دارہِوفحمظںیہ۔ ِ
قحباِِِ ِِ ِ
ہلمجوقحق ِ

اتفیل:
اعمونینرتہمجورختجی :

دمحمایضءاقحلرازی،المجیلعدجمدی

اامتہمِ
زِریِِِ ِ

:

رفدیتّلمررسیچایٹسنویٹٹ

عبطم

:

اہنمجارقلآنرپرٹنز،الوہر

ااشتعربمن

:

ونربم

ء

[

-اپاتسکن]

ااشتعربمن

:

ونربم

ء

[

-اڈنای]

تمیق

:

ونٹ:

روےپ

یک امتم اصتفین و اتافیلت اور راکیرڈڈ

ابطخت و رچکیلز وریغہ ےس احلص وہےن وایل ہلمج آدمین ان یک رطف ےس ہشیمہ ےک
ےیل

ےکےیلوفقےہ۔

فهرس
٭ شیپظفل

الباب:

حقيقة المشاجرة بين الصحابة

والكف عن

الطعن فيهم
﴿احصہبرکام ےکامنیبانتزاعتیکتقیقحاورانرپنعطےس
اانتجب﴾
الباب:

ذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال

﴿رضحتیلع یکامحتیںیمگنجںیمرشتکہنرکےنکسواولں
یکدناتماورارسفدیگ﴾
 - 1ندم طلحة والزبير
(رضحتہحلطاوررضحتزریب یکدناتماورارسفدیگ)

 - 2ندم أم المؤمنين عائشة الصديقة

 srدفع اْلرتياب فيما وقع من المشاجرة بين اْلصحاب sr

(امالمؤنینمدیسہاعہشئدصہقی یکواہعقلمجرپارسفدیگ)

وتوبته

 - 3ندم عبد الل بن عمرو بن العاص

(رضحتدبعاہللنبرمعونبااعلص یکدناتماوروتہب)

 - 4ما يروى في معاوية

من الفضائل فإنه لم يصح منه

شيء
(اضفلئاعموہی ںیموجھچکرواتیایکایگےہاسںیمےسھچکیھبحیحص
ںیہن)

 - 5تصريحات أئمة الفقه في قضية علي
(رضحت یلع
رصتاحیت)

اور رضحت اعموہی

ومعاوية

ےک اعمےلم ںیم اہمئ ہقف یک

الباب:

وجوب التعظيم لجميع الصحابة

ومنع اللعن

والطعن فيهم
﴿ہلمجاحصہبرکام ےکےیلووجبمیظعتاوراںیہننعلنعطیک
تخساممتعن﴾
٭ المصادر والمراجع

شیپظفل
اہلل رب ازعلت ےک وبحمب یبن ریخ ارشبل ،ریخ االخلقئ ،اہدی ربقح اور ملعم ااسنتین
وضحر یبن ارکم ملع اور االخق ہنسح ےک بس ےس اٰیلع اقمم رپ ولجہ ارفوز ےھت ،سج یک
وگایہ اایغر یھب دےتی ںیہ۔ آپ ےن اےنپ وماظع ہنسح اور لمع رکامیہن یک دبوتل زامہن
وبنت ےک رصف سیئت اسولں ںیم ااسنتین ےک اینبدی اوصولں ےس اندلب الہ رعب وک
ذہتبیواالخقاوراعمرشتےکاےسیرتہبنیاوصلاھکسدی،سجےسوہداینیکذہمب
رتنی وقم نب ےئگ اور اہجتل یک وتملظں ےس ااٹ وہا زامہن ونر وبنت یک اتابوینں ےک دعب ریخ
ارقلوننبایگ۔
آپ ےک رتتیب ایہتف ارفاد احصہب رکام الہکےئ۔ وہ ‹‹رضي الل عنهم
ورضوا عنه›› ےک میظع بصنم رپ افزئ وہےئ۔ اخمت االایبنء رضحت دمحم ےک دعب ےسیج
ایقتم کت ےک ےیل وبنت اک دروازہ دنب وہ اکچ ےہٖ ،ہنیعب احصتیب اک ابب یھب ہشیمہ ہشیمہ ےک
ےیلدنبوہ اکچےہ۔ابایقتمکتآےنواےلرمدانقح دنینیتمیکرسدنلبیےکےیل
وخاہینتکیہدجودہجرکںیل،وہاحصہبرکام اسیجاقممورمہبتاحلصرکانوتدرانکر،انیک
ابغرراہکتےنچنہپےسیھباقرصرںیہےگ۔احصہبرکام ملعوتمکحاوردنینیتمےکےیل
انیمرہ ونر ںیہ ،نج ےس ایقتم کت الہ قح دہاتی یک اتاباینں احلص رکےت رںیہ ےگ۔ ان
وفنسدقمہسےکدرایمنوج ضعب اشمرجات اوراالتخافتدیپاوہےئانیکوہجطقفرشبی
اقتےضاورضعبویتقےنتفےھت۔
زریرظناتفیلدفع اْلرتياب فيما وقع من المشاجرة بين اْلصحاب
(تقیقح اشُمرجات احصہب ) ںیم خیش االالسم ڈارٹک دمحم اطرہ ااقلدری دمہلظ ااعلیل ےن احصہب
رکام ےک امنیب ایہن انتزاعت یک تقیقح وک ایبن ایک ےہ ۔ ہی اتکب نیت اوباب رپ لمتشم

 srدفع اْلرتياب فيما وقع من المشاجرة بين اْلصحاب sr

ےہ۔ ےلہپ ابب ںیم ہی واحض ایک ایگ ےہ ہک ان اشمرجات یک وہج ےس احصہب رکام رپ زابن
نعط دراز رکان رہزگ اجزئ ںیہن ،ان اعمالمت ںیم اتم وک دتعمل ،وتمازن اور انمبس روہی
اایتخر رکےت وہےئ نعط ےس اانتجب رکےن یک رتبیغ دی یئگ ےہ۔ دورسے ابب ںیم
ااحدثیوبنی،آاثراحصہباوراوقالاہمئاوصلادلنییکروینشںیمہیواحضایکایگےہہکان
اشمرجات ںیم اور ابوصخلص دیسان یلع رکم اہلل وہہج ارکلمی اور رضحت اریم اعموہی ےک
ابیمہ انتزہع ںیم اریم المؤنینم وچےھت ہفیلخ رادش دیسان یلع یہ قح رپ ےھت اور آپ یک
الختف یلع اہنمج اوبنلہ اقمئ یھت۔ اتکب ےک آرخیابب ںیم ہلمج احصہب رکام ےک ےیل
ووجب میظعت اور نعل و نعط یک تخس اممتعن ےک وحاےل ےس ااحدثی وبنہی اور اوقال اہمئ
شیپےیکےئگںیہ۔
ارغلض! اس اشہ اکر فینصت ںیم خیش االالسم ڈارٹک دمحم اطرہ ااقلدری ےن ارفاط و رفتطی
م
ےسابالرتاور سلکیوایگتسبوبصعتوکسپتشپڈالرکاقحقئوکرواتیودراتییکوسکیٹرپ
رپےتھکوہےئ اساعمہلمںیماتمےکدیقعہہحیحصوکواحضایکےہ۔ اےنپوموضعرپداللئو
ربانیہ یک روینش ںیم رحتری رکدہ ہی اتکب میظع اکوش ےہ ،ےسج آےن واےل رہ دور ںیم دقر و
اتیمہیکرظنےسداھکیاجاترےہاگ۔
اہلل رب ازعلت ےس داع ےہ ہک وہ اِتم ہملسم وک ارفاط و رفتطی ےس ابالرت وہ رک االسم
ےک یقیقح اقعدئ و رظنایت رپ لمع ریپا وہےن یک وتقیف اطع رفامےئ اور دنی االسم ےک اس
میظع دختم اگر وضحر خیش االالسم دمہلظ ااعلیل وک افشء اعہلج و تحص اکہلم ےک اسھت ِرمع رضخ
اطعرفامےئ۔[آنیماجبہدیسارملنیلس ]
(دمحمافروقراان)
ڈارئرٹکی
مکیونربم

ء

الباب:

حقي قة المشاجرة ب ين الصحابة
والكف عن الطعن فيهم

﴿احصہبرکام ےکامنیبانتزاعتیکتقیقحاورانرپنعط
ےساانتجب﴾

 .1وقال اإلمام البيهقي في اْلعتقاد :وأما خروج من خرج على أمير
المؤمنين

مع أهل الشام في طلب دم عثمان ثم منازعته إياه في

اإلمارة فإنه غير مصيب فيما فعل ،واستدللنا ببراءة علي من قتل عثمان
بما جرى له من البيعة ،لما كانت له من السابقة في اإلسَلم والهجرة
والجهاد في سبيل الل والفضائل الكثيرة والمناقب الجمة التي هي
معلومة عند أهل المعرفة إن الذي خرج عليه ونازعه كان باغيا عليه
وكان رسول الل

قد أخبر عمار بن ياسر

بأن الفئة الباغية تقتله،

فقتله هؤْلء الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي
صفين(.)1

في حرب

اامم یقہیب ’’ اتکب االاقتعد‘‘ ںیم رفامےت ںیہ  :سج صخش ےن الہ اشم ےک اسھت
اصقصامثعن یکبلطاکاہبہنانبرکاریماوملنینمدیسانیلع ےکالخفرخوجایک،رھپان
ےک اسھت الختف ںیم انتزع ایک وہ اےنپ لمع ںیم درتس ںیہن اھت۔ لتق امثعن ےس دیسان یلع
ےک ربماء وہےن ےک امہرے اپس وج داللئ ںیہ ان ںیم ےس اکی ہی یھب ےہ ہک ان یک
عیب الختف رپ اافتق وہا ،رھپ ان یک االسم ںیم تقبس ،رجہت ،اہجد یف لیبس اہلل ںیم شیپ
شیپوہاناورانےکدرگیاضفلئریثکہاورانمبقہلیمجوجالہملعےکاہںرعموفںیہ،بس
( )1أخرجه البيهقي يف اإلعتقاد.374/

ان یک رباء ت ےک نّیب داللئ ںیہ۔ انیقی سج صخش ےن ان ےک الخف رخوج ایک اور ڑگھجا ایک
وہ دح ےس اجتوز رکےن واال اھت۔ روسل اہلل ےن دیسان امعر نب ایرس وک آاگہ رفامای اھت ہک:
’’اںیہنابیغرگوہلتقرکےاگ‘‘،وساںیہناسرگوہےنلتقایکاھتسجےنگنجنیفصںیم
اریماوملنینمدیسانیلع ےکالخفرخوجایکاھت۔

 .2وقال اإلمام البيهقي عن اإلمام ابن خزيمة ،قال :وكل من نازع
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ ،على هذا عهدت
مشايخنا وبه قال ابن إدريس يعني الشافعي .قال الشيخ :ثم لم يخرج
من خرج عليه ببغيه ،عن اإلسَلم ،فقد كان رسول الل قالْ« :ل تقوم
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما
واحدة»(.)2
ااممیقہیب،ااممانبزخہمیےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرفامای:رہوہصخشسجےن
دیسان یلع نب ایب اطبل یک الختف ںیم ان ےس انتزع ایک ،وہ راییتساقونن یک الخفورزی
رکےن واال ےہ۔ ایس ابت رپ امہرے اشمخئ اک ےط دشہ وقل رعموف ےہ اور یہی دمحم نب
ادرسی ینعی اامم اشیعف اک وقل ےہ۔ خیش رفامےت ںیہ  :نج ولوگں ےن ان ےک الخف اغبوت
رکےتوہےئرخوجایکوہ(طلغوہےنےکابووجد)اخرجازاالسمںیہنوہےئ۔روسلاہلل
ےنرفامایاھت:ایقتماقمئںیہنوہیگبجکتہکدوڑبےرگووہںےکدرایمنڑبیگنجہن
وہیگاوراندوونںاکدوعی(ارقاراالسم)اکییہوہاگ۔

( )2أخرجه البيهقي يف اإلعتقاد.375/

 .3وعن أبي موسى قال :سمعت الحسن قال :سمعت أبا بكرة
يقول :رأيت رسول الل

على المنبر والحسن بن علي

معه إلى

جنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول« :إن ابني هذا سيد
ولعل الل يصلح به بين فئتين من المسلمين»(.)3
حديث صحيح .وأخرجه البخاري ،وأحمد ،وأبوداود،
والترمذي ،والنسائي ،والحميدي ،والطيالسي ،وعبد الرزاق.
قال سفيان :قوله فئتين من المسلمين يعجبنا جدا.
اوب ومٰیس ایبن رکےت ںیہ  :ںیم ےن اامم نسح رصبی ےس انس ،اوہنں ےن اہک :ںیم ےن
اوبرکبہ وک ایبن رکےت وہےئ انس :ںیم ےن روسل اہلل وک ربنم رپ اس احل ںیم داھکی ہک دیسان
نسحنبیلع آپےکولہپںیمےھت،آپیھبکولوگںیکرطفوتمہجوہےتاوریھبکان
یکرطف،رھپرفامای:ریماہیاٹیبدیسےہ،ادیمےہہکاہللاعتٰیلاسےکذرےعیاملسمونںےکدو
رگووہںےکدرایمناصمتحلرکواےئاگ۔

( )3أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب الحسن
والحسين  ،1369/3 ،الرقم ،3536/وأحمد بن حنبل يف المسند،37/5 ،
الرقم ،20408/وأبو داود يف السنن ،كتاب السنة ،باب ما يدل على ترك الكَلم
يف الفتنة ،216/4 ،الرقم ،4662/والنسائي يف السنن ،باب مخاطبة اإلمام
دعيته وهو على المنرب ،107/3 ،الرقم ،1410/والبيهقي يف السنن الكربى،
 ،173/8الرقم.16486/

ہی دحثی حیحص ےہ ،اس وک اامم اخبری ،ادمح ،اوب داود ،رتذمی ،اسنیئُ ،حدی ،ایطیسل اور
ااممدبعارلزاقےنرواتیایکےہ۔
ایفسن ےن اہک ےہ :آپ اک اراشد رگایم’’ :املسمونں ےک دورگوہ‘‘ ںیمہ تہب ااھچ
اتگلےہ۔(ویکہکنآپ ےنآسپںیمربندآزامدوونںرگووہںوکاملسمنرقاردایاھت۔)

 .4وروى البيهقي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه باإلسناد
المتصل إلى عمار بن ياسر  ،قالْ‹‹ :ل تقولوا كفر أهل الشام ولـكن
قولوا فسقوا أو ظلموا›› .وزاد ابن أبي شيبة في إحدى رواياته:
ولـكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق فحق علينا أن نقاتلهم حتى
يرجعوا إليه(.)4
وقد ذكر اإلمام أبو الحسن سيف الدين اآلمدي الشافعي في كتابه
‹‹أبكار اْلفكار›› في الفصل التاسع فيما جرى بين الصحابة من الفتن
والحروب أن كثيرا من الشافعية قالوا نحوه(.)5
ااممیقہیبےناینپ’’اننسل‘‘ ںیماورااممانبایبہبیشےناینپ ’’افنصمل‘‘ ںیمدیسان
امعر نب ایرس کت دنس لصتم ےک اسھت رواتی ایک ےہ ہک اوہنں ےن رفامای :ہی ہن وہکہک الہ
( )4أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف ،547/7 ،الرقم،37842 ،37841/
والبيهقي يف السنن الكربى ،16498-174/8 ،والمروزي يف تعظيم قدر
الصَلة ،546/2 ،الرقم ،600/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق-346/1 ،
 ،347وابن تيمية يف منهاج السنة.246/5 ،
( )5اآلمدي يف أبكار اْلفكار.293/5 ،

اشمےنرفکایک،ہکلبوہکہکاوہنںےنقسفایملظایک۔ااممانبایبہبیشےناکیرواتیںیمہی
ااضہف ایک ےہ :ہکلب وہ وقم (ینعی الہ اشم) ہنتف ںیم التبم وہیئگ اور قح ےس ٹہ یئگ ،ذٰہلا مہ رپ
وابجوہایگہکمہانےساتقلرکںیٰیتحہکوہقحیکرطفولٹآںیئ۔
اامم اوب انسحل فیس ادلنی آدمی اشیعف ےن اینپ اتکب ’’أبكار اْلفكار‘‘ یک ونںی
لصفںیمذرکایکےہہکاحصہبرکام ےکامنیبوجےنتفاورںیگنجروامنوہںیئانےکابرے
ںیمریثکاشہیعفےنایسرطحاہکےہ۔

 .5وقال الحافظ ابن حجر في كتاب الفتن ،باب قول النبي
للحسن بن علي « :إن ابني هذا سيد» من كتابه ‹‹فتح الباري››ِ﴿ :إَون

طائفتان من ٱلمؤمنني ٱقتتلوا﴾[ ،الحجرات ،]19/49 ،ففيها اْلمر
بقتال الفئة الباغية وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة وهؤْلء مع هذا

التصويب متفقون على أنه ْل يذم واحد من هؤْلء بل يقولون اجتهدوا
فأخطئوا وذهب طائفة قليلة من أهل السنة وهو قول كثير من المعتزلة
إلى أن كَل من الطائفتين مصيب وطائفة إلى أن المصيب طائفة ْل
بعينها(.)6
ويكفي إلثبات ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري:
«ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار».
أخرجه البخاري في ‹‹كتاب الصَلة ،باب التعاون في بناء المساجد››،

()6العسقَلين يف فتح الباري ،67/13 ،الرقم.6692/

بهذا اللفظ؛ ورواه في موضع آخر في ‹‹كتاب الجهاد والسير ،باب
مسح الغبار›› ،بلفظ« :يدعوهم إلى الل ويدعونه إلى النار» .ورواه ابن
حبان أيضا باللفظ الذي رواه البخاري في كتاب الصَلة(.)7
احظفانبرجحالقسعینےناینپاتکب’’حتفاابلری،كتاب الفتن،باب قول النبي
للحسن بن علي « :إن ابني هذا سيد»‘‘ ںیمرفامایےہ:اسآتی﴿وان
طآئفتن من المؤمنين اقتتلوا﴾’اورارگاملسمونںےکدورگوہآسپںیمڑلایئرکںی
وتانےکدرایمنحلصرکادایرکو‘ ںیمابیغرگوہےسڑلےناکمکحےہاورہیابتےطدشہےہ
ہکنجولوگںےندیسانیلع ےکاسھتگنجیکوہابیغےھت،دیسانیلع ےکقحووصاب
رپوہےنےکااقتعدےکاسھتولگاسابترپیھبقفتمںیہہکوہاناقمنیلتںیمےسیسک
یک ذمتم ںیہن رکےت ،ہکلب ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن ااہتجد ایک اور یطلغ ےک رمبکت وہےئ،
اور الہ تنس ےک اکی وھچےٹےس ےقبط اور ریثک زتعمہل اک انہک ےہ ہک دوونں رگوہ درتس
ےھت،اکیاورہقبطاتہکےہہکالبنیعتدوونںںیمےسوکیئاکیرگوہقحرپاھت۔
اور(ہیابتطلغےہویکہکن)اکیرگوہےکقحرپوہےنیکنییعتورصتحیےکےیلہی
حیحص دحثی یہ اکیف ےہ ےسج اامم اخبری ےن ابںی اافلظ لقن ایکےہ’’ :امعر رپ رتمح وہ اےس
اکی ابیغ رگوہ لتق رکے اگ ،ہی اںیہن تنج یک رطف البےئ اگ اور وہ اےس منہج یک رطف
البںیئ ےگ۔‘‘ اامم اخبری ےن اس دحثی وک ’’اتکب االصلۃ ،ابب ااعتلون یف انبء ااسملدج‘‘
ںیمایہناافلظےکاسھترواتیایکےہاوراوہنںےندورسےاقممرپ’’اتکبااہجلدواریسل،
( )7أخرجه البخارى يف الصحيح ،كتاب الصَلة ،باب التعاون يف بناء المساجد،
 ،172/1الرقم ،436/وأيضا يف كتاب الجهاد والسير ،باب مسح الغبار،
 ،1035/3الرقم ،2657/وابن حبان يف الصحيح ،554/15 ،الرقم.7079/

اببحسمالغبار‘‘ ںیماناافلظںیمرواتیایکےہ’’:وہ(امعر )اںیہناہللیکرطفالبےئ
اگ اور وہ (ابیغ رگوہ ےک ولگ) اےس آگ یک رطف البںیئ ےگ۔‘‘ زیناس وک اامم انب ابحن
ےن یھب ایہن اافلظ ےک اسھت رواتی ایک ےہ نج اافلظ ےک اسھت اامم اخبری ےن اتکب االصلۃ
ںیمرواتیایکےہ۔

 .6وروى ابن حبان في صحيحه عن أم سلمة

قالت :قال رسول

الل « :تقتل عمارا الفئة الباغية» .وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري
قال :قال رسول الل « :ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية يدعوهم
إلى الجنة ويدعونه إلى النار» .فالحديث بروايتيه من أصح الصحيح،
فعمار الذي كان في جيش علي

داع إلى الجنة بقتاله مع علي

،

فعلي داع إلى الجنة بطريق اْلولى .وفي رواية الطبراني زيادة وهي:
«ويح عمار تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الحق» .وعمار ما نال هذا
الفضل إْل بكونه مع علي ،فهو وجيشه دعاة إلى الجنة ومقاتلوهم
دعاة إلى النار(.)8
اامم انب ابحن اینپ ’’احیحصل‘‘ ںیم ایبن رکےت ںیہ  :دیسہ ام ہملس ےس رموی ےہ ہک
روسلاہلل ےنرفامای’’:امعروکابیغرگوہلتقرکےاگ۔‘‘ زیناسںیمدیساناوبدیعسدخری
( )8أخرجه ابن حبان يف الصحيح ،131/15 ،الرقم ،6736/وأيضا يف
 ،553/15الرقم ،7078/والطرباين يف المعجم الكبير،363/23 ،
الرقم ،852/وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد ،297 /9 ،والمناوي يف فيض
القدير.359/4 ،

ےس یھب رموی ےہ ہک روسل اہلل ےن رفامای’’ :امعر رپ رتمح وہ اےس اکی ابیغ رگوہ
لتقرکےاگ،ہی اںیہن تنجیک رطفالبےئاگ اور وہاےسمنہجیک رطف البںیئ ےگ۔‘‘ ہی
دحثی دوونں رواوتیں ےک اسھت حیحص رتنی دحثی ےہ۔ رضحت امعر دیسان یلع ےک
رکشل ںیم ےھت ،وج تیعم یلع ںیم دایع إیل اۃنجل ےھت ،ذٰہلا دیسان یلع رطبقی اوٰیل داعی
إلی الجنة ےھت ،ربطاینیکاکیرواتیںیماناافلظاکااضہفےہ’’:امعررپرتمحوہاےس
وہابیغرگوہلتقرکےاگوجقحےسٹہاکچوہاگ۔‘‘ رضحتامعرنبایرس استلیضف
ےک احلم طقف دیسان یلع یک تیعم یک دبوتل وہےئ ،ذٰہلا وہ اور ان اک رکشل داعی إلی
الجنةےھتاورانےکاسھتگنجرکےنواےلداعی إلی النارےھت۔

 .7وقال الحافظ :وكانت بيعة علي

بالخَلفة عقب قتل عثمان في

أوائل ذي الحجة سنة خمس وثَلثين فبايعه المهاجرون واْلنصار
وكل من حضر ،وكتب بيعته إلى اآلفاق فأذعنوا كلهم إْل معاوية
في أهل الشام فكان بينهم بعد ما كان(.)9
احظفانبرجح القسعینرفامےتںیہ:دیسانیلع یکعیبالختف،رضحتامثعن یک
اہشدتےکدعب 35رجہیںیمامہذیاہجحلےکرشوعںیموہیئ،امتماہمرجنیوااصنراورہلمج
احرضنی ےن آپ یک عیب یک ،اوہنں ےن امتم ارطاف ںیم اینپ عیب ےس قلعتم ھکل اجیھب،
بس ےنرس میلست مخایک ،وساےئ الہ اشم ںیم ےس رضحتاعموہی ےک ،رھپ ان ےک امنیب
وہوہاوجوہا۔

( )9ابن حجر العسقَلين يف فتح الباري.72/7 ،

 .8وقال اإلمام عبد القاهر الجرجاني في ‹‹كتاب اإلمامة›› :أجمع
فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والراي منهم :مالك
والشافعي وأبو حنيفة واْلوزاعي والجمهور اْلعظم من المتكلمين
والمسلمين أن عليا مصيب في قتاله ْلهل صفين كما هو مصيب في
أهل الجمل ،وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لكن ْل يكفرون ببغيهم،
وقالوا أيضا :بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لـكن ْل يجوز تكفيرهم
ببغيهم(.)10
اامم دبعااقلرہ ارجلاجین اینپ اتکب ’’اإلمامة‘‘ ںیم رفامےت ںیہ  :اہقفے االسم ےن
رفامایےہ:اجحزاوررعاقےکدحمنیثاوراہقفءرکامیکدوونںرطفیکامجںیتعنجںیماامم
امکل،اامماشیعف،اامماوبہفینح،اامماوزایعاورنیملکتم اورعیمجنیملسمےکوہمجرامظعاک
اامجع ےہ ہک دیسان یلع ارملٰیضت الہ نیفص ےک الخف گنج ںیم قح رپ ےھت ،اسیج ہک آپ
ج
الہ مل ےک اسھت اتقل ںیم قح رپ ےھت ،زین اوہنں ےن ہی یھب رفامای ےہ ہک وہنجں ےن
رضحت یلع ےک الخفگنج یک وہابیغ اوراظمل ےھت ،نکیل ان ےک رخوج واغبوت یک وہج
ےساںیہناکرفرقاردانیاجزئںیہنےہ۔

 .9وقال اإلمام أبو منصور في كتابه‹‹ :الفرق بين الفرق›› في بيان
عقيدة أهل السنة :وقالوا بإمامة علي

في وقته ،وقالوا بتصويب علي

في حروبه بالبصرة وبصفين وبنهروان .وقالوا بأن طلحة والزبير
تابا ورجعا عن قتال علي

 ...وهذا ْلنهما أي طلحة والزبير

( )10القرطبي يف التذكرة626/2 ،؛ والمناوي يف فيض القدير.366/6 ،

من

الذين سبقت لهما الحسنى فلم يموتا إْل تائبين من مخالفة أمير
المؤمنين بانضمامهما للعسكر المضاد له(.)11
اامماوبوصنمراینپاتکب’’الفرق بين الفرق‘‘ ںیمدیقعہالہتنسیکوتحیضںیم
رفامےتںیہ:املعءرکامےندیسانیلع ےکزامہنںیمایہنیکالختفےکقحوہےناکوقلایک
ص
ےہ اور رصبہ ،فین اور نروان یک وگنجں ںیم یھب رضحت یلع ےک قح رپ وہےن یک
رصتحی یک ےہ ،اوہنں ےن اہک ےہ :رضحت ہحلط اور زریب اندم و ارسفدہ وہےئ اور دیسان یلع
ےک الخف گنج ےس وتہب یک ،اور ًالمع روجع رک ایل اھت ،ہی اس ےیل وہا ہک رضحت ہحلط اور
زریب ان وخش وتخبں ںیم ےس ےھت نج ےک ےیل تنج وابج وہیکچ یھت ،اوہنں ےن
ااقتنل ےس لبق یہ اریماوملنینم دیسان یلع ےک اخمفل رکشل ںیم ومشتیل رپ وتہب رک یل یھت۔
وسوتہباورروجعےکدعبیہانیکوافتواعقوہیئ۔

 .10ثم قال أبو منصور البغدادي :وقالوا :إن عائشة

قصدت

اإلصَلح بين الفريقين فغلبها بنو ضبة واْلزد على رأيها وقاتلوا عليا
دون إذنها حتى كان من اْلمر ما كان .فعائشة أنها وقفت في العسكر
المضاد لعلي

 ،وما كان لها أن تقف ،لكنها لم تمت حتى رجعت

من ذلك ،فإنها كانت حين تذكر تلك الواقعة تبكي حتى تبل
خمارها من دموعها(.)12

( )11أبو منصور البغدادي يف الفرق بين الفرق.342/
( )12أبو منصور البغدادي يف الفرق بين الفرق.102-101/

وقال :أجمعوا أن عليا مصيب في قتاله أهل صفين معاوية
وعسكره .وقالوا أيضا :بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له ولـكن ْل
يجوز تكفيرهم ببغيهم(.)13
ِزمدیربآںاامماوبوصنمردغبادیےناھکلےہہکاہمئرکامےنرفامایےہ:اماوملنینم
دیسہ اعہشئ دصہقی ےن یھب رفنیقی ےک امنیب االصح اکدصقایک اھت ،نکیل ان یک وسچ رپ ونب
ہبض اور ونب ازد اغبل آےئگ اور ان دوونں ولیبقں ےک رشدنسپ ولوگں ےن رضحت اعہشئ یک
ااجزتواالطعےکریغبدیسانیلع ےکاسھتگنجرشوعرکدیٰ،یتحہکوہھچکوہاوجوہا۔
اس انب رپ دیسہ اعہشئ دصہقی اس رکشلںیم اج ڑھکی وہیئ ںیھت وج دیسان یلع یک اخمتفل
ںیم آایاھت ،اس رکشلںیم ڑھکا وہان ان ےک ےیل انمبس ںیہن اھت ،نکیل اوہنں ےن یھب واصل
ےس لبق اس ےس روجع رکایلاھت ،اور وہ بج یھب اس واہعق وک اید رکںیت ،اانت رویت ںیھت ہک
اےنپدوہٹپوکآوسنؤںےسرترکدیتیںیھت۔
اامماوبوصنمردغبادیزمدیےتھکلںیہ:املعءرکاماکاامجعےہہکرضحتاعموہی اور
ان ےک رکشل ےک اسھت رعمہک نیفص ںیم یھب رضحت یلع یہ قح رپ ےھت۔ زین اوہنں ےن
اہک ےہ :وہنجں ےن دیسان یلع ےک اسھت گنج یک وہ بس ان ےس ان ااصنیف و ملظ رکےن
واےلاورابیغےھتنکیلانیکاسدحدرہجاخمتفلےکابووجدانیکریفکتاجزئںیہنےہ۔

( )13المناوي يف فيض القدير.366/6 ،

 .11قال الحافظ ابن حجر العسقَلني في ‹‹فتح الباري›› تحت باب
التعاون في بناء المسجد ويقول« :ويح عمار ،تقتله الفئة
الباغية»(.)14
احظف انب رجح القسعین حتف اابلری ںیم ’’باب التعاون يف بناء المسجد‘‘ ںیم
دحثی’’تقتله الفئة الباغية‘‘ یکرشتحیںیمےتھکلںیہ:

