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 فہرست 

  مقدمہ ناشر 
  غدير حضر ت امير المو منين (ع) کی سب سے بڑی فضيلت 

  اھداء 
  حضرت فاطمہ معصومہ سالم هللا عليھا نے حديث غدير کی سند 

  مقد مہ
  غدير ھمارا پاک و پا کيزه عقيده

  اے صاحب غدير 
  اس کتاب کو تحرير کرنے کی وجہ 

  کتاب کے اغراض و مقاصد 
   کتاب کے منابع و مصادر
  واقعٔہ غدير کاپيش خيمہ 

  ھجرت کے پھلے عشره ميں اسالمی معا شرے کی تشکيل.١
  دين اسالم کی تبليغ ميں پيغمبر اکرم (ص)کی رسالت 

  ھجر ت سے پھلے مسلمان 
  ھجرت کے بعد مسلمان 
  فتح مکہ کے بعد مسلمان

  حجةالوداع کے سال اسالمی معاشره
  مسلم معا شرے ميں منا فقين

  غدير ،سازشوں کی ناکامی کی بنياد 
  غدير عرصہ دراز کےلئے اتمام حجت

  خطبۂ  غدير کی اھميت کے پھلو.٢
  خطبٔہ غدير ميں آنحضرت (ص)کے بلند و باال مقاصد 

  غدير خم کے تين روز کی رسومات 
  خطبہ سے پھلے کے پروگرام  ١

  ميت حجة الوداع کی اھ
  سفر حج کا اعالن 

  مدينہ سے مکہ تک سفر کا راستہ
  حضرت امير المو منين عليہ السالم کا مدينہ سے يمن اور يمن سے مکہ کا سفر 

  غدير سے پھلے خطبے
  منٰی کی مسجد خيف ميندوسرا خطبہ

  غدير سے پھلے انبياء عليھم السالم کی ميراث کا حوالہ کرنا 
  لقب امير المو منين(ع) 

  غديرميں حاضرھونے کےلئے قانونی اعالن 
  خطبہ کی کيفيت اور اس کے جزئيات  ٢

  اع غدير ميں لوگوں کا اجتم
  خطبہ اور منبر کی جگہ کی تياری 

  پيغمبراکرم(ص) اور امير المومنين عليہ السالم منبر پر 
  پيغمبر اسالم (ص)کاخطبہ 

  منبر پر دو عملی اقدام
  ۔دلوں اور زبانوں کے ذريعہ بيعت ٢
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  مبارکباد ی
  لوگوں سےبيعت 

  عورتوں کی بيعت 
  “ سحاب” عما مۂ  

  غدير کے موقع پر اشعار 
  غدير ميں جبرئيل کا ظا ھر ھو نا 

  معجزئہ غدير،تائيد اٰلھی 
  تين دن کے پروگرام ميں پيغمبر اسالم(ص) کے ديگر فرامين 

  اپنے انتقال کی خبر
  رسالت کے پہنچا نے پر اقرا ر

  دوسرے انداز سے حضرت علی عليہ السالم کی واليت کا بيان
  قيامت کے دن واليت کا سوال

  کے پروگرام کا اختتام غدير 
  غدير ميں شياطين و منافقين 

  غدير ميں ابليس اورشياطين  ١
  غدير ميں شيطان کی فرياد 

  منافقين کے شيطان کے ساتھ وعدے 
  مسلمانوں کے مرتد اور کافر ھو جانے سے شيطان خوش
  شيعو ں کو گنا ه ميں ملوث کر نے کی شيطان کی کو شش

  غدير ميں شيطان کی پيغمبر اکرم(ص) سے گفتگو
  غدير ميں شيطان کا حزن اور سقيفہ ميں خو شی

  غدير ميں منافقين ٢
  غدير ميں منا فقوں کی سازشيں 

  پھلی سازش 
  پيغمبر اسالم(ص) کو قتل کر نے کی سازش
  پيغمبر اسالم (ص)کے قتل کی سازش ناکام

  مدينہ ميں دوسری سازش 
  اسامہ کا لشکر 

  غدير کا نور واليت کا محافظ 
  اقوال غدير ميں منافقين کے

  خطبہ کے دوران ان کی گفتگوکے چندنمونے 
  خطبے کے بعد کی گفتگو کے چند نمونے 

  غدير مينمنافقين کے عکس العمل کے واضح نمونے ٣
  خطبہ غدير کا خالصہ 

  خطبہ غدير کے چند اھم نکات ١
  خطبہ غدير کے مطالب کی موضوعی تقسيم ٢
  ۔توحيد١
  ۔پيغمبر اکرم (ص)کی نبوت٢
  ۔علی بن ابی طالب عليہ السالم کی واليت٣
  ۔ باره ائمہ معصومين عليھم السالم کا تذکره ۴
  ۔اھل بيت عليھم السالم کے فضائل ۵
  ۔امير المو منين عليہ السالم کے فضائل ۶
  کے القاب“امير المو منين (ع) ”۔٧
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  ۔اھل بيت عليھم السالم کا علم ٨
  ۔حضرت مھدی عج٩
  ۔اھل بيت عليھم السالم کے دوستدار اور شيعہ ١٠
  ۔اھل بيت عليھم السالم کے دشمن ١١
  ۔گمرا ه کر نے والے پيشوا ١٢
  ۔اتمام حجت  ١٣
  ۔بيعت١۴
  ۔قرآن ١۵
  ۔تفسير قرآن  ١۶
  ۔حالل اور حرام١٧
  ۔نماز اور زکات١٨
  ۔حج اور عمره١٩
  ۔امر بالمعروف و نھی عن المنکر٢٠
  ۔قيامت اور معاد٢١

  حديث غدير کی سند اور متن کے سلسلہ ميں تحقيق 
  حديث غدير کی سند ١

  حساس دور ميں حديث غديرکی روايت
  حديث غدير کی سند کے سلسلہ ميں کتابوں کی شناخت

  خطبہ غديرکے مکمل متن کے مدارک
  خطبٔہ غدير کے متن کامل کی روايت کر نے والے اسناد و رجال 

  حديث غدير کا متن  ٢
  کے معنی کے متعلق بحث “ مو لیٰ ”کلمۂ  

  ٰی ميں بحث کا منشأ کلمۂ  مول
  کلمہ مولٰی کے معنی کا واضح ھونا 

  معصومين عليھم السالم کے کالم ميں مو لٰی کا مطلب 
  ميں کتابوں کا تعارف  حديث غدير کے متن کے سلسلہ

  خطبۂ  غدير کے کامل متن کو مھيا اور منظم کرنا ٣
  خطبۂ  غدير کے مقابلہ کے نتائج 

  غدير مےں رسول(ص) کے تمام فرامين کا جمع کرنا
  خطبہ کے عربی متن کو منظم کرنا 

  خطبۂ  غدير کے ترجمے ۴
  م و مرتب کياجانا غدير کے خطبہ کو فارسی ميں منظ

  خطبہ غدير کا عربی متن
  غدير خم ميں پيغمبر اکر م(ص) کے خطبہ کا مکمل عربی متن

  خطبۂ  غدير کااردو ترجمہ 
  غدير خم ميں پيغمبر اسالم(ص) کے خطبہ کا کامل متن 

  خطبۂ  غدير کے اغراض و مقاصد کا جائزه 
  خطبۂ  غدير کے مطالب کی جمع بندی

  خطبٔہ غدير ميں گفتگو کا محور
  خطبۂ غدير ميں بيان ھونے والے مو ضوعات اور کلمات کی تعداد 

  “اَلهُ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َموْ :”خطبۂ  غدير کا خال صہ  ١
  کا دقيق مطلب “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ ۔۔۔”جملہ 

  کے اسم مبارک کو بيان کرنے ميں ايک اھم بات “علی عليہ السالم ”
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  کے بارے ميں اھم بات “مولٰی ”کلمۂ  
  بہترين مو لٰی کا انتخاب 

  سے نتيجہ اخذ کرنا“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ ۔۔۔”جملہ 
  کے سلسلہ ميں غدير کے اعتقادی ستون “واليت ” ٢

  پيغمبر اکرم(ص) کا منصب 
  حضرت امير المو منين عليہ السالم کی وال يت 

  عليہ السالم کے فضائل امير المو منين 
  ۔امير المو منين عليہ السالم کی مطلق اور ال محدود فضيلت کا اثبات ١
  ۔امير المو منين عليہ السالم کے بعض فضائل کا تذکره ٢

  ائمۂ اطھار عليھم السالم کی واليت و امامت 
  حضرت مھدی عليہ السالم کی وال يت و امامت 

  ۔ان کے فضائل و مناقب ١
  معاشره ميں مقام و منصب  ۔ان کا٢

  ھ:اُن کا قيام 
  و:ان کا انتقام 

  واليت کا حب وبغض سے رابطہ 
  يعہ اور اھل بيت عليھم السالم کے محبينش

  اھل بيت عليھم السالم کے دشمن 
  الف: اھل بيت عليھم السالم سے دشمنی کی نوعيت

  ی بارگا ه ميندشمنان اھل بيت (ع) ب:خداوند عالم ک
  ج:قيامت کے دن اھل بيت عليھم السالم کے دشمنوں کی سزا 

  گمراه اماموں کا تعارف 
  واليت سے متعلق مسائل ميں، غدير کی عملی اور اعتقادی بنياديں ٣

  قرآن سے متعلق 
  امام عليہ السالم بشر کی علمی ضرورتوں کے جواب گو ھيں 

  امر بالمعروف اور تبليغ کے سلسلہ ميں کليات
  نماز اور زکات کے سلسلہ ميں اھم باتيں 
  حج اور عمره کے سلسلہ ميں رہنما ئی 

  ر کا دقيق جا ئزه بيعت غدي ۴
  عيد اور جشن غدير 

  عيد غدير انبياء و ائمہ عليھم السالم کی زبانی 
  آسمانوں ميں جشن غدير ٢

  غدير ،عھد معھود کا دن 
  غدير آسمان والوں پر واليت پيش کر نے کا دن ھے

  جشن غدير ميں مال ئکہ 
  ٔ کائنات کا نچھاورجشن غدير شہزادی 

  غدير کے دن متعدد واقعات کا رو نما ھونا ٣
  انبياء عليھم السالم کی تاريخ کے حساس ايام 

  واليت کا تمام مخلوقات کے سامنے پيش کرنا اھل بيت عليھم السالم کی
  عيد غدير کس طرح منائيں؟ ۴

  عيد اور جشن غدير کی تاريخ اوربنياد
  جشن غدير کی شان و شوکت کی رعايت کرنا 

  عيد اور جشن غدير کے سلسلہ ميں ائمہ عليھم السالم کے احکام
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  عيد غدير ميں اجتماعی امور 
  د غدير ميں عبادی امور عي

  غديرقيامت تک کھلی کتاب 
  خدا و معصومين عليھم السالم کی غدير کے ذريعہ اتمام حجت  ١
  مير المو منين عليہ السالم کے دوستوںاصحاب پيغمبر (ص)اور ا ٢

  کا غديرکے ذريعہ اتمام حجت کرنا 
  غدير کے سلسلہ ميں دشمنوں کے اقرار ٣
  ل غدير سقيفہ کے مد مقاب ۴

  مقتل غدير!!
  غدير يعنی حضرت امام حسين عليہ السالم 

  غدير کی حقيقی زندگی 
  سقيفہ تا ريخ کے آئينہ ميں غدير اور 

  غدير سے متعلق کتب کی وا قعيت  ۵
  مو ضوع غدير سے متعلق سب سے پھلی کتابيں 

  می آثارچوده صديوں ميں غدير کے قل
  کتب غدير کی تعداد 

  غدير سے متعلق کتا بيں 
  کتا بوں کے ذريعہ غدير کی وسيع تبليغ 

  شعرا ور ادبيات غدير  ۶
  شعروادب فارسی

  شعر اور اردو ادب 
  شعر و ادب تر کی 

  غدير کی يا ديں  ٧
  ا مسجد غدير

  مسجد غديرکی تا ريخ 
  مسجد غدير کا دشمنوں کے ھا تھوں خراب ھو نا 

  اسوقت مسجد غدير کا مقام 
  غدير کے دن حضرت امير المو منين عليہ السالم کی زيارت ٢

  وا قعٔہ غديرکے منابع 
  کتب شيعہ ١
 کتب اھل سنت  ٢

 

 

 

  كتاب:اسرار غدير
   مٔولف محمد باقر انصاری

  مقدمہ ناشر 
  غدير حضر ت امير المو منين (ع) کی سب سے بڑی فضيلت 

  ۔۔۔فقال الرجل ألميرالمومنين (ع) : فٔاخبرنی بٔافضل منقبةلَک من رسول هللا (ص)۔فقال: 
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renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



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

 
 

  
ايک شخص نے حضرت امير المومنين عليہ السالم کی خدمت ميں عرض کيا: آپ(ع) کےلئے پيغمبر اکرم کی طرف ”

  يلت کيا ھے ؟ سے عطا کی گئی سب سے بڑی فض
 ٩٠٣آ پ نے فرمايا:خداوند عالم کے حکم سے مجھ کو غدير خم کے ميدان ميں واليت کا تاج پہنانا۔ (کتاب سليم صفحہ 

   )۶٠حديث 

  اھداء 
کيا يہ ناچيز مکتوب باعظمت خاتون کی بارگاه ميں قبول ھو جا ئيگا جس کو ميں نے ان کے پر برکت جوار ،ان کی 

  اور ان کی شفاعت کی اميد ميں تاليف کيا ھے ؟  عنايت کے زير سايہ
کيا کر يمہ آل محمد حضرت فاطمہ معصومہ سال م هللا عليھا اس مٔو لف کے سر کو اپنے آستانہ پر جھکانے کو قبول 

  کريں گی ؟ 
  اس اميد کی کرامت ميں کتاب حاضر کوان کی بارگاه ميں تقديم کر تا ھوں ۔ 

   عليھا نے حديث غدير کی سند حضرت فاطمہ معصومہ سالم هللا
  مندرجہ ذيل طريقہ سے نقل کی ھے 

۔۔۔حضرت فاطمہ دختر امام مو سٰی بن جعفر عليہ السالم نے فاطمہ دختر حضرت امام جعفر صادق (ع) سے انھوں نے 
السالم سے فاطمہ دختر حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے انھوں نے فاطمہ دختر حضرت امام زين العا بدين عليہ 

انھوں نے فا طمہ اور سکينہ حضرت امام حسين عليہ السالم کی بيٹيوں سے انھوں نے حضرت فاطمہ زھرا عليھا السالم
کی بيٹی ام کلثوم سے نقل کيا ھے کہ ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زھراء دختر رسول اکرم(ص) سے مروی ھے 

ِ يَوْ    ؟! “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”َم َغِدْيِرُخمٍّ : کہ :اَنَِسْيتُْم قَْوَل َرُسْوِل ّهللاٰ
کيا تم نے غدير خم ميں رسول اسالم(ص) کے اس فرمان کو بھال ديا ھے: جس کا ميں موال اور صاحب اختيار ھوں يہ”

  ] 1؟![“علی عليہ السالم اس کے مو ال اور صاحب اختيار ھيں 

  مقد مہ
  

  کيزه عقيدهغدير ھمارا پاک و پا 

  يہ مقدس اورپاک و پا کيزه نام ھما رے عقيده کا عنوان اورھما رے دين کی بنياد ھے “غدير ”
  غدير خلقت کا ما حصل ،تمام اديان اٰلھی کا نچوڑ اور مکتب وحی کا خال صہ ھے ۔ 

  غدير ھمارا عقيده ھے صرف ايک تا ريخی واقعہ نھيں ھے ۔ 
  وه ھے ۔ غدير،نبوت کا ثمر اور رسالت کا مي

  غدير،قيامت تک مسلمانوں کے گامزن رہنے کے لئے راستے کو معين کر نے کا نام ھے ۔ 
  غدير ،کوئی بھالدينے والی يا پرا نی ھو نے والی چيز نھيں ھے ۔ 

غدير ،وه پانی ھے جس سے گلستان توحيد کے تمام درختوناورغنچوں کواپنے رشد و نمو کےلئے سيراب ھونے کی 
  ضرورت ھے ۔ 

ديرپل صراط ھے اورغدير پر ايمان رکھ کر ھی اس صراط سے گذرا جا سکتا ھے ورنہ اس شمشير کی ايسی تيز غ
  دھار ھے جس سے ھر منافق اور ملحد دو ٹکڑے ھو جا ئے گا ۔ 

غدير ،اسالم کی تاريخ کا سب سے حساس موڑھے جس نے ابتداء ھی ميندين خدا کو دشمنوں کی طرف تمام اندرونی 
  ی يقينی خطرات سے فکری اور معنوی اعتبار سے نجات دی ۔ اور بيرون

غدير، اسالم کے ماضی کا محا فظ اور مستقبل کا ضامن ھے ،جس کا منصوبہ بنانے واال خداوند عالم، اعالن کر نے 
  والے رسول خدا (ص) اورجامٔہ عمل بنانے والے باره امام عليھم السالم ھيں ۔ 

اس د ن انسانی تخليق کا آخری مقصد بيان ھو ااور انسانيت کا مقصد معين ھوا ۔جنھوںغدير پوری انسانيت کی عيد ھے ۔
  نے اس دن کو برباد کيا انھوں نے حق انسانيت کو پا ئمال کر ديا اور ار بوں انسانوں کے حق کو نظرانداز کيا ھے ۔ 
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ھيں ،اور ھم اسی کے ساتھ اپنے غدير ھما ری روح اور ھما ری سرشت ھے ۔ھم غدير کے ذريعہ ھی اس دنيا ميں آئے
  پر وردگار سے مالقات کريں گے ۔ 

غديرفکر کا مقام ھے اس لئے کہ اس کا تعلق انسان کی حقيقت سے ھے ،اور انسان کے وجود ميں مختلف جہتوں سے 
  مؤ ثر ھے اور دنيا و آخرت ميں اس کی ذمہ داريوں کو معين کر تا ھے ۔ 

ابرکت نتھرے پانی کو واليت کے درختوں کی جڑوں پر چھڑ کتے ھيں ،اور اس چوده سو سال سے شيعہ غدير کے ب
خشک بيابان سے ، عقائد سے ھرے بھرے پودوں اور محبت کے خوبصورت پھولوں کو پروان چڑھا تے ھيں حضرت 

ھاڑ علی عليہ السالم سے کينہ و بغض و حسد رکھنے والوں سے برائت اور ان پر لعنت کرکے ان کی بنيادوں کو اک
پھينکتے ھيں اور رسول اسالم(ص) کی عطا کی ھو ئی محکم و مضبوط حجت کے ذريعہ غدير کی سرحدوں کو 

مخالفين غدير کےلئے بند کرکے ان سے ھمت دکھانے کی طاقت و قوت چھين لی ھے ۔غدير کے شھيدوں نے چوده سو 
شھداء حضرت فا طمہ زھرا سالم هللا سال کے عرصہ ميں غدير کے نام پر شھيد ھونے والے ،غديرکے سب سے پھلے 

عليھا اور حضرت محسن عليہ السالم کے نقش قدم پر چلنے والے اور کربال ميناس کے با عظمت شھدا کے پيروکار 
  ھيں ۔عاشورا مولود غدير اور اس کا محا فظ ھے اور ٹھيک سقيفہ کے مد مقابل مو رچہ بنائے ھوئے ھے ۔ 

مبارک بہت دور کا نظاره کر رھی تھيں جو کشتٔی اسالم کا بيڑا پار لگا ئے اور  غدير ميں پيغمبر اکرم(ص) کی چشم
اس کے آخری ھدف کو آشکار کرے ،مستقبل کا نظاره بھی کر رھی تھيں بھيڑيا دھسان عقيده رکھنے والے اسالم کو 

  اندر سے کھوکھال کرنے کی کوشش ميں لگے ھيں ۔ 
ضرت علی عليہ السالم کے ھاتھ کو اپنے دست مبارک ميں ليکر بلند کيا اسی سبب کے مد نظر پيغمبر اسالم(ص) نے ح

  اور تاريخ کی تمام نسلوں کو دکھاليا اور ان کا اپنے جا نشين کے عنوان سے تعا رف کرايا ۔ 
ھمارے پاس غدير کی ميراث کے وارث ھيں اور ھمارا وجود اسی کی عظمت کامرھون منت ھے آج غدير دشمنوں کی 

خيره کرنے واال وه آفتاب ھے جو پوری دنيا کو ضوفشاں کررھا ھے اور اس کی طاقتور کشتی کو وسيع و آنکھوں کو 
عريض گيتی ميں کھے رھا ھے اور چوده سو سال سے سقيفہ کے فتنہ ميں غرق ھو نے والوں کو گرمی پہنچا رھا ھے

  طا کررھا ھے ۔ اور اس کوکفر و گمراھی کے گردابوں سے بچاکر اس کی روح کو نئی زندگی ع

  اے صاحب غدير 
غدير والے آپ کو اوج غديريت سے سالم عرض کرتے ھيں ،تعظيم کرتے ھيں ،آپ کے دست مبارک، پير اورآپ کی 
خاک پا کو چو متے ھيں آپ (ع) کے بلند و باال مقام کے با لمقابل خود کو بہت چھو ٹا سمجھتے ھيں !۔۔۔اگر آپ(ع) ان 

  فر ما ئيں ۔!؟ کی اس خا کساری کو قبول 
  انتظار سے لبريز آنسو کے قطره کا ۔۔۔سالم ! 

  اس کتاب کو تحرير کرنے کی وجہ 
ان کی سب سے آشکار اور سب سے زنده سند ھے ۔يہ “خطبٔہ غدير ’غدير سر نوشت ساز واقعات کا مجموعہ ھے کہ 

جس کا “”َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”خطبہ اسالم کا بنيادی دستور اور اسالم کی ابدی عزت ھے جس کا خالصہ جملہ 
  ھے ۔ “امير المو منين عليہ السالم کی وال يت ”اور اس کا نتيجہ “ميں مو ال ھوں اس کے علی مو ال ھيں

غدير کا ايک چھوٹے جملہ يا ايک تفصيلی تقرير ميں خال صہ نھيں کيا جا سکتا ھے اس خطبہ کے ذيل مينبہت سے 
قعات ھيں جن کو واقعٔہ غدير کے مجمو عہ کے عنوان سے ياد کيا جا سکتا ھے اور اس کی مکمل نقشہ مطالب اور وا

  کشی کی جا سکتی ھے ۔ 
غدير خم کے خطبہ کے ذيل ميں جو کچھ رونما ھوااس سے اس عظيم واقعہ ميں پوشيده حقائق کو درک کرنے يھاں تک

  ھنے کے اسباب فر ا ھم کرتا ھے ۔ کہ خطبۂ  غدير کے بعض جملوں اور عبارتوں کو سمج
اگر ھم کو غدير کے واقعات کا الگ الگ علم ھوجائے ليکن ھم پر ان کا ايک دو سرے سے رابطہ واضح نہ ھو تو ھم 
پر ايسی حقيقتيں مخفی ره جا ئيں گی جن کا ايک مسلمان کے عقيدے سے براه راست تعلق ھے اور ان کے مد نظر اکثر

رالمو منين عليہ السالم کی واليت و امامت سے منحرف ھو نے کے علل واسباب سے پرده اٹھمسلمانوں کے حضرت امي
  جا ئےگا ۔ 

تا ريخ کے ان فقروں کی جمع آوری ،ان کی تنظيم اور ان کے رابطہ کو درک کرنا ايک مسلمان کو يہ سمجھا تا ھے کہ
ن عليھم السالم کے راستہ پر متحد رہنے کے پيغمبر اکرم(ص) نے ان مخصوص حاالت ميں (مسلمانوں کوائمہ معصومي
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لئے يہ مفصل خطبہ ايک بڑے شان و شوکت والے پروگرام ميں ارشاد فر مايا اور قيا مت تک کےلئے اپنے جا نشينوں 
کاباقاعده تعارف کرايا ۔ان تمام باتوں کے با وجود مسلمان ايک دوسرے کيونمتفرق ھيں اور پيغمبر اکرم(ص) کے معين 

  ر ما ئے ھو ئے جانشينوں کے ايک دل و زبان سے پيرو کار کيوں نھيں ھيں ؟ و مشخص ف
اس مقام پر پيغمبر اکرم(ص) مسلمانوں سے سوال فر ما سکتے ھيں ۔ھر مسلمان کاضميراپنے آپ کواس خطبہ کے 

  بالمقابل ديکھتا ھے تو وه واقعٔہ غدير کا دقت سے مطالعہ کرنے پرمجبور ھوجاتاھے۔ 
کے تمام جزئيات کو “غدير ”نظر ھم نے يہ کتاب تا ليف کی ھے اور اسی سبب نے ھميں موضوع  اسی سبب کے مد

  جمع کرنے اور موجوده کتاب کی صورت ميں قا رئين کرام کی خدمت ميں پيش کرنے کا شوق داليا ھے ۔ 

  کتاب کے اغراض و مقاصد 
،عال مہ مير حا مد حسين ہندی، عال مہ امينی اور اب جبکہ حديث غدير کی سند اور متن کے سلسلہ ميں عالمہ مجلسی 

دو سرے علماء اعالم کے ذريعہ علمی بحثيں با لکل مکمل اور صاف طور پر بيان ھو چکی ھيں تو ان حضرات کی کا 
وشوں اور زحمتوں کو مد نظررکھتے ھوئے خطبٔہ غدير پر مفصل نظر ڈالنا ضروری ھے ،او ر يہ خطبہ جس کو خا 

ے سب سے اھم اور آخری پيغام کی شکل ميں ايک دائمی منشور کے عنوان سے مسلمانوں کےلئے بيان تم االنبياء ن
  فرمايا ھے لٰہذا اس کامخصوص حاالت کے ساتھ جائزه لينا ضروری ھے ۔ 

اس اھم مسئلہ کےلئے ھميں سب سے پھلے اُس وقت کے اسالمی معا شره پر حاکم فضا کا مطالعہ اور واقعۂ  غدير کی 
  يت کی مختلف جھات کا جا ئزه ليناھوگا ھم نے کتاب کا پھال حصہ اسی مطلب سے مخصوص کيا ھے ۔ اھم

اس کے بعد واقعٔہ غدير کے رونما ھو نے کے تمام جزئيات کو مد نظر رکھينگے جن کا آغاز پيغمبر اکرم(ص) کے 
مکرمہ اور مراسم حج انجام ديتےمدينہ سے سفر کرنے سے ھو تا ھے يھاں تک کہ جو کچھ پيغمبر اکرم(ص) نے مکہ 

وقت غدير کے سلسلہ ميں بيان فر مايا ھے ۔لوگوں کے غدير ميں حاضر ھو نے کی دعوت ، حاجيوں کا ايک ساتھ نکلنا
اور ان کا غدير کے بيابان ميں حاضر ھونا ،غدير خم کے ظاھری اور رو حی اسباب کا فرا ھم کرنا ،خطابت کا طريقہ 

جو کچھ اس مقدس مقام پر تين دن کے عرصہ مينوقوع پذير ھوا جس ميں بيعت ،مبارک بادی  ،خطيب ،مخا طبين اور
  ،جبرئيل کا ظاھر ھونا اور معجزه اٰلھی شامل ھے يہ سب کتاب کے دوسرے حصہ ميں بيان کيا گيا ھے ۔ 

شمنان اسالم يہ بات بھی جان لينا ضروری ھے کہ پيغمبر اکرم(ص) کے اس عظيم اقدام کے وقت منافقين اور د
منصوبے بنانے اور خيانت کر نے ميں مشغول تھے اور اسالم کے خالف اپنے پروگرام تشکيل دے رھے تھے، اور 

آنحضرت کو قتل کرنے کا منصوبہ بنارھے تھے ۔پيغمبر اکرم(ص) ان کے ان تمام منصوبوں سے آگاه تھے اور 
م منصوبونپر پانی پھير ديتے تھے تيسرے حصہ ميں معاشره کے اجتماعی حاالت کو مد نظر رکھتے ھوئے ان کے تما

  اسی موضوع کو بيان کيا گيا ھے ۔ 
اس کے بعد چوتھے حصہ ميں اس بات کی نوبت آگئی ھے کہ خطبٔہ غدير کے مطالب کا مو ضوعی اعتبار سے مطالعہ

اس طرح خطبہ کے عربی کيا جا ئے تا کہ يہ معلوم ھو سکے کہ اسالم کا يہ دائمی منشور کن پيغامات کا حامل ھے 
  متن اور اردو ترجمہ کا دقت سے مطالعہ کيا جائے گا ۔ 

حديث غدير کی سند اور متن کے علمی اور استداللی ابحاث کے سلسلہ مينکتاب کے پانچويں حصہ ميں اشاره کيا گيا 
  ھے ۔ 

رت اور اعراب گذاری چھٹے حصہ ميں خطبٔہ غدير کے عربی متن کا نو نسخوں سے مقابلہ کرکے منظم و مرتب صو
کے ساتھ قارئين کرام کی خدمت ميں پيش کيا گيا ھے اور حاشيہ ميں نسخوں کے اختالف اور ضروری توضيحات درج 

  کی گئی ھيں ۔ 
  ساتويں حصہ ميں خطبہ کا مکمل اردو ترجمہ اس کے عربی متن سے مطابقت کے ساتھ نقل کيا گيا ھے 

  کی تفسير آٹھويں حصہ ميں تحرير کی گئی ھے ۔  خطبۂ  غدير سے نتائج اخذ کرنا اور اس
،اھميت غدير ،اورعيد غدير کس طرح منائی جا ئے کے متعلق مطالب تحرير “عيد اور جشن غدير ”نويں حصہ ميں 

  کئے گئے ھيں تا کہ ھم اسالم کے اس بزرگ شعار کو زنده کرکے اپنے ائمہ سے تجديد بيعت کرسکيں۔ 
ر اور چوده صديوں ميں اس کے تاريخ اسالم پر ھو نے والے اثرات سے متعلق بحث کیدسويں حصہ ميں تاريخچٔہ غدي

گئی ھے جو اس بات کا ثبوت ھے کہ پيغمبر اکرم(ص) کے اس حساس موڑ پر اقدامات کتنے دقيق تھے جو اتنے 
  طوالنی زمانہ تک مسلمانوں کےلئے مٔوثر اور کارساز واقع ھوئے ھيں ۔ 

اض و مقاصد کو مد نظر رکھا گيا ھے انشاء هللا ان سب کو اس کتاب ميں الگ الگ عنوان سے اس تاليف ميں انھيں اغر
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بيان کيا جائے گا ۔جو نتائج آپ حضرات کی خدمت ميں پيش کئے جا ئيں گے وه سب اھل تشيع کے بڑے بڑے علماء 
ھے اور ان کے حديثی اور کی علمی کاوشوں کا نتيجہ ھيں جنھوں نے ھمارے لئے ان اسناد و مدارک کی حفاظت کی 

  تا ريخی متون کا جائزه ليا گياھے ۔ 
اس بات کا بيان کر دينا بھی الزم و ضروری ھے کہ ھم نے جو کچھ بھی واقعۂ  غدير کو بيان کرنے ميں محنت و 

کوشش کی ھے ان ميں فقط مدارک کے اسناد اور متون کی عبارتوں کے جزئيات پر بہت زياده غوروفکرکی ھے اور 
  ندازه ،خيالی اور گڑھی ھو ئی داستانوں کو نقل کرنے سے گريز کيا گيا ھے ۔ ا

  کتاب کے منابع و مصادر
غدير کے سلسلہ ميں شيعہ اور سنّی منابع و مصادر کی کتابوں کی دقيق اور جا مع فھرست کتاب کے آخر ميں ھر مورد

  کے سلسلہ ميں دقيق حوالہ کے ساتھ درج کی گئی ھے ۔ 
اثبات الھدات ” يخ حر عاملی ،عالمہ مجلسی،عالمہ بحرانی اور عالمہ امينی رضوان هللا عليھم نے چا ر کتابوں عالّمہ ش

ميں غدير سے متعلق بطور کامل اور جامع مطالب ١اور الغدير جلد /١۵/٣،عوالم العلوم جلد/٣٧،بحاراالنوار جلد /٢جلد/
  سے متعلقہ اسناد و مطالب تک رسائی کی جا سکتی ھے۔ بيان کئے ھينان بزرگوں کی زحمتوں کے مد نظر آسانی 
“ جو مستقل طور پر غدير کے سلسلہ ميں تاليف کی گئی ھيں”اس کتاب کی تاليف کے بعد پچاس سے زياده اھم کتابوں 

  کا مطالعہ کيا گيا اور ان سے استفاده کيا گيا ھے ۔ 
ھ ش سالگره کے موقع پر اور دوسری ،تيسری  ١٣٧۴ ھ مطابق ١۴١۵يہ کتاب پھلی مرتبہ غدير کے چوده سو پانچويں 

ھ ميں طبع ھوئی ھے اب يہ چوتھا ايڈيشن مندرجہ ذيل نکات کے  ١۴٢٠ھ ،اور  ١۴١٨ھ ، ١۴١٧اور چو تھی مرتبہ 
  اضافہ کے ساتھ پيش کيا جا رھا ھے : 

  ۔نو حصوں سے اخذ شده نتائج ۔ ١
  ۔خطبہ کے متن کا دوسرے اور دو نسخوں سے مقابلہ ۔ ٢

  کا اضافہ ۔ “غدير قيامت تک کھلی رہنے والی فائل”دسويں حصہ 
موجوده کتاب اس دن کے وعده کی وفا کےلئے لکھی گئی ھے جس دن پيغمبر اکرم (ص) نے عھد لياتھا اور دريائے 

  بيکران غدير کے سلسلہ ميں دقيق تحقيق اور مطالعہ کےلئے پيش کی جا رھی ھے 
صاحب غدير حضرت بقية هللا االعظم ارواحنا فداه وعجل هللا تعالٰی فرجہ کے ظھور اس دن کے انتظار ميں جس دن ھم 

کو عملی طور پر محقق ھو نے کا مشاھده کريں،ان کے وجود مبارک کے “َمْن ُکْنُت َمْو اَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”کے ذريعہ 
کے اوج“اَللَّھُمَّ اْنُصْرَمْن نََصَرهُ ”اس کريناور ان کی مدد سے کے معنی کا تہہ دل سے احس“ اَللَّھُمَّ َواِل َمْن و َااَلهُ ”نزديک 

کا اظھار کريں اور غدير کو جس طرح غدير خم ميں بيان کيا گيا اسی طرح مانيں اس سے لذت حاصل کريں اور لطف 
  اٹھائيں ۔ 

  
   محمد باقر انصاری زنجانی خو ئينی

  قم ، 
  ۔  ١٣٧٩ھ ،زمستان  ١۴٢١عيد غدير 

-------- ------------------------------------------------------------------------   

 ۔  ۵٠،اسنی المطالب جزری صفحہ۵٩۵صفحہ  ١١]۔عوالم العلوم جلد 1[
 

 اسرار غدير 

 

  واقعٔہ غدير کاپيش خيمہ 

    غدير کاعميق مطالعہ کر نے کےلئے اس عظيم واقعہ کے وقوع پذير ھونے کے وقت معا شره کے سماجی،اعتقادی اور 
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اخالقی حاالت سے آگاه ھو نا ضروری ھے ،تا کہ معلوم ھو کہ غدير خم ميں رسول(ص) کے سا تھ کون لو گ تھے؟ اور وه 
  وھوں ميں تقسيم ھو سکتے ھيں؟ کيسے مسلمان تھے؟ان کا عقيده کيسا تھا ؟اور وه کتنے گر

يہ فکری آمادگی واقعٔہ غدير کے جزئيات اور اس کی خاص کيفيت کاتجزيہ و تحليل کر نے ميں مدد گار اور نتيجہ خيز ثابت 
  ھو گی ۔ 

  ھجرت کے پھلے عشره ميں اسالمی معا شرے کی تشکيل.١
  

  ]1دين اسالم کی تبليغ ميں پيغمبر اکرم (ص)کی رسالت[

الم آخری دين ھے جو گزشتہ تمام اديان کو منسوخ کر دينے واال اور معارف اٰلھی کے سب سے بلند وباال مطالب کا دين اس
حا مل ھے جو کسی زمان و مکان ميں محدود نھيں ھيں ۔لٰہذا ان معارف کو پوری دنيا مينھميشہ کےلئے لوگوں کی فکر و 

  ستاويز کے طور پر ھونی چا ہئے روح کی تعمير کرنے والی اور انسانيت ساز قانونی د
اس عظيم رسالت کی ذمہ داری خا تم االنبياء حضرت محمد بن عبد هللا(ص) کے کاندھوں پرڈالی گئی ھے۔ آنحضرت 

(ص)اسالمی احکام و معارف لوگوں کےلئے آھستہ آھستہ بيان فر ما تے تھے اور ھر اقدام سے پھلے اس کےلئے ماحول 
يسے اسالم کی قدرت و طاقت اورترقی ميں اضافہ ھو تا جاتا تھا پيغمبر اسالم (ص)بھی کوسازگار بناتے تھے۔جيسے ج

سنگين تر اسالمی مطالب کو لو گو ں کے سامنے بيان فر ما تے تھے،اور يہ طريقہ آپ کی حيات طيبہ کے آخری وقت تک 
  جاری و ساری رھا ۔ 

  ]2ھجر ت سے پھلے مسلمان[
تبليغ کے دوران مکٔہ معظمہ ميں مسلمانوں کی تعدادبہت کم تھی اور اس کی وجہ ظا ھر  پيغمبر اکرم(ص) کی تيره سال کی

  ی طور پر اسالم کاکمزور ھوناتھا ،لٰہذا دنيوی خواھشات کے خواھاں اسالم کی طرف بہت کم ما ئل ھو تے تھے ۔ 
ی خدمت ميں حاضر رہتے تھے اگر چہ اس دور ميں بھی کچھ منا فقين اپنا مستقبل بنا نے کی غرض سے آنحضرت (ص) ک

، اپنے جاھليت والے مقاصدکوحاصل کرنے اور آنحضرت (ص) کے اقدامات کو نابود کر نے کےلئے دل ھی دل ميں 
  منصوبہ بنايا کر تے تھے ،ليکن دوسرے افراد کی نيک نيتی ان کے تمام ارادوں پر پانی پھير ديتی تھی ۔ 

  ]3ھجرت کے بعد مسلمان [
)کی مدينہ تشريف آوری ،آپ کے استقبال اور مسلمانوں کےلئے امن و امان کی جگہ فراھم ھو جا نے کے پيغمبر اکرم (ص

بعدروز بروز مسلمانوں کی تعداد ميں اضافہ ھو تا گيا۔اسالم اس قدر ترقی کی راه پر گا مزن تھا کہ گروه گروه اور کبھی 
ے بھی افراد آنحضرت(ع) کی خدمت با برکت ميں حا ضر ھو تے توساراقبيلہ مسلمان ھو جا تا تھا ۔مدينہ کے گرد و نواح س

تھے اور اسالم قبول کر تے تھے ۔اس بنا پر مسلمانوں کی آبادی ميں ايک بنيادی تبديلی ھو رھی تھی ،مشرکين ،يھودی اور 
وں کو اپنے اندر عيسائی ايمان ال کرمسلمان معاشره ميں داخل ھو چکے تھے اور يہ معاشره مختلف قبائل اورمختلف گرو ھ

جگہ دے رھا تھا۔ان لوگوں ميں سے بعض لوگ اپنے قبيلہ کے سرداروں کی اتباع ميں ، کچھ جنگو ں ميں شرکت کر کے 
مال غنيمت حا صل کر نے کے قصد و اراده سے مسلمان ھوئے اور بعض دوسرے افرادعھده ومنصب وغيره حاصل کرنے 

  کی غرض سے اسالم ال ئے ۔ 
(ص) کی جنگيناوج پر پہنچيناورمسلمانوں کی معاشرتی اور فوجی طاقت بڑھی اور مسلمان جنگوں کو فتح جب پيغمبر اسالم

کر نے لگے ،تو کثرت سے لوگ اپنی جان و مال کی حفا ظت کے لئے اسالم قبول کر نے لگے اور کچھ لوگو ں نے رسوا و
  ذليل نہ ھونے کی خاطرخود کو اکثريت کے ساتھ ملحق کر ليا ۔ 

ہ مخلص اور فدا کار مسلمانوں کی تعدادبھی کم نھينتھی اور يھی وه افراد تھے جو منافقين کے منصوبوں اور دنيا اگرچ
  پرستوں کی خوا ھشات ميں رکاوٹ ڈالتے تھے ۔ 

  ]4فتح مکہ کے بعد مسلمان [
فتح جس ميں پيغمبر  پيغمبر اسالم (ص)کے ذريعہ مکہ فتح ھو نے کے بعديہ صورت حال نے مزيدپيچيده ھوگئی۔يہ بڑی

اکرم(ص) اور حضرت علی عليہ السالم نے بت پرستی اور شرک کی کمر توڑ دی تھی ، پيغمبر اکرم(ص) کی طرف سے 
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عام طور پر در گزرکر نے کے اعالن کے بعد بہت سے وه افراد جو کل تک جنگوں ميں مسلمانوں کے خالف تلوار چالتے 
  ے اس طرح مسلمان معاشره نے نئی شکل اختيارکرلی ۔ تھے ،مسلمانوں کے گروه ميں داخل ھو گئ

  ]5حجةالوداع کے سال اسالمی معاشره [
پيغمبر اکرم(ص) کی حيات طيبہ کے آخری سال ميں جھاں آپ کے ساتھ ايک طرف سلمان ابوذر اور مقداد جيسے مخلص 

تلواراٹھايا کرتے تھے ۔اس کے مسلمان تھے تو دو سری طرف وه نئے مسلمان بھی تھے جو کل تک اسالم کے خال ف 
عالوه خواھشات نفسانی کے پابند ھوٰی و ھوس کے غالم اور دنيا کے خواھاں افراد بھی تھے جن کامقصددنياحا صل کر نا 

  تھا۔ 
کچھ افراد کی افکار پر دور جا ھليت کے تعصبات کا غلبہ ،بدر و احد وحنين اور خيبر کے کچھ باقيمانده ُعقدے اور دنياوی 

چ نے کچھ لوگوں کے دلوں سے ايمان راسخ کو ختم کر ديا تھااس کے عالوه مخفی حسد جو روز بروز آشکار ھو تا جا الل
رھا تھا حجة الوداع کے وقت سب چيزيں مسلمانوں کے معا شره پرحکم فرما تھيں اور اس وقت کی فضا انھيں اسباب کی دين

  تھی۔ 

  ]6مسلم معا شرے ميں منا فقين[
رے کی سب سے بڑی مشکل، نفاق تھاجوان افراد کی مختل کمزوريوں سے فائده اٹھاکر ان کے اندر سے روح مسلم معاش

ايمان کو سلب کرکے انھيں اپنی طرف مائل کر ليتاتھا ۔ منافقين وه لوگ تھے جو ظا ھری طور پر تو مسلمان تھے ليکن 
  قانونی طور پر ان سے پيش آنامشکل تھا ۔ 

دا ھی سے مسلمانوں کے درميان مو جودتھا اور بعض تو ابتدا ھی سے منا فقانہ نيت سے مسلمان ھو ئےيہ گروه بعثت کی ابت
تھے ،ليکن ان کی تعداد بہت کم تھی ۔جيسے جيسے اسالم کی قوت بڑھتی جا رھی تھی ويسے ويسے منا فقين بھی اپنے کو 

ئے اسالم کے نئے پودے پر کفار و مشرکين سے منظم کر تے جا رھے تھے اور اسالم کی ظاھر ی عبا زيب تن کئے ھو 
  بھی زياده مھلک وار کر تے تھے ۔ 

پيغمبر اسالم(ص) کی حيات طيبہ کے آخر ی سالوں ميں منا فقين عملی طور پر ميدان ميں آگئے تھے ،وه مٹينگيں کيا کر تے
ے تھے جس کی بہترين گواه قرآن تھے ،اسالم اور پيغمبر اکرم(ص) کے خالف سا زش کر تے اور ماحول خراب کيا کر ت

کريم کی آيات ھيں ۔ اگر ھم قرآن کر يم کی آيات کے نا زل ھو نے کی تر تيب کا جا ئزه ليں تو منا فقين سے متعلق اکثرآيات 
  ] 7پيغمبر اکر م(ص) کی حيات طيبہ کے آخری سالو ں ميں نا زل ھو ئی ھيں ۔[

طنی طور پر کفر والحاد اور شرک کی طرف ما ئل تھے ان کے دل ميں يہ  منافقين ظا ھر ی طور پرتو مسلمان تھے ليکن با
آرزو تھی کہ دين اسالم کو ھر اعتبار سے نقصان پہنچا يا جا ئے اورکسی طرح اپنی پرانی حا لت پرپلٹ جا ئےں ليکن وه يہ 

پيغمبر اکرم(ص) کی بھی اچھی طرح جا نتے تھے کہ ھم اس ھدف کو آسانی سے نھيں حا صل کر سکتے اور کم سے کم 
حيات طيبہ ميں تو ايسا ھو نا نا ممکن ھے ۔لٰہذا انھوں نے پيغمبر اسالم(ص) کی رحلت کے بعد اپنے ناپاک عزائم کو عملی 

  جامہ پہنانے کا منصوبہ بنايا ۔ 
الف کئی انھو ں نے حجةالوداع کے سال ميں اپنے درميان کئی عھد نا موں پر دستخط کئے تھے اور ان ميں اسالم کے خ

  ] 8دقيق اور پيچيده سازشيں تيارکی تھيں۔[

  غدير ،سازشوں کی ناکامی کی بنياد
جو چيزاس ماحول مينمنا فقو ں کی سازشوں کو بالکل نيست و نا بود ،اسالم کواس کی اصليت اور حقيقت کے ساتھ محفوظ 

حضرت (ص)نے اپنی بعثت کے آغاز سے ھی رکھ سکتی تھی وه پيغمبر اسالم (ص)کے بعد آپ کے جا نشين کااعالن تھا۔ آن
ھر منا سب مو قع پراس کا اعالن فر ما يا تھا يھاں تک کہ متعدد مر تبہ سند کے طور پرمعاشره کی پشت پناھی کے ساتھ 

 بيان فرمايا ،يھاں تک کہ ايک روز امير المو منين (ع) کو باليا اسکے بعد اپنے خادم کو حکم فرما يا کہ قريش کے سو افراد
،ديگرعربوں سے اّسی افراد عجم سے ساٹھ افراد اور حبشہ کے چاليس افراد جمع کريں جب يہ افراد جمع ھو گئے تو آپ 

  نے ايک کاغذ ال نے کا حکم ديا ۔ 
ايھا الناس ”اس کے بعد سب کو ايک دو سرے کے پھلو ميں نماز کی طرح صف ميں کھڑے ھو نے کا حکم ديا اور فر مايا: 

ات کو تسليم کر تے ھو کہ خداوند عالم ميرا ما لک ھے اور مجھ کو امر اور نھی کر تا ھے اور مينخدا وند عالم ، کيا تم اس ب
  ؟ “کے قو ل کے مقابلہ ميں امر و نھی کر نے کا حق نھيں رکھتا
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ھوں ، تم کو امر و  انھو ں نے کھا :ھاں ، يا رسول هللا ۔آپ نے فر مايا :کيا ميں تمھارے نفوس پر تم سے زيا ده حا کم نھيں
  نھی کرتاھوں اور تم کو ميرے مقابلہ ميں امر و نھی کر نے کا حق نھيں ھے ؟انھوں نے کھا : ھاں ،يا رسول هللا ۔ 

فرمايا :جس شخص کا خداوند عالم اور ميں صاحب اختيار ھوں يہ علی بھی اس کے صاحب اختيار ھيں يہ تم کو امر و نھی 
تمھيں ان کو امر و نھی کر نے کا حق نھيں ھے ۔خدايا علی (ع) کے دوست کو دوست رکھ کر نے کا حق رکھتے ھيں اور 

اور علی (ع) کے دشمن کو دشمن قرار دے ،جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر،جو اس کو ذليل و رسوا کر ے تو اُس 
يغام پھونچا ديا اور ان کے سلسلہ ميں کو ذليل و رسوا کر۔ خدايا تو اس بات کا شاھد ھے کہ ميں نے تبليغ کی اور ان تک پ

  پريشان رھا۔ 
اس کے بعد اس کاغذ(جس ميں يہ مطالب تحرير تھے )کو ان افراد کے سا منے تين مر تبہ پڑھنے کا حکم ديا ۔ اس کے بعد 

ول کی تين مر تبہ فر مايا :تم ميں کون شخص اس عھد سے پھرجائے گا؟انھوں نے تين مرتبہ کھا : ھم خدا اور اس کے رس
  پناه چا ہتے ھيں اگر ھم اپنے عھد سے پھريں۔ 

اس کے بعد آنحضرت (ص) نے اس کاغذکو لپيٹا اور اس پر مجمع ميں موجودسب افراد کے دستخط کرائے اور فرمايا: اے 
 علی (ع) اس نوشتہ (تحرير ) کو اپنے پاس رکھو،اور اگر ان ميں سے کسی نے عھد شکنی کی تو يہ تحرير اس کو پڑھ کر

  ] 9سنا ناتا کہ ميں قيامت ميں اس کے خالف مبغوض رھوں ۔[
ان تمام اقدامات کے با وجود پيغمبر اکرم(ص) حضرت علی (ع) کو قا نونی طور پر اپناجانشين و خليفہ معين فر ما نے 

افقين کو بھی کےلئے اپنی حيات طيبہ کے آخری ايا م ميں زمان ،مکان اور تا ريخ کے اس عظيم جم غفير کے منتظر تھے من
  اس چيز کا خطره تھا اور متعدد طريقو ں سے اس اعالن ميں رو ڑے اٹکا رھے تھے ۔ 
تھا جس نے منافقين کو “غدير خم’قانونی طور پر زمان و مکان کے اعتبار سے اعالن کر نے کا سب سے بہترين مو قع 

ا چور کر ديااور ان کے شيطانی منصوبوں مبھوت کر کے رکھ ديا تھا، ان کی کئی سالو ں سے چلی آرھی سازشونکوچکن
  ] 10پرپانی پھير ديا ۔[

  حضرت فا طمہ زھراء (ص) اس سلسلہ ميں فر ما تی ھيں : 
َجا َء ”   ] 11“[َو هللاِ لَقَْد َعقََد لَہُ يَْو َمئٍِذ اْلِواَل َء لِيَْقطََع ِمْنُکْم بِذلَِک الرَّ
رت علی (ع) کےلئے محکم و استوار فرما يا تا کہ اس طرح تمھا پيغمبر اکرم(ص) نے غدير کے دن عقد واليت کو حض”

  “ ری آرزوئيں اس سے منقطع ھو جا ئيں 

  غدير عرصہ دراز کےلئے اتمام حجت
پيغمبر اکرم(ص) نے اس دين اسالم کے قيامت تک باقی رہنے اور پوری دنيا مينمسلمانوں کے پھيل جا نے کے بعدقيا مت 

  انشينوں (يعنی باره ائمہ معصومين عليھم السالم)کا اپنے ايک خطبہ ميں تعارف کرا يا ۔ تک باقی رہنے والے اپنے ج
اس لئے اگر اس دن اکثر مسلمانوں نے اپنے ھمدرد پيغمبرکے کالم کوتسليم نہ کياا ور امير المو منين حضرت علی عليہ 

نے والی نسلونکے اکثر افرادنے پيغمبر اکرم(ص) السالم کی بال فصل خالفت کو قبول نھيں کيا ليکن مسلمانوں کی بعد ميں آ
  کے حقيقی وصی کی معرفت حا صل کرلی ۔يھی غدير کا سب سے اھم اور بنيادی ھدف تھا ۔ 

اگر چہ منا فقين نے اپنے ارادوں کو عملی جا مہ پہنايا ليکن يہ غدير کا ھی نور ھے کہ جس نے چوده صديا ں گذر جانے 
و عريض زمين پر تاريخ کے ھر دورميں کروڑوں شيعوں اور اھل بيت عليھم السالم سے  کے با وجود دنيا کی اس وسيع

محبت رکھنے والوں کوباقی رکھا اور اسی طرح نور واليت کودنيا کے مختلف مقامات پر روشن اورتابناک محفوظ رکھا 
  ھے۔ 

جا نشينوں کے سا منے سر تسليم خم اسی طرح اگر عر صٔہ دراز تک مسلمانو ں کے گروه نے پيغمبر اسالم(ص) کے حقيقی
نہ کيا اور نھيں کر تے ھيں ليکن شيعوں کی يہ بہت بڑی تعداد فقط علی بن ابی طالب (ع) اور ان کی نسل سے گياره 

  فرزندوں کو پيغمبر اکرم(ص) کے جا نشين سمجھتی ھے ۔ 
زمانہ کےلئے نھينبيان کيا گيا تھا ،بلکہ  اس مقدمہ سے يہ بات ظاھر ھو تی ھے کہ خطبٔہ غدير کچھ محدود گروه اور خاص

پيغمبر اکرم(ص) نے خود يہ ارشاد فر مايا کہ حا ضرين غائبين کو ،شھر ميں رہنے والے گأوں ميں رہنے والوں کو اورباپ 
   ]12اپنی اوالد کوقيامت تک يہ خبر پہنچا تے رھيں اور سب اس پيغام کو پہنچا نے ميں اپنی ذمہ داری پر عمل کريں ۔[

جب پيغمبر اکرم(ص) نے لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی ،تو اب يہ صرف لو گو ں کے اوپر ھے کہ وه چا ھے جنت کو 
  اختيار کر يں يا جہنم کو ،اور ان کا واليت علی (ع) کو قبول کر نا يا قبول نہ کرنا ايک اٰلھی امتحان ھے ۔ 

  :  اس سلسلہ ميں امام علی رضا عليہ السالم فر ما تے ھيں
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َمثَِل اْلَماَل ئَِکِة فِْی ُسُجْوِدِھْم آِلَدَم،َوَمثَُل َمْن اَبٰی ِواَليَةَ (َمثَُل اْلُمٔوِمنِْيَن فِْی قَبُْولِِھْم ِواَلَء اَِمْيِراْلُمؤْ ِمنِْيَن َعلَْيِہ السَّاّل ُم فِْی يَْوِم َغِدْيِرُخمٍّ کَ 
  ُل اِْبلِْيَس ) اَِمْيِراْلُمؤْ ِمنِْيَن يَْوَم اْلَغِدْيِر َمثَ 

غدير خم کے دن حضرت علی (ع) کی واليت کو قبول کر نيوالے مو منين کی مثال حضرت آدم کو سجده کر نےوالے مال ”
  ] 13‘[ئکہ جيسی ھے ،اور واليت امير المو منين (ع) کا انکار کرنے والوں کی مثال ابليس جيسی ھے

فضااور وه حاالت جن ميں واقعٔہ غديررونما ھوا اور وه اھداف و اس مختصر سی بحث سے اسالمی معا شرے پر حکم فرما 
  مقاصدجوغديرکے مد نظر تھے واضح ھو جا تے ھيں ۔ 

  خطبۂ  غدير کی اھميت کے پھلو.٢
پيغمبر اسال م(ص) کی پوری تا ريخ بعثت ميں صرف ايک حکم ايسا ھے جو اتنے تفصيلی مقد مات، ايک خاص مقام اور 

فير ميں ايک طوالنی خطبہ کے ذيل ميں بيان ھو ا ھے ديگر تمام احکام اٰلھی مسجد النبی يا آپ کے بيت مسلمانوں کے جم غ
الشرف ميں بيان ھو تے تھے اور اس کے بعد ان کی اطالع سب کو ديدی جا تی تھی ، اسی بات سے اندازه لگايا جا سکتا 

متاز اور اھم ھے ۔حضرت امام محمد باقرعليہ السالم فر ما تے ھے کہ اسال م کا يہ اٰلھی حکم دوسرے تمام اٰلھی احکام سے م
  ھيں : 

  
  “ غدير کے دن واليت کے مانند کسی حکم کا اعالن نھيں ھوا ”

  ھم ذيل ميں فھر ست وار خطبٔہ غدير کی اھميت کے اسباب بيان کر رھے ھيں: 
تمام راستے الگ الگ ھوتے تھے اورتمام جغرافيائی اعتبار سے غديرکی جگہ جحفہ ميناس مقام سے پھلے ھے جھاں سے 

قبائل اپنے اپنے راستہ کی طرف جانے کی وجہ سے ايک دوسرے سے جدا ھوتے تھے۔اسی طرح اس گرم و ريگستانی 
عالقہ ميں تين دن قيام کرنااور وقت کے لحاظ سے حجة الوداع کے بعد کا زمانہ اوريہ اس دن تک مسلمانوں کا سب سے بڑا 

  اجتماع تھا ۔ 
طيب کی جگہ،مخاطبين يعنی حا جيوں کی خاص کيفيت وه بھی اتمام حج کے بعداور واپسی کے وقت نيزمخاطبين کے خ

سامنے پيغمبر اسالم (ص)کی وفات کے نزديک ھو نے کااعالن اس لئے کہ آنحضرت (ص)اس خطبہ کے ستّر دن بعد اس 
  دنيا سے رحلت فر ما گئے ۔ 

بر اس پيغام کو پہنچا ديجئے جو آپ پر خدا وند عالم کی طرف سے نا زل ھوا ھے اگر آپ اے پيغم”خدا وند عالم کا يہ فرمان 
يعنی فرامين اٰلھی ميں سے کسی ايک فرمان کے لئے “نے يہ پيغام نہ پہنچايا تو گويا رسالت کا کو ئی کام ھی انجام نھيں ديا 

  بھی ايسا حکم نھيں ھوا ۔ 
مستقبل کی خاطر واليت اور امامت کے حکم کو جاری کر نے کےلئے خدا پيغمبر اکرم (ص)کو خوف اورمسلمانوں کے 

کاقطعی فيصلہ ، اس حکم اٰلھی کو پہنچا نے کی خصوصيات ميں سے ھے کہ پيغمبر کسی بھی حکم کو پہنچا نے کےلئے 
  اس طرح فکرمند نہ ھو ئے ۔ 

لينا اس پيغام اور اس اعالن کی خصوصيت  خدا وند عالم کا دشمنوں کے شر سے پيغمبر اکرم(ص) کی حفاظت کی ذمہ داری
  ھے اور احکام اٰلھی ميں سے کسی کے لئے بھی ايسی ضما نت نھيں دی گئی ۔ 

  آنحضرت (ص)کا غدير خم ميں لوگوں سے اقرار لينا ۔ 
ر صرف اس دستور اٰلھی کو بيان کر نے کےلئے خاص اسباب کا اہتمام، اتنا بڑا مجمع ،بيان کر نے کا خاص انداز اور منب

اسی حکم اٰلھی کےلئے تھا ۔خاص طور سے پيغمبر اکرم (ص)کا لوگوں کو الوداع کہنا جبکہ بيرونی دشمنوں کی طرف سے 
  اب اسالم کونقصان پہنچانانا ممکن ھو گيا تھا۔ 

مان اور مسئلٔہ امامت صرف ايک پيغام اور ايک ھی خطبہ کی صورت ميں نھيں پہنچايا گيا بلکہ خدا وند عالم کے حکم وفر 
  عام مسلمانوں کی بيعت اور ان سے عھد کے ذريعہ سے عمل مينآيا ۔ 

  وه عظيم ا ور حساس مطالب جو واليت کوبيان کر تے وقت خطبہ مينذکرکئے گئے ھيں۔ 
خطبہ سے پھلے اور بعد واقع ھو نے والے خاص رسم و رسومات مانند بيعت ،عمامٔہ سحاب اور مبارکباد جو اس واقعہ کی 

  ميت پر داللت کر تے ھيں ۔ خاص اھ
جو اس دن تک کسی بھی “آج ميں نے تمھارا دين کا مل کر ديا اور اپنی نعمتيں تم پر تمام کر ديں”خداوند عالم کا يہ خطاب 

  مو قع پر نھيں فر مايا گيا ۔ 
اميرالمو منين اور  ائمہ عليھم السالم کا پيغمبر کے خطبہ غدير کو اپنی توجہ کا مر کز قرار دينا ،خاص طور پر حضرت
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پيغمبر اکرم(ص) نے غدير ميں کسی کےلئے کو ئی عذر باقی نھيں چھو ڑا ”حضرت زھرا عليھما السالم کا يہ فر مان 
]نيز علماء کا ائمۂ  ھدٰی عليھم السالم کی اتباع ميں غدير سے متعلق موضوعات کا تفصيل سے بيان کر نا کہ يھی 14“[

   واليت و امامت کی بنياد ھے ۔
تاريخی ،حديثی ،کال می اور ادبی اعتبار سے اس حديث کی سند اور نقل کر نے کا اندازاسی طرح اس کالم کا لوگوں کے 

دلوں ميں بيٹھ جا ناجو روايات واليت مينممتاز اوربے مثال ھے محققين اس روايت کے تواتر کو ثابت کرچکے ھيں اور تمام 
  کے ھوں اس حديث کے صحيح ھو نے کااعتراف کرتے ھيں مسلمان چا ھے وه کسی بھی فرقہ اور مسلک 

  خطبٔہ غدير ميں آنحضرت (ص)کے بلند و باال مقاصد 
۔ اپنی تيئس سال کی زحمتوں کانتيجہ اخذکرنے کےلئے اپنا جا نشين معين کر نا جس کے ذريعہ اس راه کوبرقرار رکھے ١

  گا۔ 
رنے کی خاطر ايسے جا نشينوں کا معين فر مانا جو اس ذمہ داری ۔اسالم کو کفار و منافقين سے ھميشہ کےلئے محفوظ ک٢

  کو نبھا سکيں ۔ 
۔ خليفہ معين کرنے کےلئے قانونی طور پر اقدام کرنا جوھرقوم کے قوانين کے اعتبار سے ھميشہ رائج رھاھے اور تاريخ ٣

  مينبطورسندثابت ھے ۔ 
  ضی اورحال کا بيان کرنا۔ ۔اپنے تيئس سالہ پروگرام ميں گذشتہ اور مسلمانوں کے ما۴
  ۔دنيا کے اختتام تک مسلمانوں کے مستقبل کا راستہ ھموار کر نا ۔ ۵
  ۔لوگوں پر حجت تمام کرناجو انبياء عليھم السالم کی بعثت کاايک اصلی مقصد ھے۔ ۶

س کا اعتراف کر نے پيغمبر اکرم(ص) کے اس عملی اقدام کا نتيجہ جو اھل بيت عليھم السالم کے حق کو پہچاننے والوناور ا
  والوں کی کثرت، اور تاريخ ميں اربوں شيعوں کا وجود خاص طور سے اس دور ميں اس کی اھميت کا بہترين گواه ھے۔ 

 --------------------------------------------------------------------------------   

  ۔ ١٨،١٩،٢٠] بحا ر االنوار جلد :1[
  ۔ ٢٧۔١صفحہ  ١٩، جلد  ٢۴٣۔ ١۴٨صفحہ  ١٨لد :] بحا ر االنوار ج2[
  ۔ ٩٠۔ ١صفحہ  ٢١،جلد  ٢٠، جلد  ١٣٣۔ ١٠۴صفحہ  ١٩] بحا ر االنوار جلد 3[
  ۔ ١٨۵۔٩١صفحہ  ٢١] بحا ر االنوار :جلد4[
  ۔ ٣٧٨۔١٨۵صفحہ  ٢١] بحا ر االنوار :جلد 5[
  م ميں مال حظہ فر ما ئيں ۔ ۔اسی طرح منا فقين سے متعلق آيات ،قرآن کري٢٢] بحا راالنوار :جلد 6[
] اس سلسلہ ميں سوره آل عمران ،نساء ،ما ئده، انفال ، تو بہ، عنکبوت ، احزاب ،محمد ، فتح ، مجا دلہ، حديد 7[

  ، منافقين و حشر ميں رجوع کريں۔ 
  ] منافقوں کی سازشوں کی تفصيل اس کتاب کے تيسرے حصہ ميں بيان کی جا ئے گی ۔ 8[
  ۔ ٣٩۴فحہ ] فيض الغدير :ص9[
  ] اس کتاب کے دوسرے اور تيسرے حصہ ميں رجوع فر ما ئيں ۔ 10[
  ۔ ۵٨حديث  ۵٩۵صفحہ  ١١] عوالم : جلد 11[
  ] اس سلسلہ ميں خطبٔہ غدير کے گيا رھويں حصہ ميں رجوع کيجئے ۔ 12[
  ۔  ٢٢۴صفحہ ١۵/٣] عوالم : جلد 13[
 ۔ ۵٩حديث  ۵٩۵ صفحہ ١١۔عوالم جلد ١٨۶صفحہ  ٢٨] بحا ر االنوار جلد 14[

 

 اسرار غدير 

 

  غدير خم کے تين روز کی رسومات 

    غدير خم ميں رو نما ھو نے والے واقعات ايک ھی مقام پر اور ايک ھی شخص سے نقل نھينھو ئے ھيں حاضرين ميں سے 
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ھر ايک نے اس باعظمت پروگرام کے بعض پھلوؤں پر روشنی ڈالی ھے اور کچھ مطالب ائمہ معصومين عليھم السالم نے 
  نقل کئے ھيں ۔ 

ائزه سے واقعہ غدير کی منظر کشی کی ھے جس کو مندرجہ ذيل تين حصوں ميں ھم نے اخبار و احا ديث کے مطالعہ اور ج
  بيان کيا جاتا ھے : 

ابتدا مينخطبہ سے پھلے کے واقعات جوخطبہ کےلئے ماحول کوسازگار بنانے کے لئے رونماھوئے ، اس کے بعد پيغمبر 
م دئے ،اور تيسرے حصہ ميں وه چيزيں بيان اسالم (ص)کے خطبہ کی کيفيت اور وه عملی اقدامات جو آپ نے منبر پر انجا

  کی جا ئينگی جو خطبۂ  غدير کے بعد انجام دی گئيں۔ 
  
  خطبہ سے پھلے کے پروگرام  ١

  ]1حجة الوداع کی اھميت[

پيغمبر اسالم (ص)کی ھجرت اور آپ کا مکہ معظمہ سے تشريف ليجانا تاريخ اسالم کا ايک حساس موڑ شمار کيا جا تا ھے 
  ے بعد پيغمبر اسالم(ص) نے مکہ معظمہ کے تين سفر فر ما ئے ۔ اور ھجرت ک

پھلی مر تبہ آٹھويں ھجری ميں صلح حديبيہ کے بعدعمره کے عنوان سے مکہ معظمہ تشريف لے گئے اور مشرکين کے 
  ساتھ معاھده کے مطابق فوراً واپس پلٹ آئے ۔ 

ں داخل ھو ئے ،اور تمام امور کی تکميل اور کفر و دوسری مر تبہ نويں ھجری ميں فتح مکہ کے عنوان سے اس شھر مي
شرک اور بت پرستی کا جا ئزه لينے کے بعد آپ طائف تشريف لے گئے لوٹتے وقت مکہ تشريف ال ئے اور عمره بجاالنے 

  کے بعد مدينہ واپس لوٹ آئے ۔ 
وان سے مکہ تشريف ال ئے تيسری اور آخری مرتبہ پيغمبر اسالم(ص) ھجرت کے بعد دس ھجری ميں حجة الوداع کے عن

آنحضرت (ص) نے پھلی مر تبہ رسمی طور پر حج کا اعالن فر مايا تاکہ جھاں تک ممکن ھوسب لوگ اپنے تئيں حا ضر 
  ھوں۔ 

اس سفر ميں آنحضرت (ص) کے دو بنيادی مقصد اسالم کے دو اھم احکام بيان کرنا تھا جن کو آ نحضرت(ص) نے ابھی 
رسمی طور پر بيان نھيں فر مايا تھا :ايک حج اور دوسرے پيغمبر اسالم(ص) کے بعد خالفتتک لوگوں کے لئے مکمل اور 

  و واليت اور جا نشينی کا مسئلہ تھا ۔ 

  ]2سفر حج کا اعالن[
خدا وند عالم کے حکم کے بعد پيغمبر اسالم(ص) نے مدينہ اور اس کے اطراف ميں منا دی دينے والوں کو روانہ فر مايا 

ت (ص) کے اس سفر کی اطالع سب تک پہنچا ديناور يہ اعالن کردينکہ جو چا ھے وه آپ(ع) کے ساتھ سفر کرتاکہ آنحضر
  سکتا ھے ۔ 

عام اعالن کے بعد مدينہ کے اطراف سے متعدد افراد آنحضرت (ص)،مھا جرين اور انصار کے ساتھ مکہ جا نے کےلئے 
تلف قبيلوں کے متعدد افراد آ نحضرت(ص) کے ساتھ شامل ھوتے شھر مدينہ آئے ۔مدينہ سے مکہ کے درميان راستہ ميں مخ

گئے دور دراز عالقوں ميں بھی اس اھم خبر کے پہنچتے ھی مکہ کے اطراف اور يمن وغيره شھر ونکے متعدد افراد نے 
بھی مکہ کےلئے رخت سفر باندھا تاکہ حج کے جز ئی احکام ذاتی طور پر خود پيغمبر اکر م(ص) سے سيکھيں اور 

آنحضرت (ص)کے ساتھ اس پھلے رسمی سفر حج ميں شريک ھوسکيں ۔مزيد يہ کہ آنحضرت (ص) نے يہ اشاره فر ما ديا 
  تھا کہ يہ ميری زندگی کا آخری سفر ھے جس کے نتيجہ ميں چا روں طرف سے لوگوں کے اضافہ ھو نے کابا عث بنا ۔ 

يں سے صرف ستّرہزار افراد مدينہ سے آنحضرت(ع) کے ]حج مينشريک ھو ئے جن م3تقريباً ايک الکھ بيس ہزار افراد[
  ساتھ آئے تھے يوں لبيک کہنے والوں کا سلسلہ مکہ سے مدينہ تک جڑاھوا تھا ۔ 

  مدينہ سے مکہ تک سفر کا راستہ
ذيقعده کو غسل انجام ديااور احرام کے دو لباس اپنے ھمراه ليکر مدينہ سے با ھر  ٢۵آنحضرت (ص) نے ھفتہ کے دن 

يف ال ئے ، آپ(ع) کے اھل بيت جن ميں حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا اما م حسن عليہ السالم ،امام حسين عليہ تشر
جو “ ”مسجد شجره ”السالم شامل تھے نيز آ پ کی ازواج سب کے سب اونٹوں کے کجا ووں اور محملوں ميں سوار تھے 
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مکہ کی راه لی اور سوار و پياده لوگ آ پ کے ھمراه چل رھےسے احرام با ندھنے کے بعد آپ نے “مدينہ کے نزديک ھے 
  تھے ۔ 

  پر کچھ دير کےلئے توقف فر مايا “ روحا ء ” پہنچے اور اس کے بعدمقام “ ِعْرق ُ الظَّْبيَہ ” اگلے دن صبح 
ام فر مايارات کا پر قي“ ُمتََعّشیٰ ”پہنچے ۔نماز مغرب و عشا ء کے وقت مقام “ُمنصَرف ”وھاں سے نماز عصر کےلئے مقام 

پر تھے اور بدھ کے روز “ عرج ”،پھونچے منگل کی صبح مقام “ ٔا ثَا يَةً ”کھانا وھيں نوش فرمايا ، نماز صبح کے لئے مقام 
  کی منزل پر قدم رکھا ۔ “ سقياء ” 
  

ی گئی راستے کے دوران پيدل چلنے والوننے راستہ کی مشکالت کا تذکره کياآنحضرت (ص)سے سواری کی درخواست ک
تو آپ(ع) نے فر مايا ابھی سواری مھيانھيں ھے آپ نے حکم ديا کہ آسانی کےلئے سب اپنی کمريں باندھ ليں اورتيز 

  رفتاراور دوڑ دوڑ کر سفر طے کريں ۔اس حکم پر عمل پيرا ھو ئے تو کچھ راحت و آرام مال ۔ 
ی جناب آمنہ کی قبر ھے ،آپ(ع) نے اپنی پھونچے ،جھاں پر آنحضرت (ص)کی مادر گرام“ابواء” جمعرات کے دن مقام

“ قَُدْيد ” سے گذر نے کے بعد مقام “غدير خم ” اور“ جحفہ ” والده گرامی کی قبر کی زيارت فر ما ئی ۔ جمعہ کے دن مقام 
” پير کے دن مقام ”پہنچے اور “ عسفان ” کےلئے عا زم ھو ئے اور ھفتہ کے دن وھاں پہنچے۔اتوار کے دن مقام 

کی طرف حرکت کی اور وھاں “ سيرف ” پر پہنچے اور رات تک وھيں پر قيام فر مايا ۔رات کے وقت مقام “ان مّرالظھر
پھونچے اوراس کے بعد کی منزل مکۂ  معظمہ تھی ۔دس دن کا سفر طے کر نے کے بعد منگل کے روز پانچ ذی الحجہ کو 

  مکہ پہنچے ۔ 

  يمن اور يمن سے مکہ کا سفر  حضرت امير المو منين عليہ السالم کا مدينہ سے
دو سری طرف حضرت علی عليہ السالم پيغمبر اسالم کی طرف سے ايک لشکر کے ھمراه نجران اور اس کے بعد يمن 

  تشريف لے گئے اس سفر ميں آپ کا مقصد خمس زکٰوة اور جزيہ وصول کرنا اور نيز اسالم کی دعوت دينا تھا ۔ 
وقت حضرت علی عليہ السالم کےلئے ايک خط تحرير فر مايا اورآپ (ع) کو حکم پيغمبر اسالم(ص) نے مدينہ سے چلتے 

ديا کہ وه بھی يمن سے مکہ چلے آئيں ۔نجران اور يمن کے امور انجام دينے کے بعد حضرت علی عليہ السالم کا لشکر نيز 
ے کے بعد عازم مکہ ھو ئے ۔پيغمبر اھل يمن کے کچھ افراد (جن کی تعداد باره ہزار تھی) کے ساتھ ميقات سے احرام با ندھن

اسالم (ص)مدينہ کی طرف سے مکہ کے نز ديک پہنچے توادھرسے حضرت امير المو منين علی عليہ السالم بھی يمن سے 
مکہ کے نزديک پہنچے ۔آپ (ع) نے لشکرميناپنا جا نشين مقرر فر مايا اور خود آنحضرت (ص) کی مال قات کےلئے 

  نزديک آنحضرت (ص) کی خد مت ميں پہنچے اور روداد سفر سنا ئی ۔ تشريف لے گئے اور مکہ کے 
  پيغمبر اکرم(ص) مسرور ھوئے اور حکم ديا کہ جتنا جلدی ممکن ھو آپ(ع) کے لشکر کو مکہ ال يا جا ئے ۔ 

جہحضرت علی عليہ السالم پھر اپنے لشکر کے پاس آئے اور آنحضرت (ص) کے قافلہ کے ساتھ منگل کے دن پا نچ ذی الح
  کو مکہ پہنچے ۔ 

ايام حج آنے کے بعد آنحضرت (ص) نويں ذی الحجہ کے دن عرفات تشريف لے گئے اس کے بعد مشعر اور مٰنی پہنچے 
  ۔اس کے بعديکے بعد ديگرے اعمال حج انجام دئے اورحج کے واجب و مستحب اعمال لو گوں کےلئے بيان فر مائے۔ 

  ]4غدير سے پھلے خطبے[
ام غدير سے پھلے دو حساس مقامات پر دو خطبے دئے جن کا مقصد حقيقت ميں خطبٔہ غدير کےلئے آنحضرت (ص) نے مق

  ماحول فراھم کر نا تھا ۔ 
آپ (ص)نے پھال خطبہ منٰی ميں ديا تھا ۔ اس خطبہ کے آغاز مينآپ(ع) نے معاشره ميں مسلمانوں اور عوام الناس کی جان 

ور جا ھليت ميں نا حق خون ريزی اور نا حق لئے گئے اموال کو رسمی ،مال ،عزت اور آبرو کی حفاظت ،اس کے بعدد
طور پر معاف فرمايا تاکہ لوگوں کے مابين ايک دوسرے سے کينہ ختم ھو جائے تاکہ معاشرے ميں پوری طرح امنيت کا 

نے سے خوف داليا ۔ماحول پيدا ھو جا ئے اور اس کے بعد لوگوں کو اپنے بعد اختالف کر نے اور ايک دوسرے پر تلواراٹھا
  اس مقام پر آ پ نے واضح طورپر فر مايا: 

  “ اگر ميں نہ رھوں تو علی ابن ابی طالب (ع) خالف ورزی کر نے والوں کے سا منے اٹھ کھڑے ھو ں گے ”
  اس کے بعد آپ(ع) نے اپنی زبان مبارک سے حديث ثقلين بيان کی اور فرمايا: 

ں چھوڑکر جا رھا ھوں اگر ان دونوں سے متمسک رھوگے تو ھر گز گمراه نہ ھو ميں تمھا رے درميان دو گرانقدر چيزي”
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  “ گے :کتاب خدا اور ميری عترت يعنی ميرے اھل بيت (ع) 
آپ(ص) نے اس بات کی طرف بھی اشاره فر مايا کہ ميرے ان اصحاب ميں سے بعض کوقيامت کے دن جہنم کی آگ ميں 

  جھونک ديا جا ئيگا ۔ 
اس خطبہ ميں حضرت امير المو منين (ع) آنحضرت (ص)کے کالم کی لوگوں کےلئے تکرار فر ما رھے اھم بات يہ ھے کہ

  تھے تا کہ دور بيٹھنے والے افراد بھی سن ليں۔ 

  ]5منٰی کی مسجد خيف ميندوسرا خطبہ[
آپ(ع) نے لوگوں آنحضرت (ص) نے دوسرا خطبہ منٰی کی مسجد خيف ميں ارشاد فر مايا ۔منٰی ميں قيام کے تيسر ے روز 

کے مسجد خيف ميں جمع ھو نے کا حکم صادر فر مايا۔وھاں پر بھی آپ نے خطبہ ديا جس ميں صاف صاف يہ اعالن فر 
  ماياکہ اس خطبہ کو ياد رکھيں اور حا ضرين غا ئبين تک پہنچائيں۔ 

ڈالنے پر زور ديااور تمام اس خطبہ ميں آ پ(ع) نے اخالص عمل ،مسلمانوں کے امام سے متعلق ھمدردی اور تفرقہ نہ 
مسلمانوں کے حقوق اور قوانين اٰلھی ميں برابرھو نے کا اعالن فر مايا اس کے بعد مسئلٔہ خالفت بيان فر مايا پھرآپ(ع) کی 

  زبان مبارک پر حديث ثقلين جا ری ھو ئی اور دوسری مرتبہ غدير کے لئے زمينہ فراھم کيا ۔ 
خطره کا احساس کيا اور واقعہ کوسنجيدگی سے ليا انھوں نے عھد نا مہ لکھا اور  اس موقع پر منافقوں نے مکمل طور پر

  ] 6قسميں کھا ئيں اور اپنے پروگرا موں کا آغاز کيا ۔[

  ]7غدير سے پھلے انبياء عليھم السالم کی ميراث کا حوالہ کرنا[
کمل ھو گئی اورآپ کا زمانہ ختم ھو کيا ۔اسم آپ کی نبوت م:”مکہ ميں پيغمبر اکرم (ص)پر اٰلھی قانون اس طرح نا زل ھوا 

اعظم اور آثار علم و ميراث انبياء عليھم السالم، علی ابن ابی طالب (ع) کے حوالہ کر ديجئے جو سب سے پھلے ايمان ال ئے 
ھيں ۔ميں زمين کو اس عالم کے بغير ايسے ھی نھيں چھوڑ دوں گا کہ جس کے ذريعہ ميری اطاعت اور واليت سے لوگ 

  “ تعارف ھوں اور وه ميرے پيغمبر کے بعد لوگوں کےلئے حجت ھو م
انبياء عليھم السالم کی يا دگاريں حضرت آدم و نوح و ابراھيم عليھم السالم کے صحيفے،توريت و انجيل، حضرت مو سٰی 

اٰلھی کے ھا  عليہ السالم کا عصا ،حضرت سليمان عليہ السالم کی انگشتری اور دوسری تمام ميراث صرف اور صرف حجج
تھوں مينرہتی ھيں ۔اس دن خاتم االنبياء (ص) اس پوری ميراث کے محافظ تھے اور اب حکم اٰلھی حضرت امير المومنين 

کےلئے آگيا ۔يہ تمام چيزيں حضرت امير المومنين علی بن ابی طالب سے يکے بعد ديگرے ائمہ عليھم السالم تک منتقل ھو 
ا وند عالم کی آخری حجت پيغمبر اکرم(ص) نے حضرت علی عليہ السالم کو طلب فر مايا تی رھيناور اب يہ تمام چيزيں خد

اور ايک مخصوص ميٹينگ کی جس ميں خداوند عالم کی اما نتيں حضرت علی عليہ السالم کے حوالہ کر نے ميں ايک رات 
  دن لگ گيا ۔ 

  ]8لقب امير المو منين(ع) [
برئيل (ع) خدا وند عالم کی طرف سے حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم کےلئے ] مکہ ميں ج8لقب امير المو منين(ع) [

خاص طور سے لقب ( امير المو منين )ليکر نا زل ھو ئے اگر چہ اس سے پھلے بھی يہ لقب آپ ھی کےلئے معين ھو چکاتھا
  ۔ 

م کے پاس جا ئے اور آپ (ع) پيغمبر اکرم (ص)نے تمام اصحاب کو حکم ديا کہ ايک ايک صحابی حضرت علی عليہ السال
کھکر سالم کرے ۔اس طرح پيغمبر اکرم(ص) نے اپنے دور حيات ميں ھی اصحاب سے“ السالم عليک يا امير المومنين ”کو 

  حضرت علی عليہ السالم کے امير ھو نے کا اقرار کرا ليا تھا ۔ 
کھا: کيا يہ حق خدا وند عالم اور ان کے رسول اس مقام پر ابو بکر اور عمر نے پيغمبر اکرم(ص) پر اعتراض کرتے ھوئے 

يہ حق خدا اور اس کے رسول کی طرف سے ھے ،خدا ”کی طرف سے ھے ؟آنحضرت (ص) غضبناک ھو ئے اور فرمايا:
  “ وند عالم نے مجھ کو يہ حکم ديا ھے 

  ]9غديرميں حاضرھونے کےلئے قانونی اعالن[
پنے اس آخری سفرحج ميں کچھ ايام مکہ ميں قيا م فر ما ئيں،ليکن  لوگ اس چيز کے منتظر تھے کہ پيغمبر اکرم(ص) ا

اعمال حج تمام ھو نے کے فوراً بعد آپ نے اپنے منادی بالل کولوگوں کے لئے اس بات کا اعالن کر نے کا حکم ديا :کل 
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ميں حا ضر ھو “ غدير خم”محتاجو ں کے عالوه سب کو چلنا ھے کو ئی بھی مکہ ميں نہ رہنے پائے تاکہ وقت معين پر 
  سکيں ۔ 

  کے عالقہ کا انتخاب جو خاص حکم اٰلھی کی وجہ سے تھا کئی اعتبار سے قابل غور ھے : “ غدير ”
ايک يہ کہ مکہ سے واپس آتے وقت غديراس جگہ سے پھلے ھے جھاں پر لوگوں کے راستے ايک دو سرے سے جدا ھو 

  تے ھيں۔ 
ے والے قافلے مکہ آتے اور جا تے وقت جب اس مقام سے گذريں تووادی دوسرے يہ کہ مستقبل ميں مسلمانوں کے حج کرن

غدير اور مسجد النبی(ص) ميں نماز پڑھيں اور اپنے عقيده کے مطابق تجديد بيعت کريں تاکہ اس واقعہ کی ياد دلوں ميں 
  ] 10دوباره زنده ھو جائے ۔[

ھاں پر سيالب اور شمال مغرب کی طرف سے بہنے جحفہ سے پھلے وه وسيع و عريض ميدان تھا ج“ غدير ”تيسرے يہ کہ 
والے چشمہ کا پانی آکرجمع ھوتا تھا اور اس ميدان مينکچھ پرانے اور مضبوط درخت بھی تھے لٰہذا يہ ميدان پيغمبر 

اسالم(ص) کے تين دن کے پرو گرام اورخطبہ ارشاد فرمانے کےلئے بہت ھی منا سب تھا لوگوں کےلئے بھی يہ بڑے 
ت تھی کہ پيغمبر (دس سال مکہ سے دور رہنے کے با وجود ) مکہ ميں قيام نھيں فر ماتے تاکہ ان کی خدمت با تعجب کی با

برکت ميں لوگ حا ضر ھوں اور ان سے اپنے مسائل بيان کر ينبلکہ اعمال حج تمام ھو نے کے بعد فور اً وھاں سے رخت 
  ميں حاضر ھو نے کا حکم فر ما تے ھيں۔ “غدير خم  ”سفر با ندھ ليتے ھيناور لوگوں کو بھی مکہ سے چلنے اور 

]سے زياده افراد تھے يھاں تک11جس صبح کو آنحضرت (ص) نے مکہ سے کوچ فرمايا آپ کے ساتھ ايک الکھ بيس ہزار[
رام بھی غدير کے پروگ“جن کا ادھر سے راستہ بھی نھيں تھا ”کہ مکہ کے پانچ ہزارافراد اور يمن کے تقريباباره ہزار افراد

  ميں شريک ھونے کےلئے آنحضرت (ص) کے ساتھ آئے تھے ۔ 
  
  خطبہ کی کيفيت اور اس کے جزئيات  ٢

  ]12غدير ميں لوگوں کا اجتماع [

واقع ھے )پر پہنچے “ غدير خم ”](وه عالقہ جھاں پر 14“[کراع الُغَميم ”]کے دن ظھر کے وقت جيسے ھی 13پير [
  ور غدير کی جانب بدلتے ھو ئے فرمايا : ،آنحضرت (ص) نے اپنا راستہ دائيں طرف ا

  “ اَيُّھاالنَّاس،اجيبواداعَی هللا ،اناَرُسول هللا ”
يہ اس بات کی “ ايھا الناس خدا کی طرف دعوت دينے والے کی دعوت پر لبيک کھو ،ميں خدا کا پيغام النے واال ھوں ”

  طرف اشاره تھا کہ اھم پيغام کے پہنچا نے کا وقت آگيا ھے ۔ 
تمام لوگ ٹھھر جا ئيں جو لوگ آگے بڑھ گئے ھينوه :”ے آنحضرت (ص) نے منادی کو يہ ندا لگا نے کا حکم ديا اس ک

تاکہ تمام لوگ پھلے سے معين شده مقام پر جمع ھو جا ئيں “پيچھے پلٹ آئيں اور جوپيچھے ره گئے ھيں وه ٹھھر جا ئيں 
توں کے نيچے نہ جا ئے اور وه جگھيں اسی طرح خالی رھيں ۔۔اسی طرح يہ حکم بھی صادر فر مايا :کوئی شخص قديم درخ

اس حکم کے صادر ھو نے کے بعد تمام مرکب رک گئے ،اور جو لوگ بڑھ گئے تھے وه واپس پلٹ آئے ، تمام لوگ غدير 
را پھلی خم کے مقام پر اترگئے ھر ايک نے اپنی اپنی جگہ تالش کی ،اور آھستہ آھستہ سکون و اطمينان کاسانس ليايہ صح

  مرتبہ ايسے عظيم انسانی مجمع کا شاھد تھا ۔ 
گرمی کی شدت اور گرم زمين اتنی تکليف ده تھی کہ لوگ يھاں تک کہ آنحضرت (ص) نے بھی اپنی عبا کا ايک حصہ اپنے 

سر اقدس پر اور دوسرا حصہ اپنے پيروں کے نيچے بچھا رکھا تھا اور کچھ لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنی عبا 
  اپنے پيروں پر لپيٹے ھو ئے تھے ! 

  ]15خطبہ اور منبر کی جگہ کی تياری[
دوسری طرف پيغمبر اسالم (ص)نے مقداد ،سلمان ،ابوذر اور عمار کو بالکر يہ حکم صادر فر مايا کہ ان پانچ پرانے 

نھوں نے درختوں کے درختوں (جوتاالب غدير کے کنا رے ايک الئن ميں کھڑے ھو ئے تھے )کے نيچے جگہ تيار کريں ا
نيچے سے کا نٹوں کو صاف کيا ،پتھروں کو جمع کيا ،درختوں کے نيچے صفائی کی اور پا نی کا چھڑکا ٔو کيا ۔اس کے بعد 

درختوں کی زمين تک لٹکنے والی شاخوں کو کا ٹا ۔پھر دھوپ سے بچنے کی غرض سے دو نزديک کھڑے ھو ئے 
  ايا،اوراس طرح وه جگہ تين دن کے پروگرام کيلئے بالکل تيارھوگئی۔ درختونکی شاخوں پر کپڑا ڈال کرسائبان بن
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اس شا ميانہ کے نيچے پتھروں کو ايک دوسرے کے اوپر رکھا اور پاالن شتر کاآنحضرت(ع) کے قد کے برابر منبر تيار کيا
رما تے وقت سب کو ديکھ اور اس پر کپڑا ڈاال منبر کو مجمع کے درميان بنايا تھا تاکہ پيغمبر اکرم(ص) خطبہ ارشاد ف

سکيں، اور آپ(ع) کی آواز سب تک پہنچ سکے اور سب لوگ آپ کا ديدار کرسکيں ،اور جيساکہ غدير کے واقعہ ميں آيا 
ھے کہ:غدير خم ميں کو ئی ايسا شخص نھيں تھا جس نے آپ(ع) کا ديدار نہ کيا ھو اور اپنے کا نوں سے آنحضرت (ص) 

  کی آواز نہ سنی ھو ۔ 
بيعہ بن اميہ بن خلف لوگوں کےلئے آپ(ع) کے کالم کی تکرار کر رھے تھے تاکہ دور بيٹھنے والے افراد بہتر البتہ ر

  طريقہ سے مطالب سمجھ سکيں ۔ 

  ] 16پيغمبراکرم(ص) اور امير المومنين عليہ السالم منبر پر [
کےلئے آواز لگا ئی لوگوں کے اپنے اپنے ظھر کے وقت انتظار کی گھڑياں تمام ھوئی يھاں تک کہ منادی نے نماز جما عت 

خيموں سے باھر آنے اور نماز کی صفيں مرتب کر نے کے بعد پيغمبر اکرم(ص) اپنے خيمہ سے با ھر تشريف الئے اور 
  نماز با جما عت بجاالئے ۔ 

يہ السالم کو اس کے بعد مجمع مشاھده کر رھا تھا کہ پيغمبر اکرم(ص) منبر پر کھڑے ھو ئے اور آپ نے حضرت علی عل
باليا اور حکم ديا کہ آپ منبر پر آئيں اور ميرے پاس دائيں طرف کھڑے ھو جائيں ،خطبہ شروع ھو نے سے پھلے امير 

المومنين عليہ السالم آپ(ع) سے ايک زينہ نيچے کھڑے ھو ئے تھے اور آنحضرت(ع) اپنادست مبارک آپ (ع) کے دوش 
  پر رکھے ھو ئے تھے ۔ 

اکرم(ص) نے مجمع پر دائيں اور با ئيں طرف نظر ڈالی اور مجمع کا پوری طرح جمع ھو نے کا انتظار اس کے بعد پيغمبر 
کياجلسہ ميں ايک طرف عورتيں بھی بيٹھی ھو ئيں تھيں جو پيغمبر کو اچھی طرح ديکھ رھيں تھيں۔مجمع کے تيار ھو جا نے

  تا ريخی خطاب کا آغاز فر مايا ۔  کے بعد پيغمبر اکرم(ص) نے دنيائے اسالم کے لئے اپنے آخری اور
منبر اور خطبہ کے اس دلچسپ انداز کو مد نظر رکھ کرکہ دو آدمی منبر پر ھيں اور ايک الکھ بيس ہزار افراد اس انو کھے 

  منظر کا نظاره کر رھے ھيں آنحضرت (ص)کے خطبہ پر توجہ مرکوز کئے ھوئے ھيں ۔ 
ےلئے ايک الکھ بيس ہزار افراد کا مجمع اس عالم ميں کہ ايک خطيب کو تمام ھم يہ بات بيان کر تے چليں کہ ايک تقرير ک

لوگ ديکھ رھے ھوں آج کی دنيا مينبھی يہ ايک غير معمولی مسئلہ ھے چہ جائيکہ عصر بعثت ميں گذشتہ انبياء عليھم السالم
  کے چھ ہزار سالہ دور ميں کسی تقرير کےلئے اتنابڑا مجمع جمع ھوا ھو ۔ 

  ]17پيغمبر اسالم (ص)کاخطبہ[
پيغمبر اسالم(ص) کاغدير خم ميں تاريخ ساز خطبہ جو تقريباً ايک گھنٹہ جاری رھا اس کو گياره حصوں ميں تقسيم کيا 

  جاسکتا ھے ۔ 
آنحضرت (ص) نے سب سے پھلے خدا وند عالم کی حمد و ثنا اور اس کی قدرت و رحمت کا تذکره فر مايا اور اس کے بعد 

  د عالم کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار فر مايا ۔ خدا ون
دوسرے حصہ ميں آپ نے مجمع کو اصل مطلب کی طرف متوجہ کرتے ھو ئے فر مايا کہ مجھے علی بن ابی طالب (ع) 

ديا اور  کے سلسلہ ميں ايک اھم پيغام پہنچا ناھے اگر ميں نے يہ پيغام نہ پہنچايا تو گو يا رسالت اٰلھی کا کوئی کام انجام نھيں
  ميں خدا کے عذاب سے ڈرتا ھوں ۔ 

تيسرے حصہ ميں آپ نے اپنے بعدقيامت تک کےلئے باره اماموں کا اعالن فر ماياتاکہ اقتدار کی تمام اميديں ايک دم قطع ھو
جا ئيں ۔ آنحضرت (ص) کی تقرير مينسب سے اھم بات يہ تھی کہ ائمہ معصومين عليھم السالم قيامت تک کےلئے تمام 

سانوں پر واليت رکھتے ھيناور ھر زمانہ ميں اور ھر جگہ ھر معاملہ ميں ان ھی کے کلمات و ارشادات کا بول باال ھوگا ان
اور خداو رسول کی جا نب سے حالل و حرام ميں حضرات ائمہ عليھم السالم کی مکمل نيابت اور ان کے تام االختيار ھو نے 

  کا اعالن فر مايا ۔ 
   :ميں پيغمبر اسالم(ص) نے حضرت علی عليہ السالم کے ھا تھوں کو بلند کر کے فر مايا خطبہ کے چو تھے حصہ 

جس کا ميں مو ال ھوں اس کے يہ علی مو ال ھيں پر ور دگارا جو علی کو دوست رکھے اس کو تو دوست رکھ اور جو علی”
ان کو رسوا کرے اس کو تو رسوا و سے دشمنی کرے اس کو دشمن رکھ اور جو ان کی مد د کرے اس کی تو مدد کراور جو

  “ ذليل کر
اور اس کے بعد ائمہ عليھم السالم کی واليت کے ذريعہ اکمال دين اور نعمتوں کے تمام ھو نے کا اعالن فر مايا اور اس کے 
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  بعد خدا ،مالئکہ اور لوگوں کو اپنے اس پيغام کے پھونچا نے پر شاھد قرار ديا ۔ 
صاف صاف يہ اعالن فر مايا :جو ائمہ عليھم السالم کی واليت سے سر پيچی کر ے گا اس پا نچويں حصہ ميں آپ(ع) نے 

اس کے بعد امير المو منين عليہ السالم کے کچھ فضا “کے تمام نيک اعمال حبط ھو جا ئيں گے اور اس کا ٹھکانا جہنم ھے 
  ئل بيا ن فر ما ئے ۔ 

گو شوں پر رو شنی ڈالی ،آنحضرت (ص) نے عذاب اور لعنت پيغمبر اسالم(ص) نے چھٹے حصہ ميں غضب اٰلھی کے کچھ
ان آيات سے مراد ميرے بعض اصحاب ھيں کہ جن سے ميں اغماض نظر :” کے متعلق آيات کی تالوت کرتے ھوئے فرمايا 

ديا کرنے پر ما مور ھوں ،ليکن جان لو! خدا وند عالم نے مجھے دشمنوں ، مخا لفين ،خائنين اور مقصرين پر حجت قرار 
  “ ھے اور دنيا ميں اغماض نظر کرنا آخرت ميں ان کے عذاب سے مانع نھيں ھے 

ميں ان سب سے ”اس کے بعد جہنم کی طرف لے جانے والے گمراه راہنمأونکے با رے ميں اشاره کرتے ھو ئے فر مايا
ايا کہ ميرے بعد کچھ لوگکی طرف اشاره کيا اور صاف طور پر فر م“ اصحاب صحيفٔہ ملعونہ ”رمزی طورپر“ بيزار ھوں 

  مقام امامت کو غصب کريں گے اور اس کے غاصبين پر لعنت فرمائی ۔ 
ساتويں حصہ کو آنحضرت (ص) نے اھل بيت عليھم السالم کی محبت و واليت اور ان کے اثرات کاذکر کرتے ھو ئے فر 

  عہ ھيں۔ مايا : سوره حمدميں صراط مستقيم والونسے مراد اھل بيت عليھم السالم کے شي
اس کے بعد اھل بھشت کے با رے ميں کچھ آيات کی تالوت فر مائی اور ان کی تفسير شيعہ اور آل محمد عليھم السالم کی 

اتباع کر نے والوں سے فر ما ئی ۔اھل جہنم سے متعلق بھی کچھ آيات کی تال وت فر ما ئی اور ان کی تفسير ميں دشمنان آل 
  ر مايا ۔ محمد عليھم السالم کا تذکر ه ف

کا تذکره فر مايا اور ان کے مخصوص “حضر ت بقية هللا االعظم حجة بن الحسن المھدی ارواحنا فداه ” آٹھويں حصہ ميں
اوصاف بيان فر مائے اور مستقبل ميں آپ کے وجود مبارک کے ذريعہ دنيا کے عدل و انصاف سے پُرھونے کی خوشخبری 

  سنائی ۔ 
ھو جا نے کے بعد ميں تمھيں اپنی بيعت اور اس کے بعدعلی بن ابی طالب (ع) کی بيعت  نويں حصہ ميں فرمايا:خطبہ تمام

کی دعوت ديتا ھوں ۔اس بيعت کاسرچشمہ يہ ھے کہ ميں نے خدا وند عالم کی بيعت کی ھے اور علی (ع) نے ميری بيعت 
اور خدا وند تبارک و تعالٰی کے ساتھ کی ھے ،نتيجتاً يہ بيعت جو ميں تم سے لے رھا ھوں يہ خداوند عالم کی جانب سے ھے

  بيعت ھے۔ 
دسويں حصہ ميں آنحضرت (ص) نے احکام اٰلھی کے سلسلہ ميں گفتگو فر مائی جس کا مقصد چند بنيادی عقائد اور اھم 

ے ائمہ مسائل بيان کرنا تھا :منجملہ يہ کہ چونکہ تمام حالل و حرام بيان کرنا ميرے امکان ميں نھيں ھے لٰہذا ميں نے تم س
عليھم السالم کی بيعت لے کرقيامت تک کےلئے تمام حالل و حرام کو بيان فر ما دياھے چونکہ ان کا علم و عمل حجت ھے 
،دوسرے يہ کہ امر با لمعروف و نھی عن المنکر کا سب سے اھم مر حلہ ائمہ عليھم السالم کے سلسلہ ميں پيام غدير کی تبليغ

  مخا لفت سے روکنا ھے ۔ ،انکی اطاعت کا حکم اور ان کی 
خدا وند عالم کا يہ حکم ھے کہ ھاتھ کے ”اپنے خطبہ کے آخری حصہ مينزبانی بيعت انجام پا ئی اور آپ (ص) نے فرمايا: 

اس کے بعد جس مطلب کی تمام لوگوں کو تا ئيد کرنا تھی “ذريعہ بيعت لينے سے پھلے تم سے زبانوں کے ذريعہ اقرار لوں 
س کا خالصہ باره اماموں کی اطاعت دين ميں تبديلی نہ کرنے کاعھد و پيمان ،آئنده نسلوں اور غائبين تک وه معين فر مايا ج

پيغام غدير پہنچا نا تھا ۔ضمناً يہ بيعت ھاتھ کی بيعت بھی شمارھو تی تھی چونکہ آنحضرت (ص) نے فر مايا :کھو کہ ھم اپنی
  “ جان و زبان اور ھاتھوں سے بيعت کر تے ھيں 

مبر اکرم(ص) کے خطبہ کے آخری کلمات آپ کے فرامين کی اطاعت کرنے والوں کے حق ميں دعا اور آپ کے فرامين پيغ
  کا انکار کر نے والونپر لعنت تھی اور خداوند عالم کی حمد و ثنا پر آپ نے خطبہ تمام فر مايا ۔ 

  منبر پر دو عملی اقدام
ملی اقدام انجام فر ما ئے جو اب تک بے نظير اور بہت ھی جا ذب نظر پيغمبر اکرم(ص) نے خطبہ کے دوران منبرپر دو ع

  تھے : 
] پيغمبر اکرم(ص) نے تمام مقدمات فراھم18حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم منبرپرپيغمبر اکرم(ص) کے ھا تھوں پر[

رض سے کہ قيامت تک ھر طرح کا کرنے اور امير المو منين عليہ السالم کی خالفت و واليت کا تذکره کرنے کے بعد اس غ
شک و شبہ ختم ھو جائے اور اس سلسلہ ميں ھر طرح کا مکر و فريب غيرمٔوثر ھو جا ئے ابتدا ميں آپ نے زبانی طور پر 
  اشاره فرمايا اور اس کے بعد لوگوں کے لئے عملی طور پر بيان کرتے ھوئے ابتدا ميں اس ترتيب کے ساتھ بيان فر مايا : 
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ن اور تفسير تمھارے لئے کو ئی بيان نھيں کر سکتا مگر يہ شخص جس کا ھاتھ ميرے ھاتھ ميں ھے اور اس کوقرآن کا باط”
  “ بلند کر رھا ھوں 

اس کے بعد آنحضر ت(ص) نے اپنے قول کو عملی صورت ميں انجام فر مايا اور امير المو منين عليہ السالم سے جو منبر 
حضرت علی عليہ السالم اور قريب آئے ،اور آنحضرت “ميرے اور قريب آٔو ”پر آپ کے پاس کھڑے ھوئے تھے فرمايا :

(ص) نے حضرت علی عليہ السالم کے دونوں بازٔوونکو پکڑا اس وقع پرحضرت علی عليہ السالم نے اپنے دونوں ھا تھوں 
بلند ھو گئے  کو آنحضرت (ص)کے چھرهٔ  اقدس کی طرف بڑھا ديا يھاں تک کہ دونوں کے دست مبارک آسمان کی طرف

ان کی “جوآپ سے ايک زينہ نيچے کھڑے ھو ئے تھے ”۔اس کے بعد آنحضرت (ص) نے حضرت علی عليہ السالم کو 
جگہ سے اتنا بلند کيا کہ ان کے پا ئے اقدس آنحضرت (ص) کے زانو کے بالمقابل آگئے اورسب نے آپ (ص) کی سفيدٔی 

  گئی تھی اس حالت ميں آپ نے فر مايا : بغل کا مشاھده کيا جو اس دن تک کبھی نھيں ديکھی 
  “ جس کا ميں موال ھوں اس کے يہ علی مو ال ھيں “”َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فَٰھَذا َعلِیٌّ َمْواَلهُ ”

  ]19۔دلوں اور زبانوں کے ذريعہ بيعت[٢
غير ممکن تھا اور  آنحضرت (ص) کا دوسرا اقدام يہ فرمايا کہ چونکہ اس انبوه کثير کے ايک ايک فرد سے بيعت لينا

دوسری جانب ممکن تھا لوگ بيعت کر نے کےلئے مختلف قسم کے بھانے کريں اور بيعت کرنے کےلئے حاضر نہ ھوں 
،جس کے نتيجہ ميں ان سے عملی طور پر پابند رہنے کا عھد اور قا نونی گواھی نہ لی جا سکے ،لٰہذا آنحضرت (ص) نے 

لناس !ايک ھاتھ پر ،اتنے کم وقت ميناس انبوه کثيرکابيعت کر نا سب کےلئے ممکن اپنے خطبہ کے آخر ميں فر مايا :ايھا ا
نھيں ھے لٰہذا جو کچھ ميں کہنے جا رھا ھوں سب اس کی تکرار کر تے ھو ئے کھيں :ھم آپ کے اس فر مان کی جو آپ نے

کو قبول کر تے ھيں اور اس پر حضرت علی بن ابی طالب اور ان کی اوال د سے ھونے والے اماموں کے متعلق فرمايا اس 
راضی ھيں ،ھم اپنے دل ،جان ،زبان اور ھاتھوں سے اس مدعاپر بيعت کر تے ھيں ۔۔۔ان کےلئے ھم سے اس بارے ميں ھما 
رے دل و جان ،زبانوں، ضميروں اور ھاتھوں سے عھد و پيمان لے ليا گياھے جو شخص ھاتھ سے بيعت کر سکا ھاتھ سے 

  “ ہ کر سکا وه زبان سے اس کا اقرار کر چکا ھے اور جو ھاتھ سے بيعت ن
ظاھر ھے کہ آنحضرت (ص)جس کالم کی بعينہ تکر ار کرانا چا ہتے تھے وه آپ نے ان کے سامنے بيان کيااوراس کی 

عبارت معين فرمادی تاکہ ھر انسان اپنے مخصوص طريقہ سے اس کا اقرار نہ کرے بلکہ جو کچھ آپ نے بيان فرماياھے 
  رح اسی کی تکر ار کريں اور بيعت کريں ۔ سب اسی ط

  جب آنحضرت (ص) کا کالم تمام ھوا سب نے اس کو اپنی زبانوں پر دھرايا اس طرح عمومی بيعت انجام پائی ۔ 
  
  خطبہ کے بعد کے مراسم  ٣

  ]20مبارکباد ی[

کے دست مبارک پر خطبہ تمام ھو نے کے بعد ،لوگ ھر طرف سے منبر کی طرف بڑھے اور حضرت علی عليہ السالم 
بيعت کی ،آنحضر ت (ص)اور حضرت امير المو منين علی عليہ السالم کو مبارک باد پيش کی اور آنحضر ت(ص) فر ما 

لَنَاَعلٰی َجِمْيِع اْلٰعا لَِمْين:”رھے تھے  ِ الَِّذْی فَضَّ ِ   “َ اَْلَحْمُد 
وں کی صدائيں بلند ھوئيں کہ: ھاں ،ھم نے سنا ھے تاريخ ميں عبارت اس طرح درج ھے :خطبہ تمام ھو جا نے کے بعد لوگ

اس کے بعد مجمع “اور خدا و رسول کے فر مان کے مطابق اپنے دل و جان ، زبان اور ھا تھوں سے اطاعت کر تے ھيں 
پيغمبر اکرم(ص) اور حضرت علی عليہ السالم کی طرف بڑھا اور بيعت کےلئے ايک دوسرے پر سبقت کر تے ھو ئے ان 

  کی ۔ کی بيعت 
  مجمع سے اٹھنے والے اس احساساتی اور ديوانہ وار شورسے اس بڑے اجتماع کی شان و شو کت دوباال ھو رھی تھی۔ 

جس اھم اور قابل توجہ مطلب کا پيغمبر اسالم(ص) کی کسی بھی فتح و پيروزی (چا ھے جنگوں ميں ھو يادوسرے مقامات 
ا وه يہ ھے کہ آپ (ص) نے غدير خم ميں فر مايا :مجھے مبارکباد دو پرھوحتی ٰکہ فتح مکہ بھی )ميں مشاھده نہ کيا گي

“مجھے تہنيت کھو اس لئے کہ خدا نے مجھ سے نبوت اور ميرے اھل بيت عليھم السالم سے سے امامت مخصوص کی ھے 
  يہ بڑی فتح و پيروزی اور کفرو نفاق کی تمام آرزؤوں کا قلع و قمع کر دينے کی عالمت تھی ۔ 

طرف پيغمبر اسالم(ص) نے منادی کو حکم ديا کہ وه مجمع کے درميان گھوم گھوم کر غدير کے خالصہ کی تکرار دوسری 
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غدير کا مرقع تا کہ “اْخُذْل َمْن َخَذلَہُ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فَٰھَذاَعلٌِی َمْواَلهُ اَللَّھُمَّ ٰواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِدَمْن َعاَداهُ َواْنُصْر َمْن نََصَرهُ وَ :”کرے 
  لوگوں کے ذہن ميں منقش ھو جا ئے ۔ 

  ]21لوگوں سےبيعت[
مسئلہ کو رسمی طور پر مستحکم کرنے کيلئے اوراس لئے کہ پورا مجمع منظم و مرتب طريقہ سے بيعت کر سکے لٰہذا 

لئے مخصوص  پيغمبر اکرم (ص)نے خطبہ تمام کر نے کے بعد دو خيمے لگا نے کا حکم صادر فرمايا ۔ايک خيمہ اپنے
قرار ديا اور آپ اس ميں تشريف فر ما ھو ئے اور حضرت علی (ع) کو حکم ديا کہ آپ دوسرے خيمہ کے دروازه پر تشريف

  فر ماھوں اور لوگوں کو جمع ھو نے کا حکم ديا ۔ 
پيش کر اس کے بعد لوگ گروه گروه کر کے آنحضرت (ص) کے خيمہ ميں آتے اورپ کی بيعت کرتے اور آپ کو مبارکباد 

تے ،اس کے بعدحضرت امير المو منين (ع) کے خيمہ ميں آتے اور آپ کو پيغمبر اکرم(ص) کے خليفہ اور امام ھو نے کے 
عنوان سے آپ کی بيعت کر تے اور آپ پر (امير المو منين )کے عنوان سے سالم کرتے اور اس عظيم منصب پر فائز ھونے

  کی مبارکباد پيش کرتے تھے۔ 
لسلہ تين دن تک چلتا رھا ،اور تين دن تک آنحضرت (ص) نے غدير خم ميں قيام فرمايا ۔يہ پروگرام اس طرح بيعت کا يہ س

  منظم و مرتب تھا کہ تمام لوگ اس ميں شريک ھو ئے ۔ 
يھاں پراس بيعت کے سلسلہ ميں تاريخ کے ايک دلچسپ مطلب کی طرف اشاره کرنا منا سب ھو گا: سب سے غدير ميں جن 

امير المو منين عليہ السالم کی بيعت کی وه وھی لوگ تھے جنھوننے سب سے پھلے يہ بيعت توڑی اور اپنا عھد ولوگوں نے 
پيمان خود ھی اپنے پيروں تلے روند ڈاال ۔وه افراد :ابو بکر، عمر،عثمان ، طلحہ ا ور زبير تھے جو آنحضرت (ص) کے 

  بعديکے بعد ديگرے آپ (ع) کے مد مقابل آئے ۔ 
  ز بات يہ ھے کہ عمر نے حضرت علی عليہ السالم کی بيعت کے بعد اپنی زبان سے يہ کلمات ادا کئے : تعجب خي

مبارک ھو مبارک اے ابو طالب(ع) کے بيٹے ،مبارک اے ابو الحسن آج آپ ميرے اور ھر مو من مرد اور ھر مو منہ ”
  “! عورت کے مو ال ھو گئے 

رکيا يہ تھی کہ پيغمبر اسالم(ص) کے حکم صادر ھو جا نے کے بعد تمام دو سری بات جس نے ان دورخے چھروں کو اجاگ
لو گوں نے چون و چرا کے بغير حضرت علی عليہ السالم کی بيعت کی ،ليکن ابو بکر اور عمر (جنھوں نے سب سے پھلے 

کيا يہ حکم خدا حضرت علی عليہ السالم کی بيعت کی تھی )نے بيعت کر نے سے پھلے اعتراض کر تے ھو ئے سوال کيا : 
وند عالم کی جا نب سے ھے يا اس کے رسول کی جانب سے ھے (يعنی آپ يہ اپنی طرف سے کہہ رھے ھيں )؟آنحضرت 

(ص) نے فرمايا :خدا اوراس کے رسول کی طرف سے ھے ۔کيا اتنا بڑا مسئلہ خدا وند عالم کے حکم کے بغير ھو سکتا ھے 
  “ عليہ السالم خدا اور اس کے رسول کی طرف سے امير المو منين ھيں ھاں يہ حق ھے کہ حضرت علی :”؟نيز فرمايا 

