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 نام کا زوجہ کی السالم عليہ ايوب
 

 ؟ تها کيا نام کا زوجہ کی السال عليہ ايوب
 

 هللا الحمد
 بن يوسف بن ميشان بنت رحمۃ نام کا اس نے مفسريں اوربعض مورخين

 ۔ ہے ذکرکيا يعقوب
 کی تابک اهل بلکہ نہيں ثابت سے نص اورصحيح صريح کسی نام يہ ليکن
 ان ہم ميں ذيل ، ہيں کرتے نقل سے ان مسلمان ياپهر ، ہے منقول سے کتب

 ؛ ہے کيا اورنقل کہا يہ نے جنہوں ہيں ذکرکرتے کا علماء
 : اول

 : ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ سيوطی
 انہوں کہ ہے کيا نقل سے عنہ تعالی اهللا رضی منبہ بن وهب نے عساکر ابن
 بن يوسف بن ميشان بنت رحمۃ کانام بيوی کی سالمال عليہ ايوب کہ کہا نے

 ۔ تها عنہا تعالی اهللا رضی ابراهيم بن اسحاق بن يعقوب
(  ہے طرح اسی بهی ميں البيضاوی تفسير)  ١٩٧/  ٧(  الدرالمنثور:  ديکهيں

 ۔)  ٤٥١/  ٢(  البغوی تفسير)  ٢٦٥/  ٩(  قرطبی تفسير)  ٣١٠/  ٣
 : دوم
 : ہيں کہتے تعالی اهللا حمہر تيميہ ابن االسالم شيخ
 گئ کی ذکر ليے کے استشهاد صرف کہ جو ہيں احاديث اسرائيلی يہ ليکن
 ۔ ليے کے رکهنے اعتقاد کہ نہ ہيں

 : ہيں مشتمل پر اقسام تين اسرائليات
 سچائ کی روايت اسرائلی اس ہميں سے اس ہے جوکچه پاس ہمارے:  پہلی
 ۔ ہے صحيح تووہ ہوجاۓ علم کا صحت سے شهادت کی

 علم کا تکذيب کی اس ہميں پر بنا کی ہونے مخالف کے سنت قرآن:  دوسری
 ۔ ہوجاۓ
 بالکل ميں بارہ کے تکذيب و تصديق کی جس روايت اسرائيلی وہ:  تيسری

 کی اس ہی نہ اور گے الئيں ہی ايمان توہم پرنہ روايت توايسی ، ہو خاموشی
 بيان وہ سے وجہ کی اس ہے گيا کيا بيان اوراوپرجوکچه ، گے کريں تکذيب
 ۔ ہوگی جائز کرنی
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 ، ہے نہيں فائدہ دينی کوئ ميں جن روايات اسرائيلی پروہ طور اورغالب
 اختالف علماء کے کتاب اهل ميں پراس طور اکثر کہ ہے وجہ اوريہی
 جس ، ہيں ذکرکرتے اختالف بهی مفسرين سے سبب اسی اور ہيں کرتے
 اوران نام کے کہف اصحاب:  ںہي کرتے ذکر معاملہ جيسے اس وہ طرح
 کس الڻهی کی السالم عليہ موسی ، تعداد کی ان اور رنگ کا کتے کے

 ہيں رکهيں مبهم ميں مجيد قرآن نے تعالی اهللا اشياء جو وغيرہ تهی کی درخت
 ہی فائد دينی ہی نہ اور دنياوی توکوئ کونہ مکلفين کا تعيين کی جن اور

 ۔)  ٣٦٧ - ٣٦٦/  ١٣(  الفتاوی مجموع۔  ہے ہوتا حاصل
 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ شنقيطی اورشيخ

 کا اس کہ ہيں کہتے متعلق کے کتے کے کہف اصحاب حضرات اورمفسرين
 سے اشياء جيسی اس ہم ، ہيں کرتے ذکر نام کا حمدان بعض اور ، قطمير نام

 ۔ ہوتا نہيں بهی ئدہ فا کوئ سے جس کرتے کولمبانہيں کالم
 ہی نہ اور نے تعالی تواهللا نہ جنہيں ہيں اشياء ايسی سی بہت ميں مجيد قرآن
 ہی نہ اور ، ہے کيا بيان ليے ہمارے نے وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے اس
 کوئ کرنا بحث متعلق کے اشياء ان ، ہے ملتا ہی ثبوت کچه ميں بيان کے ان

 ۔ ہے نہيں مند فائدہ
 ۔)  ٤٨/  ٤(  تعالی اهللا رحمہ للشنقيطی البيان اضواء:  کتاب ديکهيں

 . اعلم تعالی واهللا


