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 ہيں کون بيت آل
 

 ؟ ہيں کون وسلم عليہ اهللا صلی نبی اہل
 عنہم تعالی اهللا رضي حسين ، حسن ، علی ، فاطمہ کہ ہے ميں ثقلين حديث
 ۔ ہيں بيت اہل ہی

 

 هللا الحمد
 : ہيں کيۓ ذکر اقوال ايک کئ ميں تحديد کی بيت اہل نے کرام علماء
 ازواج کی وسلم عليہ هللا صلی نبی مراد سے بيت اہل کہ ہے کہنا کا بعض

 ۔ ہيں موالی کے اوران مطلب بنو اور اوربنوهشم اوالد کی ان ، مطہرات
 : کہ ہے کہنا کا اورکچه
 ۔ نہيں شامل ميں بيت اہل مطہرات ازواج

 : کہ ہے بهی يہ قول اورايک
 ۔ ہيں قريش بيت اہل

 : ہے کہنا کا علماء بعض
 ۔ ہيں وسلم عليہ هللا صلی محمد آل لوگ متقی سے ميں محمديہ امت

 : کہ ہے کہا نے اورکچه
 عليہ اهللا صلی محمد آل وسلم عليہ اهللا صلی محمديہ امت ساری کی ساری
 ۔ ہے وسلم
 ہيں داخل ميں بيت اہل وہ کہ ہے يہ قول راجح ميں بارہ کے مطہرات ازواج
 حکم کا کوپردہ بيويوں کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تعالی اهللا کہ ليے اس
 : کہ ہے يا فرما بعد کے ينےد
 گندگی)  کی ہرقسم(  وہ سے تم بيت اہل اے کہ ہے چاہتا يہی تعالی اهللا {

 ۔)  ٣٣(  االحزاب}  کرے پاک خوب تمہيں اور کودورکردے
 بيت اہل کوبهی عنہا تعالی اهللا رضی سارہ زوجہ کی السالم عليہ اورابراهيم

 : ہے فرمان اس کہ جيسا کہنا
 اے ؟ ہو کررہی تعجب سے قدرت کی تعالی اهللا تم کيا ہاک نے فرشتوں {

(  هود}  ہوں نازل برکتيں کی اس اور رحمت کی تعالی اهللا پر تم گهروالوں
 ۔)  ٧٣
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 سے لوط کوآل بيوی کی السالم عليہ لوط نے تعالی اهللا کہ بهی ليے اوراس
 : فرمايا ہوۓ کرتے خارج

 گے ليں بچا ضرور ہم کوتو سب ان ہم کے آل کی السالم عليہ لوط سواۓ {
 ۔)  ٦٠ – ٥٩(  الحجر}  ۔۔۔ بيوی کی اس مگر
 ہے داخل ميں اورآل بيت اہل زوجہ کہ ہيں کرتی پرداللت اس آيات سب تويہ
 ۔

 ميں بيت اہل وہ کہ ہے روايت سے احمد امام ميں بارہ کے مطلب اورآل
 ۔ ہے کہا يہی بهی نے تعالی اهللا رحمہ شافعی اورامام سےہيں

 نبی آل مطلب آل کہ ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ مالک اورامام ابوحنيفہ امام
 قول يہ سے تعالی اهللا رحمہ احمد اورامام نہيں داخل ميں وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔ ہے مروی بهی
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی عبدالمطلب بنو کہ ہے يہی قول راجح ميں مسئلہ اس
 : ہے حديث ذيل ندرجہم دليل کی اس ہيں شامل ميں آل کی

 عفان بن اورعثمان ميں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی مطعم جبيربن
 اے کہا نے اورہم گۓ پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہ تعالی اهللا رضي
 اورہيں کوديا بنومطلب نے آپ وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے تعالی اهللا

 ۔ ہے ہی ايک ہاں کے آپ مرتبہ کا اوران ہمارا حاالنکہ ہے رکها محروم
 بنومطلب بالشبہ:  لگے فرمانے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم تورسول

