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ن کی مائیں �یں۔
ُ
ن کی جانوں سے بھی زیادە حق رک�� �یں اور پیغمبر کی بیویاں ا

ُ
پیغمبر مومنوں پر ا











ا کہ #ٓپ اك #ٓپ صىل هللا �لیہ وسمل ىك اہلیہ حمرتمہ حرضت )دجيہ رىض هللا عنہا $ #ٓپ صىل هللا �لیہ وسمل ىك ڈھارس بندھاىئ اور کہ
رور 45 خMال حصیح نہI 4 ۔ )دا ىك قسم #ٓپ @و هللا @بھCی رسوا نہ4 @رے گا ، #ٓپ تو ا)الق فاضلہ 8 مالک 45 ، #ٓپ تو کنبہ 0

مشلك وقت  ، P @سوں اك بو[ ا\ رس 0ر رکھ لY 45 ، مفلسوں V 8 #ٓپ کامU 45 ، مہامن نوازی م4 #ٓپ PمOال 45 اور
)خباری(م4 #ٓپ امر حق اك ساتھ دk 45 ۔ اj اوصاف حسhنہ وg اfسان یوں P وقت ذلت و خواری ىك موت نہ4 پا سکaا





صدق دل r  م~{ے )دجيہؓ r بہرت عورت نہ4 مىل ۔ جب لوگوں $ مريی نبوت اك اxاكر @یا اس $’’ �اuشہؓ 8 اسhتفسار 0ر ان r فرماU 45ملسو هيلع هللا ىلص رسول 
 م� و اس $اقرار @یا ، جب لوگوں $ مريی �کذیب ىك تو اس $ ک{لے دل r مريی تصدیق ىك ،جب لوگوں $ مريا ماىل تعاون @ر$ r ہاتھ کھین�ا ت

 r نوازاهللا0ر اپنا مال و دولت �ھاور @رد� ،دورسی بیویوں r اوالد ىك نعمت r ؓدجيہ( حمروم رکھا اور r تعاىل $ م~{ے اوالد ىك نعمت‘‘) ند امحدمhس(

تو م4  جب کفار م~{ے سhتاU ،م� 0ر �روا الزامات لگاU اور لغو �ت4 بناU’’ فرما� @رU ملسو هيلع هللا ىلص #ٓپ 
ا حوصلہ �ر م4 )دجيہؓ r اس اك تذ@رە @ر� وە اتىن عظمي )اتون تھ4 کہ نہایت حمكت 8 ساتھ مري 

‘‘�ڑھات4 یہاں �ک کہ مريے دل @و سکون مل �ا� ۔ )دجيہؓ مريے 5ر رجن و مغ @و ہلاك @ر د� @رت4

ب #ٓپ مريا ر ! مريے #ٓقا ،مريے رس�ج’’)دجيہؓ  8 ¡سىل بھرے الفاظ مالخطہ فرمائ4 
‘‘ر سکىت5و� I دنیا ىك @وىئ طاقت اr ¦سhپا نہ4 @هللا8 ساتھ I جس 8 ساتھ 



رضت )دجيہ رسول @رمي صىل هللا �لیہ وسمل ىك متام بیویوں م4 جaىن ©ريت م~{ے ح حرضت �اuشہ رىض هللا عنہا $ بیان @یا کہ
ت صىل هللا �لیہ رىض هللا عنہا r #ٓىت تھCی اتىن @ىس اور r نہ4 #ٓىت تھCی ، ¯االxکہ انہ4 م4 $ د®کھابھCی نہ4 تھا ، لیکن #ٓحنرض 

ہ رىض هللا عنہا ىك وسمل ان اكذ@ر�کرثت فرما�@رU ت´ اور اگر @وىئ �کری ذحب @رU تو اس 8 ²کڑے ²کڑے @ر 8 حرضت )دجي
 عنہا 8 سوا @وىئ ملنے والیوں @و بھی~تے ت´ م4 $ اکرثحضور صىل هللا �لیہ وسمل r کہا �¶ دنیا م4 حرضت )دجيہ رىض هللا

