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 ادتباہیئ

 بسم ہللا الرمحن الرحيم

ما بعد
 
 :حنمدہ ونصيل یلع رسوله الكریم، ا

 وبتقِ اكنح وریتصخ دیسہ اعہشئؓ یك ِرمع ابمرك یك قیقحت

 

رشتسمنیق ےس رموعب ارَفاد اور اقبطت یك رطف ےس ارتِعااضت اك  ہلئسم رپ الہِ رغمب اوراِس 

ہلسلس اكی دمت ےس اجری ےہ، آج ےس رقتًابی ابسیئ اسل لبق اِس ےس قلعتم اكی اتكہچب یھب رظن ےس 

ذگرا  اھت، دعب ںیم یھب فلتخم اابحب  ےك زابین ااسفتسرات یك انمتبس ےس اِس رطف ومعمیل وتہج وہیت ریہ، 

 ہ ثحب و صیحم یك ون ت  ںیہ آ یك یھ۔یھبك اباقدع

ایھب دنچ دونں ےلہپ ربادِر رگایم یتفم دمحم زمحہ اصبح وگروپھكری زدیہ دجمہ ےن رصبتہ یك رفامشئ ےك 

ےك ونعان ےس  ‘‘ام اؤملنینم دیسہ اعہشئؓ یك رمع: روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےك اسھت اشدی ےك وتق’’اسھت 

ل رفامای، بسح امكحل رمہلس ومضمن داھكی، ونعان دےتھكی یہ اس ےك امذخ اور اشنم راساكی اصبح اك ومضمن اِ 

 وپرا ومضمن وغبر ڑپاھ۔ امتثاالً لألمراك وت ادنازہ وہایگ اھت، رھپ یھب 

یك وہشمر دحثیِ اعہشئؓ  رپ روایتی ودرایتی رہ دو ولہپ ےس ارتعااضت ےیكےئگ ‘‘ نیحیحص’’اِس ںیم 

اك اجزئہ ےل رك وجاابت شیپ ركدےیئ ےئگ، ام اشء اہلل ارتعااضت ےك اُن  ٰیل  وفری وطر رپ وتبقیفہ ےھت،

اصِبح ومضمن صلخم اور اطبِل قح ےھت، اوھُنں ےن وجاابت وك میلست ركےت وہےئ، اانیمطن اك ااہظر رفامای، 

 ۔اضاہوا ایہ لما حیبه وریہللا ہللف احلمد یلٰع حسن وتفيقٖه، ووفقنا  اور قح وك وبقل رفامایل،

یج اچاہ ہك اینپ ہی ادٰین اكوش اعم اقرنیئ یك دختم ںیم یھب شیپ ركدی اجےئ، اتہك ارگ وكیئ اور 

، اہلل ٰیلیل اِس وك داعِف نتف، راعفِ وكشك واہبشت اافتسدہ ركان اچےہ وت وہسبتل ركےكسےس اطبلِ قح یھب اس 

 ۔وابہلل التوفيق، وہو المستعاناور انعِف قلخِ دخا انبںیئ، 
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 :ن یك رتبیتومضم

ثبت العرش، ثم انقش عليه: رعیب وقمہل ےہ
 
ےلہپ تخت وك ووجد ںیم الؤ، رھپ اس رپ شقن ) ا

،اِس ےیل یقطنم رتبیت ےك اطمقب اوًال تبثم  ولہپ ےس وگتفگ انمبس ولعمم وہیت ےہ، اتہك بج (واگنر انبان

 اقہ  وہاجےئ، رھپ اُس رپ وارد ےیك اوصیل احلظ ےس دحثیِ اعہشئؓ  اك وبثت وہاجےئ، اور اُس یك تحص رپ تجح

اجےن واےل ارتعااضت اك اجزئہ ےل رك، اُس اك دافع ایك اجےئ، ورہن سج زیچ اك اوُصیل اابتعر  ےس یہ اث ت وہان 

 ینیقی ہن وہ وت رھپ اُس ےك دافع ںیم زور اگلےن ےس افدئہ ایك؟۔

و ی ادناز ںیم روہمر اك قو ف شیپ رعمےلہپ مہ اِس ہلئسم ےس قلعتم ایِس اوُصل ےك ِشیپ رظن ےلہپ 

ركےت ںیہ، اتہك اخیل اذلنہ اطبلِ قح ےك اسےنم الص ابت دملل وطر رپ آاجےئ، رھپ اہلل ےن اچاہ وت املعء 

 ونیققحم ےك ااِفدات یك روینش ںیم ارتعااضت  اك اجزئہ یھب ےنیل یك وكشش یك  اجےئ یگ۔

 :دحثیِ اعہشئؓ 

ںیم،  ایِس رطح اترخی ورَیِس یك  ثی یك د رگ وہشمر بتُر دحاو( 2422)وملسم ( 5234)اخبری 

 :امتم یہ اقِلب ذرك اتكوبں ںیم، فلتخم رطق اور ااسدین ےس رضحت اعہشئؓ ےس رواتی ےہ

أن انليب صىل اهلل عليه وسلم تزوجها ويه بنت ست سنني، وبىن بها ويه 
 ۔بنت تسع سنني

ہك وہ ھچ اسل یك ںیھت، اور ریتصخ رفامیئ بج ہك ےس اشدی یك بج اُن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن )

 ۔(وہ ون ربس یك ںیھت

اور ہی وكیئ ، وارد وہا ےہ‘‘ بنت سبع سنني’’ےك اجبےئ ‘‘ بنت ست سنني’’ضعب رطق ںیم 

 رسك’’اور ‘‘  ربجِ رسك’’اقِلب اافتِلت االتِخف  ںیہ ےہ، الہِ رعب ےك اہں 
ِ
، احظف اك اوُصل رعموف ےہ‘‘  ااقِسط

 ودخلت يف الّسابعة ،ع بأنها اكنت أكملت الّسادسةجم  ـوي  :  رفامےت ںیہانب رجحؒ
 ۔(232/ 8 اإلصابة يف تميزي الصحابة)
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 ا قیب اِس وطر رپ ےہ ہك ِرمع ابمرك ےك ھچ ھچ اسل اور است اسل یك دوونں رواوتیں ںیم: ینعی

 اسل وپرے وہےكچ ےھت، اور اسوتاں اسل لچ راہ اھت۔

ت اعہشئؓ یك رمع ےس قلعتم ہی دحثی ابص ل ہ حی ےہ، امتم ا ٔٔہ دحثی ےن رضحوبتقِ اكنح وریتصخ 

اس یك تحص وك البوچن ورچا میلست رفامای ےہ، ارقح یك انصق ولعمامت ںیم نتم ودنس یسك یھب احلظ ےس یسك یھب 

 ںیہ ایك  اامم ےن ذموكرہ دحثی رپ، ای اُس  ےس اث ت وہےن واےل ومضمن رپ، ااسی  وكیئ اقِلب ذرك ااكِشل

رقبی )‘‘ وہشمر’’، ہكلب العہم ینیعؒ ےن وت اس وك ےہ، سج ےس اس دحثی یك تحص رجموح ای دخموش وہیت وہ

و ارت

 

مت
ب 

 ۔(۰۹: ۵ابلنایة )رقار دای ےہ ( 
 ااحدثی ںیم اور یھب تہب یس ایسی ااحدثی اپیئ اجیت ںیہ نج ےس اشدی ےك 

ٔ

اِس ےك العوہ ذریخہ

 : یك رمع اك اكیف رقا ی ادنازہ وہاجات ےہوتق اور اُس ےك دعب رضحت اعہشئؓ

 :دیسہ اعہشئؓ یك مك رمعی ےك واحض رقانئ وبتقِ ریتصخ

دحثی ںیم ہی یھب ےہ ہك ایِس یك زریِ ثحب ہشام بن عروة، عن ابيہ، عن اعئشہؓ : 2

ریہ اعہشئؓ رفامیت ںیہ ہك سج وتق ریمی ریتصخ یك ایتری وہریہ یھ ںیم ویلیہسں ےك اسھت وھجال وھجل 

 ۔(اخبری وملسم)۔ یھ 

ہك ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس یك  رفامیت ںیہ : رواتی ںیم ےہاكی اور یك ( 623۶)اخبری : 2

ریغ قووجدیگ ںیم اینپ ویلیہسں ےك اسھت ڑگای یتلیھك یھ، آپ بج رشتفی الےت وت ایلیہسں رپدے ںیم 

 وہاجںیت، وت آپ واسپ وہرك رھپ اُن وك ریمے اپس البدےتی۔

 وبتك ےس وایسپ ےك قوعق رپ بج آپ یلص اہلل ( 4932)اوب داود : 3

ٔ

یك رواتی ںیم ےہ ہك زغوہ

رظن ڑپی، اُس ںیم اكی رپدار وھگڑے آپ یك ہیلع وملس رھگ ںیم دالخ وہےئ وت رضحت اعہشئؓ یك ڑگویں رپ 

ےنہك ںیگل  !ںیہك وھگڑوں ےك یھب رپ وہےت ںیہ؟! ہی ایك؟: یك وصرت یھب یھ، آپ ےن درایتف رفامای

 ہك رضحت امیلسؑن ےك وھگڑوں ےك رپ  ںیہ ےھت؟ اِس رپ آپ وك یسنہ آیئگ۔
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اعہشئؓ یتہك ںیہ  ہك اكی رفس ںیم : یك رواتی ےہ( 2632۶)ودنسم ادمح ( 2578)اوب داود : 4

اُس  ،دوڑ اك اقمہلب ركےت ںیہ! آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن احصہبؓ وك ذرا آےگ ركدای، رھپ ھجم ےس رفامای ہك آؤ

وت ںیم اقمہلب تیج  ،نولم أبد  ، وأنا جارية لم أمحل اللحم: وتق ںیم مك رمع اور یكلہ یكلھپ یھ

یئگ، رھپ اكی دمت دعب بج ںیم اھبری دبن یك وہیئگ یھ، اُس وتق ایس رطح رھپ آپ ےن اسمہقب یك 

: ہن ركسماٹہ  ےك اسھت رفامایدوعت دی، ںیم ےب ایخیل ںیم یھ، اقمہلب وہا، اور ںیم اہر یئگ، آپ ےن افاحت

 ۔!(آج یك ہی حتف اُس تسكش اك دبہل وہیئگ)‘‘ ہذہ بتلك’’

 ۔!اِن رواایت ےس دیسہ اعہشئؓ یك رمع اك ھچك ادنازہ وہات ےہ ہك اشدی ےك دعب یھب انتك انپچب اھت

 : دحثیِ اعہشئؓ ےس طبنتسم نیت امہ اسملئ

اث ت رفامےئ یھب  نیت امہ  اسملئےن ےئ اہقفء رپ انب رےتھك وہرضحت اعہشئؓ ےك ایِس واہعق رھپ 

 :ںیہ

 ۔ےس اكنح اك وجاز( ان ابغل ڑلیك)‘‘ ریغصہ’’: الہپ ہلئسم

 اصنل ےس ہی ہلئسم وےسی وت 

 

ِئ  }: ، اہلل ٰیل  اك اراشد ےہاث ت ےہیھب رقآِن ركمی یك داللة

َ  
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َ
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ن للجصاص ) [4: الطّلق]
 
حاكم القرأ

 
 ۔(۶۴۳: ۲ا

ارگ مت وكہبش وہ وت اُن یك دعت نیت امہ اور اھمتری ویبویں ںیم ےس وج ضیح ےس ان ادیم وہیكچ ںیہ؛ )

اُن یك یھب دعت نیت –   ںیہ آایضیح –اَب كت وبہج مك رمعی ےك  –اور ایِس رطح نج وعروتں وكےہ، 

 اظرہ ےہ ہك دعت ہجیتن وہیت  ےہ الطق اك، اور الطق رفتمع وہیت ےہ اكنح رپ۔ ۔(–امہ ےہ

اِس ےلئسم ںیم رگم اہقفء ےن اس یك رصحی دلیل ےك وطر رپ ہی دحثیِ اعہشئؓ یھب شیپ رفامیئ ےہ، 

 
ُ

 

ش
 رصف انب 
 
ب 

املبسوط )م اہقفء اِس رپ  قفت ںیہ اك االتِخف ےہ، ورہن امت اور اوب ركب امصؒ ر ہمؒ
 ۔(2۱2: ۴للرسخیس 
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 ۔احلص وہےن اك ےہ قحِ والتیابپ وك رپ اكنح ےك ہلسلس ںیم ریغصہ : دورسا ہلئسم

ایِس یھب  اك اكنح ركدے، وت ہی یھب ابالامجع اجزئ ےہ، املعء ےن اِس یك دلیلان ابغل یچب وادل ارگ ذٰہلا 

أمجع العلماء ىلع أن لألب أن یزوج :   دب اربؒ رفامےت ںیہہصقٔ اعہشئؓ وك انبای ےہ، احظف انب
وأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تزوج اعئشة  ،يشاورها ابنته الصغرية وال

 أنكحه إیاها أبوها ،بنت أيب بكر ويه صغرية بنت ست سنني أو سبع سنني
 ۔(044 :5االستذاكر )

  یٹی ےس روشرے ےك  ریغ اُس اك اكنح ركےن اك قح املعء اك اِس رپ اامِجع ےہ ہك ابپ وك ان ابغل)

ےہ، اسیج ہك روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دیسہ اعہشؓئ ےس اكنح رفامای بج ہك وہ ھچ ای است اسل یك یچب 

 ۔(ںیھت، آپ ےس اُن اك اكنح وادل رتحمم اوبركب دصقیؓ ےن ایك اھت

 نب وعظمن، رعوة نب ازلریب ا

 

ور زبنی ارمٔاة انب وعسمد ر ی اہلل مہنع ےس رضحت  انب رمع، دقامة

 ۔(2۱2: ۴املبسوط ) مك رمعی ںیم اینپ ام تحت ویچبں اك اكنح ركان وقنمل ےہ
 ڑلیك ںیم ولبغ اك ایعمر۔:رسیتا ہلئسم

ےہ، رگم دنپرہ اسل یك رمع  دوونں ےك ےیل ارثكِ دمِت ولبغ روہمر املعء ےك زندكی ڑلیك اور ڑلےك 

 :غ ےك ہلسلس ںیم اہقفء ےك نیت  لل ںیہالقِ دمت ولبڑلیك یك 

 ۔ےہ ہیقف اوبرصن دمحم نب السؒم ےك زندكی ھچ اسل: 2

 ۔ےہ ضعب اشمخِی ہیفنح ےك زندكی است اسل: 2

القِ دمِت ولبغ ون اسل یك رمعےہ، اسیج ہك دحثِی اعہشئؓ اعم احالت ںیم روہمر اہقفء ےك زندكی : 3

 ۔(۱۴۰: 3املبسوط ) تق اُن یك رمع ون اسل یھںیم ےہ ہك بج اُن یك ریتصخ وہیئ اُس و
 :القِ دمِت ولبغ ےك ابرے ںیم دجدی قیقحت

 :رٹنٹین رپ ہمكحمٔ تحص یك رطف ےس دی یئگ ولعمامت ےك تحت درج ےہاِ 
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اسل  22اسل ےس  8اِس لمع اك آاغز دلج وہات ےہ، اور ہی ( ولبتغ ےك)ڑلویكں ںیم ڑلوكں ےك اقمےلب ںیم ’’

