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Ba-Ḥuz̤ure 

Al-Ḍīrġhām al-Ṣālib, Asad Allāhi al-Ġhālib 

Sayyidinā Ḥaz̤rat ʻAlī ibn Abī Ṭālib  

karrama  Allāhu waj·hahu al-Karīm 

Kyūṅ ʻAqīdat se nah merā dil pukāre yā ʻAlī 
Jis ke hai Mawlā Muḥammad, us ke hai Mawlā ʻAlī 
 

Jis ghar̥ī Allāh ke ghar meṅ huwe paidā ʻAlī 
Z̲arrah z̲arrah bā-adab ho kar pukārā, yā ʻAlī 
 

Be-naẓīr un kī shujāʻat, be-mis̲āl un kī saḳhā 
Hai zamāne kā yeh naʻrah lā-fatá illā ʻAlī 
 

Jāṅ nis̲ārāne Muḥammad ke ka’ī alqāb haiṅ 
ʻIlm kā darwāzah kĕhlā’e magar, tanhā ʻAlī 
 

Marḥab-o ʻAntar gire jis ke Ḳhudā’ī jor se 
Marde Ḥaqq, Shere Ḳhudā, Ḳhaybar kushā, Mawlā ʻAlī 
 

Shāhe Mardāṅ, quwwate bāzū Rasūl Allāh ke 
Kyūn bhalā hote kisī maidān meṅ paspā, ʻAlī 
 

Jān-o dil se the ʻazīz, Allāh ke Mĕḥbūb ko 
Shabbar-o Shabbīr wa Ḥaz̤rat Fāṭimah Zahrā’, ʻAlī 
 

Ā ga’īṅ naqsh-o nigāre zindagī meṅ raunaqeṅ 
Ṣidqe nīyat se jo loḥe dil peh likhkhā yā ʻAlī 
 

Ḳhaybar-o Ḳhandaq meṅ dushman kā ṣafāyā kar diyā 
Jauhare mardānagī dikhlā ga’e kyā kyā ʻAlī 
 

Jur’at-o himmat meṅ tum ho Āp hī apnā jawāb 
Mādare getī nah paidā kar sakī tum-sā ʻAlī 
 

Dil giriftah hūṅ ġham-o ālām kī yalġhār se 
Is ṭaraf bhī ik naẓar ho ae mere Āqā, ʻAlī 
 
Jin ke chĕhre par naẓar karnā ʻibādat hai “Naṣir”! 
Woḥ Ḥadīs̲e Muṣṭafá kī rū se haiṅ, Mawlá ʻAlī 
 

 

Fāk hāre Sā dā t Nā ’ibe Ṭā jdā re Gŏlār̥āh  
Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh Pir Sāyyid Nās ī r āl-Dī n Nās ī r Shā h Chishtī  

Gī lā nī  Niz ā mī  Gŏlār̥āwī   
āl-Ḥ āsānī  wā-āl-Ḥ usāynī  
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Fehrist 
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ʻArz̤e Nāshir 

Allā h ʻāzzā wā-jāllāh ke nā m se shuru ʻ keh jŏ bār̥ā  

me hrbā n bāk hshne wā lā  hāi, nāhī ṅ hāi kŏ’ī  māʻbu d siwā  

Allā h ʻāzzā wā-jāllāh ke āur Muuh āmmād s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām Allā h ʻāzzā wā-jāllāh ke Rāsu l hāiṅ. Allā h 

subh ā nāhu wā-Ṭā‘ā lā  kā  shukr-guzā r hu ṅ keh us ne mujh se 

“Maulūde Kaʻbah Maulā’e Kā’enāt Sayyidinā ʻAlī ibn Abī 

Ṭālib raḍiya Allāhu ‘anhumā” kitāb shā’e kārāne kā kām 

liyā . 

Ek āisā  wāqt bhī  thā  keh jāb Musālmā n h ukmārā nŏṅ ne 

Muh ibbā ne Ahle Bāite At hā r rād iyā Allā hu ‘ānhum āur k h ā s -

t āur pār Bānu  Fā t imī yāh pār bār̥e ʻārs e tāk wŏh z ulm kiyā  jŏ 

shā yād hī  kisī  Nābī  kī  A l pār us Nābī  kī  ummāt ne kiyā  hŏ. 

Aur wŏh z ulm ā j bh hŏ rāhā  hāi, s irf t ārī qāh bādāl gāyā  hāi. 

Us zāmā nāh meṅ A le Muh āmmād s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām kŏ jismā nī  tāklī feṅ bhī  dī  jā tī  thī , mibārŏṅ 

pār ʻUlāmā ’ kŏ A le Muh āmmād s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām kŏ bure ālfā z ŏṅ se yā d kārne pār mājbu r kiyā  jā tā  

thā , Muh āddis̲ī n kŏ un se riwā yāt lene pār sāzā  dī  jā tī  thī , 

kāhī ṅ Imā me Aʻz ām Abu  Ḥ ānī fāh rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh kŏ 

Imā m Nāfs āl-Zākī yāh rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  māh ābbāt kī  

wāj·h se qāid kiyā  gāyā , tŏ kāhī ṅ Imā m Shā fiʻī  rāh māṫu Allā hi 

‘ālāyh pār Rā fz̤ī , Shī ʻāh ke fātwe lāgā  kār unheṅ z̲ālī l kiyā  

gāyā , kāhī ṅ Imā m Nāsā ’ī  rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh kŏ Māwlā  ʻAlī  

rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  māh ābbāt kī  wāj·h se shāhī d kiyā  gāyā  

tŏ kāhī ṅ Imā m Ḥ ā kim rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh jāise Muh āddī s̲ 

pār Shī ʻāh ke fātwe lāgā  kār un ke minbār kŏ tŏr̥ diyā  gāyā . 
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Ek zāmā nāh tāk yeh chāltā  rāhā  māgār Ahle Bāit ‘ālāyhim āl-

sālā m ke ġhulā m kābhī  ʻAmmā r bin Yā sir rād iyā Allā hu ‘ānhu 

bān kār māidā ne jāṅg meṅ ā ’e tŏ kāhī ṅ Abu  D̲h̲ārr rād iyā 

Allā hu ‘ānhu kī  t ārh  riz̤ā ’e Ilā hī  meṅ shāhī d huwe. Kāhī ṅ 

Ḥ ābī b Ibn Muz ā hir āur Ḥ urr rād iyā Allā hu ‘ānhumā  bān kār 

Kārbālā ’ meṅ A le Muh āmmād s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām pār jā n lut ā ne ā ’e. Aur ʻIlm ke māidā n meṅ kāhī ṅ 

Imā m Nāsā ’ī , Imā m Ḥ ā kim, Imā m Buk hā rī , Imā m Abu  

Ḥ ānī fāh, Imā m Ah mād bin Ḥ ānbāl āur Imā m Shā fiʻī  rāh māṫu 

Allā hi Ṭā‘ā lā  ‘ālāyhim ājmā‘ī n bān kār ā ’e tŏ kāhī ṅ Dī n kī  

tāblī ġh meṅ K hw ā jāh G hārī b Nāwā z, Niz ā m āl-Dī n Awliyā ’, 

Wā ris̲e Pā k, Māk hdu me Māhā ’imī  āur Māk hdu m Jālā l āl-Dī n 

Jāhā niyā ṅ Jāhā ṅ-gāsht rāh māṫu Allā hi Ṭā‘ā lā  ‘ālāyhim ājmā‘ī n 

bān kār ā ’e. Wāqtān fā-wāqtān hār māidā n meṅ G hulā mā ne 

Ahle Bāite At hā r rād iyā Allā hu ‘ānhum, Nā s biyŏṅ āur 

K hā rjiyŏṅ ke muqā bālāh meṅ ā te rāheṅ, āpnī  k hidmā t dete 

rāhe āur āpnī  jā neṅ bhī  qurbā n kārte rāheṅ. 

Is zāmā nāh meṅ bhī  Nāwā s ib-ŏ K hāwā rij tāmā m firqŏṅ 

meṅ āpnā  sār ār̥ā  rāhe hāiṅ bāl-keh kāhu ṅgā  ʻuru j pār 

pāhŏ ṅch rāhe hāin, fārq s irf itnā  hāi keh jŏ Nā s ibī yāh kī  d̥ŏr 

kāl sālt ānāt ke bā dshā hŏṅ ne āpnī  bā dshā hāt kī  lā lāch meṅ 

sāṅbhā lī  thī  āur ʻUlāmā ’-ŏ Muh āddis̲ī n kī  gārdānŏṅ pār 

tālwā reṅ rākh kār lŏgŏṅ se Fāz̤ā ’ile Ahle Bāite At hā r ‘ālāyhim 

āl-sālā m c̥hupā  kār, buġhz̤e Ahle Bāit kŏ ʻā m kārā  rāhe the 

wŏh hī  Nā s ibī yāh kī  bā g-d̥ŏr ā j kāl kuc̥h firqāh-pārāst nā m 

nihā d pī r, ʻulāmā ’ āur kuc̥h tānz imŏṅ ne sāṅbhā l lī  hāi. Kāl ke 

ʻUlāmā  mājbu rī  meṅ āpnī  āulā d kī  k hā t ir, jā n-ŏ mā l ke d̥ār se 

Fāz̤ā ’ile Ahle Bāit rād iyā Allā hu ‘ānhum c̥hupā  rāhe the tŏ is 

ke bār-ʻāks kuc̥h ne un ke buġhz̤ meṅ māuz̤u ʻ āh ā dī s̲ tāk 
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ghār̥nī  shuru ʻ kār dī  thī . A j bhī  āisā  hī  hŏ rāhā  hāi, fārq hāi tŏ 

s irf itnā  keh ā j ke is Jāmhu rī yāh (Demŏcrācy) ke zāmā nāh 

meṅ ʻUlāmā ’ kī  jā n-ŏ mā l kā  yā  un kī  āulā d kā  tŏ k hāt rāh 

nāhī ṅ hāi māgār dunyāwī  lā lāch chā he wŏh shŏ hrāt pā ne kī  

hŏ yā  dāulāt kī  hŏ, yā  chānd fitnāh-pārāst lŏgŏṅ kŏ k hw ush 

kārne ke liye hŏ, isī  wāj·h se ā j ke ʻUlāmā ’ kī  ek jāmā ʻāt 

Fāz̤ā ’ile Ahle Bāit ‘ālāyhimu āl-sālā m  nāhī ṅ bātā  rāhī  bāl-keh 

ʻāwā m kŏ Qur’ā n-ŏ Ahle Bāit se du r kār rāhī  hāi, Qur’ā n ke 

tārjāmāh-ŏ tāfsī r se ummāt kŏ me hru m kār rāhī  hāi āur 

Māh ābbāte Ahle Bāit rād iyā Allā hu ‘ānhum pār Shī ʻāh-ŏ Rā fz̤ī  

ke fātwe lāgā  rāhī  hāi. 

Qā re’ine kirā m! A p is kitā b meṅ Ḥ ādī s̲e G hādī r āur 

Ḥ ādī se S̲āqālāyn kŏ pār̥heṅge jis meṅ Rāsu l Allā h s āllā  

Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne hāmeṅ Gumrā hī  se 

bāchne ke liye Qur’ā n-ŏ Ahle Bāit ke dāmā n kŏ māz̤bu tī  se 

thā me rākhne kā  h ukm diyā  hāi, un se māh ābbāt-ŏ 

māwāddāt kī  wāsī yāt fārmā ’ī  hāi, lekin is ke bā -wuju d ā j ke 

nā m nihā d Pī r-ŏ ʻUlāmā ’ āur kuc̥h tānz ī mŏṅ ke lŏg āpne 

māfā d kī  k hā tir firqāh-pārāsī  phāilā  kār un se ʻāwā m kŏ du r 

rākhne kā  qābī h  kā m ānjā m de rāhe hāin. A j mā h āul yeh 

bānā yā  jā  rāhā  hāi keh jŏ Ahle Bāite At hā r ‘ālāyhim āl-sālā m 

se māh ābbāt kāre, un kā  z̲ikr kāre tŏ wŏh Shī ̒ āh, Rā fz̤ī  

ke hlā ’egā . Bechā rī  ʻāwā m kŏ yeh tāk nāhī ṅ bātā yā  jā tā  keh 

Ahle Bāite kirā m ‘ālāyhim āl-sālā m se māh ābbāt āur un kī  

fāz̤ī lāt bāyā n kārne se kŏ’ī  Rā fz̤ī  nāhī ṅ bāntā  bāl-keh jŏ 

S āh ā bā’e kirā m rād iyā Allā hu ‘ānhum kī  shā n meṅ sābb-ŏ 

shitm kārtā  hāi use Rā fz̤ī  kāhā  jā tā  hāi. Allā h subh ā nāhu wā-

Ṭā‘ā lā  hām sāb kŏ nek hidā yāt ātā  kāre āur Rā fz̤ī yāt-ŏ 

Nā s bī yāt se me hfu z  fārmā ’e. A mī n. 
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Dāure h ā z̤ir meṅ kuc̥h firqāh-pārāst āur nā m-nihā d 

māulwiyŏṅ ne yeh ke hnā  shuru ʻ kiyā  hāi keh Māwlā  ʻAlī  

kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kā  “Māulu de Kāʻbāh” 

hŏnā  riwā yāt se s̲ā bit nāhī ṅ hāi, yeh ghār̥ī  hu ’ī  bā teṅ hāiṅ, 

Shī ̒ āh āur Rā fz̤iyŏṅ kī  kitā bŏṅ kī  mān-ghār̥āt riwā yā t hāiṅ. 

Ṭāʻājjub kī  bā t hāi keh jŏ riwā yāt Ahle Sunnāt wā-āl-jāmā ʻāt 

ke Muh āddis̲ī n, Mu’ārrik hī n, Muh āqqiqī n āur Sī rāt-nigā rŏṅ 

kā  ek bār̥ā  girŏh d̥ānkāh kī  chŏt̥ pār āpnī  kitā bŏṅ meṅ nāql 

kārtā  hāi, K hābāre Mutāwā tir ke htā  hāi yāʻnī  jŏ bā t rŏze 

rāushān kī  t ārh  ʻāyā ṅ hāi us kŏ be-bunyā d bā tŏṅ pār ġhālāt 

s̲ā bit kārne kī  kŏshish kī  jā  rāhī  hāi. 

Wāqt kī  z̤āru rāt kŏ dekhte huwe mujhe is māuqif pār 

mutāʻāddid h āwā lāh-jā t ke sā th mŏ ʻtābār kitā b kī  z̤āru rāt 

me hsu s hu ’ī . Isī  dāurā n is māuz̤u ʻ pār merī  bā t mere ʻāzī z 

dŏst Risārchār wā Muh ibbe Ahle Bāit, Dī wā n Mŏ h sin Shā h 

s ā h ib se hu ’ī  jŏ Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā Allā hu 

wāj·hāhu āl-Kārī m ke “Māulu de Kāʻbāh” hŏne pār qāwī  

dālā ’il-ŏ h āwā lāh-jā t ke sā th Sŏshāl mī d̥iā  kī  z̤āru rāt ke 

mut ā biq “Rŏmān Urdu ” meṅ ek kitā b likh rāhe the jis kā  tī srā  

bā b  Ḥindī  āur Urdu  rāsmul-k hāt  me Yāume wilā dāte Māulā ’e 

Kā ’enāt ‘ālāyhi āl-sālā m pār shā ’eʻ hŏ chukā  hāi. Aur wāqt ki 

z̤āru rāt kŏ mādde nāz ār rākhte huwe fī l-h ā l is pu rī  kitā b kŏ 

“PDF” meṅ shā ’eʻ kār rāhe hāiṅ. 

Dī wā n Mŏ h sin Shā h s ā h ib ne is besh-qī mātī  kitā b bā-

nā m “Maulu de Ka’bah Maula ’e Ka ’ena t Sayyidina  Alī  ibn Abī  

Ṭālib raḍiya Allāhu ‘anhumā” tīn ābwāb pār mushtāmil 

hāi, jis kā  pe hlā  Bā b: “Faza ’ile Amī r al-Mu’minīn Sayyidinā 

ʻAlī ibn Abī Ṭālib raḍiya Allāhu ‘anhumā”, dūsrāh Bāb: 

“Maulūde Kaʻbah Maulā’e Kā’enāt Sayyidinā ʻAlī Ibn Abī 
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Ṭālib raḍiya Allāhu ‘anhumā” āur tīsrā Bāb: “Maulūde 

Kaʻbah ‘alayhi al-salām A’immah-o Muhaddit̲h̲īn aur 

Mu’arriḳhīn kī Naẓar meṅ” hāi.  

Dī wā n Mŏ h sin Shā h s ā h ib kā’ī  sā lŏṅ se sŏshāl  

mī d̥iā  ke z̲ārī ʻe Māh ābbāte Ahle Bāite At hā r ‘ālāyhim  

āl-sālā m kŏ ʻā m kār rāhe hāiṅ jis ke liye un kī   

we b-sā ’it̥s:  www.SunniAhlulBayt.wordpress.com āur 

www.SawadeAzam.wordpress.com  māshhūr hāin 

Is kitā b meṅ Dī wā n Mŏh sine Shā h s ā h ib ne  Bā b Awwāl 

se pe hle Ahle Bāite At hā r ʻālāyhimu āl-sālā m āur Kāʻbāh 

muʻāz z āmh ke mutāʻālliq A yā te Qur’ā nī yāh nāql kī  hāi, is ke 

bāʻd pe hle bā b meṅ Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām āur Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke 

ek Nu r hŏne, A p ‘ālāyhi āl-sālā m ke Māqs u de Kā ’enā t hŏne 

āur A p kī  Kāʻbāṫullā h se mumā s̲ālāt ke sā th sā th bā qī  A p 

rād iyā Allā hu ‘ānhu ke fāz̤ā ’il-ŏ mānā qib āur k hās ā ’ī s bhī  

nāql kiye hāiṅ.  

Du sre bā b meṅ ʻās re h ā z̤ir ke ek t u fā ne bād-tāmī zī  

ut̥hā ne wā le Nāwā s ib kā  pārdā  chā ṅk kār diyā  hāi jŏ 

dāndānā te phirte hāiṅ keh Māwlā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kī  

wilā dāt K hā nā’e Kāʻbāh ke āndār nāhī ṅ hu ’ī . Aur isī  ke sā th 

Ṭ āhā rāte Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-

Kārī m pār tāshrī h -ŏ tāwjī h kārte huwe A p ‘ālāyhi āl-sālā m kā  

Māulu de Kāʻbāh hŏnā  s̲ā bit kiyā  hāi. 

Aur ā kh ir meṅ tī sre bā b meṅ Ahle Sunnāt ke bāne 

bāithe t̥hekedā rŏṅ ke ʻUlāmā ’e kirā m kī  kitā bŏṅ ke h āwā lāh-

jā t pesh kiye gā’e hāiṅ jis meṅ Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu 

wāj·hāhu āl-Kārī m kā  “Māulu de Kāʻbāh” hŏnā  bāyā n kiyā  

http://www.SunniAhlulBayt.wordpress.com
http://www.SawadeAzam.wordpress.com
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gāyā  hāi. Yāhī  nāhī ṅ bāl-keh un A’immāh-ŏ Muh āddis̲ī n, 

Mu’ārrik hī n, Awliyā ’ Allā h āur Sī rāt-nigā rŏṅ kī  kitā bŏṅ se bhī  

riwā yā t nāql kī  gā’ī  hāiṅ jinheṅ Sunnī , Bārelāwī , Dew-bāndī  

āur Ahle Ḥādī s̲ wāġhāirāh ke ʻUlāmā ’e Kirā m bhī  tāslī m kārte 

hāiṅ āur nāh s irf yeh bāl-keh in meṅ se bā ʻz Ḥ āz̤ārā t tŏ āise 

bhī  hāiṅ jinhŏṅ ne Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu 

ke K hā nā’e Kāʻbāh meṅ pāidā  hŏne kŏ A p ‘ālāyhi āl-sālā m kā  

k hā s s āh qārā r diyā  hāi yāʻnī  ʻilā wāh A p ke kŏ’ī  bhī  Kāʻbāh 

muʻāz z āmāh meṅ pāidā nāhī ṅ huwā . 

Dāure h ā z̤ir meṅ shā yād hī  kŏ’ī  āisī  kitā b hŏgī  jis meṅ is 

t ārh  se Māulā ’e Kā ’enā t kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m 

ke “Māulu de Kāʻbāh” hŏne pār kutube Ahle Sunnāt se kām-

besh ek sāu c̥he ¹⁰⁶ h ā wā lāh-jā t pesh kiye gā’e hŏṅ. Yeh un 

lŏgŏṅ kŏ dāndā n shikān jāwā b hāi jŏ Māwlā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-

sālā m ke “Māulude Kāʻbāh” hŏne pār shākk-ŏ shub·hāh kārte 

hāiṅ āur ʻāwā m kŏ bhī  gumrā h kārte hāiṅ. Ab un lŏgŏṅ kŏ 

āur bhŏlī  bhā lī  ʻāwā m kŏ bhī  sŏchnā  chā hiye jŏ āise lŏgŏṅ kī  

bā tŏṅ meṅ bāġhāir te h qī q ke āndhā -dund yāqī n kār lete hāiṅ 

keh jāb Ahle Sunnāt ke ʻUlāmā ’e kirā m kī  ek bār̥ī  jāmā ʻāt 

bāġhāir kŏ’ī  shākk-ŏ shub·hāh ke Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu 

wāj·hāhu āl-Kārī m kā  “Māulu de Kāʻbāh” hŏnā  mā ntī  hāi tŏ 

kāhī ṅ A p kisī  āur rā h pār tŏ nāhī ṅ chāl pār̥e? Shī ʻāt āur 

Rāfz̤ī yāt se bāchā ne ke nā m pār kāhī ṅ Nā s bī yāt āur K hā rjī yāt 

kī  rā h tŏ nāhī n pākār̥ lī ? Allā h subh ā nāhu wā-Ṭā‘ā lā  hām sāb 

kŏ is fitne se me hfu z  rākhkhe. A mī n. 

Dī wā n Mŏ h sin Shā h s ā h ib ne is kitā b kī  shāql meṅ 

Muh ibbā ā ne Ahle Bāit-ŏ S āh ā bāh rād iyā Allā hu ‘ānhum kŏ jŏ 

tŏ h fāh diyā  hāi is kā  bādlā  Rābbe Kāʻbāh un kŏ āur un ke 

Ghār wā lŏṅ kŏ ātā  fārmā ’e āur bā-rŏze qiyā māt Sāyyidinā  
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Muh āmmād āl-Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām kī  shāfā ʻāt nās ī b fārmā ’e āur Sāyyidā’e Kā ’enā t 

Fāt imāh āl-Zāhrā ’ sālā mu Allā hi ‘ālāyhā  kī  chā dār kā  sā yāh 

nāsī b fārmā ’e. A mī n. 

Rābbe Kāʻbāh se duʻā  hāi keh merī  is h āqī r-sī  kā wish kŏ 

qubu l fārmā ’e āur mujhe Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām wā Ahle Bāite At hā r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām kī  shāfā ʻāt nāsī b fārmā ’e. A mī n bi-jā hī  Sāyyid 

āl-Mursālī n s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-ʻālā  A lihi wā-s āh bihi wā-

bā rākā wā-sāllām. 

 
K hā dime Dāre Zāhrā ’e Pā k sālā mu Allā hi ‘ālāyhā  

Dr. Shĕhzād Ḥusayn Yāsīn Miyāṅ Qāz̤ī 

22 Rājāb 1440 hijrī  
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ِحيمِِ ِن الَره ْحمهَٰ ِ الَره  بِْسِم اّلَله

Bismi Allāhi al-Raḥmāni al-Raḥīm 

al-Āyaṫ al-Qur’ānīyah 

َرُكْم َتْطِهرًيا ۔١۱ ْجَس أَْهَل الَْبْيِت َوُيَطِهَّ ُ لُِيْذِهَب َعنُكُم الِرَّ  إَِنََّما ُيِريُد اَلَلَّ

01. “Bās Allā h yehī  chā htā  hāi ki āe (Rāsu l s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke) Ahle Bāit! Ṭum se hār qism ke 

gunā h kā māil (āur shāk-ŏ nāqs  kī  gārd tāk) du r kār de āur 

tumheṅ (kā mil) t āhā rāt se nāwā z kār bilkul pā k s ā f kār de.” 

[āl-Ah zā b, 33: 33.] 

 . قُل ََلَّ أَْسأَلُُكْم عَلَْيِه أَْجًرا إََِلَّ الَْمَوَدَّةَ ِِف الُْقْرَب  ۔۲

02. “Fārmā  dijī ’e: māiṅ is (tāblī ġhe Risā lāt) pār tum se kŏ’ī  

ujrāt nāhī ṅ mā ngtā  māgār (merī ) qārā bāt (āur Allā h kī  

qurbāt) se māh ābbāt (chā htā  hu ṅ).”               [āl-Shu rā , 42: 23.] 

 .الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت عَلَْيُكْم نِْعَمِت  ۔۳

03. “A j māiṅ ne tumhā re liye tumhā rā Dī n mukāmmāl kār 

diyā  āur tum pār āpnī  neʻmāt pu rī  kār dī ”. 

[āl-Mā ’idāh, 05: 03.] 

ْ  ۔۴ قُوا ِ َجِميًعا َوَلَ َتَفرََّ  .َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اَللَّ

04. “Aur tum sāb mil kār Allā h kī  rāssī  kŏ māz bu t ī  se thā m 

lŏ āur tāfreqāh māt d̥ā lŏ”.                      [A li ʻImrā n, 03: 103.] 
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َ  ۔۵ يَّ ْبَتََل إِْبَراِهيَم َربَُُّه بِكَلَِماٍت فَأََتمََُّهنََّ قَاَل إِِِنَّ َجاعِلَُك لِلنََّاِس إَِماًما قَاَل َوِمن ُذِرَّ  ِت َوإِِذ ا
الِِمنَي  قَاَل َلَ َيَناُل َعْهِدي الظََّ

05. “Aur (wŏh wāqt yā d kārŏ) jāb Ibrā hī m (‘ālāyhi āl-sālā m) 

kŏ un ke Rābb ne kā’ī  bā tŏṅ meṅ ā zmā yā  tŏ unhŏṅ ne wŏh 

pu rī  kār deṅ, (is pār) Allā h ne fārmā yā : māiṅ tumheṅ lŏgŏṅ 

kā  peshwā  bānā ’u ṅgā , unhŏṅ ne ʻārz̤ kiyā : (kyā ) merī  Aulā d 

meṅ se bhī ? Irshā d huwā : (hā ṅ! Māgār) merā  wāʻdāh 

Z ā limŏṅ kŏ nāhī ṅ pāhŏ ṅchtā .          [āl-Bāqārāh, 02: 124.] 

 َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرِبَّ اْجَعْل َهـَذا الَْبلََد آِمًنا َواْجُنْبِِن َوَبِِنََّ أَن نََّْعُبَد اْْلَْصَناَم ۔۶

06. “Aur (yā d kī jiye) jāb Ibrā hī m (‘ālāyhi āl-sālā m) ne ʻārz̤ 

kiyā : āe mere Rābb! Is she hre (Mākkāh) kŏ jā ’e āmn bānā  de 

āur mujhe āur mere bāchchŏṅ kŏ is (bā t) se bāchā  le keh 

hām butŏṅ kī  pārāshtish kāreṅ.”                     [Ibrā hī m, 14: 35.] 

ـا ِـِفـنَي  ۔۷ ْْـِتَ لِـلـطََّ ـْر َبـ ْْـًاـا َوَ ـِهَّ أَْنا ِِلِْبَراِهيَم َمكَاَن الَْبْيِت أَن َلََّ ُتْشِرْك ِِب َشـ َوإِْذ َبوََّ
ُجوِد كََِّع السَُّ  َوالَْقا ِِمنَي َوالرَُّ

07. “Aur (wŏ wāqt yā d kī jiye) jāb hām ne Ibrā hī m (‘ālāyhi āl

-sālā m) ke liye Bāitullā h  (yāʻnī  K hā nā’e Kāʻbāh kī  tāʻmī r) kī  

jāgāh tāʻāyyun kār diyā  (āur unheṅ h ukm fārmā yā ) keh mere 

sā th kisī  chī z kŏ shārī k nāh t̥he hrā nā  āur mere ghār kŏ 

(tāʻmī r kārne ke bāʻd) t āwā f kārne wā lŏṅ āur qiyā m kārne 

wā lŏṅ āur ruku ʻ kārne wā lŏṅ āur suju d kārne wā lŏṅ ke liye 

pā k-ŏ s ā f rākhnā .”              [āl-Ḥ ājj, 22: 26.] 
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 ََل أُقِْسُم بَِهَذا الَْبلَِدَوأَنَت ِحلٌَّّ بَِهَذا الَْبلَِدَوَوالٍِد َوَما َولََد ۔۸

08. “Māiṅ is she hr (Mākkāh) kī  qāsām khā tā  hu ṅ. (Ae 

Ḥ ābī be Mukārrām!) is liye keh A p is she hr meṅ tāshrī f fārmā  

hāiṅ. (Ae Ḥ ābī be Mukārrām! A p ke) Wā lid (A dām yā  Ibrā hī m 

‘ālāyhimā  āl-sālā m) kī  qāsām! āur (un kī ) qāsām jin kī  

wilā dāt hu ’ī .”                [āl-Bālād, 90: 01_03.] 

َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنََّاِس لَلََِّذي بَِبكَََّة ُمَباَركًا َوُهًدى لَِّلَْعالَِمنَي ۔۹  إِنََّ أَوََّ

09. “Be-shākk sāb se pe hlā  ghār jŏ lŏgŏṅ (kī  ʻibā dāt) ke liye 

bānā yā  gāyā  wŏhī  hāi jŏ Mākkāh meṅ hāi, bārkāt wā lā  hāi 

āur sā re jāhā n wā lŏṅ ke liye (mārkāze) hidā yāt hāi.” 

[A li ʻImrā n, 03: 96.] 

ْكِر إِن ُكنُتْم َلَ َتْعلَُموَن ۔۱۱  فَاْسأَلُواْ أَْهَل الِذَّ

10. “Sŏ tum Ahle Z̲ikr se pu c̥h liyā  kārŏ āgār tumheṅ k hw ud 

(kuc̥h) māʻlu m nāh hŏ.”                   [āl-Nāh l, 16: 43.] 
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Bāb: 01 

Faz̤ā’ile Amīr al-Mu’minīn  

Sayyidinā ʻAlī ibn Abī Ṭālib  

raḍiya Allāhu ʻanhumā   
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Nūre Muḥammadī a 

Irshāde Bārī Taʻālá hai: 

ِ ُنورٌّ َوِكَتابٌّ مَُِّبنيٌّ   .قَْد َجاَءُكم ِمََّن اَللَّ

“Be-shākk tumhā re pā s Allā h kī  t ārāf se ek Nu r (yāʻnī  

Ḥ āz̤rāt Muh āmmād s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām) ā  

gāyā  hāi āur ek rāushān Kitā b (yāʻnī  Qur’ā n Mājī d)”. 

 [āl-Qur’ā n, āl-Mā ’idāh, 05: 15.] 

ʻAllā māh Māulā nā  G hulā m Rāsu l Sāʻī dī  likhte hāiṅ: 

“Jāmhu r Mufāssirī n kā  is pār ittefā q hāi keh is ā yāt meṅ 

Nu r se Murā d Sāyyidinā  Muh āmmād s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām kī  z̲ā te girā mī  hāi āur Kitā be Mubī n se 

murā d Qur’ā n Mājī d hāi.” 

 [Sāʻī dī  fī  Ṭibyā n āl-Qur’ā n, 03/132.] 

ʻAllā māh Sāyyid Māh mu d A lu sī  Bāġhdā dī  Ḥ ānāfī  is A yāt 

kī  Ṭāfsī r meṅ likhte hāiṅ: 

“ ِ نُورٌّ ” قَْد َجاءَكُم ِمََّن اَللَّ : yāʻnī  Allā h kī  t ārāf se tumhā re pā s ek 

Nu re Aʻz ī m ā  gāyā  hāi jŏ tāmā m Anwā r kā  Nu r hāi āur wŏh āl

-Nābī  āl-Muk htā r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

hāiṅ. Qātā dāh āur Zujā j kā  yāhī  māz̲hāb hāi, āur Abu  ʻAlī  āl-

Jubbā ’ī  ne kāhā  keh is lfāz  se murā d Qur’ā ne Mājī d hāi, kyu ṅ-

keh Qur’ā n Mājī d hidā yāt ke t ārī qŏṅ kŏ khŏltā  hāi āur āl-

Zāmāk hshārī  ne bhī  isī  tāfsī r pār iqtes ā r kiyā  hāi, phir is pār 

“ ِكَتابٌّ مَُّبنِيٌّ ”  kā  ʻāt f is wāj·h se hŏgā  keh “ نُورٌّ ”  āur “ ِكتَابٌّ مَُّبنِيٌّ ”  hār-
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chānd keh dŏnŏṅ kā  mis dā q wā h id hāi lekin in meṅ ʻunwā n 

ke eʻtebā r se fārq hāi, āur mere nāzdī q yeh bāʻī d nāhī ṅ hāi 

keh Nu r āur Kitā be Mubī n dŏnŏṅ se murā d Nābī  s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām hŏṅ, āur ʻāt f is eʻtebā r se hŏ jis 

t ārh  āl-Jubbā ’ī  ne kāhā  hāi, āur is meṅ kŏ’i shākk nāhī ṅ hāi 

keh Nu r āur Kitā be Mubī n dŏnŏṅ Nābī  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā

-A lihi wā-sāllām pār s ā diq ā te hāiṅ”. 

 [A lu sī  fī  Ru h  āl-māʻā nī  fī  tāfsī r āl-Qur’ā n āl-ʻAz ī m, 06/97.] 

Shāyk h āl-Islā m D̥ŏ kt̥ār Muh āmmād Ṭ ā hir āl-Qā drī  

likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Jā bir bin ʻAbd Allā h rād iyā Allā hu ‘ānhumā  se 

mārwī  hāi unhŏṅ ne fārmā yā  keh māiṅ ne Bā rgā he Risā lāt 

māʻā b s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām meṅ ʻārz̤ kiyā : 

yā  Rāsu l Allā h! Mere mā ṅ bā p A p pār qurbā n! Mujhe bātā ’eṅ 

keh Allā h Ṭāʻā lā  ne sāb se pe hle kis shāi kŏ pāidā  kiyā ? Ḥ uz̤u r 

Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne 

fārmā yā : āe Jā bir! Be-shākk Allā h Ṭāʻā lā  ne tāmā m māk hlu q 

(kŏ pāidā  kārne) se pe hle tumhā re Nābī  (Muh āmmād 

Mus t āfā ) kā  Nu r āpne Nu r (ke fāiz̤) se pāidā  fārmā yā , yeh 

Nu r Allā h Ṭāʻā lā  kī  māshī yāt se jāhā ṅ us ne chā hā  sāir kārtā  

rāhā ”. 

[Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  āl-Niʻmāṫ āl-ʻulyā  ʻālā  āwwāli āl-k hālq wā-ā k hir 
āl-Anbiyā ’ s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām,/11_12, rāqām: 
02,  
Liyā qāt ʻAli fī  Ṭāfsī r Mis bā h āyn tārjāmāh wā-shārh  Ṭāfsī r 
Jālā lāyn, 02/333.] 

Is h ādī s̲ kŏ nāql fārmā ne ke bāʻd ʻAllā māh Muh āmmād 

Liyā qāt ʻAlī  Rid āwī  Ḥ ānāfī  likhte hāiṅ: 

“Munā fiqī n ne Nābī  Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām ke Nu r se mutāʻālliq Mus ānnāf ʻAbd āl-Rāzzā q 
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meṅ Yāhu diyŏṅ kī  t ārh  te h rī f kārte huwe Ḥ ādī s̲ kŏ mit̥ā  diyā  

ek ʻārs e ke bāʻd jāb Mus ānnāf ʻAbd āl-Rāzzā q kā  ek purā nā  

nusk hāh dāstiyā b huwā  tŏ h āirā nāgī  kī  intehā  nāh rāhī  keh 

nā m-nihā d Qur’ā n-ŏ Ḥ ādī s̲ ke dāʻwedā r ās l meṅ Nābī  Kārī m 

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām se kitnī  ʻādā wāt 

rākhte hāiṅ keh jis Ḥ ādī s̲ meṅ Shā ne Risā lāt s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kā  pe hlu  un kŏ nāz ār ā ’e us kŏ 

kitā bŏṅ se mit̥ā  dete hāiṅ. Ab Pā kistā n āur dunyā  bhār meṅ 

Munā fiqī n kī  kitā beṅ bhārī  pār̥ī  hāiṅ. Jāhā ṅ ek muh āqqiq 

dekh kār h āirā n re h jā tā  hāi keh kās̲ī r āh ā dī s̲ jin meṅ Nābī  

Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kī  shā n-ŏ 

ʻāz āmāt kā  pe hlu  numā yā ṅ hŏ tŏ Munā fiqī n jā hilā nāh us 

h ādī s̲ ke rā wiyŏṅ pār jirāh-ŏ tāʻdī l kār ke z̤āʻī f yā  mārdu d yā  

jhu t̥ī  h ādī s̲ s̲ā bit kārne meṅ hāzā rŏṅ s āfh ā t siyā h kār dete 

hāiṅ”. 
 [Liyā qāt ʻAli fī  Ṭāfsī r Mis bā h āyn tārjāmāh wā-shārh  Ṭāfsī r 
 Jālā lāyn, 02/334.] 
 

Nī z ʻAllā māh Muh āmmād Liyā qāt ʻAlī  Rid āwī  Ḥ ānāfī  

likhte hāiṅ: 

“ʻAllā māh Ibn At̲h̲ī r ne kāhā  Nu r wŏh hāi jis kī  rāushnī  

se Andhā  dekhne lāgtā  hāi āur Gumrā h rā h pār ā  jā tā  hāi.”  

 [Liyā qāt ʻAli fī  Ṭāfsī r Mis bā h āyn tārjāmāh  wā-shārh  Ṭāfsī r 
 Jālā lāyn, 02/335.] 
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Qur’ān-o ʻAhle Baitkī Ittebāʻ kabhī 

Gumrāh nahīṅ hone degī 

“Ḥ āz̤rāt Zāyd bin Arqām rād iyā Allā hu ‘ānhu se riwā yāt 

hāi keh Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā

-sāllām ne fārmā yā : āe lŏgŏ! Māiṅ tum meṅ tumhā re 

dārmiyā n dŏ chī zeṅ c̥hŏr̥ kār jā  rāhā  hu ṅ, jāb tāk tum un kī  

pāirāwī  kārŏge kābhī  gumrā h nāhī ṅ hŏwŏge āur wŏh dŏ 

chī zeṅ Kitā b Allā h āur mere Ahle Bāit wā ʻItrāt hāi hāiṅ. Is ke 

bāʻd fārmā yā : kyā  tumheṅ ʻilm nāhī ṅ keh māiṅ Mŏminŏṅ kī  

jā nŏṅ se qārī b-tār hu ṅ? āisā  tī n mārtābāh fārmā yā . Sāb ne 

kāhā : jī  hā ṅ! Phir A p s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

ne fārmā yā : jis kā  māiṅ Māwlā  hu ṅ us kā  ʻAlī  Māwlā  hāi.” 

[Ḥ ā kim fī  āl-Mustādrāk ʻālā   āl-s āh ī h āyn, 03/533, rāqām:  6272,  
Ṭ ābārā nī  fī  āl-Muʻjām āl-kābī r, 05/171_172, rāqām: 4986,  
Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  āl-Ijā bāh fī  Mānā qib āl-Qārā bāh,/27, rāqām: 04.] 
 

Imā m Sāʻd āl-Dī n āl-Ṭāftā zā nī  likhte hāiṅ: 

“Is meṅ kyu ṅ nāhī ṅ ġhāur kiyā  jā tā  keh A p s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne unheṅ Kitā be Ilā hī  ke sā th 

milā yā  hāi keh un dŏnŏṅ kā  dā mān thā mnā  d ālā lāt se nikā lne 

wā lā  hāi, āur dā māne Qur’ā n thā mne kā  māʻnā  is ke siwā  āur 

kuc̥h nāhī ṅ keh us meṅ jŏ ʻilm āur hidā yāt hāi use liyā  jā ’e, 

pās isī  t ārh  ʻItrāt kā  muʻā mālāh hāi”.     

[Ṭāftā zā nī  fī  Shārh  āl-Māqā s id, 05/303.] 
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Qur’ān aur Ahle Bait kā ek dūsre se 

bar̥h kar Ahamīyat kā ḥāmil honā 

“Ḥ āz̤rāt Zāyd bin Arqām rād iyā Allā hu ‘ānhu bāyā n 

kārte hāiṅ keh jāb Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām Ḥ ājjāṫ āl-Wādā ʻ se wā pās tāshrī f lā ’e āur G hādī re 

K humm pār qiyā m fārmā yā  tŏ A p s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām ne sā ’ebā n lāgā ne kā  h ukm diyā  pās wŏh lāgā  

diye gā’e. Phir fārmā yā : lāgtā  hāi keh ān-ʻāqrī b mujhe (wis ā l 

kā ) bulā wā  ā ne kŏ hāi, jise māiṅ qubu l kār lu ṅgā . Māiṅ 

tumhā re dārmiyā n dŏ āhāmm chī zeṅ c̥hŏr̥ kār jā  rāhā  hu ṅ jŏ 

ek du sre se bār̥h kār āhāmī yāt kī  h ā mil hāiṅ: ek Allā h kī  

Kitā b āur du srī  merī  ʻItrāt  mere Ahle Bāit. Ab dekhnā  yeh 

hāi keh mere bāʻd tum un dŏnŏṅ ke sā th sulu k meṅ merā  

kitnā  leh ā z  rākhte hŏ. Yeh dŏnŏṅ ek du sre se judā  nāh hŏṅgī , 

yāhā ṅ tāk keh Ḥ āuz̤e Kāus̲ār pār mere pā s ā ’eṅgī . Phir 

fārmā yā : be-shākk Allā h merā  Māwlā  hāi āur māiṅ hār 

Mŏmin kā  Wālī  hu ṅ. Phir Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu 

kā  hā th pākār̥ kār fārmā yā : jis kā  māiṅ Wālī  hu ṅ, us kā  yeh 

Wālī  hāi, āe Allā h! Jŏ ise (ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kŏ) dŏst 

rākhkhe use tu  dŏst rākh āur jŏ is se ʻādā wāt rākhkhe us se 

tu  bhī  ʻādā wāt rākh.” 

[Nāsā ’ī  fī  āl-Sunān āl-Kubrā , 05/45, 130, rāqām:  8148, 8446,  
Ḥ ā kim fī  āl-Mustādrāk ʻālā   āl-s āh ī h āyn, 03/118, rāqām:  4576,  
Ṭ ābārā nī  fī  āl-Muʻjām āl-kābī r, 05/166, rāqām:  4969,  
Ibn Kāt h ī r fī  āl-Bidā yāh wā-āl-nihā yāh, 05/209.] 
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Qur’ān aur Sayyidinā Mawlá ʻAlī d 

“Ḥ āz̤rāt Ummi Sālāmāh rād iyā Allā hu ‘ānhā  bāyā n 

fārmā tī  hāiṅ ki māiṅ ne Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kŏ yeh fārmā te sunā : ʻAlī  āur 

Qur’ā n kā  chŏlī -dā mān kā  sā th hāi. Yeh dŏnŏṅ hārgiz judā  

nāhī ṅ hŏnge yāhā ṅ tāk ki mere pā s Ḥ āuz̤e Kāus̲ār pār 

ikāt̥ht̥he ā ’eṅge.” 

[Ḥ ā kim fī  āl-Mustādrāk ʻālā   āl-s āh ī h āyn, 03/134, rāqm: 4628,  
Ṭ ābārā nī  fī  āl-Muʻjām āl-āwsāt , 05/135,rāqm: 4880,  
Ṭ ābārā nī  fī  āl-Muʻjām āl-s āġhī r, 02/28, rāqm: 720,  
Ḥāyt h āmī  fī  Mājmāʻ āl-zāwā’id, 09/183, rāqām: 14767.] 

Ḥuz̤ūr Nabīye Akrama d aur Mawlá 

ʻAlī j kā Ek Nūr honā 

“Sāyyidinā  Sālmā n Fā risī  rād iyā Allā hu ‘ānhu se riwā yāt 

hāi keh māiṅ ne āpne Me h bu b Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām kŏ irshā d fārmā te sunā : Māiṅ āur ʻAlī  

K hilqāte A dām se chāudāh hāzā r bārās pe hle Allā h ʻāzzā wā-

jāllā ke sā mne ek Nu r the, phir jāb Allā h Ṭāʻā lā  ne A dām 

‘ālāyhi āl-sālā m kŏ pāidā  fārmā yā  tŏ us Nu r kŏ dŏ h is s ŏṅ 

meṅ tāqsī m kār diyā , ek h is s āh Māiṅ hu ṅ āur du srāh h is s āh 

ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m hāi.” 

[Ah mād bin Ḥ ānbāl fī  Fād ā ’il āl-s āh ā bāh,/240_241,  
Muh ibb āl-Dī n Ṭ ābārī  fī  āl-Riyā d  āl-nād irāh fī  mānā qib āl-
ʻāshārāh, 03/103, 
Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 42/67,  
Ibn Mānz u r fī  Muk htās ār Ṭā rī k h Dimāshq, 17/318,  
D̲h̲āhābī  fī  Mī zā n āl-Iʻtidā l fī  nāqd āl-rijā l, 01/507,  
Dāylāmī  fī  āl-Firdāws, 03/283, rāqām:  4851,  
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Ibn Māġhā zilī  fī  Mānā qib,/74, rāqām:  130,  
Ibn Mārdāwāyh fī  Mānā qib ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib,/285, rāqām:  450,  
Juwāynī  fī  Fārā ’id āl-simāt āyn, 01/42,  
Kānjī  fī  Kifā yāṫ āl-t ā lib,/315,  
K huwā rizmī  fī  āl-Mānā qib,/145, rāqām:  169,  
Qundu zī  fī  Yānā bī ʻ āl-māwāddāh li-d̲h̲āwī  āl-qurbā , 01/15_16,  
Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī   āl-Niʻmāṫ āl-ʻulyā ,/49_50,  
Māqbu l Ah mād fī  Mānā qibe Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  kārrāmā  
Allā hu wāj·hāhu,/213.] 

Mānbāʻ āl-Ḥ āqā ’iq wā-āl-āsrā r āl-Shāyk h Fārī d āl-Dī n āl-

ʻAt t ār fārmā te hāiṅ: 

 پیمممممممبا آمممممممی ہممممممم       ممممممم     ممممممم  

 ز مممممممممممو  ممممممممممم      ممممممممممم         ممممممممممم  

 علممممں بمممم   ہمممم   مممم ں ہ  مممم  ز  ممممو  مممم  

   مممممممو  زممممممم      ز    مممممممں     کممممممم   
 

Pāiġhāmbāre Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām ne us nu re chāshm ʻAlī  se kāhā  keh āe ʻAlī ! Māiṅ āur 

tum dŏnŏṅ ek hī  nu r se pāidā  huwe hāiṅ. 

ʻAlī  āur Nābī  chu ṅ-keh dŏnŏṅ ek hī  nu r se pāidā  huwe 

hāiṅ lehā z̲ā  dŏnŏṅ ek hāiṅ āur du ’ī  se du r hāiṅ. 

Janāb Abū Ṭālib d Pāk haiṅ kyūṅ-keh 

Shajrah Ek hai 

Shāyk h āl-Qur’ā n Māulā nā  S ā h ibzā dāh Pī r Muh āmmād 

Māqbu l Ah mād Sārwār Ḥ ādī s̲e Nu r kŏ nāql fārmā n kār us ke 

z̤imn meṅ likhte hāiṅ: 

“K hāyā l rāhe keh  jāb Jānā b Mus t āfā  wā Murtād ā  s āllā  
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Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām wā kārrāmā  Allā hu 

wāj·hāhu āl-Kārī m kā  Shājrā’e Nu r ek hāi tŏ phir jāhā ṅ jāhā ṅ 

Nu re Mus t āfā  rāhā  wŏh z uru f āur jāhā ṅ jāhā ṅ Nu re Murtād ā  

rāhā  wŏh z uru f ek hī  jāise hāiṅ. Ab Nu re Mus t āfā  kāhā ṅ 

jālwāh-gār rāhā  āur un ke mutāʻālluq Allā h Ṭāʻā lā  kā  kyā  

irshā d hāi? A ’iye Qur’ā n pā k se yeh bhī  pu c̥hte hāiṅ tŏ Qur’ā n 

Kārī m jāwā b detā  hāi keh Allā h Ṭāʻā lā  ne irshā d fārmā yā : 

   وتقلبک یف السجدين  
(۹۹۱نمبر ٓایت الشعراء سورة ۹۱پ)  

Aur (rākhkhā ) nāmā ziyŏṅ meṅ tumhā re dāure kŏ. 

Muh āddī s̲ī n-ŏ Mufāssirī n wā Shā rih ī ne kirā m ne bil-

ittefā q likhkhā  hāi keh is kā  māt lāb yeh hāi keh Nābī ye 

Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām jitne rāh imŏṅ 

āur s ulbŏṅ meṅ rāhe wŏh sāb is ā yāte kārī māh meṅ lāfz  

“ السجدین”  kā  mis dā q hāiṅ. Aur yeh Ḥ ādī s̲e Mus t āfā  ʻālāyhi āl-

tāh ī yāṫ wā-āl-t̲h̲ānā ’ bhī  is pār dā ll hāi keh Nābī ye Akrām 

‘ālāyhi āl-s ālā ṫu wā-āl-sālā m ne irshā d fārmā yā : 

“Mere Wā ledāin kābī  h ārā m-kā rī  meṅ nāhī ṅ pār̥e Allā h 

Ṭāʻā lā  ne mujhe t āyyib pushtŏṅ se t ā hir rāh imŏṅ kī  t ārāf 

muntāqil fārmā yā  āur wŏh tāmā m mārd-ŏ zān s ā h ibā ne s āfā  

āur te h z̲ī b the.” 

Ṭŏ jāb is Shājrā’e  Nu r ke tāmā m āfrā d-ŏ āh bā b Sā jidī n-ŏ 

Ṭ ā hirī n hāiṅ āur Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-

Kārī m āur Nābī  Kārī m ʻālāyhi āl-tāh ī yāṫ wā-āl-tāslī m kā  

Shājrā’e Nu r ek hī  hāi tŏ Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib is Shājrāh se bā hār 

kyu ṅ? Shā yād s irf is liye keh wŏh Ḥ āz̤rāt Māwlā  ʻAli kārrāmā  

Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m ke wā lid girā mī  hāiṅ āur K hā rjiyŏṅ 
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kŏ Māwlā  ʻAlī  se āzālī  ʻādā wāt hāi wŏh Māwlā  ʻAlī  kŏ Wālī  

mā n·ne ke liye tāyyā r nāhī ṅ tŏ un ke wā lid girā mī  kŏ Mŏmin 

kāise mā n leṅ? āur is shājrāh kŏ  Shājrā’e Ṭ āyyibāh kāise 

tāslī m kār leṅ?” 

 [Māqbu l Ah mād fī  Mānā qibe Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  kārrāmā  
 Allā hu wāj·hāhu, / 214-215.] 

