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Islam loves beauty and elegance.In Islam, a woman is allowed all kinds 

of adornments within her limits. In the time of the Prophet, the 

Ṣaḥābiyāt were specialized in various fields and earned their livelihood 

through these field.In the time of the Prophet, women used to beautify 

and adorn themselves. At that time there were many women who were 

skilled in this art and they used to prepare other women. At weddings 

they used to prepare brides. It was a source of income for these women. 

It is an important occupation of women in modern times.The main 

purpose of this research was to discover the Islamic view point about 

the woman economic activities. The study was basically planned to 

address that whether Islam allowed women to take part in economic 

matters or not? The article delivered a guideline for women of Modern 

era in the light of economic activities of Ṣaḥābiyāt that how the today’s 

women could take part into various areas of financial matters by 

keeping in view the life and economic activities of Ṣaḥābiyāt.The 

method used for research was historical.  
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اسالم دین  فطرت ہے ۔اسالم میں  عورت کو حدود کے اندر ہر قسم کی  زیب و زینت کی اجازت   
ہے۔عورت اور زیب و زینت ساتھ ساتھ ہے۔قرآن مجید میں عورت اور زیب و زینت کے بارے میں حکم  

 ہے: ہوتا
َوَ
َ
ََا ُؤاََمن  شَّ

َ
ن َیِۃََِفیَیُّ

 
ِحل

 
 1ال

 ہے  پلتی میں زیور  جو وہ کیا 
  خوبصورت کو  آپ  اپنے  انسان  نظرآئے۔اس لئے ہر دور میں    ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت

ہیں۔مرد کے مقابلے میں عورت زیب و زینت کا زیادہ اہتمام کرتی ہے۔عورت   آئے کرتے کوشش کی بنانے
  اور سنگھار پر اعضاء والے رہنے کھلے  دیگر  اور چہرے  آرائش،  کی  بالوں ،  خوبصورتی  کی لباساپنے 

سےعورت    طرف  کی  تعالی    ہللا  لیے  اس۔  ہے  کام  فطری  کا بہت اہتمام کرتی ہے۔کیونکہ یہ ایک  وغیرہ  زیورات
  باقاعدہ  کی   اس   میں   حلقے قریبی  خاص   ایک  بلکہ  کے اس قسم کی زیب و زینت پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔

 ۔جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے؟ ہے گئی دی بھی  اجازت
لَ 
ُ
ِمَناِتََََوق ُمؤ 