 ۔اھ‘‘ ےہیك رمع ںیم وہاتكس

ہكلب آج ےك دور ںیم ھچك اےسی اابسب اور دوایع اپےئ اجےت ںیہ ہك ڑلایكں اور دلجی ابغل وہےن 

 :یگل ںیہ،  یب یب یس یك  روپرٹ ےہ

رتیق ایہتف اممكل ںیم وچبں یك نس ولبتغ وك ےنچنہپ یك رمع مك ےس مك وہریہ ےہ، اور ضعب ڑلایكں است اسل ’’

ء ںیم ڑلویكں ںیم ولبتغ یك ادتبایئ العامت آھٹ اسل یك رمع ںیم دیپا وہان 299۶، ......ںیہ یك رمع ںیم یھب ابغل وہریہ 

رشوع وہیت ںیھت، اور ہی لمع دو اسل ںیم لمكم وہات اھت، اَب امرہنی ےك اطمقب ھچك ڑلایكں است اسل یك رمع ںیم ابغل 

 اھ۔‘‘وہاجیت ںیہ

 :ولبغ ےك ےچس وااعقتمك رمعی ںیم 

اسل یك رمع  وج اسیك ےہ ہك ریمی اكی ڑپونس یھےن نسح نب اصحلؒ ےس لقن ایك  اامم اخبریؒ : 2

 ۔(باب بلوغ الصبيان وشہادتہم: صحيح ابلخاری)ںیم انین نب یئگ یھ 
اامم اشیعفؒ ےس یھب اسیك اسل یك رمع یك اكی انین وك دانھكی  امم یقہیبؒ ےن اینپ دنس ےس اایِس رطح : 2

 ۔(۴۷۴: ۱ی السنن الكرب) ےہ لقن ایك 
اامم رسیسخؒ ےن اھكل ےہ ہك ہیقف اوب عیطم یخلبؒ یك اكی اصزبحادی ںیھت وج ااھٹرہ اسل یك رمع ںیم : 3

 ۔(۱۴۰: 3املبسوط ) انین نب یئگ ںیھت
یك وج یلھچم رہش وجوپنر یك رےنہ وایل ںیھت، اُن ارقح رامق اوطسلر یك یقیقح دادی اصہبح رموحہم : 4

 ںیم وہیئ یھ، اور وہ ریتہ اسل یك رمع ںیم امں نب یئگ ںیھت۔  ریتصخ ایگرہ اسل یك رمع

 :دحثیِ اعہشئؓ رپ ارتعااضت

رشیع الیصفتت، یبط اقیقحتت  اور اتریخی وااعقت ےك وہےت وہےئ یسك وك دیسہ اعہشئؓ یك ابال  ذموكرہ

ہی وہان اچےیہ اھت، رگم ہن  ادٰین رتدد یھبوحمہل ابال رواتی اور اُس ےس اث ت وہےن واےل ومضمن ںیم یسك مسق اك 

اِس دحثی رپ ارتعااضت ےیك ےئگ ںیہ، اور اُن یلع ارلمغ ارَم واہعق ےہ ہك اِن اقحقئ اور داللئ ےك 
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اچنہپےن ےك ےیل تہب ےس اتریخی ودحیثی رقانئ وداللئ اك اہسرا ےنیل یك مہب ارتعااضت وك زبمعِ وخد  لت 

 ۔یھب وكشش یك یئگ ےہ

 :اور اُن ےك انمبس رطِز لمع یشارتعااضت ےك فلتخم انم

ےك وجاب ےس ےلہپ، اُس ےك اشنم س اُ رتعاض  ےك اسےنم آےن رپ یسك یھب اِ رگم ہی اوُصل ےہ ہك 

 :، ذٰہلارضوری ےہ ، اور رھپ اشنم وك وحلمظ رےتھك وہےئ وجاب اك رخ ےط ركان رپ وغر ركان

رطف ےس ایك ایگ وہ وت اعم احالت  ارگ ارتِعاض اعمدن اور ٹہ درھم مسق ےك ارفاد، ای اقبطت یك :2

ہی ہہك دانی اكیف وہات رقآین ریبعت ںیم ںیم  اُس ےك وجاب ےك درےئپ وہان، انمبس  ںیہ،  اوسیں ےس وت سب 

 }: ےہ
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اور رہزگ نئمطم  ںیہ وہں ےگ آپ ےس  وہید، اور ہن اصنرٰی، بج كت ہك آپ اُن ےك ذمبہ )

ي ة –ےك 
كل
ل
التبای –ںی كة اہلل اك رفامد  –ُان ےس اصف ےلہپ یہ  –آپ  – اس ےیل  –ریپو ہن وہاجںیئ،  –اب

اُس ملع ےك دعب ، ورہن  ارگ آپ –آپ اك یعطق ہلصیف وہان اچےیہاور ہی  –راہتس یہ دہاتی اك الص راہتس ےہ  –وہا

، وت آپ وك دخا ےس اچبےن واال ہن وكیئ ایر وج آپ ےك اپس آاكچ ےہ اُن یك وخااشہت اك اابِتع ركےن ےگل

 ۔(وہاگ،  ہن دمداگر

رقار ‘‘ اصنِب دہاتی’’اطبلِ اصدق ےك ےیل دیفم وہات ےہ، وخد رقآن وك  یملع ویقیقحت وجاب

ے وہےئ واضتح ركدی یئگ ےہ ہك اس یك ہی ااِفدتی وقتٰی اك ارادہ ركےن واولں یہ ےك ےیل ےہ
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یہی ان  اك ایك بلطم ےہ؟ [۶3: ق

ہك تحیصن ےس افدئہ ویہ ااھٹات ےہ سج ےك ےنیس ںیم تحیصن وبقل ركےن واال ِدل وہ ہك وخد یہ ھجمس ےل، ای 
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 ۔مك از مك یسك ےك اھجمسےن رپ دل وك احرض ركےك اكن یہ درھ ےل

 دضی اور یٹہ مسق ےك اعمدننی ےك یفنم روےی ےس ہن امویس وہےن یك رضورت ےہ، اور ہن

رموعب وہےن یك، اہلل ٰیل  ےن اےنپ ربمغیپ امظع انجب دمحم روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وك اےسی ولوگں 

ا } } :ےك اعمےلم ںیم یلست دےتی وہےئ رفامدای ےہ
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ًانیقی آپ رُمدوں وك وت اینپ ابت انس  ںیہ ےتكس، اور ہن یہ رہبوں وك اینپ اكپر ) [18، 8۹: انلمل] {م

 رگداین رپ آامدہ وہں؛ انس ےتكس ںیہ
ٗ
وھں وك اُن یك رمگایہ ےس اكنل ےتكس ںیہ، آپ وك ، اور ہن آپ ادنبج ہك وہ رو

 ۔(وت سب ایہن وك امہرا ہی اغیپم انسان ےہ وج امہری ابوتں رپ نیقی رےتھك ںیہ، رھپ ویہ ولگ رفامربندار وہں ےگ

اہتبل اعمدننی یك رطف ےس ےیك ےئگ ارتعاض اك وجاب، اخیل اذلنہ ولوگں وك اُن یك اسیبلتت 

ْ }: ہطقنٔ رظن ےس ًانیقی دای اجاتكس ےہ واكیكشتت رپ علطم ركےن ےك
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اتہك اس ےك دعبیھب  وج الہتك اك راہتس اایتِخر  ركے اُس رپ تجح امتم )[۴۲: ال

 ۔(ت ےك اسھت اایتِخر ركےوہاجےئ، اور وج اكایمیب اك راہتس اایتِخر ركے وہ یھب دلیل اور ریصب

ارگ ارتِعاض اك اشنم ریغوں ےس اترث اور رموعتیب ےہ، وت اس اك لح یملع اور یقیقحت وجاب ےك  :2

بج روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رعماج رواحین ذجےب ےس دای اجات ےہ، اسیج ہك  اجبےئ، اامِیین  لت اور

اناقِلب نیقی ہصق ولوگں وك انسای اھت، وت افكِر ہكم وك اےنپ ںیئت ( اظبرہ)ےس وایسپ رپ اےنپ اِس اونےھك رفس اك 

وگای اسمہل اس اہھت آایگ اھت، اھبےگ وہےئ دیسان رضحت اوبركب دصقیؓ ےك اپس ےچنہپ، اور ااہتنیئ افاحتہن اور 

! ےہ ںیہ؟دمحم وت اَب ایسی ایسی ابںیت انسر! رخسمت آزیم ادناز ںیم اس اك ذتركہ ركےت وہےئ ےنہك ےگل ہك ول

ارگ ) إن اكن قالہ فلقد صدق: دیسان رضحت دصقیؓ ےن وپری اامیین  لت ےك اسھت ربہتسج رفامای

۔ ایس ےس اُن ےك اسرے ذجابت وارتعااضت یك وہا لكن (ےہاور ربقح آپ ےن رفامای ےہ وت ابص ل چس 

 یئگ۔اِس ےك رب الخف وج ےچك ولگ ےھت وہ وكشك واہبشت ےك ےنتف ںیم ڑپےئگ۔
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قد علمكم : دیسان رضحت املسن افریسؓ ےس ارتعاض ركےن واولں ےن اہكح بج ایِس رط
ہك اھمترے یبن ںیھمت اشیپب اپاخےن  اك رطہقی یھب الھكسےت ) !؟يشء حىت اخلراءة نبيكم كل 

 ،أجل: وت رضحؓت ےن  ریغ یسك رموعتیب اور فلكت ےك وپری اامِیین  لت ےك اسھت وجاب دای!( ںیہ؟
ابص ل، ...... ) ، أو أن نستنيج بايلمني، أو بول  تقبل القبلة لغائط  لقد نهانا أن نس

آپ مہ وك الھكسےت ںیہ ہك مہ اےجنتس ےك وتق ہلبق رخ ہن اھٹیب ركںی، داےنہ اہھت ےس آب دتس ہن ایل ركںی 

 ۔(وریغہ وریغہ..... 

پ یلص اہلل ہیلع ارتِعاض یك اكی وہج یملع ااكِشل اك شیپ آاجان یھب وہیتكس ےہ، اسیج ہك بج آ: 3

ےك االسیم دیقعے وك ایبن ( اكی اك رمض دورسے وك وخد ےس  ںیہ اتگل)‘‘ ال عدوی  ’’وملس ےن 

اور آوھكنں دےھكی  اشمدہے ےك  ی اسیسنئ قیقحترفامای وت ضعب احرضنی وك ہی ااكِشل شیپ آای ہك ہی وت امہر

وكیئ اخریتش اوٹن  ںیہ وہات، رھپ اافتًاق ابرہ یسك رویڑ ںیم ( ًالثم)الخف ےہ، اِس ےیل ہك مہ دےتھكی ںیہ ہك 

 ۔!، اور اُس ےك دعب وپرے رویڑ ںیم وہ امیبری لیھپ اجیت ےہ؟ےس وكیئ اخریتش اوٹن آاجات ےہ

اوھنں ےن اانپ ہی ہلئسم اور كٹھك وطبر قیقحتِ قح اور ااسفتِسر ےك  آپ یك ابراگہ ںیم شیپ رفامای، آپ 

ہك ) فمن أعدی األول؟: تقیقح دنسپاہن ازِلایم وجاب انعتی رفامای ہك ےن اُن وك ہی ےتہك وہےئ ااہتنیئ

 ۔!(ارگ ہی امیبری دورسے ےس دعتمی وہرك یتگل ےہ وت ہی اتبؤ ہك رھپ بس ےس ےلہپ واےل اوٹن وك ےسیك یگل؟

اك ارتِعاض اور انعد ہن وہ، ہكلب قح ابت یك التش اور قح كت ےنچنہپ : ولعمم وہا ہك ارگ ؤسال اك اشنم

ذجہب وہ وت اےسی ؤساالت یك رطف وتہج ذبمول ركین اچےیہ، اور اُن ےك وجاابت یك ركف اور اكِوش ركین 

 اچےیہ۔ 

آدنئہ وطسر ںیم ایہِن الیصفتت وك اسےنم رےتھك وہےئ، اخیل اذلنہ اقبطت وك ےنتف ےس اچبےن، 

یك تین ےس، رتعمنیض ےك رموعب ارفاد وك اامِیین ریغت دالےن، اور اطنیبِل قح كت قح وك اچنہپےن 

ارتعااضت اك اجزئہ ےنیل یك وكشش یك اجیت ےہ، اہلل ٰیل  وبقل رفامںیئ، اور دیفم وانعف انبںیئ، آنیم۔
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 زاہلوكشك واہبشت اك اِ اور ارتعااضت اك اجزئہ، 

 

رتعمنیض یك رطف ےس زرِی ثحب ےلئسم ےس قلعتم  رضحت اعہشؓئ یك ذموكرہ ابال  دحثی اخبری وملسم 

یك دنس ےس ‘‘ ريض اهلل عنہا  ام بن عروة، عن أبيه، عن اعئشةش  عن ه   ’’ وحاہل ےس ےك

 ۔اجےت ںیہرتعااضت  ےیك اِ اُس رپ شیپ رك ےك، روایتی ودرایتی رہ دو اابتعر ےس 

 :روایتی ولہپ ےس ےیك ےئگ ارتعااضت عم وجاابت

اور ان ےك دملل وجاابت ِشیپ رتعااضت اِ  اجےن واےل روایتی ولہپ ےس اس دحثی رپ وارد ےیك ےلہپ 

 :دختم ںیہ

هشام بن عروة، عن أبيه، ’’: ہی رواتی اپچن ولسلسں ےس رموی ےہ، اور رہ اكی ہلسلس’’ :رتعاضاِ 
 ۔‘‘رپ متخ وہاجات ےہ، ینعی اشہم یہ اہنت اس رواتی وك ایبن ركےن واےل ںیہ‘‘ عن اعئشة

 : ہكہی ارتعاض دح درہج وكاتہ رظنی رپ ینبم ےہ، اس ےیل :وجاب

 ےس اپچن ےك اجبےئ دس ےس زادئ ولسلسں ےس رموی ےہ۔‘‘ اشہم’’ہی رواتی   :ٔا

یلع نب : ےس رواتی ركےن واےل اچر راوی ںیہ‘‘ اشہم’’انچہچن اخص اِس ومضمن وك اخبری ںیم 

 ۔(5234)، وبیہ نب اخدل (5233)،ایفسن وثری (3896)، اوب ااسہم (3894)رہسم 

 اوب اعموہی اور  دبة نب امیلسن اك ااضہف ےہ۔ :ںیم دو راِوی( 2422)ملسم  

ںیم ( 3256)امحد نب زدی، ننسِ اسنیئ : ںیم اسوتںی راوی ( 4933)اس ےك العوہ ننسِ اوب داود 

 رفعج نب امیلسن ںیہ۔: آوھٹںی راوی

 
ُ
وات اور ہی الیصفتت وت بتكِ ہتس ےك دارئے یك ںیہ، ورہن ارگ ہی دارئہ وعیس ایك اجےئ وت ذموكرہ ابال ر

 یك رواتی ےہ، اور دنسم ادمح ںیم  دب ارلنمح ( 7۶2)و( 89)دنسم ااشلیعف : ےك العوہ

 

ة

 

