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 اعترف

۔رکایچ اٹون یالعہم ونبر اجہعم اولعلم االالسہیمںیم   ۱۹۹۴ ےنیتفم دبعاابلیق اوخزنادہ اصبح 

دعب  ادارے ےس صصخت یف اہقفل ایک۔ ںیم اس یہ ۱۹۹۵۔۱۹۹۴سج ےک دعب ِےس درس  اظنیم یک میلعت لمکم یک۔

کت اجہعم دارولعلم رکایچ ےس رمتنی  ااتفء ایک اور وافیق اردو ویوینریٹس ےس اترخی  االسم ںیم  ۲۰۰۴۔۲۰۰۱ِ ازاں

۔اسٹیئ رکایچ ںیم ممتہم ےک انبللت رہیض اجہعم االسہیمِاصبح  اس وتق یتفمِامرٹسز یک ڈرگی احلص یک۔

ِِرفاضئ ااجنم دے رےہ ںیہ۔

  اپی ےک رگوسپ ںیم رشیع وساالت ےک وجاابت دےتی ںیہ۔اس ےک العوہ یتفم اصبح واسٹ 

 ِاور یتفم اصبح یک ویویٹب ےک لنیچ رپ فلتخم وساالت ےک وجاابت اولپڈ ےئیک اجےت ںیہ۔

Mufti Online by Mufti Abdul Baqi  

http://YouTube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi 

 

ِیتفم اصبح ےک یلیٹ رگام لنیچ اک کنل

http://T.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi 
 

 ربمنِواسٹ اپیِاک ِیتفم اصبح 

8129000-333-+92 
 

  

http://youtube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi
http://t.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi
http://t.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi
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ِ

 شیپ ظفل 

دبعاابلیق اوخزنادہ اصبح یک رطف ےس امہ وموضاعت اور ااحدثی یک دصاتق ہی اتکب یتفم 

ےکوحاےل ےس وکوششں اک ہجیتن ےہ۔  وہ امہ وموضاعت اور ااحدثی وج ہک دور  احرض ںیم وصخًاص وسلش ڈیمای رپ 

 او تت وسلش وتہج بلط ابت ہی ےہ ہک ارثک  زابن زد  اعم ںیہ ان یک قیقحت یک یئگ ےہ ہک آای وہ حیحص ںیہ ای طلغ۔

ڈیمای رپ رئیش ےئیک اجےن واےل وموضاعت اور ااحدثی یک بج قیقحت یک اجیت ےہ وت وہ فیعض، ریغ دنتسم اور نم 

 ڑھگت وہیت ںیہ۔ سج ےس وعام اانلس الیملع ےک ابثع وھجٹ ےک الیھپےن ےک رمبکت وہےت ںیہ۔

سہ رشوع ایک اتہک اعم املسمن اور  
سل
سل
اس رضورت وک دم رظن رےتھک وہےئیتفم اصبح ےن ہی 

وصخًاص املعء رکام اس اتکب ےس اافتسدہ احلص رکںی۔ اس اتکب ںیم یتفم اصبح یک امہ وموضاعت اور 

ب ںیم وکیئ یطلغ ااحدثی یک وحاےل ےس یک یئگ قیقحت وک اشلم ایک ایگ ےہ۔ ارگ آپ اابحب ںیم ےس یسک وک اس اتک

 وت رباہ رہمابین اس یک اشندنیہ رضور رفامںیئ۔ رظن آےئ 

ِ 
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 146ربمن اہیبنتت ہلسلس 

 دہع راستل ںیم اتسگخ  روسل یک زسا

 ..بس درتس ںیہن ہیےک قلعتم امہرے ھچک رہتش داروں اک انہک ےہ ہک  ایتروا لیذ دنمرہج :وسال

 ...ےئجیرفام د قیقحت اس یک رباےئ رہمابین

مهِاوجلاب
س
 اعتیلِاب

وچہکن  نکیل  ،ںیہ اور ھچک فیعض ےس ضعب وت دنس ےک احلظ ےس حیحص ان ںیم ،وموجد ںیہ ںیم خیاور اتر ثیبتک دح ایتامتم روا ہی

 :ںیہ اجیتکس لقن یک اس ابب ںیم یھب ایتروا ےس اثتب ےہ ذہلا وہ فیعض ایتروا ومضمن حیحص ہی

ِہیبعک وک وکن لتق رکےاگ   :ایوملس ےن اراشد رفام اہلل ہیلع ےہ ہک وضحر اپک یلص تیاہلل ہنع ےس روا رضحت اجرب ریض .1

 (3031:ثیدح ی،اخبر . )حیحصایوت احصہبؓ ےن اےس لتق رکدِ ےہ، اتید ذیارکےک اُن( وک ا اتسگیخ اور اےکس روسل )یک هللا

ْعِب ْبِن 
َ
اَل: َمْن ِلك

َ
ِبيَّ صلى هللا عليه وسلم ق

َّ
نَّ الن

َ
َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِدهللا رض ى هللا عنهما أ

ى هللا َوَرُس 
َ
ْد آذ

َ
ُه ق

َّ
ِإن

َ
َرِف، ف

ْ
ش

َ
ُه َياَرُسوَل األ

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق

َ
 أ

ْ
ن

َ
ِحبُّ أ

ُ
ت
َ
: أ

َ
َمة

َ
ُد ْبُن َمْسل اَل ُمَحمَّ

َ
ُه؟ ق

َ
ول

َعْم. )رواه البخاري:
َ
اَل: ن

َ
 ( 1801، ومسلم:3031هللا؟ ق

ا کیا وملس ےن ااصنر یک اہلل ہیلع وضحر اپک یلص .2 ه
ی
ه

ےن  وت دبعاہلل نب قیتعؓ ںیہک اوبراعف اتسگخ  روسؐل وک لتق رک امجتع وک ب

 (3022:ثیدح ی،اخبر . )حیحصایاےُس وسات وہا اپ رک لتق رکد

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى أبي 

 من األنصار، فأّمر عليهم عبدهللا بن َعِتيك، وكان أبورافع يؤذي 
ا

رافع اليهودي رجاًل

 ، وكان في حصن له بأرض الحجاز.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويعين عليه

ہک آپ اک اتسگخ اِنب لطخ ہبعک ےک اسھت اٹمچ اور اپھچ  ایوملس وک اتب اہلل ہیلع ےن آرک وضحر اپک یلص احصیب کیحتف ہکم ےک دن ا .3

 ےن مکح اراشد رفام
ؑ
 (3044:ثیدح ی،اخبر . )حیحصایگ ایلتق رکد : اےس لتق رکدو، انچہچ ُاےس وںیہایوہا ےہ وت آپ
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وروى اإلمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا 

ر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال له: 
َ
عليه وسلم  دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه امِلغف

ق بأستار الكعبة، قال صلى هللا عليه وسلم: "اقتلوه". )هذا الحديث في 
ّ
ل متعِل

َ
ط

َ
ابن خ

 الصحيحين(.

 ان دوونں وک یھب ِ،ںیھت وجہ رکیت االسلم یک وج آپ ہیلع ںیھت ایںدو ابدن ہک اس یک یھت ہیوہج  یکِرکےنِلتقِوکِلطخِانبِ♧

 اھت. وک اامن لم ایگ یاور دورس ایگ ایوک لتق رکد کیےس ا ان ںیمِاھت،  ایگ ایلتق اک مکح د

حين دخل والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في أمان النبي صلى هللا عليه وسلم 

، حيث قال: )من دخل املسجد فهو آمن(، لكونه كان يؤذي النبي صلى هللا 
ا
مكة فاتحا

 عليه وسلم، وكانت له مغنيتان تهجوان النبي صلى هللا عليه وسلم  وتشتمانه.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى: وقال موس ى بن عقبة في مغازيه عن 

ين ًلبن خطل تغنيان بهجاء رسول هللا صلى هللا عليه الزهري، قال: وأمر بقتل قينت

وسلم، ثم قال: وقتلت إحدى القينتين وكمنت األخرى حتى استؤمن لها. وكذلك ذكر 

محمد بن عائد القرش ي في مغازيه. ونقل ابن تيمية عدة روايات ثم قال: وحديث 

بها عن رواية  القينتين مما اتفق عليه علماء السير، واستفاض نقله استفاضة يستغنى

 (.253، 2/249الواحد. )الصارم املسلول:

وکن اےس لتق رکےاگ؟  ِواالسلم ےن وپاھچ: ۃاالصل آپ ہیلع ِاتکب اھت، ںوملس وک اگایل ہیلع هللِوعلمن وضحر اپک یلص کیا .4

ِ رضحت اخدل ریض
ٰ
 (62، ہحفص:1. )اافشلء، دلج:ایاور اےس لتق رکد وبقل یک یذہم دار ہیہنع ےن  اہلل اعتل

وروى أبومحمد ابن حزم في آخر "املحلى" من حديث محمد بن سهل قال: سمعت علي 

 فيمن سّب 
ا
 مسندا

ا
بن املديني يقول: دخلت على أمير املؤمنين، قال لي: أتعرف حديثا

النبي صلى هللا عليه وسلم فيقتل؟ قلت: نعم، فذكرت له حديث عبدالرزاق عن معمر 

عن رجل من بلقين قال: كان رجل يشتم  عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد

 لي؟". 
ا
النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "من يكفيني عدوا

فقال خالد بن الوليد: أنا، فبعثه النبي صلى هللا عليه وسلم فقتله. فقال له أمير 

! هو عن رجل!! فقلت: يا أمير املؤمنين! بهذ
ا
ا يعرف هذا املؤمين: ليس هذا مسندا
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الرجل، وهو اسمه، وقد أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فبايعه، وهو مشهور معروف! 

 قال: فأمر لي بألف دينار.

 قال أبومحمد ابن حزم:  هذا حديث مسند صحيح.