)اریخب(اس 0ر #ٓپ صىل هللا �لیہ وسمل فرماU کہ وە ا¸ىس تھ4 اورا¸ىس تھ4 اور ان r مريے اوالد I ۔ ! عورت I 5ی نہ4 

ٓ   بیان @یا کہ$ حرضت �ىل رىض هللا عنہ  حنرضت م4 $ رسول هللا صىل هللا �لیہ وسمل r سhنا ، #
اتون تھ4 سب r بہرت®ن )) ا\ زمانہ م4 ( صىل هللا �لیہ وسمل فرما رI ت´ کہ مرمي بºت معران 

  )خباری) (رىض هللا عنہا ( اور اس امت ىك سب r بہرت®ن )اتون حرضت )دجيہ 45 



۔۔۔۔ #ٓپ سہیل �ن معرو ىك بہن تھ4۔۔۔۔ #ٓپ سہیل �ن معرو ىك بہن تھ4۔۔۔۔ #ٓپ سہیل �ن معرو ىك بہن تھ4۔۔۔۔ #ٓپ سہیل �ن معرو ىك بہن تھ4        سکران �ن معروؓ 8 ساتھ ق½ول اسالمسکران �ن معروؓ 8 ساتھ ق½ول اسالمسکران �ن معروؓ 8 ساتھ ق½ول اسالمسکران �ن معروؓ 8 ساتھ ق½ول اسالمشو5ر شو5ر شو5ر شو5ر ****

سعادتسعادتسعادتسعادت¯¿شہ ىك ¯¿شہ ىك ¯¿شہ ىك ¯¿شہ ىك 5جرت 5جرت 5جرت 5جرت ****

وا¦ىس 0ر شو5ر ىك وفات اور نوجوان بÀÁے عبد الرمحن ىك کفالت ىك ذمہ داریوا¦ىس 0ر شو5ر ىك وفات اور نوجوان بÀÁے عبد الرمحن ىك کفالت ىك ذمہ داریوا¦ىس 0ر شو5ر ىك وفات اور نوجوان بÀÁے عبد الرمحن ىك کفالت ىك ذمہ داریوا¦ىس 0ر شو5ر ىك وفات اور نوجوان بÀÁے عبد الرمحن ىك کفالت ىك ذمہ داریمکہ مکہ مکہ مکہ ****

@و سودەؓ x rاكح @ر$ اك مشورە@و سودەؓ x rاكح @ر$ اك مشورە@و سودەؓ x rاكح @ر$ اك مشورە@و سودەؓ x rاكح @ر$ اك مشورەملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصىك وفات 8 بعدخولہ بºت حکميؓ اك رسول ىك وفات 8 بعدخولہ بºت حکميؓ اك رسول ىك وفات 8 بعدخولہ بºت حکميؓ اك رسول ىك وفات 8 بعدخولہ بºت حکميؓ اك رسول )دجيہؓ )دجيہؓ )دجيہؓ )دجيہؓ ****

تعبريتعبريتعبريتعبريسودەؓ اك خواب اور #ٓپ 8 سابقہ شو5ر سکران ىك سودەؓ اك خواب اور #ٓپ 8 سابقہ شو5ر سکران ىك سودەؓ اك خواب اور #ٓپ 8 سابقہ شو5ر سکران ىك سودەؓ اك خواب اور #ٓپ 8 سابقہ شو5ر سکران ىك ****

x rاكح 8 وقت Çار Æوں ىك ماں تھx r4اكح 8 وقت Çار Æوں ىك ماں تھx r4اكح 8 وقت Çار Æوں ىك ماں تھx r4اكح 8 وقت Çار Æوں ىك ماں تھ4ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ادھÅ معر، �ام شلك و صورت، بھاری جسم ، غریب اور #ٓپ ادھÅ معر، �ام شلك و صورت، بھاری جسم ، غریب اور #ٓپ ادھÅ معر، �ام شلك و صورت، بھاری جسم ، غریب اور #ٓپ ادھÅ معر، �ام شلك و صورت، بھاری جسم ، غریب اور #ٓپ ****



