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 ہاجرہ باوجود كے منزلت و قدر اپنى عنہا اهللا رضى سارى
 آئيں كيوں ميں غيرت سے عنہا تعالى اهللا رضى

 
 كيا تو ديا جنم كو السالم عليہ اسماعيل نے عنہا تعالى اهللا رضى ہاجرہ جب
 ؟ تهى كى محسوس غيرت سے اس نے عنہا تعالى اهللا رضى سارہ
 عنہا تعالى اهللا رضى سارہ كہ ہے يہ سوال پهر تو ہو ميں اثبات جواب اگر

 محسوس كيوں غيرت نے عورت والى مرتبہ و مقام اور منزلت و قدر جيسى
 ؟ كي
 كو السالم عليہ ابراہيم ىہ پر بنا كى كرنے محسوس غيرت كى ان كيا اور
 لے ميں صحراء كو السالم عليہ اسماعيل اور ہاجرہ وہ كہ تها گيا ديا حكم
 ؟ جائيں

 

 :هللا الحمد
 عورتوں يہ اور ہے چيز طبعى ايك كهانا غيرت سے سوكن اپنى كا عورت

 اسى نہيں، شامل دخل كوئى اپنا كا عورت ميں اس ہے، داخل ميں سرشت كى
 اس وہ جب ہوگا ميں صورت اسى صرف مؤاخذہ كا سا پر چيز اس ليے
 كا ظلم كردہ حرام سے جانب كى اهللا اور كرے كرتى زيادتى ميں سے

 و غيب كى اس وہ طرح اس اور كرے، ظلم پر بہن اپنى ہوئے كرتے ارتكاب
 حاصل طالق ميں نتيجہ كے غيرت كى اس پهر يا ڻهرے، مرتكب كى چغلى
 .ہو مرتكب كى وغيرہ سازش اور ىكوئ ميں بارہ كے سوكن يا كرے،
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ حجر ابن حافظ
 كيا حاصل خود اسے كہ نہيں چيز ايسى ہاں كے عورتوں غيرت ميں اصل
 يہ تو جائے ہو شكار كا زيادتى و افراط ميں اس وہ جب ليكن ہو، سكتا جا
 :ہے ہوا بيان ميں حديث مرفوع ذيل درج ضابطہ كا اس ہوگى، مالمت قابل
 كريم نبى كہ ہيں كرتے بيان عنہ تعالى اهللا رضى انصارى عتيك بن جابر
 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى

 فرماتا پسند كو غيرت اس تعالى اهللا كہ ہے ايسى تو غيرت كچه ميں غيرت "
 ناراض اسے اور ہے ناپسند كو تعالى اهللا جو ہے ايسى غيرت كچه اور ہے،
 :ہے ديتى كر
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 كو اهللا غيرت جو اور ہو ميں تردد و شك جو ہے پسند غيرت ہو كو تعالى اهللا
 " ہے ميں اور كسى عالوہ كے تردد و شك وہ ہے ديتى كر ناراض
(  الغليل ارواء نے اهللا رحمہ البانى عالمہ)  ٢٥١١(  نمبر حديث نسائى سنن
 .ہے ديا قرار حسن اسے ميں)  ٨٠/  ٧
 كوئى سے جس ہو طبعى ورا نيچرل غيرت كى بيوى اور خاوند اگر ليے اس

 تجاوز سے حد وہ تك جب گى ہو معذور ميں اس تو سكتى نہيں بچ عورت
 فعل و قول حرام ہوئے كرتے تجاوز سے حد وہ تك جب يعنى كرتى، نہيں
 ميں سلسلہ اس سے بيويوں كى صالحين سلف ليے اس ہو، نہ مرتكب كى

 " جائيگا ياك محمول پر غيرت اسى انہيں ہيں آتے واقعات جو كے غيرت
 ). ٣٢٦/  ٩(  البارى فتح: ديكهيں
 :ہے كہنا كا اهللا رحمہ مفلح ابن اور
 قابل غيرت وہ كى عورتوں: ہے قول كا كرام علماء دوسرے وغيرہ طبرى "

 " ہو جاتى پائى پر طور جبلى ميں ان جو نہيں گرفت
 ). ٢٤٨/  ١(  الشرعيۃ اآلداب: ديكهيں
 ايك اپنى كا عنہا تعالى اهللا رضى عائشہ نے اهللا رحمہ حجر ابن حافظ اور