Nūr kā Ṣulb bah-Ṣulb Muntaqil honā 

Imā m Ibn Mārdāwāyh Asfāhā nī  āur Imā m Ibn Ah mād 

Mākkī  wāġhāirāh likhte hāiṅ: 

“Sāyyidinā  Imā m Ḥ usāyn ‘ālāyhi āl-sālā m āpne wā lid 

mā jid Sāyyidinā  ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu 

āl-Kārī m se riwā yāt fārmā te hāiṅ keh Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām 

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne fārmā yā : Ḥ āz̤rāt 

A dām ‘ālāyhi āl-sālā m kī  pāidā ’ish se chāudāh hāzā r bārās 

pe hle māiṅ āur ʻAlī  Allā h Ṭāʻā lā  ke h uz̤u r ek Nu r the. Jāb 

Allā h Ṭāʻā lā  ne A dām kŏ pāidā  kiyā  tŏ us Nu r kŏ un kī  s ulbe 

āt hār meṅ rākhkhā . Phir Allā h subh ā nāhu wā-Ṭā‘ā lā  ne us 

Nu r kŏ hāmeshāh ek s ulb se du srī  s ulbe āt hār meṅ muntāqil 

kārtā  rāhā  yāhā ṅ tāk keh ʻAbd āl-Mut tālib kī  s ulbe āt hār meṅ 

wŏh Nu r jā -guzī ṅ huwā . Phir use dŏ h is s ŏṅ meṅ tāqsī m kār 

diyā  gāyā , ek h is s āh Ḥ āz̤rāt ʻAbd Allā h kī  s ulbe āt hār meṅ āur 

du srā  h is s āh Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib kī  s ulbe āt hār meṅ. Pās ʻAlī  

mujh se hāiṅ āur māiṅ ʻAlī  se hu ṅ, us kā  gŏsht merā  gŏsht hāi 

āur us kā  k hu ṅ merā  k hu n hāi, jis ne is se māh ābbāt kī  us ne 

merī  wāj·h se is se māh ābbāt kī  āur jis ne is se buġhz̤ 

rākhkhā  us ne mere buġhz̤ kī  wāj·h se is se buġhz̤ rākhkhā .” 

[Asbāhā nī  fī  Mānā qib ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib, / 286, rāqām:  451,  
Ibn Ah mād āl-Mākkī  fī  Māqtāl āl-Ḥ usāyn ‘ālāyhi āl-sālā m, 01/84, 
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rāqām:  38,  
Juwāynī  fī  Fārā ’id āl-simāt āyn, 01/43,  
K huwā rizmī  fī  āl-Mānā qib, / 145_146, rāqām:  170,  
Qundu zī  fī  Yānā bī ʻ āl-māwāddāh li-d̲h̲āwī  āl-qurbā , 01/16,  
Kā ku rāwī  fī  Nāfā ’is āl-minān, / 267_268,  
ʻUbāyd Allā h fī  Arjāh  āl-māt ā lib, / 762.] 

Shāms āl-ʻA rifī n Murshide Māulā nā  Ru m Sāyyidinā  

Shāms Ṭābrez fārmā te hāiṅ: 

 سممی  سمم     مم تہ  آتمما ہمما عمم      ہمم  عمم 

 حلبو حلبںہ   مو  تہ   ت زبا  ت علں علں
 

 

Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām ne irshā d fārmā yā  keh āe mere Ibn ʻAm tumhā rā  

gŏsht merā  gŏsht hāi, tumhā rā  k hu n merā  k hu n hāi, merī  hār 

sā ṅs meṅ ʻAlī  ʻAlī  s ādā  hāi. 

Maqṣūde Kā’enāt 

Muh āddī s̲e Kābī r āl-Shāyk h Muh āmmād bin Ibrā hī m āl-

Juwāynī  āl-Shā fiʻī  likhte hāiṅ: 

“Shāyk h ʻAbd āl-Qā dri āl-Jī lā nī  bin Abī  S ā lih  rāh māṫu 

Allā hi ‘ālāyhimā  is h ādī s̲ kī  insnā d kŏ Ḥ āz̤rāt Abu  Ḥurāyrāh 

rād iyā Allā hu ‘ānhu tāk pāhŏṅchtā e hāiṅ keh unhŏṅ ne 

Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

kŏ fārmā te huwe sunā  hāi keh jāb Ḥ āqq subh ā nāhu wā-Ṭā‘ā lā  

ne Ḥ āz̤rāt Abu  āl-Bāshār kŏ pāidā  kiyā  āur un ke jism meṅ 

āpnī  ru h  phu ṅkī  tŏ Ḥ āz̤rāt A dām ‘ālāyhi āl-sālā m ne ʻārsh ke 

dā hine bā zu  kī  t ārāf nigā h ut̥hā  kār dekhā  keh us meṅ pā ṅch-

tān pā k ke jismŏṅ kā  Nu r ruku ʻ āur suju d kār rāhā  hāi. 

Ḥ āz̤rāt A dām ‘ālāyhi āl-sālā m ne ʻārz̤ kiyā : āe mere 
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Pārwārdigā r! Kyā  tu  ne kisī  kŏ mujh se pe hle mit̥t̥ī  se pāidā  

kiyā  hāi? Rābb āl-ʻIzzāt ne fārmā yā : nāhī ṅ. Ḥ āz̤rāt A dām 

‘ālāyhi āl-sālā m ne ʻārz̤ kiyā : pās yeh kāun āshk hā s  hāiṅ keh 

jin kŏ māiṅ āpnī  s u rāt āur hāi’āt meṅ dekh rāhā  hu ṅ? Allā h 

Ṭāʻā lā  ne fārmā yā : yeh terī  āulā d meṅ se pā ṅch shāk hs  hāiṅ 

jin ke liye māiṅ ne āpne nāmŏṅ se pā ṅch mushtāq kiye hāiṅ. 

Agār yeh nāh hŏte tŏ māiṅ jānnāt wā dŏzāk h wā ʻārsh wā 

kursī  wā ā smā n wā zāmī n wā firishte, jinn-ŏ insā n wāġhāirāh 

pāidā  nāh kārtā . Pās māiṅ Māh mu d hu ṅ āur yeh Muh āmmād, 

māiṅ ʻA lī  hu ṅ āur yeh ʻAlī , māiṅ Fā t ir hu ṅ āur yeh Fā t imāh, 

māiṅ Ih sā n hu ṅ yeh Ḥ āsān, māiṅ Muh sin hu ṅ yeh Ḥ usāyn. 

Mujhe āpnī  ʻizzāt kī  qāsām hāi keh āgār kŏ’ī  ek rā ’ī  ke 

bārā bār bhī  in kā  buġhz̤ le kār mere pā s ā ’egā  tŏ māiṅ use 

dŏzāk h meṅ dā lu ṅgā . Ae A dām! Yeh mere bār-guzidāh hāiṅ 

māiṅ in kī  wāj·h se bŏ hāt-se lŏgŏṅ kŏ nājā t bāk hshu ṅgā  āur 

in kī  wāj·h se bŏ hāt-se lŏgŏṅ kŏ hālā k kāruṅgā . Jāb tujh kŏ 

kŏ’ī  h ā jāt pesh ā ’e tŏ in kŏ wāsī lāh bānā . Pās Ḥ uz̤u r Nābī ye 

Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne fārmā yā  

keh hām nājā t kī  kāshtī  hāiṅ, jis ne is kāshtī  ke sā th āpnā  

tāʻālluq ik htiyā r kiyā  wŏh nājā t pā  gāyā  āur jis ne is se eʻrā z̤ 

kiyā  wŏh hālā k hŏ gāyā . Pās jis kisī  kŏ Allā h Ṭāʻā lā  kī  jānā b se 

āpnī  h ā jāt rāwā ’ī  mānz u r hŏ us kŏ chā hiye keh hām Ahle Bāit 

kŏ dārgā he Ilā hī  meṅ wāsī lāh bānā ’e.” 

[Juwāynī  fī  Fārā ’id āl-simāt āyn fī  fād ā ’il āl-Murtād ā  wā-āl-Bātu l 
wā-āl-Sibt āyn wā-A’immāh min d̲h̲urrī yātihim, 01/36_37,  
ʻUbāyd Allā h fī  Arjāh  āl-māt ā lib yāʻnī  sī rāt Amī r āl-Mu’minī n, / 
765_766,  
Kā ku rāwī  fī  Nāfā ’is āl-minān fī  d̲h̲ikr fād ā ’il Sāyyidinā  Abī  āl-
Ḥ āsān,/273_274,  
Fāyd  Ah mād fī  Mehre Munī r, / 23.] 
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ʻAllā māh Ibn Jāwzī  likhte hāiṅ:  

“Pā k hāi wŏh z̲ā t jis ne Ahle Bāit kŏ Nu r pe hnā yā  āur un 

pār k hāndāq bānā ’ī  jŏ unheṅ nā pā kī  se bāchā tī  hāi. Jāb wŏh 

qiyā māt ke din (Rābb se) mileṅge tŏ k hw ushī  se mulā qā t 

kāreṅge. Be-shākk yeh tumhā rā  s ilāh hŏgā  āur tumhā rī  

me h nāt māqbu l hŏ chukī .”         

[Ibn Jāwzī  fī  āl-Ṭābs irāh, 01/411.] 

Shāyk h ʻAbd āl-Qā dri āl-Jilā nī  rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh 

fārmāte hāiṅ: 

  ٓ  مممممی  سمممممی ز  ال  سممممم         

 زبیممممممموا       ۂممممممم    لممممممما  مٔب ممممممم  م

 زغممممممی      ع مممممم  بمممممم ہت   امممممم   ل مممممم 

     ممممممممم     کمممممممم   ز زمممممممم    ب ہمممممممم  م
 

Mere mushkil kā mŏṅ meṅ dŏnŏṅ jāhā ṅ meṅ hāmeshāh 

Ḥ āz̤rāt Rāsu le Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

kī  Ru h  āur un kī  Aulā d kā fī  hāi. 

Agār meṅ A le ʻAbā  ke bāġhāir kŏ’ī  wāsī lāh t ālāb kāru ṅ tŏ 

merī  hāzā rŏṅ h ā jātŏṅ meṅ se ek bhī  bār nāh ā ’e. 

Wasīla’e Paṅjtan Pak l 

“Ḥ āz̤rāt Ibn ʻAbbā s rād iyā Allā hu ‘ānhumā  bāyā n kārte 

hāiṅ ki māiṅ ne Mus t āfā  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām se un kālimā t ke mutāʻālliq dāryā ft kiyā  jŏ A dām 

‘ālāyhi āl-sālā m ne āpne Rābb se sī khe the tŏ un kī  bā-dāulāt 

Rābb tāʻā lā  ne un pār kārām fārmā yā  thā . A p ne fārmā yā : 
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unhŏṅ ne Muh āmmād, ʻAlī , Fā t ī māh, Ḥ āsān āur Ḥ usāyn ke 

wāsī le se sāwā l kiyā  thā .” 

 [Munā wī  fī  Ith ā f āl-sā ’il bi-mā  li-Fā t imāh min āl-mānā qib wā-āl-
 fād ā ’il,/87,  
 Fāyd  Ah mād fī  Mehre Munī r,/23.] 

Ḥ āz̤rāt Shāyk h Fārī d āl-Dī n ʻAt t ār rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh 

fārmā te hāiṅ: 

  سممممممی  مممممم        ممممممم       مممممم   ز 

 ع  ممممممم ت   بممممممم  عممممممم   ز زممممممم    زممممممم  

 پممممممی     رومممممم  عممممممو  ہمممممم      ہمممممم   

ز   ز   ز        ع  مممممممممممممممممممممممم     
 

Apne hā thŏṅ se Shā he Wī lā yāt kā  dāmān thā m le tā -keh 

hār re hzān se be-fikr re h sāke. 

Ae nāu-jāwā n! Bā rāh Imā mŏṅ kī  pāirāwī  ik htiyā r kār tā -

keh terī  jā n dŏzāk h se k hālā s ī  pā  sāke. 

Umame Sābiqah ko Maulā’e Kā’enāt j  

hī ke z̲arīʻe Wilāyat milī 

Ḥ āz̤rāt Mujāddide Alfe S̲ā nī  āl-Shāyk h Ah mād āl-Fā ru qī  

āl-Sārhindī  fārmā te hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Amī r rād iyā Allā hu ‘ānhu āpnī  jāsādī  pāidā ’ish 

se pe hle bhī  us māqā m ke māljā -ŏ mā wā  the, jāisā  keh wŏh 

jāsādī  pāidā ’ish ke bāʻd hāiṅ, āur jise bhī  fāiz̤-ŏ hidā yāt is rā h 

se pāhŏ ṅchī  inhī ṅ ke z̲ārī ʻe pāhŏ ṅchī ” 

Qā d ī  Muh āmmād Ṭ̲h̲ānā ’ Allā h āl-Ḥ ānāfī  āl-Māz hārī  āl-
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Nāqshbāndī  Pā nī -pātī  fārmā te hāiṅ: 

“Is ummāt ke lŏg rushd-ŏ hidā yāt meṅ ziyā dāh hāiṅ āur 

lŏgŏṅ kŏ Allā h Ṭāʻā lā  kī  bā rgā h meṅ lā ne meṅ umāme 

sā biqāh ke muqā bālāh meṅ qāwī yuttā’s̲ī r hāiṅ, āur kāmā lā te 

wilā yāt ke Qut be Irshā d Sāyyidinā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m hāiṅ, 

sā biqāh ummātŏṅ meṅ kŏ’ī  shāk hs  Auliyā ’ ke mārtābāh pār 

un kī  muqāddās ru h  kī  wāsā t āt ke bāġhāir nāhī ṅ pāhŏ ṅchā , 

phir yeh māns āb un kī  āulā d meṅ A’immā’e kirā m kŏ milā , 

Imā m Ḥ āsān ʻAskārī  āur Sāyyidī  ʻAbd āl-Qā dir Jī lā nī  rād iyā 

Allā hu ‘ānhum tāk, isī  liye unhŏṅ ne fārmā yā : merā  hā l is se 

qābl mus āffā  thā , āur wŏh qiyā māt tāk is māns āb pār fā ’iz 

rāheṅge, jāisā  keh unhŏṅ ne fārmā yā : 

Awwālī n ke ā ftā b d̥u b gā’e āur hāmā rā  k hw urshī d 

hāmeshāh chāmāktā  rāhegā  kābhī  nāhī ṅ d̥u begā ”. 

[Māz hārī  fī  Ṭāfsī r āl-Māz hārī , 02/122, Nu r Allā h fī  Fātā wā  
Nu rī yāh, 05/178_179,  
Nu rī  fī  Murtād ā , Mushkil Kushā ’, Māwlā  ʻAlī , /175_176.] 

Ek āur māqā m pār Bāyhāqi’e wāqt fārmā te hāiṅ: 

“Sāyyidinā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kāmā lā te wilā yāt ke 

Qut b hāiṅ āur tāmā m Awliyā ’e Kirā m h āttā  keh S āh ā bā’e 

Kirā m rid wā nu Allā hi ‘ālāyhim bhī  māqā me wilā yāt meṅ un 

ke tā beʻ hāiṅ”. 

 [Māz hārī  fī  Ṭāfsī r āl-Māz hārī , 04/383.] 

Mārtābā’e Qutbī yāte Irshā d ke bāyā n meṅ S ā hibe 

Fātā wā  Rid āwī yāh nāql fārmā te hāiṅ: 

“Kā rk hā nā’e Wilā yāt ke fuyu z̤-ŏ bārākā t jŏ K hudā  kī  

bā rgā h se Awliyā ’ Allā h pār nā zil hŏte hāiṅ pe hle ek shāk hs  

pār utārte hāiṅ āur us shāk hs  se tāqsī m hŏ kār Auliyā ’e wāqt 
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meṅ se hār ek kŏ us ke mārtābāh wā-isteʻdā d ke mut ā biq 

pāhŏ ṅchte hāiṅ āur kisī  Wālī  kŏ bhī  us kī  wāsā t āt ke bāġhāir 

kŏ’ī  fāiz̤ nāhī ṅ pāhŏ ṅchā . Aur Ahlullā h meṅ se kŏ’ī  bhī  us ke 

wāsī le ke bāġhāir Wilā yāt nāhī ṅ pā tā . Juz’ī  Aqt ā b Awtā d 

Abdā l, Nujābā ’, Nuqābā ’ āur tāmā m iqsā m ke Awliyā ’ Allā h us 

ke mŏ h tā j hŏte hāiṅ, is māns ābe bulānd wā le kŏ Imā m āur 

Qut b āl-Irshā d bil-ās ā lāt bhī  ke hte hāiṅ. Aur yeh māns ābe ʻā lī  

z āhu re A dām ‘ālāyhi āl-sālā m ke zāmā ne se Ḥ āz̤rāt ʻAlī  āl-

Murtād ā  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kī  Ru h e pā k ke 

liye muqārrār thā .” 

[Ah mād Rid ā  K hā n fī  Fātā wā  Rid āwī yāh, 09/812_813,  
Māz hārī  fī  āl-Sāyf āl-māslu l, / 229_230.] 

Māddah parastī kā yeh daur 

ʻAllā māh S ā ’im Chishti rāqām fārmā te hāiṅ: 

“Is dāur meṅ bār̥hī  hu ’ī  mā ddāh pārāstī  ne Muh āqqiqī n 

ke ek girŏh kŏ bhī  āpnī  lāpet̥ meṅ le rākhkhā  hāi āur wŏh āisī  

riwā yā t jin kā  tāʻālluq ā smā nī  āur ru hā nī  dunyā  se s̲ā bit hŏtā  

hāi un kā  inkā r kār dene meṅ hī  ʻā fī yāt sāmājhte hāiṅ. 

Un kā  k hāyā l hāi keh āgār hām ne is wā qeʻāh kī  s eh h āt 

pār ittefā q kār liyā  jŏ ā smā nī  dunyā  se mutāʻālluq hāi tŏ 

mā dī yāt nāwā z lŏg unheṅ rājʻāt pāsnād āur riwā yāt-pārāst 

mutās āwwir kārnā  shuru ʻ kār deṅge. 

Ḥ ā lā ṅ-keh māz̲hābe Islā m k hā lis ātān ru h ā nī  āqdā r kā  

sār-chāshmāh āur ā smā nī  Kitā b Qur’ā ne muqāddās kī  

tāʻlī mā t kā  mājmu ʻāh hāi. Qur’ā n Mājī d hāmeṅ bātā tā  hāi keh 

Allā h Ṭāʻā lā  jāllā shā’nuhu  wā-āʻz āmu burhā nuhu  ne kis t ārh  

āzāl ke din ārwā h  kŏ jāmʻ fārmā  kār “ أَلَْسُت بَِربَُِّکْم ”  kā  iqrā r liyā  
āur phir yāume mī s̲ā q meṅ kis t ārh  Arwā h e Anbiyā ’ se āpne 
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muqāddās Me h bu b Ḥ āz̤rāt Muh āmmād s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām kī  Risā lāt āur A p kī  ʻizzāt-ŏ tāuqī r kā  ʻe hd 

liyā . 

Bā’ī ṅ-hāmāh āgār mā ddāh pārāstŏṅ kī  tānqī d kā  k hāuf 

k hw ud pār musāllāt  kār ke te h qī q kā  fārī z̤āh ādā  kiyā  gāyā  tŏ 

phir rŏze jāzā  āur sāzā  kā  tās̲āwwur kis t ārh  pesh kiyā  

jā ’egā ? Ḥ uz̤u r Sārwāre Kāwnāyn s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām kī  shāfā ʻāte kubrā  kā  tās āwwur kāise qā ’em 

rākhkhā  jā ’egā  āur Jānnāt-ŏ Jāhānnām jāisī  h āqī qātŏṅ kŏ 

tāslī m kārwā ne kā  kāun-sā  t ārī qāh māʻriz̤ wuju d meṅ lā yā  

jā ’egā ? 

Jāisā  keh hām bātā  chuke hāiṅ keh Ḥ uz̤u r Sārwāre 

Kā ’nā t s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke Nu re 

āwwālī n hŏne pār jāmhu r Ahle Sunnāt kā  ijmā ʻ hāi āur is pār 

Qur’ā n Mājī d kī  mutāʻāddid ā yā t bhī  shā hide ʻādl hāiṅ jāisā  

keh “ ِ ُنورٌّ ” قَْد َجاَءُكم ِمََّن اَللَّ  āur A p kā  lāqāb Sirā jām Munirā  

wāġhāirāh. 

ʻIlā wāh āzī ṅ Sārkā re Dŏ-ʻA lām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām kā  yeh fārmā ne ʻA li shā n “ ُ نُوْرِْي وَكُلَُّ خَََل ِق ” أَوََُّل مَا خَلََق اَللََّ
  āur is qism kī  du srī  āh ā dī s̲ jinheṅ Shā reh  Buk hā rī َمْن ُنْور

ʻAllā māh Qāst āllā nī  jāise Muh āddī s̲ ne “Māwā hibe lādunī yāh” 

wāġhāirāh meṅ durust tāslī m kiyā  hāi. Is h āqī qāt kī  

ġhāmmā z hāiṅ keh Islā m āur Rābbā ni’e Islā m kā  tāʻālluq 

ā smā nī  dunyā  se qā ’em kārne se kŏ’ī  shāk hs  G hā lī  Shī ʻāh 

nāhī ṅ hŏ sāktā  bāl-keh yeh ek musāllāmāh āmr āur nā -qā bile 

tārdī d h āqī qāt hāi jise mā ddāh pārāstŏṅ ke k hāuf se tābdī l 

kārne kī  kŏshī sh kārnā  sārā sār d ālā lā t-ŏ gumrā hī  āur 

s ādā qāt se inh erā f kārne ke mutārā dif hāi.” 

 [S ā ’im Chishtī  fī  Mushkil Kushā ’, 01/196_198.] 
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Ḥuz̤ūr Nabīye Akram a aur Sayyidinā 

ʻAlī j kā  ek hī Nasab se honā 

“Ḥ āz̤rāt Jā bir bin ʻAbd Allā h rād iyā Allā hu ‘ānhumā  se 

mārwī  hāi ki fārmā te hāiṅ ki māiṅ ne Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām 

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kŏ Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā 

Allā hu ‘ānhu se fārmā te hu ’e sunā : āe ʻAlī ! Lŏg judā  judā  

nāsāb se tāʻālluq rākhte hāiṅ jāb-ki māiṅ āur tum ek hī  nāsāb 

se hāiṅ. Phir ā p ne (su rāh Rāʻd kī  ā yā -e mubā rākā  kī ) tilā wāt 

fārmā ’ī : “āur āngu rŏṅ ke bā ġhā t hāiṅ āur khetī yā ṅ hāiṅ āur 

khāju r ke dārāk ht hāiṅ, jhund̥-dā r āur bāġhāir jhund̥ ke, un 

(sāb) kŏ ek hī  pā nī  se serā b kiyā  jā tā  hāi.” 

[Ḥ ā kim fī  āl-Mustādrāk, 02/263, rāqm: 2949,  
Ṭ ābārā nī  fī  āl-Muʻjām āl-āwsāt , 04/263, āl-rāqm: 4150,  
K hāt ī b āl-Bāġhdā dī  fī  Muwād d ih  āwhā m āl-jāmʻ wā-āl-tāfrī q, 
01/49,  
Dāylāmī  fī  Musnād āl-firdāws, 04/303, rāqm: 6888,  
Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 42/64,  
Ḥāyt h āmī  fī  Mājmāʻ āl-zāwā’id, 09/100.] 

SayyidināʻAlī j kā Rasūl Allāh a kī 

Mit̥t̥ī se Taḳhlīq honā 

“Ḥ āz̤rāt Ibn Burāydāh āpne wā lid se ek t āwī l riwā yāt 

meṅ bāyā n kārte hāiṅ keh Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne fārmāyā : un lŏgŏṅ kā  kyā  hŏgā  

jŏ ʻAlī  kī  shā n meṅ gustā k hī  kārte hāiṅ! (jā n lŏ) jŏ ʻAlī  kī  

gustā k hī  kārtā  hāi wŏh merī  gustā k hī  kārtā  hāi āur jŏ ʻAlī  se 

judā  huwā  wŏh mujh se judā  hŏ gāyā . Be-shākk ʻAlī  mujh se 

hāi āur māiṅ ʻAlī  se hu ṅ, us kī  tāk hlī q merī  mit̥t̥ī  se hu ’ī  hāi 

āur merī  tāk hlī q Ibrā hī m kī  mit̥t̥ī  se hu ’ī  hāi, āur māiṅ 



 40 

Ibrā hī m se āfz̤āl hu ṅ”. 

[Ṭ ābārā nī  fī  āl-Muʻjām āl-āwsāt , 06/162_163, rāqām:  6085,  
Ḥāyt̲h̲āmī  fī  Mājmāʻ āl-bāh rāyn fī  zāwā ’id āl-muʻjāmāyn, 
03/383_384, rāqām:  3710,  
Ḥāyt h āmī  fī  Mājmāʻ āl-zāwā’id, 09/172_173, rāqām: 14733,  
Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  Kānz āl-māt ā lib,/64_65.] 
 

Shyāk h āl-Islā m D̥ŏ kt̥ār Muh āmmād Ṭ ā hir āl-Qā drī  

fārmā te hāiṅ: 

“Sāyyidinā  ʻAlī  hŏṅ yā  Sāyyidā’e Kā ’enā t āur Ḥ āsānāyn 

Kārī māyn yeh Shājrā’e Nubu wāt kī  shā k heṅ hāiṅ jin ke bārg-

ŏ bā r se dār-ās l Gulistā ne Muh āmmādī  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām meṅ ī mā n-ŏ ʻāmāl kī  bāhā reṅ jālwāh-

figān hāiṅ un se s ārfe nāz ār kār ke yā  un se buġhz̤-ŏ h āsād kī  

bī mā rī  meṅ mubtālā  kŏ’ī  shāk hs  Ḥ uz̤u r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām kī  ummātī  ke hlā ne kā  h āqq-dā r nāhī ṅ 

kujā  keh wŏh ī mā n āur tāqwā  ke dāʻwe kārtā  phire”. 

[Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  Z̲ibh e ʻAz ī m: Z̲ibh e Ismā ʻī l ‘ālāyhi āl-sālā m se  

Z̲ibh e Ḥ usāyn rād iyā Allā hu ‘ānhu tāk,/71.] 

Ḥ āz̤rāt Shāyk h Fārī d āl-Dī n ʻAt t ār fārmā te hāiṅ: 

 ہمممحممم  بمممیممم    سمممومممں  م ممم مممٓمممں  سمممی

ز    مممممیممممم    ممممم مممممیممممم   سمممممی  ہممممملمممممکممممما   

ʻAli se buġhz̤ rākhnā  Ḥ āz̤rāt Mus t āfā  se dushmānī  hāi 

bāl-keh jumlāh Anbiyā ’ kŏ tāklī f pāhŏṅchā nā  hāi. 
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Ḥuz̤ūr Nabīye Akram a aur  ʻAlī  

al-Murtaḍá d kā Ek hī Daraḳht se 

honā 

“Ḥ āz̤rāt Jā bir bin ʻAbd Allā h rād iyā Allā hu ‘ānhu se 

riwā yāt hāi, wŏh bāyā n kārte hāiṅ keh māiṅ ne Ḥ uz̤u r Nābī ye 

Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kŏ fārmā te 

huwe sunā : lŏg judā  judā  dārāk htŏṅ se hāiṅ, jāb-keh māiṅ 

āur ʻAlī  ek hī  dārāk ht se hāiṅ.” 

[Ṭ ābārā nī  fī  āl-Muʻjām āl-āwsāt , 04/263, rāqām:  4150,  
Ḥāyt h āmī  fī  Mājmāʻ āl-zāwā’id, 09/120, rāqām:  14582, 
Ḥāyt̲h̲āmī  fī  Mājmāʻ āl-bāh rāyn fī  zāwā ’id āl-muʻjāmāyn, 06/266, 
rāqām:  3690,  
Māġhribī  fī  Jāmʻ āl-fāwā ’id min jā miʻ āl-us u l wā-mājmāʻ āl-
zāwā ’id, 03/511, rāqām:  8678,  
Dāylāmī  fī  āl-Firdāws bi-mā’t̲h̲u r āl-k hit ā b, 04/303, rāqām:  
6888,  
Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 42/64,  
Juwāynī  fī  Fārā ’id āl-simāt āyn, 01/52,  
Qundu zī  fī  Yānā bī ʻ āl-māwāddāh, 01/15,  
Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  āl-Ijā bāh fī  Mānā qib āl-Qārā bāh,/ 184, rāqām:  
198.] 

Farmāne Muṣṭafá a : “ʻAlī kā Gosht merā Gosht 

hai aur is kā Ḳhūn merā Ḳhūṅ hai” 

“Ḥ āz̤rāt ʻAbd Allā h Ibn ʻAbbā s rād iyā Allā hu ‘ānhumā  se 

riwā yāt hāi: wŏh fārmā te hāiṅ, Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  

Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne Ummi Sālāmāh rād iyā 

Allā hu ‘ānhā  se fārmā yā : yeh ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib hāi is kā  gŏsht 

merā  gŏsht hāi āur is kā  k hu n merā  k hu ṅ hāi āur yeh mere 

liye āise hāi jāise Ḥ āz̤rāt Mu sā  ‘ālāyhi āl-sālā m ke liye Ḥ āz̤rāt 
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Ḥā ru n ‘ālāyhi āl-sālā m māgār yeh keh mere bāʻd kŏ’i Nābī  

nāhī ṅ.” 

[Ṭ ābārā nī  fī  āl-Muʻjām āl-kābī r, 18/12, rāqām:  12341,  
Ḥāyt h āmī  fī  Mājmāʻ āl-zāwā’id, 09/142, rāqām:  14654,  
Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 42/169,  
Ibn Mānz u r fī  Muk htās ār Ṭā rī k h Dimāshq, 17/307, 336,  
Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  Kānz āl-māt ā lib,/157.] 
 

Isī  t ārh  Ḥ āz̤rāt Anās bin Mā lik rād iyā Allā hu ‘ānhu se 

riwā yāt hāi, A p fārmā te hāiṅ keh: 

“Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām minbār pār tāshrī f fārmā  huwe āur bŏ hāt bā teṅ 

irshā d fārmā ’ī ṅ āur phir fārmā yā : ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib kāhā ṅ 

hāiṅ? Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  yeh irshā d sun kār A p ‘ālāyhi 

āl-s ālā ṫu wā-āl-sālā m kī  k hidmāt meṅ tezī  ke sā th h ā z̤ir 

huwe āur ʻārz̤ kiyā : yā  Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām! Māiṅ h ā z̤ir hu ṅ. Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  

Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne un (Māwlā  ʻAlī ) kŏ sī ne 

se lāgā  liyā  āur A p kī  ā ṅkhŏṅ ke dārmiyā ṅ bŏsāh diyā  āur 

bulānd ā wā z se fārmā yā : āe Musālmā nŏṅ! Yeh (ʻAlī ) merā  

bhā ’ī  hāi āur mere chāchā  kā  bet̥ā  hāi āur merā  dā mā d hāi, 

yeh merā  gŏsht hāi āur merā  k hu ṅ hāi āur mere (sār ke) bā l 

hāi, yeh Sibt āyn yāʻnī  Ḥ āsān wā Ḥ usāyn kā  bā p hāi jŏ jānnātī  

jāwā nŏṅ ke sārdā r hāiṅ, yeh mujh se tāklī f kŏ du r kārne wā lā  

hāi, yeh Allā h Ṭāʻā lā  kā  sher hāi āur us ke dushmānŏṅ ke liye 

us kī  zāmiṅ pār us kī  tālwā r hāi, is se buġhz̤ rākhne wā le pār 

Allā h Ṭāʻā lā  kī  lāʻnāt hŏ āur lāʻnāt kārne wā lŏṅ kī  lāʻnāt hŏ, 

āur Allā h is ke dushmān se bārī  hāi, āur māiṅ bhī  us se bārī  

hu ṅ. Aur jŏ yeh pāsānd kārtā  hāi keh Allā h Ṭāʻā lā  āur mujh se 

be-tāʻālluq hŏ jā ’e bās wŏh ʻAlī  se be-tāʻālluq hŏ jā ’e. Aur jŏ 
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yāhā ṅ māuju d hāi wŏh us kŏ yeh bātā  de jŏ yāhā ṅ māuju d 

nāhī ṅ hāi. Phir irshā d fārmā yā : āe ʻAlī  bāit̥h jā ’ŏ yeh wŏh 

tāʻā ruf hāi jŏ Allā h Ṭāʻā lā  ne k hā s  tumhā re liye kārwā yā  hāi.” 

[Muh ibb āl-Dī n Ṭ ābārī  fī  D̲h̲āk hā ’ir Al-ʻuqbā  Fī  Mānā qib D̲h̲āwī  Al
-Qurbā ,/166,  
ʻUbāyd Allā h fī  Arjāh  āl-māt ā lib yāʻnī  sī rāt Amī r āl-Mu’minī n,/55,  
K hid ār Ḥ usāyn fī  A le Rāsu l s āllā  Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ālāyhi wā-A lihi wā
-sāllām, 02/252_254.] 
 

Imā me Ahle Sunnāt, Mujāddide Dī n-ŏ Millāt, Qut be 

Gŏlār̥āh, Aʻlā  Ḥ āz̤rāt Pī r Mehr ʻAlī  Shā h ne h āqq fārmā yā  hāi: 

 

Mehre ʻAlī  hāi Ḥ ubbe Nābī , Ḥ ubbe Nābī  hāi Mehre ʻAlī  

Lāh mukā lāh mī  jismukā jimsī  fārq nāhī ṅ mā -bāin piyā  

 

Aur Māz̲ku rāh bā lā  h ādī s̲ kŏ nāql fārmā ne ke bāʻd Pī r 

Sāyyid K hid ār Ḥ usāyn Chishtī  rāqām fārmā te hāiṅ: 

“E hle nāz ār kŏ dāʻwāte fikr hāi keh Sārkā r s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke is fārmā n meṅ c̥hupe huwe un 

umu r pār ġhāur fārmā ’eṅ keh nubu wāt kī  nāz ār ne ā ne wā le 

h ā lā t kā  mushā hādāh fārmā yā  hŏgā  āur ʻAli kārī m pār chālne 

wā le bā de s ār-s ār ke ā wā rāh thāper̥ŏṅ kŏ nigā he risā lāt se 

dekhā  hŏgā  jābhī  tŏ yeh k hut bāh irshā d fārmā yā  keh lŏgŏ! 

Yā d rākhnā  ʻAlī  kā  mere sā th kyā  rishtāh hāi. 

Is de hshāt-gārdī  ke pur-fitān dāur meṅ t̥āke t̥āke pār 

bikne wā le Māulāwī  numā  ġhā rāt-gārŏṅ āur qāzzā qŏṅ

(Lut̥erŏṅ) ne Māwlā  Murtād ā  kī  dushmānī  meṅ ā k hirī  h udu d 

bhī  phālā ṅg dī  hāiṅ. Yāhī  wāj·h hāi keh hidā yāt kā  rā stāh un 

ke muqāddār meṅ nāhī ṅ hāi kyu ṅ-keh Rāsu le K hudā  s āllā  
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Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne un se āpnā  tāʻālluq tŏr̥ 

liyā  hāi āur Rāh māte K hudā wāndī  ne āpnā  muṅh mŏr̥ liyā  

hāi, Mulk-ŏ millāt se ġhāddā rī  is āmr kā  muṅh bŏltā  s̲ubu t 

hāi.” 

 [K hid ār Ḥ usāyn fī  A le Rāsu l s āllā  Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ālāyhi wā-A lihi 
 wā-sāllām,02/254_255.] 

Farmāne Rasūle Akram a : “ʻAlī mujh 

se hai aur maiṅ us se hūṅ” 

 “Ḥ āz̤rāt ʻImrā n bin Ḥus āyn rād iyā Allā hu ‘ānhu ek t āwī l 

riwā yāt meṅ bāyā n kārte hāiṅ ki Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  

Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne fārmā yā : be-shāk ʻAlī  

mujh se hāi āur māiṅ us se hu ṅ āur mere bāʻd wŏh hār 

Musālmā n kā  Wālī  hāi.” 

[Ṭirmid h ī  fī  āl-Sunān, 05/632, rāqm: 3712,  
Nāsā ’ī  fī  āl-Sunān āl-kubrā , 05/132, rāqm: 8474,  
Ah mād bin Ḥ ānbāl fī  āl-Musnād, 01/330, rāqm:3062,  
Ibn Ḥ ibbā n fī  āl-S āh ī h , 15/373, rāqm: 6929,  
Ibn Abī  Shāybāh fī  āl-Mus ānnāf, 06/372_373,rāqm: 32121,  
Abu  Yāʻlā  fi āl-Musnād, 01/293, rāqm: 355,  
Ḥ ā kim fī  āl-Mustādrāk, 03/119, rāqm: 4579,  
Ṭ ābārā nī  fī  āl-Muʻjām āl-kābī r, 18/128, rāqm: 265.] 

Amīr al-Mu’minīn Sayyidinā ʻAlī d se Maḥabbat 

ṣirf Momin hī karegā 

“Ḥ āz̤rāt Zirr (bin Ḥ ubāysh) rād iyā Allā hu ‘ānhu se 

riwā yāt hāi ki Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ne fārmā yā : 

qāsām hāi us z ā t kī  jis ne dā ne kŏ phā r̥ā  (āur us se ānā j āur 

nābā tā t ugā ’e) āur jis ne jā ndā rŏṅ kŏ pāidā  kiyā ! Ḥ uz̤u r 

Nābī ye Ummī  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kā  
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mujh se ʻehd hāi ki mujh se s irf Mŏmin hī  māh ābbāt kāregā  

āur s irf munā fiq hī  mujh se buġhz̤ rākhkhegā .” 

[Muslim fī  āl-S āh ī h , 01/86, rāqm: 78,  
Ibn Ḥ ibbā n fī  āl-S āh ī h , 15/367, rāqm: 6924,  
Nāsā ’ī  fi āl-Sunān āl-kubrā , 05/47, rāqm: 8153,  
Ibn Abī  Shāybāh fī  āl-Mus ānnāf, 06/365, rāqm: 32064,  
Abu  Yāʻlā  fī  āl-Musnād, 01/250, rāqm: 291,  
Bāzzā r fī  āl-Musnād, 02/182, rāqm: 560,  
Ibn Abī  ʻA s im fī  āl-Sunnāh, 02/598, rāqm: 1325.] 

Sayyidinā Mawlá ʻAlī j se  Maḥabbat karnā 

ʻIbādat hai 

“Ḥ āz̤rāt Abu  D̲h̲ārr G hifā rī  rād iyā Allā hu ‘ānhu mārfuʻān 

riwā yāt kārte hāiṅ keh Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām ne fārmā yā : ʻAlī  mere ʻilm kā  dārwā zāh hāi, 

āur jŏ Dī n mujhe ʻāt ā  fārmā  kār mābʻu s̲ kiyā  gāyā  mere bāʻd 

merī  ummāt ke liye us kī  wāz̤ā h āt kārne wā lā  hāi. ʻAlī  kī  

māh ābbāt ī mā n hāi āur ʻAlī  se buġhz̤ munā fiqāt hāi. ʻAlī  kī  

t ārāf dekhnā  bhī  rāʻā fāt-ŏ nārmī  kā  bā ʻis̲ hāi āur is se 

māh ābbāt kārnā  bhī  ʻibā dāt hāi.” 

[Dāylāmī  fī  āl-Firdāws bi-mā’t̲h̲u r āl-k hit ā b, 03/65, rāqām: 4181,  
Ibn Ḥ ājār āl-Ḥāyt̲h̲āmī  fī  āl-S āwā ʻiq āl-muh riqāh,/02/358,  
Ḥ isā m āl-Dī n Ḥindī  fī  Kānz āl-ʻummā l, 11/282, rāqām: 32981.] 

Farmāne Muṣṭafá a : ʻAlī kā Z̲ikr 

ʻIbādat hai 

“Ḥ āz̤rāt ʻA ’ishāh rād iyā Allā hu ‘ānhā  se mārwī  hāi ki 

Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

ne fārmā yā : ʻAlī  kā  z ikr ʻibā dāt hāi.” 

[Dāylāmī  fī  Musnād āl-firdāws, 02/244, rāqm: 1351,  
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Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 42/356,  
Bākrī  fī  āl-S ālāwā t āl-hā miʻāh,/124,  
ʻAynī  fī  Ṭāfz̤ile Amī r āl-Mu’minī n kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-
Kārī m/39,  
Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  Ḥ usnu āl-māʻā b fī  D h̲ikri Abī  Ṭurā b kārrāmā  
Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m,/54.] 
 

Ḥ āz̤rāt Māulā nā  Māulāwī  Mu hāmmād Jālā l āl-Dī n Ru mī  

fārmāte hāiṅ: 

 ہ    سی آنت   ت ع ہ               ت عم 

     مممی   مممما ہوممم    عممم ہ  یلممما م   ممم  علمممں
 

A p kā  nā m lenā  Allā h kī  h āmd ke bārā bār hāi kyu ṅ-keh 

A p kā  nā m mubā rāk nu r kā  nā m hāi, shāms āur qāmār A p ke 

tā beʻ hāiṅ Subh ā nAllā h hāmā re Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu 

‘ānhu hāiṅ. 

Shyāk h āl-Islā m D̥ŏ kt̥ār Muh āmmād Ṭ ā hir āl-Qā drī  fārmā te 

hāiṅ: 

“Ghār meṅ Ṭ ā jdā re Kā ’enā t s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām āur Ḥ āz̤rāt ʻA ’ishāh S iddī qāh rād iyā Allā hu ‘ānhā  

ke siwā  tī srā  shāk hs  māuju d nāh thā , Ḥ āz̤rāt  ʻA ’ishāh rād iyā 

Allā hu ‘ānhā  fārmā ne Rāsu l s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām sun rāhī  thī ṅ āgār chā htī  tŏ bā hār kisī  se bāyā n nāh 

kārtī ṅ. Dil meṅ (K hudā -nā-k hw ā stāh) khŏ t̥ yā  māil hŏtā  tŏ 

chup sā dh letī ṅ āur yeh h ādī s̲ c̥hupā  letī ṅ keh is meṅ Ḥ āz̤rāt 

ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  fāz̤ī lāt kā  bāyā n hāi. Lekin bilā  kām

-ŏ kā st fārmā ne Rāsu l nāql kār diyā  keh kyu ṅ-keh h āqī qāt 

c̥hupā  kār rākhnā  Munā fiqāt kī  ʻālā māt hāi āur Allā h Ṭāʻā lā  

ne S āh ā bā’e Kirā m āur Ahle Bāite At hā r kŏ buġhz̤-ŏ 

munā fiqāt jāisī  ru h ā nī  bī mā riyŏṅ se kulliyātān me h fu z  

fārmā yā  thā . 
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Allā h kī  ʻiz z āt kī  qāsām! āgār kisī  kī  sā rī  rā t Ḥ ubbe ʻAlī  

meṅ ʻAlī  ʻAlī  kārte guzār gā’ī  tŏ K hudā  ke h uz̤u r yeh wird 

ʻibā dāt meṅ shumā r hŏgā  kyu ṅ-keh Rāh māte ʻA lām s āllā  

Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke bāyā n ke mut ā biq ʻAlī  

kā  z̲ikr ʻibā dāt hāi.”   

 [Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  Z̲ibh e ʻAz ī m,/56_57.] 

Mawlá ʻAlī d kī Maḥabbat Gunāhoṅ ko 

khā jātī hai 

“Sāyyidinā  Ibn ʻAbbā s rād iyā Allā hu ‘ānhumā  se riwā yāt 

hāi keh ʻAlī  kī  māh ābbāt gunā hŏṅ kŏ is t ārh  khā  jā tī  hāi jis 

t ārh  khā  jā tī  hāi jis t ārh  ā g lākr̥ī  kŏ.” 

Sayyidinā ʻAlī al-Murtaḍá j ke 

Chehra’e Anwar ko Dekhnā ʻIbādat hai 

“Ḥ āz̤rāt ʻAbd Allā h rād iyā Allā hu ‘ānhu bāyā n kārte hāiṅ 

ki Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām ne fārmā yā : ʻAlī  kā  chehre kŏ tāknā  ʻibā dāt hāi.” 
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Sayyidinā ʻAlī d kī Mis̲āl Kaʻbah kī 

Ṭarḥ hai 

Ḥaz̤rat Ṭāwus se riwāyat hai keh: 

“Bāitullā h kī  t ārāf dekhnā  ʻibā dāt hāi”. 

[Ibn Abī  Shāybāh fī  āl-Mus ānnāf, 03/343, rāqām: 14760,  
ʻAbd āl-Rāzzā q fī  āl-Mus ānnāf, 05/135, rāqām: 9173,  
Dāylāmī  fī  āl-Firdāws bi-mā’t̲h̲u r āl-k hit ā b, 02/195, rāqām: 
2969.] 

Aur Ḥ ā fī z  Ibn ʻAsā kir āur Ḥ ā fiz  Ibn Māġhā zilī  likhte 

hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Abu  D h ār rād iyā Allā hu ‘ānhu se mārwī  hāi ki 

Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

ne fārmā yā : ʻAlī  kī  mis̲ā l tumhā re dārmiyā n yā  fārmā yā : is 

ummāt meṅ G hilā f wā le Kāʻbā  kī  sī  hāi. Us kī  t ārāf dekhnā  

ʻibā dāt hāi āur us kī  t ārāf Ḥ ājj kārnā  fārz̤ hāi.” 

[Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 42/356,  
Ibn Māġhā zilī  fī  Mā nā qib Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib 
rād iyā Allā hu ‘ānhu,/84_85, rāqām:  149.] 

ʻAlī al-Murtaḍá d Rozī ke leḥāẓ se 

Kaʻbah kī mānind haiṅ 

“Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu se riwā yāt 

hāiṅ keh Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām ne fārmā yā : āe ʻAlī  yāqī nān tum rŏzī  ke leh ā z  se 
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Kāʻbāh kī  mā nind hŏ āur rŏzī  k hw ud bā-k hw ud nāhī ṅ ā tī  is 

kŏ Allā h Kārī m kī  z̲ā t hī  bhejtī  hāi. Pās āgār yeh qāum 

tumhā re pā s ā ’e āur yeh āmr tumhā re supurd kār de tŏ use 

qubu l kār lenā  āur āgār yeh qāum tumhā re pā s nāh ā ’e tŏ 

tum bhī  is ke pā s nāh jā nā .” 

 [Dāylāmī  fī  āl-Firdāws bi-mā’t̲h̲u r āl-k hit ā b, 05/315, rāqām: 
 8300.] 

SayyidināʻAlī j kā Ba-manzile Kaʻbah 

honā 

Imā m Munā wī  likhte hāiṅ keh Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām 

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kā  irshā de pā k hāi:  

 “Ae ʻAlī  tu m bā-mānzile Kāʻbāh ke hŏ.” 

[Munā wī  fī  Kunu z āl-h āqā ’iq fī  h ādī t̲h̲ K hāyr āl-K hālā ’iq,/203,  
Bākrī  fī  āl-S ālāwā t āl-hā miʻāh bi-māh ābbāṫ āl-k hulāfā ’ āl-
jā miʻāh,/125.] 

SayyidināʻAlī d kā Kaʻbah kī mānind 

honā 

ʻAllā māh Ibn At̲h̲ī r āl-Jāzārī  likhte hāiṅ: 

“Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu se riwā yāt 

hāiṅ keh Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

ne fārmā yā : tum Kāʻbāh kī  mā nind hŏ keh lŏg us ke pā s ā te 

hāiṅ wŏh kisī  ke pā s nāhī ṅ jā tā  pās āgār qāum tumhā re pā s 

ā ’e āur K hilā fāt tumhā re h āwā lāh kāre tŏ qubu l kār lenā  āur 
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āgār wŏh lŏg tumhā re pā s nāh ā ’eṅ tŏ tum un ke pā s nāh jā nā  

yāhā ṅ tāk keh wŏh k hw ud tumhā re pā s ā ’eṅge.” 

[Ibn At̲h̲ī r fī  Usd āl-ġhā bāh fī  māʻrifāṫ āl-s āh ā bāh,04/106,  
Ibn ʻAbd āl-Ḥ āqq fī  āl-Iklī l ʻālā  mādā rik āl-tānzī l, 03/371.] 

Mundārejā’e bā lā  Ḥ ādī s̲ kŏ nāql fārmā  kār ʻAllā māh Pī r 

Sāyyid K hid ār Ḥ usāyn Shā h Chishtī  likhte hāiṅ: 

“Sāyyide ʻA lām Nābiye Kā ’enā t s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām ne jānā be Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kŏ 

fārmā yā : āe ʻAli! Ṭu  Kāʻbāh kī  mā nind hāi. Ṭum kisī  ke pā s 

chāl kār nāh jā nā . Lŏg tere pā s chāl kār ā ’eṅge. Ṭumhā re 

dārbā rbe gāuhār-bā r meṅ dāryu zāh-gārī  ke liye h ā z̤ir 

hŏṅge. Aur tujh se hār t ārh  kā  fāiz̤ h ā s il kāreṅge āur ʻilm kī  

dāulāt pā ’eṅge. Ru h ā nī yāt ke mādā rij pār fā ’iz hŏṅge. Jŏ tere 

pā s ā ’eṅge k hā lī  nāh jā ’eṅge āur āpne ā stā ne fāiz̤-bā r kŏ 

hāmeshāh-wā r rākhnā . 

Amre K hilā fāt kī  t ārāf ishā rāh kārte huwe fārmā yā  keh 

āgār qāum dāstā re k hilā fāt tumhā re sār pār sājā ne ke liye ā ’e 

tŏ use qubu l kār lenā . Agār qāum āisā  nāh kāre tŏ h us u le 

k hilā fāt ke liye qāum ke pā s jā ne kī  z̤āru rāt nāhī ṅ hāi. Yāhā ṅ 

tāk qāum tumhā re pā s k hw ud bā-k hw ud ā ’e āur umu re 

k hilā fāt kŏ ānjā m dene kī  istidʻā  kāre. 

K hāyā l rāhe keh Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-

Kārī m kisī  s urāt meṅ bhī  fārmā ne Rāsu l s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā

-A lihi wā-sāllām kŏ nāz ār āndā z nāhī ṅ kār sākte. Ek t ārāf 

h ukme Rāsu l s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām hāi āur 

du srī  jā nib jŏ hālā  kī  mu shegā fiyā ṅ. Ḥām un tāmā m mān-

ghār̥āt bā tŏṅ kŏ mustārād kāre hāiṅ jis meṅ Rāsu le Kārī m 

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām, ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m 
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fāhī m āur K hā tu ne Qiyā māt kī  be-ādābī  kā  pe hlu  nikāltā  hŏ. 

Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne ʻAlī  

‘ālāyhi āl-sālā m kŏ Kāʻbāh fārmā yā  hāi. Aur Kāʻbāh K hudā ’e 

bārtār ke ānwā r kā  me hbit  hāi. Qāum hŏsh ke nā k hun le. 

Sāyyidāṫunnisā ’il-ʻā lāmī n kī  bā rgā h is jāhhā ṅ kī  nā zuk-tārī n 

bā rgā h hāi. A p ‘ālāyhi āl-sālā m kī  bā rgā he āqdās meṅ 

ʻā miyā nāh āur hālke ālfā z  isteʻmā l kārne wā le is kā ’enā te ārz̤ī  

ke sāb se ziyā dāh bād-bāk ht lŏg hāiṅ. 

Aur yeh bā t bhī  z̲ehn-nāshī ṅ rāhe. Jŏ lŏg K hā tu ne jānnāt 

āur A p kī  Aulā d se buġhz̤ rākhte hāiṅ un kī  kisī  qism kī  kŏ’ī  

nekī  bā rgā he K hudā wāndī  meṅ qubu l nāhī ṅ. Nāmā z, Rŏzāh, 

Ḥ ājj, Zākā ṫ, Sāk hā wāt-ŏ ʻIbā dāt hārgiz qubu l nāhī ṅ. Aur yeh 

bā t māiṅ d̥āṅke kī  chŏt  pār ke h rāhā  hu ṅ. Aur is pār h ālāf 

dene ke liye tāyyā r hu ṅ. is liye keh Mālekā’e Milke Wilā yāt kā  

gustā k h-ŏ munkir dunyā ’e kufr kā  bād-tārī n kā fir hāi āur 

kā firŏṅ kī  nekiyā ṅ qubu l nāhī ṅ huwā  kārtī ṅ)” 

 [K hid ār Ḥ usāyn fī  A le Rāsu l s āllā  Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ālāyhi wā-A lihi 
 wā-sāllām, /318_319.]  
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[Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  āl-Rut ābu āl-jānnī  fī  t uruqi āl-Ḥ ādī t̲h̲: Fā t imāh 
bād ʻāṫum minnī ,/26_27,  
Munā wī  fī  Fāyd  āl-qādī r shārh  āl-Jā miʻ āl-s āġhī r, 04/421,  
Suhāylī  fī  āl-Rāwd̲h̲ āl-unuf, 03/440.] 