�ر 8 معامالت اور Æیوں ىك د®کھ بھال اور �ربÈت�ر 8 معامالت اور Æیوں ىك د®کھ بھال اور �ربÈت�ر 8 معامالت اور Æیوں ىك د®کھ بھال اور �ربÈت�ر 8 معامالت اور Æیوں ىك د®کھ بھال اور �ربÈت****

        زید �ن ¯ارثہؓ ، ام لكثومؓ  اور فاطمہؓ 8 5مراە مدینہ 5جرتزید �ن ¯ارثہؓ ، ام لكثومؓ  اور فاطمہؓ 8 5مراە مدینہ 5جرتزید �ن ¯ارثہؓ ، ام لكثومؓ  اور فاطمہؓ 8 5مراە مدینہ 5جرتزید �ن ¯ارثہؓ ، ام لكثومؓ  اور فاطمہؓ 8 5مراە مدینہ 5جرت****

0ردے 8 احاكمات اك xزول ۔۔۔۔ #ٓؓپ اك درازقد0ردے 8 احاكمات اك xزول ۔۔۔۔ #ٓؓپ اك درازقد0ردے 8 احاكمات اك xزول ۔۔۔۔ #ٓؓپ اك درازقد0ردے 8 احاكمات اك xزول ۔۔۔۔ #ٓؓپ اك درازقد****

دینادینادینادیناو دے و دے و دے و دے تقسhمي شدە �ریوں مr 4 ا\ حصے اك وقت �اuشہؓ @تقسhمي شدە �ریوں مr 4 ا\ حصے اك وقت �اuشہؓ @تقسhمي شدە �ریوں مr 4 ا\ حصے اك وقت �اuشہؓ @تقسhمي شدە �ریوں مr 4 ا\ حصے اك وقت �اuشہؓ @ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ایثار اك ا�ىل منونہ ۔۔۔ معر رسhیدگی ىك بنا 0ر #ٓپ ایثار اك ا�ىل منونہ ۔۔۔ معر رسhیدگی ىك بنا 0ر #ٓپ ایثار اك ا�ىل منونہ ۔۔۔ معر رسhیدگی ىك بنا 0ر #ٓپ ایثار اك ا�ىل منونہ ۔۔۔ معر رسhیدگی ىك بنا 0ر #ٓپ ****

خساوتخساوتخساوتخساوتدسhتاكری اك 5رن ۔۔۔ فMاىض اور دسhتاكری اك 5رن ۔۔۔ فMاىض اور دسhتاكری اك 5رن ۔۔۔ فMاىض اور دسhتاكری اك 5رن ۔۔۔ فMاىض اور ****

        ىك پابندیىك پابندیىك پابندیىك پابندی‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ قرن ىف بیو�کنقرن ىف بیو�کنقرن ىف بیو�کنقرن ىف بیو�کن’’ ’’ ’’ ’’ قر#ٓن و سºت ىك پابندی ۔۔۔۔ قر#ٓن و سºت ىك پابندی ۔۔۔۔ قر#ٓن و سºت ىك پابندی ۔۔۔۔ قر#ٓن و سºت ىك پابندی ۔۔۔۔ ****



ی ی ی ی مÑ تو ر@وع م4 یوں حمسوس 5وا کہ مريی xکسري 5مÑ تو ر@وع م4 یوں حمسوس 5وا کہ مريی xکسري 5مÑ تو ر@وع م4 یوں حمسوس 5وا کہ مريی xکسري 5مÑ تو ر@وع م4 یوں حمسوس 5وا کہ مريی xکسري 5هللا هللا هللا هللا � رسول� رسول� رسول� رسول’’ ’’ ’’ ’’ r فرما� r فرما� r فرما� r فرما� ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص حس مزاح ۔۔۔ قMام الیل م4 طویل قMام 0ر #ٓپ حس مزاح ۔۔۔ قMام الیل م4 طویل قMام 0ر #ٓپ حس مزاح ۔۔۔ قMام الیل م4 طویل قMام 0ر #ٓپ حس مزاح ۔۔۔ قMام الیل م4 طویل قMام 0ر #ٓپ ****