فَائَََ َدَةَ :روى حديثًا «تقتل عمارا الفئة الباغية» جماعة من

الصحابة منهم قتادة بن النعمان
وأبو هريرة

كما تقدم ،وأم سلمة عند مسلم،

عند الترمذي ،وعبد الل بن عمرو بن العاص

عن د

النسائي ،وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن
ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار

نفسه وكلها

عند الطبراني وغيره ،وغالب طرقها صحيحة أو حسنة ،وفيه عن
جماعة آخرين يطول عدهم وفي هذا الحديث علم من أعَلم النبوة
وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم
يكن مصيبا في حروبه.
افدئہ:دحثی’’تقتل عمارا الفئة الباغية‘‘ وکاحصہبرکام یکاکیامجتع
ےن رواتی ایک ےہ :ان ںیم رضحت اتقدہ نب امعنن ںیہ اسیج ہک ےلہپ اس اک ذرکزگر اکچ
ےہ ،ام اوملنینم رضحت ام ہملس ںیہ اسیج ہک اامم ملسم ےن رواتی ایک ےہ ،رضحت
( )14ابن حجر العسقَلين يف فتح البارى.542/1 ،

اوبرہریہ ںیہاسیجہکااممرتذمیےنرواتیایکےہ،رضحتدبعاہللنبرمعونبااعلص
ںیہ ،اسیج ہک اامم اسنیئ ےن رواتی ایک ےہ اور رضحت امثعن نب افعن ،رضحت ذحہفی،
رضحت اوب اویب ااصنری ،رضحت اوبراعف ،رضحت زخہمی نب اثتب ،رضحت اعموہی،
رضحترمعونبااعلص،رضحتاوبارسیلاوروخددیسانامعرنبایرس اشلمںیہ،وہنجںےن
اس دحثی وک رواتی ایک ےہ ،ہی امتم رطق اامم ربطاین اور دورسے دحمنیث رکام ےک اہں
اپےئاجےتںیہاورارثکرطقحیحصاینسحںیہ۔اسدحثیےکراوویںںیماکیاورامجتع
اک انم یھب ےہ نج یک رہفتس وطلی ےہ۔ اس دحثی ںیم داللئ وبنت ںیم ےس واحض دلیل
ےہ ،دیسان یلع اور رضحت امعر نب ایرس یک یلھک تلیضف ےہ ،اور ونابص یک رتددیےہ وج
امگنرکےتںیہہکدیسانیلع اینپوگنجںںیمقحرپںیہنےھت۔

َفإَ َنَ َ َقَ َ َ
يلَ :كان قتله بصفين وهو مع علي

 ،والذين قتلوه مع

معاوية ،وكان معه جماعة من الصحابة ،فكيف يجوز عليهم الدعاء
إلى النار؟ فالجواب :أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم
مجتهدون ْل لوم عليهم في اتباع ظنونهم ،فالمراد بالدعاء إلى الجنة
الدعاء إلى سببها وهو طاعة اإلمام وكذلك كان عمار

يدعوهم إلى

طاعة علي  ،وهو اإلمام الواجب الطاعة إذ ذاك وكانوا هم يدعون
إلى خَلف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم(.)15
ارگ ہی اہک اجےئ ہک ان یک اہشدت نیفص یک گنج ںیم وہیئ ،ہکبج وہ دیسان یلع ےک
احیمےھتاوروہنجںےناںیہندیہشایکوہرضحتاعموہی ےکاحیمےھتاورانےکاسھت
( )15ابن حجر العسقَلين يف فتح الباري.543-542/1 ،

یھب احصہب رکام یک اکی امجتع یھت ،ذٰہلا اںیہن دایع ایل اانلرانہک ویکرکن اجزئ ےہ؟ اس اک
وجابہیےہہکرضحتاعموہی وخدوکدایعایلاۃنجلےتھجمسےھتاوروہدہتجمےھت(،وس)ان
رپ ان ےک امگن یک ریپوی ںیم وکیئ المتم ںیہن ،نکیل یف اتقیقحل تنج یک رطف البےن ےس
رماداسےکحیحصراےتساورببسیکرطفالبانےہاوروہااممربقحیکاطتعےہ،دیسانامعر
نبایرس بساخمنیفلوکاطتعدیسانیلعارملیضت یکرطفالبےتےھتویکہکناسوتق
ویہ وابج االاطتع اامم ربقح ےھت ،ہکبج وہ ولگ (ینعی رضحت اعموہی اور ان یک
امجتع)اسےکربسکعاعمہلمیکرطفالبرےہےھتنکیلوہاساتولییکوہجےسذعمور
ےھتوجاںیہنوسیھجیھت۔

وقال ابن بطال تبعا للمهلب :إنما يصح هذا في الخوارج الذين
بعث إليهم علي

عمارا

 ،يدعوهم إلى الجماعة ،وْل يصح في

أحد من الصحابة ،وتابعه على هذا الكَلم جماعة من الشراح وفيه نظر
من أوجه.
ْلن الخوارج إنما خرجوا على علي

بعد قتل عمار

بَل

خَلف بين أهل العلم ،بذلك فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب
التحكيم ،وكان التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين ،وكان قتل عمار
قبل ذلك قطعا ،فكيف يبعثه إليهم علي بعد موته(.)16
انب اطبل ےن مہلب یک ریپوی ںیم اہک ےہ :ہی ابت ان وخارج ےک ابرے ںیم درتس
ےہنجیکرطفدیسانیلع ےنرضحتامعرنبایرس وکاجیھباھتہکوہاںیہنامجتعیک
( )16ابن حجر العسقَلين يف فتح الباري542/1 ،

رطفالبںیئ،اورہیابتاحصہبرکام ںیمےسیسکاکیےکابرےںیمانہکحیحصںیہنےہ۔
اس ابت ںیم اشرنیح یک اکی امجتع ےن ان یک ریپوی یک ےہ ،نکیل اس ںیم یئک ووجہ ےس
الکم(ینعیارتعاض)ےہ۔
اسےیلہکوخارجےندیسانیلع ےکالخفرخوجدیسانامعر ےکلتقےکدعبایک
اھت ،اس ےلسلس ںیم الہ ملع ےک امنیب وکیئ االتخف ںیہن ےہ ،ویکہکن وخارج ےک اعمہلم اک آاغز
میکحت ےک دعب اور گنج نیفص ےک اخہمت رپ وہا ،بج ہک دیسان امعر یک اہشدت یعطق وطر رپ
اسےسلبق(رضحتاعموہی یکوفجےکاہوھتں)وہیکچیھت،وس دیسانیلع ےناںیہن
انےکدیہشوہاجےنےکدعبوخارجیکرطفےسیکجیھبدایاھت؟(ذٰہلاہیابتالخفواہعقاور
الخفتقیقحےہ۔)

 .12قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري أيضا :ودل حديث:
«تقتل عمارا الفئة الباغية» على أن عليا كان المصيب في تلك الحرب،
ْلن أصحاب معاوية قتلوه ،وقد أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن
وهب قال‹‹ :كنا عند حذيفة

فقال :كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم

يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ،قالوا :فما تأمرنا؟ قال :انظروا
الفرقة التي تدعو إلى أمر علي

فالزموها ،فإنها على الحق››.

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري

قال :لما بلغ

معاوية غلبة علي على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان ،
فأجابه أهل الشام ،فسار إليه علي

فالتقيا بصفين .وقد ذكر يحيي

بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه

بسند جيد عن أبي مسلم الخوْلني

أنه قال لمعاوية ‹‹ :أنت تنازع

عليا في الخَلفة أو أنت مثله؟ قالْ :ل ،وإني ْلْ ،لعلم أنه أفضل مني
وأحق باْلمر ،ولـكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن
عمه ووليه أطلب بدمه .فأتوا عليا فقولوا له :يدفع لنا قتلة عثمان ،فأتوه
فكلموه ،فقال :يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي ،فامتنع معاوية
فسار علي

في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين ،وسار معاوية

حتى نزل هناك وذلك في ذي الحجة سنة ست وثَلثين ،فتراسلوا
فلم يتم لهم أمر ،فوقع القتال››(.)17
احظفانبرجحالقسعین’’حتفاابلری‘‘ ںیمزمدیےتھکلںیہ:دحثی’’تقتل عمارا الفئة
الباغية‘‘ دالتلرکیتےہہکدیسانیلع انامتموگنجںںیمقحرپےھت،ویکہکنرضحت
اعموہی ےک اسویھتں ےن دیسان امعر وک دیہش ایک اھت۔ اامم زبار دنس دیج ےک اسھت رضحت
زدی نب وبہ ےس رواتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبن ایک :مہ دیسان ذحہفی ےک اپس
ےھت ،اوہنں ےن رفامای :اس وتق اہمترا ایک احل وہاگ ،بج اہمترے یہ دنی واےل رخوج
رکںیےگاوراکیدورسےرپولتاروںےکاسھتہلمحآوروہںےگ؟ولوگںےنرعضایک:
رھپآپںیمہ(اسوتقےکےیل)ایکمکحدےتیںیہ؟رفامای:متاسرگوہرپرظنرانھکوجدیسان
یلع ےک ارم یک رطف الب راہ وہ ،ایس یک ریپوی رکان ًانیقی وہ قح رپ وہاگ۔ اامم وقعیب نب
ایفسن دنس دیجےک اسھت اامم زرھی ےس رواتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبن ایک :بج
رضحت اعموہی وک الہ لمج رپ دسان یلع ےک ہبلغ یک ربخ یچنہپ وت اوہنں ےن ولوگں وک
( )17ابن حجر العسقَلين يف فتح الباري.86-85/13 ،

اصقص امثعن ےک اطمےبل یک رطف البای ،اس رپ الہ اشم ےن کیبل اہک۔ رھپ وہ دیسان یلع یک
رطف لچ ڑپےً ،اتجیتن نیفص ےک اقمم رپ آانم اسانم وہا ،اامم اخبری ےک اکی خیش ٰییحی نب
لص
امیلسنیفعجےن’’اتکبا فین‘‘ ںیمرضحتاوبملسموخالینےسدنسدیجےکاسھترواتی
ایکےہہکاوہنںےنرضحتاعموہی ےساہک:آپرضحتیلع ےکاسھتالختفںیم
انتزہعرکےتںیہایکآپانیکلثمںیہ؟اوہنںےناہک:ںیہن ،ںیماجاتنوہںہکوہھجمےس
الضف ںیہ اوراس ارم ںیم ھجم ےس زایدہ قح دار ںیہ ،نکیل مت اجےتن وہ ہک امثعن املظ لتق ےیک
ےئگاورںیماناکاچچزاداوروارثوہں،اناکاصقصاماتگنوہں۔متیلعےکاپساجؤاوران
ےس وہکہک وہ اقنیلت امثعن وک امہرے وحاےل رک دںی۔ وہ دیسان یلع ےک اہں آےئ اور ان
ےس ابت یک وت اوہنں ےن رفامای :ےلہپ وہ ریمی عیب رکںی اور رھپ ان اک سیک ریمے اپس
الںیئ۔ رضحت اعموہی ےن عیب ےس ااکنر ایک وت دیسان یلع رعاق ےس اکی رکشلےک
اسھت ےلکن ،اور نیفص ںیم ارتے ،ادرھ ےس رضحت اعموہی ےلچ ،وہ یھب وںیہ ارتے ،ہی
واہعقذیاجحل 36رجہیںیموہا،رھپاوہنںےنابمہرماالستاکہلسلسرشوعایکنکیلاعمہلم
یسکانکرےہناگل،ابآلرخگنجواعقوہیئگ۔

 .13قال الحافظ :وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الرضا
سمعت عمارا يوم صفين يقول‹‹ :من سره أن يكتنفه الحور العين
فليتقدم بين الصفين محتسبا›› ،ومن طريق زياد بن الحارث :كنت إلى
جنب عمار فقال رجل :كفر أهل الشام ،فقال عمارْ :ل تقولوا ذلك

نبينا واحد ،ولـكنهم قوم حادوا عن الحق ،فحق علينا أن نقاتلهم حتى
يرجعوا(.)18
احظف انب رجح القسعین زمدی ےتھکل ںیہ :اامم انب ایب ہبیش دنس دیجےک اسھت رضحت اوب
ارلاضےس رواتیرکےتںیہہکاوہنں ےنرفامای:ںیمےنگنجنیفص ںیمدیسانامعرنب ایرس
وکرفامےتوہےئانس:وجصخشاچاتہےہہکاےستنجیکوخوصبرتآوھکنںوایلوحروںاک
اسھتبیصنوہ،اےساچےیہہکوہاےنپارماکااستحبرکےتوہےئاوردووفصںےکدرایمن
آاجےئ (ینعی اس رعمہک قح ںیم رشکی وہ)۔ زاید نب احرث ایبن رکےت ںیہ  :ںیم امعر
ےک ولہپ ںیم اھت ہک اکی صخش ےن اہک :الہ اشم رفکےک رمبکت وہ ےئگ ںیہ ،اس رپ دیسان امعر
ےنرفامای:ہیتموہک،مہبسےکیبناکییہںیہ،نکیلوہایسیوقمےہوجاجدہقحےس
ٹہیئگےہ،ذٰہلامہرپوابجوہایگےہہکانےسگنجرکںی،اہیںکتہکوہقحیکرطف
ٹلپآںیئ۔

 .14وذكر الحافظ ابن حجر في ‹‹المطالب العالية›› باب قتال أهل
البغي :أن صاحبي علي

عبد الل بن الكواء وابن عباد سأْله عن

طلحة والزبير قاْل :فأخبرنا عن قتالك هذين الرجلين (يعنيان طلحة
والزبير) صاحباك في الهجرة وصاحباك في بيعة الرضوان وصاحباك
في المشورة؟ فقال :بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة ،ولو أن رجَل

( )18ابن حجر العسقَلين يف فتح الباري86/13 ،

ممن بايع أبا بكر
خلعه لقاتلناه.)19(.

خلعه لقاتلناه ،ولو أن رجَل ممن بايع عمر

وعزاه إلسحق بن راهويه ،قال الحافظ البوصيري :رواه
إسحق بسند صحيح.
احظفانبرجحالقسعین’’المطالب العالية ،باب قتال أهل البغي‘‘ ںیمےتھکل
ںیہ  :دیسان یلع ےک دواسیھت دبعاہلل نب اوکلاء اور انب ابعدےن ان ےس وپاھچ :آپ ںیمہ
ان دو وصخشں ینعی رضحت ہحلط اور زریب ےک اسھت گنج یک وہج التب ںیئ وج رجہت ںیم،
عیب روضان ںیم اور اشمورت ںیم ہشیمہ آپ ےک اسیھت ےھت؟ رضحت یلع ےن رفامای:
ان رضحاتےن دمہنیونمرہ ںیمریمی عیبیک اوررصبہ ںیمآرکوتڑدی۔ ارگ وکیئصخش اوب
رکباوررمع یکعیبرکےکوتڑداتیوتںیماسےکاسھتیھبایسرطحگنجرکات۔
اس دحثی یک تبسن ااحسق نب راوہہی یک رطف یک یئگ ےہ۔ اامم وبریصی ےن یھب
رفامایےہ:اےسااممااحسقےنحیحصدنسےکاسھترواتیایکےہ۔

 .15وقال اإلمام بدر الدين العيني الحنفي :قلت :كيف يقال :كان
معاوية

مخطئا في اجتهاده ،فما كان الدليل في اجتهاده؟ وقد بلغه

الحديث الذي قاْل :ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية ،وابن سمية هو

( )19ابن حجر العسقَلين يف المطالب العالية ،باب قتال أهل البغي،102/18 ،
الرقم ،4394/وأيضا يف فتح الباري.55/13 ،

عمار بن ياسر  ،وقد قتله فئة معاوية ،أفَل يرضى معاوية
بسواء حتى يكون له أجر واحد؟()20

سواء

ااممدبرادلنیاینیعلایفنحلرفامےتںیہ:ںیماتہکوہں:ہیےسیکہہکدایاجاتےہہکرضحت
اعموہی ےن اےنپ ااہتجد ںیم اطخ یک ،وسال ہی ےہ ہک ان ےک ااہتجد رپ دلیل ایک ےہ؟
احالہکناںیہنوہدحثیچنہپیکچیھتسجںیمآپ ےنرفامای:انبہیمسرپرتمحوہ،اسوک
ابیغرگوہلتقرکےاگ،انبہیمسرضحتامعرنبایرس ںیہ ،اوراںیہنرضحتاعموہی
ےک رگوہ ےن یہ دیہش ایک اھت۔ ایک رضحت اعموہی اس ابت رپ رایض ںیہن ہک ان اک اعمہلم
رباربرباربوہاجےئ،ہچاجہکیئانےکےیل(طلغااہتجداک)ارجوادحوہ؟

 .16وقال المَل علي القاري في المرقاة« :تقتلك الفئة الباغية» :قال
الطيبي :ترحم عليه بسبب الشدة التي يقع فيها عمار من قبل الفئة
الباغية ،يريد به معاوية وقومه ،فإنه قتل يوم صفين ،وقال ابن الملك:
اعلم أن عمارا قتله معاوية وفئته ،فكانوا طاغين باغين بهذا الحديث،
ْلن عمارا كان في عسكر علي ،وهو المستحق للمامة فامتنعوا عن
بيعته .وحكي أن معاوية يؤول معنى الحديث ويقول‹‹ :نحن فئة باغية
طالبة لدم عثمان›› وهذا كما ترى تحريف ،إذ معنى طلب الدم غير
مناسب هناْ ،لنه ذكر الحديث في إظهار فضيلة عمار وذم قاتلهْ ،لنه
جاء في طريق ويح .قلت‹‹ :ويح›› كلمة تقال لمن وقع في هلكة ْل
يستحقها فيترحم عليه ويرثى له بخَلف ‹‹ويل›› ،فإنها كلمة عقوبة
( )20العيني يف عمدة القاري ،192/24 ،الرقم.7083/

تقال للذي يستحقها وْل يترحم عليه هذا ،وفي الجامع الصغير برواية
اإلمام أحمد والبخاري عن أبي سعيد

مرفوعا« :ويح عمار تقتله

الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» .وهذا كالنص
الصريح في معنى الصحيح المتـبادر من البغي المطلق في الكتاب،
كما في قوله تعالى﴿ :وينَه عن ٱلفحشاء وٱلمنكر وٱۡلغ﴾ [النحل،

 ،]90/16وقوله سبحانه﴿ :فإن بغت إحدىهما لَع ٱۡلخرى﴾
[الحجرات ،]9/49 ،فإطَلق اللفظ الشرعي على إرادة المعنى
اللغوي عدول عن العدل وميل إلى الظلم الذي هو وضع الشيء في
غير موضعه .والحاصل أن البغي بحسب المعنى الشرعي وإلطَلق
العرفي خص من عموم معنى الطلب اللغوي إلى طلب الشر الخاص
بالخروج المنهي ،فَل يصح أن يراد به طلب دم خليفة الزمان وهو
عثمان .
وقد حكي عن معاوية تأويل أقبح من هذا حيث قال :إنما قتله
علي وفئته ،حيث حمله على القتال وصار سببا لقتله في المآل ،فقيل
له في الجواب :فإذن قاتل حمزة هو النبي

حيث كان باعثا له على

ذلك ،والل سبحانه وتعالى حيث أمر المؤمنين بقتال المشركين.
والحاصل أن هذا الحديث فيه معجزات ثَلث ،إحداها :أنه سيقتل،
وثانيها :أنه مظلوم ،وثالثها :أن قاتله باغ من البغاة .والكل صدق

وحق .ثم رأيت الشيخ أكمل الدين قال :الظاهر أن هذا أي التأويل
السابق عن معاوية .وما حكي عنه أيضا من أنه قتله من أخرجه للقتل
وحرضه عليه كل منهما افتراء عليه ،أما اْلول فتحريف للحديث ،وأما
الثاني فِلنه ما أخرجه أحد بل هو خرج بنفسه وماله مجاهدا في سبيل
الل قاصدا إلقامة الفرض ،وإنما كان كل منهما افتراء على معاويةْ ،لنه
أعقل من أن يقع في شيء ظاهر الفساد على الخاص والعام .قلت:
فإذا كان الواجب عليه أن يرجع عن بغيه بإطاعته الخليفة ويترك
المخالفة وطلب الخَلفة المنيفة ،فتبين بهذا أنه كان في الباطن باغيا،
وفي الظاهر متسترا بدم عثمان مراعيا مرائيا ،فجاء هذا الحديث عليه
ناعيا ،وعن عمله ناهيا ،لكن كان ذلك في الكتاب مسطورا ،فصار
عنده كل من في القرآن والحديث مهجورا .فرحم الل من أنصف ولم
يتعصب ولم يتعسف ،وتولى اْلقتصاد في اْلعتقاد ،لئَل يقع في
جانبي سبيل الرشاد من الرفض والنصب بأن يحب جميع اآلل
والصحب(.)21
المیلعاقری’’مرقاة المفاتيح‘‘ِ ںیم’’تقتلك الفئة الباغية‘‘ یکرشحںیمےتھکل
ںیہ :ااممیبیطرفامےتںیہ :وضحریبنارکم ےندیسانامعر رپرمحرفامےتوہےئ ہیاراشد
رفامای،ویکہکنوہابیغرگوہیکاجبنےستہبزایدہاذتیںیمالتبموہےنواےلےھت،اسےس
( )21المَل علي القاري يف المرقاة شرح المشكاة.18-17/11 ،

آپ ےن رضحت اعموہی اور ان یک امجتع رماد یل ےہ ،ویکہکن رضحت امعر نب ایرس
نیفصیکگنجںیمدیہشےیکےئگےھت۔دحمثانباکلملےتہکںیہ:اجنےئجیلہکرضحت
امعر نب ایرس وک رضحت اعموہی اور ان ےک رگوہ ےن دیہش ایک اھت ،ذٰہلا اس دحثی یک
روےس وہ ابیغ اور اطیغ رقاراپےئ ،ویکہکن رضحت امعر رکشل رموضتی ںیم ےھت اور ویہ
الختف ےک قح دار ےھت ،ان ولوگں ےن ان یک عیب ےس رو رگداین یک یھت۔ وقنمل ےہ ہک
رضحتاعموہی ےناسدحثیےکٰینعمںیماتولییکیھتاوراہکاھت’’:مہفئة باغية (وہ
ابیغرگوہںیہ)ہیاصقصامثعنےکاطمہبلےکٰینعمںیمےہ‘‘۔ اسیجہکآپاجےتنںیہہکہی
رحتفی ےہ ،ویکہکن اس اقمم رپ ’’بغي‘‘ ینعمب اطمہبل وکیئ انمتبس ںیہن راتھک ،اس ےیل ہک
روسل اہلل ےن ہی دحثی دیسان امعر یک تلیضف اور ان ےک اقلت یک ذمتم ںیم
ذرکرفامیئ ےہ۔ اس یک دلیل ہی ےہ ہک ہی ظفل ’’ويح‘‘ ےس آای ےہ۔ ںیم (المیلع اقری)اتہک
وہں:ظفل’’ويح‘‘ اسصخشےکابرےںیماامعتسلایکاجاتےہوجیسکتبیصماکاکشروہےن
واال وہ  ،نکیل وہ ےب انگہ وہ ،اس رپ رمح اھکےت اور اوسفس رکےت وہےئ ہی ظفل وبال اجات ےہ،
الخبفظفل ’’ويل‘‘ ےک،ہیہملکااہظریتخسےکےیلاسصخشےکابرےںیموبالاجاتےہوج
اس یتخس اک دقحار وہ اور اقِلب رمح ہن وہ۔ اس وغلی اتدیئےک العوہ اس ابت یک
دصتقی’’الجامع الصغير‘‘ ںیمربواتیااممادمحواامماخبری،رضحتاوبدیعسدخری
ےسرمویاکیرموفعدحثیےسیھبوہیتےہ،سجںیمےہ’’:امعررپرتمحوہاےساکی
ابیغ رگوہ لتق رکے اگ ،ہی اںیہن تنج یک رطف البےئ اگاور وہ اےس منہج یک رطف البںیئ
ےگ۔‘‘ اورہیدحثیظفل’’بغي‘‘ ےکٰینعمیکنییعتںیمصنرصحییکامدننےہ،ااسیرصحی
ینعموجاغبوتقلطمےکےیلوفریوطررپذونہںںیمآاتےہ،اسیجہکاراشدابریاعتٰیلےہ:
﴿وينَه عن ٱلفحشاء وٱلمنكر وٱۡلغ﴾ ’وہ ےب ایحیئ ،ربایئ اور اغبوت ےس
عنمرکاتےہ﴾اوراراشدایہٰلےہ﴿:فإن بغت إحدىهما لَع ٱۡلخرى﴾’سپارگان

ںیم ےس اکی رگوہ دورسے رپ اغبوت رکے ‘ ۔ ذٰہلا ظفل رشیع اک االطق اےنپ بلطم ےک
ینعمیکرطفریھپاندعلےس رورگداین اورملظیک رطفالیمن ےہ۔ملظہیےہہک یسک زیچ
وک اس ےک اقمم رپ ہن راھک اجےئ۔ احلص الکم ہی ےہ ہک ظفل ’’بغي‘‘ اےنپ رشیع ینعم اور
رعیف االطق ےک احلظ ےس ’بلط رکےن‘ ےک ومعیم ینعم ےک اجبےئ ’رخوج‘ ےک ونممع اور
حیبق رش ےک ینعم وصخیص ےک ےیل اامعتسل وہات ےہ۔ ذٰہلا اس وک ہفیلخ زامن دیسان امثعن
ےکاصقصےکاطمےبلاکٰینعمانہپانرہزگدرتسںیہنےہ۔
رھپ رضحت اعموہی ےس اس ےس یھب زایدہ حیبق اتولی وقنمل ےہ ،اوہنں ےن اہک:
رضحت امعر وک (اعمذ اہلل) رضحت یلع اور ان ےک رگوہ ےن لتق ایک ،اس احلظ ےس ہک
اوہنں ےن رضحت امعر وک گنج رپ ااھبرا اور ااجنم اکر وہ گنج ان ےک لتق اک ابثع ینب۔
اںیہن وجاًاباہک ایگ ےہ :رھپ وت دیسان زمحہ نب دبعابلطمل ےک اقلت (اایعلذ ابہلل اعتٰیل) یبن
ارکم ےتنب ںیہ ویکہکن آپ یہ ےن اںیہن اس گنج رپ آامدہ ایک اھت اور اہلل اعتٰیل اک یھب اقلت
وہانالزمآاتےہ،ویکہکنایسےنومنینموکرشمنیکےکاسھتگنجرکےناکمکحرفامایےہ۔
(ایس رطح درگی دہشاء احصہب ےک لتق اک ازلام یھب اعمذ اہلل! وضحر یبن ارکم رپ آےئ اگ)۔
یف اہلمجل ہی ہک اس دحثی ںیم نیت زجعمات ںیہ  :اکی ہی ہک امعررقنعبی دیہش ےیک اجںیئ
ےگ ،دورسا ہی ہک وہ ولظمم وہں ےگ اور رسیتا ہی ہک ان اکاقلت ابویغں ںیم ےس اکی ابیغ
وہاگ۔ ہی امتم ابںیت چس اور قح اثتب وہںیئ۔ رھپ ںیم ےن خیش المک ادلنی ےک الکم وک داھکی،
اوہنںےناہکےہ:اظرہہیےہہکرضحتاعموہی یکرطفےسہیاتولیاورانیکرطف
ےسوجلقنایکایگےہہک اوہنںےنرفامای:رضحتامعراکاقلتوہصخشےہوجاںیہندیمان
ںیمالایاورگنجرپااھبرا،ہیدوونںابںیتانرپاتہبنںیہ۔یلہپابترحتفیدحثیےکٰینعم
ںیمآیتےہ،اوردورسیابتاسےیلطلغےہہکرضحتامعر وکیسکصخشےنںیہناکنال
اھت ،ہکلب وہ ازوخد اینپ اجن وامل ےک اسھت اہجد یف لیبس اہلل اور ادایگیئ رفض ےک ذجہب ےس

ےلکن ےھت۔ ہی دوونں ابںیت رضحت اعموہی رپ اتہبن یتگل ںیہ ،اس ےیل ہک وہ ایسی اتولی
ںیم ڑپےن ےس زایدہ لقع دنمےھت۔ اس اتولی اک افدس وہان رہ اخص و اعم رپ واحض اور اظرہ
ےہ۔ںیم(یلعااقلری)اتہکوہں:اسوصرتںیموتانرپوابجاھتہکوہاغبوتوکوھچڑےت
وہےئ ہفیلخ ربقح یک ااطتع یک رطف روجع رکےت ،اخمتفل رتک رک دےتی اور الختف
ٰیمظع یک بلط ےس ابز آ اجےت۔ اس ےس اظرہ وہا ہک وہ ابنط ںیم ابیغ ےھت اور اظرہا اصقص
امثعن یکآڑےلرکداھکوارکےنواےلےھت۔ ہیدحثیانرپنعطرکےنوایلےہاوران
یکاابتعےسروےنکوایلےہ،نکیلویہوہرکراہوجدقتریںیماھکلاھت۔وسانےکزندکیوجھچک
رقآن ودحثی ںیم رموقم اھت بس رتموک وہ ایگ۔ اہلل اعتٰیل یک اس صخش رپ رتمح وہ سج
ےنااصنفایکاوربصعتاورےبراہرویےسانکرہایکاورااقتعدںیمادتعالوکوبحمبراھک،
اتہکوہردشودہاتیےکراےتسےسٹہرکراتیضفاورانصییبںیمالتبمہنوہاورعیمجآلو
ااحصب ےستبحمرکے۔

 .17قال المناوي في ‹‹فيض القدير في شرح الجامع الصغير››« :تقتله
الفئة الباغية» قال القاضي في شرح المصابيح :يريد به معاوية وقومه،
وهذا صريح في بغي طائفة معاوية الذين قتلوا عمارا في وقعة صفين،
وأن الحق مع علي

وهو من اْلخبار بالمغيبات «يدعوهم» أي عمار

يدعو الفئة وهم أصحاب معاوية الذين قتلوه بوقعة صفين في الزمان
المستقبل «إلى الجنة» أي إلى سببها وهو طاعة اإلمام الحق «ويدعونه
إلى» سبب «النار» وهو عصيانه ومقاتلته ،قالوا :وقد وقع ذلك في يوم

صفين دعاهم فيه إلى اإلمام الحق وقتلوه ،فهو معجزة للمصطفى
وعلم من أعَلم نبوته(.)22
وقد جاء في فضائل عمار بن ياسر

أحاديث كثيرة ،فهو من

السابقين اْلولين ومن أوائل الصحابة الذين أظهروا إسَلمهم ،وقد
وصفه الرسول بالطيب المطيب(.)23
أخرجه الترمذي في كتاب المناقب ،وابن ماجه في ‹‹المقدمة››
بإسناد حسن.
ااممانمویےن’’ضیفادقلریرشحااجلعماریغصل‘‘ ںیم’’تقتله الفئة الباغية‘‘ یک
رشتحی ںیم اہک ےہ :اقیض اضیبوی ےن ’’رشح ااصملحیب‘‘ ںیم رفامای ےہ :اس ےس رضحت
اعموہی اور ان اک رگوہ رماد ےہ ،اور ہی دحثی رضحت اعموہی اور ان ےک رگوہ ےک
ابیغ وہےن ںیم رصحی ےہ (ینعی اس ںیم یسکاتولی ،رشح اورواضتح یک وکیئ احتج ںیہن
ےہ) ،اوہنں ےن یہ گنج نیفص ںیم رضحت امعر وک دیہش ایک اھت اور قح دیسان یلع ےک
اسھتاھتاورہیدحثیابمرکیبیغربخوںںیمےسےہ۔’’يدعوهم‘‘ (وہاںیہنالبےئاگ)
ینعی امعراس رگوہ وک البںیئ ےگ وج ہک رضحت اعموہی ےک اسیھت وہں ےگ وہنجں ےن
اںیہن زامہن لبقتسم ںیم نیفص ںیم لتق رکان اھت۔ ’’إلی الجنة‘‘ تنج یک رطف ےس البےن
( )22المناوي يف فيض القدير.365/6 ،
( )23أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب المناقب ،باب مناقب عمار بن ياسر

،

 ،668/5الرقم ،3798/وابن ماجه يف السنن ،كتاب يف فضائل أصحاب رسول
الل  ،باب فضل عمار بن ياسر

 ،52/1 ،الرقم.146/

ےس رماد ببس تنج یک رطف البانےہ اور وہ اامم قح یک رطف البانےہ۔ ’’ويدعونه إلی
النار‘‘ :اور وہ ولگ اےس منہج یک رطف البںیئ ےگ ،اس اک ٰینعم اس ےک ببس یک رطف
البانےہاوروہہفیلخقحیکانرفامیناوراسےکالخفگنجرکانےہ۔املعءےناہکےہ:ہیبس
ھچک نیفص ںیم ووقع ذپری وہا ،رضحت امعر ےن اںیہن اامم قح یک رطف البای اھتاور اوہنں
ےناںیہندیہشرکدایاھت۔ہی(اسواہعقیکلبقازوتقربخدانی)دیساندمحمیفطصم اکزجعمہاور
آپیکوبنتےکداللئںیمےساکیڑبیدلیلےہ۔
دیسان امعر نب ایرس ےک اضفلئ ںیم تہب یس ااحدثی وارد وہیئ ںیہ۔ وہ اسنیقب
اونیلںیمےسےھتاوراناونیلاحصہبرکام ںیمےسےھتوہنجںےنآاغزیہںیماالسم
اکااہظرایکاھت۔روسلاہلل ےناںیہناپزیکہاوراپکدننکہرفامایےہ۔
اس دحثی وک اامم رتذمی ےن اینپ ننس یک ’اتکب اانملبق‘ ںیم اور اامم انب امہج ےن
اینپننسےک’دقمہم‘ ںیمدنسنسحےکاسھترواتیایکےہ۔

 .18قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في شرح هذا الحديث:
وقد كان عمار بريئا عن الخبث مبرئا غيره عنه ،وتبرئته للغير بأن أمة
كان فيها ْلخبث عندهاْ ،لنه طيبها ،أي شهد لها بالطيب بكونه فيها،
كما شهد على اْلخرى بالبغي لكونه عليها ،بقول النبي

في عمار:

تقتلك الفئة الباغية .أي الطالبة لغير الحق وإنما كانت تطلب الدنيا
ولكن باجتهاد(.)24

( )24ابن العربي المالكي يف عارضة اْلحوذي.170-169/13 ،

وفي حديث آخر أخرجه النسائي في سننه ،كتاب اإليمان
وشرائعه ،باب تفاضل أهل اإليمان :أن رسول الل
إيمانا إلى مشاشه»(.)25

قال« :ملئ عمار

وفي حديث آخر بسند متصل عن مسروق ،عن عائشة  ،قالت:
ما من أصحاب محمد

أشاء أن أقول فيه إْل قلت :إْل عمار بن

ياسر ،فإني سمعت رسول الل يقول« :إن عمار بن ياسر حشي ما
بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنيه إيمانا»(.)26
وفي حديث آخر :من عادى عمارا عاداه الل ومن أبغض عمارا
أبغضه الل(.)27
أخرجه أحمد في المسند ،والحاكم في المستدرك .