Ḥ āz̤rāt ʻAbd Allā h ibn ʻAbbā s rād iyā Allā hu ‘ānhumā  kī  

riwā yāt meṅ hāiṅ keh Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne fārmā yā : 

“Agār kŏ’ī  Rukn āur Māqā m ke dārmiyā n dŏnŏṅ pā ’ŏṅ 

qāt ā r meṅ rākh kār khār̥ā  hŏ jā ’e āur nāmā z pār̥he āur rŏzāh 

rākhkhe āur phir (mārne ke bāʻd) Allā h Ṭāʻā lā  se is h ā l meṅ 

mile keh wŏh (mere) Ahle Bāit se buġhz̤ rākhne wā lā  hŏ, tŏ 

wŏh dŏzāk h meṅ dā k hil hŏgā ”. 

Fāqī h Abu  Lāyt̲h̲ āl-Sāmārqāndī  “Ṭānbī h āl-ġhā filī ṅ” meṅ 

āpnī  sānād Jārī r, Aʻmās, ʻAt ī yāh āl-ʻU fī  ke t ārī q se riwā yāt kiyā  

hāi keh unhŏṅ ne kāhā :Mujh se Ḥ āz̤rāt Jā bir bin ʻAbd Allā h 

rād iyā Allā hu ‘ānhu ne kāhā :  

“Ae ʻAt ī yāh! Merī  wās ī yāt yā d rākhnā , kyu ṅ-keh māiṅ 

tumheṅ āpne is sāfār ke ʻilā wāh āpnā  hām-nāshī ṅ nāhī ṅ 

dekhtā : tum A le Muh āmmād Mus t āfā  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām āur Muh ibbā ne A le Muh āmmād s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām se Māh ābbāt kārnā  āur A le 

Muh āmmād s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām Buġhz̤ 

rākhne wā lŏṅ se Buġhz̤ rākhnā  āgārcheh wŏh kās̲rāt se Rŏze 

rākhne wā le āur shāb zindāh-dā r hŏṅ.” 

 [Abu  Lāyt̲h̲ fī  Ṭānbī h āl-ġhā filī n, 01/351, rāqām: 716.] 
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Sharaf-o Martabah Sayyidinā ʻAlī d kī 

Maḥabbat meṅ hai 

ʻAllā māh Ibn Ḥ ājār Mākkī  likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Ibn Musāyyib rād iyā Allā hu ‘ānhu bāyā n kārte 

hāiṅ keh Sāyyidinā  ʻUmār rād iyā Allā hu ‘ānhu ne irshā d 

fārmā yā : Ashrāf (Sā dā t) se māh ābbāt āur māwāddāt kārŏ, 

āur āpnī  ʻizzāt kī  k hā t ir ghāt̥iyā  lŏgŏṅ se hŏshiyā r rāhŏ, āur 

jā n lŏ keh kŏ’ī  shārāf-ŏ mārtābāh ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu se 

māh ābbāt rākhkhe bāġhāir pu rā  nāhī ṅ hŏtā ”. 

[Ibn Ḥ ājār āl-Ḥāyt̲h̲āmī  fī  āl-S āwā ʻiq āl-muh riqāh, / 178,  
Sāmhu dī  fī  Jāwā hir āl-ʻiqdāyn fī  fād l āl-shārāfāyn, / 381,  
Ḥ ād rāmī  fī  Kitā b Rāshfāṫ āl-s ā dī ,/152.] 

Kaʻbah aur Momin kī ʻAẓamat 

“Ḥ āz̤rāt ʻAbd Allā h Ibn ʻUmār rād iyā Allā hu ‘ānhumā  

bāyā n kārte hāiṅ keh māiṅ ne Rāsu l Allā h kŏ K hā nā’e Kāʻbāh 

kā  t āwā f kārte dekhā , is h ā l meṅ keh A p  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām fārmā  rāhe the: (āe Kāʻbāh!) tu  kitnā  

pā kī zāh hāi āur terī  k hw ushbu  kitnī  ʻumdāh hāi! tu  kitnā  

ʻāz ī mul-mārtāābāt hāi āur teri h urmāt kitnī  ziyā dāh hāi, 

lekin qāsām hāi us z̲ā t kī  jis ke qābz̤ā’e qudrāt meṅ 

Muh āmmād (s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām) kī  jā n 

hāi! Mŏmin kī  jā n-ŏ mā l kī  h urmāt Allā h Ṭāʻā lā  ke nāzdī k terī  

h urmāt se kāhī ṅ ziyā dāh hāi.” 

[Ibn Mā jāh fī  āl-Sunān, 02/1297, rāqām: 3932,  
Ṭ ābārā nī  fī  Musnād āl-shā mī yī n, 02/396, rāqām: 1568,  
Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  āl-Ah kā m āl-Shārʻī yāh,/42_43.] 
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Ḥ ā fiz  āl-Qā rī  Māulā nā  G hulā m Ḥ āsān Qā dri likhte hāiṅ: 

“Jāb ʻā m Mŏmin kī  shā n is h ādī s̲ kī  rāushnī  meṅ Kāʻbāh 

se ziyā dāh mā n lī  jā ’e tŏ ġhālāt  nāhī ṅ hāi tŏ jŏ s irf Mŏmiṅ hī  

nāhī ṅ Amī r āl-Mu’minī n hŏ, Dā mā de Rāsu l, Zāujā’e Bātu l hŏ, 

K hudā  kā  māqbu l hŏ, Nābī  kā  Ḥ ābī b hŏ, Fā t imāh kā  nās ī b hŏ, 

Zāhrā ’ kā  shāuhār hŏ, Kāʻbāh kā  gāuhār hŏ, us kī  ʻāz āmāt-ŏ 

shā n kis se bāyā n hŏ sāktī  hāi. 

Māulā  bhī  mŏ h tārām hāi wilā  bhī  mŏ h tārām 

Kāʻbāh hāi āur jā ’e wilā dāt ʻAlī  kī  hāi 

Kāʻbāh se ibtedā ’ hāi tŏ Māsjid peh intehā  

Mārqu m  dŏ  h ārām   meṅ   h ikā yāt  ʻAlī    kī   hāi 

Aur 

Jise ʻAlī  kī  wilā yāt kā  eʻterā f nāhī ṅ 

Ḥāzā r sājde kāre kŏ’ī  gunā h muʻā f nāhī ṅ 

Bādān meṅ h ājj kā  eh rā m dil meṅ buġhz̤e ʻAlī  

Yeh Kāʻbāh pā k ke phere tŏ hāiṅ t āwā f nāhī ṅ” 
 

 [G hulā m Ḥ āsān fī  Yā rā ne Mus t āfā  māʻ wā ris̲ā ne k hilā fāte 
 rā shidāh, /462.] 

Sayyidinā ʻAlī d Mawlá al-Muʻminīn 

haiṅ 

“Riyā h  bin Ḥ ā rit̲h̲ se riwā yāt hāi keh wāfd ne Sāyyidinā  

Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m se Rāh bāh ke 

māqā m pār mulā qā t kī  āur kāhā : āe hāmā re A qā ! A p pār 

sālā mātī  hŏ. Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ne pu c̥h ā : 
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māiṅ kāise A p kā  A qā  hu n h ā lā ṅ-keh tum tŏ ʻArāb qāum hŏ? 

Unhŏṅ ne kāhā : hām ne Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām se G hādī re K humm ke din sunā  hāi: Jis kā  

māiṅ Māwlā  hu ṅ be-shākk us kā  yeh (ʻAlī ) Māwlā  hāi. Ḥ āz̤rāt 

Riyā h  ne kāhā : jāb wŏh lŏg chāle gā’e tŏ māiṅ un ke pī c̥he 

gāyā  āur se pu c̥hā  keh wŏh kāun lŏg hāiṅ? unhŏṅ ne bātā yā  

keh wŏh Ans ā r kā  girŏh hāiṅ,un meṅ Ḥ āz̤rāt Abu  Ayyu b 

Ans ā rī  rād iyā Allā hu ‘ānhu bhī  hāiṅ.” 

[Ah mād ibn Ḥ ānbāl fī  āl-Musnād, 05/419, rāqām:  23609,  
Ṭ ābārā nī  fī  āl-Muʻjām āl-kābī r, 04/173, rāqām:  4053,  
Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 42/214_215,  
Ḥāyt h āmī  fī  Mājmāʻ āl-zāwā’id, 09/128, rāqām:  14610.] 

Sayyidinā ʻAlī d ko Mawlá banānā 

Shīʻat! 

Imā m D̲h̲āhābī  likhte hāiṅ: 

“Rābī ̒  bin Sulāymā n se mārwī  hāi, unhŏṅ ne kāhā : hām 

ne Imā m Shā fiʻī  ke sā th h ājj kiyā , A p hār bulāndī  pār chār̥hte 

āur wā dī  meṅ utārte wāqt rŏte huwe yeh sheʻr pār̥hte: 

Agār A le Muh āmmād kī  māh ābbāt rifd  hāi Ṭŏ zāmī n-ŏ 

ā smā n gāwā h hŏ jā ’eṅ keh māiṅ Rā fz̤ī  hu ṅ 

Is eʻtebā r se Imā m Ah mād bin ʻAbd Allā h āl-ʻIjlī  ne 

Imā m Shā fiʻī  ke bā re meṅ kāhā  hāi keh wŏh Shī ʻāt kī  t ārāf 

mā ’il the āgārcheh wŏh s̲iqāh hāiṅ. Māiṅ ke htā  hu ṅ: is 

Ṭāshāyyuʻ kā  māʻnā  Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  

māh ābbāt āur Nāwā s ī b se nāfrāt hāi, āur Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā 

Allā hu ‘ānhu kŏ āpnā  Māwlā  bānā nā  hāi kyu ṅ-keh yeh Ḥ ādī s̲ 

tāwā tur ke sā th hāmā re Nābī  Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-
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A lihi wā-sāllām se mārwī  hāi: jis kā  māiṅ Māwlā  hu ṅ us kā  

ʻAlī  bhī  Māwlā  hāi.” 

 [D̲h̲āhābī  fī  Ṭā rī k h āl-Islā m wā-wāfāyā t āl-māshā hī r wā-āl-āʻlā m, 
 14/337_338.] 

Wilāyate ʻAlī j kā Munkir Wilāyate 

Muḥammadī a kā Munkir hai 

Shāyk h āl-Islā m Muh āmmād Ṭ ā hir āl-Qā drī  likhte hāiṅ: 

“Jis din Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām ne Ḥ ājjāṫ āl-Wādā ʻ se Mādī nāh t āyyibāh 

wā pāsī  ke dāurā n G hādī re K humm ke māqā m pār qiyā m 

fārmā yā  āur S āh ā bā’e kirām rād iyā Allā hu ‘ānhum ke huju m 

meṅ Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-

Kārī m kā  hā th ut̥hā  kār eʻlā n fārmā yā : 

 هُ الَهُ فََعَِلَُّ َموْ الََمْن ُكْنُت َموْ 

“Jis kā  māiṅ Māwlā  hu ṅ us kā  ʻAlī  Māwlā  hāi.” 

Yeh eʻlā n Wilā yāte ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu thā , jis kā  

it lā q qiyā māt tāk jumlāh E hle I mā n pār hŏtā  hāi āur jis se 

yeh āmr qāt ʻī  t āur pār s̲ā bit hŏtā  hāi keh jŏ Wilā yāte ʻAlī  kā  

munkir hāi wŏh Wilā yāte Muh āmmādī  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām kā  munkir hāi”. 

 [Ṭ ā h ir āl-Qā drī  fī  āl-Qāwl āl-muʻtābār fī  āl-Imā m āl-
 muntāz ār,/07,  
 Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  āl-Sāyf āl-jālī ,/05.] 
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Azāl se hāi jā rī  Wilā yāt Alī  kī  

Abād tāk hāi qā ’em h uku māt Alī  kī  

Jāhā ṅ tāk hāi K hātm āl-Rusu l kī  Risā lāt 

Sayyidinā ʻAlī al-Murtaḍá j ke liye tīn 

Alqāb kī Waḥyi 

“Ḥ āz̤rāt ʻAbd Allā h bin Asʻād bin Zurā rāh rād iyā Allā hu 

‘ānhu āpne wā lid se riwā yāt bāyā n kārte hāiṅ ki us ne bāyā n 

kiyā  ki Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām ne fārmā yā : merī  t ārāf ʻAlī  ke bā re meṅ tī n bā tŏṅ kī  

wāh yi kī  gā’ī : be-shākk wŏh (ʻAlī ) Musālmā nŏṅ kā  Sārdā r hāi. 

Aur Muttāqī n kā  Imā m hāi āur (qiyā māt ke rŏz) Nu rā nī  

chehre wā lŏṅ kā  Qā ’id hāi.” 

[Ḥ ā kim fī  āl-Mustādrāk, 03/148, rāqm: 4668, Ṭ ābārā nī  fī  āl-
Muʻjām āl-s āġhī r, 02/192, rāqm: 1012, Abu  Nuʻāym fī  Ṭā rī k h 
As bāhā n, 02/200, K hāt ī b āl-Bāġhdā dī  fī  Muwād d ih  āwhā m āl-
jāmʻ wā-āl-tāfrī q, 01/185, Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 
04/303.] 

Bayāṅ kis muṅh se ho Majmaʻ al-Baḥrayn kā rutbah 

Jo markaz hai sharīʻat kā ṭarīqat kā hai sar-chashmah 

Banā us wāsṭe Allāh kā ghar jā’e paidā’ish 

keh woh Islām kā Kaʻbah hai yeh Īmān kā Kaʻbah  
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Bāb: 02 

Maulūde Kaʻbah Maulā’e Kā’enāt 

Sayyidinā ʻAlī Ibn Abī Ṭālib  

raḍiya Allāhu ʻanhumā  
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Mustānād-ŏ mŏ ʻtāmād āur Māsh·hu r-ŏ māʻru f riwā yā t 

ke mut ā biq Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu 

‘ānhumā  ʻāin Kāʻbāh muʻāz z māh meṅ Jumʻāṫul-mubā rāk ke 

rŏz 13 Rājābul-murājjāb kŏ sān 30 ʻA mul-Fī l meṅ āpnī  

Wā lidāh mā jidāh Sāyyidāh Fā t imāh bint Asād rād iyā Allā hu 

‘ānhā  kī  ā ghŏsh meṅ jālwāh-gār huwe. Bā behā z̲ā  meṅ A p 

‘ālāyhi āl-sālā m kī  Kāʻbāṫullā h meṅ Wilā dāte bā -sāʻā dāt kā  

tāz̲kirāh āur is pār Ahle ʻIlm kī  tās rī h ā t pesh kī  jā tī  hāiṅ. 

Maulā’e Kā’enāt j ke Maulūde Kaʻbah 

hone kī Sanad 

Ḥ ā fiz  Abī  āl-Ḥ āsān ʻAlī  bin Muh āmmād āl-Wā sit ī āl-

māʻru f Ibn āl-Māġhā zilī  likhte hāiṅ: 

“Ḥāmen Abu  Ṭ ā hir Muh āmmād bin ʻAlī  bin Muh āmmād 

āl-Bāyyiʻ ne bāyā n kiyā , unhŏṅ ne kāhā : hāmeṅ Abu  ʻAbd 

Allā h Ah mād bin Muh āmmād bin ʻAbd Allā h bin K hā lid āl-

Kā tib ne bāyā n kiyā , unhŏṅ ne kāhā ʻ hāmeṅ Ah mād bin Jāʻfār 

bin Muh āmmād bin Muslim āl-K huttālī  ne bāyā n kiyā , unhŏṅ 

ne kāhā : mujhe ʻUmār bin Ah mād Rāwh  ne bāyā n kiyā , 

unhŏṅ ne kāhā ʻ mujhe Abu  Ṭ ā hir Yāh yā  bin Ḥ āsān āl-ʻAlāwī  

ne bāyā n kiyā , unhŏṅ ne kāhā ʻ mujhe Mu sā  bin Jāʻfār ne āpne 

wā lid Muh āmmād bin ʻAlī  se bāyā n kiyā , unhŏṅ ne āpne 

wā lid ʻAlī  bin Ḥ usāyn (Imā m Zāyn āl-ʻA bidī n) se nāql kiyā , 

unhŏṅ ne fārmā yā : 

Māiṅ āpne wā lid girā mī  ke sā th bāit̥hā  huwā  thā  āur 

hām āpne Jādde Kārim s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-
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sāllām ke Rāuz̤ā’e muqāddāsāh kī  ziyā rāt kār rāhe the āur 

wāhā ṅ kā fī  k hāwā tī ṅ māuju d thī ṅ. Un meṅ se ek k hā tu n ā ge 

ā ’ī ṅ tŏ māiṅ ne kāhā : Allā h Ṭāʻā lā  A p pār rāh māt fārmā ’e A p 

kāun hāiṅ? us ne kāhā : māiṅ bānu  Sā ʻidāh kī  Zāydāh bint 

Qārī bāh bin ʻAjlā n hu ṅ. Māiṅ ne us se kāhā : tumhā re pā s kŏ’ī  

āisī  k hābār hāi jŏ hāmeṅ bātlā ’ŏ? Us ne kāhā  bāh-K hudā  hāi, 

mujhe merī  wā lidāh Ummi ʻA rāh bint ʻUbā dāh bin Nād lāh 

bin Mā lik bin ʻAjlā n āl-Sā ʻidī  ne bāyā n kiyā  keh wŏh ek rŏz 

ʻArāb k hāwā tī n meṅ māuju d thī ṅ keh āchā nāk Ḥ āz̤rāt Abu  

Ṭ ā lib rād iy Allā hu ʻānhu pāreshā n āur ġhāmgī n h ā lāt meṅ 

tāshrī f lā ’e tŏ māiṅ ne ʻārz̤ kiyā : Abu  Ṭ ā lib k hāir tŏ hāi? 

fārmā ne lāge: Fā t imāh bint Asād dārde zeh meṅ mubtālā  hāi, 

phir āpne chehrā’e mubā rāk pār hā th rākh diye. Ḥām ābhī  isī  

h ā l meṅ the keh (Sāyyidinā ) Muh āmmād s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām tāshrī f lā ’e āur fārmā yā : chāchā  jā n! 

k hāir tŏ hāi? ʻārz̤ kiyā : Fā t imāh bint Asād kŏ dārde zeh kī  

shikā yāt hāi. Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām ne un ke hā th se pākr̥ā  āur (wā pās) ā ’e tŏ 

Sāyyidāh Fā t imāh bint Asād bhī  hāmrā h thī ṅ. Pās Ḥ uz̤u r 

Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām unheṅ 

Kāʻbāh muʻāz z āmāh kī  t ārāf le gā’e āur Kāʻbāh ke āndār 

bāit̥hā  diyā , phir fārmā yā : Allā h subh ā nāhu wā-Ṭā‘ā lā  ke nā m 

kī  bārākāt se bāit̥h jā ’ŏ. Fārmā yā : pās wŏh āchā nāk us tāklī f 

se ā zā d hŏ gā’ī ṅ āur unhŏṅ ne ek māsru r āur s ā f suthre 

bāchche kŏ jānm diyā , āise h āsī ṅ chehre wā lā  nāhī ṅ dekhā  

gāyā . Phir Abu  Ṭ ā lib ne us kā  nā m ʻAlī  rākhkhā  āur Ḥ uz̤u r 

Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne use 

ut̥hā yā  h āttā  keh Fā t imāh bint Asād ke ghār pāhŏ ṅchā  diyā . 
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Imā m ʻAlī  bin āl-Ḥ usāyn (Zāyn āl-ʻA bidī n) ʻālāyhimā āl-

sālā m fārmā te hāiṅ: K hudā  kī  qāsām māiṅ ne jŏ kuc̥h sun 

rākhkhā  hāi yeh wā qeʻāh us sāb se k hu b-s u rāt hāi.” 

 [Ibn Māġhā zilī  fī  Mānā qib Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib 

 rād iy Allā hu ʻānhu,/20_21, rāqām:  03.] 

Yeh Āp d kā Ḳhāṣ Eʻzāz hai 

ʻAllā māh S ā ʻim Chishtī  likhte hāiṅ keh: 

“Riwā yā t meṅ ā tā  hāi keh Jānā b Sāyyidāh Fā t imāh bint 

Asād rād iyā Allā hu ‘ānhā  t āwā fe Kāʻbāh meṅ mās ru f thī ṅ keh 

A p kŏ dārde zeh kī  k hāfī f tāklī f me hsu s hu ’ī  tŏ A p be-h ādd 

pāreshā n hŏ gā’ī ṅ kyŏṅ keh siwā ’e K hā nā’e Kāʻbāh ke qārī bī  

māqā m pār bā -pārdāh mākā n māuju d nāhī ṅ thā . A p ābhī  

pāreshā nī  āur k hiffāt ke ʻā lām meṅ sŏch hī  rāhī  thī ṅ keh 

māʻān Kāʻbāṫullā h kī  diwā r k hw ud bā-k hw ud shāqq hŏ gā’ī  

āur A p ke āndār tāshrī f le jā ne ke bāʻd dī wā r kā  shighā f āz-

k hw ud bānd hŏ gāyā . A p ābhī  K hā nā’e Kāʻbāh ke āndār 

pāhŏ ṅchī  hī  thī ṅ keh Wilā yāt-ŏ Imā māt kā  dārāk hshindāh 

A ftā b A p kī  jhŏlī  meṅ ā  gāyā  āur bāʻz̤ riwā yātŏṅ meṅ jāisā  

keh hām u pār bāyā n kār chuke hāiṅ is t ārh  mārqu m hāi keh 

t āwā fe Kāʻbāṫullā h ke dāurā n meṅ Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib bhī  A p 

ke sā th the. Chunā ṅche un se A p ne āpnī  pāreshā nī  kā  iz hā r 

fārmā yā  tŏ wŏh A p kŏ Kāʻbāh shārī f ke dārwā ze ke rā stāh se 

āndār c̥hŏr̥ kār bā hār tāshrī f le ā ’e tŏ Sāyyid āl-ʻArāb Māulā ’e 

Kā ’enā t Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ʻālāyhi āl-sālā m wā lidāh mā jidāh kī  gŏd 

meṅ tāshrī f le ā ’e. 
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Bā-hār hā l yeh ek musāllāmāh āmr hāi keh A p kī  

wilā dāte muʻāz z āmāh Kābʻāh muʻāz z āmāh ke āndār hu ’ī  āur 

yeh A p kā  k hā s  eʻzā z hāi jŏ Allā h tābā rāk wā-Ṭāʻā lā  kī  t ārāf se 

A p ke liye māk hs u s  thā  āur is meṅ kŏ’ī  shāk hs  bhī  A p kā  

shārī k-ŏ sāhī m nāhī ṅ.” 

 [S āʻim Chishtī  fī  Mushkil Kushā ’, 01/108_109.] 

Yaum al-Istiftāḥ wa Roza’e Maryam 

Sirā j āl-Ḥ ind Shā h ʻAbd āl-ʻAzī z Muh āddī t̲h̲ Dihlāwī  

likhte hāiṅ: 

“Riwā yāte māsh·hu r is t ārh  pār hāi keh E hle jā h ilī yāt kā  

māʻmu l thā  keh  pāndrāhwī ṅ¹⁵ Rājāb kŏ Kāʻbāh kā  dārwā jāh 

khŏlte the āur ziyā rāt ke liye Kāʻbāh ke āndār jā te the 

“isī tā rī k h meṅ Ḥ āz̤rāt ʻI sā  ʻālāyhi āl-sālā m kī  wilā dāt hu ’ī .” Is 

liye is din kŏ “Yāum āl-Istiftā h ” āur “Rŏzā’e Māryām” ke hte 

hāiṅ. Māshā ’ik h ne is din ke āurā d āur āz̲kā r muqārrār kiye 

hāiṅ āur yeh bhī  us wāqt māʻmu l hŏtā  thā  keh is se ek dŏ din 

pe hle ʻāurteṅ K hā nā’e Kāʻbāh ke āndār ziyā rāt kŏ jā tī  thī ṅ. 

Ittefā qān jis din ʻāurtŏṅ kī  ziyā rāt kī  bā rī  thī  Fā t ī māh bint 

Asād ne bhī  muddāte h āmāl tāmā m hŏ jā ne ke bā -wuju d 

ziyā rāt kā  irā dāh kiyā  keh yeh din sā l bhār meṅ ek¹ dāfʻāh 

ā tā  hāi. Dushwā rī  ke ʻā lām meṅ jāise tāise āpne ā p kŏ dāre 

Kāʻbāh tāk pāhŏṅchā yā . Kāʻbāh kā  dārwā jāh us zāmā ne meṅ 

qāde ā dām u ṅchā  thā . Jāisā  keh āb bhī  hāi lekī n us wāqt 

zī nāh sī r̥hī yā ṅ nāh thī ṅ ʻāurtŏṅ kŏ un ke mārd bāh h ārākāte 

ʻānī f āur sāk htī  se chār̥hā te the āb us kā  zī nāh bāchchŏṅ kī  

gā r̥ī  kī  t ārh  bānā yā  gāyā  hāi. Z̤āru rāt ke wāqt khī ṅch kār 
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Kāʻbāh ke dārwā ze ke sā th muttās il rākh dete hāiṅ. Phir usī  

h ārākāte ʻānī f meṅ un kŏ dārde zeh ut̥ht̥hā  yeh k hāyā l kārte 

huwe ā p ne pārwā h nāh kī  keh ek lāmh āh bāʻd tāskī n hŏ 

jā ’egī  ziyā rāt se me h ru m kyu ṅ rāhu ṅ? Jis wāqt ā p Kāʻbāh ke 

dārwā zāh pār ā ’ī ṅ pāi dār pāi dārde zeh hŏne lāgā  āur Ḥ āz̤rāt 

Amī r rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  wilā dāte bā -sāʻā dāt hŏ gā’ī .” 

[Shā h ʻAbd āl-ʻAzī z Dihlāwī  fī  Ṭuh fāh it̲h̲nā  ʻāshārī yāh,/79,  
Shā h ʻAbd āl-ʻAzī z Dihlāwī  fī  Ṭuh fāh it̲h̲nā  ʻāshārī yāh, 
mutārjim,/165.] 

Jis Rāt ʻĪsá ibn Maryam m Āsmān par 

ut̥hā’e ga’e 

“K hā lid bin Jā bir āpne wā lid āur āpne dā dā  se riwā yāt 

kārte hāiṅ keh jāb Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kā  qātl 

huwā  tŏ Ḥ āsān ibn ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhumā  khār̥e huwe. 

Ḥ āmd-ŏ s̲ānā ’e Ilā hī  ke bāʻd fārmā yā : Allā h kī  qāsām! tum ne 

ek āisī  rā t meṅ ek shāk hs  kŏ qātl kiyā  hāi jis rā t kŏ Qur’ā n 

nā zil huwā , isī  rā t ʻI sā  bin Māryām ‘ālāyhimā  āl-sālā m ā smā n 

pār ut̥hā ’e gā’e āur isī  rā t kŏ Yu shāʻ bin Nu n, Mu sā  ‘ālāyhi āl-

sālā m ke nāu-jāwā n kā  qātl huwā .” 

[Ibn Abī  Dunyā  fī  Kitā b Māqtāl Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  ibn Abī  
Ṭ ā lib ‘ālāyhi āl-sālā m,/85_86,  
Bu s ī rī  fī  Ith ā f āl-k hāyārāh āl-māhārāh, 09/284_285,  
Zubāyrī  fī  Māwsu ʻāṫ āl-Ḥ ā fiz  ibn Ḥ ājār āl-ʻAsqālā nī  āl-h ādī t̲h̲ī yāh, 
04/151.] 
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Maulā’e Kā’enāt j Pāk-bāzoṅ kā Jadde 

Aʻlá hai 

Mufākkire Islā m Pī r Sāyyid ʻAbd āl-Qā dir Jī lā nī  fārmā te 

hāiṅ: 

“Jāb A p (Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m) 

kī  wilā dāt kā  wāqt ā yā  A p kī  wā lidāh mā jidāh Kāʻbāṫullā h kā  

t āwā f kār rāhī  hāiṅ. Yeh bā t sāmājh meṅ nāhī ṅ ā tī  keh Kāʻbāh 

kā  t āwā f kārne kā  kāun-sā  wāqt hāi? Ḥāmā re hāṅ jāb 

bāchche pāidā  hŏte hāiṅ tŏ kyā  ʻāurteṅ is wāqt t āwā f ke liye 

gā’ī  hŏtī  hāiṅ? kāhā : nāhī ṅ, dār-ās l is meṅ ek kāst̥ām kā  dāk hl 

thā . ʻArāb lŏg Islā m se qābl bhī  yeh ʻāqī dāh rākhte the keh 

k hā timāh āc̥hc̥hā  hŏ jā ’e tŏ sābhī  kuc̥h āc̥hc̥hā  hŏ jā tā  hāi. 

Jāisā  keh h ādī s̲ meṅ hāi: 

تيم   إنما اْلعمال بالخوا
“ʻAmāl kā  dā r-ŏ mādā r k hā timŏṅ pār hŏtā  hāi.” 

Musālmā nŏṅ! k hā timŏṅ ke bā re meṅ Vigilent rāhŏ. 

Mutāwājjeh rāhŏ. Kāhī ṅ k hā timāh k hārā b nāh hŏ jā ’e. Ṭŏ un 

kā  yeh k hāyā l hŏtā  hāi kkeh bāchche kī  wilā dāt ke wāqt yeh 

hŏ sāktā  hāi keh māut kā  wāqt bān jā ’e tŏ behtār yeh hŏgā  

keh Kāʻbāṫullā h kā  t āwā f kār leṅ. Ṭā -keh Allā h Ṭāʻā lā  ke ghār 

kā  t āfā wāf hāmā re nā mā’e āʻmā l meṅ ā k hirī  ʻāmāl hŏ āgār 

māut wā qeʻ hŏ jā ’e tŏ hāmā rā  k hā timāh bil-k hāir hŏ. 

Is ʻāqī de ke te h t Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl

-Kārī m kī  wā lidāh jānā b Sāyyidāh Fā t imāh bint Asād rād iyā 

Allā hu ‘ānhā  Kāʻbāṫullā h kā  t āwā f kārne lāgī ṅ lekin jis wāqt 
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Rukne Yāmā nī  ke pā s pāhŏṅchī  tŏ A p kŏ tāklī f shuru ʻ hŏ gā’ī . 

ʻArz̤ kārtī  hāiṅ: “Ae Pārwārdigā re ʻā lām! Ṭere ghār meṅ ā ’ī  

hu ṅ, āb pātāh nāhī ṅ kyā  bānegā  āb wŏh inhī  sŏch meṅ pār̥ī  

hu ’ī  hāiṅ tŏ Kāʻbāṫullā h kī  dī wā r phāt̥ gā’ī . Un kŏ ŏt̥ chā hiye 

thī . Ae Kāʻbe tu  sŏch ke bātlā  keh kyu n phāt̥ā ? Kāʻbe kī  dī wā r 

zābā ne h ā l se ke htī  hāi: āre dī wā ne yeh nāhī ṅ sāmājhtā  keh 

un ke pet̥ meṅ ʻAlī  hāi. Māiṅ ke htā  hu ṅ, āe Kāʻbe! Dāure h ā z̤ir 

meṅ tŏ yeh ʻāqī dāh bān gāyā  hāi lŏgŏṅ kā  keh Nābī  kŏ yeh 

pātāh nāhī ṅ keh pet̥ meṅ nār hāi keh mā dāh hāi, tu  ek dī wā r 

hāi tujhe kis t ārh  pātā  hāi? kāhā : māiṅ dī ī wā r hī  sāhī  lekin 

Sāyyid āl-Abrā r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne 

mujhe c̥huwā  thā  is liye māiṅ jā ntī  hu ṅ keh pet̥ meṅ kāun 

hāi? Ab āgār Ahle Bāit kī  kŏ’ī  ʻizzāt kāre tŏ gābhā te kyu ṅ hŏ? 

Ahle Bāite Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

tŏ wŏh hāiṅ keh Kāʻbāh jin kŏ  sālā m kārtā  hāi, Kāʻbāh jin kī  

bā rgā h meṅ jhuktā  hāi. Kāʻbāṫullā h kī  dī wā r phāt̥ī  kyu ṅ? āgār 

dī wā rŏṅ kŏ Sārkā r ‘ālāyhi āl-s ālā ṫu wā-āl-sālā m ke hā th 

lāgne kī  wāj·h se pātāh chāl jā ’e keh pet̥ meṅ kyā  hāi tŏ hā th 

lāgā ne wā lī  shāk hs ī yāt ke bā re meṅ z̲ārā  ġhāur kār ke bātlā ’ŏ. 

Ab Kāʻbāṫullā h kī  dī wā r phāt̥ī  jānā b Sāyydiāh āndār dā k hil hŏ 

gā’ī ṅ. Allā h Ṭāʻā lā  ne bet̥ā  ʻāt ā  fārmā yā . 

Allā h Ṭāʻā lā  kī  kā ’enā t meṅ ek kitā b āisī  nāhī ṅ milegī  jŏ 

yeh kāhe keh is wāqt Kāʻbāṫullā h kī  mit̥t̥ī  ukhā r̥ ke bā hār 

phāiṅkī  gā’ī  kyu ṅ-keh nā pā k hŏ gā’ī  hŏgī . Bāchche kī  wilā dāt 

ke wāqt jŏ nājā sāt bār-ā mād hŏtī  hāi, yeh wā z̤eh  bā t hāi keh 

us se jāgāh nā pā k hŏ sāktī  hāi āgār kāpr̥ā  hŏ tŏ wŏh nā pā k 

hŏ sāktā  hāi, kŏ’ī  is gāndāgī  kŏ bār-ā mād hŏne se rŏk nāhiṅ 

sāktī . Ab jāb bāchchāh pāidā  huwā  tŏ Kāʻbāṫullā h kī  mit̥t̥ī  kŏ 

āndār se nāh ukhā r̥nā  yeh s̲ā bit kārtā  hāi keh yeh pā k-bā zŏṅ 
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kā  Jādde āʻlā  hāi. Kāʻbāṫullā h ke Cŏmpŏund kŏ Kāʻbāṫullā h ke 

dār-ŏ dī wā r kŏ gāwā h bānā te hāiṅ keh un kā  Jādde Aʻlā  

Kāʻbāṫullā h ke āndār pāidā  hŏ ke jis ne Kāʻbāṫullā h kŏ nā pā k 

nāhī ṅ kiyā , wŏh ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu hāi”. 

 [Māulu de Kāʻbāh nāmbār,/270_271.] 

Markaze Hidāyat banā Jā’e Wilādate 

ʻAli d 

Ḥ ā fiz  āl-Qā rī  Māulā nā  G hulā m Ḥ āsān Qā dri likhte hāiṅ: 

“ʻA m zāmī n se Mī qā t kī  zāmī n āfz̤āl hāi kyu ṅ keh is se 

ā ge bāġhāir eh rā m ke nāhī ṅ jā  sākte. Phir Mī qā t se Ḥ ārām 

āfz̤āl hāi keh wāhā ṅ kŏ’ī  ġhāir Muslim nāhī ṅ jā  sāktā . Phir 

Ḥ ārāme Mākkāh se She hre Mākkāh āfz̤āl hāi keh K hudā  ne is 

kī  qāsām yā d fārmā ’ī  hāi. َلاقسم بهاذا البلد .  Phir she hre Mākkāh 

se Māsjide Ḥ ārā m kī  sār zāmī ṅ āfz̤āl hāi keh jāhā ṅ nāmā z kā  

s̲āwā b ek lā kh nāmā z ke bārā bār hāi phir us se Mutā f 

(K hā nā’e Kāʻbāh ke ird gird kī  jāgāh jāhā ṅ t āwā f kiyā  jā tā  hāī ) 

āfz̤āl, phir us se Kāʻbāṫullā h kī  ʻimā rāt wā lī  zāmī n āfz̤āl hāi jŏ 

Bāite ʻAtī q hāi āur sā re jāhā ṅ ke liye hidā yāt hāi āur Kāʻbāh 

ke bā hār nāhī ṅ bāl-keh āndār ʻAlī  kī  wilā dāt hu ’ī . 

  سمممم     مممممیممممع  مممما  مممم   مممم  سمممم مممم   
 ہمممممکممممم ممممم ممممما       سممممم ممممم   مممممٔممممم   

 [G hulā m Ḥ āsān fī  Yā rā ne Mus t āfā  māʻ wā ris̲ā ne k hilā fāte 
 rā shidāh,/461_462.] 

Nī z A p likhte hāiṅ: 
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“Aisā  lāgtā  hāi Kāʻbāh muʻāz z āmāh  َّلَْعالَمنَِي - hŏne ke bā هًُدى لِ
wuju d wilā dāte ʻAli ke liye bānā yā  gāyā . Shā yād yāhī  wāj·h 

hāi keh tāmā m S āh ā bā’e Kirā m rād iyā Allā hu ‘ānhum meṅ se 

Ḥ uz̤u r ‘ālāyhi āl-sālā m ne s irf Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kŏ hī  h ā lāte jānā bāt 

meṅ Māsjid se ā ne kī  ijā zāt dī  keh jis kī  mā ṅ h ā lāte nifā s meṅ 

Kāʻbāh ke āndār jā  sāktī  hāi us kā  bet̥ā  h ā lāte jānā bāt meṅ 

māsjid ke āndār kyu ṅ nāhī ṅ ā  sāktā . 

Kāʻbāh hāi jis kī  Jā ’e Wilā dāt wŏh Shī r k hw ā r 

Māsjid meṅ pā  gāyā  jŏ Shāhā dāt wŏh Ṭā jdā r 

Bistāre Rāsu l kā  hāi jise wāj·he iftek hā r 

Ab tāk dil-ŏ ju d peh hāi jis kā  iqtedā r 

Jis kā  kārām hī  chāshmā’e A be Ḥ āyā t hāi 

Yeh kā ’enā t jis ke bādān kī  zākā ṫ hāi 
 

 [G hulā m Ḥ āsān fī  Yā rā ne Mus t āfā  māʻ wā ris̲ā ne k hilā fāte 
 rā shidāh,/461.] 

Jānā b K hālī q Qurāyshī  Fāis lā bā dī  likhte hāiṅ: 

Ṭā ’ide h āqq meṅ pe hlī  shāhā dāt ʻAlī  kī  hāi  

Pāiġhāmbārī  Nābī  kī  Wilā yāt ʻAlī  kī  hāi 

Māwlā  bhī  mŏ h tārām hāi Wālād bhī  mŏ h tārām  

Kāʻbāh hāi āur jā ’e wilā dāt ʻAlī  kī  hāi 

Māulu de Kāʻbāh ke liye māsh·hād bhī  k hu b bānā  

Māsjid meṅ Allā h Allā h shāhā dāt ʻAlī  kī  hāi 

Kāʻbāh se ibtedā  hāi tŏ Māsjid peh intehā   

Mārh u m z̲u -h ārām meṅ shāhā dāt ʻAlī  kī  hāi 
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Mawlá ʻAlī al-Murtaḍá d kī ʻAẓamat-o 

Ḳhuṣūṣīyat 

Ḥ āz̤rāt Abu  Sāʻī d K hudrī  rād iyā Allā hu ‘ānhu se riwā yāt 

hāi keh Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā

-sāllām ne fārmā yā : 

“Ae ʻAlī ! Mere āur tere siwā  kisī  ke liye h ālā l nāhī ṅ keh 

wŏh is Māsjid meṅ junubī  h ā lāt meṅ rāhe”. 

[Ṭirmid̲h̲ī  fī  āl-Sunān,/582, rāqām: 3727,  
ʻAsqālā nī  fi Ṭuh āfāṫ āshrā f bi-māʻrifāṫ āl-āt rā f, 03/417, rāqām: 
4203,  
Musnād āl-Jā miʻ li-āh ādī t̲h̲ āl-kutub āl-sittāh, 06/480, rāqām:  
4658.] 

Shyāk h āl-Islā m D̥ŏ kt̥ār Muh āmmād Ṭ ā hir āl-Qā drī  

fārmā te hāiṅ: 

“Yeh is liye keh  Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu kā  

Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

ke jisme āt hār āur ru he āqdās se z ā hirī  bhī  āur bā t inī  bhī  ek 

k hā s  tāʻālluq qā ’em hŏ chukā  thā .”   

 [Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  Z̲ibh e ʻAz ī m,/49.] 

Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-

Kārī m kī  is k hus u s ī yāt pār Sāyyidinā  Fā ru qe Aʻz ām rād iyā 

Allā hu ‘ānhu bhī  rāshk fārmā te the chnā ṅcheh Abu  āl-K hāyr 

Shāms āl-Dī n ibn āl-Jāzārī  likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Abu  Ḥurāyrāh rād iyā Allā hu ‘ānhu bāyā n kārte 

hāiṅ keh: Sāyyidinā  ʻUmār ibn āl-K hāt t ā b rād iyā Allā hu ‘ānhu 

ne fārmā yā : Sāyyidinā  ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu 

kŏ tī n k hu biyā ṅ ʻāt ā  kī  gā’ī ṅ, āgār un meṅ se kŏ’ī  ek k hu bī  
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mujh meṅ hŏtī  tŏ wŏh mujhe surk h u ṅt̥ŏṅ ke ʻāt ā  kiye jā ne se 

ziyā dāh me h bu b hŏtī . ʻArz̤ kiyā  gāyā : wŏh kāun-sī  tī n 

k hu biyā ṅ hāiṅ? fārmā yā : (1) Sāyyidāh Fā t ī māh bint Rāsu l 

Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke sā th un kā  

nikā h , (2) Māsjid meṅ Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām ke sā th un kā t̥he he rnā , jis meṅ un ke liye 

wŏh h ālā l hāi jŏ Allā h ke Rāsu l s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām ke liye h ālā l hāi, (3) Aur K hāybār ke din unheṅ 

pārchām kā  ʻāt ā  hŏnā .” 

[Ibn Jāzārī  fī  Asmā  āl-mānā qib fī  tāhd̲h̲ī b, / 68_69,  
Ḥ ā kim fī  āl-Mustādrāk ʻālā   āl-s āh ī h āyn, 03/135, rāqām:  4632,  
Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 42/120,  
Ibn Mānz u r fī  Muk htās ār Ṭā rī k h Dimāshq, 17/335,  
Ḥāyt h āmī  fī  Mājmāʻ āl-zāwā’id, 09/120, rāqām:  14699.] 

Māulā nā  Sāyyid Ah mād Rāz̤ā  Bijnāurī , ʻAllā māh Sāyyid 

Muh āmmād Anwār Shā h Kāshmī rī  ke mājmu ʻā’e ifā dā t pār 

mushtāmil“Anwā r āl-Bā rī ” meṅ likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Shā h S ā h ib ne fārmā yā  keh māiiṅ ibtedā  meṅ 

yeh sāmājhtā  thā  keh yeh k hus u s ī  ibā h āt shā yād is liye hŏgī  

keh Ḥ uz̤u re Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

āur Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke liye kŏ’ī  dusrā  rā stāh 

Māsjid ke siwā  nāh hŏgā . Phir yeh Sī rāte Muh āmmādī yāh 

meṅ dekhā  keh Ḥ āz̤rāt Mu sā  wā Ḥā ru n ‘ālāyhimā  āl-sālā m ne 

jāb Mis r meṅ Māsjid tāʻmī r kī . Ṭŏ eʻlā n kār diyā  thā  keh 

Māsjid ke āndār h ā lāte jānā bāt meṅ un dŏnŏṅ ke siwā  kŏ’ī  

nāhī ṅ bāit̥h sāktā  is se māiṅ sāmjhā  keh Māsjid meṅ bā-

h ā lāte jānā bāt dā k hil hŏne kī  ijā zāt K hās ā ’is e Nubu wāt meṅ 

se hāi āur isī  liye S ā h ibe Sī rāt ne is kŏ “Bā b K hās ā ’is e 

Nubu wāt” meṅ z̲ikr kiyā  hāi. 

Nī z Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  Fāz̤ī lāt-ŏ 
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K hus u s ī yātke z̤imn meṅ likhte hāiṅ: 

Ḥ āz̤rāt Shā h S ā hib ne fārmā yā  keh bā -wuju d ʻādāme 

nubu wāt ke Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kŏ yeh 

k hus u s ī yāt is liye h ā s il hu ’ī  s ī h ā h  meṅ un ke liye Ḥ uz̤u r 

‘ālāyhi āl-sālā m kā  yeh irshā d s̲ā bit hāi: 

نہ اله نیب بعدی”  “انت مین مزنلة هارون من مویٰس ا

Ṭum mere liye āise hŏ jāise Ḥā ru n ‘ālāyhi āl-sālā m Mu sā  

‘ālāyhi āl-sālā m ke liye the. Māgār mere bāʻd kŏ’i Nābī  nāhī ṅ 

pās k hus u s ī yāte māz̲ku rāh meṅ Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu 

‘ānhu A p ke shārī k huwe ā ge kŏ’ī  un kŏ Nābī  sāmājhne lāge 

tŏ us kŏ dusre jumle se s ā f fārmā  diyā  keh A p ke bāʻd nāh 

wŏh Nābī  hŏṅge nāh du srā  kŏ’ī  hŏ sākegā ”. 

 [Sāyyid Ah mād Rāz̤ā  fī  Anwā r āl-Bā rī  shārh  urdu  S āh ī h  āl-
 Buk hā rī , 06/350.] 

Maqāme Ṭahārate Sayyidinā ʻAlī ibn 

Abī Ṭālib j 

ʻAllā māh Qā rī  Z āhu r Ah mād Fāyd ī  “We hbī  āur Kāsbī  

Ṭ āhā rāt meṅ fārq āur Muh āddis̲ī ne Kirā m se mu’āddābā nāh 

ik htelā f” ke zere ʻunwā nrāqām fārmā te hāiṅ: 

“Muh āddis̲ī ne Kirā m kī  ʻibā rā t se māʻlu m hŏtā  hāi keh 

Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke dārwā ze kŏ me h z̤ is liye 

māsjid kī  t ārāf khulā  re hne diyā  gāyā  thā  keh un ke ghār kā  

āur kŏ’ī  āisā  dārwā zāh nāh thā  jŏ māsjid se bā hār khultā , sŏ 

fāqāt  is mājbu rī  ke bā ʻis̲ un ke dārwā zāh kŏ māsji kī  t ārāf 
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khulā  re hne diyā  gāyā , lekin yeh k hāyā l durust nāhī ṅ. Yeh 

ʻā jiz pe hle bhī  is k hāyā l kī  tārdī d kār chukā  hāi āur āb dŏ-

bā rāh ʻārz̤ kārtā  hu ṅ keh āisī  kŏ’ī  mājbu rī  nāhī ṅ thī . K hw ud 

sŏchiye! Kyā  māsjid kā  tāqāddus qā ’em rākhne kī  k hā tir kisī  

ke ghār ke dārwā ze kā  rukh bādlā  nāhī ṅ jā  sāktā ? Phir yeh 

sāmājhnā  keh ek dārwā ze kī  mājbu rī  ke sābāb Sāyyidinā  ʻAlī  

rād iyā Allā hu ‘ānhu ke liye māsjid kŏ shā reʻe ʻā m bānā  diyā  

gāyā  h āttā  keh wŏh junubī  h ā lāt meṅ bhī  māsjid se guzārte 

the, kām āz-kām is ʻā jiz kī  ʻāql se bāʻī d hāi.  

Dār h āqī qāt is ijā zāt meṅ Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  

rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  k hus u s ī yāt āur ʻāz āmāt pinhā ṅ hāi. Jis 

kī  t āuz̤ī h  yeh hāi keh Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kŏ 

eʻzā zī  āur ʻātā ’ī  t āur pār t āhā rāt kā  wŏh ʻāz ī m māqā m h ā s il 

thā  jŏ du srŏṅ kŏ riyā z̤āt-ŏ kāsb se bhī  nāh h ā s il hŏ sākā . Be-

shākk t āhā rāte kāsbī  bhī  insā n kŏ me h bu bī yāte K hudā wāndī  

kā  mārtābāh h ā s il hŏ jā tā  hāi āur Qur’ā ṅ Mājī d meṅ jā -bājā  

t āhā rāt-ŏ pā kī jāgī  kā  ehtemā m kārne wā lŏṅ kī  tāʻrī f fārmā ’ī  

gā’ī  āur unheṅ Me hbu be K hudā  fārmā yā  gāyā  hāi, āur Su rāṫul

-Mā ’idāh kī  ā yāte wuz̤u ʻ, ġhusl āur tāyāmmum kā  jŏ h ukm 

hāi, use itmā me neʻmāt kā  sābāb fārmā yā  gāyā  hāi. 

Chunā ṅcheh wuz̤u ʻ, ġhusl āur tāyāmmum ke eh kā m bāyā n 

kārne ke bāʻd irshā d fārmā yā : 

ُْـِتـمََّ نِـْعـَمـَتـُه ”  ـَرُكـْم َولِـ ْن َحَرٍج َولَـِكن ُيِريُد لُِيَطِهَّ ُ لَِيْجَعَل عَلَْيُكم ِمَّ َما ُيِريُد اَللَّ
 .“عَلَْيُكْم لََعلََُّكْم َتْشُكُروَن 

“Nāhī ṅ chā htā  Allā h Ṭāʻā lā  keh rākhkhe tum pār kuc̥h 

tāṅgī  bāl-keh wŏh tŏ yeh chā htā  hāi keh k hu b pā k s ā f kāre 

tumheṅ āur pu rī  kār de āpnī  neʻmāt tum pār tā -keh tum 
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shukriyāh āā  kārte rāhp”.                                     (āl-Mā ’idāh: 06) 

Is ā yāt shārī fāh se māʻlu m huwā  keh Ṭ āhā rāt tāmā m 

neʻmātŏṅ ke h us u l kā  sābāb yeh hāi, h āttā  keh dā k hilā’e 

Jānnāt ke wāqt bhī  kāhā  jā ’egā  keh tumheṅ tumhā rī  pā kī zāgī  

ke bā ʻis̲ Jānnāt meṅ dā k hil kiyā  jā  rāhā  hāi. Qur’ā n Kārī m 

meṅ hāi keh muttāqī  Ḥ āz̤ārā t jāb jānnāt ke dārwā zŏṅ pār 

pāhŏṅcheṅge tŏ K hā zine jānnāt un kā  yu ṅ istiqbā l kāregā : 

 .“َسََلمٌّ عَلَْيُكْم ِ ْبُتْم فَاْدُخلُوَها َخالِِديَن ”

“Ṭum pār Sālā m hŏ tum k hu b pā kī zāh the pās āndār 

tāshrī f le chālŏ hāmeshāh ke liye.”            (āl-Zumār: 73) 

A yāte Wuz̤u  meṅ kā mil t āhā rāt pār jŏ itmā me neʻmāt kā  

z̲ikr hāi wŏh yāhī  neʻmāt hāi, yāʻnī  dā k hilā’e jānnāt. Ah ā dī s̲e 

mubā rākāh meṅ bhī  duk hu le jānnāt kŏ itmā me neʻmāt 

fārmā yā  gāyā  hāi. Irshā de Nābāwī  hāi: 

 تمام النعمة دخول الجنة۔

“Jānnāt meṅ duk hu l neʻmāt kī  tākmī l hāi”. 

[Buk hā rī  fī  āl-Adāb āl-mufrād, rāqām: 725,  
Ṭirmid̲h̲ī  fī  āl-Sunān,/804, rāqām: 3527,  
Ah mād ibn Ḥ ānbāl fī  āl-Musnād, 05/236, rāqām: 22367, 22406.] 

