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441
۔ امام عل (ع
)!
ہمیں پرندوں ک زبان کا اس طرح علم دیا گیا ے جیسے سلیمان بن داؤد کو دیا گیا ہے اور ہم برو بحر کے تمام جانوروں
ک زبان جانتے یں،( مناقب ابن شر آشوب
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۔ امام عل (ع
)!
ہمیں پرندوں ک گفتو اور ر شے کا علم دیا گیا جو خدا کا عظیم فضل ہے۔( اثبات الوصیہ ص
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اختصاص ص ،
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از محمد بن مسلم)۔
443
بن اب ۔ عل
!حمزہ
حضرت ابوالحسن کے غالموں میں سے ای شخص نے آکر حضرت سے درخواست ک کہ میرے ساتھ کھانا نوش
فرمائیں؟
حضرت اٹھے اور اٹھ کر اس کے ساتھ گھر ت گئے، واں ای تخت رکھا تھا، اس پر بیٹھ گئے، اس کے نیچے کبوتر کا
ای جوڑا تھا، نر نے مادہ سے کچھ باتیں کیں ، صاحب خانہ دان، کھانا النے چالگیا اور جب پلٹ کر آیا تو حضرت
مسرانے لے، اس نے عرض ک حضور ہمیشہ خوش ریں اس وقت ہنسنے ک کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ کبوتر کبوتری
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سے باتیں کررا تھا اور کہ را تھا کہ تو میری محبوبہ ہے اور مجھے کائنات میں اس شخص کے عالوہ تجھ سے زیادہ
محبوب کوئ نیں ہے ! اس نے کا کیا حضور اس ک باتیں سمجھتے یں ! فرمایا بیش ہمیں پرندوں ک گفتو اور دنیا
ک ر شے کا علم دیا گیا ہے۔( بصائر الدرجات
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۔ عل بن
!اسباط
میں حضرت ابوجعفر (ع) کے ساتھ کوفہ سے برآمد ہوا، آپ ای خچر پر سوار تھے اور ای بھیڑوں کے گلے کے قریب
سے گذرے تو ای بری گلہ سے ال ہوکر دوڑت ہوئ آپ کے پاس شور مچات ہوئ آئ، آپ ٹھر گئے اور مجھے حم
دیا کہ میں اس کے چروا ہے کو بالؤں میں نے اسے حاضر کردیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ بری تمھاری شایت
کررہ ہے کہ اس میں دو آدمیوں کا حصہ ہے اور تو اس پر ظلم کرکے سارا دودھ دوہ لیتاہے تو جب شام کو گھر واپس
جائے گ تو مال دیھے گا کہ اس میں بالل دودھ نیں ہے اور اذیت کرے گا تو دیھ خبردار آئندہ ایسا ظلم نہ کرنا ورنہ
میں تیری بربادی ک بددعا کردوں گا؟
اس نے فوراً توحید و رسالت ک گواہ کے ساتھ امام کے وص رسول ہونے کا کلمہ پڑھ لیا اور عرض کیا کہ حضور کو
مت الاں سے مالہے فرمایا ہم علم غیب و حیہ علم ک
کے خزانہ دار یں اور انبیاء کے وص اور الہ کے محترم بندے یں۔( الثاقب ف المناقب
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۔ عبدالہ بن
!سعید
مجھ سے محمد بن عل بن عمر التنون نے بیان کیا کہ میں نے حضرت محمد بن عل (ع) کو ای بیل سے بیات کرتے
دیھا جب وہ سرہالرا تھا تو میں نے کا کہ میں اس طرح نہ مانوں گا جب ت اسے یہ حم نہ دیں کہ وہ آپ سے کالم
کرے؟



آپ نے فرمایا کہ ہمیں پرندوں ک گفتو اور ر شے کا علم دیا گیا ہے، اس کے بعد بیل کو حم دیا کہ ال الہ اال الہ وحدہ ال
شری لہ کے اس نے فوراً کہ دیا اور آپ اس کے سر پر اتھ پھیرنے لے۔( دالئل االمامة
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