 ي
ی ي 
ع
ںیم ایفسن نب 

 یك رواتی یھب قووجد  ےہ۔( 26397)اور امحد نب ہملس ( 24867)انب ایب ازلاند 
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 رھپ دتسمرك احمك، ربطاین اور د رگ بتكِ دحثی یك رماتعج ےس اِس دعتاد ںیم زمدی ااضہف ایك

 اجاتكس ےہ۔

ہی وت ےلہپ ارتعاض ےك ذلی ںیم ےیك ےئگ ےلہپ دوعے ےك الطبن ےك داللئ ےھت، اہیں  :ب

ا م’’ےس اس دحثی وك رواتی ركےن واےل اہنت ‘‘ رعوة نب ازلریب’’دورسا دوعی ہی یھب ایك ایگ ےہ ہك 

 

ش
ِ
 
ہ

ںیہ،  ‘‘

 ےب اینبد ےہ۔اُن اك وكیئ اتمعب  ںیہ، احالں ہك دوعٔی اول یہ یك رطح ہی دوعی یھب 

ےك العوہ ُزرہی یك رواتی وت وخد ہ حی ‘‘ اشہم’’ےس رواتی ركےن واولں ںیم ‘‘ رعوہ’’اِس ےیل ہك 

 یہ ںیم قووجد ےہ، نكمم ےہ ہك ان ےك العوہ وكیئ اور یھب اتمعب وہ۔( 2422)ملسم 

ہشئؓ ےس ارتعاض رپ ینبم ذگہتش ابعرت ےك اظرہ ےس ہی اترث وہات ےہ ہك اِس دحثی یك دیسہ اع :ج

 !سب یہی اكی دنس ےہ

ارگ وپری دنس ذرك ركےن ےس رتعمض اك اشنم یہی ےہ وت ہی یھب دح درہج ابثعِ بجعت ےہ، اس ےیل 

ہك رضحت اعہشؓئ ےس اس ےصق وك رواتی ركےن واےل راوویں یك وپری اكی امجتع ےہ، دنچ رطق وطبر دلیل 

 :ذرك ےیك اجےت ںیہ

 :وااسدین رطق دحثیِ ذموكر ےك رضحت اعہشئؓ ےس رموی

‘‘ ہ حی ملسم’’ےك رطقی ےس   األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن اعئشة( 2 

 وریغہ ںیم ہی رواتی قووجد ےہ۔

ننس ’’ےك رطقی ےس  اعئشة عنبيدة، ق، عن أيب ع  امطرف، عن أيب إسح (2

 ںیم ےہ۔( 3257)‘‘ اسنیئ

ےك رطقی  حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن اعئشة( 3

 ںیم ےہ۔‘‘ ننس اسنیئ’’ےس یھب 

بكر بن عياش، عن األجلح، عن ابن أيب مليكة، عن  عن ائب( 4
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 ںیم ےہ۔( 2784)ااحِسق نب راوہہی ‘‘ دنسم’’ےك رطقی ےس  اعئشة

 :ںیم اِس ےك دو رطقی ںیہ‘‘ اآلاحد وااثملین’’انب ایب اعمص یك 

حاطب، عن عن حممد بن عمرو، عن حيىي بن عبد الرمحن بن ( 5
 ۔اعئشة

 ۔فيان اثلوري، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم، عن اعئشةعن س( 6

حىي بن ـحىي بن زكريا بن أيب زائدة، عن حممد بن عمرو، عن یـی( 7
ایب ‘‘ دنسم’’،اور (4937)ایب داود  ‘‘ ننس’’ےك رطقی ےس  عبد الرمحن بن حاطب، عن اعئشة

ی 

ل
ِ
ص

و  َ

م
 ںیم ےہ۔( 4673)یلعی 

امجعمل ’’ےك رطقی ےس  انة، عن عبد امللك بن عمري، عن اعئشةأبو عو( 8

 ںیم۔( 74: ، رمق23: ج)ربطللاین ‘‘ اریبكل

، عن أبو سعد ابلقال، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه األسود( 9
 ںیم۔( 253: ، رمق23: ج)ےك رطقی ےس دصمِر اسقب   اعئشة

 ’’و، (3۶36)‘‘ اآلاحد وااثملین’’اكی اور رطقی ( 2۶

 

 ي ة
ی

 

ش
 ي  

ب

وریغہ  (32278)‘‘ فنصم انب ٔا

 ںیم ےہ، اُس ںیم یف اہلمجل اہجتل اپیئ اجیت ےہ۔

یك اتمتعبِ اقرصہ ےك وطر رپ رواتی ےك ہی رطق عمج وہےئگ، ‘‘ اشہم نب رعوہ’’رسرسی رظن ےس 

 زمدی عبتت ےس اس ںیم ااضہف دعبتسم  ںیہ۔

 :یك دحثی اك اكی اشدہ رضحت اعہشئؓ 

 ںیم ( 2877)اور انب امہج ( 535۶)اسنیئ ‘‘ ننس’’ےك العوہ یہی ومضمن رھپ رضحت اعہشئؓ 
 ےك رطقی ےس بن مسعود  ، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن عبد اهللإرسائيل
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 ۔یھب رموی ےہ

اِس رطقی وك ارگہچ اسنیئ ےن ذگہتش دورسے ربمن رپ ذموكر رطقی ےك اباقمللب رموجح اور 

ہكلب رتذمی ےن اخبری ےس یھب اُس اك اطخ وہان یہ ان یك راےئ  لی یھب ےہ،  ولعمل رقار دای ےہ، اور اظبرہ

 ۔(296: للع ارتلذمي اریبكل)لقن ایك ےہ 

ںیم رشكی یك رطف ےس ارِسالیئ یك اتمتعب ( 2۶279)‘‘ مجعم ریبك’’رگم اہیں ربطاین یك 

 واہلل املع۔ االتِخف یك اجنگشئ یھب ےہ۔ اِن رضحات ےس یف اہلمجل اپےئ اجےن یك وہج ےس 

اےنت ریثك رطق اور ااسدین ےك وہےت وہےئ روایتی احلظ ےس وت رضحت اعہشئؓ  ےس اس !رہبفیك

ےك وبثت ںیم وكیئ رتدد اور اامتحل ابیق  ںیہ رہ اجات، زین اِس لیصفت اور قیقحت ےك دعب رتعمنیض یك رطف 

 غوح وریغہ یك یھب وكیئ ا  ےك دوعٔی االتخط، اور اامم امكل یك اُن ےس قلعتم‘‘ اشہم نب رُعوہ’’ےس 

ابیق  ںیہ رہ اجیت، ویكں ہك ارگ اشہم ےك رطقی ےس ہی رواتی ہن یھب اث ت وہیت، بج یھب اُن ےك العوہ دس 

واة اس وك دیسہ اعہشئؓ ےس رواتی ركےت ںیہ، سج ےس رواتی ےك ادنر اینت  لت دیپا وہاجیت 
ُ
ےك رقبی ر

 اجاتكس ےہ۔اہك ‘‘ ہ حی’’ےہ ہك اُس وك الباتلم 

ہكلب یسك احصیب ےس دحثی ےك اےنت رطق ےك وہےت وہےئ ہیفنح یك االطصح ےك اابتعر ےس 

 اور رمگاہ رقار اپات ےہ۔‘‘ اضل’’ےك رمےبت وك چنہپ اجیت ےہ، سج اك ركنم  ‘‘ رہشت’’رواتی 

 
ِ
 
ہ
 َ

 

 :وہ یك روایتی تیثیح اور دحیثی اقمما م نب رُعش

یك روایتی تیثیح اور اقثیتہ اقمم رپ وج ارتعااضت ‘‘ وہاشہم نب رع’’اِس واضتح ےك ابووجد  :د

 :ےیك ےئگ ںیہ، رصتخم اافلظ ںیم اُن یك تقیقح یھب اتبان رضوری ےہ، اِن ارتعااضت اك الخہص ہی ےہ ہك

اشہم نب رعوہ وك آرخ رمع  ںیم االتخط اور ایسنن اك رمض القح وہایگ اھت، اور ہی رواتی اُن یك آرخ یہ رمع یك ےہ، ’’

ںیم اس یك رختجی رفامیئ، اور اامم ‘‘ قواط’’ اك رق ہن ہی ےہ ہك اامم امكل ےن اُن ےس ہی رواتی  ںیہ یل، اور ہن یہ اینپ سج

امكل رفامای ركےت ےھت ہك اُن یك وہ رواایت وت ہ حی ںیہ وج وہ دم ہن ےك ایقم ےك زامہن ںیم ایبن ایك ركےت ےھت، اور وہ 

 ۔‘‘رعاق لقتنم وہےن ےك دعب ایبن ركےت ےھترواایت دخموش ںیہ وج دم ہن ےس 
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 :اِس ہلسلس ںیم رعض ےہ ہك

اشہم نب رعوہ اینپ ذات ںیم اہنتی دنلب رمہبت ہقث راوی ںیہ، اسیج ہك امتم دحمنیث ےن اُن ےك  :ٔا

ابرے ںیم وتقیث اور دصتقی یہ ےك املكت رفامےئ ںیہ
(2)

 ۔

 ھچك ھچك لوھل وہےن یگل یھ، رگم دحمنیث اہتبل ہی ابت یھب درتس ےہ ہك آرخ رمع ںیم اُن وك :ب

  ںیہ امان ےہ۔‘‘ االتخط’’ےن اُس وك ومعمیل ایسنن رقار دای ےہ، االطصیح 

احظف اوب انسحل انب ااطقلؒن یك رطف ےس  اُن ےك ابرے ںیم دوعٔی االتخط یك رپزور یفن ركےت 

وہےئ، العہم ذیبہؒ یك ہی دپسچل ابعرت اقِلب المہظح ےہ
(2)

: 

روةہشام ب حفظه،  ناقص   ت  رب  حجة إمام، لكن يف الك  ، أحد االعالم: ن ع 
، وال عربة بما قاهل أبو احلسن بن القطان من أنه وسهيل بن أيب ولم خيتلط أبدا  

يف حال  و  ولم یبق حفظه كه   ،قليال   تغري   الرجل   !عمن  ، اغريل صالح اختلطا، وت  
 !و معصوم من النسيانأه  ! هم، فاكن ماذابعض حمفوظه أو و   الشبيبة، فنيس

ث جبملة كثرية من العلم، يف غضون دل وملا قدم العراق يف آخر عمره ح  
دها، ومثل هذا یقع ملالك ولشعبة ولوكيع ولكبار و  أحادیث لم ي   ذلك يسري  

طني، خلط االئمة االثبات بالضعفاء واملخل   ر  وذ   ،عنك اخلبط ع  اثلقات، فد  
 ۔!!بن القطانافيك یا  ناعزاء اهلل  أحسن   فهشام شيخ اإلسالم، ولكن

اش ےن اس یك :ج

َ

ر 
ِ

 

خ
 اور اہجں كت اُن یك دمین اور رعایق رواوتیں ےك رفق یك ابت ےہ وت انب 

اشہم اك رعاق نیت رمہبت آان وہا ےہ، سج ںیم دتراجیً فعضِ ظفح اك وہظر ’’: واضتح اِس وطر رپ یك ےہ ہك

 ےك وكیئ آاثر  ںیہ ےھت، دورسی رمہبت ںیم ھچك آٹہ وسس وہا ےہ، انچہچن یلہپ رمہبت ںیم وت فعض

                                              

  .(۴۵8۵) 232: 3۹تہذیب الكمال : راجع (8)

 .(3۹2 :۴) مزيان االعتدال  ( )
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 وہےن یگل یھ، اور رسیتی رمہبت ںیم اُس اك اباقدعہ وہظر وہایگ اھت۔

‘‘زمدی رفامےت ںیہ ہك آرخی رمہبت ےك ےننس واولں ںیم وعیك، انب ریمن، اور احمرض ںیہ
(2)

 ۔

واة یك وج ضرفتس ےلہپ ذگریكچ ےہ اُس ںیم اِ 
ُ
ن  ونیتں راوویں ںیم ےس وكیئ یھب  ںیہ رعوہ ےك ر

واة، بس ای ارثك اُن یك تحص ےك زامہن ےك 
ُ
ےہ، سج ےس ادنازہ وہات ےہ ہك اُن ےك ذموكرہ ابال دس ایگرہ ر

 راوویں ںیم ےس ںیہ، ایسنن اور لوھل ےك زامےن ےك  ںیہ۔

ہی  ؛ںیم رختجی ہن ركان‘‘ قواط’’اور اامم امكل اك یسك ےس رواتی ہن انیل، ای اس یك رواتی یك اینپ  :د

 اور فعض وك زلتسمم  ںیہ، رواتی ہن ےنیل یك فلتخم ووجہ وہیتكس ںیہ، اہں ہی 

 

ن  

 
ہ

َ
یسك یھب رطح اُس ےك و

اشہم نب رعوہ ےس اُس درہج رشنمح  ںیہ ےھت انتج ہك دورسے ا ٔہ ےن اُن رپ : رضور ےہ ہك اامم امكلؒ

  اینپ راےئ اور ولعمامت اك رفق یھب وہاتكس ےہ۔ واہلل املع۔ س اك اشنم  اینپےب فلكت اامتعد ایك ےہ، رگم اِ 

اِس واضتح ےك ابوجد ہی ابت اید رینہ اچےیہ ہك اشہم نب رعوہ ےس قلعتم ہی ثحب، رصف  :ھ

اضیف درہج ںیم ےہ، اشہم یك ارفنادی تیثیح ےس دحثی یك ومجمیع تیثیح رپ وكیئ اِ  تكملة  للموضوع

 رہباحل ابص ل ہ حی اور ےب ابغر ےہ۔ رفق  ںیہ ڑپات، وہ اینپ ہگج

ادیم ہك ان الیصفتت ےس اكنح وریتصخ ےك وتق رضحت اعہشئؓ یك رمع ےك ہلسلس ںیم اخبری 

 اُس یك تحص دملل وطر رپ اسےنم آیئگ وہیگ۔روایتی ولہپ ےس وملسم وریغہ یك وہشمر رواتی اك وبثت، اور 

ےس ےیك ےئگ ارتعااضت اور اُن ےك وجاابت اَب آدنئہ وطسر ںیم دحثیِ اعہشئؓ رپ درایتی ولہپ 

 المہظح رفامںیئ۔

 

 

 

                                              

 ۔(23۰: 3۹)تہذیب الكمال  (8)
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 :دحثیِ اعہشئؓ یك درایتی ثحب

درایتی ولہپ ےس ےیك ےئگ  بتوفيقه تعاٰل وعونهدحثی ےك روایتی ِدراہس اور قیقحت ےك دعب، 

 ارتعااضت اور اُن ےك وجاابت شیپ ےیك اجےت ںیہ۔

 :درایتی ولہپ ےس ےیك ےئگ ارتعااضت عم وجاابت

درایتی ولہپ ےس ارتعااضت اك ہلسلس رشوع ركےن ےس وطبر دیہمت ےك ھچك اِس رطح یك ابںیت ااھٹیئ 

 :اجیت ںیہ

 :تارتعااضدیہمتی 

اس رواتی وك ےل رك رشتسمنیق اور اَدعاےئ االسم وك روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یك ایحِت ہبیط اور ایلع ’’ :(2)

 ڑلیك ےس اكنح ركان رشافیہن االخق ریست وركدار رپ زابِن نعط دراز رك

 

