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آیت تطیر کا نزول بیت ام سلمہ (ع) میں
آیت تطیر کے نزول کے بارے میں وارد ہونے وال روایات کا جائزہ لیا جائے تو صاف طور پر یہ بات واضح
ہو جات
ہے کہ یہ آیت جناب ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئ ہے اور اس کا خود حضرت عائشہ نے بھ اقرار کیا ہے جیسا کہ
ابوعبدالہ الحدب سے نقل کیا گیا ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا کہ آیت ” انما یرید
الہ “ کاں نازل ہوئ ہے؟ تو
انوں
نے فرمایا کہ بیت ام سلمہ میں ! ( تفسیر فرات کوف
334
/
455
)
دوسری روایت میں جناب ام سلمہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر خود عائشہ سے دریافت
کرو گے
وفہے۔ ( تفسیر فرات ال کہ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئ یں گک ی تو وہ بھ
334
)
شیخ مفید ابوعبدالہ محمد بن محمد بن النعمان فرماتے یں کہ اصحاب حدیث نے روایت ک ہے کہ اس آیت کے بارے میں
عمر سے دریافت کیا گیا تو
انوں
نے فرمایا کہ عائشہ سے دریافت کرو اور عائشہ نے فرمایا کہ میری بن ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئ ہے لذا انھیں
اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہے۔ ( الفصول المختارہ ص
53
،
54
)
مذکورہ باال اور عبدالہ بن جعفر ک روایت سے واضح ہوتاہے کہ جناب ام سلمہ کے عالوہ عائشہ اور زینب جیسے افراد
اس واقعہ کے عین شاد بھ یں اور انوں نے ام سلمہ ک طرح چادر میں داخلہ ک درخواست بھ ک ہے اور حضور
نے انار فرمادیا ہے لذا بعض محدثین کا یہ احتمال دینا کہ یہ واقعہ متعدد بار مختلف مقامات پر پیش آیاہے ، ای بعید از
قیاس مسئلہ ہے۔
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