 سنن)  ٢٩٠٧(  نمبر حديث بخاری صحيح ۔ ہيں چيز ہی ايک اوربنوهاشم
 ۔ ہے کی روايت بهی نے وغيرہ)  ٤٠٦٧(  نمبر حديث نسائ
 آل ، جعفر آل ، عباس آل ، علی آل کہ جو عبدمناف بن بنوهاشم ميں بيت اہل

 ميں حديث اس ذکر کا اس ہيں شامل عبدالمطلب بن حارث اورآل ، عقيل
 تعالی اهللا رضي ارقم بن زيد نے تعالی اهللا رحمہ احمد امام جسے ہے موجود
 ۔ ہے کيا بيان سے عنہ

 عليہ اهللا صلی نبی دن ايک کہ کرتےہيں بيان عنہ تعالی اهللا رضي ارقم زيدبن
 خطبہ ہميں پر مقام کے ماءخما کےدرميان ينہاورمد مکہ نے وسلم

 پهر فرمائ ونصيحت اوروعظ کی بيان حمدوثنا کی تعالی اهللا ارشادفرمايا
 : لگے فرمانے

 ميرے کہ ہے قريب ہوں اورانسان بشر ايک ميں بالشبہ لوگو اے:  بعد اما
(  کہوں پرلبيک دعوت کی اس توميں آجاۓ ہوا بهيجا کا رب ميرے پاس
 ہوں جارہا کر چهوڑ دواشياء ميں تم ميں اوريقينا)  ہے اشارہ فطر کی موت
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 تعالی اهللا ، ہے هدايت نورو ميں جس کتاب کی عزوجل اهللا پہلی سے ميں ان
 اهللا کتاب نے توانہوں ، کرو اختيار پرمضبوطی اوراس لو کوتهام کتاب کی

 ۔ دالئ رغبت ميں اوراس ابهارا کی کرنے پرعمل
 دالتا ياد کی اهللا ميں بارہ کے بيت اہل تمہيں ميں ، بيت لاہ ميرے:  اورفرمايا

 اہل تمہيں ميں ، ہوں دالتا ياد کی اهللا ميں بارہ کے بيت اہل تمہيں ميں ، ہوں
 صلی نبی زيد اے کہ کہا نے حصين ، ہوں دالتا ياد کی اهللا ميں بارہ کے بيت
 ، نہيں بيت اہل مطہرات ازواج ان کيا ؟ ہيں کون بيت اہل کے وسلم عليہ اهللا

 ہيں وہ بيت اہل ليکن ، ہيں شامل ميں بيت اہل مطہرات ازواج کہ نے توانہوں
 وہ کہا نے انہوں ، ہے حرام صدقہ بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی پر جن
 : لگے کہنے وہ ؟ ہيں کون
 عنہم تعالی اهللا رضي عباس آل اور ، جعفر اورآل ، عقيل آل اور علی آل وہ
 جی ديا جواب نے زيد ؟ ہے حرام صدقہ پر سب کياان پوچها نے انہوں ، ہيں
 ۔)  ١٨٤٦٤(  نمبر حديث احمد مسند ۔ ہاں

 : ہے ذکر طرح کچه ميں حديث متعلق کے اورموالی
 نبی کہ ہيں کرتے بيان مهران)  غالم(  مولی کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی
 کے اورقوم نہيں حالل پرصدقہ)  وسلم عليہ اهللا صلی(  محمد آل ہم بالشبہ
 ۔)  ١٥١٥٢(  نمبر حديث احمد مسند ۔ ہيں ہوتے سے ميں انہيں مولی
 مطہرات ازواج کی ان ميں بيت اوراہل آل کی عليہ اهللا صلی نبی طرح تواس

 شامل موالی کے اوران ، عبدالمطلب اوربنو ، هاشم اوربنو ، اوالد کی ان ،
 ۔ ہوۓ
 . اعلم تعالی واهللا