Jis t ārh  jānnāt meṅ kŏ’ī  nā pā k insā n dā k hil nāhī ṅ hŏ 

sāktā  usī  t ārh  Māsā jid meṅ bhī  kŏ’ī  nā pā k k hus u s ān junubī  

insā n dā k hil nāhī ṅ hŏ sāktā . Phir “ رياض الجنة”  kā  h ukm tŏ māzī d 

sāk ht hāi. Isī  liye Nābī  Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām ne fārmā yā  thā : āe ʻAlī ! Mere āur tere bāġhāir kisī  ke 

liye h ālā l nāhī ṅ hāi keh wŏh is māsjid meṅ junubī  h ā lāt meṅ 
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t̥he hre. (Ṭirmid̲h̲ī ) Is se māʻlu m huwā  keh Sāyyidinā  ʻAlī  

rād iyā Allā hu ‘ānhu jānā bāt kī  h ā lāt meṅ t āh ā rāt ke us 

māqā m pār fā ’iz hŏte the jis pār du sre Ḥ āz̤ārā t Ṭ āhā rāte 

z ā hirī  meṅ hŏte the. Agār A yāte Ṭāt hī r meṅ ġhāur kiyā  jā ’e tŏ 

yeh bā t bāʻī d māʻlu m nāhī ṅ hŏgī .” 

 [Fāyd ī  fī  Shārh  K hās ā ’is  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu,/280_282.] 

Ṭahārate Ahle Baite Aṭhār l 

ʻAllā māh Ibn Ṭāymī yāh likhte hāiṅ: 

“Aur jāb Allā h subh ā nāhu wā-Ṭā‘ā lā  ne bāyā n fārmā yā  

keh wŏh chā htā  hāi keh Rijs (hār t ārh  kī  pālī dī ) kŏ A p s āllā  

Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke Ahle Bāit se du r le jā ’e 

āur unheṅ k hu b pā k fārmā  de tŏ Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  

Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne āpne Ahle Bāit meṅ se 

sāb se bār̥h kār muqārribī n kŏ āur ik htes ā s  ke leh ā z  se sāb se 

ziyā dāh muqāddām hāstiyŏṅ kŏ bulā yā , āur wŏh ʻAlī  wā 

Fā t imāh rād iyā Allā hu ‘ānhumā  āur Nāu-jāwā nā ne Ahle 

Jānnāt ke Sārdā r (Ḥ āsānāyn Kārī māyn) hāiṅ, tā -keh z ā hir hŏ 

jā ’e keh Allā h Ṭāʻā lā  ne un ke liye tāt hī r āur Duʻā ’e Nābāwī  

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke kāmā l kā  fāis lāh 

fārmā yā  hāi.” 

 [Ibn Ṭāymī yāh fī  Ḥ uqu q A l āl-Bāyt,/27.] 

 Aur Ḥ āz̤rāt Dā tā  Gāṅj-bāk hs h Sāyyid Abu  āl-Ḥ āsān 

Ḥujwī rī  rāqām fārmā te hāiṅ: 

“Ahle Bāite Sārwāre ʻA lām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām wŏh Pā k hāstiyā ṅ hāiṅ keh un ke liye pā kī  āzālī  un 
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kī  z̲ā t ke wā st e māk hs u s  hāi āur un meṅ hār ek Ṭārī qāt meṅ 

kā mil āur Māshā ’ik he t ārī qāt ke Imā m hāiṅ”. 

 [ʻAlī  Ḥujwī rī  fī  Kāshf āl-Māh ju b, mutārjim,/181.] 

Pāṅch Nufūse Muqaddasah 

ʻAllā māh Qā rī  Z āhu r Ah mād Fāyd ī  “Shārh  K hās ā ’is  ʻAlī  

rād iyā Allā hu ‘ānhu,/283_284.” meṅ rāqām fārmā te hāiṅ: 

“Jŏ Nufu se muqāddāsāh Chā dāre Ṭāt hī r ke sā yāh meṅ ā  

gā’e wŏh māk hs u s  t āhā rāt ke h ā mil the. Agārcheh wŏh insā n 

āur bāshār hī  the māgār dunyā  meṅ re hte huwe E hle Jānnāt 

kī  t ārh  tāmā m ā lu dāgiyŏṅ āur pālī dāgiyŏṅ se pā k āur 

munāzzāh the. Yāhī  wāj·h hāi keh dunyā  meṅ un Nufu se 

muqāddāsāh kī  rihā ’ish-gā h kŏ jānnāt ke bā ġhŏṅ meṅ se ek 

bā ġh fārmā yā  gāyā . Māsh·hu r-tārī n h ādī s̲ hāī : 

 مابني بْت ومنربي وروضة من رياض الجنة۔

“Mere ghār āur mere minbār ke dārmiyā n wā li jāgāh 

jānnāt ke bā ġhŏṅ meṅ se ek bā ġh hāi”. 

 [Buk hā rī , s āfh āh: 190, rāqām: 1196,  
 Muslim rāqām āl-musālsāl:  1391,  
 Mishkā ṫ, 01/140, rāqām: 694.] 

Jānnāt meṅ mubā shārāt bhī  hŏg āur āulā d bhī , māgār is 

ke bā -wuju d wāhā ṅ pālī dī  kā  kŏ’ī  tās āwwur nāhī ṅ, bil-kul isī  

t ārh  yeh pā ṅch Nufu se muqāddāsāh bhī  s ā hibe āulā d the 

māgār is ke bā -wuju d hār qism kī  ā lu dāgī  āur pālī dī  se pā k 

the. Isī  liye Nābī  Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-
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sāllām ne un ke liye hār h ā l meṅ Māsjid meṅ ā nā  h ālā l qārā r 

diyā  thā . Chunā ṅcheh yāke āz A’immā’e Ahle Sunnāt Imā m 

Bāyhāqī  rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh likhte hāiṅ: 

Ḥ āz̤rāt Ummi Sālāmāh rād iyā Allā hu ‘ānhā  bāyā n kārtī  

hāiṅ keh Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

ne fārmā yā : 

أَل إن مسجدي حرام عَل كل حا ض من النساء وكل جنب من الـرجـال إَل  
 عَٰل محمد وأهل بْته، علي وفا مة والحسن والحسني ریض اللہ عمھن

“A gā h rāhŏ! Be-shākk merī  māsjid ʻāurtŏṅ meṅ se hār 

h ā ’iz̤ ʻāurāt āur mārdŏṅ meṅ se hār junubī  mārd pār h ārā m 

hāi, mā -siwā  Muh āmmād (s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām) āur us ke Ahle Bāit ke, yāʻnī  ʻAlī , Fā t imāh, Ḥ āsān āur 

Ḥ usāyn rād iyā Allā hu ‘ānhum”. 

 [Bāyhāqī  fī  āl-Sunān āl-kubrā , 07/66,  
 wā-t ā ’, 07/104, rāqām: 1302.] 

Bāʻz̤ Ah ā dī s̲ ke ā k hir meṅ yeh irshā d bhī  hāi: 

 أَلقدبْنت لکم اْلسماء أن َلتضلوا۔ 

“K hābārdā r! Ḥām ne tumhā re sā mne nā m bāyā n kār 

diye hāiṅ tā -keh tum bhu l nāh jā ’ŏ”. 

 [Bāyhāqī  fī  āl-Sunān āl-kubrā , 07/65,  
 wā-t ā ’, 07/104, rāqām: 13400,  
 wā-t ā ’, 13/548, rāqām: 13531.] 
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Kyā Mawlá ʻAlī d kā Maulūde Kaʻbah 

honā Jhūt̥ aur Shīʻyoṅ kā aqīdah hai? 

ʻAllā māh Pī r Sāyyid K hid ār Ḥ usāyn Shā h Chishtī  rāqām 

fārmā te hāiṅ: 

“Bāʻz̤ lŏgŏṅ ne Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kī  Kāʻbāh meṅ 

wilā dāt ke bā re meṅ, Ahle Dī n kŏ wārġhālā  ne kī  bŏ hāt 

kŏshish kī  māgār us meṅ wŏh kā myā b nāh hŏ sāke. Aur bāʻz̤ 

ne buġhz̤e ʻAli ‘ālāyhi āl-sālā m tepe mŏ h rriqāh meṅ mubtilā  

hŏ kār dārjān se u pār lŏgŏṅ kī  Kāʻbāh meṅ pāidā ’ish kā  z̲ikr 

kiyā . Aur yeh sāb kuc̥h bāyā n kārne kā  māt lāb s irf yeh liyā  

keh is meṅ ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kī  kyā  fāz̤ī lāt hāi? 

K hāyā l rāhe keh Māwlā  Murtād ā  kā  Kāʻbāh meṅ pāidā  

hŏnā , Kāʻbāh āur ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m dŏnŏṅ ke liye eʻzā z hāi. 

Kāʻbāh Bāitullā h hāi. ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m Asādullā h hāi. 

Kāʻbāh Mŏminŏṅ kī  jā ’e pānā h hāi. ʻAlī  Mŏminŏṅ kā  Bā dshāh 

hāi. Kāʻbe kī  t ārāf dekhnā  ʻibā dāt hāi. ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m ke 

che hre kŏ dekhnā  ʻibā dāt hāi. Kāʻbāh bār̥ī  fāz̤ī lāt kā  mā lik 

hāi. ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m Kāʻbe se bhī  Afz̤āl-ŏ Aʻlā  hāi.” 

[K hid ār Ḥ usāyn fī  A le Rāsu l s āllā  Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ālāyhi wā-A lihi 
wā-sāllām,/128_129.] 

Isī  t ārh  Pī r Sāyyid Sāʻī d āl-Ḥ āsān Shā h Gilā nī  likhte hāiṅ: 

“Ah ā dī s̲e kās̲ī rāh jŏ bā-t āur tās dī q A p (Māwlā  ʻAlī  

kārrāmā Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m) kī  Imā māt-ŏ Peshwā ’ī  se 

mutāʻālliq hāiṅ un kī  tāʻdā d kā  tāʻāyyun kārnā  nā -mumkin 

hāi āise āus ā fe jālī lāh-ŏ jāmī lāh s ād-hā  jŏ A p hī  kī  z̲ā te girā mī  

se muk htās  huwe hāiṅ kisī  āur kī  s ifā t kā  nāh tŏ h is s āh bāne 

hāiṅ āur nāh hī  un pār ā j tāk kŏ’ī  fā ’iz hŏ sākā  hāi, ʻāqle insā nī  
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dāṅg re h jā tī  hāi. Lekin yāhā ṅ jā hil qism ke nā -māʻqu l Nā s ī bī  

āur K hā rijī  fit rāt ke lŏg in Ah ā dī s̲-ŏ riwā yā t kī  kās̲ār jāb 

kutub meṅ mulā h āz āh kārte hāiṅ yā  Muh ibbā ne Ahle Bāit kī  

zābā nī  sunte hāiṅ tŏ āur kŏ’ī  bās nāhī n chāltā  be-k hw udī  ke 

ʻā lām meṅ be hkī  be hkī  h ā shiyāh ā rā ’ī  kārte dikhā ’i dete hāiṅ 

dār-ās l yeh un ke āndār kā  shāit ā nī  ā tish-dā n bhār̥āk ut̥htā  

hāi āur us kā  bādbu -dā r dhuṅwā ṅ un ke dimā ġhī  mā h āul 

meṅ āisā  tāʻāffun pāidā  kārtā  hāi keh wŏh phir 

Chāmānishtā ne kārām kī  pur-kāif bāhā rŏṅ se mī lŏṅ du r 

bāit̥he āpnī  h urmā ṅ nās ī bī  kā  mā tām kārte dikhā ’ī  dete hāiṅ. 

In kā  ke hnā  yeh hŏtā  hāi keh yeh tāmā m-tār riwā yā t āur 

āh ā dī s̲ wāz̤ʻī  hāiī ṅ (nāʻu d̲h̲u billā h) āur Shī ̒ āh rā wiyŏṅ ne in 

kŏ ghār̥ kār ke kutub meṅ shā mil kār diyā . 

Yeh shārmnā k tā wī lā t kārne wā lŏṅ se āgār yeh pu c̥h liyā  

jā ’e keh āisā  kāb huwā .... ā k hir kāun-sā  wŏh dāur hāi jāb 

lŏgŏṅ kŏ khul kār Māulā ’e Kā ’enā t ke mānā qib bāyā n kārne 

kā  māuqāʻāh muyāssār ā yā  thā ....? tŏ un kī  k hā lī  dā mān āur 

k hā nāh jāhhā lāt meṅ is bā t kā  kŏ’ī  jāwā b nāhī n bān sākegā ... 

kyu ṅ-keh K hilā fāte Rā shidāh ke fāurān bāʻd jŏ dāur shuru ʻ 

huwā  wŏh Bānu  Umāyyāh kā  dāur thā , tā rī k hī  h āwā le se us 

kī  k hus u s ī yā t meṅ numā yā  bā t yāhī  sā mne ā ’ī  hāi keh āssī  

sā lāh Umāwī  dāure h uku māt meṅ Fāz̤ā ’ile ʻAlī  ‘ālāyhi āl-

sālā m kŏ jāmʻ kārnā , likhnā , likhwā nā  tŏ dur kinā r Amī r āl-

Muʻminī n Māwlā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kā  nā m lenā  bhī  zābā n 

se nikā lnā  nā -qā bile muʻā fī  jurm qārā r diyā  gāyā  thā . Aise 

z ā limā nāh āur be-re h m t ārī qŏṅ se Māwā liyā ne Ḥ āydāre 

Kārrā r āur Ahle Bāite At hā r (ʻālāyhimu āl-sālā m) kā  qātle 

ʻā m huwā  un kŏ iz hā re māh ābbāt ke jurm meṅ sāre ʻā m 

zindāh jālā yā  jā ne lāgā  yā  dī wā rŏṅ meṅ chunwā  diyā  gāyā . 
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Muh ibbā ne ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m ke liye K hudā  kī  zāmī n kŏ 

tāṅg sāmjhā  jā ne lāgā . Aulā de Pāiġhāmbār s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām se tāʻālluq rākhne wā le āfrā d 

ġhāir māʻru f bāstiyŏṅ meṅ pānā heṅ tālā sh kārte rāhe āur 

āpnī  jā n āur ʻizzāt kī  k hā t ir Aulā de Zāhrā ’ (sālā mu Allā hi 

‘ālāyhā ) ʻArāb se hijrāt kārne pār mājbu r kār diye gā’e khule 

ʻā m minbārŏṅ pār sābb-ŏ shitm kā  sārkā rī  h ukm jā rī  hŏ 

chukā  thā . kyā  is t ārh  ke h ā lā t meṅ kŏ’i ʻāqle sālī m rākhne 

wā lā  yeh sŏch sāktā  hāi keh hāzā rŏṅ Ah ā dī s̲ āur riwā yā te 

Fāz̤ā ’ile Māwlā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m meṅ wāz̤ʻ kār ke phir 

unheṅ Kutube Ah ā dī s̲ meṅ shā mil kiyā  jā  sāke?” 

 [Sāʻī d āl-Ḥ āsān fī  K hāzī nā’e Sā dā t,/170_172.] 

Banū Umayyah ka Ẓulm-o Istibdād 

Māʻlu m huwā  keh āise bāʻz̤ Nā s ibī  lŏgŏṅ kā  kānekshān 

Bānu  Umāyyāh se jā  miltā  hāi jŏ Ahle Bāite At hā r ʻālāyhimu 

āl-sālā m ke buġhz̤-ŏ ʻinā d meṅ dārŏġh-gŏ’ī  kārte the. 

Chunā ṅche Imā m Ah mād bin Ḥ ānbāl likhte hāiṅ: 

“Māʻmār se riwā yāt hāi keh māiṅ ne Imā m Zuhrī  se 

pu c̥hā  keh Ḥ udāybī yāh meṅ muʻā hādāh likhne wā lā  kāun 

thā ? unhŏṅ ne muskurā te huwe kāhā : Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā 

Allā hu ‘ānhu. Al-bāttāh āgār tum yāhī  sāwā l Bānu  Umāyyāh 

se pu c̥hŏge tŏ wŏh kāheṅge wŏh Sāyyidinā  ʻUt̲h̲mā n rād iyā 

Allā hu ‘ānhu the.!.” 

[Ah mād bin Ḥ ānbāl fī  Fād ā ’il āl-s āh ā bāh, 02/591, rāqām: 1002,  
ʻAbd āl-Rāzzā q fī  āl-Mus ānnāf, 05/343, rāqām: 9722.] 

Bānu  Umāyyāh ne Ahle Bāite Kirā m ʻālāyhimu āl-sālā m 
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kī  dushmānī  meṅ nāh s irf h āqā ’iq-ŏ Wā qeʻāt ke k hilā f bā teṅ 

bāyā n kī ṅ bāl-keh Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām pār jhu t̥  bā ndhne se bhī  bā z nāh ā ’e āur 

Ḥ āz̤rāt Muʻā wiyāh rād iyā Allā hu ‘ānhu wāġhāir ke fāz̤ā ’il-ŏ 

mānā qib meṅ sāiṅkr̥ŏn Ah ā dī s̲ ghār̥ dā lī . Chunā ṅcheh 

ʻAllā māh Shiblī  Nuʻmā nī  likhte hāiṅ: 

“Ḥ ādī s̲ŏṅ kī  tādwī n Bānu  Umāyyāh ke zāmā nāh meṅ 

hu ’ī  jinhŏṅ ne pu re 90 bārās tāk Sindh se E shiyā ’e Kŏchāk 

āur Andālus tāk Māsā jide Jā meʻ meṅ A le Fā t imāh kī  tāuhī n kī  

āur Jumʻāh meṅ sāre minbār Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu 

pār lāʻn kŏ ke hlwā yā , sāiṅkr̥ŏn hāzā rŏṅ Ḥ ādī s̲eṅ Amī re 

Muʻā wiyāh wāġhāirāh ke fāz̤ā ’il neṅ bānwā ’ī ṅ, Abbā siyŏṅ ke 

zāmā nāh meṅ ek ek k hālī fāh ke nā m bā-nā m peshān-gŏ’iyā ṅ 

Ḥ ādī s̲ŏṅ meṅ dā k hil hu ’ī ṅ, lekin nātī jāh kyā  huwā ? ʻAin isī  

zāmā nāh meṅ Muh āddī s̲ī n ne eʻlā nī yāh munā dī  kār dī  keh 

yeh sāb jhu t̥ī  riwā yāteṅ hāiṅ”. 

 [Nuʻmā nī  fī  Sī rāṫ āl-Nābī  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām, 
 01/69.] 

 

Shāyk h Abu  āl-Futu h  ʻAbd Allā h bin ʻAbd āl-Qā dir āl-

Ṭālī dī  likhte hāiṅ: 

“Ḥ ā fiz  Suyu t ī  rāh māṫu Allā hi Ṭā‘ā lā  ‘ālāyh “Ṭā rī k h āl-

K hulāfā ’” meṅ fārmā te hāiṅ keh Bānu  Umāyyāh ke dāur meṅ 

sāttār hāzā r-70000 se zā ’id minbār the, jin pār Ḥ āz̤rāt ʻAlī  

ibn Abī  Ṭ ā lib ʻālāyhi āl-sālā m pār lāʻnāt kī  jā tī  thī .” 

 [Ṭālī dī  fī  āl-Anwā r āl-bā hirāh bi-fād ā ’il Ahl āl-Bāyt āl-Nābāwī  wā-
 āl-d̲h̲urrī yāh āl-t ā hirāh,/44.] 
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Ḥ ā fiz  Ibn Ḥ ājār ʻAsqālā nī  likhte hāiṅ: 

“ʻAllā māh Ibn āl-Jāwzī  ne Imā m ʻAbd Allā h bin Ah mād 

bin Ḥ ānbāl kī  sānād se riwā yāt kiyā  hāi keh unhŏṅ ne 

fārmā yā : māiṅ ne āpne wā lid se ʻārz̤ kiyā  keh Sāyyidinā  ʻAlī  āl

-Murtād ā  rād iyā Allā hu ‘ānhu āur Ḥ āz̤rāt Muʻā wiyāh ke 

mutāʻālliq kyā  fārmā te hāiṅ? Is pār unhŏṅ ne āpnā  sār jhukā  

liyā  āur phir sār ut̥hā  kār fārmā yā : jā n lŏ keh Ḥ āz̤rāt ʻAli 

rād iyā Allā hu ‘ānhu ke dushmān bŏ hāt the, unhŏṅ ne un ke 

ʻāib tālā sh kiye tŏ unheṅ nā -kā mī  hu ’ī . Phir unhŏṅ ne un kī  

ʻādā wāt meṅ us shāk hs  kŏ bād̥hā nā  shuru ʻ kār diyā  jŏ un ke 

sā th lār̥tā  rāhā . Is se Imā m Ah mād rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh ne 

un be-ās l riwā yā t kī  t ārāf ishā rā h kiyā  jŏ lŏgŏṅ ne Ḥ āz̤rāt 

Muʻā wiyāh ke fāz̤ā ’il meṅ ghār̥ī  thī ṅ. (Ḥ ā fiz  fārmā te hāiṅ) 

fāz̤ā ’ile Muʻā wiyāh meṅ bā-kās rāt riwā yā t wā rid hāiṅ lekī ṅ 

un meṅ kŏ’ī  riwā yāt āisī  nāhī ṅ hāi jis kī  sānād s āh ī h  hŏ, yāhī  

Imā m Ish ā q bin Rā hāwāyh, Imā m Nāsā ’ī  āur du sre ʻUlāmā ’e 

Ḥ ādī s̲ rāh māṫu Allā hi Ṭā‘ā lā  ‘ālāyhim ājmā‘ī n kā  qāt ʻī  qāul 

hāi, wāllā hu āʻlām”. 

[ʻAsqālā nī  fī  Fāth  āl-Bā rī  shārh  S āh ī h  āl-Buk hā rī , 07/104,  
Ṭ uyu rī  fī  āl-Ṭ uyu rī yā t, min intik hā b Abī  Ṭ ā hir Ah mād bin 
Muh āmmād bin Ah mād āl-Sālāfī  āl-As bāhā nī ,/1386,  
Suyu tī  fī  Ṭā rī k h āl-k hulāfā ’,/153,  
Ibn Ḥ ājār āl-Ḥāyt̲h̲āmī  fī  āl-S āwā ʻiq āl-muh riqāh,/127,  
Sāfā rī nī  fī  Lāwā miʻ āl-ānwā r āl-bāhī yāh wā-sāwā ṫiʻ āl-āsrā r āl-
āt̲h̲rī yāh, 02/254,  
Nuʻmā nī  fī  Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu āur qās ā s e ʻUt̲h̲mā n 
rād iyā Allā hu ‘ānhu,/14_15.] 

Bānu  Umāyyāh kī  kā t̥ khā ne wā lī  h uku māt meṅ Ahle 

Bāite At hā r ‘ālāyhimu āl-s ālā ṫu wā-āl-sālā m pār lāʻnāt-ŏ 

mālā māt kārnā , sābb-ŏ shitm āur gā lī  gālŏch kārnā  ʻā m tŏ thā  

hī  pār is ke ʻilā wāh us dāur meṅ Ahle Bāite kirā m ʻālāyhimu 
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āl-sālā m ke z̲ikr tāk kŏ jurm shumā r kiyā  jā tā . Chunā ṅcheh 

Shāyk h āl-Islā m D̥ŏkt̥ār Muh āmmād Ṭ ā hir āl-Qā drī  likhte 

hāiṅ: 

“Aks̲ār Ah ā dī s̲ kī  jāmʻ-ŏ tādwī n kā  zāmā nāh wŏhī  hāi jŏ 

Bānu  Umāyyāh āur Bānu  ʻAbbā s kā  dāure h uku māt thā . Yu ṅ 

is ke ʻāwā mil ġhā libān Siyā sī  hŏ sākte hāiṅ keh us dāur meṅ 

Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  rād iyā Allā hu ‘ānhu āur Ahle Bāite 

At hā r ‘ālāyhimu āl-sālā m  kā  nā m lenā  bhī  jurm tās āwwur 

kiyā  jā tā  thā . Ḥ ubbe Ahle Bāit ‘ālāyhim āl-sālā m kī  pā dā sh 

meṅ kā’ī  ājāl A’immā’e Muh āddis̲ī n ne tākā lī f-ŏ mās ā ’ib 

bārdā sht kiye.” 

 [Ṭ ā hir āl-Qā drī  fī  āl-Qāwl āl-qāyyim fī  Bā b Mādī nāṫi āl-ʻIlm ‘ālāyhi 
 āl-sālā m,/18.] 

Us dāur meṅ Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  wā Ahle Bāite Rāsu l 

‘ālāyhimu āl-s ālā ṫu wā-āl-sālā m kā  nāh s irf nā m lenā  jurm 

thā  bāl-keh Bānī  Umāyyāh ne Firʻāwnī yāt kŏ phir se jindāh 

kārte huwe us kī  t ārz pār un bāchchŏṅ tāk kŏ qātl kiyā  jin kā  

nā m “ʻAlī ” rākhkhā  gāyā . Chunā ṅcheh Imā m D̲h̲āhābī  likhte 

hāiṅ: 

“ʻAbd āl-Rāh mā n āl-Muqrī  se riwā yāt hāi unhŏṅ ne 

fārmā yā : Bānu  Umāyyāh jāb kisī  nāu-māulu d ke bā re meṅ 

sunte keh us kā  nā m “ʻAlī ” hāi tŏ use qātl kār dete the.” 

[D̲h̲āhābī  Fī  Siyār A‘lā m Al-Nubālā ’, 07 / 413,  
Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 41 / 480_481.] 

Chu ṅ-keh hām yāhā ṅ z̲ikre Māulu de Kāʻbāh Sāyyidinā  

Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kār rāhe hāiṅ 

āur māz̲ku rāh bā lā  māuz̤u ʻ “Bānu  Umāyyāh kā Z ulm-ŏ 

Istibdā d”pār ek purī  kitā b likhnā  nā -kā fī  hāi. Lehā z̲ā  hām us 

sāwā l pār wā pās ā te hāiṅ keh kyā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu 
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wāj·hāhu āl-Kārī m kā  Māulu de Kāʻbāh hŏnā  jhu t̥ āur Shī ʻyŏṅ 

kā  āqī dāh hāi?Aur kyā  yeh Shī ̒ āh-ŏ Rāwā fiz̤ kā  ik hterā ʻ hāi? 

In sāwā lŏṅ ke jāwā b se pe hle hāmeṅ is t ārh  ke qābī h  

eʻtārā z̤ā t-ŏ sāwā lā t kārne wā le Nāwā sib kŏ pe hchā n·nā  

āshādd z̤āru rī  hāi. 

Nāṣbīyat kā Taʻāruf 

ʻAllā māh Qā rī  Z āhu r Ah mād Fāyd ī  āpnī  shuhrā’e ā fā q 

kitā b “Shārh  K hāsā ’ish ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu, /23_29.” meṅ 

Nā sbī yāt ke tāʻā ruf meṅ likhte hāiṅ: 

“Nāwā s ib āise Muslim-numā  dushmānā ne Ahle Bāit 

hāiṅ jŏ Ahle Islā m meṅ re h kār Ahle Bāite At hā r ke k hilā f 

nāfrātŏṅ kā  bī j bŏte re hte hāiṅ, āur Ḥ ubbe Ahle Bāit kŏ 

Shī ̒ ī yāt, Rā fz̤ī yāt āur Z̤āʻī ful-eʻteqā dī  wāġhāirāh bā wār 

kārā ne kī  kŏshish meṅ re hte hāiṅ māgār āfsŏs keh āks̲ār lŏg 

in se nā -wā qif hāiṅ. 

Dŏ kt̥ār Sāyyid Rid wā n ʻAlī  āl-Nādāwī  likhte hāiṅ: 

“Nā s bī yāt kyā  hāi? Bŏ hāt se pār̥he likhkhe bhī  is kŏ 

nāhī ṅ jā nte hāiṅ, jāb-keh shī ̒ ī yāt āyr k hā rjī yāt kŏ bhī  lŏg 

jā nte hāiṅ, nā s bī yāt dār-h āqī qāt shī ʻāh ke bil-kul bār-ʻāks ek 

āndā ze fikr āur ʻāqī dāh hāi āur yeh k hā rjī yāt se pāidā -

shudāh us kā  ek pe hlu (Offshŏŏt) hāi.” 

 [Rid wā n ʻAlī  fī  K hā nwā dā’e Nābāwī  wā-ʻe hde Bānī  Umāyyāh 
 h āqā ’iq wā-āwhā m,/34_35.] 

Du sre māqā m pār likhte hāiṅ: 

“Un k hā rjiyŏṅ ke bār-ʻāqks jŏ shuru ʻ meṅ Ahle Sunnāt 
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āur Shī ʻāh sāb kŏ kā fir ke hte the, Nā s ibī  un kī  wŏh shā k h

(Offshŏŏt) hāi jŏ s irf Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu āur un kī  

āulā d yāʻnī  Ahle Bāit se hī  ʻādā wāt rākhte hāiṅ āur yeh 

Ḥ āz̤rāt Muʻā wiyāh, Yāzī d āur dī gār Umwiyŏṅ se māh ābbāt 

rākhte hāiṅ”. 

 [Rid wā n ʻAlī  fī  K hā nwā dā’e Nābāwī  wā-ʻe hde Bānī  Umāyyāh 
 h āqā ’iq wā-āwhā m,/38.] 

ʻAdā wāte nāwā s ib kī  sāb se bār̥ī  ʻālā māt yeh hāi keh 

wŏh h āttāl-imkā n Ahle Bāit kŏ māuride ilzā m āur sārā pā  ʻāib 

dikhlā ne kī  kŏshish meṅ re hte hāiṅ bāl-keh un kī  k hu biyŏṅ 

kŏ ʻāib bānā  kār pesh kārte hāiṅ āur jŏ lŏg Ahle Bāit ke 

mādde muqā bil ā ’e un kī  fāz̤ī lāt meṅ zāmī n-ŏ ā smā n ke 

qullā be bulā te re hte hāiṅ, āur un kī  k hāt ā ’ŏṅ āur kŏtā hiyŏṅ 

kŏ ult ā  Ahle Bāit kī  k hāt ā  qārā r dete hāiṅ. Ḥāmā re dāur meṅ 

Nāwā s ib ne bŏ hāt k hw ush-numā  nā mŏṅ se tānz ī meṅ qā ’em 

kār rākhkhī  hāiṅ, jin kā  kā m nā m ke bār-ʻāks hāi. Aisī  bāʻz̤ 

tānz ī mŏṅ kī  dŏġhlāh-pŏ lī sī  pār iz hā re rāṅj kārte huwe 

māʻru f mus ānnif Māulā nā  ʻAbd āl-Rāshī d Nuʻmā nī  s ā h ib ne 

likhkhā  hāi: 

“Shāk hs ī  ā zā dī  ke is dāur meṅ un kŏ tāqī yāh kī  chā dār 

āpne sār pār d̥ā lne kī  z̤āru rāt nāhī ṅ, s ā f khul kār ke hnā  

chā hiye keh hām Yāzī d Mārwā n kī  Imā māt ke qā ’il hāiṅ, Yāzī d 

kŏ Ḥusāyn se, Mārwā n kŏ ʻAbd Allā h bin Zubāyr se āur 

Muʻā wiyāh kŏ ʻAlī  āl-Murtād ā  se āfz̤āl mā nte hāiṅ, hāmā re 

nāzdī k ʻAlī -ŏ Ḥusāyn pāsāndī dāh shāk hs ī yāteṅ nāhī ṅ is liye 

hām un pār t āʻn-ŏ tāshnī ʻ kārnā  āpnā  fārz̤e māns ābī  

sāmājhte hāiṅ, jis t ārh  Rāwā fiz̤ kŏ K hulāfā ’e S̲ālā s̲āh rād iy 

Allā hu ʻānhum pār tābārrā  kār ne kā  h āqq hāi, usī  t ārh  ʻAlī -ŏ 

Ḥ āsānāyn rād iyAllā hu Ṭāʻā lā  ʻānhum in Ḥ āz̤ārā te S̲ālā s̲āh pār 
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tābārrā  kār ne kā  hām kŏ bhī  h āqq hāi, hām ne ʻAlī  wā A le 

ʻAlī  ke buġhz̤-ŏ ʻinā d kā  jhānd̥ā  nās b kār rākhkhā  hāi, is liye 

hām Nā s ibī  hāiṅ.”  

 

Nāṣbīyat kā Namūnah 

Ḥāmā re duār ke bāʻz̤ Nāwā s ib kī  Nā s bī yāt kā  nāmu nāh 

yeh hāi keh ek hī  bā t un ke nāzdī k Ahle Bāit ke liye ʻāib hāi 

āur ġhāir Ahle Bāit ke h āqq meṅ mānqābāt āur fāz̤ī lāt hāi. 

Chunā ṅcheh kutube Ḥ ādī s̲-ŏ Ṭā rī k h meṅ ā yā  hāi keh 

Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  wilā dāte bā -

sāʻā dāt Kāʻbāh Muʻāz z āmāh meṅ hu ’ī  thī , A p ke ʻilā wāh yeh 

fāz̤ī lāt Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m rād iyā Allā hu ‘ānhu ke bā re 

meṅ bhī  mānqu l hāi, māgār Nāwā s ib ke nāzdī k yeh bā t 

Māwlā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m ke liye ʻAib āur Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin 

Ḥ izā m rād iyā Allā hu ‘ānhu ke liye Mānqābāt āur Fāz̤ī lāt hāi. 

Chunā ṅcheh ek Nā s bī  likhtā  hāi: 

“Ḥ āqī qāt yeh hāi keh Sāyyidinā  ʻAlī  Kāʻbāh meṅ pāidā h 

nāhī ṅ huwe. Yeh Shī ʻāh Ḥ āz̤ārā t kī  ghār̥ī  hu ’ī  riwā yāt hāi, 

lekin āgār yeh tāslī m bhī  kār liyā  jā ’e keh Sāyyidinā  ʻAlī  

rād iyā Allā hu ‘ānhu Kāʻbāh ke āndār pāidā  huwe tŏ phir 

fāk hr kī  bā t nāhī ṅ kyŏṅ-keh us wāqt Kāʻbāh ek but-k hā nāh 

bānā  huwā  thā . Us meṅ bāʻz̤ riwā yā t ke mut ā biq 360 but 

rākhkhe huwe the. Ḥŏ sāktā  hāi keh Abu  Ṭ ā lib āpnī  biwī  

Fā t imāh bint Asād kŏ dārde zeh se k hālā s ī  ke liye butŏṅ ke 

sā mne le gā’e hŏṅ, wāgārnāh kŏ’ī  tuk nāhī ṅ keh ek ʻāurāt 

bāchche kī  pāidā ’ish ke liye K hā nā’e Kāʻbāh meṅ jā ’e āur 
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wāhā ṅ ġhālā z āt phāilā ’e. 

Ṭā rī k h ke mut ā lāʻāh se pātāh chāltā  hāi keh Bāitullā h 

meṅ s irf Sāyyidinā  Ḥ ākī m bin Ḥ izā m rād iyā Allā hu ‘ānhu 

pāidā  huwe the, Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke bā rāh 

meṅ Shī ʻāh Ḥ āz̤ārā t ne wāisī  hī  māsh·hu r kār diyā  hāi keh 

wŏh Kāʻbāh meṅ pāidā  huwe the. Imā m Nāwāwī  rāh māṫu 

Allā hi ‘ālāyh ne likhkhā  hāi keh: 

حكيم بن حزام الصحاِب ومن مناقبه أنه ولد ِف الـكـعـبـة قـال بـعـض الـعـلـمـاء 
 .وَليعرف أحد شاركه أحد

“Ḥ ākī m bin Ḥ āzā m s āh ā bi’e Rāsu l hāiṅ. Un ke mānā qib 

meṅ yeh bhī  hāi keh wŏh Kāʻbāh meṅ pāidā  huwe. Bāʻz̤ 

ʻulāmā ’ yeh ke hte hāiṅ is fāz̤ī lāt meṅ un kā  kŏ’ī  shārī k nāhī ṅ.”

             (Nāwāwī  Shārh  Musim jild 2) 

[Amī r āl-Mu’minī n Sāyyidinā  ʻAlī ,/48_49.] 

Qā re’ī ne kirā m! A p āpne z̲ehn kŏ is t ārāf māt le jā ’ī ye 

keh Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  Wilā dāte muqāddāsāh 

Kāʻbāh Muʻāz z āmāh meṅ hu ’ī  yā  nāhī ṅ, A p fāqāt is shāk hs  ke 

lāb-ŏ le hjāh pār tāwājjuh fārmā ’ī ye āur k hāt  kāsh idāh ālfā z  

meṅ ġhāur kī jiye keh is ke lāb-ŏ le hjāh meṅ kis qādr wā z̤eh  

tāfā wāt hāi? 

Is se pu c̥hiye keh Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m rād iyā Allā hu 

‘ānhu ke liye jŏ bā t mānqābāt āur fāz̤ī lāt hāi be-ʻāinehī  wŏhī  

bā t Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke liye kyŏṅ-kār fāz̤ī lāt 

nāhī ṅ? 

Is se pu c̥hiye keh kyā  Ḥ āz̤rāt Ḥākī m bin Ḥ izā m rād iyā 
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Allā hu ‘ānhu kī  wilā dāt ke wāqt kis qism kī  ġhālā z āt phāilne 

kā  imkā n nāhī ṅ thā ? 

Is se yeh bhī  pu c̥hiye keh is ke bā-qāul Ḥ āz̤rāt Sāyyidāh 

Fā t imāh bint Asād rād iyā Allā hu ‘ānhā  kŏ tŏ Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib 

rād iyā Allā hu ‘ānhu dārde zeh kī  k hālā s ī  ke liye butŏṅ ke pā s 

le gā’e hŏṅge, lekī ṅ Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m rād iyā Allā hu 

‘ānhu kī  wā lidāh kyā  kārne gā’ī  hŏṅgī  yā  unhe kyŏṅ le jā yā  

gāyā  hŏgā ? 

Kyā  Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu S ānām-ā shnā  

the? 

Bāʻz̤ Nāwā s ib kā  yeh jumlāh kis qādr zehrī lā  hāi? 

“Ḥŏ sāktā  hāi keh Abu  Ṭ ā lib āpnī  biwī  Fā t imāh bint Asād 

kŏ dārde zeh se k hālā s ī  ke liye butŏṅ ke sā mne le gā’e hŏṅ” 

Nāwā s ib “hŏ sāktā  hāi” wāġhāirāh jumlŏṅ se gumrā hī  

phāilā nā  chā hte hāiṅ wŏh unhī ṅ pār hī  lāut̥ kār rāhegī . Ahle 

Sunnāt kā  ʻāqī dāh is qism ke jumlŏṅ se mutāzālzāl nāhī ṅ 

hŏtā . Kyŏṅ-keh Ahle Sunnāt ʻāql pār kām nāql pār ziyā dāh 

eʻtemā d kārte hāiṅ, āur kutube Siyār-ŏ Ṭā rī k h meṅ mānqu l 

hāi keh Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu hār mushkil 

ghār̥ī  meṅ Sāyyidinā  Muh āmmād s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām āur un ke Rābb Jāllā Jālā luh kī  t ārāf ruju ʻ 

fārmā te the, isī  liye but-pārāst lŏg bhī  is muqāddās 

k hā nwā dāh ke mŏ h tā j hŏte the. Chunā ṅcheh Imā m Suyu t ī  

rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh likhte hāiṅ: 

“Imā m Ibn ʻAsā kir ne Julhumāh bin ʻUrfut āh se riwā yāt 

kiyā  hāi, wŏh ke hte hāiṅ: māiṅ Mākkāṫul-mukārrāmā h ā yā  

āur us wāqt Qurāysh bā rish nāh hŏne ke bā ʻis̲ sāk ht qe h t-sā lī  
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kā  shikā r the, un meṅ māshwārāh hŏ rāhā  thā , kisī  shāk hs  ne 

kāhā : Lā t āur ʻUzzā  se iltejā  kārŏ, ek āur shāk hs  ne kāhā : 

“Mānā ṫ” kā  wāsī lāh pākr̥ŏ. Itne meṅ ek bā -wājā hāt, k hu b-

s urāt āur ʻumdāh sŏch wā le shāk hs  ne kāhā : kin sŏchŏṅ meṅ 

bhāt̥āk rāhe hŏ, h ā lā ṅ-keh tum meṅ Ḥ āz̤rāt Ibrā hī m āur 

Ismā ’ī l ‘ālāyhimā  āl-sālā m kī  nāsl bā qī  hāi? wŏh  ke hne lāge: 

kyā  is se tumhā rī  murā d Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib hāiṅ? us ne kāhā : 

hā ṅ. Ibn ʻUrfut āh ke hte hāiṅ: pās wŏh sāb lŏg chāle āur māiṅ 

bhī  un ke sā th chāl pār̥ā . Ḥām ne Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib rād iyā 

Allā hu ‘ānhu ke kā shā nā’e āqdās pār dāstāk dī  tŏ A p bā hār 

tāshrī f lā ’e, sā re lŏg A p ke ird-gird jāmʻ hŏ kār ʻārz̤ kārne 

lāge: Yā  Abā  Ṭ ā lib! Wā di’e Mākkāh shādī d qe h t  kī  lāpet̥ meṅ 

hāi e hl-ŏ ʻiyā l sāk htī  kā  shikā r hāiṅ, bārā ’e kārām A p hāmā re 

sā th chāleṅ āur bā rish ke liye duʻā  fārmā ’eṅ. Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib 

rād iyā Allā hu ‘ānhu chāle tŏ ek k hu b-ru  lār̥kā  bhī  un ke sā th 

thā , wŏh āpne rāushān che hrāh kī  bā-dāulāt yu ṅ lāg rāhā  thā  

jāise ā ftā b bādlī  se nikāl rāhā  hŏ, āur us lār̥ke ke sā th kuc̥h 

āur bāchche bhī  the. Pās Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu 

‘ānhu ne us bāchche kā  hā th pākār̥ kār us kī  pusht kŏ Kāʻbāh 

ke sā th lāgā  diyā  āur wŏh lār̥kā  ā smā n kī  t ārāf uṅglī  bulānd 

kār ke ʻā jizī  se duʻā  mā ṅgne lāgā , us wāqt ā smā n meṅ bā dāl 

kī  ek t̥ukr̥ī  bhī  nāhī ṅ thī , pās yākā -yāk hār t ārāf se bā dāl 

umād̥ ā ’e, k hu b bā rish hu ’ī , wā diyā ṅ jā rī  hŏ gā’ī ṅ āur mā hŏl 

sār-sābz-ŏ shā dā b hŏ gāyā . Is māuqāʻāh pār Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib 

rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  zābā ne āqdās pār fī l-bādī hāh yeh 

kālā m jā rī  hŏ gāyā : 

َلَْغَماُم بَِوْجِهٖه  ََْتاىٰم ِعْصَمةٌّ لِْْلََراِمٖل يَلُْوُذ بِِه   َو أَْبَيُض ُيْسَتْسََق ا َلْ  ثَِماُل ا
َلُْهَلََُّك ِمْن آِل َهاِشٍم   فَُهْم ِعْنَدهُ ِِفْ نِْعَمٍة َو فََواِضٖل    ا
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“K hudā  kī  qāsām sāfed chāmāktī  rāṅgāt wā le sārdā r ke 

che re kī  bā-dāulāt bā dāl serā b kiye jā te hāiṅ, wŏh yātī mŏṅ kā  

ġhām-gusā r āur nā dā rŏṅ kā  ā srā  hāi, A le Ḥā shim ke tābā h-

h ā l is kī  pānā h meṅ ā te hāiṅ, pās wŏh is kī  bā-dāulāt re hmāt 

meṅ āur mustāqbil kī  neʻmāt ke ummī d-wā r hāiṅ.” 

[Suyu t ī  fī  āl-K hās ā ’is  āl-kubrā , 01/146,  
Qāst āllā nī  fī  āl-Māwā hib āl-lādunī yāh, 01/184_185,  
S ā lih ī  Shā mī  fī  Subul āl-hudā  wā-āl-rāshā d, 02/137,  
Ḥ ālābī  fī  āl-Sī rāh āl-Ḥ ālābī yāh, 01/189_190,   
Diyā r Bākrī  fī  Ṭā rī k h āl-K hāmī s, 01/253_254,  
Zārqā nī  fī  Shārh  āl-Zārqā nī  ʻālā  āl-Māwā hib, 01/355_356,  
Dāh lā n Mākkī  fī  āl-Sī rāh āl-Nābāwī yāh wā-āl-ā t̲h̲ā r āl-
Muh āmmādī yāh, 01/72_73.] 

In ʻUlāmā ’e kirā m meṅ se āks̲ār ne āpnī  āpnī  kitā b ke isī  

māqā m pār yeh wāz̤ā h āt bhī  fāmrmā ’ī  hāi keh qābl āz-eʻlā ne 

nubu wāt Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu ke 

mushā hādāh meṅ ā ne wā lā  yeh du srāh māuqāʻāh hāi, is se 

pe hle jāb Ḥ uz̤u re Akrā m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām kī  ʻumr mubā rāk sā th bārās kī  thī  tŏ Ḥ āz̤rāt ʻAbd āl-

Mut t ālib rād iyā Allā hu ‘ānhu qāum ke sā th Jābāle Abu  

Qubāys pār tāshrī f le gā’e the āur Nābī  Kārī m s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kŏ āpne kāndhŏṅ pār ut̥hhā  kār 

duʻā  mā ṅgī  thī  “ فَُسقُْوا یِف الَْحاِل ”  (tŏ unheṅ fāurān bā rish ʻāt ā  kār dī  
gā’ī  thī ). 

In meṅ se pe hlā  wā qeʻāh us wāqt huwā  jāb Nābī  Kārī m 

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kī  ʻumr sā t bārās kī  

thī  āur du srā  dāsweṅ yā  gyā rāhweṅ sā l meṅ pesh ā yā , āur jāb 

Māwlā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kī  wilā dāte mubā rākāh hu ’ī  us 

wāqt Ḥ uz̤u re Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

kī  ʻumr mubā rāk e hle te h qī q ke nāzdī k tī s (30) bārās kī  thī . 

Sŏ pāndāh se bī s bārās qābl qe h t  jāisī  mushkil ke h āll ke liye 
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Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu kŏ kisī  but kā  k hāyā l 

tāk nāh ā yā  āur āb jāb Ḥ uz̤u re Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām kī  ʻumr mubā rāk intṅi mānzileṅ t āi fārmā  

chukī  thī  āur Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu A p ke kā’ī  

mŏ ʻjizā t (irhā shā s ā t) dekh chuke the tŏ kyā  āb wŏh Ḥ uz̤u r 

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kŏ c̥hŏr̥ kār butŏṅ kī  

t ārāf ruju ʻ kārte? 

K hu b yā d rāhe keh is muqāddās k hā nwādāh kā  

bhārŏsāh us Z̲ā te Wā h id pār thā  jis ne Abā bī lŏṅ se Ḥā thī  

mārwā ’e the. Agār is k hā nwādāh kā  bhārŏsāh bhī  butŏṅ pār 

hŏtā  tŏ butŏṅ se mā yu s qāum un kī  t ārāf kyŏṅ ruju ʻ kārtī ? 

Māʻlu m huwā  keh bāʻz̤ Nāwā s ib ne “hŏ sāktā  hāi” wāġhāirāh 

jumlŏṅ se jŏ bā t bānā nā  chā hī  wŏh d ālā lāte fā h ishāh pār 

mābnī  hāi. 

Yāhā ṅ yeh h āqī qāt bhī  z̲ehn-nāshī n rāhe keh Ḥ āz̤rāt Abu  

Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu ne Ḥ uz̤u r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām ke bāchpān meṅ A p kī  shā n meṅ jŏ bār-

jāstāh āshʻā r fārmā ’e the, wŏh bāʻd āz-eʻlā ne nubu wāt bhī  

bā rgā he nubu wāt meṅ māqbu l rāhe, chunā ṅcheh Imā m 

Bāyhāqī  rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh Ḥ āz̤rāt Anās bin Mā lik rād iyā 

Allā hu ‘ānhu se riwā yāt kārte hāiṅ keh: 

“Ek eʻrā bī  ne ā  kār Nābī  Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām kī  bā rgā h meṅ shādī d qe h t -sā lī  kī  shikā yāt kī  

āur intehā ’ī  fās ā h āt se āshʻā r kī  s u rāt meṅ āpnā  muddʻā  ʻārz̤ 

kiyā , in meṅ se ā k hirī  sheʻr yeh hāi: 

ِ  يييييييَ    َ ييييييي ِِِِِِِِِِِِ ِ  َليييييييَنيييييييَ  ِ  ل ييييييي  َِليييييييَرييييييي   َوَليييييييَنيييييييَ 

ِ لييييي    ييييي  ِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ  َلييييي  ِ  ل ييييي   ُ ِ لييييير ييييي  ِ  يييييَ      َوَأَييييييَر
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“Aur hām A p ke siwā  kidhār ruk h kāreṅ, bhālā  Rāsu lŏṅ 

ke siwā  lŏgŏṅ kī  āur kāun-sī  pānā h-gā h hāi?” 

Yeh āshʻā r sun·ne pār Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā

-A lihi wā-sāllām ne bār̥ī  jāldī  meṅ chā dār mubā rāk sāṅbhā lte 

huwe minbār pār jālwāh āfrŏz hŏ kār ek jā meʻ duʻā  fārmā ’ī  tŏ 

ābhī  hā th che hrāh mubā rāk kī  t ārāf wā pās nāhī ṅ gā’e the keh 

bā rish shuru ʻ hŏ gā’ī . ... Is māuqāʻāh pār Rāsu l Allā h s āllā  

Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne fārmā yā : Abu  Ṭ ā lib ne jŏ 

mŏtī  pārŏ’e the un kī  k hu bī  Allā h ke liye hāi, āgār ā j wŏh 

h āyā t hŏte tŏ un kī  ā ṅkheṅ t̥hāṅd̥ī  hŏtī ṅ, hāi kŏ’ī  jŏ un ke 

āshʻā r sunā ’e? Ḥ āz̤rāt Māwlā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m ne khār̥e hŏ 

kār ʻārz̤ kiyā : yā  Rāsu l Allā h! Kyā  A p in āshʻā r kā  irā dāh fārmā  

rāhe hāiṅ, phir Ḥ āz̤rāt ʻAlī  āl-Murtād ā  ‘ālāyhi āl-sālā m ne 

māz̲ku rāh bā lā  āshʻā r sāmet chānd āshʻā r pesh fārmā ’e.” 

[Bāyhāqī  fī  Dālā ’il āl-Nubuwwāh mullāk hs ān, 06/141,  
Dāh lā n Mākkī  fī  āl-Sī rāh āl-Nābāwī yāh wā-āl-ā t̲h̲ā r āl-
Muh āmmādī yāh, 01/73,  
Zārqā nī  fī  Shārh  āl-Zārqā nī  ʻālā  āl-Māwā hib, 01/358.] 

Buk hā rī  shārī f meṅ bhī  Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu 

‘ānhu ke yeh āshʻā r Ḥ āz̤rāt Ibn ʻUmār rād iyā Allā hu ‘ānhu se 

mānqu l hāiṅ. 

 [Buk hā rī  fī  āl-S āh ī h ,/162, rāqām: 1008, 1009.] 

Is tāfs ī l se s̲ā bit huwā  keh Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib rād iyā 

Allā hu ‘ānhu ke mutāʻālliq Nā s ibī  lŏgŏṅ ne jŏ kuc̥h kāhā  wŏh 

ʻāql-ŏ nāql dŏnŏṅ ke k hilā f hāi.” 
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Bah-Kaʻbah Wilādat 

Bā qī  rāhā  Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  Kāʻbāh 

muʻāz z āmāh meṅ wilā dāt kā  muʻā mālāh tŏ A p kī  wilā dāte 

Kāʻbāh muʻāz z āmāh meṅ nāh bhī  hŏtī  tŏ kyā  fārq pār̥tā ? 

Kyu ṅ-keh zāmā n-ŏ mākā ṅ Ahle Bāite Kirā m ke liye bā ʻis̲e 

fāz̤ī lāt nāhī ṅ bāl-keh Ahle Bāite Kirā m zāmā n-ŏ mākā n ke 

liye bā ʻis̲e fāz̤ī lāt hāiṅ, āur wāise bhī  Kāʻbāh shārī f kī  ʻāz āmāt 

kisī  kā mil Mŏmin se ziyā dāh nāhī ṅ hāi. 

