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 حکم کا والے لگانے پربہتان عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ
 

 ؟ ہے کيا حکم کا والے لگانے پربہتان عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ
 

 هللا الحمد
 ہيں شامل ميں کرام طورپرصحابہ عمومی المومنين امہات اوردوسری عائشہ
 منع سے وشتم پرسب عنہم تعالی اهللا رضي کرام صحابہ بهی يںم نص توجس

 چند ہم ميں ذيل ہيں شامل بهی عنہا تعالی اهللا رضي ئشہ عا ميں اس ہے گيا کيا
 : ہيں کرتے پيش احاديث ايک

 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي خدری ابوسعيد
 : فرمايا نے وسلم

 کے احدپہاڑ ايک کوئ سے ميں اگرتم کرو نہ وشتم پرسب صحابہ ميرے( 
)  مد(  مڻهی ايک کے ان تووہ کردے خرچ ميں راہ کے اهللا بهی سونا برابر

 فتح ديکهيں بخاری صحيح)  سکتا پہنچ نہيں بهی تک نصف کے اس يا
 ۔)  ٣٣٧٩(  نمبر حديث الباری

 نے جس کہ ہيں متفق پر اس سنت اهل علماء کہ ہے بهی يہ بات پهردوسری
 تعالی اهللا سے جس کيا طعن ميں معاملہ پراس عنہا تعالی اهللا رضي ئشہ عا
 اهللا ميں النور اورسورة ہے فر کا شخص وہ تو ہے ديا قرار بری انہيں نے

 ۔ ہے تکذيب کی برات ذکرکردہ کی تعالی
 تک اهللا رحمہ عمار بن هشام سے سند اپنی نے تعالی اهللا رحمہ حزم ابن امام
 تعالی اهللا رحمہ انس بن مالک امام نے ميں ہيں کہتے هشام کہ ہے کيا بيان
 : سنا ہوۓ فرماتے کويہ
 اسے کيا شتم و پرسب عنہما تعالی اهللا رضي اورعمر ابوبکر نے جس

 تعالی اهللا رضي عائشہ المومنين ام نے اورجس ، گے جائيں مارے کوڑے
 ۔ گا جاۓ کيا قتل اسے کی وشتم اورسب پرطعن عنہا
 ميں بارہ کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ کہ گيا کوکہا اهللا رحمہ مالک امام
 ؟ گا جاۓ کيا کيوں قتل

 کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ تعالی اهللا کہ ليے اس ، ديا جواب نے انہوں
 : ہيں فرماتے ميں بارہ
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 ہوتو مومن اورسچے پکے تم اگر کہ ہے کرتا نصيحت تمہيں تعالی اهللا {
 ۔)  ١٧(  النور}  کرنا نہ کام ايسا بهی پهرکبهی

 اس لگايا پربہتان ان بهی نے جس اب ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ مالک امام
 قتل وہ ہے کرتا مخالفت کی مجيد اورجوقرآن کی مخالفت کی مجيد قرآن نے
 ۔ گا جاۓ کيا

 تعالی اهللا رحمہ مالک امام:  کہ ہيں فرماتے تعالی اهللا رحمہ حزم ابن حافظ
 کےساته ارتداد مکمل يہ کہ ليے اس ہے صحيح سوفيصد قول پريہ ہاںي کا

 کی برات قطعی ميں بارہ کے عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ کی تعالی اهللا ساته
 ۔ ہے بهی تکذيب

 : کہ ہے کہنا کا عربی ابوبکرابن
 پر عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ نے والوں کرنے ترازی بہتان کہ ليے اس

 سے کواس عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ نے تعالی تواهللا لگايا بہتان کا فحاشی
 اوران وشتم پرسب عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ جوبهی تواب ، کرديا بری

 کی تعالی اهللا اورجو ہے تکذيب کی تعالی اهللا وہ دراصل ہے لگاتا پربہتان
 ۔ ہے راہ يہی بهی کا بصيرت اوراہل مالک امام ، کافرہے وہ کرے تکذيب

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ ابويعلی اضیق
 تعالی اهللا رضي عائشہ بهی نے جس بعد کے ہونے نازل برات کی تعالی اهللا
 اجماع نے ايک پرکئ حکم اوراس ، ہے فر کا اتفاقا وہ لگايا پربہتان عنہا
 بهی صراحت بهی حکم اس نے آئمہ ايک کئ طرح اوراسی ہے کيا نقل بهی
 ۔ ہے کی
 : ہے قول کا تعالی اهللا رحمہ موسی ابی ابن

