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کچھ آیت تطیر سے متعلق
یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم (ع) کے آخر دور حیات میں اس دقت نازل ہوئ ہے جب آپ جناب ام سلمہ کے گھر میں
تھے اور اس کے بعد آپ نے عل (ع) و فاطمہ (ع)و حسن (ع) و حسین (ع) کو جمع کرکے ای خیبری چادر اوڑھادی اور
بارگاہ احدیت میں عرض ک، خدایا ی میرے البیت (ع) یں، تو ام سلمہ نے گزارش ک کہ حضور میری جہ کاں ہے؟
فرمایا تم منزل خیر پر ہو … یا … تمارا انجام بخیر ہے۔
دوسری روایت کے مطابق ام سلمہ نے عرض ک کہ کیا میں البیت (ع) میں نیں ہوں؟
تو فرمایا کہ تم خیر پر ہو۔
ای دوسری روایت ک بنا پر ام سلمہ نے گوشہ چادرا ٹھاکر داخل ہونا چاا تو حضور نے اسے کھینچ لیا اور فرمایا کہ تم
خیر پر ہو۔
مسلمان محدثین
اور مورخین
طاب ثراہ اس سلسلہ ک کتابوں میں محفوظ کیا ہے اور بقول عالمہ طباطبائ عظیم الشان واقع کو اپن نے اس تاریخ
احادیث ستر سے زیادہ یں، جن میں سے السنت ک حدیثیں شیعوں ک حدیثوں کے مقابلہ میں اکثریت میں یں ان
حضرات نے حضرت ام سلمہ ، عائشہ ، ابوسعید خدری، واثلہ بن االسقع، ابوالحمراء ، ابن عباس، ثوبان ( غالم پیغمبرِ اکرم)
عبدالہ بن جعفر، حسن بن عل (ع) سے تقریباً چالیس طریقوں سے نقل ک ہے جبہ شیعہ حضرات نے امام عل (ع) ،
امام سجاد (ع) ، امام باقر (ع) ، امام صادق (ع) ، امام رضا (ع) ، ام سلمہ ، ابوذر، ابولیل ، ابواسود دئل ، عمر ابن میمون اور
دی اور سعد بن اب وقاص سے تیس سے کچھ زیادہ طریقوں سے نقل کیا ہے۔
المیزان ف تفسیر القرآن )
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مؤلف، عنقریب آپ دیھیں گے کہ ان تمام احادیث کو فریقین نے امام عل (ع) ، امام حسن (ع) ، امام زین العابدین (ع) ،
حضرت ام سلمہ ، عائشہ، ابوسعید خدری ابولیل انصاری، جابر بن عبدالہ انصاری، سعد بن اب وقاص، عبدالہ بن عباس
، لسنت(ع) نے امام حسین (ع) ابوبرندہ، ابوالحمراء، انس بن مالسے نقل کیا ہے اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ا
براء بن عازب، ثوبان ، زینب بنت اب سلمہ ، صبیح، عبدالہ بن جعفر، عمر بن اب سلمہ اور واثلہ بن االمسقع سے نقل کیا
ہے جس طرح کہ ال تشیع سے امام باقر (ع) امام صادق (ع)، امام رضا (ع)سے نقل کیا ہے اور ان روایات کو بھ نقل کیا
ہے جن سے البیت (ع) کے مفوم ک وضاحت ہو جات ہے چاہے آیت تطیر کے نزول کا ذکر ہو۔
مختصر یہ ہے کہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے یقین ہے اور داللت کے اعتبار سے بالل واضح… بالخصوص اسالم نے
البیت(ع) کے موارد ک تعیین بھ کردی ہے کہ اب اس میں کس طرح کے ش و شبہ ک گنجائش نیں رہ گئ ہے اور
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نہ عنوان البیت (ع) میں کوئ زوجہ داخل ہوست ہے اور نہ اسے مشوک بنایا جاستاہے۔
اس واقعہ کے بعد سرکار دو عالم (ع) مسلسل مختلف مواقع اور مناسبات پر لفظ البیت (ع) کو انیں قرابت داروں کے لئے
استعمال کرتے رہے جن کا کوئ خاص دخل دایت امت میں تھا اور اس ک تفصیل آئندہ صفحات میں نظر آئیں گ۔
اس کے عالوہ سورہ احزاب ک آیت
33
کا مضمون بھ ان تمام روایات ک تائید
کرتا ہے
جو شان نزول کے بارے میں وارد ہوئ یں اور ان سے یہ بات ممل طور پر واضح
ہو جات
ہے کہ البیت (ع) کے مصداق کے بارے میں ش و شبہ کس طرح ک علم قدر و قیمت کے مال نیں ہے۔
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