Bā’ī ṅ-hāmāh Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  wilā dāte 

bā -bārākāt kā  Kāʻbāh muʻāz z āmāh meṅ hŏnā  Shī ʻī  ik hterā ʻ 

nāhī ṅ bāl-keh Ahle Sunnāt ke Muh āddī s̲ī n āur Mu’ārrik hī n 

ne bhī  isī  bā t kŏ tāwā tur se bāyā n kiyā  hāi”. 

Ḥakīm bin Ḥizām d ke  Maulūde 

Kaʻbah hone kī Riwāyat kā Tĕḥqīqī 

jā’ezah 

Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-

Kārī m ke Māulu de Kāʻbāh hŏne kī  nāfī  meṅ likhā  gāyā  

kitā bchāh “Māulu de Kāʻbāh kāun?” ke mu’āllif kā  ʻIlmī  

Muh ā kāmāh fārmā te huwe ʻAllā māh Qā rī  Z āhu r Ah mād 

Fāyd ī “Māulu de Kāʻbāh nāmbār,/148_150.” meṅ likhte hāiṅ: 

“ʻMāulu de Kāʻbāh kāun?’ ke mu’āllif ne Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m 

bin Ḥ izā n ke Māulude Kāʻbāh hŏne ke s̲ubu t meṅ āpnī  

tāwā nā ’ī  sā rī  k hārch kār d̥ā lī  āur yeh ġhāur nāhī ṅ fārmā yā  

keh is Ṭ ā rī k hī  riwā yāt ke mārkāzī  rā wī  Mus ʻāb bin ʻAbd Allā h 
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āur Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m ke dāur meṅ kitnā  fārq hāi? yā d 

rākhiye! Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m kī  wilā dāt āur Mus ʻāb bin 

ʻAbd Allā h kī  wilā dāt ke mā -bāin dŏ s ādiyŏṅ se bhī  ziyā dāh 

fārq hāi. 

Mus ʻāb bin ʻAbd Allā h bin Mus ʻāb bin Ṭ̲h̲ā bit āl-Qurāshī  

āl-Asādī , āl-Zubāyrī  kī  wāfā t sān 236 hijrī  meṅ hu ’ī  āur 

unhŏṅ ne 80 bārās ʻumr pā ’ī , is h isā b se un kī  wilā dāt kā  sā l 

sān 156 hijrī  bāntā  hāi. Jāb-keh Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m 

rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  wāfā t sān 60 hijrī  meṅ hu ’ī  āur wāfā t 

ke wāqt un kī  ʻumr 160 bārās kī  thī , unhŏṅ ne fārmā yā  hāi 

keh wŏh wilā dāte Mus tāfāwī  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām se tāqrī bān 13 sā l qābl pāidā  huwe. Is h isā b se un kī  

wāfā t āur Ḥ āz̤rāt Mus ʻāb kī  pāidā ’ish ke mā -bāin 96 bārās kā  

fā s ilāh bāntā  hāi āur Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m kī  pāidā ’ish 

āur Mus ʻāb kī  pāidā ’ish ke dārmiyā n 216 bārās kā  fārq bāntā  

hāi, āur āgār is meṅ un ke sāmājh-ŏ fe hm kī  ʻumr ke kām āz-

kām 10 bārās māzī d shā mil kiye jā ’eṅ tŏ phir (225) sā l kā  

fā s ilāh bāntā  hāi. Ab A p k hw ud sŏchiye keh jis shāk hs  kī  āpnī  

pāidā ’ish 216 bārās bāʻd hu ’ī  wŏh kyu ṅ-kār āpne se itnā  

bārās pe hle shāk hs  kī  pāidā ’ish ke mutāʻālliq jā n sāktā  hāi 

keh wŏh kāhā ṅ pāidā  huwā ? Ḥāṅ āgār kāhā  jā ’e keh us ne 

du srŏṅ se sun rākhkhā  hŏgā  tŏ sāwā l pāidā  hŏtā  hāi keh wŏh 

du sre kāun hāiṅ? 

Muṣʻab bin ʻAbd Allāh kī Riwāyat kā 

Inqeṭāʻ 

Yeh Mus ʻāb bin ʻAbd Allā h t ābāqā’e ʻā shirāh (dāsweṅ 

t ābqe) se hāi, āur wŏh yeh t ābqāh hāi jise kisī  Ṭā beʻī  se 
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mulā qā t h ā s il nāhī ṅ, āur chu ṅ-keh yeh shāk hs  wilā dāte 

Nābāwī  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām se bhī  terāh 

bārās qābl kā  wā qeʻāh nāql kār rāhā  hāi āur is wā qeʻāh ke 

āur us kī  wilā dāt ke dārmiyā n 216 bārās kā  fārq hāi, lehā z̲ā  

riwā yāt Munqāt eʻ hī  nāhī ṅ bāl-keh Muʻd āl hāi, kyu ṅ-keh is kī  

ibtedā ’ se hī  dŏ se zā ’id rā wī  sā qit  hāiṅ. Ḥ ā fiz  Ibn Ḥ ājār 

ʻAsqālā nī  rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh likhte hāiṅ: 

“Agār u pār tāk dŏ yā  dŏ se zā ’id rā wī  bit-tārtī b sā qit  hŏṅ 

tŏ wŏh riwā yāt Muʻd āl hāi, wārnāh Munqāt eʻ hāi.” 

 [ʻAsqālā nī  fī  Shārh  Nuk hbāṫ āl-fikr,/69.] 

Mī r Sāyyid Shārī f āl-Jurjā ni āur ʻAllā māh ʻAbd āl-Ḥ āyy 

Lākhnāwī  likhte hāiṅ: 

“Agār Ṭā beʻī  S āh ā bī  se kŏ’i āisā  wā qeʻāh riwā yāt kāre jis 

ke wuqu ʻ kŏ us ne pā yā  hŏ tŏ wŏh Muttās il hāi, āur us ne us 

kā  wuqu ʻ nāh pā yā  hŏ āur S āh ā bī  tāk sānād chālā ’e tŏ bhī  

Muttās il hāi, āur āgār us ne nāh wā qeʻāh kŏ pā yā  hŏ āur nāh 

hī  S āh ā bī  tāk sānād pāhŏṅchā ’e tŏ wŏh wā qeʻāh Munqāt eʻ 

hāi.” 

 [ʻAbd āl-Ḥ āyy fī  Z āfār āl-āmā nī  bi-shārh  Muk htās ār Sāyyid āl-
 Shārī f āl-Jurjā nī ,/223.] 

K hw ud sŏchiye keh āgār Ṭā beʻī  wā qeʻāh kŏ nāh pā ’e us 

kī  sānād S āh ā bī  tāk nāh pāhŏṅchā ’e tŏ us kī  riwā yāt 

Munqāt e’ hāi tŏ Mus ʻāb bin ʻAbd Allā h ne tŏ Ṭā beʻī n kŏ bhī  

nāhī ṅ pā yā  kyu ṅ-keh wŏh t ābāqā’e ʻā sirāh se hāi, āur yeh 

wŏh t ābqāh hāi jis kī  kisī  tā beʻī  se mulā qā t s̲ā bit nāh hŏ. 

 [Ṭāqrī b āl-tāhd̲h̲ī b, 01/09.] 

Jāb-keh is wā qeʻāh kŏ S āh ā bī  ne pā yā  hāi āur nāh kisī  

Ṭā beʻī  ne āur Ṭābāʻ-Ṭ ā beʻī  ne is kī  sānād bhī  nāhī ṅ chālā ’ī . 



 94 

Lehā z̲ā  āgār Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m s ākke Māwlu d fī l-

Kāʻbāh kā  wā qeʻāh sāchchā  hŏ bhī  sāhī  tāb bhī  us u le sānād 

ke lih ā z  se Muʻd āl hāi, āur Imā m Sāk hā wī  rāh māṫu Allā hi 

‘ālāyh likhte hāiṅ: 

“Muʻd āl riwā yāt kā  h ā l Munqāt eʻ se ziyā dāh burā  hŏtā  

hāi āur Munqāt eʻ kā  h ā l Mursāl riwā yāt se ziyā dāh burā  hŏtā  

hāi āur Mursāl se h ujjāt qā ’im nāhī ṅ hŏtī .” 

 [Sāk hā wī  fī  Fāth  āl-muġhī t̲h̲, 01//179.] 
 

Not̥: 

Mursāl riwā yāt kī  qubu lī yāt meṅ ik htelā f hāi āur ʻindāl-

Ah nā f us kī  qubu lī yāt meṅ wusʻāt pā ’ī  jā tī  hāi. Shāyk h āl-

Ḥ ādī t̲h̲ Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh G hulā m Rāsu l Sāʻī dī  Muʻd āl riwā yāt 

ke h ukm meṅ likhte hāiṅ: 

“Muʻād d ā l h ādī s̲ D āʻī f hāi āur Mursāl Munqāt eʻ se kām 

dārjāh kī  hāi kyu ṅ-keh us meṅ bāh-kās̲rāt rā wī  h āz̲āf hŏte 

hāiṅ, is h ukm pār tŏ ʻUlāmā ’ kā  ittefā q hāi”. 

 [S āʻī dī  fī  Muqāddimāh Shārh  S āh ī h  Muslim, 01/124.] 

Kahīṅ Buġḥz̤e ʻAlī d kā Shāḳhsānah to 

nahīṅ? 

Shāyk h āl-Qur’ā n Māulā nā  S ā h ibzā dāh Pī r Muh āmmād 

Māqbu l Ah mād Sārwār Muk hā lifī n Māulu de Kāʻbāh ke 

mutāʻālliq likhte hāiṅ: 



 95 

“Muk hā lefāt kārne wā lŏṅ ne mundārejā’e z̲āil bā teṅ 

te hrī r kī  hāiṅ: 

1. Kyā  Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kī  wā lidāh kŏ māʻlu m nāh thā  keh un ke 

hā ṅ bāchchāh kī  pāidā ’ish hŏne wā lī  hāi? 

2. Kyā  āisī  h ā lāt men (jāb-keh ʻān-qārī b pāidā ’ish 

mutāwqqāʻ thī  āur Kāʻbāṫullā h ke nāzdī q ek hī  Bāite Abu  

Ṭ ā lib thā ) Kāʻbāh kī  bājā ’e āpne ghār nāh jā yā  jā  sāktā  thā ? 

3. Kyā  Kāʻbṫullā h kā  itnā  bulānd dārwā zāh jŏ sī r̥hiyā ṅ 

chār̥h kār pākr̥ā  jā  sāktā  hāi ā s̲ā re wilā dāt ke bāʻd kirā s kŏ 

kārnā  ā sā n thā  keh Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint Asād ne is tāklī f meṅ 

kirā s kiyā  āur Kāʻbāh ke āndār chālī  gā’ī ṅ. 

4. Kāʻbāṫullā h meṅ s irf Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m kī  wilā dāt 

kā  z̲ikr kitā bŏṅ meṅ miltā  hāi Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kā  kāhī ṅ nāhī ṅ 

miltā . 

Fāqī r pur-tāqs ī r bā-fāz̤l Allā h āl-Qādī r ʻārz̤ kārtā  hāi keh 

bājā ’e lāmbī  chŏr̥ī  be h s̲-ŏ tāmh ī s̲ ke s irf ek bā t jāwā b de dŏ 

keh jŏ jŏ eʻterā z̤ā t-ŏ ishkā lā t Ḥ āz̤rāt Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  

Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kī  Kāʻbāh meṅ wilā dāt hŏne 

tumheṅ pāreshā n kārte hāiṅ kyā  wŏh kisī  du sre ke Bāitullā h 

meṅ pāidā  hŏne pār pāreshā n nāhī ṅ kārte? 

Kyā  jāb Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m rād iyā Allā hu ‘ānhā  

Kāʻbāṫullā h meṅ pāidā  huwe tŏ Kāʻbāṫullā h kŏ un kī  wā lidāh 

ke qādāmin ke musā wī  tum ne kiyā  thā ? 

Kyā  is wāqt Kāʻbāṫullā h ke dārwā zāh kī  sī r̥hiyā ṅ nāh thī ? 

jāb-keh S āh ā bi’e Rāsu l hāiṅ  un kā  zāmā nāh tāqrī bān 

muttās il hī  hāi. 
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Kyā  un kī  wā lidāh kŏ bāchchāh kī  pāidā ’ish māʻlu m nāh 

thī  keh wŏh Kāʻbāṫullā h meṅ tāshrī f le ā ’eṅ āur kyā  wŏh 

bājā ’e Allā h ke is pā kī zāh ghār ke kisī  āur jāgā jālwāh-āfrŏz 

hŏ jā teṅ tŏ kŏ’ī  rukā wā t  thī ? 

Ṭŏ Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m kī  wilā dāt kŏ Kāʻbāṫullā h 

meṅ tāslī m kārne se kŏ’ī  pāreshā nī  lā h iq nāhī ṅ hŏtī  ā k hir is 

kī  kyā  wāj·h hāi? kāhī ṅ buġh z̤e ʻAlī  kā  shā k hsā nāh tŏ nāhī ṅ? 

Kāhī ṅ K hā rjiyŏṅ kī  k hw ushnu dī  tŏ mādde nāz ār nāhī ṅ? 

Kāhī ṅ h ut ā me dunyā  ne tŏ bād-māst nāhī ṅ kār diyā ?” 

 [Māqbu l Ah mād fī  Mānā qibe Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  kārrāmā  
 Allā hu wāj·hāhu,/53_54.] 

Kyā Maulá ʻAlī d ko Maulūde Kaʻbah 

mān·nā Maʻbūd mān·ne ke mutarādif 

hai? 

Nī z Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-

Kārī m ke Māulu de Kāʻbāh hŏne kī  nāfī  meṅ likhā  gāyā  

kitā bchāh “Māulu de Kāʻbāh kāun?” ke mu’āllif kā  ʻIlmī  

Muh ā kāmāh fārmā te huwe ʻAllā māh Qā rī  Z āhu r Ah mād Fāyd ī  

“Māulu de Kāʻbāh nāmbār,/153_157.” meṅ Ibn Māġhā zilī  kī  

riwā yāt nāql fārmā ne ke bāʻd likhte hāiṅ: 

“Mānā qib āl-Māġhā zilī  ke Muh āqqiq ne likhkhā  hāi keh 

is k hābār kī  sānād meṅ Zāydāh bint Qārī bāh āur us kī  

wā lidāh kŏ hām nāhī ṅ jā nte. Is se wŏh tāʻās̲s̲ur denā  chā hte 

hāiṅ keh yeh dŏ rā wī  ġhāir māʻru f rā wī  hāiṅ. Agār un kī  yeh 

bā t t̥hī k bhī  hŏ tāb bhī  yeh riwā yāt māqbu l hāi, kyu ṅ-keh jāb 
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ġhāir-māʻru f rā wī  se kŏ’ī  s̲iqāh āur mŏ ʻtābār shāk hs  riwā yāt 

le le tŏ wŏh qā bile qubu l hŏ jā tī  hāi, āur Sāyyid āl-Sā jidī ṅ, 

K hāyr āl-Ṭā biʻī n Sāyyidinā  Zāyn āl-ʻA bidī n ‘ālāyhi āl-sālā m se 

bār̥h kār kāun s̲iqāh āur mŏ ʻtābār hŏgā ? Unhŏṅ ne nāh s irf 

yeh keh is riwā yāt kŏ qubu l kiyā  hāi bāl-keh wŏh is pār 

k hw ush bhī  huwe hāiṅ. 

“Maulūde Kaʻbah Kaun?” ke Mu’llif kī 

Be-eḥtiyāṭī 

Is riwā yāt se māʻlu m huwā  keh Sāyyidinā  ʻAlī  āl-

Murtād ā  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke Māulu de Kāʻbāh hŏne kī  

riwā yāt māʻru f āur Māsh·hu r thī , Shā yād isī  shŏ hrāt ke māʻnā  

meṅ Imā m Ḥ ā kim rād iyā Allā hu ‘ānhu ne ise Mutāwā tir 

fārmā yā  hāi, āur is kī  nāfī  kŏ Mus ʻāb bin ʻAbd Allā h kā  we hm 

qārā r diyā  hāi, jis pār “Māulu de Kāʻbāh Kāun?” ke Mu’āllif ne 

yu ṅ tābs ī rāh fārmā yā  hāī : 

“Imā m Ḥ ā kim ne jin kī  bā t kŏ we hm qārā r diyā  hāi yeh 

Ḥ āz̤rāt Abu  ʻAbd Allā h Mus ʻāb bin ʻAbd Allā h Qurāshī  Asādī , 

ek S āh ā bi’e Rāsu l rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  āulā d se the, āur 

nāsāb ke bŏ hāt bār̥e ʻā lim the. Unhŏṅ ne dī gār ʻulāmā  ke 

ʻilā wāh Sāyyidinā  Mā lik bin Anās rād iyā Allā hu ‘ānhu se bhī  

istifā dāh kiyā  hāi. Muh āddis̲ī n ne unheṅ s̲ābāt, s̲iqāh āur 

s ādu q jāise ālfā z  se yā d kiyā  hāi. Ṭŏ Imā m Ḥ ā km kā  āise 

Jālī lul-mārtābāt Imā m kī  āisī  bā t kŏ jis ke dī gār Muh āddis̲ī n 

bhī  mu’āyyād hāiṅ, bilā -dālī l we hm qārā r denā  bā-z̲ā t k hw ud 

we hm āur bŏ hāt bār̥ā  tāsā mŏ h hāi”. 

(Māulu de Kāʻbāh Kāun?,/31) 
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Is Iqtebās meṅ chand bāteṅ qābile 

eʻterāz̤ haiṅ: 

1. Pe hle k hāt  kāshī dāh māqā m kŏ ġhāur se pār̥hiye, is se 

kisī  G hāire Nābī  insā n ke bā re meṅ ʻās māt ke ʻāqī dāh kā  

tāʻās̲s̲ur miltā  hāi, h ā lā ṅ-keh yeh Shī ʻāh ʻāqī dāh hāi keh wŏh 

Aʻimmā’e Ahle Bāit kŏ Māʻs u m mā nte hāiṅ. Agār yeh tī srī  yā  

chāuthī  pusht meṅ S āh ā bī  kī  āulā d s̲ā bit hŏte hāiṅ tŏ kyā  

huwā ? Kyā  Imā m ʻA lī  Māqā m ‘ālāyhi āl-sālā m ke qā telī n kā  

sārġhānāh Yāzī d kī  fāuj kā  sipāh  sā lā r ʻUmār ibn Sāʻd ek 

ʻāz ī m S āh ā bī  Sāyyidinā  Sāʻd bin Mā lik Abu  Wāqqā s  rād iyā 

Allā hu ‘ānhu kā  bet̥ā  nāhī ṅ thā ? 

2. Mu’āllife “Māulu de Kāʻbāh Kāun” āpnī  bā t meṅ wāzn 

pāidā  kārne ke liye Mus ʻāb bin ʻAbd Allā h kŏ jālī lul-mārtābāt 

Imā m ke h gāyā , āur yeh us kā  we hm hāi. Kyu ṅ-keh Mus ʻāb 

bin ʻAbd Allā h āisī  bād-ʻāqī dāgī  meṅ mubtālā  thā  jis se inkā r 

kī  pā dā sh meṅ Imā me Ahle Sunnāt Imā m Ah mād bin Ḥ ānbāl 

rād iyā Allā hu ‘ānhu kŏ kāt̥hān mās ā ’ib-ŏ mushkilā t se 

guzārnā  pār̥ā , āur us kī  yeh bād-ʻāqī dāgī  Qur’ā n Kārī m kŏ 

māk hlu q mā n·nā  thā . Chunā ṅcheh Imā m D̲h̲āhābī  rāh māṫu 

Allā hi ‘ālāyh āur Imā m ʻAsqālā nī  rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh is ke 

h ā lā t meṅ Ḥ āz̤rāt Abu  Bākr āl-Mārwāzī  se nāql kārte hāiṅ 

keh unhŏṅ ne fārmā yā : 

“Māiṅ ne us (Mus ʻāb bin ʻAbd Allā h) se kāhā : Ḥ āz̤rāt 

Wākī ʻ āur Abu  Bākr bin ʻIyā sh fārmā te hāiṅ: Qur’ā n māk hlu q 

nāhī ṅ hāi. Ke hne lāgā : Wākī ʻ āur Abu  Bākr ne k hāt ā  kī  hāi. 

Māiṅ ne kāhā : hāmā re pā s s̲ubu t hāi keh Imā m Mā lik ne 

fārmā yā : Qur’ā n ġhāir māk hlu q hāi. Ke hne lāgā : hām ne 
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nāhī ṅ sunā .” 

 [D̲h̲āhābī  fī  Ṭā rī k h āl-Islā m, 06/315, ʻAsqālā nī  fī  Ṭāhd̲h̲ī b āl-
 tāhd̲h̲ī b, 08/193.] 

Imā m D̲h̲āhābī  rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh likhte hāiṅ: 

“Ḥ usāyn bin Fāhm ne bāyā n kiyā : Mus ʻāb Qur’ā n Kārī m 

kŏ ġhāir māk hlu q mā n·ne meṅ tāwāqquf kā  qā ’il thā  āur jŏ 

tāwāqquf nāhī ṅ kātā  thā  wŏh us pār eʻterā z̤ kārtā  thā .” 

 [D̲h̲āhābī  Fī  Mī zā n āl-iʻtidā l fī  nāqd āl-rijā l, 06/437.] 

Jāisā keh A p ne ābhī  pār̥hā  keh us ne Imā m Wākī ʻ āur 

Imā m Abu  Bārk bin ʻIyā sh rād iyā Allā hu ‘ānhum kŏ isī  

mās’ālāh kī  wāj·h se k hāt ā -wā r t̥he hrā  diyā . 

Afsŏs sād āfsŏs keh āpnī  bā t bānā nā  māqs u d thā  tŏ 

“Māulude Kāʻbāh Kāun” ke mu’āllif ne bād-ʻāqī dāh Mŏ ʻtāzilī  

shāk hs  kŏ jālī lul-qādr Imā m bānā  dyā  āur Imā m Ḥ ā kim jŏ 

keh Imā me Ahle Sunnāt hāi use Shī ʻāh ke khā te meṅ d̥ā l diyā . 

āl-ʻājāb t̲h̲ummā āl-ʻājāb! 

3. “Māulu de Kāʻbāh Kāun” ke mu’āllif kī  tī srī  jur’āt yeh hāi 

keh jis bā t pār Imā m D̲h̲āhābī  āise nāqqā d k hā mŏsh rāhe āur 

Mus ʻāb se we hm kī  nisbāt kī  nāfī  āur Māwlā  ʻAlī  rād iyā 

Allā hu ‘ānhu ke Māulu de Kāʻbāh hŏne kŏ tāwā tur kī  nāfī  nāh 

kār sāke use yeh s ā h ib mustārād kārne kī  nā kā m kŏshish 

meṅ māshġhu l hŏ gā’e. Are Miyā ṅ! Itnā  tŏ sŏchnā  chā hiye 

keh jis bā t kŏ A p ke tāmā m pesh-kārdāh mus ānnifī n z̤āʻī f se 

ziyā dāh kuc̥h nāhī ṅ ke h sāke āur nāh hī  jānā b use māuz̤u ʻ-ŏ 

kiz̲b s̲ā bit kār sāke, us kī  tārdī d meṅ is qādr kād-ŏ kā wish kī  

ā k hir kyā  z̤āru rāt hāi? 

Dekhiye Imā m D̲h̲āhābī  rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh ne Ḥ āz̤rāt 
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Ḥ ākī m bin Ḥ izā m rād iyā Allā hu ‘ānhu ke h ā lā t meṅ likhte 

hāiṅ: 

“Aur un kī  mānqābāt meṅ hāi, wŏh yeh keh wŏh Kāʻbāh 

ke āndār pāidā  huwe”.     

 [D̲h̲āhābī  fī  Ṭā rī k h āl-Islā m, 02/304.] 

Ḥām S̲ā bit kār chuke hāiṅ keh is mānqābāt kī  sānād 

Muʻd āl hāi jŏ keh z̤āʻī f kī  ek qism hāi, āur mānā qib meṅ z̤āʻif 

h ādī s̲ chāltī  hāi. Sŏ jis t ārh  yeh z̤āʻī f hāi usī  t ārh  ziyā dāh se 

ziyā dāh Māwlā  ʻAlī  Māulu de Kāʻbāh wā lī  riwā yāt bhī  z̤āʻī f hāi. 

Phir yeh kitnī  bār̥ī  nā -ins āfī  hāi keh Ḥ āz̤rāt Ḥ ākī m bin Ḥ izā m 

rād iyā Allā hu ‘ānhu wā lī  riwā yāt ke is̲bā t pār āur Māwlā  ʻAlī  

rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  riwā yāt kī  nāfī  pār zŏr lāgā yā  jā  rāhā  

hāi. A k hir kyu ṅ? Kyā  Māwlā  ʻAlī  kŏ Māulu de Kāʻbāh mā n·nā  

Māʻbu d mā n·ne ke mutārā dif hāi? 

Āḳhīrī Guzārish 

A k hir meṅ rā qime ās̲ī m ʻārz̤ kārtā  hāi keh itnī  shiddāt 

āc̥hc̥hī  nāhī ṅ hŏtī , jŏ bā t Ahle Islā m meṅ māʻru f āur māqbu l 

hŏ jā ’e āur us u le shārī ʻāt se t̥ākrā tī  nāh hŏ tŏ us kī  sānād nāh 

bhī  phir bhī  qā bile qubu l hŏtī  hāi. Imā m Suyu t ī  rāh māṫu 

Allā hi ‘ālāyh likhte hāiṅ: 

“Jāb lŏg kisī  h ādī s̲ kŏ qubu l kār leṅ tŏ us kī  s eh h āt kā  

h ukm lāgā yā  jā ’egā , āgārceh us kī  kŏ’ī  s āh ī h  sānād nāh hŏ.” 

 [Suyu t ī  fī  Ṭādrī b āl-rā wī , 01/66.] 

Qā d ī  Abu  Yāʻlā  Ḥānbālī  likhte hāiṅ: 
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“Ḥāmeṅ Ḥ āz̤rāt Abu  Bākr āl-Mārwzī  ne bāyā n kiyā  keh 

māiṅ ne Imā m Ah mād bin Ḥ ānbāl rād iyā Allā hu ‘ānhum se 

un āh ā dī s̲ ke mutāʻālliq dāryā ft kiyā  jinheṅ Jāhmī yāh firqāh 

jhut̥lā tā  hāi, jŏ keh s ifā t, rŏyāte Ilā hī  Meʻrāj āur qis s ā’e ʻārsh 

ke mutāʻālliq hāiṅ tŏ unhŏṅ ne is sāb kŏ s āh ī h  qārā r diyā  āur 

fārmā yā  āur fārmā yā : inheṅ ummāt qubu l kār chukī  hāi.” 

 [Abu  Yāʻlā  fī  Ṭ ābāqā t āl-Ḥ ānā bilāh, 01/138.] 

Aur yeh K hudā  kī  qudrāt hāi keh Ummāt ne jis qādr 

Māwl ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke Māulu de Kāʻbāh hŏne kŏ 

mā nā  hāi itnā  kisī  du sre kŏ nāhī ṅ mā nā .” 

Māʻlu m huwā  keh Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu 

wāj·hāhu āl-Kārī m kā  Māulu de Kāʻbāh hŏnā  jhu t̥ hāi nāh 

Shī ̒ yŏṅ kā  āqī dāh hāi āur nāh hī  yeh Shī ʻāh-ŏ Rāwā fiz̤ kā  

ik hterā ʻ hāi bāl-keh Māwlā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kī  K hā nā’e 

Kāʻbāh meṅ wilā dāte bā -sāʻā dāt ke wā qeʻāh kŏ ġhāir-

māʻmu lī  shŏ hrāt h ā s il hu ’ī  hāi. 

Sharaf kis ko milā? 

Mufāssire Qur’ā n Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh S ā ʻim Chishtī  rāqām 

fārmā te hāiṅ keh: 

“Kāʻbāṫullā h shārif k hāir-ŏ bārkāt kā  mānbāʻ bhī  hāi āur 

ānwā re Ilā h ī yāh kā  mārkāz bhī . Kāʻbāh shārī f ke āndār pāidā  

hŏnā  fī l-wā qeʻ Jānā be Ḥ āydāre Kārrā r kā  ʻāz ī m-tārī n eʻzā z 

hāi. Māgār is ke sā th hī  sā th yeh bhī  ek bādehī  h āqī qāt hāi 

keh Kāʻbāh shārī f ke āndār Jānā be Ḥ āydāre Kārrā r kī  wilā dāt 

Kāʻbāh shārī f ke liye bhī  bŏ hāt bār̥ā  eʻzā z hāi. Is liye keh 
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māqā me Murtād ā  ‘ālāyhi āl-sālā m be hr-t āur Kāʻbāṫullā h se 

bulānd-ŏ bā lā  hāi. 

Agār Kāʻbāṫullā h kī  t ārāf dekhnā  ʻibā dāt hāi tŏ Jānā be 

Ḥ āydāre Kārrā r ‘ālāyhi āl-sālā m ke che hrāh kī  t ārāf dekhnā  

bhī  ʻibā dāt hāi. 

Agār Kāʻbāṫullā h ānwā re tājāllī yā t kā  mārkāz hāi tŏ ʻAlī  

kā  dil Allā h Ṭāʻā lā  kā  ʻārsh ār mānbāʻe nu r hāi. 

Agār Kāʻbāṫullā h kŏ Bāitullā h hŏne kā  shārāf h ā s il hāi tŏ 

ʻAlī  kŏ kārrāmā  Allā h āur Asād Allā h hŏne kā  eʻzā z h ā s il hāi. 

Agār Kāʻbāṫullā h meṅ pāththār nās b kārne wā le K hālī l-ŏ 

D̲h̲ābī h  ‘ālāyhimā  āl-sālā m hāiṅ tŏ ʻAlī  kŏ gŏd meṅ ut̥hā ne 

wā le Sāyyid āl-Mursālī n s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām hāiṅ. 

Agār Kāʻbāh kŏ Allā h Ṭāʻā lā  se nisbāt hāi tŏ ʻAlī  kā  nā m 

Allā h Ṭāʻā lā  ke nā m se mushtāq hāi. 

Kāʻbāh kī  dī wā rŏṅ āur Ḥ ājre Aswār ke chumne se tŏ 

insā r ke gunā h hī  dhulte hāiṅ māgār ʻAlī  ke qādām chumne 

se māqā me G hāus̲ī yāt-ŏ Qut bī yāt h ā s il hŏ jā tā  hāi. 

Kāʻbāh fī l-wā qeʻh muʻāz z ām-ŏ mukārrām hāi lekin us 

meṅ yeh quwwāt nāhī ṅ keh āpne āndār rākhkhe huwe butŏṅ 

kŏ ut̥hā  kār bā hār phāiṅk de, yeh ʻAlī  kā  kā m hāi. Kāʻbāh āgār 

but-k hā nāh bān jā ’e tŏ ʻAlī  use ānjā s-ŏ ārjā s se pā k kār ke 

phir Kāʻbāh bānā  de. 

Kāʻbāṫullā h kā  t āwā f kārne se ārkā ne h ājj kā  ek rukn 

ādā  hŏtā  hāi jāb-keh ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kī  ziyā rāt hāzā rŏṅ 

h ājjŏṅ ke s̲āwā b ke mutārā dif hāi. 
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Kāʻbāṫullā h kŏ dekhne se Kāʻbe wā le kī  yā d ā tī  hāi 

māgār ʻAlī  kŏ milne se Kāʻbe wā lā  mil jā tā  hāi. Lŏg du r du r se 

Kāʻbāh shārf kī  ziyā rāt kŏ h ā z̤ir hŏte  hāiṅ māgār Kāʻbāh ʻAlī  

‘ālāyhi āl-sālā m ke ġhulā mŏṅ kā  istiqbā l kiyā  kārtā  hāi. 

Ḥ āqī qāt yeh hāi keh Kāʻbāh bhi mŏ h tārām hāi āur ʻAlī  bhī  

mŏ h tārām hāi. Māulid bhī  mŏ h tārām hāi āur pāidā  hŏne 

wā lā  bhī  mŏ h tārām hāi. Kāʻbāh bhī  mukārrām hāi āur ʻAlī  

‘ālāyhi āl-sālā m bhī  mukārrām hāi. Kāʻbāh Bāitullā h hāi āur 

ʻAlī  Asād Allā h hāi. Kāʻbāh bhī  ʻāz ī m hāi āur ʻAlī  bhī  ʻāz ī m hāi. 

Kāʻbāh shārī f meṅ pāidā  hŏne ā  eʻzā z hŏ Jānā be Ḥ āydāre 

Kārrr kŏ h ā s il huwā  us se kāhī ṅ bār̥h kār shārāf Kāʻbe kŏ ʻAlī  

‘ālāyhi āl-sālā m kī  wilā dāt se h ā s il huwā , ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m 

kī  ʻizzāt-āfzā ī  Kāʻbe ne kī  āur Kāʻbe kŏ muʻāz̲z̲āz ʻAlī  ‘ālāyhi āl

-sālā m ne kiyā . ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kŏ shārfe wilā dāte 

Kā’ʻbāh meṅ h ā s il huwā  āur is sāʻā dāt se mushārrāf Kāʻbe kŏ 

ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m ne kiyā . Kāʻbe kā  eʻzā z ʻAlī  ‘ālāyhi āl-

sālā m hāi āur ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m kā  eʻzā z Kāʻbāh hāi. ʻAlī  

‘ālāyhi āl-sālā m K hudā  ke ghār meṅ pāidā  hŏtā  hāi āur 

K hudā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m ke ghār se miltā  hāi. 

Bā-s ād tālā sh nāh kuc̥h wusʻāte nāz ār se milā  

Nishā ne mānzile māqs u d rā hbār se milā  

ʻAlī  mile tŏ mile K hā nā’e K hudā  se hāmeṅ 

K hudā  kŏ d̥hu ṅd̥ā  tŏ wŏh bhī  ʻAlī  ke ghār se milā ” 
 

 [S ā ’im Chishtī  fī  Mushkil Kushā ’, 01/110_113.] 

Aur ʻAllā māh Qā rī  Z āhu r Ah mād Fāyd ī rāqām fārmā te 

hāiṅ: 

“Agār ʻāql-ŏ bās ī rāt se kā m liyā  jā ’e tŏ yu ṅ māʻlu m hŏtā  

hāi keh Allā h Ṭāʻā lā  ne Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  rād iyā 
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Allā hu ‘ānhu kŏ Māulu de Kāʻbāh bānā  kār is t ārāf bā rī k 

ishā rāh fārmā yā  hāi keh āe Kāʻbāh! A j tere āndār us kī  jālwāh

-gārī  hu ’ī  hāi jŏ tujhe butŏṅ se pā k kārne meṅ pu rī  ummāt 

pār muqāddām hŏgā , chunā ṅcheh āisā  hī  huwā ”. 

 [Fāyd ī  fī  Shārh  K hās ā ’is  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu,/29.] 

Ummat kā pĕhlā But shikan 

“Ḥ āz̤rāt Nuʻāym bin Ḥ ākī m āl-Mādā ’inī  ke hte hāiṅ: 

hāmeṅ Abu  Māryām ne bāyā n kiyā  keh Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā 

Allā hu ‘ānhā  ne fārmā yā : māiṅ Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke sā th chālā  h āttā  keh hām 

Kāʻbāh shārī f meṅ pāhŏ ṅche, pās Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām mere kāndhŏṅ pār sāwā r huwe tŏ 

māiṅ A p kŏ ut̥hā  kār khār̥ā  hŏ gāyā . Jāb Rāsu l Allā h s āllā  

Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne mee āndār z̤ŏ ʻf me h su s  

kiyā  tŏ fārmā yā : bāit̥h jā ’ŏ, māiṅ bāit̥h gāyā  tŏ Ḥ uz̤u r Nābī ye 

Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām utār gā’e, phir 

fārmā yā : tum mere kāndhŏṅ pār sāwā r hŏ jā ’ŏ tŏ māiṅ A p 

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke kāndhŏṅ pār 

sāwā r hŏ gāyā  āur A p k hār̥e hŏ gā’e, sŏ mujhe yuṅ lāgā  keh 

āgār māiṅ chā hu ṅ tŏ ā smā n ke kinā rŏṅ kŏ pākār̥ lu ṅ, phir 

māiṅ Kāʻbāh pār chār̥hā  āur us pī tāl yā  tā ṅbe kā  ek mujāssā-

māh bānā  huwā  thā  tŏ māiṅ us kŏ dā ’eṅ bā ’eṅ āur ā ge pī c̥he 

se ukhā r̥ne lāgā  h āt t ā  keh māiṅ use mukāmmāl ukhā r̥ne meṅ 

kā myā b hŏ gāyā . Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā

-A lihi wā-sāllām ne fārmā yā : us kŏ phāiṅk dŏ tŏ māiṅ ne 

phāiṅk diyā , phir māiṅ ne use yu ṅ t̥ukr̥e t̥ukr̥e kār diyā  jāise 

shī shāh t̥ukr̥e t̥ukr̥e hŏ jā tā  hāi. Phir māiṅ utār ā yā , āur māiṅ 
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āur Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām jāldī  

jāldī  chālne lāge āur ghārŏṅ kī  ŏt̥ lene lāge tā -keh hāmā rī  kisī  

se mud̥-bher̥ nāh hŏ jā ’e.” 

[Nāsā ’ī  fī  K hās ā ’is  Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  bin Abī  Ṭ ā lib rād iyā 
Allā hu ‘ānhu,/113, rāqām:  119,  
Nāsā ’ī  fī  āl-Sunān āl-kubrā , 07/451, rāqām:  8453,  
Ah mād ibn Ḥ ānbāl fī  āl-Musnād, 01/443, rāqām:  644,  
Ibn Abī  Shāybāh fī  āl-Mus ānnāf, 07/404, rāqām:  36896,  
Abī  Yāʻlā  fī  āl-Musnād, 01/155, rāqām:  287.] 

ʻAllā māh Qā rī  Z āhu r Ah mād Fāyd ī  is Ḥ ādī s̲ kī  shārh  meṅ 

rāqām fārmā te hāiṅ: 

“Qābl āz hijrāt Kāʻbāh muʻāz z āmāh meṅ dā k hil hŏ kār 

wāhā ṅ se sāb se bār̥e but kŏ ukhā r̥ phāiṅknā  ek intehā ’ī  

āhāmm eʻzā z hāi, āur Ummāte muslimāh meṅ sāb se pe hle 

yeh eʻzā z Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kŏ h ā s il huwā , .... 

sāwā l yeh pāidā  hŏtā  hāi keh yeh wā qeʻāh kāb huwā ? Jāwā b 

yeh hāi keh yeh wā qeʻāh un dinŏṅ meṅ huwā  jāb Nābī  Kārī m 

sd hijrāt kī  tāyyā rī  meṅ the. Chunā ṅcheh Imā m Ḥ ā kim likhte 

hāiṅ keh Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ne fārmā yā :  

“Jāb rā t hu ’ī  tŏ Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām ne mujhe h ukm fārmā yā  keh māiṅ A p ke bistār 

pār rā t bāsār kāru ṅ, āur A p Mākkāh kī  t ārāf hijrāt ke irā dāh 

se nikle tŏ mujhe le kār butŏṅ kī  t ārāf ā ’e”. 

 [Ḥ ā kim fī  āl-Mustādrāk ʻālā  āl-S āh ī h āyn, 03 / 04, rāqām:  4324.] 

Isī  liye Imā m Burhā n āl-Dī n Ḥ ālābī  rāh māṫu Allā hi 

‘ālāyh is h ādī s̲ ke is jumlāh “ ” ٌّحّتَّ توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد  ke 
te h t likhte hāiṅ: 

“Yeh bā t is pār dālā lāt kārtī  hāi keh yeh wā qeʻāh Fāth e 

Mākkāh ke din kā  nāhī ṅ hāi, lehā z̲ā  tumheṅ ġhāur kārnā  
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chā hiye”. 

 [Ḥ ālābī  fī  āl-Sī rāh āl-Ḥ ālābī yāh, Insā n āl-ʻuyu n fī  sī rāṫ āl-Amī n āl-
 Mā’mu n ʻālāyhi āl-s ālā ṫ wā-āl-sālā m, 03/30.] 

Māʻlu m huwā  keh Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu 

Ummāte Muslimāh meṅ wŏh pe hlī  hāstī  hāiṅ jinheṅ Ḥ āz̤rāt 

Ibrā hī m K hālī l Allā h ‘ālāyhi āl-sālā m kī  t ārh  S ānām tŏr̥ne kā  

shārāf h ā s il huwā , āur māiṅ sāmājhtā  hu ṅ keh Sāyyidinā  ʻAlī  

rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  jŏ Kāʻbāh muʻāz āmmāh meṅ wilā dāte 

muqāddāsāh hu ’ī  thī , us meṅ isī  t ārāf ishā rāh thā  keh āe 

Kāʻbāh! terī  ʻāz āmātŏṅ kā  muh ā fiz  pāidā  hŏ gāyā , wāllā hu 

āʻlām.” 

 [Fāyd ī  fī  Shārh  K hās ā ’is  ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu,/617_618.] 

Islā mī  Ṭā rī kh -ŏ Ṭāmāddun ke Prŏ fesār, D̥ŏ kt̥ār Sāyydi 

Rid wā n ʻAlī  Nādāwī  ne bhī  is But shikānī  ke wā qeʻāh kŏ 

Ḥijrāt se pehle kā  bātā yā  hāi. Chunā ṅcheh A p likhte hāiṅ: 

“Māsh·hu r Mufāssir, Muh āddis̲, Mu’ārrik h Imā m 

Muh āmmād bin Jārī r Ṭ ābārī  kī  sān 1982 ʻIsāwī  meṅ shā ’eʻ 

shudāh h ādī s̲ kī  kitā b “Ṭāhd̲h̲ī b āl-ā t̲h̲ā r” jild 04 bā-nā m 

“Musnād ʻAlī ” jāhā ṅ is māuz̤u ʻ pār k hw ud Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kī  

zābānī  tin āh ā dī s̲ s āfh āh236 meṅ tī n muk htālif isnā d se dārj 

hāiṅ. Is kitā b ke ʻāz ī m āur māsh·hu r Mis rī  S ālāfī  Muh āqqiq 

ʻAllā māh Māh mu d Ah mād Shā kir mārh u m ne is h ādī s̲ kā  

h āwā lāh Musānd Ah mād, Jāmʻ āl-Zāwā ’id, Musnād Abī  Yāʻlā  

se bhī  diyā  hāi. Yeh But shikānī  kā  qis s āhh hijrāt se qābl kā  

hāi āur is meṅ māz̲ku r hāi keh Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke kā ndhŏṅ pār sāwā r hŏ kār 

Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu rā t ke āndhere meṅ Kāʻbāh kī  

c̥hāt pār chār̥he āur ek but kŏ tŏr̥ā . Phir dŏnŏṅ k hā mŏshī  se 

jāldī  se rāwā nāh hŏ gā’e āur Fāth e Mākkāh ke māuqāʻ pār 
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Ḥ uz̤u re Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke 

h ukm se tāmā m But Kāʻbāh ke āndār āur bā hār tŏr̥e gā’e āur 

k hw ud A ṅ-Ḥ āz̤rāt s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne 

āpnī  c̥hār̥ī  se bāʻz̤ bāiru nī  butŏṅ kī  t ārāf ishā rāh kiyā  āur wŏh 

āundhe hŏ kār gir gā’e”. 

 [Rid wā n ʻAlī  fī  K hā nwā dā’e Nābāwī  wā-e hde Bānī  
 Umāyyāh,/206.] 

Eʻlāne Barā’at 

Kāʻbe ke is Muh ā fiz  ne bāʻd meṅ āisī  h ifā z āt fārmā ’ī  keh 

nāh s irf butŏṅ kŏ nikā l phāiṅkā  bāl-keh Mushrikī n kŏ bhī  

eʻlā n kār diyā  keh ā ’indāh wŏh Kāʻbe ke qārī b bhī  nāhī ṅ 

bhāt̥āk sākeṅge. Chunā ṅcheh Imā m Nāsāfī  likhte hāiṅ keh 

Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m ne 

Eʻlā n fārmā yā : 

“Is sā l ke bāʻd kŏ’ī  Mushrik Bāitullā h shārī f ke pā s nāhī ṅ 

jā ’egā  āur ā ’indāh kŏ’ī  shāk hs  Bāitullā h shārī f kā  t āwā f nāṅge 

hŏ kār nāhī ṅ kāregā .” 

 [Nāsāfī  fī  Mādā rik āl-tānzī l wā-h āqā ’iq āl-tā’wī l, 01/662,  
 Ṭirmid̲h̲ī  fī  āl-Sunān,/491, rāqām:  3091.] 

ʻAllā māh Sāyyid Māh mud Ibn ʻAbd Allā h āl-Ḥ usāynī  āl-

A lu sī  āl-Bāġhdā dī  fārmā te hāiṅ: 

“Sāyyidinā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu chu ṅ-keh Asād 

Allā h the āur Allā h Ṭāʻā lā  kī  s ifāte jālā l ke māz hār the isī  liye 

e hd-shikānī  kā  eʻlā n un ke z̲immāh kiyā  jŏ Allā h Ṭāʻā lā  ke 

ā s̲ā re jālā l āur s ifā te qe hr kī  ʻālā māt hāi”.    

 [A lu sī  fī  Ru h  āl-māʻā nī  fī  tāfsī r āl-Qur’ā n  āl-ʻAz ī m, 10/45.] 
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SayyidināʻAlī al-Murtaḍá d kī Meʻrāj 

ʻAllā māh Qā rī  Z āhu r Ah mād Fāyd ī  māz̲ku rā’e bā lā  Ḥ ādī s̲ 

kī  shārh  meṅ māzī dlikhte hāiṅ: 

“Ḥ āmne tŏ sut ure bā lā  meṅ is h ādī s̲ kī  rāushnī  meṅ 

Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  yeh k hus u s ī yāt ʻārz̤ kī  keh 

wŏh is ummāt ke pe hle but shikān hāiṅ, lekin mus ānnif 

rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh kī  nigā hŏṅ meṅ ek āur ʻāz āmāt hāi, jŏ 

ʻunwā ne bā b (“Nābī  Kārīm s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām ke mubā rāk Shā nŏṅ pār sāwā r hŏne meṅ Māwlā  ʻAlī  

rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  k hus u s ī yāt”) se z ā hir hāi, āur bilā -

shub·hāh wŏh āhāmm k hus u s ī yāt hāi keh jis hāstī  kī  nāʻlāin 

shārī fāin ʻārsh pār pāhŏ ṅchī  Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu 

kŏ us hāstī  ke mubā rāk kāndhŏṅ pār chār̥hne kā  shārāf h ā s il 

huwā . Yāqī nān is meṅ Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  

ru h ā nī  āur h issī  dŏnŏṅ t ārh  kī  Meʻrā j hāi. Ru h ā nī  tŏ yu ṅ keh 

Sāyyid āl-ʻā lāmī n s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kī  

māʻī yāt meṅ unheṅ but-shikānī  kī  sāʻā dāt h ā s il hu ’ī , āur h issī  

yu ṅ keh unhŏṅ ne fārmā yā : 

“Mujhe yu ṅ me h su s huwā  keh āgār māiṅ chā htā  tŏ 

ā smā n ke kinā rŏṅ kŏ c̥hu  letā ”. 

Aisā  kyu n nāh me h su s hŏtā ? Jāb-keh wŏ us hāstī  ke 

kāndhŏṅ pār sāwā r the jin kā  mubā rāk hā th zāmī n pār khār̥e 

hŏ kār jānnāt tāk pāhŏ ṅchtā  thā . Chunā ṅcheh Buk hā rī  

wāġhāirāh kutube hādī s̲ meṅ ā yā  hā keh ek mārtābāh Nābī  

Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne k hāufe 

shāms kī  nāmā z pār̥hā ’ī  tŏ sālā m ke bāʻd irshā d fārmā yā : 

“Māiṅ ne jānnāt kŏ dekhā  tŏ us se ānġurŏṅ kā  ek 
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k hŏshāh lenā  chā hā , āgār māiṅ use le letā  tŏ tum re htī  dunyā  

tāk us se khā te re hte”. 

 [Buk hā rī  fī  āl-S āh ī h ,/170, rāqām:  1052.] 

Du re māqā m pār tŏ is h ādī s̲ meṅ yāhā ṅ tāk wāz̤ā h āt ā ’ī  

hāi keh Ḥ uz̤u r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām us 

k hŏshāh kŏ tŏr̥ne ke liye h ā lāte nāmā z meṅ kuc̥h ā ge bhī  

bār̥he the, chunā ṅcheh irshā d fārmā yā : 

“Yāqī nān māiṅ ne āpne is māqā m meṅ hār wŏh chī z 

dekhī  hāi jis kā  mere sā th wāʻdāh kiyā  gāyā  hāi, h āt t ā  keh jāb 

māiṅ ne dekhā ā  tŏ jānnāt se ek k hŏshāh tŏr̥ne kā  irā dāh 

fārmā yā  jāisā  keh tum ne mujhe ā ge bār̥hte huwe dekhā ”. 

 [Buk hā rī  fī  āl-S āh ī h ,/191, rāqām:  1212,  
 Ibn Qāyyim fī  Ḥ ā dī  āl-ārwā h  ilā  bilā d āl-āfrā h , / 159_160.] 

In āh ādī s̲ kī  rāushnī  meṅ māʻlu m huwā  keh Māwlā  ʻAlī  

rād iyā Allā hu ‘ānhu ne jŏ fārmā yā  ke āgār māiṅ chā hu ṅ tŏ 

ufuqe sāmā wī  kŏ pākār̥ letā , kŏ’ī  mubā lāġhāh nāhī ṅ bāl-keh 

h āqī qāt hāi.” 

 [Fāyd ī  fī  Shārh  K hās ā ’is  ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu,/618_619.] 
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Muh āmmād Aʻz ām Chishtī  ne bŏhāt-hī  k hu b-s u rāt 

āshʻā r meṅ Shā ne ʻAlī  kārrāmā Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m 

bāyā n fārmā ’ī  hāi: 

E hle Nāz ār kī  ā ṅkh kā  t ā rā  ʻAlī  ʻAlī   
E hle Wāfā  ke dil kā  sāhā rā  ʻAlī  ʻAlī  

Rāh māt ne le liyā  mujhe ā ġhŏshe nu r meṅ  
māiṅ ne kābhī  jŏ rŏ ke pukā rā  ʻAlī  ʻAlī  

Ik kāif ik suru r-sā  re htā  hāi rā t din  
jāb se huwā  hāi wird hāmā rā  ʻAlī  ʻAlī  

Kā’be ke but girā ’e nāhī ṅ āpne hā th se  
Ḥ āz̤rāt ne muskurā  keh pukā rā  ʻAlī  ʻAlī  

Dunyā  meṅ sāb se ʻā lī  ghārā ne ke nu r hŏ  
is wā st e hāi nā m tumhā rā  ʻAlī  ʻAlī  

‘Aʻz ām’ yeh māġhfirāt kī  sānād hāi hāmā re pā s 
hām hāiṅ ʻAlī  ke āur hāmā rā  ʻAlī  ʻAlī  
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Bāb: 03 

Maulūde Kaʻbah j  

A’immah-o Muhaddit̲h̲īn aur 

Mu’arriḳhīn kī Naẓar meṅ 
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Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-

Kārī m kī  wilā dāte bā -bārkāt kā  Kāʻbāh muʻāz z āmāh meṅ 

hŏnā  Ahle Sunnāt ke A’immāh, Muhāddit̲h̲ī n, Mu’ārrik hī n, 

Awliyā ’ Allā h āur Sī rāt-ŏ Ṭāz̲kirāh nigā rŏṅne tāwā tur se 

bāyā n kiyā  hāi āur ise A p ‘ālāyhi āl-sālā m kī  fāzī lāt-ŏ 

mānqābāt qārā r diyā  hāi. Nī z Akā bir Ulāmā ’e Ahle Sunnāt ne 

Māulā ’e Kā ’enā t Sāyyidinā  ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu 

‘ānhumā  ke Māulu de Kāʻbāh hŏne kŏ A p ‘ālāyhi āl-sālā m kā  

K hā s s āh qārā r diyā  hāi. Isī  z̤imn meṅ kuc̥h h āwā lāh-jā t z̲āil 

meṅ nāql kiye jā te hāiṅ: 

01. Mu’arriḳh Ibn Ḥusayn al-Masʻūdī  aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Al-Mu’ārrik h wā-āl-Nāsā bāh Abī  āl-Ḥ āsān ʻAlī  bin āl-

Ḥ usāyn bin ʻAlī  āl-Māsʻu dī  āl-mutāwāffā  sān 346 hijrī  

K hilā fāte Amī r āl-Mu’minī n Sāyyidinā  ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib 

kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m ke z̲ikr meṅ likhte hāiṅ: 

“A p kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kī  wilā dāt 

K hā nā’e Kāʻbāh meṅ hu ’ī ”. 