ےن اس اک الگ وھگٹن رک اےس امر  احصیب کیانبء رپ ا سج یک یھت رکیت ایک اتسگیخ وملس یک ہیلع هللِوعرت وضحر اپک یلص کیا .5

 )ننس أیبِ.ید اور  تلت وک زسا ںیہن ایاجےن د ںوملس ےن اس وعرت اک وخن رااگیئ ہیلع هللِوضحر اپک یلص ای،د

ِ(4362:دحثیداؤد،

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللا َعل

َّ
ِبيَّ َصل

َّ
ِتُم الن

ْ
ش

َ
 ت

ْ
ت

َ
ان

َ
 ك

ا
ة نَّ َيُهوِديَّ

َ
ُه: أ

ْ
َي هللا َعن ّ َرض ِ

ُع ِفيِه  َعْن َعِلي 
َ
ق

َ
َوت

َم َدَمَها". ]رواه أبوداود 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللا َعل

َّ
َل َرُسوُل هللا َصل

َ
ْبط

َ
أ
َ
، ف

ْ
ت

َ
ى َمات َها َرُجٌل َحتَّ

َ
ق

َ
ن
َ
خ

َ
ف

 ([.5/91(، وصحح إسناده األلباني في "إرواء الغليل" )4362)

اہلل ک  وضحر اپک یلص ای،ےن اےس امر د ںیمذہلا ِرکات ےہ،  اتسگیخ اشن ںیم ابپ آپ یک اہک ریم ےن رعض ایک احصیبِؓ کیا .6

 دھک ہن وہا. )اافشلء( ےک اتسگخ ابپ ےک لتق اک وکیئ وملس وک اُس احصیبؓ ہیلع

أبوداود في املراسيل والبيهقي من رواية مالك بن عمير قال: جاء رجل إلى النبي صلى هللا 

فسمعت منه مقالة عليه وسلم فقال: يارسول هللا! إني لقيت العدو، ولقيت أبي فيهم 

قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته فلم ينكر النبي صلى هللا عليه وسلم صنيعه. هذا مبهم.  

 ([.9/27(، والبيهقي في السنن )328]أخرجه أبوداود في املراسيل )

 (195، صفحہ:2قال البيهقي عقبه: وهذا مرسل جيد. )جلد:

ےن اےس لتق  احصیب اُن انانیب ِ،یھت رکیت اتسگیخ اشن ںیم وملس یک ہیلع هللِوضحر اپک یلص یولڈن کیا یک احصیبِؓ انانیب کیا .7

ِ اور آرک وضحر اپک یلص ای،رکد
ٰ
اور  ایاجےن د ںواالسلم ےن اس اک وخن رااگیئ ۃاالصل وت آپ ہیلع ایوملس وک اتب ہیلع اہلل اعتل

 (4341ربمن: ثی. )ننس اوبداؤد، دحدیِزسا ںیہن  تلت وک وکیئ

وصححه الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس أن أعمى كان على  وفي سنن أبي داود

عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانت له أم ولد، وكان له منها ابنان وكانت تكثر 

الوقيعة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتسّبه، فيزجرها فال تنزجر، وينهاها فال 

عليه وسلم  فوقعت فيه، قال: فلم تنتهي، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى هللا 
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َول )وهو السكين( فوضعته في بطنها، فاتكأت عليه، فقتلتها 
ْ
أصبر أن قمت إلى امِلغ

كر ذلك للنبي صلى هللا عليه وسلم، فجمع الناس، وقال: "أنشد 
ُ
، فذ

ا
فأصبحت قتيال

 لي عليه حق! فعل ما فعل إًل قام"، فأقبل األعمى يتدلدل، فقال: يا
ا
رسول هللا رجال

هللا! أنا صاحبها! كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، 

ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك، فأنهاها فال تنتهي وأزجرها فال تنزجر، فلما 

كانت البارحة ذكرتك، فوقعت فيك، فقمت إلى املغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها 

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أًل اشهدوا! إن دمها هدر".حتى قتلتها، 

ِ هللِوعرت ےن وضحر اپک یلص کیا اربکؓ ںیم قی الختف  رضحت دص .1
ٰ
 اہمرج نب أہیم ای،اگان اگ ںیم اتسگیخ وملس یک ہیلع اعتل

ِ ریض قیربخ انجب اوبرکب دص بج اس یکِ۔ یےن اس ےک دوونں اہھت اور زابن اکٹ د
ٰ
وت آپ ےن  ہنع وک وہیئ اہلل اعتل

ِاایبن ہکنویک اتیاےس لتق رکوا د وہات وت ںیم اکم ہن ایک ہیہک ارگ مت ےن  ایرفام
ؑ
.ِوہیت رطح ںیہن زسا اعم زساؤں یک ےک اتسگخ یک ء

 (196، ہحفص ربمن:2)اافشلء، دلج:

النبي: وعن أبي بكر الصديق أنه كتب إلى املهاجر بن أبي ربيعة في املرأة التي غنت بهجاء 

لوًل ما سبقتني فيها ألمرتك بقتلها، ألن حّد األنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى 

ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر. )الصارم املسلول في شتم 

 (.418الرسول: 

ِالکمِالخہص

ا اھت نکیل ںیھت اچنہپیئ ںیفیلکت ولوگں وک )وہنجں ےن آپ وک ذایت ےسیاالصلة االسلم ےن تہب ےس ا ہیلع آپ  ان وک( اعمف رفامديی

اتہک  ایانب االسلم ےن ان ولوگں وک اشنن ربعت یھب وت آپ ہیلع ایوک اشنہن انب نیذات اور د آپ یک یبن نج ولوگں ےن تیثیحب وںیہ

ِزسا ےہ. یہیِوک ّبس و متش رکےن واےل یک نب اجےئ ہک یبن لاوص ہیِکت ےئلیک تمایق

 املع ابوصلاب واہلل

بهه

 

ِاوخزنادہ : دبعاابلیقکت

 ۲۰۱٨ِِونربم۱۰ِِ
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 150اہیبنتت ہلسلس ربمن 

ِاحصہب اک اتسگخ  روسل وک زسا دانی

رضحت  ےسیج ،ےس ڑبھ رک یھت تبحم رہ زیچ وملس یک اہلل ہیلع یلص اہلل ےک یبن ےک دولں ںیم انیعمج رکام روضان اہلل مہیلع احصہب

ِ.وبحمب ےھت ایدہز یھباوالدوں ےس اور امں ابپ ےس ِ امہرے امولں ےس، وملس ںیمہ اہلل ہیلع یلص ہک اہلل ےک یبن ایےن رفام یلع

كم لرسو ]: علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه وُسئل ل هللا صلى هللا عليه كيف كان حبُّ

نا, ومن املاء البارد : كان وهللا أحّب إلينا من أموالنا وأوًلدنا وآبائنا وأمهاتوسلم؟ قال

 (2/567الشفا للقاض ي عياض ج) [على الظمأ

 ۔یھت رہزگ ربداتش ںیہن اتسگیخ اشن ںیم اہلل ےک روسل یک نکیل ربداتش یھت اور ےبادیب اتسگیخ ےئل اینپ ایس

ِاہلل ہنع اک اےنپ اتسگخ ےک اسھت لمع: ریض دصقیِاوبرکب

 قیوت اوبرکب دص ےئجیااجزت د ہک ےھجم اس وک لتق رکےن یک ےن رعض ایک احصیب کیوک ربا الھب اہک وت ا قیصخش ےن اوبرکب دص اکی

 اجےئاگ. االسلم ےک اسھت اخص ےہ ہک ان ےک اتسگخ وک لتق ایک ہیلع مکح رصف اہلل ےک یبن ہیہک  ایےن رفام

ُد ْبُن  ا ُمَحمَّ
َ
ن
َ
ث   حديث مرفوع: َحدَّ

ُ
ْعَبة

ُ
ا ش

َ
ن
َ
ث ر  ، َحدَّ

َ
اَل ، َعْن َجْعف

َ
، ق َبِرِيّ

ْ
َعن

ْ
 ال

َ
ْوَبة

َ
 ت

ُ
: َسِمْعت

 رَ 
َ
ظ

َ
ل
ْ
غ

َ
اَل : أ

َ
ِمِيّ ، ق

َ
ْسل

َ ْ
 األ

َ
ة

َ
ِبي َبْرز

َ
وُل : َعْن أ

ُ
َي ، َيق اض ِ

َ
ق

ْ
ار  ال َبا َسوَّ

َ
يِق، أ ِدّ ر  الِصّ

ْ
ِبي َبك

َ
ُجٌل أِل

 
َ
ة

َ
ُبو َبْرز

َ
اَل أ

َ
ق

َ
اَل: ف

َ
اَل : " ق

َ
َتَهَرُه، َوق

ْ
ان

َ
اَل: ف

َ
ُه ؟ ق

َ
ق

ُ
ْضِرُب ُعن

َ
 أ

َ
ًل

َ
َحد  َبْعَد َرُس أ

َ
وِل : َما ِهَي أِل

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ِه َصل

َّ
 (51مسند أحمد حديث 15/1جمع الجوامع )الل

 اک اتسگخ  روسل ےک اسھت لمع: دصقیِاوبرکب .1

االسلم وک ربا الھب اہک وت رضحت اوبرکب ےن  ابر آپ ہیلع کیاملسمن وہےئ اوہنں( ےن ا ےک وادل اوباحقہف )وج دعب ںیم قیدص اوبرکب

 اسیہک آدنئہ ا ایاالسلم ےن رفام وت آپ ہیلع ایاالسلم وک اسرا امرجا انس رپ رگ ےئگ اور رھپ آپ ہیلع ان وک زور ےس ڑپھت امرا ہک وہ زنیم

ِ.اتید ان وک لتق رک وت ںیم مسق ارگ اس وتق ولتار وہیت ےن رعض ہک دخا یک قیتم رکان وت اوبرکب دص

من طريق ابن جريج: إن أباقحافة سب النبي صلى هللا عليه وسلم فصكه أبوبكر ابنه 

صكة فسقط منها على وجهه، ثم أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: 
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أو فعلته؟ ًل تعد إليه؛ فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لو كان السيف مني قريبا 

 (22تفسير قرطبي سورة مجادلة ايت  ) جد قوما....{ اآلية.لقتلته، فنزلت قوله: }ًل ت

ِِِت ک ر اکرضح .2 ِلمع: اسھتِےکِروسلِاتسگخ 

وت رضحت ک ر ےن اس  یھت ید وک اگیل سج ےن اہلل ےک یبن ایگ ایصخش وک ال کیاہلل ہنع ےک اپس ا ہک رضحت ک ر ریض ےتہک ںیہ اجمدہ

 دےاگ وہ وابج التقل ےہ. وک اگیل یبن یھب یسک ایوک  ہک وج اہلل اعتیل ایاور رفام ایوک لتق رکواد

وروى حرب في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: أتي عمر برجل سّب 

النبي صلى هللا عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر: "من سب هللا أو سب أحدا من األنبياء 

 (4327حدیث  12)اعالء السنن ج  فاقتلوه".