( )25أخرجه النسائي يف السنن ،كتاب اإليمان وشرائعه ،باب تغافل أهل اإليمان،
 ،111/8الرقم5007 /؛ وابن ماجه يف السنن ،باب يف فضائل أصحاب رسول
الل  ،فضل عمار بن ياسر ،52/1 ،الرقم ،147/وذكره ابن اْلثير يف جامع
اْلصول ،46/9 ،الرقم.6585/
( )26ذكره ابن عبد الرب يف اْلستيعاب.1138/3 ،
( )27أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،89/4 ،الرقم ،16860/والحاكم يف
المستدرك ،441/3 ،الرقم.5674/

ونقل الحافظ ابن حجر في ‹‹اإلصابة›› اإلجماع على أنه قتل في
جيش علي بصفين سنة سبع وثَلثين للهجرة(.)28
اقیضاوبرکبانبارعلیبامیکلےناسدحثییکرشحںیماھکلےہ:رضحتامعر وخد
خینعیدیلپیےساپکےھتاوردورسوںوکدیلپیےساپکرکےنواےلےھت،دورسوںوک
اپک اورربماءرکےناکبلطمہیےہہکوہسجرکشلںیمےھتوہرکشل تینیکدیلپیےسدور
اھت ،اس ےیل ہی ان ےک قح ںیم مطیب (اپزیکہ رکےن واےل) ےھت ،ینعی ان یک اس رگوہ ںیم
وموجدیگ اس رگوہ ےک اپک وہےن یک یلمع وگایہ یھت ،اسیج ہک ان اک دورسے رگوہ ےک
الخف وہان اس رگوہ ےک ابیغ وہےن یک وگایہ یھت ،اس ےیل ہک رضحت امعر ےک ابرے
ںیموضحریبنارکم اکاراشدےہ(:ےھجتابیغرگوہلتقرکےاگ)اساکبلطمےہ:انقحوک
بلطرکےنواالرگوہ،اوروہرگوہضحمدایناکاطبلاھتنکیلااہتجدےس۔
اامماسنیئےناسوموضعرپاینپ’’ننس‘‘ یک’’كتاب اإليمان وشرائعه ،باب
تفاضل أهل اإليمان‘‘ ںیماکیاوررواتیدرجیکےہہکروسلاہلل ےنرفامای:امعر
یکڈہویںکتںیماامینرھباوہاےہ۔
ایس وموضع رپ لصتم دنس ےک اسھت اکی اور دحثی یھب رموی ےہ ،رسموق ےن ام
اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ےس رواتی ایک ےہ۔ آپ رفامیت ںیہ  :روسل اہلل ےک
احصہب رکام ںیم ےس ااسی وکیئ ںیہن سج ےک ابرے ںیم ارگ ںیم ھچک انہک اچوہں وت ہن ہہک
وکسں،وساےئامعرنبایرس ےک۔ںیمےنروسلاہلل وکرفامےتوہےئانساھت:امعراےنپ
دقومںےکولتوںےسےلرکاکونںیکلکتاامینےسرھباوہاےہ۔

( )28ابن حجر العسقَلين يف اإلصابة.575/4 ،

اکیاوردحثیںیماراشدوبنی ےہ:سجصخشےنامعرےسدینمشریھکاہللاعتٰیل
اسوکدنمشراتھکےہاورسجےنامعرےسضغبراھکاہللاعتٰیلاسےسضغبراتھکےہ۔
اےس اامم ادمح نب لبنح ےن ’’المسند‘‘ ںیم اور اامم احمک ےن ’’المستدرك‘‘ ںیم
رواتیایکےہ۔
احظفانبرجحالقسعینےن’’اإلصابة‘‘ ںیملقنایکےہ:اسرپاامجعےہہکوہدیسان
یلع ےکرکشلںیمےھتاورنیفصںیم37رجہیںیمدیہشےیکےئگ۔

 .19وقال الحافظ ابن كثير في ‹‹البداية والنهاية›› :وهذا مقتل عمار
بن ياسر

مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتله أهل الشام .وبان

وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول

من أنه تقتله الفئة الباغية ،وبان

محق وأن معاوية

باغ ،وما في ذلك من دْلئل

بذلك أن عليا
النبوة(.)29

احظفانبریثکےن ’’البداية والنهاية‘‘ ںیمایبنایکےہ :اورہیامعرنبایرس یک
لتق اگہ ےہ ،وج اریم اوملنینم یلع انب ایب اطبل ےک رکشل ںیم ےھت ،اںیہن الہ اشم ےن
(ینعی رضحت اعموہی ےک رکشل ےن) لتق ایک ،اس ےس وضحر یبن ارکم یک اس دحثی اک
رازاظرہوہایگوجآپےنرفامایاھتہکامعروکابیغرگوہلتقرکےاگ ،اسےسہیتقیقحیھب
لھک رک اسےنم آ یئگ ہک دیسانیلع حیحص قح دار ےھت اور رضحت اعموہی ان قح ےک بلط
اگرےھت۔

( )29ابن كثير يف البداية والنهاية.267/7 ،

 .20قال اإلمام أبو عبد الل القرطبي في ‹‹التذكرة›› :واإلجماع منعقد
على أن طائفة اإلمام طائفة عدل واْلخرى طائفة بغي ،ومعلوم أن عليا
كان اإلمام .وروى مسلم في صحيحه :أن رسول الل قال لعمار:
«تقتلك فئة باغية»( .)30وله طرق غير هذا في صحيح مسلم(.)31
اامماوبدبعاہللرقیبطاینپاتکب’’اذتلرکۃ‘‘ ںیمےتھکلںیہ:اسابترپاامجعدقعنموہ
اکچےہہکااممیلع واالرگوہیہااصنفواالرگوہاھتاوردورسارگوہابیغ اھت۔ ہیابتبس
اجےتن ںیہ ہک رضحت یلع اامم ربقح ےھت۔ اامم ملسم ےن اینپ حیحص ںیم رواتی ایک ےہ:
روسل اہلل ےن رضحت امعر ےس رفامای :ےھجت ابیغ رگوہ لتق رکے اگ۔ اس دحثی ےک
حیحصملسمںیماسےکالعوہیھبرطقںیہ۔

 .21وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب اْلستيعاب له في ترجمة
عمار  :وتواترت اآلثار عن النبي

أنه قال« :تقتل عمارا الفئة

الباغية» وهو من أصح اْلحاديث(.)32
ِاامم اوب رمع نب دبع اربل ےن اینپ اتکب ’’اْلستيعاب‘‘ ںیم رضحت امعر ےک
احالتزدنیگایبنرکےتوہےئاھکل ےہ:وضحریبنارکم ےسوتمارترواایتںیمواردوہا
( )30أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب ْل تقوم الساعة
حتى يمر الرجل بقرب الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البَلء،2235/4 ،
الرقم.2915/
( )31القرطبي يف التذكرة.615/
( )32ابن عبد الرب يف اْلستيعاب.1140/3 ،

ےہ ہک آپ ےن رفامای :امعر وک ابیغ رگوہ لتق رکے اگ۔ ہی دحثی ااحدثی ںیم حیحص رتنی
دحثیےہ۔

 .22وقال اإلمام أبو المعالي في كتابه ‹‹اإلرشاد›› :علي

كان إماما

حقا في توليته و مقاتلوه بغاة ،وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم
قصد الخير وإن أخطأوه( ،فهو آخر فصل ختم به كتابه ).وحسبك ما
يقول سيد المرسلين وإمام المتقين لعمار
وهو من أثبت اْلحاديث كما تقدم(.)33

( :تقتلك الفئة الباغية)

اامم ارحلنیم اوب ااعملیل دبع اکلمل نب دبعاہلل اوجلینی ااشلیعف وتمیف 478ھ اینپ فینصت
’كتاب اْلرشاد‘ ںیم رفامےت ںیہ :دیسان یلع نب اوب اطبل ااممقح ےھت اور ان ےک
الخفڑلےنواےلولگااممربقحےکابیغےھت،اورانےکابرےںیمنسُحنظ ہیےہہک
اناکارادہریخاکاھت،ارگہچانےساطخرسزدوہیئ۔(ہیانیکاتکبیکآرخیلصفےہ،اس
رپاوہنںےناینپاتکبوکمتخرکدایےہ۔) آپوکاسےلسلسںیمدیسارملنیلساورااممانیقتمل
اکوہاراشدرگایمیہاکیفےہوجدیسانامعرنبایرس یکاشنںیمرفامای:ںیہمتابیغرگوہلتق
رکےاگ۔ہیدحثیاثتبرتنیااحدثیںیمےسےہ،اسیجہکےھچیپزگراکچےہ۔

 .23قال اإلمام أبو المعين النسفي في ‹‹تبصرة اْلدلة›› في المشاجرة
بين سيدنا علي

وأصحاب الجمل والصفين:

( )33ذكره اإلمام أبو المعالي يف كتاب اإلرشاد إلى قواطع اْلدلة يف أصول
اْلعتقاد ،433/والقرطبي يف التذكرة ،615/والزيلعي يف نصب الراية.69 /4 ،

إن عليا

ابتلي بقتال أصحاب الجمل ،وقتال أهل الشام بصفين

وبالتحكيم .فنتكلم في كل فصل على وجه يتـبين الصواب فيه والخطأ
بمشيئة الل تعالى وعونه.
فأما الكَلم في قتال أصحاب الجمل فنقول :إن عليا

كان هو

المصيب في ذلك ْلن إمامته قد كانت ثبتت على ما بينا ،فكان يجب
لغيره اْلنقياد له والرجوع إلى طاعته ،ومن أبى إْل اإلصرار على
المخالفة كان على اإلمام أن يدعوه إلى الطاعة ويبين له خطأ ما هو
عليه من الرأي ،وما يتولد من ذلك من الضرر بتفريق كلمة الحق وما
فيه من شق عصا المسلمين ،فإن لم يرجع عن ذلك كان له أن يقاتله
حتى يفيء إلى أمر الل .فهو قاتلهم مصيبا في قتالهم ،مقيما ما عليه من
حق الل ،إذ لم يكن ْلحد منازعته في ذلك لثبوت إمامته بما مر من
الدْلئل.
ِاامم اوب نیعم ایفسنل ’تبصرة اْلدلة‘ ںیم ’المشاجرة بين سيدنا علی
وأصحاب الجمل والصفين‘ [دیسان یلع اور ااحصب لمج و نیفص ےک درایمن
ڑگھجا]ےکاببںیمےتھکلںیہ:
ج
ص
ےب کش رضحت یلع ااحصب مل اور الہ اشم ےک اسھت فین ےک اقمم رپ اتقل
اور میکحت ےک اعمہلم ںیم التبم وہےئ۔ اب مہ ذلی ںیم اہلل اعتٰیل یک مسییب اور اس یک دمد و
رصنت ےک اسھت رہ لصف ںیم اس رطح الکم رکںی ےگ ہک اس ےس درتس اور طلغ واحض وہ
اجےئ۔

(اوًال) ااحصبلمجےکاسھت(رضحتیلع ےک)اتقلےکابرےںیمالکمےہ،وس
مہ ےتہک ںیہ :ےب کش رضحت یلع یہ اس ںیم قح رپ ےھت ویکہکن آپ یک اامتم اقمئ وہ
یکچ یھت اسیج ہک ہی ابت مہ ےلہپ ایبن یھب رک ےکچ ںیہ ،ذٰہلا آپ ےک العوہ ولوگں ےک ےیل
وابجاھتہکآپےکاتعبرفامنوہےتاورآپیکاطتعیکرطفروجعرکےت،وجصخش
آپ یک اخمتفل رپ یہ رصم راتہ اامم وتق ےک ےیل رضوری اھت ہک اےس اینپ اطتع یک دوعت
دےاورسجطلغراےئرپوہوہاسیکاسےکےیلواضتحرکے،انےکااسیرکےنےس
وج ہملک قح ںیم رفتقی اور املسمونں یک ودحت اک ریشازہ اپرا اپرا وہےن اک اصقنن دیپا وہان ےہ
اس یک یھب واضتح رک دے ،ارگ رھپ یھب وہ صخش اےنپ ومفق ےس روجع ہن رکے وت احمک
وتق ےک ےیل اس ےس اتقل رکان رضوری ےہ ،اہیں کت ہک وہ اہلل اعتٰیل ےک ارم یک رطف
ولٹآےئ۔ وسرضحتیلع ےنانےکاسھتاتقلایکدرآاحنہکیلآپاےنپاتقلںیمقح
رپ ےھت ،اہلل اعتٰیل ےک وفتضی رکدہ قح اامتم وک اقمئ رکےن واےل ےھت ویکہکن اس قح ںیم
آپ ےک اسھت یسک اک وکیئ ڑگھجا ںیہن اھت ،ویکہکن آپ یک اامتم ان داللئ یک دبوتل وج ےلہپ
زگرےکچںیہاپہیوبثتوکچنہپیکچیھت۔

وكذا هذا في قتال أهل صفين؛ يحققه المروي عن النبي

أنه

قال له« :إنك تقاتل على التأويل كما نقاتل على التنزيل» ،ثم كان قتاله
على التنزيل وهو الحق فيه ،فكذا علي

في قتاله على التأويل

يكون الحق في قتاله.
ایسرطحاکاعمہلمالہنیفصےکاسھتاتقلںیمیھبشیپآای،اسیکدصتقیوضحریبن
ارکم ےس رموی دحثی رکیت ےہ ،آپ ےن رضحت یلع ےس رفامای اھت’’ :ےب کش
آپاتولیرپاتقلرکوےگاسیجہکمہزنتلیرپاتقلرکرےہںیہ۔‘‘ رھپسجرطحآپ

زنتلی رپ اتقل رکےن ںیم قح اجببن ےھت ،ایس رطح رضحت یلع اتولی رپ اتقل رکےن
ںیمقحاجببنےھت۔

وما يزعمون أن طلحة والزبير كانا مكرهين على البيعة ،فاسد
لثبوت النقل أن بيعتهما كانت عن طوع ،على أن خَلفته قبل بيعتهما
كانت ثابتة.
وما يروى أن طلحة أول من صفقت يده على يد علي ،فالمراد
منه أول يد صفقت يده من أيدي أهل المسجد ،أو ظن هذا الراوي أنها
أول يدْ ،لنه لم يكن حضر البيعة ممن سبق ذكره عند العشاء ،وبيعة
طلحة

كانت عند الغداة من غد يوم البيعة.

اوروجہیامگنرکےتںیہہکرضحتہحلطاوررضحتزریب وکعیبرپوبجمرایکایگوتہی
ابت یھب افدس ےہ ،ویکہکن اس ابت رپ رواتی وموجد ےہ ہک ےب کش ان دوونں یک عیب
ابیمہراضدنمیےکاسھتیھت،اورہیابتیھبےہہکرضحتیلع یکالختفاندوونں
ویتسہںیکعیبےسےلہپیہاثتبوہیکچیھت۔
اورہیوجرواتیایکاجاتےہہکرضحتہحلط بسےسےلہپرفدےھتوہنجںےندیسان
یلع ےک اہھت رپ عیب یک؛ اس ےس رماد ےہ ہک الہ دجسم ےک اہوھتں ںیم ےس ہی الہپ اہھت
اھتوجدیسانیلع یکعیبےکےیلڑباھ۔ایاسےسرمادراویاکہیامگنیھبےہہکرضحت
ہحلط اکاہھتدیسانیلع ےکاہھترپعیبرکےنواالبسےسالہپاہھتاھت ،ویکںہکاشعء
ےک وتق عیب رکےن واولں ںیم رضحت ہحلط وموجد ہن ےھت ،رگم اوہنں ےن دورسے
روزبسےسےلہپعیبیکیھت۔

(وما روي أنهم قالوا :بايعناك على أن تقتل قتلة عثمان ،شيء
فاسد؛ فإن قتلة عثمان كانوا بغاة ،فكانت منعة أولئك ظاهرة)  ...وعند
بعض الفقهاء إن كان يؤاخذ بذلك ... ،إنما يوجب على اإلمام
مؤاخذتهم عند انكسار شوكتهم وتفرق منعتهم ووقوع اْلمن عن إثارة
الفتنة ،ولم يكن شيء من هذه المعاني حاصَل ،بل كانت الشوكة لهم
باقية ،والقوة لهم ظاهرة بادية ،والمنعة على حالها قائمة ،وعزائم
القوم على الخروج على من طالبهم بدمه دائمة ،عند تحقق هذه
اْلسباب تقتضي السياسة الفاضلة والتدبيرات الصائبة.
وبالوقوف على هذه الجملة ظهر صحة خَلفة علي

واندفاع

الَلئمة عنه في تركه التعرض لقتلة عثمان .
اوروجہیرواتیایکاجاتےہہکولوگںےناہک:مہےناسابترپآپیکعیبیکےہ
ہک آپ رضحت امثعن ےک اقولتں وک لتق رکںی وت ہی ابت یھب افدس ےہ ،ویکہکن رضحت
امثعن ےکاقلتابیغےھت،اورانیکاطتقووطستاظرہوابرہیھت۔۔۔۔اورضعباہقفء
ےک زندکی ارگ اس ابیغ رگوہ اک ؤماذخہ اتنب یھب وہ۔ ۔۔۔ بت یھب اامم رپ ان اک ؤماذخہ اس
وتق وابج وہاگ بج ان یک اطتق و وشتک وٹٹ اجےئ اور ان اک ریشازہ رھکب اجےئ اور
زمدی ہنتف ازیگنی اک رطخہ در شیپ ہن وہ۔ (تقیقح ہی ےہ ہک) اس رطح یک وکیئ ےش ایھب
احلص ہن وہیئ یھت ہکلب ان یک اطتق ایھب ابیق یھت اور ان یک وقت ایھب اظرہ وابرہ یھت اور
اطتق ایھب اینپ احتل رپ اقمئ و دامئ یھت ،اور نج ےس ولگ اصقص امثعن اک اطمہبل رک رےہ

ےھت ان ےک الخف وقم ےک رخوج ےک زعامئ لسلسم اپےئ اج رےہ ےھت ،ان اابسب یک
وموجدیگدمعہایستساوردرتسدتریبوںیکاقتمیضوہیتےہ۔
ان امتم اوحال اک وغبر اجزئہ ےنیل ےس رضحت یلع یک الختف اک ربقح وہان اور آپ
ےکرضحتامثعن ےکاقولتںےکدرےپہنوہےنرپدعمالمتماظرہوہیتےہ۔

فأما أمر طلحة والزبير فقد كان خطأ عندنا ،فكانا مجتهدين أخطئا
في اجتهادهما ،ثم ْلح لهما اْلمر بعد ذلك فانحازا عن المركز وندم
الزبير على ذلك وكذا طلحة  ،وكذا أم المومنين عائشة ندمت
على ذلك ،وكانت تبكي حتى تبلل خمارها وكانت تقول‹‹ :وددت لو
كان لي عشرون ولدا من رسول الل كلهم مثل عبد الرحمن بن عتاب
بن أسيد وأنني ثكلتهم ولم يكن مني ما كان يوم الجمل››.
اور راہ رضحت ہحلط اور رضحت زریب اک اعمہلم وت وہ یھب امہرے زندکی درتس ںیہن
ےہ ویکہکن وہ دوونں دہتجم ےک اقمم رپ افزئ ےھت رگم ان ےس یھب ان ےک ااہتجد ںیم اطخ واعق
وہیئ،رھپاسےکدعبانےکےیلالصاعمہلمواحضوہاوتدوونںاےنپرکفےکوحمرےسٹہ
ےئگ اور رضحت زریب اور ایس رطح رضحت ہحلط وک اس واہعق رپ دناتم اور ارسفدیگ
وہیئ ،ایس رطح ام المؤنینم دیسہ اعہشئ وک یھب اس واہعق رپ تہب رشدنمیگ اور ارسفدیگ
وہیئیھتاورآپرویتریتہںیھتاہیںکتہکاینپاوڑینھرترکدایرکیتںیھتاوررفامایرکیت
ںیھت’’:ریمیوخاشہےہہکاکشروسلاہلل ےسریمےسیبےٹیبوہےت،وہاسرےےک
اسرےدبعارلنمحنباتعبنبادیسیکرطحوہےتاورںیمانبسوکوھکدیتیوتہیدصہم
ریمےےئلاکلہاھتنکیلھجمےسوہھچکہنوہاتوجلمجواےلدنوہااھت۔‘‘

وروي أن طلحة قال لشاب من عسكر علي وهو يجود بنفسه:
‹‹امدد يدك أبايعك ْلمير المؤمنين›› ،أراد أن يموت وهو في بيعة إمام
عادل .وأن بعض متكلمي أهل الحديث كان يقول :كل ما كان منهم
كان مبنيا على اْلجتهاد ،وكل مصيب ،فكان على رأي هذا كلهم
مصيبون ،إذا كان من مذهبه أن كل مجتهد في فروع الدين مصيب،
وعندنا لم يكن كذلك وكان سيدنا علي

هو المصيب دون غيره،

إْل أنهم لم يبلغوا في خطائهم مبلغ الفسق.
ہی یھب رمویےہ ہکرضحت ہحلط ےنرضحت یلع ےک رکشلےک اکی ونوجانوک
اسوتقاہکبجآپاجنبلبےھتہکاانپاہھتڑباھؤںیممتےساریماوملنینمرضحتیلع
یکعیبرکولں۔ ’’ آپےناچاہہکآپاکواصلاساحلںیموہہکآپاامماعدلیک
عیبںیموہں۔‘‘ املعءدحثیےکضعبالہالکماہکرکےتےھتہکانبسںیمےسوجھچک
یھب رسزد وہا وہ ااہتجد رپ ینبم اھت ،اور ان ںیم ےس رہ اکی درتس ےہ ،ذٰہلا اس راےئ ےک
اطمقب وہ اسرے ربقح ےھت ،ویکہکن اس ذمبہ ےک اطمقب دنی ےک رفوغ ںیم رہ ااہتجد
رکےنواالدرتسوہاتےہ۔امہرےزندکیتقیقحاسرطحںیہنےہہکلب(تقیقحہیےہ
ہک) رصف رضحت یلع یہ قح رپ ےھت ،بس ںیہن ،رگم ہی ہک دورسے ولگ اینپ یطلغ
ںیمقسفےکاقمموکںیہنےچنہپےھت۔

وقد روي أن عائشة لم تحارب عليا وْل حارهبا علي  ،وإنما
قصدت عائشة
أكرم علي

اإلصَلح بين الطائفتين فوقع الحرب بينهما ،ثم

عائشة وردها إلى المدينة مكرمة مصونة.