 [Ibn Ḥ usāyn fī  Muru j āl-d̲h̲āhāb wā-māʻā din āl-jāwhār, 02/273.] 

Nī z S ā h ibe Muru j āl-d̲h̲āhāb“It̲h̲bā t āl-wās ī yāh” meṅ 

likhte hāiṅ: 

“Sāyyidinā  ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu se pe hle āur bāʻd meṅ 

Kāʻbāh meṅ kisī  kī  bhī  pāidā ’ish nāhī ṅ hu ’ī .” 

[Ibn Ḥ usāyn fī  It̲h̲bā t āl-wās ī yāh lil-Imā m ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib,/142.] 

ʻAllā māh Shiblī  Nuʻmā nī  Mu’ārrik h Māsʻu dī  ke bā re meṅ 

likhte hāiṅ keh: 
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“Abu  āl-Ḥ āsān bin ʻAlī  bin Ḥ usāyn Māsʻu dī  āl-mutāwāffā  

sān 386 hijrī  Fānne Ṭ ā rī k h kā  Imā m hāi. Islā m meṅ ā j tāk is 

ke bārā bār kŏ’ī  wāsī ʻunnāz ār mu’ārrik h pāidā  nāhī ṅ huwā . 

Wŏh dunyā  kī  āur qāumŏṅ kī  tāwā rī k h kā  bhī  bŏ hāt bār̥ā  

mā hir thā . Is kī  tāmā m Ṭā rī k hī  kitā beṅ miltī  tŏ kisī  āur tās nī f 

kī  h ā jāt nāh hŏtī . Lekin āfsŏs hāi keh qāum kī  bād-māz̲ā qī  se 

āks̲ār tās ā nī f nā pāid hŏ gā’ī ṅ”.                     

[Shiblī  fī  āl-Fā ru q,/27.] 

02. Imām Ḥākim Nīshābūrī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Imā m  Abu  ʻAbd Allā h Muh āmmād bin ʻAbd Allā h Ḥ ā kim 

Nī shā bu rī  āl-mutāwāffā  sān 405 hijrī  “āl-Mustādrāk” meṅ 

fārmā te hāiṅ: 

“Ak hbā re mutāwā tirāh se s̲ā bit hāi keh Ḥ āz̤rāt Fā t imāh 

bint Asād rād iyAllā hu ʻānhā  ne Sāyyidinā  Amī r āl-Mu’minī n 

ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu kŏ jāufe Kāʻbāh 

meṅ jānm diyā .” 

 [Ḥ ā kim fī  āl-Mustādrāk  ʻālā  āl-S āh ī h āyn,03/593.] 

03. Ḥafiẓ Ibn al-Maġhāzilī  aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Al-Ḥ ā fiz  Abī  āl-Ḥ āsān ʻAlī  bin Muh āmmād āl-Wā sit ī  āl-

māʻru f Ibn āl-Māġhā zilī  āl-mutāwāffā  sān 483 hijrī  āpnī  

tās nī f “Mānā qib Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib” meṅ 

rāqām-t ārā z  hāiṅ:  

“Pās Ḥ uz̤u r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 
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unheṅ (Sāyyidāh Fā t imāh bint Asād kŏ) Kāʻbāh muʻāz z āmāh 

kī  t ārāf le gā’e āur Kāʻbāh ke āndār bāit̥hā  diyā , phir fārmā yā : 

Allā h Jāllā Jālā luh ke nā m kī  bārākāt se bāit̥h jā ’ŏ. Fārmā yā : 

pās wŏh āchā nāk us tāklī f se ā zā d hŏ gā’ī ṅ āur unhŏṅ ne ek 

māsru r āur s ā f suthre bāchche kŏ jānm diyā , āise h āsī ṅ 

chehre wā lā  nāhī ṅ dekhā  gāyā ”. 

 [Ibn Māġhā zilī  fī  Mānā qib Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib 
 rād iy Allā hu ʻānhu,/20.] 

04. Shayḳh Farīd al-Dīn ʻAṭṭar aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Mānbāʻ āl-Ḥ āqā ’iq wā-āl-āsrā r Ḥ āz̤rāt Shāyk h Abu  Ṭ ā lib 

Muh āmmād bin Abī  Bākr Ibrā hī m Fārī d āl-Dī n ʻAt t ār 

Nī shā bu rī  āl-mutāwāffā  sān 627 hijrī  fārmā te hāiṅ: 

  یمممممسی    ممممم   ٔمممممس    یممممم   مممممو 

      مممممما پمممممم  ہؤمممممم      مممممم      تمممممم 

  یمممممسی    ممممم       ممممما       ممممما ہممممم   

 بمممممممو     ہممممممم     ممممممم    ممممممم      مممممممو  
 

“Kāun āisā  She h-sāwā r hāi, jŏ Dŏshe Ah mād s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām pār sāwā r huwā . 

Wŏh kāun-sī  hāstī  hāi jis kī  wilā dāt Kāʻbāh meṅ hu ’ī  jis 

ne ā ṅkh khŏlte hī  Ḥ āz̤rātMu hāmmād Mus t āfā  s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke ru ’e ānwār kŏ dekhā  hŏ.” 

 [K husrŏ Qā sim fī  Kāshkŏle māʻrefāt,/33.] 
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05. Imām Abū Sālim Naṣībī al-Shāfiʻī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Shāyk h āl-Imā m āl-ʻAllā māh Abu  Sā lim Kāmā l āl-Dī n 

Muh āmmād bin Ṭ ālh āh ibn Muh āmmād āl-Ḥ āsān āl-Nās ī bī  āl

-Shā fiʻī  āl-mutāwāffā  sān 652 hijrī  “Māt ā lib āl-su’l” meṅ 

rāqām fārmā te hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m 

K hā nā’e Kāʻbāh ke āndār pāidā  huwe A p kī  wilā dāt Nābī  pā k 

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kī  Ḥ āz̤rāt K hādī jāh 

rād iyAllā hu ʻānhā  se shā dī  ke tī n sā l bāʻd hu ’ī .” 

 [Abī  Sā lim fī  Māt ā lib āl-su’l fI mānā qib A l āl-Rāsu l,/63.] 

06. Ḥāfiẓ Qiz’ūġhlī al-Baġhdādī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Ḥ ā fiz  Shāms āl-Dī n Abu  āl-Muz āffār Yu suf bin Qiz’u ġhlī  

ibn ʻAbd Allā h āl-Bāġhdā dī  āl-mutāwāffā  sān 654 hijrī  likhte 

hāiṅ: 

“Riwā yāt hāi keh Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kī  wā lidāh Fā t imāh bint 

Asād Bāitullā h ke t āwā f meṅ māshġhu l thī ṅ āur h āmāl se 

thī ṅ pās un kŏ dārde zeh huwā  tŏ un ke liye Kāʻbāh kā  

dārwā zāh khul gāyā  āur wŏh āndār dā k hil hu ’ī ṅ āur 

bāchchāh Kāʻbe meṅ pāidā  huwā  āur isī  t ārh  Ḥ ākī m bin 

Ḥ izā m kŏ un kī  wā lidāh ne Kāʻbāh meṅ jānā . 

Māiṅ ke htā  hu ṅ ise Ḥ ā fiz  Abu  Nuʻāym ne riwā yāt kiyā  

hāi āur ek lāmbī  h ādī s̲ us kī  fāz̤ilāt meṅ nāql kār dī  hāi māgār 

unhŏne silsilā’e sānād meṅ Rāwh  bin S ālā h  kā  nā m liyā  hāi 

jise ibn ʻAdī  ne z̤āʻī f kāhā  hāi is liye hām us kā  z̲ikr kārnā  
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munā sib nāhī ṅ sāmājhte.” 

 [Qiz’u ġhlī fī  Ṭād̲h̲kirāṫ āl-k hāwā s s , āl-māʻru f bi Ṭād̲h̲kirāṫ k hāwā s s  
 āl-ummāh fī  k hās ā ’is  āl-A’immāh,/10.] 

07. Shayḳh al-Shāfiʻīyah ʻAllāmah Mawṣilī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Shāyk h āl-Shā fiʻī yāh āl-ʻA rif āl-S u fī  Shārāf āl-Dī n Abī  

Muh āmmād ʻUmār bin Shujā ʻ āl-Dī n Muh āmmād bin ʻAbd āl-

Wā h id āl-Māws ilī  āl-mutāwāffā  sān 657 hijrī  rāqām fārmā te 

hāiṅ: 

“Sāyyidinā  ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m Kāʻbāh muʻāz z āmāh meṅ 

pāidā  huwe, un ke ʻilā wāh kŏ’ī  du srā  wāhā ṅ ek hī  dārd meṅ 

pāidā  nāhī ṅ huwā ”. 

 [Māws ilī  fī  Mānā qib A l Muh āmmād āl-musāmmā  bi-āl-Nāʻī m āl-
 muqī m li-ʻItrāṫ āl-nābā ’ āl-ʻāz ī m,/55.] 

08. Imām Ibn Yūsuf Kanjī Shāfiʻī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Al-Imā m āl-Ḥ ā fiz  Abī  ʻAbd Allā h Muh āmmād bin Yu suf 

bin Muh āmmād āl-Qurāshī  āl-Gānjī  āl-Shā fiʻī  āl-mutāwāffā  

sān 658 hijrī  likhte hāiṅ: 

“Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu 

Mākkāh meṅ Bāitullā h āl-Ḥ ārām ke āndār pāidā  huwe”. 

 [Kānjī  fī  Kifā yāṫ āl-t ā lib fī  mānā qibi ʻAlī   Ibn Abī  Ṭ ā lib ‘ālāyhi āl-
 sālā m,/407.] 
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09. Mufti’e Ishq ʻAllāmah Jalāl al-Dīn Rūmī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

ʻAllā māh Jālā l āl-Dī n Muh āmmād Bālk hī  āl-Māʻru f 

Māulā nā  Jālā l āl-Dī n Ru mī  āl-mutāwāffā  sān 672 hijrī  

fārmā te hāiṅ: 

     حوا    ی جن   ز ع  جن    م    م  

 عمم           مما ممم   مممست   سممدمی مممں  وومم 
 

“Ae dāshte Nājāf ke muh ā fiz ! A p ke wāsī le se Nājāf ne 

qādr-ŏ mānzilāt pā ’ī  hāi. A p mŏtī  hāiṅ āur Kāʻbāh sī pī  hāi. 

Jāise mŏtī  sī pī  ke pet̥ se nikāltā  hāi A p Kāʻbāh se nāmu -dā r 

huwe Mustā ne K hudā  A p kī  ʻāz āmāt kŏ sālā m pesh kārte 

hāiṅ.”    

 [S ā lih  Kāshfī  fī  Mānā qibe Murtād āwī , mutārjim,/158.] 

10. Muḥaddīs̲e Kabīr Imām Ḥammūyahaur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Imā m āl-Kābī r āl-Muh āddī s̲ Shāyk h āl-Māshā ’ik h 

Muh āmmād bin Ibrā hī m āl-Juwāynī  āl-K hurā sā nī  āl-Shā fiʻī  āl

-S u fī  āl-mutāwāffā  sān 722 hijrī  z̲ikre riwā yāte Māulu de 

Kāʻbāh ke bāʻd likhte hāiṅ keh: 

“Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ke ʻilā wāh kŏ’i shāk hs  Kāʻbāh meṅ pāidā  

nāhī ṅ huwā ”. 

 [Juwāynī  fī  Fārā ’id āl-simāt āyn fī  fād ā ’il āl-Murtād ā  wā-āl-Bātu l 
 wā-āl-Sibt āyn wā-A’immāh min d̲h̲urrī yātihim, 01/425_426.] 
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11. Ḳhẉājah Niẓām al-Dīn Awliyā’ aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Sult ā n āl-Māshā ’ik h, Sult ā n āl-Awliyā ’, K hw ājāh 

Me h bu be Ilā hī  Ḥ āz̤rāt Sāyyid Muh āmmād Niz ā m āl-Dī n bin 

Ah mād bin ʻAlī  āl-Buk hā rī  āl-mutāwāffā  sān 725 hijrī  

fārmā te hāiṅ:  

  ممم ت   مم   ممس  ہ  مم   مما      ممی        
 ہمممم         مممما      مممما ز   مممم     مممممٓ  ہ  مممم 

  مممم ت بممما  ممم  ہ  ممم   ممما       یومممی    ت
 پیممممبا   ۂمممم  ہمممم       ممممی       ہ  مممم 

 

“Dī n kā  Imā m wŏhī  hŏ sāktā  hāi keh jis kī  wilā dāt 

Kāʻbāh meṅ hŏ āur Kāʻbāh us ke qādmŏṅ kī  bārkāt se 

pā kī zāgī  h ā s il kāre. 

Imā me Ḥ āqq wŏhī  hŏ sāktā  hāi jŏ us wāqt bhī  A ṅ-Ḥ āz̤rāt 

ke sā th thā  jāb-keh A dām ā b-ŏ gil meṅ the āur k hw ud 

wilā yāt jis kī  ā rzu  kāre.” 

 [K husrŏ Qā sim fī  Kāshkŏle māʻrefāt,/.65.] 

12. ImāmShams al-Dīn D̲h̲ahabī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Al-Imā m āl-Ḥ ā fiz  āl-Mu’ārrik h Abu  ʻAbd Allā h Shāms āl-

Dī n Muh āmmād bin Ah mād āl-D̲h̲āhābī  āl-mutāwāffā  sān 

748 hijrī  “āl-Ṭālk hī s ” me Māulu de Kāʻbāh pār Imā m Ḥ ā kim kī  

ʻIbā rāt kŏ bār-qārā r rākhkhā  hāi: 

“Ak hbā re mutāwā tirāh se s̲ā bit hāi keh Ḥ āz̤rāt Fā t imāh 
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bint Asād rād iyAllā hu ʻānhā  ne Ḥ āz̤rāt Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  

ibn Abī  Ṭ ā lib kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kŏ jāufe 

Kāʻbāh meṅ jānm diyā .” 

 [D̲h̲āhābī  fī  āl-Mustādrāk māʻ āl-Ṭālk hī s ,03/483.] 

13. Ḥāfiẓ Ibn Yūsuf al-Zarandī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

14. Ḥāfiẓ Jāmāl al-Dīn Muḥammad al-Madanī 

aur “Maulūde Kaʻbah” 
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15. Ḳhẉājah Sayyid Muḥammad Chishtī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Shāyk h āl-māshā ’ik h Ḥ āz̤rāt K hw ā jāh Sult ā n Niz ā m āl-

Dī n Awliyā ’ ke h ā lā t-ŏ kārā mā t āur mālfu z ā t pār mushtāmil 

tā rī k hī  tāz̲kirāh “Niz ā mī  bānsrī ” āl-māʻru f “Ṭā rī k h āl-āwliyā ’” 

meṅ silsilā’e ʻā lī yāh Chishtī yāh Niz ā mī yāh ke jālī lul-qādr 

Shāyk h K hw ā jāh Sāyyid Muh āmmād Chishtī  kā  mālfu z  

mubā rāk hāi keh: 

 “Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ‘ālāyhi āl-sālā m Kāʻbāh ke āndār pāidā  

huwe the. Aur A ṅ-Ḥ āz̤rāt s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām un kŏ bāchpān se gŏd meṅ liye phirte the.” 

 [Ḥ āsān Niz ā mī  fī  Niz ā mī  bānsrī ,/43.] 

16. Laṭā’ife Ashrafī aur “Maulūde Kaʻbah” 

Ṭā rike sālt ānāt Imā m āl-ʻA rifī n Zubdāṫ āl-S ā lih ī n 

G hāwt̲h̲ āl-ʻA lām Me h bu be Yāzdā nī  Sult ā n Sāyyid Jāhā ngī r 

Sāmnā nī  āl-mutāwāffā  sān 808 hijrī  ke Mālfu z ā t “Lāt ā ’ife 

Ashrāfī ” meṅ Amir āl-Mu’minī n ʻAlī  āl-Murtd ā  rād iyā Allā hu 

‘ānhu ke mānā qib meṅ mārqu m hāiṅ keh: 

“Un kī  Wilā dāt K hā nā’e Kāʻābāh ke āndār hu ’ī  thī .” 

 [Niz ā m Yāmānī  fī  Lāt ā ’ife Ashrāfī , mutārjim, 03/540.] 

17. Imām Ibn Ṣabbāġh al-Mālikī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Al-Shāyk h āl-Imā m āl-ʻAllā māh ʻAlī  bin Muh āmmād bin 

Ah mād āl-Mā likī  āl-Mākkī  āl-māʻru f Ibn āl-S ābbā ġh āl-

mutāwāffāh 855 hijrī  āpnī  tā lif “āl-Fus u l āl-muhimmāh fī  
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māʻrifāṫ āh wā l āl-Aʻimmāh” bāyā n fārmā te hāiṅ: 

“Sāyyidinā  ʻAlī  ʻālāyhi āl-sālā m mā he Rājāb kī  

terāhwī ṅ¹³ kŏ Jumʻāh ke rŏz Mākkāh shārī f meṅ Kāʻbāh ke 

āndār pāidā  huwe, yeh wŏhī  māhī nāh hāi jŏ Allā h Ṭāʻā lā  kā  

hāi jis meṅ kusht-ŏ k hu n h ārā m hāi āur yeh munfārād hāi 

sān 30 qābl āz-hijrāt, ‘A mul-Fī l meṅ hijrāt se 23 yā  25 sā l 

qābl āur beʻs̲āt se dās yā  bā rāh sā l pe hle Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iy 

Allā hu ʻānhu ke siwā  k hā nā’e Kāʻbāh meṅ kŏ’ī  shāk hs  pāidā  

nāh huwā  āur yeh wŏh fāz̤ī lāt hāi jis se Allā h Ṭāʻā lā  ne unheṅ 

māk hs u s  fārmā yā .” 

 [Ibn S ābbā ġh fī  āl-Fus u l āl-muhimmāh fī  māʻrifāṫ āh wā l āl-
 āʻimmāh ʻālāyhim āl-sālā m,/29.] 

18. Maulānā Nūr al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān Jāmī 

aur “Maulūde Kaʻbah” 

Māulā nā  Nu r āl-Dī n ʻAbd āl-Rāh mā n bin Ah mād bin 

Muh āmmād Jā mī  āl-mutāwāffā  sān 898 hijrī  likhte hāī ṅ: 

 [Jā mī  fī  Shāwā hid āl-Nubu wāṫ li-tāqwī yāṫ yāqī n āhl āl-
 futu wāṫ,/212.] 

Nī z A p fārmā te hāiṅ: 

 ہمما سمم      مما      ممی   ممم  ہمما     جنمم 

 ۂ       ا  ا   و   م  سی با ہا  م  

 عٓ  عں  ا می   م   سی        م   سمی

  ما ممم  ہمما سم   امم    تمم     ہمما سمم   ممم  
 

“Shāyk h simte Kāʻbāh kŏ jā tā  hāi āur māiṅ Nājāf kī  t ārāf. 

Bā-Rābbe Kāʻbāh meṅ hī  h āqq bā-jā nib hu ṅ. Is meṅ āur mujh 
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meṅ bār̥ā  fārq hāi, māiṅ mŏtī  kī  t ārāf jā tā  hu ṅ āur wŏh s ādāf 

kī  sāmt.” 

 [S ā lih  Kāshfī  fī  Mānā qibe Murtād āwī ,/172.] 

19. Mullā Ḥusayn Wāʻiẓ Kāshifī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Ibtelā ’e Anbiyā  wā Ahle Bāyt ke dārd-nā k bāyā n pār 

mushtāmil Mufāssire Qur’ā n Kāmā l āl-Dī n Ḥ usāyn bin ʻAlī  āl-

māʻru f Mullā  Ḥ usāyn Wā ʻiz  Kā shifī  āl-mutāwāffā  sān 910 

hijrī  kī  kiā t b “Rāwd āṫ āl-Shuhādā ’” jis kā  tārjāmāh ʻAllā māh 

S ā ’im Chishtī  ne fārmā yā  hāi, meṅ A p rāqām fārmā te hāiṅ: 

“Kitā b Bāshā yir āl-Mus t āfā  meṅ Yāzī d bin Qāʻnāb se 

riwā yāt kī  gā’ī  hāi kāhā  keh māiṅ Ḥ āz̤rāt ʻAbbā s bin ʻAbd āl-

Mut t ālib āur jāmī ʻ bānī  ʻAbd āl-ʻUzzā  ke sā th Bāitullā h shārī f 

ke dārwā ze pār bāithā  huwā  thā  keh Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint 

Asād ā ’ī ṅ āur t āwā fe Kāʻbāh meṅ māshġhu l hŏ gā’ī ṅ āchā nāk 

un ke chehrāh pār wāz̤ʻe h āmāl ke ā s̲ā r z ā hir huwe māgār un 

meṅ Bāitullā h shārī f se bā hār ā ne kī  t ā qāt nāh thī  lehā z̲ā  

unhŏṅ ne kāhā  Ilā hī  mujh pār is wilā dāt kŏ  ā sā n fārmā . 

Rā wī  ne kāhā : māiṅ ne usī  wāqt dī wā re Kāʻbāh kŏ shāqq 

hŏte dekhā  āur jānā be Fā t imāh Kāʻbāh shārī f ke āndār jā  kār 

hāmā rī  nāz rŏṅ se ġhā ’ib hŏ gā’ī ṅ hām lŏgŏṅ kŏ bhī  k hw ā hish 

thī  keh Kāʻbe ke āndār jā ’eṅ māgār us s u rāt meṅ munā sib 

nāhī ṅ thā  chunā ṅcheh jānā b Fā t ī māh bint Asād chāuthe rŏz 

h ārām shārī f se bā hār ā ’ī ṅ āur unhŏne Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kŏ hā thŏṅ 

pār ut̥hā  rākhkhā  thā . 

Imā m Abu  Dā wud Bānā kātī  riwā yāt lā ’e hāiṅ keh Ḥ āz̤rāt 

ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m se pe hle āur bāʻd kisī  
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shāk hs  kŏ bhī  Kāʻbāh shārī f ke āndār pāidā  hŏne kā  shārāf 

h ā s il nāhī ṅ huwā  chunā ṅcheh unhŏṅ ne is t ārh  kāhā  hāi: 

 ولدة ِف الحرام المعظم أمه

  الب و الب وليدها ولمولد
 [Kā shifī  fī  Rāwd āṫ āl-Shuhādā ’, mutārjim, 01/328_329.] 

20. Imām Jalāl al-Dīn Suyūṭī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Al-Imā m āl-Ḥ ā fiz  Jālā l āl-Dī n ʻAbd āl-Rāh mā n bin Abī  

Bākr āl-Suyu t ī  āl-mutāwāffā  sān 911 hijrī  “Ṭādrī b āl-rā wī ” 

meṅ fārmā te hāiṅ: 

“Sāyyidinā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  wāj·hāhu āl-

Kārī m māulu de Kāʻbāh hāin”. 

 [Suyu t ī  fi Ṭādrī b āl-rā wī  fī  shārh  Ṭāqrī b āl-Nāwā wī , 02/880.] 

21. ImāmDiyār Bakrī al-Mālikī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Ṭā rī k he Islā m ke ʻāz ī m muh āqqiq-ŏ mu’ārrik h Imām āl-

ʻA lim ʻAllā māh āl-Shāyk h Ḥ usāyn bin Muh āmmād bin āl-

Ḥ āsān āl-Diyā r Bākrī  āl-Mā likī  āl-mutāwāffā  sān 966 hijrī  

likhte hāiṅ: 

 “Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  Ibn Abī  Ṭ ā lib kārrāmā  

Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m Kāʻbāh meṅ pāidā  huwe”. 

 [Diyā r Bākrī  fī  Ṭā rī k h āl-K hāmī s fī   āh wā l ānfās nāfī s, 01/279.] 
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22. Mullā ʻAlī Qārī al-Ḥanafī aur  “Maulūde 

Kaʻbah” 

ʻAllā māh āl-Shāyk h Mullā  ʻAlī  bin Sult ā n āl-Qā rī  āl-

Ḥārāwī  āl-Ḥ ānāfī  Nāqshbāndī  āl-mutāwāffā  sān 1014 hijrī  

likhte hāiṅ: 

“Mustādrāk āl-Ḥ ā kim meṅ hāi keh nī z Sāyyidinā  ʻAlī  

ibn Abī  Ṭ ā lib kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu Kāʻbāh muʻāz z āmāh 

meṅ pāidā  huwe.” 

 [Mullā  ʻAlī  Qā rī  fī  Shārh  Shifā ’ āl-qā d ī  ʻIyā d , 01/151, K hāfā jī  fī  
 Nāsī m āl-riyā d  shārh  Shifā ’ āl-qā d ī  ʻIyā d , 01/328.] 

23. Imām Nūr al-Dīn Ḥalabī aur  “Maulūde 

Kaʻbah” 

Al-Imā m āl-ʻA lim āl-ʻAllā māh Abu  āl-Fārāj ʻAlī  bin 

Ibrā hī m bin Ah mād Nu r āl-Dī n bin Burhā n āl-Dī n āl-Ḥ ālābī  āl

-Qā hirī  āl-Shā fiʻī  āl-mutāwāffā  sān 1044 hijrī  fārmā te hāiṅ: 

“Jāb Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  

wāj·hāhu āl-Kārī m kī  wilā dāt K hā nā’e Kāʻbāh meṅ hu ’ī  us 

wāqt Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām kī  mubā rāk 30 sā l yā  kuc̥h ziyā dāh thī .” 

[Ḥ ālābī  fī  āl-Sī rāh āl-Ḥ ālābī yāh, Insā n āl-ʻuyu n fī  sī rāṫ āl-Amī n āl-
Mā’mu n ʻālāyhi āl-s ālā ṫ wā-āl-sālā m, 01/202.] 

24. Shayḳh ʻAbd al-Ḥaqq Muḥaddit̲h̲ Dihlawī 

aur “Maulūde Kaʻbah” 

Shāyk h āl-Muh āqqiqī n ʻAllā māh ʻAbd āl-Ḥ āqq bin Sāyf āl

-Dī n bin Sāʻd Allā h āl-Buk hā rī  āl-Dihlāwi āl-Ḥ ānāfī  āl-

mutāwāffā  sān 1052 hijrī  rāqām fārmā te hāiṅ: 
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“Aur Mu’ārrik hī n ne kāhā  hāi keh Sāyyidinā  ʻAlī  kārrāmā  

Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kī  wilā dāt Kāʻbāh ke āndār hu ’ī ”. 

[ʻAbd āl-Ḥ āqq Muh āddit̲h̲ Dihlāwī  fī  Mādā rij āl-Nubu wāh,02/531,  
ʻAbd āl-Ḥ āqq Muh āddit̲h̲ Dihlāwī  fī  Mādā rij āl-Nubu wāh, 
mutārjim,02/623.] 

25. Shĕhzādah Dārā Shikoh Qādrī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Bārre s āġhī r ke māsh·hu r mu’ārrik h She hzā dāh 

Mu h āmmād Dā rā  Shikŏh Qā drī  āl-mutāwāffā  sān 1069 hijrī  

“Sāfī nāṫ āl-āwliyā ’” meṅ likhte hāiṅ: 

“K hā nā’e Kāʻbāh meṅ A p(Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  rād iy 

Allā hu ʻānhu) mutāwāllid huwe”. 

 [Dā rāh Shikŏh fī  Sāfī nāh āl-Awliyā ’, mutārjim,/36.] 

26. Shayḳh ʻAbd al-Raḥmān Chishtī Ṣābirī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Gyā rāhwī ṅ s ādī  hijrī  ke ʻāz ī m mu’ārrik h āur tāz̲kirāh 

nigā r Shāyk h ʻAbd āl-Rāh mā n Chishtī  S ā birī  āl-mutāwāffā  

sān 1094 hijrī  Ṭās āwwuf kī  hāzā r-sā lāh tā rī k h pār 

mushtāmī l āpnī  ʻāz ī m te h qī qī  tās nī f “Mir’ā t āl-āsrā r” meṅ 

Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  wāj·hāhu āl-

Kārī m kā  z̲ikre mubā rāk yu ṅ kārte hāiṅ: 

“Is ʻā qibāte māh mu d kī  jā ’e wilā dāt K hā nā’e Kāʻbāh hāi 

yeh sāʻā dāt āzāl se ābād tāk kisī  fārde bāshār kŏ nās ī b nāhī ṅ 

hu ’ī .”   

[ʻAbd āl-Rāh mā n Chishtī  fī  Mir’ā t āl-āsrā r, mutārjim,/178.] 
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27. Ḳhalīfa’e Mujaddide Alf-t̲h̲ānī Shayḳh Badr 

al-Dīn aur “Maulūde Kaʻbah” 

 K hālī fā’e Mujāddide Alf-t̲h̲ā nī  Shāyk h Bādr āl-Dī n bin 

Muh āmmād Ibrā hī m Sārhindī  Nāqshbāndī  āpnī  mā yā’e nā z 

tās nī f “Ḥ ād ārā t āl-quds” meṅ rāqām fārmā te hāiṅ: 

“A p kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  wāj·hāhu āl-Kārī m kī  wilā dāt 

k hā nā’e Kāʻbāh meṅ jumʻāh ke din terāhwī ṅ¹³ yā  sā twī ṅ 

Shāʻbā n kŏ hu ’ī .”       

 [Bādr āl-Dī n Sārhindī  fī  Ḥ ād ārā t āl-quds,/83.] 

28. Ḥāfiẓ Ibn Muʻtamidal-Badaḳhshānī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Ḥ ā fiz  Muh āmmād bin Muʻtāmid K hā n āl-Bādāk hshā nī  āl

-Ḥ ā rit̲h̲ī  āl-mutāwāffā  sān 1126 hijrī  likhte hāiṅ:  

“Sāyyidinā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu kī  wilā dāt bā-

rŏz Jumʻāh 13 Rājāb ‘A mul-Fī l meṅ bā-muqā m Mākkāh wā qeʻ 

hu ’ī  āur riwā yāt hāi keh wŏh jānā b K hā nā’e Kāʻbāh meṅ 

pāidā  huwe āur Ḥ ujrā’e Kāʻbāh meṅ kŏ’ī  nāh un se pe hle 

pāidā  huwā , nāh bāʻd. Yeh wŏh fāz̤ī lāt hāi jis se K hudā  ne 

unheṅ māk hs u s  kiyā  thā ”.       

 [Bādāk hshā nī  fī  Nuzul āl-ābrā r bi-mā  s āh h  min mānā qib Ahl āl-
 Bāyt āl-āt hā r,/115.] 

29. Shayḳh Muḥammad Akram Quddūsī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Shāyk h Muh āmmād Akrām ibn Muh āmmād ʻAlī  Ḥ ānāfī  

Quddu sī  “Iqtibā s āl-ānwā r zāmā nā’e tā lī f 1130 hijrī ” meṅ 

likhte hāiṅ: 
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“A p kā  tāwāllud ʻA mul-Fī l ke sā th sā l bāʻd K hā nā’e 

Kāʻbāh meṅ huwā . 

Pārdā’e rā z ke pī c̥he jŏ kuc̥h thā  z ā hir huwā  yāʻnī  Asād 

Allā h āl-G hā lib pāidā  huwe. 

Yeh sāʻā dāt (yāʻnī  Kāʻbāṫullā h meṅ pāidā  hŏnā ) ibtedā ’e 

ā frī nish se ā j tāk kisī  bāshār kŏ h ā s il nāhī ṅ hu ’ī .” 

 [Muh āmmād Akrām fī  Iqtibā s āl-ānwā r, mutārjim,/104.] 

30. ʻAllāmah Sayyid Ṣāliḥ Kashfī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

 ʻAllā māh Mī r Sāyyid S ā lih  Kāshfī  āl-Ṭirmid̲h̲ī  āl-

Sunnī  āl-Ḥ ānāfī  āl-Qā drī  āl-mutāwāffā  sān 1160 hijrī  

“Mānā qibe Murtād āwī ” meṅ bāyā n kārte hāiṅ: 

 “Yāzī d bin Qāʻnābe riwā yāt hāi keh māiṅ ʻAbbā s bin 

ʻAbd āl-Mut t ālib ke sā th thā  āur Aulā de ʻAbd āl-ʻUzzā  kā  ek 

girŏh K hā nā’e Kāʻbāh ke pā s bāithā  huwā  thā . Ḥ āz̤rāt 

Fā t imāh bint Asād Bāitullā h meṅ ā ’ī ṅ ʻāin t āwā f kī  h ā lāt meṅ 

un pār ā s̲ā re wilā dāt t ā rī  huwe bā hār jā ne ke liye wāqt nāh 

thā . Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint Asād ne duʻā  kī : K hudā -wānd! Is bā -

bārākāt K hā nā’e Kāʻbāh kī  h urmāt kā  wā st āh wilā dāt kī  

tākā lī f kŏ mujh pār ā sā n fārmā . Rā wī  ke htā  hāi keh dī wā re 

Kāʻbāh shāqq hu ’ī  jānā be Fā t imāh bint Asād āndār gā’ī ṅ āur 

chāuthe din jānā be Amī r kŏ āpne hā thŏṅ pār liye bār-ā mād 

hu ’ī ṅ. 

[Ṭirmiz̲ī  fī  Mānā qibe Murtāz̤āwī : dār mānā qibe Shā he Auliyā , 
Amī r āl-Mu’miniṅ ʻAlī  āl-Murtāz̤ā  ‘ālāyhi āl-sālā m,/171.] 
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31. Shāh Walī Allāh Muḥaddit̲h̲ Dihlawī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Ḥ āz̤rāt Imā m āl-muh āddit̲h̲ī n Shā h Wālī  Allā h 

Muh āddit̲h̲ Dihlāwī  āl-mutāwāffā  sān 1176 hijrī  ne āpnī  

tās nī f “Qurrāṫ āl-ʻāynāyn” meṅ Māwlā ’e kā ’enā t Sāyyidnā  ʻAlī   

ʻālāyhi āl-sālā m kī  wilā dāt dār K hā nā’e Kāʻbāh kā  z̲ikr 

fārmā te huwe likhte hāiṅ: 

“A p kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  wāj·hāhu āl-Kārī m ke fāz̤ā ’il-

ŏ mānā qib be-shumā r hāiṅ A p pe hle Ḥ ā shimī  hāiṅ jin kī  

wā lidāh mā jidāh rād iyAllā hu ʻānhā  bhī  Ḥ ā shimī yāh hāiṅ A p 

kī  pāidā ’ish K hā nā’e Kāʻbāh meṅ hu ’ī  āur yeh ek āisī  fāz̤ī lāt 

hāi jŏ A p se pe hle kisī  ke h is s e neṅ nāhī ṅ ā ’ī .” 

[Shā h Wālī  Allā h fī  Qurrāṫ āl-ʻāynāyn fī  tāfd ī l āl-shāyk hāyn,/138.] 

Nī z “Izā lāṫ āl-K hāfā ’” likhte hāiṅ keh: 

“Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke Mānā qib 

meṅ se jŏ un kī  pāidā ’ish ke wāqt z ā hir huwe ek yeh bhī  hāi 

keh wŏh K hā nā’e Kāʻbāh ke āndār pāidā  huwe hāin”. 

[Shā h Wālī  Allā h fī  Izā lāṫ āl-K hāfā ’ ʻān K hilā fāṫ āl-K hulāfā ’, 
04/405_406,  
Shā h Wālī  Allā h fī  Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke fāz̤ā ’il-ŏ 
mānā qib,/26.] 

32. Imām Amīr al-Kaḥlānī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Imā m āl-Kābī r āl-S ānʻā nī  Sāyyid Muh āmmād bin Ismā ʻī l 

bin S ālā h  bin Muh āmmād bin ʻAlī  āl-shāhī r bi-āl-Amī r āl-

Ḥā shimī  āl-Ḥ āsānī  āl-Yāmānī  āl-Kāh lā nī  āl-mutāwāffā  sān 
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1182 hijrī  likhte hāiṅ: 

“Sāyyidinā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kī  

pāidā ’ish Mākkāh mukārrāmā h meṅ K hā nā’e Kāʻbāh shārī f 

ke āndār 13 Rājāb kŏ ‘A mul-Fī l ke tī sweṅ bārās hu ’ī  āur A p kī  

wā lidāh mā jidāh Sāyyidāh Fā t imāh bint Asād bin Ḥā shim 

rād iyā Allā hu ‘ānhā  hāiṅ”. 

 [S ānʻā nī  fī  āl-Rāwd  āl-nādī yāh fī  shārh  āl-Ṭuh fāṫ āl-
 ʻAlāwī yāh,/36.] 

33. Shāh ʻAbd al-ʻAzīz Muḥaddīt̲h̲ Dihlawī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Sirā j āl-Ḥ ind Shā h ʻAbd āl-ʻAzī z bin Shā h Wālī  Allā h 

Muh āddī t̲h̲ Dihlāwī āl-mutāwāffā  sān 1239 āpni kitā b 

“Ṭuh fāh it̲h̲nā  ʻāshārī yāh” meṅ rāqām-t ārā z  hāiṅ: 

“Jis wāqt ā p Kāʻbāh ke dārwā zāh pār ā ’ī ṅ pāi dār pāi 

dārde zeh hŏne lāgā  āur Ḥ āz̤rāt Amī r rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  

wilā dāte bā -sāʻā dāt hŏ gā’ī .” 

[Shā h ʻAbd āl-ʻAzī z Dihlāwī  fī  Ṭuh fāh it̲h̲nā  ʻāshārī yāh,/79.] 

34. Ṣāḥibe Rūḥ al-Maʻānī ʻAllāmahĀlūsīaur 

“Maulūde Kaʻbah” 

K hā timāṫ āl-Muh āqqiqī n wā-ʻumādāṫ āl-Mudāqqiqī n, 

Mārjā’e E hle ʻIrā q wā-Mufti’e Bāġhdā d ʻAllā māh Abu  Ṭ̲h̲ānā ’ 

Shihā b āl-Dī n Sāyyid Māh mud Ibn ʻAbd Allā h āl-Ḥ usāynī  āl-

A lu sī  āl-Bāġhdā dī  āl-mutāwāffā  sān 1270 hijrī  likhte hāiṅ: 

“Sāyyidinā  Amī r kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu kī  wilā dāt 
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Bāitullā h shārī f meṅ hŏnā , dunyā  bhār meṅ māsh·hu r hāi āur 

Sunnī  Shī ʻāh dŏnŏṅ firqŏṅ ne is kā  z̲ikr āpnī  āpnī  kitā bŏṅ 

meṅ kiyā  hāi”. 

 [A lu sī  fī  Shārh  āl-K hārī dāh āl-ġhāybī yāh fī  shārh  qās ī dāh āl-
 ʻAynī yāh,/15.] 

35. Mufti’e Aʻẓam Qusṭunṭinīyah aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Mufti’e Aʻz ām Qust unt inī yāh ʻAllā māh Shāyk h Sulāymā n 

bin Ibrā hī m āl-Qundu zī  āl-Ḥ ānāfī  āl-mutāwāffā  sān 1294 

hijrī  “Yānā bī ̒  āl-Māwāddāh” meṅ Abu  ʻUt̲h̲mā n āl-Jā h iz  āl-

Bās rī  āl-mutāwāffā  sān 255 hijrī  ke h āwā le se likhte hāiṅ: 

“Agār hām Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke fāz̤ā ’il 

shārī fāh, māqā mā te kārī māh, dārājā te rāfī ʻāh āur mānā qibe 

sānī yāh kŏ shumā r kāreṅ tŏ bŏ hāt bār̥ī  bār̥ī  jildeṅ āur 

kitā bŏṅ ke dāftār hŏ jā ’eṅge. A p Ḥ āz̤rāt A dām ‘ālāyhi āl-

sālā m ke s āh ī h  jār̥ hāiṅ āur A p rād iyā Allā hu ‘ānhu kā  nāsāb 

be-ʻāib hāi, A p ʻAz ī m Jā ’e pāidā ’ish(Kāʻbāh) wā le, mubā rāk-ŏ 

mukārrām nāsh-ŏ numā  wā le, bulānd shā n wā le, bulānd 

mārtābā’e āʻmā l wā le hāiṅ. A p rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  kŏ’ī  

nāz ī r nāhī ṅ”. 

 [Qundu zī  fī  Yānā bī ʻ āl-māwāddāh li-d̲h̲āwī  āl-qurbā , 01/182.] 

36. Shayḳh Ṣadr al-ʻĀlam Dihlawī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Shāyk h Muh āmmād S ādr āl-ʻA lām bin Fāk hār āl-Islā m āl

-ʻAmrī  āl-Dihlāwī  āl-S u fī  likhhte hāiṅ: 

“A p kī  wā lidāh Fā t ī māh bint Asād bin Ḥ ā shim bin ʻAbd 
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Mānā f Ḥā shimī yāh hāiṅ, yeh pe hlī  k hā tu n hāiṅ jinhŏṅ ne 

Kāʻbāh shārī f ke āndār ek Ḥā shimī  bāchchāh kŏ jānm diyā , 

Islā m lā ’ī ṅ, hijrāt kī  āur A p s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām kī  zindāgī  meṅ hī  wāfā t pā  gā’ī ṅ, un kī  nāmā ze 

jānā zāh k hw ud Rāsu le Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām ne pār̥hā ’ī  āur un kī  qābr meṅ bhī  k hw ud utre, 

jāisā  keh Ḥ ā kim ne Mustādrāk meṅ Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu 

‘ānhu ke h āwā lāh nāql kiyā  hāi”.  

 [S ādr āl-ʻA lām fī  Māʻā rij āl-ʻulā  fī  mānā qib āl-Murtād ā  rād iyā 
 Allā hu ‘ānhu,/100.] 

37. Maulānā Muḥammad Nāṣir ʻAlī aur  

“Maulūde Kaʻbah” 

Māulāwī  Ḥ ākī m Muh āmmād Nā s ī r ʻAlī  bin Shāyk h 

Ḥ āydār ʻAlī  Ḥ ānāfī  G hiyā s̲pu rī  ʻAz ī mā bā dī  āl-mutāwāffā  sān 

1305 hijrī  Ḥ āz̤rāt Murtād ā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  wilā dāt 

shārī f ke bāyā n meṅ likhte hāiṅ: 

“Riwā yāt hāi keh A p kī  mā ṅ Fā t imāh bint Asād t āwā fe 

Kāʻbāh meṅ māshġhu l thī ṅ keh āsā re wilā dāte bā -sāʻā dāt ke 

pāidā  huwe t āwā f se jāldī  fārā ġhāt kār ke Kāʻbāṫullā h ke 

āndār hŏ gā’ī ṅ wāhā ṅ A p pāidā  huwe”. 

 [Nā s ir ʻAlī  fī  Nā s ir āl-ābrā r fī  mānā qib Ahl Bāyt āl-āt hā r,/77_78.] 

38. Nawāb Ṣiddīq Ḥasan Ḳhān Bhopālī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

ʻAllā māh Sāyyid S iddī q Ḥ āsān K hā n āl-Ḥ usāynī  āl-

Buk hā rī  āl-Qānnāwjī  āl-mutāwāffā  sān 1307 hijrī  “Ṭākrī m āl-

Muʻminī n bā-tāqwī m mānā qib āl-k hulāfā ’ āl-rā shidī n” meṅ 
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likhte hāiṅ: 

“Wilā dāt un kī  Mākkāh mukārrāmā h meṅ āndār 

Bāitullā h ke hu ’ī  un se pe hle kŏ’ī  Bāitul-h ārā m ke āndār 

māulu d nāhī ṅ huwā  thā .” 

 [Qānnāwjī  fī  Ṭākrī m āl-Mu’minī n bi-tāqwī m mānā qib āl-K hulāfā ’ 
 āl-Rā shidī n,/99.] 

39. Ḥakīm Muftī Ġhulām Sarwar Lāhorī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

ʻAllā māh āl-Ḥ ā jj Ḥ ākī m Muftī  G hulā m Sārwār bin 

G hulā m Muh āmmād Qāryshī  Asādī  āl-Ḥā shimī  Sārwārī  

Chishtī  Lā hŏrī  āl-mutāwāffā  sān 1307 hijrī  likhte hāiṅ: 

“A p Mākkāh muʻāz z āmāh āur bā-qāul dī gār K hā nā’e 

Kāʻbāh meṅ pāidā  huwe. A p kī  wilā dāt bā-rŏz Jumʻāh 13-

Rājābul-murājjāb tī s sā l bāʻd āz wā qeʻā’e Fī l hu ’ī .” 

 [G hulā m Sārwār fī  K hāzī nāṫ āl-ās fiyā ’, mutārjim, 01/59.] 

40. ʻAllāmahSayyid Mu’min Shablanjī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Al-Shāyk h ʻAllā māh Sāyyid Mu’min Ibn Ḥ āsān Mu’min āl

-Shāblānjī  āl-mutāwāffā  sān 1308 hijrī  likhte hāiṅ: 

“Sāyyidinā  ʻAlī  ibn Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu Ḥ uz̤u r 

Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke 

chāchā -zā d bhā ’ī  āur Allā h kī  nāṅgī  tālwā r hāiṅ. A p hijrāt se 

23 yā  25 sā l pe hle āur Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke iz hā re nubu wāt se bā rāh yā  
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dās bārās pe hle Mākkāh mukārrāmā h meṅ As h ā be Fī l ke 

h āmlāh ke tī sweṅ bārās 13 Rājāb kŏ Jumʻāh ke rŏz Bāitullā h 

shārif ke āndār Mākkāh mukārrāmā h meṅ pāidā  huwe. Un 

se pe hle Bāitullā h shārī f meṅ un ke siwā  kŏ’ī  pāidā  nāh huwā  

thā ”.               

 [Shāblānjī  fī  Nu r āl-ābs ār fī  mānā qib A l āl-Bāyt āl-Nābī  āl-

 Muk htā r,/158.] 

41. Sīrate Muṣṭafá Jāne Raḥmat aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

42. Mufassire Qur’ān Abū al-Ḥasanāt aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Mufāssire Qur’ā n S ā h ibe “Ṭāfsī r āl-Ḥ āsānā t” Ḥ āz̤rāt 

ʻAllā māh Abu  āl-Ḥ āsānā t Sāyyid Muh āmmād Ah mād Qā drī  

Chishtī  S ā brī  Ashrāfī  Ḥ ānāfī  āl-mutāwāffā  sān 1380 hijrī  

“Aurā qe G hām” meṅ rāqām fārmā te hāiṅ: 

“S ā h ibe Bāshā ’ir āl-Mus t āfā  nāql fārmā te hāiṅ keh māiṅ 

ʻAbbā s bin ʻAbd āl-Mut t ālib āur chānd qābī lā’e bānī  ʻAbd āl-
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ʻUzzā  ke lŏgŏṅ ke sā th māsjide Bāitul-h ārā m meṅ bāithā  

huwā  thā  keh Fā t imāh bint Asād Māsjid meṅ ā ’ī ṅ āur un kŏ 

nāwā ṅ māhī ṅāh thā . Jāb wŏh māsġh u le t āwā f hu ’ī ṅ tŏ shāut e 

rā beʻ meṅ chālne kī  quwwāt nāh rāhī  tŏ A p pukā rī ṅ. Ae 

K hudā wānde Kāʻbāh is wilā dāt kŏ mujh pār ā sā n fārmā . Keh 

Yāk-lāk ht dī wā re Kāʻbāh shāqq hu ’ī  āur Fā t imāh bint Asād 

āndāru ne Kāʻbāh tāshrī f le gā’ī ṅ āur hāmā rī  nāz ār se ġhā ’ib 

hŏ gā’ī ṅ. Ḥām ne āndru ne Kāʻbāh ā p kŏ tālā sh kiyā  māgār ā p 

nāh milī ṅ. Chāuthe rŏz ā p isī  Kāʻbāh se bā hār tāhsrī f lā ’ī ṅ. 

Aur Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kŏ gŏd meṅ liye huwe thī ṅ.”     

[Abu  āl-Ḥ āsānā t fī  Aurā qe G hām,/199.] 

43. ʻAbbās Maḥmūd ʻAqqād Miṣrī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Māsh·hu r sī rāt-nigā r ʻAbbā s Māh mu d ʻAqqā d Mis rī āl-

mutāwāffā  sān 1383 hijrī  ne Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  rād iy 

Allā hu ʻānhu kī  pāidā ’ish kŏ khā nā’e Kāʻbāh kī  ʻāz āmāt-ŏ 

shāukāt kī  tājdī d āur K hudā ’e Wā h id kī  pārāstish ke dāure 

jādī d se tāʻbī r kiyā  hāi. chunā ṅcheh rāqām-t ārā z  hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Māwlā  ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  

wāj·hāhu āl-Kārī m k hā nā’e Kāʻbāh ke āndār pāidā  huwe āur 

Allā h Ṭāʻā lā  ne un ke chehre kŏ butā ne Kāʻbāh ke ā ge jhukne 

se bulānd-tār rākhkhā  gŏyā  us māqā m pār Un kī  pāidā ’ish 

Kāʻbāh ke nā’e dāur kā  ā ġhā z K hudā ’e Wā h id kī  ʻibā dāt kā  

eʻlā ne ʻā m thā .” 

 [ʻAqqā d fī  ʻAbqārī yāt āl-Imā m ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu,/23.] 
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44. Muftī Aḥmad Yār Ḳhān Naʻīmī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Muftī  Ah mād Yā r K hā n Nāʻī mī  Ashrāfī  Bādā yu nī  āl-

mutāwāffā  sān 1391 hijrī ī  “Mānbāʻe Wilā yāt” se āpnī  ʻāqī dāt 

kā  iz hā r yu n fārmā te hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu āise ʻā bid-ŏ zā hid keh 

pāidā ’ish bhī  hu ’ī  tŏ K hā nā’e Kāʻbāh meṅ hu ’ī . Ḥām ne ʻārz̤ 

kiyā : 

  ممممس     میممممس  ممممما  مممم    مممم  سمممم    

 ہمممممما    مممممما      ہمممممما مممممممس    ممممممٔ   

 ہومم   و   سمم    یلمما  مم  اممم  ہمم    پی   مم 

  مما     سممدت  مم     مما عممم   مما   بمم    مم     مما
 

45. ʻAllāmah Shayḳh Abū Shuhbah aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

K hā dim āl-Qur’ā n wā-āl-Sunnāh āl-Ustā d̲h̲ āl-ʻAllā māh 

āl-Shāyk h Muh āmmād bin Muh āmmād bin Suwāylām Abu  
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Shuhbāh āl-mutāwāffā  sān 1403 hijrī  likhte hāiṅ: 

“Sāyyidinā  ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu 

Māulu de Kāʻbāh hāiṅ”. 

 [Abu  Shuhbāh fī  āl-Wāsī t  fī  ʻulu m wā-mus t ālāh  āl-Ḥ ādī t̲h̲,/660.] 

46. ʻAbd al-Muṣṭafá Aʻẓamī Barelawī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

ʻAllā māh Muh āmmād ʻAbd āl-Mus t āfā  bin Shāyk h Ḥ ā fiz  

ʻAbd āl-Rāh ī m Aʻz āmī  Nāqshbāndī  Bārelāwī āl-mutāwāffā  sān 

1406 hijrī  likhte hāiṅ: 

“K hālī fā’e Chāhā rārum Jā -nāshī ne Rāsu l wā Zāuje Bātu l 

Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  kunyā  “Abu  āl-

Ḥ āsān” āur “Abu  Ṭurā b” hāi. A p Ḥ uz̤u r Aqdās s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke chāchā  Abu  Ṭ ā lib ke fārzānde 

ārjumānd hāiṅ. ʻA mul-Fī l ke tī s bārās bāʻd jāb-keh Ḥ uz̤u re 

Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kī  ʻumr shārī f 

tī s bārās kī  thī . 13 Rājāb kŏ Jumʻāh ke din Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā 

Allā hu ‘ānhu K hānā ’e Kāʻbāh ke āndār pāidā  huwe. A p kī  

wā lidāh mā jidāh kā  nā m Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint Asād hāi”. 