 
ل ِ
 
َنَََل ُضض  َََِمن ََََيغ  َصاِرِهنَّ ب 

َ
َنَََا

 
َفظ ََََوَيح  َجُهنَّ ُرو 

ُ
َََف

َ
َنََََول ِدي  َََُيب  َنَتُهنَّ َََِزي 

َّ
َهَرََََماَِال

َ
ـَهاََظ َََِمن   ََۖ

َنَ ِرب  َيض 
 
ََََول ىََِبُخُمِرِهنَّ

ٰ
ََََعل ِبِهنَّ َََُجُيو   َََۖ

َ
َنََََول ِدي  َََُيب  َنَتُهنَّ َََِزي 

َّ
َََِال ِتِهنَّ

َ
ل َََِلُبُعو  و 

َ
َََا َبآِئِهنَّ

ٰ
َََا و 

َ
َبآءَََِا

ٰ
َََا ِتِهنَّ

َ
ل َََُبُعو  و 

َ
ََا

َ َنآِئِهنَّ ب 
َ
َََا و 

َ
َنآءَََِا ب 

َ
َََا ِتِهنَّ

َ
ل َََُبُعو  و 

َ
َََا َواِنِهنَّ َََِاخ  و 

َ
ََََبِنىَ ََا َواِنِهنَّ َََِاخ  و 

َ
َواِتِهنَََََّبِنىَ ََا

َ
خ
َ
َََا و 

َ
َنَََِا ََََسآِئِهنَّ و 

َ
ََََماََا ت 

َ
ك
َ
َََمل

َ َماُنُهنَّ ي 
َ
وََِا

َ
َنََا اِبِعي  ـرََِالتَّ ي 

َ
وِلىَغ

ُ
َبِۃََا ر  ِ

 
َِجاِلََِمَنََال

وََِالر 
َ
ِلََا ف  ِ

 
َنََالط ـِذي 

َّ
مَ َال

َ
اَل َهُرو 

 
ىََيظ

ٰ
َراِتََََعل َسآءَََِعو  ِ

 
َالن

َ  ََۖ
َ

َنَََول ِرب  َََيض  ُجِلِهنَّ ر 
َ
مَََِبا

َ
ل َنَََماَِلُيع  ِفي  ََُيخ  ََِمن  َنِتِهنَّ ََِزي  اَۖ  ُبـو  ىََوُتو 

َ
ِهََِال

ٰ
ـ
 
ًعاَالل هََََجـِمي  يُّ

َ
َنََا ِمُنـو  ؤ 

ُ  
مَ َاْل

ُ
ك
َّ
َعل
َ
َل

َنَ ِلُحو   2    ُتف 

  کی  عصمت  اپنی  اور  رکھیں نیچی  نگاہ اپنی کہ دو  کہہ سے  والیوں ایمان اور 
  سے   میں  اس  جگہ  جو  مگر   کریں   نہ  ظاہر   کو  زینت   اپنی  اور   کریں  حفاظت
  زینت   اپنی  اور   رکھیں،   ڈالے   پر   سینوں  اپنے  دوپٹے  اپنے  اور   ہے،  رہتی  کھلی
  اپنے   یا  باپ  کے  خاوند  یا  باپ  اپنے  یا   پر   خاوندوں   اپنے  مگر  کریں  نہ  ظاہر 
  اپنی   یا  پر   بھانجوں  یا  بھتیجوں  یا  بھائیوں  اپنے  یا  بیٹوں  کے  خاوند  یا  بیٹوں

  حاجت   کی  عورت  جنہیں  پر   گاروں  خدمت  ان  یا  پر   غالموں  اپنے  یا  پر   عورتوں
  اور  نہیں،  واقف  سے  چیزوں  کی   پردہ  کی   عورتوں  جو  پر   لڑکوں   ان   یا  نہیں
 ہوجائے،   معلوم  زیور   مخفی  کا  ان  کہ  ماریں  نہ  سے  زور   پر   زمین  پاؤں  اپنے
 پاؤ۔ نجات تم تاکہ کرو توبہ سامنے  کے ہللا  سب  تم! مسلمانو اے اور 

کابہت اہتمام کرتیں تھیں ۔اس لئے بہت    زیب و زینت    یں اپنی آرائش اور عورت  کے دور میں    ملسو هيلع هللا ىلصآپ
سے عورتوں نے اس پیشے کو اختیار کیا ہوا تھا اور وہ دوسری عورتوں کومختلف مواقعوں مثال شادی بیاہ 

 میں تیار کرتیں  تھیں۔ 
 زیب و زینت کا مفہوم

ایک اور مقام میں    3گی کے ہیں۔ زیب و زینت کا معنی آرائش و زیبائش،خوش نمائی اور آراست
 زیب و زینت کا مفہوم یوں بیان کیا جاتا ہے: 

زیب و زینت یا بناؤ سنگھار، چہرے، بال یا ناخن کو کیسمیٹک چیزوں کے ذریعہ خوبصورت  "
اور بالوں کو سنوارنے یا ناخنوں کو خوبصورت بنانے کے کو صاف کرنا بنانے یا چہرے کے اضافی بال 

 4"۔معنی میں آتا ہے
چہرے، بال یا ناخن   میک اپ کرتیں ہیں اور اپنے ں یعورت سے مراد  بناؤ سنگھار  یا  زیب و زینت

 کرتیں ہیں۔امام محمد بن حنبل کے مطابق زینت سے مراد:  استعمال اک عطر تی ہیں اور کو خوبصورت بنا
کپڑے، زیورات)یعنی کنگن،بالیاں،انگوٹھیاں اور ہار وغیرہ( اور میک اپ)سرمہ،مہندی،کنگھی( 

 5وغیرہ کرنا ہے۔
 مسور بن مخرمہ  کہتے ہیں: 
 6اور نصف بازو تک  مہندی کا رنگ،کانوں کی بالیاں اور بندے ہیں۔زینت سے مرادسرمہ،کنگن 

 موالنا مفتی محمد شفیع زینت کے معنی لکھتے ہیں:  
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زینت لغوی معنے کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین اور  
 7خوش منظر بنائے۔ وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی۔ 
 ابو االعلی مودودی زینت کے بارے میں لکھتے ہیں:  

