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 فضائل کے ملسو هيلع هللا ىلص رسول بنت فاطمہ
 

 اورحسين حسن کا عنہما تعالی اهللا رضي اورعلی فاطمہ کہ ہے سنا نے ميں
 اس مجهے ليکن ، تها بچہ کوئ اوربهی عالوہ کے عنہما تعالی اهللا رضي

 اهللا رضي فاطمہ آپ کہ ہے گزارش سے آپ ، نہيں علم کچه متعلق کے
 ہے دخل کچه ميں اسالمی تاريخ کا ان اوراگر زندگی حاالت کے عنہا تعالی
 ؟ بتائيں بهی تووہ

 

 الحمدهللا
 

 تعلق سے خاندان هاشمی قريشی وسلم عليہ اهللا صلی رسول بنت فاطمہ
 ۔ تهيں والدہ کی عنہما تعالی اهللا رضي حسين و اورحسن رکهتيں

 
 علی بعد کے بدر اورجنگ ہے کی قبل کچه سے نبوی بعثت پيدائش کی ان
 ۔ ہوئ شادی سے عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن
 

 محبت زيادہ بہت سے عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 والی پرچلنے اوردين صابرہ بہت وہ اور ، تهے کرتے عزت کی اوران

 ۔ تهيں خاتون شاکرہ ہی اوربہت پسند اورقناعت پاکباز پسند اوربهالئ
 

 عنہا تعالی اهللا رضي توفاطمہ ہوئ وفات کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب
 جبريل ہم اباجان اے لگيں اورکہنے رؤئيں اوربہت ہوئيں غمگين زيادہ بہت
 دعا کی نےآپ عزوجل اهللا اباجان اے ہيں اظہارکرتے کا افسوس سے امين
 ۔ ہو ڻهکانہ پکا الخلدميں جنت اباجان اے ، فرمالی قبول

 
 سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی اعتبارسے کے کالم عنہا تعالی اهللا يرض فاطمہ

 ۔ تهيں رکهتی مشابہت زيادہ سے لوگوں سب
 

 : کہ ہيں کرتی بيان عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ
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 مشابہ کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے لحاظ کے اورکالم چيت بات نے ميں
 اورجب ، ديکها نہيں اورکو کسی عالوہ کے عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ
 التيں تشريف پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ
 آمديد اورخوش چومتے اورانہيں ہوجاتے کهڑے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی بهی عنہا تعالی اهللا رضی فاطمہ اور ، کہتے
 ۔ تهيں کرتی سلوک کا طرح اسی ساته

 
 صرف بعد کے وفات کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہا تعالی اهللا رضي طمہفا

 ۔ گيا کيا دفن وقت کے رات اورانہيں رہيں زندہ ماہ چهـ
 

 : کہ ہے کاکہنا واقدی
 

 ۔ ہے يہی قول واال کوپہنچنے ثبوت پايہ زيادہ سے سب پاس ہمارے
 

 پڑهائ ازہجن نماز کی ان نے عنہ تعالی اهللا رضي عباس کہ ہيں کہتے وہ
 عنہم تعالی اهللا رضي فضل اور اورعلی عباس والے اتارنے قبرميں اورانہيں

 ۔ تهے
 

 عمربن سے جن کلثوم ام بيڻياں اور اورحسين حسن بيڻے ميں اوالد کی اوران
 تعالی اهللا رضي طالب ابی بن جعفر بن عبداهللا سے جن زينب اور خطاب

 ۔ تهی کی شادی نے عنہم
 

 کہ ہيں کرتے بيان سے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ عالیت اهللا رحمہ مسروق
 : فرمايا نے انہوں

 
 ہوئ چلتی چال سی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ

 ، آمديد خوش) مرحبا(  بيڻی ميری فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی آئيں
 ساته کے رازداری سے پهران ، بڻهايا جانب بائيں يا دائيں اپنے انہيں پهر

