
 ۳رواتی ربمن 

 وک وخاب ںیم دھکی رک دقشم ےس دمہنی آان، رھپ اذام دانی اور دمہنی واولں یک آہ واکبملسو هيلع هللا ىلص اک یبن  رضحت البك ؓ  :اکحتی

ہی رکنم اکحتی ےہ، دحمنیث یک اکی امجتع ےن اےس نم ڑھگت یھب اہک ےہ،رہب وصرت اےس ایبم رکان درتس : مکح

 ںیہن ےہ۔

 اکحتی

اربامیہ نب دمحم نب  امیلسم نب البك نب ایب "ںیم ہی اکحتی  ()"تبضٗد زهشك"احظف انب اسعرک ؒ ےن

 :ےک رتہمج ںیم ام اافلظ ےس ذرک یک ےہ"ادلرداء ااصنری ؓ 

 ًب هجس , أًجأًب أثَ هحوس ثي األوفبًٖ, ضٍى هٌِ هحوس ثي الف٘غ,ضٍى هي أثِ٘"

 ًب أثَ ئسحبق , ًب هحوس ثي الف٘غ, ًب هحوس ثي سل٘وبى,ًب توبم ثي هحوسأ ,الوعٗع ثي أحوس

 هي أثِ٘ , حسحٌٖ أثٖ هحوس ثي سل٘وبى,ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى ثي ثالل ثي أثٖ السضزاء

 [الزبث٘ٔ]  لوب زذل هوط ثي الرـبة: لبل, هي أثٖ السضزاء, هي أم السضزاء,سل٘وبى ثي ثالل

 ٍأذٖ أثَ ضٍَُٗحٔ : لبل, ففول شله[أى ٗمطُّ: ٍفٖ أسس الغبثٔ, وصا فِ٘]الشبم سأل ثالل أى ٗمسم

 فألجل َّ ٍأذَُ ,فٖ ذََِالى  فٌعل زاضَّٗب,طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن الصٕ أذى ثٌِ٘ ٍثٌٖ٘ ضسَل اهلل

 , ٍهولَو٘ي, ٍلس وٌب وبفطٗي فْساًب اهلل,[ذبؿج٘ي] لس رئٌبون : فمبل لْن,ئلى لَم هي ذَالى

ى تطزًٍُّب فال حَل ٍال لَٓ ئال ئ ٍ,ى تعٍرًَب فبلحوس هللئ ف, ٍفم٘طٗي فأغٌبًب اهلل,فأهتمٌب اهلل

 . فعٍرَّوب,ثبهلل

 أهب  ! هب ّصُ الزفَٓ ٗب ثالل:ٍَّ ٗمَل لِ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن  حن ئى ثالال ضأى فٖ هٌبهِ الٌجٖ

 فأتى لجط , فطوت ضاحلتِ ٍلظس الوسٌٗٔ, فبًتجِ حعٌٗب ٍَرِال ذبئفب!ى له أى تعٍضًٖ ٗب ثاللآ

 ٍألجل الحسي ٍالحس٘ي , فزول ٗجىٖ هٌسُ ٍُٗوطِّى ٍرِْ هلِ٘,الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن

شاًه الصٕ وٌت تإشًِ لطسَل اهلل أ ًشتْٖ ًسون ! ٗب ثالل: فمبال لِ,فزول ٗؼوْوب ٍٗمجلْوب

                                                           

 . ّـ 1415 ث٘طٍت،الـجؤـ الووطٕ،زاضالفىطُهوطثي غعام:،ت136/ 7:تبضٗد زهشك()



 , فَلف هَلفِ الصٕ وبى ٗمف فِ٘, فوال سـح الوسزس, ففول,طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن فٖ السحط

 ظاز , أشْس أى ال ئلِ ئال اهلل: فلوب أى لبل, اضتزَّت الوسٌٗٔ, اهلل أوجط اهلل أوجط:فلوب أى لبل

 أثوج : ذطد الوَاتك هي ذُسٍُضِّي فمبلَا, أشْس أى هحوسا ضسَل اهلل: فلوب أى لبل,توبر٘زْب

طلى اهلل هلِ٘   فوب ضئٖ َٗم أوخط ثبو٘ب ٍال ثبو٘ٔ ثوس ضسَل اهلل؟طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن ضسَل اهلل

 .ٍسلن هي شله الَ٘م

 تَفٖ ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى سٌٔ احٌت٘ي ٍحالح٘ي : لبل أثَ الحسي هحوس ثي الف٘غ

 ."ٍهبئت٘ي

اوبدرداء ؓ رفامےت ںیہ ہک  رضحت رمع نب اطخب ؓ بج اجہیب رشتفی الےئ وترضحت البك ؓ ےن ام ےس اےنپ 

