رواتیربمن۳
اکحتی:رضحتالبكؓ اکیبنﷺ وکوخابںیمدھکیرکدقشمےسدمہنیآان،رھپاذامدانیاوردمہنیواولںیکآہواکب
مکح :ہیرکنماکحتیےہ،دحمنیثیکاکیامجتعےناےسنمڑھگتیھباہکےہ،رہبوصرتاےسایبمرکاندرتس
ںیہنےہ۔
اکحتی
احظفانباسعرکؒےن"تبضٗد زهشك"( ) ںیمہیاکحتی"اربامیہنبدمحمنبامیلسمنبالبكنبایب
ادلرداءااصنریؓ"ےکرتہمجںیماماافلظےسذرکیکےہ:
"ضٍى هي أثِ٘ ,ضٍى هٌِ هحوس ثي الف٘غ ,أًجأًب أثَ هحوس ثي األوفبًًٖ ,ب هجس
الوعٗع ثي أحوس ,أًب توبم ثي هحوسً ,ب هحوس ثي سل٘وبىً ,ب هحوس ثي الف٘غً ,ب أثَ ئسحبق
ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى ثي ثالل ثي أثٖ السضزاء ,حسحٌٖ أثٖ هحوس ثي سل٘وبى ,هي أثِ٘
سل٘وبى ثي ثالل ,هي أم السضزاء ,هي أثٖ السضزاء ,لبل :لوب زذل هوط ثي الرـبة [الزبث٘ٔ]

سأل ثالل أى ٗمسم الشبم[وصا فٍِ٘ ,فٖ أسس الغبثٔ :أى ٗمطُّ] ففول شله ,لبلٍ :أذٖ أثَ ضٍَُٗحٔ
الصٕ أذى ثٌِ٘ ٍثٌٖ٘ ضسَل اهلل طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن ,فٌعل زاضَّٗب فٖ ذََِالى ,فألجل َّ ٍأذَُ
ئلى لَم هي ذَالى ,فمبل لْن :لس رئٌبون [ذبؿج٘ي]ٍ ,لس وٌب وبفطٗي فْساًب اهللٍ ,هولَو٘ي,
فأهتمٌب اهللٍ ,فم٘طٗي فأغٌبًب اهلل ,ئفى تعٍرًَب فبلحوس هللٍ ,ئى تطزًٍُّب فال حَل ٍال لَٓ ئال
ثبهلل ,فعٍرَّوب.
حن ئى ثالال ضأى فٖ هٌبهِ الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن ٍَّ ٗمَل لِ :هب ّصُ الزفَٓ ٗب ثالل ! أهب
آى له أى تعٍضًٖ ٗب ثالل! فبًتجِ حعٌٗب ٍَرِال ذبئفب ,فطوت ضاحلتِ ٍلظس الوسٌٗٔ ,فأتى لجط
الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن ,فزول ٗجىٖ هٌسُ ٍُٗوطِّى ٍرِْ هلٍِ٘ ,ألجل الحسي ٍالحس٘ي
فزول ٗؼوْوب ٍٗمجلْوب ,فمبال لِٗ :ب ثالل! ًشتْٖ ًسون أشاًه الصٕ وٌت تإشًِ لطسَل اهلل
( )تبضٗد زهشك،136 /7:ت:هوطثي غعامُ الووطٕ،زاضالفىط ـ ث٘طٍت،الـجؤ ّ 1415ـ .

طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن فٖ السحط ,ففول ,فوال سـح الوسزس ,فَلف هَلفِ الصٕ وبى ٗمف فِ٘,
فلوب أى لبل :اهلل أوجط اهلل أوجط ,اضتزَّت الوسٌٗٔ ,فلوب أى لبل :أشْس أى ال ئلِ ئال اهلل ,ظاز
توبر٘زْب ,فلوب أى لبل :أشْس أى هحوسا ضسَل اهلل ,ذطد الوَاتك هي ذُسٍُضِّي فمبلَا :أثوج
ضسَل اهلل طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن؟ فوب ضئٖ َٗم أوخط ثبو٘ب ٍال ثبو٘ٔ ثوس ضسَل اهلل طلى اهلل هلِ٘
ٍسلن هي شله الَ٘م .