بناؤ سنگھار " ہم نے " زینت " کا ترجمہ کیا ہے ، جس کے لیے دوسرا لفظ آرائش بھی ہے۔ اس  
پاؤں وغیرہ کی مختلف   ہاتھ،  ہوتا ہے : خوشنما کپڑے ، زیور، اور سر، منہ،  تین چیزوں پر  کا اطالق 

( کا لفظ بوال  Makeupکرتی ہیں ، جن کے لیے موجودہ زمانے میں )  آرائشیں جو بالعموم عورتیں دنیا میں 
 8جاتا ہے۔ 

ہو۔زینت    جاسکتی  کی   آرائش  سے  جس  جاتاہے  کیا  بیان   میں  معنی  کے  چیز  اس   ہر  مفہوم  کا  زینت
 و آرائش اور بناؤ سنگھار کا شوق عورتوں میں پایا جاتا ہےاور یہ ایک قدرتی شوق ہے۔ 

 زینت  انسانی تاریخ اور زیب و
اسالم  دین فطرت ہےاور انسان کی جائز خواہشات پر پابندی نہیں عائد کرتا۔اسالم حدود کے اندر  
دیتا ہے۔اس خواہش کی تکمیل میں اسالم   رہ کر مرد اور عورت کو زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم 

انس  اور  ہوجائیں  برباد  و  تباہ  اخالقی حدیں  کرتا جس سے  نہیں  پسند  کو  مبتال  ایسےافراط  میں  اسراف  ان 
 9ہوجائے۔اس لئے انسان کو تزئین و آرائش میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیئے۔

زیب و زینت اور آرائش عورت کی فطرت میں شامل ہے۔حضرت حوا کے نکاح کے وقت انہیں  
ں۔عرب کے  حوروں نے تیار کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السالم  کے دور کی عورتیں بناؤسنگھار کرتیں تھی

جاہلیت کے دور میں عورتیں خوب تیار ہو کر بازاروں اور میلوں میں جاتیں تھیں۔یہ عورتیں اپنے حسن  
کی نمائش کےلئے ایسا لباس پہنتی تھیں۔جس سے ان کا چہرہ،گال،سینہ اور بازو نمایاں نظر آتےاور اس  

ردوں کے سامنے اداؤں کے ساتھ  کے ساتھ ساتھ زیورات اور میک اپ کا استعمال کرتیں۔پھر یہ عورتیں م
 10چلتیں تھیں۔اس طرح معاشرے میں بے حیائی پھیلتی تھی۔ 

اسالم نے عورت  کے لباس اور آرائش کے لئے کچھ آداب مقرر کئے اور عورت کو اپنا بدن  
نامحرم کے سامنے آنے سے منع کیا۔ہللا   چھپانے کا حکم دیا۔اسالم نے عورتوں  کو بناؤسنگھار کر کے 

 نے عورتوں کو جاہلیت کے تبرج سے دور رہنے کا حکم دیا۔جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:تعالی 
َنَ ر 

َ
ََِفىَ ََوق نَّ

ُ
ِتك ََُبُيو 

َ
َنَََول ج  ـِۃَََتَبـرَُّجَََتَبـرَّ َجاِهِليَّ

 
ىَال

ٰ
ل و 
ُ  
 11ال

  بناؤ   طرح  کی   جاہلیت  زمانہ  گزشتہ  اور   رہو  بیٹھی  میں  گھروں  اپنے  اور 
 پھرو نہ دکھاتی سنگھار 

اسالم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ حدود کے اندر رہیں اورعہد جاہلیت کی تمام رسموں کو ترک  
کردیں۔ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی نمودونمائش نہ کریں۔اسالم نے مرد اور عورت دونوں کو اسالمی  

 ۔حکم دیا ہےیبائش اختیار کرنے کا اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے آرائش و ز 
 حدود  کچھ ے ک کرنے اختیار وزینت اسالم میں زیب 

  زیب   لیکن اسالم نےعورتوں کو   ہے   کرتا  پسند   کو   ونفاست  طہارت   اور  پاکیزگی   خوبصورتی،  اسالم
   ہیں ئےکقرر م حدود کچھ میں کرنے اختیار  وزینت