اشل ںیم رہھٹےن یک دروخاتس یک ،رضحت رمع ؓ ےن اےس وبقك رفامایل، البك ؓ ےن اہک ہک ریمے اھبیئ وک یھب ااجزت دے 

ا "ےن اھبیئ اچرہ اقمئ ایک اھت ، انچہچن  ہی دوونں ملسو هيلع هللا ىلص دےئجی، ریمے اور ام ےک درایمم روسك اہلل 
ّ
ںیم " داری 

ںیم میقم اکی اخدنام ےک اپس ےئگ اور ام "وخالم"انیم اقمل رپ رہھٹے، رضحت البك اور ام ےک اھبیئ "وخالم"

ےس اہک ہک مہ آپ ےک اپس اکنح اک اغیپل الےئ ںیہ، مہ ےلہپ احتل رفک ںیم ےھت وت اہلل ےن ںیمہ دہاتی ےس رسرفاز ایک، 

مہ الغل ےھت ںیمہ اہلل ےن آزادی یک تمعن ےس ونازا، مہ ریقف ےھت اہلل ےن ںیمہ ینغ رکدای، وس اب ارگ آپ اےنپ اہں 

امہرا اکنح رکدںی ےگ وت ادمحل اہلل، ارگ آپ وبقك ہن رکںی وت الوحك وال وقۃ اال ابہلل، اس رپ اوہنں ےن ام دوونں اک اےنپ 

 اہں اکنح رک دای۔

ےن البك ؓ ےس رفامای ہک اے ملسو هيلع هللا ىلص یک وخاب ںیم زایرت یک سج ںیم آپ ملسو هيلع هللا ىلص   اس ےک دعب البك ؓ ےن یبن 

ایک اب کت مہ ےس الماقت اک وتق ںیہن آای؟ دیبار وہےئ وت ڑبے نیگمغ اور وخف ! ہی ایک افج ےہ؟ اے البك! البك

یک ربق رپ ےچنہپ اور واہں روڑپے اور اانپ رہچہ ربق ابمرک رپ الم، اس ملسو هيلع هللا ىلص زدہ وہےئ، رھپ وسار وہ رک دمہنی رواان وہےئگ، یبن 

مہ ! دورام نسحؓ ونیسحؓ  آےئگ، البك ؓ ےن اںیہن اےنپ ےس اٹمچ ایل اور ام اک وبہس ایل، رضحات نینسح ؓ ےن اہک ہک اے البك 

ےک ےیل دایرکےت ےھت، البك ہی نس رک ملسو هيلع هللا ىلص آپ ےس  آپ یک وہ اذام اننس اچےتہ ںیہ وج آپ  وبتقِ رحس روسك اہلل 

دجسم یک تھچ رپ ڑچھ ےئگ، اور واہں اجرک ڑھکے وہےئ اہجں ےلہپ ڑھکے وہےت ےھت، بج اوہنں ےن  اذام 



اہک وت اس "ادہش ام ال اہل اال اہلل "اہک، وت وپرے دمہنی ںیم آہ واکبء رشوع وہیئگ، بج البك ؓ ےن " اہلل اربک اہلل اربک"ںیم

اہک وت وعرںیت اےنپ رھگوں ےس ابرہ آںیئگ، ولگ ےنہک " ادہش ام دمحم روسك اہلل"ںیم اور ااضہف وہایگ،  بج البك ؓ ےن 

ےک دعب اس دم ےس زایدہ روےن واےل رمدوں اور ملسو هيلع هللا ىلص رشتفی ےل آےئ ںیہ؟ آپ ملسو هيلع هللا ىلص ےگل ہک ایک روسك اہلل 

 روےن وایل وعروتں وک ںیہن داھکی ایگ ۔

 ںیم رضحت البك ؓ ےک رتہمج ںیم الب دنس ذرک ایک ےہ۔()"أسسالغبثٔ"اس اکحتی وک احظف انب اریث ؒ   

 اکحتی رپ اہمئ اک الکل

 احظف انب زحل ؒ   اک الکل 

 : ںیم رفامےت ںیہ()"الوحلى"احظف انب زحل ؒ  

 ئال هطٓ ٍاحسٓ ثبلشبم لللْط ,لن ٗإشى ثالل ألحس ثوس ضسَل اهلل طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن "

ےک دعب یسک ےک ےیل اذام ںیہن ملسو هيلع هللا ىلص البك ؓ ےن روسك اہلل  ."أٍ الوظط فمؾ، ٍلن ٗشفن األشاى فْ٘ب أٗؼب

ع یھب ںیہن ایک ۔

ف

 