5وئے5وئے5وئے5وئےملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص بہت حمظوظ بہت حمظوظ بہت حمظوظ بہت حمظوظ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص #ٓپ #ٓپ #ٓپ #ٓپ ‘‘‘‘‘‘‘‘پھوٹ �ائے گی تو م4 $ �ک 0ر اپنا ہاتھ رکھ لیا پھوٹ �ائے گی تو م4 $ �ک 0ر اپنا ہاتھ رکھ لیا پھوٹ �ائے گی تو م4 $ �ک 0ر اپنا ہاتھ رکھ لیا پھوٹ �ائے گی تو م4 $ �ک 0ر اپنا ہاتھ رکھ لیا 

�اuشہؓ اك حر®رە ۔۔۔۔۔۔ سودەؓ 8 ساتھ دل چسپ واقعہ�اuشہؓ اك حر®رە ۔۔۔۔۔۔ سودەؓ 8 ساتھ دل چسپ واقعہ�اuشہؓ اك حر®رە ۔۔۔۔۔۔ سودەؓ 8 ساتھ دل چسپ واقعہ�اuشہؓ اك حر®رە ۔۔۔۔۔۔ سودەؓ 8 ساتھ دل چسپ واقعہ****        

        اك واقعہاك واقعہاك واقعہاك واقعہخوف خوف خوف خوف سادگی ، تقوی ۔۔۔۔ د�ال 8 سادگی ، تقوی ۔۔۔۔ د�ال 8 سادگی ، تقوی ۔۔۔۔ د�ال 8 سادگی ، تقوی ۔۔۔۔ د�ال 8 ****

r حمبت ۔۔۔۔ ملÖے ہاتھr حمبت ۔۔۔۔ ملÖے ہاتھr حمبت ۔۔۔۔ ملÖے ہاتھr حمبت ۔۔۔۔ ملÖے ہاتھهللا هللا هللا هللا رسول رسول رسول رسول ****

**** Øپا Øپا Øپا Øساىئ م4 45پاf ساىئ م4 45ا¯ادیث ىك روایت ۔۔۔ دو خباری اور مسمل م4 اور �ىق تني ابو داؤد اورf ساىئ م4 45ا¯ادیث ىك روایت ۔۔۔ دو خباری اور مسمل م4 اور �ىق تني ابو داؤد اورf ساىئ م4 45ا¯ادیث ىك روایت ۔۔۔ دو خباری اور مسمل م4 اور �ىق تني ابو داؤد اورf ا¯ادیث ىك روایت ۔۔۔ دو خباری اور مسمل م4 اور �ىق تني ابو داؤد اور

معؓر 8 دور )الفت م4 وفات پاىئمعؓر 8 دور )الفت م4 وفات پاىئمعؓر 8 دور )الفت م4 وفات پاىئمعؓر 8 دور )الفت م4 وفات پاىئ****



�ِر ©ار ابو�کر صدیؓق ىك بÝÈ ۔۔۔۔لقب صدیقہ اور محريا�ِر ©ار ابو�کر صدیؓق ىك بÝÈ ۔۔۔۔لقب صدیقہ اور محريا�ِر ©ار ابو�کر صدیؓق ىك بÝÈ ۔۔۔۔لقب صدیقہ اور محريا�ِر ©ار ابو�کر صدیؓق ىك بÝÈ ۔۔۔۔لقب صدیقہ اور محريا****
، ذ5ني ، ز®رک اور مسßدار، ذ5ني ، ز®رک اور مسßدار، ذ5ني ، ز®رک اور مسßدار، ذ5ني ، ز®رک اور مسßدارخوبصورت خوبصورت خوبصورت خوبصورت ****
))))۱۷۱۷۱۷۱۷، ، ، ،     �۱۶۱۶۱۶۱۶ � � �     ۹۹۹۹: : : : اخaالف اخaالف اخaالف اخaالف ( ( ( ( 5جری م4 5وىئ5جری م4 5وىئ5جری م4 5وىئ5جری م4 5وىئ    ۲۲۲۲مك معری م4 مکہ م4 5وا لیکن رخصىت �لغ 5و$ 8 بعد مك معری م4 مکہ م4 5وا لیکن رخصىت �لغ 5و$ 8 بعد مك معری م4 مکہ م4 5وا لیکن رخصىت �لغ 5و$ 8 بعد مك معری م4 مکہ م4 5وا لیکن رخصىت �لغ 5و$ 8 بعد xاكح xاكح xاكح xاكح ****