  ]22عورتوں کی بيعت [
پيغمبر اسالم(ص) نے عورتوں کو بھی حضرت علی عليہ السالم کی بيعت کر نے کا حکم ديا اوران کوامير المو منين کہہ کر

  کےلئے تا کيد فر مائی ۔  سالم کريں اور ان کو مبارکباد پيش کريں اور اس حکم کی اپنی ازواج
اس عمل کو انجام دينے کےلئے آنحضرت (ص) نے پانی کا ايک برتن منگايااوراسکے اوپر ايک پرده لگايا اس طرح کہ 

عورتيں پرده کے ايک طرف پانی کے اندر ھاتھ ڈاليں پرده کے ادھر سے موالئے کائنات کا ھاتھ پانی کے اندر رھے اور 
  نجام پائے۔ اس طرح عورتوں کی بيعت ا

يہ بات بھی بيان کر ديں کہ حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا بھی غدير خم ميں حا ضر تھيں ۔ اسی طرح پيغمبر اکرم(ص) 
کی ازواج ،حضرت علی عليہ السالم کی بہن ام ھانی ،حضرت حمزه عليہ السالم کی بيٹی فاطمہ اور اسماء بنت عميس بھی 

  ۔ اس پرو گرام ميں مو جود تھيں 

  ]23“[سحاب” عما مۂ  
عرب جب کسی کو کسی قوم کا رئيس بنا تے تھے تواُن کے يھاں اس کے سر پرعمامہ با ندھنے کی رسم تھی ۔عربوں کے 
يھاں اس بات پر بڑا فخرھوتا تھا کہ ايک بڑی شخصيت اپنا عمامہ کسی شخص کے سر پر باند ھ دے کيونکہ اس کامطلب ا 

  ] 24ھو تا تھا۔[ س پر سب سے زياده اعتماد
کھا جاتا تھا تاج افتخار کے عنوان سے “ سحاب ”پيغمبر اکرم(ص) نے اس رسم و رواج کے مو قع پر اپنا عمامہ جس ک 
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عمامہ تاِج:”حضرت امير المو منين عليہ السالم کے سر اقدس پر با ندھا اور تحت الحنک کو آپ کے دوش پر رکھ کر فرمايا 
  “ عرب ھے 

  منين حضرت علی عليہ السالم اس سلسلہ ميں يوں فر ما تے ھيں : خود امير المو 
پيغمبر اکرم(ص) نے غدير خم کے دن ميرے سر پر عمامہ باندھا اور اس کا ايک کنا ره ميرے دوش پر رکھتے ھو ئے فر ”

  ۔ “د فر ما ئی مايا :خدا وند عالم نے بدر و حنين کے دن اس طرح کا عمامہ باندھنے والے مال ئکہ کے ذريعہ ميری مد

  ]25غدير کے موقع پر اشعار[
  غدير کے پروگرام کا دوسرا حصہ حسان بن ثابت کا اشعار پڑھنے کی درخواست تھی ۔اس نے پيغمبر 

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے عرض کی :يا رسول هللا اجازت مر حمت فرمائيے ميں نے حضرت علی بن ابی طالب 
  جو شعر اس عظيم واقعہ کی مناسبت سے کھے ھيں ان کو پڑھوں ؟  عليہ السالم کے سلسلہ ميں

  آنحضرت (ص) نے فرمايا :پروردگار عالم کے نام اور اس کی بر کت سے پڑھو۔ 
اے قريش کے ”حسان ايک بلند جگہ پر کھڑے ھو ئے اور اس کا کالم سننے کےلئے جم غفير اکٹھا ھوگيا ۔حسان نے کھا: 

  “ م (ص)کی گواھی اور اجازت سے سنوبزر گو! ميری بات رسول اکر
اس کے بعد اس نے اسی مقام پر کھے ھوئے اشعار کوپڑھنا شروع کيا جو غدير کی تا ريخی سند کے اعتبار سے ثبت ھو 
  ئے اور يادگاری کے طور پر باقی رھے ۔ھم ذيل ميں حسان کے عربی اشعار کا متن اور ان کا تر جمہ پيش کر تے ھيں : 

داً لَدٰی َدْوِح ُخمٍّ ِحْيَن قَا َم ُمنَا ِدياً اَلَْم تَْعلَمُ    ْوا ٔاَ نَّ النَّبِیَّ ُمَحمَّ
  کيا تم نھيں جا نتے کہ محمد پيغمبر خدا(ص) نے غدير خم کے درختوں کے پاس منادی کی حيثيت کھڑے ھوئے: 

  َوا نِياً  َوقَْد َجا َء هُ ِجْبِرْيُل ِمْن ِعْنِد َربِِّہ بِاَ نََّک َمْعُصْوٌم فاََل تَکُ 
اور ان کے پاس جبرئيل (ع) خدا وند عالم کی طرف سے يہ پيغام لے کر آئے کہ اے رسول اس پيغام کو پہنچا نے ميں سستی

  نہ کيجئے آپ محفوظ رھيں گے ۔ 
  َوبَلِّْغھُْم َمااَْنَزَل هللاُ َربُّھُْم َواِْن اَْنَت لَْم تَْفَعْل َوَحاَذْرَت بَا ِغياً 

خداوند عالم کی طرف سے نا زل ھوا ھے اس کو پہنچا ديجئے اگر آپ نے ايسا نہ کيا اور سر کشوں سے جو کچھ آپ پر 
  “ خوف کھا گئے 

  َعلَْيَک فََما بَلَّْغتَھُْم َعْن اِٰلِھِھْم ِرَسا لَتَہُ اِْن ُکْنَت تَْخشٰی ااِلَّ َعا ِدٰيا 
يا آپ نے اپنے پروردگار کی رسالت کا کوئی کام ھی اگر آپ ظالموں سے خوف ڈرگئے اور دشمنوں سے ڈر گئے تو گو ”

  “ انجام نھيں ديا 
ْوِت َعا لِياً    فَقَاَم بِِہ اِْذ َذاَک َرافُِع َکفِِّہ بِيُْمنٰی يََدْيِہ ُمْعلُِن الصَّ

  اس وقت پيغمبر اسالم(ص) نے حضرت علی عليہ السالم کے دست مبارک کو بلند کيا اور بلند آوازميں فر مايا : ”
  “ قَاَل لَھُْم :َمْن ُکْنُت َمْو اَلهُ ِمْنُکْم َوَکاَن لِقَْو لِْی َحا فِظاً لَْيَس نَا ِسياً فَ 

  ميں تم ميں سے جن لوگوں کا مو ال ھوں اور جو ميری بات ياد رکھے گا اور فراموش نھيں کرے گا 
  ِر يَِّة ٰرا ِضياً فََمْو اَلهُ ِمْن بَْعِدْی َعلِیٌّ َواِنَّنِْی بِِہ لَُکْم ُدْو َن اْلبَ 

ميرے بعد علی (ع) اس کے مو ال ھيں اور مينصرف علی کےلئے ،کسی اور کےلئے نھيں،اپنے جا نشين کے عنوان سے ”
  “ راضی ھو ں 

  فَيَا َربِّ َمْن َوالٰی َعلِيّاً فََوالِِہ َوُکْن لِلَِّذْی َعا دٰی َعلِيَّاً ُمَعاِدياً 
  “ کھے تو اس کو دوست رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کو دشمن رکھپروردگار ا!جو علی (ع) کو دوست ر”

يَاِجيَا    َو يَاَربِّ فَا ْنُصْرنَاِصِرْيِہ لِنَْصِرِھْم اَِماَم اْلھُدٰی َکاْلبَْدِريَْجلُو الدَّ
ھيں جو شب کی  پروردگارااس کی مدد کرنے والوں کی مدد کر اس لئے کہ وه اس ھدايت کر نے والے امام کی مدد کر تے”

  “ تاريکيوں ميں چو دھويں رات کے چاند کی مانندروشنی بخشتا ھے 
  َويَاَربِّ فَاْخُذْل َخا ِذلِْيِہ َوُکْن لَھُْم اَِذا َوقَفُْوايَْو َم اْلِحَسا ِب ُمَکافِياً 

  “ جزا دينااس کو رسوا کرنے والے کو رسوا کر اور قيامت کے دن جب وه حساب کےلئے کھڑا ھو تو خود اس کو ”
حسان کے اشعار ختم ھو نے کے بعد پيغمبر اسالم(ص) نے فر مايا :جب تک اپنی زبان سے ھمارا دفاع کر تے رھو گے 

  روح القدس کی طرف سے تمھاری تائيد ھو تی رھے گی ۔ 
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  ]26غدير ميں جبرئيل کا ظا ھر ھو نا [
اور دوسری مرتبہ لوگوں پر حجت تمام ھو ئی کہ ايک پيغمبر اسالم(ص) کے خطبہ کے بعد ايک اور يہ مسئلہ پيش آيا 

  خوبصورت شخص لوگوں کے پاس کھڑا ھوا کہہ رھا تھا : 
خدا کی قسم آج کے دن کے مانندميننے کوئی دن نھيں ديکھا ۔کس طرح پيغمبر نے اپنے چچا زاد بھا ئی کے سلسلہ ميں ”

ر اس کے رسول کے عالوه کوئی اس کا کچھ نھيں بگاڑسکتا تاکيد فر ما ئی ،اس کے لئے يوں عھد ليا کہ خداوند عالم او
  “ وائے ھو اس پر جو اپنا باندھا ھوا پيمان و عھد توڑے

اس وقت عمر نے پيغمبر اکرم(ص) کی خدمت اقدس ميں حاضر ھوکر عرض کيا :آپ نے اس مرد کی باتيں سنيں؟آنحضرت 
  ے کھا :نھيں آپ(ص) نے فرمايا : (ص) نے فر مايا :کيا تم نے اس شخص کو پہچان ليا ھے ؟عمرن

وه روح االمين جبرئيل ھے ۔تم اپنے ايمان کی حفاظت کرنا کہ کھيں عھد شکنی نہ کر بيٹھو،اگر تم نے ايسا کيا تو خدا ”
  “ ،رسول ،مالئکہ اور مو منين تجھ سے بيزار ھو جا ئيں گے 

  ]27معجزئہ غدير،تائيد اٰلھی[
کا ما جرا تھايہ شخص ‘ ‘ حارث فھری ”غدير کے پروگرام کے اختتام پر پيش آيا وه معجزه کے عنوان سے ايک واقعہ جو 

  تيسرے دن پروگرام کی آخری گھڑيوں ميں اپنے باره ساتھيوں کو ليکر آيا اور پيغمبر اکرم(ص) سے عرض کيا : 
اور اپنی رسالت کا اعالن  اے محمد(ص) ميں آپ سے تين سوال پوچھنا چا ہتا ھوں :خدا وند عالم کی وحدانيت کی گواھی”

آپ نے پرور دگار عالم کی جانب سے يا اپنی طرف سے کيا ھے؟ کيا نماز و زکات و حج اورجھادکا حکم پروردگار عالم کی
جا نب سے آيا ھے يا آپ نے اپنی طرف سے ان کا حکم ديا ھے؟ آپ نے جو حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم کے با 

يہ آپ نے پر وردگار عالم کی جا نب سے فر مايا ھے يا آپ کی “ َمْن ُکْنُت َمْواَل هُ فََعلٌِی َمْواَلهُ۔۔۔”رے ميں يہ فرمايا ھے :
  طرف سے ھے ؟ 

  تو آپ نے تينوں سوالوں کے جواب ميں فرمايا : 
غام کا اعالن خدا وند عالم نے مجھ پر وحی کی ھے ميرے اور خدا کے درميان جبرئيل واسطہ ھيں ،ميں خدا وند عالم کے پي

  “ کر نے واالھوں اور خداوند عالم کی اجازت کے بغير ميں کو ئی اعالن نھيں کرتا 
  حارث نے کھا : 

پروردگارا محمد(ص) نے جو کچھ بيان فرماياھے اگر وه حق ھے اور تيری جانب سے ھے تو مجھ پر آسمان سے پتھر يا ”
  “ دردناک عذاب نازل فرما 

اور اس نے اپنی راه لی تو خداوند عالم نے اس پرآسمان سے ايک پتھر بھيجا جو اس کے سر پر حارث کی بات تمام ھو گئی 
  گرا اور اس کے پاخانہ کے مقام سے نکل گيا اور اس کا وھيں پر کام تمام ھو گيا ۔ 

  اس واقعہ کے بعد آيت: 
  ور سنا ھے؟ انھوں نے کھا: ھاں ۔ ] نازل ھوئی پيغمبر اکرم(ص) نے اپنے اصحاب سے فر مايا :کيا تم نے ديکھا ا28[

 منبع وحی سے معرض وجود ميں آيا اور ايک اٰلھی فر مان ھے ۔ “ غدير ”اس معجزه کے ذريعہ سب کويہ معلوم ھو گيا کہ 
دوسری جانب ،اس دن کے تمام منافقين اور طول تاريخ ميں حارث فھری کے مانند فکر رکھنے والے افراد کےلئے جو اپنی 

ا و رسول کو تو قبول کر تے ھيں اور يہ جانتے ھوئے علی بن ابی طالب (ع) کی واليت خداوند عالم کی جانب دانست مينخد
سے ھے صاف طور پر کہتے ھيں کہ ھميں يہ برداشت نھيں ھے !!خدا کے اس دندانشکن اور فوری جواب نے يہ ثابت 

 اس نے خدا و رسول کا انکار کيا اور وه کافر ھے ۔  کرديا کہ جس نے حضرت علی عليہ السالم کی واليت کو قبول نھيں کيا

  ]29تين دن کے پروگرام ميں پيغمبر اسالم(ص) کے ديگر فرامين[
تين دن تک بيعت کا سلسلہ چلتا رھا ،اور مختلف طبقوں کے افراد گروه گروه ميں آنحضرت (ص) کی خد مت ميں حا ضر 

ور مسئلہ بيعت کی اھميت کے پيش نظر کچھ سواالت ابھر کر ھو تے رھے ۔ان چھوٹے چھوٹے اجتماعات ميں(خطبہ ا
سامنے آئے جن کی وضاحت کی ضرورت تھی ۔آنحضرت (ص) نے بھی خطبہ کے مطالب مختصر اور مختلف عبارتونميں 
بيان فر ما تے اور بعض موارد ميں وضاحت کے طور پر ديگر مطالب کا بھی اضافہ فر ماتے اور کبھی سوال و جواب کی 

ميں بيان فر ماتے ۔ان ميں سے بعض مطالب آپ(ص) مفصل خطبے سے پھلے بيان فر ما ئے جو لوگوں کے آماده  صورت
  ھو نے کےلئے تھے ھم نمونہ کے طور پر ذيل ميں چند فرامين کا تذکره کر رھے ھيں : 
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  اپنے انتقال کی خبر
ی بسر کی اور جب خدا نے ان کی اجل بھيجی تو انھو ں ايھاالناس !مجھ سے پھلے آنے والے تمام انبيا ء نے اس دنيا مينزندگ

نے اس پر لبيک کھی ۔ميں بھی عنقريب داعی اجل کو لبيک کہنے واال ھوں خدوند لطيف و خبير نے مجھ کو خبر دی ھے کہ
ے سے گويا مجھ کو بھی دعوت اجل دی گئی ھے اور ميں اس پر لبيک کہہ چکاھو ں ۔اے لوگو !ھر پيغمبر اپنی قوم ميناپن

  پھلے پيغمبر کی نسبت آدھی مدت رہتا ھے ۔ 
حضرت عيسٰی بن مريم اپنی قوم کے درميان چاليس سال رھے اور ميں بيس سال کے بعد اس دنيا سے جا نے کےلئے تيار 

  ھوں اور نزديک ھے کہ تم سے مفارقت کر جا ٔوں ۔ 

  رسالت کے پہنچا نے پر اقرا ر
ھو گا اور تم سے بھی باز پُرس ھو گی ۔ميں جو کچھ رسالت کے عنوان سے تمھارے  آگاه ھو جا ٔو کہ مجھ سے بھی سوال

لئے ليکر آيا ھوں ،کتاب خدا اور اس کی حجت جس کو ميں نے ياد گاری کے طور پر تمھارے درميان چھوڑا ھے اس کا 
پروردگار کے سامنے کيا کھوگے مسئول ھوں اور تم بھی (ان کے سلسلہ ميں) مسئول ھو ۔کيا ميں نے پہنچا دياھے ؟تم اپنے 

  ؟ 
ھر طرف سے آوازيں بلند ھو ئيں : ھم گواھی ديتے ھيں کہ آپ خدا کے بندے اور اس کے رسول ھيں ۔آپ نے اس کی 

رسالت کو پہنچايا اور اس کی راه ميں جھاد کيا آپ(ص) نے اس کا امر پھونچا ديا،آپ خير خواه تھے اور جو کچھ آپ (ص) 
نے وه پھونچا ديا ،خدا وند عالم آپ کو ھماری طرف سے وه بہترين جزا دے جو کسی پيغمبر کو اس کے ذمہ تھا آپ (ص) 

  کی امت کی طرف سے دی جا تی ھے ۔ 
  آنحضرت (ص) نے فر مايا :خدا يا گواه رہنا ۔ 

  دوسرے انداز سے حضرت علی عليہ السالم کی واليت کا بيان
  ايھا الناس ميرا شجرئہ طيبہ بيان کرو ۔لوگوں نے کھا :آپ محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف ھيں ۔ 

آپ(ص) نے فرمايا :خدا وند عالم جب مجھ کو معراج پر لے گيا تو اس نے مجھ پر اس طرح وحی نازل کی: اے محمد ،ميں 
ام کو اپنے نام سے مشتق کيا جو شخص تيرے ساتھ نيکی کرے گا ميں اس محمود ھوں اور تو محمد ھے !ميں نے تيرے ن

کے ساتھ نيکی کروں گا اور جو شخص تجھ سے دور رھے گا ميں اس سے دور رھوں گا ، ميرے بندوں کے پاس جانا اور 
رار ديا ۔تم ميرے اپنی نسبت ميری کرامت کی ان کو خبر دينا ۔ميں نے کوئی پيغمبر نھيں بھيجا مگر يہ کہ اس کا وزير ق

  پيغمبر ھو اور علی (ع) تمھارے وزير ھيں ! 
آگاه ھو جأو : ميں تم کو اس چيز کا گواه بناتا ھوں کہ ميں گواھی ديتا ھوں: خدا وند عالم ميرا صاحب اختيار ھے اور ميں ھر

نھوں نے کھا: ھاں ،ھم اس بات مومن کا صاحب اختيار ھوں کيا تم اس بات کا اقرار کر تے ھو اوراس کی گواھی ديتے ھو؟ ا
آگاه ھو جأو َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْو اَلهُ ،جس کا ميں مو ال :”کی آپ کےلئے گواھی ديتے ھيں ۔آنحضرت (ص) نے فر مايا 

  اور امير المو منين کی طرف اشاره فرمايا ۔ “ھوں يہ علی اس کے مو ال ھيں 
غام پہنچا ديں :جو لوگ مجھ پر ايمان الئے اور انھوں نے ميری تصديق کی ھے ميں اے مسلمانو!حاضرين غائبين تک يہ پي

ان کو واليت علی (ع) کی وصيت کر تا ھوں ۔ جان لو کہ علی کی واليت ميری واليت،اور ميری واليت خدا کی واليت ھے 
کا حکم ديا ھے اس کے بعد تين مر ۔يہ وه عھد و پيمان ھے جوخدا وند عالم نے مجھ سے لياھے اور مجھے تم تک پہنچا نے 

  تبہ فر مايا :کيا تم نے سنا ؟ انھوں نے کھا : يا رسول هللا ھم نے سن ليا ۔ 
ايھا الناس کس چيز کی گواھی دو گے ؟انھوں نے کھا :ھم گواھی ديتے ھيں کہ خدا کے عالوه اور کو ئی خدا نھيں ھے 

ی ديتے ھو ؟انھوں نے کھا :محمد هللا کے بندے اوراسکے رسول۔آنحضرت (ص) نے فرمايا: اس کے بعد کس چيز کی گو اھ
ھيں ۔آنحضرت (ص) نے فرمايا :تمھارا صاحب اختيار کون ھے : انھوں نے کھا: خدا اور اس کا رسول ھمارے صاحب 

اختيار ھيں ۔آنحضرت (ص) نے فر مايا: جس شخص کے خدا اور رسول صاحب اختيار ھيں يہ شخص(علی عليہ السالم ) 
  کے صاحب اختيار ھيں  اس

  کيا ميں ھر مو من پر ا س کے نفس سے زياده حق نھيں رکھتا ؟ 
  انھوں نے کھا :ھاں يا رسول هللا ۔ 

آپ (ص) نے آسمان کی طرف نظريں اٹھا کرتين مرتبہ فرمايا:اے خدا گواه رہنا! اس کے بعد فرمايا : آگاه ھو جا ٔو !جس 
نفس پر اس سے زياده حق رکھتا ھوں يہ علی (ع) اس کے صاحب اختيار  شخص کا ميں صاحب اختيار ھوں اور اس کے
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  اور اس کے نفس پر اس سے زياده حق رکھتے ھيں ۔ 
  سلمان نے سوال کيا :حضرت علی عليہ السالم کی واليت کس طرح ھے اور اسکا نمونہ کيا ھے ؟ 

د ھے ۔جس شخص پر ميں اس کے نفس سے آنحضرت (ص) نے فرمايا :علی عليہ السالم کی واليت ميری واليت کے مانن
  زياده حق رکھتا ھوں علی (ع) بھی اس کے نفس پر اس سے زياده حق رکھتے ھيں ۔ 

  دوسرے شخص نے سوال کيا :حضرت علی عليہ السالم کی واليت سے کيا مراد ھے ؟ 
  ھيں ۔ آنحضرت (ص) نے فرمايا:جس شخص کا ميں پيغمبر ھوں اس شخص کے يہ علی عليہ السالم امير 

  قيامت کے دن واليت کا سوال
کيا تم اس بات کو تسليم کرتے ھو کہ هللا کے عالوه کوئی خدا نھيں ھے اور ميں تمھاری طرف اس کا رسول ھوں ،جنت و 

  جہنم اور مرنے کے بعد زنده ھو نا حق ھے ؟ 
  انھوں نے کھا :ھم ان باتوں کی گواھی ديتے ھيں ۔ 

  جو کچھ کہہ رھے ھيں اس پرگواه رہنا ۔ آپ (ص) نے فرمايا :خدايا يہ 
آگاه ھو جأو کہ تم لوگوں نے مجھ کو ديکھا ھے اورميرا کالم سنا ھے ۔ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ با ندھے گا 
اس کا ٹھکانا جہنم ھے ۔آگاه ھوجأو کہ ميں حوض کوثر پر تمھارا منتظر ھونگااور قيامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلہ 

  ں تمھاری کثرت پر فخر کروں گا ۔تم وھاں پر آنا ليکن دوسری امتوں کے مقابل ميں مجھ کو شرمنده نہ کرنا !! مي
آگاه ھو جأو ميں تمھارا انتظار کروں گا اور تم قيامت کے دن ميرے پاس حوض کوثر پر آٔو گے وه حوض جس کی چوڑائی 

  اروں کی تعدادسے برابر پيالے ھيں۔ ] ھے ،اس ميں آسمان کے ست30بُصرٰی سے ليکر صنعا تک[
آگاه ھو جأو کہ قيامت کے دن جب تم ميرے پاس حوض کوثر پر حا ضر ھو گے تو ميں نے جس چيز پر آج تم سے شھادت 
لی ھے اس کے سلسلہ ميں اور ثقلين سے متعلق سوال کروں گا کہ تم نے ان کے ساتھ کيسا برتأو کيا ؟ديکھو جس دن مجھ 

  گے ديکھوں گا کہ تم نے ميری عدم مو جود گی ميں ان کے ساتھ کيسا سلوک کيا۔ سے مالقات کرو
سوال کيا گيا : يا رسول هللا ثقلين کون ھيں ؟آپ (ص) نے فرمايا :ثقل اکبر خدا وند عز و جل کی کتاب ھے جو خدا اور مجھ 

ميں ھے اور دوسری طرف  سے تمھارے ھاتھوں ميں ايک متصل واسطہ ھے اس کا ايک طرف خداوند عالم کے ھاتھ
  تمھارے ھاتھوں ميں ھے اس ميں ماضی ميناورروز قيامت تک مستقبل کے علوم موجودھيں ۔ 

ثقل اصغر قرآن کا ھمتا ھے اور وه علی بن ابی طالب اور ان کی عترت ھے اور يہ ايک دوسرے سے جدا نھيں ھو نگے 
  ں ۔ يھاں تک کہ قيامت کے دن حو ض کوثر پر ميرے پاس حا ضر ھو

ان سے سوال کر نا اور ان کے عالوه کسی اور سے سوال نہ کرنا ورنہ گمراه ھو جا ٔو گے ۔ميں نے ان دونوں کے لئے خدا 
وند عالم سے درخواستيں کيں وه خدا وند لطيف و خبير نے مجھے عطا کی ھيں ،ان کی مدد کرنے واال ميری مدد کرنے 

رنے واال ھے ،ان دونوں کا دوست ميرا دوست اور ان کا دشمن ميرا دشمن واالاور ان کو رسوا کرنے واال مجھے رسوا ک
ھے ۔تم سے پھلے کو ئی امت ھالک نھيں ھو ئی مگراس وقت جب انھوں نے اپنے دين کو اپنی خواھشات نفسانی کے تحت 

والوں کو قتل کر ڈاال۔ قرار دے ليا، ايک زبان ھو کر اپنے پيغمبر کی مخالفت کی اور اپنے درميان عدالت سے فيصلہ کر نے
آگاه ھو جا ٔوکہ ميں بہت سے لوگوں کوآتش جہنم سے نجات دالٔو ں گا اور ليکن بعض کو مجھ سے لے ليا جا ئے گا ميں خدا 
سے عرض کروں گا پروردگارا يہ ميرے اصحاب ھيں ؟!مجھ کو جواب ملے گا :آپ کو نھيں معلوم کہ انھوں نے آپ کے بعد

  جام د ئے ھيں !! کيا کيا کارنامے ان

  ]31غدير کے پروگرام کا اختتام[
کے نام سے ذہنوں ميں بيٹھ گئے،مختلف “ايام الوالية”اس طرح غدير کا تين دن کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچااور وه روز 

(ص) کے  گروه اور عرب کے قبيلونميں سے ھرايک نے دنيائے معارف اسالم ،اپنے پيغمبرسے الوداع کہنے اور آنحضرت
جا نشين کی کامل معرفت کے ساتھ اپنے اپنے شھر و ديار کی راه لی ۔مکہ اور يمن کے رہنے والے جنوب کی طرف جس 
راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس پلٹ گئے ،اور مختلف قبيلے راستے ميں اپنے اپنے وطنوں کی طرف چلے 

  بعثت کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا ديا تھا۔  گئے آپ(ص) نے بھی مدينہ کا رخ کيادر حا ليکہ کاروان
واقعٔہ غدير کی خبر شھروں ميں منتشر ھو ئی، بہت جلدی شائع ھو ئی اور سب کے کانوں تک پہنچ گئی، اور بيشک 

مسافروں ،ساربانوں اور تاجروں کے ذريعہ اس وقت کے سب سے دور ممالک يعنی ايران، روم اور چين تک پھيل گئی 
لم بھی اس سے با خبر ھو ئے ۔دوسری جانب ،ملکوں کے بادشاه جو اسالم کی نئی قدرت و طاقت کے مخالف ،اور غير مس
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تھے اور آنحضرت (ص) کی رحلت کے بعد کے ايام کے متظرتھے ان کے ارادے و منصوبے بھی حضرت علی عليہ 
ا شره دوباره نئی طاقت بن کر السالم کے آپ(ص) کے جا نشين ھو نے کی خبر سن کر پاش پاش ھو گئے ۔ اسالمی مع

سامنے آيا ،اور اغيار کے احتمالی حملونسے محفوظ ھو گيا ،اس طرح خدا وند عالم نے لوگوں پر اپنی حجت تمام کی: 
  حضرت امير المو منين عليہ السالم فر ما تے ھيں : 

ِ (ص)تََرَک يَْوَم اْلَغِدْيِراِلََحٍد ُحجَّ ”   ] 32“[ةً َواَللِقَائٍِل َمقَا الً َماَعلِْمُت اَنَّ َرُسْوُل ّهللاٰ
  ‘ ‘ پيغمبر اکرم(ص) نے غدير کے دن کسی کےلئے کوئی حجت اور کوئی بھانہ باقی نھيں چھوڑا ”

  يھيں سے خدا وند تبارک و تعالٰی کے کالم کے عميق و دقيق ھو نے کو پہچانا جا سکتا ھے جو يہ فر ماتا ھے : 
  ] 33“[َعلٰی ِواَليَِة َعلِیٍّ َماَخلَْقُت النَّاَر  لَْو اِْجتََمَع النَّاُس ُکلُّھُمْ ”
  “ اگر تمام لوگ حضرت علی عليہ السالم کی واليت پر متفق ھو جاتے تو ميں جہنم کو پيدا نہ کر تا ”

 --------------------------------------------------------------------------------   

  ۔ ٢٠١صفحہ٣٧] بحا راالنوار جلد 1[
،  ٣٨،٣٨۴ ٣۶٠،٣صفحہ١۔بحاراالنوارجلد ٩،١٠صفحہ١۔الغديرجلد١۶٧،٢٩٧صفحہ١۵/٣] عوالم العلوم جلد2[

  ۔  ٩۵صفحہ  ٢٨جلد  ٣٩٠
  ] بعض روايات ميں ايک الکھ اّسی ہزار افراد نقل ھوئے ھيں ۔ 3[
  ۔ ٣٨٠صفحہ ٢١،جلد ١١٣صفحہ  ٣٧] بحاراالنواتر جلد 4[
  ۔ ١١۴صفحہ  ٣٧] بحاراالنوار جلد 5[
  ] منافقين کے اقدامات کی تفصيل کااس کتاب کے تيسرے حصہ ميں تذکره ھو گا ۔ 6[
  ۔ ٢١۶صفحہ  ۴٠،جلد ١١٣صفحہ  ٣٧،جلد ٩۶صفحہ  ٢٨] بحار االنوار جلد 7[

  حضرت بقية هللا االعظم عليہ السالم کے پاس ھيں ۔ 
،کتاب ٣٩صفحہ ١۵/٣۔عوالم ٢١۶صفحہ  ۴٠،جلد ١١٣صفحہ٣٧جلد ١١١،١٢٠صفحہ ٣٧] بحاراالنوار جلد 8[

  ۔ ٧٣٠سليم بن قيس صفحہ
۔الغدير ۵٩٣حديث ١٣۶صفحہ  ٢۔اثبات الھدات:جلد ١۵٨۔١١١صفحہ ٣٧،جلد٣٨۵صفحہ٢١] بحاراالنوارجلد9[

  ۔ ١٠،٢۶٨صفحہ  ١جلد 
نے دوست و دشمن کی طرف سے عجيب “جو اس تاريخی واقعہ کی يادگار ھے ”] غدير ميں مسجد نبی (ع) 10[

  ينھم اس کتاب ميں اس بات کی طرف اشاره کريں گے ۔ دن ديکھے ھ
  ] ايک قول کے مطابق ايک الکھ چاليس ہزار اور دوسرے قول کے مطابق ايک الکھ اّسی ہزارافراد تھے ۔ 11[
١۵/٣،عوالم :جلد ٢٩٨صفحہ  ٩٨،جلد ١٧٣،٢٠٣،٢٠۴صفحہ  ٣٧،جلد  ٣٨٧صفحہ  ٢١] بحار االنوارجلد 12[

۔الفصول المھمة صفحہ ١٢٨۔مدينة المعا جز صفحہ  ٢٢، ١٠صفحہ  ١۔ جلد ٧٩،٨٠،٣٠١، ۵٠،۶٠،٧۵صفحہ
  ۔ ٢۵،٢۴

ذيقعده ھفتہ کے روز چلے  ٢۵] گذشتہ حصہ ميں بيان شده روايتوں کے مطابق آنحضرت (ص) مدينہ سے 13[
 ذی الحجہ پيرکے روزھو تی ھے ۔اور پندره سو ١٨ذی الحجہ منگل کے روز مکہ پہنچے ۔اس بنا پر / ۵اور 

ذی الحجہ دس  ١٨سالہ ھجری قمری اور عيسوی (تحقيق:حکيم قريشی ) ڈائری کے مطابق دس ھجری ميں 
  ء پير کے روز تھی ۔  ۶٣٢مارچ  ١۵ھجری مطابق 

اس عالقہ کا نام“ غميم ” ] ُکرا ع : اس جگہ کو کھا جاتا ھے جھاں پر جا کر پانی کاراستہ ختم ھو جاتا ھے ۔14[
اس آبگير کو کہتے ھيں “خم ”تے ھينجس مينسيالب کے بعدپانی باقی ره جا ئے ۔ھے غديراس تاالب کو کہ

  ‘ کا عالقہ وادی جحفہ ميں ھے اور اسی نام سے مشھور ھے “ غدير خم”۔
 ١۵/٣۔عوالم:جلد ٢٩٨صفحہ٩٨،جلد١٧٣،٢٠٣،٢٠۴صفحہ٣٧،جلد ٣٨٧صفحہ ٢ ١] بحاراالنوار جلد15[

  ۔ ۴۶صفحہ  ٢١ ۔احقاق الحق جلد٧٩،٨٠،٣٠١، ٧۵، ۶٠، ۵٠صفحہ
۔اثبات الھداة ۴۴،٩٧،٣٠١صفحہ ١۵/٣۔عوالم :جلد ٢٠٩صفحہ  ٣٧،جلد  ٣٨٧صفحہ ٢ ١] بحا راالنوار جلد 16[

  ۔ ۵٧۔۵٣صفحہ ٢١۔احقاق الحق جلد ٣٩١، ٣٨٧حديث ٢۶ ٧صفحہ ٢جلد 
  ۔ ۵۵٨صفحہ  ٣،جلد  ١١۴صفحہ  ٢۔اثبات الھداة جلد ٢٠٧۔ ٢٠١صفحہ  ٣٧] بحار االنوار جلد 17[
  ۔ ۵۵حديث/٨٨٨۔کتاب سليم :صفحہ ۴٧صفحہ ١۵/٣۔عوالم :جلد ١١١،٢٠٩صفحہ /٣٧بحار االنوار جلد ] 18[
۔بيعت غدير کے سلسلہ ميں اس کتاب کے آٹھويں حصہ کی ٢١۵،٢١٩صفحہ /٣٧۔بحار االنوار جلد ١] 19[
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  چوتھی فصل ميں رجوع فرمائيں ۔ 
  ۔ ۵٧۔امالی شيخ مفيد:صفحہ ٣٨٧صفحہ ٢١] بحار االنوار:جلد 20[
صفحہ  ١۔ا لغدير جلد ١۶۶۔ ١٢٧صفحہ ٣٧، جلد ٩٠صفحہ  ٢٨، جلد ٣٨٧صفحہ  ٢١]بحار االنوار جلد21[

  ۔ ۴٢،۶٠،۶۵،١٣۴،١٣۶،١٩۴،١٩۵،٢٠٣،٢٠۵صفحہ ١۵/٣۔ عوالم جلد ۵٨،٢٧١،٢٧۴
  ۔ ٣٠٩صفحہ ١۵/٣۔عوالم جلد ٣٨٨صفحہ/ ٢١] بحاراالنوار جلد 22[
  ۔ ١٠٢حديث ٢١٩صفحہ٢۔اثبات الھداة جلد١٩٩صفحہ ١۵/٣۔عوالم جلد ٢٩١صفحہ/ ١] الغدير جلد 23[
  ۔ ۴١٠صفحہ  ٨] تاج العروس جلد 24[
صفحہ  ١۵/٣۔عوالم :جلد١١٢،١۶۶،١٩۵صفحہ  ٣٧،جلد ٣٨٨صفحہ  ٢١] بحا راالنوار :جلد 25[

سے نقل کيا گيا  ٢٨٢۔اشعار کاعربی متن کتاب سليم بن قيس صفحہ۴۔کفا ية الطّالب صفحہ ٢٠١،۴١،٩٨،١۴۴
  تھوڑے فرق کے ساتھ دوسروں کتابوں ميں بھی موجود ھے۔ ھے جو

  ۔ ١٣۶، ٨۵صفحہ  ١۵/٣۔عوالم جلد ١٢٠،١۶١صفحہ  ٣٧] بحاراالنوار جلد 26[
 ١۔الغدير:جلد ۵۶،۵٧،١٢٩،١۴۴صفحہ ١۵/٣۔عوالم جلد ١۶٢،١۶٧، ١٣۶صفحہ  ٣٧] بحار االنوار جلد 27[

کا نام مختلف ناموں سے ذکر ھوا “حارث فھری ”يں ۔يہ بات بيان کر دينا ضروری ھے کہ روايات م١٩٣صفحہ 
  ھے، احتمال ھے کہ بعض نام اس کے باره ساتھيوں کے ھوں ۔ 

  ۔ ٢١] سوره معارج آيت /28[
  ۔ ۴٣،۴۴،۴۶،۴٩،۵۴،٧۵،٩٧،١٩۶،١٩٩،٢٣٩،٢۶١صفحہ ١۵/٣] عوالم العلوم جلد 29[
ر ھے ،ليکن يھاں پر اس سے ملک يمن کا ايک شھ“صنعا ”ملک شام کا ايک شھر ھے اور“بصری ] ”30[

  “ حوض کوثرکا وسيع ھونا مراد ھے 
۔کشف۶٨صفحہ ١۵/٣۔عوالم :جلد٢٢٨صفحہ۴١،جلد ٣٣۶صفحہ ٣٩،جلد ١٣۶صفحہ ٣٧] بحار االنوار جلد 31[

  ۔ ٢٠١۔بصا ئرالدرجات صفحہ١٠٩المھم :صفحہ 
  ۔ ۴٧۶حديث١۵۵صفحہ  ٢] اثبات الُھداة :جلد 32[
 ۔٢۴٧صفحہ٣٩] بحاراالنوار جلد 33[

 

 اسرار غدير 

 

  غدير ميں شياطين و منافقين 

ابليسی شياطين اور انسانی شياطين کے رد عمل کا افشا اوران کے اقدامات پر روشنی ڈالناغدير کی اھم ابحاث ميں سے ھے 
،چو نکہ اس کے پس منظر ميں پيغمبر اسالم(ص) کی رحلت کے بعد جو کچھ واقع ھوا اس کا آسانی سے پتہ لگايا جا سکتا 

ی زحمات اور غدير کے عظيم خطبہ کوکوئی اھميت نہ ديتے ھو ئے ھے کہ لوگوں نے آپ (ص) کی ايک پوری زندگی ک
بھاُلديا ، يہ سب کچھ قطعاً ان کی پھلے سے بنائی ھوئی سازشونکے تحت تھا شيطانوناور منافقوں نے اپنی تمام تر کو ششوں 

  کو اس سلسلہ ميں صرف کر ديا تھا ۔ 
ئے ،اور منافقين بھی نا اميد ی و افسوس ميں بسر کر رھے غدير ميں ابليس اور اس کے گروه پر مصائب کے پھا ڑ ٹوٹ گ

  تھے ،ان کی تمام اميدوں پر پانی پھر گيا تھا ۔ 
شيطان اور اس کے تابعين امت اور مسلمانوں کو گمراه کر نے اور جہنم رسيد کر نے کی نئی فکر کر نے ميں لگے تھے 

و الحاد کو دوباره زنده کر نے کی فکر ميں لگے ھو ئے تھے ۔  ،اور بظاھر مسلمان نما کفار دوران جا ھليت اور کفر وشرک
تاريخ کے اس حصہ ميں يہ بات ھال دينے والی ھے کہ غدير ميں شياطين اپنے دل منافقين سے لگا ئے ھو ئے تھے اور وه 

و ھر طرح اپنی انکھوں سے ٹکٹکی باندھے ھو ئے ان کے ھاتھوں اور ان کے پروگرامونکو ديکھ رھے تھے ،اور خود ک
سے بے سروپا سمجھ رھے تھے يہ مشرک و کافر منافقين تھے جنھوں نے شيطان اور اس کے تابعين کو سرخرو کر ديا تھا 

،اور انھوں نے اپنے فرزندان َخلَف کو جواُن سے کسی طرح کم نھيں تھے وحی نبوت سے مقابلہ کا درس ديااور ايسا نقشہ 
ميں کامياب ھو ئے بلکہ قيامت تک اکثر مسلمانوں کو صراط مستقيم اور کھينچا کہ نہ صرف وه اپنے برے مقاصد 

  پيغمبر(ص) کے برحق باره جا نشينوں سے منحرف کرديا اور اسالمی خالفت کودنيا کے سامنے مخدوش بھی کرديا ۔ 
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گے اس کے  اس حصہ ميں پھلے ھم غدير کے دن ابليس اور شيطانوں کے درميان رو نما ھو نے والے واقعات بيان کريں
  بعد منافقين کے اقدامات اور ردعمل کو بيان کريں گے۔ 

  غدير ميں ابليس اورشياطين  ١
غدير کواپنے لئے سب سے خطرناک موقع سمجھ رھے تھے ۔ان “انسان کے سخت ترين دشمن ” ابليس اور اس کے شاگرد

ھو جا ئے گا اسی وجہ سے وه سب اس دن بڑے کو يہ خيال تھا کہ غدير کے بعد مسلمانوں کے گمراه ھو نے کا راستہ بند 
  غمگين و رنجيده تھے اور وه بلندآواز سے فرياد کر رھے تھی ۔ 

ليکن انسانی شيطانوں نے ابليس کی آواز پر لبيک کھی اور وھيں غدير مينھی اس سے وعد ے کئے، منصوبے بنائے ،جس 
  ور ھو گيا ۔ سے اس کے تمام رنج و غم دور ھو گئے اور وه خوش و خرم و مسر

جب اس نے سقيفہ ميں ان تمام پر وگراموں کو عملی جامہ پہنتے ديکھا تو وه پھوال نھيں سما رھا تھا ،اس دن ابليس(سب سے
  بڑا شيطان ) نے ان کی تاج پوشی کی اور ا پنے گروه کو رسمی طور پر خوش وخرم ھو نے کا حکم ديا ۔ 

  قل کر رھے ھيں : ھم ذيل ميناس مدعا سے متعلق چند احا ديث ن

  غدير ميں شيطان کی فرياد 
امام محمد با قر عليہ السالم نے فرما يا ھے :ابليس کی چار مر تبہ فريادبلند ھوئی :جس دن وه خدا وند عالم کی لعنت کا 
ن مستحق قرار پايا ،جس دن آسمان سے زمين پر بھيجا گيا ،جس دن پيغمبر اکرم(ص) مبعوث ھو ئے اور غدير خم کے د

  ] 1(جب امير المو منين عليہ السالم جانشين رسول بنے )۔[

  منافقين کے شيطان کے ساتھ وعدے 
ابليس اور  امام محمد باقر عليہ السالم کافرمان ھے :جب پيغمبر اکرم(ص) نے حضرت علی عليہ السالم کا ھاتھ پکڑکر فرمايا

  اس کے گروه کے بڑے بڑے شياطين مو جود تھے ۔ 
اس سے کھا :تو نے ھم سے يہ نھيں کھا تھا !بلکہ تم نے تو يہ خبر دی تھی کہ جب پيغمبر دنيا سے رحلت  ان شياطين نے

کريں گے تو ان کے اصحاب متفرق ھو جا ئيں گے !ليکن آنحضرت کے بيان سے تو يہ واضح ھو رھا ھے کہ انھوں نے 
ايک کا انتقال ھو جا ئيگا تو دوسرا اس کا قائم  ايک محکم پروگرام کی پيش گوئی کی ھے کہ جب ان کے جانشينوں ميں سے

  مقام ھو گا ! 
ابليس نے جواب ديا :جأو ، ان کے اصحاب نے مجھ سے يہ وعده کيا ھے کہ ان کی کسی بات کا اقرار نہ کريں ،اور وه اپنے

  ] 2اس وعدے سے ھر گز سر پيچی نھيں کر يں گے ![

  طان خوشمسلمانوں کے مرتد اور کافر ھو جانے سے شي
حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرماياھے :جب پيغمبر اکرم(ص) نے امير المو منين حضرت علی عليہ السالم کا ھاتھ

اپنے ھاتھ ميں ليا تو ابليس نے ايک چيخ ماری جس سے خشکی اور تری کے تمام شيطانوں نے اس کو اپنے گھيرے ميں 
ے موال آپ کو کس مشکل نے گھير ليا؟ ھم نے آج تک تمھاری اس سے زياده لے کر کھا :اے ھمارے آقا ،اور اے ھمار

  بھيانک آواز نھيں سنی ! 
  ابليس نے کھا : 

اس پيغمبر اکرم(ص) نے وه کام انجام ديا ھے کہ اگر نتيجہ بخش ثابت ھو گيا تو ھر گزکوئی خدا وند عالم کی معصيت نھيں 
  کرے گا ۔ 

  اے ھمارے موال تم نے تو آدم عليہ السالم تک کو گمراه کرديا! شيطانو ں نے کھا :اے ھمارے آقا ،
اوران دو آدميوں (ابو بکر اور “ پيغمبر اپنی خواھشات نفسانی سے بات کررھے ھيں”جب منافقين نے آپس ميں باتيں کينکہ:

طرح گردش کر  عمر )مينسے ايک نے دوسرے سے کھا :نھيں ديکھ رھے ھو کہ ان کی آنکھيں ان کے سر ميں ديوانوں کی
،جب ان دونوں نے يہ باتيں کيں تو ابليس نے خوشی سے نعره لگايا اور اس نے اپنے تمام دوست و احباب کو “رھی ھيں 

جمع کر کے کھا :کيا تم جا نتے ھو کہ ميں نے آدم عليہ السالم کو گمراه کيا ؟انھوں نے کھا :ھاں ،تو ابليس نے کھا:آدم (ع) 
اليکن وه منکر خدا نھيں ھو ئے ليکن ان لوگوں نے اپنے عھد و پيمان کو توڑ ديا اور پيغمبر کا انکار نے اپنا عھد و پيمان توڑ

  “!! کر بيٹھے 
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جب پيغمبر اکرم (ص)نے انتقال فر مايا اور لوگوں نے حضرت علی عليہ السالم کوچھوڑکر غير کو اپنا خليفہ بنا لياتو ابليس 
  ک منبر رکھ کر اس پر بيٹھا اپنے تمام شيطانوں کو جمع کر کے کھا: نے بادشاہت کا تاج سر پر رکھا اور اي

  ] 3“[خوشی منأو اس لئے کہ جب تک امام قيام نھيں کرےگا اس وقت تک خدا وند عالم کی اطاعت نھيں ھو سکتی ”

  شيعو ں کو گنا ه ميں ملوث کر نے کی شيطان کی کو شش
:جب پيغمبر اکرم(ص) نے غدير خم ميں خطبہ ديا اور امير المو منين عليہ  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فر مايا

السالم کولو گوں کے لئے اپنا خليفہ و جانشين معين فرمايا تو شيطان نے ايک چيخ ماری جس سے اس کے تمام دوست و 
کھا :وائے ھو تم پر آجاحباب اس کے پاس جمع ھو کر کہنے لگے اے ھمارے سردار تم نے يہ چيخ کيوں ماری ؟!ابليس نے 

  کا دن عيسٰی کے دن کے مانند ھے ! 
  خدا کی قسم ،اس سلسلہ ميں لوگوں کو گمراه کروں گا ۔۔۔ 

ابليس نے دوسری مرتبہ چيخ ماری تو اس کے گروه کے بڑے بڑے ليڈر اس کے پاس جمع ھو کرکہنے لگے : اے ھمارے 
  سردار يہ دوسری چيخ کيوں ماری ؟!ابليس نے کھا : 

  ] 4[ ا وند عالم نے ميرے قول کے سلسلہ ميں آيت نازل فر مائی ھےخد
  “ اور ان پر ابليس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھايا”

  اس کے بعد ابليس نے آسمان کی طرف متوجہ ھو کر کھا : 
  خداوندا تيری عزت و جالل کی قسم ھدايت يافتہ گروھوں کو بھی دوسرے گروھوں سے مال دوں گا ! 

:نے خداوند عالم کی جانب سے اس آيت کی تالوت فرمائی“جو ابليس کے کردار ورفتار سے واقف تھے ”ر پيغمبر اس مقام پ
]5 [  
  “ ميرے بندوں پر تيرا کو ئی اختيار نھيں ھے ”

پھر ابليس نے چيخ ماری اور اس گروه کے بڑے سردار نے اس کے پاس واپس آکر اس سے سوال کيا يہ تيسری چيخ کيوں 
  ليس نے کھا : ماری؟اب

خدا کی قسم ،ميں علی عليہ السالم کے اصحاب پر (تسلط نھيں رکھتا ھوں)!ليکن خدوند عالم تيری عزت و جالل کی قسم ،گنا 
ھوں کو ان کے لئے (يعنی علی عليہ السالم کے شيعہ )اچھا بناکر پيش کروں گا ،تاکہ ان کوان کے ارتکاب کرا کے تيری 

  ] 6بارگاه ميں مبغوض کروں ۔[

  غدير ميں شيطان کی پيغمبر اکرم(ص) سے گفتگو
غدير ميں شيطان نے ايک بوڑھے خوبصورت مرد شکل ميں پيغمبر اکرم(ص) کی خدمت ميں حاضر ھوکر کھا :اے محمد 

  ] 7،کتنے کم افراد ھيں جو آپ کی گفتگو کے مطابق آپ کی واقعی بيعت کر نے والے ھيں !![

  قيفہ ميں خو شیغدير ميں شيطان کا حزن اور س
  امير المومنين علی عليہ السالم نے فر مايا :پيغمبر اکرم(ص) نے مجھے خبر دی ھے : 

ابليس اور اس کے گروه کے بڑے بڑے ليڈر ميرے جانشين بننے کے وقت غدير ميں مو جود تھے اس دن ابليس کے 
ر گمراھی سے محفوظ ھو گئی ،اب اصحاب نے اس کی طرف منھ کر کے کھا : يہ امت رحمت کے الئق قرار پائی او

ھمارے اور تمھارے لئے ان کو بھکا نے کا کوئی موقع نھيں ھے ،چونکہ انھوں نے پيغمبر اکرم(ص) کے بعد اپنے امام 
  اورپناه گاه کی معرفت حا صل کر لی ھے ۔ 

  ابليس غمگين و رنجيده ھو کر ان سے جدا ھو گيا ۔ 
  د فرمايا :پيغمبر اکرم(ص) نے مجھ کو خبر دی ھے: امير المو منين علی عليہ السالم نے مزي

ميری رحلت کے بعد جب لوگ تمھاری بيعت توڑ ليں گے ابليس اپنے اصحاب کو جمع کر ے گا اور وه اس کو سجده کر تے 
  ھو ئے سوال کريں گے : 

  کيا تھا !  اے ھما رے سرپرست ،اے ھمارے بڑے سردار ،تونے ھی نے حضرت آدم عليہ السالم کو جنت سے باھر
  ابليس کہتا ھے : 

کو نسی امت اپنے پيغمبر کے بعد گمراه نھيں ھو ئی ؟!تم يہ گمان کر تے ھو کہ ميں ان پر کو ئی تسلط نھيں رکھتا ھوں ؟!تم 
نے مجھ کو کيسا پايا کہ ميں نے ايسا کام کيا جس سے انھوں نے حضرت علی عليہ السالم کی اطاعت کے سلسلہ ميں خدا 
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  ] 8ر کے امر کو ترک کر ديا ؟[اور پيغمب

  غدير ميں منافقين ٢
  غدير ميں منافقين کے رفتار و کردار کا تين طرح سے جا ئزه ليا جا سکتا ھے : 

  ۔غدير کے خالف ان کے عملی اقدامات اور سازشيں ۔ ١
  ۔غدير کے سلسلہ ميں ان کا حسد،کينہ اور منافقانہ اقوال۔ ٢
  واضح نمونے ۔  ۔غدير ميں ان کے عکس العمل کے٣

  غدير ميں منا فقوں کی سازشيں 
غدير سے مدتوں پھلے منافق پيغمبر اکرم(ص) کے خالف اپنی صفوف مستحکم کر رھے تھے اور بعض حساس مو قعوں 

  پرتھوڑا بہت اپنی منافقت کا اظھار بھی کرتے رہتے تھے ۔ 
د رسمی طور اپنا جانشين معين فرمانے سے واقف حجة الوداع مينجب منافقين آپ (ص) کی رحلت کے نزديک اوراپنے بع

ھوئے تو منافقين بنيادی اقدامات کاآغاز کيا اور خود کو پيغمبر اسالم (ص)کی رحلت کے بعدکے دنوں کےلئے آماده و تيار 
نے  کرليا ،اس مقام پر کفر و نفاق متحد ھوگئے ،ان کے جاسوس پيغمبر اسالم(ص) کے ارادوں کے جزئيات کو ان تک پہنچا

  لگے ۔ 

  ]9پھلی سازش[
منافقوں کی سازشوں کا نطفہ اس وقت منعقد ھوا جب دو آدميوں نے اس بنيادی کام کے سلسلہ مينآپس ميں عھد و پيمان کياکہ 

 :  
اگر محمد اس دنيا سے کوچ کر گئے يا قتل ھو گئے تو ھر گز ان کی خالفت اور جا نشينی ان کے اھل بيت عليھم السالم ”

  “ ہنچنا چا ہئے تک نھيں پ
ان کے اس عھد ميں تين آدمی اور شريک ھو گئے اور سب سے پھال معاھده کعبہ کے پاس لکھاگيا، دستخط کر نے کے بعد 

  اس کو کعبہ کے اندر زير خاک چھپا ديا گيا تاکہ اس پيمان کو ھر حال ميں عملی جامہ پہنانے کے لئے ايک سند رھے ۔ 
  معاذ بن جبل کا کہنا ھے : ان تين آدميوں ميں سے ايک شخص 

  “ آپ اس مسئلہ کو قريش کے ذريعہ حل کريں انصار کا ذمہ وار ميں ھوں ”
تھے ،وه ابو بکر و عمر کے ساتھ ھم عھد بھی نھيں تھے لٰہذامعاذ بن جبل، بشير بن “ سعد بن عباده” انصار کے رئيس کل

ميں سے ايک کا حاکم تھا، کی تالش “خزرج” اور“ اوس” سعيد اور اسيد بن حضيرجو آدھے انصار يعنی ان کے دو قبيلے
  ميں نکلے اور ان کو خالفت غصب کر نے کےلئے اپنا ھم عھد بناليا۔ 

  ]10پيغمبر اسالم(ص) کو قتل کر نے کی سازش[
پيغمبر اسالم (ص)کو قتل کر نے کی سازش ايک مرتبہ جنگ تبوک ميں اور کئی مرتبہ زھر اور دوسرے حربوں سے کی 

  مگر ھر بار ناکامی ھو ئی ۔ گئی 
ليکن حجة الوداع کے موقع پر انھيں پانچ ھم پيمان منافقوں نے دوسرے نو افراد کے ساتھ مل کرآخری مرتبہ مکہ سے مدينہ 
واپس آنے کے راستہ ميں پيغمبر اسالم (ص)کو قتل کرنے پر وگرام بنايا اور اس پروگرام کی ايک وجہ حضرت علی بن ابی

ن خالفت سے پھلے پيغمبر (ص)کو قتل کرکے آسانی سے اپنے مقاصد تک پہنچنا تھی ليکن محل سازش تک طالب کے اعال
پہنچنے سے پھلے ھی حکم خدا نازل ھوگيااور غدير کے مراسم انجام پاگئے۔اگر چہ وه اپنے منصوبے سے پيچھے نھيں 

  ہٹے۔ 
ائے چونکہ اکثرلوگ ،پھاڑ کے دامن سے گذرجاتے ھيں ان کا پروگرام يہ تھاکہ کوه ھرشٰی کی چوٹی پر کمين ميں بيٹھاج

اور چوٹی پر نھيں آتے لٰہذاجيسے ھی پيغمبر اکرم (ص)کا اونٹ پھاڑکی چوٹی سے گذر کر اترنے لگے گا تو بڑے بڑے 
پتھر آپ (ص) کے اونٹ کی طرف پھينک دئے جائےنجو آپ (ع) کے اونٹ کو جاکر لگينجس سے آپ (ع) کااونٹ يا گر 

اچھل کر پيغمبر اکرم (ص)کو گرادے اور وه رات کی تاريکی ميں آ پ (ع) پر حملہ کرديناور يقينی طورپر پيغمبر جائے يا 
  (ص)کا خون ھوجائے۔ 
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  اور اسکے بعد فرار ھوکر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائيں تاکہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے ۔ 

  پيغمبر اسالم (ص)کے قتل کی سازش ناکام
پنے پيغمبر (ص)کو اس پرو گرام سے آگاه کيا اور ان کی حفاظت کاوعده ديا۔چوده افراد پر مشتمل منافقين کا خداوندعالم نے ا

پر پہنچا اور اپنے “رات کی تاريکی ميں اپنی وعده گاه کو ه ھرشی کی چوٹی کا اختتام اور اس کے نشيب کی ابتدا ”گروه 
ھاڑکے دائيں بائينچھپ کر بيٹھ گئے۔ انھوں نے اپنے پاس کے بڑے اونٹوں کو ايک کنارے پر بٹھاديااور سات سات آدمی پ

بڑے برتن ريت اور کنکريوں سے بھر کر رکھے ھوئے تھے تاکہ پيغمبر (ص)کے اونٹ کی طرف ان کو پھينک کر اسکو 
  دوڑاديں۔ 

افقوننے بڑے بڑے جيسے ھی پيغمبر اسالم (ص)کی سواری پھاڑکی چوٹی پر پہنچی اور پھاڑسے نيچے اترنا چاہتی تھی من
پتھر اور ريت اور کنکريوں سے بھرے برتنوں کو ان کی طرف چھوڑ ديا۔قريب تھاکہ اونٹ کو جاکے لگتے يا اونٹ دوڑنے 
بھاگنے لگتا۔پيغمبر اسالم (ص)نے اونٹ کو رک جانے کا حکم ديا۔يہ واقعہ اس وقت رونما ھوا جب حذيفہ اورعمار ميں سے 

  تھامے ھوئے تھے اور دوسرا اسکو پيچھے سے ھانک رھا تھا۔  ايک آنحضرت کی سواری کی لگام
اونٹ کے رک جانے سے پتھرگذرکر پھاڑسے نيچے کی طرف چلے گئے اور آنحضرت (ص) صحيح وسالم بچ گئے۔منافقين
کو جو اپنے اس دقيق پروگرام سے مطمئن تھے فوراً تلواريں لے کر کمينگاھوں سے باھر نکل آئے اور آنحضرت(ص) کی 

  رف حملہ کرنے کےلئے بڑھے۔ ط
 ليکن عمار اور حذيفہ نے بھی تلوار يں کھينچ ليں اور جوابی کاروائی شروع ھوگئی۔آخر کار وه بھاگنے پر مجبور ھوگئے۔ 

منافقوں نے پھاڑوں کے پيچھے پناه لی تاکہ پيغمبر کے تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد رات کی تاريکی سے استفاده کر تے ھو 
  اتھ ملحق ھو جا ئيں ۔ ئے قافلہ کے س

اس لئے کہ آنے والی نسلوں کو يہ معلوم ھو جا ئے کہ اس زمانہ ميں منافقين کے سردار کون لوگ تھے اور پيغمبر 
اسالم(ص) کے بعد ھو نے والی سازشوں کی تحليل آسانی سے ھو سکے ،آپ (ص) نے اسی رات ان کے چھروں سے نقاب 

ضا ميں نور چمکا جس سے عمار اور حذيفہ نے بھی ان چوده افراد کے چھروں کوالٹ دی اور اچانک چند لمحوں کےلئے ف
بخوبی پہچان لياحتی ان کی سواريوں کو بھی ديکھ ليا جن کو انھوں نے ايک طرف بٹھا رکھا تھا اور وه چوده آدمی يہ تھے : 

ن عوف ،ابو عبيده بن جراح ،ابو موسٰی ابو بکر ،عمر ،عثمان ،معاويہ ،عمرو عاص ،طلحہ،سعد بن ابی وقاص ،عبد الرحمن ب
  اشعری ،ابو ھريره ،مغيره بن شعبہ ،معاذ بن جبل اور سالم مو لٰی ابی حذيفہ۔ 

پيغمبر اسالم(ص) کو يہ حکم تھا کہ اس وقت آپ ان سے کو ئی بات نہ کريں اس لئے کہ ان حساس حاالت ميں فتنہ و فساد 
  و نے کا خطره تھا ۔ پھيلنے اور گزشتہ تمام زحمتوں کے بر باد ھ

دوسرے روز جب صبح کی نماز با جماعت قائم ھو ئی تو يہ چوده لوگ سب سے پھلی صف ميں تھے!! اور آنحضرت (ص) 
  نے ان کی طرف اشاره کر تے ھو ئے چند باتيں بيان کيں اور فرمايا : 

محمد(ص) دنيا سے چلے گئے يا قتل ھو کچھ لوگوں کو کيا ھو گيا ھے کہ انھوں نے کعبہ ميں يہ قسم کھا ئی ھے کہ اگر ”
  گئے تو ھر گز خالفت ان کے اھل بيت عليھم السالم تک نھيں جانے ديں گے ۔ 

  ]11مدينہ ميں دوسری سازش[
وه منافق جو پھلے شکست کھا چکے تھے انھوں نے ھی مدينہ پہنچتے ھی ايک ميٹنگ کی جس ميں وه چو نتيس افراد 

  شريک ھو ئے جو پيغمبراکرم (ص) کی رحلت کے بعد اس طرح کے کا موں ميں پيش پيش رہتے تھے ۔ 
ئے۔دستخط کرنے والوں ميں گذشتہ چوده اس ميٹنگ ميں آئنده کے پروگرام کا منصوبہ بنايا گيااور سب نے اس پر دستخط ک

افراد کے عالوه بعض قبيلوں کے سردار تھے کہ جن ميں سے ھر ايک کے ساتھ لوگوں کا ايک گروه تھا۔منجملہ ان ميں 
سے :ابوسفيان، ابوجھل کابيٹا عکرمہ،سعيد بن عاص،خالد بن وليد، بشير بن سعيد، سھيل بن عمرو ،ابوا العور اسلمی،صھيب 

  اور حکيم بن حزام تھے۔ بن سنان 
پيمان نامہ کا لکھنے واال سعيد بن عاص اورميٹنگ کی جگہ ابوبکر کا گھر تھا۔دستخط کے بعد پيمان نامہ کو بند کرکے ابو 

عبيده جراح کو بعنوان امانت دےديا تاکہ اسکو مکہ لے جائے اور کعبہ کے اندر پھلے صحيفہ کے ساتھ دفن کردے تاکہ سند 
  وظ رھے۔ کے طور پر محف

  اسکے دوسرے دن پيغمبر اسالم (ص)نے نماز صبح کے بعد منافقوں کے اس اقدام کی طرف اشاره کرتے ھوئے فرمايا: 
ميری امت کے بعض لوگوں نے ايک معاھده لکھا ھے جو زمان جاھليت کے اس معاھده سے مشابہ ھے جو کعبہ ميں لٹکايا 



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

 
 

  “ ور ھوںھواتھا ليکن ميناس راز کو فاش نہ کرنے پر مام
  “ اب تم اس امت کے امين بن گئے ھو؟”اسکے بعد ابو عبيده جراح کی طرف رخ کرکے فرمايا

  ]12اسامہ کا لشکر[
پيغمبر اکرم (ص)نے منافقين کے اقدامات کے ساتھ آخری مقابلہ کرنے اور اپنی وفات کے بعد مدينے کو ان کے وجود سے 

نی ميں ايک لشکرتشکيل ديااور منافقين ميں سے چار ہزار افراد کو ان خالی کرنے کی غرض سے اسامہ بن زيد کی حکمرا
کے نام کے ساتھ معين کرکے حکم ديا کہ يہ گروه حتماًاس لشکر ميں حاضر ھواور جلدازجلدسرزمين شام ميں روميوں کی 

آنحضرت  طرف حرکت کريں۔اس گروه ميں سے ابوبکراور عمر کے لشکر ميں حاضرھونے پر زياده زور دے رھے تھے
(ص) کا اس ميں شامل نہ ھونے والونپرلعنت کرنا اور لشکرکے جلدی حرکت کرنے والوں پر لعنت کرنے پر زياده زور دينا

  قابل ديد تھا۔ 
ليکن آنحضرت کے اس اقدام کی منافقوں نے سخت مخالفت کی اور کسی نہ کسی بھانے سے مدينہ واپس لوٹ آنے اور لشکر

تاخير کی کہ پيغمبراسالم(ص) دنيا سے رحلت فرماگئے اور انھوں نے اپنے پروگرامونکو آسانیکے حرکت کرنے ميں اتنی 
  سے عمل ميں الناشروع کرديا۔ 

  غدير کا نور واليت کا محافظ 
يہ واقعہ غدير کے زمانے ميں منافقين کے اقدامات اور نيز ان کے مقابلے ميں ان کی سازشوں کو ناکام کرنے ،تيئيس سالہ 

ت کی حفاظت کرنے، اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کی ھدايت کے لئے پيغمبر اکرم (ص)کے اقدامات کا خالصہ زحما
  تھا۔ 

ليکن منافقين نے اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہناديااور پيغمبر اکرم (ص)کی رحلت کے بعدمسلمانوں کو پچھلے پاؤں پلٹنے 
زحمات اور واقعٔہ غدير کو نظر انداز کرکے جاھليت کی طرف پلٹ  پر مجبورکرديا اور مسلمان بھی پيغمبر (ص)کی

  گئے۔اور اس کام ميں انھوں نے اتنی جلدی کی کہ پيغمبر اکرم (ص) کے غسل ودفن ھونے کا بھی انتظار نھيں کيا !! 
  يا: تو آپ نے فرما“ يعرفون نعمةاللھثم ينکرونھا ”امام صادق (ع) سے اس آيةشريفہ کے بارے ميں سوال ھوا 

  ] 13“[غدير کے دن اسکو پہچانتے ھيں اور سقيفہ کے دن اسکا انکار کرتے ھيں ”
طول تاريخ ميں امير المومنين علی عليہ السالم کے مقابلے ميں منافقوں کے اقدامات کو مد نظر رکھ کر خداوند متعال کے 

  اس کالم کی گھرائی کو معلوم کيا جاسکتاھے: 
  
  ] 14“[متفق ھو جا تے تو ميں آتش جہنم کو پيدا نہ کر تا  اگر تمام لوگ واليت علی پر”

  غدير ميں منافقين کے اقوال
منافقوں نے غدير کے دن کينہ اور حسد کی وجہ سے جو الفاظ کھے ان مينسے بعض اس وقت سے مر بوط ھيں جب 

ے ھاتھوں کو بلند کرکے آنحضرت (ص) خطبہ ارشاد فر ما رھے تھے ،خاص طور سے جس وقت آ پ امير المومنين (ع) ک
ان کا تعارف کرا رھے تھے ،بعض الفاظ اس پروگرام کے ختم ھوجانے کے بعد سے متعلق ھينجب منافقين آپس ميں جمع 

  ھوکر ايک دوسرے کو اپنا درد دل سنا رھے تھے 

  ]15خطبہ کے دوران ان کی گفتگوکے چندنمونے[
  وه اپنے چچا زاد بھائی کے گرويده ھو گئے ھيں ۔ 

  وه اس جوان کے سلسلہ ميندھوکہ کھاگئے ھيں۔ 
  وه اپنے چچازاد بھائی کے معاملہ کوعجب محکم اور مضبوط کر رھے ھيں ۔ 

  ھم راضی نھيں ھيں ،اور يہ ايک تعصب ھے ! 
  ھم ھر گز ان کی بات ماننے کے لئے تيار نھيں ھو ں گے ۔ 

  يہ امر خدا نھيں ھے وه اپنی طرف سے کہہ رھے ھيں ! 
  آنکھوں کوديکھو(معاذهللا)مثل ديوانوں کے گھوم رھی ھيں ۔ ان کی 
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  اگر اس ميں طاقت و قدرت ھو تی تو قيصر و کسرٰی کی طرح کام کر تا !

  ]16خطبے کے بعد کی گفتگو کے چند نمونے[
  ھمارے سب منصوبے خاک ميں مل گئے! 

  يت کا اقرار نھيں کريں گے۔ ھم ھر گز محمد(ص) کی بات کی تصديق نھيں کريں گے اور علی (ع) کی وال
  ھميں بھی علی کی واليت ميں شريک کرے تاکہ ھمارا بھی کچھ حصہ رھے۔ 

وه ابھی علی (ع) کو ھمارے اوپر مسلط کررھے ھينليکن خدا کی قسم بعد ميں انکو معلوم ھوگا(کہ ھم نے کيا منصوبے بنا 
  رکھے ھيں۔) 

  نےغدير مينمنافقين کے عکس العمل کے واضح نمو ٣
  منافقين کی مذکوره گفتگو کے عالوه ان کی رفتار وگفتار کے بعض دوسرے نمونہ درج ذيل ھيں 

  اب کہتاھے:ميرے خدا نے ايسا کھا ھے !! 
امام صادق (ع) نے فرمايا:پيغمبر اسالم (ص)نے جب امير المومنين کو غدير کے دن (عھده امامت پر)منصوب کيااور ان کا 

منے منافقوں کے يہ سات آدمی بيٹھے ھوئے تھے : ابوبکر،عمر، عبدالرحمن بن عوف،سعد بن ابیتعارف کرايا تو ان کے سا
  وقاص، ابو عبيده بن جراح ،سالم مولی ابی حذيفہ اور مغير ه بن شعبہ۔ 

  ان ميں سے عمر نے کھا: 
  اسکو نھيں ديکھتے کہ اس کی آنکھيں مجنون کی طرح گھوم رھی ھيں؟!اب وه کہتا ھے: 

  ] 17ا نے ايسا کھا ھے ![ميرے خد
  ھم تصديق نھيں کرينگے ۔۔۔اقرار نھيں کريں گے! 

حذيفہ کا بيان ھے :معاويہ غدير کے دن اميرالمومنين علی (ع) کے منصوب ھونے کے بعد غضب و غّصہ کی حالت ميں 
ر رکھ کر آگے بڑھتے ھوئے اٹھااور تکبر سے اپناداياں ھاتھ ابوموسٰی اشعری اور باياں ھاتھ مغيره بن شعبہ کے کاندھے پ

  کہنے لگا: 
  “ ھم محمد کی اس بات کی تصديق نھيں کرتے اورعلی کی واليت کا اقرار نھيں کرتے۔۔۔”

  خداوند متعال نے يہ آيت اسکے بارے ميں نازل کی: 
]18 [  
ھل کی طرف اکڑتا ھوا اس نے نہ کالم خدا کی تصديق کی اور نہ نماز پڑھی ۔بلکہ تکذيب کی اور منھ پھير ليا۔پھر اپنے ا”

  گيا۔ 
  پيغمبر اکرم (ص)اسکو واپس بال کر قتل کرنا چاہتے تھے کہ آيت نازل ھوئی: 

]19 [  
  “ ديکھئے آپ قرآن کی تال وت مينعجلت کے ساتھ زبان کو حرکت نہ ديں”

  ] 20اور آپ(ص) صبر کرنے پر مامور ھوئے۔[
  کاش اس سوسمارکو۔۔۔؟ 

جب سب لوگ متفرق ھوگئے تو منافقين “ھماری ساری تدبير ےنفيل ھوگئيں”افقين لگےجب غدير کا واقعہ رونماھوا تومن
 جمع ھوئے اور اس واقعہ پر افسوس کرنے لگے اتنے ميں ايک (سوسمار) ان کے پاس سے گزرا تو آپس ميں کہنے لگے: 

  کاش محمد نے اس سوسمار کو ۔۔۔ھماراامام بناديا ھوتا!! 
ھوں نے پيغمبر کو بتايا ۔جب آپ (ص) نے ان منافقين کو حاضر کيا تو سب جھوٹی قسميں ابوذر نے اس بات کو سن ليا ان
  کھانے لگے تو آپ نے فرمايا: 

جبرئيل نے مجھے خبر دی ھے کہ قيامت کے دن ايک ايسی قوم کو اليا جائے گا جس کا امام سوسمار ھوگا:خبردار کہ وه ”
  ] 21تم نہ ھو!![

---------------------------- ----------------------------------------------------   

  ۔ ١٢١صفحہ  ٣٧] بحا راالنوار جلد 1[
  ۔ ١٢۵،١٣۵صفحہ ١۵/٣۔عوالم :جلد١۶٨، ١٢٠صفحہ  ٣٧] بحار االنوار جلد 2[
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َم ۔اس آخری حديث کا عربی متن اس طرح ھے :اَل يُطَاُع ّهللاُ حتّیٰ يَقُوْ ۵۴٢حديث  ٣۴۴] روضٔہ کافی صفحہ 3[
َمامُ    اس جملہ کے معنی ميں دو احتمال پائے جا تے ھيں : “ااْلِ

  الف:جب تک امام حق امور کی باگ ڈور اپنے ھاتھ ميں نہ لے خدا کی اطاعت نھيں ھو سکتی ھے ۔ 
 ب:جب تک امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف قيام نہ کريں خدا کی مکمل طور پر اطاعت نھيں ھو سکتی ۔ 

  ۔ ٢٠ره سباآيت/] سو4[
  ۔ ۴٢] سوره حجر آيت/5[
  ۔ ١۶۴،١۶۵صفحہ٣٧] بحاراالنوار جلد 6[
  ۔ ٣٠٣صفحہ ١۵/٣۔عوالم :جلد ١٣۵صفحہ ٣٧] بحار االنوار جلد 7[
  ۔ ۵۴١حديث ٣۴٣۔روضۂ  کافی صفحہ ۵٧٩] کتاب سليم حديث8[
۔کتاب ١١۴،١٣۵صفحہ ٣٧،جلد ١۵٣صفحہ  ٣۶،جلد١٨۶صفحہ ٢٨،جلد ٢٩صفحہ ١٧] بحار االنوار جلد 9[

  ۔ ١۶۴صفحہ ١۵/٣۔ عوالم ٣٧حديث  ٨١٧سليم: 
۔اقبال ٣٠۴صفحہ ١۵/٣۔عوالم:جلد ١١۵،١٣۵صفحہ  ٣٧،جلد ١٠٠۔٩٩صفحہ ٢٨] بحا راالنوار جلد 10[

صفحہ ٢١۔ تبوک ميں آنحضرت (ص)کے قتل کی سازش کے سلسلہ ميں :بحاراالنوار جلد  ۴۵٨االعمال:صفحہ 
  ۔ ٢۵٢تا ١٨۵

   ١١١۔١٠٢صفحہ٢٨رجلد ] بحار االنوا11[
   ١٠٨۔ ١٠٧صفحہ٢٨] بحار االنوارجلد 12[
  ۔ ٧٣۶حديث١۶۴] اثبات الھدات جلد صفحہ 13[
  ۔ ٢۴٧صفحہ٣٩] بحاراالنوارجلد 14[
  ۔ ١١١،١٣٩،١۵۴،١۶٠،١٧٢،١٧٣صفحہ ٣٧] بحاراالنوارجلد15[
  ۔ ١۵۴،١۶٠،١۶١،١۶٢صفحہ٣٧] بحاراالنوارجلد 16[
  ۔ ١٣۴صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 17[
  ۔ ٣۴۔٣١] سوره قيامت آيت /18[
  ۔ ١۶] سوره قيامت آيت/ 19[
  ۔ ٩۶،٩٧،١٢۵صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 20[
 ۔١۶٣صفحہ٣٧۔بحاراالنوارجلد ١۶٣صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 21[

 

 اسرار غدير 

 

  خطبہ غدير کا خالصہ 

اگر چہ خطبٔہ غدير کا عربی متن اور اس کا اردو ترجمہ اس کتاب کے چھٹے اور ساتويں حصہ ميں بيان ھو گا ليکن خطبہ 
کا خالصہ ،اس کی مو ضوعی تقسيم اورمطالب کا جدا جدا بيان کرنا قارئين کرام کےلئے خطبہ کے متن کا دقيق طور پر 

  مطلب کو دو حصوں ميں بيان کرتے ھيں ۔  مطالعہ کرنے کا ذوق بڑھاتا ھے ۔لٰہذاھم اس اھم

  خطبہ غدير کے چند اھم نکات ١
  خطبہ غدير پر ايک سرسری نگاه کرنے سے کچھ مھم نکات نظر آتے ھيں جن کو ھم ذيل ميں ذکر کر رھے ھيں : 

  ۔پيغمبر اسالم (ص)کے خطبہ کے مختلف موارد ميں اپنی تبليغ پر خداوند عالم کو گواه بنانا۔ 
  ر اسالم (ص)کامختلف مواقع پر اپنے پيغام کو پہنچانے پر لوگوں کو گواه بنانا۔ ۔پيغمب

  ۔خطبہ کے دوران قرآن کی آيتوں کو بطور شاھد پيش کرنا۔ 
  ۔خطبہ کے دوران کئی جگھوں پر اپنے بعدباره اماموں (ع) کی امامت کے مسئلہ پرتاکيد کرنا۔ 

  ذريعے ان کے بيان ھونے پر تاکيدکرنا ۔حرام وحالل کے تبديل نہ ھونے اور اماموں کے 
  ۔خطبہ ميں بہت ساری آيتوں کی اھل بيت عليھم السالم کے ذريعے تفسير کرنا۔ 

  ۔کئی مقامات پر منافقين کے گذشتہ اور آئنده اقدامات کی طرف کبھی صاف طور پراور کبھی تلويحاً اشاره کرنا۔ 
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کی واليت کے رسمی اعالن سے مخصوص کرنا اور اس بنيادی  ۔خطبہ کے پھلے آدھے حصہ کو امير المومنين علی (ع)
مطلب اوراصل مو ضوع کو بيان کر نے کے بعداس کے سلسلہ ميں وضاحت نيز دوسرے مطالب جيسے نماز۔زکات ،حج 

  وغيره کا بيان کرنا۔ 

  خطبہ غدير کے مطالب کی موضوعی تقسيم ٢
خطبہ غدير جو انشاء هللا چھٹی اور ساتوينفصل ميں ذکر ھوگاکے عنوان کے تحت ذکر ھوئے ھيں ٢١وه مطالب جو ذيل ميں 

  متن سے لئے گئے ھيں ان کو ذکر کرنے سے پھلے چارنکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ھے : 
۔وه موضوعات جو ھم نے مد نظر رکھے ھيں اور ان کاذکر کيا ھے خطبہ کے مھم مطالب سے مربوط ھيں اور پيغمبر ١

زياده زورديا ھے اگر خطبہ کے تمام مطالب کا ذکر کيا جائے توايک مفصل مو ضوعی فھرست درکار اسالم (ص)نے ان پر 
  ھے ۔ 

۔اختصار کی وجہ سے ھم نے خطبہ کی عبارتوں کو مختصر تلخيص کے ساتھ ذکر کيا ھے عالقہ مند حضرات زياده ٢
  توضيحات کے لئے متن خطبہ کی طرف مراجعہ کرسکتے ھيں ۔ 

خر ميں بريکٹ کے اندر خطبہ کے گياره حصونميں سے جس کے اندر وه عبارت ذکر ھوئی ھے اسکا ۔ھر عبارت کے آ٣
  ايڈرس نيچے ديا گياھے ۔ 

  ۔اس موضوعی تقسيم کے عناوين درج ذيل ھيں : ۴
  ۔توحيد۔ ١
  ۔پيغمبر اسالم (ص)کی نبوت۔ ٢
  ۔علی بن ابی طالب (ع) کی واليت۔ ٣
  ۔باره معصوم اماموں کا تذکره۔ ۴
  بيت (ع) کے فضائل۔  اھل۵
  ۔اميرالمومنين (ع) کے فضائل۔ ۶
  ۔ اميرالمومنين ھونے کا لقب۔ ٧
  ۔اھل بيت (ع) کا علم ۔ ٨
  ۔حضرت مھدی (عج)۔ ٩
  ۔اھل بيت (ع) کے شيعہ اور محبّين۔ ١٠
  ۔اھل بيت (ع) کے دشمن۔ ١١
  ۔گمراه کرنے والے امام۔ ١٢
  ۔اتمام حجت۔ ١٣
  ۔بيعت۔ ١۴
  ۔قرآن۔ ١۵
  آن۔ ۔تفسير قر١۶
  ۔حالل و حرام۔ ١٧
  ۔نمازاور زکات۔ ١٨
  ۔حج اور عمره۔ ١٩
  ۔امر بالمعروف ونھی عن المنکر۔ ٢٠
  ۔قيامت ۔ ٢١

  ۔توحيد١
خطبہ کا پھال حصہ ، توحيد کے متعلق اعلٰی اور معنی عبارت پر مشتمل ھے کہ جسکی طرف اجمالی طور پر اشاره کيا جاتا 

کا علم ،قدرت اورخالقيت،اسکا سميع وبصير ھونا،اسکا ازلی اور ابدی ھونا،اسکا ھے :خداوند عالم کی عظمت اور بزرگی،اس
بے نياز ھونا،اس کا اراده،اس کی ضداور شريک کا نہ ھونا،پروردگارکا حکےم وکريم ھونا، اسکا قدوس اورمنزه ھونا،تمام 

نا،انسان اورافالک کے اندر اسکی امور کاخدا کی طرف پلٹنا،بندوں سے اسکاقريب ھونا۔خداکی رحمت ونعمت کا وسيع ھو
قدرت کے آثار، خدا کا انتقام اورعذاب،خدا کی حمد وثناکاضروری ھونا، اسکی صفات کو درک کرنے سے عاجز ی کا 
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   )١اظھار کرنا۔اسکی عظمت کے مقابلے ميں تواضع اور انکساری کرنا۔(

  ۔پيغمبر اکرم (ص)کی نبوت٢
   )٣خداکی حجت ھوں جو بھی اس بارے ميں شک کرے وه کافرھے۔( ۔ميں زمين وآسمان کی تمام مخلوقات پر

۔جس نے ميری ايک بات ميں شک کيا گويا اس نے ميری ساری گفتگوميں شک کيا اور جو ميری گفتار ميں شک کرے 
   )٣اسکا ٹھکاناجہنّم ھے۔(

   )۴۔خدا کے حکم کے بغيرميرے کالم ميں تغير وتبديلی نھيں آسکتی۔(
   )٣ے انبياء اور مرسلين نے ميرے آنے کی بشارت دی ھے۔ (۔مجھ سے پھلے وال

   )٣۔کوئی ايسا علم نھيں ھے جس کی خدا نے مجھے تعليم نہ دی ھو( 

  ۔علی بن ابی طالب عليہ السالم کی واليت٣
   ) ٣خداوند عالم نے علی کو صاحب اختيار اور تم لوگوں پر امام بنايا ھے ( 

  ،عربی، عجمی ،آزاد، غالم ،چھوٹے بڑے سب پر واجب ھے۔  علی (ع) کی اطاعت شھری ، ديھاتی
   )٣علی (ع) کام حکم ھرموحد( موجود) پرقابل اجراء اور ان کا کالم مورد عمل اورامر نافذ ھے۔( 

   )٣جس جس پر ميں اختيار رکھتا ھوں يہ علی (ع) بھی اس پر اختيار رکھتے ھيں ۔( 
   )٣کا حکم بھی خدا کی طرف سے ھوا ھے ( علی (ع) کی واليت خدا کی طرف سے ھے اور اس

   )۴خدايا ! جو علی (ع) کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ ۔(
   )۵خدا نے تمھارے دين کو حضرت علی عليہ السالم کی امامت کے ذريعے کا مل کيا ھے ۔(

،ان کے روکنے سے باز رہنا علی (ع) کے حکم کو غور سے سننا تا کہ سالم رھو ،ان کی اطاعت کر نا تا کہ ھدايت پا سکو 
تاکہ صالح و بھبودی تک پھونچ سکو ،اور اس کے اراده کے پيچھے پيچھے چلنا تاکہ مختلف راستے تم کو گمراه نہ کر 

   )۶سکيں ۔(
علی (ع) کے راستے کو چھو ڑ کر گمراھی کی طرف مت چلے جانا ،ان سے دور نہ ھوجانا اور ان کی واليت سے سر 

  پيچی نہ کر نا ۔ 
گر طويل عر صہ گزرنے کے بعد تم نے کو تا ھی کی ياان کوبھول گئے تو ياد رکھو کہ تمھارے نفسوں پر اختيار رکھنے ا

والے اور تمھارے دين کو بيان کرنے والے علی ھيں جس کو خدا نے ميرے بعد اپنی مخلوق پر امين قرار ديا ھے ۔وه 
   )١٠ھيں جانتے اس کو بيان کريں گے(تمھارے ھر سوال کا جواب ديں گے اور جس چيز کو تم ن

  ۔ باره ائمہ معصومين عليھم السالم کا تذکره ۴
ميں خدا کا وه صراط مستقيم ھوں جس کی پيروی کا خدا نے تم کو حکم ديا ھے اور ميرے بعد علی (ع) اور ان کی نسل سے

   )٧ميرے فرزند ھيں جو حق کی طرف ھدايت کر نے والے امام ھيں۔(
يں امامت علی (ع) کی اوالد سے ھو گی جب تک کہ قيامت کے دن خدا اور اس کے رسول سے مالقات نہ کر ميری نسل م

   )٣لو ۔(
   )١١جس شخص نے خدا ،رسول ،علی اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی اطاعت کی يقيناً وه بڑا کامياب ھوگا ۔(

  ) ١١ۂ  باقی اور طيب و طاھر کے اعتبار سے بيعت کرو (امير المو منين علی (ع) ،حسن ،حسين اور باقی ائمہ (ع) کی کلم
قرآن تم کو دعوت دے رھا ھے کہ علی عليہ السالم کے بعد ان کے فرزند امام ھيں اور ميں نے بھی تم لوگو ں کو آگاه کر ديا

تَِضلُّْواَمااِْن تََمسَّْکتُْم  لَنْ ) ١٠اور ميں کہہ رھا ھوں ( ھے کہ باقی امام ميری اور ان کی نسل سے ھيں ،قرآن کہہ رھا ھے :
جو لوگ قيامت تک علی (ع) اور ان کی نسل اور ميری اوالد سے ھو نے والے اماموں کو امام کے عنوان سے )١٠بِِھَما> (

   )۵قبول نھيں کريں گے ان کے اعمال حبط ھو جا ئيں گے اور وه ھميشہ جہنم ميں رھينگے(
   )۶نسل ميں قيامت تک کےلئے چھو ڑے جا رھا ھوں ۔( ميں خال فت کو امامت کے عنوان سے اپنی

حال ل و حرام اس سے کھيں زياده ھيں کہ ميں ان کو ايک مجلس ميں بيٹھ کر شمار کروں پس مجھ کو خدا کی جانب سے يہ 
سل سے حکم ديا گيا ھے کہ علی امير المو منين اور ان کے بعدقيامت تک اماموں کے بارے ميں جو ميری اوالداور ان کی ن

ھيں اور ان کا قائم مھدی ھے ان کے سلسلہ ميں جو کچھ خدا کی جانب سے نازل ھوا ھے اس پر تم لوگوں سے بيعت لوں 
   )١٠۔(
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حالل وه ھے جس کو خدا ،رسول اور باره امام حالل قرارديں اور حرام وه ھے جس کو خدا ،رسول اور باره امام حرام قرار 
   )٣ديں ۔(

  سالم کے فضائل ۔اھل بيت عليھم ال۵
  تمھارا پيغمبر بہترين پيغمبر ،تمھارے پيغمبر کاجانشين بہترين جا نشين اور ان کی اوالد بہترين جا نشين ھيں ۔ 

  حضرت علی (ع) صبر اور برد باری کا بہترين نمونہ ھيں اور ان کے بعد ان کی نسل سے ميرے فرزند ۔ 
   )۶ميں ان کے بعد ان کی نسل ميں مھدی مو عود تک قرار ديا ھے ۔ (خدا وند عالم نے اپنا نور مجھ ميں پھر علی (ع) 

  ۔امير المو منين عليہ السالم کے فضائل ۶
   )٣علی (ع) امام مبين اور امام المتقين ھيں ۔(

علی (ع) حق کی طرف ھدايت کر تے ھيں ،اور اس پر عمل کر تے ھيں باطل کو نيست و نا بود کر نے والے اور اس سے 
   )٣نے والے ھيں اور راِه خدا ميں کسی مال مت کر نے والے کی مالمت ان کے لئے رکا وٹ نھينھوسکتی ۔( منع کر

   )٣علی (ع) خدا وند عالم پر ايمان ال نے والے سب سے پھلے شخص ھيں ۔(
   )٣علی (ع) کو سب سے افضل مانو اس لئے کہ وه ميرے بعد ھر مرد و عورت سے افضل ھيں ۔(

   )٣(:ا ھيں قرآن مينآيا ھے علی (ع) جنب خد
يہ علی (ع) ھيں جس نے تم سب سے زياده ميری مدد کی ،تم ميں سب سے زياده ميرے نزديک محبوب اور عزيز ھيں ميں 

   )۵اور ميرا خدا اس سے راضی ھيں۔(
   )۵خدا وند عالم کی رضا کے با رے ميں کوئی آيت نازل نھيں ھو ئی مگر علی (ع) کے بارے ميں ۔(

   )۵عالم نے قرآن ميں جب بھی مو منين سے خطاب کياتو ان ميں سب سے پھلے علی (ع) کومخاطب قرارديا ۔( خداوند
   )۵ميں جنت کی گوا ھی صرف علی (ع) کے لئے دی ھے (“ھل اتٰی ”خدا وند عالم نے سوره 

   )۵فقط علی (ع) کے سلسلہ ميں اور علی (ع) کی مدح ميں نازل ھوا ھے۔(“ھل اتیٰ ” سوره 
   )۵ی (ع) دين خدا کے ياور ومددگاراور رسول کے محافظ ھيں ۔(عل

   )۵علی (ع) تقی ،نقی ،ھادی اور مھدی ھيں ۔(
   )۶علی (ع) وعده گاه اٰلھی ھيں (

   )٧علی (ع) مبشر ھيں ۔۔۔علی (ع) ھادی ھيں ۔(
   )١٠خلق فرمايا ۔( علی (ع) وه شخصيت ھيں جن کو خدا وند عالم نے مجھ سے خلق فرمايا اور مجھ کو علی (ع) سے

حضرت علی (ع) کے فضائل و کماالت صرف خدا جانتا ھے اور خداوند عالم نے ان کو قرآن ميں بيان فر مايا ھے ،علی 
(ع) کے فضائل اس سے کھيں زياده ھيں کہ ميں ان کو ايک مجلس ميں بيان کروں ۔پس جو بھی علی (ع) کے فضائل 

  ی معرفت بھی رکھتا ھو )اس سے قبول کر لو ۔ تمھارے سامنے بيان کرے (بشر طيکہ ان ک

  کے القاب“امير المو منين (ع) ”۔٧
نھيں ھے اور ميرے بعد مو منين کا امير بننا علی (ع) کے “امير المو منين ” ميرے بھا ئی (علی (ع) ) کے عالوه کو ئی

   )٣عالوه کسی کے لئے جا ئز نھيں ھے۔(
   )١١م کيا کرو ۔(علی (ع) کو امير المو منين کہہ کر سال

   )١١جو لوگ علی (ع) کو امير المو منين کہہ کر سال م کر نے ميں سبقت کريں گے وه کامياب ھيں ۔(

  ۔اھل بيت عليھم السالم کا علم ٨
کو ئی ايسا علم نھيں ھے جس کی خدا نے مجھے تعليم نہ دی ھو اور کوئی ايسا علم نھيں ھے جس کی ميں نے علی (ع) کو 

   )٣ی ھو ۔(تعليم نہ د
خدا وند عالم نے مجھ کو امر و نھی کيا ھے اور ميں نے علی (ع) کو امرونھی کيا ھے پس علی (ع) نے امر و نھی خدا کی 

   )۶جانب سے سيکھا ھے ۔(
ايھا الناس !ميں نے تمھارے لئے (احکام) بيان کئے اور تمھيں تعليم دی ھے اور ميرے بعد تمھيں يہ علی (ع) تعليم ديں گے 

   )٩۔(
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  ۔حضرت مھدی عج٩
   )۶خدا وند عالم نے اپنا نور ميرے اور علی (ع) کے صلب ميں اور اور ان کی نسل ميں مھدی قائم تک قرار ديا ھے (

   )۶مھدی ،حق خدا اور ھمارے ھر حق کا بدلہ ليں گے ۔(
سے ھالک کرے گا اور ان کو کو ئی ايسی سر زمين نھيں ھے مگر خدا وند عالم اس کے باشندوں کو ان کی تکذيب کی وجہ 

   )۶مھدی کے اختيار ميں قرار دے گا ۔(
   )٨خاتم اال ئمہ ،قائم آل محمد ھم سے ھيں ۔(

مھدی وه ھينجو تمام ا ديان پر غالب آنے والے ،ظالموں سے انتقام لينے والے دين خدا کے مددگار ،ناحق بہنے والے خون 
ے نشٔات پانے والے انسانوں کو ان کی حيثيت کے مطابق نشاندھی کرانےکے منتقم،قلعونکوفتح کرنے والے،دريائے عميق س

   )٨والے،علوم کے وارث اور آيات اٰلھی کو استحکام بخشنے والے ھيں ۔(
مھدی وه ھيں جن کے سپرد امور کئے گئے ھيں گزشتہ انبياء و ائمہ نے ان کے آنے کی بشارت دی ھے وه زمين پر باقی 

   )٨راس کے ولی ھيں اور وه خداوند عالم کے سّر اور آشکار کے امانتدار ھيں ۔(رہنے والی خدا کی حجت او

  ۔اھل بيت عليھم السالم کے دوستدار اور شيعہ ١٠
   )٣خدا وند عالم ھر اس شخص کو بخش دے گا جو علی (ع) کا کالم سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا ۔(

   )۴کھ ۔(خدايا جو علی (ع) کو دوست رکھے تو اس کو دوست ر
متقی شخص کے عالوه کوئی خدا کو دوست نھيں رکھ سکتا ،اور مخلص مو من کے عال وه کوئی علی پر ايمان نھيں ال سکتا 

   )٧۔(
علی (ع) کے دوست وه لوگ ھيں جن کا تذکره خدا وند عالم نے قر آن ميں کيا ھے (اس کے بعد آپ(ص) نے ان کے سلسلہ 

   )٧وت فر ما ئی)(مينقر آن کريم کی چند آيات کی تال
   )٧ھمارا دوست وه شخص ھے جس کی خدا نے تعريف کی ھے اور جس کو خدا دوست رکھتا ھے (

   )١١جو شخص خدا ،اس کے رسول اورباره اماموں کی اطاعت کر ے گا وه عظيم کا ميابياں حاصل کرے گا (
سالم کر نے ميں سبقت کرےنگے وه کامياب کے عنوان سے “ امير المو منين ”وه لوگ جو علی (ع) کی بيعت ،واليت اور 

   )١١ھيں اور ان کا ٹھکا نا جنت ھے ۔(

  ۔اھل بيت عليھم السالم کے دشمن ١١
   )٣علی (ع) کی مخالفت کر نے واال ملعون ھے ۔(

  )٣خدا وند عالم علی (ع) کی واليت کا انکار کر نے والے کی توبہ ھر گز قبول نھيں کرے گا اور اس کو نھيں بخشے گا ۔(
علی (ع) کی مخالفت سے بچو ورنہ ايسی آگ کے حوالے کئے جا ٔو گے جس کا ايندھن لوگ اور پتھر ھيں اور وه کافروں 

   )٣کے لئے بنا ئی گئی ھے ۔(
ماتا ھے (جو شخص علی (ع) کے ساتھ دشمنی رکھے اور ان کی واليت قبول نہ کرے اس پر ميری لعنت خدا وند عالم فر

   )٣اور غضب نا زل ھو ۔(
ملعون ھے ،ملعون ھے ،مغضوب ھے ،مغضوب ھے وه شخص جو (علی کے بارے ميں )ميری اس بات کو قبول نہ کرے 

   )٣اور اس سے متفق نہ ھو ۔(
دشمن قرار دے ،علی (ع) کے منکر پر اپنی لعنت بھيج اورحق علی (ع) کے منکر پر اپنا  خدايا علی کے دشمن کو اپنا

   )۴غضب نازل فرما ۔(
جو لوگ علی (ع) اور ان کے جا نشينوں کی امامت کے منکر ھيں قيامت کے دن ان کے اعمال حبط ھو جا ئيں گے اور وه 

   )۵ھيں ھو گی اور ان کو مھلت نھيں دی جا ئے گی ۔(ھميشہ آتش جہنم ميں جليں گے ان کے عذاب ميں کو ئی کمی ن
   )۵شقی انسان کے عالوه کو ئی علی سے دشمنی نھيں کرے گا ۔(

خدا وند عالم نے ھميں دنيائے عالم کے تمام مقصروں ،معاندوں ،مخالفوں ،خائنوں، گناہگاروں ظالموں اور غاصبوں پر 
   )۶حجت قرار ديا ھے ۔(

ن کے دوست ،ان کی اتباع کر نے والے اور ان کی مد د کرنے والے جہنم کے سب سے نچلے گمراه کرنے والے پيشوا ،ا
   )۶درجہ ميں ھو ں گے ۔(

علی (ع) کے دشمن ،اھل شقاوت اھل نفاق اور اپنے نفسوں پر ظلم کر نے والے ھيں ،وه شيطانوں کے بھا ئی ھيں جو آپس 
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   )٧۔( مينبظاھر خوبصورت اور تکبر آميز باتيں کيا کرتے ھيں
خداوند عالم نے قر آن کريم ميں علی (ع) کے دشمنوں کا تذکره کيا ھے (اس کے بعد آنحضرت (ص) نے اس سلسلہ ميں 

   )٧قرآن کريم کی چند آيات کی تالوت فر ما ئی )(
   )٧ھمارا دشمن وه شخص ھے جس پر خدا وند عالم نے لعنت و مالمت کی ھے ۔(

  ۔گمرا ه کر نے والے پيشوا ١٢
ريب ميرے بعد ؛کچھ افراد اپنے آپ کو امام کھال ئيں گے اور لوگوں کو آتش جہنم کی طرف دعوت ديں گے ،قيامت کے عنق

دن ان کی کو ئی مدد نھيں کی جا ئيگی ،خدا وند عالم اور ميں ان سے بيزار ھيں،وه ان کے اعوان و انصار اور ان کی اتباع 
ں گے ،آگاه ھو جأو وه اصحاب صحيفہ ھيں لٰہذا تم ميں سے ھر کوئی  کر نے والے جہنم کے سب سے آخری درجہ ميں ھو

   )۶اپنے صحيفہ پرغور کرلے (آنحضرت (ص) نے اس کے ذريعہ اصحاب صحيفہ ملعونہ کی طرف اشاره فرماياھے)۔(
   )۶عنقريب ميرے بعد کچھ لوگ خالفت کو بادشاہت کے عنوان سے غصب کر ليں گے ۔خدا ان غاصبوں پر لعنت کرے ۔(

  ۔اتمام حجت  ١٣
خدا وند عالم نے ھميں دنيا کے تمام مقصروں ،دشمنوں ،مخالفوں ،خائنوں ،گناہگاروں ،ظالموں اور غاصبوں پر حجت قرار 

   )۶ديا ھے ۔(
مجھے خدا نے جس چيز کے پہنچانے کا حکم ديا تھا ميں نے پہنچا ديا تاکہ ھر حاضر و غائب اور ھر اس شخص پر جو دنيا

   )۶ھے يا ابھی نھيں آيا حجت تمام ھو جا ئے ۔(ميں آيا 
   )۶حاضر ين غائبين کو اور باپ اپنی اوالد کو قيامت تک اس(واقعہ غدير) پيغام کو پہنچا ئيں ۔(

  )۶ايھا الناس ،خدا تم لوگوں کو تمھارے حال پر نھيں چھوڑے گا يھاں تک کہ خبيث لوگوں کوپاک لوگوں سے الگ کرلے (
لمعروف يہ ھے کہ تم ميری باتوں کو غور سے سنو اور جو حاضر نھيں ھيں ان تک پہنچأو،ان کو ان  سب سے بڑا امر با

   )١٠باتوں کے قبول کر نے پر زور دو اور ان کی مخالفت کر نے سے روکو۔(
دے حضرت آدم عليہ السالم ايک معمولی سے ترک اولٰی کی وجہ سے زمين پر بھيج دئے گئے، حاالنکہ خدا کے منتخب بن

تھے تو تمھارا کيا حشر ھو گا حاالنکہ تم ھو !(يعنی تم ميں اور حضرت آدم عليہ السالم بہت ميں فرق ھے )اور تمھارے 
   )۵درميان خدا کے دشمن بھی مو جود ھيں ۔(

 ايسی باتيں کروکہ خداتم سے راضی ھو ،اس لئے کہ اگرتم اور تمام روئے زمين کے لوگ کافر ھو جا ئيں تو خدا کو کچھ
   )١٠نقصان نھيں پہنچا سکتے ۔(

   )۶تم ميں سے ھر ايک علی (ع) کی نسبت جتنی دل ميں محبت اور نفرت رکھتا ھے اسی کے مطابق پر عمل کرے۔(

  ۔بيعت١۴
ميں خطبہ کے بعد تم لوگوں کو دعوت دونگا کہ ميرے ساتھ علی (ع) کی بيعت اور ان کے بلندو باالمقام کے اقرارکے 

الئيں اور ميرے بعد علی عليہ السالم سے ھاتھ مال ئيں ۔آگاه ھو جا ؤ !ميں نے خدا کی بيعت کی ھے اور عنوان سے ھاتھ م
علی (ع) نے بھی ميری بيعت کی ھے اور ميں خدا کی نيابت ميں علی (ع) کےلئے بيعت لے رھا ھوں،پس جو بھی اپنی 

   )٩بيعت سے منھ موڑے گا وه اپنا ھی نقصان کرے گا (
ں سے بيعت لينے پر مامو ر ھوں اور امير المومنين علی (ع) اور ان کے بعد ائمہ جو مجھ سے ھيں اور ان کا ميں تم لوگو

   )١٠آخری قائم ھے ان کے سلسلہ ميں جو کچھ خدا کی جانب سے ال يا ھوں اس کی قبوليت پر تمھارے ساتھ ھاتھ مالٔوں۔(
تم سے اس مختصر سے وقت ميں بيٹھ کر بيعت لوں ،لٰہذا خدا نے  ايھا الناس !تمھاری تعداد اس سے کھيں زياده ھے کہ ميں

مجھے يہ حکم ديا ھے کہ ميں علی (ع) اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی خالفت اورمقام کے بارے ميں تمھاری زبانوں 
   )١١سے اقرار لوں ۔(

   )١١امير المو منين علی (ع) ،حسن ،حسين اور باقی ائمہ (ع) کی بيعت کرو۔(
   )١١‘(ھم نے سنا اور ھم اطاعت کرينگے”کچھ ميں کھوں تم اس کو اپنی زبان سے دھرأو۔۔۔کھو جو 

   )١١علی (ع) کی بيعت کرنے ميں سبقت کر نے والے افراد کا مياب ھيں ۔(

  ۔قرآن ١۵
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   )٣ٔ ۔(قرآن ميں تدبر کرو ،اس کی آيات کو سمجھو ،اس کے محکمات ميں دقت کرو اور متشابھات کے پيچھے مت جا و
خدا کی قسم علی بن طالب عليہ السالم کے عالوه کو ئی قرآ ن کے باطن اور اس کی تفسير بيان نھيں کر سکتا ھے کہ جن 

   )٣کے ھاتھو ں کو ميں نے تمھارے سامنے بلند کر رکھا ھے ۔(

  ۔تفسير قرآن  ١۶
   )۵رضا ئے خدا کے بارے ميں نازل ھو نے والی آيت، علی (ع) کے بارے مينھے(

   )۵خدانے قرآن ميں مومنين کو مخاطب نھيں قرار ديا مگران ميں سب سے پھلے شخص علی (ع) ھيں۔(
   )۵خدانے سوره (ھل آتی)کو فقط علی کے بارے ميں نازل کيا ھے اور اسميں صرف علی کی مدح کی ھے۔(

   )۵علی بن ابی طالب کے بارے ميں نازل ھوا ھے۔(“والعصر”خدا کی قسم سوره 
  سے کہہ رھا ھے کہ علی (ع) کے بعد امام ان کی اوالد ميں سے ھوں گے۔۔لٰہذا خدا فرماتاھے:  قرآن تم

   )١٠“(وجعلھاکلمة باقية فی عقبہ”
   )١خدا نے علی کے فضائل کو قرآن ميں نازل کيا ھے۔(

انماوليکم ”ھے۔(آيت يہ علی (ع) ھے جس نے نمازکو قائم کيا،حالت رکوع ميں زکات دی اور ھر حال ميں خدا کو ياد رکھتا
   )٢واللھورسولہ و۔۔۔کی تفسير(

ميرے “۔۔۔قبل اس کے کہ ھم تمھارے چھروں کو بگاڑکر پشت کی طرف پھير ديں”۔۴٧سوره نساء آيت/ :خدا کا يہ قول
اصحاب ميں سے ايک گروه کے بارے ميں نازل ھوا ھے جن کو ميں نام ونسب سے جانتا ھوں مگرمجھے ان کے نام نہ 

  کم ديا گيا ھے۔ لينے کا ح

  ۔حالل اور حرام١٧
ھر وه حالل جس کی طرف ميں نے تمھاری ھدايت کی ھے اور ھر وه حرام جس سے ميں نے منع کيا ھے ھميشہ وھی 
رھے گا کبھی بھی اس ميں تبديلی واقع نھيں ھوسکتی۔يہ بات ھميشہ ياد رھے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقين کر 

   )١حالل وحرام ميں تغيّرو تبدل نہ کريں۔(ديجئے کہ ھر گز ميرے 
حالل وحرام اس سے زياده ھينکہ ميں سب کوتم لوگونکے سامنے گنوادوں اور ايک ھی مجلس ميں تمام حالل کاموں کاامر 

کروں اور تمام حرام کاموں سے نھی کروں پس ميں مامور ھوں کہ تم سے بيعت لوناوراس بات پرھاتھ مالٔونکہ جو کچھ ميں 
   )١٠وند عالم کی طرف سے علی (ع) اور ان کے بعد کے ائمہ (ع) کے بارے ميں ليکر آيا ھونتم اسے قبول کرو۔( خدا

حالل کام فقط وھی ھے جسکو خدا ،اسکے رسول اور اماموں نے حالل کيا ھو،اور حرام کام فقط وھی ھے جسکو 
   )٣خدا،اسکے رسول اور اماموں نے حرام کيا ھو۔(

  ات۔نماز اور زک١٨
   )١٠نماز کو قائم رکھو اور زکات ديتے رھو جيسا کہ خدا نے تمھيں حکم ديا ھے۔(

  “ نماز کو قائم رکھو اور زکات ادا کرو۔”ميں دوباره اپنی بات کی تکرار کر رھاھوں ۔

  ۔حج اور عمره١٩
   )١٠حج اور عمره شعائر اٰلھی ھيں۔(

رت نھيں کرے گا مگريہ کہ غنی ھو جا ئيگا اور (ممکن ھونے خانہ خداکے حج کےلئے جاؤ،کوئی انسان خانہ خداکی زيا
   )١٠کے باوجود) کوئی خانہ خدا کی زيارت سے انکار نھيں کرے گا مگر يہ کہ فقيرھوجائے گا۔(

دين کامل اور معرفت کے ساتھ خانہ خدا کی زيارت کے لئے جاؤ ،اور گناھونسے دوری اور توبہ کئے بغير مقدس مقامات 
  وٹو۔ سے واپس نہ ل

حاجيونکی مدد کی جائے گی جو کچھ وه خرچ کريں گے دوباره انکو دے دياجائے گا۔خدا احسان کرنے والوں کا اجر ضايع 
   )١٠نھيں کرتا۔(

کوئی مومن موقف پہ توقف نھيں کرتا مگر خدا اس وقت تک کے اسکے گناھوں کو بخش ديتا ھے اور جب اسکا حج تمام 
   )١٠کانئے سرے سے آغاز ھوتا ھے۔( ھوجاتا ھے تو اسکے نامہ اعمال

  ۔امر بالمعروف و نھی عن المنکر٢٠
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   )١٠“(امر با لمعروف ونھی عن المنکر کرو۔”ميں اپنی بات کی تکرار کرتا ھوں۔
بہترين امر با لمعروف اور نھی عن المنکر يہ ھے کہ ميری بات کو غور سے سنواور جو لوگ حاضر نھيں ھيں ان تک 

  قبول کرنے کا حکم دو۔ پہنچاؤ اوران کو 
   )١٠اور اسکی مخالفت سے بچو،اس لئے کہ يہ حکم خدا کی طرف سے ھے۔(

   )١٠کوئی امر بہ معروف ونھی ازمنکر نھيں ھے مگر معصوم امام( کی راہنمائی) کے ساتھ۔(

  ۔قيامت اور معاد٢١
زان،اور خدا کی بارگاه مينمحاسبہ اورثواب تقوٰی اختيار کرو۔تقوٰی اختيار کرو۔روز قيامت سے ڈرو۔موت،حساب و کتاب۔ مي

   )١٠وعقاب کو ياد کرو۔(
جواپنے ساتھ نيکی لے کرآئے گااسکو ثواب ديا جائے گا اور جو گناه لے کرآئے گاوه جنت کی خوشبو بھی نھيں سونگھ پائے

   )١٠گا۔(
 ھے ۔ اس مقام پر خطبہ غدير کے مطالب کا خالصہ اور اس کی مو ضوعی تقسيم تمام ھوجاتی 

 

 اسرار غدير 

 

  حديث غدير کی سند اور متن کے سلسلہ ميں تحقيق 

 اگرچہ حديث غديرکی سند اورمتن کے سلسلہ ميں مفصل علمی بحثيں ھيں ليکن پھر بھی ھم ان پر طائرانہ نظر ڈالتے ھيں ۔ 
علماء کرام نے ان دونوں مطالب کے سلسلہ ميں کافی اور وافی بحثيں کی ھيں مطالعہ کرنے والے افراد اسی حصہ ميں جن 

  کتابوں کا تذکره کيا گيا ھے ان کی طرف رجوع کريں ۔ 

  حديث غدير کی سند ١
وه واقعات جو خطبہ کے ساتھ يا  غدير کے عظيم واقعہ ميں خطبہ سے پھلے جو مقدماتی مراحل انجام پائے،خطبہ کامتن،اور

خطبہ کے بعد رونما ھوئے سب ايک روايت کی شکل ميں ھمارے ھاتھوں تک نھيں پہنچ پائے۔بلکہ غدير ميں موجود افراد 
ميں سے ھر ايک نے مراسم کے ايک گوشہ يا آنحضرت (ص) کی باتوں کے ايک حصے کو نقل کيا ھے ۔البتہ اس واقعہ کا 

  سے بھی ھم تک پہنچاھے اور خطبہ غدير بھی مکمل طورپر کتابوں ميں محفوظ ھے۔  کچھ حصہ متواتر طريقے

  حساس دور ميں حديث غديرکی روايت
غدير کے ميدان ميں اس جمع غفير ميں پيغمبر اسالم (ص)نے جو باتيں کينوه اس طريقے سے شھروں ميں منتشر ھوگئيں کہ 

  حتی غير مسلم بھی ان سے باخبر ھوگئے۔ 
ا اگر غديرمينايک الکھ بيس ہزار سے زياده حاضرمسلمانوں ميں سے ھر ايک اپنے سھم کے مطابق خطبہ غدير کے بجا ھوت

  ايک حصہ کو حفظ کرتااوراسکے متن کو اپنی اوالد ،اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک پہنچاتا۔ 
بعدکی تاريک فضا کہ جس ميں کئی  افسوس کا مقام ھے کہ اس وقت کی مسلمانونکی اجتماعی حالت اور رحلت پيغمبر کے

سال تک حديث سنانا اور لکھنا ممنوع تھا۔اس بات کا سبب بنی کہ لوگ پيغمبر اسالم (ص)کی تقدير ساز باتوں کو بھی بھول 
  جائيں،اور ان کی اھميت کو کھوبيٹھيں۔ 