ن

ِس

ےن اك قوعق الم، وچں ہك دقمی ودجدی دور ںیم مك 

 ۔اھ‘‘ےك الخف اھجمس ایگ، اِن ارتعااضت اك ہلسلس اجری ےہ، ہكلب قووجدہ زامےن ںیم اس ںیم دشت آیئگ ےہ

 اےنپ اك ایعمر ایك ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن‘‘ رشافیہن االَخق’’ؤسال ہی ےہ ہك  :وجاب

قہ ےس اكنح رفامای اھت، وہ 
َ
ی طل
م
 رضحت زدی نب احرہثؓ یك 

ٰ
 ےك دارئے ںیم اھت ای  ںیہ؟‘‘ رشافیہن االَخق’’نبتمی

 ون وعروتں وك كیب وتق اكنح ںیم رےنھك ےك ےلسلس ںیم رشتسمنیق ایك ےتہك ںیہ؟

 ِ
ی
 ۔ !لمع ےہ؟ وعروتں وك داین یك دنسپدیہ زیچوں ںیم ےس رقار دےنی رپ الہِ رغمب اك ایك رد

وت ای وت  ،ابت در الَص ہی ےہ ہك بج وعنذ ابہلل دنی یك، رشتعی یك وكیئ یھب زیچ ڑیٹیھ رظن آریہ وہ

اك اانپ امیپہن درتس ركےن یك رضورت ےہ، ای رھپ اےنپ اامِین ونیقی اور دینی واالسیم ‘‘ رشافیہن االَخق’’

 ایُس ںیم وت یجك  ںیہ آیئگ ےہ۔ ہك دخاوخناہتس ںیہك؛ ذجےب اك اجزئہ ےنیل یك رضورت ےہ

اك ‘‘ رشافیہن االَخق’’ارگ اكرفوں، افوقسں، افغووں، دحلموں،اہلل ےك ابویغں اور انرفامونں ےس 

ایعمر نیعتم ركاای اجےن اگل، وت ہجیتن یہی ھچك اسےنم آےئ اگ، آرخ سج لمع رپ اہلل ےك روسل یك رطف ےس وكیئ 

اصنیحل، اور دقمی ودجدی املعےئ قح ںیم ےس یسك وك رشدنمیگ  ںیہ  ااہظِر رشدنمیگ  ںیہ ےہ، احصہب، فلسِ
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 !وسس وہریہ ےہ، اُس رپ مہ ای آپ ویكں رشدنمہ وہےئ اجرےہ ںیہ؟

یك وكشش ںیم  ںیہ گل ‘‘ االصح’’دورسوں وك ونماےن ےك ركچ ںیم اےنپ ذمبہ یہ یك 

 ف ےہ۔اجان اچےیہ، ہی رطِز لمع  تیمحِ االسیم اور ریغِت اامیین ےك الخ

 :ےہہی ابت یھب یہك اجیت دیہمتی ومضمن ںیم 

یلہپ ابت ہی ذنہ ںیم رینھك اچےیہ ہك اخبری رشفی، ای اامم اخبری وصعمم  ںیہ، اور ہن یہ اوھنں ےن ’’ :(2)

واِةدحثی ےس یھب وہس واطخ ےك ااكِمن 
ُ
وك اس اك دوعٰی ایك، ان ےس لقنِ دحثی ںیم یطلغ اك ااكِمن رہباحل ےہ، ایِس رطح ر

 ۔اھ‘‘اخرج  ںیہ ایك اجاتكس

واِة اخبری ےك وصعمم ہن وہےن یك سج  ابت ےك ذنہ ںیم  :وجاب
ُ
اامم اخبرؒی، اتكِب اخبری  اور ر

اجراہ ےہ وہ اتُم ےك ذنہ ںیم ےلہپ یہ ےس ےہ، یھبج وت اُن رپ ایلگن ااھٹےن واولں رپ رفك  دایرےنھك اك روشرہ 

 وصعمم یك ذكتبی، ای اُس یك ربخ ںیم یسك مسق اك كش وہبش وت الھك وہا رفك ےہ۔ وَزدنہق اك مكح  ںیہ اگلای اجات، ورہن

ہی ابص ل  ؛رھپ ریغ وصعمم ےس وہس ویطلغ اك وبثت؛ ہی اگل زیچ ےہ، اور اس اك  یلقع اامتِحل اور ااكِمن

م

َ
ی ل
ش
م

ہ تیثیح وك وكشمك دحیلعہ اَرم ےہ، ضحم یلقع اامتحل اور ااكِمن یك اینبد رپ یسك تیصخش، ای یسك لمع یك 

 رطح یھب وح ہل اازا رطِز لمع  ںیہ ےہ، اور ارگ اُس ےس امہرا دیقعہ، ؛ یسكرہھٹاےن یك وكشش ركان

 امہرے اسملئ اور ذجابت یھب واہتسب وہں،  رھپ وت ہی اےنپ یہ اپؤں رپ اہلكڑی امران ےہ۔

راوی یك رواتی وك جنلیچ ركےن  آرخ وكیئ وہج اور وكیئ ایعمر وت وہان اچےیہ اخبری یك، ای یسك یھب ہقث

ےك وحاےل ےس یسك یھب ‘‘ رشتسمنیق ےك ارتعااضت’’اور ‘‘ یلقع ااكِمن’’ےك ےیل، ای وكیئ یھب صخش 

 !رواتی رپ اہھت اصف ركدے؟

 :ےہ اجیتاِس وحاےل ےس دیہمتی ومضمن ںیم ہی واضتح شیپ یك 

اور دمتعم ریست اگنر وؤمرنیخ ےك ایبن ركدہ اكی دو  ںیہ، ہكلب دعتمد ہ حی ااحدثی، اتریخی وااعقت ’’ (:3)

 ا لال اخبری وملسم ںیم قووجد ذموكرہ ابال رواتی یك تحص رپ امہ ؤساہیل اشنن ڑھكا ركےت ںیہ۔

اِس رواتی یك تحص ےك اناقِلب ذتذبب نیقی ےن املسمونں وك دافیع وپزنشی ںیم ڑھكا ركدای ےہ، نكیل 
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ریغ دیفم اث ت وہیئ ےہ، ویكں ہك اس دحثی یك تحص اور اس ےك ےجیتن ںیم  اوسفس اس ابت اك ےہ ہك ہی دافیع وپزنشی

 ؛ ًالقع وًالقن اور رعف واعدت ےك اابتعر ےس یھب اقِلب وبقل  ںیہ۔ارتعااضت ےك وجاب ںیم نج داللئ اك اہسرا ایل ایگ

ںیہ وج اث ت ااحدثی وریست وبنی ےك امہ اصمدر وآمذخ ںیم وغر وركف ےس دعتمد  لی داللئ ےتلم ..... 

 23ركےت ںیہ ہك ام اؤملنینم دیسہ اعہشئ ر ی اہلل اہنع یك رمع روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےك اسھت اكنح ےك وتق مك از مك 

اسل یھ۔ بج ہك راحج  لل، داللئ واتریخی اقحقئ وك دےتھكی وہےئ ہی اسےنم آات ےہ ہك آپ  26اسل یھ، اور وبتقِ ریتصخ 

 ۔اھ‘‘اسل یھ 28ای  27، بج ہك وبتقِ ریتصخ مك از مك 25 یك رمع اكنح ےك وتق

 :  اجیت ںیہدنچ ابںیت رعض یكوجاب ںیم اہیں  :وجاب

ےس وج ؤساہیل اشنانت اگلےئ ےئگ ےھت، ذگہتش  روایتی ولہپرضحت اعہشئؓ یك رواتی یك تحص رپ  :ٔا

 وطسر ںیم وہ وت ہلضفب ٰیلیل ابہیلكل اٹمےئ اجےكچ ںیہ۔

 ریغوں یك رطف ےس واِرد ےیك اجےن واےل ارتعااضت ےس وكن ےس املسمن اِس دحثی رپ :ب

 دافیع وپزنشی ںیم آےئ ںیہ؟  اس یك واضتح رضوری ےہ۔

اِس ےیل ہك ادمحل ہلل الہِ قح دینی اقعدئ وااكَحم اور اث ت دشہ آایت ورواایت ےك ےلسلس ںیم یھبك 

رےتھك ںیہ ہك ارگ ہی ابت اہلل وروسل یك رطف ےس ‘‘ اامِین اببیغل’’یھب دافیع وپزنشی ںیم  ںیہ آےت، وہ وت 

نف فّلن وفّلنےہ، وت وہ رہباحل چس اور ربقح ےہ؛ 
 
 ۔وا ن رمغ أ

 اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےك اِس ابمرك  :ج
ُ
رتعمنیض ےك ارتعااضت ےك وجاب ںیم، ای روسل

االسم ےن وج وجاابت  لمع یك رشتحی ركےت وہےئ، اور اس یك وتمكحں رپ روینش ڈاےتل وہےئ، املعےئ

 ےك وقبل یلست شخب  ںیہ ںیہ۔ رتعمنیضدےیئ ںیہ، وہ 

اہیں یھب ابت ویہ ےہ ہك بج رواتی اوُصل ےك اابتعر ےس اث ت اور ہ حی ےہ، وت الص وجاب وت 

رواتی اك وحاہل ےہ، ابیق وتمكحں اك ایبن، اور ارتعااضت ےك وجاابت وریغہ وت وطبر ربتع ےك وہےت ںیہ، 

اد ي }:  وت قی یك ھجمس ںیم آاجےت ںیہ، وت اُس یك داعدت و كی  یتخ ےہ، ورہنارگ یسك اب
َ
 ب 
َ
ت
ْ
ن
َ 
ا أ
َ
م
َ
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ْ
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ن یك یلست امہرے  [82: المنل] {ا  
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 ےیل قووجد ےہ۔

اتریخی رواایت ووااعقت ےك اعمرض رقار دے رك ولعمل رہھٹاای ایگ دحثیِ اعہشئؓ وك د رگ ہ حی  :د

ےہ، اور اس ےك ےیل ھچ داللئ شیپ ركےن اك دوعٰی ایك ایگ ےہ، آدنئہ وطسر ںیم دےتھكی ںیہ ہك ہی دوعٰی 

 :وہللا ول التوفيق والرشاد سك دحكت درتس ےہ؟ 

 :وجاابت یقیقحتداللئ ورقانئ اور اُن ےك زموعہم اعمرض دحثیِ اعہشئؓ ےك 

ںیم ےن بج ےس وہش ’’: اخبری یہ ںیم رواتی قووجد ےہ، رضحت اعہشؓئ ےن رفامای ہك’’ :(2)ارتعاض 

اےنپ وادلنی وك دنیِ االسم رپ اقہ  اپای، اور وكیئ دن ااسی  ںیہ ذگرات اھت ہك روسل اہلل ( وسےنچ ےنھجمس ےك القئ وہیئ)اھبنسال 

م رشتفی ہن الےت وہں، اور بج املسمونں ےك الخف ااذا راسین ھڑھ یئگ اوب ركب ہشب یلص اہلل ہیلع وملس امہرے رھگ حبص واش

 (   ااخبلری اتكب اانملبق)۔ ‘‘یك اجبن رجہت ركےئگ

املعےئ دحثی وریست ےك زندكی ہی ابت ابالافتق ےط ےہ ہك رجہِت ہشب وبنت ےك اپوچنںی اسل ںیم وہیئ، 

ر روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اك حبص واشم اےنپ رھگ ںیم رشتفی الان، رضحت اوب ركب اےنپ وادلنی وك االسم اك عبتم اپان، او

 اسل ریہ وہیگ۔ 7ای  6اك ہشب رجہت ركان وریغہ، رضحت اعہشئؓ اك اِدراك اتبات ےہ ہك ان یك رمع اس وتق مك از مك  ر ی اہلل ہنع

 اسل لبق یك یھ۔ 3، 2ینعی ان یك دیپاشئ تثعبِ وبنی ےس 

اسل یھ، اور اس ےك نیت اسل دعب ریتصخ ےك  24، 23اِس اابتعر ےس لبق رجہت وبتقِ اكنح ان یك رمع مك از مك 

 ۔‘‘اسل یھ 27، 26وتق ان یك رمع مك از مك 

ثبت العرش، ثم انقش ’’: ادتباےئ ومضمن ںیم اكی رعیب وقمہل لقن ایك ایگ اھت :وجاب
 
ا

ہك نج اینبدوں ےك وحاےل ےس ارتِعااضت یك  ےہ ہی روشرہ دای اجات یھب شیپ ركےكاہیں  وقمہل ،  ویہ ‘‘عليه

اِس ےیل  اینت یبمل وچڑی دویار ڑھكی یك اجریہ ےہ،  ےلہپ دھكی انیل اچےیہ ہك وہ اینبدںی اث ت یھب ںیہ ای  ںیہ، 

 :ہك

ایس رفاد ےھت، اور دورسی ںیم رتہشب یك رطف دو رمہبت رجہت وہیئ، یلہپ رجہت ںیم ایگرہ اَ  :ٔا

 ےك رقبی ےھت، ایك رضحت اوبركب دصقیؓ اك انم یسك ضرفتس ںیم اتلم ےہ؟
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یك وج رواتی شیپ یك یئگ ےہ، ارگ اُس اك وپرا ومضمن ذرك  ركدای ( 39۶5، و2298)اخبری  :ب

اجات، وت ہلئسم وخد وخبد لح وہاجات، ویكں ہك اُس ںیم رصاتح ےہ ہك آپ یك ہی رجہت وبنت ےك اپوچنںی 

 ۔اجےن وایل وہ وہشمر رجہِت ہشب  ںیہ یھاسل ںیم یك 

ا د’’ہكلب آپ رجہِت دم ہن ےس دنچ امہ لبق اےنپ وطر رپ ہشب ےك ےیل ےلكن ےھت، 

َ

م
ِ

 

لغ

انیم ‘‘  رَبك ا

ة اك یتسب كت ےچنہپ ےھت ہك
َ
ہ انیم  رسدار لم ایگ، وہ آپ وك تنمب ونب اقر

َ

 

ي
ِ

 

َع
واسپ الای، رھپ آپ  امستج انب ادلی

رےتہ وہےئ ابعدت ںیم وغشمل وہےئ، رگم ریغت ےن وگارا ہن ایك ہك اہلل یك اامن ےك اُس یك اامن ںیم 

اجبےئ، ریغ اہلل ےك وِجار ےك لب وبےت رپ راہ اجےئ، اِس ےیل دعب دنچے ہی ہہك رك اُس یك اامن واسپ 

 ۔هلل جبوار اك، وأرض  وار  ج  إيلك  إين أرد   :ركدی
آپ ےن اُس یك اامن واسپ یك، ایُس ےك آس ایس ےصق ےك آرخ ںیم ےہ ہك سج زامےن ںیم 

اپس ےك زامےن ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن املسمونں وك رجہِت دم ہن یك وخش ربخی انسیئ، اور 

 رضحت اوبركبؓ  وك ایتری اك مكح رفامای۔

 اِس ایسق ےس وت ہی اظرہ وہات ےہ، ہكلب نیعتم وہاجات ےہ ہك رضحت اعہشئؓ یك ہی وگتفگ رجہِت دم ہن

