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 فضائل کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ
 

 فضائل کچه کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ ہميں آپ کہ ہے ممکن يہ کيا
 ؟ اقتداکرسکيں کی ان عورتيں ہم تاکہ بتائيں
 ۔ ہے اہم ہی بہت يہ ليے ہمارے ناطے کے ہونے طلباء دينی

 

 هللا الحمد
 : ہے قول کا عنہ تعالی اهللا رحمہ مقي ابن حافظ

 
 جاتا ذکرکيا کا کچه ميں وفضائل خصوصيات کی عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ

 : ہے
 
 ترين محبوب کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ -

 صلی نبی ميں جس ہے ملتا ميں حديث کی بخاری ثبوت کا جس تهيں زوجہ
 ؟ ہے محبوب زيادہ کوکون آپ ميں لوگوں کہ گيا هاپوچ سے وسلم عليہ اهللا

 نام کا عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ ميں جواب نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ؟ کون سے ميں ميں مردوں کہ گيا کيا پهرسوال ليا
 ۔ والد کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ تها جواب کا
 
 کسی عالوہ کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی -

 ۔ کی نہيں شادی سے عورت کنواری اور
 
 ميں لحاف کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ کہ ہے خصوصيت بهی يہ ان -

 کسی عالوہ کے ان تها ہوتا نزول کا پروحی وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ۔ ہوئ نہيں نازل وحی کبهی ميں لحاف کے اوربيوی

 
 آيت نے تعالی اهللا جب کہ ہے خصوصيت کی عنہا تعالی اهللا رضي ائشہع -

 رضي عائشہ ابتدا کی اس نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی فرمائ نازل تخيير
 : فرمايا ہوۓ ديتے اختيار انہيں ہوۓ کرتے سے عنہا تعالی اهللا
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 توعائشہ ، لو لے مشورہ سے والدين اپنے لوبلکہ نہ کام سے جلدبازی( 
 : کہا ميں جواب نے عنہا تعالی اهللا رضی

 
 اهللا شبہ توبال ميں ، لوں مشورہ سے والدين اپنے ميں معاملہ اس ميں کيا

 نے مطہرات ازواج توباقی ، ہوں چاہتی اوردارآخرت رسول اوراس تعالی
 ۔)  کی پيروی کی عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ بهی

 
 : کہ ہے خصوصيت بهی يہ کی ان -
 

 برات کی ان کرکے بری سے بہتان کے افق اہل اس نے وتعالی سبحانہ اهللا
 ميں نمازوں کی اوران گهروں کے جومسلمانوں فرمادی نازل وحی ميں

 عائشہ کہ دی شهادت يہ نے تعالی اوراهللا ، گی رہے جاتی پڑهی تک قيامت
 ۔ ہيں سے ميں پاکازعورتوں عنہا تعالی اهللا رضي

 
 کا کريم اوررزق مغفرت سے عہنا تعالی اهللا رضي ئشہ عا نے تعالی اوراهللا
 کی ان ميں اس لگايا جوبہتان ميں بارہ کے ان بتاياکہ اوريہ فرمايا وعدہ

 ميں شان کی ان سے اس ہی اورنہ ، اورعيب شر کوئ کہ نہ تهی بہتری
 اضافہ ميں منزلت سان کی ان سے اس نے تعالی اهللا بلکہ ئ ہو کمی کوئ

 بسنے ميں وزمين اورآسمان ، ئ فرما اونچی لتقدرومنز کی اوران ، فرمايا
 باقی ذکر اوراچها ہوئ حاصل ومنقبت فضيلت پرکتنی بنا کی اس ميں والوں

 ۔ رہا
 
 : کہ ہے خصوصيت بهی يہ کی ان -
 

 ہوتا پيدا اشکال ميں مسئلہ پرکسی ايک کسی سے ميں کرام اکابرصحابہ جب
 ۔ ہوجاتا حل ہتوو پوچهتے سے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ تووہ

 
 : کہ ہے خصوصيت کی عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ -
 

 کی ان کےگهرميں عنہا تعالی اهللا رضي نےعائشہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ۔ ہوۓ دفن ہے گهرميں کے ان اور پائ وفات ميں گود کی ان دن والے باری
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 عائشہ  نے کوفرشتے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں خواب قبل سے شادی
 دکهائ تصوير ئ ہو لپڻی ميں کپڑے ريشمی ايک کی عنہا تعالی اهللا رضي
 ہے سے جانب کی تعالی اهللا يہ اگر کہ يا فرما نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی

 ۔ کرےگا پورا اسے تعالی اهللا تو
 
 : ہے بهی يہ سے ميں خصوصيات کی ان -
 

 وسلم عليہ اهللا یصل نبی دن والے باری کی عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ لوگ
 کرتے حاصل خوشی کی وسلم عليہ اهللا صلی کرنبی بهيج ئف تحا کوتحفے

 جالء هـ ا۔  ہوتے ميں گهر کے زوجہ ترين محبوب اپنی وہ کہ ليے اس تهے
 ۔)  ٢٤١ - ٢٣٧( ص االفهام

 
 . اعلم واهللا