لبل أثَ الحسي هحوس ثي الف٘غ :تَفٖ ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى سٌٔ احٌت٘ي ٍحالح٘ي
ٍهبئت٘ي".
اوبدرداءؓرفامےتںیہہکرضحترمعنباطخبؓبجاجہیبرشتفیالےئوترضحتالبكؓےنامےساےنپ
اشلںیمرہھٹےنیکدروخاتسیک،رضحترمعؓےناےسوبقكرفامایل،البكؓےناہکہکریمےاھبیئوکیھبااجزتدے
داری" ںیم
دےئجی،ریمےاورامےکدرایممروسكاہللﷺ ےناھبیئاچرہاقمئایکاھت،انچہچنہیدوونں" ّ ا
"وخالم"انیماقملرپرہھٹے،رضحتالبكاورامےکاھبیئ"وخالم"ںیممیقماکیاخدنامےکاپسےئگاورام
ےساہکہکمہآپےکاپساکنحاکاغیپلالےئںیہ،مہےلہپاحتلرفکںیمےھتوتاہللےنںیمہدہاتیےسرسرفازایک،
مہالغلےھتںیمہاہللےنآزادییکتمعنےسونازا،مہریقفےھتاہللےنںیمہینغرکدای،وسابارگآپاےنپاہں
امہرااکنحرکدںیےگوتادمحلاہلل،ارگآپوبقكہنرکںیوتالوحكوالوقۃاالابہلل،اسرپاوہنںےنامدوونںاکاےنپ
اہںاکنحرکدای۔
اسےکدعبالبكؓےنیبنﷺ یکوخابںیمزایرتیکسجںیمآپﷺ ےنالبكؓےسرفامایہکاے
البك! ہیایکافجےہ؟اےالبك! ایکابکتمہےسالماقتاکوتقںیہنآای؟دیباروہےئوتڑبےنیگمغاوروخف
زدہوہےئ،رھپوساروہرکدمہنیرواانوہےئگ،یبنﷺ یکربقرپےچنہپاورواہںروڑپےاوراانپرہچہربقابمرکرپالم،اس
دورامنسحؓونیسحؓآےئگ،البكؓےناںیہناےنپےساٹمچایلاوراماکوبہسایل،رضحاتنینسحؓےناہکہکاےالبك! مہ
آپےسآپیکوہاذاماننساچےتہںیہوجآپوبتقِرحسروسكاہللﷺ ےکےیلدایرکےتےھت،البكہینسرک
دجسمیکتھچرپڑچھےئگ،اورواہںاجرکڑھکےوہےئاہجںےلہپڑھکےوہےتےھت،بجاوہنںےناذام

ںیم"اہللاربکاہللاربک" اہک،وتوپرےدمہنیںیمآہواکبءرشوعوہیئگ،بجالبكؓےن"ادہشامالاہلاالاہلل"اہکوتاس
ںیماورااضہفوہایگ،بجالبكؓےن"ادہشامدمحمروسكاہلل" اہکوتوعرںیتاےنپرھگوںےسابرہآںیئگ،ولگےنہک
ےگلہکایکروسكاہللﷺ رشتفیےلآےئںیہ؟آپﷺ ےکدعباسدمےسزایدہروےنواےلرمدوںاور
روےنوایلوعروتںوکںیہنداھکیایگ۔
اساکحتیوکاحظفانباریثؒ "أسسالغبثٔ"( )ںیمرضحتالبكؓےکرتہمجںیمالبدنسذرکایکےہ۔
اکحتیرپاہمئاکالکل
احظفانبزحلؒ اکالکل
احظفانبزحلؒ "الوحلى"( )ںیمرفامےتںیہ:
"لن ٗإشى ثالل ألحس ثوس ضسَل اهلل طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن  ,ئال هطٓ ٍاحسٓ ثبلشبم لللْط
أٍ الوظط فمؾٍ ،لن ٗشفن األشاى فْ٘ب أٗؼب" .البكؓےنروسكاہللﷺ ےکدعبیسکےکےیلاذامںیہن
دیوساےئ،طقفاکیرمہبتےک،سجںیمآپےنرہظایرصعیکاذامدیسجںیمشفعیھبںیہنایک۔
افدئہ:واحضرےہہکاحظفانبزحلؒاکہیالکلقلطمےہ،ینعییسکاخصدنسےکتحتاوھنںےنہیابتںیہنیہکےہ۔
العہمیقتادلنییکبسؒ اکالکل
العہماوبانسحلیقتادلنییلعنبدبعااکلیفیکبسؒ(اوتملیف ۷۵۶ھ)"شفبء السمبم"( )ںیمےتھکلںیہ:
"ضٌٍٗب شله ثاسٌبز ر٘سً ٍَّ ,ض فٖ الجبة  ."...ہیاکحتیدنسبِدیجںیمہلقنیکیئگےہ،اورہیامیف
اابلبہلئسمںیمابلکلرصحیےہ۔۔۔"( )۔
( )أسسالغبثٔ، 415 /1:ضلن، 493:زاضالىتت الولو٘ٔ ـ ث٘طٍت،الـجؤ األٍلى ّ 1415ـ .