ِِاکِابعسِانب .3  :یوتف ںیمِابرےِےکِروسلِاتسگخ 

اجےئاگ،  رکات وت اس وک لتق ایک ارگ وتہب ںیہن ،اجےئیگ دےاگ وہ رمدت ےہ اس ےس وتہب یل وک اگیل یبن یھب یسک ایوج املسمن اہلل وک 

ےہ  ایےہ اور اس اک ااہظر رکات ےہ وت اس ےن اعمدہے وک وتڑ د اتید روسل وک اگیل اس ےک یسک ایاور وج اعمدہے واال اکرف ارگ اہلل وک 

 لتق رکدو. وکذہلا اس 

قال ليث: وحدثنى مجاهد عن ابن عباس قال: "أيما مسلم سّب هللا أو سّب أحدا من 

األنبياء فقد كذب برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي ردة يستتاب؛ فإن رجع وإًل 

هللا أو سّب أحدا من األنبياء أو جهر به فقد نقض قتل. وأيما معاهد عاند فسّب 

 (4328حدیث  12)اعالء السنن ج  العهد فاقتلوه".

 انب ک ر ریض اہلل امہنع اک اتسگخ  روسل ےک ابرے ںیم وتفی: .4

وت اس وک  نس اتیل ہک ارگ ںیم ایےہ وت رفام اتید وک اگیل رابہ اہلل ےک یبن یئہک الفں اسیع اہلل امہنع ےس اہک ایگ بج رضحت انب ک ر ریض

ِ.ںیرھپ ےتید وک اگیل امہرے یبن ہیہک  اید مہ ےن ان وک اامن اس ےئل ںیہن اتی،لتق رکد

ا 
ّ
قيل ًلبن عمر ان راهبا يسّب النبي عليه الصالة والسالم، قال: لو سمعته لقتلته؛ إن

 لم نعطيهم الذمة أن يسبوا نبينا. )السیف املسلول(
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اوہنں  ںیم روینش وملس ےک اراشدات یک اہلل ہیلع یلص ہکلب اہلل ےک یبن یھت راےئ ںیہن ذایت لمع ان یک ہیِاکِرکامِاحصہبِ☆

 وتفے اصدر ےئک ےھت. ہیےن 

 اک اتسگخ  روسل وک لتق رکان: زریبِرضحت .5

 ریض وت زریبِ رکےاگ؟: وکن ااکس اکم امتم ایاالسلم ےن رفام وت آپ ہیلع ید رشمک ےن وضحر وک اگیل کیےک ومےعق رپ ا گنج ربیخ

ِ.ایاہلل ہنع ےن اس وک لتق رکد

قال األموي سعيد بن يحيى بن سعيد في مغازية: حدثنا أبي قال: أخبرني عبدامللك بن 

 من املشركين شتم رسول هللا، فقال 
ا
جريج عن عكرمة عن عبدهللا بن عباس أن رجال

نا، فبارزه، فأعطاه رسول رسول هللا: من يكفيني عدوي؟ فقام الزبير بن العوام فقال: أ

.)
ا
 هللا سلبه، وًل أحسبه إًل في خيبر حين قتل ياسر. )ورواه عبدالرزاق أيضا

 زخرج ےک احصہب اک اتسگخ  روسل وک لتق رکان: ہلیبق .6

اور اس وک لتق  ااجزت اچیہ اتسگخ ےک لتق یک اقیقحل وت زخرج واولں ےن ایب أوس واولں ےن اتسگخ بعک ارشف وک لتق ایک بج

ِ.ایرکد

 هو في العداوة لرسول هللا مثله 
ا
فلما قتل األوس كعب بن األشرف تذكرت الخزرج رجال

فتذاكروا ابن أبي الحقيق بخيبر فاستأذنوا رسول هللا في قتله، فأذن لهم، وذكر 

الحديث إلى أن قال: ثم صعدوا إليه في علية له، فقرعوا عليه الباب، فخرجت إليهم 

، فقالت: من أنتم؟ فقالوا: حي من العرب نريد امليرة، ففتحت لهم، فألقت: ذاكم امرأته

 (4039رواہ البخاری ) الرجل عندكم في البيت، وذكر تمام الحديث في قتله...

 رکان: زیمخ دیاک اتسگخ  روسل وک رھتپ امر رک دش احصیب اکی .7

وهب قال: كان آخر ما قال الواقدي: حدثني عبدهللا بن عمرو بن زهير عن محجن بن 

كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنس بن زنيم الديلي هجا رسول هللا، فسمعه غالم من 

خزاعة، فوقع به، فشجه، فخرج إلى قومه فأراهم شجته، فثار الشر مع ما كان بينهم 

مغازی للواقدی  410/2وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها. سيرہ ابن ہشام 

825/2 
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ِ ریثاک اتسگخ  روسل وح یلعِرضحت .8
ق

 

ن
 نب 

 

یذ  وک حتف ہکم ےک دن لتق رکان: ب

قال: وأما الحويرث بن نقيذ فإنه كان يؤذي النبي، فأهدر دمه، فبينا هو في منزله يوم 

الفتح قد أغلق عليه، وأقبل علي يسأل عنه، فقيل هو في البادية، فأخبر الحويرث أنه 

د أن يهرب من بيت إلى بيت آخر، يطلب، وتنحى علي عن بابه، فخرج الحويرث يري

 (سيرہ ابن ہشام) فتلقاه علي فضرب عنقه.

9. ِ  :لتقِاکِوبڑےھِروسلِاتسگخ 

فک 
ع
االسلم ےن  رکات اھت وت آپ ہیلع اتسگیخ اشن ںیم یک اور وہ اہلل ےک یبن ( اسل یھت۱۲۰)وس سیب کیک ر ا سج یک وہیدیاوب

فک وک لتق رکدے وت اسمل ےن وسےت وتق اس وک ولتار ےس لتق رکد وک اجیھب اسمل نب ریمع
ع
ِ.ایاتہک وہ اوب

 :األعزل  للمسن قتله

ا يبلغ من العمر مائة وعشرين عاما وكان يهجوه النبي، 
ّ
كان ابوعفك رجال يهوديا مسن

فأرسل نبي اإلسالم ساملا بن عمير لقتل أبی عفك، وبينما هو نائم بفناء منزله وعلم 

فاقبل إليه ونفذ سيفه في كبده فقتله. )الصارم واملسلول في شاتم الرسول،  سالم به

 (105ص:

ِِاکِاحصہبِانجت .10  :رکانِلتقِوکِروسلِاتسگخ 

االسلم ےن  وت آپ ہیلع ایاےئلس مہ ےن اوکن لتق رکد ہک ھچک نج آپ وک ربا الھب ےتہک ںیہ یاالسلم وک ربخ د املسمن انجت ےن آپ ہیلع

 .ایان ےک لمع وک درتس رقار د

ه من  وقد ذكروا أنَّ الجنَّ الذين آمنوا بالنبي صلى هللا عليه وسلم كانت تقصد من يسبُّ

ها صلى هللا عليه وسلم. السیف املسلول علی من سب ) الجن الكفار فتقتله فيقرُّ

 (149الرسول 

 وک لتق رکواان: یابدن رکےن وایل اتسگیخِ .11

 اتسگیخ اور انب لطخ اس وک وضحر یک یھت رکیت اتسگیخ اشن ںیم االسلم یک اور وضحر ہیلع یھت یابدن دبعابلطمل یک اسرہ وج ینب

 ہیِنکیل ایاالسلم ےن اعمف رفام آپ ہیلع حتف ہکم ےک دن اس ےک وخن وک یھب یھت اگ رک ولوگں وک انسیت ہیاھت اور  اتیواےل ااعشر د

 اور دعب ںیم

ئ

ِ.املسمن وہیئگ پھچ گ
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وأما سارة موًلة بني املطلب فقد أهدر رسول هللا دمها ألنها كانت مغنية بمكة تغني 

 ملسو هيلع هللا ىلصبهجاء النبي 

ي به فاختفت عند فتح مكة ثم 
ّ
وكان ابن خطل يلقي إليها هجاء رسول هللا فتغن

 استؤمن لها رسول هللا فجاءته وأسلمت وحسن إسالمها، وعاشت إلى خالفة أبي بكر.