 :  ہیں ذیل  مندرجہ کہ جو
  غیر  کسی  جو  جائے  کی  نہ  اختیار   قطع  وضع  ایسی  کوئی  میں  کرنے  اختیار   وزینت  زیب .1

 ۔ لگانا بندیا پر  ماتھے طرح  کی عورتوں ہندو جیسے  ہو شعار   کا قوم مسلم
  رسول کیونکہ جائے بنایا نہ آئیڈیل اپنا کو مسلم غیر   کسی میں معاملے کے وزینت  زیب  .2

 ہے۔ فرمایا منع سے  کرنے اختیار مشابہت کی کفار  نے اکرمملسو هيلع هللا ىلص
  بحث   کسی  بغیر   اسے  ہے  گیا  دیا  کر   منع  سے  اعمال  جن  میں  کرنے  اختیار   وزینت  زیب  .3

 جائے۔  دیا چھوڑ  کے ومباحثے
  چیز  ایسی  کوئی  میں  اس  جائے  کیا  استعمال  سامان  جو  لیے  کے  کرنے  اختیار   وزینت  زیب .4

 12ہو۔ حرام شرعا   جو ہو نہ شامل
 اور تزئین کے وسائل/ذرائع  وزینت زیب
 اور تزئین کے وسائل یاذرائع دو طرح کے ہوتے ہیں وزینت زیب
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 خارجی  .1
 ۔ہے شامل آرائش  یک  بالوں اور  اپ کی،م  وراتیملبوسات،ز  ںیم یخارج 

 جسم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں .2
کیں جاتیں ہیں جسے دانتوں  میں فاصلہ پیدا کرنا،پالسٹک    اںیلیتبد  یک  قسم   مختلف  ںیم  جسماس میں  

 13سرجری، ہیر ٹرانسپالنٹ اورجسم گدوانا شامل ہے۔ 
 بناؤ سنگھار کے کچھ احکام  زینب و زینت اورعورتوں کے
 :ہیںمندرجہ ذیل بناؤ سنگھار کے کچھ احکام  زینب و زینت اور  عورتوں کے

 کا فقہی حکم بناؤ سنگھار   زینب و زینت اور (1
 ے۔لیکن اس کی  مختلف حالتیں بیان کیں ہیں: زیب و زینت کو جائز قرار دیا ہعورت کی  فقہاء نے  

 بیوی  شوہر   اگر   ۔مثالتی ہےجاواجب ہو  کچھ حاالت میںزیب و زینت عورتوں کے لئے    واجب : •
 ۔ہے ہوجاتا کرناواجب سنگھار  بناؤ پر  بیوی تو کرے کامطالبہ سنگھار  بناؤ سے

بیوی  شوہر مثالاگر   ۔ہوتی ہے  مستحب  کچھ حاالت میںزیب و زینت عورتوں کے لئے    :مستحب •
 کے مطالبہ کے بغیر تیار ہو گی تو وہ اس کےلئے مستحب ہے۔

  شوہر  کا  عورت  ایک  اگر   ۔مثالہے  کچھ حاالت میں حرام زیب و زینت عورتوں کے لئے    :  حرام •
 ہے۔  سکتی کر  نہیں  اختیار  زینت  و زیب  دوران کے عدت وہ تو ہے ہوگیا فوت

 بناؤ سنگھار کرنے کی آمدنی  (2
ہیں ان کےلئے پیشہ اختیار کرتی  یہ    کی   زیب و زینت اور آرائش    کی   عورتوںوہ عورتیں جو 

شوہر  مثال    انہیں تیار کر رہی ہو۔ لیے  کے  مقصد  حالل   ہوتی ہے جب وہ    جائز  میں   صورت   اس   لینا  اجرت 
یہ اجرت   تو  بناؤ سنگھار کرنے کی اجرت لے  زوجہ کا  نامحرم  ۔ہوگیجائز  اس کےلئے    کے لئے  اگر 

 کےلئے کسی عورت کو تیار کرے گی تو یہ آمدنی اس کےلئے حرام ہوگی۔ 
 

 ساتھ وضو ےبناؤ سنگھار ک (3
 لئے  کے وضو کے لئے جو سامان استعمال کیا جاتا ہے وہ سنگھار   بناؤوضو کے لئےچہرے کے  

 ہے۔ ضروری ہوتا بہت  ہٹانا کو اس پہلے سے  وضو اور  ہو جاتا پایا مادہ میں  جس ہے ہوتا رکاوٹ
  اظہار زینت  (4

