل وہ اگ: ہی صخش خ

 

 اس احل

 

رما وہ روز ایقم

 یک وبملسو هيلع هللا ىلص آاگہ وہ اجؤ  وج یھب آل دمحم ےہ ۔ 

  

 
 ہن وس ھگ ن اےئ  اگ ۔ آاگہ وہ اجؤ  وج ےک ضغب رپ رما  وہ ج

 

 ی

ےک ضغب رپ رما وہ ربق ےس اس احل ںیم اکنال اجےئ اگ ہک اس اک رہچہ ایسہ وہ اگ۔ ملسو هيلع هللا ىلص وکیئ یھب آل دمحم

1
 

 

 

                                                           
راط و  حیطی اک اکشر وہ اجںیئ۔ ھچک وک  وہ اتکس ےہ ہک دنمرہج 1

 

راد اف

 

ردے دھکی رک ضعب اف

 

 ےک ومضمن ںیم انسےئ ےئگ م

 

 
ن اال دحت

وہ ا اس ےنگل ےگل ہک ہی وج ھچک یھب ایبن وہا راہ ےہ ابمہغل آرایئ ےک وسا ھچک ںیہن، اور ھچک اےسی ہک نج اک دانم ن الکل یہ لمع ےس اخیل 

ان ںیم ےنھجمس ںیگل

 

 وک اینپ ش

 

 
  اس دحت

 

ن ت ت
 ںیم وکیئ ابمہغل ںیہن ےہ، تبحم اہ ل

 

 
۔ وت مہ اس ےک وجاب ںیم ںیہک ےگ ہک اس دحت

ا ےہ ہک اس تبحم ےک ھچک اقتےض اور 

 

ےہ یہ ا یس ہش ےک سج ےک ن اس ہی وہ اس ےک ن اس س  ھچک ےہ. نکیل وسال ہی دیپا وہن

دار وہ اےس درہج ن اال  اقمامت ےس وناز دن ا اجےئ اگ، وت وجاب یہی ےہ ہک اورپ ایبن وہےن رشاطئ یھب ںیہ ن ا وج وکیئ یھب اس تبحم اک دوعی 

واےل اقمامت وخد اس ن ات ےک ایبرگن ںیہ ہک اہیں ارثک ولمجں ںیم  اعم اور طقف زن این دوعے ےس قلعتم تبحم یک ن ات ںیہن وہ ریہ، 

ر ثحب ےہ وج اینپ امتم رشاطئ و  اقتوضں ےک اسھت ولجہ امن وہ، اور رھپ سج ےک ن اس ہی تبحم وہزین  وج  ہکلب اہیں وت وہ تبحم زت 

 اریماوملنینمؑ اک یلمع نادان ںیم یقیقح ریپو وہ وہ ان امتم اقمامت اک زساوار ےہ،  ےسیج املسن ، اوبذر، دقماد  و امعر وریغہ۔۔۔۔ 

Presented by Ziaraat.Com



 83  مائۃ المنقبۃ

 

 

 (۳۸) 

رد

 

 وس!اسانکن ف

تَابيهي قَاَل  ُ ميْن كي ي  ٍد الن َيَْشابُوري ثَنَا أَْْحَُد بُْن احْلََسني بْني ُُمَم َ ُيَُحد َ ي ُد بُْن احْلَُسنْيي اْْلُجر  ثَِني ُُمَم َ قَاَل  1َُحد َ
يٌر عَْن ُمغيريَةَُ ثَِني َجري ثَِني ُقتَيْبَة بُْن َسعييٍد قَاَل َحد َ دي بْني العزي قَاَل َحد َ ثَِني َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ ُد  َحد َ ثَِني ُُمَم َ قَاَل َحد َ

و بْني أَِبي َسلََمَة عَني ابْني  ي صبُْن عَْمري ُه ُعَب َاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ لَةي دَميي( ميْن بََدني مَْن تََوَل َ َْْني ٌ ع ميِن ي )ِبي :عَليي 
َُ ُ.2ُاحْلَُسنْيُُ ا َو ُهَو َو احْلََسُن وََُرَشَد َو مَْن أََحب َُه ََنََج َو مَْن تَبيعَُه ََنَا )أَََل َو إين َ عَليي اً( َرابيُع اأْلَْربَعَةي يفي الْفيْردَْوسي أَن

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

 ےہ  وج ریمے وخن  ےن ف

 

یلع ؑ یک ریمے ےیل ویہ زنمل

 یک ریمے 

 

 
  ن اےئ اگ ، وج اس ےس تبحم رکے اگ وہ حیحص  دبن ےس ےہ، وج یھب اس یک والت

 

 
لوبل رکے اگ دہات

رن وہ اگ، اور وج اس یک اابتع رکے اگ وہ اجنت 

 

 ںیم  ن اےئ اگ۔ راہ رپ اگم

 
 

 

 ےک اچر اسک

  

 
آاگہ وہ اجؤ  ہک یلعؑ ج

 ےسےہ؛ )اور وہ اچر ہی ںیہ( ںیم یلعؑ، نسؑح و نیسحؑ۔ 

 

 

 

                                                           
، 138روى املصّنف) رمحه الّله( عنهما ثالث روايات اخرى نقلها السّيد ابن طاووس يف مجال األسبوع:   1

 «.احلسن االجرى مبّكة» . و فيه145و  142
 .11ح  207عنه غاية املرام:   2
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(۳۹) 

 ونر ےک اہھت ںیم اہھت۔۔۔!

ي بُْن  ثَِني )عُبَيُْد اّلل َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ي ُ َرْحي يُف احْلََسُن بُْن َْحَْزةَ الْعَلَوي ري ثَِني الش َ ُ 1ُموََس(َحد َ يي ْهري  2ُعَني الز ُ

ي ص َا ُعَْن ُعْرَوةَ عَني ابْني عَب َاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ َا َصافََحِني َو مَْن َصافََحِني فَكَأَّن َ ً ع فَكَأَّن َ : مَْن َصافََح عَليي ا
َُ َا عَانَقَِني َو مَْن عَان يعَليي ٍ َصافََح أَْركَاَن الْعَْرشي َو مَْن عَانَقَُه فَكَأَّن َ ً ل يَاءَ كُل َُهْم َو مَْن َصافََح ُُميب ا َا عَانََق اأْلَنْبي قَِني فَكَأَّن َ

نُوَب َو أَدَْخلَهُُ ُ لَُه الذ ُ ُ ُغَفََر اّلل َ َسابي  .3ُاْْلَن َةَ بيغرَْيي حي
رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلصانب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

ےس   یلعؑ ےس اصمہحف ایک اس ےن س ھسج ےن یھبےن ف

اصمہحف ایک، اور سج ےن س ھ ےس اصمہحف ایک اس ےن اراکن رعش ےس اصمہحف ایک ، وج یلعؑ ےس ےلگ الم وہ س ھ ےس 

اء ےس ےلگ الم ۔ وج وکیئ یلعؑ  
 

 

 وت ےس اصمہحف رکے ےک یس بحم ےلگ الم  اور وج س ھ ےس ےلگ الم سپ الب کش وہ امتم ان

رام داتی ےہ  او

 

اہ اعمف ف

 

دا اس ےک امتم ہ

 

 ںیم دالخ رکے اگ۔ خ

  

 
 ر اےس انب اسحب ج

 

 

                                                           
 يف مناقب اخلوارزمي: على.  1
 (.84( و) 80 املنقبة) يف السند سقط، اذ ان ابن شاذان يروى عن الزهرى خبمس و سائط كما يف  2
بإسناده اىل ابن شاذان، عنه مصباح  226.و رواه اخلوارزمي يف املناقب: 90ح  115/ 27عنه البحار:   3

 .47ح  583) خمطوط(، و غاية املرام: 122األنوار:
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(۴۰) 

  ےس ہفحت

 

ر و میکح یک اجی یاےئ زعت 

 

 یلعؑ ےک ےیل خ

ُ قَاَل َحد َُ َُه اّلل َ يعيي ُ َرْحي ي الْقَطي َُسنْيُ بُْن عَبْدي اّلل َ ي احْل ُ أَبُو عَبْدي اّلل َ اِلي يُْخ الص َ ثَِني الش َ ثَِني أَبُو احْلََسني َحد َ
ُد بُْن  ُيُُُمَم َ ُ اْْلَنُْصوري ي  ي ٍد عَْن  1ُأَْْحََد اْْلَاِشي ُ بُْن ُُمَم َ ثَِني عَليي  ثَِني أَبُو ُموََس عييََس بُْن أَْْحََد قَاَل َحد َ قَاَل َحد َ

ُُ ٍد عَْن أَبييهي عَْن عَليي ي بْني احْل َضا عَْن أَبييهي عَْن َجعْفَري بْني ُُمَم َ ي َسنْيي عَْن أَبييهي ع قَاَل أَبييهي عَْن عَليي ي بْني ُموََس الر 
يٍب ص ثَِني قَََْْبٌ مَْوََل عَليي ي بْني أَِبي َطال يَصُه َو  ُقَاَل: ُكنُْت مََع أَميريي اْْلُْؤمينينَي ص َُحد َ ئي الُْفَراتي فََْنََع قَمي َََل َشاطي ع

يَص فََخَرَج أَميريُ اْْلُُ ً دََخَل اْْلَاءَ فََجاءَْت مَْوَجٌة فَأََخَذتي الْقَمي ا يَك ]َغم  يَذل يَص فَاْغتَم َ ل ْد الْقَمي ْؤمينينَي ص فَلَْم جَيي
ينيَك َو ُخْذ مَا تََرى فَإيذَا إيزَارٌُ يداً[ فَإيذَا بيهَاتيٍف يَهْتيُف يَا أَبَا احْلََسني انُْظْر عَْن َْيي يٌص  2َشدي ينيهي َو فييهي قَمي عَْن َْيي

ٌ فَأََخَذُه لييَلْبََسُه فََسقََطْتُ ي  ِحيِم ُُميْن َجيْبيهي ُرقْعٌَة فييهَا مَْكتُوٌبُ مَْطوي ْْحِن الَره ِ الَره ي  ُِبْسِم اّلَله ي ٌَة ميَن اّلل َ َهدي
ْمَراَن ع يُص َهاُروَن بْني عي يٍب َهَذاقَمي يمي إيََل عَليي ي بْني أَِبي َطال يزي احْلَكي ْثناها قهْوماً ُُالْعَزي هْوره كهذلِكه وه أ

ِرينه   .1 3 آخه

                                                           
عن عم أبيه هو حمّمد بن أمحد بن عبيد الّله بن أمحد بن عيسى بن املنصور الدوانيقي اهلامشى العباسّي. روى   1

عيسى بن أمحد بن عيسى بن املنصور، عن أيب حمّمد صاحب العسكر عليه السالم معجزات و دالئل، ترجم له 
و ترجم لعم أبيه يف  .14/ 15، و رجال السّيد اخلوئي: 59رقم  500: 14رقم  422يف رجال الطوسّي: 
/ 13و رجال السّيد اخلوئي:  649 /1، جامع الرواة: 228، رجال النجاشّي: 2رقم:  417رجال الطوسّي: 

196. 
 و البحار و اخلصائص: منديل، و يف املناقب: ميزر.« ب» يف نسخة  2
 .28الدخان:   3
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رامن ا:اریماوملنینؑم 

 

داد ےک وتطس ےس اامم نیسحؑ ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن ف اامم یلع یقؑن اےنپ آن اؤ اخ 

رات رپ ڑھکا اھت ، انجب اریم ےن اانپ 

 

 یرؓ ےتہک ںیہ: ںیم ای  دن اریماوملنینؑم ےک اسھت اسلح ف
ر

 

ب
ق

ےک الغم   

ر ےئگ ؛ اس اانثء ںیم ن این یک 

 

ارا اور ن این ںیم ات

 

آپؑ یک ضیمق وک اےنپ اسھت اہب ےل یئگ، ای  ومج آیئ اور ریپانہ ان

ر آےئ 
 
  اریماوملنینمؑ درن ا ےس ن اہ

 
  یبی  ےن اور  واہں اینپ ضیمق وک ہن ن ان ا وتخ

 
 

اںاہں اہئ

 

  تہب  رک دنم وہےئ۔ ن

  دوھکی اور وج ےلم اےس ااھٹ ول۔ 

 

 دصا دی: اے اوب انسحلؑ  اینپ داںیئ اجت

  

 

ا را اھت، آپ ےن وہ ابلس ااھٹ رک نہپ  ےہ ،  سپ آپ داینہ اجت

 

وتمہج وہےئ وت ای  یھچپ ںیم مال  وہا رکن

داےئ 

 

ام ےس وج رنمح و رمیح ےہ۔ ہی خ

 

   ےس ای  رہعق لکن رک رگا سج رپ اھکل اھت: رشوع اہلل ےک ن
 

اس یک ج

 ؑ   ےس یلع نب ایب اطل 

 

ر و میکح یک اجت

 

 ضیمق ےہ ؛  اور مہ ےن ن یکےک ےیل ہفحت ےہ۔ ہی اہرون نب  رمازعت 

 )لقتنم( یک۔ اس رطح دورسی وقومں وک 

 
 

 ورات

 

(۴۱) 

 یلعؑ ث اب اہلل

                                                                                                                            
) خمطوط( باالسناد اىل أىب جعفر 60ح  288.أورده يف اخلرائ  و اجلرائح: 119ح  660عنه غاية املرام:   1

.و أورده ابن شهر 201ح  551/ 4اثبات اهلداة: ، و 13ح  126/ 39عن قنرب عنه البحار:  --الطوسيّ 
و عن  25عن خصائص الرضى:  248ح  96و يف ص  .14ح  16، عنه مدينة املعاجز: 69/ 2اشوب: 

 املناقب و عن أمايل الطوسّي.
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ُد بُْن احْلََسني بْني أَْْحَدَُ ثَنَا ُُمَم َ ُد بُْن احْلَُسنْيُي 1َحد َ ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ يُم بُْن  2َُرْحي ثَِني إيبَْراهي قَاَل َحد َ
ٍمُ َُ 3َُهاشي يٍف عَني اأْل ثَِني َسعييُد بُْن َطري ٍر قَاَل َحد َ يَاُد بُْن ُمنْذي ثَِني زي نَاٍن قَاَل َحد َ ُد بُْن سي ثَِني ُُمَم َ ْصبَغي بْني قَاَل َحد َ

ي ص يَُقولُُ عُْت َرُسوَل اّلل َ َُُنُبَاتَةَ عَني ابْني عَب َاٍس قَاَل َسي َر الن َاسي اعْلَُموا أَن َ )اّلل َ ً  : مَعَاشي تَعَاََل َجعََل لَُكْم( بَابا
ُ فَقَاَل يَا َرُسُ ي  نَا إيََل َهَذا مَْن دََخلَُه أَميَن ميَن الن َاري َو ميَن الْفََزعي اأْلَْكََبي فَقَاَم إيلَيْهي أَبُو َسعييٍد اْلُْْدري ي اْهدي وَل اّلل َ

يٍب سَُ ُ بُْن أَِبي َطال فَُه قَاَل ُهَو عَليي  ينيالْبَابي َحّت َ نَعْري ي ينَي َو أَميريُ اْْلُْؤمينينَي َو أَُخو َرُسولي َرب ي الْعَاَْل َو َخلييفَُة  ُي يُد الَْوصي
ي عَََل الن َاسي أَْْجَعينيَُ َكُ ُاّلل َ َر الن َاسي مَْن أََحب َ أَْن يَتََمس َ ُ ُمَعَاشي اُُبيالُْعْرَوةي الُْوثََْق ال َِتي ْك  اله اْنِفصامه َله فَلْيَتََمس َ

َر الن َاسي مَْن أََحب َ أَْنُبيوَُ يٍب ع فَإين َ َوََليَتَُه َوََليَِتي َو َطاعَتَُه َطاعَِتي مَعَاشي َة ََليَةي عَليي ي بْني أَِبي َطال َف احْلُج َ  يَعْري
َ وَُ َر الن َاسي )مَْن أََرادَ أَْن يَتََوَل َ اّلل َ يٍب ع ]مَعَاشي ْف عَليي َ بَْن أَِبي َطال ي فَلْيَعْري َرُسولَُه( فَلْيَقْتَدي بيعَليي ي بْني أَِبي  بَعْدي

ي يٍب بَعْدي اُنَُُطال ُْم ُخز َ ي َِتي فَإيَن َ ةي ميْن ُذر ي م َ ي َو  ُ[ َو اأْلَئي ُ فَقَاَل يَا َرُسوَل اّلل َ ي  ي اأْلَنَْصاري ي فَقَاَم َجابيُر بُْن عَبْدي اّلل َ عيلْمي
ةي فَقَاَل يَا َجابيُر  ُة اأْلَئيم َ يَُمَا عيد َ ُهوري َو هي ُة الش ُ ُِتُْم عيد َ ْسََلمي بيأَْْجَعيهي عيد َ ُ عَني اْْلي ََك اّلل َ ِ اْثنا َُُسأَلْتَِني َرْحي ِعْنده اّلَله

هْرضه  ماواِت وه اْْل هقه الَسه ل ْومه خه ِ يه ً ِِف ِكتاِب اّلَله ْهرا ره شه ُوََسُ 4ُعهشه ُة الُْعيُوني ال َِتي انْفََجَرْت ْلي ُِتُْم عيد َ  َو عيد َ

                                                           
» ابن الوليد شيخ القميني و فقيههم و متقدمهم و وجههم، جليل القدر، عارف بالرجال قال عنه النجاشّي:  1

، رجال 308و ص  304، رجال ابن داود: 297ه.ترجم له يف رجال النجاشّي:  343مات سنة « ةثقة ثق
، أعالم 43رقم  147، رجال العاّلمة احلّلّي: 694رقم  156، فهرست الطوسّي: 23رقم  495الطوسّي: 

أمحد بن : حمّمد بن احلسني بن 60.و يف اليقني: 230/ 15، و رجال السّيد اخلوئي: 259القرن الرابع: 
: حمّمد بن احلسني بن أمحد، عن حمّمد بن جعفر.و كال القولني ضعيف. راجع رجال 132جعفر.و يف ص 
 .197 -167/ 15السّيد اخلوئي: 

كذا يف األصل و اليقني. و الصحيح عندي: حمّمد بن احلسن أي الصفار. النه روى عن إبراهيم بن هاشم، و    2
 .287 -286/ 15سّيد اخلوئي: روى عنه ابن الوليد. راجع رجال ال

 و البحار: هشام. و هو تصحيف. صوابه ما يف املنت. 60يف اليقني:   3
 .36إشارة اىل سورة التوبة:   4
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نَي َضَرَب بيعََصاُه ]احْلََجَر[  ْمَراَن ع حي يْنافابْني عي ةه عه ْت ِمْنُه اْثنهتا عهْشره ره جه ًُْنفه ُة نُقَبَاءي بَِني  1َ ُِتُْم عيد َ َو عيد َ
ُ تَعَاََلُ يَل ]قَاَل اّلل َ ً [ُُإيْسَرائي ره نهِقيبا ْ عهشه ْثنا ِمنُْهُم اْثنه ُة يَا َجابيُر اثُْ 2 وه بهعه م َ ُ فَاأْلَئي ُْلُْم عَليي  ُنَا عََشَر ]إيمَاماً[ أَو َ

ْمُ ي عَلَيْهي ي ُ َصلََواُت اّلل َ ُرُهُم الْقَائيُم اْْلَهْدي يٍب ع َو آخي  .3 بُْن أَِبي َطال
رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص  ںیہ ہک روسل اہللانب ابعس ےتہک

 

دا ےن اہمترے ےیل ای   اےےن  ف

 

ولوگں  اجن ول ہک خ

( ےس 

 

رے ڈر )ینعی ایقم

 

رار دن ا ےہ ، وج یھب اس ںیم دالخ وہ اگ وہ منہج اور س  ےس ت 

 

ںیم ےہ ۔  اس  اامندر ف

دری ڑھکے وہےئ  اور وبےل: ن ا روسل اہلل

 

 اوب دیعس خ

 
 

 ےیجیک ملسو هيلع هللا ىلص   وق

 

 
  دہات

 

اری اس ن اب یک اجت
 
ہ

اہک مہ یھب اےس

 

 اجن اجںیئ    ن

، اریماوملنینم، رب ملسو هيلع هللا ىلص روس ل اہلل

 

ن
 
صن

ؑ ےہ ؛ وج دیس اول رامن ا: وہ یلع انب ایب اطل 

 

اد ف

 

ےن ارش

ا ےہ ہک رعوۃ 

 

اونں رپ اہلل اک ہفیلخ ےہ۔  اے ولوگں   وج وکیئ  یھب دنسپ رکن

 

ااعلنیمل ےک روسل اک اھبیئ ، اور امتم ان

ٰ)اہلل یک ریس(  سج ںیم وکیئ زمکوری ںیہن

 
 

شک وہ اجےئ  سپ اس اچک ے ہک یلع انب ایباولث
م

 

من

ؑ یک   ےس  اطل 

شک وہ 
م

 

من

 ےس 

 

 
 ےہ ۔ والت

 

 ریمی ااطع

 

 اور اس یک ااطع

 

 
 ریمی والت

 

 
 ۔ ویکہکن قیقحتب اس یک والت

ؑ وک  دا یک (  تج وک اجانن دنسپ رکےت وہ وت رھپ یلع نب ایب اطل 

 

اے ولوگں  ارگ ن  ریمے دعب آےن وایل )خ

یک ریپوی رکے  اس ےک ےیل ملسو هيلع هللا ىلص وج وکیئ یھب ہی اچاتہ ےہ ہک اہلل اور اس ےک روسل ولوگں  اجن ول۔ اے 

 ےس وہےگن ، یک ریپوی 

 

 
الزم ےہ ہک ریمے دعب یلع ؑ اور ان یک اوالد ےس وہےن واےل آہمئ  وج ریمی ذرت

راہن دار ںیہ۔ 

 
 

 رکے ہک وہ ریمے ملع ےک خ

                                                           
 .60إشارة اىل سورة البقرة:   1
 .12املائدة:   2
و  56ح  199و ص  57ح  166، و ص 55ح  45و ص  15ح  18و غاية املرام:  60عنه اليقني:   3

.و 132عن ابن شاذان، عنه اليقني:  21و  20و رواه الكراجكّي يف االستنصار:  -.-.18ح  512ص 
 عن اليقني بالطريقني. 84ح  263/ 36أخرجه يف البحار: 
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ر نب دبعاہلل ااصنری ؓ ڑھکے وہےئ  اور اہک ان آہمئ یک دعتاد ینتک وہ یگ؟ ملسو هيلع هللا ىلص   : ن ا روسل اہللسپ اجت 

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

 

ازل رکے  ےن ف

 

دا ن  رپ رتمح ن

 

ر خ ہک ن  ےن س ھ ےس  امتم ےک امتم امالم ےک  اے اجت 

دا ےک اہیں 

 

رآن ںیم آن ا ےہخ

 

ر ےہ   اسیج ہک ف رات  ن ارے ںیم وسال ایک ےہ۔ ان یک دعتاد ونیہمں یک دعتاد ےک ت 

دا ےن   ن ارہ امہ ںیہ 

 

  ےس خ
 
دعتاد ینتج  اامومں یک دعتاد اینت یہ ےہ ۔  آامسونں اور زنیم وک قلخ ایک اس  دن ےس خ

نؑ ےک ےیل رھتپ رپ  اصع امرےن ےس ےمشچ اجری وہےئ ےھت ؛ اور اس رھتپ ےس ن ارہ ےمشچ اجری ومیس نب  رماںیم 

ا ےہ: 

 

رامن

 

دا ف

 

ر وہ یگ  اسیج ہک خ رات  اور مہ ےن  ینب ارسالیئ ےس  وہےئ۔ ان یک دعتاد ابقنےئ ینب ارسالیئ ےک ت 

ر  اامم ن ارہ  اق ےہ  اور ان ںیم ن ارہ وبیقنں وک ثوعبث ایک۔  سپ اے اجت 

 

ری اقمئ م 

 

وہےگن ، نج اک  الہ یلعؑ اور آخ

 ادہملی )ولصات اہلل مہیلع( ےہ۔ 

 

(۴۲) 

 اک ووضیلع ؑ 

َُسنْيي بْني ُموََسُ ُد بُْن عَليي ي بْني احْل ثَِني ُُمَم َ دي بْني َسعييٍد قَاَل  1َُحد َ ثَِني احْلََسُن بُْن ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ َرْحي
يمَُ ثَِني ُفَراُت بُْن إيبَْراهي ُ  2َُحد َ ثَنَا عَليي  ثَِني أَبُو َحاميٍد أَْْحَُد بُْن دَاُودَ قَاَل َحد َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُموََس قَاَل َحد َ قَاَل َحد َ

                                                           
الصدوق: دعا احلجة عليه السالم البيه أن يولد له مولود حمدث فقيه هو ابن بابويه القّمّي املعروف بالشيخ  1

 ضع يدك على أي من كتب الرجال و الرتاجم جتد ترمجته كافية شافية. فولد شيخنا الصدوق.
اذ أن الشيخ الصدوق رمحه الّله روى عن احلسن بن حمّمد بن  يف األصل: أزهر. و الظاهر أنّه تصحيف.  2

حواىل مخسة عشرة رواية تقريبا،  -صاحب التفسري املعروف بامسه -ن فرات بن إبراهيم الكويفّ سعيد اهلمدايّن، ع
، 132ح  124فضائل األشهر الثالثة:  .5ح  56و ص  8ح  36منها على سبيل املثال يف معاين األخبار: 
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و بْني ديينَاٍر عَْن َطاُوٍس عَني ابْني عَب َاٍس قَاَل: بُْن ََيََْي قَاَل َحد َُ يُد بُْن َربييٍع عَْن عَْمري ثَِني يَزي ثَِني ُسَويٌْد قَاَل َحد َ
ُ ُ أَْهَل بَيِْتي يب  يب ُِني َو َُي َََل قََدمَيْهي فَقَاَل مَْن َُي ي ص َصََلةَ الْعَْصري ُثم َ قَاَم ع ََُصَل َ بينَا َرُسوُل اّلل َ ت َبيعِْني فَات َبَعْنَاُه  فَلْي

ً فََخَرَج إيلَيْهُي يفا ً َخفي َمَة ع فَقََرَع الْبَاَب قَْرعا َل فَاطي لٌَة َو يَُدُه  ُُبيأَْْجَعينَا َحّت َ أَََت مَْْني يٍب ع َو عَلَيْهي َِشْ ُ بُْن أَِبي َطال عَليي 
ُ نيي فَقَاَل ]لَُه يَا أَبَا احْلََسني ي َخٌة بيالط  ُُُملَط َ ٌ ع [ َحد ي ي َا َرأَيَْت أَْمسي فَقَاَل ]عَليي  [ نَعَْم )فيَداَ  أَِبي َو أُم يي ُالن َاَس ِبي

ي بَيْنََما( هُْت )َولََدي َ احْلََسَن َو  ُأَنَا يفي َوقْتُُيَا َرُسوَل اّلل َ ي اْْلَاُء فََوج َ نْدي ُهوَر فَلَْم يَُكْن عي هْري أََرْدُت الط َ ظ ُ َصََلةي ال
) ُ 1احْلَُسنْيَ ُ فَإيذَا ]أَنَا[ َُطلَبي اْْلَاءي فَأَبَْطيَا عَلَي َ فَإيذَا أَنَا بيهَاتيٍف ]يَهْتيُفُ يفي ينيَك فَالْتَفَت  َََل َْيي [ يَا أَبَا احْلََسني أَقْبيْل ع

ً ميَن الث َلْجُي ُميْن ذََهٍب ُمعَل ٍَقُ 2ُبيقََدٍسُ ُ بَيَاضا َجْدُت فييهي َرائيَحةَ الَْوْردي َو أَْحََل ميَن الْعََسلي فَوَُ 3ُفييهي مَاٌء أََشد 
َََل ُفَؤاديي فَقَاَل رَُ ً َوَجْدُت بَْردََها ع ي قَْطَرة بُْت ُجَرعَاٍت ُثم َ قََطْرُت عَََل َرأْسي أُْت مينُْه َو َشري ي ص فَتََوض َ ُسوُل اّلل َ

يَكُ ي ميْن أَيَْن ذَل ََُُُهْل تَْدري ُ تَعَاََل َو َرُسولُُه أ ميْن أَقَْداسي اْْلَن َةي َو اْْلَاُء ميْن ََتْتي  ُعْلَُم قَاَل الْقََدُسُالْقََدُس قَاَل اّلل َ
ُي ُه ]َرُسوُل اّلل َ ْن ََتْتي الْعَْرشي ُثم َ َضم َ ا الْقَْطَرُة فَمي هي َو ُ صَشَجَرةي ُطوََب أَْو قَاَل مَْن ََنَري الَْكْوثَري َو أَم َ [ إيََل َصْدري

َْْيْهي  يٌمُقَب ََل ]مَا[ بنَْيَ عَي ي عَظي نَْد اّلل َ يَل ع ]فََمَحل ُُه َو قَْدُرُه عي  .4[ُُثم َ قَاَل َحبييبيي مَْن كَاَن َخاديُمُه بياأْلَْمسي َجَْبَئي
غ وہ رک ےک اسھت ڑپیھ ، امنز ےس افرملسو هيلع هللا ىلص ہللےتہک  ںیہ: ای  دن مہ ےن امنز رصع روسل اانب ابعس 

رامن ا: وج وکیئ یھب س ھروسل اہللؑ ڑھکے وہ

 

ا ےہ وہ ریمے ےھچیپ  ےئ اور ف

 

 ےس تبحم رکن

ؑ

 

ن ت ت
ےس اور ریمے اہ ل

راؑ اک رھگ آ ایگ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ سپ مہ س  روسل اہللےھچیپ آےئ
 
 ہک افہمط زہ

 

روسل ےک اسھت وہ ےیل  اہیں ی

                                                                                                                            

د بن كما و روى فرات الكويّف عن أمح و غريها. 11ح  418، اخلصال:22ح  262/ 1عيون األخبار: 
 و غريها. 103، 4، 2موسى يف تفسريه كثريا منها يف ص 

 ولداى، و يف املدينة و غاية املرام: احلسن و احلسني.«: ب» يف نسخة  1
: السطل بلغة -بالفتح -يف املطبوع: يا أبا احلسن التفت فإذا أنا بقدح، و كذا يف باقى املواضع. و القدس  2

 طهر فيه.أهل احلجاز النه يتقدس منه: أى يت
 يف املطبوع: اللنب.  3
 .245ح  96، و مدينة املعاجز: 4ح  638عنه غاية املرام:   4
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 ۹1  مائۃ المنقبۃ

 

ر آےئ وت  )مہ ےن داھکی( ان ےکملسو هيلع هللا ىلص اہلل
 
دوش رپ انب آویتسں وایل ابق یھت  ےن آہتسہ ےس دق اابلب ایک ۔ یلع ؑ ن اہ

ر اھت ہک آپ   یٹ ںیم  ےن وہاور آپ ےک اہھت
 
 ےئ ےھت)ہاہ

 

 ۔ ںیم رصموف ےھت(  رھگ یک رمم

را ایبن رکو  یلعؑ ےن اہک: تہب ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل
 
ا ان اانسحلؑ  ولوگں ےک ےیل لک اک امخ رامن ا: ن 

 

اد ف

 

ےن ارش

 ںیم اچاتہ اھت ہک ووض رکوں نکیلملسو هيلع هللا ىلص  رتہب  ریمے امں ن اپ آپ رپ دفا ن ا روسل اہلل

 
 

 لک امنز رہظ ےک وق

ریمے ن اس ن این وموجد ںیہن اھت۔ ںیم ےن اےنپ وٹیبں نسح و نیسح )امہیلع االسلم( وک ن این الےن ےک ےیل اجیھب ، 

ا

 

 اہھت ےس اجن

 
 

ر رک دی )اور امنز اک اول وق   یبی ےننکیل اوہنں ےن آےن ںیم ھچک دت 

 
 

 اہئ

 

  داھکییئ دن ا( ااچی

  دوھکی۔ 

 

ےن  اس رطف رخ ایک وت ایک داتھکی وہں ہک وسےن اک ای  ںیم  دصا دی: اے اوبانسحلؑ  اینپ داںیئ اجت

رف )ن ا دودھ( ےس زن ادہ دیفس اور دہش ےس  رنت )وہا ںیم( قلعم ےہ ، سج ںیم ا اس ن این وموجد اھت وج  ت  ا  ت 

 

وھچن

یھب، اور اس ںیم ےس وھتڑا اس ن این ایپ   زن ادہ ریشںی  اھت ، اس یک وخوبش الگب یک یس یھت ، ںیم ےن اس ےس ووض ایک 

اےل  سج یک ڈنھٹک ںیم ےن اےنپ دل ںیم یھب اس ےک دنچ رطقے اےنپ رس رپ یھب ڈ اس ےک دعب ںیم ےن

 وسحمس یک۔ 

رنت اہکں ےس آن ا اھت؟ ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل یلعؑ ےن اہک: اہلل اور  ےن وسال ایک: ایک پ ںیہ ولعمم ےہ ہک وہ ت 

رونتں ںیم ےس ای  اھت  ملسو هيلع هللا ىلص اس اک روسل رتہب اجےنن واےل ںیہ  روسل اہلل  ےک ت 

  

 
رنت ج وگن ا وہےئ: وہ ت 

د روسل اہلل ای 

 

ر اک ن این اھت ۔ اور ملسو هيلع هللا ىلص اور اس ںیم وموجد ن این رجشہ وطیب ےک ےچین اک ن این اھت  ن ا ش

 

ےن اہک  وہ وحض وکت

ملسو هيلع هللا ىلص اس ےک دعب روسل اہلل ںیم یھب وسحمس یک( ہہت رعش ےس اھت۔  ےن دل وہ رطقہ )سج یک ڈنھٹک یلعؑ 

ااین رپ وبہس دے رک وبےل: 

 

 ش
 ےس اٹمچ ےہ   اور ان یک ن ن

 

   لک  ربجالیئ ؑ  ےن یلعؑ وک اےنپ نس 

 

اے ریمے دوس

 تہب میظع ےہ۔ 

 

ردی  اس یک  مر و زنمل

 
 

دا ےک ت

 

 سج اک اخدم اھت  خ
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 ۹2  مائۃ المنقبۃ

 

 

(۴۳) 

یاث ا اریماوملنینم، دیس انیملسمل

 

  وک ۔۔ ج ۔۔۔!خ

 

ک
 
 ب

 

یی
ل

  اور اامم ا

ُ قَاَل حَُ َُه اّلل َ ي ُ َرْحي ََس الْعَلَوي دي بْني عيي ُد بُْن أَْْحََد بْني ُُمَم َ يُف أَبُو َجعْفٍَر ُُمَم َ ري ثَِني الش َ ُد بُْن َحد َ ثَِني ُُمَم َ د َ
ثَِني َْح َادُُ ُُأَْْحََد الْكَاتيُبُ هَْراَن قَال 1قَاَل َحد َ ُد ُُبُْن مي ثَنَا ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ ي احْلََسِني  يمي بُْن عَبْدي اّلل َ ثَِني عَبُْد الْعَظي َحد َ

اُز عَْن أَِبي إيْدرُي يَاٍد الْبَز َ يُل بُْن زي ثَِني إيْسَاعي ُد بُْن َكثيرٍي قَاَل َحد َ ثَنَا ُُمَم َ مَْوََل  2ُيَس عَْن َرافيعٍُبُْن عَليي ٍ قَاَل َحد َ
َشةَ قَالَُ ْ َُعَائي ْم قَاَل فَبَيْنََما ال يهي ً أُعَاطي يبا نَْدَها قَري ْ َبيي ُ ص عي َشةَ فَُكنُْت إيذَا كَاَن ال ُم عَائي ً أَْخدي بيي ُ ص : ُكنُْت غََُلما

يٌَة مَعَهَا َطبٌَق ُمغَّط ً قَُ ( الْبَاَب فََخَرْجُت إيلَيْهي فَإيذَا َجاري ٌ يَُدق ُ نَْدَها ذَاَت يَْوٍم )َو إيذَا دَاق  َشَة عي اَل فََرَجعُْت إيََل عَائي
َشةَ فََوَضعَتْهُُ لْهَا فََدَخلَْت فََوَضعَتُْه بنَْيَ يََدْي عَائي ْ َبيي ي ص فََجعََل ُُفَأَْخََبُِْتَا فَقَالَْت أَدْخي َشُة بنَْيَ يََديي ال عَائي

َُ ْ َبيي ُ ص ل يَُة فَقَاَل ال نَي َو إيمَاَم اْْلُت َقينَي يَتَنَاَوُل مينُْه َو يَأْكُُل َو َخَرَجتي اْْلَاري َ اْْلُْؤمينينَي َو َسي يَد اْْلُْسليمي يَْت أَميري
هي اْْليَصاُل( فََسَكَت ُثم َ  عَُة فييهي َهذي ي اْْلُْجتَمي َشُة َو مَْن )ُهَو يَا َرُسوَل اّلل َ ةً يَأْكُُل مَعيي فَقَالَْت عَائي أَعَادَ الْكَََلَم َمر َ

شَُ ْ َبيي ُ صأُْخَرى فَقَالَْت عَائي يَك فََسَكَت ]ال [ )فََجاءَ أََحٌد َو دَق َ عَلَيْنَا( الْبَاَب )فََخَرْجُت إيلَيْهي فَإيذَا ُهَو ُُة ميثَْل ذَل
َُ لُْه ُثم َ قَاَل ي ٌ عَََل الْبَابي فَقَاَل أَدْخي ْ َبيي ي ص عَليي  يل يٍب ع قَاَل فََرَجعُْت َو ُقلُْت ل ُ بُْن أَِبي َطال (ا أَبَا اعَليي  ً  3حْلََسني مَْرَحبا

تنَْيي َحّت َ َْل َا أَبَْطأَْت عَلَيَُو أَْهًَل ]بيَكُ َ عَز َ َو َجل َ أَْن يَأْتييَِني بيَك اْجليْس َو كُْل  َُسأَلُْتُ ُ[ لَقَْد ََتَن َيْتَُك مَر َ اّلل َ

                                                           
و الصحيح عندي: أمحد، اذ أنّه روى عن عبد العظيم احلسىن اثنا عشر  كذا يف األصل، و يف اليقني: محيد.   1

 .54 -48/ 10رواية كلها يف الكايف. راجع رجال السّيد اخلوئي: 
و نافع هو  : نافع.61: أىب رافع، و يف ص 13و يف اليقني:  األصل و بشارة املصطفى و البحار.كذا يف  2

 .30و  29رقم  296/ 2موىل البن عمر و أّم سلمة. تقريب التهذيب: 
 و اليقني: فرجعت فقلت: هذا علّي بن أيب طالب، فقال النيّب صّلى الّله عليه و آله.« ب» يف نسخة  3
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 ۹3  مائۃ المنقبۃ

 

ْ َبيي ُ ص ]يَا عَليُيُ ُُُفََجلََس َو أَكََل مَعَُه ُثم َ قَاَل ال َشُة َو مَْن  َُو عَادَى مَْن عَادَاَ ُُُمَْن قَاتَلََكُ [ قَاتََل اّلل َ فَقَالَْت عَائي
يكي َو ََل ُيُقَاتيلُُه َو ]مَْنُ تنَْيي تَْرَضنْيَ بيَذل ْم مَعَكي َمر َ يهي ْم أَيْدي يهي تنَْيي ]أَيْدي [ يُعَادييهي قَاَل أَنْتي َو مَْن مَعَكي مَر َ

يهُي ري  .2 1[ُتُنْكي
اعہشئ ےک رھگ ںیم ےھت اور ںیم ان ملسو هيلع هللا ىلص اعہشئ اک الغم اھت ۔ ای  دن روسل اہلل اوب رانگ ےتہک ںیہ:  ںیم

 ںیم رصموف اھت ہک  درو

 

دم

 

ر ایگ وت داھکی ہک ای  زیزے رپ دکتس وہیئ۔ ںیمایک خ
 
ےہ  سج ےک اہھت ںیم  ن اہ

ادنر آےن دو ۔  وہ زی  ای  ڑپکے ےس ڈاکھ وہا قبط اھت ۔ ںیم ادنر ایگ اور اعہشئ وک ربخ دی۔ اعہشئ ےن اہک: اےس

ملسو هيلع هللا ىلص رمکے ںیم دالخ وہیئ اور اس ےن وہ قبط اعہشئ ےک اسےنم رھک دن ا۔ اعہشئ ےن اےس ااھٹ رک روسل اہلل

ا اور زی واسپ یلچ یئگ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ےک اسےنم رھک دن ا۔  روسل اہلل ا رشوع رک دن 

 

رامن

 

 ےن اس ےس انتول ف

رامن ا: اے اکش  اریماوملنینم، دیسملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

 

 ف

 
 

 یھب  انیملسےن اس وق

 

ن
 
قن

 

مت
ل

 اور اامم ا

اعہشئ ےن وپاھچ: ہی وکن ےہ سج ںیم ہی اسری افصت عمج ںیہ؟   ۔ وہےت اور ریمے اسھت ہی  ذغا اےت

رامیئ۔ اعہشئ ےن دون ارہ وپاھچ ہی وکن ےہ؟ آپ ےن ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

 

اد ف

 

ا  اور رھپ یہی ن ات ارش ےن وجاب ہن دن 

ؑ ںیہ۔ ںیم واسپ اٹل رھپ یھب وجاب ںیہن دن ا ۔ ایس اانثء ںیم ر ایگ وت داھکی یلع نب ایب اطل 
 
 دق اابلب وہا ، ںیم ن اہ

رامن ا:اںیہنملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل وک اج رک ربخ دی ہک یلعؑ آےئ ںیہ۔ ملسو هيلع هللا ىلص اور روسل اہلل

 

۔ اس ادنر آےن دو  ےن ف

  
 
د    ںیم ےن دون ارہ پ ںیہ دےنھکی یک  آرزویک  اور خ رامن ا:  اے اوبانسحلؑ  وخش آدمی 

 

ںیم ےن داھکی ہک  ےک دعب ف

اہک

 

دا ےس اچاہ ہک وہ ےھجت ریمے ن اس جیھب دے ن

 

ر رک دی وت ںیم ےن خ ن  )ریمے اسھت( وھٹیب  ن  ےن آےن ںیم دت 

ا

 

  اؤ۔  اور ہی ان

                                                           
 املطبوع.من اليقني و   1
و رواه ابن مردويه يف  .20ح  620و ص  56ح  45، و ص 16ح  18، و غاية املرام: 61عنه اليقني:   2

، و اليقني: 31ح  20، و غاية املرام: 343/ 1املناقب بإسناده اىل إمساعيل بن زياد البزاز، عنه كشف الغّمة:
و  3ح  351/ 38موىل عائشة، عنه البحار: بإسناده اىل رافع 165.و رواه الطربّي يف بشارة املصطفى: 13

أنت يا محرياء و من معك، » ) خمطوط( عن ابن إدريس، و فيه:156عن اليقني.و أورده يف مصباح األنوار: 
 «.حىت قاهلا ثالثا
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 ۹4  مائۃ المنقبۃ

 

ا رشوع رک دن ا ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ں ےن روسل اہللیلعؑ ھٹیب ےئگ اور اوہن

 

رامن

 

اس ےک دعب روسل  ےک اسھت انتول ف

دا اےس لتق رکے وج پ ںیہ لتق رکے اور اس ےس دینمش ر !ے وج ن  ےس ملسو هيلع هللا ىلص اہلل

 

رامن ا: ن ایلعؑ  خ

 

ےن ف

ملسو هيلع هللا ىلص دینمش رکے۔  اعہشئ ےن وپاھچ: وکن ےہ وہ وج یلعؑ وک لتق رکے اگ اور ان ےس ضغب ر !ے اگ؟ روسل اہلل

