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 پہنچيں تک کمال درجہ چارعورتيں صرف سے ميں عورتوں(  حديث
 ہے کيا مقصود سے کمال ميں) 

 
 هللا ؟ ہيں کرسکتے مہيا معلومات اضافی کچه کی حديث ذيل مندرجہ آپ کيا

 ۔ خيرعطافرماۓ کوجزاۓ آپ تعالی
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی اشعری ابوموسی

 : نےفرمايا وسلم
 ميں اورعورتوں ، پہنچے تک کمال درجہ سے توبہت سے ميں مردوں( 

 بنت مريم:  پہنچيں نہيں تک کمال اوردرجہ  کوئ عالوہ کے عورتوں ان سے
 کی عنہن تعالی اهللا رضي اورعائشہ ، آسيۃ بيوی کی فرعون ، عمران

) ۔  پرثريدکو کهانوں سب کہ طرح جس ہے فضيلت پرايسےہی عورتوں
 ) ٦٢(  نمبر کتاب) ٥(  نمبر مجلد بخاری صحيح

 

 هللا الحمد
 : اول 
 

 : ہے اختالف کا علماء ميں کےمعنی نساء کمال
 

 ۔ ہے نبوت کمال معنی کا اس کہ ہے کہنا کا کچه
 

 : ہيں کہتے ميں الباری فتح عنہ تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ
 

 فالں سے ميں عورتوں:  کہ فرمايا يہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ گويا
 ۔)  ٤٤٧/  ٦(  الباری فتح۔  بنی نہيں نبی بهی ئ کو عالوہ کے فالں

 
 : ہے مردود بلکہ نہيں صحيح قول تويہ

 
 : رد کا قول اس
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 وسلم عليہ اهللا صلی محمد بنت اورفاطمہ خويلد بنت خديجہ ميں روايات کچه
 ۔ ہے طبرانی روايت يہ۔  ہے آيا بهی نام کا
 

 عنہما تعالی اهللا رضي اورفاطمہ خديجہ کہ ہے علم يقينی کا بات اس اورہميں
 تک کمال جودرجہ ہيں سے ميں عورتوں انہيں بهی اوريہ ، تهيں نہيں نبی

 ۔ پہنچيں
 

 سے عورتوں والی پنچنے تک کمال درجہ سے ميں توںعور طرح تواس
 ۔ نبوت کمال کہ نہ ہے واليۃ کمال مراد

 
 : ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رحمہ نووی امام

 
 اورمريم آسيہ سے حديث اس:  کہ ہے کہنا کا عنہ تعالی اهللا رحمہ قاضی

 ۔ ہے گئ لی پردليل نبوت کی السالم عليہ
 

 وليہ کی تعالی اهللا وہ بلکہ تهيں نہيں نبی وہ کہ ہے لقو کا علماء جمہور ليکن
 ۔ تهيں اورصديقہ

 
 ۔ ہے پرہوتا انتہاء کی اوراس اتمام چيزکے کسی کااطالق الکمال اورلفظ

 
 تعالی واهللا۔  ہوگا معنی کا انتہاء ميں وتقوی اورنيکی فضائل پرجميع تويہاں

 ۔)  ١٩٩-١٩٨/  ١٥(  مسلم شرح ديکهيں اعلم
 

 : ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رحمہ تيميہ ابن سالماال شيخ
 

 نقل پراجماع اس نے وغيرہ اورابوالمعالی ابويعلی اورقاضی ابوبکر قاضی
 ۔ تهی نہيں نبی بهی کوئ سے ميں عورتوں کہ ہے کيا

 
 نبيہ بهی کوئ ميں عورتوں کہ کرتاہے پرداللت اسی بهی وسنت اورقرآن

 : ہے ذکرکيا ميں فرمان اس پنےا نے تعالی اهللا کہ جيسا تهی نہيں
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 مرد سب وہ ہيں بهيجے وسول جتنے ميں والوں بستی نے ہم قبل سے آپ{ 
 ۔)  ١٠٩(  يوسف}  گۓ فرماتے نازل وحی ہم طرف کی جن تهے ہی