ت کی جڑوں کو اکھاڑپھينکنے طبيعی طور پر ايسا ھی ھونا چاھےے تھا اسلئے کہ مسئلہ غدير کو چھيڑنا ،غاصبين خالف
کے مترادف تھا اور وه ھر گزاس کام کی اجازت نھيں دے سکتے تھے ليکن اسکے باوجود واقعہ غدير يوں لوگوں کے 

ذہنوں ميں بيٹھا کہ اکثر لوگوں نے غطبہ غدير يا اس کا کچھ حصہ حفظ کيااور اس کوآنے والی نسلوں تک پہنچايا اور کسی 
  ہ اس پر کنٹرل کر سکے اور اس مھم خبر کو منتشرھونے سے روک سکے۔ کے بس ميں نھيں تھا ک

خود امير المومنين(ع) اور فاطمہ زھرا سالم هللا عليھاجو غدير کا رکن تھے اور ائمہ يکے بعد ديگرے اس حديث کو محفوظ 
]ھم ديکھتے 1ھے۔[رکھتے رھے اور کئی بار دوستوں اور دشمنوں کے مقابلے ميں اس کے ذريعے استدالل پيش کرتے ر
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ھيں کہ اس خطرناک ماحول ميں امام باقر عليہ السالم خطبہ غدير کے مکمل متن کو اپنے اصحاب کےلئے بيان کرتے تھے۔ 
اسی طرح صحابہ ميں سے دو سو آدميوں نے اور تابعين کے ايک گروه نے اس تقيہ کے ماحول ميں کہ جھاں ايک حديث کا 

ميں حديث غدير کے ۵٠٨۔۴٩٣صفحات  ١۵/٣ر تھا اسکو نقل کيا۔کتاب عوالم العلوم:جنقل کرنا ايک جان دينے کے براب
راويوں کی چوده سو سال سے اب تک کی زمانہ کے لحاظ سے ايک فھرست ذکر ھوئی ھے اور ا س ميں ثابت کيا ھے کہ 

۵١٧۔ ۵٠١مستحکم ھے۔صفحاتيہ نقل َخلَف از َسلَف اس بات کی دليل ھے کہ بغير انقطاع کے حديث غدير کے نقل کاسلسلہ 
ميں وه مؤ  لفين جنھوننے حديث غدير کو  ۵٢٢ميں غدير کے راويوں کو الف، با ،کی ترتيب سے ذکر کيا ھے ، صفحہ

ميں حديث غدير کے نقل کرنے والے صحابہ تابعين اور  ۵ ٣ ۴۔  ۵ ٢ ٩ضبط(لکھا) کيا ھے کاتذکره کيا ھے ۔صفحات
برابرکسی حديث کے راوای “حديث غدير”يا ھے۔اسی وجہ سے مسلمانوں کے درميان دوسرے لوگوں کی وثاقت کو بيان ک

  نھيں ھيں اوراس کے تواترکے عالوه علم رجال اور درايت اسناد کے اعتبار سے بھی يہ حديث فوق العاده ھے۔ 

  حديث غدير کی سند کے سلسلہ ميں کتابوں کی شناخت
  لی بحثوں کے اعتبار سے بہت سی مفصل کتابيں تاليف ھوئی ھيں۔ حديث غدير کی سند سے مربوط تاريخی اور رجا

ان کتابوں ميں ،حديث غدير کے راويوں کے نام جمع کئے گئے ھيں اور راويوں کے موثق ھونے کے بارے ميں رجالی 
ينتعجب بحثيں ھوئی ھيں راويوناور اسنادکے بارے ميں مفصل تاريخ بيان ھوئی ھے اور اس کے اسناد و رجال کے بارے م

  خيز باتوں کا تذکره کيا گيا ھے ذيل ميں دو نمونوں کی طرف ا شاره کيا جاتاھے: 
ابوالمعالی جو ينی کہتے ھيں :ميں نے بغداد ميں ايک جلد ساز کے پاس ايک کتاب ديکھی کہ جس کی جلد پر يہ لکھا ھوا 

  ] 2“[د اور اس جلد کے بعد انتيسوينجلدھےکی اسنادکے بارے ميں اٹھائيسويں جل“من کنت مواله فٰھذا علی مواله”تھا۔
ابن کثير کہتے ھيں:ميں نے دو ضخيم جلدوں ميں ايک کتاب کو ديکھا جس ميں طبری نے غدير خم کی احاديث کو جمع کيا 

  ] 3ھے۔[
اھل سنت کی بہت سی بڑی بڑی کتابوں ميں حديث غدير کو مسلمات کے عنوان کے تحت ذکر کيا گياھے۔منجملہ ان کے 

فين يہ ھيں :اصمعی ،ْابن سکيت ،جاحظ،سجستانی، بخاری اندلسی ، ثعلبی، ذھبی، مناوی، ابن حجر،تفتازانی،ابن مٔول
  ] 4اثير،قاضی عياض،باقالنی۔[

اگر چہ اس سلسلے ميں کتابوں کی تعداد بہت زياده ھے ليکن ھم يھانپر اختصار کے ساتھ چند ايک کتابونکاتعارف کراتے 
  ھيں: 

  ۔ميرحامد حسين ہندی۔(غدير سے مربوط جلديں) ۔عبقات االنوار١
  ۔ ٣٢٢۔٢٩۴۔١۵١۔١٢ص١۔الغدير:عالمہ امينی؛ج٢
  ۔ ٩۔۶۔نفحات االزھارفی خالصة عبقات االنوار:عالمہ سيد علی ميالنی؛ج٣
  ۔ ٣٢٧۔٣٠٧ص١۵/٣۔عوالم العلوم:شيخ عبداللھبحرانی؛ج۴
  ۔ ١٨٢۔١٨١،صفحہ / ٣٧۔بحار االنوار ،عال مہ مجلسی :جلد /۵
  ۔ ٢۵٠۔٢٠٠صفحہ  ٢ثبات الھدات ،شيخ حر عا ملی جلد ۔ا۶
  ۔کشف المھم فی طريق خبر غدير خم سيد ھاشم بحرانی ۔ ٧
  ۔ ٣٣۔الطرائف سيد ابن طا ٔوس صفحہ /٨

  خطبہ غديرکے مکمل متن کے مدارک
و شيعہ عالم ،علم اسالمی کتابوں کی تاريخ ميں:خطبہ غدير کو مستقل طور پر نقل کرنے ميں سب سے پھلی کتاب کہ جس ک

جزء فی ”ھجری نے تاليف کيا ھے ملتی ھے۔کہ جو عنوان ١٧۵نحو کے استاد،شيخ خليل بن احمد فراھيدی متوفٰی 
 ]کے تحت پہچانی جاتی ھے اور اسکے بعدبہت سی کتابيں اس سلسلے ميں تاليف ھوئی ھيں۔ 5“[خطبةالنبی(ص) يوم الغدير

صل متن ،شيعونکے معتبر مدارک ميں سے طبع شده نو کتابونميں متصل سند خوش قسمتی سے خطبہ غدير کا مکمل اور مف
  کے ساتھ مذکورھے۔ 

  ان نو کتابوں کی روايات تين سلسلونپر ختم ھوتی ھيں: 
شيخ ابن فتال “(روضة الواعظين”ايک امام باقرعليہ السالم کی روايت کا سلسلہ ھے کہ جو معتبر اسناد کے ساتھ چار کتابوں

شيخ محمد بن حسينی ”نزھة الکرام ”] اور 8سيدابن طاووس[“(اليقين”]، 7شيخ طبری)[“(االحتجاج] ”6نيشاپوری)[
  ] ميں نقل ھوا ھے۔ 9رازی)[
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] 10“[االقبال”دوسرا سلسلہ :حذيفہ بن يمان کی روايت ھے کہ جے متصل سند کے ساتھ سيدابن طاووس نے اپنی کتاب
  کتاب نقل کيا ھے۔ “النشر والطیّ ”

تاليف شيخ بن يوسف “ الُعدد القوية”لہ:زيد بن ارقم کی روايت کا ھے کہ جومتصل اسنا د کے ساتھ چار کتابوں تيسرا سلس
نھج ”]اور 13تاليف شيخ علی بن يونس بياضی [“ الصراط المستقيم”] ،12تاليف سيدابن طاووس[“التحصين”] ،11حلی[
  کے مطابق نقل کيا ھے۔ “ الوالية ”خ طبری کی کتاب]، دونوں نے مور14تاليف شيخ علی بن حسين بن جبر[“ االيمان

کشف ”]ميں،سيد بحرانی نے کتاب16“[بحار االنوار”]ميں،عالمہ مجلسی نے 15“[اثبات الھداة”شيخ حرعاملی نے کتاب
  ]ميں اور باقی متاخرين علماء نے خطبہ غدير کو مکمل طورپر مدارک مذکور سے نقل کياھے۔ 17“[المھم

کے متن کامل کی ان شيعہ بزرگوں کے ذريعہ حفاظت ھو ئی اور ھم تک پہنچاھے اور يہ خود عالم  اس طرح خطبٔہ غدير
  اسالم ميں شيعوں کےلئے فخر کا مقام ھے ۔ 

  خطبٔہ غدير کے متن کامل کی روايت کر نے والے اسناد و رجال 
  ت کو بعينہ نقل کياجارھاذيل ميں خطبۂ  غدير کے پشت پناه کے اعتبار سے خطبۂ  غدير سے مربوط روايا

  ھے۔ 
  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم کی روايت دو سندوں کے ساتھ : 

ميں لکھتے ھيں :مجھے سيد عالم عابد ابو جعفر مھدی “االحتجاج ”۔شيخ احمد بن علی بن ابی منصور طبر سی اپنی کتاب ١
جعفر محمد بن حسن طوسی سے بيان کيا انھوں نے  بن ابی الحرث الحسينی مر عشی نے ، شيخ ابو علی حسن بن شيخ ابو

شيخ سعيد ابو جعفر قدس هللا روحہ سے انھوں نے ايک جماعت سے اورانھوں نے ابو محمدھارون بن مو سٰی تلعکبری سے 
انھوں نے ابو علی محمد بن ھمام سے انھوں نے علی سوری سے انھوں نے اوالد افطس (وه هللا کے صالح بندوں ميں سے 

)ميں سے ابو محمد علوی سے انھوں نے محمد بن مو سٰی ھمدانی سے انھوں نے محمد بن خالد طيالسی سے انھوں نے تھے 
سيف بن عميره و صالح بن عقبہ سے انھوں نے قيس بن سمعان سے انھوں نے علقمہ بن محمد حضرمی سے اورانھوں نے 

  ۔ ابو جعفر محمد بن علی (الباقر) عليہ السالم سے نقل کيا ھے 
  ۔حذيفہ بن يمان کی روايت کی سند اس طرح ھے : ٢

نے احمد بن محمد بن علی المھلب سے “النشرو الطی ”ميں نقل کيا ھے :مٔولف کتاب “االقبال ”سيد بن طاؤ س نے اپنی کتاب 
ے سلمہ بن انھوں نے شريف ابوالقاسم علی بن محمد بن علی بن القاسم شعرانی سے انھوں نے اپنے والد بزرگوارسے انھونن

فضل انصاری سے انھوننے ابو مريم سے انھوں نے قيس بن حيان (حنان) سے انھوں نے عطيہ سعدی سے انھوننے حذيفہ 
  بن يمان سے نقل کيا ھے۔ 

  ۔زيد بن ارقم کی روايت کی سند يوں ھے : ٣
نور المھدی والمنجی من ”کتاب ميں نقل کيا ھے کہ حسن بن احمد جاوانی نے اپنی “التحصين ”سيد بن طاؤ س نے اپنی کتاب 

ميں ابوالمفضل محمد بن عبد هللا شيبانی سے نقل کيا ھے انھوں نے ابو جعفر محمد بن حرير طبری اورھارون بن “الردی 
عيسٰی بن سکين البلدی سے انھوننے حميد بن الربيع الخزاز سے انھوننے يزيد بن ھارون سے انھوں نے نوح بن مبشر سے 

  ن صالح سے اور انھوں نے زيد بن ارقم کی زوجہ اورزيد بن ارقم سے نقل کيا ھے ۔ انھوں نے وليد ب

  حديث غدير کا متن  ٢
جس طرح غدير کا واقعہ اور اس کا خطبہ ايک سند کے ذريعہ ھم تک نھيں پہنچا ھے اسی طرح اس کا متن بھی ٹکڑوں 

مانند چيزيں نيز خطبہ کے طوالنی ھو نے اوراس ٹکڑوں ميں نقل ھوا ھے اور مختلف وجوھات جيسے تقيہ اور اس کے 
کے سب کےلئے مکمل طورپر حفظ نہ ھو نے کی وجہ سے غدير کے اکثر راويوں نے اس کے گوشوں کو نقل کيا ھے 

ا ھے ۔ ان اور دوسرے چند جملوں کو تمام راويوں نے اشارتاًيا صاف طور پر نقل کي“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلٌِی َمْواَل هُ ”ليکن جملہ 
تمام باتوں کے با وجود خطبہ کا پورا متن ھم تک پہنچا ھے جيساکہ پھلے حصہ ميں ھم نے بيان کيا ھے اور صاحب واليت 

  کا لطف و کرم ھے کہ اسالم کی اس بڑی سند کو ھمارے لئے محفوظ کيا ھے ۔ 

  کے معنی کے متعلق بحث “ مو لیٰ ”کلمۂ  
ور کھا جاتا ھے اور اس ميں اسالم کے تمام پھلو کلی طورپر جمع ھيں ليکن حديث غدير خطبہ غدير کو اسالم کا دائمی منش

کے لغوی اور عرفی معنی کے اعتبار سے ذہنوں کو اپنی طرف مر “مولٰی ”کے متن ميں علمی بحثيں عام طور سے کلمٔہ
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  کوز کئے ھو ئے ھيں ۔ 
ھے اور جب بھی حديث غدير کی طرف مختصر“اَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ  َمْن ُکْنُت َموْ ”يہ اس لئے ھے کہ حديث کا اصل محور جملہ 

طور پر اشاره کيا جاتا ھے يھی جملہ مد نظر ھو تا ھے ۔راويوں اور محدثين نے بھی اختصار کے وقت اسی جملہ پر اکتفا 
  کی ھے اور اس کے قرائن کو حذف کر ديا ھے ۔ 

کے مفصل متن اور خطبہ ميں پيغمبر اکرم(ص) کے بيان کرده تمام مطالب اس سلسلہ ميں قابل غور بات يہ ھے کہ خطبہ 
کے معنی اور واليت سے مراد تمام مخاطبين کےلئے با لکل واضح و روشن تھا اور “مولٰی ”کے پيش نظر غدير ميں کلمہ 

نصف پر يہ معنی خطبہ کے متن کامطالعہ کرنے اور خطبہ کی تمام شرطوں کو مکمل طور پر نظر ميں رکھنے والے ھر م
  ] 18اتنے واضح ھو جا ئےں گے کہ اس کو کسی بحث اور دليل کی ضرورت ھی نھيں رھے گی ۔[

اور ان “ وصايت ”اور “خالفت ” ،“امامت ”کو استعمال کرنے کی وجہ يہ ھے کہ کوئی دوسرا لفظ جيسے “مو لٰی ”کلمۂ 
يں مو جود ھيں اور يہ مندرجہ باال الفاظ کے معانی سے باال م“واليت ”کے مانند الفاظ اس معنی کے حامل نھيں ھيں جو لفظ 

  ھے ۔ 
پيغمبر اکرم(ص) حضرت علی عليہ السالم کی صرف امامت يا خالفت يا وصايت کو بيان کر نا نھيں چا ہتے ھيں بلکہ آپ تو 

ر ھو نے کو بيان کرنا چا ان کے لو گو ں کے جان و مال و عزت و آبرواور ان کے نفسو ں سے اولٰی اور ان کے تام االختيا
يعنی خدا وند عالم کی طرف سے مکمل نيابت کو بيان کرنا چا ہتے“واليت مطلقۂ  اٰلھيہ”ہتے ھيں واضح الفاظ ميں آپ ان کی 
  سے فصيح اور بليغ اورواضح نھيں ھے۔ “مولٰی ”تھے اس بنا پر کو ئی بھی لفظ ،لفظ 

کے دشمن اس کو بڑی آسانی کے ساتھ قبول کرليتے يا اس کی ترديد ميں اتنی اگر کو ئی اور لفظ استعمال کيا جاتا تو غدير 
تالش و جستجو نہ کرتے ،اور اگر متعدد معنی رکھنے کی بنا ھو تی تو دوسرے لفظوں ميں بہت آسان تھی۔وه اس کلمہ کے 

ر اس کو عاطفی اور معنی سے متعلق شک ميں ڈال کر اس کے عقيدتی اور معاشرتی پھلو سے جدا کرنا چاہتے تھے او
  اخالقی مو ضوع کی حد تک نيچے الناچا ہتے تھے ۔ 

کے وسيع معانی سے خوف کھا تے ھيں وه اس کے معنی کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ھيں“اولٰی بنفس ”غدير کے مخالفين 
اس طرح کے کلمہ کےلٰہذا اس طرح ان کا مقابلہ کرنے کےلئے اٹھ کھڑے ھوئے ۔ھم کو اس معنی پر زور دينا چا ہئے، اور 

استعمال کرنے کےلئے پيغمبر اکرم(ص) کا شکريہ ادا کرنا چا ہئے جس نے ھماری اعتقاد ميں ايک محکم و مضبوط بنياد 
  ڈالی ھے جس سے مندرجہ ذيل نتائج اخذ ھو تے ھيں : 

  پيغمبر اکرم (ص) کی رحلت کے بعد بال فاصلہ باره معصوم امامونکی امامت و واليت ۔ 
  اليت اور اختيار کا تمام انسانونپر تمام زمان و مکان اور ھر حال ميں عام اور مطلق ھونا ۔ ان کی و

  ان کی واليت کا پروردگار عالم کی مھر سے مستند ھو نا اور يہ کہ امامت ايک منصب اٰلھی ھے ۔ 
  صاحبان واليت کی عصمت کا خدا وندعالم اور رسول کی مھر کے ذريعہ اثبات ۔ 

مہ عليھم السالم کی واليت کا عھد کرناان کی طرف سے بالکل رسول اسالم(ص) کی واليت کے عھد کے مانند لوگوں کا ائ
  ھے ۔ 

سب سے اھم بات يہ کہ اس طرح کے بلند مطالب کے اثبات کا الزمہ ،خداوند عالم کی اجازت اور انتخاب کے بغير ھر 
نفی ھو جا تی ھے جو اھلبيت (ع) کے عالوه کسی اور واليت، شرعی واليت نھيں ھے،اس طرح ھر اس دين و مذھب کی 

  کی واليت کو تسليم کرتاھو۔ 

  کلمۂ  مولٰی ميں بحث کا منشأ 
کے معنی کے سلسلہ ميں بحث اس وقت شروع ھوئی جب شيعوں کے مخالف اکثر راويوں نے حديث کے “مو لٰی ”کلمۂ  

مين نے اپنا دفاع کرنے کےلئے تاريخ کے تمام قرينوں اور صرف اسی جملہ کو نقل کرنے پر اکتفا کيا اوران کے متکل
کا انتخاب کيا اور اس کے معنی کے سلسلہ ميں لغوی “مو لٰی ”مطالب کو چھوڑتے ھو ئے پورے خطبہ سے صرف کلمۂ  

] يہ فطری بات ھے کہ ان کے مقابلہ ميں علماء شيعہ نے بھی اسی مو ضوع کے 19اور عرفی بحث کرنا شروع کردی ۔[
سلسلہ ميں بحث و جستجو کی ھے اور ان کو الزمی جوابات دئے ھيں اور سب نے نا خواستہ طورپر اسی کلمہ کو مد نظر 

  رکھا ھے ۔ 
کے معنی واضح ھو “ مو لیٰ ”واقعہ غدير کے ھر پھلو کا دقيق و کامل مطالعہ اور خطبہ کے متن ميں دقت کرنے سے کلمۂ  

  امنے آتے ھيں : نے کے لئے بہت سے جاذب نظر مطالب س
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  پھلی تجلی 
کے معنی کی تفسير و تو “مو لیٰ ”اگر ھم پورے خطبہ پر نظر ڈاليں تو يہ مشاھده کريں گے کہ اس کے اکثر مطالب کلمۂ  

کی قدر و قيمت اور اس کے توحيد و نبوت و وحی سے مرتبط “واليت ”ضيح ،اس کے مصداق معين کرنے اور معاشره ميں
  ۔  ھونے کے بارے ميں ھے

کے معنی واضح و روشن فر ما دئے اور غديرميں مو جود تمام افراد (جن “مو لٰی ”بنابريں جب پيغمبر اکرم(ص) نے کلمہ 
کے مابين عرب کے بڑے شاعر حسان بھی تھے )صاحب اختيار ھو نے کے معنی سمجھ گئے اور اسی اعتبار سے انھوں 

تا کہ آنحضرت (ص) کے کالم کے معنی سمجھنے کےلئے ھم لغت نے بيعت کی ، تو پھر اس کا کو ئی مطلب نھيں ره جا
اور اس کے عرفی معنی کی طرف مراجعہ کريں ،چا ھے وه آنحضرت (ص) کی تفسير کے مطابق ھوں يا تفسير کے مطابق

  نہ ھوں ۔ 
  

  دوسری تجلی 
تھا اور اس وقت تھا جب لوگوں يہ بات طے شده ھے کہ غدير کے اجتماع اور خطبہ کا اصل مقصد مسئلہ واليت کا بيان کرنا

نے خود پيغمبر اکر م(ص) سے اس سلسلہ ميں مطالب سنے تھے ۔ان تمام باتوں کے باوجود ظاھر ھے کہ غدير کا عظيم 
  اجتماع مسئلۂ  واليت اور کلمہ مو ال کے معنی ميں باقی ره جانے والے ابھام کو رفع کرنے کے لئے تھا ۔ 

کے سلسلہ ميں “ مولٰی ”خيز ھو گی کہ اس طرح کے مجمع اور ان حساس شرطوں ميں اس بنا پر يہ بات بڑی مضحکہ 
گفتگو کی جا ئے جو نہ صرف مطالب کو روشن نہ کرے بلکہ اس ميں اور زياده ابھام پيدا ھو جائے اور اس ابھام کو رفع 

ہ فيصلہ کرتا ھوا نظر آئے کہ کرنے کےلئے لغت اور اس کے مانند کتابوں کی ضرورت پيش آئے اور ھر عقل مند انسان ي
  اصال ً اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ کرنے کی کيا ضرورت تھی؟ !! 

  
  تيسری تجلی 

اس دن کا اجتماع مسئلۂ  واليت ميں پيدا ھو نے والے ھر ابھام کو دور کرنے کيلئے تھا ،اور اگريہ بنا قرار دی جا ئے کہ 
وااور اس ميں ايک ايسا عجيب کلمہ استعمال کيا جا ئے جو بہت پيچيد گی اسی مجلس ميں، اس مسئلہ ميں بڑے ابھام کاآغازھ

کا حامل ھو ،تو ايسی صورت ميں تو يہ کہنا ھی منا سب ھو گاکہ: اگراس طرح کی مجلس بر پا ھی نہ ھو تی تو بھی مسئلۂ  
  واليت بہت واضح تھا !!! 

م اس طرح ھو کہ اس کا مطلب چوده صديونميں روشن و واضح محقق ھو تی ھے ۔يعنی اگر ابالغ پيغا:اسی مقام پر آيہ قرآن 
  نہ ھوا ھو تو گو ياحقيقت ميں پيغام ابالغ ھی نھيں ھوا ھے !! 

  
  چوتھی تجلی

پيغمبر اکرم(ص) سب سے زياده فصيح و بليغ تھے اگر يہ مان بھی ليا جائے کہ انھوں نے اپنی زندگی کی سب سے اھم 
رمايا کہ جسے سمجھنے کے لئے چوده سو سال سے مسلمان اس کے تحت اللفظی معنی کو گفتگو ميں ايک ايسا مطلب بيان ف

سمجھنے کی خاطربحث کر رھے ھيں اور ابھی تک کسی نتيجہ پر نھيں پہنچ سکے تو يہ آپ کی اس فصاحت و بالغت کے 
  خالف ھو گا اور کسی پيغمبر نے اٰلھی پيغام کواس طرح نھيں پہنچايا ھے !! 

  
  ی پانچويں تجل

يہ سوال پيدا ھو تا ھے :کہ جب غاصبين خالفت کو خليفہ معين کرنے کاکو ئی حق نھيں تھاتو پھر بھی وه اپنا خليفہ معين 
سے استفاده کرتے تھے تو کسی شخص نے يہ کيوں نھيں کھا کہ اس لفظ کے ستّر معنی ھيں “و لی”کرتے تھے اور کلمہ 

تو واليت کے معنی ميں کو ئی ابھام نھيں تھا اور يہ “ تُُکْم بعدی عمربن خطاب ولَّيْ ”:؟جب ابو بکر نے عمر کے لئے لکھا کہ 
  ابھام صرف غدير خم ميں پيغمبر اسالم (ص)کی گفتگوميں ھی کيوں پيش آيا ؟ 

ظاھر ھے کہ بحث کلمہ کے لغوی معنی اور ابھام ميں نھيں ھے بلکہ غدير کا وزن اتنا زياده اور گراں ھے کہ دشمن اس 
  مذبوحانہ کو شش کرنے پر مجبور ھو گئے ؟  طرح کی

  
  چھٹی تجلی 

اسی طرح ذہن ميں يہ سوال پيدا ھو تا ھے کہ :حديث غدير اھل سنت اور شيعوں کے نزديک متواتر ھے اور بہت کم ايسی 
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مبھم ھيں حديثيں ھيں چوده سو سا ل کے دور ان ميں اس کے اتنے زياده نقل کرنے والے ھوں اگر اس کے معنی اتنے زياده 
کہ آج تک کو ئی بھی اس کے واقعی معنی کو نھيں سمجھ سکا ھے اور وه اتنے احتماالت کے درميان اسی طرح سرگردان 
ھے تو اس حديث کو کيوں نقل کيا گيا اور يہ بڑے بڑے راوی جن ميں سے بہت سے علما ء اور مولفين ھيں تو ان کو اس 

ث مبھم کو نقل کرنے کی کيا ضرورت ھے !حديث مبھم کی تو سند کو حديث کے نقل کرنے کی کيا ضرورت تھی ؟!حدي
کے اھم معنی تو سب کےلئے واضح و روشن تھے “ مو لٰی ”جمع کرنے کی بھی ضرورت نھيں ھے !تو يہ کہنا چاہئے کہ: 

  لٰہذا اس کو نقل کرنے کےلئے اتنا اہتمام کياگيا ۔ 
  

  ساتويں تجلی 
کيا يہ مسئلہ خدا وند عالم :”وبکر ،عمر ،حارث فھری اور کئی افراد نے يہ سوال کيا کو ئی شخص يہ سوال کر سکتا ھے :اب

يہ سب اسی وجہ سے تھا کہ وه کلمۂ  مو لٰی سے صاحب اختيار ھونے “کی طرف سے ھے يا خود آپ کی طرف سے ھے ؟
رت کی ورنہ سب جانتے کے معنی کو اخذ کرچکے تھے لٰہذا انھوں نے پيغمبر اکرم (ص)سے ايسا سوال کرنے کی جسا

کے مطابق وحی اٰلھی اور خداوند عالم کے کالم کے “ َوَمايَْنِطُق َعِن الھَوٰی ”تھے کہ پيغمبر اکرم(ص) کی تمام گفتار آيہ 
  عالوه اور کچھ نھيں ھے ۔ 

  کلمہ مولٰی کے معنی کا واضح ھونا 
نی کے بيان گرھيں کہ ان ميں ھر ايک تنھا اس کے اثبات کےلئے کا کے مع“َمْن ُکْنُت َمْو اَلهُ ۔۔۔” باره زياده اھم قرينے جملہ 

فی ھے ،يھاں تک کہ اگر ان ميں سے ايک بھی نہ ھوتا پھر بھی اس کے معنی واضح تھے ھم ان کو ترتيب کے ساتھ ذيل 
  ميں نقل کر رھے ھيں : 

  
  پھال قرينہ 

دا وند عالم اس کے بعد اپنا ذکر فرمايا پھر اس کے بعد کے سلسلہ ميں پھلے خ“نفس سے اولٰی ھو نا ”پيغمبر اکرم(ص) نے 
اس کلمہ کو امير المو منين عليہ السالم کے بارے ميں استعمال کيا جبکہ ان کی واليت مطلقہ کے معنی کسی پر پوشيده نہ 

  تھے ۔ 
  

  دوسرا قرينہ 
نازل نھيں ھو ئی ھے لٰہذا اسالم کا سب يہ کسی بھی حکم اٰلھی کے بارے ميں:جس کے آخر ميں خداوندعالم فرماتا ھے :آيت 

  سے اھم مسئلہ ھو نا چا ہئے جس کے با رے ميں اس طرح کے مطلب کو مد نظر رکھا گيا ھے ۔ 
  

  تيسرا قرينہ
بيابان و جنگل ميں لوگوں کو روکنا وه بھی تين دن ،نظم و ترتيب کے ساتھ پروگرام کرنا اور ايک استثنا ئی طويل خطبہ 

ہ سارے پروگرام پيغمبر اسالم(ص) کی زندگی ميں بلکہ پوری تاريخ ميں بے مثال ھيں يہ سب سے قوی و ارشاد فرمانا ي
  محکم دليل ھے کہ مو لٰی کے معنی بہت اھميت کے حامل ھيں ۔ 

  
  چو تھا قرينہ

رميان سے پيغمبر اسالم(ص) کااس بات کی طرف اشاره فرمانا کہ ميری عمر اختتام کو پہنچ رھی ھے اور ميں تمھارے د
جانے واال ھوں ،يہ اس بات کا بہت ھی اچھا قرينہ ھے کہ مو لٰی کے معنی آپ کی رحلت کے بعد والے ايام سے متعلق ھو 

  جو وھی امامت اور وصايت ھيں ۔ 
  

  پانچواں قرينہ
حکم اٰلھی کو پہنچا  پيغمبر اکرم (ص)نے اس پيغام کے پہنچانے پر کئی مرتبہ خدا وندعالم کو اپنا گواه قرار ديا کہ کسی بھی

حاضرين غائبين تک يہ پيغام”نے پر آپ نے ايسا نھيں کيا ۔اس کے بعد آپ (ص) نے متعدد مرتبہ لوگوں سے يہ بھی چاھاکہ 
  ايساکسی اور حکم اٰلھی کے لئے نھيں فرمايا ۔ “پہنچا ديں 
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  چھٹا قرينہ
ميری تکذيب نہ کريں حاالنکہ کسی دوسرے آنحضرت (ص) کا اس بات کی تصريح فرمانا کہ مجھے ڈر ھے کھيں لوگ 

حکم اٰلھی ميں آپ کو ايسا خو ف نھيں تھا ۔ظاھر ھے کہ جا نشين کا معين کرناھی وه حساس نکتہ ھے جسے لوگ آسانی سے
  قبول نھيں کر سکتے ھيں ۔ 

  
  ساتواں قرينہ

ں ھو ئی اور يقيناً وه حکم جس کے سلسلہ بھی مندرجہ باال آيت کے مانند کسی بھی حکم اٰلھی کے سلسلہ ميں نازل نھي:آيت 
  ميں يہ آيت نازل ھو ئی ھے وه اسالم کا سب سے اھم حکم ھو نا چاہئے جس کے ذريعہ دين کی تکميل ھو رھی ھے ۔ 

  
  آٹھواں قرينہ

کا واليت  بيعت کا مسئلہ جو خطبہ کے دوران زبانی طورپر بيان کيا گيا اور خطبہ کے بعد ھاتھ کے ذريعہ انجا م ديا گيا اس
  کو قبول کرنے کے عالوه کو ئی دوسرا مطلب نھيں ھوسکتاھے ۔ 

  
  

  نواں قرينہ 
غدير خم ميں مو جود لوگوں کا بيعت کرنا اور مبارک باد پيش کرنا اور دوست و دشمن کے ذريعہ ھو نے والی گفتگو سے 

اور پيغمبر اکرم(ص) نے بھی اس  معلوم ھوتا ھے کہ انھوں نے اس جملہ سے واليت اور امارت کے معنی سمجھے تھے
  طرح کے مطلب کے اخذ کرنے کی نھی نھيں فرما ئی ھے يا ان کی اصالح نھيں کی ھے۔ 

  
  دسواں قرينہ 

حسان بن ثابت کے ذريعہ پڑھے جا نے والے اشعار جن کی پيغمبر اکرم (ص)نے تا ئيد فرما ئی يہ اس بات کی قطعی دليل 
کے معنی سمجھے تھے ۔چونکہ وه عرب کے بڑے ادباء اور شعراء ميں شمار “بہ نفس اولٰی ”ھے انھوں نے بھی مولٰی سے

ھو تا ھے لٰہذا وه لغوی اعتبار سے دوسرے ھر لغتنامہ پر ترجيح رکھتا ھے چونکہ لغتنامہ ميں صرف کلمہ کے معنی بيان 
وندعالم کا لطف و کرم تھا کھاتناکئے جاتے ھيں ليکن اس مورد معين کے کونسے معنی حاضرين کے ذہن مينآتے ھيں يہ خدا

بڑا لغت شناس شاعر غدير خم ميں حا ضر تھا اور اس نے اپنے ذہنی تبادر کااسی مقام پر صريح طور پر اعالن کيا يھاں تک
  کہ اس کو شعر کی صورت ميں ڈھال ديا جو ھميشہ کے لئے محکم سند ھے۔ 

  
  گيار ھواں قرينہ

ميں شک کر نے والوں کے لئے ايک قسم کا مباھلہ تھا اس نے صاف طور پر يہ  حارث فھری کی داستان مو ال کے معنی
کا مطلب يہ ھے کہ علی بن ابی طالب ھمارے صاحب اختيار ھو ں گے ؟اس مباھلہ مينخداوند عالم “مولٰی ” سوال کيا کہ کيا 

اولٰی بہ ”کا مطلب “ مو لٰی ”تاکہ نے فوراً حق کی نشاندھی کرائی اور حارث پر عذاب نازل فرمايا اور اس کو ھالک کيا 
  ثابت ھو جائے ۔ “نفس 

  
  بارھواں قرينہ 

ِمنَةٍ ”حضرت عمر نے وھيں غدير ميں جملہ  ِمٍن َوُمؤْ استعمال کيا جس سے اس بات کا دعوٰی “اَْصبَْحَت َمْواَلَی َوَمْولٰی ُکلِّ ُمؤْ
اس نئے واقعہ کی طرف اشاره ھے اور “اَْصبَْحُت ” ۂ  کيا جاسکتا ھے کہ دشمن کا اس سے بہتر کو نسا اقرار ھو گا ۔کلم

واليت مطلقہ کی طرف اشاره کرتا ھے يہ اقرار اس بات کی عال مت ھے کہ دشمن نے بھی اس کو قبول کيا ھے“ُکْل ”کلمۂ  
  ۔ 

  
  تيرھواں قرينہ

کا حکم عنوان بھی مو “ نے اميرالمو منين کے عنوان سے سالم کر”علی بن ابی طالب کے سامنے حاضر ھو کرآپ (ع) کو
  لٰی کے لئے امارت کے معنی کو ثابت کرتا ھے اور اس کا عملی اقرار بھی کرنا ھے ۔ 
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  معصومين عليھم السالم کے کالم ميں مو لٰی کا مطلب 
ر کے معنی کاصاحبان غديراو“اس سے اچھی اور کيا بات ھو سکتی ھے کہ ھم غدير ميں پيغمبر اکرم(ص) کے کلمہ مو لٰی 

  ائمہ معصومين عليھم السالم سے سوال کريں : 
  
  ۔اس چيز ميں اطاعت کرنا جسکو دوست رکھتے ھو يا دوست نھيں رکھتے ھو ١

پيغمبر اکرم(ص) سے سوال کياگيا :جس واليت کے ذريعہ آپ ھماری نسبت ھم سب سے مقدم ھيں وه کيا چيز ھے 
ند کرتے ھو ان سب ميں ھمارے حکم کے سامنے سر تسليم خم ؟آنحضرت (ص) نے فرمايا :جن تمام چيزونکو پسنديانا پس

  ] 20کرنااور ھماری اطاعت کرنا ۔[
  
  ۔حضرت علی عليہ السالم کی واليت کےلئے نمونہ ٢

غدير خم ميں جناب سلمان نے آنحضرت (ص) سے سوال کيا :حضرت علی عليہ السالم کی واليت کس واليت کے مانند ھے 
واليت ميری واليت کے مانند ھے ۔ميں جس شخص پر ميناس کی نسبت زياده اختيار رکھتا ھوں؟آپ (ص) نے فرمايا :ان کی 

  ] 21علی بھی اس کے نفس پر اس سے زياده اختيار رکھتے ھيں ۔[
  
  ۔واليت يعنی امامت ٣

ٌ◌ َمْواَلهُ َمْن ُکْنُت َموْ ”حضرت امام زين العا بدين عليہ السالم سے سوال کيا گيا :پيغمبر اکر م(ص) کے اس کالم  کاکيا“اَلهُ فََعلِیِّ
  ] 22مطلب ھے ؟ آپ (ع) نے فرمايا : آنحضرت (ص) نے لوگوں کو خبر دار کيا کہ ميرے بعد علی امام ھيں ۔[

  
  ۔يہ بھی سوال ھو سکتا ھے ؟!۴

  يا توآپ نے فرمايا : کے سلسلہ ميں سوال ک“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ ۔۔۔”ابان بن تغلب نے حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے 
اے ابو سعيد کيا اس مطلب کے سلسلہ ميں بھی سوال ھو سکتا ھے !؟ پيغمبر اکرم(ص) نے لوگوں کو سمجھا يا کہ ميرے 

  ] 23بعد حضرت علی عليہ السالم ميرے مقام پر ھوں گے ۔[
  
  ۔حزب هللا کی عال مت ۵

  کے سلسلہ ميں سوال کيا گياتو آپ (ع) نے فر مايا : “۔۔۔ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ ”حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم سے 
پيغمبر اکرم(ص) ان کو ايک ايسی نشانی قرار دينا چا ہتے تھے کہ وه لوگوں کے اختالف اور تفرقہ کے وقت خداوند عالم 

  ] 24کے حزب کی شنا خت ھو سکے ۔[
  
  ۔علی (ع) کے امر کے ھوتے ھوئے لوگوں کو اختيار نھيں ھے  ۶

امام جعفر صادق عليہ السالم سے سوال کيا گيا کہ :پيغمبر اکرم(ص) کے غدير خم کے ميدان ميں حضرت علی عليہحضرت 
ٌ◌ َمْواَلهُ کا کيا مطلب ھے ؟آپ (ع) نے فرمايا :خدا کی قسم يھی سوال ”السالم کے سلسلہ ميں اس فرمان  َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیِّ

  آپ(ص) نے اس کے جواب ميں فرمايا : آنحضرت (ص) سے بھی کيا گيا تو 
خدا وند عالم ميرا مو ال ھے اور وه مجھ پر مجھ زياده سے اختيار رکھتا ھے اور اس کے امر کے ھوتے ھوئے ميرا کو ئی 
امر و اختيار نھيں ھے اور ميں مومنوں کا مو ال ھوں اور ان کی نسبت ان پر ان سے زياده اختيار رکھتا ھوں اور ميرے امر 

ھوتے ھوئے ان کا کو ئی اختيار نھيں ھے اور جس شخص کا ميں صاحب اختيار ھوں اور ميرے امر ميں اس کا کو ئی  کے
دخل نھيں ھے ،علی بن ابی طالب اس کے مو ال ھيں اور اس پر اس کے نفس سے زياده اختيار رکھتے ھيں اور ان کے امر 

  ] 25۔[کے ھوتے ھوئے اس شخص کاکوئی امر اور اختيار نھيں ھے 

  حديث غدير کے متن کے سلسلہ ميں کتابوں کا تعارف 
جيسا کہ حديث غدير کی سند کے سلسلہ ميں کتابوں ميں مفصل بحث ھو ئی ھے ،حديث کے متن کے سلسلہ ميں بھی بڑی 

  محکم کتابيں تا ليف کی گئی ھيں ھم ذيل ميں ان ميں سے بعض کتابونکا تذکره کررھے ھيں : 
  ،مير حا مد حسين ،غدير سے متعلق جلديں ۔ ۔عبقات االنوار ١
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  ۔ ٣٩٩۔٣۴٠صفحہ  ١۔الغدير عال مہ امينی جلد ٢
  ۔ ٣٧٩۔٣٢٨صفحہ /١۵/٣۔عوالم العلوم جلد ٣
  ۔فيض القدير فيمايتعلق بحديث الغدير،شيخ عباس قمی ۔ ۴
  ۔المنھج السوی فی معنی المو لٰی والولی ،محسن علی بلتستا نی پاکستانی ۔ ۵
  ۔ ٢۵٣۔٢٣۵صفحہ ٣٧وار جلد ۔بحا راالن۶
  ۔ ٢٠٩۔ ٨۴۔الغدير فی االسالم ،شيخ محمد رضا فرج هللا صفحہ /٧
  شيخ مفيد ۔ “اقسام المو لٰی فی اللسان ”۔کتاب ٨
  ۔رسالہ فی معنی المو لٰی،شيخ مفيد ۔ ٩
  ۔رسالہ فی الحواب عن الشبھات الواردة لخبر الغدير،سيد مرتضٰی۔ ١٠
  ۔ ٧٣۔ ۶٣ق صفحہ ۔معا نی االخبار ،شيخ صدو١١

اس بات کے مد نظر کہ مفصل استد اللی بحثيں اس کتاب ميں بيان کرنا مقصود نھيں ھيں لٰہذا ھم اميد کرتے ھيں کہ قارئين 
  کرام مذکوره کتابوں کو مالحظہ فرما کر اپنے مقصود تک رسا ئی حاصل کرسکتے ھيں۔ 

  خطبۂ  غدير کے کامل متن کو مھيا اور منظم کرنا ٣
  ۂ  غدير کے نسخوں کی ايک دوسرے سے مقايسہ کرنے کی اھميت و ضرورت خطب

  کے متن کو مقايسہ کرنے کی اھميت مندرجہ ذيل طريقوں سے واضح ھو تی ھے : “خطبہ غدير ”
پيغمبر اکرم (ص)،ائمہ معصومين عليھم السالم اور اصحاب سے نقل شده احاديث چوده صدياں طے کر کے ھم تک پہنچی 

س دوران انھينبڑی مشکليں جھيلنا پڑينجيسے تقيہ ،شيعوں کے ثقافتی اور اقتصادی حاالت کا نا مساعد ھونا ،کتابوں ھينليکن ا
کو چھاپنے کے امکانات کا نہ ھونا ،نسخہ برداری کرنے ميں فنی اصول کی رعايت کا امکان نہ ھونا ،ناسخين کی کتابت کی 

کسی ايک معين روايت کے سلسلہ ميں نسخوں کے اختالف کا باعث ھوئے غلطياں اور ان کے مانند دو سرے اسباب ھيں جو
  ھيں ۔ 

لٰہذا ايک کتاب کے نسخوں کا مقابلہ اور تطبيق يا ايک حديث کے متن کا تقابل جو کئی مختلف کتابوں ميں نقل ھو ئی ھے يہ 
کل پا ئی جاتی ھے اس کو متن سے متعلق بہت سی مشکلوں کو حل کرديتا ھے اور دو سرے نسخہ ميں جو ابھام و مش

  برطرف کرديتا ھے اور اس طرح متن کامل طور پر روشن ھو جاتا ھے ۔ 
  کے سلسلہ ميں تين اھم جہتونسے مقايسہ کرنا الزم و ضروری ھے : “خطبۂ  غدير ”
ر ۔ايک سر نوشت ساز حديث کے عنوان سے خود خطبہ کی اھميت اور اس دائمی منشور کی طرف امت کا الزمی طور پ١

  توجہ دينا جوخطبہ کی عبارت کو واضح کرنے کی ذمہ داری کو بہت مشکل بنا ديتی ھے ۔ 
۔متن کا طوال نی ھونااور فطری طور پرطوالنی متن مينمبھم اور مشکل الفاظ و معانی بہت زياده ھوتے ھيں جن کو مقايسہ ٢

  کے ذريعہ حل کيا جاسکتا ھے ۔ 
کے طور پر نھيں بيان کی گئی جو راوی ھمت کرکے لکھ ليتا ،بلکہ آنحضرت  ۔حديث کا سماعی ھونا ،يعنی حديث امالء٣

(ص) کے خطبہ کے دوران اسے ذہن نشين کيا ھے اور اس کے بعد نقل کيا ھے اور يہ بات فطری ھے کہ ايسے مواقع ميں 
ور کلمات کو ان کے مقامحديث کے کم يا زياده ھونے کا امکان زياده ھو تا ھے اور مقابلہ کے طريقہ سے حذف شده جملے ا

  پر اليا جاسکتا ھے ۔ 

  خطبۂ  غدير کے مقابلہ کے نتائج 
روايات اور نسخوں کی قدرو قيمت کا اندازه ايک دوسرے سے تقابل کرنے کے بعد ھی ھو سکتا ھے اور ھرايک کے علمی 

  مقام ومرتبہ کو بڑی آسانی کے ساتھ مشخص ومعين کيا جاسکتا ھے 
  خطبۂ  غدير کے مختلف نسخوں کے ايک دوسرے سے مقائسہ کرنے سے مندرجہ ذيل نتايئج اخذ ھوتے ھيں : 

۔خطبئہ غدير کے سلسلہ مےں ذکر شده تينوں روايات(امام باقر (ع) ،حذيفہ اور زيد بن ارقم کی روايات) متن کے ١
عبارات کے وه اختالفی موارد جن کا ھر حديث اعتبارسے مکمل طور پر ايک دوسرے کے موافق ھيں سوائے وه کلمات اور

مےں ھونا ايک عام امر سمجھا جاتاھے حديث کے طوال نی ھونے کے باوجود اس مطابقت کا ھونا حديث کے لئے بہت 
اھميت رکھتا ھے خاص طور سے اس مطلب کو مدنظر رکھ کر کہ امام باقر عليہ السالم نے اس خطبہ کو علم اٰلھی اور غيبی

ے نقل فرمايا ھے اور آپ بذات خود غدير خم مےں تشريف نھيں رکھتے تھے حاالنکہ حذيفہ اور زيدبن ار قم طريقہ س
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  وشعبہ غدير کے چشم ديد گواه ھيں اور زيد بن ارقم اور حذيفہ اھلسنت کے قابل اعتماد راوی بھی ھيں ۔ 
ہ ھے کہ نسخوں کا ايک دوسرے سے مقايسہ ۔تينوں روايات ايک دوسرے کی تائيد اور تکميل کرتی ھيں :اس کا مطلب ي٢

کر تے وقت ايک نسخہ مےں امام باقر عليہ السالم کی روايت ميں ايک کلمہ يا جملہ موجود ھے ليکن دوسرے نسخہ مےں 
مو جود نھيں ھے اور وھی کلمہ يا جملہ زيد بن ارقم اور حذيفہ سے مروی روايات مےں بھی ايک مينموجود ھے اور 

ں موجود نھيں ھے جس سے اس مطلب کا پتہ چلتا ھے کہ راويوں اور نا سخين سے غلطی يا کو تا ھی دوسری روايت مے
  ھوئی ھے اور اس بات کی نشاندھی ھوتی ھے کہ اصل مےں تينوں روايات ايک دوسرے پر منطبق ھوتی ھيں ۔ 

وجود ھے تينوں روايات ميں اشاره ۔دو ياتين مقامات جھاں مسئلہ تو الّ اور تبرا سے متعلق جملہ جو بعض نسخوں مےنم٣
کے طور پرآيا ھے يا حذف ھوگيا ھے اور يہ بات خطبہ کے راويوں کے تقيہ کے مخصوص حاالت کی حکايت کرتی ھے 

اس مسئلہ کا نمونہ دو اصحاب صحيفہ اور سب سے پھلے بيعت کرنے والوں کانام ھے جو بعض نسخوں ميں صاف طور پر 
  بيان نھيں کيا گيا ھے ۔ 

مٔولف عالمہ بياضی کی ايک روايت مينايک قسم کی “الصراط المستقيم”مٔولف سيد بن طاؤس نيز کتاب“االقبال ”کتاب ۔۴
تلخيص کی گئی ھے اسکا مطلب يہ ھے ياتو مٔولف نے اختصار سے کام ليا ھے يااسکے اصل راوی نے مختصر طورپر 

  نقل کياھے۔ 
ی مقابلہ کيا گيا ھے اور ان دونوں کتابوں مےں نسخوں کے مابين اختالفی بھر حال ان دو کتابوں مےں بھی موجود متن کابھ

  موارد کو حاشيہ مےں ان کے نام کے ساتھ ذکر کيا گياھے۔ 
کے ساتھ بہت سے مقامات پر مشابہت رکھتی ھے اور خاص “التحصين ”۔کتاب وروضتہ الوا عظين کی روايت کتاب ۵

  ۔ مقامات پر دوسرے تمام نسخوں سے مختلف ھے 
کے ساتھ بہت سے مقامات پر مشابہت رکھتی ھے اور اس نے کئی “ العدد القويہ ّ ”کی روايت کتاب “نھج االيمان ”۔کتاب ۶

  مقامات پر عبارتوں کی مشکل حل کی ھے ۔ 
مےں نقل کی گئی روايت کے آخر کے دو صفحہ ناقص ھيں جن کا اس کے مقام پر حاشيہ مےں پور ے “التحصين ”۔کتاب ٧

  ساتھ اشاره کيا گيا ھے ۔  متن کے
مينمتعدد مقامات پر کچھ اضافہ کياگياھے اور اور بعض مقامات پر اس کی جملہ بندی مےں دوسری “اليقين ”۔روايت کتاب ٨

  روايات سے فرق پايا جاتا ھے ۔ 

  غدير مےں رسول(ص) کے تمام فرامين کا جمع کرنا
روايات مےں جو خطبہ يا واقعہ غديرکاايک حصہ نقل ھواھے اس  اس بات کا بيان کردينا نھايت ھی ضروری ھے کہ بعض

سے اس ميں بعض ايسے مطالب کامشاھد ه ھوتا ھے جو خطبہ کا مل کے متن مےں موجود نھيں ھيں ان ميں پيغمبر اکرم 
م (ص)کے لوگوں سے لئے گئے اقراروں کا تذکره ھے اور ان سوا ال ت کے جوابات درج ھيں جولوگوں نے پيغمبر اکر

  (ص)سے دريافت کئے ھيں ۔ 
اسی طرح پيغمبر اکرم (ص)کا اپنی وفات کے نزديک ھونے کی خبردينا ،لوگوں کے ساتھ اپنے گزشتہ معامالت کا تذکره 

 کرنا، قيامت کا تذکره اور غدير کے سلسلہ ميں جوابات دينا ھيں جو دوسرے حصہ ميں مفصل طور پر بيان کئے گئے ھيں ۔ 
  

  ميں کئی احتمال پائے جاتے ھيں : ان موارد کے سلسلہ
۔چونکہ آنحضرت (ص) نے مکہ ،عرفات اور منٰی ميں کئی مرتبہ خطبے ارشاد فر مائے ھيں لٰہذا وه تمام خطبے راويوں ١

کی نظر ميں خطبہ حجة الوداع کے عنوان سے موجود اور انھوں نے ان کے بعض حصونکو خطبہ غدير کے ايک حصہ 
  ۔ کے عنوان سے نقل کيا ھے 

۔جو مطالب متن کامل ميں نھيں ھيں ان کے سلسلہ ميں يہ احتمال ھے کہ يہ مطالب خطبہ سے پھلے يا خطبہ کے بعد لوگوں٢
کے چھوٹے چھوٹے جلسوں ميں بيان ھو ئے ھيں اور پيغمبر اکرم(ص) نے غدير خم ميں تين دن قيام فرمايا لٰہذا ان تين ايام 

  جا ری ھوئے ھيں ۔  مينآپ کی زبان اقدس سے متعدد فرامين
۔چونکہ نقل کرنے والے کا مقصد اصل خطبہ نقل کرنا تھا يہ مطالب جو سوال و جواب کی شکل ميں نقل ھوئے ھيں ان کو ٣

  متن ميں شمار نھيں کيا گيا ھے صرف خطبہ کے متن کو ذکر کيا گيا ھے ۔ 
کے بعض مطالب خطبہ کے قبل و بعد کے ۔مختصر طور پر غدير ميں پيغمبر اکرم (ص)کے فرامين ميں سے متن خطبہ ۴

  مطالب کے ساتھ مخلوط طور پر نقل کئے گئے ھيں ۔ 
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بھر حال خطبہ کو منظم کرنے ميں فقط جن نسخوں ميں خطبۂ  غدير کو مفصل طور پر ايک متن کی صورت ميننقل کيا گيا 
فرامين کو جداگانہ طور پر دستہ بندی ھے ان ميں ايک دو سرے سے مقابلہ کيا گيا ھے ۔غدير ميں آنحضرت (ص) کے تمام 

  کرکے کتاب کے دو سرے حصہ ميں نقل کيا گيا ھے ۔ 

  خطبہ کے عربی متن کو منظم کرنا 
کی روايت کے “ االحتجاج ”خطبہ غدير کا عربی متن متعدد مرتبہ مستقل طور پر طبع ھو چکا ھے جو تمام کے تمام کتاب 

جس کو عالمہ سيد حسن “الخطبة المبار کة النبوية ”و نوں ميں سے ايک کتاب مطابق تھے ۔اس کے مشھور و معروف دو نم
ھے جس کو مرحوم “ خطبة النبی االکرم (ص)فی يوم الغدير ”حسينی لواسانی نے مرتب و منظم کيا ھے اور دوسراکتاب 

  استاد عماد زادئہ اصفھانی نے منظم و مرتب کيا ھے ۔ 
يہ السالم ،حذيفہ بن يمان ،اور زيد بن ارقم کی تين روايات کے مطابق ھے ۔ اس کے مو جوده متن حضرت امام محمد باقر عل

روضة الواعظين،االحتجاج ،اليقين ،التحصين ،العدد القوية ، االقبال ،الصراط المستقيم ،نھج االيمان” نو منابع اور مدارک يعنی 
اوراسے گياره حصوں ميں پيش کيا جائيگا اور ھر  اور نزہة الکرام سے مقائسہ کرنے کے بعد منظم و مرتب کيا گيا ھے

  حصہ سے پھلے اس کا عنوان ذکرکيا جائيگا ۔ 
مطالعہ کی آسانی اور اس کو حفظ کرنے کيلئے حروف پر حرکات اور کلمات پر اعراب گذاری کی گئی ھے ۔وه مقامات جو 

ھے جيسا کہ متن کے اھم موارد کو سياه خطبہ کا جزء نھيں ھيں ان کو خاص حروف اور بغير اعراب کے ذکر کيا گيا 
حروف ميں ذکر کيا گيا ھے ۔خطبہ کے کامل متن کو بچانے کی غرض سے جوجملے قطعی طورپر آنحضرت (ص) کے 

  کالم کا جزء نھيں ھيں ان پر صلی هللا عليہ وآلہ اور عليہ السالم لکھنے سے احتراز کيا گيا ھے 
ت اور ان کی کيفيت بيان کی گئی ھے ۔چھ اصلی مقابلہ کی گئی کتابوں کےلئے حاشيہ ميں نسخوں ميں اختالفات کے مقاما

  مندرجہ ذيل اشاروں کو بيان کيا جا رھا ھے : 
  الف :االحتجاج ۔ ب:اليقين ۔ ج:التحصين ۔ 

  د : روضة الواعظين ۔ ھ:العدد القوية ۔ و:نھج االيمان ۔ 
سے ذکر کيا گيا ھے وھاں “ نزھة الکرام ”اور “الصراط المستقيم ”،“االقبال ”جن بعض موارد ميں نسخوں کا اختالف کتاب 

  پر ان کتابوں کا نام ذکر ھوا ھے اور کوئی رمز نھيں آيا ھے ۔ 
اس با ت کو مد نظر رکھتے ھوئے موجوده متن نو روايات اور نو کتابوں سے اخذ کيا گيا ھے حاشيوں اور دوسرے نسخوں 

  ں کہ ھر نسخہ واقع کو نماياں کرنے مينکردار اداکرسکتا ھے ۔ کے مطالب اس لئے اھميت کے حا مل ھي
  حاشيے ميں قرآنی آيات کے حوالے اور مشکل کلمات اور جملوں کی وضاحت کی گئی ھے ۔ 

چونکہ خطبہ کا متن عربی زبان ميں ھے لٰہذا حاشيے بھی عربی زبان ميں ھی ذکر کئے گئے ھيں تا کہ دو زبانوں ميں خلط 
  ے ۔ضمناً خطبہ کے گياره حصوں ميں سے ھر ايک کے حاشيہ کا نمبر جداگانہ طورپر لکھا گيا ھے ۔ ملط نہ ھو جائ

  خطبۂ  غدير کے ترجمے ۴
کا فارسی ،اردو ،ترکی اور انگريزی زبان ميں ترجمہ کيا گيا ھے نيز عربی ،فارسی اردواور ترکی زبان کے“خطبۂ  غدير ”

اھے اور ان ميں سے بہت سے ترجمے و اشعار کے مجموعے چھا پے جا چکے ھيں ۔ اشعار ميں متعدد مرتبہ منظم کيا گي
  ھم ذيل ميں خطبہ کے نظم و نثر کے چند نمونوں کی طرف اشاره کر رھے ھيں : 

ھ مينايک بلندپايہ کے عالم شيخ محمد بن حسين رازی کے ذريعہ  ۶خطبۂ  غدير کا سب سے پھلے فارسی زبان ميں ترجمہ 
  ميں انجام پايا اور بعينہ کتاب مذکور ميں طبع بھی ھوا ھے۔ “الکرام نزھة ”کتاب 

  خطبۂ  غدير کے فارسی زبان ميں چھپے ھوئے تين عنوانوں کی طرف اشاره کيا جاتا ھے : 
مٔو لف استاد حسين عماد زاده اصفھانی ۔يہ ترجمہ مختلف صورتوں ميں چھاپا گيا “ خطبہ پيغمبر اکرم(ص) در غدير خم ”۔١

کبھی عربی متن اور اس کے نيچے فارسی ترجمہ اور کبھی مستقل فارسی ترجمہ کی صورت ميں چھاپا گيا ھے ،اسی  ھے
  کی صورت ميں بھی طبع ھواھے ۔ “پيامی بزرگ از بزرگ پيامبران ”طرح ايک مفصل کتاب 

  ۔غديريہ مٔولف مال محمد جعفر بن محمد صالح قاری ۔ ٢
  امامت مؤ  لف شيخ حسن سعيد تھرانی مرحوم ۔  ۔غدير پيوند نا گسستنی رسالت و٣

  خطبۂ  غدير کے اردو زبان ميں چھاپے گئے تين عنوانوں کی طرف اشاره کرتے ھيں : 
  مؤ لف عال مہ سيد ابن حسن نجفی يہ ترجمہ کراچی ميں طبع ھوا ھے ۔ “ غدير خم اور خطبۂ  غدير”۔١
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  سی يہ ترجمہ ہندوستان ميں طبع ھوا ھے ۔ مٔولف عالمہ سيد سبط حسن جا ئ“حديث الغدير ”۔٢
  يہ ترجمہ دھلی ميں طبع ھوا ھے ۔ “ حجة الغدير فی شرح حديث الغدير”۔٣

  کے عنوان سے انجام پايا ھے ۔ “غدير خطبہ سی ”خطبہ غدير کا ترجمہ آذری ترکی زبان مينکتاب حاضر سے 
  يں : انگريزی زبان ميں ھونے والے تين ترجموں کی طرف اشاره کرتے ھ

  ?(واٹ ھيپنڈ ان غدير )کتاب حاضر ميں مذکور خطبہ غدير کا ترجمہ کيا گيا ھے ۔ what happend in qadir۔١
(دا السٹ ٹو خطباز آف دا السٹ پرفيٹ )مترجم سيد فيض الحسن the last two khutbas of the last prophet pbuh۔٢

  فيضی جو راولپنڈی پاکستان ميں طبع ھوا ھے ۔ 
(دا السٹ ِسر ُمن آف پرافيٹ محمد ايٹ غدير خم the last sermon of prophet mohammad at ghadir khum۔٣

  )مترجم حسين بھا نجی جو تنزانيا ميں طبع ھوا ھے ۔ 
غدير ”ميں جمع کی گئی ھيں اس کتاب کی گياره جلدوں ميں “الغدير ”کی عربی نظم عالمہ امينی کی کتاب “حديث غدير ”
جو مؤ  سسۂ  الغدير کے “شعراء الغدير ”ی اشعار کو جامع طور پر تدوين کيا گيا ھے ۔اسی طرح کتاب سے متعلق عرب“

  ذريعہ دو جلدوں ميں تدوين کی گئی ھے ۔ 
  خطبہ غديرکی فارسی نظم مندرجہ ذيل کتابوں مينذکر کی گئی ھے : 

  جلد۔  ٢مٔو لف عالمہ سيد احمد اشکوری ،“سرود غدير ”۔١
  جلد ۔  ١٠تاليف ڈاکٹر شيخ محمد ھادی امينی “ر از گذشتہ تا امروز شعرائے غدي”۔٢
  محمد صحتی سردرودی ۔ “غدير در شعر فارسی از کسا ئی مروزی تا شھر يار تبريزی ”۔٣

کچھ فارسی شعراء نے خطبۂ  غدير کو فارسی نظم کی صورت ميں تحرير کيا ھے ھم ذيل ميں چند طبع شده نمونو ں کی 
  ے ھيں : طرف اشاره کرت

  ۔خطبة الغدير مٔولف مرحوم صغير اصفھانی جو مرحوم عماد زاده کی مدد سے تحرير کيا گيا ھے ۔ ١
  ھ ميں ہندوستان ميں طبع کيا گيا ھے ۔  ١٣١٣۔خطبۂ  غديريہ مٔولف مرزا رفيع ، جس کو ٢
  ۔ترجمۂ  (منظوم )خطبۂ  غدير خم مٔولف مرزا عباس جبروتی قمی ۔ ٣
لف مرتضٰی سرفراز جس کومو“غدير خم ”۔۴   ھ ش ميں طبع کياگيا ھے ۔  ١٣۴٨ٔ

اور “الغدير فی التراث االسالمی ”يہ چندکتابيں نمونے کے طور پر پيش کی گئی ھيں اور زياده اطالع کے لئے دو کتاب
  مال حظہ کيجئے ۔ “غدير در آئينہ کتاب ”

  غدير کے خطبہ کو فارسی ميں منظم و مرتب کياجانا 
کے مطابق ھيں ليکن مو جوده ترجمہ کے عربی متن کو مذکوره نو کتابوں سے “االحتجاج ”ام تر جمے کتاب خطبہ کے تم

مقائسہ کرنے کے بعد انجام ديا گيا ھے اورعلم حديث کی رو سے اضافات اور عبارتونميں تغير و تبديلی ھو ئی ھے نيز 
  عقيدتی پھلؤ وں پر بھی رو شنی ڈالی گئی ھے ۔ 

کے مطابق ترجمہ (جس کو ھم چھٹے حصہ ميں ذکر کريں گے )گياره حصوں ميں تقسيم ھوا ھے اور حصہ يہ عربی متن 
  کے آغاز ميناس کانام بھی ذکرکيا گيا ھے ۔ 

خطبۂ  غدير بلند و باال مطالب و مفاھيم کا حامل ھے لٰہذا ترجمہ کرنے ميں ان مطالب کوروشن و واضح کرنے کا خيال رکھا 
للفظ ترجمہ کو بھی مد نظر رکھا گيا ھے البتہ خطبہ کی اھميت ھو نے کے باوجود بعض مقامات پر تفسير گيا ھے اور تحت ا

  کی احتياج ھے جس کو اس کتاب کے آٹھويں حصہ ميں کسی حد تک بيان کرنے کی کو شش کی گئی ھے ۔ 
کا ترجمہ بھی تحرير کيا گيا ھے  خطبہ کے متن ميں موجوده آيات کو پھلے عربی صورت ميں تحرير کيا گيا اس کے بعد ان

  ۔ 
” اور“صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ”جن مقامات پر يہ معلوم نھيں ھوتا ھے کہ يہ آنحضرت (ص) کا کالم نھيں ھے وھاں جملہ 

  تحرير نھيں کيا گيا ھے ۔ “عليہ السالم 
اس کے معادل کوئی اچھالفظ نھيں ھے لٰہذابہت زياده آيا ھے چونکہ اردو زبان ميں “ٔاال”اور “معاشر الناس ”خطبہ ميں کلمہ 

  ترجمہ کيا گياھے ۔ “آگاه ھو جاؤ ”اور دو سرے کلمہ کا“اے لوگو ” پھلے کلمہ کا 
خطبہ کے اھم مقامات کو سياه حرفوں ميں تحرير کيا گيا ھے خطبہ کے متن سے خارج موارد کو مشخص طور پر اور 

  مختلف حروف کے ساتھ تحرير کيا گيا ھے ۔ 
ں کے جن اختالفی موارد کو عربی متن کے حاشيہ ميں تحرير کيا گيا ھے اگر کسی ايسے اھم مطلب کا حامل ھے کہ نسخو
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جس کا متن سے استفاده نھيں ھو رھا ھے يا عبارت ميں اتنا اختالف ھے جس سے جملہ کے معنی تبديل ھو جاتے ھيں تو 
اھے ليکن اگر کلمات مےں اختالف ھو اورنئے اور اھم اس صورت ميں اس مطلب کو ترجمہ کے حاشيہ ميں ذکر کيا گي

مطلب کا حامل نہ ھو تو اس کوترجمہ کے حاشيہ ميں لکھنے سے خودداری کی گئی ھے الف اور با کی عالمات جن کو 
قبال اال”عربی متن کے حاشيہ ميں استعمال کيا گيا ھے ان کويھاں پر بھی استعمال کيا گيا ھے اور وه چند موارد جو دو کتاب 

  سے بيان کئے گئے ھيں ان کو عالمت کے بغير ذکر کيا گيا ھے ۔ “الصراط المستقيم ”اور “
  وه موارد جن ميں عبارت کی وضاحت ضروری ھے يا تاريخ سے مربو ط ھينان اس کو حاشيہ ميں بيان کيا گيا ھے ۔ 

ھيں ان کے مد نظر قارئين کرام کےلئے  ھم اميد کرتے ھيں کہ مذکوره نسخوں سے مقائسہ کيلئے جواقدار بيان کئے گئے
  خطبۂ  غدير کی اھميت واضح ھو گئی ھو گی اور وه بڑی توجہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کرينگے ۔ 

 --------------------------------------------------------------------------------   

  ۔ ۴٧۶۔۴٧٢صفحہ  ١۵/٣] عوالم جلد 1[
  ۔ ٢٣۵صفحہ/٣٧] بحار االنوار:ج2[
  ۔ ٢٣۶صفحہ/٣٧] بحار:جلد3[
  ۔ ۴٧٧صفحہ /١۵/٣] عوالم جلد 4[
  ۔ ٢٣۔الغدير فی التراث االسالمی صفحہ۴١٨،نمبر ١٠١صفحہ / ۵] الذريعة جلد 5[
  ۔ ٨٩صفحہ/١] روضةالواعظين جلد6[
  ۔ ٢٠١صفحہ٣٧۔بحاراالنوارجلد۶۶صفحہ١] االحتجاج جلد7[
  ۔ ٢١٨صفحہ / ٣٧ ۔ بحاراالنوارجلد٣۴٣] اليقين صفحہ/8[
  ۔ ١٨۶۔ نزھة الکرام و بستان العوام جلد پ صفحہ ١٨۶] نزھة الکرام و بستان العوام جلد پ صفحہ 9[
  ۔ ٣۔١٢٧،١٣١صفحہ/٣٧۔۔بحاراالنوارجلد۴۵۴،۴۵۶] االقبال صفحہ/10[
  ۔ ۴۔١۶٩] العدد القويہ صفحہ /11[
  دوسری قسم ۔  ٢٩باب ۵٧٨] التحصين صفحہ /12[
  ۔ ٣٠١صفحہ /١ستقيم جلد ] الصراط الم13[
  ۔ ٩٢] نھج االيمان صفحہ /14[
  ۔ ۵۵٨صفحہ  ٣۔جلد ١١۴صفحہ / ٢] اثبات الھدات جلد 15[
  ۔ ٢١٧۔٢٠١صفحہ  ٣٧] بحاراالنوارجلد 16[
  ۔ ١٩٠] کشف المھم صفحہ /17[
  ] اس سلسلہ ميں مکمل بيان اسی کتاب کے آٹھويں حصہ ميں آئے گا ۔ 18[
کے سلسلہ ميں مفصل بحث کی ھے اور “ مولٰی ” پر کلمۂ  ٣٣١صفحہ /١۵/٣جلد “ عوالم العلوم” ] کتاب 19[

اولٰی”کے معنی “ مو لٰی ”پراھلسنت کی تفسير کی چند کتابوں کے نام درج کئے ھيں جن ميں کلمۂ   ۵٨٩صفحہ/
ست نقل پر ان راويان حديث،شعرا اور اھل لغت کے اسماء کی فھر۵٩بيان کئے گئے ھيں ۔اسی طرح صفحہ /“ 

کے اصلی معنی سمجھا ھے ذيل ميں ھم ان کے نام درج “ مولٰی ”کو کلمہ“اولٰی ”کی ھے جنھوں نے معنی 
  کررھے ھيں : 

،ابو الحسن اخفش ٢٠٩،معمر بن مثنی نحوی م ٢١۵۔سعيد بن اوس انصاری لغوی م١۴۶محمد بن سائب کلبی م 
،ابو اسحاق زجاج لغوی نحوی م ٢٨۶وی م ،ابوالعباس مبّرد نح٢٩١،احمد بن يحيٰی ثعلب م٢١۵نحوی م 
،ابو ٣٩٣،ابو نصر فارابی م ٣٨۴،ابو الحسن رمانی م ٣٣٠،سجستانی عزيزی م٣٢٨،ابو بکر ابن انباری م٣١١

،ابو زکريا ۴٨۶،قاضی زوزنی م ۴٧۶،ابو الحجاج شمنتری م ۴۶٨،ابوالحسن واحدی م ۴٢٧اسحاق ثعلبی م 
،نظام الدين قمی م ۵٩٧،ابن جو زی بغدادی م ۵٣٨ار هللا زمخشری م ،ج۵١٠،حسين فّراء بغوی م ۵٠٢شيبانی م 

،تاج الدين خجندی نحوی م ٧۵۶،ابن سمين حلبی م ۶٨۵،قاضی بيضاوی م ۶۵۴،سبط ابن جو زی م ٧٢٨
،شھاب الدين ٩٨٢،ابو سعود مفّسرم ٩١٠،واعظ کا شفی م ٧۵۵،ابن صباغ ما لکی ٧١٠،عبد هللا نسفی م ٧٠٠

حجر عسقالنی ،فخر رازی ،ابن کثير دمشقی ،ابن ادريس شافعی ،جالل الدين سيوطی ،بدر  ،ابن١٠۶٩خفا جی م 
  الدين عينی ۔ 

  ۔ ٢٩۶صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 20[
  ۔ ٢۶١صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 21[
  ۔ ۶٣] معا نی االخبار صفحہ 22[
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 اسرار غدير 

 

  خطبہ غدير کا عربی متن 

  غدير خم ميں پيغمبر اکر م(ص) کے خطبہ کا مکمل عربی متن

  
  

  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم 
  
   الحمدوالثنائ ١

ِدِه [ ِدِه َوَدنَافِْی تَفَرُّ ِ الَِّذْی َعاَلفِْی تََوحُّ ّٰ ِ ]َوَجلَّ فِْی ُسْلطَانِِہ َوَعظَُم ِفْی اَْرَکانِِہ، َؤاََحاَط بُِکلِّ َشْیٍء ِعْلماًَوھَُوفِْی َمَکانِِہ َوقَھََرَجِمْيَع 1اَْلَحْمُد
  ] 3َزْل،َمْحُمْوداً اَليََزاُل(َوَمِجْيداً اَليَُزْوُل،َوُمْبد ِئاًَوُمِعْيداًَوُکلُّ اَْمٍراِلَْيِہ يَُعْوُد)۔[]لَْم يَ 2اْلَخْلِق بِقُْدَرتِِہ َو بُْرھَانِِہ،َحِمْيداً[

اِت [ ْوٌس ُسبُّْوٌح ،َربُّ اْلَماَلئَِکِةَوالرُّ 4بَاِرٔیُ اْلَمْسُمْوکاَِت َوَداِحی اْلَمْدُحوَّ ٰمَوا ت ِ، قُدُّ ٌل َعلٰی َجِمْيِع َمْن ]َوَجبَّاُرااْلََرِضْيَن َوالسَّ ْوِح،ُمتَفَضِّ
لٌَعلٰی َجِمْيِع َمْن اَْنَشٔاَهُ [   ]َواْلُعيُْوُن اَلتََرا هُ۔ 6]يَْلَحظُ ُکلَّ َعْيٍن [5بََرٔاَه،ُ ُمتَطَوِّ

  ] ِمْن َعَذابِِہ۔ 8 بِاِْنتِقَاِمِہ، َواَليُبَاِدر ُاِلَْيِھْم بِمااْستََحقُّْوا[ ُ] بِنِْعَمتِِہ اليَْعِجلُ 7َکِرْيٌم َحلِْيٌم ُذْواَنَاٍة،قَْدَوِسَع ُکلَّ َشْیِء رْحَمتُہُ َوَمنَّ َعلَْيِھْم[
َمائَِر،َولَْم تَْخَف َعلَْيِہ اْلَمْکنُْونَاِت َواَلاْشتَبَھَْت َعلَْيِہ اْلَخفِيَّاُت۔ َحاطَةُبُِکلِّ َشیٍء َواْلَغلَبَةُ  قَْدفَِھَم السََّرائَِرَوَعِلَم الضَّ َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء لَہُ ااْلِ

ةُ فِْی ُکلِّ َشْیٍء َواْلقُْدَرةُ َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء،َولَْيَس ِمْثلُہُ َشْیٌء۔َوھَُوُمْنِشٔیُ الشَّْیِء ِحْيَن اَلْ  ]َوقَائٌِم بِاْلقِْسِط، اَلاِٰلہَ 10] َدائٌِم َحیٌّ [9َشْیَء[َواْلقُوَّ
ھَُواْلَعِزْيُزاْلَحِکْيُم ۔    ااِلَّ

ٍة،َواٰليَِجُدٔاََحٌدَکْيَف ِمْن ْن تُْدِرَکہُ ااْلَْٔبٰصاَرَوھَُو يُْدِرُک ااْلَْٔبٰصاَرَوھَُواللَّطيُف اْلَخْبيُر۔اٰل يَْلَحُق ٔاَْحد َوْصفَہُ ِمْن ُمٰعايَنَ َجّلّ◌َ◌ َعْن ٔاَ 
َوَجلَّ َعلٰی نَْفِسِہ۔[ بِٰماَدلَّ َعزَّ َوَعاٰلنِيٍَةااِلّٰ   ] 11ِسرٍّ

[َؤاَْشھَُدٔاَنَّہُ هللاُ ا ْھَرقُْدُسہُ،َوالَّذی يَْغَشی ااْلَٔبََدنُوُره[12لَِّذی َماَلَٔ ]،َوالَِّذی يُْنفُِذأ َْمَرهُ بِاٰلُمٰشاَوَرِة ُمشيٍرَواٰلَمَعہُ َشريٌک فی تَْقديِرِه 13]الدَّ
  ] 14َواٰليُٰعاَوُن فی تَْدبيِرِه۔[

َرَماابتََدَع[ ] فَٰکانَْت 17] ٔاَْنَشٔاَٰھا[16بِاٰلَمُعونٍَة ِمْن ٔاَْحٍد َواٰل تََکلٍُّف َواَل اْحتِٰياٍل۔[] َعلٰی َغْيِرِمٰثاٍل،َوَخلََق ٰماَخلََق 15َصوَّ
ْنَعةُ[ ھَُو اْلُمتَقُِن الصَّ نيَعةُ[18َوبََرٔاَٰھافَٰبانَْت۔فَھَُوهللاُ الَّذی اٰلاِٰلہَ ااِلّٰ الَِّذی تَْرِجُع اِلَْيِہ ]،اْلَعْدُل الَِّذی اٰليَُجْوُر،َوااْلَْٔکَرُم 19]، اْلَحَسُن الصَّ

  ااْلُُٔموُر۔ 
تِِہ، َواْستَْسلََم ُکلُّ   ّشْيی ٍء لِقُْدَرتِِہ،َوَخَضَع ُکلُّ َشْيی ٍء لِھَْيبَتِِہ۔َملُِک َؤاَْشھَُدٔاَنَّہُ هللاُ الَِّذی تَٰواَضَع ُکلُّ َشْيی ٍء لَِعظَِمتِہ،َوَذلَّ ُکلُّ َشْيی ٍء لِِعزَّ

ُرالشَّْمِس َواْلقََمِر[] َوُمفَ 20ااْلَْٔماٰلِک[ ُر النَّٰھاَر َعلَی 21لُِّک ااْلَْٔفاٰلِک َوُمَسخِّ ُر اللَّْيَل َعلَی النَّٰھاِر َويَُکوِّ ]،ُکلٌّ يَْجری اِلََٔجٍل ُمَسّمٰی ۔يَُکوِّ
اٍرَعنيٍدَوُمْھلُِک ُکلِّ َشْيٰطاٍن َمريٍد۔    اللَّْيِل يَْطلُبُہُ َحْثيثاً۔ٰقاِصُم ُکلِّ َجبّٰ

َواٰلَمَعہُ نِدٌّ [لَْم  ]يَٰشاُء فَيَْمضی،َويُريُد 23]ٔاَْحٌدَصَمٌدلَْم يَلِْدَولَْم يُولَْدَولَْم يَُکْن لَہُ ُکْفواًأََحٌد۔اِٰلہٌ ٰواِحٌد َوَربٌّ ٰماِجٌد [22يَُکْن لَہُ ِضدٌّ
]لَہُ اْلُمْلُک َولَہُ 25]َويْمنَُع َويُْعِطْی [24ْبکی،(َويُْدنی َويُْقصی)[فَيَْقضی،َويَْعلَُم فَيُْحصی، َويُميُت َويُْحيی، َو يُْفقُِرَويُْغنی،َويُْضِحُک َويُ 
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  ْيِل،اٰلاِٰلہَ ااِلّٰ ھَُوا ْلَعزيُز اْلَحْمُد،بِيَِدِه اْلَخْيُر َوھَُوَعلٰی ُکلِّ َشْيی ٍء قَديٍر۔ يُولُِج اللَّْيَل فِی النَّٰھاِرَويُولُِج النَّٰھاَرفِی اللَّ 
ٰعاِء [] مُ 26اْلَغفّاُر۔[ اس الَّذی اليشکل عليہ شیٌء[28]َوُمْجِزُل اْلَعٰطاِء[27ْستَجيُب الدُّ ] 29]،ُمْحِصی ااْلَْٔنٰفاِس َوَربُّ اْلِجنَِّة َوالنّٰ

ْيَن[ الِحيَن، َواْلُمَوفِّقُ 30واَليَْضُجُرهُ ُصَراُخ اْلُمْستَْصِرِخْيَن َواَليُْبِرُمہُ اِْلَحاُح الُملِحِّ ِمنيَن َوَربُّ  ] اْلٰعاِصُم لِلّصٰ لِْلُمْفلِْحيَن،َوَمْولَی اْلُمؤْ
  ] 32] الَّذی اْستََحقَّ ِمْن ُکلِّ َمْن َخلََق ٔاَْن يَْشُکَرهُ َويَْحَمَدهُ (َعلٰی ُکلِّ ٰحاٍل)[31اْلٰعالَميَن۔[

ِة وَ 33ٔاَْحَمُدهُ َکثيراًَؤاَْشُکُرهُ ٰدائِماً [ دَّ اِء َوالشِّ ّرٰ اِء َوالضَّ ّرٰ ٰخاِء، َؤاُوِمُن بِِہ َوبَِماٰلئَِکتِِہ َوُکتُبِِہ َوُرُسِلِہ۔ٔاَْسَمُع اِلَْٔمِرِه َؤاُطيُع ]َعلَی السَّ الرَّ
َمُن 34َؤاُٰباِدُراِلٰی ُکلِّ ٰمايَْرٰضاهُ َؤاَْستَْسلُِم لِٰماقَٰضاهُ[   َمْکُرهُ َواٰليُٰخاُف َجْوُرهُ۔ ]،َرْغبَةًفی ٰطاَعتِِہ َوَخْوفاًِمْن ُعقُوبَتِِہ،اِلَٔنَّہُ هللاُ الَِّذی اٰلئُوُ

  
  ٔامرالھی فی موضوع ھاّم  ٢

ّدی ٰمأاَْوحٰی بِِہ اِلیَّ َحَذراًِمنْ  بُوبِيَِّة،َو ٔأُوَ لَہُ َعلٰی نَْفسی بِالُعبُوِديَِّةَؤاَْشھَُدلَہُ بِالرُّ َْٔحٌدَواِْن  ٔاَْن اٰلٔاَْفَعَل فَتَِحلَّ بی ِمْنہُ ٰقاِرَعةاٌٰليَْدفَُعٰھاَعنّی اَؤاَقِرُّ
)[35َعظَُمْت حيلَتُہُ َوَصفَْت ُخلَّتُہُ [ ھَُو۔اِلٔنَّہُ قَْدٔاْعلََمنی ٔاَنّی اِْن لَْم ٔاُبَلِّْغ ٰمأاَْنَزَل اِلَیَّ (فی َحقِّ َعلِیٍّ ] فَٰما بَلَّْغُت ِرٰسالَتَہُ، 36]اٰلاِٰلہَ ااِلّٰ

اِس)[] لی تَٰباَرَک َوتَٰعالٰی اْلِعْصَمةَ(مِ 37َوقَْدَضِمَن[   ] َوھَُوهللاُ اْلٰکافِی اْلَکريُم۔ 38َن النّٰ
  ] 39[:فَٔاَْوحٰی اِلَیَّ 

ْرُت فی تَْبليِغ ٰمأاَْنَزَل هللاُ تَٰعالٰی اِلَیَّ [ اِس،ٰماقَصَّ [40َمٰعاِشَرالنّٰ ] 41]ؤاَنَااُبَيُِّن لَُکْم َسبََب ٰھِذِه اآْليَِة:اِنَّ َجْبَرْئيَل ھَبَطَ اِلَیَّ
]:أَنَّ َعلِی ْبَن ٔاَبی ٰطالٍِب ٔاَخی 43] ٔاَْن ٔاَقُوَم فی ٰھَذااْلَمْشھَِدفَٔاُْعلَِم َکلَّ ٔاَْبيٍَض َؤاَْسَوٍد[42ثاًيَأُْمُرنی َعِن السَّاٰلِم َربّی َوھُوالسَّاٰلُم[ِمٰراراًثاَلٰ 

ٰماُم ِمْن بَْعدی،الَّذی َمَحلُّہُ 44َوَوِصيّی َوَخليفَتی (َعلٰی ٔاُمَّتی) [ ٔاَنَّہُ اٰلنَبِیَّ بَْعدی َوھَُوَولِيُُّکْم بَْعَدهللاِ  ]َوااْلِ ِمنّی َمَحلُّ ٰھاُرْوَن ِمْن ُمْوسٰی ااِلّٰ
اٰلةََوآتَی ]،َوَعلِیُّ ْبُن ٔاَبی ٰطالٍِب الَِّذی ٔاٰقاَم ال46[:]45َوَرُسولِِہ،َوقَْدٔاَْنَزَل هللاُ تَٰباَرَک َوتَٰعالٰی َعلَیَّ بِٰذلَِک آيَةً ِمْن ِکٰتابِِہ(ِھَی)[ صَّ

َوَجلَّ فی ُکلِّ ٰحاِل۔[ ٰکاةََوھَُوٰراِکٌع يُريُدهللاَ ّعزَّ   ] 47الزَّ
اُس لِِعْلمی بِقِلَِّةاْلُمتَّقيَن َوَکْثَرِةاْلُمٰناِفقيَن وَ 48َوَسٔاَْلُت َجْبَرئيَل ٔاَُن يَْستَْعفَِی لَِی (السَّاٰلَم)[ ئِميَن ]َعْن تَْبليِغ ٰذلَِک اِلَْيُکْم ٔاَيُّھَا النّٰ اِْدٰغاِل الالّٰ

ْسالِم[49[ ھَيِّناً  ]، الَّذيَن َوَصفَھُُم هللاُ فی ِکٰتابِِہ بِٔاَنَّھُْم يَقُولُوَن بِٔاَْلِسنَتِِھْم ٰما لَْيَس فی قُلُوبِِہْم،َويَْحَسبُونَہُ 50]َوِحيَِل اْلُمْستَْھِزئيَن بِااْلِ
ة[]،َوَکْثَرِةٔاَٰذاھُْم 51َوھَُوِعْنَدهللاِ َعظيٌم[ ونی اُُذناًَوَزَعُمواانّٰی َکٰذ لَِک[52لی َغْيرَمرَّ ] لَِکْثَرِة ُماَلَزَمتِِہ اِيَّاَی َواِْقبَالِی َعلَْيِہ 53] َحتّٰی َسمُّ

َوَجلَّ فِْی َذلَِک [54(َوھََواهُ َوقَبُْولِِہ ِمنِّْی)[ َی الْ 57[]55]َحتّٰی اَْنَزَل ّهللاُ َعزَّ ْيُت َواَْن ]اآلية۔َولَْوِشْئُت اَْن اَُسمِّ قَائِلِْيَن بِٰذلَِک بِاَْسَمائِِھْم لََسمَّ
ْمُت۔[58اَْوَمٔیَ اِلَْيِھْم بِاَْعيَانِِھْم اَلَْوَمأُْت َواَْن اَُدلَّ َعلَْيِھْم لََدلَْلُت،[ ِ ِفْی اُُمْوِرِھْم قَْد تََکرَّ   ] 59] َو ٰلِکنِّْی َوّهللاٰ

ُ ِمنِّْی  ]فِْی َحقِّ َعلِیٍّ [َوُکلُّ ٰذلَِک اَليَْرَضی ّهللاٰ ُ اِلَیَّ   ] 61۔[:]،ثُمَّ تاَلَ 60ااِّلاَْن اُبَلَِّغ ٰمااَْنَزَل ّهللاٰ
  
   االعالن الرسمی بامامةاالئمة االثنی عشرعليھم السالم و واليتھم ٣

َ قَْدنََصبَہُ 62فَاْعلَُمْواَمَعاِشَرالنَّاِس]ٰذلَِک فِْيِہ َواْفھَُمْوهُ َواْعلَُمْوا [ ]طَاَعتَہُ َعلَی اْلُمھَاِجِرْيَن 63لَُکْم َولِيّاً َواَِما َماً فََرَض [ ]اَنَّ ّهللاٰ
] َوا ْلَمْملُْوِک[64َوااْلَْنَصاِرَوَعلَی التَّابِِعْيَن لَھُْم بِاِْحَساٍن َوَعلَی اْلبَاِدْی َواْلَحاِضِر، َوَعلَی اْلَعَجِمیِّ ،َواْلُحرِّ ِغْيِر َو 65] َواْلَعَربِیِّ ] َوالصَّ

ٍد [اْلکَ  ] نَافٌِذ اَْمُرهُ،َمْلُعْوٌن َمْن َخالَفَہُ، َمْرُحْوٌم َمْن تَبَِعہُ 67]ٰماٍض ُحْکُمہُ، َجاٍرقَْولُہُ،[66بِْيِر،َوَعلَی ااْلَْبيَِض َوااْلَْسَوِد، َوَعلٰی ُکلِّ ُمَوحِّ
ُ لَہُ َولَِمْن َسِمَع ِمْنہُ َواَطَاَع لَہُ۔[   ] 68َوَصدَّقَہُ،فَقَْدَغفََرّهللاٰ

ِ [69َمَعاِشَرالنَّاِس،اِنَّہُ آِخُرَمقَا ٍم اَقُْوُمہُ[ َوَجلَّ ھَُوَمْواَلُکْم 70] فِْی ٰھذ ااْلَمْشھَِد،فَاْسَمُعْواَواَِطْيُعْوا َواْنقَاُد ْوااِلَْمر ]ّهللاٰ َ َعزَّ ]َربُِّکْم،فَاِنَّ ّهللاٰ
يَّتِْی ِمْن وُ 71اِطَب لَُکْم، [َواِٰلھُُکْم،ثُمَّ ِمْن ُدْوِنِہ َرُسْولَہُ َونَبِيَّہُ اْلُمخَ  َماَمةُفِْی ُذرِّ ِ َربُِّکْم، ثُمَّ ااْلِ ْلِدِه]ثُمَّ ِمْن بَْعِدْی َعلِیٌّ َولِيُُّکْم َواَِماُمُکْم بِاَْمِرّهللاٰ

  ] 72اِلٰی يَْو ٍم تَْلقَْوَن اللھََوَرُسْولَہُ۔[
َمااََحلَّہُ هللاُ َوَرُسْولَہُ َوھُْم، [ ُ َعلَْيُکْم [73اَلَحاَلَل ااِلَّ َمہُ ّهللاٰ َماَحرَّ فَنِی اْلَحاَلَل َواْلَحَرا َم74]َواَلَحَراَم ااِلَّ َوَجلَّ َعرَّ ] َوَرُسْولُہُ َوھُْم ْ،َوهللاُ َعزَّ

  ] 75َواَنَااَْفَضْيُت بَِماَعلََّمنِْی َربِّْی ِمْن ِکتَابِِہ َوَحاَللِِہ َوَحَراِمِہ اِلَْيِہ۔[
لُْوهُ[َمَعاِشَرالنَّاِس،]فَ  ،َوُکلُّ ِعْلٍم ُعلِّْمُت فَقَْداَْحَصْيتُہُ فِْی اَِماِم اْلُمتَّقِْيَن،وَ 76ضِّ َوقَْداَْحَصاهُ هللاُ فِیَّ ً]،َماِمْن ِعْلٍم ااِلَّ َوقَْدَعلَّْمتُہُ َعلِيّا َماِمْن ِعْلٍم ااِلَّ

ُ فِْی سُ 77[ َماُم اْلُمبِْيُن ]اَلَِّذْی َذَکَرهُ ّهللاٰ   ] 78[:ْوَرِة ٰيس]، َوھُو َااْلِ
اِس،اٰلتَِضلُّواَعْنہُ َواٰلتَْنفُِرواِمْنہُ[ ]،َواٰلتَْستَْنِکفُواَعْن ِواٰليَتِِہ،فَھَُو الَّذی يَْھدی اِلَی اْلَحقِّ َويَْعَمُل بِِہ،َويُْزِھُق اْلٰباِطَل َويَْنھٰی 79َمٰعاِشَرالنّٰ

]،َوالَّذی فَدٰی َرُسوَل هللاِ بِنَْفِسِہ،َوالَّذی 80ُل َمْن آَمَن بِاللِھَوَرُسولِِہ(لَْم يَْسبِْقہُ اِلَی ااْليٰماِن بی ٔاََحٌد)[َعْنہُ،َواٰلتَأُْخُذهُ فِی اللِھلَْوَمةُ اٰلئٍِم۔ٔاَوَّ 
لُ  اُس َصاٰلةً َؤاَوَّ ُل النّٰ ٰجاِل َغْيُرهُ۔(ٔاَوَّ  َمْن َعبََداللھََمعی۔ٔاََمْرتُہُ َعِن اللِھٔاَْن يَٰناَم فی ٰکاَن َمَع َرُسوِل اللِھَواٰلٔاََحَديَْعبُُداللھََمَع َرُسولِِہ ِمَن الرِّ

  ] 81َمْضَجعی،فَفََعَل ٰفاِدياًلی بِنَْفِسِہ)۔[
لَہُ هللاُ،َواْقبَلُوهُ فَقَْدنََصبَہُ هللاُ۔ لُوهُ فَقَْدفَضَّ اِس،فَضِّ   َمٰعاِشَرالنّٰ
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اِس،اِنَّہُ اِٰماٌم ِمَن ِهللا[ ]، َحْتماًَعلَی اللِھٔاْن يَْفَعَل ٰذلَِک بَِمْن ٰخالََف ٔاْمَرهُ 83وَب اللھَُعلٰی ٔاْحٍدٔاْنَکَرِواٰليَتَہُ َولَْن يَْغفَِرلَہُ[]،َولَْن يَتُ 82َمٰعاِشَرالنّٰ
ھُوِر۔[ بَہُ َعٰذاباًنُْکرأًاَبََد اآْلٰباِد َوَدْھَرالدُّ اُس َواْلِحٰجاَرةُ ٔاُِعدَّْت لِْلٰکافِريَن۔[]فَتَْصلُوانٰ 85]فَاْحَذُروأاَْن تُٰخالِفُوهُ۔ [84َؤاَْن يَُعذِّ ]86اراًَوقُوُدٰھاالنّٰ

]( لُوَن ِمَن النَّبِيّيَن َواْلُمْرَسليَن،َؤاَنَا(َوهللاِ )بَشََّرااْلَٔوَّ اِس،بی(َوهللاِ ةَُعلٰی َجْميِع 88] ٰخاتَُم ااْلَْٔنبِٰياِء َواْلُمْرَسلين [87َمٰعاِشَرالنّٰ ]َواْلُحجَّ
]َکفََر اْلَجاِھلِيَِّة االُولٰی َوَمْن َشکَّ فِْی شکَّ فِْی َشی ٍء ِمْن 89يَن ِمْن ٔاَْھِل السَّٰمٰواِت َوااْلََٔرضيَن۔فََمْن َشکَّ ِفْی َذلَِک فَقَْد َکفََر[اْلَمْخلُوق

ِةفَقَ  ،َوَمْن َشکَّ فی ٰواِحٍدِمن ااْلَٔئِمَّ اِر۔[قَْولِْی ٰھذافَقَْد َشکَّ ُکلِّ ٰمأاُْنِزَل اِلَیَّ اُک فيٰنافِی النّٰ   ] 90ْدَشکَّ فِی اْلُکلِّ ِمْنھُْم، َالّشٰ
َوَجلَّ بِٰھِذِه اْلفَضيلَِةَمنّاًِمْنہُ َعلَیَّ َواِْحٰساناًِمْنہُ اِلَیَّ َواٰلاِٰلہَ  اِس،َحٰباِنَی اللھَُعزَّ ھَُو،ٔاَاٰللَہُ اْلَحْمُدِمنّی ٔاَبََداآْلبِديَن َوَدْھَرال َمٰعاِشَرالنّٰ اِھريَن ااِلّٰ ّدٰ

  َوَعلٰی ُکلِّ ٰحاٍل۔ 
ْزَق َوبَ  اِس بَْعدی ِمْن َذَکٍرَؤاُْنثٰی ٰمأاَْنَزَل هللاُ الرِّ لُواَعلِيّاًفَاِنَّہُ ٔاَْفَضُل النّٰ اِس،فَضِّ قَِی اْلَخْلُق۔َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن،َمْغُضوٌب َمْغُضوٌب َمْن َمٰعاِشَرالنّٰ

َمْن ٰعادٰی َعلِيّاًَولَْم يَتََولَّہَُ◌ فََعلَْيِہ لَْعنَتی ”فِْقہُ۔ ٔاَاٰلاِنَّ َجْبَرئيَل َخبََّرنی َعِن اللِھتَٰعالٰی بِٰذلَِک َويَقُوُل:َردََّعلَیَّ قَْولی ٰھٰذاَولَْم يُٰوا
  ] 92۔[،]91“[َوَغَضبی

اِس،اِنَّہُ َجْنُب اللِھالَّذی َذَکَرفی ِکٰتابِِہ اْلَعزيِز،فَٰقاَل تَٰعالٰی(ُمخْ  ْن يُٰخالِفُہُ)[َمٰعاِشَرالنّٰ   ] 94۔[:] 93بِراً َعمَّ
اِس،تََدبَُّرواالقُْرآَن َواْفھَُمواآٰياتِِہ َواْنظُُروااِلٰی ُمْحَکٰماتِِہ َواٰلتَتَّبُِعوا ُمتَٰشابِھَہُ،فَوَ  ]َولَْن يُوِضَح لَُکْم 95اللِھلَْن يُبَبَِّن لَُکْم َزٰواِجَرهُ [َمٰعاِشَرالنّٰ

)[تَْفسيَرهُ ااِلَّالَّذی ٔاَ  ]َوُمْعلُِمُکْم:اَنَّ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فَٰہَذاَعلٌِی َمْواَلهُ، َو ھَُوَعلِیُّ 96نَاآِخٌذ بِيَِدِه َوُمْصِعُدهُ اِلَیَّ َوٰشائٌِل بَِعُضِدِه(َوٰرافُِعہُ بِيََدیَّ
َوَجلَّ اَْنَزلَھَ  ِ َعزَّ ۔[ْبُن اَبِْی طَالٍِب اَِخْی َوَوِصّی،َوُمَوااَلتُہُ ِمَن ّهللاٰ   ] 97اَعلَیَّ

اِس،اِنَّ َعلِيّاًَوالطَّيِّبِْيَن ِمْن ُوْلِدْی]ِمْن ُصْلبِِہ [ ]ھُُم الثِّْقُل ااْلَْصَغُر ، َواْلقُْرآُن الثِّْقُل ااْلَْکبَُر،فَُکلُّ َواِحٍدِمْنھَُماُمْنبِٔیٌ َعْن 98َمٰعاِشَرالنّٰ
ِ فِْی َخْلقِِہ َوُحکَّاُمہ فِْی اَْرِضِہُ◌۔[] َوُمَوافٌِق لَہُ،لَْن يَْفتَِرقَا َحتّٰی يَ 99َصاِحبِِہ[   ] 100ِرَدَعلَیَّ اْلَحْوَض۔ ااََلاِنَّھُْم اَُمنَاُء ّهللاٰ

ْيُت،ااََلَوقَْدبَلَّْغُت،ااََلَوقَْداَْسَمْعُت،ٔاَ اَلَوقَْداَْوَضْحُت،[ َوَجلَّ قَاَل َواَنَاقُْلُت[101ااََلَوقَْداَدَّ ،ٔاَ اَلاِنَّہُ ] عَ 102]ٔاَاَلَواِنَّ اللھََعزَّ َوَجلَّ ِ َعزَّ ِن ّهللاٰ
ِمنِْينَ ”الٰ  ِمنِْيَن بَْعِدْی اِلََحٍدَغْيُرهُ۔ 103َغْيَراَِخْی ٰھَذا،[“اَِمْيَراْلُمؤْ   ]ٔاَاَلٰ اَلتَِحلُّ اِْمَرةُ اْلُمؤْ

  
   رفع علّی عليہ السالم بيدی رسول ّهللاٰ صلی ّهللاٰ عليہ َوآلہ وسلم ۴

ُ عليہ وآلہ ثم ضرب بيده الٰی عضدعل ّی عليہ السالم فرفعہ وکان اميرالمومنين عليہ السالم منذ اول ماصعدرسول ّهللاٰ صلی ّهللاٰ
ُ عليہ وآلہ کانّھمافی مقام واحد۔فرفعہ رسول ّهللاٰ صلی ّهللاٰ   وسلم منبره علٰی درجةدون مقامہ متيامناًعلٰی وجہ رسول ّهللاٰ صلی ّهللاٰ

]،ثُمَّ 104لّسمآِء و شال علياًعليہ السالم حتی صارت رجلہ مع رکبةرسو ل ّهللاٰ صلی ّهللاٰ عليہ َوآلِہ[عليہ وآلِہ بيده وبسطھماالی ا
  قاَل: 

اس،ٰھَذاَعلِیٌّ اَِخْی َوَوِصیِّ َوَواِعْی ِعْلِمْی[ ِ 105َمٰعاِشَرالنّٰ تِْی َعلٰی َمْن آَمَن بِْی َوَعلٰی تَْفِسْيِرِکتَاَب ّهللاٰ َوَجلَّ ]،َوَخلِْيفَتِْی فِْی اُمَّ  َعزَّ
] َوالنَّاِھْی َعْن َمْعِصيَتِِہ۔اِنَّہُ َخليفَةُ َرُسوِل هللاِ َو 106َوالدَّاِعْی اِلَْيِہ َواْلَعاِمُل بَِمايَْرَضاه َواْلُمَحاِرُب اِلَْعَدائِِہ َواْلُمَوالِْی َعلٰی طَاَعتِِہ[

ِمنيَن َوااِلٰماُم اْلٰھادی ِمَن ِهللا،َوقٰ  اِکثيَن َواْلٰقاِسطيَن َواْلٰماِرقيَن بِٔاَْمِرهللاِ۔يَقُوُل هللاُ ٔاَميُراْلُمؤْ ھُمَّ 108]بِٔاَْمِرَک ٰياَربِّ ٔاَقُوُل[107۔[:اتُِل النّٰ ]:ٔاَللّٰ
  ] 110ْغِضْب َعلٰی َمْن َجَحَدَحقَّہُ۔[]َواْلَعْن َمْن ٔاَْنَکَرهُ َوا109ٰواِل ِمْن ٰوااٰلهُ َوٰعاِدَمْن ٰعاٰداهُ(َواْنُصْرَمْن نََصَرهُ َواْخُذْل َمْن َخَذلَہُ)[

اهُ لِٰھَذااْليَْوِم[ ھُمَّ اِنََّک ٔاَْنَزْلَت اآْليَةَفی َعلِیٍّ َولِيَِّک ِعْنَدتَْبييِن ٰذلَِک َونَْصبَِک اِيّٰ ھُمَّ اِنّی ٔاُْشِھُدَک ٔاَنّی 113۔[،]112[:]111ٔاَللّٰ ]ٔاَللّٰ
  ] 114قَْدبَلَّْغُت۔[

  
   األُّمةنحومسٔالةاالمامة التٔاکيدعلی توّجہ ۵

َوَجلَّ دينَُکْم بِاِٰماَمتِِہ۔[ اِس،اِنَّٰماأَْکَمَل اللھَُعزَّ ]ِمْن ُصْلبِِہ اِلٰی يَْوِم 116]فََمْن لَْم يَأْتَمَّ بِِہ َوبَِمْن يَقُوُم َمٰقاَمہُ ِمْن ُوْلدی [115َمٰعاِشَرالنّٰ
َوَجلَّ  ْنٰياَواآْلِخَرِة)[اْلقِٰياَمِةَواْلَعْرِض َعلَی اللِھَعزَّ اِرھُْم ٰخاِلُدوَن،اٰل يَُخفَُّف َعْنھُُم 117فَٔاُوٰلئَِک الَّذيَن َحبِطَْت ٔاَْعٰمالُھُْم(فِی الدُّ ]َوفِی النّٰ

  ] 118اْلَعٰذاُب َواٰلھُْم يُْنظَُرْوَن۔[
،ٔاَْنَصُرُکْم لی َؤاََحقُُّکْم بی [ اِس،ٰھذاَعلِیٌّ َوَجلَّ َؤاَنَاَعْنہُ ٰراِضياً۔َوٰمانََزلَْت  ]َؤاَْقَربُُکمْ 119َمٰعاِشَرالنّٰ ، َوهللاُ َعزَّ ُکْم َعلَیَّ اِلیَّ َؤاََعزُّ

فيِہ،َواٰلشَ 120آيَةُِرٰضا(فِی اْلقُْرآِن) [ بََدٔاَبِِہ، َواٰلنََزلَْت آيَةَُمْدٍح فِی اْلقُرآِن االّٰ فيِہ،َواٰل ٰخاطََب هللاُ الَِّذيَن آَمنُوا ااِلّٰ  ِھَدهللاُ ]ااِلّٰ
لَہُ[يبِالَجنَِةف   ]،َواٰلٔاَْنَزلَٰھافی ِسٰواهُ َواٰلَمَدَح بِٰھاَغْيَرهُ۔ 121ااِلّٰ

اِس،ھَُوٰناِصُرديَن اللِھَواْلُمٰجاِدُل َعْن َرُسوِل هللاِ[ ۔نَبِيُُّکْم َخْيُرنَبِیٍّ َوَوِصيُُّکْم 122َمٰعاِشَرالنّٰ خيروصی ]،َوھَُوالتَّقِیُّ النَّقِیُّ اْلٰھاِدی اْلَمْھِدیُّ
يَّتی ِمْن ُصلِب(اميرالمومنين[123(َوبَنُْوهُ) َخْيُر االَْوِصيَاِء [ يَّةُ ُکلِّ نّبِیٍّ ِمْن ُصْلبِِہ،َوُذرِّ اِس، ُذرِّ ۔ 124] َمٰعاِشَر النّٰ   ] علَیٍّ

ْعٰمالُُکْم َوتَِزلَّ ٔاَْقٰداُمُکْم،فَاِنَّ آَدَم ٔاُْھِبطَ اِلَی ااْلَْٔرِض بَِخطيئٍَة معاشرالناِس، اِنَّ ابليَس اَْخَرَج آَدَم ِمَن اْلَجنَِّةبِالَحَسِد،فاَل ٰتَْحُسُد وهُ فَتَْحبَطَ ٔاَ
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،َوَکْيَف بُِکْم َؤاْنتُْم ٔاْنتُْم َوِمْنُکْم ٔاْعٰداُء هللاِ۔[125ٰواِحدٍة[ َوَجلَّ   ] 126] ،َوھَُوَصْفَوةُ هللاِ َعزَّ
َشقِ  ،َواٰليُوٰالی َعلِيّاً [ٔااٰلَواِنَّہُ اٰليُْبِغُض َعلِيّاًااِلّٰ ِ )نََزلَْت ُسْوَرةُ اْلَعْصرِ 127یٌّ ،َواٰلئُوِمَن بِِہ ااِلّٰ ُمٔوِمٌن ُمْخلٌِص ۔َوفِْی َعلٍِی (َوّهللاٰ تَقِیٌّ ااِلَّ  :ٍ]ااِلّٰ

ْبِر۔[   ] 128َعلِيٌّاَلَِّذْی آَمَن َوَرِضَی بِا ْلَحقِّ َوالصَّ
 َ ُسْوِل ااِلَّ اْلباََلُغ اْلُمبِْيُن،[َمَعاِشَرالنَّاِس،قَْداْستَْشھَْدُت ّهللاٰ   ] 130[ا]َمَعاِشَرالنَّ 129 َوبَلَّْغتُُکْم ِرَسالَتِْی َوَماَعلَی الرَّ

  
   االشارةالٰی مقاصدالمنافقين ۶

قَْوماًِمْن اَْصٰحابِْی اَْعِرفُھُْم بِاَْسمَ 131۔[،َمَعاِشَرالنَّاس ِ َماَعنٰی بِٰھِذ ِه اآْليَِة ااِلَّ ّٰ ْفِح َعْنھُْم فَْليَْعَمْل ُکلُّ ] بِا ائِِھْم َواَْنَسابِِھْم،َواُِمْرُت بِالصَّ
  ] 132اْمِریٍء َعلٰی َمايَِجُد لَِعلِیٍّ فِْی قَْلبِِہ ِمَن اْلُحبِّ َواْلبُْغض[

َوجلَّ َمْسلُْوٌک فِی ثُمَّ فِْی َعلِْی بِْن اَبِْی طَا ِ َعزَّ ] ثُمَّ فِی النَّْسِل ِمْنہُ اِلَی اْلقَائِِم اْلَمْھِدْی الَِّذْی يَاُخُذ بَِحقِّ 133لٍِب[َمَعاِشَرالنَّاس،النُّْوُر ِمَن ّهللاٰ
ِ َوبُِکلِّ َحقِّ ھَُولَنَا[ ِرْيَن [134ّهللاٰ ةً علٰی اْلُمقَصِّ َوَجلَّ قَْد َجَعلَنَاَحجَّ َ َعزَّ ئِنِْيَن َواآْلثِِمْيَن ]َواْلُمَعا نِِدْيَن َواْلُمَخالِفِْيَن َواْلَخا135]، اِلَنَّ ّهللاٰ

  َوالظَّالِِمْيَن َواْلَغاِصبِْيَن ِمْن َجِمْيِع اْلَعالَِمْيَن ۔ 
ُسُل،اَفَاِْن ِمتُّ اَْوقُتِْلُت اْنقُلَ  ِ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلَِی الرُّ َ ْبتُْم َعلٰی اَْعقَابُِکْم؟َوَمْن يَْنقَ َمَعاِشَرالنَّاس،اُْنِذُرُکْم اَنِّْی َرُسْوُل ّهللاٰ ّهللاٰ لِْب فَلَْن يَُّضرَّ

اِبِرْيَن [ اِکِرْيَن] الصَّ ُ الشَّ ْکِر،ثُمَّ ِمْن بَْعِده ُِوْلِدْی ِمْن ُصْلبِِہ ۔ 136َشْيئاًَوَسيَْجِزَی ّهللاٰ ْبِرَوالشُّ   ]ا َاَلَو اِنَّ َعلِيّاًھَُواْلَمْوُصْوُف بِالصَّ
ِ فَيُْحبِطَ َعَملَُکْم َويَْسَخطَ َعلَْيُکْم َويَْبتَلِيَُکْم بُِشَواٍظ ِمْن نَارَونَُحاٍس، اِنَّ َمَعاِشَرالنَّاس،اَلتُمنُّواَعلَیَّ بِاِْساَلِمُکْم، بَ  َربَُّکْم  ْل اَلتَُمنُّواَعلَی ّهللاٰ

  ] 137لَبِاْلِمْرَصاد۔[
  ْلقِيَاَمِة اَليَْنُصُرْوَن َمَعاِشَرالنَّاس،اِنَّہُ َسيَُکْوُن ِمْن بَْعِدْی ٔاَئِمَّةٌ يَْدُعْوَن اِلَی النَّاِرَويَْوَم ا

َ َواَنَابَِريئاِن ِمْنھُْم ۔    َمَعاِشَرالنَّاس،اِنَّ ّهللاٰ
َّ 138َمْثَوی اْلُمتََکبِِّرْيَن [َمَعاِشَرالنَّاس،اِنَّھُْم َواَْنَصاَرھُْم َواَْتبَاَعھُْم َواَْشيَاَعھُْم فِی الدَّْرِک ااْلَْسفَِل ِمَن النَّاِرَولَبِْئَس  ھُْم اَْصَحاُب ]ااََلاِن

ِحْيفَِة فَْليَْنظُْراََحُدُکْم فِْی َصِحْيفَتِِہ!![   ] 139الصَّ
ِحْيفَِة۔[ ِشْرِذَمةٌ ِمْنھُْم )اَْمَر الصَّ   ] 140ٰقاَل: فََذھََب َعلٰی النَّاِس(ااِلَّ

ةً َعلٰی ُکلِّ 142]َوقَْدبَلَّْغُت َمااُِمْرُت بِتَْبلِْيِغِہ [141ِة،[َمَعاِشَرالنَّاس،اِنِّی اََدُعھَااَِماَمةً َوِوَراثَةً (فِْی َعقِبِْی الٰی يَْوِم اْلقِيَامَ  ]ُحجَّ
ْن َشِھَداَْولَْم يَْشھَْد،ُولَِداَْولَْم يُْولَْد،فَْليُبَلِِّغ اْلَحاِضُراْلغَ    ائَِب َواْلَوالُِد اْلَولََدالٰی يَْوِم اْلقِٰياَمِة۔ َحاِضٍرَوٰغائٍِب َوَعلٰی ک(ع) لِّ اََحٍد ِممَّ

ُ اْلٰغاِصبِْيَن اْلُمْغتَِصبِْيَن)[ (ااََل لََعَن ّهللاٰ َماَمةَ بَْعِدْی ُمْلکاًَواْغتَِصابا،ً ]144]،َوِعْنَدٰھاَسيَْفُرُغ لَُکْم ٔاَيُّھَاالثَّقاَٰلِن(َمْن يَْفُرُغ)[143َوَسيَْجَعلُْوَن ااْلِ
  ] 145ِصٰراِن۔[َويُْرِسُل َعلَْيُکٰماُشٰواظٌ ِمْن ٰناٍرَ◌ َونُٰحاٌس فاَٰلتَنَتَ 