( )النحلى،152 /3 :ت:أحوسهحوس شبوطلبع,ئزاضٓ الـجبهٔ الوٌ٘طٗٔـ زهشك,الـجؤ األٍلى ّ1348ـ .
( )شفبءالسمبم،183:ت:حس٘ي هحوس هلٖ شىطٕ,زاضالىتت الولو٘ٔـ ث٘طٍت ،الـجؤّ1429ـ .
( )درگیابعرتالمہظحوہ:

العہمدبعااہلدیؒ اکوقك
العہمانبدبعااہلدیؒ"الظبضم الوٌىٖ"( )ںیمرفامےتںیہ:
فطز ثِ هحوس ثي الف٘غ
"ٍَّ أحط غطٗت هٌىطٍ ,ئسٌبزُ هزَْل ٍفِ٘ اًمـبمٍ ،لس ت
الغسبًٖ هي ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى ثي ثالل ,هي أثِ٘  ،هي رسٍُ ,ئثطاّ٘ن ثي هحوس
ّصا ش٘د لن ٗوطف ثخمٔ ٍأهبًٍٔ ,ال ػجؾ ٍهسالٔ ،ثل َّ هزَْل غ٘ط هوطٍف ثبلٌمل ٍال
هشَْض ثبلطٍاٍٗٔ ،لن ٗطٍ هٌِ غ٘ط هحوس ثي الف٘غ ضٍى هٌِ ّصا األحط الوٌىط."...
"ہیرغبیرکنمارثےہ،اسیکدنسوہجمكےہ،زیندنسںیمااطقنعےہ،دمحمنبضیفاسغین،اربامیہنبدمحمنب
امیلسمنبالبكنعاہیب،نعدجہیکدنسےساےسلقنرکےنںیمرفتمدےہ،اورہیخیشاربامیہنبدمحمہقثواامتنںیم
رعموفںیہنےہ،اورہنیہطبضودعاتلںیم،ہکلبہیوہجمك،ریغرعموفابلقنلےہ،ہنیہرواایتلقنرکےنںیم
وہشمرےہ،زیناساربامیہنبدمحمےسرصفدمحمنبضیفیہےنلقنرواتییکےہ،وجامےسہیرکنماکحتیلقن
رکےنواےلںیہ۔۔۔"( )۔

"ٍهوي شوطُ الحبفق أثَ المبسن ثي هسبوط ثبإلسٌبز الصٕ سٌصوطٍُ ،شوط الحبفق أثَ هحوس هجس الغٌٖ الومسسٖ فٖ الىوبل فٖ تطرؤ ثالل فمبلٍ :لن
ٗإشى ألحس ثوس الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن ف٘وب ضٍٕ ئال هطٓ ٍاحسٓ فٖ لسهٔ لسهْب الوسٌٗٔ لعٗبضٓ لجط الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن  ,ؿلت ئلِ٘ الظحبثٔ
شله فأشى ٍلن ٗتن األشاىٍ ،ل٘ل :أًِ أشى ألثٖ ثىط الظسٗك ضػٖ اهلل هٌِ فٖ ذالفتٍِ ،هوي شوط شله أٗؼب الحبفق أثَ الحزبد الوعٍّٕ ،ب أًب أشوط
ئسٌبز اثي هسبوط فٖ شله ٍ ...أَٗة ثي هسضن الحٌفٍٖ ،شوط لِ اثي هسبوط حسٗخبٍ ،لن ٗصوط فِ٘ ترطٗزب ٍاثٌِ هحوس ثي سل٘وبى ثي ثالل ،شوطُ هسلن
فٖ الىٌى ٍأثَ ثشط السٍالثٍٖ ،الحبون أثَ أحوسٍ ،اثي هسبوط  ,وٌ٘تِ أثَ سل٘وبى .