****éزول وx واقعہ افک اورéزول وx واقعہ افک اورéزول وx واقعہ افک اورéزول وx واقعہ افک اور        

ایالء، حترمي اور ختیري ۔۔۔۔ xزول وéایالء، حترمي اور ختیري ۔۔۔۔ xزول وéایالء، حترمي اور ختیري ۔۔۔۔ xزول وéایالء، حترمي اور ختیري ۔۔۔۔ xزول وéواقعہ واقعہ واقعہ واقعہ ****

اك ہار اور #ٓیت �ميماك ہار اور #ٓیت �ميماك ہار اور #ٓیت �ميماك ہار اور #ٓیت �ميم�اuشہؓ �اuشہؓ �اuشہؓ �اuشہؓ ****

ىك وفات اور تدفنيىك وفات اور تدفنيىك وفات اور تدفنيىك وفات اور تدفنيملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص �اuشہؓ م4 رسول �اuشہؓ م4 رسول �اuشہؓ م4 رسول �اuشہؓ م4 رسول جحرە جحرە جحرە جحرە ****



        جñگ مجل اك  واقعہجñگ مجل اك  واقعہجñگ مجل اك  واقعہجñگ مجل اك  واقعہ****

و فMاىضو فMاىضو فMاىضو فMاىضخساوت خساوت خساوت خساوت ****

سال ىك معر م4 امري معاویہؓ 8 عہد )الفت م4 وفات پاىئسال ىك معر م4 امري معاویہؓ 8 عہد )الفت م4 وفات پاىئسال ىك معر م4 امري معاویہؓ 8 عہد )الفت م4 وفات پاىئسال ىك معر م4 امري معاویہؓ 8 عہد )الفت م4 وفات پاىئ۷۳۷۳۷۳۷۳* * * * 



¯افظ قر#ٓن، مفرسە ، حمدثہ اور فقMہ ۔۔۔ �مل و عرفان اك سورج¯افظ قر#ٓن، مفرسە ، حمدثہ اور فقMہ ۔۔۔ �مل و عرفان اك سورج¯افظ قر#ٓن، مفرسە ، حمدثہ اور فقMہ ۔۔۔ �مل و عرفان اك سورج¯افظ قر#ٓن، مفرسە ، حمدثہ اور فقMہ ۔۔۔ �مل و عرفان اك سورج****

 * * * *۲۲۱۰۲۲۱۰۲۲۱۰۲۲۱۰I قولñم r ا¯ادیث روایت ک4 ۔۔۔۔ احاكم رشعیہ اك ا®ک چوتھاىئ #ٓؓپI قولñم r ا¯ادیث روایت ک4 ۔۔۔۔ احاكم رشعیہ اك ا®ک چوتھاىئ #ٓؓپI قولñم r ا¯ادیث روایت ک4 ۔۔۔۔ احاكم رشعیہ اك ا®ک چوتھاىئ #ٓؓپI قولñم r ا¯ادیث روایت ک4 ۔۔۔۔ احاكم رشعیہ اك ا®ک چوتھاىئ #ٓؓپ