ہی یھب رواتی ایک ایگ ےہ ہک دیسہ اعہشئ دصہقی ےن رضحت یلع ےس گنج یک ہن
رضحت یلع ےن آپ ےس گنج یک ،ہکلب دیسہ اعہشئ دو رگووہں ےک درایمن حلص
رکاےن ےک ےیل یلکن ںیھت۔ رگم (ضعب ہنتف رپور اسفدویں یک رش ازیگنی ےس) ان دوونں
رگووہں ےک درایمن گنج ڑھچ یئگ ،رھپ رضحت یلع ےن دیسہ اعہشئ وک ان یک بسح
اشنزعتدیاوراںیہنزعتوامحتیےکاسھتواسپدمہنیونمرہرواہنرکدای۔

وروى أبو بكر الباقَلني أحد متكلمي أهل الحديث عن بعض
اْلجلة من أهل العلم :أن الواقعة بينهم كانت على غير عزيمة على
الحرب ،بل كانت فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن
أنفسهم لظنه أن الفريق اآلخر غدر بهْ ،لن اْلمر كان قد انتظم بينهم،
وتم الصلح والتفرق على الرضا ،فخاف قتلة عثمان

من التمكن

منهم واإلحاطة بهم فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ،ثم اتفقت آراؤهم
على أن يصيروا فرقتين ويبدأوا الحرب بين العسكرين ويختلطوا
ويصيح الفريق الذي في عسكر علي  :غدر طلحة والزبير ،ويصيح
الفريق الثاني :غدر علي ،فتم لهم ذلك ونشبت الحرب ،فكان كل
فريق منهم مدافعا عن نفسه ،وهذا صواب من الفريقين .قال أبو بكر
الباقَلني :هذا هو الصحيح ،وعلى هذا الرأي اندفعت الَلئمة عن
الفريقين.
ثم كيف دارت القصة فنحن نعلم أن عليا وطلحة والزبير
من العشرة الذين بشروا بالجنة ،وكذا عائشة

كانوا

كانت على ما كانت

عليه من الدرجة الرفيعة ،فمن بسط لسانه فيهم بالطعن فهو المطعون
في دينه ،المحكوم عليه بالضَلل والبدعة ،عصمنا الل تعالى عن
ذلك.
وباإلحاطة بهذه الجملة يعرف خطأ عمرو بن عبيد وواصل بن
عطاء في التوقف في أمرهم وقولهماْ :ل ندري من المصيب منهم
ومن المخطيء ،وخطأ ضرار ومعمر وأبي الهذيل في قولهم :نعلم أن
أحدهما مصيب واآلخر مخطيء ،ونتولى كَل الفريقين على اْلنفراد
لما ثبت باإلجماع عدالتهم فَل تزال باْلختَلف.
وهذا مع ما فيه من الفساد للتوقف في أمر علي

مع ظهور

دْلئل إصابته ،فاسد جدا؛ إذ مواْلة أحد الشخصين على اْلنفراد مع
العلم أن أحدهما غير مستحق لذلك باطل.
دحمث نیملکتم ںیم ےس اامم اوبرکب اابلالقین ےن الج الہ ملع ںیم ےس یسک اکی ےس
رواتی ایک ےہ ہک احصہب رکام ےک درایمن روامن وہےن واال ہی واہعق گنج ےک زعم و ارادہ
ےک ریغب اھت ،ہکلب ہی ااچکن اصدر وہ ایگ ،اس وصرت ںیم ہک رفنیقی ںیم ےس رہ اکی اانپ دافع
رک راہ اھت ہی امگن رکےت وہےئ ہک دورسے رگوہ ےن اس رپ ہلمح رک دای ےہ ،ویکہکن اعمہلم
رضحت یلع اور رضحت اعہشئ ےک درایمن ےط اپ اکچ اھت ،نکیل (نیع اس وتق)
رضحت امثعن ےک اقولتں اور ابویغں وک ہی دخہش القح وہ ایگ ہک ان رپ اقوب اپ ایل اجےئ اگ
اوروہریھگےیلاجںیئےگ۔وسوہوفریوطررپعمجوہےئ،ابیمہاشمورتیکاورآسپںیماکی
دورسے ےک اسھت االتخف رکےن ےگل ،رھپ ان بس یک آراء اس ہتکن رپ قفتم وہ ںیئگ ہک وہ

دو رگوہ نب اجںیئ اور رفنیقی ےک درایمن ڑلایئ رشوع رکا دںی ،اور ان ںیم لھگ لم اجںیئ،
اوروجرگوہرضحتیلع ےکرکشلںیموہوہاکپراکپررکےہک:ہحلطاورزریبےندغاریرکدی
اوردورسارگوہاکپراکپررکےہک:یلعےندغاریرکدی۔اناکہیوصنمہبلمکموہااورویںگنج
ڑھچیئگ،اسدوران انںیمےسرہرگوہاےنپ اےنپدافعںیمڑلراہاھتاورہیدوونںرگوہاےنپ
اےنپ احلظ ےس درتس رک رےہ ےھت۔ اوبرکب ابالقین ےتہک ںیہ  :ہی قح ابت ےہ اور ایس وہج ےس
دوونںرگوہالمتمےسےتچبںیہ۔
رھپ ہی ہصق ےسیک الچ احالہکن مہ اجےتن ںیہ ہک ےب کش رضحت یلع ،رضحت ہحلط اور
رضحت زریب ان دس احصہب رکام ںیم ےس ےھت ںیہنج تنج یک اشبرت انسیئ یئگ یھت،
ایس رطح دیسہ اعہشئ اہنتی دنلب درہج یک احلم ںیھت ،ذٰہلا سج صخش ےن ان دقمس
ویتسہں ےک ابرے ںیم زابن نعط دراز یک ،وہ اےنپ دنی ںیم وعطمن وہاگ اور اس رپ رمگایہ
اوردبتعاکمکحاگلایاجےئاگ،اہللاعتٰیلمہبسوکاسےسوفحمظرےھک۔(آنیم)
ان اسریولعمامتاکااحہطرکےنےکدعبرمعونبدیبعاوروالص نباطعیکاس یطلغ
اک ہتپ اتلچ ےہ،وج اوہنں ےن احصہب رکام ےک اس اعمہلم ںیموتفق رکےک یک اور ہی اہک ہک
مہ ںیہن اجےتن ان ںیم ےس وکن درتس ےہ اور وکن طلغ ےہ ۔ ایس رطح رضار ،رمعم اور اوب
اذہللی یک یھب اس ابرے ںیم یطلغ اک ادنازہ وہات ےہ ینعی ان اک ہی وقل یھب طلغ ےہ ہک :مہ
اجےتن ںیہ ہک (ریغب نیعت ےئک) ان ںیم اکی رگوہ درتس ےہ اور دورسا طلغ ےہ ،مہ دوونں
رگووہںوکاگلاگلںیلےگویکہکناامجعےسانیکدعاتلاثتبےہسپوہابیمہاالتخف
ےسمتخںیہنوہیگ۔
اس رطح رضحت یلع ےک اعمہلم ںیم وتفق اایتخر رکان ،ابووجد اس ےک ہک آپ
ےک قح رپ وہےن ےک داللئ اظرہ و ابرہ ںیہ ،اسفد اک ابثع ےہ ،اور ہی اہنتی اکیبر ابت ےہ،

ویکہکن دو دنبوں ںیم ےس اگل اگل رہ اکی یک دویتس اک دم رھبان ،ہی اجےتن وہےئ یھب ہک ان
ںیمےسرصفاکیاساکقحدارےہ،ابلطےہ۔

وقال أيضا في معركة صفين :وكذا الكَلم في قتال أهل الشام
بصفين على هذا :فإن عليا

كان هو الحق المصيب ،واْلمر فيه

أظهر .أن المنازعة حدثت بعد انعقاد إمامته وتقرر خَلفته ،وبيعة غيره
وجدت بعد بيعته ،فلم تكن الثانية منعقدة ،ثم ْل ارتياب ْلحد له من
العلم حظ في تفاوت ما بين علي ومعاوية

في الفضل والعلم

والشجاعة والغنى والسابقة في اإلسَلم ،وإذا كان اْلمر كذلك كان
خطأ معاوية ظاهرا إْل أنه فعل ما فعل أيضا عن تأويل ،فلم يصر به
فاسقا على ما قررنا ،ثم ْل شك أن من حارب عليا

من الصحابة

ومن غيرهم على التأويل لم يصر به كافرا وْل فاسقا .ولهذا قال
علي

فيهم‹‹ :إخواننا بغوا علينا›› .وقال ْلبن طلحة :أنا وأبوك من

أهل هذه اآلية﴿ :ونزعنا ما ِف صدورهم من غل إخونا لَع ُسر
متقبلني﴾ [الحجر.]47/15 ،

ص
ایس رطح اامم اوب نیعم ایفسنل ےن رعمہک نیفص ےک ابرے ںیم اہک ےہ :فین ےک
اقمم رپ رضحت یلع اک الہ اشم ےک اسھت اتقل رکےن ےک ابرے ںیم یھب الکم ایس رطح
(ینعی گنج لمج یک رطح) یہ ےہ۔ ےب کش اامم یلع قح رپ اور درتس ےھت اور آپ اک
اعمہلم اظرہ و رونش اھت۔ انتزع آپ یک اامتم ےک دقعنم وہ اجےن اور آپ یک الختف ےک
رقمر وہ اجےن ےک دعب دیپا وہا ،اور آپ ےک العوہ یسک یک یھب عیب آپ یک عیب ےک دعب

اپیئیئگ،ذٰہلادعبںیموہےنوایلعیب(رشًاع)رسےےسدقعنمیہںیہنوہیئ،رھپوہصخشوج
وھتڑی یس یھب یملع وسھج وبھج راتھک ےہ اےس ذرہ اس یھب کش ںیہن وہان اچےیہ ہک رضحت یلع
اور رضحت اعموہی ےک درایمن لضف ،ملع ،اجشتع ،انغ اور االسم ںیم تقبس ےل
اجےناکسکدقرافتوتاپایاجاتےہ،بجاعمہلمویںےہوترضحتاعموہی یکیطلغاظرہو
ایعں ےہ ،نکیل اوہنں ےن وج ھچک ایک وہ اتولی ےک اسھت ایک ،اس وہج ےس وہ افقس ہن وہےئ
اسیجہکمہہیاوصلایبنرکےکچںیہ،رھپاسںیمیھبوکیئکشںیہنہکرضحتیلع ےک
الخفاحصہباورریغاحصہبںیمےسوہنجںےنیھباتولییکانبرپاتقلایکوہاسوہجےساکرف
وہےئ ہن افقس۔ ایس ےیل وت رضحت یلع ےن ان ےک ابرے اہک اھت :ہی امہرے اھبیئ ںیہ،
وہنجں ےن امہرے الخف اغبوت رک دی ےہ ،اور آپ ےن رضحت ہحلط ےک ےٹیب ےس اہک
اھت:ںیماوراہمتراابپاسآتی﴿ونزعنا ما ِف صدورهم من غل إخونا لَع
ُسر متقبلني﴾’اورمہوہاسریدکورتابرہچنیھکںیلےگوج(داینںیم)انےکونیسں
ںیم (اغمہطل ےک ابثع اکی دورسے ےس) یھت ،وہ (تنج ںیم) اھبیئ اھبیئ نب رک آےنم
اسےنمےھٹیبوہںےگ ‘oےکدصماقںیہ۔

ثم اختلف متكلمو أهل السنة والجماعة في تسمية من خالف
عليا باغيا .فمنهم من امتنع عن ذلك فَل يجوز إطَلق اسم الباغي على
معاوية ،ويقول :ليس ذا من أسماء من أخطأ في اجتهاده .ومنهم من
يطلق ذلك اْلسم ويستدل بقوله تعاليِ﴿ :إَون طائفتان من ٱلمؤمنني

ٱقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدىهما لَع ٱۡلخرى﴾
[الحجرات ،]9/49 ،وبقول النبي

لعمار« :تقتلك الفئة الباغية»

وبقول علي ‹‹ :إخواننا بغوا علينا›› غير أنهم يمتنعون عن تسميتهم
فساقا لما مر.
رھپالہتنسوامجتعےکنیملکتمےنرضحتیلع یکاخمتفلرکےنواےلوکابیغ
ےنہکںیماالتخفایکےہ۔انںیمےسضعباسےسابزرےہںیہ،اوہنںےنرضحتاعموہی
رپ ابیغ ےک انم اک االطق اجزئ رقار ںیہن دای ،اور اہک ےہ :ہی انم اس صخش ےک انومں ںیم
ےس ںیہن ےہ وج اےنپ ااہتجد ںیم یطلغ رکے۔ بج ہک ان ںیم ےس ضعب ےن اس انم اک
االطقایکےہاوراہللاعتٰیلےکاسرفامنِ﴿:إَون طائفتان من ٱلمؤمنني ٱقتتلوا
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدىهما لَع ٱۡلخرى﴾’اورارگاملسمونںےکدو
رگوہ آسپ ںیم ڑلایئ رکںی وت ان ےک درایمن حلص رکادای رکو ،رھپ ارگ ان ںیم ےس اکی
(رگوہ) دورسے رپ زایدیت اور رسیشک رکے‘ ،وضحر یبن ارکم ےک رضحت امعر یک
تبسناساراشد’’:تقتلك الفئة الباغية‘‘ (ہکںیہمتاکیابیغرگوہلتقرکےاگ)اور
رضحت یلع ےک اس وقل ’’ :إخواننا بغوا علينا‘‘ ( امہرے اھبویئں ےن امہرے
الخفاغبوترکدیےہ) ےسادتساللایکےہ۔رگمہیہکوہاںیہناسفقاکانمںیہندےتیاسیج
ہکےلہپزگراکچےہ۔

 .24وقال اإلمام محي الدين الرحماوي في ‹‹شرح الفقة اْلكبر›› في
حسن الظن فيهم ،والكف عن الطعن فيما شجر بينهم :وهذا القدر
يكفينا في ما أردنا بيانه من وجوب محبتهم ،والكف عنهم،
واْلجتناب عن مطاعنهم ،وحسن الظن بهم ،وحمل كل ما نقل عن
كل واحد منهم إلى الخير والصَلح ،وإن كان ظاهره خَلف ذلك .وما
شجر فيما بينهم من المخالفات والمنازعات والمحاربات ،فبعضها

اجتهاديات وبعضها اتفاقيات صدرت من اختَلف أهل اْلهواء بينهم
وفتنتهم كحرب الجمل .فإنه وقع على الصحيح من فتنة قتل عثمان
واختَلطهم بالفريقين ومباشرتهم الحرب ،فتوهم كل من الفريقين
قصد الفريق اآلخر إلى الحرب ،فكان ما كان والحكم لل.
وأما حرب صفين فكان بغيا من معاوية

وأحزابه وما كان معهم

من كبار الصحابة و علمائهم ،غير عمرو بن العاص .
وأما حرب نهروان فكان مع الخوارج المارقين عن الدين ،وكان
الحق مع علي

في الوقعات الثَلث ،أينما دار دار الحق معه يشهد

به قوله ( :إنك ستقتل الناكثين والمارقين والقاسطين).
ااممیحمادلنیارلامحویےن’شرح الفقه اْلكرب‘ ےکابب:حسن الظن فيهم
والكف عن الطعن فيما شجر بينهم،ںیماہکےہ:اسدقرایبنامہرےےیلاکیفےہ
اسزیچںیمسجاکمہےنارادہایکےہہکمہانیکتبحمےکووجب،انیکاشنںیماتسگیخ
رکےن ےس ابز رےنہ ،ان ںیم نعط رکےن ےس دور رےنہ اور ان ےک ابرے ںیم نسح نظ
رےنھک وک ایبن رکںی۔ اوراس رطح ایبن رکںی ہک ان ںیم ےس رہ اکی ےک ابرے ںیموج ھچک
وقنمل ےہ اےس ریخ اور الصحرپ ومحمل ایک اجےئ ،ارگہچ اس اکاظرہ اسےک ربسکع یہ ویکں
ہنوہ۔اناحصہبرکام ےکدرایمنوجاالتخافت،انتزاعتاورںیگنجوہںیئ،انںیمےس
ضعبااہتجدیںیھتاورضعباافتیق،وجانےکدرایمنوخاشہرپتسولوگںےکاالتخافت
ج
اور ان ےک ونتفں ےس اصدر وہںیئ ،اسیج ہک گنج مل ،ہی البہبش رضحت امثعن ےک لتق
ےک ہنتف اک لسلست ےہ ،وج اقولتں ےک دوونں رگووہں یک اسزش ےک وطر رپ ابمہ لھگ لم

اجےن اور ان ےک رباہ راتس گنج ڑیھچےن ےس رباپ وہیئ۔ دوونں رگووہں ےن ہی امگن ایک
ہک دورسے رگوہ ےن گنج اک ارادہ رک ےک ان رپ ہلمح رک دای ےہ ،رھپ ویہ وہا وج وہا اور الص
ہلصیفاورابداشتہاہللیہیکےہ۔
ریہ گنج نیفص وت ہی رضحت اعموہی اور ان یک امجتع یک رطف ےس (ۃفیلخ
انیملسمل یک) ااطتع ےس ارحناف اھت اور ان ےک اسھت ابکر احصہب اور الج املعء ںیہن ےھت،
وساےئرضحترمعونبااعلص ےک۔
ریہ رہنوان یک گنج وت ہی دنی ےس رخوج رک اجےن واےل وخارج ےک اسھت یھت۔ ان
ونیتں وااعقت ںیم رضحت یلع ارملیضت رکم اﷲ وہہج قح رپ ےھت ،اور آپ سج رطف یھب
ےئگ قح آپ ےک اسھت ایگ اور اس یک وگایہ وضحر یبن ارکم اک ہی رفامن داتی ےہ :إنك
ستقتل الناكثين والمارقين والقاسطين (ےبکشآپدہعونکشں،اخرویجںاور
اظوملںوکلتقرکںیےگ۔)

 .25وقال اإلمام السرخسي :ولما استشهد عمار بن ياسر

بص في ن

قالْ :ل تغسلوا عني دما وْل تنزعوا عني ثوبا ،فإني ألتقي ومعاوية
بالجادة ،وهكذا نقل عن حجر بن عدي (.)34
ِاامم رسیسخ ایبن رکےت ںیہ :بج دیسان امعرنب ایرس گنج نیفص ںیم دیہش وہےن
ےگل وت اوہنں ےن رفامای :ریمے دبن ےس وخن دوھان اور ہن ریما ابلس ااتران(ہکلب ےھجم ایس
احتل ںیم دنف رک دانی)ویکہکن ںیم دیمان رشح ںیم ایس احل ںیم اعموہی ےس الماقت
رکوںاگاوررضحترجحنبدعی ےسیھبایسرطحوقنملےہ۔

( )34السرخسي يف المبسوط.50/2 ،

 .26وقال أيضا :ويصنع بقتلى أهل العدل ما يصنع بالشهيد ،فَل
يغسلون ويصلى عليهم ،هكذا فعل علي

بمن قتل من أصحابه ،وبه

أوصى عمار بن ياسر وحجر بن عدي وزيد بن صوحان

حين

استشهدوا ،وقد رويناه في كتاب الصَلة :وْل يصلى على قتلى أهل
البغي(.)35
ِاامم رسیسخ اکی اور اقمم رپ ےتھکل ںیہ  :الہ دعل ےک وتقمنیل ےک اسھت(زیہجت و نیفکت
اک) ویہ اعمہلم ایک اجےئ اگ وج اکی دیہش ےک اسھت ایک اجات ےہ (ینعی ان وک ایس ابلس ںیمدانفای
اجےئ اگسج ںیم دیہش وہےئ) ،دیسان یلع ارملٰیضت ےن اےنپ وتقمنیل ےک اسھت ااسی یہ
اعمہلم ایک اھت ،اوررضحت امعر نب ایرس،رضحت رجح نب دعی اوررضحت زدی نب وصاحن
ےن یھب بج اںیہن دیہش ایک اجےن اگل ایس مسق یک وتیص یک یھت۔ مہ (اوسبملط یک) اتکب
اٰولصلۃںیمایبنرکےکچںیہہکابویغںےکوتقمنیلیکامنزانجزہاداںیہنیکاجےئیگ۔

 .27وقال اإلمام الكاساني :ولنا ما روي عن عمار ،أنه لما استشهد
بصفين تحت راية علي

فقالْ :ل تغسلوا عني دما ،وْل تنزعوا عني

ثوبا ،فإني ألتقي ومعاوية بالجادة ،وكان قتيل أهل البغي ،على ما قال
النبي « :تقتلك الفئة الباغية»(.)36
ِاامم اکاسین ایبن رکےت ںیہ ہک دیسان امعر نب ایرس یک رواتی یہ امہری دلیل ےہ ہک
بج وہ گنج نیفص ںیم دیسان یلع ےک رپمچ ےلت (ابویغں ےک الخف ڑلےت وہےئ) دیہش
( )35السرخسي يف المبسوط.131/10 ،
( )36الكاساين يف بدائع الصنائع.323/1 ،

وہےنےگلوتاوہنںےنرفامای:ریمےدبنےسوخندوھاناورہنریماابلسااتران،ویکہکنںیم
اوراعموہی دیمان رشحم ںیم ایس احل ںیم ںیلم ےگ۔ رضحت امعر ابویغں ےک اہوھتں لتق
وہےئ ےھت ،ویکں ہک وضحر یبن ارکم ےن(ان ےک اقولتں یک اشندنیہ رکےت وہےئ )
اراشدرفامایاھت(’’:اےامعر!)ےھجتابیغرگوہلتقرکےاگ‘‘۔

 .28وقال ابن مازة الحنفي :وكذلك من قتل في قتال أهل البغيْ ،لنه
إنما حارب إلعزاز دين الل تعالى ،فصار كالمحارب مع أهل الحرب،
وقد صح أن عمار بن ياسر

قتل بصفين ،فقالْ :ل تنزعوا عني ثوبا،

وْل تغسلوا عني دما ،وارمسوني في التراب رمسا ،فإني رجل محاج
أحاج معاوية

يوم القيامة ،وزيد بن صوحان

قتل يوم الجمل

فقالْ :ل تنزعوا عني ثوبا ،وْل تغسلوا عني دما ،فإني مخاصمهم يوم
القيامة ،وعن صخر بن عدي أنه قتله معاوية ،وكان مقيدا فقالْ :ل
تنزعوا عني ثوبا ،وْل تغسلوا عني دما ،فإني ومعاوية ملتقي يوم القيامة
على الجادة(.)37
ِاامم انب امزہ یفنح ایبن رکےت ںیہ  :وج صخش ابویغں ےک اسھت ڑلےت وہےئ دیہش رک دای
ایگ وت اس اک یھب یہی مکح ےہ (ہک اےس لسغ ںیہن دای اجےئ اگ)۔ وچہکن اس ےن طقف دنی
ایہٰل(االسم)ےکہبلغیکاخرطگنجیکےہ،وسوہالہرحبےکاسھتڑلےنواولںیکرطح
وہ ایگ ،اور دحثی حیحص ںیم ےہ ہک رضحت امعر نب ایرس گنج نیفص ںیم دیہش رک دی
ےئگ ،ذٰہلا اوہنں ےن(اہشدت اپےن ےس لبق) رفامای :ھجم ےس ریما ابلس دجا رکان اور ہن یہ
( )37ابن مازة يف المحيط الربهاين يف فقه النعماين.161/2 ،

ریمے دبن ےس وخن دوھان اورےھجم ایس احتل ںیم یٹم ںیم دنف رک دانی ،ویکہکن ںیم ایقتم
ےک دن اعموہی ےک اسھت ڑگھجا رکوں اگ ،ایس رطح رضحت زدی نب وصاحن بج گنج
لمج ںیم لتق ےیک ےئگ وت اوہنں ےن رفامای :ھجم ےس ریما ابلس دجا رکان اور ہن یہ ریمے دبن
ےس وخن دوھان ،ںیم ایقتم ےک دن ان ےک اسھت ڑگھجوں اگ ،ایس رطح رضحت رخص نب
دعی ےکقلعتموقنملےہہکرضحتاریماعموہی ےناںیہندیہشایکاساحلںیمہک
وہ اپدنب السلس ےھت۔(اہشدت ےس لبق) اوہنں ےن یھب رفامای :ھجم ےس ریما ابلس دجا رکان
اورہنیہریمےدبنےسوخندوھان،ہکںیماوراعموہیدیمانرشحںیمالماقترکںیےگ۔

الباب:

ذكر ندم ب عض

من لم يشارك عليا

في القتال

﴿رضحتیلع یکامحتیںیمگنجںیمرشتکہنرکےنکس
واولںیکدناتماورارسفدیگ﴾

وقد ورد عن بعض الصحابة ممن قاتلوا عليا وممن لم ينصروه
في قتاله ،الرجوع عن ذلك .فقد صح عن ابن عمر

أنه ندم لعدم

خروجه للقتال مع علي .
ضعباےسیاحصہبرکام ےسوقنملےہوہنجںےندیسانیلعارملٰیضت ےکالخف
گنج ںیم ہصح ایل اھت ای وہنجں ےن آپ یک دمد ںیہن یک یھت ہک اوہنں ےن اینپ اس یطلغ ےس
روجعرکایلاھت۔انچہچنرضحتدبعاہللنبرمع ےستحصےکاسھتاثتبےہہکوہگنج
ںیمدیسانیلع یکامحتیںیمہنےنلکنرپارسفدہوہےئےھت۔

 .1قال القرطبي في ‹‹التذكرة›› :وربما ندم بعضهم على ترك ذلك
كعبد الل بن عمر  ،فإنه ندم على تخلفه عن نصرة علي بن أبي طالب
فقال عند موته' :ما آسي على شيء ما آسي على تركي قتال الفئة
الباغية' يعني فئة معاوية ،وهذا هو الصحيح أن الفئة الباغية إذا علم
منها البغي قوتلت(.)38
ااممرقیبطےنیھباینپاتکب’’التذكرة يف أحوال الموتى وأمور اآلخرة‘‘ِِ
ںیم رفامای ےہ :اسب اواقت ضعب احصہب رکام اس رتک امحتی رپ ارسفدہ وہےت ےھت ،اسیج
ہک رضحت دبع اہلل نب رمع رضحت یلع یک دمد و رصنت ےس ےھچیپ رہ اجےن رپ ارسفدہ
( )38القرطبي ىف التذكرة.637/

وہےئ ےھت ،اینپ وافت ےک وتق اوہنں ےن اہک اھت :ےھجم یسک زیچ رپ اانت اوسفس ںیہن وہا انتج
اوسفسابیغرگوہینعیرضحتاعموہی ےکرکشلےکالخفگنجہنرکےنرپوہاےہ۔ہیوہ
حیحصدلیلےہہکبجیسکرگوہیکاغبوتولعمموہاجےئوتاسےساتقلایکاجےئاگ۔

 .2ذكر ابن سعد :قد ندم على التخلف عن علي

في حروبه غير

واحد من كبار السلف ،كما روي من وجوه عن حبيب بن أبي ثابت
عن ابن عمر أنه قال‹‹ :ما آسي على شيء إْل أني لم أقاتل مع علي
مع أهل الفئة الباغية››(.)39
ِاامم انب دعس ےن ایبن ایک ےہ ہک اکی ےس زادئ ابکر فلس اصنیحل رضحت یلع ےک
اسھت گنج ںیم ہن ےنلکن رپ ارسفدہ وہےئ ےھت۔ ایس رطح یک اکی ہی دحثی یھب ےہ وج فلتخم
رطق ےس رموی ےہ ہک رضحت دبع اہلل نب بیبح نب ایب اثتب اےنپ وادل اوب اثتب ےس
رواتیرکےتںیہہکرضحتانبرمع ےنرفامای’’ :ںیماےنپدلںیمیسکدوینیاعمہلمےک
ابرے ںیم رسحت ںیہن راتھک ،وساےئ اس ےک ہک ںیم دیسان یلع اک اسھت دےتی وہےئ ابیغ
رگوہےکالخفڑلایئہنرکاکس‘‘۔

 .3وقال الشعبي :ما مات مسروق حتى تاب إلى الل تعالى عن تخلفه
عن القتال مع علي كما في ‹‹أسد الغابة في معرفة الصحابة››(.)40

( )39ذكره ابن عبد الرب يف اْلستيعاب ،1117/3،وابن سعد يف الطبقات الكربى،
 ،187/4وابن اْلثير الجزري يف أسد الغابة ،612/3 ،والذهبي يف سير أعَلم
النبَلء ،232-231/3 ،ومحب الدين الطربي يف الرياض النضرة.229/3 ،
( )40ذكره ابن اْلثير يف أسد الغابة يف معرفة الصحابة.33/4 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

ِاامم یبعش رفامےت ںیہ  :رضحت رسموق نب ادجع ےن لبق از وافت گنج ںیم دیسان
یلع اکاسھت ہن دےنی رپ اﷲ اعتٰیل ےس وتہب یک یھت۔ اسیج ہک ہی رواتی ’أسد الغابة يف
معرفة الصحابة‘ِ ںیمذموکرےہ۔

 .4وقال ابن عبد البر في 'اْلستيعاب' بعد ذكره لهذين اْلثرين:
'ولهذه اْلخبار طرق صحاح قد ذكرناها في موضعها'(.)41
ِاحظف انب دبع اربل ےن ’االاعیتسب‘ ںیم ہی دووقل لقن رکےن ےک دعباھکلےہ :ان
آاثرےکدعتمدرطقحیحصںیہںیہنجمہانےکاقممرپذرکرکےکچںیہ۔

 .5وأخرج الحاكم في 'المستدرك' :كتاب التفسير ،وصححه؛
والبيهقي في السنن ،كتاب قتال أهل البغي :عن ابن عمر

أنه قال:

ما وجدت في نفسي من شيء من أمر هذه اآلية  -يعني ﴿ِإَون

طائفتان﴾ [الحجرات - ،]9/49 ،إْل ما وجدت في نفسي أني لم
أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الل تعالى(.)42
قال الهيثمي :رواه الطبراني بأسانيد وأحدها رجاله رجال
الصحيح(.)43

( )41ابن عبد الرب يف اْلستيعاب يف معرفة اْلصحاب.1117/3 ،
( )42أخرجه الحاكم يف المستدرك ،125/3 ،الرقم ،4598/والبيهقي يف السنن
الكربى ،172/8 ،الرقم ،16483/وذكره العيني يف عمدة القاري.192/24 ،
( )43ذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.242/7 ،

لماذا صدرت مثل هذه الكلمات المؤسفة من عبد الل بن
عمر

عند وفاته؟ ذلك ْلن القتال ْلجل الحق عنده أفضل من

القعود في البيت .لذا سأل رجل عبد الل بن عمر

عن الحروب

الراهنة آنذاك فقال :كففت يدي فلم أقدم ،والمقاتل على الحق
أفضل(.)44
ِاامم احمک ےن ’’ادتسملرک (اتکب اریسفتل)‘‘ ںیم تحص ےک اسھت اور اامم یقہیب ےن
’’اننسل (كتاب قتال أهل البغي)‘‘ ںیم رضحت دبع اہلل نب رمع ےس اکی وطلی
دحثی ںیم لقن ایک ےہ :رضحت دبع اہلل نب رمع ےس اکی صخش ےن آتیِ﴿ :إَون
طائفتان﴾ ےس قلعتم وسال ایک وت اوہنں ےن اس وک وج اب دےنی ےس رگزی ایک ،نکیل اس
ےک اولھج وہ اجےن ےک دعب اےنپ مہ سلجم ولوگں ےس اہک :اس آتی ںیم ےھجم اینپ ذات یک
تبسنےسوکیئزیچاینترگاںںیہنزگریینتجہیابتہکںیمابیغرگوہ(ینعیۃفیلخانیملسمل
رضحت یلع رکم اہلل وہہج ےک الخف رخوج رکےن واےل رگوہ) ےک اسھت اتقل رکےن ںیم
اسرطحلمعںیہنرکاکساسیجہکاﷲ اعتٰیلےنےھجممکحدایاھت۔
احظفیمثیہرفامےتںیہ:اسدحثیوکااممربطاینےنیئک دنسوںےسرواتیایکےہ اور
انیکضعبدنسوںےکراویحیحصدحثیےکراویںیہ۔
دیساندبعاﷲ نبرمع ےسوتقوافتارسفدیگرھبےہیاافلظویکںاصدروہےئ؟
اسےیلہکانےکزندکیامحِتیقحںیماتقلرکانرھگںیمےھٹیبرےنہےسالضفاھت۔انچہچن
بج اکی صخش ےن رضحت دبع اہلل نب رمع ےک اہں احرض وہ رک احہیل وگنجں ےس قلعتم
( )44أخرجه الحاكم يف المستدرك ،643/3 ،رقم ،6360/وذكره ابن سعد يف
الطبقات الكربى ،164/4 ،وابن عبد الرب يف اْلستيعاب.951/3 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

وسالایکوتاوہنںےنرفامای:ںیمےناےنپاہوھتںوکروےکراھک،آےگںیہنڑباھایاحالہکنقح
یکاخرطاتقلرکےنواالالضفےہ۔

 - 1ندم طلحة والزب ير
(رضحتہحلطاوررضحتزریب یکدناتماورارسفدیگ)
 .1روى الحاكم في المستدرك ،كتاب معرفة الصحابة :عن رفاعة
بن إياس الضبي عن أبيه عن جده قال :كنا مع علي
فبعث إلى طلحة بن عبيد الل
نشدتك الل هل سمعت رسول الل

يوم الجمل

أن القني ،فأتاه طلحة

فقال:

يقول« :من كنت موْله ،فعلي

موْله ،اللهم ،وال من واْله وعاد من عاداه» ،قال :نعم ،قال :فلم
تقاتلني؟ قال :لم أذكر ،قال :فانصرف طلحة(.)45
اامماحمکےن’’المستدرك ،كتاب معرفة الصحابة‘‘ ںیمرافہعنباایسالصبی
ےس اور اوہنں ےن اےنپ ابپ ےک رطقی ےس اےنپ دادا ےس رواتی ایکےہ ہک اوہنں ےن اہک:
ج
گنج مل ےک دن ںیم دیسان یلع ےک اسھت اھتہک اوہنں ےن رضحت ہحلط نب دیبعاہلل
ےکاپساکیصخشوکاجیھبہکوہآپےسالماقترکںی۔بجرضحتہحلط آےئوتدیسان
یلع ےنرفامای:ںیمآپوکاہللیکمسقدےرکوپاتھچوہں،ایکآپےنروسلاہلل وکہی
رفامےت وہےئ انس اھت :سج اک ںیم ومال وہں ،اس اک یلع ومال ےہ۔ اے اہلل! وج اےس وبحمب
رےھک وت اےس وبحمب رھک اور وج اس ےس دینمش رکے وت اس ےس دینمش رک؟ اوہنں ےن اہک:
( )45أخرجه الحاكم يف المستدرك ،419/3 ،الرقم.5594/

