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 شادی سے عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 کی کيسے

 
 سے مجه بارہ کے زنا سے جنس دوسری نے دوستواحباب سے بہت ميرے
 کہنے تووہ ، ہے حرام زنا ميں اسالم کہ ديا جواب انہيں نے توميں کيا سوال
 محبت سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہا تعالی اهللا رضی خديجہ کہ لگے
 اورانڻرنيٹ پڑهيں کتب سی بہت نے ميں ، تهی کی سےشادی اوران کرتی

 اورخديجہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی مجهے ليکن ديکهيں بهی سائٹ پرويپ
 ۔ سکا مل يںنہ کےطريقہ شادی کی عنہا تعالی اهللا رضي

 تعالی اهللا رضي خديجہ کہ ہے علم ہی اتنا مجهے ميں بارہ کے شادی اس
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ جو کربهيجا دے کوخط لونڈی کسی اپنی نے عنہا
 شادی طرح تواس ہيں چاہتی کرنا شادی وہ کہ تهی قريب کے ابوطالب اور
 ۔ مجهے ، ہوئ

 سے شادی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کيا کہ ہوں چاہتا جاننا يہ ميں تواب
 تهی کی مالقات عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی قبل
 ؟)  تها ہوا جماع درميان کے ان کيا( 

 

 هللا الحمد
 بہت خويلد بنت خديجہ کہ ہيں کرتی اشارہ طرف اس روايات کی النبويہ سيرة

 بهی کام تجارتی ايک کئی کے جن ، تهيں عورت اورمالدار وفطين ذہين ہی
 ليکن ، تهے مند خواہش بهی کے شادی سے ان لوگ کے قوم کی ان ، تهے

 اس جوکہ رکهتی کومالزم لوگوں وہ بلکہ تهيں کرتی نہيں خود تجارت وہ
 ۔ تهے چالتے کام تجارتی کے

 
 کی وسلم عليہ اهللا صلی امين اور کوصادق عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ جب
 کرنے رغبت کی اس تووہ چال پتہ بهی کا وامانت صدق کے ان اور ملی خبر
 کی ان لهذا ، امورچالئيں تجارتی کے ان وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ لگيں

 ۔ کرلی موافقت نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی بهيجا پيغام کا اس طرف
 



 

3 

 ارتتج مال کا عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی طرح اس
 اهللا رضي خديجہ سفرميں تجارتی اوراس گۓ ميں تجارت ميدان کے لے

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے ميسرہ ، تها ساته بهی ميسرہ غالم کا عنہا تعالی
 واپسی گيا ہوکررہ مبهوت توہ آئيں پيش سفرميں جواس ديکهی نشانياں وہ کی

 تعالی اهللا ضیر خديجہ مالکہ اپنی کچه سب وہ ديکها بهی جوکچه نے پراس
 ۔ بتايا عنہا

 
 کے شام وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب کہ تهی بهی يہ ايک ميں نشانيوں ان

 کوايک توميسرہ کيا پڑاؤ ميں ساۓ کے درخت توايک پہنچے شہربصری
 اورنے کسی عالوہ کے نبی تک آج نيچے کے درخت اس لگا کہنے راهب
 عليہ اهللا صلی نبی بهی جب ہک رہا ديکهتا بهی يہ اورميسرہ ، کيا نہيں پڑاؤ
 ۔ کيا سايہ نے دوفرشتوں ستايا نے گرمی کی کوسورج وسلم

 
 رضي اورخديجہ لوڻے واپس سے سفر تجارتی اس وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 اهللا رضي توخديجہ ہوا نفع زيادہ گنا کئ بهی سے کوپہلے عنہا تعالی اهللا

 تعجب زيادہ بہت سے شخصيت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے عنہا تعالی
 ۔ لگيں کرنے رغب کی کرنے شادی سے اوران کيا

 
 صلی کرنبی دے پيغام کا کوشادی منيہ بنت نفيسہ سہيلی اپنی نے انہوں لهذا
 ظاہر رضامندی ميں وسلم عليہ اهللا صلی تونبی بهيجا پاس کے وسلم عليہ اهللا