َوَجلَّ لَْم يَُکْن لِيََذَرُکْم َعلٰی َما ٔاَْنتُْم َعلَْيِہ َحتّٰی يَميز َاْلَخبيَث ِمنَ  اِس،اِنَّ هللاَ َعزَّ ] 146الطَّيِِّب،َوٰماٰکاَن هللاُ لِيُْطلَِعُکْم َعلَی اْلَغْيِب۔[ َمٰعاِشَرالنّٰ
وَ  اِس،اِنَّہُ ٰماِمْن قَْريٍَةااِلّٰ ٌق َوْعَدهُ۔[َمٰعاِشَرالنّٰ   ] 147هللاُ ُمْھلُِکٰھابِتَْکذيبِٰھاقَْبَل يَْوِم اْلقِٰياَمة َِوُمَملُِّکھَاااْلٰماَم اْلَمْھِدیَّ َواللھُُمَصدِّ

ليَن،َواللھُلَقَْدأَْھلَک االولين[ اِس،قَْدَضلَّ قَْبلَُکْم ٔاَْکثَُرااْلَٔوَّ ليَن،ثُمَّ ] َوھُوُمْھلُِک اآلِخريَن۔ ٰاَل ا148َمٰعاِشَرالنّٰ للھُتَٰعالٰی:ٔاَلَْم نُْھلِِک ااْلَٔوَّ
بِْيَن[ اِس،اِنَّ اللھَقَْدٔاََمَرنی َونَٰھانی،َوقَْدٔاََمْرُت َعلِيّاً َونَھَْيتُہُ 149نُْتبُِعھُماآْلِخريَن،َکٰذلَِک نَْفَعُل بِاْلُمْجِرميَن، َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَکذِّ ] َمٰعاِشَرالنّٰ

]،فَاْسَمُعوااِلَْٔمِرِه تَْسلُِمواَوأَطيُعوهُ تَْھتَُدواَواْنتَھُوالِنَْھيِِہ تُْرِشُدوا،(َوصيُروااِلٰی 151] فَِعْلُم ااْلَْٔمِرَوالنَّْھِی لََدْيِہ[150(بِٔاَْمِرِه)۔[
بُُل َعْن َسبيلِِہ۔ 152ُمٰراِدِه)[ ُق بُِکُم السُّ   ]َواٰلتَتَفَرَّ

  
  ٔعدائھم ٔاولياء ٔاھل البيت( عليھم السالم) وا ٧

اِس،ٔاٰناِصٰراطُ اللِھاْلُمْستَقيُم الَّذی ٔاََمَرُکْم بِاتِّٰباِعِہ [ ] يَْھُدوَن 154]،ثُمَّ َعِلیٌّ ِمْن بَْعدی، ثُمَّ ُوْلدی ِمْن ُصْلبِِہ ٔاَئِمَّةُ(اْلھُدٰی)[153َمٰعاِشَرالنّٰ
  ] 155اِلَی اْلَحقِّ َوبِِہ يَْعِدلُوَن۔[

ِ ”ثُمَّ قََرٔا: ِحْيِم[ بِْسِم ّهللاٰ ْحٰمِن الرَّ ِ َربِّ اْلَعالِِمْيَن۔۔۔156الرَّ ّٰ ِ )[157الٰی آِخِرھَا [“ ] اَْلَحْمُد  ِ ] 158]، َوقَاَل:فِیَّ نََزلَْت َوفِْيِھْم (َوّهللاٰ
ْت[ ِ اَلَِّذْيَن اَلَخْوٌف َعلَيْ 159نََزلَْت،َولَھُْم َعمَّْت َواِيَّاھُْم َخصَّ َ ِ ھُُم 160ھْم َواَلھُْم يَْحَزنُْوَن [] ٔاُوٰلئَک اَْولِيَاُء ّهللاٰ ]،ااََلاِّن ِحْزَب ّهللاٰ

  ] 161اْلَغالِبُْوَن۔[
يَاِطْيِن[ فَھَا ُء اْلَغاُوْوَن اِْخَو اُن الشَّ   ] يُْوحی بَْعُضھُْم الٰی بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَْوِل ُغُرْوراً۔ 162ٔاَاَل اِنَّ ٔاَْعَدائَھُْم ھُُم السُّ

َوَجلَّ ٔاَاَلاِنَّ اَوْ  ُ فِْی ِکتَابِِہ ،فَقَاَل َعزَّ   ] 163الٰی آخراآلية۔[:لِيَائَھُم اَلَِّذْيَن َذَکَرھُُم ّهللاٰ
ُ َعزَّ َوَجلَّ فَقَاَل:الَِّذْيَن آَمنُْواَولَْم يَ  ِمنُْو َن اَلَِّذْيَن َوَصفَھُُم ّهللاٰ ]164ٍم ٔاُوٰلئَِک لَھُُم ااْلَْمُن َوھُْم ُمْھتَُدْوَن>[ْلبَُسْوااِْيَما نَھُْم بِظُلْ ٔاَاَلاِنَّ اَْولِيَائَھُم اْلُمؤْ

  ] 165ٔاَاَلاِنَّ اَْولِيَائَھُم اَلَِّذْين آَمنُْواَولَْم يَْرتَابُْوا۔[
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اھُُم اْلَماَلئَِکةُ بِالتَّْسلِ    ] 166ْيِم يَقُْولُْوَن :َساَلٌَم َعلَْيُکْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُْوھَاَخالِِدْيَن۔[ٔااَلاِنَّ اَْولِيَائَھُم اَلَِّذْيَن يَْدُخلُْوَن اْلَجنَّةَ بَِساَلٍم آِمنِْيَنَ◌،تَتَلَقّٰ
  ] 167ٔاَاَلاِنَّ اَْولِيَائَھْم،لَھُُم اْلَجنَّةُ يُْرَزقُْوَن فِْيھَابَِغْيِر ِحَساٍب۔[

  ] 168ٔاَاَلاِنَّ اَْعَدائَھُُم الَِّذْيَن يَْصلَْوَن َسِعْيراً۔[
  ] 169ھُُم الَِّذْيَن يَْسَمُعْوَن لَِجھَنََّم َشِھْيقاًَوِھَی تَفُْوُرَويََرْوَن لَھَاَزفِْيراً[ٔاَاَلاِنَّ اَْعَدائَ 

ُ ِفْيِھْم:ُکلََّماَدَخلَْت ٔاُمَّةٌ لََعنَْت اُْختَھَا>اآلية[   ] 170ٔاَاَلاِنَّ اَْعَدائَھُُم الَِّذْيَن قَاَل ّهللاٰ
َوَجلَّ  ٔاَاَلاِنَّ اَْعَدائَھُُم الَِّذْيَن قَالَ  ُ َعزَّ   ] 171۔[:الٰی قولہ:ّهللاٰ

  ] 172ٔاَاَلاِنَّ اَْولِيَائُھُم اَلَِّذْيَن يَْخَشْوَن َربَّھُْم بِاْلَغْيِب،لَھُْم َمْغفَِرةٌ َواَْجٌرَکبِْيٌر۔[
ِعْيِرَواالَْجِراْلَکبِْيِر۔[   ] 173َمَعاِشَرالنَّاِس،َشتَّاَن َمابَْيَن السَّ

)[]عَ 174َمَعاِشَرالنَّاِس،[ ُ َولََعنَہُ ،َوَولِيُّنَا(ُکلُّ نَاَمْن َذمَّہُ ّهللاٰ ُ َواََحبَّہُ۔ 175ُدوُّ   ]َمْن َمَدَحہُ ّهللاٰ
  ]النَِّذْيُرَوَعلِیٌّ اَْلبَِشْيُر۔ 176َمَعاِشَرالنَّاِس،ٔاَاَلَواِنِّْی (ٔاَنَا )[

   ]178]َواِنِّْی ُمْنِذٌرَوَعلِیٌّ ھَاٍد۔[177َمَعاِشَرالنَّاِس،(ٔاَاَل)[
  ] 180]َواِنِّْی نَبِیٌّ َوَعلِیٌّ َوصيّی۔[179َمَعاِشَرالنَّاِس،(ٔاَاَل)[

َماُم َواْلَوِصیُّ ِمْن بَْعِدْی،َوااْلَئِمَّةُ ِمْن بَْعِدِه ُوْلدُ   هُ۔ٔاَاَلَوأِنِّْی ٰوالُِدھُْم َوھُْم يَْخُرُجْوَن ِمنْ َمَعاِشَرالنَّاِس،ٔاَاَلَواِنِّْی َرُسْوٌل َوَعلِیٌّ ااْلِ
  ] 181ُصْلبِِہ)۔[

  
   االمام المھدی عّجل ّهللاٰ فرجہ ٨

] ِة ِمنَّااْلقَائَِم اْلَمْھِدیَّ ئِمَّ ْيِن۔[182ٔاَاَلاِنَّ َخاتَِم ااْلِٔ ]ٔاَاَلاِنَّہُ اْلُمْنتَقُِم ِمَن الظَّالِِمْيَن۔ٔاَاَلاِنَّہُ ٰفاتُِح اْلُحُصْوِن 183] ٔااَلاِنَّہُ الظَّاِھُرعلٰی الدِّ
  ] 184ھَا۔ٔااَلٔاِنَّہُ َغاِلُب ُکلِّ قَبِْيلٍَة ِمْن اَْھِل الشِّْرِک َوھَاِدْيھَا۔[َوٰھاِدمُ 

ِ۔  ِ۔ٔاَاَلاِنَّہُ النَّاِصُر لِِدْيِن ّهللاٰ   ٔااَلٔاِنَّہُ اْلُمْدِرُک بُِکلِّ ٰثاٍراِلَْٔولِيَاِء ّهللاٰ
اُف ِمْن بَْحٍرَعِمْيٍق ااََلاِنَّہُ يَِسمُ  ِ َوُمْختَاُرهُ۔ٔاَاَلٔاِنَّہُ َواِرُث ُکلِّ 185ُکلَّ ِذْی فَْضٍل بِفَْضلِِہ[ ٔااَلاِنَّہُ اْلَغرَّ ] َوُکلَّ ِذْی َجْھٍل بَِجْھلِِہ ۔ٔاَاَلاِنَّہُ ِخيََرة ّهللاٰ

  ِعْلٍم َواْلُمِحْيطُ بُِکلِّ فَْھٍم ۔ 
َوَجلَّ َواْلُمَشيُِّداِلَْمِرآيَا ُض اِلَْيِہ۔ 186تِِہ۔[ٔاَاَلاِنَّہُ اْلُمْخبُِرَعْن َربِِّہ َعزَّ ِدْيُد۔ٔااَلٔاِنَّہُ اْلُمفَوِّ ِشْيُد السَّ   ] ٔااَلاِنَّہُ الرَّ
ةَ بَْعَدهُ[187ٔاَاَلٔاِنَّہُ قَْدبَّشَربِِہ َمْن َسلََف ِمَن اْلقُُرْوِن بَْيَن يََدْيِہ[ ةً َواَلُحجَّ َمَعہُ َواَل 188] أَاَلاِنَّہُ اْلبَاقِْی ُحجَّ ِعْنَدهُ ۔ ] َواَلَحقَّ ٔااِلَّ   نُْوَرٔااِلَّ

ِ فِْی ٔاْرِضِہ،َوَحَکُمہُ ِفْی َخْلقِِہ،وَ  ِه َوَعاَلنِيَتِِہ۔ ٔااَلٔاِنَّہُ اَلَغالَِب لَہُ َواَلَمْنُصْوَرَعلَْيِہ۔ٔااَلَؤانَّہُ َولِیُّ ّهللاٰ   ٔاَِمْينُہُ فِْی ِسرِّ
  
   التمھيد المرالبيعة ٩

  لَُکْم َؤاَْفھَْمتُُکْم ،َوٰھَذا َعلِیٌّ يُْفِھُمُکْم بَْعِدْی ۔ معاشَرالنَّاِس،ٔاِنِّْی قَْد بَيَّْنُت 
ْقَراِر بِِہ،ثُمَّ مُ    ] 189َصافَقَتِِہ بَْعِدْی ۔[ٔاَاَلَؤانِّْی ِعْنَد اْنقَِضاِء ُخْطبَتِْی ٔاَْدُعْوُکْم ٔاِلٰی ُمَصافَقَتِْی َعلٰی بَْيَعتِِہ َوااْلِ

 َ َوَجّل◌ّ 190 َوَعلِیٌّ قَْد بَايََعنِْی ،َواَنَاآِخُذُکْم[ٔاَاَلَوأِنِّْی قَْد بَايَْعُت ّهللاٰ ِ َعزَّ   ] 191۔[۔] بِاْلبَْيَعِة لَہُ َعِن ّهللاٰ
  
ِ  الحالل والحرام ،الواجبات والمحرمات ١٠   ] 192اآلية۔[ ،َمَعاِشَرالنَّاِس،اِنَّ اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ ِمْن َشَعا ئِِرّهللاٰ

وْ  بَتَُرْواَواْفتَقَُرْواَمَعاِشَرالنَّاِس،ِحجُّ اْستَْغنَْواَواُْبِشُرْوا،َواَل تََخلَّفُْواَعْنہُ ااِلَّ   ] 193۔[ااْلبَْيَت فََماَوَرَدهُ اَْھُل بَْيٍت ااِلَّ
ُ لَہُ َماَسلََف ِمْن َذْنبِِہ اِلٰی َوْقتِِہ َذلِکَ  َغفََر ّهللاٰ ِمٌن ااِلَّ تُہُ اْستَٔانََف َعَملَہُ۔[َمَعاِشَرالنَّاِس،َماَوقََف بِاْلَمْوقِِف ُمؤْ   ] 194، فَاَِذااْنقََضْت َحجَّ

ُ اَليُِضْيُع اَْجَر اْلُمْحِسنِْينَ  اُج ُمَعانُْوَن َونَفَقَاتُھُْم ُمَخلَّفَةٌ َعلَْيِھْم َوّهللاٰ   ۔ َمَعاِشَرالنَّاِس،اَْلُحجَّ
ْيِن َوالتَّفَّقُہِ  ْوااْلبَْيَت بَِکَماِل الدِّ بِتَْوبٍَة َواِْقاَلٍع۔[195[َمَعاِشَرالنَّاِس،ِحجُّ   ] 196]، َواَلتَْنَصِرفُْواَعِن اْلَمَشاِھِد ااِلَّ

] َوَجلَّ ُ َعزَّ َکاةَ َکَمأاََمَرُکُم ّهللاٰ اَلةَ َوآتُْواالزَّ ْرتُْم ٔاَْونَِسْيتُْم فََعلِیٌّ 197َمَعاِشَرالنَّاِس،ٔاَقِْيُمْواالصَّ َولِيُُّکْم َوُمبَيٌِّن ] ،فَاِْن طَاَل َعلَْيُکُم ااْلََمُدفَقَصَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ لَُکْم بَْعِدْی ٔاَِمْيَن َخْلقِِہ۔اِنَّہُ ِمنِّْی َؤاَنَاِمْنہُ،َوھَُو َومَ  يَّتِْی يُْخبُِرْونَُکْم بَِماتَْسٔالُوَن َعْنہُ[لَُکْم،اَلَِّذْی نََصبَہُ ّهللاٰ ] 198ْن تَْخلُُف ِمْن ُذرِّ

  ْعلَُمْوَن۔ َويُبَيِّنُْوَن لَُکْم ٰما اَلتَ 
فَھَُما[ ] فَآُمَرَواَْنِھی َعِن اْلَحَراِم فِْی َمقَاٍم َواِحٍد،فَٔاُِمْرُت أَْن آُخَذ اْلبَْيَعةَ ِمْنُکْم 199ٔاَاَلاِنَّ اْلَحاَلَل َواْلَحَراَم ٔاْکثَُرِمْن ٔاَْن ٔاُْحِصيَھَُماَؤاَُعرِّ

ْفقَةَ لَُکْم بِقَبُْوِل َماِجْئُت بِِہ َعنِ  ِمنِْيَن َوااْلَْوِصيَا ِء[ َوالصَّ َوَجلَّ فِْی َعلِیٍّ اَِمْيِراْلُمؤْ ِ َعزَّ ] ِمْن بَْعِدِه اَلَِّذْيَن ھُْم ِمنِّْی َوِمْنہُ اَِماَمةً فِْيِھْم 200ّهللاٰ
ُرَويَْقِضْی۔[ َ الَِّذْی يُقَدِّ النَّاِس،َوُکلُّ َحاَلٍل َدلَْلتُُکْم َعلَْيِہ َوُکلُّ َحَراٍم نَھَْيتُُکْم َعْنہُ فَاِنِّْی ] َمَعاِشرَ 201قَائَِمةً،َخاتُِمھَا اْلَمْھِدیُّ اِلٰی يَْوٍم يَْلقٰی ّهللاٰ
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ْل ۔ [ لُْوهُ َواَلتَُغيُِّرْوهُ ۔ 203] ٔااَل فَاْذُکُرْوا[202لَْم ٔاْرِجْع َعْن َذلَِک َولَْم ٔابَدِّ   ] َذلَِک َواْحفَظُْوهُ َوتََواَصْوابِِہ،َواَل تُبَدِّ
َکاةَ َوْاُمُرْوابِاْلَمْعُرْوِف َواْنھَْوا َعِن أاَاَل  اَلةَ َوآتُْواالزَّ ُد اْلقَْوَل:ٔاَاَلفَٔاقِْيُمْواالصَّ   ْلُمْنَکِر۔ َواِنِّْی ٔاَُجدِّ

]،فَاِنَّہُ أَْمٌرِمَن 204ُمُرْوهُ بِقَبُْولِِہ َعنِّْی َوتَْنھَْوهُ َعْن ُمَخالِفَتِِہ [ٔاَاَلَواِنَّ َرأَْس ااْلَْمِربِاْلَمْعُرْوِف ٔاَْن تَْنتَھُْوااِلٰی قَْولِْی َوتُبَلُِّغْوهُ َمْن لَْم يَْحُضرَوتَا
َوَجلَّ َوِمنِّْی ۔[ ِ َعزَّ   ] 206] َواَلاَْمَرِبَمْعُرْوٍف َواَلنَْھَی َعْن ُمْنَکٍرااِلَّ َمْع اَِماٍم َمْعُصْوٍم ۔[205ّهللاٰ

فُکُ  ُ فِْی ِکتَابِہِ َمَعاِشَرالنَّاِس،اَْلقُْرآُن يَُعرِّ ْفتُُکْم اِنَّھُْم ِمنِّْی َوِمْنہُ،َحْيث يَقُْوُل ّهللاٰ   ] 208[:]،َوقُْلتُ 207[:ْم ٔاَنَّ ااْلَِئمَّةَ ِمْن بَْعِدِه ُوْلُدهُ،َوَعرَّ
  ] 210[] َواْحَذُرواالسَّاَعةَ َکَما قَاَل َعزَّ َوَجلَّ 209َمَعاِشَرالنَّاِس،التَّْقوٰی، اَلتَّْقوٰی،[

ْلَحَسنَِة ٔاُثِْيَب ] َواْلِحَسا َب َواْلَمَواِزْيَن َواْلُمَحاَسبَةَ بَْينيََدْی َربِّ اْلَعالَِمْيَن َوالثََّواَب َواْلِعقَاَب۔فََمْن َجاَء بِا211ُرْوالَمَماَت (َواْلَمَعاَد)[اْذکُ 
يِّئَِة فَلَْيَس لَہُ فِْی اْلَجنَاِن نَصِ 212َعلَْيھَا[   ْيٌب۔ ] َوَمْن َجاَء بِالسَّ

  
   البيعة بصورة رسمية ١١

 ُ ْقَراَربَِماَعقَّْدُت  َمَعاِشَرالنَّاِس،اِنَُّکْم ٔاَْکثَُر ِمْن ٔاَْن تَُصاِفقُْونِْی بَِکفٍّ َواِحٍد فِْی َوْقٍت َواِحٍد،َوقَْدٔاَمَرنَِی ّهللاٰ َوَجلَّ ٔاَْن آُخَذ ِمْن ٔاَْلِسنَتُِکْم ااْلِ َعزَّ
ِمنِْيَن [لَِعلِیٍّ ٔاَِمْيِر اْلُمو يَّتِْی ِمْن ُصْلبِِہ ۔ 213ْٔ ِة ِمِ◌نّْی َوِمْنہُ،َعلٰی َمأاَْعلَْمتُُکْم ٔاَنَّ ُذرِّ   ]،َولَِمْن َجاَء بَْعَدهُ ِمَن ااْلَئِمَّ

ِمنِْيَن َوَمْن ُولَِدْت ِمْن  فَقُْولُْوابِٔاْجَمِعُکْم :اِنَّاَساِمُعْوَن ُمِطْيُعْوَن َراُضْوَن ُمْنقَاُدْوَن لَِمابَلَّْغَت َعْن َربِّنَاَوَربِّکَ  فِْی ٔاْمِراَِماِمنَاَعلٍِی اَِمْيِراْلُمؤْ
ِة۔[ ]علٰی َذلَِک نَحيٰی َوَعلَْيِہ نَُمْوُت َوَعلَْيِہ نُْبَعُث 215] نُبَايُِعَک َعلٰی َذلَِک بِقُلُْوبِنَاَواَْنفُِسنَاَؤاَْلِسنَتِنَاَواَْيِدْينَا[214ُصْلبِِہ ِمَن االَئِمَّ

ُل،َواَلنَُشکُّ (َواَلنَْجَحُد )[َواَل    ] 217] َواَلنَْرتَاُب،َواَل نَْرِجُع َعِن اْلَعْھِد َواَلنَْنقُُض اْلِمْيثَاَق۔[216نَُغيُِّرَواَلنُبَدِّ
يَّتِ  ِة الَِّذْيَن َذَکْرَت ِمْن ُذرِّ ِمنِْيَن َوااْلَئِمَّ ِ فِْی َعلِیٍّ ٔاَِمْيِراْلُمؤْ ُ َوَعْظتَنَابَِوَعِظ ّهللاٰ َک ِمْن ُوْلِدِه بَْعَدهُ،اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َوَمْن نََصبَہُ ّهللاٰ

فَقَْد اَقَرَّ بَْعَدھَُما۔فَاْلَعْھُد َواْلِمْيٰثاُق لَھُْم َماُخْوٌذِمنَّاَِمْن قُلُْوبِنَاَواَْنفُِسنَاَؤاَْلِسنَتِنَاَوَضَمائِِرنَاَواَ  بِلَِسانِِہ،َواَلنَْبتَِغْی بَِذلَِک ْيِدْينَا۔َمْن اَْدَرَکھَا بِيَِدِه َوااِلَّ
انِْی َواْلقَاِصْی ِمْن اَْواَلِدنَا وَ  ْی َذلَِک َعْنَک الدَّ دِّ ُ ِمْن اَْنفُِسنَاِحَوالً۔نَْحُن نُٔوَ ِ َشِھْيداًَؤاَْنَت بََدالًَواَليََری ّهللاٰ ّٰ َ بَِذلَِک َوَکفٰی بِا  ٔاَھَالِْينَا، َونُْشِھُد ّهللاٰ

  ] 218ِہ َشِھْيٌد۔[َعلَْينَابِ 
  ] 221[ ]َوَمْن ٰبايََع فَاِنَّٰمايُٰباِيُع هللاَ،220[ ]219َمَعاِشَرالنَّاِس،ٰماتَقُولُوَن؟ فَاِنَّ هللاَ يَْعلَُم ُکلَّ َصْوٍت َوٰخافِيَةَ ُکلَّ نَْفس[

اِس، فَٰباِيُعواهللاَ َوٰبايُِعونی َوٰبايُِعواَعلِيّاً[ ْنٰياَواآلِخَرِة )[]،ٔا ميَراْلمُ 222َمٰعاِشَرالنّٰ ِمنيَن َواْلَحَسْن َواْلَحَسْيَن َوااْلَئِمَّةَ (ِمْنھُْم فِی الدُّ ] 223ؤْ
  ] 225۔[]224،َکلَِمةً ٰباقِيَةً يُْھلُِک هللاُ َمْن َغَدَر َويَْرَحُم َمْن َوفٰی [

ِمنِْيَن[َمَعاِشَرالنَّاِس،قُْولُْوااَلَِّذْی قُْلُت لَُکْم َوَسلُِّمْواَعلٰی َعلِیٍّ بِ    ] 228اآلية۔[:]،َوقُْولُْوا227[ ]، َوقُْولُْوا:226اِْمَرِة اْلُمؤْ
َوَجلَّ (َوقَْد ٔاَْنَزلَھَافِْی اْلقُْرآنِ  ِ َعزَّ ،فََمْن ٔاَْنبَٔاَُکْم  ) ٔاَْکثَُرِمْن ٔاَْن اُْحِصيَھَافِْی َمقَاٍم َواِحدٍ َمَعاِشَر النَّاِس،اِنَّ فََضائَِل َعلِیِّ ْبِن ٔاَبِْی طَالٍِب ِعْنَدّهللاٰ

قُْوهُ۔[229بِھَاَوَعَرفَھَا[   ] 230] فََصدِّ
َ َوَرُسْولَہُ َوَعلِيّاًَوااْلَئِمَّةَ الَِّذْيَن َذَکْرتُھُْم[   ] فَقَْد فَازفَْوزاً َعِظْيماً۔ 231َمَعاِشَرالنَّاِس،َمْن يُِطِع ّهللاٰ

اِبقُْوَن اِلٰی ُمبَايََعتِِہ وَ  ِمنِْيَن ٔاُوٰلئَِک ھُُم اْلفَائُِزْوَن [232ُمَوااَلتِِہ َوالتَّْسلِْيِم [َمَعاِشَرالنَّاِس،السَّ اِت النَِّعْيِم ۔ 233]َعلَْيِہ بِاِْمَرِة اْلُمؤْ   ]فِْی َجنّٰ
ُ بِِہ َعْنُکْم ِمَن اْلقَْوِل،فَاِْن تَْکفُُرْوأاَْنتُْم َوَمْن فِْی ااْلَ  َ َشْيئاً۔[َمَعاِشَرالنَّاِس،قُْولُْواَمايَْرَضی ّهللاٰ ّهللاٰ   ] 234ْرِض َجِمْيعاًفَلَْن يَُّضرَّ

ِمنِْيَن (بَِما ٔاَدَّْيُت َؤاََمْرَت )[ ِ َربِّ اْلَعالَِمْيَن۔ 236] َواْغِضْب َعلٰی (اْلَجاحدْيَن)[235اَللَّھُمَّ اْغفِْرلِْلُمؤْ ّٰ ِ   ] اْلَکاِفِرْيَن، َواْلَحْمُد 
---------------------------------- ----------------------------------------------   

  فی تو حيده ۔ “ ج ” عال بتوحيده ودنا بتفريده ۔“ د ” و “ ب ] ”1[
  مجيدا ً ۔ “ ھ ” و “ ب ” و “ الف ] ” 2[
  ۔ “ھ ” و “ د ” و “ ج ” ] الزيادة من 3[
  االرضون۔  ] المسموکات ای المرفوعات وھی السموات،والمد حّوات ای المبسوطات وھی4[
  متطّول علٰی کل من ذرٔاهُ ۔ “:و ” و “ ھ ” و “ د ” و “ ج ] ” 5[
  کل نفس ۔ “ : و ” و “ ھ ” و “ د ” و “ ج ] ” 6[
  علٰی جميع خلقہ ۔ “ : د ] ” 7[
  :يستحقون ۔ “ و ” و “ ھ ” ،“ ج ] ” 8[
  حی  وھومنشی ء کل شیء وحی حين ال“ و”وھومنشٔی حّی حين ال حّی ۔“ د”و“ ج ] ”9[
  دائم غنّی ۔ “ ب ] ”10[
  وال يحّده احد کيف ھو من سر و عال نية ااّل بما دّل ھو عّز و جّل علٰی نفسہ ۔ “ و ] ” 11[
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  ابلٰی۔ “ : د ] ” 12[
  يفنی االبد ۔ “ د ” يغشی االمد ۔“ ج ] ” 13[
  ۔ وال معاون فی تدبيره “ و ” وال تفاوت فی تدبيره ۔“: د ” و “ ب ” و “ الف ] ” 14[
  ما ابدع ۔ “ الف ] ” 15[
  اختبال ۔واالختبال بمعنی الفساد ۔ ] ” 16[
  شائھا ۔ “ ج ] ” 17[
  الصبغة ۔ “ و ] ”18[
  الحسن الصبغة۔ “ : ھ ” الحسن المنعة ۔“ : ب ] ” 19[
  مالک االمالک ۔ “:ج ” و “ ب ] ” 20[
  مر فی االفالک ۔ ٰھکذا :ملک االمالک و مسخر الشمس والق“ د ” ] ٰھذ ه الفقرة فی 21[
  ولم يکن معہ نّد۔ “ ج ” :لم يکن معہ ضد وال نّد۔“ ب ” و “ الف ] ” 22[
  الھاً واحداً ما جداً ۔ “ ج ] ” 23[
  ويدبّر فيقضی۔ “ د ” ۔ وفی “ ھ ” اور “ ب ” اور “ الف ” ] الزيادة من 24[
  ويمنع و يثری ۔ “ ب ] ” 25[
ال مولج الليل فی نھار وال “ ھ ” ْی نََھا ٍر وال مو لٌج لِنَھاٍر فی ليٍل ااّل ھَو ۔وفی :ال يولج لِلَّيٍل فِ “ و ” و “ ج ] ” 26[

  مولج النھار فی ليل ااّل ھو ۔ 
  مجيب الدعا ۔ “ الف ] ” 27[
  جزيل العطا ۔ “ د ] ” 28[
  ال يشکل عليہ لغة۔ “:و”و“ھ ” و “د ” و “ ج ] ” 29[
  الملحيّن عليہ۔ “: د  ”ال يضجره مستصرخة ۔“:ھ ” و “ ج ] ” 30[
  الموفق للمتقين و مو لی العالمين ۔ “:د ] ” 31[
  “ ھ” و “د ” و “ ج ”] الزيادة من 32[
ھذه الفقرة متصلة بما قبلھا ھکذا:ان يشکره و يحمده علی السراء “ب ” احمده علی السراء۔وفی “ الف ] ”33[

  احمده و اشکره ۔ “ د ” ۔۔۔وفی 
ھکذا:فاسمعوا واطيعوا المره “ د ” استسلم لقضائہ۔وھذه الفکرة فی “:الف ” ه ۔ابادر الٰی رضا“ ج ] ”34[

  ابادر الٰی ما ارواه واسلم لما قضاه ۔ “:و ”وبادرواالٰی مرضاتہ وسلّموا لما قضاه ۔
  وان عظمت منّتہُ۔ “ د ”وان عظمت حيلتہ و صفة حيلتہ۔“ ب ] ”35[
  “ ب ” ] الزيادة من 36[
  :تضمن ۔ “ و ] ”37[
  ۔ “ب ”] الزيادة من 38[
  ۔ ۶٧] سورة الما ئده اآلية/39[
  ھکذا۔ماقصرت فيما بلّغت وال قعدت عن تبليغ ماانزلہ ۔ “و”و“ھ”و“ج] ”40[
۔ “و] ”41[   علیَّ
  عن السالم ربِّ السالم ۔ “ھ”و“ج”و“ب] ”42[
  ۔احمر ۔ “د”] زاد فی 43[
  ۔ “ب”] الزياد ة من 44[
  ۔ “و”] الزيادةمن 45[
  ۔ ۵۵مائدة ۔اال ية ] سورةال46[
  وھو راکع يريد وجہ هللا يريد ه اللھفی کل حال ۔ “ب] ”47[
  ۔ “و”و“ھ”و“ج”و“ب”] الزيادةمن 48[
۔اعذال الالئمين واال دغال بمعنی “ھ”۔اعذال لظالمين ۔“ج”۔ادعاء اال ئمين ۔“ب”۔ادغال االثمين ۔“و”و“الف ] ”49[

  ادخال ما يُفسد، والَعئذل بمعنی اللوم ۔ 
  حيلة المستسرين والختل بمعنی الخدعة ۔ “و”حيل المستسرين ۔“ھ”ختل المستھزئين ۔“الف ” ]50[
  من سورة النور۔  ١۵فی سورة الفتح ،واال ية ١١] ا شارةالی اال ية 51[
  مرة بعد مرة ۔ “و”مرة بعد اُخری ۔“ج] ”52[
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  انّی ھو ۔ “و] ”53[
  ۔ “و”و“ھ”و“ج”] الزيادة من 54[
  ۔انزل عزوجل فی ذلک ال الہ اال ھو ۔ “و”و“ھ”و“ج”فی کتابہ ذلک انزل هللا “ب] ”55[
  “ د ”و “ الف”] الزيادة من56[
  ۔ ۶١] سورة التوبة ۔اآل ية 57[
  واومٔات ا ليھم با عيانھم ولو شئت ان ادل عليھم لدللت ۔ “د] ”58[
  ۔ولکنّی وهللا بسترھم قد تکرمت ۔ “و”و“ھ”و“ج] ”59[
  ۔ “ ب ” ] الزيادة من 60[
  ۔ ۶٧] سورة المائده اآلية61[
  ۔ “ھ ”و“د ” و “ج ” و “ ب ”] الزيادة من 62[
  ۔مفروضاً۔ “ب”۔مفتر ضة ۔“الف] ”63[
  ۔اال عجمی ۔ “د”و“ب”و“الف ] ”64[
  ۔الحّروالعبد۔ “ب] ”65[
  علی کل موجود ۔ “و”و“ھ”و“ج] ”66[
  ۔جائز قولہ ۔ “و”و“د”و“ب”و“الف] ”67[
  صدَّقہ واطاعہ ،فقد غفر هللا لہ ولمن سمع واطاع لہ۔  ۔ماجور من تَبِعہ ومن“ب] ”68[
  ۔اقوم ۔ “و] ”69[
  ۔ “ھ”و“ج”و“ب”] الزيادة من 70[
  ۔ثم من دونہ رسولکم محّمد وليکم القائم المخاطب لکم ۔ “د”و“الف ] ”71[
۔ثم “د”۔وفی  ۔ثم اال مامة فی ولدی الذين من صلبہ الی يوم القيامة ويوم يلقون هللا ورسولہ“و”و“ھ”و“ج] ”72[

  االئمة الذين فی ذّريتی ۔۔۔ 
۔ “:د ” و “ج ] ” 73[   ال حالل ااّل ما احلّہ ّهللاٰ وال حرام ااّل ما حّرمہ ّهللاٰ
  ۔ “ھ ” و “ج ” ] الزيادة من 74[
  وانا رضيت بعلمہ۔ “:ھ ” وانا وصيت بعلمہ اليہ ۔“:و” و“ج ” وانا عّرفت عليّا ۔“:ب ] ” 75[
  ۔ “ ج” ] الزيادة من 76[
وکّل علم علّمنيہ فقد علّمتہ عليّاوھو “:ھ ”و“ ج ” وکل علم علّمنيہ فقد علّمتُہُ عليّاوالمتقين من ولده ۔“ب ] ”77[

  المبيّن لکم بعدی۔ 
الٰی ھنا ٰھکذا:وکلُّ علم “وکل علم۔۔۔” من قولہ“ و ” ۔وفی ١٢۔واآلية فی سورة يس:اآلية /“ب ” ] الزيادة من 78[

  علياھو المبين لکم بعدی۔  علّمتہ فقد علّمتہ
  ال تفرقوا منہ۔ “و ” وال تفروا منہ۔“د ” و “ج ] ”79[
  ۔ “ب” ] الزيادة من 80[
  “ ب ”] الزيادة من 81[
۔ “ ب ] ” 82[   انّہ امامکم با مرّهللاٰ
  لن يتوب ّهللاٰ علٰی احدانکره ولن يغفرّهللاٰ لہ۔ “:و” و“ج ] ”83[
ابد “و” سمہ ان يعّذب من يجحده ويعانده معی عذاباًنکراًابد اآلبدين ودھرالداھرين۔حتماعلٰی ّهللاٰ نبارک ا“ ب ] ”84[

  االبدودھرالدھر۔ 
  ان تخالفونی۔ “:د] ”85[
  من سورة البقرة ۔ ٢۴] اشارةالٰی اآلية 86[
  ۔ “و ” و “ھ ”] الزيادة من 87[
ايھا الناس،ھی وّهللاٰ بشرٰی االولين “:د ”۔معا شرالناس،لی وّهللاٰ بشرٰی الکون من النبيين والمرسلين “:ج ] ” 88[

  من النبيين والمرسلين۔ 
  فھوکافر۔ “ج ”و “ ب ] ”89[
ھکذا:ومن شک فی شی ٍء من قولی ھذا فقد شک فی الکل منہ “د ”و“ج ” و “الف ” ] ھذ ه الفقرة فی 90[

  الکل منہ۔۔۔  ومن شّک فی شی ٍء من قولی فقد شّک فی“:و”و“ھ ” ،والشاّک فی ذلک فی النار۔وفی 
ٰھکذ ا:معا شرالناس،اّن ّهللاٰ قد فّضل علی بن ابی طالب علی الناس کلھم وھو افضل “:ب ” ] ھذه الفقرة فی 91[
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الناس بعدی من َذکٍر او انثٰی،ما انزل الرزق وبقی واحد من الخلق۔ملعون ملعون من خالف قولی ھذا ولم يوافقہ 
ملعون من خالَفَہ ،مغضوب عليہ۔قولی عن جبرئيل وقول جبرئيل عن ّهللاٰ  ھکذا:۔۔۔ملعون“و” و “ ھ”و “ ج ”۔۔۔وفی 

  عز وجل ۔فلتنظر نفس ما قدمت لِغٍد،واتقواّهللاٰ ان تخالفوه ،اّن ّهللاٰ خبير بما يعملون۔ 
  من سورة النحل۔ ٩۴من سورة الحشر،واآلية ١٨] اشارة الٰی اآلية 92[
  ۔ “ب ”] الزيادة من 93[
  ۔ ۵۶اآلية ] سورة الزمر:94[
  فو ّهللاٰ لھو مبيّن لکم نوراً واحداً۔ “ د ] ”95[
  ۔ “ج ” و “ ب ”] الزيادة من 96[
  امر من ّهللاٰ انزلہ علّیّ◌۔ “:و] ”97[
  :اّن عليّاً والطاھرين من ذريّتی و ولدی ۔۔۔ “ ب” ۔وفی “و”و“ھ”و“ج ”] الزيادة من 98[
  خ ل:مبنّی علٰی صاحبہ ۔ “و ] ”99[
  :امر من ّهللاٰ فی خلقہ وحکمہ فی ارضہ ۔ “ و” و “ج”:حکما ٔو ه فی ارضہ ۔“الف ] ” 100[
  اال وقد نصحت ۔ “:ج] ”101[
  وانا قلتہ۔ “ د”وانی اقول ۔“: ب ] ” 102[
  اال انّہ ليس امير المو منين غير اخی ٰھذا۔ “:د”و “ب ” و “ الف ] ”103[
سول ّهللاٰ صلی ّهللاٰ عليہ وآلہ وسلم بيده (کذا)حتی ۔۔۔علی درجة دون مقامہ،فبسط يده نحو وجہ ر“:ب ] ”104[

استکمل بسطھما الی السماء وشال علياعليہ السالم حتی صارت رجال ه مع رکبتی رسول ّهللاٰ صلی ّهللاٰ عليہ 
البن طأووس ٰھکذا:ثم ضرب بيده علٰی عضده ۔۔۔فرفعہ بيده وقال:ايھا “االقبال ” وآلہ۔وھذه الفقرة فی کتاب 

من اولٰی بکم بانفسکم ؟قالوا:ّهللاٰ ورسولہ ۔فقال :اال من کنت مواله فھذا علی مواله ،اللھم وال من وااله وعاد الناس،
  من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلہ ۔ 

  والراعی بعدی۔ “:د ] ”105[
ہ والعمل بما ير ضی ّهللاٰ :۔۔۔علٰی من آمن بی ،اال اّن تنزيل القرآن علّی وتا ويلہ و تفسيره بعدی علي“ ب ] ” 106[

۔۔۔وعلٰی تفسيرکتاب ربّی عز وجل والدعاء اليہ والعمل بما يُرضيہ “:و” و “ج ”ومحاربة اعدائہ والدال علٰی طاعتہ۔
  والمحاربة العدائہ والدال علٰی طاعتہ ۔ 

  ۔ ٢٩] سورة ق اآلية/107[
   اقول :ما يبدل القول لدّی۔ بامر ّهللاٰ “ھ”اقول :ما يبدل القول لدّی بامر ربّی ۔“:الف ] ”108[
  ۔ “ھ ”] الزيادة من 109[
  من جحده۔ “:و”و“ھ ] ”110[
  لھا ۔ “:و] ”111[
  ۔ ٣] سورة الما ئده اآلية/ 112[
  ۔ ٨۵] سورة آل عمران اآلية/113[
علی وليّک ھکذا:اللَّھم انّک انزلت علّی اّن االمامة بعدی ل“الف ”۔وفی “ج ”] ھذه الفقرة اوردناھا طبقالمافی 114[

عند تبيانی ذلک ونصبی اياه بما اکملت لعبادک من دينھم واتممت عليھم بنعمتک ورضيت لھم االسالم دينا،فقلت 
  ۔اللَّھم انّی اُشھُدَک اَنّی قد بَلَّْغت۔ “:ومن يبتغ غيراالسالم دينافلن يقبل منہ وھوفی اآلخرة من الخاسرين 

ّن االمامة لعلی وانّک عند بيانی ذلک ونصبی اياه لما اکملت لعبادک من ھکذا :اللھم انک انزلت علّی اَ “ ب ” وفی 
  دينھم ۔ 

  اللھم انک انت انزلت علّی اَّن االمامة لعلی وليک عند تبيين ذلک بتفضيلک اياه بما اکملت لعبادک۔ “:د ”وفی 
وم اکملت لکم دينکم و اتممت ھکذا:اللّھم انک انزلت فی علّی وليّک عند تبيين ذلک ونصبک اياه لھا :الي“ھ ”وفی 

عليکم نعمتی و رضيت لکم االسالم دينا،ومن يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منہ وھو فی اآلخرة من الخاسرين 
  اللّھم اشھدک ٔا نی قد بلغت ۔ “

ن عليہ السالم بيدهثم اّن الظاھر اّن فی ھذ االموضع ينتھی الکالم الذی قالہ صلی ّهللاٰ عليہ وآلہ عند رفعہ اميرالمٔومني
  ۔ 
  معا شرالناس ،ھذا علّی،انّما اکمل ّهللاٰ عّز و جّل لکم دينکم بامامتہ ۔ “:ب ] ” 115[
  وبمن کان من ولدی ۔ “:و ] ”116[
  من سورة آل عمران ۔ ٢٢وھی اشار ة الی اآلية “ب”] الزيادة من 117[
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  ۔ ٨٨] سورة آل عمران ۔اال ية 118[
  لناس بی ۔ ۔واحق ا“و”و“د”و“ج] ”119[
  ۔ “ب”] الزياد من 120[
  ‘ وجٰزاھم بمٰاصبرواجنّةً و حريراً ”من سورة اال نسان حيث قال هللا تعالٰی:١٢] اشارة الی اآلية 121[
  ھو يوّد ی د ين ّهللاٰ ۔ “:و ” و “ ھ ”و “ج ”ھوقاضی د ينی والمجادل َعنِّیْ “ب ] ”122[
ھکذا ۔نبيّہ خيراالنبياء وھوخيراال وصياء وفی “ھ”و“ب”،وما قبلہ فی “ج”و“الف ”] الزياد ة من 123[
  ۔نبيّہ خير نبّی ووصيّہ خير وصّی “و”و“ج”
  علی بن ابی طالب ۔ “و”۔وفی “ھ”و“ج”] الزيادة من 124[
  بذنبہ وخطيتہ ۔ “ب] ”125[
  ۔فکيف انتم ؟فان ابيتم فانتم اعداء هللا ۔ “ھ”و“ج”۔وقدکثراعدا ء هللا ۔“ب] ”126[
  ۔وهللا ما يبغض علياً۔ “و”۔اليتواله۔“ب”۔وال يتوالی عليّاً ۔“ھ”و“د”و“الف ] ”127[
۔وجاء ھذه الفقرة فی کتاب االقبال البن  ٣۔١۔واآليات فی سورة العصراآلايات “و”و“ھ”و“ج”] الزيادة من 128[

آل محّمد اعدا ء “ اّن اال نسان لفی خسر”وتفسير ھا۔وربِّ عصرالقيامة ،“والعصر”طاووس ھکذا۔وفی علی نزلت 
  فی غيبة غائبھم ۔ “وتواصوابالصبر”بمواساة اخوانھم “عملو الصالحات ”بوال يتھم و“االَ الَّذين آمنوا ”،
۔قد اشھد نی هللا “و”و“ھ”و“ج”قد اشھدُت هللا وبلّغتکم رسالتی وما علیَّ اال البال غ المبين ۔وفی “ب] ”129[

  وابلغتکم وما علی الرسول ۔ 
  ۔  ١٠٢۔اآل ية ] سورة آل عمران 130[
  ۔ ۴٧] سورة النساء :اال ية 131[
  ۔ “ب”و“الف ”الی ھنا ال توجد اال فی “با ”] ھذ ه الفقر ة من قولہ 132[
  مسبوٌک۔ “:ب] ”133[
  وبحق کل مٔو من ۔ “:د] ”134[
المعا ندين ھکذا :۔۔۔وبکل حق ھو لنا بقتل المقّصر ين و“و”و“ج”اال وان هللا قد جعلنا حجة ۔۔۔وفی “: ب] ”135[

  (الغادرين)۔ 
  من سورة آل عمران ۔  ١۴۴۔وھذه الفقر ة اشارة الی االية “و”و“د”] الزيادة من 136[
التمنّواعلی هللا اسالمکم فيسخط عليکم و يصيبکم بعذاٍب من “:الف ”۔وفی “ب”] اوردنا ھذه الفقرة طبقاًل 137[

ال “و(”التمنوا علی هللا فيناماال يطيعکم “:و”و“ھ”وفی  ويبتليکم بسوط عذاب۔۔۔“:ج”عنده ، انّہ لبالمرصاد ۔وفی 
  يعطيکم )هللا ويسخط عليکم ويبتليکم بسوط عذاب ۔۔۔ 

  من سورة النحل ۔  ٢٩من سورة النساء ،واآل ية ١۴۵] اشارة الی اآلية 138[
صارھم ،وجميعھم فی ھکذا :معاشر الناس ،اّن هللا وانابريئان منھم ومن اشياعھم وان“ب”] ھذان الفقرتان فی 139[

  الدرک اال سفل من النارولبئس مثوی المتکبرين االانھم اصحاب الصحيفة معاشرالناس،فلينظراحدکم فی صحيفتہ ۔ 
] اشار صلی هللا عليہ والہ فی کالمہ ھذا الی الصحيفة الملعو نة االولی التی تعاقد عليھا خمسة من المنا فقين 140[

ملخصھا منع اھل البيت عليھم السالم من الخالفة بعد صاحب الرسالة وقد فی الکعبة فی سفر ھم ھذا وکان 
ای لم يفھم اکثرھم مراده صلی هللا عليہ “فذھب علی الناس۔۔۔ ”مّرتفصيلھا فی الفصل الثالث من ھذا الکتاب وقولہ 

  واثارت سئواال فی اذھانھم “الصحيفة ”وآلہ من 
  ۔ “د”و“ب”و“الف ”] الزيادة من 141[
  وقد بلَّغت ماقد بلّغت ۔ “:و”و“ھ”و“ج] ”142[
  ۔ “د”و“ب”و“الف ”] الزيادة من 143[
  ۔ “ھ”و“ج”و“ب”] الزيادة من 144[
  فی سورة الرحمن ۔  ٣۵و ٣١] اشار ة الی االيات 145[
  فی سور ة آل عمران ۔  ١٧٩] اشارة الی اال ية 146[
اشر الناس ، انَّہ ما من قرية اال وهللا مھلکھا ھکذا :مع“د”و“الف ”وفی “و”و“ھ”و“ج”] اور دنا ھذه طبقاًل 147[

بتکذ يبھا وکذلک يھلک القری وھی ظالمة کما ذکرهللا تعالی ،وھذاعلّی امامکم ووليکم وھومواعيدهللا 
ھکذا:۔۔۔وکذلک يھلک قريتکم وھوالمواعدکماذکرهللا فی کتابہ “ب”وھومواعٌد)،َواللھيصدق ماَوَعده وفی “:د(”

  هللا منجزوعده ۔ وھومنّی ومن صلبی و
وهللا قْد اَ ھلک االولين “:و”وهللا فقد اھلک اال ّولين بمخالفة انبيائھم ۔“:ھ”و“ج”فَٔاھلکھم هللا “::ب] ”148[
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  بمخالفة انبيا ئھم ۔ 
  ۔ ١٩۔١۶] سورة المرسالت:اآليات 149[
  ۔ “ب”] الزياد ةمن 150[
  :وعليہ اال مر والنھی من ربّہ عزوجل ۔ “د”فََعلَِم اال مر والنھی من ربّہ عزوجّل “:الف ] ”151[
  ۔ “د”و“الف ”] الزيادة من 152[
  انا الصراط المستقيم الّذی امر کم هللا ان تسلکو االھدی اليہ ۔ “:و”و“ج”و“ب] ”153[
  ۔ “و”و“ھ”و“ج”] الزيادةمن 154[
  من سورة اال عراف ۔  ١٨١] اشارة الی اآلية 155[
  ۔ “ب”] الزيادة من 156[
  قر ا صلی هللا عليہ وآلہ الی آخر سورة الحمد ۔ ] ای 157[
  ۔ “ھ”] الزيادة من 158[
فيمن ذکرت ؟ذکرت فيھم وهللا “و”و“ج”فيھم نزلت وفيھم ذکرت ،لھم شملت ،اياھم خّصت وعّمت ،“: ب] ”159[

  اياّھم)خّصت وعّمت۔ “:و(”فيھم نزلت ، ولھم وهللا شملت ،وآبا ئھم 
  ورة يونس ۔ من س ۶٢] اشارة الی اآلية 160[
من سورة المجادلة  ٢٢ھم المفلحون فھو اشارة الی اآلية “:ب”من سورة المائد ة وفی  ۵۶] اشارة الی اآلية 161[
  ۔ 
  اال اّن اعداء علی ھم اھل الشقاق العادون اخوان الشياطين ۔ “:و”و“د”و“الف ] ”162[
  ۔ ٢٢] سورة المجادلة :اآل ية 163[
  ۔ ٨٢] سورة اال نعام :اآلية 164[
  ۔ “ھ”و“ج”و“ب”] الزيادة من 165[
  من سورة الزمر ۔  ٧٣] اشارة الی اآلية 166[
يدخلون ”االاّن اوليائھم الذين قال ّهللاٰ عّزوجّل: َ“:د”و“ب”و“الف”من سورة غافروفی ۴٠] اشارة الی اآلية 167[

  ۔ “الجنة بغيرحساب
  من سورة النساء ۔ ١٠] اشارة الٰی اآلية 168[
  وھی تفور ولھا زفير۔ “:د” و “الف”من سورة ھود۔وفی ١٠۶الٰی اآلية ] اشارة 169[
  ۔ ٣٨] سورة االعراف :اآلية /170[
  ۔ ١١۔٨] سورة الملک :اآليات /171[
  ۔ ١٢] سورة الملک :اآلية /172[
  قد بيّنا ما بين السعير واالجر الکبير۔ “:ب”شتان مابين السعير والجنة ۔“:د ” و “الف ] ”173[
  ۔ “د” و “ج ”يادة من ] الز174[
  ۔ “ھ” و “ج ”] الزيادة من 175[
  ۔ “و”] الزيادة من 176[
  ۔ “ه ”و“ج ”] الزيادة من 177[
  انّی المنذر و علّی الھادی۔ “ ب ] ”178[
  ۔ “و”] الزيادة من 179[
۔ “:ج”اِنِّی النَّبِْی َو َعلِیُّ اْلَوِصْی۔“ب ] ”180[   اِنِّْی نَبِیٌّ َوَعلِیٌّ َوِصیٌّ
 ٔاال وانی والد االئمة۔ “:ھ”خ ل:واالئمة منہ ومن ولده۔وفی “ج ” و“و”۔وفی “ھ”و“ج”و “ب ”] الزيادة من 181[
  ومنّا القائم المھدی الظاھر علی الدين۔ “:و” و “ھ”ٔاال اّن االمام المھدی منّا۔“:ب] ”182[
  علی الدين کلہ ۔ “:و”علی االديان ۔“ ب ] ”183[
  وھازمھا۔ “و”انّہ قاتل کل قبيلة من اھل الشرک ۔ٔاال“:د”و“ب”و “الف ] ”184[
اال انّہ المصباح “:و”و“ھ”و“ج”اال انّہ المجتاز من بحر عميق اال انّہ المجازی کل ذی فضل بفضلہ “:ب] ”185[

  من البحرالعميق الواسم لکل ذی فضل بفضلہ ۔ 
  المشيّدالمرآبائہ ۔ و“:و”والمسند ال مرآبائہ “:ھ”المنبّہ بامرايمانہ “:د”و“ب”و“الف] ”186[
  اال انّہ قد بَشَّر بِِہ کّل نبّی سلف بين يديہ ۔ “:ج] ”187[
  اال انّہ باقی حجج الحجيج ۔ “:ب] ”188[
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  ۔۔۔ادعوکم الی مصافقتی علی يدی ببيعتہ واالقراربہ،ثّم مصافقتہ بعد يدی “و”و“ھ”و“ج] ”189[
  اَمّدکم ۔ “:ج] ”190[
  ۔ ١٠] سورة الفتح :اآلية 191[
  ۔ ١۵٨] سورة البقر ة :اآلية 192[
  ٔاُْيسروا مکان اُبشروا۔ “:و”فماورده اھل بيت االنمواونسلواوالتخلّفواعنہ االتبرواوافترقواوفی “:ھ”و“د] ”193[
  فائذا قضی حّجہ استئونف بہ۔ “:و”و“ب] ”194[
  بکماٍل فی الدين وتَفَقٍُّہ۔ “:ج] ”195[
  بتوبة اقالٍع۔ “:و”و“ج] ”196[
  کما اُمر تم )۔ “و(”۔۔۔۔واتواالزکاة کما امر تُکم “:ھ”و“ج] ”197[
ومن خلفہ هللا “:و”و“د”۔۔۔بعدی ومن خلقہ هللا منی وانا منہ ،يخبر کم بما تسالون عنہ “:ھ”و“ج”و“الف ] ”198[

  منی ومنہ ۔ 
ُھَما ۔ “:و”و“ھ”و“ج”و“ب] ”199[   اَُعدَّ
  اال وليا ء۔ “:و”اال ئمة “: د”و“الف ] ”200[
اُمَّة قائمة “:د”ھم منی ومنہ ،ائمة قائمھم منھم المھدی الی يوم القيامة الذی يقضی بالحق “:ب”و“ف ال] ”201[

  ومنہ ٔاَئمة فيھم قائمة ۔ “:ھ”فيھم 
  ولم اُبّدلہ ۔ “: ب] ”202[
  فادرسوا ۔ “:ج] ”203[
  “) ج”] ھنا آخر الخطبة فی کتاب التحصين (نسخة 204[
واّن راس اعمالکم االمربالمعروف والنھی عن المنکر، فعرفوامن لم يحضر ھکذا:اال“ب”] ھذه الفقرة فی 205[

  مقامی ويسمع مقالی ھذا ،فانّہ بامر اللھربّی وربّکم ۔ 
وال امر بمعروف وال نھی عن منکر االبحضرة“:و”وال امر بمعروف والنھی عن منکر اال بحضرة امام “:ھ] ”206[

  امام ۔ 
  ۔ ٢٨] سورة الزخرف :اآلية 207[
ٰھکذا:معا شر الناس انِّی ٔاُخلف فيکم القرآن ،و وصيِّی علیٌّ واآلئمَّةُ من ولده بعدی،قد “ ب”] ھذه الفقرة فی208[

معا شر الناس القرآن فيکم وعلّی واالئمة من بعده،فقد “:ھ”و“ھ”عرفتم ٔاَنَُّھْم ِمنِّی، فان تمسکتم بھم لن تضلّوا۔
  انَّہ منِّی وانا منہ “الف” فیعّرفتکم ٔاَنَّھم منِّی وانا منھم ۔۔۔و

ُرکُم السَّاعة۔ “و”ٔاال اّن خير زادکم التقوٰی ۔وبعده فی“:ب] ”209[   اَُحذِّ
  ۔ ١] سورة الحج اآلية210[
  اذکروالمآب والحساب ووضع الميزان۔ “:و”و“ھ”۔وفی “ب”] الزيادة من 211[
  فمن جاء با لحسنة افلح۔ “:د] ”212[
  قّدت لعلی بن ابی طالب من اِمرة المٔو منين ۔ بما عَ “:ھ”و“ب”و“الف ] ”213[
فی امر علی “د”فی امامنا وائّمتنا من ولد ه “ب”فی امر علی وامر ولد ه من صلبہ من اال ئمة “:الف] ”214[

  اميرالمٔومنين ومن ولده من صلبہ من االئمة۔ 
  ] تبايعک علی ذلک قلوبنا وانفسنا والسنتنا وايد ينا ۔ 215[
  ۔ “ب”من ] الزيادة216[
  وال نرجع فی عھد وميثاق ۔ “:ھ] ”217[
] ھناآخرالنص الذی طلب رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ من الناس تکراره بعده واقرار ھم بہ وقد اورد ناالنص 218[

بصورة اخر ی نوردھا فيمايلی “ و”و“ه”و“د”و“الف”الی ھناورد فی “وعظتنابوعظ هللا ”ومن قولہ “ب”طبقاًل
  شارة الی تفاوت النسخ الثالثة بين القوسين۔ بعينھامع اال

نعطی اللھونعطيک )وعلياً اميرالمو منين وولده اال ئمة الذين ذکرتھم من ذريتک من صلبہ “و(”ونطيع اللھونطيعک 
ذکر تھم انھم منک من صلبہ متی جاء وا وادعو ا)بعد الحسن والحسين ،الذين قد عّرفتکم مکانھمامنّی “و”و“ھ(”

عندی ومنزلتھما من ربی عزوجل ،فقد اديت ذلک اليکم وانھما سيدا شباب اھل الجنة وانھما اال مامان بعد ومحلّھما 
  ‘ ابيھما علی ،واناابوھما قبلہ 

اعطيناهللا بذلک واياک وعلياًوالحسين والحسين واالئمة الذين ذکرت عھد ا ًوميثاقاًماًخوذاً الميرالمومنين ”وقولوا:
۔۔۔۔۔علی عھد وميثاق ،فھی ماخوذ ة من المومنين )من قلوبناوانفسناوالسنتنا ومصافقة اطعنا هللا “:و”و“ھ(”
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بھابلسانہ النبتغی بذلک بدال والنری من انفسناعنہ  ايدينا،من ادرکھا بيده واال فقد اقرَّ
)   واليری هللا عزوجل منھاحوال ًابداًا) “:و”و“ھ”و“د”حوالًابدا ً

عنک الی کل من رايناممن ولدنا اولم نلده “:و”و“ھ(”ی من اوالدناواھالينا نحن نٔوّدی ذلک عنک الدانی والقاص
)،اشھدناهللا بذلک وکفی با شھيداًوانت علينابہ شھيد وکل من اطاع هللا ممن ظھرواستترومال ئکة هللا وجنوده 

  “ وعبيده واللھاکبرمن کل شھيد
الی ھناھکذا :معاشر الناس “لوا:اعطينا۔۔۔ قو”جاء ھذه الفقرات من قولہ “الصراط المستقيم ”وفی کتاب 

ديہ الی من راينا وولدنا،ال نبغی بذلک بدال  ،قولوا:اعطيناک علی ذلک عھداًمن انفسناوميثاقاًبالسنتناوصفقة بايدينانٔوَ
  وانت شھيدعليناوکفی با شھيداً۔ 

  خافية کل نفس وعيب ۔ “:و”وخائنة اال عين وما تخفی الصدور“:ب] ”219[
  ۔ ١۵سورة االسراء :اآلية ]220[
  ۔ ١٠] سورةالفتح :اآلية221[
  وتابعوا علياً۔ “:د”اتّقواهللا وبايعوا علياً “:الف ] ”222[
  ۔ “و”و“ھ”و“ب”] الزيادة من 223[
  ] فانھا کلمة باقية يھلک بھا من غدر ويرحم هللا من وفی ۔ 224[
  ۔ ١٠] سورة الفتح :اآلية225[
  نُْوا َمالَقَّْنتُُکْم َوقُْولُوا ٰماقلتہ وسلّمواعلی اميرکم ۔ معاشر الناس ،لَقِّ “:ب] ”226[
  ۔ ٢٨۵] سورة البقرة :اآلية 227[
  ۔ ۴٣] سورة اال عراف :اآل ية 228[
  ۔ “ھ”و“الف ”] الزيادة من 229[
فی ھکذا:معاشرالناس ،اّن فضائل علی وماخّصہ هللا بہ فی القرآن اکثر من ان اذکرھا“ ب”] ھذه الفقرة فی 230[

  مقام واحد،فمن انباکم بھا فصدِّقو ه ۔ 
  من يُطع اللھورسولہ واولی اال مر فقد فاز ۔ “:ب] ”231[
  السالم ۔ “د] ”232[
  اولئک المقّربون ۔ “:و”و“ھ]”233[
  فانَّ اللھلغنی حميد ۔ “:و”و“ھ] ”234[
  ۔ “ب”] الزيادة من 235[
 ۔“اغضب”اعطب ،مکان “:د”وفی “ب”] الزيادة من 236[

 

 اسرار غدير 

 

  خطبۂ  غدير کااردو ترجمہ 

  

  غدير خم ميں پيغمبر اسالم(ص) کے خطبہ کا کامل متن 

  
  اردو ترجمہ 

  
   خدا کی حمد و ثنا

] وه سلطنت کے 1ساری تعريف اس هللا کےلئے ھے جو اپنی يکتائی ميں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قريب ھے[
اعتبار سے جليل اور ارکان کے اعتبار سے عظيم ھے وه اپنی منزل پر ره کر بھی اپنے علم سے ھر شے کا احاطہ کےے 

  ] 2تمام مخلوقات کو قبضہ ميں رکھے ھوئے ھے ۔[ ھوئے ھے اور اپنی قدرت اور اپنے برھان کی بناء پر

    



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

 
 

وه ھميشہ سے قابل حمد تھااور ھميشہ قابل حمد رھے گا ،وه ھميشہ سے بزرگ ھے وه ابتدا کرنے واال دوسرے :خداوند عالم
مکان کا  کا علم تمام چيزوں کا احاطہ کئے ھو ئے ھے درحاليکہ خداوند عالم اپنے مکان ميں ھے ۔البتہ خداوند عالم کےلئے

تصور نھيں کيا جا سکتا ،پس اس سے مراد يہ ھے کہ خداوند عالم تمام مو جودات پر اس طرح احاطہ کئے ھوئے ھے کہ 
  اس کے علم کےلئے رفت و آمد اور کسب کی ضرورت نھيں ھے ۔ 

ن کابچھانے ھے وه پلٹانے واالھے اور ھر کام کی باز گشت اسی کی طرف ھے بلنديوں کا پيدا کرنے واال ،فرش زمي
]،مالئکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل 3واال،آسمان و زمين پر اختيار رکھنے واال ، پاک ومنزه ،پاکيزه [

] اگر چہ کوئی آنکھ اسے نھيں 4وکرم کرنے واال اور تمام موجودات پر مھربانی کرنے واال ھے وه ھر آنکھ کو ديکھتا ھے[
  ديکھتی ۔ 

م اوربردبار ھے ،اسکی رحمت ھر شے کااحاطہ کئے ھوئے ھے اور اسکی نعمت کا ھر شے پراحسان وه صاحب حلم وکر
  ھے انتقام ميں جلدی نھيں کرتا اور مستحقين عذاب کو عذاب دينے ميں عجلت سے کام نھيں ليتا ۔ 

امور اس پر مشتبہ نھيں اسرارکو جانتا ھے اور ضميروں سے باخبر ھے ،پوشيده چيزيں اس پر مخفی نھيں رہتيں ،اور مخفی
ھوتے ،وه ھر شے پر محيط اور ھر چيز پر غالب ھے ،اسکی قوت ھر شے ميں اسکی قدرت ھر چيز پر ھے ،وه بے مثل 

] ھميشہ رہنے واال،انصاف کرنے 5ھے اس نے شے کو اس وقت وجود بخشا جب کو ئی چيز نھيں تھی اوروه زنده ھے،[
  ے ،وه عزيز و حکيم ھے ۔ واال ھے ،اسکے عالوه کوئی خدا نھيں ھ

نگاھوں کی رسائی سے باالتر ھے اور ھر نگاه کو اپنی نظر ميں رکھتا ھے کہ وه لطيف بھی ھے اور خبير بھی کوئی 
شخص اسکے وصف کو پا نھيں سکتا اور کوئی اسکے ظاھر وباطن کی کيفيت کا ادراک نھيں کرسکتا مگر اتنا ھی جتنا اس 

  نے خود بتاديا ھے۔ 
  ھی ديتا ھوں کہ وه ايسا خدا ھے جس کی پاکی و پاکيزگی کا زمانہ پر محيط اور جسکا نور ابدی ھے ميں گوا

اسکا حکم کسی مشير کے مشورے کے بغير نافذھے ،اور نہ ھی اس کی تقديرميں کوئی اسکا شريک ھے،اور نہ اس کی 
  ] 6تدبير ميں کوئی فرق ھے ۔[

] کی زحمتکے بنايا 7اور جسے بھی خلق کيا بغير کسی کی اعانت يا فکر ونظر[ جو کچھ بنايا وه بغير کسی نمونہ کے بنايا
] اور جسے خلق کيا وه خلق ھوگيا ۔وه خدا ھے ال شريک ھے جس کی صنعت محکم اور جس کا 8۔جسے بنايا وه بن گيا[

 اسی کی طرف پلٹتے ھيں ۔  سلوک بہترين ھے ۔وه ايسا عادل ھے جو ظلم نھيں کرتااور ايسا کرم کرنے واال ھے کہ تمام کام
ميں گو اھی ديتا ھوں کہ وه ايسا بزرگ و برتر ھے کہ ھر شے اسکی قدرت کے سامنے متواضع ، تمام چيزيں اس کی عزت
کے سا منے ذليل ،تمام چيزيں اس کی قدرت کے سامنے سر تسليم خم کئے ھو ئے ھيں اور ھر چيز اسکی ھيبت کے سامنے 

  خاضع ھے۔ 
] ،تمام آسمانوں کا خالق ،شمس و قمر پر اختياررکھنے واال ،يہ تمام معين وقت پرحرکت کر 9وں کا بادشاه[وه تمام بادشاھ

]ھے کہ دن بڑی تيزی کے ساتھ اس کا پيچھا کرتا 10رھے ھيں،دن کو رات اور رات کو دن پر پلٹانے واال [
   ھے ۔ ھے،ھرمعاندظالم کی کمر توڑنے واال اورھرسرکش شيطان کو ھالک کرنے واال

نہ اس کی کوئی ضد ھے نہ مثل،وه يکتا ھے بے نياز ھے ،نہ اسکا کوئی باپ ھے نہ بيٹا ،نہ ھمسر۔ وه خدائے واحد اور رب
مجيد ھے ،جو چاہتا ھے کرگزرتا ھے جواراده کرتا ھے پور ا کرديتا ھے وه جانتا ھے پس احصا کر ليتاھے ،موت وحيات 

] عطا کرنے 11نسانے واال، رالنے واال،قريب کرنے واال ،دور ہٹادينے واال[کا مالک،فقر وغنا کا صاحب اختيار ،ہ
]،روک لينے واال ھے، ملک اسی کے لئے ھے اور حمد اسی کے لئے زيبا ھے اورخير اسکے قبضہ ميں ھے ۔وه 12واال[

  ھر شے پر قادر ھے ۔ 
الوه کوئی خدا نھيں ھے ،وه دعاؤں کا قبول ] اس عزيزو غفار کے ع13رات کو دن اور دن کو رات ميں داخل کرديتا ھے ۔[

کرنے واال، بکثرت عطا کرنے واال،سانسوں کا شمار کرنے واال اور انسان و جنات کا پروردگار ھے ،اسکے لئے کوئی شے
]وه فرياديوں کی فرياد سے پريشان نھيں ھوتا ھے اور اسکو گڑگڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نھيں 14مشتبہ نھيں ھے۔[

تا ،نيک کرداروں کا بچانے واال ، طالبان فالح کو توفيق دينے واالمٔو منين کا موال اور عالمين کا پالنے واالھے ۔اسکا ھر کر
  مخلوق پر يہ حق ھے کہ وه ھر حال ميں اسکی حمد وثنا کرے ۔ 

رتے ھيں ،ميں اس پر ھم اس کی بے نھايت حمد کرتے ھيناورھميشہ خوشی ،غمی،سختی اور آسائش ميں اس کا شکريہ ادا ک
اور اسکے مالئکہ ،اس کے رسولوں اور اسکی کتابوں پر ايمان رکھتا ھوں،اسکے حکم کو سنتا ھوں اور اطاعت کرتا ھوں 

] چونکہ اسکی اطاعت ميں 15،اسکی مرضی کی طرف سبقت کرتا ھوں اور اسکے فيصلہ کے سامنے سراپا تسليم ھوں[
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اء پر کہ نہ کوئی اسکی تدبير سے بچ سکتا ھے اور نہ کسی کو اسکے ظلم کارغبت ھے اور اس کے عتاب کے خوف کی بن
  خطره ھے ۔ 

  
  ايک اھم مطلب کے لئے خداوند عالم کا فرمان  ٢

ميں اپنے لئے بندگی اور اسکے لئے ربوبيت کا اقرار کرتا ھوں اوراپنے لئے اس کی ربوبيت کی گواھی ديتا ھوں اسکے 
ھوں کھيں ايسا نہ ھوکہ کوتاھی کی شکل ميں وه عذاب نازل ھوجائے جس کا دفع کرنے واال پيغام وحی کو پہنچانا چاہتا 

کوئی نہ ھواگر چہ بڑی تدبيرسے کام ليا جائے اور اس کی دوستی خالص ھے۔اس خدائے وحده ال شريک نے مجھے بتايا کہ
ياھے تو اسکی رسالت کی تبليغ نھيں کی اوراگر ميں نے اس پيغام کو نہ پہنچايا جو اس نے علی کے متعلق مجھ پرنازل فرما

اس نے ميرے لئے لوگوں کے شرسے حفاظت کی ضمانت لی ھے اور خدا ھمارے لئے کافی اور بہت زياده کرم کرنے واال 
  ھے ۔ 

  ] 16[:اس خدائے کريم نے يہ حکم ديا ھے 
رے ميں نازل کياگيا ھے،اسے اے رسول!جوحکم تمھاری طرف علی (ع) (يعنی علی بن ابی طالب کی خالفت )کے با”

  “ ] تو رسالت کی تبليغ نھينکی اورهللا تمھيں لوگونکے شرسے محفوظ رکھے گا 17پہنچادو،اوراگرتم نے ايسانہ کيا[
ايھا الناس! ميں نے حکم کی تعميل ميں کوئی کوتا ھی نھيں کی اور ميں اس آيت کے نازل ھونے کا سبب واضح کردينا چاہتا 

  ھوں : 
] پروردگار(کہ وه سالم ھے )کا يہ حکم لے کر نازل ھوئے کہ ميں اسی مقام 18ن بار ميرے پاس خداونِدسالم[جبرئيل تي

پرٹھھر کر سفيدوسياه کو يہ اطالع دے دوں کہ علی بن ابی طالب (ع) ميرے بھائی ،وصی،جانشين اور ميرے بعد امام ھيں 
ن کی تھی ۔فرق صرف يہ ھے کہ ميرے بعد کوئی نبی نہان کی منزل ميرے لئے ويسی ھی ھے جيسے موسٰی کےلئے ھارو

  ھوگا،وه هللا و رسول کے بعد تمھارے حاکم ھيں اور اس سلسلہ ميں خدا نے اپنی کتاب ميں مجھ پريہ آيت نازل کی ھے : 
]19 [  
ادا کرتے ھيں بس تمھارا ولی اللھھے اوراسکارسول اوروه صاحبان ايمان جونمازقائم کرتے ھيں اورحالت رکوع مينزکٰوة”
علی بن ابی طالب(ع) نے نماز قائم کی ھے اور حالت رکوع ميں زکٰوةدی ھے وه ھر حال ميں رضا ء اٰلھی کے طلب گار “

  ] 20ھيں۔ [
ميں نے جبرئيل کے ذريعہ خدا سے يہ گذارش کی کہ مجھے اس وقت تمھارے سامنے اس پيغام کو پہنچانے سے معذور 

ن کی قلت اور منافقين کی کثرت ،فساد برپاکرنے والے ،مالمت کرنے والے اور اسال م کا رکھا جائے اس لئے کہ ميں متقي
يہ اپنی زبانوں سے”مذاق اڑانے والے منافقين کی مکاريونسے با خبرھوں ،جن کے بارے ميں خدا نے صاف کہہ ديا ھے کہ

حاالنکہ پروردگارکے نزديک يہ بہت وه کہتے ھيں جو ان کے دل ميں نھيں ھے ،اور يہ اسے معمولی بات سمجھتے ھيں 
ھر بات پرکان “”اُُذنْ ”] منافقين نے بارھا مجھے اذيت پہنچائی ھے يھاں تک کہ وه مجھے 21۔اسی طرح [“بڑی بات ھے 
کہنے لگے اور ان کا خيال تھا کہ ميں ايسا ھی ھونچونکہ اس (علی )کے ھميشہ ميرے ساتھ رہنے،اس کی “دھرنے واال

ر اس کے مجھے قبول کرنے کی وجہ سے يھاں تک کہ خداوند عالم نے اس سلسلہ ميں آيت نازل کی طرف متوجہ رہنے،او
  ھے: 

]22 [  
ِ ”اس مقام پر يہ بات بيان کردينا ضروری ھے کہ  ّٰ ِمُن بِا ِمنِْيَن ”کے ساتھ اور “ باء ”هللا “يُؤْ الم کے ساتھ”مو منين ‘ئُوِمُن لِْلُمؤْ

  کہ پھلے کا مطلب تصديق کرنا اور دوسرے کا مطلب تواضع اور احترام کا اظھار کرنا ھے ۔ ان دونوں ميں يہ فرق ھے 
اور ان ميں سے بعض ايسے ھيں جو رسول کو ستاتے ھيں اور کہتے ھيں کہ يہ بس کان ھی (کان) ھيں (اے رسول )تم ”

ھتے ھيں اور مو منين( کی باتوں) کا يقين کھدوکہ (کان تو ھيں مگر)تمھاری بھالئی (سننے )کے کان ھيں کہ خدا پر ايمان رک
  ] 23“[رکھتے ھيں 

کہنے والوں مينسے ايک ايک کا نام بھی بتاسکتا ھوں،اگر ميں چاھوں تو ان کی طرف اشاره “اُُذْن ”ورنہ ميں چاھوں تو 
الت ميں کرم اور کرسکتا ھوں اور اگرچا ھوں توتمام نشانيوں کے ساتھ ان کاتعارف بھی کراسکتا ھوں ،ليکن ميں ان معام

  ] 24بزرگی سے کام ليتا ھوں ۔[
  ليکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضٔی خدا يھی ھے کہ ميں اس حکم کی تبليغ کردوں۔ 

  اس کے بعد آنحضرت (ص) اس آيت کی تال وت فرما ئی : 
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]25 [  
رتم نے ايسانہ کياتورسالت اے رسول!جوحکم تمھاری طرف علی (ع) کے سلسلہ ميں نازل کياگيا ھے،اسے پہنچادو،اوراگ”

  “ کی تبليغ نھينکی اورهللا تمھيں لوگونکے شرسے محفوظ رکھے گا 
  
   باره اماموں کی امامت اور واليت کا قانونی اعالن ٣

لوگو! جان لو(اس سلسلہ مينخبر دار رھواس کو سمجھواور مطلع ھوجاؤ) ھوکہ هللا نے علی کو تمھارا ولی اور امام بناديا ھے
کی اطاعت کو تمام مھاجرين ،انصار اورنيکی ميں ان کے تابعين اور ھر شھری، ديھاتی، عجمی، عربی، آزاد، غالم، اور ان 

] کيلئے ان کا حکم جاری،ان کا امر نافذ اور ان کا قول 26صغير، کبير، سياه، سفيد پر واجب کرديا ھے ۔ھر توحيد پرست[
]جو ان کی تصديق کرے گا اور ان کی بات 27رو مستحق رحمت ھے۔[قابل اطاعت ھے ،ان کا مخالف ملعون اور ان کا پي

  سن کر اطاعت کرے گا هللا اسکے گناھوں کو بخش دے گا 
ايھا الناس ! يہ اس مقام پر ميرا آخری قيام ھے لٰہذا ميری بات سنو ، اور اطاعت کرو اور اپنے پر ور دگار کے حکم کو تسليم

ور دگار ھے اور اس کے بعد اس کا رسول محمد(ص) تمھارا حاکم ھے جو آج تم سے کرو ۔ هللا تمھارا رب ، ولی اور پر
] اس کے بعد علی تمھارا ولی اور بحکم خدا تمھارا امام ھے اس کے بعد امامت ميری ذريت اور اس 28خطاب کر رھا ھے۔[

  کی اوالد ميں تمھارے خدا و رسول سے مالقات کے دن تک با قی رھے گی ۔ 
س کو هللا ،رسول اور انھوں(باره ائمہ )نے حالل کيا ھے اور حرام وھی ھے جس کو هللا،رسول اور ان حالل وھی ھے ج

باره اماموں نے تم پر حرام کيا ھے ۔ هللا نے مجھے حرام و حالل کی تعليم دی ھے اور اس نے اپنی کتاب اور حالل و حرام 
  (ع) )کے حوالہ کر ديا ۔  ميں سے جس چيز کا مجھے علم ديا تھا وه سب ميں نے اس( علی

ايھا الناس علی (ع) کو دوسروں پر فضيلت دو خداوندعالم نے ھر علم کا احصاء ان ميں کر ديا ھے اور کو ئی علم ايسا نھيں 
ھے جو هللا نے مجھے عطا نہ کيا ھو اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کيا تھا سب ميں نے علی (ع) کے حوالہ کر ديا 

  بين ھيں اور خداوند عالم قرآن کريم ميں ارشاد فرماتا ھے : ] وه امام م29ھے۔[
  “ ھم نے ھر چيز کا احصاء امام مبين ميں کرديا ھے ] ”30[

ايھا لناس ! علی (ع) سے بھٹک نہ جانا ، ان سے بيزار نہ ھو جانا اور ان کی واليت کا انکار نہ کر ديناکہ وھی حق کی 
نے والے ، باطل کو فنا کر دينے والے اور اس سے روکنے والے ھيں ،انھيں طرف ھدا يت کر نے والے ،حق پر عمل کر 

  اس راه ميں کسی مالمت کر نے والے کی مالمت کی پروانھيں ھوتی ۔ 
وه سب سے پھلے هللا و رسول پر ايمان ال ئے اور اپنے جی جا ن سے رسول پرقربان تھے وه اس وقت رسول کے ساتھ 

ال وه کوئی عبادت خدا کر نے واال نہ تھا(انھوں نے لوگوں ميں سب سے پھلے نماز قائم تھے جب لوگوں ميں سے ان کے ع
کی اور ميرے ساتھ خدا کی عبادت کی ھے ميں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر ليٹنے کا حکم دياتو وه 

  بھی اپنی جان فدا کرتے ھو ئے ميرے بستر پر سو گئے ۔ 
  فضل قرار دو کہ انھيں هللا نے فضيلت دی ھے اور انھيں قبول کرو کہ انھيں هللا نے امام بنا يا ھے ۔ ايھا الناس ! انھيں ا

] اور جو ان کی واليت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ھوگی اور نہ 31ايھا الناس ! وه هللا کی طرف سے امام ھيں[
ر مخالفت کر نے والے کے ساتھ ايسا کرے گااور اسے ھميشہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ھے بلکہ هللا يقينااس امر پ

] سے بچو کھيں ايسا نہ ھو کہ اس جہنم ميں داخل 32ھميشہ کےلئے بدترين عذاب ميں مبتال کرے گا۔ لٰہذا تم ان کی مخالفت[
  ھو جا ٔو جس کا ايندھن انسان اور پتھر ھيں اور جس کو کفار کےلئے مھيا کيا گيا ھے ۔ 

! خدا کی قسم تمام انبياء عليھم السالم و مرسلين نے مجھے بشارت دی ھے اور ميں خاتم االنبياء والمر سلين اور ايھا الناس 
زمين و آسمان کی تمام مخلوقات کےلئے حجت پر ور دگار ھوں جو اس بات ميں شک کرے گا وه گذشتہ زمانۂ  جا ھليت 

ميں بھی شک کيا اس نے گويا تمام باتوں کو مشکوک قرار ديديا  جيسا کا فر ھو جا ئے گا اور جس نے ميری کسی ايک بات
اورجس نے ھمارے کسی ايک امام کے سلسلہ ميں شک کيااس نے تمام امامونکے بارے ميں شک کيااور ھمارے بارے ميں 

  ] 33شک کرنے والے کا انجام جہنم ھے ۔[
سے دور جاھليت کے کفر کے درجہ ميں سے “ فرجا ھليت اول کے ک”اس بات کا بيان کردينا بھی ضروری ھے کہ شايد 

  شديدترين درجہ ھے ۔ 
ايھا الناس ! هللا نے جو مجھے يہ فضيلت عطا کی ھے يہ اس کا کرم اور احسان ھے ۔ اس کے عال وه کو ئی خدا نھيں ھے 

  اور وه ميری طرف سے تا ابد اور ھر حال ميں اسکی حمدو سپاس ھے ۔ 
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] کا اقرار کرو کہ وه ميرے بعد ھر مرد و زن سے افضل و بر تر ھے جب تک هللا 34لت[ايھا الناس ! علی (ع) کی فضي
رزق نا زل کررھا ھے اور اس کی مخلو ق با قی ھے ۔ جو مير ی اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وه 

ور دگار کا ارشاد  ] کہ پر35ملعون ھے ملعون ھے اور مغضوب ھے مغضوب ھے ۔ جبرئيل نے مجھے يہ خبر دی ھے[
ھے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انھيں اپنا حاکم تسليم نہ کر ے گا اس پر ميری لعنت اور ميرا غضب ھے ۔لٰہذا ھر 
شخص کو يہ ديکھنا چا ہئے کہ اس نے کل کےلئے کيا مھيا کيا ھے ۔اس کی مخالفت کرتے وقت هللا سے ڈرو ۔ کھيں ايسا نہ 

  سل جا ئيں اور هللا تمھا رے اعمال سے با خبر ھے ۔ ھو کہ راه حق سے قدم پھ
] ھينجن کاخداوند عالم نے اپنی کتاب مينتذکره کيا ھے اور ان کی مخالفت کرنے والے 36ايھا الناس ! علی (ع) وه جنب هللا[

  “ ]ھائے افسوس کہ ميں نے جنب خداکے حق ميں بڑی کو تا ھی کی ھے37[:کے با رے ميں فرمايا ھے
اس ! قر آن ميں فکر کرو ، اس کی آيات کو سمجھو ، محکمات مينغوروفکر کرو اور متشابھات کے پيچھے نہ پڑو ۔ ايھا الن

  ] 39]کو اس کے عالوه اور کو ئی واضح نہ کرسکے گا۔ [38خدا کی قسم قر آن مجيد کے باطن اور اس کی تفسير[
بلند کيا ھے اور جس کے بارے ميں يہ بتا رھا ھوں کہ جس کا ھاتھ ميرے ھاتھ ميں ھے اور جس کا بازو تھام کر ميں نے 

جس کا ميں مو ال ھوں اس کا يہ علی (ع) مو ال ھے ۔ يہ علی بن ابی طالب (ع) ميرا بھائی ھے اور وصی بھی ۔ اس کی 
  واليت کا حکم هللا کی طرف سے ھے جو مجھ پر نا زل ھوا ھے ۔ 

] ان ميں سے ھر ايک40يزه اوالد ثقل اصغر ھيں اور قرآن ثقل اکبر ھے[ايھا الناس ! علی (ع) اوران کی نسل سے ميری پاک
دوسرے کی خبر ديتا ھے اور اس سے جدا نہ ھوگا يھاں تک کہ دونوں حوض کو ثر پر وارد ھوں گے جان لو! ميرے يہ 

  ] 41فرزند مخلوقات ميں خدا کے امين اور زمين ميں خدا کے حکام ھيں ۔[
] 42نے اداکر ديا ميں نے پيغام کو پہنچا ديا ۔ميں نے بات سنا دی، ميں نے حق کو واضح کر ديا،[آگاه ھو جأو ميں نے ميں 

آگاه ھو جا ٔو جو هللا نے کھا وه ميں نے دھرا ديا۔ پھر آگاه ھو جأو کہ امير المو منين ميرے اس بھا ئی کے عالوه کو ئی نھيں 
  نھيں ھے ۔  ] اور اس کے عالوه يہ منصب کسی کےلئے سزا وار43ھے[

  
   پيغمبر اکرم (ص)کے ھاتھوں پر اميرا لمومنين عليہ السالم کا تعارف ۴

(اس کے بعد علی (ع) کو اپنے ھا تھوں پرپازوپکڑکر بلند کيا يہ اس وقت کی بات ھے جب حضرت علی عليہ السالم منبر پر 
ں طرف ما ئل تھے گويا دونوں ايکپيغمبر اسالم(ص) سے ايک زينہ نيچے کھڑے ھوئے تھے اور آنحضرت (ص) کے دائي

  ھی مقام پر کھڑے ھو ئے ھيں ۔ 
اس کے بعد پيغمبر اسالم(ص) نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی عليہ السالم کو بلند کيا اور ان کے دونوں ھاتھوں کو 

ے برابر آسمان کی طرف اٹھايااورعلی (ع) کو اتنابلند کيا کہ آپ (ع) کے قدم مبارک آنحضرت(ص) کے گھٹنوں ک
  ] اس کے بعد آپ (ص) نے فر مايا : 44آگئے۔[

] اورميری امت ميں سے مجھ پر ايمان النے 45ايھا الناس !يہ علی (ع) ميرا بھائی اور وصی اور ميرے علم کا مخزن[
 والونکے لئے ميرا خليفہ ھے اور کتاب خدا کی تفسير کی رو سے بھی ميرا جانشين ھے يہ خدا کی طرف دعوت دينے واال

] ۔ پر ساتھ دينے 46،اس کی مر ضی کے مطابق عمل کر نے واال ،اس کے دشمنوں سے جھاد کر نے واال، اس کی اطاعت[
  واال ، اس کی معصيت سے رو کنے واال ۔ 

يہ اس کے رسول کا جا نشين اور مو منين کا امير ،ھدايت کرنے واالامام ھے اورناکثين( بيعت شکن ) قاسطين (ظالم) اور 
  ] سے جھاد کر نے واال ھے ۔ 47(خا رجی افرا[ مارقين

]۔خدا 49خدايا تيرے حکم سے کہہ رھا ھوں[“ ميرے پاس بات ميں تبديلی نھيں ھو تی ھے ] ”48[:خداوند عالم فر ماتا ھے 
يا علی (ع) کے دوست کو دوست رکھنا اور علی (ع) کے دشمن کو دشمن قرار دينا ،جو علی (ع) کی مدد کرے اس کی مدد 

رنا اور جو علی (ع) کو ذليل و رسوا کرے تو اس کو ذليل و رسوا کرناان کے منکر پر لعنت کر نا اور ان کے حق کا ک
  انکارکر نے والے پر غضب نا زل کرنا ۔ 

پر ور دگا را ! تو نے اس مطلب کو بيان کرتے وقت اور آج کے دن علی (ع) کو تاج واليت پہناتے وقت علی (ع) کے بارے 
  يت نازل فر ما ئی: ميں يہ آ

]50 [  
  “ آج ميننے دين کو کا مل کر ديا ،نعمت کو تمام کر ديا اور اسالم کو پسنديده دين قرار ديديا”
]51 [  
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اور جو اسالم کے عالوه کو ئی دين تالش کر ے گا وه دين قبول نہ کيا جا ئے گا اور وه شخص آخرت ميں خساره والوں ”
  “ ميں ھو گا 

  ] 52ھے گواه قرار ديتا ھوں کہ ميں نے تيرے حکم کی تبليغ کر دی ۔[پرور دگارا ميں تج
  
  مسئلۂ  امامت پر امت کی توجہ پر زور دينا  ۵

ايھا الناس !هللا نے دين کی تکميل علی (ع) کی امامت سے کی ھے ۔لٰہذا جو علی (ع) اور ان کے صلب سے آنے والی ميری 
] وه جہنم ميں ھميشہ 53دنيا و آخرت کے تمام اعمال بر باد ھو جا ئيں گے[ اوالد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا ۔اس کے

  ھميشہ رھے گا ۔ ايسے لوگوں کے عذاب ميں کو ئی تخفيف نہ ھو گی اور نہ انھيں مھلت دی جا ئے گی ۔ 
قريب تر اور ايھا الناس ! يہ علی (ع) ھے تم ميں سب سے زياده ميری مدد کر نے واال ، تم ميں سے ميرے سب سے زياده 

ميری نگاه ميں عزيز تر ھے ۔هللا اور ميں دونوں اس سے را ضی ھيں ۔قرآن کريم ميں جو بھی رضا کی آيت ھے وه اسی 
کے با رے ميں ھے اور جھاں بھی يا ايھا الذين آ منوا کھا گيا ھے اس کا پھال مخا طب يھی ھے قرآن مينھر آيت مدح اسی 

] کے حق ميں دی گئی ھے اور يہ سوره اس کے 54ميں جنت کی شھا دت صرف اسی[کے با رے ميں ھے ۔ سوره ھل اتٰی 
  عال وه کسی غير کی مدح ميں نا زل نھيں ھوا ھے ۔ 

]سے دفاع کر نے واال ، متقی ، پا کيزه صفت ، ھا دی اور مھدی 55ايھا الناس ! يہ دين خدا کا مدد گار ، رسول خدا (ص)[
  اور اس کا وصی بہترين وصی ھے اور اس کی اوالد بہترين او صياء ھيں ۔  ھے ۔تمھارا نبی سب سے بہترين نبی

  ايھا الناس !ھر نبی کی ذريت اس کے صلب سے ھو تی ھے اور ميری ذريت علی (ع) کے صلب سے ھے 
ال برباد ايھا الناس ! ابليس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلواديا لٰہذا خبر دار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمھارے اعم

ھو جا ئيں ،اور تمھا رے قد موں ميں لغزش پيدا ھو جا ئے ،آدم صفی هللا ھو نے کے با وجود ايک ترک او لٰی پر زمين ميں 
] ياد رکھو علی 57] کيا حقيقت ھے ۔تم ميں دشمنان خدا بھی پا ئے جا تے ھيں[56بھيج دئے گئے تو تم کيا ھو اور تمھاری[

علی کا دوست صرف تقی ھو گا اس پر ايمان رکھنے واالصرف مو من مخلص ھی ھو سکتا کا دشمن صرف شقی ھو گا اور 
  ھے اور خدا کی قسم علی (ع) کے با رے مينھی سوره عصر نا زل ھوا ھے ۔ 

]58 [  
مگر علی (ع) جو ايمان ال ئے اور حق اور “بنام خدائے رحمان و رحيم ۔قسم ھے عصر کی ،بيشک انسان خساره ميں ھے ”

  راضی ھو ئے ۔  صبر پر
ايھا الناس !ميں نے خدا کو گواه بناکر اپنے پيغام کو پہنچا ديا اور رسول کی ذمہ داری اس سے زياده کچھ نھيں ھے ۔ايھا 

الناس !هللا سے ڈرو ،جو ڈرنے کا حق ھے اور خبر دار !اس وقت تک دنيا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گذار نہ ھو 
  جا ؤ ۔ 

  
   ر شکنيوں کی طرف اشارهمنافقوں کی کا ۶

هللا ، اس کے رسول(ص) اور اس نور پر ايمان ال ٔو جو اس کے ساتھ نا زل کيا گيا ھے ۔قبل اس کے کہ خدا کچھ!”ايھا الناس 
  ] 59“[چھروں کو بگا ڑ کر انھيں پشت کی طرف پھير دے يا ان پر اصحاب سبت کی طرح لعنت کرے 

کی آٹھويں حصہ کے دوسرے “ے محبت اور بغض کے مطابق عمل کرتا ھے جو شخص اپنے دل ميں علی (ع) س” جملہ 
  جزء ميں وضاحت کی جا ئے گی ۔ 

خدا کی قسم اس آيت سے ميرے اصحاب کی ايک قوم کا قصد کيا گيا ھے کہ جن کے نام و نسب سے ميں آشنا ھوں ليکن 
يں حضرت علی عليہ السالم کی محبت يا بغضمجھے ان سے پرده پوشی کرنے کا حکم ديا گيا ھے ۔پس ھر انسان اپنے دل م

  کے مطابق عمل کرتاھے ۔ 
] ميرے بعد علی (ع) اور ان کے بعد ان کی نسل ھے اور يہ سلسلہ ا س مھدی 60ايھا الناس !نور کی پھلی منزل ميں ھوں[

ام مقصرين ،معا ندين ]چو نکہ هللا نے ھم کو تم61قائم تک بر قرار رھے گاجو هللا کاحق اورھما راحق حا صل کر ے گا[
  ] 62،مخا لفين ،خا ئنين ،آثمين اور ظالمين کے مقابلہ ميں اپنی حجت قرار ديا ھے ۔[

ايھا الناس !ميں تمھيں با خبر کرنا چا ہتا ھوں کہ ميں تمھا رے لئے هللا کا نما ئنده ھوں جس سے پھلے بہت سے رسول گذر 
ں تو تم اپنے پرا نے دين پر پلٹ جا ٔو گے ؟ تو ياد رکھو جو پلٹ جا ئے گا چکے ھيں ۔ تو کيا ميں مر جا ٔوں يا قتل ھو جا ؤ

وه هللا کا کو ئی نقصان نھيں کرے گا اور هللا شکر کرنے والوں کو جزا دينے واال ھے ۔آگاه ھو جا ٔو کہ علی (ع) کے صبر و
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  گيا ھے ۔جو ان کے صلب سے ھے ۔  شکر کی تعريف کی گئی ھے اور ان کے بعد ميری اوال د کو صابر و شاکر قرار ديا
ايھا الناس !مجھ پر اپنے اسالم کا احسان نہ رکھوبلکہ خدا پر بھی احسان نہ سمجھوکہ وه تمھارے اعمال کو نيست و نابود 

تانبے کے عذاب ميں مبتال کردے تمھارا پروردگار“پگھلے ھوئے ”کردے اور تم سے ناراض ھو جا ئے ،اور تمھيں آگ اور
  ] 63کو نگاه ميں رکھے ھو ئے ھے ۔[مسلسل تم 

کی طرف اشاره فر مايا ھے جس پرمنافقين کے پانچ بڑے افراد نے حجة الوداع “پھلے صحيفٔہ ملعونہ ”آنحضرت (ص) نے 
کے موقع پر کعبہ ميں دستخط کئے تھے جس کا خالصہ يہ تھا کہ پيغمبر اکرم(ص) کے بعد خالفت ان کے اھل بيت عليھم 

  “ پہنچنی چا ہئے اس سلسلہ ميں اس کتاب کے تيسرے حصہ کے دوسرے جزء کی طرف رجوع کيجئے السالم تک نھيں 
ايھا الناس !عنقريب ميرے بعد ايسے امام آئيں گے جو جہنم کی دعوت ديں گے اور قيامت کے دن ان کا کو ئی مدد گار نہ ھو

  گا ۔هللا اور ميں دونوں ان لوگوں سے بيزار ھيں ۔ 
لوگ اور ان کے اتباع و انصار سب جہنم کے پست ترين درجے ميں ھو ں گے اور يہ متکبر لوگو ں کا بد ايھا الناس !يہ 

  ] ھيں لٰہذاتم ميں سے ھر ايک اپنے صحيفہ پر نظر رکھے ۔ 64ترين ٹھکانا ھے ۔آگاه ھو جا ٔو کہ يہ لوگ اصحاب صحيفہ[
کا نام ادا کيا اکثر لوگ آپ کے اس “صحيفۂ  ملعونہ ” راوی کہتا ھے :جس وقت پيغمبر اکرم(ص) نے اپنی زبان مبارک سے

کالم کا مقصد نہ سمجھ سکے اور اذھان ميں سوال ابھر نے لگے صرف لوگوں کی قليل جما عت آپ کے اس کالم کا مقصد 
  سمجھ پائی ۔ 

د ميں امانت قرار دے ايھا الناس !آگاه ھو جا ٔو کہ ميں خالفت کو امامت اوروراثت کے طورپر قيامت تک کےلئے اپنی اوال
کر جا رھا ھوں اور مجھے جس امر کی تبليغ کا حکم ديا گيا تھا ميں نے اس کی تبليغ کر دی ھے تا کہ ھر حا ضر و غائب 
،مو جود و غير مو جود ، مو لود و غير مو لود سب پر حجت تمام ھو جا ئے ۔ اب حا ضر کا فريضہ ھے کہ قيامت تک اس 

  باپ اپنی اوالد کے حوالہ کر تے رھيں ۔  پيغام کوغائب تک اورماں
] غصب کرليں گے ،خدا غا صبين اور تجاوز 65ميرے بعد عنقريب لوگ اس امامت(خالفت) کو باشاہت سمجھ کرغصبی[

] تم پر عذاب آئے گا آگ اور(پگھلے ھوئے) تانبے کے66کرنے والوں پر لعنت کرے ۔يہ وه وقت ھوگا جب (اے جن و انس[
  ] 67جا ئيں گے جب کو ئی کسی کی مدد کرنے واال نہ ھو گا ۔[شعلے بر سا ئے 

]68ايھا الناس !هللا تم کو انھيں حاالت ميں نہ چھو ڑے گا جب تک خبيث اور طيب کو الگ الگ نہ کر ايھا الناس !کوئی قريہ[
کر دےگااور اسے حضرت ايسا نھيں ھے مگر يہ کہ هللا (اس ميں رہنے والونکو آيات اٰلھی کی تکذيب کی بنا پر) ھال ک 

  ] 69مھدی کی حکومت کے زير سلطہ لے آئے گا يہ هللا کا وعده ھے اورهللا صا دق الوعد ھے۔[
] اور وھی بعد 70ايھا الناس !تم سے پھلے اکثر لوگ ھالک ھو چکے ھيں اور هللا ھی نے ان لوگوں کو ھالک کيا ھے[

  ھے :  والونکو ھال ک کر نے واال ھے ۔خداوند عالم کا فرمان
]71 [  
کيا ھم نے ان کے پھلے والوں کو ھالک نھيں کرديا ھے پھر دوسرے لوگوں کو بھی انھيں کے پيچھے لگا ديں گے ھم ”

  “ مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا بر تأو کرتے ھيں اور آج کے دن جھٹالنے والوں کے لئے بربادی ھی بربادی ھے 
يت کی ھے اور ميں نے هللا کے حکم سے علی(ع) کوامر ونھی کيا ھے۔ وه امر ايھا الناس !هللا نے مجھے امر و نھی کی ھدا

] ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سال متی پا ٔو ، ان کی پيروی کرو تاکہ ھدايت پا ٔو ان کے 72و نھی اٰلھی سے با خبر ھيں۔[
ستے تمھيں اس کی راه سے منحرف روکنے پر رک جا ٔو تاکہ راه راست پر آجا ٔو ۔ان کی مر ضی پر چلو اور مختلف را

  کرديں گے ۔ 
  
  اھل بيت عليھم السالم کے پيرو کار اور ان کے دشمن  ٧

] پھر ميرے بعد علی (ع) ھيں اور ان کے بعد ميری 73ميں وه صراط مستقيم ھوں جس کی اتباع کا خدا نے حکم ديا ھے۔[
دايت کر تے ھيں اور حق کے ساتھ انصاف کر تے اوالد جو ان کے صلب سے ھے يہ سب وه امام ھيں جو حق کے ساتھ ھ

  ھيں ۔ 
  سوره الحمد کی تالوت کے بعد آپ نے اس طرح فرمايا :  :اس کے بعد آنحضرت (ص) نے اس طرح فرمايا 

خدا کی قسم يہ سوره ميرے اور ميری اوالد کے با رے ميں نا زل ھوا ھے ، اس ميں اوالد کےلئے عمو ميت بھی ھے اور 
] يھی خدا کے دوست ھيں جن کےلئے نہ کوئی خو ف ھے اور نہ کو ئی حزن ! يہ74ھ خصوصيت بھی ھے ۔[اوالد کے سات

  حزب هللا ھيں جو ھميشہ غالب رہنے والے ھيں ۔ 
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آگاه ھو جا ٔو کہ دشمنان علی ھی اھل ِ تفرقہ ، اھل تعدی اور برادران شيطان ھيں جواباطيل کوخواھشات نفسانی کی وجہ سے
  ] 75ک پھونچا تے ھيں ۔[ايک دوسرے ت

  آگاه ھو جا ٔو کہ ان کے دوست ھی مو منين بر حق ھيں جن کا ذکر پر ور دگار نے اپنی کتاب ميں کيا ھے: 
]76 [  
آپ کبھی نہ ديکھيں گے کہ جوقوم هللا اور آخرت پر ايمان رکھنے والی ھے وه ان لوگوں سے دوستی کر رھی ھے جو هللا ”

والے ھينچا ھے وه ان کے باپ دادا يا اوالد يا برادران يا عشيرة اور قبيلہ والے ھی کيوں نہ اور رسول سے دشمنی کر نے 
  “ ھوں هللا نے صاحبان ايمان کے دلوں ميں ايمان لکھ ديا ھے 

آگاه ھو جا ٔو کہ ان (اھل بيت )کے دوست ھی وه افراد ھيں جن کی توصيف پر ور دگار نے اس انداز سے کی ھے :< الَِّذْيَن 
  ] 77آَمنُْواَولَْم يَْلبَُسْوااِْيَمانَھُْم بِظُْلٍم اُْوٰلئَِک لَھُُم ااْلَْمُن َوھُْم ُمْھتَُدْون>[

جو لوگ ايمان ال ئے اور انھوں نے اپنے ايمان کو ظلم سے آلوده نھيں کيا انھيں کےلئے امن ھے اور وھی ھدايت يا فتہ ” 
  “ ھيں 

  ايمان الئے ھيں اور شک ميں نھيں پڑے ھيں ۔  آگاه ھو جا ؤ کہ ان کے دوست وھی ھيں جو
آگاه ھوجأو کہ ان کے دوست ھی وه ھينجوجنت ميں امن و سکون کے ساتھ داخل ھو ں گے اور مال ئکہ سالم کے ساتھ يہ 

  “ کہہ کے ان کا استقبال کريں گے کہ تم طيب و طاھر ھو ، لٰہذا جنت ميں ھميشہ ھميشہ کےلئے داخل ھو جا ٔو 
  ] 78جا ٔو کہ ان کے دوست ھی وه ھيں جن کے لئے جنت ھے اور انھيں جنت ميں بغير حساب رزق دياجائيگا ۔[آگاه ھو 

  آگاه ھو جا ٔو کہ ان (اھل بيت ) کے دشمن ھی وه ھيں جوآتش جہنم کے شعلوں مينداخل ھوں گے۔ 
  اس کے شعلے بھڑک آگاه ھو جا ٔو کہ ان کے دشمن وه ھيں جوجہنم کی آواز اُس عالم ميں سنيں گے کہ 

  رھے ھوں گے اور وه ان کو ديکھيں گے ۔ 
  آگاه ھو جا ٔو کہ ان کے دشمن وه ھيں جن کے با رے ميں خدا وند عالم فر ماتا ھے: 

]79 [  
  ‘ ‘ (جہنم ميں) داخل ھو نے واالھر گروه دوسرے گروه پر لعنت کرے گا ۔۔۔ ” 

  ے ميں پر ور دگار کا فرمان ھے: آگاه ھو جا ٔو کہ ان کے دشمن ھی وه ھيں جن کے با ر
فِْی َضاَلٍل < ُکلََّما اُْلقَِی فِْيھَا فَْوٌج َسٔاَلَھُْم َخْزنَتُھَااَلَْم يَاتُِکْم نَِذْيٌر. قَالُْوابَلَٰی قَْدَجاَء نَانَِذْيٌرفَکَ  َل هللاُ ِمْن َشْیٍء اِْن اَْنتُْم ااِلَّ ْبنَاَوقُْلنَاَمانَزَّ ذَّ

ِعْيِر>[َکبِْيٍر.۔۔۔ااََل فَسُ    ] 80ْحقااًِلَْصَحا ِب السَّ
جب کوئی گروه داخل جہنم ھو گا تو جہنم کے خازن سوال کريں گے کيا تمھا رے پاس کو ئی ڈرانے واال نھيں آيا تھا ؟تو ” 

بہت  وه کھيں گے آيا تو تھا ليکن ھم نے اسے جھٹال ديا اور يہ کہہ ديا کہ هللا نے کچھ بھی نا زل نھيں کيا ھے تم لوگ خود
  ] 81“ [بڑی گمرا ھی ميں مبتال ھو۔۔۔آگاه ھوجا ؤ تو اب جہنم والوں کےلئے تو رحمت خدا سے دوری ھی دوری ھے

] اور انھيں کےلئے مغفرت اور اجر عظيم ھے82آگاه ھو جا ٔو کہ ان کے دوست ھی وه ھيں جو هللا سے از غيب ڈرتے ھيں[
  ۔ 

  ] 83کے ما بين کتنا فا صلہ ھے ۔[ايھا الناس!ديکھو آگ کے شعلوں اوراجر عظيم 
ايھا الناس!ھمارا دشمن وه ھے جس کی هللا نے مذمت کی اور اس پر لعنت کی ھے اور ھمارا دوست وه ھے جس کی هللا نے 

  تعريف کی ھے اور اس کو دوست رکھتا ھے ۔ 
  ] 84۔[ ايھا الناس!آگاه ھو جا ٔو کہ ميں ڈرانے واال ھو ں اور علی (ع) بشارت دينے والے ھيں

  ايھا الناس!ميں انذار کرنے واال اور علی (ع) ھدايت کرنے والے ھيں۔ 
  ايھا الناس!ميں پيغمبر ھوں اور علی (ع) ميرے جا نشين ھيں ۔ 

ايھا الناس!آگاه ھو جا ٔو ميں پيغمبر ھوں اور علی (ع) ميرے بعد امام اور ميرے وصی ھيں اوران کے بعد کے امام ان کے 
  ھو جأو کہ ميں ان کا باپ ھوں اور وه اس کے صلب سے پيدا ھو نگے۔ فرزند ھيں آگاه 

  
   حضرت مھدی عج۔۔ ٨

ياد رکھو کہ آخری امام ھمارا ھی قائم مھدی ھے ، وه اديان پر غالب آنے واال اور ظالموں سے انتقام لينے واال ھے ،وھی 
ين کے ھر گروه پر غالب اور ان کی ھدايت کر نے قلعوں کو فتح کر نے واال اور ان کو منھدم کر نے واال ھے ،وھی مشرک

  ] 85واال ھے ۔[
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آگاه ھوجا ؤ وھی اولياء خداکے خون کا انتقام لينے واالاور دين خدا کا مدد گار ھے جان لو!کہ وه عميق سمندر سے استفاده 
  ] 86کر نے واال ھے ۔[

علم اٰلھی ،يا دريائے قدرت اٰلھی ،يا اس سے مراد عميق دريا سے مراد ميں چند احتمال پائے جا تے ھيں ،منجملہ دريائے 
  “ قدرتوں کا وه مجمو عہ ھے جو خداوند عالم نے امام عليہ السالم کو مختلف جہتوں سے عطا فر مايا ھے 

  ] 87وھی ھر صاحب فضل پر اس کے فضل اور ھر جا ھل پر اس کی جھالت کا نشانہ لگا نے واال ھے ۔[
  کا منتخب اور پسنديده ھے ، وھی ھر علم کا وارث اور اس پر احا طہ رکھنے واال ھے۔ آگاه ھو جا ٔو کہ وھی هللا 

] وھی رشيد اور صراط88آگاه ھو جا ؤوھی پرور دگار کی طرف سے خبر دينے واال اورآيات اٰلھی کو بلند کر نے واال ھے[
  مستقيم پر چلنے واال ھے اسی کو هللا نے اپنا قانون سپرد کيا ھے ۔ 

] وھی حجت با قی ھے اور اس کے بعد کو ئی حجت نھيں ھے ، ھر حق 89بشارت دور سابق ميں دی گئی ھے ۔[ اسی کی
اس کے ساتھ ھے اور ھر نور اس کے پاس ھے ، اس پر کو ئی غالب آنے واال نھيں ھے وه زمين پر خدا کا حاکم ، مخلوقات 

  اس کا امين ھے ۔ ميں اس کی طرف سے َحَکم اور خفيہ اور عالنيہ ھر مسئلہ ميں 
  
   بيعت کی وضاحت ٩

  ايھا الناس!ميں نے سب بيان کر ديا اور سمجھا ديا ،اب ميرے بعد يہ علی تمھيں سمجھا ئيں گے 
آگاو ھو جا ٔو ! کہ ميں تمھيں خطبہ کے اختتام پر اس بات کی دعوت ديتا ھوں کہ پھلے ميرے ھاتھ پر ان کی بيعت کا اقرار 

کے ھاتھ پر بيعت کرو ، ميں نے هللا کے ساتھ بيعت کی ھے اور علی (ع) نے ميری بيعت کی  ] اس کے بعد ان90کرو ،[
   :]91ھے اور ميں خدا وند عالم کی جا نب سے تم سے علی(ع)کی بيعت لے رھا ھوں (خدا فرماتا ھے)[

ں کے اوپر هللا ھی کا ھا بيشک جو لوگ آپ کی بيعت کر تے ھيں وه درحقيقت هللا کی بيعت کر تے ھيں اور ان کے ھا تھو” 
تھ ھے اب اس کے بعد جو بيعت کو توڑ ديتا ھے وه اپنے ھی خالف اقدام کر تا ھے اور جو عھد اٰلھی کو پورا کر تا ھے خدا

  “ اسی کو اجر عظيم عطا کر ے گا 
  
  حالل و حرام ،واجبات اور محرمات  ١٠

  ] 92هللا ھيں(خدا وند عالم فر ماتا ھے:[ايھا الناس!يہ حج اور عمره اور يہ صفا و مروه سب شعا ئر 
“ لٰہذا جوشخص بھی حج يا عمره کر ے اس کےلئے کو ئی حرج نھيں ھے کہ وه ان دونوں پھا ڑيوں کا چکر لگا ئے ] ”93[

ايھا الناس!خا نۂ  خدا کا حج کرو جو لوگ يھاں آجاتے ھيں وه بے نياز ھو جا تے ھينخوش ھوتے ھيں اور جو ا س سے الگ 
  ] 94جا تے ھيں وه محتاج ھو جا تے ھيں ۔[ ھو

] ھيں کرتا مگر يہ کہ خدا اس وقت تک کے گناه 95ايھا الناس!کو ئی مو من کسی مو قف(عرفات ،مشعر ،منی ) ميں وقوف[
  معاف کر ديتا ھے ،لٰہذا حج کے بعد اسے از سر نو نيک اعمال کا سلسلہ شروع کرنا چاہئے 

اتی ھے اور ان کے اخراجات کا اس کی طرف سے معا وضہ ديا جاتا ھے اور هللا محسنين ايھا الناس!حجا ج کی مدد کی ج
  کے اجر کو ضا ئع نھيں کرتا ھے ۔ 

ايھا الناس!پورے دين اور معرفت احکام کے ساتھ حج بيت هللا کرو ،اور جب وه مقدس مقامات سے واپس ھو تو مکمل توبہ 
  اور ترک گنا ه کے ساتھ ۔ 

] اگر وقت زياده گذر گيا ھے اور تم نے 96قائم کرو اور زکٰوة ادا کرو جس طرح هللا نے تمھيں حکم ديا ھے[ ايھا الناس!نماز
کو تا ھی و نسيان سے کام ليا ھے تو علی (ع) تمھا رے ولی اور تمھارے لئے بيان کر نے والے ھيں جن کو هللا نے ميرے 

  ] 97ايا ھے وه مجھ سے ھے اور ميں اس سے ھوں ۔[بعداپنی مخلوق پرامين بنايا ھے اور ميرا جا نشين بن
وه اور جو ميری نسل سے ھيں وه تمھارے ھر سوال کا جواب ديں گے اور جو کچھ تم نھيں جا نتے ھو سب بيان کر ديں گے