ش

 دی وساےئ، طقف اکی رمہبت ےک، سج ںیم آپ ےن رہظ ای رصع یک اذام دی سج ںیم 

 احظف انب زحل ؒ   اک ہی الکل قلطم ےہ،ینعی یسک اخص دنس ےک تحت اوھنں ےن ہی ابت ںیہن یہک ےہ۔  واحض رےہ ہک :افدئہ

 العہم یقت ادلنی یکبسؒ     اک الکل

:  ںیم ےتھکل ںیہ()"شفبء السمبم"( ھ۷۵۶اوتملیف )العہم اوب انسحل یقت ادلنی یلع نب دبع ااکلیف  یکبس ؒ 

ہی اکحتی دنسب دیِج ںیمہ لقن یک یئگ ےہ، اور ہی امیف . "...ٍَّ ًض فٖ الجبة , ضٌٍٗب شله ثاسٌبز ر٘س"

  ۔()" ےہ۔۔۔اابلب ہلئسم ںیم ابلکل رصحی

                                                           

 .ّـ  1415الـجؤ األٍلى، ث٘طٍتزاضالىتت الولو٘ٔ ـ ،493: ،ضلن415/ 1:أسسالغبثٔ( )

 .ّـ 1348الـجؤ األٍلى,ئزاضٓ الـجبهٔ الوٌ٘طٗٔـ زهشك,أحوسهحوس شبوطلبع:ت،152/ 3: لىحالن( )

 .ّـ 1429الـجؤ، ث٘طٍتزاضالىتت الولو٘ٔـ,حس٘ي هحوس هلٖ شىطٕ:ت،183:شفبءالسمبم()

 :درگی ابعرت المہظح وہ()



 العہم دبع ااہلدی ؒ  اک وقك 

 : ںیم رفامےت ںیہ()"الظبضم الوٌىٖ"العہم انب دبع ااہلدی ؒ  

فطز ثِ هحوس ثي الف٘غ ت هزَْل ٍفِ٘ اًمـبم، ٍلس  ٍئسٌبزُ,ٍَّ أحط غطٗت هٌىط"

 ٍئثطاّ٘ن ثي هحوس , هي أثِ٘ ، هي رسُ,هحوس ثي سل٘وبى ثي ثالل ثي الغسبًٖ  هي ئثطاّ٘ن

ٍال ػجؾ ٍهسالٔ، ثل َّ هزَْل غ٘ط هوطٍف ثبلٌمل ٍال , ّصا ش٘د لن ٗوطف ثخمٔ ٍأهبًٔ

."...هشَْض ثبلطٍاٗٔ، ٍلن ٗطٍ هٌِ غ٘ط هحوس ثي الف٘غ ضٍى هٌِ ّصا األحط الوٌىط

ہی رغبی رکنم ارث ےہ، اس یک دنس وہجمك ےہ، زین دنس ںیم ااطقنع ےہ، دمحم نب ضیف اسغین، اربامیہ نب دمحمنب "

امیلسم نب البك نع اہیب، نع دجہ یک دنس ےس اےس لقن رکےن ںیم رفتمد ےہ، اور ہی خیش اربامیہ نب دمحم ہقث واامتن ںیم 

رعموف ںیہن ےہ، اور ہن یہ طبض ودعاتل ںیم، ہکلب ہی وہجمك، ریغ رعموف ابلقنل ےہ، ہن یہ رواایت لقن رکےن ںیم 

وہشمر ےہ، زین اس اربامیہ نب دمحم ےس رصف دمحم نب ضیف یہ ےنلقن رواتی یک ےہ، وج ام ےس ہی رکنم اکحتی لقن 

 ۔()"رکےن واےل ںیہ۔۔۔

                                                                                                                                                                      
ٍلن : ٍهوي شوطُ الحبفق أثَ المبسن ثي هسبوط ثبإلسٌبز الصٕ سٌصوطُ، ٍشوط الحبفق أثَ هحوس هجس الغٌٖ الومسسٖ فٖ الىوبل فٖ تطرؤ ثالل فمبل"

الظحبثٔ   ؿلت ئلِ٘,ٗإشى ألحس ثوس الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن ف٘وب ضٍٕ ئال هطٓ ٍاحسٓ فٖ لسهٔ لسهْب الوسٌٗٔ لعٗبضٓ لجط الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن

ٍّب أًب أشوط  الحبفق أثَ الحزبد الوعٕ، أًِ أشى ألثٖ ثىط الظسٗك ضػٖ اهلل هٌِ فٖ ذالفتِ، ٍهوي شوط شله أٗؼب: شله فأشى ٍلن ٗتن األشاى، ٍل٘ل