 ہو؟ رہی رو کيوں کہ کہا انہيں نے توميں لگيں رونے تووہ کی بات کوئ
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 کی بات ساته کے رازداری ساته کے ان نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر
 کہ ديکها نہيں کبهی ميں طرح کی آج کہا نے توميں ، لگيں مسکرانے تووہ

 ۔ہو قريب کے غم اتنی خوشی
 

 ، کہا کيا انہيں نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ کيا سےسوال نا نے توميں
 کروں نہيں افشاں کو راز کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں لگيں کہنے تووہ
 ان پهر نے توميں ہوگئ وفات کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب کہ حتی ، گی

 : ديا جواب نے توانہوں پوچها سے
 

 ميرے کہ تهی کہی باب يہ سے رازداری نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی مجهے
 اوراس ، تهے دورکرتے کا قران دفعہ ايک ہرسال السالم عليہ جبريل ساته
 ہے خيال ميرا ، ہے بارکيا دو دور کا مجيد قرآن ساته ميرے نے انہوں سال
 سب سے ميں والوں گهر ميرے ،اورتو ہے آگيا قريب وقت کا موت ميری کہ

 ۔ لگی پررونے بنا اس توميں ، گي ملے هسات ميرے جو ہوگی پہلی سے
 

 تو کہ نہيں پسند يہ تجهے کيا کہ کہا مجهے نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
۔  لگی مسکرانے توميں بنو سردار کی عورتوں کی مومنوں يا عورتوں جنتی

 ۔)  ٣٣٥٣ المناقب(  نمبر حديث بخاری صحح
 

 : ہے بهی يہ سے ميں فضائل کے عنہا تعالی اهللا رضي اورفاطمہ
 

 جس مروی حديث سے عنہا تعالی اهللا رضي مسعود بن عبداهللا ميں صحيحين
 : کہ ہيں کرتے بيان وہ ميں

 
 اورابوجهل تهے رہے پڑه نماز قريب کے اهللا بيت وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 ايک سے ميں توان تهے ہوۓ بيڻهے واحباب دوست دوسرے کے اوراس
 وسلم عليہ اهللا صلی الکرمحمد کون اوجڑی کی اونٹ کے بنوفالن لگا کہنے

 ؟ گا پررکهے پشت کی توان جائيں ميں سجدہ جب
 

 اورجب آيا جاکرلے اوراسے اڻها بدبخت اور شقی زيادہ سے سب ميں توقوم
 کے کندهوں پردونوں پشت کی توان گۓ ميں سجدہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی
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 اور کرسکتا کچه ميں کاش اته رہا ديکهـ کچه سب يہ اورميں ديا رکهـ درميان
 ۔ سکتا روک

 
 پوٹ لوٹ ہوۓ ہنستے وہ کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي مسعود ابن

 سجدہ وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی لگے گـرنے اوپر کے دوسرے ايک ہوکر
 تعالی اهللا رضي فاطمہ کہ حتی تهے رہے اڻها نہيں سر اپنا ہوۓ پڑے ميں
 پهينکا دور سے پيڻه کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی ےاوراس الئيں تشريف عنہا

 : لگے پهرفرمانے اڻهايا سر اپنا سے سجدہ نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی توجب کہا دفعہ تين يہ کردے کوتباہ قريش اهللا اے
 خيال کا ان ہوئ محسوس مشقت ہی بہت توانہيں کی بددعا کےخالف ان نے
)  ٢٣٣(  نمبر حديث بخاری صحيح۔۔۔  ہے ہوتی قبول پردعا جگہ اس کہ تها

 ۔)  ٣٣٤٩(  نمبر حديث مسلم صحيح
 

 : ہے وارد بهی حديث يہ ميں فضيلت کی عنہا تعالی اهللا رضي اورفاطمہ
 

 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 ہی مجهے تواس کيا ناراض اسے نے جس ہے ڻکڑا کا جگر ميرے فاطمہ
(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٣٤٣٧(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  ياک ناراض
 ۔)  ٤٤٨٣

 
 ۔)  ١١٦/  ١(  النبالء سيراعالم تهذيب الفضالء نزهۃ:  کتاب ديکهيں