حسٗخِ ثأس ٍ ،اثٌِ ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى أثَ ئسحبق شوطُ الحبون أثَ أحوسٍ ،لبل :وٌب لٌب هحوس
لبل اثي أثٖ حبتن سألت أثٖ هٌِ فمبل :هب ة
ثي الف٘غٍ ,شوط اثي هسبوط ٍشوط حسٗخِ ،حن لبل  :لبل اثي الف٘غ :تَفٖ سٌٔ احٌت٘ي ٍحالح٘ي ٍهبئت٘ي ٍهحوس ثي الف٘غ ثي هحوس ثي الف٘غ [وصا فٖ
األطل] :أثَ الحسي الغسبًٖ السهشمٖ ضٍى هي ذالئكٍ ،ضٍى هٌِ روبهٔ هٌْن أثَ أحوس ثي هسٕ ٍ ,أثَ أحوس الحبونٍ ،اثَ ثىط ثي الومطٕ فٖ
هوزوِ
ٍشوطُ اثي ظثطٍ ،اثي هسبوط فٖ التبضٗد تَفٖ سٌٔ ذوس هشطٓ ٍحالحوبئٔ ٍهَلسُ سٌٔ تسن هشط ٍهبئت٘يٍ ،هساض ّصا اإلسٌبز هلِ٘ ،فال حبرٔ ئلى الٌلط
فٖ اإلسٌبزٗي اللصٗي ضٍاّوب اثي هسبوط ثْوبٍ ،ئى وبى ضربلْوب هوطٍف٘ي هشَْضٗي ٍل٘س اهتوبزًب فٖ االستسالل ثْصا الحسٗج هلى ضؤٗب الوٌبم فمؾ،
ثل هلى فول ثالل ٍَّ طحبثٖ ال س٘وب فٖ ذالفٔ هوط ضػٖ اهلل هٌِ ٍالظحبثٔ هتَافطٍى " .
( )الظبضم الوٌىٖ:ص،230:زاضالىتت الولو٘ٔـ ث٘طٍت،الـجؤ األٍلى ّ 1405ـ .
( )العہمانبدبعااہلدیؒ یکزمدیابعرتہیےہ:
"ٍلوب شوطُ الحبون أثَ أحوس فٖ الىٌى لبل :وٌبُ لٌب أثَ الحسي هحوس ثي الف٘غ الغسبئٖ السهشمٍٖ ،أذجطًب هٌِ ثحسٗج ٍلن ٗصوطٍُ ،أشبض ئلى ّصا
الرجط الصٕ ضٍاُ هي ؿطٗكُ فٖ غ٘ط الىٌىٍ ،ضٍى ثوؼِ فٖ الىٌى فٖ تطرؤ أثٖ ضٍٗحٍٔ ،لس م أثَ ظضهٔ ٍأثَ حبتن الطاظٗبى ٍ ,هحوس ثي هسلن ثي
ٍاضٍٓٗ ,ومَة ثي سف٘بى الفسَٕ ٍ ,غ٘طّن هي الحفبف ئلى زهشكٍ ،وبى ّصا الش٘د هَرَزا فٖ شله الَلت ٍلن ٗطٍ هٌِ أحس هٌْن ٍَّ ،هي ٍلس أثٖ
السضزاء .