 
 : ہے فرمان بهی يہ کا تعالی اوراهللا

 
 بہت بهی پہلے سے اس نہيں بهی کچه کے ہونے پيغمبر مريم ابن مسيح{ 

(  ئدة الما} تهيں بازخاتون راست ايک والدہ کی ان ہيں چکے گزر رسول سے
٧٥( 

 
 اورجہاں پرپنہچيں درجہ جس والدہ کی ان کہ ہے گيا کيا بيان ميں تواس
 ٤/٣٩٦(  الفتاوی مجموع ديکهيں۔  ہے درجہ کا صديقيت وہ تهی  ہوئ انتہاء

 ۔) 
 

 : دوم
 

 : فرمايا نے سلمو عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے ميں حديث کی مسنداحمد
 

 مسند)  الحديث۔۔۔  ہيں سردار کی عورتوں جتنی عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ( 
 ۔)  ١١٣٤٧(  نمبر حديث احمد

 
 ، بہترہيں سے عنہما تعالی اهللا رضي آسيہ فاطمہ کہ مال ثبوت يہ سے تواس

 ان عنہا تعالی اهللا رضي توفاطمہ ہوتيں نبيہ عنہا تعالی اهللا رضی اوراگرآسيہ
 تونہيں نبيہ عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ کيونکہ ، تهيں ہوسکتی بہترنہيں سے
 ۔ تهيں

 
 : سوم

 
 : کہ ہے کہنا کہ عنہا تعالی اهللا رحمہ کرمانی

 
 کسی اطالق کا اس کہ ليے اس آتا نہيں الزم نبوت کمال سے)  الکمال(  لفظ
 کمال تواس ، ہے ہوتا پراطالق شعبہ کسی کے پرياپهراس کمال کے چيز
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(  الفتح ديکهيں۔  ہے کمال ميں سب ان ہيں ہوتے جوفضائل ميں عورتوں سے
 ۔)  ٤٤٧/  ٦
 

 کيا اوپربيان جو ہے يہی راجح ميں اس ہے ہوا ذکر کا کمال جس ميں حديث
 ۔ ہے گيا

 
 : چہارم

 
 کہ طرح جس پرفضيلت عورتوں دوسری کی عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ

 ۔ ہے فضيلت کی پرثريد کهانوں سب
 

 : ہے کہنا کا عنہ تعالی اهللا رحمہ قيم ابن حافظ
 

 کا سالنوں سب اورگوشت ، ہيں کوکہتے مرکب کے اورروڻی گوشت ثريد
 يہ ،اورجب ہے غذا اوربہتر اچهی سے سب روڻی طرح اوراسی سردارہے

 ۔ نہيں چيز کوئ اوراچهی آگے سے تواس ہوجائيں جمع دونوں
 

 ۔)  ٢٧١/  ٤(  المعاد زاد
 

 : ہے قول کا تعالی اهللا رحمہ نووی ماما
 

 ثريد ميں کهانوں کے ہرقسم کہ ہے يہ معنی کا اس کہ ہے کہنا کا علماء
 بہتر سے شوربے کے گوشت ثريد کا گوشت لهذا ، ہے افضل سے شوربے

 کے اس وہ نہيں گوشت ميں جس ثريد وہ ميں اوران ، ہے افضل اور
 ۔ ہے اوربہتر افضل سے شوربے

 
 کا اوراس ہونا سير سے اس اور نفع کا اس مراد سے فضيلتپر اوريہاں

 جانا کهايا سے آسانی ساته ساته کے ہونے اورلذيذ جانا نگال سے آسانی
 کے ہرقسم تووہ ، ہے مراد وغيرہ کرسکنا حاصل سے آسانی اسے اورآدمی
 ۔ ہوا افضل سے کهانوں اورسب شوربے
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 ہے پرزائد عورتوں سب باقی فضيلت کی عنہا تعالی اهللا رضي اورعائشہ
 حديث اوراس ، ہے فضيلت پرزيادہ کهانوں سب باقی کی ثريد کہ طرح جس
 اهللا رضي مريم عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ کہ نہيں تصريح کی اس ميں

