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 فہرست

پيش لفظ

پہال باب بحث ِ عقلی

١فضائِل علی عليہ السالم قرآن کی نظر ميں ۔

٢فضائِل علی عليہ السالم قرآن کی نظر ميں ۔

٣فضائِل علی عليہ السالم قرآن کی نظر ميں ۔

۴فضائِل علی عليہ السالم قرآن کی نظرميں۔

(حصہ اول)1احاديث کی نظر ميں۔ فضائِل امام علی عليہ السالم

(حصہ دوم)1فضائِل امام علی عليہ السالم احاديث کی نظر ميں۔

٢فضائِل امام علی عليہ السالم احاديث کی نظر ميں۔

السالم روايات کی نظر ميںفضائِل علی عليہ 

فضائِل علی عليہ السالم انبياء کی نظر ميں

فضائِل علی عليہ السالم خلفاء کی نظر ميں

شہ کی نظر ميںفضائِل علی عليہ السالم اُم المومنين حضرِت عائ

فضائِل علی عليہ السالم علمائے اہِل سنت کی نظر ميں

حضرت علی عليہ السالم شعرائے اہِل سنت کی نظر ميں

فضائِل علی عليہ السالم غير مسلم مفکرين کی نظر ميں

فضائِل علی عليہ السالم مخالفين کی نظر ميں



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

 فہرست ِکتب جن سے اس کتاب ميں استفاده کيا گيا 
 

 

   آفتاب واليت

  مصنف:علی شير حيدری

  پيش لفظ

  علی اور ديگر آئمہ معصومين کی معرفت کيونکر ضروری ہے؟

بے شک بہت سی قيمتی اور اعلٰی کتابيں موال علی عليہ السالم اور باقی آئمہ

معصومين عليہم السالم کو متعارف کروانے کيلئے اور اُن کی واليت ِ برحق

يں اور وه مسلمانوں اور حق کی تال ش کرنےکے ثبوت ميں لکھی جاچکی ہ

والوں کے ہاتھوں تک پہنچ چکی ہيں ۔ ليکن ہميں يہ نہيں بھولنا چاہئے کہ ان

تمام کتابوں کے ميسر ہونے کے باوجود خدا کے ان خاص بندوں کی مظلوميت

اقواِم عالم ميں اب بھی اظہر من الشمس ہے اور اُن کا مقاِم اعلٰی، عظمت ِ باال،

سوئہ حسنہ ،بندگِی خدااور عبادِت بے رياء بہت سے مسلمانوں کی نظروںاُ 

سے ابھی تک اوجھل ہے۔

اس کے برعکس ہم ديکھ رہے ہيں کہ شيطانی قوتيں اور گمراه قوميں روز

بروزلوگوں کو اہِل بيت ِ اطہاراور صراِط مستقيم سے منحرف کرنے کيلئے
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يں۔ لٰہذا زياده سے زياده ايسی کتابيںاپنا دائرئہ اثر وسيع سے وسيع تر کررہی ہ

لکھے جانے کی ضرورت ہے جو عصِر جديد کے تقاضوں کوکماحقہ پورا

  کرسکيں۔ 

  امام کی خدمت ميں ايک حقير تحفہ

پيش نظر کتاب جو حقيقتاً خانداِن نبوت کے دريائے فضائل کے سامنے ايک

کی طرف سے قطره يا اُس سے بھی کم تر حيثيت کی حامل ہے، مجھ ناچيز

جناِب موالئے متقيان اميرالمٔومنين حضرت علی ابن ابی طالب عليہما السالم

کی خدمت ِ اقدس ميں يہ حقير تحفہ اور اُن کے فرزند ِ باکمال، قطب ِ عالم

امکان، بقية هللا االعظم اماِم زمانہ عليہ السالم کے توسط سے پيش ہے۔

اور حقيرکوشش شايد اُن افراد اس اُميد کے ساتھ کہ ميری يہ بہت مختصر

کيلئے جو ان بزرگوں کے اعلٰی کردار ، بزرگی اور عظمت و بلندی کی مکمل

پہچان کی جستجو ميں ہيں، مددگار ثابت ہو، اور وه تالِش حق ميں کامياب ہوں

،نيز اُن افرادکيلئے جن کے دل محبت ِاہِل بيت ِ نبوت سے سرشار ہيں، مزيد

عث بنے۔ انشاء هللا مجھے خدائے بزرگ و برترسےتقويت ِايمانی کا با

اُميد ِکامل ہے کہ جس دن

“يَْوَم اَل يَْنفَُع َماَل َوال بَنُون” 

کی صدابلند ہوگی، اُس دن اہِل بيت سے ہمارا يہ رشتٔہ عشق و محبت توشٔہ

آخرت ثابت ہوگا اور يہ بزرگ اُس دن ہميں لوائے حمد کے سايہ ميں جگہ ديں
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  گی۔ 

  عاشرے ميں صالح حکومت اور مخلص رہبر کی ضرورتم

اس ميں کوئی شک نہيں کہ صالح حکومت اور مخلص رہبر کا وجود ہر

معاشرے کی بنيادی اور اہم ترين ضرورت ہے۔ دنيا کے تمام عاقل اور دانشمند

حضرات اس کی اہميت کو تسليم کرتے ہيں اور اِسے معاشرے کی سالمتی

شرط مانتے ہيں ۔ مخلص رہبر کا ہونا تو سب سے اہم اور ترقی کيلئے بنيادی

اور الزم ہے، اس کے بغير کسی بھی معاشرے کا قائم رہنا ناممکن ہے۔ جس

معاشرے ميں کوئی حکومت اور رہبر نہ ہو، اُسے بيمار اور زوال پذير

معاشره سمجھا جاتا ہے۔

(جس کلی طور پر ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ صالح حکومت اورمخلص رہبر

  نقطہ نظر سے بھی ديکھيں) کی ضرورت روِز روشن کی طرح واضح ہے۔ 

  انسانوں کی حکومت بنانے کی کوششيں

يہ نکتہ غور طلب ہے کہ انسان نے حکومت بنانے اور رہبر چننے کی

ضرورت کو بہت عرصہ پہلے محسوس کر ليا تھا ليکن ان ميں سے بہت سے

ہ سے حکومت بنانے اور رہبر چننےعلوِم الزمہ سے باخبر نہ ہونے کی وج

کيلئے غلط راستوں پر چلے۔ ہميں يہ تسليم کرناہوگا کہ غلطی کی بنيادصرف

يہ تھی کہ ان لوگوں نے محض اپنی محدود عقل پر بھروسہ کيا، جبکہ ان کے

مقابلہ ميں دوسرے گروه نے پيغمبراِن خدا کی تعليمات کی روشنی سے اپنی
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اس طرح اُن کی فکری نظر المحدود اور محدود عقل کو وسعت بخشی۔

کامل تر ہوگئی۔ اس کے نتيجہ ميں جلد ہی غلط اور صحيح راستے ميں پہچان

ہوگئی اور ايسی شکل ميں حکومت سامنے آئی جو تمام افراد کی ماّدی اور

معنوی ضروريات کا خيال رکھے اور يہ حکومت سوائے هللا تعالٰی کی

س ميں شک نہيں کہ اس سيدھے راستے کےحکومت کے اور کوئی نہيں۔ ا

پيروکار ہميشہ اقليت ميں رہے ليکن اپنے پختہ اورسچے ارادے سے اس

کوشش ميں رہے کہ ايسی سعادت مند حکومت کا قيام ہوجائے ۔ يہاں تک کہ

هللا نے اپنے پيغمبرخاتم کے ذريعے دين اسالم کو مکمل کرديااور ايک وسيع

ميں آئی۔ هللا نے اس حکومت ِ اسالمی کو حکومت ِ اسالمی معرِض وجود

برقرار رکھنے کيلئے اپنے رسول کے ذريعے ايسے مخصوص افراد کی

پہچان کروائی تاکہ اُن کی بدولت يہ اسالمی حکومت اپنے مقاصد ِ عالی تک

پہنچ سکے اور لوگ اُن کی اطاعت کرکے حق کے راستے کو پہچانيں اور

  عاليہ کو حاصل کرسکيں۔  گمراہی سے بچ جائيں اور منازلِ 

  حکومت ِ اسالمی کی قابِل توجہ خصوصيات

حکومت ِ اسالمی کی قابِل توجہ خصوصيات جنہوں نے اسے ديگر طرز کی

حکومتوں سے ممتاز کرديا، وه اس کے دو بنيادی اور اہم ستون ہيں ،جن کی

نچوجہ سے انتہائی کم مدت ميں اسالم کی آواز دنيا کے کونے کونے ميں پہ

گئی۔ جلد ہی اس کے الکھوں بلکہ کروڑوں پيروکار اور معتقدجہان ميں پھيل
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گئے۔ البتہ وقت کے ساتھ ساتھ جيسے علم و دانش ميں ترقی ہوگی، لوگ باقی

طرزہائے حکومت کے نقائص اور بے فائده ہونے کو جان جائيں گے اور

سے بڑھے انشاء هللا حکومت ِ اسالمی کی طرف لوگوں کا رحجان بہت تيزی

  گا۔ 

حکومت ِ اسالمی کی دو قابِل توجہ خصوصيات يہ ہيں:

۔ اُس خدائے پاک نے جس نے انسان کو خلق کيا اور وه اس انسان کی تمام1

مادی اور

روحانی ضروريات سے سوفيصد واقف ہے،ايک ايسا نظاِم حيات کتابی

تحتصورت ميں عطا کيا جس ميں اُس نے اپنے لطف و کرم کی عظمت کے 

کوئی ايسا ضابطٔہ حيات جو انسان کی ترقی کيلئے ضروری ہو، کم نہيں کيا۔

هللا تعالٰی نے تمام قوانين اٰلہی اپنے انبياء، اوصياء اور اولياء کے ذريعے سے

انسانوں تک پہنچا ئے۔

۔ اسالم اور حکومت ِ اسالمی کی دوسری قابِل توجہ خصوصيت اُن افراِد پاک2

سے تعلق رکھتی

ے جو اِن قوانين اور دستوراِت اٰلہی کو انسانوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہيںہ

  اور 

رہيں گے۔

مندرجہ باال خصوصيات سے ظاہر ہوا کہ حکومت ِ اسالمی ميں قوانين کی

بنياد اور اساس قوِل خداوندی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو لوگوں تک پہنچانے
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افراد بھی خدا کی طرف سےاور معاشرے ميں رائج کرنے کے ذمہ دار 

متعين ہوں گے۔ پہلے مرحلہ ميں خود پيغمبراِن خدا اور دوسرے مرحلہ ميں

اُن کے جانشين برحق اس کام کے ذمہ دار ہيں۔

اس بنياد پر سيد المرسلين کے وجوِد پاک کے بعد هللا تعالٰی کی رحمت ِ ازلی

صومين عليہمکے سبب يہ ذمہ داری آپ کے اوصيائے کرام يعنی آئمہ مع

السالم کے حصہ ميں آئی اور ابھی تک يہ خدا کا کرم بصورِت جناِب حجة

القائم امام مہدی عليہ السالم ابن الحسن عسکری قائم ہے۔ يہاں تک کہ امام

مہدی عليہ السالم کی غيبت کے دوران بھی لوگوں کو صحيح راستہ بتانے

ری فقہائے بزرگ و باتقوٰیکيلئے اور اُمت ِمسلمہ کی رہنمائی کيلئے ذمہ دا

١اور علمائے کرام جن کے سربراه واليت ِ فقيہ ہيں، دی گئی ہے۔ 

اور ديگر کتب کے حوالہ سے ايک اہم حديث 45کتاب کمال الدين باب۔:  ١

  خود (باقی حاشيہ صفحہ آئنده) 

پيغمبر اسالم کے بعد رہبرٔی جامعہ اسالمی ميں اختالِف بين المسلمين پر ايک

  رنظ

تاريخ اسالم خطرناک اور حساس واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس ميں نشيب و

  فراز 

بھی ہيں، کاميابی کی داستانيں بھی ہيں اور پسپائی کے منظر بھی۔انہی راستوں

سے تمام ايمان کے
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دعويداروں کا امتحان بھی ہوا اور آزمائِش اٰلہی بھی۔ آہستہ آہستہ حقيقی مٔومن

ِن ايمان الگ الگ ہوگئے۔ يہ روش جاری رہی اوراور ظاہری دعويدارا

تاقيامت جاری رہے گی۔ اس طرح کا ايک واقعہ تاريخ اسالم ميں ايسا بھی ہوا

جس ميں آزمائش کے تمام مواقع موجود تھے۔ ہم مسلمانوں کے درميان

اختالف کی اصلی وجہ کو بھی اس ميں تالش کريں گے۔

ب ِ وجوِد کائنات، پيغمبر اسالم حضرتجب سروِرکائنات، اشرِف مخلوقات، سب

  محمد 

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اس جہاِن فانی کو خير باد کہہ کر لقائے رب العالمين

۔ ١کيلئے اُس جہان کی طرف منتقل ہوئے تو سارا عالِم اسالم ماتم کده بن گيا 

ہر دل غمگين ہوگيا اور ہر چہره پريشان ہوگيا۔

)اماِم زمانہ عليہ السالم(عج) سے يوں نقل ہے:آپ نے(باقی حاشيہ صفحہ سابقہ

اسحاق بن يعقوب ، ايک معروف شيعہ بزرگ عالم(بواسطہ محمد بن عثمان بن

سعيد) کے خط کے جواب ميں ارشاد فرمايا:

تِْی” ااْلَحَواِدُث اْلَواقَِعةُ فَاْرِجُعْوافِْيھَااِٰلی ُرَواِة َحِديثِنَافَاِنَّھُْم ُحجَّ َواَمَّ

ِ َعلَْيِھمْ عَ  ةُ ّهللاٰ ۔“لَْيُکم َواَ نَاُحجَّ

تمہارے لئے جو حوادث اور واقعات پيش آئيں، اُن کی رہنمائی کيلئے ہمارے”

علماء و فقہاء کی طرف رجوع کرو کيونکہ وه تم سب پر حجت ہيں اور ميں اُن

۔“پر هللا تعالٰی کی طرف سے حجت ہوں

انتقال کے فوری بعد ايک گروه سقيفہ (حاشيہ صفحہ ہذا)۔جناِب رسوِل خدا کے
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بنی ساعده ميں نئے رہبر اور خليفہ کے انتخاب ميں مشغول ہوگيا۔ان لوگوں

نے امامت اور رہبر کے بارے ميں اپنے پيغمبر کی تمام نصيحتوں اور فرامين

کو يکسر فراموش کرديا۔جبکہ حضرت علی عليہ السالم اور چند ديگر اصحاِب

کفن و دفن ميں مصروف تھے۔خاص رسوِل خدا کے 

اُن مخصوص حاالت ميں تمام مسلماناِن عالم پر واجب تھا کہ وه رسوِل خدا کی

واضح نصيحتوں اور امير المٔومنين حضرت علی عليہ السالم کی امامت اور

رہبری کے بارے ميں ارشادات کو پيش نظر رکھتے تاکہ تمام مسلمانوں کو ہر

يا جاسکتا۔ ليکن افسوس !ايسا نہ ہوا۔ مسلمانوںقسم کے فتنہ و فساد سے بچا

ميں سے ايک گروه کی العلمی کی وجہ سے اور منافقين کی ريشہ دوانيوں

کی وجہ سے اہم فيصلے ايسے افراد کے

ہاتھوں ميں آگئے جو اس کے اہل نہيں تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی عدم

تمام نصيحتوں اور برمالتوجہ سے ناجائز فائده اٹھايا اور پيغمبر اسالم کی 

اعالنات کو پس پشت ڈال ديا۔ اس طرح عوام الناس کو خدا کے چنے ہوئے

برگزيده اماموں کی رہنمائی سے محروم کرديا گيا۔

ان وجوہات کی بناء پر اور عالِم اسالم کی سالمتی کی خاطر سب سے پہلے

جناِب سيده

ناِب سيده سالم هللا عليہا ايکفاطمة الزہراسالم هللا عليہا نے شہادت پائی۔ ج

عظيم عالمہ اور واليت ِ علی عليہ السالم کی سب سے بڑی محافظہ تھيں۔ آپ

رسول هللا کے بہت نزديک تھيں۔ مزيد برآں خاص اصحاِب رسول اُس
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معاشرے ميں تن تنہا ره گئے اور دوسرے افراد حکومت ميں نفوذ کرگئے۔

لمان دودھڑوں ميں تقسيم ہوگئےاس طرح مسئلہ خالفت اور حکومت پر مس

اور آہستہ آہستہ

يہ خليج وسيع سے وسيع تر ہوتی گئی اور يہ بات مسلمانوں ميں مزيد دھڑے

بنديوں کا باعث بنی۔

کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عيسائی، يہودی اور اُن تمام لوگوں نے جن کے

ئده اٹھايا اوردلوں ميں اسالم کے خالف کينہ تھا، اِس سانحٔہ عظيم سے بہت فا

ہر ممکنہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے درميان زياده سے زياده اختالفات پيدا

کئے جائيں۔ اُن کااصلی مقصد تو صرف دين اسالم کی بنياد اکھاڑنا تھا۔ وه

کسی حد تک اس ميں کامياب بھی ہوئے ۔ وه افراد جنہوں نے مسلمانوں کے

باعث بنے کہ مسلمان قيامت تکدرميان اختالفات پيدا کئے اور اس چيز کا 

متحد نہ ہو سکيں، يقينا

اُس دن اُن سے اس کے بارے ميں پوچھا جائے گا، جس دن چھوٹی سے

چھوٹی نيکی اور چھوٹی سے چھوٹی بدی کا بھی حساب ہوگا۔ اُس وقت اُن کے

پاس شرمساری کے سوا کوئی جواب نہيں ہوگا۔ البتہ اُس دن شرمساری کوئی

  ے گی۔ فائده نہيں د

  آج ضرورِت وقت کيا ہے؟

رحلت ِ رسوِل خدا کے بعد مسلمانوں کو جوتلخ تجربات ہوئے اور جن نازک
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حاالت سے گزرے، اُن کا تقاضا يہ ہے کہ مسلمان جس فرقہ يا نظريہ کے بھی

ماننے والے ہوں، اپنا فرض سمجھ

تے ہوئےکر آگے آئيں اور موجوده دور کی ترقِی علم و دانش سے فائده اٹھا

رسوِل خدا کے اُن تمام ارشادات جو انہوں نے حکومت ِ اسالمی اور اس کے

رہبران کے تعارف کيلئے فرمائے، کا مطالعہ کريں۔ يہ مطالعہ اُسی وقت فائده

دے گا جب ہر قسم کے تعصبات اور شيطانی وسوسوں کو باالئے طاق رکھ کر

تالِش حق کيلئے جستجو کی جائے۔

سے عمومی طور پر اور برادران و خواہراِن اہِل سنت سےملت ِ اسالميہ 

خصوصی طورپر مخلصانہ درخواست ہے کہ علمائے اہِل سنت کی کتابوں کا

بھی مطالعہ کريں جن ميں انہوں نے مقام اور فضائِل حضرت علی عليہ السالم

بيان کئے ہيں۔

اہِل بيت کیقرآِن پاک ميں بہت سی آيات ہيں جو حضرت علی عليہ السالم اور 

شان ميں نازل ہوئيں۔ اس بارے ميں رسوِل خدا کی بہت سی روايات موجود

ہيں۔ ان کے عالوه خليفٔہ اّول حضرت ابوبکر، خليفٔہ دوم حضرت عمر، خليفٔہ

سوم حضرت عثمان اور حضرِت عائشہام المٔومنين اور ديگر فلسفی اور

الم کے بارے ميںدانشمند حضرات نے بيشمار فضائل حضرت علی عليہ الس

بيان فرمائے ہيں۔ اس لئے ہماری گزارش ہے کہ اُن کا بھی مطالعہ کيا جائے۔

اس طرح پڑھنے والے کو اصل حقائق جس طرح واقع ہوئے ہيں، کا علم
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  ہوجائے گا۔ 

  کچھ اس کتاب کے بارے ميں

کتاِب ہذا کے چند باب ہيں ،جس کے باِب اّول ميں امامت کے بارے ميں دالئِل

قلی لکھے گئے۔ بعد کے ابواب ميں روايات اور ديگر مسائل کو زير بحثع

اليا گيا ہے۔ سب سے زياده روايات برادراِن اہِل سنت کی کتابوں سے لی گئی

ہيں تاکہ برادران و خواہراِن اہِل سنت اپنی ہی کتابوں کے مندرجات سے آگاه

ر اہِل بيِت اطہار سےہوں اور مقاِم اعلٰی و عظمت ِحضرت علی عليہ السالم او

آشنا ہوں۔

کتاب کے باقی ابواب ميں موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آياِت قرآنی،

  احاديث ِ 

پيغمبر اکرم، بياناِت خلفائے اّول ، دوم اور سوم، حضرت بی بی عائشہ اُم

المٔومنين اور علمائے اہِل سنت کو جمع کيا گيا ہے۔ اس کے عالوه حضرت

بارے ميں غير مسلم دانشوروں کے نظريات کو بھی ايک علی عليہ السالم کے

باب ميں اکٹھا کيا گيا ہے۔

آخر ميں مخالفين اور دشمناِن حضرت علی و اہِل بيت عليہم السالم کے نظريات

بھی تحرير کئے

گئے ہيں۔

مجھے اُميد ہے کہ خدا کے لطف و کرم سے اور اماِم زمانہ حضرِت حجة ابن
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کی نظر عنايت سے يہ کتاب تمام مسلمان بھائيوں کيلئے الحسن عليہ السالم

مفيد ثابت ہوگی۔

ميں خدائے پاک کا شکرگزار ہوں کہ جس نے مجھے ہمت اور توفيق دی کہ

پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور اُن کے خانوادئہ نورانی کی تھوڑی

اور �خمينی سی خدمت کرسکوں۔ميں واجب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر امام

ديگر شہدائے اسالم اور خصوصاً اپنے عزيز يحيٰی سراج کو خراِج تحسين

پيش کروں۔

ميں موال علی عليہ السالم کے فرزند ِصالح ، رہبرمعظم ايران حضرت آيت هللا

علی خامنہ ای

مدظلہ العالی اور تمام خدمت گزاراِن اسالم جو اماِم زمانہ عليہ السالم کے

ازگار ماحول پيدا کررہے ہيں، کی سالمتی اور درازٔی عمر کاظہور کيلئے س

خواہاں ہوں۔

آخر ميں اُن تمام رفقائے محترم کا جنہوں نے ميرے اس کام ميں ميری مدد

  فرمائی 

(استاِد محترم حضرت حجة االسالم والمسلمين حاجی شيخ يد هللا سراج اور

ودرزی زاہدی اور ناشراستاد محترم حضرت حجة االسالم حاجی شيخ محمود گ

محترم جناب آقای سيد مہدی نبوی) کا شکريہ ادا کرتا ہوں اور خدائے بزرگ

وبرترسے اُن کيلئے اجر عظيم کا طلبگار ہوں۔
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ّٰ رّب العالمين والحمد

  

ہجری1412/شعبان المعظم15

 ، قم،المقدسہ ايران محمد ابراہيم سراج
 

 آفتاب واليت

 

  پہال باب بحث ِ عقلی

  عقلی دالئل پر توجہ دينے کی ضرورت

تمام بنی نوع انسان عقلی دالئل کو نہايت اہميت ديتے ہيں ۔اس طرح عقلی دالئل

اور عقلی بحث کا ايک خاص مقام ہے۔ اسالم ميں بھی اس کی اہميت کسی سے

پوشيده نہيں۔ هللا تعالٰی اپنے کالِم پاک ميں بار بار انسانوں کو فکر کرنے اور

آياِت قرآن جيسے افالتعقلون:عقل سے کام لينے کی طرف توجہ دالتا ہے اور(

،اِنَّ فِْی ٰذلَِک اٰلٰياٍت لِقَْوٍم242۔73، لََعلَُّکْم تَْعقِلُْون،سورئہ بقره:76۔46سورئہ بقره

اور اسی طرح دوسرے مقامات پر۔12، سورئہ نحل4يَّْعقِلُْون،سورئہ رعد:

ری آيات)عقلاور دوس 103، سورئہ مائده63اَْکثَُرہُْم اٰل يَْعقِلُْون:سورئہ عنکبوت

سے کام نہ لينے کی مذمت کرتا ہے۔ درحقيقت اسالم کے جديدمسائل کے

اجتہاد کيلئے عقلی دالئل سے مطابقت ايک اہم شرط ہے، کيونکہ شريعت کے

احکام عقل و دانائی کے عين مطابق ہيں اور ذاِت باری تعالٰی کوئی حکم خالِف
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عقل صادر نہيں کرتی۔

احکام اور عقل کے درميان ايک گہرا تعلق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی

ہر وه چيز جس کو عقل سليم تسليم کرتی ہے، شريعت بھی اُس کی تائيد کرتی

ہے۔ لٰہذا عقل کا کسی چيز کو تسليم کرنا بڑی اہميت کا حامل ہے اور الزماً اُس

پر توجہ دينی چاہئے۔ اسی قانون کے پيش نظر اس کتاب ميں بھی محققين اور

نشور حضرات کيلئے امامت اور رہبری کے موضوع پر اس طرفدا

خصوصی توجہ دی گئی ہے،نيز روايات اور احاديث کو بيان کرنے سے قبل

عقلی دالئل کو زير بحث اليا گيا ہے تاکہ اس اہم موضوع کيلئے تمام دالئل

عقلی واضح ہوجائيں اور روايات، احاديث اور آياِت قرآِن کريم کو پڑھنے کے

  د فيصلہ کرتے وقت کام آسکيں اور ہم منزِل مقصودکو پاسکيں۔ بع

  مسئلہ امامت پر بحث کی ضرورت

بعض اوقات اسالم کے بنيادی اصولوں سے بالکل ناواقف اور کم علم لوگ

بڑی سنجيدگی سے اسالمی مسائل پر رائے زنی کرتے ہيں۔اس کا نتيجہ

ھی العلمی اور عدم آگاہیسوائے نقصان کے اور کچھ نہيں ہوتا کيونکہ جب ب

کی بنياد پر کسی موضوع پر اظہاِر خيال کيا جائے تو پريشانِی افکار اور

پراگندگِی اذہان کے عالوه کچھ ہاتھ نہينآ تا۔

افسوس کہ يہ علم سے بے بہره لوگ، دين اسالم کے دو اہم مسائل يعنی امامت

اور اب بھی اور رہبری پر ماضی ميں بھی اظہاِر خيال کرتے رہے ہيں
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کررہے ہيں۔ اس سے بُرے عزائم رکھنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی

ہوتی ہے۔ وه ان لوگوں سے اپنی وابستگی کا اعالن کرتے ہيں اور کہتے ہيں

کہ امامت اور خالفت کے بارے ميں کوئی بات کرنا، يا رسوِل پاک کے انتقال

س پربحث کرنا زمانٔہکے بعد کس کو زماِم حکومت سنبھالنا چاہئے تھی؟ ا

گزشتہ کی بات ہے جسے کئی صدياں گزر چکی ہيں۔ لٰہذا اس پر بحث کرنے

کا کوئی نتيجہ يا فائده نہيں ،کيونکہ اس کی حيثيت صرف تاريخی ره گئی ہے۔

اس طرح کے نتائج نکالنے والوں پرحقائق واضح کرنے کی ضرورت ہے ،

اس طرح کے سواالت اوراس لئے ذيل ميں چند نکات پيش خدمت ہيں جو 

شبہات کے روشن جوابات ہيں:

اّول: گو مسلمانوں کی امامت اور رہبرٔی جيسے اہم مسائل رسوِل خدا کی وفات

کے بعد بہت

پرانے ہوچکے ہيں اورانہيں صدياں گزر چکی ہيں ليکن ان پر بحث کرنا بہت

ستہ ہے۔ يہہی اہم ہے۔ کيونکہ مسلمانوں اور حق طلبوں کی تاريخ اس سے واب

تو واضح ہے کہ اگر ان موضوعات پر کوئی بحث اور تحقيق نہ ہو تو لوگوں

کو صراِط مستقيم کا سراغ نہيں مل سکتا بلکہ آہستہ آہستہ وه راِه حق سے دور

ہوتے جائيں گے اور حقائق اسالم اُن سے پوشيده رہيں گے۔ آئمہ معصومين

نے کی وجہ سے بہت سے اسالمی(پيغمبر اسالم کے برحق نائبين) کو نہ پہچان

فرقے غلط راستوں پر چل پڑے۔ اس کی بنيادی وجہ يہ تھی کہ انہوں نے

امامت اور رہبری جيسے اہم مسائل کيلئے اُن تفاسير اور رواياِت نبوی سے
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مدد لی جن کے لکھنے والے کسی نہ کسی اعتبار سے قابِل اعتماد نہ تھے۔

ر اُن کا نظريہ نہ تو قرآِن پاک سے مطابقتاس کا نتيجہ يہ ہوا کہ ان مسائل پ

رکھتا ہے اور نہ ہی معتبرروايات سے۔

دوسرا: عقلی دالئل کی بنياد پر يہ ثابت ہے کہ دين اسالم ميں امام کا انتخاب

خدائے پاک کی

طرف سے ہونا چاہئے نہ کہ لوگوں کی طرف سے۔ صرف اور صرف اسی

تحقيق کريں اور توجہ ديں کہ هللا تعالٰی نےايک نکتہ پر اگرتمام مسلماناِن عالم 

نبی پاک کے بعد امام اور ولی کے طور پرکس کا تعارف کروايا ہے؟ تاکہ اُس

کی اطاعت اور پيروی کرکے سعادِت اُخروی پر فائز ہوسکيں۔ مختصراً ہم يہ

  کہہ سکتے ہيں کہ امامت کے موضوع پر تحقيق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ 

  م پر سنی اور شيعہ حضرات کا نظريہانتخاِب اما

نبی کے بعد امام کا انتخاب کيسے کيا جائے، اس کو جاننے کيلئے ہم اہِل سنت

اورشيعہ حضرات دونوں کے نظريات کا الگ الگ جائزه ليں گے اور اُن کو

عقل و منطق کی کسوٹی پر

  پرکھيں گے۔ 

  انتخاِب امام کيلئے علمائے اہِل سنت کا نقطہ نظر

مائے اہِل سنت کے نزديک امام کا انتخاب ايک اجتماعی مسئلہ ہے جوعل

تقريباً ہر معاشرے ميں پايا جاتا ہے۔ يہ مسئلہ زمانٔہ قديم سے لے کر آج تک
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دنيا کی تمام ملتوں ميں پاياجاتا ہے۔ اس کی مثال کسی جمہوری ملک کے

کےايسے سربراه کی سی ہے جسے ايک خاص عرصہ اور مدت کيلئے وہاں 

رہنے والے چنيں۔ لٰہذا اہِل سنت حضرات مقاِم امامت اور رہبری کو صرف

عمومی حيثيت ديتے ہيں اور لوگ يا وه افراد جن کے ہاتھ ميں زماِم اقتدار ہو،

  اس مقام اور منصب کيلئے کسی فرد کو چن سکتے ہيں۔ 

  انتخاِب امام کيلئے شيعہ علماء کا نقطہ نظر

شيعہ کی نظر ميں امامت هللا کا عطا کرده منصب ہےعلمائے شيعہ اور مکتب ِ

اور يہ هللا ہی کا کام ہے کہ جس فردکو اس مقام اور عہده کے الئق اور اس

عظيم ذمہ داری کے قابل سمجھے، اُس کا تعارف بطوِر امام کروائے۔ اس کی

دليل واضح ہے کيونکہ اگر امام اور پيغمبرکو فضائل ، مراتب اور ذمہ داريوں

اعتبارسے ديکھا جائے تو اُن ميں سوائے نزوِل وحی کے اور کوئی فرق کے

نہيں کيونکہ وحی صرف نبيوں اور رسولوں کيلئے مخصوص ہے۔

جس طرح ايک نبی کے انتخاب ميں عوام کو کوئی اختيار حاصل نہيں ، اسی

طرح امام کے انتخاب ميں بھی اُن کو کوئی اختيار حاصل نہيں ہوگا۔مندرجہ

الئل اس کی تصديق کرتے ہيں:ذيل د

(ا)۔ اگر انتخاِب امام کا اختيار لوگوں کو دے ديا جائے تو يہ لوگوں کے درميان

شديد اختالف

اور تفرقہ کا باعث بنے گا۔اس صورت ميں ہر گروه اور قبيلہ امام کے انتخاب



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کيلئے اپنے اپنے منظوِر نظر افراد کو پسند کرے گا۔

ليا جائے کہ لوگ بغير کسی اختالف کے کسی ايک(ب)۔ اگر يہ مان بھی 

شخص کواس مقام کيلئے چن

ليں گے تو پھر بھی اُن کا يہ عمل خطا سے بَری نہيں کہا جاسکتا کيونکہ عين

ممکن ہے کہ وه شخص جس کو چناگيا ہے، اُس ميں وه صالحيتيں جو اس ذمہ

درست عمل کیداری کو نبھانے کيلئے ضروری ہيں، نہ ہوں۔ اس طرح ايک نا

وجہ سے مسلمانوں کو ناقابِل تالفی نقصان پہنچ سکتا ہے اور وه صراِط مستقيم

سے بھٹک سکتے ہيں اور اس طرح تمام نبيوں اور رسولوں کا بڑی زحمتوں

سے کيا ہوا تبليغی کام ضائع ہوسکتا ہے۔

يہ کيسے ممکن ہے کہ جس دين کو پھيالنے کيلئے خدانے اپنے بندگاِن خاص

صديوں تک کام ليا ہو، اُسی دين کو اب بے يارومددگار چھوڑ دے ۔ يہسے 

اُس کی حکمت اور لطف و کرم سے بعيد ہے۔ اُس کی ہرگز يہ منشاء نہيں

  ہوسکتی کہ لوگ گمراہی اور نقصان کے راستے پر چليں۔ 

  خدا کی حکمت اور لطف و کرم کا تقاضا

ہيں تو اس کے ساتھ ساتھاس دنيا ميں جب ہم وحدِت خداوندی کو ديکھتے 

ہدايت ِعمومی کيلئے ايک واضح اور روشن دليل بھی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس

کو پہچان ليں تو بہت سے شکوک و شبہات دور ہوجاتے ہيں اور بہت سے

سواالت کا جواب بھی مل جاتا ہے ۔ وه يہ ہے کہ جب پروردگار اپنے لطف و
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ہر پيدا ہونے والے کو صراِط مستقيم کرم سے اپنی مخلوق کو پيدا کرتا ہے تو

اور منزِل مقصود کی ہدايت کرتاہے۔ تحقيق سے يہ بات ثابت ہے کہ دنيا کی

کسی مخلوق کا کوئی فرد بھی خدا کے اس قانون سے باہر نہيں ،حتٰی کہ انسان

بھی جو خدا کی ايک مخلوق ہی نہيں بلکہ اُس کی نظر ميں اشرف المخلوقات

  ہے۔ 

ے انسان کے احترام و اکرام کے بارے ميں واضح ارشاد فرماياقرآن مجيد ن

  ہے: 

َن الطَّيِٰبِت ْمنَابَنِْیٓ ٰاَدَم َوَحَمْلنَھُْم فِْی اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَھُْم مِّ َولَقَْد َکرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضْياًل۔(سورئہ بنی اسرائيل:آيت مَّ ْلنَھُْم َعٰلی َکثِْيٍرمِّ )70َوفَضَّ

اوريقينا ہم نے اوالِد آدم کو عزت دی اور خشکی و تری ميں ان کوسوارياں”

ديں اور اچھی اچھی چيزوں سے اُن کو روزی دی اور بہت سی مخلوق پر ان

۔“کو فضيلت دی جيسا کہ فضيلت دينے کا حق ہے

وه بھی خدا کی جانب سے اس قانون کے تحت ہدايت کيا گيا ہے۔

ی عقل کے بل بوتے پر ہرگز اُس منزِل کمال کو نہيں پہنچالبتہ انسان تنہا اپن

سکتا جو اُس کی تخليق کا مقصد تھا۔لٰہذا ضروری تھا کہ خدا انسان کی ہدايت

کا انتظام رسولوں، نبيوں اور اپنی کتب کے ذريعے سے کرے اور يہ سلسلٔہ

ہدايت خاتم النبيين حضرت محمد کی بعثت پر اختتام پذير ہو۔

يہ سوال پيداہوگا کہ جب هللا تعالٰی نے اپنے نبيوں اور رسولوں کواب يقينا

بھيجنے کا سلسلہ خاتم المرسلين کے بعد بند کرديا تو لوگوں کی ہدايت بغير
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کسی نبی کے کيسے ممکن ہوگی۔ يعنی تاروِز قيامت لوگ کس طرح حق و

ے۔باطل ، غلط و صحيح اور کج روی و صراِط مستقيم ميں فرق جان سکيں گ

اس کے عالوه کون اُن کو جعلی احاديث، آياِت قرآنی کی تفسيربالرائے،

بدعتوں کی شناخت اورجديد مسائل کے بارے ميں ہدايت کرے گا! يہ خدا کی

عناياِت غير محدود سے بعيد ہے کہ وه اپنے بندوں کو خاتم المرسلين کے بعد

نے والوں کيلئےبغير کسی رہبر يا ہادی کے الوارث چھوڑ دے اور گمراه کر

ميدان کھال چھوڑ دے۔ نہيں ،ہرگز نہيں!! ايسا ہرگز ممکن نہيں۔ اُس نے تو

اپنے منتخب نمائندوں کا لوگوں ميں تعارف کرواکے اُن کی ہدايت ِ دائمی کا

سامان مہيا کرديا۔ يہ اُس کی مہربانی اور فضل و کرم کی بہترين مثال ہے۔

سليم کی طرف رجوع کرتے ہيں اور ان سواالت کے جوابات کيلئے ہم عقلِ 

  جو جوابات مليں، اُن کو اپنی بحث ميں شامل کرتے ہيں۔ 

  ہدايت ِ اٰلہی کی تعريف

ہدايت ِ اٰلہی کی تعريف يہ ہے کہ وه انسان کو وه راستہ دکھائے جس پر چل

کر انسان فالح و بہبود پائے اور گناه و گمراہی سے دور رہے۔ ظاہر ہے کہ

کی طرف رہنمائی دعوِت ارشاد، تبليِغ حق اور فرماِن اٰلہیايسی منزل 

کيبغيرممکن نہيں۔نصيحت و تبليغ کی ضرورت تو انسان کو ہميشہ رہتی ہے۔

علِم کالم کے اساتذه کے مطابق خدا پر واجب ہے کہ وه انسان کی ہدايت کيلئے

فکرئہ ارض کو اپنے ہادی سے خالی نہ رکھے کيونکہ اگر حق تعالٰی کی طر
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سے اس ميں کمی يا نفی ہو تو اس کا الزماً اثر يہ ہوگا کہ غرِض خلقت ِ بشر

پوری نہ ہوگی۔ دوسرے لفظوں ميں بغير ساماِن ہدايت مہيا کئے مقصد ِخدا

ناکام رہے گا۔مقصد ميں ناکامی بجائے خود ايک ناپسنديده اور قبيح چيز ہے۔

اور قبيح افعال سے پاکخدا کی ذات بغير کسی شک کے ہر قسم کے ناپسنديده 

و منزه ہے۔

لٰہذا اُس کی حکمت و رحمانيت و ہدايت کا تقاضا يہ ہے کہ وه انسان کو کبھی

بھی ہادٔی برحق اور رہنما سے محروم نہ رکھے۔ قابِل ستائش رہبروں کو بھيج

کر انسان کو ہر طرح کی گمراہی و بے

راه روی سے نجات ديدے۔

ے کہ امامت حقيقت ميں خدا کی جانب سے انسان کوپس اس بحث کا نتيجہ يہ ہ

  کمال تک پہنچانے کيلئے ہدايت اور حجت ہے۔ 

  امام ہونے کی شرائط اہِل سنت اور شيعہ حضرات کی نگاه ميں

گزشتہ بحث ميں انتخاِب امام کيلئے اہِل سنت اور شيعہ حضرات کے جدا جدا

سے اہم مراتب کيلئے امامنظريات بيان کئے گئے۔ اب ہم امامت اور خالفت جي

ہونے کی الزم شرائط کے بارے ميں اہِل سنت اور شيعہ حضرات کے

  نظريات بيان کريں گے۔ 

  علمائے اہِل سنت کی نگاه ميں شرائط ِ امام

وسلم کے بعد �علمائے اہِل سنت کی نظر ميں نبی کريم صلی هللا عليہ وآلہ
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رورت نہيں بلکہ يہ ايکامام يا خليفہ چننے کيلئے کسی خاص شرط کی ض

عادی اور معمول کا عمل ہے اور لوگ اختيار رکھتے ہيں کہ اپنے امام کو چن

ليں۔ کسی شخص کی ظاہری قابليت اُس کو اس عہده پر چننے کيلئے کافی

  سمجھی جاتی ہے اور ديگر کسی خصوصی شرط کی کوئی قيد نہيں۔ 

  علمائے شيعہ کی نگاه ميں شرائط ِ امام

ليکن شيعہ علماء برخالِف نظرياِت برادراِن اہِل سنت اس عظيم منصب کيلئے ،

جو قوموں کے حاالت بدل کر رکھ دے، کو اس طرح آسانی سے چن لينے کو

صحيح نہيں سمجھتے۔ وه تو امام يا وصِی نبی کيلئے چند خاص شرائط کو

خشتے ہيں۔الزم سمجھتے ہيں اور ٹھوس دالئل کے ساتھ اپنے دعوٰی کو قوت ب

ان کے خاص خاص دالئل ذيل ميں درج کئے جاتے ہيں:

(ا)۔ کيونکہ امام نبی کا وصی ہونے کے ناطے اُس کی تمام تبليغات اور دين و

شريعت کے

سلسلہ کو جاری و ساری رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، لٰہذا اُس کی ذمہ داری

ِم وحی کو الگبھی عين نبی کی ذمہ داری کے مساوی ہوتی ہے۔ اگر مقا

سمجھا جائے تو مقاِم امام اور مقاِم نبی ميں کوئی فرق نہيں رہتا اور امام کو

بھی اُسی علم ، حلم ، تقوٰی اور ديگر کماالت کا حامل ہونا چاہئے جن کا نبی

حامل ہے۔ امام کی عادات و اطواراوراوصاف بھی وہی ہونے چاہئيں جو نبی

اعکس ہو۔کے ہوں تاکہ وه نبی کا پورا پور
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(ب)۔ شريعت ِمحمدی بغير کسی شک و شبہ کے آخری شريعت ِ اٰلہی ہے۔ هللا

تعالٰی نے اسے مکمل

اور تسليم شده دين بنا کر لوگوں تک پہنچايا ۔ اس کی تصديق ميں ارشاِد

خداوندی ہے:

اَْليَْوَم اَْکَمْلُت لَُکْم ِدْينَُکْم

)3۔(سورئہ مائده:آيت“کردياآج ميں نے تمہارا دين تمہارے لئے کامل ”

ْساَلُم ِ ااْلِ ْيَن ِعْنَد ّهللاٰ اِنَّ الدِّ

)19۔(آِل عمران:آيت“هللا کے نزديک پسنديده دين صرف اسالم ہے”

يہ دين قيامت تک انسانوں کے مادی و روحانی تجسّسات و سواالت کا جواب

دہنده رہے گا۔

م کے باوجود بعض مسائِلرسوِل خدا نے اپنے اوصاِف اعلٰی اور کماِل عل

انسانی جو زمان و مکان سے مربوط ہيں، مصلحت ِ دين کی خاطر بيان نہ

فرمائے تاکہ لوگوں کے فہم و ادراک ميں بلندی آنے پر دين کے اُن مسائل پر

اُس زمانے ميں تحقيق کی جاسکے۔

واس بناء پر ذاِت حق پر واجب ہوا کہ وه ہدايت ِ اٰلہيہ کی گزشتہ روايت ک

جاری رکھتے ہوئے ايسے افراد کو چنے اور يہ ذمہ داری سونپے کہ وه

لوگوں کو احکاِم خدا پہنچاتے رہيں۔ زمانٔہ جديد کے تقاضوں کے عين مطابق

دينی مسائل کے حل کيلئے قيامت تک رہنمائی کرتے رہيں۔ صاف ظاہر ہے کہ

م و حلم ،جن اشخاص کو يہ ذمہ داری سونپی جائے، وه کردار و رفتار ، عل
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عصمت و صداقت اور پاکيزگی ميں يا باالفاِظ مختصر وه تمام صفات و عادات

وسلم ميں تھيں، اُن ميں بھی ہونی چاہئيں۔ �جو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ

ابالغ و تبليغ جيسے کٹھن کام اور شريعت کے مشکل مسائل کو حل کرنے

اداد علم ہونا چاہئے۔کيلئے اُن ميں بھی رسوِل پاک جيسا وسيع خد

اس طرح ايسے افراد کو پاک طينت، زنده و روشن ضمير ہونا چاہئے اور ہر

طرح کی خطا اور گناه سے بھی مبرا ہونا چاہئے تاکہ لوگوں کا اعتماد ہميشہ

بحال رہے۔ مزيد برآں اُن کو دين ميں ممکنہ تبديلی کرنے يا کوئی بدعت

چاہئے۔ شروع کرنے سے بھی پاک و منزه ہونا

اوپر بيان کئے گئے دالئل سے ثابت ہواکہ امام اور وصِی نبی کو يقينا

خصوصی شرائط کا حامل ہونا چاہئے۔ ذيل ميں اہم شرائط کو بيان کيا جاتا ہے:

  اہم شرائط ِ امام کی تشريح

  

  عصمت و پاکدامنی

سب سے اہم شرط جو امام ميں الزماً ہونی چاہئے، وه اُس کی عصمت اور

پاکدامنی ہے يعنی امام کو معصوم ہونا چاہئے۔ اس شرط کی اہميت کا اندازه

اس سے لگايا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی اس شرط کا قائل نہيں تو وه واضح

دالئل کی روشنی ميں اپنے دعوٰی ميں خرابی کا شکار ہوجائے گا کيونکہ يہ

تسلسل کا محتاج ہوجائے گا۔اس کی تشريح درج ذيل ہے:
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کے وجود کی ضرورت اسی بناء پر ہے کہ وه انسانوں کيلئے شمِع ہدايت امام

ہو اور ظلم و زيادتی اور فساد کو روکنے واال ہو، اگر امام خود معصوم نہيں

ہوگا تو وه کسی اور امام کا محتاج ہوگا جو اُس کی رہنمائی کرسکے اور اُسے

ے امام کا محتاجبُرے کاموں سے روکے، اسی طرح يہ دوسرا امام کسی تيسر

ہوگا، لٰہذا يہ سلسلہ ايک غير متناہی صورت پيدا کرے گا جو عقالء کی نظر

ميں باطل ہے۔

اس کے عالوه اگر امام معصوم نہ ہو تو دوسرا بڑا مسئلہ يہ ہوجائے گا کہ امام

سے گناه سرزد ہونے کی صورت ميں لوگوں کے پاس دو راستوں کے عالوه

  : اور کوئی راستہ نہ ہوگا

  پہال راستہ

لوگ امام کو اُس کے گناه کرنے کی وجہ سے تنبيہ کريں اور آئنده کيلئے منع

کريں۔ اس صورت ميں امام اپنے منصِب اعلٰی سے پستی ميں گر جائے گا اور

لوگوں کا اُس پر اعتماد اٹھ جائے گا۔ اُس کے احکاِم دينی و دنيوی ميں کوئی

  س کے امام ہونے کا فائده زائل ہوجائيگا۔ اثر باقی نہيں رہے گا۔ اس طرح اُ 

دوسرا راستہ لوگ امام کو اُس کے گناه پر منع نہ کريں ۔ اس صورت ميں امر

بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجود معاشرے ميں ختم ہوجائے گا جو بغير

کسی شک کے مزيد خرابيوں کا راستہ ہے۔امام کی تو سب سے بڑی ذمہ داری

روف اور نہی عن المنکر ہے تاکہ شريعت ِ دين کی حفاظت کیہی امر بالمع
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جاسکے۔ اگر امام بھول چوک سے بھی خطا کر بيٹھے تو لوگوں کو اُس کے

کسی بھی حکم پر حکِم خدا کے مطابق ہونے پر شک رہے گا۔

  لٰہذادرج باال بحث سے ثابت ہوا کہ يہ راستہ بھی ٹھيک نہيں۔ 

  ہنچ سکتاعہد ِخدا ظالموں تک نہيں پ

امام کے معصوم ہونے کی ايک اور محکم دليل قرآن سے بھی ثابت ہے۔

ميں ارشاِد خداوندی ہے: 124سورئہ مبارکہ بقره کی آيت 

لِِمْيَن۔ اَليَنَاُل َعْھِدی الظّٰ

۔“ميرا عہد(امر امامت و رہبری) ظالموں تک نہيں پہنچے گا”

اے ميرے”:سوال کيا کہ جب حضرت ابراہيم عليہ السالم نے اپنے رب سے 

تو“ رب! کيا منصب ِ امامت پر ميری اوالد ميں سے بھی کوئی پہنچے گا؟

ارشاِد خداوندی ہوا کہ امامت کے درجہ پر کوئی ظالم نہيں پہنچ سکتا۔ ظلم

سے مراد صرف لوگوں پر ظاہری ظلم و ستم ہی نہيں بلکہ اس کا تعلق عدِم

وہاں ظلم ہوگا۔ اگر اس کو مزيد عدل سے ہے يعنی جہاں عدل نہيں ہوگا،

ديکھيں تو ظلم تين طرح سے ہوسکتا ہے:

خدا کے ساتھ ۔

اپنے نفس کے ساتھ ۔

لوگوں پر ۔

ظاہر ہے کہ اگر کوئی ظلم کی ان تين اقسام ميں سے کسی ايک ظلم کا مرتکب
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بھی ہوتا ہے تو وه ظالم شمار ہوگا اور وه منصب ِ امامت کے الئق نہيں رہے

   گا۔

يہ دليل بجائے خود عظيم اہميت کی حامل ہے اور آئمہ معصومين کيلئے

خالفت برحق ہونے کی ايک اہم دليل ہے۔ يہی آيت ِقرآنی اور اس کی تفسير

حضرت علی عليہ السالم اور اُن کی اوالِد پاک کيلئے خالفت کوثابت کرتی ہے

بہ دوِرکيونکہ اس سے اس نکتہ کی طرف اشاره ملتا ہے کہ دوسرے صحا

جاہليت ميں اپنی اپنی عمر کے کچھ حصے بت پرستی ميں گزار چکے تھے

اور قرآِن کريم اس بارے ميں فرماتا ہے:

ْرَک لَظُْلٌم َعِظْيٌم۔ ِ۔ اِنَّ الشِّ ّٰ يَبُنَیَّ اَل تُْشِرُک بِا

“لقمان حکيم اپنے بيٹے کو نصيحت کرتے ہوئے کہتے ہيں”

تھ کسی کو شريک نہ ٹھہرانا کيونکہ شرک سباے ميرے بيٹے! خدا کے سا” 

)۔13۔(سورئہ لقمان:آيت“سے بڑا ظلم ہے

اس سے پتہ چال کہ شرک سب سے بڑا (خدا کے ساتھ) ظلم ہے ۔ اب رسوِل

خدا کے صحابہ پر نظر دوڑائيں تو پتہ چلے گا کہ جس کسی نے ايک لحظہ

ہ السالم تھے۔کيلئے بھی بتوں کے سامنے سجده نہ کيا، وه حضرت علی علي

گزشتہ بحث ميں اشاره کيا گيا کہ امام کے لئے پہلی اور سب سے ضروری

شرط يہی ہے کہ امام کی پوری ماّدی اور معنوی زندگی کے ہر پہلو ميں

پاکيزگی، طہارت اور عصمت ہو۔ گہری سوچ رکھنے والے دانشمند حضرات

ی) انسان کااس حقيقت سے بخوبی واقف ہيں کہ عصمت(ہرگناه سے پاکيزگ
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اندرونی مسئلہ ہے اور اس کو مکمل جانچنے اور پرکھنے کيلئے کوئی طريقٔہ

کار يا پيمانہ موجود نہيں، اس لئے هللا تعالٰی کی طرف سے اور پيغمبر اکرم

وسلم کی طرف سے اماِم معصوم کی معرفت اور شناخت �صلی هللا عليہ وآلہ

و غائب کو جاننے واال ہے، دلوںکی جانی چاہئے۔ خدا عالِم مطلق ہے، حاضر 

کی کيفيات کو زبانوں سے بہتر جانتا ہے، اس لئے اماِم حق کا تعارف کروانے

کيلئے ہم اُسی کی ذات کے محتاج ہيں اور وہی ہميں اُن افراِد ذی قدر کا تعارف

  کروائے۔ 

حقيقت شناسی کا ثبوت انسان کو مطالعہ اور تحقيق کرنے پر مجبور کرتا ہے

س طرح وه فرموداِت خدا اور رسول تک پہنچ جاتا ہے۔ يہ تحقيق ہی کااور ا

نتيجہ ہے کہ تمام پوشيده حقائق ايک ايک کرکے مانند ِآفتاب انسان کے سامنے

آجاتے ہيں او رہر قسم کے ظلمت و تاريکی ، جہل و تعصب کے پردے چاک

واتره کو تالشہو جاتے ہيں۔ آئيے ہم محکم دالئل، آياِت قرآنی اور احاديث ِمت

کريں تاکہ امام کو پہچاننے ميں جتنی رکاوٹيں يا شکوک و شبہات ہيں، دور

ہوجائيں اور حق تالش کرنے والوں کو سچا رہبر اور صراِط مستقيم مل جائے۔

فرموداِت خدا اور ديگر دالئل کچھ اس طرح سے ہيں کہ قرآِن کريم کی متعدد

متواتره نہايت خوبصورت انداز ميںآيات اور رسوِل اکرم کی معتبراحاديث ِ

لوگوں کو اعلٰی ترين انسانوں سے متعارف کرواتی ہيں۔ يہ عظيم ہستياں

انسانوں کی ہدايت و رہبری کی ذمہ دار ہيں۔انہی ساالراِن حق کے پہلے رہبر

موالئے متقيان ، امير المٔومنين حضرت علی ابن ابی طالب عليہما السالم ہيں
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بر حضرِت قائم آِل محمدبقية هللا االعظم حجة بن الحسناور ان کا آخری رہ

العسکری عليہ السالم ہيں۔

خدا کی مدد و نصرت سے آئنده ان دالئل کو تفصيل سے بيان کيا جائے گا اور

اس کے عالوه دوسرے ابواب ميں ہم اور نئی چيزيں بيان کريں گے جو انشاء

ليکن آخری فيصلہ ہم پڑھنےهللا مقصد ِکتاب کی تصديق کرنے والی ہوں گی،

والوں پر ہی چھوڑتے ہيں۔

ْفنِْی لھُمَّ َعرِّ ْفنِْی نَْفَسَک لَْم اَْعِرْف َرُسولََک،اَلّٰ ِ نََّک اِْن لَْم تَُعرِّ ْفنِْی نَْفَسَک فَا لھُمَّ َعرِّ اَلّٰ

تََک،اَ  ْفنِْی َرُسولََک لَْم اَْعِرْف ُحجَّ ِ نََّک اِْن لَْم تَُعرِّ تََکَرُسولََک فَا ْفنِْی ُحجَّ لھُمَّ َعرِّ لّٰ

لھُمَّ اٰل تُِمْتنِْی َمْيَتَ◌ةً ٰجاِھلِيَّةً َواٰل تََک َضلَْلُت َعْن ِدْينِْی،اَلّٰ ْفنِْی ُحجَّ فَاِنََّک اِْن لَْم تَُعرِّ

 تُِزْغ قَْلبِْی بَْعَد اِْذ ھََدْيتَنِْی۔(آمين)۔ 
 

 آفتاب واليت

 

  ١دوسرا باب فضائِل علی عليہ السالم قرآن کی نظر ميں ۔

  علی قرآن کی نظر ميں علی کی شان ميں آيات کی تعداد

شيعہ سنی مفکرين و محققين اورعلمائے اہِل سنتکے اعترافات کے مطابق

موالئے موحدين امير المٔومنين حضرت علی ابن ابی طالب عليہما السالم ايک

جداگانہ شخصيت کے مالک تھے اور تمام صحابٔہ رسول ميں اُن کو انتہائی

ی انہی کیممتاز مقام حاصل تھا۔ خدائے بزرگ نے سب سے زياده آياِت اٰلہ

    



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

شان ميں نازل فرمائی ہيں۔

بيشمار معتبر روايات موجود ہيں جو اس حقيقت کو بڑے احسن انداز ميں بيان

کرتی ہيں ليکن کتاب کے اس حصے ميں ہم برادراِن اہِل سنت کی کتب کے

ذخائر سے استفاده کريں گے۔

گنجی” ،“حافظ بن عساکر”(ا)۔ علمائے اہِل سنت کی ايک کثير تعداد جيسے 

،“سيوطی”، “شافعی

اور اسی طرح دوسروں نے بڑی اہم روايات اس“خطيب ِ بغدادی”،“ابن حجر”

ضمن ميں نقل کی ہيں کہ جن ميں بہت سی آياِت قرآنی جو شاِن علی عليہ

السالم ميں نازل ہوئيں، کا واضح ذکر کيا ہے۔

ِمائَِة آيٍَةَعْن اِْبِن َعبَّاس قَاَل: نََزلَْت فِْی َعلِیٍّ ثاَٰلُث 

ابن عباس سے روايت ہے کہ حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں تين سو

آيات نازل ہوئی ہيں۔ اس کو اپنی درج ذيل تصانيف ميں نقل کيا ہے:

، تاريخ3275خطيب ِ بغدادی ،ترجمٔہ اسماعيل بن محمد بن عبدالرحٰمن شماره 

،6بغداد جلد

  ۔ 221ص:

۔148، ص42ے ينابيع المودة، بابشيخ سليمان قندوزی حنفی ن

،2، ترجمہ امير المٔومنين از تاريخ دمشق، جلد 941حافظ بن عساکر،حديث 

  ، 431ص

طبع دوم۔
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۔231، ص62گنجی شافعی ،کتاب کفاية الطالب باب

ئالی المصنوعہ ، ج 172سيوطی ،کتاب تاريخ الخلفاء ،ص ،192،ص1اور اللّٰ

  ۔ 1ط

۔76ابن حجر ، کتاب صواعق، ص

(ب)۔ اہِل سنت کے ديگر علماء نے اس روايت کو نقل کيا ہے:

َعْن يَِزيِد ابِن ُروٰمان قَاَل: َما نََزَل فِی اََحٍد ِمَن القُرآِن َمانََزَل

فِی َعلِیِّ اْبِن اَبِْی طَالٍِب.

يزيد ابن رومان روايت کرتے ہيں کہ جتنی تعداد ميں آياِت قرآنی علی عليہ”

۔“ميں نازل ہوئی ہيں، کسی اور کی شان ميں نازل نہيں ہوئيں السالم کی شان

اس کو مندرجہ ذيل علماء نے اپنی تصانيف ميں ذکر کيا ہے:

،430، ص2،ترجمہ امير المٔومنين از تاريخ دمشق، ج 940ابن عساکر، حديث 

  ۔ 2ط

۔76ابن حجر، کتاب صواعق، ص

(ابن عباس سے)۔171سيوطی ،تاريخ الخلفاء، ص 

،1، از مقدمہ کتاب شواہد التنزيل، ج 5، باب اّول 50افظ الحسکانی، حديث ح

   39ص

۔ اسی کتاب ميں۔ 41، ص  55طبع اّول اور حديث 

۔253، کتاب کفاية الطالب ، ص 62گنجی شافعی، باب 

وغيره۔ 73شبلنجی ، کتاب نوراالبصار، ص
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ے کتاب شواہد(ج)۔ حافظ الحسکانی جو اہِل سنت کے معروف عالم ہيں، ن

التنزيل ميں اس

روايت کو اس طرح نقل کيا ہے:

َعِن ااْلَْصبَِغ بِن نَٰبا تَہ ٰقاَل: قَاَل َعلِی َعلَْيِہ السَّاَلم:نََزَل اْلقُْرآُن أَْربَاعاً، فَُرْبٌع فِيٰنا

نَا َوُرْبٌع ُسنٌَن َوأَمٰثاٌل َوُرْبٌع فََرائُِض َواَْحٰکاٌم  فَلَٰنا َکٰرائُِم اْلقُْرآِن۔َوُرْبٌع فِی ُعُد وِّ

اصبغ بن نباتہ سے روايت کی گئی ہے ، کہتے ہيں کہ علی عليہ السالم نے

ارشاد فرمايا:

قرآن چار حصوں ميں نازل ہوا ہے، ايک چوتھائی ہمارے(اہِل بيت ) کے

بارے ميں ہے، ايک چوتھائی ہمارے دشمنوں کے بارے ميں ہے، ايک

پر مشتمل ہے اور ايک چوتھائی فرائض اور احکامچوتھائی سنت اور مثالوں 

کے بارے ميں ہے۔ پس کرائِم قرآن ہمارے لئے ہے(يعنی جن آيات ميں

جوانمردی، اخالِق حسنہ اور بزرگی بيان کی گئی ہے، واضح طور پر اُن کا

  مصداق ہم ہيں)۔ 

  حوالہ جات

،43،صفحہ 1د، باب پنجم ، جل58حافظ الحسکانی کتاب شواہد التنزيل، حديث 

، صفحہ42اشاعت ِ اّول اور شيخ سليمان قندوزی حنفی کتاب ينابيع المودة، باب 

  اور دوسرے حوالے۔  148

  آياِت گرانقدر کے چند نمونے
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   پہلی آيت

  ولی تو بس صرف خدا ، اُس کا رسول اور علی عليہ السالم ہيں

ُ َوَرُسْولُہ َوالَِّذْينَ  ٰکوةَ َوھُْم ٰاِنََّماَولِيُُّکُم ّهللاٰ تُْوَن الزَّ ٰلوةَ َويُؤْ  اَمنُواالَِّذْيَن يُقِْيُمْوَن الصَّ

  ٰرِکُعْوَن۔ 

سوائے اس کے نہيں ہے کہ حاکم تمہارا هللا ہے اور اُس کا رسول اور وه”

لوگ جو ايمان الئے ہيں، نماز پڑھتے ہيں اور حالت ِ رکوع ميں زکٰوة ديتے

)55۔(سورئہ مائده:آيت“ہيں

  

   يح:تشر

اس آئہ شريفہ جس ميں واليت ِ خدا اور واليت ِرسول کے ساتھ ساتھ

ً ذکر ہے، کے شاِن نزول واليت ِعلی ابن ابی طالب عليہما السالم کا صريحا

کے بارے ميں شيعہ اورسنی مفسرين کااتفاق ہے اور وه لکھتے ہيں :

بادِت خدا ميںايک دن امير المٔومنين علی عليہ السالم مسجد ميں نماز اور ع”

مشغول تھے۔جس وقت حضرت رکوع ميں گئے تو ايک سائل مسجد ميں داخل

ہوا اور اُس نے مدد کيلئے پکارا۔حضرت علی عليہ السالم نے حالت ِ رکوع ہی

ميں اپنی انگلی ميں پہنی ہوئی انگوٹھی سائل کی طرف کردی۔سائل نے وه

خوشی خوشی مسجدانگوٹھی خود آپ کی انگشِت مبارک سے اتار لی اور 
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۔“سے باہر چالگيا

خدا کو علی عليہ السالم کا يہ عمِل خير اتنا پسند آيا کہ اُس کی اہميت کو بتانے

کيلئے مندرجہ باال آيت نازل فرمائی۔

اسی آيت کے شاِن نزول کے بارے ميں حضرت ابوذر غفاری نے روايت بيان

ھ رہا تھا، ايک سائلکی ہے کہ ايک دن ميں رسوِل خدا کے ہمراه نماز پڑ

مسجد ميں داخل ہوا، اُس نے لوگوں سے مدد کی درخواست کی ليکن کسی نے

بھی اُس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اُس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند

کئے اور کہا اے هللا! تو گواه رہنا کہ ميں نے تيرے رسول کی مسجد ميں

يری مدد نہ کی۔ اس وقت علی عليہلوگوں کو مدد کيلئے پکارا ليکن کسی نے م

السالم حالت ِ رکوع ميں تھے، آپ نے اپنے دائيں ہاتھ کی انگلی ميں پہنی ہوئی

انگوٹھی سائل کی طرف بڑھا دی۔ سائل نے وه انگوٹھی آپ کے دست ِ مبارک

سے اُتار لی۔ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم جو اس واقعہ کے خود شاہد

فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کيا اورتھے، نماز سے 

خداسے مناجات کيں اور يہ

دعا مانگی:

ْرلِْی اَْمِرْی َواْجَعْل لھُمَّ فَاْشَرْح لِی َصْدِرْی َويَسِّ ٌد نَبِيَُّک َوَصفِيَُّک،اَلّٰ لھُمَّ َواَنَا ُمَحمَّ اَلّٰ

ً َوأَشْ  ُدْد بِِہ ظَْھِرْی۔لِّْی َوِزيراً ِمْن أَْھلِْی َعلِيّا

خدايا! ميں محمدتيرا نبی ہوں۔ خدايا! ميرے سينے کو کھول دے اور ميرے”

کام کو مجھ پر آسان کردے اور ميرے لئے ميرے خاندان ميں سے علی کو
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۔“ميرا وزير بنادے اور اُس سے ميری کمر کو مضبوط کردے

لہ وسلم کی دعا اختتامابوذرفرماتے ہيں کہ ابھی پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآ

اے پيغمبر خدا!:” کو نہيں پہنچی تھی کہ حضرِت جبرئيل نازل ہوئے اور کہا 

۔ پھر يہ آيت تالوت کی:“پڑھئے

ٰکوةَ وَ  تُْوَن الزَّ ٰلوةَ َويُؤْ ُ َوَرُسْولُہ َوالَِّذْيَن ٰٰاَمنُواالَِّذْيَن يُقِْيُمْوَن الصَّ ھُْماِنََّما َولِيُُّکُم ّهللاٰ

  ُعْوَن۔ ٰرکِ 

،تفسير نمونہ24تا  1ص6۔ تفسيرالميزان،ج324۔ص3،4حوالہ :مجمع البيان ج

   422ص4ج

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

، ناشر دارالکتب العلميہ26،ص12۔ فخر رازی اپنی کتاب تفسير رازی جلد1

۔2طہران، طبع

۔1ع، مطبوعہ بيروت،طب151، حديث150،ص2۔ بالذری، انساب االشراف، ج2

۔250، ص62۔ گنجی شافعی کتاب کفاية الطالب،باب 3

۔251۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، ص4

۔134،ص9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد، باب فضائل علی عليہ السالم،جلد5

۔مطبوعہ بيروت، طبع191،193، ص1۔ الحموينی ، کتاب فرائد السمطين، جلد6

  اّول۔ 

، طبع اّول۔173،ص1،جلد231لحسکانی، کتاب شواہد التنزيل، حديث۔ حافظ ا7
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، مطبوعہ بيروت ،کتاب البدايہ597،598،ص2۔ ابن کثير اپنی تفسير ميں، جلد8

  والنہايہ، 

، باب فضائِل علی عليہ السالم۔358،ص7جلد

۔311،312، ص355۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ِ امير المٔومنين، حديث 9

۔322،ص2کتاب الدرالمنثور، جلد۔ سيوطی، 10

۔372،ص1۔ بيضاوی خود اپنی تفسير ميں ، جلد11

۔649، ص1۔ زمخشری، کتاب کشاف، جلد12

۔288، ص6۔ طبری خود اپنی تفسير ميں، جلد13

،2اور طبع 1، طبع305، ص7۔ متقی ہندی، کتاب کنزالعمال، جلد14

  ۔ 391،ص6جلد

۔187مٔومنين ،ص۔ خوارزمی ، کتاب مناقب ِ امير ال15

نوٹ: اہِل سنت کی چند کتابوں کے حوالہ جات اوپر بيان کئے گئے ہيں۔ہم تمام

کتب ِ اہِل

سنت کے حوالہ جات کو بيان کرنے سے قاصر ہيں۔ اسی طرز کو آئنده بھی

اپنايا جائيگا۔

  

   دوسری آيت

  عمِل علی کو هللا تعالٰی ايک نمونہ عمل قرار ديتا ہے
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اوَّ َعاَلنِيَةً فَلَھُْم اَْجُرھُْم ِعْنَدَربِِّھْم َواَلاَلَِّذْيَن يُ  ْنفِقُْوَن اَْمَوالَھُْم بِالَّْيِل َوالنَّھَاِر ِسّرً

)274َخْوفٌَعلَْيِھْم َواَلھُْم يَْحَزنُْوَن۔(سورئہ بقره:آيت

جو لوگ اپنے مال کو دن اوررات، ميں پوشيده اور ظاہر(راِه خدا ميں)”

ن کا اجر اُن کے پروردگار کے پاس ہے اور اُن کو نہصرف کرتے ہيں، اُ 

کوئی خوف ہوگا اور نہ وه غمگين

۔“ہوں گے

  

   تشريح:

تمام علمائے شيعہ اور ايک کثير تعداد علمائے اہِل سنت نے رواياِت متعدد کی

بناء پر لکھا ہے کہ يہ آيت ِشريفہ امير المٔومنين علی ابن ابی طالب عليہما

ميں نازل ہوئی ہے اور ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے اس السالم کی شان

طرح بيان کيا ہے کہ حضرت علی عليہ السالم کے پاس چار درہم تھے۔ ان

ميں سے ايک درہم آپ نے رات کو خيرات کيا۔ دوسرا درہم دن ميں، تيسرا

درہم چھپا کر اور چوتھا درہم ظاہراً مستحق افراد ميں خيرات کيا۔هللا تعالٰی نے

اس عمل کو بہت پسند کيا اور مندرجہ باال آئہ شريفہ نازل فرمائی۔ اس طرح

علی عليہ السالم کی شخصيت ِکامل کا تعارف کروايا۔

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

۔25، ص4۔ ابن کثير، کتاب اسد الغابہ، شرح حاِل امير المٔومنين ، جلد1
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، مطبوعہ بيروت۔141،ص1وی)جلد۔ بيضاوی اپنی تفسير ميں(تفسير بيضا2

۔356،ص1،جلد66، باب 282۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين، حديث3

۔ دوسری طبع ميں،89،صفحہ7۔ فخر رازی تفسير کبير ميں۔جلد4

  ۔ 83،صفحہ7جلد

۔115،صفحہ1۔ حافظ الحسکانی، کتاب شواہد التنزيل، جلد5

۔280حہ۔ ابن مغازی ، کتاب مناقب ِ امير المٔومنين ،صف6

۔374،صفحہ1۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور،جلد7

۔232،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب8

۔250۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی ، کتاب ينابيع المودة،صفحہ9

۔326،صفحہ1۔ ابن کثير اپنی تفسير ، جلد10

۔319،صفحہ1۔ زمخشری، تفسير کشاف، جلد11

۔190، صفحہ17مناقب ِ امير المٔومنين ، باب۔ خوارزمی، کتاب 12

  

   تيسری آيت

  تعارِف علی برائے منصب ِ امامت

 ُ بَِک ط َواِْن لَّْم تَْفَعْل فََمابَلَّْغَت ِرَسالَتَہُ ط َوّهللاٰ ُسْوُل بَلِّْغ َمآ اُْنِزَل اِلَْيَک ِمْن رَّ ٰياَ يُّھَاالرَّ

َ اَل   يَْھِدی اْلقَْوَم اْلٰکفِِرْيَن۔يَْعِصُمَک ِمَن النَّاِس ط اِنَّ ّهللاٰ

اے رسول! جو کچھ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے (علی عليہ”
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السالم کے بارے ميں) نازل کيا گيا ہے، اسے پہنچا دو اور اگر ايسا نہ کيا تو

گويا تم نے اپنی رسالت ہی نہ پہنچائی اور هللا آدميوں کے شر سے تم کو

۔(سورئہ“هللا منکروں کی رہبری نہيں فرماتامحفوظ رکھے گا۔ بے شک 

  )۔ 67مائده:آيت:

  

   تشريح

يہ آئہ شريفہ حقيقت ميں بہت ہی اہم پيغام کی حامل ہے يعنی وه پيغام جس ميں

ذاِت احديت نے امير المٔومنين علی عليہ السالم کو منصب ِ امامت اور وصِی

نچوايا۔ اس آيت ميںرسالت کيلئے اپنا واضح اور کھال فيصلہ عوام تک پہ

پيغمبر اسالم سے خطاب ہے اور نہايت تاکيد کے ساتھ حکم ديا گيا ہے : اے

ميرے رسول! وه پيغام جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، وه

لوگوں تک پہنچا دو اور اگر يہ پيغام تم نے لوگوں تک نہ پہنچايا تو ايسا ہے

يا(َواِْن لَّْم تَْفَعْل فََمابَلَّْغَت ِرَسالَتَہ)۔ هللا تعالٰیجيسے رسالت کا کوئی کام ہی نہيں ک

اس حکم کے دينے کے بعد اپنے رسول کودشمنوں کے شر سے محفوظ

رکھنے کی خوشخبری بھی ديتا ہے۔

اب ہم پوچھتے ہيں کہ يہ آيت ِمخصوص جو يقينا پيغمبراکرم صلی هللا عليہ

ہوئی ہوگی، کونسا ايسا اہم پيغام تھاوآلہ وسلم کی آخر ِعمر شريف ميں نازل 

جس کو پہنچانے کيلئے اتنی سخت تاکيد کی گئی۔

يہ بات تو يقين سے کہی جاسکتی ہے کہ اس پيغامميں جو خدا کی طرف سے
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ديا گيا تھا، بڑا اہم اور عظيم تھا اور يہ اسالم اور مسلمانوں کے مستقبل کيلئے

ٔ عروج تک پہنچانے کيلئے بنيادی کردارتاريخ ساز تھا۔ قرآنی تعليمات کو نکتہ

تھا۔ اس بناء پر ہميں اس عظيم اور اہم پيغام کو سمجھنے کيلئے پوری کوشش

اور جستجو کرنی چاہئے۔ روايات کی روشنی ميں اصل حقيقت کا پتہ چالنا

  چاہئے۔ 

ابن عساکر، سيوطی، ثعلبی اور بہت سے دوسرے علمائے اہِل سنت روايات

معتقد ہيں کہ اس آيتِ قرآنی ميں جو حکم ديا گيا ہے، وهکی روشنی ميں 

تعارِف واليت ِعلی ابن ابی طالب عليہما السالم ہے۔ ہم اس مقام پر اُن ميں سے

دو روايتوں کا ذکر کرتے ہيں:

ُسْوُل”(ا)۔ َعْن اَبِی َسعيدالخدری قاَل:نََزلَْت ٰھِذه اآلية: ٰيٓاَيُّھَاالرَّ

ُ يَْعِصُمَک ِمَنبَلِّْغ َمآ اُْنِزَل  بَِک ط َواِْن لَّْم تَْفَعْل فََمابَلَّْغَت ِرَسالَتَہ ط َوّهللاٰ اِلَْيَک ِمْن رَّ

َ اَل يَْھِدی اْلقَْوَم اْلٰکفِِرْينَ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم“النَّاِس ط اِنَّ ّهللاٰ ی ّهللاٰ ِ صلّٰ ۔َعٰلی َرُسْوِل ّهللاٰ

يَْوَم َغِدْيِر ُخم فِی َعلٍِی۔

ُسْوُل بَلِّْغ َمآ اُْنِزَل”ابی سعيد خدری سے روايت ہے کہ يہ آيت ِشريفہ:” َ يُّھَاالرَّ ٰيٓا

ُ يَْعِصُمَک ِمَن النَّاِس ط اِنَّ بَِک ط َواِْن لَّْم تَْفَعْل فََمابَلَّْغَت ِرَسالَتَہ ط َوّهللاٰ اِلَْيَک ِمْن رَّ

َ اَل يَْھِدی اْلقَْوَم اْلٰکفِِرْينَ  ۔“ير خم کے موقع پر پيغمبر اسالم پر نازل ہوئی،غد“ّهللاٰ

بَِک”(ب)۔ عن ابن عباس فی قولہ(تعاٰلی): ُسْوُل بَلِّْغ َمآ اُْنِزَل اِلَْيَک ِمْن رَّ َ يُّھَاالرَّ ٰيٓا

َ اَليَھْ  ُ يَْعِصُمَک ِمَن النَّاِس طاِنَّ ّهللاٰ ِدی اْلقَْوَمط َواِْن لَّْم تَْفَعْل فََمابَلَّْغَت ِرَسالَتَہ ط َوّهللاٰ

ی ّهللاٰ عليہ وآلہ وسلَّم“اْلٰکفِِرْينَ  ،قَاَل نََزلَْت فِی َعلٍی عليہ السالم أََمَر َرُسْوُل ّهللاٰ صلّٰ
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ُ َعلَْيِہ وآلہ وسلَّم بِيَِد َعلِیٍّ َعلَْيِہ السَّاَلم فَٰقاَل: ی ّهللاٰ ِ صلّٰ اَْن يَْبلَُغ فِْيہ فَأََخَذ َرُسْوُل ّهللاٰ

لھُمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِد َمْن َعاَداهُ۔َمْن ُکْنُت مَ  ْواَلهُ فََعلٌیِ◌ َمْواَلهُ اَلّٰ

بَِکط”ابن عباس سے اس آيت شريفہ : ” ُسْوُل بَلِّْغ َمآ اُْنِزَل اِلَْيَک ِمْن رَّ َ يُّھَاالرَّ ٰيٓا

ُ يَْعِصُمَک ِمنَ  َ اَليَْھِدی اْلقَْوَم َواِْن لَّْم تَْفَعْل فََمابَلَّْغَت ِرَسالَتَہ ط َوّهللاٰ النَّاِس طاِنَّ ّهللاٰ

کے بارے ميں روايت ہے کہ آپ نے فرمايا کہ يہ علی عليہ السالم“اْلٰکفِِرْينَ 

کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔ هللا تعالٰی اس آيت ميں اپنے پيغمبر صلی هللا

جاعليہ وآلہ وسلم کو حکم ديتا ہے کہ علی کے بارے ميں جو پيغام آپ کو بھي

گيا ہے، اُس کو لوگوں تک پہنچا ديں۔ اسی لئے پيغمبر خدا نے علی کا ہاتھ

جس جس کا ميں موال ہوں، اُس اُس کا يہ علی موال”پکڑکر بلند کيا اور فرمايا:

ہے۔ خدايا! علی کے دوستوں کو تو بھی دوست رکھ اور علی کے دشمنوں کو

۔“تو بھی دشمن رکھ

عالمہ طباطبائی فرماتے ہيں

عالمہ طباطبائی تفسير الميزان ميں اس آئہ شريفہ کے ضمن ميں لکھتے ہيں

کہ علمائے شيعہ اور اہِل سنت سے روايات کی روشنی ميں يہ بالکل واضح

ہے کہ يہ آيت واليت ِعلی کے سلسلہ ميں پيغمبر خدا پر نازل ہوئی۔ پيغمبر خدا

افراد(مخالفين وبدگماِن صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو يہ خطره الحق تھا کہ کچھ

العلم) آپ پر(اقرباء نوازی سے علی عليہ السالم جو آپ کے چچا زاد بھائی

تھے، کو اقتداِر حکومت دلوانے کی) الزام تراشی کريں گے۔ اس وجہ سے

پيغمبر اسالم کو اس پيغام کو پہنچانے کيلئے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ يہاں
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نازل ہوئی جس ميں آپ کو يہ اطمينان دالياتک کہ خدا کی جانب سے يہ آيت 

گيا تھا کہ هللا تعالٰی آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائے گا۔ لٰہذا غدير خم کے

موقع پر آپ نے فرمايا:

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فَٰھَذا َعلِیٌّ َمْواَلهُ۔

۔“جس کا ميں موال ہوں، اُس کا علی موال ہيں”

۔)49،صفحہ6(تفسير الميزان:جلد

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

۔327،صفحہ2۔ سيوطی ، تفسير الدرالمنثور، جلد1

، دوسری طباعت،636،صفحہ3۔ فخر رازی، تفسير کبير، جلد2

  ۔ 49،صفحہ12جلد

۔86،صفحہ2، جلد589۔ حافظ بن عساکر، کتاب تاريخ دمشق، حديث3

اور 39ب، با140۔ شيخ سليمان قندوزی ، ينابيع المودة، صفحہ4

  ۔ 56،حديث283ص

۔188، صفحہ1،جلد244۔ حافظ حسکانی، کتاب شواہد التنزيل، شماره5

۔150۔ ابوالحسن واحدی نيشاپوری، کتاب اسباب النزول، صفحہ6

۔“مانزل من القرآن فی علی”۔ حافظ ابونعيم اصفہانی، کتاب 7

دوسری، 172،صفحہ6۔ شہاب الدين آلوسی شافعی، کتاب روح المعانی، جلد8

  طباعت، 
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  ۔ 348،صفحہ2جلد

۔27۔ ابن صباغ مالکی، کتاب فصول المہمة، صفحہ9

۔57،صفحہ3۔ قاضی شوکانی، کتاب فتح القدير، جلد10

اسی طرح ديگر علمائے اہِل سنت نے بھی اس کو نقل کيا ہے مثالً حافظ

ابوسعيد سجستانی کتاب الواليہ اور بدرالدين حنفی کتاب عمدة القاری اور

موينی کتاب فرائد السمطين۔ح

  

   چوتھی آيت

  تکميِل دين ، اتماِم نعمت ِ خدا اور تعارِف علی بر منصب ِ امامت

ْساَلَم ِدْينًا۔ اَْليَْوَم اَْکَمْلُت لَُکْم ِدْينَُکْم َواَْتَمْمُت َعلَْيُکْم نِْعَمتِْی َوَرِضْيُت لَُکُم ااْلِ

کرديا اور اپنی نعمت تم پر پوریآج ميں نے تمہارا دين تمہارے لئے کامل ”

)۔4۔(سورئہ مائده: آيت“کردی اور دين اسال م کو تمہارے لئے پسند کيا

  

   تشريح

اس آيت کی شاِن نزول کے بارے ميں بيان کيا جاتا ہے کہ پيغمبر اسالم حجة

الوداع ادا کرنے کے بعد واپسی کے سفر پر تھے کہ آپ نے بمطابق حکِم

ے مقام پر جمع کيا اور اُن کو خطبہ ديا اور پھر علی کاخداسب کو غدير خم ک

دست ِ مبارک پکڑ کر بلند کيا اور حضرت علی عليہ السالم کی جانشينی اور
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واليت کا اعالن کيا۔ جب پيغمبر نے اپنا بيان تمام کيا تو هللا تعالٰی کی جانب