شوطُ هسلن  ٍأَٗة ثي هسضن الحٌفٖ، ٍشوط لِ اثي هسبوط حسٗخب، ٍلن ٗصوط فِ٘ ترطٗزب ٍاثٌِ هحوس ثي سل٘وبى ثي ثالل،... ئسٌبز اثي هسبوط فٖ شله

 .  وٌ٘تِ أثَ سل٘وبى,فٖ الىٌى ٍأثَ ثشط السٍالثٖ، ٍالحبون أثَ أحوس، ٍاثي هسبوط

وٌب لٌب هحوس : ثٌِ ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى أثَ ئسحبق شوطُ الحبون أثَ أحوس، ٍلبلاحسٗخِ ثأس، ٍةهب : لبل اثي أثٖ حبتن سألت أثٖ هٌِ فمبل

 وصا فٖ]هحوس ثي الف٘غ تَفٖ سٌٔ احٌت٘ي ٍحالح٘ي ٍهبئت٘ي ٍهحوس ثي الف٘غ ثي:  اثي الف٘غلبل: ٍشوط اثي هسبوط ٍشوط حسٗخِ، حن لبل, ثي الف٘غ

الومطٕ فٖ   ٍأثَ أحوس الحبون، ٍاثَ ثىط ثي,الغسبًٖ السهشمٖ ضٍى هي ذالئك، ٍضٍى هٌِ روبهٔ هٌْن أثَ أحوس ثي هسٕ أثَ الحسي: [األطل

هوزوِ 

ٍهساض ّصا اإلسٌبز هلِ٘، فال حبرٔ ئلى الٌلط  ٍشوطُ اثي ظثط، ٍاثي هسبوط فٖ التبضٗد تَفٖ سٌٔ ذوس هشطٓ ٍحالحوبئٔ ٍهَلسُ سٌٔ تسن هشط ٍهبئت٘ي،

فٖ اإلسٌبزٗي اللصٗي ضٍاّوب اثي هسبوط ثْوب، ٍئى وبى ضربلْوب هوطٍف٘ي هشَْضٗي ٍل٘س اهتوبزًب فٖ االستسالل ثْصا الحسٗج هلى ضؤٗب الوٌبم فمؾ، 

 . "ٍَّ طحبثٖ ال س٘وب فٖ ذالفٔ هوط ضػٖ اهلل هٌِ ٍالظحبثٔ هتَافطٍى ثل هلى فول ثالل 

 .ّـ  1405الـجؤ األٍلى، ث٘طٍتزاضالىتت الولو٘ٔـ،230:ص:الظبضم الوٌىٖ()

 :یک زمدی ابعرت ہی ےہ العہم انب دبع ااہلدی ؒ ()

وٌبُ لٌب أثَ الحسي هحوس ثي الف٘غ الغسبئٖ السهشمٖ، ٍأذجطًب هٌِ ثحسٗج ٍلن ٗصوطُ، ٍأشبض ئلى ّصا : ٍلوب شوطُ الحبون أثَ أحوس فٖ الىٌى لبل"

 ٍهحوس ثي هسلن ثي ,  أثَ ظضهٔ ٍأثَ حبتن الطاظٗبىم فٖ غ٘ط الىٌى، ٍضٍى ثوؼِ فٖ الىٌى فٖ تطرؤ أثٖ ضٍٗحٔ، ٍلسُالرجط الصٕ ضٍاُ  هي ؿطٗك

ٍَّ هي ٍلس أثٖ  ٍغ٘طّن هي الحفبف ئلى زهشك، ٍوبى ّصا الش٘د هَرَزا فٖ شله الَلت ٍلن ٗطٍ هٌِ أحس هٌْن،,  ٍٗومَة ثي سف٘بى الفسَٕ,ٍاضٓ

. السضزاء 



 احظف انب رجح القسعین  ؒ   اک وقك                                                                    

 :ںیم ےلہپ  احظف ذیبہ ؒ   اک ہی وقك لقن ایک()"لسبى الو٘عاى" ؒےن  احظف انب رجح القسعین

 حسث هٌِ هحوس , فِ٘ رْبلٔ,ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى ثي ثالل ثي أثٖ السضزاء"

اربامیہ نب دمحم نب امیلسم نب البك نب ایب ادلرداء، اس ںیم اہجتل ےہ، ام ےس ." اًتْى,ثي الف٘غ الغسبًٖ

 دمحم نب ضیف اسغین ےن رواتی یک ےہ، احظف ذیبہ ؒ    اک الکل لمکم وہا ۔

                                                                                                                                                                      
فلَ وبى هي أّل الحسٗج أٍ وبى هٌسُ هلن، أٍ لِ ضٍاٗٔ لطٍٍا هٌِ ٍسووَا هٌِ، ٍلس وبى أثَ حبتن الطاظٕ هي أحطص الٌبس هلى لمبء الشَ٘خ، ووب شوط 