 کے ہونے نازل برات کی تعالی اهللا ميں بارہ کے عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ
 سے اسالم دين وہ لگايا پربہتان عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ بهی نے جس بعد

 ۔ ہوسکتا نہيں نکاح کا اس سے عورت مسلمان اورکسی ہے خارج
 : يںہ کہتے تعالی اهللا رحمہ قدامہ ابن
 تعالی اهللا رضی المومنين اورام مطہرات ازواج کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 عنہا تعالی اهللا رضی ميں بارہ کے ہيں بری سے کام ہرفحش کہ جو عنہن
 ۔ ہيں خويلد بنت خديجہ افضل سے سب ميں ان ، ہے سنت کہنا

 نے لیتعا اهللا جنہيں ہيں وہ عنہ تعالی اهللا رضي صديق بنت صديقہ اورعائشہ
 اوروہ ہے ديا قرار بری سے بہتان کے منافقوں ميں مجيد قرآن کتاب اپنی
 تعالی اهللا جوبهی اب ہيں زوجہ کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں آخرت دنيا
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 کيا ارتکاب کفرکا ساته کے تعالی نے اس لگاۓ پربہتان بعدان کے برات کی
 ۔

 : ہے قول کا عنہ تعالی اهللا رحمہ نووی امام
 قطعی ساته کے نص قرآنی برات سے بہتان کی عنہا تعالی اهللا رضي ہعائش
 مرتد کافراور سے اجماع کے مسلمانوں وہ کرے شک ميں اس جوبهی ہے
 ۔ رکهے کے بچا سے اس تعالی اهللا ہوگا

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ قيم ابن اورحافظ
 وہ لگے ہتانپرب عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ جوبهی کہ ہے پراتفاق کا امت
 ۔ ہے کافر
 : ہيں کہتے تعالی اهللا کثيررحمہ ابن حافظ
 تعالی اهللا رضي عائشہ بهی نے جس کہ ہيں پرمجتمع اس کرام علماء جميع
 بہتان وہ کےباوجود ہونے ذکر کا برات ميں آيت اوراس کيا وشتم پرسب عنہا
 ۔ ہے اورکافر دشمن کا اورقرآن کافر تو لگاۓ

 : ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رحمہ زرکشی اوربدرالدين
 باوجود کے برات صريحا کی عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ ميں کريم قرآن

 ۔ ہے کافر وہ لگاۓ پربہتان عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ جوشخص
 کوکافر والے لگانے پربہتان عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ نے کرام علماء
 ہے جاتا کيا ذکر کا ايک چند ميں نج ہيں دالئل ايک بنيادکئی کی دينے قرار

: 
 برات کی عنہا تعالی اهللا رضي سےعائشہ آيات شدہ نازل ميں النور سورة - 1

 ان بهی جو کےبعد کردينے بری کے تعالی اهللا تواب ، استدالل پرصريحا
 تکذيب کی تعالی اوراهللا ہے کرتا تکذيب کی تعالی اهللا وہ ہے لگاتا پرتہمت
 ۔ نہيں شک کوئ کا قسم کسی يںم کفر کے والے کرنے
 طرازي اوربہتان تشنيع طعن ميں بيت اہل کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی - 2
 ايذا کو وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ہے کواذيت وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں
 ۔ ہے کفر اجماعا وشبہ بالشک دينا
 کی وسلم ہعلي اهللا صلی نبی ہے کفر دينا کواذيت وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 اهللا رحمہ بخاری امام ميں دليل کی جس ہے اذيت بهی لگانا پرتہمت زوجہ
 رضي عائشہ ميں صحيح اپنی اپنی نے المنعم اهللا رحمہ مسلم اورامام الباری

 : ہے کی نقل افک سےحديث عنہا تعالی اهللا
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 وسلم عليہ اهللا صلی نبی دن اس کہ ہيں فرماتی بيان تعالی اهللا رضي عائشہ
 کهڑے پر منبر اوروہ تهے کررہے طلب عذر ميں بارہ کے ابی بن اهللاعبد
 : لگے فرمانے ہوکر
 کون ميں بارہ کے شخص اس مجهے جو ہے کون جماعت کی مسلمانوں اے

 زيا بہت متعلق کے والوں گهر ميرے مجهے نے جس گا معذورجانے مجهے
 بيوی(  وںوال گهر تواپنی نے ميں قسم کی تعالی اهللا اور ہے دی اذيت دہ