 7، 6ےك رقبی ےك زامےن یك ےہ، اور اُس وتق قووصف ےك ےیك وہےئ زجتےی ےك اطمقب اُن یك رمع 

اسل یتنب ےہ، ایسی وصرت ںیم وت ہی رواتی،  اجبےئ یلہپ دحثی ےك اعمرض وہےن ےك، اُس یك تہب ھڑی 

 ۔ احلمد، وله الشكرہللف! ؤمدی وہاجیت ےہ، اور رتعمنیض یك اقہ  ركدہ یلہپ دلیل وخد اُن یہ رپ ٹلپ اجیت ےہ

 ا ںیم ‘‘ دنسم اعہشئ’’دمح  ےن امم ٔاإ’’(: 2)ارتعاض 

 

ت
ي 
 اہلل اہنع ر ی ہجیبج رضحت دخ’’ےہ ہك  یك نایب ي ك روا

آپ  ؟رك نےتل  ںیہ ںویك یآپ اشد !روسل اہلل ای :اور رعض ایك ،الںیئ فیرشت  رضحت وخہل تنب مکحؓ ،اك ااقتنل وہایگ

َ :رعض ایك؟سك ےس :اھچوملس ےن وپ اہلل ہیلع یلص َ بكرا َ إن شئت   دشہ یھب یوت اشد ارگ آپ اچںیہ)  ثيبا َ وإن شئت 

بس ےس وبحمب اوبركب  آپ ےك :ایك؟رعض وكن ےہ یارونک :وملس ےن وپاھچ اہلل ہیلع آپ یلص ۔(یھب یاور ونکار ںیہ

 ۔اعہشئ  یٹی یك

 ،ركےندور  اہنتیئ اقتنل ےك دعب آپ یكےك ا ہجیؓ ےن رضحت دخ ہلؓوغر ركےن اك اقمم ےہ ہك رضحت وخ ںاہی
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  یك اور زدنیگ ، اھبنسےنرھگ
َ
سج اك دصقم واحض وطر  ،یھ یك شیپ زیوجت رغض ےس رضحت اعہشئ یك اہھت اٹبےن یك و ںیمگت و د

 انابغل ںیہ  ووچہکن وہ یچب نكیل ،رك بںل یھباہن ہك اكنح وت   ،وطر رپ رھگ اسب بںل یآات ےہ ہك اكنح ےك دعب وفر ھجمس ںیم یہیرپ 

رمع ) ہدیوت وشرہ دِ  اچںیہ :اہك ہی ےن بج ہلرضحت وخ ۔ وہےن اك ااظتنر ركان وہاگان ےك ابغل ےك ےیل ریتصخ اس ےیل

 ۔‘‘ہن ہك انابغل یچب ،ےہ یار ونکرماد ابہغل ےنہك ےس ان یك یارونکولعمم وہات ےہ  یہیاظبرہ  ی،وت ونکار اور اچںیہ  (وایل

ذا جاء النص بطل القياس: اك وہشمر اقدعہ ےہ اوُصِل ہقف :ٔا: وجاب بج یسك ہلئسم ںیم ) ا 

 ۔(رصاتح آاجےئ وت یلقع ایقس یك وكیئ اجنگشئ ابیق  ںیہ رہ اجیت

ےك وحاےل ےس رضحت وخہلؓ یك سج رواتی اك وحاہل دای اجراہ ےہ، وہ در َالص ( 25769)دنسم ادمح 

 ریہ ںیہ ہك بج رضحت دخہجیؓ یك وافت وہیئ وت رضحت اعہشئؓ یہ ےك رطقی ےس ےہ، وہ وخد اانپ ہصق انس

امثعن نب وعظمؓن یك اہیلہ وخہل تنب مکحؓ آپ یلص اہلل ہیلع وملس یك دختم ںیم اشدی یك ہی وجتزی ےل رك 

 ےك اكنح اك وپرا یلیصفت ہصق ایبن رفامای، اور اُس ںیم 
ؓ
آںیئ، رھپ رضحت اعہشئؓ ےن اےنپ اور رضحت وسدہ

 اكنح آای اھت اعہشئؓ یك رمع ھچ ربس یك یھراوی ےن رصاتح یك 
ِ
 ،هفدعت  : ےہ ہك سج وتق اغیپم

 ۔واعئشة یومئذ بنت ست سنني ؛جها إیاهول فز  

رھپ دم ہن یلقتنم، اور ریتصخ ےس ےلہپ اك اسرا ہصق انسےن ےك دعب، ایِس رواتی ںیم رضحت اعہشئؓ وخد 

ىن يب فخرجوا وب  : ی رمع ون ربس یھرفامیت ںیہ ہك  سج وتق ریمی ریتصخ وہیئ ےہ اُس وتق ریم
 ۔وأنا یومئذ بنت تسع سنني ... رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف بيتنا

 !الھب ایسی رصاوتحں ےك دعب اِدرھ اُدرھ ےك آڑكنوں یك رضورت یہ ایك ےہ؟

اہیں چنہپ رك دورسی دلیل اك وجاب وتلمكم وہایگ، اہتبل  مك رمعی ںیم ےیك اجےن واےل اِس  :ب

 :اكنح  یك نم ہلمج وتمكحں ےك ہی دو امہ ںیتمكح ھجم ےسیج ومعمیل اطبل ملع وك یھب ھجمس ںیم آیت ںیہ

الصح سج رطح الہِ اجتیلہ ےك اہں ٰینبتم یك وكنمہح ےس اكنح وك ویعمب ےنھجمس یك یطلغ یك اِ : 2

‘‘ اجتیلہِ دجدیہ’’، ایس رطح نكمم ےہ ہك اِس اكنح ےس رضحت زبنیؓ ےس آپ اك اكنح ركاےك ركایئ یئگ

سج اك وجاز رقآن، دحثی، اامِجع اور )وصقمد وہ وج ہك  ریغصہ ےس اكنح وك یك االصح ںیم التبم اُن ولوگں 
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 ےك انمیف ےتھجمس ںیہ۔واہلل املع۔‘‘ رشافیہن االَخق’’ (ایقس امتم داللئ ےس اث ت ےہ

دے، وت ہی یھب ابالامجع اجزئ ےہ، انابغل یچب یك ااجزت ےك  ریغ،  وادل ارگ واكًاتل اُس اك اكنح رك :2

 وفادئ ںیم ےس اكی ھڑا افدئہ ےہ۔ ہی یھب اِس دحثی ےكاملعء ےن اِس یك دلیل ایِس ہصقٔ اعہشئؓ وك انبای ےہ، 

اِس رطح ےس ہی رواتی یھب یلہپ دحثی یك ؤمدی یہ ےہ، اور سج زیچ وك اعمرہض یك  دلیل ےك وطر 

 ۔ہللف احلمد، وله الشكر!  نب یئگرپ شیپ ایك ایگ اھت، وہ قواتقف یك دلیل

 وملس اك اغیپ اہلل ہیلع ےن روسل اہلل یلص ہل تنب مکحوخہك ےہ  تیروا یك دمح یہامم ٔاإ’’ :(3)ارتعاض 
ِ
 م

 امں اُ   اكنح رضحت اعہشئ  یك
ِ

ی
  م
ُ
ان  نكیل ! وہ اسیاكش ہك ا  :اك ااہظر ركےت وہےئ اہك ں ےن وخیشوت اوھن  ،ایوك د وامنؓ ر

 اور اوبركب یھبك ،اوبركب ےن ان ےس ودعہ رك راھک ےہ ،ےہ ےك اسھت لچ ریہ معطم نبریبج حےٹب ےك ی نب دعمعطمابت  یك

ےك  یاور معطم نب دع  ،اہك اہلل ہنع ےن ان ےس ااظتنر ركےن ےك ےیل ر ی قیاوبركب دص ا ذٰہل، ركےت  ںیہ ودعہ الخیف

 نإامیاور اوبركب ےك  وہ ولگ رشمك ےھت ) ابت یك  ںیموہےئ رےتش ےك ےلسلس ےید اپس ےئگ اور ان ےس اعہشئ ےك ےیل

 نیوك اےنپ دہك اعہشئ ریمے حےٹب وخف ےہ ےھجم :ایاكنر رك دےتہك وہےئ اِ  ہیےن  یویب یك معطم ،(الےن ےس وخش ہن ےھت

 ۔یگ  ںید ےس ےرھپ

 اغیپ ےك ےیل رضحت اعہشئؓمعطم نب دعی ےن 
ِ
 دور ںیم دتبایئالسم ےك اإرہ ےہ ہك اظ ؟وہاگ ایاكنح بک د م

 ںیم اذا راسینا اخمتفل اور املسمونں یك السم یكإ بج۔ہن یھ یگدوعت وك ےل رك  دشک السم یكإ بج اعمرشے ںیم

اور ان ےس اقلعتت عطقنم  ٹوت املسمونں اك ابساکئ ، ےك ااقتنل ےك دعب وہیئ ہجیوج اوب اطبل اور رضحت دخ دشت آیئ

م وثلکم روضان اہلل ٔاو ر ہق :ںویدوونں اصزبحاد وملس یك اہلل ہیلع ر اركم یلصوضح ںیم سج ےك ےجیتن ،وہےن رشوع وہےئ

اےنپ حےٹب  ےك اسھت رضحت اعہشئؓیھب رھگ واولں ےن  ےك یاھت ہك معطم نب دع اك ہجیتن اور ایس ،یئگ ی وك الطق دے دش مالع

 یك ینگنم وتڑدی۔

 س ےس ولعمم وہات ےہ ہك  رضحت اعہشئؓ ےك ےیل ریبج نب معطماِ 
ِ
وبنی ےس  اكنح اك واہعق رجہِت   ےك اسھت اغیپم

 االتخف دیپا  ںیہ وہےئ ےھت۔ ور اعمرشے ںیم دوعِت االِسیم وك ےل رك اكیف ےلہپ اك ےہ، بج احالت اےھچ ےھت، ا

 6رمع  یكاعہشئ ؓ ہوملس ےك اسھت اكنح ےك وتق دیس اہلل ہیلع اجےئ ہك رجہت ےس لبق روسل اہلل یلص امن ایل ہیارگ 

 ہی ؟مك یھ  ل ےس یھباس 6رمع  بج ان یك یھ یئگ اس وتق یك ایابت وگ م اكنح یكاغیپنب معطم ےك اسھت  وت ریبج یھ اسل
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 رتصخ ركا یل ںیم یس مك رمعا اعہشئ ؓ رضحِت  نب معطم ےك اسھت اكنح وہ اجات وت ایك ےہ ہك ارگ ریبج لکشم وصتر یہ

دخےش وك  ایس ہکنویك  ؟دبل ںیکس نیہك اےنپ وہےن واےل وشرہ اك د   یھلقع و مہف  ،وسھج وبھج اینت اور ان ںیم ؟اجںیت

 ۔ایگ ایاك ببس انب  ےنمتخ رك ینگنم

وہج  ،یہیابغل اخوتن ںیھت وایل  وبھجاس وتق وسھج رضحت اعہشئؓ  ہك ولعمم وہات ےہ یہی اس واےعق ےس یھب

 ۔‘‘یگ رطح املسمن انب بںل وك اینپ اكنح ےك دعب ان ےك حےٹب اعہشئؓہك  وك وخف وہا  یہك معطم نب دع یھ

ہی رواتی یھب دنسم ادمح  یك  ذگہتش رواتی یہ اك اكی زجء ےہ، ذٰہلا اِس ںیم یھب رمع یك  :وجاب

نییعت یك وہ رصاتح قووجد ےہ، سج ےك وہےت وہےئ آےگ ےك لیلحت وزجتہی اك قوعق یہ متخ وہاجات ےہ، 

 ںیم ےس وہاجیت ےہ، ہن ہك رتعمنیض ےك داللئ ںیم ےس۔ اور ہی رواتی یھب در تقیقح روہمر ےك داللئ

اور ارگ ابرفلض اِس وك رتعمنیض یك اكی  لقتسم دلیل میلست یھب ركایل اجےئ وت  اِس ںیم ادتسالل 

 :ےك وطر رپ دو ابںیت وطبر اخص یہك یئگ ںیہ

ہك ارگ ہی رہتش ایك ایگ وت اوًال وت ہی دوعی  ایك ایگ ہك ریبج نب معطم یك وادلہ ےن ہی دخہش اظرہ ایك  :ٔا

 اعہشئؓ ریمے حےٹب اكدنی دبولادے یگ۔

رھپ  اِس ےس ہی ادتسالل ایك ایگ ہك اس اك بلطم ہی ےہ ہك اعہشئؓ اُس وتق اینت وسھج وبھج وایل 

 ںیھت ہك اےنپ وشرہ رپ ارث ادناز وہیتكس ںیھت۔

رطف وسنمب یہ  ںیہ ےہ، ہكلب احالں ہك دنسم ادمح یك رواتی ںیم اِس رطح یك وكیئ ابت اعہشؓئ یك 

لعلك  !یا ابن أيب قحافة :تفقال: واہں وت ہی ابت رضحت اوبركبؓ ےك ابرے ںیم یہك یئگ ےہ
معطم نب دعی ) إن تزوج إيلك ؛مدخله يف دینك اذلي أنت عليه ،صاحبنا مصبئ

حےٹب اك یھب دنی دبولارك  ارگ ہی رہتش وہاجات ےہ وت ادنہشی ےہ ہك مت امہرے! اوب احقہف ےك حےٹب: یك زوہج وبیل

 ۔(اُس وك اےنپ اُس دنی ںیم  دالخ ركدوےگ سج رپ مت وخد وہ

 بج اینبد یہ دہنمم وہیئگ وت آےگ یك ریمعتات ےك قواعق یہ اجےت رےہ۔

دورسی ہی ابت یھب اقِلب وتہج ےہ ہك اہیں اعہشئؓ اك ریبج ےس رصف رہتش وہا اھت، اشدی یك ایھب : ب
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، اور ہی وت آج یھب وہات ےہ ہك تہب رمہبت آیسپ رہتش داروں ےك اہں، یسك  تحلص ای وكیئ ابت  ںیہ وہیئ یھ

انمتبس ےس رےتش ابص ل نپچب ںیم ركدےیئ اجےت ںیہ، ہی وت وكیئ اےبنھچ یك ابت ےہ یہ  ںیہ، اغًابل احظف انب 

: ۴ب االستيعا) سّّم هلم وت  طع  بري بن م  ج  ـر ل  ذك  اكنت ت  :  دب اربؒ ےن اےنپ اِس  لل
 ہلل املع۔ںیم ایِس ےتكن یك رطف ااِشرہ ایك ےہ۔ وا  (۱88۱

ہكلب ارگ یقیقحت رظن ےس اترخی وریست اك اجزئہ ایل اجےئ وت ہی ابت اسےنم آیت ےہ ہك دیسہ افہمطؓ  :ج

دی ےك العوہ امتم یہ انبِت روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اك اكنح اہنتی مك رمعی ںیم وہایگ اھت، سج یك زم

 لیصفت اِن اشء اہلل آرخی ارتعاض ےك وجاب ےك تحت آےئ یگ۔

ؓم یك اكی رواتی ےہ ( 22۶3)اِس ےس یھب آےگ ھڑھ رك اوب داود رشفی  :د
َ
َر د
ك
ںیم ومیمہن تنب 