اہں۔رفامای:رھپمتھجمےسگنجویکںرکرےہوہ؟اوہنںےناہک:ےھجمہیدحثیایدںیہنریہ
یھت۔ رھپرضحتہحلط (رضحتیلع ےکالخفگنجےسروجعرکےتوہےئ)واسپ
ولٹےئگ۔

 .2وذكر الحاكم في ‹‹المستدرك›› ،وابن سعد في ‹‹الطبقات››
وصاحب العقد الثمين ،وغيرهم .وروى الحديث الحافظ ابن حجر
في ‹‹المطالب العالية›› .وقال أبو عمر بن عبد البر في ‹‹اْلستيعاب››:
ْل تختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة .وروى ابن سعد
في ‹‹الطبقات›› ست روايات يثبت بها أن مروان هو قاتل طلحة(.)46
ِاامماحمکےن’’ِادتسملرک‘‘ ںیم،ااممانبدعسےن’’ ااقبطلتاربکلی‘‘ ںیم’’،ادقعل
لب
ا مین‘‘ ےک فنصم اور دورسے املعء رکام ےن ذرکایکےہ ،زین احظف انب رجحےن ’’ِ
ااطملبلااعلۃیل‘‘ ںیمرواتیایکےہ،اورااممانبدبعاربلےن’’ االاعیتسب‘‘ ںیماہکےہہک
ہلمجربتعماملعءرکامےکامنیباسارمرپوکیئاالتخفںیہنےہہکدیسانہحلط وکرموان(وج
ہک ابیغ رگوہ اک اکی رسرگم رفد اھت) ےن لتق ایک اھت۔ اامم انب دعس ےن ’’ ِااقبطلت اربکلی‘‘
ںیمھچرواایتےساثتبایکےہہکرموانیہرضحتہحلط اکاقلتےہ(سجےساثتب
وہات ےہ ہک رضحت ہحلط دوران گنج رضحت یلع ےک اخمفل رکشل ےس اگل وہ ےکچ
ےھت)۔

( )46ذكره ابن عبد الرب يف اْلستيعاب.766/2 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

 .3وقال الباقَلني في كتابه ‹‹تمهيد اْلوائل›› :أن طلحة
لشاب من عسكر علي
المؤمنين››(.)47

قال

وهو يجود بنفسه‹‹ :امدد يدك أبايعك ْلمير

كما ذكر الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ،عن
ثور بن مجزأة قال‹‹ :مررت بطلحة ابن عبيد الل يوم الجمل وهو
صريع في آخر رمق ،فوقفت عليه رفع رأسه فقال :إني ْلرى وجه
رجل كأنه القمر ممن أنت ،فقلت :من أصحاب أمير المؤمنين علي
فقال :ابسط يدك أبايعك فبسطت يدي وبايعني ،ففاضت نفسه ،فأتيت
عليا فأخبرته بقول طلحة ،فقال :الل أكبر ،الل أكبر ،صدق رسول الل
 ،أبى الل أن يدخل طلحة الجنة إْل وبيعتي في عنقه››(.)48
ِااممابالقیناینپاتکب ’’دیہمتاالوالئ‘‘ ںیمےتھکلںیہہکرضحتہحلط ےندیسانیلع
ےکرکشلےکاکیونوجانوکداھکیہکبجوہوخداجںبلبےھتآپےناسوتقاسےس
رفامای :اانپ اہھت آےگ ڑباھؤ اتہک ںیم اہمترے اہھت رپ (اینپ ومت ےس ےلہپ) اریم اوملنینم
(رضحتیلع )یکعیبرکولں۔
اسیج ہک اامم احمک ےن ’’ ِادتسملرک ،اتکب رعمۃف ااحصلۃب ‘‘ ںیم وثر نب زجمأہ ےس
ج
رواتی ایکےہ ہک اوہنں ےن اہک :ںیم مل ےک دن رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ےک رقبی
ےسزگراہکبجوہآرخیاحملتیکونغدیگںیمےھت۔ںیمانےکاپسڑھکاوہاوتاوہنںےنرس
( )47ذكره الباقَلين يف تمهيد اْلوائل.552/
( )48أخرجه الحاكم يف المستدرك ،421/3 ،الرقم.5601/

ااھٹےت وہےئ رفامای :ںیم ااسیرہچہ دھکی راہوہں وگای وہ اچدن ےہ ،مت وکن وہ؟ ںیم ےن اہک :اریم
اوملنینم رضحت یلع ےک اسویھتں ںیم ےس وہں۔ رفامےن ےگل :اہھت ڑباھؤ اتہک ںیم
اہمتریعیبرکوں،ںیمےناہھتڑباھایوتاوہنںےنریمےاہھترپعیبیک،رھپاینپاجن
اجن آرفںیےک رپسدرک دی۔ ںیمےن دیسانیلع یک دختم ںیمآرک رضحتہحلط ےک
اساعمےلمیکربخدیوتاوہنںےنرفامای:اہللاربک،اہللاربک،روسلاہلل ےنچسرفامایاھت(ہک
ہحلطیتنجےہ) اوراہللاعتٰیلہحلطوکتنجںیمدالخہنرفاماتارگاسیکرگدنںیمریمیعیب
ہنوہیت۔

 .4فقد روى الحاكم في المستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،عن
قيس بن أبي حازم قال :قال علي للزبير :أما تذكر يوم كنت أنا وأنت
في سقيفة قوم من اْلنصار ،فقال لك رسول الل  :أتحبه؟ فقلت :ما
يمنعني؟ قال :أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظالم' قال :فرجع
الزبير(.)49
اامم احمک ےن ’’ادتسملرک ،اتکب رعمۃف ااحصلۃب‘‘ ںیم رضحت سیق نب اوباحزم
ےسرواتیایک ےہہکاوہنںےنایبنایک:دیسانیلع ےنرضحتزریب وکرفامای:ایکآپ
وہدنایدےہ،بجںیماورآپااصنر ےکاکیہفیقسںیموموجدےھتوتروسلاہلل ےن
آپوکرفامایاھت:ایکآپاسےس(ینعییلعےس)تبحمرکےتوہ؟آپےنرعضایکاھت:ےھجم
اس ےس تبحم ںیم ایک زیچ امعن وہیتکس ےہ؟ روسل اہلل ےن رفامای اھت :رقنعبی مت اس ےک
الخفرخوجرکوےگ ،اوراسےس اتقل رکوےگ اورمت یہ ملظےک رمبکتوہ ےگ۔ سیق نب

( )49أخرجه الحاكم يف المستدرك ،412/3 ،الرقم.5573/

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

اوباحزم ےتہک ںیہ :اس ابت یک اید داہین رپ رضحت زریب ےن (رضحت یلع ےک الخف
گنجےس)روجعرکایل۔

 .5وفي رواية للحاكم أن عليا قال له‹‹ :أنشدك الل هل سمعت
رسول الل يقول« :تقاتله وأنت له ظالم»؟›› فقال :لم أذكر ،ثم مضى
الزبير منصرفا››(.)50
ِاامماحمکیکاکیاوررواتیںیمےہہکدیسانیلع ےناںیہنرفامای:ںیمآپوکاہللیک
مسق دے رک وپاتھچ وہں ہک ایک آپ ےن روسل اہلل وک رفامےت وہےئ انس اھت ہک آپ اس
(یلع )ےساتقلرکںیےگاورآپیہملظرکےنواےلوہںےگ؟ اوہنںےناہک:ںیمہی
ابتوھبلاکچاھت۔رھپرضحتزریب واسپٹلپآےئ(ینعیاوہنںےنرضحتیلع ےک
الخفرخوجےسروجعرکایل)۔

 .6ورواه أبو يعلى في مسنده بنحوه :قال علي للزبير‹‹ :أنشدك الل
أسمعت رسول الل يقول« :إنك تقاتل وأنت ظالم لي»؟›› قال:
نعم ،ولم أذكر إْل في موقفي هذا ،ثم انصرف(.)51
ایس رطح اامم اوبٰیلعی ےن اینپ ادنسملںیم رواتی ایک ےہ ہک دیسان یلع ےن رضحت
زریب ےس رفامای :ںیہمتدخایک مسق! ایکمت ےن روسل اہلل وک رفامےت وہےئ انس اھت ہک آپ
( )50أخرجه الحاكم يف المستدرك ،413/3 ،الرقم.5574/
( )51أخرجه أبو يعلى يف المسند ،29/2 ،الرقم666/؛ و ذكره الهيثمي يف مجمع
الزوائد235/7 ،؛ وابن حجر العسقَلين يف المطالب العالية،150/18 ،
الرقم.4410/

ریمے اسھت ڑلںی ےگ اور ھجم رپ ملظ رکےن واےل وہں ےگ؟ اوہنں ےن رعض ایک :اہں،
نکیل ںیم وھبل اکچ اھت ،ایھب ڑھکے ڑھکے ایس اقمم رپ ےھجم اید آای ےہ ،رھپوہ (رضحت یلع
ےکالخف)اتقلےسانکرہشکوہےئگ۔

 .7قال صاحب العقد الثمين :وكان الزبير قد انصرف عن القتال
نادما(.)52
’’ِالعقد الثمين ِ‘‘ ےکفنصمےناھکلےہہکرضحتزریب رشدنمہاورارسفدہ
وہرکاتقلےسانکرہشکوہےئگےھت۔

 .8وقال المطلب بن زياد ،عن السدي :شهد مع علي

يوم الجمل

مائة وثَلثون بدريون وسبع مائة من أصحاب النبي  .وقال قيس بن
أبي حازم :رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم ،فوقع
في ركبته ،فما زال يسيح حتى مات(.)53
مطلبنبزایدےنُسیےس رواتیایکےہہکگنجلمج ںیمدیسانیلع ےک اسھت
اکی وسسیت [ ]130دبری اور است وس درگی احصہب رکام ےن رشتک یک یھت۔ سیق نب
ج
اوباحزم ایبن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن مل ےک دن رموان نب َح وک رضحت ہحلط رپ ریت
ادنازی رکےت وہےئ داھکی اھت ،ریت ان ےک ےنٹھگ ںیم اگل ،وہ لسلسم درد ےس رکاےتہ رےہ ٰیتح
ہکوالصقحبوہےئگ۔
( )52ذكره ابن عبد الرب يف اْلستيعاب.515/2 ،
( )53ذكره الذهبي يف سير أعَلم النبَلء ،35/1 ،وأيضا يف تاريخ اإلسَلم،
 ،484/3والعاصمي يف سمط النجوم العوالي.560/2 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

 .9وقال يزيد بن أبي زياد ،عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،قال:
انصرف الزبير يوم الجمل عن علي ،وهم في المصاف ،فقال له ابنه
عبد الل :جبنا جبنا ،فقال :قد علم الناس أني لست بجبان ،ولكن
ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الل  ،فحلفت أن ْل أقاتله ،ثم
قال :ترك اْلمور التي أخشى عواقبها  ....في الل أحسن في الدنيا وفي
الدين(.)54
زیدینب ایب زاید ےن دبعارلامحن نب ایب ٰیلیل ےس رواتی ایکےہ ہک بج رضحت زریب
ج
مل ےک دن دیسان یلع ےک الخف گنج ےس ٹلپ رک اجےن ےگل ہکبج ولگ وفصں ںیم
وموجد ےھت وت اںیہن ان اک اٹیب دبع اہلل ےنہک اگل :ہی زبدیل ےہ ،ہی زبدیل ےہ۔ اس رپ اوہنں ےن
رفامای :امتم ولگ اجےتن ںیہ ہک ںیم زبدل ںیہن وہں ،نکیل یلع ےن ےھجم اکی ایسی زیچ اید
رکا دی ےہ ےسج ںیم ےن روسل اہلل ےس انس اھت (رگم ںیم وھبل اکچ اھت) ،ںیم ےن مسق اھک یل
ےہہکںیمانےکالخفگنجںیہنرکوںاگ،رھپرفامای:اےسیاومروکرتکرکدانیںیہنجاجب
الےن ںیم اعتبق یک رخایب اک ادنہشی وہ۔ ۔۔۔ وہ دنی اور داین ںیم اہلل اعتٰیل یک راض ےک ےیل
تہبرتہبوہاتےہ۔

 .10قال الذهبي في كتابه ‹‹سير أعَلم النبَلء›› عن أبي وائل ،سمع
عمارا يقول:۔۔۔۔۔۔ لتتبعوه أو إياها(.)55
( )54أخرجه أبونعيم يف حلية اْلولياء ،91/1 ،وذكره ابن عساكر يف تاريخ مدينه
دمشق ،411/18 ،والذهبي يف سير أعَلم النبَلء.60/1 ،
( )55ذكره الذهبي يف سير أعَلم النبَلء.178/2 ،

ِاامم ذیبہ ےن ’’ ِسير أعَلم النبَلء ِ‘‘ ںیم ایبن ایک ےہ ،رضحت اوب والئ ےن
رضحتامعر وکرفامےتوہےئانس:۔۔۔۔ متوضحریبنارکم ےکرفامنیکریپویرکےت
وہایاساعمےلمںیمرضحتاعہشئدصہقی یکذاترگایمیک۔

 .11وعن أبي جرو المازني ،قال :شهدت عليا والزبير حين تواقفا،
فقال علي

 :يا زبير ،أنشدك الل أسمعت رسول الل

يقول :إنك

تقاتلني وأنت لي ظالم؟ قال :نعم ولم أذكره إْل في موقفي هذا .ثم
انصرف(.)56
اوب رجو امزین ایبن رکےت ںیہ :ںیم ےن دیسان یلع اور رضحت زریب وک الماقت
رکےت داھکی ،دیسان یلع ےن اںیہن رفامای :اے زریب! آپ وک اہلل یک مسق! ایک آپ ےن روسل
اہلل وک رفامےت وہےئ انس اھت ہک آپ ریمے اسھت اتقل رکےن واےل اور ھجم رپ ملظ رکےن
واےلوہںےگ؟اوہنںےنرعضایک:اہں،اورںیمہیابتوھبلاکچاھت۔ایھبایساقممرپاید
آایےہ،رھپوہ گنجوھچڑرکواسپےلچےئگ۔

( )56ذكره الذهبي يف سير أعَلم النبَلء.59/1 ،

في القتال sr

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

 - 2ندم أم المؤمنين عائشة الصدي قة
(امالمؤنینمدیسہاعہشئدصہقی یکواہعقلمجرپارسفدیگ)
وثبت أيضا ندم أم المؤمنين عائشة

على ما فعلت ،وهو أنها

مكثت في العسكر الذي كان ضد علي مع كونها لم تخرج بنية قتاله
ولم تقاتله.
ام اوملنینم دیسہ اعہشئ اکیھب اےنپ ادقام رپ ارسفدہ وہاناثتب ےہ ،وہ اس رکشل ںیم
آرکرہھٹی ںیھت وج دیسان یلع ےک اقمہلب ںیم آایاھت ،احالہکن وہ ہن وت اتقل یک تین ےس یلکن
ںیھتاورہنیہانےکمکحےساتقلایکایگاھت۔

 .1قال الباقَلني في كتابه 'تمهيد اْلوائل' ما نصه :ومنهم من يقول:
إنهم تابوا من ذلك ،ويستدل برجوع الزبير وندم عائشة إذا ذكروا لها
يوم الجمل وبكاءها حتى تبل خمارها وقولها :وددت أن لو كان لي
عشرون ولدا من رسول الل

كلهم مثل عبد الرحمان بن الحرث بن

هشام وأني ثكلتهم ولم يكن ما كان مني يوم الجمل .وقولها :لقد
أحدقت بي يوم الجمل اْلسنة حتى صرت على البعير مثل اللجة .وأن
طلحة قال لشاب من عسكر علي وهو يجود بنفسه :امدد يدك أبايعك
ْلمير المؤمنين .وما هذا نحوه ،والمعتمد عندهم في ذلك قول النبي
 :عشرة من قريش في الجنة ،وعد فيهم طلحة والزبير ،قالوا :ولم

يكن ليخبر بذلك إْل عن علم منه بأنهما سيتوبان مما أحدثاه ويوافيان
بالندم واإلقَلع(.)57
ااممابالقینےناینپاتکب’’ِتمهيد اْلوائل‘‘ ںیمایبنایکےہ:ضعباملعءےناہکےہ
ہک ان ںیم ےس ضعب ےن وتہب رکیل یھت ،اور اوہنں ےن رضحت زریب ےک ٹلپ اجےن اور ام
اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی یک ارسفدیگ ےس اس ارم رپ دلیل اذخ یک ےہ۔ بج یھب دیسہ
اعہشئ ےک اسےنم ولگ گنج لمج اکذترکہ رکےت وت آپ رو ڑپںیت اہیں کت ہک آوسنؤں
ےساینپاوڑینھرترکدںیتیاوررفامںیت:اکش!روسلاہلل ےسریمےسیبےٹیبوہےت،وج
بس ےک بس دبع ارلنمح نب احرث نب اشہم یک امدنن وہےت اور ںیم بس وک وھک رک ان رپ رو
یکچ وہیت ،رھپ یھب وہ دصہم ھجم رپ گنج لمج ےک دن ےس زایدہ اھبری ہن وہات۔ آپ اک ہی
وقل ہک گنج لمج ےک دن زینہ ربادروں ےن ےھجم اس رطح اصحر ںیم ےل راھک اھت ہک ںیم
اوٹنرپوساررگدابیکامدننوہیکچیھت(وگایرضحتامثعن ےکاقولتںاورابویغںےن
آپ وکاسرطحریھگایلاھتہکآپ ےکےیلرضحتیلع ےسانلم،ابتدہلایخلرکان
ج
اوروصراحتلرپوشمرہرکانیھباننکممانبدایایگاھت)۔رضحتہحلط ےنگنج ملےک دن
رضحت یلع ےک رکشل ےک اکی ونوجان ےس اہک ہکبج آپ اجں بلب ےھت ہک اہھت آےگ
ڑباھؤاتہکںیماہمترےاہھترپاریماوملنینمیکعیبرکولں۔اسرطحیکدعتمدرواایت
ںیہ ،اور املعء رکام ےک زندکی اس ہلئسم ںیم بس ےس زایدہ دمتعم ابت ہی ےہ ہک وضحر یبن
ارکم ےنرقشیےکدسارفادوکیتنجرقاردایاھت،اوررضحتہحلطوزریب وکیھبانںیم
ےسذرک رفامایاھت۔املعءےن ایبنایکےہ:آپ ےنہیاس ےیلرفامای اھتہکآپ وکملع اھتہک

( )57ذكره الباقَلين يف تمهيد اْلوائل وتلخيص الدْلئل.552/

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

وہ دوونں رقنعبی اس یطلغ ےس روجع رک ںیل ےگ وج ان ےس رسزد وہ یگ ،اور دناتم و
ارسفدیگاورانکرہیشکےساےنپےیکیکالتیفرکںیلےگ۔

 .2وقال الحافظ الذهبي في ‹‹سير اْلعَلم النبَلء›› :وْل ريب أن
عائشة

ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم

الجمل وما ظنت أن اْلمر يبلغ ما بلغ ،فعن عمارة بن عمير عمن سمع
عائشة إذا قرأت﴿ :وقرن ِف بيوتكن﴾ [اْلحزاب،]33/33 ،
بكت حتى تبل خمارها(.)58
احظفذیبہ’’سير أعَلم النبَلء‘‘ ںیمرفامےتںیہ:اسںیموکیئکشںیہنہکدیسہ
ج
اعہشئ رصبہ یک رطف اےنپ رخوج اور مل ںیم اینپ وموجدیگ رپ ًاتیلک ارسفدہ وہیئ ںیھت،
ویکہکناںیہنہیامگنںیہناھتہکاعمہلماہیںکتچنہپاجےئاگاہجںاچنہپاھت۔رضحتامعرہنب
ریمعاس صخش ےس رواتی رکےت ںیہ سج ےن ام اوملنینم دیسہ اعہشئ ےس انس اھتہک بج
وہہیآتیالتوترفامںیت﴿:وقرن ِف بيوتكن﴾’اوراےنپرھگوںںیموکسنےسایقم
ذپریرانہ‘ وتاسدقررویتںیھتہکدوہٹپرترکیتیلںیھت۔

 .3وذكر مثل ذلك القرطبي في 'الجامع ْلحكام القرآن' وأبو حيان
في تفسيره 'البحر المحيط' ،قال :وكانت عائشة إذا قرأت هذه اآلية.

( )58ذكره الذهبي يف سير أعَلم النبَلء.177/2 ،

يعني آية ﴿ينساء ٱنلب﴾ ]اْلحزاب [32/33 ،بكت حتى تبل
خمارها ،تتذكر خروجها أيام الجمل تطلب بدم عثمان (.)59
ااسی یہ اامم رقیبط ےن ’’الجامع ْلحكام القرآن‘‘ اور اوب ایحن ےن ’’البحر
المحيط‘‘ ںیم ذرک ایک ےہ ،اوہنں ےن اہک ےہ ہک بج وہ ہی آتی ﴿ينساء ٱنلب﴾
ج
التوترفامںیتوتاںیہنگنج ملےکاایمںیماانپرخوجاوراصقصامثعناکاطمہبلایدآاجات،
رھپوہاانتروںیتہکاینپاوڑینھوکرترکدںیتی۔

 .4وفي كتاب دْلئل النبوة للبيهقي ما نصه :عن أم سلمة
ذكر النبي

قالت:

خروج بعض نسائه أمهات المؤمنين فضحكت عائشة

فقال :انظري يا حميراء ،أن ْل تكوني أنت' ثم التفت إلى علي
فقال :يا علي ،إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها(.)60
اامم یقہیب داللئ اوبنلۃ ںیم ےتھکل ںیہ :ام اوملنینم دیسہ ام ہملس رفامیت ںیہ :وضحر یبن
ارکم ےن ااہمت اوملنینم ںیم ےس ضعب ےک رخوج اک ذرک رفامای وت دیسہ اعہشئ سنہ
ڑپںی۔ اس رپ وضحر یبن ارکم ےن رفامای :اے ریمحاء! ایخل رکان ںیہک وہ مت یہ ہن وہ۔ رھپ
آپےندیسانیلع یکرطفوتمہجوہےئاوررفامای:ارگہیاعمہلماہمترےاہھتںیمآےئوت
اسےکاسھترنیماکرباتؤرکان۔

( )59ذكره القرطبي يف الجامع ْلحكام القرآن ،180/14 ،وأبو حيان يف البحر
المحيط.223/7 ،
( )60أخرجه البيهقي يف دْلئل النبوة.411/6 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

 .5وفيه بسنده عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة قالت:
‹‹لوددت أني مت وكنت نسيا منسيا››(.)61
اور داللئ اوبنلۃ ںیم یہ اامم یقہیب اشہم ےس ،وہ رعوہ ےس ،اور وہ اےنپ وادل ےس لقن
رکےتںیہہکاماوملنینمدیسہاعہشئ ےنرفامای:اکشاسواہعقےسےلہپیہریمیوافتوہ
یکچوہیتاورںیموھبیلرسبیوہیکچوہیت۔

 .6وروى ابن سعد في الطبقات بسنده ،قال' :أخبرنا الفضل بن
دكين ،حدثنا عيسى بن دينار ،قال :سألت أبا جعفر عن عائشة فقال:
أستغفر الل لها ،أما علمت ما كانت تقول :يا ليتني كنت شجرة ،يا ليتني
كنت حجرا ،يا ليتني كنت مدرة ،قلت :وما ذاك منها ،قال :توبة(.)62
اامم انب دعسےن ’’ااقبطلت اربکلی‘‘ ںیم اینپ دنسےک اسھت لضف نب دنیک ےس
رواتیایکےہہکاوہنںےناہک:ںیمہٰیسیعنبدانیرےنایبنایکہکںیمےناامماوبرفعج(دمحم
اابلرق)ےساماوملنینمدیسہاعہشئدصہقی ےسقلعتموسالایکوتاوہنںےنرفامای:ںیمان
ےکےیلاہللاعتٰیلےسرعفدراجتیکداعرکاتوہں،ںیہمتولعممےہوہایکرفامایرکیتںیھت:
اے اکش! ںیم اکی درتخ وہیت ،اے اکش! ںیم اکی رھتپوہیت اور اے اکش! ںیم یٹم اک
اکیڈالیھوہیت۔ںیمےنوپاھچ:اسےساناکایکبلطماھت؟رفامای:وتہب۔

( )61أخرجه البيهقي يف دْلئل النبوة.412/6 ،
( )62ذكره ابن سعد يف الطبقات الكربى.74/8 ،

 .7وروى ابن أبي شيبة في 'مصنفه' بإسناده عن عائشة أنها قالت:
‹‹وددت أني كنت غصنا رطبا ،ولم أسر مسيري هذا››(.)63
ااممانبایبہبیشےن’’المصیف‘‘ ںیماینپدنسےکاسھتاماوملنینمدیسہاعہشئ ےس
رواتی ایکےہ ہک اوہنں ےن رفامای :ریمی آرزو ےہ ،اکش! ںیم اکی رت ینہٹ وہیت اور ںیم ےن
ہیدقمہنااھٹایوہات۔

 - 3ندم عبد الل بن عمرو بن العاص

وت وب ته

(رضحتدبعاہللنبرمعونبااعلص یکدناتماوروتہب)
 .1روى اإلمام ابن عبد البر في ‹‹اْلستيعاب›› في مسألة خروج عبد
الل بن عمرو مع الذين كانوا ضد علي بن أبي طالب

بسنده قال:

‹‹قال عبد الل بن عمرو  :ما لي ولصفين ،ما لي ولقتال المسلمين،
والل ،لوددت أني مت قبل هذا بعشر سنين›› .ثم يقول‹‹ :أما والل ،ما
ضربت فيها بسيف وْل طعنت برمح وْل رميت بسهم ،ولوددت أني
لم أحضر شيئا منها ،وأستغفر الل من ذلك وأتوب إليه›› .إْل أنه ذكر
أنه كانت بيده الراية يومئذ فندم ندامة شديدة على قتاله مع معاوية
وجعل يستغفر الل ويتوب إليه(.)64
( )63أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف ،544/7 ،الرقم.37818/
( )64ذكره ابن عبد الرب يف اْلستيعاب.958/3 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

ِاامم انب دبع اربل ’’ ِاالاعیتسب‘‘ ںیم رضحت دبع اہلل نب رمعونب ااعلص ےک اس
رخوج ےک ذرک ںیم وج اوہنں ےن اخمنیفل دیسان یلع نب ایب اطبل ےک رمہاہ ایک اھت ،اینپ
دنسےکاسھترواتیرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایےہ:ریمانیفصےکاسھتایکقلعت؟ریما
املسمونںےکاسھتگنجرکاناسیک؟اہللیکمسق!ںیماچاتہوہںہکںیماسےسدسربسلبق
رم اکچ وہات۔ رھپ رفامای :دخا یک مسق! ںیم ےن اس گنج ںیم ولتارالچیئ ،ہن رجنخالچایاور ہن وکیئ
ریتاکنیھپاورںیمےنًانیقیاچاہہکاکشںیماسگنجےکیسکاعمہلمںیماحرضہنوہاوہات ،ںیم
اہللاعتٰیلےس رفغمت اکبلطاگروہں اوراسیک ابراگہ ںیموتہبرکات وہں۔اہں اوہنں ےن
اانتذرکایکہکاسدنانےکاہھتںیماکیرپمچاھت۔رھپوہرضحتاعموہی یکرمہایہںیم
اس گنج ںیم رشتک رپ دشدی اندم اور ارسفدہ وہےئ اور اہلل ابترک و اعتٰیل ےس اافغتسر اور
وتہبںیمگلےئگ۔

 .2وقال أبو منصور البغدادي في كتابه ‹‹أصول الدين›› ما نصه:
أجمع أصحابنا على أن عليا

كان مصيبا في قتال أصحاب الجمل،

وفي قتال أصحاب معاوية بصفين ،وقالوا في الذين قاتلوه بالبصرة:
إنهم كانوا على الخطأ ،وقالوا في عائشة

وفي طلحة والزبير :

إنهم أخطؤوا ولم يفسقواْ ،لن عائشة

قصدت اإلصَلح بين

الفريقين فغلبها بنو ضبة وبنو اْلزد على رأيها ،فقاتلوا عليا فهم الذين
فسقوا دونها .وأما الزبير

فإنه لما كلمه علي

يوم الجمل عرف

أنه على الحق فترك قتاله وهرب من المعركة راجعا إلى مكة ،فأدركه
عمرو بن جرموز بوادي السباع فقتله ،وحمل رأسه إلى علي
فبشره علي

بالنار .وأما طلحة

،

فإنه لما رأى القتال بين الفريقين

هم بالرجوع إلى مكة ،فرماه مروان بن الحكم بسهم فقتله ،فهؤْلء
الثَلثة بريئون من الفسق ،والباقون من أتباعهم الذين قاتلوا عليا
فسقة ،وأما أصحاب معاوية فإنهم بغوا ،وسماهم النبي

بغاة في

قوله لعمار« :تقتلك الفئة الباغية» ولم يكفروا بهذا البغي(.)65
ِاامم اوب وصنمر ادغبلادی اینپ اتکب ’’أصول الدين‘‘ ںیم رصاتح رفامےت ںیہ:
ج
امہرے امتم اہمئ رکام اک اس ابت رپ اافتق ےہ ہک دیسان یلع ااحصب مل ےک اسھت اتقل
ص
ںیماور فینںیمرضحتاعموہی ےکاسھتاتقلںیمقحاجببنےھت۔املعءرکامےنان
ولوگںےکابرےںیموہنجںےنرصبہںیمدیسانیلع ےکاسھتاتقلایک،اہکےہہکوہاطخ
رپ ےھت ،اور اوہنں ےن دیسہ اعہشئ اور رضحت ہحلط و زریب ےک ابرے ںیم اہک ےہ ہک وہ اطخ
وارےھت ،رگم افقس ںیہن ےھت ،ویکہکن دیسہ اعہشئ ےن رفنیقی ےک امنیب االصح اک دصق ایک
اھتنکیل ان یک راےئ رپ ونب صبہ اور ونب ازد اغبل آےئگ ،اور اوہنں ےن ہنتف ازیگنی ےک وطر رپ
دیسان یلع ےک اسھت ااچکن گنج ڑیھچ دی یھت ،وہ دیسہ وک وھچڑ رک افقس وہ ےئگ۔ رےہ
رضحتزریب وتانےک اسھتلمجےک روزدیسانیلع ےنابتتیچیک،انرپ ایعںوہ
ایگ ہک دیسان یلع قح رپ ںیہ ،وہ ایس وتق ارادہ گنج ےس ابز آےئگ اور اوہنں ےن دیمان
وھچڑ رک ہکم رکمہم اک رخ رک ایل ،نکیل رمع نب رجومز ےن اںیہن وادئ ابسع ںیم اج ایل اور لتق رک
دای ،رھپ ان اک رس دیسان یلع ےک اپس ےل آای ،سج رپ آپ ےن اےس دوزخ یک و دیع انسیئ۔
ابیقرےہرضحتہحلط وتاوہنںےنیھببجرفنیقیےکدرایمنگنجوکداھکیوتہکمرکمہم
یکرطفےنٹلپاکارادہایک،اسرپرمواننبامکحلےناںیہنریتامررکدیہشرکدای۔ذٰہلاہیونیتں
رضحاتقسفےسربیںیہاورانےکابیقریپواکروہنجںےندیسانیلع ےکاسھتگنجیک
( )65ذكره أبو منصور البغدادي يف أصول الدين.315/

