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 منصوبے يهودی کے کرنے کوقتل وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 ؟ ہے صحيح کہ کيا ہيں سنی باتيں ذيل مندرجہ نے ميں
 ، کی کوشش کی کرنے قتل بار کوتين وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے يهوديوں

 تهی قبل برس چه سے وفات کی وسلم عليہ اهللا یصل نبی کوشش اورآخری
 اهللا صلی نبی سے ميں ميں جس گئ کی کر کهال بکری زہريلی ايک کہ جو

 تا بخشی گويائ کوقوت بکری نے تعالی تواهللا کهاۓ دولقميں نے وسلم عليہ
 ۔ ہے گيا زہرماليا ميں اس کہ بتاۓ کو وسلم وسلم عليہ اهللا صلی نبی وہ کہ

 زہريلی اس ميں کہ کہا يہ بهی وفات وقت نے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ؟ ہے صحيح يہ توکيا ، ہوں کرتا محسوس تکليف کی بکری

 دشمن سخت بہت ہمارے وہ کہ ہوا يہ معنی کا تواس ہے صحيح يہ اوراگر
 ۔ ہيں

 

 هللا الحمد
 کوشش کی کرنے قتل بار ايک کوکئ وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے يهوديوں

 : ہے جاتا کيا ذکر کا کچه ميں جس ، کی
 

 : کوشش کی کرنے قتل ميں بچپن - ١
 

 سے سند تک عبداهللا بن اسحق ميں الطبقات نے تعالی اهللا رحمہ سعد ابن
 انہيں جب نے والدہ کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے کی بيان روايت
 کے بچے اس ميرے لگی کہنے تواسے ديا ليے کے پالنے کودوده سعديہ
 کرديا بيان بهی وہ تها ديکها خواب نے انہوں جوکچه اوراسے ، کرنا تحفاظ

 ۔
 

 مجهے کيا لگی کہنے توانہيں گذری سے پاس کے يہوديوں کچه توسعديہ
 تها طرح اس حمل کا اس گے بتاؤ کچه ميں بارہ کے بچے اس ميرے

 والدہ کی ان طرح جس ديکها کچه يہ نے اورميں ہوئ طرح اس اورپيدائش
 : ہيں کہتے راوی ، کيا بيان انہيں طرح اسی بهی نے سعديہ تها ديکها نے
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 کوکنہے سعديہ تووہ ، کردو قتل اسے لگے کہنے سے دوسرے ايک وہ
 کی اس ميں اور باپ کا اس يہ نہيں کہا نے توسعديہ ؟ ہے يتيم کيايہ لگے
 ۔ کرديتے قتل اسے ہم ہوتا يتيم يہ اگر کہا نے توانہوں ، ہوں ماں

 
 اپنی تو ميں لگی اورکہنے گئ کرچلی لے انہيں حليمہ کہ ہيں ےکہت راوی
 ۔ ہيں ثقہ رجال کے اوراس مرسل روايت يہ۔  تهی لگی کرنے خراب امانت

 
 قتل بعدبهی کے بدر کوجنگ وسلم عليہ اهللا صلی نبی طرح اسی اور - ٢

 : کی کوشش کی کرنے
 

 آپ کہ بهيجا مکوپيغا وسلم عليہ اهللا صلی نبی بنونظيرنے کہ طرح اس وہ
 فالں کےساته عالموں تيس اپنے بهی اورہم آئيں کوليکر صحابہ تيس اپنے
 کی آپ تووہ اگر گے سنيں بات کی آپ عالم وہ ، ہيں ہوتے پراکڻهے جگہ

 ۔ گے الئيں پرايمان آپ بهی سب توہم الۓ ايمان اور کريں تصديق
 

 ّآپ ، ہيں یآدم توساڻه اورہم آۓ کيسے کوسمجه اورآپ ہم لگے کہنے پهر
 آپ کہ جو ہيں نکلتے عالم تين بهی سے ميں اورہم ليں صحابی تين اپنے بهی
 وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی چهپاۓ خنجر نے توانہوں گے سنيں بات کی

 چچا اپنے نے عورت ناصحہ ايک کی بنونظير کہ تها بنايا پالن کا کومارنے
 دی دے خبر کی اس اوراسے بهيجا پيغام طرف کی مسلمان انصاری زاد

 عليہ اهللا صلی تونبی کوبتايا وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے انصاری اوراس
 ۔ آۓ لے تشريف واپس سے وہاں وسلم

 
 محاصرہ کا کران لشکرکے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی دن اوردوسرے

 ۔ گيا کرديا جالوطن کو کےيهوديوں بنونظير طرح اوراس کرليا
 

 عبدالرزاق مصنف نے تعالی اهللا رحمہ عبدالرزاق قصہ يہ
(  ابوداود سنن سے سند کی عبدالرزاق نے تعالی اهللا اوراورابوداودرحمہ

