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 نہيں حق کاکوئ ہونے داخل ميں عرب کوجزيرہ يهوديوں
 

 لونڈی يهودی ايک نے يهودی اعصم بن لبيد کہ ہے مذکور يہ ميں احاديث
 نبی ذريعہ کے تهی جاتی آتی ميں گهروں کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی جوکہ
 يہ کا اس توکيا ، کرليے حاصل وغيرہ بال کچه کے وسلم عليہ اهللا صلی
 ؟ ہے جائز رکهنا کومالزم يهوديوں کہ تونہيں معنی

 کا کرنے جالوطن کو جويهوديوں ميں وسلم عليہ اهللا صلی نبوی اورحديث
 اهللا صلی نبی کہ ہے بهی يہ ميں اورحديث ، ہے کيا مفهوم کا اس ہے حکم
 موجود پہلےسے وہ حاالنکہ تها ديا نکال سے مدينہ انہيں نے وسلم عليہ
 ۔ ڈاليں روشنی سے پرتفصيل اس کہ ہے گزارش سے آپ تهے

 

 هللا الحمد
 کا اخراج کے يهوديوں سے عربيہ جزيرہ نے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی

)  اورکفر اسالم(  دين دو ميں عربيہ جزيرہ کہ ہے يا بتا اوريہ ديا حکم
 ميں عربيہ جزيرہ اب لهذا ہے حکم شرع ايک يہ تو ، ہوسکتے نہيں اکڻهے

 ۔ نہيں جائز رہنا باقی کا مشرک کسی
 

 تو تهے جاتے پاے ميں خيبر اور مدينہ يهودی کہ ہے کہا جويہ نے ّآپ ليکن
 نے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی تو ہے کاواقع قبل سے شرعی حکم اس يہ

 ۔ جاۓ ادي نکل سے يہاں انہيں کہ فرمائ وصيت يہ ميں الموت مرض
 

 بعد کے اس نے عنہ تعالی اهللا عمررضی ہوۓ کرتے پرعمل حکم اسی تو
 ۔ تها ديا نکال سے وہاں انہيں اور کيا وطن جال

 
 نہيں جائز رکهنا مالزم ميں گهر اپنے اورکافرکو يهودی لهذا

 
 . اعلم تعالی واهللا
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