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

وہ افقس وہےئگ۔ رےہ ااحصب اعموہی وت اوہنں ےن اغبوت یک یھت۔ وضحر یبن ارکم ےن
دیسانامعرنبایرس وکہیرفامےتوہےئ’’تقتلك الفئة الباغية‘‘ اںیہنابیغرقاردےدای
اھت،رگماساغبوتےسوہاکرفںیہنوہےئ۔

 - 4ما ي روى في معاوية
منه شيء

من الفضائل فإنه لم يصح

(اضفلئاعموہی ںیموجھچکرواتیایکایگےہاسںیمےسھچکیھب
حیحصںیہن)
 .1أنبأنا زاهر بن طاهر ،أنبأنا أحمد بن الحسين البيهقي ،حدثنا أبو
عبد الل الحاكم ،قال :سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن
يوسف ،يقول :سمعت أبي يقول :سمعت إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي ،يقولْ :ل يصح عن النبي في فضل معاوية بن أبي سفيان
شيء(.)66
ںیمہ زارہنب اطرہےن ایبن ایک ،اوہنں ےن اہک :ںیمہ ادمحنب نیسح یقہیب ےن ایبن ایک،
اںیہن اوب دبع اہلل ااحلمک ےن ایبن ایک ،وہ ےتہک ںیہ  :ںیم ےن دمحمنب وقعیب نب ویفس وکایبن
رکےتوہےئانس،اوہنںےناہک:ںیمےناےنپوادلےسانس،اوہنںےناہک:ںیمےنااممااحسق

( )66ذكره ابن عساكر يف تاريخ مدينه دمشق.106/59 ،

نباربامیہایلظنحلوکےتہکوہےئانس :وضحریبنارکم ےساعموہینباوبایفسن یکتلیضف
ںیموکیئحیحصزیچوقنملںیہنوہیئےہ۔

 .2أنبأنا هبة الل بن أحمد الجريري ،أنبأنا محمد بن علي بن الفتح،
أنبأنا الدارقطني ،حدثنا أبو الحسين عبد الل بن إبراهيم بن جعفر بن
نيار البزاز ،حدثنا أبو سعيد بن الحرفي ،حدثنا عبد الل بن أحمد بن
حنبل ،قال :سألت أبي فقلت :ما تقول في علي
فأطرق ثم قال :أيش أقول فيهما؟ إن عليا

ومعاوية

؟

كان كثير اْلعداء ففتش

أعداؤه له عيبًا فلم يجدوا ،فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه
كيادا منهم له(.)67
ِںیمہ ۃبہاہلل نب ادمحرجریی ےن ایبن ایک ےہ ،اںیہن دمحمنب یلع احتفل ےن ایبن ایک ےہ،
اںیہن اامم دار ینطق ےن ایبن ایک ےہ ،اںیہن اوب انیسحل دبع اہلل نب اربامیہ نب رفعجنب اینر
ازبلاز ےن ایبن ایک ےہ ،اںیہن اوب دیعسنب ارحلیف ےن ایبن ایک ےہ ،اںیہن دبع اہلل نب ادمحنب
لبنح ےن ایبن ایک ےہ ،وہ رفامےت ںیہ :ںیم ےن اےنپ وادل رتحمم (اامم ادمح نب لبنح) ےس
رعضایک:آپدیسانیلعارملٰیضت اوررضحتاعموہی ےکقلعتمایکرفامےتںیہ؟اسرپ
اوہنں ےن (وسےنچ ےک ادناز ںیم ) اانپ رس اکھج ایل ،رھپ رس ااھٹ رک رفامای :ںیم ان دوونں ےک
ابرےںیمایکوہکں؟دیسانیلع ریثکاالدعاء(تہبدونمشںواےل)ےھت،انےکدونمشں
ےن ان ےک بیع التش ےیک اںیہن ھچک اہھت ہن آای۔ رھپوہ اس صخش یک رطف وتمہج وہےئ

( )67ذكره ابن حجر العسقَلين يف فتح الباري.104/7 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

سجےنانےسگنجاورڑلایئیکیھتوساوہنںےناینپرطفےساسزشےکتحتانیک
رعتفیںیمابمہغلآرایئرشوعرکدی۔

 .3قال اإلمام عبد الحي بن العماد الحنبلي في ترجمة النسائي ما
نصه :قال ابن خلكان في ‹‹وفيات اْلعيان›› :قال محمد بن إسحق
اْلصبهاني :سمعت مشايخنا بمصر يقولون :إن أبا عبد الرحمن
(النسائي) فارق مصر في آخر عمره وخرج إلى دمشق ،فسئل عن
معاوية وما روي من فضائله فقال :أما يرضى معاوية أن يخرج رأسا
برأس حتى يفضل ،وفي رواية :ما أعرف له فضيلة إْلْ« :ل أشبع الل
بطنه»(.)68
رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة واآلداب(.)69
ل
ِاامم دبع ا حی نب امعد ایلبنحل اامم اسنیئ ےک احالت ںیم ےتھکل ںیہ ہک العہم انب اکلخن ےن

’’وفيات اْلعيان‘‘ ںیم اھکلےہ ہک دمحمنب ااحسق ااہبصین ےن ایبن ایکےہ :ںیم ےن
رصمںیم اےنپ اشمخئ وک رفامےت وہےئ انسےہ ہک اامم اوب دبع ارلنٰمح ااسنلیئ ےن رصم وک اینپ
آرخیرمعںیموھچڑااھتاوردقشمےلچےئگےھت،انےسرضحتاعموہی اوروجھچکانےک
اضفلئ ںیم رواتی ایک ایگےہ اس ےک قلعتم وسال ایکایگوتاوہنں ےن رفامای :ایک رضحت
( )68ذكره ابن خلكان يف وفيات اْلعيان77/1 ،
( )69أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الرب والصلة ،باب من لعنه النبي أوسبه
أو دعا عليه وليس هو أهَل لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة،2010/4 ،
الرقم.2604/

اعموہی اس ابت رپ رایض ںیہن ہک وہ ربارب ربارب لکن اجںیئ ہچ اجہکیئ اںیہن تلیضف دی
اجےئ ،اور دورسی رواتی ںیم ےہ ہک اوہنں ےن رفامای :ںیم ان یک وکیئ تلیضف ںیہن اجاتن،
وساےئاسدحثیےکہک’’ِاہللانےکٹیپوکہنرھبے۔‘‘
اسدحثیوکااممملسمےناینپ’’احیحصل‘‘یک’’اتکباربلواۃلصل‘‘ ںیمرواتیایکےہ۔

فما زالوا يدافعونه في خصيتيه وداسوه ،ثم حمل إلى مكة فتوفي
بها وهو مدفون بين الصفا والمروة .وقال الحافظ أبو نعيم
اْلصبهاني :لما داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس وكان صنف
كتاب الخصائص في فضل اإلمام علي ابن أبي طالب
وأكثر روايته فيه عن اإلمام أحمد بن حنبل
فضل الصحابة

وأهل البيت،

فقيل له :أْل صنفت في

كتابا ،فقال :دخلت دمشق والمنحرف عن علي

كثير فأردت أن يهديهم الل بهذا الكتاب ،وكان إماما في الحديث ثقة
ثبتا حافظا .انتهى كَلم ابن العماد(.)70
(اامم اسنیئ وچہکن بحم الہ تیب ےھت اس ےیل) وہ ولگ اںیہن زدووکب رکےن ےگل،
لسلسم ان ےک وفوطں رپ رضںیب اگلےت اور دبن رپاپؤں ےس وھٹرکںی امرےت رےہ۔ رھپ
اںیہن ایس احتل ںیم ااھٹ رک ہکم رکمہم ےل اجای ایگ اہجں ان یک اہشدت وہ یئگ ،آپ افص و رموہ
ےک درایمن دموفن ںیہ۔ احظف اوبمیعن ااہبصین رفامےت ںیہ  :بج اںیہن الوتں ےس امرا ایگ وت وہ
ایس امر ےس دیہش وہ ےئگ ،اور اس اکببس ہی اھت ہک اوہنں ےن دیسان یلع نب ایب اطبل رکم اہلل
( )70ذكره العكري يف الشذرات الذهب ،18-17/4 ،وابن خلكان يف وفيات
اْلعيان.78-77/1 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

وہہجاورالہتیبرکام یکاشنںیم ’’كتاب الخصائص‘‘ فینصترفامیئ یھتاور
اسںیمارثکرواایتااممادمحنبلبنحےسلقنرفامںیئوتانےسوپاھچایگ:ایکآپےناحصہب
رکام یک اشن ںیم یھب وکیئ اتکب یھکل ےہ؟ اوہنں ےن رفامای :ںیم دقشم ںیم آای وت تہب
ےس ولوگں وک دیسان یلع ارملٰیضت ےس رحنمف اپای ،وس ںیم ےن اچاہ ہک اہلل اعتٰیل ان ولوگں وک
اس اتکب ےک ذرےعی دہاتی دے۔ آپ دحثی ےک اامم ےھت ،ہقث ےھت ،وبضمط ےھت اور
احظفےھت۔انباامعلداکالکمااتتخمذپریوہا۔

 .4وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة النسائي أنه قال:
دخلت دمشق والمنحرف عن علي

بها كثير ،فصنفت كتاب

الخصائص رجوت أن يهديهم الل ،ثم إنه صنف بعد ذلك ‹‹فضائل
الصحابة›› فقيل له :أْل تخرج فضائل معاوية؟ فقال :أي شيء أخرج،
حديث« :اللهم ْل تشبع بطنه»؟ فسكت السائل .وأما اتهامهم له
بالتشيع فليس صحيحا ،إذ إنهم اتهموه بذلك لقوله :لم يصح في
فضائل معاوية إْلْ« :ل أشبع الل بطنه» ،وْلنه ألف في فضل علي ولم
يصنف في مناقب غيره بالتخصيص(.)71
ااممذیبہ’’تذكرة الحفاظ‘‘ ںیماامماسنیئےکاحالتںیمےتھکلںیہہکاوہنںےن
رفامای :ںیم دقشم ںیم دالخ وہا وت واہں ےک ولگ دیسان یلع ےس تہب زایدہ رحنمف ےھت،
سج رپ ںیم ےن اس ادیمےس ’’كتاب الخصائص‘‘ فینصت یک ہک اہلل اعتٰیل اس ےک
( )71ذكره الذهبي يف تذكرة الحفاظ ،699/2 ،والمزي يف هتذيب الكمال،
.38/1

ذرےعیاںیہندہاتیاطعرفامےئ۔رھپاوہنںےن’’فضائل الصحابة‘‘ اتکبیھکل۔ ان
ےس وپاھچ ایگ ہک ایک آپ اضفلئ اعموہی ںیم ھچک رواتی ںیہن رکںی ےگ؟ رفامای :ںیم ایک زیچ
رواتیرکوں؟ایکہیدحثی’’:اےاہلل!اسےکٹیپوکہنرھبان؟‘‘ اسرپاسلئاخومشوہ
ایگ۔ رہ ایگ ان رپ تیعیش اک ازلام وت وہ درتس ںیہن ےہ ،ہی تمہت ولوگں ےن ان رپ اس ےیل
اگلیئیھتہکاوہنںےنرفامایاھت:رضحتاعموہی ےکاضفلئںیم’’ْل أشبع الل بطنه‘‘
ےک وسا وکیئ دحثی ںیہن ےہ ،اور اس ےیل ہک اوہنں ےن اضفلئ یلع ںیم اتکب فینصت
رفامیئیھتاورانےکالعوہیسکاوریکاشنںیموکیئوصخمصاتکبںیہنیھکلیھت۔

 .5قال الذهبي في ‹‹سير أعَلم النبَلء›› ما نصه :ابن أبي أويس ،عن
أبيه ،عن الوليد بن داود بن محمد بن عبادة بن الصامت عن ابن عمه
عبادة بن الوليد ،قال :كان عبادة بن الصامت
يوما فقام خطيب يمدح معاوية

مع معاوية  ،فأذن

ويثني عليه ،فقام عبادة

بتراب

في يده ،فحثاه في فم الخطيب ،فغضب معاوية  ،فقال له عبادة :
إنك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الل

بالعقبة ،على السمع

والطاعة في منشطنا ومكرهنا ومكسلنا ،وأثرة علينا ،وأْل ننازع اْلمر
أهله ،وأن نقوم بالحق حيث كنا ْل نخاف في الل لومة ْلئم .وقال
رسول الل « :إذا رأيتم المداحين ،فاحثوا في أفواههم التراب»(.)72
ِااممذیبہ’’سير أعَلم النبَلء‘‘ ںیمےتھکلںیہ:انبایباوسیاےنپوادلےس،اوہنں
ےن ودیل نب داود نب دمحم نب ابعدہ نب اصتم ےس ،اوہنں ےن اےنپ اچچ زاد ابعدہ نب ودیل ےس
( )72ذكره الذهبي يف سير أعَلم النبَلء.7/2 ،
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رواتی ایکےہ ہک اوہنں ےن رفامای :رضحت ابعدہ نب اصتم رضحت اعموہی ےک
اسھت ےھت ،اکی دن اوہنں ےن اذان یہک وت اکی بیطخ ڑھکے وہ رک رضحت اعموہی یک
اشنںیمرعتفیرکےناگل۔رضحتابعدہ اےھٹاوراخکیکاکییھٹمرھبرکبیطخےک
ہنم ںیم وھٹسن دی۔ اس رپ رضحت اعموہی انبضغک وہےئ ،سج رپ دیسان ابعدہ ےن
اںیہن رفامای :مت (ینعی رضحت اعموہی) اس وتق ںیہن ےھت بج مہ ےن ہبقع ںیم روسل اہلل
یک عیب یک یھت ہک مہ اینپ دنسپ اور ان دنسپ ،یتسس اور اکیلہ (رہ احتل) ںیم یھب عمس و
ااطتعاجبالےنںیمآپ ےکرفامنادقسوکرہارمرپرتحیجدںیےگ،الہارمےکاسھت
انقح انتزہع ںیہن رکںی ےگ ،رہاحل ںیم قح یک اخرط ڑھکے وہں ےگ اور اہلل اعتٰیل ےک
اعمہلم ںیم یسک المتم رکےن واےل یک رپواہ ںیہن رکںی ےگ۔ آپ ےن رفامای اھت :بج مت
وخاشدمرکےنواولںوکدوھکیوتانےکہنمںیمیٹمرھبدانی۔

 .6وعن بحير ،عن خالد قال :وفد المقدام بن معديكرب وعمرو بن
اْلسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان،
فقال معاوية للمقدام :أعلمت أن الحسن بن علي

توفي؟ فرجع

المقدام ،فقال له رجل :أتراها مصيبة؟ قال له :ولم ْل أراها مصيبة وقد
وضعه رسول الل

في حجره ،فقال :هذا مني وحسين من علي؟

فقال اْلسدي :جمرة أطفأها الل

 ،قال :فقال المقدام :أما أنا ،فَل

أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره ،ثم قال :يا معاوية ،إن أنا
صدقت فصدقني ،وإن أنا كذبت فكذبني ،قال :أفعل.

قال :فأنشدك بالل ،هل سمعت رسول الل

ينهى عن لبس

الذهب؟ قال :نعم.
قال :فأنشدك بالل ،هل تعلم أن رسول الل

نهى عن لبس

الحرير؟ قال :نعم.
قال :فأنشدك بالل ،هل تعلم أن رسول الل

نهى عن جلود

السباع والركوب عليها؟ قال :نعم.
قال :فوالل ،لقد رأيت هذا كله في بيتك ،يا معاوية ،فقال معاوية:
قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام ،قال خالد :فأمر له معاوية بما
لم يأمر لصاحبيه ،وفرض ْلبنه في المئتين ،ففرقها المقدام على
أصحابه ،ولم يعط اْلسدي أحدا شيئا مما أخذ ،فبلغ ذلك معاوية،
فقال :أما المقدام فرجل كريم بسط يده ،وأما اْلسدي فرجل حسن
اإلمساك لشيئه(.)73
رواه أبو داود في السنن وهذا حديث صحيح.
ب
رضحت حیرررضحتاخدلےسرواتیرکےتںیہ،اوہنںےنرفامای:رضحتدقمام نب
دعمرکیب ،رمعونب اوسداورالہ قرنیےس ونب ادس اکاکیصخشرضحتاعموہی نب ایب
ایفسن ےکاپسآےئ۔رضحتاعموہی ےنرضحتدقمام ےساہک :ایکمتاجےتنوہ
( )73أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب اللباس ،باب يف جلود النمور والسباع،
 ،68/4الرقم.4131/
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ہکرضحتنسحنبیلع وافتاپےئگ؟اسرپرضحتدقمام ےن’’إنا لله وإنا إليه
راجعون ِ‘‘ اہک،اسرپیسکصخشےناںیہناہک:ایکمتاسوکتبیصمےتھجمسوہ؟اوہنںےن
اس وک رفامای :ںیم اس ابت وک ویکں ہن تبیصم وھجمسں ہکبج روسل اہلل ےن اںیہن اینپ وگد
ںیماھٹبرکرفامایاھت’’:ہیھجمےسےہاورنیسح،یلعےسےہ‘‘۔اسرپادَسیےناہک:وہاکی
ااگنرہاھتےسجاہللےناھجبدای۔اخدلےتہکںیہ:اسرپرضحتدقمام ےنرضحتاعموہی
ےساہک:آجںیممتوکاسوتقکتںیہنوھچڑوںاگبجکتںیہمتہصغہندالؤںاوروہھچک
ہن انسؤں وج ںیہمت انوگار وہ۔ رھپ رفامای :اے اعموہی! ںیم ابت رشوع رکات وہں ،ارگ ںیم چس
وہکںوتریمیدصتقیرکاناورارگںیموھجٹوبولںوتریمیرتددیرکدانی۔رضحتاعموہی
ےناہک:ںیمااسییہرکوںاگ۔
رضحت دقمام ےن رفامای :ںیم ںیہمت اہلل یک مسق دے رک وپاتھچ وہں :ایک مت ےن
روسلاہلل ےسوسانےننہپیکاممتعنینسیھت؟اوہنںےناہک:اہں۔
رضحت دقمام ےن رفامای :ںیم ںیہمت اہلل یک مسق دے رک وپاتھچ وہں :ایک مت اجےتن
وہہکروسلاہلل ےنرمشیےننہپےسعنمرفامایاھت؟اوہنںےناہک:اہں۔
رضحت دقمام ےن رفامای :ںیم ںیہمت اہلل یک مسق دے رک وپاتھچ وہں :ایک مت اجےتن
وہ ہک روسل اہلل ےن دردنوں یک اھکل اک ابلس ےننہپ اور اس رپ ےنھٹیب ےس عنم رفامای اھت؟
اوہنںےناہک:اہں۔
اسرپرضحتدقمام ےنرفامای:دخایکمسق!اےاعموہی!ںیمہیبسھچکاہمترے
رھگںیمداتھکیوہں۔اسرپرضحتاعموہی ےناہک:اےدقمام!ےھجمولعممےہ،آجںیم
مت ےس اجن ںیہن ڑھچا اتکس۔ اخدل ےتہک ںیہ :اس ےک دعب رضحت اعموہی ےن رضحت
دقمام ےکےیلاےنتاملودوتلاکمکحدایہکاانتانےکدورسےدواسویھتںےکےیلہن
دای اھت ،اور ان ےک ےٹیب اک وہفیظ دو وس دانیر رک دای۔ رضحت دقمام ےن (وخد وبقل رکےن

ےک اجبےئ) وہ بس ھچک اےنپ اسویھتں ںیم میسقت رک دای۔ اخدل ےتہک ںیہ  :ادسی وک وج الم اھت وہ
اسےنیسکوکہندای۔ہیربخرضحتاعموہی وکیچنہپوتاوہنںےناہک:دقماماکییخسصخش
ںیہ ،اوہنں ےن اےنپ اہھت وھکل دےی۔ راہ ادَسی وت وہ اینپ زیچ وک اےھچ رطےقی ےس اھبنسےنل
واالےہ۔
اےساامماوبداودےن’اننسل‘ ںیمرواتیایکےہاورہیدحثیحیحصےہ۔

 .7قال الحافظ ابن حجر بعد هذا الكَلم :فأشار بهذا إلى ما اختلقوه
لمعاوية من الفضائل مما ْل أصل له .وقد ورد في فضائل معاوية
أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق اإلسناد ،وبذلك جزم
إسحق بن راهويه والنسائي وغيرهما(.)74
ِاحظف انبرجحالقسعیناس الکموکلقنرکےنےک دعبرفامےتںیہ:اسےس اوہنں ےن
ان ےب الص رواایت یک رطف ااشرہ ایکےہ وج ولوگں ےن رضحت اعموہی ےک اضفلئ
ںیم ڑھگی ںیھت۔ اضفلئ اعموہی ںیم رثکبت رواایت وارد وہیئ ںیہ نکیل ان ںیم ےس وکیئ
رواتی ایسی ںیہن ےہ سج یک دنس حیحص وہ ،یہی اامم ااحسق نب راوھہی ،اامم اسنیئ اور دورسے
املعءدحثیاکیعطقوقلےہ۔

 .8روى البَلذري عن اإلمام ابن المبارك ،قال :وحدثني الحسين بن
علي بن اْلسود ،عن يحيى ،عن عبد الل بن المبارك ،قال :هاهنا قوم
يسألون عن فضائل معاوية ،وبحسب معاوية أن يترك كفافا(.)75
( )74ابن حجر العسقَلين يف فتح الباري.104/7 ،
( )75البَلذري يف أنساب اْلشراف.129/5 ،
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العہم البذری ےن اینپ دنس ےک اسھت اامم دبع اہلل نب ابمرک ےس رواتی ایک ےہ ،اہک ہک
ےھجم نیسح نب یلع نب اوسد ےن ایبن ایک ،اوہنں ےن ٰییحی ےس رواتی ایک ،اوہنں ےن اامم دبع
اہلل نب ابمرک ےس ایبن ایک ےہ ہک اوہنں ےن رفامای :ھچک ولگ اضفلئ اعموہی ےک قلعتم
وسالرکےتںیہ،احالہکنرضحتاعموہی ےکےیلاانتیہاکیفےہہکاںیہنوھچڑدایاجےئ
(ینعیانےکوحاےلےسوکیئابتہنیکاجےئ)۔

 .9وقال العَلمة بدر الدين العيني الحنفي :فإن قلت :قد ورد في
فضيلته أحاديث كثيرة .قلت :نعم ،ولكن ليس فيها حديث يصح من
طريق اإلسناد ،نص عليه إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما،
فلذلك قال :باب ذكر معاوية ،ولم يقل فضيلة وْل منقبة(.)76
ِالعہم دبر ادلنی ینیع یفنح رفامےت ںیہ  :ارگ مت ےن ہی وہک ہک رضحت اعموہی یک اشن
ںیموتتہبیسااحدثیواردوہیئںیہ،وتںیموجابںیمہیوہکںاگ:یجاہں،نکیلانااحدثی
ںیم دنس ےک اابتعر ےس وکیئ دحثی یھب حیحص ںیہن ےہ ،ایس ومفق وک اامم ااحسق نب راوہہی،
اامم اسنیئ اور درگی دحمنیث ےن ایبن ایک ےہ۔ ایس ےیل اامم اخبری ےن ذرک اعموہی اک ابب ،اہک
ےہ،تلیضفاورتبقنماعموہیاکاببںیہناہک۔

 .10وقال العَلمة ابن تيمية :ومعاوية ليست له بخصوصه فضيلة في
الصحيح(.)77

( )76العيني يف عمدة القاري.343/16 ،
( )77ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية.40/7 ،

ِالعہم انب ہیمیت ایبن رکےت ںیہ ہک وصخًاص رضحت اعموہی یک وکیئ تلیضف یسک حیحص
دحثیںیمایبنںیہنوہیئ۔

 .11وقال أيضا :وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن
النبي في ذلك كلها كذب(.)78
العہمانبہیمیتیہاکیاوراقممرپےتھکلںیہ:اکیرگوہےنرضحتاعموہی ےکےیل
اضفلئ ڑھگے ںیہ اور اوہنں ےن اس ےلسلس ںیم وضحر یبن ارکم ےس ااحدثی رواتی یک
ںیہوجبسیکبسنمڑھگتاوروھجیٹںیہ۔

 .12وقال العَلمة ابن القيم :ومن ذلك ما وضعه بعض جهلة أهل
السنة في فضائل معاوية ابن أبي سفيان .قال إسحاق بن راهويهْ :ل
يصح في فضائل معاوية بن أبي سفيان عن النبي شيء(.)79
ِالعہم انب میق ایبن رکےت ںیہ :ایہن(وموضاعت) ںیم وہ رواایت یھب ںیہ وج رضحت
اعموہینبایبایفسن ےکاضفلئںیمالہتنسےکضعبانداونںےنوعضیکںیھت۔اامم
ااحسق نب راوہہی رفامےت ںیہ :تلیضف اعموہی نب ایب ایفسن ںیم وضحر یبن ارکم ےس
وکیئحیحصزیچاثتبںیہنےہ۔

 .13وقال اإلمام السيوطي :باب ذكر معاوية :لم يقل وْل منقبةْ ،لنه
لم يصح في فضائله شيء ،كما قاله ابن راهويه(.)80
( )78ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية.400/4 ،
( )79ابن القيم يف المنار المنيف يف الصحيح والضعيف.116/
( )80السيوطي يف التوشيح شرح الجامع الصحيح.2379/6 ،
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ِااممویسیطرفامےتںیہ:اامماخبریےنذرکاعموہیاکابباقمئایکےہتبقنم(تلیضف
اعموہی) اک ابب اقمئ ںیہن ایک،ویکہکن رضحت اعموہی ےک اضفلئ ںیم وکیئ زیچ حیحص ںیہن
ےہ،ااممااحسقنبراوہہیےنیھبیہیرفامایےہ۔

 .14وقال أيضا في تاريخ الخلفاء عن معاوية :وقد ورد في فضله
أحاديث قلما تثبت(.)81
ِاامم ویسیط ےن یہ ’’تاريخ الخلفاء‘‘ ںیم رضحت اعموہی ےک ابرے ںیم اہک
ےہ :رضحت اعموہی ےک اضفلئ ںیم وارد دشہ ااحدثی ںیم ےس تہب یہ مک(حیحص) اثتب
وہیئںیہ۔

 .15وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي الحنفي :واعلم أن المحدثين
قالوا :لم يصح في فضائل معاوية حديث ،وكذا قال السيوطي(.)82
ِخیش دبع اقحل دحمث دولہی ایبن رکےت ںیہ :اجن ےئجیل! دحمنیث رکام ےن رفامایےہ:
اضفلئاعموہیںیموکیئدحثیحیحصںیہنےہ،اورااسییہااممویسیطےناہکےہ۔

 .16وقال العجلوني :وباب فضائل معاوية ليس فيه حديث
صحيح(.)83
ِالعہمعحلؤینایبنرکےتںیہ :رضحتاعموہی ےکاضفلئےکاببںیموکیئدحثی
حیحصںیہنےہ۔
( )81السيوطي يف تاريخ الخلفاء.194/1 ،
( )82الشيخ عبد الحق يف لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح.775/9 ،
( )83العجلوين يف كشف الخفاء ومزيل اإللباس.565/2 ،

 - 5تصريحات أئمة الفقه في قضية علي
(رضحت یلع
رصتاحیت)

اور رضحت اعموہی

ومعاوية

ےک اعمےلم ںیم اہمئ ہقف یک

 .1قال اإلمام أبو الحسن المرغيناني في ‹‹الهداية›› :ثم يجوز التقلد
من السلطان الجائر كما يجوز من العادلْ ،لن الصحابة
معاوية  ،والحق كان بيد علي
الحجاج وكان جائرا(.)84

تقلدوه من

في نوبته .والتابعين تقلدوه من

ِاامم اوب انسحل ارملانیغین اینپ اتکب ’’ ِالهداية‘‘ ںیم ےتھکل ںیہ( :اقیض ےک ےیل) ریغ
اعدلرمکحانےسدہعہوبصنمانیلایسرطحاجزئےہسجرطحاعدلرمکحانےسہیدہعہ
انیلاجزئےہ۔ویکںہکاحصہبرکام ےنرضحتاعموہی ےسہیذہمداریوبقلیکیھت؛
احالں ہک ان یک الختف ےک اعمےلم ںیم قح رضحت یلع ارملٰیضت ےک اسھت اھت۔ ایس
رطح اتنیعب ےن یھب اجحج ےک دور وکحتم ںیم اضقء یک ذہم دارایں اھبنسںیل ،احالں ہک وہ
اکیاظملرمکحاناھت۔(ریغاعدلرمکحانےساضقءوریغہیکذہمداریوبقلرکےنیلاکدصقم
رصفولخمقدخایکدختماوراںیہنااصنفیکرفایمہےکلمعوکاجریرانھکوہاتےہ۔)

 .2قال ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي في العناية شرح
الهداية تحت عبارة المرغيناني( :قوله :ثم يجوز التقلد) تفريع على
مسألة القدوري يتـبين أنه ْل فرق في جواز التقلد ْلهله بين أن يكون
( )84المرغيناين يف الهداية شرح بداية المبتدي.102/3 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

المولي عادْل أو جائرا ،فكما جاز من السلطان العادل جاز من الجائر،
وهذا؛ ْلن الصحابة تقلدوا القضاء من معاوية وكان الحق مع علي
في نوبته ،دل على ذلك حديث عمار بن ياسر ( ،)85۔۔۔۔۔۔
وعلماء السلف والتابعين تقلدوه من الحجاج وجوره مشهور في
اآلفاق(.)86
ِانباخیشلامجلادلنیارلویماابلربیت’’العناية شرح الهداية‘‘ںیمااممرمانیغینیک
ابعرت ےک تحتےتھکلںیہ :اامم رمانیغین اکہیانہک ہک [دہعہ انیلاجزئےہ] اامم دقوریےک ایبن
رکدہہلئسمرپرفتعیےہوجاسابتوکوخبواحضرکیتےہہکالہ،قحتسماوراقلبارفادےک
دہعہوبصنمےنیلےکاجزئوہےنںیماسابتےسوکیئرفقںیہنڑپاتہکرقتریرکےنواال
رمکحاناعدلےہایریغاعدل۔ذٰہلاسجرطحیسککیناوروخداعدلرمکحانےسذہمداری
انیلدرتسےہ،ایسرطحریغاعدلرمکحانےسیھبیسکدہعےیکذہمداریوبقلرکاناجزئ
ےہ۔

( )85أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب الصَلة ،أبواب المساجد،172/1 ،
الرقم ،436/وأيضا يف كتاب الجهاد والسير ،باب مسح الغبار عن الناس يف
السبيل ،1035/3 ،الرقم ،2657/ومسلم يف الصحيح ،كتاب الفتن وأشراط
الساعة ،باب ْل تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجل،2236-2235/4 ،
الرقم.2916 -2915/
( )86ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابريت يف العناية شرح الهداية (على حاشية
شرح فتح القدير).246/7 ،

ہیاسےیلیھبرواےہہکاحصہبرکام ےنیھبرضحتاعموہی ےس(انےکدور
ولمتیک ںیم افمد اعہم یک رغض ےس) اضقء یک ذہم دارایں وبقل یک ںیھت ،احالں ہک الختف
ےکالصقحداراسوتقرضحتیلعرکماﷲ وہہجارکلمیےھت۔اس(الختفیکاقحتین)
رپ رضحت امعر نب ایرس یک دحثی رصاًاتح دالتل رکیت ےہ۔ (احصہب رکام یک ادتقاء
ںیم ) املعء فلس اصنیحل اور اتنیعب ےن یھب اجحج ےک زامہن ںیم اس ےس ذہم دارایں اور
دہعےےیل،احالںہکاساکملظلکاعملںیموہشمراھت۔

 .3قال كمال الدين بن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير( :قوله:
والحق كان بيد علي

في نوبته) هذا تصريح بجور معاوية ،والمراد

في خروجه ْل في أقضيته ،۔۔۔۔۔۔ واستقضى معاوية أبا الدرداء بالشام
وبها مات ... .وإنما كان الحق معه في تلك النوبة لصحة بيعته
وانعقادها فكان على الحق في قتال معاوية بصفين .وقوله عليه الصَلة
والسَلم لعمار :ستقتلك الفئة الباغية ( .)87وقد قتله أصحاب معاوية
يصرح بأنهم بغاة.