  ۔ 
حالل و  آگاه ھو جأو کہ حال ل و حرام اتنے زياده ھيں کہ سب کا احصاء اور بيان ممکن نھيں ھے ۔مجھے اس مقام پر تمام

حرام کی امر و نھی کرنے اور تم سے بيعت لينے کا حکم ديا گياھے اور تم سے يہ عھد لے لوں کہ جو پيغام علی (ع) اور 
ان کے بعد کے ائمہ کے با رے ميں خدا کی طرف سے ال يا ھوں ،تم ان سب کا اقرار کرلوکہ يہ سب ميری نسل اور اس 

کے ذريعہ قائم ھوگی ان کا آخری مھدی ھے جو قيا مت تک حق کے ساتھ (علی (ع) )سے ھيں اور امامت صرف انھيں 
  “ فيصلہ کر تا رھے گا 
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ايھا الناس!ميں نے جس جس حالل کی تمھارے لئے رہنما ئی کی ھے اور جس جس حرام سے روکا ھے کسی سے نہ رجوع
وظ کرلو، ايک ميں پھر اپنے لفظوں کی ] اور محف98کيا ھے اور نہ ان ميں کو ئی تبديلی کی ھے لٰہذا تم اسے ياد رکھو[

  تکرار کر تا ھوں :نماز قا ئم کرو ، زکٰوة ادا کرو ، نيکيوں کا حکم دو ، برا ئيوں سے روکو ۔ 
اور يہ ياد رکھو کہ امر با لمعروف کی اصل يہ ھے کہ ميری بات کی تہہ تک پہنچ جا ٔو اور جو لوگ حاضر نھيں ھيں ان 

] اس لئے کہ يھی هللا کا حکم ھے اور99ل کر نے کا حکم دو اور اس کی مخالفت سے منع کرو[تک پہنچا ٔو اور اس کے قبو
] اور امام معصوم کو چھو ڑ کر نہ کو ئی امر با لمعروف ھو سکتا ھے اور نہ نھی عن المنکر 100يھی ميرا حکم بھی ھے[

  ] 101۔[
امام ان کے فرزند ھيں اور ميں نے تم کو يہ بھی سمجھاد  ايھا الناس!قرآن نے بھی تمھيں سمجھا يا ھے کہ علی (ع) کے بعد

  يا ھے کہ يہ سب ميری اور علی کی نسل سے ھيں جيساکہ پر ور دگار نے فر مايا ھے: 
]102 [  

اور ميں نے بھی تمھيں بتا ديا ھے کہ جب تک تم قرآن اور “هللا نے (امامت )انھينکی اوالد ميں کلمہ با قيہ قرار ديا ھے ” 
  ] 103ے متمسک رھو گے ھر گزگمراه نہ ھو گے [عترت س

  ايھا الناس!تقوٰی اختيار کرو تقوٰی۔قيا مت سے ڈروجيسا کہ خدا وندعالم نے فر مايا ھے: 
]104 [  

  “ زلزلہ قيامت بڑی عظيم شٔی ھے ” 
يکيوں پر ثواب ملتا موت ، قيامت ،حساب، ميزان ،هللا کی با رگاه کا محا سبہ ،ثواب اور عذاب سب کو ياد کرو کہ وھاں ن

  ] اور برا ئی کر نے والے کا جنت ميں کو ئی حصہ نھيں ھے ۔ 105ھے[
  
  قانونی طور پر بيعت لينا  ١١

ايھا الناس!تمھاری تعداد اتنی زياده ھے کہ ايک ايک ميرے ھاتھ پر ھاتھ ما ر کر بيعت نھيں کر سکتے ھو ۔لٰہذا هللا نے 
] ھو نے اور ان کے بعد کے ائمہ جو ان 106سے علی (ع) کے امير المو منين[ مجھے حکم ديا ھے کہ ميں تمھاری زبا ن

کے صلب سے ميری ذريت ھيں سب کی امامت کا اقرار لے لوں اور ميں تمھيں بتا چکا ھوں کہ ميرے فرزند ان کے صلب 
  سے ھيں۔ 

ہنے والے اور علی (ع) اور اوالد لٰہذا تم سب مل کر کھو :ھم سب آپ کی بات سننے والے ، اطاعت کر نے والے ، راضی ر
علی (ع) کی امامت کے با رے ميں جو پروردگار کا پيغام پہنچايا ھے اس کے سا منے سر تسليم خم کر نے والے ھيں ۔ھم 

اس بات پر اپنے دل ، اپنی روح ، اپنی زبان اور اپنے ھا تھوں سے آپ کی بيعت کر رھے ھيں اسی پر زنده رھيں گے ، 
اور اسی پر دو باره اٹھيں گے ۔نہ کو ئی تغير و تبديلی کريں گے اور نہ کسی شک و ريب ميں مبتال ھو ں  اسی پر مريں گے

  گے ، نہ عھد سے پلٹيں گے نہ ميثاق کو تو ڑيں گے ۔ 
اورجن کے متعلق آپ نے فرمايا ھے کہ وه علی امير المومنين اور ان کی اوالد ائمہ آپ کی ذّريت مينسے ھيں ان کی اطاعت 

ريں گے ۔جن مينسے حسن وحسين ھيں اور ان کے بعد جن کو هللا نے يہ منصب ديا ھے اور جن کے بارے ميں ھم سے ک
ھمارے دلوں،ھماری جانونھماری زبانوں ھمارے ضميروں اور ھمارے ھاتھونسے عھدوپيمان لے لياگيا ھے ھم اسکا کوئی 

  کوئی تغير و تبدل نھيں ديکھے گا۔ بدل پسند نھيں کريں گے ،اور اس ميں خدا ھمارے نفسوں ميں 
ھم ان مطالب کو آپ کے قول مبارک کے ذريعہ اپنے قريب اور دور سبھی اوالد اور رشتہ داروں تک پہنچا ديں گے اورھم 

  ] 107اس پر خدا کو گواه بناتے ھيناور ھماری گواھی کے لئے هللا کافی ھے اور آپ بھی ھمارے گواه ھيں ۔[
عت کرو ،علی (ع) امير المومنين ھونے اور حسن وحسين اور ان کی نسل سے باقی ائمہ کی امامت کے ايھاالناس!هللا سے بي

عنوان سے بيعت کرو۔جو غداری کرے گا اسے هللا ھالک کردے گا اور جو وفا کرے گا اس پر رحمت نازل کرے گا اور جو
ے باندھے ھوئے عھد کو وفا کرے گا خدوند عالمعھد کو توڑدے گا وه اپنا ھی نقصان کرے گا اور جو شخص خداوند عالم س

  اس کو اجر عظيم عطا کرے گا ۔ 
]اور يہ کھو کہ پرودگار ھم نے سنا 108ايھاالناس !جوميں نے کھا ھے وه کھو اور علی کو امير المومنين کہہ کر سالم کرو،[

زگشت ھے اور کھو :حمدو شکرھےاور اطاعت کی ،پروردگاراھميں تيری ھی مغفرت چاہئے اور تيری ھی طرف ھماری با
  اس خداکاجس نے ھميں اس امر کی ھدايت دی ھے ورنہ اسکی ھدايت کے بغير ھم راه ھدايت نھيں پاسکتے تھے۔ 

ايھاالناس!علی ابن ابی طالب کے فضائل هللا کی بارگاه ميں اور جواس نے قرآن ميں بيان کئے ھيں وه اس سے کھيں زياده 
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شمار کر اسکوں۔لٰہذا جو بھی تمھيں خبر دے اور ان فضائلسے آگاه کرے اسکی تصديق ھيں کہ ميں ايک منزل پر 
  ] 109کرو۔[

  ياد رکھو جو هللا ،رسول،علی اور ائمہ مذکورين کی اطاعت کرے گا وه بڑی کاميابی کا مالک ھوگا ۔ 
ميں سبقت کريں گے وھی جنت نعيم ايھا الناس!جو علی کی بيعت ،ان کی محبت اور انھيں امير المومنين کہہ کر سالم کرنے 

ميں کامياب ھوں گے ۔ايھالناس!وه بات کھو جس سے تمھارا خدا راضی ھوجائے ورنہ تم اور تمام اھل زمين بھی منکر 
  ھوجائيں تو هللا کو کوئی نقصان نھيں پھونچا سکتے۔ 

ے مومنين کی مغفرت فرما اور پرودگارا !جو کچھ ميں نے ادا کيا ھے اور جس کا تونے مجھے حکم ديا ھے اس کے لئ
  منکرين (کافرين )پر اپنا غضب نازل فرمااور ساری تعريف هللا کے لئے ھے جو عالمين کا پالنے واال ھے ۔ 

فَھَا ”ب :  تشديد کے ساتھ ،يعنی جو شخص امير المو منين عليہ السالم کے فضائل بيان کرے اور ان کا لوگوں کو تعارف“ َعرَّ
  ديق کرو ۔ کرائے تو اس کی تص

ميں عبارت اس طرح ھے :ايھا الناس ،فضائل علی (ع) اور جو کچھ خداوند عالم نے ان سے مخصوص طور پر قرآن “ ب ”
ميں بيان کيا ھے وه اس سے کھيں زياده ھے کہ ميں ايک جلسہ ميں بيٹھ کر سب کو بيان کروں ،لٰہذا جو کو ئی اس بارے 

  ميں تم کو خبر دے اس کی تصديق کرو ۔ 
 --------------------------------------------------------------------------------   

] توحيد کے متعلق خطبہ کی ابتدا کے الفاظ بہت دقيق مطالب کے حامل ھينجن کی تفسير کی ضرورت ھے 1[
ميں بلند ۔مذکوره جملہ کی اس طرح وضاحت کی جا سکتی ھے :ساری تعريف اس خد اکےلئے ھے جو يکتا ئی 

د ” اور “ب ” مرتبہ رکھتا ھے ،وه يکتا ھو نے اور بلند مرتبہ ھونے کے باوجوداپنے بندوں سے نزديک ھے ۔ 
کی عبارت اس طرح ھے :اس خد ا کی حمد ھے جو اپنی يکتا ئی کے ساتھ بلند مرتبہ اور اپنی تنھائی کے با “ 

  وجود نزديک ھے۔ 
  ں سے ايک جہت مراد ھو سکتی ھے: ] اس جملہ سے مندرجہ ذيل دو جہتوں مي2[

پھلے :خداوند عالم کا علم تمام چيزوں کا احاطہ کئے ھوئے ھے درحاليکہ وه چيزيں اپنی جگہ پر ھيں اور 
  خداوند عالم کو ان کے معائنہ اور مال حظہ کرنے کی ضرورت نھيں ھے ۔ 

ْوٌس ” ] کلمہ 3[ کا مطلب جس کی “ ُسبُّْوٌح ” کلمۂ  کا مطلب ھر عيب و نقص سے پاک اور منّزه ،اور “قُدُّ
  “ مخلوقات تسبيح کرتی ھے اور تسبيح کا مطلب خداوند عالم کی تنزيہ اور تمجيد ھے 

  ھر نفس اس کے زير نظر ھے ۔ “ھ ” اور “د ” ، “ج ] ”4[
  “ وھی عدم سے وجود عطا کرنے واال ھے “د ” اور “ج ] ” 5[
  “ ر ميں کو ئی اختالف نھيں ھے اس کی تدبي“د ” اور “ ب ” ، “ الف ] ” 6[
  “ بغير فساد کے “ج ] ” 7[
  :اس نے چاھا پس وه وجود مينآگئے ۔ “ ج ] ” 8[
  بادشاھوں کا مالک ۔ “:ج ” اور “ ب ] ” 9[
] اس چيز سے کنايہ ھے کہ رات اور دن دو کشتی لڑنے والوں کی طرح ايک دو سرے پر غالب آجاتے ھيں 10[

رات کا بہت تيزی کے ”تا ھے اور خود اوپر آجاتا ھے ۔دن کے بارے ميں فرمايا ھےاور اس کو زمين پر پٹک دي
ليکن رات کے بارے ميں نھيں فر مايا ۔شايد يہ اس بات سے کنايہ ھو کہ چونکہ دن نور “ ساتھ پيچھا کرتا ھے 

  سے ايجاد ھو تا ھے اور جيسے ھی نور کم ھوا رات آجاتی ھے ۔ 
  مقدر بناتا ھے ۔ تدبير کرتا ھے اور “د ] ”11[
  منع کرتا ھے اور ثروتمند بنا ديتا ھے ۔ “ ب ] ” 12[
رات کو دن ميں اور دن کو رات ميں داخل کرنے واال اس کے عالوه اور کو ئی نھيں ھے “ ھ ” اور “ ج ] ” 13[
  ۔ 
  سے کسی زبان کی مشکل پيش نھيں آتی ھے ۔ “ ھ ”اور “د ”اور “ ج ] ” 14[
حکم کو سنو اور اطاعت کرو ،اور جس چيز ميں اس کی رضايت ھے اس کی طرف  اس کے“ھ “ ” د ] ” 15[

  سبقت کرو اور اس کے مقدرات کے مقابلے ميں تسليم ھو جاؤ۔ 
  ۔ ۶٧] سوره ما ئده آيت/16[
جو کچھ ميں نے پہنچاياھے اس ميں کسی قسم کی کو ئی کو تا ھی نھيں کی ھے اور جو “ ھ ” اور “ ج ] ” 17[
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  بالغ ھوا اس کے پہنچانے ميں کسی قسم کی کاھلی نھيں کی ھے ۔ کچھ مجھ پر ا
  ] ان دو مقامات پر سالم پروردگار عالم کے نام کے عنوان سے ذکر ھوا ھے۔ 18[
  ۔ ۵۵] سوره ما ئده آيت/19[
حالت رکوع ميں خداوند عالم کی خاطر زکات دی ھے خداوند عالم بھی ھر حال ميں ان کا اراده کرتا “ ب ] ” 20[

  ھے ۔ 
  ] يعنی اس مھم کے ابالغ ميں معافی چاہنے کی ايک علت يہ بھی ھے 21[
  ۔ ۶١] سوره توبہ آيت/ 22[
] يھاں پر اس کا مطلب يہ ھو گاکہ پيغمبر اکرم (ص) خداوند عالم کے کالم کی تصديق فرماتے ھيں اورمو 23[

  اتوں کو رد نھيں کرتے ۔ منين کے مقابل ميں تواضع اور احترام کا اظھار کرتے ھيں اور ان کی ب
  ليکن خدا کی قسم ان کی باتوں کو در گزر کرتے ھوئے ان پر کرامت کرتا ھوں ۔ “ ھ ” اور “ ج ] ” 24[
  ۔ ۶٧] سوره مائده آيت/25[
  ھر موجود پر ۔۔۔ “ ھ ” اور “ ج ] ” 26[
  جو شخص ان کا تابع ھوگا ان کی تصديق کرے گا اس کو اجر ملے گا ۔ “ب ] ” 27[
  آنحضرت (ص) کے اس کالم سے مراد خود آپ ھی ھيں ۔  ]28[
جمع اور جمع آوری ”ھے ۔يعنی ذہن سے قريب کرنے کےلئے کلمہ“َعدَّ هُ َوَضبَطَہُ ” کا مطلب “ اَْحَصاهُ ] ” 29[
  سے استفاده کيا گيا ھے ۔ “
  ۔ ١٢] سوره يس آيت/30[
  ] وه خداوند عالم کے امر سے امام ھيں ۔ 31[
  فت کرنے سے پرھيز کرو ۔ ] ميری مخال32[
اگر کو ئی ميری اس گفتگو ميں کسی ايک چيز ميں شک کرے گو يا اس نے تمام “د ” اور “ج ”، ‘ ‘الف] ”33[

جو شخص ميری گفتار کی “:ھ ” چيزوں ميں شک کيا ھے اور اس ميں شک کرنے والے کا ٹھکانا جہنم ھے ۔
  کيا ھے  ايک چيز ميں شک کرے گويا اس نے پوری گفتار ميں شک

  ايھا الناس ،خداوند عالم نے علی بن ابی طالب کو سب پر افضل قرار ديا ھے ۔ “ ب ] ” 34[
  ميرا کالم جبرئيل سے اور جبرئيل پروردگار عالم کی طرف سے يہ پيغام ال ئے ھيں۔ “ھ ” اور “ ج ] ” 35[
نين عليہ السالم کا خداوند عالم يعنی طرف ،جہت ،پھلو ۔شايد يھاں پراس سے مراد امير المو م“ جنب ] ” 36[

  سے بہت زياده مرتبط ھو نا ھے 
  ۔ ۵۶] سوره زمر آيت/37[
يعنی باطن ،ضمير اورنھی کے معنی ميں بھی آيا ھے ،اور پھلے معنی عبارت سے بہت زياده “زواجر ] ” 38[

  منا سبت رکھتے ھيں 
  والے ھيں ۔  ] خدا کی قسم وه نور واحد کے عنوان سے تمھارے لئے بيان کرنے39[
  کی طرف اشاره ھے ۔  :] يہ حديث 40[
  يہ خداوند عالم کی جانب سے اس کی خلق مينامراور زمين ميں اس کا حکم ھے ۔ “ج ] ” 41[
  جان لو !ميننے نصيحت فرما دی ھے ۔ “ ج ] ” 42[
  نھينھے ۔  جان لو کہ اميرالمومنين ميرے اس بھا ئی کے عالوه کوئی“:د ” اور “ب ” اور “ الف ] ” 43[
امير المو منين عليہ السالم نے اپنے دونوں ھاتھوں کو پيغمبر اکرم (ص) کے چھرهٔ  اقدس کی “ ب ] ” 44[

طرف اس طرح بلند کيا کہ آپ کے دونوں ھاتھ مکمل طورپر آسمان کی طرف کھل گئے تو پيغمبر اکرم (ص) نے 
بارک آنحضرت (ص) کے گھٹنوں کے برابر آگئے ۔ حضرت علی عليہ السالم کو بلند کيا يھاں تک کہ ان کے قدم م

يہ فقره کتاب اقبال سيد بن طا ؤس ميں اس طرح آيا ھے :۔۔۔پيغمبر اکرم (ص) نے حضرت علی عليہ السالم کو 
بلند کرتے ھو ئے فر مايا :ايھا الناس ،تمھارا صاحب اختيار کون ھے ؟ انھوں نے کھا :خدا اور اس کا رسول 

يا : آگاه ھو جاؤ جس کا صاحب اختيار ميں ھوں يہ علی اس کے صاحب اختيار ھيں ۔آنحضرت (ص)نے فرما
۔خداوندا جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو دشمن رکھ 

  ،جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر اور جو اس کو ذليل کرے تو اس کو ذليل و رسوا کر ۔ 
  ور ميرے بعد امور کے مدبر ھيں ۔ ا“ د ] ” 45[
:۔۔۔اور ميری امت کے جو لوگ مجھ پر ايمان الئے ھيں ان پرميرے جا نشين ھيں ۔آگاه ھو جا ؤ کہ “ ب ] ” 46[

قرآن کا نازل کرنا ميری ذمہ داری ھے ليکن ميرے بعد اس کی تاويل ،تفسير کرنا اور وه عمل کرنا جس سے خدا 
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جنگ کرنا اس کے ذمہ ھے اور وه خداوند عالم کی اطاعت کی طرف راہنما ئی راضی ھوتا ھے اور دشمنوں سے
  کرنے والے ھيں ۔ 

 ] ناکثين :طلحہ ،زبير ،عائشہ اور اھل جمل ؛قاسطين :معاويہ اور اھل صفين ؛اور مارقين :اھل نھروان ھيں ۔ 47[
  ۔ ٢٩] سوره ق آيت/48[
ميں خداوند عالم “ ھ ” م کے امر سے )نھيں بدلتی ھے ۔ميں کہتا ھوں :ميری بات (خداوند عال“ الف ] ” 49[

  کے امر سے کہتا ھوں :ميری بات ميں کو ئی تغير و تبدل نھيں ھوتاھے ۔ 
  ۔ ٣] سوره ما ئده آيت /50[
  ۔ ٨۵] سوره آل عمران آيت/ 51[
مامت علی (ع) کےخدايا! تو نے مجھ پر نازل کيا ھے کہ ميرے بعد ا“ : ھ ” اور “ د ” ، “ ب ” ،“ الف ] ” 52[

لئے ھے ميں نے اس مطلب کو بيان کيا علی (ع) کو امام معين فرمايا ،جس کے ذريعہ تو نے اپنے بندوں کے 
لئے دين کو کامل کيا ، ان پر اپنی نعمت تمام کی اور فرمايا :جو شخص اسالم کے عالوه کسی اور دين کو انتخاب 

خدايا ميں تجھ کو “رت ميں گھاٹا اٹھا نے والوں ميں سے ھوگا کرے گا وه دين قبول نہ کيا جا ئيگا اور وه آخ
  گواه بناتا ھوں کہ ميں نے پہنچاديا اور گواھی کے لئے تجھ کو کا فی سمجھتا ھو ں ۔ 

  يعنی سقوط ،فساد ،نابودھونا ،ضائع ھونا اور ختم ھوجانا ھے ۔ “ حبط ] ” 53[
اور انھيں ان کے صبر کے  :يں خدافرماتا ھے کی طرف اشاره ھے جس م ١٢] ه سوره انسان کی آيت 54[

  ۔ ١٢سوره انسان آيت/ “ عوض جنت اور حرير جنت عطا کرے گا 
وه خداوند عالم کا َدين (قرض) ادا “ ھ ’ وه ميرا قرض ادا کرنےواال اور ميرا دفاع کرنے واال ھے ۔“ ب ] ” 55[

  کرنے واال ھے۔ 
  عليہ السالم کے درجہ سے بہت زياده فاصلہ ھے ۔  ] يعنی تمھارے ايمان کے درجہ کا حضرت آدم56[
اگر تم انکار کروگے تو “ ھ ” اور “ج ” درحاليکہ خداوند عالم کے بہت زياده دشمن ھو گئے ھيں ۔“ ب ] ” 57[

  تم خدا کے دشمن ھو ۔ 
  ۔ ١] سوره عصر آيت/58[

ت علی عليہ السالم کے بارے حضر“ والعصر ” کتاب اقبال سيد بن طاؤس ميں عبارت اس طرح آئی ھے : سوره 
ميں نازل ھوا ھے اور اس کی تفسير يوں ھے :قيامت کے زمانہ کی قسم، انسان گھا ٹے ميں ھے اس سے مراد 
دشمنان آل محمد ھيں ،مگر جو لوگ ان کی واليت پر ايمان الئے اور اپنے دينی برادران کے ساتھ مواسات کے 

 غيبت کے زمانہ مينايک دوسرے کو صبر کی سفارش کرتے ھيں ۔  ذريعہ عمل صالح انجام ديتے ھيں اور ان کی
کا مطلب ايک تصوير کے نقش و نگار کو محو“ طمس ” کی طرف اشاره ھے۔کلمہ ۴٧] يہ سوره نساء آيت/ 59[

کرنا ھے ۔اس مقام پر (احاديث کے مطابق )دل سے ھدايت کا مٹا دينا اور اس کو گمرا ھی کی طرف پلٹا دينامراد 
  ھے ۔ 

  ميں مسبوک ھے جس کا مطلب قالب ميں ڈھاالھوا ھے۔ “ ب ” يعنی داخل کياگيا۔اور “مسلوک ] ” 60[
  “ اور ھر مو من کا حق حاصل کرے گا ”] د61[
۔۔۔مھدی قائم خداوند عالم اور ھمارے ھر حق کو تمام مقصرين ،معاندين ،مخالفين،خا ئنين ،آثمين،ظالمين”] ج62[

  “ وصول کرے گا اور غاصبين کو قتل کر کے 
ھمارے سلسلہ ميں خداوند عالم پر احسان نہ جتاؤخداوند عالم تمھاری باتيں قبول نھيں کرے گا ،تم پر “ ھ] ”63[

  “ غضب نازل کرے گا اور تم پر عذاب نازل کرے گا اس 
  ‘ کا مطلب ظلم و زبر دستی کے ساتھ اخذ کرنا “اغتصاب ”] کلمۂ  64[
  ترجمہ کيا گيا ھے ۔ “جن و انس ”کا “ الثقالن”] کلمۂ  65[
  ويں آيت کی طرف اشاره ھے ۔  ٣۵اور  ٣١] يہ سوره رحمن کی 66[
  وينآيت کی طرف اشاره ھے ١٧٩] يہ سوره آل عمران کی 67[

  کردے اور هللا تم کو غيب پر با خبر کرنے واال نھيں ھے ۔ 
  پر دوسرے معنی منا سب ھيں ۔ کے معنی گاؤں اور آبادی کے ھيں اور اس مو قع “قريہ ”] کلمٔہ 68[
ايھا الناس ! کو ئی ايسی بستی نھيں ھے جس کے رہنے والوں کو پروردگار عالم نے “د”اور “الف ] ”69[

تکذيب کی وجہ سے ھال ک نھيں کيا اسی طرح خداوند عالم ظالموں کی بستيوں کو ھالک کرتا ھے جيسا کہ 
ے اور يہ علی (ع) تمھارے امام اور صاحب اختيار ھيں وه وعده خداوند عالم نے قرآن کريم ميں ارشاد فر مايا ھ

  گاه اٰلھی ھيں اور خداوند عالم اپنے وعده کو عملی کرتا ھے ۔ 
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خدا کی قسم تم سے پھلے والے لوگوں کو ان کی اپنے انبياء کی مخالفت کرنے کی وجہ سے “ھ ”ج اور ] ”70[
  ھالک کيا ھے ۔ 

   ۔١٩۔١۶] سوره مرسالت :آيات /71[
امر و نھی خداوند عالم کی طرف “د”پس وه امر و نھی کو خداوند عالم کی طرف سے جانتے ھيں ۔“الف ] ”72[

  “ سے ان کے ذمہ ھے 
جان لو ! کہ علی (ع) کے دشمن اھل شقاوت ،تجاوز کرنے والے اور شيا طين کے بھا ئی “د ” اور “الف ] ”73[

  ھيں ۔ 
  ۔ ٢٢] سوره مجا دلہ آيت/ 74[
  ۔ ٨٢ه انعام آيت/] سور75[
ميں وه سيدھا راستہ ھوں جس سے تمھيں خداوند عالم نے ھدايت “ج ”اور “ب ”۔٢٢] سوره مجادلہ آيت /76[

  پانے کا حکم دياھے ۔ 
کس شخص کے بارے ميں نازل ھوا ھے ؟انھيں کے بارے ميں نازل ھوا ھے “:ج”۔٨٢] سوره انعام آيت/77[

وا ھے خداکی قسم ان سب کو شامل ھے اور ان کے آباء و اجداد سے (خدا کی قسم انھيں کے بارے ميں نازل ھ
  مخصوص ھے اور عام طور پر ان سب کو شامل ھے ۔ 

آگاه ھو جا ؤ کہ ان کے دوست وه لوگ ھيں جن کے بارے ميں خدا وند عالم فر “د” اور “ب ”، “الف ] ”78[
  “ ماتا ھے :وه بغير حساب کے جنت ميں داخل ھو ں گے 

  ۔  ٣٨اعراف آيت /] سوره 79[
  ۔ ١١۔٨] سوره ملک آيات / 80[
  کے معنی ھالکت ،اور دوری کے ھيں ۔ “سحق ”] کلمہ81[
کا شايد يہ مطلب ھے کہ وه خداوند عالم کو ديکھے بغير غيب پر ايمان “يَْخَشْوَن َربَُّھْم بِاْلَغْيِب ” ] جملہ 82[

  رکھنے کی وجہ سے اس سے ڈرتے ھيں ۔ 
ھم نے آگ کے شعلوں اور “ب ”آگ کے شعلوں اور بھشت کے ما بين کتنا فا صلہ ھے ۔“د ”اور “الف ] ”83[

  “ عظيم اجر کے مابين فرق واضح کر ديا ھے 
] شايد اس سے يہ مراد ھو کہ ميں نے تم کو برائيوں سے ڈرايا اور تصفيہ کيا اور اب وه وقت آگيا ھے کہ 84[

  ۔ تم علی (ع) کے ساتھ بھشت کی راه اختيار کرلو 
  “ وه ھر اھل شرک قبيلہ کا قاتل ھے “د ”اور “ب ”، “الف ] ”85[
  ] وه عميق سمندر سے عبور کرنے واال ھے ۔ 86[
  وه وھی ھے جو صاحب فضل کو اس کے فضل کے مانند جزا ديتا ھے ۔ “ب] ”87[
  ] وه اپنے آبا ؤ اجدادکے حکم کو محکم و مضبوطی عطا کرنے واال ھے۔ 88[
  کی ھر گزشتہ پيغمبر نے بشارت دی ھے ۔  ] وه وھی ھے جس89[
  ميں تمھاری طرف بيعت کے لئے ھاتھ بڑھاؤں گا ۔ “ ج ] ” 90[
  ۔ ١٠] سوره فتح آيت/ 91[
کی ضمير کا حج و عمره سے کوئی تعلق نھيں ھے “بھما ” ] پرانٹز کے اندرجملہ اس لئے لکھا گيا ھے کہ 92[

  اور اس کامرجع صفا و مروه ھيں 
   )١۵٨ره آيت / ] سوره بق93[
د ”سے استفاده کيا گيا ھے ،اور “بتر ”] شايد منقطع ھو جا نے سے مراد کم نسل ھو جا نا ھو جيساکہ کلمہ 94[
گھر والے خا نٔہ خدا ميں داخل نھيں ھو تے مگر يہ کہ وه رشد و نمو کر تے :”ميں اس طرح ھے “ھ ”اور “

ن اس کو ترک نھيں کرتا مگر يہ کہ وه ھالک اورمتفرق ھو ھيں اوران کا غم ختم ھو جا تا ھے اور کو ئی خاندا
  “ جاتا ھے 

  ] اس سے مراد ان تين جگھوں پر وقوف کرنا ھے جو اعمال حج کا جزشمار ھو تا ھے ۔ 95[
  “ زکات ادا کرو جيسا کہ ميں نے تم کو حکم ديا ھے “ھ ”اور “ج ] ”96[
د ”سے خلق کيا ھے اور ميں اس سے ھوں۔ جس شخص کو خداوند عالم نے مجھ “ج ”اور “ الف ] ”97[
  جس کو خداوند عالم نے خود اپنا اور ميرا خليفہ قرار ديا ھے ۔ “
  ] اس مطلب کے سلسله ميں فکر کرنا اور تحقيق کرناـ 98[
  کے مطابق خطبہ کا آخری جملہ ھے ۔ “التحصين ” کتاب “)ج ”] يہ جملہ (نسخٔہ 99[
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بلند و برتر اعمال امر بالمعروف اور نھی عن المنکر ھيں ۔پس جو  جان لہ کہ تمھارے سب سے“ب ] ” 100[
لوگ اس مجلس ميں حا ضر نھيں ھيں اور انھوں نے ميری ان باتوں کو نھيں سنا ھے ان کو سمجھانا چونکہ تم 

  تک يہ حکم ميرے اور تمھارے پرور دگار کا ھے ۔ 
کرنا نيز معروف و منکرات کی شرطوں اور اس ] شايد اس سے مراد يہ ھو کہ معروف و منکرات کا معين 101[

امر بالمعروف اور نھی عن :”ميں اس طرح آيا ھے “ج ” کے طريقہ کو امام معصوم معين کرتاھے ۔ نسخٔہ 
  المنکرصرف امام معصوم کے حضور ميں ھو تا ھے ۔ 

  ۔ ٢٨] سوره زخرف آيت / 102[
ے رھا ھوں اور ميرے بعد ميرے جا نشين علی (ع) ايھا الناس ميں قرآن کو اپنی جگہ پر قرار د“ب ] ” 103[

اورائمہ ان کی نسل سے ھيں ،اور ميں نے تم کوسمجھاديا کہ وه مجھ سے ھيں ۔اگر تم ان سے متمسک رھو گے
  تو ھر گز گمراه نہ ھو گے ۔ 

  ۔  ١] سوره حج آيت/104[
  جو شخص اچھے کام کرے گا کامياب ھوگا ۔ “د ] ” 105[
کے عنوان سے بيان کيا “ امير المو منين”جو کچھ ميں نے علی (ع) کےلئے “ھ ” اور “ب ” ، “الف ] ”106[

  ھے ۔ 
] اس مقام تک وه عبارتيں تھيں جن کے سلسلہ ميں پيغمبر اسالم (ص) نے لوگوں سے چاھا کہ وه اس 107[

بيان کی گئی  کے مطابق“ ب”کوميرے ساتھ دھرائينيں اور اس کے مضمون کا اقرار کريں۔ يہ عبارتيں نسخٔہ 
آپ نے ھماری مو عظٔہ اٰلھی کے ذريعہ نصيحت فر ما ”ميناس جملہ “ ھ ” اور “ د”، “الف”ھيں۔ اس کے بعد 

  يھاں تک اس طرح آيا ھے : “ئی 
۔۔۔ھم خدا وند عالم ،آپ ،علی امير المو منين (ع) ان کے امام فرزندجن کے سلسلہ ميں آپ نے فر مايا کہ وه آپ ”

(آپ نے فرمايا وه علی (ع) کے صلب “ ھ ”علی) کے صلب سے ھيں کی اطاعت کرتے ھيں ۔ کے فرزنداور ان (
سے آپ کے فرزند ھيں وه جب بھی آئيں اور امامت کا دعوٰی کريں )جو حسن و حسين عليھما السالم کے بعد 

کے سلسلہ  ھينميں نے ان دو نونکے مقام و منزلت کی اپنے اور خدا کے نزديک نشاندھی کرادی ھے ۔ان دونوں
ميں ميں نے يہ مطالب تم تک پہنچا دئے ھيں ، وه دونوں جوانان جنت کے سردار ھيں ،وه اپنے والد بزرگوار 

  علی (ع) کے بعد امام ھيں اور ميں علی (ع) سے پھلے ان دونوں کاباپ ھوں۔ 
ے تذکره فر مايا ھےھم اس سلسلہ ميں خدا وند عالم ،آپ ،علی (ع) ،حسن و حسين اور جن اماموں کا آپ ن”کھو 

پس يہ “ھ ”ان سے عھد و پيمان باندھتے ھيں اورھم سے امير المو منين عليہ السالم کے لئے ميثاق لياجائے ۔(
پيمان مو منين سے لے ليا گياھو ) ھمارے دلوں ،جانوں ،زبانوں اور ھاتھ سے ،جس شخص کےلئے ممکن ھو 

اس پيمان کو ھم نھيں بد ليں گے اور ھم کبھی بھی اس اس سے ھاتھ سے ورنہ وه اپنی زبان سے اقرار کرے ۔
  ميں تغيرو تبدل کرنے کا اراده نھيں کريں گے۔ 

ھم آپ کا يہ قول اپنے تمام “ ھ”ھم آ پ کا يہ فرمان اپنے دور اور قريب سب رشتہ داروں تک پہنچا ديں گے۔ 
نہ ھو ئے ھوں )،ھم خدا کو اس  بچوں تک پہنچا ئيں گے چا ھے وه پيدا ھو گئے ھوں اور چا ھے ابھی پيدا

مطلب کے لئےاپنا گواه بناتے ھيں اور گواھی کے لئے خدا کافی ھے اور آپ(ع) ھم پر شاھد ھيں ،نيز ھر وه 
انسان جوخدا کی اطاعت کرتا ھے (چا ھے آشکار طور پر اور چاھے مخفی طور پر) نيز خداوند عالم کے مال ئکہ

۔ “نا گواه قرار ديتے ھيں اور خداوند عالم تمام گواھونسے بلند و باال ھے ،اس کا لشکر اور اس کے بندوں کو اپ
ايھا الناس!اب تم کيا کہتے ھو ؟ياد رکھو کہ هللا ھر آواز کو جانتا ھے اور ھر نفس کی مخفی حالت سے باخبر 

رے گا اس نےھے ،جو ھدايت حاصل کرے گاوه اپنے لئے اور جو گمراه ھوگا وه اپنا نقصان کرے گا ۔جو بيعت ک
  گويا هللا کی بيعت کی،اسکے ھاتھ پر هللا کا ھاتھ ھے ۔ 

ميں اس طرح ھے :ايھا الناس جس کی “ب ” ۔اور عبارت “السالم عليک يا امير المو منين ”] يعنی کھو 108[
  ۔ “ميں نے تملوگوں کوتلقين کی ھے اس کی تکرار کرو اوراپنے امير المو منين کو سالم کرو

  ت کے دو طريقہ سے معنی بيان کئے جا سکتے ھيں : ] اس عبار109[
بغير تشديد ،يعنی اميرالمو منين عليہ السالم کے فضائل بيان کرنے والے کو اھل معرفت ھو نا چا “َعَرفََھا :”الف 

ہئے اورصرف سنے ھوئے کو ليں اس وقت تک نقل نہ کريں جب تک دشمنونکی مکاريوناور حذف شده عبارتوں
 جائيں کہ کھيں ايک فضيلت کا نتيجہ برعکس نہ ھوجائے ۔  سے آگاه نہ ھو

 



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

 
 

 اسرار غدير 

 

  خطبۂ  غدير کے اغراض و مقاصد کا جائزه 

] کے جداگانہ شرائط کے پيش1غدير کی تقرير کی خاص اھميت، مخصوص کيفيت اور تقرير کرنے والے اور سننے والوں[
نظر ،اور ان باتوں کے باوجود کہ غدير کے مخاطبوں کی اساس و بنياد پر ھی ساری دنيا کے قيامت تک آنے والے 

اس خطبہ مينجن بنيادی اوراعتقادی مسائل کو مسلمانوں کيلئے مسلمانونکی زندگی استوار ھو گی لٰہذا پيغمبر اکرم(ص) نے 
  دائمی راه و روش اور پشت پناھی کے طورپر معين فرمايا تھا ان کی جمع بندی کرنا ضروری ھے ۔ 

ان نتائج کے ماتحت جو خطبہ غدير کے مطالب سے ماخوذھيں يہ معلوم ھو جا ئيگا کہ امت کو گمراه کرنے والے اور 
کے دين ميں تحريف کرنے والے خداوند متعال اور اسکے پيغمبر کے سامنے کس طرح کھڑے ھوگئے اور  خداوند عالم

لوگوں کوجنت کے راه مستقيم سے منحرف کرديا جو تمام انبياء عليھم السالم اور پيغمبر اکرم(ص) کی مسلسل تيئس سالہ 
رنے کا وقت آن پہنچا تھا ،اس سے ہٹاکر مسلمانوں کوکاوشوناور زحمتوں کا نتيجہ تھا اور جس سے استفاده اور ثمرحاصل ک

بڑی تيزی کے ساتھ جہنم کے راستہ پر گامزن کرديا اور پيغمبر اکرم(ص) کے بيان کرده بنيادی عقائدوغيره کے مقابلہ ميں 
سے مسلمانوں کےلئے ايک طوالنی انحراف کے ستونوں کو مستحکم کرديا واضح ر ھے کہ جو بھی مطالب خطبہ کے متن 

اخذ کئے گئے ھيں اور بعض مقامات پر تھوڑی وضاحت و تشريح کے ساتھ ذکرھوئے ھيں ۔خطبہ کی اصل عبارت کواس 
کتاب کے چھٹے اور ساتويں حصہ نيز چو تھے حصہ کے تيسرے جزء ميں خطبہ کی مو ضوعی تقسيم کے اندر مالحظہ 

  کيا جاسکتاھے ۔ 

  خطبۂ  غدير کے مطالب کی جمع بندی 
  

  ٔ غدير ميں گفتگو کا محورخطبہ

کا حکم نا زل ھوا تو خطاب اٰلھی اس طرح تھا کہ حج “حجة الوداع ”جب پيغمبر اکرم(ص) پر خداوند عالم کی جا نب سے 
] کے عال وه تمام اٰلھی پيغام لوگوں تک پھونچ چکے ھيں ۔حج کے اعمال بھی اس طو النی سفر ميں مکمل طور2اور واليت[

  باقی ره گيا تھا ۔ “ واليت ”غدير کےلئے صرف ايک موضوع  پر بيان ھو ئے اور
پيغمبر اکرم(ص) کا خطبۂ  غدير ميں ايک اساسی اور بنيادی مقصد تھا جس کا نچوڑ (خالصہ ) اس جملہ ميں کيا جا سکتا 

  ھے : 
  “ اپنے بعد قيا مت تک باره اماموں کی امامت اور واليت کا اعالن ”

بہ ميں يہ نکتہ مکمل طور پر واضح و روشن ھے کہ رسول اسالم(ص) نے اپنی گفتگو کا پور ی دقت کے ساتھ پورے خط
محور باره امامونکی واليت کو قرار ديا اور اپنی گفتگو کے اختتام تک اسی مو ضوع پر گفتگو فر ماتے رھے اور اگر 

  ال واسطہ تعلق ھے ۔ درميان ميں کچھ دو سرے مطالب بھی بيان فر مائے تو بھی ان کا اسی اصل مطلب سے ب
پھلی دقت نظر ميں يہ ادعا کيا جا سکتا ھے کہ آنحضرت (ص) کا کالم اس گفتگو ميں ان تين باتوں پر مشتمل تھا :خطبہ ميں 

  کچھ مطالب صاف طور پر واليت اور اما مت کے سلسلہ ميں بيان ھو ئے ھيں ۔ 
ئے ھيں ،کچھ مطالب امامت کے متعلق، ائمہ کی واليت  اور کچھ مطالب موضوع واليت کے لئے تمھيد ی طور پر بيا ن ھو

کی حدود،ان کے فضائل ،ان کے معا شرتی پروگرام ،نيز ان کے دشمنوں کے متعلق اور گمراه اور منحرف ھو جانے والے 
  افراد کے سلسلہ ميں بيان فر مائے ۔ 

  خطبۂ غدير ميں بيان ھونے والے مو ضوعات اور کلمات کی تعداد 
  اھم پھلوؤں کی تعداد کے اعتبار سے پورے خطبہ کا جا ئزه ليتے ھيں: ھم تين 

پھلے آنحضرت (ص) کے پيش نظر موضوعات کے اعتبار سے اور ھر مو ضوع سے متعلق جملوں کی تعداد مندرجہ ذيل 
  ھے : 

  جملے ۔  ١١٠۔ خدا وند عالم کے صفات :١
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  جملے ۔  ١٠۔پيغمبر اکرم(ص) کا مقام :٢
  جملے ۔  ۵٠مو منين عليہ السالم :۔واليت امير ال٣
  جملے ۔ ١٠۔واليت ائمہ عليھم السالم :۴
  جملے ۔  ٢٠۔فضائل امير المو منين عليہ السالم :۵
  جملے ۔  ٢٠۔حضرت مھدی عليہ السالم کی حکومت :۶
  جملے ۔ ٢۵۔اھل بيت عليھم السالم کے شيعہ اور ان کے دشمن :٧
  ملے ۔ ج ١٠۔ائمہ عليھم السالم کے ساتھ بيعت :٨
  جملے ۔ ١٢۔قرآن اور اس کی تفسير ٩
  جملے ۔ ٢٠۔حالل و حرام، واجبات اور محرمات :١٠

  دو سرے :ان اسماء اور کلمات کی تعداد جو خطبہ ميں استعمال ھو ئے ھيں جن سے خطبہ کی اھميت کا اندازه ھوتاھے : 
  وان سے چاليس مرتبہ آيا ھے ۔ کے عن“علی عليہ السالم ”۔امير المو منين عليہ السالم کا اسم مبارک ١
  دس مرتبہ آيا ھے ۔ “ ائمہ عليھم السالم ” ۔کلمۂ  ٢
  کے عنوان سے چار مرتبہ ذکر ھوا ھے “مھدی عليہ السالم ”۔امام زمانہ عليہ السالم کا اسم مبارک ٣

ن ھوا ھے اسی طرح بہت البتہ اکثر خطبہ ائمہ عليھم السالم کے سلسلہ ميں ھے جو ضمير يا اشاره يا عطف کے ذريعہ بيا
سے مطالب حضرت بقية هللا االعظم کے سلسلہ ميں آئے ھيں ۔مذکوره مطالب سے مراد پيغمبر اکرم(ص) کا ان اسماء مبارک 

  کو صاف طور پر بيان کرنا ھے جو ان کی فوق العاده اھميت کو بيان کرنا ھے 
ا تفسير کےلئے خطبہ ميں بيان ھو ئی ھيں ۔خطبہ ميں تيسرے :قرآن کريم کی ان آيات کی تعداد جو شاھد کے عنوان سے ي

بعض مقامات پر قرآن کريم کی بہت سی آيات کو استشھاد کے طور پر پيش کرنا اس کے برجستہ نکات ھيں ۔خطبۂ  غدير 
تی  ھے جو اسالم کی اس بڑی سند کو جلو ه نما کر ۵٠ميں شاھد يا تفسير کے عنوان سے بيان ھو نے والی آيات کی تعداد 

  ھيں ۔ 
آيات خطبہ کے اھم  ١۵آيات اور اھل بيت عليھم السالم کے دشمنوں کے سلسلہ ميں  ٢۵اھل بيت عليھم السالم کی شان ميں 

  نکات ميں سے ھے ۔ 
سُ  ْوُلقرآن کی کريم کی دس سے زياده آيات واقعٔہ غدير کے ايام ميں نازل ھو ئی ھيں اور اس کا آشکار نمو نہ يہ آيات:يَاَيُّھَاالرَّ

  ھيں ۔  اور،بَلِّْغ َمااُْنِزَل اِلَْيَک ِمْن ربَِّک>
يہ خطبہ کے اھم مقامات کی مختصر سی تعداد ھے ۔خطبہ کا دقيق طور پرمطالعہ کرنے کے بعد جاذب نظر اور دقيق تعداد 

  کو اخذ کيا جا سکتا ھے ۔ 

  “هُ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَل :”خطبۂ  غدير کا خال صہ  ١
ھے ۔جب پيغمبر اکرم(ص) نے خطبہ کے حساس مو قع پر“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”خطبۂ  غدير کا سب سے نماياں جملہ 

  ] 3امير المو منين عليہ السالم کے بازو پکڑ کر مجمع کے سامنے ان کا تعارف کرتے ھوئے بيان فر مايا ھے ۔[
قہ سے تحليل کريں تو يہ معلوم ھوگا کہ يہ جملہ کو تا ه ضرور ھے ليکن پُر معنی ھے اور اگر ھم اس جملہ کی اچھے طري

کئی اعتقادی پھلوؤں پر مبنی ھے کہ اگر کو ئی اس کوتسليم نہ کرتا ھو تو وه اس جملہ کو بھی قبول نھيں کر سکتا ھے ھم 
  اسی خطبہ ميں مذکوره مطالب کے ذريعہ ھم جملہ کی تشريح کر تے ھيں ۔ 

  پانچ کلموں سے بنا ھے : “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلٌِی َمْواَلهُ ”کے کلمات کی تشريح جملہ “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ ”جملہ 
  ۔يہ کلمہ ان تمام مسلمانوں کو شامل ھے جو پيغمبر اکرم(ص) کو تسليم کرتے ھيں۔ “ھر شخص ”يعنی “َمْن ”
موال اور اس کا ”يعنی “َمْواَلهُ ”استفاده کرتے ھوئے اس کا مطلب يہ ھوگا کہ يہ  ۔فعل ما ضی سے“ميں تھا ” ،يعنی “ُکْنُت ”

۔يہ جملہ کلمہ کا اصلی محور ھے اور آنحضرت(ص) خود اس خطبہ اور دوسرے مقامات پر اس جملہ “صاحب اختيار ۔۔۔
ان کی نسبت وه ان لوگوں کے  يعنی جس شخص کے ھاتھ ميں لوگوں کا اختيار ھو اور“مولی”کے معنی بيان فر ما ئے ھيں ۔

نفس سے زياده اختيار رکھتا ھو اور جو بھی حکم ان کو ديدے وه اس حکم کو کسی چون و چرا کے بغير قبول کريناور 
اگراس حکم ميں اس کی حقانيت يا شک يا اعتراض کے عنوان سے کو ئی کو تا ھی کرے تو يہ کفر کے برابر ھے اور 

  ر کرنا ھے ۔ آنحضرت (ص) کی نبوت کا انکا
پس علی ۔۔۔۔علی بن ابی طالب (ع) کومنصب و مقام کےلئے معين کرنا جو بعد کے کلمہ ميں ذکر ھوا ھے يہ ”يعنی “فََعلِیٌّ ”
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فتنہ ڈالنے والوں اور سازش و منصوبہ بنا نے والوں کے منھ پر زور دار طمانچہ مارناھے تا کہ وه امام کی شخصيت کے 
تعدد کے احتمال کو اپنے ذہن سے نکال دےں ۔ دوسری طرف حضرت علی عليہ السالم کے  متعلق شک و ترديديا اس کے

تعارف سے دوسرے گياره امام جو ان کے بعد ان کے مقام منصب پر فا ئز ھوں گے ان کو اس طرح معين کرنا ھے کہ جس 
  سے تحريف اور شک کا راستہ بند ھو جا ئے ۔ 

۔وھی منصب جو اس جملہ کے تيسرے کلمہ ميں پيغمبر اکرم(ص) “صاحب اختيار ھے اس کا مو ال اور ”، يعنی “َمْواَلهُ ”
کےلئے ذکر ھوا بالکل وھی منصب علی بن ابی طالب (ع) اور آپ کے بعد آپ کی نسل سے آنے والے گياره اماموں کےلئے

فر مائيں اسے بے چون و  ھے اور خداوند عالم کی جانب سے عطا کيا گيا ھے وه لوگوں کے صاحب اختيار ھيں جو کچھ وه
  چرا قبول کرنا ضروری ھے،اور ان کے سلسلہ ميں ھر طرح کا اعتراض اور شک و ترديد کفر کے مساوی ھے ۔ 

  کا دقيق مطلب “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ ۔۔۔”جملہ 
  اس جملہ کے کلمات کو بيان کرنے کے بعد اس کا ترکيبی صورت کی وضاحت کے ساتھ ترجمہ کرتے ھيں : 

ر مسلمان جو پيغمبر اکرم(ص) کو اپنا صاحب اختيار قبول کرتا ھے اور ان کے فرامين اوراوامر و افعال ميں اپنے کو ھ
کسی طرح کا شک و شبہ اور اعتراض کرنے کی اجازت نھيں ديتا ،اس کو علی بن ابی طالب (ع) کی نسبت بھی يھی عقيده 

ان سے ديکھے اور سنے اس کو حق سمجھے اور چونکہ ان کے وجود  رکھنا چا ہئے اور ان کی گفتگو ،افعال اور جو کچھ
کے سلسلہ ميں کسی طرح کے کسی شک و اعتراض کی کوئی گنجائش نھيں ھے ،لٰہذا جو شخص کسی بھی طريقہ سے ان 

  کی مخالفت کرے اوران کے مد مقابل ھو جا ئے وه باطل ھے اور کفر کے مسا وی ھے ۔ 

  مبارک کو بيان کرنے ميں ايک اھم بات  کے اسم“علی عليہ السالم ”
حضرت علی بن ابی طالب (ع) کا اسم مبارک پيغمبر اکرم (ص)کے بعد امام بال فصل کے عنوان سے امامت کی راه ميں 
پھلے شخص کے عنوان سے ذکر کيا گيا ھے تا کہ ان کی امامت ثابت ھو جا نے کے بعد يہ رشتہ باقی رھے اوران کے 

  ميں سے ھرايک يکے بعد ديگرے اس منزل کو قيامت تک پہنچائے ۔ بعدگياره اماموں 
خطبہ ميں مختلف مقامات پر امير المو منين عليہ السالم کے اسم مبارک کو ذکر کرنے کے بعد فوراً بال فاصلہ اماموں کی 

ب اختيارلوگوں طرف اشاره کيا گيا ھے اور اس کی وجہ يہ ھے کہ خداوند عالم نے اپنے نا ئب کے عنوان سے ان صاح
کوقيامت تک کےلئے (تسلسل کے ساتھ )لوگوں کےلئے معين فرما ديا ھے اور لوگوں پر اس طرح حجت تمام کردی ھے کہ 

  وه سيدھے راستہ کو آسانی کے ساتھ اخذ کرليں اور کسی کےلئے کو ئی عذر باقی نہ رھے ۔ 

  کے بارے ميں اھم بات “مولٰی ”کلمۂ  
صاحب اختيار وھی شخص ھو سکتا ھے جونہ صرف گنا ه ھی نہ کرے اور شيطان اور ھوٰی و  ظاھر ھے لوگوں کا مطلق

ھوس کو اپنے نفس پرمسلط نہ ھونے دے بلکہ وه اشتباه و غلطی بھی نہ کرے تاکہ وه لوگوں کی ھالکت کا باعث نہ ھو 
  سکے ۔ 

مالک ھيں اور وه ھر طرح کی برائی و خداوند عالم نے ان لوگوں کو صاحب اختيار قرار ديا ھے جو مطلق عصمت کے 
پليدی سے پاک و پاکيزه اور منزه ھيں ۔اس کے عالوه اس نے اُن کے علم کو اپنے ال محدود علم سے متصل فرمايا ھے تاکہ 

  وه لوگوں کی طرح طرح کی مشکلوں کے جواب ده ھو سکيں ۔ 
ص و معين کرنا جن کا امر ھر مو جود پر نافذ ھے چوده معصومين عليھم السالم کا لوگوں کے صاحب اختيار ھونے کو مشخ

فقط خداوند عالم کی جا نب سے ھو سکتاھے ، چونکہ وھی مخلوق کو وجود سے آراستہ کرنے واال ھے اس نے بہترين 
چيزوں کو خلق فر مايا ھے اور صرف وھی ھے جو کسی شخص کے ھاتھ ميں لوگوں کے اختيار تام کو حوالہ کرنے کی 

ا ھے ۔ يہ پيغمبر اکرم(ص) ھيں جنھوں نے خداوند عالم کی جا نب سے ائمہ معصومين عليھم السالم کی اس ضمانت دے سکت
  مقام کے سلسلہ ميں پشت پنا ھی کے عنوان سے تعارف کرايا ھے ۔ 

ر ديا پروردگار مھر بان نے نظاِم خلقت ميں صرف اسی پر اکتفا نھيں کی ھے بلکہ اس نے صاحبان اختيار ان لوگوں کو قرا
ھے جونور سے خلق ھو ئے ھيں اور ان کو انسانی قالب ميں ڈھال ديا ھے معصومين عليھم السالم وه افراد ھيں جو عالَم کی 

  تخليق سے پھلے خلق ھو ئے ھيں اور پوری دنيا ان کے وجود کی برکت سے خلق ھو ئی ھے ۔ 
لوگ اس طريقہ سے اس (خدا) کی عبادت کريں اور انخداوند عالم نے لوگوں کو نورانی موجودات کے سپردکرديا ھے تاکہ 

سے ھدايت حاصل کريں ،لٰہذا اور کسی بھی طريقہ سے اخذ کی جانے والی ھدايت خداوند عالم کی بارگاه ميں قابل قبول نھيں
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  ھے ۔امير المو منين عليہ السالم واقعۂ  غدير کو بيان کرتے وقت فر ما تے ھيں: 
بِّ تَ ۔۔۔َوَکانَْت َعلٰی ِواَل ” ْيِن َوَرِضَی الرَّ ِ،۔۔۔فََکانَْت ِواَليَِتْی َکَماُل الدِّ ِ،َوَعلٰی َعَداَوتِْی َعَدَوةُ ّهللاٰ   ] 4“[بَاَرَک َوتََعالیٰ يَتِْی ِواَليَة ّهللاٰ
خدا وند عالم کی واليت ميری واليت کے ذريعہ پہچا نی جا تی ھے اور خداوند عالم سے عداوت بھی ميری عداوت کے ”

  “ عہ پہچا نی جا تی ھے ۔۔۔لٰہذا ميری واليت کمال دين اور خداوند عالم کی رضايت کا باعث ھے ذري
اسی طرح حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم اس سلسلہ ميں فر ماتے ھيں :جب خداوند عالم نے پيغمبر اکرم(ص) کے 

  رم(ص) سے فرمايا : بعد اپنے اولياء کو منصوب فرماکر تم لوگوں پر احسان کيا تو پيغمبر اک
اور اس نے اپنے اوليا ء کے لئے تم پر حقوق واجب کئے اور تم کو حکم ديا کہ اگر تم نے ان کے حقوق کو ادا کيا تو جو 

کچھ تمھارے پاس ازواج ،اموال اور کھانے پينے کی چيزيں ھيں وه تمھارے لئے حالل ھيں اور اس ميں تمھارے لئے خير و
  ] 5وم ھوجا ئے کہ کون شخص خداوند عالم کی اطاعت کرتا ھے ۔[بر کت ھے تا کہ يہ معل

  بہترين مو لٰی کا انتخاب 
مسلمان بلکہ تمام انسان خداوند عالم کا کتنا شکر ادا کريں کہ اس نے اپنی بيکراں رحمت کے دروازے اس طرح لوگوں 

م نورانی سے انسانی شکل ميں قرار ديا اور کےلئے کھولے ،اور چوده معصومين عليھم السالم کے انوار مقدسہ کو اس عالَ 
ان کا اپنے نمائندوں کے عنوان سے تعا رف کرايا ،اس بڑی نعمت کے ذريعہ اس نے عالم بشريت پر ايک عظيم احسان کيا 

  ھے ۔ 
ھم خداوند عالم کے شکر گزار ھيں کہ اس نے ھم کو يہ اجازت نھيں دی کہ ھم اپنا صاحب اختيار خود معين کريں کہ 

ہزاروں غلطيوں سے دو چا ر ھو جا ئيں ،اور اس نے اپنے انتخاب کے ذريعہ بھی معمو لی انسانوں کو ھمارا مو ال معين 
نھيں فر مايا ،بلکہ ان ھستيوں کو ھمارا مو ال معين فرمايا جو تمام عالم انسانيت ميں سب سے بلند و باال مقام پر فا ئز ھيں 

خطبہ ميں ارشاد فرمايا ھے :تمھارا پيغمبر سب سے بہترين پيغمبر ،اور تمھارا ۔جيسا کہ خود آنحضرت (ص) نے اپنے 
  “ وصی سب سے بہترين جا نشين ،اور ان کی اوالد سب سے بہترين جا نشين ھيں 

  سے نتيجہ اخذ کرنا“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ ۔۔۔”جملہ 
سے نتيجہ اخذ کرنے کے مترادف ھيں کی طرف “َعلِیٌّ َمْواَلهُ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فَ ”اس مقام پر خطبہ کی دو اھم جہت جو جملہ 

  اشاره کرتے ھيں : 
  الف :صراط مستقيم جس پر قرآن و حديث استوار ھيں صرف ائمہ معصو مين عليھم السالم کا راستہ ھے 

  اس سلسلہ ميں خطبہ ميں دو جامع جملے بيان ھو ئے ھيں : 
وں جس کی تم کوپيروی کا حکم ديا گيا ھے اور ميرے بعد علی (ع) ان کے بعد ان ۔ميں خداوند عالم کا وه سيدھا راستہ ھ١

  کے صلب سے ميرے فرزند جو ھدايت کرنے والے امام ھيں ۔ 
َراطَ ”يعنی مسلمان جو ھر دن کم سے کم دس مرتبہ “سوره حمد ائمہ عليھم السالم کی شان ميں نازل ھوا ھے ” ۔٢ اِْھِدنَاالصِّ

کہتے ھيں وه حقيقت ميں خدا وند عالم سے يہ چا ہتے ھيں کہ وه ان کی ائمہ معصومين عليھم السالم کے راستہ کی “اْلُمْستَقِْيَم 
ھيں اور جو لوگ اس راه سے “اَْنَعْمَت َعلَْيِھْم ”طرف ھدايت کرے اور جو لوگ اس راه کی طرف ھدايت پاتے ھيں وه 

  ھيں ۔ “َضا لِّْينَ ”اور “َمْغُضْوٌب َعلَْيِھمْ ”منحرف ھو جاتے ھيں وه 
ب:خداوند عالم کا دين اورخداوند عالم کی سب سے بڑی نعمت ،کہ جس نعمت کے آنے سے نعمتيں کا مل ھو ئيں ،ائمہ عليھم 

السالم کی واليت اوروه ان کا لوگوں کا صاحب اختيار ھونا تھا،اور وه اسی وقت دين اسالم ايک کامل دين کے عنوان سے 
  ه ميں قبوليت کے درجہ پر فائز ھوا اس سلسلہ ميں خطبۂ  غدير ميں دو جملہ ارشاد فر ما ئے : خدوند عالم کی بارگا 

۔پروردگار جب ميں نے لوگوں کےلئے علی بن ابی طالب (ع) کی واليت بيان کی تو تو نے يہ آيت: اَْليَْوَم اَْکَمْلُت لَُکْم ١
ا مل کرديا تم پر اپنی نعمتيں تمام کرديں اور تمھارے لئے دين اسالم کو نازل فر ما ئی آج ميں نے دين اسالم کو ک“ِدْينَُکْم۔۔۔

اور جو اسالم کے عالوه کو ئی بھی دين تالش کرے گا تو وه دين اس سے ”نازل فرما ئی :اور يہ آيت “پسنديده بنا ديا ھے 
  ۔ “قبول نہ کيا جا ئے گا اور وه قيامت کے دن خساره اٹھانے والوں ميں ھوگا 

الناس !خداوند عالم نے اس (علی (ع) ) کی امامت کے ذريعہ اپنے دين کو کا مل کرديا ھے لٰہذا جو شخص ان کی اور  ۔ايھا٢
ان کے بعد ان کی نسل سے ان کے جا نشين امام جن کا سلسلہ قيامت تک رھے گا کی اقتدا نہ کرے اور ان کو اپنا امام قرار 

  “ ٹھکانا جہنم ھے  نہ دے تو اس کے اعمال بيکار ھيں اور اس کا
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  کے سلسلہ ميں غدير کے اعتقادی ستون “واليت ” ٢
  پيغمبر اکرم(ص) کا منصب 

غدير کی اساس و بنياد پيغمبر اکرم حضرت محمد بن عبد هللا (ص)کی نبوت و خاتميت پر ھے اور جو کچھ غدير ميں اسالم 
کے مقام ِشامخ کے بيان پر مبتنی ھے ،لٰہذا  اور جھان کے مستقبل کے لئے پيشينگو ئی ھو ئی ھے وه آنحضرت (ص)

آنحضرت (ص)نے خطبہ کے چند حصوں اپنے مقام و منزلت کو لوگوں کے سامنے بيان فر ما ياھے ۔ان ميں سے اکثر 
مقامات پر اپنے تذکره کے بعد ائمہ عليھم السالم کے اسماء کا تذکره فرمايا تا کہ يہ معلوم ھو جا ئے کہ اس شجرهٔ  طيبہ کی 

اساس و بنياد ،اس طوالنی پروگرام کے بانی اور واليت و امامت کی اصل خود خاتم االنبياء (ص)ھيں ۔اس سلسلہ ميں جو 
  کچھ متن خطبہ ميں بيان ھوا ھے اس کو چھ عنوان ميں جمع کيا جا سکتا ھے : 

  ارت دی ھے ۔ ۔آپ(ص) کے سلسلہ ميں پيشنگوئی :گذشتہ انبياء و مرسلين نے آ پ (ص) کے سلسلہ ميں بش١
۔آپ(ص) کی خا تميت :آپ (ص) خاتم اور انبياء و مر سلين کی آخری کڑی ھيں اور ان کے بعد کو ئی نبی نھيں آئے گا ۔اس٢

مطلب کے سلسلہ ميں يوں اشاره فرمايا ھر پيغمبر کی اوالد خو د اس کے صلب سے ھے ليکن ميری نسل حضرت علی عليہ 
  السالم کے صلب سے ھو گی ۔ 

  ) کا مقام و منصب :اس سلسلہ ميں چار پھلوؤں کی طرف اشاره فرمايا : آپ (ص
  الف :ان کے وجود ميں خداوند عالم کی جانب سے نور قرار ديا گيا ھے ۔ 

  ب:وه نبی مر سل ،ڈرانے والے ھيں ،اور بہترين پيغمبر ھيں ۔ 
ا اختيار لوگوں پر خود ان کے نفسوں سے زيادهج:خداوند عالم کے بعد وه لوگوں کے مو لٰی اور صاحب اختيار ھيں اور ان ک

  ھے ۔ 
  د:وه خداوند عالم کا سيدھا راستہ ھيں کہ جس کی پيروی کا حکم ديا گيا ھے ۔ 

آپ(ص) کا علم :خداوند عالم نے آپ(ص) کو تمام علوم کی تعليم دی ھے اور ان علوم کو آپ(ص) کے سينہ ميں قرار ديا : ۴
  ھے ۔ 

  :اس سلسلہ ميں تين پھلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ھے : ۔آ پ(ص) کا حجت ھونا ۵
  الف :آپ (ص) تمام مخلوقات اھل آسمان و زمين پرخداوند عالم کی حجت ھيں صرف انسانوں کے لئے حجت نھيں ھيں ۔ 

ب:آپ (ص) کے حجت ھونے ميں شک کرنے واال شخص کافر ھے ،اور جو شخص آپ کی کسی بات ميں شک کرے گويا 
  مام اقوال ميں شک کيا ھے اور ايسا شک کفر ھے ۔ اس نے آپ کے ت

ج:آپ(ص) جو کچھ بيان فر ماتے ھينخداوند عالم کی طرف سے بيان فرماتے ھيں۔آپ (ص) کا قول جبرئيل سے اور جبرئيل 
  کا قول خداوند عالم کا کالم ھے ۔ 

  ۔آپ(ص) کی تبليغ :اس سلسلہ ميں بھی تين باتوں پر رو شنی ڈالی گئی ھے : ۶
 :جو کچھ خدا وند عالم نے آپ(ص) پر نازل فرمايا آپ(ص) نے اس کے پہنچا نے ميں کو ئی کو تا ھی نھيں کی ھے ۔  الف

ب:مطالب کو لوگوں کے لئے روشن کيا اور ان کو سمجھايا ھے ۔عين عبارت يوں ھے :آگاه ھو جاؤ ميں نے ادا کرديا 
  ۔ “،پہنچاديا ،سنا ديا اور واضح کرديا ھے 

  غام پہنچانے اور اپنے تبليغ کرنے پر خداوند عالم کو شاھد قرار ديا ھے ۔ ج:آپ نے پي

  حضرت امير المو منين عليہ السالم کی وال يت 
غدير ميں امير المو منين عليہ السالم کے فقط پيغمبر اکرم(ص) کے خليفہ اور ان کے جا نشين ھو نے کا مطلب يہ نھيں ھے 

ے بعد ان کے قائم مقام ھو ھوں گے بلکہ وه لوگوں کے تمام امورميں تام االختيار کہ علی (ع) آنحضرت (ص) کی رحلت ک
  ھيں جن امور ميں پيغمبر اکرم(ص) صاحب اختيار تھے ان کے جانشين کےلئے بھی ان سب کا اعالن کيا گيا ھے ۔ 

کو خداوند عالم عطا کرتا  کا مطلب يعنی جو بشر کی تمام ضرورتوں کا جواب گو ھو ،يہ قدرت ان“امام ”خطبٔہ غدير ميں
ھے ۔جو کچھ امامت کے عنوان سے حضرت امير المو منين عليہ السالم کی امامت کے سلسلہ ميں خطبۂ  غدير ميں بيان ھوا 

  ھے وه مندر جہ ذيل ھے : 
عبيرالف :لوگوں پر صاحب امر اور واجب االطاعت کے عنوان سے آپ (ع) کی مطلق حکو مت وواليت ،اس سلسلہ ميں يہ ت

 ات ھيں :امير المو منين ،امام، خداو رسول کی حد تک لوگوں کے ولی ،خليفہ وصی مفروض الطاعت اور نا فذ االمر ھيں ۔ 
  ب:لوگوں کی خداوند عالم کی طرف ھدايت کرنا جو مندرجہ ذيل تعبيرات کی صورت ميں آيا ھے : 
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  وه ھدايت کرنے والے ھيں ۔ 
  پر عمل کرتے ھيں ۔  حق کی طرف ھدايت کرتے ھيں اور اس

  باطل کو نيست و نابود کرتے ھيں اور لوگوں کو اس سے منع کرتے ھيں۔ 
  خداوند عالم کی طرف دعوت ديتے ھيں ۔ 

  جو کچھ خداوند عالم کی رضا ھے اس پر عمل کرتے ھيں ۔ 
  خداوند عالم کی معصيت سے منع کرتے ھيں ۔ 

  بشارت دينے والے ھيں ۔ 
ں کا جواب دينا جس کاالزمہ لوگوں کی تمام علمی ضروريات سے آگاه ھونا ھے اس مطلب کو ج:لوگوں کی علمی ضرورتو

  مندرجہ ذيل تعبيرات سے بيان گيا ھے : 
وه ميرے علم کے اٹھانے والے ھيں اور ميرے بعد تم کو سمجھا ئيں گے اور بيان کريں گے۔ وه تفسير قرآن کے سلسلہ ميں 

  جا نشين اور خليفہ ھيں ۔ 
  نوں کے ساتھ جنگ کرنا جو امام کا ايک طريقہ ھے مندرجہ ذيل دو طريقوں سے آيا ھے : د :دشم

  وه خداوند عالم کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے والے ھيں ۔ 
  وه ناکثين ،قاسطين اور ما رقين کو قتل کرنے والے ھيں ۔ 

سب خداوند عالم کی پشت پنا ھی اور اس جو خطبۂ  غدير ميں بيان کی گئی ھے يہ “ امامت ”وسيع معنی کے اعتبار سے 
  کے دستخط کے ذريعہ ھے اور وھی اس قدرت کو عطا کرنے واال ھے ۔ اس سلسلہ ميں مندرجہ ذيل عبارتيں ملتی ھيں : 

  وه خداوند عالم کی طرف سے امام ھيں ۔ 
  ان کی واليت خداوند عالم کی جا نب سے ھے جو مجھ پر نا زل کی گئی ھے ۔ 

  نے ان کو منصوب فر مايا ھے ۔ خداوند عالم 
  وه خداوند عالم کے امر سے دشمنوں سے جنگ کرتے ھيں ۔ 

  امير المو منين عليہ السالم کے فضائل 
امير المو منين عليہ السالم کے مناقب و فضائل (مخفی کرنے اور منتشر نہ کرنے کے باوجود) تمام عالم ميں سنے جا رھے 

ھيں ،دوست و دشمن ،مسلمان اور غير مسلمان نے ان کو تحرير کر رکھا ھے اور کو ئی شخص ان کا انکار نھيں کرسکتا 
  ب بيان کئے گئے ھيں : ھے ۔اس سلسلہ ميں خطبۂ  غدير ميں دو اھم مطل

  ۔امير المو منين عليہ السالم کی مطلق اور ال محدود فضيلت کا اثبات ١
پيغمبر اکرم(ص) نے خطبۂ  غدير ميں حضرت امير المو منين عليہ السالم کی فضيلت کے سلسلہ ميں وه بيان فرمايا کہ کو 

ا قيامت تک تمام لوگوں سے افضل ھونا ھے (پيغمبر ئی شخص اس سے زياده بيان ھی نھيں کرسکتا ھے اور وه آپ (ع) ک
اکرم(ص) کے عال وه )ال محدود ،اورناقابل قياس فضائل ،وه فضائل جن کا عطا کرنے واال هللا ھے اور ان کا اعالن کرنے 

  واال آخری رسول ھے۔ 
ن کی عظمت و جاللت کو اس کا مطلب يہ ھے کہ جو فضيلت ان کے سلسلہ ميں بيان کی جا ئے وه کم ھے اور عقل بشر ا

  درک کرنے سے عا جز ھے ۔ھم اس سلسلہ ميں خطبۂ  غدير کے پُر محتوا تين جملوں کا مشاھده کرتے ھيں : 
  ۔خداوند عالم نے علی بن ابی طالب (ع) کو تمام لوگوں سے ا فضل قرارديا ھے ۔ ١
مرد و عورت سے افضل ھيں جب تک خداوند  علی عليہ السالم کو سب لوگوں پر فضيلت دو ،چو نکہ وه ميرے بعد تمام:٢

  عالم روزی نازل کررھا ھے اور مخلوقات با قی ھيں ۔ 
۔حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم کے فضائل (جو خداوند عالم نے قرآن ميں نازل کئے ھيں )اس سے کھيں زياده ھيں ٣

ضائل کے سلسلہ ميں بتائے اور اس کی معرفت کہ ميں ان کو ايک نشست ميں تم کو سنا ؤں ،پس جو شخص تم کو ان کے ف
  بھی رکھتا ھو تو اس سے قبول کرلو ۔ 

کی شرط ايک اھم نکتہ کو شامل ھے وه يہ کہ اگر کو ئی شخص اھل بيت عليھم السالم کے باب “ با معرفت ”ظاھر ھے 
کرے اور نتيجتاً آپ (ع) کی مناقب ميں اھل معرفت نہ ھو تو ممکن ھے وه احاديث کے معنی ميں ضروری توجہ مبذول نہ 

شان و عظمت کے خالف معنی سمجھ بيٹھے ۔دوسری طرف انسان کوافراد ،زمانی اور مکانی حاالت ،اور لوگوں کی مختلف 
افکار کو نظر ميں رکھے بغير ھر فضيلت کو ھر مقام پر نھيں کہنا چا ہئے لٰہذا اس سلسلہ ميں ال زمی بصيرت و معرفت کا 
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  ھونا ضروری ھے ۔ 

  ۔امير المو منين عليہ السالم کے بعض فضائل کا تذکره ٢
امير المو منين عليہ السالم کے وه فضائل جن کا تذکره آنحضر ت(ص) نے اپنے خطبہ ميں فر مايا ھے وه آپ (ع) کے مناقب

،ان پھلوؤں  کا اساسی اور اھم پھلو ھے جس سے لوگوں کوخدا ورسول کے ساتھ آپ (ع) کا مکمل اتصال سمجھ مينآ تا ھے
  کو چا ر عناوين ميں جمع کيا جا سکتا ھے : 

۔دين خدا ميں سب سے اول پھل کرنے والے علی بن ابی طالب (ع) ھيں اس بارے ميں مندرجہ ذيل چيزيں بيان ھو ئی ھيں ١
 :  

  اسالم النے والے پھلے شخص ھيں ۔ 
  خداکی عبادت کرنے والے پھلے شخص ھيں ۔ 

  ھيں ۔  نماز پڑھنے والے پھلے شخص
  ۔راه خدا مينآپ (ع) کی فدا کا ريانخطبہ ميں يوں بيا ن ھو ئی ھيں : ٢

  وه خداوند عالم کے دين کے مدد گار ھيں ۔ 
  وه رسول خدا (ص)کا دفاع کرنے والے ھيں۔ 

  آ پ (ع) وه وه ھيں جنھوں نے رسول اسالم(ص) کے بستر پر سوکر اپنی جان ان پر فدا کی ھے ۔ 
  ن سے راضی ھونا ،يہ مطلب آنحضر ت(ص) نے دو جملوں ميں اس طرح بيان فر مايا ھے : ۔خداوند عالم کا ا٣

  خداوند عز وجل اور ميں ان سے راضی ھيں ۔ 
  رضايت کے متعلق کو ئی بھی آيت قرآن کريم ميں ان کے عالوه کسی کےلئے نازل نھيں ھو ئی ھے 

  گيا ھے :  ۔آپ (ع) کے خصوصيات کو خطبۂ  غدير ميں اس طرح بيان کيا۴
  کا لقب آپ ھی سے مخصوص ھے ۔ “اميرالمو منين”

  ھيں ۔ “جنب هللا ”آپ (ع) 
  وه پيغمبر اکرم(ص) کے نزديک سب سے زياده عزيز ھيں ۔ 
  وه پيغمبر اکرم(ص) کی نسبت سب سے زياده سزا وار ھيں ۔ 

  وه پيغمبر اکرم(ص) کے سب سے زياده قريب ھيں ۔ 
  مبر اکرم(ص) ان سے ھيں ۔ وه پيغمبر اکرم(ص) سے اور پيغ

  ان ھی کی شان ميں نازل ھوا ھے ۔ “ھل اتی ٰ ”سوره 
  ان ھی کے بارے ميں نازل ھوا ھے ۔ “والعصر ”سوره 

يہ فضائل اس بات کی نشاند ھی کرتے ھيں کہ خدا و رسول کی بارگا ه ميں اس طرح متصل و مقرب شخص کی موجود گی 
ہ اور مقام پر فا ئز ھو منصب امامت و واليت کےلئے سزاوار نھيں ھے تو کے باوجودکوئی دوسرا چا ھے وه جس درج

  ناشائستہ اور بغير فضيلت والے افراد جيسے ابو بکر ،عمر ،عثمان معاويہ اور يزيد کيسے اس منصب تک پہنچ سکتے ھيں 

  ائمۂ اطھار عليھم السالم کی واليت و امامت 
ن ھی باره عدد ميں منحصر کرنے پر عجيب و غريب انداز ميں زور ديا گيا ھے اور خطبۂ  غدير ميں ائمہ عليھم السالم کو ا

يہ کہ کو ئی فرد ان کی شان ميں شريک نھيں ھے ۔دوسری طرف ان سب کو قبول کرنے کا حکم ديا گيا ھے اور ان 
  لنا ھے ۔ مينافتراق و جدائی ڈالنے کو منع کيا گيا ھے اور ان ميں فرق کرناگو يا امامت ميں جدائی ڈا

يہ اس وجہ سے ھے کہ تمام ائمہ عليھم السالم خداوند عالم کی طرف سے ايک جيسی شان کے ساتھ اس منصب پر فا ئز ھو 
ئے ھيں اور اس امر ميں ھر طرح کا خدشہ و شک درحقيقت فرمان اٰلھی ميں شک کا مو جب ھے اور ان افراد سے 

  عالم نے اپنی مھر لگا دی ھے ۔ روگردانی کرنا ھے جن کے مقام ومنصب پر خداوند 
دوسری طرف ائمہ عليھم السالم کی تعداد کے معين و منحصر ھو نے کا مطلب يہ ھے کہ اور کو ئی شخص اس شان کے ال 

يق ھی نھيں ھے ،اور اگر کو ئی ان کے قبول و تسليم کرنے ميں شک کرے تو گو يا اس نے خداکے سلسلہ ميں شک کيا 
  هللا بن عباس نے معاويہ سے کھا : ھے ۔اس سلسلہ ميں عبد 

  ] 6۔[“لَْيِھْم َويَاُمُربِِواَليَتِِھْم َوتَْعَجُب۔يَاُمَعا ِويةُ۔اَنَّ َرُسْوَل ّهللاٰ صلی ّهللاٰ عليہ وآلہ وسلم َسمَّی ااْلَئِمَّةَ بَِغِدْيِرُخًمّ ۔۔۔يَْحتَجُّ عَ ”
ص) نے غدير خم ميں ائمہ عليھم السالم کے اسماء گرامی کا اے معاويہ کيا تم اس با ت پر تعجب کرتے ھو کہ رسول اسالم (
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  “ تعارف کرايا ۔۔۔اس طرح ان پر حجت تمام کی اور ان کی اطاعت کا حکم صادر فرمايا 
نيز امام حسن اور امام حسين “ھَذا علی ”خطبۂ  غدير ميں ھم کئی مقامات پر ائمہ عليھم السالم کی تعيين کے سلسلہ ميں کلمہ 

لسالم کا نام ليا گيا ھے جن سے نسل اما مت کا پتہ چلتاھے اور حضرت علی (ع) کے بازو بازو بلند کرکے اور ان عليھما ا
کا مکمل طور پر تعارف کرا کے شک کے راستہ کو ايک دم بند کر ديا ھے اور کئی مقامات پر صاف طور پر يہ عبارت بيا 

  ن فرما ئی ھے : 
  “ ی اوالد ميں سے ھے امامت قيامت تک ميری نسل اور مير”
  “ ائمہ ميری اوالد اور حضرت علی عليہ السالم کے صلب سے ھو ں گے ”

  باره اماموں مينسے سب کو تسليم کرنے کے سلسلہ ميں ھم خطبۂ  غدير ميں اس جملہ کا مشاھده کر تے ھيں : 
کيا ھے اور ھما رے سلسلہ  جو شخص کسی ايک امام کے بارے ميں شک کرے تو اس نے تمام ائمہ کے سلسلہ ميں شک”

  “ ميں شک کرنے والے کا ٹھکانا جہنم ھے 
  اسی طرح خطبہ ميں ان کے نورانی وجود کا تذکره مو جو د ھے : 

خداوند عالم کی طرف سے نور مجھ ميں ،اس کے بعد علی عليہ السالم اور ان کے بعد ان کی نسل ميں مھدی کے ظھور ”
  “ تک قرار ديا گيا ھے 

ر ميں ائمہ کے انحصار کو بيان کر نے کے بعد آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کے سلسلہ خطبۂ  غدي
  ميں پانچ جہتونکی طرف اشاره فرمايا ھے : 

الف :قرآن کے شريک :يہ ثقل اصغر ،ثقل اکبر کے ساتھ ھے ۔يہ ثقل اصغر ،ثقل اکبر کے سلسلہ ميں خبرديتے ھيں اس کے 
  اس سے جدا نھيں ھو ں گے ۔  موافق ھيں اور

  ب:ھدايت کرنے والے :يہ حق کی طرف ھدايت کرتے ھيں اور حق و عدالت کے ساتھ عمل کرتے ھيں ۔ 
  ج:خداوند عالم کے امين ھيں :يہ زمين پر خداوند عالم کے حا کم اور لوگوں کے ما بين خداوند عالم کے امين ھيں ۔ 

ھے اور ان کے پاس ھر چيز کا علم ھے ۔جو کچھ ان سے سوال کيا جا ئے اس  د:علماء :ان کے پاس حالل و حرام کا علم
کے جواب گو ھيں اور جو کچھ تم نھيں جانتے ھو يہ تمھيں اس کی تعليم ديں گے ۔ ھ:خداوند عالم کی حجج :وه تمام دنيا 

يا تم نے کسی چيز والوں کےلئے حجت ھيں جب تک ان سے متمسک رھوگے ھر گز گمراه نہ ھوگے ۔اگر تم بھول گئے 
ميں کو ئی کو تا ھی کر دی تو ائمہ تمھارے لئے بيان فر مائيں گے۔ وه خداوند عالم کے سات دشمن گروھوں پر حجت ھيں 

  :مقصرين، معا ندين ،مخا لفين ،خا ئنين آثمين، ظا لمين اور غا صبين ۔ 

  حضرت مھدی عليہ السالم کی وال يت و امامت 
قية هللا االعظم حجة بن الحسن المھدی صلوات هللا عليہ وعجل ّهللاٰ تعا لٰی فرجہ الشريف وجعلنا من خطبۂ  غدير ميں حضرت ب

  کے سلسلہ ميں خا ص تو جہ دی گئی ھے ۔ “انصاره و اعوانہ 
،اسالم مھدی مو عود سے متعلق ان افراد کو خبرديناتھا جن پر امير المو منين عليہ السالم کی واليت کو قبول کرنا مشکل تھا 

کے مستقبل اور دين اٰلھی کے طويل پروگرام کو مسلمانوں کيلئے بيان کرنا ھے ۔ اگرچہ اُس دن کے مسلمانوں نے علی بن 
ابی طالب (ع) کو تسليم نہ کيا ليکن اس طويل زمانہ ميں نسلوں کےلئے حقائق روشن ھو گئے اور چونکہ امور خداوند عالم 

دن اھل بيت عليھم السالم کاامر ظاھر ھوجائےگا اس دن جھان کو پيغمبر اکرم صلی هللا کے قبضۂ  قدرت ميں ھيں لٰہذاايک 
عليہ وآلہ وسلم کے واقعی جا نشينوں کے حوالہ کر ديا جا ئے گا اور صديوں سے جو کچھ ان کےلئے پيش آيا ھے وه اس 

  خون کا انتقام ليں گے ۔ 
ن مطالب و مقاصد کا اعالن ،ايک پيشينگو ئی اور غيب کی خبريں يہ بات بيان کردينا بھی ضروری ھے کہ غدير خم ميں ا

  شمار ھو تا ھے ۔ 
خطبۂ  غدير ميں حضرت مھدی عليہ السالم کے سلسلہ ميں پچيس جملے آئے ھيں جن کا مندرجہ ذيل چھ عناوين ميں خال 

  صہ کيا جا سکتا ھے : 
  وآلہ وسلم فر ما تے ھيں :  الف :ان کی بشارت :اس سلسلہ ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ

  “ آپ (ع) ،وه ھيں جن کی تمام پھلے آنے والوں نے بشارت دی ھے ”
  ب:ان کی خا تميت :اسکے سلسلہ ميں دواھم پھلوؤں کی طرف اشاره کيا گيا ھے : 

ضرت معين شده اماموں ميں امامت متصل ھے اور منقطع ھو نے والی نھيں ھے يھاں تک کہ ان کے آخری اور خاتم ح:١
  مھدی عليہ السالم تک پہنچے گی ۔ 
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 ۔حضرت مھدی عليہ السالم قيامت تک حجت خدا کے عنوان سے باقی رھيں گے اور ان کے بعد کو ئی حجت نھيں ھے ۔ ٢
  ج:ان کا مقام و منزلت :اس بارے ميں دو پھلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ھے : 

  ۔ان کے فضائل و مناقب ١
  نتخب شده ،ھدايت يافتہ اور تا ئيدشده ھے ۔ وه خداوند عالم کی طرف سے م

ان کے اندر خدا وند عالم کی جا نب سے نور قرار ديا گيا ھے ،کو ئی نور نھيں ھے مگر ان کے ساتھ ھے اورکو ئی حق 
  نھيں ھے مگر ان کے ساتھ ھے ۔ 

  ۔ان کا معاشره ميں مقام و منصب ٢
  کرنے والے ھيں ۔ وه زمين پر خدا کے ولی اور مخلوق کے ما بين حکم 

  امور ان کے سپُرد کر دئے گئے ھيں وه خدا وند عالم کے ھر مخفی اور اور آشکار کے امين ھيں ۔ 
  وه خدا کے دين کے مدد گار ھيں ۔ 

 وه ھر صاحب فضل کو اس کے فضل کے مطابق اور ھر صاحب جھل کو اس کے جھل کے مطابق حصہ دينے والے ھيں ۔ 
  يں دو باتوں کی طرف اشاره کيا گيا ھے : د:ان کا علم: اس سلسلہ م

  ۔وه ھر علم کے وارث ھيں اور ان کا علم تمام چيزوں پر احا طہ رکھتا ھے ۔ ١
  ۔ان کا علم علِم اٰلھی کے عميق دريا سے متصل ھے ۔ ٢

  ھ:اُن کا قيام 
بقية هللا االعظم ارواحنا فداه کی  دو مرتبہ استعمال ھوا ھے اور اس کے بعد حضرت“القائم المھدی ”خطبۂ  غدير ميں کلمہ 

اس قدرت مطلقہ کی طرف اشاره کيا گيا ھے جو ان کو خدا وند عالم کی طرف سے عطا کی گئی ھے اور اُن کی طاقت و 
  قدرت کے برابر کو ئی بھی طاقت و قدرت نھيں ھے اس سلسلہ ميں تين باتيں بيان کی گئی ھيں : 

  ن کے خالف کسی کی مدد نھيں کی جا ئيگی ،وه تمام مضبوط قلعوں کو فتح کريں گے ۔ ۔اُن پر کو ئی غالب نھيں آسکتا ،اُ ١
  ۔وه تمام اديان اور تمام مشرک گروھوں پر غلبہ حا صل کريں گے ،ان کی ھدايت کريں گے يا ان کو قتل کر ديں گے ۔ ٢
مت تک ھالک کردے گا اور ان کو ۔خدا وند عالم دنيا کی تمام آباديوں اور شھروں کو ان کی تکذيب کی وجہ سے قيا٣

  حضرت مھدی عليہ السالم کے تحت تصرف ال ئيگا ۔ 

  و:ان کا انتقام 
خطبۂ  غدير ميں اس بات پر زور ديا گيا ھے کہ اگرچہ اھل بيت عليھم السالم اور ان کے شيعوں کا حق ظالموں کے ذريعہ 

ع نظر اسی دنيا ميں دو ستوں کے دلوں کو انتقام ليکر خوش پامال ھو رھا ھے ليکن منتقم آئيگا اور آخرت کے عذاب کے قط
  کرے گا ۔يہ بات تين جملوں ميں بيان کی گئی ھے : 

  وه خداوند عالم اور اھل بيت عليھم السالم سے متعلق ھر حق کو اخذ کريں گے ۔ :١
  ۔وه او ليائے خدا کے نا حق بھائے گئے ھر خون کا انتقام لينگے ۔ ٢
  کے تمام ظالموں سے انتقام ليں گے ۔  ۔وه دنيا ئے عالم٣

  واليت کا حب وبغض سے رابطہ 
]کی اساس ھمار ے اعتقاد کے سب سے اھم ار کان مےں سے ھے ۔اھل بيت عليھم السالم کی وال يت کا مقصد ان کا 7[”

ا اور ان کے صاحب اختيار ھونا اور لوگوں کا مکمل طور پر ان کی اطاعت کرنا ھے اس کاالزمہ اُن سے محبت رکھن
  دشمنوں سے بغض وکينہ رکھنا ھے اس سلسلہ مےں خطبئہ غدير مےں تين باتوں کو بيان کيا گيا ھے : 

  الف :خداوند عالم کے نزديک اھل بيت سے محبت اور بغض کی اھميت اس سلسلہ مےں تين نکتے بيان کئے گئے ھيں : 
رجو علی (ع) کو دشمن رکھتا ھے خدا اس کو دشمن جو شخص علی کو دوست رکھتا ھے خدا اس کو دوست رکھتا ھے او

  رکھتا ھے در حقيقت اُن سے محبت ودشمنی کا مسئلہ خود خدا وندعالم سے محبت اور دشمنی کی طرف پلٹتا ھے ۔ 
۔اھل بيت کے دشمن کی خدا وندعالم نے مذمت کی ھے اور اُس پر لعنت فرمائی ھے۔ان کے دوست کی خداوندعالم مدح ٢

  خدا اس کو دوست رکھتا ھے :  کرتا ھے اور
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جوشخص علی (ع) سے دشمنی کرے اور ان کی :”۔خدا وندعالم ايک خاص وحی اور خطاب مےں ارشاد فرماتا ھے ٣
  “ واليت کا انکار کرے اس پر ميری لعنت اور ميرا غضب ھو 

وتا ھے :تم مےں سے ھر ايک ب:اھل بيت عليھم السالم کی محبت اعمال کے تو لنے کا پيمانہ ھے اس سلسلہ مےں ارشاد ھ
کو اپنے دل مےں علی کی نسبت محبت ودشمنی کے مطابق عمل کرے يعنی ھر انسان کو عمل کر نے سے پھلے يہ ديکھنا 
چا ہئے کہ وه حضرت امير المو منين عليہ السالم سے کتنی محبت يا دشمنی رکھتا ھے اور اسی کے مطابق وه عمل کرے 

  استفاده ھو تا ھے : اس مطلب سے تين موضوعات کا 
۔جو اھل بيت سے محبت رکھتے ھيں وه اس نعمت کی قدر کو پہچا نيں اور اس نعمت کے مدنظر نيک اعمال کرنے کی کو ١

  شش کريں : 
۔محبين اور شيعہ حضرات محبت اھل بيت کی راه مےں زياده کا م کريں ،اپنی محبت کے درجہ کو اوپر لے جائيں ،ان کی ٢

  ر کو زنده کرنے کے لئے فدا کاری کريں ۔ راه اور ان کے ام
۔اھل بيت عليھم السالم کے دشمن يہ جان ليں کہ جب تک وه اھل بيت عليھم السالم کی اساس و بنياد جو محبت ھے،کو محکم٣

و مضبوط نھيں کريں گے اس وقت تک وه بيکار اپنے اعمال انجام ديتے رھيں گے چونکہ اھل بيت عليھم السالم کی محبت 
بغير عمل کی کو ئی قدر و قيمت نھيں ھے ۔لٰہذا اگر وه اپنی خو د سازی اور خدا وندعالم کی راه ميں قدم اٹھا نا چا ہتے  کے

  ھيں تو ان کےلئے اس مرحلہ سے اپنی اصالح شروع کردينا چا ہئے پيغمبر اکرم(ص) ايک حديث ميں فر ماتے ھيں : 
  “ِ “ لَِعلِیٍّ فِْی قَْلبِہ اِنََّمايَْکتَفِْی أَْحُدُکْم بَِمايَِجدُ ”

  ] 8“[تم ميں سے ھر ايک جو کچھ اپنے دل مينعلی کی نسبت پاتاھے اسی پر اکتفا کرے ” 
ج:اھل بيت عليھم السالم کی محبت وه ُدّر بے بھا ھے جو ھر ايک کو نھيں ملتا ھے ۔اگر کسی شخص نے اس کو قبول کرليا 

ے ،اور اگر کسی نے قبول نہ کيا تو اس کی شقاوت کی نشا نی ھے ،اور شقی تو يہ اس کی سعادت اور تقوٰی کی عال مت ھ
  انسان کے لئے اس گوھر ناياب تک دست رسائی کر نا سزاوار نھيں ھے ۔ 

  شيعہ اور اھل بيت عليھم السالم کے محبين
ذھب کو قبول کياگيا ھے شيعہ اور اھل بيت عليھم السالم سے محبت کرنے والے اس بات کو جا ن ليں کہ انھيں کو نسے م

اورواليت ومحبت کے شرائط اور معيارکی حفاظت کرے نيزاس لئے کہ پروردگار عالم کے نزديک اس کا مقام و منزلت 
واضح و روشن ھو جا ئے اس سلسلہ ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے خطبۂ  غدير مينچند بنيادی نکات بيان 

  فرمائے ھيں : 
  ہ عليھم السالم کے شيعوں اور محبوں کا خداوند عالم کے نزديک مقام و منزلت ۔ الف : ائم

  ۔خداوند عالم ان کی مدح کرتا ھے ،وه حزب هللا ھيں اور خداوند عالم ان کی مدد کرتا ھے ۔ ١
  ۔ان پر خداوند عالم کی رحمت نازل ھو گی اور وه بخش دئے جا ئيں گے ۔ ٢
کايت کر تی ھے ،لٰہذا يہ خالص صاحبان ايمان اور متقی ھيں اور ايمان ان کے دلوں ميں ۔چونکہ محبت حقيقی ايمان کی ح٣

  ڈالديا گيا ھے ۔وه خداوند بالغيب سے خو ف کھا تے ھيں ،ھدايت يافتہ ھيں اور گمراھی سے امان ميں ھيں ۔ 
  ب:قيامت کے دن شيعوں اور اھل بيت عليھم السالم سے محبت کرنے والوں کا مقام 

  بڑی کا ميابی کے حامل ھيں اور اجر کبير کے مستحق ھيں ۔ ۔وه ١
  ۔قيامت کے ھو لناک دن کاان کو کو ئی ڈر نھيں ھے اور وه رنجيده نھيں ھو نگے۔ ٢
۔ان کی آخری جزا بھشت ھے ۔وه امن و سال متی کے ساتھ اس ميں داخل ھوں گے اورانھيں بغيرحساب کے رزق دياجا ٣

  مال ئکہ آئيں گے اور ان پر سال م کريں گے، اور ان کو ابدی جنت کی بشارت ديں گے ۔  ئےگا ۔ان کاساتھ دينے کےلئے
  ج:جن پھلوؤں کی شيعوں اورمحبان اھل بيت عليھم السالم کودعوائے واليت کی بناپررعايت کرنا ضروری ھے : 

  ۔اپنے عقيده ميں شک و شبہ کو راه نہ ديں ۔ ١
کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھيں اگرچہ وه ان کے ماں باپ، اوالد ،بھائی اور ۔خدا ورسول اور اھل بيت عليھم اسالم ٢

  رشتہ دار ھی کيوں نہ ھوں ۔ 
  ۔اپنے پاکيزه ايمان پر ظلم اور برے اعمال کا لباس نہ ڈاليں ۔ ٣

  اھل بيت عليھم السالم کے دشمن 
ت کو اِن ھی برکت اور اِن کے وجود کی برکت اھل بيت عليھم السالم مخلوق کا عصاره ھيں ،خداوند عالم نے تمام مخلوقا
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کے سايہ ميں پيدا کيا ھے ،جس قدر اھل بيت عليھم السالم سے محبت کی خداوند عالم کی بارگاه ميں قدر وقيمت ھے اتنا ھی 
ئيوں خداوند عالم کی اس بہترين مخلوقات کے ساتھ اُن سے عداوت اور بغض نہ بخش دئے جانے واال گناه ھے اور تمام اچھا

  کو برباد کرنے واال ھے ۔ 
مسلمان اھل بيت عليھم السالم کے مقابل ھميشہ دو راھے پر ھيں :يا ان سے محبت کريں يا دشمنی کريں ان کے پاس تيسرا 
کوئی راستہ نھينھے ۔اھل بيت عليھم السالم کی معرفت کے باوجودان سے محبت نہ کرناجرم ھے اور اس سلسلہ ميں کسی 

  رق نھيں ھے ۔ کے لئے کو ئی ف
ظاھر ھے جس طرح اھل بيت عليھم السالم سے محبت کے درجات ھيں اسی طرح ان کے دشمنوں ميں بغض و عداوت بھی 

  يکسان نھيں ھے اس ميں کمی اورزيادتی اور اس کی نوعيت بھی مختلف ھے ۔ 
ے دشمنی کے معيار (اتمام حجت کے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے خطبۂ  غدير ميں اھل بيت عليھم السالم س

عنوان سے )کو لوگوں کے لئے مشخص و معين فر ما ديا ھے ،اور ان کی مخالفت و دشمنی کی جزا ء اور سزا کو بھی معين
  فر ماديا ھے ۔جس کو ذيل ميں بيان کرھے ھيں : 

  الف: اھل بيت عليھم السالم سے دشمنی کی نوعيت
  ان کی واليت کو قبول نہ کرنا ۔ ۔ان کے حق کا انکار کرنا اور ١
  ۔ان کے سلسلہ ميں اور خدا وند عالم کی جانب سے ان کو عطا کئے گئے مقام ومنصب ميں شک کرنا ۔ ٢
  ۔ان کو اپنے امام کے عنوان سے قبول نہ کرنا اور ان کی اقتدا نہ کرنا ۔ ٣
  لفت کرنا ۔ ۔ان کے کالم کوردکرنا ،ان کی مو افقت نہ کرنا اور ان کے امر کی مخا۴
  ۔ان سے دلی دشمنی اور ظاھری عداوت کرنا ۔ ۵
  ۔ان کو ذليل و رسوا کرنا اور ان کی مدد کرنے سے انکار کرنا ۔ ۶
  ۔ان سے محبت نہ کرنا ۔ ٧
  ۔ان سے حسد کرنا ۔ ٨

  ب:خداوند عالم کی بارگا ه ميندشمنان اھل بيت (ع) 
  ۔ملعون ،مغضوب اور شقی ھيں ۔ ١
  ۔سفيہ(بيوقوف) ،گمراه ،شيطانوں کے بھائی اور مکذبين ھيں ۔ ٢
۔خداوند عالم ان کی مذمت کرتا ھے ان کو خوار و رسوا کرتا ھے ، ان سے دشمنی رکھتا ھے ان کو نھيں بخشے گا اور ان ٣

  کی تکذيب کی وجہ سے ان کو ھالک کردے گا ۔ 

  سزا  ج:قيامت کے دن اھل بيت عليھم السالم کے دشمنوں کی
۔وه جہنم کے شعلوں ميں ٢۔ان کے اعمال کی دنيا و آخرت ميں کو ئی قدر و قيمت نھيں ھيں اور سب برباد ھو جا ئيں گے ١

  ڈالے جا ئينگے ،جہنم کے شعلوں کی آواز سنيں گے اور اس کے شعلوں کا مشاھده کريں گے ۔ 
  ۔ان کے عذاب ميں کو ئی کمی نھيں کی جا ئے گی ۔ ٣
  ت عذاب ميں رھيں گے اور وه ھميشہ جہنم ميں رھينگے ۔ ۔وه ھميشہ سخ۴

  گمراه اماموں کا تعارف 
دشمنان واليت کو ان کے رھبروں کی شناخت کے ذريعہ پہچانناھدايت کےلئے بہت اثر رکھتا ھے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ 

مسلمانوں کومستقبل کے خطروں اور ان وآلہ وسلم نے لوگوں کوقابل اطمينان اوربے خطرمستقبل سے خوش نھيں کيا بلکہ 
کے راستے ميں آنے والی رکاوٹوں سے بھی مطلع کياھے کہ کھيں وه ايسے مو ڑ پر آکر نہ کھڑے ھو جائيں جھاں حق کو 
باطل سے تشخيص نہ دے سکيں اور گمرا ھوں کے دھوکہ ميں آجا ئيں آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ ميں

  يشينگوئياں فرما ئی ھيں : تين بنيادی پ
۔عوام الناس کے لئے بيان فرمايا کہ خو د سے مطمئن نہ ھو جانا خوا ھشات نفسانی اور شيطان کے دھوکہ سے بچتے رہنا ١

اور ياد رکھو اگر ميں دنيا سے چال گيا يا قتل کرديا گيا تو يہ احتمال موجود ھے کہ نہ صرف تم گمراه ھو جا ؤ گے بلکہ اپنی
  ت کی طرف پلٹ جاؤ گے ۔ جا ھلي
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۔آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خبر دار کيا کہ ائمہ حق جن کا ميں نے تمھارے سامنے خداوند عالم ٢
کی جا نب سے تعارف کرايا ھے ان کے مقابلہ ميں کچھ ايسے ليڈر بھی ھو ں گے جو لوگوں کو آتش جہنم کی طرف بال ئيں 

  مراه ليڈروں سے اپنے کو بچا ئے رکھنا ۔ گے لٰہذا تم ايسے گ
اسی طرح آپ نے يہ بھی خبر دی ھے کہ ائمہ حق کی امامت کو کچھ لوگ غصب کريں گے اور رياست طلبی اور با دشاہت 
کے چکر ميں اس مقام و منصب پر قابض ھو جا ئيں گے ،اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سا منے ان کے غاصب ،ظالم اور 

  بيان فرمايا ۔  نا حق ھو نے کو
وه اصحاب صحيفہ :”نتيجتاً آپ نے گمراه ليڈروں کی اصل بنيادکو لوگوں کو بتاتے ھوئے اشاره کے طور پريہ ارشاد فرمايا 

  ] 9ھے جس پر کعبہ ميں دستخط کئے گئے تھے ۔[“صحيفۂ  ملعونہ ”چونکہ تمام گمراه ليڈروں کی بنياد وه “ھيں 
امامت کے غا صبوں کے سلسلہ ميں دو بنيادی مطلب بيان فر ما ئے اور ان کی عاقبت  ۔گمراھی کے اماموں اور خالفت و٣

  کو معين و مشخص فرمايا : 
الف :ان کو مورد لعنت قرار ديا اور يہ اعالن فرمايا کہ ميں اور ميرا پروردگار ان سے بيزار ھے ۔ ب:ان کو يہ خبر بھی دی

کا اتباع کرنے والے ان کی تا ئيد کرنے والے بھی جہنم کے آخری درجہ کہ نہ صرف گمراه امام بلکہ ان کے دوست ،ان 
  ميں ھوں گے ۔ 

  واليت سے متعلق مسائل ميں، غدير کی عملی اور اعتقادی بنياديں ٣
  قرآن سے متعلق 

  خطبۂ  غدير ميں قرآن کے سلسلہ ميں چار اساسی پھلوؤں پر رو شنی ڈالی گئی ھے : 

  الف ۔قرآن کی منزلت
  رآن مسلمانوں کے ما بين پيغمبر(ص) کی يادگار اور نشا نی ھے ۔ ۔ق١
  ھے اور ثقل اصغر کی خبر ديتا ھے۔ “)اِنّی تَاِرٌک فِْيُکُم الثَّقَلَْين(”۔قرآن ثقل اکبر ٢

  ب:قرآن کا مطالعہ
  ۔قرآن ميں تدبّر و تفکر کرو اور اس کی آيات کو سمجھو ۔ ١
  متشابھات کو چھوڑ دو ۔ ۔محکمات قرآن پر غورکرو اور اس کے ٢

  ج: قرآن کی تفسير 
  ۔قرآ ن کے مفسر اور اس کے باطن کو بيان کرنے والے صرف اھل بيت عليھم السالم ھيں ۔ ١
۔قرآن کی تفسير کرنے ميں اھل بيت عليھم السالم پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے خليفہ اور جا نشين ھيں اور وه ٢

  ت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے دستخط کے ذريعہ يہ حق رکھتے ھيں ۔ ھستيانھيں جو آنحضر

  د: قرآن کريم کااھل بيت عليھم السالم کے ساتھ رابطہ 
  ۔قرآن اھل بيت عليھم السالم کے موافق ھے اور ان سے جدا نھيں ھوگا ۔ ١
  ۔ان ميں سے ھر ايک ،ايک دو سرے کے سلسلہ ميں خبر ديتا ھے ۔ ٢
  نے قرآن کريم ميں حضرت اميرالمو منين (ع) کے فضائل نازل فرما ئے ھيں ۔ ۔خداوند عالم ٣
۔قرآن فرماتا ھے کہ ائمہ عليھم السالم پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور حضرت علی عليہ السالم کی نسل سے ھيں ۔۴

  امام عليہ السالم بشر کی علمی ضرورتوں کے جواب گو ھيں 
بڑی ضرورت اور متعدد مشکلوں کو حل کرنے واال کہ جس سے کوئی معا شره بے نياز نھيں ھو معاشره کی سب سے 

ھے ۔خدا وند عالم نے مسلمانوں کے مستقبل ميں اس ضرورت کے بہترين ممکنہ حل کوان کے سامنے پيش “علم ” سکتاوه 
  کيا ھے ۔ 

لوگوں تک پھونچتا ھو يا ان علوم کا نتيجہ دين اور  تمام علوم بغير کسی استثناء کے ھر مو ضوع کاعلم چا ھے اس کانتيجہ
آخرت سے متعلق ھو کی پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو عطا کياھے اور اس سے متعلق علوم ان کے سپرد کئے 
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ھو گئے ھيں ھيں ۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد يہ تمام علوم علی بن ابی طالب عليہ السالم کی طرف منتقل 
اور امير المو منين عليہ السالم کے بعد ان کے بعد والے اما م کی طرف منتقل ھوئے ھيں اور علم کا يہ بيکراں دريا ائمہ 

عليھم السالم ميں يکے بعد ديگرے منتقل ھوتا رھا اور آج يہ علم کا مخزن قائم آل محمد حضرت صاحب العصر والزمان سالم
  ہ الشريف کے پاس ھے ۔ هللا عليہ وعجل هللا فرج

خطبۂ  غدير مينحال ل و حرام اور تفسير قرآن کے علم کے عالوه کہ جس کا خاص طور پرتذکره ھوا ھے کچھ مقامات پر 
  صاف طور پر بيان ھوا ھے کہ ان کے پاس ھر علم ھے اور اس سلسلہ ميں دواھم باتوں کی طرف اشاره کياگيا ھے : 

  ر قدر و قيمت الف: ان کے علم کی کيفيت او
۔ان کو علم خداوند عالم نے ھبہ کيا ھے اور ان کو خداوند عالم کی طرف سے عطا کيا گيا ھے اور يہ خداوند عالم کے ال ١

  محدود علم سے متصل ھے ۔ 
ا۔کو ئی شخص اس علم تک راه نھيں پاسکتا اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے يہ علم صرف ان ھی کے سپرد کي٢

  ھے اور جو شخص ان کے عالوه ايسا دعوٰی کرے وه جھوٹا ھے ۔ 

  ب:ان کے وسعت علم کا نتيجہ 
  ۔جو کچھ تم ان سے سوال کروگے يہ تم کو جواب ديں گے ۔ ١
۔جو کچھ تم نھيں جانتے ھو يہ بتا ئيں گے اور بيان کريں گے ۔يعنی اگر تم سوال نھيں کروگے تو بھی از خوديہ تمھيں ٢

  ں گے نيز اگر کچھ مقامات پر مسئلہ مبھم ره گيا يا تم اس کو غلط سمجھ گئے تو يہ تمھارے لئے روشن کرينگے ۔ سمجھا ئي

  حالل و حرام کے سلسلہ ميں کلی قوانين 
سال کے  ٢٣اگرچہ حالل و حرام اور واجبات و محرمات کی تعداد بيشمار ھے اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے 

ميں کچھ ھی بيان فر ما ئے ھيں اور چونکہ ان سب کو ايک ساتھ بيان کر نے کا مو قع (نہ لوگوں کے صبروتحمل عرصہ 
کے لحاظ سے اورنہ ھی معاشرتی حاالت کے اعتبارسے )فراھم نہ ھو سکا لٰہذا آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے احکام

  اٰلھی کو دو بنيادی پھلوؤں سے بيان فرمايا : 
  :جو احکام انحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے خود بيا ن فر ما ئے ان کے سلسلہ ميں دو باتيں بيا ن فر ما ئيں : الف 
۔جو کچھ ميں نے بيان فرما ديا ھے اس سے ھرگز نھيں پلٹوں گا کہ کسی حالل کو حرام اور حرام کو حالل کردوں اور ١

  فطری طور پرکسی کو يہ حق حا صل بھی نھيں ھے ۔ 
ب:جو کچھ ميں نے بيان فر ماديا ھے ھر گز اس ميں کسی بھی حالت ميں رد و بدل نھيں کر وں گا اور پس کسی کوبھی 

  کسی کو ايسا کرنے کا حق حا صل نھيں ھے ۔ 
ب:جن احکام کو آپ بيان نھيں فر ما سکے تھے ان کے سلسلہ ميں لوگوں کو علی بن ابی طالب (ع) اور گياره ائمہ عليھم 

م سے رجوع کرنے کا حکم دياکہ ان کی امامت قيا مت تک باقی رھے گی اس طرح آپ(ص) نے تمام لوگوں پر حجت السال
  تمام کردی اور کسی کےلئے عذر تراشی کا کو ئی مو قع باقی نہ چھوڑا ۔ 

  اس سلسلہ ميں تين اھم باتيں بيان فر ما ئيں : 
رت ھے اور يہ علم خداوند عالم کی طرف سے فقط پيغمبر اکرم ۔حالل و حرام کو بيان کرنے کےلئے ان کے علم کی ضرو١

  صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ عليھم السالم کو عطا کيا گيا ھے ۔ 
  ۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ عليھم السالم کا کالم خداوند عالم کا کالم ھے اور قرآن کے مساوی ھے ۔ ٢
سلہ ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ عليھم السالم کے عالوه کسی کوخبر دينے کاحق ۔احکام اٰلھی کے سل٣

نھيں ھے اور لوگ بھی ان کے عالوه حالل و حرام کو پہچا ننے کی صالحيت نھيں رکھتے ھيں بنابريں کسی دو سرے 
  ۔ راستہ کی پيروی بدعت ،ضاللت اور حکم اٰلھی کے خالف اخذ کرنا ھے 

  امر بالمعروف اور تبليغ کے سلسلہ ميں کليات
پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے خطبۂ  غدير ميں امر با لمعروف اور نھی عن المنکر کے مسئلہ کو ابالغ و تبليغ کے

مو ضوع کے ساتھ مال کربيان فرمايا ۔دوسرے لفظوں ميں امر با لمعروف اور نھی عن المنکر کے وقت انسان خداوند عالم 
اور ائمہ معصومين عليھم السالم کی طرف سے وظيفہ بتا کر انجام ديتا ھے اور  ،رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم
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خداوندعالم کامامور اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ عليھم السالم کے خادم کے عنوان سے عمل کرتا ھے ۔
ور نھی عن المنکر کے سلسلہ ميں تين اس مطلب کے پيش نظر آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے امر با لمعروف ا

  بنيادی چيزيں بيان فرمائيں : 
الف :اس چيز کو جا ننے کے لئے کہ امر با لمعروف کيا ھے اور منکر کيا ھے فقط ايک راه مو جو د ھے اور وه ائمہ 

الوه کسی اور طريقہ معصومين عليھم السالم کا بيان ھے ۔اگر امر با لمعروف اور نھی عن المنکر کے سلسلہ ميں ان کے ع
  سے کو ئی بات پھونچے تو وه نہ صرف معتبر نھيں ھے بلکہ بدعت بھی ھے ۔اسی وجہ سے آپ نے فرمايا ھے : 