 سج ےس ہتپ لچ راہ ےہ ہك رعب ںیم ضعب رمہبت دیپاشئ ےس ےلہپ یہ رےتش اك ودعہ ركایل اجات اھت۔

رپ وخد ایُس رواتی ںیم قووجد رصتحی وك رظنادناز ركان، ای اس یك انب رپ  وت اےسی زمكور دخاشت یك انب

ہك لقع واسسنئ  مہ   ںیہ اجےتندورسی اہنتی اطوتقر رواتی وك زمكور ابور ركاےن یك وكشش ركان؛ 

 !ےك سك اوصل یك روینش ںیم اس اك وجاز اث ت وہاتكس ےہ؟

وملس رپ  اہلل ہیلع ہك بج روسل اہلل یلص ںیہ رفامیت ےہ ہك رضحت اعہشئؓ  تیروا یك یاخبر’’ :(4)ارتعاض 

ر} انزل وہیئ تیآ ہی ہكم ںیم
َ
م
َ 
أ
َ
 و
َ
َه
ْ
د
َ 
 أ
 
ة
َ
اع
َ الس 
َ
 و
ْ  
ه

 
د ْوع 

َ
 م
 
ة
َ
اع
َ ل  الس 

َ
 ، یھہیاجر اس وتق ںیم۔ [44: القمر]{ ب

 ۔یھ ریتہ وكد ںیم  لھک

 وسر تیآ ہی

ٔ

 ۔وج وبنت ےك اپچن اسل دعب انزل وہیئ، ےہ رمق یك ہ

 ہیرفامان ہك  ہیاك  رضحت اعہشئؓ ،وك ےتہك ںیہ ڑلیك لبق رمع یك ولبغ ےس ینعی، اسل 23ےس  6 ںیم رعیب ‘‘ہیاجر’’

 ،یھ اك وہفمم و بلطم یتھجمس تیآ اور انزل وہےن وایل ،رمع یھ وسھج وبھج وایل ینعی ، یھہیاجر ںیم بج انزل وہیئ تیآ

ےك وتق  اور ریتصخ ، اسل  24/ 23 ابیرمع رقت اكنح ےك وتق ان یك حاس رط۔اسل یھ 7/ 6رمع مك از مك  ان یك ینعی

 ۔اسل وہیئ26مك از مك 

 6اكنح  رمع وبتقِ پ یكآ ےس اعتمرض ےہ سج ںیم ثیس دحےہ، اُ  ثیدح یك یہ یوج اخبر ابال یھب ثیِدح
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 رمع  یك ےك اطمقب وت رضحت اعہشئؓ ثیہك اس دح ہکنویك ،یئگ اسل اتبیئ

ٔ

ہ ارجہلاپچن لبق  5 وتق ہنس رمق ےك زنول ےك وسرہ

 ۔‘‘! یھہیاجر ںیم لعبأ  جارية   كنت  : آپ اك انہک ےہ ہك بج ہك ،ےہ  یتنب یك یچب دودھ یئیپ

آِتی ذموكرہ اك زنول وت ًانیقی ہكم ركمہم ںیم رجہت ےس لبق وہا ےہ،  رگم رجہت ےس  :ٔا :وجاب

ارقح وك  ںیہ یلم، ارگہچ ضعب اتمرخنی رسفمنی اس یك وكیئ ہ حی دلیل دنس ےك اسھت  ؛ ےنتك اسل لبق وہا ےہ

ےن رضحت انب ابعؓس ےس اِس آتی ےك زنول ےك وتق اور گنجِ دبر ےك زامےن اك ( رقیبطؒ وریغہ)

 اف ہل است اسل اھكل ےہ، رگم اس یك وكیئ دنس ای وحاہل  ںیہ درج رفامای،  افہلل املع۔

اسل، ینعی ولبغ ےس لبق  23ےس  6’’ ہك وہ ےك  ظفل ےك ابرے ںیم نییعت یك یئگ  ےہ‘‘ اجرہی’’ :ب

 ۔‘‘رمع یك ڑلیك وك ےتہك ںیہ

وملسم ( 23۶9)اخبری  دوعٰی ےہ،  ، ہكلب اشدی ےب اینبد اكی وت یقیقحت احلظ ےس ہی ااہتنیئ زمكور

فهال جارية  : ںیم رضحت اجربؓ یك دحثی ںیم ےہ ہك آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اُن ےس رفامای( 725)
ب   ؟ت الع  ب ك  ےس اشدی یك ہك مت اُس ےس ےتلیھك، وہ مت ےس ‘‘ اجرہی’’ویكں  ںیہ مت ےن ) ها وت الع 

 ۔(!یتلیھك؟

 !ےس اكنح كت یھب ایك اجاتكس ےہ‘‘ اجرہی’’ولعمم وہا ہك 

اك االِطق دودھ یئیپ ‘‘ اجرہی’’امہرے اسےنم اِس وتق دو دحںیثی ایسی ںیہ نج ںیم اِس ےك العوہ 

 :یچب رپ ایك ایگ ےہ

ح من بول نض  ل من بول اجلارية، وي  غس  ی   :یك ےہ‘‘ ننسِ ارہعب’’یلہپ دحثی :2
ل رك دوھای اجےئ، اور ہچب ارگ اشیپب ركدے وت )طعمالغالم ما لم ی   َ

م

یچب ارگ اشیپب ركدے وت 

 ۔(بج كت اھکان ہن رشوع ایك وہ؛ رصف اپین اہب دانی اكیف ےہ

عن الغالم شاتان، وعن : ںیم آات ےہواایت یہ یك ر‘‘ ننس’’ایِس رطح ہقیقع ےس قلعتم  :2
 ۔(ونقوولد ڑلےك یك رطف ےس دو ركبایں ذحب یك اجںیئ، اور ڑلیك یك رطف ےس اكی ركبی) اجلارية شاة



  وبتقِ اشدی دیسہ اعہشئؓ یك رمع................................................................................... 28

اُن ےك شیپ یك اجیت ںیہ نج ںیم ایسی نیت دحںیثی رضحت اعہشئؓ یہ ےس قلعتم اہیں العوہ ازںی 

 ’’ےیل 

 

 :ل وہا ےہاامعتِساشدی ےك دعب یھب اك ظفل ‘‘ اجري ة

یك رواتی ےہ، رضحت اعہشئؓ ایبن رفامیت ںیہ ہك ہشب ےس ( 892)وملسم ( 5236)اخبری  :2

آےئ وہےئ ھچك ولگ دجسمِ وبنی ںیم زینہ ابزی اك ركبت داھک رےہ ےھت، آپ یلص اہلل ہیلع وملس سفنبِ سیفن 

ن یھب ڑھكی ہی رظنم دھكی ریہ ںیھت
 
ی
َ
م

، آپ ریمی وہج ےس دری كت المہظح رفامرےہ ےھت، آپ یك آڑ ںیم 

 ڑھكے رےہ، رھپ بج ریما دل رھب ایگ، بج آپ ےٹہ۔

فاقدروا قدر ! ہك ذرا ریمی یسیج مك رمع ڑلیك اك  لھک اك وشق وت دوھكی: آرخ ںیم رفامیت ںیہ 
 ۔اجلارية احلدیثة السن، احلريصة ىلع اللهو

 ’’ ریہ ںیہ، وہ یھب ہہك‘‘ اجرہی’’ریتصخ ےك دعب اك ہی ہصق ےہ، اُس وتق یھب وخد وك 

 

ن

ِس

 !‘‘مك 

ہصقٔ اكِف ںیم ےہ ہك بج ںیم اہر یك التش ںیم ےھچیپ رہ یئگ یھ، اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےك  :2

وہدج ااھٹای اھت وت ریمی مك رمعی، اور مك وزین یك وہج ےس اُن وك ادنازہ یہ  ںیہ وہا ہك ( اخیل)دخام ےن ریما 

لم يستنكر القوم خفة اهلودج حني رفعوه، وكنت جارية فاِس ںیم وكیئ ےہ، ای  ںیہ؟  
 ۔[554 : ، ومسلم0554، 668 : خباري] فبعثوا اجلمل وساروا ،حدیثة السن
 !یہ ںیہ‘‘ اجرہی’’رجہی ےك آس اپس اك واہعق ےہ، اور رضحت اعہشئؓ ایھب كت / 5ہنس 

 اولداع ےك رفس ےك ےصق ںیم ملسم  :3

 

ج ة

ح

ت اعہشئؓ رفامیت ںیہ  رضح: یك رواتی ںیم ےہ( 2222)

 میعنت ےك ےیل اجےت وہےئ، ےھجم ایھچ رطح اید ےہ ہك  ںیم اےنپ 

ٔ

ہك اےنپ اھبیئ  دب ارلنمح ےك اسھت رمعہ

: ےنپچب یك وہج ےس اوٹن رپ یھٹیب اِس رطح اوھگن ریہ یھ ہك ابر ابر ریمی اشیپین اجكوہ ےس ركٹا اجریہ یھ

س فيصيب وجيه مؤخرة الرحل، حىت فإين ألذكر، وأنا جارية حدیثة السن، أنع
 ۔ جئنا إىل اتلنعيم

 6ےك اِن ونیتں قواعقِ اامعتسل ےس اہجں ہی ابت ولعمم وہیئ ہك اُس ےك اامعتِسل وك ‘‘ اجرہی’’ظفلِ 
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 لل  ںیہ ےہ، وںیہ ہی ابت یھب روِز رونش یك رطح  القئِ اانتعء ؛ وكیئاسل كت ےك ےیل دحمود ركان 23ےس 

 اولَداع وج آپ یلص اہلل ہیلع واحض وہاجیت ےہ ہك 

 

ج ة

ح

رضحت اعہشئؓ ، اشدی ےك وتق ااہتنیئ مك رمع ںیھت، یھبج وت 

یہ رںیہ، وہ یھب ‘‘ جارية’’وملس یك وافت ےس رصف نیت امہ لبق وہا ےہ، اُس وتق كت یھب آپ 

 ۔(!ونرمع)‘‘ حدیثة السن’’

 اولَداع 

 

ج ة

ح

اسل ےك  27ہ اعہشؓئ یك رمع كت دیس( ھ2۶ہنس )رتعمنیض ےك دوعی ےك اابتعر ےس وت 

یك دیق ےك اسھت، وخد ‘‘ حدیثة السن’’اك االِطق، اور وہ یھب ‘‘ جارية’’رقبی وہین اچےیہ، اور اےسی ںیم 

 ۔!یہ وغر ركان اچےیہ ہك اِس یك ایك تیثیح یتنب ےہ؟

ےس  ركبؓ  یبامسء تنب انہب اَ  اینپ اصمدر ےس ولعمم وہات ےہ ہك رضحت اعہشئؓ یخیاتر’’: ٔا(: 5)ارتعاض 

 73 ےك لتق ےك دعب ان اك ااقتنل ہنس  دباہلل نب ازلریبؓ ےك اہوھتں اےنپ حےٹب فسویاجحج نب  ،ںیھت دس اسل وھچیٹ

 ۔یھ یكس وتق وس اسل رمع اُ  وہا، اور ان یك ںیم یرجہ

 اَ ےہ ہك رضحت ےن اھكل  ربتعم ؤمرنیخ یئک
ؓ
وتق رجہت ےك  ،اسل یھ 24ےك وتق  یوبن رمع تثعبِ یك امسء

اِس ےس یھب یہی اث ت وہات ےہ ہك  ،ںیھت وس اسل یك( 2۶۶)وپرے  ںیم یرجہ 73 اور ہنس ،اسل یھ 27رمع  ان یك

 ریتصخ آپ یك ںیم اور اس اسل ےك اریخ رضحت اعہشئؓ رجہت ےك وتق، آپ ےس دس اسل مك ینعی رتسہ اسل یك ںیھت۔ 

 ۔ےہ اسل یتنب 28ےك وتق  رمع ریتصخ اس اابتعر ےس آپ یك ،وہیئ

 رضحت اَ  انب  دبارب ےك اطمقب یھب :ب
ؓ
 تہذیب التہذیب) ۔ںیھت یےس دس اسل ھڑ رضحت اعہشئؓ ، امسء

 ۔(432/ 2۶

 اوالد دورِ  یاسر وبركب یكہك ٔا ےتھکل ںیہ ںیم ‘‘مماالٔ خیاتر’’اتكب  ےك  اسھت اینپ نیقیرے وپ یربط :ج

 ۔(5۶/ 4 م وامللوكتاریخ أالم)۔ وہیئ االسم ےس لبق دیپاِ  ینعی ںیم اجتیلہ

رمع  اكنح آپ یك ےس لبق وبتقِ توت رجہ،اجےئ اسل امین  4/ 3والدت ارگ لبق تثعب  یك رضحت اعہشئؓ

 ۔اسل یھ 29 ای 28 مك از مك  اور وتق ریتصخ ،اسل یھ 26/27

اسل اور وبتق  24رمع  رجہت آپ یك وتقِ اجےئبت یھب ل امیناس كیاتثعب والدت لبق  اور ارگ آپ یك

 ۔ےہ اسل یتنب 25مك از مك   ریتصخ



  وبتقِ اشدی دیسہ اعہشئؓ یك رمع................................................................................... 3۶

اسل  5 اشئدیپ یك رضحت افہمطؓ ،ںیھت یاسل ھڑ 5ےس رضحت اعہشئؓ   رضحت افہمط ؓ انب رجح ےك وقبل  :د

 يف ةصاباإل)اسل یھ۔  35روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یك رمع ابمرك  اس وتق، ہبعک ےك وتق وہیئ ریمعتِ،تثعب لبقِ
 ۔‘‘(377/ 4  متيیز الصحابة

م ےہ ہك رجہت ےك وتق  :ٔا:وجاب

َ
ی ل
ش
م

ربس یھ، رگم وہ رضحت اعہشئؓ  27رضحِت اامسء ؓ یك رمع وت 

واكنت أسن من : ےس دس یہ اسل ھڑی ںیھت، ہی اكی رواتی ےہ، دورسا  لل العہم ذیبہ اك ےہ
، اعہشؓئ ےس دس اسل ےس زایدہ ھڑی ںیھت، اور ہی ولعمم ےہ(8)اعئشة ببضع عرشة سنة

ؓ
ہك  ۔ ہك اامسء

 ون كت ےك دعد رپ وہاجات ےہ۔( ای اكی ےس)ےك ظفل اك االِطق نیت ےس ‘‘ بضع’’

اسل اك یھب وہاتكس ےہ، اور ایس ےس امتم  29/ 28ایسی وصرت ںیم دوونں یك رمعوں اك ہی افتوت 

 رواایت ںیم ا قیب یھب وہاجیت ےہ۔ واہلل املع۔

 رضحت اَ  انب  دبارب ےك اطمقب یھب’’: ب
ؓ
 ۔‘‘ںیھت یےس دس اسل ھڑ ہشئؓ رضحت اع، امسء

قالت  :حدثنا ابن أيب الزناد قال :قال... : انب  دب ارب ےك الص اافلظ اِس رطح ںیہ
 ۔( )من اعئشة بعرش سنني أو حنوها أسماء بنت أيب بكر، واكنت أكرب  

وونں دینعی احظف انب  دب ارب اینپ دنس ےس   انب ایب ازلاند ےس لقن ركےت ںیہ، وہ رفامےت ںیہ ہك 

