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۔ جابر بن عبدالہ انصاری 8
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۔ ابن اب عتیق نے جابر بن عبدالہ انصاری سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے
عل (
ع) ۔ فاطمہ (ع) اور ان کے دونوں فرزندوں کو بالکر ای چادر اوڑھادی اور فرمایا ، خدا یا یہ میرے ال یں، یہ میرے ال
یں، (شواد التنزیل
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۔ جابر بن عبدالہ انصاری کتے یں کہ میں ام سلمہ کے گھر میں رسول اکرم ک خدمت میں حاضر تھا کہ آیت تطیر نازل
ہوگئ اور آپ نے
) حسن
ع) حسین (ع) اور فاطمہ (ع) کو طلب کرکے اپنے سامنے بٹھایا اور عل (ع) کو پس پشت بٹھایا اور فرمایا ، خدایا یہ میرے
البیت یں ، ان سے ر رجس کو دور رکھنا اور انھیں ممل طور پر پاکیزہ رکھنا۔
ام سلمہ نے عرض ک یا رسول الہ کیا میں بھ ان میں شامل ہوں ؟ فرمایا تمھارا انجام بخیر ہے۔
تو میں نے عرض ک ، حضور ا! الہ نے اس عترت طارہ اور ذریت طیبہ کو یہ شرف عنایت فرمایاہے کہ ان سے ر رجس
کو دور رکھاہے ، تو آپ نے فرمایا ، جابر ایسا کیوں نہ ہوتا، یہ میری عترت یں اور ان کا گوشت اور خون میرا گوشت اور
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خون ہے ، یہ میرا بھائ سید االولیاء ہے۔
اور یہ میرے فرزند بترین فرزند یں اور یہ میری بیٹ تمام عورتوں ک سردار ہے اور یاد رکھو کہ مدی بھ ہمیں میں سے
ہوگا ( کفایة االثر ص
66
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