 اًلصابہ فی تمیيز الصحابہ 11268

ِالکمِالخہص

ہک وہ وتہب رکےل  ہیاجےئ اگ اال  ےہ ہک اس وک لتق ایک آریہ یتلچ یہیوملس ےس  اہلل ہیلع زسا زامہن روسل اہلل یلص روسل یک اتسگخ

 ہیرظن وصخمص ےقبط اک ذایت راہ ےہ ذہلا اس مکح وک یسک االتخف ںیہن اک اس ںیم قفتم ےھت اور یسک اور اس ابت رپ احصہب رکام یھب

 ۔ںیہن رتسرہزگ د انیرقار د

 املع ابوصلاب واہلل

بهه

 

ِاوخزنادہ : دبعاابلیقکت

 رکایچ۲۰۱٨ونربم 15

 

 

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 151ِاہیبنتت ہلسلس ربمن 

 املعےئأتم یک رظن ںیم اتسگخ  روسل یک زسا

نْ َيا }ِانَّ الَِّذْيَن ِہمیرک تیاملعےئ اتم اک اس ابت رپ اافتق ےہ ہک آ امتم يُ ْؤُذوَن اهلَل َوَرُسوَله َلَعنَ ُهُم اهلُل ِفي الدُّ
 ےک اافلظ ادا ےئک اجںیئ یمک ایِاتسگیخ مسق یک یھب یسک رہ وہ لمع اشلم ےہ سج ےس اشن ادقس ںیم ےک نمض ںیمَِواْْلِخَرِة...{

ِرفک و زسا ےہ. ومبجلمع  ہیاور 

اہلل ےک  ایِید وملس وک اگیل اہلل ہیلع یلص یبن ایِہک املعء اک اس ابت رپ اامجع ےہ ہک سج ےن اہلل اعتیل ےتہک ںیہ ہیاامم ااحسق راوہِ.۱ِ

 االسم وبقل رکےن ےک وہ اکرف ےہ. وت ابووجد وک لتق ایک یبن

قال اسحاق بن راهويه: قد أجمع العلماُء أنَّ من سبَّ هللا عزوجل أو سبَّ رسول هللا 

 من أنبياء هللا، وهو مع ذلك صلى هللا عليه وسلم، 
ا
 أنزله هللا، أو قتل نبيا

ا
أو دفع شيئا

 (.4/226ُمقٌر بما أنزل هللا أنه كافر. )التمهيد، ج:

رکےن واال اکرف ےہ اور  یمک مسق یک یھب یسک اشن ںیم یک ہک املعء اک اس ابت رپ اامجع ےہ ہک اہلل ےک یبن دمحم نب ونحسن ےتہک ںیہ ِ.۲

 اکرف ےہ. کش رکےاگ وہ یھب ( لتق ےہ اور وج اس ےک رفک ںیمکیزسا )اتم ےک زند اس یک

َص 
ّ
وقال محمد بن سحنون: أجمَع العلماُء أنَّ شاتم النبّي صلى هللا عليه وسلم املنتِق

له كافٌر، والوعيُد جار  عليه بعذاب هللا، وحكُمه عند األمة القتُل، ومن شكَّ في كفره 

 (2/933ا، ج:وعذاِبه كفر. )الشف

 زسا لتق ےہ. واےل یک ےنید ےہ ہک وضحر وک اگیل یوت امتم املعےئرکام اک ہقفتم وتف ہیہک  انب اذنملر ےتہک ںیہِ .٣

وقال ابن املنذر: أجمع عوامُّ أهل العلم على أنَّ حدَّ من سبَّ النبيَّ صلى هللا عليه 

 وسلم القتل.

 زسا لتق ےہ. ہک اتسگخ  روسل یک اک االتخف ںیہن یسک ہک اس ابت ںیم ےتہک ںیہ ضایع  تیضِ.۴ِ

 في استباحة دمه )يعني سابَّ الرسول صلى هللا 
ا
ويقول القاض ي عياض: وًل نعلم خالفا

عليه وسلم( بين علماء األمصار وسلف األمة، وقد ذكر غير واحد اإلجماع على قتله 

 (.2/933وتكفيره. )الشفا، ج:
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وج آپ  یک یمک یسیا وکیئ اشن ادقس ںیم آپ یک ایِید االسلم وک اگیل اکرف ےن آپ ہیلع ای املسمن ہک ارگ اامم أدمح رفامےت ںیہِ.۵ِ

 اجےئ. وبقل ہن یک وتہب یھب اجےئاگ اور ایکس وت اس وک لتق ایک اشن ےک القئ ںیہن یک

 كان أو 
ا
صه مسلما

َّ
وقال اإلمام أحمد: كلُّ من شتم النبي صلى هللا عليه وسلم، أو تنق

 فعليه القتُل، وأرى أن ُيقتل وًل ُيستتاب.
ا
 كافرا

رفک ےہ اور اس صخش  ہیرکان  نصقن ایب ایرکان  وجیئ بیع ایالٹھجان  ایِانید االسلم وک اگیل ہک آپ ہیلع رفامےت ںیہ ویفساامم أوبِ.٦ِ

 .اس رپ رحام وہیئگ یویب یک

وسلم أو كذبه، أو عابه، أو وقال أبويوسف: وأيما مسلم سبَّ رسول هللا صلى هللا عليه 

 (.293تنقصه فقد كفَر باهلل، وبانت منه امرأته. )الخراج ألبي يوسف، ص:

 اور اےکس اافلظ: ونتیع یک اتسگیخ

قح  ان یک ایِایازلام اگل ان رپ وکیئ ایِیک وجیئ بیع وکیئ ایِتنعل یک ایِید وک اگیل یبن لقع ابغل صخش ےن )وعنذ ابہلل( یسک ارگ یسک

ان  ںیم آاجےت بت یھب اور ارگ وہ وخد یھب ںی،عنم رک ایِںیوہ مکح رک ،رپواہ ںیہن اہک ہک ےھجم ان ےک ااکحامت یک ویںالثم:   یک یفلت

 ایاکےن ےھت  ایڑگنلے  ایےنگنھٹ ےھت  ایاجےئ ہک الثم: وہ اکےل ےھت  ایک اصقن دیپ افصت ںیم ان یک ایِہ،ابت وبقل ہن رکات وریغ یک

اجےئاگ اور  وت اس صخش وک لتق ایک ہوریغ ایاچنہپ ںیہن نیاوہنں ےن د ایےھت  ےک الیچل ہک داین یک یمک  رم ےب ںیمان ےک ایےھت  لیخب

 .اجےئیگ یک وتہب وبقل ںیہن اس یک

ه كأن 
ّ
 بحق

ّ
 أو لعنه أو عابه أي نسبه لعيب، أو قذفه أو استخف

ا
ف نبّيا

ّ
وان سّب مكل

جاءني ما قبلته أو غير صفته كأسود أو قصير أو قال: ًل أبالي بأمره وًل نهيه، أو ولو 

 في بدنه كأعور أو أعرج أو خصلته )بفتح الخاء املعجمة( أي 
ْ
 وإن

ا
ألَحَق به نقصا

شتيمته وطبيعته كبخيل أو غّض أي نقص من مرتبته العلّية أو من وفور علمه أو 

ليق بمنصبه على زهده أو أضاف له ما ًل يجوز عليه كعدم التبليغ أو نسب إليه ما ًل ي

 
ّ

 تاب واًل
ْ
ا إن م... قتل ولم يستتب )أي بال طلب أو بال قبول توبة منه( حدًّ

ّ
طريق الذ

. )الشرح الكبير ألبي البركات أحمد الدردير من فقهاء املالكّية(.
ا
 قتل كفرا

ِروسل رکےن واال رمدت ےہ: اتسگیخ

 اجےئاگ. وہ رمدت امشر ایک کیرکے وت املعےئ اتم ےک زند اتسگیخ اشن ںیم االسلم یک املسمن آپ ہیلع ارگ وکیئ
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وهناك رواية عن اإلمام مالك أنه جعل من شتم النبي صلى هللا عليه وسلم ردة في حق 

املسلم، وهي رواية الوليد بن مسلم عنه، وهي املذهب املشهور عن أبي حنيفة وأحد 

صلى هللا عليه وسلم   الوجهين في مذهب الشافعي، ويتخرج عليها أن ساّب النبي

، وهو مشهور مذهب مالك في املرتد، وبه قال أبوحنيفة 
ا
يستتاب ثالثة أيام وجوبا

 والشافعي في أحد قوليه وأحمد في املشهور عنه.

ِرکےن اک مکح: اتسگیخ اک اشن ادقس ںیم ںاوتیلق ملسمرےنہ واےل ریغ کلم ںیم االسیم

 وملس ںیم اہلل ہیلع ےن اشن ادقس یلص ملسمریغ رےنہ واےل یسک کلم ںیم اس ابت رپ وت بس اک اافتق ےہ ہک ارگ االسیم ِ:وسال

ِ؟ںیہن ایِزسا متخ وہ اجےئیگ ہیِاملسمن وہےن ےس اس یک ایک زسا لتق ےہ، نکیل وت اس یک یک اتسگیخ

 فهل يدرأ عنه اإلسالم وأما الذمي إذا سّب النبي صلى هللا عليه وسلم ثم أسلم 
ا
مختارا

 القتل؟

ِ:املعء ےک فلتخم اوقال ںیہ اس ںیمِ :وجاب

على قولين هما روايتان عن اإلمام مالك، ذكرهما القاض ي عبدالوهاب وغيره من 

 علمائنا:

 .اجےئیگ یک وتہب وبقل ںیہن احل ںیم یھب ہک یسک ضعب رضحات ےتہک ںیہِ:ِالہپ وقلِ.۱

وطائفة من  وبه قال أحمد في رواية عنه، ًل يدرأ عنه إسالمه القتل، إحداهما:

أصحاب الشافعي، قال محمد بن سحنون من علمائنا: وحد القذف وشبهه من حقوق 

 العباد ًل يسقطه عن الذمي إسالمه، وإنما تسقط عنه بإسالمه حدود هللا.

وقل  یہی)ِاجےئیگ وتہب وبقل یک وت اس یک ےس االسم وبقل رکایل اور وخیش رمیض ےہ ہک ارگ اس ےن اینپ ہیِ:ِدورسا وقلِ.۲ِ

 راحج ےہ(.