رامیئےن وکیئ وج

 

 وپاھچ: وکن ےہ وج یلعؑ وک لتق رکے اگ اور ان ۔ اعہشئ ےن رھپاب ہن دن ا۔ اور دون ارہ یہی داع ف

 روسل 

 
 

رامن ا: اے اعہشئ ن  اور اہمترے اسیھت ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ےس ضغب ر !ے اگ؟ اس وق

 

 ےن دو رم ہب ف

 

(۴۴) 

ریولخمق 

 

 وک اخقل ےس المےن وایل ک

ُ بُْن  ثَِني عَليي  ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ثَنَا احْلََسُن بُْن َْحَْزةَ َرْحي ثَِني الْفَْضُل بُْن َشاذَاَن َحد َ دي بْني ُقتَيْبَةَ قَاَل َحد َ ُُمَم َ
يُلُ ثَِني َْجي يَاٍد قَاَل َحد َ ُد بُْن زي ثَِني ُُمَم َ ثَِني أَِبي عَْن أَبييهي عَني  1ُقَاَل َحد َ ٍد قَاَل َحد َ ٍ عَْن َجعْفَري بْني ُُمَم َ بُْن َصاِلي

ي ص ُُاحْلَُسنْيُي ي َو ُبْني عَليي ٍ ع قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ َمُة ُمهَْجُة قَلْبيي َو ابْنَاَها َِثََرُة ُفَؤاديي َو بَعْلُهَا نُوُر بََصري : فَاطي
َها أُمَنَاُء َرِب ي َو َحبْلُُه اْْلَْمُدوُد بَيْنَُه َو بنَْيَ َخلْقيه ُة ميْن ُولْدي َُ ُاأْلَئيم َ ُ.2ُا َو مَْن ََتَل ََف عَنُْه َهَوىمَني اعْتََصَم بيهي ََن

                                                           
يف البحار و املقتل: محيد، و هو تصحيف.و هو مجيل بن صاحل األسدى الكويّف من أصحاب الصادق و   1

 .160/ 4رجال السّيد اخلوئي:  لسالم.الكاظم عليهما ا
، و جار الّله حممود بن عمر 59/ 1و رواه اخلوارزمي يف مقتل احلسني:  .57ح  46عنه غاية املرام:   2

ح  66/ 2) خمطوط( باسنادمها اىل ابن شاذان.و رواه احلمويىن يف فرائد السمطني: 213الزخمشرّي يف املناقب: 
، و الصراط املستقيم: 180ح  117.و أخرجه يف الطرائف: 82عنه ينابيع املودة: بإسناده اىل اخلوارزمي،  390
عن الطرائف.و أورده شاذان بن  16ح  100/ 23، عنه جار الّله الزخمشرّي.و أخرجه يف البحار: 42/ 2

ويه عن جابر بن عبد الّله األنصارّي.و رواه ابن حسن 144، و الروضة يف الفضائل: 146جربيل يف الفضائل: 

Presented by Ziaraat.Com



 ۹5  مائۃ المنقبۃ

 

رامےت ںیہ ہک روسل اہلل

 

داد ےک ذرےعی ےس  اامم نیسحؑ ےس لقن ف ےن ملسو هيلع هللا ىلص اامم اصدقؑ اےنپ آن اؤ و اخ 

رامن ا: افہمطؑ ریمے بلق یک ایحت، اس ےک ےٹیب ریمے دل اک رمث، ااکس

 

اد ف

 

ر ریمی آںوھکں یک ارش
 
 وشہ

ری ںیہ۔  اس یک لسن ےس آےن واےل آہمئ ریمے ڈنھٹک، 

 

دا ےس المےن وایل ک

 

 رب ےک انیم،  اور ولخمق وک خ

شک وہا وہ اجنت ن ا ایگ اور سج ےن ان ےس رورگداین یک وہ الہک وہ
م

 

من

 وج ان ےس 

 

(۴۵) 

رپ یھکل ابعرںیتوسرج 

ُد بُْن َوْهبَاَن الصال ي ُُمَم َ ثَنَا أَبُو عَبْدي اّلل َ ثَِني أَْْحَُد بُْن  1َُحد َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ثَِني  امانَرْحي ُ قَاَل َحد َ ي  الْعَاميري
ُي ي بْني مَْسُعوٍد  2ُعَبُْد اّلل َ هي عَبْدي اّلل َ ي بْني مَْسُعوٍد عَْن أَبييهي عَْن َجد ي ي بْني عُتْبَةَ بْني عَبْدي اّلل َ عُْت بُْن عَبْدي اّلل َ قَاَل َسي

ي ص يَُقولُُ يَُرُسوَل اّلل َ ْمسي َوْجهنَْيي فََوْجٌه يُضي يلش َ يُ: إين َ ل َماءي َو َوْجٌه يُضي َْهلي الس َ َُُُء ألي َََل ُء ألي ْهلي اأْلَْرضي َو ع

                                                                                                                            

) خمطوط( باسنادمها اىل 14) خمطوط(، و حمّمد بن أيب الفوارس يف األربعني: 106يف درر حبر املناقب: 
 على التواىل. 288/ 4و ج  79/ 13جابر.عنهما إحقاق احلّق: 

 (.16تقدمت ترمجته يف املنقبة)   1
جدته باسم) عتبة( و يكىن أبو كذا يف األصل. و مل أجد له ذكرا يف ما عندنا من كتب الرتاجم، و امنا و    2

من أصحاب  645رقم  262عميس املسعودّي، و الظاهر أنّه هو الصحيح.عده الشيخ الطوسّي يف رجاله: 
 4/ 2، و ابن حجر العسقالىن يف تقريب التهذيب: 366/ 6الصادق عليه السالم.و وثقه ابن سعد يف طبقاته: 

 .17رقم 
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 ۹6  مائۃ المنقبۃ

 

ُ َو َرُسولُُه أَعْلَم تَابَُة؟ ُقلْنَا اّلل َ تَابٌَة ُثم َ قَاَل أَ تَْدُروَن مَا تيلَْك الْكي تَابَُة ال َِتي تَليي أَْهَل  ُالَْوْجهنَْيي مينُْهَما كي فَقَاَل الْكي
َماءي  هْرِض الس َ ماواِت وه اْْل ُ ُنوُر الَسه نيَُُتَابَُة ال َِتي تَليي ]أَْهَلَُو أَم َا الْكُي 1ُاّلَله ٌ ع نُوُر اأْلََرضي ُ.2ُ[ اأْلَْرضي عَليي 
ےس انس: وسرج ےک دو رخ ںیہ، ای  رخ ا ل ملسو هيلع هللا ىلص  روسل اہللہلل نب وعسمد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےندبع ا

۔ ان دوونں روخں رپ )اگل اگل( ابعرںیت یھکل وہیئ  اور دورسا رخ ا ل زنیم ےک ےیل  آامسن ےک ےیل ےہ

 رتہب اجےتن ںیہ  ملسو هيلع هللا ىلص  ۔ ایک ن  اجےتن وہ ہک وہ ابعرںیت ایک ںیہ؟ مہ ےن اہک: اہلل اور اس اک روسلںیہ

رامن ا: ا ل آامسن ےس قلعتم رخ رپ یھکل یئگ ابعرت ہی ےہ: ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

 

ماواِت ےن ف ُ ُنوُر الَسه اّلَله
هْرِض  ٌ ع نُوُر )اہلل زنیم و آامسن اک ونر ےہ(  ۔ اور ا ل زنیم ےس قلعتم رخ رپ دنکہ ابعرت ہی ےہ:  ُوه اْْل عَليي 

نيَُ  ں اک ونر ےہ(۔) یلعؑ زونیم اأْلََرضي

 

(۴۶) 

 اامعل ےب افدئہ 

ثَِني  ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ دي بْني أَي ُوَب احْلَافيُظ َرْحي ثَنَا أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ُ بُْن َحد َ ثَِني عَليي  يَاٍد قَاَل َحد َ أَْْحَُد بُْن زي
ُ لْتي ي َاُن بُْن الص َ ثَِني الر َ يَم عَْن أَبييهي قَاَل َحد َ عُْت أَِبي  3ُإيبَْراهي َضا ع يَُقوُل َسي ي عُْت عَليي َ بَْن ُموََس الر  قَاَل َسي
                                                           

 .35النور:   1
 .432ح  158و مدينة املعاجز:  21ح  9/ 27عنه البحار:   2
و البحار و « ب» و يف نسخة يف األصل: الفضل. و مل أعثر له على اسم يف ما عندنا من كتب الرتاجم.  3

املطبوع: أىب الصلت اهلروى خادم الرضا عليه السالم، و لعله خلط بني الريان بن الصلت و بينه، و كالمها رويا 
. و ما أثبتناه يف املنت االرجح يؤيده 211و  210/ 7ام الرضا عليه السالم. راجع رجال السّيد اخلوئي: عن اإلم

عن علّي بن حمّمد العلوى عن أمحد بن  113أن جعفر بن حمّمد القّمّي روى هذا احلديث يف كتابه املسلسالت: 
 زياد بن جعفر هبذا االسناد اىل الريان بن الصلت.
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َُ عُْت أ ً ع يَُقوُل َسي عُْت أَِبي َجعْفَرا عُْت ]أَِبي ُموََس ع يَُقوُل َسي ً ع يَُقوُل َسي عُْت أَِبي عَليي ا ً ع يَُقوُل َسي دا ِبي ُُمَم َ
عُْتُ يَل ع  1[ُاحْلَُسنْيَ ع يَُقوُل َسي عُْت َجَْبَئي ي ص يَُقوُل ]َسي عُْت َرُسوَل اّلل َ َ اْْلُْؤمينينَي ع يَُقوُل َسي ً أَميري أَِبي عَليي ا

ُُُ[ُيَُقولُُ َ َجل َ َجََلل عُْت اّلل َ ي:ُُه يَُقولَُُسي يِني عَََل عيلْمي ي يفي بيََلديي َو أَمي ِتي عَََل َخلْقيي َو نُوري يٍب ُحج َ ُ بُْن أَِبي َطال  ُعَليي 
ُ ُل اْْلَن ََة مَْن أَنَْكَرُه َو إيْن أََطاعَِني ُل الن َاَر مَْن عََرفَُه َو إيْن عََصاني َو ََل أُْدخي ُ.2 ََل أُدْخي

رامن ا: ںیم ےن اےنپ ن ان ا ومیس نب ان ا 

 

روی ایبن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اامم راضؑ ےس انس ہک آپ ےن ف
 
تلص ہ

رؑ ےس انس، 

 

رفعج ااکلمظؑ ےس انس ، اوہنں ےن اےنپ وادل اامم رفعج اصدقؑ ےس انس، اوہنں ےن اےنپ وادل اامم دمحم ن اف

اوہنں ےن اےنپ وادل اامم نیسحؑ ےس انس ، اوہنں ےن اوہنں ےن اےنپ وادل یلع نب ا.نیسح زنی ااعلدبنی ؑ ےس انس، 

ےس ربجالیئ ےن ملسو هيلع هللا ىلص ےس انس، روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص اےنپ وادل اریماوملنینم یلعؑ ےس انس، اوہنں ےن روسل اہلل

ا ےہ: 

 

رامن

 

داودناعمل ف

 

 ایبن ایک ہک خ

ؑ ریمی ولخمق رپ ریمی  تج ، ریمی آن ادویں ںیم ریما ونر ےہ اور  یلع نب ایب   رپ ریما انیم ریمے ملع اطل 

اہ یہ ویکں ہن ےیک وہں،

 

ےہ،  ںیم اس صخش وک منہج ںیم ںیہن ڈاولں اگ وج اس وک اچہپاتن وہ اچےہ اس ےن ہ

3
اور   

ا راہ وہ۔ 

 

 یہ رکن

 

 ںیم ںیہن اجےن دواگن سج ےن اس اک ااکنر ایک اچےہ وہ ریمی ااطع

  

 
ںیم اس صخش وک ج

4 

 

                                                           
 و املطبوع. «ب» من نسخة  1
 .19ح  512و غاية املرام:  91ح  116/ 27عنه البحار:   2

 ےک ‘  اجاتن وہ’ 3

 

 
اہ رسزد وہےئ وہں وت یلعؑ یک والت

 

ا وہ. نکیل اس ےس ھچک ہ

 

ا وہ اور اس یک ریپوی رکن

 

 رھک

 

 
ینعی اس یک والت

ا

 

رچ رھک

 

رام دے اگ، ہن ہی ہک وہ طقف زن این عمج خ

 

اہ اعمف ف

 

دا اس ےک ہ

 

وہ اور یلمع نادان ںیم یلعؑ ےس زن ادہ یلعؑ ےک روبیقں اور  لیفط خ

ا وہ.

 

 دونمشں ےس اممتلث رھک

 اس  4

 

 
دا انب والت

 

 لوبل ںیہن یک  وت خ

 

 
ینعی ارگ یس ےن امنز روزہ، جح زاکت وریغہ ےسیج اامعل ہنسح وت ااجنم دےی نکیل یلعؑ یک والت

ر

 

 ےہ.ےس ہی اامعل لوبل ںیہن رکے اگ اور اےس منہج ردیس ف

 

 
 امےئ اگ۔  ویکہکن لوب تی اامعل یک رشط والت
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(۴۷) 

اء و   رلس ، دہشاء اور دصنیقی   
 

 

 یلعؑ رپ رکش رکےت ںیہان

ُيُ ٍد اْْلََذاري يُم بُْن ُُمَم َ ٍد إيبَْراهي ثَنَا أَبُو ُُمَم َ ُد بُْن َجعْفٍَر قَالَ  1َُحد َ ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ َي َاُط َرْحي اْلْ
ُْ ثَِني ابُْن َُم ثَِني أَي ُوُب بُْن نُوٍح قَاَل َحد َ ثَِني ميََلُ َُحد َ ي َاني قَاَل َحد َ ُ بُْن الر َ ثَِني عَليي  ي َةَ عَْن  2ُبُوٍب قَاَل َحد َ بُْن عَطي

يعَليي ي بُْ ي ص ل َُسنْيي عَْن أَبييهي ع قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ ٍد عَْن أَبييهي عَْن عَليي ي بْني احْل يٍب ع:يَا أَبَا َجعْفَري بْني ُُمَم َ ني أَِبي َطال
َُ ٍد يفي الْكُياحْل َع عََملَُك )لييَْوٍم َواحي يَزاٍن( َو ُوضي ف َةي مي َع إيْيَاُن اْْلَََلئيقي َو أَْعَماُْلُْم يفي )كي ةي اأْلُْخَرى َسني لَْو ُوضي ف َ

َلُ ٍد( عَََل َْجييعي مَا عَمي َ بَاََه بيَك يَْوَم أُُ ُلََرَجَح عََملَُك لييَْوٍم َواحي بينَي َو َرفََع اْلَََْلئيُق َو إين َ اّلل َ ُحٍد مَََلئيَكتَُه اْْلُقَر َ
ينَي َو إيُُُاحْلُُجب ُ الْعَاَْل بْعي َو أَْشَرقَْت إيلَيَْك اْْلَن َةَ َو َما فييهَا َو ابْتَهََج بيفيعْليَك َرب  َماَواتي الس َ َ تَعَاََل ميَن الس َ ن َ اّلل َ

يَك الْيَْومي مَا يَغْبيُطَك بيهي كُُ ُضَك بيَذل يٍدُلَيُعَو ي يٍق َو َشهي د ي ُ نَبيي ٍ َو َرُسوٍل َو صي  .3ل 

                                                           
يف األصل: املزادى.و يف رجال النجاشّي: املرادى) خ املزادى( و كلها تصحيف.و ما يف املنت كما ضبطه   1

و هي بلدة يف ميسان بني واسط و البصرة هبا دفن عبد الّله بن « مذار» نسبة اىل 32/ 1املامقاين يف رجاله: 
و رجاله:  7.ترجم له يف فهرست الطوسّي: 88/ 5طالب عليه السالم.ذكرها يف معجم البلدان:  علّي بن أيب

، 110/ 1، لسان امليزان: 32/ 1، جامع الرواة: 5، رجال العالمة احللى: 16، رجال النجاشّي: 76رقم  451
 .5أعالم الشيعة يف القرن الرابع: 

البجلّي الكويّف االمحسى من أصحاب الباقر و الصادق عليهما  كذا يف األصل، و الظاهر أنّه مالك بن عطية   2
 .177/ 14السالم. رجال السّيد اخلوئي: 

عن صاحب املناقب و ابن املغازيل  127و  64.و أخرجه يف ينابيع املودة: 8ح  508عنه غاية املرام:   3
 باسنادمها اىل الصادق عليه السالم.

Presented by Ziaraat.Com



 ۹۹  مائۃ المنقبۃ

 

داد رامےت ںیہ ہک روسل ملسو هيلع هللا ىلص ےک وتطس ےس روسل اہلل اامم اصدقؑ اےنپ آن اؤ و اخ 

 

 ف

 

 
ےس روات

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اہلل

 

اد ف

 

رازو ےکےن اریم اوملنینمؑ ےس ارش

 

ای   اے ان ا انسحلؑ  ارگ امتم الخقئ اک اامین اور اامعل ت

اک لمع دورسے ڑلپے ںیم رھک دن ا اجےئ  وت اہمترے ای  دن اک لمع ن ایق  ڑلپے ںیم  اور اہمترے ای  دن

دا ےن روز ادح المہکئ رقمنیب رپ اہمترے ذرےعی ےس رخف و 

 

الخقئ ےک امتم اامعل رپ اھبری وہ اگ ۔ ےب کش خ

دار ابماہت یک؛ اس ےن اس دن اسوتں آامسونں ےس رپدے ااھٹ دےی  اور پ ںیہ  اور وج ھچک اس ںیم اھت اک دی 

  

 
 ج

ا ، رب ااعلنیمل اہمترے اامعل رک ےس رایض وہا  اور اس ےن اس دن ےک دبےل  ا یس ن اداش اطع یک ہک امتم وان 

اء و رلس  اور  دصنیقی  و دہشاء  ن  رپ رکش رکےت ںیہ۔   
 

 

 ان

 

(۴۸) 

 یلعؑ  اور نیت رگوہ

دي  ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ثَِني يَعُْقوُب بُْن  1ُبْني ُسلَيَْمانََُحد َ ٍد قَاَل َحد َ ثَِني َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ َرْحي
ُْ ثَِني ُعَمُر بُْن أُذَي ثَِني دَاُوُد بُْن احْلَُصنْيي قَاَل َحد َ ثَِني َصْفَواُن بُْن ََيََْي قَاَل َحد َ يَد قَاَل َحد َ نََة عَْن َجعْفَري بْني يَزي

َُ ٍد عَْن أ ي صُُمَم َ يحي ُبييهي عَْن عَليي ي بْني احْلَُسنْيي عَْن أَبييهي قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ُ مَثَلَُك يفي أُم َِتي مَثَُل اْْلَسي : يَا عَليي 

                                                           
حلسن بن بكري بن أعني بن سنسن أبو غالب الزرارى شيخ اإلمامّية يف هو أمحد بن حمّمد بن سليمان بن ا  1

ه.جتد  368و توىف يف سنة  285عصره و استاذهم و ثقتهم و فقيههم و نقيبهم، له مصّنفات كثرية، ولد سنة 
، 82/ 1، ثقات الرواة: 34رقم  443، رجال الطوسّي: 31، فهرست الطوسّي: 65ترمجته يف رجال النجاشّي: 

 .287/ 2، رجال السّيد اخلوئي: 202/ 1عالم للزركلى: اال
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ي ُوَن( َو ُهُم الْيَُهوُد َو  ُهَُُو فيْرقٌَة عَادَوُْ 1عييََس ابْني مَْريََم افََْتََق قَْوُمُه ثَََلَ  فيَرٍق فيْرقٌَة )ُمْؤمينُوَن َو ُهُم احْلََواري
ُق ثَََلَ  فيَرٍق فيْرقَةٌُ ْيَاني َو إين َ أُم َِتي َستَْفََتي يعَتَُك َو ُهُم اْْلُْؤمينُوَن َو فيْرقٌَة  ُفيْرقٌَة غَلَْوا فييهي فََخَرُجوا عَني اْْلي شي

اك ُوَن َو فيْرقٌَة غََُلٌة فييَك فَُهُمُُُأَعَْداُهَ ُ دَُُُُو ُهُم الش َ يعَتيَك يفي اْْلَن َةي )َو  ُوناْْلَاحي يعَتَُك َو ُُميب ُو شي ُ َو شي َو أَنَْت يَا عَليي 
ُ.2أَعَْداُهَ  َو الْغََُلُة يفي َُمَب َتيَك( يفي الن َارُي

داد ےک وتطس ےس روسل اہلل اامم اصدقؑ رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اےنپ آن اؤ و اخ 

 

رامےت ںیہ ہک آپ ؐ ےن ف

 

 ف

 

 
ےس روات

 ںیم   ن ایلعؑ

 

روقں ںیم میسقت اثم اہمتریریمی ام

 

ؑ یک یس ےہ؛ نج ےک اعمےلم ںیم ان یک وقم نیت ف یٰ

عن ش

ل 

رہق ومنینم اک اھت وج وحا

 

ی ےک دونمشں اک اھت وج روہ یئگ؛ ان ںیم ےس ای  ف

عن ش

رہق 

 

ویں رپ لمتشم اھت، دورسا ف

دا اک اٹیب ےنہک یک وہج ےس

 

دا ن ا خ

 

ی وک خ

عن ش

(  اامین ےس اخرج وہ ےئگ وہیدی ےھت، اور رسیتا رگوہ اغویلں اک اھت وج)

 اجےئ یگ:  الہ رگوہ ریتے وعیشں اک  ےھت ۔ 

 
 
روقں ںیم ت

 

 یھب ریتے ن ارے ںیم نیت ف

 

ےب کش ریمی ام

رہق ریتے دونمشں اک وہ اگ اور وہ وج کش رکےن واےل وہےگن، اور رسیتا 

 

وہ اگ اور یہی ومنم وہےگن، دورسا ف

ر وہےگن۔ 

 

 ںیم رگوہ اغویلں اک وہ اگ وج  اجدح و اکف

  

 
 ں ےک  نیبح ج

 

 

اے یلعؑ  وت، ریتے ہعیش اور ریتے ش

 ۔ وی رکےن واےل اغیل منہج اجےگنیئوہےگن، اور ریتے دنمش اور ریتے تبحم ںیم زن ادہ ر

 

 

 

 

                                                           
 منهم املؤمنون.«: أ» يف نسخة  1
بإسناده اىل ابن شاذان، عنه مصباح  226.و رواه اخلوارزمي يف املناقب: 4ح  264/ 25عنه البحار:   2

 .109) خمطوط( و ينابيع املودة: 23األنوار: 
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(۴۹) 

 آمب

 

 ملسو هيلع هللا ىلصدملعار  راسل

ثَنَا َهاُروُن بُْن ُموََسُ ٍد  1َُحد َ ُ  بُْن ُُمَم َ ثَِني احْلَاري ق َاُق قَاَل َحد َ ثَِني َجعْفَُر بُْن عَليي ٍ الد َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ َرْحي
ُد بُْن احْلََسني اْْلَعُْروُف بيَشلَقَانَُ ثَِني ُُمَم َ ثَِني َسعييُد بُْن كَثيرٍي قَاَل َحد َ ٍد عَْن أَبيُ 2ُقَاَل َحد َ يهي ع عَْن َجعْفَري بْني ُُمَم َ

ي ص يَُقولُُ عُْت َرُسوَل اّلل َ ي ي قَاَل َسي ي اأْلَنَْصاري ُل مَْن يَْدُخُل اْْلَن َةَ ميَن الن َبيي ينَي َو ُعَْن َجابيري بْني عَبْدي اّلل َ : أَو َ
يقيني د ي ي ُي ُالص  يٍب ع فَقَاَم أَبُو ُدَجانََة َو قَاَل يَا َرُسوَل اّلل َ ُ بُْن أَِبي َطال َُُعَليي  َ ل ُأ ْنَا عَني ي تَعَاََل أَن َُه أَْخََبََ  أَن َ ُُْم َُتَْبي اّلل َ

يَاءي َحّت َ تَْدُخلَهَا أَنَْتُ َََل اأْلَنْبي مٌَة ع َ مَا عَليْمَت أَْن  ُاْْلَن َةَ ُُمَر َ ْن أ َََل اأْلُمَمي َحّت َ تَْدُخلَهَا أُم َتَُك قَاَل بَََل َو لَكي َو ع
يَواءي الْقَْومي إيمَا ُب َرايَِتي فَيَْدُخُل اْْلَن َةََُحاميَل ل يَواءي احْلَْمدي يَْوَم الْقييَامَةي بنَْيَ يََدي َ )َو ُهَو َصاحي ٌ َحاميُل ل  ُمُهْم َو عَليي 

                                                           
هو الشيخ الثقة اجلليل هارون بن موسى بن أمحد بن سعيد التلعكربى، عظيم املنزلة عدمي النظري، واسع املنزلة   1

، و مسع من جعفر بن علّي بن 385و الرواية، روى مجيع األصول و املصّنفات، توىف يف ربيع اآلخر من سنة 
(.جتد 21رقم  460اجازة) رجال الشيخ:  و ما بعدها، و له منه 328سهل بن فروخ الدقاق احلافظ يف سنة 

، توضيح االشتباه: 236/ 10، أعيان الشيعة:328، أعالم القرن الرابع: 46/ 9ترمجته يف: االعالم للزركلى: 
، رجال العاّلمة احلّلّي: 365، رجال ابن داود: 516، رجال الشيخ الطوسّي:308/ 2، جامع الرواة: 295
  غريهم.و كثري 343، رجال النجاشّي: 180

خ ل: شلقاف. و يف غاية املرام: سلقان. و كالمها تصحيف ما يف املنت.علما أن املعروف بشلقان هو:   2
عيسى بن أيب منصور صبيح العزرمى من أصحاب الصادق قال عنه عليه السالم: من أحّب أن يرى رجال من 

.و ليس هناك رجل 230/ 2و األلقاب: و الكىن  230/ 13أهل اجلنة فلينظر اىل هذا. رجال السّيد اخلوئي: 
 آخر يعرف بشلقان غريه، فلعله حدث سقط يف السند و الّله أعلم.
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ٌ ع َو قَْد أَْشَرَقُ هي فَقَاَم عَليي  َُ ُقَبْليي فَإيْن الْعَلََم مَعَُه( َو أَنَا عَََل أَثَري ً َو ُهَو يَُقوُل احْل فَنَا َوْجُهُه ُسُرورا ي َشر َ ي ال َذي ْمُد ّللي َ
ُي  .1ُبيَك يَا َرُسوَل اّلل َ

 رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسل 

 

 
ر انب دبعاہلل ااصنری ےس روات اامم اصدقؑ اےنپ وادل ےس وہ اجت 

 ںیم س  ےس ےلہپ دالخ وہےن واالصخش یلع نب ایب ملسو هيلع هللا ىلص اہلل

  

 
اء اور دصنیقی ںیم ےس ج  

 

 

ےس انس : ان

ؑ ےہ ۔  اوب اطل 

 
 

ےن قح ں ںیہن یاتن ا اھت ایک آپ یہ  ملسو هيلع هللا ىلص  داجہن  ڑھکے وہےئ اور اہک: ن ا روسل اہلل اس وق

 آؐپ   دی ےہ ہک یس یھب یبن  اور اسربخ ہک اہلل ےن آپ وک

 

  ی
 
 رحام ےہ خ

 

 ی

 
 

 اس وق

  

 
 رپ ج

 

یک ام

 ںیم رشتفی ہن ےل اجںیئ وخد  اور آپؐ

  

 
 ج

 

رامن املسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل؟ یک ام

 

اھت( : اہں  )ںیم ےن اہک ےن ف

 اصخ  ولاےئ اہ دم وہےگن نکیل  ایک

 

روز ایقم ا ےہ؟  اور یلعؑ ت 

 

، وہ ریما  ن  ںیہن اجےتن ےک دملعار ہشیمہ آےگ وہن

 ںیم دالخ وہ اگ  ویکہکن ملع اس ےک اہھت ںیم وہ اگ اور ںیم اس ےک  ےیل وہ س ھدملعار ےہ، سپ اس 

  

 
ےس ےلہپ ج

 ےھچیپ وہاگن۔

  ہک 
 
 یلعؑ ڑھکے وہےئ  خ

 
 

ل وخیش ےس ان اک رہچہ رسمور اھت  اور وہ ہہک رےہ ےھت: ن ا روس اس وق

دا یک سج ےنملسو هيلع هللا ىلص   اہلل

 

  قح ں آپؐ ےک ذرےعی ےس رشف ۔اشخ۔ دمح ےہ اس خ

 

 
                                                           

) 111، و مصباح االنوار: 97بإسناده اىل ابن شاذان، عنه احملتضر:  227رواه يف مناقب اخلوارزمي:   1
بإسناده اىل  175.و روى حنوه فرات الكويّف يف تفسريه: 11ح  683و ص  9ح  679خمطوط( و غاية املرام: 
احلسن بن .و أخرجه 11ح  218/ 39، و ج 8ح  5/ 8و ج  100ح  209/ 7جابر، عنه البحار: 

 318/ 26سليمان يف كتابه تفضيل األئّمة على األنبياء نقال عن كتاب القائم للفضل ابن شاذان، عنه البحار: 
) خمطوط( عن فخر 31و يف الروضة يف الفضائل:  123.و أخرجه شاذان بن جربيل يف كتابيه الفضائل: 87ح 

/ 1عن كشف الغّمة:  3ح  64/ 36يف البحار: .و أخرجه 354الدين الطربّي.و أورده املفيد يف االختصاص: 
 .2ح  629و عن تأويل اآليات:  321
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(۵۰) 

 یلعؑ تجح ےک اقمئ رکےن واےل

ُ قَاَل  َُه اّلل َ ي ُ َرْحي ٍد َهاُروُن بُْن ُموََس الت َل َُعْكََبي ثَنَا أَبُو ُُمَم َ ثَِني َحد َ ي قَاَل َحد َ يزي بُْن عَبْدي اّلل َ ثَنَا عَبُْد الْعَزي َحد َ
ُ ثَِني يمي قَاَل َحد َ ثَِني عَبُْد الَْكري ٍد قَاَل َحد َ اُر أَبُو قََمرٍُ َُجعْفَُر بُْن ُُمَم َ دي بْني  1قيماز الْعَط َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ قَاَل َحد َ

ثَِني َربييعُُ ي بْني مَْسُعوٍد قَاَل قَاَل  الَْولييدي قَاَل َحد َ ثَِني اأْلَعَْمُش عَْن أَِبي َوائيٍل عَْن عَبْدي اّلل َ احي قَاَل َحد َ بُْن اْْلَر َ
ي ص ُ آدََم َو نَفََخ فييهي ]ميْنُ ُ:َْل َاَُرُسوُل اّلل َ ُ تَعَاَُخلََق اّلل َ ي فَأَْوََح اّلل َ هي عََطَس آدَُم َو قَاَل احْلَْمُد ّللي َ ََل إيلَيْهي [ ُروحي

نْيَا مَا َخلَقْتَُكُ يُد أَْن أَْخلُقَُهَما يفي دَاري الد ُ ِتي َو َجََللي لَْو ََل عَبَْداني أُري ز َ ي َو عي ْدتَِني عَبْدي ِن ي  َْحي قَاَل إيَْليي فَيَُكونَاني مي
ُْظْر فََرفََع َرأَْسُه فَإيذَا مَْكتُُ ُيقَاَل نَعَْم يَا آدَُم اْرفَْع َرأَْسَك َو ان ٌد ]َرُسوُل اّلل َ ُ ُُمَم َ ُ ُوٌب عَََل الْعَْرشي ََل إيلََه إيَل َ اّلل َ [ نَبيي 

ةي مَْن عََرَف َحق َ عَليي ٍ ع زَََك َو َطُهَر َو مَْن أَنَْكَر َحق َُه لُعيَن َو َخاَبُ ٌ ُمقييُم احْلُج َ ْْحَةي َو عَليي  ِتي أَْن الر َ  أَقَْسْمُت بيعيز َ
َل اْْلَن َةَُ ُمُ أُدْخي ُ ُمَْن أََطاعَُه َو إيْن عََصاني َو أُقْسي َل الن َاَر مَْن عََصاُه َو إيْن أََطاعَِني ِتي أَْن أُدْخي ُ.2ُبيعيز َ

                                                           
يف املناقب: فيحان العطّار أبو نصر.و يف املصباح: افتخار العطّار أبو نصر. و يف غاية املرام: فيحان العدل   1

 أبو نصر.
، و ص 9ح  28و ص  16ح  7ام: بإسناده اىل ابن شاذان، عنه غاية املر  227رواه اخلوارزمي يف املناقب:   2

) خمطوط(. و رواه الطربّي يف 94، و مصباح األنوار:11و ينابيع املودة:  48ح  583، و ص 4ح  250
ح  47و أورده يف تأويل اآليات:  61ح  130/ 68بإسناده اىل األعمش، عنه البحار: 68بشارة املصطفى: 

 148، و يف الروضة يف الفضائل: 79ح  152فضائل: عن الشيخ الطوسّي.و أورده شاذان بن جربيل يف ال 22
عن كتاب األربعني للحافظ بن أيب  144/ 4) خمطوط( عن ابن مسعود.و أخرجه يف إحقاق احلّق: 145ح 

و عن  --) خمطوط(120عن درر حبر املناقب للشيخ احلنفّي املوصلى:  222) خمطوط( و يف ص 27الفوارس: 
 .29عن أرجح املطالب لالمرتسرى:  179/ 15 املناقب املرتضوية.و أخرجه يف ج
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رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اہلل نب وعسمد ےتہک ںیہ ہک  روسل اہللدبع

 

دا ےن آدمؑ وک قلخ ایک  اور ان ںیم اینپ ےن ف

 

  خ
 
خ

دا ےن آدم رپ ویح یک: اے ریمے دنبے   روح ٹوھیکن ، وت آدم وک کنیھچ آیئ؛ آدم ےن وفراَََ اہک: اہ دم ہلل  

 

سپ خ

ہن وت ےن ریمی دمح یک ؛ ےھجم ریمی زعت و الجل یک مسق ، ارگ ریما   دار داین ںیم اےنپ دو دنبوں وک قلخ رکےن اک ارادہ 

دا  ایک وہ ریمی لسن ےس وہ

 

ا۔ آدم ےن اہک: اے خ

 

ا وت ںیم ےھجت قلخ ہن رکن

 

دا ےن اہک: اہں اے آدم  وہن

 

ےگن؟  خ

  رس ااھٹ اور اورپ دھکی  اانپ

ا  وت رعش رپ اھکل وہا داھکی: وکیئ وبعمد ںیہن وساےئ اہلل ےک، دمحم اہلل ےک  ملسو هيلع هللا ىلص سپ آدم ےن اانپ رس ااھٹن 

ور یلؑع  تج ےک اقمئ رکےن واےل ںیہ۔ وج یلعؑ ےک قح یک رعمتف ر !ے اگ  ذیک اور روسل  اور یبن رتمح ںیہ، ا

رایب اک اکشر وہ اگ۔  ن ازیکہ وہ اگ، اور وج اس ےک قح اک ااکنر رکے اگ  اس رپ تنعل 

 

ےھجم ریمی زعت یک  وہ یگ اور وہ خ

 رکے اگ اچےہ اس ےن ریم

 

 ںیم دالخ رکواگن وج یلعؑ یک ااطع

  

 
ی تیصعم یک وہ،  اور ںیم مسق   ںیم اےس ج

رامین اگن  سج ےن یلعؑ منہج ںیم دالخ رکو اےس

 

اف

 

 یہ ویکں ہن یک وہ۔ یک وہ یک ن

 

اچےہ اس ےن ریمی ااطع

1
 

 

(۵۱) 

رت ںیم افدئہ

 

 داین و آخ

ي احْلَُسنْيُ ]بُْن أَْْحََد[ ثَنَا أَبُو عَبْدي اّلل َ ُ 2َحد َ دي ]بْني اأْلَْحَولي ثَِني احْلَُسنْيُ بُْن  3[ُبْني ُُمَم َ ي َةي قَاَل َحد َ دي بياْْلَُحم َ
ََس عَْن نَْصري بْني َْح َاٍد عَْن ُشعْبَةَ بْني ا دي بْني عيي ُد بُْن يَعُْقوَب ]عَْن ُُمَم َ ثَِني ُُمَم َ اجُيَجعْفٍَر قَاَل َحد َ قَاَل  1[ُحْلَج َ

                                                           
 اک بلطم اجےنن ےک ےیل دےیھکی تبقنم ) 1

 

 
 ( اک اردو احہیش.۴۶اس دحت

 ليس يف املقتل و الفرائد.  2
 ليس يف املقتل و الفرائد.  3
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ُُ ْختييَاني ثَِني أَي ُوُب الس َ ي صعَْن نَافيٍع عَني  2َُحد َ ي تَعَاََل ُابْني ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ : مَْن أََرادَ الت ََوك َُل عَََل اّلل َ
ب َ أَْهَل بَيِْتي َو مَْن أََرادَ أَْن يَنُْجَو ميَن الن َارُي ُ 3فَلْيُحي ب َ أَْهَل بَيِْتي ب َ أَْهَل بَيِْتي ]َو مَْن أََرادَ احْليْكَمةَ فَلْيُحي [ َو ُفَلْيُحي

ي مَا أََحب َُهممَُ ب َ أَْهَل بَيِْتي فََو اّلل َ َساٍب فَلْيُحي ُ ُْن أََرادَ أَْن يَْدُخَل اْْلَن َةَ بيغرَْيي حي نْيَا َو ُأََحٌد إيَل َ َربيَح ]يفي [ الد ُ
َرةُي ُ.4اْْلخي

ا اچاتہ ےہ اےس اچک ے ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہللدبعاہلل نب  رم  اتہک ےہ ہک 

 

دا رپ وتلک رکن

 

رامن ا: وج وکیئ یھب خ

 

ےن ف

 ےس تبحم رکے۔ وج اچاتہ ےہ ہک ذعاب  منہج  اور ذعاب  ربق ےس اجنت ن اےئ اےس اچک ے ہک 

 

ن ت ت
ہک ریمے اہ ل

 ےس تبحم 

 

ن ت ت
ا اچاتہ ےہ اےس اچک ے ہک ریمے اہ ل

 

 ےس تبحم رکے۔  وج تمکح احلص رکن

 

ن ت ت
ریمے اہ ل

دا یک  رکے۔ 

 

 ےس تبحم رکے۔   خ

 

ن ت ت
 ںیم دالخ وہ اےس اچک ے ہک ریمے اہ ل

  

 
وج اچاتہ ےہ ہک انب اسحب ج

رت ںیم 

 

 ےس تبحم ںیہن رکے اگ   ر ہی ہک ہی تبحم اےس داین ںیم یھب افدئہ دے یگ اور آخ

 

ن ت ت
مسق  وکیئ یھب اہ ل

 یھب۔ 

 

 

 

                                                                                                                            
بواسطتني أقول: حمّمد بن يعقوب) الكليين( ال يروى عن حمّمد بن عيسى مباشرة، بل  من املقتل و الفرائد.  1

 فلعله حدث سقط يف السند أو هو تشابه يف األمساء، كما أنّه ال يروى عن أيوب السختياىن مباشرة.
/ 7يف األصل: السجستايّن. صوابه من املقتل و الفرائد و كتب الرجال.قال عنه ابن سعد يف الطبقات:   2

و توىف يف الطاعون «.  العلم، حجةكان أيوب ثقة، ثبتا يف احلديث جامعا، عدال، ورعا، كثري:» 251 -246
 .-79 -يأيت ذكره يف املنقبة ه و هو ابن ثالث و ستني سنة. 131بالبصرة سنة 

 و يف البحار و املطبوع: عذاب القرب. عذاب النار و عذاب القرب.«: ب» يف نسخة  3
 59/ 1ل احلسني: .و رواه اخلوارزمي يف مقت83ح  586، و غاية املرام: 92ح  116/ 27عنه البحار:   4

.و أورده احلافظ 551ح  294/ 2بإسناده اىل ابن شاذان.و رواه عن اخلوارزمي، احلمويىن يف فرائد السمطني: 
 .263، و القندوزى يف ينابيع املودة: 296أبو بكر الشريازى يف االعتقاد: 
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(۵۲) 

اہم

 

 ث

 

 
 رصاط اور یلعؑ اک والی

 
 پ

ُد  ثَنَا ُُمَم َ َمادٍَُحد َ ُد بُْن عَبْدي  1بُْن عي ثَِني ُُمَم َ يَس قَاَل َحد َ ُد بُْن أَْْحََد بْني إيدْري ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ ي  الت ُْسََتي
ثَِني ُهَشيٌْمُ ي اأْلَْصبَهَاني ُ عَْن أَبييهي قَاَل َحد َ ُ 2ُاّلل َ ُي 3ُعَْن يُونَُس بْني ي ي عَْن عَبْدي اّلل َ قَاَل  4ُعُبَيٍْد عَني احْلََسني الْبَْصري

ي ص َََل اُقَاَل َرُسوُل اّلل َ ْردَْوسي َو ُهَو َجبٌَل قَْد عَََل ع يٍب ع عَََل الْفي ُ بُْن أَِبي َطال ْْلَن َةي َو : إيذَا كَاَن يَْوُم الْقييَامَةي يَْقُعُد عَليي 
ُُفَْوقَُه عَْرُش َرب ي الْعَا ي ٍ ميْن ن َََل ُكْرسي يٌس ع ينَاني َو ُهَو َجال ُق يفي اْْل ُر أََْنَاُر اْْلَن َةي َو تَتََفر َ هي تَنْفَجي ينَي َو ميْن َسْفحي وٍر َْل

ي بنَْيَ يََديْهي ]ََنٌَر ميَنُ ُُجَيْري يمي ْي َراطي إيَل َ َو مَعَُه بََراءٌَة بيَوََليَتيُُُ[ الت َْس ي هي َو َوََليَةي أَْهلي بَيْتيهي )َو ُهَو ََل جَيُوُز أََحٌد عَََل الص 
يهُي ٌف عَََل الن َاري فَيَْدُخلُهَا ُمبْغيضي يهي َو ُمْشري ٌف( عَََل اْْلَن َةي فَيَْدُخلُهَا ُُميب ي  .5ُُمْشري

                                                           
 يف املقتل و املناقب: محاد، و يف الفرائد: احلماد.  1
و هو: هشيم بن بشري، روى  و ما أثبتناه من) خ ل( و املقتل و املناقب و الفرائد. هشام.«: أ» يف نسخة  2

/ 2. ترجم له يف تقريب التهذيب: 25و  24/ 3عن يونس بن عبيد، عن احلسن البصرى كما يف حلية األولياء: 
 .103ح  320

/ 3فهايّن يف حلية األولياء: عن. و هو اشتباه. انظر التعليقة السابقة.قال أبو نعيم األص«: أ» يف نسخة  3
راجع يف ترمجته حلية «.أسند يونس بن عبيد عن أنس ابن مالك أحاديث، و عامة روايته عن احلسن:» 23

 ه. 139و فيه أنّه مات سنة  260/ 7. طبقات ابن سعد: 27 -15/ 3األولياء: 
 أضاف يف املطبوع: بن مسعود.  4
، و يف املقتل: 31.و رواه اخلوارزمي يف املناقب: 12ح  207رام: ، و غاية امل93ح  116/ 27عنه البحار:   5
.و رواه 550، و ارجح املطالب لالمرتسرى: 235و إرشاد القلوب:  103/ 1، عنه كشف الغّمة: 39/ 1

، و 105.و أورده احلنفّي الرتمذي يف املناقب املرتضوية: 230ح  292/ 1احلمويىن يف فرائد السمطني: 

Presented by Ziaraat.Com



 107  مائۃ المنقبۃ

 

 ملسو هيلع هللا ىلص دبع اہلل انب وعسمد ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

رامن ا: روز ایقم

 

اد ف

 

ردوسےن ارش

 

ؑ ف  یلع نب ایب اطل 

ی ےک ےک اورپ  ولجہ 

لہ

 ںیم س  ےس دنلب اقمم اور رعش ا

  

 
ردوس ای  اہپڑی ےہ وج ج

 

نگف وہےگن ،  اور ہی ف

 یک امتم یرہی اجری وہ رک  یتہب ںیہ۔ ےچین   واعق ےہ  

  

 
یلعؑ ای  ونری رکیس رپ ےھٹیب وہےگن ؛   ، اس اہپڑی ےس ج

ایم یرہ اجری وہ 

 

 رصاط ن ار اور اےس ےک اسےنم ےسمینست ن
 
اجزت ںیہن وہ یگ   ر اےس رکےن یک ایگ ۔ یس وک ب

 وہ اگ ۔  یلع تشہب رپ سج ےک ن اس  یلؑع

 

 
  اک رپواہن والت

 

ن ت ت
وہےگن  اور اےنپ دووتسں وک اس  طلسم اور ان ےک اہ ل

 یھب ان ےک طلست ںیم وہ یگ اور وہ اےنپ دونمشں وک اس ںیم دالخ رکےگنی۔  خ ںیم وارد رکںی ےگ  اور اےسی یہ دوز

 

(۵۳) 

 اک ث ارہ نتملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

َُ ثَنَا ع ُ قَاَل َحد َ ي  ُد بُْن احْلَُسنْيي اْلَْثْعَمي ثَنَا ُُمَم َ ٍد َهاُروُن بُْن ُموََس قَاَل َحد َ ثَنَا أَبُو ُُمَم َ ُ بُْن كَعٍْب َحد َ ليي 
اُل عَْن أَبييهي عَني اأْلَعَْمشي قَالَُ ثَِني احْلَُسنْيُ بُْن ثَابيٍت اْْلَم َ ً قَاَل َحد َ يُق بُْن مَْسلََمةَ قَاَل  إيْمََلء ثَِني َشفي َحد َ

يٍب ع ْ َبيي ُ ص ]َو قَب ََل مَا بنَْيَ عَيَِْنْ عَليي ي بْني أَِبي َطال ثَِني ُحَذيْفَُة بُْن الْيََماني قَاَل: قَاَم ال [ َو قَاَل يَا أَبَا احْلََسني َُحد َ
ُل َحيُْث نََزلُْتُ يَُ 1ُأَنَْت ُعْضٌو ميْن أَعَْضائيي تَْْني يلَةي فَُطوََب لََك َو َُو إين َ لََك يفي اْْلَن َةي ]دََرَجةً َو هي [دََرَجُة الَْوسي

ُ َ يعَتيَك ميْن بَعْدي يشي  .2ُل

                                                                                                                            

.و أورده ابن شهر اشوب يف 60، و أخرجه يف مصباح األنوار: 113و ص  86ابيع املودة:القندوزى يف ين
 عن كشف الغّمة. 103.و أخرجه يف ص 202/ 39، عنه البحار: 7/ 2مناقبه: 

 تزول حيث زلت.«: ب» يف نسخة  1
 .84ح  586عنه غاية املرام:   2
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دہفی امیین ےتہک ںیہ

 

ااین اک   وہےئ اور  ڑھکےملسو هيلع هللا ىلص  ہک ای  دن روسل اہللخ

 

 ش
ؑ یک ن ن یلع نب ایب اطل 

رامن ا: 

 

ااء ںیموبہس ےل رک ف

 

ص
ع
 ےس ای   وض ےہ  ارگ وت اض ع وہ ایگ وت ںیم اض ع وہ اے ان ا انسحلؑ   وت ریمے ا

اجؤں اگ ۔ 

1
ام درہج وہلیس ےہ )ینعی رقتب اک اقمم(  سپ  

 

 ںیم ای  درہج ےہ سج اک ن

  

 
اہمترے ےیل ج

ردہ ےہ۔ 

 

 اہمترے ےیل اور اہمترے دعب آےن واےل ریتے وعیشں ےک ےیل م

 

(۵۴) 

 رپ 

  

 
ر در ج  یھکل رحتت 

ثَنَا َسهُْل بُْن  ُيَُحد َ يبَاجي ثَنَا  2ُأَْْحََد الد ي يْصَر قَاَل َحد َ دي بْني اأْلَْشعَثي ِبي ُد بُْن ُُمَم َ ثَنَا ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ َرْحي
يُل بُْن ُموََسُ ثَنَا أَِبي إيْسَاعي يَل ]قَاَل َحد َ ٍد [ عَْن أَبييهي ُموََس بْني َجعْفٍَر عَْن أَبييهي َجعْفَُُُموََس بُْن إيْسَاعي ري بْني ُُمَم َ

َُسنْيي بْني عَليي ٍ ع قَاَل قَالَُ دي بْني عَليي ٍ عَْن أَبييهي عَليي ي بْني احْلَُسنْيي عَْن أَبييهي احْل ي ص عَْن أَبييهي ُُمَم َ :دََخلُْت َُرُسوُل اّلل َ
                                                           

 ملکتم ےہ، اس ےک ینعم ہی وہےگن:  1

 

رل

 
 

رول اخمبط اور ت

  

 ںیم وہں ت

 

  ی
 
اوبد وہ اجےئ اگ ینعی خ

 

اوبد وہا  وت یھب ن

 

  یھب ںیم ن
 
خ

دا ہشیمہ ےہ وس ونر نیسحؑ یھب 

 

دا ےہ، اامم نیسح اام م نیسحؑ ںیہ، ینعی وچہکن خ

 

داخ

 

 خ

 

  ی
 
وت یھب ےہ، ےسیج ہک مہ اہک رکےت ںیہ: خ

 اخومش وہےن واال ںیہن.