 بلکہ ذکرنہيں کا تفصيل کی قصہ ميں اس ليکن ہے کيا روايت ميں)  ٣٠٠٤
 : کہ ہے ذکر يہ ميں اس
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 توہم آۓ لے اورايمان کردی تصديق کی آپ نے انہوں اگر سنيں سے آپ وہ
 اهللا صلی اورنبی گيا چل پتہ کا خبر کی توان ، گے آئيں لے يمانا پر ّآپ بهی
 عالمہ ميں ابوداود صحيح۔  کرليا محاصرہ کا ان دن دوسرے نے وسلم عليہ

 ۔ ہے ديا قرار صحيح اسے نے تعالی اهللا رحمہ البانی
 

 ہے کيا بيان سبب اوربهی ايک کا جالوطنی کی بنونظير نے اسحاق ابن - ٣
 ديت کی آدميوں دومعاهد کےپاس بنونظير وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ يہ وہ ،

 نے الضمری اميہ عمروبن سے غلطی جنہيں گۓ سلسلےميں کے تعاون کے
 بيڻه پاس کے ديوار ايک کی بنونظير وسلم عليہ اهللا صلی تونبی تها کرديا قتل
 کرنا قتل انہيں گراکے پرپتهر وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے توبنونظير گۓ

 کی مدينہ سے جلدی توآپ کرديا مطلع وحی بذريعہ انہيں نے تعالی تواهللا اہاچ
 ۔ کرديا جاری حکم کا محاصرے کے ان ميں اوربعد نکلے چل طرف

 
 صحيحن جسے آيا پيش حادثہ واال بکری زہريلی بعد کے خيبر اورجنگ - ٤

 : ہے گيا کيا نقل طرح اس کچه ميں
 

 عورت يهودی ايک کہ ہيں کرتے يانب عنہ تعالی اهللا رضي مالک بن انس
 عليہ اهللا صلی اورنبی الئ بکری زہريلی پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 ۔ ليا کها گوشت کچه کا اس نے وسلم
 

 عليہ اهللا صلی تونبی گيا اليا پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی اسے بعدميں
 آپ نے ميں گیل کہنے تووہ کيا کيوں ايسا نے تم کہ کيا سوال نےاسے وسلم

 ۔ تها چاہا کرنا کوقتل
 

 کرے نہيں پرمسلط مجه تجهے تعالی اهللا:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 عليہ اهللا صلی رسول کے تعالی اهللا اے کی عرض نے کرام صحابہ ، گا

 ؟ کرديں نہ قتل اسے ہم کيا وسلم
 

 بيان عنہ تعالی اهللا رضي انس نہيں:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 کی اس ميں حلق کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہی ہميشہ ميں کہ ہيں کرتے
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 حديث مسلم صحيح)  ٢٦١٧(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  رہا ديکهتا عالمت
 ۔)  ٢١٩٠(  نمبر

 
 ميں جوحلق ہے ڻکڑا وہ کا گوشت معنی کا جس ہے جمع کی لهاة:  اللهوات

 ۔ ہے ہوا لڻکا
 

 : ہے بيان کيا تعالی اهللا رحمہ نووی امام
 

 ۔ رہا باقی ميں شکل کی وغيرہ سياہی اورنشان اثر کا زہر اس کہ ہے لگتا
 

 نام کا اوراس بيوی کی مشکم ابن سالم سردار ايک کے يهوديوں عورت وہ
 ۔ تها حارث بنت زينب

 
 ہے ہوتا ظاہرتويہی ليکن ، ہے اختالف کا روايات ميں بارہ کے قتل کے اس
 ليکن ، کروايا نہيں توقتل ميں شروع اسے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ

 اهللا معروررضي بن براء بشربن سے کهانے کے گوشت زہريال اس جب
 ۔ گيا کيا قتل بطورقصاص تواسے ہوگئ وفات کی عنہ تعالی

 
 کيا بيان سے عنہ تعالی اهللا رضي هريرہ ابو نے الباری اهللا رحمہ بخاری امام
 : کہ ہے

 
 دی هديہ بکری زہريلی کوايک وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ہوگيا فتح خيبر جب
 ہيں يہودی بهی جتنے ں يہا کہ فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، گئ

 انہيں نے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ہوگۓ جمع تووہ الؤ پاس ميرے انہيں
 : فرمايا

 
 سچ ساته ميرے تم توکيا کروں سوال ميں بارہ چيزکے ايک تمہيں ميں اگر

 ؟ بولوگے
 

 تم کيا کہ فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، ہاں جی ديا نےجواب انہوں
 ؟ ہے زہرماليا ميں بکری اس نے
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 نے تم فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، ہاں جی کہا ميں جواب انہوں

 ؟ کيا کيوں کام ايسا
 

 سےآرام آپ توہميں ہيں جهوڻے آپ اگر کہ چاہا نے ہے کہ تها جواب کا ان
 نقصان بهی کوکچه توّآپ ہيں وسلم عليہ اهللا صلی نبی ّآپ اوراگر گا ملے
 ۔)  ٥٧٧٧(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  گا پہنچے نہيں

