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 مارنا چهپکلی سے ہاته
 

 کرنے قتل کے اس اورکيا ، ہے ثابت کرنا قتل چهپکلی سے کياہاته
 ؟ ہے ثابت وثواب اجر ميں

 

 هللا الحمد
 کرنا قتل پراسے بنا کی جن ہيں دالئل سے بہت کی کرنے قتل چهپکلی
 بهی کسی اور ، جاۓ کيا قتل ساته چيزکے کسی اسے چاہے ہے مشروع
 ہاته صرف بغير کے آلہ کسی اسے کہ ملتی نہيں تخصيص يہ ميں روايت
 صحيح ہی نہ اور ہے وارد تويہ نہ ميں خيال ميرے اور ، جاۓ مارا سے
 عاليہ اوراخالق هدايات تواسالمی اورپهريہ جاۓ مارا سے ہاته اسے کہ ہے
 ۔ ہے بعيد بہت بهی سے

 رضی شريک ام کہ ہے گيا کيا نقل سے مسيب سعيدبن ميں وغيرہ صحيحين
 چهپکلياں نےانہيں وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ بتايا انہيں نے عنہا تعالی اهللا
 ۔ تها ديا حکم کا کرنے قتل

 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے ميں روايت کی اوربخاری
 پرپهونک آگ اس يعنی)  تهی مارتی پهونک پر السالم عليہ ابراهيم يہ( 

 ۔ تها گيا کوڈاال السالم عليہ راهيماب ميں جس تهی مارتی
 سعد بن عامر عن الزهری عن معمر اخبرنا عبدالرزاق ميں مسلم اورصحيح

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے گئ کی بيان روايت سے طريق کے ابيہ عن
 ۔ تها ديا نام کا فويسق اوراسے ديا حکم کا کرنے کوقتل چهپکلی نے

 کے اس ہے باعث کا اجروثواب زيادہ کرنا قتل ميں ضرب کوپہلی چهپکلی
 صحيح دليل کی اس ہے کرتا قتل ں مي ضرب دوسری جواسے ميں مقابلہ
 بن سهيل عن عبداهللا خالدبن نے مسلم جوامام ہے حديث کردہ روايت کی مسلم
 : ہے کی بيان سے عنہ تعالی اهللا رضی هريرہ ابی عن ابيہ عن صالح ابی

 
 : ايافرم نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 مليں نيکياں اتنی اتنی اسے تو کيا قتل ميں ضرب کوپہلی چهپکلی نے جس( 
 نيکياں اتنی اتنی کو تواس کيا قتل ميں ضرب دوسری نے جس اور ، گی



 

3 

 تواس کيا قتل ميں ضرب تيسری نے اس اوراگر ، گی مليں کم سے پہلے
 ۔)  گی مليں کم سے دوسری نيکياں اتنی کواتنی
 ۔ وانالعل سليمان الشيخ
 المغيرة بن الفاکهۃ موالة سائبۃ ميں سنن اپنی نے تعالی اهللا رحمہ ماجہ اورابن
 توان گئيں پاس کے عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ وہ کہ ہے کی روايت سے
 اس ّآپ المومنين ام اے لگيں کہنے ديکهاتووہ ہوا رکها نيزہ ايک گهرميں کے
 چهپکليوں ساته کے اس مہ لگيں فرمانے تووہ ؟ ہيں کرتی کيا ساته کے

 يہ ہميں نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کے تعالی اهللا بالشک ہيں کرتی کوقتل
 اس ہرجانور کا توزمين گيا ڈاال ميں کوآگ السالم عليہ ابراهيم جب کہ بتايا
 اکرم تورسول رہی لگاتی پهونکيں پر اس چهپکلی ليکن تها رہا کوبجها آگ

 ۔ ديا حکم کا کرنے لقت اسے نے وسلم عليہ اهللا صلی
 اهللا رضی عائشہ کہ کہا ميں اورزوائد)  ٣٢٢٢(  نمبر حديث ماجہ ابن سنن
 ۔ ہيں ثقہ رجال کے اوراس ہے صحيح اسناد کی حديث کی عنہ تعالی
 . اعلم تعالی واهللا