�ن زبريؓ �ن زبريؓ �ن زبريؓ �ن زبريؓ     �ن زبؓري، عروە�ن زبؓري، عروە�ن زبؓري، عروە�ن زبؓري، عروەهللاهللاهللاهللا�ن معؓر،عبد�ن معؓر،عبد�ن معؓر،عبد�ن معؓر،عبدهللاهللاهللاهللا�ن عباؓس، عبد�ن عباؓس، عبد�ن عباؓس، عبد�ن عباؓس، عبدهللاهللاهللاهللا8 قریب شاگرد ۔۔۔ ابو5ر®رەؓ ، ابو موىس اشعرؓی، عبد8 قریب شاگرد ۔۔۔ ابو5ر®رەؓ ، ابو موىس اشعرؓی، عبد8 قریب شاگرد ۔۔۔ ابو5ر®رەؓ ، ابو موىس اشعرؓی، عبد8 قریب شاگرد ۔۔۔ ابو5ر®رەؓ ، ابو موىس اشعرؓی، عبد۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰* * * * 



ىل م4 $ رسول @رمي ص بیان @یا کہ$ حرضت اfس �ن مالک رىض هللا عنہ 
ضیلت هللا �لیہ وسمل @و یہ فرماU 5وئے سhنا I کہ �اuشہ رىض هللا عنہا ىك ف 
)خباری(�ىق عورتوں 0ر ا¸ىس ø ¶� Iرید ىك فضیلت اور متام کھانوں 0ر

سمل حرضت �اuشہ رىض هللا عنہا $ بیان @یا کہ رسول هللا صىل هللا �لیہ و 
ور اے �اuش یہ �ربائیل �لیہ السالم ¡رشیف فرما 45 ا: $ ا®ک دن فرما� 

متہ4 سالم کþ 45 ، م4 $ اس 0ر جواب د� و�لیہ السالم ورمحۃ هللا 
)خباری(و�راكتہ ، #ٓپ وە Çزي مالحظہ فرماU 45 جو م� @و نظر نہ4 #ٓىت



 * * * *ÝÈعظمي �پ ىك عظمي بÝÈعظمي �پ ىك عظمي بÝÈعظمي �پ ىك عظمي بÝÈعظمي �پ ىك عظمي ب

        پپپپ���� شو5ر خÈñس �ن )ذافہؓ ت´ شو5ر خÈñس �ن )ذافہؓ ت´ شو5ر خÈñس �ن )ذافہؓ ت´ شو5ر خÈñس �ن )ذافہؓ ت´* * * * 

شو5ر 8 ساتھ مدشو5ر 8 ساتھ مدشو5ر 8 ساتھ مدشو5ر 8 ساتھ مد����نے 5جرت ىكنے 5جرت ىكنے 5جرت ىكنے 5جرت ىك* * * * 

غزوە ا¯د م4 بیوە 5وئ4غزوە ا¯د م4 بیوە 5وئ4غزوە ا¯د م4 بیوە 5وئ4غزوە ا¯د م4 بیوە 5وئ4* * * * 

مممم�پ ىك فکر مñدی اور قابل رشک اعزاز ۔۔۔۔ ابو�کر و ع�پ ىك فکر مñدی اور قابل رشک اعزاز ۔۔۔۔ ابو�کر و ع�پ ىك فکر مñدی اور قابل رشک اعزاز ۔۔۔۔ ابو�کر و ع�پ ىك فکر مñدی اور قابل رشک اعزاز ۔۔۔۔ ابو�کر و ع����نؓ @و پیانؓ @و پیانؓ @و پیانؓ @و پیا* * * * 



))))واواواوا���� حمرتم معؓر ىك نصی حمرتم معؓر ىك نصی حمرتم معؓر ىك نصی حمرتم معؓر ىك نصیححححتتتت( ( ( ( اك مقام اك مقام اك مقام اك مقام ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص اور خود اعاور خود اعاور خود اعاور خود اع����دی ۔۔۔ #ٓحنضور دی ۔۔۔ #ٓحنضور دی ۔۔۔ #ٓحنضور دی ۔۔۔ #ٓحنضور دلريی دلريی دلريی دلريی * * * * 

