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27
۔ سلیمان المبن نے غالم پیغمبر اسالم ثوبان سے نقل کیا ہے کہ حضور جب بھ سفر فرماتے تھے تو سب سے آخر میں
لے فاطمہ (ع) سے مالقات کرتے تھے، ایفاطمہ (ع) سے رخصت ہوتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پ
مرتبہ ای غزوہ سے واپس آئے تو دروازہ پر ای پردہ دیھا اور حسن (ع) حسین (ع) کے اتھوں میں چاندی کے کڑے …
تو گھر میں داخل نیں ہوئے، جناب فاطمہ (ع) فوراً سمجھ گئیں اور پردہ کو اتار دیا اور بچوں کے کڑے بھ اتارلئے اور
توڑ دیے، بچے روتے ہوئے پیغمبر ک خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ نے دونوں سے لے لیا اور مجھ سے فرمایا کہ اسے
لے جاکر مدینہ کے فالں گھر والوں کو دیدو کہ میں اپنے البیت (ع) کے بارے میں یہ پسند نیں کرتا کہ یہ ان نعمتوں سے
زندگان دنیا میں استفادہ کریں، پھر فرمایا ثوبان جاؤ فاطمہ (ع) کے لئے ای عصب (…) کا ار اور بچوں کے لئے دو عاج
( اتھ دانت) کے کڑے خرید کر لے آؤ ( سنن اب داؤد
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واضح رہے کہ روایت کے جملہ تفصیالت ک ذمہ داری راوی پر ہے، مصنف کا مقصد صرف لفظ البیت (ع) کا استعمال
ہے، جوادی ۔
28
۔ ابوریرہ اور ثوبان دونوں نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم اپنے سفر ک ابتدا اور انتا بیتِ فاطمہ (ع) پر فرمایا کرتے تھے
خاطر ای ر نامدار کمرتبہ آپ نے اپنے پدر بزرگوار اور شو چنانچہ ای ،
خیبری چادر کا پردہ ڈال دیا جسے دیھ کر حضور آگے بڑھ گئے اور آپ کے چر ہ پر ناراض کے اثرات ظار ہوئے
اور منبر کے پاس آکر بیٹھ گئے، فاطمہ (ع) کو جیسے ہ معلوم ہوا انھوں نے ار ۔ بندے اور کڑے سب اتار دیے اور پردہ
بھ اتارکر بابا ک خدمت میں بھیج دیا اور عرض ک کہ اسے راہ خدا میں تقسیم کردیں، آپ نے یہ دیھ کر تین بار فرمایا،
یہ کارنامہ ہے۔ فاطمہ (ع) پر ان کا باپ قربان ۔ آل محمد کو دنیا سے کیا تعلق ہے، یہ سب آخرت کے لئے پیدا کئے گئے
یں اور دنیا دوسرے افراد کے لئے پیدا ک گئ ہے۔ ( مناقب ابن شر آشوب
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نوٹ: تفصیالت کے اعتبار کے لئے حضرت ابوریرہ کا نام ہ کاف ہے ۔ جوادی
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