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 کا تخصيص کی وجهہ اهللا کرم ليے کے تعالی اهللا رضي علی
 حکم

 
 اهللا رضي طالب ابی بن علی زاد چچا کے وسلم عليہ اهللا صلی مکرم نبی

 اورپڑهتے تےسن زياد بہت کلمہ کا وجهہ اهللا کرم ميں بارہ کے عنہ تعالی
 ؟ ہے پرصحيح تعالی اهللا رضي علی کااطالق کلمے اس توکيا ہيں

 

 هللا الحمد

 : ہيں لکهتے تفسيرميں اپنی تعالی اهللا رحمہ کثير ابن حافظ

 اهللا رضی صحابہ سب باقی کاتب طورپر غالب ميں عبارتوں ساری بہت
 يا مالسال عليہ ليے کے عنہ تعالی اهللا رضي علی صرف کر کوچهوڑ عنہم
 اعتبارسے کے جومعنی ہيں کرتے استعمال عبارت کی وجهہ اهللا کرم پهر

 درميان کے کرام صحابہ سب ميں عبارات جيسی اس ليکن ہے توصحيح
 کے وتکريم تعظيم صرف يہ کيونکہ ، ہے ضروری کرنی برابری و مساوات

 عثمان اوراميرالمومنين توابوبکراورعمرفاروق ، ہے جاتی کی استعمال ليے
 ہيں مستحق زيادہ کے اس سے عنہ تعالی اهللا رضي علی عنہ تعالی اهللا ضير
 ۔)  ٦١٧/  ٣(  کثير ابن ۔تفسير هـ ا ہو راضي سے سب ان تعالی اهللا ،

 کيا پيش سامنے کے)  کميڻی ريسرچ اسالمی مستقل( دائمہ لجنہ ہم ميں ذيل
 : ہيں کرتے پيش جواب کا اوراس سوال گيا

 ؟ گيا ديا کيوں لقب کا وجهہ اهللا کوکرم عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی

 : تها جواب کا ئمہ دا لجنہ

 اورپهر دينا لقب کا وجهہ اهللا کرم کو عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی
 پر بنا غلوکی کے شيعہ کرنا ساته کے انہيں صرف تخصيص کی اس صرف
 پرنگاہ شرمگاہ کسی یبه کبهی نے انہوں کہ ہے جاتا کہا بهی اوريہ ، ہے
 سے وجہ اس ريزہوۓ سجدہ سامنے کے بت کسی کبهی ہی اورنہ ڈالی نہيں
 ۔ ہے جاتا کہا وجهہ اهللا کرم انہيں
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 ميں اس بلکہ نہيں خاص ہی ساته کے عنہ تعالی اهللا رضي علی صرف تويہ
 اورمسلمان ہوۓ پيدا بعد کے ظہوراسالم کہ جو ہيں شريک صحابہ اوربهی

 ۔ هـ ا ۔ ہوۓ پيدا ہی

 ) ٢٨٩/  ٣(  الدائـمۃ اللجنۃ فتاوی:  ديکهيں

 وجهہ اهللا کرم ساته کے عنہ تعالی اهللا رضي علی:  کہ ہے کہنا کا اوربعض
 نہيں کوسجدہ بت کسی کبهی نے انہوں کہ ہے گئ کی ليے اس تخصيص کی
 ۔ کيا

 اورپاکباز - عنہ تعالی اهللا رضي - علی کہ جو تورافضہ اسے:  ہوں کہتا ميں
 مقابلہ کے بدعت تواہل ، ہے کيا کومقرر کلمہ اس نے ہيں دشمن کے - گروہ
 ۔ اعلم تعالی واهللا ۔ نہيں ممانعت کوئ ميں

 ايک چند سے ميں جن ہيں کرتے تاويليں ايک کئ کی عبارت اس لوگ يہ
 : ہيں جاتی کی ذکر

 ۔ دوڑائ نظرنہيں پر شرمگاہ بهی کی کسی کہ ليے اس

 ايک اوريہ ، ہوۓ ريزنہيں سجدہ سامنے کے بت کسی کبهی کہ ليے اس
 بهی ہوۓ پيدا ميں اسالم جوکہ صحابہ ايک کئ ميں جس چيزہے ايسی

 کرنے بيان علت بهی کوئ ميں اس کہ چاہيۓ ہونا علم بهی يہ ، ہيں شريک
 ۔ جاۓ کی ساته کے ثبوت کسی وہ کہ ہے ضروری ليے کے

 : تنبيہ

 کی بيان روايت ايک سے عنہ عالیت اهللا رضي خدری سعيد ابو ميں مسنداحمد
 : کہ ہے ميں جس ہے گئ

 ہے کون لگے اورفرمانے ہاليا پکڑکر جهنڈا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 اهللا صلی نبی ميں آکرکہا نے توفالن ؟ پکڑے کےساته حق کے اس جواسے

 کہا بهی تواسے آيا اورآدمی پهرايک  جاؤ ہٹ پيچهے فرمايا نے وسلم عليہ
 صلی محمد نے جس فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی پهرنبی ، ؤہوجا پيچهے

 اے کرتا اختيارنہيں جوفرار آدمی ايسا کرديا خوش چہرہ کا وسلم عليہ اهللا
 ۔ الحديث ۔۔ لو يہ عنہ تعالی اهللا رضي علی
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 ہے حديث طويل ايک ميں مسند کی عنہ تعالی اهللا رضي اکوع بن اورسلمہ
 ۔ گيا کوکہا لموس عليہ اهللا صلی نبی ميں جس

 عنہ تعالی اهللا رضي علی جب ميں سياق کے احاديث بعض طرح اورايس
 ۔ گے ديکهيں کوبهی وجهہ اهللا کرم قول اس کے ان توآپ کياذکرآۓ

 قول کا صحابی کسی ہی نہ اور حديث مرفوع بهی کوئ متعلق کے اس تو ہم
 الکه سے طرف کی والوں کرنے نقل صرف يہ ہے ممکن ، ہيں جانتے ہی
 ۔ هـ ا ۔ ہو گيا

 اعلم تعالی واهللا

 ) . ٤٥٤ ص(  بکرابوزيد للشيخ اللفظيۃ المناهی معجم:  کتاب ديکهيں


