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 پراطالق عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی کا وجہہ اهللا کرم
 

 عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی اميرالمومنين کہ ہے علم يہ مجهے
 کسی کبهی اوروہ تهے خليفہ اورچوتهے ايک سے ميں صحابہ بڑے بڑے

 کرم ساته کے نام کے ان ہم ليے تواسی ہوۓ ريزنہيں سجدہ سامنے کے بت
 ۔ ہيں کہتے وجہہ اهللا

 اهللا کرم ليے کے عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی کہ ہے يہ توسوال
 ؟ کيا استعمال نے کس پہلے سے سب وجہہ

 

 هللا الحمد
 وجہہ اهللا کرم ليے ےک عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی کہ ہے ظاہر

 نے کاتبوں بعض اورپهر ، کيا استعمال ہی نے شيعہ پہلے سے سب لفظ کا
 لکهنا يہ بهی نے کاتبوں کے قسم جاهل اکثر طرفداراور شيعہ کہ جو بهی

 ۔ کيا شروع
 

 : ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رحمہ کثير ابن امام - ١
 

 کر کوچهوڑ کرام صحابہ باقی اورکاتب ناسخ سارے بہت:  ہوں کہتا ميں
 کلمہ کا وجہہ اهللا کرم کےليے عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی صرف
 کا اس اگرچہ تو ، ہيں کہتے السالم عليہ ليے کے ان پهر يا ، ہيں لگاتے
 صحابہ سب ميں اس کہ ہے اورواجب ضروری يا ليکن ہے صحيح معنی
 ہے ليے کے تکريم و يمتعظ يہ کہ ليے اس چاہيے کرنی برابری درميان کے

۔  ہيں دار حق زيادہ کے اس عنہما تعالی اهللا اورعمررضي ابوبکر شيخان تو
 ۔)  ٥١٧/ ٣(  کثير ابن تفسير ديکهيں

 
 : ہے کہنا کا)  کميڻی ريسريچ اسالمی مستقل(  دائمہ لجنۃ - ٢
 

 کرنا خاص ساته کے وجہہ اهللا کوکرم عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی
 ہے جاتا کہا اوريہ ، ہے غلو ميں عنہ تعالی اهللا رضي علی کا حضرات شيعہ
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 کيا کوسجدہ بت کسی توکبهی نہ نے انہوں کہ ہيں کہتے ليے اس کلمہ يہ کہ
 ۔ ہے ديکهی ہی شرمگاہ کی کسی کبهی ہی اورنہ

 
 ميں اس بلکہ نہيں خاص ساته کی عنہ تعالی اهللا رضی علی چيزصرف تويہ
 ۔ ہيں شريک بهی پيداہوۓ ميں جواسالم صحابہ تووہ

 
 . اعلم واهللا