 [Aʻz āmī  fī  Kārā mā te S āh ā bāh rād iyā Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ānhum,/101.] 

47. Ustād̲h̲ ʻAbd al-Fattāḥ Miṣrī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Ustā d̲h̲ āl-Kā tib ʻAllā māh ʻAbd āl-Fāttā h  ʻAbd āl-Māqs u d 

āl-Mis rī  āl-mutāwāffā  sān 1413 hijrī  āpnī  tā lī f “āl-Imā m ʻAlī  

ibn Abī  Ṭ ā lib” meṅ fārmā te hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu kī  wilā dāt āisī  hāi keh 
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āisī  wilā dāt kisī  āur bāchcheh kī  nāhī ṅ hāi..... āur yeh k hābār 

sun kār lŏg h āirā n hŏ gā’e lŏg Fā t imāh bint Asād kī  t ārāf 

tāʻā wun ke liye bār̥he āur is t ārh  hā th pākār̥ ke ghār lā ’e keh 

bhārpu r nigā heṅ un kī  ziyā rāt se shārāf h ā s il kār rāhī  thī ṅ jin 

kī  pāidā ’ish kā  mārkāz Bāitullā h āur jin kā  pārdāh-pŏshish 

K hā nā’e K hudā  hāi.” 

 [ʻAbd āl-Fāttā h  fī  āl-Imā m ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib ʻālāyhi āl-sālā m, 
 01/36.] 

48. ʻAllāmah ʻAṭā’ Muḥammad Bandiyālawī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Imā m āl-mānā t iqāh Māliku āl-Mudārrisī n Ḥ āz̤rāt 

ʻAllā māh Wā Māulā nā  ʻAt ā ’ Muh āmmād Bāndiyā lāwī  Chishtī  

Gŏlār̥āwī  āl-mutāwāffā  sān 1419 hijrī  “Mās’ālā’e Nu r” pār 

gufātgu  kārte huwe Mādā rij āl-Nubu wāh se Shāyk h 

Muh āqqiq kī  ek ʻibā rāt nāql fārmā ne ke bāʻd yu ṅ rāqām-

t ārā z  hāiṅ: 

“A ṅ-Ḥ āz̤rāt s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām āur 

du sre Anbiyā ’ ‘ālāyhim āl-sālā m āur Auliyā ’e kirā m 

rāh imāhumu Allā hu Ṭāʻā lā  meṅ ek fārq yeh bhī  hāi keh A ṅ-

Ḥ āz̤rāt s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kī  wāj·h se 

zāmā n āur mākā n kŏ shārā fāt h ā s il hu ’ī  hāi is liye A p kī  

wilā dāt mubā rāk Pī r ke din kŏ hu ’ī  tā -keh Sŏmwā r kŏ A p kī  

wilā dāt kī  wāj·h se shārāf h ā s il hŏ. Agār wilā dāte mubā rākāh 

Jumʻāh ke din hŏtī  tŏ yeh we hm pār̥tā  keh shā yād Jumʻāh kī  

shārā fāt kī  wāj·h se ā p kŏ buzurgī  h ā s il hu ’ī  hāi is t ārh  

fuqāhā ’ āur muh āddis̲ī n ne tās rī h  fārmā ’ī  hāi keh qābre 

mubā rāk kī  wŏh mit̥t̥ī  jŏ keh A p bādān mubā rāk se lāgī  hu ’ī  

hāi us kā  rutbāh Kāʻbāh shārī f se ziyā dāh hāi. A p ke siwā  



 138 

du sre māqbu lā ne bā rgā he I zidī  kŏ zāmā n āur mākā n se 

shārā fāt h ā s il hŏtī  hāi chunā ṅcheh A dām ‘ālāyhi āl-sālā m kī  

pāidā ’ish Jumʻāh kŏ āur Imā m Ḥ usāyn rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  

shāhā dāt dāswī ṅ¹⁰ Muh ārrāmul-h ārā m kŏ hu ’ī  āur Ḥ āz̤rāt 

ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  wilā dāt Kāʻbāh shārī f meṅ hu’ī  tā -

keh zāmā n āur mākā n kī  shārā fāt se in Ḥ āz̤ārā t kŏ buzurgī  

ʻāt ā  hŏ.” 

 [Bāndiyā lāwī fī  D̲h̲ikr ʻAt ā ’ fī  h āyā t ustā d̲h̲ āl-ʻulāmā ’,/107_08.] 

49. ʻAllāmah Sayyid Abū al-Ḥasan Nadawī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

ʻAllā māh Sāyyid Abu  āl-Ḥ āsān ʻAlī  āl-Ḥ āsānī  āl-Nādāwī  

āl-mutāwāffā  sān 1420 hijrī  Sāyyidinā  Mā wlā  ʻAlī  kārrāmā  

Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kī  shā n mubā rāk meṅ likhkhī  kitā b 

“āl-Murtād ā ” meṅ rāqām-t ārā z hāiṅ: 

“Yeh tāwā tur se s̲ā bit hāi keh Fā timāh bint Asād ke 

bāt ān se Sāyyidinā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m 

K hā nā’e Kāʻbāh ke āndār pāidā  huwe”. 

 [Nādāwī  fī  āl-Murtād ā  sī rāṫ Amī r āl-Mu’minī n Sāyyidinā  Abī  āl-
 Ḥ āsān ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iy Allā hu ʻānhu wā- kārrāmā  
 wāj·hāhu,/28.] 

50. ʻAllāmah Sayyid Maḥmūd Aḥmad Riz̤awī 

aur “Maulūde Kaʻbah” 

Amī re Ahle Sunnāt Shā reh  Buk hā rī  ʻAllā māh Sāyyid 

Māh mu d Ah mād bin Mufti’e Aʻz ām Pā kistā n ʻAllā māh Abu  āl-

Bārākā t Sāyyid Ah mād bin Imā m āl-Muh āddit̲h̲ī n ʻAllā māh 

Abu  Muh āmmād Sāyyid Dī dār ʻAlī  Shā h Rid āwī  āl-mutāwāffā  

sān 1420 hijrī  āpnī  tās nī f “Shā ne S āh ā bāh” meṅ “Ḥ āz̤rāt ʻAli 
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rād iyā Allā hu ‘ānhu Kāʻbāh meṅ pāidā  huwe ā ġhŏshe 

Nubu wāt meṅ tāribī yāt pā ’ī ” ke zere ʻunwā n likhte hāiṅ: 

“Jānā b Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  

wilā dāt Mākkāh Muʻā z z āmāh meṅ Kāʻbāṫullā h shārī f ke 

āndār 13 Rājāb 30 ʻA mul-Fī l bā-rŏz Jumʻāṫul-mubā rāk kŏ 

hu ’ī . Ḥ uz̤u re Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

ne A p kā  nā m ʻAlī  rākhkhā . A p ke wā lid buzurgwā r Abu  Ṭ ā lib 

bin ʻAbd āl-Mut t ālib bin Ḥā shim bin ʻAbd āl-Mānā f hāiṅ”. 

 [Rid āwī  fī  Shā ne S āh ā bāh rād iyā Allā hu ‘ānhum/135.] 

51. Maḳhdūme Millat ʻAllāmah Ṣā’im Chishtī 

aur “Maulūde Kaʻbah” 

Mufāssire Qur’ā n, muh āqqī q-ŏ mutārjim, urdu  āur 

pānjā bī  ādāb ke bulānd pā yāh Adī b s ā h ibe t ārz shā ʻir-ŏ nāʻt-

gŏ, A shiqā ne Rāsu l āur Muh ibbā ne A le Rāsu l kŏ bā-nā m 

“I mā ne Abī  Ṭ ā lib rād iy Allā hu ʻānhu” ek ānmŏl tŏ h fāh ātā  

fārmā ne wā le Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh S ā ’im Chishtī  āl-mutāwāffā  

sān 1420 hijrī  Sī rāte Sāyyidinā  Ḥ āydāre Kārrā r ‘ālāyhi āl-

sālā m pārtā lī f “Mushkil Kushā ’” meṅ rāqām fārmā te hāiṅ: 

“Muʻtābār āur māsh·hu r riwā yāt ke mut ā biq Sult ā nul-

Auliyā ’ Ṭā jdā re E hle Atā  Amī r āl-Muʻminī n, Imā m āl-

Muslimī n, S ā h ibe D̲h̲u  āl-Fiqā r, Ḥ āydāre Kārrā r, Murtād ā  

Mushkil Kushā ’ Shere K hudā , Sāyyidinā  Māwlā nā  Ḥ āz̤rāt ʻAlī  

kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m ʻāin jāufe Kāʻbāṫullā h meṅ 

Sāyyidul-āyyā m Jumʻāṫul-mubā rāk ke din 13 Rājābul-

murājjāb kŏ tī s³⁰ ‘A mul-Fī l meṅ āpnī  wā lidāh mukārāmmāh 

Ḥ āz̤rāt Jānā be Sāyyidāh Fāt imāh bint Asād rād iyā Allā hu 

‘ānhā  kī  ā ġhŏshe rā’ā fāt meṅ bās ād kār-ŏ fār tāshrī f lā ’e. 
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Fī l-h āqī qāt Kāʻbāh muʻāz z āmāh meṅ pāidā  hŏne kā  

shārāf siwā ’e A p ke kisī  du sre kŏ h ā s il nāhī ṅ bāʻz̤ riwā yā t 

meṅ ā tā  hāi keh Jānā be Ḥ āydāre Kārrā r rād iyā Allā hu Ṭāʻā lā  

‘ānhu se pe hle ʻAmr bin Ḥ izā m kī  wilā dāt bhī  Kāʻbāh 

muʻāz z āmāh meṅ hu ’ī  lekī ṅ yeh riwā yāt nāh tŏ tāwā tur kā  

dārjāh rākhtī  hāi āur nāh hī  ise s̲iqāh lŏgŏṅ ne qubu l kiyā  hāi 

āur āgār kisī  ne yeh riwā yāt qubu l kī  bhī  hāi tŏ wŏh use ek 

ittefā qī  āmr qārā r detā  hāi jāisā  keh Nuzhāṫ āl-mājā lis shārī f 

meṅ hāi: 

تفاقاہ َل قصدا۔ ککعبة ا  واما عمرو بن حزام فولدتہ امہ یف ا

Bā-hār h ā l s̲iqāh muh āddis̲ī ṅ āur sī rāt-nigā r is pār 

muttāfiq hāiṅ ke Kāʻbāh shārī f meṅ Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kārrāmā  

Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kī  wilā dāte mubā rākāh un kā  

k hā s s āh hāi jis meṅ kŏ’ī  du srā  shārī k nāhī ṅ.” 

 [S ā ’im Chishtī  fī  Mushkil Kushā ’, 01 / 104_105.] 

52. Dāʻiye Islām Dŏkt̥ar Muḥammad Ḥamīd 

Allāh aur “Maulūde Kaʻbah” 

ʻA lāme Islā m ke māʻru f bāinul-āqwā mī  Mufākkir-ŏ 

Muh āqqiqDŏ kt̥ār Muh āmmād Ḥ āmī d Allā h āl-mutāwāffā  sān 

1423 hijrī  likhte hāiṅ: 

“Yeh Abu  Ṭ ā lib bin ʻAbd āl-Mut t ālib āur un kī  biwī  

Fā t imāh bint Asād bin Ḥā shim ke bet̥e, Pāiġhāmbāre Islā m 

s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke chāchā -zā d bhā ’ī  

āur dā mā d, āur sā biqī n āwwālī n meṅ se the. Wilā dāt ke hte 

hāiṅ us wāqt hu ’ī  jāb h ā milāh mā ṅ jāufe Kāʻbāh ke āndār thī .” 

 [Ḥ āmī d Allā h fī  Ḥ āz̤rāt ʻAlī  bin Abī  Ṭ ā lib rād iy Allā hu ʻānhu,/02.] 
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53. Shayḳh al-Ḥadīt̲h̲ Jāmiʻah Niẓāmīyah 

Raz̤awīyah aur “Maulūde Kaʻbah” 

ʻAllā māh Muh āmmād ʻAbd āl-Ḥ ākī m Shārāf Qādrī  

Lāhŏrī  Bārākā tī  Shāyk h āl-Ḥ ādī t̲h̲ Jā miʻāh Niz ā mī yāh 

Rāz̤wī yāh Lā hŏr āl-mutāwāffā  sān 1428 hijrī  māʻru f kitā b 

“Bādā ’iʻ mānz u m” ke h ā shiyāh meṅ sheʻr: 

 ہ مممم   ز   ب مممممن یمممم       ممممں

  ممم  ر مممم     بممما علمممں  یمممں
 

Ke te h t fārmā te hāiṅ: 

“Mānbāʻe Wilā yāt Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib kī  kunyāt 

“Abu  āl-Ḥ āsān” āur “Abu  Ṭurā b” hāi, ‘A mul-Fī l ke tī s sā l bāʻd 

Bāitullāh shārif meṅ pāidā  huwe”. 

 [ʻAbd āl-Ḥ ākī m fī  Bādā ’iʻ mānz u m,/05.] 

54. ʻAllāmah Pir Sayyid Naṣīr al-Dīn Naṣīr 

Gīlānī aur “Maulūde Kaʻbah” 

Fāk hāre Sā dā t Nā ’ibe Ṭā jdā re Gŏlār̥āh Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh 

Pir Sāyyid Nās ī r āl-Dī n Nās ī r Shā h Chishtī  Gī lā nī  Niz ā mī  

Gŏlār̥āwī  āl-Ḥ āsānī  wā-āl-Ḥ usāynī  āl-mutāwāffā  sān 1430 

hijrī  fārmā te hāiṅ: 

“Kyu ṅ ʻAqī dāt se nāh merā  dil pukā re yā  ʻAlī  

Jis ke hāi Māwlā  Muh āmmād, us ke hāi Māwlā  ʻAlī  

Jis ghār̥ī  Allā h ke ghār meṅ huwe pāidā  ʻAlī  

Z̲ārrāh z̲ārrāh bā -ādāb hŏ kār pukā rā , yā  ʻAlī ” 
 

 [Nās ī r āl-Dī n fī  Fāiz̤e Nisbāt mājmu ʻā’e mānā qib,/38.] 
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55. Muftī Ġhulām RasūlJamāʻatī Naqshbandī 

aur “Maulūde Kaʻbah” 

Fāk hr āl-mudārrisī n jā miʻ āl-māʻqu l wā-āl-mānqu l 

Ustā d̲h̲ āl-ulāmā’ Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh Muftī  G hulā m Rāsu l 

Nāqshbāndī  Jāmā ʻātī  āl-mutāwāffā  sān 1431 hijrī  “Ḥ āsāb wā-

Nāsāb āl-māusu m bāh Bā rāh Imā m ʻālāyhimu āl-sālā m” meṅ 

rāqām-t ārā z hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kī  pāidā ’ish 13 Rājāb Jumʻāh ke din Kāʻbāh 

meṅ hu ’ī . Chunā ṅcheh bāʻz̤ riwā yā t meṅ ā tā  hāi keh jāb 

Fā t imāh bint Asād Kāʻbāh ke t āwā f meṅ mās ru f thī ṅ tŏ A p kŏ 

dārde zeh kī  k hāfī f-sī  tāklī f me h su s hu ’ī  tŏ A p bŏ hāt 

pāreshā n hŏ gā’ī ṅ kyŏṅ-keh siwā ’e Kʻābāh muʻāz z āmāh ke 

kŏ’ī  qārī bī  māqā m pār bā -pārdāh jāgāh māuju d nāhī ṅ thī  A p 

is iz t erā b ke ʻā lām meṅ mutāfākkir hī  thī ṅ keh yāk-dām 

Kāʻbāṫullā h kī  dī wā r k hw ud bā-k hw ud shāqq hŏ gā’ī  āur A p 

yeh āmre ġhāibī  tās āwwur kār ke Kāʻbāh ke āndār tāshrī f le 

gā’ī ṅ tŏ Ḥ āz̤rāt ʻAlī  Shere K hudā  pāidā  huwe. Bāʻz̤ riwā yā t 

meṅ hāi keh Fā t ī māh bint Asād jāb Kāʻbāh ke t āwā f ke liye 

tāshrī f lā ’ī ṅ tŏ A p ke sā th Ḥ āz̤rāt Abu  Ṭ ā lib bhī  the 

chunā ṅcheh un se Fā t imāh bint Asād ne āpnī  h ā lāt kā  z̲ikr 

kiyā  tŏ wŏh A p kŏ Kāʻbāh ke āndār le gā’e āur k hw ud bā hār 

tāshrī f le ā ’e tŏ Ḥ āz̤rāt ʻAlī  āl-Murtād ā  kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  

wāj·hāhu āl-Kārī m pāidā  huwe.” 

 [Nāqshbāndī  fī  Bā rāh Imā m ʻālāyhimu āl-sālā m,/210_211, 
 Nāqshbāndī  fī  Ḥ āsāb wā-nāsāb,/115.] 

Nī z A p ā ge likhte hāiṅ keh: 

“ʻAlī  Shere K hudā  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m 

Kāʻbāh shārī f meṅ pāidā  huwe āur Kāʻbāh meṅ pāidā  hŏne kī  
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k hus u s ī yāt s irf Ḥ āz̤rāt Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  Shere K hudā  ke 

liye hāi. 

Sawāl:- 

Kāʻbāh shārī f meṅ pāidā  hŏne kī  k hus u sī yāt s irf Ḥ āz̤rāt 

ʻAlī  ke liye hāi yeh durust nāhī ṅ hāi kyu ṅ-keh Kāʻbāh meṅ tŏ 

A p se pe hle ʻAmr bin Ḥ izā m kī  wilā dāt hu ’ī  thī  jis se z ā hir hāi 

keh Kāʻbāh meṅ pāidā  hŏne kī  tāk hs ī s  Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ke liye 

nāhī ṅ hāi. 

Jawāb:- 

Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kā  Kāʻbāh meṅ pāidā  hŏnā  yeh k hābār 

tāwā tur se s̲ā bit hāi jāisā  keh Izā lāṫ āl-K hāfā ’ ke h āwā lāh se 

guzrā  hāi. ʻAmr bin Ḥ izā m wā lī  riwā yāt mutāwā tirā t se nāhī ṅ 

hāi nī z Kāʻbāh meṅ pāidā  hŏne wā le is shāk hs  ke nā m se 

Muh āddī s̲ āur ʻUlāmā ’e Sī rāt muttāfiq nāhī ṅ hāiṅ. Bāʻz̤ ne 

ʻAmr bin Ḥ izā m kī  bājā ʻe Ḥ ākī m bin Ḥ izā m bātā yā  hāi. Bā’ī ṅ 

wāj·h s ādu q āur s̲iqāh Muh āddis̲ī n ne is kā  eʻtebā r nāhī ṅ kiyā  

āgār is kŏ tāslī m kār liyā  jā ’e tŏ ʻAmr bin Ḥ izā m kā  Kāʻbāh 

meṅ pāidā  hŏnā  us ke liye bā ʻis̲e shārāf nāhī ṅ hāi. 

Chunā ṅcheh ʻAllā māh ʻAbd āl-Rāh mā n S āfu rī  likhte hāiṅ 

تفاقا َلقصدا    واما عمرو بن حزام فولدتہ  امه یف الكعبة ا

Keh ʻAmr bin Ḥ izā m kī  mā ṅ kā  ʻAmr bin Ḥ izā m kŏ 

Kāʻbāh meṅ jānm denā  yeh āmr ittefā qī  hāi. Qās dī  nāhī ṅ hāi 

lekin Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kā  Kāʻbāh meṅ pāidā  hŏnā  Qās dī  hāi keh yeh 

fāz̤ī lāt k hā s  t āur pār Allā h Ṭāʻā lā  ne Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ke liye 

māk hs u s  kār rākhkhī  thī . Chunā ṅcheh likhte hāiṅ 
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أن عليا ریض اهلل عنه ولدته امه بجوف الكعبة شرفها اهلل تعايٰل وهي فضيلة خصـه 
 اهلل تعايٰل بها 

 (Nuzhāṫ āl-mājā lis, 02/205)  

Ab tās rī h  māuju d hāi keh Kāʻbāh meṅ Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kā  

pāidā  hŏnā  qās dī  hāi yeh A p ke liye fāz̤ī lāt āur tāk hs ī s  hāi jŏ 

kisī  dusre kŏ h ā s il nāhī ṅ hāi. ʻAllā māh Shāblānjī  āl-

mutāwāffā  sān 1290 hijrī  ne ʻAllā māh Nu r āl-Dī n ʻAlī  bin 

Muh āmmād āl-S ābbā ġh āl-Mā likī  āl-mutāwāffā  sān 855 hijrī  

se nāql kārte huwe likhte hāiṅ keh ʻAlī  Bāitul-Ḥ ārā m meṅ 

Jumʻāh ke din terāhwī ṅ Rājāb kŏ pāidā  huwe.  ولم يولد یف البيت الحرام

,قبلة احد  āur Bāitul-Ḥ ārā m meṅ ʻAlī  se pe hle kŏ’ī  pāidā  nāhī ṅ 

huwā . Ab is se z ā hir hāi keh ʻAllā māh Shāblānjī  ke qāul ke 

mut ā biq ʻAmr bin Ḥ izā m wā lī  riwā yāt mŏ ʻtābār nāhī ṅ hāi isī  

liye kāhā  keh Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ke siwā  Kāʻbāh meṅ kŏ’ī  pāidā  nāhī ṅ 

huwā .” 

 [Nāqshbāndī  fī  Bā rāh Imā m ʻālāyhimu āl-sālā m,/211_213.] 

Isī  t ārh  “ Qā sime wilā yāt Sāyyidinā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu 

wāj·hāhu āl-Kārī m” meṅ rāqām-t ārā z hāiṅ: 

“Z ā hir hāi keh Kāʻbāh muʻāz z āmāh kī  bār̥ī  ʻizzāt-ŏ 

ʻāz āmāt hāi āur yeh t āyyib-ŏ t ā hir hāi. Lŏgŏṅ kī  nāmā z ke liye 

qiblāh hāi āur h ājj ke liye t āwā f kā  māqā m hāi is muqāddās 

bā -bārākāt māqā m meṅ Allā h Ṭāʻā lā  ne Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  

āl-Murtād ā  Shere K hudā  kŏ pāidā  fārmā yā  chunā ṅcheh 

riwā yā t meṅ ā tā  hāi keh jāb Fā t imāh bint Asād Kāʻbāh ke 

t āwā f meṅ mās ru f thī ṅ tŏ....ālāk h.” 

 [Nāqshbāndī  fī  Qā sime wilā yāt Sāyyidinā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu 
 wāj·hāhu āl-Kārī m,/74_75.] 
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56. ʻAllāmah Muḥammad ʻInāyat Allāh 

Mujaddidī aur “Maulūde Kaʻbah” 

Muālā nā  Ḥ ā fiz  Muh āmmād ʻInā yāt Allā h  Sunnī  Ḥ ānāfī  

Nāqshbāndī  Mujāddidī  Nu rī  āl-mutāwāffā  sān 1432 hijrī  

likhte hāiṅ: 

“A p kī  kunyāt Abu  āl-Ḥ āsān āur Abu  Ṭurā b, lāqāb Asād 

Allā h āur Murtād ā  hāi. A p K hā ndā ne Sā dā t ke Sārtā j hāiṅ. 

Aulā de ʻAlī  A le Nābī  ke hlā ’ī . Ḥ uz̤u r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām kī  āulā d Sāyyid, inhiṅ kī  nāsl se chālī . Sāyyid 

āl-Anbiyā ’, Sāyyid āl-Awliyā ’, Sāyyidāṫ āl-Nisā ’, Sāyyid āl-

Shuhādā ! Yeh Pānjtān-Pā k Ḥ ā q hāiṅ. A p kī  wilā dāte pā k 

Kāʻbāh muʻāz z āmāh meṅ hu ’ī .” 

  [ʻInā yāt Allā h fī  Nu r āl-wārdāh shārh  Qās ī dāh āl-Burdāh,/466.] 
 

57. ʻAllāmah Ġhulām Rasūl Saʻīdī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Shāyk h āl-Qur’ā n wā-āl-Ḥ ādī t̲h̲ Shā reh  Buk hā rī -ŏ 

Muslim wā Mufāssire Qur’ā n Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh wā Māulā nā  

G hulā m Rāsu l Sāʻī dī  āl-mutāwāffā  sān 1437 hijrī  “Māqā lā te 

Sāʻī dī ” meṅ Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rādiyAllā hu 

ʻānhumā  kā  z̲ikre mubā rāk in ālfā z meṅ fārmā te hāiṅ: 

“Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke 

muh ibbe s ā diq jinheṅ Allā h Ṭāʻā lā  ne āpnī  māh ābbāt kā 

mużdāh diyā . Jin se buġhz̤ rākhnā  kufr, jin se māh ābbāt 

kārnā  ī mā n......Jŏ āgār ru t̥h jā ’eṅ tŏ Sārkā r unheṅ mānā ne 

ā ’eṅ, āur isī  ʻā lām meṅ Sārkā r se Abu  Ṭurā b kā  lāqāb pā ’eṅ, 
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58. ʻAllāmah ʻUbayd Allāh Amritsarī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

59. ʻAllāmah Pīr Sayyid Ḳhiḍar Ḥusayn Chishtī 

aur “Maulūde Kaʻbah” 

ʻAlāmī  mubālliġhe Islā m, Muh āqqiq Mus ānnif, Shā ʻir, 

Jānā b Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh Pī r Sāyyid K hid ār Ḥ usāyn Shā h 
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Chishtī  āl-mutāwāffā  sān 1440 hijrī  “A le Rāsu l” meṅ rāqām-

t ārā z  hāiṅ: 

“A p kī  wilā dāte bā -sāʻā dāt 13 Rājābul-murājjāb bā-rŏz 

Jumʻāṫul-mubā rāk ‘A mul-Fī l ke tī s sā l bāʻd Mākkāh 

muʻāz z āmāh meṅ hu ’ī . 

Mufāssire Qur’ā n Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh Sāyyid Abu  āl-

Ḥ āsānā t Muh āmmād Ahmād Qādrī   rāh māṫu Allā hi ‘ālāyh ne 

āpnī  kitā b - Aurā qe G hā m - me s ā h ibe “Bāshā ’ir āl-Mus t āfā ” 

ke h āwā le se is t ārh  bāyā ṅ fārmā yā  hāi keh Ḥ āz̤rāt ʻAbbā s bin 

ʻAbd āl-Mut t ālib (ʻāmme Rāsu l Allā h) qābī lā’e bānī  ʻAbd āl-

ʻUzzā  ke chānd lŏgŏṅ ke sā th māsjide Bāitul-h ārā m meṅ 

tāshrī f fārmā  the, keh Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu 

āl-Kārī m kī  wā lidāh Fā t imāh binte Asād māsjid meṅ ā ’ī ṅ - jāb 

wŏh māsġh u le t āwā f hu ’ī ṅ tŏ shu t e ārbāʻāh (chāuthe 

chākkār) meṅ chālne kī  quwwāt nāh rāhī  – “Dārde zeh ne 

shiddāt ik htiyā r kār lī ” – tŏ ā p pukā rī ṅ - āe Rābbe Kāʻbāh! – 

is wilā dāt kŏ mujh pār ā sā n fārmā . 

Yāk-lāk ht dī wā re Kāʻbāh shāqq hu ’ī  – āur Fā t imāh bint 

āsād sālā mu Allā hi ʻālāyhā  Kāʻbāh ke āndār tāshrī f le gā’ī ṅ 

āur hāmā rī  nāz ār se ġhā ’ib hŏ gā’ī ṅ - fārmā te hāiṅ - hām ne 

āndru ne Kāʻbāh ā p kŏ tālā sh kiyā  māgār ā p nāh milī ṅ āur 

chāuthe rŏz ā p isī  Kāʻbāh se Bāhār tāhsrī f lā ’ī ṅ - āur Ḥ āz̤rāt 

ʻAlī  kŏ gŏd meṅ liye huwe thī ṅ.”     

 [K hid ār Ḥ usāyn fī  A le Rāsu l s āllā  Allā hu  Ṭāʻā lā  ‘ālāyhi wā-A lihi 
 wā-sāllām, 02/127_128.] 

Isī  tārh  A p kī  kitā b “K hulāfā ’e Rāsu l” meṅ hāi. 

 [K hid ār Ḥ usāyn fī  K hulāfā ’e Rāsu l,/159.] 
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60. Shayḳh Ṭuʻmah Ḥalabī al-Buḳhturī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Pāndrāh-sāu se zā ’id āh ā dī s̲-ŏ āqwā l āur ek-sāu tī n 

fās lŏṅ pār mushtāmil Shāyk h Ṭ uʻmāh Ḥ ālābī  āl-Buk hturī  kī  

tās nī f “Fād ā ’il ʻAlī ” kā  tārjāmāh Muftī  Muh āmmād Wāsī m 

Akrām āl-Qā drī  ne “Shā ne Murtād ā  rād iy Allā hu ʻānhu bā-

zābā ne Mus t āfā  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām” nā m 

se kiyā  hāi. Chunā ṅcheh is kitā b meṅ mārqu m hāi keh: 

“Ḥ āz̤rāt Imā m Zāyn āl-ʻA bidī n ne fārmā yā : Ḥ āz̤rāt 

Fā t imāh bint Asād rād iyAllā hu ʻānhā  kŏ t āwā fe ke dāurā n 

bāchche kī  wilā dāt ke ā s̲ā r nāmu -dā r huwe, wŏh Kāʻbāh meṅ 

dā k hil hu ’ī ṅ āur wāhā ṅ Amī r āl-Mu’minī n Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kī  

wilā dāt hu ’ī . 

Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu 13 Rājāb Jumʻāh ke din 

Mākkāh mukārrmāh meṅ k hā nā’e Kāʻbāh meṅ pāidā  huwe. 

A p se pe hle kisī  kī  k hā nā’e Kāʻbāh meṅ wilā dāt hu ’ī  āur nāh 

hī  A p ke bāʻd āur yeh ek āisī  fāz̤ī lāt thī  jŏ keh Allā h Ṭāʻā lā  ne 

Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu kŏ ʻāt ā  kī  tā  keh un kī  ʻāz āmāt 

āur un ke māqā m kŏ lŏgŏṅ ke liye wā z̤eh āur rāushān kāre. 

ʻAttā b bin Asī d se riwā yāt hāi keh Ḥ āz̤rāt Amī r āl-

Mu’minī n ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iy Allā hu ʻānhu kī  wilā dāt 13 

Rājāb bā-rŏz Jumʻāh Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām ke 12 sā l mābʻu s̲ hŏne se pe hle k hā nā’e Kāʻbāh 

Mākkāh meṅ hu ’ī .” 

 [Wāsī m Akrām fī  Shā ne ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu bā-zābā ne Nābī  
 s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām,/116_117.] 
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61. Maulawī Ḥāfiẓ Raḥmat Allāh Lakhnawīaur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Qudwāṫ āl-Ḥ uffā z  fī  āl-ā fā q Māulāwī  Ḥ ā fiz  Rāh māt Allā h 

Lākhnāwī  “Jā miʻ āl-mānā qib” meṅ likhte hāiṅ: 

“Wilā dāt A p kī  Mākkāh mukārrāmā h Bāitullā h ke āndār 

hu ’ī  A p kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m se qābl kŏ’ī  

māulu d dārmiyā ne Bāitul-hā rā m ke nāhī ṅ huwā  tā rī khe 

wilā dāt bā-rŏz Jumʻāh 13 Muh ārrām yā  Rājāb sān 30 meṅ 

‘A mul-Fī l se hāiṅ āur hijrāte nābāwī  se 25 yā  27 bārās qābl.” 

 [Lākhnāwī  fī  Jā miʻ āl-mānā qib,/104.] 

62. Maulawī Ḥāfiẓ Muḥammad ʻAlī Ḥaydar 

ʻAlawī Kākorawī aur “Maulūde Kaʻbah” 

Muh ibbe Ahle Bāyt āl-Nābī  āl-ʻArābī  Māulāwī  Ḥ ā fiz  

Muh āmmād ʻAlī  Ḥ āydār ʻAlāwī  Kā kŏrāwī , Sāyyidinā  Māwlā  

ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m ke “Wā qeʻā te 

Wilā dāt” meṅ rāqām fārmā te hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint Asād bāyā n fārmā tī  thī n keh 

muddāte h āmāl munqāz̤ī  hŏ chukī  thī  keh ek rŏz māiṅ 

Ṭ āwā fe Kāʻbāh ke liye gā’ī  t āwā f meṅ māshġhu l thī  keh yākā -

yāk dārde zeh shuru ʻ hŏ gāyā  A ṅ-Ḥ āz̤rāt s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām bhī  us wāqt tāshrī f rākhte the, merī  

h ā lāte ġhāir dekh kār unhŏṅ ne mujh se k hāirī yāt pu c̥hī  māiṅ 

ne bāyā n kiyā  keh dārde zeh shuru ʻ hŏ gāyā  hāi jis se māiṅ 

bechāin hu ṅ. A ṅ-Ḥ āz̤rāt s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām ne fārmā yā  keh jāld t āwā f k hātm kārŏ māiṅ ne kāhā  

keh mujh meṅ is kī  t ā qāt nāhī ṅ. Fārmā yā : āc̥hc̥hā  Kāʻbāh ke 
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āndār chālī  jā ’ŏ K hudā  mushkil ā sā n kārne wā lā  hāi. Māiṅ 

Kāʻbāh ke āndār chālī  gā’ī  wāhā ṅ ʻAlī  pāidā  huwe.” 

Nī z A p “Māulid Shārī f” ke ʻunwā n meṅ likhte hāiṅ: 

“Jānā b Amī r ‘ālāyhi āl-sālā m K hā nā’e Kāʻbāh ke āndār 

pāidā  huwe”.   

 [Kā ku rāwī  fī  Ah sān āl-intik hā b fī  d̲h̲ikr māʻī shāṫ Sāyyidinā  Abī  

 Ṭurā b,/20_21.] 

63. ʻAllāmah Muḥammad ʻAbd al-Salām Qādrī 

aur “Maulūde Kaʻbah” 

Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh Māulā nā  Muh āmmād ʻAbd āl-Sālā m 

Qā drī  Rāz̤wī  Shā ne A le Nubu wāt āur wā qeʻā’e Kārbālā  pār 

āpnī  tās nī f “Shāh ā dāte nāwā sā’e Sāyyid āl-Abrā r mānā qibe 

A le Nābī  āl-Muk htā r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām” 

meṅ likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint Asād zāwjā’e ʻImrā n Abu  Ṭ ā lib 

h ā milāh thī ṅ āur k hā nā’e Kāʻbāh meṅ t āwā f kī  ġārāz̤ se ā ’ī ṅ.  

Dāurrā ne t āwā f dāde zeh me h su s huwā  āur chāuthe chākkār 

pār A p k i h ā lāt ziyā dāh mutāġhāyyār hŏ gā’ī  A p ne ʻārz̤ kiyā  

āe Allā h mujh pār yeh wāqte wilā dāt ā sāā n fārmā . Achā nāk 

Kā ʻbāh muʻāz z āmāh kī  dī wā r shāqq hu ’ī  āur Ḥ āz̤rāt Fā t imāh 

bint Asād āndāru ne Kāʻbāh chālī  gā’ī ṅ jŏ āfrā d bā hār māuju d 

the wŏh h āirā n huwe keh Fā t imāh bint Asās kāhā ṅ chālī  gā’ī ṅ 

jāb kisī  t ārī q se A p kā  pātāh nāh chā sākā  tŏ Ḥ uz̤u r Sāyyide 

ʻā lām ‘ālāyhi āl-s ālā ṫu wā-āl-sālā m se ʻārz̤ kiyā  keh A p kī  

mŏ h tārmāh chāchī  kāhā ṅ gā’ī  hāiṅ? A p ne fārmā yā  mut mā’in 

rāhŏ ā  jā ’eṅgī . Unhŏne bā r-bā r is rā r kiyā  keh kāhā ṅ, A p ne 
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fārmā yā  jāhā n bhī  hāiṅ ā  jā ’eṅgī  unhŏne kāhā  A p z ā hir kyŏṅ 

nāhī ṅ kārte? A p ne fārmā yā : h ukme Ilā hī  nāhī ṅ hāi 

chunā ṅcheh tī n³ rŏz Kāʻbāṫullā h meṅ guzā rne ke bāʻd 

chāut he⁴ rŏz Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint Asād k hā nā’e Kāʻbāh se 

bā hār tāshrī f le ā ’ī ṅ tŏ A p kī  gŏd meṅ bāchchāh thā , 

bāchcheh ke bā p ʻImrā n Abu  Ṭ ā lib rād iy Allā hu ʻānhu ne 

k hw ushī  se gŏd meṅ liyā  āur pyā r kiyā  āur kuc̥h pāreshā n hŏ 

gā’e fāurān us kī  k hābār Ḥ uz̤u r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām kŏ dī . A p tāshrī f lā ’e āur bāchcheh kŏ āpnī   gŏd 
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  مممممس     میمممممس   ممممما  ممممم    ممممم  سممممم    

 ہک  ممممممممممما       مممممممممممس    مممممممممممٔ   
 

Al-ġhārāz̤ Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  kī  wilā dāt 22 

Rājābul-murājjāb bā-rŏz itwā r kī  shāb Bāitul-h ārā m meṅ 

z āhu re nubu wāt se dās¹⁰ sā l qābl hu ’ī .” 

 [ʻAbd āl-sālā m fī  Shāh ā dāte nāwā sā’e Sāyyid āl-Abrā r mānā qibe 
 A le Nābī  āl-Muk htā r, / 209_210.] 

64. ʻAllāmah Sayyid Saʻīd al-Ḥasan Shāh Gīlānī 

aur “Maulūde Kaʻbah” 

ʻAllā māh S ā h ibzā dāh Pī r Sāyyid Sāʻī d āl-Ḥ āsān Shā h 

Gī lā nī  Sājjā dāh-nāshī n A stā nā’e ʻA lī yāh Ḥ āydārī yāh 

G hāws̲ī yāh rāqām fārmā te hāiṅ: 

“Amī r āl-Mu’minī n Sāyyidinā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu 

wāj·hāhu āl-Kārī m kī  wilā dāt wā qeʻā’e Fī l ke tī s sā l bāʻd terāh 

Rājābul-murājjāb bā-rŏz Jumʻāṫul-mubā rāk Bāitullā h shārī f 

ke āndār hu ’ī ”.       

[Sāʻī d āl-Ḥ āsān fī  K hāzī nā’e Sā dā t,/136.] 
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67. Prŏfesar Ḳhusro Qāsim aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Prŏ fesār K husrŏ Qā sim, A’sist̥āṅt̥ Prŏ fesār Mike nikāl 

Injāni’āriṅg Dipā rt̥me ṅt̥ E.Em.Yu , ʻAlī -ghār̥h likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu hī  is dunyā  kī  wŏh 

wā h id k hw ush-qismāt-tārī n hāstī  hāiṅ jin kī  Wilā dāt bhī  

K hā nā’e Kāʻbāh meṅ hu ’ī  āur Shāhā dāt bhī  māsjid meṅ hu ’ī . 

Kisī  shā ’ir ne kyā  k hu b kāhā  hāi: 
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Jŏ Kāʻbāh meṅ hŏ Pāidā  āur 

Shāhā dāt pā ’e Māsjid meṅ 

K hudā  ke ghār kā  Wā ris̲ wŏh bāshār  

yu ṅ bhī  hāi āur yu ṅ bhī  hāi 

 [K husrŏ Qā sim fī  Māqtāl āl-Imā m Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  bin Abī  
 Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu,/07.] 
 

68. Dŏkt̥ar ʻAlī Muḥammad Muḥammad al-

Ṣallābī aur “Maulūde Kaʻbah” 

69. Ṣāḥibzādah Pīr Muḥammad Maqbūl Aḥmad 

Sarwar aur “Maulūde Kaʻbah” 
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70. Urdū Dā’ira’e Maʻārife Islāmīyah Panjāb 

Yūnīwarsit̥ī aur “Maulūde Kaʻbah” 

71. Sayyid Murtaḍá Amīn Naqshbandī 

Mujaddidī aur “Maulūde Kaʻbah” 
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72. Prŏfesar Muftī Munīb al-Raḥmān Ḥanafīaur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Mufti’e Aʻz ām Pā kistā n ʻAllā māh Munī b āl-Rāh mā n 

Ḥ ānāfī  “Ṭāfhī m āl-māsā ’il” meṅ rāqām-t ārā z  hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke Islā m meṅ be-

shumā r fāz̤ā ’il hāiṅ, tāmā m e hle ī mā n kī  un se intehā ’ī  ʻāqī dāt 

āur māh ābbāt hāi āur Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  

wilā dāte mubā rākāh Kāʻbāh meṅ hu ’ī , āisī  riwā yā t māuju d 

hāiṅ āur yeh ʻe hde jā hilī yāt yāʻnī  zāmā nā’e qābl āz Islā m kā  

wā qeʻāh hāi.”     

[Munī b āl-Rāh mā n fī  Ṭāfhī m āl-māsā ’il, 06/47.] 

73. Ṣāḥibzādah Muḥibb Allāh Nūrī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Fāqī he Aʻz ām Abu  āl-K hāyr Muh āmmād Nu r Allā h 

Bās ī rpu rī  ke fārzānd ʻAllā māh Muh āmmād Muh ibb Allā h 

Nu rī  likhte hāiṅ: 

“Fā t imāh bint Asād bā hār nikāl kār k hā nā’e Kāʻbāh ke 

t āwā f meṅ māshġhu l hŏ jā tī  hāiṅ, dŏ-tī n chākkār ābhī  bā qī  
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the keh dārde zeh kī  shiddāt ke bā ʻis̲ t āwā f rŏk kār Kāʻbāh ke 

āndār dā k hil hŏ gā’ī ṅ āur phir wāhā n wŏh bāchchā  pāidā  

huwā ......  

Bānā  is wā st e Allā h kā  ghār jā ’e pāidā ’ish 

keh wŏh Islā mkā  Kāʻbāh hāi yeh I mā n kā  Kāʻbāh 

Kāʻbāh meṅ pāidā  hŏne wā lā  bāchchāh wŏh thā , jŏ bāʻd 

74. Ḥāfiẓ Ẓahīr Aḥmad al-Isnādī aur  “Maulūde 

Kaʻbah” 



 158 

75. Prŏfesar ʻAlī Mūhammad Chaudhrī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Allā hu ‘ānhā  fārmā tī  hāiṅ keh māiṅ t āwā fe Kāʻbāh meṅ 

māshġhu l thī . Abhī  māiṅ tī sre chākkār meṅ thī  keh mujhe 

dārde zeh me h su s hŏne lāgā . Nābī  Kārim ‘ālāyhi āl-s ālā ṫu wā

-āl-sālā m ne mere chehre ke tāġhāyyur se mujhe pe hchā nā  

āur fārmā yā  keh kyā  bā t hāi? Māin ne shārm me h su s kī  āur 

ās l s u rāte h ā l ʻārz̤ kār dī . A p s āllā  Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām ne fārmā yā  keh kyā  t āwā f pu rā  kār chukī  hŏ? 

Māiṅ ne ʻārz̤ kiyā  keh nāhī ṅ. Fārmā yā  keh t āwā f pu rā  kār lŏ. 

Agār is dāurā n dārd ziyā dāh bār̥h jā ’e tŏ k hā nā’e Kāʻbāh ke 

āndār chālī  jā nā  is meṅ kŏ’ī  h ikmāte Ilā hī  hāi. Chāuthe 

chākkār meṅ dārd ziyā dāh bār̥h jā ne pār Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bitn 

Asād rād iyā Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ānhā  k hā nā’e Kāʻbāh ke āndār 

tāshrī f le gā’ī ṅ. Phir jāb Kāʻbāh shārī f se bā hār ā ’ī ṅ tŏ ā p kī  

gŏd meṅ Māulu de Kāʻbāh Sāyyidinā  ʻAlī  rād iyā Allā hu Ṭāʻālā  

‘ānhu the.”  

[ʻAlī  Muh āmmād fī  Bā be ʻilme Nābī  s āllā  Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ālāyhi wā-

 A lihi wā-sāllām,/28.] 

76. Sayyid Sibṭ Sikandar Naqshbandī Dew-

bandī aur “Maulūde Kaʻbah” 

Jānā b Sāyyid Sibt  Sikāndār Nāqāwī  Ḥ ānāfī  Nāqshbāndī  

Dew-bāndī  āpnī  tā lī f “Sī rāte Amī r āl-Mu’minī n Sāyyidinā  ʻAlī  
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āl-Murtād ā ” meṅ likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint Asād kŏ dārde zeh kī  shiddāt 

meh su s hu ’ī  āur bŏ hāt ziyā dāh pāreshā n hu ’ī ṅ tŏ jānā b Abu  

Ṭ ā lib un kŏ k hā nā’e Kāʻbāh meṅ le ā ’e thŏr̥ī  der meṅ ek h āsī n

-ŏ jāmī l lār̥ke kī  wilā dāt hu ’ī .” 

 [Sikāndār fī  Sī rāte Amī r āl-Mu’minī n Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  
 kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu,/60.] 

77. Qārī Maulānā Ġhulām Ḥasan Qādrī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Ḥ ā fiz  Qā rī  Māulā nā  G hulā m Ḥ āsān Qā drī , Mufti’e Dā ru l-

ʻulu m Ḥ izbul-Ah nā f Lāhŏr likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt ʻAlī  āl-Murtād ā  kī  jis t ārh  shāhā dāt be-mis̲ā l hāi 

A p kī  wilā dāt bhī  bār̥e ʻājī b t ārī qe se hu ’ī  āur wŏh is t ārh  keh 

A p kī  wā lidāh mā jidāh Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint Asād K hā nā’e 

Kāʻbāh ke t āwā f meṅ mās ru f thī ṅ. Ṭ āwā f kārne wā lŏṅ kā  

jāmme ġhāfī r thā  keh Ḥ āz̤rāt Fā t ī māh kŏ dārde zeh shuru ʻ 

huwā . A p ghābhrā  gā’ī ṅ keh kyā  kāru ṅ. Apne ghār tŏ jā  nāhī ṅ 

sāktī  āur yāhā ṅ lŏgŏṅ kā  huju m hāi. Achā nāk dī wā re Kāʻbāh 

phāt̥ī  āur ek ġhāibī  nidā  ā ’ī  keh gābhrā ne kī  z̤āru rāt nāhī ṅ 

āgār āpne ghār nāhī ṅ jā  sāktī  tŏ hāmā re ghār meṅ ā jā . 

A māde ʻAlī  se Kāʻbāh kī  kā yāh pālāt̥ gā’ī  

Aisā  k hw ushī  se phu lā  keh dī wā r phāt̥ gā’ī  

 Ek h ādī s̲ shārī f meṅ hāi   

نا وعَل من شجرة واحد     الناس من شجرة شّت وا

 (Ṭā rī k h āl-K hulāfā ’ bā-h āwā lāh Ṭ ābārā nī , s āfh āh 120) 



 160 

Ṭāmā m lŏg muk htālif dārāk htŏṅ se hāiṅ āur māiṅ āur 

ʻAlī  ek hī  (nu rā nī ) dārāk ht se hāiṅ. 

Yāʻnī  wŏh Nābī  kā  nu r ikāt̥ht̥hā  hī  chālā . A ge  ā  kār Nābī  

Ḥ āz̤rāt A mināh wā ʻAbd Allā h kī  t ārāf ā  gā’e āur ʻAlī  āl-

Murtād ā  Abu  Ṭ ā lib wā Fā t imāh bint Asād kī  t ārāf ā  gā’e āur 

jāb ʻā lāme bāshārī yāt kā  z āhu r huwā  tŏ Ḥ uz̤u r Ḥ āz̤rāt ʻAbd 

Allā h ke ghār ā ’e āur ʻAlī  Allā h ke ghār ā  gā’e. jāb hām Kāʻbe 

jā te hāiṅ tŏ s irf Allā h ke ghār jā te hāiṅ āur ʻAlī  Kāʻbe jā te hāiṅ  

tŏ Bāitullā h bhī  jā te hāiṅ āur āpnī  jā ’e wilā dāt pār bhī  jā te 

hāiṅ.” 

 [G hulā m Ḥ āsān fī  Yā rā ne Mus t āfā  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā
 -sāllām māʻ wā ris̲ā ne k hilā fāte rā shidāh,/460_461.] 

78. ʻAllāmah Sirāj Aḥmad Qādrī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

ʻAllā māh Sirā j Ah mād Sirā j āl-Qā drī  likhte hāiṅ: 

“Sāwā l: Dunyā  kā  wŏh kāun-sā  Insā n hāi jis kī  Wilā dāt 

K hā nā’e Kāʻbāh meṅ hu ’ī ? 2063 

Jāwā b: Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu”. 

 [Sirā j Ah mād fī  Islā mī  māʻlu mā t kā  insā ’ī klŏpid̥iyā ,/275.] 

79. ʻAllāmah Ṣāḥibzādah ʻIrfān Ilāhī Qādrī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

ʻAllā māh S ā h ibzā dāh ʻIrfā n Ilā hī  Qā drī  āpnī  tā lī f 

“K hās ā ’is e Ahle Bāyt” meṅ rāqām-t ārā z hāiṅ: 

“Māulā ’e Kā ’enā t Ḥ āz̤rāt ʻAlī  āl-Murtād ā  kārrāmā  Allā hu 

wāj·hāhu āl-Kārī m kī  wā lidāh mā jidāh Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint 
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Asād t āwā fe Kāʻbāh meṅ mās ru f thī ṅ. Ṭ āwā f kārne wā lŏṅ kā  

jāmme ġhāfī r thā  keh Fā t imāh kŏ dārde zeh shuru ʻ huwā A p 

ghābhrā  gā’ī ṅ keh kyā  kāru ṅ āpne ghār tŏ jā  nāhī ṅ sāktī  āur 

yāhā ṅ lŏgŏṅ kā  huju m hāi. Achā nāk dī wā re Kāʻbāh phāt̥ī  āur 

nidā ’e ġhāibī  ā ’ī  keh ghābhrā ne kī  z̤āru rāt nāhī ṅ āgār āpne 

ghār nāhī ṅ jā  sāktī  tŏ hāmā re ghār meṅ ā  jā . Aisī  h ā lāt meṅ 

kŏ’i bhī  ʻāurāt kisī  bhī  māsjid ke qārī b nāhī ṅ jā  sāktī  bālkeh 

Aur du sre ālfā z̤ meṅ yu ṅ mulā hāz āh fārmā ’iye: 
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Māwlā  bhī  mŏ h tārām hāi wilā  bhī  hāi mŏ h tārām 

Kāʻbāh hāi āur jā ’e wilʻā dāte ʻAlī  ke hāi 

Kāʻbāh se ibtedā ʻ hāi tŏ Māsjid peh intehā  

Mārqu m dŏ Ḥ ārām meṅ h ikā yāt ʻAlī  kī  hāi 

Shāhenshā he wilā yāt kī  māh ābbāt āur t āwā fe Kāʻbāh ke 

bā re meṅ: 

Jise ʻAlī  kī  wilā yāt kā  eʻterā f nāhī ṅ 

Ḥāzā r sājde kār kŏ’ī  gunā g muʻā f nāhī ṅ 

bādān meṅ h ājj kā  eh terā m dil meṅ buġhze ʻAlī  

Yeh Kāʻbā’e pā k ke phere tŏ hāiṅ t āwā f nāhī ṅ.” 

 [ʻIrfā n Ilā hī  fī  K hās ā ’is e Ahle Bāyt,/65_66.] 