سے يہ آيت نازل ہوئی:

ْساَلَم ِدْينًا۔ اَْليَْوَم اَْکَمْلُت لَُکْم ِدْينَُکمْ  َواَْتَمْمُت َعلَْيُکْم نِْعَمتِْی َوَرِضْيُت لَُکُم ااْلِ

حافظ الحسکانی جو اہِل سنت کے مشہور و معروف عالم ہيں، نے اپنی کتاب

شواہد التنزيل ميں مندرجہ ذيل روايت ِ غدير نقل کی ہے۔ وه اسناد کے ساتھ ابو

يہ آيت پيغمبر اکرم صلی هللاسعيد خدری کے حوالہ سے لکھتے ہيں کہ جب 

عليہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو پيغمبر اسالم نے فرمايا:

ِب بِِرٰسالَتِْی َوِواٰليَِة َعلِی ْبِن ْيِن َو اِْتٰماِم النِّْعَمِة َو ِرَضاالرَّ ُ اَْکبَْر َعٰلی اِْکٰماِل الدِّ َهللاّٰ

ابِی طَالٍِب ِمْن بَْعِدی۔

ن مکمل ہوا اور هللا کی نعمتيں تمام ہوئيں اور پروردگارهللا اکبر، هللا کا دي”

راضی ہوا ميری رسالت پر اور ميرے بعد واليت ِعلی ابن ابی طالب عليہما

۔“السالم پر

تقريباً تمام علمائے اہِل سنت اور شيعہ نے پيغمبر کے اس کالم کو اپنی کتب

رمانے کے بعد يہ بھیميں نقل کيا ہے اور مزيد لکھتے ہيں کہ پيغمبر نے يہ ف

  کہا: 

لھُمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِد َمْن َعاَداهُ َو (ثُمَّ قَاَل):َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فَٰھَذ َعلٌِی َمْواَلهُ۔اَلّٰ

اْنُصْرَمْن نََصَرهُ َواْخُذْل َمْن َخَذلَہُ۔

ستجس کا ميں موال ہوں، اُس کے علی موال ہيں، خدايا! جو کوئی علی کو دو”

رکھے، تو بھی اُسے دوست رکھ اور جو کوئی علی سے دشمنی رکھے، تو
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بھی اُس سے دشمنی رکھ۔ اور تو اُس کی مدد فرما جو علی کی مددکرے اور

۔“اُس کو ذليل و رسوا کردے جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے

  

تصديِق فضيلت کتب ِ اہِل سنت سے

۔157،صفحہ1،جلد211التنزيل، حديث۔ حافظ الحسکانی ، کتاب شواہد 1

۔74،صفحہ1،جلد12۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين، باب2

،دوسری طباعت،491،صفحہ2۔ ابن کثير اپنی تفسير ميں، جلد3

اور اسی 14،صفحہ2جلد

۔347،صفحہ7طرح البدايہ والنہايہ، جلد

۔60،62،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب 4

۔19،صفحہ24غازلی شافعی، کتاب مناقب ِ امير المٔومنين ، حديث۔ ابن م5

۔135،صفحہ38۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب6

۔284،صفحہ2۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور، جلد7

۔“مانزل من قرآن فی علی”۔ حافظ ابی نعيم اصفہانی، کتاب8

۔47،صفحہ1،جلد4نين ، فصل۔ خوارزمی، کتاب مناقب ِامير المٔوم9

  

   پانچويں آيت

  علی ايک عظيم رہنما
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لُِکلِّ قَْوٍم ھَاٍد۔ اِنََّمآاَْنَت ُمْنِذٌر وَّ

اے رسول)! سوائے اس کے نہيں ہے کہ تم تو ڈرانے والے ہو اور ہر قوم”(

)۔7۔(سورئہ رعد:آيت“کيلئے ايک ہادی ہوا کرتا ہے

  

   تشريح

ربوط کو ديکھيں اور شاِن نزول پر غور کريں،اس سے پہلے کہ ہم رواياِت م

مناسب ہوگا کہ ہم منذر(ڈرانے واال) اور ہادی(ہدايت کرنے واال) کے درميان

فرق واضح کريں۔

علمائے تفسير کے نزديک منذر وه ہوتا ہے جو گمراہوں کو دالئل و مشاہدات

ھ نہکے ساتھ صراِط مستقيم کی طرف ہدايت کرتا ہے اور اس کے ساتھ سات

ماننے کی صورت ميں گمراہی کے نتائج سے ڈراتا ہے۔ يہی پيغمبراِن خدا کا

کام اور ذمہ داری ہوتی ہے، ليکن ہادی وه ہوتا ہے جو لوگوں کے راِه راست

پر آنے کے بعد اُن کی پيشوائی کرتا ہے بلکہ حقيقت ميں اُن کو صراِط مستقيم

کی اّولين ذمہ داری ہوتی ہے۔سے بھٹکنے سے باز رکھتا ہے۔ يہ اولياء هللا 

پس رسول شريعت کو نافذ کرتا ہے اور امام اُس شريعت کی حفاظت کرتا ہے

اور لوگوں کی ہدايت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

اب اس فرق کے ساتھ ہم روايات کی طرف چلتے ہيں جو اس آئہ شريفہ کے

ضمن ميں بيان کی گئی ہيں:

ر دانشمند ہيں جن کا تعلق اہِل سنت سے(ا)۔ طبری ايک مشہور عالِم دين او
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ہے۔ اپنی تفسير ميں اس آيت کے بارے ميں يہ روايت نقل کرتے ہيں:

لُِکلِّ قَْوٍم ھَادٍ ”َعْن اِْبِن َعبَاس ٰقاَل:لََما نََزلَتْ  ی“اِنََّمآاَْنَت ُمْنِذٌر وَّ ِ صلّٰ ،َوَضَع َرُسْوُل ّهللاٰ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم يَدَ  هُ علی صدِرِه فٰقاَل:أنَاالُمْنِذُرَولُِکلِّ قَْوٍم ھَاٍد َو أَْومٰی بِيَِدِه اِٰلیّهللاٰ

َمْنَکِب َعلِیٍّ فٰقاَل: اَْنَت الھَاِدی يَاَعلِیُّ بَِک يَْھِدْی اْلُمْھتَُدْوَن بَْعِدی۔

لُِکلِّ قَوْ ”ابن عباس سے روايت ہے کہ جب يہ آئہ شريفہ” ٍماِنََّمآاَْنَت ُمْنِذٌر وَّ

نازل ہوئی تو پيغمبر اسالم نے اپنا ہاتھ سينہ پر رکھا اور کہا کہ ميں منذر“ھَادٍ 

ہوں اور ہر قوم کيلئے رہنما ہوتا ہے اور پھر علی عليہ السالم کی طرف اشاره

تم ہی ہادی ہو اے علی !ميرے بعد تمہارے وسيلہ سے ہی”کيا اور فرمايا: 

۔“يت پاتے رہيں گےہدايت يافتہ لوگ صراِط مستقيم کی ہدا

(ب)۔ حافظ ابو نعيم اصفہانی اور بہت سے دوسروں نے بھی مندرجہ ذيل

روايت نقل کی ہے:

لُِکلِّ قَْوٍم”َعْن ابن عباس َرِضَی ّهللاٰ َعْنہُ فِی قَْولِہَ تَٰعاٰلی: اِنََّمآاَْنَت ُمْنِذٌر وَّ

ُ َعلَيْ “(ھَادٍ  ی ّهللاٰ ِہ َوآلِہ َوَسلَّْم:أَنَا اْلُمْنِذُر َوَعلِیٌّ الٰھاِدْی،ٰيا َعلِیُّٰقاَل)ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ َصلّٰ

بَِک يَْھتَِدِی اْلُمْھتَُدْوَن۔

لُِکلِّ قَْوٍم ھَادٍ ”ابن عباس سے روايت ہے کہ اس آيت” کے نزول“ اِنََّمآاَْنَت ُمْنِذٌر وَّ

وں اورکے وقت رسوِل اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: ميں منذر ہ

علی ہادی۔ اے علی ! ہدايت يافتہ لوگ تمہارے وسيلہ سے ہی صراِط مستقيم پر

۔“قائم رہيں گے

“فرائد السمطين”(ج)۔ حموينی جو اہِل سنت کے ايک معروف عالم ہيں، کتاب 
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ميں ابوہريره اسلمی سے اس طرح روايت کرتے ہيں:

اَلم۔اِنَّ الُمَراَد بِالٰھاِدی َعلِیٌّ َعلَْيِہ السَّ 

۔“يعنی اس آيت ميں ہادی سے مراد علی ابن ابی طالب عليہما السالم ہيں”

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

۔14،صفحہ19۔ فخررازی، تفسير کبير ميں جلد1

۔52،صفحہ4۔ سيوطی، الدرالمنثور، جلد2

۔398،حديث 293،صفحہ1۔ حافظ حسکانی ، کتاب شواہد التنزيل، جلد3

باب فضائِل علی عليہ السالم۔129،130،صفحہ3، کتاب المستدرک، جلد۔ حاکم4

۔233،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب5

۔372،صفحہ12۔ خطيب ِ بغدادی، کتاب تاريخ بغداد، جلد6

۔ عبدهللا بن احمد بن حنبل در مسند علی ، کتاب المسند،7

،طباعت اّول۔126،صفحہ1جلد

اور طبع دوم499،صفحہ4اپنی تفسير ميں جلد۔ ابن کثير 8

،چھپائی بيروت۔502،صفحہ2جلد

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة، باِب9

  ۔ 50،حديث282،صفحہ70مناقب

۔“ما نزل من القرآن فی علی”۔ حافظ ابو نعيم اصفہانی ، کتاب10

، طبع اّول۔108،صفحہ13۔ طبری اپنی تفسير ميں جلد11
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، طبع دوم۔162،صفحہ1انی ، کتاب معجم الکبير جلد۔ طبر12

  

   چھٹی آيت

  عظمت ِ علی اور فاسقوں کی تذليل

ِمنًا َکَمْن َکاَن فَاِسقًااَليَْستَوَن۔(سورئہ سجده:آيت )18اَ فََمْن َکاَن ُمؤْ

کيا وه شخص جو مومن ہے اُس کی مانند ہے جو فاسق ہے(دونوں ہرگز)”

۔“برابر نہيں ہيں

  

   حتشري

اس آيت سے مراتب ِعظيم حضرت علی ابن ابی طالب عليہما السالم روِز

روشن کی طرح عياں ہوتے ہيں اور آپ کا مقام نماياں ہوتا ہے۔

تمام مفسرين عالی قدر( اہِل سنت و شيعہ) اس آيت کے شاِن نزول کے بارے

ميں لکھتے ہيں کہ ايک روز وليد بن عقبہ بڑے غرور اور تکبر سے حضرت

لی عليہ السالم سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا:ع

ِ اَْبَسطُ ِمْنَک لَِساناً َواََحدُّ ِمْنَک َسٰناناً۔ اَنَا َوّهللاٰ

۔“خدا کی قسم! ميں آپ کی نسبت زبان فصيح تر اور نيزه تيز تر رکھتا ہوں”

(يعنی کالم ميں بھی اور جنگ کے ہنر ميں بھی آپ سے آگے ہوں)۔

لسالم نے اس کے جواب ميں فرمايا:موال علی عليہ ا
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اُْسُکْت اِنََّما اَْنَت فَاِسْق۔

۔“خاموش ہوجا! تو يقينا فاسق ہے”

اُس وقت يہ آيت پيغمبر اسالم پر نازل ہوئی ۔ اس طرح هللا تعالٰی نے اپنے کالِم

پاک سے علی کے مقام اور عظمت کو بيان فرمايا اور وليد بن عقبہ کا فسق

ظاہر کيا۔

 تعالٰی نے ايک اور مقام پر بھی وليد بن عقبہ کا فسق ظاہر کيا ہے۔ سورئہهللا

کے ضمن ميں يہ ہے کہ پيغمبر اسالم نے وليد بن عقبہ کو6حجرات کی آيت

قبيلہ بنی المصطلق کی طرف زکٰوة جمع کرنے کيلئے بھيجا۔ جس وقت قبيلہ

ی جانب آرہا ہے تو وهکے لوگوں کو علم ہوا کہ پيغمبر اسالم کا نمائنده اُن ک

بہت خوش ہوئے اور وه اُس کے استقبال کيلئے اپنے گھروں سے باہر نکل

آئے۔ چونکہ زمانٔہ جاہليت ميں وليد اور اُس قبيلہ کے لوگوں کے درميان بڑی

دشمنی تھی، وليد نے يہ خيال کيا کہ يہ لوگ اُسے قتل کرنے کيلئے گھروں

گيا اور پيغمبر اسالم کے پاس واپس آکرسے باہر نکل آئے ہيں، وليد واپس ہو

بغير تصديق کئے ہوئے کہنے لگا کہ يا رسول هللا! اُن لوگوں نے زکٰوة دينے

سے انکار کرديا ہے اور وه سب کے سب مرتد ہوگئے ہيں۔ يہ سن کر رسوِل

خدا کچھ پريشان ہوئے اور اراده کيا کہ اُس قبيلہ کے لوگوں کو انتباه کريں۔

ت نازل ہوئی:اس وقت يہ آي

ٰياَايُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا اِْن َجائَُکم فَاِسٌق بِنَبَاٍء فَتَبَيَّنُْوا۔

اے ايمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اُس کی”
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۔“تحقيق کرليا کرو

اس آيت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے جب تحقيق کی تو معلوم ہوا کہ وليد

 ہے۔نے جھوٹ بوال

  

تصديِق حقيقت اہِل سنت کی کتب سے

۔448،صفحہ1۔ حافظ حسکانی، کتاب شواہد التنزيل، جلد1

۔321،صفحہ13۔ خطيب ِ بغدادی، تاريخ بغداد، جلد2

۔ بالذری، ترجمہ امير المٔومنين از انساب االشراف،3

  ، 148،حديث148،صفحہ2جلد

، طبع بيروت اّول۔150

اقب ِ امير المٔومنين عليہ السالم،۔ ابن مغازلی، کتاب من4

  ۔ 324،صفحہ370،371شماره

۔462،صفحہ3۔ ابن کثير اپنی تفسير ميں جلد5

(فی ذکرما انزل فی علی من250۔ شيخ سليمان قندوزی ،ينابيع المودة، ص6

  اآليات)۔ 

۔514،صفحہ3۔ زمخشری تفسير کشاف ميں، جلد7

۔193،صفحہ5۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور، جلد8

۔61،68،صفحہ21۔ طبری اپنی تفسير ميں، جلد9

۔1475،صفحہ8۔ حافظ المزی، کتاب تہذيب اکمال، جلد10
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۔1،طبع112۔ قطيعی، کتاب الفضائل، صفحہ11

۔263۔ ابوالحسن الواحدی، کتاب اسباب النزول، صفحہ12

  

   ساتويں آيت

  علی سب سے پہلے ايمان النے والے ہيں

بُْوَن۔ بِقُْوَن۔ال اُوٰلٓئَِک اْلُمقَرَّ بِقُْوَن الّسٰ َوالّسٰ

اور آگے بڑھنے والے، وه تو آگے ہی بڑھنے والے ہيں(نعمت والی جنتوں”

)10۔(سورئہ واقعہ:آيت“ميں) مقر ِّب بارگاه تو وہی ہيں

  

تشريح آيت

کی علمائے اہِل سنت اور شيعہ کی متعدد روايات کی روشنی ميں جو اس آيت

تفسير کے سلسلہ ميں نقل کی گئی ہيں اور مفسرين کے نظريہ کے مطابق يہ

آيت حضرت علی عليہ السالم (جو سب سے پہلے اسالم قبول کرنے اور ايمان

النے والے ہيں)، کی شان ميں نازل ہوئی ہے اور اس تفسيرکے استدالل کيلئے

درج ذيل روايات مالحظہ فرمائيں:

اور تفسير الميزان 206،صفحہ5ين، جلد(ا)۔ تفسير نورالثقل

ميں ابن عباس سے روايت ہے، کہتے ہيں کہ ميں نے رسول134،صفحہ9جلد

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے اس آيت کے بارے ميں سوال کيا۔ آپ نے
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فرمايا کہ جبرئيل نے مجھ سے اس طرح کہا ہے:

ابِقُْوَن اِ  ِ بَِکَراَمتِِہ لَھُْم۔ٰذلَِک َعلِیٌّ َو ِشيَعتُہُ ھُُم الّسٰ بُْوَن ِمَن ّهللاٰ لَی الَجنَِّة اَْلُمقَرَّ

وه علی اور اُن کے پيروکار شيعہ ہيں جو جنت کی طرف پيشقدمی کرنے”

والے ہيں اور خدا کے نزديک جو اُن کا مقام اور احترام ہے، اُس وجہ سے وه

۔“بارگاِه اٰلہی ميں مقر ّب ہيں

  

ء کی نظر ميں آيت کی تفسير(ب)۔ اہِل سنت کے علما

اس آيت کی تفسير ميں متفقہ طور پر تمام علمائے اہِل سنت نے اپنی کتابوں

ميں درج ذيل روايات نقل کی ہيں:

بُْونَسے متعلق1 بِقُْوَن۔ال اُوٰلٓئَِک اْلُمقَرَّ بِقُْوَن الّسٰ ۔ ابن عباس سے آئہ شريفہ َوالّسٰ

روايت ہے:

ةِ  ِة َعلِیُّ ْبُن ابی طَالِب۔ اِٰلی آِخِر اْلقِصَّ قَاَل: ٰسابُِق ٰھِذه ااْلُمَّ

اس اُمت ميں ايمان اور عمل ميں سب سے سبقت لے جانے والے علی ہيں۔”

۔ ايک دوسری روايت ميں ابن عباس سے روايت ہے:2

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم ی ّهللاٰ ِ صلّٰ ی َمَع َرُسْوِل ّهللاٰ ُل َمْن َصلّٰ اَوَّ

لٌِی َوفِْيِہ نََزلَْت ٰھِذِه اآْليَة۔عَ 

سب سے پہلے جس نے پيغمبر اکرم کے ساتھ نماز ادا کی، وه علی عليہ”

السالم ہيں اور يہ

بُْوَن”آيت  بِقُْوَن۔ال اُوٰلٓئَِک اْلُمقَرَّ بِقُْوَن الّسٰ علی عليہ السالم کی شان ميں“ َوالّسٰ
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نازل ہوئی ہے۔

ن عباس سے منقول ہے کہ:۔ ايک اور روايت ميں اب3

َسبََق يُْوَشُع ْبُن نُون اِٰلی ُمْوٰسی َو َسبََق ٰياِسْين اِٰلی ِعْيٰسی

ُ عليہ وآلہ وسلَّْم۔ ی ّهللاٰ ٍد صلّٰ َوَسبََق َعلٌِی اِٰلی ُمَحمَّ

يوشع بن نون نے حضرت موسٰی پر ايمان النے ميں سبقت کی اور ياسين نے”

  حضرت 

ميں سبقت کی اور حضرت علی عليہ السالم نے حضرتعيسٰی پر ايمان النے 

۔“محمد پر ايمان النے ميں سبقت کی(يعنی سب سے پہلے ايمان الئے)

اس بحث کے آخر ميں ياد دہانی کروائی جاتی ہے کہ حضرت علی عليہ السالم

کے سب سے پہلے اسالم اور ايمان و عمل کے بارے ميں بہت سی روايات

لکھی ہيں، اُن سب کو نقل کرنا يہاں ممکن نہيں، البتہ علمائے شيعہ و سنی نے

بعد ميں ديگر مقامات پر اشارةً ذکر کيا جائے گا۔

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

۔320، صفحہ365۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ِ امير المٔومنين ، حديث1

۔216، صفحہ2، جلد928۔ حافظ حسکانی، کتاب شواہد التنزيل، حديث2

۔102،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد، جلد3

۔171،صفحہ6۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور،جلد4

۔377،صفحہ100۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب 5
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۔2003،حديث536،صفحہ1۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال، جلد6

،1090،صفحہ3۔ ابن عمر يوسف بن عبدهللا، کتاب استيعاب، جلد 7

  ۔ 1855ايترو

۔21۔ سبط ِ بن الجوزی، کتاب تذکرة الخواص، باب دوم، صفحہ8

، باب شرح حاِل امير59،141۔ حافظ بن عساکر، کتاب تاريخ دمشق، حديث 9

۔41،117،صفحہ1المومنين ، جلد

۔112،صفحہ3۔ طبرانی، کتاب معجم الکبير، جلد10

۔19،صفحہ7۔ خوارزمی، کتاب مناقب ِعلی حديث11

۔135،صفحہ38شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب ۔ 12

  

   آٹھويں آيت

  سورئہ توبہ ميں علی کی دو نماياں صفات کا ذکر

ِخِر َوٰجھََد فِیْ  ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ اََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحآجِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َکَمْن آَمَن بِا

لِِمْيَن۔َسبِْيِل ا ُ اَليَْھِدی اْلقَْوَم الظّٰ ِ ط َوّهللاٰ ِہط اَليَْستَوَن ِعْنَدّهللاٰ للّٰ

کيا تم نے حاجيوں کا پانی پالنا اور مسجد الحرام کا آباد رکھنا اس شخص کے”

برابر کرديا جو هللا پر اور قيامت کے دن پر ايمان اليا اور جس نے راِه خدا

تو يہ سب برابر نہيں ہيں اور هللا ظالم لوگوں کیميں جہاد کيا۔ هللا کے نزديک 

)19۔(سورئہ توبہ: آيت“رہبری نہيں فرماتا
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   تشريح

اس آيت ِقرآنی ميں جو کہ سورئہ توبہ سے ہے، علی عليہ السالم کی دو

خصوصی اور نماياں صفات کا ذکر کيا گيا ہے۔ پہلی صفت خدا اور روِز

قيامت پر ايمان النا اور دوسری صفت راِه خدا ميں جہادکرنا ہے۔ بہت سی

ں، اسروايات کی بناء پر جن ميں سے زياده تر اہِل سنت سے نقل کی گئی ہي

آيت کا شاِن نزول اس طرح سے ہے کہ ايک دن عباس بن عبدالمطلب اور شيبہ

حضرت علی عليہ السالم کے مقابلہ ميں فخرومباہات کررہے تھے اور خود کو

علی عليہ السالم سے برتر ظاہر کررہے تھے۔ عباس بن عبدالمطلب نے

ملی ہے حضرت علی عليہ السالم کو مخاطب کرکے کہا کہ مجھے وه سعادت

جو کسی اور کو نصيب نہيں ہوئی اور وه حاجيوں کو پانی پالنے اور اُن تک

پانی پہنچانے کی ہے(يہاں يہ واضح کرنا چاہتے ہيں کہ زمانٔہ جاہليت ميں

حاجيوں کو سيراب کرنا بڑا افضل کام سمجھا جاتا تھا۔ قصی بن کالب جو

ہيں، کا يہی شغلپيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اجداد ميں سے 

تھااورانہوں نے فوت ہونے کے وقت يہ کام اپنے بيٹے عبد ِمناف کے سپرد

کيا۔ پھر يہ کام اُن کے فرزندوں ميں جاری رہا،يہاں تک کہ عباس بن

بن عباس)210،ص9جلد الميزان، تفسير(․․․․․عبدالمطلب تک پہنچا

مخاطب ہوا سے السالم عليہ علی حضرت شيبہ بعد کے خطاب کے عبدالمطلب

اور کہا کہ مجھے بھی ايک بہت بڑی سعادت نصيب ہوئی ہے اور وه تعمير
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مسجد الحرام ہے۔ اُس وقت علی عليہ السالم(جو ہميشہ فخرومباہات کرنے

مجھے” والوں کے مقابلہ ميں عاجزی و انکساری سے کام ليتے تھے) بولے:

۔وه“نہيںوه سعادت اور فضيلت حاصل ہے جو تم ميں سے کسی کو ميسر 

حضرت علی عليہ السالم نے“يا علی ! وه کونسی فضيلت ہے ؟”دونوں بولے:

  فرمايا: 

ِ تَبَاَرَک َوتَٰعاٰلی َوَرُسْولِِہ۔ ّٰ ی آَمْنتَُما بِا َضَرْبُت َخَراِطْيَمُکَما بِالسَّْيِف َحتّٰ

ميں نے تمہاری ناک پر تلوار ماری ہے، يہاں تک کہ تم هللا اور اُس کے”

۔“پر ايمان لے آئے رسول

عباس بن عبدالمطلب يہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور غصے ميں پيغمبر

اسالم کی خدمت ميں پہنچے اور حضرت علی عليہ السالم کی شکايت کی۔ آپ

نے علی عليہ السالم کو بُلوايا اور اُن سے اس مسئلہ کے بارے ميں جواب

! ميں نے ان سے صحيحيا رسول هللا”مانگا۔علی عليہ السالم نے عرض کيا:

۔ اُس وقت“اور حق بات کی ہے۔ يہ اُسے سن کر ناراض ہوں يا خوش ہوں

حضرت جبرئيل نازل ہوئے اور کہا:

اٰلُم َو يَقُوُل اُ ْتُل َعلَْيِھْم:” ٌد َربَُّک يَْقَرأ َعلَْيَک السَّ ٰيا ُمَحمَّ

ِخِر َوٰجھََد فِْیاََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحآجِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسجِ ” ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ ِد اْلَحَراِم َکَمْن ٰاَمَن بِا

لِِمْينَ  ُ اَليَْھِدی اْلقَْوَم الظّٰ ِ ط َوّهللاٰ ِہط اَليَْستَوَن ِعْنَدّهللاٰ ۔“َسبِْيِل اللّٰ

يا محمد! هللا تبارک و تعالٰی آپ پر سالم بھيجتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان پر”

اس آيت کی
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وت کريں:تال

ِخِر َوٰجھََد فِ ” ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ ْیاََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحآجِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َکَمْن ٰاَمَن بِا

لِِمْينَ  ُ اَل يَْھِدی اْلقَْوَم الظّٰ ِ۔َوّهللاٰ ِہطاَليَْستَوَن ِعْنَدّهللاٰ ۔“َسبِْيِل اللّٰ

ميں نے”باس بن عبدالمطلب نے تين مرتبہ کہا:اس آيت کو سننے کے بعد ع

۔“راضی ہوکر يہ تسليم کرليا

حافظ ابونعيم اصفہانی نے،جو اہِل سنت کے بزرگ علماء ميں سے ہيں،

ميں اس روايت کو نقل کيا ہے:“ ما نزل من القرآن فی علی عليہ السالم”کتاب

َعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحآجِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِدَعْن اِبِن عباس رضی ّهللاٰ َعْنہُ فی قولِہ تعاٰلی:اَجَ 

ِ ط(قال) ِہط اَليَْستَوَن ِعْنَدّهللاٰ ِخِر َوٰجھََد فِْی َسبِْيِل اللّٰ ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ اْلَحَراِم َکَمْن ٰاَمَن بِا

اَلُم َوالَعبَّاِس رضی ّهللاٰ   عنہ و طلحہ بننََزلَْت فِی َعلِیِّ ابِن اَبَی طَالٍِب َعلَْيِہ السَّ

  شيبة۔ 

ابن عباس سے روايت ہے کہ آئہ شريفہ اََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحآجِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد”

 ُ ِ ط َوّهللاٰ ِہط اَليَْستَوَن ِعْنَدّهللاٰ ِخِر َوٰجھََد فِْی َسبِْيِل اللّٰ ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ اْلَحَراِم َکَمْن ٰاَمَن بِا

لِِمْينَ اَليَْھدِ  علی عليہ السالم اور عباس و طلحہ بن شيبہ کيلئے نازل“ی اْلقَْوَم الظّٰ

ہوئی ہے۔

  

تصديِق فضيلت کتب ِ اہِل سنت سے

۔11،صفحہ16۔ فخر رازی تفسير کبير ميں، جلد1

۔238،صفحہ62۔ گنجی شافعی ، کتاب کفاية الطالب، باب 2
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، طبع اّول۔344،صفحہ1۔ حافظ حسکانی ، کتاب شواہد التنزيل، جلد 3

۔218، طبع دوم، صفحہ236،صفحہ3۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور ميں، جلد4

۔367،368۔ ابن مغازلی شافعی، کتاب مناقب ِ امير المٔومنين ، حديث5

۔“ما نزل من القرآن فی علی عليہ السالم”۔ حافظ ابی نعيم اصفہانی، کتاب6

۔106،صفحہ21نابيع المودة، باب ۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ي7

۔256،صفحہ2۔ زمخشری تفسير کشاف ميں، جلد8

، طبع دوم، ج96،صفحہ10،ج61561،61566۔ طبری اپنی تفسير ، شماره9

   170،ص14

۔182۔ واحدی، کتاب اسباب النزول، صفحہ10

  

   نويں آيت

  آئہ تطہير پنجتن پاک پرهللا تعالٰی کی عنايت ِکامل ہے

ْجَس اَْھَل اْلبَْيِت َويُطَھَِّرُکْم تَْطِھْيًرا۔اِنََّما  ُ لِيُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ يُِرْيُد ّهللاٰ

اے اہِل بيت ! سوائے اس کے نہيں ہے کہ هللا چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم”

کے رجس کو دور رکھے اور تم کو ايسا پاک رکھے جيسا کہ پاک رکھنے کا

)۔33۔(سورئہ احزاب:آيت “حق ہے

  

   تشريح



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

آئہ تطہير ايک غير معمولی اہميت کی حامل اور پُر معنی آيت ہے۔ اس ميں

پنجتن کی عصمت و طہارت اور عظمت و جاللت کو بڑے واضح طور پر

ديکھا جاسکتا ہے۔ يہ ايسی آيت ہے جو واليت ِعلی عليہ السالم اور آپ کی

ند بڑے اہماوالد کی عظمت و طہارت پر مہر ثبت کرتی ہے۔ اس آيت ميں چ

نکات ہيں جو بڑے غور طلب ہيں۔ ان کو خاص توجہ سے سمجھنا نہايت

ضروری ہے۔ اس لئے ہم روايات کو بيان کرنے سے قبل ان پر توجہ ديں گے

اور علمائے تفسير سے مدد ليتے ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کريں گے۔

(اسی سے حصارآيا ہے۔ يہ کلمہ حصر ہے“اِنََّما”اس آيت کے شروع ميں کلمہ

ہے يعنی قلعہ جو پرانے زمانے ميں اجنبيوں کو اندر داخل ہونے سے روکنے

ہے جو هللا کے ارادئہ تکوينی کو“يُِرْيدُ ”کيلئے بنايا جاتا تھا) اس کے بعد کلمہ

ظاہر کرتا ہے۔ وه اراده جس سے کسی چيز کو وجود ميں النا مقصود ہوتا ہے۔

ٹوٹ جاتا ہے اور خدائے بزرگ وبرترکا ارادهانسان کا اراده اور ہے جو اکثر 

اور ہے جس کو کوئی شے نہيں روک سکتی۔ پس هللا تعالٰی کا اراده حکِم قطعی

کا درجہ رکھتا ہے۔

خانداِن پيغمبر کوپاک و طاہر رکھنا هللا کا اراده ہے۔ هللا تعالٰی چاہتا ہے کہ وه

اس کی وضاحت پاک و طاہر رہيں۔ جبر کے وسوسے کو دور کرنے کيلئے

کرنا چاہتے ہيں۔ معصومين عليہم السالم ميں اپنے سليقٔہ اعمال کی وجہ سے

اور پروردگار کی عنايت ِ خاصہ سے ايسی صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے

وه لوگوں ميں نمونٔہ طہارت و اخالق ہوتے ہيں يا دوسرے لفظوں ميں وه هللا



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ايسے ہوتے ہيں جو گناهتعالٰی کی عنايات سے اور اپنے پاک اعمال سے 

کرنے کی طاقت و صالحيت رکھتے ہوئے بھی گناه کے قريب نہيں جاتے۔

ہے۔ رجس کے معنی ناپاک چيز کے ہيں، خواه وه“ِرجس”اس سے اگال کلمہ

ناپاکی کسی حکِم شرع سے ہو يا تابع عقل ہويا کسی کی طبيعت کی ناپسنديدگی

وسيع ہيں۔ اس کے اوپر الف کی وجہ سے۔المختصر کلمٔہ رجس کے معنی بہت

اور الم کے اضافہ سے اس کے معنی ميں ہر قسم کی ناپاکی شامل ہوجاتی

کے معنی پاک رکھنے اور ہر قسم کی ناپاکی سے دوری“تطہير” ہے۔ کلمٔہ 

سے تمام علمائے کرام اور مفسرين اہِل بيت ِ پيغمبر“ اہِل بيت”کے ہيں۔کلمۂ 

اسالم مراد ليتے ہيں۔

يہ مسئلہ کہ اہِل بيت ِ پيغمبر اسالم ميں کون کون سے افراد شامل ہيں،اب رہا 

اس کيلئے مفسرين اورعلمائے کرام کے درميان بڑی بحث موجود ہے۔بعض

مفسرين کے نزديک اہِل بيت ِ پيغمبر ميں آپ کی ازواج بھی شامل ہيں کيونکہ

سے متعلق آئہ تطہير سے پہلی آيت اور اس کے بعد والی آيت ازواِج رسول

ہيں۔ اس خيال کی نفی تو صرف ايک اہم نکتہ سے ہوجاتی ہے يعنی آئہ تطہير

سے قبل اور بعدميں آنے والی آيات ميں ضمير مٔونث ہے اور آئہ تطہير کی

ضمير جمع مذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس آيت کے مفہوم کو پچھلی اور

يقينا مختلف ہيں۔ شايد اگلی آيت سے نہيں جوڑا جاسکتا۔ اس آيت کے مخاطب

اسی واسطے کچھ مفسرين نے اس آيت ميں تمام خانداِن پيغمبر اسالم اور اُن

کی تمام ازواج کو شامل سمجھا ہے ليکن بہت ہی زياده روايات جو اہِل سنت
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اور شيعہ حضرات سے نقل کی گئی ہيں، آيت کے اس معنی کی بھی نفی

مخاطب صرف پانچ افراد ہيںکرتی ہيں۔ روايات کے مطابق اس آيت کے 

جنہيں پنجتن پاک کے نام سے ياد کياجاتا ہے اور يہ ہستياں پيغمبر اکرم صلی

هللا عليہ وآلہ وسلم، حضرت علی عليہ السالم، جناِب فاطمہ سالم هللا عليہا،

حضرت امام حسن عليہ السالم اور حضرت امام حسين عليہ السالم ہيں۔

يہ کيا جاتا ہے کہ اس کی کيا وجہ ہے کہ جباس ضمن ميں ايک سوال اکثر 

بات ازواِج رسول کے ضابطۂ اخالق کی ہورہی تھی تو درميان ميں ايک ايسی

آيت آگئی کہ جس ميں ازواج شامل نہيں ہيں۔ اس کا جواب عالمہ طباطبائی

مرحوم نے اس طرح ديا ہے :

اِنََّما يُِرْيُد”يتہمارے پاس کوئی ايسی دليل نہيں جس سے يہ ثابت ہوسکے کہ آ”

ْجَس اَْھَل اْلبَْيِت َويُطَھَِّرُکْم تَْطِھْيًرا ُ لِيُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ باقی اُن آيات کے ساتھ“ّهللاٰ

نازل ہوئی ہو جن ميں ازواج کا ذکر ہے بلکہ روايات کے مطابق يہ آيت ِتطہير

اُنجداگانہ نازل ہوئی ہے اور آياِت قرآن کے جمع کرنے کے وقت محض 

آيات کے ساتھ اکٹھی کی گئی ہے۔ علمائے تفسير کے مطابق اور بہت سی

جگہوں پر ايسی آيات نظر سے گزرتی ہيں جن کا موضوع اگلی اور پچھلی

آيتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرمالحظہ ہو:

َذا َوستَْغفِِری لَِذْنبَِک۔اِنَّہ ِمْن َکْيِدُکنَّ اِنَّ َکْيَد ُکنَّ َعِظْيٌم يُوَسُف اَْعِرْض َعْن ھَ 

ايسے دو جملوں کے درميان ہے جن کی“ يوَسُف اَْعِرْض َعْن ھَذا” اس ميں

  مخاطبہ 
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زليخا ہيں۔عرب کے فصحاء اور اديبوں کے کالم ميں بھی ايسی بہت سی

مثاليں ملتی ہيں۔

بہت سی روايات کے مطابق يہ بات روِز روشن کی طرح عياں ہے کہ آئہ

ے مخاطب پنجتن پاک ہيں۔ ان ميں سے چند روايات کو يہاں بيان کياتطہير ک

 جاتا ہے۔ 
 

 آفتاب واليت

 

  ٢دوسرا باب فضائِل علی عليہ السالم قرآن کی نظر ميں ۔

ْجَس”َعْن اُمِّ سلمہ قَالَْت: نََزلَْت ٰھِذِه اآليَةُ فِی بَْيتِیْ (ا)۔  ُ لِيُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ اِنََّما يُِرْيُد ّهللاٰ

، َوفِی اْلبَْيِت َسْبَعة، جبرئيل و ميکائيل و علٌی فاطمة“اَْھَل اْلبَْيِت َويُطَھَِّرُکْم تَْطِھْيًرا

ِ، أَ لَْسُت ِمْن اَْھِل اْلبَْيِت؟والحسن والحسين وأَنَا َعٰلی ٰباِب الْ  بَْيِت قُْلُت: ٰياَرُسْوَل ّهللاٰ

ٰقاَل اِنَِّک َعٰلی َخْيِر اِنَِّک ِمْن اَْزَواِج النَّبَِی۔

اُِم سلمہ سے روايت کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئہ تطہير اُن کے گھر”

اد موجود تھےميں نازل ہوئی اور آيت کے نزول کے وقت گھر ميں سات افر

اور وه جبرئيل، ميکائيل، پيغمبر اسالم، حضرت علی عليہ السالم، جناِب فاطمہ

زہراء سالم هللا عليہا، امام حسن عليہ السالم اور امام حسين عليہ السالم تھے۔

يا رسول هللا!”ميں گھر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ ميں نے عرض کيا:

پيغمبر اکرم نے فرمايا کہ اے سلمہ! بے“ ں؟کيا ميں اہِل بيت ميں سے نہيں ہو
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۔“شک تو خير پر ہے ليکن تو ازواج ميں شامل ہے

(ب)۔ ثعلبی اپنی تفسير ميں اُِم سلمہ سے يوں نقل کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم

گھر ميں موجود تھے کہ بی بی فاطمہ سالم هللا عليہا ايک ريشمی چادر اپنے

بيٹی فاطمہ ! اپنے شوہر اور اپنے”نے فرمايا:بابا کے پاس الئيں۔ پيغمبر خدا 

۔ بی بی فاطمہ نے اُن کو“دونوں بيٹوں حسن اور حسين کو ميرے پاس الؤ

اطالع دی اور وه آگئے۔ غذا تناول کرنے کے بعد پيغمبر نے چادر اُن پر ڈال

دی اور کہا:

اٰلِء اَْھلُبَْيتِْی َوِعْتَرتِْی فَاَْذِھْب عَ ’ لھُمَّ ٰھٔوُ ْجَس َوطَھِّْرھُْم تَْطِہْيرااَلّٰ ‘ْنھُُم الرِّ

خداوندا! يہ ميرے اہِل بيت ہيں۔ ان سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھ اور”

۔“ان کو ايسا پاک رکھ جيسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے

ْجَس اَْھَل اْلبَْيِت َويُطَھِّ ”اس وقت يہ آيت  ُ لِيُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ َرُکْماِنََّما يُِرْيُد ّهللاٰ

نازل ہوئی۔“تَْطِھْيًرا

يا رسول هللا! کيا ميں بھی آپ کے ساتھ اس ميں شامل”ميں نے عرض کيا:

سلمہ! تو خير اور نيکی پر ہے(ليکن تو اس ميں شامل”آپ نے فرمايا:“ ہوں؟

  ۔ “نہيں)

(ج)۔ علمائے اہِل سنت کی کثير تعداد نے جن ميں ترمذی ، حاکم اور بہيقی بھی

اس روايت کو نقل کيا ہے:شامل ہيں، 

ْجَس اَْھَل اْلبَْيِت”َعْن اُمِّ َسْلَمہ ٰقالَت: فِْی بَْيتِْی نََزلَتْ  ُ لِيُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ اِنََّما يُِرْيُد ّهللاٰ

ِ “ َويُطَھَِّرُکْم تَْطِھْيًرا َوفِْی اْلبَْيِت فاطمةُ َوَعلُی والحسُن والُحسيُن فََجلَّلَھُْم َرُسْوُل ّهللاٰ
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اٰلِء اَْھُل بَْيتِی فَاَْذِھْب َعْنھُُم ی ّهللاٰ عليِہ وآلہ وسلَّم بِِکٰساِء َکاَن َعلَْيِہ، ثُمَّ ٰقاَل: ٰھٔوُ صلّٰ

ْجَس َو طَھِّْرھُْم تَْطِھْيرا۔ الرِّ

اُِم سلمہ سے روايت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئہ تطہير اُن کے گھر ميں نازل”

بی فاطمہ سالم هللا عليہا، علی عليہ السالم، ہوئی۔ آيت کے نزول کے وقت بی

حسن عليہ السالم اور حسين عليہ السالم گھر ميں موجود تھے۔ اُس وقت رسول

هللا نے اپنی عبا جو اُن کے جسم پر تھی، اُن سب پر ڈال دی اور کہا:(اے

ميرے هللا)! يہ ميرے اہِل بيت ہيں۔ پس ہر قسم کے رجس کو ان سے دور رکھ

۔“کوايسا پاک رکھ جيسا کہ پاک رکھنے کا حق ہےاور ان 

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

۔31اورصفحہ56،صفحہ2۔ حافظ حسکانی، کتاب شواہد التنزيل، جلد1

وطبع دوم 169،ص9۔ ہيثمی، مجمع الزوائد، باِب مناقب ِ اہِل بيت ، ج2

  ۔ 119،ص9،ج

،301،صفحہ345ٔومنين ، حديث۔ ابن مغازلی شافعی، کتاب مناقب ِ امير الم3

طبع اّول۔

، باب شرح حال سعد بن محمد بن126،ص9۔ خطيب ِ بغدادی، تاريخ بغداد ج4

الحسن عوفی

اور باب242، صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب5

  ۔ 371،صفحہ100
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۔416،صفحہ2اور جلد 133،146،172،صفحہ3۔ حاکم، کتاب المستدرک، جلد6

، باِب339،ص7،البدايہ والنہايہ ج483،ص3کثير اپنی تفسير ميں ج۔ ابن 7

فضائِل علی

اور124،صفحہ33۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب 8

  ۔ 271صفحہ

۔209،صفحہ25۔ فخر رازی تفسير کبير ميں، جلد9

۔369،صفحہ1۔ زمخشری تفسير کشاف ميں، جلد10

۔215،صفحہ5منشور، جلد۔ سيوطی ، تفسير الدرال11

،1855، روايت شماره1100،ص3۔ ابی عمر يوسف بن عبدهللا، استيعاب، ج12

باِب علی

ہجری، تفصيل حاالِت امام حسين80ہجری تا 61۔ ذہبی، تاريخ اسالم، واقعات13

   96،ص

۔67،صفحہ13، جلد98۔ حافظ بن عساکر، تاريخ دمشق، حديث14

۔6،7،صفحہ22ميں جلد۔ ابن جرير طبری اپنی تفسير 15

  

   دسويں آيت

  مٔودِت اہِل بيت کا ايک انداز

ةَ فِی اْلقُْرٰبی قُْل آلَّ اَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرا ااِلَّ اْلَمَودَّ
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اے ميرے رسول) کہہ دو کہ ميں تم سے کوئی اجِر رسالت نہيں مانگتا”(

23رٰی:آيت۔(سورئہ شو“سوائے اس کے کہ تم ميرے اہِل بيت سے محبت کرو

 (  

  

   تشريح

اس آيت کی شاِن نزول اس طرح بيان کی جاتی ہے کہ جب پيغمبر اسالم”

مدينہ ميں تشريف الئے اور اسالم کی بنياد مضبوط ہوئی تو انصار کی ايک

يا رسول هللا! ہم اعالن”جماعت آپ کی خدمت ميں حاضر ہوئی اور عرض کيا:

ادی مشکل درپيش ہے تو ہم اپنےکرتے ہيں کہ اگر آپ کوکوئی مالی يا اقتص

اموال و دولت آپ کے قدموں پر نچھاور کرتے ہيں۔ جب انصار يہ باتيں

قُْل آلَّ اَْسئَلُُکْم”کررہے تھے تو هللا تعالٰی کی طرف سے يہ آيت نازل ہوئی: 

ةَ فِی اْلقُْرٰبی “َعلَْيِہ اَْجًرا ااِلَّ اْلَمَودَّ

انگتا سوائے اس کے کہ تم ميرےميں تم سے کوئی اجِر رسالت نہيں م”

قريبيوں سے

۔“موّدت کرو

پس رسوِل خدا نے اپنے قريبيوں سے محبت کرنے کی تاکيد کی ہے۔

  ) 29،ص9(مجمع البيان، جلد

  قربٰی سے مراد کون کونسے رشتہ دار ہيں؟
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قربٰی کو پہچاننے کا سب سے بہترين اور احسن ترين ذريعہ قرآنی آيات اور

۔ قربٰی سے محبت تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ يہ اجِرروايات ہيں

رسالت بھی ہے ، خدا اور اُس کے رسول کا حکم بھی۔ لٰہذا ان کو پہچاننے ميں

نہايت دقت اورسوچ سمجھ سے کام لينا ہوگا۔ ہم بغير کسی مزيد بحث کئے

ہوئے برادراِن اہِل سنت کی کتب سے تين روايات نقل کرتے ہيں، مالحظہ

  ہوں: 

ميں يہ روايت نقل کرتے ہيں:“ فضائل الصحابہ” (ا)۔ احمد بن حنبل کتاب

ا نََزلَتْ  ةَ فِی اْلقُْرٰبيط’لَمَّ ‘قُْل آلَّ اَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرا ااِلَّ اْلَمَودَّ

ی ّهللاٰ قَالُْوا يَاَرُسْوَل ّهللاٰ َمْن قَرابَتَُک؟َمْن ٰھٔواَلِء الَِّذْيَن َوَجبَْت َعلَْينَا َمَودَّ تُھُم؟ قَاَل صلّٰ

َعلَْيِہ َوآلہ َوَسلَّم علٌی فاطمةُ َو اَْبنَاھَُما َوٰقالَٰھا ثاََل ثاً۔

ةَ فِی اْلقُْرٰبی”جب يہ آئہ شريفہ  نازل ہوئی۔“ قُْل آلَّ اَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرا ااِلَّ اْلَمَودَّ

قرابت داروں کی محبت ہميا رسول هللا! آپ کے جن ”اصحاب نے عرض کيا:

وه علی عليہ السالم، فاطمہ”آپ نے فرمايا:“ پر واجب ہوئی، وه کون افراد ہيں؟

۔ آپ نے اسے تين بار تکرار کيا۔“سالم هللا عليہا اور اُن کے دونوں فرزند ہيں

ميں اس آيت پر بحث کرتے ہوئے ابن عباس“ الدرالمنثور”(ب)۔ سيوطی تفسير

تے ہيں کہ پيغمبر اسالم نے فرمايا:سے يہ روايت نقل کر

ْوھُْم بِْی۔ اَْن تَْحفَظُْونِْی فِْی اَْھِل بَْيتِْی َوتَُودُّ

ميرے اہِل بيت کے بارے ميں ميرے حق کی حفاظت کريں اور اُن سے”

۔“ميری وجہ سے محبت کريں



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

(ج)۔ زمخشری تفسير کشاف ميں ايک بہترين اور خوبصورت روايت نقل

ررازی ، قرطبی اور دوسروں نے بھی اپنی تفسيروں ميں اسکرتے ہيں۔ فخ

کے کچھ حصے نقل کئے ہيں۔ يہ حديث واضح طور پر مراتب و مقام اور

فضيلت ِآِل محمدکوبيان کرتی ہے۔ ہم بھی اس کو اس کی اہميت کے پيش نظر

تفصيل سے بيان کرتے ہيں:

ی ّهللاٰ عليہ وآلہ وسلم ِ صلّٰ قَاَل َرُسْوَل ّهللاٰ

رسوِل اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا:”

)iٍد َماَت َشِھْيداً۔ )۔ َمْن َماَت َعٰلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

جو کوئی محبت ِآِل محمد ميں مرا، وه شہيد مرا۔

)iiٍد َماَت َمْغفُْوراً۔ )۔ اَ اَلَوَمْن َماَت َعٰلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

محبت ِآِل محمد ميں مرا وه مغفور (جس کے سارے آگاه ہوجا ئيے کہ جو کوئی

گناه بخش

دئيے جائيں) مرا۔

)iiiٍد َماَت تَائِباً۔ )۔ اَ اَلَوَمْن َماَت َعٰلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

آگاه ہوجا ئيے کہ جو کوئی محبت ِآِل محمد ميں مرا وه تائب(جس کی توبہ قبول

  ہوگئی 

  ہو)مرا۔ 

)iv ٍَد َماَت ُمٔوِمناً ُمْستَْکِمَل)۔ اَ اَلَوَمْن َماَت ع ٰلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

ااِل ْيَماِن۔
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آگاه ہوجا ئيے کہ جو کوئی محبت ِآِل محمد ميں مرا وه مومن اور مکمل ايمان

کے ساتھ مرا۔

)vٍد بَشََّره َملَُک اْلَمْوِت )۔ اَ اَلَوَمْن َماَت َعٰلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

َونَِکيٌر۔بِالَجنَِّة ثُمَّ ُمنَکرٌ 

آگاه ہوجا ئيے کہ جو کوئی محبت ِآِل محمد ميں مرا اُس کو ملک الموت نے

اور پھر منکر و نکير

نے جنت کی بشارت دی۔

)viُف اِلی الَجنَِّة َکَما ٍد يَزَّ )۔ اَ اَلَوَمْن َماَت َعٰلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

تَُزفُّ الُعُروُس اِٰلی بَيِت َزوِجھَا۔

يے کہ جو کوئی محبت ِآِل محمد ميں مرا اُسے جنت ميں ايسے لےآگاه ہوجا ئ

جايا جائے گا

جيسے دلہن اپنے شوہر کے گھر لے جائی جاتی ہے۔

)viiٍد فُتَِح لَہ فِْی قَْبِره بَابَاِن )۔ اَ اَلَوَمْن َماَت َعٰلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

اِٰلی الَجنَِّة۔

محمد ميں مرا اُس کی قبر ميںآگاه ہوجا ئيے کہ جو کوئی محبت ِآِل 

دودروازے جنت کی

طرف کھول دئيے جاتے ہيں۔

)viiiقَْبَره َمَزاَر ُ ٍد َجَعَل ّهللاٰ )۔اَ اَلَوَمْن َماَت َعٰلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

ْحَمِة۔ َمال ئَِکِة الرَّ
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آگاه ہوجا ئيے کہ جو کوئی محبت ِآِل محمد ميں مرا هللا نے اُس کی قبر کو

کی زيارت فرشتوں

گاه بناديا۔

)ixٍد َماَت َعلَی الُسنَِّة )۔ اَ اَل َو َمْن َماَت َعٰلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

  َواْلَجَماَعِة۔ 

آگاه ہوجا ئيے کہ جو کوئی محبت ِآِل محمد ميں مراوه اہِل سنت والجماعت کے

  طريقہ 

  پرمرا۔ 

)xٍد جا َء يَْوَم القِٰياَمِة)۔ اَ اَلَوَمْن َماَت َعٰلی بُْغِض آِل ُمَحمَّ

ِ۔ َمْکتُْوبٌبَْيَن َعْينَْيِہ اَئٌِس ِمْن َرْحَمِة ّهللاٰ

آگاه ہوجائيے کہ جو کوئی دشمنِی آِل محمد ميں مرا وه قيامت کے دن اس حالت

ميں آئے

لکھا“ خدا کی رحمت سے مايوس”گا کہ اُس کی دونوں آنکھوں کے درميان 

ہوا ہوگا۔

)xi ٍد َماَت َکافًِرا۔)۔ اَ اَلَوَمْن َماَت َعٰلی بُْغِض آِل ُمَحمَّ

آگاه ہوجائيے کہ جو کوئی دشمنِی آِل محمد ميں مرا، وه کافر مرا۔

)xiiٍد لَْم يَُشُ◌مَّ َرائَِحةَ اْلَجنَِّة۔ )۔ اَ اَلَوَمْن َماَت َعٰلی بُْغِض آِل ُمَحمَّ

ت کی خوشبو تکآگاه ہوجائيے کہ جو کوئی دشمنِی آِل محمد ميں مرا وه جن
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  نہيں سونگھ سکے گا۔ 

  آِل محمد کے بارے ميں فخرالدين رازی کے نظريات

بڑی دلچسپ بات ہے کہ فخرالدين رازی جو اہِل سنت کے بڑے بزرگ عالِم

دين ہيں، نے حديث ِ باال جو تفسير کشاف ميں بڑی واضح طور پر اور تفصيل

نے کے بعد لکھاہے کہ آِلسے بيان کی گئی ہے، کو اپنی تفسير ميں نقل کر

محمد سے مرادوه افراد ہيں جن کا پيغمبر خدا سے بڑا گہرا اور مضبوط تعلق

ہو اور اس ميں شک تک نہيں کہ جناِب فاطمہ سالم هللا عليہا، علی عليہ السالم،

حسن عليہ السالم اور حسين عليہ السالم کا تعلق پيغمبر خدا سے سب سے

قيقت ہے اور رواياِت متواتره سے ثابت شده ہے۔پسزياده تھا اور يہ مسلمہ ح

الزم ہے کہ انہی ہستيوں کو آِل محمد قرار دياجائے۔

فخرالدين رازی اپنی تفسير ميں اس حديث کی تفصيل ميں لکھتے ہيں کہ جب

يا رسول هللا! وه آپ کے قريبی”يہ آيت نازل ہوئی تو اصحاب نے عرض کيا:

آپ نے“ ن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟رشتہ دار کون سے افراد ہيں ج

وه علی عليہ السالم ، فاطمہ سالم هللا عليہا،”فرمايا:

۔“حسن عليہ السالم اور حسين عليہ السالم ہيں

اس کے عالوه اہِل سنت کی کتابوں ميں بہت سی دوسری احاديث اور روايات

نا ممکن نہيں اوراس بارے ميں بيان کی گئی ہيں۔ اُن سب کو يہاں پر بيان کر

صرف مزيد اطالع دينے کی غرض سے اشاره کررہے ہيں کہ اوپر درج کی
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گئی حديث جو محبت ِآِل محمد کی اہميت کو اجاگر کرتی ہے اور اپنے

موضوع کے اعتبار سے بڑی اہم ہے، اہِل سنت کی کم از کم پچاس معروف

کتابوں ميں درج کی گئی ہے۔

  

کتب سےتصديِق فضيلت اہِل سنت کی 

۔219،صفحہ4۔ زمخشری تفسير کشاف ميں ، جلد1

۔362،صفحہ2۔ بيضاوی اپنی تفسير(تفسير بيضاوی ) ميں، جلد2

۔112،صفحہ4۔ ابن کثير اپنی تفسير ميں، جلد 3

،444اور 123،صفحہ32۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب4

اس کے

قدمٔہ کتاب ميں بھی نقل کيا ہے۔عالوه اس حديث کو مکمل طور پر م

۔307،صفحہ352۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ِعلی عليہ السالم ميں، حديث5

، طبع اّول،130،صفحہ2۔ حافظ حسکانی، کتاب شواہد التنزيل، جلد6

  ۔ 822حديث

،طبع187،صفحہ263۔ عبدهللا بن احمد بن حنبل، کتاب الفضائل ميں، حديث7

  اّول، 

رالمومنين علی ۔باِب فضائِل امي

، باِب فضائِل اہِل بيت ۔168،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد، جلد8

۔7،8،صفحہ6۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور ميں، جلد9
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۔166،صفحہ27۔ فخر رازی اپنی تفسير(تفسير کبير) ميں، جلد10

۔86۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب11

۔120،صفحہ2،جلد26السمطين، باب۔ حموينی ، کتاب فرائد 12

۔ ابن اثير، کتاب اسد الغابہ حبيب ابن ابی ثابت کے تراجم ميں،13

  ۔ 367،صفحہ5جلد

اور بہت سے علمائے اہِل 172،صفحہ3۔ حاکم، کتاب المستدرک ميں، جلد14

  سنت۔ 

  

   گيارہويں آيت

  علی نفس رسول ہيں(علی اور اہِل بيت آيت ِمباہلہ ميں)

الَْوا نَْدُع اَْبنَآَء نَا َواَْبنَآَء ُکْم َونَِسآ َء نَا َو نَِسآ َء ُکْم َواَْنفَُسنَا َو اَْنفَُسُکْم قف ثُمَّفَقُْل تَعَ 

ِ َعلَی اْلٰکِذبِْيَن۔ نَْبتَِھْل فَنَْجَعْل لَّْعنََت ّهللاٰ

پس آپ کہہ ديجئے کہ آؤ ہم اپنے بيٹوں کو بالئيں اور تم اپنے بيٹوں کو بالؤ”

م اپنی عورتوں کو(بالئيں)اور تم اپنی عورتوں کو(بالؤ) اور ہم اپنےاور ہ

نفسوں کو(بالئيں) اور تم اپنے نفسوں کو(بالؤ) پھر ہم خدا کی طرف رجوع

)۔61۔(سورئہ آِل عمران:آيت“کريں اور خدا کی لعنت جھوٹوں پر قرار ديں

  

   تشريح
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يہ آيت (جو آيت ِ مباہلہتمام مفسرين اور محدثين اہِل سنت اور شيعہ کے مطابق 

اَْبنَاَء”کے نام سے مشہور ہے)اہِل بيت کے حق ميں نازل ہوئی ہے۔ اس ميں 

سے فاطمہ زہرا سالم هللا“نَِساَء نَا”سے امام حسن اور امام حسين مراد ہيں،“نَا

سے علی ابن ابی طالب عليہما السالم مرادہيں۔“اَْنفَُسنَا”عليہا اور

ہم مباہلہ کے واقعہ کو مختصراً بيان کرنا ضروری روايات لکھنے سے پہلے

سمجھتے ہيں۔

پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے نجران کے عيسائيوں کودعوِت اسالم

دی۔ عيسائيوں کے بڑے بڑے پادريوں نے باہم مشوره کيا اور اکٹھے ہوکر

حثہ شروعمدينہ ميں آئے او رپيغمبر اسالم سے مالقاتيں کيں اور بحث و مبا

کرديا۔يہ سلسلہ مناظره تک جاپہنچا۔ رسول هللا نے انہيں محکم دالئل دئيے جس

کے جواب ميں عيسائيوں نے اپنے عقائد کو درست قرار دينے کيلئے بحث

ميں ضد کی۔ اس کے بعد پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا

وٹوں پر خدا کی لعنتعيسائيوں کو مباہلہ(مخالف گروہوں کا مل کر جھ

بھيجنا)کی دعوت دی تاکہ حق ظاہر ہوجائے۔ عيسائيوں نے يہ دعوت قبول

کرلی اور قرار پايا کہ مباہلہ کيلئے اگلے روز مدينہ سے باہر کھلے ميدان ميں

جمع ہوں گے۔ مباہلہ کا وقت آن پہنچا۔ تمام عيسائی ، اُن کے علماء اور راہب

پہنچ گئے اور پيغمبر اسالم کے آنے کا انتظارمدينہ سے باہر مقرره جگہ پر 

کرنے لگے۔اُن کا خيال تھا کہ آپ يقينا مسلمانوں کی ايک کثير تعداد کے ہمراه

آئيں گے۔ ابھی زياده وقت نہ گزرا تھا کہ نصارٰی نے ايک عجيب منظر ديکھا۔
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پيغمبر خدا کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ہے نہ اصحاب و انصار کی کوئی

۔آپ بڑی متانت کے ساتھ صرف چار افراد کے ہمراه تشريف الرہے ہيں۔تعداد

اُن ميں سے ايک بچہ(آپ کا نواسہ امام حسين عليہ السالم) ہے جو آپ کی گود

ميں ہے۔ دوسرے بچے(آپ کا نواسہ امام حسن عليہ السالم)کی انگلی پکڑی

ا ہےہوئی ہے۔ آپ کے پيچھے ايک بی بی ہيں جن کو خاتوِن جنت کہا جات

يعنی سيده فاطمة الزہرا اور اُن کے پيچھے اُن کے شوہرنامدار حضرت علی

ہيں۔ ان سب افراد کے چہروں سے نورانی کرنيں پھوٹ رہی ہيں۔يہ سب افراد

کماِل اطمينان اور ايماِن راسخ کے ساتھ آہستہ آہستہ ميدان کی جانب بڑھ رہے

وراپنے لوگوں سے پکار کرحيران ہوا ا“ اسقف اعظم” ہيں۔ عيسائيوں کا رہبر

کہنے لگا کہ ديکھو! محمد اپنے بہترين عزيزوں کو لے کر مباہلہ کيلئے

تشريف ال رہے ہيں۔ خدا کی قسم! اگر اُن کو مباہلہ ميں کوئی فکروتشويش

ہوتی تو ہرگز اپنے قريبی رشتہ داروں کو نہ التے۔ اے لوگو!ان افراد کے

ديکھ رہا ہوں۔ اگر يہ افراد خدا سے چہروں سے نور کی کرنيں پھوٹتی ہوئی

دعا کريں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرنا شروع کرديں۔لٰہذا ان سے مباہلہ

کرنے سے گريز کريں وگرنہ ہم سب عذاِب خدا ميں گرفتار ہوجائيں گے۔

اس موقع پر اسقف نے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں

سے ہرگز مباہلہ نہيں کريں گے بلکہ آپ سے صلح کرناپيغام بھيجا کہ ہم آپ 

چاہتے ہيں۔ پيغمبر خدا نے اُن کی تجويز کو قبول کرليا اور معتبر روايات کے

مطابق علی عليہ السالم کے دست ِ مبارک سے صلح نامہ لکھا گيا۔
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اوپر بيان کئے گئے پس منظر کو ذہن ميں رکھتے ہوئے چند روايات جو

ر آيت ِ مباہلہ کے ضمن ميں نقل کی گئی ہيں، مالحظہتشريح اور تفسي

  فرمائيں: 

(ا)۔ ابو نعيم اپنی کتاب حلية االولياء ميں لکھتے ہيں کہ عامر بن سعد اپنے باپ

سے اسناد کے ساتھ روايت کرتے ہيں:

ا نََزلَْت ٰھِذ ِه ااٰل يَةُ( ْم َونَِسآ َء نَا َو نَِسآ َء ُکْمفَقُْل تََعالَْوا نَْدُع اَْبنَآَء نَا َواَْبنَآَء کُ ”لَمَّ

ِ َعلَی اْلٰکِذبِْينَ  ِ“)َواَْنفَُسنَا َو اَْنفَُسُکْم قف ثُمَّ نَْبتَِھْل فَنَْجَعْل لَّْعنََت ّهللاٰ َدٰعا َرُسْوُل ّهللاٰ

ً َوفَاِطمةَ َوَحَسناًَوُحَسْيناً فَقَاَل:اَلَّلھُمَّ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم َعلِيا ی ّهللاٰ الِء اَْھلِْی۔ صلّٰ ٰھٔوُ

فَقُْل تََعالَْوا نَْدُع اَْبنَآَء نَا َواَْبنَآَء ُکْم َونَِسآ َء نَا َو نَِسآ َء ُکْم َواَْنفَُسنَا” جس وقت يہ آيت

ِ َعلَی اْلٰکِذبِْينَ  نازل ہوئی، پيغمبر اسالم“َو اَْنفَُسُکْم قف ثُمَّ نَْبتَِھْل فَنَْجَعْل لَّْعنََت ّهللاٰ

،فاطمہ ، حسن اور حسين عليہم السالم کو اپنے پاس باليا اور خدا کے نے علی

۔“پروردگار! يہ ميرے اہِل بيت ہيں”حضور عرض کی:

(ب)۔ اسی طرح کتاب حلية االولياء ميں اسناد کے ساتھ جابر روايت کرتے ہيں:

“اَْبنَاَء نَا”ا َرُسْوُل ّهللاٰ َوَعلِیٌّ َو قَاَل َجابُِر: فِْيِھْم نََزلَْت ٰھِذِه اآل يَةُ قَاَل َجابِْر:اَْنفَُسنَ 

فَاِطَمةُ۔“ نَِساَء نَا”اَلَحَسُن َوالُحَسْيُن َو 

فَقُْل تََعالَْوا نَْدُع اَْبنَآَء نَا َواَْبنَآَء ُکْم َونَِسآَء نَا َو نَِسآ” جابر کہتے ہيں کہ يہ آئہ شريفہ

ِ َعلَی اْلٰکِذبِْينَ َء ُکْم َواَْنفَُسنَا َو اَْنفَُسُکْمقفثُمَّ  ان ہستيوں(يعنی“نَْبتَِھْل فَنَْجَعْل لَّْعنََت ّهللاٰ

حضرت محمد، علی ، فاطمہ ، حسن اور حسين عليہم السالم)کيلئے نازل ہوئی

  ہے۔ 
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جابر کہتے ہيں کہ اَْنفَُسنَاسے رسوِل خدا اور علی عليہ السالم اوراَْبنَآَء نَا سے

ہ السالم اوَرنَِسآَء نَا سے سيده فاطمہ سالم هللاحسن عليہ السالم اور حسين علي

عليہا مراد ہيں۔

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

اور اشاعت ِ دوم، 80،صفحہ12۔ فخرالدين رازی تفسير کبير ميں، جلد1

  ۔ 85،صفحہ8جلد

، البدايہ والنہايہ 371،صفحہ1۔ ابن کثير اپنی تفسير ميں، جلد2

  ،باِب 340،ص7،جلد

ائِل علی عليہ السالم۔فض

اور کتاب تاريخ الخلفاء،43،صفحہ2۔ سيوطی تفسير الدرالمنثور ميں، جلد3

  ۔ 169صفحہ

۔142،صفحہ32۔ گنجی شافعی کتاب کفاية الطالب، باب4

۔318اور263،صفحہ310۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ِعلی عليہ السالم، حديث5

، اشاعت ِ اّول۔125،صفحہ1۔ حافظ حسکانی، کتاب شواہد التنزيل، جلد6

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی ،ينابيع المودة، باِب مناقب،7

   291،ص10،حديث275ص

۔193، اشاعت ِ دوم، صفحہ36،صفحہ1۔ زمخشری تفسير کشاف ميں، جلد8

(اشاعت ِ حيدرآباد)۔150،صفحہ3۔ حاکم، کتاب المستدرک، جلد9
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۔163،صفحہ1۔ بيضاوی اپنی تفسير ميں، جلد10

، اشاعت ِ اّول۔23،صفحہ2۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين، چوتھا باب، جلد11

، کتاب دالئل“ ما نزل من القرآن فی علی ”۔ حافظ ابونعيم اصفہانی، کتاب12

297النبوة،ص 

،اشاعت ِ مصر۔185،صفحہ1۔ احمد بن حنبل، کتاب مسند، جلد13

۔192،صفحہ3۔ طبری اپنی تفسير ميں، جلد14

(اشاعت ِ انڈيا)۔74۔ واحدی نيشاپوری، کتاب اسباب النزول ميں، صفحہ15

،اشاعت ِ مصر۔167،صفحہ3ميں، جلد“روح المعانی”۔ آلوسی ، تفسير 16

،104،صفحہ3، جلد“الجامع االحکام القرآن”۔ عالمہ قرطبی، 17

  ۔ 1936اشاعت ِمصر

شاعت، ا502،ص2،ج‘ کتاب االصابہ’۔ حافظ احمد بن حجر عسقالنی،18

:مصطفی محمد، مصر۔

  

   بارہويں آيت

هللا تعالٰی نے علی کو ايماِن کامل اورعمِل صالح کے سبب دلوں کا محبوب

  بناديا۔

ا۔ ْحٰمُن ُوّدً لِٰحِت َسيَْجَعُل لَھُُم الرَّ اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُواالّصٰ

عنقريب خدائے بہ تحقيق وه لوگ جو ايمان الئے اور نيک اعمال بجاالئے،”
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)96۔(سورئہ مريم:آيت“رحٰمن اُن کيلئے ايک محبت قرار دے گا

  

  تشريح 

اس آيت ميں دو نکات پر توجہ دينے کی ضرورت ہے:

(ا)۔ يہ آئہ شر يفہ ہميں يہ پيغام دے رہی ہے کہ ايمان اور عمِل صالح کا اثر

پوری کائنات پر

اعيں تمام مخلوق کو اپنے حلقہچمکتا ہے اور نتيجتاً اُس کی محبوبيت کی شع

اثر ميں لے ليتی ہيں اور وه ذاِت اقدس ايمان النے والوں اور عمِل صالح

کرنے والوں کو دوست رکھتی ہے اور اُن کو تمام مخلوقات کا بھی محبوب

بناديتی ہے۔

(ب)۔ اگرچہ ہر فرد ايمان النے کے بعد عمِل صالح بجاالنے پر اس منزل کو

نپاسکتا ہے ليک

اہِل سنت اور شيعہ روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ آيت سب سے پہلے امير

المٔومنين علی ابن ابی طالب عليہما السالم کی شان ميں نازل ہوئی۔ حقيقت ميں

تمام اصحاِب رسول ميں سب سے پہلے جو ايمان اور عمِل صالح کے نتيجہ

ت تمام توحيد پرستوںميں عناياِت خداوندی کا مستحق ٹھہرا اور جس کی محب

کے دلوں ميں ڈال دی گئی، وه امير المومنين حضرت علی عليہ السالم تھے۔

اس سلسلہ ميں روايات مالحظہ ہوں:

اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا”(ا)۔ َعْن اِْبِن عباس فِی قَولِہ تعاٰلی
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ا ْحٰمُن ُوّدً لِٰحِت َسيَْجَعُل لَھُُم الرَّ اَْلُمَحبَّةُ فِی ُصُدْوِر قَاَل:“ الّصٰ

الُمٔوِمنِيَن نََزلَْت فِی َعلِیِّ اْبِن اَبِی طَالِب َعلَْيِہ السَّاَلم۔

لِٰحِت’ابن عباس ے روايت ہے کہ آپ نے اس آيت” اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُواالّصٰ

ا ْحٰمُن ُوّدً ت کو مٔومنوں کےکے بارے ميں فرمايا کہ خدا محب‘َسيَْجَعُل لَھُُم الرَّ

دلوں ميں جگا ديتا ہے اور يہ آيت حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں نازل

ہوئی ہے(اور يہ اس بات کو بيان کرتی ہے کہ خدا نے محبت ِعلی عليہ السالم

مٔومنوں کے دلوں ميں ڈال دی ہے)۔

(ب)۔ ثعلبی اپنی تفسير ميں براء بن عاذب سے اس طرح نقل کرتے ہيں:

لھُمَّ اْجَعْل لِْی ِعْنَدَک َعْھداً قَالَ  رسول ّهللاٰ لعلی ابن ابی طالب:يَا َعلِیُّ َو قُل، اَلّٰ

 ُ لِٰحِت”َواْجَعْل لِی فِی ُصُدْوِر اْلُمٔوِمنِْيَن َمَودَّة، فَاْنَزَل ّهللاٰ اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُواالّصٰ

ا ْحٰمُن ُوّدً َل: نََزلَْت فِْی َعلِی۔قَا“ َسيَْجَعُل لَھُُم الرَّ

رسوِل اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب عليہما السالم سے”

کہو ، اے ميرے هللا! ميرے لئے اپنی دوستی(محبت) قرار دے اور’فرمايا:

اِنَّ الَِّذْيَن”۔ اُس وقت يہ آيت‘ميرے لئے مٔومنوں کے دلوں ميں محبت ڈال دے

اٰاَمنُْوا َوَعمِ  ْحٰمُن ُوّدً لِٰحِت َسيَْجَعُل لَھُُم الرَّ نازل ہوئی۔ آپ نے فرمايا کہ يہ“لُواالّصٰ

۔“آيت علی عليہ السالم کيلئے نازل ہوئی ہے

ميں اس آيت کے ضمن ميں ابن“ شواہد التنزيل”(ج)۔ حافظ حسکانی کتاب 

ميں نے امير المٔومنين سے”حنفيہ سے روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے کہا:

ا”وچھا کہ اس آيتپ ْحٰمُن ُوّدً لِٰحِت َسيَْجَعُل لَھُُم الرَّ سے“اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُواالّصٰ
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“هللا تعالٰی کی کيا مراد ہے؟

حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے کہ تم کسی

آل کی محبتمردوزن مٔومن کو نہيں پاؤ گے جس کے دل ميں علی اور اُن کی 

۔“نہ ہو(يعنی ايمان کی اہم ترين شرط علی اور اُن کی پاک آل سے محبت ہے)

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

اور اشاعت 287ِ،صفحہ4۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور ميں، جلد1

  ۔ 315دوم،صفحہ

۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد، باب اّول من يحُب علياً او يبغضہ،2

  ۔ 125ہ،صفح9جلد

۔365،صفحہ1،جلد502۔ حافظ حسکانی، کتاب شواہد التنزيل، حديث 3

۔79،صفحہ1۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين، چودہواں باب، جلد4

۔47،صفحہ3۔ زمخشری تفسير کشاف ميں، جلد5

،اشاعت 327ِ،صفحہ374۔ ابن مغازلی، کتاب مناقبِ  امير المٔومنين ، حديث6

  اّول۔ 

۔249،صفحہ62کتاب کفاية الطالب، باب۔ گنجی شافعی، 7

۔363اور250۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، صفحہ8

(ترجمہ عبدهللا بن عباس)۔172،صفحہ3۔ طبرانی، کتاب معجم الکبير، جلد9

۔4،صفحہ2۔ ثعلبی اپنی تفسير کشف البيان ، جلد10
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   تيرہويں آيت

  کرنے والے ہيں علی تنہا اس آيت کے حکم پر عمل

ُسْوَل فَقَدِّ ُمْوا بَْيَن يََدْی نَْجٰو ُکْم َصَد قَةًط ٰذلَِک َخْيرٌ  ٰياَ يُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوٓ ااَِذانَاَجْيتُُم الرَّ

ِحْيم۔  َ َغفُْوٌر رَّ اے ايمان النے والو! جب تم”لَُّکْم َواَْطھَُرط فَاِْن لَّْم تَِجُدْوا فَاِنَّ ّهللاٰ

ليحدگی ميں کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنے اس تخليہ سے پہلےرسول سے ع

کچھ صدقہ دے ديا کرو ، تمہارے لئے بہتر(بھی) ہے اور زياده پاک کرنے

واال(بھی)پھر تم کو اگر يہ ميسر نہ ہو تو ضرور هللا بڑا بخشنے واال اور بڑا

)۔13۔(سورئہ مجادلہ:آيت“رحم کرنے واال ہے

  

   تشريح

س آئہ شريفہ سے متعلق روايات نقل کی جائيں، مناسب ہوگااس سے پہلے کہ ا

کہ مرحوم عالمہ طبرسی نے مجمع البيان ميں اور دوسرے بہت سے مفسرين

نے اپنی معروف کتب ميں اس آيت کے شاِن نزول ميں جو ذکر کيا ہے، اُس پر

توجہ فرمائيں۔

لہ وسلم کی خدمت ِعرب کے تقريباً سبھی اُمراء پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآ

اقدس ميں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے رازونياز کی باتيں آپ کے کان ميں

کرتے تھے( اس عمل سے نہ صرف پيغمبر اسالم کا قيمتی وقت ضائع ہوتا تھا
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بلکہ غرباء کيلئے باعث ِتشويش بنتا جارہا تھا يعنی اُمراء اس کو اپنا حق

کو اور اس کے بعد والی آيت کو تصور کرنے لگے) هللا تعالٰی نے اس آيت

نازل فرمايا اور حکم ديا کہ پيغمبر اکرم کے کان ميں سرگوشی کرنے سے قبل

صدقہ ديا جائے اور اسے مستحقين تک پہنچا ديا جائے۔ جب اُمراء، اغنياء اور

سرداروں نے يہ حکم سنا تو سرگوشی کرنے سے پرہيز کرنے لگے تو اس

ہوئی(جس ميں بخل کرنے پر اُن کی مذمت کیآيت کے بعد والی آيت نازل 

گئی اور کچھ رعايت دی گئی) اور سرگوشی کرنے کی اجازت سب کو دے

دی گئی۔

اہِل سنت اور شيعہ مفسرين نے جو روايات نقل کی ہيں، اُن کی بناء پر تو

صرف اور صرف علی نے اس آيت پر بڑی شائستگی کے ساتھ عمل کيا اور

امياب ہوئے۔ اس سلسلہ ميں دو روايات پر توجہ فرمائيں:وہی اس امتحان ميں ک

ِ لَْم يَْعَمْل بِٰھا اََحٌد قَْبلِی َواَل يَْعَمْل بِھَا (ا)۔ ٰقاَل َعلِیٌّ َعلَْيِہ السَّاَلم: آ يَةٌ مِّن ِکتَاِب ّهللاٰ

ُ اََحٌد بَْعِدْی، َکاَن لِْی ِدْينَاٌر فََصَرْفتُہُ بَِعْشَرِة َدٰراِھَم فَُکْنتُ  ی ّهللاٰ اَِذاِجْعُت اِلَی النَّبِْی صلّٰ

ْقُت بِِدْرھٍَم۔ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم تََصدَّ

حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا کہ قرآن ميں يہ ايک ايسی آيت ہے جس”

پر نہ مجھ سے پہلے اور نہ ہی کسی نے بعد ميں عمل کيا۔ ميرے پاس ايک

ں ميں تبديل کيا اور جب بھی ميں رسوِلدينار تھا جس کو ميں نے دس درہمو

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے کوئی راز کی بات کرتا تو ميں اس سے قبل

۔“ايک درہم صدقہ دے ديتا
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ُ َعْنہُ فی قَولِِہ تَٰعاٰلی  َ يُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوٓ ااَِذانَاَجْيتُُم”(ب)۔َعْن اِْبن َعبَّاس َرِضَی ّهللاٰ ٰيٓا

سُ  ْوَل فَقَدِّ ُمْوا بَْيَن يََدْی نَْجٰو ُکْم َصَدقَةًط ٰذلَِک َخْيٌر لَُّکْم َواَْطھَُرط فَاِْن لَّْم تَِجُدْواالرَّ

ِحْيم َ َغفُْوٌر رَّ ُ َعلَْيِہ َوآلِہ“فَاِنَّ ّهللاٰ ی ّهللاٰ ِ صلّٰ َم َکاٰلَم َرُسْوِل ّهللاٰ َوَجلَّ َحرَّ َ َعزَّ قَاَل: اِنَّ ّهللاٰ

)بَِخلُْوا اَْن يَّتََصدِّ قُْوا قَْبَل َکالِمہ قَال:َوتََصدََّق َعلَیٌّ َولَْمَوَسلَّْم و(ا صحاُب رسوِل ّهللاٰ

يَْفَعْل ٰذلَِک اََحٌد ِمَن اْلُمْسلِِمْيَن َغْيُره۔

ابن عباس سے روايت کی گئی ہے کہ اس آيت يعنی”

سُ ” ُمْوا بَْيَن يََدْی نَْجٰوُکْم َصَدقَةًط ٰذلَِک َخْيٌر لَُّکْمٰيٓاَ يُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوٓ ااَِذانَاَجْيتُُم الرَّ ْوَل فَقَدِّ

ِحْيم) َ َغفُْوٌر رَّ “َواَْطھَُرط فَاِْن لَّْم تَِجُدْوا فَاِنَّ ّهللاٰ

ميں هللا تعالٰی نے پيغمبر کے ساتھ سرگوشی کو حرام قراردياہے مگر يہ کہ

ن ميں سرگوشی کرنےجو چاہے وه پہلے صدقہ دے ۔ اصحاب نے اس ضم

سے قبل صدقہ دينے ميں بخل سے کام ليا اور صرف علی عليہ السالم نے

صدقہ ديا اور اس کام کو سوائے علی عليہ السالم کے کسی دوسرے مسلمان

نے انجام نہ ديا۔

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

۔271،صفحہ29۔ فخر رازی اپنی تفسير ميں،جلد1

اور205اور اشاعت ِ دوم صفحہ185،صفحہ6منثور ميں، جلد۔ سيوطی الدرال2

  ، 25حديث

، اشاعت ِ اّول۔28،صفحہ2کتاب جمع الجوامع، جلد
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، اشاعت 231،343ِ،صفحہ2، شواہد التنزيل جلد949۔ حافظ حسکانی، حديث3

  اّول۔ 

۔326،صفحہ4۔ ابن کثير اپنی تفسير ميں جلد4

۔482،صفحہ2جلد“لتفسيرکتاب ا”۔ حاکم، کتاب المستدرک ميں باب5

،اشاعت325،صفحہ372،372۔ ابن مغازلی، مناقب ِ امير المٔومنين ، حديث6

  اّول۔ 

،اشاعت ِ بيروت۔358،صفحہ1،جلد66۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين، باب7

۔135،صفحہ29،باب248،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب8

۔127،صفحہ27ينابيع المودة ، باب ۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب9

۔476،صفحہ2۔ بيضاوی اپنی تفسير ميں، جلد10

، اشاعت ِ اّول۔308۔ واحدی، کتاب اسباب النزول، صفحہ11

۔“مانزل من القرآن فی علی عليہ السالم”۔ حافظ ابونعيم اصفہانی، کتاب 12

  

   چودہويں آيت

  علی اور اُن کے شيعہ بہترين مخلوق ہيں

الِٰحاِت اُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر اْلبَِريَِّة۔ اِنَّ  الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُْواالصَّ

يقينا جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک کام کئے، ساری مخلوق سے”

  بہتروہی 
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)7۔(سورئہ بيّنہ:آيت“لوگ ہيں

  

   تشريح

اُن کے يہ آيت نہايت پُرمعنی اور عظمت والی ہے اورعلی عليہ السالم اور

حقيقی ماننے والوں کے مدارج و مراتب کو بيان کرتی ہے۔ اس حقيقت کو

جاننے کيلئے ہم مختلف روايات جو اہِل سنت اور شيعہ مفسرين نے اس ضمن

ميں بيان کی ہيں، کی طرف رجوع کرتے ہيں، مالحظہ ہوں:

(ا)۔ حافظ حسکانی کتاب شواہد التنزيل ميں روايت نقل کرتے ہيں:

ا نََزلَْت ٰھِذه اآليةُ َعْن  اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا”ابِن عباس رضی ّهللاٰ عنہ قال: لَمَّ