 ، اوھنں ےن ابزجلم وكیئ نیعتم ابت  ںیہ رفامیئ۔ونہبں ںیم دس اسل ےك آس اپس اك رفق اھت

تزوجها رسول اهلل صىل اهلل عليه : اِس ےك ربالخف وخد انب  دب ارب اك اانپ  لل ہی ےہ
بثالث سنني، : وقال غريه. هذا قول أيب عبيدة. وسلم بمكة قبل اهلجرة بسنتني

وابتين بها باملدینة، ويه ابنة تسع، ال ، بنت سبع: وقيل ويه بنت ست سنني،
 (.۱88۱ :۴ االستيعاب يف معرفة األصحاب) أعلمهم اختلفوا يف ذلك

                                              

 (.288 :2) سري أعالم انلبالء (8)

 (.۴۱۴ :2)االستيعاب يف معرفة األصحاب  ( )
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آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اعہشئؓ ےس رجہت ےس دو اسل لبق ہكم ركمہم ںیم اكنح رفامای، ہی اوب )

بج ہك ؛  نیت اسل لبق اكنح رفامایدیبعہ اك  لل ےہ، اور دورسے رضحات رفامےت ںیہ ہك رجہت ےس

اِس ںیم ےھجم  ںیہ  اسل یك رمع ںیم وہیئ، 9اعہشئؓ یك رمع ھچ، ای است اسل یھ، اور ریتصخ دم ہن ونمرہ ںیم 

 ۔(ولعمم ہك یسك اك االتِخف ےہ

اكی رضحت اامسء اور رضحت اعہشئ یك رمعوں اك افتوت۔ : در الص اہیں دو ےلئسم اگل اگل ںیہ

 اكنح وریتصخ رضحت اعہشئ یك رمع۔ دورسے وبتقِ

وت ےلہپ ےلئسم ےس قلعتم انب  دب ارب ےن اےنپ  لل ےك اجبےئ، انب ایب ازلاند یك ابت لقن یك 

 ےك اافلظ ےك اسھت۔ أو حنوهابعرش سنني  ےہ، وہ یھب زجم ےك اسھت  ںیہ ےہ، ہكلب 

ہہك رےہ ںیہ، وہ یھب اِس  دورسے ےلئسم ےك ابرے ںیم انب  دب ارب وخد اینپ ذہم داری رپ ابت

اِس ںیم یسك اك االتخف ریمے  ہك۔ ال أعلمهم اختلفوا يف ذلك: نیقی اور وخد اامتعدی ےك اسھت

 ملع ںیم  ںیہ۔

اَب وخد یہ ہلصیف ركان اچےیہ ہك انب  دب ارب وج ابت دورسے ےس لقن رك رےہ ںیہ، اُس وك اُن اك 

اِس واضتح ےك اسھت رفام رےہ ںیہ ہك اِس ںیم ریمے ملع   لل امان اجےئ، ای وج ابت اینپ ذہم داری رپ

 ںیم یسك اك االتِخف یھب  ںیہ ےہ، اُس وك اُن اك  لل میلست ایك اجےئ۔

رھپ دورسے ےك ابرے ںیم، یسك رسیتے ےك  لل یك اینبد رپ، وج وخد اینپ ابت رك راہ ےہ اُس 

 ی ےہ؟ہی اہكں اك ااصِنف، اور یسیك دادنمشن ؛ ےك دوعے وك الٹھجان

اِس اامِجل یك  لیصفت ہی ےہ ہك  اعہشئؓ وخد اےنپ ابرے ںیم نیقی ےك اسھت  اتب ریہ ںیہ ہك ںیم اكنح 

اامسء اور اعہشئ یك : اور واہں انب ایب ازلاند! راہ ےہاك ااہِظر ایك اجاسل یك یھ، اِس ںیم وت رتدد  6ےك وتق 

اُن ےك اپس اِس یك وكیئ اینبد یھب  ےہ، ای رصف ادنازہ رمعوں اك قوازہن رك رےہ ںیہ، اور ہی ہتپ  ںیہ ےہ ہك 

، رھپ یھب اِن ےك  لل ےس اعہشئؓ یك االطع (ےس ایس اك ہبش وہات ےہ أو حنوہااسیج ہك )یہ ےس ہہك رےہ ںیہ 
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 ! ہی یسیك یملع قیقحت ےہ؟! وك وكشمك ركےن یك وكشش یك اجریہ ےہ

 اوالد دورِ  یاسر وبركب یكہك ٔا ےتھکل ںیہ ںیم‘‘ مماالٔ خیاتر’’اتكب  ےك  اسھت اینپ نیقیرے وپ یربط’’: ج

 ۔‘‘وہیئ االسم ےس لبق دیپاِ  ینعی ںیم اجتیلہ

 اربطل’’ہی طلغ یمہف ربطی یك ابعرت ےك انےنھجمس ےس دیپا وہیئ ےہ، 

 

خ

ب 

ںیم  (425 :3) ‘‘یاتر

 :وپری ابعرت اِس رطح ےہ

، ....د العزى ويه قتيلة ابنة عب، تيلةتزوج أبو بكر يف اجلاهلية ق  
،  .....بنت اعمر  يف اجلاهلية أم رومان وتزوج أیضا   ، اهلل وأسماء دلت هل عبد  فو  

دلوا من زوجتيه و   فلك هؤالء األربعة من أوالده، فودلت هل عبد الرمحن واعئشة
 ۔..... وتزوج يف اإلسالم أسماء بنت عميس، ما يف اجلاهليةيناه  اللتني سمل 

 :اس اك رتہمج ہی ےہ

اوب ركب ےن اجتیلہ ےك زامےن ںیم ہلیتق تنب  دب ازعلی ےس اشدی یك، اُن ےس  دب اہلل اور )

اامسء دیپا وہےئ، رھپ دوِر اجتیلہ یہ ںیم ام روامن تنب اعرم ےس اكنح رفامای، نج ےس  دب ارلنمح اور 

ں اك ذتركہ مہ ےن احلص ہی ہك آپ یك ہی اچروں اوالد اُیہن دو ویبویں ےس ےہ نج دووناعہشئ دیپا وہےئ، 

س  اجتیلہ ےك زامےن یك اشدی ےك ذلی ںیم ایك ےہ،

ُمی 

ع

رھپ االسم ےك زامےن ںیم آپ ےن اامسء تنب 

 ۔(.....ےس اكنح ایك -رفعج ایطر یك ویبہ–

اِس ابعرت ںیم اوالِد اوب ركب ےس وكیئ ثحب  ںیہ یك یئگ ےہ ہك وہ بک دیپا وہیئ؟ اجتیلہ ںیم، ای 

واِج اوب ركب ےس ثحب یك یئگ ےہ ہك نك ےس آپ ےن اكنح االسم ےس ےلہپ ایك، اور نك ےس االِسم ںیم؟ ہكلب اَز

ذكر أسماء نساء أيب بكر  :دعب ںیم، انچہچن اِس ومضمن رپ ونعان یھب اَزواج یہ اك اگل وہا ےہ
 ۔الصدیق رمحه اهلل

اسل  5 اشئدیپ یك ہمطؓ رضحت اف ،ںیھت یاسل ھڑ 5ےس رضحت اعہشئؓ   رضحت افہمط ؓ انب رجح ےك وقبل ’’: د

 ۔‘‘اسل یھ 35روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یك رمع ابمرك  اس وتق، ہبعک ےك وتق وہیئ ریمعتِ ،تثعب لبقِ
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اہیں یھب احظف انب رجحؒ یك وپری ابعرت شیپ یك اجیت ےہ، اتہك ابعرِت ابال ںیم قووجد اغمہطل اك  

 :قوعق ابیق ہن رہ اجےئ، احظف اصبحؒ رفامےت ںیہ

 مودلها، فروى الواقدي عن طريق أيب جعفر ابلاقر واختلف يف سنة  
بىن، وانليب صىل اهلل عليه وآهل وسلم دلت فاطمة والكعبة ت  و  : قال العباس: قال

 .ابن مخس وثالثني سنة، وبهذا جزم املدائين
قل أبو عمر عن عبيد اهلل بن حممد بن سليمان بن جعفر اهلاشيم أنها ون  

 ۔ انليب صىل اهلل عليه وآهل وسلموأربعني من مودل دلت سنة إحدىو  

من اعئشة  حنو سنة أو أكرث، ويه أسن   واكن مودلها قبل ابلعثة بقليل  
 ۔(2۴3 :8 اإلصابة يف تميزي الصحابة ) بنحو مخس سنني

دیسہ افہمط زرہاء ر ی اہلل اہنع یك اسِل دیپاشئ ںیم االتخف ےہ، وادقی ےن دمحمِ ابرق ےك وحاےل )

 ایبن ایك ےہ ہك رضحت ابعؓس ےن رفامای ہك افہمط یك دیپاشئ اُس زامےن ںیم وہیئ بج ہك ہبعک یك ےس

ریمعت لچ ریہ یھ، اور یبن یلص اہلل ہیلع وآہل وملس یك رمع رشفی سیتنیپ ربس یھ، انب ادملینی ےن ایِس  لل وك 

 اایتخر رفامای ےہ۔

 یك دیپاشئ آپ یلص اہلل ہیلع اور انب  دب ارب ےن دیبع اہلل اہیمش ےس لقن 
ؓ
ایك ےہ ہك دیسہ زرہاء

 وملس یك رمع ےك ااتكوسیلںی اسل ںیم وہیئ۔

اسل ؛ احظف اصبحؒ وطبر ہلصیف ےك رفامےت ںیہ ہك اُن یك والدت تثعبِ وبنی ےس ھچك ےلہپ وہیئ ےہ

، رضحت اعہشئؓ ےس اپچن ربس ھڑی ںیھت
ؓ
 ۔(رھب، ای ھچك زایدہ، اور آپ

وپری ابعرت، اور آرخ ںیم اُن یك ہلصیف نك راےئ، وج اظبرہ یسك رشتحی اور ہی ےہ انب رجحیك 

 واضتح یك اتحمج  ںیہ۔

  ’’(: 6)ارتعاض 

ٔ

 24وہ مك رمع  ہکنویك ،اھت ایوملس ےن واسپ رك د اہلل ہیلع وك آپ یلص  دباہلل نب رمعؓ دبر  ںیم زغوہ

  اسل ےك ےھت، ایس

ٔ

 دنجنب  ہرمس ركام  ًالثم ہبٔونوجان احص یئک دح ںیماُ  رطح آپ ےن زغوہ
ؓ
 ودیؓ اسہم نب زاُ  ،نب اث تؓ  دیز ،ب
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 ۔یھنیعتم مك از مك  دنپرہ اسل  ڑلوكں ےك ےیل ےك ےیل زغوات ںیم رشتك ےھت،اھت ہك وہ مك رمع  ایوك واسپ رك د ہریغ

 ہ حی ہك بج ،یھ لم یتكس ااجزت  ںیہ ًاعطق ، ںمك وہےس اسل  25 وك اور وہ یھب ںڑلویك ںیمس وصرت اِ 

 اُ زغ ےس ولعمم وہات ےہ ہك رضحت اعہشئؓ ثیااحد

ٔ

 زیكشموںےك اسھت لم رك  اؓمُسؓم اور رضحت اُ ،اشلم ںیھت ںیمدح وہ

 ۔ںیھت وك الپیت ںاور ز ومخ رھب رك الںیت اپین ںیم

اسل اور 6رمع اكنح ےك وتق  یك رضحت اعہشئؓ اجےئ سج ںیم وك درتس امن ایل تیس روااُ  یك یارگ اخبر

  ،اسل یھ 9ےك وتق  ریتصخ

ٔ

وملس  اہلل ہیلع روسل اہلل یلص ۔اسل یھ  22 لکشمبرمع دح ےك وتق ان یكاُ  اس رطح زغوہ

ےك اقمےلب   ںاحالہکن وہ ڑلویك ،ےھت ےتید ااجزت  ںیہ رشتك یك زغوہ ںیم ، اسل ےس مك یھ 25رمع  ڑلوكں وك نج یك ملسم

 زوہجٔ  مك رمع اینپ اینت ںیم ےسیا  ،اطتق رےتھك ںیہ دہایز دا ت ركےن یكاور تنحم و تقشم رب ی ل دہایاابتعر ےس ز ینامسج

 ں۔وہ  كیرش ااجزت دے ےتكس ےھت ہك زغوہ ںیم رہطمہ وك وہ ےسیك

مك از  ریتصخ رمع وبتقِ ہكلب ان یك ،ںیھت مك رمع  ںیہ  ےہ ہك رضحت اعہشئؓ  ابت واحض وہیت ہی وخبیب اس ےس یھب

 ۔‘‘اسل یھ 28 / 27رمع مك از مك  ےہ ہك آپ یك ولعمم وہیت یہی ہکبج راحج ،اسل یھ 25مك 

ہی ابت املسمت ںیم ےس ےہ ہك اًالص ودایًاتن ولبغ اك دمار رمع رپ  ںیہ ےہ، ہكلب وصخمص  :ٔا: وجاب

 رمع وك اقونین ایعمر 

ً

العامت ےك وہظر رپ ےہ، بج وكیئ اور اخریج العتم ہن اپیئ اجےئ رصف اُس وتق اضقء

 ےہ۔ انبای ایگ

اِس ےیل ارگ یسك اور العتم ےك ذرےعی ولبغ ققحتم وہاجےئ وت دنپرہ اسل ےس مك رمعی ںیم یھب 

 رشتعی ابغل وہان میلست ركیتیل ےہ، اور ہی دنی اك ااسی وہشمر ہلئسم ےہ سج اك ملع رہ املسمن وك وہان اچےیہ۔

 ذرےعی وہایگ وہ، وت اِس ےیل ارگ رضحت اعہشئؓ ےك ابرے ںیم ولبغ اك نیقی یسك اور العتم ےك

 اِس ںیم ایك ااعبتِسد ےہ؟

االسیم وگنجں ںیم رمدوں اور وعروتں اك ركدار ابص ل اگل اگل وہات اھت، رمد وت دونمشں ےس  :ب

رب رساكیِپر وہرك دیماِن گنج ںیم داِد اجشتع دےتی ےھت، بج ہك وعرںیت اوًال وت اہنتی دحمود دعتاد ںیم 

اجمدہنی وك اپین الپان، ز ومخں یك رممہ یٹپ ركان،  : اُن ےك رخوج یف لیبس اہلل اك دصقمےل اجیئ اجیت ںیھت، اثًاین 

كنا : امیبروں یك امیترداری ركان وریغہ وہات اھت، دونمشں ےس ركٹاان  ںیہ وہات اھت، ام ہیطعؓ یك رواتی ےہ
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 ۔(خباري ومسلم) نداوي اللكّم، ونقوم ىلع املرض
 وہشمر احصہیب 
ُ
َ ر

ي 

 

ِ

ی
ت 

 ُ

م

 ع تنب 
ِ

ی
و 
ع
 ،كنا مع انليب صىل اهلل عليه وسلم نسيق: رفامیت ںیہ ذؓ 

 ۔(اريخب) ونداوي اجلرىح، ونرد القتىل إىل املدینة
 اظرہ ےہ ہك ہی بس دخامت وكیئ یھب اچق ووچدنب اور دعتسم ڑلیك ااجنم دے یتكس ےہ۔ 