احظفانبرجحالقسعین ؒ اکوقك
احظفانبرجحالقسعین ؒےن"لسبى الو٘عاى"( )ںیمےلہپاحظفذیبہؒاکہیوقكلقنایک:
"ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى ثي ثالل ثي أثٖ السضزاء ,فِ٘ رْبلٔ ,حسث هٌِ هحوس
ثي الف٘غ الغسبًٖ ,اًتْى".اربامیہنبدمحمنبامیلسمنبالبكنبایبادلرداء،اسںیماہجتلےہ،امےس
دمحمنبضیفاسغینےنرواتییکےہ،احظفذیبہؒاکالکللمکموہا۔
فلَ وبى هي أّل الحسٗج أٍ وبى هٌسُ هلن ،أٍ لِ ضٍاٗٔ لطٍٍا هٌِ ٍسووَا هٌٍِ ،لس وبى أثَ حبتن الطاظٕ هي أحطص الٌبس هلى لمبء الشَ٘خ ،ووب شوط
شله هي ًفسٍِ ،لس وتت ثوؼْن هي ئثطاّ٘ن ثي ّشبم ثي ٗح٘ى الغسبًٖ السهشمٖ ،ووب ضٍى هٌِ ٗومَة الفسَٕ ؟ ٍالحسي ثي سف٘بىٍ ،روبهٔ هي
أّل الحسٗج ٍئثطاّ٘ن ثي ّشبم فٖ ؿجمٔ ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى وبًب رو٘وب فٖ ٍلت ٍاحس ٍضٍإتْوب هتمبضثٍٔ ،لس هلن أى ئثطاّ٘ن ثي ّشبم
ش٘د هتْن ثبلىصة ال ٗوطف الحسٗج ٍال ٗسضِٗ ٍال ٗحتذ ثطٍاٗتٍِ ،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 .
ٍلس شوط أثَ حبتن الطاظٕ ٍغ٘طُ هي ئثطاّ٘ن ثي ّشبم هب ٗسل هلى أًِ ال ٗوٖ الحسٗجٍ ،لبل اثي أثٖ حبتن فٖ وتبة الزطح ٍالتوسٗل :سووت أثٖ
ٗمَل :للت ألثٖ ظضهٔ :ال تحسث هي ئثطاّ٘ن ثي ّشبم ثي ٗح٘ى  ,لبل :شّجت ئلٖ لطٗتٍِ ،أذطد ئلٖ وتبثب ظهن أًِ سووِ هي سو٘س ثي هجس الوعٗع،
فٌلطت فِ٘ ،فاشا فِ٘ أحبزٗج ػوطٓ هي ضربء ثي أثٖ سلؤٍ ،هي اثي شَشةٍ ،هي ٗح٘ى ثي أثٖ هوطٍ الش٘جبًٖ ،فٌلط ئلى حسٗج فبستحسٌتِ هي
حسٗج ل٘س ثي سو٘س هي هم٘ل  ,فملت لِ اشوط ّصا فمبل :حسحٌب سو٘س ثي هجس الوعٗع ،هي ل٘س ثي سوس هي مل٘ل ثبلىسط .
ٍضأٗت فٖ وتبثِ أحبزٗج هي سَٗس ثي هجس الوعٗع ،هي هغ٘طٓ ٍحظ٘يٍ ،لس للجْب هلى سو٘س ثي هجس الوعٗعٍ ،أكٌِ لن ٗـلت الولن ٍَّ وصاة .
لبل :فملت ّصُ أحبزٗج سَٗس ثي هجس الوعٗع ،لبل :فمبل :طسلت ً ,ون ،حسحٌب سو٘س ثي هجس الوعٗع هي سَٗس  ,لبل اثي أثٖ حبتن :شوطت لولٖ ثي
الحس٘ي ثي الزٌ٘س ثوغ ّصا الىالم هي أثٖ ،فمبل :طسق أثَ حبتن ٌٗجغٖ أى ال ٗحسث هٌِ .
للتٍ :ئثطاّ٘ن ثي ّشبم ّصا َّ طبحت حسٗج أثٖ شض الـَٗل الصٕ تفطز ثِ هي أثِ٘ ,هي رسٍُ ،لس ضٍاُ أثَ المبسن الـجطاًٍٖ ،اثَ حبتن ثي حجبى
الجستٖ فٖ وتبة األًَام ٍالتمبس٘ن هي حسٗج هزوَم هي أحبزٗج وخ٘طٓ ثوؼْب فٖ الظحبح ٍثوؼْب فٖ الوسبًس ٍالسٌيٍ ،ثوؼْب ال أطل لِ .
ٍلس شوط اثي أثٖ حبتن ئثطاّ٘ن ثي ّشبم فٖ وتبة الزطح ٍالتوسٗلٍ ،شوط هٌِ هب حىٌ٘بٍُ ،لن ٗصوط ئثطاّ٘ن ثي هحوس ثي سل٘وبى فِ٘ ٍلن ٗطٍ هٌِ أحس
هوي ضحل هي الحفبف ٍأّل الحسٗجٍ ،لن ٗأذص هٌِ هي أّل ثلسُ غ٘ط هحوس ثي الف٘غٍ ،ضٍى هٌِ ّصا الرجط الصٕ لن ٗتبثن هلِ٘ ،فولن أًِ ل٘س
ثوحل للطٍاٗٔ هٌِ .