والرواية األخرى:* يسقط عنه الحد. وبه قال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد في املشهور 

عنه، قال اإلمام مالك في رواية جماعة من أصحابه منهم ابن القاسم: من شتم نبينا 

 من األنبياء 
ا
 قتل إًل أن يسلم.من أهل الذمة أو أحدا

 وفي رواية: "ًل يقال له: أسلم وًل ًل تسلم! ولكن إن أسلم فذلك له توبة".
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 وتہب وبقل یک اس یک اک رجمم اےنپ رجم ےک اثتب وہےن اور رگاتفر وہےن ےک دعب املسمن وہاجےئ وت ایک ارگ اتسگیخ

*عن ابن .اجےئیگ یک وتہب وبقل ںیہنِاس یک ہک وہ املسمن وت وہاگ نکیل وت املعےئرکام رفامےت ںیہ ؟اجےئیگ

در عليه، وثبت عليه السب 
ُ
القاسم أنه إذا أسلم الكافر الساب بعد أن يؤخذ وقد ق

ويعلم أنهم يريدون قتله لم ينفعه إسالمه، ولم يسقط عنه القتل ألنه مكره على 

 ورغبة في اإلسالم فإنه يدرأ عنه ال
ا
حد، إسالمه في هذه الحال، أما إذا أسلم مختارا

 وهذا هو تحقيق مذهب اإلمام مالك.

 رجم ےہ: روسل میظع اتسگیخ

ربا  ایدہز ےس یھب امل ےننیھچ ایوک لتق رکےن  یسک ہیصقن اکنانل  ںیم نیان ےک د ایِانید ہک روسل اہلل وک اگیل ےتھکل ںیہ العہم انب ہیمیت

 ےس ڑبھ رک ےہ. اتسگیخ  یک نید اتسگیخ ےہ اس یک ایےل رک آ نیوہ روسل وج د ہکنےہ ویک

أما سب الرسول والطعن في الدين ونحو ذلك فهو مما يضر املسلمين ضررا يفوق 

ضرر قتل النفس وأخذ املال من بعض الوجوه فإنه ًل أبلغ في إسفال كلمة هللا وإذًلل 

كتاب هللا وإهانة كتاب هللا من أن يظهر الكافر املعاهد السب والشتم ملن جاء بالكتاب 

 (453ص:  2الرسول(... )الصارم املسلول ج: )وهو 

ِوتہب: روسل رکےن واےل یک اتسگیخ

ِ؟ںیہن ایِاجےئیگ وتہب وبقل یک وت اس یک روسل رک ےھٹیب املسمن اتسگیخ ارگ وکیئِِ:وسال

ِ:اس ےک قلعتم املعےئأتم ےک دو اوقال ںیہِِ:وجاب

ل  ومفقِ:الہپ وقلِِِ.۱
ّ
 وتہب مظلًقاا یسک ےہ ہک ااہتن راستل آمب اک رمبکت رہبوصرت وابج التقل ےہ اور اس یک ہیاو

اس  ایےس ےلہپ وتہب رکے  یرگاتفر ایدقمےم ےک ادنراج  ینعیوخاہ وہ لبق األذخ  اجےئیگ یک وبقل ںیہن یھب وصرت ںیم

ِاجےئاگ. ایک  ارابتر ںیہنوتہب اک تیلًاعطق وبق یھب وصرت ںیم ےک دعب اتبئ وہ، رہ وصرت ربارب ےہ۔ یسک

 .رضحات اک ےہ رگیاامم ادمح اور دِ وقل اامم امکل، ہی

في استتابة املسلم وقبول توبة من سّب النبي صلى هللا عليه وسلم، وقد ذكرنا أن 

املشهور عن مالك وأحمد: أنه ًل يستتاب وًل تسقط القتل عنه توبته، وهو قول الليث 
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املشهور من قول السلف وجمهور العلماء، وهو  بن سعد وذكر القاض ي عياض أنه

 أحد الوجهين ألصحاب الشافعي.

وتہب ےک ااکمن  وبقتیل ےہ نکیل زسا دحاً لتق یہ وملس یک بیهاہلل عِل ےہ ہک اتسگخ  روسل یلص ہیومفق  دورساِ:دورسا وقلِ.۲ِِ

ِوتہب الاقسط ادحل وہیگ ہیدقمےم ےک ادنراج ےس ےلہپ اتبئ وہ وت  ایِیرگاتفر ینعیےک اسھت اس وطر رپ ہک ارگ وہ لبق األذخ 

 ےہ۔ ایک ر۔ ارثک وشاعف اور ضعب اانحف ےن اس ومفق وک اایتخزسا اھٹ اجےئیگ اس وتہب ےس لتق یک ینعی

ِِاکِابعسِانبِرضحت  :یوتہب ےک قلعتم وتف یکِروسلِاتسگخ 

 نایب ومفق ان اافلظ ںیم یہیِاہلل امہنع اک یھب رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض ںیم(٦۰ِ، ص:۵ےن زاد ااعملد )ج  اامم انب امیقل

 اجےئاگ. ےہ ہک املسمن ےس وتہب اک اطمہبل ایک ایک

أیما مسلم سّب هللا ورسوله أو سب أحدا من األنبیاء فقد کذب برسول هللا صلی هللا 

 الراشدی صاحب( علیه وسلم وہ ى ردۃ یستتاب فان رجع وإًل قتل. )ناقل: موًلنا زاہد

اور  بیذکت وملس یک اہلل ہیلع آپ یلص ایِید وملس وک اگیل اہلل ہیلع صخش سج ےن وضحر یلص یھب ہک وکیئ ایےن رفام ویفساامم اوب

وٹٹ  ےس اس اک اکنح یھب یو ااہتن اک رمبکت وہا وت وہ اکرف وہاجےئاگ اور ویب صیقنت اشن ادقس ںیم آپ یک ایِیک وجیئ بیع

ِاجےئاگ.

 تاب وإًل قتل. فإن

، ردااتحملر،  ایارگ وہ وتہب رکے وت درتس ورگہن اےس لتق رک د ینعی

 

 (4ِ:234اجےئاگ. )انب اعدبيی

مه  ےن اامم أمظع أوبہفینح اشیم نیاامم انب اعدب
ح
ِےہ: ایک ناک دورسا وقل اس رطح ایب هللر

 إن کان مسلما يستتاب فإن تاب وإًل قتل کاملرتد.

اجےئاگ۔ رھپ ارگ وہ وتہب  رکے وت اس ےس وتہب اک اطمہبل ایک اتسگیخ وملس ںیم اہلل ہیلع املسمن اشن راستل آمب یلص وکیئ ارگ

، ردااتحملر،  ایرطح لتق رک د رکے وت رتہب ورہن رمدت یک

 

 (4:233اجےئاگ۔ )انب اعدبيی

 وقنمل ےہ. ےس یھب اامم اشیعفِ اامم ادمح،ِوقل اامم امکل،  یہی

وأحمد: أنه تقبل توبته، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو املشهور من  وحكى مالك

 (3/578مذهب الشافعي بناء على قبول توبة املرتد. )الصارم املسلول: 
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 :یاک وتف ویدنبوتہب ےک قلعتم داراولعلم د یکِروسلِاتسگخ

ِ.وتہب وبقل وہاجےئیگ رکےن واال ارگ دصق دل ےس وتہب رکےل وت اس یک اتسگیخ اشن ادقس ںیم وملس یک اہلل ہیلع آرضحنت یلص

وحاصله أنه نقل اًلجماع علی کفر الساب، ثم نقل عن مالك ومن ذکرہ بعدہ أنه ًل 

تقبل توبته، فعلم أن املراد من نقل اًلجماع علی قتله قبل التوبة. ثم قال: وبمثله قال 

صریح کالم القاض ى عیاض فی الشفاء والسبکی  أبوحنیفة وأصحابه... الی قوله... فهذا

وابن تیمیة وأئمة مذهبه، علی أن مذهب الحنفیة قبول التوبة بال حکایة قول آخر 

عنهم، وانما حکوا الخالف في بقیة املذاہب وکفی بهؤًلء حجة لو لم یوجد النقل 

ِِ(۶/۳۷۱،۳۷۲ی:شام) ․کذلك في کتب مذهبنا

ِِِ۔اگاس اک افنذ ہن وہ اممکل ںیم ملسمریغِ ےہ، یتکلمم اک وہان رضور االسیمدحود واصقص ےک افنذ ےک ےئل (۲ِ)

 (.ویدنبداراولعلم دِ داراالاتفء،ِاملع...  )واہلل اعتٰیل

ِالکمِالخہص

ےہ وج آپ  زسا ویہ روسل اک رمبکت وہاگ اس یک اتسگیخ ےہ اور وج صخش یھب امینزعت و آربو اس اتم اک ا االسلم یک ہیلع آپ

ِ ،اجےئیگ وتہب وبقل یک اہتبل ارگ وہ صخش وتہب رکےل وت ایکسِ اجےئاگ، ہک اس وک لتق ایک یھت االسلم اور احصہب رکام ےک دور ںیم ہیلع

 اجےئاگ. لتق ایک ریًاوت اس وک وتہب ےک ابووجد زعت انب ڈایل دتاع ہیےن  ارگ یسک نکیل

 املع ابوصلاب واہلل

بهه

 

ِاوخزنادہ  : دبعاابلیقکت

 ۲۰۱٨ونربم  ۱٧
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 143اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 رضحت یلع ےن اتسگخ  روسل یلص اہلل ہیلع وملس یک زابن اکٹ دی

 ولطمب ےہ: قیقحت واےعق یک لیذ دنمرہج :وسال

اہلل  یلص میرک اتسگخ اشرع ےن یبن بت( یسک رجہت رکےکچ ےھت،  ہنی)بج وہ دم دور ںیم وملس ےک دمین اہلل ہیلع اہلل یلص روسل