 ہے پاياجاتا احتمال يہ ميں اس کہ ليے اس ، ہيں افضل بهی سے عنہا تعالی
 ۔ ہو مراد پرفضيلت عورتوں کی امت اس سے فضيلت اس کہ

 
 ۔)  ١٩٩/  ١٥(  مسلم شرح:  ديکهيں

 
 ميں فصل کی فضيلت درميان کے عنہما تعالی اهللا رضي اورفاطمہ عائشہ
 : ہے کہنا کا عنہ تعالی اهللا رحمہ قيم ابن حافظ

 
 تعالی اهللا مراد سے فضيلت اس اگر ، نہيں صحيح فضيلت بغير کيے تفصيل

 کسی علم کا جس ہے معاملہ سااي ايک تويہ ہے ثواب اجرو کثرت ہاں کے
 کہ نہ ہے مطابق کے قلب اعمال وہ کہ ليے اس ، ہوسکتا نہيں بغير کے نص

 ہی کتنے ديکهيں ، ساته کے اوراعضاء جوارح اوراعمال ظاہری صرف
 عمل زيادہ بہت ساته کے اعضاء ايک سے ميں والوں کرنے عمل ايسے
 ۔ ہے رکهتا درجہ ارفعاور اعلی بهی سے اس ميں جنت دوسرا ليکن ہے کرتا

 
 کہ نہيں شک کوئ ميں اس تو ہے مراد علم فضيلت سے فضيلت اس اوراگر

 ، تهيں اورعالمہ نافع ہی بہت ليے کے امت عنہا تعالی اهللا رضي ئشہ عا
 ہوسکا حاصل نہيں اورسے کسی کےعالوہ ان جوکہ ديا علم کوايسا اورامت

 ۔ ہوۓ محتاج کے ان بهی اورعام خاص کے اورامت ،
 

 کوئ ميں اس تو ہے مراد فضيلت کی ونسب حسب سے فضيلت اس اوراگر
 نبی وہ کيونکہ ہيں افضل عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ کہ نہيں وشبہ شک
 جس ہے خصوصيت ايسی ايک يہ ہيں جگر لخت کی وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔ نہيں شريک اور  کوئ عالوہ کے بہنوں کے ان ميں

 
 عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ تو ہے مراد يادتوس سرداری سے اس اوراگر

 ۔ ہيں سردار کی عورتوں کی امت
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 کےاسباب فضل اور کا موارد کے اوراس وجوهات سب کی فضيلت اورجب
 ۔ پرہوگی وانصاف اورعدل علم توپهرکالم جاۓ مل ثبوت

 
 سب کی فضيلت وہ تو ہيں کرتے پربحث مسئلہ کے فضيلت جب اکثرلوگ

 ، ہيں کرتے بحث پر اس ہی اورنہ دوڑاتے نظرنہيں سے پرتصيل جہتوں
 ناکام ميں حق پروہ بنا تواس ہيں رکهتے برقرار توازن ميں ان ہی اورنہ
 ۔ ہيں رہتے

 
 کی بيان فضيلت کی توجس ہوجاۓ شامل بهی تعصب کچه ميں اس اوراگر
 کرے کالم کےساته اورظلم جہل وہ توپهر ہو ميالن طرف کی اس ہو جارہی

 ۔)  ٦٨٣ - ٦٨٢/  ٣(  الفوئد عبدائ۔  گا
 

 کی ان آپ ہيں سے بہت وفضائل خصائص کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ
 ۔ ديکهيں ميں جواب کے)  ٧٨٧٨(  نمبر سوال تفصيل

 
 .اعلم واهللا