سب سے بلند و باال امر با لمعروف اور نھی عن المنکر يہ ھے کہ ائمہ معصومين عليھم السالم کی واليت کو لوگوں تک 
ف اور منکرات کی شناخت کے لئے لوگوں کو اس مرکز اور مرجع کا تعارف کراياپہنچايا جائے ۔تا کہ اس ذريعہ سے معرو

  جا ئے ۔ 
  ب:امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کے سے پھلے تين اھم باتيں مد نظر رکھنی چا ہئيں : 

  ۔اچھی طرح سيکھنا اور اصل مطلب کو سمجھنے ميں اشتباه نہ کرنا ۔ ١
  اور ياد کرنا۔  ۔مطلب کو اچھی طرح ذہن نشين کرنا٢
  ۔مطلب ميں تغير و تبدل نہ کرنا اور صحيح پہنچانا ۔ ٣

ج:آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے دائره تبليغ کی وسعت ، احکام اٰلھی کی تبليغ اور اس کے مراحل يوں بيان فر ما ئے 
  ھيں : 

  ۔جو جا نتے ھيں وه ايک دو سرے کو سفارش کريں اور يا د دال ئيں ۔ ١
  باپ اپنی اوالد تک دين پہنچا نے ميں ايک خاص وظيفہ رکھتے ھيں ۔  ۔ماں٢
  ۔احکام اٰلھی کا اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک پہنچانا بہت ضروری ھے ۔ ٣
  ۔حاضرين کوغائبين تک پہنچانا چا ہئے ۔ ۴
  ۔دور اور نزديک ھر جگہ تبليغ کرنا چا ہئے اور مطالب پہنچانا چا ہئے ۔ ۵
  کھيں تبليغ کريں اور خداکے حکم کو پہنچا ئيں ۔ ۔جس شخص کو دي۶

  البتہ ان تمام موارد ميں زمان و مکان اور افراد کے حاالت کی رعايت کرنا ضروری ھے ۔ 

  نماز اور زکات کے سلسلہ ميں اھم باتيں 
  خطبۂ  غدير ميں نماز اور زکات کے سلسلہ ميں تين اساسی باتيں بيان فرما ئی ھيں : 

م کی ان دو باتوں پر خاص طور پر زور ديا کہ ان کے دنيوی، اُخروی ،فردی اور معاشرتی اثرات سے سب آگاه ۔دين اسال١
  ھيں ۔ 

۔ان دو فريضوں کواس طرح انجام دينا جيسے خداوند عالم نے اس کا حکم دياھے (کماامرکم هللا ) اس طرح کہ ان مينجا ن ٢
کو نابود کرديتی ھے اور اس کا مطلب يہ ھے کہ خداوند عالم لوگوں کی بوجھ کر کسی طرح کی بدعت ،کمی اور زيادتی ان 

کامل اطاعت کے درجہ کو ان دو عمل کے ذريعہ تولنا چا ہتا ھے اور اس طرح لوگ اپنے اندر (االسالم ھوالتسليم )کی ميزان
  کواپنی کسوٹی پرپرکھيں ۔ 

ائمہ عليھم السالم سے سوال کياجائے تاکہ ان کو خداوند  ۔اگر ان دونوں عمل کے سلسلہ ميں کو ئی مشکل پيش آجا ئے تو٣
  عالم کی مرضی کے مطابق انجام ديا جا سکے ۔ 

  حج اور عمره کے سلسلہ ميں رہنما ئی 
  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے خطبۂ  غدير ميں حج و عمره کے متعلق چار اھم پھلوؤں پر زورديا ھے : 

  ،اور ان کو زنده کرنا دين خدا کو زنده کرنا ھے ۔ :ئر اٰلھی ميں سے ھيں  الف۔حج اور عمره شعا
  ب۔خداوند عالم کی طرف سے حجاج کے لئے دنياوی اور اخروی نفع کو مد نظر رکھا گيا ھے : 

ا ب ۔دنياوی فائده :جو شخص حج کرنے کےلئے جاتا ھے خداوند عالم اس کوغنی کر ديتا ھے ۔ خدا حا جيوں کی مدد فرمات
  ھے ۔جو کچھ وه سفر حج ميں خرچ کرتے ھيں خداوند عالم اس کی جگہ اموال سے پُر کرديتا ھے ۔ 

۔نفع اُخروی :اس کے گناه معاف کر دئے جا تے ھيں،ان کو نئے سرے سے اعمال انجام دينے کوکھا جاتا ھے اور ان کو ٢
  بشارت ديدی جا تی ھے ۔ 

يھاں بہت اھم ھے اور عذاب اخروی کے عالوه دنيوی ضرر بھی رکھتا ھے ج:جان بوجھ کر حج نہ کرنا خداوند عالم کے 
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  اور وه يہ ھے کہ عمر کم ھو جا تی ھے ،نسل منقطع ھو جا تی ھے اور فقر کا باعث بھی ھو تا ھے 
  د:جو شخص حج کرنے کےلئے جاتا ھے اس سے تين اھم چيزيں طلب کی گئی ھيں : 

  ا ہئے اور ظاھری طور پر اس سے اھل بيت عليھم السالم کی واليت مراد ھے ۔ ۔اس کا حج اکمال دين کے ساتھ ھو نا چ١
  ۔ حج کے صحيح ادراک کے ساتھ حج کے مفاھيم و مقاصد کو سمجھ کراعمال حج انجام دے ۔ ٢
  ۔حج ميں محکم توبہ کرے کہ ھر گز خانۂ  خدا سے واپس آنے کے بعد دوباره گناه نھينکرےگا ۔ ٣

  يق جا ئزه بيعت غدير کا دق ۴
  ] 10کو خطبہ کے متن ميں بيان کيا گيا ھے حقيقت ميں يہ اس کے محتوٰی کا پابندھونا ھے۔[“بيعت غدير ”
يعنی کسی کے مقام و منصب کو قبول کرنا اس کا اقرار کرنا اور اس کے اقرار کرنے کے سلسلہ ميں پيش آنے “بيعت ”

بڑھانا ۔لٰہذا بيعت ميں اس کا اصلی موضوع اورکئے گئے وعدے والی تمام ضروريات کو پورا کرنے کےلئے اپنا ھاتھ 
مشخص و معين ھو نے چا ہئيں ۔اسی طرح اس کی قدرو قيمت ،اس کی پشت پنا ھی ، ضامن و شاھد ،اس کی کيفيت اور 

  شکل معين و مشخص ھو نی چا ہئے ۔ 
ں پر روشنی ڈالی ھے جس کو ھم ذيل ميں بيان کر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے خطبۂ  غدير ميں ان تمام پھلوؤ

  رھے ھيں : 

بيعت غدير کا اصلی مو ضوع غدير کی بيعت کا اصلی موضوع امير المو منين عليہ السالم اورائمہ جوان کی اوالدميں سے 
مامت قيامت تک ھيں آخر ی حضرت مھدی عليہ السالم تک ان کی امامت کو قبول کرنا اور اس کا اقرار کرنا اور ان کی ا

  ھے اور ان کے ان تمام مناصب کو قبول کرنا جو خطبہ کے متن ميں بيان ھو ئے ھيں ۔ 
لٰہذا خطبہ کا اصلی مو ضوع فقط علی بن ابی طالب عليہ السالم کی امامت اور خالفت نھيں ھے بلکہ تمام ائمہ عليھم السالم 

ان سے پھلے اور ان کے بعد کو ئی اما م نھيں ھے اور ان  کی امامت ھے اور ان کی امامت قيامت تک باقی رھے گی اور
کے عالوه کسی اور کو اس طرح کا دعوٰی کرنے کا کو ئی حق نھيں ھے جن لوگوں نے حضرت علی عليہ السالم کی بيعت 

  کی گو يا انھوں نے تمام ائمہ عليھم السالم کی بيعت کی ھے ۔ 

ع واليت کے سلسلہ ميں کئے گئے جن وعدوں کو وفا کرنے کےلئے بيعت بيعت غدير کا مطلب غدير ميں لوگوں نے مو ضو
  کی ھے وه مندرجہ ذيل ھيں : 

  ۔ “ميں نے نھيں سنا اور ميں متوجہ نھيں ھو ا ” ۔ھم نے سنا ھے کہ:پس کو ئی شخص يہ نھيں کھے گا کہ١
  ۔ھم مقام عمل ميں اطاعت کرتے ھيں اور سر تسليم خم کرتے ھيں ۔ ٢
  ضمير اس مطلب سے راضی ھے ۔  ۔ھمارا قلب و٣
  ۔ھماری مو ت و حيات اور حشرونشر اسی عقيده پر ھو گا ۔ ۴
  ۔ھم ان مطالب ميں کو ئی تغير و تبدل نھيں کريں گے ۔ ۵
  ۔ھم ان مطالب کے متعلق اپنے دل ميں کو ئی شک و شبہ نھينآنے ديں گے ۔ ۶
ات سے نھيں پھريں گے ،اپنے عھدوپيمان کو نھيں توڑيں گے ۔ھم ان مطالب کا مستقبل ميں انکار نھيں کريں گے ،اپنی ب٧

  اور اپنے وعده کو وفا کريں گے ۔ 
  ۔ھم آپ کا يہ فرمان اپنے قريب و دورکے رشتہ داروں اوردوستونتک پہنچا ئيں گے۔ ٨

وقت کو ئی قدربيعت غدير کی قدر و قيمت اور پشت پناھی جس طرح تمام احکام و مسائل جو دين سے متعلق ھيں ان کی اس 
و قيمت ھو گی جب وه خداوند عالم سے متصل ھوں اور ان کا فرمان خدوند عالم کی طرف سے صادر ھواھو ،بيعت غدير 

  جو حقيقت ميں تمام احکام اٰلھی کا تسليم کرنا ھے اس کو بھی اٰلھی پشت پناھی کی ضرورت ھے ۔ 
بہت زياده زور ديا ھے کہ اس بيعت کانہ صرف خداوند عالم کی پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ ميں 

طرف سے حکم ديا گيا ھے بلکہ يہ خود خداوند عالم سے بيعت کرنے کے مترادف ھے اس سلسلہ ميں مندرجہ ذيل جملے 
  فرما ئے : 

  ۔يہ بيعت خداوند عالم کی جا نب سے اور اس کے حکم سے ھے ۔ ١
  قت ميں خداوند عالم سے بيعت کريں گے۔ ۔جو اس بيعت کو انجام دينگے حقي٢



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

 
 

  ۔ميں نے خداوند عالم سے بيعت کی ھے اور علی (ع) نے مجھ سے بيعت کی ھے ۔ ٣
  ۔خداوند عالم سے بيعت کرو اور مجھ سے ،علی (ع) ،حسن ،حسين اور ائمہ عليھم السالم سے بيعت کرو ۔ ۴
  اب ھيں اور ان کا ٹھکانا نعمتوں کے باغات ھوں گے ۔ ۔جو بيعت کرنے ميں ايک دو سرے پر سبقت کريں گے وه کا مي۵
۔جو شخص يہ بيعت توڑے گا وه خود اپنا ھی نقصان کرے گا اور جو شخص خداوند عالم سے کئے ھو ئے عھد کو وفا ۶

  کرے گا خدا وند عالم اس کو اجر عظيم عطا کرے گا ۔ 

ور ضامن کی ضرورت ھوتی ھے تا کہ انکار کی صورت بيعت غدير کے ضامن اور شاھد ھر عھد و پيمان کے لئے گواه ا
ميں اس کی طرف رجوع کيا جا سکے ۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس بيعت کے گواه خداوند عالم ،بذات خود ، 

  مال ئکہ ،اور خداوند عالم کے صالح بندوں کو قرار ديا اور فرمايا : 
واه قرار ديتے ھيں ،اور آپ بھی ھم پر گواه ھيں اور ھروه شخص جو خدا وند عالم کھو :ھم خداوند عالم کو اس مطلب پر گ”

کی اطاعت کرتا ھے خداوند عالم کے فرشتے ،اس کا لشکر ،اور اس کے بندوں کو شا ھد قرار ديتے ھيں اور خداوند عالم 
  ۔ “ھر شاھد و گواه سے بلند و باال تر ھے 

عمومی طريقہ وھی ھاتھ ميں ھاتھ دينا ھے ،ليکن اس ھاتھ دينے کا مطلب حقيقت بيعت غدير کی کيفيت ظاھر ھے بيعت کا
  ميں عھد کرنا اور دل و زبان سے وفا داری مصمم ھوتی ھے ۔ 

غدير ميں کئی پھلو تھے جن کی وجہ سے ھاتھ سے بيعت کرنے سے پھلے ،زبانی طور پر بيعت کا اقرار ليا گيا اور 
  م نے متن گفتار بھی معين فر مايا وه پھلومندرجہ ذيل ھيں : آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسل

۔ھاتھ سے بيعت کرنے کو تشريح کی ضرورت ھے ،اور يہ پھلے معلوم ھونا چا ہئے کہ کس چيز کے لئے بيعت کی جا ١
  رھی ھے ۔يہ زبانی اقرار حقيقت ميں ھاتھ سے بيعت کرنے کی تشريح تھی جو خطبہ کے بعد انجا م دی گئی ھے ۔ 

۔اس بات کا امکان تھا کہ کچھ لوگ خطبہ کے بعد ھاتھ سے بيعت کرنے کے لئے تيار نہ ھوں اور خود کو اس مطلب سے ٢
لٰہذا آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے پھلے زبانی “ھم نے بيعت ھی نھيں کی ھے :”دور کر ليں اور بعد ميں يہ کھيں 

ے بيعت کر سکا اس نے ھاتھ سے بيعت کر لی ھے اور جو ھاتھ سے بيعت جو شخص ھاتھ س:”طور پر اقرار ليااور فرمايا 
  “ نھيں کر سکا اس نے زبان سے اقرار کر ليا ھے 

۔اگر زبا ن سے بيعت کر نے کی عبارت اور متن معين نہ ھو تا تو ممکن تھا ھر انسان اپنے ذوق و سليقہ کے مطابق ٣
اور مشتبہ ھو تی ۔اور ھرج و مرج کے عالوه حقيقت ميں ھر انسان اس  عبارتيں استعمال کرتا جو قانو نی اعتبار سے غلط

  مطلب کا اقرا ر کرتا جو دوسروں سے کم اور زياده ھوتا ۔ 
۔اگر متن معين و مشخص نہ ھو تا تو يہ امکان تھا کہ کچھ فتنہ و فساد پھيالنے والے گروه شبہہ ڈالنے والی خاص عبارتيں ۴

  کے ذريعہ اس بيعت کی قدرو قيمت کو کم کرنے کے اسباب فراھم کرتے ۔ آماده و تيار کرليتے اور ان 
۔مجمع کی کثرت ،وقت کی کمی اور لوگوں کے توقف کے نا مساعد حاالت فراھم نہ ھو نے کی وجہ سے يہ قوی احتمال ۵

  چا ہئے تھی ۔ تھا کہ کچھ افراد کو ھاتھ سے بيعت کرنے کا مو قع نہ مل سکے لٰہذا يہ زبان سے بيعت ضرور ھو نا 
اس مطلب کی وضاحت کرنے کے بعد ھم يہ با ت بيان کرنا چا ہتے ھيں کہ آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ھاتھ اور 

  زبان سے بيعت کو کس طرح انجام ديا: 

ے عنوان ۔خطبہ کے دوران بيان فر ما يا کہ ميں خطبہ کے بعد تم کو ھاتھ سے بيعت کرنے ک١الف :ھاتھ کے ذريعہ بيعت 
  سے بالؤں گا ۔ 

۔آ پ نے حکم فرما يا کہ پھلے لوگ خود آنحضرت (ص) کے ائمہ عليھم السالم کے سلسلہ ميں بيان کرده کالم کا ٢
اقرارکرنے کےلئے آنحضرت (ص) کی بيعت کريں اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم کی بيعت کريں ۔ 

  بيعت کی حکايت بتاليا ۔ ۔ھاتھ سے بيعت کو دل و جان سے ٣
  ب:زبان سے بيعت کے سلسلہ ميں پانچ باتيں بيان فر ما ئيں : 

انحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے تفصيلی طور پر وھی متن معين “۔۔۔:”۔تمام مل کر اپنی زبان سے يہ کلمات ُدھرائيں ١
  ] 11فرمايا ۔[

  ان سے ُدھراؤ۔ ۔ايھا الناس جو کچھ ميں نے تم سے کھا اس کو اپنی زب٢
۔ايھا الناس تم کيا کہتے ھو ؟خداوند عالم آوازوں کو سنتا ھے اور تمھا رے نفسوں ميں مخفی چيزوں سے بھی با خبر ھے ٣
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۔(يہ اس با ت کی طرف اشاره تھا کہ اگر چہ آوازيں ايک دو سرے سے مخلوط ھو جا ئيں گی اور باطن کی بھی کسی کو 
  نا ظر اور شا ھد ھے )۔ خبر نھيں ھے ليکن خداوند عالم 

  ۔ايسی بات کھو جس سے خدا راضی ھو ۔ ۴
ھم خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ھيں جس نے ھم کو اس مطلب کی ھدايت دی اور اگر خداوند عالم ھما ری ھدايت :”۔کھو ۵

  ۔ “نہ کرتا تو ھم ھدايت نھيں پا سکتے تھے 

بيعت غدير کی کو ئی ضرورت نھيں تھی اور لوگوں کے لئے اسالم کے باوجود “روايت ”بيعت غدير کا نتيجہ اگرچہ نص 
کے ديگر منصوص موارد کی طرح خالفت کو بھی تسليم کرناضروری تھا ،ليکن يہ عام بيعت ايک قانو نی اور معا شرتی 

بيعت کے حق کے عنوان سے تھی جو سقيفہ کے مقابل قرار پا ئی ۔يعنی جب وه يہ کہتے تھے : ھم سقيفہ ميں لوگوں کی 
ذريعہ ابوبکر کی خالفت قائم کرچکے ھيں تواس کے مقابلہ ميں ان سے کھا جاتا تھا :اس سے پھلے غدير کی بيعت جم غفير 

  اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی موجود گی ميں نص اٰلھی کے ذريعہ انجا م پا چکی ھے۔ 
ميں مختلف بيعتوں کا سھارا ليا ھے ۔ابو بکر کی بيعت فلتة تھی (يعنی  مزيد يہ کہ اھل سقيفہ نے اپنے کام کے مختلف مراحل

اچا نک ھو گئی تھی )جوصرف چند افرادکے ذريعہ اور بغير مشوره کے انجام پائی اور اس ميں افضليت کا کوئی پھلو نھيں 
عت عمر کی تعيين کرده تھا۔عمر کی بيعت ابوبکر کی سفارش اور اس کے مشخص کرنے کے ذريعہ ھو ئی اور عثمان کی بي

  اور شورٰی کے ذريعہ ھو ئی تھی ۔ 
ليکن حضرت علی عليہ السالم کی بيعت انتخاب افضل تھا اور يہ افضليت رسول هللا کی نص کے ذريعہ تھی اس کے عال وه 

ے تھے اس آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی نص انتصابی بھی تھی جو کچھ آنحضرت صلی هللا عليہ و آلہ وسلم چا ہت
کے اقرار اور اس کوقبول کرنے کے عنوان سے ھو ئی تاکہ اگر کو ئی کسی دو سرے کی بيعت کرلے تو معلوم ھو جا ئے 

  کہ اس نے پھلے غدير کی بيعت قبول کر لی تھی ۔ 
 --------------------------------------------------------------------------------   

  ضروری وضاحت پھلے حصہ کے دوسرے جزء ميں گذر چکی ھے ۔ ] اس سلسلہ ميں 1[
  ] اس سلسلہ ميں اسی کتاب کے دوسرے حصہ کے پھلے جزء ميں رجوع کيا جا ئے ۔ 2[
  ] اس سلسلہ ميں دوسرے حصہ کے دوسرے باب ميں رجوع کيجئے ۔ 3[

يہ ان لوگوں سے خطاب  منصب پيغمبر اسالم (ص) کےلئے ان کی عام نبوت کی بنياد اوراختتام نبوت ھے اور
  ھے جو اب تک آنحضرت (ص)کے اس منصب کو قبول کرتے ھيں ۔ 

  ۔ ٣٢١صفحہ  ۵٠] بحا راالنوار جلد 4[
  ۔ ٣حديث  ٩٩صفحہ ٢٣] بحا ر االنوار جلد 5[
  ۔ ۴٢ح٨۴٣] کتاب سليم صفحہ6[
  ۔ ٢۴١صفحہ  ۶٩جلد  ۶٣صفحہ  ۶٨،جلد  ۵٢صفحہ  ۶٧] بحار اال نوار جلد 7[
  ۔ ٣۴۵،پراناچاپ صفحہ  ٨نوار جلد ] بحار اال8[
  ] صحيفۂ  ملعونہ کی داستان تيسرے حصہ کی دو سری قسم ميں بيان ھو چکی ھے۔ 9[
  ] دو سرے حصہ کی تيسری قسم ميں بيعت غدير کے رسم و رسومات کا تذکر ه ھو چکا ھے ۔ 10[
  ] اس کتاب کے چھٹے حصہ کی گيا رھويں قسم ميں مال حظہ کيجئے ۔ 11[
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 اسرار غدير 

 

  عيد اور جشن غدير 

درحقيقت غدير کا دن آل محمد عليھم السالم کےلئے عيد اور جشن منا نے کا دن ھے اسی وجہ سے اھل بيت عليھم السالم کی 
  جا نب سے خاص طور پر اس دن جشن و سرور کا اظھار اور عيد منا نے پر زور ديا گيا ھے 

  عمر کی بزم ميں موجود ايک يھودی شخص نے کھاتھا : 
  ] 1ھماری امت ميں نا زل ھو تی تو ھم اس دن عيد منا تے ![ اگر (غدير کے دن نازل ھو نے والی)يہ آيت

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فر ما تے ھيں :بنی اسرائيل کے انبياء جس دن اپنا جانشين معين فر ما تے تھے اس دن 
بھی وه دن ھے جس دن حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت “عيد غدير ”يد کا دن قرار ديتے تھے ۔کو ع

  ] 2علی عليہ السالم کو اپنا جا نشين معين فر ما يا ھے [
وشيعہ اس ميں کو ئی شک و شبہ ھی نھيں ھے کہ عيد غدير منا نے کا مقصد دشمنوں کے با لمقابل اس تا ريخی دن کی ياد ک

حضرات کے دل ميں باقی رکھنا اور اس کے مطالب کو زندٔه جا ويد رکھنا ھے اورغدير تشيع کے صفحہ تا ريخ پر ايک 
  بڑی عال مت اور واليت کی دائمی نشانی ھے ۔ 

  عيد غدير انبياء و ائمہ عليھم السالم کی زبانی 
ی خاص اھميت کے سلسلہ ميں ائمہ عليھم السالم کی ھم ذيل ميں دوسری عيدوں کی نسبت عيد غدير کی فضيلت اور اس ک

  زبانی وارد ھو نے والی احاديث نقل کر رھے ھيں : 
  

  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
  ] 3روز غدير خم ميری امت کی تمام عيدوں سے افضل دن ھے ۔[

م کو وصيت فر ما ئی کہ اس دن (غدير)عيد منانا پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت امير المو منين عليہ السال
اور فرمايا : انبياء عليھم السالم بھی ايسا ھی کرتے تھے اور اپنے جا نشينوں کو اس دن عيد منا نے کی وصيت کيا کر تے 

  ] 4تھے ۔[
  

  حضرت امير المو منين عليہ السالم 
  ] 5يہ دن عظيم الشان دن ھے ۔[

آئی تو آپ نے اس دن ايک خطبہ ارشاد فرمايا جس ميں بہت زياده مطالب عيد غدير کے جس سال عيد غدير جمعہ کے روز 
  متعلق بيان فرمائے منجملہ آپ نے يہ فرمايا : 

  ] 6“[خداوند عالم نے اس دن تمھارے لئے دو عظيم اور بڑی عيدوں کوجمع کرديا ھے”
  

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم 
ر نھيں بھيجا مگر يہ کہ اس پيغمبر نے اس دن عيد منا ئی اور اس کے احترام کو ملحوظ خاطر خدا وند عالم نے کو ئی پيغمب

  ] 7رکھا [
  ] 8يعنی خدا وند عالم کی سب سے بڑی عيد ھے۔[“عيد هللا اکبر ھے ”عيد غدير 

يک اس کا بہت عيد غدير خم :عيد فطر ،عيد قربان ،روز جمعہ اور عرفہ کے دن سے افضل ھے اور خدا وند عالم کے نزد
  ] 9بڑا مقام ھے ۔[

  ] 10غدير کا دن بزرگ اور عظيم دن ھے يہ دن عيد اور خوشی و سرور کا دن ھے۔[
  ] 11روز غدير وه دن ھے جس کو خداوند عالم نے ھمارے شيعوں اور محبوں کےلئے عيد قرار ديا ھے ۔[

کو محترم قرار ديا ھے !نھينخدا کی قسم نھيں ،خداکی شايد تم يہ گمان کرو کہ خدا وند عالم نے روز غدير سے زياده کسی دن
  ] 12قسم نھيں ،خدا کی قسم نھيں ![

قيامت کے دن چار دنوں کو دلہن کی طرح خدا کی بار گاه ميں پيش کيا جا ئيگا :عيد فطر ،عيد قربان، روز جمعہ اور عيد 
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کے درميان چاند کے مانند ھے ۔خدا وند عالم غدير خم عيد قربان اور عيد فطر کے با لمقابل ستاروں “غدير خم کا دن ”غدير ۔
کے موقع پر مال ئکہ مقربين کو معين کرتا ھے جن کے سر دار جبرئيل امين ھيں انبياء ومرسلين کو مو کل کر تا ھے جن 
 کے سر دار حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ھيں، اوصياء و منتجبين کو موکل کر تا ھے جن کے سردار

اميرالمو منين عليہ السالم ھيں اور اپنے اولياء کو مو کل کر تا ھے جن کے سردار سلمان و ابوذر و مقداد و عمار ھيں ۔يہ 
  ] 13غدير کی ھمرا ھی کر تے ھيں تا کہ اس کو جنت ميں دا خل کريں ۔[

  
  حضرت امام رضا عليہ السالم 

  ] 14يہ دن اھل بيت محمد عليھم السالم کی عيد کا دن ھے ۔[
  ] 15جو شخص اس دن عيد منائے خداوند عالم اس کے مال ميں برکت کرتا ھے۔ [

غدير کے دن آپ (ع) اپنے بعض خاص اصحاب کو افطار کےلئے دعوت ديتے، ان کے گھروں ميں عيدی اور تحفے تحائف 
  ] 16بھيجتے اور اس دن کے فضائل کے سلسلہ ميں خطبہ ارشاد فر ما تے[

  
  ہ السالم حضرت امام ھادی علي

غدير کا دن عيد کا دن ھے اور اھل بيت عليھم السالم اور ان سے محبت کر نے والوں کے نزديک عيدوں ميں سب سے 
  ] 17افضل شمار کيا جاتا ھے ۔[

  آسمانوں ميں جشن غدير ٢
  قل کر تے ھيں : آسمانوں ميں عيد غدير متعا رف ھے اور اس دن جشن منا يا جا تا ھے ۔ھم اس سلسلہ ميں چار احاديث ن

  غدير ،عھد معھود کا دن 
  ] 18کا دن کھا جاتا ھے ۔[“عھد معھود ”حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا :عيد غدير کو آسمانوں ميں 

  غدير آسمان والوں پر واليت پيش کر نے کا دن ھے
پر غدير کے دن واليت پيش کی توساتويں آسمان  حضرت امام رضا عليہ السالم نے فر مايا :خداوند عالم نے آسمان والوں

والوں نے اس کے قبول کر نے ميں دوسروں سے سبقت کی ۔اسی وجہ سے خدا وند عالم نے سا تويں آسمان کو اپنے عرش 
  سے مزين فر مايا ھے ۔ 

ے اس کو بيت اس کے بعد چو تھے آسمان والوں نے غدير کو قبول کر نے ميں دوسروں سے سبقت لی توخدا وند عالم ن
  معمور سے مزين فرمايا۔ 

اس کے بعد پھلے آسمان والوں نے اس کو قبول کر نے ميں دوسروں سے سبقت لی تو خدا وندعالم نے اس کو ستا روں سے 
  ] 19مزين فرمايا ۔[

  جشن غدير ميں مال ئکہ 
عالم جبرئيل امين کو بيت معمور کے  حضرت امام رضا عليہ السالم نے فر مايا :غدير کا دن وه دن ھے کہ جس دن خدا وند

  سامنے اپنی کرامت کی تختی نصب کر نے کا حکم صادر فر ماتا ھے ۔ 
اس کے بعد جبرئيل اس کے پاس جا تے ھيں اور تمام آسمانوں کے مال ئکہ وھاں جمع ھو کر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 

اور ائمہ عليھم السالم اور ان کے شيعوناوردوستداروں کے لئے وسلم کی کی مدح و ثنا کر تے ھيں اور امير المو منين 
  ] 20استغفار کر تے ھيں ۔[

  جشن غدير شہزادیٔ  کائنات کا نچھاور
حضرت امام رضا عليہ السالم اپنے پدر بزرگ امام موسٰی بن جعفر عليہ السالم سے وه اپنے جد حضرت امام جعفر صادق 

  آپ نے فرمايا :روز غدير زمين والوں سے زياده آسمان والوں ميں مشھور ھے۔  عليہ السالم سے نقل فرماتے ھيں کہ
خداوند عالم نے جنت ميں ايک قصر(محل)خلق فرمايا ھے جو سونے چاندی کی اينٹوں سے بنا ھے ،جس ميں ايک الکھ 

يں چار کمرے سرخ رنگ کے اورايک الکھ خيمے سبز رنگ کے ھيں اور اسکی خاک مشک وعنبر سے ھے اس محل م
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نھريں جاری ھيں :ايک نھر شراب کی ھے دوسری پانی کی ھے تيسری دودھ کی ھے اورچوتھی شھدکی ھے ان نھروں کے
کناروں پر مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ھيں ،ان درختوں پروه پرندے ھيں جن کے بدن لٔولٔو کے ھيں اور ان کے پَر يا 

  قوت کے ھيں اور مختلف آوازونمينگاتے ھيں۔ 
ب غدير کا دن آتا ھے تو آسمان والے اس قصر (محل )ميں آتے ھيں تسبيح و تحليل و تقديس کرتے ھيں وه پرندے بھی ج

اُڑتے ھيں اپنے کو پانی ميں ڈبو تے ھيں اس کے بعد مشک و عنبر ميں لوٹتے ھيں، جب مال ئکہ جمع ھو تے ھيں تو وه 
  يں ۔ پرندے دوباره اُڑکرمال ئکہ پر مشک و عنبر چھڑکتے ھ

] ايک دوسرے کو ھديہ ديتے ھيں ،جب غدير کے دن کا 21“[فاطمہ زھراء عليھا السالم کی نچھاور ” غدير کے دن مال ئکہ 
اختتام ھو تا ھے تو ندا آتی ھے :اپنے اپنے درجات و مراتب پر پلٹ جا ؤ کہ تم محمد و علی عليھما السالم کے احترام کی 

  ] 22رح کی لغزش اور خطرے سے امان ميں رھوگے۔[وجہ سے اگلے سال آج کے دن تک ھر ط

  غدير کے دن متعدد واقعات کا رو نما ھونا ٣
سال کے دنوں ميں سے جو بھی دن غديرسے مقارن ھوا اس دن عالم خلقت اور عالم تکوين وکائنات ميں متعدد واقعات رو نما

رام انجام دئے ھيں ۔يہ اس اھميت کے مد نظر ھے جو ھو ئے ،جس طرح انبياء عليھم السالم نے بھی اس دن اپنے اھم پروگ
حضرت امير المو منين عليہ السالم نے اس دن کو بخشی ھے اور يہ اس بات کی عکاسی کر تا ھے کہ تاريخ عالم ميں اس 

سے اھم کو ئی واقعہ رو نما نھيں ھو ا ھے جس وجہ سے يہ کو شش کی گئی ھے کہ تمام واقعات اس سے مقارن ھوں اور 
  س مبارک دن ميں برکت طلب کی جا ئے ۔ ا

  انبياء عليھم السالم کی تاريخ کے حساس ايام 
  ] 23۔غدير وه دن ھے جس دن حضرت آدم عليہ السالم کی توبہ قبول ھو ئی ۔[١
  ] 24۔غديرحضرت آدم(ع) کے فرزند اور ان کے وصی حضرت شيث عليہ السالم کا دن ھے۔[٢
  ] 25م کو آگ سے نجات ملنے کا دن ھے۔ [۔غديرحضرت ابراھيم عليہ السال٣
  ] 26۔غدير وه دن جس دن حضرت مو سٰی عليہ السالم نے حضرت ھارون عليہ السالم کو اپنا جا نشين معين فرمايا [۴
  ] 27۔غديرحضرت ادريس عليہ السالم کا دن ھے ۔[۵
  ] 28ھے۔[ ۔غديرحضرت مو سٰی عليہ السالم کے وصی حضرت يوشع بن نون عليہ السالم کا دن۶
  ] 29۔غديرکے دن حضرت عيسٰی عليہ السالم نے شمعون کو اپنا جانشين معين فر مايا ۔[٧

مندرجہ باالبعض موارد ميں کچھ ايام مبھم طور پر ذکر ھو ئے ھيں اور اس دن کے واقعات بيان نھيں کئے گئے ھينيہ حديث 
ھو نا ھے يا ان کے وصی و جانشين منصوب ھو نے کا  کے پيش نظر ھے اور اس سے مردا احتماالً ان کا مبعوث بہ رسالت

  دن ھے ۔ 

  اھل بيت عليھم السالم کی واليت کا تمام مخلوقات کے سامنے پيش کرنا
تمام انسانوں کے لئے پيش کی گئی اسی طرح عالم خلقت ميں تمام مخلوقات پر بھی پيش “واليت ”جس طرح غدير کے دن 

لسالم ايک حديث ميں غدير کے روز ان امور کے واقع ھو نے کی طرف اشاره فر کی گئی ھے ۔حضرت امام رضا عليہ ا
  ] 30ماتے ھيں :[

واليت کا اھل آسمان کے لئے پيش ھونا ،ساتويں آسمان والوں کا اسے قبول کر نے مينسبقت کرنا اور اس کے ذريعہ عرش 
  اٰلھی کا مزين ھونا۔ 

  کا واليت قبول کرنا اور اس کابيت المعمور سے سجايا جانا۔ ساتويں آسمان والوں کے بعد چوتھے آسمان والوں 
  چوتھے آسمان کے بعد پھلے آسمان والوں کا واليت قبول کرنااور اس کاستاروں سے سجاياجانا۔ 

 زمين کے بقعوں پر واليت کا پيش کيا جانا اس کو قبول کر نے کےلئے مکہ کا سبقت کرنا اور اس کو کعبہ سے زينت دينا ۔ 
  ے بعد مدينہ کا واليت قبول کرنا اور اس (مدينہ )کو پيغمبر اکرم (ص) کے وجود مبارک سے مزيّن کرنا مکہ ک

  مدينہ کے بعد کوفہ کا واليت قبول کرنا اور اس کو امير المومنين عليہ السالم کے وجود مبارک سے مزين کرنا ۔ 
ه اور يا قوت کا واليت قبول کر نا ، اسی لئے يہ تمام پھاڑوں پر واليت پيش کر نا ،سب سے پھلے تين پھاڑ :عقيق ،فيرور

  جواھرات سے افضل ھيں ۔ 
  عقيق، فيروزه اور يا قوت کے بعد سونے اور چاندی کی(معدن ) کان کا واليت قبول کر نا۔ 
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  اور جن پھا ڑوں نے واليت قبول نھيں کی ان پر کو ئی چيز نھيں اگتی ھے ۔ 
نے وواليت قبول کی وه ميٹھا اور گوارا ھے اور جس نے قبول نھيں کی وه تلخ(کڑوا)اور پانی پر واليت پيش کرنا جس پانی 

  کھارا(نمکين) ھے ۔ 
  نباتات پر واليت پيش کر نا جس نے قبول کی وه ميٹھا اور خوش مزه ھے اور جس نے قبول نھيں کی وه تلخ ھے ۔ 

ی اور وه فصيح بولتا ھے اور جس نے قبول نھيں کی وه پرندوں پر واليت پيش کرنا جس نے قبول کيا اس کی آواز بہت اچھ
  اَْلَکن( اس کی زبان ميں لکنت ھے ،ھکال ھے )ھے ۔ 

  ايک عجيب اتفاق 
ذی الحجہ کو قتل ھوا اور لوگوں نے خالفت غصب ھو /١٨خداوند عالم کے الطاف ميں سے ايک لطف عظيم ھے کہ عثمان 

ھا تھوں پر بيعت کی اور دوسری مرتبہ آپ کی ظاھری خالفت روز غدير  سال بعد حضرت علی عليہ السالم کے٢٣نے کے 
  ] 31سے مقارن ھوئی ھے ۔[

  
  عيد غدير کس طرح منائيں؟  ۴

  عيد اور جشن غدير کی تاريخ اوربنياد

نےھر قوم و ملت کی عيديں ان کے شعائر کو زنده کرنے ،تجديد عھد اور ان کے سرنوشت ساز اور اھم دنوں کی ياد تازه کر
کے دن عيد منانا اسی حجة الوداع والے سال اور اسی غدير کے بيابان ميں پيغمبر اکرم “غدير ”کےلئے منائی جاتی ھيں ۔

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے خطبہ کے تمام ھونے کے بعدسے ھی شروع ھوگياتھاغدير خم ميں تين روز توقف کے دوران 
ھَنِّْؤنِْی :”طور پرلوگوں سے خود کو مبارکباد دينے کے لئے کھا  رسميں انجام دی گئيں اور آنحضرت(ص) نے شخصی

اس طرح کے الفاظ آپ نے کسی بھی فتح کے موقع پر اپنی زبان اقدس “ مجھ کو مبارکباد دو ،مجھ کو مبارکباد دو“”،ھَنِّئُْونِیْ 
  پر جاری نھيں فر ما ئے تھے ۔ 

ہ وسلم اور امير المو منين عليہ السالم کو مبارکباد دی اور اسی سب سے پھلے لوگوں نے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآل
  مناسبت سے اس دن اشعار بھی پڑھے گئے ۔ 

يہ سنِت حسنہ تاريخ کے نشيب و فراز ميں اسی طرح بر قرار رھی اور عام و خاص تمام اھل اسالم ميں ايک مستمر اور 
  ] 32رگز ترک نھيں ھوئی ھے ۔[مٔوکد سيرت کے عنوان سے جاری وساری رھی ھے اور آج تک ھ

اس عيد کوشيعہ معا شروں ميں معصومين عليھم السالم کی روايات کی اتباع کر تے ھوئے عيد فطر اور عيد قربان سے زياده
  اھم سمجھا جاتا ھے اور بہت زياده جشن منا يا جاتا ھے ۔ 

  جشن غدير کی شان و شوکت کی رعايت کرنا 
ثقافت و عقيدت کا اظھار کرتی ھے لٰہذا مذھب اھل بيت عليھم السالم ميں بھی غدير کے دن عيد  ھر قوم عيد مناتے وقت اپنی

منا نے ميں مختلف امور پھلوونکو مد نظر رکھا گيا ھے جن کی رعايت کر نے سے دنيا کے سامنے اھل تشيع کی فکری 
  گے۔ کيفيت کا تعارف ھو تا ھے ھم ان موارد کو روايات کی روشنی ميں ذکر کرين

عيد غدير کی مناسبت سے انجام دئے جا نے والے رسم و رسومات جن کو ھم بيان کريں گے صرف ان ميں منحصر نھيں 
  ھينلسکن جشن وسرور کااظھار کرنے کے لئے تين بنيادی چيزوں کومد نظر رکھناضروری ھے : 

ی عليہ السالم کے مقام و منزلت ۔جشن و سرور کے پروگرام عيد سے مناسبت رکھتے ھوں ،صاحب عيد يعنی حضرت عل١
کے مناسب ھوں ،تمام پروگراموں ميں مذھبی رنگ مد نظر ھو اور عام طور سے شادی بياه اور وليمہ وغيره کے جشن سے

  بالکل جدا ھو نا چا ہئے ۔ 
چا ہئيں  ۔جو کام شرع مقدس کے منافی ھيں (چا ھے وه حرام ھوں اورچا ھے مکروه )وه اس جشن ميں مخلوط نھيں ھو نے٢

۔جو چيزيں ائمہ عليھم السالم کے دلوں کو رنجيده کر تی ھيں اور ھر انسان اپنے ضميرسے ان کو سمجھتا ھے يہ چيزيں 
  نھيں ھونی چا ہئيں ،يہ سب باتيں تمام جشن و سرورخاص طور سے اس طرح کے جشن ميں نھيں ھو نی چا ہئيں ۔ 

مکان ان کو غدير کی رسم و رسومات ميں جاری کرنے کی کو شش ۔جو مطالب روايات سے اخذ کئے گئے ھيں حتی اال٣
  کرنی چا ہئے ھم انھيں ذيل ميں ذکر کر رھے ھيں: 
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  عيد اور جشن غدير کے سلسلہ ميں ائمہ عليھم السالم کے احکام
اھل بيت عليھم السالم سے مروی احاديث ميں تمام عيدوں کےلئے عام رسم و رسومات اور پروگرام وارد ھوئے ھيں جو دعا 

ٔوں کی کتابوں ميں مذ کورھيں ۔ان کے قطع نظر ائمہ عليھم السالم سے عيدغدير اور جشن غدير کےلئے مخصوص قوانين 
  ے ھيں : وارد ھو ئے ھيں جن کو ھم دو حصوں ميں بيان کر ت

  ۔اجتماعی امور ۔ ١
  ۔عبادی امور ۔ ٢

  
  عيد غدير ميں اجتماعی امور 

  قلبی اور زبانی خو شی کا اظھار 

حضرت امير المو منين عليہ السالم فر ما تے ھيں :اس دن ايک دوسرے سے خنده پيشانی سے پيش آئيں اور ايک دوسرے 
  ] 33سے مالقات کر تے وقت خو شی کا اظھار کر يں ۔[

ت امام جعفر صادق عليہ السالم فر ما تے ھيں :عيد غدير وه دن ھے کہ جس دن خداوند عالم نے تم پر نعمت واليت حضر
]حضرت امام رضا (ع) کا فرمان ھے : يہ دن مو 34“[نازل کر کے احسان کيا لٰہذا اس کاشکر اور اس کی حمد وثنا کرو 
و من بھا ئی کے سامنے مسکرا ئے گا خداوند عالم قيامت کے منين کے مسکرانے کا دن ھے ،جو شخص بھی اس دن اپنے م

دن اس پر رحمت کی نظرکرےگااس کی ہزار حاجتيں بر ال ئے گا اور جنت ميں اس کےلئے سفيد مو تيوں کا قصر(محل ) 
  ] 35“[بنائےگا

  مبارکباد دينا
  ائی سے مالقات کرو تو يہ کھو : حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فر ما تے ھيں :جب تم اس دن اپنے مومن بھ

ِ الَِّذْی اَْکَرَمنَابِٰھَذ اْليَْوِم َوَجَعلَنَاِمَن اْلُمْوِمنِْيَن َوَجَعلَنَاِمَن اْلُمْوِفِ◌ْيَن بَِعْھدِ ” ِ ِه الَِّذْی َعِھَدهُ اِلَْينَاَوِمْيثَا قِِہ الَِّذْی َواثَقَنَابِِہ ِمْن ِواَليَِة اَْلَحْمُد 
ْيِن  ُواَلِة اَْمِرهِ  بِْيَن بِيَْوِم الدِّ اِم بِقِْسِطِہ َولَْم يَْجَعْلنَا ِمَن اْلَجاِحِدْيَن َواْلُمَکذِّ   ] 36“[َواْلقُوَّ

تمام تعريفيں اس خد اکےلئے ھيں جس نے اس دن کے ذريعہ ھميں عزت دی ،ھم کو ان مومنين ميں قرار ديا جنھوں نے ”
ی کی جو اس نے اپنے واليان امر اور عدالت قائم کر نے والوں کے سلسلہ ميںعھد خدا کی وفاداری کياور اس پيمان کی پابند

  “ ھم سے ليا تھااور ھم کو قيامت کا انکار کرنے والوں اور جھٹالنے والوں ميں نھيں قرار ديا ھے 
ئی سے حضرت امام رضا عليہ السالم فرما تے ھيں :اس دن ايک دوسرے کو مبارکباد پيش کرو اورجب اپنے مو من بھا

  مالقات کرو تو اس طرح کھو : 
ِکْيَن بِِواَليَِة اَِمْيِراْلُمْوِمنِْيَن عليہ السالم” ِ الَِّذْی َجَعلَنَاِمَن اْلُمتََمسِّ ِ   “ اَْلَحْمُد 
تمام تعريفيں اس خدا کےلئے ھيں جس نے ھميں امير المومنين عليہ السالم کی واليت سے متمسک رہنے والوں ميں سے ”

  ] 37“[ھے  قرار ديا
دوسرے حصہ ميں ذکر ھوچکا ھے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے غدير خم ميں لوگوں کو حکم ديا تھاکہ وه 

خود آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور حضرت امير المو منين عليہ السالم کو مبارکباد پيش کريں اور آپ فرماتے تھے 
نِْی    ] 38“[:ھنُِّؤنِْی ھَنِّٔوُ

  عمومی طورپر جشن منانا 
جشن منانے کا مطلب يہ ھے کہ کچھ لوگوں کا خوشی ومسرت کے موقع ومناسبت کے لئے جمع ھونا۔دوسرے لفظوں ميں 

  کا مطلب کچھ لوگوں کا اجتماعی طورپر عيد منانا ھے ۔ “ جشن”
اس روز جشن منائی ،اس دن اسی  حضرت امير المو منين عليہ السالم جس دن عيد غدير جمعہ کے دن آئی تھی آپ نے

مناسبت سے غدير اور عيد منا نے کے سلسلہ ميں مفصل مطالب ارشاد فر مائے ،نماز کے بعد آپ (ع) اپنے اصحاب کے 
ساتھ حضرت امام مجتبٰی عليہ السالم کے خانٔہ اقدس پر تشريف لے گئے جھانجشن مناياجارھاتھا اور وھاں پر مفصل پذيرائی

  ] 39“[ھوئی
ت امام رضا عليہ السالم نے ايک مرتبہ غدير کے دن روزه رکھا ،افطار کے لئے کچھ افراد کو دعوت دی، ان لوگوں حضر
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  ] 40“[کے سامنے غدير کے سلسلہ ميں مفصل خطبہ ارشافرمايا اور ان کے گھروں ميں تحفے تحائف بھيجے تھے 
ر مايا :اس دن ايک دوسرے کے پاس جمع ھونا تا کہ حضرت امير المو منين عليہ السالم نے عيد غدير کے سلسلہ ميں ف

  ] 41“[خداوند عالم تم سب کے امور کو درست فرمائے 
اشعار پڑھنا بھی غدير کے جشن منانے سے بہت منا سبت رکھتا ھے جو ايک قسم کی ياد گار ھے اور شعرکی خاص لطافت 

  و حالوت سے جشن ميں چار چاند لگ جا تے ھيں ۔ 
ھلے جشن کے موقع پر حسان بن ثابت کا آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی اجازت سے غدير کی غدير کے سب سے پ

  ] 42مناسبت سے اشعار کہنا اور پڑھنا اسی مطلب کی تا ئيد کرتا ھے ۔[

  نيا لباس پہننا
کےلئے اپنے آپ  حضرت امام رضا عليہ السالم فر ماتے ھيں :يہ دن زينت و آرائش کرنے کا دن ھے ۔جو شخص عيد غدير

کومزين کرتا ھے خدا وند عالم اس کے گناه معاف کر ديتا ھے مالئکہ کو اس کےلئے حسنات لکھنے کی خاطر بھيجتا ھے 
  ] 43تا کہ آنے والے سال تک اس کے درجات کو بلند رکھيں ۔[

ميں نئے کپڑے يھاں  حضرت امام رضا عليہ السال م نے ايک عيد غدير کے مو قع پر اپنے بعض خاص اصحاب کے گھروں
تک کہ انگوٹھی اور جوتے وغيره بھی بھيجے اور ان کی اور اپنے اطراف کے لوگوں کی ظاھری حالت کوتبديل کيااوران 

  ] 44“ [کے روزانہ کے لباس کو عيد کے لباس ميں بدل ديا

  ھديہ دينا 
توں کو ايک دوسرے کو ھديہ کے طورپر دو حضرت اميرالمو منين عليہ السالم فرماتے ھيں :اس دن خدا وند عالم کی نعم

  ] 45“[جس طرح خدا وند عالم نے تم پر احسان کيا ھے 

  مو منين کا ديدار کرنا 
حضرت امام رضا عليہ السالم فر ماتے ھيں :جو شخص اس دن مو منوں کی زيارت کرے اور ان کاديدار کرنے کےلئے جا 

کرتا ھے اس کی قبر کو وسيع کرتا ھے ،ھر دن ستّرہزار مال ئکہ اس کی قبر ئے خدا وند عالم اس کی قبر پر ستّر نور وارد 
  ] 46“[کی زيارت کرتے ھيں اور اس کو جنت کی بشارت ديتے ھيں 

  اھل وعيال اور اپنے بھا ئيوں کے حاالت ميں بہتری پيدا کرنا
ے اپنے گھر واپس جأو تو اپنے اھل و حضرت امير المو منين عليہ السالم نے ايک عيد غدير کے دن فرمايا:جب تم جشن س

عيال کے حاالت ميں بہتری پيدا کرو اور اپنے بھا ئيوں کے ساتھ نيکی کرو ۔۔۔ايک دوسرے کے ساتھ نيکی کرو تاکہ خدا وند 
  ] 47عالم تمھاری الفت و محبت برقرار فرمائے ۔[

مال ميں برکت ھوتی اور اضافہ ھوتا ھے  حضرت امير المو منين عليہ السالم نے فرمايا ھے :اس دن احسان کرنے سے
  ] 48۔[

حضرت امام رضا عليہ السالم فرماتے ھيں :جو شخص اس دن اپنے اھل و عيال اور خود پر وسعت دےتا ھے خدا وند عالم 
  ] 49اس کے مال کو زياده کرديتا ھے۔[

  عقد اُخّوت و برادری 
کا پروگرام ھے ،اس کا مطلب يہ ھے “عقد اُخوت ”ں سے ايک عيد غدير کے لئے جو رسم رسومات بيان ھو ئی ھيں ان مي

کہ دينی برادران ايک اسالمی سنت پر عمل پيرا ھوتے ھوئے اپنی برادری کو مستحکم کرتے ھيں ،اور ايک دوسرے سے يہ
 عھد کرتے ھيں کہ قيامت ميں بھی ايک دوسرے کوياد رکھيں گے ضمنی طور پر اسالمی بھائی چارے کے حقوق چونکہ
بہت زياده ھيں لٰہذا ان کی رعايت کےلئے خاص توجہ کيضرورت ھے لٰہذا ان کے ادا نہ کرسکنے کی حليت طلب کرتے 

  ھيں اور اس کے ذريعہ ايک مرتبہ پھر اپنے آپ کوحقوق کی ادا ئيگی کی طرف متوجہ کرتے ھيں ۔ 
  ] 50صيغہ اخوت پڑھنے کا طريقہ يہ ھے :[

  بھا ئی کے داہنے ھاتھ پر رکھ کر کھو : اپنے داہنے ھاتھ کو اپنے مو من 
ااْلَ ئِمَّةَ اْلَمْعُصْوِمْيَن َعلَْيِھُم السَّاَلُم َعلٰی اَنّیٰواَخْيتَُک فِی هللاِ َوَصافَْيتَُک فِْی هللاِ َوَصافَْحتَُک فِْی هللاِ َوَعاھَْدُت هللاَ َوَماَل ئَِکتَہُ َواَْنبِيَائَہُ وَ ”
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َواَْنَت َمِعْیاِْن ُکْنُت ِمْن اَْھِل الْ  فَاَعِة َواُِذَن لِْی بِاَْن اَْدُخَل اْلَجنَّةَ اَلاَْدُخلُھَاااِلَّ   “ َجنَِّة َوالشَّ
ميں راِه خدا ميں تيرے ساتھ بھائی چارگی اور ايک روئی (اتحاد )سے پيش آٔونگا اور تيرے ھاتھ ميں اپنا ھاتھ ديتا ھوں ”

عصومين عليھم السالم سے عھد کرتا ھوں کہ اگر ميں اھل بھشت اور شفاعت ،مينخدا اس کے مال ئکہ ،انبياء اور ائمہ م
کرنے والوں ميں سے ھوا اور مجھ کو بھشت ميں جانے کی اجازت ديدی گئی تو ميں اس وقت تک بھشت ميں داخل نھيں 

  “ ھونگا جب تک تم ميرے ساتھ نہ ھوگے 
اس کے بعد کھے : اَْسقَْطُت َعْنَک َجِمْيَع“ميں نے قبول کيا “”ْلُت قَبِ :”اس وقت اس کا دينی بھا ئی اس کے جواب ميں کہتا ھے 

يَاَرةَ  َعاَء َوالزِّ ِة َماَخاَل الشَّفَاَعةَ َوالدُّ   “ َحقُْوِق ااْلُُخوَّ
  “ ميں نے بھائی چارگی کے اپنے تمام حقوق تجھ سے اٹھا لئے (تجھ کو بخش دئے )سوائے شفاعت ،دعا اور زيارت ”

  
  عبادی امور  عيد غدير ميں

  صلوات ،لعنت اور برائت 

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کا فر مان ھے :اس دن محمد و آل محمد پر بہت زياده صلوات بھيجو اور ان پر ظلم 
  ] 51کرنے والوں سے برائت کرو ۔[

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کا فرمان ھے :اس دن بہت زياده کھو: 
بُْوَن بِيَْوِم اللَّھُّم اْلعَ ” بِْيَن الَِّذْيَن يَُکذِّ لِْيَن َواآْلِخِرْيَن ْن اْلَجاِحِدْيَن َوالنَّاِکثِْيَن َواْلُمَغيِِّرْيَن َواْلُمْبِدلِْيَن َواْلُمَکذِّ ْيِن ِمَن ااْلَوَّ   “ الدِّ
ت ايجاد کرنے والے اے خدا قيامت کے دن انکار کرنے والے عھد توڑنے والے ،تغير وتبدل کرنے والے ،بدلنے(بدع”

  ] 52“[)والے اور جھٹالنے والے چاھے وه اولين ميں سے ھوں يا آخرين ميں سے سب پر لعنت کر 
حضرت امام علی رضا عليہ السالم فرماتے ھيں :يہ محمد وآل محمدعليھم السالم پر بہت زياده صلوات بھيجنے کا دن ھے 

  ] 53۔[

  شکر اور حمد اٰلھی

ع) کا فرما ن ھے :اس دن خدا وند عالم کی عطا کرده اس نعمت ( واليت ) پر اس کا شکر ادا کرو حضرت امير المو منين (
  ] 54۔[

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کا فرمان ھے :يہ دن خدا وند عالم کے شکر اور اس کی حمد وثنا کرنے کا دن ھے کہ 
  ] 55اس نے تمھارے لئے امر واليت کو نازل فر مايا ھے ۔[

دن خدا وند عالم کا شکر ادا کر نے کے طريقہ کے سلسلہ ميں مفصل طور پر دعائيں وارد ھو ئی ھيں ان ميں سے ايک  اس
  کا مضمون اس طرح ھے : 

شکِر خدا کہ اس نے ھم کو اس دن کی فضيلت سے روشناس کياھميں اس کی حرمت سمجھائی،اور اس کی معرفت کے 
  ] 56“[ذريعہ ھميں شرافت بخشی ھے 

  يارت حضرت اميرالمو منين عليہ السالم ز
عيد غدير کے دن کی ايک مخصوص رسم يہ ھے کہ اس دن کے صاحب يعنی حضرت امير المو منين (ع) کی اس بارگاه 
مطھر ،حرم کی زيارت کرنا ھے کہ جس کے پاسبان فرشتے ھيں ۔آپ (ع) کی زيارت ميں يہ مطلب بھی مد نظر رکھا جا 

صحرائے غدير ميں آپ کو مبارکباد پيش کر نے کے لئے حاضر نہ ھو سکے لٰہذا اب ھم اس سکتا ھے کہ :چونکہ ھم 
دن(صديوں بعد) ميں آپ کی قبر مطھر کی زيارت کے لئے جا تے ھيں اور ھمارا يہ عقيده ھے کہ امام معصوم ھميشہ زنده 

کرتے ھيں اور آپ (ع) سے تجديد بيعت ھو تا ھے اور ھماری آواز سنتا ھے آپ کی مقدس بارگاه ميں تبريک و تہنئت پيش 
  کرتے ھيں ۔ 

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فر ما تے ھيں :اگر تم عيد غدير کے روز مشھد امير المومنين (نجف اشرف )عليہ 
 السالم ميں ھو تو آپ(ع) کی قبر کے نزديک جاکر نماز اور دعائيں پڑھو ،اور اگر وھاں سے دور دراز شھروں ميں ھو تو

  ] 57آپ (ع) کی قبر اطھر کی طرف اشاره کرکے يہ دعا پڑھو۔۔۔[
حضرت امام رضا عليہ السالم فر ماتے ھيں :تم کھيں پر بھی ھو عيد غدير کے دن خود کو حضرت امير المو منين عليہ 
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کو معاف فرماتا  السالم کی قبر مطھر کے نزديک پہنچأو اس لئے کہ خداوند عالم اس دن مو منوں کے ساٹھ سال کے گنا ھوں
  ] 58ھے اور ماه رمضان ،شب قدر اور شب عيد فطر کے دو برابر مومنين کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ھے ۔[

حضرت امام علی نقی عليہ السالم نے غدير کے دن سے مخصوص ايک مفصل زيارت پڑھنے کا حکم ديا ھے جو مضمون 
ہ السالم کی واليت سے مربوط عقائد، فضائل محنتوں اوردرد و الم کے اعتبار سے مکمل طور پر حضرت امير المومنين علي

  ] 59کو بيان کر تی ھے ۔[

  نماز ،عبادت اور شب بيداری 
  ] 60حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ھيں :يہ دن عبادت اور نماز کا دن ھے ۔[

پھلے (خدا وند عالم کے شکر کے عنوان سے )دور حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فر ماتے ھيں :ظھر سے آدھا گھنٹہ
کعت نماز پڑھو ۔ھر رکعت ميں سوره حمد دس مرتبہ ، سوره توحيد دس مر تبہ ، سوره قدر دس مر تبہ اور آية الکر سی دس 

  مرتبہ پڑھو ۔ 
ر وه خدا وند عالم اس نماز کے پڑھنے والے کو خدا وند عالم ايک الکھ حج اور ايک الکھ عمرے کا ثواب عطا کرتا ھے او

  ] 61سے جو بھی دنيا اور آخرت کی حاجت طلب کرتا ھے وه بہت ھی آسانی کے ساتھ بر آ ئيگی۔[
] چونکہ پيغمبر اکرم 62حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ھے :مسجد غدير ميں نماز پڑھنا مستحب ھے[

اپنا جا نشين معين فرماياتھا اور خدا وند عالم نے اس دن حق  (ص) نے اس مقام پر حضرت امير المو منين عليہ السالم کو
  ] 63ظاھر فر مايا تھا۔[

  روزه رکھنا 
حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ھے :يہ وه دن ھے کہ جب حضرت امير المو منين (ع) نے خدا وند عالم کا 

  ] 64شکر بجاالنے کی خا طر روزه رکھا۔[
]اور ايک 65حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فر مايا :اس دن روزه رکھناساٹھ مھينوں کے روزوں کے برابر ھے [

  ] 66“[حديث ميں فر مايا ھے :اس دن کا روزه ساٹھ سال کا کفاره ھے 
  ] 67“[اور ايک اور حديث ميں فرمايا ھے :ساٹھ سال کے روزوں سے افضل ھے 

  ] 68السالم کا ھی فرمان ھے :اس دن کا روزه سومقبول حج اور سو مقبول عمرے کے برابر ھے ۔[امام جعفر صادق عليہ 
] (يعنی 69اور يہ بھی آپ ھی کا فرمان ھے :غدير کے دن کا روزه دنيا کی عمر کی مقدار روزے رکھنے کے برابر ھے[

ر کے دن کا روزه رکھنے والے کو اتنا ھی اگر انسان دنيا کی عمر کے برابر زنده رھے اور تمام دن روزه رکھے تو غدي
  ثواب ديا جا ئيگا ۔) 

  دعا (عھد و پيمان اور بيعت کی تجديد )
عيد غدير کے دن مختصر اور مفصل دعائيں وارد ھو ئی ھيں جن کا پڑھنا خداوند عالم ،پيغمبراور ائمہ عليھم السالم سے 

  بھی کھا جاسکتا ھے ۔ “د بيعت تجدي” تجديدعھد و پيمان کرنا شمار ھوتا ھے اور اس کو
ان دعا ٔوں کے مطالب ميں شکر گزاری ،ايک شيعہ ھونے کے مد نظر واليت وبرائت کے متعلق اپنے عقائد کا اظھار اور 

ميں خالصہ کيا “عيد غدير کے دن کی مبارکباد” مستقبل کے لئے دعا شامل ھے ليکن ان سب مطالب کا واليت،برائت اور
  ] 70ميں غدير کے دن پڑھی جانے والی بعض دعأوں کے مضامين کو نقل کر رھے ھيں: [جاسکتا ھے ۔ھم ذيل 

کہنے والوں ميں قرار ديا، اس کے بعد دوسرا کرم يہ “ ھاں ”خدا يا جس طرح ميری خلقت کے آغاز (عالم ذر )ميں مجھ کو 
خدايا اس نعمت کو کامل فر ما اور قيامت تک کيا کہ اسی عھد کو غدير ميں تجديد کيا اور ميری اماموں تک ھدايت فر ما ئی، 

  اس رحمت کو مجھ سے مت ليناتاکہ ميری موت اس حال ميں ھوکہ تو مجھ سے راضی ھو ۔ 
  خدا يا ھم نے منادی ايمان کی ندا پر لبيک کھی ،وه منادی پيغمبر اسالم(ص) تھے اور آپ کی ندا واليت تھی ۔ 

بعد ايسے اماموں کی طرف ھدايت کی جن کے ذريعہ دين کامل ھوا اور نعمتيں خدايا تيرا شکر کہ تونے ھميں پيغمبر کے 
  تمام ھو ئيں اور اسی ھدايت کی وجہ سے تو نے ھمارے دين کے طور پر اسالم کو پسند کيا۔ 

ی خدايا ھم پيغمبر اکرم(ص) اور امير المو منين عليہ السالم کے تا بع ھيں ھم نے جبت و طاغوت، چاروں بتوں اور ان ک
اتباع کرنے والوں کا انکار کيا اور جو شخص ان کو دوست رکھتا ھے ھم اس سے زمانہ کے آغاز سے آخرتک بيزار ھيں 
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  اور ھم کو ھمارے ائمہ کے ساتھ محشور فرما ۔ 
خداياھم ھر اس شخص سے برائت چا ہتے ھيں جو ان سے جنگ کرے چا ھے وه اولين ميں سے ھو يا آخرين ميں سے 

  ں سے ھو يا جنونمينسے ھو ۔ ھوانسانوں مي
خدا يا ھم امير المو منين عليہ السالم کی واليت ،اتمام نعمت اور ان کی واليت پر تجديد عھد و پيمان پر تيرا شکر ادا کرتے 
ھيں اور اس بات پر تيرے شکر گزار ھيں کہ تو نے ھم کو دين ميں رد و بدل کرنے والوں اور تحريف کرنے والوں ميں 

  ديا ۔  نھيں قرار
خدايا اس روز (غدير )ھماری آنکھوں کو روشن فرما ،ھمارے مابين اتحاد پيدا کر ،اور ھم کو ھدايت کے بعد گمراه نہ کرنا 

  اور ھم کو نعمت کا شکر ادا کرنے والوں ميں قرار دے ۔ 
وفاداری کے عھد و پيمان خدا کا شکر کہ ھم نے اس دن کو گرامی رکھا اور ھم کو اپنے واليان امر کے سلسلہ ميں ان سے 

  پر قائم رکھا ۔ 
خدايا جس دن کا ھم نے پاس و خيال کيا اس کو ھمارے لئے مبارک فر ما ،اور ھم کو واليت پر ثابت قدم رکھ ،ھمارے ايمان 

کو امانت و عا ريہ پر نہ قرار دے اور ھم کو دوزخ کی طرف دعوت دينے والوں سے برائت و بيزاری رکھنے والوں ميں 
  قرار دے ۔ سے 

خدايا ھم کو حضرت مھدی عليہ السالم کی ھمراھی کی توفيق اور ان کے پرچم کے نيچے حاضر ھو نے کی توفيق عنايت 
  فر ما ۔ 

 --------------------------------------------------------------------------------   

  ۔ ١١۵،٣٠٣صفحہ ١۵/٣۔عوالم جلد ٢٨٣صفحہ  ١] الغدير جلد 1[
  ۔ ١٧٠صفحہ ٣٧] بحار االنوار جلد 2[
  ۔  ٢٠٨صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 3[
  ۔ ٢١١صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 4[
  ۔ ٢٠٩صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 5[
  ۔  ٢٠٨صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 6[
  ۔ ٢١۴صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 7[
  ۔ ٢١١صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 8[
  ۔ ٢١٠،٢١١،٢١٢صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 9[
  ۔ ١٣٢باب ٣٧٢۔اليقين صفحہ ٢١٣صفحہ١۵/٣م جلد ] عوال10[
  ۔ ٢١٣صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 11[
  ۔ ٢١۵صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 12[
  ۔ ٢١٢صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 13[
  ۔ ٢٢ ٣صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 14[
  ۔ ٢٢ ٣صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 15[
  ۔ ٢٢١صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 16[
  ۔ ٢٢۶صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 17[
  ۔ ٢١۴صفحہ ١۵/٣عوالم جلد ] 18[
  ۔ ٢٢۴صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 19[
  ۔ ٢٢٢صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 20[
] حضرت فاطمہ زھرا عليھا السالم کی نچھاور درخت طوبٰی کے وه پھل ھيں جو ان کی شب زفاف خدا وند 21[

ار کے طور پر اٹھا عالم کے امرسے اس درخت سے تمام آسمانوں پر پھينکے گئے اور مالئکہ نے ان کو ياد گ
  ۔ ١٠٩صفحہ ۴٣لياتھا ۔بحار االنوار جلد 

  ۔ ٢٢١صفحہ ١۵/٣،عوالم جلد ١۶٣صفحہ  ٣٧] بحار االنوار جلد 22[
  ۔ ٢١٢صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 23[
  ۔ ٣۔٢٠٩صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 24[
  ۔ ٢١٢،٢٢٢صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 25[
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  ۔ ٢١٣صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 26[
  ۔ ٢٠٩صفحہ ١۵/٣]عوالم جلد 27[
  ۔ ٢١٢صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 28[
  ۔ ٢٠٩،٢١٣صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 29[
  ۔ ٢٢۴صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 30[
  ۔ ۴٩٣صفحہ٣١،بحا راالنوار جلد ١٩٨صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 31[
مٔو لف“سالم الغدير فی اال”،اور کتاب ٢٨٣صفحہ ١مٔولف عالمہ امينی :جلد “الغدير ” ] اس سلسلہ ميں کتاب32[

  مال حظہ فرمائيں ۔  ٢٠٩شيخ محمد رضا فرج هللا صفحہ 
  ۔ ٢١۵صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 33[
  ۔ ١٧٠صفحہ  ٣٧] بحار االنوار جلد 34[
  ۔ ٢٢٣صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 35[
  ۔ ٢١۵صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 36[
  ۔ ٢٢٣صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 37[
ہ ميں اس کتاب کے دوسرے حصہ کی تيسری قسم مالحظہ ۔اس سلسل٢٧١،٢٧۴صفحہ  ١] الغدير جلد38[

  کيجئے ۔ 
  ۔ ٢٠٩صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 39[
  ۔ ٢٢١صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 40[
  ۔ ٢٠٩صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 41[
  ۔اس سلسلہ ميں دوسرے حصہ کی تيسری قسم مال حظہ کيجئے ۔ ۴١صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 42[
  ۔ ٢٢۴صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 43[
  ۔ ٢٢١صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 44[
  ۔ ٢٠٩صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 45[
  ۔ ٢٢۴صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 46[
  ۔ ٢٠٩صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 47[
  ۔ ٢٠٩صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 48[
  ۔ ٢٢٣صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 49[
وس سے، اسی طرح ،کتاب زاد الفرد ٣باب ۴۵۶صفحہ  ١] مستدرک الوسائل( محدث نوری )چاپ قديم جلد 50[

شيخ نعمة هللا بن خاتون عاملی سے نقل کيا ھے کہ اس مطلب پرپيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے نص 
کو“عقد اخوت ”پر  ٩٩صفحہ ١٠وارد ھو ئی ھے۔ اسی طرح مرحوم فيض کاشانی نے کتاب خال صة االذکار باب 

  ذکر کيا ھے ۔ 
   ۔١٧١صفحہ  ٣٧] بحا ر االنوار جلد 51[
  ۔ ٢١٧صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 52[
  ۔ ٢٢٣صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 53[
  ۔ ٢٠٩صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 54[
  ۔ ١٧٠صفحہ ٣٧] بحا ر االنوار جلد 55[
  ۔ ٢١۵صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 56[
  ۔ ٢٢٠صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 57[
  ير ۔ ] مفا تيح الجنان :باب زيارات امير المو منين عليہ السالم ،زيارت غد58[
  ۔ ٣۶٠صفحہ ٩٧] بحا ر االنوار جلد 59[
  ۔ ١٧٠صفحہ ٣٧] بحار االنوار جلد 60[
  ۔ ٢١۵صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 61[
  کے سلسلہ ميں دسويں حصہ کی چھٹی قسم مال حظہ کريں ۔ “مسجد غدير ”] پھلی اورموجوده 62[
  ۔ ١٧٣صفحہ ٣٧] بحاراالنوار جلد 63[
  ۔ ٢١٣صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 64[
  ۔ ٢١١صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 65[
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  ۔ ٢١٣صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 66[
  ۔ ٢١٣صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 67[
  ۔ ٢١١صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 68[
  ۔ ٢١١صفحہ ١۵/٣] عوالم جلد 69[
اور ١۵/٣سے اخذ کئے گئے ھيں نيزعوالم جلد  ۴۶٠سيد بن طاؤس صفحہ “االقبال ”] يہ مضامين کتاب 70[

 کور ھيں۔ پر مذ ٢٢٠۔٢١۵صفحہ 
 

 اسرار غدير 

 

  غديرقيامت تک کھلی کتاب 

کی کنجی سے کھلتا ھے اور اس کے اورا ق دو حصوں ميں تقسيم ھو تے ھيں “َمْن ُکْنُت َمْواَل هُ فََعلِیٌّ َمْواَل هُ ”غدير کادروازه 
  “ :ايک اَللَّھُمَّ َواِل َمْن ٰوااَلهُ َواْنُصْرَمْن نََصَره

۔جس کے بعد چوده صديوں کے فاصلہ اور اس طوالنی دور کے درميان غدير “اللَّھُمَّ َعاِدَمْن َعاداهُ َواخُذْل َمْن َخَذ لَہُ ”دوسرے 
  اور سقيفہ دونوں کے کارنامونکا اس غديری باب ميں مشاھده کيا جا سکتا ھے ۔ 

اور مخا لف باتيں سامنے آئيناور يہ سلسلہ جا ری رھا  اسی پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اسی منبر سے موافق
يھاں تک کہ غدير کاسقيفہ کے ھاتھونخون ھوگياسقيفہ ميں جمع ھونے والے لوگوں نے منبر پر ابوبکر اور عمرکا تعارف 

د نشرکرنے کرايا ،درحقيقت انھوں نے غدير کے مد مقابل ايک محاذکھوال اورآنے والی تاريخ ميں ھميشہ کے لئے اپنے عقائ
کی خاطر کوشش اورايک دوسرے سے جنگ وجدل کرتے رھے اس دن سے غدير ايک سخت ومشکل امتحان بن گيا تاکہ 

  محاذپرلڑنے والوں کی شناخت ھوسکے ۔ 
غدير کی فائل قيامت تک ھر گز بند نھيں ھو سکتی جب تک کہ قيامت کے دن يہ فائل محمد و علی عليھما السالم کی خدمت 

  يش نہ کی جا ئے سامنے اور اس کے متعلق ھر ايک سے باز پُرس نہ ھوجا ئے ۔ اقدس ميں پ
ايک سرسری نگاه ميں اس فائل کے صفحات ميں منا ظرے غدير کے سلسلہ ميں اتمام حجت، غديرکے بارے ميں دشمنوں 

غدير اور غدير کی کے اقرار ،غدير اور سقيفہ کی طرفداری کر نے والوں کی جنگيں ،غدير کاتہذيب و تمدن ،ادبيات 
يادينشامل ھيں ان ھی تمام شيريں اور تلخ واقعات سے غدير کا دفتر پُر ھے کہ جس نے چوده صدياں ديکھی ھيں اور آج تک 

  اس کی عظمت کو بيان کر رھا ھے ۔ 
کی مکمل  والے گروه“اللھم اخذل من خذلہ”والے صفحات ميں درج فرما،اور ھم کو “اللھم انصرمن نصره ”خداياھمارا نام 

شناخت عطا کر اے شيعوں کے خدا غدير کے بلند و باال سورج کو ھميشہ کےلئے اقيانوس اسالم کے افق ميں اھل بھشت کی 
  راه کا چراغ قرار دے اور اسکے نام کو دنيا ميں روشن ومنور فرما۔ 

  خدا و معصومين عليھم السالم کی غدير کے ذريعہ اتمام حجت  ١
کے غدير کی علمی فائل کوچوده سو سال گذر گئے اور اس پوری مدت ميں پيغمبر اکرم صلی هللا  آج تک بغير کسی وقفہ

عليہ وآلہ وسلم کا دائمی فرمان جا ری و ساری رھا ھے متعدد واعظوں نے منبروں پر ،علما ء نے بحث و مناظروں کے 
مقداد جيسے غدير کے سچے گواھوننے نيز جلسوں ميں ،بڑے بڑے مٔولفوں نے اپنی اپنی کتابوں ميں، سلمان ،ابوذر و 

  معاشرے کی خدمت کرنے والوں نے اسالم کے اس بزرگ ھدف کے دفاع کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ھے ۔ 
اگر غدير موجوده معاشرے ميں عملی شکل اختيار کر ليتی تو کوئی اختالف و تفرقہ ھی نہ ھوتا کہ واليت کی بنياددوں کو 

بحث و مناظرے اور دليلوں کی ضرورت ھوتی ۔خداوند عالم کی ان لوگوں پر لعنت ھو جنھوں نے  ثابت کرنے کے لئے
غدير کے ميٹھے اور گوارا چشمے کو گدال کيا ،اور نسلوں کو اس کا ميٹھا و گوارا پانی پينے سے محروم کيا ،اور امت کے 

ں نے سقيفہ کے فتنوں ميں غرق ھو نے والونسے مھربان اماموں پر خداوند عالم کی صلوات و رحمت و برکتيں ھوں جنھو
  غدير کی حفاظت فرمائی اور غديرکو مختلف حاالت ميں زنده و جاويد بناديا۔ 

ان اقدامات سے وه نوآشنا افراد مخاطب تھے جن کا اسالم کی اس عظيم حقيقت سے آشنا ھو نا ضروری تھا ،وه سوئے ھو 
ضرورت تھی ،وه مرده دل جن کےلئے ھدايت کا راستہ کھولنا ضروری تھا  ئے ضمير جنھيں تجديدعھد اور ياد دالنے کی

    



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

 
 

تاکہ ان کی خشک زمين تک پا نی پہنچے ،اوراس دنيا ميں صديوں سال بعد آنے والی نسلينجن کی اطالع لئے حقيقت غدير 
  کو تاريخ کے اوراق ميں ثبت ھونا چا ہئے تھا ۔ 
ے اندر ايسی شخصيتوں کو لئے ھوئے ھے جو ھر زمانہ کے تقاضوں اور حريم غدير کے اس دفاع مقدس کا تاريخچہ ،اپن

ھر جگہ کے حاالت کے مطابق اپنی معنويت سے سرشارفکر و روح سے لے کر جان آبروتک اخالص کے ساتھ فدا کرتے 
 رھے ،انھوں نے واليت کے ان قطعی استدالل کے اسلحہ سے جن کا پشت پناه پروردگاعالم ھے ،واليت کے دشمنوں

  کوعلمی بحثوں ميں شکست فاش دے کر،اور پوری دنيا ميں شيعيت اور غدير کا نام روشن کرتے رھے ۔ 
ان استدالالت اور غدير کی ياد آور يوں کا واضح نمونہ خود ائمہ عليھم السالم اور ان کے اصحاب کے ذريعہ وقوع پذير ھوا 

ی روايت بيان کی اور اس طرح اھل سقيفہ کے مقابلہ ميں ھے ،تمام راويوں نے چوده سو سال کے عرصہ ميں حديث غدير ک
  جھاد کيا ھے۔ 

امام زمانہ عجل هللا تعا لٰی فر جہ الشريف کی غيبت کے دور ميں غدير کے دفاع کا پرچم علمائے شيعہ نے اپنے ھاتھوں ميں 
 انکار کرنے سے عاجز ره گئے۔  اٹھا ئے رکھا ،يھاں تک کہ بہت سے مقامات پر دشمنوں نے غدير کا اقرار کيا اور اس کا

آجکل ان استدالالت کا دامن کتا بوں اور جلسوں سے نکل کربہت وسيع ھو گياکانفرنسوں ،ريڈيو، ٹيليويزن يھاں تک کہ 
  انٹرنٹ سے بھی اس کے پروگرام نشر کئے جا نے لگے ھيں ۔ 

  ے پيش کرتے ھيں : ھم ذيل ميں اتمام حجت اور استدالل کے ايسے الکھوں موارد ميں سے چندنمون
  
  ۔خداوند عالم کا غدير کے ذريعہ حجت تمام کرنا ١
۔حارث فھری کا غدير ميں اعتراض کے طور پر خداوندعالم سے عذاب کی درخواست کرنا خداوند عالم نے بھی فوراً ١

لم کی طرف سے براه آسمان سے ايک پتھر بھيجا اور وه سبھی کی آنکھوں کے سامنے ھالک ھو گيا اور يہ واقعہ خدا وند عا
  ] 1راست سب سے پھلی اتمام حجت کے عنوان سے تاريخ ميں ثبت ھوا ۔[

خدا کی قسم ميں نے آج کے دن کے مانندکوئی ”۔غدير ميں لوگوں نے ايک خوبصورت شخص کو يہ کہتے ھوئے ديکھا:٢
رنے والے کے عالوه کوئی توڑ نھيں دن نھيں ديکھا ۔۔۔اس کےلئے ايساپيمان باندھا جس کو خدا اوراس کے رسول کا انکار ک

جب رسول اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے سوال کيا گيا کہ وه کون تھا؟ تو آنحضرت (ص)نے فر مايا :وه “ سکتا ھے۔ ۔۔
  ] 2جبرئيل تھے۔اس طرح دوسری مرتبہ سب لوگوں کی نگا ھوں کے سامنے حجت اٰلھی تمام ھوئی ۔[

بر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی خدمت با برکت ميں حا ضر ھوکر آپ سے آيت و ۔منافقين کے ايک گروه نے پيغم٣
نشانی طلب کی توپيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا :کيا تمھا رے لئے غدير خم کا دن کافی نھيں تھا ؟جس وقت 

يہ خدا کا ولی ھے ،اس :”آسمان سے ندا دی ميں نے حضرت علی عليہ السالم کو اما مت کےلئے منصوب کيا تو منا دی نے 
  ] 3“ [کی اتباع کرنا ورنہ تم پر خدا کا عذاب نازل ھوگا 

ايک دن ابو بکر نے چاالکی سے غصب خالفت کی توجيہ کرتے ھو ئے حضرت امير المومنين (ع) سے کھا :کيا پيغمبر 
ے بعدکسی چيز ميں تغير وتبدل نھيں کيا ۔۔۔ليکن آپ اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے آپ کی واليت کے سلسلہ ميں غديرک
  (ع) کے ان کا خليفہ ھونے کے متعلق ھم سے کچھ نھيں فرماياھے !! 

حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا :کيسا ھے کہ ميں تمھاری پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی زيارت کرادوں تا کہ 
اب ديں ؟ ابو بکر نے اس بات کو قبول کرليا اور نماز مغرب کے بعدحضرت آنحضرت (ص) بذات خود تجھ کو اس کا جو

علی عليہ السالم کے ھمرا ه مسجد قبا ميں آئے اور يہ مشاھده کيا کہ آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم محراب ِمسجد کے 
کر تو نے علی (ع) کی پاس تشريف فرما ھيں اور آنحضرت (ص) نے ابو بکر سے خطاب کرتے ھو ئے فرمايا :اے ابو ب

واليت کے خالف اقدام کيااورتو اس کے مقام پر بيٹھ گياجو نبوت کی جگہ ھے اور علی (ع) کے عالوه اس کا اورکوئی 
  “ مستحق نھينھے اس لئے کہ وه ميرے وصی اور خليفہ ھيں ۔۔۔

نے صاحب غدير کے حق کو اس معجزے کے ذريعہ کہ جس کا پشت پناه خدا وند عالم ھے دوسری مرتبہ خدا وند عالم 
  ] 4غصب کر نے والے پر اپنی حجت تمام کردی ھے ۔[

۔حضرت علی عليہ السالم نے اپنی ظاھری حکومت کے دوران غدير کے عينی شا ھدوں کو خدا کی قسم دے کر کھا کہ وه ۴
کر اس کی گواھی دی کھڑے ھوں اور جو کچھ انھوں نے غدير خم ميں ديکھا تھا اس کی شھادت ديں ۔کچھ لوگوں نے اٹھ 

  ليکن آٹھ افراد نے گوھی دينے سے انکار کيا ۔ 
اگر تم جھوٹ کہہ رھے ھو اور بھانہ جوئی کر رھے ھو در انحاليکہ تم غدير خم ميں :”حضرت علی عليہ السالم نے فر مايا 
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سی آشکار مصيبت ميں مو جود تھے اور تم نے ميری خالفت کا اعالن سناتھا، تو خداوند عالم تم ميں سے ھر ايک کو ک
اس طرح واقعٔہ غدير کے تيس سال بعدپروردگار عالم کی اتمام حجت ظاھر ھوئی اور ان ميں سے ھر ايک “گرفتار فرمائے 

ايسے مرض ميں گرفتار ھوا جس کا سب نے مشاھده کيا مرض ميں مبتال ھونے والے افراد دوسروں کے سامنے اس بات کا 
  ] 5ی دعا کے ذريعہ اس مرض سے دو چار ھوئے ھيں ۔[اقرار کرتے تھے کہ ھم آپ(ع) ک

  
  ۔پيغمبر اکرم (ص)کا غدير کے ذريعہ اتمام حجت کرنا٢
۔اطراف مدينہ کے ايک باديہ نشين شخص نے آنحضرت (ص) سے سوال کيا :ميری قوم کے حاجی يہ خبر ال ئے ھيں کہ ١

ر ديا ھے کيا خدوند عالم کی طرف سے ھے آپ نے خدير خم ميں حضرت علی عليہ السالم کی اطاعت کو واجب قرا
؟آنحضرت (ص) نے فرمايا :اس اطاعت کو خدوند عالم نے واجب قرار ديا ھے ،اور حضرت علی عليہ السالم کی اطاعت 

  ] 6“[اھل آسمان اور زمين سب پر واجب کی گئی ھے 
ی عيدونميں سے ھے اور يہ وھی ۔آنحضرت (ص) نے مدينہ منوره ميں فرمايا :روز غدير ميری امتوں کی سب سے اچھ٢

دن ھے جس مينخدا وند عالم نے مجھ کو اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو اپنی اپنی امت کے لئے جانشين بنا نے کا حکم 
  ] 7“[صادر فرماياتھا 

يہ عھد ۔۔۔ميں نے غدير خم ميں لوگوں سے ”۔آنحضرت (ص) نے اپنی وصيت ميں امير المو منين عليہ السالم سے فرمايا: ٣
  ] 8“[و پيمان لے ليا ھے کہ تم ميرے بعد ميری امت ميں ميرے و صی ،خليفہ اور صاحب اختيار ھو 

۔۔۔جس :”کے مطلب کے سلسلہ ميں سوال کيا گيا تو آنحضرت (ص) نے فرمايا “َمْن ُکْنُت َمْو اَلهُ ۔۔۔”۔پيغمبر اکرم(ص) سے ۴
ده اس پر حاکم ھوں تو علی بن ابی طالب(ع) اس کے صاحب شخص کا ميں صاحب اختيار ھوں اور اس کے نفس سے زيا

اختيار ھيں اور اس کے نفس پر خود اس کی نسبت زياده اختيار رکھتا ھوں اور آپ(ص) کے مقابلہ ميں اسے کو ئی اختيار 
  ] 9“[نھيں ھے 

  
  ۔امير المو منين عليہ السالم کاغديرکے ذريعہ حجت تمام کرنا٣
يہ وآلہ وسلم کی رحلت کے سات دن بعد حضرت علی عليہ السالم مسجد ميں تشريف ال ئے ۔پيغمبر اکرم صلی هللا عل١

اورلوگوں کومخاطب کرتے ھوئے فرمايا:پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم حجة الوداع کے بعد غدير خم ميں تشريف ال 
آپ نے اس منبر پر ميرے بازو پکڑکر  ئے اور آپ نے وھاں پر منبر سا بنا ياگيا اور آپ اس منبر تشريف لے گئے اور

مجھے اتنا بلند کيا کہ آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سفيدٔی بغل دکھا ئی دينے لگی اس وقت آپ نے بلند آواز سے 
  ] 10[:خدا وند عالم نے اس دن يہ آيت نا زل فرمائی“َمْن ُکْنُت َمْو اَل هُ فََعلِیٌّ َمْواَل هُ ۔۔۔:”فرمايا 

بکر اور عمر بيعت لينے کے لئے امير المو منين عليہ السالم کے دولت کده پر آئے اور کچھ باتيں کرنے کے بعد با ۔ابو ٢
ھرنکلے توحضرت علی عليہ السالم فوراً مسجد ميں تشريف الئے اور کچھ مطالب بيان کرنے کے بعد فرمايا :ابو بکر اور 

مطالبہ کيا جس کے لئے ميری بيعت کرناضروری ھے !۔۔۔ميں  عمر نے ميرے پاس آکر مجھ سے اس کے ساتھ بيعت کا
  ] 11“[صاحب روز غدير ميں ھوں ۔۔۔

۔پھلی مرتبہ جب حضرت علی عليہ السالم کو زبر دستی بيعت کے لئے اليا گيا اور آپ نے بيعت کر نے سے انکار کيا تو ٣
 عليہ وآلہ وسلم نے غدير کے دن کسی کےلئے کو ئی آپ(ع) نے فرمايا :ميں يہ گمان نھيں کرتا ھوں کہ پيغمبر اکرم صلی 

َمْن ُکْنُت َمْو ”حجت يا کسی کےلئے کوئی بات باقی چھوڑی ھو ۔ميں ان لوگوں کو قسم ديتا ھوں جنھوں نے غدير خم کے دن 
کر غدير کے ما جرے کی سنا ھے وه اٹھ کر اس کی شھا دت ديں ۔اھل بدر کے باره آدميوں نے کھڑے ھو “اَل هُ فََعلِیٌّ َمْو اَلهُ 

شھادت دی اور ديگر لوگ بھی اس سلسلہ ميں باتيں کرنے لگے تو عمر نے ڈر کی وجہ سے مجلس کے خاتمہ کا اعالن 
  ] 12کرديا!![

۔دوسری مرتبہ جب امير المو منين عليہ السالم کے گلے ميں رسی کا پھندا ڈال کر اور آپ(ع) کے سر پر تلوار لٹکا کر ۴
ے لئے ال يا گيا تو عمر نے کھا :بيعت کرو ورنہ ھم آ پ کو قتل کر ديں گے ۔آپ(ع) نے فر مايا :اے زبردستی بيعت ک

مسلمانو!اے مھا جر و انصار ميں تم کو خدا کی قسم ديتا ھو ں کيا تم نے غدير خم ميں حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ 
ب نے مل کر آپ(ع) کی بات کی تصديق کی اور کھا : ھاں خدا کی ؟ س“وسلم کا فرمان نھيں سناتھا کہ آپ نے کيا فرمايا۔۔۔ 

  ] 13قسم ۔[
۔حضرت علی عليہ السالم غصب خالفت اور خانہ نشينی اختيار کرنے کے بعدھميشہ غاصبين خالفت سے ترشروئی کے ۵
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اتمہ کرنے ساتھ پيش آتے اور اپنی حالت انزجار کا اظھارکرتے ۔ايک روزحضرت ابو بکر بھولے سے اس مشکل کا خ
کےلئے تنھائی ميں آپ سے مالقات کر نے کےلئے آئے آپ(ع) نے ابو بکر سے فرمايا: کوخداکی قسم ديتا ھوں يہ بتا کہ 

؟ابو بکر نے کھا :يقيناً “غدير کے دن پيغمبر کے فرمان کے مطابق ميں تيرا اور تما م مسلمانوں کا صاحب اختيار ھوں يا تو
  ] 14آپ ھيں! [

عوٰی کيا کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے غدير خم کے ميدان ميں علی (ع) کو ھمارا صاحب ۔ابو بکر نے د۶
اختيار قرار ديا ليکن ھمارا خليفہ مقرر نھيں فرمايا ۔حضرت علی عليہ السالم نے جواب ميں فرمايا :اگر پيغمبر اکرم صلی  

رت(ص) نے مجھ کو خليفہ مقرر فر مايا ھے تو قبول کرلوگے ؟اس نے عليہ وآلہ وسلم بذات خدو تجھ سے فرمائيں کہ آنحض
کھا :ھاں ۔حضرت علی عليہ السالم نے مسجد قبا ميں ابو بکرکو رسول خدا صلی  عليہ وآلہ وسلم کی نشاندھی فرما ئی اور 

  ] 15يں ۔[آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمايا: علی عليہ السالم ميرے وصی اور خليفہ ھ
۔ايک دن ابو بکر نے حضرت علی عليہ السالم سے عرض کيا :اگر کوئی ميرا مورد اعتماد شخص اس بات کی گواھی ٧

ديدے کہ آپ (ع) خال فت کے زياده سزوارھيں توميں خالفت آپکے حوالہ کردونگا !!!آپ(ع) نے فرما يا: اے ابو بکر کيا 
زياده کو ئی قابل اطمينان شخص ھے؟! آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم  حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے

نے چا رمقامات پر تجھ سے اور عمر ،عثمان اور تيرے کئی ساتھيوں سے ميری بيعت لی ان ميں سے ايک حجة الواداع 
  ] 16سے واپسی کے وقت غدير خم کا مقام تھا ۔[

ے بعد وھاں کا نما ئنده بنايا تھا )حضرت علی (ع) کے اصحاب کے ۔جس وقت ابو بکر کا نما ئنده (جس کو غصب فدک ک٨
ھا تھوں قتل ھوا تو ابو بکر نے اس جگہ پر خالد کوايک لشکر کے ھمراه بھيجا ۔جب وه حضرت علی (ع) کے روبرو ھو ا 

ئے فر مايا  تو حضرت علی عليہ السالم نے اپنی ذو الفقار کے اشاره سے خالد کو اس کے گھو ڑے سے نيچے گرا تے ھو
  ] 17؟![“۔۔۔کيا تيرے اطمينان کےلئے غدير کا دن کافی نھيں تھا جو تونے آج يہ عزم واراده کياھے :”
۔مندرجہ باال واقعہ کے بعد حضرت علی عليہ السالم واپس مدينہ پلٹے تو ابو بکر اور آپ(ع) کے درميان کچھ گفتگو ھوئی ٩

عباس سے مخاطب ھو کر فرمايا :اب جبکہ روز غدير ان کےلئے قانع ۔اس وقت حضرت علی عليہ السالم نے اپنے چچا 
کننده نھيں ھے تو ان کو خود ان ھی کے حا ل پر چھوڑديجئے ۔وه ھميں جتنا کمزور کرسکتے ھيں کرنے ديجئے خدا وند 

  عالم ھمارا مو ال ھے اور وه بہترين حکم کرنے واال ھے ۔ 
ی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ميں ايک ميٹنگ کی جس ميں امير المو منين عليہ ۔عمر کے دور ميں بنی ھاشم نے مسجد النب١٠

السالم نے عمر اور ابو بکر کے ذريعہ ايجاد ھو نے والی بدعتوں کو شمار کيا منجملہ آپ(ع) نے فرمايا : غدير کے روز 
قت عمرنے اپنے دوست ابو بکر سےجس وقت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ميری واليت کا اعالن فر ما يا تواس و

واقعاً يہ ايک :”مالقات کی ۔جب ميرے تعارف کرانے اور منصوب کرنے کے تمام امور انجام پا گئے تو ابو بکر نے کھا 
نھيں ،خدا کی قسم نھيں ،ميں کبھی بھی ان کی ”عمرنے اس پر سخت نظريں ڈالتے ھو ئے کھا : “!بہت بڑی کرامت ھے 

پھر اس کا سھارا ليتے ھوئے تکبر کی حالت ميں چلتے بنے “دھرونگا اور ان کی اطاعت نھيں کرونگا باتوں پر کان نھيں 
  ] 18۔[
۔عمر کے قتل ھو جانے کے بعد عمر کی بنائی ھو ئی چھ آدميوں کی کميٹی نے اپنے درميان ايک شخص کا انتخاب ١١

ھی جسے پھلے ھی منتخب کرليا گيا تھا حضرت کرنے کے لئے جلسہ کيا يہ عثمان کومنتخب کرنے کے لئے ايک سازش ت
ميں تم کو :”علی عليہ السالم جو اس کميٹی کے ممبر تھے آپ (ع) نے بقيہ لوگوں پر اپنی حجت تمام کر نے کےلئے فرمايا 

نے غدير خدا کی قسم ديتا ھوں يہ بتأو ،کياتم ميں ميرے عالوه کو ئی ايسا ھے جس کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
؟سب نے مل کر کھا “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔:”خم کے ميدان ميں خدا کے حکم سے منصوب کيا ھو اور يہ فرمايا ھو 

کيا ميرے عالوه تم ميں کو ”:نھيں ،آپ کے عالوه کوئی اس فضيلت کا حامل نھيں ھے ۔حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا: 
جس کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے جحفہ ميں غدير خم کے درختو ں کے نزديک يہ فر مايائی ايسا شخص ھے 

جس شخص نے تيری اطاعت کی اس نے ميری اطاعت کی اور جس نے ميری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی :”ھو 
  ] 19کھتا ۔[؟سب نے کھا :خدا کی قسم نھيں ،آپ کے عالوه کوئی يہ منصب و فضليت نھيں ر

۔ماجرائے شورٰی اور انتخاب عثمان کے بعد لوگ اس کی بيعت کرنے کےلئے مسجد ميں پہنچے تو حضرت علی عليہ ١٢
السالم نے اس مجمع ميں کھڑے ھوکر فرمايا :کيا تمھارے درميان کو ئی ايساشخص ھے جسکے غدير خم کے ميدان ميں 

؟تو ايک شخص نے سب “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔:”کڑکر يہ فرمايا ھو رسول اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے بازو پ
کی نمائندگی کرتے ھو ئے کھا :ھم کسی ايسے شخص کو نھينپہچا نتے جس کی گفتار آ پ کی گفتار سے زياده صحيح ھو 
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  ] 20۔[
و اصحاب کی موجودگی ميں ايک جلسہ منعقد ھوااس ۔ عثمان کے دور ميں مسجد النبی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ميں دوس١٣

جلسہ ميں حضرت علی عليہ السالم نے فرما يا :خدا وند عالم نے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو اپنے واليان امر 
جانشين کے تعارف کرانے کا حکم ديا ۔۔۔تو آنحضر ت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے غدير خم کے ميدان ميں مجھکو اپنا 

  نازل فرما ئی ۔ :؟اور خدا نے يہ آيت “منصوب کر تے ھو ئے فرمايا :َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔
مسجد ميں موجود مجمع نے کھا :ھانخدا کی قسم ھم نے يہ سنا تھا جو کچھ آپ فرما رھے ھيں اور ھم سب غدير خم ميں 

مايا :ميں تمھيں خدا کی قسم ديتا ھوں جنھوں نے غدير خم ميں پيغمبر اکرم موجود تھے ۔حضرت علی عليہ السالم نے فر
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے مبارک ھونٹوں سے وه پيغام سناھے وه اس کی گواھی ديں ۔اس وقت جناب مقداد 

ے کہ جب آپ(ع) ،ابوذر،عمار،براء اور زيد بن ارقم نے کھڑے ھو کر کھا :ھم گو اھی ديتے ھيں کہ ھميں وه وقت ياد ھ
رسول اکرم (ص) کے ھمرا ه منبر پر تشريف فر ماتھے اورآنحضرت(ص) نے يہ فرمايا: ايھا الناس !۔۔۔خدا نے تم کو واليت 

  ] 21کا حکم ديا ھے اور ميں تم کو گواه بناتا ھوں کہ يہ واليت حضرت علی (ع) سے مخصوص ھے[
خداوند ”يں سوال کيا گيا کہ رسول اسالم(ص) نے فرمايا تھا کہ ۔اسی جلسہ ميں جب ابو بکر کے اس دعوٰی کے سلسلہ م١۴

توحضرت علی عليہ السالم نے اس کے جواب ميں“ عالم نبوت اور خالفت کو اھل بيت عليھم السالم ميں جمع نھيں کرے گا ؟
ن ھے :َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فرمايا :اس دعوے کے با طل ھونے کی دليل آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا غدير خم کا يہ فرما

  ] 22؟![“ھے۔ميں کيسے ان کا صاحب اختيار ھو سکتا ھوں اگر وه ميرے اميراورمجھ پر حاکم ھوں “فََعلِیٌّ َمْواَلهُ 
کے “يعنی حا ضرين غا ئبين تک پہنچا ديں “ فليبلغ الشاھد الغائب”۔اسی جلسہ ميں حضرت علی عليہ السالم نے جملہ ١۵

يا :پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے يہ جملہ صرف غديرخم ،روز عرفہ اور اپنی رحلت کے دن سلسلہ ميں فر ما
فرمايا ۔۔۔اور تمام لوگوں کو حکم ديا کہ جب بھی وه کسی شخص کو ديکھيں تو اس تک آل محمد عليھم السالم کے اماموں کی 

  ] 23۔[“اطاعت اور ان کے حق کے واجب ھو نے کا پيغام پہنچائيں 
۔بصره ميں جنگ جمل کے ميدان ميں حضرت علی عليہ السالم نے طلحہ سے فرمايا :ميں تجھ کو خدا کی قسم ديتا ھوں ١۶

اس نے “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”يہ بتا کہ کيا تونے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا يہ فرمان نھيں سنا تھا:
(ع) نے فرمايا تو پھر مجھ سے جنگ کر نے کيوں آئے ھو؟اس نے کھا :ميرے ذہن ميں نھيں تھا اور ميں کھاھانسنا تھا ۔آپ

يہ بات بيان کر دينا ضروری ھے کہ طلحہ نےغدير خم کا پيغام ياد آ جا نے کے بعد بھی اپنے قتل ھو نے تک “بھول گيا تھا 
  ] 24حضرت علی عليہ السالم سے جنگ جا ری رکھی۔ [

ت حضرت علی عليہ السالم کوفہ ميں جنگ صفين کی تياريوں ميں مصروف تھے تو آپ نے ايک خطبہ کے ۔جس وق١٧
دوران فرمايا :اے مھا جرين وانصار ،۔۔۔کيا تم پر ميری مدد کرنا واجب نھيں ھے ؟کيا ميرے حکم کی اطاعت کرنا تم پر 

ر صاحب اختيار ھو نے کے سلسلہ ميں فرمايا واجب نھيں ھے ؟۔۔۔کيا تم نے غدير خم کے ميدان ميں ميری واليت او
  ] 25رسول(ص) کا فرمان نھيں سنا تھا؟۔[

مجھ کو خبر ملی ھے ”۔معا ويہ نے جنگ صفين ميں حضرت امير المو منين عليہ السالم کو ايک خط ميں اس طرح لکھا: ١٨
دعا کرتے ھيں کہ ۔۔۔خدا وند عالم نے کہ جب آپ(ع) اپنے اھل راز اورخاص شيعوں کے ساتھ تنھائی ميں بيٹھتے ھيں تويہ ا

آپ کی اطاعت مو منين پر واجب فر ما ئی ھے اور کتاب و سنت ميں آپ کی واليت کا حکم ديا ھے ۔۔۔اور (پيغمبر اکرم صلی
هللا عليہ وآلہ وسلم) نے بھی غدير خم کے ميدان ميں اپنی امت کو جمع کيا اور آپ(ع) کے سلسلہ ميں جو کچھ خداوند عالم 

ی جا نب سے پہنچا نے پر ما مور ھو ئے تھے ا سے پہنچايا اور حکم ديا کہ حا ضرين غائبين تک يہ پيغام پہنچا ئيں اور ک
  ] 26“[لوگوں کو خبر دار کيا کہ آپ(ع) ان کے نفوس پرخود ان سے زياده صاحب اختيار ھيں ۔۔۔

کريوں کوحاالنکہ وھاں پر معا ويہ کے بھيجے ھو ئے۔امير المو منين عليہ السالم نے جنگ صفين کے ميدان ميں اپنے لش١٩
کے سلسلہ ميں  کچھ افراد بھی مو جود تھے )کے لئے ايک خطبہ ميں ارشاد فرمايا :ميں تم کو خدا وند عالم کے اس فرمان

يا :ايھا الناس قسم ديتا ھوں کہ پيغمبر اسالم (ص) نے غدير خم کے ميدان ميں مجھ کو اپنا خليفہ و جانشين مقرر کيا اور فرما
!خداوند عالم ميرا صاحب اختيارھے اور ميں مومنوں کا صاحب اختيار ھوں اور ميرا اختيار مومنوں کے نفوس پرخود ان 

۔ بدريين کے باره آدميوں نے کھڑے ھو کرواقعہ غدير ميں اپنی “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”سے زياده ھے جان لو 
  ] 27ی دی اور چار آدميوں نے کھڑے ھو کرسب کےلئے واقعہ کی تفصيالت بيان کی ھے ۔ [موجودگی کی گواھ

۔معاويہ نے حضرت علی عليہ السالم کو ايک خط ميں اپنے کچھ فضائل لکھ کر بھيجے اور ان پرفخر جتايا حضرت علی ٢٠
کے بعد آپ(ع)نے ايک خط تحرير فرمايا اور عليہ السالم نے فر مايا :کيا ہنده جگر خوار کا بيٹا مجھ پر فخر کرتا ھے؟! اس 
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  اس ميں اشعار ميں اپنے فضائل تحرير فرماکر اس کے پاس بھيجا جس کا ايک شعر يہ ھے: 
  َواَْوَجَب لِْی ِواَليَتَہُ َعلَْيُکْم َرُسْوُل هللاِ يَْوَم َغِدْيِرُخّم 

اليت تم سب پر واجب فرمائی اور ميری واليت تم پر يعنی :پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے غدير خم ميں اپنی و
  ] 28واجب فر ما ئی ھے ۔[

کی تالوت کر تے ھوئے ميدان جنگ :۔جنگ صفين ميں معاويہ کے لشکر کا ايک آدمی ھاتھ ميں قرآن لئے ھوئے اس آيت٢١
پھلے اس سے سوال ميں آيااورحضرت علی عليہ السالم بذات خود اس سے جنگ کر نے کےلئے گئے تو آپ نے سب سے 

کيا :کيا جس نبٔا عظيم پر لوگ اختالف رکھتے ھيں تم کو اس کی خبر ھے ؟اس مرد نے کھا :نھيں !!آپ(ع) نے فرمايا :خدا 
کی قسم ميں ھی وه نبٔا عظيم ھوں جس پر لو گوں نے اختالف کيا ھے ۔ميری واليت کے متعلق ھی تم نے جھگڑا کيا ھے ۔۔۔ 

  ] 29و اور قيامت کے دن بھی تم اپنے کرتوتوں کو جا ن لو گے۔[ان تم روزغدير جان چکے ھ
۔حضرت امير المو منين عليہ السالم کی ظاھری خالفت کے دور ميں ايک سال عيد غدير جمعہ کے دن آگئی تو آپ(ع) ٢٢

شده  خدا وند عالم اپنے منتخب:”نے جمعہ کے خطبہ کو غدير کے مسئلہ سے مخصوص کيا اوراس کے ضمن ميں فرمايا 
بندوں کے سلسلہ ميں جو کچھ اراده رکھتا تھا وه اس نے غدير خم کے ميدان ميں اپنے پيغمبر پر نازل فرمايا اور اس پيغام 
کو لوگوں تک پہنچا نے کا حکم صادر فرمايا ۔۔۔خداوند عالم نے اپنا دين کامل فر مايا اور اپنے پيغمبر ،مو منين اور ان کے 

خطبوں اور نماز جمعہ کے بعد آپ(ع) اپنے اصحاب کے ھمراه حضرت امام حسن “ڈک بخشی تابعين کی آنکھو ں کو ٹھن
عليہ السالم کے بيت مبارک پر تشريف لے گئے جھاں جشن غدير منانے کا انتظام کياگيا تھا اور مفصل طور پر پذيرائی بھی 

  ] 30کی گئی تھی۔[
ع) کے حکم سے مسجد کوفہ اور داراالماره کے سامنے ۔حضرت علی عليہ السالم کی ظاھری خالفت کے دور ميں آپ(٢٣

کو فہ کے سب سے وسيع ميدان ميں ايک اجتماع ھوا جس ميں عظيم مجمع جمع ھواتھا اور پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ 
  وسلم کے اصحاب بھی مو جود تھے آپ(ع) منبر پر تشريف لے گئے ۔ 

رمايا جو شخص غدير خم ميں حا ضر تھا وه کھڑا ھو جائے اور جو حضرت علی عليہ السالم نے منبر سے قسم دے کر ف
کچھ اس نے غدير خم ميں ديکھا ھے اس کی گو اھی دے ۔آپ(ع) کی درخواست پرمجمع سے تقريباً  تيس آدمی اٹھے اور جو

بوجھ کر گواھی  کچھ انھوں نے غدير خم ميں مشاھده کيا تھا اس کی شھادت دی ۔ليکن غدير ميں حاضر آٹھ آدميوں نے جا ن
  دينے سے انکار کيا تو آپ(ع) نے ان سے اس انکار کی علت دريافت کی تو انھوں نے کھا ھم بھول گئے ھيں !!! 