 اهللا رضي خديجہ ولی کے شادی اس مطابق کے روايات ،صحيح کردی
 ۔ ہے کيا بهی نے سير ذکراصحاب کا اس تهے خويلد والد کے عنہا تعالی

 
 قبل سے شادی کہ ہے ہوچکا اوپربيان بهی اوريہ ہوئ شادی يہ طرح تواس

 ايسے کوئ کے عنہا تعالی اهللا رضي اورخديجہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ۔ ہوں والے کوتارتارکرنے پردہ حياءکے جوکہ تهے نہيں تعلقات

 
 کوہرچيزسے سيرت اورحسن فاضلہ اخالق کے وسلم عليہ اهللا صلی بیتون
 ونبوت رسالت جو دوررکها چيزسے اورہراس رکها محفوظ نے تعالی اهللا قبل

 ۔ ہو منافی کے اورمروت اورحياء کرے کومخدوش
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 – دورہيں ہی بہت سے اس وسلم اهللا صلی نبی - ہوتا حاصل کچه اوراگريہ
 کے ان طرح اوراس کرتے نہ اختيار پرخاموشی اس بهی کبهی توکفارقريش

 ، بناتے ذريعہ کا رد کے اسالم دين وہ جسے لگتا عيب بڑا ہی بہت ہاته
 سے ميں اس ليکن ، کرتے کومخدوش شہرت کی وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی

 قبل سے نبوت کو وسلم عليہ اهللا صلی تونبی وہ بلکہ ، تها نہيں بهی کچه
 عفت کی ان نے انہوں بهی اورکبهی تهے ديتے لقب کا امين اور صادق

 ۔ لگائ نہيں قدغن ميں وعصمت
 

 کے سب کہ چاہيۓ ہونا ميں علم کے آپ بهی يہ طرح اسی بهائ اے اور يہ
 سے سب سے ميں البشراوران اکمل السالم عليہ اهللا صلی انبياءورسل سب

 والے رکهنے اهليت ليے کے رسالت اپنی تعالی اهللا ليے اس ، ہيں افضل
 : ہے فرمايا نے تعالی اهللا بارہ کے اسی ہيں کرتے اختيار کوہی

 
 رکهے کہاں رسالت انپی وہ کہ ہے جانتا خوب ہی تعالی اهللا کوتو موقع اس{ 
 ) ١٢٤(  االنعام} 
 

 : ہيں کہتے ميں تفسير کی اس تعالی اهللا رحمہ کثير ابن حافظ
 

 اور رکهے کہاں رسالت یاپن وہ کہ ہے رکهتا علم خوب ہی تعالی اهللا يعنی
 کا تعالی اهللا کہ جيسا ، ہے کون اهل کا رسالت سے ميں مخلوق کی اس

 ہے فرمان
 

 آدمی بڑے کسی سے ميں بستيوں دونوں ان قرآن يہ لگے کہنے وہ اور{ 
 ہيں کرتے تقسيم کويہ رحمت کی رب کے آپ کيا ، کياگيا نازل نہيں پرکيوں

 ۔)  ٣٢ -٣١(  الزخرف}  ؟
 

 وجليل عظيم بڑا ميں آنکهوں کی ان جوشخص کہ تهے چاہتے يہ وہ يعنی
 ، اورطائف مکہ يعنی} ميں دوبستيوں ان{  چاہۓ ہونا نزول کا پراس ہواس
 کوحسدوبغض وسلم وسلم عليہ اهللا صلی نبی کرے ذليل انہيں تعالی اهللا اوروہ

 ان نے العزت رب اهللا کہ جيسا تهے جانتے پرحقير بنا واستکبارکی اورعناد
 : ہے فرمايا ہوۓ ديتے خبر ميں بارہ کے
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 کہ ہيں اڑاتے ہی مذاق کا توآپ ہيں کوديکهتے آپ بهی جب منکرين اوريہ{ 
 خود وہ اور ہے کرتا سے برائ ذکر کا معبودوں تمہارے جو ہے وہ يہی کيا