 :ہے لكها ہوئے كرتے شرح كى حديث والى توڑنے برتن كے سوكن
 كہ ہے جاتا پايا اشارہ يہ ميں حديث اس: كہ ہے كہنا كا حديث شارحين سب "

 جائيگا، كيا نہيں مؤاخذہ كا اس پر اس ہو صادر غيرت جو سے عورت
 جسے ہوگى ماؤف عقل كى اس پر بنا كى غضب شدت ميں حالت اس كيونكہ
 .تها ديا كر ماؤف نے غيرت
 ہے كيا بيان مرفوعا سے عنہا تعالى اهللا رضى عائشہ نے اهللا رحمہ يعلى ابو
 :نہيں حرج كوئى ميں سند كى جس

 " ديكهتى نہيں نيچے سے اوپر كے وادى عورت والى كهانے غيرت "
 ). ٣٢٥/  ٩(  البارى فتح: ديكهيں
 ہے ہوئى واقع بهى غيرت جو سے عورتوں والى فضيلت راو مرتبہ و مقام
 چيز اس اور سكتا، نہيں بچ كوئى سے جس ہے ہوتى شامل ميں قسم اسى وہ
 كى اهللا نے انہوں ميں فعل اس كيونكہ جائيگا كيا نہيں مؤاخذہ كا ان ميں

 .كى نہيں تجاوز سے حد كوئى ميں كردہ مشروع
 عنہا تعالى اهللا رضى ہاجرہ سوكن ىاپن كا عنہا تعالى اهللا رضى سارہ اور
 خاوند اپنى نے انہوں ليے اس ہوگا، شامل ميں اسى بهى كهانا غيرت سے
 ديكهنا نہيں سامنے كے نظروں اپنى كو سوكن اپنى وہ كہ كيا مطالبہ سے
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 نہيں، برا كوئى مطالبہ يہ كا ان ركهيں، نہ ساته كے ان اسے وہ اور چاہتى،
 ہاجرہ ہى خود السالم عليہ ابراہيم كہ ہے كيا بيان يہ نے كرام علماء پهر اور
 .كيا نہيں مطالبہ يہ سے ان نے سارہ لےگئے سے وہاں كو

 :ہيں كہتے اهللا رحمہ حجر ابن حافظ
 تو ہوگئى شديد غيرت كى عنہا تعالى اهللا رضى سارہ: كہ ہے جاتا كہا "

 " گئے لے مكہ ليے اسى كو والدہ كى ان اور اسماعيل السالم عليہ ابراہيم
 ). ٤٠١/  ٦(  البارى فتح: ديكهيں
 :كہ ہے كرتا داللت قول يہ كا عنہا تعالى اهللا رضى ہاجرہ دليل كى اس
 كوئى اور انسان كوئى جہاں ميں وادى اس ہميں آپ السالم عليہ ابراہيم اے "

 ؟ ہيں رہے جا كہاں كر چهوڑ نہيں چيز
 نہ توجہ كوئى جانب كى ان ےن ابراہيم اور دہرائى بار كئى بات يہ نے ہاجرہ
 :لگيں كہنے وہ تو كى
 ؟ ہے ديا حكم كا اس كو آپ نے اهللا كيا
 ہاں جى: فرمايا نے السالم عليہ ابراہيم تو
 " كريگا نہيں ضائع ہميں تعالى اهللا پهر: لگيں كہنے ہاجرہ تو

 ). ٣١٨٤(  نمبر حديث بخارى صحيح
 :كہ ہيں كرتے بيان عنہما تعالى اهللا رضى عباس ابن
 السالم عليہ ابراہيم تو تها كچه جو مابين كے بيويوں كى ان اور ابراہيم جب "
 كے ان اور ہوئے كهڑے نكل سے وہاں كر لے كو اسماعيل اور اسماعيل ام

 " تها بهى.. ....  مشكيزہ كا پانى ساته
 ). ٣١٨٥(  نمبر حديث بخارى صحيح
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ حجر ابن حافظ

 :فرمانا يہ كا عنہما تعالى اهللا رضى عباس ابن يعنى: قولہ "
 " تها كچه جو مابين كے والوں گهر كے ان اور ابراہيم جب "

 نے ہاجرہ جب يعنى"  تها كچه جو"  اور ہيں، سارہ مراد سے والوں گهر
 " كهائى غيرت نے سارہ تو ديا جنم كو اسماعيل
 ). ٤٠٧/  ٦(  البارى فتح: ديكهيں
 .اعلم واهللا