ًٍحي ًـبلت ّصا الووتطع الصٕ ٗتىلن ثال هلن ،فٌمَل لِ :لن للت أى ّصا األحط الصٕ تفطز ثِ ئثطاّ٘ن ثي هحوس ئسٌبزُ ر٘سٍ ،هي لبل ّصا لجلهٍ ،هي
ٍحك ئثطاّ٘ن ثي هحوس ّصا ،أٍ احتذ ثطٍاٗتِ ،أٍ أًخى هلِ٘ هي أّل الولن ٍالحسٗج ؟ ٍالوحتذ ثبلحسٗج هلِ٘ أى ٗج٘ي طحٔ ئسٌبزُ ٍزاللتِ هلى
هـلَثٍٔ ،أًت لن تصوط فٖ ئثطاّ٘ن الن ىفطز ثْصا الرجط ش٘ئب ٗمتؼٖ االحتزبد ثطٍاٗتِ ٍالطرَم ئلى لجَل ذجطُ ،فمَله ف٘وب تفطز ثِ ٍلن ٗتبثن هلِ٘ "ئى
ئسٌبزُ رٖ" زهَى هزطزٓ همبثلٔ ثبلوٌن ٍالطز ٍهسم المجَل ٍ ,اهلل أهلن .
ٍأهب هحوس ثي سل٘وبى ثي ثالل ٍالس ئثطاّ٘ن  ،فاًِ ش٘د لل٘ل الحسٗج لن ٗشتْط هي حبلِ هب َٗرت لجَل أذجبضٍُ ،لس شوطُ الجربضٕ فٖ تبضٗرٍِ ،شوط
لِ حسٗخب ٗطٍِٗ هي أهِ ،هي رستْب ،ضٍاُ هي ّشبم ثي هوبض ٍَّ ،الصٕ أشبض ئلِ٘ أثَ حبتنٍ ،أهب أثَ سل٘وبى ثي ثالل فاًِ ضرل غ٘ط هوطٍف ،ثل َّ
هزَْل الحبل لل٘ل الطٍاٗٔ ،لن ٗشتْط ثحول الولن ًٍملٍِ ،لن َٗحمِ أحس هي األئؤ ف٘وب هلوٌبُ ٍ ,لن ٗصوط لِ الجربضٕ تطرؤ فٖ وتبثٍِ ،وصله اثي أثٖ
حبتنٍ ،ال ٗوطف لِ سوبم هي أم السضزاء .
ًٍحي ًـبلت الوستسل ثطٍإتِ ٍالوحتذ ثرجطُ فٌمَل لِ :هي ٍحمِ هي األئؤ ٍاحتذ ثحسٗخِ هي الحفبف  ،أٍ أحٌى هلِ٘ هي الولوبء حتى ٗظبض ئلى ضٍاٗتِ
ٍٗحتذ ثرجطُ ٍٗوتوس هلى ًملِ ؟ ".
( )لسبى الو٘عاى ، 359/ 1:ضلن،293:ت:هجسالفتبح أثَغس ٓ،زاضالجشبئطـ ث٘طٍت،الـجؤ األٍلىّ 1423ـ .

رھپاحظفانبرجحالقسعینؒزمدیرحتریرفامےتںیہ:
"تطرن لِ ثي هسبوط ,حن سبق هي ضٍاٗتِ ,هي أثِ٘ ,هي رسُ ,هي أم السضزاء ,هي أثٖ
السضزاء ,فٖ لظٔ ضح٘ل ثالل ئلى الشبمٍ ,فٖ لظٔ هز٘ئِ ئلى الوسٌٗٔ ٍأشاًِ ثْبٍ ,اضتزبد
الوسٌٗٔ ثبلجىبء ألرل شله ٍّٖ ,لظٔ ثٌ٘ٔ الَػن" .