 ٍالحسي ثي سف٘بى، ٍروبهٔ هي ؟شله هي ًفسِ، ٍلس وتت ثوؼْن هي ئثطاّ٘ن ثي ّشبم ثي ٗح٘ى الغسبًٖ السهشمٖ، ووب ضٍى هٌِ ٗومَة الفسَٕ

تْوب هتمبضثٔ، ٍلس هلن أى ئثطاّ٘ن ثي ّشبم ٍٕاٍضأّل الحسٗج ٍئثطاّ٘ن ثي ّشبم فٖ ؿجمٔ ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى وبًب رو٘وب فٖ ٍلت ٍاحس 

ش٘د هتْن ثبلىصة ال ٗوطف الحسٗج ٍال ٗسضِٗ ٍال ٗحتذ ثطٍاٗتِ، ٍلس ضٍى هٌِ غ٘ط ٍاحس هي أّل الحسٗج هي الطحبلٔ ٍغ٘طّن ٍلن ٗطٍ أحس هٌْن 

. هي ئثطاّ٘ن ثي هحوس 

فلَ وبى هي أّل الٌمل ٍالطٍاٗٔ، أٍ هٌسُ هلن أٍ حسٗج ألذصٍا هٌِ ٍسووَا هٌِ ووب أذصٍا هي ئثطاّ٘ن ثي ّشبم، فلوب لن ٗطٍٍا هٌِ ثل تطوَُ 

. ٍأهطػَا هٌِ هن حططْن هلى لمبء الشَ٘خ ٍشسٓ اهتٌبئْن ثبلطٍاٗٔ، زل هلى أًِ هٌسّن أسَأ حبال هي ئثطاّ٘ن ثي ّشبم 

سووت أثٖ : ٍلبل اثي أثٖ حبتن فٖ وتبة الزطح ٍالتوسٗل ٍلس شوط أثَ حبتن الطاظٕ ٍغ٘طُ هي ئثطاّ٘ن ثي ّشبم هب ٗسل هلى أًِ ال ٗوٖ الحسٗج،

ظهن أًِ سووِ هي سو٘س ثي هجس الوعٗع،  شّجت ئلٖ لطٗتِ، ٍأذطد ئلٖ وتبثب :  لبل,ال تحسث هي ئثطاّ٘ن ثي ّشبم ثي ٗح٘ى: للت ألثٖ ظضهٔ: ٗمَل

أثٖ هوطٍ الش٘جبًٖ، فٌلط ئلى حسٗج فبستحسٌتِ هي فٌلطت فِ٘، فاشا فِ٘ أحبزٗج ػوطٓ هي ضربء ثي أثٖ سلؤ، ٍهي اثي شَشة، ٍهي ٗح٘ى ثي 

 .ل٘ل ثبلىسط محسحٌب سو٘س ثي هجس الوعٗع، هي ل٘س ثي سوس هي :  فملت لِ اشوط ّصا فمبل,حسٗج ل٘س ثي سو٘س هي هم٘ل

. ٍضأٗت فٖ وتبثِ أحبزٗج هي سَٗس ثي هجس الوعٗع، هي هغ٘طٓ ٍحظ٘ي، ٍلس للجْب هلى سو٘س ثي هجس الوعٗع، ٍأكٌِ لن ٗـلت الولن ٍَّ وصاة 

 شوطت لولٖ ثي  : لبل اثي أثٖ حبتن, ًون، حسحٌب سو٘س ثي هجس الوعٗع هي سَٗس,طسلت: فمبل : فملت ّصُ أحبزٗج سَٗس ثي هجس الوعٗع، لبل : لبل

.  طسق أثَ حبتن ٌٗجغٖ أى ال ٗحسث هٌِ  :ثوغ ّصا الىالم هي أثٖ، فمبل الحس٘ي ثي الزٌ٘س

 هي رسُ، ٍلس ضٍاُ أثَ المبسن الـجطاًٖ، ٍاثَ حبتن ثي حجبى ,هي أثِ٘  تفطز ثِ الصٕ  ٍئثطاّ٘ن ثي ّشبم ّصا َّ طبحت حسٗج أثٖ شض الـَٗل:للت

. الجستٖ فٖ وتبة األًَام ٍالتمبس٘ن هي حسٗج هزوَم هي أحبزٗج وخ٘طٓ ثوؼْب فٖ الظحبح ٍثوؼْب فٖ الوسبًس ٍالسٌي، ٍثوؼْب ال أطل لِ 

