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 تعداد کی بيڻيوں بيڻے کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 اهللا رضي تهيں سے بيوی کس اوروہ بيڻياں کتنی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ؟ عنہم تعالی

 

 هللا الحمد
 پہلے سے سب ميں جن ںاوربيڻيا بيڻے ميں اوالد کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 بهی اوريہ ، ہوۓ فوت ہی ميں بچپن کہ جو تهے عنہ تعلی اهللا رضي قاسم
 کے ان ، رہے زندہ تک عمر کی ہونے پرسوار سواری وہ کہ ہے جاتا کہا
 رضي قاسم يہ کہ ہے جاتا کہا بهی اوريہ ہيں عنہا تعالی اهللا رضي زينب بعد
 ۔ تهيں بڑی سے عنہ تعالی اهللا

 ، ہيں عنہن تعالی اهللا رضي اورفاطمہ ، کلثوم ام اور رقيہ بعد کے پهران
 تهی بڑی سے بہنوں دوسری اپنی وہ کہ ہے گيا کہا ميں بارہ کے ايک اورہر

 ۔
 اهللا رضي رقيہ کہ ہے گيا کيا بيان سے عنہما تعالی اهللا رضي عباس ابن

 سے سب عنہا تعالی اهللا رضي کلثوم اورام ، تهيں بڑی سے تينوں عنہا تعالی
 ۔ تهيں چهوڻی

 پيدائش کی عنہ تعالی اهللا رضی عبداهللا ہاں کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر
 وہ کہ يا ہوۓ پيدا قبل سے نبوت وہ آيا کہ ہے اختالف ميں اس اور ، ہوئ

 پيدا بعد کے نبوت وہ کہ ديا قرار صحيح اسے نے اوربعض ، نبوت بعداز
 ۔ ہوۓ

 وہ کہ يا ہيں اورطيب طاہر ہی عبداهللا ياآ کہ ہے اختالف بهی ميں اوراس
 دونوں يہ کہ ہے يہی اورصحيح ، ہيں قول دو ميں اس اورہيں کوئ دونوں
 ۔ اعلم تعالی واهللا ہيں لقب کے عبداهللا
 اورکسی ، ہے اوالد کی عنہا تعالی اهللا رضی خديجہ کےسب سب اوريہ

 پهر ، ہوا نہيں پيدا بچہ ئ کاکو وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے بيوی دوسری
 هجری آڻهـ سے قبطيہ ماريہ لونڈی کی ان ہاں کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ۔)  ١٠٣/  ١(  المعاد زاد ديکهيں۔  پيداہوۓ ابراهيم ميں

 رضي خديجہ اوالد ساری کی ساری کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی طرح تواس
 اهللا رضي طيہقب ماريہ جوکہ ابراهيم اورصرف ہوئ پيدا سے عنہا تعالی اهللا



 

3 

 کی کےبڑے اورقبطيوں بادشاہ کے اسکندريہ جوکہ تهے سے عنہا تعالی
 ۔ تهيں گئ کی پيش کوبطورهديہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے طرف
 تعداد کی اوالد کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے يہ صحيح طرح تواس
 جاتے ديے ميں ذيل نام کے جن ہيں بيڻياں اورچار بيڻے تين ميں جن سات
 : ہيں

 : بيڻے
 عنہ تعالی اهللا رضی القاسم – ١
 عنہ تعالی اهللا رضی عبداهللا - ٢
 عنہ تعالی اهللا رضي ابراهيم - ٣

 : بيڻياں
 عنہا تعالی اهللا رضي زينب - ١
 عنہا تعالی اهللا رضي رقيہ - ٢
 عنہا تعالی اهللا رضي کلثوم ام - ٣
 عنہا تعالی اهللا رضی فاطمہ - ٤

 باقی عالوہ کے عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ کی وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی
 صرف ہوگئ فوت ہے ميں زندگی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی اوالد ساری
 ۔ ہوئيں فوت بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ

 . اعلم واهللا