 ۔)  ٣٦(  االنبياء}  ہيں منکر ہی بالکل کے ياد کی تورحمن
 

 : ہے مانفر کا وتعالی تبارک اوراهللا
 

 کيا استهزاء بهی ساته کے ان ہيں ہوۓ جوپيغبر پہلے سے آپ اورواقعی{ 
 آگهيرا نے عذاب کواس ان تها کيا مذاق سے ان نے لوگوں جن پهر ، ہے گيا

 ۔)  ١٠(  االنعام}  تهے اڑاتے تمسخر وہ کا جس
 

 اورشرف مرتبہ فضل کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی وہ ساته ساته کے اوراس
 پاکيزگی کی پرورش کی اوران يافتہ تربيت کے کےگهراوران اوران ونسب

 ان کی مومونوں اورفرشتےاور تعالی اهللا تهے معترف کے اورطہارت
 ۔ ہوں اوردعائيں پررحمتيں

 
 صادق اوروحی ازنبوت کوقبل وسلم عليہ اهللا صلی نبی قريش کہ حتی

 ابوسفيان( فارالک رئيس اعتراف کا اس ، تهے پکارتے سے لقب کے اورامين
 کے هرقل بادشاہ رومی نےبهی)  تهے ہوے نہيں مسلمان وقت اس کہ جو

 کيسا نسب اندر تمہارے کا اس کہ کيا سوال سے اس نے اس جب کيا سامنے
 ہے واال ونسب حسب ميں ہم وہ لگا کہنے ابوسفيان ؟ ہے

 
 کہتے جهوڻا قبل سے نبوت دعوی کے اس اسے تم کيا کيا پهرسوال نے اس

 ۔ ديا ميں نہيں جواب نے اس ؟ تهے
 

 صدق کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے بادشاہ رومی ميں جس حديث لمبی وہ
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کجه اورجو طہارت و پاکيزگی کی صفات اور نبوت
 هـ ا۔  ہے کيا پراستدالل ہونے صحيح کے ہيں الۓ

 
 ہراس کبائراور رسلو انبياء سب کہ ہے کيا ذکر بهی کا اس نے کرام علماء

 ۔ ہو بنتا باعث کا کمی ميں عزت کی جوفاعل ہيں معصوم سے گناہ
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 : کہ ہے قول کا العربی ابن

 
 نافرمانی کی رب اپنے بهی کبهی نے جنہوں ہيں وسلم عليہ اهللا صلی محمد يہ

 کانبی تعالی اهللا يہ بعد کے اس ہی اورنہ ميں جاہليت توزمانہ نہ کی نہيں
 وسلم عليہ اهللا صلی انبی کہ ہے اورعظمت وفضل پرکرم وسلم عليہ اهللا صلی

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی اورہروقت۔۔۔۔  فرمايا عطا مرتبہ وقوی بلند کوايک
 هـ ا۔  ہيں ہوۓ گهيرے سے ہرجانب سليمہ اوروسائل کريمہ کواسباب

 
 : ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ نووی امام اور

 
 معصيت سے السالم عليهم انبياء کرام علماء کہ چاہيۓ ہونا ميں علم کے آپ

 مقاصد نے تعالی اهللا رحمہ اورقاضی ، ہيں رکهتے پراختالف جواز کے
 : ہے کہا ہوۓ کرتے تلخيص کی مسئلہ

 
 سے کےکبائر ہرقسم انبياء سب کہ نہيں اختالف  کوئ ميں بارہ کے معاصی
 ۔۔۔ ہيں معصوم

 
 کوئ ميں ہونے صوممع بهی سے سے گناہ صغيرہ ہراس طرح اوراسی
 ميں ؤت اورمر کمی ميں ومرتبہ منزلت سے کرنے کے جس کہ نہيں اختالف
 ۔ ہوجاۓ پيدا گراوٹ

 
 آنے اوربعدميں توسلف ، ہے ميں صغائر باقی عالوہ کے تواس اختالف

 ميں اس ہيں جوازقائل کے اس اورمتکلمين ومحدثين سےاکثرفقهاء ميں والوں
 ۔ ظاہرہے کا اوراحاديث آيات ظاہری کی مجيد قرآن پاس کے ان
 

