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 عمرميں سے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 حکمت ميں شادی باوجود کے فرق

 
 کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ کيا سوال يہ نے دوست نصرانی ايک ميرے
 کيا ميں کرنے شادی ميں عمر کی نوبرس سے عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ
 تهے والے ہونے کے برس ساڻه وسلم عليہ اهللا صلی نبی حاالنکہ تهی حمکت

 تعلقات ازدواجی عمرميں اس سے ان نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کيا اور ،
 ؟؟ نہيں يا تهے کيے قائم

 نہيں علم کا رد کے اس مجهے کہ ہے تويہ حقيقت
 

 هللا الحمد
 سے عنہا تعالی اهللا رضي زمعہ بنت سودہ نے وسلم عليہ اهللا صلی مکرم نبی

 اورصرف ، کی شادی سے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ بعد کے کرنے شادی
 عليہ اهللا صلی نبی سے جن تهيں کنواری ہی عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ

 توعائشہ کيے قائم تعلقات ازداوجی سے ان جب اور کی شادی نے سلمو
 ۔ تهی نوبرس عمر کی عنہا تعالی اهللا رضي

 
 رضي عائشہ کہ ہے بهی يہ ميں فضائل کے عنہا تعالی اهللا رضي اورعائشہ

 ميں لحاف اورکے کسی سے ميں مطہرات ازواج عالوہ کے عنہا تعالی اهللا
 عليہ اهللا صلی نبی عنہا تعالی اهللا رضي شہاورعائ ، ہوئی نہيں نازل وحی
 آسمانوں ساتوں برات کی ان ، تهيں محبوب زيادہ سے بيويوں کوسب وسلم
 ۔ ہوئی نازل سے

 
 سب سے ميں بيويوں کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ

 کی اسالميہ مطلقاامت بلکہ ، تهيں والے رکهنے اورعلم فقيہ سےزيادہ
 بڑے بڑے ، تهيں والی رکهنے اورعلم فقيہ زيادہ سے سب ميں توںعور

 سے اوران کرتے رجوع سے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ کرام صحابہ
 ۔ تهے کرتے پوچها مسائل
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 خديجہ المومنين ام وسلم عليہ اهللا صلی نبی:  کہ ہے يہ قصہ کا شادی کی ان
 وہ کہ ليے اس ہوئے ہغمزد زيادہ بہت سے وفات کی عنہا تعالی اهللا رضي

 کهڑی ساته کے ان ميں معاملہ اورہر ، تهيں کرتی کيا اورمدد تائيد کی ان
(  الحزن اسےعام ہوئي فوت وہ ميں جس کو سال اس ليے اسی ، تهيں ہوتی
 ۔ ہے جاتا کہا)  سال کا غموں يعنی

 
 سے عنہا تعالی اهللا رضی سودہ نے وسلم عليہ اهللا صلی بعدنبی کے پهران
 صلی نبی ، تهيں نہيں بهی اورخوبصورت تهيں کی عمر بڑی يہ کرلی شادی

 کيونکہ تهی کی شادی ليے کے غمواری صرف سے ان نے وسلم عليہ اهللا
 پذير رہائش درميان کے قوم مشرک اوريہ ، تها ہوچکا فوت خاوند کا اس

 ۔ تهيں
 

 عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی بعد چارسال کے اس
 سے برس پچاس عمر کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی وقت اس کی شادی سے
 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے عہنا تعالی اهللا رضي عائشہ ، تهی زيادہ
 : ہيں ہوسکتی حکمتيں ذيل مندرجہ ميں کرنے شادی

 
 : اول

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

 اهللا رضي ئشہ عا کہ ہے مروی حديث ميں بخاری صحيح ، تهی کهیدي خواب
 : فرمايا انہيں نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتی بيان تعالی

 
 ريشمی تجهے نے ميں ، تهی گئي دکهائي دوبار تو مجهے ميں خواب( 

 ہڻاتا کپڑا ميں جب ہے بيوی تيری يہ کہ گيا کہا ، ديکها ہوئي لپڻی ميں کپڑے
 توپهر ہے سے طرف کی اهللا يہ اگر کہ کہا نے ميں ، ہے تو کہ ديکها تو ںہو
 ۔)  ٣٦٨٢(  نمبر حديث بخاری صحيح)  گا کرے پورا اسے اهللا

 
 ہوگي تاويل کوئي کی اس يا ہے خواب کی نبوت پر ظاہر اپنے يہ اورکيا
 اهللا رحمہ حجر ابن حافظ جسے ، ہے اختالف ميں اس مابيں کے کرام علماء

 ۔)  ١٨١/  ٩(  الباری فتح ديکهيں۔  ہے کيا ذکر ميں الباری فتح نے لیتعا
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 : دوم

 
 ميں بچپن کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 سے پران بنا تواس ديکهيں اورنشانياں عالمات کی اورسمجهداری جوذهانت
 اوراقوال افعال کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ تا فرمائی پسند کرنا شادی