، «اميان أىب طالب» يباجى أبو حممد، بغدادّي، له كتابهو سهل بن أمحد بن عبد الّله بن أمحد بن سهل الد 2
عن راويها حمّمد بن حمّمد ابن االشعث بن حمّمد الكويّف قراءة عليه مبصر، « اجلعفريات» أو« االشعثيات» يروى

و الكتاب منسوب اىل إمساعيل بن بن موسى بن جعفر عليه السالم، يروى عنه ولده موسى بن إمساعيل.ولد 
ه و صلى عليه الشيخ املفيد. ترجم له يف رجال الطوسّي:  380، و مات يف صفر سنة 286نة الديباجى س

/ 1، جامع الرواة: 81رجال العاّلمة احلّلّي:  460و ص  180، رجال ابن داود: 141، رجال النجاشّي: 474
و  137رن الرابع: ، أعالم الق513/ 2، الذريعة: 117/ 3لسان امليزان:  333/ 8، رجال السّيد اخلوئي: 392
 غريهم.
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ً بيالن ُورُي َََل بَابيهَا مَْكتُوبا ُُ 1اْْلَن َةَ فََرأَيُْت ع ُي ََل إيلََه إيَل َ اّلل َ ٌد َرُسوُل اّلل َ ي احْلََسُن َو  2ُُُمَم َ َمُة أََمُة اّلل َ ي فَاطي ٌ َولي ُ اّلل َ عَليي 
ُي ْم لَعْنَُة اّلل َ يهي ي َو[ عَََل ُمبْغيضي ْم َرْْحَُة اّلل َ يهي ي ]عَََل ُُميب ي ُ.3ُاحْلَُسنْيُ َصْفَوُة اّلل َ

داد ےک ذرےعی  اامم نیسحؑ ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسل اہلل ےن ملسو هيلع هللا ىلص اامم ومیس اکمظؑ اےنپ آن اؤ و اخ 

  ںیم رفس رعماج رپ ایگ اور وارد   تشہب 
 
رامن ا:  خ

 

)ن ا وسےن( ےس  وت ںیم ےن داھکی ہک اس ےک دروازے رپ ونر وہا  ف

دا 

 

 یک، یلؑع اہلل ےک ویل ںیہ، ، افہمطؑ اہلل ،اہلل ےک روسل ںیہملسو هيلع هللا ىلص ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن، دمحماھکل وہا ےہ: خ

دا یک رتمح اور ان ےک   اور  زی ںیہ

 

دا ےک ےنچ وہےئ ںیہ،  ان ےک وبحم ں رپ خ

 

نسح و نیسح )امہیلع االسلم( خ

دا یک تنعل ےہ۔ 

 

 دونمشں رپ خ

 

 

 

 

                                                           
 و اخلصال: بالذهب.« ب» يف نسخة  1
 و اخلصال: حبيب.« ب» يف نسخة  2
.و رواه الكراجكّي 103ذ ح  256و ص  415ح  149، و مدينة املعاجز: 82ح  586عنه غاية املرام:   3

.و رواه 181 /6و روضات اجلّنات:  31ح  228/ 27بإسناده عن ابن شاذان، عنه البحار:  63يف كنزه: 
، و 167ح  191/ 8بإسناده اىل حمّمد بن االشعث عنه البحار: 10ح  323/ 1الصدوق يف اخلصال: 
، عنه 77ح  365/ 1، عنه و عن املائة منقبة.و رواه الطوسّي يف أماليه: 6ح  3/ 27أخرجه يف البحار: 

 --396ح  73/ 2فرائد السمطني: ، و احلمويىن يف 214.و رواه اخلوارزمي يف املناقب: 8ح  4/ 27البحار: 
» و أضاف يف آخره 423، و الگنجى يف كفاية الطالب: 194و ص  70/ 5و العسقالىن يف لسان امليزان: 

، و 303/ 43، عنه البحار: 94/ 1، و كشف الغّمة: 4ح  75/ 2و الصراط املستقيم: «.مهما ذكر الّله
مجيعا باسنادهم اىل ابن عّباس.و أخرجه  217 /2، و الذهيب يف ميزان االعتدال: 65ح  64الطرائف:

) خمطوط( عن اخلطيب و احلافظ أبو حمّمد عّز الدين عبد الرزاق بن رزق الّله 15البدخشى يف مفتاح النجا: 
) خمطوط( عن كتاب الفردوس.و 31اجلزرّي الشافعى عن ابن عبّاس.و أخرجه ابن حسنويه يف درر حبر املناقب: 

 بإسناده اىل ابن مردويه بإسناده اىل موسى ابن إمساعيل. 18/ 1قتل احلسني: رواه اخلوارزمي يف م
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(۵۵) 

اہ

ث

 روز  رشحم اک ث ادش

ي بْني عَبْدي  ُد بُْن عَبْدي اّلل َ ثَنَا ُُمَم َ ي بُْن َحد َ ثَِني عَبُْد اّلل َ ق َاُق قَاَل َحد َ ثَِني َجعْفَُر بُْن عَليي ٍ الد َ ي احْلَافيُظ قَاَل َحد َ اّلل َ
ٍمُ ثَِني نَْصُر بُْن ُمَزاحي يعي قَاَل َحد َ بي َيَْماُن بُْن الر َ ثَِني ُسل ٍد الْكَاتيُب قَاَل َحد َ ُ بُْن عَبْدي  1ُُُمَم َ ثَِني عَليي  ي قَاَل قَاَل َحد َ اّلل َ

ْ َبيي ُ ص إيََلُ ثَِني اأْلَْشعَُث عَْن َضْمَرةَ عَْن أَِبي ذَر ٍ قَاَل: نََظَر ال ينَي ]َو  َُحد َ ل يٍب ع فَقَاَل َهَذا َخرْيُ اأْلَو َ عَليي ي بْني أَِبي َطال
يَنُ ري نَي َهَذا َسي يُد الَُخرْيُ اْْلخي َماَواتي َو أَْهلي اأْلََرضي يقينَي َو زَيُْنُ[ ميْن أَْهلي الس َ د ي ي ي ينَي َو إيمَاُم اْْلُت َقينَي َو  ُص  الَْوصي

ُْ لينَي إيذَا كَاَن يَْوُم الْقييَامَةي َجاءَ عَََل نَاقٍَة ميْن نُوقي اْْلَن َةي قَْد أََضاءَتي ال ي اْْلَُحج َ هي قَائيُد الْغُر  قييَاَمُة ميْن َضْوئيهَا عَََل َرأْسي
َُ ب ٌع بيالز َ ٌ ُمْرَسٌل فَيُنَاتَاٌج ُمَرص َ ي ُوَن َهَذا نَبيي  ٌب َو يَُقوُل الن َبي ديي ْرَجدي َو الْيَاُقوتي فَتَُقوُل اْْلَََلئيَكُة َهَذا مَلٌَك ُمقَر َ

يٍبُ ُ بُْن أَِبي َطال ي َهَذا عَليي  يبي اّلل َ ُ َحبي ي  يُق اأْلَْكََبُ َهَذا َوصي د ي ي  2فَيَقيُف عَََل َظهْرُي ع ُمنَاٍد ميْن بُْطنَاني الْعَْرشي َهَذا الص 

ي يُبَُُُجهَن ََم فَيُنْجي ُل فييهَا مَْن ََل َُي ُ َو يُْدخي يب  يعَتَُه ميْن  ُمينْهَا مَْن َُي ُل ]فييهَا[ أَْولييَاءَُه ]َو شي َو يَأِْتي أَبَْواَب اْْلَن َةي فَيُْدخي
َساٍبُ  .3ُأَي ي بَاٍب أََراُدوا[ بيغرَْيي حي

                                                           
» هو أبو الفضل نصر بن مزاحم بن سيار املنقرّي املؤرخ الشيعى الثقة املعروف، له كتب تارخيية روائية منها  1

.ترجم البن 274ويّف سنة رواه عنه أبو حمّمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدى الكويّف اخلزاز املت« وقعة صّفني
 ه. 212مزاحم يف أغلب كتب الرتاجم، تويّف سنة 

 و يف املطبوع: شفري.«.أ» و غاية املرام: منت، و كذا استظهرها يف هامش نسخة« ب» يف نسخة  2
/ 26.و أخرج قطعة منه يف البحار: 21ح  621و ص  58ح  166و ص  56ح  46عنه غاية املرام:   3

للحسن بن سليمان نقال عن كتاب احلسن بن كبش « تفضيل األئّمة على األنبياء »عن كتاب 81ح  316
 بإسناده اىل أىب ذر.
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رامن ا: ہی ملسو هيلع هللا ىلص اوب ذر ؓ ےتہک ںیہ ہک ای  دن روسل اہلل

 

  اگنہ یک  اور ف

 

ا ل آامسن و زنیم ںیم ےن یلعؑ یک اجت

رد ےہ،  ہی وچسں اک رسدار، اوایصء یک زتنی ،اونیل و آ

 

رنی اک رتہبنی ف

 

ااین خ

 

 ش
راد اک  نیقتم اک اامم اور دیفس ن ن

 

واےل اف

   رربہ ےہ ۔ 

  

 
 یلعؑ وک ج

 

اوقں روز ایقم

 

اےق رپ اھٹب ےک ن

 

 رک الن ا اجےئ اگ ، نادان رشحم اس ےک ںیم ےس ای  ن

د  اور ن اوقت ڑجے وہےگن ۔ سپ المہکئ  رخ  اج وہ اگ سج ںیم زت 

 

ونر ےس رونش وہ اجےئ اگ ، یلعؑ ےک رس رپ ای  ن

ا ےہںیہک ےگ: 

 

 اء ںیہک ےگ : ہی وت وکیئ یبن رملس ولعمم وہن
 

 

ا ےہ، اور ان

 

۔ ایس ہی وت وکیئ کلم رقمب ولعمم وہن

 ؑ ی اک ویص ےہ، ہی یلعؑ نب ایب اطل 

لہ

 وطس رعش ےس ای  انمدی دنا دے اگ: ہی دصقی ا رب ےہ، ہی بیبح ا

 
 

وق

 یلعؑ منہج رپ ڑھکے وہ اجںیئ ےگ  اور اےنپ وبحمں وک اس ےس اجنت دےگنی  اور وج ان ےس تبحم 

 
 

ےہ۔   اس وق

 

  

 
 دںی ےگ۔ اس ےک دعب ج

 

ا اھت اےس منہج ںیم وھجی

 

 ےک دروازوں ےک ن اس آےگنیئ اور ان ںیم ںیہن رھک

اےنپ وبحمں اور وعیشں وک انب اسحب ےک دالخ رکںی ےگ،)اور ان ےک ہعیش (   سج در ےس یھب اچںیہ ےگ  ےب 

 ںیم دالخ وہ 

  

 
 ۔ ےگ اجںیئ  اسحب ج

 

(۵۶) 

 اک

 

 
ان ںیہ یلع ؑ دہای

ث
 

 ن

ُد بُْن َجعْفٍَر  ثَنَا أَبُو احْلََسني ُُمَم َ ُيَُحد َ ُد بُْن احْلََسني بْني  1ُالن َْحوي ثَِني ُُمَم َ ثَِني أَِبي قَاَل َحد َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ َرْحي
ثَِني الْعَُ ٍ قَاَل َحد َ ُد بُْن َصاِلي ثَِني ُُمَم َ ثَِني أَْْحَُد بُْن دَاُودَ قَاَل َحد َ ُ قَاَل َحد َ يِني  بييعي قَالَ عَليي ٍ الْقَْزوي ب َاُس بُْن الر َ

                                                           
هو حمّمد بن جعفر بن حمّمد أبو احلسن بن النّجار التميمى الكويّف النحوى، من مشايخ الشيخ املفيد و أبو   1

القاسم علّي بن حمّمد اخلزاز القّمّي كان ثقة، من جمودى القرآن، عامل بالعربية، له اشتغال بالتاريخ، معمر، له 
و كانت والدته و وفاته يف الكوفة.ترجم له يف  ،402، و تويّف سنة 311أو  303مصّنفات كثرية.ولد سنة 

، بغية الوعاة: 298/ 6، االعالم للزركلى: 257و ص  254، أعالم القرن الرابع: 467/ 6ارشاد االديب: 
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ْصَمُة بْنحَُ ثَِني عي ي ص ُد َ ثَِني أَبُو ُهَريَْرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ثَِني أَبُو مَعَْشٍر قَاَل َحد َ يَل قَاَل َحد َ :لَيْلََة ُإيْسَاعي
ً آيَةُُ ً ميْن ََتْتي الْعَْرشي أَن َ عَليي ا عُْت نيَداء ابيعَةي َسي َماءي الس َ َي ِبي إيََل الس َ ُ َحبييبيي فَبَل يْغ(ْْلَُدى )ا1أُْسري ي  ا  َُو َوصي فَلَم َ

ُ تَعَاََلُ يَك فَأَنَْزَل اّلل َ يُت( ذَل َماءي نَسي َبِكه وه إِْن   )نََزلُْت ميَن الس َ هيْكه ِمْن ره لَِغْ ما أُْنِزله إِل ُسوُل به ا الَره هه هَيُ يا أ
هتههُ  َهْغته ِرسال ل ما به ْل فه هْم تهْفعه ُ.3اْْليَةَُ 2ُل

رہ اتہک ےہ  رت 
 
  ےھجم ملسو هيلع هللا ىلص ہک روسل اہلل اوب ہ

 

رامن ا: سج س

 

اد ف

 

است آامسونں یک ریس رکایئ یئگ ،  ےن ارش

ان  اور ریمے بیبح اک ویص ےہ ، سپ ہی 

 
 

 اک ن

 

 
ںیم ےن رعش ےک ےچین ےس ای  آواز ینس : ےب کش یلعؑ دہات

  ںیم آامسن ےس ےچین آن ا وت  )داین وک( ن ات
 
ازل یک: اے  اچنہپ دو۔  خ

 

 ن

 

 
دا ےن ہی آت

 

ہی ن ات وھبل ایگ، رھپ خ

 اک ھچک ہن اچنہپن ا۔ 

 

اری راسل
 
ازل ایک اج اکچ ےہ اور ارگ ہی ہن اچنہپن ا وت ہ

 

روسل اچنہپ دو وہ وج اس ےس ےلہپ ن  رپ ن

4
 

                                                                                                                            

، 111/ 2، غاية النهاية: 164/ 3شذرات الذهب:  308، رجال النجاشّي: 86/ 2؛ جامع الرواة: 28
 .157النابس يف القرن اخلامس: 

 : راية.207يف فرائد السمطني و شواهد التنزيل و غاية املرام ص   1
.و أضاف يف مصباح األنوار: فأخذ بيد أمري املؤمنني و نادى: من كنت مواله فعلّي مواله الّلهّم و 67املائدة:   2

 ال من وااله، و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله.
.و أخرجه يف مصباح 445ح  160، و مدينة املعاجز: 5ح  334ص  و 13ح  207عنه غاية املرام:   3

) خمطوط( باالسناد عن ابن شاذان، عن املقربي عن أيب هريرة.و رواه احلسكاىن يف شواهد التنزيل: 49األنوار: 
بإسناده اىل أىب عصمة نوح بن أىب مرمي، عن إمساعيل، عن أيب معشر، عن سعيد املقربي،  242ح  187/ 1

بإسناده اىل عاصم بن عبد الّله، عن إمساعيل ابن زياد  158/ 1هريرة.و احلمويىن يف فرائد السمطني:  عن أيب
 عن أيب معشر، عن املقربي، عن أيب هريرة.

ا ےہ ، ویکہکن ہی ن ات ادہل یلقع و یلقن ےس ن اہی 4

 

   یک دیپاوار ولعمم وہن
 

 ںیم وج وھبل اجےن اک ذرک ےہ وہ اغابل راوی یک ج

 

 
 اس دحت

دا ان ادہل ےک رےتہ 

 

ا ل

 

ان ںیہن وہن  

 

و ص اہچردہ وصعمنیم ںیم ےس یس ای  رفن وک یھب ب
ض

 

خ
ن ل

 چنہپ یکچ ےہ ہک یبنؑ و اامم ، 

 

وبثت ی

راد یھب اےنپ دماع ےس رصنمف دایئ 

 

ان یبن ےک احیم اف  

 

 لوبل ںیہن. اور ہی ومرد وت وہ ےہ سج ںیم ب
 
 اک ہی ہلمج اقب

 

 
اس دحت

دا اس دےتی ںیہ، ینعی ا

 

ا اس رپ وت س  یہ قفتم ںیہ، ل

 

ان اک اکشر ںیہن وہن  

 

ی ںیم یبن ب

لہ

 ،  االبغ دنی و مکح ا

 

 
ی یک ن ات

لہ

البغ دنی و مکح ا

ر ثحب ےلمج ےس رصف رظن ایک اجےئ اگ.   ےک زت 

 

 
 دحت
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(۵۷) 

 ملسو هيلع هللا ىلصیاہرون  دمحم

 ُ َُه اّلل َ ي َا َرْحي ي اْْلُعَاََف بُْن زَكَري ثَنَا الْقَاضي ُد بُْن مَْزيَدٍَُحد َ ثَِني ُُمَم َ هي قَاَل َحد َ ْفظي ثَِني  1إيْمََلءً ميْن حي قَاَل َحد َ
ُد بُْن الْعَََلءُي ثَِني أَبُو يُونَُسُق 2أَبُو ُكَريٍْب ُُمَم َ يٍح قَاَل َحد َ يُل بُْن َصبي ثَِني إيْسَاعي ُد بُْن  3ََُاَل َحد َ ثَِني ُُمَم َ قَاَل َحد َ

ري عَْن َجابيُ لَةي َهاُروَن ميْن اْْلُنَْكدي َْْني َ مَا تَْرََض أَْن تَُكوَن ميِن ي ِبي يٍب أ يعَليي ي بْني أَِبي َطال ي ص ل ٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
) ي؟ )َو لَْو َجازَ أَْن يَُكوَن لَُكنَْت يَا عَليي ُ  4ُموََس إيَل َ أَن َُه ََل نَبيي َ بَعْدي

ر نب دبعاہلل ااصنرؓی ےتہک ںیہ ہک  رامن ا: ایک ن  اس ن ات رپ رایض ںیہن ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہللاجت 

 

ےن یلؑع ےس  ف

 اور ارگ  ہک پ ںیہ س ھ ےس ویہ تبسن ےہ وج اہرون وک ومیس ےس یھت اال ہی ہک ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن آےئ اگ۔ 

                                                           
 يف األصل: يزيد، و هو تصحيف ما يف املنت، و هو حمّمد بن مزيد بن حممود بن أىب االزهر املتوشحى  1

النحوى. كذبه اخلطيب و العسقالىن و قاال عنه: كذابا قبيح الكذب بسبب روايته هذه و رواية اخرى يف فضل 
، رجال السّيد اخلوئي: 94رقم  508.ترجم له يف رجال الشيخ الطوسّي: 325احلسني عليه السالم. مات سنة 

 .377/ 5، لسان امليزان: 192/ 2جامع الرواة:  249/ 17
/ 6ايل الطوسّي و بغية الوعاة و ترمجة ابن عساكر، و كذا ضبطه ابن سعد يف ترمجته من الطبقات: كذا يف أم   2

 . و يف األصل: عال.414
كذا يف األصل و بعض املصادر، و يف البحار و الكنز و ترمجة ابن عساكر و تاريخ بغداد:أبو أويس و يف بغية  3

 الوعاة: أبو إدريس.
و البحار و الكنز و األمايل و ترمجة ابن عساكر و بغية الوعاة و تاريخ بغداد:و لو كان « ب» يف نسخة  4

 لكنته.
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ا وت وہ ن  وہےت ن ا یلعؑ ۔ 

 

ر وہن

 
 

ا اس اجت

1
 

 احفصت رپ ۳۴)ققحم اتکب ےن 

 

 
  لمتشم دحت

 

رل

 

یک رختجی ہعیش ینس بتک ےس شیپ یک ےہ، ویکہکن  م

دف رک رےہ ںیہ۔ (

 

 ےک وخف ےس ققحم یک رختجی وک خ

 

دا مہ وطال

 

 ںیم ےس ےہ ل

 

 
 وہشمر ااحدت

 

 
 ہی دحت

 

(۳۸) 

 ون اامومں ےک وادل

ُ رَُ ي  ََبي ُ الط َ ي  ي الْعَلَوي ٍد احْلََسُن بُْن عَليي ي بْني عَبْدي اّلل َ ثَنَا أَبُو ُُمَم َ [ َحد َ دي ثَِني أَْْحَُد ]بُْن ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ْحي
اُد بُْن عييََس قَاَل  ثَِني َْح َ ٍد عَْن أَبييهي قَاَل َحد َ ي أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ثَِني َجد ي ي قَاَل َحد َ ثَِني ُعَمُر بُْن أُذَيْنََة بْني عَبْدي اّلل َ َحد َ

ثَِني أَبَاُن بُْن أَِبي عَي َُ ْ َبيي ي ص قَاَل َحد َ ي ي قَاَل: دََخلُْت عَََل ال دي ي عَْن َسلَْماَن اْْلَُحم َ اٍش عَْن ُسلَيْمي بْني قَيٍْس اْْليََللي 
هي َو يُقَب يُل ]بنَْيَُ ذي ي يدي أَبُو الَُو إيذَا احْلَُسنْيُ عَََل فَخي َْْيْهي َو يَلْثيَم فَاُه َو ُهَو يَُقوُل أَنَْت َسي يٌد ابُْن الس َ ادَةي أَنَْت [ عَي ُس َ

                                                           

عن ابن شاذانو رواه جالل الدين السيوطي يف  282.و رواه الكراجكّي يف كنزه: 74ح  119عنه غاية املرام:  1
باسنادمها اىل املعاىف بن زكريا.و رواه ابن  288/ 3، و اخلطيب البغدادّي يف تاريخ بغداد:452بغية الوعاة: 

بطريقني بإسناده اىل املعاىف بن زكريا و  427ح  346/ 1عساكر يف ترمجة اإلمام أمري املؤمنني من تاريخ دمشق: 
بإسناده اىل إمساعيل بن صبيح و يف  428ح  347يوسف بن عمر القواس و أمحد بن إبراهيم.و رواه يف ص 

بإسناده اىل حمّمد بن  15ح  211/ 2ناده اىل حمّمد بن املنكدر.و رواه الطوسّي يف األمايل: بإس 429احلديث: 
 39.و رواه اخلزاعّي يف أربعينه ذ ح 464ح  452/ 3و اثبات اهلداة:  5ح  255/ 37يزيد، عنه البحار:

ناده اىل أىب أويس.و بإس 86ح  123/ 1باالسناد اىل إمساعيل بن صبيح.و رواه احلمويىن يف فرائد السمطني: 
 عن اخلطيب البغدادّي. 378/ 5، و العسقالىن يف لسان امليزان: 59أخرجه السيوطي يف ذيل اللئاىل: 
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ُ
ُعُهْم قَا ةي أَبُو احْلَُججي الت يْسعَةي تَاسي ُة ابُْن احْلُج َ ةي أَنَْت احْلُج َ م َ مَامي أَبُو اأْلَئي مَاُم ابُْن اْْلي ُمُهْمُاْْلي  .1ُ2ُئي

رامےت ںیہ ہک ںیم ای  دن روسل اہلل

 

 ںیم احرض وہا وت ایک داھکی ہک ملسو هيلع هللا ىلص املسن دمحمؓی لقن ف

 

دم

 

یک خ

ان یک آںیھکن اور  دنہ ابمرک وک ملسو هيلع هللا ىلص ےک ریپوں  رپ ےھٹیب ںیہ اور روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص اامم نیسحؑ روسل اہلل

نب ام اور اوب االہمئ ےہ،  وت  تج وچےتم وہےئ ہہک رےہ ںیہ: وت دیس  انب دیس اور اوب ااسلدات  ےہ، وت اامم انب اام

دا یک ( ںیتجح 

 

 ےہ،  ریتے بلص ےس ون)خ

 

ج

 
ح
ح
ل

 ۔وہ ایقم رکےن واال وہیگن، اور ان اک وناں  )دیپا(  تج  اور اوب ا

 

 

 

 

 

                                                           
و املطبوع و املقتل و الينابيع: انك سيد ابن سيد.] أضاف يف الينابيع: أخو سيد[ « ب» و النّص يف نسخة  1

و خ ل: أخو االمام) ينابيع امام([ أبو أئمة، انك حجة ابن  ] أضاف يف الينابيع أبو سادة، انك امام ابن امام
 حجة] أضاف يف الينابيع:أخو حجة[ أبو حج  تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم.

بإسناده اىل  146/ 1.و رواه اخلوارزمي يف مقتل احلسني: 22ح  621و ص  59ح  46عنة غاية املرام:   2
 174و الطرائف: 128ح  720/ 2، و حلية االبرار: 20ح  35و ص  3ح  27ابن شاذان.عنه غاية املرام: 

بإسناده اىل  110.و رواه والد الشيخ الصدوق يف اإلمامة و التبصرة: 119/ 2و الصراط املستقيم:  272ح 
و رواه الصدوق يف  -.-محاد بن عيسى عن عبد الّله بن مسكان، عن أبان بن تغلب، عن سليم بن قيس.

عن والده. عنه  38ح  475و يف اخلصال:  17ح  52/ 1و يف عيون األخبار:  9ح  272/ 1اكمال الدين: 
بإسناده عن الصدوق.و  45و عن الطرائف.و رواه اخلزاز القّمّي يف كفاية االثر:  47ح  241/ 36البحار: 

باسنادمها  129، و الكشفى احلنفّي الرتمذي يف املناقب املرتضوية: 95رواه السّيد على اهلمدايّن يف مودة القرىب: 
عن احلمويىن و  445عن مودة القرىب، و يف ص  168اىل سليم.و أخرجه القندوزى يف ينابيع املودة: 

عن مودة القرىب و مناقب اخلوارزمي.عنهم إحقاق  448اخلوارزمي.و أخرجه االمر تسرى يف أرجح املطالب: 
 عن سلمان. 172ح  164و اإلنصاف:  298/ 3.و أورده يف كشف الغّمة: 72 -71/ 13احلّق: 
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(۵۹) 

 وچاھت ہفیلخ۔۔۔!

 ُ ُكوني  ٍد الس َ ي بُْن احْلََسني بْني ُُمَم َ مي عُبَيُْد اّلل َ ثَنَا أَبُو الْقَاسي ُ قَاَل َحد َ ٍد الْبََجليي  ثَِني احْلََسُن بُْن ُُمَم َ قَاَل َحد َ
ُ ي احْلَُسنْيي بْني ثَِني أَِبي عَْن َجد ي ثَِني أَْْحَُد بُْن ََيََْي بْني احْلَُسنْيي بْني زَيْدي بْني عَليي ٍ قَاَل َحد َ  زَيٍْد عَْن َجعْفَري بْني َحد َ

ٍد عَْن أَبييهي عَْن عَليي ي بْني ا :مَْن لَْم يَُقْل إين ي َرابيُع اْلُْلَفَاءي ُقَاَل أَميريُ اْْلُْؤمينينَي عُ[ُحْلَُسنْيي عَْن أَبييهي ]قَالَُُُمَم َ
ي قَاَل احْلَُسنْيُ بُْن زَيٍْد فَُقلُْتُ َ َهَذا فَإين َُ ُاأْلَْربَعَةي فَعَلَيْهي لَعْنَُة اّلل َ ٍد ع قَْد َرَويْتُْم غرَْي َعْفَري بْني ُُمَم َ بُوَن ْلي ُكْم ََل تَْكذي

تَابيهُي ُ تَعَاََل يفي ُُمَْكمي كي ةً   قَاَل نَعَْم قَاَل اّلل َ لِيفه هْرِض خه ِة إَِّنِ جاِعٌل ِِف اْْل الِئكه َبُكه لِلْمه فَكَاَن  1وه إِْذ قاله ره
ي ]قَْولُُه تَعَاََلُ َل َخلييفَةي اّلل َ ةً ُُآدَُم أَو َ لِيفه هْرِض خه هْرِض [ُُ[ َو ]قَالَُإَِّنِ جاِعٌل ِِف اْْل ًة ِِف اْْل لِيفه لْناكه خه عه  2ُإَِنها جه

َُ هْصلِْح ُُتَعَاََلُُُ[ َهاُروُن َخلييَفةَ ُموََس ]قَْولُهُ[ َو ]كَانَُُ]فَكَاَن دَاُوُد الث َاني َخلييفَُة  َُو ُهوَُ 3[ُاْخلُْفِن ِِف قهْوِمي وه أ
َُ ٍد ص فََمْن لَْم يَُقْل إين ي َرابيُع اْلُْل ُيُُمَم َ  .4ُفَاءي فَعَلَيْهي لَعْنَُة اّلل َ
داد ےک  اامم اصدقؑ اےنپ آن اؤ و اخ 

 

 
رامن ا:  وتطس ےس اریماوملنینؑم ےس روات

 

وج    رکےت ںیہ ہک آپ ےن ف

د ےتہک ںیہ: ںیم  دا یک تنعل۔  نیسح نب زی 

 

وکیئ یھب ہی ہن :ےہ ہک ںیم اچر وفیلخں ںیم ےس وچاھت وہں اس رپ خ

ےن رفعج نب دمحم ؑ ےس اہک : آپ ےن وت )اس ےس ےلہپ( اس ےک الخف ن ات یک یھت اور آپ وھجٹ یھب ںیہن 

                                                           
 .30البقرة:   1
 .26سورة ص:   2
 .142األعراف:   3
.و أورده ابن 444ذ ح  160، و مدينة املعاجز: 13ح  75/ 1، و الربهان: 19ح  69عنه غاية املرام:   4

 .127ح  153/ 38عن ابن مسعود بزيادة، عنه البحار: 261/ 2شهر اشوب يف املناقب: 
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اقح ےھت( وبےتل۔ )مہ وت ہی دیقعہ رےتھک ںیہ ہک  یلعؑ ےلہپ ہفیلخ ےھت او

 

۔ اامم اصدؑق ےن ر اس ےس ےلہپ ےک افلخء ن

 ےہ  ) نیت افلخء ےس رماد، اول و دوم و وسم ںیہن ، ہکلب آدم و داؤد و اہرون ںیہ( 

 

رامن ا:  درس

 

دا ےن )آدم  ف

 

خ

  ریتے رب ےن المہکئ ےس اہک ںیم زنیم ںیم اانپ ہفیلخ انبےن 
 
 وک ن اد رکو خ

 
 

رامن ا: اس وق

 

ےک ن ارے ںیم( ف

رار دن ا۔ وت ں۔  سپواال وہ

 

رامن ا: اے داؤد ںیم ےن ےھجت زنیم ںیم ہفیلخ ف

 

 آدم ےلہپ ہفیلخ؛ اور )داؤو ےک ےیل ( ف

ا ےہ: 

 

رامن

 

دا ف

 

 ںیم ریمے داؤد دورسے ہفیلخ؛ اور اہرون ومیس ےک ہفیلخ ےھت ۔ خ

 

اے اہرون وت ریمی ام

 ےس ےک ہفیلخملسو هيلع هللا ىلص ہفیلخ روہ اور ان یک االصح رکو؛ اور  اریماوملنینمؑ روسل اہلل

 

 
 وہےئ ۔ سپ )اس دحت

دا یک ان اریماوملنینمؑ یک ہی رماد یھت ہک ( وج وکیئ یھب ہی ہن :ےہ  ہک ںیم 

 

اچر افلخء ںیم ےس وچاھت ںیہن وت اس رپ خ

 تنعل وہ۔ 

 

(۶۰) 

 ںیم    ےس الضف؟

 

 ام

يَم بْني أَْْحََد بْني كَثيرٍي  ثَنَا أَبُو َحْفٍص ُعَمُر بُْن إيبَْراهي يَحد َ دي بْني عَبْدي  ُاْْلُقْري ي بُْن ُُمَم َ ثَِني عَبُْد اّلل َ قَاَل َحد َ
ُي ثَِني عَبُْد اّلل َ ُ قَاَل َحد َ ي  يزي الْبَغَوي ثَِني عَبُْد اْْلَليكي بُْن ُعَمرْيٍُ ُالْعَزي اُز قَاَل  1بُْن ُعَمَر قَاَل َحد َ يٌم الْبَز َ ثَِني َسال قَاَل َحد َ

                                                           
األصل: عمر، و هو تصحيف.و هو عبد امللك بن عمري بن سويد اللخمى قال عنه  كذا يف الكنز، و يف   1

 «.ثقة فقيه:» 1331رقم  521/ 1العسقالىن يف تقريب التهذيب: 
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ثَِني أَبُو ُهَريَْرُ ي صَحد َ يٍبُُةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ُ بُْن أَِبي َطال ةي ]ميْنُُ: عَليي  هي اأْلُم َ َمُة َو احْلََسُن َُخرْيُ َهذي ي َو فَاطي [ بَعْدي
ُي  .1َُو احْلَُسنْيُ ع فََمْن قَاَل غرَْيَ َهَذا فَعَلَيْهي لَعْنَُة اّلل َ
رہ اتہک ےہ ہک روسل اہلل رت 

 
رامن ا: ریمملسو هيلع هللا ىلص اوب ہ

 

اد ف

 

راد یلعؑ، ےن ارش

 

 ےک رتہبنی اف

 

ے دعب اس ام

دا یک تنعل وہ۔ 

 

 افہمط، نسح اور نیسح )مہیلع االسلم( ںیہ ۔ وج یھب اس ےک العوہ وکیئ دیقعہ ر !ے اس رپ خ

 

(۶۱) 

یا رایض

 

 سج ےس افہمطؑ رایض اس ےس خ

ُ قَاَل  ُد بُْن احْلَُسنْيي الت َيُْمليي  ي يبي ُُمَم َ ثَنَا أَبُو الط َ ثَِني بَك َاُر بُْن أَْْحََد َحد َ ُ بُْن الْعَب َاسي قَاَل َحد َ ثَِني عَليي  َحد َ
يَاُد بْن ثَِني زي ٍم قَاَل َحد َ ثَِني نَْصُر بُْن ُمَزاحي ُرُ ُقَاَل َحد َ ثَِني اْْلُنْذي ري قَاَل َحد َ ي ي قَاَل قَاَل  2اْْلُنْذي سي عَْن َسلَْماَن الْفَاري

ي ص َمةَ ابَِْْتي فَُهَو يفي اْْلَن َةي مَعيي َو مَْن أَبْغََضهَا فَُهَو يفي الن َاري يَا َسلَْماُن ُحب ُ :يَا َسلْمََُُرُسوُل اّلل َ اُن مَْن أََحب َ فَاطي
ييَزاُنُ َْسُرَها( اْْلَْوُت َو الْقََْبُ ]َو اْْل ني أَي َمةَ ع يَنْفَُع يفي ميائٍَة )ميَن اْْلََواطي َرُُفَاطي ي اُط )َو الْعَْرُض َو [ َو اْْلَْحَشُر َو الص 

َُ بَْت ع ُ عَنُْه َو مَْن غَضي َي اّلل َ يُت عَنُْه َرضي يُت عَنُْه َو مَْن َرضي يَتي )ابَِْْتي عَنُْه( َرضي لَيْهي احْليَساُب( فََمْن َرضي

                                                           
/ 27بإسناده عن ابن شاذان، عنه البحار:  63.و رواه الكراجكّي يف الكنز: 16ح  450عنه غاية املرام:   1

 .181/ 6ت اجلنّات: ، و روضا65ح  98/ 37و ج  31ح  228
 يف املقتل و الينابيع: زاذان. و كالمها له وجه من الصحة.  2
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َُ ُ عَلَيْهي يَا َسلَْماُن َويٌْل ْلي َب اّلل َ بُْت عَلَيْهي غَضي بُْت عَلَيْهي َو مَْن غَضي َمُة ع غَضي ريَ فَاطي ْن يَْظليُمهَا َو يَْظليُم بَعْلَهَا ]أَمي
ي َتَهَاُاْْلُْؤمينينيَُ يعَتَهَا َو ُذر ي َْن يَْظليُم شي ً ع َو َويٌْل ْلي ُ.1[ عَليي ا

رامن ا:  اے املسن  وج یھب ریمی یٹیب افہمطؑ ےس تبحم ملسو هيلع هللا ىلص املسن افریسؓ ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

ےن ف

 ںیم ریمے اسھت وہ اگ ، اور وج اس ےس ضغب ر !ے اگ وہ منہج 

  

 
۔  اے املسن   افہمؑط یک اجےئ اگ  رکے اگ وہ ج

رنی ، ومت،  س  ںیم  تبحم  وس اقمامت رپ افدئہ دے یگ  نج

 

رشح، رصاط، رعض اامعل ربق، زیمان، ےس آاسن ت

دا  ۔  سپ سج ےس ریمی یٹیب افہمطؑ رایض اس ےس ںیم رایض اور سج ےس ںیم رایض اساور اسحب ںیہ

 

ےس خ

اراض ۔  رایض؛ اور سج ےس ریمی یٹیب

 

دا ن

 

اراض اس ےس خ

 

اراض اور سج ےس ںیم ن

 

اراض اس ےس ںیم ن

 

 ن

دا یک تنعل وہ اس رپ وج اس اور اس ےک 

 

 اےاملسن  خ

 

 
ر یلعؑ رپ ملظ رکے ، اور اس رپ یھب وج اس یک ذرت

 
وشہ

 اور وعیشں رپ ملظ رکے۔

 

(۶۲) 

 یتشہب س   یلعؑ ےک ےیل وطبر دہہی

ُي ثَِني َْحَْزُة بُْن عَبْدي اّلل َ ُ بيهَا قَاَل َحد َ ي  ازي اُ  الر َ ح َ ثَنَا أَبُو احْلََسني أَْْحَُد بُْن احْلََسني الض َ ي ُ قَالََُحد َ يكي   اْْلَال
يٍك قَاَل قَاَل َرُسو ثَِني ابُْن َهْرمَةَ عَْن أَنَسي بْني مَال ٍد رسَويْهي قَاَل َحد َ ي بُْن ُُمَم َ ثَِني عَبُْد اّلل َ ي صَحد َ : يَا ُُل اّلل َ