 
 شکارہونا کا مرض کوباربار وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے وجہ زہرکی اسی
 ۔ تهے کرتے يالگوا سنگی وسلم عليہ اهللا صلی نبی ليے کے جس پڑتا

 
 کيا بيان سے عنہما تعالی اهللا رضی عباس ابن نے االحد اهللا رحمہ احمد امام
 : کہ ہے

 
 ديا هديہ کا بکری کوزہريلی وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے عورت يهودی ايک

 : کرفرمايا بال اسے نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 

 اگرآپ کہ کيا پسند يا ہاچا نے ميں لگی کہنے تووہ ؟ کيا کيوں کام يہ تونے
 نہيں نبی اوراگرآپ ، گا کردے خبر کی کواس ّآپ تعالی اهللا توبالشبہ ہيں نبی

 ۔ گے کريں حاصل آرام سے ّآپ تولوگ
 

 اثرمحسوس کچه کا اس بهی جب وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کہتے راوی
 ینب بار ايک کہ ہے کہنا کا راوی ، لگواتے سنگی ليے کے تواس کرتے
 کچه سے وجہ زہرکی تواس باندها احرام اورجب سفرکيا وسلم عليہ اهللا صلی

 مسنداحمد)  ٢٧٨٤(  نمبر حديث مسنداحمد۔  لگوائ توسنگی کی محسوس
 ۔ ہے ديا قرار صحيح اسے نے محققين کے

 
 صلی تونبی ، اثرکيا بهی ميں وفات کی عليہ اهللا صلی نبی زہرنے اوراسی

 اهللا رضي عباس ابن کہ جيسا ، ہوۓ شهيد موت کی شهادت وسلم عليہ اهللا
 : کہ ہے بيان کا عنہما تعالی
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 وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول کہ ؤں اڻها قسم کی تعالی نوباراهللا ميں
 اوروہ ، بہترہے سے اڻهانے بارقسم ايک ليے ميرے گيا کيا قتل کوزہرسے

 ۔ بنايا اورشهيد نبی انہيں نے تعالی اهللا کہ ليے اس
 

 اس کہ ہے کہنا کا محققين کے مسنداحمد)  ٣٦١٧(  نمبر حديث احمد ندمس
 ۔ هـ ا۔  ہے پر شرط کی اورمسلم صحيح سند کی

 
 يہ کا عنہا تعالی اهللا رضی عباس ابن کہ ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ سندی شيخ
 کوزہريلی آپ جوکہ کيا قتل زہرسے اس انہيں يعنی)  قتال قتل(  کہ کہنا

 آثار کے جس تهی کهائ ران کی اس نے اورآپ گيا کرکهاليامال ميں بکری
 ہے کيا نقل سے حاشيہ کے احمد مسند۔  هـ ا۔  ہوگۓ پهرظاہر وقت کے وفات

 ۔
 

 حاکم اورامام تعليقا ميں بخاری صحيح نے الباری اهللا رحمہ بخاری امام
 سےموصول عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ ميں مستدرک نے تعالی اهللا رحہمہ

 : ہے کی بيان يتروا
 

 کی ان ميں جس الموت مرض وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتی بيان وہ
 آج)  عنہا تعالی اهللا رضی(  عائشہ اے:  تهے کہتے ہے ہوئ واقع بهی موت
 کهايا ميں خيبر جو ہوں کرتا محسوس درد سے کهانے زہريلے اس ميں تک
 ۔ ہوں رہا پا ہوئ ڻیک رگ پراپنی بنا زہرکی اس ميں وقت تواس ، تها

 
 ہوتی متصل سے دل ئ ہو ہوتی سے جوپيڻه ہيں کوکہتے رگ اس اوراالبهر

 ۔ ہے ہوجاتی واقع موت سے کڻنے کے جس ہے
 

 صلی نبی يہ طرح تواس ہوا ميں هجری سات االول ربيع يا محرم اورخيبر
 ۔ ہوا واقع کا قبل سال چار سے وفات کی وسلم عليہ اهللا

 
 جوکہ گا جاۓ کيا اضافہ ميں جرائم کے يهوديوں هیب کا اس طرح تواس

 ہمارے ، نہيں شمار کوئ کا اوران ہيں زياد بہت ميں اورجديد قديم زمانے
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 قتل انہيں ميں زمانے آخری ہم کہ حتی ہے باقی دشمنی درميان کے اوران
 ۔ ہيں چکے دے ہميں بهی وسلم عليہ اهللا صلی نبی خبر کی جس گے کريں

 
 ناصر بن عبداهللا ڈاکڻر تاليف ، المطهرة السنۃ فی اليهود:  کتاب ديکهيں

 ۔)  ٢٧٩/  ٣(  تعالی اهللا رحمہ قيم البن المعاد اورزاد ، الشقاوی
 

 . اعلم واهللا