80. Sayyid Muḥammad Saʻīd al-Ḥasan Shāh aur 

“Maulūde Kaʻbah” 
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81. Sayyid Muḳhtār ʻAlī Madārī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

82. Sulṭān Muḥammad Najīb al-Raḥmān Sarwar 

Qādrī aur “Maulūde Kaʻbah” 

K hā dime Sult ā n āl-Fāqr Ḥ āz̤rāt Sāk hī  Sult ā n 

Muh āmmād Nājī b āl-Rāh mā n Sārwār Qā drī  likhte hāiṅ: 
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“Amī r āl-Mu’minī n, Imā m āl-Muttāqī n, Mushkil Kushā ’, 

Shere K hudā , Imā me ʻA rifī n, Ṭā jdā re Auliyā ’, Asādullā h 

G hā lib, “Māulu de Kā’bāh”, Rāfī qe Pāiġhāmbār, Dā mā de Rāsu l, 

Fā teh e K hāybār, Zāuje Bātu l rād iyā Allā hu ‘ānhā  Ḥ āsānāyn 

Kārī māyn rād iyā Allā hu ‘ānhumā  ke wā lid Abu  āl-Ḥ āsān āur 

Abu  Ṭurā b Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m 30 

‘A mul-Fī l kŏ pāidā  huwe. Ek āur riwā yāt keh mutā biq A p 12 

yā  13 Rājāb bā-rŏz Jumʻāṫul-mubā rāk pāidā  huwe us wāqt 

Ḥ uz̤u re Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kī  

ʻumr mubā rāk tī s bārās thī ”. 

 [Nājī b āl-Rāh mā n fī  K hulāfā ’e Rā shidī n rād iyā Allā hu 
 ‘ānhum,/147.] 

83. Taz̲kira’e Sādāte Buḳhārīyah aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Buk hā rī  wā Nāqāwī  Sā dā t ke Akā birī n ke tāz̲kirāh mā’ āl

-shājārā t pār kitā b “Ṭāz̲kirā’e Sā dā te Buk hā rī yāh” meṅ 

ʻAllā māh S āfdār Rid ā  Qādrī  s ā h ib likhte hāiṅ: 

“Jā ’e wilā dāt: Bāitullā h shārī f (mākkāh mukārrāmāh)” 

 [S āfdār Rid ā  fī  Ṭāz̲kirā’e Sā dā te Buk hā rī yāh,/119.] 

84. Pīr Badre ʻĀlam Aḥmad ʻAlī Buḳhārīaur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Pī re Ṭ ārī qāt Re hbāre Shārī ʻāt Ḥ āz̤rāt Sāyyid Pī r Bādre 

ʻA lām Ah mād ʻAlī  Buk hā rī  “Sā le Wilā dāt āur Māqā me 

wilā dāt” meṅ likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m beʻs̲āte 
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Nābāwī  se dās sā l pe hle pāidā  huwe, A p kī  wā lidāh mā jidāh 

Kāʻbāh shārī f kī  ziyā rāt ke liye gā’ī  thī  wāhī ṅ A p kī  wilā dāt 

hu ’ī .” 

 [Bādr ʻA lām fī  Wirā s̲āte Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 
 wā-sāllām Māwlā  ʻAlī  wā Aulā d,/31.] 

85. ʻAllāmah Ṭufayl Aḥmad Hajwerī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

ʻAllā māh Pī r Muh āmmād Ṭ ufāyl Ah mād Qā drī  Ḥājwerī  

āpnī  kitā b meṅ zere Intesā b likhte hāiṅ: 

“Māiṅ āpnī  is kā wish kŏ A qā ’e Dŏ-jāhā ṅ Mā like Kāun-ŏ 

mākā ṅ Me h bu be K hudā  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām āur Ahle Bāite At hā r ‘ālāyhim āl-sālā m “Māulu de 

Kāʻbāh” Imā m āl-Awliyā ’, Abu  Shŏ hādā ’, Abu  Sā dā t, Māulā ’e 

Kā ’enā t Ḥ āz̤rāt ʻAlī  āl-Murtād ā  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-

Kārī m ke wālide girā mī , pe hre-dā re Rāsu l s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām Sāyyidinā  Abī  Ṭ ā lib ‘ālāyhi āl-sālā m ke 

nā m kārtā  hu ṅ.” 

 [Ṭ ufāyl Ah mād fī  Kāshf āl-Ḥ āqā ’iq, Intesā b.] 

86. Maulānā Abū Aḥmad Ġhulām Ḥasan Uwaysī 

aur “Maulūde Kaʻbah” 

Māulā nā  Abu  Ah mād G hulā m Ḥ āsān Uwāysī  Qādrī  

“Fāiz̤ā ne Ḥ āydārī  rād iy Allā hu ʻānhu” meṅ likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu shikāme mā dār se jāufe 

Kāʻbāh meṅ pāidā  huwe the chunā ṅcheh yeh fāz̤ī lāt K hudā  

Ṭāʻā lā  ne k hā s  kār A p ke h is s āh meṅ kī  thī ”. 

 [Uwāysī  fī  Shārh  Dī wā ne ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu,/36.] 
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87. Maulānā Ġhulām Muṣṭafá Ṣiddīqīaur  

“Maulūde Kaʻbah” 

“K hālī fā’e Chāhā rum Jā -nāshī ne Rāsu l wā-Zāuje Bātu l 

Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  kunyāt “Abu āl

-Ḥ āsān” āur “Abu  Ṭurā b” hāi. A p Ḥ uz̤u re Aqdās s āllā  Allā hu 

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke chāchā  Abu  Ṭ ā lib ke fārzānde 

ārjumānd hāiṅ. ʻA mul-Fī l ke tī s bārās bāʻd jāb-keh Ḥ uz̤u re 

Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kī  ʻumār shārī f 

tī s bārās kī  thī . Rājāb kŏ Juʻmāh ke din Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā 

Allā hu ‘ānhu K hā nā’e Kāʻbāh ke āndār pāidā  huwe. A p kī  

wā lidāh mā jidāh kā  nā m Ḥ āz̤rāt Fā t imāh bint Asād rād iyā 

Allā hu ‘ānhā  hāi”.   

 [G hulā m Mus t āfā  fī  Nishā ne Mużdāh shārh Qās ī dāh 
 Burdāh,/236_237.] 

88. Maulānā Muḥammad Manẓar Muṣṭafá Nāz 

Ashrafī aur “Maulūde Kaʻbah” 

Māulā nā  Ḥ ā fiz -ŏ Qā rī  Muh āmmād Mānz ār Mus t āfā  Nā z 

Ashrāfī  “Shā ne ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu (Qur’ā n-ŏ Ḥ ādī s̲ kī  

rāushnī  meṅ) meṅ likhte hāiṅ: 

“Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kī  wilā dāt/13 Rājābul-murājjāb bā-rŏz 

Jumʻāh eʻlā ne nubu wāt se dās¹⁰ sā l qābl k hā nā’e Kāʻbāh meṅ 

hu ’ī .”          

[Ashrāfī  fī  Shā ne ʻAlī  rād iyAllā hu ʻānhu,/19.] 
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89. ʻAllāmah Iftiḳhār Aḥmad Qādrīaur  

“Maulūde Kaʻbah” 

ʻAllā māh Iftik hā r Ah mād Ḥ ā fiz  Qā drī  ne kitā b “Shā ne 

ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu bā-zābā ne Nābī  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām” meṅ Sāyyid ʻA rif Māh ju r Riz̤āwī  Gujrātī  

kī  Māulā ’e Kā ’enā t Amī r āl-Mu’minī n Sāyyidinā  ʻAlī  ibn Abī  

Ṭ ā lib kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m kī  shā n meṅ ek 

mānqābāt pesh kī  hāi, jis meṅ A p fārmā te hāiṅ: 

“Wŏh jis t ārāf hŏṅ h āqq hŏ rā jeh  usī  t ārāf 

S̲ā bit ʻālā l-eʻlā n hāi Māwlā  ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu kī  shā n 

“Māulu de Kāʻābāh” A p hāiṅ āl-Ḥ āqq-ŏ bil-yāqī ṅ 

Jhut lā ’e bās shāit ā n hāi Māwlā  ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu kī  shā n 

Un-sā  jārī  nāh kŏ’ī  bhī  pāidā huwā  kāhī ṅ 

K hāibār-shikān nishā n hāi Māwlā  ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu kī  shā n 

Shere K hudā  bās ek hī  dunyā  kŏ mil sākā  

Yāktā ’ī  kī  ur̥ā n hāi Māwlā  ʻAlī  kī  rād iy Allā hu ʻānhu kī  shā n” 

 [Iftik hā r Ah mād fī  S hā ne ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu bā-zābā ne Nābī  
 s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām,/157.] 

90. Maulānā Muḥammad Afroz Chiryākot̥ī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Māulā nā  Muh āmmād Afrŏz Qā drī  Chiryā kŏt̥ī  likhte hāiṅ: 

“Jā nāb Fā t imāh bint Asād, K hā nā’e Kāʻbāh kā  t āwā f kār 

rāhī  thī ṅ keh wāz̤āʻe h āmāl ke ā s̲ā r z ā hir huwe. Isī  wāqt 

K hā nā’e Kāʻbāh kā  dārwā zāh khulā  āur Jānā be Fā t imāh bint 

Asād Kā’bāh ke āndār dā k hil hŏ gā’ī ṅ. Phir Kyā  huwā  keh usī  
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jāgāh K hā nā’e Kāʻbāh ke āndār Ḥ āz̤rāt ʻAli rād iyā Allā hu 

‘ānhu kī  wilā dāt hu ’ī .” 

 [Afrŏz Qā drī  fī  Ṭ āwā fe K hā nā’e Kāʻbāh ke ru h-pārwār 
 wā qeʻā t,/63.] 

91. Muḥammad ʻAbd al-Ḳhāliq Tawakkulī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Retā ’ird̥ sī niyār sābjekt  speshālist̥ gāwārnme ṅt  kŏ lej 

bārā ’e tārbī yātī  āsā tiz̲āh Fāis lā bā d Muh āmmād ʻAbd āl-

K hā liq Ṭāwākkulī  likht hāiṅ: 

“ʻArāb ke qābā ’il t āwā fe Kāʻbāh meṅ lāge the un meṅ 

Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  wā lidāh mā jidāh bhī  thī ṅ 

ā s̲ā re wilā dāt pāidā  hŏ gā’e dārde zeh shuru ʻ huwā . 

Kāʻbāṫullā h kī  diwā r phāt  gā’ī  ā wā z ā ’ī  “āe Fā t imāh Kāʻbāh ke 

āndār ā  jā ” āndār chālī  gā’ī ṅ wāhī ṅ pāidā ’ish hu ’ī . Isī  liye 

Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu kŏ Māulu de Kāʻbāh kāhā  jā tā  

hāi.”           

[ʻAbd āl-K hā liq fī  Ḥ āz̤rāt Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  rād iyā 

 Allā hu ‘ānhu,/30.] 

92. Aḥmad Ḥasan Qādrī aur “Maulūde Kaʻbah” 

Sult ā n āl-Fuqārā ’ Ḥ āz̤rāt S u fī  G hulā m Muh āmmād Qā drī  

kī  zere sār-pārāstī  meṅ Ah mād Ḥ āsān Qā drī  s ā h ib āpnī  kitā b 

“Bā rāh Imā m” meṅ likhte hāiṅ: 

“Ṭā mā m ʻā lāme Islā m meṅ s irf Ḥ āz̤rāt ʻAlī  wŏh wā h id 

hāstī  hāiṅ jin kī  wilā d̥āte bā -sāʻā dā ʻāin Kāʻbāṫullā h ke āndār 

hu ’ī  āur sābāb is bā t kā  yeh bānā  keh A p kī  wā lidāh Ḥ āz̤rāt 
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Abu  Ṭ ā lib ke hām-rā h Kāʻbāṫullā h ke t āwā f meṅ māshġhu l 

thī ṅ keh āchā nāk shiddāt ke sā th dārde zeh lā h iq huwā . Dārd 

itnā  shādī d thā  keh kāhī ṅ āur le jā ne kā  wāqt nāh milā . Ḥ āz̤rāt 

Abu  Ṭ ā lib āpnī  e h liyāh Fā timāh bint Asād kŏ Kāʻbāṫullāh ke 

āndār le ā ’e āur wāhī ṅ Ḥ āz̤rāt ʻAlī  kī  wilā dāt hu ’ī . 

  س     میس   ا        س    

 ہا    ا      ہما ممس    مٔ   
 

Ḥ uz̤u re āqdās s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kŏ 

Ḥ āz̤rāt ʻAlī  k i wilā dāt kī  k hābār dī  gā’ī . A p s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām bhā ’ī  kŏ dekhne ā ’e tŏ A p kī  chāchī  ne 

tā·āsuf se fārmā yā  keh tumhā rā  bhā ’ī  shā yād pāidā ’ishī  t āur 

pār nā bī nā  hāi keh jāb se pāidā  huwā  hāi us ne ā ṅk heṅ nāhī ṅ 

khŏlī ṅ. Ḥ uz̤u r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ne ʻAlī  

kŏ gŏd meṅ liyā . Ḥ āz̤rāt ʻAlī  ne Ḥ uz̤u r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām kī  gŏd meṅ ā ṅkheṅ khŏlī  āur dunyā  meṅ ā ne 

ke bāʻd sāb se pe hle ruk he Mus t āfā  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām pār nigā h d̥ā lī . Dunyā  meṅ sāb se pe hle 

Ḥ uz̤u r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kī  ziyā rāt kā  

shārāf, s irf A p kā  hī  imtiyā z hāi jŏ kisī  āur kŏ nās ī b nāh 

huwā .”           

 [Ah mād Ḥ āsān fī  Bā rāh Imā m, /19_20.] 

93. ʻAllāmah Abū Turāb ʻAṭṭārī aur “Maulūde 

Kaʻbah” 

Abu  Ṭurā b Māulā nā  Muh āmmād Nā s ir āl-Dī n Nā s ir āl-

Mādānī  ʻAttā rī  āpnī  kitā b “Ṭāz̲kirā’e K hā ndā ne Nubu wāt” 

meṅ rāqām-t ārā z hāiṅ: 
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“A p rād iy Allā hu ʻānhu ‘A mul-Fī l 13 Rājābul-murājjāb kŏ 

bā-rŏz Jumʻāṫul mubā rāk k hā nā’e Kāʻbāh ke āndār pāidā  

huwe us wāqt Ḥ uz̤u r s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām 

kī  ʻumr mubā rāk tāqrī bān 30 bārās thī .”        

 [Abu  Ṭurā b fī  Ṭāz̲kirā’e K hā ndā ne Nubu wāt,/174.] 

94. Maulānā Muḥammad Mujāhid ʻAṭṭārī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Māulā nā  ʻAbd āl-Mus t āfā  Muh āmmād Mujā hid āl-ʻAt t ā rī  

āl-Qā drī  “K hā ndā re Rāsu l s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām” meṅ likhte hāiṅ: 

“Ḥ āydāre Kārrā r Ḥ āz̤rāt Sāyyidinā  ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib 

rād iy Allā hu ʻānhu ‘A mul-Fī l ke tī s³⁰ bārās bā ʻd 13 Rājābul-

murājjāb kŏ k hā nā’e Kāʻbāh meṅ pāidā  huwe.”   

 [Muh āmmād Mujā hid fī  K hā ndā re Rāsu l s āllā   Allā hu ‘ālāyhi wā-
 A lihi wā-sāllām,/449.] 

95. Dŏkt̥ar Ishtiyāq Aḥmad wa Muḥammad 

Ashraf Sharīfaur “Maulūde Kaʻbah” 

Muh āmmād Ashrāf Shārī f āur Dŏ kt̥ār Ishtiyā q Ah mād 

āpnī  kitā b “Nābī  Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām ke ʻāzī z-ŏ āqā rib” meṅ likhte hāiṅ: 

“A p rād iy Allā hu ʻānhu k hā nā’e Kāʻbāh meṅ pāidā  huwe 

āur Māsjid meṅ āpne Rābb se jā  mile.” 

 [Nābī  Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke ʻāzī z-ŏ 
 āqā rib,/328.] 
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96. Muḥammad Ilyās ʻAṭṭar Barelawī aur 

“Maulūde Kaʻbah” 

Bā ni’e Dāʻwāte Islā mī  Muh āmmād Ilyā s ʻAt t ār Qādrī  

Rāz̤āwī  Bārelāwī  āpne risā lāh meṅ likhte hāiṅ keh: 

“K hālī fā’e chāhā rum, jā -nāshī ne Rāsu l, zāuje Bātu l 

Ḥ āz̤rāte Sāyyidinā  ʻAlī  bin Abī  Ṭ ā lib kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  

wāj·hāhu āl-Kārī m kī  kunyāt “Abu  āl-Ḥ āsān” āur “Abu  Ṭurā b” 

hāi. A p rād iyAllā hu Ṭāʻā lā  ʻānhu shāheshā he Abrā r, Mākke 

Mādī ne ke tā jdā r s āllā  Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām ke chāchā  Abu  Ṭ ā lib ke fārzānde ārjmānd hāiṅ. A mul-

fī l ke 30 sā l bāʻd (jāb Ḥ uz̤u r Nābī ye Akrām s āllā  Allā hu Ṭāʻā lā  

‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām kī  ʻumr shārī f 30 bārās thī ) 13 

Rājābul-murājjāb bā-rŏz jumʻāṫul-mubā rāk Ḥ āz̤rāt Sāyyidinā  

ʻAlī  āl-Murtād ā , Shere K hudā  kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  

wāj·hāhu āl-Kārī m k hā nā’e Kāʻbāh shārī f z̤ā dāhā  Allā hu 

shārāfān wā-tāʻz ī mān ke āndār pāidā  huwe.” 

 [Ilyā s ʻAt t ā r fī  Kārā mā te Shere K hudā  kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  
 wāj·hāhu āl-Kārī m, / 11_12.] 

97. Janāb ʻAqīl Aḥmad aur “Maulūde Kaʻbah” 

Jānā b ʻAqī l Ah mād āpnī  muk htāsār kitā b “Mānā qibe ʻAlī  

rād iy Allā hu ʻānhu” jis kī  Ṭāqrī z  Pī r Sāyyid Mī r Ṭ āyyib ʻAlī  Shā h 

āur Ḥ āz̤rāt ʻAllā māh Muftī  Ah mād Yā r K hā n Nāʻī mī  ne likhkhī  

hāiṅ, meṅ A p likhte hāiṅ: 

“A p Ḥ uz̤u re Aqdās s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām ke chāchā  Abu  Ṭ ā lib ke fārzānd hāiṅ ‘A mul-Fī l ke tī s 

bārās bāʻd jāb-keh Ḥ uz̤u re Akrām s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-
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A lihi wā-sāllām kī  ʻumr mubā rāk tī s bārās thī  Jumʻāh ke din 

Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu k hā nā’e Kāʻbāh ke āndār pāidā  

huwe.” 

 [ʻAqī l Ah mād fī  Mānā qibe ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu,/08.] 
 

98. Sayyid Iftiḳhār al-Ḥasan Zaydī aur  

“Maulūde Kaʻbah” 

S ā h ibzā dāh Sāyyid Iftik hā r āl-Ḥ āāsn Zāydī  Wā qeʻā’e 

Wilā dāte Māwlā  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu bāyā n kārte huwe 

ā k hir meṅ likhte hāiṅ: 

“Chunā ṅcheh A p (Sāyyidādh Fā t ī māh bint Asād) Kāʻbāh 

ke āndār chālī  gā’ī ṅ āur phir Amī r āl-Mu’minī n Ḥ āz̤rāt ʻAlī  āl-

Murtād ā  rād iyā Allā hu ‘ānhu kī  wilā dāte bā -sāʻā dāt K hā nā’e 

Kāʻbāh meṅ hu ’ī . 

  س    میس   ا      م  سم    
 ہک  ممما       مممس    مممٔ   

 

Keh qiyā māt tāk kŏ’ī  mā ṅ āb āisā  fārzānd nāhī ṅ jānegī  jŏ 

pāidā  Kāʻbāh meṅ hŏ āur shāhī d Māsjid meṅ.” 

 [Iftik hā r āl-Ḥ āsān fī  K hā ke Kārbālā ,/32.] 

ʻAurteṅ ʻAlī bin Abī Ṭālib kī Mis̲l Jan·ne se ʻĀjiz ā 

ga’īṅ 

Is bā t kŏ Ṭārjumā ne Qur’ā n Ḥ āz̤rāt Sāyyidinā  Ibn ʻAbbā s 

rād iy Allā hu ʻānhumā  ne yu ṅ irshā d fārmā yā : 

“ʻAurteṅ Amī r āl-Muʻminī n Sāyyidinā  ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib 
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rād iy Allā hu ʻānhumā  kī  mis̲l pesh kārne (jānm dene) se 

bā njh hŏ gā’ī ṅ.” 

 [Ibn ʻAsā kir fī  Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq, 42/460,  
 Ibn Mānz u r fī  Muk htās ār Ṭā rī k h Dimāshq, 18/49.] 

Aur Amī r āl-Mu’minī n Sāyyidinā  Umār ibn K hāt t ā b 

rād iyā Allā hu ‘ānhu ne fārmā yā : 

ʻAurteṅ ʻAlī  bin Abī  Ṭ ā lib kī  mis̲l jān·ne se ʻā jiz ā  gā’ī ṅ, 

āgār ʻAlī  nāh hŏte tŏ ʻUmār hālā k hŏ jā tā  rād iy Allā hu 

ʻānhum.” 

[Ibn Sāmmā n fī  Muk htās ār kitā b āl-Muwā fqāhā bāyn Ahl āl-Bāyt 
wā-āl-s āh ā bāh,/152,  
Muh ibb āl-Dī n Ṭ ābārī  fī  āl-Riyā d  āl-nād irāh fī  mānā qib āl-
ʻāshārāh, 04/139,  
Muh ibb āl-Dī n Ṭ ābārī  fī  D̲h̲āk hā ’ir Al-ʻuqbā  Fī  Mānā qib D̲h̲āwī  Al-
Qurbā ,/99,  
Sibt  ibn āl-Jāwzī  fī  Ṭād̲h̲kirāṫ āl-k hāwā s s , āl-māʻru f bi Ṭād̲h̲kirāṫ 
k hāwā s s  āl-ummāh fī  k hās ā ’is  āl-A’immāh,/12,  
Nādāwī  fī  āl-Murtād ā ,/129.] 

Isī  t ārh  kā’ī  Mustānād-ŏ mŏ ʻtāmād ʻUlāmā ’e Ahle Sunnāt 

ne Sāyyidinā  Māwlā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m 

Māulu de Kāʻbāh hŏnā  z̲ikr fārmā yā  hāi jin meṅ se chānd ek 

kes irf h āwā lāh-jā t pesh kiye jā te hāiṅ: 

99. Imām Abī ʻAbd Allāh Muḥammad bin Isḥāq 

bin al-ʻAbbās al-Makkī al-Fākihī al-mutawaffá 

san 272 hijrī.       

 [Fā kihī  fī  Ak hbā r Mākkāh fī  qādī m āl-dāhr  wā-h ādī t̲h̲ih, 03/226.] 

100. Shayḳh Abī Zakarīyā Ibn Muḥammad bin 

Iyās bin al-Qāsim al-Azdī al-mutawaffá san 
334 hijrī.       

[Azdī  fī  Ṭā rī k h āl-Māws il,/58.] 



 174 

101. Qāḍī Abū al-Shayḳh ʻAllāmah Abī al- Qāsim 
Ismāʻīl bin Aḥmad al-Bustī al- mutawaffá 

san 420 hijrī.  

 [Bustī  fī  Kitā b āl-Mārā tī b fī  fād ā ’il Amī r āl-Mu’minī n wā-Sāyyid āl
 -Wā s ī yī n ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib,/151.] 

102. ʻAllāmah al-Mu’arriḳh ʻAbd al-Malik bin  al-

Qāsim bin Muḥammad bin al-Kardabūs  al-

Tawzarī al-mutawaffá san 575 hijrī. 

 [Ibn Kārdābu s fī   āl-Iktifā ’ fī  āk hbā r āl-k hulāfā ’, 01/480.] 

103. ʻAllāmah Abī Hurayrah ʻAbd al-Raḥmān bin 

ʻAbd al-Salām al-Ṣafūrīal-mutawaffá         san 

894 hijrī. 

   [S āfu rī  fī  āl-Muk htās ār āl-māh ā sin āl-mujtāmāʻāh fī  
fād ā ’il āl-k hulāfā ’ āl-ārbāʻāh,/156.] 

104.  ʻAllāmah al-Shayḳh ʻAlā’ al-Dīn ʻAlī Dadah 

bin Muṣṭafá Shayḳh al-Turbah  

al- Būsnawīal-mutawaffá san 998 hijrī. 

[Bu snāwī  fī  āl-Awā ’il wā-musā mārā t 
āl-āwā k hir,/79.] 

105. 

 

    [Bākrī  fī  āl-D iyā ’ āl-shāmsī  ʻālā  āl-Fāth  āl-Qudsī , 
shārh  Wird āl-sāh ār lil-Bākrī , 02/530.] 

106. ʻAllāmah Sayyid Maḥmūd Shukrī al-Ālūsī al-

mutawaffá san 1342 hijrī. 

  [A lu sī  fī  āl-Suyu f āl-mushriqāh wā-muk htās ār s āwā qiʻ āl-
muh riqāh li- ʻAllā māh āl-Shāyk h Nās ir āl-Dī n,/204.] 
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Iḳhtetām wa Duʻā 

Allā h Kārī m āpne Ḥ ābī be Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām ke t ufāil tāmā m Musālmā nŏṅ kŏ Ahle Bāite 

At hā r ‘ālāyhimu āl-s ālā ṫu wā-āl-sālā m ke K hās ā ’is -ŏ 

imtiyā zā t kā  idrā k nās ī b fārmā ’e āur bā-wājhe māz̲hābī  

tāʻās s ub un ke māqā m-ŏ mārtābāh se ru -gārdā ṅ hŏne se 

me h fu z  rākhkhe. A mī n, t̲h̲ummā ā mī n! Bi-jā hi Ṭ ā -hā  wā-Yā -

sin s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-ʻālā  A lihi wā-s āh bihī  wā-bā rākā 

wā-sāllām. 

Subḥāna Rabbika Rabbi al-ʻizzaṫi ʻammā yaṣifūn.  

Wa-salāmun ʻalá al-Mursalīn.  

Wa-al-ḥamdu lillāhī Rabbi al-ʻālamīn. 
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Al-Maṣādir wa-al-marājeʻ 

1. āl-Qur’ā n āl-Kārī m 

2. A lu sī , āl-Suyu f āl-mushriqāh wā-muk htās ār s āwā qiʻ āl-

muh riqāh li- ʻAllā māh āl-Shāyk h Nās ir āl-Dī n. 

3. Ibn Abī  Dunyā , Kitā b Māqtāl Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  ibn Abī  

Ṭ ā lib ‘ālāyhi āl-sālā m. 

4. Ibn Abī  Shāybāh, āl-Mus ānnāf. 

5. Ibn Abī  ʻA s im, āl-Sunnāh. 

6. Ibn At̲h̲ī r, Usd āl-ġhā bāh fī  māʻrifāṫ āl-s āh ā bāh. 

7. Ibn Ah mād āl-Mākkī , Māqtāl āl-Ḥ usāyn ‘ālāyhi āl-sālā m. 

8. Ibn Ṭāymī yāh, Ḥ uqu q A l āl-Bāyt. 

9. Ibn Jāzārī , Asmā  āl-mānā qib fī  tāhd̲h̲ī b Asnā  āl-māt ā lib fī  

mānā qib āl-Imā m Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib ‘ālāyhi 

āl-sālā m. 

10. Ibn Jāwzī , āl-Ṭābs irāh. 

11. Ibn Ḥ ibbā n, āl-S āh ī h . 

12. Ibn Ḥ ājār āl-Ḥāyt̲h̲āmī , āl-S āwā ʻiq āl-muh riqāh fī  rādd ʻālā  

āhl bidāʻ wā-āl-zāndāqāh. 

13. Ibn Ḥ usāyn, Muru j āl-d̲h̲āhāb wā-māʻā din āl-jāwhār. 

14. Ibn Ḥ usāyn, It̲h̲bā t āl-wās ī yāh lil-Imā m ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib. 

15. Ibn Sāmmā n, Muk htās ār kitā b āl-Muwā fqāhā bāyn Ahl āl-

Bāyt wā-āl-s āh ā bāh. 

16. Ibn S ābbā ġh, āl-Fus u l āl-muhimmāh fī  māʻrifāṫ āh wā l āl-

āʻimmāh ʻālāyhim āl-sālʻā m. 

17. Ibn ʻAbd āl-Ḥ āqq, āl-Iklī l ʻālā  mādā rik āl-tānzī l. 

18. Ibn ʻAsā kir, Ṭā rī k h Mādī nāṫ Dimāshq. 

19. Ibn Kāt h ī r, āl-Bidā yāh wā-āl-nihā yāh. 

20. Ibn Kārdābu s, āl-Iktifā ’ fī  āk hbā r āl-k hulāfā ’. 

21. Ibn Mā jāh, āl-Sunān. 
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22. Ibn Mārdāwāyh, Mānā qib ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib ‘ālāyhi āl-sālā m 

wā-mā  nāzālā min āl-Qur’ā n fī  ʻAlī . 

23. Ibn Māġhā zilī , Mānā qib Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib 

rād iy Allā hu ʻānhu. 

24. Ibn Mānz u r, Muk htās ār Ṭā rī k h Dimāshq. 

25. Abu  Ṭurā b, Ṭāz̲kirā’e K hā ndā ne Nubu wāt. 

26. Abu  āl-Ḥ āsānā t, Aurā qe G hām. 

27. Abu  Shuhbāh, āl-Wāsī t  fī  ʻulu m wā-mus t ālāh  āl-Ḥ ādī t̲h̲. 

28. Abī  Sā lim, Māt ā lib āl-su’l fI mānā qib A l āl-Rāsu l. 

29. Abu  Lāyt̲h̲, Ṭānbī h āl-ġhā filī n. 

30. Abu  Nuʻāym, Ḥ ilyāṫ āl-āwliyā’ wā-t ābāqā t āl-ās fiyā ’. 

31. Abu  Nuʻāym, Ṭā rī k h As bāhā n. 

32. Abu  Yāʻlā , āl-Musnād. 

33. Ah mād bin Ḥ ānbāl, Fād ā ’il āl-s āh ā bāh. 

34. Ah mād ibn Ḥ ānbāl, āl-Musnād. 

35. Ah mād Rid ā  K hā n, Fātā wā  Rid āwī yāh. 

36. Ah md Ḥ āsān, Bā rāh Imā m. 

37. Asbāhā nī , Mānā qib ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu. 

38. Ashrāfī , Shā ne ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu. 

39. Aʻz āmī , Kārā mā te S āh ā bāh rād iyā Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ānhum. 

40. Iftik hā r Ah mād, S hā ne ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu bā-zābā ne 

Nābī  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām. 

41. Iftik hā r āl-Ḥ āsān, K hā ke Kārbālā . 

42. Afrŏz Qā drī , Ṭ āwā fe K hā nā’e Kāʻbāh ke ru h-pārwār wā qeʻā t. 

43. Ilyā s ʻAt t ā r, Kārā mā te Shere K hudā  kārrāmā  Allā hu Ṭāʻā lā  

wāj·hāhu āl-Kārī m. 

44. Uwāysī , Shārh  Dī wā ne ʻAlī  rād iyAllā hu ʻānh. 

45. Bādāk hshā nī , Nuzul āl-ābrā r bi-mā  s āh h  min mānā qib Ahl āl

-Bāyt āl-āt hā r. 

46. Bādr āl-Dī n Sārhindī , Ḥ ād ārā t āl-quds. 
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47. Bādr ʻA lām, Wirā s̲āte Rāsu l Allā h s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-

A lihi wā-sāllām Māwlā  ʻAlī  wā Aulā d. 

48. Bāzzā r, āl-Musnād. 

49. Bustī , Kitā b āl-Mārā tī b fī  fād ā ’il Amī r āl-Mu’minī n wā-Sāyyid 

āl-Wā s ī yī n ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib. 

50. Bismil, A’immāṫ āl-Ḥudā . 

51. Bākrī , āl-D iyā ’ āl-shāmsī  ʻālā  āl-Fāth  āl-Qudsī , shārh  Wird āl-

sāh ār lil-Bākrī . 

52. Bākrī , āl-S ālāwā t āl-hā miʻāh bi-māh ābbāṫ āl-k hulāfā ’ āl-

jā miʻāh. 

53. Bāndiyā lāwī , D̲h̲ikr ʻAt ā ’ fī  h āyā t ustā d̲h̲ āl-ʻulāmā ’. 

54. Bu snāwī , āl-Awā ’il wā-musā mārā t āl-āwā k hir. 

55. Bu s ī rī , Ith ā f āl-k hāyārāh āl-māhārāh. 

56. Ṭirmid̲h̲ī , āl-Sunān. 

57. Ṭirmiz̲ī , Mānā qibe Murtāz̤āwī : dār mānā qibe Shā he Auliyā , 

Amī r āl-Mu’miniṅ ʻAlī  āl-Murtāz̤ā  ‘ālāyhi āl-sālā m. 

58. Ṭāftā zā nī , Shārh  āl-Māqā s id. 

59. Ṭālī dī , āl-Anwā r āl-bā hirāh bi-fād ā ’il Ahl āl-Bāyt āl-Nābāwī  

wā-āl-d̲h̲urrī yāh āl-t ā hirāh. 

60. Jā mī , Shāwā hid āl-Nubu wāṫ li-tāqwī yāṫ yāqī n āhl āl-futu wāṫ. 

61. Juwāynī , Fārā ’id āl-simāt āyn fī  fād ā ’il āl-Murtād ā  wā-āl-

Bātu l wā-āl-Sibt āyn wā-A’immāh min d̲h̲urrī yātihim. 

62. Ḥ ā kim, āl-Mustādrāk ʻālā   āl-s āh ī h āyn. 

63. Ḥ isā m āl-Dī n Ḥindī , Kānz āl-ʻummā l. 

64. Ḥ ād rāmī , Kitā b Rāshfāṫ āl-s ā dī . 

65. Ḥ ālābī , āl-Sī rāh āl-Ḥ ālābī yāh, Insā n āl-ʻuyu n fī  sī rāṫ āl-Amī n 

āl-Mā’mu n ʻālāyhi āl-s ālā ṫ wā-āl-sālā m. 

66. Ḥ āmī d Allā h, Ḥ āz̤rāt ʻAlī  bin Abī  Ṭ ā lib rād iy Allā hu ʻānhu. 

67. K hid ār Ḥ usāyn, A le Rāsu l s āllā  Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām. 
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68. K hid ār Ḥ usāyn, K hulāfā ’e Rāsu l. 

69. K husrŏ Qā sim, Kāshkŏle māʻrefāt. 

70. K husrŏ Qā sim, Māqtāl āl-Imā m Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  bin 

Abī  Ṭ ā lib rād iyā Allā hu ‘ānhu. 

71. K hāt ī b āl-Bāġhdā dī , Muwād d ih  āwhā m āl-jāmʻ wā-āl-tāfrī q. 

72. K huwā rizmī , āl-Mānā qib. 

73. Dā rāh Shikŏh, Sāfī nāh āl-Awliyā ’, mutārjim. 

74. Dāylāmī , āl-Firdāws bi-mā’t̲h̲u r āl-k hit ā b. 

75. Diyā r Bākrī , Ṭā rī k h āl-K hāmī s fī  āh wā l ānfās nāfī s. 

76. D̲h̲āhābī , Ṭā rī k h āl-Islā m wā-wāfāyā t āl-māshā hī r wā-āl-

āʻlā m. 

77. D̲h̲āhābī , Siyār A‘lā m Al-Nubālā ’. 

78. D̲h̲āhābī , āl-Mustādrāk māʻ āl-Ṭālk hī s . 

79. D̲h̲āhābī , Mī zā n āl-Iʻtidā l fī  nāqd āl-rijā l. 

80. Rid wā n ʻAlī  fī  K hā nwā dā’e Nābāwī  wā-e hde Bānī  Umāyyāh 

h āqā ’iq-ŏ āwhā m. 

81. Rid āwī , Shā ne S āh ā bāh rād iyā Allā hu ‘ānhum. 

82. Zubāyrī , Māwsu ʻāṫ āl-Ḥ ā fiz  ibn Ḥ ājār āl-ʻAsqālā nī  āl-

h ādī t̲h̲ī yāh. 

83. Zārāndī , Māʻā rij āl-wus u l ilā  māʻrifāṫ fād l A li āl-Rāsu l wā-āl-

Bātu l. 

84. Zārāndī , Nāz m durār āl-simt āyn fī  fād ā ’i āl-Mus t āfā  wā-āl-

Murtād ā  wā-āl-Bāt u l wā-āl-Sibt āyn. 

85. Sirā j Ah mād, Islā mī  māʻlu mā t kā  insā ’ī klŏpid̥iyā . 

86. Sārhindī , Māktu bā te Imā m Rābbā nī . 

87. Sārhindī , Māktu bā te Imā m Rābbā nī , mutārjim. 

88. Sāʻī d āl-Ḥ āsān, K hāzī nā’e Sā dā t. 

89. Sāʻī d āl-Ḥ āsān Shā h, K hā ndā ne Mus t āfā  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām. 

90. Sāʻī dī , Ṭibyā n āl-Qur’ā n. 
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91. Sāʻī dī , Māqā lā te Sāʻī dī . 

92. Sāʻī dī , Niʻmāṫ āl-Bā rī  fī  shārh  S āh ī h  āl-Buk hā rī . 

93. Sāfā rī nī , Lāwā miʻ āl-ānwā r āl-bāhī yāh wā-sāwā ṫiʻ āl-āsrā r āl

-āt̲h̲rī yāh. 

94. Sikāndār, Sī rāte Amī r āl-Mu’minī n Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  

kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu. 

95. Sāmhu dī , Jāwā hir āl-ʻiqdāyn fī  fād l āl-shārāfāyn. 

96. Sāyyid Ah mād Rāz̤ā , Anwā r āl-Bā rī  shārh  urdu  S āh ī h  āl-

Buk hā rī . 

97. Suyu tī , Ṭā rī k h āl-k hulāfā ’. 

98. Suyu t ī , Ṭādrī b āl-rā wī  fī  shārh  Ṭāqrī b āl-Nāwā wī . 

99. Suhāylī , āl-Rāwd̲h̲ āl-unuf. 

100. Shā h ʻAbd āl-ʻAzī z Dihlāwī , Ṭuh fāh it̲h̲nā  ʻāshārī yāh. 

101. Shā h Wālī  Allā h, Izā lāṫ āl-K hāfā ’ ʻān K hilā fāṫ āl-K hulāfā ’. 

102. Shā h Wālī  Allā h, Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu ke fāz̤ā ’il-ŏ 

mānā qib. 

103. Shā h Wālī  Allā h, Qurrāṫ āl-ʻāynāyn fī  tāfd ī l āl-shāyk hāyn. 

104. Shiblī , āl-Fā ru q. 

105. Shāblānjī , Nu r āl-ābs ār fī  mānā qib A l āl-Bāyt āl-Nābī  āl-

Muk htā r. 

106. S āʻim Chishtī , Mushkil Kushā ’. 

107. S ā lih  Kāshfī , Mānā qibe Murtād āwī , mutārjim. 

108. S ādr āl-ʻA lām, Māʻā rij āl-ʻulā  fī  mānā qib āl-Murtād ā  rād iyā 

Allā hu ‘ānhu. 

109. S āfdār Rid ā , Ṭāz̲kirā’e Sā dā te Buk hā rī yāh. 

110. S āfu rī , āl-Muk htās ār āl-māh ā sin āl-mujtāmāʻāh fī  fād ā ’il āl-

k hulāfā ’ āl-ārbāʻāh. 

111. S āllā bī , Asmā  āl-māt ā lib fī  sī rāṫ Amī r āl-mu’minī n ʻAlī  ibn 

Abī  Ṭ ā lib, shāk hs ī yātuhu wā-ʻās ruhu. 

112. S ānʻā nī , āl-Rāwd  āl-nādī yāh fī  shārh  āl-Ṭuh fāṫ āl-ʻA lāwī yāh. 
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113. Ṭ ā hir āl-Qā drī , āl-Ah kā m āl-Shārʻī yāh. 

114. Ṭ ā hir āl-Qā drī , āl-Ijā bāh fī  Mānā qib āl-Qārā bāh. 

115. Ṭ ā hir āl-Qā drī , Ḥ ubbe ʻAlī  kārrāmā  Allā hu wāj·hāhu āl-

Kārī m. 

116. Ṭ ā hir āl-Qā drī , Ḥ usn āl-Māʻā b fī  d̲h̲ikri Abī  Ṭurā b kārrāmā  

Allā hu wāj·hāhu āl-Kārī m. 

117. Ṭ ā hir āl-Qā drī , āl-Rut ābu āl-jānnī  fī  t uruqi āl-Ḥ ādī t̲h̲: 

Fā t imāh bād ʻāṫum minnī . 

118. Ṭ ā hir āl-Qā drī , āl-Sāyf āl-jālī . 

119. Ṭ ā hir āl-Qā drī , Z̲ibh e ʻAz ī m: Z̲ibh e Ismā ʻī l ‘ālāyhi āl-sālā m se 

Z̲ibh e Ḥ usāyn rād iyā Allā hu ‘ānhu tāk. 

120. Ṭ ā hir āl-Qā drī , āl-Qāwl āl-qāyyim fī  Bā b Mādī nāṫi āl-ʻIlm 

‘ālāyhi āl-sālā m. 

121. Ṭ ā h ir āl-Qā drī , āl-Qāwl āl-muʻtābār fī  āl-Imā m āl-muntāz ār. 

122. Ṭ ā hir āl-Qā drī , Kānz āl-māt ā lib fī  mānā qib ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib 

rād iyā Allā hu ‘ānhu. 

123. Ṭ ā hir āl-Qā drī , āl-Niʻmāṫ āl-ʻulyā  ʻālā  āwwāli āl-k hālq wā-

ā k hir āl-Anbiyā ’ s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām. 

124. Ṭ ābārā nī , āl-Muʻjām āl-āwsāt . 

125. Ṭ ābārā nī , āl-Muʻjām āl-s āġhī r. 

126. Ṭ ābārā nī , āl-Muʻjām āl-kābī r. 

127. Ṭ ufāyl Ah mād, Kāshf āl-Ḥ āqā ’iq. 

128. Ṭ uyu rī , āl-Ṭ uyu rī yā t, min intik hā b Abī  Ṭ ā hir Ah mād bin 

Muh āmmād bin Ah mād āl-Sālāfī  āl-As bāhā nī . 

129. ʻA lu sī , Ru h  āl-māʻā nī  fī  tāfsī r āl-Qur’ā n āl-ʻAz ī m. 

130. ʻA lu sī , Shārh  āl-K hārī dāh āl-ġhāybī yāh fī  shārh  qās ī dāh āl-

ʻAynī yāh. 

131. ʻAbd āl-Ḥ āqq, Mādā rij āl-Nubu wāh. 

132. ʻAbd āl-Ḥ āqq, Mādā rij āl-Nubu wāh, mutārjim. 

133. ʻAbd āl-Ḥ ākī m, Bādā ’iʻ mānz u m. 
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134. ʻAbd āl-Rāh mā n Chishtī , Mir’ā t āl-āsrā r, mutārjim. 

135. ʻAbd āl-Rāzzā q, āl-Mus ānnāf. 

136. ʻAbd āl-Fāttā h , āl-Imā m ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib ʻālāyhi āl-sālā m. 

137. ʻAbd āl-sālā m, Shāh ā dāte nāwā sā’e Sāyyid āl-Abrā r 

mānā qibe A le Nābī  āl-Muk htā r. 

138. ʻAbd āl-K hā liq, Ḥ āz̤rāt Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā  rād iyā 

Allā hu ‘ānhu. 

139. ʻUbāyd Allā h, Arjāh  āl-māt ā lib yāʻnī  sī rāt Amī r āl-Mu’minī n. 

140. ʻIrfā n Ilā hī , K hās ā ’is e Ahle Bāyt. 

141. Azdī , Ṭā rī k h āl-Māws il. 

142. ʻAsqālā nī , Ṭuh āfāṫ āshrā f bi-māʻrifāṫ āl-āt rā f. 

143. ʻAsqālā nī , Fāth  āl-Bā rī  shārh  S āh ī h  āl-Buk hā rī . 

144. ʻAqqā d, ʻAbqārī yāt āl-Imā m ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu. 

145. ʻAqī l Ah mād, Mānā qibe ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu. 

146. ʻAlī  Ḥujwī rī , Kāshf āl-Māh ju b, mutārjim. 

147. ʻAlī  Muh āmmād, Bā be ʻilme Nābī  s āllā  Allā hu Ṭāʻā lā  ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām. 

148. ʻInā yāt Allā h, Nu r āl-wārdāh shārh  Qās ī dāh āl-Burdāh. 

149. G hulā m Ḥ āsān, Yā rā ne Mus t āfā  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām māʻ wā ris̲ā ne k hilā fāte rā shidāh. 

150. G hulā m Sārwār, K hāzī nāṫ āl-ās fiyā ’, mutārjim. 

151. G hulā m Mus t āfā , Nishā ne Mużdāh shārh  Qās ī dāh Burdāh. 

152. Fā kihī , Ak hbā r Mākkāh fī  qādī m āl-dāhr wā-h ādī t̲h̲ih. 

153. Fāyd  Ah mād, Mehre Munī r. 

154. Fāyd ī , Shārh  K hās ā ’is  ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu. 

155. Qiz’u ġhlī , Ṭād̲h̲kirāṫ āl-k hāwā s s , āl-māʻru f bi Ṭād̲h̲kirāṫ 

k hāwā s s  āl-ummāh fī  k hās ā ’is  āl-A’immāh. 

156. Qundu zī , Yānā bī ʻ āl-māwāddāh li-d̲h̲āwī  āl-qurbā . 

157. Qānnāwjī , Ṭākrī m āl-Mu’minī n bi-tāqwī m mānā qib āl-

K hulāfā ’ āl-Rā shidī n. 
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158. Kā shifī , Rāwd āṫ āl-Shuhādā ’, mutārjim. 

159. Kā ku rāwī , Ah sān āl-intik hā b fī  d̲h̲ikr māʻī shāṫ Sāyyidinā  Abī  

Ṭurā b. 

160. Kā ku rāwī , Nāfā ’is āl-minān fī  d̲h̲ikr fād ā ’il Sāyyidinā  Abī  āl-

Ḥ āsān . 

161. Kānjī , Kifā yāṫ āl-t ā lib fī  mānā qibi ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib ‘ālāyhi āl-

sālā m. 

162. Liyā qāt ʻAli fī  Ṭāfsī r Mis bā h āyn tārjāmāh wā-shārh  Ṭāfsī r 

Jālā lāyn. 

163. Muh ibb āl-Dī n Ṭ ābārī , D̲h̲āk hā ’ir Al-ʻuqbā  fī  Mānā qib D̲h̲āwī  

Al-Qurbā . 

164. Muh ibb āl-Dī n Ṭ ābārī , āl-Riyā d  āl-nād irāh fī  mānā qib āl-

ʻāshārāh. 

165. Muh āmmād Akrām, Iqtibā s āl-ānwā r, mutārjim. 

166. Muh āmmād ʻI sā , Sī rāte Mus t fā  jā ne Rāh māt. 

167. Muh āmmād Mujā hid, K hā ndā re Rāsu l s āllā  Allā hu ‘ālāyhi 

wā-A lihi wā-sāllām. 

168. Muk htā r Alī , Fāz̤ā ’ile Ahle Bāyte āt hā r wā ʻirfā ne Qut b āl-

Mādā r. 

169. Murtād ā  Amī n, ʻAlī  māʻ āl-Ḥ āqq. 

170. Muslim, āl-S āh ī h . 

171. Māz hārī , Ṭāfsī r āl-Māz hārī . 

172. Māz hārī , āl-Sāyf āl-māslu l. 

173. Māġhribī , Jāmʻ āl-fāwā ’id min jā miʻ āl-us u l wā-mājmāʻ āl-

zāwā ’id. 

174. Māqbu l Ah mād, Mānā qibe Sāyyidinā  ʻAlī  āl-Murtād ā . 

175. Mullā  ʻAlī  Qā rī , Shārh  Shifā ’ āl-qā d ī  ʻIyā d . 

176. Munā wī , Ith ā f āl-sā ’il bi-mā  li-Fā t imāh min āl-mānā qib wā-

āl-fād ā ’il. 

177. Munā wī , Fāyd  āl-qādī r shārh  āl-Jā miʻ āl-s āġhī r. 
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178. Munā wī , Kunu z āl-h āqā ’iq fī  h ādī t̲h̲ K hāyr āl-K hālā ’iq. 

179. Munī b āl-Rāh mā n, Ṭāfhī m āl-māsā ’il. 

180. Māws ilī , Mānā qib A l Muh āmmād āl-musāmmā  bi-āl-Nāʻī m 

āl-muqī m li-ʻItrāṫ āl-nābā ’ āl-ʻāz ī m. 

181. Nā s ir ʻAlī , Nā s ir āl-ābrā r fī  mānā qib Ahl Bāyt āl-āt hā r. 

182. Nājī b āl-Rāh mā n, K hulāfā ’e Rā shidī n rād iyā Allā hu ‘ānhum. 

183. Nādāwī , āl-Murtād ā  sī rāṫ Amī r āl-Mu’minī n Sāyyidinā  Abī  āl

-Ḥ āsān ʻAlī  ibn Abī  Ṭ ā lib rād iy Allā hu ʻānhu wā- kārrāmā  

wāj·hāhu. 

184. Nāsā ’ī , K hās ā ’is  Amī r āl-Mu’minī n ʻAlī  bin Abī  Ṭ ā lib rād iyā 

Allā hu ‘ānhu. 

185. Nāsā ’ī , āl-Sunān āl-Kubrā . 

186. Nāsāfī , Mādā rik āl-tānzī l wā-h āqā ’iq āl-tā’wī l. 

187. Nās ī r āl-Dī n, Fāiz̤e Nisbāt mājmu ʻā’e mānā qib 

188. Ḥ āsān Niz ā mī , Niz ā mī  bānsrī . 

189. Niz ā m Yāmānī , Lāt ā ’ife Ashrāfī , mutārjim. 

190. Lākhnāwī , Jā miʻ āl-mānā qib. 

191. Nuʻmā nī , Ḥ āz̤rāt ʻAlī  rād iyā Allā hu ‘ānhu āur qās ā s e 

ʻUt̲h̲mā n rād iyā Allā hu ‘ānhu. 

192. Nuʻmā nī , Sī rāṫ āl-Nābī  s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-

sāllām. 

193. Nāʻī mī , Shā ne Ḥ ābī b āl-Rāh mā n s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi 

wā-sāllām min ā yā t āl-Qur’ā n. 

194. Nāqshbāndī , Bā rāh Imā m ʻālāyhimu āl-sālā m. 

195. Nāqshbāndī , Ḥ āsāb wā-nāsāb. 

196. Nāqshbāndī , Qā sime wilā yāt Sāyyidinā  ʻAlī  kārrāmā  Allā hu 

wāj·hāhu āl-Kārī m. 

197. Nu r Allā h, Fātā wā  Nu rī yāh. 

198. Nu rī , Murtād ā , Mushkil Kushā ’, Māwlā  ʻAlī . 

199. Wāsī m Akrām, Shā ne ʻAlī  rād iy Allā hu ʻānhu bā-zābā ne Nābī  
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s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām. 

200. Ḥāyt̲h̲āmī , Mājmāʻ āl-bāh rāyn fī  zāwā ’id āl-muʻjāmāyn. 

201. Ḥāyt h āmī , Mājmāʻ āl-zāwā’id wā-mānbāʻ āl-fāwā ’id. 

202. Urdu  Dā ’irā’e Māʻā rife Islā mī yāh. 

203. Musnād āl-Jā miʻ li-āh ādī t̲h̲ āl-kutub āl-sittāh. 

204. Seh mā hī  Anwā re Rid ā : Māulu de Kāʻbāh nāmbār. 

205. Nābī  Kārī m s āllā  Allā hu ‘ālāyhi wā-A lihi wā-sāllām ke ʻāzī z-

ŏ āqā rib. 
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