واقعہ حترمي، ایالء و ختیريواقعہ حترمي، ایالء و ختیريواقعہ حترمي، ایالء و ختیريواقعہ حترمي، ایالء و ختیري* * * * 

r سhیکھا اور طب بھCی سhیکھCیr سhیکھا اور طب بھCی سhیکھCیr سhیکھا اور طب بھCی سhیکھCیr سhیکھا اور طب بھCی سhیکھCیهللاؓ هللاؓ هللاؓ هللاؓ لکھنا 0ڑھنا شفا بºت عبد لکھنا 0ڑھنا شفا بºت عبد لکھنا 0ڑھنا شفا بºت عبد لکھنا 0ڑھنا شفا بºت عبد * * * * 

))))@ردی@ردی@ردی@ردی    ساری �ائیداد وقفساری �ائیداد وقفساری �ائیداد وقفساری �ائیداد وقف((((عبادت گزار تھ4 ، کرثت r روزے رکھت4، فMاعبادت گزار تھ4 ، کرثت r روزے رکھت4، فMاعبادت گزار تھ4 ، کرثت r روزے رکھت4، فMاعبادت گزار تھ4 ، کرثت r روزے رکھت4، فMاضضضض و فرا و فرا و فرا و فراغغغغ دل تھ4 دل تھ4 دل تھ4 دل تھ4* * * * 

�ن معؓر ۔۔۔۔ بھاىئ r مOالىل حمبت�ن معؓر ۔۔۔۔ بھاىئ r مOالىل حمبت�ن معؓر ۔۔۔۔ بھاىئ r مOالىل حمبت�ن معؓر ۔۔۔۔ بھاىئ r مOالىل حمبتهللا هللا هللا هللا عبدعبدعبدعبد* * * * 

ھجری م4 وفات پاىئھجری م4 وفات پاىئھجری م4 وفات پاىئھجری م4 وفات پاىئ    ۴۵۴۵۴۵۴۵* * * * 



¯افظ قر#ٓن تھ4 ۔۔۔۔ پہال مص¯افظ قر#ٓن تھ4 ۔۔۔۔ پہال مص¯افظ قر#ٓن تھ4 ۔۔۔۔ پہال مص¯افظ قر#ٓن تھ4 ۔۔۔۔ پہال مصححححف #ٓپ 5ی 8 پاس رہاف #ٓپ 5ی 8 پاس رہاف #ٓپ 5ی 8 پاس رہاف #ٓپ 5ی 8 پاس رہا* * * * 

 * * * * r ٓپ# r ٓپ# r ٓپ# r چھ مسمل م4 45    ۶۰۶۰۶۰۶۰#ٓپ r 4چھ مسمل م4 45ا¯ادیرثوایت 45 جن م r 4چھ مسمل م4 45ا¯ادیرثوایت 45 جن م r 4چھ مسمل م4 45ا¯ادیرثوایت 45 جن م r 4ا¯ادیرثوایت 45 جن م

ش خبت 8 رسول ؐ یہ خو هللاے ’’ �ربائیل ؑ $ سhیدە حفصہؓ 8 �رے م4 کہا
4 )اتون بہت عبادت گزار اور کرثت r روزے اك ا�5م @رىت 45۔ وە دنیا م

)مسhتدرک، احلامك( ‘‘#ٓپ ؐ ىك زوجہ 45 تو جñت م4 بھCی #ٓپؐ  ىك زوجہ 45



ام املساکني لقبام املساکني لقبام املساکني لقبام املساکني لقب****

�ن �ن �ن �ن حجحجحجحجؓش ىك زوجہ تھ4ؓش ىك زوجہ تھ4ؓش ىك زوجہ تھ4ؓش ىك زوجہ تھ4هللاهللاهللاهللا8 پھوپھCی زاد بھاىئ عبد8 پھوپھCی زاد بھاىئ عبد8 پھوپھCی زاد بھاىئ عبد8 پھوپھCی زاد بھاىئ عبدملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص رسولرسولرسولرسول****