( )87أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب الصَلة ،أبواب المساجد،172/1 ،
الرقم ،436/وأيضا يف كتاب الجهاد والسير ،باب مسح الغبار عن الناس يف
السبيل ،1035/3 ،الرقم ،2657/ومسلم يف الصحيح ،كتاب الفتن وأشراط
الساعة ،باب ْل تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجل،2236-2235/4 ،
الرقم.2916 -2915/

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

وقال ابن القطان في كتابه في باب اْلستسقاء :طلحة بن عبد
الل بن عوف أبو محمد الذي يقال له طلحة الندى ابن أخي عبد
الرحمن بن عوف تقلد القضاء من يزيد بن معاوية على المدينة ،وهو
تابعي(.)88
اصِبح
ِاامم امکل ادلنی نب اامہلم ایفنحل اینپ اتکب ’’رشح حتف ادقلری‘‘ ںیم ےتھکل ںیہ ِ :
دھاہی اک ہی انہک ہک [قح الختف ےک اعمےلم ںیم رضحت یلع ےک اسھت اھت] ہی رضحت
اعموہی ےکریغاعدلرمکحانوہےنرپرصتحیےہ۔اہیںوجرےسرماداناکہفیلخرادش
(دیسان یلع ) ےک الخف رخوج رکان ےہ ہن ہک ان اک امتم ولصیفں ںیم راہ دعل ےس رحنمف
وہان۔۔۔۔رضحتاعموہی ےنرضحتاوبادلرداء ےساشماکبصنماضقء(ینعیفیچ
سٹسج)اکدہعہاھبنسےنلیکدروخاتسیکیھت۔(وہاکیاعدلاقیضےھت،اسریرمعبصنم
اضق رپ افزئ رےہ) اور ان اک واصل کلم اشم ںیم یہ وہا۔ ۔۔۔ دیسان یلع اک قح رپ وہےن اک
ینعمہیےہہکالختفیک(وچیھت)دمت ںیمدیسانیلع یکعیبدرتسوہےنےک اابتعر
ےس ااقحتسق الختف دیسان یلع یہ اک اھت۔ ذٰہلا رضحت یلع ارملٰیضت  ،رضحت اعموہی
ےک اقمےلب ںیم نیفص ےک رعمہک ںیم قح رپ ےھت۔ زین وضحر یبن ارکم اک رضحت امعر نب
ایرس وکرفامان’-اےامعر!ںیہمتابیغرگوہدیہشرکےاگ‘  -اسرعمےکںیمقحوابلط
ےک نیعتںیمواحضدلیل ےہ۔ویکںہکاںیہنرضحتاعموہی ےک اسویھتںےن یہدیہش
ایکاھت۔ہیرفامنروسل اسابتیکرصتحیرکاتےہہکوہولگابیغےھت۔
انب اطقن اینپ اتکب ںیم ااقستسء ےک ابب ےک تحت رفامےت ںیہ  :رضحت اوب دمحم ہحلط
نبدبعاہللنبوعف،رضحتدبعارلنمحنبوعفےکےجیتھبےھت۔اںیہنۃحلطادنلیاہکاجات
( )88ابن الهمام يف شرح فتح القدير.246-245/7 ،

اھت۔ اوہنں ےن زیدی نب اعموہی ےس (اس ےک دور ولمتیک ںیم ) دمہنی ےک اقیض یک ذہم
دارایںاھبنسںیلاوروہاتیعبےھت۔(اسرطےقیوکفلساصنیحلاسےیلاجریرےتھکےھتہک
وعام اانلس ےک اعمالمت ںیم داد ریس اور ااصنف یک رفایمہ اک لمع رےنک ہن اپےئ ،اور
اعمرشیتزدنیگںیمولوگںےکےیلارفنادیحطسرپالکشمتںیمااضہفہنوہ۔)

 .4قال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية( :قوله :والحق كان
بيد علي
عثمان

في نوبته) :أي في خَلفته؛ ْلن الخَلفة كانت له بعد
بالنص ... .وعند أهل السنة معاوية

علي ( ... .والتابعين)ْ :لن الصحابة

كان باغيا في نوبة

(تقلدوه) أي القضاء (من

الحجاج) ابن يوسف الثقفي عامل عبد الملك بن مروان على العراق
وخراسان ،ومات في رمضان أو شوال سنة خمسة وتسعين ،وعمره
ثَلث أو أربع وخمسون سنة .ولما سمع الحسن البصري بموته
سجد ،يعني شكرا لله تعالى ،وقال :لو جاءت كل أمة بخبيثها ،وجئنا
به (حجاج بن يوسف) لغلبناهم ،وظلمه مشهور(.)89
ِاامم دبر ادلنی ینیع ’’البناية شرح الهداية‘‘ ںیم ےتھکل ںیہ :ان اک ہی انہک ہک [ان یک
ابریںیمقحرضحتیلع ےکاسھتاھت]ینعیانیکالختفےکےلئسمںیمااقحتسقرضحت
یلع یہاکاھتویکںہکرضحتامثعن ےکدعبرضحتیلع یکالختفصنےساثتب
ےہ۔ ۔۔۔ اور الہ تنس ےک زندکی رضحت یلع یک الختف وک وبقل ہن رکےن اور ان ےک
الخفرخوجرکےنیکوہجےسرضحتاعموہی اغبوترکےنواےلےھت۔ ۔۔۔[اور ایس
( )89بدر الدين العيني يف البناية شرح الهداية.14/9 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

رطحاتنیعبےن]یھباحصہبرکام یکریپویرکےتوہےئاجحجنبویفسیفقثےساضقء
یک ذہم دارایں وبقل ںیک۔ اجحج رعاق اور رخااسن رپ دبع اکلمل نب رموان اک رقمر رکدہ
وگررناھتاوراسےن95رجہیےکامہراضمنایوشالںیمرتنپ()53ایوچن()54اسلیک
رمعںیموافتاپیئ۔ بجااممنسحرصبیےناجحجنبویفسیکومتیکربخینسوتدجسہرکش
اجب الےئ اور رفامای :ارگ رہ اتم اےنپ اےنپ ثیبخ (رشری اسفنل) ولوگں وک ےل آےئ اور مہ
ان ےک اقمےلب ںیم رصف اکی اجحج وک یہ شیپ رک دںی وت مہ ان بس رپ وفتیق ےل اجںیئ
ےگ۔اساکملظزابنزداخصواعمےہ۔

 .5قال اإلمام ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق:
(قوله :ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ومن أهل
البغي)؛ ْلن الصحابة

تقلدوه من معاوية ،والحق كان بيد علي

في نوبته والتابعين تقلدوه من الحجاج وكان جائرا أفسق أهل زمانه.
هكذا قال أصحابنا .وفي فتح القدير ،وهذا تصريح بجور معاوية،
والمراد في خروجه ْل في أقضيته(.)90
ااممانبمیجنایفنحل’’ البحر الرائق شرح كنز الدقائق‘‘ںیمےتھکلںیہ:اناکہیانہک
ہک (الہ ولوگں ےک ےیل اعدل و ریغ اعدل ای ابیغ رمکحاونں ےس بصنم اضقء یک ذہم داری
وبقل رک انیل اسکیں وطررپ اجزئ ےہ) ،ہیاس اینبد رپ ےہ ہک احصہب رکام ےن رضحت اعموہی
ےک دور ولمتیک ںیم ان ےس بصنم یک ذہم دارایں ںیل ،احالں ہک الختف ےک اعمےلم
ںیمقحرضحتیلع ےکاسھتاھت۔ایسرطحاتنیعبےنیھباجحجنبویفسےکدورںیم
( )90ابن نجيم الحنفي يف البحر الرائق شرح كنز الدقائق.460/6 ،

بصنم اضقء یک ذہم دارایں اھبنسںیل ،احالں ہک وہ اکی اجرب اور افسک رمکحان اھت ہکلب وہ
اےنپ دور اک بس ےس ڑبھ رک افقس و افرج صخش اھت۔ امہرے ااحصب اانحف ےن ایس وقل وک
اایتخر ایک ےہ۔ 'حتف ادقلری' ںیم وت اہیں کت اھکل ےہ ہک ہی وقل رضحت اعموہی ےک ریغ
اعدل رمکحان وہےن رپرصتحی ےہ۔ (اہیں) ان یک رماد ہفیلخ رادشےک الخفرخوج(ینعی
اغبوترکےن)ںیمےہ،ہنہیہکوہامتمولصیفںںیمیہ(اعمذاﷲ) ریغاعدلےھت۔

 .6قال شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشية على تبيين الحقائق
شرح كنز الدقائق( :قوله في المتن :ويجوز تقلد القضاء من السلطان
العادل والجائر ).قال اْلتقاني :وإن كان قاضي الخوارج من أهل
الجماعة والعدل فقضى ،ثم رفع إلى قاضي العدل أمضاه ويجوز
قضاؤه بين الناس؛ ْلن شريحا كان يتولى القضاء من جهة معاوية ومن
بعده من بني أمية ،وكانوا خارجين على إمام الحق ،ولم يرو عن أحد
من أهل الحق أنه فسخ قضاءه.
وكذلك غير شريح تولوا لهم ولم يرو عن أحد من اْلئمة نقض
قضائهم ،فدل على أن القاضي إذا كان عادْل في نفسه ْل يعتبر فسق
من وْله( .قوله :وإن كان الحق بيد علي ).قال في الهداية :والحق كان
بيد علي في نوبته(.)91

( )91شهاب الدين أحمد الشلبي يف حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،
.177/4

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

ِاامماہشبادلنیادمح السلبی ’’تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‘‘ ےکاحہیش
ںیم ےتھکل ںیہ :نتم ںیم ان ےک وقل[ :اور بصنم اضقء یک ذہم داری وبقل رکان اعدل اور ریغ
اعدلرمکحانےساجزئےہ]ےکابرےںیمالعہمااقتینرفامےتںیہ :ارگوخارجاکرقمررکدہ
وکیئ اقیض اعدل اھت اور اس ےن یسک ہلئسم رپ ہلصیف ایک ،رھپ وہ ہلصیف یسک اعدل ہفیلخ ےک رقمر
رکدہ اقیض کت اچنہپ وت وہ یھب ایس ہلصیف وک اجری رےھک اگ (اور ضحم اس اینبد رپ وسنمخ ںیہن
رکے اگ ہک اس اقیض وک رقمر رکےن واال وخارج ںیم ےس اھت)۔ اےسی اعدل اقیض یک رطف
ےسولوگںےکامنیباجریرکدہےلصیفوجینبمربدعلوااصنفوہںاجزئںیہ۔ویکںہکاقیض
رشحی ،رضحت اعموہی اور ونب اہیم ےک دعب ںیم آےن واےل رمکحاونں یک رطف ےس
بصنماضقءرپافزئرےہںیہ،ابووجداسےکہکہیولگااممربقحرضحتیلع یکالختف
ہقحےکالخفرخوجرکےنواےلےھت۔الہقحںیمےسیسکےسہیرمویںیہنہکاسےن
(ریغاعدلاطلسنےکرقمررکدہاعدل)اقیضرشحیےکےیکےئگولصیفںوکخسفایکوہ۔
ایس رطح اقیض رشحی ےک العوہ یھب یئک ولگ اخرویجں ےک دور وکحتم ںیم ان یک
رطفےسانمبصیکذہمدارایںوبقلرکےترےہںیہاوراہمئںیمےسیسکےسہیوقنمل
ںیہن ےہ ہک اوہنں ےن (ضحم اس ببس ےس ہک وہ ابویغں اور اخرویجں ےک رقمر رکدہ
اقیض ںیہ ) ان ےک ےیک ےئگ ینبم رب دعل ولصیفں وک رد رک دای وہ۔ ہی بس ابںیت اس ارم رپ
دالتلرکیتںیہہکارگاقیضذباتوخداعدلوہوتاسوکرقمررکےنواےلےکقسفاکاابتعر
ںیہن ایک اجےئ اگ۔ اور ان اک ہی انہک ہک [رضحت یلع قح رپ ےھت] اصبح 'ادہلاۃی' ےن اہک
ےہ( :اس ےس رماد ہی ےہ ہک) رضحت یلع الختف ےک اعمےلم ںیم اینپ ابری ںیم قح رپ
ےھت۔

 .7قال مَل خسرو الحنفي في درر الحكام شرح غرر اْلحكام:
ويجوز تقلده من الجائر كما يجوز من العادل ْلن الصحابة

تقلدوا

القضاء من معاوية بعد أن أظهر الخَلف لعلي كرم الل وجهه مع أن
الحق كان مع علي  ،وتقلدوا من يزيد مع فسقه وجوره .والتابعون
تقلدوا من الحجاج مع كونه أظلم زمانه (و) من (أهل البغي) (.)92
ِالمرسخوایفنحل ’’درر الحكام شرح غرر اْلحكام‘‘ ِںیمےتھکلںیہ:سجرطح
اعدل رمکحان ےس بصنم اضقء یک ذہم داری انیل اجزئ ےہ ،ایس رطح ریغ اعدل رمکحان ےس
یھب(ہیذہمداریوبقلرکانیل)اجزئےہ،ویکںہکاحصہبرکام ےنرضحتاعموہی ےس
بصنماضقءیکذہمدارایںوبقلںیک،ابووجداسےکہکاوہنںےنہلئسمالختفرپرضحت
یلعرکماہللوہہجارکلمیےساانپاالتخفاظرہرکدایاھت،بجہکرضحتیلع قحرپےھت۔
ایس رطح زیدی نیعل ےک قسف اور ملظ ےک ابووجد اس ےس یھب اضقء اک دہعہ وبقل ایک ایگ۔
اتنیعبرکامےنیھب(تحلصماعہمےکےیل)اجحجنبویفسےسدنسماضقءیکذہمدارایں
وبقلںیک،احالںہکوہاےنپدوراکبسےسڑبااظملاورابیغاھت(اسیکوہجرصفہییھتہک
اعۃم اانلس ںیم ااصنف یک رفایمہ اک لمع اجری رہ ےکس ،اور وکحیتم اعمالمت یک رخایب ےک
ابثعاعمرہشییکزدنیگروزّرمہاومرںیمدادریسےسرحمومہنرےہ)۔

 .8قال المَل علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(تقتلك الفئة الباغية) أي :الجماعة الخارجة على إمام الوقت وخليفة
الزمان .قال الطيبي :ترحم عليه بسبب الشدة التي يقع فيها عمار من
قبل الفئة الباغية يريد به معاوية وقومه ،فإنه قتل يوم صفين.

( )92مَل خسرو الحنفي يف درر الحكام شرح غرر اْلحكام.405/2 ،

 srذكر ندم بعض من لم يشارك عليا

في القتال sr

وقال ابن الملك :اعلم أن عمارا قتله معاوية وفئته ،فكانوا طاغين
باغين ،بهذا الحديثْ ،لن عمارا كان في عسكر علي
المستحق للمامة ،فامتنعوا عن بيعته(.)93

 ،وهو

ِالمیلعااقلری’’مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‘‘ِںیمےتھکلںیہ:وضحر
یبنارکم ےکرفامنادقس'-ےھجتابیغرگوہدیہشرکےاگ'-ےسرمادےہہکااسیرگوہوج
اامموتقاورہفیلخزامنےکالخفاغبوترکےنواالوہاگ۔ العہمیبیطرفامےتںیہ:وضحریبن
ارکم ےنرضحتامعرنبایرس ےکےیلرمحیکداعیک،اسلکشماوراذتیےکببس
سجاکاںیہنابیغرگوہیکاجبنےساسانمرکاناھت۔اہیںابیغرگوہےسوضحریبنارکم یک
رمادرضحتاعموہی اورانےکاسیھتںیہویکںہکرضحتامعر نیفصےکروزدیہش
ےیکےئگ۔
انب امکل ےتہک ںیہ  :ہی ابت اجن ینیل اچےیہ ہک رضحت امعر نب ایرس وک رضحت
اعموہی اور ان ےک رگوہ ےن دیہش ایک ےہ۔ ذٰہلا اس دحثی ابمرک ےک تحت وہ ولگ
رسشکاورابیغرقاراپےئںیہویکںہکرضحتامعرنبایرس رضحتیلع ےکرکشلںیم
ےھت وج تقیقح ںیم الختف ےک حیحص دقحار ےھت۔ رضحت اعموہی اور ان ےک رگوہ ےن
رضحت یلع یک عیب ےنیل ےس ااکنر رک دای اھت (ویں دحثی ابمرک یک روینش ںیم الختف
یلعاکااکنررکےنواالرگوہابیغرقاراپای)۔

( )93مَل على القاري ىف مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.17/11 ،

الباب:

وجوب الت عظيم لجميع الصحابة
ومنع اللعن والطعن فيهم

﴿ہلمجاحصہبرکام ےکےیلووجبمیظعتاوراںیہننعل
نعطیکتخساممتعن﴾

 .1قال القاضي في ‹‹شرح المواقف›› في المقصد السابع :تعظيم
الصحابة كلهم:
إنه يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم ْلن الل
سبحانه وتعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه كقوله:
﴿وٱلسبقون ٱۡلولون من ٱلمهجرين وٱۡلنصار﴾ [التوبة،]100/9 ،

وقوله﴿ :يوم َل ُيزي ٱَّلل ٱنلب وٱَّلين ءامنوا معهۥ نورهم يسَع بني
أيديهم﴾ [التحريم ،]8/66 ،وقوله﴿ :وٱَّلين معهۥ أشداء لَع
ٱلكفار رَحاء بينهم ترىهم ركعا سجدا يبتغون فضٗل من ٱَّلل

ورضونا ﴾ [الفتح ،]29/48 ،وقوله﴿ :لقد رِض ٱَّلل عن ٱلمؤمنني
إذ يبايعونك َتت ٱلشجرة﴾ [الفتح ،]18/48 ،إلى غير ذلك من
اآليات الدالة على عظم قدرهم وكرامتهم عند الل .والرسول

قد

أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة ،منها قوله  :خير القرون
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ،ومنها قولهْ :ل تسبوا أصحابي
فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وْل نصيفه ،ومنها
قوله :الل الل في أصحابي ْل تتخذوهم غرضا بعدي ،فمن أحبهم
فبحبي أحبهم ،ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،ومن آذاهم فقد

 srدفع اْلرتياب فيما وقع من المشاجرة بين اْلصحاب sr

آذاني ،ومن آذاني فقد آذى الل ،ومن آذى الل فيوشك أن يأخذه .إلى
غير ذلك من اْلحاديث المشهورة في الكتب الصحاح.
ثم إن من تأمل سيرتهم ووقف على مآثرهم وجدهم في الدين
وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة الل ورسوله لم يتخالجه شك في
عظم شأنهم وبرائتهم عما ينسب إليهم المبطلون من المطاعن ،ومنعه
ذلك أي تيقنه بحالهم عن الطعن فيهم فرأى ذلك مجانبا لليمان،
ونحن ْل نلوث كتابنا بأمثال ذلك وهي مذكورة في المطوْلت مع
التقصي عنها ،فارجع إليها إن أردت الوقوف عليها ،وأما الفتن
والحروب الواقعة بين الصحابة ... .والذي عليه الجمهور من اْلمة
هو أن المخطيء قتلة عثمان

ومحاربو علي

ْلنهما إمامان

فيحرم القتل والمخالفة قطعا ،إْل أن بعضهم كالقاضي أبي بكر ذهب
إلى أن هذه التخطئة ْل تبلغ إلى حد التفسيق ،ومنهم من ذهب إلى
التفسيق كالشيعة وكثير من أصحابنا(.)94
اقیضرشفیارجلاجینےن’’رشحاوملافق‘‘ ےکاسوتںیدصقم :تعظيم الصحابة
كلهم (امتماحصہبیکمیظعت)ںیماہکےہ:
ےب کش امتم احصہب رکام یک میظعت اور ان ےک ابرے ںیم نعط و عینشت ےس ابز رانہ
وابجےہ،ویکہکناﷲ احبسہنواعتٰیلےناینپاتکبںیمیئکاقمامترپانیکمیظعتاورانیک
( )94الشريف الجرجاين يف شرح المواقف.644-643/
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رعتفی ایبن رفامیئ ےہ ،اسیج ہک اس اک رفامن ےہ( :سج دن اہلل (اےنپ) یبن ( ) وک اور ان
الہاامینوکوجانیک مغیب ںیمںیہروسا ںیہنرکےاگ ،ان اکونرانےکآےگ اوران ےک
داںیئ رطف (روینش داتی وہا) زیتی ےس لچ راہ وہاگ)۔ اور اس اک رفامن ےہ( :اور وج ولگ
آپ( )یکتیعماورتگنسںیمںیہ(وہ)اکرفوںرپتہبتخساورزورآورںیہآسپںیم
تہب رنم دل اور قیفش ںیہ۔ آپ اںیہن رثکت ےس روکع رکےت وہےئ ،وجسد رکےت وہےئ
دےتھکی ںیہ وہ (رصف) اﷲ ےک لضف اور اس یک راض ےک بلط اگر ںیہ )۔ اور اس اک رفامن
ےہ( :ےب کش اﷲ ومونمں ےس رایض وہ ایگ بج وہ (دحہیبی ںیم) درتخ ےک ےچین آپ
ےسعیبرکرےہےھت)۔اسےکالعوہتہبیسآایتوجانیکدقروزنمتلاوراﷲ اعتٰیل
ےک اہں ان یک زعت و تمظع رپ دالتل رکیت ںیہ ،ایس رطح روسل اﷲ ےن تہب یس
ااحدثی ںیم ان یک رعتفی ایبن رفامیئ ےہ ،ان ںیم ےس آپ اک ہی رفامن ےہ’ :بس ےس
رتہبریمازامہنےہ،رھپوج انےکدعبوہںےگاوررھپوج انےکدعبوہںےگ‘۔اورہیرفامن
یھبےہ’:ریمےاحصہبوکاگیلتمدو،ارگمتںیمےسوکیئادحاہپڑےکرباربیھبوسانرخچرک
دےوترھپیھبوہانںیمےسیسکاکیےکریسرھبایاسےسآدےھےکرباربیھبںیہنچنہپ
اتکس‘۔ زین آپ اک ہی رفامن یھب ےہ’ :ریمے احصہب ےک ابرے ںیم اہلل ےس ڈران اور
ریمےدعبانوکاینپدنتوزیتوگتفگاکاشنہنتمانبان،ویکہکنسجےنانےستبحمیکاسےن
ریمی وہج ےس ان ےس تبحم یک اور سج ےن ان ےس ضغب راھک اس ےن ریمے ضغب یک وہج
ےسانےسضغبراھک،اورسجےنانوکفیلکتاچنہپیئاسےنےھجمفیلکتاچنہپیئ،اورسج
ےن ےھجم فیلکت اچنہپیئ اس ےن اہلل اعتٰیل وک فیلکت اچنہپیئ سج ےن اہلل اعتٰیل وک فیلکت اچنہپیئ
رقنعبی اس یک رگتف وہیئ‘۔ اس ےک العوہ بتک احصح ںیم یئک وہشمر ااحدثی ےہ (وج
احصہبرکام ےکاضفلئوکایبنرکیتںیہ)۔
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رھپ وج صخش ان یک ریسوتں رپ وغر رکات ےہ اور ان ےک اکرانومں اور دنی ںیم ان یک
تنحم اور اﷲ اور اس ےک روسل یک دمد و رصنت یک اخرط اینپ اجن و امل وک اٹلےن رپ واتیفق
احلص رکات ےہ وت اس ےک دل و دامغ ںیم ان یک دنلبی اشن یک تبسن وکیئ کش ابیق ںیہن
راتہ۔ضعباطمنعوجولگانیکرطفاناجزئوطررپوسنمبرکےتںیہ،وہانےسانیک
رباءترکاتےہاورانےک اوحال اک نیعتاےس ان ںیمنعط وعینشتےسابز راتھکےہ ،وہ ان
ےکقحںیمنعطوعینشتوکاامینےسدوریاکابثعاتھجمسےہ،مہاسرطحیکاایشءےساینپ
اتکبوکآولدہںیہنرکاناچےتہاورہیاایشءوپریقیقحتےکاسھتڑبیڑبیاتکوبںںیموموجد
ںیہ،ذٰہلاارگآپانےسواتیفقاحلصرکاناچےتہںیہوتانبتکیکرطفروجعےئجیک۔
رںیہ احصہب رکام ےک درایمن واعق وہےن وایل ںیگنج اور وحادث ۔۔۔ وت سج
ومفق رپ وہمجر اتم ہشیمہ ےس اقمئ ےہ وہ ہی ےہ ہک اطخ اکر رضحت امثعن ےک اقلت
ےھت،اوررضحتیلع ےسگنجرکےنواےلےھت،ویکہکندوونںااممربقحےھت۔ذٰہلاان
وک لتق رکان اور ان یک اخمتفل رکان یعطق وطر رپ رحام ےہ۔ رگم ہی ہک املعء ںیم ےس ضعب ےسیج
اقیضاوبرکباسرطفیھبےئگںیہہکانوکاطخاکزساواررہھٹااناںیہنافقسےنہکیکدحںیم
دالخ ںیہن رکات ،ہکبج ضعب املعء ان وک افقس رقار دےنی یک رطف یھب ےئگ ںیہ اسیج ہک ہعیش
رضحاتاورامہرےتہبےسااحصب(ینعیاانحفوالہتنس)۔

 .2وقال السعد التفتازاني في ‹‹شرح العقائد النسفية›› :ويكف عن
ذكر الصحابة

إْل بخير لما ورد من اْلحاديث الصحيحة في

مناقبهم ووجوب الكف عن الطعن فيهم.
ثم في مناقب كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن
والحسين وغيرهم من أكابر الصحابة

أحاديث صحيحة وما وقع
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بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتأويَلت ،فسبهم
والطعن فيهم إن كان مما يخالف اْلدلة القطعية فكفر كقذف عائشة
وإْل فبدعة وفسق ،وبالجملة لم ينقل عن السلف والمجتهدين
والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية وأحزابه ْلن غاية أمرهم
البغي والخروج على اإلمام وهو ْل يوجب اللعن(.)95
ِااممدعسادلنیاتفتزایناینپاتکب ’’رشحاقعدئیفسن‘‘ ںیمےتھکلںیہ:اوررواکاجےئاگ
احصہب رکام اک ذرک رکےن ےس رگم الھبیئ ےک اسھت۔اسیج ہک ااحدثی ہحیحص ںیم ان ےک
انمبق ایبن وہےئ ںیہ اور ان ےک قلعتم اینپ (زابونں وک) نعط و ارتعاض ےس روانک وابج
ےہ۔
رھپدیساناوبرکبدصقی،دیسانرمع،دیسانامثعن،دیسانیلع،دیساننسح،دیساننیسح ان
امتم ےک انمبق اور ان ےک العوہ ااکرب احصہب رکام ےک (انمبق) ااحدثی ہحیحص ےس
اثتب ںیہ ،وج ڑلاایئں اور اشمرجات ان ےک درایمن وہےئ ان ےک ےیل اےسی اابسب اور
اتوںیلیوموجدںیہنجرپاںیہنومحملایکاجےئاگ ،انیکوہجےسیسکاحصیبوکبسومتشاور
نعط و عینشت اک ومرد انبان  ،وج ہک ارگ ادہل ہیعطق ےک اخمفل ےہ وت رفک ےہ۔ ےسیج ذقف رضحت
اعہشئ دصہقی  ،ورہن دبتع اور قسف ےہ۔ اور ہلمج وطر رپ فلس اصنیحل ،دہتجمنی اور املعء
اصنیحل ںیم ےس یسک ےس یھب لقن ںیہن ایک ایگ ہک اوہنں ےن رضحت اعموہی اور ان ےک
رکشل رپ تنعل ےنجیھب وک اجزئ رقار دای وہ۔ اس ےیل ہک اس اعمےلم ںیم ان اک ااہتنیئ ادقام دیسان
یلع ےکالخفاغبوتاوررخوجاھتاورہیاعمہلمنعلوکوابجںیہنرکات۔

( )95ذكره السعد التفتازاين يف شرح العقائد النسفية.158-157/
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 .3وقال السعد التفتازاني في شرح المقاصد :إن ما وقع بين
الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب
التواريخ ،والمذكور على ألسنة الثقات ،يدل بظاهره على أن بعضهم
قد حاد عن طريق الحق ،وبلغ حد الظلم والفسق .وكان الباعث له
الحقد والعناد ،والحسد واللداد ،وطلب الملك والرياسة والميل إلى
اللذات والشهوات .إذ ليس كل صحابي معصوما وْل كل من لقي
النبي