الِٰحاِت اُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر اْلبَِريَّةِ  قَاَل“ َوَعِملُْواالصَّ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم لَِعلِیٍّ عليہ السَّالم ھُْم اَْنَت َوِشْيعَ  ِ َصلَّی ّهللاٰ تَُک تَاتِی اَْنَتَرُسوُل ّهللاٰ

َوِشْيَعتَُک يَوَم القِٰياَمِة ٰراِضيِّْيَن َمْرِضيِّْيَن َويَاتِی َعُد وُّ َک ِغْضبَاناً ُمْقِمِحْيَن۔

ابن عباس سے روايت ہے ،انہوں نے کہا کہ جب يہ آيت”

الِحاِت اُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر اْلبَرِ ” “يَّةِ اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُْواالصَّ

يا علی !اس آيت”نازل ہوئی تو پيغمبر اکرمنے علی عليہ السالم سے فرمايا کہ 

سے مراد تم اور تمہارے شيعہ ہيں۔ تم اور تمہارے شيعہ قيامت کے روز

ميداِن محشر ميں اس طرح داخل ہوں گے کہ خدا تم سے اور تم خدا سے

محشر ميں داخلراضی ہوگے اور تمہارے دشمن پريشان حالت ميں ميداِن 

۔“ہوں گے
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(ب)۔ خوارزمی اس آيت کی فضيلتيں بيان کرتے ہوئے نقل کرتے ہيں:

َ ْقبََل علی ابن ابی طالب َعْن جابر قال:ُکنَّاِعْنَدالنَّبِْی صلی ّهللاٰ عليہ وآلہ وسلَّم فَأ

ِ صلی ّهللاٰ عليہ وآلہ َوسلَّم قَْدأَ ٰتاکُ  ْم اَِخی ثُمَّ اِْلتَفََت اِلَیعليہ السالم فَقَاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

اْلَکْعبَِة فََضَربَٰھابِيَِده ثُمَّ قَاَل:َوالَِّذْی نَْفِسْی بِيَِده اِنَّ ٰھَذا َوِشْيَعتَہُ ھُُم الفَائُِزْوَن يَْوَم

ِ تََعالٰ  ِ َوأَْوٰفاُکْم بَِعْھِدّهللاٰ ّٰ لُُکْم اِْيَماناً بِا ِ َواَْعَدلُُکْماْلقِيَاَمِة ثُمَّ ٰقاَل اِنَّہ اَوَّ ی َواَْقَوُمُکْم بِاَْمِرّهللاٰ

ِ َمِزيَّةً۔ ِويَِّة َواَْعَضُمُکْم ِعْنَدّهللاٰ فِی الّرِعيَِة َواَْقَسُمُکْم بِالسَّ

الِٰحاِت اُْوٰلئَِک ھُْم”قَاَل جابر: َوفِی ٰذلَِک اْلَوْقِت نََزلَْت فِْيہِ  اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُْواالصَّ

قَاَل َوَکاَن اصٰحاُب النَّبِی اَِذاَْقبََل َعلَْيِھْم علٌی قَالُْو قَْد َجاَء َخْيُر البَِريَِّة۔“ ْيُر اْلبَِريَّةِ خَ 

جابر بن عبدهللا انصاری سے روايت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم”

پيغمبر اکرم کی خدمت ميں بيٹھے تھے ۔ علی عليہ السالم ہماری طرف آرہے

۔ پھر کعبہ‘ميرا بھائی تمہاری طرف آرہا ہے’پيغمبر اسالم نے فرمايا:تھے۔ 

مجھے اُس”کی طرف رِخ مبارک کيا اور کعبہ کی ديوار پر ہاتھ لگا کر کہا:

ہستی کی قسم ہے جس کے قبضہ ميں ميری جان ہے، يہ شخص اور اس کے

م سبخدا کی قسم! وه ت’۔ بعد ميں فرمايا:‘شيعہ قيامت کے روز کامياب ہيں

سے پہلے خدا پر ايمان النے واال ہے۔ خدا کے ساتھ عہد ميں اُس کی وفا سب

سے زياده ہے۔ خدا کے احکام کيلئے اُس کا قيام سب سے زياده ہے۔اُس کا عدل

اپنی رعيت کے ساتھ سب سے زياده ہے اور تقسيِم بيت المال ميں اُس کی

خدا سب سے بلند ترمساوات سب سے بڑھی ہوئی ہے اور اُس کا مقام نزِد 

  ۔ “ہے
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جابر نے کہا:اس وقت خدا کی طرف سے يہ آيت

الِحاِت اُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر اْلبَِريَّةِ ’ ‘اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُْواالصَّ

رسوِل اکرم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب بھی علی عليہ السالم اصحاِب

۔“رين مخلوِق خدا آرہے ہيںپيغمبر کی طرف جاتے تو وه کہتے کہ بہت

(ج)۔ عالمہ جالل الدين سيوطی نے اپنی تفسير الدرالمنثور ميں درج ذيل

روايت کو نقل کيا ہے:

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ ِ صلَّی ّهللاٰ َعْن ابِن َمْرَدِوية، َعْن علی عليہ السالم ٰقاَل:ٰقاَل لِی َرُسْول ّهللاٰ

 ِ الِٰحاِت اُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر”:َوَسلَّْم أَ لَْم تَْسَمْع قَْوَل ّهللاٰ اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُْواالصَّ

ھم) أَْنَت َوِشْيَعتَُک َوَمْوِعدی َوَمْوِعُدُکُم الَحْوُض اِٰذاِجْعَت ااْلَُمَم لِْلِحَساِب“(اْلبَِريَّةِ 

لِْيَن۔ تَْدُعْوَن ُغّراً ُمَحجَّ

گئی ہے کہ آپ نے فرمايا :پيغمبر حضرت علی عليہ السالم سے روايت کی”

کيا تم نے خدا کا يہ کالم’اسالم نے مجھ سے فرمايا:

الِحاِت اُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر اْلبَِريَّةِ ” “اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَعِملُْواالصَّ

وه تم اور تمہارے شيعہ ہيں۔ تمہارا اور ميرا مقام’پھر فرماياکہ‘ سنا ہے؟ 

جب اُمتوں کو حساب کيلئے بالياجائے گا تو تم اس حالت ميں حوِض کوثر ہے۔

۔“آؤ گے کہ تمہاری پيشانی سفيد ہوگی اور جانی پہچانی ہوگی

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

۔ حافظ حسکانی ، کتاب شواہد التنزيل،1
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  ، 1125،1130،نمبر356،359،صفحہ2جلد

اشاعت ِ اّول۔

،باب امير344،442،صفحہ2تاريخ دمشق، جلد۔ حافظ ابن عساکر، کتاب 2

  المٔومنين 

، اشاعت دوم(شرح محمودی)۔852،958کے حاالت، حديث

۔424،اشاعت ِ دوم، صفحہ379،صفحہ6۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور، جلد3

۔31، باب155،صفحہ1۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين، جلد4

۔62باب،245۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، صفحہ5

۔361۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ، صفحہ6

،اشاعت ِ اّول بيروت50حديث113ص2۔ بالذری، کتاب النساب االشراف، ج7

۔70،101۔ شبلنجی ،کتاب نورابصار، صفحہ8

۔62،صفحہ11۔ خوارزمی، کتاب مناقب ِ امير المٔومنين ،حديث9

  

   پندرہويں آيت

 قت پر قرآن ايک روشن دليل ہے اور علی ايک سچے گواه ہيںپيغمبر کی صدا

ْنہُ َوِمْن ْن رَّ بِّہ َويَْتلُْوهُ َشاِھٌد مِّ اَفََمْن َکاَن َعٰلی بَيِّنٍَة مِّ

َرْحَمةً۔ قَْبلِہ ِکٰتُب ُمْوٰسٓی اَِماًما وَّ

کيا وه شخص جو اپنے رب کی طرف سے کھلی دليل پر ہو اور اُس کے”
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)17يک گواه آتا ہو جو اُسی کا جزو ہو(سورئہ ہود:آيتپيچھے پيچھے ا

  

   تشريح

اس آيت ِشريفہ کی تفسير ميں بيان کيا گيا ہے کہ کون(َمْن) سے مرادجناِب

 رسوِل خدا 
 

 آفتاب واليت

 

  3فضائِل علی عليہ السالم قرآن کی نظر ميں ۔

کی ذاِت مبارک ہے اور روشن دليل(بَيِّنَہ)سے مرادقرآِن مجيد ہے اور (نبوت

کے) گواِه صادق(شاہد) سے مراد علی ابن ابی طالب عليہما السالم ہيں۔

بعض مفسرين نے شاہد سے مراد جبرئيل عليہ السالم کو ليا ہے اور بعض

نے َيَْتلُْوهُ کو ماّده تالوت سے قرأت کے معنی ميں ليا ہے نہ کہ اس معنی ميں

کہ ايک کے بعد دوسرے کا آنا۔ انہوں نے شاہد سے مراد زباِن رسول هللا لی

سے مراد سچے ہے۔ ليکن بہت سے اہِل سنت اور شيعہ مفسرين نے شاہد

مومنين لئے ہيں اور سچے مومن کی تصوير علی عليہ السالم کو ليا ہے اور

اس ضمن يں بڑی اہم روايات کو بيان کيا ہے۔ ان ميں سے چند ايک يہاں بيان

کی جاتی ہيں:

(ا)۔ سيوطی نے کتاب جمع الجوامع اور تفسير الدرالمنثور ميں يہ روايت بيان
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کی ہے:

ْثنَا عبا ِ االَ َسِدی قال:َسِمْعُت َعلِیَّ بَن ابی طالٍب َوھَُو يَقُوُل:ٰما أََحٌدَحدَّ ُد بُن َعْبِدّهللاٰ

ِمْن قَُرْيٍش ااِلَّ َوقَْد نََزلَْت فيِہ آيةٌ وآيتاِن فَٰقاَل لَہُ َرُجٌل:َوٰمانََزَل فِْيَک

ِ لَولَ  ْم يَْسأَْلنِْی َعٰلی ُرٔووِس اْلقَْوِم ٰماَحدَّٰيااَِمْيَرالمٔومنيَن؟ٰقاَل:فََغِضَب ثُمَّ ٰقاَل: اَٰماَوّهللاٰ

ْن رَّ بِّہ َويَْتلُْوهُ”ْثتَُک،ثُمَّ قال:ھَْل تَْقَرأُ سورةَ ھوٍد؟ ثُمَّ قََراَء: اَفََمْن َکاَن َعٰلی بَيِّنٍَة مِّ

ْنہُ  اِھُد ِمْنہُ۔“َشاِھٌد مِّ رسوُل ّهللاٰ َعٰلی بَينٍة ِمْن َربَِّہ َواَنَاالّشٰ

ن عبدهللا اسدی کہتے ہيں کہ ميں نے علی عليہ السالم سے سنا کہ وهعباد ب”

فرماتے ہيں کہ قريش کے سرداروں ميں کوئی نہيں مگر اُس کے بارے ميں

ايک يا دو آيتيں نازل ہوئی ہوں۔ پس ايک شخص نے سوال کيا:يا امير المٔومنين

ل يا! آپ کے بارے ميں کونسی آيت نازل ہوئی ہے۔ آپ(اُس شخص کے جہ

عداوت کی وجہ سے) غضبناک ہوئے اور کہا کہ اگر دوسرے لوگ موجود نہ

ہوتے تو ميں تمہارے سوال کا جواب نہ ديتا۔ اُس وقت آپ نے فرمايا : کيا تم

نے سورئہ ہود پڑھی ہے؟ اور پھر يہ آيت تالوت فرمائی:

ْن رَّ بِّہ َويَْتلُْوهُ َشاھِ ” ْنہُ اَفََمْن َکاَن َعٰلی بَيِّنٍَة مِّ “ٌد مِّ

اور فرمايا کہ پيغمبر روشن دليل يعنی قرآِن مجيد (بَيِّنٍَة) رکھتے تھے اور ميں”

۔“گواه تھا

(ب)۔ کچھ مفسرين اس روايت کو نقل کرتے ہيں:

ْنہُط”َعْن انس(فی قَولِہ تعاٰلی) ْن رَّ بِّہ َويَْتلُْوهُ َشاِھٌد مِّ قَاَل“اَفََمْن َکاَن َعٰلی بَيِّنٍَة مِّ

ِ ھُ  ْنہُ”َورسوُل ّهللاٰ ِ لَِساَن َرُسوِل“َويَْتلُْوهُ َشاِھٌد مِّ قَاَل ھَُو َعلِیُّ اْبُن اَبِْيطَالِب، َکاَن َوّهللاٰ
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ِ۔    ّهللاٰ

انس بن مالک سے اس آيت کی تفسير سے متعلق روايت کی گئی ہے، انہوں”

ْن رَّ ”نے کہا کہ آيت کے اس حصہ سے مراد پيغمبر“بِّہ اَفََمْن َکاَن َعٰلی بَيِّنٍَة مِّ

ْنہُ ”اسالم کی ذاِت مبارک ہے اور سے مرادعلی ابن ابی طالب“يَْتلُْوهُ َشاِھٌد مِّ

۔“عليہما السالم ہيں۔ خدا کی قسم! يہ(علی کا نام)رسول هللا کی زبان پر تھا

پر يہ روايت بيان کی گئی ہے:213،صفحہ2(ج)۔ تفسير برہان، جلد

م سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا کہ اس آيت ميںامام محمد باقر عليہ السال

سے مراد اميرالمٔومنين علی عليہ السالم ہيں اور اُن کے يکے بعد“ شاہد”

ديگرے جانشين ہيں۔

  

صديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سےت

اور 407،408،حديث68،صفحہ2۔ سيوطی، کتاب جمع الجوامع، جلد1

  ۔ 324،ص3ج

۔928،حديث420،صفحہ2مشق ميں، جلد۔ حافظ ابن عساکر تاريخ د2

۔235،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب 3

۔277،صفحہ1،جلد386۔ حافظ الحسکانی، کتاب شواہد التنزيل، حديث4

۔270،صفحہ318۔ ابن مغازلی شافعی، کتاب مناقب ِ اميرالمٔومنين ، حديث5

۔115،صفحہ26ة، باب۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المود6

،اشاعت ِ اّول۔251،صفحہ1۔ متقی ہندی، کتاب کنزل العمال، جلد7
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۔18048،شماره272،صفحہ15۔ طبری اپنی تفسير ميں جلد8

۔239،صفحہ2۔ ثعلبی اپنی تفسير ميں، جلد9

  

   سولہويں آيت

  علی صديق اکبر اورشہيد فی سبيل هللا ہيں

ِ وَ  ّٰ ھََدآُء ِعْنَد َربِِّھْم۔ لَھُْم اَْجُرھُْمَوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوابِا ْيقُْوَن َوالشُّ دِّ ُرُسلِہ اُْوٰلٓئَِک ھُُم الصِّ

  َونُْوُرھُْمْ◌۔ 

اور جو لوگ هللا پر اور اُس کے رسولوں پر ايمان الئے ہيں وہی تو اپنے”

پروردگارکے نزديک صديق اور شہيد ہيں۔ اُن کا اجر اور اُن کا نور اُن ہی

)19سورئہ حديد،آيت“(اکيلئے ہوگ

  

   تشريح

اس ميں کوئی شک نہيں کہ سچائی اور راست گوئی ايسی صفت ہے جو انسان

کو اعلٰی مقام تک پہنچاديتی ہے۔ ہميں يہ صفت حضرِت علی کے وجوِد پاِک

ميں روِز روشن کی طرح نظر آتی ہے۔

کن بہتاگرچہ اہِل سنت ميں خليفٔہ اّول ہی صديق کے طور پر مشہور ہيں لي

سی روايات جو اہِل سنت اور شيعہ مفسرين نے اس آيت کے ذيل ميں نقل کی

ہيں، اُن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہيں کہ صفت ِسچائی اور راست
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گوئی ہر لحاظ سے مکمل طور پر حضرت علی عليہ السالم کے وجوِد پاک

ميں نظر آتی ہے۔ چند رواياِت ذيل پرتوجہ فرمائيں:

ِ َوُرُسلِہ اُْوٰلٓئَِک ھُُم”َعْن اِْبِن عباس فِی قَْولِہ تٰعاٰلی (ا)۔ ّٰ َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوابِا

ْيقُْونَ  دِّ دِّ يُق ااْلَْکبَُر َواْلفَاُرْوُق“الصِّ ِة َعلِیُّ اْبُن اَبِْيطَالِب ھَُو الصِّ قال صديُق ھَِذه ااْلُمَّ

  ااْلَْعظَُم 

ِ َوُرُسلِہ اُْوٰلٓئَِک”ت ِشريفہابن عباس سے روايت ہے کہ اس آي” ّٰ َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوابِا

ْيقُْون دِّ کے بارے ميں حضور نے فرمايا کہ اس اُمت کے صديق علی“ھُُم الصِّ

ابن ابی طالب ہيں۔ علی ابن ابی طالب عليہ السالم صديِق اکبر بھی ہيں اور

۔“فاروِق(حق اور باطل کو جدا کرنے واال) اعظم بھی

ْيقُْوَن ثاَٰل ثَةٌ: َحبِيُب(ب) دِّ ِ اَلصِّ ّٰ ۔َعْن عبدالرحٰمِن بن ابی ليٰلی َعْن اَبِْيِہ ٰقاَل رسواُل

اِر، مٔوِمُن آِل ٰيِسيَن َوِحْزبِْيُل ُمٔوِمُن آِل فِْرَعْوَن َو َعلِیُّ اْبُن اَبِْيطالٍِب َوھَُو النَّجَّ

  اَْفَضلُھُْم۔ 

پ سے روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اسالم نےعبدالرحٰمن بن ابی ليلٰی اپنے با”

فرمايا کہ تين افراد صديق ہيں اور وه ہيں:حبيب ِنجار، مومِن آِل ياسين اور

حزبيل مومِن آِل فرعون اور علی ابن ابی طالب عليہما السالم اور علی عليہ

۔“السالم اُن سب سے افضل ہيں

ِ قَاَل: َسِمعْ  يُق ااْلَْکبَُر(ج)۔ َعْن ُعباِد بِن َعْبدّهللاٰ دِّ ً عليہ السالم يقوُل: أَ نَا الصِّ ُت َعلِيّا

اَليقُولُھَا بَْعِدْی ااِلَّ َکذَّاٌب َولَقَْد َصلَّْيُت قَْبَل النَّاِس َسْبَع ِسنِْيَن۔

عباد بن عبدهللا سے روايت ہے ، وه کہتے ہيں کہ ميں نے علی عليہ السالم”
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يں ہی صديِق اکبر ہوں اور ميرے بعدسے سنا ہے کہ انہوں نے فرمايا کہ م

کوئی بھی اپنے آپ کو صديِق اکبر نہيں کہال سکتا ليکن سوائے جھوٹے اور

کذاب کے اور ميں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی(يعنی سب سے

۔“پہلے خدا اور اُس کے رسول پر ميں ايمان اليا)

نعيم، ثعلبی، حافظ بن (د)۔ اسی طرح سب علمائے اہِل سنت مثالً حافظ ابی

َ”119عساکر، سيوطی اور دوسرے بہت سے مفسرين سورئہ توبہ آيت اِتَّقُواّهللاٰ

اِدقِْين ميں ابن عباس اور دوسروں سے بھی روايت کرتے ہيں“َوُکْونُْواَمَع الصَّ

سے مراد علی ہيں ۔ روايت اس طرح“ الصادقين”کہ پيغمبر اکرم نے فرمايا کہ

سے ہے:

اِدقِْينَ ’عباس فِی قولہ تٰعاٰلی َعْن ابنِ  َ َوُکْونُْواَمَع الصَّ ‘اِتَّقُوّهللاٰ

ةً  اَلُم ٰخاصَّ “قَاَل نََزلَْت فِی َعلِیٍّ َعلَْيِہ السَّ

ابن عباس کہتے ہيں کہ يہ آيت صرف علی عليہ السالم کی شان ميں نازل کی”

۔“گئی ہے

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

،اشاعت ِ اّول۔812،حديث282،صفحہ2تاريخ دمشق ميں، جلد۔ ابن عساکر، 1

۔296، حديث246،247۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ِ امير المٔومنين ، صفحہ2

اور236،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب3

  ۔ 123،صفحہ24باب
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۔ حافظ حسکانی ، کتاب شواہد التنزيل۔4

۔146،صفحہ42ينابيع المودة، باب  ۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب5

۔38،صفحہ6۔ نسائی، کتاب خصائِص اميرالمٔومنين ، حديث6

۔160،صفحہ1۔ سيوطی ،کتاب اللئالی المصنوعہ، باِب فضائِل علی ، جلد7

۔ احمد بن حنبل، کتاب الفضائل، باِب فضائِل امير المٔومنين8

  ۔ 78،صفحہ117،حديث

۔193،صفحہ4مال، ترجمہ العالء بن صالح، جلد۔ حافظ المزی،کتاب تہذيب الک9

  

   سترہويں آيت

  هللا تعالٰی نے علی کے وسيلہ سے پيغمبر کی مدد کی

ُ َوَمِن اتَّبََعَک ِمَن َ يُّھَاالنَّبِیُّ َحْسبَُک ّهللاٰ ِمنِْيَن۔ٰيٓا ھَُوالَِّذْیٓ اَ يََّدَک بِنَْصِره َوبِاْلُمؤْ

ِمنِْيَن۔    اْلُمؤْ

نے اپنی امداد سے اور مومنين کے ذريعہ سے تمہاری تائيد وه وہی ہے جس”

کی تھی۔

اے نبی! تمہارے لئے هللا اور مٔومنين ميں سے جو تمہارا اتباع کرتے ہيں،

)۔62،64۔(سورئہ انفال: آيات“وہی کافی ہيں ہيں

  

   تشريح
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کے بارے ميں64کچھ مفسرين نے ان آيات کے ضمن ميں خصوصاً آيت :

ہ آيت اُس وقت نازل ہوئی جب يہوديوں کے قبائل بنی قريظہ اورلکھا ہے کہ ي

بنی نضير کے کچھ افراد پيغمبر اسالم کی خدمت ميں مکروفريب سے حاضر

اے پيغمبر خدا! ہم حاضر ہيں کہ آپ پر ايمان الئيں” ہوئے اور کہنے لگے کہ

۔“اور آپ کی پيروی کريں اور مدد کريں

پيغمبر سے کہہ رہا ہے کہ ہرگز کسی غير پر اس آيت ميں هللا تعالٰی اپنے

اعتماد نہ کريں بلکہ هللا اور وه مٔومنين جو آپ کی اتباع کرتے ہيں، آپ کے

)۔152،صفحہ5لئے کافی ہيں، انہی پر اعتماد کريں(تفسير تبيان، جلد

اہِل سنت اور شيعہ علماء کی کثير تعداد روايات لکھنے کے بعد کہتے ہيں کہ

ميں مومنين سے مراد علی ابن ابی طالب عليہ السالم ہيں۔ اگرچہ ان دو آيتوں

دوسرے مٔومنين بھی اس ميں شامل ہو سکتے ہيں ليکن ان آيتوں کے

مصداق(پوری طرح آيت کے مطابق) علی ابن ابی طالب

عليہما السالم ہيں۔ پيغمبر اسالم نے ہميشہ تمام مشکالت اور سخت حاالت ميں

وجوِد مقدس پر فخر کيا۔ ذيل ميں لکھی گئی دو رواياتعلی عليہ السالم کے 

پر توجہ فرمائيں:

ٰماِء َعلَی (ا)۔ َعْن اَبِْی ھُريرِة قَاَل: قال رسوُل ّهللاٰ َرأَْيُت لَْيلَةً اُْسِرَی بِی اِلَی السَّ

ی َوَرُسْولِی اَيَّْدتُہُاْلَعْرِش۔َمْکتُْوباً: اَلاِٰلہَ ااِّلٰ أَنَا َوْحِدْی اَل َشِرْيَک لِْی َومحمًدَعْبدِ 

(قال)فَٰذلَِک قَْولُہُ  ِمنِْين”بَِعلیٍّ ۔“ھَُوالَِّذْیٓ اَيََّدَک بِنَْصِره َوبِاْلُمؤْ

ابوہريره نے روايت کی ہے کہ پيغمبر اسالم نے فرمايا کہ شب ِمعراج ميں”
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ميرے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں۔:’نے ديکھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا 

نہا اور الشريک ہوں اور محمد ميرا بنده اور ميرا رسول ہے اور ميں نےميں ت

علی کے ذريعے سے اپنے رسول کی مدد کی ہے اور اس آيتِ 

ِمنِْينَ ”شريفہ ۔“ميں بھی اسی طرف اشاره ہے“ ھَُوالَِّذْیٓ اَ يََّدَک بِنَْصِره َوبِاْلُمؤْ

کتاب شواہد التنزيل ميں (ب)۔ حافظ حسکانی جو اہِل سنت کے نامور عالم ہيں،

روايت نقل کرتے ہيں جو معتبر اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق عليہ السالم

اپنے والد بزرگوارحضرت امام محمد باقر عليہ السالم کے حوالہ سے لکھتے

ِمنِ ”ہيں۔ انہوں نے اس آيت ُ َوَمِن اتَّبََعَک ِمَن اْلُمؤْ َ يُّھَاالنَّبِیُّ َحْسبَُک ّهللاٰ کی“ ْينَ ٰيٓا

تفسيرميں فرمايا کہ يہ آيت علی عليہ السالم کی شان ميں نازل کی گئی ہے جو

ہميشہ رسول هللا کے مددگار و حامی و ناصر رہے ہيں۔

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

، باب احواِل اميرالمٔومنين ،926۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں حديث1

   419،ص2ج

۔234،صفحہ62ب کفاية الطالب، باب۔ گنجی شافعی، کتا2

،اشاعت ِ دوم،216،صفحہ3۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور ميں، جلد3

  ۔ 199صفحہ

اور223،صفحہ1،جلد299۔ حافظ الحسکانی، کتاب شواہد التنزيل، شماره4

اشاعت ِ اّول
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۔305،شماره230،صفحہ1ميں جلد

۔121،صفحہ9السالم، جلد۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد، باب مناقب ِ علی عليہ 5

اور 109،صفحہ23۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب 6

   21ص2باب

،1،ج530اور ص1006،حديث269،ص1۔ ذہبی، ميزان االعتدال، ج7

  ۔ 1977شماره

۔172،صفحہ2۔ المحب الطبری، کتاب رياض النضره، جلد8

، اشاعت ِ اّول۔158،صفحہ6۔ متقی ہندی، کتاب کنزل العمال،جلد9

  

   اٹھارہويں آيت

حضرت علی کا بغض اور دشمنی شقاوِت قلب، نفاق اور انسان کی بدبختی کا

  باعث ہے

َولَْونََشآُء اَلََرْينََکھُْم فَلََعَرْفتَھُْم بِِسْيٰمھُْم۔َولَتَْعِرفَنَّھُْم فِْی لَْحِن اْلقَْوِل۔

ں دکھال ديں پھر تم اُن لوگوں کو اُناور اگر ہم چاہيں تو ہم اُن لوگوں کو تمہي”

کی عالمتوں سے پہچان لو اور تم اُن کو اُن کی بات کے لہجے سے ضرور

)۔30۔(سورئہ محمد، آيت:“پہچان لوگے

  

   تشريح
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اس آيت ِشريفہ ميں هللا تعالٰی اپنے پيغمبر اسالم کومنافقين کی اور شقاوِت قلبی

ے ۔هللا تعالٰی اپنے پيغمبر سے فرماتارکھنے والے انسانوں کی نشاندہی کرتا ہ

تاکہ صرف اُن“ اگر ہم چاہيں تو ہم تمہيں اُن کی شناخت کرواديں گے:”ہے 

کی چال ڈھال اور قيافہ ديکھنے سے ہی اُن کو پہچا ن لو۔ اس کے عالوه اُن

کے لہجہ و کالم سے بھی پہچان سکتے ہو کہ اُن کے ناپاک دلوں ميں

کيا ہے۔

پيدا ہوتا ہے کہ اُن کے بولنے کا انداز کيا تھا کہ پروردگار نےاب سوال يہ 

اُس کو منافقين کے پہچاننے کا ايک اہم طريقہ بتايا۔اس ضمن ميں اہِل سنت اور

شيعہ علماء نے جو روايات بيان کی ہيں، اُن پر نظر ڈاليں تو پتہ چلتا ہے کہ

د دشمنی اور کينہمنافقين کے دلوں ميں حضرت علی عليہ السالم کيلئے شدي

پايا جاتا تھا۔ البتہ وه اپنی اس دشمنی اور کينہ کو رسول هللا کی زندگی ميں

واضح طور پر ظاہر نہيں کرتے تھے۔ شايد وه اس ميں اپنی بھالئی اور فائده

نہيں ديکھتے تھے ۔ اس لئے وه موقع بہ موقع رسول هللا اور مسلمانوں کے

ے بارے ميں بدگوئی کرتے تھے اور تنقيدپاس آکر حضرت علی عليہ السالم ک

کرتے تھے۔ اُن کی اس چال کا مقصد صرف حضرت علی عليہ السالم کو

لوگوں کے درميان کمزور کرنا اور اُن کی محبوبيت کو کم کرنا تھا۔

ليکن خدائے بزرگ نے يہ آيت نازل کرکے اُن کے مکروفريب کو باطل کرديا

ے سامنے آشکار کرديا۔ اس ضمن ميں دواور اُن کے ناپاک چہروں کو سب ک

روايات پر توجہ فرمائيں:
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قال“ َولَتَْعِرفَنَّھُْم فِْی لَْحِن اْلقَْولِ ”(ا)۔ َعْن اَبی سعيُدالَخْدری فِی قولہ عزوجل

ً َعلَْيِہ السَّاَلم۔ بِبُْغِضِھْم َعلَيّا

کی‘ لَْحِن اْلقَْولِ َولَتَْعِرفَنَّھُْم فِْی ’ابی سعيد خدری سے روايت ہے کہ اس آيت”

تفسير ميں فرماياکہ يہ علی کی دشمنی اور بغض کی وجہ سے ہے(يعنی

۔“دشمنِی علی اُن کی زبان سے ظاہر ہوجاتی ہے)

(ب)۔ درج ذيل روايت کو اکثر مفسرين نے اس آيت کی بحث کے دوران ذکر

کيا ہے اور رسول اکرم کے خاص صحابہ کی زبان سے بيان کی گئی ہے

ابی سعيد اور دوسروں نے نقل کيا ہے:جيسے 

ِ بِبُْغِضِھْم َعلِيّاً۔ ُکنَّا نَْعِرُف اْلُمنَافِقِْيَن َعٰلی َعْھِد َرُسْوِل ّهللاٰ

ہم رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانے ميں منافقين کو اُن کی علی”

۔“عليہ السالم سے دشمنی کے سبب پہچانتے تھے

  

سنت کی کتب سے تصديِق فضيلت اہلِ 

،اشاعت ِ اّول۔883،حديث178،صفحہ2۔ حافظ الحسکانی، شواہد التنزيل، جلد1

،باِب احواِل علی929،حديث421، ص2۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ،ج2

   2،اشاعت

۔235،صفحہ62۔ گنجی شافعی،کتاب کفاية الطالب، باب3

۔315،صفحہ359،362۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ِ اميرالمٔومنين ، حديث4

۔170اورتاريخ الخلفاء،صفحہ74،صفحہ6۔ سيوطی، تفسير المدرالمنثور، جلد5
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۔110،صفحہ3۔ ابن عمر يوسف بن عبدهللا، کتاب استيعاب، جلد6

،اشاعت اّول از بيروت۔19،حديث96،صفحہ2۔ بالذری، انساب االشراف، جلد7

اسی طرح احمد بن ،اشاعت اّول اور251،صفحہ1۔ متقی ہندی کنزالعمال، جلد8

حنبل ۔

کتاب فضائل ميں اور ابن اثير کتاب جامع االصول ميں، طبری کتاب رياض

النضره ميں اور بہت سے دوسرے۔

  

   اُنيسويں آيت

  علی صالح المو منين ہيں

ِمنِْيَن۔ َ ھَُوَمْولَہُ َوِجْبِرْيُل َوَصالُِح اْلُمؤْ َواِْن تَٰظھََراَعلَْيِہ فَاِنَّ ّهللاٰ

اور اگر تم دونوں ہمارے رسول کے برخالف ايک دوسرے کے پشت و پناه”

۔(سورئہ“بنو تو هللا ، جبرئيل اور صالح مومنين اُس کے مددگار ہيں

  ) 4تحريم:آيت

  

   تشريح

اپنے اندر وسيع تر“ صالح المٔومنين”يہ نکتہ توجہ طلب ہے کہ اگرچہ کلمہ

يز گار اس ميں شامل ہوسکتےمعنی رکھتا ہے اور تمام صالح مومنين اور پرہ

ہيں ليکن مومِن کامل اور اکمل ترين انسان کون ہے؟اس کے لئے ہميں روايات
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سے مدد لينا ہوگی اور روايات کو ديکھنا ہوگا۔ تحقيق کرنے پر بڑی آسانی

سے ہم منزل تک پہنچ جائيں گے ۔ شيعہ علماء سے منقول روايات کے عالوه

ات نقل کی ہيں۔ ان سب سے يہی پتہ چلتا ہےاہِل سنت نے بھی بہت سی رواي

کہ متذکره باال آيت ميں صالح مومنين سے مراد ذاِت مقدِس امير المٔومنين علی

ابن ابی طالب عليہما السالم ہيں۔ يہاں ہم چند ايک روايات کی طرف اشاره

کرتے ہيں:

 ِ يَْقَرأُ ٰھِذِه اآليَة:َواِْن تَٰظھََراَعلَْيِہ(ا)۔ َعْن اَسماِء بنِت ُعَميس ٰقالَْت:َسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ

ِمنِْيَن، قَاَل َصالُِح الُمٔوِمنِْيَن َعلِیُّ ْبُن اَبِْيَطالِب۔ َ ھَُوَمْولَہُ َوِجْبِرْيُل َوَصالُِح اْلُمؤْ فَاِنَّ ّهللاٰ

اسماء بنت عميس روايت کرتی ہيں کہ انہوں نے پيغمبر اسالم سے يہ آيت”

ِمنِْينَ َواِْن تَظٰ ”سنی َ ھَُوَمْوٰلہُ َوِجْبِرْيُل َوَصالُِح اْلُمؤْ آيت پڑھنے کے“ھََراَعلَْيِہ فَاِنَّ ّهللاٰ

بعد پيغمبر خدا نے فرمايا کہ صالح المٔومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم

  ۔ “ہيں

َوَجلَّ  َن قَاَل:ھَُو َعلِیَُّوَصالُِح الُمٔوِمنِيْ ’(ب)۔ َعْن السُّدی َعن ابِن َعبَّاس، فِی قَولِہ َعزَّ

اْبُن اَبِْی طَالِب۔

سدی، ابن عباس سے روايت کرتے ہيں کہ هللا تعالٰی کے اس قول کہ جس”

ميں صالح المومنين کا ذکر کيا گيا ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب عليہما

۔“السالم ہيں

قَاَل: َصالُِح الُمٔوِمنِْيَن َعلِیُّ ْبُن“ نَ َوَصالُِح الُمٔوِمنِيْ ”(ج)۔ َعْن ُمٰجاِھد فی قَولِِہ تَٰعاٰلی:

اَبِْی طَالِب۔
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مجاہد سے روايت کی گئی ہے کہ هللا تعالٰی کے اس کالم ميں جہاں صالح”

المٔومنين کا تذکره ہے، وہاں صالح المٔومنين سے مراد علی ابن ابی طالب

۔“عليہما السالم ہيں

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

اور 984حافظ الحسکانی، کتاب شواہد التنزيل ميں، حديث۔ 1

  ۔ 257،صفحہ2،جلد985

۔363،صفحہ1،جلد67۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين ميں، باب2

اور اشاعت ِ ديگر244،صفحہ6۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور ميں، جلد3

  ۔ 269،270صفحہ

،اشاعت 269ِہ،صفح316۔ ابن مغازلی، مناقب ِ امير المٔومنين ميں، حديث4

  اّول۔ 

۔137،صفحہ30۔ گنجی شافعی، کتاب کفايت الطالب ميں، باب5

، اشاعت 237ِ،صفحہ1۔ متقی ہندی، کتاب کنزالعمال ميں،حديث ال شٔی، جلد6

  اّول۔ 

، اشاعت ِ دوم،425،صفحہ2۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں، جلد7

  ۔ 932،933حديث

۔27ہ،صفح13۔ ابن حجر فتح الباری ميں، جلد8
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   بيسويں آيت

  قيامت کے دن لوگوں سے واليت ِعلی کے بارے ميں سوال کيا جائے گا

ْسئُْولُْوَن۔ َوقِفُْوھُْم اِنَّھُْم مَّ

۔(سورئہ“اور ان کو ٹھہرا ؤ کہ ابھی ان سے سواالت کئے جائيں گے”

  ) 24صافات:آيت

  

   تشريح

مت اور اس کےسورئہ مبارکہ صافات کے ايک حصہ ميں جہاں پروردگار قيا

متعلقہ مسائل اور عذاِب عظيم جو مشرکين اور گمراہوں کے انتظار ميں ہے،

ْسئُْولُْونَ ”کے بارے ميں بيان فرماتا ہے، اس آيت سے اپنے تمام“ َوقِفُْوھُْم اِنَّھُْم مَّ

فرشتوں اور مالئکہ کو اُس دن دوسرے احکام کے ساتھ يہ اہم حکم دے گا اور

اے ميرے فرشتو ! ان کو روک لو ، ابھی ان سے سوال کياوه حکم يہ ہوگا کہ 

  جائيگا۔ 

لوگوں کے اس سوال پر کہ قيامت والے دن اس آيت کے مطابق کونسی چيز

کے بارے ميں سوال کيا جائے گا، اہِل سنت اور شيعہ مفسرين نے مختلف

جواب دئيے ہيں۔ کچھ نے کہا ہے کہ توحيد کے بارے ميں سوال کيا جائے گا،

چھ نے کہا ہے کہ اُس دن لوگوں سے بدعتوں کے بارے ميں پوچھا جائے گاک

جو وه دنيا ميں چھوڑ گئے، کچھ اوروں نے مختلف ديگر چيزوں کا ذکر کيا
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ہے۔ ليکن يہ جوابات آيت کے مفہوم سے مطابقت نہيں رکھتے۔ اہِل سنت اور

سوالوںشيعہ کتب ميں بہت سی روايات موجود ہيں جن کے مطابق باقی اہم 

کے عالوه جو مجرموں سے پوچھے جائيں گے، واليت ِعلی ابن ابی طالب

کے بارے ميں بھی سوال کيا جائے گا۔ اس مطلب کی وضاحت کيلئے درج ذيل

روايات پر توجہ فرمائيں:

ْسئُْولُْونَ ”(ا)۔ َعْن اَبِْی سعيد خدری، َعْن النبی فی قولہ تعاٰلی :قال“ َوقِفُْوھُْم اِنَّھُْم مَّ

َعْن ِواَليَةَ َعلِیِّ اْبِن اَبِْی طَالِب۔

ابوسعيد خدری سے روايت ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے”

ْسئُْولُْونَ ”اس آيت کی تفسير ميں فرمايا کہ واليت ِعلی ابن ابی“ َوقِفُْوھُْم اِنَّھُْم مَّ

۔“طالب عليہ السالم کے بارے ميں سوال کيا جائے گا

َوقِفُْوھُْم اِنَّھُْم”۔َوَرِوٰی اَبُوااْلَْحَوِض َعْن أَبی اسٰحاِق فی قولِِہ تٰعاٰلی:(ب)

ْسئُْولُْونَ  َراطَ ااِلَّ“مَّ قَاَل يَعنی ِمْن ِواَليَِة َعلِیِّ ابِن اَبِی طَالِب اِنَّہُ اَل يَُجْوُز اََحُدالصِّ

ب۔َوبِيَِدِه بََراةً بِِواَليِة َعلِیِّ اْبِن اَبِی طَالِ 

ابو احوض، ابواسحاق سے روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے اس آئہ شريفہ”

ْسئُْولُْونَ ” کی تفسير ميں کہا کہ واليت ِعلی ابن ابی طالب عليہ“ َوقِفُْوھُْم اِنَّھُْم مَّ

السالم کے بارے ميں سوال کيا جائيگااور مزيد کہا:

َراطَ ااِلَّ َوبِ ” “يَِدِه بََراةً بِِواَليَِة َعلِیاِنَّہُ اَل يَُجْوُز اََحُدالصِّ

کسی کو پل صراط سے گزرنے کا حق حاصل نہ ہوگا مگر وه جس کے ہاتھ’ 

۔‘ميں واليت ِعلی ابن ابی طالب عليہما السالم کا پروانہ ہوگا
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َوَجلَّ  ْسئُْولُْون”(ج)۔ َعْن اِْبِن عباس فِی قولِہ َعزَّ “َوقِفُْوھُْم اِنَّھُْم مَّ

اَليِة علی ابِن ابی طالب۔قَاَل:َعْن وِ 

ْسئُْولُْون”ابن عباس سے اس آيت” کے بارے ميں روايت کی“ َوقِفُْوھُْم اِنَّھُْم مَّ

گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب عليہما السالم کے بارے ميں

۔“سوال کيا جائے گا

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

۔79،صفحہ1،جلد4مطين، باب۔ حموينی، کتاب فرائد الس1

،اشاعت106،صفحہ2،جلد787۔ حافظ الحسکانی، کتاب شواہد التنزيل، شماره2

  اّول۔ 

۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال، باِب حاِل علی بن حاتم،3

  ۔ 5802،شماره118،ص3ج

۔247،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب4

اور اسی133،صفحہ37بيع المودة، باب۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينا5

کتاب ميں

۔51،حديث282باِب مناقب ،صفحہ

۔195،صفحہ17۔ خوارزمی، کتاب مناقب، باب6

اور کتاب لسان89۔ ہيثمی، کتاب صواعق المحرقہ، صفحہ7

  ۔ 211،صفحہ4الميزان،جلد
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۔21۔ ابن جوزی، کتاب تذکرة الخواص، باب دوم، صفحہ8

  

   اکيسويں آيت

عالٰی نے جنگوں اور مشکالت ميں مسلمانوں کی مدد علی کے وسيلہ سےهللا ت

  کی

 ُ ِمنِْيَن اْلقِتَاَل۔َوَکاَن ّهللاٰ ُ اْلُمؤْ ُ الَِّذْيَن َکفَُرْوابَِغْيِظِھْم لَْم يَنَالُْوا َخْيًرا۔َوَکفَی ّهللاٰ ّهللاٰ  قَِويًّاَوَردَّ

  َعِزْيًزا۔ 

 نے اُن کے غصے ہی کی حالتاور اُن لوگوں کو جو کافر ہوگئے تھے، هللا”

ميں لوٹا ديا کہ وه کسی مراد کو نہ پہنچيں اور هللا نے مومنوں پر لڑائی کی

۔(سورئہ“نوبت ہی نہ آنے دی اور هللا صاحب ِقوت اور صاحب ِ غلبہ ہے

)۔25احزاب: آيت

  

   تشريح

يہ آيت سورئہ احزاب سے ہے جس کی کچھ دوسری آيتيں جنگ ِ خندق(جنگ ِ

اب) کے متعلق ہيں۔ جنگ ِ خندق ايسی جنگ ہوئی ہے جس ميں مسلمانوںاحز

کو کاميابی معجزانہ طور پر نصيب ہوئی اور بغير کسی وسيع قتل و غارت

کے کفار شکست خورده اور مايوس ہوکر مدينہ کے محاصرے کو توڑ کر

ناکام واپس اپنے عالقوں کی طرف چلے گئے۔اس ميں مدِد غيبی کی ايک شکل
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قدرت کی طرف سے زبردست طوفان اور سخت ترين سرد ہوائيں چليںتو 

جس نے کفار کے حوصلے پست کردئيے ۔ اُن کے دلوں ميں خدائی طاقت کا

رعب اور ڈر بيٹھ گيا اور دوسری طرف حضرت علی عليہ السالم نے اُن کے

طاقتور ترين پہلوان اور جنگجو يعنی عمر بن عبدود پر وه کاری ضرب لگائی

وه نيست و نابود ہوگيا۔ اس سے کفار کی اُميدوں پر پانی پھر گيا اور وهکہ 

مايوسی ميں تبديل ہوگئيں۔ کفارکے بڑے بڑے سرداروں کے حوصلے پست

  ہوگئے۔ 

اس جنگ ميں حضرت علی عليہ السالم کی فداکاری اور کارکردگی اتنی اہميت

ے فرمايا کہ:کی حامل تھی کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ن

لَُمباِرَزةُ َعلِی ابِن ابی طالب لُِعمروبِن َعبُدَوديَوَم اْلَخْنَدِق”

تِْی اِٰلی يَْوِم اْلقِٰياَمةِ  “اَْفَضُل ِمْن اَْعٰماِل اُمَّ

حضرت علی عليہ السالم کی جنگ ِ خندق ميں ايک ضربت ميری تمام اُمت”

۔“کی قيامت تک کی عبادت سے افضل ہے

۔32،صفحہ3ب المستدرک ميں، جلدحاکم، کتا

اور161،ص46اور باب109،صفحہ23شيخ سليمان قندوزی، ينابيع المودة، باب

بہت سے دوسرے۔

اب اس آيت کی تفسير ميں چند ايک روايات بيان کی جارہی ہيں جو توجہ طلب

  ہيں: 

ِ ْبِن َمْسُعْوٍد اِنّہ َکاَن يَْقَراُ ٰھِذِه اآل ُ”ية(ا)۔ َعْن َعْبِدّهللاٰ َوَکفَی ّهللاٰ
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ِمنِْيَن اْلقِتَالَ  بَِعلِیِّ اْبِن اَبِی طَالِب َعلَْيِہ السَّاَلم۔“ اْلُمؤْ

عبدهللا بن مسعود سے روايت کی گئی ہے کہ وه يہ آيت”

ِمنِْيَن اْلقِتَال” ُ اْلُمؤْ “َوَکفَی ّهللاٰ

تالوت فرمارہے تھے اور اس سے مراد حضرت علی عليہ السالم کی ذاتِ 

۔“مقدس کو لے رہے تھے

ا قَتََل َعلِیٌّ عمروبن َعْبُدَوْد يَْوَم اْلَخْنَدِق، اَْنَزَل ِ بن مسعود قَاَل: لَمَّ (ب)۔ َعْن عبدّهللاٰ

ُ تعاٰلی: ِمنِْيَن اْلقِتَال”ّهللاٰ ُ اْلُمؤْ ۔“َوَکفَی ّهللاٰ بَِعلِیٌّ

جب حضرت عبدهللا بن مسعود سے روايت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ”

علی عليہ السالم نے جنگ ِ خندق ميں عمربن عبدود کو ہالک کيا تو هللا تعالٰی

نے يہ آيت

ِمنِْيَن اْلقِتَال” ُ اْلُمؤْ “َوَکفَی ّهللاٰ

۔“حضرت علی عليہ السالم (کے عمل) کی خاطر نازل فرمائی

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

۔3،صفحہ2،جلد629تنزيل ميں، شماره۔ حافظ الحسکانی کتاب شواہد ال1

۔ ابن عساکر تاريخ دمشق ميں، باب حاِل اميرالمٔومنين ،2

  ، 420،صفحہ2،جلد927شماره

اشاعت دوم(شرح محمودی)۔

۔380،صفحہ2،جلد4149ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں، شماره 3
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۔234،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب4

اور108،صفحہ23قندوزی حنفی، ينابيع المودة، باب ۔ شيخ سليمان5

  ۔ 161،ص46باب

۔209،صفحہ5۔ سيوطی تفسير الدالمنثور ميں، جلد6

  

   بائيسويں آيت

علی ا ورفاطمہ علم و معرفت کے دريائے بيکراں ہيناور حسن و حسين اُن کے

  انتہائی قيمتی موتی ہيں

يَْبِغٰيِن۔فَبِاَیِّ ٰاآَلِءَمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَقِٰيِن۔بَْينَھُمَ  ابَْرَزٌخ الَّ

ٰبِن۔يَْخُرُج ِمْنھَُماالُّلؤْ َواْلَمْرَجاُن۔ َربُِّکَمآ تَُکذِّ

اُس نے دودريا بہادئيے، وه باہم ملتے ہيں اور اُن دونوں کے مابين پرده ہے”

کہ ايک دوسرے پر زيادتی نہيں کرسکتا۔پھر تم اپنے پروردگار کی کون

کو جھٹالؤ گے۔ اُن دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتے کونسی نعمت

)۔21تا19۔(سورئہ رحٰمن:آيات“ہيں

  

   تشريح

وه افراد جو قرآن اور علوِم قرآن سے واقف ہيں، اچھی طرح جانتے ہيں کہ يہ

کتاِب آسمانی اپنے اندر معنی کا سمندر رکھتی ہے۔ يہ عين ممکن ہے کہ ايک
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رکھتی ہو اور بعض اوقات بيسيوں معنی رکھتی ہوآيت بعض اوقات چند معنی 

جبکہ اُن کا ہر معنی اپنی جگہ قابِل توجہ اور اہميت کا حامل ہو اور وه ايک

دوسرے سے ٹکراؤ بھی نہ رکھتے ہوں۔مثال کے طور پر يہ چند آيات جو

سورئہ رحٰمن سے ہيں اوراوپر بيان کی گئی ہيں، اس طرح کی آيات ہيں جن

ی نکل سکتے ہيں۔کے مختلف معن

وه لوگ جو ان آيات کو ظاہری اعتبار سے ديکھتے ہيں تو اُن کے اذہان ميں

يہی معنی آتے ہيں کہ کرئہ ارض کے بڑے بڑے دريا اور سمندر جو اس کے

تين چوتھائی حصے پر پھيلے ہوئے ہيں اور اُن کے اندر بڑے بڑے قيمتی

ی طرف سے عظيم نعمتيںگوہر اور معدنيات موجود ہيں، يہ خدائے بزرگ ک

ہيں۔ يہ سب ،انسان کو غوروفکر کرنے پر مجبور کرتے ہيں کہ وه ديکھيں کہ

خدا نے انسان کيلئے کس طرح يہ دريااور سمندر پھيالئے اور اُن ميں بيش بہا

نعمتيں پيدا کيں۔ ليکن ہميں يہ جاننا چاہئے کہ ان آيات کے دوسرے مطالب ہيں

جو مقصوِد خالق ہيں۔

يات اور اطالعات جو اسالمی تاريخ ميں موجود ہيں، اُن کو بغور ديکھيںروا

تو پتہ چلے گا کہ ان آيات سے دو عظيم ہستيوں کا تعارف کروانا مقصود ہے۔

وه ہستياں جو علم و معرفت اور کمال کے دريائے بيکراں ہيں اور ان سے

سالم ہيں۔توضيحملنے والے دو قيمتی موتی حسن عليہ السالم اور حسين عليہ ال

کيلئے درج ذيل روايات پر توجہ فرمائيں:

قال:علی و“َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَقِٰين”َعْن اِْبِن عباس رضی ّهللاٰ عنہ فی قولہ تعاٰلی
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يَْبِغٰينِ ”فاطمہ، قال:اَْلَحَسُن“يَْخُرُج ِمْنھَُماالُّلؤْ َواْلَمْرَجانُ ”اَلنّبی،“ بَْينَھَُما بَْرَزٌخ الَّ

اْلُحَسْين عليہماالسالم۔وَ 

سے مراد“َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَقِٰين”ابن عباس سے روايت کی گئی ہے کہ تفسير”

يَْبِغٰينِ ”علی عليہ السالم اور فاطمہ سالم هللا عليہا ہيں۔ سے مراد“ بَْينَھَُمابَْرَزٌخ الَّ

ی هللا عليہپيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی ذات ہے(پيغمبر اکرم صل

وآلہ وسلم کی ذات جناِب علی عليہ السالم اور جناِب فاطمہ سالم هللا عليہا کے

درميان وه واسطہ ہے جس سے يہ صحيح بندگی خدا اور اُس کی عبوديت کے

لئے روشنی حاصل کرتے ہيں۔ اس طرح اُن کی ذاِت گرامی سے خود بھی

ے بطور نمونہ اُن کیفيض ياب ہوتے ہيں اور اپنی آنے والی نسلوں کيلئ

َواْلَمْرَجانُ ”رہنمائی اور ہدايت کا باعث بنتے ہيں)۔ سے مراد“يَْخُرُج ِمْنھَُماالُّلؤْ

امام حسن عليہ السالم اور امام حسين عليہ السالم ہيں۔

يہ قابِل توجہ بات ہے کہ درج باال روايت کو علمائے اہِل سنت نے دوسرے

عہ علماء نے امام جعفر صادق عليہ السالمصحابہ سے بھی نقل کيا ہے اور شي

سے روايت کيا ہے اور يہ روايت بجائے خود بہت اہميت کی حامل ہے۔

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

اور دوسری اشاعت ميں158،صفحہ6۔ سيوطی تفسير الدرالمنثور ميں، جلد1

   142،ص6ج

،2،اشاعت اّول،ج209،ص2،ج919۔ حافظ الحسکانی، شواہد التنزيل ، حديث2
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،اشاعت دوم۔212صفحہ

۔390،حديث 339۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ِ امير المٔومنين ، صفحہ3

۔138،صفحہ39۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب4

۔289،صفحہ4۔ ثعلبی، تفسير ثعلبی ميں جلد5

،اس آيت کی“علی مانزل من القرآن فی ”۔ حافظ ابونعيم اصفہانی، کتاب 6

تشريح ميں۔

۔101۔ شبلنجی، کتاب نورابصار ميں، صفحہ7

۔112۔ خوارزمی، کتاب مقتل الحسين ، صفحہ8

۔366۔ کراجکی، کتاب کنزالفوائد ميں، صفحہ9

  

   تئيسويں آيت

  علی اور اہِل بيت سے محبت نيکی ہے اور اِن سے بغض گناه ہے

ْن فََزٍع يَّْوَمئٍِذٰاِمنُْوَن۔َمْن َجآَء بِاْلَحَسنَِة فَلَہ َخيْ  ْنھَا َوھُْم مِّ ٌر مِّ

ئَِة فَُکبَّْت ُوُجْوھُھُْم فِی النَّاِر۔ھَْل تُْجَزْوَن ااِلَّ َماُکْنتُْم تَْعَ◌َملُْوَن۔ َوَمْن َجآَء بِالسَّےِّ

جو شخص کوئی نيکی لے کر آئے گا پس اُس کيلئے اس کا عوض اس سے”

دن خوف سے امن ميں ہوں گے اور جو بدی لے بہتر موجود ہے اور وه اُس

کر آئے گا وه اوندھے منہ دوزخ ميں ڈال دئيے جائيں گے، جو کچھ تم کرتے

)90اور89سورئہ نمل:آيت“(تھے، اُسی کا بدلہ تمہيں ملے گا
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   تشريح

ئَةِ ”اور “َحَسنَةِ ”اس آيت ميں دو الفاظ يعنی  استعمال ہوئے ہيں۔آيت کا“ َسےِّ

ھی انہی کو سمجھانا ہے کہ نيکی اور بدی اصل ميں کہتےاصلی مقصد ب

کسے ہيں کيونکہ اس کا انسان کی ماّدی اور روحانی زندگی پر گہرا اثر پڑتا

  ہے۔ 

ئَةِ ”اور “َحَسنَةِ ” ، يہ دوالفاظ اس آيت ميں اور قرآن کی ديگر آيات ميں“ َسےِّ

ہيں استعمال ہوئے ہيں۔ان الفاظ کے مفہوم اور معنی نہايت وسيع

ميں تمام نيک اور پسنديده اعمال شامل ہيں اور ان ميں سرفہرست“َحَسنَةِ ”مثالً 

خدا پر ايمان، اُس کے پيغمبر پر ايمان اور حضرت علی عليہ السالم اور آئمہ

ئَةِ ”عليہم السالم کی واليت پر ايمان ہے اور  ميں تمام قبيح اور ناپسنديده“َسےِّ

ا اور اُس کے رسول اور اُس کے اوليائے حقاعمال شامل ہيں جو انسان کو خد

کی مکمل ضد ہے۔ ليکن ان“َحَسنَة”کے خالف سرکشی پر ابھارتے ہيں اور يہ 

کلمات کی تفاسير اور تعابير جو ہم تک آئمہ معصومين کے ذريعے سے پہنچی

ہيں اور جسے بہت سے علمائے اہِل سنت اور شيعہ نے اپنی کتابوں ميں درج

سے مراد قبوِل واليت ِ“ َحَسنَة”ھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کيا ہے، کو ديک

ئَةِ ”اميرالمٔومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم اور اُن کی اوالد ہيں اور  “َسےِّ

سے مرادعدِم قبوِل واليت ِعلی اور اوالِد علی ہے۔درج ذيل روايت ميں اسی

بات کی تفسير ہے:
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ِ الَجَدلِی قال: ٰقال لی علی عليہ السالم:ااَٰل اُنَبِّئَُک بِاْلَحَسنَِة الَّتِی َمْن َعْن ابی عبِدّهللاٰ

اِرَولَْم يُْقبَلُ  ُ فِی النّٰ ُ الَجنَّةَ َوبِالسَّّےئَِة الَّتِی َمْن ٰجاَء بِٰھااََکبَّہُ ّهللاٰ لَہ ٰجاَء بِٰھااَْدَخلَہُ ّهللاٰ

اَء بِاْلَحَسنَِة فَلَہ َخْيُر ِمْنٰھاَوھُْم ِمْن فََزِعَعَمالً؟ قُْلُت بٰلی ثُمَّ قََرأَ(اميرالمٔومنين) َمْن جٰ 

َمئٍِذآِمنُْوَن َوَمْن ٰجاَء بالسَّّےئَِة فَُکبَّْت َوُجْوھَھُْم فِی النَّاِرھَْل تُْجَزْوَن ااِلَّ َماُکْنتُْم يَؤْ

ئَ  ِ، اَْلَحَسنَةُ ُحبُّٰناَوالسَّےِّ ةُ بُْغُضنَا۔تَْعَملُْوَن ثُمَّ ٰقاَل: ٰيا أَٰباَعْبِدّهللاٰ

ابو عبدهللا جدلی سے روايت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امير المٔومنين”

کيا ميں تجھے اُس نيک عمل کی خبر نہ’علی عليہ السالم نے مجھ سے فرمايا:

دوں کہ جو کوئی اُس کو انجام دے گا، پروردگار اُس کو بہشت ميں داخل کرے

ر نہ دوں کہ اُسے جو کوئی انجام دے گا،گا اور کيا تجھے اُس بدعمل کی خب

پروردگار اُسے جہنم ميں پھينکے گااور اُس کاکوئی دوسراعمل بھی قبول نہ

  ۔ ‘ہوگا

ہاں موال! ميں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس سے’ميں نے عرض کی:

۔ حضرت علی عليہ السالم نے پھر يہ آيت پڑھی:‘باخبرکريں

ْن فََزٍع يَّْوَمئٍِذٰاِمنُْوَن۔َمْن َجآَء بِاْلَحَسنَِة فَلَہ خَ  ْنھَا َوھُْم مِّ ْيٌر مِّ

ئَِة فَُکبَّْت ُوُجْوھُھُْم فِی النَّاِر۔ھَْل تُْجَزْوَن ااِلَّ َماُکْنتُْم تَْعَمَلُ◌ْوَن۔ َوَمْن َجآَء بِالسَّےِّ

ئَِة اہِل بيت سے بغض و پھر فرماياَحَسنَِةہم اہِل بيت سے محبت ہے اورَسےِّ

دشمنی ہے۔

اسی طرح بعض دوسری روايات ميں آياہے کہ آپ نے اس بارے ميں فرمايا:

ئَةُ اِْنَکاُر” اَْلَحَسنَةُ َمْعِرفَةُ اْلِواَليَِة َوُحبُّٰنا اَْھِل اْلبَْيِت َوالسِّےِّ
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۔“اْلِواَليَِة َوبُْغُضنَا اَْھَل اْلبَْيتِ 

ِل بيت سے محبت ہے اورَحَسنَة يعنی معرفت ِ واليت ِعلی عليہ السالم اورہم اہ”

ئَِة يعنی انکاِر واليت علی عليہ السالم اور ہم اہِل بيت سے بغض و دشمنی سَّےِّ

  ۔ “ہے

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

۔299،صفحہ2،جلد61۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين، باب1

۔ حافظ الحسکانی، کتاب شواہد التنزيل ميں،2

   426،428،ص1،ج582،587حديث

۔113،صفحہ24۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب3

۔2۔ ثعلبی اپنی تفسير ميں، جلد4

۔128۔ الحنينی کتاب خصائص الوحی المبين، صفحہ5

،عنوان درجاِت علی عند قيام225،صفحہ2۔ رشيد الدين، مناقب آِل علی ، جلد6

  الساعة۔ 

  

   چوبيسويں آيت

  وسيلہ سے کفارو مشرکين سے انتقام ليتا ہےهللا تعالٰی علی کے 

ْنتَقُِمْوَن۔ انَْذھَبَنَّ بَِک فَاِنَّا ِمْنھُْم مُّ فَاِمَّ
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پس اگر تم کو ہم لے جائيں گے تو ہم اُن سے بھی ضرور ہی بدلہ لينے والے”

  ۔ “ہيں

)۔41(سورئہ زخرف:آيت

  

   تشريح

و نظر ميں رکھتےسورئہ مبارکہ زخرف ميں هللا تعالٰی کفار کی حرکتوں ک

ہوئے اپنے پيغمبر کی تسلی اور سکون کی خاطر فرمارہا ہے کہ کفار کی

چالوں کی وجہ سے اسالم کے مستقبل کے بارے ميں بالکل پريشان نہ ہوں

کيونکہ اگر وه کفر، ظلم اور انتقام جوئی کو ترک نہيں کريں گے تو هللا تعالٰی

بھی يقينا اُن سے انتقام لے گا۔

کوئی شک نہيں کہ هللا تعالٰی بشری زندگی کے مختلف زمانوں ميں اس ميں

اپنے قابِل ديد اور ناقابِل ديد لشکروں سے کفار، منافق اور مشرکوں سے انتقام

ليتا رہا ہے اور اُن کوسزائيں ديتا رہا ہے اور يہ عمل اُس کيلئے کوئی مشکل

نہيں کيونکہ اُس کی ذات

اٌل لِٰما يُِرْيد” “فَعَّ

۔“وه جو چاہتا ہے ، کرتا ہے”

هللا تعالٰی کے انتقام کی کوئی مثال ديکھنی ہو تو وه انتقام ہے جس کا اراده تو

خدا کی ذات نے کيااور اُسے انجام علی عليہ السالم نے ديا۔ تمام علماء اور

مفسرين اہِل سنت اور شيعہ نے اپنی کتابوں ميں روايات نقل کی ہيں جن سے
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کہ آيت ِ مذکورسے مراد وجوِد پاِک حضرت علی عليہ السالم ہے ثابت ہوتا ہے

کيونکہ آپ نے تمام کفار و منافقين سے اُن مظالم اور زيادتيوں کا جو انہوں

نے پيغمبر اسالم پر کی تھيں، کا بدلہ ليا۔ حقيقت تو يہ ہے کہ تمام مسلمان اور

ہيں کہ حضرت دانشمند حضرات حتٰی کہ غير مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے

علی عليہ السالم نے اپنے اعمال سے رسول هللا کی زندگی ميں اور اُن کی

ظاہری زندگی کے بعد کفار کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی اور منافقين کو

ہميشہ ہميشہ کيلئے مايوس کرديا تھا۔حق اور صراِط مستقيم کو عياں کرديا۔ اس

جو آپ کی توجہ کی طالب ضمن ميں چند روايات نيچے درج کی جارہی ہيں

  ہيں: 

 ّٰ ا نََزلَْت َعٰلی َرُسْواِل ْنتَقُِمْونَ ”(ا)۔ َعْن َجابِرٰقاَل:لَمَّ انَْذھَبَنَّ بَِک فَاِنَّا ِمْنھُْم مُّ ٰقاَل“فَاِمَّ

بَِعلیِّ اْبِن اَبِی طَالِب َعلَْيِہ السَّاَلم۔

ہ جب يہ آيتجابر ابن عبدهللا سے روايت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ک”

ْنتَقُِمْونَ ” انَْذھَبَنَّ بَِک فَاِنَّا ِمْنھُْم مُّ “فَاِمَّ

رسوِل خدا پر نازل ہوئی توآپ نے آيت کو مد ِنظر رکھتے ہوئے فرمايا کہ

۔“علی عليہ السالم کے وسيلہ سے انتقاِم اٰلہی ليا جائے گا

ْنتَقُِمْونَ فَ ”(ب)۔ َعْن ُحَذْيفَِة بن اليَٰماِن ٰقاَل فِی قولہ تعاٰلی انَْذھَبَنَّ بَِک فَاِنَّا ِمْنھُْم مُّ “اِمَّ

يَْعنِی بَِعلِی بن ابی طالب عليہ السالم۔

حذيفہ بن يمان سے روايت کی گئی ہے ، انہوں نے اس آيت”

ْنتَقُِمْونَ ” انَْذھَبَنَّ بَِک فَاِنَّا ِمْنھُْم مُّ “فَاِمَّ
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۔“ے وسيلہ سے انتقام ليا جائے گاکی تفسير ميں فرمايا کہ علی عليہ السالم ک

انَْذھَبَنَّ بَِک فَاِنَّا ِمْنھُْم’(ج)۔ َعْن جابربن عبدّهللاٰ َعِن النَّبی فی قولہ فَاِمَّ

ْنتَقُِمْونَ  نََزلَْت فِی َعلِیٍّ اِنَّہ يَْنتَقُِم ِمَن النَّاِکثِْيَن َوالقَاِسِطيَن بَْعِدی۔‘مُّ

ت کی گئی ہے کہ پيغمبر اکرم نے اس آيتجابر ابن عبدهللا انصاری سے رواي”

ْنتَقُِمْونَ ” انَْذھَبَنَّ بَِک فَاِنَّا ِمْنھُْم مُّ “فَاِمَّ

کے بارے ميں فرمايا کہ يہ آيت علی ابن ابی طالب عليہ السالم کی شان ميں

نازل ہوئی ہے اور سچ تو يہ ہے کہ علی ميرے بعد ناکثين(بيعت توڑنے والے

ور قاسطين(جنگ ِ صفين ميں لشکر معاويہ) سے انتقاماصحاِب جنگ ِ جمل) ا

۔“ليں گے

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

،آيت ِ مذکور کے ضمن20،صفحہ6۔ سيوطی ،تفسير الدرالمنثور ميں، جلد1

  ميں۔ 

،“مناقب ِ امير المٔومنين ”کتاب 366۔ ابن مغازلی شافعی، حديث2

   320اور275ص

، اشاعت اّول۔152،صفحہ2، جلد851د التنزيل، حديث۔ حافظ الحسکانی، شواہ3

اور اسی114،صفحہ26۔ شيخ سليمان قندوزی ، کتاب ينابيع المودة ميں، باب4

کتاب ميں

  ۔ 24،حديث287،صفحہ70باب(مناقب)
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۔111،صفحہ3۔ طبرانی، کتاب معجم الکبير ميں، جلد5

  

   پچيسويں آيت

  عالٰی سے طے کرلياعلی نے اپنی جاِن مبارک کامعاملہ هللا ت

ِ۔ َوِمَن النَّاِس َمْن يَّْشِرْی نَْفَسہُ اْبتَِغآَء َمْرَضاِت ّهللاٰ

اور آدميوں ميں سے ايسابھی ہے جو رضائے خدا حاصل کرنے کيلئے اپنے”

)۔207۔(سورئہ بقره: آيت“نفس کو فروخت کرتا ہے

  

   تشريح

پيغمبر اسالم کا مکہ سے مدينہ کی طرف ہجرت کرنا اور اُس سے ہی متعلق

دوسرے اُمور ايسے موضوع ہيں جن پر تقريباً تمام تاريخ دانوں نے اپنی اپنی

تواريخ ميں لکھا ہے اور اس واقعہ ميں پيغمبر اسالم کی بردباری ،صبروتحمل

اور اُن کے وفادار اصحاب کی شان بيان کی ہے۔

پيغمبر ميں سب سے اہم واقعہ ہجرت کی رات کا ہے جب پيغمبر اکرم ہجرتِ 

کے حکم کے مطابق حضرت علی عليہ السالم آپ کے بستر پر سوئے اور

کفاِر مکہ جو جنگی ہتھياروں سے ليس تھے ، کی طرف سے کسی بھی وقت

حملہ کے منتظر رہے۔ نصف شب کے قريب مسلح کفار جنہوں نے نبی اکرم

حاصره کيا ہوا تھا، داخِل منزل ہوئے۔ حضرت علی عليہ السالمکے گھر کا م
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بستر سے اُٹھے اور مقابلہ کيلئے تيار ہوئے۔ کفاِر مکہ نے جب حضرت علی

عليہ السالم کو ديکھا تو مايوس ہوکر واپس لوٹ گئے۔ اس طرح کفاِر مکہ کے

متتمام ارادے خاک ميں مل گئے اور پيغمبر خدا کچھ دنوں بعد صحيح و سال

مدينہ پہنچ گئے۔

بہت سے شيعہ اور اہِل سنت علماء نے آيت ِ مذکور کو علی عليہ السالم کی

فداکاری سے منسوب کيا ہے اور اس کی تائيد ميں بہت سی روايات نقل کی

ہيں جن ميں سے چند ايک بطوِر نمونہ درج کی جارہی ہيں، مالحظہ ہوں:

َوِمَن النَّاِس َمْن يَّْشِرْی نَْفَسہُ اْبتَِغآَء’ی(ا)۔ َعْن علی بن الحسين فی قولہ تعالٰ 

 ِ ِ۔‘َمْرَضاِت ّهللاٰ قال نََزلَْت فِْی َعلِیٍّ َعلَْيِہ السَّاَلم حيَن ٰباَت َعٰلی فِراِش َرُسوِل ّهللاٰ

  (الميزان) 

علی ابن الحسين امام زين العابدين عليہما السالم سے روايت ہے کہ انہوں نے”

  آيت 

“اِس َمْن يَّْشِرْی نَْفَسہُ اْبتَِغآَء َمْرَضاِت ّهللاٰ َوِمَن النَّ ”

کے بارے ميں فرمايا کہ يہ آيت حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں نازل

۔“ہوئی ہے جب وه شب ِہجرت پيغمبر خدا کے بستر پر سوئے تھے

دیُّ َعْن اِْبِن َعبَّاس ٰقاَل نََزلَْت ٰھِذِه اآليةُ فِی َعلِیِّ اْبِن اَبِی طَالِب َعلَْيہَ (ب)۔ َرَوی السُّ

السَّاَلم ِحيَن ھََرَب النَّبِيَعِن اْلُمْشِرِکْيَن اِلَی اْلٰغاِر وٰنام علی َعٰلی فِراِش النَّبی۔(مجمع

  البيان) 

سدی ابن عباس سے روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے کہا کہ يہ آيت”
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“آَء َمْرَضاِت ّهللاٰ َوِمَن النَّاِس َمْن يَّْشِرْی نَْفَسہُ اْبتِغَ ”

حضرت علی عليہ السالم کے بارے ميں نازل ہوئی جب پيغمبر اسالم کفار کے

شر سے بچنے کيلئے مدينہ کيلئے ہجرت کرتے ہوئے غاِر ثور کی طرف

چلے اور علی عليہ السالم آپ کے بستر پر سوئے۔

کےاسی طرح بہت سے علماء نے من جملہ صاحب ِمجمع البيان نے اس آيت 

بارے ميں درج ذيل روايت بيان فرمائی ہے جو بہت زياده اہميت کی حامل اور

قابِل توجہ ہے۔ روايت اس طرح ہے:

انَاَم َعلِیٌّ فِراَشہ قَاَم ِجْبَرائِيُل ِعْنَد َراِسِہ َوِمْيَکائِيُل ِعْنَد ِرْجلَْيِہ َوِجْبَرائِيُل يُٰناِدی بٌَخ لَمَّ

ُ بَِک اْلَماٰلئَِکةُ۔بٌَخ َمْن ِمْثلَُک ياْبَن اَ  بِْی طَالِب؟ يُٰباِھی ّهللاٰ

جب حضرت علی عليہ السالم پيغمبر اسالم کے بستر پر(شب ِہجرت)سوئے”

تو جبرئيل سرہانے کی طرف اور ميکائيل پاؤں کی طرف کھڑے ہوگئے اور

مبارک ہو،مبارک ہو، تم جيسا(باايمان اور فداکار)’جبرئيل نے بہ آواز بلند کہا:

۔‘ن ہے؟ خداوند پاک فرشتوں کو مخاطب کرکے تم پر فخر کررہا ہےکو

  

تصديِق فضيلت اہِل سنت کی کتب سے

،اشاعت دوم،تہران۔ آيتِ 204،صفحہ5۔ فخرالدين رازی تفسير کبير ميں، جلد1

مذکور کے بارے ميں۔

۔239،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب2

۔21،باب105فی، کتاب ينابيع المودة، صفحہ۔ شيخ سليمان قندوزی حن3
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۔238،صفحہ3۔ ثعلبی، کتاب احياء العلوم، جلد4

 ۔ 86۔ شبلنجی، کتاب نوراالبصار ميں، صفحہ5
 

 آفتاب واليت

 

  4فضائِل علی عليہ السالم قرآن کی نظر ميں ۔

  (چند دوسری مثاليں)

  

  حضرت علی عليہ السالم سوره والعصر ميں

لِٰحِت َوتََواَصْوابِاْلَحقِّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْواَوَعِملُْواالّصٰ ْنَساَن لَفِْی ُخْسٍر۔ااِلَّ َواْلَعْصِر۔اِنَّ ااْلِ

ْبِر۔    َوتََواَصْوبِالصَّ

وقت ِعصر کی قسم! انسان ضرور گھاٹے ميں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو”

کو حق کی پيروی ايمان الئے اور انہوں نے نيک عمل کئے اور ايک دوسرے

۔“کی تاکيد کرتے رہے اور ايک دوسرے کو صبر کی وصيت کرتے رہے

  

  روايت 

الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا”َعْن اِْبِن عباس فِی قولہ تعاٰلی: ْنَساَن لَفِْی ُخْسٍر۔ااِلَّ َواْلَعْصِر۔اِنَّ ااْلِ

لِٰحِت َوتََواَصْوابِاْلَحقِّ َوتََواَصْو َوَعِملُْوا الّصٰ

    



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ٰقاَل: ھَُو َعلِی عليہ السالم۔“ْبرِ بِالصَّ 

(آخری439،صفحہ6اس روايت کو عالمہ سيوطی نے تفسير الدرالمنثور جلد

روايت تفسير سورئہ عصر) پر درج کيا ہے۔ اسی روايت کو حافظ الحسکانی

1156نے کتاب شواہد التنزيل، حديث

ما نزل”، اشاعت اّول اور حافظ ابی نعيم اصفہانی نے کتاب373،صفحہ2جلد

ميں بيان کيا ہے اور بہت سے دوسروں نے“ من القرآن فی علی عليہ السالم

اسی روايت کو نقل کيا ہے۔

  

  ترجمہ 

ابن عباس سے روايت کی گئی ہے کہ اس کالِم اٰلہی”

ْنَساَن لَفِْی ُخْسرٍ ” “َواْلَعْصِر۔اِنَّ ااْلِ

الَِّذْيَن”ليہ ہے اورکی تفسير ميں کہا کہ اس سے مراد ابوجہل لعنة ّهللاٰ ع ااِلَّ

  ٰاَمنُْواَوَعِملُْوا 

ْبر لِٰحِت َوتََواَصْوابِاْلَحقِّ َوتََواَصْوبِالصَّ کی تفسير ميں کہا گياکہ اس سے“الّصٰ

  مراد حضرت علی ابن ابی طالب عليہما السالم ہيں۔ 

  علی علِم اٰلہی کا خزينہ ہيں

ِ َشِھْيًدام بَْينِْی وَ  ّٰ بَْينَُکْم َوَمْن ِعْنَده ِعْلُم اْلِکٰتِب۔قُْل َکٰفی بِا

آپ کہہ ديجئے کہ ميرے اور تمہارے درميان گواہی دينے کو (ايک تو) هللا”
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۔(سورئہ“کافی ہے(دوسرے)وه جن کے پاس اس کتاب کا پورا علم ہے

  )۔ 43رعد:آيت

  

  روايت 

ِ اْبِن َساٰلم رضی ّهللاٰ َعْنہُ فِی قَولِہ تَعٰ  قَاَل“َوَمْن ِعْنَده ِعْلُم اْلِکٰتبِ ”اٰلیَعْن َعْبِدّهللاٰ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم قَاَل اِنََّما ٰذلَِک َعلِیُّ ْبُن اَبِی طَالِب۔ ِ صلَّی ّهللاٰ َسئَْلُت َرُسْوَل ّهللاٰ

، باب مناقب،“ينابيع المودة”اس روايت کو شيخ سليمان قندوزی حنفی نے کتاب 

ا ہے اور ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے اسیميں بيان کي60،حديث284صفحہ

پر بھی درج کيا ہے۔اسی طرح حافظ الحسکانی121،صفحہ30کتاب ميں باب

،“شواہد التنزيل”نے کتاب 

،اشاعت اّول، حديث دوم ميں بيان کيا ہے اور حافظ ابی نعيم308،صفحہ1،جلد

آيت کیميں اس “ مانزل من القرآن فی علی عليہ السالم”اصفہانی نے کتاب 

تفصيل ميں بيان کيا ہے۔

  

  ترجمہ 

کے بارے ميں روايت“ َوَمْن ِعْنَده ِعْلُم اْلِکٰتبِ ”عبدهللا بن سالم نے کالِم اٰلہی ”

کی ہے کہ ميں نے رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس سے

ہمامراد کون ہيں؟ تو آپ نے فرمايا کہ ا س سے مراد علی ابن ابی طالب علي
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  ۔ “السالم ہيں

  علی اور آپ کے اصحاب سچائی کا نمونہ ہيں

ِدقِْيَن۔ َ َوُکْونُْواَمَع الّصٰ َ يُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُوااتَّقُواّهللاٰ ٰيٓا

۔(سورئہ“اے ايمان النے والو! هللا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوجاؤ”

  )۔ 119توبہ:آيت

  

  روايت 

ُ عن َ َوُکْونُْواَمَع”ہُ فِی ٰھِذِه اآليَةِ َعْن اِْبِن عباس رضی ّهللاٰ َ يُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُوااتَّقُواّهللاٰ ٰيٓا

ِدقِْينَ  قَاَل َمَع علی واصحابہ۔“الّصٰ

اور سيوطی نے تفسير1اس روايت کو ثعلبی نے اپنی تفسير(تفسير ثعلبی) جلد

ريخالدرالمنثور ميں اس آيت کے سلسلہ ميں بيان کيا ہے۔ ابن عساکر نے تا

ميں421،صفحہ2،جلد930دمشق ميں باب شرح حاِل امير المٔومنين ميں حديث

شواہد”بيان کيا ہے اور اسی طرح حافظ الحسکانی نے کتاب

،حديث اّول کے تحت بيان کيا ہے۔259،صفحہ1،جلد“التنزيل

  

  ترجمہ 

ابن عباس سے روايت کی گئی ہے کہ اس آيت”

َ يُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُوااتَّ ” ِدقِْينَ ٰيٓا َ َوُکْونُْواَمَع الّصٰ “قُواّهللاٰ
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ِدقِْين ” کے بارے ميں انہوں نے کہاکہ سے مراد علی ابن ابی“ُکْونُْواَمَع الّصٰ

۔“طالب عليہما السالم اور آپ کے اصحاب ہيں

واليت ِعلی و اہِل بيت پر اعتقاد رکھنے کا نتيجہ قبوليت ِتوبہ،ايمان، عمِل صالح

اور ہدايت ہے

اِنِّْی لََغفَّاٌر لَِّمْن تَاَب َوٰاَمَن َوَعِمَل َصالًِحا ثُمَّ اْھتَٰدی۔وَ 

اور ميں اُس کو جو توبہ کرے ، ايمان الئے اور نيک عمل کرے اورپھر”ٍ◌ 

)۔82۔(سورئہ ٰطہ:آيت“ہدايت يافتہ بھی ہو، ضرور بخشنے واال ہوں

  

  روايت 

نِّْی لََغفَّاٌر لَِّمْن تَاَب َوٰاَمَن َوَعِمَل َصالًِحا ثُمََّواِ ”َعْن علی عليہ السالم فِی قولِہ تٰعاٰلی

قَاَل اِٰلی ِواٰليَتِنَا۔“ اْھتَٰدی

مانزل من القرآن فی علی عليہ”اس روايت کو حافظ ابونعيم اصفہانی نے کتاب

شواہد”ميں نقل کيا ہے اور حافظ الحسکانی نے کتاب “ السالم

  ، 375،صفحہ1،جلد“التنزيل

اّول ميں امام محمدباقر عليہ السالم اور حضرت ابوذرغفاری کے حوالہاشاعت 

سے نقل کيا ہے۔

  

  ترجمہ 

حضرت علی عليہ السالم سے روايت کی گئی ہے کہ انہوں نے اس کالِم اٰلہی”
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“َواِنِّْی لََغفَّاٌر لَِّمْن تَاَب َوٰاَمَن َوَعِمَل َصالًِحا ثُمَّ اْھتَٰدی”

يعنی وه جس نے ہماری واليت کو تسليم کيا اور اُس نے’کے بارے ميں فرمايا:

توبہ کی اور ايمان اليا اور نيک عمل کئے اور پھر ہدايت يافتہ بھی ہوا، هللا اُس

  “ ۔‘کو ضرور بخشنے واال ہے

  امت اور واليت ِعلی پر ايمان اصل ميں ايک ہيں

ِخَرِة َعِن ا ِمنُْوَن بِااْلٰ نِکبُْوَن۔َواِنَّ الَِّذْيَن اَليُؤْ َراِط لَٰ لصِّ

اور ضروروه لوگ جو آخرت پر ايمان نہيں رکھتے، راِه راست سے ہٹ”

)۔74۔(سورئہ مٔومنون:آيت“جانے والے ہيں

  

  روايت 

َراِط”َعْن علی ابِن ابی طالب فی قولہ تٰعاٰلی ِخَرِة َعِن الصِّ ِمنُْوَن بِااْلٰ َواِنَّ الَِّذْيَن اَليُؤْ