دنب رک ےک وضحر ےک اسےنم  ںیم یاشن ےک الخف اتسگاخہن ااعشر ےھکل۔ احصہب ےن اس اتسگخ اشرع وک ڑکپ رک وبر وملس یک ہیلع

وج رھتپ امرےن واولں وک اعمف رکات اھت، وکڑا  ہکم ںیم ہک رلز یئگ خیزابن اکٹ دو، اتر ہک اس یک ای. رساکر دواعمل ےن مکح داید کنیھپ

 اہلل! ںیم ایروسل:ِ۔ ضعب احصہب رکام ےن رعض ایکایگ آےک آرخ وہ ایک ںیم ےنیرکات اھت، اےس دم رداریامیت یک وایل رکٹک ےنکنیھپ

ہک اس  ایوک مکح د رضحت یلع. بت روسل  دخا ےن مت ںیہن ،: ںیہنایرفام ےناعسدت احلص رکوں؟ وضحر  زابن اکےنٹ یک اس یک

ومال ےن  ایاوٹن ےل رک آ، اوٹن آ ا: اج ریمایااھٹ رک رہش ےس ابرہ ےلکن اور رضحت ربنق وک مکح د یوبر زابن اکٹ دو. ومال یلع یک

ِد درمہ اس ےک اہھت ںیم  (۲۰۰۰وھکال اور دو زہار) اور اشرع وک یھب یوھکل د ےس ریس وںاوٹن ےک ریپ

ئ

ہپ اور اس وک اوٹن  یی

 ولاگن... ھکید مت اھبگ اجؤ ان وک ںیم :ِایرھپ رفام  ای،اھٹب

 ،یک انرفامین وملس یک اہلل ہیلع ےن وت روسل اہلل یلص اہلل، رضحت یلع ایرہ ےئگ ہک  انریح آےئ ےھت وہ یھب ےنھکیوج ولگ امتاش د اب

ےن اس اتسگخ اشرع وک دو  اہلل! آپ ےن اہک اھت ہک زابن اکٹ دو، یلع ایروسلےل رک چنہپ ےئگ:  تیروسل دخا ےک اپس اکش

ِ( درمہ د۲۰۰۰زہار)

ئ

ھجمس  یابت ھجمس ےئگ... اوسفس ےہ ہک اہمتر یریم ہک یلع ایوضحر رکسماےئ اور رفام ای،رکد آزاداور  یی

ِےتہک وہےئ لچ د ہیوہ رک  اشینوہ ولگ رپ ،آیئ ںیہن ںیم

ئ

 ...ںیہن یہ ےن وت اکیٹ ن اکٹ دو، یلعوت اہک اھت ہک زاب یہیہک:  یی

وملس ےک  اہلل ہیلع اج رک رضحت دمحم یلص رھپ وہ دجسم ںیم  ہک وہ اشرع ووض رکراہ ےہ، اھکیامنز وک بج ےئگ وت د رجف یک  دن حبص، اےلگ

 وہں... ایتعن ھکل رک ال اشن ںیم رپہچ اکنل رک اتہک ےہ: وضحر آپ یک کیےس ا اپؤں وچےنم اتگل ےہ. بیج

. ایرکد لیدبت زابن ںیم اتسگخ زابن وک اکٹ رک اےس دمتح  راستل وایل ےن اتسگخ روسل یک وہا ہک رضحت یلع ویںِاور

 (323، ہحفص: 2)وحاہل: داعمئ االالسم، دلج:

 رطح ےہ؟ ایس الص تقیقح اس واےعق یک ایک
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مهِاوجلاب
س
 اعتیلِاب

سج  وکشش رکےت ںیہ ابلدہ اوڑاھےن یک رضحات وااعقت وک اانپ ذمیبہ راہ ےہ ہک ؤمرنیخ ہیِاک بس ےس ڑبا اہیمل خیاتر امہری

 الص لکش وک خسم یہ رکےک اس واےعق یک یاور ابطخء وپر نیرسک وک رقمر یہس ےس الص واہعق ھچک اک ھچک نب اجات ےہ، رھپ ریہ

 .ںیہ ےتیرکد

 وہا ےہ۔ یہ اسیھچک ا ذموکر واہعق ےک اسھت یھب ںیم وسال

 وموجد الص واہعق: اتکوبں ںیم یک اترخی

 .وقنمل ےہ  بتک ںیم یک خیہصح اتر ہصح وقنمل ےہ ہکبج ہیقب اس واےعق اک ادتبایئ ںیم فیملسم رش حیحص

 ایدہز ایدہز ےس اکیف ںیم ( وک تمینغاہک ایگ مؤلفة القلوباالسلم ےن ونملسم احصہب )نج وک  ےک ومےعق رپ آپ ہیلع نینح زغوہ

،وک وس وس اوٹن د ہنب نصح وریغ ہنییع ن،نب ک رو، أوبایفس احرث نب اشھم، لیہس ےسیج ایامل د

ئ

 ای،ہکبج ھچک احصہب وک مک امل د یی

سج اک  رعض ایک لکش ںیم مک اوٹن ےلم وت اوہنں ےن وکشے وک ااعشر یک ابعس نب رمداس وک یھب احصیب کیےس ا ںیم اںیہن

 .ِِِِںیہن مہ ےس رتہب اور ایلع رطح یھب ولگ یسک ہیِیئگ ید ےہ ہک آج نج ولوگں وک مہ رپ وفتیق ہیوہفمم 

 :تیروا ملسم یک حیحص

في  -رض ي هللا عنه  -في صحيحه عن رافع بن خديج  -رحمه هللا-أخرج اإِلمام مسلم 

أبا سفيان بن  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: أعطى رسول هللا  -تقسيم غنائم يوم حنين 

بن حصن واألقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من  حرب وصفوان بن أمية وعيينة

 اإلبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس:

ْْهي ونهب الُعَبْيد ... بين ُعيينة واألقرع
َ
 أتجعل ن

 فما كان بدر وًل حابس ... يفوقان مرداس في املجمع

 وماكنت دون أمرى منهما ... ومن تخفض اليوم ًلُيرفع

أتّم ل
ْ
 مئة  -صلى هللا عليه وسلم  -ه رسول هللا ف
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 :تیروا یک یربط خیاتر

 یزابن دنب اس وک ےل اجرک اس یک ہک وکیئ ایاالسلم ےن رفام وت آپ ہیلع ایاالسلم ےک اسےنم ان ااعشر اک ذترکہ آ بج آپ ہیلع

 .رکایل احصہب رکام ےن ابعس وک ھچک امل دے رک رایض وت رکدے.

عباس بن مرداس أباعر، فسخطها فعاتب فيها رسول هللا صلى قال ابن هشام: وأعطى 

  هللا عليه وسلم. فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 اتجعل نھبى ونھب العبید الخ

اذهبوا به فاقطعوا عني   قال ابن إسحاق: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

قطع لسانه الذي أمر به رسول هللا صلى هللا  لسانه، فأعطوه حتى رض ي. فكان ذلك

 عليه وسلم. )تاريخ الطبري(

 رطح اک دورسا واہعق: یکِواےعقِاس

 :دو واےعق ذموکر ںیہ ںیم تهذيب اْلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار

 :الہپ واہعق.۱ِ

زابن اکٹ دو وت البل  اس یک ایاالسلم ےن رضحت البل ےس رفام احرض وہا وت آپ ہیلع دختم ںیم االسلم یک اشرع آپ ہیلع اکی

 یآپ ےن ریم یزابن اکٹ د یمسق آپ ےن ریم وت اس ےن اہک: دخا یک ایوجڑا د کیدرمہ اور ا اہلل ہنع ےن اس وک اچسیل ریض

 .یزابن اکٹ د

ا أتى الشاعر النبي عليه السالم فقال: يا بالل! اقطع عني لسانه فأعطاه أربعين درهم

 وحلة، فقال: وهللا قطعت لساني؛ قطعت وهللا لساني.

 :دورسا واہعقِ .۲

زابن  اے البل! اس یک ایاالسلم ےن رفام وت آپ ہیلع یک فیرعت احرض وہا اور آپ یک دختم ںیم االسلم یک اشرع آپ ہیلع اکی

ااعنم اک  رےہ ہک آپ ےئلیک ےتیاہلل ہنع اس وک آواز د وہ اھبگ دوڑا اور البل ریض ،اھجمس ہک ےھجم زسا وہیئگ اہییتاکٹ دے وت وہ د

 .ایگ گوہ اھب االعن وہا ےہ نکیل
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جاء شاعر إلى النبي عليه السالم يمدحه فقال: اقطع لسانه فظن األعرابي أنه قد أمر  

بقطع لسانه فقام يعدو فجعل يسعى خلفه ويقول: أمرني رسول هللا بخير قال: فمض ى 

 أعرابي وتركه.