 یك یاور مك رمع ،اھت اسیرواج ا ركان ہك اس زامےن ںیم ےك شیپ انہکاور وطبر دلیل ہی: ٔا’’(7)ارتعاض 

 ۔ہن یھ بویعم یاشد

وج ولگ دحثی رپ اور رشتعی  یك ابوتں رپ زایدہ نیقی  ںیہ رےتھك، اُن وك وجحمج ركےن ےك  :وجاب

ےیل ضعب رمہبت اتریخی وااعقت یہ اك وحاہل دانی ڑپات ےہ، اَب ارگ وطبر دلیل ےك  ںیہ، ہكلب رصف ركنمنیِ 

اسیج ہك  ؛ وكیئ اعملِ دنی اُس زامےن ےك رواج اك ربتعم وحاہل داتی ےہدحثی رپ تجح اقہ  ركےن ےك ےیل 

اُم اؤملنینم رضحت اعہشئ ر ی اہلل اہنع ےس آپ یلص اہلل ’’انجب ڈارٹك دمحم امعنن یكم اصبح ہظفح اہلل ےن 

 ےك ونعان ےس ان اقِلب ااكنر‘‘ ہیلع وملس ےك اكنح وك ےل رك ےیك اجےن واےل ارتعااضت اك دملل وجاب

 اقحقئ اور دنتسم اتریخی وااعقت شیپ ےیك ںیہ، وت اُن  وك وبقل ہن ركےن یك یلقع ای یلقن ایك وہج ےہ؟

 ریہك زج ہی دیزم :ب

ٔ

 وًالقن ًالقع ،ںیہ وتق ابغل وہ اجیت لبق از ںاور رگم العہق ےہاہجں ڑلایك یناتسگیر رعہیب ہ

 ۔وبقل  ںیہ ِلباق

 ز ےہ، ابیق ومضمن ویكں  ںیہ اقِلب وبقل ےہ؟یك دیق وت اخہن اس‘‘ لبق از وتق’’ :وجاب

آرام وآاسشئ ےك اموحل ںیم رپورش ’’: ےتھکل ںیہ( وگڈل ڈیمٹسل)ڈارٹك ومکح رہی دنچ اتلمین 

ںیم ڑلایكں  دنہواتسن ےسیج رگم كلماپےن وایل ڑلایكں رغبی رھگوں یك ڑلویكں یك تبسن دلجی وجان وہاجیت ںیہ، 

ن یتگل ںیہ، نكیل ڈنھٹے دشی یك ڑلایكں وسہل رتسہ اسل یك رمع ںیم وجان وہیت ںیہ،  اِس ایگرہ اسل یك رمع ںیم یہ وجا

رطح مہ دےتھكی ںیہ ہك ڑلیك اك وجان وہان اقمیم رنہ نہس، آب ووہا، اور اكروابر، امسجین احتل، آرام یبلط، تخس تنحم 

 ۔(333اتج اتمكحل ص )۔ ‘‘وریغہ یئک ابوتں رپ رصحنم ےہ

 : تحص یك رطف ےس دی یئگ ولعمامت ےك تحت درج ےہارٹنٹین رپ ہمكحمٔ
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اسل  22اسل ےس  8اِس لمع اك آاغز دلج وہات ےہ، اور ہی ( ولبتغ ےك)ڑلویكں ںیم ڑلوكں ےك اقمےلب ںیم ’’

 ۔‘‘یك رمع ںیم وہاتكس ےہ

 ریزج :ج

ٔ

 9واہں  ،رھپےہ آج ےك دور ںیم رگیم دہایس ےس زرگم اھت اُ  س زامےن ںیماك العہق انتج اُ  رعہیب ہ

 ؟ےتلم  ںیہ ںےك وااعقت ویك یاشدںیم رمع  اسل یك 2۶و  اسل

اك راج ےہ، اُس ( وخد اسہتخ ااسنتین)‘‘ ویہزنمم’’ رہ ہگج  اكی وت اِس ےیل ہك اَب :وجاب

 وتق االِسیم  لانین  اك ہبلغ اھت۔

رہ صخش ےك اك رظنہی ےہ، ےلہپ ‘‘ اسكیں وسل وكڈ’’ےك تحت ‘‘ ولگالبزئنشی’’دورسے ہی ہك اَب 

 بسحِ احل رشیع اوُصل اور اضےطب ےھت۔

رسیتے اُس وتق ےك املسمن ہن وت رشتسمنیق اور الہِ رغمب ےس رموعب  ےھت،  اور ہن یہ اُن 

 ۔الغم اور ایسیس واقونین وكحممےك ذینہ وركفی 

ےس وس اسل آج  ان اك وصتر یھب اپےئ اجےت ںیہ وج آج ےك دور ںیم یعولبغ ےك فلتخم دوا ںیم یمك رمع :د

 ایك؛تہب ؤمرث امان اجات ےہ امنےك ےیلووشن امسجین ںیھنجانعرص اور آب و وہا  دورسے ذغایئ ،اج اتكس اھت ایك لبق  ںیہ

 ؟وہا ےہ ااضہف  ںیہ دہایز ںیہك ان ںیم آج ےك دور ںیم

روپرٹ ےہ وج  ہی ااِضہف ًانیقی وہا ےہ، احالت ابص ل دبےل ںیہ، اور ایِس اك ہجیتن یب یب یس یك ہی :وجاب

 :اُس یك رپولنشیف وبی اسٹئ رپ قووجد ےہ

رتیق ایہتف اممكل ںیم وچبں یك نس ولبتغ وك ےنچنہپ یك رمع مك ےس مك وہریہ ےہ، اور ضعب ڑلایكں است اسل ’’

وہان  ء ںیم ڑلویكں ںیم ولبتغ یك ادتبایئ العامت آھٹ اسل یك رمع ںیم دیپا299۶، ......یك رمع ںیم یھب ابغل وہریہ ںیہ 

رشوع وہیت ںیھت، اور ہی لمع دو اسل ںیم لمكم وہات اھت، اَب امرہنی ےك اطمقب ھچك ڑلایكں است اسل یك رمع ںیم ابغل 

 اھ۔‘‘وہاجیت ںیہ

 وہ یئگ رمع ںیم اسل یك 9 اور ریتصخ ںایاشد یك، نج یتلم  ںیہ ں ویك رظن ےك العوہ اور وكیئرضحت اعہشئ ؓ  :ھ

 رضحت اَ  ،ںوہ
ؓ
 ۔‘‘وہںیئ اسل ےك دعب یہ 28 ںایاشد یك ت افہمطؓاور رضح امسء

روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس یسك لمع ےك وبثت وك میلست ركےن ےك ےیل اُس یك  :ٔا :وجاب
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اقہ  ركےن اور ُاتم ےك ےیل ‘‘ ومنہن’’اك اطمہبل اسیك؟ اور ویكں؟ آپ یك وت تثعب یہ وہیئ ےہ ‘‘  رظن’’

 ہنسح’’

ٔ

یك رشط ‘‘ اظنرئ’’ےك ےیل، اےسی ںیم ارگ آپ ےك لمع وك وبقل ركےن ےك ےیل اجری رفامےن ‘‘ اُوسہ

 !رپ وہایگ‘‘ اظنرئ’’اگلدی یئگ، وت وہ آپ رپ اامین اہكں وہا؟ وہ وت اُن 

روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس یسك  لل، لعف، ای احل ےك وبثت ےك ےیل وت رصف دو رشںیط 

، ےك ذرےعی تحِص دنس ینیقی وہان، وخاہ وتارت ےك ذرےعی، وخاہ اكی وت آپ یك رطف ُاس یك تبسن اك: ںیہ

مہ یلقع اُ اُ اك اث ت دشہ رشیع  وسنمب ابت اُس  دورسے

َ
ی ل
ش
م

ےك الخف ہن و اشمدہہ  ، اور سحیوصلوصل،  

 وہان۔

 ااكنر، ای قوبجِ رد  ںیہ وہاتكس۔
ِ
 ابیق یسك یك ھجمس ںیم ہن آان، ہی رہزگ زلتسمم

 یك رطف یھب وتہج رضوری  ےہ ہك آپ یلص اہلل ہیلع وملس اك اكنح اہیں اِس اتریخی تقیقح :ب

سیچپ اسل یك رمع ںیم وہا، رھپ آپ ےك اہں ےكی دعب د رگے دو ای نیت وٹیبں یك، رھپ ےكی دعب د رگے اچر 

ویٹیبں یك دیپاشئ وہیئ، اُن ںیم بس ےس وھچیٹ رضحت افہمطؓ ںیہ، نج یك والدت احظف انب رجحؒ ےك زندكی 

 تثعبِ وبنی ابالافتق اچسیل اسل یك رمع ںیم وہیئ۔ اور  وبنی ےك رقا ی زامہن ںیم وہیئ، تثعبِ

رھپ ہی واہعق یھب ؤمرنیخ والہِ ریس ےك اہں رعموف ےہ ہك دیسہ ر ہقؓ ودیسہ ام وثلکؓم اك اكنح 

ب  ےك دوونں وٹیبں
َ

 
ہ
ل

 ي ہ ےس ایك اجاكچ اھت، ریتصخ: رضحت امثعؓن ےس ےلہپ،  اوب 
ی

 

ي
ُ
ع
 و

 

ي ة

 

ی
ُ
ع

 ایھب  ںیہ وہیئ 

 بہل انزل وہیئ، وت اوب بہل 

ٔ

یھ، رھپ بج االعِن وبنت ےك دعب، اوب بہل یك ااذا راسوینں ےك انترظ ںیم وسرہ

ےن امرے ےصغ ےك ہی رہتش متخ ركدای، اُس ےك دعب دیسہ ر ہقؓ اك رضحت امثعؓن ےس اكنح وہا، ریتصخ وہیئ،  

  یك رطف رجہت رفامیئ ۔اور رھپ وبنت ےك اپوچنںی اسل دوونں ےن ہشب

وت اہیں وغر اك اقمم ہی ےہ ہك رضحت ر ہقؓ اےنپ اھبیئ ونہبں ںیم وچےھت ای اپوچنںی ربمن رپ ںیھت، 

اس اك بلطم ےہ ہك اُن یك دیپاشئ تثعبِ وبنی ےس زایدہ ےس زایدہ است آھٹ اسل لبق وہیئ وہیگ، اور وہ 

ھت رجہت ںیم اسھت ںیھت، سج وتق ہك اُن یك رمع وبنت ےك اپوچنںی اسل اےنپ وشرہ رضحت امثعؓن ےك اس

ي ہ نب ایب بہل ےك اكنح ںیم یھب رہ یكچ ؛ اسل ےك رقبی ریہ وہیگ 23/ 22

 

ی
ُ
ع
درااحنہكیل اس ےس ےلہپ وہ 
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 ارگہچ ریتصخ  ںیہ وہیئ یھ۔ ؛ ںیھت

اِس ےس تہب رقا ی اور ینیقی ادنازہ وہاجات ےہ ہك دوونں ونہبں ےك ےلہپ اكنح ےك وتق، 

 یہی وكیئ آھٹ دس اسل ےك رقبی۔   واہلل املع ؛ ں یك رمع تہب مك یھدوون

 رضحت اَ ’’اور ہی وج اہك ایگ ےہ ہك  
ؓ
ہی وت وكیئ ‘‘وہںیئ اسل ےك دعب یہ 28 ںایاشد یك اور رضحت افہمطؓ  امسء

 یك اشدی  دری ںیم وہیئ وت ایك رضوری ےہ ہك یھبس !وہیئیہ  ںیہ دلیل 
ؓ
 یك اشدی ارگ یسك وہج ےس رضحت  اامسء

 دری یہ ںیم وہیئ وہ؟

 :رضحت افہمطؓ یك اشدی ےك وتق رمع ایك یھ؟ اس ےك ابرے ںیم احظف اِنب  دب اربرفامےت ںیہزین 

، واكنت واكن سنها یوم تزويها مخس عرشة سنة ومخسة أشهر ونصفا  
 ۔(۱8۰3 :۴االستيعاب ) ومخسة أشهر إحدى وعرشين سنة   سن لعي 
 یك رمع اسڑےھ دنپرہ ربس یھ، اور : رضحت یلعؓ ےس اشدی ےك وتق ہك دیسہ افہمطؓ یك) 

ؓ
دیسہ

 ۔(رضحت یلعؓ یك رمع اسڑےھ اسیك ربس

 
ؓ
اور یہی ابت احظف انب رجح ےك زندكی یھب راحج ےہ، اسیج ہك اُن یك ہی ابت ےلہپ ذگریكچ ےہ ہك دیسہ

 ہم ےك، اور دو اسل دم ہن ونمرہ ےك۔یك والدت ںیم راحج  لل تثعبِ  وبنی اك اسل ےہ، وت ریتہ اسل ہكم ركم

 :اخہمت

ےس قلعتم وہشمر دحثی ‘‘ وبتقِ اكنح وریتصخ رضحت اعہشئؓ یك رمع’’ادیم ہك ان رعمواضت ےس 

رپ واِرد ےیك اجےن واےل امتم ارتعااضت یك تقیقح اور اتیلص اسےنم آیئگ وہیگ، اور دل ںیم ےھبچ اكےٹن 

ر آےن واےل اہبشت  لكن ےئگ وہں ےگ، ذنہ ںیم قووجد اجلخانت
َ
دور وہےئگ وہں ےگ، اور اقعدئ ںیم د

 وارتعااضت اكوفر وہےئگ وہں ےگ۔

احلصِ وگتفگ ہی ےہ ہك اِس رطح ےك زمكور دخاشت اور رچل ارتعااضت یك اینبد رپ اكی  لی رتنی 

اور رواتی ےك وبثت وك جنلیچ ركان،  اس یك اانسدی تیثیح اور تحص وك وكشمك رہھٹاےن یك وكشش ركان، 
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مہ تقیقح وك الٹھجےن یك غوات اور اسجرت ركان

َ
ی ل
ش
م

ہی بس ًالقع اور ًالقن یسك یھب رطح ؛ وچدہ وس اسہل اكی 

 ۔ ںیہ ےہ ادِقاماقِلب نیسحت اور القئِ ركشت 

، سج ےس ےنلكن ےك ےیل  لِت اامیین یك داعؤں ہكلب ہی یفنم وسچ اور رموعب ذتینہ یك العتم ےہ

، اامِیین اجمسل اور اسھت یہ فلسِ اصنیحل ےك اامِین ارفوز وااعقت ڑپےنھ، ےننس اك اامتہم یھب رضوری ےہ،

 ۔ںیم رشتك ركےن، اور رواحین اموحل ںیم ھچك وتق ذگارےن یك یھب رضورت ےہ

اہلل ٰیل  مہ بس وك ریغ زتمزلل اامِین اطع رفامںیئ، اور دنی اك ہ حی ملع، میلس مہف اور میقتسم لمع 

 رفامںیئ، آنیم بیصن رفامرك، دار
ٗ
 نی ںیم رسخ رو

إن أريد إال اإلصالح ما استطعت، وما توفييق إال باهلل، عليه تولكت، 
ىلع خري خلقه حممد وآهل وأصحابه أمجعني، وبارك وسلم وإيله أنيب، وصىل اهلل 

  وہبتك                      ۔وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 دمحم اعموہی دعسی               ھ۱۴۴2 حمرم احلراممن  /۴
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