نِکبُْونَ  َعْن َواٰليَتِنَا۔ قَالَ “لَٰ

مانزل من القرآن فی علی عليہ”اس روايت کو حافظ ابونعيم اصفہانی نے کتاب

اور300،صفحہ2،جلد61، باب“فرائد السمطين”ميں ،حموينی نے کتاب“ السالم

پر نقل402،صفحہ1جلد557حديث“ شواہد التنزيل”حافظ الحسکانی نے کتاب

کيا ہے۔

  

  ترجمہ 
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يہ السالم نے اس آيت ِ خداوندیعلی ابن ابی طالب عل”

نِکبُْونَ ” َراِط لَٰ ِخَرِة َعِن الصِّ ِمنُْوَن بِااْلٰ “َواِنَّ الَِّذْيَن اَليُؤْ

کے بارے ميں فرمايا کہ صراط سے يہاں مراد ہماری واليت ہے(واليت ِعلی

  ۔ )“ابن ابی طالب عليہ السالم اور واليت ِاہِل بيت 

  اصريح گناه ہےعلی کواذيت پہنچانابہت بڑ 

اِ ْثًمامُّ  ِمٰنِت بَِغْيٍرَمااْکتََسبُْوافَقَِد اْحتََملُْوابُْھتَانًاوَّ ِمنِْيَن َواْلُمؤْ ُذْوَن اْلُمؤْ بِْينًا۔َوالَِّذْيَن يُؤْ

اور جو لوگ ايماندار مردوں اور ايماندار عورتوں کو بالقصور ايذا پہنچاتے”

۔(سورئہ“اپنے ذمے ليتے ہيںہيں، وه بہتان اور صريح گناه کا وبال 

  )۔ 58احزاب:آيت

  

  روايت 

َوَجل ِمٰنِت”َعْن مقاتَِل بن سليمان فِی قولِہ َعزَّ ِمنِْيَن َواْلُمؤْ ُذْوَن اْلُمؤْ َوالَِّذْيَن يُؤْ

بِْينًا اِ ْثًمامُّ “بَِغْيِرَمااْکتََسبُْوافَقَِداْحتََملُْوابُْھتَانًاوَّ

ابی طالب َوٰذلَِک اَنَّ نَفَراً ِمَن اْلُمٰنافِقِْيَن َکانُْوايُْوُذْونَہقَالَْت نََزلَْت فِی علی ابن 

َويَْکِذبُْوَن َعلَْيِہ۔

مانزل من القرآن فی علی عليہ”اس روايت کو ابی نعيم اصفہانی نے کتاب

اسباب”ميں درج کيا ہے۔ اس کے عالوه واحدی نے کتاب “ السالم

شواہد”ے کتاباور حافظ الحسکانی ن273،صفحہ“النزول
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ميں نقل کيا ہے۔775،اشاعت اّول،حديث93،صفحہ2،جلد“التنزيل

  

  ترجمہ 

مقاتل بن سليمان روايت کرتے ہيں ،انہوں نے کہا کہ يہ آيت”

ِمٰنِت بَِغْيِر ِمنِْيَن َواْلُمؤْ ُذْوَن اْلُمؤْ َوالَِّذْيَن يُؤْ

اِ ْثمً  بِْينًاَمااْکتََسبُْوافَقَِداْحتََملُْوابُْھتَانًاوَّ امُّ

حضرت علی ابن ابی طالب عليہما السالم کے بارے ميں نازل ہوئی ہے اور

اس کے نازل ہونے کی وجہ يہ تھی کہ کچھ منافقين آپ کو اذيت پہنچاتے تھے

  ۔ “اور اُن کو جھٹالتے تھے

  هللا تعالٰی آِل محمدپر سالم بھيجتا ہے

َسٰلٌم َعٰلی آِل يَاِسْيَن۔

فّٰت:آيت“ر سالم ہوآِل ياسين تم پ” ٓ )۔130۔(سورئہ الّصٰ

  

  روايت 

قَاَل آِل محمد“َسٰلٌم َعٰلٓی اِْل يَاِسْينَ ”َعْن اِْبِن عباس رضی ّهللاٰ عنہُ فِی قولہ تٰعاٰلی

ُ عليہ وآلہ وسلَّم۔ صلَّی ّهللاٰ

مانزل من القرآن فی علی عليہ”اس روايت کو حافظ ابی نعيم اصفہانی نے کتاب

پر اور76ميں صفحہ“ صواعِق المحرقہ”ابن حجر ہيشمی نے ميں، “السالم
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،اشاعت اّول ميں110،صفحہ2،جلد“شواہد التنزيل”حافظ الحسکانی نے کتاب

نقل کيا ہے۔

  

  ترجمہ 

“َسٰلٌم َعٰلٓی آِل يَاِسْينَ ”ابن عباس سے روايت کی گئی ہے کہ خدا کے اس کالم ”

۔“يںسے مراد آِل محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہ

يہاں يہ بتانا ضروری ہے کہ معتبر روايات کے مطابق آِل محمد سے مراد

حضرت علی عليہ السالم،جناِب سيده فاطمہ سالم هللا عليہا، امام حسن عليہ

السالم ،امام حسين عليہ السالم اور اُن کی پاک

  ۔ “اوالد ہيں

  علی اور تصديِق نبوِت پيغمبر اکرم

ْدِق َوَصدََّق بِٓہ اُوٰلٓئَِک ھُُم اْلُمتَّقُْوَن۔َوالَِّذْی َجآَء بِالصِّ 

اور وه جو سچ کو لے کر آيا او روه جس نے اُس کی تصديق کی(خدا سے)”

)۔33۔(سورئہ زمر:آيت“ڈرنے والے وہی تو ہيں

  

  روايت 

ْدِق َوَصدََّق بِٓہ اُوٰلٓئَِک ھُ ”َعْن ُمٰجاِھٍد فِی قولہ تعاٰلی قَاَل“ُم اْلُمتَّقُْونَ َوالَِّذْی َجآَء بِالصِّ

ْدِق محمدصلَّی ّهللاٰ عليہ وآلہ وسلَّم َصدََّق بِِہ علی ابِن ابی طالب۔ ٰجاَء بِاالصِّ
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،317،حديث269،صفحہ“مناقب”اس روايت کو ابن مغازلی شافعی نے کتاب

شواہد”اشاعت اّول ميں، حافظ الحسکانی نے کتاب 

  ، 812،حديث121،صفحہ2،جلد“التنزيل

مانزل من القرآن فی علی”بيروت اور حافظ ابی نعيم اصفہانی نے کتاباشاعت 

ميں آيت ِ مذکور کی تشريح کے سلسلہ ميں بيان کيا ہے۔“عليہ السالم

  

  ترجمہ 

مجاہد سے روايت کی گئی ہے کہ اس کالِم اٰلہی”

ْدِق َوَصدََّق بِٓہ اُوٰلٓئَِک ھُُم اْلُمتَّقُْونَ ” “َوالَِّذْی َجآَء بِالصِّ

ْدق”کے بارے ميں انہوں نے کہاکہ سے مراد پيغمبر اسالم ہيں“َجآَء بِالصِّ

سے مراد علی ابن ابی طالب عليہ السالم ہيں(يعنی جو کوئی“َصدََّق بِہٓ ”اور

صداقت اور حق کے ساتھ آياوه پيغمبر اسالم ہيں اور جس نے اُن کی تصديق

  ۔ “کی، وه علی عليہ السالم ہيں)

  ماننے والے حزب هللا ہيں اور وہی کامياب ہيںعلی اور آپ کے 

ِ ھُُم اْلُمْفلُِحْوَن۔ اَ آَلاِنَّ ِحْزَب ّهللاٰ

۔“آگاه رہو کہ خدائی گروه کے لوگ(پوری پوری) فالح پانے والے ہيں”

)22(سورئہ مجادلہ:آيت
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  روايت 

ااِطَّلَْعُت َعٰلی ر سوِل ّهللاٰ ٰيا اَبَااْلَحَسْن ااِلَّ َضَرَبَعْن علی َعلَْيِہ السَّالم قَال َسْلَماُن:فَلَمَّ

بَْيَن ِکْتفِْی َوٰقاَل:يَاَسْلَماُن ھََذاَوِحْزبُہُ ھُُم اْلُمْفلُِحْون۔

ميں،250،صفحہ62باب“ کفاية الطالب”اس روايت کو گنجی شافعی نے کتاب

،باب شرح حاِل اميرالمٔومنين عليہ“تاريخ دمشق”حافظ ابن عساکر نے کتاب

   346،صفحہ2،جلدالسالم

مانزل من القرآن فی”،اشاعت دوم ميں، ابو نعيم اصفہانی نے کتاب854حديث

شواہد”ميں اس آيت کی تشريح ميں اور حافظ الحسکانی نے “ علی عليہ السالم

کی تفسير4،اشاعت اّول ميں سورئہ بقره کی آيت68،صفحہ1،جلد“التنزيل

کرتے ہوئے نقل کيا ہے۔

  

  ترجمہ 

ليہ السالم سے روايت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمايا کہحضرت علی ع”

يا اباالحسن !ميں جب بھی رسوِل خدا’سلمان نے مجھ سے مخاطب ہوکر کہا:

کی خدمت ميں حاضر ہوا تو انہوں نے ميرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کی

طرف اشاره کرکے فرمايا کہ اے سلمان! يہ شخص اور اس کی جماعت

  ۔ “انے والے ہيںفالح(کاميابی) پ

قيامت کے دن هللا تعالٰی رسوِل اکرم اور علی کے ماننے والوں کو رسوا نہيں
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  کرے گا

ُ النَّبِیَّ َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َمَعہ۔ يَْوَم اَل يُْخِزی ّهللاٰ

جس دن خدا تعالٰی نبی کو اور اُن لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ايمان الئے ہيں،”

)۔8۔(سورئہ تحريم:آيت“رسوا نہ کرے گا

  

  روايت 

ُ النَّبِیَّ َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َمَعہ)قَاَل َعلٌِی َواَْصٰحابُہُ۔ قََرأَ ْبُن َعبَّاس(يَْوَم اَل يُْخِزی ّهللاٰ

مانزل من القرآن فی علی عليہ”عيم اصفہانی نے کتاباس روايت کو حافظ ابی ن

جمع”ميں اس آيت کے ضمن ميں اور عالمہ سيوطی نے کتاب“ السالم

پر نقل کيا ہے۔155،صفحہ2ميں جلد“الجوامع

  

  ترجمہ 

روايت کی گئی ہے کہ ابن عباس يہ آيت”

ُ النَّبِیَّ َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َمعَ ” “ہيَْوَم اَل يُْخِزی ّهللاٰ

وه لوگ جو ايمان”تالوت فرمارہے تھے،اُس وقت انہوں نے کہا کہ 

  ۔ “سے مراد علی عليہ السالم اور اُن کے ماننے والے ہيں“الئے

  روِزقيامت واليت ِعلی کے بارے ميں سوال کيا جائے گا

ثُمَّ لَتُْسئَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعْيِم۔
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۔(سورئہ“ضرور بازپرس کی جائے گی پھر تم سے اُس دن نعمتوں کی بابت”

  )۔ 8تکاثر:آيت

  

  روايت 

َوَجلَّ  ثُمَّ لَتُْسئَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن”َعْن َجْعفَِراْبِن محمد عليہ السالم فِی قولِِہ َعزَّ

قَاَل:َعْن ِواَليَِة َعلِّی۔“النَِّعْيمِ 

عليہ مانزل من القرآن فی علی”اس روايت کو حافظ ابی نعيم اصفہانی نے کتاب

ميں اس آيت کے بارے ميں بيان کرتے ہوئے اور حافظ الحسکانی نے“ السالم

،اشاعت اّول ميں نقل کيا ہے۔368،صفحہ2شواہد التنزيل،جلد”کتاب 

  

  ترجمہ 

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت کی گئی ہے کہ آپ نے اس

  آيت 

“مِ ثُمَّ لَتُْسئَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيْ ”

کے بارے ميں فرمايا کہ وه نعمت جس کے بارے ميں روِز قيامت سوال کيا

 ۔ “جائے گا وه واليت ِعلی ابن ابی طالب عليہ السالم ہے
 

 آفتاب واليت
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  ١فضائِل امام علی عليہ السالم احاديث کی نظر ميں۔

  

(حصہ اول)

  

پچھلے ابواب ميں ہم نے موالئے متقيان امير المٔومنين حضرت علی عليہ

السالم کی شخصيت کا تعارف قرآِن کريم کی وساطت سے کروايا اور اس

طرح آپ کی عظمت اور بلند مرتبہ شخصيت سے کسی حد تک آشناہوئے۔ اس

سے پہلے بھی ہم اشاره کرچکے ہيں کہ حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں

وا ٓيات قرآِن کريم ميں موجود ہيں، اُن کی تعداد بہت زياده ہے۔ ہم تو صرفج

چند آيات کو بيان کرسکے ہيں۔

اس باب ميں انشاء هللا روايات کی مدد سے ہم آپ کی شخصيت ِ بزرگ اور

نورانی چہرے کو اُجاگر کريں گے۔ يہاں جتنی بھی روايات نقل کی جائيں گی،

م صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے منقول ہيں۔ يہ وهوه سب حضرِت پيغمبر اکر

پيغمبر ہيں جو شريف ترين انسان اور عظيم ترين نبی ہيں۔حقيقت يہ ہے کہ ہم

چاہتے ہيں کہ حضرت علی عليہ السالم کی شخصيت کو نبی اکرم صلی هللا

عليہ وآلہ وسلم کی نگاه سے ديکھيں اور اُن کے بلند ترين مقام کو پہچانيں۔

ختصر سے ابتدائی کلمات ميں يہ بھی بتانا چاہتے ہيں کہ جيسے پچھلےان م

ابواب ميں اہِل سنت کی کتب سے اسناد پيش کی گئيں، اس باب ميں بھی اُسی

طرح اہِل سنت کی کتب سے اسناد پيش کی جائيں گی۔ يہاں يہ واضح کرنا

    



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ہ مطلبچاہتے ہيں کہ برادراِن اہِل سنت کی کتب سے حوالہ جات لکھنے کا ي

ہرگزنہيں کہ شيعہ علماء نے ان روايات کے بارے ميں کچھ نہيں لکھا بلکہ

حقيقت يہ ہے کہ ان تمام روايات کو شيعہ علماء نے اپنی کتب ميں واضح طور

پر بيان کيا ہے اور اُن کی نظر ميں يہ سب معتبر اور تسليم شده ہيں۔ ان کے

جاتا۔لٰہذا ان وجوہات کے پيشبارے ميں کسی قسم کا کوئی اختالف نہيں پايا 

نظر شيعہ علماء اور کتب ِ شيعہ سے کوئی حوالہ نہيں لکھا جارہا۔ صرف چند

ايک جگہوں پر اشارتاً ذکر کيا گيا ہے۔

اصل مدعا يہ ہے کہ وه لوگ جو آپ کو صرف مسلمانوں کا چوتھا خليفہ

آپ کے فضائل مانتے ہيں اور اُن کو رسول هللا کا خليفٔہ بالفصل نہيں مانتے،

اُن کی زبانی سنے جائيں۔ اس طرح ايک تو مسلماناِن عالم کو صحيح راستہ

دکھا سکيں گے اور دوسرے اہِل تشيع کے ايمان نسبت بہ محمد و آِل

محمدکومزيد تقويت پہنچاسکيں گے،انشاء هللا۔

  

  پہلی روايت 

  علی سب سے پہلے نبوت اورکلمۂ توحيد کی گواہی دينے والے ہيں

ی َعلیَّ اْلَماٰل ئَِکةُ َوَعٰلی َعلِیِّ َسْبَع ِ:َصلّٰ َعْن انس ابن مالک قَاَل: قَاَل َرُسْول ّهللاٰ

َماِء ااِلَّ  ُ ِمَن ااْلَْرِض اِلَی السَّ ّهللاٰ ِمنِّیِسنِْيَن َولَْم يَْصُعْد اَْولَْم يَْرتَفِْع۔بَِشٰھاَدِة اَْن اَلاِٰلہَ ااِلَّ

۔َوِمْن علی ابِن ابی طالب
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انس بن مالک روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے”

فرمايا کہ فرشتے سات سال تک مجھ پر اور علی عليہ السالم پر درود بھيجتے

رہے(يہ اس واسطے کہ ان سات سالوں ميں) خدا کی وحدانيت کی گواہی زمين

۔“نے نہ دیسے آسمان کی طرف سوائے ميرے اور علی کے عالوه کسی 

يہ بات قابِل توجہ ہے کہ حضرت علی عليہ السالم کے اسالم النے کے بارے

ميں اہِل سنت اور شيعہ کتب سے کافی روايات ملتی ہيں۔ جيسے زيد بن ارقم

ُل َمْن اَْسلََم َعلِی”کہتے ہيں  سب سے پہلے جو اسالم الئے وه علی تھے۔“1اَوَّ

کئے گئے ہيں۔ اسی طرح انس بناس کے کچھ حوالہ جات نيچے بھی درج 

2مالک کہتے ہيں: 

ْثنَْيِن َواَْسلََم َعلِیٌّ يَْوَم الثال ثا” “بُِعَث النَّبِیُّ يَْوَم ااْلِ

يعنی پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پير کے روز مبعوث برسالت ہوئے

اور علی عليہ السالم نے منگل کے روز اسالم قبول کيا۔

  

روايت اہِل سنت کی کتب سے حوالہ جاتِ 

۔116،حديث70،ص1۔ ابن عساکر تاريخ دمشق ،باب شرح حاِل امام علی ،جلد1

،اشاعت8،ص19۔ ابن مغازلی کتاب مناقب ِ اميرالمومنين ،حديث 2

  پر 14اّول،ص

۔68،صفحہ12۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب3

۔819اور 786لتنزيل ميں، حديث ۔ حافظ الحسکانی، کتاب شواہد ا4
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اشاعت بوالق)166و(صفحہ169،ص1۔ سيوطی، کتاب اللئالی المصنوعہ،ج5

(مٔوسسة الرسالہ بيروت،اشاعت پنجم)۔616،ص11۔ متقی ہندی، کنزالعمال،ج6

  

١حوالہ جاِت روايت زيد بن ارقم 

ليہ(باب فضائِل علی ع335،صفحہ7۔ ابن کثير کتاب البدايہ والنہايہ،جلد1

  السالم)۔ 

۔125،صفحہ25۔ گنجی شافعی کتاب کفاية الطالب،باب2

(باِب ذکر علی ابن ابی طالب عليہ166۔ سيوطی ،کتاب تاريخ الخلفاء، صفحہ3

  السالم)۔ 

  

2حوالہ جاِت روايت انس بن مالک 

)۔1(حاِل علی عليہ السالم،شماره134،صفحہ1۔ خطيب،تاريخ بغداد ميں،جلد1

(باِب فضائِل علی عليہ السالم)۔112،صفحہ3درک ميں، جلد۔ حاکم ،المست2

۔26،صفحہ3۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ،جلد3

(باِب ذکر علی ابن ابی طالب عليہ166۔ سيوطی، کتاب تاريخ الخلفاء،صفحہ4

  السالم)۔ 

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة،5

  ۔ 335،ص59اورباب68،صفحہ12باب

عساکر تاريخ دمشق ، حاِل امير المٔومنين امام علی ۔ ابن6
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  ۔ 76،حديث41،ص1،جلد

  

  دوسری روايت 

  علی پيغمبر کے ساتھ اورپيغمبرعلی کے ساتھ ہيں

ُ عليہ وآلہ وسلَّْم:يَا َعلِیُّ اَْنَت ِ صلَّی ّهللاٰ َعْن علی ابِن ابی طالب قَاَل: ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

ِمنِّی َواَنَاِمْنَک۔

لی ابن ابی طالب عليہ السالم سے روايت ہے کہ پيغمبر اسالم نے فرمايا:ياع”

۔“علی ! تم مجھ سے ہو اور ميں تم سے ہوں

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔120،صفحہ3۔ حاکم، کتاب المستدرک ميں جلد1

،شماره410،صفحہ1۔ ذہبی، ميزان االعتدال،جلد2

   6613،شماره324،ص3،ج1505

۔119،حديث44،صفحہ1۔ ابن ماجہ سنن ميں، جلد3

(باِب فضائِل علی عليہ344،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ،جلد4

  السالم)۔ 

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں، باب حاِل امير المٔومنين5

   183،حديث124،ص1،ج
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۔169۔ سيوطی،تاريخ الخلفاء،صفحہ6

،اشاعت اّول۔228،صفحہ275، حديث۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں7

۔284،صفحہ67۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب 8

۔60،صفحہ7،باب277۔ شيخ سليمان قندوزه حنفی ،کتاب ينابيع المودة، صفحہ9

(عن البراء بن عازب)۔141،صفحہ5۔ بخاری، کتاب صحيح بخاری ميں، جلد10

۔36،صفحہ133ديثاور ح51اور19۔ نسائی الخصائص ميں، صفحہ11

(عن البراء بن عازب)۔167،صفحہ13۔ ترمذی اپنی کتاب ميں، جلد12

،اشاعت پنجم بيروت۔599،صفحہ11۔ متقی ہندی، کتاب کنزل العمال ،جلد13

  

  تيسری روايت 

  پيغمبر اور علی کی خلقت ايک ہی نور سے ہے

ِ قَاَل َسِمْعُت النَّبِی(رسول :النّاُس ِمْن َشَجٍر َشتّٰی َعْن ٰجابِِرْبِن َعْبُدّهللاٰ ) يَقُْوُل لَِعلیٍّ ّهللاٰ

َوَجٰناٌت ِمْن اَْعنَاٍب َوَزْرٌع َونَِخْيٌل ِصْنٰواٌن”َواَنَاَواَْنَت ِمْن َشَجَرٍة ٰواِحَدٍة ثُمَّ قََرأَالنَّبِی

۔“َوَغْيُر ِصْنٰواٍن يُْسٰقی بِٰماٍء ٰواِحدٍ 

خدا سے سنا کہ وه حضرت علی جابرابن عبدهللا کہتے ہيں کہ ميں نے رسولِ ”

سب لوگ سلسلہ ہائے”عليہ السالم سے مخاطب تھے اور فرمارہے تھے 

مختلف(مختلف اشجار)سے پيدا کئے گئے ہيں ليکن ميں اور تو(علی ) ايک ہی

سلسلہ(شجرئہ طيبہ) سے خلق کئے گئے ہيں اور پھر آپ نے يہ آيت پڑھی:
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اَْعنَاٍب َوَزْرٌع َونَِخْيٌل ِصْنٰواٌن َوَغْيُر ِصْنٰواٍن يُْسٰقی بِٰماٍءَوَجٰناٌت ِمْن ”ثُمَّ قََرأَالنَّبِی

)13۔(سورئہ رعد:آيت:“ٰواِحدٍ 

اور انگوروں کے باغ اور کھيتياں اور کھجور کے درخت ايک ہی جڑ ميں”

سے کئی اُگے ہوئے اور عليحده عليحده اُگے ہوئے کہ يہ سب ايک ہی پانی

۔“سے سينچے جاتے ہيں

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

ميں۔90،297اور حديث400۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب، حديث 1

۔17،حديث4۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين،باب2

۔241،صفحہ2۔ حاکم، کتاب المستدرک،جلد3

،شرح178،حديث126،ص1۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ،شرح حاِل علی ،ج4

  محمودی۔ 

اور تاريخ51،صفحہ4ر الدرالمنثور ميں،جلد۔ سيوطی، تفسي5

  ۔ 171الخلفاء،صفحہ

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة، باِب6

  ۔ 280،صفحہ37،حديث70مناقب

۔395۔ حافظ الحسکانی،کتاب شواہد التنزيل ميں، حديث7

(مٔوسسة608،ص2،اشاعت اّول ،جلد154،صفحہ6۔ متقی ہندی، کنزالعمال،جلد8

يروت، اشاعت پنجم)۔الرسالہ ب
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  چوتھی روايت 

  علی ہی دنيا وآخرت ميں نبی کے علم بردار ہيں

ِ َمْن يَْحِمُل ٰرايَتََک يَْوَم القِٰياَمِة؟ ٰقاَل: َمْن عن جابر ابِن َسْمَرةَ قَاَل: قِْيَل يَاَرُسْوَل ّهللاٰ

َکاَن يَْحِملُھَا فِی الدُّ ْنٰياعلی۔

کہ رسوِل خدا کی خدمت ميں عرض کياجابر ابن سمره سے روايت ہے ”

آپ نے فرمايا جو‘يا رسول هللا! قيامت کے روز آپ کاَعلَم کون اٹھائے گا؟’گيا:

۔“دنيا ميں ميرا علمبردارہے يعنی علی 

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

(باِب فضائل حضرت علی336،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ، جلد1

  )۔ 

،شرح209،حديث145،ص1۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، شرح حاِل علی ، ج2

  محمودی۔ 

۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ِ امير المٔومنين عليہ السالم ميں،3

  ۔ 200،صفحہ237حديث

۔250۔ عالمہ اخطب خوارزمی، کتاب مناقب،صفحہ4

۔216۔16۔ عالمہ عينی، کتاب عمدة القاری،5
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۔136،صفحہ13العمال ميں، جلد۔ متقی ہندی، کتاب کنز6

  

  انچويں روايت 

  پيغمبر اکرم اور علی ايک ہی شجرئہ طيبہ سے ہيں

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم ُحبُّ َعلِیٍّ يَأ ُکُل ِ َصلَّی ّهللاٰ َعْن ابِن عباس ٰقاَل: ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

يِّاِت َکٰما تَاُکُل النَّاُرالَخطََب۔ السِّ

علی’ے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:ابن عباس کہت”

“۔‘ کی محبت گناہوں کو ايسے کھاجاتی ہے جيسے خشک لکڑی کو آگ

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ ابن عساکر ،تاريخ دمشق ،باِب شرح حاِل امير المٔومنين ،1

   607حديث103،ص2ج

اِل احمد بن شبوية بن معين موصلی،۔ خطيب ،تاريخ بغداد شرح ح2

  ، 194،ص4ج

  ۔ 1885شماره

(باِب1261،اشاعت دوم، شماره218،ص15۔ متقی ہندی، کنزل العمال، ج3

  فضائل 

)5(مٔوسسة الرسالة بيروت، اشاعت421،ص11علی ) اور دوسری اشاعت ج
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۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باِب مناقب سبعون،4

  ،حديث 279صفحہ

۔252اور 211صفحہ56اور باب33

،اشاعت اّول۔184،صفحہ1۔ سيوطی دراللئالی المصنوعہ، جلد5

  

  چھٹی روايت 

  دِر علی کے عالوه تمام دِر مسجد بند کرنے کا حکم

ِ اَْبواٍب َشاِرَعٍة فِی الْ  َمْسِجِدَعْن َزْيداِْبِن اَْرقَم قاَل: َکاَن لِنَفٍَر ِمْن اَْصٰحاِب َرُسوِل ّهللاٰ

) يَْوًما: ُسدُّ وا ٰھِذِه االَ ْبَواَب ااِلَّ بَاَب َعلی۔ٰقاَل: فَتََکلََّم فِْی ٰذالَِک اُنَاٍس قَاَل: فَٰقاَل(النَّبِیُّ

ا بَْعُد فَاِنِّی اُِمْرُت بَِسدِّ ٰھذِ  َ َوأَ ْثٰنی َعلَْيِہ ثُمَّ ٰقاَل أَمَّ ِ فََحَمَد ّهللاٰ ِهٰقاَل: فَقَاَم َرُسْوُل ّهللاٰ

ِ َماَسَدْدُت َشْيئًا َواَل فَتَْحتُہ َولَِکنِّی ااْلَْبَواِب َغْيَر بَاِب َعلِیٍّ فَٰقاَل فيِہ قَاِعلُُکْم،َواِنِّی َوّهللاٰ

اُِمْرُت بَِشیٍء فَاتَّبُِعہ۔

زيد بن ارقم کہتے ہيں کہ چند اصحاِب رسوِل خدا کے گھروں کے دروازے”

سوِل اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نےمسجد کی طرف کھلتے تھے۔ ايک دن ر

حکم ديا کہ تمام دروازوں کو (سوائے حضرت علی عليہ السالم کے دروازے

کے) بند کردياجائے۔ چند لوگوں نے اس پر چہ ميگوئياں کرنا شروع کرديں۔

پس رسوِل خدا کھڑے ہوگئے اور هللا تعالٰی کی حمدوثنا شروع کردی اور

دروازوں کو بند کرنے کا حکم ديا ہے ،اُس کے فرمايا کہ جب سے ميں نے
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بعد سے کچھ لوگوں نے باتيں کی ہيں(اس کے بارے ميں صحيح رائے نہيں

رکھتے)۔ خدا کی قسم! ميں نے کسی دروازے کو اپنی طرف سے بند کرنے

کا حکم نہيں ديا اور نہ ہی کسی کے کھلنے کا حکم اپنی طرف سے ديا ہے،

ے حکم مال اور ميں نے حکِم خدا کو جاریليکن خدا کی طرف سے مجھ

۔“کرديا ہے

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔335تا323،احاديث1۔ ابن عساکرتاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی ، ج1

۔253،صفحہ302۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب، حديث2

يمون۔۔ ابونعيم ، کتاب حلية االولياء، باب شرح حاِل عمروبن م3

،باِب مناقب علی عليہ63،حديث125،صفحہ3۔ حاکم، کتاب المستدرک، جلد4

  السالم۔ 

،اشاعت بيروت۔343،صفحہ7۔ ابن کثير کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد5

۔201،صفحہ50۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب، باب6

۔65،صفحہ7۔ بہيقی، کتاب السنن الکبرٰی، جلد7

وزی حنفی،ينابيع المودة، باب مناقب السبعون ،۔ شيخ سليمان قند8

   11،حديث275ص

۔99،صفحہ17اور باب

۔102۔ محب الدين طبری، کتاب ذخائر العقبی،صفحہ9
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۔15،صفحہ8۔ ابن حجر،کتاب فتح الباری،جلد10

،اشاعت بيروت۔617و598،صفحہ11۔ متقی ہندی، کتاب کنزل العمال،جلد11

۔175،صفحہ1ند،جلد۔ احمد بن حنبل، کتاب المس12

۔173،صفحہ9۔ ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ،جلد13

۔115،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں ، جلد14

  

  ساتويں روايت 

  علی کا مقام و منزلت

لَْحِمْی َوَدُمہَُعْن اِْبِن عباس، َعِن النَّبِی ٰقاَل اِلُمِّ َسلََمة:يَااُمِّ َسلََمةَ اِنَّ َعلِيًّا لَْحُمہُ ِمْن 

ِمْن َدِمْی َوھَُو بَِمْنِزلَِة ھَاُرْوَن ِمْن ُمْوٰسی ااِلَّ اَنَّہُ اَل نَبِیَّ بَْعِدی۔

حديث ِمنزلت ِامام علی عليہ السالم ايک نہايت ہی اہم اور معتبر ترين حديث ِ

پيغمبر اسالم ہے جو حضرت علی عليہ السالم کی شان ،مقاِم عالی اور منزلت

تہ ديتی ہے۔ البتہ يہ حديث کئی اور ذرائع اور مختلف طريقوں سے بھیکا پ

بيان کی جاتی ہے۔ مندرجہ باال حديث ميں رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم

جناِب اُِم سلمہ سے مخاطب ہيں۔ ليکن ابوہريره سے يہ روايت(اس روايت کو

ح نقل کياميں اس طر412،حديث1ابن عساکر نے ترجمہ تاريخ دمشق ،جلد

ہے)اس طرح سے منقول ہے:

ةَ۔ اِنَّ النَّبی ٰقاَل بَِعلِیٍّ َعلَْيِہ السَّاَلم: يَاَعلِیُّ اَْنَت بَِمْنِزلَِة ھَاُرْوَن ِمْن ُمْوٰسی ااِلَّ النَّبُوَّ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

يا علی ! آپ’پيغمبر اسالم نے حضرت علی عليہ السالم سے ارشاد فرمايا:”

ارون کی موسٰی عليہ السالم سے تھی،کی نسبت مجھ سے ايسی ہے جيسی ہ

۔“سوائے نبوت کے

  

  ترجمہ 

ابن عباس سے روايت کی گئی ہے کہ رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے”

اے اُِم سلمہ! بے شک علی کا گوشت ميرا گوشت:’جناِب اُِم سلمہ سے فرمايا 

جيسی ہے، علی کا خون ميرا خون ہے اور اُس کی نسبت محمد سے ايسی ہے

ہارون کی موسٰی سے تھی سوائے اس کے کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں

  ۔ “آئيگا

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

سے406،336،حديث1۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق،شرح حاِل امام علی ، جلد1

لے کر

  تک۔ 456

اورنيز177،189،صفحہ1۔ احمد بن حنبل، مسند سعد بن ابی وقاص ، جلد2

لفضائل ميں،ا

  ۔ 79،80حديث

۔115،حديث 42،صفحہ1۔ ابن ماجہ قزوينی اپنی کتاب ميں، جلد3
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(فضائِل اصحاب225،حديث81،صفحہ5۔ بخاری،صحيح بخاری ميں،جلد4

النبی )۔

کے1855اورروايت1097،ص3۔ ابی عمريوسف بن عبدهللا، استيعاب ،ج5

ضمن ميں

۔194فحہ،ص7۔ ابونعيم، کتاب حلية االولياء ، جلد6

،اشاعت اّول بيروت15،حديث95،ص2۔ بالذری، کتاب انصاب االشراف، ج7

۔56،153،صفحہ6۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب8

۔33،صفحہ40،50۔ ابن مغازلی،کتاب مناقب ميں،حديث9

۔108،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں، جلد10

۔77،صفحہ8يہ ،جلد۔ ابن کثير،کتاب البدايہ والنہا11

۔167،صفحہ37۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب12

۔2586،حديث3،صفحہ2۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں، جلد13

۔656۔ حافظ الحسکانی، کتاب شواہد التنزيل ميں، حديث14

،اشاعت اّول۔177،صفحہ1۔ سيوطی،کتاب اللئالی المصنوعة،جلد15

۔324،صفحہ2النی،کتاب لسان الميزان ميں، جلد۔ ابن حجر عسق16

  

  آٹھويں روايت 

  حديث ِ واليت اور مقاِم علی
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َعْن َعْمروذی َمرَّ َعْن َعلی اَنَّ النَّبِی صلی ّهللاٰ عليہ وآلہ وسلَّم ٰقاَل: َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ

اٰداهُ۔فََعلِیٌّ َمْواَلهُ، اَلَّلھُمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِد َمْن عٰ 

حديث ِ واليت بھی ايک اہم ترين حديث ہے جو شاِن علی اور مقاِم علی کو

ظاہر کرتی ہے۔ يہ حديث بھی مختلف ذرائع اور مختلف انداز ميں بيان کی گئی

ہے ليکن اصِل مفہوم وہی ہے۔

عمروذی حضرت علی عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم نے”

يں موال ہوں، اُس کا علی موال ہے۔ پروردگار! تو اُسفرمايا کہ جس کا م

کودوست رکھ جو علی عليہ السالم کو دوست رکھے اور تو اُس کو دشمن رکھ

۔“جو علی عليہ السالم سے دشمنی رکھے

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی ،1

  ۔ 532،حديث30،ص2جلد

،950،حديث250،ص1،جلد12،حديث281،ص4۔ احمد بن حنبل ،المسند،جلد2

  ۔ 961،964

۔116اور110،صفحہ3،باب مناقب ِعلی ،،جلد8۔ حاکم،المستدرک ميں، حديث3

اوردوسری اشاعت327،صفحہ2۔ سيوطی، تفسيرالدرالمنثور،جلد4

  اور 180،صفحہ5جلد

۔169تاريخ الخلفاء صفحہ
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،اشاعت اّول۔18،24،26،صفحہ36ميں، حديث ۔ ابن مغازلی، مناقب5

۔164اور105،108،صفحہ9۔ ہيثمی،کتاب مجمع الزوائد ميں، جلد6

۔116،حديث43،صفحہ1۔ ابن ماجہ سنن ميں،جلد7

کے ضمن1855،روايت1099،ص3۔ ابن عمر يوسف بن عبدهللا ،استيعاب ، ج8

  ميں 

۔335،344،366،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد9

۔33،صفحہ4۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں، باب10

،کتاب تاريخ7545،شماره“حاِل يحيٰی بن محمد ابی عمراالخباری”خطيب 11

بغداد ميں،جلد

  ۔ 236،صفحہ14

،اشاعت108،صفحہ2۔ بالذری، کتاب انساب االشراف ميں،جلد12

   45اّول،حديث

مير المٔومنين عليہ السالم ميں۔اور باب شرح حاِل ا

۔58،صفحہ1۔ گنجی شافعی،کتاب کفاية الطالب ميں، باب13

۔94،صفحہ75اورحديث47،صفحہ8۔ نسائی، کتاب الخصائص ميں، حديث14

اور27،صفحہ4۔ ابن اثير، کتاب اسدالغابہ ميں ،جلد15

   397،ص2اورج321،ص3ج

۔632،633صفحہ،5،جلد3712۔ ترمذی اپنی کتاب صحيح ميں، حديث16
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  نويں روايت 

  علی کی محبت جہنم سے بچاؤاور جنت ميں داخلے کی ضمانت ہے

ِ ھَْل لِلنَّاِر ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم يَاَرُسْوَل ّهللاٰ َعْن اِْبِن عباس،ٰقاَل: قُْلُت لِنَّبِی َصلَّی ّهللاٰ

۔ َجواٌز؟ٰقاَل نََعْم قُْلُت َوَماھَُو؟ ٰقاَل ُحبُّ علیِّ

  

  ترجمہ 

ابن عباس سے روايت ہے کہ انہوں نے پيغمبر اسالم سے پوچھا کہ يا رسول”

هللا! کيا جہنم سے عبور کيلئے کوئی جواز يا پروانہ ہے؟ پيغمبر اسالم نے

علی سے’۔ ميں نے پھر عرض کيا کہ وه کيا ہے؟آپ نے فرمايا:‘ہاں’فرمايا:

  “ ۔‘محبت

باس سے روايت کی گئی ہے:اس طرح کی دوسری مشابہ حديث بھی ابن ع

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم: علٌی يَْوَم اْلقِٰياَمِة َعلَی َعْن ابِن عباس ٰقاَل: ٰقاَل َرُسْول ّهللاٰ َصلَّی ّهللاٰ

اْلَحْوِض اَليَْدِخُل اْلَجنَّةَ ااِلَّ َمْن َجاَء بَِجَوازِمْن َعلِیِّ اْبِن اَبِی طَالِب۔

  

ترجمہ روايت

س سے روايت ہے کہ پيغمبر اسالم نے فرمايا کہ علی عليہ السالمابن عبا”

قيامت کے دن حوِض کوثر پر ہوں گے اور کوئی بھی جنت ميں داخل نہ

۔“ہوسکے گا مگر جس کے پاس علی عليہ السالم کی جانب سے پروانہ ہوگا
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حوالہ جاِت روايت ہِل سنت کی کتب سے

اِل علی۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں،باب ح1

   2اورجلد608،حديث104،صفحہ2،جلد

  ۔ 753،حديث243صفحہ

۔242اور119،131،صفحہ156۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں، حديث2

اور211،ص56۔ شيخ سليمان قندوزی ، کتاب ينابيع المودة، باب3

  ، 133،ص37باب

  ۔ 245،301

اقب ِعلی،اشاعت اّول(آخر ِ من197،صفحہ1۔ سيوطی، اللئالی المصنوعة ، جلد4

  )۔ 

۔244اور177،211،صفحہ2۔ محب الدين طبری، کتاب رياض النضرةميں،جلد5

  

  دسويں روايت 

  قيامت کے روز ُحبِّ علی اور ُحبِّ اہِل بيت کے بارے ميں سوال کيا جائے گا

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم اَل تَُزْوُل قََدٰما اِْبِن آَدَم يَْومَ  ِ َصلَّی ّهللاٰ َعْن اَبِی َذر ٰقاَل:ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

اْلقِٰياَمِة َحتّٰی يُْسأََل َعْن اَْربٍَع،َعْن ِعْلِمہ ٰما َعِمَل بِہ،َوَعْن ٰمااْکتََسبَہُ،َوفِْيٰمااَْنفَقَہُ،َوَعْن

۔ُحبِّ اَھْ  ِ،َوَمْن ھُْم؟ فَأَْوَمأَ بِيَِدِه اِٰلی َعلِیِّ ِل اْلبَْيِت فَقِْيَل ٰيا َرُسْوَل ّهللاٰ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ابوذر روايت کرتے ہيں کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ”

قيامت کے دن کوئی انسان اپنا قدم نہ اٹھاسکے گا جب تک اُس سے چار سوال

نہ کئے جائيں گے:

علم کے بارے ميں کہ کس طرح اُس نے عمل کيا؟ اُس کے

اُس کی دولت کے بارے ميں کہ کہاں سے کمائی؟

وه دولت کہاں خرچ کی؟

اہِل بيت سے دوستی کے بارے ميں۔

يا رسول هللا! آپ کے اہِل بيت کون ہيں؟آپ نے اپنے ہاتھ سے:’عرض کيا گيا 

“۔‘ابن ابی طالب عليہ السالمعلی عليہ السالم کی طرف اشاره کيا اور کہا:علی 

  

حوالہ جاِت روايت، اہِل سنت کی کتب سے

۔324،صفحہ911۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب1

۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ،باِب حاِل امير المٔومنين2

  ۔ 644،حديث159،ص2،،جلد

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع3

   133،271ص37،باب124،ص32المودة،باب

۔326،صفحہ10۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں، جلد4

،اشاعت اّول۔120،مناقب ميں صفحہ157۔ ابن مغازلی، حديث 5

۔62،باب574۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين ميں، حديث6
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،اشاعت اّول۔42،صفحہ4،باب1۔ خوارزمی، کتاب مقتل ميں،جلد7

  

  يارہويں روايت 

  رسول محبت کرتے ہيں علی سے هللا اور اُس کے

ه ابِن عباس ٰقاَل: اُتَِی النَّبِیُّ ِ ْبِن عباس، َعْن اَبِْيِہ َعْن َجدِّ َعْن ٰدأودبِن علیِّ ْبِن َعْبِد ّهللاٰ

ُ َوَرُسْولُہُ، ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم بِٰطائِِر فَقَاَل: اَلَّلھُمَّ اِْئتِنِْی بَِرُجٍل يُِحبُّہُ ّهللاٰ فَٰجاَءَصلَّی ّهللاٰ

َعلِیٌّ فَٰقاَل: اَلَّلھُمَّ ٰواِل۔

  

  ترجمہ 

ابن عباس کہتے ہيں کہ ايک دن پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی”

خدمت ميں ايک مرغ بطور طعام پيش کيا گيا۔ آپ نے دعافرمائی کہ

پروردگار! ايسے شخص کو ميرے پاس بھيج جس کو خدا اور رسول دوست

س کھانے ميں ميرے ساتھ شريک ہوجائے)۔پس تھوڑی ديررکھتے ہيں(تاکہ ا

بعد ہی علی وہاں پہنچے ۔ پيغمبر اسالم نے فرمايا:پروردگار! توعلی عليہ

السالم کودوست رکھ۔علی پيغمبر اسالم کے ساتھ بيٹھے اور آپ نے پيغمبر کے

۔“ساتھ وه کھانا تناول فرمايا

ہے جو کتب ِ اہِل سنت اور شيعہمندرجہ باال حديث ايک اہم اور متواتر حديث 

ميں مختلف صورتوں ميں بيان کی گئی ہے۔ ماجراکچھ اس طرح ہے کہ ايک
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دن پيغمبر خدا کی خدمت ميں طعاِم مرغ پيش کيا گيا۔پيغمبر خدا نے اُس وقت

دعا مانگی کہ پروردگار!ايسے شخص کو ميرے پاس بھيج دے جس کو خداا و

ے ساتھ طعام ميں شامل ہوسکے)۔کچھ ہیرسول محبوب رکھتے ہوں(تاکہ مير

دير بعد امير المٔومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم وہاں پہنچے۔ آپ خوش

  ہوئے۔ 

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باِب حاِل امير المٔومنين1

  اور 622،حديث631،ص2،ج

(شرح محمودی)۔642تا609،حديث2ج

،اشاعت اّول۔156،صفحہ189ابن مغازلی، مناقب ميں حديث ۔2

۔62،صفحہ8۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب3

اور اس کے بعد۔351،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد4

(باِب فضائِل علی عليہ السالم)۔130،صفحہ3۔ حاکم، کتاب المستدرک ميں جلد5

۔148،صفحہ33جی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب۔ گن6

۔ ذہبی، ميزان االعتدال ، باب شرح حال ابی7

   10703،شماره583،صفحہ4الہندی،ج

۔197،صفحہ2اورتاريخ اسالم ميں جلد

۔199،صفحہ5اور جلد125،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں، جلد8
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ران بن الحسن بن۔ خطيب، تاريخ بغداد ، باب شرح حال طف9

  ،صفحہ 9الفيروزان،ج

  ۔ 4944،شماره369

۔339،صفحہ6۔ ابو نعيم،حلية االولياء ميں،جلد10

۔ بالذری، کتاب انساب االشراف ميں، باب شرح حاِل علی11

  ،صفحہ 2،ج140،حديث

،اشاعت اّول از بيروت۔142

وم،اشاعت تبريز اور اشاعت د64،صفحہ9۔ خوارزمی، کتاب مناقب ، باب 12

  ۔ 59،صفحہ

۔ ابن اثير، کتاب اسد الغابہ ميں، باب شرح حاِل امير المٔومنين13

  ۔ 30،صفحہ4ميں،جلد

۔39،صفحہ1۔ طبرانی،معجم الکبير ميں، باب مسند ِ انس بن مالک، جلد14

 ۔ 51،صفحہ12۔ نسائی، کتاب الخصائص ميں ، حديث15
 

 آفتاب واليت

 

  ١فضائِل امام علی عليہ السالم احاديث کی نظر ميں۔
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(حصہ دوم)

  

  بارہويں روايت 

  ُحبِّ علی کے بغير پيغمبر اسالم سے دوستی کا دعوٰی جھوٹا ہے

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم َونَْحُن فِی اْلَمْسِجِد ِ َصلَّی ّهللاٰ َعْن جابِر ٰقاَل: َدَخَل َعلَْينَا َرُسْوُل ّهللاٰ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم،اَلَْستُْم َزَعْمتُْم اَ نَُّکْم تُحِ  بُّْونِْی؟َوھَُواَِخَذ بِيَِد َعلِیٍّ فَٰقاَل النَّبِیُّ َصلَّی ّهللاٰ

ِ ٰقاَل: َکِذَب َمْن َزَعَم اَنَّہُ يُِحبُّنِْی َويُْبِغُض ٰھذا۔قٰ  الُوا:بَٰلی يَاَرُسْوَل ّهللاٰ

جابر سے روايت ہے کہ پيغمبر اکرم مسجد ميں داخل ہوئے اور ہم بھی پہلے”

سے وہاں موجود تھے۔ آپ نے علی عليہ السالم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور

سب‘ ں کرتے کہ تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو؟کيا تم يہ گمان نہي’فرمايا:

۔ آپ نے فرمايا کہ اُس نے جھوٹ بوال جو يہ کہتا‘ہاں! يا رسول هللا’نے کہا:

ہے کہ مجھ(محمد) سے محبت کرتا ہے ليکن اس (علی عليہ السالم) سے

۔“بغض رکھتا ہے

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

باب شرح حاِل امير المٔومنين ۔ ابن عساکر تاريخ دمشق ميں،1

  ،حديث 185،ص2،ج

اور اس کے بعد کی احاديث۔664
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۔2007،شماره536،صفحہ1۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں، جلد2

،باِب فضائِل علی عليہ السالم۔355،صفحہ7۔ ابن کثير البدايہ والنہايہ ميں، جلد3

۔130،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں، جلد4

۔31،صفحہ4يمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں، باب۔ شيخ سل5

۔319،صفحہ88۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب6

۔109،صفحہ2۔ ابن حجر عسقالنی ، کتاب لسان الميزان ميں،جلد7

۔479،صفحہ2۔ سيوطی، کتاب جامع الصغير ميں،جلد8

  

  تيرہويں روايت 

  اِن علی منافق ہيںمحباِن علی مٔومن اور دشمن

ْبِن َجْيٍش ٰقاَل َسِمْعُت َعلِيًّا يَقُْوُل:َوالَِّذی فَلََق اْلَ◌َحبَّةَ َوبََرٔیَ النََّسَمةَ اِنَّہُ لََعِھَد َعْن َزرِّ

ِمُن،َواَل يُْبِغُضَک ااِلَّ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم اِلیَّ اَْن اَل يُِحبَُّک ااِلَّ ُمؤْ  ُمٰنافٌِق۔النَّبُِی َصلَّی ّهللاٰ

  

  ترجمہ 

زر بن جيش کہتے ہيں کہ ميں نے علی عليہ السالم سے سنا کہ انہوں نے”

فرمايا کہ مجھے قسم ہے اُس خدا کی جودانہ کو کھولتا ہے اور مخلوق کو

وجود ميں التا ہے۔ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد

وئی محبت نہ رکھے گا مگر سوائےيا علی ! تم سے ک’کرتے ہوئے فرمايا:
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“۔‘مٔومن کے اور تم سے کوئی بغض نہيں رکھے گا سوائے منافق کے

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

اور731،حديث95،صفحہ1۔ احمد بن حنبل، کتاب المسند، باب مسند ِعلی ،جلد1

  دوسری 

،اشاعت اّول۔84،صفحہ1،جلد642اور حديث204اشاعت ميں صفحہ

۔ ابن عساکر تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امير المٔومنين2

   674،حديث190،ص2،ج

،اشاعت اّول۔190،صفحہ225۔ ابن مغازلی مناقب ميں، حديث3

،باب شرح حال ابی علی بن ہشام7785۔ خطيب ،تاريخ بغداد ميں، شماره4

  حربی۔ 

۔ بال ذری، کتاب انساُب االشراف ميں، باب شرح حاِل علی5

   97،ص2،ج20ث،حدي

  ۔ 153،صفحہ158اورحديث

۔129،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں، جلد6

،باِب فضائِل علی عليہ355،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ ميں، جلد7

  السالم۔ 

اور1100،صفحہ3۔ ابن عمر يوسف بن عبدهللا ، استيعاب ميں، جلد8

  ۔ 1855روايت
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۔68،صفحہ3ب ميں، باب۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطال9

۔114،حديث42،صفحہ1ميں، جلد“ سنن”۔ ابن ماجہ قزوينی اپنی کتاب 10

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں11

  پر۔ 252اور52،صفحہ6،باب

  

  چودہويں روايت 

  علی مسلمانوں کے اور متّقين کے امام ہيں

ِ ْبِن اَْسَعْدبِن  ثَنِی َعْبُدّهللاٰ ِ لَْيلَةً اُْسِرَی بِی اِْنتَھَْيُت اِٰلیَحدَّ ُزَرارة ٰقاَل:ٰقاَل رسول ّهللاٰ

(اَْواَْخبََرنِی)فِی َعلٍِی بثاَلٍث:اِنَّہُ َسيُِّداْلُمْسلِِمْيَن َوَولِیُّ اْلُمتَّقِْيَن َربِّی،فَأَْوٰحی اِلیَّ

لِْيَن۔  اْلُمَحجَّ   َوقَائُِداْلُغرَّ

  

  ترجمہ 

ره کہتے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلمعبدهللا بن اسعد بن زرا”

نے فرمايا کہ شِب ِمعراج جب ميں اپنے پروردگار عّزوجّل کے حضور پيش

ہوا تو مجھے حضرت علی عليہ السالم کے بارے ميں تين باتوں کی خبر دی

گئی جو يہ ہيں کہ علی مسلمانوں کے سردار ہيں، متقين اور عبادت گزاروں

ہيں اور جن کی پيشانياں پاکيزگی سے چمک رہی ہيں اُن کے رہبرکے امام 

  ۔ “ہيں
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حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ ابن عساکر تاريخ دمشق ،باب شرح احواِل امام1

   259ص772حديث256ص2ج

۔211،شماره64۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں ،صفحہ2

۔104،صفحہ147اور126۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں، حديث3

۔121،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں، جلد4

،باِب مناقب ِعلی ۔99،حديث138،صفحہ3۔ حاکم، کتاب المستدرک ميں، جلد5

۔190،صفحہ45۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب6

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں،7

  ۔ 213،صفحہ56،باب245صفحہ

۔63،صفحہ1۔ حافظ ابونعيم، کتاب حلية االولياء ميں، جلد8

۔229۔ خوارزمی، کتاب مناقب ميں، صفحہ9

۔116،صفحہ3اورجلد69،صفحہ1۔ ابن اثير، کتاب اسد الغابہ ميں،جلد10

(مٔوسسة الرسالہ ،بيروت)۔620،صفحہ11۔ متقی ہندی، کنزالعمال ميں، جلد11

  

  پندرہويں روايت 

  اکرم اور علی خدا کے بندوں پر اُس کی حجت ہيںپيغمبر 
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ِ َعٰلی ِعٰباِدِه۔ ةُ ّهللاٰ َعْن أَْنس ٰقاَل: ٰقاَل النَّبِیُّ اَنَا َوَعلٌِی ُحجَّ

  

  ترجمہ 

انس روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ”

۔“يںميں اور علی هللا کی طرف سے اُس کے بندوں پر حجت ہ

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ميں، باب شرح حاِل امام علی عليہ1

  ، 272،صفحہ2اسالم،جلد

(شرح محمودی)۔796تا793احاديث

۔88،صفحہ2۔ خطيب، تاريخ بغداد ميں، باب شرح حال محمد بن اشعث،جلد2

،اشاعت اّول۔197اور45حہ،صف234اور67۔ ابن مغازلی، مناقب ميں، حديث3

۔8590،شماره128،صفحہ4۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں، جلد4

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة ميں، باب مناقب،5

  ۔ 57،حديث284صفحہ

اور1091،صفحہ3۔ ابو عمر يوسف بن عبدهللا، کتاب استيعاب ميں ،جلد6

   1855روايت

کے تسلسل ميں۔“ من بَْعِدیيَاعلی اَْنَت ولی کل مؤ ”

،اشاعت اّول اور بعد والی189،صفحہ1۔ سيوطی ، اللئالی المصنوعہ ميں، ج 7
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  ميں۔ 

  

  سولہويں روايت 

  علی پيغمبراِن خدا کی تمام اعلٰی صفات کے حامل تھے

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوسَ  ِ َصلَّی ّهللاٰ لَّْم َمْن اََراَد اَْن يَْنظَُرَعْن اَبِی الَحْمَراِء ٰقاَل: ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

اِٰلی آَدَم فِْی ِعْلِمہ َواِٰلی نُْوٍح فِْی فَْھِمہ َواِٰلی اِْبَراِھْيَم فِْی ِحْلِمہ َواِٰلی يَْحيٰی بِن ِزکِريَّا

ِہفِی ُزْھِدِه َواِٰلی ُمْوٰسی بن ِعْمَراِن فِی بَْطِشہ فَْليَْنظُْر اِٰلی َعلِِی ْبِن اَبِْی طَالِب َعلَيْ 

  السَّاَلم۔ 

  

  ترجمہ 

ابوالحمراء سے روايت ہے کہ پيغمبر خدا نے فرمايا کہ جوکوئی چاہتاہے کہ”

آدم عليہ السالم کو اُن کے علم ميں ديکھے،نوح کو اُن کی فہم و دانائی ميں

ديکھے ، ابراہيم عليہ السالم کو اُن کے حلم ميں ديکھے ،يحيٰی بن زکريا کو اُن

ور موسٰی بن عمران کو اُن کی بہادری ميں ديکھے ، پسکے زہد ميں ديکھے ا

اُسے چاہئے کہ وه علی ابن ابی طالب عليہ السالم کے چہرئہ مبارک کی

۔“زيارت کرے

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے
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۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باِب شرح حاِل امام علی ،1

   804،حديث280،صفحہ2جلد

(شرح محمودی)۔

۔253شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، صفحہ ۔2

۔121،صفحہ23۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب3

،اشاعت اّول۔212،صفحہ256۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں، حديث4

۔356،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ ميں، جلد5

۔8469،شماره99،صفحہ4،جلد۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں6

اشاعت449ص2)ج147۔ ابن ابی الحديد، نہج البالغہ ، باب شرح المختار(7

  اّول،مصر 

۔35،باب142۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين ميں، حديث8

  

  سترہويں روايت 

  علی بہترين انسان ہيں ،جو اس حقيقت کو نہ مانے ،وه کافر ہے

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم: َعلِیٌّ َخْيُر َعْن ُحَذْيفَِة ْبِن اْليَٰمانِ  ِ َصلَّی ّهللاٰ ٰقاَل: ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

اْلبََشِر،َمْن أَٰبی فَقَْدَکفََر۔

  

  ترجمہ 
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حذيفہ بن يمان سے روايت ہے کہ پيغمبر خدا نے فرمايا کہ علی بہترين انسان”

۔“کفر کيا ہيں اور جو کوئی اس حقيقت سے انکار کرے گا، اُس نے گويا

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔1234،شماره192،صفحہ3۔ خطيب، تاريخ بغداد ميں، (ترجمہ الرجل)جلد1

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی2

   955،حديث444،صفحہ2،جلد

(شرح محمودی)۔

۔244،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کفاية الطالب ميں،باب3

،103،ص2،باِب شرح حاِل علی ،ج35ری، انساب االشراف ، حديث۔ بالذ4

اشاعت اّول،بيروت۔

۔212،صفحہ56۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی،کتاب ينابيع المودة، باب5

۔127،حديث30۔ حموينی،کتاب فرائد السمطين ميں، باب6

،اشاعت اّول۔169،170،صفحہ1۔ سيوطی، کتاب اللئالی المصنوعہ،جلد7

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت)۔625،صفحہ11ہندی، کنزالعمال ميں،جلد ۔ متقی8

  

  اٹھارہويں روايت 

  علی اور اُن کے شيعہ ہی قيامت کے روزکاميابی اور فالح پانے والے ہيں
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ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم ٰياَعلِیُّ  ِ َصلَّی ّهللاٰ اَِذَکاَن َعْن َعلِیٍّ َعلَْيِہ السَّاَلم ٰقال: ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

واقِي تُھَا يَٰ ُتيَْوُم اْلقِٰياَمِة يَْخُرُج قَْوٌم ِمْن قُبُْوِرِھْم لِبَاُسھُُم النُّْوُر َعٰلی نَٰجائَِب ِمْن نُْوٍر أَِزمَّ

 ِ ُ ٰما اَْکَرَم قَْوًما َعلَی ّهللاٰ  ٰقاَلُحْمٌرتَُزقُّھُُم اْلَماٰل ئَِکةُ اِلَی اْلَمْحَشِرفَٰقاَل َعلِیُّ تَٰباَرَک ّهللاٰ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم يَاَعلِیُّ ھُْم اَْھُل ِواٰليَتَِک َوِشْيَعتَُک ِ َصلَّی ّهللاٰ َرُسْوُل ّهللاٰ

ِ۔ھُُم اْلٰفائُِزْوَن َوُمِحبُّْوَک،يُِحبُّْونََک بُِحبِّی َويُِحبُّْونِی بُِحبِّ ّهللاٰ

يَْوَم اْلقِٰياَمِة۔

  

  ترجمہ 

يہ السالم سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا کہ پيغمبرامير المٔومنين علی عل”

اکرم کا ارشاد ہے کہ يا علی ! قيامت کے روز قبروں سے ايک گروه نکلے گا

،اُن کا لباس نوری ہوگا اور اُن کی سواری بھی نوری ہوگی۔ اُن سواريوں کی

لجا ميں ياقوِت سرخ سے مزين ہوں گی۔فرشتے اِن سواريوں کو ميداِن محشر

طرف لے جارہے ہوں گے۔ پس علی عليہ السالم نے فرمايا:تبارک هللا! يہکی 

يا علی ! وه:’قوم پيش خدا کتنی عزت والی ہوگی۔ پيغمبر اسالم نے فرمايا 

تمہارے شيعہ اور تمہارے ُحب دار ہوں گے۔ وه تمہيں ميری دوستی کی وجہ

ھيںسے دوست رکھيں گے اور مجھے خدا کی دوستی کی وجہ سے دوست رک

۔“گے اور وہی قيامت کے روز کامياب اور فالح پانے والے ہيں

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے
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۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی ،1

،شرح محمودی346،846،ص2ج

۔313،صفحہ86۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب2

ح حال فضل بن۔ خطيب، تاريخ بغداد ميں، شر3

   358،صفحہ12،جلد6890غانم،شماره

۔173،صفحہ9اورجلد21،صفحہ10۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں،جلد4

،اشاعت اّول۔296،صفحہ339۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں، حديث5

،اشاعت182،صفحہ2۔ بالذری، انساب االشراف،باب شرح حاِل علی ،جلد6

  اّول۔ 

نفی، کتاب ينابيع المودة، باِب۔ شيخ سليمان قندوزی ح7

  ۔ 45،حديث281مناقب،صفحہ

۔1551،شماره421،صفحہ1۔ ذہبی،کتاب ميزان االعتدال ميں،جلد8

کی تفسير4(سورئہ بقره آيت 107۔ حافظ الحسکانی، شواہد التنزيل ميں، حديث9

  ميں)۔ 

۔51،صفحہ1۔ طبرانی، معجم الکبير ميں، شرح حاِل ابراہيم المکنی بأبی،جلد10

  

  اُنيسويں روايت 

  اہم کاموں کيلئے علی کا انتخاب هللا تعالٰی کی جانب سے ہوتا تھا
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ِ اَبَابَْکٍربِبَٰراء ٍة،ثُمَّ َعْن َزيِدْبِن يَِشيَع ٰقاَل بََعَث َرُسْوُل ّهللاٰ

ِ أَْنَزَل فِی شَ  ا قََدَم اَ بُْوبَْکٍرٰقاَل يَا َرُسْوَل ّهللاٰ ؟ ٰقاَل اَل َوٰلِکنِّی اُِمْرُتاَ ْتبََعہُ َعلِياً فَلَمَّ یٍٔ

اُبَلَِّغٰھا أَنَااَ ْوَرُجٌل ِمْن اَْھِل بَْيتِْی۔

  

  ترجمہ 

زيد بن يشيع کہتے ہيں کہ پيغمبر اسالم نے حضرت ابوبکر کو سورئہ”ٍ◌ 

برائت کے ساتھ(مکہ) روانہ کياتاکہ مشرکين مکہ کيلئے تالوت فرمائيں

لسالم کو اُن کے پيچھے بھيجا،علی عليہ۔تھوڑی ہی دير کے بعد علی عليہ ا

السالم نے وه سوره اُن سے واپس لے ليا۔جب حضرت ابوبکر واپس آئے تو

‘يا رسول هللا! کيا ميرے بارے ميں کوئی چيز نازل ہوئی ہے؟’عرض کيا:

نہيں،ليکن خدائے بزرگ کی جانب سے مجھے حکم’پيغمبر خدا نے فرمايا:

ئی تبليغ نہ کرے سوائے ميرے ياميری اہِل بيتديا گيا ہے کہ اس سوره کی کو

“۔‘کا کوئی فرد

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ بالذری، انساب االشراف ، شرح حاِل علی1

  ،اشاعت 155،صفحہ2،جلد164،حديث

  اّول،بيروت۔ 

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں، شرح حاِل امام علی2
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  تا 871،احاديث376،صفحہ2،،جلد

اور اُس کے بعد(شرح محمودی)۔873

(باِب35،صفحہ7اور جلد37،صفحہ5۔ ابن کثير، البدايہ والنہايہ ميں جلد3

فضائِل علی )۔

۔1296،روايت318،صفحہ1۔ احمد بن حنبل، المسند ميں، جلد 4

،اشاعت اّول۔221اوراس کے بعد صفحہ267۔ ابن مغازلی، مناقب ميں، حديث5

،اشاعت الغری۔254،صفحہ62اية الطالب ميں، باب۔ گنجی شافعی، کتاب کف6

۔101،صفحہ18۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب7

،(باِب مناقب علی عليہ8۔ ترمذی اپنی سنن ميں، حديث8

  ۔ 169،صفحہ13السالم)جلد

  

  بيسويں روايت 

  علی کا چہره ديکھنا عبادت ہے

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم َمثَُل َعلِیٍّ فِيُکْم۔اَْوٰقاَل فِیَعْن اَبِی َذٍر ٰقاَل: ٰقاَل َرسُ  ِ َصلَّی ّهللاٰ ْوُل ّهللاٰ

ِة َکَمثَِل اْلَکْعبَِة اْلَمْستُْوَرِة،اَلنَّظَُر اِلَْيھَا ِعبَادةٌ،َواْلَحجُّ اِلَْيھَا فَِرْيَضةً۔ ٰھِذِه ااْلُمَّ

کی مثال تمہارے درميان ياابوذر کہتے ہيں کہ رسول هللا نے فرمايا کہ علی ”

اُمت کے درميان کعبہ مستوره کی مانند ہے کہ اُس کی طرف نظر کرنا عبادت

۔“ہے اور اُس کا قصد کرنا يا اُس کی جانب جانا واجب ہے
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حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

،شرح905حديث406ص2۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق شرح حاِل امام علی ، ج1

  محموی 

۔“اَلنَّظَُر اِٰلی َعلیٍّ ِعبَادة”172۔ سيوطی، تاريخ الخلفاء ميں، صفحہ2

(بمطابق نقل آثار31،صفحہ4ابن اثير، اسدالغابہ ميں،جلد 3

  ،صفحہ 14الصادقين،جلد

۔“اَْنَت بَِمْنِزلَِة اْلَکْعبَة”213

۔70،صفحہ100اور حديث106،صفحہ149۔ ابن مغازلی، مناقب ميں، حديث4

(بمطابق نقل آثار182،صفحہ1کتاب فرائد السمطين ، جلد ۔ حموينی،5

،1الصادقين، جلد

۔“کعبہ اور علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے)”182صفحہ

اَلنَّظَُر اِٰلی’141،صفحہ3،باب مناقب ِعلی ،جلد113۔ حاکم، المستدرک ،حديث6

۔‘َوْجِہ علی عبادة

اَلنَّظَُر اِٰلی َوْجِہ علی’58ص5۔ ابونعيم ،حلية االولياء ، شرح حال اعمش،ج7

  ‘ عباده

۔“اَلنَّظَُر اِٰلی َوْجِہ علی عبادة”358،صفحہ7۔ ابن کثير، البدايہ والنہايہ ميں، جلد8

۔161اور160،صفحہ34۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب9

اور8590،شماره127،صفحہ4۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں،جلد10
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  ،صفحہ 1جلد

۔“اَلنَّظَُر اِٰلی َوْجِہ علی عبادة”1904،شماره507

  

  اکيسويں روايت 

حکمت و دانائی کو دس حصوں ميں تقسيم کيا گيا، اُن ميں سے نوحصے علی

  عليہ السالم کو دئيے گئے

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم فَُسئَِل َعْن َعلِیٍّ  ِ ٰقاَل ُکْنُت ِعْنَدالنَّبِیِّ َصلَّی ّهللاٰ َعْن َعْلقََمِة،َعْن َعبِدّهللاٰ

َمِت اْلِحْکَمةُ َعَشَرةَ اَْجٰزاٍء فَأُْعِطَی َعلِیٌّ تِْسَعةَ اَْجَزاٍء والنَّاُس ُجْزٌء َواِحٌد۔ فَٰقال:قُسِّ

ی گئی کہ عبدهللا بن مسعود کہتے ہيں کہ ميں پيغمبر اکرمعلقمہ سے روايت ک”

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں تھا۔ اس دوران حضرت علی عليہ

السالم کے بارے ميں سوال کيا گيا۔ پيغمبر اکرم نے فرمايا کہ دانائی کو دس

حصے حضرت علی عليہ السالم) ٩حصوں ميں تقسيم کيا گيا، ان ميں سے نو(

۔“دئيے گئے اور ايک حصہ باقی تمام لوگوں کو ديا گيا ہےکو

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ ابونعيم، کتاب حلية االولياء ميں، باب شرح حاِل امير المٔومنين ،1

  ۔ 64،صفحہ1جلد

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی2
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  ۔ 999،حديث481،صفحہ2،جلد

کے ضمن ميں۔1855،روايت1104،ص3بن عبدهللا، استيعاب ، ج۔ ابويوسف 3

اور اشاعت 58ِ،صفحہ1،جلد499۔ ذہبی، ميزان االعتدال ، حديث4

  ۔ 124بعد،ص

،اشاعت اّول۔286،صفحہ328۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں، حديث5

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة، باب مناقب6

   282،صفحہ47السبعون،حديث

اور226،صفحہ59۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب7

  ۔ 292،332صفحہ

اور دوسرے ابواب۔10،باب76۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين ميں، حديث8

  

  بائيسويں روايت 

  پيغمبر اکرم علم کا شہر ہيں اور علی اُس کا دروازه ہيں

ٰنابِجی،َعن َعلِیٍّ َعلَْيِہ السَّاٰلم قٰ  ِ اَنَا َمِدْينَةُ اْلِعْلِم َوَعلِیٌَّعن الصَّ اَل:ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

بَابُھَا۔فََمْن اَٰراَداْلِعْلَم فَْليَأِت ٰباَب اْلَمِدْينَِة۔

  

  ترجمہ 

صنابجی حضرت علی عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم”
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ور علی عليہصلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ ميں علم کا شہر ہوں ا

السالم اُس کا دروازه ہيں۔ جو کوئی علم چاہتا ہے، وه شہر علم کے در سے

  ۔ “آئے

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی1

  ۔ 984،حديث464،صفحہ2،جلد

،اشاعت اّول۔80،صفحہ120۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں، حديث2

اور جامع الصغير170۔ سيوطی، کتاب تاريخ الخلفاء ميں، صفحہ3

  ۔ 2705ميں،حديث

۔126،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں، جلد4

اور مناقب153۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں، صفحہ5

السبعون ميں

  ۔ 75،صفحہ14،باب22،حديث278صفحہ

دالسالم بن صالح: ابی الصلت۔ خطيب ،تاريخ بغداد،باب شرح حال عب6

  الھروی، 

  ۔ 5728،شماره49،50،صفحہ11جلد

۔221،صفحہ58۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب7

۔1525،شماره415،صفحہ1۔ ذہبی،کتاب ميزان االعتدال ميں،جلد8
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۔ ابوعمريوسف بن عبدهللا ، کتاب استيعاب ميں،9

  ۔ 1855،روايت1102،صفحہ3جلد

۔64،صفحہ1بونعيم، کتاب حلية االولياء ميں،جلد۔ حافظ ا10

،باِب فضائِل علی عليہ359،صفحہ7۔ ابن کثير،کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد11

  السالم۔ 

۔43،صفحہ4۔ خوارزمی، کتاب مقتل ، باب12

  

  تئيسويں روايت 

  علی ہی وصیِٔ برحق اوروارِث پيغمبر ہيں

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم لُِکلِّ نَبِیٍّ َوِصٌی َعْن اَبِی بَُرْيَدِة َعن اَبِْيِہ: ٰقاَل،ٰقاَل النَّبِیُّ َصلَّی ّهللاٰ

َوَواِرٌث َواِنَّاَعلِيًا َوِصيِّی َوَواِرثِی۔

ابی بريده اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم نے فرمايا کہ ہر”

السالم ميرے نبی کا کوئی وصی اور وارث ہوتا ہے اور بے شک علی عليہ

۔“وصی اور وارث ہيں

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

،اشاعت اّول۔201،صفحہ238۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں، حديث1

شرح1022،حديث5،ص3۔ ابن عساکر ،تاريخ دمشق ، باب شرح امام علی ،ج2
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  محمودی 

۔8590ره،شما127،128،صفحہ4۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں، جلد3

۔260،صفحہ62۔ گنجی شافعی،کتاب کفاية الطالب ميں، باب4

۔200،صفحہ7اورجلد113،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں، جلد5

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں،6

  ۔ 295اور90،صفحہ15باب

ل(بوالق)،اشاعت اوّ 186،صفحہ1۔ سيوطی، کتاب اللئالی المصنوعة ميں، جلد7

سورئہ بقره۔30۔ حافظ الحسکانی، کتاب شواہد التنزيل ميں، تفسير آيت8

۔222،حديث52۔ حموينی، کتاب فرائد السمطين ميں، باب9

اور دوسرے۔88،صفحہ14،باب22۔ خوارزمی، کتاب مناقب ميں، حديث10

  

  چوبيسويں روايت 

  علی اور آپ کے سچے صحابيوں کودوست رکھنا واجب ہے

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم اِنَّ َعنْ  ِ َصلَّی ّهللاٰ ُسلَْيٰماِن ْبِن بُِرْيَدةَ َعْن ابيِہ ٰقاَل: ٰقاَل لِْی َرُسْوُل ّهللاٰ

َ تَبَاَرَک َوتَٰعاٰلی أََمَرنِی أَْن اُِحبَّ اَْربََعةً ٰقاَل قُْلٰناَمْن ھُْم؟ ٰقاَل،َعلِیُّ َواَ بُْوَذْر ّهللاٰ

ٰماُن۔َواْلِمْقٰداُد َوَسلْ 

  

  ترجمہ 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

پيغمبر اکرم نے مجھ’سليمان بن بريده اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ ”

سے فرمايا کہ بے شک هللا تبارک وتعالٰی نے مجھے حکم ديا ہے کہ چار افراد

۔ ميں نے عرض کيا کہ وه کون افراد ہيں؟ آپ نے فرمايا کہ‘کو دوست رکھوں

۔“ںوه علی ، ابوذر،مقداد اور سلمان ہي

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

اور اس کتاب100۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں، باب شرح حال مقداد،صفحہ1

  کے 

(شرح محمودی)۔658،حديث172،صفحہ2ترجمہ امام عليہ السالم،جلد

۔130،137،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں، جلد2

۔149،حديث66صفحہ،1۔ ابن ماجہ قزوينی اپنی کتاب سنن ميں،جلد3

۔ ابونعيم،کتاب حلية االولياء ،ترجمہ4

   190،ص1اورج28،شماره172،ص1مقداد،ج

(صرف علی کے نام کاذکر94،صفحہ12۔ گنجی شافعی، کفاية الطالب ، باب5

  ہے)۔ 

۔155،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں، جلد6

۔290،صفحہ331۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں، حديث7

شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں، ۔8

  ۔ 5،حديث337،صفحہ59باب
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۔169۔ سيوطی، کتاب تاريخ الخلفاء ميں،صفحہ9

۔ بخاری اپنی کتاب ميں، باب شرح حال ابی ربيعہ ايادی،10

  ۔ 31،صفحہ271شماره

  

  پچيسويں روايت 

  علی حق کے ساتھ ہيں اورحق علی کے ساتھ ہے

ابٍِت َموٰلی اَبِی َذر ٰقاَل َدَخْلُت َعٰلی اُمِّ َسلََمة فََرأيتُھَا تَْبِکی َوتذُکُر َعلِيّاًَعْن اَبِی ثٰ 

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم يَقُْوُل:َعلِیٌّ َمَع اْلَحقِّ َواْلَحقُّ َمَع ِ َصلَّی ّهللاٰ َوقَالَْت َسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ

ی يَرِ  ٰدا َعلَیَّ اْلَحْوَض يَْوَم اْلقِٰياَمِة۔َعلِیٍّ َولَْن يَْفتَِرٰقا َحتّٰ

  

  ترجمہ 

ابو ثابت غالِم حضرت ابوذر روايت کرتے ہيں کہ ميں نے اُِم سلمہ کو روتے”

ہوئے پايا ،وه حضرت علی عليہ السالم کوياد کررہی تھيں اور کہہ رہی تھيں

ں اورعلی حق کے ساتھ ہي’کہ ميں نے رسول هللا سے سنا کہ انہوں نے فرمايا:

حق علی کے ساتھ، يہ دونوں جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ دونوں کناِر

“۔‘ حوِض کوثر ميرے پاس آپہنچيں گے

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے
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۔244۔ ابن مغازلی، کتاِب مناقب ميں، صفحہ1

۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی ،2

   1162،حديث119،ص3ج

ح محمودی)۔(شر

(باِب مناقب علی عليہ124،صفحہ3،جلد61۔ حاکم، المستدرک ميں،حديث3

  السالم)۔ 

۔104،صفحہ20۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں، باب4

۔ خطيب، تاريخ بغداد ،ترجمہ يوسف بن محمد5

  ۔ 7643،شماره321،ص14المٔودب،ج

(آخر ِ باِب فضائِل علی عليہ321،صفحہ7لد۔ ابن کثير، البدايہ والنہايہ ميں،ج6

  السالم)۔ 

۔135،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں، جلد7

۔223۔ خوارزمی، کتاِب مناقب ميں، صفحہ8

(باِب مناقب علی )۔166،صفحہ13،جلد3۔ ترمذی اپنی کتاب سنن ميں، حديث9

ة،بيروت،(مٔوسسة الرسال621،623،ص11۔ متقی ہندی، کنز العمال ،ج10

  پنجم)۔ 

  

  چھبيسويں روايت 
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  علی قرآن کے ساتھ ہيں اور قرآن علی کے ساتھ ہے

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم يَقُْوُل:َعلِیُّ ْبُن اَبِْی طَالٍِب َعْن اُمِّ َسلََمِة قَالَْت َسِمْعُت النَّبِیَّ َصلَّی ّهللاٰ

ی يَِرٰداَعلَیَّ اْلَحْوَض۔ َمَع اْلقُْرآِن َواْلقُْرآُن َمَعہ،اَل يَْفتَِرٰقانِ  َحتّٰ

  

  ترجمہ 

جناِب اُِم سلمہ روايت کرتی ہيں کہ ميں نے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ”

وسلم سے سنا کہ پيغمبر اکرم نے فرمايا کہ علی قرآن کے ساتھ ہيں اور قرآن

علی کے ساتھ ہے اور يہ دونوں باہم جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ کناِر

۔“کوثر يہ دونوں مجھ تک آپہنچيں گے حوضِ 

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔124،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد1

۔103،صفحہ20۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی ، کتاب ينابيع المودة ميں، باب2

۔134،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں،جلد3

(باِب فضائِل علی عليہ السالم173ميں، صفحہ۔ سيوطی، کتاب تاريخ الخلفاء 4

  ميں)۔ 

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت،پنجم)6032،صفحہ11۔ متقی ہندی، کنزالعمال ،جلد5
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  ستائيسويں روايت 

  پيغمبر اکرم کے بعد علی کی اتباع اور پيروی کرنا الزم ہے

ِ يَ  قُْوُل:َعْن اَبِی لَْيٰلی اْلَغٰفاِری، ٰقاَل َسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ

ُل َمْن َستَُکْوُن ِمْن بَْعِدی فِْتنَةٌ فَاِٰذاَکاَن ٰذالَِک فَاَْلِزُمْوا َعلِیَّ اْبَن ابِی طَالِْب فَاِنَّہ اَوَّ

ٰماِء ااْلَ ْعٰلی َوھَُو اْلٰفاُرْوُق ُل َمْن يُٰصافُِحنِی يَْوَم اْلقِٰياَمِة،َوھَُو َمِعی فِی السَّ يَٰرانِْی َواَوَّ

َواْلبَاِطِل۔ ِمَن اْلَحقَّ 

  

  ترجمہ 

ابوليلٰی غفاری کہتے ہيں کہ ميں نے رسول هللا سے سنا کہ آپ نے فرمايا:”

ميری زندگی کے بعد فتنہ پيدا ہوگا، ان حاالت ميں الزم ہے کہ تم پيرِو علی’

ابن ابی طالب عليہما السالم رہو کيونکہ حقيقت ميں قيامت کے دن سب سے

اور سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کريں پہلے وہی مجھے ديکھيں گے

گے اور وہی اعلٰی آسمانوں ميں ميرے ساتھ ہوں گے اور وہی ہيں جو حق اور

“۔‘باطل کو جداکرنے والے ہيں

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی1

  ، 1164،حديث123،ص3،ج
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شرح محمودی۔

،(صرف3،صفحہ2ہبی، ميزان االعتدال ،جلد۔ ذ2

  ، 188،ص1اورجلد2587الدال)

  ۔ 740شماره

۔43،باب93،152۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں، صفحہ3

۔188،صفحہ44۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں،باب4

۔51فحہ،ص1۔ طبرانی،مسند ِ ابی رافع ابراہيم ميں معجم الکبير سے، جلد5

(مٔوسسة الرسالہ، بيروت، اشاعت612،صفحہ11۔ متقی ہندی کنزالعمال ،جلد6

 پنجم) 
 

 آفتاب واليت

 

  2فضائِل امام علی عليہ السالم احاديث کی نظر ميں۔

  

   اٹھائيسويں روايت

  علی قرآن کے حقيقی حامی اور دفاع کرنے والے ہيں

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم يَقُْوُل:اِنَّ ِ َصلَّی ّهللاٰ َعْن اَبِْی َسِعْيَد اْلَخْدِری ٰقاَل َسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ

ِمْنُکْم َمْن يُقَاتُِل َعٰلی تَاِوْيِل اْلقُْرآِن َکَما

ِ؟قَا َل: اَل۔ٰقاَل ُعَمُر:فَاِنَّا ھَُوقَا تَْلُت َعٰلی تَْنِزْيلِہ۔قَاَل اَبُوبَکر:اَنَا ھَُو يَاَرُسْوَل ّهللاٰ
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ً نَْعلُہ ؟ٰقاَل:اَل۔ َوٰلِکْن ٰخاِصُف النَّْعِل ٰقاَل(ابوسعيد)َوَکان قَْد اَْعِطْی َعلِيّا يَاَرُسْوَل ّهللاٰ

  يَْخِصفُھَا۔ 

  

  ترجمہ 

ابوسعيد خدری روايت کرتے ہيں ،انہوں نے کہا کہ ميں نے پيغمبر اکرم سے”

سنا کہ آپ نے فرمايا:

بے شک تم ميں وه کون ہے جو قرآن کی تاويل(حکِم باطن) پر جنگ کرے گا’

جس طرح ميں نے قرآن کی تنزيل(حکِم ظاہر) پر (مشرکين سے) جنگ کی

پيغمبر‘يا رسول هللا! کيا وه شخص ميں ہوں؟’تھی۔حضرت ابوبکر نے کہا:

ميں يا رسول هللا! کيا وه شخص’۔حضرت عمر نے کہا:‘نہيں’اسالم نے فرمايا:

نہيں، ليکن وه شخص وه ہے جو ُجوتا مرمت’پيغمبر اکرم نے فرمايا:‘ہوں؟

۔ ابو سعيد کہتے ہيں کہ يہ واقعہ اُس وقت ہوا جب پيغمبر اسالم نے‘کررہا ہے

اپنا جوتا حضرت علی

۔“عليہ السالم کو ديا تھا کہ وه اُس کی مرمت کرديں

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

(باِب فضائِل علی ،آخری361،صفحہ7بن کثير، البدايہ والنہايہ ميں،جلد۔ ا1

  حصہ)۔ 

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باب شرح حال امام علی ،2
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   1171،حديث130،ص3ج

(شرح محمودی)۔

(باِب فضائِل علی عليہ53،حديث122،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں، جلد3

  السالم)۔ 

،اشاعت اّول۔341،حديث298فحہ۔ ابن مغازلی، مناقب ميں، ص4

اور186،صفحہ5۔ ہيثمی، مجمع الزوائد ميں، جلد5

  ۔ 133،صفحہ9اورجلد244،صفحہ6جلد

۔206،صفحہ3۔ ابن ابی الحديد، نہج البالغہ ميں، باب شرح المختار ،جلد6

۔173۔ سيوطی، تاريخ الخلفاء ميں، صفحہ7

ِب شرح حاِل اميرالمٔومنين(با67،صفحہ1۔ حافظ ابونعيم، حلية االولياء ، جلد8

علی ميں)۔

(باِب شرح حاِل اميرالمٔومنين134،صفحہ1۔ خطيب، تاريخ بغداد ميں، جلد9

  ۔ 1)شماره

اور دوسری اشاعت ميں333،صفحہ94۔ گنجی شافعی، کفاية الطالب ، باب10

  ۔ 191صفحہ

اور247۔ٍ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں، صفحہ11

  ۔ 67،صفحہ11باب

  

  اُنتيسويں روايت 
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  علی کو ناکثين،قاسطين اور مارقين سے جنگ کرنے کا حکم ديا گيا

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم بِقِتَاِل النَّاِکثِْيَن َواْلٰماِرقِيْ  َنَعْن َعلِیٍّ ٰقاَل: أََمَرنِی َرُسْوُل ّهللاٰ َصلَّی ّهللاٰ

  َوالٰقاِسِطْيَن۔ 

  

  ترجمہ 

ہ السالم فرماتے ہيں کہ رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلمحضرت علی علي”

۔“نے مجھے ناکثين، مارقين اور قاسطين کو قتل کرنے کا حکم ديا ہے

ناکثين: بيعت توڑنے والوں يعنی طلحہ و زبير وغيره (اصحاِب جنگ ِ جمل

مراد ہيں)۔

مارقين: جنگ ِ نہروان کے خوارج۔

معاويہ۔ ِقاسطين: جنگ ِصفين ميں لشکر

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔186،صفحہ5اورجلد238،صفحہ7۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں، جلد1

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں، باب حاِل امير المٔومنين علی عليہ2

  ، 158،ص3السالم،جلد

اور اُس کے بعد(شرح محمودی)۔1195حديث

۔305،362،صفحہ7ہايہ ميں،جلد۔ ابن کثير، البدايہ والن3

۔ ابن عمر يوسف بن عبدهللا کتاب استيعاب4
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  ۔ 1855،روايت1117،صفحہ3ميں،جلد

۔4447،شماره340،صفحہ8۔ خطيب، تاريخ بغداد ميں، جلد5

اور1014،شماره271،ص1۔ ذہبی، ميزان االعتدال ميں، ج6

   1505،شماره410ص

(شرح حاِل اميرالمٔومنين107،حديث139،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد7

  )۔ 

۔152،صفحہ43۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب8

۔167،صفحہ37۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب9

اور207،صفحہ3)جلد48۔ ابن ابی الحديد،نہج البالغہ ميں، شرح المختار(10

  دوسرے۔ 

  

  تيسويں روايت 

  لب ِعلی سے ہےنسِل پيغمبر اکرم صُ 

َوَجلَّ َجَعَل ُذِريَّةَ  َ َعزَّ ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم اِنَّ ّهللاٰ ِ َصلَّی ّهللاٰ َعْن َجابِر ٰقاَل: ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

َوَجلَّ َجَعَل ُذِريَّتِی فِْی ُصْلِب َعلِِی ْبِن ابی طالب عليہ َ َعزَّ ُکلِّ نَبٍِی فِی ُصْلبِِہ َواِنَّ ّهللاٰ

  م۔ السال

جناب ابن عبدهللا روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم”

بے شک هللا تعالٰی نے ہر نبی کی نسل کو اُس کے صلب ميں رکھا’نے فرمايا:
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اور بے شک ميری نسل کوحضرت علی ابن ابی طالب عليہ السالم کے صلب

“۔‘ميں رکھا

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔379اور79،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں ،باب1

،شرح643،حديث159،ص2۔ ابن عساکر ،تاريخ دمشق ، باب حاِل علی ،ج2

  محمودی۔ 

۔172،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں،جلد3

۔ شيخ سليمان قندوزی ، ينابيع المودة ، باب مناقب4

  ، 20،حديث277السبعون،ص

  ۔ 300صفحہ

۔49۔ ابن مغازلی، مناقب ميں، صفحہ5

،مٔوسسة الرسالہ، بيروت، اشاعت600،صفحہ11۔ متقی ہندی، کنزالعمال ، ج6

  پنجم۔ 

  

  اکتيسويں روايت 

پيغمبر اکرم ،علی و فاطمہ حسن و حسين کے دشمنوں کے دشمن اور ان کے

  دوستوں کے دوست ہيں
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ِ لَِعلٍِی وفاِطَمةَ َوبِاْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن: اَنَا َحْرٌبَعْن َزْيِد ْبِن اَْرقََم،ٰقاَل : ٰقاَل َرسُ  ْوُل ّهللاٰ

لَِمْن َحاَربَُکْم َوِسْلٌم لَِمْن ٰسالََمُکْم۔

  

  ترجمہ 

زيد بن ارقم کہتے ہيں کہ رسوِل خدانے حضرت علی عليہ السالم ،جناِب”

يہ السالم سےفاطمہ سالم هللا عليہا،امام حسن عليہ السالم اور امام حسين عل

ميری اُس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ پر ہے اور ميری اُس سے’فرمايا:

“۔‘صلح ہے جو تم سے صلح پر ہے

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة ميں،(دوسرا حصہ)1

  ۔ 444صفحة

۔149،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد2

۔169،صفحہ9يثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں،جلد۔ ہ3

۔93،باب329۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، صفحہ4

۔712درشماره175،176،صفحہ1۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں،جلد5

۔145،حديث52،صفحہ1۔ ابن ماجہ قزوينی اپنی کتاب ميں،جلد6

الرسالہ،بيروت،اشاعت (مٔوسسة97،صفحہ12۔ متقی ہندی، کنزالعمال ،ج7

  پنجم)۔ 
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  بتيسويں روايت 

  علی سے ُدوری پيغمبر اکرم سے ُدوری ہے

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم ٰياَعلِیُّ َمْن ٰفاَرقَنِی فَقَْد ٰفاَرَق َعْن اَبِْی َذْر ٰقاَل: ٰقاَل النَّبِیُّ َصلَّی ّهللاٰ

َ َوَمْن ٰفاَرقََک ٰياَعلِیُّ فَقَْد ٰفاَرقَ  نِی۔ّهللاٰ

  

  ترجمہ 

يا علی ! جو کوئی’حضرت ابوذرغفاری کہتے ہيں کہ رسوِل خدانے فرمايا:”

مجھ سے جدا ہوا، وه خدا سے جدا ہوا اور جو تم سے جدا ہوا، وه بالتحقيق مجھ

“۔‘سے جدا ہوا

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔124،126،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد1

۔2779،روايت49،صفحہ2تاب ميزان االعتدال ميں،جلد۔ ذہبی، ک2

(باِب آياِت قرآن جو364۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة ،صفحہ3

علی کی شان

ميں نازل ہوئيں)۔

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ،باب شرح حاِل امام علی4
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  ۔ 789،حديث268،صفحہ2،جلد

۔189،صفحہ44باب۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، 5

،صفحہ11۔ متقی ہندی، کتاب کنزالعمال،جلد6

  

  تينتيسويں روايت 

  محباِن علی سعيد و کامياب ہيں اوردشمناِن علی پر خدا کا غضب ہے

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ ِ َصلَّی ّهللاٰ اِر ْبِن ٰياِسر،َسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ َعْن اَبِْی َمْريََم الثَّقَفِْی،َسِمْعُت َعمَّ

: ياَعلِیُّ طُْوٰبی لَِمْن اََحبََّک َوَصدََّق فِْيَک َوَوْيٌل لَِمْن اَْبَغَضَک َوَسلَّم يَقُْوُل لَِعلِیٍّ

َوَکذََّب فِْيَک۔

  

  ترجمہ 

ابی مريم ثقفی سے روايت ہے کہ وه کہتے ہيں کہ انہوں نے عمار بن ياسر”

ی هللا عليہ وآلہسے سنا،عمار بن ياسر کہتے ہيں کہ انہوں نے رسوِل خدا صل

يا علی’وسلم سے سنا کہ رسول هللا نے حضرت علی عليہ السالم سے فرمايا:

!سعادت مند ہے وه شخص جس نے تم سے محبت کی اور تمہاری تصديق کی

اور حيف ہے اُس شخص پر جس نے تم سے بغض رکھا اور تمہاری نفی

  “ ۔‘کی
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حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔135،صفحہ3المستدرک ميں،جلد ۔ حاکم،1

۔356،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ،جلد2

۔252۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة،صفحہ3

۔118،صفحہ3۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں، جلد4

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں،باب حاِل امام علی5

  ۔ 705،حديث211،صفحہ2،جلد

۔46،باب192۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں،صفحہ6

(مٔوسسة الرسالہ، بيروت،اشاعت623،ص11۔ متقی ہندی، کنزالعمال ، ج7

  پنجم) 

  

  چونتيسويں روايت 

  علی دنيا و آخرت ميں رسوِل خداکے بھائی ہيں

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوسَ  ِ َصلَّی ّهللاٰ لَّم ٰقاَل لَِعلٍی:اَْنَت أَِخْی فِی الدَُّعْن اِْبِن عمراَنَّ َرُسْوَل ّهللاٰ

  ْنيَاَواآْلِخَرة۔ 

  

ترجمہ روايت

ابن عمر کہتے ہيں کہ رسول هللا نے علی عليہ السالم سے فرمايا کہ يا علی !”
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۔“تم اس دنيا ميں اور آخرت ميں بھی ميرے بھائی ہو

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔1552،شماره421،صفحہ1عتدال ميں،جلد۔ ذہبی،کتاب ميزان اال1

۔170۔ سيوطی، تاريخ الخلفاء ميں،صفحہ2

کے1855،روايت1099،ص3،ج‘استيعاب ’۔ ابی عمر يوسف بن عبدهللا ،3

تسلسل ميں

،باِب فضائِل علی عليہ336،صفحہ7۔ ابن کثير کتاب البداية والنہايہ ميں،جلد4

  السالم۔ 

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت،اشاعت پنجم)598،ص11۔ متقی ہندی،کنزالعمال ،ج5

  

  پينتيسويں روايت 

  علی محبوِب خدا ورسول ہيں اورمشکلوں کا حل اُن کے پاس ہے

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم ٰقاَل يَْوَم اْلَخْيبَِر: َعِن النَّبِی َصلَّی ّهللاٰ

َ َوَرُسْولَ  ايَةَ َغًداَرُجالً يُِحبُّ ّهللاٰ ُاَلُْعِطيَنَّ الّرٰ اٍر،يَْفتَُح ّهللاٰ ُ َوَرُسْولُہُ لَْيَس بِفَّرٰ ہُ َويُِحبُّہُ ّهللاٰ

ايةَ)۔ َعٰلی يََدْيِہ(فَبََعَث اِٰلی َعلٍِی فَاَعٰطاهُ الّرٰ

  

  ترجمہ 
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پيغمبر اکرم نے خيبر کے روز فرمايا کہ کل ميں َعلَم اُس کو دوں گا جو خدا”

اُسے دوست رکھتے ہوںاور رسول کو دوست رکھتاہوگا اور خداورسول بھی 

گے۔وه(ميداِن جنگ سے) بھاگنے واال نہيں ہوگا اور خدا اُس کے ہاتھ پر فتح

۔“عطا فرمائے گا(اگلے روز علی عليہ السالم کو پرچم عطافرمايا)

بہت سی روايات جو اس ضمن ميں موجود ہيں، اُن سے يہ اشاره ملتا ہے کہ

دار اس قلعہ کو فتح کرنےاُس دن(روِز فتح خيبر) شروع ميں دوسرے سر

کيلئے گئے ليکن کامياب نہ ہوسکے ۔پس رسوِل خدا نے علی عليہ السالم کو

اس کام کيلئے منتخب فرمايا۔ علی عليہ السالم کے جانے پر اور دِرخيبر کے

اکھاڑنے پر يقينی فتح نصيب ہوئی۔

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

، کتاب استيعاب۔ ابی عمر يوسف بن عبدهللا1

  ۔ 1855،روايت1099،صفحہ3ميں،جلد

۔62،صفحہ1۔ حافظ ابی نعيم،حلية االولياء ميں،جلد2

۔337،صفحہ7۔ ابن کثير ،کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد3

ميں۔98،صفحہ14۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب4

۔168۔ سيوطی، تاريخ الخلفاء ميں،صفحہ5

۔12،حديث94،صفحہ1اب انساب االشراف ميں،جلد۔ بالذری، کت6

،باِب فضائِل اصحاب220،حديث79،صفحہ5۔ بخاری ،صحيح بخاری ميں،جلد7
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  النبی۔ 

۔117،حديث43،صفحہ1۔ ابن ماجہ اپنی کتاب ميں، جلد8

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت،اشاعت پنجم)121،ص13۔ متقی ہندی، کنزالعمال ،ج9

  

  چھتيسويں روايت 

  و مہدی ہيں اوراُن کا راستہ ہی صراِط مستقيم ہے علی ہادی

ً ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم اِْن َولُّواَعلِياً فَٰھاِديَا ِ َصلَّی ّهللاٰ َعْن حذيفة،ٰقاَل:ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم)اِْن تُ  َولُّْواَعلِياً َوَجْدَمْھِديَاً(َوَجاَء فِی روايٍة اُْخرٰی اِنَّہ ٰقال َصلَّی ّهللاٰ

تُُمْوهُ ٰھاِدياً َمْھِدياً يَْسلُُک بُِکْم َعلَی الطَِّرْيِق اْلُمْستَقِْيِم۔

حذيفہ روايت کرتے ہيں کہ رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ”

اگر تم نے واليت اور سردارٔی علی ابن ابی طالب عليہما السالم کو قبول کيا(تو

کہ علی ہدايت کرنے والے ہيں اور خود ہدايت يافتہ ہيں اور دوسری جان لو)

روايت ميں آيا ہے کہ پيغمبر اسالم نے فرمايا کہ اگر تم واليت ِعلی کو قبول

کرو تو تم اُس کو ہدايت کرنے واال اور ہدايت يافتہ پاؤ گے اور وه تمہيں

۔“صراِط مستقيم پر چالنے واالہے

  

سنت کی کتب سے حوالہ جاِت روايت اہلِ 

کا تسلسل۔1855،روايت1114،ص3۔ ابن عمر يوسف بن عبدهللا، استيعاب ،ج1
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۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی2

  ۔ 1110،حديث68،صفحہ3،جلد

۔64،صفحہ1۔ حافظ ابونعيم، کتاب حلية االولياء ميں،جلد3

(آخر ِ باِب فضائِل علی361،صفحہ7۔ ابن کثير،کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد4

  )۔ 

(اشاعت اّول،بيروت)۔34،حديث102،صفحہ2۔ بالذری، انساب االشراف،ج 5

،47،ص11۔ خطيب، تاريخ بغداد، باب شرح حال ابی الصلت الھروی،ج6

  ۔ 5728شماره

،باِب فضائِل علی عليہ السالم۔142،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد7

(مٔوسسة الرسالہ، بيروت،اشاعت پنجم)612،ص11،ج۔ متقی ہندی، کنزالعمال 8

  

  سينتيسويں روايت 

  پيغمبراکرم کا علی و فاطمہ کے گھر پر آئہ تطہير کا پڑھنا

ِ َصلَّی َعْن اَبِی اْلَحْمَراء ٰقاَل أَ قَْمُت بِاْلَمِد ْينَِة َسْبَعةَ اَْشھٍُر َکيَْوٍم َواِحٍد َکاَن َرُسْوُل ّهللاٰ

اَلة  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم يَِجٔیُ ُکلَّ َغَداٍة فَيَقُْوُم َعٰلی ٰباِب ٰفاِطَمةَ يَقُوُل:اَلصَّ اِنََّما يُِرْيُد”ّهللاٰ

ُ لِ  ْجَس اَْھَل اْلبَْيِت َويُطَھَِّرُکْم تَْطِھْيراً۔(احزاب:ّهللاٰ )33يُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ

ابی الحمراء سے روايت کی گئی ہے ،وه کہتے ہيں کہ ميں سات ماه تک”

متواتر مدينہ ميں قيام پذير رہا(اور اس چيز کا مشاہده کرتا رہا)۔رسوِل خدا
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شريف التے اور خانٔہ سيده فاطمہ سالمصلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہرروز صبح ت

الة”هللا عليہا پر ُرکتے اور فرماتے اے اہِل بيت !’اور پھر فرماتے:“الصَّ

سوائے اس کے نہيں ہے کہ هللا تعالٰی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس

“۔‘کو دور رکھے اور تم کو ايسا پاک کردے جيسا کہ پاک کرنے کا حق ہے

  

اہِل سنت کی کتب سے حوالہ جاِت روايت

۔ ابن عساکر ،تاريخ دمشق ،باب شرح حاِل امير المٔومنين1

  ۔ 322تا320،حديث1،ج

اور اشاعت 157،215ِ،ص2۔ بالذری،انساب االشراف ،ج2

  ۔ 104بيروت،صفحہ

۔242،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب3

۔51،صفحہ5ة ميں، باب۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المود4

۔158،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد5

،آئہ تطہير کے ذيل ميں۔483،صفحہ3۔ ابن کثير اپنی تفسير ميں،جلد6

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت،اشاعت پنجم)646،ص13۔ متقی ہندی، کنز العمال ،ج7

  

  اڑہتيسويں روايت 

  کو تکليف پہنچائیجس نے علی کو تکليف پہنچائی اُس نے گويا پيغمبر 
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ً ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم يَقُْوُل: َمْن آذٰی َعلِيّا ِ َصلَّی ّهللاٰ َعْن َعْمروْبِن ٰشاٍس اَنَّہ َسِمَع النَّبِیَّ ّهللاٰ

فَقَْد آذانِْی۔

  

  ترجمہ 

عمروبن شاس روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ”

فرمايا کہ جس کسی نے علی کو اذيت پہنچائی، اُس وسلم سے سنا کہ آپ نے

۔“نے گويا مجھے اذيت پہنچائی

نوٹ يہی روايت کتاب استيعاب ميں بہتر طور پراور تفصيل سے بيان کی گئی

ہے يعنی پيغمبر اسالم نے فرمايا:

ً فَقَْد اَْبَغضَ  ً فَقَْد اََحبَّنِْی َوَمْن اَْبَغَض َعلِيّا ً فَقَْد آَذانِْیَمْن اََحبَّ َعلِيّا نِْی َوَمْن آذٰی َعلِيّا

۔ َوَمْن آَذانِْی فَقَْد آَذی ّهللاٰ

  

  ترجمہ 

جس کسی نے علی عليہ السالم سے محبت کی، اُس نے گويا مجھ سے محبت”

کی اور جس کسی نے علی عليہ السالم سے بغض رکھا، اُس نے گويا مجھ

ی،اُس نے گويا مجھےسے بغض رکھا اور جس کسی نے علی کو اذيت پہنچائ

اذيت پہنچائی اور جس کسی نے مجھے اذيت پہنچائی، اُس نے گويا هللا تعالٰی

۔“کو اذيت پہنچائی
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حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق، باب شرح حال امام علی1

   495،حديث388،صفحہ1،جلد

(شرح محمودی)۔

۔122،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد2

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی،ينابيع المودة،باب مناقب 3ِ

  ۔ 9،حديث275سبعون،صفحہ

حديث ِعمروبن شاس”۔ احمد بن حنبل،المسند،حديث بعنوان4

  ،صفحہ 3،جلد“االسلمی

،اشاعت اّول۔483

اور1855،روايت1101،ص3۔ ابی عمر يوسف بن عبدهللا ،استيعاب ،ج5

   1183صفحہ

۔276،صفحہ68ی، کتاب کفاية الطالب ميں،باب۔ گنجی شافع6

،اشاعت بيروت،اّول۔146،ص2،ج147بالذری، انساب االشراف ، حديث 7

۔172۔ سيوطی، کتاب تاريخ الخلفاء ميں،صفحہ8

(مٔوسسة الرسالہ، بيروت، اشاعت601،صفحہ11۔ متقی ہندی،کنزالعمال ، ج9

  پنجم) 

  

  اُنتاليسويں روايت 
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رسول کے ساتھ اورجنت ميں رسول کے ہمراه ہونا ،يہ زندگی اور موت ميں

  سب علی کی واليت کے اقرار کے ساتھ مشروط ہيں

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم َمْن يُِرْيُد اَْن يَْحٰيی ِ َصلَّی ّهللاٰ َعْن َزْيد اِبِن اَْرقَْم ٰقاَل،ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

نَّةَ اْلُخْلِدالَّتِْی َوَعَدنِْی َربِّْی،فَْليَتََولِّ َعلَیَّ ابَن اَبِْیَحٰياتِْی َويَُمْوَت َمْوتِْی َويَْسُکَن جَ 

طَالِب فَاِنَّہ لَْن يُْخِرَجُکْم ِمْن ھُدًی َولَْن يُْدِخلَُکْم فِی َضاٰل لٍَة۔

  

  ترجمہ 

زيد بن ارقم سے روايت ہے ،وه کہتے ہيں کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ”

وکوئی بھی يہ چاہتا ہے کہ اُس کی زندگی اور موتوسلم نے فرمايا کہ ج

ميری نسبت سے منسلک رہے اور وه جنت جس کا پروردگار نے مجھ سے

وعده فرمايا ہے،اُسے نصيب ہو، اُس کو چاہئے کہ علی ابن ابی طالب عليہما

السالم کو دوست رکھے کيونکہ وه يقينا تمہيں ہدايت کے راستہ سے ہٹنے نہيں

۔“قينا گمراہی ميں پڑنے نہيں ديں گےديں گے اور ي

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔128،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں، جلد1

۔149،150،صفحہ43۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب2

)۔86(صفحہ1۔ حافظ ابی نعيم، کتاب حلية االولياء،جلد3

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت ، اشاعت پنجم)611،ص11۔ متقی ہندی،کنزالعمال،ج4
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  چاليسويں روايت 

پيغمبر کا علی کی شہادت کی خبر دينااورآپ کے قاتل کو سب سے زياده شقی

  القلب قرار دينا

َعْن ُعْثٰماَن اْبِن ُصھَْيٍب،َعْن اَبِْيِہ ٰقاَل:ٰقاَل َعلٌِی ٰقاَل لِی َرُسوُل ّهللاٰ َمْن اَْشقَی

لِيْ  ِااْلَوَّ اقِِة۔ٰقاَل َصَد ْقَت،فََمْن اَْشقَی اآلِخِرْيَن؟ قُْلُت اَلِعْلَم لِی َرُسْوُل ّهللاٰ ن؟قُْلُت:ٰعاقُِراْلنّٰ

ٰقاَل الَِّذْی يَْضِربَُک َعٰلی ٰھِذِه َواََشاَر بِيَِدِه اِٰلی ٰيافُْوِخِہ َوَکاَن(َعلٌِی)يَقُْوُل:َوَدْدُت اَنَّہ

ِضَب ٰھِذِه ِمْن ٰھِذِه۔يَْعنِی لِْحيَتَہُ ِمْن َدِم َرأِسِہ۔قَِداْنبََعَث اَْشٰقاُکْم فَخَ 

  

  ترجمہ 

علی عليہ السالم نے’عثمان بن صہيب اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ”

فرمايا کہ رسوِل خدا نے مجھ سے فرمايا کہ پہلے آنے والوں ميں بدبخت ترين

واال۔ آپ نےشخص کون ہے؟ ميں نے عرض کی کہ ناقٔہ صالح کو کاٹنے 

فرمايا:يا علی ! تم نے سچ کہا،اور آخرميں آنے والوں ميں بدبخت ترين شخص

کون ہے؟ ميں نے عرض کيا:يا رسول هللا! ميں نہيں جانتا۔ پھر آپ نے فرمايا

کہ جوکوئی تمہارے سر پرمارے گا اور اپنے ہاتھ سے علی کے سر کی

ميں اس چيز کو پسند کرتا طرف اشاره کيا۔ علی ساتھ يہ بھی کہہ رہے تھے کہ

ہوں کہ شقی ترين شخص اُٹھے اور ميری ريش کو ميرے سر کے خون سے
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۔“خضاب کرے

  

حوالہ جاِت روايت اہِل سنت کی کتب سے

۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل علی1

  ۔ 1371،حديث282،صفحہ3،جلد

۔324،صفحہ7۔ ابن کثير،کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد2

۔136،صفحہ9۔ ہيثمی،کتاب مجمع الزوائد ميں،جلد3

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودةميں،4

  ۔ 339اور216،صفحہ59باب

(مٔوسسة الرسالہ، بيروت، اشاعت پنجم)190،ص13۔ متقی ہندی،کنزالعمال ،ج5

۔463۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، صفحہ6

۔173اء ميں،صفحہ۔ سيوطی ،تاريخ الخلف7

)اور1(باِب حاِل علی ،شماره135،صفحہ1۔ خطيب، تاريخ بغداد ميں،جلد8

  دوسرے۔ 

۔ اس ضمن ميں بہت سی روايات موجود ہيں۔منجملہ روايتِ  ابی رافع کہ وه9

کہتے ہيں کہ

يا علی !”۔“اَْنَت تَْقتَُل َعٰلی ُسنَّتِی”پيغمبر اسالم نے علی عليہ السالم سے فرمايا:

  م ت

۔ابن عساکر ،تاريخ دمشق ميں، باب“ميری سنت اور روش پر قتل کئے جاؤگے
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  شرح 

 اور دوسرے۔ 1347،حديث269،ص3حاِل امام علی ،جلد
 

 آفتاب واليت

 

  فضائِل علی عليہ السالم روايات کی نظر ميں

  

يَاَض اَْقاَلٌم َوالبَْحَر ِمَداٌد َواْلِجنَّ ِ لَْو اَنَّ الرَّ (ا)۔ َعْن ابِن عباس ٰقاَل:ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

ْنَس ُکتَّاٌب ٰمااَْحَصْوافَٰضائَِل َعلِی ۔ ُحسَّاٌب َوااْلِ

اگر تمام درخت قلم بن جائيں اور تمام سمندر سياہی’پيغمبر اکرم نے فرمايا:”

بن جائيں اور تمام جن حساب کرنے والے بن جائيں، تمام انسان لکھنے والے

بن جائيں تو يہ سب مل کر بھی علی ابن ابی طالب عليہ السالم کے فضائل

۔“شمار نہيں کرسکيں گے

  

حوالہ جات

۔251،صفحہ62کتاب کفاية الطالب ،باب۔ گنجی شافعی، 1

۔ شيخ سليمان قندوزی،ينابيع المودة، باب مناقب2

  ۔ 70،حديث286السبعون،صفحہ
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:اَْنَت تُبَيُِّن ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم ٰقاَل لَِعلِیٍّ (ب)۔ َعن انس بن ٰمالِک،اَنَّ النَّبِیَّ َصلَّی ّهللاٰ

تِی َمااْختَلَفُْوا فِْيِہ بَ  ْعِدی۔اِلُمَّ

انس بن مالک سے روايت کی گئی ہے کہ پيغمبر اسالم نے علی عليہ السالم”

سے فرمايا کہ تم ميری اُمت کے لئے اُس چيزکوبيان کرنے والے (واضح

۔“کرنے والے)ہو جس ميں ميری اُمت ميرے بعد اختالف کرے گی

  

حوالہ جات

۔122،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد1

شرح1005،حديث486،ص2تاريخ دمشق ، باب حاِل امام ج ۔ ابن عساکر،2

  محمودی 

  

َجَرةُ َوفَاِطَمةُ فَْرُعھَاَوَعلٌِی ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم اَنَاالشَّ ِ َصلَّی ّهللاٰ (ج)۔ ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

َجَرِة فِْی َجنَِّة َعْدٍنلِٰقاُحٰھا َواْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن ثََمَرتُھَا َوِشْيَعتُنَاَوَرقُھَاَواَْصُل الشَّ 

َوَسائُِرٰذالَِک فِی َسائِِراْلَجنَِّة۔

رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ ميری مثال ايک درخت کی”

سی ہے اور فاطمہ سالم هللا عليہا اُس کی شاخ ہيں اور علی عليہ السالم اس

حسين عليہ السالم اس درخت کو باردارکرنے والے ہيں۔حسن عليہ السالم اور

کے پھل ہيں اور ہمارے شيعہ اس کے پتے ہيں ۔ اس درخت کی جڑ جنتِ 

۔“عدن ميں ہے اور بقيہ حصہ جنت ميں ہے
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حوالہ جات

۔160،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد1

اور دوسرے۔1896،شماره505،صفحہ1۔ ذہبی، ميزان االعتدال ميں،جلد2

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم اَْن نَْعِرَض اَْواٰلَدٰنا َعٰلی(د)۔ َعْن ٰجابٍِر:أََمرَ  ِ َصلَّی ّهللاٰ نَاَرُسْوُل ّهللاٰ

ُحبِّ َعلِی ابِن اَبِْی طَالِْب۔

جابر کہتے ہيں کہ رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ہميں حکم ديا کہ”

کہ اُن کےتا“(اپنی اوالد کو امام علی عليہ السالم کی دوستی سے پرکھئے

حالل زاده ہونے کی تصديق ہوسکے)۔

  

حوالہ جات

۔1904،شماره509،صفحہ1۔ ذہبی، ميزان االعتدال ميں،جلد1

،حديث225،ص2۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ،باب شرح حاِل امام علی ،ج2

   730شماره

  

اَلم)(يااَيُّھَاالنَّاس اِْمتَِحنُْوااَْواَلَدُکْم بُِحبِّ َعلِیٍّ َعلَْيِہ السَّ 

“)اے لوگو! اپنی اوالد کی علی عليہ السالم کی محبت سے آزمائش کرو(”

پر روايت کی گئی ہے کہ:224،صفحہ2اور نيز ترجمہ مذکو ر ميں جلد
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َجُل اِٰلی َغْيِر اَبِْيِہ بِبُْغِضہ َعلِی) (ٰقالَِت ااْلَْنَصار:اِنَّ ُکنَّالَنَْعِرَف الرَّ

دے افراد کو ہم علی عليہ السالم کے بغض سےانصار کہتے ہيں کہ حرام زا(”

۔“)پہچانتے تھے

  

اُس َعٰلی ُحبِّ َعلِیِّ اْبِن اَبِی ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم لَِواْجتََمَع النّٰ (ھ)۔ ٰقاَل النَّبُِی َصلَّی ّهللاٰ

اَر۔ ُ النّٰ طَالِِب لَْم يَْخلُِق ّهللاٰ

اگر تمام لوگ’شاد فرمايا:رسوِل اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ار”

محبت ِعلی عليہ السالم پر اتفاق کرتے(يعنی کوئی علی عليہ السالم کا مخالف

“۔‘نہ ہوتا) تو خداوند تعالٰی جہنم کو پيدا نہ کرتا

  

حوالہ جات

،حديث281شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة،باب مناقب السبعون،صفحہ

اور اسی طرح خوارزمی مناقب ميں104اور صفحہ147،صفحہ42اور باب41

اور دوسرے بھی۔

(و)۔ جنگ ِ بدر ميں منادی دينے والے کی آواز آئی:

  

“اَل فَٰتی ااِلَّ َعلٌِی اَل َسْيَف ااِلَّ ُذْوالفِٰقار”

کوئی جوان نہيں سوائے علی عليہ السالم کے اور کوئی تلوار نہيں سوائے”
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۔“ذوالفقار کے

  

حوالہ جات

(يوم االحد)۔197ن مغازلی، مناقب ميں، صفحہ۔ اب1

۔337،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد2

۔277،صفحہ69۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، باب3

اور1،ص15۔ شيخ سليمان قندوزی،ينابيع المودة ،باب4

   246اور185،صفحہ53باب

۔6613،شماره324،صفحہ3۔ ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں، جلد5

،اشاعت قدس مصر اور74۔ محب الدين طبری، کتاب ذخائرالعقبٰی ، صفحہ6

  دوسرے۔ 

جس وقت حضرت علی عليہ السالم جنگ ِ بدر ميں(بعض روايات ميں جنگِ 

اُحد) اپنی شجاعت و بہادرٔی بے نظير سے دشمنوں کی صفوں کو چيررہے

ھے،اُس وقت آسمان سے ايک آوازتھے اور اُن پر حملوں پر حملے کررہے ت

آئی اور جس کو سب نے سنا جو يہ تھی:

  

“اَل فَٰتی ااِلَّ َعلٌِی اَل َسْيَف ااِلَّ ُذْوالفِٰقار”

اس اہم روايت کو بہت زياده علمائے شيعہ اور سنی نے نقل کيا ہے۔ البتہ بعض

نے اس کو اس طرح نقل کيا ہے:
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“فَٰتی ااِلَّ َعلِی اَلَسْيف ااِلَّ ُذْواْلفِٰقاراَل ”

لُہُ اََحٌد ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم َعْن اٰل يَُغسِّ (ز)۔ َعْن علی ٰقاَل:اَْوٰصانِی النَّبِیُّ َصلَّی ّهللاٰ

  َغْيِرْی۔ 

حضرت علی عليہ السالم سے روايت کی گئی ہے ،انہوں نے فرمايا کہ مجھے

ارے مجھے اور کوئینبی اکرم نے وصيت فرمائی کہ يا علی ! سوائے تمہ

غسل نہ دے۔(يہ روايت اس حقيقت کی دليل ہے کہ معصوم کو سوائے معصوم

کے نہ کوئی غسل دے اور نہ نماز پڑھائے)۔

  

  حوالہ 

،اشاعت بيروت(مٔوسسة250،صفحہ7متقی ہندی، کتاب کنزالعمال ميں، جلد

اشاعت پنجم)اور دوسرے۔1405الرسالہ،صفحہ

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم: لَْواَلَک يَاَعلِیُّ(ح)۔ َعْن علی عليہ السال م ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ َصلَّی ّهللاٰ

ِمنُْوَن ِمْن بَْعِدی۔ َما ُعِرَف اْلُمؤْ

حضرت علی عليہ السالم سے روايت کی گئی ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا”

رے بعديا علی ! اگر تم نہ ہوتے تو مي’عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا:

“۔‘مٔومنين پہچانے نہ جاتے
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حوالہ روايت

۔152،صفحہ13متقی ہندی، کنزالعمال ميں،جلد

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم َعلِیُّ ْبُن اَبِی (ط)۔ َعْن اِبِن َمْسُعْوٍد ٰقاَل:ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ َصلَّی ّهللاٰ

طَالٍِب ِمنِّی َکُرْوحْی فِْی َجَسِدْی۔

کہتے ہيں کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ علیابن مسعود ”

۔“ابن ابی طالب عليہ السالم ميرے لئے ايسے ہيں جيسے ميرے بدن ميں روح

  

حوالہ روايت

۔428،صفحہ11متقی ہندی،کنزالعمال ميں،جلد

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوسَ  لَّم َمْکتُْوٌب فِی بَاِب الَجنَِّة قَْبَل(ی)۔ َعْن جابرٰقاَل:ٰقاَل النَّبُِی َصلَّی ّهللاٰ

ِ اَ يَّْد تُہُ بِعَ  داٌ رُسوُل ّهللاٰ ُ ُمَحمَّ ّهللاٰ ٰمٰواِت َوااْلَْرَض بِاَْلفَْی َسنٍَة،اٰلاِٰلہَ ااِلَّ لٍی۔اَْن يَْخلَُق السَّ

جابر کہتے ہيں کہ پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ زمين و”

هللا’خلقت سے ہزار سال قبل جنت کے دروازے پر يہ لکھا ہوا تھا: آسمان کی

کے سوا کوئی معبود نہيں،محمد اس کے رسول ہيں جن کی تائيد و حمايت ميں

۔“نے علی سے کروائی ہے

  

حوالہ روايت
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۔624،صفحہ11متقی ہندی، کنزالعمال ميں،جلد

  

ِ صَ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم ٰقاَل لَِعلِیِّ ْبِن ابِی(ک)۔ َعْن اِْبِن َعبَّاس،اَنَّ َرُسْوَل ّهللاٰ لَّی ّهللاٰ

ِمٍن بَْعِدی۔ طالب:اَْنَت َولِیُّ ُکلِّ ُمؤْ

ابن عباس کہتے ہيں کہ رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی”

“۔‘ميرے بعد تم سب مٔومنوں کے ولی ہو’طالب سے فرمايا:

  

حوالہ جات

،روايت1091،صفحہ3ر يوسف بن عبدهللا، کتاب استيعاب ميں، جلد۔ ابی عم1

  ۔ 1855

۔339،345،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ ميں، جلد2

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت،اشاعت پنجم142،صفحہ3۔ متقی ہندی، کنزالعمال ،ج3

  )۔ 

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم ٰقالَ  : َمْن اََحبَّ اَْن يَتََمسََّک بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثٰقی(ل)۔ َعْن النبی َصلَّی ّهللاٰ

فَْليَتََمسََّک بُِحبِّ َعلِیٍّ َواَْھِل بَْيتِْی۔

جو کوئی چاہتا ہے کہ (هللا’رسوِل اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:”

کی) محکم اور نہ ٹوٹنے والی رسی کو تھامے رکھے ،اُسے چاہئے کہ علی

“۔‘م اور ميرے اہِل بيت کی محبت سے پيوستہ رہےعليہ السال
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حوالہ روايت

اور دوسرے۔291شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة،صفحہ

  

َ َويُقَدِّ ُسہُ قَْبَل اَْن يَْخلَُق آَدَم (م)۔ َعْن َسلَمان َعِن النَّبيُکْنُت اَنَاَوَعلِیٌّ نُْوراً يَُسبُِّح ّهللاٰ

اَ اٰلِف ٰعاٍم۔ بِاَْربََعةِ 

ميں اور علی ايک نور تھے’پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:”

اور آدم کی خلقت سے چار ہزار سال قبل ہم هللا تعالٰی کی تسبيح اور تقديس بيان

“۔‘کرتے تھے

  

حوالہ روايت

اوردوسرے۔1904،شماره507،صفحہ1ذہبی، کتاب ميزان االعتدال ميں، جلد

  

ُ ِ َصلَّی ّهللاٰ ِه أَنَّ َرُسْوَل ّهللاٰ (ن)۔ َعْن َعلِیِّ ْبِن اْلُحَسْين عليہ السالم َعْن اَبِْيِہ َعْن َجدِّ

َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم أََخَذ بِيَِدَحَسٍن عليہ السالم َوُحَسيٍن َعلَْيِہ السَّالم فَٰقاَل:َمْن اََحبَّنِی

ھَُما َکاَن َمِعی فِی َدَرَجتِی يَْوَم اْلقِيَاَمِة۔َواََحبَّ ٰھَذْيِن َواَبَاھَُماَواُ  مُّ

حضرت امام زين العابدين عليہ السالم اپنے والد بزرگوار سے اور وه اپنے”

والد بزرگوار حضرت علی سے روايت کرتے ہيں کہ پيغمبراکرم صلی هللا

جوکوئی’عليہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسين کے بازؤوں کو پکڑکرفرمايا:
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ے اور ميرے ان بيٹوں اور ان کے والد اور ان کی والده سے محبتمجھ

“۔‘رکھے گا، وه قيامت کے روز ميرے ہمراه ہوگا

  

حوالہ جات

(مسند ِعلی عليہ السالم)۔576،روايت168،صفحہ1۔ مسند احمد بن حنبل،جلد1

کے تسلسل1855،حديث1101،ص3۔ ابی عمر يوسف بن عبدهللا، استيعاب،ج2

  ميں 

(مٔوسسة الرسالہ، بيروت،پنجم)۔97،103،صفحہ12قی ہندی،کنزالعمال،جلد۔ مت3

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم َعِن اْلَکلَٰمِت اٍس ٰقاَل:ُسئَِل النَّبِیُّ َصلَّی ّهللاٰ ِ ْبِن َعبّٰ (س)۔ َعْن َعْبِدّهللاٰ

 ُ ٍد” َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم َسأَلَہُ الَّتِْی تَلَقَّاٰھاآَدُم ِمْن َربِّہ فَٰتاَب َعلَْيِہ ٰقاَل َصلَّی ّهللاٰ بَِحقِّ ُمَحمَّ

فَٰتاَب َعلَيہ۔“ َوَعلٍِی َوفَاِطَمةَ َواْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن ااَلَّ تُْبَت َعلَیَّ 

عبدهللا بن عباس کہتے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے سوال”

آدم عليہ السالم نے هللا تعالٰی سےکيا گيا اُن کلمات کے بارے ميں جو حضرت 

سيکھے اور هللا تعا لٰی نے اُن کلمات کی وجہ سے اُن کی توبہ قبول

کرلی۔پيغمبر اکرم نے فرمايا:

حضرت آدم نے هللا تعالٰی سے بحق محمد وآِل محمد ،(علی ،فاطمہ ، حسن اور’

نے اُن کوحسين ) درخواست کی کہ اُن کی توبہ قبول کرلی جائے۔هللا تعالٰی 

“۔‘معاف کيا اور اُن کی توبہ قبول کرلی
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کی37(اس روايت کی توضيح کيلئے سورئہ بقره کی آيت

۔“فَتَلَقَّٰی آَدُم ِمْن َربِّہ کلمات)”تفسيرالدرالمنثورمالحظہ کی جائے

  

حوالہ جات

۔89،حديث63۔ ابن مغازلی،کتاب مناقب ميں،صفحہ1

،سورئہ بقره کی تفسير ميں۔37۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور،آيت2

ميں۔24۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة،باب3

  

َماِء فَاَِذاَذھَبَِت النُُّجْوُم َذھََب :اَلنُُّجْوُم أََماٌن اِلَْھِل السَّ (ع)۔ َعْن َعلٍی ٰقاَل:ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

ٰماِء،َواَْھُل بَْيتِْی أََماٌن اِلَھْ  ِل ااْلَْرِض فَاِذا َذھََب اَْھُل بَْيتِْی َذھََب اَْھُل ااْلَْرِض۔أَْھُل السَّ

حضرت علی عليہ السالم سے روايت کی گئی ہے کہ رسوِل خدا نے”

ستارے اہِل آسمان کيلئے امان و سالمتی ہيں۔ پس جب ستارے ختم’فرمايا:

ے والوںہوجائيں،اہِل آسمان بھی ختم ہوجائيں گے۔ ميرے اہِل بيت زمين پر رہن

کيلئے امان و سالمتی ہيں۔جب ميرے اہِل بيت دنيا سے رخصت ہوجائيں گے،

“۔‘اہِل زمين بھی تباه و برباد ہو جائيں گے

  

حوالہ جات

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة۔1

۔174،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں،جلد2
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،مٔوسسة الرسالہ،بيروت،پنجم96،101،102،ص12۔ متقی ہندی،کنزالعمال،ج3

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ (ف)۔ َعْن ِعبَايَِة بن َرْبعی،َعْن اِْبِن َعبّاٍس ٰقاَل:ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ َصلَّی ّهللاٰ

لُھُْم َعلٌیَوَسلَّم اَنَاَسيَُّد النَّبِيِّْيَن َوَعلٌی َسيَُّد اْلَوِصيِّْيَن اِنَّ اَْوِصٰيائی بَْعِدْی اِْثٰنی َعَشَر اَ  وَّ

۔ َوآِخُرھُْم الٰقائُِم اْلَمْھِدیُّ

عبايہ بن ربعی، ابن عباس سے روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا”

ميں نبيوں کا سردار ہوں اور علی اوصياء کے’عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:

سردار ہيں۔ميرے باره وصی(جانشين) ہوں گے۔ اُن ميں پہلے علی ہيں اور

“۔‘قائم مہدی عليہ السالم(صاحب الزمان) ہيں آخری

  

حوالہ روايت

اور537اور308،صفحہ78شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة، باب

  دوسرے۔ 

  

ُ ِ َصلَّی ّهللاٰ ِ ْبِن َعبَّاٍس ٰقاَل َسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ (ص)۔ َعِن ااْلَْصبَِغ ْبِن نَٰبا تَہ َعْن َعْبِدّهللاٰ

آلِہ َوَسلَّم يَقُْوُل أَ نَا َوَعلٌِی َواْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َوتِْسَعةٌ ِمْن ُوْلِداْلُحَسْيِن ُمطَھَُّرْوَنَعلَْيِہ وَ 

  َمْعُصْوُمْوَن۔ 

اصبغ بن نباتہ، عبدهللا بن عباس سے روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے کہا کہ”

حسين اورميں،علی ،حسن ، :’ميں نے رسوِل خدا سے سنا کہ فرمارہے تھے



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

اُن کے نوفرزند پاک اور

“۔‘معصوم ہيں

  

حوالہ جات

۔537اور308،صفحہ78۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب1

۔133،صفحہ2۔ فرائد السمطين،جلد2

  

  نوٹ 

يہ نکتہ لکھنا ضروری ہے کہ يہاں جناِب سيده فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا کا نام

اس واسطے کہ جناِب پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اسشامل نہيں۔ يہ 

حديث ميں مقاِم نبوت اور امامت کا ذکر فرمارہے تھے وگرنہ پاکيزگی اور

معصوميت ميں جناِب فاطمة الزہرا سالم هللا عليہا کا مقام تو مرکزی ہے۔

  

ْلُحَسْيَن فِْی َحِظْيَرِة اْلقُْدِس فِی قُبٍَّة بَْيَضاِء(ق)۔ ٰقاَل النَّبِی اِنَّ فَاِطَمةَ َوَعلِيّاً َواْلَحَسَن َوا

ْحٰمن۔ َسْقفُھَاَعْرُش الرَّ

بے شک فاطمہ سالم هللا’رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:”

عليہا،علی عليہ السالم، حسن عليہ السالم اور حسين عليہ السالم جنت کے باال

)ميں جو سفيد نوری ہوگا اور اُس کی چھت رحٰمنترين حصے(َحِظْيَرةُ اْلقُْدس

۔“کا عرش ہوگا،وہاں يہ رہيں گے
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حوالٔہ حديث

،اشاعت بيروت، مٔوسسة الرسالہ۔98،صفحہ12متقی ہندی،کتاب کنزالعمال ،ج

(ر)۔ کتاب ينابيع المودة ميں اور اہِل سنت کی ديگر کتب ميں ايک بہت اہم

روايت نقل کی

اسمائے آئمہ معصومين پيغمبر اسالم کی مقدس و پاکگئی ہے کہ اس ميں 

زبان سے بيان کئے گئے ہيں۔ اس روايت ميں ہر ايک معصوم کا نام وضاحت

کے ساتھ بيان کيا گيا ہے۔ يہ انتہائی قابِل توجہ اور اہميت کی حامل روايت ہے۔

البتہ باقی بہت سی کتب ميں بھی مختلف روايات اس ضمن ميں موجود ہيں

اس کتاب ميں درج ذيل پر ہی اکتفا کرتے ہيں۔ليکن 

اس روايت کی ابتدا ميں ايسے لکھا ہے کہ ايک يہودی پيغمبراکرم صلی هللا

عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور اُس نے سوال کيا:

ہر پيغمبر کا وصی اور جانشين تھا،لٰہذا مجھے بتائيے کہ آپ کا وصی کون”

کے سوال کے جواب ميں ارشادفرمايا: ہے؟ رسوِل خدانے اُس

  

ٍة ِمْن اِنَّ َوِصیِّ َعلِیُّ ْبُن اَبِی طَالٍِب َوبَْعُدهُ ِسْبٰطاَی الَحَسُن َواْلُحَسْيُن تَْتلُوهُ تِْسَعةُ آئِمَّ

ُصْلِب اْلُحَسْين۔

ھُْم لِْی ُد فََسمَّ ٰقاَل:ٰياُمَحمَّ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم اِٰذ َمَضی اْلُحَسْيُن فَاِْبنُہُ َعلٍِی فَاَِذاَمضٰی َعلٌِی فَاِْبنُہُ ٰقاَل َصلَّی ّهللاٰ
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ٌد فَاِْبنُہُ َجْعفٌَر،فَاِذا ََمَضی َجْعفٌَر فَاِْبنُہُ ُمْوٰسی، فَاَِذاَمضٰی ٌد،فَاَِذا َمضٰی ُمَحمَّ ُمَحمَّ

 ِ ٌد، فَا ٌد فَاِْبنُہُ َعلٌِی،ُمْوٰسی فَاِْبنُہُ َعلٌِی، فَاَِذا َمضٰی َعلٌِی فَاِْبنُہُ ُمَحمَّ َذاَمضٰی ُمَحمَّ

اَلِء ةُ اْلٰقائُم اْلَمْھِدیُّ فَٰھٔوُ فَاَِذاَمضٰی َعلٌِی فَاِْبنُہُ اْلَحَسُن، فَاَِذا َمضٰی اْلَحَسُن فَاِْبنُہُ اْلُحجَّ

اِْثٰنی َعَشَر۔

پيغمبر اکرم نے فرمايا:”

اُن کے بعد بے شک ميرا وصی علی ابن ابی طالب عليہ السالم ہے اور’

ميرے بيٹے حسن اور حسين ہيں اور اُن کے بعد حسين عليہ السالم کی اوالد

۔‘سے نو آئمہ ہيں

يہودی نے عرض کيا:

‘يا محمد! اُن نو آئمہ کے اسمائے گرامی مجھے بتائيے؟’

حضرِت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشادفرمايا:

مت ختم ہوجائے گی تو اُن کے بيٹے علی ابنجب حسين عليہ السالم کی اما’

الحسين اور جب علی ابن الحسين کی امامت ختم ہوجائے گی تو اُن کے بيٹے

محمد اور جب محمد ابن علی کی امامت ختم ہوجائے گی تو اُن کے بيٹے جعفر

اور جب جعفر ابن محمد کی امامت ختم ہوجائے گی تو اُن کے بيٹے موسٰی

جعفر کی امامت ختم ہوجائے گی تو اُن کے بيٹے علی اور اور جب موسٰی ابن

جب علی ابن موسٰی کی امامت ختم ہوجائے گی تو اُن کے بيٹے محمد اور جب

محمد ابن علی کی امامت ختم ہوجائے گی تو اُن کے بيٹے حسن اور جب حسن

بن علی کی امامت ختم ہوجائے گی تو اُن کے بيٹے حجة القائم مہدی
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“۔‘م کی امامت ہوگی،يہ ہيں ميرے باره وصی و جانشينعليہ السال

  

حوالہ روايت

۔529،صفحہ76شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة،باب

ميں بھی بيان کی گئی ہے اور433،صفحہ63اس ضمن ميں روايت ِ جابر باب

اسی طرح شيعہ اور اہِل سنت کی کتب ميں روايات موجود ہيں۔

  

ً(ش)۔ َعْن اَ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم لَتَْمأَلَنَّ ااْلَْرُض ظُْلما بِْی َسِعيد ٰقاَل:ٰقاَل النَّبِیُّ َصلَّی ّهللاٰ

ی يَْمأَلُٰھا قِْسطاًَوَعْدالً َکَماُملِئَْت ظُْلماً َوُعْدٰواناً ثُمَّ لَيَْخُرَجنَّ َرُجٌل ِمْن اَْھِل بَْيتِْی َحتّٰ

َوُعْد َواناً۔

يت کرتے ہيں کہ رسوِل خدانے فرمايا:ايسا وقت آئيگا کہ يہابی سعيد روا”

زمين ظلم و ستم سے بھر جائے گی ،اُس وقت ميری اہِل بيت سے ايک شخص

آئے گا جو اس زمين کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح

۔“پہلے يہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی

  

ٔ  روايت حوالہ

،اشاعت بيروت، مٔوسسة الرسالہ266،ص14لعمال ،ج۔ متقی ہندی، کتاب کنزا1

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب مودة2

  ۔ 308العاشر،صفحہ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم اَْلَمْھِدیُّ ِمْن ِعْتَرتِی ِمْن (ت)۔ َعْن اُمِّ َسلََمةَ،َعن َرُسْوِل ّهللاٰ َصلَّی ّهللاٰ

ُوْلِد فَاِطَمةَ۔

اُِم سلمہ روايت کرتی ہيں کہ رسوِل خدا نے فرمايا کہ مہدی ميرے خاندان”

۔“سے ہوں گے اور فاطمہ سالم هللا عليہا کے فرزند ہوں گے

  

حوالٔہ روايت

 ،اشاعت بيروت، مٔوسسة الرسالہ 264،ص14متقی ہندی، کتاب کنزالعمال ،ج
 

 آفتاب واليت

 

  فضائِل علی عليہ السالم انبياء کی نظر ميں

  

پچھلے باب ميں جو روايات پڑھنے والوں کی نظر سے گزريں، وه فرموداِت

رسوِل اکرم حضرت محمد تھے۔ يہ روايات بخوبی بلند شخصيت ِ اميرالمٔومنين

علی ابن ابی طالب عليہما السالم کو ظاہر اور روشن کرتی ہيں۔ اب يہ مناسب

ديکھيں۔ ہوگا کہ علی کی شخصيت کو دوسرے انبيائے کرام کی نظر سے

اس بارے ميں تحقيق کرنے سے معلوم ہوگا کہ خدائے بزرگ و برتر نے

حضرت علی کی شخصيت کا تعارف تمام انبياء(حضرت آدم عليہ السالم سے
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لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم تک) کو خود

کروايا ہے۔

کرام (قبل از پيغمبر اسالم)يہ حقيقت آسمانی کتب سے اور ارشاداِت انبيائے 

سے بالکل واضح ہوجاتی ہے۔ ذيل ميں ہم چند نہايت اہم واقعات اور مطالب کی

  طرف آپ کی توجہ مبذول کروائيں گے۔ 

  آدم عليہ السالم کا پنجتن پاک سے ارتباط

حضرِت آدم عليہ السالم اور اماں حو ّ ا کا واقعہ قرآن ميں ذکر ہوا ہے۔ اس

کا جنت سے نکلنا اور زمين پر آباد ہونا ايسا قصہ ہے جسےکے عالوه اُن 

شايد ہی کوئی ايساہو جو نہ جانتا ہو۔ حضرت آدم عليہ السالم اور اماں حو ا

ترِک اولٰی کی وجہ سے بہشت سے زمين پر بھيجے گئے۔سالہا سال تک

حضرت آدم عليہ السالم زمين پر گريہ کرتے رہے اور خدا سے طلب ِمغفرت

ہے ليکن باآلخر اسمائے پنجتن پاک يعنی محمد، علی عليہ السالم،کرتے ر

جناِب فاطمہ سالم هللا عليہا، حسن عليہ السالم اور حسين عليہ السالم کے توسل

سے اُن کی توبہ قبول ہوئی جيسے قرآِن پاک ميں ذکر ہے اور اسی اہم

موضوع کی طرف اشاره ہے:

ی آَدُم ِمْن َربِّہ َکلِمٰ  ِحْيم۔فَتَلَقّٰ اُب الرَّ اٍت فَٰتاَب َعلَْيِہ اِنَّہُ ھَُوالتَّّوٰ

پس آدم عليہ السالم نے اپنے رب سے کلمات سيکھے، خدا نے اُن کی توبہ”

۔(سورئہ“قبول کی، بے شک وه بہت توبہ قبول کرنے واال اور رحيم ہے
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  )۔ 37بقره:آيت

ت نقل کی ہےاس آيت کی تفسير ميں شيعہ اور سنی اکابرين نے درج ذيل رواي

جس کو لکھنے کی سعادت حاصل کررہے ہيں:

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم َعِن اْلَکلِٰمِت الَّتِْی تَلَ  ِ ْبِن َعبّاٍس ٰقاَل:ُسئَِل النَّبِیُّ َصلَّی ّهللاٰ اَعْن َعْبِدّهللاٰ قّٰ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ وَ  ٍد َوَعلٍِی”َسلَّم َسأَلَہُ ٰاَدُم ِمْن َربِّہ فَتَاَب َعلَْيِہ قَاَل َصلَّی ّهللاٰ بَِحقِّ ُمَحمَّ

فَتَاَب َعلَْيِہ۔“َوفَاِطَمةَ َواْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن ااِلَّ تُْبَت َعلَیَّ 

عبدهللا ابن عباس روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم سے اُن کلمات کے بارے”

ےميں سوال کيا گيا جو حضرت آدم عليہ السالم نے اپنے رب سے دريافت کئ

تھے اور جن کی وجہ سے اُن کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جواب ميں پيغمبر اکرم

نے فرمايا کہ آدم عليہ السالم نے بحق پنجتن پاک (محمد،علی ،فاطمہ ،حسن

اور حسين ) هللا تعالٰی سے درخواست کی تھی کہ اُن کی غلطی کو معاف فرما۔

۔“ن کی توبہ کو قبول کرلياهللا تعالٰی نے اُن کی غلطی کو معاف کرديا اور اُ 

  

حوالہ جات

.63،صفحہ89۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب علی عليہ السالم ميں، حديث1

اور24،باب111۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی ،ينابيع المودة، صفحہ2

   55،حديث283ص

۔ سيوطی، تفسير الدرالمنثور ميں۔3

اوردوسری149صفحہ،1اور تفسير الميزان،جلد199،صفحہ1۔ تفسير نمونہ،ج4
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کتب ميں۔

اسی ضمن ميں دوسری روايت بھی مالحظہ ہو:

ُ تَٰعاٰلی آَدَم اَبَاْلبََشِر َونَفََخ فِ  ا َخلََق ّهللاٰ ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم لَمَّ ِ َصلَّی ّهللاٰ ْيِہٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

ٰعا، ٰقاَلِمْن ُرْوِحِہ اِْلتَفََت آَدُم يُْمنَةَ اْلَعْرِش فَاِذاً فِ  داً َوُرکَّ ی النُّْوِرَخْمَسةُ اَْشٰباٍح ُسجَّ

آَدُم:(عٰلی نَبِيِّٰنا َوآلِہ َوَعلَْيِہ السَّالم)ھَْل َخلَْقَت اََحداً ِمْن ِطْيِن قَْبلِی؟ ٰقاَل اٰل يَا آَدَم!

اٰلِء اْلَخْمَسِة ااْلَْشٰباِح الَِّذْيَن اَٰراھُْم فِْی ھَْيئَتِیْ  اٰلِء ٰقاَل:فََمْن ٰھٔوُ َوُصْوَرتِْی؟ٰقاَل ٰھٔوُ

اٰلِء َخْمَسةٌ َشقَْقُت لَھُْم َخْمَسةَ اَْسٰماٍء ِمْن َخْمَسةٌ ِمْن ُوْلِدَک،لَْواَلھُْم َما َخلَْقتَُک،ٰھٔوُ

اَر ، ِواَلاْلَعْرَ◌َش ، َواَلالُکْرِسَی ، َواَلالَسَماَء اَْسٰمائِی لَْواَلھُْم ٰماَخلَْقُت اْلَجنَّةَ َوالنّٰ

ٌدَواَنَالٰعالیَواَل  ،فَاَنَااْلَمْحُمْوُدَوھَٰذاُمَحمَّ ْنَس َواَلاْلِجنَّ ااْلَْرَض َواَلاْلَماٰل ئَِکةَ َواَلااْلِ

ْحٰساُن َوٰھَذااْلَحَسن َواَنَااْلُمْحِسُن َوٰھَذاْلُحَسْين ،َواَنَااْلٰفاِطُرَوٰھِذِه فَاِطَمة،َواَنَاااْلِ َوٰھَذاَعلِیٌّ

تِی اَنْ  ٍة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن بُْغِض اََحِد ِھْم ااِلَّ اَْدُخلُہُ اَلَْيُت بِِعزَّ اٰليَأتِْينِی اََحٌد ِمْثٰقاَل َذرَّ

اٰلِء َصْفَوتِی بِِھْم اُْنِجْيِھم َوبِِھْم اُْھلُِکھُْم فِاَِذاَکاَن لََک اِلَیَّ ٰحاَجةٌ ٰناری َواٰلاُٰبالِی ٰياآَدَم ٰھٔوُ

ْل۔ اٰلِء تََوسَّ فَبِٰھٔوُ

اکرم نے فرماياکہ جس وقت هللا تعالٰی نے ابوالبشر حضرت آدم عليہپيغمبر ”

السالم کو خلق فرمايا اور اپنی روح ميں سے اُس ميں پھونکی تو آدم عليہ

السالم نے عرش کے دائيں جانب نظر کی تو ديکھا کہ پانچ نوريشخصيات

رکوع و سجود کی حالت ميں ہيں۔ حضرت آدم عليہ السالم نے عرض کيا کہ

اے ميرے خدا! کيا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی اور پانی سے خلق کيا

ہے؟ جواب آيا ،نہيں۔ ميں نے کسی کو خلق نہيں کيا۔ حضرِت آدم عليہ السالم
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نے پھر عرض کيا کہ يہ پانچ شخصيات جو ظاہری صورت ميں ميری طرح

سل سے ہيں، اگرکی ہيں، کون ہيں؟ هللا تعالٰی نے فرمايا کہ يہ پانچ تن تيری ن

يہ نہ ہوتے تو تجھے بھی پيدا نہ کرتا۔ان کے ناموں کو اپنے ناموں سے اخذ

کيا ہے۔ اگر يہ پانچ تن نہ ہوتے تو نہ بہشت و دوزخ کو پيدا کرتا اور نہ ہی

عرش و کرسی کو پيدا کرتا، نہ آسمان و زمين کو پيدا کرتا اور نہ انس و جن و

ہستيوں کا تعارف هللا تعالٰی نے اس طرح کروايا فرشتگان کو پيدا کرتا۔ان پانچ

کہ اے آدم! سنو:

  

ميں محمود ہوں اور يہ محمد ہيں

ميں عالی ہوں اور يہ علی ہيں

ميں فاطر ہوں اور يہ فاطمہ ہيں

ميں محسن ہوں اور يہ حسن ہيں

ميں احسان ہوں اور يہ حسين ہيں

ر کے دل ميں ان پانچ تنمجھے اپنی عزت وجاللت کی قسم کہ اگر کسی بش

کيلئے تھوری سی دشمنی اورکينہ بھی ہوگا،اُس کو داخِل جہنم کروں گا۔ اے

آدم ! يہ پانچ تن ميرے چنے ہوئے ہيں اور ہر کسی کی نجات يا ہالکت ان سے

محبت يا دشمنی سے وابستہ ہوگی۔ اے آدم ! ہر وقت جب تمہيں مجھ سے کوئی

۔“حاجت ہوتو ان کا توسل پيدا کرو
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حوالہ جات

۔40۔ عالمہ امينی،کتاب فاطمة الزہرا سالم هللا عليہا،صفحہ1

۔1۔ تفسير الميزان،جلد2

،سورئہ بقره کے ذيل ميں۔ 37اور دوسری تفاسير مينآ يت 1۔ مجمع البيان،جلد3

  دوسرے انبياء کی بعثت واليت ِپيغمبر و علی کی مرہوِن منت ہے

َِعِن ااْلَْسَوِدَعْن َعْبدِ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم يا َعْبَدّهللاٰ ِ ْبِن َمْسُعود ٰقاَل،ٰقاَل النَّبِیُّ َصلَّی ّهللاٰ ّهللاٰ

ُد! َعٰلی“َواْسئَل َمْن اَْرَسْلٰناِمْن قَْبلَِک ِمْن ُرُسلِٰنا”أَ ٰتانِْی َملٌَک فَٰقاَل:يَاُمَحمَّ

ٰمابُِعثُوا؟ٰقاَل:قُْلُت:َعٰلی ٰما

ٰلی َواَليَتَِک َوِواَليَِة َعلِیِّ اْبِن اَبِی طَالِب۔بُِعثُْوا؟ ٰقاَل:عَ 

اسود جناِب عبدهللا ابن مسعود سے روايت کرتے ہيں ،وه کہتے ہيں کہ پيغمبر”

اکرم نے فرماياکہ ميرے پاس هللا تعالٰی کی طرف سے فرشتہ آيا اور کہا کہ

ال کريںاے پيغمبر خدا!آپ مجھ سے اپنے سے پہلے انبياء کے بارے ميں سو

کہ وه کس لئے نبوت پر مبعوث ہوئے تھے؟ آپ نے فرمايا کہ ميں نے اُس

فرشتے سے کہا ،بتاؤ کہ وه کس لئے مبعوث ہوئے تھے؟ فرشتے نے کہا کہ

وه آپ کی اور حضرت علی عليہ السالم کی واليت کی تصديق کيلئے مبعوث

۔“ہوئے تھے

  

حوالہ جات
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،شرح602،حديث97،ص2ِل امام علی ،ج۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ، باب حا1

  محمودی 

 اپنی سند کے ساتھ عبدهللا ابن مسعود سے۔ “المعرفة”۔ حاکم نيشاپوری، کتاب 2

  حضرت علی عليہ السالم آسمانی کتابوں ميں

حضرت علی عليہ السالم کی شخصيت کی معرفت اور عظمت کو پہچاننے کا

زشتہ پيغمبروں کے صحائفايک انتہائی اہم ذريعہ آسمانی کتابيں اور گ

ہيں۔اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں کہ جب هللا تعالٰی نے اپنے سب سے پہلے

انسان اور پيغمبر حضرِت آدم عليہ السالم کو اسمائے اعلٰی يعنی حضرت

محمد،علی عليہ السالم،جناِب فاطمہ سالم هللا عليہا،حسن عليہ السالم اور حسين

تو انہوں نے ان اسماء کی تعليم اپنی اوالد اور عليہ السالم کی تعليم دی تھی

دوسرے انبياء کو پہنچا دی۔ محکم روايات سے ثابت ہے کہ هللا تعالٰی نے ان

نوری افراد کو خلقت ِ بشر سے پہلے پيدا کيا تھا تاکہ دنيا ميں يہ افراد بطوِر

نمونہ، کامل ترين اخالق کا مظہر ہوں۔

د اطالعات حاصل کرنے کيلئے ہم حکيم سيدلٰہذا موضوع کے اعتبار سے مزي

  سے چند اقتباسات ليتے ہيں: “ علی و پيغمبران”محمود سيالکوٹی کی کتاب 

  ۔ ناِم علی عليہ السالم انجيل ميں1

آسمانی کتابوں ميں خاتم النبيين حضرت محمد بن عبدهللا صلی هللا عليہ وآلہ

عليہ السالم کے بارے وسلم اور اُن کے جانشين حضرت علی ابن ابی طالب
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ميں بشارت دی گئی تھی۔ ليکن اسالم دشمن لوگ يہ نہيں چاہتے تھے کہ يہ

حقيقت واضح ہو بلکہ اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے درپے تھے۔مثالً

1،آيت5عيسوی،باب1800اشاعت ِ لندن،سال“ صحيفہ غزل الغزالت”انجيل ميں

دات بيان کئے گئے ہيں جسميں حضرت سليمان عليہ السالم کے ارشا10تا

ميں انہوں نے پيغمبر خاتم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور اُن کے نائب

اميرالمٔومنين علی عليہ السالم کے بارے ميں اشاره کيا ہے اور آخر ميں واضح

وه دوست اور محبوِب محمد ہيں)۔ليکن وه“(خلومحمد يم”کہتے ہيں کہ وه 

“خلومحمد يم”ی ہے، اُن ميں سے يہ الفاظ ء کے بعد شائع ہوئ1800انجيل جو 

جو آسمانی“ آليا”يا “ ايلی”يا“ ايليا”حذف کردئيے گئے ہيں۔ اسی طرح لفظ

کتابوں ميں مذکور ہے، مخالفين يہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہيں کہ اس

سے مراد پيغمبر حضرت الياس يا مسيح يا يوحنّا ہيں ،نہ کہ حضرت علی عليہ

  السالم۔ 

کے بارے ميں“ آليا”يا “ ايلی”يا “ ايليا”ہت سے مسيحی علماء نے لفظ ليکن ب

تحقيق کی ہے اور وه تعصب کی دنيا سے باہر آگئے اور پھر اصل حقيقت بيان

  کی۔ 

لکھتے ہيں:Mr. J.B. Galidonايک مسيحی عالم 

In the language of oldest and present Habrew the word 

ALLIA"or "AILEE" is not in the meanings of God or Allah 

but this word is showing that in text and last time of this world 
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anyone will become nominates "ALLIA" or "AILEE."

سے مراد هللا نہيں ہے بلکہ“ ايلی”يا“ ايليا”زباِن عبرانی جديد يا قديم ميں لفظ”

ہ آئنده زمانے ميں يا آخری زمانہ ميں کوئیاس لفظ سے يہ اشاره ملتا ہے ک

۔“ہوگا“ ايلی”يا “ ايليا”شخص آئے گا جس کا نام 

  

  حوالہ 

1" .A notebook on old and new testaments of Bible" published 

in London in 1908, Vol.1, page 428".

شواہد سے،دالئل اور “علی اور پيغمبران”۔ حکيم سيد محمود سيالکوٹی کتاب 2

ثابت کيا ہے کہ

  سے مراد علی عليہ السالم ہيں۔ “ آليا”يا “ ايلی”يا “ ايليا”اسماء

  ۔ علی او رپيشگوئِی داؤد2

حضرت علی عليہ السالم کا مقدس نام زبور(حضرت داؤد عليہ السالم کی

کتاب) ميں بھی آفتاب کی طرح درخشاں ہے۔ آسمانی کتاب زبور ميں حضرت

علی”م کا دنيا ميں آنا تفصيل کے ساتھ بيان کيا گيا ہے۔ کتابعلی عليہ السال

ميں زبور سے ايک حصہ نقل کيا گيا ہے۔ زبور کا يہ قديمی“ اور پيغمبران

  نسخہ احسان هللا دمشقی ،رہبرمسيحيان،شام کے پاس بھی موجود ہے۔ 

  زبور سے اقتباس
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ملغ شلو شمائتمتازه امطع “ ايلی”(مطعنی شل قثوتينمر قث پاھينوا نی وز

“حدار”پزانان ہمنيقتہ خلذ وقث فل

بنہ اشود کليامہ“ کعاباه”کمرتوه شيھوپلت انی قاه بوتاه خزيماه رث جين

کاذوقثوتی قتمرعندوبريما برينم فل خلذملغ خايوشنی پم مغلينم عت جنحاريون)۔

ہے، کی اطاعت واجب ہے اور دين و“ ايلی”تم پر اُس شخصيت جس کا نام ”

کے ہر کام ميں اُس کی فرمانبرداری تمہاری اصالح کرے گی۔ اُس عظيمدنيا

حيدر) کہتے ہيں۔ وه بيکسوں اور ضعيفوں کا مددگار“(حدار”شخصيت کو 

ہوگا اور وه شيروں کا شيرہوگا اور بے پناه طاقت کا مالک ہوگا۔وه کعابا(کعبہ)

ور غالم کی طرحميں پيدا ہوگا۔ تمام پر واجب ہے کہ اُس کے دامن کو پکڑيں ا

اُس کی اطاعت کيلئے ہميشہ حاضر رہيں۔ جو سن سکتا ہے اُس کی ہر بات کو

غور سے سنے اور جو عقل و فہم رکھتا ہے، اُس کی باتوں کو سمجھے۔ جو

دل و مغز رکھتا ہے، وه غوروفکر کرے کيونکہ جو وقت گزرجاتا ہے، واپس

  ۔ “نہيں آتا

  ۔سليمان کا علی سے مدد مانگنا3

کی37س باب کے شروع ميں احاديث و روايات اور سورئہ بقره کی آيتا

تشريح کے حوالہ سے بيان ہوچکا ہے کہ وه کلمات جو حضرت آدم عليہ

السالم نے هللا تعالٰی سے ياد کئے تھے اور انہی کلمات کا هللا تعالٰی کو واسطہ

حق يعنیديا تھا، پانچ تن پاک کے اسمائے گرامی تھے۔ اب ايک اور پيغمبر
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حضرت سليمان عليہ السالم کی طرف رجوع کرتے ہيں جو ان پنجتن پاک کے

مقدس ناموں کا واسطہ دے کر هللا تعالٰی سے مناجات کرتے ہيں۔ اس ضمن

سے اقتباس نقل کرتے ہيں جو ذيل“ علی و پيغمبران”ميں ايک دفعہ پھر کتاب

ميں درج کيا جارہا ہے:

عيسوی) ميں جب انگريزوں کا ايک دستہ ء ميالدی1916پہلی جنگ ِعظيم(”

بيت المقدس سے چند کلوميٹر دور ايک چھوٹے سے گاؤں اونتره کے پاس

مورچہ بندی کيلئے کھدائی کررہا تھا تو وہاں اُن کو ايک چاندی کی تختی ملی

جس کے چاروں طرف خوبصورت قيمتی موتی جڑے ہوئے تھے اور اُس کے

ا ہوا تھا جو کسی قديم زبان ميں تھا ۔وهاوپر سونے کے پانی سے کچھ لکھ

) کے پاس لےMaj. E.N.Grandalاُسے اپنے انچارج ميجر ای۔اين۔گرينڈل(

آئے۔ وه بھی اس کو نہ سمجھ سکا اور باآلخر اسے اپنے کمانڈر انچيف جنرل

گليڈ سٹون تک پہنچا ديا۔ وه بھی اس کو نہ سمجھ سکا اور اُس نے اسے آثاِر

ء ميں جنگ بند ہوئی تو ايک کميٹی بنادی1918تک پہنچاديا۔ قديمہ کے ماہرين

گئی جس کے ممبران امريکہ، برطانيہ،فرانس،جرمنی اور ديگر ممالک کے

ماہرين تھے۔ چند ماه کی کوشش اور تحقيق سے پتہ چال کہ يہ تختی اصل

ہے اور حضرت سليمان عليہ السالم کے چند کلمات بھی“ لوِح سليمانی”ميں

کھے ہوئے ہيں۔ اس تختی پر عبرانی زبان ميں لکھا ہوا ہے۔ ہم اساُس پر ل

  کے اصل الفاظ اور ترجمہ نقل کرتے ہيں: 
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  ترجمہ لوِح سليمانی لوِح سليمانی کا نقش

  هللا 

  احمد 

  ايلی 

  باھتول

  حاسن 

  حاسين 

  

اے احمد ميری فرياد سن ليں”

يا ايلی (علی) ميری مدد فرمائيے

مجھ پر نظر کرم فرمائيےاے باھتول (بتول ) 

اے حاسن (حسن) مجھ پر کرم فرمائيے

اے حاسين (حسين) مجھے خوشی بخشئے

يہ سليمان پنجتن پاک سے مدد مانگ رہا ہے

۔“اور علی قدرت هللا ہے

 Wonderful Stories ofمزيد اطالعات کيلئے کتاب

Islamپر مراجعہ کريں۔ 249اشاعت ِلندن،صفحہ  

  کشتِی نوح کا زيور۔ علی کا نام 4
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پيغمبراِن بزرگ جو ناِم مقدس پيغمبر اسالم حضرت محمد،علی عليہ السالم ،

جناِب فاطمہ سالم هللا عليہا اور حسنين شريفين عليہما السالم پکار کر هللا تعالٰی

سے مدد مانگتے رہے، اُن ميں حضرِت نوح عليہ السالم بھی شامل ہيں۔اس کا

کے کارکنوں نے دريافت ثبوت وه لکڑی کے تختے ہيں جو روسی معدنيات

کئے تھے۔ حکيم سيد محمود سيالکوٹی نے اپنی کتاب ميں اس کا ذکر اس طرح

سے کيا ہے:

ء ميں روسی محکمہ معدنيات کے چند کارکن زمين کھودنے1951جنوری”

ميں مشغول تھے کہ اچانک لکڑی کے چند تختے اُن کو نظر آئے جو عام

ی چھپے راز کی نشاندہی کرتےلکڑی کے تختوں سے مختلف تھے اور کس

تھے۔انہی لکڑی کے تختوں ميں ايک ايسی لکڑی کی تختی ملی جس کی

لمبائی چوده انچ اور چوڑائی تقريباً دس انچ تھی۔ عجيب بات يہ تھی کہ باقی

تختے وقت گزرنے کے ساتھ کہنہ اور بوسيده ہوچکے تھے ليکن يہ تختہ ابھی

پر چند قديم الفاظ درج تھے۔ روسی بالکل اپنی صحيح حالت ميں تھا۔ اس

ء کو کميٹی بنائی جس کے ممبران1953/فروری27حکومت نے تحقيق کيلئے 

قديم زبانوں کے ماہر تھے۔ آٹھ ماه کی سخت محنت اور تحقيق کے بعد معلوم

ہوا کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہيں، وه مدد مانگنے اور سالمتی کی دعا کيلئے

کی تصوير دی جارہی ہے: لکھے گئے ہيں۔ذيل ميں اس

تحقيقی کميٹی نے اُن الفاظ کا ترجمہ روسی زبان ميں کيا جس کا ترجمہ

)نے انگريزی زبان ميںN. F. Maksلسانيات کے ماہرمسٹر اين۔ايف۔ماکس( 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کيا جو ذيل ميں درج کيا جارہا ہے:

O" my God! my Helper! Keep my hand with mercy andwith 

your holy bodies, Mohammad, Alia, Shabbar, Shabbir, 

Fatema. They all are biggests and honourables. The world 

established for them. Help me by their names. You can reform 

to right.