اگر تم يہ بھانہ کرکے جھوٹ بو ل رھے ھو اور جان بوجھ کر گواھی نھيں دے رھے :”حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا 
اور آپ(ع) نے ھر ايک کےلئے ايک خاص بال ومصيبت بيان فر “ں گرفتار ھوھو تو تم ميں سے ھر ايک بال و مصيبت مي

  مائی ۔ 
يہ تمام کے تمام آٹھ آدمی آپ(ع) کے فر مان کے مطابق آشکار مصيبت ميں گرفتار ھوئے اور لوگوں کے درميان اسی بال 

لب عليہ السالم کے نفرين شده کے ذريعہ پہچا نے جا تے تھے ۔اور لوگوں کے درميان مشھور تھا کہ يہ علی بن ابی طا
  ] 31ھيں۔[
۔حضرت علی عليہ السالم نے جنگ نھروان کے بعد اپنے سن مبارک کے آخری مھينوں ميں ايک مفصل نوشتہ ايک ٢۴

کتابچہ کی شکل ميں امال فرمايا اور موال کے کاتب نے اس کو تحرير کيا اور يہ طے پايا کہ جمعہ کے دن آپ (ع) کے 
مو جودگی ميں آپ کايہ کتابچہ لوگوں کے سامنے پيش کياجائے اس کتابچہ کے کچھ جملے يہ ھيں خاص دس اصحاب کی 

:واليت کے سلسلہ ميں ميری دليل يہ ھے کہ لوگوں کا صاحب اختيار صرف ميں ھونقريش نھيں ۔۔۔چونکہ اس امت کی واليت
حضرت (ص)کے بعد اس امت کا صاحب اختيار کے تمام اختيارات آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے اور آن

  ] 32“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”ميں ھوں ۔۔۔اسلئے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے غدير خم ميں فرمايا تھا:
۔حضرت امير المو منين عليہ السالم نے اپنے امتيازات کے سلسلہ ميں جو آپ(ع) کے عال وه کسی اور کو عطا نھيں کئے٢۵

گئے فرمايا ھے :خداوند عالم نے ميری واليت کے ذريعہ اس امت کے دين کو کا مل کيا اور ان پر نعمتيں تمام کيں ۔۔۔جس 
  ] 33[:فرمايا :اے محمد (ص) لوگوں کو خبر ديديجئے “غدير خم کے دن ”وقت پيغمبر اکرم(ص) سے يو م الوالية

ليھم السالم کا امر لوگوں کےلئے بہت دشوار ھے انبيائے ھم اھل بيت ع”۔حضرت علی عليہ السالم نے اس حديث ٢۶
مرسل،مالئکہ مقرب اور جن مو منين کے قلوب کا پروردگار عالم نے امتحان ليا ھے ان کے عالوه کو ئی اس(امر )کو 

 کو بيان کرتے ھو ئے فرمايا ھے :۔۔۔آنحضرت (ص) نے غدير خم کے دن ميرھاتھ اپنے ھاتھ“برداشت نھيں کرسکتا ھے 
کيا مومنوں نے اسے قبول کياان لوگوں کے عالوه جنھيں هللا نے لغزش اور “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ:”ميں پکڑکر فرمايا 



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

 
 

  ] 34گمراھی سے بچاليا تھا؟[
۔حضرت علی عليہ السالم سے يہ درخواست کی گئی کہ آپ اپنے متعلق حضرت رسول(ص) خدا کی سب سے بڑی ٢٧

يان فرمائيں تو آپ(ع) نے فرمايا :آنحضرت (ص) کا غدير خم کے ميدان ميں خدا کے حکم سے ميری واليت کا منقبت ب
  ] 35“[اعالن فرمانا 

۔ايک دن حضرت علی عليہ السالم اور امام حسين عليہ السالم ايک دوسرے کے سامنے اپنے فضائل بيان کررھے تھے ٢٨
رت علی عليہ السالم نے فرمايا: ميں وه ھوں کہ جس کے سلسلہ ميں خداوند تاکہ يہ فضائل ھمارے ياد رھيں ۔منجملہ حض

  عالم نے فرمايا ھے : 
ً◌ميں وه نبٔا عظيم ھوں کہ خداوند عالم نے غدير خم کے ميدان ميں ميرے ذريعہ دين کا مل فرمايا ۔ميں وه ھوں کہ جس کے 

  ] 36“[هُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ َمْن ُکْنُت َمْواَل :”سلسلہ ميں پيغمبر اسالم(ص) نے فرمايا ھے 
۔ايک شخص نے حضرت علی (ع) سے عرض کيا يا علی (ع) ميرے لئے ايمان کی اس طرح کامل تعريف کيجئے کہ ٢٩

کسی دوسرے سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رھے ۔تو آپ نے چند مطالب بيان فرمائے منجملہ يہ بيان فرمايا کہ گمراه 
کی معرفت حاصل نہ کرنا ھے اس نے آپ(ع) سے عرض کيا کہ مجھے حجج اٰلھی ھونے کا سب سے کم سبب حجت خدا 

سے روشناس کيجئے ۔آپ(ع) نے فرمايا :جسکو پيغمبر اسالم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں اپنا جانشين معين فرمايا اور 
  ] 37يہ خبر دی کہ ميرا يہ جا نشين تم پر تمھارے نفسوں سے زياده حق رکھتا ھے ۔[

روز حضرت علی عليہ السالم نے فر مايا :ميرے ستّر فضائل ايسے ھيں جن ميں سے کسی ايک ميں بھی ۔ايک ٣٠
پيغمبر(ص) کا کوئی صحابی ميرے ساتھ شريک نھيں ھے ۔اس کے بعد ان ميں سے اکياون وے مقام کو اس طرح بيان 

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ :”ر کرتے ھوئے فرمايا فرمايا :پيغمبر اسالم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں مجھ کو سب کا مو ال مقر
  ] 38۔ظالمين رحمت اٰلھی سے دور رھيں اور ان پر خداوند عالم کا عذاب نازل ھو ۔[“َمْواَلهُ 
۔امير المومنين عليہ السالم نے اس سلسلہ ميں کہ وه غدير خم کی بيعت کے بعدلو گوں کی طرفسے ھو نے والی ھر قسم ٣١

ھی کے وه خود ذمہ دار ھيں فرمايا :پيغمبر اسالم (ص)نے مجھ سے وصيت کر تے ھوئے فرمايا:اے علی اگر کی کو تا 
تمھيں کو ئی ايسا گروه مل جا ئے کہ دشمنوں سے جنگ کرسکوتو اپنے حق کا مطالبہ کرنا ورنہ خا نہ نشين ھو جانا چونکہ 

لے ليا ھے کہ تم ميرے اور لوگوں کے خودان کے نفسوں سے ميں نے غدير خم کے ميدان ميں تمھارے سلسلہ ميں يہ پيمان 
  ] 39زياده صاحب اختيار ھو ۔[

۔ايک دن حضرت علی علی (ع) نے لوگوں کی طرف نظريں اٹھا تے ھو ئے فرمايا :تم نے خودمشاھده کيا ھے کہ پيغمبر ٣٢
يرا ھاتھ پکڑکر ميرا تعارف اسالم(ص) غدير خم کے روز کس طرح کھڑے ھوئے اور مجھے اپنے پاس کھڑا کيا اورم

  ] 40کرايا۔[
  
  ۔غدير کے سلسلہ ميں حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا کااتمام حجت کرنا۴
۔حضرت ام کلثوم نے اپنے تين سال کے سن مبارک ميں اپنی والده گرا می کو يہ حديث فرماتے سنا ھے کہ جن لو گوں نے١

ت حمايت کررھے تھے آپ(ع) نے ان سے خطاب کرتے ھو ئے فر ماياتھا صاحب غدير کو چھوڑ ديا تھا اور سقيفہ کی سخ
  ] 41۔[“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”:کيا تم نے پيغمبر اکرم(ص) کے غدير خم کے اس پيغام کو فراموش کرديا ھے : 

شھيدوں کی قبروں کے پاس ۔حضرت رسول خدا(ص) کی رحلت کے بعد حضرت فا طمہ زھرا سالم هللا عليھا اُحد کے ٢
تشريف لے جاتيں اور گريہ فرماتی تھيں ۔محمود بن لبيد نے آپ سے سوال کيا :کيا پيغمبر اکرم(ص) نے اپنی وفات سے 

  پھلے صاف طور پر حضرت علی عليہ السالم کی خالفت کے با رے مينکچھ فر مايا تھا ؟! 
  ] 42تم نے غدير خم کے دن کو بھال ديا ھے ؟![حضرت زھرا سالم هللا عليھا نے فرمايا :وا عجبا ،کيا 

۔جس وقت اھل سقيفہ نے بيعت کےلئے حضرت علی عليہ السالم کے بيت الشرف پر دھاوا بوال تو حضرت زھرا عليھا ٣
ا گو يا تم کو يہ نھيں معلوم کہ پيغمبر اسالم(ص) نے غدير خم کے دن کيا فرمايا تھا ؟!خد:”السالم پشت در آئيں اور فرمايا 

کی قسم اس دن علی بن ابی طالب کی واليت کا عھد لياتھا تاکہ اس(واليت) سے تمھاری اميديں منقطع ھو جا ئيں۔ ليکن تم نے 
پيغمبر اکرم(ص) سے اپنا رابطہ منقطع کرليا! خدا وند عالم تمھارے اور ھمارے درميان قيامت کے دن فيصلہ کرے گا 

]“43 [  
ھا کے سن مبارک کے آخری ايام ميں مھاجر و انصار کی کچھ عورتيں آپ کی عيادت ۔حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا علي۴

کے لئے آئيں ۔اس موقع پر آپ نے حضرت علی عليہ السالم کی امامت کے سلسلہ ميں مطالب بيان فر ما ئے، عورتوں نے 
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عذر خوا ھی کے عنوان سے وه مطالب اپنے مردوں سے بيان کئے ، اسکے بعد انصار و مھا جرين کے کچھ سرکرده افراد 
آپ کے پاس آئے اورکہنے لگے :اے سيدة النسا ء اگر ابو الحسن نے يہ مطالب اھل سقيفہ کی بيعت سے پھلے بيان فرما ئے 

  ھو تے تو ھم ھر گز ان کی جگہ پر دوسروں کی بيعت نہ کرتے !! 
نھيں ھے ۔۔۔خدا وند عالم نے غدير خم کے بعد کسی آپ عليھا السالم نے فرمايا :مجھ سے دور ھو جا ؤ تمھارا عذر قابل قبول 

  ] 44کےلئے کسی عذرکی کو ئی گنجائش باقی نھيں رکھی ھے ۔[
  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں امام حسن عليہ السالم کا اتمام حجت کرنا ۵
کو فہ پہنچا  ۔حضرت امير المو منين عليہ السالم کی شھادت اور حضرت امام حسن عليہ السالم سے صلح کے بعد معا ويہ١

اور يہ طے پايا کہ امام حسن (ع) اور معا ويہ منبر پر جائيں اور لوگوں کےلئے صلح کا مسئلہ بيان فر ما ئيں جب معا ويہ 
اپنی باتيں کہہ چکا تو حضرت امام حسن عليہ السالم نے منبر سے حضرت علی (ع) کی مظلوميت کے سلسلہ ميں مطالب 

مت نے ميرے پدر بزر گوار کو چھو ڑ کر دو سروں کی بيعت کرلی حاالنکہ خود انھوں نے بيان کر تے ھو ئے فرمايا :اس ا
اس چيز کا مشا ھده کياتھا کہ پيغمبر (ص) نے غدير خم کے ميدان ميں ميرے پدر بزرگوار کو اپنا خليفہ و جا نشين مقرر 

  ] 45[“فرمايا اور لوگوں کو حکم ديا کہ حاضرين غا ئبين تک يہ پيغام پہنچا ديں 
۔ايک دن معا ويہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ ايک جلسہ کيا جس مينامام حسن عليہ السالم کو بھی دعوت دی اس (معاويہ ) ٢

کے اصحاب نے ھر طرح سے آپ (امام حسن (ع) )کی شان اقدس ميں جسارت کی اور آپ(ع) کے پدر بزرگوار حضرت 
  امير المو منين عليہ السالم کو ناسزا جملے کھے ۔ 

امام حسن عليہ السالم نے حضرت امير المو منين عليہ السالم کے سلسلہ ميں مفصل استدالل کيا منجملہ آپ(ع) نے فر مايا 
اللَّھُمَّ ”:پيغمبر اکرم(ص) نے منبرپر حضرت علی عليہ السالم کو بال يا اس کے بعد آپ(ع) کے ھاتھوں کو پکڑکر فر مايا: 

  ] 46“[َعاَداهُ َواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِد َمْن 
  
  ۔غدير کے سلسلہ ميں امام حسين عليہ السالم کا اتمام حجت کرنا ۶

مرگ معاويہ اور واقعٔہ عا شوراسے ايک سال پھلے حضرت امام حسين عليہ السالم نے موسم حج ميں منٰی کے مقام پر سات 
تھے ان کے درميان آپ نے ايک  سو افراد کو اپنے خيمہ ميں دعوت دی جس ميں پيغمبر اسالم(ص) کے دو سواصحا ب

خطبہ ارشاد فرماياجس ميں حضرت امير المو منين عليہ السالم کے خالف معا ويہ کے اقدامات کی مذمت کی آپ(ع) کے 
فضائل و مناقب بيان فرمائے اور ان سے اقرار ليا منجملہ آ پ(ع) نے فرمايا: ميں تم کو خدا کی قسم ديتا ھوں کيا تم جا نتے 

بر اکرم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں حضرت علی عليہ السالم کو منصوب کيا آپ(ع) کی واليت کا اعالن کيا ھو کہ پيغم
] 47اور فرمايا :حاضرين غا ئبين تک يہ پيغام پہنچاديں ؟ مجمع نے کھا :ھاں خدا کی قسم (رسول(ص) نے يھی فرمايا تھا )۔[

  
  لسالم کااتمام حجت کرنا ۔غدير کے سلسلہ ميں امام زين العا بدين عليہ ا٧

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ ”ايک شخص نے حضرت امام زين العا بدين عليہ السالم سے سوال کيا :پيغمبر اسالم(ص) کے اس فرمان
 کا کيا مطلب ھے ؟آپ نے فرمايا :پيغمبر اکرم(ص) نے لوگونکو خبر دی کہ ميرے بعد علی بن ابی طالب عليہ السالم“َمْواَلهُ 

  ] 48امام ھيں ۔[
  
  ۔غدير کے سلسلہ ميں امام باقر عليہ السالم کا احتجاج ٨
۔حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے ان خاص حاالت ميں جو بنی اميہ کے دورکا اختتام کا تھا واقعہ غدير کی تفصيلی ١

امام معصوم عليہ السالم کی محکم  داستان خطبٔہ غدير کے مکمل متن کے ساتھ بيان فر ما ئی جو اس تاريخی خطبہ کےلئے
  ] 49سند ھے ۔[

کو پڑھتا ھے اور کہتا ھے :ايک  ۔بصره کے ايک شخص نے حضرت امام باقر (ع) سے عرض کيا :حسن بصری آيت٢
شخص کی شان ميں نا زل ھو ئی ھے ليکن اس شخص کا نام بيان نھيں کرتا ھے ۔حضرت امام باقر عليہ السالم نے فر مايا 

ھو گيا ھے ؟وه اگر چا ہتا تو يہ بتا ديتا کہ کس شخص کے سلسلہ ميں نا زل ھو ئی ھے !جبرئيل نے پيغمبر اسالم :اس کو کيا
(ص) کی خدمت با برکت ميں حاضر ھو کر عرض کيا : خدا وند عالم نے آپ کو يہ حکم ديا ھے کہ آپ امت کےلئے يہ بيان 

نازل فرما ئی پيغمبر اسالم(ص) بھی کھڑے ھوئے اور حضرت علی  فرماديں کہ آپ کے بعد ان کا ولی کون ھے اور يہ آيت
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  ] 50“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ:”(ع) کا ھاتھ اپنے ھاتھ ميں ليا اوربلند کرکے فرمايا 
ے قرآن کريم ۔ابو بصير نے امام محمد باقر عليہ السالم کی خدمت اقدس ميں عرض کيا :لوگ کہتے ھيں : پر وردگار عالم ن٣

ميں صاف طور پر اھل بيت عليھم السالم کے ناموں کا تذکره کيوں نھيں فرماياھے؟ حضرت امام باقر عليہ السالم نے فرمايا 
:خدا وند عالم نے نماز نازل فرما ئی ھے ليکن نماز کی رکعتوں کی تعداد پيغمبر اسالم(ص) نے بيان فر ما ئی ھيں اسی طرح

نازل فرما ئی جو حضرت علی ،حسن اور حسين عليھم السالم کی سلسلہ ميں ھے ، کلمٔہ  آيتزکات اور حج ھيں ،اور 
اگر آنحضرت (ص) “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلٌِی َمْواَلهُ :”کو بيان کرتے ھو ئے پيغمبر اسالم(ص) نے بيان فرمايا “اولواالمر ”

تو آل عباس ،آل عقيل اور دوسرے افراد اس کا دعوٰی کر  سکوت فرماتے اور آئہ اولواالمر کے اھل کا تعارف نہ کراتے
بيٹھتے ۔جب حضر ت رسول خدا نے اس دنيا سے رحلت کی تو لوگوں کے صاحب اختيار حضرت علی عليہ السالم تھے 

،چونکہ آنحضرت (ص) نے حضرت علی عليہ السالم کی واليت کالوگوں کے لئے اعالن کيا تھااور آپ کو اپنا خليفہ و جا 
  ] 51ين مقرر فرمايا تھا۔[نش
َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ :”۔ابان بن تغلب نے حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے سوال کيا :پيغمبر اسالم(ص) کے اس فرمان ۴

کا کيا مطلب ھے ؟حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فر مايا : کيا اس طرح کے مطلب ميں بھی کو ئی “فََعلِیٌّ َمْواَلهُ 
  ] 52وال کی گنجا ئش باقی ره جا تی ھے ؟!ان کو سمجھا يا کہ وه آپ کے جا نشين و خليفہ ھو ں گے ۔[س
۔حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے امت کی طرف سے حقيقت ِ غدير کے انکار کے سلسلہ ميں تعجب سے فرمايا: کيا ۵

(ص) نے حضرت علی (ع) کےلئے اس دن ليا تھا جس يہ امت اس فرمان و عھد کا انکار کرتی ھے جس کو پيغمبر اسالم 
دن آنحضرت (ص) نے ان کو ان ھی لوگوں کا خليفہ و امام معين فرما يا تھا اور اپنے دور حيات ھی ميں لوگونکو واليت و 

  ] 53اطاعت کی طرف دعوت دی تھی اور ان کو اس مطلب کا گوا ه بنايا تھا ۔ [
نے حديث غدير کے ذريعہ واليت و برائت کو بيان کرتے ھوئے فر مايا :يہ امت جب ۔حضرت امام محمد باقر عليہ السالم ۶

حضرت علی عليہ السالم کی خد مت ميں پہنچتی ھے تو کہتی ھے: ھم علی عليہ السالم کے دو ستوں کو دوست رکھتے ھيں 
ہ دعوٰی کس طرح صحيح ھو ليکن ان کے دشمنو ں سے بيزاری نھيں کر تے ،بلکہ ان کو بھی دوست رکھتے ھيں !ان کا ي

ليکن اس کے با وجود وه ان کے “اللَّھُمَّ َوال َمْن َوا اَلهُ َوَعاِدَمْن َعاَداهُ ”سکتا ھے جبکہ پيغمبر اسالم(ص) کا فر مان ھے : 
دشمنوں سے دشمنی نھيں کر تے ھيں اور ان کو ذليل و خوار کرنے والے کو ذليل و خوار نھيں کرتے ھيں۔يہ انصاف نھيں 

  ] 54ے !!![ھ
  
  ۔غدير کے سلسلہ ميں امام جعفر صادق عليہ السالم کا اتمام حجت کرنا٩
  ] 55۔حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فر مايا :لوگوں نے غدير کے سلسلہ ميں خود کوغفلت ميں ڈال ديا ھے۔[١
کی تالوت فر ما ئی ، يعنی خدوند عالم  ۔حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے واقعۂ  غدير نقل فرمانے کے بعد اس آيت٢

اور فر مايا :غدير کے دن ان کو پہچا نتے ھيں اور “کی نعمتوں کی معرفت ھو جا نے کے بعد ان کا انکار کر تے ھيں 
  ] 56سقيفہ کے دن ان کا انکار کر تے ھيں ۔[

محن کے سلسلہ ميں تعجب سے فر مايا ۔حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے امير المو منين عليہ السالم کے رنج و ٣
:غدير کے دن آپ(ع) کے اتنے شاھد و گواه تھے ليکن پھر بھی آپ(ع) اپنا حق نہ لے سکے حاالنکہ لوگ دو گوا ھوں کے 

  ] 57ذريعہ اپنا حق لے ليتے ھيں !![
ر اکرم(ص) نے غدير خم ۔حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے غديرپر ثابت قدم رہنے کے سلسلہ ميں فرمايا :پيغمب۴

ميں حضرت علی عليہ السالم کےلئے حا ضرين سے عھد و پيمان ليا اور ان سے آپ(ع) کی واليت کا اقرار کرايا ۔بڑے خو 
ش نصيب ھيں وه لوگ جو آپ(ع) کی واليت پر ثابت قدم رھے اور وائے ھو ان لوگوں پر جنھوں نے آپ(ع) کی واليت کو 

  ] 58۔[“چھوڑديا 
م جعفر صادق عليہ السالم نے غدير کيلئے قرآن سے استناد کر تے ھو ئے فرمايا :خدا وند عالم کا فرمان ھے ۔حضرت اما۵
  ] 59“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ۔۔۔ :”اور يھيں پر پيغمبر اسالم نے حضرت علی عليہ السالم سے فر مايا :
تھا اس سلسلہ ميں آپ(ع) نے فر مايا :خداوند عالم قرآن کريم ميں ارشاد فر ۔غدير پيغمبر اسالم کی رسالت کا آخری پيغام ۶

جب آپ رسالت سے فارغ ھو جائيں تو اپنے علَم اور نشانی کو منصوب فرماديں اپنے وصی کا تعارف ”يعنی :ماتا ھے 
پر ندا دی تا کہ لوگ جمع  پيغمبر اکرم(ص) نے بھی حجة الو داع سے واپسی“کرائيں اور اس کی فضيلت بيان فر ما ديں ۔۔۔

  ] 60۔ [“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ۔۔۔:”ھوجا ئيں اور فرمايا 
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۔حضرت اما م جعفر صادق عليہ السالم نے ابو بکر ،عمر اور عثمان کے کفر کے سلسلہ ميں فرمايا:جب ان کے سامنے ٧
تو انھو ں نے اس کا انکار کيا بعدميں “ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ۔۔۔  َمنْ :”واليت پيش کی گئی اور پيغمبر اسالم(ص) نے فرمايا 

(ظاھری طور پر اقرار کيا )ليکن جب پيغمبر اکرم(ص) نے اس دنيا سے کوچ کيا تو يہ کا فر ھوگئے ۔۔۔اس کے بعد انھوں 
بيعت کی تھی ان سے اپنے لئے بيعت  نے اپنے کفر ميناور شدت اختيار کی کہ جن لوگوں نے حضرت علی عليہ السالم کی
  ] 61لی يہ ايسے لوگ تھے جن کے لئے ايمان نام کی کو ئی چيز باقی نھيں ره گئی تھی ۔[

۔حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم جس سفر ميں مدينہ سے مکہ تشريف لے جا رھے تھے راستے ميں مسجد غدير ٨
ر ڈالتے ھو ئے فرمايا :يہ پيغمبر اکرم(ص) کے پائے اقدس کاوه سے گزرے تو آپ(ع) نے مسجد غدير کے بائيں طرف نظ

  ] 62“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ۔”مقام ھے جھاں پر آپ نے کھڑے ھوکر يہ فرمايا تھا: 
نشين ۔حضرت امام جعفر صادق (ع) نے فرمايا ھے :روز غدير وه دن ھے کہ جس ميں امير المو منين (ع) کو خليفہ و جا ٩

  ] 63بناياگيا پيغمبر اکرم(ص) نے آپ(ع) کےلئے پيمان واليت کو مردوں اور عورتوں سب کی گردن مينڈال ديا۔[
۔حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے غدير خم کی عظمت کو اس طرح ياد فرمايا :روز غدير بہت اھم دن ھے ١٠

ر ديا اس دن دين کامل کيا اور ان پر نعمتيں تمام کيں اور ،خداوند عالم نے اس کی حرمت کو مو منين کے لئے عظيم قرا
  ] 64(عالم ذر )ميں جو عھد و پيمان ان سے ليا گيا تھا وه دوباره ليا گيا ۔[

۔حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے اس زمانہ ميں فوری طور پر شھروں ميں غدير کی خبر منتشرھو نے کے ١١
بر اسالم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں حضرت علی (ع) کی واليت کا اعالن کيا اور سلسلہ ميں فر مايا :جس وقت پيغم

اس :”،يہ خبر شھروں ميں منتشر ھو ئی ۔پيغمبر اسالم(ص) نے اس سلسلہ ميں فرمايا “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ۔۔۔ :”فرمايا 
  ] 65“[دا کی طرف سے ھے خدا کی قسم جس کے عالوه کو ئی خدا نھيں ھے يہ مسئلہ خ

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ۔۔۔ ”۔حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے سوال کيا گيا :پيغمبر اسالم(ص) کے اس فرمان ١٢
جس شخص کا ميں :”کا کيا مطلب ھے ؟امام جعفر صادق عليہ السالم نے پيغمبر اسالم(ص) کی يہ حديث نقل فر ما ئی “

اختيار ھوں اور اس کے نفس پرخود اس سے زياده اختيار رکھتا ھوں يہ علی بن ابی طالب اس کے صاحب اختيار  صاحب
  ] 66“[ھيں اور اس کے نفس پر اس سے زياده حق رکھتے ھيناور اس کے مقابلہ ميں اسے کوئی اختيار نھيں ھے 

  
  ۔غدير کے سلسلہ ميں امام کاظم عليہ السالم کااتمام حجت کرنا١٠
۔حضرت مو سٰی بن جعفر عليہ السالم نے ايک حديث ميں واقعٔہ غدير کو اس طرح نقل فرمايا: پيغمبر(ص) نے حضرت ١

علی عليہ السالم کا مشھور و معروف واقعٔہ غدير ميں تعارف کرايا اور لوگوں سے سوال کيا :کيا ميں تمھا رے نفسونپر تم 
ا رسول هللا۔آنحضرت (ص) نے آسمان کی طرف اپنی نظريں اٹھا تے ھو سے زياده حاکم نھيں ھوں ؟سب نے کھا : ؟ھاں، ي

،اور اس عمل کی آپ نے تين مرتبہ تکرار فرما ئی ۔اس کے بعد فرمايا :جا ن لو جس شخص“ئے فر مايا :خدايا ،تو گواه رہنا 
  ] 67۔[“ختيار ھيں کا ميں مو ال ھوناور اس کے نفس پر اس سے زياده حاکم ھوں يہ علی اس کے مو ال اور صاحب ا

۔ حضرت امام مو سٰی کاظم عليہ السالم نے غدير ميں منافقوں کی فريب کاريوں کے سلسلہ ميں فرمايا :جس وقت پيغمبر ٢
اسالم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں حضرت علی عليہ السالم کی واليت و خالفت کا اعالن فر مايا اور مھا جرين و 

کرنے کا حکم صادر فرمايا تو انھوں نے ظاھری طور پر تو بيعت کی ليکن اپنے درميان  انصارکے بزرگوں کو ان کی بيعت
دو منصوبے بنا ئے :ايک پيغمبر اسالم(ص) کے بعد حضرت علی عليہ السالم سے خالفت چھين ليں ،دوسرے اگر ممکن ھو 

  ] 68تو ان دونوں شخصيتوں کو قتل کر ڈاليں۔[
عليہ السالم قيد ميں تھے تو ايک دن ھارون رشيد نے آپ(ع) کو بال بھيجا اور کچھ  ۔جن ايام ميں حضرت مو سٰی بن جعفر٣

مسا ئل دريافت کئے منجملہ لوگوں پر اھل بيت عليھم السالم کی واليت کے سلسلہ ميں تھے ۔ سلسلہ ميں تھے ۔حضرت مو 
عوے کےلئے ھمارے پاس پيغمبر سٰی بن جعفر عليہ السالم نے فر مايا : تمام خالئق پر ھماری واليت ھے اور اس د

  ] 69“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ۔۔۔ :”اسالم(ص) کا يہ فرمان ھے جو آپ نے غدير خم کے ميدان ميں فرمايا 
  
  ۔غدير کے سلسلہ ميں امام رضا عليہ السالم کا اتمام حجت کرنا١١
ور خراسان کا عالقہ جومخالفوں کا علمی مرکزتھااور اس۔حضرت امام رضا عليہ السالم کے زمانہ کے مخصوص حاالت ا١

بات کا متقاضی تھا کہ پيغمبر اسالم(ص) سے مستند حديثيں نقل کی جا ئيں لٰہذا حضرت امام رضا عليہ السالم نے حديث 
باقر عليہ السالم ،  غدير کی سند کا سلسلہ اپنے آباء و اجداد حضرت مو سٰی بن جعفر عليہ السالم امام صادق عليہ السالم ،امام
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امام سجاد عليہ السالم ،امام حسين عليہ السالم ،امير المو منين عليہ السالم اور پيغمبر اسالم (ص) سے نقل فرمايا کہ آنحضرت
  ] 70“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ۔۔۔:”(ص) نے فر مايا 

ہنچے تو آپ کی تشريف آوری کے پھلے ايام مينلوگ امامت ۔جب حضرت امام رضا عليہ السالم خراسان کے شھر مرو پ٢
کے سلسلہ ميں بہت زياده گفتگو کيا کر تے تھے خاص طور سے جمعہ کے روز شھر کی جامع مسجد ميں جمع ھو کر اس 

وندسلسلہ ميں محو گفتگو رھے ۔جب يہ خبرحضرت امام رضا عليہ السالم تک پہنچی تو آپ(ع) نے مسکرا کر فرمايا: ۔۔۔خدا 
نازل فرمائی۔ پيغمبر اکرم(ص) اس دنيا سے عالم نے پيغمبر اکرم(ص) کے سن مبارک کے آخری حج حجة الوداع ميں آيت :

  ] 71نھيں گئے مگر يہ کہ آپ نے حضرت علی عليہ السالم کو لوگوں کا خليفہ و امام منصوب فرمايا۔[
  
  حجت کرنا۔غدير کے سلسلہ ميں امام علی نقی عليہ السالم کا اتمام ١٢
۔جس سال معتصم عباسی نے حضرت امام ھا دی عليہ السالم کو مدينہ سے سا مرا ء باليا تو آپ(ع) اس سال غدير کے دن ١

کوفہ تشريف الئے اور امير المو منين عليہ السالم کی زيارت کےلئے نجف اشرف تشريف لے گئے وھاں پر آپ نے غدير 
رت کی قرائت فرمائی اور اس کے ضمن ميں واقعٔہ غدير کو اس طرح بيان کی ثقافت کے سلسلہ ميں مکمل اعتقادی زيا

فرمايا :پيغمبر اکرم(ص) سفر کی سختياں طے کيں اور گرمی کی شدت ميں ظھر کے وقت ايک خطبہ ارشاد کيا اور 
  ] 72ھيں ال يا ۔ [ليکن کچھ لوگوں کے عالوه کوئی ايمان ن“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔:”۔۔۔فرمايا 

۔اھواز کے لوگوں نے حضرت امام ھادی عليہ السالم کی خد مت اقدس ميں ايک خط لکھا جس ميں کچھ سواالت تحرير ٢
کئے ۔حضرت امام ھادی عليہ السالم نے اس خط کے جواب ميں سواالت کے جوابات تحرير فرمائے ۔منجملہ تحرير فرمايا 

ده کرتے ھيں ،اور تمام روايات اس بات پر متفق ھيں کہ يہ آيت حضرت علی عليہ السالمکا مشا ھ :ھم قرآن کريم ميں اس آيت
کی شان ميں نا زل ھو ئی ھے ۔ھم يہ بھی مشا ھده کرتے ھيں کہ پيغمبر اکرم (ص) نے حضرت علی عليہ السالم کو اپنے 

ان دونوں کے رابطہ سے ھم يہ مطلب اخذ کرتے ھيں کہ “ ۔۔۔ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ :”اصحاب سے جدا کيا اور فر مايا 
  ] 73قرآن ان روايات کے صحيح ھو نے اور ان شواھد کی حقانيت کی گواھی ديتا ھے ۔[

  
  ۔غدير کے سلسلہ ميں امام حسن عسکری عليہ السالم کا اتمام حجت کرنا١٣
السالم کےلئے ايک خط تحرير کيا جس ميں کچھ ۔اسحاق بن اسما عيل نے نيشاپور سے حضرت امام حسن عسکری عليہ ١

  مسائل تحرير کئے ۔آپ(ع) نے ان کے خط کا جواب اپنے نمايندوں کے ذريعہ بھيجا جس کا ايک حصہ يہ ھے : 
جب خداوند عالم نے اپنے آخری پيغمبر کے بعد اپنے اوليا ء کو منصوب کرکے تمھارے اوپر احسان کيا تو پيغمبر اکرم(ص)

  ايا : سے خطاب فرم
]74 [  
َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ ’ ’۔حسن بن ظريف نے حضرت علی عليہ السالم کی خدمت با برکت ميں ايک خط تحرير کيا جس ميں٢

کے معنی دريافت کئے ۔حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم نے اس کا اس طرح جواب تحرير فرمايا: “ َمْواَلهُ ۔۔۔
ان (علی (ع) )کو عالمت اور نشانی قرار دے ديں کہ اختالف کے وقت خدا وند عالم کے  آنحضرت (ص) کا مقصد تھا کہ

  ] 75گروه کی ان کے ذريعہ شناخت ھو جا ئے ۔[

  اصحاب پيغمبر (ص)اور امير المو منين عليہ السالم کے دوستوں کا غديرکے ذريعہ اتمام حجت کرنا  ٢
و کر عرض کيا :ميں جندب بن جناده ابوذر غفاری ھوں ۔ميں تم کو خدا ۔ابن عباس کے جلسہ ميں جناب ابوذر نے کھڑے ھ١

اور اس کے رسول کے حق کی قسم دے کر سوال کرتا ھوں :کيا تم نے پيغمبر اکرم (ص)کا يہ فرمان سنا ھے: زمين وآسمان
رتے ھو کہ پيغمبر ميں ابوذر سب سے سچے ھيں ؟سب نے کھا : ھاں جناب ابوذ رۺ ۻنے کھا : کيا تم اس بات کو قبول ک

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔؟سب نے کھا :ھاں ،خدا ”اکرم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں ھم سب کو جمع کر کے فرمايا : 
  ] 76کی قسم ۔ [

  
  ۔غدير کے ذريعہ جناب عمارياسر کا اتمام حجت کرنا ٢

  ظره ھوا اور کچھ مطالب ردوبدل ھوئے جنگ صفين ميں عمار ياسر اور عمرو عاص کے مابين منا
ياد ھے ؟اس“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔”منجملہ جناب عما ر ۺنے کھا :اے ابتر ،کيا تجھ کو پيغمبر اکرم(ص) کا يہ فرمان 
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سالم ھيں ليکن تيرا بنا پر ميرے مو ال و صاحب اختيار خدا وند عالم اس کا رسول (ص)اور ان کے بعد حضرت علی عليہ ال
  ] 77کو ئی مو الاور صاحب اختيار نھيں ھے !![

  
  ۔غدير کے ذريعہ مالک بن نويره کا اتمام حجت کرنا ٣

قبيلٔہ بنی حنيفہ کے سردار مالک بن نويره مدينہ کے نزديک کے رہنے والے غدير خم ميں مو جود تھے۔ آپ (مالک بن نويره
ور تعجب سے ابوبکر کو پيغمبر اکرم(ص) کے منبر پر ديکھا تو اس سے مخا طب ھو)پيغمبر کی رحلت کے بعد مدينہ آئے ا

اے ابو بکر کيا تم نے غدير خم کے دن حضرت علی عليہ السالم کی بيعت کو بھال ديا ھے ؟يہ منبر تمھاری جگہ :”کر کھا 
  لٹ آئے ۔ يہ کہہ کر آپ اپنے قبيلہ ميں واپس پ“!نھيں ھے جس پر تم بيٹھ کر خطاب کر رھے ھو 

ابو بکر نے مالک سے انتقام کی خا طر خالد بن وليد کو لشکر کے ساتھ روانہ کيا تو لشکر نے مالک بن نويره اور ان کے 
اصحاب کو قتل کر ديا اور ان کی عورتو ں کو اسير کر کے مدينہ لے آئے !امير المو منين عليہ السالم نے اس سلسلہ ميں 

   ]78اھل سقيفہ سے مقابلہ کيا۔[
  
  ۔غدير کے ذريعہ حذيفہ بن يمان ۺکا اتمام حجت کرنا ۴
۔حذيفہ غدير خم ميں حاضر تھے اور ان افراد ميں سے تھے جنھو ں نے خطبٔہ غدير کے کامل اور مفصل متن کو حفظ کيا ١

  ] 79اور وھاں پر غير مو جود افراد تک پہنچايا ۔[
تے ھيں :خدا کی قسم ميں غدير خم ميں رسول خدا(ص) کے  ۔ايک مو قع پر حذيفہ ۺداستان غدير کو اس طرح نقل کر٢

سامنے بيٹھا ھوا تھا اور مھا جرين و انصار اس مجلس ميں مو جود تھے ۔رسول اسالم(ص) نے حضرت علی عليہ السالم کو 
  اپنے دائيں طرف کھڑے ھو نے کا حکم ديا اس کے بعد فر مايا: 

  ] 80“[۔۔۔ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”
۔جناب حذيفہ قتل عثمان کے بعد حضرت امير المو منين عليہ السالم کی ظاھری حکو مت کے دور ميں شھر مدائن کے گور٣

نر تھے ۔آپ نے لوگوں سے امير المو منين عليہ السالم کےلئے بيعت لينے کی خاطر منبر پر جا کر اس طرح خطبہ ديا : اس 
بيعت کا پروگرام تمام “!امير المو منين اور وه ھے جو اس نام کا حقيقت ميں حق دار ھے وقت تمھا را حقيقی صاحب اختيار 

اميرالمو منين ”ھو جا نے کے بعدايران کے ايک مسلم نامی جوان نے جناب حذيفہ کے پاس آکر سوال کيا آپ نے جو يہ 
قيقی نھيں تھے تو اس مطلب کی ميرے کھکر اس سے پھلے خلفاء کی طرف اشاره کيا ھے ۔اگر پھلے تين خلفا ء ح“حقيقی 

  لئے وضاحت کيجئے ! 
جناب حذيفہ ۺنے اس کےلئے تاريخ کے مفصل مطالب بيان کئے يھاں تک کہ غدير کے واقعہ تک پہنچ گئے آپ نے واقعٔہ 

کے غدير کو مکمل تفصيل کے ساتھ بيان کيا کہ کسی روايت ميں اتنی تفصيل کے ساتھ بيان نھيں ھوا ھے ۔آپ نے غدير 
اصلی حصہ کو اس طرح بيان کيا :پيغمبر اکرم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں بلند آواز سے علی عليہ السالم کی واليت 

۔اس کے بعد سب “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔”کا اعالن فر مايا اور ان کی اطاعت لوگوں پر واجب فرمائی ۔۔۔اور فرمايا : 
  ] 81السالم کی بيعت کر نے کا حکم ديا ،اور سب نے آپ(ع) کی بيعت کی ۔[ کو حضرت علی عليہ

  
  ۔غديرکے ذريعہ بالل حبشی کا اتمام حجت کرنا ۵

حضرت رسول اکرم(ص) کے مٔوذن جناب بالل ان لوگوں ميں سے تھے جنھوں نے ابو بکر کی بيعت نھيں کی تھی ،حاالنکہ
غالمی سے نجات دال ئی تھی اور آپ (بالل)کو آزاد کر ديا تھا ۔ايک دن عمر ابو بکر نے ھی اپنے پيسوں سے جناب بالل کو

نے جناب بالل کا گريبان پکڑ کر کھا :کيا ابو بکر کی تجھے آزاد کرانے کی يھی جزا ھے ؛کيا اب بھی تم ان(ابوبکر )کی 
  بيعت نھيں کروگے ؟ 

توخدا کے لئے مجھے ميرے حال پر چھوڑدے ،اور اگر  جناب بالل نے کھا :اگر اس نے مجھے خدا کےلئے آزاد کرا يا تھا
غير خدا کے لئے آزاد کرايا تھا تو تمھاری بات پر عمل کرنا چا ہئے !!ليکن رھا ابو بکر کی بيعت کر نے کا مسئلہ ،تو جس 

رونگا ۔۔۔اے شخص کو پيغمبر اسالم(ص) نے خليفہ مقررنھيں فرمايا اور اس کو مقدم نھيں رکھا تو ميں اس کی بيعت نھيں ک
عمر تم اچھی طرح جا نتے ھو کہ پيغمبر اسالم(ص) نے اپنے چچا زاد بھائی کے لئے عھد ليا اور قيامت کے دن تک کے 

لئے ھما ری گردنوں پر ان کو غدير خم کے ميدان ميں ھمارا مو ال و صاحب اختيار قرار ديا ۔کس شخص ميں ھمت ھو 
  و ئے کسی دوسرے کی بيعت کرے ؟! سکتی ھے کہ وه اپنا صاحب اختيار رکھتے ھ
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  ] 82اس کے بعد ان لوگوں نے جناب بالل کو مدينہ سے باھر جا کر کسی دوسری جگہ زند گی بسر کرنے پر مجبور کيا [
  
  ۔ غديرکے ذريعہ اصبغ بن نباتہ کااتمام حجت کرنا۶

اويہ کےلئے ايک خط ارسال فرمايا جنگ صفين ميں حضرت امير المو منين عليہ السالم نے اصبغ بن نباتہ کے ذريعہ مع
۔اصبغ بن نباتہ نے معاويہ کے پھلو ميں بيٹھے ھو ئے ابو ھريره سے خطاب کرتے ھو ئے فرمايا :ميں تجھ کو خدا کی قسم 

  ديتا ھوں۔۔۔ کيا تم غدير خم ميں حا ضر تھے ؟ 
علی عليہ السالم کے سلسلہ ميں کيا ابو ھريره نے کھا :ھاں ۔اصبغ بن نباتہ نے سوال کيا :پيغمبر اکرم(ص) نے حضرت 

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔،اللَّھُمَّ َواِل َمْن :”فرماياتھا ؟ ابو ھريره نے کھا :ميں نے رسول اسالم(ص) کو يہ فرماتے سنا ھے 
نے کھا :اگر ايسا ھے تو تم نے ان کے دشمن کی واليت تسليم  ۔اصبغ“َوااَلهُ َوَعاِدَمْن َعاَداهُ َواْنُصْرَمْن نََصَرهُ َواْخُذْل َمْن َخَذلَہُ 

  کی اور ان سے دشمنی کی ھے !! 
ِ َواِنَّااِلَْيِہ َراِجُعْوَن ۔[   ] 83ابوھريره نے ايک گھری سانس لی اور کھا :اِنَّا

  
  ۔غدير کے ذريعہ ابو الھيثم بن تيھان کا اتمام حجت کرنا٧

نين علی عليہ السالم کی اجازت سے جمعہ کے دن ابوبکر کے منبر کے سامنے کھڑھے باره آدميوں نے حضرت امير المو م
ھو کر اس پر اعتراض کرنے اور اتمام حجت کے عنوان سے مطالب بيان کرنے کا اراده کيا ۔ان ميں سے ايک ابو الھيثم بن 

بر اسالم (ص)نے غدير خم کے دن تيّھان تھے جنھوں نے اپنی جگہ پر کھڑے ھو کر کھا :ميں گوا ھی ديتا ھوں کہ پيغم
حضرت علی عليہ السالم کو اپنا خليفہ و جا نشين مقرر فرمايا انصار کے ايک گروه نے رسول خدا(ص) کی خدمت با برکت 

کے مطلب کے سلسلہ ميں سوال کرنے کی غرض سے بھيجا ۔تو ‘ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔”ميں ايک شخص کو 
ص) نے فرمايا ان سے کہنا کہ:علی عليہ السالم ميرے بعد مو منوں کے صاحب اختيار اور ميری امت کےلئے آنحضرت (

  ] 84سب سے زياده ھمدردو خيرخواه ھيں ۔[
  
  ۔غدير کے ذريعہ ابو ايوب انصاری کا اتمام حجت کرنا ٨

اے ميرے موال اور صاحب  ايک مسافر نے حضرت علی عليہ السالم کی خدمت با برکت ميں حاضر ھوکر عرض کيا:
  اختيار آپ پر ميرا سالم!حضرت علی عليہ السالم نے فر مايا يہ کو ن ھے ؟ 

  تو عرض کيا گيا :يہ ابو ايوب انصاری ھيں ۔ 
آپ(ع) نے فرمايا : اس کے راستہ سے ہٹ جا ٔو !لوگ راستہ سے ہٹے اور انھوں نے آگے آکر عرض کيا :ميں نے پيغمبر 

  ] 85َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔،[”اتے سنا ھے : اسالم(ص) کو يہ فرم
  
  ۔غدير کے ذريعہ قيس بن سعد بن عباده کا ااتمام حجت کرنا٩
۔ قيس اور ان کے باپ جوانصار کے سردار اور ابو بکر کے مخالف تھے ۔ايک دن ابو بکر نے قيس سے کھا :خدا کی قسم ١

سے تمھا رے امام اور دوست ابو الحسن عليھما السالم نا راض ھو تے ھوں ۔قيس نے  تم وه کام انجام نھيں دو گے جس
غضبناک ھوکر کھا :اے ابو قحافہ کے بيٹے ،۔۔۔خدا کی قسم اگر چہ ميرے ھاتھوں نے تيری بيعت کر لی ھے ليکن ميرے دل

ے لئے غدير سے بلند و باال کو ئی اور زبان نے تو تيری بيعت نھيں کی ھے ۔حضرت علی عليہ السالم کے سلسلہ ميں مير
حجت نھيں ھے۔ھم کو ھمارے حال پر چھوڑ دے کہ ھم تيرے راستہ ميں اندھے ھوکر غرق ھو جا ئيں اور تيرے سلسلہ ميں 
گمرا ھی ميں مبتالھو جا ئيں حاالنکہ ھميں معلوم ھو کہ ھم نے حق کا راستہ چھوڑ ديا ھے اور با طل کے راستہ کو اپنا ليا 

  ] 86ھے!![
۔حضرت امام مجتبٰی عليہ السالم سے صلح ھو جا نے کے بعد معاويہ سفر حج کے ارادے سے مدينہ پہنچا تو انصار نے ٢

اس کی کو ئی پروا نہ کی تومعاويہ نے اس سلسلہ ميں قيس سے اعتراض کيا ۔ قيس نے اس کے جواب ميں امير المو منين 
ميت کی ياد دال ئی تو معاويہ نے سوال کيا :ان مطالب کی آپ کو کس حضرت علی عليہ السالم کے فضائل اور ان کی مظلو

نے تعليم دی ھے ؟ قيس نے کھا : امير المو منين حضرت علی عليہ السالم سے تعليم حاصل کی ھے ۔۔۔جب پيغمبر اکرم(ص) 
  ] 87“[ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔َمْن ”نے ان (علی عليہ السالم)کو غدير خم کے ميدان ميں اپنا خليفہ و جانشين بناکر فرمايا: 
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  ۔غدير کے ذريعہ ابو سعيد خدری ۺکا اتمام حجت کرنا ١٠
۔ابو سعيد خدری ان افراد ميں سے ھيں جنھوں نے واقعٔہ غدير کو مفصل طور پر نقل کيا ھے انھوں نے اپنی گفتگو کے ١

ہ وآلہ وسلم نے غدير خم کے روز لوگوں کو دعوت دی ايک حصہ ميں اس طرح کھا ھے :پيغمبر اکرم صلی هللا علي
۔اس کے بعد آيۂ  :اَْليَْوَم “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَله۔۔”۔۔۔حضرت علی عليہ السالم کے بازو پکڑ کر بلند کئے ۔۔۔اور فرمايا : 

  ] 88اَْکَمْلُت ۔۔۔>نازل ھو ئی ۔اس کے بعد حسان بن ثابت نے اشعار پڑھے ۔[
۔عبد هللا بن علقمہ وه شخص تھا جو بنی اميہ کے پروپگنڈے سے بہت متٔا ثر تھااور امير المو منين عليہ السالم کو نا سزا ٢

الفاظ کہتا تھا ۔ايک دن ابو سعيد خدری سے اس نے پوچھا :کيا تم نے حضرت علی عليہ السالم کے سلسلہ ميں کو ئی منقبت 
الم(ص) نے غدير خم کے روز ان کے سلسلہ ميں تبليغ کامل فر مائی اور ۔۔۔اور ان سنی ھے ؟ابو سعيد نے کھا :پيغمبر اس

  اورآپ نے اس جملہ کی تين مرتبہ تکرارفرمائی۔ “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔”کے دونوں ھاتھوں کو بلند کيا اور فرمايا : 
يغمبر اسالم (ص) کے اس فرمان کو خود سنا ھے ؟ابو سعيد نے اپنے عبد هللا بن علقمہ نے تعجب سے سوال کيا :کيا تم نے پ

کانوں اور سينہ کی طرف اشاره کرتے ھو ئے کھا :پيغمبر اکرم(ص) کے اس فرمان کو ميرے دونوں کا نوں نے سنا ھے 
م کو اپنے نا سزااور ميرے دل نے اس کو اپنے اندر جگہ دی ھے ۔اسی مقام پر عبد هللا نے کھا :ميں حضرت علی عليہ السال

  ] 89الفاظ کہنے سے استغفار اور توبہ کرتا ھوں ۔[
  
  ۔غدير کے ذريعہ اُبّی بن کعب کا اتمام حجت کرنا ١١

معروف صحابی ابی بن کعب نماز جمعہ ميں ابو بکر پر اعتراض کے عنوان سے کھڑے ھو گئے اور لوگوں سے مخاطب 
خود کو فراموشی ميں ڈالديا ھے يا تم کو بفراموش کرديا گيا ھے يا تم  ھوکر کہنے لگے :اے مھا جرين و انصار کيا تم نے

تحريف کا قصد رکھتے ھو يا حقيقتوں ميں رد و بدل کرتے ھو يا ذليل و خوار کرنے کا قصد رکھتے ھو يا عاجز ھو گئے ھو
علی عليہ السالم کو ھمارا مو ال ؟!کيا تمھيں نھيں معلوم کہ پيغمبر اکرم(ص) نے ايک اھم مو قع پر قيام فرمايا اور حضرت 

  ] 90“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔”وآقا بنا کر فرمايا : 
  
  ۔غدير کے ذريعہ جابر بن عبد هللا انصاری کا اتمام حجت کرنا ١٢
وه حضرت علی عليہ ۔جناب جابر غدير کا واقعہ اس طرح نقل کرتے ھيں :خداوند عالم نے پيغمبر اکرم(ص) کوحکم ديا کہ ١

السالم کو لوگوں کا خليفہ و امام معين فر ما ديں اور لوگوں کو ان (علی (ع) )کی واليت کی خبر ديديں ۔اس حکم کے بعد 
حضرت رسول اکرم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں تشريف فر ماکر حضرت علی عليہ السالم کی واليت کا اعالن فر مايا 

  ] 91۔[
ا بدين عليہ السالم کی موجود گی ميں ايک عراقی نے جناب جابر کے گھر ميں داخل ھوکر کھا :اے ۔حضرت امام زين الع٢

جا بر ميں تم کو خدا کی قسم ديتا ھوں جو کچھ تم نے پيغمبر اسالم (ص)سے ديکھا اور سنا ھے وه ميرے لئے بيان 
ے اور وھانپر مختلف قبيلوں کے کثير تعداد کريں۔جناب جابر نے کھا :ھم جحفہ کے عالقہ ميں غدير خم کے ميدان ميں تھ

ميں لوگ مو جود تھے تو آنحضرت (ص) اپنے خيمہ سے باھر تشريف الئے ،آپ نے اپنے دست مبارک سے تين مرتبہ 
یٌّ َمْواَلهُ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِ ”اشاره فر مايا اور حضرت امير المو منين عليہ السالم کے ھاتھ کو اپنے ھاتھ ميں ليکر فر مايا : 

  ] 92“[۔۔۔
  
  ۔غدير کے ذريعہ زيد بن صوحان کا اتمام حجت کرنا١٣

زيد پيغمبر اسالم(ص) کے بہترين اصحاب ميں سے تھے جو جنگ جمل ميں شھيد ھو ئے تھے جب وه ميدان جنگ ميں 
زيد خدا تم پر اپنی  زمين پر گرے تو حضرت اميرالمو منين عليہ السالم ان کے سرھانے تشريف لے گئے اور فرمايا :اے

رحمت نازل فرمائے ۔تم سبک بار تھے يقيناتمھاری مدد بہت اھميت کی حا مل تھی زيد نے اپنے سر کو امير المو منين عليہ 
السالم کی طرف بلند کر تے ھو ئے عرض کيا :۔۔۔خدا کی قسم ميں آپ(ع) کے لشکر ميں جھالت کی حالت ميں قتل نھيں 

َمْن ”اسال م(ص) کی زوجہ ام سلمہ کو يہ کہتے سنا ھے کہ پيغمبر اسالم(ص) نے فر مايا تھا: ھونگا ،بلکہ ميں نے رسول
۔خدا کی قسم ميننے ھر گز آپ کو“َمْن َخَذلَہُ  ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔،اللَّھُمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِدَمْن َعاَداهُ َواْنُصْرَمْن نََصَرهُ َواْخُذلْ 

] 93وار کرنا نھيں چاھاچونکہ ميں نے يہ ديکھا کہ اگر ميں آپ(ع) کو خوار کروں تو خدا مجھ کو ذليل و خوار کرے گا ۔ [خ
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  ۔غدير کے ذريعہ حذيفہ بن اسيد غفاری ۺکا اتمام حجت کرنا١۴
پلٹتے وقت فرمايا  حذيفہ بن اسيد واقعٔہ غدير کو اس طرح نقل کر تے ھيں :پيغمبر اسالم(ص) نے حجة الوداع سے واپس

:خداوند عالم ميرا صاحب اختيار ھے اور ميں ھر مسلمان کا صاحب اختيار ھوں اور ميں مومنين کے نفوس پرخود ان کی 
  ] 94“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ !”نسبت زياده اختيار رکھتا ھوں ۔آگاه ھو جأو 

  
  ام حجت کرنا۔غدير کے ذريعہ عبد هللا بن جعفرکا اتم١۵

معاويہ اپنی حکومت کے پھلے سال مدينہ آيا اور اس نے وھاں پر ايک جلسہ کيا جس ميں حضرت امام حسن اور حضرت 
امام حسين عليھما السالم ،عبد هللا بن جعفر ،ابن عباس اور دوسرے افراد کو دعوت دی ۔اس جلسہ ميں معا ويہ کے خالف بہت

اے معا ويہ ،پيغمبر اکرم(ص) منبر پر تشريف فرما تھے اور :”ناب عبد هللا بن جعفر نے کھا زياده آوازيں بلند ھوئينمنجملہ ج
ميں ،عمربن ابی سلمہ ،اسامہ بن زيد،سعد بن ابی وقاص ، سلمان ،ابوذر ، مقداد، اور زبير آنحضرت (ص) کے سامنے بيٹھے

خود ان کی نسبت زياده اختيار نھيں رکھتا؟ ھم ھو ئے تھے کہ آنحضرت (ص) نے فرمايا : کيا ميں مو منوں کے نفوس پر 
  ۔ “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ :”سب نے عرض کيا : ھاں (کيوں نھيں ) يا رسول هللا ۔تب آنحضرت (ص) نے فرمايا 

ن عباس نے کھا معاويہ نے اس سلسلہ ميں حضرت امام حسن اور امام حسين عليھما لسالم اور ابن عباس سے سوال کيا تو اب
:تو جوکچھ کہہ رھا ھے اس پر ايمان کيوں نھيں التا ۔اب جن اشخاص کے اس نے نام لئے ھينان کو بالکر ان سے سوال کر 

۔معاويہ نے عمر بن ابی سلمہ اور اسامہ کو بال بھيجا اور ان سے سوال کيا انھوننے گواھی دی کہ جو کچھ عبد هللا نے کھا 
  ] 95ر ھم نے اسی طرح پيغمبرا سالم(ص) کو فر ماتے سنا ھے ۔[ھے وه با لکل صحيح ھے او

  
  ۔غدير کے ذريعہ ابن عباس کا اتمام حجت کرنا١۶
۔مدينہ ميں معاويہ کی اسی نشست ميں ابن عباس نے معا ويہ پر احتجاج کر تے ھو ئے کھا: پيغمبر اسالم(ص) نے غدير خم١

اور ان ميں سب سے بہترين شخص کو امت کےلئے منصوب ميں لوگوں ميں سب سے افضل ،ان ميں سب سے سزاوار
فرمايا اور حضرت علی عليہ السالم کے ذريعہ اس امت پر حجت تمام فرمائی اور ان کو حضرت علی عليہ السالم کی 

اطاعت کرنے کا حکم صادر فرمايا ۔۔۔اور ان کو با خبر فرمايا کہ جس کا صاحب اختيار پيغمبر اکرم(ص) ھے علی عليہ 
ال م بھی اس کا صاحب اختيار ھے ۔(اور ايک روايت ميں آيا ھے اے معا ويہ کيا تجھ کو اس بات پر تعجب ھے کہ پيغمبرالس

اکرم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں اور دوسرے متعدد مقامات پر امامو ں کے نا م بيان فر مائے ، ان (لوگوں) پرحجت 
  ] 96مايا ۔[ تمام کی اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم صادر فر

۔ابن عباس نے ايک مقام پر غدير کو اس طرح نقل کيا ھے :خداوند عالم نے پيغمبر اکرم(ص) کو حکم ديا کہ آپ حضرت ٢
علی عليہ السالم کو لوگوں کا امام معين فر ما ديں اور ان کو ان(علی (ع) ) کی واليت کی خبر سے آگاه فر ما ديں ۔اسی لئے 

  ] 97ميدان ميں آپ(ع) کی واليت کا اعالن کرنے کے لئے قيام فر مايا ۔[ آنحضرت (ص) نے غدير خم کے
۔ايک دوسرے مقام پر ابن عباس واقعہ غدير کو يوں نقل کرتے ھيں :پيغمبر اکر م(ص) نے لوگوں کے حضور ميں حضرت٣

اس کے بعد ابن عباس نے کھا : خدا کی قسم اس “ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ۔۔۔:”علی عليہ السالم کے بازو پکڑ کر فرمايا 
  ] 98اقدام سے لوگوں پر حضرت علی عليہ السالم کی بيعت واجب ھو ئی ۔[

  
  ۔غدير کے ذريعہ اسامہ بن زيد کا اتمام حجت کرنا١٧

پيغمبر اسالم(ص) کے سن مبارک کے آخری ايام ميں اسامہ نے آنحضرت (ص)کے کمانڈر کے عنوان سے ايک فوج تيار 
ی اور روميوں سے جنگ کرنے کے لئے حرکت کی ۔اسی دوران ابوبکر نے خالفت غصب کرلی اور اس نے اسامہ کو ک

ايک خط تحرير کيا جس ميں اسامہ کو اپنی بيعت کرنے کی دعوت دی، اسامہ نے خط کا جواب اس طرح تحرير کيا :۔۔۔تم 
کردو اس لئے کہ وه تم سے کھيں زياده سزاوار ھيں  حق کو صاحب حق تک واپس پہنچا نے کی فکر کرو اور ان کے حوالہ

۔تمھيں اچھی طرح معلوم ھے کہ پيغمبر اکرم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں حضرت علی عليہ السالم کےلئے کيا فر ما يا 
  ] 99ھے اتنا زياده عرصہ بھی تو نھيں ھوا جو تم بھول گئے ھو![

  
  کا اتمام حجت کرنا۔غدير کے ذريعہ محمد بن عبد هللا ِحميَری ١٨

ايک دن معاويہ کے پاس تين شاعر موجود تھے جن ميں سے ايک محمد حميری تھے ۔معاويہ نے سونے کی ايک تھيلی باھر
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نکالتے ھو ئے کھا :ميں تم ميں سے يہ تھيلی اس شخص کو دونگا جو حضرت علی عليہ السالم کے سلسلہ ميں حق کے 
ٹھ کر حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں نا سزا اشعار پڑھے ۔اس کے بعد محمدعالوه اور کچھ نہ کھے دو شاعروں نے ا

بن عبد هللا حميری نے اٹھ کر امير المو منين علی عليہ السالم کی مدح ميں اشعار پڑھے جس کی ايک بيت غدير خم سے 
  متعلق تھی : 

  ِراالَنَاِم تَنَاُسْوا نَْصبَہُ فِْی يَْوِم ُخمٌّ ِمَن اْلبَاِرْی َوِمْن َخيْ 
يعنی :غدير خم کے ميدان ميں حضرت علی عليہ السالم کے خليفہ وامام و جانشين رسول معين ھو نے کو بھال ديا جو خدا وند

  عالم اور لوگوں ميں سب سے بہترين شخص کے ذريعہ منصوب ھوئے تھے ! 
  ] 100تھيلی تم لے لو![معاويہ نے کھا :تم نے ان سب ميں سب سے صحيح اور سچ کھا !!يہ مال وزر کی 

  
  ۔غدير کے ذريعہ عمرو بن ميمون اودی کا اتمام حجت کرنا ١٩

عمرو بن ميمون اودی کہتے تھے :حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم کی نسبت بد گوئی کرنے والے جہنم کی لکڑياں 
ی طالب کو وه صفات عطا ھيں ۔ميں نے پيغمبر اکرم(ص) کے بعض اصحاب کہ يہ کہتے سنا ھے کہ حضرت علی بن اب

کئے گئے ھيں جو کسی اور کو نھيں دئے گئے ھيں ۔منجملہ يہ کہ وه صاحب غدير خم ھيں پيغمبر اکرم(ص) نے صاف طور
پر ان کے نام کا اعالن فر مايا ،ان کی واليت کو امت پر واجب قرار ديا ،ان کے بلند و باال مقام کا تعارف کرايا ، ان کی 

  ] 101“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ :”۔۔۔اور فرمايا  منزلت کو روشن کيا
  
  ۔غدير کے ذريعہ بَرد ھمدانی کا اتمام حجت کرنا٢٠

قبيلٔہ ھمدان کا ايک (بَرد )نامی شخص معاويہ کے پاس آياحاالنکہ عمرو عاص امير المو منين (ع) کی شان ميں بدگوئی کر 
َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ:”اص ھمارے بزرگوں نے پيغمبر اکرم(ص) کو يہ فر ما تے سنا ھے رھا تھا ۔برد نے کھا :اے عمر و ع

کيا يہ حق ھے يا باطل ھے ؟عمرو عاص نے کھا حق ھے، اس سے بڑھکر ميں يہ کہتا ھوں کہ پيغمبر اکرم(ص) “َمْواَلهُ 
  ا ھے !! کے ا صحاب ميں کو ئی بھی علی عليہ السالم جيسے منا قب نھيں رکھت

اس مر د نے اپنے قبيلہ کے پاس واپس آکر کھا :ھم اس قوم کے پاس سے آئے کہ جن سے ھم نے خود ان کے اپنے خالف 
  ] 102اقرار لے لياھے !آگاه ھوجاؤکہ علی عليہ السالم حق پر ھيں اور ان کے پيرو کار بنو ![

  
  حجت کرنا  ۔غدير کے ذريعہ زيد بن علی بن الحسين عليہ السالم کا اتمام٢١

کا تذکره ھوا تو زيد نے کھا :پيغمبر “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”زيد بن علی (ع) کے پاس پيغمبر اکرم(ص) کے اس فر مان
اکرم(ص) نے حضرت علی عليہ السالم کو اس عالمت کے طور پر معين فرمايا کہ جس سے اختالف کے وقت خدا وند عالم 

  ] 103شناخت ھو جا ئے [ کے حزب و گروه کی
  
  ۔پيغمبر اکرم(ص) کے چاليس اصحاب کا غديرکے ذريعہ اتمام حجت کرنا ٢٢

سقيفہ کے واقعہ کے بعد ،اصحاب ميں سے چا ليس افراد نے امير المو منين علی عليہ السالم کی خدمت با بر کت ميں آکر 
ے حضرت علی عليہ السالم نے فر مايا :کس طرح عرض کيا :خدا کی قسم ھم آپ کے عالوه کسی کی اطاعت نھيں کريں گ

؟انھوں نے عرض کيا : ھم نے پيغمبر اکرم (ص)کو غدير خم کے ميدان ميں آپ(ع) کے سلسلہ ميں ان مطالب کو بيان 
فرماتے ھو ئے سنا ھے ۔آپ(ع) نے فرمايا :کيا تم اپنے عھد و پيمان پر باقی ھو؟ انھوں نے کھا :ھاں ۔آپ(ع) نے فرمايا :کل 

  ] 104تم اپنے سرکے بال منڈاکر آنا ( تا کہ ھم ان سے جنگ کرنے کےلئے جا ئيں )۔[
  
  ۔انصا ر کے ايک گروه کا غدير کے ذريعہ اتمام حجت کرنا ٢٣

انصار کے کچھ افراد نے کوفہ ميں امير المو منين عليہ السالم کی خدمت با برکت ميں حا ضر ھوکر عرض کيا :اے ھما رے
مارا سالم !۔۔۔حضرت علی عليہ السالم نے فر مايا :ميں تمھارا مو ال کيسے ھوسکتا ھو ں جبکہ تم نئی قوم مو ال آپ(ع) پر ھ

ھو؟انھوں نے عرض کيا :ھم نے غدير خم ميں پيغمبر اسالم(ص) کو آپ(ع) کے بازو پکڑکر يہ فر ما تے سنا ھے :خدا وند 
اور جس شخص کا مينصاحب اختيار ھوں يہ علی (ع) اس کے  عالم ميرا صاحب اختيار ھے اور ميں مو منوں کا مو ال ھوں

  ] 105“[صاحب اختيار ھيں 
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  ۔پيغمبر اکرم(ص) کے چار اصحاب کے ذريعہ غديرکے سلسلہ ميں اتمام حجت ٢۴

چار آدميوں نے کو فہ ميں حضرت امير المو منين عليہ السالم کی خدمت با برکت ميں حا ضرھو کر عرض کيا :السالم عليک
مير المومنين ورحمة هللا و برکاتہ ۔حضرت علی عليہ السالم نے فر مايا : عليکم السالم کھاں سے آئے ھو ؟ انھوں نے يا ا

  عرض کيا : ھم فالں شھر سے آپ (ع) کے موالی ھيں ۔ 
  آپ(ع) نے فرمايا :تم کھاں سے ھما رے موالی ھو ؟ 

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ”رم (ص) کو يہ فر ما تے سنا ھے انھوں نے عرض کيا :ھم نے غدير خم کے ميدا ن مينپيغمبر اک
  ] 106“[۔۔۔
  
  ۔غدير کے ذريعہ عبد الر حمن بن ابی ليلٰی کااتمام حجت کرنا ٢۵
۔عبد الرحمن بن ابی ليلی نے حديث غدير کو اس طرح نقل کيا ھے :پيغمبر اسالم(ص) نے حضرت علی عليہ السالم کو ١

ے ميدان ميں سب کے سامنے پيش کيا اور ان کااس طرح تعارف فرماياکہ وه ھر مومن مرد و عورت کے صاحب غدير خم ک
  ] 107اختيار ھيں ۔[

۔ايک دن عبد الرحمن نے حضرت علی عليہ السالم کی خدمت اقدس ميں کھڑے ھو کر عرض کيا : ھم آپ سے خالفت کی ٢
الفت کے آپ کی نسبت زياده سزوار کہہ سکتے ھيں ؟اگر ايسا کھيں تو باگ ڈور اپنے ھاتھوں ميں لينے والوں کو کيسے خ

پھرکيوں پيغمبر اسالم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں حجة الوداع کے بعد آپ(ع) کو خليفہ منصوب کرتے ھو ئے فرمايا 
  ] 108۔[“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔:”
  
  ا اتمام حجت کرنا ۔غدير کے ذريعہ عمران بن حصين ک٢۶

عمران بن حصين نے واقعٔہ غدير کو اس طرح نقل کيا ھے :پيغمبر اسالم(ص) نے فر مايا :تم نے مجھ سے سوال کياھے کہ 
ميرے بعد تمھارا صاحب اختيار کو ن ھے اور ميں نے تم کو اس کی خبر ديدی ھے ۔اس کے بعد غدير خم کے ميدان ميں 

  ] 109“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔:”اپنے ھاتھ ميں لے کر فر مايا حضرت علی عليہ السالم کا ھاتھ 
  
  ۔غدير کے ذريعہ زيد بن ارقم کا اتمام حجت کرنا٢٧
۔زيد بن ارقم وه شخص ھيں جنھوں نے غدير خم کے دن پيغمبر اکرم(ص) کے سر کے اوپر سے درختوں کی شاخوں کو ١

فرماتے وه آنحضرت (ص) کے سر مبارک سے نہ ٹکرائيں ۔ فطری طور پر وه پيغمبر پکڑرکھا تھا کہ خطبہ ارشاد 
اکرم(ص) کے ذريعہ حضرت علی (ع) کے بلند کئے جانے اور ان کا تعارف کراتے و قت آنحضرت (ص)کا سب سے زياده

ر حفظ نزديک سے مشاھده کر رھے تھے ۔يہ وھی شخص ھے جس نے آنحضرت (ص) کے خطبۂ  غدير کو مفصل طورپ
  ] 110کيا اور بعد ميں آنے والی نسلوں کےلئے نقل کيا ھے ۔[

۔حساس مواقع پرزيد بن ارقم جيسے شخص کی گواھی کی ضرورت تھی جس نے غدير مينپيغمبر اکرم(ص) کا اتنے ٢
 نزديک سے مشاھده کياتھا ۔کوفہ ميں حضرت علی (ع) نے اس سے فرمايا کہ وه لوگوں کے سامنے غدير کے ماجرے کی

  گواھی دے ليکن اس نے اٹھ کر گواھی نھيں دی اور کھا کہ ميں بھول گيا ھوں !!! 
اس وقت مو ال ئے کا ئنات عليہ السالم نے فر مايا :اگر تم جھوٹ بول رھے ھو تو خدا وندعالم تمھاری آنکھو ں کو اندھا 

کے درميا ن امير المو منين عليہ السالم کے کرے وه ابھی اس جلسہ سے باھر بھی نھيں گيا تھا کہ اندھا ھو گيا اور لوگوں 
نفرين شده کے عنوان سے اس کی شناخت کی جا نے لگی ۔اس نے يہ معجز ه ديکھنے کے بعد يہ قسم کھا ئی کہ اس کے بعد

  ] 111جو بھی اس سے غدير کے سلسلہ ميں سوال کرے گاتو جو کچھ سنا اور ديکھا ھے اس کوضرور بتا ٔوں گا ۔[
م کے بھا ئی کا کہنا ھے :ايک دن ھم زيد کے ساتھ بيٹھے ھو ئے تھے ايک گھوڑا سوار اپنا سفر طے کر کے ۔زيد بن ارق٣

آيا اور اس نے سالم کرنے کے بعد زيد کے بارے ميں پوچھااور اس سے يوں عرض کيا: ميں مصر کی فسطاط نامی جگہ 
ھوئی اس حديث غدير کے بارے ميں سوال  سے آپ کے پاس اس لئے آيا ھوں تاکہ آپ سے پيغمبر اکرم (ص)سے سنی

کرونجو حضرت علی بن ابی طالب (ع) کی واليت پر داللت کرتی ھے ۔زيد نے غدير کے واقعہ کو مفصل طور پر بيان 
کرنے کے دوران کھا :پيغمبر اسالم(ص) نے غدير ميں منبر پر فرمايا : لوگو! کون شخص تمھارے نفسوں پر تم سے زياده 

خدايا گواه :”جمع نے کھا :خدا اور اس کا رسول ھما رے صاحب اختيار ھيں ۔آنحضرت (ص) نے فر مايا حق رکھتا ھے ؟م
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اور اس جملہ کی آپ نے اپنی زبان اقدس سے تين مرتبہ تکرار فرمائی ۔اس کے بعد ‘ رہنا اور اے جبرئيل تو بھی گواه رہنا 
  کرتے ھو ئے فر مايا :  علی بن ابی طالب(ع) کے ھاتھ کو تھام کر اور اپنی طرف بلند

  “ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔”
  ] 112اور اس جملہ کی آپ نے اپنی زبان اقدس سے تين مرتبہ تکرار فر مائی ۔[

۔عطيہ عو فی نے زيد بن ارقم سے کھا :ميں واقعۂ  غدير کو آپ سے سننے کا متمنی ھوں ۔زيد نے کھا:پيغمبر اکرم ۴
يں ظھر کے وقت اپنے خيمہ سے باھر تشريف الئے اور حضرت علی (ع) کے بازو تھام کر فر مايا :اے (ص)غدير م

لوگو!کيا تم اس بات کو تسليم کرتے ھو کہ ميں تمھا رے نفسوں کا تم سے زياده صاحب اختيار ھوں ؟ لوگوں نے جواب ديا 
  :ھاں ۔تب آنحضرت (ص) نے فرمايا : 

  ] 113“[لِیٌّ َمْواَلهُ۔ ۔۔۔َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فَعَ ”
  
  ۔غدير کے ذريعہ برا ء بن عازب کااتمام حجت کرنا٢٨

براء بن عازب بھی وه شخص تھے جو زيد بن ارقم کی مدد کرنے کے لئے غدير خم ميں پيغمبر اکرم (ص) کے سراقدس 
سکون کے ساتھ خطبہ ارشاد فر کے اوپر سے درختوں کی شاخيں اٹھا ئے ھو ئے تھے تا کہ پيغمبر اکرم(ص) بالکل آرام و 

ما سکيں ۔وه غدير خم ميں آنحضرت (ص)کے سب سے نزديک تھے جب کوفہ ميں علی بن ابی طالب (ع) نے لوگوں کے 
مجمع ميں اس سے غدير کے سلسلہ ميں گو اھی دينے کےلئے فرمايا تو اس نے انکار کيا اور وه آپ (ع) کی نفرين ميں 

  گرفتار ھوا۔ 
نی اس حرکت پر شرمنده ھوا اور واقعٔہ غدير کو اس طرح نقل کيا کرتا تھا :ميں حجة الوداع مينپيغمبر وه اس کے بعد اپ

اکرم(ص) کے ساتھ تھا کہ جب آنحضرت (ص) غدير خم ميں اترے نماز جماعت کا حکم صادر ھوا اورپيغمبر اکرم(ص) 
دا فرمائی اور حضرت علی عليہ السالم کےلئے درختوں کے درميان جگہ صاف کئی گئی آنحضرت (ص) نے نماز ظھر ا

  ] 114“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔:”کے بازو تھام کر فر مايا 
  
  ۔غدير کے ذريعہ شريک کااتمام حجت کرنا٢٩

شريک نخعی قاضی سے سوال کيا گيا :جو شخص ابو بکر کی معرفت حا صل کئے بغير دنيا سے چالجا ئے اس کا کيا حشر 
ھو گا ؟شريک نخعی نے جواب ديا : کچھ نھيں ،اس کے ذمہ کو ئی چيز نھيں ھے ۔سوال کيا گيا :اگر حضرت علی عليہ 

السالم کی معرفت حا صل کئے بغير دنيا سے چال جا ئے تو اس کا کيا حشر ھوگا؟ جواب ديا : اس کا ٹھکانا جہنم ھے ،اس 
حضرت علی عليہ السالم کو لوگوں کے درميان راہنما کے طور پر  لئے کہ پيغمبر اسالم(ص) نے غدير خم کے ميدان ميں

  ] 115“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔:”منصوب فر مايا 
  
  ۔غدير کے ذريعہ ام سلمہ کااتمام حجت کرنا ٣٠

ما تی ھيں :پيغمبر رسول اسالم(ص) کی زوجہ ام سلمہ غدير خم ميں موجود تھيں ، وه حديث غدير کو اس طرح نقل فر 
  اسالم(ص) نے فر مايا : 

  ] 116“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ،اللَّھُمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِدَمْن َعاَداهُُ◌ َواْخُذْل َمْن َخَذلَہُ ”
  
  ۔غدير کے ذريعہ خو لٔہ حنفيہ کااتمام حجت کرنا٣١

ے غدير کے ذريعہ استدالل کرتے ھوئے ابو بکر کی ابوبکر کی بيعت کرنے جب قبيلٔہ حنيفہ کے سردار مالک بن نويره ن
سے انکار کرديا تو خالد بن وليد کے لشکر نے ان کے قبيلہ کے مردوں کو قتل کرديا اور عورتو ں کو قيدی بنا کرمدينہ لے 

پر اس نے امير المو منين عليہ السالم آئے ۔ان ھی قيديوں ميں سے ايک خو لٔہ حنفيّہ نا می لڑکی کو مسجد ميں اليا گيا وھاں 
سے عر ض کيا : آپ کون ھيں ؟آپ(ع) نے فر مايا :ميں علی بن ابی طالب ھوں؟ حنفيّہ نے عرض کيا : آپ (ع) وھی شخص 

ھيں جن کو پيغمبر اسالم نے غدير خم کے ميدان ميں لوگوں کا راہنما بنايا ؟آپ (ع) نے فرمايا :ھاں، ميں وھی ھوں ۔حنفيّہ 
عرض کيا : آپ(ع) ھی کی وجہ سے ھم نے غضب کيا اور آپ (ع) ھی کی وجہ سے ھم پر دھاوا بوال گيا اور ھم کو نے 

قيدی بنا ليا گيا ،چونکہ ھما رے مردوں نے کھا تھا :ھم اپنے اموال کے صدقات (زکات و فطره وخمس وغيره)اور اپنی 
پيغمبر اسالم(ص) نے اسے ھمارا اور تمھارا امام و خليفہ  اطاعت ھر کسی کے اختيار ميں قرار نھيں ديں گے مگر يہ کہ
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  ] 117معين فر مايا ھو ۔[
  
  ۔غدير کے ذريعہ دارميّہ حجونيہ کااتمام حجت کرنا٣٢

(دارميہ) نا م کی ايک سياه فام خاتون امير المو منين عليہ السالم کے شيعوں ميں سے تھی ،معا ويہ جب حج کی غرض سے 
خاتون کو بال بھيجا اور اس سے سوال کيا :تم علی (ع) کو کيوں دوست رکھتی ھو اور مجھ کو کيوں مکہ آيا تو اس نے اس 

دشمن رکھتی ھو ؟اور ان کی واليت کو کيوں قبول کرتی ھو اور مجھ سے کيوں دشمنی رکھتی ھو ؟ دارميّہ نے کھا : ميں 
وں جو پيغمبر اسالم (ع) نے ھوں جو پيغمبر اسالم حضرت علی (ع) کی واليت کو اس عھد و پيمان کی بنا پر قبول کر تی ھ

  ] 118(ص) نے غدير خم کے روز ان(علی (ع) )کی واليت کےلئے ليا تھا اور تو بھی اس وقت مو جود تھا ۔! [
يہ غدير کے سلسلہ ميں منا ظروں اور استدالالت کے بعض نمو نے تھے ۔تاريخ ميں ہزاروں ايسے مواقع ھيں جن ميں غدير 

ہ ميں شيعہ اور ان کے مخا لفوں کے ما بين بحثيناورمنا ظرئے ھو ئے ھيں اورحديث غدير کی سند اور متن کے کے سلسل
سلسلہ ميں اتمام حجت کےلئے بہت سے مطالب بيان ھو ئے ھيں جن کو ايک مستقل کتاب ميں بيان کر نے کی ضرورت ھے

  ۔ 

  غدير کے سلسلہ ميں دشمنوں کے اقرار ٣
ے ايسے مواقع آئے ھيں جھاں پرخود دشمنان غدير نے غدير کی حجت کا اقرار کيا ھے يہ بات خود ان کےتاريخ ميں بہت س

  خالف ايک حجت ھے ،ھم ذيل ميں اس کے کچھ نمونے بيان کر رھے ھيں ۔ 
  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں ابليس کا اقرار ١

کی روشنی کے پر تو ميں ظاھر کے عالوه باطن کا جناب سلمان جن کی چشم بصيرت امير المو منين عليہ السالم کی واليت 
بھی نظاره کرتی تھی وه اس طرح نقل کرتے ھيں : ايک دن ابليس ( آدمی کی شکل ميں )کا ايسی جگہ سے گذر ھوا جھاں پر

جو کچھ لوگ امير المو منين عليہ السالم کو کچھ نا سزا جملے کہہ رھے تھے ابليس نے ان سے کھا :تم لوگوں کا برا ھو 
اپنے موال علی بن ابی طالب (ع) کو برا بھال کہہ رھے ھو! انھوں نے کھا : يہ کھاں سے معلوم ھو گيا کہ وه ھما رے مو ال 

  ] 119“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔:”ھيں ؟ابليس نے کھا :تمھارے پيغمبر کے اس فر مان کے ذريعہ 
  
  اقرار  ۔غدير کے سلسلہ ميں ابو بکر کا٢

ايک دن ابوبکر خالفت غصب کر نے کی تاويل کر نے کےلئے حضرت علی عليہ السالم کی خدمت با برکت ميں حاضر ھوا 
اور کھا :پيغمبر اسالم(ص) نے غدير خم ميں ايام واليت کے بعد کسی چيز ميں کو ئی تغير و تبدل نھيں فرمايا اور ميں 

اور ميں ان تمام مطالب کا اقرار کرتا ھوں اور ميں نے پيغمبر اکرم(ص) کے گواھی ديتا ھوں کہ آپ(ع) ميرے مو ال ھيں 
  ] 120زمانہ ميں بھی آپ(ع) کو امير المو منين (ع) کہہ کر سالم کيا ھے۔[

  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں عمر کا اقرار ٣

السالم کی امامت کا  عمر بن خطاب نے بھی حديث غدير کو اس طرح نقل کيا ھے :پيغمبر اسالم(ص) نے حضرت علی عليہ
  خدايا تو ان کا گواه رہنا! “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔:”اعالن کر تے ھوئے فر مايا 

حضرت عمر کا کہنا ھے :ميں نے غدير خم ميں ايک شخص کو يہ کہتے ھوئے سنا ھے :خدا کی قسم پيغمبر اسالم(ص) نے
وه اور کو ئی توڑنھيں سکتا ھے ۔۔۔اے عمر تو بھی اس پيمان کو توڑنے يا اس کی تم سے وه عھد ليا جس کو منافق کے عال

  ] 121مخالفت کرنے سے پر ھيز کرنا !![
  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں ابو ھريره کا اقرار ۴
۔سقيفہ کے قوی بازو ابو ھريره داستان غدير کی اس طرح توصيف کرتے ھيں :غدير خم ميں پيغمبر اسالم(ص) نے ١

لی عليہ السالم کا بازو تھام کر فر مايا :کيا ميں مو منوں کا صاحب اختيار نھيں ھوں؟ جواب مال :ھاں ،يا رسو ل حضرت ع
  ] 122نا زل ھو ئی ۔[:اور يہ آيت “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ۔۔۔”هللا ۔آنحضرت (ص) نے فر مايا 

نين عليہ السالم کا ايک خط ليکر معاويہ کے پاس آئے۔وھاں پر ۔جنگ صفين ميں اصبغ بن نباتہ حضرت امير المو م٢
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آپ(اصبغ بن نباتہ )نے ابو ھريره کو ديکھ کر کھا :مينتجھ کو خدا کی قسم دےتا ھوں ۔۔۔کيا تم روز غدير، غدير خم کے ميدان 
غمبر اکرم(ص) کا کيا فر ميں مو جو د تھے؟اس نے کھا : ھاں ۔سوال کيا :تم نے حضرت علی عليہ السالم کے سلسلہ ميں پي

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ،اللَّھُمَّ َواِل ”مان سنا ھے: ابو ھريره نے کھا ميں نے سنا ھے کہ پيغمبر اکرم(ص) نے فر مايا ھے 
  ] 123“[َمْن َوااَلهُ َوَعاِدَمْن َعاَداهُ َواْنُصْرَمْن نََصَرهُ َواْخُذْل َمْن َخَذلَہُ 

ام حسن عليہ السالم سے صلح کر نے کے بعد معاويہ کو فہ پہنچا ۔تو ھر رات ابوھريره مسجد کوفہ مينمعاويہ ۔حضرت ام٣
کے پھلو ميں بيٹھتا تھا ۔ايک رات ايک جوان نے اس سے کھا :ميں تجھ کو خدا کی قسم ديتا ھوں يہ بتا کيا تو نے پيغمبر 

؟ابو ھريره “فر ما تے سنا ھے :اَللَّھُمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِدَمْن َعاَداهُ  اسالم(ص) کو حضرت علی عليہ السالم کے با رے مےں يہ
نے معا ويہ کی مو جو د گی ميں کھا :ھاں ۔اس جوان نے کھا :مينخدا وند عالم کو گواه بنا کر کہتا ھونکہ تو نے ان کے دشمن

  ] 124دوستوں سے دشمنی کی ھے ![(معا ويہ ) کی واليت تسليم کی ھے اور ان (علی عليہ السالم )کے 
  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں سعد بن ابی وقاص کا اقرار۵
۔سعد بن ابی وقاص سقيفہ کے لشکريو ں کا سردار ھے اور اس نے ان کی بڑی خد مات انجام دی ھيں ۔وه امير المو منين ١

کے فضائل ميں ان کےلئے سب سے عليہ السالم کے فضائل کا اقرار کر تے ھو ئے کہتا ھے :حضرت علی عليہ السالم 
افضل غدير خم ھے ۔پيغمبر اسالم(ص) نے حضرت علی عليہ السالم کے دو نوں با زؤو ں کو تھام کر بلند کيااور ميں يہ سب
کچھ ديکھ رھاتھا اور فرمايا: کيا ميں تم پر تمھا رے نفسوں سے زياده اختيار نھيں رکھتا ھوں ؟انھوں نے کھا :ھاں۔آنحضرت 

  ] 125۔[“َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔۔”ے فرمايا : (ص) ن
۔سعد (جس نے قتل عثمان کے بعد حضرت علی عليہ السالم کی بيعت نھيں کی تھی )کی مکہ کے سفر ميں دوعراقيوں سے ٢

ايک فضيلت کی اس مالقات ھو ئی اس نے ان سے امير المو منين عليہ السالم کی پانچ بژی فضيلتوں ميں سے غدير کی 
طرح تو صيف کی ھے :ھم حجة الوداع ميں پيغمبر اسالم(ص) کے ھمراه تھے ۔ حج سے واپسی پر پيغمبر اسالم (ص)نے 

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فَٰھَذا َعلِیٌّ َمْواَلهُ :”غدير خم ميں قيام فر مايا اور منادی کو ندا دی کہ وه مردوں کے درميان يہ اعالن کرے 
   ]126“[۔۔۔
  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں انس بن مالک کا اقرار ۶

انس بن مالک پيغمبر اسالم(ص) کے خدمت گذار اور غدير خم ميں مو جو د تھے ۔اس نے سب سے حساس مو قع (جب 
حضر ت علی عليہ السالم نے کوفہ ميں سب لوگوں کی مو جو د گی ميں اس سے غدير کے سلسلہ ميں گوا ھی دينے کےلئے

ر آپ(ع) کی گوا ھی دينے سے انکار کيا اور آپ (ع) کی نفرين سے مرض برص ميں اس طرح مبتال ھوا کہ اس فر مايا )پ
  کی پيشانی پر سفيد داغ ھو گيا جس کا سب مشاھده کر تے تھے اور سب اس کی وجہ سے واقف تھے ۔ 

اس کا ايک نمونہ کچھ يوں ھے  اس نے اس مرض ميں مبتال ھو جا نے کے بعد سے غدير کو مخفی نہ کرنے کا اراده کيا
:ميں نے غدير خم کے ميدان ميں پيغمبر اسالم(ص) کو اس وقت جب آپ حضرت علی عليہ السالم کا ھاتھ تھا مے ھو ئے 

  ] 127َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ ۔۔[:”تھے يہ فر ما تے سنا ھے 
  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں عمرو عاص کا اقرار ٧

ے عمرو عاص کو ايک خط لکھا جس ميں حضرت علی عليہ السالم کو نا سزا الفاظ لکھتے ھو ئے اس کو اپنی مدد معاويہ ن
کےلئے طلب کيا ۔عمرو عاص نے معاويہ کے خط کا جواب ديا اوراس کی باتوں کو رد کر تے ھو ئے مو ال ئے کا ئنات 

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ ”رم(ص) نے ان کے سلسلہ ميں فر ما يا ھے:کے فضا ئل و مناقب شمار کئے منجملہ يہ تحرير کيا :پيغمبر اک
  ] 128“[فََعلِیٌّ َمْواَلهُ،اللَّھُمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِدَمْن َعاَداهُ َواْنُصْرَمْن نََصَرهُ َواْخُذْل َمْن َخَذلَہُ 

  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں حسن بصری کا اقرار٨

کر تے ھيں :پيغمبر اسالم (ص) نے حضرت علی عليہ السالم کو غدير خم کے ميدان حسن بصری حديث غدير کو يوں نقل 
  ] 129“[َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ :”ميں امام مقرر کرتے ھو ئے فر مايا 

  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں عمر بن عبد العزيز کا اقرار ٩
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يں علی (ع) کے مو اليوں ميں سے ھوں اس نے بھی اپنے ايک شخص نے ملک شام ميں عمر بن عبد العزيز سے کھا :م
سينہ پر ھاتھ مارکر کھا :خدا کی قسم ميں بھی مواليان علی (ع) ميں سے ھوں ۔ اس کے بعد کھا: کچھ لوگوں نے مجھ سے يہ

  ] 130“[َمْواَلهُ  َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِیٌّ ”روايت بيان کی ھے کہ ھم نے پيغمبر اسالم(ص) کو يہ فر ما تے سنا ھے : 
  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں ابو حنيفہ کا اقرار ١٠

ابو حنيفہ ايک ايسی مجلس ميں پہنچے جس ميں غدير کے سلسلہ ميں گفتگو ھو رھی تھی تو اس نے کھا: ميں نے اپنے 
س مجلس ميں اصحاب سے کہہ ديا ھے کہ شيعوں کے سامنے حديث غدير کا اقرار نہ کريں کہ وه تمھاری مذمت کر يں !!ا

موجود صيرفی نے نا راضگی کا اظھار کر تے ھو ئے کھا :اس کا اقرار کيوں نہ کريں؟کيا يہ مطلب تمھارے نزديک ثابت 
  ] 131نھيں ھے ؟ابو حنيفہ نے کھا :ثابت ھے اورخود ميں نے ھی اس کو نقل کيا ھے۔[

  
  ۔غدير کے سلسلہ ميں مامون عباسی کا اقرار ١١

و ايک خط لکھا جس ميں امير المو منين عليہ السالم کے فضائل رقم کئے تھے منجملہ اس نے يہ مامو ن نے بنی ھاشم ک
  ] 132۔[“حديث غدير خم ميں وه(علی (ع) )صاحب وال يت تھے :”تحرير کيا تھا 

ئے ۔مامون نے خراسان ميں ايک جلسہ منقعد کيا جس ميں اسالم کی چاليس بڑی بڑی ھستيوں کواپنے ساتھ مناظره کے ل٢
دعوت دی ۔اس جلسہ ميں اس نے حضرت علی عليہ السالم کی واليت کے سلسلہ ميں حديث غدير کے بارے ميں استدالل کيا 

  ] 133اور انھوں نے قبول کيا ۔[
  
  ۔ غدير کے سلسلہ ميں طبری کا اقرار١٢

سلسلہ ميں کچھ نادرستاھل سنت کے مشھور و معروف مورخ طبری کے دور ميں ابو بکر بن دأود نے حديث غدير خم کے 
باتيں بيان کر دی تھيں ۔جب يہ خبر طبری تک پہنچی تو اس نے ابو بکر بن دأود کے جواب مينحديث غدير کے متعلق ايک 

مستقل کتاب تحرير کی اور اس ميں حديث غدير کے اسناد کو صحيح ثابت کيااور ضروری منابع و مدارک بھی تحرير کئے 
  ] 134۔[

رفداروں کے حديث غدير کے سلسلہ ميں اقرار کے بعض نمونے تھے ۔ان چوده صديوں ميں اھل سنت يہ سب سقيفہ کے ط
کے بہت بڑے بڑے بزگوں نے اپنی کتابوں اور تقريروں ميں حديث غدير کا اعتراف کيا ھے يھاں تک کہ انھوں نے اس 

  سلسلہ ميں کتا بيں بھی لکھی ھيں ۔ 

  غدير سقيفہ کے مد مقابل  ۴
غدير ايک بہت بڑا وسيع بيابان تھا جو پيغمبر اسالم(ص) کی تقرير کے لئے آماده و تيار کيا گيا تھا ،ليکن جس دن  حاال نکہ

رسول اسالم(ص) نے اس ميں خطبٔہ غدير ارشاد فرمايا تھا اسی دن سے وه سقيفہ اور غدير کاميدان جنگ قرارپايا ۔سقيفہ کے
کے با وجود اپنے تيز و طرار دانتوں کو پيس پيس کر غدير اور غديريوں  لشکر کے سردار منبر غدير کے سامنے بيٹھنے

کو ڈرا رھے تھے ،ان کے کمانڈر اور ان کے وفادار ساتھيوں کو جنگ کے لئے تيار رہنے کا چيلنج کر رھے تھے يھاں 
  تک کہ صاحب غدير کو برا بھال کہہ رھے تھے ۔ 

  سقيفہ کے لشکر کی تشکيل 
واقع ھو نے کے ساتھ ھی سقيفہ کی بنياد رکھنے والوں نے فوجی ،سياسی، معاشرتی اور اقتصادی عھدماجر ا ئے غدير کے 

  نامہ پر دستخط کئے اور اپنا لشکر تيار کر نے ميں جٹ گئے ۔ 
انھوں نے اس کام کو عملی جا مہ پہنا نے ميں اتنی جلدی کی کہ ستر دن گزر نے کے بعد ايک بڑا لشکر ليکر صاحب غدير 

گھر پر دھا وا بول ديا اور گھر کو آگ لگا دی ۔وه بڑی ضرب و شتم کے ساتھ گھر ميں گھس گئے اور غدير کا دفاع کے 
کرنے والوں ميں پيش قدمی کرنے والوں يعنی حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا اور محسن (ع) کو شھيد کر ديا ،صاحب 

ر اس وحشيانہ حملہ سے انھوں نے اپنے خيال خام ميں غدير کافا تحہ غدير کی گردن ميں رسی کا پھندا ڈاال اور غديريوں پ
  پڑھ ديا۔ 

  سقيفہ کے با لمقابل غدير کی مقا ومت 
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اھل سقيفہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا وند عالم ،پيغمبر اسالم (ص)اور ائمہ معصومين عليھم السالم غدير کے محا فظ 
يرکے حا می بھی صاحبان غدير کے انتخاب کے ساتھ اپنے اندر لشکر غدير ھيں اور اس جنگ کے فاتح بھی وھی ھيں ۔ غد
  کاممبر ھو نے کی صال حيت پيدا کرليں گے ۔ 

غديرکے سلسلہ مينسب سے پھلی بارھونے والی جنگ يعنی سقيفہ ميں حقيقتاً دونوں(يعنی غديريوں اور اھل سقيفہ ) کا پلّہ 
ليکن صاحب غدير کی موجودگی ميں صحيح طور پر حقا ئق کو واضح کرنے برابر نھيں تھا ؛غديری اگرچہ مغلوب ھو گئے

اور آنے والی نسلوں کےلئے حجت تمام کر نے ميں کا مياب و کامران رھے ۔غدير يوں کی صف ميں پھلے توتين آدمی تھے 
راد تک پہنچ گئی ليکن آھستہ آھستہ اس حسن تدبير سے سات آدمی ھو ئے اسی طرح آج ان کی تعدادکروڑوناور اربوں اف

  ھے ۔ 

  غدير،جنگ جمل ،صفين اور نھر وان ميں 
اگر وھی پھلے دن والی ھی سقيفہ ھو تی توھر گز يہ نوبت نھيں آسکتی تھی کہ پچيس سال کے بعدلوگ حضرت امير المو 

کے دن انجام دئے  منين (ع) سے خالفت قبول کرنے کےلئے التماس کرينيہ اُن ھی کا موں کا اثر تھا جو غديريوں نے سقيفہ
  تھے ۔ان ھی ايام ميں جمل ،صفين اور نھروان جيسی جنگو ں کےلئے صف آرائی ھوئی 

اگرچہ سقيفہ ميں صف آرائی کی نو بت نھيں آئی اور غديری بظاھر جلدی ھی خاموش ھو گئے اور غديريوں کی تعداد چا 
اتھ ھو نے والی ان تينوں جنگوں ميں بہت سے صاحبان ِ ليس افراد تک نہ پہنچ سکی ليکن امير المو منين عليہ السالم کے س

شمشير (ايمان کے مختلف درجات کے ساتھ ) آپ(ع) کے ھمراه تھے جن ميں صرف پانچ ہزار افراد شرطة الخميس 
]يعنی فدائيان غدير تھے کہ جنھوں نے مولٰی ،امير المو منين کا صاحب اختيار ھونے اور مقام واليت مطلقہ کی مطلق 135[

  اطاعت کا عملی نمونہ پيش کيا۔ 
ان ميں سے ايک اصبغ بن نباتہ تھے کہ جس وقت ان سے سوال کيا گيا :تمھا رے نزديک امير المو منين عليہ السالم کی 

منزلت کس حد تک ھے ؟انھوں نے کھاھم نے تلواروں کو اپنے کند ھوں پر رکھ ليا ھے اور جس پر وه اشاره کر ديں گے 
  ] 136۔۔۔[ اس پر چال ديں گے

  غدير کے مقابلہ ميں سقيفائی چھرے
اھل سقيفہ جن کا پھلے دن صرف ايک ھی چھره تھاليکن بعد ميں تين خاص اور سيکڑونعام چھرے ھوگئے کہ جن کا 

خالصہ يھی تين چھرے تھے اور غدير يوں کے ساتھ جنگ کر نے کےلئے آماده ھوگئے ۔يہ وه افراد تھے جو پھلے دن اپنے
چھپا ئے ھو ئے تھے صرف غا صبوں کی پيٹھ پيچھے ھی ان کے حق ميں باتيں کيا کر تے تھے ليکن اب انھوں باطن کو 

  نے يہ بتال ديا کہ وه اصحاب سقيفہ کا کس لئے دم بھر ر ھے تھے ۔ 
ايسے ايسے گروه مو جود تھے جن کی پيشانيوں پرعبادت کی وجہ سے گھٹے پڑے ھو ئے تھے اور وه ظاھری طور پر 

ھدمعلوم ھو تے تھے ليکن اس کے با وجود وه حضرت علی (ع) کے مد مقابل آرھے تھے کچھ لوگ رياست طلبی کے زا
عنوان سے حضرت علی عليہ السالم کے مد مقابل آرھے تھے، کچھ گروه مال و دولت کے اللچ ميں آپ(ع) سے جنگ کر 

علی عليہ السالم سے جنگ کر رھے تھے ،کچھ نے آئے تھے ،کچھ گروه عياش تھے وه اپنی عياشی کے چکر ميں حضرت 
گروه اسالم اورپيغمبر اسالم(ص) کی نسبت شديد محبت کا اظھار کر نے کے با وجود صاحب غدير کے مد مقابل ھو رھے 
تھے!!کچھ گروه پيغمبر کی نسبت اپنے کفر و عناد کا مظاھره کر رھے تھے ،کچھ افراد صاف طور پر پيغمبر اور قر آن 

عقائد کا دم بھر نے کے با وجود اپنے کو اسالم کے وفادار سمجھتے تھے اور اسی نظريہ کے مد نظر امير المو کے مخالف 
  منين عليہ السالم کے ساتھ جنگ کر نے کےلئے آئے تھے۔ 

  غدير کے مد مقابل سقيفہ کی پُرفريب صورتيں
نھو ں نے اپنے مدمقابل معاشره کی کمر دوسری طرف سقيفہ ميں کچھ ظاھر فريب چھرے نماياں طوپر نظر آئے کہ ج

  توڑکر رکھ دی ھے ۔ 
پھلی مر تبہ جنگ ميں رسول اسالم(ص) کی زوجہ حضرت علی عليہ السالم کے مد مقابل آئيں حاالنکہ پيغمبر اسالم کے دو 

  صحا بی طلحہ و زبير بھی اس کے ساتھ تھے ۔ 
ر اکرم(ص) کی زو جہ ھو نا عوام کو دھوکہ دينے کا نراالايک طرف عورت کا ميدان جنگ ميں آنا اور دوسری طرف پيغمب

طريقہ تھا جس کا بظاھر اثر بھی ھوا ليکن سقيفہ کے بانی کی بيٹی ھو نے اور اپنے پدر بزر گوار کےلئے پيغمبر اکرم 
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(ص)کے دورحيات اور آنحضرت (ص) کی رحلت کے بعد جا سوسی جيسے کارنامے اس کے نامٔہ اعمال ميں درج تھے 
  س کی بنا پر اس کو غدير کے مد مقابل سقيفہ کابہترين نمائنده تصور کيا جاسکتاتھا ج

دوسری مرتبہ قتل عثمان کے بھانے سے جو سقيفہ کا تام االختيار آخری ليڈر تھا جس کو سقيفہ ميں بنائے گئے منصوبے 
ايک گروه تيار کيا اور سقيفہ کے مقتول کے تحت منتخب کيا گيا تھا ،معاويہ اور سقيفہ کے بقيہ دوسرے افراد نے مل کر 

خليفہ کا انتقام لينے کی غرض سے قيام کيا ۔سقيفہ کے ُکرتے کو دمشق کے اس منبر پر لٹکايا جس کی بنياد سقيفہ ميں محکم 
  کی گئی تھی ،خال المو منين اور کاتب وحی جيسے زيور سے آراستہ کيا اور غدير سے جنگ کے لئے نکل آئے ۔ 

نے بھی عمار ياسر ،اويس قرنی اور مالک اشتر جيسے فدا کاروں کے ساتھ جتنا ھو سکتا تھا فدا کاری کا غديروالوں 
  مظاھره کيا اور ايسے حاالت پيدا کردئے کہ غدير کا سنھرا نقش آسمان پر ابھر آيا ۔ 

وردگار عالم کی طرف سے تيسری مرتبہ نھروان کے کج فکر افراد جودرحقيقت سقيفہ کی پيدا وار تھے خود خواھی اور پر
  منصوب امام کی اطاعت نہ کرنے کا سقيفہ والوں کی طرح عھد کرچکے تھے وه بھی غدير کے ميدان ميں آئے ۔ 

اس کے بعدصاحب غدير کی اس شمشير سے شھادت کہ جس پر انھوں نے اسالم کے نام کا سنھرا پا نی چڑھا رکھا تھا 
و ئے تھے يہ سقيفہ وا لوں کوطرف سے غدير کو ذبح کرنے کا راستہ صاف اوراسے خالص سقيفہ کے زھر ميں بجھا ئے ھ

  نظر آرھا تھا ۔ 

  مقتل غدير!!
معا ويہ نے بيس سال کی طويل مدت ميں غدير کےلئے ايک بہت بڑا مقتل تيار کياتھا اور اس ميں ہزاروں غديريوں کے سر 

کےلئے قوی ھو جا ئيں مرگ معاويہ اور يزيدکے بر سر  کا ٹ کر ان کے خون سے لشکر سقيفہ کو سيراب کيا تاکہ کربال
اقتدار آجا نے کے بعد يہ بڑا مقتل غدير کا سر کا ٹنے کےلئے تيار تھا اور يھی غدير کو کر بال تک کھينچ کر اليا تا کہ سقيفہ

  کے ليڈروں کے خواب کی صحيح تعبير ھو جا ئے ۔ 

  غدير يعنی حضرت امام حسين عليہ السالم 
تبہ غدير اپنی پوری طاقت اور چندفداکار ساتھيوں کے ساتھ کر بال کے ميدان ميں پہنچی،يہ حسين (ع) تھے جو اپنے اس مر

ايسے با وفاساتھيوں کے ساتھ آئے تھے جو شھادت اور ٹکڑے ٹکڑے ھو نے کےلئے اپنی کمر با ندھے ھو ئے تھے 
سو بھانے اور شام کے بے خبروں کو غدير کی خبر سے با اورجس کا دوسرا گروه اسير ھو نے ،سر بريدٔه غدير کےلئے آن

  خبر کر نے کےلئے تيار تھے۔ 
  اس مقام پر حضرت امام صادق عليہ السالم کے فرمان کے عملی نمونہ کا مشاھده کيا جا سکتا ھے : 

  “ اَِذاُکتَِب اْلِکتَاُب قُتَِل اْلُحَسْيُن َعلَْيِہ السالُم ”
  “! يفہ کا عھد نا مہ لکھا گيا تھا حضرت امام حسين عليہ السالم شھيد ھو گئے تھے جس وقت غدير کے با لمقابل سق

ھاں !غدير کا اس کے با وفا ساتھيوں سميت سر قلم کرديا ،اس کے با عظمت خيموں کو غارت کر ديا ، ان ميں آگ لگا دی 
پر فخر و مباھات کريں اور يہ اعالن کريں ،غدير کے عزيز و اقربا کو قيد ی بنا ليا تا کہ سقيفہ کے دوسرے شھر والے اس 

  کہ غدير کا کام تمام ھو گيا ھے ،ليکن۔۔۔! 