 ۔ کرسکے نقل سے طريقے اوربہتر صحيح بنسبت کی کودوسروں
 

 عائشہ کہ ہے جاچکا کيا بيان اوپر کہ جيسا ہی ايسے بهی ہوا حيقيقتا اورپهر
 گئي بن مرجع ليے کے کرام صحابہ بڑے بڑے عنہا تعالی اهللا رضي

 اهللا رضي عائشہ ميں بارہ کے اورہرمعاملہ احکام اپنے کرام اورصحابہ
 ۔ تهے کرتے اورپوچها کرتے کيا رجوع سے عنہا تعالی

 
 : سوم

 
 نبی سے عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي والد کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ
 ميں راستے کے حق دعوت نے انہوں کہ ، محبت کی وسلم عليہ اهللا صلی

 قاالطال علی لهذا ، ليا کام سے وتحمل صبر پر اوران کی برداشت جواذيتيں
 والے يقين اورسچے والے ايمان پختہ زيادہ سے لوگوں سب وہ کےبعد انبياء
 ۔تهے

 
 دوڑائي نظر ميں اگران کی شادياں بهی جتنی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 مطہرات ازواج کی وسلم عليہ اهللا صلی آپ کہ ہيں ديکهتے يہ توہم جائے
 کی لودشمنجهگڑا کے قسم اورسخت بهی اوربوڑهی ہے بهی عمر کم ميں
 ۔ بهی بيڻی کی دوست اوردلی اورجگری بهی بيڻی

 
 اوران ، ہے والی کرنے بهی پرورش کی جويتيموں ہے بهی ايسی ميں ان

 سے دوسروں ميں رکهنے سے کثرت اورروزے جونماز ہے بهی ايسی ميں
 کے ان ، تهيں اورآئڈيل نمونہ ليے کے افراد انسانی سب وہ۔۔۔  ہے ممتازہوتی

 تشريع يکسو ايسی کوايک مسلمانوں نے وسلم عليہ اهللا صلی بین ہی ذريعہ
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 کيفيت کی اوربرتاؤ تعامل سے اورکام ہرمعاملے کے بشريت ميں جس دی
 ۔ ہے گئي کی بيان

 
 ۔)  ٧١١(  صفحہ المصادراالصليۃ ضوء فی النبويۃ السيرة:  ديکهيں

 
 بارہ کے اوراس سنی صغر کی عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ مسئلہ اوررہا

 چاہيے ہونا کوعلم آپ:  کہ گے کرينگے گزارش توہم کا اشکال کے آپ ميں
 تهے رہتے ميں عربيہ جزيرہ عالقہ گرم ايک وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ

 جلد بهی بلوغ سن ميں عالقوں اورغالباگرم ، پائي بهی پرورش اوروہيں
 عهد بهی ميں جزيرہ ، ہے ہوجاتی جلد بهی شادی پر بنا کی جس ہے آجاتا

 بهی کا نشونما کے جسم ميں عورتوں اورپهر ، تهی حالت يہی تک قريب
 ہوتی مختلف زيادہ بہت سے دوسرے ايک وہ ميں جس ہے جاتا پايا اختالف

 ۔ ہيں
 

 اهللا صلی نبی کہ گے غورکريں آپ جب ، فرمائے حفاظت کی آپ تعالی اهللا
 اورکنواری سیک عالوہ کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ نے وسلم عليہ

 تهيں ايسی بيوياں سب باقی عالوہ کے ان بلکہ کی نہيں شادی سے عورت
 طرح اس ، بيوہ يا تهيں مطلقہ وہ تو يا اب تهی ہوچکی شادی پہلے کی جن
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے کوشش کی پهيالنے لوگ جوکچه طعن وہ

 نفع سے اوران شهوت کی عورتوں صرف مقصد کا کرنے شادی کا وسلم
 ۔ ہے ہوجاتا زائل تها اڻهانا

 
 ايسی اکثر يا بيوياں ساری اپنی تووہ ہو مقصد يہ کا شخص جس کيونکہ
 ساری کی رغبت ميں اوران ہوں خوبصورت جوانہتائي ہے کرتا اختيار
 ۔ بهی معيار والے ہونے اورزائل اورحسی طرح اوراسی ، جائيں پائي صفات

 
 ميں وسلم عليہ اهللا صلی رحمت نبی طرح اس کا پيروکاروں کے اوران کفار
 نازل سے طرف کی تعالی اهللا وہ کہ ہے کرتا غمازی کی بات اس کرنا طعن
 انہيں اب ہيں آچکے عاجز بالکل سے کرنے طعن ميں اورشريعت دين کردہ
 کرديا شروع کرنا طعن ميں ذات کی وسلم عليہ اهللا صلی تونبی مال نہيں کچه
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 تعالی اهللا ليکن ، جائے کيا طعن ميں امور جیخار کہ ہيں کرتے اورکوشش
 ۔ رہيں مناتے برا کافر اگرچہ گا رہے کرکے مکمل کو اوردين نور تواپنے

 
 ۔ ہے واال بخشنے توفيق ہی تعالی اهللا

 
/  ١(  المعاد زاد کتاب کی تعالی اهللا رحمہ قيم ابن حافظ ليے کے تفصيل مزيد
 ۔ کريں مطالعہ کا)  ١٠٦

 
 . اعلم واهللا