  

  ترجمہ 

اے ميرے هللا! اے ميرے مددگار! ذواِت مقدسہ محمد(صلی هللا عليہ وآلہ”

  وسلم)، 

،شبر ،شبير اور فاطمہ عليہم السالم کے صدقہ ميں مجھ پر اپنا رحم و کرمايليا 

فرما۔ يہ پنجتن سب سے بڑے اور سب سے زياده عزت والے ہيں۔ يہ تمام دنيا

اُن کيلئے بنائی گئی۔ اے ميرے پروردگار! اُن کے ناموں کا واسطہ! ميری مدد

  ۔ “فرما۔ تو ہی صحيح راستے کی ہدايت کرنے واالہے

  حضرِت موسٰی شہادِت علی سے باخبر تھے

مرحوم عالمہ مجلسی رحمة هللا عليہ اپنی کتاب جالء العيون،

،باب زندگانی حضرت علی عليہ السالم ميں لکھتے ہيں:276،صفحہ1جلد

ابن بابويہ ،معتبرسندکے ساتھ حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت”
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علی عليہ السالم کی خدمت ميں حاضرکرتے ہيں کہ ايک يہودی عالم حضرت 

ہوا اور کچھ مسائل پوچھے اور يہ بھی پوچھا کہ آپ کے پيغمبر کا وصی اُن

کی زندگی کے بعد اس دنيا ميں کتنا عرصہ زنده رہے گا؟ حضرت نے فرمايا

کہ تيس سال۔ اُس يہودی نے پھر سوال کيا کہ بتائيں کہ وه طبعی موت مرے

؟حضرت نے جواب ديا کہ وه قتل کرديا جائے گا۔ اُسگا يا قتل کردياجائے گا

کے سر پر ضربت لگائی جائے گی۔ اُس يہودی نے کہا:خدا کی قسم! آپ نے

سچ کہا۔ ميں نے اُس کتاب ميں جو حضرت موسٰی نے تحرير فرمائی ہے اور

  ۔ “حضرِت ہارون نے لکھی ہے، اسی طرح ہی پڑھا ہے

  حضرت ابراہيم اور معرفت ِعلی

ابن عبدهللا حضرِت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت نقل کرتے جابر

ہيں کہ آپ نے فرمايا کہ جب هللا تعالٰی نے حضرت ابراہيم کوملکوت دکھائے

تو حضرت ابراہيم عليہ السالم نے عرش کے پاس ايک نور ديکھا تو پوچھا کہ

يہ نوِر محمد ہے جوپروردگار! يہ نور کونسا ہے؟ تو هللا تعالٰی نے فرمايا کہ 

ميری مخلوق ميں سب سے زياده عزت و بزرگی واال ہے، اس نور کے ساتھ

ايک دوسرے نور کو بھی ديکھا۔ اُس کے بارے ميں بھی حضرِت ابراہيم عليہ

السالم نے پوچھا۔ کہا گيا کہ يہ نور علی ابن ابی طالب عليہ السالم کا ہے جو

و نوروں کے ساتھ تين نور اور ديکھےميرے دين کا مدد کرنے واال ہے۔ ان د

اور اُن کے بارے ميں پوچھا۔ کہا گيا کہ يہ نوِر فاطمہ ہے جو اپنے ُحب داروں
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کو آتش جہنم سے بچائے گا اور دوسرے دو نور اِس کے بيٹے حسن اور

حسين کے ہيں ۔ پھر فرمايا:اے ميرے پروردگار!ميں کچھ اور نور بھی اس

ں۔ کہا گيا کہ يہ اماموں کے نور ہيں جو نسِل علی ونور کے ساتھ ديکھ رہا ہو

فاطمہ عليہم السالم سے ہوں گے۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم نے عرض کی

پروردگار!تجھے پنجتن پاک کا واسطہ!مجھے ان کا تعارف کروا۔کہا گيا کہ ان

ميں پہال علی ابن الحسين اور پھر اُن کے بيٹے محمد اور اُن کے بيٹے جعفر

اُن کے بيٹے موسٰی اور اُن کے بيٹے علی اور اُن کے بيٹے محمد اور اُن اور

۔“کے بيٹے علی اور اُن کے بيٹے حسن اور اُن کے بيٹے حجت ِ قائم ہيں

حوالہ کتاب زندگانی فاطمة الزہرا سالم هللا عليہا،مصنف:آيت هللا شہيد

  دستغيب،صفحہ 

  ،تفسير برہان سے نقل کی گئی۔ 127

  اہيم بھی شيعاِن علی سے ہيںحضرت ابر

حضرت ابراہيم خليل هللا جو انتہائی بڑی منزلت کے مالک تھے۔ جب انہوں

نے انواِر شيعاِن اہِل بيت کو ديکھاجو آفتاِب واليت کے گرد ستاروں کی طرح

چمک رہے تھے،خدا سے التجا کی کہ اُسے بھی شيعاِن علی ميں سے قرار

ميں:83ت:آيتدے ۔ چنانچہ تفسير سورئہ الٰصفّٰ 

ْبَراِھْيمَ ” “َواِنَّ ِمْن ِشْيَعتِہ اَلِ

۔“اور بے شک اُن کے شيعوں ميں سے ابراہيم ہيں”
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۔ 126حوالہ آيت هللا دستغيب، کتاب زندگانی فاطمة الزہرا سالم هللا عليہا، صفحہ

  حضرِت خضر کی حضرِت علی سے دوستی

ر شيعہ سنی دونوں اس کیاعمش روايات اور احاديث کے معتبر راوی ہيں او

تصديق کرتے ہيں۔ کہتے ہيں کہ مدينہ ميں ايک اندھی عورت تھی۔ اُس کاکام

يہ تھا کہ لوگوں کو پانی پالتی تھی اور کہتی تھی کہ علی عليہ السالم کی

دوستی کے صلہ ميں پانی پيو۔ اُسی کومکہ ميں بھی ديکھا،اس حال ميں کہ اُس

تھيں اور ان سے ديکھ سکتی تھی اور پانی پالتیکی دونوں آنکھيں کھلی ہوئی 

تھی اور يہ کہتی تھی کہ لوگو! پانی پيو اُس کی دوستی کے صدقہ ميں کہ جس

نے ميری بينائی لوٹا دی۔ اعمش کہتے ہيں کہ ميں نے اُس سے اُس کا حال

پوچھاتو اُس نے جواب ديا کہ ايک شخص ميرے پاس آيااور کہنے لگا کہ تو

ہے جو علی عليہ السالم کی حب دار ہے؟ ميں نے کہا:ہاں۔ اُسہی وه عورت 

نے کہا:

لھُمَّ اِْن َکانَْت َصاِدقَةً فَُردَّ َعلَْيھَا بََصَرھَا” “اَلّٰ

خدايا! اگر يہ کنيز اپنے دعوے ميں سچی ہے تو اس کی بينائی اس کو واپس”

۔“لوٹا دے

يں نے پوچھا کہ تو کونخدا کی قسم! اُس حال ميں ميری بينائی لوٹ آئی۔ م

ہے؟ اُس نے جواب ديا کہ ميں خضر ہوں اور ميں شيعٔہ علی ابن ابی طالب

عليہما السالم ہوں۔
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حوالہ جات

۔ سيد ابوتراب صنائی، کتاب قصہ ہای قرآن ، باب شرح زندگی حضرِت1

120خضر ،صفحہ

سفينة جنہوں نے162۔ زندگانی فاطمة الزہرا،شہيد آيت هللا دستغيب،صفحہ2

البحار جلد

 سے نقل کيا ہے۔ 391،صفحہ1
 

 آفتاب واليت

 

  فضائِل علی عليہ السالم خلفاء کی نظر ميں

  

حضرت علی عليہ السالم کی ذاِت اعلٰی کی معرفت کا ايک بہترين ذريعہ کالِم

خلفاء ہے۔ چند وجوہات کی بناء پر ان کا جاننا نہايت ضروری ہے۔

پہلی اہم وجہ تو يہی ہے کہ يہ کالم اُن شخصيات کا ہے جنہيں اصحاِب رسوِل

خدا کہالنے کا شرف حاصل ہے اور انہوں نے خود علی عليہ السالم کی

بزرگی اور عظيم منزلت کی معرفت کيلئے فرموداِت پيغمبر اسالم سنے۔ اس

سے زياده معتبر ذريعہ اور کيا ہوسکتا ہے؟

ہ ديگر مذاہب کے ماننے والے ان کے کالم کو پڑھ کردوسری وجہ يہ ہے ک
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زياده اثر قبول کريں گے اور تيسری وجہ يہ ہوسکتی ہے کہ وه افراد شناخت

ہوجائيں گے جنہوں نے پيغمبر اسالم کی زندگی مبارک کے بعد اُن کی

نصيحتوں اور وصيتوں کو جو علی عليہ السالم کے بارے ميں کی گئی تھيں،

ا اور حضرت علی عليہ السالم کو خالفت و واليت کے حق سےيکسر بھال دي

محروم کرديا۔ اسی بحث کے دوران حضرِت عائشہ کے فرمودات کا بھی

  تذکره کريں گے جنہوں نے علی عليہ السالم کی عظمت کيلئے کہے تھے: 

  ۔کالِم حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ1

ُ َورَ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم(الف)۔ فَٰقاَل اَبُوبَکر:َصَدَق ّهللاٰ ِ َصلَّی ّهللاٰ ُسْولُہُ ٰقاَل لِی َرُسْوُل ّهللاٰ

لَْيلَةَ اْلِھْجَرِة،َونَْحُن ٰخاِرٰجاِن ِمَن اْلٰغاِر نُِرْيُد اْلَمِدْينَةَ:َکفِّی َو َکفُّ َعلِیٍّ فِی اْلَعْدِل

  ِسَواٌء۔ 

نے سچ حضرت ابوبکر بن قحافہ کہتے ہيں کہ خدا اور اُس کے رسول”

کہا۔ہجرت کی رات ہم غار سے باہر تھے اور مدينہ کی طرف جارہے تھے کہ

“۔‘ميرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل ميں برابر ہيں’پيغمبر اسالم نے فرمايا:

  

حوالہ جات

۔129،صفحہ170۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب، حديث1

،آخر 438ِحہ،صف2۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں،باب حاِل امام علی ،جلد2

   953حديث
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(شرح محمودی)۔

،277۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة،باب مناقب السبعون،ص3

  ۔ 300،صفحہ17حديث

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت،اشاعت پنجم)604،ص11۔ متقی ہندی، کنزالعمال ،ج4

  

ْيَق يُکْ  ثُِر النَّظََر اِٰلی َوْجِہ َعلِِی اْبِن اَبِْی(ب)۔ َعْن ٰعائِشةَ ٰقالَْت:َرأَْيُت اَبَابَْکِرالِصدِّ

طَالٍِب،فَقُْلُت ٰيا أَبَةَ اِنََّک لَتُْکثُِرالنََّظَراِٰلی َعلِیِّ اْبِن اَبِْی طالِْب؟ فَٰقاَل لِی:ٰيا بُنَيَّةُ َسِمْعُت

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم يَقُْوُل  ِ َصلَّی ّهللاٰ ۔“َوْجِہ َعلٍِی ِعبَاَدة اَلنَّظَُر اِٰلی”َرُسْوَل ّهللاٰ

حضرِت عائشہ صديقہ کہتی ہيں کہ ميں نے اپنے باپ ابوبکر کو ديکھا جو”

علی عليہ السالم کے چہرئہ مبارک کو بکثرت ديکھ رہے تھے۔ ميں نے

کہا:بابا جان! آج آپ علی عليہ السالم کے چہرئہ مبارک کو کيوں ديکھ رہے

بيٹی! ميں نے رسوِل خدا سے سنا اے ميری:”ہيں؟ حضرت ابو بکر نے کہا 

۔“علی کے چہرے کو ديکھنا عبادت ہے”ہے جنہوں نے فرمايا ہے:

  

حوالہ جات

۔358،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ، جلد1

۔172۔ سيوطی ،کتاب تاريخ الخلفاء ميں، صفحہ2

،اشاعت ِ اّول۔252،حديث210۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں، صفحہ3

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی4
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   895،حديث391،صفحہ2،جلد

(شرح محمودی)و ديگر۔

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم داً َصلَّی ّهللاٰ (ج)۔ َعْن اِْبِن ُعَمَر ٰقاَل:ٰقاَل اَبُْوبَْکٍر الصديق:اِْرقِبُْواُمَحمَّ

ْم فاَٰل تُْوُذْوھُْم۔فِی اَْھِل بَْيتِہ اَْی اِْحفِظُْوهُ فِْيھِ 

ابن عمر روايت کرتے ہيں کہ حضرت ابوبکرنے کہا کہ حضرت محمد کا”

اور اُن کے اہِل بيت کا دھيان رکھيں(يعنی اُن کی عزت و حرمت کا) اور اُن

کے اہِل بيت کی حفاظت کريں۔ اُن کو اور اُن کے اہِل بيت کو اذيت نہ

  ۔ “پہنچائيں

  

حوالہ جات

۔194،356،صفحہ54ن قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب۔ شيخ سليما1

(مٔوسسة الرسالہ، بيروت، اشاعت638،ص13۔ متقی ہندی، کنزالعمال ،ج2

  پنجم) 

  

(د)۔ حارث بن اعور روايت کرتے ہيں کہ ايک دن پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ

ا کہوآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درميان تشريف فرما تھے۔ انہوں نے فرماي

ميں تمہيں ايسے شخص کا پتہ ديتا ہوں جوعلم ميں حضرِت آدم عليہ السالم

،فہم و ادراک ميں حضرت نوح عليہ السالم اور حکمت ميں حضرِت ابراہيم
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عليہ السالم جيسا ہو۔ تھوڑی دير نہ گزری تھی کہ علی عليہ السالم وہاں

تشريف لے آئے، حضرت ابوبکر نے عرض کی:

 ِ ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم اِْقتَْسَت َرُجالًٰياَرُسْوَل ّهللاٰ  َصلَّی ّهللاٰ

ُ َعلَْيِہ ؟ ٰقاَل النَّبِیُّ َصلَّی ّهللاٰ ُجِل۔َمْن ھَُوٰيا َرُسْوَل ّهللاٰ ُسِل۔بٍَخ بٍَخ لِٰھذاالرَّ بثاَٰلثٍَة ِمَن الرُّ

ُ َورَ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّمَوآلِہ َوَسلَّم اََواَل تَْعِرفُہُ ٰيااَبَابَْکٍر؟ٰقاَل:ّهللاٰ ُسْولُہُ اَْعلَُم۔ٰقاَل َصلَّی ّهللاٰ

ھَُو اَبُْواْلَحَسِن َعلِیِّ ْبُن اَبِْی طَالِْب فَٰقاَل اَبُْوبَْکٍر بٍَخ بٍَخ لََک ٰيا اَبَااْلَحَسِن َواَْيَن ِمْثلَُک

  ٰيااَبَااْلَحَسن۔ 

ر کرديا۔ واه واه! وهيا رسول هللا! آپ نے اُس شخص کو تين رسولوں کے براب”

شخص کون ہے؟ نبی اکرم نے فرمايا:اے ابوبکر! کيا تو اُس شخص کو نہيں

جانتا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی:خدا اور اُس کا رسول بہتر جانتے ہيں۔

پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: وه شخص ابوالحسن علی ابن

بکر نے کہا:مبارک مبارک! يا اباالحسن!ابی طالب عليہما السالم ہے۔ پس ابو

!“تمہاری مثال کون ہوگا اے اباالحسن 

  

  حوالہ 

،نقل ازخوارزمی،447بوستاِن معرفت، سيد ہاشم حسينی تہرانی، صفحہ

  ۔ 45،ص7باب

  

ْعبِْی:بَْينَااَبُْوبَْکٍرٰجالٌِس اِْذطَلََع َعلِیُّ ْبُن اَبِْی طالِْب ِمْن بَِعْيدٍ  اَراَهُ (ھ)۔ ٰقاَل الشَّ فَلَمَّ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

اِس َمْنِزلَةً َواَْقَربِِھْم قَٰرابَةً َواَْفَضلِِھْم ٰدالَّ  هُ اَْن يَْنظَُر اِٰلی اَْعظَِم النّٰ ةًاَبُْوبَْکٍر ٰقاَل َمْن َسرَّ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم فَْليَْنظُْراِٰلی ٰھَذاال ِ َصلَّی ّهللاٰ الِِع۔َواَْعظَِمِھْم َغٰناًء َعْن َرُسْوِل ّهللاٰ طّٰ

شعبی نے کہا کہ ابو بکر اپنی جگہ پر تشريف فرما تھے کہ علی ابن ابی”

طالب عليہما السالم دور سے نظر آئے۔ جب ابوبکر نے اُن کو ديکھا تو کہا کہ

ہر کسی کو خوش ہوجانا چاہئے کيونکہ وه سب سے عظيم انسان کو ديکھے

م صلی هللا عليہ وآلہ وسلمگا ۔ جو مرتبہ ميں سب سے اعلٰی اور (پيغمبر اکر

سے) قرابت داری ميں سب سے زياده نزديک ہے اور انسانوں ميں سب سے

زياده بلند ہے اور لوگوں سے بے نيازی ميں سب سے زياده بے نياز ہے اور

يہ چيز اُس کو رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی ہے۔ پس

۔“ہے ہيںاُن پر نگاه کرو جو دور سے نظر آر

  

حوالہ جات

، نقل از ابن عساکر، تاريخ امير المٔومنين650بوستاِن معرفت،صفحہ

  ، 70،صفحہ3،جلد

۔98،صفحہ14اور مناقب ِ خوارزمی، باب1100حديث

  

(و)۔ َعْن َزْيِد ْبِن َعلِیِّ ْبِن اْلُحَسْين ٰقاَل:َسِمْعُت اَبِْی َعلِیِّ ْبِن اْلُحَسْين يَقُْوُل:َسِمْعُت

اِس بَعَد َرُسْوِلاَ  بِی اْلُحَسْين بِن َعلِْی يَقُْوُل قُْلُت اِلَبِْی بَْکٍر يَا اَبَابَْکٍر َمْن َخْيُر النّٰ

ِ؟فَٰقاَل لِی:اَبُْوَک۔ ّهللاٰ
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زيد بن علی بن الحسين سے روايت ہے کہ انہوں نے کہا:ميں نے اپنے بابا”

اپنے بابا حسين بنعلی ابن الحسين سے سنا،وه فرماتے تھے کہ انہوں نے 

علی عليہما السالم سے سنا کہ انہوں نے حضرت ابوبکرسے پوچھا:اے

ابابکر! رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد کون سا شخص سب سے

۔“بہتر ہے؟انہوں نے جواب ديا:تمہارے والد بزرگوار

  

ْيَق يَقُْوُل:َعلِیُّ ِعْتَرةُ َرُسْوِل(ز)۔ َعْن َمْعقِِل ْبِن يَٰساٍر اْلُمْزنِی ٰقاَل:َسِمْعُت اَبَ  دِّ ابَْکٍرالصِّ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم۔ ِ َصلَّی ّهللاٰ ّهللاٰ

معقل بن يسار مزنی روايت کرتے ہيں ،انہوں نے کہا کہ ميں نے ابوبکر سے”

سنا کہ انہوں نے کہا کہ علی عليہ السالم اہِل بيت سے ہيں اور خانداِن رسوِل

۔“خداسے ہيں

  

  حوالہ 

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت،اشاعت پنجم)۔489،صفحہ12کنزالعمال،جلد

  

)ٰقاَل:ٰجاَء اَبُوبَکٍرَوَعلِی يَُزوٰراِن قَْبَرالنَّبِی َصلَّی163،ص2(ح)۔ (الرياض النظرةج

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم بَْعَد َوٰفا تِہ بِِستَِّة اَيَّاٍم،ٰقاَل َعلِیٌّ َعلَْيِہ السَّ  ْم فَٰقاَلّهللاٰ اَلم اِلَبِی بَْکٍر تَقَدَّ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم يَقُْوُل:َعلِیٌ  َم َرُجالً َسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ َصلَّی ّهللاٰ اَبُْوبَْکٍر ٰماُکْنُت أِلَتَقَدَّ

ِمنِّی بَِمْنِزلَتِْی ِمْن َربِّی۔
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ر حضرتپر لکھتے ہيں کہ ابوبکر او163صفحہ2کتاب رياض النظره،جلد”

علی عليہ السالم بعد از وفاِت پيغمبر اسالم متواتر چھ روز تک زيارِت قبر

کيلئے جاتے رہے۔ حضرت علی عليہ السالم نے ابوبکر سے کہا کہ آپ آگے

آگے چليں توحضرت ابوبکر نے کہا کہ ميں ہرگز اُس شخص کے آگے نہيں

اتے تھے کہچلوں گا جس کے بارے ميں خود رسول هللا سے سنا کہ آپ فرم

علی عليہ السالم کی منزلت ميرے نزديک وہی ہے جو ميری منزلت خدا کے

۔“سامنے ہے

  

ْيَق يَقُْوُل لَِعلِیِّ  دِّ ُعْقَدةُ”(ط)۔ َعْن َمْعقَِل ْبِن يَٰساِراْلُمْزنِی يَقُْوُل:َسِمْعُت اَٰبابَْکٍرالصِّ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّ  ِ َصلَّی ّهللاٰ ۔“مَرُسْوِل ّهللاٰ

معقل بن يسار مزنی روايت کرتے ہيں کہ ميں نے حضرت ابوبکرصديق کو”

۔“يہ کہتے ہوئے سنا کہ علی ابن ابی طالب عليہما السالم عقدئہ رسول هللا ہيں

بمعنی وه شخص جو لوگوں سے رسول هللا کيلئے بيعت منعقد کروائے۔“ عقده”

علیحوالہ ابن عساکر،تاريخ دمشق ميں، شرح حاِل امام 

   54،ص1092،حديث3،جلد

  

َم اَبُْوبَْکٍر فِی َوْجِہ ٍ◌ فَتَبَسَّ ْيُق َوَعلِیُّ دِّ (ی)۔ َعْن قَيِس ْبِن ٰحاِزٍم ٰقاَل:اِْلتَٰقی اَ بُْوبَْکٍرالصِّ

ِ يَقُْولُ  ٰر اطَ”َعلِیٍّ فٰقاَل لَہُ َمالََک تَبَسَّْمَت؟ٰقاَل َسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ اَل يَُجْوُز اََحٌد الصِّ

َمْن َکتََب لَہُ َعلِيُِّن اْلَجٰواز ۔“ااِلَّ
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قيس بن حازم سے روايت کی گئی ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت علی”

عليہ السالم سے مالقات کی اور انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب عليہ

السالم کے چہرے کو ديکھا اور مسکرائے۔ حضرت علی عليہ السالم نے

يا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ميں نےپوچھا کہ مسکرانے کی وجہ ک

پيغمبراسالم سے سنا ہے کہ کوئی بھی پل صراط سے نہ گزرسکے گا مگر

۔“جس کو علی عليہ السالم نے گزرنے کيلئے پروانہ(اجازت) لکھ کر ديا ہو

  

حوالہ جات

، مصنف:ڈاکٹر سيد محمد تيجانی“پھر ميں ہدايت پاگيا”نقل از مقدمہ کتاب

اور ابن137،بمطابق نقل از ابان السمان درالموافقہ، صفحہ2فحہسماوی، ص

اور ابن مغازلی شافعی، کتاب126حجر،کتاب صواعق محرقہ،صفحہ

۔119مناقب ِعلی عليہ السالم،صفحہ

  

(ک)۔ حضرت ابوبکر نے بہت دفعہ برسِر منبر مسلمانوں کی کثير تعداد کے

سامنے کہا:

“لَْسُت بَِخيٍر ِمْنُکْم َوَعلٌِی فِْيُکمْ اَقِْيلُْونِی،اَقِْيلُْونِی وَ ”

مجھے چھوڑ دو،مجھے چھوڑ دو کيونکہ ميں تم سے بہترنہيں ہوں جب علی”

۔“عليہ السالم تمہارے درميان ہوں
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حوالہ جات

ميں بنقل از فخر332،صفحہ“ميں کيوں شيعہ ہوا”جناب محمد رازی، کتاب 

ريخ طبری ميں،بالذری کتابرازی،کتاب نہاية العقول۔ اسی طرح طبری،تا

انساب االشراف ميں۔سمعانی کتاب فضائل ميں۔ غزالی کتاب سرالعالمين

ميں۔سبط ابن جوزی کتاب تذکره قاضی بن روز بہان اور ابی الحديد اور

  دوسرے۔ 

حضرت ابوبکر کے کلمات کی تصديق نہج البالغہ ميں اميرالمٔومنين علی ابن

سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی عليہ السالم ابی طالب عليہ السالم کے خطبہ

کا ارشاد ہے:

  

۔‘فَٰياَعَجبَابَْيٰناھَُويَْستَقِْيلَھَافِی ِحيَاتِِہ اِْذَعقََدٰھاآِلِخَربَْعَدَمٰماتِہِ ’

يہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ ابوبکر اپنی خالفت کے زمانہ ميں خود خالفت”

سے استقالہ

سے جاتے ہوئے خالفت کسی اور کے(بيزاری) کرتے رہے ليکن اس دنيا 

  ۔ “سپرد کرگئے

  ۔کالِم حضرِت عمر بن خطاب2

(الف)۔ َعْن ُعَمَربِن اْلَخطَّاِب ٰقاَل:ُکْنُت َو اَبُْوبَْکٍر َو اَبُْوُعبَْيَدٍة َو

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم ِمْنَکَب َعلِیٍّ فَٰقاَل: ُلَجٰماَعةٌ اِذ َضَرَب النَّبِیُّ َصلَّی ّهللاٰ ٰياَعلِیُّ اَْنَت اَوَّ
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لُھُْم اِْساٰلماً َواَْنَت ِمنِّی بَِمْنِزلَِة ٰھاُرْوَن ِمْن ُمْوٰسی۔ ِمنِْيَن اِْيٰماناً َواَوَّ اْلُمؤْ

عمر بن خطاب سے روايت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہاکہ ميں،ابوبکر”

وآلہ وسلم،ابوعبيده اوربعض دوسرے افراد تھے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ 

نے حضرت علی عليہ السالم کے شانہ پرہاتھ رکھا اور کہا:يا علی !تم مٔومنوں

ميں ايمان کے اعتبار سے سب سے اّول ہو اور اسالم قبول کرنے کے لحاظ

سے بھی اّول ہو اور تمہاری منزلت کی نسبت ميرے نزديک وہی ہے جو

۔“الم سے تھیہارون عليہ السالم کی منزلت کی نسبت موسٰی عليہ الس

  

حوالہ جات

ء1371،اشاعت ِقم،سال239شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة،صفحہ

(مٔوسسة الرسالہ، بيروت،123اور122،صفحہ13اور تقی ہندی،کنزالعمال ،جلد

اشاعت پنجم)۔

  

اَرالدُّ ْھنِی َعن َسالِم بِْن اَبِْی اْلَجْعد ٰقاَل:قِْيَل لُِعَمَر: (ب)۔ َعْن عمَّ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم اِنََّک تَْصنَُع بَِعلٍی َشْيئاً اٰل تَْصنَُعہُ بِأََحٍد ِمْن اَْصٰحاِب النَّبِیِّ َصلَّی ّهللاٰ

ٰقاَل:اِنَّہُ َمْواٰلَی۔

عماردھنی،سالم بن ابی جعد سے روايت کرتے ہيں،وه کہتے ہيں کہ حضرت”

ے جس طرح کا(اچھا)عمر سے پوچھا کہ آپ حضرت علی عليہ السالم س

سلوک کرتے ہيں، اُس طرح کا(اچھا) سلوک کسی اور صحابِی پيغمبر سے
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نہيں کرتے۔ اس پر حضرت عمر نے جواب ديا :بے شک علی عليہ السالم

۔“ميرے مولٰی ہيں

حوالہ ابن عساکر،تاريخ دمشق ، باِب حاِل امام علی

،شرح محمودی584،حديث82،ص2،ج

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم َعلِياً (ج)۔ َعْن ُعَمَرْبنِ  ِ َصلَّی ّهللاٰ اْلَخطَّاِب ٰقاَل:نََصَب َرُسْوُل ّهللاٰ

َعلَماً فٰقاَل:َمْن ُکْنُت َمْواٰلهُ فََعلٌِی َمْواٰلهُ،اَلَّلھُمَّ َواِل َمْن َوااٰلهُ َوَعاِدَمْن ٰعاٰداهُ َواخُذْل َمْن

اَْنَت َشِھْيِدی َعلَْيِھْم ٰقاَل ُعَمُر۔ َوَکاَن فِی َجْنبِی َشاٌب َخَذلَہُ َواْنُصْرَمْن نََصَرهُ اَلَّلھُمَّ 

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم ِ َصلَّی ّهللاٰ ْيِح،فَٰقال:ٰياُعَمُر لَقَْدَعقََد َرُسْوُل ّهللاٰ َحَسُن اْلَوْجِہ،ِطيُِّب الرِّ

ُ َعلَْيِہَعْقداً اٰل يَِحلُّہُ ااِّلٰ ُمٰنافٌِق فَاحَذْراَْن تَِحلَّہُ۔ قٰ  ِ َصلَّی ّهللاٰ اَل ُعَمُر:فَقُْلُت ٰياَرُسْوَل ّهللاٰ

َوآلِہ َوَسلَّم اِنََّک َحْيُث قُْلَت فِی َعلٍِی(ٰماقُْلَت)َکاَن فِْی َجْنبِی َشاٌب َحَسُن الْوَجِہ طَيُِّب

ْيِح ٰقاَل کٰذاوَکٰذا۔ الرِّ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم نََعْم يٰ  اُعَمُراِنَّہُ لَْيَس ِمْن ُوْلِدآَدَم لَِکنَّہُ ِجْبَرئِْيُل اَٰراَد اَْنٰقاَل َصلَّی ّهللاٰ

۔ َدَعلَْيُکْم ٰما قُْلتُہُ فِْی َعلِیٍّ کَّ ئُوَ

عمر بن خطاب سے روايت کی گئی ہے ،انہوں نے کہاکہ رسوِل خداحضرت”

  علی 

عليہ السالم کو سب سے بہتر اور بزرگ جانتے تھے۔پس رسوِل خدا نے

ايا کہ جس کاميں موال ہوں،اُس کا علی موال ہيں۔پروردگار!تو اُس کوفرم

دوست رکھ جو علی عليہ السالم کو دوست رکھے اور اُس کودشمن رکھ جو
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علی سے دشمنی رکھے اور اُس کو ذليل و رسوا کر جو علی عليہ السالم کو

پر رسوا کرے اور اُس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے۔ پروردگار! تو اس

ميرا گواه رہنا۔

حضرت عمر نے کہا کہ ايک خوش شکل نوجوان جس سے پاکيزه خوشبو

آرہی تھی، اُس نے مجھ سے کہا کہ يا عمر! رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم

نے اپنا وعده پورا کرديا ہے۔ اب اس کو کوئی نہيں توڑے گامگر منافق۔اے

حضرت عمر نے کہا کہ ميں نے عمر! تو بھی محتاط ره کہ اس کو نہ توڑے۔

رسوِل خدا کی خدمت ميں عرض کی کہ يا رسول هللا! جب آپ حضرت علی

عليہ السالم کے بارے ميں فرمارہے تھے تو وه خوش شکل، اچھی خوشبو واال

جوان مجھ سے اُسی طرح کہہ رہا تھا۔ حضرِت رسوِل خدا نے فرمايا:ہاں، اے

ہ وه جبرائيل تھا اور چاہتا تھا کہ جو ميںعمر! وه آدم کی اوالد سے نہ تھابلک

۔“نے علی عليہ السالم کے بارے ميں کہا ہے،وه تجھ سے تاکيداً کہے

  

حوالہ جات

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة(باِب موّدت1

  ۔ 297الخامسہ)صفحہ

(شرح80،صفحہ2۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ميں،باِب حاِل علی ،جلد2

)نقل ازمحمودی

اور دوسرے۔375،صفحہ1بخاری تا ريخ کبير سے،جلد
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ْھنِْی َعْن اَبِی ٰفاِختَةَ ، ٰقاَل: اَْقبََل َعلٌِی َوُعَمُر اِرالدُّ (د)۔ َعْن َعّمٰ

اٰقاَم َع لَہُ فِی اْلَمْجلِِس،فَلَمَّ اَرٰاهُ ُعَمُر تََضْعَضَع َوتَٰواَضَع َوتََوسَّ ٰجالٌِس فِی َمْجلِِسِہ فَلَمَّ

ِمنِْيَن اِنََّک تَْصنَُع بَِعلٍِی َصنِيًعا ٰماتَْصنَُعہُ بِاََحٍد ِمْن َعلٌِی،ٰقاَل بَْعُض اْلقَْوِم:ٰيااَِمْيَراْلُمؤْ

ٍد ٰقاَل ُعَمُر:َو اَْصٰحاِب ُمَحمَّ

یٰماَرأَْيتَنِی اَْصنَُع بِِہ؟ٰقاَل:َرأَْيتَُک ُکلَّٰماَرأَْيتَہُ تََضْعَضْعَت َوتَٰواَضْعَت َواَوْ  َسْعَت َحتّٰ

ِمٍن۔ ِ اِنَّہُ َمْواٰلَی َوَمْوٰلی ُکلِّ ُمؤْ يَْجلَِس ٰقاَل:َوٰمايَْمنَُعنِی،َوّهللاٰ

عماِردھنی، ابی فاختہ سے روايت کرتے ہيں ،وه کہتے ہيں کہ حضرت عمر”

بيٹھے تھے کہ حضرت علی عليہ السالم تشريف الئے تو جب حضرت عمر

ديکھا تو لرزے اور استقبال کيا اور اپنے نے حضرت علی عليہ السالم کوآتے

پاس بيٹھنے کيلئے جگہ بنائی۔جب علی عليہ السالم چلے گئے تو ايک شخص

نے حضرت عمر سے کہا کہ اے ميرے آقا! آپ نے حضرت علی عليہ السالم

سے ايسا سلوک کيا ہے جوآپ کسی دوسرے صحابِی پيغمبر سے نہيں کرتے۔

کونسا ايسا سلوک کيا ہے جو تو نے ديکھا؟حضرت عمر نے کہا کہ ميں نے 

اُس شخص نے کہا کہ ميں نے ديکھا کہ جيسے ہی آپ کی نظر حضرت علی

عليہ السالم پر پڑی تو آپ لرزے اور اُن کا استقبال کيا اور اُن کے بيٹھنے

کيلئے جگہ مہيا کی کہ وه بيٹھ جائيں۔ حضرت عمرنے کہا کہ مجھے کونسی

کھ سکتی ہے! خدا کی قسم! حضرت علی عليہچيز اس سلوک سے باز ر

۔“السالم ميرے بھی مولٰی ہيں اور تمام مٔومنين کے بھی مولٰی ہيں
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  حوالہ 

ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں، باب شرح حاِل امام علی

   585،حديث82،صفحہ2،جلد

(شرح محمودی)۔

  

َث ِخٰصاٍل أَلَْن تَُکْوَن لِی َخْصلَةٌ ِمْنھَا(ھ) ٰقاَل ُعَمُرْبُن اْلَخطَّاب:لَقَْد أُْعِطَی َعلٌِی ثاَلٰ 

اََحبُّ اِلَیَّ ِمْن أَْن أُْعِطَی ُحُمَر النََّعِم،فَُسئَِل َوٰماِھَی؟ٰقاَل تَْزِويُج النَّبِیِّ اِْبنَتَہُ َوُسْکٰناهُ

ايَةُ يَْوَم َخْيبٍَر۔ اْلَمْسِجَد اَليَِحلُّ اِلََحٍد فِْيِہ ٰمايَِحلُّ لَِعلٍی َوالّرٰ

حضرت عمر بن خطاب کہتے ہيں کہ حضرت علی عليہ السالم کو هللا تعالٰی”

نے تين سعادتيں عطا فرمائی ہيں کہ اُن ميں سے ايک بھی سعادت مجھے ملتی

تو وه مجھے سرخ اونٹوں کی قطاروں سے بھی زياده محبوب ہوتی۔ پوچھا گيا

کہ وه کونسی سعادتيں ہيں؟ حضرت عمر نے جواب ديا:

  

: پيغمبر اسالم کی بيٹی سے شادی کرنا۔پہلی

دوسری: مسجد کے اندر حضرت علی عليہ السالم کے گھرکا دروازه کھلناجو

کسی دوسرے کيلئے جائز نہ تھا

مگر علی عليہ السالم کے لئے جائز تھا۔

تيسری: جنگ ِخيبر ميں پيغمبر اسالم کا علی عليہ السالم کو َعلَم عطا کرنا۔
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حوالہ جات

۔343۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی ،کتاب ينابيع المودة،باب سوم،صفحہ1

۔125،صفحہ3۔ حاکم المستدرک ميں،جلد2

۔120،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں، جلد3

شرح282حديث219ص1۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ، باب حاِل امام علی ،ج4

  محمودی 

  

اِب فِی بَْعِض اَِزقَِّة اْلَمِدْينَِة فَٰقال لِييا ابن(و)۔ َعْن ابِن عباس:َمِشْيُت َوُعَمَربْ  َن اْلَخطّٰ

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم يَقُْوُل لَِعلِِی بِن اَبِی طَالٍِب:َمْن ِ َصلَّی ّهللاٰ ِ لََسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ عباسَوّهللاٰ

، َوَمْن اَ  َ اَْدَخلَہُ اْلَجنَّةَ ُمْدَخالً۔اََحبََّک اََحبَّنِی َوَمْن اََحبَّنِْی اََحبَّ ّهللاٰ َحبَّ ّهللاٰ

ابن عباس روايت کرتے ہيں ،وه کہتے ہيں کہ ميں اور حضرت عمربن”

خطاب مدينہ کی ايک گلی سے گزر رہے تھے کہ حضرِت عمر نے مجھ سے

کہا:اے ابن عباس! خدا کی قسم، ميں نے رسول هللا سے سنا،رسوِل خدانے

يا علی ! جس نے تمہيں دوست رکھا، اُس نے’علی عليہ السالم سے کہا:

مجھے دوست رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا،اُس نے گويا هللا تعالٰی کو

دوست رکھا اور جس نے هللا کو دوست رکھا،اُسے هللا تعالٰی بہشت ميں داخل

۔“کرے گا

حوالہ کتاب تاريخ دمشق ،باب حاِل امام علی عليہ
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محمودی)۔(شرح 388،صفحہ2السالم،جلد

اِب ِه ٰقاَل:أَٰتی ُعَمَرْبَن اْلَخطّٰ ِ ْبِن َضبِْيَعةَ اْلَعْبِدی،َعْن اَبِْيِہ،َعْن َجدِّ (ز)۔ َعْن َعْبِدّهللاٰ

ی أَتٰی َحْلقَةً فِی َرُجاٰلِن َسأاَٰلهُ َعْن طاَٰلِق اأْلََمِة،فَٰقاَم َمَعھُٰما فََمشٰی َحتّٰ

ل:اَيُّھَاااْلْصلَُع ٰماتَرٰی فِی طاَٰلِق اأْلََمِة؟فََرفََع َرأَسہُ اِلَْيِہاْلَمْسِجِد،فيٰھاَرُجٌل اَْصلَُع،فَٰقا

،ِ ٰبابَِة َواْلُوْسطٰی،فَٰقاَل لَہُ ُعَمُر:تَطلِيقَٰتاِن۔فَٰقاَل اََحُدھُٰما:ُسْبٰحاَن ّهللاٰ ثُمَّ أَْوَمأَ اِلَْيِہ بِالسَّ

ِمنِْيَن فََمِشيْ  ُجِل فََسأَِجْئٰناَک َوأَْنَت اَِمْيُراْلُمؤْ ی َوقَْفَت َعٰلی ٰھِذِه الرَّ َت َمَعٰناَحتّٰ

ْلتَہُ،فََرِضْيَت ِمْنہُ أَْن أَُوَماَاِلَْيَک؟فَٰقاَل لَھُٰما(ُعَمُر)ٰما تَْدِريَاِن َمْن ٰھَذا؟ٰقاَل:اٰل۔ٰقاَل ٰھَذا

ُ َعلَْيِہ وَ  آلِہ َوَسلَّم لََسِمْعتُہُ َوھَُوَعلیُّ ْبُن اَبی ٰطالٍِب۔أُْشِھُدَعٰلی َرُسْوِل ّهللاٰ َصلَّی ّهللاٰ

ْبِع لَْوُوِضَعٰتافِی َکفَِّة(ميٰزاِن)ثُمَّ ُوِضَع اِْيٰماُن ْبِع َوااْلْرِضْيَن السَّ ٰماٰواِت السَّ يَقُْوُل:اَنَّ السَّ

۔ َعلِیٍّ فِی َکفَِّة ِميٰزاِن لََرَجَع اِْيٰماُن َعلِیٍّ

ے کنيز کی طالق کےدومرد حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے اور اُن س”

بارے ميں سوال کيا۔حضرت عمر ان کو ہمراه لے کر مسجد کی طرف آئے

۔بہت سے لوگ مسجد ميں بيٹھے تھے۔ اُن کے درميان ايک شخص بيٹھا

تھا(جس کے سر کے اگلے حصے کے تھوڑے سے بال گرے ہوئے

تھے)۔حضرت عمر نے اُن سے پوچھا کہ کنيز کی طالق کيلئے آپ کی کيا

ہے؟رائے 

اُس شخص نے سربلند کيا اور اپنی شہادت والی انگلی اور درميانی انگلی سے

اشاره کيا اور جواب ديا۔ پس حضرت عمر نے سائل کو جواب کی طرف

متوجہ کيا اور کہا کہ کنيز کيلئے دو طالقيں ہيں۔اس پر اُن دومردوں ميں سے
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خليفٔہ وقت ہيں اور ايک نے کہا:سبحان هللا۔ ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ

ہمارے اميرالمٔومنين ہيں اور آپ تو ہميں اس شخص کے پاس لے آئے ہيں اور

مسئلہ اُس سے پوچھتے ہيں اور اُس کے اشاره کے ہی جواب پر راضی اور

مطمئن ہوگئے۔ اس پر حضرت عمر نے اُن دونوں مردوں سے کہا کہ کيا تم

واب ديا کہ نہيں ، ہم نہيں جانتے۔نہيں جانتے کہ وه مرد کون ہيں؟ انہوں نے ج

حضرت عمر نے جواب ديا کہ وه حضرت علی عليہ السالم ہيں اور ميں گواہی

ديتا ہوں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے ميں نے خود سنا ہے کہ

اگر ترازو کے ايک پلڑے ميں سات زمينيں اور ساتوں آسمان رکھ دئيے جائيں

ں ايماِن علی رکھ ديا جائے تو ايماِن علی واال پلڑا بھاریاور دوسرے پلڑے مي

  ۔ “ہوگا

  

حوالہ جات

شرح872حديث365ص2۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باب حاِل امام علی ،ج1

  محمودی 

،اشاعت ِ اّول اور330،شماره289۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب ميں، صفحہ2

  خوارزمی، 

ريز۔،اشاعت از تب78،مناقب ميں،صفحہ13باب

اور258،صفحہ62۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں، آخر ِ باب3

  دوسرے۔ 
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(ح)۔ فقال ُعَمُرْبُن اْلَخطَّاِب:َعَجَزِت النِّٰساُء اَْن يَلِْدَن ِمْثَل َعلِی۔

حضرت عمر بن خطاب کہتے ہيں کہ تمام عورتيں عاجز ہيں کہ علی ابن ابی”

۔“کريںطالب عليہ السالم جيسا فرزند پيدا 

  

  حوالہ 

۔448،صفحہ65شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب

  

اِب يَقُْوُل:ُکفُّْوا َعْن ِذْکِر َعلِیٍّ اِس ٰقاَل:َسِمْعُت ُعَمَرْبَن اْلَخطّٰ ِ ْبِن َعبّٰ (ط)۔ َعْن َعْبِدّهللاٰ

ِ فِْيِہ ِخٰصاالً اَلَْن تَ  اِبفَلَقَْد َرأَْيُت ِمْن َرُسْوِل ّهللاٰ ُکوَن لِی ٰواِحَدةً ِمْنھُنَّ فِْی آِل اْلَخطّٰ

اطَلََعْت َعلَْيِہ الشَّْمُس۔ اََحبُّ اِلَیَّ ِمّمٰ

عبدهللا ابن عباس کہتے ہيں کہ ميں نے عمر بن خطاب کو يہ کہتے ہوئے سنا”

کہ علی ابن ابی طالب عليہما السالم کی بدگوئی سے پرہيز کرو کيونکہ ميں

لی هللا عليہ وآلہ وسلم سے علی عليہ السالم کی فضيلتوںنے پيغمبر اکرم ص

اور خصلتوں کو ديکھا کہ اگر اُن ميں سے ايک بھی فضيلت خانداِن خطاب

ميں ہوتی تو وه مجھے ہرچيز اور زمين کی ہرجگہ جہاں پر سورج چمکتا

۔“ہے، سے عزيز تر ہوتی

ل،نقل از فضائ212،صفحہ14حوالہ کتاب آثاِر الصادقين، جلد

  ، 239،صفحہ2الخمسہ،جلد

  ۔ 393،صفحہ6کنزالعمال،جلد
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ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم:َمااْکتََسَب اِب،ٰقاَل:ٰقاَل َرُسوُل ّهللاِ َصلَّی ّهللاٰ (ی)۔ َعْن ُعَمَرْبِن اْلَخطّٰ

ٰدی۔ ،يَْھِدی ٰصاِحبَہُ اِلَی اْلھُٰدی َويَُردُّ َعِن الرَّ َمْکتَِسٌب ِمْثَل فَْضِل َعلِیٍّ

حضرت عمر بن خطاب کہتے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم”

نے فرمايا کہ کسی کو بھی علی ابن ابی طالب عليہ السالم جيسی فضيلت ميسر

نہ آسکی جو اپنے ساتھی اور پاس بيٹھنے والے کو ہدايت کرتا ہے اور اُسے

۔“گمراه ہونے سے باز رکھتا ہے

  

  حوالہ 

اور فضائل363،صفحہ5،نقل از الغدير،جلد212،صفحہ14آثارالصادقين،جلد

  الخمسہ 

،مستدرک سے۔167،صفحہ1جلد

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم ٰقاَل:اَلنَّظَُراِٰلی ِ َصلَّی ّهللاٰ اب َو،اَنَّ َرُسْوَل ّهللاٰ (ک)۔ َعنَوُعَمِرْبِن اْلَخطّٰ

َوْجِہ َعلِیٍّ ِعٰباَدةٌ۔

اب سے روايت ہے کہ پيغمبر اکرم نےبہت سے راويوں اور عمر بن خط”

۔“فرمايا کہ حضرت علی عليہ السالم کے چہرے پر نگاه کرنا عبادت ہے

۔358،صفحہ7حوالہ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ، جلد
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(ل)۔ َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغْفلَةَ،ٰقاَل:َرأٰی ُعَمُرَرُجالً يُٰخاِصُم َعلِيّاً،فَٰقاَل لَہُ ُعَمُر:اِنِّی

ِ يَقُْوُل:َعلِیُّ ِمنِّی بَِمْنِزلَِة ٰھاُرْوَن ِمْن ُموٰسی أَلَظُنَُّک ِمَن اْلُمٰنافِقِْيَن!َسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ

ااِلّٰ اَنَّہُ اٰلَْنبِیَّ بَْعِدی۔

سويد بن غفلہ سے روايت کی گئی ہے ،وه کہتے ہيں کہ ايک دفعہ حضرت”

عليہ السالم سے جھگڑ رہاعمر نے ايک شخص کو ديکھا جو حضرت علی 

تھا۔حضرت عمر نے اُس شخص سے کہا کہ ميرا گمان ہے کہ تو منافقوں ميں

سے ہے کيونکہ ميں نے خود پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے سنا

ہے کہ آپ نے فرمايا کہ علی عليہ السالم کی منزلت ميرے نزديک وہی ہے

السالم کے نزديک تھی، سوائے اس کےجو ہارون عليہ السالم کی موسٰی عليہ 

۔“کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہوگا

  

حوالہ جات

،نقل از ابن عساکر ،تاريخ دمشق، باب شرح286،صفحہ14آثار الصادقين،جلد

۔360،صفحہ1حاِل امام علی عليہ السالم،جلد

  

اِب ٰقاَل:ٰقاَل َرسُ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ(م)۔ َعن اَبِی ھَُرْيَرةَ،َعن ُعَمَرْبِن اْلَخطّٰ ِ َصلَّی ّهللاٰ ْوُل ّهللاٰ

َوَسلَّم َمْن ُکْنُت َمْواٰلهُ فََعلِیٌّ َمْواٰلهُ۔

ابوہريره ، عمر بن خطاب سے روايت کرتے ہيں کہ رسوِل خدا نے فرمايا :

۔“جس کا ميں موال ہوں، اُس کا علی موال ہے”
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حوالہ جات

،شرح581،حديث79،ص2مام علی ،ج۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باب حاِل ا1

  محمودی 

،اشاعت ِ اّول۔31،شماره22۔ ابن مغازلی، مناقب ميں،صفحہ2

  

اِب:َعلِیٌّ أَْقٰضاٰنا۔ (ن)۔ ٰقاَل ُعَمُرْبُن اْلَخطّٰ

حضرت عمر بن خطاب کہتے ہيں کہ ہم ميں سے سب سے زياده”

۔“عدل(قضاوت) کرنے والے علی ابن ابی طالب عليہما السالم ہيں

  

حوالہ جات

۔65،صفحہ1۔ حافظ ابونعيم،حلية االولياء ميں،جلد1

۔170۔ سيوطی، تاريخ الخلفاء ميں، صفحہ2

۔360،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ ،جلد3

،اشاعت اّول ۔21،حديث97،صفحہ2۔ بالذری،کتاب انساب االشراف ميں،جلد4

  

اِب،َعنِ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم ُکلُّ َسبٍَب َونََسٍب (س)۔ َعْن ُعَمَرْبِن اْلَخطّٰ النَّبِی َصلَّی ّهللاٰ

يَْنقَِطُع يَْوَم اْلقِٰياَمِة ااِلّٰ َسبَبِی َونََسبِی َوُکلٌّ ُوْلِدآَدَم فَاِنَّ َعَصبَتَھُْم أِلَبِْيِھْم ٰماَخاٰل ُوْلدِ 

ٰفاِطَمةَ،فَاِنِّْی أَ نَاأَبُْوھُْم َوَعَصبَْتھُْم۔
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ت عمر بن خطاب روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اسالم نے فرمايا کہحضر”

قيامت کے روز تمام سببی اور نسبی رشتے منقطع ہوجائيں گے سوائے ميرے

سببی اور نسبی رشتوں کے۔ تمام اوالِدآدم کی نسبت اُن کے باپوں سے ہے،

کی سوائے ميری بيٹی فاطمہ کے۔ حقيقت ميں َميں اُن کا باپ بھی ہوں اوراُن

۔“قوم بھی

۔320،صفحہ57حوالہ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب

  

اِب:اٰل يُْفتِيَنَّ اََحٌد فِی اْلَمْسِجِد َوَعلِیٌّ ٰحاِضٌر۔ (ع)۔ ٰقاَل ُعَمُرْبُن اْلَخطّٰ

حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ جب تک حضرت علی عليہ السالم مسجد”

۔“وئی دوسرا فتوٰی نہ دےميں تشريف رکھتے ہوں،ک

  

  حوالہ 

۔582،صفحہ2،نقل از االماُم الصادق،جلد492،صفحہ14آثار الصادقين،جلد

  

اِب:يَاْبَن اَبِْيٰطالٍِب،فَٰماِزْلَت ٰکاِشَف ُکلِّ ُشْبھٍَة َوَمْوِضَع ُکلِّ (ف)۔ ٰقاَل ُعَمُرْبُن اْلَخطّٰ

  ِعْلٍم۔ 

و مخاطب کرکے کہتےحضرت عمر بن خطاب(حضرت علی عليہ السالم ک”

ہيں)کہ اے ابو طالب کے فرزند ! آپ نے ہميشہ شک و شبہات کو دور کيا اور

۔“کلِّ علم کی جگہ پر فائز رہے ہيں
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  حوالہ 

۔582،صفحہ2،نقل از االمام الصادق،جلد493،صفحہ14آثارالصادقين،جلد

  

ُ بَْعَد َعلِیِّ اْبِن اَ  بيٰطالٍِب۔(ص)۔ ٰقاَل ُعَمُر:اٰل أَْبٰقانِی ّهللاٰ

حضرت عمر بن خطاب نے کہا:پروردگارا! مجھے علی ابن ابی طالب عليہ”

۔“السالم کے بعد زنده نہ رکھنا

۔126،صفحہ6،نقل از الغدير،جلد293،صفحہ14حوالہ آثار الصادقين، جلد

  

ِة َمَواِطَن:لَواٰلَعلِیٌّ لَھَلََک ُعَمر۔ (ق)۔ ٰقاَل ُعَمُرفِی ِعدَّ

تعدد مواقع پر کہا کہ اگر حضرت علی عليہ السالم نہحضرت عمر نے م”

۔“ہوتے تو عمر ہالک ہوجاتا

  

حوالہ جات

۔249اور80،صفحہ14۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی ، کتاب ينابيع المودة،باب1

۔227،صفحہ59۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب،باب2

  

ِ ِمْن ُمْعَضلٍَة لَْيَس(ر)۔ َعْن َسِعْيِدْبِن اْلُمَسيِِّب ٰقاَل:ٰقاَل عُ  ّٰ اِب:اَُعْوُذ بِا َمُراْبُن اْلَخطّٰ

لَٰھاأَبُواْلَحَسِن،َعلِیُّ ْبُن اَبِی ٰطالٍِب۔
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سعيد ابن مسيب کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا کہ”

انہوں نے کہا کہ ميں خدا کی پناه مانگتا ہوں اُس مشکل سے جس کے حل

عليہ السالم)موجود کيلئے ابوالحسن(علی

۔“نہ ہوں

  

حوالہ جات

،باِب شرح حاِل29،حديث99،صفحہ2۔ بالذری، کتاب انساب االشراف ، جلد1

علی ۔

۔217،صفحہ57۔ گنجی شافعی، کتاب کفاية الطالب ميں،باب2

۔171۔ سيوطی، کتاب تاريخ الخلفاء ميں،صفحہ3

۔457،صفحہ1۔ حاکم المستدرک ميں(باب المناسک)جلد4

اور دوسرے۔36،صفحہ7۔ ابن کثير،کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد5

  

َواَبُْو اْلَحَسِن اِٰلی َجْنبِی۔ لھُمَّ اٰل تُْنِزْل بِی َشِدْيَدةً ااِلَّ اِب:اَلّٰ (ش)۔ ٰقاَل ُعَمُراْبُن اْلَخطّٰ

حضرت عمر بن خطاب کہتے ہيں :پروردگار!مجھ پر کوئی سختی(مشکل”

۔“مگر علی ابن ابی طالب عليہ السالم ميرے پاس ہوں کام) نازل نہ فرما

  

  حوالہ 

۔582،صفحہ2،جلد“امام الصادق”،نقل از 492،صفحہ14آثار الصادقين،جلد
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اِب فِی لَْيلٍَة،َوَوُعَمرَعلٰی بَْغٍل اٍس ٰقاَل:ُکْنُت أِِسْيُر َمَع ُعَمَرْبِن اْلَخطّٰ (ت)۔ َعْن اِْبِن َعبّٰ

ِ ٰيا بَنِیَو اَناَعلٰی فََرٍس،فَ  قََرأَ آ يَةً فِْيٰھا ِذْکُر َعلِیِّ ْبِن اَبِْی ٰطالِِب فَٰقاَل:أَٰماَوّهللاٰ

 ِ َعْبُداْلُمطَّلِْب لَقَْد ٰکاَن َعلِیٌّ فِْيُکْم أَْولٰی بِٰھَذااألَْمِرِمنِّی َوِمْن أَبِْی بَْکٍر،(اِٰلی اَْن ٰقاَل) َوّهللاٰ

ی نَْستَأِذنَہُ۔ٰما نَْقطَُع اَْمراً ُدْونَہُ،َواٰل نَ  ْعَمُل َشْيئاً َحتّٰ

ابن عباس روايت کرتے ہيں ، وه کہتے ہيں کہ ايک شب ميں اور حضرت”

عمرہم سفر تھے۔ حضرت عمرخچر پر سوار تھے اور ميں گھوڑے پر۔ اس

دوران ايک آيت پڑھی گئی۔ اُس آيت ميں حضرت علی ابن ابی طالب عليہ

مر بن خطاب نے کہا:خدا کی قسم! اےالسالم کا ذکر آيا۔ اُس پر حضرت ع

عبدالمطلب کے بيٹو! ہوشياررہو۔ تم سب ميں علی عليہ السالم سب سے زياده

اس (خالفت) کے اہل ہيں، مجھ سے اور ابو بکر سےيہاں تک کہ خدا کی قسم!

ميں کسی کام کو بھی اُن(علی عليہ السالم) کے بغير مکمل نہيں کروں گا اور

۔“ازت کے بغير نہيں کرونگاکوئی کام اُن کی اج

  

۔213،صفحہ7حوالہ راغب،محاضرات ميں، جلد

اِن يَْختَِصٰماِن فقاَل اِراْلقُْطنِْی َعْن ُعَمَر، َوقَْدٰجاَء هُ اَْعٰرابِيّٰ (ث)۔ َعِن اْلٰحافِِظ الّدٰ

:اِْقِض بَْينَھُٰما۔ لَِعلِیٍّ

اِلَْيِہ ُعَمُرَواََحَد بِتَْلبِْيبِِہ،َوَ◌ٰقاَل َوْيَحَک ٰما تَْدِری فَٰقاَل اََحُدھُٰما:ٰھَذا يَْقِضی بَْينَٰنا؟!فََوثَبَ 

ِمٍن۔ َمْن ٰھَذا؟ٰھَذا َمواٰلَی َوَمْن لَْم يَُکْن َمْواٰلهُ فَلَْيَس بُِمؤْ
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حافظ دار قطنی حضرت عمر بن خطاب سے روايت کرتے ہيں کہ دو عرب”

حضرتلڑتے جھگڑتے حضرت عمر کے پاس آئے۔ پس حضرت عمر نے 

علی عليہ السالم سے درخواست کی کہ ان کے درميان فيصلہ فرماديجئے۔اُن

ميں سے ايک نے کہا کہ کيا يہ شخص ہمارے درميان فيصلہ کرے گا؟يہ سن

کر حضرت عمراُس شخص کی طرف لپکے اور اُس کا گريبان پکڑ کر

کہا:حيف ہے تجھ پر۔ کيا تو جانتا ہے کہ يہ شخص کون ہے؟ يہ ميرے مولیٰ 

ہيں اور جس کے يہ مولٰی نہيں، وه شخص

۔“مومن نہيں

،باِب حاِل امام علی عليہ82،صفحہ2حوالہ ابن عساکر، تاريخ دمشق ،جلد

السالم،حاشيے پر۔

  

ُ َعلٰی اِس بِٰمااَْنَزَل ّهللاٰ (خ)۔ َعْن ُعَمْيِرْبِن بِْشْ◌ٍراْلَخْثَعِمّی ٰقاَل:ٰقاَل ُعَمُر:َعلِیٌّ اَْعلَُم النّٰ

ٍد۔ ُمحَ    مَّ

عمير بن بشير کہتے ہيں کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ حضرت علی عليہ”

السالم سب انسانوں سے بڑے عالم ہيں اُس ميں جو هللا تعالٰی نے حضرت محمد

۔“صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر نازل فرمايا ہے

نقل از حسکانی، شواہد التنزيل جزو677حوالہ بوستاِن معرفت،ص

   29حديث30اّول،ص
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)ھَنِيئاً لََک يَاْبَن اَبِی ٰطالٍِب اَْصبَْحَت َمْولٰی اِب(يَْوَم َغِدْيِرُخمٍّ (ذ)۔ قال ُعَمُرْبُن اْلَخطّٰ

ِمنٍَة۔ ِمٍن َوُمؤْ ُکلِّ ُمؤْ

حضرت عمر بن خطاب نے غدير خم کے دن( جس دن پيغمبر اکرم نے”

علی عليہ حضرت علی عليہ السالم کو واليت پر منصوب فرمايا تھا) حضرت

السالم سے کہا :يا علی !آپ کو مبارک ہو، آپ سب مومن مردوں اور عورتوں

۔“کے مولٰی ہوگئے ہيں

  

حوالہ جات

(شرح51تا48،صفحہ2۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق ، باِب حاِل علی ،جلد1

  محمودی)۔ 

۔350،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ،جلد2

(حضرت ابوبکر62ة الطالب ميں،باب اّول، صفحہ۔ گنجی شافعی، کتاب کفاي3

اور عمر کی

حضرت علی عليہ السالم کو مبارک باد)۔

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی،ينابيع المودة، باب مناقب4

   56،حديث283السبعون،صفحہ

اور دوسرے۔33،34،صفحہ4اور باب

  

اِب اَنَّہُ ٰقاَل:اُْشِھُد َعل ِ لََسِمْعتُہُ َوھَُويَقُْوُل:لَْواَنَّ(ض)۔ َعْن ُعَمَرْبِن اْلَخطّٰ ٰی َرُسْوِل ّهللاٰ
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َع اِْيٰماُن َعلٍِی۔ ْبَع ُوِضَعْت فِْی َکفٍَّة َوُوِضَع اِْيٰماُن َعلِیٍّ فِْی َکفٍَّة لََرجَّ ٰماٰواِت السَّ السَّ

حضرت عمر بن خطاب کہتے ہيں کہ ميں شہادت ديتا ہوں کہ ميں نے رسوِل”

ساتوں آسمانون کو ترازو کے ايک پلڑے ميں رکھ دياخدا سے سنا کہ اگر 

جائے اور دوسرے پلڑے ميں حضرت علی کا ايمان رکھ ديا جائے تو علی

۔“عليہ السالم کے ايمان واال پلڑا بھاری رہے گا

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت،اشاعت پنجم)۔489،صفحہ12حوالہ کنزالعمال،جلد

  

اٍس ٰقاَل:َسمِ  ُ(ظ)۔ َعْن اِبِن َعبّٰ ِ َصلَّی ّهللاٰ اِب يَقُْوُل:ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ ْعُت ُعَمَرْبِن اْلَخطّٰ

ِمنِْيَن اِْيٰماناً۔ ُل اْلُمؤْ ُل اْلُمْسلِِمْيَن اِْساٰلماً َواَوَّ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم:ٰياَعلِیُّ اَْنَت اَوَّ

ابن عباس کہتے ہيں کہ ميں نے عمر بن خطاب سے سنا ،حضرت عمر”

ے ہيں کہ پيغمبر اکرم نے فرمايا :يا علی ! آپ مسلمين ميں پہلے مسلمانکہت

۔“ہيں اور مٔومنين ميں پہلے مٔومن ہيں

  

حوالہ جات

،نقل ازمناقب ابن شہر34،صفحہ14۔ آثار الصادقين، جلد1

  ۔ 6،صفحہ2آشوب،جلد

۔395،صفحہ6۔ متقی ہندی،کتاب کنزالعمال ميں،روايت کے آخر ميں،جلد2

  

اُس َعلٰی ُحبِّ َعلِیِّ ْبِن اَبِْی ٰطالٍِب لَٰماَخلََق(غ)۔  اِب َرفََعہُ:لَِواْجتََمَع النّٰ ُعَمُرْبُن اْلَخطّٰ
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اَر۔ ُ النّٰ ّهللاٰ

حضرت عمر بن خطاب (حديث مرفوع) روايت کرتے ہيں جس ميں پيغمبر”

اکرم نے فرمايا تھا کہ اگر تمام انسان علی کی دوستی و محبت پر اکٹھے

۔“تے تو هللا تعالٰی جہنم کو پيدا نہ فرماتاہوجا

حوالہ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب المودة

  ۔ 299السادسة،صفحہ

  ايک اور مثال

حضرت عمر بن خطاب اپنی خالفت کے دوران حج سے مشرف ہوئے اور”

طواف کے دوران اُن کی نظر ايک جوان پر پڑی کہ اُس کی صورت ايک

طرف سے سياه ہوگئی تھی اورآنکھيں سرخ اور خون آلوده تھيں۔ حضرت عمر

نے اُس کو آواز دی اور کہا:

ٰيافٰتی َمْن فََعَل بَِک ٰھَذا؟

اے جوان! تجھے اس طرح کس نے کيا اور تجھے کس نے مارا ہے؟ اُس

جوان نے جواب ديا:

ٍب۔َضَربَنِی اَ بُْواْلَحَسِن َعلِیُّ ْبُن اَبِْی ٰطالِ 

حضرت علی عليہ السالم نے مجھے مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا: تھوڑا

رک جاؤکہ علی عليہ السالم آجائيں۔ اسی حال ميں علی ابن ابی طالب عليہ

السالم وہاں پہنچ گئے۔ عمر نے کہا:
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ٰباَب؟ ٰيا َعلِیُّ أَ اَْنَت َضَرْبَت ٰھَذاالشَّ

علی عليہ السالم نے جواب ديا کہيا علی ! کيا آپ نے اس جوان کو مارا ہے؟ 

ہاں! ميں نے اسے مارا ہے۔ عمر نے کہا: کيا وجہ بنی کہ آپ نے اس کو مارا

ہے؟ علی عليہ السالم نے جواب ديا:

َرأَْيتُہُ يَْنظُُر ُحُرَم اْلُمْسلِِمْيَن۔

ميں نے اسے مسلمان عورتوں اور ناموِس مسلمين کی طرف نگاه کرتے ہوئے

ے جواب ديا:اے جوان! لعنت ہو تجھ پر،يہاں سے اٹھ اور چال جا۔ديکھا۔ عمر ن

ِ۔ فَقَْد َرٰا َک َعْيُن ّهللاٰ َوَضَربََک يَُدّهللاٰ

۔“بے شک تمہيں هللا کی آنکھ نے ديکھا اور هللا کے ہاتھ نے مارا ہے

  

حوالہ جات

و ملل”،نقل از شہرستانی218، تاليف محمد رازی، صفحہ“ميں شيعہ کيوں ہوا”

  اور طبری،رياض النظره ميں اور ابن ابی الحديد،شرح نہج البالغہ۔ “ نحل

  ۔کالِم حضرت عثمان بن عفان3

(الف) َرَجَع ُعْثٰماُن اِٰلی َعلِیٍّ فََسأَ لَہُ اْلَمِصْيَراِلَْيِہ،فَٰصاَراِلَْيِہ فََجَعَل يَُحدُّ النَّظَُر

:ٰمالََک ٰياُعثْ  ِاِلَْيِہ،فَٰقاَل لَہُ َعلِیٌّ ؟ٰقاَل:َسِمْعُت َرُسْوَل ّهللاٰ ٰماُن؟ٰمالََک تَُحدُّ النَّظََر اِلَیَّ

يَقُْوُل:النَّظَُراِٰلی َعلِیٍّ ِعبَاَدةٌ۔

حضرت عثمان،حضرت علی عليہ السالم کی طرف پلٹے اور اُن سے”
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درخواست کی کہ وه اُن کی طرف آجائيں۔ حضرت علی عليہ السالم، حضرت

وقت حضرت عثمان نے حضرت علی عليہ السالم عثمان کی طرف آئے۔ اُس

کی طرف ديکھنا شروع کيا۔ حضرت علی عليہ السالم نے حضرت عثمان سے

پوچھا کہ اے عثمان!تمہيں کيا ہوگيا ہے؟ تم ميری طرف کيوں ديکھ رہے

ہو؟تو حضرت عثمان نے جواب ديا کہ ميں نے رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ

علی کے چہرے کی طرف’خدا نے فرمايا کہ وسلم سے سنا ہے کہ رسولِ 

“۔‘ديکھنا عبادت ہے

  

حوالہ جات

،باِب فضائِل علی عليہ358،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد1

  السالم۔ 

(شرح393،صفحہ2۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ميں، باِب حاِل امام علی ،جلد2

  محمودی)۔ 

۔172ء ميں،صفحہ۔ سيوطی، کتاب تاريخ الخلفا3

  

(ب)۔ خليفہ سوم حضرت عثمان نے تين مرتبہ حضرت علی عليہ السالم کو

ھ ميں يعنی اُسی سال22دعوت دی کہ وه اُن کے ساتھ تعاون کريں۔ پہلی مرتبہ 

ھ ميں۔32ھ ميں اور تيسری مرتبہ27جب وه خليفہ بنے۔ دوسری مرتبہ 

مان کی کسی دعوتحضرت علی عليہ السالم نے کسی دفعہ بھی حضرت عث
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کو سياسی تعاون کيلئے قبول نہ کيا۔ البتہ ہر دفعہ حضرت علی عليہ السالم يہی

جواب ديتے رہے کہ ايک کام واجب ہے يعنی قرآن کی جمع آوری اور اُس کو

ايک کتابی شکل دينا۔ ميں اس واجب شرعی کام کيلئے تم سے تعاون کرنے

کيلئے تيار ہوں۔

  

  حوالہ 

کتاب پچيس سال خاموشِی علی عليہ السالم، نقل از روڈولف فواد فاروقی،

۔“علم اور تلوار کا خداوند”زائيگر کی کتاب

  

(ج)۔ حضرت عثمان کا حضرت علی عليہ السالم سے خطاب:

خدا کی قسم! اگر قرار يہ ہو کہ آپ (علی عليہ السالم) مجھ سے پہلے”

ونکہ ميں آپ کے عالوه اپنامرجائيں تو ميں زنده رہنے کو پسند نہيں کرتا کي

کوئی جانشين نہيں ديکھتا اور اگر آپ زنده رہيں تو ميں کسی بھی سرکش اور

باغی کو نہيں ديکھتاجو آپ کورہبر،مددگار اور مستضعفين کی پناه گاه کے

طور پر انتخاب کرے ميری نسبت تو آپ سے وہی ہے جو کسی عاق شده بيٹے

۔“کی باپ سے ہو

باب روزگاِر عثمان، تاليف عبدالفتاح“ی عليہ السالمامام عل”حوالہ 

 ۔ 202عبدالمقصود،صفحہ
 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

 آفتاب واليت

 

  فضائِل علی عليہ السالم اُم المومنين حضرِت عائشہ کی نظر ميں

  

حضرِت عائشہ،حضرت ابوبکر بن ابی قحافہ کی بيٹی اور پيغمبر اکرم صلی

هللا عليہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھيں۔ معتبر تواريخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرِت

عائشہ کا رويہ حضرت علی عليہ السالم،جناِب فاطمہ سالم هللا عليہا اور اُن

اظہار جنگ ِجمل ميںکے دو فرزنداِن ارجمندکے ساتھ اچھا نہ تھا اوراس کا

مکمل طور پر ہوا۔ وه کھل کر حضرت علی عليہ السالم کے مقابل آگئيں جبکہ

پيغمبر اکرمنے واضح طور پر پيروی اور اطاعت ِعلی عليہ السالم کا حکم ديا

  تھا۔ 

ليکن اہم نکتہ يہ ہے کہ فضائل و کماالِت علی عليہ السالم اور اہِل بيت ِ اطہار

کہ کوئی بھی ان کو چھپا نہيں سکتا۔ اس کی مثال ايسے ہےاس قدر زياده ہيں 

جيسے چمکتے آفتاب کی روشنی کو کوئی بھی چيز ڈھانپ نہيں سکتی۔

حضرِت عائشہ بھی باوجوديکہ اُن کی سوچ علی عليہ السالم کے بارے ميں

مختلف تھی، حضرِت علی کے فضائل کی معترف ہوئے بغير نہ ره

کی طرف متوجہ ہوتے ہيں۔ سکيں۔آئيے اب اُن کے کالم

  

ُ ِ َصلَّی ّهللاٰ (الف)۔ َعْن ِھٰشاِم ْبِن ُعْرَوٍة،َعْن اَبِْيِہ،َعْن ٰعائَِشةَ ٰقالَْت:ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ
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َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم ِذْکُر َعلِیٍّ ِعٰباَدةٌ۔

ہشام بن عروه اپنے والد سے اور وه حضرِت عائشہ سے روايت کرتے ہيں”

ضرِت عائشہ نے کہا کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشادکہ ح

۔“فرمايا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے

  

حوالہ جات

۔206،صفحہ243۔ ابن مغازلی، مناقب ميں، حديث1

شرح914حديث408ص2۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق،باِب حاِل امام علی ،ج2

  محمودی 

۔358،صفحہ7النہايہ ميں،جلد۔ ابن کثير، کتاب البدايہ و3

۔601،صفحہ11۔ متقی ہندی،کنزالعمال ميں،جلد4

۔172۔ سيوطی،تاريخ الخلفاء ميں،صفحہ5

۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة،باِب مناقب6

   46،حديث281السبعون،ص

  ۔ 312اور

  

ُ َعلَْيہِ  ِ َصلَّی ّهللاٰ ٌل (ب)۔ َعْن ٰعائَِشةَ،اَنَّ َرُسْوَل ّهللاٰ َوآلِہ َوَسلَّْم َخَرَج َوَعلَْيِہ َمْرطٌ ُمَرجَّ

،ثُمَّ ِمْن َشْعٍرأَْسَوٍد،فَٰجاَء اْلَحَسُن فَأَْدَخلَہُ،ثُمَّ ٰجاَء اْلُحَسْيُن فَاَْدَخلَہُ،ثُمَّ ٰفاِطَمةٌ،ثُمَّ َعلِیُّ

ْجَس أَْھَل اْلبَْيِت ُ لِيُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ ٰقاَل:اِنَّٰمايُِرْيُدّهللاٰ
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حضرِت عائشہ روايت کرتی ہيں کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم باہر”

آئے۔ انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی جو سياه ريشوں سے بنی ہوئی تھی۔

اتنے ميں حضرِت حسن عليہ السالم آئے، آپ نے انہيں چادر کے اندر

اندر کرليا۔کرليا۔پھر امام حسين عليہ السالم آئے، آپ نے انہيں بھی چادر کے 

اس کے بعد فاطمہ سالم هللا عليہا اور علی عليہ السالم تشريف الئے، وه بھی

چادر کے اندر آگئے(جب يہ ہستياں چادر کے اندر آگئيں) تو پيغمبر اکرم صلی

هللا عليہ وآلہ وسلم نے قرآن کی يہ آيت تالوت فرمائی:

  

ِحْيم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم ّهللاٰ

ْجَس اَْھَل اْلبَْيِت َو يُطَھَِّرُکْم تَْطِھْيرا۔اِنَّٰما يُ  ُ لِيُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ ِرْيُد ّهللاٰ

اے اہِل بيت ! سوائے اس کے نہيں ہے کہ هللا تعالٰی يہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر”

قسم کے رجس سے دوررکھے اور تم کو ايسا پاک رکھے جيسا کہ پاک

۔“رکھنے کا حق ہے

  

  حوالہ 

فََمْن’،سورئہ آِل عمران61،ذيل آيت369،ص1ی،تفسير کشاف،جزمخشر

  ۔ ‘َحاجَّکَ 

  

ً لَقَْدٰکاَن َعلَی اْلَحقِّ ُ َعلِيّا (ج)۔ َعْن ٰعائَِشةَٰقالَْت:َرِحَم ّهللاٰ
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حضرِت عائشہ کہتی ہيں کہ هللا تعالٰی علی پر رحمت نازل فرمائے، بيشک وه”

۔“حق پر تھے

۔14،حديث305،صفحہ7ہ والنہايہ ميں،جلدحوالہ ابن کثير، کتاب البداي

  

اِس اِلٰی (د)۔ َعْن َجميِع ْبِن ُعَمْيٍرٰقاَل َدَخْلُت َعلٰی ٰعائَِشةَ،فَقُْلُت لَٰھا:َمْن ٰکاَن اََحبُّ النّٰ

امِ  ،َوأَّمٰ ٰجاِل فََعلِیٌّ اِمَن الرِّ ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم ٰقالَْت:أَّمٰ ِ َصلَّی ّهللاٰ َن النِّٰساِءَرُسْوِل ّهللاٰ

  فَٰفاِطَمةُ۔ 

جميع بن عمير سے روايت ہے ،وه کہتے ہيں کہ ميں حضرت عائشہ تک”

پہنچا اور ميں نے اُن سے پوچھا کہ پيغمبرصلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے نزديک

محبوب ترين شخص کون ہے؟حضرت عائشہ نے کہا کہ مردوں ميں حضرت

۔“يده فاطمہ سالم هللا عليہا ہيںعلی عليہ السالم اور عورتوں ميں جناِب س

  

حوالہ جات

۔154،157،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد1

۔202،241،صفحہ55۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب2

،شرح167،صفحہ2۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باب شرح حاِل امام علی ،جلد3

  محمودی۔ 

اور دوسرے۔355،صفحہ7النہايہ ميں،جلد۔ ابن کثير، کتاب البدايہ و4
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ُ َخْلقاً ٰکاَن اََحبُّ اِلٰی (ھ)۔ َعْن ُشَرْيِح ْبِن ٰھانِی،َعْن اَبِيِہ،َعْن ٰعائَِشةَ ٰقالَْت:ٰماَخلََق ّهللاٰ

۔ ِ ِمْن َعلِیٍّ َرُسْوِل ّهللاٰ

شريح بن ہانی اپنے باپ سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ”

۔“سی کو خلق ہی نہيں کيا جو رسول هللا کو علی سے زياده محبوب ہوهللا نے ک

  

  حوالہ 

،شرح648،حديث162،ص2ابن کثير،تاريخ دمشق ،باِب حاِل امام علی ،ج

  محمودی 

  

(و)۔ َعْن َعٰطاٍء ٰقاَل:َسأَْلُت ٰعائَِشةَ َعْن َعلِیٍّ َعلَْيِہ السَّالم فَٰقالَْت:

ٰکافٌِر۔ٰذاَک َخْيُراْلبََشِراٰل يَشُ  کُّ فِْيِہ ااِّلٰ

عطاء سے روايت ہے ،وه کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت عائشہ سے علی”

عليہ السالم کے بارے ميں سوال کيا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ علی عليہ

السالم سب انسانوں سے بہتر ہيں اور اس ميں سوائے کافر کے کوئی شک

۔“نہيں کرسکتا

  

  حوالہ 

دمشق ،باِب حاِل اميرالمٔومنين ۔ ابن عساکر،تاريخ1

  ۔ 972،حديث448،صفحہ2،جلد
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۔293۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة،باب مودة الثالثہ،صفحہ2

  

ْثٰنا َجْعفَُرْبُن بَْرٰقان ٰقاَل:بَلََغنِی اَنَّ ٰعائَِشةَ ٰکانَْت تَقُوُل:َزيِّنُْواَمٰجالَِسُکْم (ز)۔ َحدَّ

ِن اَبِْی ٰطالِب۔بِِذْکِرَعلِیِّ بْ 

جعفر بن برقان سے روايت ہے کہ مجھ تک يہ حديث ِ رسول حضرت عائشہ”

کے ذريعے سے پہنچی ،وه کہتی ہيں کہ پيغمبر اکرم نے فرمايا کہ اپنی

۔“مجلسوں کو ذکر ِعلی سے زينت دو

  

َ قَْدَعِھَد اِلٰی َمْن َخَرَج َعلٰی  َعلِیٍّ فَھَُو(ح)۔ ٰعائَِشةُ َرفََعْتہُ:اِنَّ ّهللاٰ

اِر،قِْيَل:لَِم َخَرْجِت َعلَْيِہ؟ٰقالَْت:أَنَا نَِسْيُت ٰھَذااْلَحِدْيَث ٰکافٌِرفِی النّٰ

َ۔ ی َذَکْرتُہُ بِاْلبَْصَرِة َوأَ نَااَْستَْغفُِرّهللاٰ يَوَم اْلَجَمِل َحتّٰ

حضرت عائشہ سے حديث ِمرفوع(پيغمبر اکرم)روايت ہے کہ بے شک يہ هللا”

کا وعده ہے کہ جو کوئی بھی علی عليہ السالم سے جنگ کرے گا، وه تعالیٰ 

کافر ہے اور جہنم ميں جائے گا۔ اُن سے پوچھا گيا تو پھر آپ نے کيوں علی

عليہ السالم سے جنگ کی؟ کہنے لگيں کہ جنگ ِجمل کے روز ميں يہ حديث

۔“لیبھول گئی تھی جب مجھے يہ حديث ياد آئی تو ميں نے هللا سے توبہ کر

  

  حوالہ 

۔294شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، باب مودة الثالثہ،صفحہ
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(ط)۔ َعْن َعطَاِء ْبِن اَبِی َربَاٍح، َعْن ٰعائَِشةَ، ٰقالَْت: َعلِیُّ ْبُن اَبِْی ٰطالٍِب اَْعلَُمُکْم

نَِّة۔    بِالسُّ

ہا کہ سنِّتعطا ابن ابی رباح روايت کرتے ہيں کہ حضرت عائشہ نے ک”

۔“پيغمبر ميں عالم ترين شخص علی ابن ابی طالب عليہ السالم ہيں

  

حوالہ جات

۔171۔ سيوطی، تاريخ الخلفاء ميں،صفحہ1

۔343،صفحہ3۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة،باب2

۔ ابن عبدالبر،کتاب استيعاب ، شرح حاِل علی3

  ۔ 1855،حديث1104،صفحہ3،جلد

شرح48ص1079حديث3ابن عساکر،تاريخ دمشق ،باب حاِل امام علی ،ج۔ 4

  محمودی 

۔ بالذری،کتاب انساب االشراف ميں۔ ،باِب شرح حاِل علی5

  ،صفحہ 86،حديث2،جلد

،اشاعت اّول، بيروت اور دوسرے۔124

  

ٍد َصلَّ  ُ َعلَْيِہ َوآلِہ(ی)۔ َعْن َعٰطاٍء َعْن ٰعائَِشةَ ٰقالَْت:َعلِیٌّ اَْعلَُم اَْصٰحاِب ُمَحمَّ ی ّهللاٰ

  َوَسلَّْم۔
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عطاء حضرت عائشہ سے روايت کرتے ہيں کہ حضرِت عائشہ نے کہا کہ”

۔“اصحاِب پيغمبر ميں سب سے بڑے عالم حضرت علی عليہ السالم تھے

  

  حوالہ 

،نقل از کتاب شواہد التنزيل(مصنف حسکانی)جزو658بوستاِن معرفت، صفحہ

  اّول، 

  ۔ 40،حديث35صفحہ

  

ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم،َوھَُوفِی ِ َصلَّی ّهللاٰ (ک)۔ َعْن ٰعائَِشةَ،ٰقالَْت:ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

اَحَضَرهُ اْلَمْوُت:اُْدُعوا لِْی َحبِْيبِی (ٰقالَْت) فََدَعْوُت لَہُ اَبَابَکَر فَنَظََراِلَْيِہ ثُمَّ بَْيتِٰھالَّمٰ

انَظََراِلَْيِہ َوَضَع َرأَسہُ،ثُمَّ َوَضَع َرأَسہُ ثُمَّ ٰقاَل:اُْدُعْوا لِْی َحبِْيبِی۔فََدُعْوا لَہُ ُعَمَر،فَلَّمٰ

ِ ٰما يُِرْيُد ٰقاَل:اُْدُعْوا لِی َحبِْيبِی، فَقُْلُت:َوْيلَُکْم اُْدُعوالَہُ َعلِیُّ ْبُن اَبِْی ٰطالٍِب،فََوّهللاٰ

ا أَٰتاهُ أَفْ  ً فَأَٰتاهُ)فَلَّمٰ َرَدالثُّوَب الَِّذی ٰکاَن َعلَْيِہ ثُمَّ أَْدَخلَہُ فِْيِہ فَلَْم يََزْلَغْيُرهُ(فََدُعْواَعلِيّا

ی قُبَِض َويَُدهُ َعلَْيِہ۔ يَْحتَِضنَہُ َحتّٰ

حضرت عائشہ سے روايت ہے کہ جب رحلت ِپيغمبر کا وقت قريب تھا تو آپ”

نے فرمايا کہ ميرے حبيب کو ميرے نزديک بالؤ۔ پس ہم نے حضرت ابوبکر

يا۔ پيغمبر اکرمنے ايک نگاه کی اور اپنا سرجھکا ديا۔پھر فرمايا کہکو بال

ميرے حبيب کو ميرے نزديک بالؤ۔ پس ہم نے حضرت عمر کو بالليا۔ پيغمبر

اسالم نے ايک نگاه کی اور پھر اپنا سرجھکا ديا۔ پھر فرمايا کہ ميرے حبيب
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عليہ السالم کو ميرے نزديک بالؤ۔ ميں نے کہا حيف ہے، علی ابن ابی طالب

کو ان کيلئے بالؤ۔خدا کی قسم! آپ نے علی عليہ السالم کے سوا کسی کو نہيں

چاہا ہے۔ پس علی عليہ السالم کو باليا گيا۔ جس وقت وه آئے تو پيغمبر نے وه

چادرجو خود اوڑھی ہوئی تھی، اُس ميں علی عليہ السالم کو داخل کيا اور پھر

رحلت فرمائی اور اس حالت ميں کہ پيغمبراُن سے جدا نہ ہوئے،يہاں تک کہ 

۔“صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا ہاتھ علی عليہ السالم کے بدن پر تھا

  

حوالہ جات

(روايت عبدهللا بن عمر360،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ ميں،جلد1

  سے)۔ 

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ،باِب شرح حاِل امام علی عليہ السالم2

  ،حديث 14،ص3ج،

،شرح محمودی۔1027

۔138،139،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد3

۔4530،شماره482،صفحہ2۔ ذھبی، کتاب ميزان االعتدال ميں،جلد 4

،اشاعت ِ اّول۔193،صفحہ1۔ سيوطی،اللئالی المصنوعہ ميں،جلد 5

۔4،باب38،صفحہ1۔ مناقب ِ خوارزمی، جلد6

  

ً َوقَبَّلَہُ(ل)۔ َعْن ٰعائَِشةَ ٰقالَْت ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم اِْلتََزَم َعلِيّا :َرأَْيُت النَّبِیَّ َصلَّی ّهللاٰ
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ِھْيَد۔ ِھْيَد،بِأَبِی اْلَوِحْيَد الشَّ َو(ھَُو)يَقُْوُل:بِأَبِی اْلَوِحْيَد الشَّ

حضرت عائشہ روايت کرتی ہيں کہ ميں نے ديکھا کہ پيغمبر اکرم صلی هللا”

سلم حضرت علی عليہ السالم کے ہمراه تھے۔ اُن کو اپنے ساتھعليہ وآلہ و

چمٹايا ہوا تھا اور اُن کا منہ چوم رہے تھے اور يہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے

۔“شہيد ِتنہا!ميرے والد تم پر فدا۔ اے شہيد ِتنہا! ميرے والد تم پر فدا

  

حوالہ جات

۔138،صفحہ9۔ ہيثمی، کتاب مجمع الزوائد ميں، جلد1

،شرح1376،حديث285،ص3۔ ابن عساکر،تاريخ دمشق،باِب حال علی ،ج2

  محمودی 

۔339،صفحہ59۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة،باب3

 (اشاعت ِ بيروت، پنجم)۔ 617،صفحہ11۔ متقی ہندی،کنزالعمال ميں،جلد4
 

 آفتاب واليت

 