 ۔۔۔ ہے پايا ہی پر اوربهالئ  کواچهائ)  ہيں مراد عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ
 ۔ الحديث
)  گا مانے عذر جوميرا ہے کون(  کہ فرمانا يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 کا انصاف ساته کے اس ميں اورجب گا کرے انصاف کون ساته ميرے يعنی
 ميں بارہ کے گهروالوں ميرے هےمج نے اسے کہ ليے اس کروں معاملہ
 ۔ ہے دی اوراذيت تکليف زيادہ ہی بہت
 سے بہتان اس نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہوا علم يہ ہميں سے اس تو

 ۔ کی محسوس اورتکليف اذيت
 نصيحت تمہيں تعالی اهللا{  تعالی باری فرمان تعالی اهللا رحمہ قرطبی امام
 کرنا نہ کام ايسا بهی پهرکبهی ہوتو نموم اورسچے پکے تم اگر کہ ہے کرتا

 : ہيں کرتے بيان ميں تفسير کی)  ١٧(  النور} 
 کوئ دوبارہ تم ميں بارہ کے بہتان کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ يعنی
 عزت کی کوان وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں اس کہ ليے اس ، کرو بات ايسی

 وہ کرے بهی جو کام ريہاو ، ہے پہنچتی اذيت ميں بارہ کے اورگهروالوں
 ۔ ہے کافر
 ميں اصل وتشنيع طعن ميں عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ کہ بهی يہ اور - 3
 ہے يہ دليل کی اس ہے وتشنيع طعن پرہی وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول

}  ہيں ليے کے مردوں خبيث عورتيں خبيث{  کہ ہے فرمايا نے تعالی اهللا کہ
 ۔

 اهللا صلی نبی:  ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ کثير ناب حافظ تفسيرميں کی اس
 وسلم عليہ اهللا صلی اکرم کورسول عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ نے وسلم عليہ
 کہ ليے اوراس ، اورپاکبازتهيں طيب وہ کہ تها بنايا ليے اس ہی زوجہ کی
 اوراگر ، تهے پاکباز زيادہ سے ميں انسانوں سب وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 صلی نبی طورپروہ توشرعی تهيں نہيں پاکباز عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ
 ۔ تهی نہيں ہی الئق کے زوجيت کی اهللا
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 ہاں کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ چاہيۓ ہونا علم بهی يہ ہميں پهرآخرميں
 ہيں ہی عنہا تعالی اهللا رضي صديق بنت صديقہ عائشہ شخصيت ترين محبوب
 ميں حديث کی عنہا تعالی اهللا رضي عاص بنعمرو ذکر کا اس کہ طری جس
 : ہے ملتا بهی

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي عاص بن عمرو
 صلی تونبی آيا واپس ميں کہ ہيں کہتے وہ بهيجا ميں السالسل ذات انہيں نے
 : کيا سوال سے وسلم عليہ اهللا

 عليہ اهللا صلی نبی ، ہے سے کس محبت زيادہ سے آپکوسب سے ميں لوگوں
 کہ کہا نے ميں ، سے)  عنہا تعالی اهللا رضي(  عائشہ:  فرمايا نے وسلم

(  والد کے اس فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ؟ کون سے ميں مردوں
 نبی ؟ کون پهر بعد کے اس کہ کہا ميں ، سے)  عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي

)  عنہ تعالی اهللا رضي(  الخطاب بن مرع:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔ گنے آدمی کئ اوربهی
 ۔)  ٢٣٨٤(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٣٦٦٢(  نمبر حديث بخاری صحيح
 وہ رکهے بغض سے شخصيت محبوب کی وسلم عليہ اهللا صلی جونبی تواب
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی قيامت روز وہ کہ ہے رکهتا حق زيادہ کا بات اس
 ۔ ہو شخص ترين ضمبغو ہاں کے
 ۔ ہے واال رکهنے علم زيادہ سے سب ہی تعالی اهللا

 : کتاب ديکهيں
/  ٢(  الشيخ ناصر:  تصنيف الکرام الصحابۃ فی والجماعۃ السنۃ اہل عقيدہ
٨٧١ ( 

 ۔)  ٥٨ ص(  الصحابـۃ فی السنۃ اهل اعتقاد:  کتاب کی الوهيبی اورمحمد
 . اعلم تعالی واهللا