ْج بَغْلَِتي فَأَْسَرْجُت بَغْلَتَه َب فَتَبيعْتُهُُ ُأَنَُس أَْسري ْرنَا إيََل بَابي أَميريي ُُفََركي ُ ُاْْلُْؤمينينَي ع(َحّت َ )صي [ يَا أَنَُس ُفَقَاَل ]لي
بَهَا َو أَنَا مَعَُهَما َحّت َ َصاَرا ْج بَغْلَتَُه فَأَْسَرْجتُهَا فََركي َرٍة نُْزَهٍة فَأََظل َتُْهَما َغَمامٌَة  ُأَْسري إيََل فَََلٍة ميَن اأْلَْرضي َخضي

                                                           
 59/ 1.و رواه اخلوارزمي يف مقتل احلسني: 17ح  18، و غاية املرام: 94ح  116/ 27عنه البحار:   1

يّن يف مودة عن زادان.و السّيد على اهلمدا 263بإسناده عن ابن شاذان.و أورده القندوزى يف ينابيع املودة: 
 .166/ 10عنهما إحقاق احلّق:  عن سلمان 116القرىب: 
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ََلُ ََلمَُبَيَْضاُء فَتَقَاَربُْت فَإيذَا بيَصْوٍت عَاٍل الس َ ي َو بََركَاُتُه فََرد َا الس َ [ َو َهبََط اأْلَمينُي ُُم عَلَيُْكَما ]َو َرْْحَُة اّلل َ
ً ع َو نَاَولَهُُ ْ َبيي ُ ص عَليي ا َماءي دَعَا ال َج إيََل الس َ ا أَْن ُعري ً فَلَم َ يُل ع فَاعْتََزََل مَليي ا تُف َاَحةً عَلَيْهَا )َسْطٌر مَْكتُوٌب  َُُجَْبَئي

يٍب ع( 1ُمنَْشآتي الُْقْدَرةي( ميْنُ يبي إيََل َوليي يهي عَليي ي بْني أَِبي َطال يبي الْغَال ال ي ٌَة ميَن الط َ  .2)َهدي
رامن ا: اے اسن  ریمے رچخ رپ زنی ملسو هيلع هللا ىلص انب امکل اتہک ےہ ہک ای  دن روسل اہللاسن 

 

ےن س ھ ےس ف

  زنی سک دی( وت روسل اہلل
 
 لچ دےی ںیم یھب ان ےکملسو هيلع هللا ىلص وسک   )ںیم ےن خ

 

 ےھچیپ ےھچیپ لچ ڑپا اہیں ی

 ےن دون ارہ مکح دن ا: اے اسن  یلؑع ےک رچخ رپ یھب زنی سک دے۔ ملسو هيلع هللا ىلص ہک مہ در اخہن یلؑع رپ ےچنہپ، روسل اہلل

 ان دوونں ےن ںیہک یک راہ یل۔ ںیم یھب ان ےک ےھچیپ ےھچیپ انلچ رشوع وہ ایگ ۔ ہی 

 
 

ںیم ےن ا اس یہ ایک ، اس وق

ر نادان ںیم ےچنہپ ں ای  وعیس ، رس زبس  دوون

 

 و دل آوت 

 

دیفس ن ادولں اک ای  ڑکٹا ان ےک رسوں رپ اسہی  ؛  ااچی

رتک ںیم ےن نگف وہا ور دا یک رتمح و ت 

 

 اس ےس ای  آواز ینس: )وہ ہہک راہ اھت( آپ دوونں رپ ریما مالم  اور خ

ازل وہےئ ، روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص ربمغیپوہ۔ 

 

  ربجالیئ ن
 
 اھت خ

 
 

ملسو هيلع هللا ىلص اور یلؑع دوونں ےن وجاب دن ا۔  یہی وہ وق

  رپواز رک ےئگ  

 

  ربجالیئ آامسن یک اجت
 
روسل وت ربجالیئ ےس ن ات رکےن ےک ےیل ھچک افےلص رپ وہ ےیل، خ

  ےس)اس  ےن یلعؑ وک آواز دی اور اںیہن ای  س   دن ا )وج ربجالیئ الےئ ےھت(  اس رپملسو هيلع هللا ىلص اہلل

 

دا یک اجت

 

خ

  ےس اےنپ ویل یلع نب ایب 

 

دا ( یک اجت

 

یک اشنمےئ  مرت ےس(  ونری طخ ےک اسھت اھکل اھت :  ہی اطل  اغل  )خ

ؑ ےک ےیل دہہی ےہ۔   اطل 

 

 

                                                           
سطر منشأة من القدرة.و يف) « ب» سطرية منشأة من القدرة.و يف نسخة« أ» كذا يف املطبوع، و يف نسخة   1

 خ ل(: سطر مكتوب من الّله النور.
 .132ح  61عنه مدينة املعاجز:   2
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(۶۳) 

 یلعؑ ریخ ارشبل

ثَُ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ دي بْني احْلََسني بْني أَي ُوَب احْلَافيُظ َرْحي ي أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ثَنَا أَبُو عَبْدي اّلل َ ِني أَبُو عَليي ٍ أَْْحَُد بُْن َحد َ
ثَِني  ُد بُْن احْلَُسنْيي قَاَل َحد َ ثَِني ُُمَم َ ْولي ُ قَاَل َحد َ دي بْني َجعْفٍَر الص َ يََة قَاَل ُُمَم َ ثَِني أَبُو ُمعَاوي َحْفُص بُْن ُعَمَر قَاَل َحد َ

َََل فََديْتَُك قَالَُ ً ََل ََتْتَاُر عَلَيْهي ُقلُْت ب يثا ُثَك َحدي َ ََل أَُحد ي يََة أ َ اأْلَعَْمُش يَا أَبَا ُمعَاوي ثَِني أَبُو َوائيٍل َو لَْم  قَاَل لي َحد َ
ي عَْن عَبْدُي ُ يَْسَمعُْه أََحٌد غرَْيي ثَِني ي قَاَل َحد َ ي ص ُاّلل َ ٌ َخرْيُ الْبََشري َُرُسوُل اّلل َ ُد عَليي  يُل ع يَا ُُمَم َ ُ: قَاَل: قَاَل لي َجَْبَئي

 .1مَْن أَََب فَقَْد كَفََرُ
                                                           

.و قد روى هذا احلديث مجاعة من األئّمة 15ح  450، و غاية املرام: 66ح  306/ 26عنه البحار:   1
عليهم السالم و الصحابة، نذكر منهم:اإلمام أمري املؤمنني علّي عليه السالم روى احلديث عنه:الصدوق يف 

يهم السالم، عنهما البحار: باسناد الرضا عن آبائه عل 225ح  59/ 2و يف عيون األخبار:  7ح  71األمايل: 
/ 3، و اخلطيب البغدادّي يف تاريخ بغداد: 116ح  154/ 1.و احلمويىن يف فرائد السمطني: 4ح  4/ 38
باسنادهم اىل زر، عن عبد الّله عنه عليه  419/ 9، و ابن حجر العسقالىن يف هتذيب التهذيب: 192

و البدخشى  245، و كفاية الطالب: 1286ح  221/ 12السالم.و أخرجه املتقى اهلندى يف كنز العّمال: 
) خمطوط( عن اخلطيب.اإلمام احلسني بن على عليهما السالم روى احلديث عنه الكراجكّي 49يف مفتاح النجا: 

.جابر بن عبد الّله األنصارّي 867ح  634/ 3يف رسالة له يف تفضيل علّي عليه السالم، عنه اثبات اهلداة: 
 6/ 38، عنه البحار: 6ح  71بنفس اسناد ابن شاذان نذكر هنا:الصدوق يف األمايل:  إضافة اىل ما مر ذكره

.و أبو جعفر 6ح  5/ 38بإسناده اىل عطية العوىف، عنه، عنه البحار:  213.و رواه الطوسّي يف األمايل: 10ح 
الرمحان بن أيب ليلى، بإسناده اىل عبد  42 -23« نوادر االثر يف على خري البشر» القّمّي يف كتابه املوسوم ب

 --و اىل أىب الزبري عنه بطريقني، و اىل عاصم بن عمر عنه بطريقني، و اىل سامل بن أيب عن جابر بطريق واحد
اجلعد عنه بأربعة طرق، و اىل عطية العوىف عنه بثمانية و أربعون طريقا.و رواه اخلطيب البغدادّي يف تاريخ بغداد: 

، و منتخبه) املطبوع هبامش 1285ح  221/ 12املنكدر.عنه كنز العّمال: بإسناده اىل حمّمد بن  421/ 7
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ح  46) خمطوط(.و رواه أمحد بن حنبل يف الفضائل: 49و البدخشى يف مفتاح النجا:  35/ 5مسند أمحد(: 
) 308.و أخرجه الدهلوى يف جتهيز اجليش: 70/ 2بإسناده اىل عطية العوىف، عنه الصراط املستقيم:  72

، و اخلزاعّي يف أربعينه: 166/ 3عن فضائل أمحد و فردوس الديلمّي.و رواه العسقالىن يف لسان امليزان: خمطوط( 
بطريقني.و أورده شاذان  139و ص  138بإسناده اىل ابن الزبري و هاشم بن حمّمد يف مصباح األنوار:  23ح 

باقر عليه السالم، عن جابر عنهما باسناد يرفعه اىل ال 153بن جربيل يف الفضائل و الروضة يف الفضائل: 
، و ابن 17ح  12/ 38، عنه البحار: 158/ 1.و أخرجه االربلى يف كشف الغّمة: 23ح  15/ 38البحار: 

مجيعا عن فردوس  77/ 40، و البحار: 18ح  14/ 38، عنه البحار: 121ح  87طاووس يف الطرائف: 
ر بطريقني يف اجمللد اخلمسني من تارخيه.و أورده يف عن ابن عساك 246الديلمّي.و أخرجه يف كفاية الطالب: 

، و 96، و يف ذخائر العقىب: 220/ 2، و حمّب الدين الطربّي يف الرياض النضرة: 126ح  88الطرائف: 
.عبد الّله بن عّباس أخرج احلديث 101و ص  70، و الشبلنجى يف نور االبصار: 171/ 30تفسري الطربّي: 

) املطبوع هبامش مسند أمحد( عن اخلطيب.حذيفة بن اليمان روى احلديث 35/ 5ل: عنه يف منتخب كنز العّما
و عن  .9و  8ح  6/ 38بإسناده اىل حذيفة بطريقني، عنه البحار:  5و  4ح  71عنه:الصدوق يف أماليه: 

، 246و رواه الطربّي يف بشارة املصطفى:  -.-الذي أخرجه عن املناقب البن مردويه. 122ح  87الطرائف: 
 43 -42، و رواه أبو جعفر القّمّي يف نوادر االثر: 47) خمطوط( و املسرتشد: 138و مصباح األنوار: 

، و كنوز احلقائق 245، عنه كفاية الطالب: 421/ 7بطريقني.و رواه اخلطيب البغدادّي يف تاريخ بغداد: 
.و أخرجه االربلى يف  96ئر العقىب: و ذخا 220، و حمّب الدين الطربّي يف كتابيه الرياض النضرة: 92للمناوى: 

) خمطوط(، و 30، و عبد الّله الشافعى يف املناقب: 17ح  12/ 38، عنه البحار: 156/ 1كشف الغّمة: 
 868ح  634/ 3) خمطوط( مجيعا عن ابن مردويه.و أخرجه يف اثبات اهلداة: 49البدخشى يف مفتاح النجا: 

) 139و ص  78بن مسعود رواه باالسناد عنه يف مصباح األنوار: عن رسالة تفضيل على للكراجكّي.عبد الّله 
) خمطوط(.و 114خمطوط( بطريقني.و فخر الدين الرازّي يف كتابه جهاية العقول على ما يف مناقب الكاشى: 

، و البدخشى يف 442، و الكمشخانوى يف راموز األحاديث: 1286ح  221/ 12أخرجه يف كنز العّمال: 
خمطوط( مجيعا عن اخلطيب.أبو وائل روى احلديث عنه الكراجكّي يف رسالة له يف تفضيل  )49مفتاح النجا: 

 .866ح  634/ 3أمري املؤمنني عليه السالم، عنه اثبات اهلداة: 
.و 7ح  5/ 38بإسناده اىل عطاء عنها، عنه البحار:  3ح  71عائشة روى احلديث عنها:الصدوق يف األمايل: 

بثالثة طرق، و رواه اخلطيب البغدادّي يف  44 -43 نوادر االثر يف على خري البشر: رواه أبو جعفر القّمّي يف
، 126ح  87) خمطوط(.و أورده ابن طاووس يف الطرائف: 139، و يف مصباح األنوار: 421/ 7تاريخ بغداد: 
ح  13/ 38عن ابن مردويه، عنه البحار:  158/ 1.و أخرجه يف كشف الغّمة: 18ح  14/ 38عنه البحار: 
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رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص  اہلل ےتہک ںیہ ہک روسل اہللدبع

 

یلعؑ ریخ ملسو هيلع هللا ىلص  ربجالیئ ےن س ھ ےس اہک: اے دمحم ےن ف

ر ےہ۔ ارشبل ںیہ، وج اس ن ات وک لوب

 

 ل ہن رکے وہ اکف

 

 (۶۴ ) 

روتشں ےک اسھت رہتش اوخت

 

 ف

ُد بُْن أَْْحََد ا ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ُر َرْحي ثَنَا احْلََسُن بُْن أَْْحََد بْني َسْختََويْهي اْْلَُجاوي لْبَغَْداديي ُ قَالَ َحد َ
اني ُ قَاَل أَْخََبَُ يدي احْليم َ ثَِني ََيََْي بُْن عَبْدي احْلَمي هَْراَن قَاَل َحد َ ثَِني عييََس بُْن مي ثَِني َحد َ بييعي قَاَل َحد َ ني قَيُْس بُْن الر َ

ي ص ي بْني َمْسُعوٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ يٍب ع ُاأْلَعَْمُش عَْن أَِبي َوائيٍل عَْن عَبْدي اّلل َ ََذ عَليي َ بَْن أَِبي َطال ُل مَني اَت َ :أَو َ
يُل ُثم َُ كَائي ي َماءي إيْسَرافييُل ُثم َ مي ً ميْن أَْهلي الس َ َماءي َْحَلَُة الْعَْرشي ُثم َ  أَخا ُل مَْن أََحب َُه ميْن أَْهلي الس َ يُل َو أَو َ َجَْبَئي

                                                                                                                            

مرسال و أورد احلديث مرسال يف:مقصد الراغب:  -.-عن ابن عساكر. 246.و أخرجه يف كفاية الطالب: 17
، و الكشفى احلنفّي الرتمذي يف 151) خمطوط( عن كتاب املصباح الىب احلسن الفارسّي.و املختصر: 43

) 308دهلوى يف جتهيز اجليش: ، و امان الّله ال98.و املناوى يف كنوز احلقائق: 106املناقب املرتضويه: 
عن كتاب سري الصحابة. و أخرجه ابن شهراشوب يف املناقب:  10ح  605خمطوط( و أخرجه يف غاية املرام: 

عن ابن جماهد يف التاريخ و الطربّي يف الوالية و الديلمّي يف الفردوس و أمحد يف الفضائل و األعمش  265/ 2
عن أيب حازم، عن جرير بن عبد الّله، عن الرسول صّلى الّله عليه و باسنادهم، عن عطية عن عائشة، و قيس، 

آله.و عن أبو وائل و وكيع و أبو معاوية و األعمش و شريك و يوسف و القطان باسانيدهم يف سؤال جابر و 
حذيفة عن علّي عليه السالم. و عن مسلم بن أيب اجلعد عن جابر بأحد عشر طريقا.و عن تاريخ اخلطيب عن 

ح  9/ 38مش بإسناده عن علّي عليه السالم، عن الرسول صّلى الّله عليه و آله بنحو آخر، عنه البحار: األع
 .256 -249/ 4. و أخرجه عن بعض املصادر أعاله يف إحقاق احلّق: 13
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ُ ُن اْْلَن َةي ُثم َ مَلَُك اْْلَْوتي ]َو إين َ مَلََك اْْلَْوتي ْضَواُن َخازي َََل ]ُُميب ييُري ُم ع يبُ[ يَََتَح َ ع َكَما ُُ[ عَليي ي بْني أَِبي َطال
َُ ُم عَََل اأْل يَاءي عيَََتَح َ ُ.1ُنْبي

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص دبعاہلل نب وعسمد ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

ا ل آامسن ںیم ےس سج ےن س  ےس ےلہپ  ےن ف

 اور اس ےک دعب ربجالیئ ۔ اور اےسی یہ یلعؑ ےکاسھت رہتش اوخت اقمئ ایک  وہ ارسالیف ےہ، اس ےک دعب اکیملیئ

  اور ا ل آامسن ںیم ےس س  ےس ےلہپ سج ےن یلعؑ ےس تبحم یک وہ 

  

 
احلم رعش ےہ، اس ےک دعب روضان ج

اء رپ رمح یہ   کلم اوملت یلؑع ےک وبحمں رپ اےسیاس ےک دعب کلم اوملت، اور قیقحتب  
 

 

ا ےہ ےسیج وہ ان

 

ا  رمح رکن

 

رکن

 ےہ۔

 

(۶۵) 

 وحر یتشہب

ُ قَاَل حَُ ي  ي َا الن َيَْشابُوري دي بْني زََكري ثَنَا َطلَْحُة بُْن أَْْحََد بْني ُُمَم َ ثَِني سناهَحد َ ْْحَني قَاَل  2 د َ بُْن عَبْدي الر َ
ُ ي بْني ُ بُْن عَبْدي اّلل َ ثَِني ]عَليي  َُُحد َ يدي عَْن ُهَشيْمي ثَِني  1 [عَبْدي احْلَمي اجي قَاَل َحد َ ثَِني ُشعْبَُة بُْن احْلَج َ رٍي قَاَل َحد َ بْني بَشي

                                                           
بإسناده اىل ابن شاذان، عنه مناقب ابن شهر اشوب:  39/ 1، و يف املقتل: 31رواه اخلوازمى يف املناقب:   1
، و مصباح األنوار: 26ح  580.و غاية املرام: 103/ 1، و كشف الغّمة: 133، و ينابيع املودة: 32/ 2
 110/ 39عن مناقب ابن شهر اشوب.و يف ج  10ضمن ح  335/ 38) خمطوط(.و أخرجه يف البحار: 61
ني يف شرح عن كتاب فتح املبني يف كشف اليق 4ح  662عن كشف الغّمة.و أخرجه يف غاية املرام:  17ح 

.أقول: سند هذه 526عن أرجح املطالب لالمر تسرى:  111/ 6دوحة املعارف.و أخرجه يف إحقاق احلّق: 
 املنقبة متحد مع سند املنقبة األوىل باختالف أشرنا إليه هناك.

 : أبو معاد شاه.و يف اليقني: شابور، و يف املناقب و املقتل: سابور.-2 -يف املنقبة  2
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ُ 2ُعَليُيُ يي ي ص يَُقولُُ 3 بُْن ثَابيٍت عَْن أَِبي َسعييٍد اْلُْْدري عُْت َرُسوَل اّلل َ َي ِبي إيََل ُعَني ابْني عَب َاٍس قَاَل َسي :لَيْلَةَ أُْسري
ي فَُقلْت ً َضَرَب بيهي َوْجهي لُْت اْْلَن ََة فََرأَيُْت نُورا َماءي أُدْخي ُد ُُالس َ ي َرأَيْتُُه؟ قَاَل يَا ُُمَم َ يَل مَا َهَذا الن ُوُر ال َذي ََْبَئي ْلي

يلَيَْس ]َهَذا يٌَة ميْن َجَواري ْن َجاري ْمسي َو ََل نُوَر الْقََمري َو لَكي َها  ُ[ نُوَر الش َ يٍب ع أَْطلَعَْت ميْن قَْصري عَليي ي بْني أَِبي َطال
َي تَُدوُر يفي اْْلَن َةي إيََل أَْن يَْدُخلَهَا أَمُي َكْت فَهََذا الن ُوُر )ميْن ثَنَايَاَها( َو هي ُ بُْن فَنََظَرْت إيلَيَْك َو َضحي رُي اْْلُْؤمينينَي عَليي 

يٍب ع ُ.4ُأَِبي َطال
  رعماج ملسو هيلع هللا ىلص انب ابعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسل اہلل

 

  ےھجم س
 
رامن ا:  خ

 

ےس انس ہک آپ ےن ف

 ریمے رہچے رپ ای  ونریک وھچٹ ڑپی ، ںیم ےن 

 

 ںیم دالخ ایکایگ  وت ااچی

  

 
آامسونں یک ریس رکایئ یئگ اور  ج

ہی ہن وسرج اک ونر ےہ ہن اچدن اک ، ہکلب ہی وتیلؑع ملسو هيلع هللا ىلص   ونر ےہ؟ ربجالیئ ےن اہک: ن ا دمحمربجالیئ ےس وپاھچ: ہی اسیک

ریک  زیوں ںیم ےس ای  زی
 
 داھکی  اور مسبت ایک ، ہی ونر ایس اکنل رک آپ وک  ےہ ، سج ےن اےنپ وا  ےس رس ن اہ

رآدم وہا ےہ؛ ہی زی تشہب ںیم وھگیتم  ؑ ےس اج ےلم۔  رےہ یگ ےک داوتنں ےس ت   ہک یلع نب ایب اطل 

 

 اہیں ی

 

 

                                                                                                                            
و يف -52 -تل و املناقب و كفاية الطالب. و هو الصحيح كما أشرنا إىل ذلك يف ترمجته يف املنقبةكذا يف املق   1

 األصل: هشام.
 و اليقني و البحار و املناقب و املقتل: عدى. -2 -يف املنقبة  2
 و اليقني و البحار و املناقب و املقتل و كفاية الطالب: سعيد بن جبري. -2 -يف املنقبة  3
، و يف 227.و رواه اخلوارزمي يف املناقب: 61، و اليقني يف امرة أمري املؤمنني: 18ح  18عنه غاية املرام:   4

و  20و أخرجه يف اليقني:  باسنادمها اىل ابن شاذان. 321، و الكنجى يف كفاية الطالب: 39مقتل احلسني: 
عن كفاية الطالب.و أورده يف احملتضر:  164عن اخلوارزمي.و أخرجه يف اليقني:  482ح  64/ 4اثبات اهلداة: 

 مرسال. 99
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(۵۶) 

ر 

 

 کش رکے اگ۔۔۔!سب اکف

ثَِني إيْسَُ ُ قَاَل َحد َ اٍب السوطي  دي بْني إيْسَحاَق بْني أَِبي َخط َ ي احْلَُسنْيُ بُْن ُُمَم َ يُل بُْن أَْخََبَنَا أَبُو عَبْدي اّلل َ اعي
) عْبيليي ُ ٍد عَْن أَبييهي عَْن عَليي ي عَْن أَبييهي قَاَل  1)عَليي ٍ الد ي َضا ع عَْن أَبييهي عَْن َجعْفَري بْني ُُمَم َ ي ُ بُْن ُموََس الر  ثَِني عَليي  َحد َ

يٍب ع ]يَا عَليُيُ ُبْني احْلَُسنْيي عَْن أَبييهُي يعَليي ي بْني أَِبي َطال ي ص ل ُ فييُ[ُقَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ 2َُُُكُأَنَْت َخرْيُ الْبََشري ََل يَُشك 
 .3ُ4إيَل َ مَْن كَفََرُ
رامن ا: ن ا یلعؑاامم 

 

رامےت ںیہ ہک آپؐ ےن یلعؑ ےس ف

 

 ف

 

 
داد ےک ذرےعی ےس روسل اہلل ےس روات  وت راؑض اےنپ اخ 

ر۔  ریتےاور ریخ ارشبل ےہ 

 

 ن ارے ںیم وکیئ کش ںیہن رکے اگ   ر اکف

 

                                                           
الدعبل.و هو إمساعيل بن علّي بن على بن رزين بن عثمان بن عبد الرمحان بن عبد الّله بن «: أ» يف نسخة  1

بديل ابن ورقاء اخلزاعّي الدعبلى، روى عن أبيه عن الرضا عليه السالم كثريا، و ما عرف حديث أبيه اال عن 
رقم  13، فهرست الطوسّي: 25ه.جتد ترمجته يف رجال النجاشّي:  352و تويّف سنة  257سنة  طريقه.ولد

، معامل 4رقم  199، رجال العاّلمة احلّلّي: 56رقم  427، رجال ابن داود: 84رقم  452 ، و رجاله:37
 .421/ 1، لسان امليزان: 37رقم  9العلماء: 

 فيه.«: ب» و« أ» يف نسخىت  2
 و البحار و غاية املرام و املطبوع: كافر. «ب» يف نسخة 3
 -و تقدم ذكر مصادر احلديث يف املنقبة .17ح  450، و غاية املرام: 67ح  306/ 26عنه البحار:   4

 فراجع. -63
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(۵۷) 

 ای  وخوصبرت اثمل ےک اقل  ںیم ۔۔!

يُف  ري ثَِني الش َ َُُحد َ ُ احْلَُسيِْني ي  ٍد الْعَلَوي ٍد احْلََسُن بُْن ُُمَم َ ُد بُْن  ُالن َقييُب أَبُو ُُمَم َ ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ َرْحي
َمةَ عَني ابْني عَُ ْكري ثَِني أَبُو بَْكٍر اْْلَُذلي ُ عَْن عي ثَِني الْعَب َاُس بُْن بَك َاٍر قَاَل َحد َ ي َا قَاَل َحد َ اٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل ب َُزَكَري

ْْحَني بْني عَْوٍف: يعَبْدي الر َ ي ص ل يٍب ميِن ي َو أَنَا ميْن عَليي ٍ فََمْن ُاّلل َ ُ بُْن أَِبي َطال ْْحَني أَنْتُْم أَْصَحاِبي َو عَليي  يَا عَبَْد الر َ
هي فَقَْد َجفَاني َو مَْن َجفَاني ]فَقَْد[ آذَاني َو مَْن آذَاني فَعَلَيْهي لَعْنَُة َرِب ي يَا عَبَْد اُل َُقَاَسُه بيغرَْيي ْْحَني إين َ اّلل َ تَعَاََل أَنَْزَل  ر َ
يٍب ع ْم مَا َخََل عَليي َ بَْن أَِبي َطال َل إيلَيْهي يلن َاسي مَا نَز َ َ ل ي ً َو أَمََرني أَْن أُبنَي  ً ُمبيينا تَابا فَإين َُه )يَْستَغِْني عَني الْبَيَاني  عَلَي َ كي

َ تَعَاََل َجعََل فََصاَحتَُه كَفََصاَحِتي َو ديَرايَتَُه  ( اّلل َ ً عإين َ َكَاَن عَليي ا َرايَِتي َو لَْو كَاَن احْليلُْم َرُجًَل ل َو لَْو كَاَن الْفَْضُل ُُكَدي
ًُ ًُ 1َشْخصا َمةَ ]بَْل  3لَكَاَن احْلَُسنْيَ ع َو لَْو كَاَن احْلُْسُن )َهيْئَةً لَكَانَْت( 2لَكَاَن احْلََسَن ع َو لَْو كَاَن احْلَيَاُء ُصوَرة ُفَاطي

َي أَعَْظُم إين َُ َمةَ ع هي ًُُفَاطي ً َو كََرما ً َو َشَرفا  .4[ابَِْْتي َخرْيُ أَْهلي اأْلَْرضي ُعنُْصرا
رامن ا: اے دبعارلنمح  ن  ملسو هيلع هللا ىلص انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

ےن دبعارلنمح نب وعف ےس ف

ؑ س ھ ےس ےہ اور ںیم اس ےس وہں؛  سج یس ےن یھب یلعؑ وک یس ولگ ریمے احصیب وہ  نکیل یلعؑ انب ایب اطل 

 دی  اور سج ےن یھب ےھجم اور ےک

 

 
 اسھت ایقس ایک اس ےن س ھ رپ  اف یک ، سج ےن س ھ رپ  اف یک  اس ےن ےھجم اذت

 دی  وت اس رپ ریمے رب یک تنعل وہ۔ 

 

 
ازل یک  اور ےھجم مکح  اذت

 

دا ےن س ھ رپ رونش اتکب ن

 

اے دبعارلنمح  خ

                                                           
 و املقتل و غاية املرام و الفرائد و املطبوع: العقل رجال.« ب» يف نسخة  1
 رائد و املطبوع: السخاء رجال.و املقتل و غاية املرام و الف« ب» يف نسخة  2
 و املقتل و غاية املرام و الفرائد و املطبوع: شخصا لكان.« ب» يف نسخة  3
بإسناده اىل ابن شاذان.و رواه احلمويىن  60/ 1و رواه اخلوارزمي يف املقتل:  .20ح  512عنه غاية املرام:   4

 .33ح  459ه غاية املرام: بإسناده اىل اخلوارزمي، عن 392ح  68/ 2يف فرائد السمطني: 
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ازل وہا ےہ  اےس ولوگں 

 

رامن ا ہک وج ھچک یھب س ھ رپ ن

 

ےک ےیل وھکل وھکل رک ایبن رکوں   ر اس مکح ںیم یلؑع ف

الم ںیہن  ویکہکن 

 

رامن ا ےہ وج ےھجم اطع  وہ اس ایبن ےس ینغتسم ےہ۔  ش

 

  و مہف  اطع ف

 

دا ےن اےس ویہ اصفخ

 

قیقحتب خ

 ایک ےہ۔ 

ا۔  

 

ا  وت وہ انیقی یلع ؑ وہن

 

ا وت وہ ارگ  لضف )ن ا لقع( یس رمد یک ارگ ملح یس رمد یک  لک ںیم  وہن

 

 لک ںیم وہن

ا۔ ارگ ایح  ) ن ا اخسوت( یس صخش یک وصرت ںیم وہیت وت وہ نیسؑح

 

ا۔  انیقی نسحؑ وہن

 

 یس یک  لک  وہن

 
ُ

اور ارگ ُح

ر ںیہ ؛ ےبکش 

 

رت ا وہ افہمؑط وہںیت۔  ہکلب افہمطؑ وت اس ےس یھب ت 

 

ااتمَََ ا ل افہمطؑ رصنعاَََ، رشافَََ اور رکریمی یٹیب  ںیم آن

  ۔ رتہب ںیہ ارض ںیم س  ےس

 

(۶۹) 

 یلعؑ اک ذرک ابعدت

ُْ ثَِني ال يُم بُْن فَْضٍل قَاَل َحد َ ثَِني إيبَْراهي هي قَاَل َحد َ ْفظي ي َا ميْن حي ي اْْلُعَاََف بُْن زَكَري ثَِني الْقَاضي فَْضُل بُْن َحد َ
يٌع قَاَل  ثَِني َوكي ثَِني احْلََسُن بُْن َصابيٍر قَاَل َحد َ َشَة يُوُسَف قَاَل َحد َ َشاُم بُْن ُعْرَوةَ عَْن أَبييهي عَْن عَائي ثَِني هي َحد َ

ي صُ]قَالَْتُ بَادَةٌُُ[ قَاَل َرُسوُل اّلل َ يٍب عي ُ.1:ذيْكُر عَليي ي بْني أَِبي َطال
                                                           

باءالسناد اىل ابن شاذان.و رواه ابن عساكر يف ترمجة اإلمام علّي عليه  261رواه يف مناقب اخلوارزمي:   1
 206بإسناده اىل احلسن بن صابر اهلامشى.و رواه ابن املغازيل يف املناقب:  424/ 2السالم من تاريخ دمشق: 

) خمطوط( عن جعفر بن حمّمد احلسيين يف كتاب 110يف الفردوس:  بإسناده اىل وكيع.و الديلميّ  243ح 
، و منتخبه) املطبوع هبامش مسند 201/ 12، و كنز العّمال: 6/ 3العروس.عنه مناقب ابن شهر اشوب: 

عن مناقب ابن شهر  199/ 38.و أخرجه يف البحار: 261ح  237، و ينابيع املودة: 30/ 5أمحد(: 
.و أورده ابن كثري يف البداية و النهاية: 180، عنه ينابيع املودة: 78يف كنوز احلقايق:  و رواه املناوى -.-اشوب.

، و 120/ 2، و الشيخ يوسف النبهاىن يف الفتح الكبري: 583/ 1، و السيوطي يف اجلامع الصغري:357/ 7
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 رکیت ںیہ ہک روسل اہلل 

 

 
رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اعہشئ روات

 

اد ف

 

ا ےن ارش

 

یلعؑ انب ایب اطل  اک ذرک رکث

 ےہ۔  ابعدت

 

 

(۶۹) 

 وطیب ایک ےہ؟

امُُ مي َجعْفَُر بُْن مَْسُروٍر الل َح َ ثَنَا أَبُو الْقَاسي يَم  1َُحد َ ٍد ]عَْن إيبَْراهي ثَِني احْلَُسنْيُ بُْن ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ َرْحي
َمدي عَْن َجعْفَرُي ي ي عَْن عَبْدي الص َ ٍ اأْلَّْنَاطي يَم بْني َصاِلي ٍد عَْن بيََلٍل عَْن إيبَْراهي ٍد[ بْني ُُمَم َ عَْن أَبييهي عَْن  2بْني ُُمَم َ

يهي تَعَاََلُ ْ َبيي ُ ص عَْن قَْول آٍب   ُطوىبُُعَليي ي بْني احْلَُسنْيي عَْن أَبييهي قَاَل: ُسئيَل ال ْم وه ُحْسُن مه ُ قَاَل نََزلَْت يفي أَميريي  3َُله
َي يفي  هي َو هي ُاْْلُْؤمينينَي عَليي ٍ ع َو ُطوََب َشَجَرٌة يفي دَاري ( اْْلَن َةي ]َشيُْ ُالْفيْردَْوسي ٌء[ إيَل َ )َو ُغْصٌن ُلَيَْس )ميْن أَِْثَاري ُدوري

ُ.4مينْهَا( فييهَا

                                                                                                                            

ضوية عن الديلمّي و ابن .و أخرجه الكشفى احلنفّي الرتمذي يف املناقب املرت111/ 7اهلمدايّن يف مودة القرىب: 
حجر و صاصب حبر املعارف و صاحب فصل اخلطاب مجيعا باسنادهم عن عائشة.و أخرجه العبيىن احليدر 

عن الطرباين بإسناده عن أمساء بنت عميس، و الديلمّي عن أيب سعيد و عائشة، و  34آبادي يف مناقب على: 
 عن ابن عبّاس، و الدوالىب عن أيب سعيد. اخلطيب عن على، و ابن شاذان عن أيب هريرة، و احلاكم

 يف اليقني: جعفر بن ميسور اخلادم، و يف البحار: أمحد بن ميسور اخلادم.  1
 «.13» و كالمها تصحيف، و تقدمت ترمجته يف املنقبة

 من اليقني. و ظاهره الصواب. اذ بدونه السقط واضح.  2
 .39الرعد:   3
عن  20ح  235/ 39.و أخرجه يف البحار: 19ح  19و غاية املرام:  62عنه اليقني يف امرة املؤمنني:  4

من طريق أبان بن عّياش عن أنس، و الكلىب عن أيب  32/ 3و أخرج ابن شهر اشوب يف املناقب:  -.-اليقني.
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داد ےک وتطس ےس لقن رکےت ںیہ ہک ای  صخش ےن روسل اہللاصدؑق اےنپاامم   ملسو هيلع هللا ىلص  اخ 

 

 
ےس اس آت

آٍب   ُطوىبےک ن ارے ںیم وسال ایک :  ْم وه ُحْسُن مه ُ ملسو هيلع هللا ىلص وہ اےکن ےیل( روسل اہلل)وطیب اور کین اعتبق  َله

ام ےہ وج یلعؑ ےک 

 

 اک ن

 
 

ازل وہیئ ےہ  اور وطیب ای  درخ

 

ان ںیم ن

 

 اریماوملنینمؑ یک ش

 

 
رامن ا:  ہی آت

 

اد ف

 

ےن ارش

 اس

 
 

ردوس ںیم وموجد ےہ۔  اور تشہب ےک امتم درخ

 

 ےس ںیہ۔ رھگ ںیم وہ اگ  وج ف

 
 

 درخ

 

(۷۰ ) 

 ویکں یک؟ 

 

 
 رھپ آپ ےن یلعؑ ےک اسھت ج

َُ ين َدي اُز ِبي َيَْماَن بْني َحنَانَةَ الْبَز َ دي بْني إيْسَحاَق بْني ُسل ي بُْن ُُمَم َ مي عَبُْد اّلل َ ثَنَا أَبُو الْقَاسي ََلمي قَاَل َحد َ ةي الس َ
ثَنَا زَْجُر بُْنُ ٍد عَني احْلََسني بْني عََرفَةَ قَاَل َحد َ ي بُْن ُُمَم َ ي ُ عَبُْد اّلل َ ثَِني الْبَغَوي ثَنَا َْجييُل بُْن  َحد َ َهاُروَن قَاَل َحد َ

ي ص يَُقولُُ عُْت َرُسوَل اّلل َ َشةَ قَالَْت َسي يلي عَْن أَنٍَس عَْن عَائي وي يٍب ع َخرْيُ الْبََشري مَْن أَََب ُالط َ ُ بُْن أَِبي َطال : عَليي 

                                                                                                                            

صاحل، و شعبة عن قتادة، و احلسن عن جابر، و الثعليب عن ابن عبّاس، و أبو بصري و عبد الصمد عن الصادق 
.و أخرجه يف 225/ 39، عنه البحار: «و يف دار كل مؤمن منها غصن» السالم.و يف رواية ابن عّباس:عليه 

عن تفسري الثعليب يرفعه اىل ابن عّباس، مّث قال:و رواه أبو بصري عن أيب عبد الّله عليه  291/ 6جممع البيان: 
عن  183لبطريق يف العمدة: و ابن ا 147ح  100.و أخرجه يف الطرائف: 87/ 8السالم، عنه البحار: 

بإسناده اىل أىب  417ح  304/ 1.و رواه احلسكاىن يف شواهد التنزيل: 70/ 36الثعليب، عنهما البحار: 
بإسناده اىل داود بن  420 -418حصني بن خمارق عن موسى بن جعفر عليه السالم.و رواه يف األحاديث: 

بإسناده اىل أىب هريرة.و رواه ابن املغازيل يف  421ديث: عبد اجلبار، عن أيب جعفر بثالثة طرق.و رواه يف احل
عن ابن أيب حامت بإسناده اىل  59/ 4بإسناده اىل ابن سريين.و أخرجه يف الّدر املنثور:  315ح  268املناقب: 

 ابن سريين.
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يَم َحاَربْتييهُي ي مَُ ُفَقَْد كَفََر فَقييَل ]َْلَا[ َو ل يَك( إيَل َ َطلَْحُة َو فَقَالَْت َو اّلل َ ي َو مَا َْحَلَِني )عَََل ذَل ا َحاَربْتُُه ميْن ذَاتي نَْفسي
برَْيُُ ُ.1الز ُ

اونں ںیم س  ےس رتہب ںیہ ملسو هيلع هللا ىلص اعہشئ یتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسل اہلل

 

ؑ ان ےس انس: یلع نب ایب اطل 

ر ےہ۔  یس ےن اعہشئ ےس وپاھچ: رھپ آپ ےن یلعؑ ہیاور وج یھب 

 

 ویکں یک؟ ےنہک ںیگل:  ہن امےن وہ اکف

 

 
 ےس ن

دا یک مسق ںیم اےنپ دل ےس ںیہن ڑلی ہکلب اس رپ وت ےھجم ہحلط اور زریب ےن ااسکن ا اھت    

 

خ

2
 

 

(۷۱) 

 رتہبنی اامعل ۔۔۔!