حىٌ٘بُ، ٍلن ٗصوط ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى فِ٘ ٍلن ٗطٍ هٌِ أحس  ٍلس شوط اثي أثٖ حبتن ئثطاّ٘ن ثي ّشبم فٖ وتبة الزطح ٍالتوسٗل، ٍشوط هٌِ هب

هوي ضحل هي الحفبف ٍأّل الحسٗج، ٍلن ٗأذص هٌِ هي أّل ثلسُ غ٘ط هحوس ثي الف٘غ، ٍضٍى هٌِ ّصا الرجط الصٕ لن ٗتبثن هلِ٘، فولن أًِ ل٘س 

. ثوحل للطٍاٗٔ هٌِ 

لن للت أى ّصا األحط الصٕ تفطز ثِ ئثطاّ٘ن ثي هحوس ئسٌبزُ ر٘س، ٍهي لبل ّصا لجله، ٍهي : ًٍحي ًـبلت ّصا الووتطع الصٕ ٗتىلن ثال هلن، فٌمَل لِ

 ثبلحسٗج هلِ٘ أى ٗج٘ي طحٔ ئسٌبزُ ٍزاللتِ هلى ٍالوحتذاحتذ ثطٍاٗتِ، أٍ أًخى هلِ٘ هي أّل الولن ٍالحسٗج ؟ ٍحك ئثطاّ٘ن ثي هحوس ّصا، أٍ 

ئى " ثطٍاٗتِ ٍالطرَم ئلى لجَل ذجطُ، فمَله ف٘وب تفطز ثِ ٍلن ٗتبثن هلِ٘ ٗمتؼٖ االحتزبد فطز ثْصا الرجط ش٘ئبىهـلَثٔ، ٍأًت لن تصوط فٖ ئثطاّ٘ن الن

 . ٍاهلل أهلن , زهَى هزطزٓ همبثلٔ ثبلوٌن ٍالطز ٍهسم المجَل"ئسٌبزُ رٖ

ٍأهب هحوس ثي سل٘وبى ثي ثالل ٍالس ئثطاّ٘ن ، فاًِ ش٘د لل٘ل الحسٗج لن ٗشتْط هي حبلِ هب َٗرت لجَل أذجبضُ، ٍلس شوطُ الجربضٕ فٖ تبضٗرِ، ٍشوط 

 ثل َّ   ٍَّ الصٕ أشبض ئلِ٘ أثَ حبتن، ٍأهب أثَ سل٘وبى ثي ثالل فاًِ ضرل غ٘ط هوطٍف، لِ حسٗخب ٗطٍِٗ هي أهِ، هي رستْب، ضٍاُ هي ّشبم ثي هوبض،

 ٍلن ٗصوط لِ الجربضٕ تطرؤ فٖ وتبثِ، ٍوصله اثي أثٖ ,هزَْل الحبل لل٘ل الطٍاٗٔ، لن ٗشتْط ثحول الولن ًٍملِ، ٍلن َٗحمِ أحس هي األئؤ ف٘وب هلوٌبُ

. حبتن، ٍال ٗوطف لِ سوبم هي أم السضزاء 

أٍ أحٌى هلِ٘ هي الولوبء حتى ٗظبض ئلى ضٍاٗتِ  هي ٍحمِ هي األئؤ ٍاحتذ ثحسٗخِ هي الحفبف ،:  ٍالوحتذ ثرجطُ فٌمَل لِتًٍِحي ًـبلت الوستسل ثطٍإ

 ".ٍٗحتذ ثرجطُ ٍٗوتوس هلى ًملِ ؟

 . ّـ 1423األٍلى الـجؤث٘طٍت، ،زاضالجشبئطـٓهجسالفتبح أثَغس:،ت293: ،ضلن359 /1 :الو٘عاى لسبى( )



 : رھپ احظف انب رجح القسعین   ؒ زمدی رحتری رفامےت ںیہ

 هي أثٖ ,هي أم السضزاء, هي رسُ,  هي أثِ٘, حن سبق هي ضٍاٗتِ,تطرن لِ ثي هسبوط"

 ٍاضتزبد ,شاًِ ثْبأ ٍفٖ لظٔ هز٘ئِ ئلى الوسٌٗٔ ٍ, فٖ لظٔ ضح٘ل ثالل ئلى الشبم,السضزاء

  . " ٍّٖ لظٔ ثٌ٘ٔ الَػن,الوسٌٗٔ ثبلجىبء ألرل شله

انب اسعرک ؒ ےن اربامیہ نب دمحم نب امیلسم نب البك نب ایب ادلرداء اک رتہمج اقمئ ایک، رھپ نع اہیب،نع دجہ،نع 