  فضائِل علی عليہ السالم علمائے اہِل سنت کی نظر ميں

  

مقاِم حضرت علی عليہ السالم کو سمجھنے کا ايک بہترين اور اہم ترين ذريعہ

علمائے اہِل سنت کے نظريات اور اُن کا کالم ہے۔ يہ انتہائی دلچسپ بات ہوگی
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کہ علی عليہ السالم کے بلندوباال مقام کو اُن افراد کی زبانی سنيں جو

ليکن علی عليہ السالممسند ِخالفت کيلئے تو دوسروں کو مقدم سمجھتے ہيں 

کی عظمت کے قائل بھی ہيں اور احاديث ِ نبوی کی روشنی ميں علی عليہ

السالم کی خالفت ِ بالفصل کو مانتے بھی ہيں ليکن چند صحابہ کے قول و فعل

کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی وصيت و نصيحت پر ترجيح ديتے

ان ہوا کيونکہ وه علوِم اہِل بيت سے فائدهہيں۔اس سے خود اُن کو بہت بڑا نقص

اٹھانے سے محروم رہے اور حکمت و دانائی کے وسيع خزانوں اور قرآن کی

برحق تفسير سے ہدايت و رہنمائی حاصل کرنے سے قاصر رہے۔

علمائے اہِل سنت کے نظريات کو لکھنے کا ايک مقصد يہ ہے کہ ان بزرگوں

کيا جائے جو علی عليہ السالم کی شان کے اقوال اور نظريات پر غوروفکر

ميں کہے گئے ہيں اور جو يہ ثابت کرتے ہيں کہ حضرت علی کی

شخصيت،پيغمبر اسالم کے مقدس وجود کے بعد سب سے بلند ہے جيسے کہ

قرآن کی آيات، احاديث ِ نبوی اور کالِم خلفاء کو جمع کرنے کے بعد حضرت

ے۔ اب ہم علمائے اہِل سنت کےعلی عليہ السالم کی شخصيت واضح ہوئی ہ

کالم اور نظريات کا مطالعہ کرتے ہيں کہ وه مولٰی علی عليہ السالم کے بارے

ميں کيا کہتے ہيں۔اُميد ہے کہ حق طلب حق کو پاليں گے، انشاء هللا۔

شروع ميں ابن عباس کے کالم کا مطالعہ کرتے ہيں۔ ابن عباس کو اُمت ِمسلمہ

ہيں۔ کے تمام فرقے قبول کرتے
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ابن عباس

ابن عباس نے اپنی عمر کے آخری لمحوں ميں سربلند کرکے يہ کہا:

ْيِخ َعلِیِّ ْبِن اَبِْی ٰطالِب” ُب اِلَْيَک بُِحبِّ الشَّ ۔“اَلَّلھُمَّ اِنِّی اَ تَقَرَّ

پروردگارا! ميں علی کی دوستی اورمحبتکا واسطہ دے کر تيری قربت چاہتا”

  ۔ “ہوں

  

د معتزلیابن ابی الحدي

ميں اُس شخص کے بارے ميں کيا کہوں کہ جس پر تمام فضائِل انسانی کی”

انتہاہوجاتی ہے۔ تمام اسالمی فرقے اُسے اپنا سمجھتے ہيں۔ وه تمام خوبيوں کا

مالک ہے اور تمام فضيلتوں کا سرچشمہ ہے۔ وه پہلوں ميں کامياب ترين

ضيلت ديکھی گئی تو تحقيقشخص تھا اور بعد ميں آنے والوں ميں اگر کوئی ف

کرنے پر معلوم ہوا کہ وه خوبی بھی وہاں سے ہی شروع ہوئی۔ پس چاہئے کہ

۔“خوبياں اُسی پر اکتفا کريں اور اُس جيسے کی اقتداء کريں

۔16،صفحہ1حوالہ ابن ابی الحديد،شرح نہج البالغہ، جلد

ميں بہترينابن ابی الحديد اپنے قصيده عينيہ جو کہ اُس کے سات قصيدوں 

قصيده ہے اور وه اس کو سونے کے پانی کے ساتھ مولٰی علی عليہ السالم کے

روضے پر لکھنے ميں سالہا سال مصروف رہا، اُس ميں کہتے ہيں:

ميں نے اُس برق سے جس نے رات کی تاريکی کو پھاڑ ديا، مخاطب”

  ہوکرکہا: 
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؟ کيا تجھے پتہ ہے کہاے برق! اگر تو سرزمين نجف ميں نہيں تو بتا کہاں ہے

تجھ ميں کون

کونسی ہستياں پوشيده ہيں؟

 موسٰی بن عمران، عيسٰی مسيح اور پيغمبر اسالم اس ميں ہيں اورنوِر خدائے

ذوالجالل تجھ ميں

ہے بلکہ جو بھی چشِم بينا رکھتا ہے،آئے اور ديکھ لے۔

اُس پر کوئی مرد خدا کی قسم!اگر علی نہ ہوتے تو نہ تو زمين ہوتی اور نہ ہی

  ہوتا۔ 

قيامت کے روز ہمارا حساب کتاب اُسی کے وسيلہ سے خدا کے حضور پيش

کيا جائے گا۔

قيامت کے ہولناک دن وہی ہمارا ايک مددگار ہوگا۔

يا علی !ميں آپ ہی کی خاطر مکتب اعتزال کو بڑا سمجھتا ہوں اور آپ ہی کی

خاطر سب

شيعوں کو دوست رکھتا ہوں۔

  

  ہ حوال

،حصہ پيش“علی عليہ السالم،چہرئہ درخشاِن اسالم”ابن ابی الحديد، کتاب

  ۔ 9لفظ،صفحہ

وه مزيد کہتے ہيں:
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يا علی ! اگر آپ ميں آثاِر حدث موجود نہ ہوتے تو ميں کہتا کہ آپ ہی”

بخشنے والے اور جانداروں کی روح کو قبض کرنے والے ہيں۔ اگر طبعی

تو ميں کہتا کہ آپ ہی سب کے روزی رساں ہيںموت آپ پر اثر انداز نہ ہوتی 

اور آپ ہی جس کو کم يا زياده چاہيں، بخشيں۔ ميں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ دين

اسالم کے پرچم کو پوری دنيا ميں لہرانے اور اس جہاں ميں عدل و انصاف

۔“بھرنے کيلئے آپ کے بيٹے مہدی عليہ السالم جلد تشريف الئيں گے

،“المراجعات السبع العلويات”،بہ نقل از 285غدير، صفحہ حوالہ داستانِ 

  ۔ 43صفحہ

ابن ابی الحديد نہج البالغہ کی شرح ميں لکھتے ہيں:

، اِنَّہُ عليہ السالم َکاَن اَوٰلی بِااْلَْمِرَواََحقَّ اَلَعٰلی َوْجِہ النَّصِّ

بَْعَد َرُسْوِل ّهللاٰ َواََحقُّ بِاْلِخاٰل فَِة ِمْن َجِمْيِعبَْل َعٰلی َوْجِہ ااْلَْفَضلِيَِّة،فَاِنَّہُ اَْفَضُل اْلبََشرْ 

  اْلُمْسلِِمْيَن۔ 

حضرت علی عليہ السالم منصب ِ واليت کيلئے سب سے بہتر اور سب سے”

زياده حقدار تھے۔ وه اس کيلئے از طريِق نص نہيں بلکہ اپنے افضل ہونے کی

سے افضل بشر تھے اور وجہ سے اہل تھے کيونکہ رسول هللا کے بعد وه سب

۔“تمام مسلمانوں سے زياده خالفت پر حق اُن کا تھا

  

ابوحامدغزالی(شافعی مذہب کے سکالر)

ميں لکھتے ہيں:“ِسّرالعالمين”ابوحامد محمد ابن محمد غزالی کتاب
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ةُ َوْجھَٰھاَواَْجَمَع اْلَجٰماِھْيُرَعٰلی َمْتِن” اَْسفََرِت اْلُحجَّ

ُخْطبَِة يَْوِم َغِدْيِر ُخمٍّ بِاتِّفَاِق اْلَجِمْيِع َوھَُو يَقُْوُل:َمْن ُکْنُت َمْواٰلهُ فََعلِیٌّاْلَحِدْيِث َعْن 

ِمٍن َمْواٰلهُ فَٰقاَل ُعَمُر بٍَخ بٍَخ لََک ٰيااَبَاْلَحَسِن لَقَْد اَْصبَْحَت َمْواٰلٰی َوَمْوٰلی ُکلِّ ُمؤْ

ِمنٍَة۔ٰھَذا تَْسلِْيٌم َوَرِضیٍّ وَ  ٰياَسِة َوَحْمِلَوُمؤْ تَْحِکْيٌم۔ثُمَّ بَْعَد ھَٰذاَغلَِب اْلھَٰوی لُِحبِّ اْلرِّ

َعُموِد اْلِخاٰلفَِةالخ۔

رِخ حقيقت سے پرده اٹھ گيا اور تمام مسلماناِن عالم حديث ِ غديِر خم اور”

خطبٔہ يوِم غدير کے متن پر متفق ہيں۔ جب پيغمبر اسالم نے فرمايا تھا کہ جس

 ہوں، اُس کا علی موال ہے، اُس وقت حضرت عمر نے کہا:اے اباکا ميں موال

الحسن ! مبارک مبارک ۔ آج آپ نے اس حال ميں صبح کی کہ ميرے بھی

مولٰی ہيں اور تمام مٔومن مردوں اور مٔومن عورتوں کے بھی مولٰی ہيں۔ اس

المطرح مبارک باد دينا پيغمبر کے فرمان کو تسليم کرنا ہے اور علی عليہ الس

کی خالفت پر راضی ہونا ہے(ليکن افسوس) اس کے بعد نفس اماره نے

۔“رياست طلبی اور خالفت طلبی کی خاطر اُن پر غلبہ پاليا

، غزالی۔“ِسّر العالمين”،نقل از 608حوالہ شبہائے پشاور،صفحہ

عبدالفتاح عبدالمقصود(مصنف معروف مصری)

بعد ميں نے کسی کو نہيں ديکھاحضرِت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ”

جو آپ کی جانشينی کے قابل ہو،سوائے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم

کے پاک فرزندوں کے والد يعنی علی ابن ابی طالب عليہ السالم کے۔ ميں يہ

بات اہِل تشيع کی طرفداری کيلئے نہيں کہہ رہا بلکہ يہ ايسی بات ہے کہ
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ه ہيں۔ امام (علی عليہ السالم) سب سے بلند مرتبہتاريخی حقائق اس کے گوا

مرد ہے جسے کوئی بھی ماں آخری عمر تک پيدا نہ کرسکے گی اور وه

ايسی شخصيت ہے کہ جب بھی ہدايت تالش کرنے والے اُس کے کالم،

ارشادات اور نصيحتوں کو پڑھيں گے تو ہر جملے سے اُن کو نئی روشنياں

۔“ہے جو لباِس بشريت ميں اس دنيا ميں بھيجا گيا مليں گی۔ ہاں! وه مجسم کمال

۔6، جلد“الغدير”،نقل از291حوالہ داستاِن غدير،صفحہ

ابوحنيفہ( مذہب ِحنفی کے امام)

کسی ايک نے بھی علی سے جنگ و جدل نہيں کيا مگر يہ کہ علی عليہ”

لہ ميںالسالم اُس سے اعلٰی اور حق پر تھے۔ اگر علی عليہ السالم اُن کے مقاب

نہ آتے تو مسلمانوں کو پتہ نہ چلتا کہ اس قسم کے افراد يا گروه کيلئے اُن کی

۔“شرعی ذمہ داری کيا ہے

  

  حوالہ 

، نقل از مناقب ِ ابو حنيفہ،“حق با علی است”مہدی فقيہ ايمانی،کتاب

  ، 83/2خوارزمی،

اشاعت ِ حيدرآباد۔

  

فخر رازی(اہِل سنت کے مشہور و معروف مفکر)

وکوئی دين ميں حضرت علی ابن ابی طالب عليہ السالم کو اپنا رہبر و پيشواج”
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تسليم کرے گا، وہی کامياب ہے اور اس کی دليل خود پيغمبراسالم صلی هللا

عليہ وآلہ وسلم کا فرماِن پاک ہے۔آپ نے فرمايا:

۔“پروردگار!حق کو اُدھر پھير دے جدھر علی ہو”

  

  حوالہ 

،نقل از تفسير فخر رازی،285ہت سے استاد، صفحہداستاِن غدير،مصنف:ب

  ،صفحہ 1جلد

۔179،صفحہ3،اور الغدير،جلد111

  

زمخشری(اہِل سنت کے مشہور مفکر)

ميں اُس مرد کے فضائل کے بارے ميں کيا کہوں کہ جس کے دشمنوں نے”

اپنے حسد اور کينہ کی وجہ سے اُس کے فضائل سے انکار کيا اور اُس کے

وف و ترس کی وجہ سے اُس کے فضائل چھپائے۔مگر اس کےدوستوں نے خ

۔“باوجود اُس کے فضائل دنيا ميں اتنے پھيلے کہ مشرق و مغرب کو گھير ليا

زمخشری اس حديث ِ قدسی کے ضمن ميں کہتے ہيں:

ً اَْدخَ ” ً اَْدَخلَہُ اْلَجنَّةَ َواِْن َعَصانِْی َوَمْن اَْبَغَض َعلِيّا اَر َواِْنَمْن اََحبَّ َعلِيّا لَہُ النّٰ

  “ اَطَاَعنِی

جس نے علی عليہ السالم سے محبت کی، وه جنت ميں جائيگا ،گرچہ وه”ٍ◌ 

ميرا نافرمان ہی کيوں نہ ہو اور جس نے علی سے دشمنی و بغض رکھا، وه



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

۔“جہنم ميں جائيگا، بے شک وه ميرا فرمانبردار ہی کيوں نہ ہو

محبت و تسليم واليت ِعلی عليہاس کے بارے ميں زمخشری کہتے ہيں کہ 

السالم انسان کے ايمان کے کمال کا سبب ہے اور اگر کماِل ايمان ہو تو فروع

ميں چھوٹی غلطی زياده نقصان نہيں پہنچاتی، ليکن اگر محبت و واليت ِعلی نہ

ہو تو ايمان ناقص ہے اور وه شخص جہنم کا مستحق ہے۔

  

حوالہ جات

بہ نقل از زندگانِی امير المٔومنين عليہ السالم،284۔ داستاِن غدير،صفحہ1

  ۔ 5صفحہ

۔ مباحثی در معارِف اسالمی،مصنف:عالمہ فقيد آيت هللا حاجی2

  ۔ 169سيدبہبہانی،صفحہ

  

شافعی(رہبر مذہب ِشافعی)

اگر مولٰی علی مرتضٰی اپنے ظاہر وباطن کو لوگوں پر ظاہر کرديں تو لوگ”

يں اپناخدا سمجھ کر سجده ميں گرجائيں گے ۔کافر ہوجائيں گے کيونکہ وه انہ

اُن کے فضائل و عظمت کيلئے بس يہی کافی ہے کہ بہت سے لوگ يہ نہ

سمجھ سکے کہ علی خدا ہيں يا خدا علی ہے ياپھر علی عليہ السالم مخلوِق خدا

  ۔ “ہيں

۔297،صفحہ“چکيده انديشہ ہا”حوالہ سيد يحيٰی برقعی، کتاب
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سنت کے مشہور عالم)حافظ ابو نعيم(اہِل 

علی ابن ابی طالب عليہ السالم سرداِر قوم، محب ِ ذاِت مشہود،محبوِب ذاِت”

کبريا،باِب شہر علم،مخاطب ِآياِت ايمانی،عالِم رمِز قرآنی،تالِش راِه حق کيلئے

بڑی نشانی،ماننے والوں کيلئے شمِع جاودانی، موالئے اہِل تقوٰی و ايمان،رہبر

ايمان النے والوں ميں سب سے اّول، يقين ميں سب سے بڑھعدالت و قاضيان، 

کر، بردباری ميں سب سے آگے، علم و دانش کا منبع، اہِل عرفان کی

زينت،حقائِق توحيد سے باخبر،خداپرستی کا عالم، حکمت و دانائی کا

سرچشمہ، حق سننے اور حق بولنے واال، وفائے عہد کا بادشاه، اہِل فتنہ کی

واال، امتحاناِت اٰلہی ميں سرفراز و سربلند، ناکثين کو دورکرنےآنکھ پھوڑنے 

واال، قاسطين و مارقين کو ذليل و رسوا کرنے واال،خدا کے دين ميں سخت

کاربند،ذاِت اٰلہی ميں فانی حضرِت علی ابن ابی طالب کرم هللا وجہ۔

  

  حوالہ 

لی عليہ السالم۔،باِب ذکر ِع61،صفحہ1حافظ ابونعيم، کتاب حلية االولياء،جلد

  

احمد بن حنبل(رہبر مذہب ِحنبلی)

محمد ابن منصور کہتے ہيں کہ ہم احمد بن حنبل کے پاس تھے کہ ايک شخص

نے اُن سے کہا کہ اے اباعبدهللا! مجھے اس حديث کے بارے ميں بتائيں جو
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حضرِت علی عليہ السالم سے روايت کی گئی ہے:

اِرَواْلجَ ” “نَّةاَنَا قَِسْيُم النّٰ

“ميں جنت اور دوزخ کو تقسيم کرنے واال ہوں”

احمد بن حنبل نے جواب ديا:

“َوٰما تُْنِکُرْوَن َمْن ٰذا؟”

کيا تمہارے پاس يہ روايت نہيں پہنچی“تم اُس سے انکار کيوں کررہے ہو؟”

جس ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے علی عليہ السالم کو مخاطب

يا ہے:کرکے فرما

ِمٌن َواَل يُْبِغُضَک ااِلَّ ُمنَافِقٌ ” “ٰيا َعلُِی: ال يُِحبَُّک ااِلَّ ُمؤْ

يا علی ! تم سے محبت نہيں رکھے گا مگر مٔومن اور تم سے بغض نہيں”

۔“رکھے گا مگر منافق

ہم نے کہا:ہاں۔ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ايسے ہی علی عليہ

يا تھا۔ احمد بن حنبل نے کہا کہ اب بتاؤ کہ مرنے کے بعدالسالم سے فرما

مٔومن کی کونسی جگہ ہونی چاہئے؟ ہم نے کہا:بہشت۔ احمد بن حنبل نے پھر

پوچھا کہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد منافق کی کونسی جگہ ہونی چاہئے؟ ہم نے

کہا:آتش جہنم۔ اس پر احمد بن حنبل نے کہا کہ بے شک

اِر َواْلَجنَّة فََعلِیٌّ قَِسْيمُ ” “النّٰ

۔503،صفحہ4،نقل از امام الصادق،جلد440،صفحہ14حوالہ آثار الصادقين،جلد

عبدهللا بن احمد حنبل کہتے ہيں کہ ميں نے اپنے والد سے علی عليہ السالم اور
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امير معاويہ کے بارے ميں سوال کيا تو انہوں نے جواب ديا کہ علی عليہ

تھے۔ انہوں نے علی عليہ السالم کے عيبالسالم کے بہت زياده دشمن 

ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ليکن ايک بھی نہ ڈھونڈ سکے۔لٰہذا علی عليہ

السالم کی شخصيت کو ختم کرنے کيلئے دشمناِن علی عليہ السالم کی مدح

سرائی کی۔

  

حوالہ جات

مذاکراِت عالمہ طباطبائی مرحوم اور پروفيسر ہنری کرين“ شيعہ”۔ کتاب1

ے درميان ،ک

۔76،باِب توضيحات،نقل از صواعق،صفحہ429صفحہ

پر344۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی نے کتاب ينابيع المودة،باب سوم،صفحہ2

نقل کيا ہے۔

جتنے فضائل حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں آئے ہيں، اتنے فضائل”

۔“ں آئےکسی اور صحابِی رسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی شان ميں نہي

  

حوالہ جات

۔335،صفحہ59۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی،کتاب ينابيع المودة،باب1

۔107،صفحہ3۔ حاکم، المستدرک ميں،جلد2

شرح1108حديث63ص3۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ، باِب شرح حاِل علی ،ج3
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  محموی 

علی ہميشہ حق کے ساتھ تھے اور حق بھی ہميشہ علی کے ساتھ تھا، جہاں”

يں بھیکہ

۔“علی ہوں

  

  حوالہ 

،نقل از ا بن680بوستاِن معرفت،مصنف:سيد ہاشم حسينی تہرانی، صفحہ

۔1117،روايت84،صفحہ3عساکر، تاريخ حضرت علی عليہ السالم،جلد

عبدهللا بن احمد بن حنبل کہتے ہيں کہ ايک دن ميں اپنے والد کے پاس بيٹھا”

ر،حضرت عمر اور حضرتتھا کہ کچھ لوگ وہاں آئے اور حضرت ابوبک

عثمان کی خالفتوں کے بارے ميں تبادلٔہ خيال کرنے لگے ،يہاں تک کہ

خالفت ِعلی کا بھی ذکر آگيا تو ميرے والد نے خالفت ِعلی کے بارے ميں کہا:

ً بَْل َعلِیٌّ َزيَّنَھَا” “اِنَّ اْلِخاَلفَةَ لَْم تََزيَّْن َعليّا

لئے باعث ِ زينت نہيں تھی بلکہ علی عليہخالفت از خود علی عليہ السالم کي”

۔“السالم کا خليفہ بننا خالفت کيلئے زينت تھا

  

حوالہ جات

۔ ابن عساکر، تاريخ دمشق ،باب شرح حاِل امام علی1

   1154،حديث114،صفحہ3،جلد
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،باِب شرح حاِل علی عليہ السالم،135،صفحہ1۔ خطيب،تاريخ بغدار ميں،جلد2

  ۔ 1شماره

ل کے بيٹے عبدهللا کہتے ہيں کہ ميں نے اپنے والد سے صحابيوںاحمد بن حنب

کی افضليت کے بارے ميں سوال کيا تو ميرے والد نے جواب ديا کہ ا بوبکر،

عمر،عثمان(يعنی حضرت ابوبکرحضرت عمر سے افضل اور حضرت

عمرحضرِت عثمان سے افضل)۔ميں نے پھر سوال کيا کہ علی ابن ابی طالب

مرتبہ پر فائز ہيں تو ميرے والد نے جواب ديا: عليہ السالم کس

اَلءِ ” “ھَُوِمْن اَْھِل اْلبَْيِت اَليُقَاُس بِہ ھَٔوُ

وه(يعنی حضرت علی عليہ السالم) اہِل بيت سے ہيں، اُن کا ان سے کوئی”

۔“مقابلہ ہی نہيں

  

ابن صباغ(مذہب ِ مالکی کے مشہور مفکر)

ميں کہتے ہيں کہ: ابن صباغ علی عليہ السالم کے بارے

حکمت و دانائی اُن کے کالم سے جھلکتی تھی۔عقل و دانش ظاہری اور”

باطنی اُن کے دل ميں بستی تھی۔ اُن کے سينے سے ہميشہ علوم کے ٹھاٹھيں

مارتے ہوئے دريا اُبلتے تھے اور رسوِل خدا نے اُن کے بارے ميں فرمايا:

“ابُھَااَنَاَمِدْينَةُ اْلِعْلِم َوَعلِیٌّ بَ ”

۔“ميں علم کا شہر ہوں اور علی اُس کا دروازه ہے”

،نقل از فصول المہمة،تاليف ابن صباغ ،فصل698حوالہ بوستاِن معرفت،صفحہ
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   18اّول،ص

  

شبلنجی(عالِم مذہب ِشافعی،اہِل مصر)

سب تعريف اُس خدائے بزرگ کيلئے جس نے نعمتوں کا مکمل لباس ہميں”

حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو تمام عرب وپہنا ديا اور ہمارے آقا 

عجم پر چن ليا اور اُن کے خاندان کو سارے جہان پر برتری بخشی اور فضل

و کرم سے اُن کو سب سے اعلٰی مقام پر فائز کيا۔ وه دنيا و آخرت کی سرداری

ميں گويا سب سے آگے ہيں۔ هللا تعالٰی نے ظاہر و باطن کے کماالت اُن کو

۔“اکردئيے اور وه قابِل فخر افتخارات و امتيازات کے مالک بنےعط

،نقل از نوراالبصار،تاليف شبلنجی۔699حوالہ بوستاِن معرفت،صفحہ

  

ابوَعلَم شافعی(عالِم مذہب ِشافعی)

اُس خانداِن پاک کے بارے ميں تم کيا سوچتے ہو کہ جس کے بارے ميں خود”

هللا تعالٰی نے فرمايا ہے:

” َّ ْجَس اَْھَل اْلبَْيِت َويُطَھَِّرُکْم تَْطِھْيراً اِن ُ لِيُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ “َمايُِرْيُد ّهللاٰ

پس يہ هللا کا اراده ہے کہ اے اہِل بيت تم سے ہر قسم کے”

  رجس(کمزوری،برائی،گناه 

اور ناپاکی) کو دوررکھے اور تمہيں ايسا پاک رکھے جيسا پاک رکھنے کا حق

  ۔ “ہے
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خاندان عنايت ِ پروردگار سے معصوم ہيں اور قوِت پروردگار سے اُسپس يہ 

کی بندگی و اطاعت کيلئے آماده ہيں۔ ان کی دوستی هللا نے مٔومنوں پر واجب

کردی ہے۔ اس کو ايمان کا ستون قرار ديا ہے۔ جيسے هللا تعالٰی فرماتا ہے:

اْلَموَ ” ةَ فِی اْلقُْرٰبیقُْل اَل اَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجراً ااِلَّ “دَّ

آپ کہہ ديجئے کہ ميں اس پر کوئی اجر ِرسالت تم سے نہيں مانگتا سوائے”

۔“اس کے کہ تم ميرے قريبيوں (اہِل بيت ) سے محبت کرو

پيغمبر اسالم نے بڑے واضح طريقہ سے بيان کيا ہے کہ ميرے اہِل بيت کشتِی

الکتوں سے پناه دينے والےنجات ہيں اور اُمت کو اختالفات اور انحراف کی ہ

  ہيں۔ 

،نقل از کتاب اہِل بيت ،مصنف ابوعلم702حوالہ بوستاِن معرفت،صفحہ

  شافعی،آغاِزکتاب۔ 

  

خطيب ِخوارزمی(مفکر مذہب ِحنفی)

امير المٔومنين علی عليہ السالم،شجاعت و بہادری کا مرکز،علِم نبوت کا” 

ن کا مضبوط قلعہ،امينوارث، قضاوت ميں سب صحابہ سے بڑھ کر دانا، دي

خليفہ،ہر اُس انسان سے زياده دانا اور عقلمند جو اس روئے زمين پر ہے اور

آسمان کے نيچے ہے۔

رسوِل خدا کے بھائی اور چچا کے بيٹے کے غم و تکليف کو مٹانے واال، اُس

کا بيٹا پيغمبر خدا کا بيٹا،اُس کا خون پيغمبر خدا کا خون، اُس کا گوشت پيغمبر
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ا کا گوشت،اُس کی ہڈياں پيغمبر خدا کی ہڈياں، اُس کی عقل و دانش پيغمبرخد

خدا کی عقل و دانش، اُس کی اُس سے صلح جس سے پيغمبر خدا کی صلح اور

اُس سے لڑائی جس کی پيغمبر خدا سے لڑائی ہے۔

دنيا ميں فضيلتيں ڈھونڈنے والوں کو انہی کے درسے فضائل ملتے ہيں۔توحيد

اغ انہی کے شگفتہ کالم سے سرسبز ہيں۔و عدل کے ب

وہی ہدايت کا سرچشمہ ہيں۔ وہی اندھيروں ميں چراغ ہيں۔ اصل دانائی وہی

ہيں۔ سر سے پاؤں تک انہی کی غيبی طاقت(حضرِت جبرائيل ) تعريف کرتی

۔“ہے اور ان کے فضائل کی گواه ہے

  

  حوالہ 

،نقل از698بوستاِن معرفت،مصنف:سيد ہاشم حسينی تہرانی،صفحہ

  مناقب ِخوارزمی۔ 

کيا ابوتراب کی طرح کوئی جوان ہے؟کيا اُس کی طرح پاکيزه نسل کوئی”

رہبروپيشوا ہے۔ جب بھی ميری آنکھ ميں درد پيداہوتا ہے، اُسی کے قدموں کی

خاک ميری آنکھ کا سرمہ بنتی ہے۔ علی وہی ہے جو رات کو بارگاِه ايزدی

ے ہوئے ميداِن جنگ کی طرف جاتا ہے۔ميں گرکرروتا ہے اور دن کو ہنست

اُس کا دامن بيت المال کے سرخ اور زرد ہيروں اور جواہرات سے پاک ہے۔

وه وہی ہے جو بت توڑنے واال ہے۔ جس وقت اُس نے دوِش پيغمبر پر اپناپاؤں

رکھا، ايسے لگتا تھا جيسے تمام لوگ جسم کی کھال کی مانند ہيں اور مولٰی
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۔“اُس جسم کا مغز ہيں

  

  حوالہ 

(جو مطالب بيان385،صفحہ4،جلد“الغدير”،نقل از 286،صفحہ“داستاِن غدير”

کئے گئے ہيں، يہ قصيده خوارزمی کے چند اشعار کا ترجمہ ہے)۔

  

ابن حجر عسقالنی(مفکرمعروف شافعی)

امام علی جنگ ہائے جمل و صفين ميں، جہاں بہت کشت و خون ہوا تھا،حق”

۔“پر تھے

  

  حوالہ 

،نقل از فتح215،مصنف:مہدی فقيہ ايمانی، صفحہ“ق با علی استح”

۔244/12الباری،شرح صحيح بخاری،

  

حّموئی(عالِم مذہب ِحنفی)

سب تعريف اُس خدائے بزرگ کيلئے ہے جس نے اپنی نبوت و رسالت کو”

حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر منتہا کيا اور ان کے چچا

اليت کا آغازکيا جو حضرت محمدکيلئے وہی نسبت رکھتےزاد بھائی سے و

ہيں جو ہارون حضرت موسٰی سے رکھتے تھے، سوائے اس کے کہ نبی نہ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

تھے۔ حضرت علی عليہ السالم پيغمبر اکرمکے پسنديده وصی تھے۔ علی عليہ

السالم شہر علم کا دروازه تھے۔ احسان و بخشش کی مشعل ،دانائی و حکمت

قرآن کے عالم،اُن کے معنی سے مطلع،قرآن کی ظاہری وکے مرکز،اسراِر 

باطنی حکمتوں سے آگاه، جو لوگوں سے پوشيده ہے ،وه اُن سے واقف اور هللا

تعالٰی نے انہی کے خاندان پر واليت کو ختم کيايعنی اُن کے بيٹے حضرِت

۔“حجت ابن الحسن عليہ السالم پر

د السمطين،مصنف:حموينی،اّوِل،نقل از فرائ696حوالہ بوستاِن معرفت،صفحہ

  کتاب۔ 

  

فوادفاروقی(اہِل سنت کے مشہور مفکرو مصنف)

ميری جان علی عليہ السالم پر فدا ہو جن کے دل ميں شجاعت”

اوردرد،بازؤوں ميں طاقت،آنکھوں ميں چمکوه اُس کسی(پيغمبر اسالم)کے

انوںسوگ ميں آنسو بہاتا ہے جو اس دنيا ميں سب سے زياده صرف دو انس

سے محبت کرتے تھے، پہلی اُن کی بيٹی فاطمہ سالم هللا عليہا اور دوسرے آپ

“کے شوہر ۔

۔16سالہ سکوِت علی عليہ السالم،مصنف: فواد فاروقی،صفحہ25حوالہ 

حضرت علی عليہ السالم کو دوسرے تمام مسلمانوں پر يہ فضيلت حاصل ہے”

ے ۔ اس لحاظ سے مٔورخين وکہ علی عليہ السالم خانٔہ کعبہ ميں پيدا ہوئ

مصنفين اُن کو فرزند کعبہ بھی کہتے ہيں کيونکہ اُن کی والده نے انہيں کعبہ
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ميں جنا جو تمام مسلمانوں کيلئے مقدس ہے۔ علی عليہ السالم سب سے پہلے

۔“مرد ہيں جنہوں نے اسالم کو قبول کيا

۔38ہسال سکوِت علی عليہ السالم،مصنف:فواد فاروقی،صفح25حوالہ 

دوسری بڑی فضيلت جو هللا تعالٰی نے علی عليہ السالم کو عنايت فرمائی ،وه”

يہ ہے کہ اُنہوں نے بچپن ہی سے حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے

گھر ميں پرورش دالئی اور براِه راست وه حضرِت خديجہ اور پيغمبر خدا کے

۔“زير سايہ اورزير عنايات رہے

۔137وِت علی عليہ السالم، مصنف:فواد فاروقی،صفحہسال سک25حوالہ 

اس بارے ميں کوئی شک نہيں کہ علی عليہ السالم بعدپيغمبراکرم صلی هللا”

عليہ وآلہ وسلم خود کو مسلمانوں کی رہنمائی و خالفت کيلئے سب سے زياده

حقدار سمجھتے تھے ليکن اس کے باوجود جب تاريخ ميں خالفت کا مسئلہ

السالم کی خواہش قلبی کے برعکس طے ہوا تو انہوں نے مخالفتعلی عليہ 

کی پاليسی اختيار نہ کی کيونکہ علی عليہ السالم کے نزديک اسالم سب سے

۔“زياده اہم تھا

۔39سال سکوِت علی عليہ السالم،مصنف:فواد فاروقی،صفحہ25حوالہ 

بسجب بھی بزرگاِن دين اور مفکرين کسی مسئلے کے حل کيلئے بے ”

ہوجاتے تھے ،جانتے تھے کہ اب علی عليہ السالم کے پاس جانا چاہئے۔ ايسے

دوست کے پاس جانا چاہئے جہاں سے وه مدد مانگ سکيں اور جس کے بارے

ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اُن کی قضاوت کی تائيد فرمائی
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  ۔ “ہو

۔54فاروقی،صفحہسال سکوِت علی عليہ السالم،مصنف:فواد 25حوالہ 

حضرت علی عليہ السالم نے تمام زندگی اسالم اور مسلمين کی خدمت کرتے”

ہوئے تکاليف برداشت کيں۔چاہے وه زمانہ پيغمبر اسالم کے ساتھ جنگوں ميں

شامل ہوکر شمشير زنی کی ہو يا زماِن خالفت ِصحابہ ہو يا اپنی خالفت کا

لسالم نے سب سے زياده تکاليف اپنیزمانہ۔ليکن تاريخ گواه ہے کہ علی عليہ ا

خالفت و امامت کے زمانہ ميں اٹھائيں کيونکہ وه عدل و انصاف کے نمونہ

تھے اور جتنی سختياں مسلمانوں کو راِه راست پر النے کيلئے برداشت کرنا

پڑيں، اُن سے کئی سو گنا سختياں علی عليہ السالم نے اپنی ذات پر برداشت

الوں نے برداشت کيں تاکہ اُن کے تقدس ميں کوئی خللکيں اور اُن کے گھر و

نہ آنے پائے۔ يہی وجہ ہے کہ آج کئی صدياں گزرجانے کے باوجود حضرت

۔“علی عليہ السالم کی حکمرانی دلوں پر قائم ہے ،زنده باد ناِم علی عليہ السالم

۔281سال سکوِت علی عليہ السالم،مصنف:فواد فاروقی،صفحہ25حوالہ 

  

بدهللا شبراوی(عالم مذہب ِشافعی)شيخ ع

يہ سلسلٔہ ہاشمی کہ جس ميں خانداِن مطہر نبوی،جماعت ِعلوی اورباره امام”

شامل ہيں، ايک ہی نور سے پيوستہ ہيں جس نے سارے جہان کو روشن کيا

ہوا ہے۔ يہ بہت فضيلتوں والے ہيں۔ اعلٰی صفات کے مالک ہيں۔ شرف و عزِت

۔“ميں بزرگِی محمدی رکھتے ہيںنفس والے ہيں اور باطن 
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  حوالہ 

،مصنف:شيخ احمد بن عبدهللا بن عباس جوہری،مقدمہ :آيت“آئمہ اثنا عشری”

،مصنف:شيخ“االتحاف بحب االشراف”،نقل از 45هللا صافی گلپائيگانی،صفحہ

عبدهللا شبراوی شافعی۔

  

ابوھذيل(اہِل سنت کے مفکر اور دانشمند و استاد ابن ابی الحديد)

ميں نے اپنے اُستاد ابوھذيل”ابن ابی الحديد شرح نہج البالغہ ميں لکھتے ہيں:

سے سنا ہے: جب کسی شخص نے اُن سے پوچھا کہ خدا کے نزديک علی

عليہ السالم افضل ہيں يا حضرِت ابوبکر؟تو جواب ميں ابوھذيل نے کہا:

ِ لَُمٰباِرَزِة َعلِیٍّ َعْمرويَْوَم اْلَخْنَدِق تَ  ْعِدُل اَْعٰمال اْلُمٰھاِجِرْيَن َوااْلَْنَصاِرَوٰطاٰعاتِِھْمَوّهللاٰ

ُکلَّھَا تُْرٰبی َعلَْيھَا فَْضالً َعْن اَبِْی بَْکٍر َوْحَدهُ۔

خدا کی قسم! علی عليہ السالم کا جنگ ِخندق ميں عمروبن عبدودسے مقابلہ”

ِتبھاری ہے تمام مہاجرين و انصار کی عبادتوں اور اطاعتوں پر، حضر

“ابوبکر کا تنہا کيا مقابلہ!

نقل از شرح نہج البالغہ، ابن ابی‘چراشيعہ شدم’حوالہ محمد رازی، کتاب

   334ص4الحديد،ج

  

ابن مغازلی(عالم معروف مذہب ِشافعی)
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خدا کی حمدوثناء اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود وسالم کے

بعد لکھتے ہيں:

عليہ السالم پر ،مومنوں کے امير ، مسلمانوں کے آقا،سفيد درودوسالم ہو علی”

اور چمکدار پيشانی والوں کے رہبر، نيکوکاروں کے باپ، روشن چراغ۔

درود ہو سيده فاطمہ سالم هللا عليہا پر، بتول عذرا پر،نساء العالمين کی سردا

ِنرپر،دختر رسول پر اور اُن کے دوفرزندوں پر،رسول کے نواسوں پر،جوانا

۔“جنت کے سرداروں پر

،نقل از مناقب،مصنف:ابن مغازلی،کتاب کے694حوالہ بوستاِن معرفت،ص

آغاز ميں

  

عبدالرؤوف مناوی(عالم مذہب ِشافعی)

اّول وآخر کا خالق جانتا ہے کہ کتاِب خدا کو سمجھنے کا انحصار علِم علی”

۔“عليہ السالم پر ہے

  

  حوالہ 

پر47،صفحہ3جلد“مناوی در فيض القدير” از ،نقل680بوستاِن معرفت،صفحہ

(انامدينة العلم وعلی بابھا) ميں لکھا ہے۔2705عبدالرؤوف مناوی نے حديث

  

جاحظ(مفکر مذہب ِمعتزلی)
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ہمارے خاندان کا کسی سے’حضرت علی کرم هللا وجھہ نے برسِر منبر کہا:”

۔‘مقابلہ نہيں ہوسکتا

و اُس خاندان سے کسی کا!اسی خاندانبالکل صحيح فرمايا۔ کس طرح مقابلہ ہ

سے تو پيغمبر خداہيں اور اسی سے دو پاک فرزند (حسن اور حسين ) ہيں اور

سب سے پاک يعنی علی و فاطمہ اور پيغمبر اسالم اورراِه خدا کے دو شہيد

۔“:شير خدا حمزه اور صاحب ِعظمت حضرِت جعفر 

ان قندوزی حنفی، ينابيع،نقل از شيخ سليم688حوالہ بوستاِن معرفت،صفحہ

۔52المودة، باب

حقيقت ميں ذاتی دشمنياں عقِل سليم کو نقصان پہنچاتی ہيں اورانسان کے”

اخالِق حسنہ کوخراب کرتی ہيں اور خصوصاً اہِل بيت عليہم السالم سے

دشمنی ،يعنی اُن کے فضائل اور اُن کی مسلّمہ افضليت کو دوسروں کے مقابلہ

بنانا۔ لٰہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم حق طلب کريں۔ اُسی کی ميں جھگڑے کاباعث

پيروی کريں اور قرآن سے وہی مراد چاہيں جو حقيقتاً منظوِر خدا ہے۔ يہ سب

اسی صورت ميں ممکن ہے جب ہم تعصب و خواہشاِت نفس اور متقدمين(باپ

ليہمدادا اور اساتذه) کی غلط تقليدکو دور پھينک ديں اور اہِل بيت ِ اطہار ع

۔“السالم اور عترِت پيغمبرکی دوسروں پر افضليت کو تسليم کريں

،نقل از شيخ سليمان قندوزی حنفی،999حوالہ بوستاِن معرفت،صفحہ

،ينابيع المودة۔52باب

امير المٔومنين علی عليہ السالم کے کئی سواقواِل حکمت ہيں اور آپ کے ہر”
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۔“تے ہيںقول سے ہزار ہزار حکيمانہ اقوال تفسيرہوسک

۔271،صفحہ24،نقل از مناقب ِ خوارزمی،باب690حوالہ بوستاِن معرفت،صفحہ
 

 آفتاب واليت

 

  حضرت علی عليہ السالم شعرائے اہِل سنت کی نظر ميں

  

شعروشاعری کی زبان ميٹھی اور اثر انگيز ہے۔ اکثر اوقات شعراء حضرات

دو مصرعوں ميں مخاطب کو وه بات کہہ ديتے ہيں کہ يہ کلمات اُس کو گزشتہ

گمراہی سے باہر التے ہيں اور نور کی طرف ہدايت کرتے ہيں۔اس دنيا ميں

یکوئی شخص ايسانہيں جو اشعار کی ان خصوصيات سے انکار کرے۔ اس

حقيقت کو نظامی ان الفاظ ميں کہتے ہيں:

  

قافيہ سنجان کہ سخن برکشند

گنِج دو عالم بہ سخن درکشند

  

اس بناء پر ايک مختصر سی نظر شعرائے اہِل سنت کے کالم پر بھی ڈاليں

گے جس ميں انہوں نے منقبت و مدِح مولٰی عليہ السالم کی ہے۔

ہوں کہ اگرچہ شيعہ شعراء نے منقبت يہ نکتہ يہاں بيان کرنا ضروری سمجھتا

    



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

و مدِح حضرت علی عليہ السالم ميں کمال درجہ کے اشعار لکھے ہيں ليکن

اس کتاب ميں ہمارا مقصد اُن اشعار کو اکٹھا کرنا ہے جو برادراِن اہِل سنت

نے علی عليہ السالم کی شان ميں کہے ہيں۔ لٰہذا ہم شيعہ شعراء کے کالم سے

  گے۔  يہاں اجتناب کريں

  محمد بن ادريس شافعی(امام شافعی)

اذافی مجلس َذَکُرواعلياً

کيَةَ وِسْبطَْيِہ َوفاطمةَ الزَّ

  

فَاْجرٰی بَْعُضھم ِذکرٰی ِسٰواهُ

فَاَْيقََن اَنَّہُ َسلَْقلَقِيَةَ

  

ً اَو ْبَنيِہ اِٰذا َذَکُروا َعليَا

واياِت اْلَعلِيَِة تَٰشاَغَل بِاْلرِّ

  

ُزوا ياقوِم ٰھذايُقال تَجاوَ 

ّ◌َ◌ِة افَِضیَّ فَٰھذا ِمْن َحديِث الّرٰ

  

بَِرئُت الی اْلُمھَْيِمن ِمن اناٍس
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ْفَض ُحبَّ اْلٰفاِطَميِة بَروَن الرَّ

  

سوِل َصلوةُ َربِّی َعلٰی آِل الرَّ

َو َلَْعنَتُہُ لِتِْلَک اْلٰجاِھلِيَِّة

  

سيده فاطمہ سالم هللا ِجب کسی محفل ميں ذکر ِعلی عليہ السالم ہويا ذکر”

عليہاہويا اُن کے دوفرزندوں کا ذکر ہو، تب کچھ لوگ اس واسطے کہ لوگوں

کو ذکر ِمحمد و آِل محمدسے دور رکھيں، دوسری باتيں چھيڑ ديتے ہيں۔ تمہيں

يہ يقين کرلينا چاہئے کہ جوکوئی اس خاندان کے ذکر کيلئے اس طرح مانع

ہے۔ وه لمبی روايات درميان ميں لے آتے ہيںہوتا ہے،وه بدکار عورت کا بيٹا 

کہ علی و فاطمہ اور اُن کے دو فرزندوں کا ذکر نہ ہوسکے۔وه يہ کہتے ہيں

کہ اے لوگو! ان باتوں سے بچو کيونکہ يہ رافضيوں کی باتيں ہيں(ميں جو امام

شافعی ہوں) خدا کی طرف سے ان لوگوں سے بيزاری کا اظہار کرتا ہوں جو

ستی و محبت کرنے والے کو رافضی کہتے ہيں۔ ميرے رب کیفاطمہ سے دو

طرف سے درودوسالم ہو آِل رسول پر اور اس طرح کی جہالت(يعنی محباِن

۔“آِل رسول کو گمراه يا رافضی کہنا) پر لعنت ہو

  

حوالہ جات

،از ديواِن62،باب329۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة، صفحہ1
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  شافعی۔ 

۔1290،اشاعت سال139شبلنجی،کتاب نوراالبصار ميں،صفحہ۔ 2

  

علیٌّ ُحبُّہُ اْلُجنَّة

اِس َواْلِجنَّة اِماُم النّٰ

  

ً َوِصیُّ الُمْصطَفٰے َحقّا

اِر َواْلَجنَّة قَِسْيُم النّٰ

  

حضرت علی عليہ السالم کی محبت ڈھال ہے۔ وه انسانوں اور جنوں کے امام”

ٰے کے برحق جانشين ہيں اور جنت اور دوزخہيں۔ وه حضرت محمد مصطف

۔“تقسيم کرنے والے ہيں

۔326،صفحہ1حوالہ حموينی، کتاب فرائد السمطين ميں،جلد

  
ٰقالُوا تََرفَّْضَت قُْلُت َکاّلٰ

ْفُض ِدْينی َواَلاْعتِٰقاِدی َماالرَّ

  

ٰلِکْن تََولَّْيُت َغْيَر َشکٍّ

َخْيَر اِماٍم َو َخْيَر ٰھاٍد
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نَّ ٰکاَن ُحبُّ اْلَوِصیِّ َرْفضاًاِ 

فَاِنَّنِی اَْرفَُض اْلِعٰباِد

  

مجھے کہتے ہيں کہ تو رافضی ہوگيا ہے۔ ميں نے کہا کہ رافضی ہونا ہرگز”

ميرا دين اور اعتقاد نہيں۔ ليکن بغير کسی شک کے ميں بہترين ہادی و امام کو

رکھنا رفض(رافضیدوست رکھتا ہوں۔ اگر وصِی پيغمبر سے دوستی و محبت 

۔“ہونا) ہے تو ميں انسانوں ميں سب سے بڑا رافضی ہوں

  

حوالہ جات

،اشاعت قم،طبع330۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، کتاب ينابيع المودة،صفحہ1

  ۔ 1371اّول

۔1290،اشاعت 139۔ شبلنجی، کتاب نوراالبصار،صفحہ2

  

ِب ِمْن ِمنٰی ٰياٰراِکباً قِْف بِاْلُمَحصَّ

اِھِضَواْھتِ  ْف بِٰساِکِن ِخْيفِٰھا َوالنّٰ

  

َسَحراً اَِذافَاَض اْلَحِجْيُج اِٰلی ِمنٰی

فَْيضاً َکُمْلتَطَِم اْلفُراِت اْلٰفائِِض
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ٍد ً ُحبُّ آِل ُمَحمَّ اَْن ٰکاَن َرْفضا

فَْليُْشھَِد الثَّقاَٰلِنِ◌ اِنِّْی ٰرافِِضْی

  

ميں توقف کرنا،صبح کے اے سواری! تو جو مکہ جارہی ہے،ريگستاِن منیٰ ”

وقت جب حاجی منٰی کی طرف آرہے ہوں تو مسجد ِخيف کے رہنے والوں کو

آواز دينا اور کہنا کہ اگر دوستِی آِل محمد رفض ہے تو جن و انس يہ شہادت

۔“ديتے ہيں کہ ميں رافضی ہوں

  

حوالہ جات

،اشاعت ِمصر۔97،صفحہ9۔ ابن حجر مکی،صواعق محرقہ،باب1

۔387،صفحہ6ِت حموی، کتاب معجم االدباء،جلد۔ ياقو2

۔406،صفحہ7۔ فخر رازی، تفسير کبير ميں،جلد3

  

اَس قَْد َذھَبَْت بِِھْم ا َرأَْيُت النّٰ َولَمَّ

َمَذاِھبُھُْم فِْی اَْبَحِر اْلَغیِّ َواْلَجْھِل

  

ِ فِْی ُسفُِن النَّٰجا َرِکْبُت َعلَی اْسِم ّهللاٰ

ُسِل َوھُْم اَْھُل بَْيِت اْلُمْصطَفٰی ٰخاتِِم الرُّ
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ھُْم ِ َوھَُوِواٰلٔوُ َواَْمَسْکُت َحْبَل ّهللاٰ

َکٰما قَْد اُِمْرٰنا بِالتََمسُِّک بِاْلَحْبِل

  

ْين َسْبُعْوَن فِْرقَةً اَِذا اْفتََرقَْت فِی الدِّ

َونِْيفاًَعلٰی ٰماٰجاَء فِْی ٰواِضِح النَّْقِل

  

َغْيَر فِْرقٍَة َولَم يَُک ناٍج ِمْنھُمْ 

ٰجاَجِة َواْلَعْقِل فَقُْل لِْی بِٰھا ٰيا َذاالرَّ

  

أَفِی اْلفِْرقَِة اْلھاُٰلِک آُل ُمَحمَّد

اَِم اْلفِْرقَةُ الاّل تِْی نََجْت ِمْنھُْم قُْل لِْی

  

اَجْيِن فَاْلقَْوُل ٰواِحٌد فَاِْن قُْلَت فِی النّٰ

َعِن اْلَعْدِل َواِْن قُْلَت فِی اْلھاُٰلِک َحْفتَ 

  

اَِذاٰکاَن َمْولَی اْلقَْوِم ِمْنھُْم فَاِنَّنِْی

َرِضْيُت بِِھْم اٰلٰزاَل فِْی ِظلِِّھْم ِظلِّْی
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ً لِْی اِٰماماً َونَْسلَہُ َرِضْيُت َعلِيّا

َواَْنَت ِمْن اْلٰباقِْيَن فِْی اَْوَسِع اْلَحِل

  

مندر ميں غرق ديکھا توجب ميں نے لوگوں کو جہالت اور گمراہی کے س”

پھر بناِم خدا کشتِی نجات (خانداِن رسالت اور اہِل بيت ِ اطہار عليہم السالم) کا

دامن پکڑا اور هللا تعالٰی کی رسی کو تھاما کيونکہ هللا کی رسی جو دوستِی

خانداِن رسالت ہے ،کو پکڑنے کا حکم ديا گيا ہے۔جس زمانہ ميں دين تہتر

گا تو کہتے ہيں کہ صرف ايک ہی فرقہ حق پر ہوگافرقوں ميں بٹ جائے 

،باقی باطل پر ہوں گے۔اے عقل و دانش رکھنے والے! مجھے بتا کہ جس فرقہ

ميں محمد اورآِل محمد ہوں گے، کيا وه فرقہ باطل پر ہوگا يا حق پر ہوگا؟ اگر

تو کہے کہ وه فرقہ حق پر ہوگا تو تيرا اور ميرا کالم ايک ہے اور اگر تو

ے کہ وه فرقہ باطل اور گمراہی پر ہوگا تو تو يقينا صراِط مستقيم سےکہ

منحرف ہوگيا ہے۔

يہ جان لو کہ خانداِن رسالت قطعاً اور يقينا حق پر ہے اور صراِط مستقيم پر

ہے۔ ميں بھی

اُن سے راضی ہوں اور اُن کے طريقے کو قبول کرتا ہوں۔ پروردگار! اُن کا

م و دائم رکھ۔ ميں حضرت علی عليہ السالم اور اُن کیسايہ مجھ پر ہميشہ قائ

اوالد کی امامت پرراضی ہوں کيونکہ وه حق پر ہيں اور تو اپنے فرقے پر ره

۔“،يہاں تک کہ حقيقت تيرے اوپر واضح ہوجائے
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  حوالہ 

،نقل از ذخيرة المال،مصنف:عالمہ فاضل227کتاب شبہائے پشاور،صفحہ

  عجيلی۔ 

  

ِ ُحبُُّکْميااَْھَل بَْيِت  َرُسْوِل ّهللاٰ

ِ فِی اْلقُرآِن اَْنَزلَہُ فََرٌض ِمَن ّهللاٰ

  

َکفَاُکْم ِمْن َعِظْيِم اْلقَْدِر اِنَُّکْم

َمْن لَْم يَُصلِّ َعلَْيُکْم اَلَصلٰوةَ لَہُ

  

اے اہِل بيت ِ رسول هللا!آپ کی دوستی و محبت هللا کی جانب سے قرآن ميں”

فرض قرار دی گئی ہے:

(مندرجہ باال اشعار ميں امام شافعی کا اشاره آيت ِ زير کی طرف ہے:

ةَ فِی اْلقُْرٰبی” اْلَمَودَّ “)قُْل ال اَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجراً ااِلَّ

آپ کی قدرومنزلت کيلئے يہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑھے، اُس کی

نماز قبول

۔“نہيں ہوتی

تند لہجہ ميں دشمناِن اہِل بيت کو مخاطب کرتےاشعار کے آخر ميں سخت و 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ہوئے کہتے ہيں:

  

ٍد لَولَْم تَُکْن فِی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

َک َغْيَر طَيِِّب اْلَمْولِِد ثََکلَْتَک اُمُّ

  

اگر تم ميں آِل محمدکی محبت نہيں تو تمہاری ماں تمہارے لئے عزا ميں”

بيٹھے کہ تم يقينا حرام

زادے ہو۔

  

جاتحوالہ 

،اشاعت قم،طبع354،366۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينا بيع المودة،صفحہ1

  ۔ 1371اّول

  ۔ 88۔ ابن حجر، کتاب صواعق محرقہ، صفحہ2

  ابن ابی الحديد معتزلی(اہِل سنت کے بہت بڑے عالم)

لو ال ابو طالٍب و ابنُہُ

ً فقاما ْيِن شخصا لََما ِمْثُل الدِّ

  

فذاک بمکة اوی و حامی



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

َ◌ اْلَحٰماٰما و ھذا بيثرٍب َجسَّ

  

تََکفََّل َعْبَد َمٰناٍف بامٍر

َو أودٰی فکان َعلِیٌّ تَٰماٰما

  

فَقُْل فِْی ثَبِْيٍر مضی بعد ما

قضٰی ما قضاء وأبقی َشماما

  

ِہ ذا فاتحاً لِْلھدی فَللّٰ

ِ َذالِْلَمٰعالِْی ِختاما ّٰ ِ َو

  

َوٰماَضرَّ َمْجَد اَبِْی طالٍب

َجھُْوٌل لَٰغا اَْو بَِصْيٌر تعامٰی

  

با کما ال يضر اِٰياُب الصَّ

ِح َمْن ظَنَّ َضْوَء النَّٰھاِر الظَّالٰما

  

اگر حضرت ابو طالب اور اُن کا بيٹا(حضرت علی عليہ السالم) نہ ہوتے تو”

دين اسالم اس طرح مضبوط اور اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہوسکتا۔ حضرِت
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ت(پيغمبر اسالم) کو مکہ ميں پايا اور حمايت کی جبکہ علیابوطالب نے حضر

عليہ السالم نے پيغمبر اسالم کو مدينہ ميں تالش کيا اور حمايت کی۔حضرِت

ابوطالب اپنے والد عبدالمطلب کے حکم پر عبد مناف کے فرزندوں کے امور

کے محافظ بن گئے اور علی عليہ السالم نے يہ ذمہ داری احسن طريقہ سے

ر تک نبھائی اور اس کی تکميلآخ

کی۔ پس کہو اُس کے بارے ميں جو قضائے اٰلہی سے فوت ہوگئے ليکن اپنی

خوشبو(علی عليہ السالم) کی صورت ميں چھوڑ گئے۔ حضرِت ابوطالب نے

رضائے خدا کيلئے دين کی خدمت کی اور علی عليہ السالم نے اُس کی تکميل

يا۔ جاہلوں اور نادانوں کی لغو باتيں اورکی اور اُس کو اعلٰی مقام تک پہنچا

داناؤں کی اندھی باتيں عظمت ِ ابوطالب کو کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتيں

کيونکہ اگر کوئی روِز روشن کو رات کہے اور روشنی کو تاريکی لکھے تو

۔“اس سے نورانيت ِ روز اور روشنی پر کوئی اثر نہيں پڑ سکتا

  

  حوالہ 

،اشاعت 321ِ،صفحہ3يں ابن ابی الحديد نے جلدشرح نہج البالغہ م

اور اشاعت ِمصرميں يہ اشعار بزرگِی ابو طالب عليہ السالم318بيروت،صفحہ

کيلئے لکھے۔

  

ِ بَْعَد اْلمصطفٰی و خيُر خلِق ّهللاٰ
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اعظُمھُم يوَم الفَخار َشَرفا

  

يَِّد اْلُمَعظَُّم اْلَوِصیُّ السَّ

َعلِیٌّبَْعُل اْلبَتُوِل المرتضٰی 

  

وابناهُ ثُمَّ َحمزةٌ و َجعفٌر

ثُمَّ عتيٌق بَْعَدھُْم اٰل يُْنَکُر

  

رسوِل خداکے بعد بہترين انسان، يوِم افتخار ميں سب شرفاء سے زياده”

بزرگ، وصِی مصطفٰے، ہمسِر بتول ، عزت و شرف واال سيد وسردار علی

حسن اور حسين ) اور اُنمرتضٰی عليہ السالم ہيں۔ اُن کے بعد اُن کے دو بيٹے(

۔“کے بعد حمزه و جعفر طيار ہيں

  

  حوالہ 

،اشاعت مصر اور اشاعت40،صفحہ3ابن ابی الحديد،شرح نہج البالغہ،جلد

  بيروت۔ 

  

يَقُْولُْوَن لِْی قُْل فِْی َعلِیٍّ َمَدائُِح

فَاِْن اَنَالَْم اَْمَدْحہُ ٰقالُْوا ُمٰعانٌِد
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َرَمْن َضْعِف ٰھاِجٍسَوٰماُصْنُت َعْنہُ الشِّعْ 

َواٰل اِنَّنِْی َعْن َمْذھَِب اْلَحقِّ ٰعائٌِد

  

فَلَْو اَنَّ ٰماَء ااْلَْبُحِر الِسْبَعِة الَّلتِْی

ٰمٰواِت ٰکاِغٌذ ُخلِْقَن ِمٰداٌد َوالسَّ

  

ِ اَقاٰلُم ٰکاتٍِب َواَْشٰجاَر َخْلِق ّهللاٰ

اِِذاْلَخْلُق اَْفٰناھُنَّ ٰعاَدْت َعٰوائِدٌ 

  

ً ْنِس َواْلِجنِّ ٰکاتبا َوٰکاَن َجِمْيُع ااْلِ

اِذاًَکلَّ ِمْنھُْم ٰواِحًد بَْعُد ٰواِحٌد

  

فََخطُّْوا َجِمْيعاً َمْنقَباً بَْعَد َمْنقٍَب

لَٰما ُخطَّ ِمْن تِْلَک اْلَمٰناقِِب ٰواِحٌد

  

لوگ مجھے کہتے ہيں کہ علی عليہ السالم کی مداحی کروں۔ اگر ميں”

ت کی مداحی نہ کروں تو ڈرتا ہوں کہ مجھے اُن کا دشمن کہيں گے۔آنحضر

اگر کبھی کبھی ميں اُن کی شان ميں کچھ شعر کہہ ديتا ہوں تو وه ضعف ِنفس
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کی وجہ سے نہيں اور ميں وه نہيں ہوں جو مذہب ِحق سے پھر جاؤں۔ اگر

ام آسمانسات دريا جو پيدا کئے گئے ہيں،اُن کے پانی کو جمع کيا جائے اور تم

کاغذ کی شکل بن جائے اور

تمام درخت قلم بن جائيں اور تمام لوگ يکے بعد ديگرے لکھ لکھ کر تھک

جائيں اور چاہيں کہ آنحضرت کی فضيلتيں اور خوبياں لکھيں تووه

۔“آنحضرت(علی عليہ السالم) کی ايک فضيلت بھی نہ لکھ سکيں گے

  

  حوالہ 

ترجمہ: علی دوانی،“ہ درخشاِن اسالمعلی ،چہرئ”ابن ابی الحديد، کتاب 

(مقدمٔہ کتاب)5صفحہ

  

اَلَْم تُْخبَِراالخباَر فی فتِح خيبٍر

ففيھا لِِذی الُّلبِّ الملبِّ أٰعاجيب

  

وما اَنَساااْلُنَس اللَّذين تَقدَّما

ھما والفرُّ قد َعلِماحوب وفرَّ

  

وللّراية العظمی وقد َذھَبابھا

و جالبيبَمالبُِس ُذلٍّ فوقَھا 
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يَِشلُّھُٰما من آل موسٰی َشَمرَدُل

طويُل نجاِد السَّيف اجيُد يعبوب

  

يَمجُّ َمنوناً سيفُہ وسنانُہ

ويَْلھَُب ناراً َغْمُدهُ واالنابيب

  

ْراَخْرَج خاضٍب ْرھُٰما اَْم ُحضِّ اَُحضِّ

َو ذانَھُٰماام ناعم الخّد مخضوب

  

عذرتکما اّن الحمام لمبغض

قاء النّفس للنّفس محبوبواّن ب

  

ليکره طعم الموت والموت طالب

فکيف يلّذالموت والموت مطلوب

  

کيا تو نے فتح خيبر کا پورا واقعہ نہيں پڑھا ہے جو مختلف رموز و اشارات”

و عجائب سے بھرا پڑا ہے اور عاقلوں کيلئے موجب ِحيرت ہے کيونکہ وه

م و فنوِن جنگ سے آشنا نہ)علو�اور عمر �دونوں حضرات(يعنی ابوبکر
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تھے۔لٰہذا انہوں نے اُسے(پرچِم باعظمت کو) پشيمانی و ذلت واال لباس پہنايا

اور جنگ ميں فرار کو قرار پر اختيار کيا حاالنکہ يہ بھی جانتے تھے کہ

جنگ ميں فرار گناه ہے۔ يہ اس لئے کہ يہوديوں کے سرداروں ميں ايک جوان

پر سوار، ہاتھ ميں ننگی تلوار لئے ہوئے،ہوابلند قدوقامت،مضبوط گھوڑے 

ميں لہراتا ہوا ان پر ايسے حملہ آور ہوا تھا جيسے دست بستہ دوخوش صورت

پرحملہ کررہا ہو۔

موت کا خوف ،تلوار کی جھنک اور نيزے کی کھنک نے اُن کے دل ہال دئيے

اور حضرت �۔(ابن ابی الحديد کہتے ہيں) کہ ميں آپ(حضرت ابوبکر

) کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں کيونکہ موت ہر انسان کيلئے�عمر

باعث ِترس ہے اور زندگی ہر انسان کيلئے محبوب ہے۔ آپ دونوں

بھی(دوسروں کی طرح) موت کا مزه چکھنے سے بيزار تھے ،حاالنکہ موت

ہر ايک کے پيچھے لگی ہوئی ہے۔ پس کس طرح تم خود موت کو چاہتے اور

۔“اُس کا مزه چکھتے

،يہ اشعار اُن سات قصيدوں ميں سے416حوالہ کتاب شبہائے پشاور،صفحہ

  ہيں جو ابن ابی الحديد نے موال علی عليہ السالم کی شان ميں کہے تھے۔ 

  قاضی ابوالقاسم تنوخی

  

من ابن رسول ّهللاٰ وابن وصيّہ
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الی مدغل فی عقبة الّدين ناصب

  

نشابين طنبور وزق و مزھر

لی صدر ضاربوفی حجر شاد اوع

  

ومن ظھر سکران الی بطن قينہ

علی شبہ فی ملکھا و سوائب

  

ً خير من وطأ الحصی يعيب عليّا

واکرم سارفی االنام وسوائب

  

ويزری علی السبطين سبطی محّمد

فقل فی حضيض رام نيل الکواکب

  

و ينسب افعال القرامط کاذباً

الی عترة الھادی الکرام األطائب

  

ر اليبرح الّذم بينھمالی معش

وال تزدری اعراضھم بالمعائب
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اذا ما انتدواکانواشموس بيوتھم

وان رکبواکانواشموس المواکب

  

وان عبسوا يوم الوغی ضحک الردی

وان ضحکوا أبکواعيون النوادب

  

نشوبين جبريل وبين محّمد

وبين علّی خير ماش و راکب

  

وزير النبی المصطفی ووصيہ

فی شيمہ وضرائب ومشبھہ

  

ومن قال فی يوم الغدير محّمد

وقدخاف من غدر العداة النواصب

  

أٰمااِنَّنِی اولی بکم من نفوسکم

فقالوا:بلی قول المريب الموارب
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فقال لھم:من کنت مواله منکم

فھذا أخی مواله بعدی وصاحبی

  

اطيعوه طراً فھومنی بمنزل

کھارون من موسی الکليم المخاطب

  

يہ پيغام فرزند ِرسول اور فرزند ِوصِی رسول کی جانب سے اُس کی طرف”

ہے جو دھوکے باز اور ناصبی ہے(اس ميں مخاطب عبدهللا بن معز عباسی ہے

جو آِل ابوطالب کا سخت دشمن تھا اور تمام دشمناِن آِل ابوطالب بھی مخاطب

ہ کے ماحولہيں)اور جس نے بالشک و شبہ طبلہ و سارنگی ،موسيقی و نغم

ميں پرورش پائی ہے۔ يہ پيغام اُس کی طرف ہے جو علی عليہ السالم جيسی

جری اور بہادر شخصيت ِ اسالم ميں عيب جوئی کرتا ہے۔ اُس کی طرف ہے

جو دوفرزنداِن رسول هللا کو مورِد الزام ٹھہراتا ہے۔ اُسے کہہ ديجئے کہ اُس کا

مقام پست ترين جگہ ہوگا۔

فعاِل بد کو اپنی گمراہی کی وجہ سے پيغمبر خدا کے خاندانيہ وہی ہے جو ا

کی طرف نسبت ديتا ہے جبکہ خانداِن پيغمبر خدا انتہائی پاک اور بلند ہيں اور

کسی قسم کی برائی اُن تک رسائی نہيں پاسکتی اور کسی قسم کا بھی کوئی

عيب اُن کی عصمت و طہارت کو چھو نہيں سکتا۔ وه (خانداِن رسول) جس

محفل ميں ہوں،اُسے منور کرديتے ہيں اور اُس ميں مانند ِخورشيد چمکتے ہيں۔
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وه جس سواری پر سوا رہوں،ا ُس کيلئے باعث ِشرف ہوتے ہيں۔ وه سواری

باقی سواريوں ميں مثِل خورشيد ممتاز ہو جاتی ہے۔ اگر جنگ کے روز آنکھيں

حوادث روتی ہے۔ کھوليں تو ہالکت ہنستی ہے اور اگر وه ہنسيں تو ديدئہ

وسلم ،حضرت �يہ وه افراد ہيں جنہوں نے حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ

علی عليہ السالم اور حضرت جبرئيل جو کہ بہترين پياده اور بہترين سوار ہيں،

کے درميان پرورش پائی ہے۔ علی عليہ السالم جو کہ پيغمبر اکرم صلی هللا

ن کے وصی ہيں اور اخالق و اطوار ميںوسلم کے وزير ہيں اور اُ  �عليہ وآلہ

اُن کی شبيہ ہيں اور ان کے بارے ميں پيغمبر اسالم نے اُن مخصوص حاالت

ميں جب وه ناصبيوں سے دشمنی کا خطره بھی محسوس کررہے تھے،

‘اے لوگو! کيا تمہيں ميں تمہاری جانوں سے زياده عزيز نہيں ہوں؟’فرماياکہ:

کہا کہ کيوں نہيں يا رسول هللا! آپ ہيں۔ پستو سب نے بغير کسی تردد کے 

وسلم نے فرمايا: �پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ

جس کا ميں موال ہوں، اُس کا يہ علی جو ميرا بھائی اور دوست ہے، ميرے”

بعد موال ہے۔ سب اُس کی اطاعت کريں ۔ اُس کی نسبت ميرے نزديک ايسے

  ۔ “موسی کليم هللا سے تھیہے جيسے حضرِت ہارون کی نسبت حضرِت 

  تعارِف قاضی ابوالقاسم تنوخی

قاضی ابوالقاسم تنوخی چوتھی صدی ہجری ميں ہوئے ہيں۔ وه ايک دانشمند

اور مذہب ِحنفی سے تعلق رکھتے تھے۔ اُن کا يہ کالم کتاب
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  سے نقل کيا گيا ہے۔ 377،صفحہ3،جلد“الغدير”

  ر)خطيب خوارزمی(مذہب ِحنفيہ کے بہت بڑے مفک

أالھل من فتی کأبی تراٍب

امام طاھر فوق التراِب

  

اذاما مقلتی رمدت فکحلی

تراٌب مسَّ نعل أبی تراٍب

  

محّمد النّبُی کمصر علم

اميرالمٔومنين لہ َکٰباٍب

  

ھوالبّکاء فی المحراب لکن

ھوالضحاک فی يوم الحراِب

  

وعن حمراء بيت المال أمسی

وعن صفرائہ صفر الوطاِب

  

شياطين الوغی ُدحروا دحوراً
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بہ اِذ سلَّ سيفاً کالشھاِب

  

علٌی بالھداية قد تحلّی

ولّما يدرع برد الشباِب

  

علی کاسر األصنام لّما

عالکتف النَّبیِّ بال احتجاِب

  

علٌی فی النساء لہ وصٌی

أمين لم يمانع بالحجاِب

  

علٌی قاتٌل عمرو بن وّد

بضرب عامر البلد الخرابِ 

  

حديث برائة وغدير خّم

وراية خيبر فصل الخطاِب

  

ھما مثالً کھارون و موسٰی

بتمثيل النَّبیِّ بال ارتياِب
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بنی فی المسجد المخصوص باباً

لہ اذ سدَّ أبواب الّصحاِب

  

کأُن الناس کلّھم قشوٌر

و موالنا علٌی کاللباِب

  

والية بالريب کطوٍق

قاِبعلی رغم المعاطس فی الرّ 

  

اذا ُعَمُر تخبَّط فی جواب

واِب ونَبّھہ علٌی بالصَّ

  

يقول بَعدلِہ لوال علیٌّ

ھلکُت ھلکُت فی ذاک الجواِب

  

ففاطمةٌ و موالنا علٌی

ونجالء سروری فی الکتاِب
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و من يک دأبہ تشبيد بيٍت

فھا أنا مدح أھل البيت دابی

  

و ان يکن حبّھم ھيھات عاباً

عقلت قرين عاٍب فھا أنا مذ

  

ً مذ تجلّی لقد قتلوا عليّا

راِب ألھل الحقِّ فحالً فی الضَّ

  

و قد قتلوا الرضا الحسن المرّجی

جواد العرب بالسّم المذاِب

  

وقد منعواالحسين الماء ظلماً

وُجّدِل بالطعان وبالّضراِب

  

ولوال زينب قتلوا علياً

صغيراً قتل بقٍّ او ُذباٍب

  

اامام الحقِّ زيداًوقد صلبو
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ِ من ظلم عجاٍب ّٰ فيا

  

بنات محمد فی الشمس عطشی

و آل يزيد فی ظّل القباِب

  

آلل يزيد من ٰادم خياٌم

و أصحاب الکساء بال ثياٍب

  

ابوتراب جيسا جوان کہاں ہے اور ابوتراب جيسا پاک رہبر اس دنيا ميں کہاں”

جائيں تو ميں ان کے جوتے سےہے؟ اگر ميری آنکھيں تکليف ميں مبتال ہو

لگی ہوئی خاک کو سرمہ بنالوں۔حضرت محمد مصطفٰے علم کا شہر ہيں اور

اميرالمٔومنين علی عليہ السالم اس شہرعلم کا دروازہيں۔ محراِب عبادت ميں

گريہ کرتے اور ميداِن جنگ ميں ہنستے ہوئے آتے۔ آپ نے دنياوی زرودولت

و دينار اکٹھے نہ کئے۔وه ميداِن جنگ ميںسے آنکھيں بند کرليں اور درہم 

شيطان کے لشکر کو تہس نہس کرديتے تھے کيونکہ اُن کی شمشير بجلی بن

کر دشمن پر گرتی تھی۔يہ حضرت علی عليہ السالم ہيں جو نوِر ہدايت سے

مز ّين تھے۔ اس سے پہلے کہ وه جوانی ميں قدم رکھتے، انہوں نے اہِل مکہ

ے دوِش مبارک پرکھڑے ہوکر پاش پاش کردئيے۔ يہکے بت پيغمبر اسالم ک

علی عليہ السالم ہی تھے جو بہ نص وصيت ِپيغمبراُمہات المٔومنين کے کفيل
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بنے۔ علی عليہ السالم اور پيغمبر خدا کے درميان کوئی پرده حائل نہيں تھا۔

علی عليہ السالم نے اپنی شمشير کی ضرب سے عمر بن عبدود کو زمين پر

يہ ايسی ضربت تھی جس نے اسالم کو آباد کرديا اور کفر کو بربادگراديا۔ 

کرديا۔ حديث برائت اور غدير خم اور روِز خيبرآپ کو پرچم کا عطا کرنا ذرا

ياد کرو۔

حضرت محمد اور حضرت علی عليہ السالم کی نسبت ايسی ہی ہے جيسے

م نےحضرِت موسٰی کی حضرِت ہارون سے تھی۔ يہ نسبت خود پيغمبر اسال

بيان فرمائی ہے۔ مسجد ميں تمام کھلنے والے دروازے بند کروادئيے مگر علی

عليہ السالم کے گھر کا دروازه کھال رکھا۔ تمام انسان مانند ِجسم ہيں اور موال

امير المٔومنين علی عليہ السالم کی مثال مغز کی ہے۔ حضرت علی عليہ السالم

مانند ِطوق ہے۔آپ نے دشمن کی ناک کی واليت تمام مٔومنوں کی گردنوں ميں

کو خاک پر رگڑا۔جب بھی عمر بن خطاب نے مسائل دينيہ ميں غلطی کی

توعلی عليہ السالم نے اُس کو ٹھيک کرديا۔ اسی واسطے حضرت عمر نے کہا

کہ اگر علی عليہ السالم نہ ہوتے اور ميری غلطيوں کی اصالح نہ فرماتے تو

فاطمہ سالم هللا عليہا اور اميرالمٔومنين علی عمر ہالک ہوجاتا۔ لٰہذا جنابِ 

عليہ السالم اور اُن کے دو بيٹے ہمارے لئے باعث ِخوشی و مسرت ہيں۔ کوئی

جس خاندان کی چاہے مدح خوانی کرے مگر ميں تو اہِل بيت محمد کا ثناء

خواں ہوں۔ اگر اُن سے محبت باعث ِ ندامت و شرمندگی ہے، اور حيف ہے کہ

تو پھر جس روز سے مجھے عقل آئی تو ميں اُس روز سے اس ندامتايسا ہو 
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و شرمندگی کو قبول کرتا ہوں۔علی عليہ السالم جو کہ حق پرستوں کے رہبر

تھے، وه اکيلے ہی مرِد ميدان تھے۔ اُن کے بيٹے امام حسن عليہ السالم کو قتل

وم رکھا اورکرديا۔ اُن کے بيٹے امام حسين عليہ السالم کو آِب فرات سے محر

تيروتلوار اور نيزه سے اُن کو خاک و خون ميں غلطان کردياگيا۔ اگر سيدئہ

زينب سالم هللا عليہا نہ ہوتيں تو(وه لوگ) علی ابن الحسين عليہما السالم کو

بھی قتل کرديتے۔ کمسن زيد بن علی عليہ السالم کو سولی پر چڑھا ديا۔

جيب نہيں کہ محمد کی بيٹياں دھوپ ميںپروردگار!يہ کتنا بڑا ظلم تھا۔کيا يہ ع

پياسی کھڑی ہوں اور يزيد کے اہِل خانہ محل ميں آرام کررہے ہوں۔ آِل رسول

کيلئے جو اصحاِب کساء ہيں،کوئی چادر نہ ہو جبکہ اہِل يزيد کيلئے زرق برق

۔“لباس ہوں

ميں ،يہ خوارزمی کا قصيده درج ہے۔ ياد397،صفحہ4جلد“الغدير”حوالہ کتاب 

رہے کہ حافظ ابوالمويد،ابومحمد، موفق بن احمد بن ابی سعيد اسحاق بن مٔويد

مکی حنفی علمائے اہِل سنت ميں مشہوِر عالم ہيں جو چھٹی صدی ہجری ميں

  گزرے ہيں۔ 

  محی الدين عربی(مذہب ِحنفی کے ايک معروف مفکر)

  

َرأَيُت ِواٰلئی آَل ٰطہ فَريضةً

يُوِرثُنِی اْلقُْربٰیعلٰی رغِم اَْھِل اْلبُْعِد 
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فٰما طَلََب اْلَمْبُعْوُث اَجراً َعلَی اْلھُدٰی

ةَ فِی اْلقُْربٰی بِتَْبلِْيِغِہ ااِلَّ اْلَمَودَّ

  

اہِل بيت محمد کو دوست رکھنا ميرے اوپر واجب ہے کيونکہ ان کی دوستی”

مجھے خدا کے نزديک کرديتی ہے ،برخالف اُن کے جن کی دوستی خدا سے

کرديتی ہے۔ پيغمبر اسالم نے تبليِغ دين پر اپنی کوئی اُجرت طلب نہيں کی دور

سوائے اس کے کہ اُن کے قرابت داروں(اہِل بيت يعنی علی عليہ السالم، جناِب

فاطمہ سالم هللا عليہا، امام حسن عليہ السالم اور امام حسين عليہ السالم) سے

۔“محبت کی جائے

  

  حوالہ 

،مصنف:شہيد ِمحراب آية هللا“مہ زہرا سالم هللا عليہازندگانِی فاط”کتاب

  ۔ “الصواعق”،نقل از 35دستغيب، صفحہ

  قاضی فضل بن روزبہان(عالِم معروف اہِل سنت)

سالٌم علی المصطفٰی المجتبٰی

سالٌم علی السيّد المرتضٰی
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سالم علی سيِّدتنا البتول

َمن اختارھا ّهللاٰ خير النّساء

  

ِمْسک اَنفاُسہُسالم من الْ 

علی الحسن االمعیِّ الّرضا

  

سالم علی االورعی الحسين

شھيد يری جسمہ کربال

  

سالم علی سيّد العابدين

علی ابن الحسين الّزکی المجتبٰی

  

سالم علی الباقر المھتدی

سالم علی الّصادق المقتدی

  

سالم علی الکاظم الممتحن

رضّی السجايا امام التقی

  

علی الثّامن المٔوتمن سالم
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علّی الّرضا سيِّد االصفياء

  

سالم علی المتّقی التّقی

محّمد الطيب المرتجی

  

سالم علی االلمعّی النّقی

علّی المکّرم ھادی الوری

  

سالم علی السيّد العسکری

فا امام يجھّز جيش الصَّ

  

سالم علی القائم المنتظر

أبی القاسم الغّر نورالھدی

  

طلع کالّشمس فی غاسقسي

ينجيہ من سيفہ المنتفی

  

تری يمال االرض من عدلہ

کما مألت جور اھل الھوی
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سالم عليہ و آبائہ

و انصاره ما تدوم السَّماء

  

سالم ہو اُن پر جو مصطفٰے بھی ہيں اور مجتبٰی بھی ہيں۔ سالم ہو ہمارے”

موال علی المرتضٰی پر۔

ا پر جو بتول ہيں ،جن کو خدا نے دنيا کی تمامسالم ہو سيده فاطمة الزہر

عورتوں کا سردار چن ليا۔

سالم ہواُس پر کہ جس کے نفس سے ُمشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی يعنی

امام حسن عليہ السالم جو

نہايت عقلمند اور ہردلعزيز ہيں۔

شہادتسالم ہو پرہيزگار ترين فرد شہيد ِکربالحسين ابن علی پر کہ جن کا جسم 

کے بعد کربال ميں

ديکھا گيا۔ سالم ہو سيد الساجدين علی ابن الحسين پر جو پاک و مجتبٰی ہيں۔

سالم ہو امام باقرعليہ السالم(حضرِت محمد ابن علی) پر جو ہدايت يافتہ ہيں۔

سالم ہو اماِم جعفر صادق عليہ السالم پر جو امام اور پيشواہيں۔

ليہ السالم پر جو امتحان شده ہيں جو امام المتقينسالم ہو امام موسٰی کاظم ع

  ہيں۔ 

سالم ہو آٹھويں امين، سيد االوصياء امام علی ابن موسٰی رضا عليہ السالم پر۔



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

سالم ہو متقی امام محمد ابن علی تقی عليہ السالم پر جو پاک و طاہر ہيں اور

سرمائہ اُميد ہيں۔

ن محمد نقی عليہ السالم پر جو بزرگ اورسالم ہو عقلمند اور باخبر امام علی اب

ہادی العالمين ہيں۔

سالم ہو ہمارے موال امام حسن ابن علی العسکری عليہ السالم پر جو لشکر

پاکيزگی سے

مز ّين ہيں۔

سالم ہو امام القائم والمنتظر(حضرِت مہدی عليہ السالم) حضرِت ابوالقاسم پر

کی روشنی ہيں ۔ جو انشاء هللا ظہور کريں جو اماِم نورانی ہيں اور راِه ہدايت

گے جيسے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو تمام تاريکی غائب ہوجاتی ہے۔ اسی

طرح جب يہ امام ظہور فرمائيں گے تو تمام روئے ارض عدل و انصاف سے

اس طرح بھر جائے گی جيسے اس سے پہلے ظلم و ستم اور ہوس سے بھری

ہوئی ہے۔

۔“اُن کے آباء و اجداد پر اور اُن کے انصار پر تا قياِم قيامت سالم ہو اُن پر اور

  