  چھپانے  سنگھارکو  بناؤ  عورت تیار ہوکر نہیں آسکتی۔عورت کو نامحرم سے  سامنے  کے نامحرم
 ہوا ہے۔ہللا تعالی نے فرمایا: استعمال  تبّرج لفظ ہے۔قرآن مجید میں اس کےلئے بواج

َ
َ

َنَََول ج  ـِۃَََتَبـرَُّجَََتَبـرَّ َجاِهِليَّ
 
ىَال

ٰ
ل و 
ُ  
 14ال

 پھرو نہ دکھاتی  سنگھار  بناؤ طرح کی جاہلیت زمانہ گزشتہ
رضی ہللا   صحابیاتدور نبوی ملسو هيلع هللا ىلصمیں عورتوں کی زیب و زینت کے میدان میں خدمات دینے والی 

 کا تعارفی مطالعہ  عنہن
مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھتی تھیں اوران    رضی ہللا عنہن  عہد نبویملسو هيلع هللا ىلص میں صحابیات 

مختلف کاموں میں اپنے فن    رضی ہللا عنہن  صحابیات  ۔علوم و فنون  کے ذریعے اپنی روزی کماتیں تھیں  
عورتیں مختلف شعبہ ہائے زندگی میں با عزت طریقے    اور صالحیتوں کا اظہار کرتی تھیں ۔ اس عہد میں

 سے کما رہی ہیں ۔ان شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ عورتوں کی زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کا تھا۔  
اس دور     اور آرائش و زیبائش کرتیں تھیں۔بناؤ سنگھار  ،  زیب و زینتیں  نبوی ملسو هيلع هللا ىلصمیں عورتعہد  

تیار کرتیں  تھیں اور وہ دوسری عورتوں کو  تھیں جو اس فن میں مہارت رکھتیں  میں بہت سی عورتیں 
تھیں۔شادیوں میں وہ دلہنیں تیار کرتیں تھیں۔ یہ ان عورتوں کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔عصر حاضر میں عورتوں  

میدان میں خدمات دینے    اس وی ملسو هيلع هللا ىلصمیں  نبکا نام دیا گیا ہے۔عہد    Beaty Parlorکا یہ ایک اہم پیشہ ہے اسے
 رضی ہللا عنہن  تھیں:  صحابیات مندرجہ ذیل   والی

 اسماء بنت یزید رضی ہللا عنہا 1. 
آپ کا سلسلہ نسب   اسماء  آپ کی کنیت ام سلمہ تھی۔آپ کا نام اسماء بنت یزید رضی ہللا عنہا تھا۔

االشہل بن جشم بن الحارث االنصاریہ االوسیہ  بنت یزید بن بن السكن بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبد

https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%B6%D9%88
https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
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االشہلیہ تھا۔آپ معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن تھیں۔آپ کو خطیبۃ النساء  یعنی عورتوں کی خطیب کہا جاتا  
  حضرت محمد آپ خواتین کے معامالت میں بہت دلچسپی لیتیں تھیں اور عورتوں کے حقوق اور مسائل  15تھا۔

 17آپ نے رسول اکرم ملسو هيلع هللا ىلصکی بیعت کی تھی۔ 16ملسو هيلع هللا ىلصکی خدمت میں پیش ہوکردریافت کرتیں تھیں۔ 
آپ عورتوں کی زیب و زینت میں مہارت رکھتی تھیں۔آپ عورتوں کو مختلف مواقعوں پر تیار  