ال ادلرداء، نع ایب ادلرداء یک دنس ےس ہی ہصق لقن ایک ےہ ہک البك ؓاشل رشتفی ےل ےئگ، رھپ دمہنی رشتفی الےئ اور 

ہی ملھک الھک نم  (  ؒ رفامےت ںیہ  احظف انب رجح القسعین)واہں اذام دی، ام یک اذام نس رک الہ دمہنی وخب روےئ، 

 ڑھگت ہصق ےہ۔

شٗل "ںیم اور العہم ویسیطؒ ےن ( )"الوظٌَم"احظف انب رجح ؒ ےک وقك وک الم یلع اقری ؒ ےن 

 ںیم لقن رکےن رپ اافتکء ایک ےہ۔" وموضاعت"ںیم ینعی ()"الآللٖ

  دنس ںیم وموجد راوی اربامیہ نب دمحم نب امیلسم نب البك نب ایب ()"تٌعِٗ الشطٗؤ"العہم انب رعّاق ؒ ےن : افدئہ

 ادلرداء اک انل واضنیع ںیم ھکل رکاحظف انب رجح القسعین ؒ   اک الکل لقن ایک ےہ ۔ 

 اامل وشاکین   ؒ  اک وقك

 اہک ےہ، ینعی اس ."ال أطل لِ" ںیم اس اکحتی ےک ابرے ںیم()"الفَائس الوزوَهٔ"آپ ےن

 یک وکیئ الص ںیہن ےہ۔

  ؒ  اک الکل العہم انب رعّاق

                                                           

 . ّـ 1414حلت،الـجؤـ اإلساله٘ٔ الوـجَهبت غسٓ،هىتت أثَ الفتبح هجس:ت،458:،ضلن257:ص:الوظٌَم( )

 . ّـ 1432األٍلى الـجؤث٘طٍت،  ـزاضاثي حعم,ظٗبز الٌمشجٌسٕ:،ت911:ضلن،478:ص:شٗل الآللٖ الوظٌَهٔ( )

 .ّـ 1401الـجؤ الخبً٘ٔ,زاضالىتت الولو٘ٔـ ث٘طٍت،هجساهلل هحوس طسٗك،هجسالَّبة هجس اللـ٘ف:ت,59: ،ضلن1/24: تٌعِٗ الشطٗؤ()

 .ّـ 1430الـجؤ الخبً٘ٔ,زاضالىتت الولو٘ٔـ ث٘طٍت,هجسالطحوي ثي ٗحٖ الوولٖ:ت،26:،ضلن21:الفَائسالزوَهٔ( )



 :ںیم لصف اثثل ںیم اس اکحتی وک لقن رکےن ےک دعب ےتھکل ںیہ( )"تٌعِٗ الشطه٘ٔ"احظف انب رعّاق ؒ 

ذیبہ ؒ . "ّصُ لظٔ ثٌ٘ٔ الَػن: ٍلبل اثي حزط فٖ اللسبى. فِ٘ رْبلٔ: لبل الصّجٖ فٖ الو٘عاى"

ںیم رفامےت ںیہ ہک ہی ہصق ملھک الھک وھجٹ "اسلم"ںیم اہک ےہ ہک اس ںیم اہجتل ےہ، اور انب رجح ؒ " زیمام"ےن 

 ےہ۔

 احظف ذیبہ ؒ   اک الکل

ئسٌبزُ " : ںیم زری ثحب وہشمر اکحتی لقن رکےک رحتری رفامےت ںیہ()"تبضٗد اإلسالم"احظف ذیبہ ؒ 

 (دنس اک راوی)اس یک دنس دیج ےہ، اس ںیم فعض ںیہن ےہ، اہتبل ."هب فِ٘ ػوف لىي ئثطاّ٘ن هزَْل, ر٘س

 اربامیہ وہجمك ےہ۔

 :زین احظف ذیبہ ؒ یہ ےن اکی دورسے اقمل رپ رضحت البك نب رابح   ؓ ےک رتہمج ںیم اکی ہصق ام اافلظ ےس لقن ایک ےہ

حسحٌب أحوس ثي هجس الطحوي المطشٖ، حسحٌب الَل٘س ثي : هحوس ثي ًظط الوطٍظٕ"

لن ٗإشى ألحس ثوس ضسَل اهلل  هسلن، أذجطًٖ سو٘س ثي هجس الوعٗع ٍاثي ربثط ٍغ٘طّوب أى ثالال

 .ئى وٌت أهتمتٌٖ هلل فرل سج٘لٖ: طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن ٍأضاز الزْبز فأضاز أثَ ثىط هٌوِ، فمبل

فىبى ثبلشبم حتى لسم هوط الزبث٘ٔ، فسأل الوسلوَى هوط أى ٗسأل لْن ثالال ٗإشى لْن، : لبل

