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 ہوۓ پيدا مختون وسلم عليہ اهللا صلی نبی کيا
 

 يا تهے ہوۓ کيے ختنے کے توان ہوۓ پيدا جب وسلم عليہ اهللا صلی کيانبی
 ؟ گۓ کيے ختنے بهی کے ان طرح کی لوگوں تمام کہ

 

 الحمدهللا
 

 کے ختنہ کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تعالی اهللا رحمہ قيم ابن حافظ
 : ہے کہا ہوۓ کرتے ذکر قول تين متعلق

 
 : ہيں اقوال ايک پرکئي بنا کی اختالف ميں مسئلہ اس

 
 ۔ ہوۓ پيدا مختون وسلم عليہ اهللا صلی نبی:  پہال

 
 اهللا صلی نبی وقت اس کيا صدر شق جب نے السالم عليہ جبريل:  درسرا

 ۔ ياک بهی ختنہ کا وسلم عليہ
 

 کے عادت اس تهے کرتے ختنہ کا اوالد اپنی طرح جس عرب:  تيسرا
 اهللا صلی نبی بهی نے عبدالمطلب دادا کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی مطابق

 ۔)  ٢٠١(  ص الولود تحفۃ ديکهيں۔  کيا ختنہ کا وسلم عليہ
 

 ميں دالمولو تحفۃ کتاب اپنی نے تعالی اهللا رحمہ اهللا رحمہ قيم ابن:  راۓ پہلی
 سب ان ليکن ، ہيں کرتی پرداللت راۓ جواس ہيں ذکرکی احاديث ساری بہت

 ہوا کيا ختنہ اگر بچہ کہ ہيں کہتے بعد کے لگانے حکم کا پرضعف احاديث
 کہ ہے خيال کا لوگوں بعض طرح جس کہ نہ ہے نقص ميں اس ہوتويہ پيدا
 ۔ ہے باعث کا ومنقبت شرف يہ
 

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ قيم ابن
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 بهی وہ تها گيا القيس امرؤ پاس کے جس قيصر بادشاہ رومی کہ ہے جاتا کہا
 کے اس ميں حمام توامرؤالقيس)  غيرمختون يعنی(  تها ہوا پيدا طرح اسی
 : لگا کہنے ہوۓ هجوکرتے کی تواس ديکها ميں حالت اس اوراسے گيا پاس

 
 ۔چنا سے جوچاندمگر ہے توتواغلف نہيں جهوڻا کہ جو کہتاہوں حلفا ميں

 
 اس کی اوراس ، گيا کيا نہيں ہی توختنہ تيرا کہ ہے رہا دال عار اسے وہ

 ۔ ديا قرار کونقص والدت طرح
 

 وجہ اسی کہ ہے سبب کا موت کی ؤالقيس   امر ہی شعر يہ کہ ہے جاتا کہا اور
 ۔ ہوا شکار کا موت وہ سے وجہ کی جس زہرديا اسے نے قيصر سے

 
 کرتے نہيں شمار ہی ختنہ اورصورت توکوئ غيرب کے کرنے ختنہ عرب
 ۔ تهے کرتے محسوس فخر ميں کرنے ختنہ خود وہ بلکہ تهے

 
 : ہيں کرتے بيان تعالی اهللا رحمہ قيم ابن حافظ

 
 مبعوث سے ميں عرب کواصل وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے وتعالی تبارک اهللا

 کيسے يہ تو کيا خاص ساته کے صفات اورنسبی اخالقی اورانہيں ، فرمايا
 اورخصوصيت امتياز کوئ ميں کرنے پيدا مختون انہيں ہےکہ ہوسکتا جائز
 ۔ تهے کرتے پرفخر کرنے ختنہ عرب حاالنکہ ہو جاتی پائ

 
 : ہے گيا کہا بهی يہ اور

 
 کی آزمائش ميں کلمات جن کی السالم عليہ ابراهيم خليل اپنے نے تعالی اهللا

 شامل بهی ختنہ ميں ان تها کيا مکمل انہيں نے السالم عليہ اورابراهيم تهی
 پهر ہے ہوتی سخت شديداور سے سب ميں لوگوں ابتالء کا انبياء تها،اورپهر

 ۔ ہے ہوتی اورابتالء آزمائش کی والےلوگوں درجہ کم سے ان
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 ہے کيا شمار سے ميں کاموں کوفطرتی ختنہ نے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ميں اجروثواب کے مبتلی کرنا صبر ميں زمائشآ چاہيۓ ہونا معلوم اوريہ ،

 ۔ ہے ہوتا باعث کا زيادتی
 

 يہ کہ ہے الئق زيادہ کے حالت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی طرح تواس
 انہيں تعالی اوراهللا جاۓ کی نہ سلب سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی فضيلت

 اپنے طرح جس نوازے سے تکريم عزت طرح اسی ساته کے ختنہ اس بهی
 اکرم نبی کہ ليے اس نوازا سے وتکريم کوعزت السالم عليہ ابراهيم ليلخ

 تر عظيم سے انبياء دوسرے وخصائص خصوصيت کی وسلم عليہ اهللا صلی
 ٢٠٦ - ٢٠٥(  اهللا رحمہ قيم البن المولود تحفۃ:  کتاب ديکهيں۔  ہيں اوراعلی

 ۔) 
 

 : ہيں کہتے اهللا رحمہ قيم ابن حافظ ميں بارہ کے راۓ دوسری
 

 مرفوعا سے طرق مختلف احاديث ايک کئ ميں کرنے صدر شق فرشتےکا
 ذکر کا اس بهی ميں ايک کسی ليکن ہيں مروی تک وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 کيا ختنہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے السالم عليہ جبريل کہ ملتا نہيں
 ۔)  ٢٠٦(  المولود تحفۃ۔  ميں حديث غريب اور شاذ ايک ہومگريہی

 
 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ قيم ابن ميں راۓ اورتيسری

 
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے آيا ميں روايات بعض:  کہ ہے کہنا کا عديم ابن

 ختنہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی روز ساتويں نے عبدالمطلب دادا کے وسلم
 ۔)  ٢٠٦(  المولود تحفۃ۔  ہے اورواقع الصواب الی اقرب تويہ کياتها

 
 : ہے کہا طرح اس کچه ميں المعاد زاد نے تعالی اهللا رحمہ قيم ابن ورحافظا
 

 ايک نے ايک سے ميں توان ہوا پيدا درميان کے آدميوں فاضل دو مسئلہ يہ
 اوراس تهے ہوۓ پيدا مختون وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ کی تصنيف کتاب
 نہيں اوراصل لگام کوئ کی جن ذکرکيں احاديث ايسی نے اس ميں کتاب
 ۔ ہيں طلحہ بن الدين کمال مصنف وہ ، ملتی
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 نبی کہ کيا بيان ميں اوراس لکها نے عديم ابن الدين کمال رد کا دعوی تواس
 پر طور اورعمومی ہوا ختنہ مطابق کے عرب عادت کا وسلم عليہ اهللا صلی

 نقل کے معاونت کی قسم کسی جوکہ تها جاتا پايا ميں عرب پورے طريقہ يہ
 ۔)  ٨٢/  ١(  المعاد زاد ديکهيں۔  اعلم تعالی واهللا۔  ہے نہيں محتاج کا کرنے

 
 . اعلم واهللا