ُْ ي عَب ثَِني الْقَاضي ي بْني ُْحُْدوني بْني الْفَْضلي الْفَقييُه قَاَل َحد َ ُد بُْن عَبْدي اّلل َ ثَنَا أَبُو بَْكٍر ُُمَم َ ْْحَني بُْن َحد َ ُد الر َ
ي بُْن َسلََمةَ ال ثَنَا َشاه عَبُْد اّلل َ يُم بُْن احْلَُسنْيي قَاَل َحد َ ثَِني إيبَْراهي ثَنَا ُشعْبَُة بُْن احْلََسني قَاَل َحد َ غيريُ قَاَل َحد َ ص َ

                                                           
 مرسال.و تقدم ذكر مصادر اخرى للحديث يف 151.و أورده يف احملتضر: 68ح  306/ 26عنه البحار:   1

 .فراجع -66 -و -63 -املنقبة
نس اعہشئ یک ہی وتحیج ای  دروغ ےس زن ادہ اور ھچک ںیہن،  اریماوملنینمؑ یک تبسن ان اک ہنیک وہشمر اھت ، ایک انجب ام اوملنینم اینت مک  2

 رکےن رپ ااسک دن ا؟یبن یک اور ویبن اں یھب وت ںیھت رھپ   ایک وہج ےہ ہک

 

 
 ہحلط اور زریب یبن یک دورسی ںیھت ہک ہحلط و زریب ےن اںیہن ن

 ےک 

 

 
 ہک ن

 

ازواج ےک ن اس ںیہن ےئگ؟  ایک ام اوملنینم ام ہملسؓ ےن اںیہن اس اکم ےس ن از رےنہ یک تحیصن ںیہن یک یھت؟  اہیں ی

  اںیہن ہی ربخ یلم ہک یلعؑ وک
 
 رکےن ےس رویتک رںیہ    اعہشئ وت وہ ںیہ ہک خ

 

 
دبعارلنمح نب   دوران یھب طخ ھکل رک اںیہن یلعؑ ےس ن

  یھب اےس آواز دںی 
 
اہک خ

 

ا  ن ام دبل رک دبعارلنمح رک دن 

 

ایم صخش ےن دیہش رک دن ا ےہ وت وخیش ےک امرے اےنپ الغم اک ن

 

مجلم ن

 دیفم

 

ج

ن 

 

س
لل

ل 
م
ح 
ل

اد وہ    ایک ہی س  ک زںی یھب ہحلط اور زریب ےن  اںیہن ن اد رکوایئ ںیھت؟  )ا

 

 :دبعارلنمح ن اد آ اجےئ   اور ان اک دل ش

حاار: ج۳۴۱، ص۳۲، ج۱۴۶، ص ۲۸؛ احبر االونار: ج۱۵۹
لن 
 (۳۵۷، ص۲؛ رن انیح ارشلۃعی: ج۷۴۱، ص۳؛ ۃنیفس ا
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ْ َبيي ُ ص كُل ََما ]أَْصبَحَُ اُر عَْن َسَُرةَ قَاَل: كَاَن ال ثَنَا أَبُو َرَجاٍء الْعَط َ اجي قَاَل َحد َ هي ُاحْلَج َ [ أَقْبََل عَََل أَْصَحابيهي بيَوْجهي
ْ َبيُ َُهْل َرأَى )مينُْكْم أََحٌد( ُرْهيَا َو إينَُ ُيَُقولُُ ي َو َجعْفَراً  ُُي َ ص أَْصبََح ذَاَت يَْوٍم فَقَالَُال َرأَيُْت يفي اْْلَنَامي )َْحَْزةَ عَم ي

ي( َما َطبٌَق ميْن نَبٍَقُ ُابَْن عَم ي يهي يَسنْيي َو بنَْيَ أَيْدي ا يَأْكََُلني مينُْه فََما لَبيَثُ 1َُجال ً فَأَكَََل مينُْه فَُقلُْت  َُو ُُهَ َل ُرَطبا أَْن ََتَو َ
ُُ يٍبَُْل ( عَليي ي بْني أَِبي َطال ََلُة )َو ُحب ُ َرةي قَاَل الص َ اعَةَ[ أَفَْضَل اأْلَعَْمالي يفي اْْلخي  ع َو إيْخفَاُء َما مَا َوَجْدَُتَا ]الس َ

َدقَةُي  .2الص َ
  رخ رمسہ ےتہک ںیہ ہک ہشیمہ روسل اہلل امنز حبص

 

رک ےک وپاھچ رکےت ےھت؟   ےک دعب اےنپ ااحصب یک اجت

رامن ا: آج ںیم ےن وخاب ںیم اےنپ اچچ زمحؑہملسو هيلع هللا ىلص ایک یس ےن وکیئ وخاب داھکی ےہ؟ ای  حبص روسل اہلل

 

 ےن ف

 ا ریج ر !ے ےھت وک داھکی ۔ وہ دوونں  ےھٹیب وہےئ ےھت اور ان ےک اسےنم ای  تشط ںیم اور اےنپ اچچ زاد رفعج ایطرؑ 

 ہن زگرا اھت ہک وہ ا ریج وجھکروں ںیم دبتلی وہ ںیئگ، اوہنں ےھتںیم ےس ا رےہ  اور وہ دوونں اس

 
 

، ھچک وق

 ان ےس وپاھچ: آپ دوونں ےن سک لمع وک رتہبنی لمع ن ان ا: ان دوونں  ھچک وجھکرںی یھب اںیئ ۔ ںیم ےنےن

 ےن اہک: امنز، یلع نب ایب اطل  ؑ یک تبحم اور ایفخمہن دصہق دےنی وک۔ 

 

(۷۲) 

 ہگج رپ ےہ۔۔۔! ریمی یلعؑ 

َُ ثَِني احْل ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ي الَْفقييُه َرْحي ري بْني قَيٍْس اْْلُقْري ُد بُْن اْْلَُظف َ ثَنَا أَبُو الْفََرجي ُُمَم َ دي بْني َحد َ َسُن بُْن ُُمَم َ
ُ بُْن ُُمَم َُ ثَِني عَليي  يَم قَاَل َحد َ ثَِني َسَرابَُة بُْن إيبَْراهي ْفٍظ قَاَل َسعييٍد قَاَل َحد َ ثَِني َجعْفَُر بُْن حي دي بْني ََمْلٍَد قَاَل َحد َ

                                                           
 يف البحار: تني.  1
 عنه و عن اخلوارزمي. 476ح  172.و أخرجه يف مدينة املعاجز: 95ح  117/ 27)عنه البحار:  2
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يل ُد بُْن إيْسَاعي ثَِني ُُمَم َ يَاٍض عَْن َصْفَواَن بْني َسلَْماَن عَْن َسلَْماَن بْني يََساٍر عَني ابْني  َُحد َ ثَِني زَيُْد بُْن عي قَاَل َحد َ
ي ص ُ ُعَب َاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ِن ي :عَليي  ٌ مي ي عَليي  ٌ ميِن ي كَعَْظمي ي عَليي  ٌ ميِن ي كَلَْحمي ي عَليي  لْدي يٍب ميِن ي كَجي بُْن أَِبي َطال

ُ ُُكََدميي يفي ُعُروِقي عَليٌيُ ي يي يفي أَْهليي َو َخلييفَِتي ي َو َوصي ُ ُأَخي ي دَيِْني ي ]َو يَقْضي ُُيفي قَْومي ُز عيَداِتي نْيَا  1ُ[ َو يُنْجي ٌ يفي الد ُ إيذَا عَليي 
) َوٌض )عَِن ي ُ.2ُ3ميت ُ عي

رامن ا: یلعملسو هيلع هللا ىلص انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

  ؑ ریمے ےیل ریمی دلےن ف

 

 یک رطح ےہ؛ و وپس

 یک امدنن ےہ؛ یلؑع ریمے ےیل ریمی ڈہویں یک رطح ےہ؛ یلعؑ ریمے ےیل  یلعؑ

 
 

ریمے ےیل ریمے وگس

ا  ویص ےہ اور ریمی ریمی روگں ںیم دوڑےن واےل وخن یک رطح ےہ؛ یلعؑ ریما اھبیئ، ریمے اخدنان ںیم ریم

 ںیم

 

رےض ادا رکے اگ، اور ریمے ودعے اھبنےئ اگ وقم و ام

 

 ، ارگ ںیم رم اجؤں ریما ہفیلخ ےہ، یلعؑ ریمے ف

 وت یلعؑ ریمے دعب ریمی ہگج رپ وہ اگ۔ 

 

(۷۳) 

رام اک الکم۔۔۔۔!

 

 خ

 
 

 درح

ثَِني أَْْحَُد بُْن  ق َاُق قَاَل َحد َ ُد بُْن اْْلَُظف َري بْني أَْْحََد بْني َسعييٍد الد َ ثَنَا أَبُو الْفََرجي ُُمَم َ ثَِني َحد َ ٍد قَاَل َحد َ ُُمَم َ
ُْ ُد بُْن مَن ُُُْمَم َ ثَِني ال ُد بُْن يََساٍر قَاَل َحد َ ثَِني ُُمَم َ يٌر قَاَل َحد َ ثَِني َجري فَْضُل ُصوٍر عَْن ُعثَْماَن بْني أَِبي َشيْبَةَ قَاَل َحد َ

ي بْني ُعثَْماَن قَاَل: ُكنُْتُ ي ي عَْن أَِبي بَْكٍر عَبْدي اّلل َ ْ َبيُ ُبُْن َهاُروَن عَْن أَِبي َهاُروَن الْعَبْدي ري مََع ال ي ي ص يفي بُْستَاني عَامي

                                                           
 و) خ ل(: وعدى.« ب» يف نسخة  1
 و غاية املرام: مىن.و يف املطبوع: عوضى.« ب» يف نسخة  2
 .59ح  167و ص  20ح  69عنه غاية املرام:   3
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َ تَْدُرُُبْني َسعْدٍُ ْ َبيي ُ ص أ ُق الْبُْستَاَن إيذْ َصاَحْت ََنْلٌَة بينَْخلٍَة فَقَاَل ال ْفََل فَبَيْنَا ََنُْن ََنََْتي وَن مَا قَالَتي بيعَقييٍق الس ُ
ُ َو َرُسولُُه أَعْلَُم قَاَل َصاَحْت َهَذا  ُيالن َْخلَُة؟ فَُقلْنَا اّلل َ ٌد ]َرُسوُل اّلل َ اَها ُُُمَم َ يٍب ع فََسم َ ُ بُْن أَِبي َطال ي ُُه عَليي  [ َو َوصي

يُ يَْحاني يَْحةي ََنْلَةَ[ الص َ ْ َبيي ُ ص ]ميْن تيلَْك الص َ ُ.1ُال
 رکےت ںیہ ہک ای  دن ںیم روسل اہلل

 

 
ےک اسھت دمےنی ےک ےلچن ےصح ںیم انکر ملسو هيلع هللا ىلص اوب ركب روات

ا  وموجد اعرم نب دعس   ےس ای  دنلب آواز انسیئ دی ےسیج وہ درن 

 
 

  وجھکر ےک درخ

 

ےک اتسلخنن  ںیم اھت۔ ااچی

 ےس ن ات رک راہ وہ۔ روسل اہلل

 
 

 ایک ہہک راہ ملسو هيلع هللا ىلص دورسے درخ

 
 

رامن ا: ایک ن  اجےتن وہ ہک ہی درخ

 

ےن ف

دا اور اس اک روسل رتہب

 

رامن ا: اسےہ؟ ںیم ےن اہک: خ

 

ہی دمحم روسل  ےن دنلب آواز ںیم اہک:  اجےتن ںیہ، آؐپ ےن ف

ام لخن ہحیص ملسو هيلع هللا ىلص ںیہ اور ان اک ویص یلع انب اطل  ؑ ۔ اس ےک دعب روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص اہلل

 

 اک ن

 
 

ےن اس درخ

 وہیئ یھت۔  ومندار رھک دن ا ویکہکن اس ےس دنلب آواز 

                                                           
 221و رواه اخلوارزمي يف املناقب:  -.-.17ح  34و عن ثاقب املناقب:  152ح  65عنه مدينة املعاجز:  1

.و رواه 439ح  64/ 5اهلداة: و اثبات  33/ 2بإسناده اىل ابن شريويه الديلمّي، عنه الصراط املستقيم: 
، و غاية املرام: 136بإسناده اىل جابر األنصارّي، عنه ينابيع املودة:  137/ 1احلمويىن يف فرائد السمطني: 

.و أخرجه يف 7ح  365/ 17، عنه البحار: 478.و أورده الراوندّي يف اخلرائ  و اجلرائح: 26ح  157
احلموى يف فضل أهل البيت.و أخرجه ابن شهر اشوب يف  عن ابن املؤيد 70ملحق ح  146/ 66البحار: 
من طريق جابر بن عبد الّله، و حذيفة بن اليمان و عبد الّله بن العباس، و أبو هارون  153/ 2املناقب: 

العبدى، عن عبد الّله بن عثمان، و محدان بن املعافا عن الرضا عليه السالم، و حمّمد بن صدقة، عن موسى بن 
.و أورده شاذان 266/ 41شريويه الديلمّي بإسناده اىل موسى بن جعفر عليه السالم، عنه البحار: جعفر.و ابن 

) خمطوط( عن جابر، عنهما 131ح  144، و الروضة يف الفضائل: 113ح  146بن جربيل يف الفضائل: 
، 317/ 1يزان: ، و العسقالىن يف لسان امل79/ 1.و رواه الذهيب يف ميزان االعتدال: 84ح  48/ 40البحار: 

) 105باسنادهم اىل صدقة.و أورده ابن حسنويه يف درر حبر املناقب:  265/ 2و احلليّب يف السرية الذهبيه: 
) خمطوط(، و البدخشى يف 39خمطوط( عن جابر، عن علّي عليه السالم، و السمهودى يف خالصة الوفاء: 

عن على.و  36، و االمر تسرى يف أرجح املطالب: مفتاح النجا) خمطوط(، و أىب الفوارس يف أربعينه) خمطوط(
من طريق الشيخ املؤيد احلموى بإسناده اىل بشر بن أيب  124أخرجه الزرندى يف نظم درر السمطني: 

 .232/ 7و ج  112/ 4عمرو.أخرجه عن بعض املصادر أعاله يف إحقاق احلّق: 
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(۷۵) 

 یک رعتفی انب ابعس یک زث اینملسو هيلع هللا ىلص آل دمحم

ٍد  ُ بُْن ُُمَم َ ثَِني أَبُو احْلََسني عَليي  ُ قَاَل َحد َ ثَِني احْلََسُن بُْن عَليي ٍ الوفوي  ُ قَاَل َحد َ ي  ازي ُ الر َ ي  اْْلَُكت يُب الل ُغَوي
ُُ ثَِني أَبُو بَْكٍر اْْلَُذلي ُ قَاَل َحد َ ب يي  ثَِني الْعَب َاُس بُْن بَك َاٍر الض َ مَُة عَني ابْني عَب َاٍس قَاَل:قَاَم  1َُحد َ ْكري ثَِني عي قَاَل َحد َ

ٍد ص اْْلُعَل يُموَن الت ََُقُإيلَيْهي رَُ ٍد فَقَاَل ابُْن عَب َاٍس آُل ُُمَم َ ْني عَْن آلي ُُمَم َ الْبَاذيلُوَن  ُُجٌل فَقَاَل يَا ابَْن عَب َاٍس أَْخَبي
بُونَُ ُاْْلََدى ُكوَن اْْلََوى الن َاكي دَىُُالت َاري َظٌظ َو ََل غُل ٌَظُ ُُالر َ ٌح ُح ٌع َْلٌَظ َو ََل ُطم َ نٍي يَقيٌظ  ََل ُخش َ ي )حي فََظظ يفي كُل 

ُ ُ ُأََْنُم ُُأَْحََلُس( اْلَْيْلي ُ ُالل َيْلي ْ َيْلي َو  2َُو َسادَاُت َسادَاٍت َو ُغيُوٌ  َجاَراٌتُُُبيعَاُد اْْلَيْلي َهامَاُت َهامَاٍتُ َُو َُبُْر ال
ُي كَاةَ َو اْْلُقَر  ََلةَ اْْلُْؤُتوَن الز َ . ُُبُونَُلُيُوُ  غَابَاٍت اْْلُقييُموَن الص َ ئَاتي ي ي يُطوَن الس َ  احْلََسنَاتي َو اْْلُمي

ےک ن ارے ںیم ربخ دو )ہک وہ ملسو هيلع هللا ىلص رکعہم اتہک ےہ ہک ای  صخش ےن انب ابعس ےس وپاھچ: ےھجم آل دمحم

رک رکےن ملسو هيلع هللا ىلص وکن ںیہ( ؟ انب ابعس ےن اہک: آل دمحم

 

، اخسودنمت دنشخبے، وہا و وہس وک ت

 

ن
 
من
مكل

یقتم 

راویئں ےس انکرہ یشک رکےن واےل ںیہ۔   واےل،  اور ت 

ری راتفر وہ ہن اچولپس ںیہ، ہن عمط و الچل  ر مسق یک وخیبرےنھک واےل، اور ہن ت 
 
رپ اکن  واےل دب زن ان۔ ہ

 ےک ےیل آامدہ، ادنریھوں ںیم

 

 
ردرھےن واےل، نادان ن

 
 مسق یک ناسفین  اتسرے،  یکین اک دنمسر،  اور ہ

                                                           
و كان يف املنت: املهزىل و هو «.67» نقبةو هو الصحيح كما يف امل« أ» كذا استظهرها يف حاشية نسخة   1

ىف ترمجة العباس بن بكار الضىب البصرى « 1052رقم  237/ 3تصحيف.و صرّح العسقالىن يف لسان امليزان: 
 أنّه روى عن خالد بن أيب بكر اهلذىل.

 جذبات، و يف املطبوع: جدبات.«: ب» أي جيريون املستغيث.و يف نسخة  2
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میظع رسدار،  دیس ااسلدات، کشخ اسیل ںیم ن ارش، ریشان رن، امنز اقمئ رکےن  وہ وخااشہت ےس آزاد ںیہ۔ 

ر ےن واےل ںیہ۔ وا اوہں ےس دوری ت 

 

 ےل، زاکت دےنی واےل،وخویب ں ںیم شیپ اگم  اور ہ

 

(۷۵ ) 

رث ان انب ابعس

 

 اضفلئ یلعؑ ت 

ثَِني َحا ُ بينَيَْسابُوَر قَاَل َحد َ ي بُْن يُوُسَف بْني مَامََويْهي اأْلَْصبَهَاني  ٍد عَبُْد اّلل َ ثَنَا أَبُو ُُمَم َ ٍد َحد َ ميُد بُْن ُُمَم َ
ُد بُْن ُعك َاَشةَُ ثَِني ُُمَم َ دي بْني عييََس قَاَل َحد َ ُ بُْن ُُمَم َ ثَِني عَليي  ُ قَاَل َحد َ ي  ُد بُْن َسلََمةَ عَْن  1اْْلََروي ثَِني ُُمَم َ ُقَاَل َحد َ

يٍب ع  2ُخصرٍفُ بْني عَب َاٍس مَا تَُقوُل يفي عَليي ي بْني أَِبي َطال ٍد قَاَل: قييَل َلي ي أََحَد الث َقَلنَْيي عَْن َُجَاهي فَقَاَل ذَكَْرَت َو اّلل َ
هَادَتنَْيي َو َصَل َ الْقيبْلَتنَْيُي بَْطنْيي احْلََسني َو احْلَُسنْيي 3ُ]الْبَْسَطتنَْيُي َُو بَايََع الْبَيْعَتنَْيي َو أَعَّْطَُُُسبََق بيالش َ ي َو ُهَو أَبُو[ الس 

ُُ]َو مَْنُ ْمُس مَر َ ُبُ 4ُتنَْيي ميْن بَعْدي مَا غَابَْت عَني الْقيبْلَتنَْيُي[ ُرد َْت عَلَيْهي الش َ يَْف تَاَرتنَْيي َو ]ُهَو[ َصاحي دَ الس َ  َُو َجر َ

                                                           
 ملقتل: عن حمّمد بن احلسن.أضاف يف املناقب و ا  1
/ 4كذا يف األصل، و يف) خ ل(: حصف، و يف املناقب و املقتل: خصيف.و يف مشيخة الصدوق يف الفقيه:    2

 يف ذكر طريقه اىل أىب سعيد اخلدرّي: حصيف. 531
عليه قوله تعاىل و ما يف املنت هو األظهر، يدل  السبطتني، و يف الربهان و املناقب: السبطني.«: أ» يف نسخة  3

 «.و زاده بسطة يف العلم و اجلسم» يف طالوت:
 .247البقرة: 

 يف املناقب: الثقلني، و يف املقتل: املقلتني، و يف املطبوع: العينني.  4
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ا َحْرُب بَْدٍر َو ُحننَْيٍُ تنَْيي ]َو ُُهَ ( مَثَُل ذيي الْقَْرننَْيي ذَاَ  مَْوََليَُ 1[ُالَْكر َ يٍبُُُ)فََمثَلُُه يفي اأْلُم َةي ُ بُْن أَِبي َطال  عَليي 
 .2 ص

دہ اتہک ےہ : انب ابعس ےس وپاھچ ایگ ہک یلعؑ ےک ن ارے ںیم آپ اک ایک انہک ےہ؟ انب ابعس وگن ا وہےئ: اجم

دا اور اس ےک روسل یک وگایہ 

 

دا یک مسق وت ےن نیلقث ںیم ےس ای  اک ذرک ایک ےہ ،  وہ باہدنیت ےنہک )ینعی خ

 

خ

  امنز ڑپےنھ واال ےہ، وہ روسل اہلل ےک دو وناوسں ںیم  دےنی ںیم( 

 

ا ےہ، وہ دو ولبقں یک اجت

 

س  رپ تقبس رھک

  ہک وہ آںوھکں ےس اولھج وہ اکچ اھت، 
 
نسح و نیسح ؑ اک ن اپ ےہ ،  وہ وہ ےہ سج ےک ےیل دو رم ہب وسرج اٹل خ

ر

 

آن رپ اور دورسی ن ارے اےنپ دور وہ وہ ےہ سج ےن دو ن ار ولتار الچیئ )ای  ن ار روسل ےک زامےن ںیم زنتلی ف

رآن رپ( 

 

اولی ف

 

 ےک دو ولمحں ںیم افحت راہ، ںیم ن

 

ن
 
ن

 

ب
ح

ؑ۔  ہی وہ وہ ےہ وج دبر و   ےہ ریما ومال یلع نب ایب اطل 

 

(۷۶ ) 

 ےک وزراءملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

ُيُ ثَنَا أَبُو احْلََسني أَْْحَُد بُْن َطْرَخاَن الْكينْدي ثَِني  3َُحد َ ٍد قَاَل َحد َ ثَِني َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ ُ عَنُْه قَاَل َحد َ َي اّلل َ َرضي
اجي قَُ يُم بُْن احْلَج َ ثَِني إيبَْراهي ٍد قَاَل َحد َ ثَِني َجعَْفُر بُْن ُُمَم َ اُد بُْن أَبُو بَْكٍر أَْْحَُد بُْن َجعْفٍَر قَاَل َحد َ ثَِني َْح َ اَل َحد َ

                                                           
 «.أ» من نسخة  1
بإسناده اىل  47/ 1، و يف مقتل احلسني: 236و رواه اخلوارزمي يف املناقب:  .14ح  27/ 1عنه الربهان:   2

 .139، و ينابيع املودة: 7ح  629و ص  24ح  214ابن شاذان، عنه غاية املرام: 
ثقة، » هو أمحد بن حمّمد بن أمحد بن طرخان الكندي أبو احلسني اجلرجراىن الكاتب.قال عنه النجاشّي:  3

ألقوال: ، خالصة ا68ترجم له يف رجال النجاشّي: «.صحيح السماع ... صديقنا ... له كتاب اميان أىب طالب
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ثَُ َُسلََمةَ قَاَل َحد َ ُ بُْن زَيْدي بْني ُجْدعَانَُ ُِني ُ 1ُعَليي  ثَِني َسعييُد بُْن اْْلَُسي َبي ي ص 2ُقَاَل َحد َ :الل َُهم َ ُقَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ
ُ تَعَاََل إيلَيْهي أَن ي قَدُْ ً ميْن أَْهلي اأْلَْرضي فَأَْوََح اّلل َ يرا َماءي َو َوزي ً ميْن أَْهلي الس َ يرا يَرَ  ميْن ُاْجعَْل لي َوزي َجعَلُْت َوزي

يٍب ع يَرَ  ميْن أَْهلي اأْلَْرضي عَليي َ بَْن أَِبي َطال يَل َو َوزي َماءي َجَْبَئي س َ ُ.3ُأَْهلي ال
دا  ا ل آامسن و زنیم ںیم ریمے ملسو هيلع هللا ىلص دیعس نب بیسم ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

رامیئ: اے خ

 

ےن داع ف

رامیئ :  

 

دا ےنآؐپ رپ  ویح ف

 

رار دے۔ سپ خ

 

اور زنیم ںیم یلع نب   ںیم ےن آامسن ںیم ربجالیئ قیقحتبےیل وزراء ف

ر انبن ا۔  ؑ وک ریتا وزت   ایب اطل 

 

(۷۷ ) 

 

 

 

 

ان

 

 ومالےئ ان

ي َاُت ]قَالَُ ُد بُْن عَليي ي بْني فَْضٍل الز َ ثَِني ُُمَم َ ٍد قَالََُُحد َ ثَِني احْلَُسنْيُ بُْن ُُمَم َ ثَِني احْلََسُن بُْن َربييٍع ُ[ َحد َ [َحد َ
َُ ُُاْْل ي 1ُاُجُشوني ٍد عَْن أَبي يَم عَْن َجعْفَري بْني ُُمَم َ يَاُ  بُْن إيبَْراهي ثَِني غي اقي قَاَل َحد َ يَل بْني أَبَاٍن الَْور َ هي عَْن عَْن إيْسَاعي

                                                                                                                            

، و النابس: ىف القرن اخلامس للشيخ آغا بزرگ الطهرايّن: 135/ 1، رجال القهبائى: 61/ 1، جامع الرواة: 20
22. 
يف األصل: جذمان، و هو تصحيف.و هو علّي بن زيد بن عبد الّله بن زهري بن عبد الّله بن جدعان التيمى   1

 .342رقم  37/ 2البصرى.تقريب التهذيب: 
عن الرسول صّلى الّله عليه و آله فيها ارسال، النه مل يدركه صّلى الّله عليه و آله حيث ولد يف خالفة روايته   2

جتد ترمجته يف «.اتفقوا على أن مرسالته أصح املراسيل:» 305/ 1عمر.و قال ابن حجر يف تقريب التهذيب: 
 .143 -119/ 5، طبقات ابن سعد 139/ 8رجال السّيد اخلوئي: 

 .9ح  613ية املرام: عنه غا  3
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ي صُعَليي ي بْني احْلَُسنْيي عَْن أَبييهي قَاَل ]قَالَُ يُل ع ُ[ َرُسوُل اّلل َ ًُ:نََزَل عَلَي َ َجَْبَئي حا يَحةَ يَْوٍم فَري ً َُصبي را ُمْستَبْشي
يُلُ ْت ُفَُقلُْت َحبييبيي ]َجَْبَئي يَك َو قَْد قَر َ ُد َو كَيَْف ََل أَُكوُن َكَذل راً؟ فَقَاَل يَا ُُمَم َ ً ُمْستَبْشي حا [ مَا لي أََراَ  فَري

ُ ُُ]عَيِْني ُ ]بيهُي[ َا أَْكَرَم اّلل َ ي ََك َو إيمَاَم أُُُِبي ُي[ أََخاَ  َو َوصي يٍب ع فَُقلُْت َو بيَم أَْكَرَم اّلل َ ي َو  ُم َتيَك عَليي َ بَْن أَِبي َطال أَخي
؟ هي َو قَاَل مَََلُإيمَاَم أُم َِتي َحةَ( مَََلئيَكتَُه َو َْحَلََة عَْرشي ُ ُسبَْحانَُه َو تَعَاََل بيعيبَادَتيهي الْبَاري ئيَكِتي ]َو َْحَلََة فَقَاَل بَاََه )اّلل َ

ي ُُْعَْرشي ي[ان ِتي يفي أَْرضي ٍد ص كَيَْفُ ُُُظُروا إيََل ُحج َ ي يي ُُمَم َ ُ ُبَعَْد نَبي َابي ُه يفي الَت ُ يعََظَمِتي ُُعَف ََر َخد َ ً ل تََواُضعا
ُدُكْمُ ُ ُأُْشهي ي َِتي ُ.2 أَن َُه إيمَاُم َخلْقيي َو مَْوََل بَري
داد ےک وتطس ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسل اہللاامم  ا ملسو هيلع هللا ىلص اصدؑق اےنپ اخ 

 

رامن ا: ای  حبص ےن ارش

 

د ف

 ربجالیئ ایک وہا؟  ہک 

 

ازل وہےئ ؛ ںیم ےن وپاھچ : اے ریمے دوس

 

ادامین ںیم س ھ رپ ن

 

 ش

 

ربجالیئ انیم احل

ر ویکں ہن وخش وہں  ہکب ریمیملسو هيلع هللا ىلصںیم ےھجت اس  مر وخش دھکی راہ وہں؟ ےنہک اگل: اے دمحم

 

آںوھکں وک     آخ

داےئ اعتمل  ےنآپ ےک ڈنھٹک یلم  اس وہج ےس

 

ؑ  ہک خ  ےک اامم یلع نب ایب اطل 

 

اھبیئ ، ویص اور آپ یک ام

رامیئ ےہ 

 

د اےن سک ک ز ےک ذرےعی ریمے اھبیئ  اوریک رکتمی ف

 

 ےک اامم یک  ۔ ںیم ےن وسال ایک: خ

 

ریمی ام

رامیئ

 

 ؟ ربجالیئ ےن اہک: رکتمی ف

روتشں اور اح 

 

دا ےن اےنپ ف

 

رامیئ المن رعش  رپ رخفیلع ؑ یک لک رات یک ابعدت دھکی رک  خ

 

، اور اہک: و ابماہت ف

روتشں  زنیم رپ ریمے یبن دمحم

 

ےک دعب وہےن وایل  تج رپ اگنہ رکو، ریمی تمظع و اقمم ملسو هيلع هللا ىلص اے ریمے ف

                                                                                                                            
يف) خ ل(: على بن ربيع املاجشوىن. و يف املناقب: على بن بديع املاجشون.و يف املطبوع: على بن بريع   1

بفتح القاف و كسر  -گون: أى القمر معرب ماه -بكسر اجليم و ضم الشني -املاجشون.و املاجشون معرب
 الوجه. -امليم

، و عن مناقب 452ح  163.و عنه مدينة املعاجز: 61ح  167و ص  60ح  46عنه غاية املرام:   2
ح  34و ص  4ح  27بإسناده اىل ابن شاذان، عنه غاية املرام:  228اخلوارزمي.و رواه اخلوارزمي يف املناقب: 

 79)خمطوط( و ينابيع املودة:  31) خمطوط(، و تأويل اآليات 95، و مصباح األنوار: 18ح  156و ص  13
 مرسال. 100عن تأويل اآليات.و أورده يف احملتضر:  37ح  87/ 19يف البحار: .و أخرجه 126و ص 
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ا وہں ہک قیقحتب ہی ریمی 

 

ےک اسےنم ےسیک اخک رپ اےنپ راسخر ر !ے  وتاعض رک راہ ےہ؟ ںیم ن  س  وک وگاہ انبن

 اک ومال ےہقلخ رپ ا

 

 

 

ان

 

   امم اور امتم ان

 

(۷۸ ) 

ر  ےکملع  

 

 
 ث اچن خ

ُ ثَِني ُد بُْن أَْْحََد قَاَل َحد َ ثَِني ُُمَم َ ي بْني ُْحُْدوٍن قَاَل َحد َ ُد بُْن عَبْدي اّلل َ ثَنَا أَبُو بَْكٍر ُُمَم َ دي َحد َ  َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ
ي ي  ثَِني مَنُْصوُر بُْن صفٍر عَْن مَهْدي ائيُغ قَاَل َحد َ ٍر الص َ يهي مَعْبٍَد بْني َشاكي يَن عَْن أَخي ريي دي بْني سي بْني مَيُْموٍن عَْن ُُمَم َ

ي ص ي ي قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ يَك ُعَْن أَِبي َسعييٍد اْلُْْدري يٍب ع ميْن ذَل ُ بُْن أَِبي َطال َي عَليي  :الْعيلُْم ََخَْسُة أَْجَزاٍء أُعْطي
ُ َي َسائيُر الن َاسي ُْزءي( الن َاسي أَعْلَُم  أَْربَعَةَ أَْجَزاٍء َو أُعْطي ٌ ِبي ً )لَعَليي  يرا ً َو نَذي ريا ي بَشي ي بَعَثَِني بياحْلَق  ً َو ال َذي دا ً َواحي ُجْزءا

ْمُ ُْزئيهي ُ.1ُ2ُميَن الن َاسي ِبي
دری ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

رو ںیہ؛  ان ںیم ےس اچر یلع ملسو هيلع هللا ىلص اوب دیعس خ

 

 
رامن ا: ملع ےک ن اچن خ

 

اد ف

 

ےن ارش

ؑ وک اطع ر ےس ونازا ایگ ؛ اس ذات یک مسق سج ےن ےھجم قح ےک  نب ایب اطل 

 

 
راد وک ای  خ

 

ےیک ےئگ اور ن ایق امتم اف

ر انب رک  ثوعبث ایک ےہ   دت 

  

اونں وک دن ا ایگ اس ںیم یھب یلعؑ اک ہصح س  ےس زن ادہ اسھت ریشب و ی

 

رو ن ایق امتم ان

 

 
وج خ

  ےہ۔ 

 

                                                           
 .96ح  117/ 27، و البحار: 85ح  586و ص  21ح  512عنه غاية املرام:   1
و  92و املطبوع بعد هذا احلديث، حديثا آخر ذيالله هو نفس ما يأيت يف املنقبة: « ب» أضاف يف نسخة  2

 «.أ» مادا على نسخةأثبتناه يف حمله هناك اعت
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(۷۹) 

ر اک ای  اجم

ث

 وکت

دي بُْنُ ثَنَا أَبُو ُُمَم َ برَْيُ بُْن بَك َاٍر قَاَل أَْخََبَني ُسْفيَاُن بُْن عُيَيْنََة قَاَل  َحد َ ثَِني الز ُ ُ قَاَل َحد َ ي  يٍد الْبُوَشنْجي فَري
يُ ْختييَاني ثَِني أَبُو قيََلبَةَ عَْن أَي ُوَب الس َ ُ 1َُحد َ َوافي أَنَُس بُُْقَاَل: ُكنُْت أَُطوُف ]بيالْبَيْتي يٍك [ فَاْستَقْبَلَِني يفي الط َ ُن مَال

ُرَ  بيَشيُْ ينَةي َو ُهَو ُفَقَاَل لي أَ ََل أُبَش ي دي اْْلَدي ْ َبيي ي ص يفي مَْسجي ً بنَْيَ يََديي ال ٍء تَْفَرُح بيهي فَُقلُْت لَُه بَََل فَقَاَل ُكنُْت َواقيفا
يٍبُ ْع َو ائْتيِني بيعَليي ي بْني أَِبي َطال ْوَضةي فَقَاَل لي أَْسري ْ َبيي َ  قَاعيٌد يفي الر َ َمُة ع فَُقلُْت لَُه إين َ ال ٌ َو فَاطي ع فََذَهبُْت فَإيذَا عَليي 

ُ َسل يْم  ( يَا عَليي  ْ َبيي ُ ْ َبيي ي ص فَقَاَل لَُه ال يَل فَقَاَل ص يَْدُعوَ  فََجاءَ )يفي احْلَالي َو ُكنُْت مَعَُه فََسل ََم عَََل ال َََل َجَْبَئي ع
ََلُم عَلَيَْكُ ٌ ع الس َ ََلمَُ عَليي  يُل الس َ يُل ]فََرد َ عَلَيْهي َجَْبَئي ْ َبيي ُ ص ]إينَُُ[ُيَا َجَْبَئي َ ُ[ُفَقَاَل ال يَل ع يَُقوُل إين َ اّلل َ َجَْبَئي

يَكُ ب ي ُحي يعَتيَك َو ْلي يشي ََلَم َو يَُقوُل ُطوََب لََك َو ل ُبْغيضيُُُتَعَاََل يَقَْرأُ عَلَيَْك الس َ يَك إيذَا كَاَن يَْوُم َو الَْويُْل ُثم َ الَْويُْل ْلي
ٌ فرَُيْفَعُُ ُالْقييَامَةي نَادَى ُمنَاٍد ميْن بُْطنَانيُ ٌد َو عَليي  [ُُبيُكَما إيََلُ ُُالْعَْرشي أَيَْن ُُمَم َ ابيعَةي َماءي ]الس َ َحّت َ ُتوقَفَا بنَْيَ ُُالس َ

ُُ ي فَيَُقوُل ]اّلل َ ً ُيََديي اّلل َ دْ عَليي ا ي يهي ص أَْوري ينَبي ْكَأَْسُ[ ل يعَتَُه َو ََل يَْسقيي  ُاحْلَْوَض َو َهَذا ال يهي َو شي هي َحّت َ يَْسقيَي ُُميب ي أَعْطي
ْم إيََل اْْلَن َةُي ً َو يَأُْمُر بيهي ريا ساباً( يَسي يهي أَْن َُيَاَسبُوا حي ب ي ُحي يهي َو يَأُْمُر )ْلي ً ميْن ُمبْغيضي  .2أََحدا

                                                           
و املطبوع و البحار: السجستايّن. و ما يف املنت هو الصحيح كما أشرنا إليه يف « ب» و« أ» يف نسخىت  1

من أن أيوب السختياىن  251/ 7، و نضيف هنا ما يفيد املقام، و هو ما رواه ابن سعد يف الطبقات 51املنقبة: 
 لشام.أوصى بكتبه اىل أىب قالبة، فحملت إليه من ا

 .56ح  586، و غاية املرام: 97ح  117/ 27عنه البحار:   2
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اک وطاف رک رےہ ےھت ہک اسن نب امکل ریمے ن اس آےئ  اور اہک: اویب ایتخسین ےتہک ںیہ ہک مہ ۃبعک اہلل 

ارت دوں سج ےس ن  وخش وہ اجؤایک ن  ںیہن اچےتہ ہک پ ںیہ ا یس

 

 
ںیم ےن اہک: ویکں ںیہن  اسن ےن اہک:  ؟  ن

)آپ یک ربق ہ ونمر روہضٔملسو هيلع هللا ىلص ا اھت  اور روسل اہللےک اسےنم ڑھکملسو هيلع هللا ىلص ںیم دجسم وبنی ںیم روسل اہلل

رام ےھت۔ اک درایمین ہصح(  ابمرک اور ربمم

 

رامن ا: دل اج اور یلعؑ وک الب رک ال  ںیم  ںیم رشتفی ف

 

آپؐ ےن س ھ ےس ف

 آمب ںیم ےچنہپ اور مالم ایک۔  روسل اہلل

 

 ےک اسھت ن اراگہ راسل

 

ملسو هيلع هللا ىلص ایگ اور یلعؑ وک ربخ یک ؛ یلعؑ یھب رسع

رامن ا: اے یلؑع ربجالیئ وک یھب مالم رک ول  

 

ا  اور ف ےن اہک: اے ربجالیئ ن  رپ مالم وہ  ربجالیئ  یلعؑ ےن وجاب دن 

دا ےن ےھجت مالم  وجھبان ا ےہ 

 

رامن ا: قیقحتب ربجالیئ ہہک رےہ ںیہ:  خ

 

ےن یھب وجاب دن ا ۔ اس ےک دعب یبن رکمیؐ ےن ف

ادامین اور ھجت ےس ضغب رےنھک واولں ےک ےیل واےئ اور اہک ےہ: 

 

ریتے اور ریتے وبحمں اور وعیشں ےک ےیل ش

ر وا  ای  انمدی رعش ےک وطس ےس دنا دے اگ : دمحم ت 

 

 ن  ملسو هيلع هللا ىلص ےئ وہ    روز ایقم

 
 

و یلؑع اہکں ںیہ؟  اس وق

  ےلدوونں وک اس

 

دا وتںی آامسن یک اجت

 

دا ںیم چنہپ اجؤ ےگ۔ اس ےک دعب خ

 

 ہک ن  ن اراگہ خ

 

 اجن ا اجےئ اگ اہیں ی

ر رپ ےل اج اور ہی ایپہل یھب 

 

اہک وہ اےنپ وبحمں اور وعیشں اےنپ یبن ےس :ےہ اگ:  یلؑع وک وحض وکت

 

اےس دے دے، ن

اےنپ وبحمں ےک ن ارے ںیم  دے  ۔ زینوک ریساب رک ے اور اےنپ دونمشں ںیم ےس یس ای  وک یھب ن این ہن 

روتشں وک ( مکح دے ہک ان اک اسحب آاسین 

 

  اسھت ےہ  اجےئ،  اور اںیہن تشہب ےل اجن ا اجےئ  ےک)ف

 

(۸۰) 

 یلعؑ ےک رہچے ےک ونر ےس۔۔۔!
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ثَنَا أَْْحَُد بُْن إيْسَحاَق قَُ دي بْني َسعييٍد عَني احْلَُسنْيي بْني َُمُْفوٍظ[ قَاَل َحد َ ثَِني ]أَْخََبَنَا أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ اَل َحد َ
يُف بُْنُ ز َاقي عَْن مَعَْمٍر عَني  1ُالْغيْطري ثَِني عَبُْد الر َ ََلمي بيَصنْعَاءي الْيََمني قَاَل َحد َ ثَِني أَبُو عَبْدي الس َ ي ي قَاَل َحد َ ْهري الز ُ

ابي قَُ عُْت ُعَمَر بَْن اْلَْط َ عُْت ُعثَْماَن بَْن عَف َاَن قَاَل َسي ْْحَني قَاَل َسي ي بُْن عَبْدي الر َ عُْت أَبَا بَْكٍر عَبُْد اّلل َ اَل َسي
ي ص يَُقولُُ عُْت َرُسوَل اّلل َ َ تَبَاَرَ  َو تَعَاََل َخلََق ميْن نُوري َوْجهي عَليي ي بْني أَِبي  :إين َُُبَْكري بَْن أَِبي ُقَحافَةَ يَُقوُل َسي اّلل َ

يٍب ع مَََلئيَكةًُ ُسونَُ 2َطال يهي َو ُُميب ييَُو يَْكتُبُوَن ]ثََواَبُ ُيَُسب يُحوَن َو يُقَد ي ب ي ُحي يَك ْلي هُيُُ[ ذَل ُ.3ُُُولْدي
 رکےت ںیہ

 

 
دا ےنملسو هيلع هللا ىلص  ہک روسل اہللاوبركب روات

 

رامن ا: خ

 

رار ےن ف

 

 
 یلؑع ےک رہچے ےک ونر ےس رتس ہ

رزدنان ےک 

 

دا یک حیبست و دقتسی رکےت ںیہ اور ان اک وثاب  یلعؑ ےک وبحمں اور ان ےک ف

 

روتشں وک قلخ ایک وج خ

 

ف

ا ےہ۔ 

 

اہم لمع ںیم اھکل اجن

 

 ن

 

(۸۱) 

ی 

 
ث

 رعوۃ اولث

                                                           
 يف املقتل: عن.  1
 يف البحار و املطبوع: سبعني ألف ألف ملك. 2
، و 87ح  586، و ص 19ح  8، و غاية املرام: 98ح  118/ 27.عنه البحار: 19تقدم مثله يف املنقبة:   3

، عنه مصباح األنوار: 97/ 1يف مقتل احلسني عليه السالم: .و رواه اخلوارزمي 515ح  188 مدينة املعاجز:
 .16ح  125/ 40عن أيب بكر، عنه البحار:  212) خمطوط( و أورده يف جامع األخبار: 297
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ي احْلَُسنْيُ بُْن  ي الُْقَضاةي أَبُو عَبْدي اّلل َ ثَِني قَاضي ٍد  1َُهاُرونََُحد َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ب يي ُ َرْحي الض َ
َُ ُ بُْن ُموََس عَْن أَبييهي عَْن َجعْفَري بْني ُُم ثَِني عَليي  ُ بُْن احْلََسني عَْن أَبييهي قَاَل َحد َ ثَِني عَليي  ٍد عَْن أَبييهي عَْن عَليي ي قَاَل َحد َ م َ

ي صبْني احْلَُسنْيي  ي مينْهَا(ُُ:َستَُكوُنُُعَْن أَبييهي قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ي فيتْنٌَة مَْظليَمٌة )الن َاجي َك( ُُبَعْدي )مَْن ََتَس َ
ي ينَي قييَل يَا َرُسُُبيالُْعْرَوةُي ي َو مَا الُْعْرَوُة الُْوثََْق قَاَل َوََليَُة َسي يدي الَْوصي ي َو مَْن َسي يُد الُْوثََْق فَقييَل يَا َرُسوَل اّلل َ وَل اّلل َ

ُي ي ينَي قَاَل أَميريُ اْْلُْؤمينينَي قييَل ]يَا َرُسوَل اّلل َ ي ُالَْوصي نَي َو إيمَاُمُهْم بَعْدي [ َو مَْن أَميريُ اْْلُْؤمينينَي قَاَل مَْوََل اْْلُْسليمي
َُ نَي َو إيَماُمُهْم ب ي َو مَْن مَْوََل اْْلُْسليمي يٍب عقييَل يَا َرُسوَل اّلل َ ُ بُْن أَِبي َطال ي عَليي  ُ.2ُعَْدَ  قَاَل أَخي

داد ےک وتطس ےس اامم نیسحؑ ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسل اہلل رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اامم راض ؑ اےنپ اخ 

 

ےن ف

اری  ےنتف اک دور اھچ اجےئ اگ ؛ اس ںیم اجنت ن اہتف 

 

 ریمے اجےن ےکدعب تہب دل یہ  ن

 
 

وہ وہ اگ وج رعوۃ اولث

شک
م

 

من

  رےہ  ےس 

۔ ملسو هيلع هللا ىلص  وپاھچ ایگ: ن ا روسل اہلل  

 

 
 یک والت

 

ن
 
صن

رامن ا: دیس اول

 

ٰ ایک ےہ؟  آپ ےن ف

 
 

وپاھچ ہی رعوۃ اولث

رامن ا: 

 

رامن ا: اریماوملنینم  وپاھچ ایگ: ہی اریماوملنینمؑ وکن ےہ؟ ف

 

 وکن ےہ؟ آپؐ ےن ف

 

ن
 
صن

ایگ: ہی دیس اول

ےک دعب نیملسم اک ومال اور ان اک اامم ےہ؟ ریمے دعب نیملسم اک ومال اور ان اک اامم۔ وپاھچ ایگ وکن ےہ وج آپ 

ؑ۔  رامن ا: ریما اھبیئ یلع نب ایب اطل 

 

اد ف

 

 رضحت ےن ارش

 

(۸۱) 

                                                           
و  37يف اليقني: مروان.روى عنه أبو حمّمد جعفر بن أمحد القّمّي يف كتابه نوادر االثر يف على خري البشر:   1

 «.سنياحل» بدل« احلسن» فيه:
و غاية  5ح  279/ 3، و ج 11ح  244/ 1، و الربهان: 62، و اليقني: 16ح  20/ 36عنه البحار:   2

 .23ح  621و ص  62ح  167، و ص 61ح  46و ص  20ح  19املرام: 
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اء ےس وپھچ!ملسو هيلع هللا ىلص! اے  دمحم  
 

 