ا¯د م4 شہادت 8 بعد بیوە 5وئ4ا¯د م4 شہادت 8 بعد بیوە 5وئ4ا¯د م4 شہادت 8 بعد بیوە 5وئ4ا¯د م4 شہادت 8 بعد بیوە 5وئ4غزوە غزوە غزوە غزوە ****

بیوی اك مOاىل تعلق اور بیوگی 0ر صرببیوی اك مOاىل تعلق اور بیوگی 0ر صرببیوی اك مOاىل تعلق اور بیوگی 0ر صرببیوی اك مOاىل تعلق اور بیوگی 0ر صربمMاں مMاں مMاں مMاں ****



�رس تھCی�رس تھCی�رس تھCی�رس تھCی    ۳۰۳۰۳۰۳۰اك پیغام xاكح۔۔۔ #ٓؓپ ىك معر اس وقت اك پیغام xاكح۔۔۔ #ٓؓپ ىك معر اس وقت اك پیغام xاكح۔۔۔ #ٓؓپ ىك معر اس وقت اك پیغام xاكح۔۔۔ #ٓؓپ ىك معر اس وقت ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص مغ گساری ۔۔۔۔ ا�م �دت 8 بعدرسول ا@رم مغ گساری ۔۔۔۔ ا�م �دت 8 بعدرسول ا@رم مغ گساری ۔۔۔۔ ا�م �دت 8 بعدرسول ا@رم مغ گساری ۔۔۔۔ ا�م �دت 8 بعدرسول ا@رم ****

x rاكحx rاكحx rاكحx rاكحملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصھجری م4 #ٓپھجری م4 #ٓپھجری م4 #ٓپھجری م4 #ٓپ۳۳۳۳* * * * 

مہمہمہمہ���� 8 بعد #ٓپ ؓ ىك وفات 8 بعد #ٓپ ؓ ىك وفات 8 بعد #ٓپ ؓ ىك وفات 8 بعد #ٓپ ؓ ىك وفاتچھ چھ چھ چھ ****

$ مناز جñازە 0ڑھاىئ$ مناز جñازە 0ڑھاىئ$ مناز جñازە 0ڑھاىئ$ مناز جñازە 0ڑھاىئملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ا@رم ا@رم ا@رم ا@رم رسول رسول رسول رسول ****



















































ؤ، میں تمہیں کچھ دے دال کر ب� طریقے سے رخصت 
ٓ
کے اگر تم هللادوناور کر ے نبؐی، اپنی بیویوں سے کہو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چا تی  و تو ا  اور اس 

کے ل5 بڑا اجر مہیا کر رکھا 1نبؐی کی بیویو،  نے ان  خرت کی طالب  و تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکو کار  یں هللا 
ٓ
کسی صریح  میں سے جوتم رسوؐل اور دار ا

سان کام 1نبؐی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں 
ٓ
کے ل5 یہ بہت ا نے اگر ت و فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دو را عذاب دیا جائے گا، هللا  م هللا سے ڈر

کر ر و اور سابق  کں ٹِ والی  و تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا ُمبتال کوئی شخص اللچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرواKL گھروں می

کے رسوؐل کی اطاعت کرو هللا تو یہ چا تا 1 کہ  س 
ُ
ے گندگی کو  بیِت نبؐی ساہِل دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو نماز قائم کرو، زکٰوة دو اور هللا اور ا

aے شک هللا  یات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی  یں 
ٓ
اخبر ف اور بلطیدور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دےیاد رکھو هللا کی ا

گے جھکK والے  یں، صدقہ د
ٓ
کے ا  یں، روزە  والے 1Khبالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم  یں، مومن  یں، مطیع فرمان  یں، راست باز  یں، صابر  یں، هللا 

کے ل5 مغفرت اور بڑا  نے ان  نے والے  یں، هللا  نے والے  یں، اور هللا کو کـثرت سے یاد کر ا کر رکھا 1مہی اجررکK والے  یں، اپنی شرمگا وں کی حفاظت کر