  حوالہ 

کتاب شبہائے پشاور، مصنف: مرحوم سلطان الواعظين شيرازی،

  ،نقل از کتاب ابطال الباطل، مصنف: قاضی فضل بن روزبہان۔ 75صفحہ
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  حسان بن ثابت

تعارف حسان بن ثابت

م ہيں۔ يہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہحسان بن ثابت ايک بلند پايہ شاعِر اسال

وسلم کے زمانہ ميں حيات تھے۔ پيغمبر اسالم ان کی تعريف کرتے �وآلہ

تھے اور کہتے تھے کہ حسان کے شعروں کو شعر نہ کہو بلکہ يہ سراسر

حکمت ہيں۔

  

يُناِدْيِھُم يوَم الغدير نبيّھم

بُخمٍّ واسمع بالّرسول منادياً

  

ْم َوَولِيُُّکْموقال فمن موال کُ 

فقالوا ولم يَْبدوا ھناک التعاميا

  

الھُک موالنا وانت ولّينا

ولم تلَق منّا فی الوالية عاصيا

  

فقال لہ قُْم يا علیُّ فَاِنَّنِْی

َرضيتُک من بَْعدی اماماًوھاديا
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فمن ُکْنُت مواله فھذا وليّہ

فکونوالہ انصاَر صدٍق ُمواليا

  

ھُمَّ واِل وليَّہھناک َدَعا اللّٰ 

وکن للّذی عادٰی عليّا معاديا

  

غدير خم کے روز پيغمبر اکرم نے اُمت کو آواز دی اور ميں نے آنحضرت”

کے منادی کی ندا سنی۔ پيغمبر اکرم نے فرمايا:تمہارا مولٰی اور ولی کون ہے؟

تو لوگوں نے صاف صاف کہا کہ هللا ہمارا مولٰی ہے اور آپ ہمارے ولی ہيں

ور کوئی بھی اس کا انکار نہيں کرتا۔پس آپ نے حضرت علی عليہ السالما

سے فرمايا کہ يا علی : اٹھو! ميں اس پر راضی ہوں کہ ميرے بعد آپ اس قوم

کے امام اور ہادی ہوں اور فرمايا کہ جس جس کا ميں مولٰی ہوں، اُس اُس کا يہ

کے حامی و مددگارعلی موال ہے، تم تمام سچائی اور وفاداری کے ساتھ اس 

بن جاؤ۔ پھر آپ نے دعا کی کہ خدايا! تو اُس کو دوست رکھ جو علی کو

۔“دوست رکھے اور اُس کا دشمن ہوجو علی سے دشمنی کرے

اور حموينی، کتاب فرائد47،صفحہ4حوالہ خوارزمی، کتاب مقتل، باب

السمطين اور گنجی شافعی ،کتاب کفاية الطالب، باب اّول۔

  

تمة تصّدق راکعاًمن ذا بخا
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ھا فی نفسہ اسراراً؟ واسرَّ

  

من کان باَت علی فِراِش محّمٍد

مُّ الغارا؟ ومحّمٌد اَْسرٰی ئَوُ

  

ً من کان فی القرآن ُسمِّی مٔومنا

فی تِْسِع آياِت تُليَن َغزارا؟

  

وه کون ہے جس نے حالت ِ رکوع ميں اپنی انگشتری فقير کو دے دی اور”

دل ميں پوشيده رکھا؟ وه کون ہے جو پيغمبر خدا کے بستر پر اس بات کو اپنے

سويا جب پيغمبر عازِم غاِر ثور تھے؟ وه کون ہے جو قرآن ميں نو مرتبہ

“مٔومن کے لقب سے پکارا گيا ہے اور يہ آيتيں بہت پڑھی جاتی ہيں؟

  

  حوالہ 

قلن395کتاب اٰلہيات و معارِف اسالمی، مصنف: استاد جعفر سبحانی، صفحہ

، اشاعت ِنجف۔18کيا گيا ہے تذکرة الخواص سے صفحہ

  

وکان علیٌّ ارمَد العين يبتغی

دواء فلّما لم يحّسن مداوياً
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شفاه رسوُل ّهللاٰ منہ بتفلٍة

فبورَک مرقّياً و بورَک راقياً

  

وقال ساُعطی الرايةَ اليوَم صارماً

ً للرسول موالياً ً محبّا کميّا

  

ہُ يُحبّہيُحّب الھی واالل

ُ الُحصوَن اأِلوابيا بہ يَْفتَِح ّهللاٰ

  

فأصفی بھا دوَن البريّة کلِّھا

ً وسّماه الوزيَر المٔواخيا عليّا

  

حضرت علی عليہ السالم کی آنکھوں ميں درد تھا۔ انہوں نے دواتالش کی”

مگر دوانہ مل سکی۔ پيغمبر خدا نے اُن کی آنکھوں پر لعاب لگايا اور علی

لسالم کو شفا ہوگئی۔ اس طرح بيمار بھی انتہائی خوش تھا اور طبيبعليہ ا

بھی۔ آپ نے فرمايا کہ کل(روِز خيبر) ميں پرچم اُس کو دوں گا جو مرِد ميدان

ہوگا ، جو خدا اور اُس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور اُس کا رسول

کے ہاتھ سے بھی اُس کو دوست رکھتے ہوں گے اور يہ دِر خيبر خدا اُس
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کھلوائے گا۔ پس پيغمبر اسالم نے علی عليہ السالم کو ان اعزازات کی وجہ

سے تمام لوگوں سے بلندی عطا فرمائی ہے اور اُن کو اپنا وزير اور بھائی

۔“قرار ديا ہے

  

  حوالہ 

کتاب مصباح الموحدين، مصنف: حجة االسالم حاجی شيخ عباس علی وحيدی

ميں نقل کيا گيا ہے۔ 422ب شبہائے پشاور،صفحہاور کتا 159منفرد، صفحہ

اور گنجی21سے مصنف ابن صباغ مالکی، صفحہ“ فصول المہمہ”کتاب

  سے۔ 14شافعی کتاب کفاية الطالب، باب

  عمربن فارض مصری

ً وانقضٰی َذھََب الُعْمُر ضياعا

باطالً اِْن لم اَفُْز منک بَشی

  

غيَرما اوتيُت ِمن عھدی الوال

عترةَ المبعوِث ِمن آِل قُُصی

  

ميری عمر ضائع ہوگئی اور باطل پر گزر گئی ۔ اب جب ميں مرگ کے”

قريب ہوں،ميرا ہاتھ خالی ہے، تنہا ميرا آسرا اور ميرے دل کی راحت کا
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سامان عترِت پيغمبر (يعنی علی و فاطمہ وحسن اور

۔“حسين ) ہيں

اور118شہيد دستغيب،صفحہ ،مصنف:آية هللا“سيد الشہداء”حوالہ کتاب 

۔39، مصنف: شہيد مرتضٰی مطہری، صفحہ“والء ھا وواليتھا”کتاب

عمر بن فارض مصری ايک معروف عربی شاعر ہے۔ برادراِن اہِل سنت اُسے

صاحب ِکرامت مانتے ہيں اور اُس کے بہت بلند مرتبے کے قائل ہيں۔ اُس نے

  کھے ہيں۔ کے آخر ميں ل“ يائيہ اش”يہ اشعار اپنے قصيده

  مجد الد ّين ابن جميل

فأنی سوف أدعواّهللاٰ فيہ

وأجعل مدح(حيدرٍة) أماما

  

وأبعثھا اليہ ُمنَقّحات

يفوح المسک منھا والخزامی

  

( ومن اعطاة يوم (غدير ُخمٍّ

صريح المجد والشرف القدامی

  

ومن رّدت ذکاء لہ فصلّی
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أداًء بعد ماثنت اللثاما

  

وقد توالت واَثر بالطّعام

ثالث لم يذق فيھا طعاماً

  

بقرص من شعير ليس يرضی

سوی الملح الجريش لہ اِداما

  

اباحسن وانت فتی اذا ما

دعاه المستجير حمی و حاما

  

أزرتک يقظةً غرر القوافی

فزرنی يابن فاطمة مناما

  

بّشرنی بأنَک لی مجيٌر

وانّک مانعی من أن اضاما

  

الليالیفکيف يخاف حادثة 

فتًی يعطيہ (حيدرةٌ) ذماما؟
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ميں اُس مہينے(ماِه حرام) ميں هللا تعالٰی سے دعا کروں گا اور مدح و ثنائے”

علی عليہ السالم کو اپنے سامنے رکھوں گا اور وه اس حالت ميں ہوگی کہ وه

پاکيزه ہوگی اور اُس ميں سے ُمشک و عنبر کی خوشبو آتی ہوگی۔ اسے ميں

ليہ السالم کی خدمت ميں پيش کروں گا۔ علی عليہ السالم ، وهحضرت علی ع

وسلم نے يوِم غدير خم سب کے �جن کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ

سامنے بزرگی و شرافت و بلند مرتبہ عطا فرمايا۔ وه علی عليہ السالم جس

کيلئے اُس وقت سورج پلٹا جب چاروں طرف تاريکی چھا چکی تھی تاکہ وه

پر نماز پڑھ سکيں۔يہ وه علی ہيں جنہوں نے متواتر تين روز تک کوئی وقت

غذا نہ کھائی اور اپنی غذا دوسروں کو دے دی۔(يہ سورئہ دہر کی طرف اشاره

ہے جس ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے:

“َويُْطِعُمْوَن الطَعاَم َعلَی ُحبِّہ ِمْسِکْيناً وَّ يَتِْيماً َو اَِسْيرا ” 

ا ناِن جويں ہوتی تھی اور وه اس پر راضی نہ ہوتے تھے کہ ان کےاُن کی غذ

ساتھ نمک کے عالوه کوئی اور غذا رکھی جائے۔ اے ابوالحسن ! تو ايساجواں

مرد ہے کہ اگر کوئی تجھ سے پناه طلب کرے تو تو يقينا اُس کو پناه ديدے گا۔

ئے تيریاے فاطمہ بنت اسد کے بيٹے! ميں ان اشعار کے ذريعے جاگتے ہو

زيارت کيلئے آيا ہوں ۔ تو بھی مجھے سوتے ہوئے اپنی مالقات کا شرف عطا

فرما اور مجھے يہ بشارت دے کہ تو مجھے پناه دے گا اور مجھے رنج و غم

سے نجات دال ئے گا۔ يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ کوئی اپنے کاموں کی باگ ڈور
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۔“ڈرےحيدر کے ہاتھ ميں دے اور پھر بھی حوادِث زمانہ سے 

  

  حوالہ 

۔401،صفحہ5، جلد“الغدير”کتاب

مجد الدين ابن جميل ساتويں صدی ہجری کے علماء اور شعراء ميں سے ہيں۔

الغدير کے مصنف کے مطابق وه عباسيہ دور ميں خليفہ الناصر الدين هللا کی

شان ميں بھی قصائد لکھتے رہے ہيں، اس لئے انہوں نے کافی شہرت

لکھا۔ وه کافی عرصہ زندان ميں“ ترکاِت حشريہ”ن بنامپائی۔انہوں نے ديوا

رہے کہ ايک شب انہوں نے يہ قصيده حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں

  لکھا اور اگلے ہی دن زندان سے رہائی مل گئی۔ 

  موالنا جالل الد ّين رومی

موالنا جالل الدين مولوی محمد بن الحسين البلخی المشہور موالنا روم ايک

رگ اور عظيم شاعر تھے جنہوں نے اسالم اور ادبياِت ايران کی بڑیبز

خدمت کی ہے۔ کلياِت مثنوی معنوی اُن کی معروف تصنيف ہے۔ موالنا

ميں انہيں“ فرہنگ ِ بزرگان و اسالم”مذہب ِحنفی رکھتے تھے۔ کتاب 

پر فقيہ حنفی کے طور پر ياد کيا گيا ہے۔576صفحہ

اشعار نقل کررہے ہيں جو مدِح امير المٔومنين علی ذيل ميں ہم زباِن فارسی کے

عليہ السالم کی بہترين مثال ہيں۔ اشعار کا ترجمہ پيش نہيں کيا جارہا۔ اس کو
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 قارئين پر چھوڑ رہے ہيں۔ 
 

 آفتاب واليت

 

  فضائِل علی عليہ السالم غير مسلم مفکرين کی نظر ميں

  

امير المٔومنين حضرت علی ابن ابی طالب عليہما السالم کی شخصيت ايک

ايسی شخصيت ہے جس سے اپنے اور غيرسبھی مفکرين اور دانشمند متاثر

ہوئے بغير نہيں ره سکے۔ جس کسی نے اس عظيم انسان کے کردار،گفتار اور

وراذکار ميں غور کيا، وه دريائے حيرت ميں ڈوب گيا۔ غير مسلم محققين ا

دانشوروں نے جب امام المتقين عليہ السالم کے اوصاف کو ديکھا تو دنگ ره

گئے کيونکہ انہوں نے افکاِر علی کو دنيا ميں بے نظير اور الثانی پايا۔ اس

کے عالوه انہوں نے ديکھا کہ آپ ميں کماِل طہارت، جادوبيانی، حرارِت

يسی صفات موجود ہيں۔ ايکايمانی، بلندٔی روِح انسانی، بلند ہمتی، نرم خوئی ج

اور سکالر نے کہا کہ علی عليہ السالم روشن ضمير، شہيد ِمحراب اور عدالتِ 

انسانی کی پکار تھے۔ وه موال علی کوستاروں سے بلند مقام پر سمجھتا ہے۔

ايک محقق لکھتا ہے کہ علی عليہ السالم وه پہلی شخصيت ہيں جن کا پورے

سب کے دوست ہيں اور اُن کی موت جہان سے روحانی تعلق ہے۔ وه

پيغمبروں کی موت ہے۔ دوسرا محقق لکھتا ہے کہ علی عليہ السالم روح و

    



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

بيان ميں ايک المتناہی سمندر کی مانند ہيں اور ان کی يہ صفت ہر زمان اور

ہر مکان ميں ہے۔

امير المٔومنين علی عليہ السالم کی ان تمام صفات کو استاد شہريار ايک شعر

ں يوں بيانمي

کرتے ہيں:

  

نہ خدا تو انمش گفت نہ بشرتو انمش خواند

متحيرم چہ نامم شہ ملِک الفتٰی را

  

ميں(علی عليہ السالم)کو نہ تو خدا کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی بشر کہہ سکتا”

“ہوں۔ ميں حيران ہوں کہ اس شہ ملک ِ الفتٰی کو کيا کہوں!

  ات کو ديکھتے ہيں: آئيے اب غير مسلم مفکروں کے نظري

  شبلی ُشَميِّل(ايک عيسائی محقق ڈاکٹر)

امام علی ابن ابی طالب عليہما السالم تمام بزرگ انسانوں کے بزرگ ہيں اور”

ايسی شخصيت ہيں کہ دنيا نے مشرق و مغرب ميں، زمانٔہ گزشتہ اور حال ميں

۔“آپ کی نظير نہيں ديکھی

  

  حوالہ 
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  ۔ 250م، مصنف: محمد رضا حکيمی، صفحہکتاب ادبيات و تعہد در اسال

  ولتر(فرانسيسی فالسفر اور رائٹر ،اٹھارہويں صدی)

ولتر نے اپنی کتاب جو آداب و رسوِم اقوام کے بارے ميں لکھی، اُس ميں

رقمطراز ہے کہ خالفت ِ علی برحق تھی اور اسی کی وصيت پيغمبر اسالم

دوات طلب کی کہ حضرتنے کی تھی۔ آخری وقت ميں پيغمبراکرم نے قلم 

علی عليہ السالم کی جانشينی کو خود اپنے ہاتھ سے لکھ ديں۔ ولتر اس بات پر

پشيمان ہے کہ پيغمبر اسالم کی يہ وصيت کيوں نہ پوری کی گئی۔ جبکہ اُن کا

جانشين علی کومقرر کرديا گيا تھاتوپيغمبر اسالم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں

  ليفہ چن ليا تھا؟ نے حضرت ابوبکر کو کيوں خ

  تھامس کارالئل(ايک انگريز فالسفر اور رائٹر)

تھامس کارالئل لکھتا ہے:

ہم علی کواس سے زياده نہ جان سکے کہ ہم اُن کو دوست رکھتے ہيں اور اُن”

کو عشق کی حد تک چاہتے ہيں۔ وه کس قدر جوانمرد، بہادر اور عظيم انسان

مہربانی اور نيکی کے سرچشمےتھے۔ اُن کے جسم کے ذّرے ذّرے سے 

پھوٹتے تھے۔ اُن کے دل سے قوت و بہادری کے نورانی شعلے بلند ہوتے

تھے۔ وه دھاڑتے ہوئے شير سے بھی زياده شجاع تھے ليکن اُن کی شجاعت

ميں مہربانی اور لطف و کرم کی آميزش تھی۔

ی وجہاچانک کوفہ ميں کسی بہانے سے اُنہيں قتل کردياگيا۔ اُن کے قتل ک
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حقيقت ميں اُن کا عدِل جہانی کو درجٔہ کمال تک پہنچانا تھا۔ وه دوسروں کو

بھی اپنی طرح عادل تصور کرتے تھے۔ جب علی سے اُن کے قاتل کے بارے

ميں پوچھا گيا تو انہوں نے جواب ديا کہ اگر ميں زنده رہا تو ميں جانتا ہوں(کہ

نہ بچ سکا تو يہ کام آپ کے ذمہمجھے کيا فيصلہ کرنا چاہئے) ۔اگر ميں زنده 

ہے۔اگر آپ نے قصاص لينا چاہاتو آپ صرف ايک ہی ضربت لگا کر سزا ديں

۔“اور اگر اس کو معاف کرديں تو يہ تقوٰی کے نزديک تر ہے

  

  حوالہ 

  ۔ 1229،نقل از کتاب صوت العدالة،صفحہ294، صفحہ“داستاِن غدير”کتاب 

  ميں سفارِت برطانيہ کا انچارج بھی تھا)نرسيسان(ايک عيسائی عالم جو بغداد 

اگر يہ بے مثال اور عظيم خطيب(علی عليہ السالم) آج بھی منبر کوفہ پر آکر”

خطبہ ديں تو مسجد ِ کوفہ اپنی تمام تر وسعت کے باوجود يورپ کے تمام

رہبران او رعلماء سے کھچا کھچ بھرجائے گی۔يہ رہبراور علماء اس لئے آئيں

علم کی پياس اس دِر شہر علم کے بيکراں سمندر سے بجھا گے کہ وه اپنے

  ۔ “سکيں

  ۔ 3،صفحہ“ماہونہج البالغہ”،نقل از کتاب“داستاِن غدير”حوالہ کتاب

  سليماِن کتانی(ايک عيسائی لبنانی دانشور)

مہاجرين کی اّولين شخصيات ميں سے علی عليہ ا لسالم سب سے زياده”
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وں اور معرکوں ميں فتح حاصل کرکےمعروف تھے۔ انہوں نے بہت سی جنگ

اپنے نام کا سکہ بٹھاديا تھا۔ ليکن ان کاميابيوں سے بھی قيمتی چيز يہ تھی کہ

انہوں نے پيغمبر اسالم کے دل ميں ايک مقام بناليا تھا۔ وه پيغمبر اسالم ہی کے

تربيت يافتہ تھے۔ وه اُن کے دوست بھی تھے۔ ايسے ساتھی بھی تھے جو کبھی

ہوئے۔ وه (حضرت علی عليہ السالم) پيغمبر اسالم کی بيٹی سيده فاطمہجدا نہ 

زہرا سالم هللا عليہا کے ہمسر بھی تھے۔ پيغمبر اسالم کی عظيم بيٹی جو اپنے

والد کو سب سے زياده عزيز تھی، وه(علی عليہ السالم) حسن و حسين کے

ہلے ايمانوالد ِ بزرگوار بھی تھے جن سے نسِل پيغمبر چلی۔ وه سب سے پ

النے والے تھے۔ وه دين کے سب سے طاقتور محافظ ، شجاع ترين حامی اور

مستحکم جنگجو تھے۔ وه سب سے زياده عقلمند،حاالت کی نزاکت کو

سمجھنے والے رہبر، بے نظيرمقرر اور دين کا بہترين دفاع کرنے والے

رتے ہيں:تھے۔ان تمام حقيقتوں کو ديکھتے ہوئے پيغمبر اسالم خدا سے دعا ک

پروردگار! ہرکوئی جو علی کو دوست رکھے، تو بھی اُسے دوست رکھ اور’

جو اُس سے دشمنی رکھے، تو بھی اُس سے دشمنی رکھ۔ علی مجھ سے ہے

‘اور ميں علی سے ہوں۔ علی قرآن سے ہے اور قرآن علی سے ہے

ل، مصنف:سليمان کتانی، ترجمہ جال‘امام علی ، مشعلی و د ژی’حوالہ کتاب

الدين فارسی،

  ۔ 34صفحہ
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جتنے بھی فضائل و خصائل علی عليہ السالم ميں اکٹھے ہو گئے تھے، وه”

جب منظر عام پر آئے تو انسان کی عظمت بلند ہوئی اور يہ علی عليہ السالم

۔“ہی کی مرہوِن منت ہے

  

  حوالہ 

مصنف:سليمان کتانی،ترجمہ جالل الدين‘ امام علی ، مشعلی و ژری’کتاب

  ارسی، ف

  ۔ 87صفحہ

  

حضرت علی ابن ابی طالب عليہ السالم نے جس وقت سے اسالم کو پايا،”

اسالم (کے اصولوں) پر ہی زندگی بسر کی اور تمام مشکالت و زحمات جو

اس راه ميں آئيں، اُن کو بخوشی قبول کيا۔ تمام مشکالت و مصائب کو ثابت

۔“قدمی اوردليری سے گلے لگايا

  

  حوالہ 

، مصنف:سليمان کتانی، ترجمہ جالل الدين‘مام علی ، مشعلی و ژریا’کتاب

  فارسی، 

  ۔ 26صفحہ
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جس وقت علی عليہ السالم خالفت(ظاہری) پر پہنچے ،انہوں نے اپنا وظيفہ”

اور فرض سمجھا کہ دو محاذوں پر مقابلہ کيا جائے۔ پہال محاذ لوگوں کو

ا فتوحاِت جنگی کو اسالمیانسانی بلندی و عظمت سے آگاه کرنا تھا اور دوسر

اصولوں کے تحت استوار کرنا تھا۔ يہی نکات تھے جو سرداراِن عرب کو

۔“ناپسند تھے اور انہوں نے بغاوت کے علم اٹھالئے

  

  حوالہ 

، مصنف:سليمان کتانی، ترجمہ جالل الدين“امام علی مشعلی و ژری”کتاب

  فارسی، 

  ۔ 134صفحہ

  

الغہ(حضرت علی عليہ السالم کے ارشاداتکونسی ايسی چيز ہے جو نہج الب”

و خطبات پر کتاب) ميں بيان کی گئی ہے اور وه اُس چيز کی روِح اصلی کی

عکاسی نہ کرتی ہو۔ ايسا لگتا ہے جيسے آفتاب کا تمام نور سمٹ کر تِن علی

ابن ابی طالب عليہ السالم ميں سماگيا ہو۔

نی زندگی ميں انجام ديا ہو اورکونسا ايسا کام ہے جو علی عليہ السالم نے اپ

اُس کی تعبير(انجام) انتہائی اعلٰی نہ ہوئی ہو اور جس کی علت، اعلٰی اقداِر

۔“انسانی يا فطرِت فرشتگاِن آسمانی کے خالف ہو
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  حوالہ 

، مصنف:سليمان کتانی، ترجمہ جالل الدين“امام علی مشعلی و ژری”کتاب

  فارسی، 

  ۔ 213صفحہ

  )جانين(شاعرجرمنی

علی عليہ السالم کو دوست رکھنے اور اُن پر فدا ہونے کے عالوه ميرے پاس”

کوئی راستہ ہی نہيں کيونکہ وه شريف النفس، اعلٰی درجے کے جوان تھے۔ اُن

کا نفس پاک تھا جو مہربانی اور نيکی سے بھرا پڑا تھا۔ اُن کا دل جذبٔہ قربانی

سے بھی زياده بہادر اوراور محبت سے لبريز تھا۔ وه بپھرے ہوئے شير 

شجاع تھے، ليکن ايسے شجاع جن کا دل شجاعت کے ساتھ ساتھ لطف و

۔“مہربانی، دلسوزی اور محبت کے جذبات سے سرشار تھا

  

  حوالہ 

  ۔ 296چکيده انديشہ ہا،مصنف:سيد يحيٰی برقعی، صفحہ

  پروفيسر استانسيالس گويارد(فرانسيسی مصنف)

يں خالف ِاسالم قدم اٹھائے جيسے وه علی ابنمعاويہ نے بہت سے کاموں م”

ابی طالب جو پيغمبر اسالم کے بعد شجاع ترين، پرہيزگار ترين، فاضل ترين

۔“اور خطيب ترين فرِد عرب تھے، سے برسِر پيکارہوگيا
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  حوالہ 

،مجموعہ مذاکرات (جو مرحوم عالمہ طباطبائی اور پروفيسر“شيعہ”کتاب

سازمانہای تمدن”اور کتاب371کے صفحہہنری کرين کے مابين ہوئے)

مصنف:پروفيسر“ امپراطوری اسالم

  سے نقل کی گئی ہے۔ 18گويارد(ترجمہ فارسی)صفحہ

  بارون کاردايفو(فرانسيسی دانشور)

علی عليہ السالم حادثات سے علی نہيں بنے بلکہ علی سے حادثات وجود ميں”

يجہ تھے۔ وه ايسے پہلوانآئے۔ اُن کے اعمال خود اُن کی فکر و محبت کا نت

تھے جو دشمن پر عين غلبہ کے وقت بھی انتہائی نرم دل اور زاہد ِ بے نياز

ثابت ہوئے۔ وه دنياوی مال و منصب سے بالکل رغبت نہ رکھتے تھے اور

حقيقت ميں انہوں نے اپنی جان بھی قربان کردی۔ وه گہری روح رکھتے تھے

نچ سکتا تھا۔ہرجگہ وه خوِف اٰلہیجس کی جڑوں کی گہرائی تک کوئی نہ پہ

۔“ميں غرق رہتے تھے

  ۔ 357،مصنف: فضل هللا کمپانی، صفحہ“علی کيست”حوالہ کتاب

  ُجرجی زيڈان(ايک مشہور عرب دانشور و مصنف)

معاويہ اور اُس کے ساتھيوں نے اپنے مقاصد کے حصول کيلئے کسی بھی”

بُرے کام سے دريغ نہ کيا ليکن علی عليہ السالم اور اُن کے ساتھيوں نے
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۔“صراِط مستقيم اور حق کے دفاع سے کبھی کناره نہ کيا

  

  حوالہ 

اور اسے نقل کيا374، مصنف: مرحوم عالمہ طباطبائی ،صفحہ“شيعہ”کتاب

کتابہے 

۔84،94،صفحہ4،جلد“تاريخ تمدِن اسالم”

  

کيا علی عليہ السالم پيغمبر اسالم کے چچا زاد بھائی، جانشين اور داماد نہ”

  تھے؟ 

کيا وه ايک عظيم دانشور، پرہيزگار اور منصف مزاج نہ تھے؟

کيا وه ايک مخلص اور غيرت مند مرد نہ تھے جن کی مردانگی اور غيور

“اسالم اور مسلمانوں نے عزت حاصل کی؟ہونے کی وجہ سے 

  

  حوالہ 

اور يہ نقل کيا گيا ہے293،صفحہ“داستاِن غدير”

  ۔ 116،صفحہ“رمضان17”کتاب

  امين نخلہ(ايک لبنانی عيسائی معروف دانشور)

تم چاہتے ہو کہ ميں علی عليہ السالم کے بليغ ترين کالم ميں سے ايک سو”
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نہج البالغہ کو تھام ليا۔ ورق پر ورق الٹتا کلمے(اقوال) چن لوں۔ ميں گيا اور

گيا مگر خدا کی قسم! ميں نہيں جانتا کہ اُن کے سينکڑوں ارشادات ميں سے

ايک سو کلمے(اقوال) بلکہ ايک کلمہ(قول) بھی کيسے چنوں! ميں محسوس

کرتا ہوں کہ ايک ياقوت کو باقی لعل و گوہر سے کيسے منتخب کيا جائے۔ بس

کيا۔ جب ميں ايک ياقوت تالش کررہا تھا تو ميری نظر يں اُس يہی کام ميں نے

کی چمک اور گہرائی ميں کھو گئيں۔

سب سے زياده حيرت والی بات ميرے لئے يہ تھی کہ ميں گمان نہيں کرتا کہ

علم و دانش کے اس منبع سے خود کو جدا کرسکوں گا۔

کہ يہ علم و دانش کی اس دفعہ تو ان سو کلموں(اقوال) کو لے لو اور ياد رکھو

نورانی کان ميں سے صرف چند نمونے ہيں يا ايسے کہوں کہ باغ ميں سے

ايک شگوفہ ہے۔ ہاں! ادبياِت عرب سے آشنا لوگ جانتے ہيں کہ نہج البالغہ

ايک نعمت ِ اٰلہی ہے جس کی وسعت سو کلموں سے کہيں

۔“زياده ہے

  

  حوالہ 

  سے نقل کی گئی ہے۔ “ رمضان17”اور يہ کتاب293،صفحہ“داستان غدير”

  ايک عرب دانشور کا قول

اگرحضرت علی عليہ السالم ابن ملجم کے ہاتھوں شہيد نہ ہوتے تو عين”
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ممکن تھا کہ وه اس دنيا ميں بے انتہا لمبی زندگی پاتے کيونکہ انہوں نے

۔“زندگی کے ہر شعبہ ميں اور اپنے وجود ميں کمال کا اعتدال قائم کرديا تھا

،مصنف: مرحوم کاشف الغطاء، ترجمہ و“اين است آئين ما”الہ کتابحو

  ۔ 193شرح:حضرت آيت هللا ناصر مکارم،صفحہ

  پولس سالمہ(ايک لبنانی عيسائی اديب اور وکيل)

ايک رات ميں بيدا رتھا اور دردورنج ميں مبتال تھا۔ ميرے تصورات اور”

امام علی عليہ السالمتخيالت مجھے بہت پيچھے لے گئے۔ پہلے شہيد ِاعظم 

اور پھر امام حسين عليہ السالم کی ياد آئی۔ ميں کافی دير تک روتا رہا۔ پھر

۔“علی و حسين کے بارے ميں اشعار لکھے

يہ عيسائی مصنف اپنے آپ کو غير متعصب کہتا ہے اور يہ بھی دعوٰی کرتا

ھتا ہے۔ وهہے کہ وه مسائل کو کھلی آنکھ اور غير جانبدار دل و دماغ سے ديک

فضائِل علی عليہ السالم کو لکھنے کے بعد شہادِت علی کو بيان کرتے ہوئے

کہتا ہے:

اے داماِد پيغمبر! تيری شخصيت ستاروں کی گردش گاہوں سے بھی بلند ہے۔”

يہ نور کی خصوصيت ہے کہ وه پاک و پاکيزه باقی رہتا ہے۔ دنياوی گردوغبار

سکتا۔ہر کوئی جو شخصيت کے اعتباراُس کی اصلی چمک کو ماند نہيں کر

سے اعلٰی اور ثروتمند ہے، وه کبھی فقير نہيں ہوسکتا۔ اُس کی پاک نسل اور

خاندانی شرافت دوسروں کے غموں ميں شريک ہواور اعلٰی و بزرگ ہوگئی
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ہے۔ دين و ايمان کی راه کا شہيد مسکراتے ہوئے دردوتکليف برداشت کرتا

۔“! تيرا کالم بحرئہ اوقيانوس سے بھی گہرا ہےہے۔ اے ادب و سخن کے استاد

  ۔ 301، صفحہ“داستاِن غدير”حوالہ 

  جبران خليل جبران(ايک معروف عيسائی مصنف)

ميرے عقيدے کے مطابق ابو طالب کا بيٹا علی عليہ السالم پہال عرب تھا”

جس کا رابطہ کل جہان کے ساتھ تھا اور وه اُن کا ساتھی لگتا تھا۔ رات اُس

کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی تھی۔ علی عليہ السالم پہلے انسان تھے جن کی

روِح پاک سے ہدايت کی ايسی شعائيں نکلتی تھيں جو ہر ذی روح کو بھاتی

تھيں۔ انسانيت نے اپنی پوری تاريخ ميں ايسے انسان کو نہ ديکھا ہوگا۔ اسی

نس کے ره جاتےوجہ سے لوگ اُن کی پُر معنی گفتار اور اپنی گمراہی ميں پھ

تھے۔ پس جو بھی علی عليہ السالم سے محبت کرتا ہے، وه فطرت سے محبت

کرتا ہے او رجو اُن سے دشمنی کرتا ہے، وه گويا جاہليت ميں غرق ہے۔

علی عليہ السالم اس دنيا سے رخصت ہوگئے ليکن خود کو شہيد ِاعظم منوا

علٰی کا ورد تھا اور دلگئے۔ وه ايسے شہيد تھے کہ لبوں پر سبحاَن ربی اال

لقاء هللا کيلئے لبريز تھا۔ دنيائے عرب نے علی عليہ السالم کے مقام اور اُن کی

قدرومنزلت کو نہ پہچانا،يہاں تک کہ اُن کے ہمسايوں ميں سے ہی پارسی

اٹھے جنہوں نے پتھروں ميں سے ہيرے کو چن ليا۔

پر اہِل جہان تک نہ پہنچاياعلی عليہ السالم نے ابھی تو اپنا پيغام مکمل طو ر
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تھا کہ ابدی دنيا کی طرف راہی ہوگئے۔ ليکن ميں اس چيز پر حيران ہوں کہ

قبل اس کے کہ علی عليہ السالم اس خاکی دنيا کو خيرباد کہتے، اُن کے

چہرے پر خوشی کے آثار نماياں تھے۔

ی جوحضرت علی عليہ السالم کی موت اُن پيغمبراِن خدا کی موت کی طرح تھ

اس دنيا ميں آئے۔اُن لوگوں کے ساتھ ايک مدت زندگی بسر کی جو اُن کے قابل

۔“نہ تھے اور آخر ِ وقت وه تن تنہا اور خالی ہاتھ تھے

  ۔ 295، صفحہ“داستاِن غدير”حوالہ 

  ايليا پاولويچ پطروشفسکی(روسی مٔورخ)

دار تھے۔علی ،محمد کے تربيت يافتہ تھے۔ وه دين اسالم کے حد درجہ وفا”

علی عليہ السالم عشق کی حد تک دين کے پابند تھے۔ وه سچے اور صادق

تھے۔ اخالقی معامالت ميں انتہائی منکسر المزاج تھے۔ وه شاعر بھی تھے۔ اُن

۔“کے وجوِد پاک ميں اولياء هللا ہونے کيلئے الزم تمام صفات موجود تھيں

باب اّول سے نقل کيا“اناسالم در اير”جو 297،صفحہ“داستاِن غدير”حوالہ 

  گيا ہے۔ 

  ميخائل نعيمہ(مشہور عيسائی عرب مصنف)

امام علی عليہ السالم کی قوت و شجاعت کا سکہ صرف ميداِن جنگ تک”

محدود نہيں تھا بلکہ وه صفاِت اٰلہی يعنی طہارت، حرارِت ايمانی، تقوٰی، نرم

م و مظلوم اور حمايت ِحقخوئی ، بلند ہمتی، درِد انسانی، جادوبيانی، مدِد محرو
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ميں بھی يکتا تھے۔

وه ہر حال اور ہر صورت ميں دين حق کی سربلندی چاہتے تھے۔ اُن کی يہی

قوِت ايمانی ہميشہ متحر ک اور لوگوں کيلئے چراِغ راه بنی رہی ہے۔ اگرچہ

دن بہ دن ، ماه بہ ماه اور سال بہ سال گزرتے رہے، آج بھی اور کل بھی ہمارا

بڑھتا ہی جارہا ہے کہ اُن کی تعمير کرده حکمت و دانائی کی عمارت يہ شوق

تک پہنچ جائيں۔

سچ تو يہ ہے کہ کوئی مٔورخ يا مصور چاہے کتنا ہی عقلمند اور دانا کيوں نہ

ہو، مرِد عظيم مثِل علی کی شخصيت کی صحيح عکاسی نہيں کرسکتا، وه

لئے کہ علی ايسے اسراروچاہے ہزار صفحے پر ہی محيط کيوں نہ ہو۔ يہ اس 

رموز کے مالک ِيکتا عرب انسان تھے جنہوں نے کثير غوروفکر کيا ۔ جو

کہا،اُس پر عمل کيا۔ اپنے اور اپنے رب کے درميان ايسا راز و نياز قائم کيا

جس کو نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آنکھ نے ديکھا۔ اُن کی شخصيت اُس

زبان يا قلم نے ظاہر کيا ہے۔سے کئی ہزار گنا بلند تر ہے جو 

پس علی عليہ السالم کی جو بھی تصوير کھينچی جائے، وه اصل کے مقابل

ميں ناقص ہی نظر آئے گی۔ علی عليہ السالم ہر زمان و مکان ميں بے مثل و

۔“بے نظير ہيں

  

  حوالہ 

،تاليف: عبدالفتاح“امام علی ابن ابی طالب عليہ السالم”کتاب 
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  ، 1عبدالمقصود،جلد

  ،مقدمٔہ کتاب۔ 17صفحہ

  بارون کارادوو(معروف فرانسيسی مٔورخ ومحقق)

علی عليہ السالم ايسے بلند ہمت، شجاع اور بہادرانسان تھے جو پيغمبر اسالم”

کے ہمراه اُن کے قدم بہ قدم دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑتے رہے اور آپ نے

سالہ20ی عليہ السالم بڑے بڑے معجز نما کام انجام دئيے۔ معرکٔہ بدر ميں عل

جوان تھے کہ اپنے ايک ہی وار ميں قريش کے ايک گھڑ سوار کو دو ٹکڑے

کرديا۔ جنگ ِ اُحد ميں پيغمبر اسالم کی تلوار(ذوالفقار) کو اپنے ہاتھ ميں ليا اور

دشمن کے سروں کے خود کو کاٹ ديا۔ اُن کی زرہوں کو پھاڑ ديا۔ جنگ ِخيبر

يوں کے قلعہ کے بہت ہی وزنی دروازے کوميں ايک ہی حملے ميں يہود

اپنے ايک ہاتھ سے اکھاڑ ديا اور اُسے اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کيا۔

پيغمبر اسالم اُن کو بہت عزيز رکھتے تھے اور اُن پر بہت اعتماد کرتے تھے۔

ايک دن پيغمبر نے علی عليہ السالم کی طرف اشاره کيا اور فرمايا:

“الهُ فََعلٌِی َمْواَلهُ َمْن ُکْنُت َموْ ”

  

  حوالہ 

 ،مقدمٔہ کتاب۔ 16،صفحہ1، تاليف: عبدالفتاح عبدالمقصود،جلد“امام علی ”کتاب

  جارج ُجرداق(ايک معروف مسيحی مصنف)
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تاريخ اور حقيقت ِانسانی کيلئے يکساں ہے کہ کوئی علی عليہ السالم کو”

پہچانے يا نہ پہچانے،

خود گواہی دے رہی ہے کہ علی عليہ السالم کاتاريخ اور حقيقت ِ انسانی 

ضمير زنده و بيدار تھا۔ وه شہيد ِراِه خدا تھے اور شہداء کے جد تھے، عدالت ِ

انسانی کی فرياد تھے۔ مشرق کی ہميشہ زنده رہنے والی شخصيت تھے۔

ايک ُکِل جہان! کيا تيرے لئے ممکن ہے کہ باوجوداپنی تمام قوتوں کے ، اپنی

لم و ہنر کے علی جيسا ايک اور انسان جو علی جيسی عقل رکھتا ہو،ترقِی ع

اُسی جيسا دل ، ويسی ہی زبان اور ويسی ہی تلوار رکھتا ہو، اس دنيا کو دے

  “ ديتی؟

  

  حوالہ 

،مقدمٔہ کتاب۔18،صفحہ1، تاليف: عبدالفتاح عبدالمقصود،جلد“امام علی ”کتاب 

  

نسانی کيلئے انقالبی تھا جو اسالم کےعلی عليہ السالم کا وجود اُس گروِه ا”

اجتماعی نيک اہداف کے خالف تھا۔ وه گروه اسالم کو منحرف کرنا چاہتا تھا۔

در حقيقت علی عليہ السالم حضرِت محمد بن عبدهللا کے بعد اس انقالب کے

نمائنده اور بانی تھے۔ اس کے اصولوں اور قوانين کو قائم کرنے والے وہی

ف کو مشخص اور روشن کرنے والے تھے۔ علی تاريختھے۔ اس کے اہدا

انسانی ميں انقالبی ترين شخصيت تھے۔ انہوں نے اپنی گفتاروکردار سے اس
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راه ميں بھرپور کوشش کی۔

علی کے اقوال، ارشادات، گفتار اور خطبات سے معلوم ہوتا ہے کہ وه

پر معاشرے کے ہر فرد کے اندرونی اور بيرونی احساسات سے مکمل طور

آگاه تھے۔ وه يہ بھی جانتے تھے کہ عادالنہ معاشرتی نظام کو قائم رکھنے

کيلئے تہذيب ِ اخالق انتہائی ضروری ہے اور معاشرے ميں ہر فرد کو سرگرِم

عمل رکھنے کيلئے صحيح نظاِم حکومت بھی اُتنا ہی ضروری ہے۔

س طرحعلی کا افراد کی شخصيت پر اعتماد اور اطمينان اُسی طرح تھا ج

افراد کی شخصيت کو اعتماد عقِل روشن، قلب ِ مہربان اور دل عشق حقيقی

ميں غلطاں ديتا ہے اور يہ تمام صفات علی عليہ السالم کے گرداگرد اکٹھی ہو

گئی تھيں۔ اسی لئے اس اعتماد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے علی کا

فرمان ہے:

و تو اُس کے گمان کی(اپنے عملاگر کوئی تجھ پر نيک ہونے کا گمان کرے ت’

۔‘سے) تصديق کر

صبرو بُردباری کی يہ فضيلت وه عظيم فضيلت ہے جس کو تم اخالق و صفاِت

علی ابن ابی طالب عليہما السالم ميں سب سے نماياں پاؤ گےکيا علی عليہ

السالم اُن افراد کے مقابلے ميں جو اُن کے خون کے پياسے تھے، صابر و

ے؟ کيا علی عليہ السالم نے اُن کے ساتھ فراخدالنہ اور مشفقانہبردبار نہ تھ

سلوک نہ کيا تھا کہ وه اُن کی اس فضيلت کو پہچان سکتے؟ کيا وه اُن کے

ساتھ محبت و عاطفت کے ساتھ پيش نہ آتے تھے؟ کيا علی عليہ السالم اُن کے
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ے کبھی اُنساتھ برادرانہ برتاؤ نہيں کرتے تھے؟ کياحضرت علی عليہ السالم ن

کے ساتھ گلہ و شکوه کيا؟ کيا انہيں کبھی شرمنده کيا؟ کيا علی عليہ السالم نے

دشمنوں کے سخت رويے اور تکليف ده اقدامات کا مردانہ وار صبرواستقامت

سے مقابلہ نہيں کيا؟کياحضرت علی عليہ السالم کی تمام زندگی صبرواستقامت

مقابل طوفان اٹھتے رہے؟کيا يہکی زندگی نہ تھی جب ہر طرف سے اُن کے 

شرفاء اور رٔوساء کی ہوس پرستی نہ تھی کہ دنيا والوں کے ساتھ مل کر اُن

کی طرف پشت کرلی تاکہ اُن کے فضائل و کماالت کو چھپايا جاسکے؟

علی عليہ السالم نے ہميں اُس طرح کی طرِز زندگی دکھائی ہے جو سادگی،

يں خوبصورت ترين نظر آتی ہےپيارومحبت اور مہرووفا کے پيکر م

علی عليہ السالم خود شناسی يا معرفت ِنفس کی اہميت بيان کرتے ہوئے

فرماتے ہيں کہ اپنے نفس کو نہ پہچاننااپنے آپ کو ہالک کرنے کے مترادف

ہے۔ اُن کا قول ہے:

“جس انسان نے اپنے نفس کو نہ پہچانا، وه ہالک ہوگيا”

السالم کے خطبات، اقوال، ارشادات پر مبنی نہج البالغہ(حضرت علی عليہ

کتاب) کے جس حصے کا بھی مطالعہ کريں، اُس ميں تسلسل و ترتيب ِمنطقی

و اصولی نظرآئے گی۔ اس کے عالوه حضرت علی عليہ السالم کی بلندٔی سوچ

اور کماِل ذہانت چھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوسری

کری ہم آہنگی ووحدت نظرخصوصيت يہ ہے کہ دو نظريات کے درميان ف

آئے گی۔
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امام علی عليہ السالم کی المتناہی فکری سوچ کی وجہ سے وه الفاظ کا سہارا

نہيں ليتے بلکہ وه الفاظ اور کلمات خود انسان کو مزيد سوچ و بچار کی دعوت

ديتے ہيں۔ تم اُن کی کسی عبارت کو نہيں پاؤ گے مگر جس سے تمہاری فکر

ق پيدا نہ ہوجائيں۔سوچ کيلئے نئے اُف

علی عليہ السالم اپنے سچے کردار اور سچائی کی وجہ سے دنيا ميں پہچانے

گئے اور حقيقت ميں صدق و راستی اور سچائی ہی وه واحد صفات ہيں جن

سے کسی کے کردار کی شناخت کی جاسکتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان

دھوکہ نہيں کھاسکتا۔

سالم منبر پر بڑے اطمينان اور اعتماِد کامل کےعلی ابن ابی طالب عليہ ال

ساتھ اپنے ارشاداِت عادالنہ کا پرچار کرتے اور تقرير کرتے۔ وه بہت سمجھ

دار اور جلد نتيجہ پر پہنچنے والے انسان تھے۔ وه لوگوں کے دلوں کے

رازوں سے آگاه تھے اور اُن کی اندرونی ہوس و خواہشات سے بھی واقف

لسالم سينے ميں ايسا دل رکھتے تھے جو محبت و مہربانیتھے۔ علی عليہ ا

سے ماال مال تھا اور آزادی اور فضائِل انسان سے پُر تھا۔

آج کے دور ميں جب ايسے حاالت پيدا کردئيے گئے ہيں جو اقوام کی بدبختی

کا باعث ہيں اور دنيا جنگ کے شعلوں کے قريب ہے، يقينا واجب ہے کہ ہم

طالب عليہ السالم کے ارشادات و اقوال پر کان دھريں حضرت علی ابن ابی

۔“اور اُن کو مشعِل راه بناليں اور اُن کے آگے سِر تعظيم خم کرديں
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  حوالہ 

، تاليف: جارج جرداق،ترجمہ: سيد ہادی“امام علی صدای عدالت ِ انسانی”کتاب

خسروی خسروشاہی،

   468,442,325,296,248,247,13۔صفحات:,470،صفحہ4جلد

 ۔ 476,470
 

 آفتاب واليت

 

  فضائِل علی عليہ السالم مخالفين کی نظر ميں

  

معاويہ ابن ابوسفيان اور اس کے ساتھيوں کی علی عليہ السالم سے کھلی اور

چھپی عداوت و مخالفت کس پر عياں نہيں! کوئی ايسا نہيں جو اس حقيقت کا

انکار کرے۔ معاويہ ابن ابوسفيان حضرت علی عليہ السالم سے ايساکينہ رکھتا

کی نسبت ويسا ہی تھا تھا جس کی کوئی حد نہيں۔ اس کا رويہ علی عليہ السالم

جيسا اُس کے باپ ابوسفيان کا پيغمبر اکرم حضرِت محمد صلی هللا عليہ وآلہ

وسلم سے تھا۔ معاويہ علی عليہ السالم کے مقابلہ ميں ميداِن جنگ ميں بھی

آگيا۔ نتيجتاً مسلمانوں کا جانی و مالی نقصان ہوا اور يہ خود مسند ِخالفت پر

الح حکومت سے محروم ہوگئے۔ معاويہ نے علی عليہبيٹھ گيا۔ مسلمان ايک ص

السالم کے خالف ايسا پروپيگنڈه کيا کہ ايک مدت تک لوگ بالوجہ علی عليہ
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السالم پر سّب و شتم کرتے رہے۔

ان حاالت کے باوجود معاويہ بھی عظمت ِعلی عليہ السالم سے انکار نہ

متعدد قابِل توجہکرسکا۔ اس نے حضرت علی عليہ السالم کی عظمت کيلئے 

اعترافات کئے ہيں۔حکماء کا قول ہے:

“اَْلفَْضُل ٰما َشِھَدْت بِِہ ااْلَْعٰداء”

۔“فضيلت وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے”

معاويہ کے ان اعترافات کو پڑھنے کے بعد ہر عاقل يہ سوال کرے گا کہ اے

کے ساتھ جنگ کيوں معاويہ! اگر علی عليہ السالم ايسے ہی تھے تو تم نے اُن

  کی اور اُن کے ساتھ ايسا رويہ کيوں اختيار کيا؟ 

  معاويہ ابن ابوسفيان کی گفتگو

قيس ابن ابی خازم کہتے ہيں کہ ايک شخص معاويہ کے پاس آيا اور اُس سے

کوئی مسئلہ پوچھا۔ معاويہ نے جواب ديا کہ جاؤ علی عليہ السالم سے پوچھ

اُس شخص نے کہا کہ ميں نے مسئلہ آپ سےلو، وه سب سے بڑا عالم ہے۔ 

پوچھا ہے اور آپ ہی سے جواب چاہتا ہوں۔

معاويہ نے فوراً جواب ديا: افسوس ہے تم پر! کيا تم اس پر خوش نہيں کہ

تمہارے سوال کا جواب تمہيں وه دے جس کو پيغمبر خدا نے خود اپنی زبان

ے يہ بھی کہا ہو کہسے علم کی غذا دی ہو اور جس کے بارے ميں پيغمبر ن

اے علی ! تيری نسبت ميرے نزديک وہی ہے جو ہارون کی موسٰی کے ساتھ
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نسبت تھی۔جس سے خليفہ دوم حضرِت عمر ابن خطاب متعدد بار سوال

پوچھتے رہے ہوں اور جب بھی مشکل آتی تو حضرِت عمر يہ پوچھتے کہ کيا

علی عليہ السالم يہاں ہيں؟

سے اُس شخص کو کہا کہ چال جا۔ خدا تجھےاس کے بعدمعاويہ نے غصے 

اس زمين پر پاؤں نہ پھيالنے دے۔ اس کے بعد اُس کا نام بيت المال کی فہرست

سے خارج کرديا۔

  

  حوالہ 

،نقل از حموئی کی کتاب فرائد305،صفحہ“بوستاِن معرفت”۔ کتاب1

  ، 1السمطين،جلد

  ۔ 302،حديث371صفحہ68باب

410،411،حديث369،370،ص1ير المٔومنين ،ج۔ ابن عساکر، کتاب تاريخ ام2

  ۔ 54،حديث34۔ ابن مغازلی، کتاب مناقب، صفحہ3

  معاويہ ابن ابوسفيان کی ايک اور گفتگو

ماِه رمضان ميں ايک دن احنف بن قيس معاويہ کے دسترخوان پر افطاری کے

وقت بيٹھا تھا۔ قسم قسم کی غذا دستر خوان پر چن دی گئی۔ احنف بن قيس يہ

ديکھ کر سخت حيران ہوا اور بے اختيار اُس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

معاويہ نے رونے کا سبب پوچھا۔ اُس نے کہا کہ مجھے علی کے دسترخوان
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کی افطاری ياد آگئی۔ کس قدر ساده تھی۔

علی عليہ السالم کی بات نہ کرو کيونکہ اُن جيسا کوئی”معاويہ نے جواب ديا:

  ۔ “نہيں

  

  ، تاليف:ڈاکٹر مظلومی۔ “علی عليہ السالم معياِر کمال”کتابحوالہ 

  (ا)۔شہادِت علی پر معاويہ کا عکس العمل

وه سواالت جن کا معاويہ کو جواب معلوم نہ ہوتا تھا ،وه لکھ کر اپنے کسی

آدمی کو ديتا تھا اور کہتا تھا کہ جاؤ ان سواالت کا جواب علی عليہ السالم سے

علی عليہ السالم کی خبر جب معاويہ کو ملی تو کہنے لگا پوچھ کر آؤ۔ شہادتِ 

کہ علی عليہ السالم کے مرنے کے ساتھ فقہ و علم کا در بھی بند ہوگيا۔ اس پر

اُس کے بھائی عتبہ نے کہا کہ اے معاويہ! تمہاری اس بات کو اہِل شام نہ

۔“مجھے( ميرے حال پر )چھوڑ دو”سنيں۔ معاويہ نے جواب ديا:

،نقل از ابوعمر کی کتاب استيعاب،659، صفحہ“بوستاِن معرفت”کتابحوالہ 

   45،صفحہ3جلد

  شرح حاِل علی عليہ السالم سے۔ معاويہ کا ايک اور اعتراف

معاويہ نے ابوہريره سے کہا کہ ميں گمان نہيں کرتا کہ زمام دارٔی حکومت

کيلئے ميں حضرت علی عليہ السالم سے زياده مستحق ہوں۔
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  حوالہ 

،نقل از74، تاليف: آية هللا ابراہيم امينی،صفحہ“بررسی مسائل کلی امامت”کتاب

  ۔ 28،صفحہ1، جلد“االمامة والسياسة”کتاب

  معاويہ کا خط علی عليہ السالم کے نام

َوفِْی ِکتَاِب معاويةَ اِٰلی علیٍّ عليہ السالم َوأَمافَْضلَُک فِی

ْساٰلِم َو قََرابَتَُک ِمَن النَّب ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّْم فَلَُعْمِری ٰمااَْدفَُعہُ َواٰل اُْنِکُر۔ااْلِ یِّ َصلَّی ّهللاٰ

معاويہ نے اپنے خط بنام علی عليہ السالم ميں لکھا کہ ميں اپنی جان کی قسم”

کھا کرکہتا ہوں کہ آپ کے فضائِل اسالمی اور رسوِل خدا کے ساتھ قرابت

  ۔ “داری کا منکر نہيں ہوں

  عليہ السالم کی تعريف معاويہ کی زبان سے علی

جب محصن ضبی معاويہ کے پاس پہنچا تو معاويہ نے اُس سے پوچھا کہ تم

کہاں سے آرہے ہو؟اُس نے جواب ديا کہ ميں(معاذهللا) کنجوس ترين شخص

علی ابن ابی طالب کے پاس سے آرہا ہوں۔ يہ سن کر معاويہ اُس پر چاّليا اور

و بخيل ترين شخص کہہ رہے ہو جس کے پاس اگر ايک گھرکہا :کيا تم اُس ک

سونے(طالء) سے بھرا ہوا ہو اور دوسرا گھر چاندی سے بھرا ہوا ہو تو وه

بيکسوں کو زياده سونا بانٹ دے گا اور پھر طالء اور چاندی کو مخاطب

کرکے کہے گا کہ:

ی َغْيِری أَبِی تََعرَّضْ  ْقِت؟ھَيٰھاَت ھَيٰھاَت قَْدٰياَصْفٰراُء َوٰيا بَْيٰضاُء ُغرِّ ِت اَْم اِلیَّ تََشوَّ
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طَلَّْقتُِک ثَٰلثاً اٰل َرْجَعةَ فِْيَک۔

اے طالِء زرد اور سفيد چاندی! ميرے کسی غير کو دھوکہ دو، کيا اس طرح”

تم ميری مخالفت کررہی ہو يا مجھے حوصلہ دے رہی ہو۔ افسوس ہے، افسوس

ے دی ہے جس کے بعد رجوع ممکنہے، ميں نے تجھے تين مرتبہ طالق د

  ۔ “نہيں

  

  ۔ 227،صفحہ“چراشيعہ شدم”حوالہ کتاب

  (ب)۔ شہادِت علی پر معاويہ کا عکس العمل

مغيره نے کہا: جب علی عليہ السالم کی شہادت کی خبر معاويہ تک پہنچی ،وه

گرميوں کے دن تھے اور معاويہ اپنی بيوی فاختہ دختر قرظہ کے ساتھ تھا۔

پنی جگہ سے اٹھا اور کہا:معاويہ ا

ِ َواِنَّا اِلَْيِہ راِجُعْون” ّٰ ِ “اِنَّا

۔“ہم هللا ہی کيلئے ہيں اور اُسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہيں”

پھر کہنے لگا کہ کيا عقل و دانش اور خير کا منبع چالگيا؟

معاويہ کی بيوی نے اُس سے کہا کہ کل تک تو تم علی کی طرف نيزے پھينک

ِ َواِنَّا اِلَْيِہ راِجُعْونپڑھ رہے ہو؟ معاويہ نے اُسے جوابر ّٰ ِ ہے تھے اور آج اِنَّا

ميں کہا کہ تم نہيں جانتيں کہ کيا علم و فضيلت اور تجربہ ہاتھ سے چال گيا۔
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  حوالہ 

۔يہ نقل کيا گيا ہے ابن عساکر کی660،صفحہ“بوستاِن معرفت”کتاب

  تاريخ ”کتاب

اور کتاب1505،1507،حديث405،409،صفحہ3يہ السالم،جلدامير المٔومنين عل

اور ابن کثير کتاب البدايہ283،صفحہ26مناقب ِخوارزمی سے باب 

  ،آخر ِ وقايع،سال چہل، ہجری و ديگران۔ 15،صفحہ8والنہايہ،جلد

  معاويہ کی تنبيہ مروان بن حکم کو

مام حسنجاحظ کتاب المحاسن واالضداد ميں لکھتا ہے کہ ايک دن حضرِت ا

مجتبٰی عليہ السالم معاويہ کی محفل ميں گئے۔ اس محفل ميں عمروعاص،

مروان بن حکم اور مغيره بن شعبہ اور دوسرے افراد پہلے سے موجود

تھے۔جس وقت امام حسن عليہ السالم وہاں پہنچے تو معاويہ نے اُن کا استقبال

منظر ديکھا تو کيا اور اُن کو منبر پر جگہ دی۔ مروان بن حکم نے جب يہ

حسد سے جل گيا۔ اُس نے اپنی تقرير کے دوران امام حسن عليہ السالم کی

توہين کی ۔ امام حسن عليہ السالم نے فوراً اُس خبيث انسان کو منہ توڑ جواب

ديا۔ ان حاالت کو ديکھ کر معاويہ اپنی جگہ سے بلند ہوا اور مروان بن حکم

کو مخاطب کرکے کہنے لگا:

ُجل فَلَْيَس اَ بُْوهُ َکاَبِْيَک َواَل ھَُو ِمْثلَُک۔اَْنَت اِْبُن الطَِّرْيدقَْد نَ ” ھَْيتَُک َعْن ٰھذا الرَّ

ِ الکريم۔ الَشِرْيد،َوھَُو اِْبُن َرُسْوِل ّهللاٰ
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ميں نے تجھے اس مرد(کی توہين) کے بارے ميں منع کيا تھا کيونکہ نہ اُس”

خود تمہارے جيسا ہے۔ تم ايک مردود کا باپ تمہارے باپ جيسا ہے اور نہ وه

۔“و مفرور باپ کے بيٹے ہو جبکہ وه رسوِل خدا کا بيٹا ہے

۔181،تاليف:جاحظ(از علمای اہِل سنت)،صفحہ“المحاسن واالضداد”حوالہ کتاب

  معاويہ کا حضرِت ابوبکر اور حضرِت عمر پر انتقاد

ِد بِن اَبِی بَکر:فَقَد ُکنَّا اَبُوَک َمَعنَافِی َحيَاٍة من نبيِّنَا،نَٰری َحقَّماکتب ہ معاويةُ اِٰلی ُمَحمَّ

ُ لِنَبِيِِّہ، فََکاَن اَبُوکَ  ا اْخٰتاَرهُ ّهللاٰ َعلِِی بِن اَبِی طَالٍِب لَنَا اَلِزماً،وفَْضلَہُ َعلَْينَا ُمْبَرزاً،فَلَمَّ

َل َمنِ  هُ َحقَّہُ َوٰخالَفَہُ َعٰلی اَْمِرِه۔ وٰفاُروقُةُ اَوَّ اْبتَزَّ

رسوِل خدا کی حياِت طيبہ کے زمانہ ميں َميں اور تيرا باپ(ابوبکر) علی عليہ”

السالم کے حق کو الزم اور واجب سمجھتے تھے اور اُن کے فضائل و عظمت

ہمارے اوپر بالکل واضح تھی۔ ليکن جس وقت خدا نے علی عليہ السالم کو

پيغمبر کے لئے چن ليا(بعنواِن امام اور موالئے مسلمانان) تو اُس وقت اپنے

تيرے باپ نے اور اُس کے فاروق(عمر بن خطاب) نے سب سے پہلے علی

۔“عليہ السالم کے حق کو پامال کرديا اور اُن کے فرمان کی مخالفت کی

  

  حوالہ 

پاء ورق۔ 432فحہ،ص2مٔولف: ابن عساکر، کتاب حاِل امام علی عليہ السالم،جلد

  عمروعاص کی فضيلت ِعلی پرمعاويہ سے گفتگو
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مگر يہ کہ ميں عظمت ِعلی عليہ السالم کو احترام سے ياد کرتا ہوں۔ ليکن”

عظمت ِعلی عليہ السالم کو ياد کرنے ميں تو مجھ سے بھی زياده شديد ہے۔

۔“مگر فرق يہ ہے کہ تو اسے چھپاتا ہے اور ميں اسے برمال کہتا ہوں

  

  حوالہ 

  ۔ 12،اشاعت203کتاب اسراِر آِل محمد،مٔولف: سليم بن قيس،صفحہ

  عمروعاص کے اشعار علی کی شان ميں

عمروعاص نے معاويہ کے نام خط لکھا جس ميں درج ذيل اشعار لکھے:

  

کتب عمروبن العاص الی معاويہ

  

و کم قد سمعنا من المصطفٰی

َصةً فی علیٍّ وصايا ُمَخصَّ

  

وم خمٍّ رقٰی ِمنبراًو فی ي

حُب لم تَرحل و بلَّغ والصَّ

  

فأمنََحہ اِمَرةَ المٔومنين
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ِ مستخلَِف المنحل ِمن ّهللاٰ

  

و فی کفِّہ کفُّہ ُمْعلِناً

يُنادی باَمِر العزيز العلّی

  

وقال: فََمن کنُت مولٰی لہ

علٌی لہ اليوَم نِْعَم الَولی

  

وِل خدا کے بہت سے ارشادات وسفارشاتعلی عليہ السالم کے بارے ميں رس”

ہم نے سنيں۔ غدير خم کے روز پيغمبر خدا منبر پر تشريف لے گئے اور

(واليت ِعلی عليہ السالم کی)تبليغ کی۔ اس حالت ميں کہ سب آپ کے ہمراہيوں

نے ابھی کوچ نہيں کيا تھا(يعنی وہاں موجود تھے)۔ علی کو خدا کی طرف

کيا۔اُس روز علی کا ہاتھ پيغمبر کے ہاتھ ميں تھا اورسے امير المٔومنين مقرر 

لوگوں کو واضح طور پر خدا کے فرمان کی طرف متوجہ کررہے تھے اور

“فرمارہے تھے کہ جس کا ميں مولٰی ہوں اُس کا يہ علی موال ہے

  

  حوالہ 

،فٹ نوٹ(شرح محمودی)۔ 89،صفحہ“ امام علی عليہ السالم”ابن عساکر،کتاب 
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  سعد بن ابی وقاصاعتراِف 

جب معاويہ اپنے بيٹے يزيد کيلئے بيعت حاصل کرنے کيلئے وارِد مکہ ہوا۔

اُس نے دارالندوه ميں ايک کميٹی تشکيل دی جس ميں چند اصحاِب پيغمبر

اسالم بھی تھے۔ معاويہ نے اپنے کالم کا آغاز حضرت علی عليہ السالم کی

ہا کہ سعد بن ابی وقاص بھیبدگوئی سے کيا۔ بعد ميں وه اس انتظار ميں ر

اپنے کالم کا آغاز علی عليہ السالم کی بد تعريفی ہی سے کرے گا۔ ليکن سعد

نے برخالِف توقع کہا کہ ميں ہميشہ حضرت علی عليہ السالم کی زندگی کے

تين درخشاں نکات کو ياد کرتا رہتا ہوں اور ميں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں

يں ميسر آجائيں اور يہ تين فضيلتيں يہ ہيں:کہ اے کاش! مجھے يہ فضيلت

۔ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے علی عليہ السالم سے ارشاد فرمايا1

کہ يا علی ! تجھے مجھ

سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسٰی سے تھی، سوائے اس کے کہ ميرے

بعد کوئی نبی نہيں آئے گا۔

بر خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ۔ جنگ ِخيبر ميں ايک روز پيغم2

کل ميں علم اُس کو

دوں گا جس کو خدااور اُس کا رسول دوست رکھتے ہوں گے۔ هللا اُس کے ہاتھ

پر فتح عطا کرے گا اور وه غير فرار ہوگا۔

۔ نجران کے عيسائيوں سے مباہلہ کے روز پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ3

وسلم نے اپنے
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ردگرد علی عليہ السالم ، فاطمہ سالم هللا عليہا ،حسن عليہ السالم اور حسينا

عليہ السالم کو جمع کيا اور فرمايا:

۔“پروردگار! يہ ميرے اہِل بيت ہيں”

  

  حوالہ 

،نقل399، مٔولف:استاد جعفر سبحانی، صفحہ“الھيات و معاِف اسالمی”۔ کتاب1

از صحيح

  ۔ 120،صفحہ7مسلم،جلد

(مٔوسسة الرسالہ،بيروت، اشاعت پنجم)۔162،163،صفحہ13العمال، جلد۔ کنز 2

،باِب فضائِل علی عليہ340،صفحہ7۔ ابن کثير، کتاب البدايہ والنہايہ،جلد3

  السالم۔ 

  سعد بن ابی وقاص سے تين روائتيں

(ا)۔ ايک دفعہ معاويہ سفر حج پر تھا کہ سعد بن ابی وقاص اُس کو مال۔ گفتگو

ِر علیکے دوران ذک

بھی آگيا۔ معاويہ نے علی عليہ السالم کو بُرابھال کہا۔ اس پر سعد غصے ميں

آگيا اورکہنے لگا :کيا تو اُس شخص کو بُرا بھال کہہ رہا ہے جس کے بارے

ميں پيغمبر خدا کہتے تھے کہ جس کاميں مولٰی ہوں، اُس کا يہ ميرا چچازاد

سنا ہے کہ آپ نے فرماياکہ يا بھائی علی بھی مولٰی ہے اور ميں نے يہ بھی



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

علی ! تو ميرے نزديک وہی منزلت رکھتا ہے جو ہارون عليہ السالم کی

موسٰی عليہ السالم کے نزديک تھی،سوائے اس کے کہ ميرے بعد کوئی پيغمبر

نہيں آئيگا اور پھر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے يہ بھی فرمايا کہ

اُس کو دوں گا جس کو خدا اور اُس کا رسول دوست کل(روِز خيبر) ميں پرچم

رکھتے ہيں۔

  

  حوالہ 

،والغدير39،صفحہ1،نقل از الغدير،جلد462،صفحہ14جلد“آثار الصادقين”کتاب

  

۔(يہ نکتہ قابِل توجہ ہے کہ بعض اوقات30،صفحہ1از سنن ابن ماجہ،جلد

کينہ کی وجہ سے معاويہ علی عليہ السالم کو بُراکہتا تھا۔ يہ اُس کے انتہائی

تھا ليکن بعض اوقات فضائِل علی عليہ السالم بيان بھی کرتا تھا۔ يہ اس

واسطے تھا کہ علی عليہ السالم کے فضائل چھپائے بھی نہ چھپ سکتے

  تھے)۔ 

(ب)۔ ابو يعلی و بزار سعد بن ابی وقاص سے روايت کرتے ہيں کہ رسوِل خدا

نے فرمايا:

“آٰذانِیْ  َمْن آذٰی َعلِياً فَقَدْ ”

۔“جس نے علی کو اذيت دی، اُس نے گويا مجھے اذيت دی”
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۔55،صفحہ“مصباح الموحدين”حوالہ کتاب

  

(ج)۔ مسلم، سعد بن ابی وقاص سے روايت کرتے ہيں کہ جب يہ آيت نازل

  ہوئی: 

“نَْدُع اَْبٰناَء ٰنا َواَْبٰناَء ُکمْ ”

“و بالؤہم اپنے بيٹوں کو بالتے ہيں، تم اپنے بيٹوں ک”

رسوِل خدا نے علی ،فاطمہ ،حسن اور حسين کو باليااور کہا:

اٰلِء اَْھلُبَْيتِیْ ” “اَلَّلھُمَّ ٰھٔوُ

۔“پروردگار يہ ميرے اہِل بيت ہيں”

  ۔ 52،صفحہ“مصباح الموحدين”حوالہ کتاب

  ابن سعد سے ايک روايت

يہ کسابن سعد حضرت علی سے روايت کرتے ہيں کہ آپ سے پوچھا گيا کہ 

طرح ممکن ہے کہ آپ تمام اصحاب سے زياده احاديث جانتے ہيں تو جواب

ميں علی عليہ السالم نے فرمايا:

َ نِْی َواِٰذا َسَکتُّ اِْبتََدأَنِیْ ” “اِنِّی ُکْنُت اِٰذاَسأَ ْلتُہُ أَ ْنبَأ

جس وقت بھی ميں نے آنحضرت سے پوچھا تو آپ نے مجھے خبر دی”

اتا تو حضور صلی هللا عليہ وآلہ وسلم بات شروعاورجب ميں خاموش ہوج

  ۔ “کرديتے
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  ۔ 55،صفحہ“مصباح الموحدين”حوالہ کتاب

  مروان بن حکم کی اماِم سجاد سے گفتگو

ايک دن مروان بن حکم(جو يزيد بن معاويہ کے بعد خالفت پر بيٹھا) اماِم سجاد

ہ مسلمانوں ميںعليہ السالم سے مال اور اُس نے امام عليہ السالم سے کہا ک

سے کسی نے بھی آپ کے دوست سے زياده ہمارے دوست کی طرفداری نہيں

کی(يعنی کسی نے بھی علی عليہ السالم سے زياده عثمان کی طرفداری نہيں

کی)۔ اماِم سجاد عليہ السالم نے فرمايا کہ پھر کيوں ہميں اس نسبت سے برائی

ی بقا اس کے بغير ممکنديتے ہو؟مروان نے جواب ديا کہ ہماری حکومت ک

  نہيں۔ 

،نقل از ابن عساکر، کتاب تاريخ امير664حوالہ جات بوستاِن معرفت، صفحہ

اور بالذری، انساب1149،حديث127صفحہ3المٔومنين عليہ السالم،جلد

  ، 184،ص2االشراف،ج

،شرح220،صفحہ13ابن ابی الحديد،شرح نہج البالغہ،جلد220حديث

  ۔ 238خطبہ

  بن عقبہ کی شجاعت ِعلی پر گفتگو مروان اور وليد

جنگ ِصفين ميں معاويہ بن ابی سفيان نے کہا کہ خدا کی قسم! ميں چاہتا ہوں

کہ تم حضرت علی عليہ السالم کو تيروں کی بارش کرکے زخمی کردو تاکہ

اُن کے پاؤں اکھڑ جائيں اور لوگ اُن کی طرف سے آسوده خيال ہوجائيں۔ اس
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ی قسم! اے معاويہ! تمہيں ہمارا وجود بُرالگتا ہے(تموقت مروان نے کہا:خدا ک

چاہتے ہو کہ ہميں موت کی وادی ميں دھکيل دو)۔ اس واسطے تم ہميں ايک

خطرناک ترين سانپ اور دلير ترين شير کو مارنے کا مشوره دے رہے ہو۔ وه

غصے ميں اپنی جگہ سے اٹھا ۔وليد بن عقبہ جو وہاں موجود تھا، نے چند

ے جن ميں سے دو اشعار ذيل ميں لکھے جارہے ہيں:اشعار پڑھ

  

أَتأ ُمُرٰنا بَِحيَِّة بَْطِن َواٍد

يُٰناُح لَٰنابِِہ اََسٌد َمھاٌب

  

ا ٰعايَنُْوهُ َکاَنَّ اْلَخْلَق لَّمٰ

ِخاٰلَل النَّْقِع لَْيَس لَھُْم ِرٰقاٌب

  

س کےکيا تم ہميں جنگل کے ايسے سانپ کو مارنے کا حکم دے رہے ہو ج”

ڈسنے سے جنگل کا شير ببر بھی محفوظ نہيں۔ وه بھی آه و زاری کررہا ہے۔

کہتے ہيں کہ اُسے اگر ميداِن جنگ ميں کوئی خاک و غبار ميں ديکھ لے تو

۔“اُس کے خوف سے کوئی گردن سالمت نہيں رہے گی

  

  حوالہ 
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  ۔ 690،صفحہ1،نقل از سفينہ، جلد301،صفحہ9،جلد“آثارالصادقين”کتاب

  اتِل علی ،عبدالرحٰمن بن ملجم کے تاثراتق

عبدالرحٰمن ابن ملجم مرادی واليت ِعلی ابن ابی طالب عليہ السالم کا اس قدر

ميں لکھتے ہيں کہ جب يہ يمن9قائل تھاکہ عالمہ مجلسی بحاراالنوار کی جلد

سے کوفہ آيا اور امير المٔومنين عليہ السالم کی خدمت ميں پہنچا تو اس نے

يده حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں لکھا۔ اس نے وہيں قيام کيا۔ايک قص

اتفاق سے بيمار پڑگيا تو خود حضرت علی عليہ السالم اُس کی تيمار داری اور

خدمت کيلئے اُس کے پاس جاتے رہے۔ جنگ ِنہروان ميں ابن ملجم حضرت

ر تھا۔ ايکعلی عليہ السالم کی فوج ميں شامل تھا اور ايک دستہ فوج کا ساال

دفعہ عبدالرحٰمن ابن ملجم حضرت علی عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوا

تو آپ نے اُسے اطالع دی کہ اے عبدالرحٰمن! تو ميرا قاتل ہوگا تو ايک دفعہ

يہ گھبرا گيا اور کہنے لگا کہ يا امير المٔومنين ! مجھے ابھی اپنی تلوار سے

ب نہ کرسکوں۔ آپ نے قصاص قبل ازقتل کرديں تاکہ ميں اس جرم کا ارتکا

قتل کی مذمت فرمائی۔

يہی عبدالرحٰمن ابن ملجم بعد ميں دوخارجيوں کے زير اثر آگيااورقطامہ نامی

ايک بدکار عورت بنام قطامہ کے عشق ميں مبتال ہوکر اپنے ہاتھ علی عليہ

السالم کے خون سے رنگ لئے۔

ل و کماالت سے پوری طرح آگاهپس قاتِل علی عليہ السالم بھی آپ کے فضائ
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 تھا معترف تھا۔ 
 

 آفتاب واليت

 

  فہرست ِکتب جن سے اس کتاب ميں استفاده کيا گيا ہے

  

  فہرست ِکتب اہِل سنت

  

فخر رازی -------- تفسير کبير  1-

حافظ حسکانی --------- تفسير شواہد التنزيل  2-

سيوطی ------- تفسير الدرالمنثور  3-

ابن کثير ------تفسير ابن کثير  4-

زمخشری ------- تفسير کشاف  5-

طبری -------- تفسير طبری  6-

بيضاوی -------- تفسير بيضاوی  7-

واحدی نيشاپوری --------تفسير اسباب النزول  8-

شہاب الدين آلوسی -------- تفسير روح المعانی  9-

قاضی شوکانی ------تفسير فتح القدير  10-

بیثعل - -- ----الکشف والبيان  11-
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بالذری -------- انساب االشراف  12-

گنجی شافعی -------- کفاية الطالب  13-

شيخ سليمان قندوزی حنفی -------- ينابيع المودة  14-

ہيثمی -------- مجمع الزوائد  15-

عالمہ حموينی -------- فرائد السمطين  16-

ابن کثير -------- البدايہ والنہايہ  17-

ابن مغازلی -------- ير المومنين مناقب ِ ام 18-

متقی ہندی ------- کنزالعمال  19-

خطيب بغدادی ------- تاريخ بغداد  20-

ابن عساکر -------- تاريخ دمشق  21-

سيوطی -------- تاريخ الخلفاء  22-

خوارزمی -------- مناقب ِ امير المومنين  23-

ابن حجر -------- الصواعق المحرقہ  24-

شبلنجی --------- نوراالبصار  25-

سيوطی --------- اللئالی المصنوعہ  26-

ابن اثير -------- اسد الغابہ  27-

ابو نعيم اصفہانی ---------ما نزل من القرآن فی علی  28-

ابن صباغ مالکی --------- الفصول المہمة  29-

حاکم نيشا پوری --------- المستدرک  30-
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احمد بن حنبل ----- ---المسند  31-

طبرانی --------- المعجم الکبير  32-

حافظ المزی -------- تہذيب الکمال  33-

قطيفی --------- الفضائل  34-

ذہبی -------- ميزان االعتدال  35-

ابن عبدالبر -------- استيعاب  36-

سبط بن الجوزی -------- تذکرة الخواص  37-

ذہبی -- ------تاريخ االسالم  38-

قرطبی -------- الجامع ال حکام القرآن  39-

احمد بن حنبل ------- الفضائل  40-

ابن حجر عسقالنی -------- االصابہ  41-

نسائی --------- خصائص امير المومنين  42-

محب الدين طبری -------- رياض النظره  43-

ابن حجر عسقالنی --------فتح الباری  44-

خوارزمی --------- لحسين مقتل ا 45-

کراجکی -------- کنزالفوائد  46-

يحيٰی بن بطريق ---------خصائص الوحی المبين  47-

رشيد الدين --------- مناقب ِ آِل نبی  48-

ثعلبی --------- احياء العلوم  49-
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سيوطی -------- جمع الجوامع  50-

ينیمحمد بن يزيد قزو --------سنن ابن ماجہ  51-

محمد بن عيسٰی ترمذی --------صحيح ترمذی  52-

محمد بن اسماعيل بخاری --------- صحيح بخاری  53-

ابن احمد حلبی عينی --------عمدة القاری  54-

بہيقی -------- السنن الکبرٰی  55-

ابن ابی الحديد --------شرح نہج البالغہ  56-

ن طبریمحب الدي -------- ذخائر العقبی  57-

ابن حجر عسقالنی -----  --- لسان الميزان  58-

ابونعيم اصفہانی --------- حلية االولياء  59-

سيوطی --------- الجامع الصغير  60-

شبراوی -------- االتحاف بحب االشراف  61-

مولوی -------- مثنوی معنوی  62-

جاحظ --------- المحاسن واالضداد  63-

عبدالفتاح عبدالمقصود ---------ن ابی طالب امام علی ب 64-

فواد فاروقی --------بيست و پنج سال سکوِت علی عليہ السالم  65-

ابن ابی الحديد --------علی ،چہرئہ درخشاِن اسالم  66-

  ياقوت حموی  --------- معجم االدباء  67-



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  فہرست ِکتب اہِل شيعہ

المہ طباطبائیمرحوم ع ---------تفسير الميزان  1-

شيخ طبرسی -------- تفسير مجمع البيان  2-

عالمہ بحرانی -------- تفسير البرہان  3-

جميع از نويسندگان --------تفسير نمونہ  4-

شيخ صدوق ---------- کمال الدين  5-

مرحوم عالمہ امينی ---------- الغدير  6-

بخش شيخ صادق احسان ---------- آثار الصادقين  7-

عالمہ مجلسی ---------- جالء العيون  8-

احمد بن عبدهللا بن عياشی جوہری ---------- آئمہ اثنا عشر  9-

عالمہ طباطبائی ---------- شيعہ در اسالم  10-

عالمہ شہيد مرتضٰی مطہری ---------- والء ہاوِواليتہا  11-

محمد صادق نجمی ---------- سيری در صحيحين  12-

آيت هللا جعفر سبحانی ---------- الحيات و معارِف اسالمی  13-

سليم بن قيس ---------- اسراِر آِل محمد  14-

عالمہ شہيد مرتضٰی مطہری ---------- امامت و رہبری  15-

عباس علی وحيدی منفرد ---------- مصباح المحدين  16-

سلطان الواعظين شيرازی ---------- شبہائے پشاور  17-

سيد يحيٰی برقعی ---------- چکيده انديشہ ہا  18-
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آيت هللا شہيد دستغيب ---------- سيد الشہداء  19-

ڈاکٹر رجب علی مظلومی ----------علی ، معياِر کمال  20-

جميع از دبيران ---------- داستاِن غدير  21-

آيت هللا ابراہيم امينی ---------- بررسی مسائل کلی امامت  22-

گفتار مرحوم عالمہ امينی ---------- فاطمة الزہرا  23-

حکيم سيد محمود سيالکوٹی ---------- علی و پيامبران  24-

شيخ محمد رازی ---------- چراشيعہ شدم؟  25-

سيد ہاشم حسينی تہرانی ---------- بوستاِن معرفت  26-

سيد ابوتراب صفائيی ---------- قصہ ہائے قرآن  27-

عالمہ فقيدسيد علی بہبہانی ---------- مباحثی در معارِف اسالمی  28-

محمد رضا حکيمی ----------ادبيات و تعہد دراسالم  29-

فضل هللا کمپانی ---------- علی کيست؟  30-

آيت هللا شہيد دستغيب ---------- ہشتادودوپرسش  31-

مہدی فقيہ ايمانی ----------حق با علی است  32-

آيت هللا شہيد دستغيب ---------- زندگانِی فاطمة الزہرا  33-

مصطفی ہادوی ---------- گنجينہ ہائے شعر و ادب فارسی  34-

مرحوم کاشف الغطاء ---------- اين است آئين ما  35-

مرحوم عالمہ شہرستانی ----------باب حادی عشر  36-

آذر تفضلی۔ مہين فضائلی جوان ---------- فرہنگ بزگاِن ايران و اسالم 37-
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تعليق وشرح شيخ باقر محمودی ----------النورالمشتعل  38-

شيخ رازی آِل ياسين ----------صلح اماِم حسن  39-

خواجہ نصير الدين طوسی ---------- تجريد االعتقاد  40-

مرحوم عبد علی بن جمة الحويزی ----------تفسير نورالثقلين  41-

ڈاکٹر سيد محمدتيجانی سماوی ----------نگاه ہدايت شدم آ  42-

  ديواِن حبيب هللا چائچيان  ----------ای اشک ہابريزيد  43-

  ديگر متفرق کتب

سليمان کتانی،ترجمہ جالل الدين ----------امام علی ،مشعلی و دژی  1-

  فارسی۔ 
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