 اےنپ ےس ےلہپ آےن واےل ان

ُد بُْن عَبْدي ا ثَِني ُُمَم َ تَابيهي قَاَل َحد َ امْغَاني ُ ميْن كي هَْراَن الد َ دي بْني مي ثَنَا احْلَُسنْيُ بُْن ُُمَم َ ي بْني نَْصٍر قَاَل َحد َ ّلل َ
ثَِني احْلََسُن بُْن عَليي ٍ قَاَل  ُ قَاَل َحد َ ي  ينََوري ي بُْن اْْلُبَاَر ي الد ي ثَِني عَبُْد اّلل َ ي بْني ُعْرَوةَ َحد َ ُد بُْن عَبْدي اّلل َ ثَِني ُُمَم َ َحد َ

ثَِني يُوُسُف بُْن بيََلل ٍ عَني ابْني عَب َاٍس  ُقَاَل َحد َ ائيُب عَْن أَِبي َصاِلي ثَِني الس َ ُد بُْن مَْرَواَن قَاَل َحد َ ثَِني ُُمَم َ قَاَل َحد َ
ي ص َج ِبي إيََلُُقَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ً  :َْل َا ُعري ابيعَةي فََرأَيُْت بَيْتا َماءي الر َ يَل إيََل الس َ ريُ مََع َجَْبَئي َماءي انْتَََه ِبي اْْلَسي الس َ

ُ ُ تَعَاََل قَبَْل ]َخلْقيُُميْن يَاُقوٍت أَْْحََر فَقَاَل ]لي ُد َهَذا ُهَو الْبَيُْت اْْلَعُْموُر َخلَقَُه اّلل َ يُل يَا ُُمَم َ ُُ[ َجَْبَئي َماَواتي  [ الس َ
نيَُ ُ تَعَاََل َحّت َ اْجتَمَُ َُُو اأْلََرضي ْ َبيي ُ ص )ُثم َ أَمََر اّلل َ ي إيلَيْهي قَاَل ال ُد فََصل  نَي أَلَْف عَاٍم ُقْم يَا ُُمَم َ سي َْم َع َْجييُع ِبي

يَاءي( ُسلي َو اأْلَنْبي ََلةي( ُالر ُ ا )فََرْغُت ميَن الص َ ْم فَلَم َ ً فََصل َيُْت بيهي ا يُل ع َوَرائيي َصف  ُهْم َجَْبَئي ْن  ُفََصف َ أَتَاني آٍت مي
َََل مَا ذَا أَْرَسلْتُُ ُسَل ع ََلَم َو يَُقوُل لََك َسلي الر ُ ُئَك الس َ ُد َرب َُك يُْقري نْدي َرِب ي فَقَاَل لي يَا ُُمَم َ بْليَك فَُقلُْت ميْن قَُ ُُُهْمُعي

ُسُل عَََل َوََليَتيَكُ ُسلي عَََل مَا ذَا بَعَثَُكْم َرِب ي قَبْليي فَقَالَتي الر ُ َر الر ُ يٍب ع َو ُهَو قَْولُُه  1ُمَعَاشي َو َوََليَةي عَليي ي بْني أَِبي َطال
لْنا ِمْن قهْبلِكه ِمْن ُرُسلِناَو  ُتَعَاََلُ هْرسه ْن أ ْل مه ُ.3 2ْسئه

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص ںیہ ہک روسل اہلل انب ابعس ےتہک

 

اد ف

 

  ےھجم رعماج رپ ےل اجن ا ایگ ؛ ںیم ربجالیئ ےن ارش
 
خ

ےک اسھت اسوتںی آامسن رپ اچنہپ ؛ ںیم ےن واہں رسخ ن اوقت اک ای  رھگ داھکی۔ ربجالیئ ےن س ھ ےس اہک: اے 

رار اسملسو هيلع هللا ىلص  دمحم

 

 
دا ےن اےس آامسونں اور زونیمں یک تقلخ ےس اچپس ہ

 

ل  لب قلخ ایک یہی تیب ومعمر ےہ ؛ خ

  امنز ڑپےیھ  روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص  ۔ سپ اے دمحم

 

دا ےن ربجالیئ وک ملسو هيلع هللا ىلص اےیھٹ اور اس یک اجت

 

رامن ا: خ

 

ےن ف

 

 

اء  و رلس وک ااٹھک رکے؛ سپ ربجالیئؑ ےن ان س  وک ریمے ےھچیپ ڑھکا رکوا رک  ںیفص درس  
 

 

مکح دن ا ہک امتم ان

                                                           
 يف املطبوع: نبوتك.  1
 .45الزخرف:   2
) 87يف مصباح األنوار:  .و أخرج قطعة منه14ح  207، و غاية املرام: 69ح  307/ 26عنه البحار:   3

 خمطوط( عن ابن عّباس.
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رہتش ریمی رکواںیئ  اور ںیم ےن ان ےک اسھت امنز ڑپیھ ۔ ےسیج یہ 

 

  ےس ای  ف

 

دا یک اجت

 

امنز متخ وہیئ  وت خ

  آن ا اور س ھ ےس اہک: اے دمحم

 

اء ےس وپوھچ ہک اںیہن ملسو هيلع هللا ىلص  اجت  
 

 

دا ےن مالم اجیھب ےہ اور وہ اتہک ےہ:  ان ان

 

خ

اء    ریمے رب ےن پ ںیہ   
 

 

ن  ےس  لب سک ک ز رپ ثوعبث ایک ایگ اھت؟  سپ ںیم ےن ان ےس وپاھچ: اے رگوہ ان

 رپ ۔ اس ےک دعب سک س ھ ےس ےلہپ

 

 
 ک ز رپ ثوعبث ایک اھت؟ روسولں ےن وجاب دن ا: آپ یک اور یلعؑ یک والت

ی ےک ینعم( : اور وپوھچ ان روسولں ےس ںیہنج مہ ےن ن  ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

لہ

رامن ا: )اور ہی ںیہ اس وقل ا

 

ےن ف

 ےس ےلہپ اجیھب اھت  

 

(۸۳) 

ام

 

 اریماوملنینمؑ ےک است ث

ثَنَا أَبُو  ََُحد َ ُد بُْن عَليي ٍ اأْل ثَنَا ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ُ َرْحي اِلي يُْخ الص َ ي بُْن احْلَُسنْيي الش َ ٍد عَبُْد اّلل َ عَْرُج قَاَل ُُمَم َ
ابي قَال ُد بُْن احْلَُسنْيي بْني عَبْدي الَْوه َ ثَِني ُُمَم َ ُ َُحد َ ثَِني َُسنْيي قَاَل َحد َ ُ بُْن احْل ثَِني عَليي  ي ُ َحد َ قَاشي يَد الر َ بييُع بُْن يَزي  الر َ

ي ص يٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ يٍب ع بيَسبْعَةي أَْسَاءَ  ُ:إيذَا كَاَن يَْوُم الْقييَامَةي يُنَادَىُعَْن أَنَسي بْني مَال ُ بُْن أَِبي َطال عَليي 
ُ يَا عَابيُد يَا َهاديي يَا مَهُْ يُق( يَا دَال  د ي ُْلَا يَا صي ُ)أَو َ ُ ُمر َ ُ يَا فََّت يَا عَليي  ي  ُ 1دي َسابي يعَتَُك إيََل اْْلَن َةي بيغرَْيي حي ُ.2ُأَنَْت َو شي

                                                           
 اخرج.«: أ» يف نسخة  1
بإسناده اىل ابن شاذان، عنه غاية املرام:  228.و رواه اخلوارزمي يف املناقب: 88ح  587عنه غاية املرام:   2

 .605/ 8و ج  174/ 7و ج  299/ 4) خمطوط(، و إحقاق احلّق: 95و مصباح األنوار:  49ح  583
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اومں ملسو هيلع هللا ىلص ہک روسل اہلل ےہ  اسن نب امکل اتہک

 

 روامن وہ اگ یلؑع وک است ن

 

  روز ایقم
 
رامن ا: خ

 

ےن ف

 

 

 
 رکےن واےل؛ اے دہات

 

 
ےس آواز دی اجےئ یگ: اے دصقی؛ اے رامنہ؛ اےابعدت زگار؛ اے دہات

اڑھکا وہ  اھٹ  ن اہتف ؛ اے وجاں رمد؛ اے یلعؑ

 

 یک رطف اجںیئ ۔  ہک ن

  

 
 وت اور ریتے ہعیش انب اسحب ج

 

 

 

 

 

(۸۴) 

 یلع ؑ اک رہچہ دانھکی ابعدت

ثَِني  ثَِني قَاَل َحد َ يْبَاني ُ َو َحد َ ليبي بْني مََطٍر الش َ ي بْني عَبْدي اْْلُط َ ُد بُْن عَبْدي اّلل َ ثَِني ُُمَم َ ي بُْن َسعييٍد َو َحد َ عَبُْد اّلل َ
ثَِني عَبُْد ا ثَِني قَاَل َحد َ ثَِني ُمَؤم يُل بُْن إيَهاٍب َو َحد َ ثَِني َحد َ ثَِني قَاَل َحد َ ٌر َو َحد َ ثَِني ُمعَم َ ثَِني َو قَاَل َحد َ ز َاقي َو َحد َ لر َ

َشُة قَالَْتُ ثَتِْني عَائي ثَِني قَاَل َحد َ ثَِني ُعْرَوُة َو َحد َ ثَِني قَاَل َحد َ ُ َو َحد َ ي  ْهري يٍب ع عَََل ُالز ُ ُ بُْن أَِبي َطال :دََخَل عَليي 
ُ هي ال 1َُُأَِبي ُيفي مََرضي ُ تَعَاََل( فييهي فََجعََل ]أَِبي ي )قَبََضُه اّلل َ ُ بُْن أَِبي ُذي ا َخَرَج عَليي  يُغ بََصَرُه عَنُْه فَلَم َ [ يَنُْظُر إيلَيْهي فََما يُزي

                                                           
 أىب بكر.«: ب» و« أ» نسخىت يف  1
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يٍب ع ُقلُْت يَا أَبَةي َرأَيْتَُكُ يُغ بََصَرَ  عَنُْه قَُ َُُطال يٍب ع فََما ُتزي َْي َُة قَْد فَعَلُْتُتَنُْظُر إيََل عَليي ي بْني أَِبي َطال َهَذا  ُاَل يَا بُ
ُ َن ي عْتُألي ي ص يَُقوُل الن ََظُر إيََل َوْجهي عَليٍيَُُُسي بَادَةٌُ 1َُرُسوَل اّلل َ ُ.2عي

                                                           
 و املطبوع: اىل وجه علّي بن أيب طالب عليه السالم.« ب» يف نسخة  1

 و يف) خ ل( و البحار: اىل علّي بن أيب طالب.
 .21ح  627، و غاية املرام: 11ح  229/ 26عنه البحار:   2

 الصحابة نذكر منهم:و قد روى هذا الحديث بعدة طرق عن مجموعة من األئّمة عليهم السالم و 
الصدوق يف الصادق، عن آبائه عليهم السالم، عن الرسول صّلى الّله عليه و آله روى الحديث عنه: -1

/ 1بإسناده اىل ابن عمارة، عن أبيه عنه عليه السالم يف حديث.و أخرجه يف كشف الغّمة:  9ح  119األمايل: 
) خمطوط( من  283ه السالم يف حديث، و تأويل اآليات: نقال عن مناقب اخلوارزمي بإسناده اىل علّي علي 112

و ذيله.و أخرجه يف  4ح  197و  196/ 38كتاب األربعني بإسناده اىل الصادق عليه السالم. عنهم البحار: 
 عن اخلوارزمي يف الفضائل. 290/ 1حلية االبرار: 

ه اىل حجر املذرى، عنه يف حديث بإسناد 70/ 1روى احلديث عنه:الطوسّي يف أماليه: أبو ذّر الغفارى.  -2
 عنه البحار:

 .2ح  196/ 38
بإسناده اىل محيد  144ح  181/ 1روى احلديث عنه:احلمويىن يف فرائد السمطني: أبو سعيد الخدرّي.  -3

 من طريق ابن مردويه، عنه. 19بن عبد الرمحان، عنه و أخرجه العيىن احلنفّي يف مناقب علّي عليه السالم: 
.و 5ح  197/ 38يف حديث، عنه البحار:  1ح  296روى احلديث عنه:الصدوق يف أماليه: رة. أبو هري -4

من طريق  19يف حديث.و أخرجه العيىن احلنفّي يف مناقب علّي عليه السالم:  57الطربّي يف بشارة املصطفى: 
ّي أىب سعيد العدوى، يف ترمجة احلسن بن عل 229/ 2و ابن حجر يف لسان امليزان:  -اخلطيب و الديلمّي عنه.

 عن ابن اجلوزى. 178/ 1عن أىب صاحل، و بأسانيد اخرى عن أيب هريرة.و السيوطي يف اللئاىل املصنوعة: 
من طريق أبو اخلري  220/ 3أخرج احلديث عنه:حمب الدين الطربّي يف الرياض النضرة:  ابن عّباس. -5

من طريق ابن عساكر و احلاكم.و اللئاىل املصنوعة:  19 احلاكمى.و العيىن احلنفّي يف مناقب علّي عليه السالم:
 عن ابن اجلوزى بإسناده عن جماهد، عن ابن عبّاس. 178/ 1
/ 2روى احلديث عنه:ابن عساكر يف ترمجة اإلمام علّي عليه السالم من تاريخ دمشق:  أنس بن مالك. -6

من  19نفّي يف مناقب علّي عليه السالم: بإسناده اىل مطر بن أيب مطر، عنه.و أخرجه العيىن احل 902ح  404
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نقال عن ابن عدى بإسناده عن أنس، و رواه أيضا من طريق  178/ 1طريق ابن عدى.و السيوطي يف اللئاىل: 
 آخر.

روى احلديث عنه:ابن عساكر يف ترمجة اإلمام علّي عليه السالم من تاريخ جابر بن عبد الّله األنصارّي.  -7
بإسناده  248ح  209بطريقني.و ابن املغازيل يف املناقب:  901ح  404و ص  900ذ ح  403/ 2دمشق: 

من طريق الدارقطىن و  19اىل أىب الزبري، عنه.و أخرجه العيىن احليدر آبادي يف مناقب علّي عليه السالم: 
 ) خمطوط( من طريق االعراىب، عن جابر و عمران بن حصني و134الطربّي، و احلضرمى يف وسيلة املآل: 

جابر، و السيوطي  --من طريق القزويىن، و ابن أيب الفرات عن 158معاذ.و أمحد زيىن دحالن يف الفتح املبني: 
 من طريق أىب الفراتى، عن جابر. 179عن الدارقطىن عن جابر و ص  178/ 1يف اللئاىل املصنوعة: 

ابن عساكر يف ترمجة اإلمام ، و 145ح  182/ 1روى احلديث عنه:احلمويىن يف فرائد السمطني:  ثوبان. -8
باسنادمها اىل سامل، عنه.و أخرجه السيوطي يف اللئاىل:  903ح  404/ 2علّي عليه السالم من تاريخ دمشق: 

 عن ابن عدى. 178/ 1
ح  405/ 2روى احلديث عنها:ابن عساكر يف ترمجة اإلمام علّي عليه السالم من تاريخ دمشق: عائشة.  -9

بإسناده  245ح  207.و ابن املغازيل يف املناقب: 220/ 12اهلندى يف كنز العّمال:  و أخرجه عنه املتقى904
يف ترمجة عروة بن الزبري.عنه ابن  182/ 2اىل هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.و أبو نعيم يف حلية األولياء: 

و عن  19عليه السالم: ، و العيىن احليدر آبادي يف مناقب علّي 243/ 1حجر العسقالىن يف لسان امليزان: 
، و حمّمد مبني اهلندى يف 215/ 16ء:  مرسال.و أورده يف عمدة القارى 42اخلجندى عن عائشة، و يف ص 

من  95، و يف ذخائر العقىب: 219/ 2.و أخرجه حمّب الدين الطربّي يف الرياض النضرة: 133وسيلة النجاة: 
عن  179/ 1أيضا.و أخرجه السيوطي يف اللئاىل املصنوعة: طريق ابن السمان يف املوافقة، و من طريق اخلجندى 

 ابن اجلوزى.
 391/ 2ابن عساكر يف ترمجة اإلمام علّي عليه السالم من تاريخ دمشق:  روى احلديث عنه: أبو بكر. -10
بعدة طرق. و أخرجه عنه العيىن احليدر آبادي يف مناقب سيدنا على عليه  888ح  393و ص  887ح 

.و اخلوارزمي يف 253و ح  252ح  210و رواه ابن املغازيل يف املناقب:  -.-طريق احلاكم.السالم و من 
عن  106باسنادمها عن عروة عن عائشة، عن أيب بكر.و أخرجه اهليتمى يف الصواعق احملرقة:  261املناقب: 

) 36و ص  34: ، و النقشبندى يف مناقب العشرة509عائشة، عن أيب بكر.و االمر تسرى يف أرجح املطالب: 
مجيعا من طريق ابن السمان  157، و زيىن دحالن يف الفتح املبني: 134خمطوط( و احلضرمى يف وسيلة املآل: 

 ، و السيوطي يف اللئاىل املصنوعة:31ح  17يف املوافقة، عن أيب بكر.و رواه ابن اجلوزى يف كتاب املسلسالت: 
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، و احلنفّي الرتمذي يف املناقب 97اهلندى يف الروض االزهر:  باسنادمها اىل عائشة، عنه.و أورده قلندر 177/ 1
 عن فصل اخلطاب من رواية أىب بكر. 83عن أيب بكر، و أخرجه يف ص  225 املرتضوية:

روى احلديث عنه:ابن عساكر يف ترمجة اإلمام علّي عليه السالم من تاريخ دمشق:  عبد الّله بن مسعود. -11
خبمسة طرق عن عبد الّله بن مسعود.و أبو نعيم يف حلية  894و  893 و 892و  891و  890ح  394/ 2

.و اخلوارزمي يف 249ح  209بإسناده اىل علقمة، عن عبد الّله.و ابن املغازيل يف املناقب:  58/ 5األولياء: 
لكنجى مجعا اىل علقمة، عن عبد الّله.و ا 141/ 3.و احلاكم النيسابورّي يف املستدرك بطريقني: 260املناقب: 

بإسناده عن إبراهيم بن علقمة، عن عبد الّله.و أخرجه ابن حجر العسقالىن يف لسان  156يف كفاية الطالب: 
عن الطرباين و عن  177/ 1من طريق احلاكم يف املستدرك و السيوطي يف اللئاىل املصنوعة:  178/ 6امليزان: 

من طريق الطرباين.و  119/ 9مع الزوائد: عن احلاكم. و اهليثمى يف جم 178الشريازى يف األلقاب، و ص 
، و السيوطي يف تاريخ اخللفاء: 15ح  73أخرجه من طريق الطرباين و احلاكم:ابن حجر اهليتمى يف الصواعق: 

و القندوزى يف ينابيع  -.-.172.و حمّمد الصبان يف اسعاف الراغبني) املطبوع هبامش نور االبصار(: 172
، و يف 1135ح  201/ 12، و املتقى اهلندى يف كنز العّمال: 89نور االبصار:  ، و الشبلنجى يف282املودة: 
من طريق الطرباين و املغازيل و احلاكم.و العيىن  510.و أخرجه االمر تسرى يف أرجح املطالب: 30منتخبه: 

يق احلاكم من طريق الطرباين و أىب نعيم و احلاكم و من طر  19احلنفّي يف مناقب سيدنا علّي عليه السالم: 
نقال عن معجم الطرباين و مستدرك احلاكم و  83الشريازى.و املوىل حمّمد صاحل الرتمذي يف املناقب املرتضوية: 
عن  90من طريق أىب احلسن احلرىب و ص  215الصواعق احملرقة و حبر املعارف، و القندوزى يف ينابيع املودة: 

، و حمّب الدين 401و ص  283/ 4هيب يف ميزان االعتدال: .و أورده الذ212/ 2مجع الفوائد حملّمد سليمان: 
/ 2، و حمّمد ضيف الّله املصرى يف فيض القدير: 95.و ذخائر العقىب: 219/ 2الطربّي يف الرياض النضرة: 

، و الشيباين يف املختار يف مناقب 177، و أبو سعيد حمّمد اخلادمى احلنفّي يف شرح وصايا أيب حنيفة: 62
 .120و النبهاىن يف الشرف املؤبد) خمطوط( و قطب الدين أمحد شاه وىل الّله يف قرة العينني:  ،4األخيار: 

بإسناده اىل أىب سعيد، عنه  360/ 1روى احلديث عنه:الطوسّي يف األمايل:  عمران بن الحصين. -12
ح  398/ 2: ، و ابن عساكر يف ترمجة اإلمام علّي عليه السالم من تاريخ دمشق1ح  195/ 38البحار: 
.و ابن املغازيل يف املناقب: 161بأربعة طرق.و الكنجى يف كفاية الطالب:  900و  899و  898و  897
بعدة طرق.و اخلوارزمي يف  254ح  211و ص  250ح  209و ص  247ح  208و ص  246ح  207

 حديث.و احلاكم يف 123/ 2.و أبو بكر حمّمد بن خلف املشهور بابن وكيع يف أخبار القضاة: 260املناقب: 
و الذهيب يف تلخيص املستدرك  -.-بإسناده عن أيب سعيد، عن عمران. 141/ 3النيشابورى يف املستدرك: 

و أخرجه من 35املطبوع هبامشه.و أبو بكر حمّمد بن عبد الّله بن صاحل يف الفوائد املنتقاة من الغراب احلسان: 
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و العيىن احلنفّي يف مناقب علّي  1135ح  201/ 12لعّمال: طريق الطرباين و احلاكم املتقى اهلندى يف كنز ا
عن ابن أيب الفراتى بإسناده عن معاذ و عن عمران و عن أيب  179/ 1و السيوطي يف اللئاىل: 19عليه السالم: 

بنفس الطريق.و جمد الدين ابن  95، و ذخائر العقىب: 219/ 2هريرة، و حمّب الدين الطربّي يف الرياض النضرة: 
من طريق أىب اخلري احلاكمى عن عمران.و جممع  219/ 2عن عمران و يف ج  164/ 4ثري يف النهاية: األ

، و 276/ 2عن طليق بن حمّمد، عن عمران من طريق الطرباين.و الذهيب يف ميزان االعتدال:  119/ 9الزوائد: 
مجع الفوائد، عنه القندوزى يف  .و حمّمد سليمان نزيل دمشق يف238/ 3ابن حجر العسقالىن يف لسان امليزان: 

من طريق ابن مردويه بإسناده عن  178/ 1عن عمران. و السيوطي يف اللئاىل:  261، و ص 90ينابيع املودة: 
) خمطوط( و احلضرمى يف وسيلة املآل: 189أىب سعيد اخلدرّي عن عمران. و عبد الّله الشافعى يف املناقب: 

عن أيب سعيد عن عمران، و اهلمدايّن  228وفيق أبو علم يف أهل البيت:) خمطوط( من طريق االعراىب، و ت134
 .111يف مودة القرىب: 

/ 2و يف الرياض النضرة:  95أخرج احلديث عنه:حمى الدين الطربّي يف ذخائر العقىب: عمرو بن العاص  -13
 ) خمطوط( عن عمرو بن العاص.134من طريق االهبرى و احلضرمى يف وسيلة املآل:  219
روى احلديث عنه: ابن عساكر يف ترمجة اإلمام علّي عليه السالم من تاريخ دمشق بإسناده عن  عثمان -14

من  19.و أخرجه العيىن احلنفّي يف مناقب سيدنا على: 177/ 1عثمان، عنه السيوطي يف اللئاىل املصنوعة: 
 -طريق اخلطيب عن عثمان.

.و أخرجه القندوزى يف ينابيع 251ح  210روى احلديث عنه:ابن املغازيل يف املناقب:  واثلة بن االسقع -15 
 من طريق ابن املغازيل، عن عمران بن حصني و عن واثلة و عن أيب هريرة. 90املودة: 

/ 2روى احلديث عنه:ابن عساكر يف ترمجة اإلمام علّي عليه السالم من تاريخ دمشق: معاذ بن جبل  -16
بإسناده عن أيب  161بسندين عن أيب هريرة، عن معاذ.و الكنجى يف كفاية الطالب:  896و  895ح  397

هريرة، عن معاذ و قال: هكذا رواه اخلطيب يف تارخيه و احلافظ الدمشقى يف تارخيه من غري واحد من الصحابة 
و  .178/ 1صنوعة: منهم أبو بكر و عمر و عثمان و عمران بن حصني.و أخرجه عنه السيوطي يف اللئاىل امل

بإسناده عن أيب هريرة، عنه.و اخلطيب  247ذ ح  208و ص  244ح  206رواه ابن املغازيل يف املناقب: 
يف ترمجة أىب احلسني الرازّي املكتب.و أخرجه ابن حجر العسقالىن يف لسان  51/ 2البغدادّي يف تاريخ بغداد: 

من طريق الديلمّي يف  235دوزى يف ينابيع املودة: من طريق اخلطيب البغدادّي،و القن 81/ 5امليزان: 
  ) خمطوط( من طريق االعراىب.134الفردوس.و احلضرمى يف وسيلة املآل: 

من طريق أبو موسى بإسناده عن  547/ 4أخرج احلديث عنها:ابن األثري يف أسد الغابة:  معاذة الغفارية -17
ريق ابن مردويه و أىب موسى و يعلى بن عبيد عن من ط 403/ 4عمرة عن معاذة و ابن حجر يف اإلصابة: 

Presented by Ziaraat.Com



 152  مائۃ المنقبۃ

 

ارے رھگ اعہشئ یتہک ںیہ  ہک
 
ؑ  ہ   اوب ركب امیبر ےھت اور ایس امیبری ؛ آےئ  یلع نب ایب اطل 

 
 اھت خ

 
 

ہی وہ وق

 ہک 

 

ی ن ادنھ رک یلعؑ وک دےھکی اج رےہ ےھت اہیں ی

 

کن

 

ن

ےک اعمل ںیم وہ داین ےس رتصخ وہےئ۔  ریمے ن ان ا رسکی 

 ؑ   یلع نب ایب اطل 
 
ے ےھت۔ خ

 

کت
 
ب
 ھ
چ

 ہن 

 

ی کلپ ی

 

کن

 

ن

ےلچ ےئگ وت ںیم ےن اہک: اے ن ان ا اجن  آپ یلع ؑ وک اےسی 

ے ےھت    اوبركب ےن اہک:  اے ریمی یٹیب  ںیم ےن ہی اس ن ادنھ 

 

کت
 
ب
 ھ
چ

 ہک کلپ یھب ہن 

 

رک دھکی رےہ ےھت  اہیں ی

                                                                                                                            

/ 2عن عمرة، عنها.و حمّب الدين الطربّي يف الرياض النضرة  83و القندوزى يف ينابيع املودة:  -.-عمرة، عنها.
 مجيعا من طريق اخلجندى، عن معاذة. 510 ، و االمر تسرى يف أرجح املطالب:219

عن اخلطيب يف األربعني  6/ 3ابن شهر آشوب يف املناقب:  أخرجه ما روى مرسال عن جماعة من الصحابة
عن عمران بن حصني و الزخمشرّي يف ربيع االبرار عن عائشة، و السمعايّن يف الرسالة القوامية عن عمر بن 
اخلطاب، عن اخلدرّي، و عن عمر، عن عائشة، عن أيب بكر.و االبانة البن بطة عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، 

يف روايات عّمار و معاذ و عائشة عن النيّب صّلى الّله عليه و آله.و اخلركوشى يف شرف النيّب عن أيب  عن معاذ.و
عن ابن املغازيل يف املناقب بإسناده  192و  191.و ابن البطريق يف العمدة: 9ح  198/ 38ذر، عنه البار: 

مسعود، و عن موسى احلرشى عن  عن أيب هريرة عن معاذ، و عن عمران، و عن عائشة، و عن عبد الّله بن
 201 -199/ 38عنه البحار:  عمران، و عن واثلة بن االسقع، و عن عائشة عن أيب بكر، و بأسانيد اخرى.

عن جابر و عن أيب هريرة من  95، و ذخائر العقىب: 219/ 2و حمّب الدين الطربّي يف الرياض النضرة:  .9ح 
من طريق  215.و القندوزى يف ينابيع املودة: 510أرجح املطالب:  عنه االمر تسرى يف طريق ابن أيب الفرات.

من طريق الطرباين و احلاكم عن ابن مسعود، و من  66ابن أيب الغرىب عن جابر.و السيوطي يف تاريخ اخللفا: 
طرين الطرباين و احلاكم عن عمران بن احلصني.و ابن عساكر من حديث أىب بكر و عثمان بن عفان و معاذ بن 

ل و أنس و ثوبان و جابر ابن عبد الّله و عائشة.و البدخشى يف مفتاح النجا بنفس الطرق أعاله يف تاريخ جب
من حديث أىب بكر و عثمان و ابن مسعود و ابن عّباس و معاذ و جابر و  57اخللفاء.و أخرجه يف التعقيبات: 

عن أيب بكر و عمر  357/ 7و النهاية: أيب هريرة و عمران بن حصني و عائشة. و أخرجه ابن كثري يف البداية 
و عثمان و عبد الّله بن مسعود و معاذ بن جبل و عمران بن حصني و أنس و ثوبان و عائشة و أىب ذر و 

من طريق الطرباين و ابن عساكر.و املناوى يف كنوز  181جابر.ما روى مرسال القندوزى يف ينابيع املودة: 
، و 369/ 3، و حمّمد طاهر يف جممع حبار األنوار: 11مقاصد الطالب: ، و أمحد الربزجنى يف 167احلقائق: 

، و الراغب األصفهايّن يف حماضرات 383/ 1أبو احلسن علّي بن الكنايّن املصرى يف تنزيه الشريعة املرفوعة: 
ى يف ) خمطوط(، و ابن اجلوز 517و أبو عبيد أمحد بن حمّمد املؤّدب اهلروى يف الغريبني:  477/ 4األدباء: 

 .157 -139/ 17و ج  110 -89/ 7خمتصر الغريبني.أخرجه عن بعض املصادر أعاله يف إحقاق احلّق: 
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ر ملسو هيلع هللا ىلص ےیل ایک ویکہکن ںیم ےن روسل اہلل

 

ؑ ےک رہچےےس انس  ہک آپ ےن ف ا  امن ا: یلع نب ایب اطل 

 

رپ رظن رکن

 ابعدت ےہ۔ 

 

(۸۵) 

 رصاط میقتسم یلع ؑ ںیہ

ُ قَا ي  ُ بُْن احْلََسني الن َْحوي ثَِني عَليي  ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ دي بْني ُقولََويْهي َرْحي ثَنَا َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ ثَِني أَْْحَُد بُْن َحد َ َل َحد َ
ُ ُ بُْن أَْسبَاٍط عَني ثَِني عَليي  ثَِني مَنُْصوُر بُْن أَِبي الْعَب َاسي قَاَل َحد َ ٍد قَاَل َحد َ ا  ُُمَم َ ثَِني أَبُو َُه َ احْلََكمي بْني بُهْلُوٍل قَاَل َحد َ

َُسنْيي عَْن  1[ُ]مٍُ ٍد عَْن أَبييهي عَْن عَليي ي بْني احْل ي بُْن أُذَيْنَةَ عَْن َجعَْفري بْني ُُمَم َ ثَِني عَبُْد اّلل َ أَبييهي قَاَل: قَاَم ُعَمُر قَاَل َحد َ
ْ َبيي ي ص فَقَُ ابي إيََل ال لَةي َهاُروَن ]ميْن ُموََسُبُْن اْلَْط َ َْْني يعَليي ٍ أَنَْت ميِن ي ِبي ُُُاَل إين ََك ََل تََزاُل تَُقوُل ل [ ُ[ َو قَْد ذَكََر ]اّلل َ

ُ أَ مَا تَْسَمُع قَْوَل  ْ َبيي ُ ص يَا غَلييُظ يَا أَعَْراِبي  ً ع فَقَاَل ال ي تَعََُهاُروَن يفي الُْقْرآني َو لَْم يَْذُكْر عَليي ا اط اََل اّلل َ ا ِصره ذه هه
ِقيٌم  لَِيٍ ُمْسته ُ.3 2 عه

 رکےت ںیہ  رم نب اطخب ےن روسل اہلل

 

 
داد ےس روات ےس اہک: آپ ملسو هيلع هللا ىلص اامم اصدقؑ اےنپ آن اؤو اخ 

دا ےن اہرون اک ذرک وت  یلعؑ وک ہشیمہ ےتہک ںیہ ہک پ ںیہ س ھ ےس ویہ تبسن ےہ وج اہرون وک ومیس ےس یھت 

 

 ہکب خ

                                                           
ليس يف األصل، و هو إمساعيل بن مهام بن عبد الرمحان البصرى الكندي، يكىن أبا مهام، روى عنه احلكم بن   1

. راجع رجال السّيد اخلوئي: 390، و باب الزيارات ح 358باب اخلمس و الغنائم ح  4هبلول يف التهذيب: 
 .79/ 22و ج  165/ 6و ج  191/ 3
 .41احلجر:   2
/ 2عن مناقب ابن شهر اشوب:  12ضمن ح  58/ 35.و أخرجه يف البحار: 75ح  119عنه غاية املرام:   3

 ء مثله يف رواية جابر. مرسال و فيه: و قرى 302
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رآن ںیم ایک ےہ نکیل یلعؑ اک ذرک ںیہن ایک   روسل اہلل

 

دا اک ملسو هيلع هللا ىلص ف

 

ادان و دب نخس رعب  ایک خ

 

رامن ا:  اے ن

 

ےن ف

اط ہی وقل ںیہن انس:  ا ِصره ذه ِقيٌم هه لَِيٍ ُمْسته ؛وج ریمی رطف آیت ےہ ۔  ےہ  ہی رصاط میقتسم 1 عه

2
 

 

 

 

 

 

(۸۶) 

 دو رگاں دقر زیچںی

ثَِني عَُ مي قَاَل َحد َ ُد بُْن الْقَاسي ثَنَا ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ٍر َرْحي ُد بُْن عَليي ي بْني ُسك َ ثَنَا ُُمَم َ ب َاُد بُْن يَعُْقوَب قَاَل َحد َ
كنَْيُي يٌك عَني الر ُ اَن عَْن زَيْدي بْني  3ُأَْخََبَنَا َشري مي بْني َحس َ بييعي عَني الْقَاسي ي بْني الر َ ثَابيٍت قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ

                                                           
 .41احلجر:   1
ؑ ںیہ. 2  ںیم رصاط میقتسم ےس رماد اریماوملنینم یلع نب ایب اطل 

 

 
 ینعی اس آت

 -: ركني108رقم  252/ 1التهذيب:  يف األصل: السركى، و هو تصحيف.قال العسقالىن يف تقريب  3
.و 131الفزارى أبو الربيع الكويّف، ثقة من الرابعة، مات سنة  -بفتح املهملة -ابن الربيع بن عميلة -بالتصغري

من أصحاب الصادق عليه السالم.و ممّا يؤيد ما ذكرناه ما رواه  24رقم  193عده الشيخ الطوسّي يف رجاله: 
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ٌ  فييُكُم الث َقَلنَْيُيُص تَابي  1ُ:إين ي تَاري ً لَُكْم أَفَْضُل( ميْن كي يٍب ع )َو اعْلَُموا أَْن عَليي ا ي َو عَليي َ بَْن أَِبي َطال تَاَب اّلل َ كي
ي تَعَاََلُ تَابي اّلل َ ٌم لَُكْم عَْن كي َن َُه ُمََتْجي ي ألي ُ.2ُاّلل َ

د   ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل زی 

 

 
ات

 

رامن ا: ںیم اہمترے درایمن دو رگاں  مر ک زںی ملسو هيلع هللا ىلص نب ن

 

ےن ف

؛  دا اور دورسی یلؑع نب ایب اطل 

 

اور اجن ول ہک یلؑع اہمترے ےیل اتکب اہلل وھچڑے اج راہ وہں؛ ای  اتکب خ

ی  یک وتحیض دےنی واال ےہ.

لہ

 ےس الضف ےہ ویکہکن وہ اہمترے ےیل اتکب ا

 

 

 

(۸۷) 

 لھپ یتشہب

د بْني عَليي ي بْني عَُ َصافَةي عَْن ُُمَم َ ي َا ]يفي َجاميعي الر ُ ي أَبُو الْفََرجي اْْلُعَاََف بُْن زَكَري ثَنَا الْقَاضي يدي بْني َحد َ بْدي احْلَمي
] يَاري ُ قَاَل أَْخََبَني زَاذَاُنُ 3زي ي  ز َاقي قَاَل أَْخََبَني َصَدقَُة الْعَبْسي ي ي عَْن عَبْدي الر َ عَْن َسلَْماَن قَاَل:  4ُبْني ََيََْي الُْقَرشي

                                                                                                                            

ثر بإسناده اىل شريك،عن الركني بن الربيع، عن القاسم بن حسان عن زيد بن يف عدة مواضع من كفاية اال
 و غريها. 98و  97 95، 62ثابت، كما يف ص 

 اخلليفتني.«: ب» يف نسخة  1
 عن زيد. 378.و أورده الديلمّي يف إرشاد القلوب: 15ح  28/ 1و الربهان:  20ح  214عنه غاية املرام:   2
 يف ظ: زياد. و ما بني املعقوفني من املقتل.  3
 من خواص أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم. 4يف األصل: ذاذان، و هو تصحيف.عده الربقي يف رجاله:   4
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َمةَ ع ]فََسل َْمُت عَلَيْهَا[ فَقَالَْت يَا  ْ َبيي َ ص فََسل َْمُت عَلَيْهي ُثم َ دََخلُْت عَََل فَاطي ي َهَذاني أَتَيُْت ال أَبَا عَبْدي اّلل َ
ي َا فَأََخْذُت بيأَيْدي ُهي َما[ إيََل َجد ي َما فَاْخُرْج ]بيهي يهي يَاني ُخْذ بيأَيْدي َما َو َْحَلْتُُهَما احْلََسُن َو احْلَُسنْيُ َجائيعَاني يَبْكي هي

َما ]إيََلُ ْ َبيي ي ص فَقَاَل مَا لَُكَما يَا َحبييبَايََُُحّت َ أَتَيُْت بيهي ْ َبيي ُ ص [ ال ي فَقَاَل ال ً يَا َرُسوَل اّلل َ ي َطعَاما ؟ قَاَل نَْشتَهي
ً ]قَالَُ ُ ُالل َُهم َ أَْطعيْمُهَما ثَََلثا يهٌَة بيُقل ٍَة ميْن قيََللي َهَجَر أََشد  ي ص َشبي [ فَنََظْرُت فَإيذَا َسفَْرَجلٌَة يفي يَدي َرُسولي اّلل َ

ً ميَن الل ََبُي بْدي فَفََركَهَا ص بيإيبْهَاميهُيَو أَْحََل مُي ُبَيَاضا ََها نيْصفنَْيي ُثم َ دَفََع نيْصفَهَا إيََل  َُُن الْعََسلي َو أَلنَْيُ ميَن الز ُ فََصري َ
يهَا فَقَا َما َو أَنَا أَْشتَهي يهي ُْظُر إيََل الن يْصَفنْيي يفي أَيْدي َُسنْيي نيْصفَهَا فََجعَلُْت أَن ُاحْلََسني َو إيََل احْل [ يَا َسلَْماُن أَ َُل ]لي

ُي يهَا؟ فَُقلُْت نَعَْم ]يَا َرُسوَل اّلل َ [ قَاَل يَا َسلَْماُن َهَذا َطعَاٌم ميَن اْْلَن َةي ََل يَأْكُلُُه أََحٌد َحّت َ يَنُْجَو ميَن الن َاري َو ُتَْشتَهي
ُ.1احْليَسابي َو إين ََك لَعَََل َخرْيٍُ

 ںیم احرض وہا، مالم ایک؛ اس ےک دعب ملسو هيلع هللا ىلص ںیم روسل اہلل املسن ؓ ےتہک ںیہ ہک ای  دن

 

دم

 

یک خ

رؑا ےن س ھ ےس اہک
 
 ںیم احرض وہا اور اںیہن مالم ایک؛ انجب زہ

 

دم

 

: اے املسنؓ  نسح ؑ و  انجب افہمؑط یک خ

ا، ان دوونں اک  رو رےہ ںیہےک امرے  نیسحؑ وھبک

 

ان

 

ےک ن اس ےل اجؤ   ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل اہھت ڑکپ رک ان ےک ن

ےن ملسو هيلع هللا ىلص ۔ روسل اہلل ےک ن اس ےل آن املسو هيلع هللا ىلص اہھت ڑکپے  اور اےنپ اسھت روسل اہلل ںیم ےن ان دوونں ےک

رامن ا(: اے ریمے وچبں ایک وہا پ ںیہ؟ ان دوونں ےن اہک: ن ا روسل اہلل )اںیہن دھکی رک

 

مہ وھبےک ملسو هيلع هللا ىلص ف

اںاہں ملسو هيلع هللا ىلص ںیہ۔ روسل اہلل

 

ا الھک دے۔ املسن ےتہک ںیہ: ن

 

دا اںیہن ان

 

رامیئ : اے خ

 

ےن نیت رم ہب داع ف

ری یس ہب ےہ  وج دودھ ےس زن ادہ افشف ، لسع ےس زن ادہ ملسو هيلع هللا ىلص  ہک روسل اہللداھکی

 

ےک اہھت ںیم ای  ت 

ےن اےس دو وصحں ںیم میسقت ایک ، ای  نسحؑ وک دن ا، ملسو هيلع هللا ىلص رشںی، اور نھکم ےس زن ادہ رنم ےہ ۔ روسل اہلل

ی ن ادنھ رک دےنھکی اگل۔ روسل  دل یھب اےس اےن ےک ےیل اچللےن اگل وک؛ ریما دورسا نیسحؑ

 

کن

 

ن

اور ںیم اںیہن 

ا اچےتہ وہ؟ ںیم ےن اہک: اہں ن ا روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص اہلل

 

رامن ا:  ایک ن  یھب اےس ان

 

ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص   ےن ف

                                                           
، و 72ضمن ح  308/ 43.و أخرجه يف البحار: 81ح  250و ص  60ح  216عنه مدينة املعاجز:   1

املناقب القدمية، عن ابن شاذان.و رواه اخلوارزمي يف مقتل عن بعض كتب  2ضمن ح  62/ 16العوامل: 
 بإسناده اىل ابن شاذان. 97/ 1احلسني: 
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 ےس آن ا ےہ  اےس وکیئ اس وق

  

 
رامن ا: ہی لھپ ج

 

  ےن ف

 

 منہج و اسحب ےس آزاد ہن وہ ی

 

  ی
 
ںیہن ا اتکس خ

  )نکیل ہی ریتی  تمس ںیم ںیہن(۔ اجےئ ،  وت ریخ رپ ےہ

 

(۸۸) 

روتشں یک ذغا۔۔۔!