 اجےن واال بس ےس الہپ ااضہف: ایک ںیمِواےعقِاس

امعنن نب دمحم ےہ  أوبہفینح اعمل  تیض ہعیش اامسیلیع کیا تیصخش امشر رکےن وایل ںیم رگن اور اضفلئ یلع اس واہعق وک ذمیبہ

ےہ اور ان  ذرک ایک ںیمِ"دعائم اإلسالم وذكر الحالل والحرام والقضايا واألحكام"اتکب  واہعق اینپ ہیوہنجں ےن 

 ےہ. ےن لقن ایک ااعلیلم رفعج رمیضت ںیمِالصحيح من سيرة اإلمام علي عليه السالمِتیروا ہیےس 

 ایےن اچر  اہلل ہنع وک اہلل ےک یبن ہک ابعس نب رمداس ریض اک واہعق لقن رکےت وہےئ ےتھکل ںیہ میسقت ےک امل یک زغوہ نینح ویہ

ِاوٹن د اچسیل

ئ

 ہک اس یک ایےس رفام االسلم ےن رضحت یلع سج ےس ابعس انراض وہا اور اس ےن ااعشر ڑپےھ وت آپ ہیلع یی

ےن  ےھجم ےل رک لچ ڑپے، ںیم ہک رضحت یلع اہلل ہنع ےتہک ںیہ ےن ابعس اک اہھت ڑکپا اور ابعس ریض زابن اکٹ دو وت رضحت یلع

وہ رکواگن سج اک ےھجم مکح وہا ےہ اور ےھجم اووٹنں  ہک ںیم ایےن رفام یلعےگ؟ وت رضحت  زابن اکںیٹ یآپ ریم ! ایکاہک ہک اے یلع

ےن اہک ہک آپ ولگ تہب رنم  ہک ںیم ابعس ےتہک ںیہ  نگ ول۔ ٹنہک اچر ےس ےل رک وس کت او ایےل ےئگ اور رفام ںیم ویڑےک ر

،اشلم رکےک اچر اوٹن د فص ںیم یک نیےن ےھجت اہمرج ےن اہک ہک اہلل ےک یبن وت رضحت یلع ،دل اور رکم واےل ولگ ںیہ

ئ

 یی

ےہ  ایگ ایہک وج د رفامایےن  وت رضحت یلع ےئجیےن اہک ہک ےھجم وشمرہ د وہاجؤ، ںیم ںیمِمؤلفة القلوباب آپ وس اوٹن ےل رک 

 وہں۔ رایض ےن اہک ہک ںیم ںیم وہاجؤ،  اس رپ رایض

رطف ڑبےھ اتہک  وت رضحت ک ر ان یک ایزابن اکےنٹ اک مکح د وملس ےن ابعس یک اہلل ہیلع ےہ ہک بج وضحر یلص ںیم ایتروا ضعب

 زابن اکٹ دو. ! مت اھٹ رک اس یک: اے یلعایےس رفام االسلم ےن رضحت یلع وت وضحر ہیلع  ،زابن اکٹ ںیکس

 اور وس اوٹن لمکم ےئک۔ ایوجڑا وجھبا االسلم ےن اس ےئلیک ےہ ہک آپ ہیلع ںیم ایتروا ضعب

، وقيل: أربعين 
ا
قالوا: كان صلى هللا عليه وآله وسلم قد أعطى العباس بن مرداس أربعا

 من اإلبل يوم حنين، فسخطها، وأنشد.....الخ 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ألمير املؤمنين عليه السالم: قم )يا علي( 

لهذه الكلمة كانت أشّد إليه، فاقطع لسانه. قال: فقال العباس بن مرداس: فوهللا، 
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علىَّ من يوم خثعم، حين أتونا في ديارنا. فأخذ بيدي علي بن أبي طالب، فانطلق بي، 

 يخلصني منه لدعوته، فقلت: ياعلي! إنك لقاطع لساني؟ قال: إني ملمض  
ا
ولو أرى أحدا

. قال: ثم مض ى بي، فقلت: يا علي! إنك لقاطع لساني؟ قال: إني ملمض 
ُ

ِمْرت
ُ
فيك ما أ

فيك ما أمرت. فما زال بي حتى أدخلني الحظائر، فقال لي: اعتد ما بين أربع إلى مائة. 

قال: قلت: بأبي أنتم وأمي، ما أكرمكم، وأحلمكم، وأعلمكم! قال: فقال: إن رسول هللا 

، وجعلك مع املهاجرين. فإن شئت فخذ املائة، 
ا
صلى هللا عليه وآله وسلم أعطاك أربعا

 وكن مع أهل املائة.

 قال: قلت: أشر علّي. قال: فإني آمرك أن تأخذ ما أعطاك، وترض ى قلت: فإني أفعل.

وذكروا في توضيح ما جرى: أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ملا قال: اقطعوا عني 

لسانه، قام عمر بن الخطاب، فأهوى إلى شفرة كانت في وسطه ليسلها، فيقطع بها 

وآله وسلم ألمير املؤمنين عليه السالم: قم أنت لسانه. فقال النبي صلى هللا عليه 

 فاقطع لسانه.

 وقد ذكروا كذلك: أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أرسل إليه بحلة.

 .وفي رواية: فأتم له رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم مائة

 اقطعوا لسانه:
 ھچک ااعنم ارکام رکےک اس یک ینعیزابن اکٹ دو ) ہک اس یک وت وہ ےتہک ںیہ رکان اچےتہ ںیہ یزابن دنب صخش یک بج یسک رعب

 ےہ اس وک دنب رکدو(۔ زابن وج لچ ریہ

إن كلمة )اقطعوا لسانه( من الكلمات الشهيرة عند العرب فهم يقطعون اللسان، ای 

 لسان الحاقد أو لسان اللحوح بالعطاء فيجعلون مالهم دون عرضهم.

هللا عليه وآله وصحبه وسلم قاله عن العباس وهذا القول قد روي أن الرسول صلى 

بن مرداس، عندما قال: )اقطعوا عني لسانه( وذلك عندما أكثر الشكوى عن نصيبه 

 من غنائم حنين.
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 :تیثیح یاانسد یکِ"اقطعوا لسانه"ِہلمجِ

 اتکب ںیم دنس ےک اس وک اینپ ےہ ہکلب انب ااحسق ےن ریغب وموجد ںیہن دنتسم اتکب ںیم یھب ہلمج یسک ہیہک  ےتہک ںیہ رعایق العہم

 ےہ. لقن ایک

قال الحافظ العراقي رحمه هللا: "وأما زيادة "اقطعوا عني لسانه" فليست في ش يء من 

 الكتب املشهورة، وذكرها ابن إسحاق في السيرة بغير إسناد.

 ذعمرت: یکِرمداسِنبِابعس

ااعشر ڑپےھ؟ وت ابعس  ابرے ںیم ےاہلل ہنع ےس وپاھچ ہک مت ےن ریم االسلم ےن ابعس ریض ےہ ہک آپ ہیلع ںیم ایتروا ضعب

اور ےھجم اکےتٹ  ںیہ ےتگنیرطح ر یک ویٹنںزابن رپ ویچ یامں ابپ آپ رپ رقابن ااعشر ریم ےہک ریم اور رعض ایک ےن ذعمرت یک

 وہں. اجاتااعشر ڑپےنھ رپ وبجمر وہ وت ںیم ںیہ

: أتقـول فّي الشعر؟ فاعتذر وقال: بأبي أنت وأمي إني ألجد وقد عاتبه الرسول 
ا
قائال

 على لساني كدبيب النمل ثم يقرصني كما يقرص النمل فال أجد بدا من 
ا
للشعر دبيبا

 قول الشعر فتبسم الرسول، وقال: ًل تدع العرب الشعر حتى تدع األبل الحنين.

 الکمِالخہص

 ریغ کیوقنمل ا اتکوبں ںیم یک ںہکلب وعیش وقنمل ںیہن یھب دنس ےس ںیہک فیعض ایِدنتسم حیحص یھب ذموکر واہعق یسک ںیم وسال

 انرطف رکان اور الیھپ االسلم یک تبسن آپ ہیلع ےہ ذہلا اس واےعق یک یلکش د ہیدنتسم واےعق وک وموجدہ زامےن ےک ابطخء ےن 

 .درتس ںیہن

 املع ابوصلاب واہلل

بهه

 

 اوخزنادہ : دبعاابلیقکت

 ۲۰۱٨ونربم  مکی
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 وچبں اک اشمت  روسل وک لتق رکان

 کیا دنیگ رےہ ےھت ہک ایکن لیھک لیھک کیھچک ڑلےک ا اہلل ہنع ےک زامےن ںیم واہعق انس ےہ ہک رضحت ک ر ریض اکی :وسال

ڑلےک ےن اہک ہک آپ  کیےس ا ان ںیم  ،ےس ااکنر ایک ےنیاور د اےنپ اپس رھک یل ےن دنیگ یاس اپدر  ،رپ اج رک یگل ےک ےنیس یاپدر

ابت  ہیڑلوکں ےن بج  ی،د االسلم وک اگیل اور آپ ہیلع ےن ااکنر ایک یوت اس اپدر  ںی،د دےِاالسلم اک واہطس آپ دنیگ وک دمحم ہیلع

 یربخ د اہلل ہنع وک بج اس یک . رضحت ک ر ریضرمایگ یکت ہک وہ اپدر اہیںوک امرےن ےگل  یےل رک اس اپدر ںالایھٹ وت اینپ ینس

ےک وخن وک  یوہےئ ےھت اور اس اپدر ےس وخش ںیہن تمینغِایحتف  یھب وت وہ اس ربخ ےس اےنت وخش وہےئ انتج آپ یسک یئگ

 ...ےک اتسگخ وک لتق ایک ےہ ہک وچبں ےن اےنپ یبن ہک آج االسم وک الص زعت یلم ایاور رفام ایاعمف رقار د

 واہعق درتس ےہ؟ ہیِایک

مهِاوجلاب
س
 اعتیلِاب

"املستطرف فی  رطح  ےہ، ایس لقن ایک ںیم "ربیع األبرار ونصوص األخیار"اتکب  ےن اینپ یواےعق وک اامم زرشخم اس

 ےہ ہک ایگ ہصق لقن ایک ہیِیھب ںیم  کل فن مستظرف"

 آرخہ رےہ ےھت.....ایل امن( لیھک )اہیک لیھک کیےس ا ویںڑکل ےک ھچک ڑلےک اینپ نیرحب

 صبية البحرين وقتلهم لنصراني!! كان من

 غلمان  صبية  من 
َ
ذكر الزمخشريُّ وغيره في كتابه "ربيع األبرار ونصوص اًلخیار" حكاية

