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 ہے کيا کوقتل مشرک کسی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کيا
 

 ميں غزوہ کسی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ بتائيں ّآپ کہ ہے ممکن کيا
 ؟ ہو کيا کوقتل دشمن کسی اپنے

 

 هللا الحمد
 اهللا صلی نبی کہ ہے مروی سے عنہ تعالی اهللا رضي بوهريرہا ميں صحيحين

 : فرمايا نے وسلم عليہ
 اس کرديں قتل وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول اهللا سبيل فی کو آدمی جس
(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  ہے کرجاتا اختيار شدت غضب کا تعالی پراهللا

 ۔)  ١٧٩٣(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٤٠٧٣
 : ہيں لکهتے ميں شرح کی حديث اس تعالی اهللا رحمہ نووی امام
 شخص اس)  ميں راستہ کے تعالی اهللا(  فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 جسے کہ ليے اس ، جاۓ کيا قتل ميں قصاص يا حدا جسے ہے احتراز سے
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں ميدان اس بهی وہ کريں قتل اهللا سبيل فی وہ

 هـ ا۔  تها آيا سے قصد کے کرنے کوقتل
 عليہ اهللا صلی نبی کہ نہيں توعلم متعلق اورکے کسی عالوہ کے خلف بن ابی

 ۔ ہو کيا کوقتل کسی ہاته اپنے نے وسلم
 اورزهری مسيب بن سعيد نے تعالی اهللا رحمہ حاکم اورامام جرير ابن اسے

 نے لیتعا اهللا رحمہ کثير ابن حافظ اور کيا روايت سے تعالی اهللا رحمہما
 هـ ا۔  ہے ديا قرار کوصحيح سند کی اس)  ٢٩٦/  ٢(  کثير ابن تفسير
 : ہيں کهتے ميں سياق کے احد غزوہ تعالی اهللا رحمہ قيم ابن حافظ

 نبی پہلے سے توسب آۓ جانب کی مسلمانوں وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 مالک بن کعب والے پہچاننے سے نيچے کے کوخود وسلم عليہ اهللا صلی

 پکارنے سے آواز اونچي ہی ديکهتے انہيں وہ تهے عنہ تعالی اهللا رضي
 صلی تونبی ، ہيں يہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہوجاؤ خوش مسلمانوں:  لگے

 اهللا صلی نبی اورمسلمان ، کيا اشارہ کا رہنے چپ انہيں نے وسلم عليہ اهللا
 نکل فطر کی گهاڻی اس ساته کے ان تووہ ہوگۓ جمع پاس کے وسلم عليہ
 ۔ تها ہوا کيا  ؤ پرپڑا جہاں گۓ
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 تهے بهی وغيرہ انصاری الصمہ بن حارث و اورعلی عمر و ابوبکر ميں ان
 پہنچے ميں دامن کے پہاڑ صحابہ کے اوران وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب ،

 عليہ اهللا صلی نبی پرسوارتهانے العوذ گهوڑے اپنے جوکہ خلف بن توابی
 صلی اکرم رسول ہاته کے اس کہ بيڻها سمجه يہ شمند کا تواهللا کوجاليا وسلم

 ۔ گے ہوجائيں قتل وسلم عليہ اهللا
 سے صمہ بن حارث نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ہوا قريب کے ان وہ جب
 کا تواهللا پرلگا حلق کی اس کہ جو کومارا خلف بن ابی سے اوراس ليا نيزہ

 لگا کہنے اسے ومشرکت ، بهاگا واپس ں ؤ  پا ہوکرالڻے خورہ شکست دشمن
 : لگا کہنے انہيں تووہ ، نہيں تکليف بهی توکچه تجهے قسم کی اهللا
 کے سب تووہ کوہوتا مجاز اہل اگروہی ہے ہوا مجهے جوکچه قسم کی اهللا

 کہتا ہوۓ کهالتے کوچارہ گهوڑے اپنے ميں مکہ وہ ، ہوجاتے هالک سب
 اهللا صلی نبی تو ، کرونگا کوقتل وسلم عليہ اهللا صلی پرمحمد اس ميں کہ

 قتل توميں اسے اهللا شاء ان لگے توفرمانے پہنچی بات کويہ وسلم عليہ
 ۔ کرونگا

 نبی تواسے مارا نيزہ اسے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی احدميں جنگ جب
 يقين يہ تواسے ، کرونگا قتل ميں اسے کہ آيا ياد کافرمان وسلم عليہ اهللا صلی
 وجہ کی زخم اسی تووہ ، گا بنے مقتول ضرور سے زخم اسی وہ کہ ہوگيا
 ا۔  گيا کرمر پہنچ پر جگہ نامی سرف ہوۓ جاتے واپس طرف کی مکہ سے

 هـ
 ۔)  ١٩٩/  ٣(  المعاد زاد ديکهيں

 . اعلم واهللا