 

 ف

ثَِني يُوُسُ دي بْني ُعَمَر قَاَل َحد َ ي ُ عَْن ُُمَم َ ثَنَا أَبُو َسهٍْل َُمُْموُد بُْن ُعَمَر بْني َُمُْموٍد الْعَْسَكري ُُف بُْن َحد َ
يَم قَاَل  ثَِني ُمْسليُم بُْن إيبَْراهي ْستََوائيييُيَعُْقوَب قَاَل َحد َ َشاٌم الد َ ثَِني هي ثَِني ََيََْي بُْن أَِبي كَثيرٍي عَْن أَِبي  1َُحد َ قَاَل َحد َ

ي ص َماءي َُسلََمةَ عَْن أَِبي ُهَريَْرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ابيعَةي ميائَةَ أَلْفي مَلٍَك َو يفي الس َ َماءي الر َ َ َخلََق يفي الس َ :إين َ اّلل َ
َسةُي ائَةي مَلٍَك َو ]َخلََقُ اْلَْامي ْجََلُه ََتَْت الث ََرى َو مَََلئيَكةً ُثَََلَِثي ً َرأُْسُه ََتَْت الْعَْرشي َو ري ابيعَةي مَلَكا َماءي الس َ [ يفي الس َ

ََلُة عَََل أَميريي اْْلُْؤمينُي يهي َو أَْكثََر ميْن َربييعَةَ َو ُمَضَر لَيَْس َْلُْم َطعَاٌم َو ََل َشَراٌب إيَل َ الص َ يٍب ع َو ُُميب ي نَي عَليي ي بْني أَِبي َطال
يعَتيهي اْْلُْذنيبينَي َو َمَوالييهُي يشي ْستيغْفَاُر ل ُ.2ُاَلي
رہ اتہک ےہ: روسل اہلل رت 

 
دا ےن وچےھت آامسن ںیم ای  الھک، ن اوچنںی آامسن ںیم  ملسو هيلع هللا ىلص اوبہ

 

رامن ا: خ

 

ےن ف

رہتش قلخ ایک وجنیت الھک اور  اور اسوتںی آامسن ںیم ای  

 

ریٰ  تہب یہ ن اتمظع ےہ  ف

 

ہک رعش ےس ےل رک تحت ت

 

 

ا انیپ ھچک ںیہن ےہ   ر    اس ےک تحت رظن ںیہ )س  ک زںی( ی

 

رےتش ںیہ،  ان اک ان

 

اور ایس آامسن ںیم دعتمد ف

                                                           
يف األصل: الدشتواىن. و هو تصحيف.و هو هشام بن أيب عبد الّله سنرب أبو بكر الدستوائى.قال عنه   1

 مثان و سبعون سنة.ه و له  154:ثقة، ثبت. مات سنة 89رقم  319/ 2العسقالىن يف تقريب التهذيب: 
.و أورد حنوه منتجب الدين 89ح  587و ص  21ح  19، و غاية املرام: 22ح  349/ 26عنه البحار:   2

 .9يف أربعينه ح 
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راد ےک ےیل 

 

ااگہر اف

 

اریماوملنینمؑ اور ان ےک وعیشں رپ ولصات انجیھب اور  ان ےک وعیشں  اور وبحمں ںیم وموجد ہ

ا۔ اافغتس

 

 ر رکن

 

(۸۹) 

ماان اضفلئ یلعؑ 

 

کن
 

ُل قَاَل َحد َُ ُد بُْن ُعثَْماَن اْْلُعَد ي ثَِني ُُمَم َ دي بْني ُموََس بْني ُعْرَوةَ قَاَل َحد َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ُد بُْن َحد َ ُثَِني ُُمَم َ
يَد بْني َهاُروَن عَْن َْح َادي بْني َسلََمةَ  ْ َبيي َ ص يفي عَبْدي اْْلَليكي عَْن يَزي يٍك قَاَل: َرأَيُْت ال عَْن ثَابيٍت عَْن أَنَسي بْني مَال

يٍب ع  ِن ي يفي عَليي ي بْني أَِبي َطال عَْت مي َََل أَْن ََل ُتَؤد يَي مَا َسي َحّت َ أَدَْرَكتَْك الُْعُقوبَُة َو اْْلَنَامي فَقَاَل لي يَا أَنَُس مَا َْحَلََك ع
َُ ني انُْشْرُلَْو ََل اْستيغْفَاُر ع ً َو لَكي ْمَت َرائيَحةَ اْْلَن َةي أَبَدا ي َتَُه َو  1ليي ٍ ع لََك مَا َِشي ً ع َو ُذر ي َ  أَن َ عَليي ا يفي بَقيي َةي ُعُمري

ي َْحْزَُ ي َو أَْولييَاُء اّلل َ ريَاُن أَْولييَاءي اّلل َ لُوَن إيََل اْْلَن َةي َو ُهْم جي ابيُقوَن اأْلَو َ ُم الس َ يهي ا ُُميب ي ُة َو َجعَْفٌر َو احْلََسُن َو احْلَُسنْيُ َو أَم َ
ََْش يَْوَم الْقييَامَةي مَْن أََحب َهُُ يُق اأْلَْكََبُ ََل ََي د ي ي ٌ فَُهَو الص   .2ُعَليي 
رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اسن نب امکل اتہک ےہ : ںیم ےن روسل اہلل

 

اے اسن  وک وخاب ںیم داھکی ؛ آپ ےن س ھ ےس ف

اور االبغ   ن ا را اھت اےس اپھچ نسس ھ ےس   ھچک وج ااھبرا ہک وت ےن یلعؑ ےک ن ارے ںیمےھجت سک ک ز ےن اس ن ات رپ

                                                           
 اخربه.«: ب» أبشر، و يف نسخة«: أ» يف نسخة 1
ملرام: و غاية ا 104/ 1، عنه كشف الغّمة: 40/ 1، و يف مقتل احلسني: 32رواه اخلوارزمي يف املناقب:   2

) خمطوط(.و 137، و مصباح االنوار: 103ذ ح  51، و مدينة املعاجز: 12ح  648و ص  27ح  580
 عن كشف الغّمة. 84ح  40/ 68أخرجه يف البحار: 
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 ہک اس ذعاب ےس دواچر وہ ایک ہن

 

؟ااہیں ی

1
 یک وب  وت ارگ یلؑع ریتے ےیل بلط رفغمت ہن رکے وت 

  

 
ج

 یھب ہن وس ھگ ن اےئ اگ ؛

 

ی

ارت داتی وہں ہک  2

 

 
یلعؑ اور ان یک اوالد و بحم نکیل ںیم ےھجت ریتی ن ایق  رم ےک ےیل ن

 ںیم س  ےس

  

 
دا لثم زمحہ ، رفعج ، نسح و نسح   ےلہپ دالخ وہےن واےل وہےگن ؛ ج

 

 ںیم(  اوےہ ےئ خ

  

 
وہ)ج

 

 

 ر !ے اگ وہ ایقم

 

)مہیلع االسلم( ےک ڑپویس وہےگن ۔  اور یلعؑ یہ دصقی ا رب ےہ؛ وج وکیئ یھب اےس دوس

 واےل دن وخف زدہ ںیہن وہ اگ۔ 

 

(۹۰) 

                                                           
ا ےہ : ںیم رصبے ںیم ای  سلجم ںیم وموجد اھت سج ںیم اسن نب امکل یھب اھت.ای  صخش ےن اس  1

 

یبلعث،ایب دعجہ ےن لقن رکن

ا اور روےن اگل ؛ رھپ وبال: اس ن ات وک رےنہ دو  نکیل ےس وپاھچ :  رص ےک رمض ےن آ ےہ ؟ اس ےن رس ےچین اکھجن  ایک وہج ےہ ہک پ ںیہ ت 

 رپ دلیل اھت( ےک دعب روسل اہلل

 

 
ےن س ھ ےس ملسو هيلع هللا ىلص ولوگں ےن ارصار ایک. وت ےنہک اگل: واہعق اسبط )وہ زجعمہ وج اریماوملنینمؑ یک والت

  یلعؑ 
 
رامن ا: اے اسن  خ

 

ھجت ےس اینپ الختف رپ وگایہ بلط رکے اگ وت ایک وت وگایہ دے اگ؟ ںیم ےن اہک: اہں ویکں ںیہن  نکیل ف

  روسل اہلل
 
یک رتلح وہیئ اور اوبركب ےن یلعؑ اک قح بصغ ایک وت یلعؑ ےن س ھ ےس اینپ الختف رپ وگایہ اچیہ؛ ںیم ےن ملسو هيلع هللا ىلص خ

ن اںیت ن اد ںیہن رںیتہ  یلعؑ ےن اہک: ارگ ےھجت ن اد ےہ اور وت اجن وب ھ رک وگایہ وھجٹ وبال: اے یلعؑ ںیم وبڑاھ وہ ایگ وہں اور اب ےھجم 

دا 

 

رص  اور ادنےھ نپ ںیم التبم رکے  اور ریتا ٹیپ آگ ےس رھب دے رھپ اسن ےن اہک: ایس سلجم ںیم خ دا ےھجت ت 

 

ںیہن دے راہ وت خ

ا: ص

 

ن كۃ

 

ش
ل
 ں ارماض ںیم التبم رک دن ا. )دحۃقی ا

 

 

 

 (۳۸۳ےن ےھجم ان ت

2
 رپ اامین ےلآ اور ان ےک دونمشں ےس زیباری اک 

 

 
ینعی اب یھب ھچک ںیہن ڑگبا اور ریتے ےیل راہ یلھک ےہ، اریماوملنینمؑ یک والت

ارخی ںیم ںیہک ذرک ںیہن وہا ہک اسن ےن وتہب یک وہ.اس ےک العوہ ہی یھب اامتحل ےہ ہک ہی 

 

اہک ریتی اعتبق ریخب وہ؛ نکیل ن

 

االعن رک ن

راد ںیم ےس ای  وہ  وہنجں ےن روسل اہللہلمج اریماوملنینمؑ

 

ملسو هيلع هللا ىلص  رپ ا ءااء و ہ ب وہ ویکہکن یلعؑ اےسی صخش ےک ےیل وج  ان نیت اف

.۲۶۳، ح ۱۹۰، ص ۱رپ س  ےس زن ادہ ا ءااء ن ادنےھ ،  بلط رفغمت رکںی  اسیج ہک اامم اصدقؑ ےس رموی ےہ: ااصخلل: ج
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 تشہب راصقں وہیئ

ُْ ثَِني أَبُو عَب ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ليي َرْحي ي َةَ اْْلُْستَمي دي بْني عَلَوي ُ بُْن ُُمَم َ ثَِني أَبُو احْلََسني عَليي  ُد بُْن َحد َ ي ُُمَم َ دي اّلل َ
ُد بُْن َصَدقَةَُ ثَِني ُُمَم َ ثَِني َْحَْداُن بُْن ََيََْي قَاَل َحد َ ثَِني ُموََس بُْن َجعْفٍَر عَْن أَبييهي عَْن  أَْْحََد قَاَل َحد َ قَاَل َحد َ

ي ص دي بْني عَليي ٍ عَْن أَبييهي عَني احْلَُسنْيي بْني عَليي ٍ قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ َ تَعَاََل َْل َا َخلََق َجن َةَ عَْدٍن قَاَل َْلَا ُُُمَم َ :إين َ اّلل َ
ُُُتََزي َِني فَتََزي َنَْت َو مَاَسْتُ ِتي ز َ ي فََو عي ي يلُْمْؤمينينَي فَُطوََب لَكي وَُ ُفَقَاَل ]َْلَا[ قير  يكي  َُو َجََللي مَا َخلَقْتُكي إيَل َ ل ْي يَساكي ل

يعَتيَكُ يشي ُ مَا َخلَقُْت ]َجن َةَ[ عَْدٍن إيَل َ لََك َو ل ُ.1ُُثم َ قَاَل يَا عَليي 
داد ےک وتطس ےس روسل اہلل رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اامم ومیس اکمظ ؑ اےنپ اخ 

 

 رکےت ںیہ ہک آپ ےن ف

 

 
ےس روات

 دعن وک قلخ ایک وت اےس مکح دن ا: آراہتس وہ اج وت وہ آراہتس وہ یئگ 

  

 
دا ےن ج

 

  خ
 
اور )وخاحشیل ےک تحت(اعمل   خ

رامن ا: رک اج ےھجم اےنپ

 

دا ےن اس ےس ف

 

 ںیم ( آ یئگ۔ خ

 

ےھجت  زعت و الجل یک مسق ںیم ےن  رصق ) یک یس احل

  رپ ؛ 

 
 

 

ا احبل ھجت رپ اور ریتے اسک

 

دا ےن  یلؑع  ےس قلخ ںیہن ایک نکیل ومنینم ےک ےیل سپ وخش

 

اس ےک دعب خ

رامن ا: 

 

 دعن وک قلخ ںیہن ایک نکیل طقف ریتے اور ریتے وعیشں ےک ےیل۔  ف

  

 
 ںیم ےن ج

 

(۹۱) 

 ںیم    ےس ےلہپ دالخ وہےن واےل

  

 
 ج

ٍد قَاَل حَُ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ ُ البيع َرْحي ي  سي ٍد احْلَُسنْيُ الْفَاري ثَِني أَبُو ُُمَم َ ُد بُْن َحد َ ثَِني ُُمَم َ د َ
يٌع عَْن ُسْفيَاَن عَْن أَْشعََبُ ثَِني َوكي يَل قَاَل َحد َ ُد بُْن إيْسَاعي ثَِني ُُمَم َ مَةَ عَني ابْني عَب َاٍس  مَنُْصوٍر قَاَل َحد َ ْكري عَْن عي

                                                           
 .90ح  587عنه غاية املرام:   1
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ُ يٍب ع كَليَمةً ]لَْو قَاَْلَا لي ي ص يفي عَليي ي بْني أَِبي َطال كَانَْت أََحب َ إيَل َ ميْن ُْحْري الن َعَمي قَالُوا َو مَا  1[ُقَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلل َ
ْ َبيي ُ ص ْ َبيي ُ ص يفي عَليي ٍ ع قَاَل قَاَل لَُه ال يعَتَُك مين َا  ُقَاَل ال ي َتَُك مين َا َو ََنُْن مينُْهْم َو شي ُ أَنَْت ميِن ي َو أَنَا مينَْك َو ُذر ي يَا عَليي 

ائَةي عَامٍُ مي َْمسي  .2َُو ََنُْن مينُْهْم يَْدُخلُوَن اْْلَن َةَ قَبَْل اأْلُمَمي ِبي
ا اس ہلمج  ن ارے ںیم  ےن یلعؑ ےکملسو هيلع هللا ىلص ل اہللنب ابعس ےن اہک: ای  رم ہب روسرکعہم اتہک ےہ ہک ا 

رامن ا ہک ارگ وہ 

 

اد ف

 

رامےت وت وہ ریمے ےیلارش

 

ا  رسخ اووٹنں ےک ےلغ ریمے ن ارے ںیم  ف

 

 ےس زن ادہ رتہب وہن

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص ےن ا اس یھب ایک ہہک دن ا: انب ابعس ےن اہک: ربمغیپملسو هيلع هللا ىلص ںیم ےن وپاھچ روسل اہلل

 

ےن یلع ؑ ےس ف

 مہ ےس ےہ اور مہ ان ےس ںیہ؛ اور ریتے ہعیش مہ  ریتی ںیم ن  ےس وہں؛ اور   ن  س ھ ےس وہ اورن ایلؑع

 

 
ذرت

 ےس  ن اچن وس اسل  لب دالخ وہےگن۔ 

 

 ںیم یس یھب دورسی ام

  

 
 ےس ںیہ اور مہ ان ےس ںیہ ؛ وہ ج

 

(۹۲) 

اےم

 

 منہج یک آگ ےسآزادی ےک ث

ُ قَاَل  َُه اّلل َ َي َاُط َرْحي ي ي اْلْ يُم بُْن اْْلََذاري ثَِني إيبَْراهي ف َاُء الْبَغَْداديي ُ َحد َ دي بْني َسعييٍد الر َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ َحد َ
ي ُ عَْن  ي بُْن دَاُودَ اأْلَنَْصاري ثَِني عَبُْد اّلل َ ثَِني أَْْحَُد بُْن عَلييٍل قَاَل َحد َ ةَ قَاَل َحد َ يقي مَك َ ي ُ يفي َطري ُموََس بْني عَليي ٍ الُْقَرشي

ثَِني قَََْْبُُ هُيقَاَل َحد َ يٍب عَْن أَبييهي عَْن َجد ي ثَِني كَعُْب بُْن نَْوفٍَل  3[ُ بُْن أَْْحََد ]بْني قَََْْبٍ مَْوََل عَليي ي بْني أَِبي َطال قَاَل َحد َ
ٌق كََداَرةي الْقََمري فَُ يي ُ ص ذَاَت يَْوٍم َو َوْجُهُه مَْشري ْ َب [ عَبُْد ُقَاَم ]إيلَيْهُيعَْن بيََللي بْني َْحَامَةَ قَاَل: َطلََع عَلَيْنَا ال

                                                           
 .«ب» ليس يف نسخة  1
 .35ح  459عنه غاية املرام:   2
 من تاريخ بغداد.  3
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ُ ْْحَني [ ُالر َ نْدي ي مَا َهَذا الن ُوُر فَقَاَل بيَشاَرٌة أَتَتِْني ميْن ]عي ي وَُُبُْن عَْوٍف فَقَاَل يَا َرُسوَل اّلل َ ي َو ابْني عَم ي  1َرِب ي يفي أَخي
َمةَ َو أَمَُ ً ع بيفَاطي َج عَليي ا َ تَعَاََل ]قَْد[ زَو َ نَُابَِْْتي َو أَن َ اّلل َ ْضَواَن َخازي ً َُر ري قَاعا اْْلَن َةي فَهَز َ َشَجَرةَ ُطوََب فََحَملَْت ري

َُ ي مَل ً بيعََددي ُُميب يي أَْهلي بَيِْتي َو أَنَْشأَ ميْن ََتْتيهَا مَََلئيَكةً ميْن نُوٍر َو دَفََع إيََل كُل  كَاكا ً فَإيذَا اْستََوتي الْقييَامَُة يَعِْني صي ٍك َصك ا
َُ وا ُخُذوا َودَائيعَُكْمُبيأَْهليهَا ن يٍب َهلُم ُ ٌ لَنَا أَْهَل  ُ[ فَََل يَبََْقُُادَتي اْْلَََلئيَكُة يفي اْلَََْلئيقي ]يَا ُُميب ُو عَليي ي بْني أَِبي َطال ُُميب 

ً فييهي فَكَاُكهُُ َجالي وَُ ُالْبَيْتي إيَل َ )دَفَعَتي اْْلَََلئيَكُة( إيلَيْهي َصك ا ي َساءي بيعيَوضي ُحب ي عَليي ي بْني أَِبي  )ميَن الن َار ميَن الر  ْ ي ال
َا( َمةَ ابَِْْتي َو أَْوََلديُهي يٍب َو فَاطي ُ.2َطال

                                                           
 زوج.«: ب» أضاف يف نسخة  1
/ 4.و رواه اخلطيب البغدادّي يف تاريخ بغداد: 85ح  586، و غاية املرام: 96ح  117/ 27عنه البحار:   2

 206/ 1سد الغابة: بإسناده اىل عبد الّله بن داود بن قبيصة األنصارّي.و أورده ابن األثري يف أ 1897ح  210
مّث قال: أخرجه أبو بكر  103[.و أورده ابن حجر يف الصواعق:  ] املدائىن و قال: أخرجه أبو موسى

 .147/ 2اخلوارزمي.عنهم الفضائل اخلمسة: 
كما أشرنا هناك، و   -78 -و المطبوع هو في ذيل المنقبة« ب» أقول: تسلسل هذه المنقبة في نسختى

 كان بدلها هذا الحديث:
حّدثين جربئيل، عن رّب العزة جّل  عن أبيه، عن آبائه عليهم السالم قال: قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله:

جالله أنّه قال: من أقر* أن ال إله إاّل أنا وحدى و أن حمّمدا عبدى و رسويل و أن علّي بن أيب طالب خليفىت و 
و جنيته من النار بعفوى، و أحبت له جوارى، و أوجبت له  أن األئّمة من ولده حججى أدخلته اجلنة برمحىت، 

كرامىت، و أمتمت عليه نعمىت و جعلته من خاصىت و خالصىت، ان ناداىن لبيته، و ان دعاىن أجبته، و ان سألىن 
 أعطيته، و ان سكت ابتدأته، و ان أساء رمحته، و ان فرمىن دعوته، و ان رجع اىل قبلته، و ان قرع باىب فتحته.

من مل يشهد أن ال إله إاّل أنا وحدى، أو شهد بذلك و مل يشهد أن حمّمدا عبدى و رسويل أو شهد بذلك و و 
مل يشهد أن علّي بن أيب طالب خليفىت، أو شهد بذلك و مل يشهد أن األئّمة من ولده حججى فقد جحد 

لىن حرمته، و ان ناداىن مل نعمىت، و صغر عظمىت، و كفر بآياتى و كتىب و رسلى، ان قصدىن حجبته، و ان سأ
 --أمسع نداءه، و ان دعاىن مل أستجب دعاءه، و ان رجاىن خيبته، و ذلك جزاؤه مىن، و ما أنا بظالم للعبيد.

فقام جابر بن عبد الّله األنصارّي فقال: يا رسول الّله و من األئّمة من ولد علّي بن أيب طالب؟ قال: احلسن و 
مّث سيد العابدين يف زمانه على ابن احلسني مّث الباقر حمّمد بن على، و ستدركه يا احلسني سيدا شباب أهل اجلنة 

جابر، فإذا أدركنه فاقرأه مىن السالم مّث الصادق جعفر بن حمّمد مّث الكاظم موسى بن جعفر مّث الرضا علّي بن 
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یک وہج ےس اےسی  رشتفی الےئ وت ان اک رہچہ وخیش ملسو هيلع هللا ىلص البل نب امحہم ےتہک ںیہ:  ای  دن روسل اہلل

ہی ملسو هيلع هللا ىلص ؛ دبعارلنمح نب وعف ڑھکا وہا اور ےنہک اگل: ن ا روسل اہلل اچدن ےک رگد ون ا ونر اک احالکمچ راہ اھت ےسیج

ردہ ےک وہج ےس ےہ وج ےھجم ریمےرب یک رطف ےس ملسو هيلع هللا ىلص ؟  روسل اہللونر اسیک ےہ 

 

رامن ا:  ہی اس م

 

ےن ف

داےئ زعولج ےن یلع ؑ اک

 

رادر و انب مع )یلعؑ( اور یٹیب )افہمطؑ( ےک ےیل اچنہپ ےہ۔  قیقحتب خ دقع افہمؑط  ریمے ت 

ارے وبحمں روضدن ا ےہ ، اور  ےس رک
 
 ےس ہ

 
 

 ںیم رجشہ وطیب وک الہےئ، اس درخ

  

 
 وک مکح دن ا ہک وہ ج

  

 
ان ج

ر  رات  راکذغ ےک ڑکٹے یک دعتاد ےک ت   ڑھجے ت 

 
 

ر  ؛  ایس وق رات   ےن ایہن ڑکٹوں یک دعتاد ےک ت 

  

 
روضان ج

رےتش  وج )سنج ( ونر ےس ےھت 

 

رےتشرجشہ وطیب ےک ےچین ےس ف

 

ر ف
 
ای  اکذغ اک ڑکٹا ڑکپا  وک ای  وک ووجد ۔اشخ اور ہ

رےتش الخقئ ےک درایمن دصا دنلب رکںی ےگ: اے یلعؑ ےک وبحمں   دلی رکو  

 

رن ا وہ یگ  وت ہی ف  ت 

 

  ایقم
 
دن ا۔ خ

 ےک اامںیتناور اینپ اینپ 

 

ن ت ت
رےتش مہ اہ ل

 

افہمط )امہیلع  و یلعوبحمں وک اچےہ رمد وہں ن ا زن  اںیہن  ےل ول۔  سپ ہی ف

                                                                                                                            

مّث ابن القائم باحلق مهدى امىت  موسى مّث التقى حمّمد بن على مّث النقى علّي بن حمّمد مّث الزكى احلسن بن عليّ 
الذي ميال األرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا.هؤالء يا جابر خلفائى و أوصيائى و أوالدى و عرتتى، 
من أطاعهم فقد أطاعين و من عصاهم فقد عصاين، و من أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرىن، و هبم 

  اال باذنه، و هبم حیفظ الّله األرض أن متيد بأهلها*. ميسك الّله السماء أن تقع على األرض
، و ص 58ح  199، و ص 63ح  167، و ص 62ح  46، و غاية املرام: 99ح  118/ 27عنه البحار: )

بإسناده اىل احلسن بن علّي  3ح  258/ 1.و رواه الصدوق يف كمال الدين: 4ح  692و ص  93ح  587
عن الصدوق، و  143ليه السالم،و رواه اخلزاز القّمّي يف كفاية االثر: بن أيب محزة، عن أبيه، عن الصادق ع

/ 68.و أخرجه يف البحار: 68ح  251/ 36عن ابن أيب محزة، عنهم البحار:  87/ 1الطربّي يف االحتجاج: 
و  14ح  254، و غاية املرام: 230ح  238.و اإلنصاف: 126ح  514/ 1و اثبات اهلداة:  45ح  118
، و 398مجيعا عن كمال الدين.و أورده الطربسّي يف إعالم الورى:  282اجلواهر السنية:  و 7ح  707ص 

عن الصادق عليه  510/ 2، و كشف الغّمة: 149/ 2)خمطوط(، و الصراط املستقيم:  100مصباح األنوار: 
 (السالم.

Presented by Ziaraat.Com



 164  مائۃ المنقبۃ

 

 ےس تبحم ےک دبےل

 

 
ا ے دںی ےگ  نج ںیم دوزخ ےساالسلم( اور ان یک ذرت

 

ردہ  درج وہ  ںیم ن

 

 آزادی اک م

اگ۔ 

1
 

                                                           
 ےک آےگ اک لسلست ویہ ےہ وج تبقنم 1

 

 
ےک ذلی ںیم ایبن وہا ےہ  ۷۸ربمن  ققحم اتکب ےتہک ںیہ :ضعب وخسنں ںیم اس دحت

 اسیج ہک مہ ےن اےس واہں یھب ذرک ایک ےہ ۔ وس اس اک دبل ہی ےہ:  

 رکےت ںیہ ہک روسل اہلل

 

 
داد ےک ذرےعی ےس روات اےہ:  ملسو هيلع هللا ىلص اامم اصدقؑ اےنپ اخ 

 

رامن

 

دا ف

 

رامن ا:  ربجالیئ ےن س ھ ےس اہک ہک خ

 

ےن ف

ا وہ ہک ریمے وسا وکیئ

 

ریما دنبہ اور ریما ملسو هيلع هللا ىلص وبعمد ںیہن، ںیم اتکی وہں اور ریما وکیئ رسمہ ںیہن، دمحم وج وکیئ یھب ہی ااقتعد رھک

 ںیم دالخ رکوں 

  

 
روسل ےہ، یلع ؑ ریما ہفیلخ  اور اس یک لسن ےس آےن واےل اامم ریمی  تج ںیہ،  وت ںیم اےس اینپ رتمح ےس ج

  رکوں اگ،اس  اگ ، اور اینپ ششخب یک وہج ےس دوزخ ےس راہیئ اطع رکوں اگ ، اےس اانپ
 
 واخ

 

رقتب بیصن رکواگن، اس رپ اینپ رکام

رار دواگن ، ارگ وہ ےھجم دصا دےاگ  وتںیم کیبل وہکں اگ،  ارگ ےھجم اکپرے اگ

 

 رپ  اینپ تمعن امتم رکوں اگ،  اےس اےنپ اخص دنبوں ںیم ف

رکے اگ وت اےس شخب دواگن،  ارگ ریمے ےئل رگہی  ںیم وجاب دواگن، ارگ وہ اخومش وہ اجےئ اگ وت ںیم وخد ےس ادتباء رکوں اگ ، ارگ اطخ

  ٹلپ آےئ اگ وت ںیم اےس لوبل رکواگن،  ارگ وہ ریمے در رپ دکتس دے اگ وت ںیم اےس اس 

 

رکے اگ وت اےس آواز دواگن،  ارگ ریمی اجت

 ےک ےیل وھکل دواگن. 

 وہں ، ن ا ہی وگایہ وت دے   ر  دمحم ؑ ےک ریمے دبع اور اور وج ہی وگایہ ںیہن دے اگ  ہک ریمے وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ، ںیم اتکی

روسل وہےن یک وگایہ ہن دے، ن ا ہی وگایہ وت دے   ر  یلعؑ ےک ریمے ہفیلخ وہےن رپ وگایہ ہن دے ، ن ا ہی وگایہ وت دے   ر ان یک 

اکنر ایک ، اور ریمی تمظع وک رتمک لسن ےس وہےن واےل اامومں یک ریمی  تج وہےن رپ وگایہ ہن دے، وت اس ےن ریمی وتمعنں اک ا

اء  اک ااکنر ایک،  ارگ وہ ریمی رطف آےئ اگ وت ںیم)اس ےک اور اےنپدرایمن( اجحب اقمئ رک دواگن ،    
 

 

اوینں، بتک اور ان

 
 

ا، ریمی ن

 

ارگ اجن

وت ںیم اےس وجاب ںیہن  س ھ ےس وسال رکے اگ  وت اےس رحموم روھکں اگ، ارگ دصا دےاگ وت وتہج ںیہن رکواگن، ارگ ےھجم اکپرے اگ

را ےہ  اور ںیم وت اےنپ 

 

 
  ےس اس ےک ےیل خ

 

دواگن،  ارگ س ھ ےس اناد ن ادنےھ اگ وت ںیم اس یک اناد وپری ںیہن رکواگن، ہی ریمی اجت

ا.

 

ر یھب ملظ ںیہن رکن رات   دنبوں رپ ذرا ت 

ر انب دبعاہلل ااصنریؓ ڑھکے وہےئ اور وپاھچ: ن ا روسل اہلل  اجت 

 
 

یلعؑ یک لسن ےس آےن واےل اامم وکن ںیہ؟ روسل ملسو هيلع هللا ىلص اس وق

 ےک وجاونں ےک رسدار ںیہ، اس ےک دعب اےنپ زامےن ےک اعدبنی یک ملسو هيلع هللا ىلص اہلل

  

 
رامن ا: نسح، و نیسح )مہیلع االسلم(  وج ج

 

ےن ف

ر دمحم

 

 ریما مالم اچنہپ دانی، اس ےک دعب اصدق زتنی یلع نب ا.نیسح، اس ےک دعب ن اف

 

ر  ن  اس ےس ےگ  ےگ  وت اس ی  نب یلع، اے اجت 

رفعج نب دمحم، اس ےک دعب اکمظ ومیس نب رفعج، اس ےک دعب راض یلع نب ومیسٰ ، اس ےک دعب یق دمحم نب یلع، اس ےک دعب یقن یلع 
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(۹۳) 

 قیقع ےکاہپڑ دو 

يزي بُْن ََيََْي اْْلَلُوديُيُ ثَِني عَبُْد الْعَزي احي قَاَل َحد َ ثَنَا أَْْحَُد بُْن اْْلَر َ ي َا قَاَل  ُقَال 1َُحد َ ُد بُْن زَكَري ثَنَا ُُمَم َ َحد َ
يَد قَالَُ ثَِني َجابيُر بُْن يَزي ٍ قَاَل َحد َ ُل بُْن َصاِلي ثَِني اْْلُفَض َ ي بُْن ُمْسليٍم قَاَل َحد َ ثَِني عَبُْد اّلل َ ثَِني زَاذَاُنَُحد َ عَْن ُُ َحد َ

ُي ( ُ صَسلَْماَن َو ابْني عَب َاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ هْدىن:دَنَْوُت ميْن َرِب ي )فَُكنُْت مينُْه كَقَابي هْو أ نْیِ أ َو كَل ََمِني  ُقهْوسه

                                                                                                                            

 اک دہمی )مہیلع االسلم( وج  داین وک دعل و ااصنف  نب دمحم، اس ےک دعب ذیک نسح نب یلع، اس ےک دعب ان اک اٹیب

 

اقمئ ن اقحل ریمی ام

 ےس اےسی یہ رھب دےاگ اسیج ہک وہ اس ےس ےلہپ ملظ و وجر ےس رپ وہ یگ. 

 یک، سج ےن ان 

 

 یک اس ےن ریمی ااطع

 

ر  ہی ںیہ ریمے   افلخء و اوایصء  اور ریمی اوالد و رتعت؛ سج ےن ان یک ااطع اے اجت 

یک اس ےن ریمی تیصعم یک، سج ےن ان اک ااکنر ایکن ا ان ںیم ےسیس  ای  اک یھب ااکنر ایک  اس ےن ریما اکنر ایک،  یہی وت یک تیصعم 

دا ےک اذن ےس،  اور ایہن یک وہج ےس زنیم  وفحمظ ےہ اس ےس ہک 

 

ا    ر خ

 

ںیہ نج یک وہج ےس آامسن  اکٹ وہا ےہ اور زنیم رپ ںیہن رگن

 .اےنپ ا ل تیمس دسنہ اجےئ

هو عبد العزيز بن حیىي بن أمحد بن عيسى اجللودى األزدّي البصرى أبو أمحد من أكابر علماء الشيعة   1
.توىف يوم االثنني لسبع 180اإلمامّية، شيخ البصرة، بلغت كتبه حواىل املائتني كتاب، ذكرها النجاشّي يف رجاله: 

عشر، و هو يوم الغدير.ترجم له الطوسّي ه.و دفن يف اليوم الثامن  332عشرة ليلة خلت من ذى احلجة سنة 
، و العاّلمة 943رقم  225، و ابن داود يف رجاله: 67رقم  487، و يف رجاله: 524رقم  119يف الفهرست: 

 .246و  128، و ابن الندمي يف الفهرست: 2رقم  116احلّلّي يف رجاله: 

Presented by Ziaraat.Com



 166  مائۃ المنقبۃ

 

ي َو َخلَقُْت َهَذيْني اْْلَبَلنَْيي ميْن نُوري َوْجهي عَليي يُُبنَْيَ َجبَلَيي الْعَقييقيُ ً ميْن نُوري  بْني ُثم َ قَاَل يَا أَْْحَُد إين ي َخلَقْتَُك َو عَليي ا
ُ ِتي َو َجََللي لَقَْد َخلَقْتُُهَما أَِبي ز َ يٍب ع فََو عي َََل َُطال ِتي ع عَََلمَةً بنَْيَ َخلْقيي يُعَْرُف بيهَا اْْلُْؤمينُوَن َو لَقَْد أَقَْسْمُت بيعيز َ

( عَليي َ بَْن أَِبي َطُ ْمُت الن َاَر عَََل اْْلُتََخت يمي بيالْعَقييقي إيذَا تََوَل َ ي )أَن ي َحر َ يٍب عنَْفسي ُ.1ُال
رامن ا:  ںیم دوران رعماج اےنپ رب ےک اقمم ملسو هيلع هللا ىلص املسنؓ و انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

ےن ف

دا ےن س ھ ےس سنج قیقع ےک دو 

 

 ہک دو امکونں ن ا اس ےس یھب مک اک اف ہل رہ ایگ؛ خ

 

 چنہپ ایگ ؛ اہیں ی

 

رب ی

 

ف

رامن ا: 

 

 اور یلعؑ وک اےنپ ونر ےس  قلخ ایک،  اور ان ںیم ےن ےھجتملسو هيلع هللا ىلص  اے ادمحاہپڑوں ےک درایمن الکم ایک  اور  ف

دوونں اہپڑوں وک یلؑع ےک رہچے ےک ونر ےس قلخ ایک، ےھجم اےنپ زعت و الجل یک مسق  ںیم ےن ان دوونں 

رار ن اںیئ؛ ان ےک ذرےعی ےس ومنینم 

 

 ف

 

اہک ہی ریمی قلخ ےک درایمن العم

 

اہپڑوں  وک اس ےیل قلخ ایک  ن

وج صخش یھب قیقع یک اوگنیھٹ  ینپ زعت یک مسق ایئ ےہ  اور اےنپ اورپ الزم ایک ےہ ہک اچہپےن اجںیئ،  ںیم ےن ا

ا وہ۔ 

 

 رھک

 

 
 ےنہپ اگ اس رپ دوزخ یک آگ رحام رک دواگن، اس رشط ےک اسھت ہک وہ یلعؑ یک والت

 

(۹۴) 

 یلعؑ دیس ارعلب

ُ ي بْني ي بْني عُبَيْدي اّلل َ ُد بُْن عَبْدي اّلل َ ثَنَا ُُمَم َ ُد بُْن احْلََسني قَالَ  َحد َ ثَِني ُُمَم َ ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ الْبُهْلُولي اْْلََوالي َرْحي
يُد بُْن َطهَْماَن اْلَْف َُ ثَِني َخال ي بُْن ُموََس قَاَل َحد َ ثَِني عُبَيُْد اّلل َ هَْراَن قَاَل َحد َ ثَِني عييََس بُْن مي عُْت َحد َ اُف قَاَل َسي

                                                           
  .13ح  7عنه غاية املرام:   1
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ََُسعَْد بَْن ُجنَادَُ ع 1ُةَ الْعَْويفي َع زَيَْد بَْن أَْرقََم يَُقوُل إين َُه َسي ي َ يَُقولُُ ُ]يَْذُكُر أَن َُه َسي ْ َبيي َ  2[ُأَبَا َسعييٍد اْلُْْدري َع ال إين َُه َسي
ُُص يَُقولُُ َ لَْسَت أَنَْت َسي يَد الْعََربي يٍب ع َسي يُد الْعََربي ]فَقييَل أ ُ بُْن أَِبي َطال ٌ [ فَُُ:عَليي  قَاَل أَنَا َسي يُد ُولْدي آدََم َو عَليي 

هُُ ُ َو َهَداُه َو مَْن أَبْغََضُه َو عَادَاُه أََصم َ ُه أََحب َُه اّلل َ ٌ َحق ُُه كََحق يي َو  َُسي يُد الْعََربي مَْن أََحب َُه َو تََوَل َ ُ َو أَْعَماُه عَليي  اّلل َ
َي اْْلَن َُة َو  َطاعَتُُه كََطاعَِتي غرَْيَ أَن َُه ََل نَبيي َُ ينَُة احْليْكَمةي َو هي َ أَنَا مَدي ي مَْن فَاَرقَُه فَاَرقَِني َو مَْن فَاَرقَِني فَاَرَق اّلل َ بَعْدي

ٌ ع َخرْيُ الْبََشري مَْن أَََب  ي إيََل اْْلَن َةي إيَل َ ميْن بَابيهَا عَليي  ي اْْلُهْتَدي ٌ بَابُهَا فََكيَْف يَهْتَدي ُ.3فََرُفَقَْد كَُعَليي 
دری ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل

 

رامن ا: یلع نب ایب اطل  ؑ رعب اک رسدار ےہ۔ وپاھچ ملسو هيلع هللا ىلص اوب دیعس خ

 

ےن ف

رامن ا: ںیم وت اوال

 

آدم اک رسدار وہں ؛ یلعؑ رعب ےک رسدار ںیہ؛  وج وکیئ یھب یلعؑ  دایگ: ایک آپ دیس ارعلب ںیہن؟ ف

 

 

 
دا اس ےس تبحم  اور اس  ےس تبحم رکے اور اس یک والت

 

 رکے اگ ۔ اور وج وکیئ یھب اس ر !ے اگ خ

 

 
یک دہات

دا )اس ےک دل یک  آھکن وک ےس ضغب اور ہنیک

 

یلؑع اک  ا رک دے اگ۔ اھ  اور )اس ےک یبلق اکونں وک( رہب( ادنر !ے اگ  خ

 یک رطح ؛  وساےئ اس ےک ہک ریمےقح ریمے قح یک 

 

 ریمی ااطع

 

دعب وکیئ  رطح ےہ؛ اور اس یک ااطع

دا وک وھچڑا۔  ںیم ںیہن آےئ اگ ۔ سج ےن یلؑع وک وھچڑیبن 

 

ا اس ےن ےھجم وھچڑا اور سج ےن ےھجم وھچڑا اس ےن خ

 ےہ اور یلعؑ اس اک دروازہ ںیہ؛  اور ہی ےسیک نکمم ےہ ہک وکیئ

  

 
 ےک تمکح اک رہش وہں اور وہ رہش ج

  

 
  ج

ر ےہ۔  یلعؑاننب اچےہ  ؟  دروازے ےک انب یہ اس   اک رایہ 

 

 ریخ ارشبل ںیہ اور وج اس اک ااکنر رکے وہ اکف

                                                           
سعيد بن حيادة العوىف.و يف املطبوع: سعد بن «: ب» لعفوى.و يف نسخةسعيد بن جنادة ا«: أ» يف نسخة  1

.و هو سعد بن جنادة والد عطية العوىف، 272/ 2جنادة العفوى.و ما يف املنت هو الصحيح كما يف أسد الغابة: 
 أول من أتى النيّب صّلى الّله عليه و آله من أهل الطائف فأسلم على يديه.

 «.أ» من نسخة  2
ح  587و ص  12ح  521و ص  18ح  450و ص  15ح  207و ص  6ح  543اية املرام: عنه غ  3

بإسناده اىل جابر، عن أيب جعفر الباقر عليه السالم،  11ح  317.و روى قطعة منه الصدوق يف أماليه: 91
/ 2أماليه:  عن أبيه، عن جده، عن علّي بن أيب طالب، عن رسول الّله صّلى الّله عليه و آله، و رواه الطوسّي يف

فيما خيص خترجيات  -63 -.و راجع املنقبة2ح  200/ 40بإسناده اىل الصدوق.عنهما البحار:  21ح  45
 قوله: على خري البشر.
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(۹۵) 

 رہش۔۔! یتشہب

ٍد احْلََسُنُ ي أَبُو ُُمَم َ ثَِني الْقَاضي ثَِني َحْفُص بُْن  َُحد َ ُ بُْن ثَابيٍت قَاَل َحد َ ثَِني عَليي  دي بْني ُموََس قَاَل َحد َ بُْن ُُمَم َ
ثَِني ََيََْي بُْن  يُك بُْن أَنٍَس عَْن نَافيٍع ُعَمَر قَاَل َحد َ ثَِني مَال يَم قَاَل َحد َ ْْحَني بُْن إيبَْراهي ثَِني عَبُْد الر َ َجعَْفٍر قَاَل َحد َ

ي صُ[ُعَني ابْني ُعَمَر قَاَل ]قَالَُ ُ ]مينْهَُُُرُسوُل اّلل َ ً ع قَبيَل اّلل َ يَامَُه َو قييَامَُه َو ُ: مَْن أََحب َ عَليي ا [ َصََلتَُه َو صي
ينَةً يفي اْْلَن َة أَََل اسُْ ْرٍق يفي بََدنيهي مَدي ي عي ُ بيُكل  ً أَعَْطاُه اّلل َ ٍد ص تََجاَب ُدعَاءَُه أَََل َو مَْن أََحب َ عَليي ا َو مَْن أََحب َ آَل ُُمَم َ

ٍدُ َراطي أَََل َو مَْن مَاَت عَََل ُحب ي آلي ُُمَم َ ي ييَزاني َو الص  ( َو اْْل يَاءي أَََل  )أَميَن ميَن احْليَسابي يلُُه بياْْلَن َةي مََع اأْلَنْبي ص فَأَنَا كَفي
ُي َْْيْهي آييٌس ميْن َرْْحَةي اّلل َ َي ٍد ص َجاءَ يَْوَم الْقييَامَةي مَْكتُوٌب بنَْيَ ع  .1َُو مَْن أَبْغََض آَل ُُمَم َ

 ر !ےملسو هيلع هللا ىلص  نب  رم اتہک ےہ ہک روسل اہللدبعاہلل

 

رامن ا:  وج وکیئ یھب یلؑع وک دوس

 

دا اس ےک ےن ف

 

 اگ  خ

رامےئ اگ۔ 

 

 وکیئ یھب آاگہ وہ اجؤ ہک وج امنز ، روزے اور اس ےک ایقم وک لوبل رکے اگ اور اس یک داعںیئ اجتسمب ف

ر  رہش اطع رکے اگ  رات   ںیم  اس ےک دبن ںیم وموجد روگں  یک دعتاد ےک ت 

  

 
دا اےسج

 

یلعؑ ےس تبحم رکے اگ  وت خ

 ںیم ےہ۔  اامنےس تبحم رکے اگ  وہ اسحب و زیمان و رصاط ےس ملسو هيلع هللا ىلص ۔ آاگہ وہ اجؤ ہک وج وکیئ یھب آل دمحم

 ےک اضنم ںیہ۔ ملسو هيلع هللا ىلص آاگہ وہ اجؤ وج یھب تبحم آل دمحم

  

 
اء اس یک ج  

 

 

آاگہ وہ اجؤ ہک وج وکیئ  رپ رما  وت  ںیم اور ان

                                                           
بإسناده  40/ 1، و يف مقتل احلسني: 32.و رواه اخلوارزمي يف املناقب: 100ح  120/ 27عنه البحار:   1

.و العسقالىن 28ح  580، و غاية املرام: 235إرشاد القلوب: ، و 104/ 1عن ابن شاذان عنه كشف الغّمة: 
بإسناده اىل اخلوارزمي.و أخرجه  526ح  257/ 2.و رواه احلمويىن يف فرائد السمطني: 62/ 5يف لسان امليزان: 

عن االمر تسرى يف أرجح  161/ 7عن كشف الغّمة.و أخرجه يف إحقاق احلّق:  84ح  40/ 68يف البحار: 
 .37 -) خمطوط( عن ابن عمر.أقول: تقدم ما يشاهبه يف املنقبة284.و أورده يف أعالم الدين: 526املطالب: 
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دا یک رتمح رپ رما  اےس روز رشح اس رطح الن ا اجےئ اگملسو هيلع هللا ىلص یھب ضغب آل دمحم

 

ااین رپ اھکل وہ اگ ہی خ

 

 ش
  ہک اس یک ن ن

 ےس امویس ےہ۔ 

 

(۹۶) 

 ۔۔۔!