انباسعرکؒےناربامیہنبدمحمنبامیلسمنبالبكنبایبادلرداءاکرتہمجاقمئایک،رھپنعاہیب،نعدجہ،نع
الادلرداء،نعایبادلرداءیکدنسےسہیہصقلقنایکےہہکالبكؓاشلرشتفیےلےئگ،رھپدمہنیرشتفیالےئاور
واہںاذامدی،امیکاذامنسرکالہدمہنیوخبروےئ(،احظفانبرجحالقسعین ؒرفامےتںیہ) ہیملھکالھکنم
ڑھگتہصقےہ۔
احظفانبرجحؒےکوقكوکالمیلعاقریؒےن "الوظٌَم"( ) ںیماورالعہمویسیطؒےن"شٗل
الآللٖ"( )ںیمینعی"وموضاعت" ںیملقنرکےنرپاافتکءایکےہ۔
افدئہ :العہمانبرعّاقؒےن"تٌعِٗ الشطٗؤ"( )دنسںیموموجدراویاربامیہنبدمحمنبامیلسمنبالبكنبایب
ادلرداءاکانلواضنیعںیمھکلرکاحظفانبرجحالقسعینؒاکالکللقنایکےہ۔
ااملوشاکین ؒ اکوقك
آپےن"الفَائس الوزوَهٔ"( )ںیماساکحتیےکابرےںیم "ال أطل لِ".اہکےہ،ینعیاس
یکوکیئالصںیہنےہ۔
العہمانبرعّاق ؒ اکالکل

( )الوظٌَم:ص،257:ضلن،458:ت:هجس الفتبح أثَ غسٓ،هىتت الوـجَهبت اإلساله٘ٔـ حلت،الـجؤّ 1414ـ .
( )شٗل الآللٖ الوظٌَهٔ:ص،478:ضلن،911:ت:ظٗبز الٌمشجٌسٕ ,زاضاثي حعم ـ ث٘طٍت،الـجؤ األٍلىّ 1432ـ .
( )تٌعِٗ الشطٗؤ، 24/1 :ضلن,59:ت:هجسالَّبة هجس اللـ٘ف ،هجساهلل هحوس طسٗك ،زاضالىتت الولو٘ٔـ ث٘طٍت,الـجؤ الخبً٘ٔ ّ1401ـ .
( )الفَائسالزوَهٔ،21:ضلن،26:ت:هجسالطحوي ثي ٗحٖ الوولٖ,زاضالىتت الولو٘ٔـ ث٘طٍت,الـجؤ الخبً٘ٔ ّ1430ـ .

احظفانبرعّاقؒ"تٌعِٗ الشطه٘ٔ"( ) ںیملصفاثثلںیماساکحتیوکلقنرکےنےکدعبےتھکلںیہ:
"لبل الصّجٖ فٖ الو٘عاى :فِ٘ رْبلٍٔ .لبل اثي حزط فٖ اللسبىّ :صُ لظٔ ثٌ٘ٔ الَػن" .ذیبہؒ
ےن"زیمام" ںیماہکےہہکاسںیماہجتلےہ،اورانبرجحؒ"اسلم"ںیمرفامےتںیہہکہیہصقملھکالھکوھجٹ
ےہ۔
احظفذیبہؒ اکالکل
احظفذیبہؒ"تبضٗد اإلسالم"( )ںیمزریثحبوہشمراکحتیلقنرکےکرحتریرفامےتںیہ" :ئسٌبزُ
ر٘س ,هب فِ٘ ػوف لىي ئثطاّ٘ن هزَْل".اسیکدنسدیجےہ،اسںیمفعضںیہنےہ،اہتبل(دنساکراوی)
اربامیہوہجمكےہ۔
زیناحظفذیبہؒیہےناکیدورسےاقملرپرضحتالبكنبرابحؓےکرتہمجںیماکیہصقاماافلظےسلقنایکےہ:
"هحوس ثي ًظط الوطٍظٕ :حسحٌب أحوس ثي هجس الطحوي المطشٖ ،حسحٌب الَل٘س ثي
هسلن ،أذجطًٖ سو٘س ثي هجس الوعٗع ٍاثي ربثط ٍغ٘طّوب أى ثالال لن ٗإشى ألحس ثوس ضسَل اهلل
طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن ٍأضاز الزْبز فأضاز أثَ ثىط هٌوِ ،فمبل :ئى وٌت أهتمتٌٖ هلل فرل سج٘لٖ.