بالخير موسوما إْل أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول

الل

ذكروا لها محامل وتأويَلت بها تليق ،وذهبوا إلى أنهم

محفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق صونا لعقائد المسلمين عن
الزيغ والضَللة في حق كبار الصحابة ،سيما المهاجرين منهم
واْلنصار ،والمبشرين بالثواب في دار القرار(.)96
اامم دعس ادلنی ااتفتلزاین ’’رشح ااقملدص‘‘ ںیم رفامےت ںیہ :احصہب رکام ےک امنیب
وجںیگنجاورڑگھجےواعقوہےئوہبتکاترخیںیمرموقمںیہاورہقثراوویںیکزابنےس
رواتی وہےئ ںیہ ۔ ہی وااعقت اظبرہ اس ابت رپ دالتل رکےت ںیہ ہک ان ںیم ےس ضعب
ولگ راہ قح ےس ٹہ ےئگ اور ملظ و قسف یک دح کت چنہپ ےئگ ےھت۔ اس اک ببس (ضعب
اکدورسوںےک اسھتیعبط) ضغبودسح،انعدودعاوت،وکحتموادتقاریکبلطاورداینوی
ذلاتووخااشہتیکرطفالیمناھت۔بجہکرہاياحصیب(ااسننوہےنےکانےط)ہنوتا
ناومر ےسكلیباوصعمماھت ،اورہنیہرہاسصخشوکسجیک وضحریبنارکم ےس الماقت
( )96التفتازاين ،شرح المقاصد (.)311-310/5
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یھت لمکم وطر رپ ریخ ےس وموسم ایک اجاتکس ےہ۔ رگم ہی ہک املعء ےن وضحر ےک احصہب رکام
ےکابرےںیمنسحنظیکاینبد رپاسياعمالمتںیماحملماوراتوالیتایبنیکںیہوج
ان ےک القئ وہیت ںیہ  ،اور وہ اس راےئ یک رطف ےئگ ںیہ ہک احصہب رکام ان اومر ےس
وفحمظوہےتںیہوجیسکوکرمگاہاورافقسرقاردےنیوکوابجرکےتںیہ۔ااسیاسےیلےہہک
املسمونں ےک وج اقعدئ ااکرب احصہب ےک ابرے ںیم ںیہ ،اںیہن رخایب اور رمگایہ ےس اچبای
اجےکس،اخصوطررپانںیمےسوجاہمرجنی،ااصنراورتنجیکوخشربخیاپےنواےلاحصہب
رکام ںیہ۔

 .4وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوي :ولهذا قلناْ :ل يجوز اللعن على
معاويةْ ،لن حسنا صالح معه ولو كان مستحقا لللعن لكان ْل يجوز
الصلح معه(.)97
خیشدبعازعلزیدولہی ایبنرکےتںیہ :ایس ےیلمہےناہکےہہک رضحتاعموہی رپ
نعلرکاناجزئںیہنےہویکہکنااممنسح ےنانےسحلصیکیھتاورارگوہتنعلےکقحتسم
وہےتوتانےکاسھتحلصرہزگاجزئہنوہیت۔

 .5وقال السعد التفتازاني في ‹‹شرح المقاصد›› :وأما في حرب
الجمل وحرب صفين وحرب الخوارج ،فالمصيب علي  ،لما ثبت
له من اإلمامة وظهر من التفاوتْ ،ل كلتا الطائفتين على ما هو رأي
المصوبة وْل إحداهما من غير تعيين على ما هو رأي بعض المعتزلة.
والمخالفون بغاة لخروجهم على اإلمام الحق لشبهةْ ،ل فسقة أو كفرة
( )97حاشية شرح العقائد النسفية.158/
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على ما يزعم الشيعة جهَل بالفرق بين المخالفة والمحاربة بالتأويل
وبدونه .ولهذا نهى علي

عن لعن أهل الشام ،وقال :إخواننا بغوا

علينا ،وقد صح رجوع أصحاب الجمل على أن منا من يقول :إن
الحرب لم تقع عن عزيمة .وإن قصد عائشة

لم يكن إْل إصَلح

ذات البين.
ج
ااممدعسادلنیاتفتزاینےن ’’رشحااقملدص‘‘ ِ ںیماہکےہ:رہباحلگنج مل،گنج
ص
فین او رگنج وخارج (گنج رہنوان) ںیم وج دنبہ قح رپ اھت وہ رضحت یلع ےھت ،ویکہکن
آپیکاامتم اثتبدشہیھت اورآپ اکدورسوںیک تبسنافتوتابلکلواحضاوراظرہ اھت۔
دوونںرگوہقحرپںیہنےھت،اسیجہکدوونںوکحیحصرقاردےنیواولںیکراےئےہ،اورہنیہ
ریغب نیعت ےیک ،ہی انہک ہک اکی قح رپ اھت اسیج ہک ضعب زتعمہل یک راےئ ےہ۔ قح ہی ےہ ہک
رضحتیلع ےکاخمنیفلابیغںیہ،ااممقحےکالخفہبشیکانبرپرخوجرکےنیکوہجےس
وہ افقس اور اکرف ںیہن ںیہ۔ اسیج ہعیش امگن رکےت ںیہ ،اخمتفل رکےن واولں اور اتولی اور
ریغباتولیےکگنجرکےنواولںےکدرایمنرفقوکہناجےتنوہےئ۔ اس ےیلرضحتیلع
ےن الہ اشم رپ تنعل ےنجیھب ےس عنم رفامای اھت اور رفامای اھت ہک امہرے اھبویئں ےن مہ رپ
ج
اغبوتیکےہ ،ااحصب ملاکروجعرکانیلیھباثتبےہ،اورمہںیمےسضعبولگہییھب
ےتہک ںیہ ہک گنج لمج ارادًات ںیہن وہیئ ،ہکلب ریغ ارادی یھت اور دیسہ اعہشئ اک دصق رصف
ولوگںےکدرایمنحلصاکاھت۔

 srوجوب التعظيم لجميع الصحابة

ومنع اللعن والطعن فيهم sr

قاتل علي ثَلث فرق من المسلمين على ما قال النبي  :إنك
تقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين(.)98
ََََاََكَثَ َوَ َنَ هم الذين نكثوا العهد والبيعة ،وخرجوا إلى البصرة.
فَالن
...
َوَا َلََ َمَ َ َ
ارَقَ َوَ َنَ هم الذين نزعوا اليد عن طاعة علي

بعدما بايعوه

وتابعوه في حرب أهل الشام زعما منهم أنه كفر حيث رضي
بالتحكيم .وذلك أنه لما طالت محاربة علي

ومعاوية بصفين

واستمرت ،اتفق الفريقان على تحكيم أبي موسى اْلشعري ،وعمرو
بن العاص

في أمر الخَلفة ،وعلى الرضا بما يريانه ،فاجتمع

الخوارج على عبد الل بن وهب الراسبي وساروا إلى النهروان ،وسار
إليهم علي

بعسكره وكسرهم ،وقتل الكثير منهم ،وذلك حرب

الخوارج وحرب النهروان.
زمدی ہی ہک رضحت یلع ےن املسمونں ےک نیت رفوقں ےک اسھت اتقل ایک ،اسیج ہک
وضحر یبن ارکم ےن رفام راھک اھت( :اے یلع!) ےب کش وت انک ،امرنیق اور اقنیطس ےس
اتقلرکےاگ۔
انک :وہ ولگ ںیہ وہنجں ےن دہع و امیپں اور عیب وک وتڑ دای اھت اور رصبہ یک رطف
رخوجایکاھت۔
( )98أخرجه الحاكم يف المستدرك ،150/3 ،الرقم.4675/
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امرنیق:وہولگںیہوہنجںےنرضحتیلع یکعیبرکےناورالہاشمےکاسھت
گنجںیمانیکاابتعرکےنےکدعبانیکااطتعےساہھتچنیھکایل۔زبمعوخشیہکاوہنں
ےن میکحت رپ رایض وہ رک (اعمذ اﷲ) رفک اک اراکتب ایک ےہ۔ ہی اس وتق یک ابت ےہ بج
رضحت یلع اور رضحت اعموہی ےک درایمن گنج نیفص وطل ڑکپ یئگ اور اکیف رعہص
اجریریہوتدوونںرفقیارمالختفےکےلصیفےکےیلرضحتاوبومٰیسارعشیاوررضحت
رمعونبااعلص یکارمالختفےکابرےںیممیکحترپرایضوہےئگےھت۔(ہیوصرتاحل
دھکیرک)وخارجدبعاﷲ نبوبہرایبسیکایقدتںیماےھٹکوہےئگاوررہنوانیکرطفلچ
دےی۔(ادرھ)رضحتیلع یھباےنپرکشلےکاسھتانیکرطفےلکناورانیکتیعمجوک
وتڑدایاورانںیمےستہباسروںاکاخہمترکدای۔یہیگنجوخارجاورگنجرہنوانےہ۔
وَا َلََ َق َ َ
اسَ َط َوَ َنَ معاوية وأتباعه الذين اجتمعوا عليه ،وعدلوا عن
َ

طريق الحق الذي هو بيعة علي
أنه ماْل على قتل عثمان

والدخول تحت طاعته ،ذهابا إلى

حيث ترك معاونته وجعل قتلته خواصه

وبطانته ،فاجتمع الفريقان بصفين ،وهي قرية خراب من قرى الروم
على غلوة من الفرات ،ودامت الحرب بينهم شهورا ،فسمي ذلك
حرب صفين ،والذي اتفق عليه أهل الحل والعقد .وظهر من تفاوت
إما بينه وبين المخالفين سيما معاوية وأحزابه ،وتكاثر من اْلخبار في
كون الحق معه ،وما وقع عليه اْلتفاق حتى من اْلعداء إلى أنه أفضل
زمانه .وأنه ْل أحق باإلمامة منه .والمخالفون بغاة لخروجهم على
اإلمام الحق بشبهة هي تركه القصاص من قتلة عثمان

ولقوله

لعمار :تقتلك الفئة الباغية .وقد قتل يوم صفين على يد أهل الشام.
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ولقول علي  :إخواننا بغوا علينا ،وليسوا كفارا وْل فسقة وْل ظلمة
لما لهم من التأويل وإن كان باطَل .فغاية اْلمر أنهم أخطأوا في
اْلجتهاد .وذلك ْل يوجب التفسيق ،فضَل عن التكفير .ولهذا منع
علي

أصحابه من لعن أهل الشام ،وقال :إخواننا بغوا علينا .كيف

وقد صح ندم طلحة والزبير

وانصراف الزبير

عن الحرب.

واشتهر ندم عائشة  .والمحقون من أصحابنا على أن حرب الجمل
كانت فلتة من غير قصد من الفريقين ،بل كانت تهييجا من قتلة
عثمان

حيث صاروا فرقتين ،واختلطوا بالعسكرين ،وأقاموا

الحرب خوفا من القصاص ،وقصد عائشة لم يكن إْل إصَلح
الطائفتين وتسكين الفتنة ،فوقعت في الحرب(.)99
اقنیطس:رضحتاعموہی اورانےکوہریپواکرںیہ،وجانیکایقدتںیمعمجوہےئگ
ےھت اور راہ قح وج ہک رضحت یلع یک عیب اور ان یک ااطتع ںیم دالخ وہےن اک انم اھت،
ےس ٹہ ےئگ ےھت ،ہی ومفق اایتخر رکےت وہےئ ہک اوہنں ےن لتق امثعن ںیم (اعمذ اہلل)
اقولتں یک دمد یک ،ابںی وطر ہک وصحل اصقص ںیم اعموتن رتک رک دی اور ان ےک اقولتں
وکاےنپاخصولوگںںیماشلمایکاوراانپمہرازانبای(ہیازلاامتالہاشمےنرضحتیلع
ےکالخفرخوجواغبوتےکوجازےکےئلڑھگےےھت)۔ذٰہلا دوونںرگوہنیفصےکاقمم
رپ عمج وہےئ ،اور نیفص روم یک ویتسبں ںیم ےس اکی وریان یتسب اک انم ےہ وج درایےئ رفات
ےس نیتےساچر وساہھتےک افےلص رپواعقےہ ،ان ےکدرایمنگنجیئکامہکتاجری ریہ،
( )99التفتازاين يف شرح المقاصد.305-304/2 ،
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اور اس گنج وک گنج نیفص اک انم دای ایگ۔ ارغلض سج ےش رپ ارابب لح و دقع اک اافتق وہا
اھت ،اور آپ اور آپ ےک اخمنیفل اخص وطر رپ رضحت اعموہی اور ان یک امجتع ےک
درایمن وج افتوت اظرہ و ابرہ اھت ،اور آپ ےک قح رپ وہےن ںیم رثکت ےس رواایت وارد
وہںیئ ںیھت ،اور سج ےش رپ آپ ےک دنمش کت قفتم ںیہ وہ ہی ہک آپ (ینعی رضحت یلع
رکماہللوہہج)اےنپزامہنےکولوگںںیمبسےسالضفوربرتےھت۔اورہیہکآپ ےس
ڑبھ رک اامتم اک وکیئ دقحار ہن اھت (ان بس اومر وک اخموفلں اور ابویغں ےن رظن ادناز رک ےک
رخوج و اغبوت اک راہتس اایتخر رک ایل)۔ وس آپ یک اخمتفل رکےن واےل ابیغ ںیہ ویکہکن
اوہنں ےن ہبش یک انبء رپ اامم ربقح ےک الخف رخوج ایک اور وہ ہبش ہی اھت ہک آپ ےن رضحت
امثعن ےکاقولتںےساصقصرتکرکدایاھتاوروہاسےیلیھبابیغںیہویکہکنوضحریبن
ارکم ےنرضحتامعر وکرفامایاھت:ےھجتابیغرگوہلتقرکےاگ۔ آپ نیفصواےل
دن الہ اشم ےک اہوھتں لتق وہےئ ،اور وہ رضحت یلع ےک اس وقل’ :امہرے اھبویئں
ےنمہرپاغبوترکدی‘ یکانبرپیھبابیغرہھٹے۔نکیلوہاکرف،افقساوراظملںیہنںیہاس
ےیلہکاوہنںےنہیبسھچکاتولییکانب رپایک ،ارگہچوہابلطیہویکںہنیھت۔ ااہتنیئابت
ہی ےہ ہک اوہنں ےن ااہتجدی اطخ اکاراکتب ایک۔ ہی ایسی ےش ےہ وج یسک وک افقس رقار دانی
وابج ںیہن رکیت ہچ اجہکیئ اےس اکرف رقار دای اجےئ۔ اس ےیل رضحت یلع ےن اےنپ
ااحصبوکالہاشمرپتنعلےنجیھبےسروکدایاھتاوراہکاھت:امہرےاھبویئںےنمہرپاغبوت
رک دی ےہ۔ ااسی ویکں ہن وہ ،احالہکن رضحت ہحلط اوررضحت زریب یک دناتم اورارسفدیگ
اور رضحت زریب اک (اتبئ وہ رک) گنج ےس واسپ ےلچ اجان یھب اثتب ےہ۔ رضحت اعہشئ
دصہقی یکارسفدیگیھبوہشمرےہ۔ امہرےااحصبںیمےسدرتسراےئرےنھکواےلہی
ےتہک ںیہ ہک ےب کش گنج لمج ااچکن شیپ آیئ ،رفنیقی ےک دصق ےک ریغب ،ہکلب رضحت
امثعن ےک اقولتں ےن اےس ڑھباکای ،ابںی وطر ےک وہ (اسزیش وصنمہب دنبی ےک تحت) دو
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رگووہںںیمٹبےئگےھتاوردوونںرکشلوںںیماجےسھگےھت،اوراصقصےکڈریکوہجےس
اوہنں ےن گنج ڑیھچ دی یھت ،ہکبج رضحت اعہشئ دصہقی اک دصق رصف دوونں رگووہں
ںیماصمتحلاورےنتفوکڈنھٹارکاناھترگمااچکنگنجڑھچیئگ۔

 .6وقال السعد التفتازاني في ‹‹شرح المقاصد›› في وجوب تعظيم
الصحابة

 :اتفق أهل الحق على وجوب تعظيم الصحابة ،والكف

عن الطعن فيهم .الل الل في أصحابيْ ،ل تتخذوهم غرضا
بعدي(.)100
رواه أحمد والترمذي واللفظ له والروياني والبخاري في الكبير.
وقال الترمذي :هذا حديث حسن غريب.
ْل تسبوا أصحابي .فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد
أحدهم وْل نصيفه(.)101
( )100أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،87/4 ،الرقم ،16849/والرتمذي يف
السنن ،كتاب المناقب ،باب يف من سب أصحاب النبي

،696/5 ،

الرقم ،3862/والروياين يف المسند ،92/2 ،الرقم ،882/والبخاري يف التاريخ
الكبير ،131/5 ،الرقم ،389/وأبو نعيم يف حلية اْلولياء.287/8 ،
( )101أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النبي :
لو كنت متخذا خليَل ،1343/3 ،الرقم ،3470/وأبو داود يف السنن ،كتاب
السنة ،باب يف النهي عن سب أصحاب رسول الل  ،214/4 ،الرقم،4658/
والرتمذي يف السنن ،كتاب المناقب ،باب ،695/5 ،)59( :الرقم.3861/
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رواه البخاري وأبو داود والترمذي.
خير أمتي قرني( .)102رواه البخاري والطحاوي.
ااممدعسادلنیاتفتزایناینپاتکب ’’رشحااقملدص‘‘ ںیممیظعتاحصہبےکووجبےک
نمضںیمےتھکلںیہ:الہقحمیظعتاحصہبےکوابجوہےناورانرپنعطوعینشترکےنےسابز
رےنہ رپقفتم ںیہ (اسیج ہک دحثی ابمرک ںیم ےہ):ریمے احصہبےک ابرے ںیم اہلل اعتٰیل
ےسڈرو!اﷲ ےسڈرو!اورریمےدعباںیہندیقنتاکاشنہنتمانبان۔
اےس اامم ادمح ےن ،رتذمی ےن ذموکرہ اافلظ ےس ،روایین ےن اور اخبری ےن ’ااتلرخی
اریبکل‘ ںیمرواتیایکےہ۔ااممرتذمیےناےسدحثینسحرغبیرقاردایےہ۔
(ایس رطح اکی اور رواتی ںیم آپ ےن رفامای ےہ ):ریمے احصہب وک بس و متش
تمرکو۔ارگمتںیمےسوکیئادحاہپڑےکرباربیھبوسانرخچرکدےوترھپیھبوہ(ارجںیم)
انںیمےسیسکاکیےکریسرھبایاسےسآدےھےکرباربیھبںیہنچنہپاتکس۔
اےساامماخبری،اوبداوداوررتذمیےنرواتیایکےہ۔
(ایسرطحآپ اکہیرفامن):ریمیاتماکبسےسرتہبزامہن،ریمازامہنےہ۔اس
دحثیوکاامماخبریاوراحطویےنرواتیایکےہ۔

( )102أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل
أصحاب النبي  ،1335/3 ،الرقم ،3450/والطحاوي يف شرح معاين اآلثار،
 ،151/4والطيالسي يف المسند ،113/1 ،الرقم ،841/وابن الجعد يف
المسند 196/1 ،الرقم.1289 /
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ولو كانوا فسدوا بعده لما قال ذلك ،بل نبه .وكثير مما حكي
عنهم افتراءات ،وما صح فله محامل وتأويَلت.
يجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم ،وحمل ما يوجب
بظاهره الطعن فيهم على محامل وتأويَلت سيما للمهاجرين
واْلنصار وأهل بيعة الرضوان ،ومن شهد بدرا وأحدا والحديبية،
فقال :انعقد على علو شأنهم اإلجماع وشهد بذلك اآليات الصراح،
واْلخبار الصحاح ،وتفاصيلها في كتب الحديث والسير والمناقب.
ولقد أمر النبي بتعظيمهم وكف اللسان عن الطعن فيهم حيث قال:
«أكرموا أصحابي فإنهم خياركم»(.)104(.)103
ارگ ان احصہب رکام ےن وضحر یبن ارکم ےک واصل ےک دعب اسفد یہ رکان وہات وت
انیقی آپ ااسی ہن رفامےت ہکلب ہیبنت رفامےت۔ ذٰہلا تہب یس ابںیت وج ان احصہب رکام ےک
ابرےںیمایبنیکاجیتںیہوہنمڑھگتںیہاورارگانںیمےسوکیئحیحصیھبےہوتاسےک
احملماوراتوالیتںیہ۔
ارغلض!احصہبرکام یکمیظعتاورانےکابرےںیمبسومتشاورنعطوعینشتےس
ابزرانہوابجےہ،بجےشاکاظرہانےکابرےںیمنعطوعینشتوکوابجرقارداتیوہاےس
درگی اتوالیت رپ ومحمل ایک اجےئ اگ ،اخص وطر رپ وہ ابت ارگ اہمرجنی و ااصنر ،الہ عیب
روضان ،اور ان احصہب رکام ےس قلعتم وہ وج زغوہ دبر ،ادح اور حلص دحہیبی ںیم رشکی
( )103أخرجه عبد الرزاق يف المصنف ،341/11 ،الرقم.20710/
( )104التفتازاين يف شرح المقاصد.530-529/
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وہےئ ےھت اور رفامای :احصہب یک دنلبی اشن رپ اتم اک اامجع دقعنم وہ اکچ ےہ اور اس یک وگایہ
واحضآایتاورحیحصااحدثیدےیکچںیہنجیکافتلیصبتکدحثیوریساوربتکانمبق
ںیم یتلم ںیہ۔ البہبش وضحر یبن ارکم ےن اےنپ احصہب یک میظعت اور ان ےک ابرے ںیم نعط و
عینشتےسزابنوکدنبرےنھکاکمکحدایےہاوررفامایےہ’’:ریمےاحصہبیکزعتاجبالؤویکہکنوہ
متبسےسرتہبنیںیہ‘‘۔
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- 46

الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن

مطير اللخمي (360-260ه971-873/م) .المعجم الكبير.
القاهرة ،مصر :مكتبة ابن تيمية.
- 47

الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن

مطير اللخمي (360-260ه971-873/م) .المعجم الكبير.
موصل ،العراق :مكتبة العلوم والحكم1403 ،ه1983/م.
- 48

الطحاوي ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سَلمة بن

سلمة (321-229ه933-853/م) .شرح معاين اآلثار .بيروت،
لبنان :دار الكتب العلمية1399 ،ه.
- 49

الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود الجارود (-133

204ه819-751/م) .المسند .بيروت ،لبنان :دار المعرفة.

- 50

عبد الرزاق ،أبو بكر بن الهمام بن نافع الصنعاين

(211-126ه826-744/م) .المصنف .بيروت ،لبنان :المكتب
اإلسَلمي1403 ،ه.
- 51

ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد الل بن محمد

(463-368ه1071-979/م) .اْلستيعاب يف معرفة اْلصحاب.
بيروت ،لبنان :دار الجيل1412 ،ه.
- 52

العجلوين ،أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد

الهادي بن عبد الغني الجراحي (1162-1087ه-1676/
1749م) .كشف الخفا ومزيل اْللباس .بيروت ،لبنان :مؤسسة
الرسالة1405 ،ه.
- 53

ابن العربي المالكي ،القاضي أبو بكر محمد بن عبد الل

بن محمد (543-468ه) .عارضة اْلحوذي بشرح صحيح
الرتمذي .بيروت ،لبنان :دار الكتب العلمية1418 ،ه1997/م.
- 54

ابن عساكر ،أبو قاسم علي بن الحسن بن هبة الل بن

عبد الل بن حسين الدمشقي الشافعي (571-499ه-1105/
1176م) .تاريخ مدينة دمشق المعروف بـ :تاريخ ابن عساكر.
بيروت ،لبنان :دار الفكر1995 ،م.
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- 55

العكري ،عبد الحي أحمد الدمشقي (ت1089 :ه).

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .بيروت ،لبنان :دار الكتب
العلمية.
- 56

العيني ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن

موسى بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن محمود (-762
855ه1451-1361/م) .البناية شرح الهداية .بيروت ،لبنان :دار
الكتب العلمية1420 ،ه2000/م.
- 57

العيني ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن

موسى بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن محمود (-762
855ه1451-1361/م) .عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
بيروت ،لبنان :دار الفكر1399 ،ه1979/م.
- 58

القرطبي ،أبو عبد الل محمد بن أحمد بن أبو بكر بن

فرح (ت671 :ه) .التذكرة يف أمور أحوال الموتى وأمور اآلخرة.
القاهرة ،مصر :مكتبة الثقافة الدينية1421 ،ه2001/م.
- 59

القرطبي ،أبو عبد الل محمد بن أحمد بن أبو بكر بن

فرح (ت671 :ه) .الجامع ْلحكام القرآن .بيروت ،لبنان :دار إحياء
الرتاث العربي.

- 60

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء

بن كثير بن زرع البصروي (774-701ه1373-1301/م) .البداية
والنهاية .بيروت ،لبنان :دار الفكر1419 ،ه1998/م.
- 61

ابن ماجه ،أبو عبد الل محمد بن يزيد القزويني (-207

275ه887-824/م) .السنن .بيروت ،لبنان :دار الفكر.
- 62

ابن مازة ،أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن

عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي (ت616 :ه) .المحيط الربهاين
يف الفقه النعماين .بيروت ،لبنان :دار الكتب العلمية،
1424ه2004/م.
- 63

محب الدين الطربي ،أبو العباس أحمد بن محمد (ت:

694ه) .الرياض النضرة يف مناقب العشرة .بيروت ،لبنان :دار الغرب
اإلسَلمي1996 ،م.
- 64

محي الدين الرحماوي ،محمد بن هباء الدين بن لطف

الل الصويف الحنفي (ت952 :ه1545/م) .القول الفصل يف شرح
الفقه اْلكرب ملتقطا .إستنبول ،تركيا :مكتبة الحقيقة،
1432ه2011/م.
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- 65

محي الدين الرحماوي ،محمد بن هباء الدين بن لطف

الل الصويف الحنفي (ت952 :ه1545/م) .القول الفصل يف شرح
الفقه اْلكرب ملتقطا .بيروت ،لبنان :ناشرون2013 ،م.
- 66

محي الدين الرحماوي ،محمد بن هباء الدين بن لطف

الل الصويف الحنفي (ت952 :ه1545/م) .القول الفصل يف شرح
الفقه اْلكرب ملتقطا .بيروت ،لبنان :دار المنتخب العربي،
1418ه1998/م.
- 67

المرغيناين ،برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر

(563-511ه) .الهداية شرح بداية المبتدي .بيروت ،لبنان :دار
أرقم1999 ،م.
- 68

المروزي ،أبو عبد الل محمد بن نصر بن الحجاج

(294-202ه) .تعظيم قدر الصَلة .المدينة المنورة ،المملكة
العربية السعودية :مكتبة الدار1406 ،ه.
- 69

المزي ،أبو الحجاج يوسف بن زكي عبد الرحمن بن

يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي (742-654ه-1256/
1341م) .هتذيب الكمال .بيروت ،لبنان :مؤسسة الرسالة،
1400ه1980/م.

- 70

مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد

القشيري النيسابوري (261-206ه875-821/م) .الصحيح.
بيروت ،لبنان :دار إحياء الرتاث العربي.
- 71

أبو المعالي ،عبد الملك بن عبد الل بن يوسف الجويني

(478-419ه) .اإلرشاد إلى قواطع اْلدلة يف أصول اْلعتقاد.
بيروت ،لبنان :دار الكتب العلمية1995 ،م.
- 72

أبو المعالي ،عبد الملك بن عبد الل بن يوسف الجويني

(478-419ه) .اإلرشاد إلى قواطع اْلدلة يف أصول اْلعتقاد.
القاهرة ،مصر :مكتبة اإلنجلو المصرية1407 ،ه1987 /م.
- 73

المَل خسرو الحنفي ،القاضي محمد بن فراموز بن

علي (ت885 :ه) .درر الحكام شرح غرر اْلحكام .كراتشي،
باكستان :مير محمد كتب خانه.
- 74

المَل علي القاري ،نور الدين بن سلطان محمد الهروي

الحنفي (ت1014 :ه1606/م) .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة
المصابيح .بيروت ،لبنان :دار الكتب العلمية1422 ،ه2001/م.
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- 75

المناوي ،عبد الرؤف بن تاج العارفين بن علي (-952

1031ه1621-1545/م) .فيض القدير شرح الجامع الصغير.
مصر :المكتبة التجارية الكربى1356 ،ه.
- 76

أبو منصور البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن

عبد الل البغدادي التميمي اإلسفراييني (ت429 :ه) .الفرق بين
الفرق .بيروت ،لبنان :دار اآلفاق الجديدة1977 ،م.
- 77

أبو منصور البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن

عبد الل البغدادي التميمي اإلسفراييني (ت429 :ه) .أصول الدين.
بيروت ،لبنان :دار الكتب العلمية  +إستنبول ،تركيا :دار الفنون
الرتكية1423 ،ه2002/م.
- 78

ابن النجيم ،زين الدين بن إبرهيم بن محمد الحنفي

المصري (970-926ه) .البحر الرائق شرح كنز الدقائق .بيروت،
لبنان :دار الكتب العلمية1418 ،ه1997/م.
- 79

ابن النجيم ،زين بن إبرهيم بن محمد بن محمد بن

محمد بن بكر الحنفي (970-926ه) ،البحر الرائق شرح كنز
الدقائق .بيروت ،لبنان :دار المعرفة.

- 80

النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي

(303-215ه915-830/م) .السنن .بيروت ،لبنان :دار الكتب
العلمية1416 ،ه1995/ء  +حلب ،الشام :مكتب المطبوعات
اإلسَلمية1406 ،ه1986/م.
- 81

أبو نعيم ،أحمد بن عبد الل بن أحمد بن إسحاق بن

موسى بن مهران اْلصبهاين (430-336ه1038-948/م) .حلية
اْلولياء وطبقات اْلصفياء .بيروت ،لبنان :دار الكتاب العربي،
1405ه1985/م.
- 82

ابن الهمام الحنفي ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد

السيواسي (ت861 :ه) .شرح فتح القدير .بيروت ،لبنان :دار الكتب
العلمية1424 ،ه2003/م.
- 83

الهيثمي ،نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن

سليمان (807-735ه1405 -1335/م) .مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد .القاهرة ،مصر :دار الريان للرتاث  +بيروت ،لبنان :دار
الكتاب العربي1407 ،ه1987/م.
- 84

أبو يعلى ،أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى

بن هَلل الموصلي التميمي (307-210ه919-825/م) .المسند.
دمشق ،الشام :دار المأمون للرتاث1404 ،ه1984/م.

