
 
 

 پردہ ك صحابيات انصاری

 األنصار �ساء حجاب حديث
 ] urdu -اردو  -أردو  [

 

 

 النجد صالح �مد شيخ
 
 
 
 

 سائٹ و�ب وجواب سوال اسالم :رمجہ

 سائٹ و�ب ؤس ہا اسالم :رنسيق
 

 موقع اإلسالم سؤال وجواب :رمجة

 islamhouse موقع :رنسيق
 
 
 
 

2013 - 1434 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

2 

 پردہ کا صحابيات انصاری
 

 کے آيت والی پردہ ہےکہ ذکر يہ ميں جس ہوں کررہی تالش حديث وہ ميں
 پرداللت اس کہ جو ، تهيں طرح کی کووں عورتيں مسلمان بعد کے نزول
 اس ّآپ کہ ہے ممکن کيا ، چاہيۓ ہونا کا رنگ سياہ حجاب کہ ہے کرتا
 ؟ ہے پر صفحہ سے اورکون کتاب کس ہک بتائيں ميں بارہ کے حديث

 

 هللا الحمد
 ام نے تعالی اهللا رحمہ ابوداود وہ ہيں کررہی اشارہ آپ طرف کی حديث جس
 : ہے کی بيان سے عنہا تعالی اهللا رضي سلمہ
 يدنين{  حجاب آيت جب کہ ہيں کرتی بيان عنہا تعالی اهللا رضي سلمہ ام

 نزول کا} )  ليں لڻکا نيچے وپرسےا اوڑهنياں اپنی وہ(  جالبيبهن من عليهن
 جس تهی نکلتی طرح اس سے وجہ کی چادروں عورتيں توانصاری ہوا

 قولہ باب اللباس کتاب ابوداود سنن ۔ ہوں پرکوے سروں کے ان کہ طرح
 ۔}  جالبيبهن مين عليهن يدنين{  تعالی

 
 : ہيں لکهتے ميں شرح کی المعبود عون شرح کی ابوداود

 اورغراب ہے جمع کی غراب غربان)  تهے پرکوے سروں کے ان کہ گويا( 
 جوکہ جمع کی کساء اکسيۃ ، سے چادروں)  االکسيۃ من(  ہيں کوکہتے کوے
 بنا کی ہونے سياہ سے کوکوے اوڑهنياں انہيں ہے جاتا چادرکوکہا بڑي

 ۔ ہے گئ دی پرمشابهت
 کی رنگ سياہ چادر يا برقعہ کا عورت کہ نکلتی نہيں شرط يہ ميں اوراس

 زيادہ سے اعتبار کے پردے ہے ہوسکتا رنگ سياہ ليکن چاہيۓ ہونی ہی
 ۔ جاۓ پايا نہ پردہ اتنا ميں رنگوں دوسرے اور ہو باعث کا سترپوشی

 ميں بارہ کے پردے کا عورت مسلمان آپ تفصيل مزيد ميں بارہ کے اس
 ۔ کريں مراجعہ کا)  ٢١٤(  نمبر سوال
 .  اعلم تعالی واهللا