لبل :فىبى ثبلشبم حتى لسم هوط الزبث٘ٔ ،فسأل الوسلوَى هوط أى ٗسأل لْن ثالال ٗإشى لْن،
فسألِ ،فأشى َٗهب ،فلن ٗط َٗهب وبى أوخط ثبو٘ب هي َٗهئص شوطا هٌْن للٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن .
لبل الَل٘س :فٌحي ًطى أى أشاى أّل الشبم هي أشاًِ َٗهئص.
ّشبم ثي سوس  ,هي ظٗس ثي أسلن ،هي أثِ٘ ،لبل :لسهٌب الشبم هن هوط ،فأشى ثالل ،فصوط الٌبس
الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍسلن ،فلن أض َٗهب أوخط ثبو٘ب هٌِ"( ).

( )تٌعِٗ الشطٗؤ،118/2:ضلن،113:ت:هجسالَّبة هجس اللـ٘ف ،هجساهلل هحوس طسٗك ،زاضالىتت الولو٘ٔـ ث٘طٍت,الـجؤ الخبً٘ٔ ّ1401ـ .
( )تبضٗد اإلسالم،67 /17:ضلن، 37:ت:هوطهجسالسالم تسهطٕ ،زاضالىتبة الوطثٖ ـ ث٘طٍت،الـجؤّ 1407ـ .
( )س٘طأهالم الٌجالء ,357 /1ت:شو٘ت األضًإٍؽ،هإسسٔ الطسبلٔـ ث٘طٍت،الـجؤ ّ 1402ـ .

رضحتالبكؓروسكاہللﷺ ےکااقتنكرفامےنیلےکدعبیسکےکےیلاذامںیہندی،اوراکیدہعفبج
اماکاہجداکارادہوہاوترضحتاوبرکبؓےناںیہنروانکاچاہ،رضحتالبكؓےناہکہکارگآپےنےھجماہللےکےیلآزاد
ایکاھتہکریماراہتسہنروےیک۔
راویےتہکںیہہکرضحتالبكؓاشلںیمےھت،رضحترمعؓبج"اجہیب" رشتفیالےئوتاملسمونںےنام
ےسدروخاتسیکہکالبكؓاںیہناذامانسےئ،رضحترمعؓےنامےساہکوتاسدماوہنںےناذمدی،یبنﷺ
ےکزامےنیکاذاماکونںرپڑپرکاےنتولگروےئہکاسےسزایدہیسکاوردمںیمروےتوہےئںیہندےھکیےئگ۔
ودیلنبملسم(دنسےکراوی) ےتہکںیہہکمہدےتھکیںیہہکاشلواولںیکاذامایسدمےسالبكیکاذام
ےہ۔
(اکیدورسیدنسےسہیاافلظںیہ) راویےتہکںیہہکمہرضحترمعؓےکاسھتاشلںیمےچنہپوتالبكؓےن
اذامدی،ولوگںوکیبنﷺ ایدآےئگ،اورںیمےناسدمےسزایدہروےنواےلںیہندےھکی۔
اسواہعقوکلقنرکےنےکدعباحظفذیبہؒےنزریِثحبوہشمراکحتیاوبادمحااحلمکنعدمحماضیفلیکدنسےسلقنیک،
رواتیےکاافلظاحظفانباسعرکؒےکاافلظےسیجںیہ،متخاکحتیرپاحظفذیبہؒرحتریرفامےتںیہ" :ئسٌبزُ ل٘ي,
ٍَّ هٌىط".اسیکدنس"نیل"ےہ،اوراکحتیرکنمےہ۔
اکحتیاکمکح
زریِثحباکحتیاحظفانبرجحالقسعینؒ،ااملویسیطؒ،المیلعاقریؒ ،العہموشاکینؒ،العہمانبرعّاقؒےک
زندکینمڑھگتےہ،اوراحظفذیبہؒےنیھباےس"رکنم" اہکےہ،ینعیالصہصقاسےکالعوہےہوجاورپزگرا،ہی
وہشمرہصقرکنمےہ،ایسرطحالعہمدبعااہلدیؒےنیھباےسرغبیرکنماہکےہ،واہللاملع۔
ااحللصاسرکنمونمڑھگتاکحتیےساانتجبرضوریےہ۔

