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 وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہما تعالی اهللا رضی سليم اورام حرام ام
 ہيں سے ميں محارم کے

 
 کيا سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کا عنہما تعالی اهللا رضي سليم اورام حرام ام

 ؟ ہے رشتہ
 گهرجاکرآرام کے دونوں ان وہ کہ تهی عادت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی صحابيات دونوں يہ توکيا تهے کرتے فرمايا
 ؟ تهی داری رشتہ کيا کا اوران تهيں سے ميں محارم

 

 هللا الحمد
 بن حرام بن زيد خالدبن بن ملحان بنت مليکہ اي رميلہ يا سهلہ نام کا سليم ام

 تعالی اهللا رضي مالک بن انس کہ جو عنہا تعالی اهللا رضی االنصاريہ جندب
 ميں نام کے ان اور تهيں مشهور سے کنيت اپنی ہيں بهی والدہ کی عنہ

 ۔)  ٢٢٧/ ٨(  الصحابۃ تميز فی االصابـۃ:  ديکهيں۔  ہے جاتا پايا اختالف
 

 کی عنہا تعالی اهللا رضي سليم ام عنہا تعالی اهللا رضي ملحان نتب حرام اورام
 ۔ ہيں بہن

 
 ۔ سکا مل نہيں نام صحيح کا ان مجهے کہ ہے کہنا کا عبدالبر ابن

 
 بخاری امام ، تهيں سے ميں محارمات کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی دونوں يہ

 اهللا رضی مالک بن انس نے المنعم اهللا رحمہ مسلم اورامام الباری اهللا رحمہ
 : ہے کيا بيان سے عنہ تعالی

 
 وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رضي مالک بن انس

 اور ، تهيں کهالتی وغيرہ کهانا انہيں وہ تو تهے کرتے جايا پاس کے حرام ام
 اهللا صلی نبی تهيں بيوی کی عنہ تعالی اهللا رضي صامت بن عبادہ حرام ام

 عنہا تعالی اهللا رضي حرام توام الۓ تشريف پاس کے ان بار ايک سلمو عليہ
 لگيں نکالنے يں جؤ سے سرميں اور کيا پيش کهانا ميں خدمت کی ان نے
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 حرام ام ، ہوۓ بيدار ہوۓ پهرمسکراتے ، سوگۓ وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 ؟ ہے کيسی مسکراہٹ يہ رسول کے تعالی اهللا اے لگيں کہنے

 
 پيش پر مجه لوگ کچه کے امت ميری ديا جواب نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 يا بادشاہ وہ ، گے کريں اهللا سبيل فی جہاد راستے سمندرکے جواس گۓ کيے
 کوشک اسحاق ، گے ہوں بيڻهے)  ميں جنت( پر تختوں طرح کی بادشاہوں

 ۔ کہا کيا کہ ہے
 

 وسلم عليہ هللا صلی رسول کے تعالی اهللا اے لگی کہنے)  حرام ام(  توميں
 اهللا صلی تونبی ، کردے سے ميں ان بهی مجهے تعالی اهللا کہ فرمائيں دعا

 بيدار دوبارہ جب کرسوگۓ سرڻکا اپنے اورپهر ، فرمائ دعا نے وسلم عليہ
 ۔ تهے رہے مسکرا تو ہوۓ

 
 جواب نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ؟ ہے کيسی مسکراہٹ يہ کہ کہا نے ميں
 سمندرپرسفرکريں ليے کے اهللا سبيل فی جهاد لوگ کچه کے امت ميری ديا

 ۔ تها فرمايا پہلے جو کہا اوروہی ، گے
 

 دعا سے تعالی اهللا وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول اے لگی کہنے ميں
 عليہ اهللا صلی نبی ، دے بنا سے ميں ان بهی مجهے تعالی اهللا کہ فرمائيں

 ۔ ہے ميں لوگوں توپہلے فرمايا نے وسلم
 

 ابی بن معاويہ عنہا تعالی اهللا رضي معاويہ عنہا تعالی اهللا رضي حرام توام
 مسندر جب ئيں سوارہو ميں سمندر دورميں کے عنہ تعالی اهللا رضي سفيان
 حديث بخاری صحيح۔  ہوگئيں فوت گرکر سے سواری اپنی باہرنکلی سے
 ۔)  ١٩١٢(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٢٧٨٩(  نمبر

 
 عليہ اهللا صلی اکرم نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي مالک بن انس
 آرم بسترپر کے اوران گهرجاتے کے عنہا تعالی اهللا رضي سليم ام وسلم

 عليہ اهللا صلی نبی دن توايک تهيں نہيں گهرميں اوروہ تهے کرتے فرمايا
 يہ گيا کہا توانہيں آئيں وہ جب پرسوگۓ بستر کے اوراس الۓ تشريف وسلم
 ۔ ہيں بسترپرسورہے کے گهرآپ کے آپ وسلم عليہ اهللا صلی نبی
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 صلی نبی کہ اورديکها آئيں وہ کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي انس
 توانہوں ہے ہوچکا پراکڻها ڻکڑے کے چمڑے بسترپر پسينہ کا وسلم عليہ اهللا
 اهللا صلی تونبی لگيں بهرنے ميں شيشيوں کواپنی اورپسينے کهوال اسے نے
 : لگے اورفرمانے بيدارہوگۓ وسلم ہعلي

 
 اهللا صلی رسول کے اهللا اے ديا جواب نے انہوں ؟ ہو کررہی کيا سليم ام اے

 نبی گے کريں حاصل برکت ليے کے بچوں اپنے سے اس ہم وسلم عليہ
 ۔ ہے صحيح يہ فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی

 
 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ نووی امام

 
 کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی حرام ام کہ ہے پراتفاق اس کا کرام علماء

 '۔ ہے اختالف ميں کيفيت کی اس ليکن تهيں سے ميں محرمات
 

 ، تهی خالہ رضاعی يہ کہ ہے کہنا کا وغيرہ تعالی اهللا عبدالبررحمہ ابن
 کی عبدالمطلب کہ ليے اس ، تهی خالہ کی دادا يا والد کہ ہے کہنا کا اورکچه

 اهـ۔  تهی رکهتی تعلق سے نجار بنی ماں
 

 : کہ ہے کہنا بهی يہ کا القوی اهللا رحمہ نووی امام
 

 اهللا صلی نبی اوردونوں ہے بہن کی عنہما تعالی اهللا رضي سليم ام حرام ام
 ميں محرمات اعتبارسے کے نسب يا اور رضاعت تو يا خالہ کی وسلم عليہ
 اورخاص ہے لحال خلوت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے توان ہيں سے

 سواۓ کے ان جاتےتهے لے تشريف پاس کے ان وسلم عليہ اهللا صلی کرنبی
 ۔ اهـ۔  تهے جاتے نہيں پاس کے اورعورت کسی کے زوجات اپنی

 
 . اعلم تعالی واهللا