تھیں۔آپ نے حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا کو ان کی شادی کے موقع پر بنانے سنوارنے کی خدمت   کرتیں 
 وہ اس دن کے واقعہ کو اس طرح بیان کرتیں ہیں۔18سرانجام دیں تھیں۔ 
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 آپ  تو  لیا  سنوار   بنا  لیے  ملسو هيلع هللا ىلصکے  نبی  کو  عائشہ  سیدہ  نے  میں  جب  کہترجمہ:
  کر  آ  اور   الئے  ملسو هيلع هللا ىلصتشریف  آپ  دی۔  دعوت   کی   آنے  اندر   اور  گئی  پاس  ملسو هيلع هللا ىلصکے
  ملسو هيلع هللا ىلصنے   آپ   گیا۔  کیا  پیش   پیالہ  کا   دودھ  کو   آپملسو هيلع هللا ىلص  گئے۔  بیٹھ  میں   پہلو  کے   عائشہ
  جھکا   سر   کر   شرما  نے  انھوں  لیکن  چاہا،  پکڑانا  کو  عائشہ  پیالہ  کر   پی  دودھ
 سے ہاتھ ملسو هيلع هللا ىلصکے نبی کہ کہا اور  ڈانٹا کو عائشہ نے میں  کہ ہیں کہتی اسماء لیا۔
  ان   نے   آپملسو هيلع هللا ىلص  پھر  پیا۔   دودھ  کچھ   کر  لے   پیالہ  نے   عائشہ  چنانچہ   ۔   لو  لے  پیالہ
 یا کہ کہا نے میں دو۔ دے کو( اسماء یعنی) جولی ہم اپنی پیالہ اب کہ کہا سے

  ہاتھ   اپنے  مجھے  کر   پی  سے  میں  اس  اور   لیں  پیالہ  ملسو هيلع هللا ىلصیہ  آپ  پہلے  ہللاملسو هيلع هللا ىلص،   رسول
  کر  گھما  کو  پیالے  نے  میں  اور  کیا  ہی   ایسا   نے  آپملسو هيلع هللا ىلص   چنانچہ  دیں۔  پیالہ  سے
 تھا۔  پیا ملسو هيلع هللا ىلصنے نبی سے  جہاں پیا دودھ سے جگہ  اس عین
  میں  تبوک  غزوہ  نے  ۔آپکی تھیںاور غزوہ خیبر میں شرکت  ،بیعت رضوان  غزوہ خندق  آپ نے  

کی قبر دمشق میں باب  آپ  ہجری کے لگ بھگ وفات پائی اور    آپ نے ستر 20۔ تھا  کیا  قتل  کو  رومیوں  نو
 صغیر کے پاس ہے۔

 رضی ہللا عنہا  ۔ بسرہ بنت صفوان2
کا سلسلہ نسب   بسرہ بن صفوان بن نوفل بن اسد بن عبد العزی    رضی ہللا عنہابسرہ بنت صفوان  

آپ کے والد کا نام صفوان بن امیہ اور والدہ کا نام سالمہ بنت امیہ  21بن قصی بن کالب قرشیہ اسدیہ تھا۔
تھیں۔  بھتیجی  شادی  مغیرہ بن    22تھا۔آپ ورقہ بن نوفل کی  تھیں۔آپ کی  بہن  کی  ابی معیط  آپ  عقبہ بن 

  رضی ہللا عنہا  اور عائشہ  رضی ہللا عنہا سے ہوئی اور آپ کے دو بچے تھے جن کے نام معاویہ  ابوالعاص  
آپ کا شمار اولین اسالم قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے۔آپ نے  24آپ مروان بن حکم کی خالہ تھیں۔ 23تھا۔

زینت    دور نبوی ملسو هيلع هللا ىلصمیں عورتوں کی زیب و  ۔آپ نے ہجرت بھی کی تھی۔ رسول اکرم ملسو هيلع هللا ىلصکی بیعت کی تھی
میں آپ کا شمار ہوتا ہے ۔آپ عورتوں کی  کنگھی کرنے والی تھیں ۔آپ   کے خدمات دینے والی صحابیات

 25عورتوں کی خدمت اس میدان میں کرتی تھی۔ 
 رضی ہللا عنہا  ۔ام غیالن دوسیہ3

تیار  آپ دلہنیں 26ام غیالن دوسیہ کا تعلق بنو دوس سے تھا۔آپ عورتوں کا بناؤسنگھار کرتی تھیں۔ 
 کرتیں تھیں۔
 رضی ہللا عنہا  ۔ام سنان اسلمیہ4

آپ بیعت کرنے والی صحابیات میں سے  27آپ کا تعلق انصار سے تھا۔آپ کے شوہر ابوسنان تھے۔ 
تھیں۔آپ حضرت صفیہ رسول اکرم ملسو هيلع هللا ىلصتھیں۔آپ   ہوتیں  نمازوں میں شریک    کے ساتھ جمعہ اور عیدین کی 
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کی شادی میں شریک تھیں۔آپ نے ان کی کنگھی کیں اور انہیں عطر لگایا۔آپ بہت رونق   رضی ہللا عنہا 
 28والی خاتون تھیں۔آپ غزوہ خیبر میں شریک ہوئیں تھیں۔