 کہنا يہ اورنظرکا تحقيق کےاہل جماعت ايک کی فقہاء سے ميں آئمہ ہمارے
 گناء صغيرہ طرح اسی وہ ہيں معصوم سے کبائر انبياء طرح جس کہ ہے

 کی تعالی اوراهللا وقوعات کے طرح اس منصب نبوت ، ہيں معصوم بهی سے
 ۔ ہے دور بہت سے مخالفت
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 تاويل کی اوران کی پرکالم واحاديث آيات واردہ ميں مسئلہ اس نے گروہ اس
 تهے مسائل توايسے يا وہ ہے گيا ذکرکيا ميں کےبارہ ان جوکچه ، ہيں کرتے

 طرف کی تعالی اهللا پهر اوريا ہوا پهرسهوا يا کی تاويل نے انہوں ميں جن
 نہيں مواخذہ کا ان ميں اس کہ گئ دی اجازت ہوۓ کرتے پرشفقت ان سے
 قول اوريہی ، ہيں کی ازنبوت قبل جو ہيں ايسی اشياء کچه پهر اوريا اہوگ

 کا کالم کی تعالی اهللا رحمہ عياض قاضی۔۔۔  ہے ہوتا معلوم حق اورمذهب
 هـ ا۔  اعلم تعالی واهللا ، ہے يہی حصہ آخری

 
 بهی نے جس کہ ہے کہنا کا کرام علماء پر بنا کی عظمت کی نبوت منصب

 ۔ ہے القتل کافراورواجب وہ الگاي پربہتان انبياء
 

 : ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ
 

 پرسب السالم عليہ نبی بهی کسی بهی نے جس کہ ہيں پرمتفق اس کرام علماء
 الفتاوی مجموع ديکهيں هـ ا۔  ہے القتل واجب وہ کی توهين کی ان اور وشتم

 ۔)  ١٢٣/  ٣٥( 
 

 اسی ، ہے وشتم اورسب توهين بڑهی سے توسب تہمت کی اورپهرزنا
 ۔ کريں مراجعہ بهی کا)  ٢٢٨٠٩(  نمبر سوال سلسلےميں

 
 : کہ ہے ذکرکيا ميں مغنی نے تعالی اهللا رحمہ قدامہ اورابن

 
 اگرچہ لگائ پرتہمت والدہ کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی نےبهی جس شبہ بال
 بات يہ ہاں ، گا جاۓ ياکرد قتل اسے کافر ہويا مسلمان ، کرلے بهی توبہ وہ
 ہے قبول قابل ہاں کے تعالی اهللا توبہ کی تواس ہے کرتا توبہ اگروہ کہ ہے تو

 ساقط پرقتل بنا کی حق کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے توبہ کی اس ليکن
 ۔ ہوگا نہيں

 
 ۔)  ٤٠٥/  ١٢(  قدامہ البن المغنی ديکهيں

 
 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ قدامہ پهرابن
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 اسی بهی حکم کا والے لگانے وتہمت پرقذف وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی

 پرقذف والدہ کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی طرح جس ہے طرح کی حکم
 اهللا صلی نبی نے اس گا جاۓ کيا ليے اس قتل اوراسے تها کا والے لگانے

 ہے وجرح قدح ميں نسب کے ان جوکہ ہے لگائ اورتہمت پرقذف وسلم عليہ
 هـ ا۔ 
 

 : ديکهيں ليے کے تفصيل مزيد۔  اعلم تعالی واهللا
 

/  ١(  العمری ضياء اکرم ڈاکڻر تاليف النبويۃ السيرة)  ٧٧/  ١(  زادالمعاد
 الرسول افعال) ١٣٢ ص(  اهللا رزق مهدی تاليف النبويۃ السيرة)  ١١٤ - ١١٢
)  ١٦٥ - ١٣٩/  ١(  االشقر سليمان محمد ڈاکڻر تاليف وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔)  ٥٧٦/  ٣(  الکريم القرآن احکام

 
 . اعلم واهللا


