
 
 

 قصہ ك عنہ عاىل اهللا يض ابو�جن
 عنه اهللا يض �جن يب قصة

 ] urdu -ايدو  -ييدو  [

 
 النجد صالح �مد شيخ

 
 

 سائٹ و�ب وجواب سوال اسالم :رمجہ

 سائٹ و�ب ؤس ہا اسالم :رنسيق
 

 موقع اإلسالم سؤال وجواب :رمجة

 islamhouse موقع :رنسيق
 

 
2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

2 

 قصہ کا عنہ تعالی اهللا رضي ابومحجن
 پربات موضوع کے المنکر عن اورنہی کوامربالمعروف عالم ايک نے ميں

 بهی پر گار گناہ کہ حتی ہے پرواجب مسلمان ہر يہ کہ سنا ہوۓ کرتے
 ميں کام اس ، کرے کام کا المنکر عن نہی اور امربالمروف وہ کہ ہے واجب
 کا )عنہ تعالی اهللا رضي( ابومحجن کہ طرح جس نہيں شرط کوئ ہونے عادل
 عنہ تعالی اهللا رضي( ابومحجن کہ ہے يہ سوال توميرا ، ہے معروف قصہ

 ؟ ہے کيا قصہ کا اوران کون)
 

 هللا الحمد
 ، ہوں ديتا پرمبارکباد رکهنے حرص کی کرنے حاصل کوفائدہ آپ ميں

 صالح عمل اور نافع کوعلم اورآپ ہميں وہ کہ دعاگوہوں سے تعالی اوراهللا
 ۔ العالمين يارب آمين نوازے سے

 وسلم عليہ اهللا صلی رسول صحابی ايک سے ميں اکرام صحاحہ ابومحجن
 ۔ ہو راضي سے صحابہ سب ان تعالی اهللا ہيں
 شراب انہيں اورہردفعہ ، تهے مبتال ميں نوشی شراب رسول صحابی يہ

 علم کا بات اس انہيں ليکن ، ہوا دفع ايک کئ اوريہ جاتی لگائ حد کی نوشی
 کرے نہيں منع کرنے اورنصرت مدد کی اوردين کام دينی چيزانہيں يہ کہ تها

 کی شہادت ميں قادسيہ سپاہی بطور ساته کے مسلمانوموں دفع ايک ، سکتی
 ۔ ہوۓ کهڑے نکل ميں تالش

 اسپ کے وقاص ابی بن سعد تواميرلشکر کی شراب نے پهرانہوں اوروہاں
 بازگشت کی معرکہ کہ حتی کرديا کوقيد صحابی اس نے توانہوں گيا اليا

 ؟ لگي دينے سنائ
 تهی شديد زيادہ ہی بہت سزا کی قيد ليے کے عنہ تعالی اهللا رضي ابومحجن

 چلنے تلواريں نے انہوں جب کہ حتی پہنچا صدمہ زيادہ بہت انہيں سے جس
 معلوم انہيں اور سنی اہٹہنہن کی اورگهوڑوں جانے پهينکے کے اورنيزوں

 دروازے جنت اور ہے پرآچکا جوبن ہوکر گرم بازار جہادی اب کہ ہوگيا
 توانہوں آيا لے انگڑآئ شوق کا اورجہاد لگا مچلنے کا توان ہيں چکے کهل

 : کہا طرح اس کچه سے زوجہ کی عنہ تعالی اهللا رضي وقاص ابی سعدبن
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 آپ اپنے توآکر آيا بچ سالمت زندہ اگرميں چهوڑدو مجهے ليے کے اهللا
 گيا کرديا قتل اوراگرميں ، گا لوں پہن اوربيڑياں گا کرلوں قيد کوخودہی
 ۔ کرنا درخواست کی سےرحم طرف توميری
 اوراسے آيا پررحم کواس بيوی کی عنہ تعالی اهللا رضي وقاص ابی بن توسعد
 عنہ یتعال اهللا رضي اورابومحجن ، ديا چهوڑ اسے ہوۓ کرتے مہربانی نے

 اورنيزا پربيڻهتے بلقاء گهوڑے کے وقاص ابی بن کرسعد لگا چهالنگ
 ۔ ہيں کرتے رخ کا جنگ ميدان پکڑے
 توڑکررکه اسے کرتے حملہ بهی پر ڻکڑی جس کی دشمين ميں جنگ ميدان
 اورسعد ، ديتے ڈال رخنہ ميں اس کرتے حملہ پربهی جماعت اورجس ديتے
 تهے کررہے نگرانی کی معرکہ ےبيڻه جگہ اونچی عنہ تعالی اهللا رضي

 ؛ لگے کہنے اور کيا تعجب بہت نے اورانہوں
 ، ہيں کے محجن ابو وار اور انداز کا لڑائ اور کی ہوبلقاء جهپٹ پلٹ يہ

 ؟ ہے کيا معاملہ ، ہے ميں قيد عنہ تعالی اهللا رضي اورابومحج
 لیتعا اهللا رضي توابومحجن کربهاگا دبا اوردم ہوا خوردہ شکست دشمن جب
 رضي سعد ، کرليا قيد پهر مطابق کے اوروعدہ آۓ واپس سے معرکہ عنہ
 دی دے خبر کی واقعہ وغريب عجيب اس انہيں نے بيوی کی عنہ تعالی اهللا

 ۔ کرديا اورماجرابيان قصہ سارا کا اورابومحجن
 جانا عظيم بہت اسے نے عنہ تعالی اهللا رضي وقاص ابی کرسعدبن سن يہ

 اس خود ہوۓ کوديکهتے وجهاد شہادت ورشوقکوا غيرت دينی اوراس
 پاکبازہاتهوں اپنے بيڑياں کی اوراس گۓ پاس کے والے کرنے نوشی شراب
 : لگے کہنے ہوۓ کهولتے سے
 پرکوڑے نوشی شراب بهی کبهی اب تمہيں ميں قسم کی تعالی اهللا جاؤ اڻه
 ۔ گا ماروں نہيں

 : لگے کہنے عنہ تعالی اهللا رضي اورابومحجن
 کرونگا نہيں نوشی شراب بهی کبهی بعد کے آج بهی ميں قسم کی الیتع اهللا

 ۔ ) ١٧٤- ١٧٣/  ٤(  الصحابۃ تميز فی االصابۃ:  ديکهيں
 ۔ ) ٦٣٣ - ٦٣٢/  ٩(  والنهايۃ البدايۃ اور
 . اعلم تعالی واهللا


