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 ؟ تهے کون کاتب والے لکهنے خط کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 ؟ تهے کون والے لکهنے خط کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 الحمدهللا
 

 : کہ ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ قيم ابن حافظ
 

 کيے ذکر نام کے عنہم تعالی اهللا رضی کرام صحابہ ان نے نگاروں سيرت
 وغيرہ اورخطوط اوروحی تهے کاتب کے وسلم عليہ اهللا صلی جونبی ہيں

 : ہيں شامل صحابہ ذيل مندرجہ ميں ان تهے کرتے لکها
 

 ، طالب ابی بن علی ، عفان بن عثمان ، الخطاب عمربن ، الصديق ابوبکر
 بن عبداهللا ، کعب بن ابی ، العاص عمروبن ، فهيرہ بن عامر ، العوام بن زبير

 ، شعبہ بن مغيرہ ، االسدی الربيع بن حنظلہ ، شماس بن قيس بن ثابت ، االرقم
 تعالی اهللا رضي العاص بن سعيد بن خالد ، الوليد بن خالد ، رواحہ بن عبداهللا

 ۔ عنہم
 

 والے لکهنے اول سے سب ليے کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے جاتا کہا
 سے ميں ان تويہ عنہم تعالی اهللا رضي ثابت بن زيد اور سفيان ابی بن معاويہ

 هـ ا۔  تهے رکهتے شان خصوصی
 

 ۔)  ١١٧/  ١(  المعاد زاد ديکهيں
 

 : ہے کہنا کا حنبلی مفلح ابن
 

 ميں جن تهی جماعت ايک کی کاتبوں پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی
 اور ، معاويہ ، اسدی حنظلہ ، عثمان ، علی ، ثابت بن زيد ، کعب بن ابی

 ۔ ہيں شامل عنہم تعالی اهللا رضی ارقم بن عبداهللا
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 کاتب مستقل والے لکهنے اورجوابات خطوط کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 عليہ اهللا صلی اورنبی کی کتابت بهی کی وحی مکمل نے جنہوں تهے وہی
 اس کہ تا سيکهيں پڑهنی لکهنی سريانی وہ کہ تها ديا حکم انہيں نے وسلم
 ميں زبان اسی جوابات کے اورخطوط رسائل والے جانے لکهے ميں زبان
 ديکهيں۔  تهی لی سيکهی ميں يوم اڻهارہ سريانی نے توانہوں ، جاسکيں ديے

 ۔)  ١٦١/  ٢(  الشرعيۃ اآلداب: 
 

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ
 

 کے بادشاہوں سے جانب کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی:  ہے کہنا کا قضاعی
 اوراس ، تهے عنہ تعالی اهللا رضي ثابت بن زيد والے لکهنے خطوط ليے
 اهللا رضي اورزبيراورجهم ، تهے کرتے لکها بهی وحی وہ ساته ساته کے

(  الحبير التلخيص:  ديکهيں۔  تهے کرتے لکها اموال کے صدقات عنہم تعالی
 ۔)  ٣٤٧ -٣٤٦/  ٤
 

 . اعلم واهللا