 
 

رنی یتشہب درح

 

 زویرات ےس م

دُي ُ بُْن ُُمَم َ ثَِني عَليي  ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ دي بْني أَي ُوَب َرْحي ي أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ثَِني أَبُو عَبْدي اّلل َ  )بْني عُيَيْنَةَ بْني َحد َ
ُ ثَِني احي قَاَل َحد َ دي بْني اْْلَر َ ثَِني أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ُ قَاَل ُرَويَْدةَ( عَْن بَْكري بْني أَْْحََد َو َحد َ ي   أَْْحَُد بُْن الْفَْضلي اأْلَْهَوازي

ثَِني ُموََس بُْن  ُد بُْن عَليي ٍ الن َقيي ُ عَْن أَبييهي قَاَل َحد َ ثَِني ُُمَم َ ثَِني بَْكُر بُْن أَْْحََد قَاَل َحد َ َجعْفٍَر عَْن أَبييهي عَْن َحد َ
َمَة بينْتي احْلَُسنْيُي دي بْني عَليي ٍ ع عَْن فَاطي ُ  ُ عَنُُمَم َ ثَنَا أَميريُ اْْلُْؤمينينَي عَليي  هَا احْلََسني بْني عَليي ٍ ع قَاَل َحد َ أَبييهَا َو عَم ي

ي ص يٍب ع قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ُل احْلُليي َ َو احْلُلََل أَْسفَلُهَا ُبُْن أَِبي َطال ً ََتْمي :)َْل َا دََخلُْت( اْْلَن َةَ َرأَيُْت فييهَا َشَجَرة
يُلُخَُ ْضَواُن ُقلُْت يَا َجَْبَئي ي َك  ُُيٌْل بُلٌْق َو َوَسُطهَا ُحوُر الْعينيي َو يفي أَعََْلَها الر  بْني عَم ي هي َلي َجَرُة قَاَل َهذي هي الش َ َْن َهذي ْلي

ُ اْلَْلييقَةَُ يعَةُي 1أَميريي اْْلُْؤمينينَي إيذَا أَمََر اّلل َ ُخولي إيََل اْْلَن َةي يُْؤََت بيشي َجَرةي  بيالد ُ هي الش َ ْم إيََل َهذي عَليي ٍ َحّت َ يُْْتَََه بيهي
نْيَا عَََل اأْلَذَىُاحْلُليي َ ]َو احْلُلََلُُفَيُلْبَُسونَُ وا يفي الد ُ يعَُة عَليي ٍ ع َصََبُ َيَْل الْبُلَْق َو يُنَاديي ُمنَاٍد َهُؤََلءي شي  ُ[ َو يَْركَبُوَن اْلْ

ُموُهُمُ ُ.2ُالْيَْومَُ ُفَأَْكري
                                                           

 خ ل: اخللق.  1
، و اليقني يف امرة أمري 92ح  587و ص  22ح  19، و غاية املرام: 101ح  120/ 27عنه البحار:   2

، و يف مقتل 32ارزمي يف املناقب: عن اليقني.و رواه اخلو  51ح  138/ 8. و أخرجه يف البحار: 63املؤمنني: 
) خمطوط(.و أورده الديلمّي يف أعالم الدين: 61بإسناده اىل ابن شاذان عنه مصباح األنوار:  40/ 1احلسني: 
 ) خمطوط(.285
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یق ؑ اےنپ ن ان ا اامم راؑض ےس، وہ اےنپ ن ان ا اامم ومیس اکمؑظ ےس، وہ اےنپ ن ان ا اامم اصدؑق ےس، وہ اےنپ ن ان ا اامم  اامم

رؑ ےس، وہ اینپ ٹوھیپ افہمط تنب ا.نیسحؑ ےس ، وہ اےنپ ن ان ا ا

 

 ےس،  وہ دوونں اےنپ امم نیسحؑ  اور اےنپ اچچ اامم نسحؑن اف

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص ل اہللن ان ا اریم اوملنینمؑ ےس  ، وہ روس

 

 رکےت ںیہ ہک آپؐ ےن ف

 

 
  ںیم )رفس رعماج ےس روات

 
خ

 داھکی  ہک سج رپ تہب ےس زویرات ےکٹل وہےئ ےھت، 

 
 

 ںیم دالخ وہا وت ںیم ےن ای  درخ

  

 
ےک دوران( ج

 ےک وھگڑے ڑھکے ےھت ، ان ےک درایمن وحر انیعل  اوراس تشہب 

 

 ےک ےچین ایسہ و دیفس رن

 
 

اس درخ

 سک ےک ےیل ےہ؟ ربجالیئ ےن اہک: ہی آپ ےک اچچ زاد   ےک اورپ روضان   

 
 

ںیم ےن ربجالیئ ےس اہک ہی درخ

رامےئ اگ  اریماوملنینؑم ےک ےیل ےہ، 

 

 ںیم داےلخ اک مکح اصدر ف

  

 
دا  قلخ وک ج

 

  خ
 
  خ

ن ع

 

س
  اان یلعؑ وکب  وت  

 
 

اس درخ

 انمدی  ان زویرات ےس وخد وک آراہتس رک ےک ان وھگڑوں رپ وسار وہ اجےگنیئ۔  ہوےک ن اس الن ا اجےئ اگ ؛ 

 
 

اس وق

روتشں( آواز دے اگ: 

 

ؑ ےک ہعیش ںیہ، وہنجں ےن داین ںیم اذوتیں رپ ربص ایک ۔ سپ )اے ف ہی یلع نب ایب اطل 

 آج ان یک رکتمی اجب الؤ۔ 

 

(۹۷) 

رامیہ لیلخ اہللؑ یک وخاشہ۔۔!  ات 

ثَِني  يَزةَ قَاَل َحد ََُحد َ د بْني َوري يَزُة بُْن ُُمَم َ ثَِني َوري ُ قَاَل َحد َ َُه اّلل َ دي بْني احْلَُسنْيي َرْحي ي أَْْحَُد بُْن ُُمَم َ ثَِني َجد ي
ُُ اني ٍد الْغَس َ يَزُة بُْن ُُمَم َ هُي 1َُوري يهي ]عَْن َجد ي ثَِني أَِبي عَْن أَبي َضا ع يَُقوُل َحد َ ي عُْت عَليي َ بَْن ُموََس الر  [ عَْن عَليي ي ُقَاَل َسي

                                                           
يف األصل: وديرة بن وديرة قال: حّدثين جدى وديرة بن حمّمد بن الفسال. و هو تصحيف، و ما يف املنت من   1

له كتاب عن الرضا عليه السالم رواه عن جده  .1618رقم  362، و رجال ابن داود: 337: رجال النجاشيّ 
 وريزة بن حمّمد الفساىن.
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ي ص ُُُبْني احْلَُسنْيي عَْن أَبييهي احْلَُسنْيي بْني عَليي ٍ ع قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ َماءي لَقييَِني أَِبي ن َي ِبي إيََل الس َ وٌح ع :َْل َا أُْسري
يٍب فَقَاَل نيعَْم اْلَْلييَفُة ]َخل َفُْ ُد مَْن َخل َْفَت عَََل أُم َتيَك فَُقلُْت عَليي َ بَْن أَِبي َطال ي َُتُفَقَاَل يَا ُُمَم َ [ ُثم َ لَقييَِني أَخي

َُ ً فَقَاَل نيعَْم اْلْ تيَك فَُقلُْت عَليي ا َََل أُم َ ُد مَْن َخل َْفَت ع يُموََس فَقَاَل يَا ُُمَم َ ََس ع ُلييفَُة َخل َْفَت.ُثم َ لَقييَِني ]أَخي [ عيي
ََْبَُ ُفَقَالَُ ً ع فَقَاَل نيعَْم اْلَْلييفَُة َخل َْفَت قَاَل فَُقلُْت ْلي ُد مَْن َخل َْفَت عَََل أُم َتيَك فَُقلُْت عَليي ا يَل ع يَا يَا ُُمَم َ ئي

يُلُ ُُ]َجَْبَئي يَم ع قَُُ[ مَا لي ََل أََرى ]أَِبي ُ[إيبَْراهي ريٍَة فَإيذَا فييهَا َشَجَرٌة َْلَا ُضُروٌع كَُضُروعُيُاَل فَعََدَل ]ِبي  ُ[ إيََل َحظي
ٍد َرد َهُُُالْغَنَمي ]َو إيذَا ثَم َ أَْطفَالٌُ ُد مَْن َخل َْفَت عَََل أُم َتيَك فَُقلُْت  ُ[ كُل ََما َخَرَج َضْرٌع ميْن فَمي َواحي إيلَيْهي فَقَاَل يَا ُُمَم َ

ً فَُ َ تَعَاََلُعَليي ا ُد َسأَلُْت اّلل َ ْم  ُقَاَل نيعَْم اْلَْلييفَُة َخل َْفَت َو إين ي يَا ُُمَم َ يهي يعَةي عَليي ٍ فَأَنَا أُغَذ ي ُأَْن يَُول ييَِني غيَذاءَ أَْطفَالي شي
ُ.1إيََل يَْومي الْقييَامَةُي

داد ےک وتطس ےس روسل اہلل رامےت ںیہملسو هيلع هللا ىلص اامم راضؑ اےنپ آن اؤ و اخ 

 

   ےس لقن ف
 
رامن ا: خ

 

ہک آپ ےن ف

وادل انجب ونحؑ ےس وہیئ  اوہنں ےن س ھ ےس اہک: اے   رعماج رپ ےل اجن ا ایگ وت ریمی الماقت ریمے ےھجم

ے انب رک آےئ وہ؟ ںیم ےن اہک یلع نب ایب اطل  ؑ وک۔ ونح ےن اہک: ایک یہ ملسو هيلع هللا ىلص  دمحم
س
ک

 ںیم اانپ اجنیشن 

 

اینپ ام

رار دن ا ےہ   اس 

 

 اھبیئ ومیسٰؑ ےس وہیئ:  اوہنں ےن یھب یہی وسال ی الماقت اےنپےک دعب ریموخب اجنیشن ف

ؑ  ےنہک ےگل: ملسو هيلع هللا ىلص  ایک: اے دمحم ے وھچڑ آےئ وہ؟ ںیم ےن اہک: یلع نب ایب اطل 
س
ک

 ںیم وطبر ہفیلخ 

 

اینپ ام

یٰؑ ےس وہیئ؛ اوہنں ےن یھب یہی وسال ایکاس ےک دعب ریمی الماقت اےنپاھبیئ  ایک یہ ااھچ ہفیلخ انبن ا ےہ۔ 

عن ش

 :

ؑ۔ ےنہک ےگل: ای  ملسو هيلع هللا ىلص  اے دمحم ے اجنیشن انب رک آےئ وہ؟ ںیم ےن اہک: یلع نب ایب اطل 
س
ک

 ںیم 

 

اینپ ام

د  اےھچ صخش وک اجنیشن انب رک آےئ وہ۔  ںیم ےن ربجالیئ ےس اہک: اے ربجالیئ  ایک وہج ےہ ہک ںیم اےنپ خ 

رامیہؑ وک ںیہن دھکی راہ؟  ربجالیئ  اک لھپ ڑیھب    ےھجم ای  ہگج رپ ےل ےئگ اہجںات 

 
 

 اھت اور اس درخ

 
 

ای  درخ

)ہی ےچب ان نھت امن ولھپں ےس ہنم اگل رک دودھ یپ  تہب ےس ونزاد ےچب واہں وموجد ےھت۔  نھت یک امدنن اھت ، ےک

رامیؑہ دون ارہ اےس،  ےچب ےک ہنم ےس نھت وھچاترےہ ےھت ( ےسیج یہ یس  ۔ ےس اگل دےتیےک ہنم   اس انجب ات 

                                                           
 .21ح  69، و غاية املرام: 102ح  121/ 27عنه البحار:   1
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ے ہفیلخ انب رک آےئ وہ؟  ںیم ےن اہک: یلؑع وک۔ ےنہک ےگل: ایک یہ وخب اوہنں ےن س ھ ےس وپ
س
ک

 ںیم 

 

اھچ: ام

دا ےس وخاشہ یک  ہک ےھجم یلعؑ ےک وعیشں ےک ملسو هيلع هللا ىلص    ہفیلخ ااختنب ایک ےہ۔اے دمحم

 

دا یک مسق   ںیم ےن خ

 

خ

رامانعونازاد وچبں یک )وج نپچب  ںیم  رم ےئگ ن ا طقس وہ ےئگ( رسرپیتس 

 

 ف

 

 
اہک ، ت

 

ا ایقںیم اںیہن ن

 

 ن

 

ذغا  م ایقم

رامہ رکوں۔

 

 ف

 

 

 

(۹۸) 

 ؑ  اقمم اوب اطل 

يبيُيُ ي الن َصي ُد بُْن ُعثَْماَن بْني عَبْدي اّلل َ ي أَبُو احْلََسني ُُمَم َ ثَِني الْقَاضي ٍد  1َُحد َ ثَِني َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ هي قَاَل َحد َ يفي دَاري
لي بْني ُعَمَر عَْن َجعُْ يَاٍد عَني اْْلُفَض َ ُد بُْن زي ثَِني ُُمَم َ ي بْني أَْْحََد قَاَل َحد َ اّلل َ ي ُ عَْن عَبْدي ٍد عَْن أَبييهي الْعَلَوي فَري بْني ُُمَم َ

ْحبَةُيُْن أَميريي اْْلُْؤمينينَي عَليي ٍ ععَْن عَليي ي بْني احْلَُسنْيي عَْن أَبييهي عَُ ً يفي الر َ يسا َو الن َاُس َحْولَُه فَقَاَم إيلَيْهي ُ: أَن َُه كَاَن َجال
ُ فييهُي ي أَنَْزلََك اّلل َ ٌب يفي الن َاري  َُرُجٌل فَقَاَل لَُه يَا أَميريَ اْْلُْؤمينينَي إين ََك بياْْلَكَاني ال َذي ُ َو أَبُوَ  ُمعَذ َ فَقَاَل لَُه مَْه فَض َ اّلل َ

ي ُمْذنيٍب عَََل َوْجهي اأْلَْرضي لََشف َعَهُُ ً لَْو َشَفَع أَِبي يفي كُل  ي ا ي نَبي ً بياحْلَق  دا ي بَعََث ُُمَم َ ( فَاَ  َو ال َذي َ أَِبي ْم أ ُ تَعَاََل )فييهي  اّلل َ

                                                           
، و 150/ 3أحد مشايخ النجاشّي صاحب الرجال، و من مشايخ االجازة.ترجم له يف تنقيح املقال:   1

 .169النابس: 
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يُم اْْلَن َةي وَُ ٌب بيالن َاري َو ]أَنَا[ ابْنُُه قَسي ُ ُمعَذ َ ً إين َ نُوَر أَِبي ي ا ي نَبي داً بياحْلَق  ي بَعََث ُُمَم َ يٍب يَْوَم الْقييَامَةي  ُالن َاري َو ال َذي أَِبي َطال
ي ٍد ص ]َو نُوري َمةَ َو نُوَر احْلََسني َو احْلَُسنْيُيُلَيُْطفيُئ أَنَْواَر اْلَََْلئيقي إيَل َ ََخَْسةَ أَنَْواٍر نُوَر ُُمَم َ َو نُوَر  ُ[ َو نُوَر فَاطي

ةي ع ُأَْوََلديهُي ُ عَز َ َو َجل َ ميْن قَبْلي ]أَْنُ ُميَن اأْلَئيم َ نَا َخلَقَُه اّلل َ  1ُ[ ََيْلَُق آدََم ع بيأَلْفَْي عَامٍُُأَََل إين َ نُوَرُه ميْن نُوري
رامےت ںیہ ہک ای  دن اریماوملنینمؑ رہبح ںیم ےھٹیب ےھت

 

 ف

 

 
داد ےک وتطس ےس روات  اور اامم اصدؑق اےنپ اخ 

رے ںیم ےل را اھت؛ ا ےن ںیم ای  صخش ڑھکا وہا اور ےنہک اگل: اے اریماوملنینمؑ   آپ  آپ وک ولوگں ےن ھگ 

دا ےن آپ وک 

 

ےہ ، نکیل آپ ےک وادل آشت منہج ںیم ذعاب لیھج  را وت اس اقمم و رمےبت رپ ںیہ سج رپ خ

دا ریتا  ہنمرےہ ںیہ  اریماومل

 

رامن ا: رک اج  خ

 

دا یک مسق سج ےن دمحمدنب رکے    نینمؑ ےن ف

 

وک ملسو هيلع هللا ىلص  اس خ

دا ان یک 

 

 رکںی  وت خ

 

ااگہروں یک افشع

 

رامن ا   ارگ ریمے وادل زنیم رپ وموجد امتم ہ

 

قح ےک اسھت ثوعبث ف

 و 

  

 
رامےئ اگ۔ ایک ا اس وہ اتکس ےہ ہک ریمے وادل دوزخ ںیم ذعاب ںیلیھج  ہکب  ںیم ان اک اٹیب ، ج

 

 لوبل ف

 

افشع

دا یک مسق سج ےن دمحم رکےن واال وہں  ؟؟  منہج اک میسقت

 

رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اس خ

 

روز  وک قح ےک اسھت ثوعبث ف

 وساےئ ن اچن اونار ےکونر  

 

ؑ امتم قلخ وک ڈاھ ایقم   ےل اگ : )وہ ن اچن ونر ہی ںیہاوباطل 

 

، ریما ملسو هيلع هللا ىلص( ونر دمحمت

اوالد ےس وہےگن۔  آاگہ وہ اجؤ ہک ونر اوب ونر، افہمطؑ اک ونر اور ونر نسح و نیسح ؑ اور ان آہمئ اک ونر وج نیسحؑ یک 

رار اسل  لب قلخ ایک۔

 

 
دا ےن آدم یک تقلخ ےس دو ہ

 

ارے ونر ےس ےہ؛ ہک  ےس خ
 
ؑ ہ  اطل 

2
 

                                                           
بإسناده عن ابن شاذان.و  80.و رواه الكراجكّي يف الكنز: 16ح  208و ص  63ح  46عنه غاية املرام:   1

بإسناده اىل الكراجكّي.و أورده  72رواه فخار بن معد يف كتابه احلجة على الذاهب اىل تكفري أىب طالب: 
و ج  58ح  331/ 1يف األمايل:  .و رواه الطوسيّ 50السّيد على خان املديّن الشريازى يف الدرجات الرفيعة: 

باسنادمها اىل املفضل بن عمر.و أورده الطربسّي يف  249، و الطربّي يف بشارة املصطفى: 2ح  312/ 2
و عن أمايل الطوسّي.و أخرجه العالمة االميىن يف الغدير:  3ح  69/ 35، عنه البحار: 340/ 1االحتجاج: 

 عن بعض املصادر اعاله. 3ح  387/ 7

داےئ  راوی 2

 

ؑ ےک ن ارے ںیم وسال ایک: اامم ےن وجاب ںیم اھکل: خ اتہک ےہ ہک ںیم ےن ای  طخ ںیم اامم راضؑ ےس اامین اوباطل 

ؑ ںیم کش ایک وت ا ل منہج  ںیم ےس وہ اجےئ اگ .)احبر االونار:  ام ےس؛ اامدعب؛ ےب کش ارگ وت ےن اامین اوباطل 

 

رامحن و رمیح ےک ن

 (۴۱، ح۱۱۰، ص۳۵ج
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(۹۹) 

 یلعؑ ےک اضفلئ امشر وکن رکے۔۔؟

ُد بُْن أَْْحََد بْني  ثَِني ُُمَم َ ي َا أَبُو الْفََرجي قَاَل َحد َ ثَنَا اْْلُعَاََف بُْن زَكَري ثَِني احْلََسُن بُْن  1ُأَِبي الث َلْجُيَحد َ ُقَاَل َحد َ
اُنُ ثَِني يُوُسُف بُْن ُموََس الْقَط َ دي بْني بَهَْراَم قَاَل َحد َ يٌر عَْن لَيٍْثُ 2ُُُمَم َ ثَِني َجري ٍد عَني ابْني  3ُقَاَل َحد َ عَْن َُجَاهي

ُ عَنْه َي اّلل َ ي ص ُعَب َاٍس َرضي ُُقَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ نَْس : اٌب َو اْْلي ين َ ُحس َ لَْو أَن َ الْغييَاَض أَقََْلُم َو الْبيَحاَر ميَداٌد َو اْْل
يٍب ع  .4ُُكت َاٌب )مَا قََدُروا عَََل إيْحَصاءي( فََضائيلي عَليي ي بْني أَِبي َطال

                                                           
ار: بن الثل . و يف كفاية الطالب: بن أيب البل . و ما يف املنت صحيح، و هو: حمّمد بن أمحد بن عبد يف البح  1

 325الّله بن إمساعيل الكاتب، أبو بكر، يعرف بابن أيب الثل ، ثقة، عني، كثري احلديث، له كتب، مات سنة 
و فهرسته:  119رقم  513ص  و 64رقم  502، و رجال الطوسّي: 296ه. ق.ترجم له يف رجال النجاشّي: 

 .331/ 14، رجال السّيد اخلوئي: 649رقم  151
يف األصل: العطار. و ما أثبتناه يف املنت من باقى املصادر.و هو يوسف بن موسى بن راشد القطان أبو   2

 : صدوق.458رقم  383/ 2يعقوب الكويّف، قال عنه العسقالىن يف تقريب التهذيب: 
در، و يف األصل: عن أبيه. و مل جند موردا فيه رواية جرير عن أبيه بل روى ليث بن أيب كذا يف مجيع املصا   3

سليم بن رنيم موىل عنبسة بن أيب سفيان بن حرب بن أمّية، عن جماهد بن جرب أبا احلجاج املخزومى كما يف 
 .-يف ترمجة الليث -349/ 6و ج  -يف ترمجة جماهد -466/ 5طبقات ابن سعد: 

و احلمويىن  251، و الكنجى يف كفاية الطالب: 2، و اخلوارزمي يف املناقب: 128كراجكّي يف الكنز: رواه ال  4
 467/ 3و الذهيب يف ميزان االعتدال:  62/ 5، و العسقالىن يف لسان امليزان: 16/ 1يف فرائد السمطني: 

و أخرجه يف كشف الغّمة: عن الكنز. 105ح  70/ 40باسنادهم مجيعا اىل ابن شاذان.و أخرجه يف البحار: 
 493، و غاية املرام: 121و ينابيع املودة:  289/ 1، و حلية االبرار: 216ح  138، و الطرائف: 111/ 1
عن معجم الطرباين بإسناده اىل ابن عّباس.و  235مجيعا عن اخلوارزمي.و أخرجه اخلوارزمي يف املناقب:  1ح 

عن الطرائف و يف ص  110ح  74لغّمة، و يف ص عن كشف ا 85ضمن ح  49/ 40أخرجه يف البحار: 
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   اور لگنج ملق نب اجںیئملسو هيلع هللا ىلص  ںیہ ہک روسل اہللانب ابعس ےتہک

 
 

رامن ا: ارگ امتم درخ

 

اد ف

 

؛ اور ےن ارش

  یھب یلؑع  نب  روانشیئ امتم دنمسر 

 

ان ےنھکل واےل نب اجںیئ ت

 

نب اجںیئ؛ اور امتم نج اسحب رکےن واےل اور ان

ؑ ےک اضفلئ امشر رکےن یک  مرت ںیہن رےتھک۔   ایب اطل 

 

(۱۰۰) 

رث ان بنی 

 

 اضفلئ یلعؑ ت 

ٍد  ٍد احْلََسُن بُْن أَْْحََد بْني ُُمَم َ دي بْني أَْخََبَني أَبُو ُُمَم َ ثَِني احْلَُسنْيُ بُْن ُُمَم َ تَابيهي قَاَل َحد َ ُ ميْن كي اْْلجلدي 
ٍدُ ثَِني َجعْفَُر بُْن ُُمَم َ ي َا قَاَل َحد َ ُد بُْن زَكَري ثَِني ُُمَم َ عَْن أَبييهي عَْن عَليي ي بْني احْلَُسنْيي عَْن أَبييهي عَْن  1إيْسَحاَق قَاَل َحد َ

َُ ي ص ُليي ي بْنأَميريي اْْلُْؤمينينَي ع يٍب ع قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل َ ي فََضائيَل ََل َُتَْص َكثَْرةً ُأَِبي َطال َخي َ تَعَاََل َجعََل ألي : إين َ اّلل َ
َر َو مَْن كَُ َم ميْن ذَنْبيهي َو مَا تَأَخ َ ُ مَا تَقَد َ اً بيهَا غََفَر اّلل َ يلَةً ميْن فََضائيليهي ُمقير  َُفََمْن ذََكَر فَضي يلَةً ميْن فََضائيليهي لَْم ت َب فَضي

تَابَةي َرْسٌمُ يتيلَْك الْكي نُوَب  َُو مَْن أَْصَغُ ُتََزلي اْْلَََلئيَكُة تَْستَغْفيُر لَُه مَا بَقيَي ل ُ لَُه الذ ُ يلٍَة ميْن فََضائيليهي غَفََر اّلل َ إيََل فَضي
                                                                                                                            

/ 38عن الفردوس للديلمّي.و أخرجه يف البحار:  241، و ينابيع املودة: 11، و أرجح املطالب: 113ح  75
) خمطوط(، و مصباح 38.و أورده اخلزاعّي يف أربعينه ح 108/ 1عن العالمة يف كشف احلق:  4ملحق ح  97

، و عطاء الّله الشريازى يف األربعني، مجيعا عن ابن 13ح  888ل اآليات: ) خمطوط(، و تأوي121األنوار: 
عن  122عن احلافظ اهلمدايّن يف مناقبه.و أخرجه يف ينابيع املودة:  98عّباس.و أخرجه يف أرجح املطالب: 

 عن عمر بن اخلطّاب. 55سعيد بن جبري.و أورده اهلمدايّن يف مودة القرىب: 
السمطني و كفاية الطالب: حّدثين جعفر بن حمّمد بن عمار] عماد[ عن أبيه، عن جعفر يف املناقب و فرائد   1

بن حمّمد، عن أبيه. و يف أمايل الصدوق و جامع األخبار: حمّمد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن 
ا كما يف رجال حمّمد و مل أجد لالول ذكرا يف أصحاب الصادق عليه السالم.فهم بينما ذكروا حمّمد بن زكري

 .67/ 17.و ذكروا حمّمد بن عمارة كما يف رجال السّيد اخلوئي: 98/ 16السّيد اخلوئي: 
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َُ ت نُوَب ال َِتي اْرتََكبَهَا[ال َِتي اْكتََسبَهَا ]بياَلْستيَماعي َو مَْن نََظَر يفي كي ُ لَُه الذ ُ بيالن ََظري  1اٍب يفي فََضائيلي عَليي ٍ ع غَفََر اّلل َ
ُ إيْيَانَُ بَادٌَة[ َو ََل يَقْبَُل اّلل َ بَادٌَة ]َو ذيْكُرُه عي يٍب ع عي ْمُ ُثم َ قَاَل ع الن ََظُر إيََل عَليي ي بْني أَِبي َطال بَاديهي كُل يهي إيَل َ [ُُعَبٍْد ]ميْن عي

يَوََليَتيهي َو الََْبَاءَةي ميْن أَعَْدائيهُي  .2ُل
رامےت ںیہ ہک روسل اہلل اامم اصدقؑ

 

 ف

 

 
داد ےس روات رامن ا: ملسو هيلع هللا ىلص اےنپ اخ 

 

دا ےن ریمے اھبیئ یلؑع ےن ف

 

خ

 ایبن 

 

ب لت

 

فض
وک اس  مر اضفلئ ےس ونازا ےہ ہک وہ دعتاد و رصح ےس ربمی ںیہ، وج یلعؑ ےک اضفلئ ںیم ےس ای  

دا  اس

 

 ےھکل  رکے خ

 

ب لت

 

فض
رام دے اگ، اور وج وکیئ یلؑع یک وتلیضفں ںیم ےس ای  

 

اہ اعمف ف

 

ےک اےلگ ےلھچپ ہ

 وہ اکذغ ن ایق رےہ

 

  ی
 
 اافغتسر رکےت رںیہ ےگخ

 

 ی

 
 

رےتش اس ےک ےیل اس وق

 

اگ سج رپ اس ےن ہی  ف

 یھکل وہ یگ

 

ب لت

 

فض
اہ 

 

دا اس ےک اکونں ےک ہ

 

  ےن  وت خ

 

ب لت

 

فض
، ارگ وکیئ یلعؑ ےک اضفلئ ںیم ےس وکیئ ای  

اہ 

 

دا اس یک آںوھکں ےک ہ

 

رام دے اگ ، ارگ وکیئ )یس اتکب ےس( یلعؑ ےک ےھکل وہےئ اضفلئ ڑپےھ وت خ

 

اعمف ف

دا اےنپ 

 

رام دے اگ، یلؑع وک دانھکی ابعدت ےہ، یلؑع اک ذرک ابعدت ےہ ، خ

 

دنبوں ںیم ےس یس یھب  امتم اعمف ف

رامےئ اگ۔۔  دنبے

 

 ےک ریغب لوبل ںیہن ف

 
 

رات  اور اس ےک ادعاء ےس ت 

 

 
 اک اامین یلع ؑ یک والت

 

                                                           
 يف املناقب و الفرائد و الكفاية: اكتسبها.  1
، و 252، و الكنجى يف كفاية الطالب: 2، و رواه اخلوارزمي يف املناقب: 10ح  229/ 26عنه البحار:   2

باسنادهم اىل ابن شاذان.و رواه  467/ 3، و الذهيب يف ميزان االعتدال:19/ 1احلمويىن يف فرائد السمطني: 
و عن كشف  4ح  96/ 38البحار:  بإسناده اىل حمّمد بن زكريا اجلوهرّي.عنه 9ح  119الصدوق يف األمايل: 

: 888عن حمّمد بن عمارة.و أخرجه يف تأويل اآليات:  17الغّمة و تأويل اآليات.و أورده يف جامع األخبار: 
مثله عن أخطب  108/ 1نقال عن كتاب األربعني للخوارزمي، مّث قال:و روى العالمة يف كشف احلق:  14

 112/ 1، و كشف الغّمة: 98، و احملتضر: 2ح  293و غاية املرام: ، 121خوارزم.و أخرجه يف ينابيع املودة: 
 عن مناقب اخلوارزمي.

Presented by Ziaraat.Com



 177  مائۃ المنقبۃ

 

  اتکب اسٹنم رپ ۳:۳۰رات ، ۲۰۱۶ وجن ، ۳قب ، اطمبرجہی ۱۴۳۷ابعشن امظعمل  ۲۷

 
 

راع

 

رےمج ےس ف

 

ےک ت

رام ۔ وہیئاحلص 

 

ااگہر ےس لوبل ف

 

دا اس ریقح یس اکوش وک اس ہ

 

رار خ

 

اوہں یک ششخب اک اہسرا ف

 

رک ریقف ےک ہ

لہ الطاھریندے۔انیٓم۔
ٓ
 ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و ا

دۂ  ی  دری ب  وی الحی  وی امروہ 
 
ق
 
ن علی ن طی  د سب  ن؛ سی  لی 

 
ق
 
  ن

دس ای ران
 
م المق

 

ل دمحم، ق
ٓ
م جال ، عش ا ی 

 

ق
م

 

 

 

 

 

 

 رہف 

 ۶  دقمہم رتممج

 ۷ وساحن اخیک ؤمفل

 ۷ اخدنان

د   

 

 ۸ ااست

ارگدان

 

 ۹ ش

اذان املعء یک رظن ںیم

 

 ۱۰ انب ش

اافیلت

 

 ۱۱ ن

 ۱۲ وافت رسحت آن ات

 ۱۲ اتکب ذہا رپ ای  رظن

ا رپ املعء اک اامتعد

 

قب ۃ

 

مت
ا 

 
 

 ۱۲ امئ
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 ۱۳ ہخس اہےئ یطخ اتکب اور ان یک قیقحت

 ۱۵ دقمہم ؤمفل

رہمج دقمہم ؤمفل

 

 ۱۵ ت

ری ےک ےیل ۱

 

ارے آخ
 
ارے ےلہپ ےک ےیل ےہ ویہ ہ

 
 ۱۷ ۔ وج ہ

ا ۲

 

ن  ۱۸ ۔ ارگ ںیم یس وک یلؑع ےس رتہب ن ا

ی۳

لہ

 ۲۰ ۔ اامسےئ نتجنپ قتشم از اامسےئ ا

 ںیہ۴

  

 
 ۲۱ ۔ اامم نیسحؑ ن اب ج

۵ 

 

 ۲۲ ۔ اکر اہےئ آہمئ وصعمنیمؑ در روز ایقم

۶ 

 

خ ب اان ام

 

من

 ۲۴ ۔ 

دا ےک الحل وک الحل اور ۔ ۷

 

 ۲۵ اس ےک رحام وک رحام رکےن واےل ںیہمہ خ

 ۲۶ ۔ آامسین س   ۸

 ۲۷ ۔ رشط ابعدت۹

 رکو ۔ ارگ ن ۱۰

 

 ۳۰ یلعؑ یک ااطع

 ۳۲ اک اجنیشن اہکں ےہ؟ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل۔۱۱

ر دنمسر۔ ۱۲

 

 ۳۳ ربلت 

 ۳۴ ۔ یلعؑ ےک رعیش اعقش۱۳

 ۳۶ ملسو هيلع هللا ىلصبیبح دمحم۔ ۱۴

 ۳۸ ۔ ںیم آن ا وہں ونر اک ونر ےس دقع ڑپاھےن۱۵

اہم اامن۔ یلعؑ اک دن ا وہا ۱۶

 

 ۴۰ ن

 ۴۱ ںیم ےن طقف ان ےک ےیل آامسن ااھٹ را ےہملسو هيلع هللا ىلص ۔ اے دمحم۱۷

 ۴۵ ۔ تمکح اک رہش۱۸

رےتش اور یلعؑ ےک وعیشں ےک ےیل بلط رفغمت۱۹

 

 ۴۷ ۔ ف

 ۴۹ ۔ایک خ  یلعؑ افدئہ دنم ےہ؟۲۰
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ا۲۱

 

دا منہج قلخ یہ ہن رکن

 

 ۵۰ ۔ خ

 ۵۳ ملسو هيلع هللا ىلص۔ وداع  روسل اہلل۲۲

 دو۔ ۲۳

 

 ۵۵ اوھٹ اور ان افکر وک دوزخ ںیم وھجی

راد ےک اامم۲۴

 

ااین واےل اف

 

 ش
 ۵۷ ۔ یلعؑ ونراین ن ن

 ںیم س  ےس رتہبملسو هيلع هللا ىلص ۔ یلعؑ روسل اہلل۲۵

 

 ۵۹ یک ام

۲۶ 

 

 ۶۰ ۔ طقف دیحرؑ اریماوملنینم اس

 ۶۳ اسوتں آامسونں ںیم اریماوملنینمؑ؛  یلع ؑ ںیہ۔ ۲۷

ی واہطس ضیف۔ ۲۸

لہ

 ۶۴ ا

 ۶۶ مینست۔ ہمشچ ۲۹

 ۶۷ ۔ یلعؑ ابصمح ادلیجٰ ۳۰

رآن یک میلعت دو ےگ۳۱

 

اولی ف

 

 ۶۸ ۔ ن ا یلعؑ  ن  ریمے دعب ولوگں وک ن

روتشں یک حیبست۳۲

 

 ۷۰ ۔ ف

 ۷۱ ۔ ن ا یلعؑ  ن  ریمے اھبیئ وہ۳۳

ا۔ ۳۴

 

 ۷۳ ںیم یلعؑ ےک اضفلئ اینپ رطف ےس ایبن ںیہن رکن

 ۷۴ ۔ ہی س  سب آپ یہ ےک ن اس ےہ۳۵

دا۳۶

 

 ۷۶ ےن اس اکم اک مکح دن ا ےہ ۔ ےھجم خ

را  اور ۔ ۳۷

 

 
 ۷۷ ضغب یلع یک زسا خ  یلع یک خ

ردوس۳۸

 

 ۷۳ ۔ اسانکن ف

 ۸۴ ۔ ونر ےک اہھت ںیم اہھت۳۹

  ےس ہفحت۔ ۴۰

 

ر و میکح یک اجت

 

داےئ زعت 

 

 ۸۵ یلعؑ ےک ےیل خ

 ۸۶ یلعؑ ن اب اہلل۔ ۴۱

 ۸۹ ۔ یلعؑ اک ووض۴۲

دان ا اریماوملنینم، دیس انیملس ۔ ۴۳

 

 وک جیھب خ

 

ن
 
قن

 

مت
ل

 ۹۲ اور اامم ا
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ری۔ ۴۴

 

 ۹۴ ولخمق وک اخ قل ےس المےن وایل ک

 ۹۵ ۔ وسرج رپ یھکل ابعرںیت۴۵

 ۹۶ ےب افدئہ اامعل۔ ۴۶

اء و رلس ، دہشاء و اصنیحل یلؑع رپ رکش رکےت ںیہ۴۷  
 

 

 ۹۸ ۔ان

 ۹۹ ۔ یلعؑ اور نیت رگوہ۴۸

 آمب۴۹

 

 ۱۰۱ ملسو هيلع هللا ىلص۔ دملعار راسل

 ۱۰۳ ۔ یلعؑ  تج ےک اقمئ رکےن واےل ۵۰

رت ںیم افدئہ۵۱

 

 ۱۰۴ ۔داین و آخ

اہم۵۲

 

 ن

 

 
 رصاط اور یلعؑ اک والت

 
 ۱۰۶ ۔ ب

 ۱۰۷ اک ن ارہ نتملسو هيلع هللا ىلص ۔ روسل اہلل۵۳

ر ۵۴  رپ یھکل رحتت 

  

 
 ۱۰۸ ۔ در ج

اہ۔ ۵۵

 

 ۱۱۰ روز  رشحم اک ن ادش

ان ںیہ۵۶

 
 

 اک ن

 

 
 ۱۱۱ ۔ یلعؑ دہات

 ۱۱۳ ملسو هيلع هللا ىلص۔ اہرون دمحمی۵۷

 ۱۱۴ ون اامومں ےک وادل۔ ۵۸

 ۱۱۶ ۔ وچاھت ہفیلخ۵۹

 ںیم س  ےس الضف۶۰

 

 ۱۱۷ ۔ ام

 ۱۱۸ ۔ سج ےس افہمطؑ رایض اس ےس ںیم رایض۶۱

 ۱۱۹ ہییتشہب س   یلعؑ ےک ےیل وطبر دہ۔ ۶۲

 ۱۲۱ ۔ یلعؑ ریخ ارشبل۶۳

روتشں ےک اسھت رہتش اوخت۶۴

 

 ۱۲۳ ۔ ف

 ۱۲۴ ۔ وحر  یتشہب۶۵

ر کش رکے اگ۶۶

 

 ۱۲۶ ۔ سب اکف
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 ۱۲۶ ۔ ای  وخوصبرت اثمل ےک اقل  ںیم۶۷

 ۱۲۸ ۔ یلعؑ اک ذرک ابعدت۶۸

 ۱۲۹ ۔ وطیبٰ ایک ےہ؟۶۹

 ویکں یک؟۷۰

 

 
 ۱۳۰ ۔ رھپ آپ ےن یلؑع ےک اسھت ن

 ۱۳۱ ۔ رتہبنی اامعل۷۱

 ۱۳۲ ۔ یلعؑ ریمی ہگج رپ ےہ۷۲

رام اک الکم۷۳

 

 خ

 
 

 ۱۳۳ ۔ درخ

 ۱۳۵ یک زن این ابعس یک رعتفی انب ملسو هيلع هللا ىلص آل دمحم۔ ۷۴

رن ان انب ابعس۷۵

 

 ۱۳۶ ۔ اضفلئ یلعؑ ت 

 ۱۳۷ ےک وزراءملسو هيلع هللا ىلص ۔ روسل اہلل۷۶

۷۷ 

 

 

 

ان

 

 ۱۳۸ ۔ ومالےئ ان

ر ۷۸

 

 
 ۱۴۰ ۔ ملع ےک ن اچن خ

ر اک ای  اجم۷۹

 

 ۱۴۱ ۔ وکت

 ۱۴۲ ۔ یلعؑ ےک رہچے ےک ونر ےس۸۰

۸۱ ٰ

 
 

 ۱۴۳ ۔ رعوۃ اولث

اء ےس وپھچ ملسو هيلع هللا ىلص  ۔ اے دمحم۸۲  
 

 

 ۱۴۴ اےنپ ےس ےلہپ آےن واےل ان

ام ۔۸۳

 

 ۱۴۶ اریماوملنینمؑ ےک است ن

 ۱۴۷ یلعؑ اک رہچہ دانھکی ابعدت۔ ۸۴

م یلعؑ ںیہ۸۵

ق

 

شن
م

 ۱۵۲ ۔ رصاط 

 ۱۵۴ ۔ دو رگاں  مر ک زںی۸۶

 ۱۵۵ ۔ یتشہب لھپ۸۷

روتشں یک ذغا۸۸

 

 ۱۵۶ ۔ ف

ماان اضفلئ یلعؑ ۸۹

 

کن
 ۱۵۷ ۔ 
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 ۱۵۹ ۔ تشہب راصقں وہیئ۹۰

 ںیم س  ےس ےلہپ دالخ وہےن واےل۹۱

  

 
 ۱۶۰ ۔ ج

ا ے۹۲

 

 ۱۶۱ ۔ منہج یک آگ ےس آزادی ےک ن

 ۱۶۵ ۔ دو اہپڑ قیقع ےک۹۳

 ۱۶۶ ۔ یلع ؑ دیس ارعلب۹۴

 ۱۶۷ ۔ یتشہب رہش۹۵

۹۶ 

 
 

رنی یتشہب درخ

 

 ۱۶۸ ۔ زویرات ےس م

رامیہؑ لیلخ اہلل یک وخاشہ۹۷  ۱۷۰ ۔ ات 

۹۸ؑ  ۱۷۲۔ اقمم اوباطل 

 ۱۷۳ ۔یلعؑ ےک اضفلئ امشر وکن رکے؟۹۹

رن ان یبنؐ ۔ اضفلئ یلعؑ ۱۰۰

 

 ۱۷۵ ت 

 

 

 ۱۷۷ رہفس
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