.  فسألِ، فأشى َٗهب، فلن ٗط َٗهب وبى أوخط ثبو٘ب هي َٗهئص شوطا هٌْن للٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن

 .فٌحي ًطى أى أشاى أّل الشبم هي أشاًِ َٗهئص: لبل الَل٘س

لسهٌب الشبم هن هوط، فأشى ثالل، فصوط الٌبس :  هي ظٗس ثي أسلن، هي أثِ٘، لبل,ّشبم ثي سوس 

  .()"الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن، فلن أض َٗهب أوخط ثبو٘ب هٌِ

                                                           

 .ّـ 1401الـجؤ الخبً٘ٔ,زاضالىتت الولو٘ٔـ ث٘طٍت،هجساهلل هحوس طسٗك،هجسالَّبة هجس اللـ٘ف:ت،113:،ضلن2/118:تٌعِٗ الشطٗؤ( )

 .ّـ  1407الـجؤث٘طٍت، الوطثٖ ـ زاضالىتبةهوطهجسالسالم تسهطٕ،: ،ت37:،ضلن67/ 17:تبضٗد اإلسالم()

 .ّـ  1402ث٘طٍت،الـجؤ األضًإٍؽ،هإسسٔ الطسبلٔـ شو٘ت:ت,357/ 1الٌجالء س٘طأهالم( )



ےک ااقتنك رفامےنیل ےک دعب یسک ےک ےیل اذام ںیہن دی، اور اکی دہعف بج ملسو هيلع هللا ىلص رضحت البك ؓ روسك اہلل 

ام اک اہجد اک ارادہ وہا وت رضحت اوب رکب ؓ ےن اںیہن روانک اچاہ، رضحت البك ؓ ےن اہک ہک ارگ آپ ےن ےھجم اہلل ےک ےیل آزاد 

 ایک اھت ہک ریما راہتس ہن روےیک ۔

رشتفی الےئ وت املسمونں ےن ام " اجہیب "راوی ےتہک ںیہ ہک رضحت البك ؓ اشل ںیم ےھت، رضحت رمع ؓ بج 

ملسو هيلع هللا ىلص ےس دروخاتس یک ہک البك ؓ  اںیہن اذام انسےئ، رضحت رمع  ؓ ےن ام ےس اہک وت اس دم اوہنں ےن اذم دی، یبن 

 ےک زامےن یک اذام اکونں رپ ڑپ رک اےنت ولگ روےئ ہک اس ےس زایدہ یسک اور دم ںیم روےت وہےئ  ںیہن دےھکی ےئگ۔ 

ےتہک ںیہ ہک مہ دےتھکی ںیہ ہک اشل واولں یک اذام ایس  دم ےس البك یک اذام  (دنس ےک راوی)ودیل نب ملسم 

 ےہ۔

راوی ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت رمع ؓ ےک اسھت اشل ںیم ےچنہپ  وت البك ؓ ےن  (اکی دورسی دنس ےس ہی اافلظ ںیہ)

 اید آےئگ، اور ںیم ےن اس دم ےس زایدہ روےن واےل ںیہن دےھکی۔ ملسو هيلع هللا ىلص اذام دی، ولوگں وک یبن 

اس واہعق وک لقن رکےن ےک دعب احظف ذیبہ ؒ ےن زریِ ثحب وہشمر اکحتی  اوب ادمح ااحلمک نع دمحم اضیفل  یک دنس ےس لقن یک، 

, ئسٌبزُ ل٘ي": رواتی ےک اافلظ احظف انب اسعرک ؒ ےک اافلظ ےسیج ںیہ، متخ اکحتی رپ احظف ذیبہؒ رحتری رفامےت ںیہ

 ےہ، اور اکحتی رکنم ےہ۔"نیل"اس یک دنس ."ٍَّ هٌىط

 اکحتی اک مکح

زریِ ثحب اکحتی احظف انب رجح القسعین   ؒ، اامل ویسیط ؒ،المیلع اقرؒی،العہم وشاکین  ؒ،العہم انب رعّاق  ےؒک 

اہک ےہ، ینعی الص ہصق اس ےک العوہ  ےہ وج اورپ زگرا، ہی " رکنم"زندکی نم ڑھگت ےہ، اور احظف ذیبہ ؒ ےن یھب اےس 

 وہشمر  ہصق رکنم ےہ،ایس رطح العہم دبع ااہلدی ؒ ےن یھب اےس رغبی رکنم اہک ےہ ، واہلل املع۔

 ااحللص اس رکنم ونم ڑھگت اکحتی ےس اانتجب رضوری ےہ۔