 
 ام سلیم  ۔5

  عدی  بن غنم  بن عامر   بن جندب بن  حرام بن زید  بن خالد بن ملحان دختر  ُسلیم  اُم آپ کا سلسلہ نسب
  میں  نام   کے  آپ  29  ۔  تھیںوالدہ    کی  رضی ہللا عنہ  مالک  بن  انس  حضرت  خزرجیہ تھا۔آپانصاریہ  نجار   بن

ہے۔دور جاہلیت میں   رمیصاء اور  غمیصاءیا رمیثہ یا ملیکہ یا  لہیرم یا سہلہ نزدیک کے ہے۔بعض اختالف
آپ بہت سے    30آپ نے مالک بن نصر سے شادی کی اور ان  کےانتقال کے بعد ابو طلحہ سے شادی کی۔ 

 کے ساتھ شامل ہوئیں۔جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے : رسول اکرم ملسو هيلع هللا ىلصغزوات میں  
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آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص حضرت اُّم ُسلیؓم اور انصار کی چند عورتوں کو غزوات میں ساتھ 
 پٹی کرتی تھیں رکھتے تھے جو لوگوں کو پانی پالتیں اور زخمیوں کو مرہم

نے روایت   رضی ہللا عنہ  سے کئی احادیث روایت کیں پھر ان سے انس بن مالکملسو هيلع هللا ىلصام سلیم نےآپ   
نےحضرت    آپآپ بناؤ سنگھار کرنے میں ماہر تھیں۔32کیں۔ام سلیم کا شمار عقل مند خواتین میں ہوتا تھا۔

کی کنگھی   رضی ہللا عنہا  صفیہ۔آپ نےحضرت  تھا  سنوارا  لیے  کے  ملسو هيلع هللا ىلص  آنحضرت  کو  رضی ہللا عنہا  صفیہ
 33کی اور انہیں عطر لگایا تھا۔ 

 رضی ہللا عنہا  ۔ام رعلہ6
دلہن کا    آپ بہت محنتی خاتون تھیں۔آپ  ۔شیریں زبان  میں مشہور تھیں  فصاحت وبالغت میں  آپ  

۔ایک ان کی خدمات حاصل کرتی تھیںدلہنوں کی تیاری میں سنگار کرنے میں بہت معروف تھیں ، عورتیں 
 کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلصدن وہ آپ 

 34ياَرسولَهللاَأنيَامرأةَمقينۃَأقينَالنساءَوأزينهنَْلزواجهنَفهلَهوَحوبَفأثبطَعنه

میں ایک محنتی عورت ہوں اور عورتوں کا بناؤسنگھار کرتی ہوں،انہیں ان  
یہ گناہ کا کام ہے تو میں اسے    کے خاوندوں کےلئے مزین کرتی ہوں،اگر 

 چھوڑ دوں؟ 
 نےفرمایا: ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 35أمَرعلۃَقينيهنَوزينيهنَإذاَكسدن

 ام رعلہ انہیں زیب و زینت سے آراستہ کردیا کروجب وہ ماند پڑ جائیں۔
 نتائج

عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری مردوں پر عائد ہے لیکن اس  
نہیں لگاتا ہے اور   پابندی  باوجود بھی اسالم عورتوں کی معاشی جدوجہد پر  حدود و قیود کی    کچھ کے 

کیونکہ بعض حاالت میں عورت کےلئے  اطاعت کرتے ہوئے عورت کو مالزمت کرنے کی اجازت ہے
عہد رسالتملسو هيلع هللا ىلص  اسالم حسن و جمال اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔۔زمت کرنا مجبوری بن جاتا ہےمال

اس دور کا ایک اہم پیشہ زیب و  ں اس وقت کے رائج ذریعۂ معاش کو بھی اختیار کرتی تھیں۔  یمیں عورت
ں تھیں۔عصر حاضر  رضی ہللا عنہن اس پیشہ میں خدمات سرانجام دیتی  صحابیات  زینت اور بناؤ سنگھار تھا۔

 میں عورتیں حدود کے اندر رہتے ہوئے اس پیشہ کو اختیار کر سکتیں ہیں۔ 
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