ف  من 
ُ
سق

ُ
أهل البحرين، خرجوا يلعبون بالصوالجة فوقعت الكرة على صدر أ

سألتك النصارى، فأخذها ومنعها عنهم، وجعلوا يطلبونها منه فيأبى، فقال غالٌم منهم: 

بحِقّ محمد  صلى هللا عليه وسلم إًل رددتها علينا، فأبى، وسبَّ النبي صلى هللا عليه 

 رسوَل هللا ُيشتُم حتى أقبلوا عليه بصوالجهم، فما زالوا 
ُ
وسلم، فما أن سمع األغلمة

يخبطونه ويضربونه حتى مات لعنه هللا. فُرفع ذلك إلى عمر رض ي هللا عنه، فوهللا ما 
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رِح بفتح  
َ
ف. وقال: اآلن عزَّ اإلسالم، إن  ف

ُ
ْسق

ُ
وًل غنيمة  كفرحته بقتل الِغلمان لذلك األ

هم فغضبوا له وانتصروا. ِتَم نبيُّ
ُ

ا ش  صغارا
ا

 أطفاًل

 الکمِالخہص

 ہیےہ ہکلب  دنس وقنمل ںیہن وکیئ ےہ وت واہں اس یک وموجد یھب اور نج بتک ںیم ،وموجد ںیہن دنتسم اتکب ںیم یھب واہعق یسک ہی

وہج ےس  رطف ااشرہ ےہ  اور احصہب ےک زامےن اک واہعق وہےن یک یک یزمکور ےہ وج اس یک ایگ ےک اسھت لقن ایک واہعق وہجمل ےغیص

وہج ےس  دنس ےک ہن وہےن یک نکیل ہسفن اننکمم ںیہن اہک اجےئاگ ہک اس واےعق اک واعق وہان یف یہیذہلا   ےہ، یدنس اک وہان رضور اس یک

 .رتہب ےہ  طاایتحِتبسن ںیم اس یک

 املع ابوصلاب واہلل

بهه

 

 اوخزنادہ : دبعاابلیقکت

 ۲۰۱٨ونربم  ٣
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 یلھچپ دصی ےک ےتک یھب مہ ےس زایدہ ریغت دنم ےھت

 ولطمب ےہ: قیقحت واےعق یک لیذ دنمرہج :وسال

 .ایےک دنمش وک اکٹ اھک ملسو هيلع هللا ىلصےہ سج ےن روسل اہلل  ےتک اک ذرک ایک کیےن ا انب رجح االقسعلین احظف

وگنمل  کیوج ا رشتک ےک ےئل رواہن وہیئ ںیم بیرقت کیا امجتع وگنمولں یک کیا یک ویںےک ڑبے اپدر یِٰدن اصنر اکی

 ےن روسل اہلل  یئاسیع کیا ںیم بی۔ اس رقتیھت یئگ وبقل رکےن رپ دقعنم یک رصناتین زہشادے یک

 

غ

هلّ ب
م

 ،یکب وک اگیل ملسو هيلع هللا ىلص

اکنل  امرےن اگل اور زوردار ےکٹھج ےس ریس ےنکب رپ الھچںیگن رطف ےس اگیل یک اتک دنباھ وہا اھت وج اس یبیلص یاکشر کیا یہ بیرق

وموجد  ںیم بی۔ رقتایاٹہ اور ےھچیپ . ولوگں ےن آےگ ڑبھ رک اس ےتک وک  توب ایکرپ وٹٹ ڑپا اور اس وک اکٹ ایل رک اس دبتخب یبیلص

وخددار  ہیہکلب  ،ےن اہک: ابلکل ںیہن ےہ، اس یبیلص وہاوہج ےس  وگتفگ یک ی( ےک الخف اہمترملسو هيلع هللا ىلصدمحم ) ہیضعب ولوگں ےن اہک ہک 

اس وک امرےن ےک  ابر ابر اہھت ااھٹ راہ وہں وت اس ےن اھجمس ہک ںیم ہک ںیم اھکیےک دوران ےھجم د اتک ےہ. بج اس ےن ابت تیچ

اس ابر ےتک ِِ،یکب وک رھپ اگیل ملسو هيلع هللا ىلصہہک رک اس دب تخب ےن امہرے وبحمب  ہیِای،ں اےئلس اس ےن  ھج رپ  ہلم رکدےئل اہھت ااھٹ راہ وہ

رک  ھکیاس وک د ،اور وہ وفرا الہک وہایگ وحنمس رگدن وک دوبچ ایل رپ الھچگن اگل رک اس یک اس یبیلص اھاور دیس یاکٹ د ےن ریس

: ( وگنمولں ےن االسم وبقل ایک40,000زہار) اچسیل

 

ه

 

 (3/203۔ )ادلرر ااکلمب

اشدہ امجل  ےہ، اس واےعق ےک ینیع لقن ایک ( ںیم387" )ہحفص: خاانسد ےک اسھت "مجعم اویشل ےن اس ےصق وک حیحص اامم اذلیبھ اور

رگدن وک دوباچ سج ےس  وک اکاٹ اور اس یکِآوھکنں ےک اسےنم اس وعلمن یبیلص یمسق ےتک ےن ریم ےن اہک ےہ ہک: اہلل یک نیادل

 ...وہ الہک وہایگ

 واہعق درتس ےہ؟ ہیِایک  
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مهِاوجلاب
س
 اعتیلِاب

ماا اہلل  ےن اینپ ےہ اور اس واےعق وک انب رجح اور ذیبہ ایآ شیپ ںیم یرجہ ذموکر واہعق یٹھچ ںیم وسال
ه
م
ح

ےہ  لقن ایک اتکوبں ںیم ر

 ےہ. ایدنس وک درتس رقار د اور اس یک

ِد الیھپ ںیم ںلغم ولیبق ےن اےنپ دایع ویئںہک اسیع انب رجح رفامےت ںیہ

ئ

رمہبت الہوک  کیا ،انبںیکس یئےھت اتہک ولوگں وک اسیع یی

 آرخہ ....إیلیھت ااجزت دے ریھک وک دوعت یک ویئںرفظ اخوتن ےک ےنہک رپ ان اسیع یویب یئاسیع اخن ےن اینپ

"الدرر الكامنة": كان النصارى ينشرون  قال اإلمام ابن حجر العسقالني في كتابه

دعاتهم بين قبائل املغول طمعا في تنصيرهم وقد مهد لهم الطاغية هوًلكو سبيل 

الدعوة بسبب زوجته الصليبية ظفر خاتون، وذات مرة توجه جماعة من كبار 

النصارى لحضور حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء املغول، فأخذ واحد 

نصارى في شتم النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان هناك كلب صيد مربوط، من دعاة ال

فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سّب النبي صلى هللا عليه وسلم زمجر الكلب وهاج ثم 

 وثب على الصليبي وخمشه بشدة، فخلصوه منه بعد جهد...

قال فقال بعض الحاضرين: هذا بكالمك في حق محمد عليه الصالة والسالم، ف

الصليبي: كال! بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه، ثم عاد 

لسب النبي وأقذع في السب، عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع 

زوره في الحال فمات الصليبي من فوره، فعندها أسلم نحو أربعين ألفا من املغول. 

 (202فحة ، ص3)الدرر الكامنة، جزء: 

 اامم ذیبہ ےن یھب ایس واےعق وک لقن ایک ےہ.

 قال الحافظ الذهبي في

 ، ط: دار الكتب العلمية(:387"معجم الشيوخ" )ص: 

حدثنا الزين علي بن مرزوق بحضرة شيخنا تقي الدين املنصاتي: سمعت الشيخ جمال 

رت عند الدين إبراهيم بن محمد الطيبي بن السواملي يقول في مإل من الناس: حض

سونجق )خزندار هوًلكو وأبغا( وكان ممن تنصر من املغل، وذلك في دولة أبغا في أولها، 
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وكنا في مخيمه وعنده جماعة من أمراء املغل وجماعة من كبراء النصارى في يوم ثلج، 

فقال نصراني كبير لعين: أي ش يء كان محمد )يعني نبينا صلى هللا عليه وسلم(؟ كان 

س عرب جياع، فبقي يعطيهم املال ويزهد فيه فيربطهم. وأخذ يبالغ في داعيا وقام في نا

تنقص الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهناك كلب صيد عزيز على سونجق في سلسلة 

ذهب، فنهض الكلب وقلع السلسلة ووثب على ذاك النصراني فخمشه وأدماه، فقاموا 

مك في محمد صلى هللا إليه وكفوه عنه وسلسلوه، فقال بعض الحاضرين: هذا لكال 

عليه وسلم. فقال: أتظنون أن هذا من أجل كالمي في محمد؟ ًل! لكن هذا الكلب عزيز 

النفس؛ رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه فوثب. ثم أخذ أيضا يتنقص النبي صلى 

هللا عليه وسلم ويزيد في ذلك. فوثب إليه الكلب ثانيا وقطع السلسلة وافترسه )وهللا 

وأنا أنظر! ثم عض على زردمته فاقتلعها فمات امللعون، وأسلم بسبب هذه  العظيم(

 الواقعة العظيمة من املغل نحو من أربعين ألفا، واشتهرت الواقعة.

 الکمِالخہص

دنس  ذہلا ان دوونں رضحات اک اس واےعق وک اینپ ِاھت ایآ شیپ زامےن ںیم یبیےک رق ذموکر واہعق وچہکن ان دوونں دحمنیث ںیم وسال

 ےہ. دلیل تحص یک اس یک ےس لقن رکان یہ

دوخل  آان اس وقم ےک االسم ںیم اھت وت اس رطح ےک زجعمات اک شیپ دختم اک اکم انیل ےن االسم یک لغم وقم ےس اہلل اعتیل وچہکن

 اثتب وہا. ہمیخ اک شیپ

 املع ابوصلاب واہلل

 اوخزنادہ دبعاابلیق ہبتک

 ۲۰۱٨ونربم  ٣

 

 

 