  غدير کی حقيقی زندگی 
غدير نے اپنی واقعی اور حقيقی زندگی کا آغاز کر بال کے دن سے کيا اور پچاس سال سقيفہ کے اوباش افراد کے ھاتھوں 

  کيا۔  مينگرفتار رہنے کے بعد پھر سے نئی زندگی کا آغاز
حضرت امام حسين عليہ السالم کی شھادت کے بعد دو باره غديرکی آواز دنيا کے آخری گو شہ تک پہنچی يھاں تک کہ کفار 

  اور مشرکين نے اھل سقيفہ پر لعنت کی اور غدير کی سر افرازی کو مبارکباد پيش کی ھے ۔ 
فہ کے کينہ و حسد کے شعلے اتنے بھڑکے کہ اس مر تبہ پھرسقيفہ اور غدير کی جنگ کے شعلے بھڑکے اور اھل سقي

انھوں نے سقيفہ کا جا نشين حجاج جيسے خو نخوار ونکو بنا ديا ۔وه بھی چراغ ليکر آئے اور غدير کے فدا ئيوں کو ُچن ُچن 
ايا کرمقتل سقيفہ ميں ٹکڑے ٹکڑے کر ديا ۔ قنبرجيسوں نے بذات خود اپنے کو غدير ميں شھيد ھو نے کےلئے اپنا تعارف کر

۔اگرچہ ان کی زبان کاٹ دی گئی يا ان کی زبان ُگّدی سے نکال لی گئی ليکن يہ سب غدير کی وه بيش بھا قيمت تھی جو وه 
  اپنے جان و دل سے ادا کر رھے تھے ۔ 

ھی گو يا سقيفا ئی پارٹی کو بخو بی اس بات کا پتہ تھا کہ ابھی غدير زنده و جا ويد ھے اورھر دن اس کو نئی زندگی مل ر
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ھے ۔غدير ان نسلوں کی منتظر ھے جو اپنی کسی چيز کے کھو جا نے کے بعد اپنے ھاتھو ں کو پھيال ئے ھو ئے اس کے 
  استقبال کےلئے کھڑی رھيناوردل کے پيروں سے صحرائے غدير مينحا ضرھوں اور صاحب غدير کی بيعت کريں ۔ 

  غدير اور سقيفہ تا ريخ کے آئينہ ميں 
اموی حکو مت کے ختم ھو نے کے ساتھ ھی سقيفہ کا دفتر بند ھو گيا ليکن پھر دو سری مرتبہ حکو مت عباسی کے آنے 
کے بعد اس دفتر کو غدير سے مقابلہ کر نے کے لئے کھول ديا گيا ۔گو يا سقيفہ نے مختلف طريقو ں سے مختلف زمانوں 

عباسيوں نے غديريوں کے لئے کو ئی خو شی کامو قع نھيں آنے ديا ان ميں اپنے جلوے دکھال ئے ۔پا نچ سو سال برسر اقتدار
  کو قتل کيا ،تختٔہ دار پر چڑھا يا اور قيد خا نوں ميں ڈال ديا اور غدير کے اماموں کو يکے بعد ديگرے شھيد کرديا ۔ 

ں کی توقعات کے خالف ليکن زمانے نے جو چھوٹا سا راستہ تشيع کےلئے چھوڑ رکھا تھا اس ميں غدير کو ھر دن دو سرو
کا ميابی ملتی رھی اور اسالمی سرحدوں کے باھر سے اپنے عا شقوں کو جذب کرنے لگی اور صراط مستقيم ڈھونڈھنے 

  والوں کی کشتٔی نجات، سقيفہ کے فتنوں کے دريا کی مو جو ں سے ٹکرا تی ھو ئی رواں دواں ھو ئی ۔ 
اتھ صرف تين افراد باقی ره گئے تھے اور کربال ميں کو ئی باقیاگرچہ خالفت کو غصب کرنے کے دن صاحب غدير کے س

نھيں رھا !!سقيفہ کے غا صبين آج آئيں اور اپنی آنکھيں کھول کر پوری دنيا ميں ان چو ده صد يونميں کروڑوں غديريوں کا 
  مشاھده کريں ۔اتنے غديری کہ غا صبوں کے وھم و گمان ميں بھی نھيں تھا۔ 

  کتب کی وا قعيت غدير سے متعلق  ۵
پھلی صدی ھجری سے غدير کی روايت کے سينہ بہ سينہ منتقل ھو نے کے ساتھ ساتھ کتاب نے بھی مسلمانو ں کی نسلوں 
تک غدير کا پيغام پہنچا نے ميں اپنا کر دار ادا کيا ھے اور غدير کا دفتر اسی طرح کھالھوا ھے اور دوسری صدی ھجری 

  ت کے ساتھ اس با رے ميں بڑا کردار اداکيا ھے ۔ سے کتاب اور کتاب نويسی نے جدي
اس کے با وجود کہ رسول اسالم(ص) کے ايک الکھ بيس ہزار مخا طب افراد (جو غدير خم ميں مو جود تھے )کو اس عظيم 

ے پيغاموا قعہ کے لکھنے کےلئے اقدام کر نا چا ہئے تھا ليکن انھوں نے ايسا نھيں کيا حاالنکہ پيغمبر اسالم(ص) نے غدير ک
کو آئنده آنے والی نسلوں کےلئے پہنچانے کی بہت تا کيد فر ما ئی تھی ليکن حکو متوں کے ڈر نے اس ميں رکا وٹ ڈالی 

ليکن ان تمام حيلوں اور بھانوں کے با وجود اسالم کی ثقافت غدير کے نام سے پر ھے اوراسالم کی اعتقادی ،تا ريخی اور 
  سی زمانہ ميں بھی تا ليف ھو ئی ھوں ) ميں نور غدير قابل کتمان نھيں تھا ۔ حديثی کتا بوں (وه کھيں پر اور ک

  مو ضوع غدير سے متعلق سب سے پھلی کتابيں 
  سب سے پھلے تين کتابوں کا نام لياجا سکتا ھے جن ميں واقعٔہ غدير کو نقل کيا گيا : 

م(ص) کے امال ء کے ذريعہ تحرير فر مايا جس کو حضرت عليہ السالم نے پيغمبر اسال“کتاب علی عليہ السالم ”۔١
نام کے ايک شخص نے حضرت امام محمد با قر عليہ السالم کی خدمت با برکت ميں حا ضر ھو کر واقعٔہ غدير “معروف ”۔

کو ابو الطفيل کے نقل کے مطابق بيان کيا ۔حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے اس کی تا ئيد کر تے ھو ئے فر مايا :اس 
]يہ کتاب ودايع 137“[لب کاميں نے کتاب علی عليہ السالم ميں مشاھده کيا ھے اور ھمارے نزديک يہ مطلب صحيح ھے ۔مط

  امامت ميں سے ھے اور امام کے عال وه کسی اور کی اس تک رسائی نھيں ھے۔ 
ھے ۔يہ “قيس ھال لی  کتاب سليم بن”۔تا ليفات بشری ميں سب سے پھلی ی کتاب جس ميں مسئلہ غدير نقل کيا گيا ھے ٢

ھجری ميں وفات پائی ٧۶پيغمبر اسالم(ص) کی رحلت کے بعد کے سا لوں ميں تا ليف ھو ئی اور اس کتاب کے مؤ  لف نے 
،غا صبان خالفت کی نظروں سے دور ره کر اس کتاب ميں غدير سے متعلق مختلف مسائل کا تذکره کيا ھے يھاں تک کہ 

پورے واقعہ کو تحرير کيا ھے يہ چوده سو سالہ ياد گارآج بھی اسی طرح باقی ھے  مستقل طور پر حديث ميں غدير کے
  اورمتعدد مرتبہ طبع ھو چکی ھے ۔ 

خطبةالنبی (ص) ھے جس کو ادبيات ” ۔غدير کے مو ضوع سے متعلق مستقل طور پر تاليف ھو نے والی کتاب پھلی کتاب ٣
ھ ميں وفات پائی اور اس کتاب ميں غدير  ١٧۵کيا ھے جنھوں نے عرب کے بڑے عالم خليل بن احمد فرا ھيدی نے تحرير 

  خم ميں حضرت رسول اکرم(ص) کے خطبہ کو مفصل طور پر تحرير کيا ھے ۔ 

  چوده صديوں ميں غدير کے قلمی آثار
حديث دين کے مختلف پھلؤوں ميں غدير اتنی راسخ ھو چکی ھے کہ يہ متعدد مو ضو عات مينزيربحث قرار پائی ھے ۔کتب 
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ميں سند اور متن کے اعتبار سے ،کتب تا ريخ ميں اسالم کے سب سے اھم واقعہ کے عنوان سے ،کتب کالم ميں سب سے 
اھم اعتقادی عنوان سے جو يھی خالفت وواليت ھے ،کتب تفسير ميں خالفت کے متعلق آيات کی تفسير کے عنوان سے ،کتب

ر کتب ادب و شعر ميں تا ريخ اسالم کے زيبا قطعہ کے عنوان سے نظم کے معنی کے اعتبار سے او“مو لٰی ”لغت ميں کلمہ
  و نثر ميں بيان کيا گيا ھے ۔ 

پھلی صدی ھجری ميں افراد کے امين سينے اورقوی حا فظے تھے انھوں نے کتاب کی طرح عمل کيا اور سو سال کے 
صحابہ اور تا بعين واقعٔہ غدير کو  راستے کواچھی طرح طے کيا اورآل محمد(ص) کی امانت کو محفوظ رکھا بہت سے

محفلوں ميں بيان کر تے تھے اور اس کو اپنے بعد آنے والی نسلوں تک منتقل کر تے تھے اگر چہ کتاب سليم کے مانند 
  کتابيں بھی مخفی طور پر تا ليف ھو رھی تھی اور ان ميں غدير کو ثبت(لکھا ) جا رھا تھا ۔ 

سبتاً معا رف دينی کو تد وين کر نے کی آزا دی تھی تبليغ غدير کو بھی نئی زندگی دو سری ھجری کے آغاز ميں جس ميں ن
  ملی اور آھستہ آھستہ روايت سے تاليف کی شکل ميں نقل کی جا نے لگی ۔ 

َمْن ”چو تھی ھجری ميں حديث غدير کے متن کے سلسلہ ميں تحقيق اور بحث کا آغاز ھوا اور خطبٔہ غدير کا اصلی فقره 
شيعہ اور اس کے مخا لفوں کے درميان منا ظروں ميں بيان کيا جا نے لگا رجال اسناد اور حديث“ْو اَلهُ فَٰھذا َعلٌِی َمْو اَلهُ ُکْنُت مَ 

  غدير کے ناقلين کے بارے ميں بھی اس سلسلہ ميں بڑی تحقيق و جستجو کر نے لگے ۔ 
يں اور ہزارسال تک اسی طرح جا ری و ساری رھيں کہ يہ تحقيقات چو تھی ،پا نچويں اور چھٹی ھجری ميں اوج پر پہنچ گئ

  ان صديوں کے بر جستہ آثار آج بھی موجود ھيں ۔ 
گيا رھويں ھجری کے آغاز سے ليکر آج تک ميدان علمی کوباز رکھتے ھوئے محققين اور اسالمی دانشمندوں نے غدير کے 

اور بڑے اچھے طريقہ سے ہزار سالہ زحمتونسے نتيجےسلسلہ ميں مفصل اور مطالب سے پُراور اھم کتابيں تا ليف کی ھيں 
اخذ کئے ھيں ۔بڑی بڑی تحقيقات کر نے والے جيسے قاضی شوستری، عالمہ مجلسی ،شيخ حر عا ملی ،سيد ھاشم بحرانی 

  ،مير حا مد حسين ہندی ،عال مہ امينی اور دو سرے علماء اس مد عا کے بہترين شا ھد ھيں ۔ 

  کتب غدير کی تعداد 
ير کے سلسلہ ميں زياده تر کتا بيں عربی ،فارسی اور اردو زبانوں ميں لکھی گئی ھيں ،کچھ کتا بيں انگريزی زبان مينبھی غد

ھيں اور کچھ کتابيں تر کی، آذری ،استا نبولی ، بنگا لی اور نو رو زی زبان ميں بھی لکھی گئی ھيں ان ميں سے بعض 
  يں ھيں ۔ تاليفات اوربعض تر جمہ و تلخيص کی صورت م

علمی تقسيم بندی کے اعتبار سے ان ميں سے بعض کتا بوں ميں مکمل طور پروا قعٔہ غدير کو نقل کيا گيا ھے اور کچھ کتا 
بوں ميں صرف خطبٔہ غدير کا مکمل متن تحرير کيا گيا ھے ۔بہت سی کتا بوں ميں حديث غدير کی اسناد کی جمع آوری اور 

  رجا لی بحث کی گئی ھے ۔ 
کے معنی،سند کی تحقيق اور داللت کے سلسلہ ميں “مو لٰی ”ت علمی تحقيقات مخا لفوں کے جواب ميں ھيں جوکلمہ زبر دس

  کی گئی ھيں بچوں اور نو جوانونکے شعر و ادبيات بھی غدير سے متعلق تا ليفات کاايک جلوه ھيں ۔ 

  غدير سے متعلق کتا بيں 
مستقل  ١٨۴ميں غدير سے متعلق مستقل “الغديرفی التراث االسالمی ”نے کتاب عال مہ سيد عبد العزيز طبا طبا ئی قدس سره 

  کتابو ں کی فھر ست تحرير کی ھے اور ان کے مو لفين کی حاالت زند گا نی پر رو شنی بھی ڈالی ھے ۔ 
بوں کے نام مستقل کتا  ۴١۴ميں غدير سے متعلق “غدير در آئينٔہ کتاب ”اسی طرح دانشمند بزرگ محمد انصاری نے کتاب 

درج کئے ھيں اور ان ميں مکمل طور پر کتا بوں کا تعارف اور ان کی تعداد کو بڑے خو بصورت انداز ميں تحرير کيا ھے ۔

  کتا بوں کے ذريعہ غدير کی وسيع تبليغ 
لے غدير کے قلمی آثار پر ايک سرسری نگاه ڈالنے سے مختلف جلووں کا نظاره ھوتاھے چھو ٹی بڑی کتا بيں ،رسا

،بروشر،مقاالت،مجلے،اخبار،کامپيوٹری علمی پرو گرام،خوبصورت خطاطی، اعالنات ،کارڈ اور پو سٹرکی شکل ميں 
  مشاھده کر تے ھيں ۔ 

يہ طريقہ ھر سال اوج پر ھے اور حضرت بقية هللا االعظم کے زير سايہ پيغام غدير کے ابالغ ميں مٔوثر کردارادا کرا رھا 
  ھے ۔ 
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  ت غدير شعرا ور ادبيا ۶
اسالم کے واقعات ميں سے صرف غدير ايسا واقعہ ھے کہ جس کے رونما ھو نے کے وقت سے شعر کی سند بھی اپنے 
ساتھ لئے ھو ئے ھے ۔شعر اپنے وزن و قافيہ کے ساتھ غدير کے دفتر ميں ھميشہ باقی رہنے والی سند ھے جو يکے بعد 

مد نظر کتا بوں ميں لکھی جاتی رھی ھے ۔بعد ميں آنے والی نسليں ديگرے سينوں ميں حفظ ھوتی رھی اور ادبی اھميت کے 
جو دشمنوں کے غلط پروپگنڈے کے پنجے ميناپنے معا رف سے بہت زياده دور ھو گئی ھيننے غدير کے متعلق حسان اور 

  اس کے ما نند افرادکے ا شعار سے اسے دوباره درک کيا ھے ۔ 
و مدارک کے ساتھ ساتھ مختلف صديوں ميں مختلف شعرا ء کے اشعار نے بھی طول تاريخ ميں حديثی اور تا ريخی اسناد 

  اس واقعہ کی حفاظت کر نے ميں ايک اھم کردار ادا کيا ھے۔ 
شعر ميں ايک دو سری بات يہ پا ئی جا تی ھے کہ اس نے غدير کو کتا بوں اور محفلوں ميں اس طرح پيش کيا جو دو سرے 

از کم آسان نھيں ھے بہت سی ادبی کتا بو ں ميں يھاں تک کہ اھل بيت عليھم السالم کے طريقوں سے ممکن نھيں ھے يا کم 
مخالفوں نے اپنی کتابوں ميں غدير کے سلسلہ مينايک بڑے شاعر کے شعرکو ادبی شہ پارے کے طورپر نقل کيا ھے اسی 

وه بھی ا شعارکے ايک قطعہ سے  طرح وه بہت سے افراد جن کے پاس مطالعہ اور علمی متون کو سننے کا وقت نھيں ھيں
  ھی معارف غدير سے سر شار ھو جا تے ھيں ۔ 

  غديرعربی ،فارسی ،اردو اور تر کی اشعار کے آئينہ ميں 
چو ده صديوں کے عر صہ مينمسئلۂ  غدير عربی ،فارسی ،اردو،تر کی اور دو سری زبانوں ميں اشعار ميں نظم ھو تا رھا 

زبردست شاعرقدم حسان بن ثابت نے اٹھايا اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفٰے صلی ھے ۔اس سلسلہ ميں سب سے پھال 
  هللا عليہ وآلہ وسلم کی باقاعده اجا زت سے غدير ُخم ھی ميں واقعٔہ غدير کے متعلق کھے ھو ئے اشعار پڑھے ۔ 

غمبر نيز ائمہ عليھم السالم خود حضرت امير المو منين عليہ السالم نے غدير خم کے متعلق اشعار کھے ھيں چند اصحاب پي
کے بعض اصحاب نے بھی غدير کے سلسلہ ميں اشعار کھے ھيں منجملہ قيس بن سعد بن عباده ،سيد حميری ،کميت اسدی 

  ،دعبل خزا عی اور ابو تمام وغيره ھيں ۔ 
يف رضی ،سيد اشعار سے دلچسپی رکھنے والے بڑے بڑے علماء نے بھی غدير کے سلسلہ ميں اشعار کھے ھيں منجملہ شر

مر تضٰی ،قطب راوندی ، حا فظ بر سی ، شيخ کفعمی ، شيخ بھا ئی ، شيخ کر کی ، شيخ حر عا ملی ، سيد علی خان مدنی 
  ،اور آيت هللا شيخ محمد حسين غر وی اصفھا نی (کمپانی ) ھيں ۔ 

، ابو فراس حمدانی، بشنوی اپنے وقت کے بڑے بڑے عرب شعرا ء جيسے ابن رو می ، وا مق نصرانی ، حما نی، تنو خی 
کردی ، کشا جم ، نا شی صغير ،صا حب بن عباد ، مھيار ديلمی ، ابو العال معر ی ، اقساسی ، ابن عرندس ، ابن عو دی، ابن 

  داغر حلی ، بولس سالمہ مسيحی نے غدير کے سلسلہ ميں اشعار کھے ھيں ۔ 
ء نے بھی غدير کے مطالب کو شعر ميں ڈھال کر غدير شعرائے عرب کے عالوه فارسی ،اردو اور ترکی زبان کے شعرا

  کے پيغام کی حفاظت اور اس کو نشر کرنے ميں اھم کردار ادا کيا ھے۔ 
اس بات کی ياد دھانی ضروری ھے کہ بعض شعراء نے داستان غدير کو بطور مفصل يا مختصر طور پر اشعار ميں نظم کيا

َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ ”ں ۔دوسرے بعض شعراء نے غدير کے فقط حساس مطلب ھے ان ميں سب سے پھلے شاعر حسان بن ثابت ھي
کو شعر ميں نظم کر کے غدير کے پيغام کی حفا ظت کی ھے ايک گروه نے غدير کے ادبی اور اعتقادی “فَٰھَذا َعلٌِی َمْو اَلهُ 

نوی پھلو کو اشعار ميں ڈھال کر پھلو کو شعر ميں نظم کيا ھے اور جھا ں تک ان سے ممکن ھوا انھوں نے غدير کے مع
ايک شيعہ شخص کی زندگی کو نشاط بخشی ھے کہ جب بھی وه اشعار پڑھے جا تے ھيں تو ان سے ان کے جسم و روح 

  ميں واليت کی خنکی کا احساس ھو تا ھے ۔ 
  

  غدير کے اشعارسے متعلق کتا بوں کی تد وين 
ں جمع کيا ھے اور غدير کی اس ادبی اسناد کو منظم اور مرتب مجمو بعض مٔو لفين نے غدير سے متعلق اشعار کو کتابوں مي

عوں کی شکل ميں پيش کيا ھے ۔ان ميں سے بعض کتا بيں صرف اشعار غدير سے متعلق ھيں جن ميں سے کچھ کتا بوں 
  کے نام ھم ذيل ميں پيش کر رھے ھيں : 

  ا۔الغدير فی الکتاب والسنة واال دب ،عالمہ امينی ۔ 
  غدير ،مٔو سسة الغدير بيروت ۔ ۔شعراء ال٢
  ۔الغدير فی االدب الشعبی ،حسين بن حسن بھبھانی ۔ ٣
  ۔غدير يات عال مہ امينی ،بر گزيده الغدير ۔ ۴
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  ۔الغديرية ،شيخ ابراھيم کفعمی ۔ ۵
  ۔غديريات ھا دفة ،سيد طالب خر سان ۔ ۶
  ۔غدير در شعر فا رسی ،سيد مصطفٰے مو سوی گر ما رودی ۔ ٧
  جلد ۔  ٢ير ،عال مہ سيد احمد اشکو ری ،۔سرود غد٨
  اجلد ۔ ٠۔شعراء غدير از گزشتہ تا امروز ،محمد ھا دی امينی ،٩
  ا۔غدير در شعر فا رسی از کسا ئی مروزی تا شھر يار تبريزی ،محمد صحتی سر درودی ۔ ٠

  اا۔پا سداران حما سٔہ غدير ،پرويز عبا سی ۔ 
  سان ۔ ا۔بيعت با خو رشيد ،ادارٔه ارشاد خر ا٢
  ا۔در سا حل غدير ،احمد احمدی بير جندی ۔ ٣
  ا۔گلبانگ غدير ،محمد مھدی بھداروند ۔ ۴
  ا۔دريا در غدير ،ثابت محمو دی ۔ ۵
  ا۔خطبة الغدير محمد حسين صغير اصفھا نی ۔ ۶
  ا۔خطبٔہ غدير خم ،عباس جبروتی قمی ۔ ٧
  ا۔خطبٔہ غديريہ ،عا صی محمد ميرزا ۔ ٨
   ا۔غديريہ مال مسيحا ۔٩
  ۔غديريہ ،مال محمد جعفر ۔ ٢٠
  ۔مھر آب خم ،سيد علی رضوی ۔ ٢ا

  ۔يک جر عہ از غدير ،شعرائے قم ۔ ٢٢
  ۔صھبا ئے غدير ،شعرا ئے ہند ۔ ٢٣
  ۔ترانٔہ غدير سيد محمد رضا سا جد زيد پوری ۔ ٢۴

  عصر حا ضر ميں شعر غدير 
ليغی شکل اختيار کر لی ھے اور اس کا مشاھده بہت ھما رے دور ميں شعر غدير نے ادبی پھلو ٔوں سے بڑھکر مخصوص تب

سی کتابوں ،رسالوں ، اخباروں ،ريڈيو ،ٹيليويزن اور کمپيوٹرکے پروگراموں ميں کيا جا سکتا ھے محفلوں ميں مدح کی 
صورت، آڈيواور ويڈيو کيسٹ اور کمپيو ٹر سی ڈی يھاں تک کہ انٹر نيٹ کے ذريعہ نشر کئے جا نے والے پرو گراموں 

  ے استفاده کيا جا سکتا ھے جن سے غدير ی اشعار کو ايک نئی زندگی ملی ھے ۔ س
ھم کتاب کے اس حصہ ميں آپ کی خدمت ميں عربی ،فارسی ،اردو اور ترکی ادب ميں اعتقاد، واليت اور ادبی اعتبار سے 

  خاص اھميت کے حامل اشعارچار حصوں ميں پيش کرتے ھيں : 

  شعر اور ادب عربی 
لے پيغمبر اکرم (ص)کی اجازت خود آپ ھی کے حضور حسان بن ثابت کے اشعار پڑھے گئے ان ميں سے سب سے پھ

  ] 138حساس اشعار مندرجہ ذيل ھيں :[
  

داً لدٰی َدوح خم حين قام منادياً    ٔالم تعلمو ا ٔانَّ النَّبیَّ محمَّ
  فقال لھم من کنت مواله منکم وکان لقولی حافظاً ليس ناسياً 

  بعدی علّیْ وانَّنی بہ لکم دون البر يَّة راضياً فمواله من 
  

  کيا تم کونھيں معلوم کہ پيغمبر اکرم(ص) جب مقام خم کے درختوں کے نيچے قيام پذير ھوئے :”ترجمہ 
  تو مسلمانوں سے کھا کہ ميں تم مينسے جس کا موال ھوں اور اسکو مير ی بات ياد بھی رھے 

بعد علی موال ھيں اور ميں موالکے عنوان سے فقط انھيں سے راضی ھوں کسی اور تو اس کو معلوم ھونا چاہئے کہ ميرے 
  سے نھيں ۔ 

معاويہ نے ايک خط ميں علی (ع) کے مقابلے ميں اپنے افتخارات کا دعوٰی کيا تو موالئے کائنات نے اس خط کے جواب 
  ] 139ميں اشعار تحرير فرمائے جس ميں بعض اشعار غدير کے بارے ميں تھے : [
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  محمد النبی ٔاخی وصنوی وحمزة سيد الشھداء عّمی 

  واوجب لی واليتہ عليکم رسول هللا يوم غدير خم 
  

  واوصانی النبی علی اختيار ألّمتہ رضًی منکم بحکمی 
  ٔاال من شاء فلئومن بھذا واال فليُمْت َکَمداً بغّم 

  
  فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقی االلہ غداً بظلمی 

  بی ميرے بھائی ميں اورحمزه سيدا الشھداء ميرے چچا ھيں ۔ محمد ن:”ترجمہ 
  ذی الحجہ کو رسول خدا نے تم پر مجھ کو اپنی جانب سے حاکم قرار ديا ھے ۔  ١٨غدير خم کے مقام پر 

  اور نبی نے مجھ کو اپنی امت کے سلسلہ ميں منتخب ھونے کی وصيت کی کيونکہ تم ميرے حاکم ھونے پر راضی تھے ۔ 
  و کہ جس کا دل چاھے وه اس مطلب پر ايمان الئے ورنہ حسد اور غم کے مارے مرجائے آگاه رھ

تو افسوس ھے افسوس ھے افسوس ھے اس شخص پر جو بروز قيامت خدا سے اس حال ميں مالقات کرے کہ مجھ پر ظلم 
  کرچکا ھو ۔ 

ديکھا تو آپ نے فرمايا :ميرے لئے ہناد بن سری کہتا ھے کہ: ميں نے حضرت علی عليہ السالم کو ايک شب خواب ميں 
  “ ويوم الدوح دوح غديرخم ۔۔۔:”کميت کے وه اشعار پڑھو جس ميں اس نے کھا ھے کہ 

  ] 140ميں نے آپ کی خدمت اقدس ميں وه اشعار پڑھے تو آپ نے فرمايا :ميرا يہ شعر بھی اس ميں اضافہ کرلو :[
  

  ٔاُضيعا ولم ٔار َمثل ذلک اليوم يوماً ولم ٔاَر مثلہ حقاً 
  

  ميں نے اس دن کی طرح کسی دن کونھيں پايا اور نہ موالئے علی کے حق جيساضائع ھونے واال حق ديکھا۔ :”ترجمہ 
جنگ صفين ميں امير المو منين عليہ السالم کے لشکر کے کمانڈرقيس بن سعد بن عباده نے آپ کے لئے يہ اشعار پڑھے 

]:141 [  
  

  نا و نعم الو کيل قلت لما بغی العدّوعلينا حسبنا رب
  وعلیُّ امامنا وامام لِِسوانا ٔاَتی بہ التنزيل 

  
  ومن قال النبی:من کنت مواله فھذا مواله خطب جليل 

  
جب ھم پر دشمن نے حملہ کيا تو ميں نے کھا کہ ھمارے لئے ھمارا پروردگار کافی ھے ۔اور وه بہتر ين ضامن :”ترجمہ 
  ھے ۔ 

  اور ھمارے غيروں کے بھی امام ھيں اس سلسلہ ميں قرآن کی آيت گواه ھے ۔  علی عليہ السالم ھمارے امام ھيں
اس سلسلہ ميں نبی کا يہ قول بھی اھميت رکھتا ھے ھے کہ جس کا ميں موال ھو ں اس کے علی بھی موال ھيں سيد باقر 

  ء) کہتے ھيں :  ١٣٢٩رضوی ہندی متوفی (
واب ميں ديکھا کہ آپ بڑے غمگين اور گريہ کررھے تھے ۔ميں آپ کی ميں نے شب عيد غدير امام زمانہ عليہ السالم کو خ

خدمت بابرکت ميں پھونچا ،سالم کيا ھاتھوں کا بوسہ ليا ليکن ميں نے مشاھده کيا کہ آپ متفکر ھيں ميں نے عرض کيا ميرے
رنجيده خاطر اور گرياں ديکھ موال يہ ايام تو خو ش ھونے اور عيد غدير کا جشن منانے کے ايام ھيں ليکن ميں آپ کو ملول، 

رھا ھوں ؟فرمايا :مجھے اپنی جده ماجده حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا کا غم ياد آگيا ھے۔اس کے بعد آپ (ع) نے يہ 
  شعر پڑھا : 

  
  ال ترانی اتّخذُت ال و ُعال ھا بعد بيت األ حزان بيت سرور! 

  
 حزان کے بعد تم مجھ کو کوئی خوشی کا گھر انتخاب کرتے ھوئے جناب فاطمہ کے عظيم مرتبہ کی قسم بيت اال:”ترجمہ 
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  نھيں ديکھوگے ۔ 
سيد باقر کہتے ھيں ميننيند سے بيدار ھوا، غدير اور مصائب حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا کے بارے مينچند اشعار 

  لکھے جن کا کچھ حصہ مندرجہ ذيل ھے : 
  

  نص الغدير کلُّ غدر وقول افک وزور ھو فرع عن جحد 
  يوم ٔاوحی الجليل ئامرطہ وھوساًر ٔان ُمر بترک المسير 

  
  حطَّ رحل السری علی غير ماء وِکال ،فی الفال بحرَّ الھجير 

  ثمَّ بلَّغھم واال ّفما بلَّغت وحياً عن اللطيف الخبير 
  

  ٔاقِم المرتضی اماماًعلی الخل ق و نور اًيجلودجی الديجور 
  منبراً کان من حدوج وکور  فرقی آخذا ً بکفَّ علیَّ 

  
  ودعا والمال حضور جميعاً َغيََّب هللا رشد ھم من حضور 

  انَّ ھذا ٔامير کم وولّی ال ٔامربعدی ووارثی ووزيری 
  

  ھو مولی لکل من کنت موال هُ من هللا فی جميع األمور 
  ٔافصبراً ياصاحب األمر والخط ب جليل يذيب قلب الصبور 

  
  يبکی بسلوَّ نزر و دمع غزير وکٔانّی بہ يقول و

  ال ترانی اتّخذُت ال وُعال ھا بعد بيت األ حزان بيت سرور! 
  

  فمتٰی يابن احمد تنشرالطاغوت والجبت قبل يوم النشور 
  

  ھر طرح کی غداری اور بہتان ،اور جھوٹ روايت غدير کا انکار کرنے کی وجہ سے ھے ۔ :”ترجمہ 
  کو وحی کے ذريعہ يہ حکم ديا کہ جس دن خداوند جليل نے رسول گرامی 

بے آب دانہ مقام پر جنگل مےں تپتی دھوپ مےں قافلہ روک ديا جائے يہ اس حال مےں تھا کہ رسول مکہ مدينہ کی طرف 
  روانہ ھوئے 

پھر رسول کو حکم مال کہ لوگوں تک پيغام اٰلھی پہنچا ديجئے ورنہ آپ نے خدا وند لطيف وخبير کی جانب سے کوئی حکم 
  ں پہنچايا ۔ نھي

علی مرتضٰی کو مخلوقات کا امام اور ايسا نور قرار ديد يجئے جو تاريکيوں کے اند ھيرے کو ختم کردے اسی وقت رسول 
  کجاووں کے منبر پر موال ئے کائنات کے ھاتھ کو پکڑ کر تشريف لے گئے 

  ے فيض اٹھا نے سے قاصر تھے۔ اور دعا کی جبکہ تمام لوک موجود تھے وه لوک اس طرح کے تھے کہ ھدايت اٰلھی س
  رسول نے فرمايا يہ تمھارے امير اور ميرے بعد تمھارے امور کے ذمہ داروارث اور وزير ھيں ۔ 

  تمام امور مےں خدا کی جناب سے ھر اس شخص کے موال ھيں جس کا مےں موالھوں۔ 
  کے دل کو پگھالديتی ھے۔  لٰہذا اے امام زمانہ آپ صبر کيجئے حاالنکہ مصيبت اتنی عظيم ھے کہ صابر شخص

  اس وقت مجھ کو محسوس ھوا گويا ا مام زمانہ شدت سے روتے ھوئے فرمارھے ھيں : 
جناب فاطمہ کے عظيم مرتبہ کی قسم بيت اال حزان کے بعد تم مجھ کو کوئی خوشی کا گھر انتخاب کرتے ھوئے نھيں 

  ديکھوگے ۔ 
  ا ديں گے ۔ اے فرزند رسول قيامت سے پھلے آپ کب سرکشوں کو سز

  
  اب آپ کے بعد مختلف شعراء کے اشعار مال حظہ فرما ئيں 
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  سيد حميری 
  وکم قد سمعنا من المصطفی وصايا مخصَّصة فی علّی 
  وفی يوم خم رقی منبراً يبلغ الرکب و الرکب لم يرحل 

  فبَخبََخ شيخک لّما رآی عری عقد حيدر لم تحلل 
  

  لہ مےں رسول گرامی سے کتنی زياده خصوصی سفارشيں ُسنی ھيں ھم نے موال ئے کا ئنات کے سلس”ترجمہ: 
  اور غدير خم کے ميدان مےں آپ منبر پر تشريف لے گئے اور وھاں جاکر موجود افراد تک حکم اٰلھی پہنچا يا ۔ 

 کی ۔ اس وقت جب تمھارے بزرگ نے ديکھا کہ موال ئے کائنات کے عقدوں کو کھلتے ھو ئے نھيں ديکھا تو مبارک بادپيش 
  

  ابن رومی 
  قال النبی لہ مقاالًلم يکن يوم الغدير لسامعيہ ُمجمجماً 

  من کنت مواله فھذا مولی لہ مثلی ؤاصبح بالفخار متّوجاً 
  

  نبی(ص) نے غدير کے ميدان مےں علی (ع) کے متعلق ايک ايسی بات کھی جو سامعين کےلئے مبھم نہ تھی ۔ :”ترجمہ 
  والھو ں اس کے علی بھی موال ھيں چنانچہ آپ کے سرپر فخر کا تاج پہنا ديا گيا ۔ آپ نے فرمايا جس جس کا مےں م

  
  شريف رضی 

  غدر السرور بنا وکان وفأوه يوم الغدير 
  يوم ٔاطاف بہ الوصی وقد تلقّب باألمير 
  فتسّل فيہ وردَّعا رية الغرام الی المعير 

  
  کے دن کی ۔ خوشی نے ھم سے بے رخی کی اور وفاداری غدير :”ترجمہ 

  جس دن ميدان غدير مےں رسول(ص) کے وصی علی (ع) پہنچے 
  لٰہذا غدير کے دن اپنا غم دور کرو اور آسوده خاطر ھوکر رھو ۔ 

  
  سيد مر تضٰی 

   دّر يوم ما ٔاشرفا ودّر ما کان بہ ٔاعرفا 
  ساق الينا فيہ رّب العلی مأامرض األعداء ٔاو ٔاتلفا 

  
  کيا کہنا اس کے شر ف کا کيا کہنا اور اس مےں پہچنوائی جانے والی ھستی کا کيا کہنا۔ اور غدير کا :”ترجمہ 

  اس دن پر وردگار عالم نے ھم کو ايسی خوشی تحفہ مےں دی جس کی وجہ سے دشمن يا بيمار پڑگئے يا نابود ھوگئے ۔ 
  

  مھيار ديلمی 
  َمَ◌ َخلَعوا واسٔا لھم يوم خم بعد ما عقدوا لہ الو الية لَِم َ خانوا ولِ 

  قول صحيح ونيّات بھا نَفَل الينفع السيف صقل نحتہ طبع 
  انکار ھم يأاميرالمٔومنين لھا بعد اعترافھم عاربہ اّدر عوا 

  
ذرا ان سے پو چھو توکہ جب وه غديرمےں علی سے واليت کاعھد کرچکے تھے توکيوں خيانت کی اور علی کو :”ترجمہ 

   منصب خالفت سے کيوں دور کرديا ۔
  اے موال ئے کائنات اقرار کے بعد منکر واليت ھوجانا باعث ننگ دعارھے جسکو انھوں نے سپر قرار دے رکھاھے ۔ 

  
  فنجکر دی 

  ال تنکرنَّ غدير خّم انّہ کا لشمس فی اشراقھا بل ٔاظھر 
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  ماکان معروفاً بٔاسناد الی خير البر ايا ٔاحمد ال يُنکر
  القيامة يذکر فيہ امامة حيدر وکمالہ وجاللہ حتی 

خبر دارکبھی غدير خم کا انکار نہ کرنا کيو نکہ غدير خم درخشند گی مےنسورج کے مانند بلکہ اس سے بھی زياده :”ترجمہ 
  رو شن ھے ۔ 

  جو واقعہ بہترين مخلوق محمد مصطٰفے کی جانب بہت سی اسناد کے ذريعہ مشھور ھواس کا انکار نھيں کيا جاسکتا ۔ 
  نات کی امامت مستقرھوگی اور قيامت تک آپ کے کمال اور جالل کا ذکر کيا جائيگا اس مےں موال ئے کائ

  
  ابو محمد حلّی 

  واذا نظرت الی خطاب محمد يوم الغدير اذٔاستقرالمنزل 
  من کنت مواله فھذاحيدر مواله الير تاب فيہ محّصل 

ل    لعرفَت نّص المصطفی بخالفة من بعده غّراء اليتٔاوَّ
  

روا ن ٹھھر نے کے وقت غدير ميں رسول کے اس خطاب کی طرف آپ توجہ کريں گے کہ ميں جس کا  جب کا:”ترجمہ 
  ميں مو ال ھوں اس کے يہ علی بھی مو ال ھيں ۔ 

تو آپ کو معلوم ھوجا ئيگا کہ رسول نے جو اپنے بعد علی کی خالفت کی بات کھی ھے وه بہت روشن ھے اور اس کی 
  تاويل نھيں کی جا سکتی ھے ۔ 

  
  ابو عبدهللا خصيبی 

  انَّ يوم الغديريوم سرور بيَّن هللا فيہ فضل الغدير 
  وحباخّم با لجاللة والتف ضيل والتحفة التی فی الحبور 

  
  يوم نادی محمد فی جميع ال خلق اذقال مفصح التخيير 

  قائال للجميع من فوق دوح جمعوه ألمره المقدور 
  

  فک وزور فصدد تم عنہ ولم تستجيبوا وتعرَّضتم ال
  ثم قلتم قد قال :من کنت مواله فھذا مواله غير نکير 

  
  غدير کا دن يقيناً خوشی کا دن ھے اس ميں خدوند عالم نے غدير کی فضيلت کا تذکره فرمايا ھے :”ترجمہ 

  اور غدير خم کو جاللت ،فضيلت اور تحفہ بخشا ھے جو دانشمندوں سے مخصوص ھے ۔ 
  و مخاطب کيا اور آپ نے يہ خطاب بڑے بڑے درختوں کے نيچے سے کيا ۔ جس دن رسول نے تمام مخلوقات ک

  ليکن تم نے ان کی بات نہ مانی اور جھوٹ و بہتان کا سھارا ليا ۔ 
  پھر تم نے کھا کہ رسول نے فرمايا ھے کہ جس کا ميں موال ھوں اس کے يہ علی بھی موال ھيں ۔ 

  
  ناشی صغير 

  قوم الرقاب وصارمہ کبيعتہ بخًمّ معاقدھا من ال
  علّی الّدر والذھب المصفّی وباقی الناس کلھم تراب 

  
غدير خم ميں حضرت علی عليہ السالم کی تلوار آپ کی بيعت کی طرح ھے کہ جس طرح تلوار گردنوں پر پڑتی :”ترجمہ 

  تھی اسی طرح يہ بيعت ان کی گردنوں ميں آگئی ۔ 
  کی طرح بے حيثيت ھيں۔  علی (ع) موتی اور خالص سونا ھيں اور باقی لوگ مٹی

  
  بولس سالمہ مسيحی 

  عاد من حجة الو داع الخطير ولفيف الحجيج موج بحور 
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  لجة خلف کا نتشار الغيم صبحاً فی الفدفد المغمور
  

  بلغ العائدون بطحاء خًمّ فکٔانَّ الرکبان فی التنور 
  عرفوه غدير خم و ليس الغ ور االّ ثمالة من غدير 

  
  :يا نبی هللا بلَّغ کالم رّب مجير جاء جبريل قائالً 

  ٔانت فی عصمة من الناس فانثر بينات السماء للجمھور 
  

  ؤاِذعھا رسالة هللا وحياً سر مدياً و حجة للعصور 
  مادعاھم طہ ألمريسير وصعيد البطحا ء وھج حرور 

  
  وارتقی منبرالحدا ئج طہ يشھرالسمع للکالم الکبير 

  کم و مو ال ی نا صری و مجيری ٔايھاالناس انما هللا مو ال 
  

  ثم انی وليُّکم منذ کان الدھر طفالًحتی زوال الدھور 
  ياالھی من کنت مو اله حقاً فعلٌی مو اله غير نکير 

  
  ياالھی وال ِ الذين يوالوان ابن عمی وانصرحليف نصيری 

  کن عدّواً لمن يعا ديہ واخذل کل نکس وخاذل شرير 
  

 ً   ساعد الھمام الھصور قالھاآخذاًبضبع علی رافعا
  الح َشعر االبطين عند اغتناق الزند للزند فی المقام الشھير 

  
  بثَّ طہ مقالہ فی علی واضحاًکالنھار دون ستور 
  المجازوالغموض ولبس يستحّث األ فھام للتفسير 

  
  فٔا تاه المھنَّؤ ن عيون القوم يبدون آية التو قير 

  لی حقاق العبير جاء ه الصا حبان يبتدران القول طالّ ع
  

  بتَّ مولی للمٔو منين ھنيئاً للميامين باالمام الجدير 
  ھنّٔا تہ ٔازواج ٔاحمد يتلوہنَّ رتل من الجميع الغفير 

  
  عيدک العيد يا علی فان يص مت حسود ٔاوطا مس للبدور 

  
  مار رھاتھا ۔ عظيم المرتبت رسول (ص)حجة الوداع سے واپس ھوئے جبکہ حاجيوں کا مجمع ٹھاٹھيں :”ترجمہ 

  مجمع بہت زياده پانی کی طرح تھا لگ رھاتھا جيسے صبح کے وقت 
  حج سے لوٹنے والے وادی خم ميں پھونچے لگ رھاتھا گويا وه لوگ تنور ميں پھونچ گئے ھيں ۔ 

  انھوں نے اس جگہ کو غدير خم کے نام سے پہچانا 
  ا ديجئے جبرئيل نے آکر نبی سے کھا اے نبی خدا ،خدا کا پيغام پھونچ

  آپ لوگوں کے شر سے محفوظ رھيں گے لٰہذا آسمانی پيغام لوگوں تک پھونچا ديجئے ۔ 
  اس پيغام کو پھونچا ديجئے تاکہ يہ پيغام آنے والے زمانوں کيلئے حميت رھے ۔ 

  پيغمبر نے ان کو ايک آسان امر کيلئے دعوت نھيں دی جبکہ سر زمين غدير دھوپ سے تپ رھی تھی ۔ 
  ں کے منبر پر تشريف لے گئے تا کہ پورا مجمع ان کا کالم سن سکے۔ رسول کجاوو
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  لوگو! بيشک هللا تمھارا اور ميرا موال و مددگار ھے اور مجھے پناه دينے واال ھے ۔ 
  پھر اس کے بعد ميں بچگی سے ليکر قيامت تک تمھارا ولی ھوں ۔ 

  مو ال ھيں ۔ بار اٰلھا جس کا ميں حقيقی مو ال ھوں يقيناً علی بھی اس کے 
بار اٰلھا جو ميرے چچا زاد بھا ئی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر اور جو ان کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد 

  کر ۔ 
  جو ان سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ اور ھر رسوا کرنے والے کو رسوا کردے ۔ 

  آپ کی سفيدیٔ  بغل نمودار تھی۔  آپ نے موالئے کا ئنات کا بازو پکڑ کر اس حال ميں کھا کہ
  آپ نے موالئے کائنات کے سلسلہ ميں يہ بات روز روشن کی طرح واضح طور پرکھی۔ 

  مجاز گو ئی اور پيچيد گی کا استعمال نھيں کيا کہ سمجھنے والوں کو دشواری کا سامنا ھوتا ۔ 
  ت پيش کرنے آئے ۔ اس وقت مبارکباد پيش کرنے والے قوم کے نماياں افراد آپ کے پاس تہني

  ابو بکر اور عمر بھی تيزی سے آپ کے پاس مبارکباد پيش کرنے کے لئے آئے ۔ 
  مو الئے کائنات مو منين کے موال ھو گئے الئق امام کے ذريعہ برکت پانے والوں کا کيا کہنا 
  آپ کو ازواج نبی نے بھی مبارکباد پيش کی اس کے بعد جم غفير نے بھی مبارکباد پيش کی 

ے علی (ع) آپ کی عيد عيد ھے اس مو قع پر حسد رکھنے واال ھی خا موش ھوگا يا چاند کو بے نور سمجھنے واال ھی آپ ا
  کی واليت کا انکار کرے گا ۔ 

  
  معرو ف عبد الجيد مصری 

  
ل؟    ُولّيَت فی يوم الغدير بآ ية شھدالحجيج بھا ،فکيف تٔووَّ

،ومن سواک معطّل عنھا ،واجما   ع السقيفةبا طل ٔانت الو لیُّ
  

لت آيات ربَّک کا لنجوم اللّمِع    فا ذا ٔاتی يوم الغدير تنزَّ
  قم يامحمد انّھا لرسا لة ان لم تبلّغھا فلست بصادع ِ 

  
  وقف الرسول مبلَّغاًومناديا ً فی حجة التوديع بين األربُِع 

  و ٔا بو تراب فی جوارالمصطفٰی طلق المحيّا کا لھالل الطالِع 
  

  ّی يد الوصّی وقال فی مرٔا ٰی من الجمع الغفير و مسمِع رفع النب
  ۔۔۔فبٍخ بٍخ لسميدِع۔۔۔! “من ُکنت مواله فٰھذا المر تضٰی مولی لہ ”

  
  وَسَعت جموُع الناس نحؤاميرھا مابين مقطوع الرجا ،و مبا يِع۔۔۔! 
  وصّی بھا مو سی، و ھذا ٔاحمٌد وصّی ٔاخا ه،فذلَّ من لم يبخِع ۔۔۔!! 

  
غدير کے دن آپ ايسے عھدے کے ذمہ دار قرار دئے گئے جس کا حجاج نے مشاھده کيا تو بھال اس کی کيسے :” ترجمہ

  تاويل ممکن ھے ؟! 
  آپ ولی ھيں آپ کے عالوه سب واليت سے در کنار ھيں اور سقيفہ کا اجماع باطل ھے ۔ 

  ح نازل ھوئيں ۔ تو جب غدير کا دن آيا تو آپ کے پروردگار کی آيات درخشاں ستاروں کی طر
اے محمد آپ کھڑے ھو جائيے کيونکہ يہ ايسا پيغام ھے کہ اگر آپ نے اس کو نھيں پھونچايا تو گويا رسالت کا کو ئی کام ھی

  انجام نھيں ديا ۔ 
اس وقت رسول حجة الوداع کے مو قع پر اس حالت ميں حکم اٰلھی کی تبليغ کے لئے کھڑے ھوئے آ پ کے پھلو ميں مو 

  ئنات تھے ۔ الئے کا 
  آپ نے مو الئے کائنات کا ھاتھ اٹھاکر مجمع کے سامنے کھا 

  جس جس کا ميں مو ال ھوں اس کے يہ علی مو ال ھيں اس سردار کو واليت مبارک ھو ۔ 
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لوگوں کا مجمع اپنے امير کی طرف بڑھنے لگا کچھ لوگوں کی اس واليت کے ذريعہ اميديں ٹوٹ گئی تھيں اور کچھ نے دل 
  کی تھی ۔  سے بيعت

اس واليت کے سلسلہ ميں مو سٰی نے بھی وصيت کی تھی اور يھاں پيغمبر نے اپنے بھائی کو وصيت کی تو اس کا انکار 
  کرنے واال ذليل ھے ۔ 

  
  معروف عبد المجيد مصری کا ايک ادبی شہ پاره : 

  
  واختزنت ذاکرةُ العالِم 
  ٔاحداَث اليوم الموعوِد 

  
  لتشھدھااألجياُل 

  مغزاھاالحکماء ۔۔۔  و يفطنَ 
  

  و تد لَّت من ٔاغصان الغرقَد 
  حبّاُت ند ًی فّضًیّ 

  
  و قفت تقطفھاالزھراء ۔۔۔ 
  ھی ذی ٔاودية سالت لعلًیّ 

  
  بالوحی علی البطحا ء ۔۔۔ 

  فاندثرت ٔا حالم قريٍش 
  

  وتالشت محَض ھبائ 
  ويقال بٔانّک المٔاموربتبليغ التنزيل 

  
  افترش الصحراء 

  رحٰمن وجمع وفودال
  

  عن شطآن غديرالوعی 
  وآخذبيدک ۔۔۔ونادی : 

  
  من کنت ٔانامواله ۔۔۔فھذامواله ۔۔۔ 

  
  ذيل ميں ايک ادبی قطعہ معروف عبد المجيد مصری سے مال حظہ فر مائيے : 

ف دنيا کے ذہن ميں اس يوم مو عود کے واقعہ محفوظ ھيں تا کہ نسليں اس کی گواه رھيں اور حکماء اس کے مفھوم کی طر
  متوجہ رھيں ۔ 

  درخت کی شاخوں پر چاندی جيسی شبنم کے قطرے آويزاں تھے 
  جن کو جناب فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا کھڑی ھو کر ُچن رھی تھيں 

  يہ شبنم کے قطرے ايسی وادی رکھتے تھے 
  جو علی کے لئے غدير کے مقام پر وحی کے ذريعہ جاری ھو ئيں ۔ 

  اس وقت قريش کے خواب ٹوٹ گئے 
  اور بکھرے ھوئے ذروں کی طرح پھيل گئے ۔ 

  اس وقت رسول سے کھا جا رھا تھا کہ آپ کی ذمہ داری پيغام اٰلھی کو پھونچانا ھے 
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  بيابان لوگوں سے پُر ھو گيا 
  خدا وند عالم کے وفد اکٹھا ھو گئے ۔ 

  تاکہ غدير کا پيغام سنيں 
  رسول نے آپ کا ھاتھ پکڑ کر آواز دی 

  وں اس کے يہ علی بھی مو ال ھيں ۔ جس کا ميں مو ال ھ
سب سے پھلے آنحضرت (ص) کے حضور ميں جو اشعار پڑھے گئے وه حسان بن ثابت کے اشعار ھيں کہ جن کی حساس 

  ] 142بيت يہ ھے :[
 --------------------------------------------------------------------------------   

، ۵٧، ۵۶صفحہ ١۵/٣۔عوالم جلد ١٣۶،١۶٢،١۶٧صفحہ ٣٧ا راالنوار جلد ۔بح١٩٣صفحہ  ١] الغدير جلد 1[
  ۔ اس واقعہ کی تفصيل اسی کتاب کے دوسرے حصہ کی تيسری قسم ميں مال حظہ کيجئے ۔ ١۴۴، ١٢٩

۔اس واقعہ کی تفصيل اسی کتاب کے ٨۵،١٣۶صفحہ ١۵/٣۔عوالم جلد ١٢٠،١۶١صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 2[
  قسم ميں مال حظہ کيجئے ۔ دوسرے حصہ کی تيسری 

  ۔ ١۵٣صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 3[
  ۔ ٢٢٨صفحہ ۴١] بحا راالنوار جلد 4[
  ۔ ٨٩حديث ۵۴صفحہ ۴٠] بحا راالنوار جلد 5[
  ۔ ٨٩حديث ۵۴صفحہ ۴٠] بحا راالنوار جلد 6[
  ۔ ٢حديث ١٠٩صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 7[
  ۔ ۴۶۵حديث ١١١صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 8[
  ۔ ۵٣۵حديث ١٢۶صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 9[
  ۔ ٧٢حديث ١٨صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 10[
  ۔ ٢۴٨صفحہ  ٢٨] بحا االنوار جلد 11[
  ۔ ١١۵صفحہ  ٢،اثبات الھداة جلد ١٨۶صفحہ  ٢٨] بحا االنوار جلد 12[
  ۔ ٢٧٣صفحہ  ٢٨] بحار االنوار جلد 13[
  ۔ ١٨۔٣صفحہ  ٢٩] بحا االنوار جلد 14[
  ۔ ٢٢٨صفحہ  ۴١بحا االنوار جلد  ]15[
  ۔ ٣٧۔٣ ۵صفحہ ٢٩] بحا االنوار جلد 16[
  ۔ ۶٢۔۴۶صفحہ  ٢٩] بحا االنوار جلد 17[
  ۔ ١۴] کتاب سليم حديث 18[
  ۔ ٣٣٢،٣۵١،٣٧٣،٣٨١صفحہ ٣١] بحا االنوار جلد 19[
  ۔ ٣۶١صفحہ ٣١] بحا االنوار جلد 20[
  ۔ ۴١٢۔۴١٠صفحہ ٣١] بحا االنوار جلد 21[
  ۔ ۴١۶،۴١٧صفحہ ٣١االنوار جلد  ] بحا22[
  ۔ ١١] کتاب سليم حديث23[
  ۔ ١٨۶صفحہ ١] الغدير جلد 24[
  ۔ ٣٨٨صفحہ ٣٢] بحا راال نوار جلد 25[
  ۔ ٢۵] کتاب سليم حديث 26[
  ۔ ٢۵] کتاب سليم حديث 27[
  ۔ ٣٩حديث ٢٣٨صفحہ ٣٨] بحا ر االنوار جلد 28[
  ۔ ٨٠صفحہ ٣] مناقب ابن شھر آشوب جلد 29[
  ۔ ١١۵۔١١۴صفحہ ٩۴حاراالنوار جلد ] ب30[
۔٩٣صفحہ ١۔الغدير جلد ۴٩٠۔٨٩صفحہ ١۵/٣۔ عوالم ١٩٩صفحہ ٣٧،جلد ۴۴٧صفحہ ٣١] بحا راالنوار جلد 31[
  ۔ ١۴صفحہ ٣٠] بحا راالنوار جلد 32[
  ۔ ۵حديث/٣٣۶صفحہ ٣٩] بحا راالنوار جلد 33[
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  ۔ ٢٣۴صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 34[
  ۔ ۶٠] کتاب سليم حديث/ 35[
  ۔ ٨۴] فضائل شاذان صفحہ 36[
  ۔ ٨] کتاب سليم حديث /37[
  ۔ ۴۴٣صفحہ ٣١] بحا راالنوار جلد 38[
  ۔ ۴۶۵حديث/١١١صفحہ  ٢] اثبات الھدات جلد 39[
  ۔ ٢۴٠صفحہ ٣٨] بحا راالنوار جلد 40[
  ۔ ١٩٧صفحہ  ١] الغدير جلد 41[
  ۔ ١١٢صفحہ ٢الھدات جلد  ،اثبات١٩٧صفحہ ١،الغديرجلد ٣۵٢صفحہ ٣۶] بحاراالنوار جلد 42[
  ۔ ٢٠۵صفحہ٢٨] بحاراالنوار جلد 43[
  ۔ ١۶١صفحہ ۴٣] بحار االنوار جلد 44[
  ۔ ١ ٣٩صفحہ١٠] بحار االنوار جلد 45[
  ۔ ٧۵صفحہ ۴۴] بحار االنوار جلد 46[
  ۔ ٢۶] کتا ب سليم حديث 47[
  ۔ ١٣٩حديث  ٣۴صفحہ  ٢] اثبات الھدات جلد 48[
  ۔ ٨۶حديث ٢٠١حہ صف٣٧] بحار االنوار جلد 49[
  ۔ ٣۴حديث ١۴٠صفحہ ٣٧] بحار االنوار جلد 50[
  ۔ ٣١١صفحہ ٣۵] بحار االنوار جلد 51[
  ۔ ١۴٠حديث  ٣۴صفحہ  ٢] اثبات الھدات جلد 52[
  ۔ ۵٨۴حديث ١ ٣۴صفحہ  ٢] اثبات الھدات جلد 53[
  ۔ ٣٣٩صفحہ ٢١] بحار االنوار جلد 54[
  ۔ ٢٨۵حديث ۵٢۶صفحہ ١] اثبات الھدات جلد 55[
  ۔ ٧٣۶حديث ١ ۶۴صفحہ  ٢] اثبات الھدات جلد 56[
  ۔ ٣٣حديث  ١۴٠صفحہ  ٣٧] بحا راال نوار جلد 57[
  ۔  ١٠٨صفحہ  ٣٧] بحا راال نوار جلد 58[
  ۔  ١٠٣صفحہ  ٣٧] بحا راال نوار جلد 59[
  ۔ ٧حديث ۴صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 60[
  ۔ ١٨حديث ٧صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 61[
  ۔ ٨٧حديث٢١،صفحہ ۶٧حديث ١۶صفحہ  ٢الھداة جلد ] اثبات 62[
  ۔ ٣٢٧حديث ٧ ٨صفحہ ٢] اثبات الھداة جلد 63[
  ۔ ٩١صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 64[
  ۔ ۵٠۵حديث ١٢٢صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 65[
  ۔ ۵٣۵حديث ١٢ ۶صفحہ ٢] اثبات الھداة جلد 66[
  ۔ ١۴٢صفحہ ٣٧] بحا ر االنوار جلد 67[
  ۔ ۵٣صفحہ  ۶وار جلد ] بحا راالن68[
  ۔ ١۴٧صفحہ ۴٨] بحا راالنوار جلد 69[
  ۔ ۴٢۵حديث ١٠٣صفحہ ٢] اثبات الھداة جلد 70[
  ۔ ۶حديث٢١٨] غيبت نعمانی صفحہ 71[
  ۔ ٣۶٠صفحہ ٩٧] بحا راالنوار جلد 72[
  ۔ ٣حديث ٢٢۶صفحہ٢] بحا راالنوار جلد 73[
  ۔ ٣٢١صفحہ ۵٠] بحا راالنوار جلد 74[
  ۔ ۶٠۶حديث١٣٩صفحہ ٢جلد  ] اثبات الھداة75[
  ۔ ٧۶حديث١٩٣صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 76[
  ۔ ٣٠حديث٣٣صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 77[
۔ قبيلٔہ مالک کی بيٹيوں مينسے حنفيہ کی داستان جو قيد کر ٣٠٢۔٣٠١صفحہ ١] نز ھة الکرام (رازی):جلد 78[
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  بيان کی جا ئے گی ۔ نمبر ميں ) ۴۴لی گئيں تھيں اسی اتمام حجت کے چواليسويں(
  ۔ ١٢٧،١٣١صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 79[
  ۔ ١٩٣،١٩۴صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 80[
  ۔ ٧١٠حديث١۵٩صفحہ  ٢۔اثبات الھداةجلد ٩٨صفحہ ٢٨] بحا راالنوار جلد 81[
  ۔ ١٣۴] مثالب النواصب (ابن شھر آشوب)خطی نسخہ صفحہ 82[
  ۔ ٢٠٣صفحہ ١] الغدير جلد 83[
  ۔ ٢٠٠صفحہ ٢٨ر االنوار جلد ] بحا 84[
  ۔ ١٨٨صفحہ  ١] الغدير جلد 85[
  ۔ ١۶۶صفحہ ٢٩] بحا راالنوار جلد 86[
  ۔ ٢۶] کتاب سليم حديث 87[
  ۔ ٣٩] کتاب سليم حديث 88[
  ۔ ١٢٣،١٢۴صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 89[
  ۔ ٢٢٣صفحہ ٢٨] بحا راال نوار جلد 90[
  ۔ ۴٩٨حديث ١٢٠صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 91[
  ۔ ٢٠۵صفحہ  ١] الغدير جلد 92[
  ۔ ١٣٨حديث ١٨٨صفحہ ٣٢] بحار االنوار جلد 93[
  ۔ ٣٠٩حديث ٧١صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 94[
  ۔ ٢۶۶صفحہ ٣٣] بحا ر االنوار جلد 95[
  ۔ ۴٢] کتاب سليم حديث 96[
  ۔ ۴٩٨حديث ١٢٠صفحہ ٢] اثبات الھداة جلد 97[
  ۔ ۶٣صفحہ١۵/٣] عوالم جلد 98[
  ۔ ٩٢صفحہ ٢٩ر االنوار جلد ] بحا99[
  ۔ ٢۵٩صفحہ  ٣٣] بحا راالنوار جلد 100[
  ۔ ١٠۴حديث۶٨صفحہ ۴٠] بحا راالنوار جلد 101[
  ۔ ٢٠١صفحہ  ١] الغدير جلد 102[
  ۔ ٣۴صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 103[
  ۔ ۴٢حديث٢۵٩صفحہ ٢٨] بحا راالنوار جلد 104[
  ۔ ١٩١۔١٨٧صفحہ ١] الغديرجلد105[
  ۔ ٣۶۴حديث٢۵٧صفحہ ١۵/٣لد ] عوالم ج106[
  ۔ ۴٢٨حديث ١٠۴صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 107[
  ۔ ١۶حديث۵٨٢صفحہ ٢٩] بحار االنوار جلد 108[
  ۔ ٨٠٣حديث ١٧٣صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 109[
  ۔ ٣٠١صفحہ  ١،الصراط المستقيم جلد ۵٧٨،التحصين صفحہ ١۶٩] العدد القويہ صفحہ 110[
  ۔ ٩٣صفحہ  ١۔الغدير جلد ١٩٩صفحہ ٣٧،جلد ۴۴٧صفحہ ٣١] بحا راالنوار جلد 111[
  ۔ ١۵٢صفحہ ٣٧] بحاراالنوار جلد 112[
  ۔ ١۴٩صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 113[
  ۔ ١۴٩صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 114[
  ۔ ٨١حديث٢٧٠] المسترشد صفحہ 115[
  ۔ ۶۵٢حديث ١۴٩صفحہ  ٢۔ اثبات الھداة جلد ۶۵٢حديث ١۴٩صفحہ  ٢] اثبات الھداة جلد 116[
  ۔ ١٧٠حديث ٣٢صفحہ  ٢] ۔اثبات الھدات جلد 117[
  ۔ ۵٣٢حديث٢۶٠صفحہ ٣٣] بحا راالنوار جلد 118[
  ۔ ١حديث١۶٢صفحہ ٣٩] بحا راالنوار جلد 119[
  ۔ ٢٢٨صفحہ ۴١] بحا راالنوار جلد 120[
  ۔ ١٠١۵حديث ٢ ٠صفحہ ٢] اثبات الھدات جلد 121[
  ۔ ١يثحد١٠٨صفحہ ٣٧] بحا راالنوار جلد 122[
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  ۔ ٢٠٣صفحہ ١] الغدير جلد 123[
  ۔ ١٩٩صفحہ ٣٧ ١] بحا راالنوار جلد 124[
  ۔ ۵۵] کتاب سليم حديث 125[
  ۔ ۴١صفحہ ۴٠] بحا راالنوار جلد 126[
  ۔ ١٧٩حديث۴۴،صفحہ ١۴٧حديث ٣۵صفحہ  ٢] ثبات الھدات جلد 127[
  ۔ ٢٠٣صفحہ  ١] الغدير جلد 128[
  ۔ ١٨۵صفحہ  ٢] اثبات الھدات جلد 129[
  ۔ ٢١٠صفحہ ١] الغدير جلد 130[
  ۔ ١٨٨] کشف المھم صفحہ 131[
  ۔ ٢١٢صفحہ ١] الغدير جلد 132[
  ۔ ٢١٠صفحہ ١] الغدير جلد 133[
  ۔ ٢٨٣صفحہ ٢٣] تاريخ االسالم (ذھبی )جلد 134[
  ۔ ١۵١صفحہ ۴٢] حا راالنوار جلد 135[
  ۔ ١۶حديث  ١۵٠صفحہ ۴٢] بحا راالنوار جلد 136[
  ۔ ۴۴صفحہ ١۵/٣۔عوا لم جلد ١۵حديث ١٢١صفحہ ٣٧جلد  ] بحار االنوار137[
  ] اس کا تفصيلی واقعہ کتاب کے دوسرے حصہ کی تيسری قسم ميں بيان ھوا ھے ۔ 138[
  ۔ ٣٩حديث٢٣٨صفحہ  ٣٨،جلد ۴١٧حديث ١٣١صفحہ ٣٧] بحاراالنوار جلد 139[
  ۔ ٢٣٠صفحہ٢۶جلد  ٣٨٣صفحہ  ٣۵] بحاراالنوار جلد 140[
  ۔ ١۴٨صفحہ  ٣٧جلد ] بحاراالنوار 141[
 ] اس کا مفصل واقعہ اسی کتاب کے تيسرے حصہ کے دو سرے بخش ميں آيا ھے ۔142[

 

 اسرار غدير 

 

  شعروادب فارسی

  
  

  نظيری نيشاپوری 
  قسم بہ جان تو ای عشق ای تمامِی ھست 

  کہ ھست ھستِی ماازخِم غديِرتوَمست 
  

  در آن خجستہ غديرتوديددشمن ودوست 
  کہ آ فتاب بودآفتاب برسِردست 

  
  فرازمنبر يوم الغديراين رمزاست 
  کہ سرزجيب محمدعلی برآورده 

  
  حديث لحمک لحمی بيان اين معناست 

  کہ برلسان مبارک پيمبرآورده 
  
  اے وجود کامل اے عشق تيری جان کی قسم کہ ھماری ھستی تيرے غدير کے خم سے مست ھے۔ ”

  تيرے اس خجستہ اور مبارک غدير ميں دشمن اور دوست نے ديکھاکہ ايک آفتاب دوسرے آفتاب کے ھاتھوں پرتھا۔ 
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  کے اوپر يہ راز ھے کہ محمد کے وجود سے علی نکلے ۔  يوم الغدير کے منبر
  “ اس معنی کی بيان گر ھے کہ جس کو نبی (ص) نے اپنی زبان پر جاری کيا“ لحمک لحمی” حديث

  
  محمدجوادغفورزاده(شفق) 

  جلوه گرشدبارديگرطورسينادرغدير 
  ريخت از خم واليت می بہ مينادرغدير 

  
  رودھابايکدگرپيوست کم کم سيل شد 

  موج می زدسيل مردم مثل دريادرغدير 
  

   دھدئہ جبريل بو
  وحی آ مددرمبارک بادمولی درغدير 

  
   ضباوجودفي

  ازنزول وحی غوغابودغوغادرغدير 
  

  برسردست نبی ھر کس علی راديدگفت 
  آفتاب وماه زيبابودزيبادرغدير 

  
  تانشست ٔ برلبش گلواژه

  گلبن پاک واليت شدشکوفادرغدير 
  

  )درتاريخ نامی آشناست (برکٔہ خور شيد
  شيعہ جو شيده ست ازآن تاريخ آنجادرغدير 

  
  گرچہ درآن لحظٔہ شيرين کسی باورنداشت 

  می توان انکاردر ياکردحتی درغدير 
  

  باغبان وحی می دانست ازروزنخست 
  عمرکوتاھی ست درلبخندگلھادرغدير 

  
  ديده ھادرحسرت يک قطره ازآن چشمہ ماند 

  يادرغدير؟ اين زالل معرفت خشکيدآ
  

  دل درون سينہ ھا در تاب وتب بود ای دريغ 
  کس نمی داند چہ حالی داشت زھرا درغدير 

  
  غدير ميں ايک بار پھر طور سينا متجلی ھوگياغدير مينخم واليت سے مينا ميں شراب گری ” 

طرح مو جيں مار رھاتھا۔  دريا ايک دوسرے سے مل گئے اور رفتہ رفتہ سيالب بن گئے غدير ميں لوگوں کا سيالب دريا کی
تھاغدير ميں موالئے کائنات کو مبارکباد پيش کرنے کے لئے وحی نازل “اليوم اکملت لکم دينکم ”غدير ميں جبرئيل کا ھديہ 

  ھوئی۔ 
  نبی کے فيض ِ وجود کی بناپرغدير ميں بہت شور وغل تھا۔ “اتممت عليکم نعمتی ”

  س نے کھاغدير ميں آفتاب و ماہتاب نھايت ھی خوبصورت تھے ۔ نبی کے ھاتھوں پرجس نے بھی علی کو ديکھا ا
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  آياغدير ميں واليت کا چمن کھل اٹھا۔ “من کنت مو اله ”حضور لب مبارک پر جيسے ھی 
  تاريخ ميں خورشيد کا تاالب آشنا نام ھے وھاں غدير ميں اس سے شيعہ وجود ميں آئے ھيں۔ 

  تھا کہ غدير ميں بھی دريا کا انکار کيا جا سکتا ھے ۔ اگرچہ اس شيرين لمحہ ميں کسی کو يقين نھيں 
  غدير ميں وحی کا باغبان پھلے دن سے ھی جانتا تھا کہ غدير ميں پھولوں کی مسکراہٹ کی عمر مختصر ھے 
  اس چشمہ کی ايک بوند کی حسرت مينآنکھيں کھلی رھيں کيا غديرميں يہ معرفت کا چشمۂ  زالل خشک ھوگيا۔ 

  “ اندر دل بے چين تھے کہ کسی کو نھيں معلوم کہ غديرمينجناب فاطمہ (ص) کی کيا حالت تھی ؟بيشک سينوں کے 
  

  سيد رضا مويد : 
  از وال يتعھدی حيدرخدا تاج شرف 

  بارديگر بر سر زھرا ی اطھر می زند 
  

  در حريم ناز وعصمت زين ھمايون افتخار 
  فاطمہ لبخندبرسيمای شوھرميزند 

  
  ان ديگر می دھد اين بشارت دوستان راج

  دشمنان را اين خبر ،بر قلب خنجر می زند 
  

  باز تابيد از افق روز درخشاِن غدير 
  شد فضا سر شار عطِرگل زبستان غدير 

  
  موج زددريای رحمت در بيابان غدير 

  چشمہ ھای نو رجاری شد زدامان غدير 
  

  شد غدير خم تجليگاه انوار خدا 
  الھُدا  تا در آنجا جلوه گر شد نور ِمصباحُ 

  
  آفرينش را بَُود بر سوی آن سامان نگاه 
  ماسوی ّهللاٰ منتظر تا چيست فرمان اِلہ 

  
  ناگھان َختِم ُرُسل آن آفتاب دين پناه 

  بر فراز دست می گيردعلی را ھمچو ماه 
  

  تا شناساند بہ مردم آن ولی ّهللاٰ را 
  واِل َمن واال ه خواند ،عاِدَمن عاده را 

  
  ھستی روز بيعت باامام ای غدير خم کہ 

  بر تو ای روز امامت از ھمہ امت سالم 
  

  از تو ُمحکم شد شريعت ،وز تو نعمت شد تمام 
  مابہ ياد آن مبارک روز و آن زيبا پيام 

  
  ازِوالی ُمرتضی دل را چراغان می کنيم 

  بار علی بار دگر تجديد پيمان می کنيم 
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  خط ُسرخی کز غدير خم پيمبر باز کرد 

  مت را از اول تا آخر باز کرد باب رح
  

  بر جھان ما سوی حق را ه ديگر باز کرد 
  از بھشت آرزوھا بر بشر َدر باز کرد 

  
  از غدير خم کماِل شرع پيغمبر شده است 

  ُمھر اين فرمان بہ خون ُمحسن و اصغر شده است 
  

  اين خدائی روز ،بر شير خدا تبريک باد 
  بر تمام اَنبيا واوليا تبريک باد 

  
  يا امام العصر اين شادی تو را تبريک باد 

  چھارده قرن امامت بر شما تبريک باد 
  

  سينہ ھا از داغ ِھجران داغدارت تابہ ِکی 
  چون(مٔويد) شيعيان در انتظارات تابہ ِکی 

  
  خدا نے حيدر کی واليت عھدی کاتاج شرف دوسری مرتبہ زھرائے اطھر کے سر پر رکھا ”

  بنا پرحريم عصمت مينفاطمہ (ص) اپنے شوھر نامدار کے چھرے کو ديکھ کر مسکراتی ھيں اس قابل فخر کی ھستی کی 
  يہ بشارت دوستوں کا حو صلہ بڑھا تی ھے اور اس خبر سے دشمنوں کے دل پرخنجر لگتا ھے ۔ 

  زمين سے دوباره غدير کا چمکتا ھوا دن نکالبوستان غديرکے پھول سے فضا معطر ھو گئی 
  ريائے رحمت موج مارنے لگاغدير کے دامن سے نورکے چشمے بہنے لگے صحرائے غدير ميں د

  غدير خم انوار خدا کی تجلی گاه بن گيايھاں تک کہ وھاں سے مصباح الھدٰی کا نور جلوه گر ھو گيا 
رح خدا کے عالوه خلقت کی نگاه اس طرف تھی سب منتظر تھے کہ خدا کا فرمان کيا ھے ؟ناگھاں خاتم االنبياء چاند کی ط

  علی کو ھاتھوں پر اٹھايا۔ 
  تاکہ لوگوں کو اس ولی هللا کا تعارف کرائيں اور وال من وااله اور عاد من عاداه کھيں 

  اے غدير خم امام کی بيعت کے دن تيرا کيا کہنااے روز امامت ساری امت کا تجھے سالم 
  تيری بنا پر شريعت محکم ھوئی اور نعمت کا مل ھوئی ھم 

  رنيک پيام کی ياد ميں اس مبارک دن او
  علی مرتضٰی کی محبت کی بنا پردل کو چراغاں کرتے ھيں 

  علی کے ساتھ دوباره تجديد عھد کرتے ھيں ۔ 
  غدير خم سے پيغمبر(ص) نے جو سرخ راستہ کھوالتو گويا ابتدا سے انتھا تک باب رحمت کھول ديا ”

  ھمارے دنيا کے لئے حق کی جانب ايک اور راستہ کھول ديا 
  وگوں کے لئے جنت کی اميدوں کا ايک اور راستہ کھول ديا ل

  غدير خم سے پيغمبر کی شريعت کا مل ھوئی ھے 
  اس دستاويز کی مھر جناب محسن اور علی اصغر (ع) کے خون سے لگی ھے 

  يہ خدائی دن شير خدا کو مبارک ھو 
  اے امامت کی چوده صديوں تم کو مبارک ھو 

  ں سے داغدار رھيں گے تمھارے سينے کب تک داغ حجرا
  “ مٔويد کی طرح شيعہ تيرے انتظار ميں کب تک رھيں گے 
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  مصطفی محّدثی خراسانی 
  ملتھب درکنار برکہ روح تاريخ پير منتظر است 

  دست خور شيد تانھد دردست آسمان در غدير منتظر است 
  

  برسر آسمانی آن ظھر آيہ ھای شکوه نازل شد 
  احمد تمام کامل شد  مژده دادند آيہ ھای شکوه دين

  
  ايک حوض کے کنارے تاريخ کی بے چين روح منتظر ھے تاکہ آسمان غدير ھاتھ ميں خورشيد کا ھاتھ رکھ دے 

  پس دور پھر ميں با شکوه آيات نازل ھوئيں 
  باعظمت آيات نے خو شخبری دی کہ دين کامل ھوگيا 

  
  حاج غالمر ضا ساز گار 

  آينہ دارعلی ولی هللا ست  غدير عيدھمہ ُعْمرباعلی بودن غدير
  غدير حاصل تبليغ انبيا ھمہ عمر غدير نقش والی علی بہ سينٔہ ماست 

  
  غدير يک سند زنده يک حقيقت محض غدير ازدل تنگ رسول عقده گشاست 

  غدير صفحٔہ تاريخ وال من وااله غدير آئہ توبيخ عاد من عادست 
  

  مت نعمتی )گوياست ھنوز اللٔہ (اکملت دينکم )رويد ھنوز طوطی (اتم
  ھنوز خواجٔہ لوالک رانِداست بلند کہ ھرکہ راکہ پيمبر منم علی موالست 

  
  بگوکہ خصم شودمنکر غديرچہ باک کہ آفتاب بہ ھرسو نظرکنی پيداست 
  چوعمر صاعقہ کوتاه باد دورانش خالفتی کہ دوامش بہ کشتن زھراست 

  
  ر علی ولی هللا کی آئينہ دار ھے غدير ساری زندگی علی کے ساتھ رہنے کی عيد ھے غدي”

  غدير انبياء کی ساری عمر تبليغ کا نتيجہ ھے غدير ھمارے سينوں پر علی کی واليت کا نقش ھے 
  غدير ايک زنده سنداور ايک خالص حقيقت ھے غدير رسول کے پريشان دل کا عقده کھولتی ھے 

  ی مذمت کی آيت ھے غدير وال من وااله کی تاريخ کا صفحہ ھے غدير عاد من عاداه ک
  کی صدا بلند ھے “ اتممت نعمتی”کا پھول اگتا ھے ابھی “اکملت دينکم ” ابھی

  ابھی سيد لوالک کی صدا بلند ھے کہ جس کا ميں پيغمبر ھوں علی اس کے موال ھيں 
  کھدو اگر دشمن غدير کا انکار کردے تو کيا ڈر کيونکہ ھر طرف آفتاب نظر آئے گا 

  جلی کی مدت کی طرح مختصر ھو جائے جس کی بقا سيد هٔ  کونين کو شھيد کرنے کے ذريعہ ھے اس خالفت کا زمانہ ب
  

  دکتريحيی حّدادی ابيانہ 
  ستارٔه سحر از صبح انتظار دميد 
  غدير از نفس رحمت بھار چکيد 

  
  گرفت دست قدر،رايت شفق بر دوش 
  زمين بہ حکم قضا آب زندگی نوشيد 

  
  برآسمان سعادت ز مشرق ھستی 

  سپيده داد نويِد تولِد خورشيد 
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  بہ باغ ،بلبل شوريده رفت بر منبر چو از نسيم صبا بوی عشق يار شنيد 
  زخويش رفتہ ،نواخوان عشق بود وسرود 

  
  بہ بانگ زير وبم،اسرار خطبٔہ توحيد 
  فتاد غلغلہ در باغ و شورشی انگيخت 

  
  کہ خيل غنچہ شکفت وبہ روی او خنديد 

  ی مشحون ھوا زعطر گالب محمد
  

  زمين بہ عترت وآل رسول بست اميد 
  رسول،سدره نشين شد ،علی بہ صدر نشست 

  
  پِی تکامل دينش خدای کعبہ گزيد 

  گرفت پرچم اسالم را علی در دست 
  

  از اين گزيده زمين وزمان بہ خود باليد 
  بہ يُمِن فيِض واليت شراب خّم اَلَست 

  
  بہ عشق آل علی از غدير خم جوشيد 

  نتظار سے ستاره چمکا غدير رحمت بھار کے سانس سے ظاھر ھوئی صبح ا”
  شفق کے پرچم کو قدر کے ھاتھوں نے دوش پر اٹھايا زمين نے قضا کے حکم سے آب حيات پيا 

  آسمان سعادت پرمشرق وجود سے خورشيد کے طلوع ھونے کی خبر سپيدٔه صبح نے دی 
  صبا کے عشق يار کی خوشبو سونگھی بلبل باغ ميں منبر پر اس وقت گئی جب اس نے نسيم 

  عشق کا نوا خواں بے ھوش ھو گيا تھا اور اس نے با آواز بلند خطبہ تو حيد کے اسرار پڑھ کر سنائے 
  باغ ميں شور مچ گياکلياں کھل کھالکر مسکرا اٹھيں 

  فضا گالب محمدی کے عطر سے معطر ھو گئی زمين نے آل محمد سے اميد لگا ئی 
  ھٰی پر بيٹھ گئے علی صدر نشين ھو گئے رسول سدرة المنت

  خدائے کعبہ نے اپنا دين کا مل کر ليا 
  علی نے پرچم اسالم کو ھاتھ ميں پکڑ ليا اس انتخاب سے زمين و زمان پھولے نہ سمائے 

  “ کے خم کی شراب آل علی کے عشق مينجوش مارنے لگی “اَلَْسُت ”فيض واليت کی برکت سے 
  

  محمد علی ساال ری 
  د از دوش پيمبر ،ماه در شام غدير سر ز

  تا کہ جبرائيل او را داد پيغام غدير 
  

  مژده داد او را ز ذات حق کہ بافرمان خويش 
  نخل ھستی بارو بر آرد در ايام غدير 

  
  دين خود را کن مکمَّل با وال ی مرتضٰی 
  خوف تاکی بايد از فرمان و اعال م غدير 

  
  ا می شود مست والی مرتضٰی،از خود جد
  ھرکہ نوشد جرعہ ای از بادٔه جام غدير



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

 
 

  
  شد بپا ھنگامہ ای درآسمان ودر زمين 
  تا واليت شد علی را ثبت ،ھنگام غدير 

  
  شور شوقی شد در آن صحرای سوزان حجاز 

  مرغ اقبال آمد وبنشست بر بام غدير 
  

  عشق موال در دلم از زاد روز من نشست 
  جبينم حک بود تا مرگ خود نام غدير 

  
  دوش پيغمبر (ص) سے شام غدير مينچاند چمکا يھاں تک کہ جبرئيل نے حضور کوپيغام غدير پھونچايا  ”

خدا کی جانب سے حضور کے لئے خوشخبری دی کہ اپنے حکم سے کہ تم ميوه دار درخت خرما ھو جس کے پھل ايام غدير
  ميں نکليں گے 

  ے کب تک ڈرتے رھوگے والئے مرتضٰی سے اپنا دين مکمل کرو اعالن غدير کرنے س
  والئے مرتضٰی ميں مست انسان خود سے بے خود ھو جاتا ھے جو بھی جام غدير کا ايک گھونٹ پی ليتا ھے 

  آسمان و زمين ميں ايک ہنگامہ ھو گيا يھاں تک کہ غدير کے وقت علی کی واليت ثبت ھو گئی 
  پرنده بام غدير پرآکر بيٹھ گيا  حجاز کے اس تپتے صحرا ميں ايک جوش و ولولہ پيدا ھو گيا قسمت کا

ميرے دل ميں مو الئے کا ئنات کا عشق ميری والدت کے دن سے ھی بيٹھ گياميری پيشا نی پر مرتے دم تک غدير کا نام 
  “ کنده رھے گا 

  
  محمود شاھرخی 

  بہ کا م دھر چشاندی ِميی ز خم غدير 
  کہ شورو جوشش آن در رگ زمان جاری است 

  
  و ای خال صٔہ لطف زچشمہ سارو الی ت

  بہ جو يبار زمان فيض جاودان جاری است 
  
  تم نے زمانہ کو غدير خم کی شراب چکھا دی جس کا جوش زمانہ کی رگ ميں جاری ھے ”

  “ اے خالصٔہ لطف تيری واليت کے چشمہ سے زمانہ کی نھر کی جا نب ھميشگی فيض جا ری ھے 
  

  حکيم ناصر خسرو 
  کہ بگريزد از عھد روز غدير  بيا ويزد آن کس بہ غدر خدا ی

  چہ گوئی بہ محشر اگر پرسدت از آن عھد محکم شبر يا شبير 
  
  جوشخص عھد غدير سے فرار اختيار کرے گا وه خداکے عذاب ميں مبتال ھوگا ”

  “ اگر تم سے اس شبير و شبر کے محکم عھد کے بارے ميں سوال کيا جائے تو تم کيا جواب دوگے 
  

  طائی شميرانی 
  ں با ور نکردم مہ شود بر آفتاب تا نديدم بر فراز دست احمد بو تراب سائبا

  آری آری ماه بر خو رشيد گردد سا ئباں مصطفٰے گر آفتاب آيد علی گر ما ھتاب 
  
مجھے يقين نھيں آيا کہ سورج کے اوپرچاند کا سايہ ھو سکتا ھے جب تک ميں نے احمد کے ھاتھوں پرابو تراب کو نھيں ”

  ديکھا تھا ۔ 
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  “ ھاں ،ھاں چاند خورشيد کے لئے سائبان بن سکتا ھے اگر مصطفٰے آفتاب ھوں اور علی ما ہتاب
  

  طاھره مو سوی گرما رودی 
  ای شرف اھل واليت ،غدير بر کٔہ سر شار ھدايت ،غدير 

  زمزم و کو ثر زتو کی بہتر ند آبرو ی خويش زتو می خرند 
  

  نہ از ھر سراب اين کہ کند زنده ھمہ چيز آب ز آب غدير است 
  از ازل اين بر کہ بجا بوده است آينٔہ لطف خدا بوده است 

  
  اے اھل واليت کے شرف غدير ھدايت کے سرشار حوض غدير ”

  زمزم و کوثر تجھ سے کب بہتر ھيناپنی آبرو تجھ سے خريدتے ھيں 
  ر سراب يہ جو کہتے ھيں کہ پانی تمام چيزوں کو زنده کرتا ھے اس سے مراد آب غدير ھے نہ ھ

  “ يہ حوض ازل سے قائم تھاآئينۂ  لطف خدا تھا 
  

  مکرم اصفھا نی 
  انديشہ مکن زانکہ کند و سوسہ خناس 

  در باب علی يعصمک هللا من الناس 
  

  بايد بشناسانيش امرو ز بہ نشناس 
  بازار َخَزف بشکنی از ُحقّٔہ الماس 

  
  حق را کنی آنگو نہ کہ حق گفت مد لّل 

  يونکہ خناس وسوسہ کرتا ھے خيال بد مت کروک”
  علی کے سلسلہ ميں خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا 

  آج تم ان کا نا جاننے والوں کے سامنے تعارف کرادو 
  اينٹ ،پتھر اور الماس ميں فرق ڈالو 

  جس طرح خدا نے کھا ھے حق کو دليل کے ساتھ ثابت کرو 
  

  خو شدل کرما نشاھی 
  از سر خم بر گرفت در غدير خم نبی خشت 

  خشت از خم وال ی ساقی کو ثر گرفت 
  

  از خم خمر خالفت در غدير خم بلی 
  ساقی کو ثر ز دست مصطفی ساغر گرفت 

  
  غدير خم ميں نبی نے خم سے اينٹ لی 

  ساقی کو ثر کی واليت کے لئے خم سے اينٹ لی 
  

  بلٰی کے غدير خم مينخالفت کی شرافت کے خم سے 
  طفٰے کے ھاتھ سے ساغر ليا ساقی کو ثر نے مص

  
  يو سف علی مير شکاک 

  ماه صد آئينہ دارد نيمہ شبھا در غدير 
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  روز ھا می گسترد خورشيد ،خود را بر غدير 
  

  پيش چشم آسمان ،پيشانی باز علی 
  آفتاب روی زھرا در پس معجر غدير 

  
  غدير ميں آدھی رات کے وقت چاند کے سو آئينے ھوتے ھيں ”

  پورے دن غدير کے اوپرتاباں رکھتاھے خورشيد خود کو 
  آسمان کی نگاھوں کے سامنے علی کی کھلی ھو ئی پيشا نی 

  “ غدير کے بعد گويا جناب فاطمہ زھرا َ کے چھرے کا آفتاب ھے 
  

  سيد مصطفی مو سوی گرما رودی 
ينکم)آنک نوای گرم نبی در رگ گِل ھميشہ بھار غدير آمده است شراب کھنٔہ ما در خم جھان باقی است خدا گفت کہ (اکملت د

  زمان باقی است 
  قسم بہ خون گل سرخ در بھارو خزان واليت علی وآل جاودان باقی است 
  گل ھميشہ بھارم بيا کہ آئہ عشق بہ نام پاک تو در ذھن مردمان باقی است 

  ۔۔۔ 
  ميری بھار کا پھول ھميشہ غدير ھواھے دنيا کے خم ميں ھماری کہنہ شراب باقی ھے ”

  خدا نے اس کے لئے اکملت کھا کيونکہ نبی کی گرم آواز زمانہ کی رگ ميں باقی ھے 
  بھار و خزاں کے سرخ پھولوں کے خون کی قسم علی وآل کی واليت ھميشہ باقی رھے گی 

  ميرے ھميشہ بھاری رہنے والے پھول آ کيونکہ آيۂ  عشق تيرے پاک نام کی وجہ سے لوگوں کے ذہن ميں باقی ھے 
  

  وز غدير ،عقل اّول آن مظھر حق نبیَّ مرسل در ر
  چو ن عرش تو را کشيد بر دوش آنگاه گشود لعل خاموش 

  فرمود کہ اين خجستہ منظر بر خلق پس از من است رھبر 
  بر دامن او ھر آن کہ زد دست چون ذره بہ آفتاب پيوست 

ا اس وقت گويا ھوئے يہ مبارک شخص ميرے غدير ميں عقل اول اور مظھر حق نبی مرسل نے جب آسمان کو دوش پراٹھاي”
  بعد لوگوں کا رھبر ھے ۔ 

  “ اس کے دامن سے متمسک رھووه ذره کی طرح آفتاب سے جا مال
  

  علی رضا سپاھی الئين 
  دشت غوغا بود غوغا بود غوغا در غدير 
  موج می زند سيل مردم مثل دريا در غدير 

  
  در شکوه کاروان آن روز باآھنگ زنگ 

  اری رقم می خورد فردا در غدير بی گمان ب
  

  ای فرامو شان باطل سر بہ باطل افکنيد 
  چون پيمبر دست حق را برد باال در غدير 

  
  حيف اما کاروان منزل بہ منزل می گذشت 

  کاروان می رفت وحق می ماند تنھا در غدير !! 
  
  دشت غدير ميں بے حد شور و غل تھا ”
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  ب مو جيں مار رھا تھا غدير ميں دريا کی طرح لوگوں کا سيال
  اس وفا کے کاروان کی عظمت ميں غديرميں مستقبل کے سلسلہ ميں گفتگو کی جا رھی تھی 

  اے باطل پرستوں سر جھکالو 
  جب غدير مينپيغمبر اپنے دست مبارک کو اٹھائيں 
  افسوس ليکن کاروان منزل بہ منزل گذر رھا تھا 

  “ جا رھا تھا کاروان جا رھا تھااور حق غدير ميں تنھارھا 
  

  محمد علی صفری (زرافشان ) 
  آن روز کہ با پر تو خورشيد واليت 

  ره را بہ شب از چار طرف بست محمد 
  

  صحرائے غدير است زيارتگہ دلھا 
  از شوق علی داد دل از دست محمد 

  
  تا جلؤه حق را بہ تماشا بنشينند 

  بگرفت علی را بہ سر دست محمد 
  
  پرتو کی بنا پر جس دن خورشيد واليت کے ”

  محمد نے رات کے لئے چاروں طرف سے راستہ بند کرديا 
  

  صحرائے غدير دلو کی زيارت گاه ھے 
  علی کی محبت ميں محمد سر شار ھوگئے 

  “ تاکہ لوگ جلوئہ حق کا نظاره کرينکہ محمد نے علی کا ھاتھ پکرليا
  يحٰی سا قی ای قدت طو بی ای لبت کو ثر 

  غدير خم آور کوثری ِميَم امروز از 
  آور از غدير خم ،خم ُخَمم ِمِی کوثر 

  من منم بده سا غر ،خم خمم بده صھبا 
  باده در غديرم ده ،از غدير خم ،خم خم 

  ھمچون زاھدان شھر ،در غدير خم شو گم 
  می زخم وصلم ده ،تا کف آورم بر لب 

  خم دل کنم دجلہ ،دجلہ را کنم دريا 
  تيرا لب کو ثر ھے ساقی جس کا قد طوبٰی کی طرح ھے ”

  تو کوثر ھے آج ميرے لئے غدير خم کی شراب لے کر آ 
  غدير ميں مجھ کو باده دے غدير کا مجھ کو خم دے 

  شھر کے زاھدوں کی طرح غدير ميں کھوجا 
  تاکہ ميرے لب پرجھاگ آجا ئيں 

  “ خم دل کو دجلہ کروں اوردجلہ کو دريا کروں 
  

  ناصر شعار بوذری 
  يار سفير آمده است گفت بر خيز کہ از 

  بہ چرا غانی صحرا ئے غدير آمده است 
  

  مو ج يک حا دثہ در جان غدير است امروز 
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  و علی چھرئہ تابان غدير است امروز 
  

  بيعت شيشہ ای و آہن پيمان شکنی 
  داد از بيعت آبستن پيمان شکنی 

  
  پس از آن بيعت پر شور علی تنھا ماند 
  د و وصايای نبی در دل صحرا جا مان

  
  مو ج آن حا دثہ در جان غدير است ھنوز 

  و علی چھرئہ تابان غدير است ھنوز 
  
  اس نے کا کہ اٹھ يار کا سفيرصحرائے غدير کی چراغانی لے کر آياھے ”

  آج غدير کی جان ميں ايک واقعہ کی مو ج ھے 
  آج علی غدير کے چھرئہ تاباں ھيں 

  سے پيمان شکنی کا درس ديا شيشہ کی بيعت اور پيمان شکنی کا لوھے نے بيعت 
  اس ولولہ انگيز بيعت کے بعد علی تنھا ره گئے ھيں 

  نبی کی وصيتيں صحرا ميں ره گئيں 
  “ ابھی غدير کی جان ميں اسی واقعہ کی مو جيں ھيناور ابھی بھی علی غدير کے رخ تاباں ھيں 

  
  محمد تقی بھار 

  ای نگار رو حانی ،خيز و پرده باال زن 
  ااّل زن ”و“ال ”ھوت ،کوس در سرادق ال 

  
  در ترانٔہ معنی ،دم ز سّر مو ال زن 
  و انگہ از غدير خم با دٔه تو اّل زن 

  
  تا زخود شوی بيرون ،زين شراب رو حا نی 

  در خم غدير امروز ،باده ای بجوش آمد 
  

  کز صفای اورو شن ،جان باده نوش آمد 
  وان مبّشر رحمت ،بازدر خروش آمد 

  
  شاق برده عقل وھوش آمد کان صنم کہ از ع

  با ھيولی تو حيددر لباس انسانی 
  

  او ست کز خم الھوت ،نشئا ئہ صفا دارد 
  در خريطۂ  تجريد ،گوھر وفادارد 

  
  در جبين جان پاک ، نور کبر يا دارد 

  در تجلی ادراک جلو ئہ خدا دارد 
  

  در ُرَخش بود روشن ،راز ھای رحمانی 
  و اوپر اٹھا اے روحانی نقش اٹھ اور پرده ک”
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  الھوت کے ماحول ميں ال اور ااِّل کا طبل بجا
  معنی کے ترانہ ميں موالکا راز بتا 

  پھر غدير خم سے موال کا جام ال 
  تا کہ اس روحا نی شراب کی وجہ سے خود سے بھار آجائے 

  آج خم غدير ميں ايک الکھ باده جوش ميں آئے 
  جس کی صفا سے باده نوش کی جان روشن ھو گئی 

  وه مبشر رحمت پھر جو ش ميں آيا 
  وه صنم جو عشاق سے لے گيا تھاھوش ميں آيا 

  توحيد کی شکل ميں انسان کے لباس ميں 
  وه ھے جو خم الھوت سے صفا کی ابتدا رکھتا ھے 

  تجريد سے گوھر وفا رکھتا ھے 
  جان پاک کی پيشا نی ميں نور کبريا رکھتا ھے 

  ے تجلی ادراک ميں جلوئہ خدا رکھتا ھ
  “ اس کے ُر خ ميں روحا نی راز روشن ھوتے ھيں 

  
  آية هللا کمپانی 

  وال يتش کہ در غدير شد فريضہ امم 
  حد يثی ازقديم بود ثبت دفتر قدم 

  
  کہ زد قلم بہ لوح قلب سيّد امم رقم 

  مکمل شريعت آمد ومتّمم نعم 
  

  شد اختيار دين بہ دست صاحب اختيار من 
  غدير چنگ بزن مطربا، ولی بہ ياد امير  باد ه بده ساقيا ،ولی زخمَّ 

  
  وادی خم ّ غدير منطقہ نور شد باز کف عقل پير ،تجلّی طور شد 

  ان کی واليت جو غدير ميں اقوام پر واجب ھو گئی ”
  يہ ازل سے دفتر قِدم ميں ثبت تھی 

کے ذريعہ ميں نے دين کو  قلم نے حضور کے قلب پر لکھاکہ شريعت کامل ھوگئی اور نعمت تمام ھو گئی صاحب اختيار
  اختيار کيا 

  اے ساقی غدير خم کا باده دے اے مطرب مو الئے کا ئنات کی ياد ميں طرب کی باتيں کر 
  وادی غدير خم منور ھو گئی دوباره عقل تجلی طور ھو گئی 

  
  ناظم زاده کرمانی : 

  عارفان راشب قدر است شب عيد غدير بلکہ قدر است ازاين عيد مبارک تعبير 
  کرد ه تقدير بدينسان چو خداوند قدير ای علی ،ای کہ تويی بر ھمئہ خلق امير 

  بھترين شاھد اين قصہ بود خمِّ غدير کرد تقدير چنين لطف خداوند قدير 
شب غدير عارفوں کی شب قدر ھے بلکہ اس عيد کوقدر کہنا زياده بہتر ھے خدانے يوں فيصلہ کيا کہ اے علی تم تمام ”

  ھو  مخلوق کے امير
  “ اس قصہ کا بہترين شاھدغدير خم تھاخدا کے لطف سے يہ فيصلہ ھوا 

  
  احمد عزيزی 

  غدير خم از غيرت بہ جوش است ببين قرآن ناطق را خموش است 
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  خّم غدير از کف اين می تََرست زانکہ علی ساقی اين کوثر است 
  
  غدير خم غيرت کے جوش ميں ھے ديکھو کہ قرآن ناطق خا موش ھے ”

  کی وجہ سے ھاتھ سے خم غدير تر ھے چونکہ اس کو ثر کے ساقی علی ھيں  شراب
  

  حالی اردبيلی 
  صبح سعادت دميد ،عيد واليت رسيد فيض ازل يار شد، نوبت دولت رسيد 

  از کر مش برگد ا ،داد ھمی جان فزا گفت بخور زين ھال ،کز ُخم جنت رسيد 
  
  يض ازل يار ھوادولت کی نوبت آئی صبح سعادت نمودار ھو ئی کہ واليت اب پھونچی ف”

  اس کے کرم سے فقير کے لئے حوصلہ افزا بات ھو گی اس نے کھا اسے کھاؤ کيونکہ يہ جنت کے خم سے آيا ھے 
  

  فرصت شيرازی 
  اين خم نہ خم عصير باشد اين خم ،خم غدير باشد 

  از خم غدير می کنم نوش تا چون خم برآورم جوش 
  
  ھے يہ خم ،خِم غدير ھے يہ خم انگور کا خم نھيں ”

  “ ميں خم غدير پيتا ھوں تاکہ خم کی طرح جوش ميں آجاؤں
  

  آية هللا ميرز ا حبيب خراسانی 
  امروز بگو ،مگو چہ روز است؟ تا گويمت اين سخن بہ اکرام 

  موجود شد از برای امروز آغاز وجود تا بہ انجام 
  

  امروز زروی نص قرآن بگر فت کمال ،دين اسالم 
  بہ امر حضرت حق شد نعمت حق بہ خلق اتمام امروز 

  
  امروز وجود پرده برداشت رخسارئہ خويش جلو ه گر داشت 

  امروز کہ روز دار وگيراست می ده کہ پيالہ دلپذير است 
  

  از جام وسبو گذشت کارم وقت خم ونوبت غدير است 
  امروز بہ امر حضرت حق بر خلق جھان علی اميراست 

  
  ظھار آن سّر نھان کہ در ضمير است امروز بہ خلق گردد ا

  عالم ھمہ ھر چہ بود وھستند امروز بہ يک پيالہ مستند 
  
  آج کھو ،نہ کھو کو نسا دن ھے تاکہ ميں تمھيں يہ بات اچھے انداز ميں بتاؤں ”

  آج کے لئے وجود کا آغاز انجام تک موجود ھو گيا 
  آج قرآن کی نص کے اعتبار سے دين اسالم کا مل ھو گيا 

  ج خدا کے حکم سے نعمت حق مخلوق پرکامل ھو گئی آ
  آج وجود کا پرده ہٹا اور رخساره جلوه گر ھو گيا 

  آج جو پريشانيوں کا دن ھے مجھے شراب دے چونکہ پيالہ دل کو لبھانے واالھے 
  ميرا کام جام و صبو سے گذر گياخم کا وقت اور غدير کی باری ھے 

  عالم کے امير ھيں  آج خدا کے حکم سے علی تمام مخلوقات
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  آج لوگوں پرضميروں کا پوشيده راز آشکار ھوجا ئے گا 
  “ دنيا جو بھی تھی اور ھے آج ايک پيالہ ميں مست ھے 

فارسی ادبيات ميں نثر لکھنے والوں نے غدير کے سلسلہ ميں زبر دست قطعے لکھے ھيں جس کے ھم دو نمونہ ذيل ميں 
  پيش کررھے ھيں : 
د صلی هللا عليہ وآلہ وسلم يہ فکر فر ما رھے تھے :حضرت علی عليہ السالم کے بغير کيسے کام کا غدير ميں گو يا محم

  انجام ھو گا ؟ 
اور حضرت علی عليہ السالم يہ فکر کر رھے تھے کہ :حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بغير کيسے زندگی بسر 

  ھو گی ؟ 
  يں ايک مشکل ميں گرفتار ھيں : لوگ اسی آنے اور جا نے کے پس و پيش ميں ھ

  يہ محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ھيں کہ اگر حضرت علی عليہ السالم کی بيعت کر لی تو باقی ره جا ئينگے ۔ 
  يہ علی عليہ السالم ھيں اگر ان کی بيعت توڑ لی تو ھاتھ سے نکل جا ئيں گے !! 

ميں فکر کرتے ھيں اور ان کے قائد بيعت کو توڑنے کی سا لوگوں کے گروه کس طرح حضرت علی عليہ السالم کے سلسلہ 
  زش کرتے ھيں ۔۔۔!!؟ 

  
  اسماعيل نوری عالء 
  آری ۔۔۔خم ! ھاں ،خم 

  شربدار واليت واليت کی شراب کی جگہ 
  غدير حا دثات غدير واقعات 

  وميان منزل افشای راز ھا ست ۔ رازوں کے افشا کے درميان ھے 
  بنگريدش اس کو ديکھو 

  ر اوج دست و بازو دست و بازو کی بلندی پر کہ ب
  در چنگ چنگا لی از نور نور کے پنجہ ميں 

  ايستا ده است کھڑا ھے 
  بہ ابر ھا نزديکتر تا بہ ما ھمارے مقابلہ ميں بادلوں سے زياده نزديک ھے 
  و نگاه نمی کند نہ در چشمان مشتاق اور مشتاق آنکھوں کو نھيں ديکھتا ھے 

  يده از حسد ۔ نہ حسد سے پھٹی ھو ئی آنکھوں کو نہ در ديدگان در
  بہ اين ترانہ گو ش کنيد اس ترانہ کو سنو 

  کہ در ھفت آسمان می طپد : جو ساتوں آسمانوں ميں گونج رھا ھے 
  “ جو مجھ کو اپنا مو ال سمجھتا ھواس کو معلوم ھوتا ھے کہ ميرے برابر ميں کھڑا ھو ا شخص بھی اس کا مو ال ھے ”

   آری ھاں
  امروز ھمہ چيز کا مل است آج تمام چيزيں کامل ھو گئيں 

  معياری بہ دنيا آمده دنيا کو ايک معيار مل گيا 
  کہ در سايہ اش جس کے سايہ ميں 

  نيک و بد از ھم مشخصند۔ نيک و بد ايک دوسرے سے ممتاز ھيں۔ 

  شعر اور اردو ادب 
  پيمبروں نے جو ما نگی ھے وه دعا ھے غدير 

  ی رھے تا حشر وه صدا ھے غدير جو گو نجت
  

  جو رک سکے نہ وه اعالن مصطفٰے ھے غدير 
  کہ ابتداء ذو العشيره ھے انتھا ھے غدير 

  
  غدير منزل انعام جا ودانی ھے 
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  غدير مذ ھب اسالم کی جوانی ھے 
  

  غدير دامن صدق و صفا کی دولت ھے 
  غدير کعبہ و قر آن کی ضما نت ھے 

  
  ھے غدير سر حد معراج آدميت 

  غدير دين کی سب سے بڑی ضرورت ھے 
  

  غدير منزل مقصود ھے رسولوں کی 
  غدير فتح ھے اسالم کے اصولوں کی 

  
  متاع کون و مکاں کو غدير کہتے ھيں 
  چراغ خا نٔہ جاں کو غدير کہتے ھيں 

  
  صدا قتوں کی زباں کو غدير کہتے ھيں 
  عمل کی روح رواں کو غدير کہتے ھيں 

  
  ے سفر نہ کھو غدير منزل تکميل ھ

  نبی کی صبح تمنا ھے دو پھر نہ کھو 
  

  ستم کئے ھيں بہت وقت کے شريروں نے 
  مٹائے نقش وفا خنجروں نے تيروں نے 

  
  حديثيں ڈھا لی ھيں دنيا کے بے ضميروں نے 

  فسا نے لکھے ھيں در بار کے اسيروں نے 
  

  علی کے الل کا جب ھاتھ تھام لے گی غدير 
  م لے گی غدير ستمگروں سے ضرور انتقا

  
  کوه فاراں سے چال وه کا روان انقالب آگے آگے مصطفٰے ھيں پيچھے پيچھے بو تراب 

  فکر کے ظلمت کدے ميں نور بر ساتا ھوا ذہن کی بنجر زميں پر پھول بر ساتا ھوا 
  

  قافلہ تھا اپنی منزل کی طرف يوں گا مزن جيسے دريا کی روانی جيسے سورج کی کرن 
  تيغ فا تح خيبر بھی ھے يعنی مر ھم بھی پئے انسانيت نشتر بھی ھے ُخلق پيغمبر بھی 

  ذہن کی ديوار ٹو ٹی باب خيبر کی طرح دل ميں در وازے کھلے هللا کے گھر کی طرح 
  مو ج نفرت ميں محبت کے کنول کھلنے لگے خون کے پيا سے بھی آپس ميں گلے ملنے لگے 

  يہ آغاز تھا آئينٔہ انجام حق ذو العشيره ميں ھوا پھلے پھل اعالن حق يعنی 
  بن گئی ھجرت کی شب دين اٰلھی کی سحر بستر احمد پہ سو ئے شير داور رات بھر 
  بزم پيغمبر ميں ديکھو آدميت کا جالل يعنی سر داروں کے پھلو ميں نظر آئے بالل 

  آخرش بدر و احد کے معر کے سر ھو گئے جب اٹھی تيغ علی پسپاستم گر ھو گئے 
  ے هللا کی عبا دت کا غدير نام ھے انسان کی شرافت کا غدير نام ھ

  غدير نام ھے نوع بشر کی عظمت کا غدير نام ھے ربط کتاب و عترت کا 
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  جھاں ميں جو ھے اسی اک سفر کا صدقہ ھے 
  ھر ايک صبح اسی دو پھر کا صدقہ ھے 

  
  ر کھيں سکوں کھيں جھنکار بن گئی ھے غدير کبھی صدا ئے سِرداربن گئی ھے غدي

  کھيں قلم کھيں تلوار بن گئی ھے غدير کھيں دعا کھيں انکار بن گئی ھے غدير 
  

  يہ سب اثاثۂ  علم و يقين مٹ جاتا 
  اگر غدير نہ ھو تی تو دين مٹ جاتا 

  
  دل پيمبر اعظم کا چين بھی ھے غدير نمود قوت بدر و حنين بھی ھے غدير 

  بھی جنگ حسين بھی ھے غدير  لب بتول پہ فر ياد و شين بھی ھے غدير حسن کی صلح
  

  کبھی صدا ئے جرس بن کے راه ميں آئی 
  کفن پہن کے کبھی قتل گاه ميں آئی 

  
  نبی کے بعد صف اشقياء جب آئی تھی عدا وت آل پيمبر کی رنگ ال ئی تھی 

  ستم پر ستوں نے کب آستيں چڑھا ئی تھی جمل کی اور نہ صفين کی لڑائی تھی 
  

  ہ گير پر حملہ نہ سمجھو تھا وه شٔہ قلع
  کيا تھا اھل ھوس نے غدير پر حملہ 

  
  يہ آرزو تھی مٹا ديں گے نقش پائے غدير سمجھ رھے تھے کہ مقتل ھے انتھا ئے غدير 

  مگر نہ رک سکی تيغوں سے بھی ھوا ئے غدير سنا نکی نوک پہ بھی گونج اٹھی صدا ئے غدير 
  

  لھو ميں غرق ھر اک حق پسند ھو کے رھا 
  پرچم بلند ھو کے رھا مگر غدير کا 

  
  نفاق و کفر کے گھيروں نے را ستہ رو کا جفا و ظلم کے ڈيروں نے راستہ رو کا 

  جھا لتوں کے اندھيروں نے را ستہ رو کا قدم قدم پہ لٹيروں نے را ستہ رو کا 
  

  جو سّد راه بصد نخوت و غرور ھو ئے 
  وه سب غدير سے ٹکرا کے چورچور ھو ئے 

  
  دار پر چڑھا ئے گئے نہ جانے کتنے غريبوں کے گھر جال گئے جو حق پرست تھے وه 

  نقوش حق و صدا قت تھے جو مٹا ئے گئے زبا نيں کا ٹی گئيں اور لھو بھا ئے گئے 
  

  جو ايک مريض کو بيڑی پہنا نے آئے تھے 
  وه سب غدير کو قيدی بنا نے آئے تھے 

  
  يل خام کر تے رھيں ستم گروں سے کھو قتل عام کر تے رھيں نبی کے قول کی تا و

  جو کر گئے ھيں اب و جد وه کام کر تے رھيں ہزار ظلم صبح و شام کر تے رھيں 
  

  مگر غدير کا اعالن رک نھيں سکتا 
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  اٹھا تھا خم سے جو طوفان رک نھيں سکتا 
  

  لئے ھے تيغ علی قلعہ گير کا وا رث نمو د قوت نان شعير کا وارث 
  کے آئے گا جس دن غدير کا وارث نبی کے الل جناب امير کا وارث نکل 

  
  زبان تيغ بتا ئے گی عّز و شان غدير 
  کھيں پناه نہ پا ئيں گے دشمنان غدير 

  
  جب شکست فاش با طل کو ھو ئی جنگاه ميں بد دعا دينے کو آ پھونچے نصا رٰی راه ميں 

  تب نبی و فا طمہ حسنين و حيدر آگئے اپنے اھل بيت کو ليکر پيمبر آگئے 
  

  دق پہ پہنچا جب غديری کا رواں کل ايماں بن کے نکلے تب امام انس و جاں منزل خن
  سورٔه تو بہ حرم ميں لے کے جا ئيگا وھی جس نے چو سی ھے زباں قرآں سنا ئے گا وھی 

  
  فتح مکہ ميں جھا لت کے صنم تو ڑے گئے پتھروں کے بت روايت کے صنم تو ڑے گئے 

  بياء نے مد توں ديکھا تھا جس منزل کا خواب آچکا ھے اب وھاں پر کا روان انقالب ان
  

  ھو گيا اعالن جب مو ال علی کے نام کا چھره رو شن ھو گيا مستقبل اسالم کا 
  مصطفٰے کو تا ابد محمود حق نے کر ديا حد پہ جو آئے تو ال محدود حق نے کر ديا 

  
  و گئی ذمہ دار دين حق پڑھ کر وال يت ھو گئی دو سرے لفظوں ميں تو سيع نبوت ھ

  ۔۔۔۔۔۔ 
  بزم ھستی ميں جال ل کبريا ئی ھے غدير 

  بھر امت امر حق کی رو نما ئی ھے غدير 
  

  اے مسلماں ديکھ يہ دو لت کھيں گم ھونہ جا ئے 
  مصطفٰے کی زندگی بھر کی کما ئی ھے غدير 

  
  دا من تا ريخ انسان کی دو لت ھے غدير 

  بيکسوں کی شان کمزوروں کی طاقت ھے غدير 
  

  ا سا ذکر آيا اور چھرے فق ھو ئے اک ذر
  دشمنوں کے واسطے روز قيامت ھے غدير 

  
  عظمت دين اٰلھی کا منا ره ھے غدير 

  دو پھر ميں جو تھا روشن وه ستاره ھے غدير 
  

  تھام کر با زوئے حيدر مصطفٰے بتال گئے 
  ايک کيا سا رے رسولوں کا سھارا ھے غدير 

  
  ہ ھے غدير پيچ و خم کو ئی نہ کھا ئی نہ کھا نچ

  جس ميں ڈھلتی ھے صداقت ايسا سا نچہ ھے غدير 
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  پھر گيا رخ دشمنان مذ ھب اسالم کا 
  کفر کے رخسار پر حق کا طما نچہ ھے غدير 

  
  منزل تکميل دين کبريا ئی کی عيد ھے 

  نقطٔہ معراج کار انبياء کی عيد ھے 
  

  آدمی کيا عترت و قرآن ملتے ھيں گلے 
  خدا کی عيد ھے  عيد سب بندوں کی يہ دين

  شعر و ادب تر کی 
  
  

  يو سف شھاب 
  امامی حضرت باری گَرگ ايده تعيين 

  محّول ھر َکَسہ او لماز امور ربانی 
  

  منا دی آيۂ  قرآنيدور،عليدی ولی 
  علينی رد ايلين ،رد ايدو بدی قرآنی 

  
  منہ وصی ،سيزه اولی بنفسدوربو علی 

  مباد ترک ايليہ سيز بو وصايانی 
  
  امر امر الھيدی ،نہ مينم رٔا ييم بو 

  امين َوحيِدی نا زل ايدن بو فرمانی 
  

  دو توب گو گہ يوزين عرض ايتدی اول حبيب خدا 
  کہ ای خدا ئے روؤف و رحيم و رحما نی 

  
  عم او غلو می دو تا دشمن او کس کہ ،دشمن دوت 

  محب و نا صر ينہ ،نصرت ايلہ ھر آنی 
  

  من و دو ست بو ما جرانی گو رنده تمام دش
  غريو و غلغلہ دن دو لدی چرخ دا ما نی 

  
  او کی محبيدی مسرور او لوب ،عدو غمگين 

  نہ او لدی حدی سرور ونہ غصہ پايا نی 
  
  امام کو خداوند عالم معين کرتا ھے يہ امر ربانی ھر شخص کے حوالے نھيں کيا جاسکتاھے ”

  نے علی کا انکار کيا اس نے خدا کا انکار کردياھے  علی آيۂ  قرآن کے منادی اور خدا کے ولی ھيں،جس شخص
  يہ علی ميرے وصی اور تم ميں سب سے اولٰی ھينھر گز ان سفارشات کو ترک نہ کرنا 

  يہ امر ،امر اٰلھی ھے ميری اور تمھاری رائے نھيں ھے امين وحی نے يہ فرمان نازل کيا ھے 
اوند رؤوف و رحيم و رحمان جو شخص ميرے چچازاد بھائی حبيب خدا نے اپنی صورت آسمان کی طرف کرکے کھااے خد

  کا دشمن ھے تو اس کو دشمن رکھ جو اس کو دوست رکھےتو ھميشہ اس کی مدد کر 
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  تمام دوست اور دشمنوں نے جب يہ ماجرا ديکھا تو دنيا ميں خو شی کر لھر دوڑ گئی 
  “ خو شی و شادمانی کے حاالت فراھو ھوگئے دوست خوشحال ھوگئے اور دشمن رنجيده ھوگئے غصہ کافور ھوگيا اور 

  
  قمری 

  حکم خطاب آئہ يا ايھا الرسول 
  تبليغنہ وصايتوه مد عا علی 

  
  حکم غدير ه منزلی حج الوداعده 

  قيلدی سنی يرنده وصی ،مصطفٰی علی 
  
  يا ايھا الرسول ۔۔۔کا حکم خطاب ،اے علی تيری وصايت و خالفت کا مدعا ھے ”

  “ م غدير کے اقتضا کے مطابق پيغمبر اکرم نے تجھے اپنا جا نشين منتخب فرماياحجة الوداع ميں حک
  

  يوسف معزی ارد بيلی 
  پروردگار عالم ايدو بدور حما يتين 

  بيلد ير دی ير يو زنده پيمبر رسالتين 
  

  گلدی غدير ُخَميده رجعتده نا گھان 
  روح االمين گتور دی پيام و بشارتين 

  
  ی امر ايدور خدا بعد از سالم عرض ايلد

  اّمت لَره يتور سون علی نون وال يتين 
  

  فرمان و يروب رسول امين کا روان دو شوب 
  فر ما نيون گور و بدور اوالرد ا طاعتين 

  
  منبر دو َزلدی چخدی ھمان منبر او ستنہ 

  اّول پشيتدی امتی قرآن تال وتين 
  

  خير البشر علی کمرين دو تدی قا لِخزوب 
  بدور او صاحب شجا عتين  حضار تا گور و

  
  مو ال يم ھر کيمہ ديدی من ھر زمانده 

  مو ال سی دور عم او غلوی ھمان با ديانتين 
  

  جبريل گتدی آيۂ  اکملت دينکم 
  اسالمون آرترو بدو بو گون حق جال لتين 

  
  پروردگار عالم نے اپنی حمايت کا اعالن کيا جب رسالت پيغمبر کا زمين پر اعالن فرمايا ”
  اگھاں غدير خم آئی روح االمين ان کے لئے پيغام اوربشارت لے کر آئے ن

سالم کے بعد عرض کياخداوند عالم کا امر ھے :واليت علی کا پيغام امت تک پھونچا ديجئے رسول امين کے فرمان سے تمام 
  قافلے ٹھھر گئے انھوں نے بھی رسول کے فرمان کی اطاعت کی 

  پر تشريف لے گئے پھلے قرآن کی آيت لوگونکو پڑھ کر سنا ئی  منبر بنايا گيا اور رسول منبر
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  پيغمبر خير البشر نے علی کو اپنے ھاتھوں پر بلند کيااور حاضرين نے اس صاحب شجاعت شخص کا مشاھده کيا ۔ 
  فرمايا :جس شخص کا ميں ھر زمانہ ميں مو الھو ں يہ علی بھی اس کے موال ھيں 

  “ ليکر آئے آج هللا نے اسالم کی جاللت و عظمت بڑھا دی ھے  جبرئيل آيۂ  اکملت لکم دينکم

  غدير کی يا ديں  ٧
غدير کی ياد کو زنده رکھنااس کے مطالب و محتوا کو زنده رکھنے کا سب سے مٔوثر سبب ھے ،طول تا ريخ ميں غدير کی 

اقوام و ملل نے اپنے حاالت کے  يا دگا ری کے طور پر مختلف چيزيں ديکھنے کو ملتی ھيں چو نکہ مسلمانونکی مختلف
  مطابق اپنے معا شره ميں غدير کی يادگا ريں بپا کی ھيں۔ 

مسجد غدير ،غدير کے بيا بان ميں مسلمانوں کی زيا رتگاه کے عنوان سے ايک متبرک جگہ تھی۔غدير کی ياد ميں منا ئی جا 
کر نے کے دو سرے جلوے ھيں ،غديرميں زيارت  نے والی ساالنہ محفليں دو سرے مختلف قسم کے پروگرام ،غدير کو زنده

امير المو منين عليہ السالم پڑھنا صاحب غدير سے تجديد بيعت اور غدير کی ياد کو تازه کرنے کے لئے ھے ۔ يہ تمام مظا 
ھرے غديرکے معتقد معاشروں ميں غدير کی حفا ظت اور اس کے مخا لفوں کے با لمقابل اس کے دفاع کے لئے ھيں ۔ان ھی

يادوں کے سايہ ميں چو ده صديوں سے غدير تا ريخ اسالم ميں درخشاں و تا بنده ھے اور غدير کی نا بودی کی ہزاروں 
  سازشيں ناکام ھو چکی ھيں ۔ 

  ا مسجد غدير
غدير وه سر زمين مقدس ھے جس نے دسويں ھجری مينپيغمبر اکرم (ص)کے حجة الوداع ميں ايک اھم کر دار ادا کيا اور 

  امير المو منين علی بن ابی طالب اس مقام پر انجام پا ئی آج اس کی کيا حا لت ھے ؟ “ت و واليت و صاي”
کيا تا ريخ کايہ اھم نقطہ دشمنی و لجا جت کے گرد و غبار ميں فر ا موشی کے سپرد کر ديا گيا ھے؟کيا اس مقدس وا دی کو 

چا ہئے ؟ کيا چوده صدياں گزر نے کے با وجود اس معطرخاک  شيعہ بلکہ دنيا کے تمام مسلمانوں کی زيا رتگاه نھيں ھو نا
نے رسالت و وصايت کی شميم روح پرور کی نگھداری نھيں کی ھے ؟کيا ابھی بھی اس مقدس و پا کيزه سر زمين پر پيغمبر 

منظر  اکرم(ص) اور حضرت علی عليہ السالم کے مقدس قدموں کے نشانات نقش نھينھوئے؟کيا يھی خاک و بالو اس عظيم
کے وا قعہ کے شاھد و گواه نھيں ھيں ؟کيا غدير کی اس پگھال دينے والی گرم ھوا کی امواج ميں پيغمبر اکرم(ص) کی نجات

  دينے والی صدا نھينآ رھی ھے ؟ 
کيابيت هللا الحرام کے زا ئروں کو اس سر زمين پاک سے گزر نے اور اپنے روح و جسم کو اس فضا ميں تا زگی اور شا 

  ا ذی الحجہ کوپيغمبر اکرم (ص) ملکوتی صدا بلند ھو ئی تھی ؟ ٨سے معطر کر نے کی اجا زت ھے جس دابی 

  مسجد غديرکی تا ريخ 
جس دن سے پيغمبر اکرم (ص)نے حضرت علی عليہ السالم کو غدير خم کے ميدا ن ميں امامت کے منصب پرمتعا رف فر 

يوں حضرت رسول اکرم(ص) اور حضرت عليہ السالم کے ذريعہ اس مقام مايايہ وه وادی اور مقدس ھو گئی ۔دو نورانی ھست
پر تين دن کے پروگرام نے اس وادی کو ايسی رو حانی کيفيت عطا کر دی کہ چوده سو سال سے ليکر آج تک (غدير ميں 

اس کی زيارت کر  پيغمبر اکرم(ص) کی مسجد )کا نام زبان زد عام ھے اور الکھوں حا جی خا نۂ  کعبہ جا تے اور آتے وقت
  تے ھيں اور اس ميں نماز پڑھ کر خدا وندعالم سے لو لگا تے ھيں ۔ 

  ائمہ عليھم السالم نے اپنے اصحاب کو غدير خم کی مسجد کی زيارت کر نے کی تا کيد فر ما ئی تھی اوريہ کہ 
۔اثبات الھداةجلد ٢٢۵ا صفحہ ٠٠،جلد ۴حديث  ۵صفحہ  ۵٢،جلد ٢٠صفحہ ا ٣٧،جلد ٢٢۵قديم صفحہ  ٨۔بحا راال نوار جلد ١
،مصباح ٣٨٩صفحہ  ٢ا ۔معجم البلدان جلد ٠٠۴ا حديث ٩٩،صفحہ  ٨٧حديث  ٢،صفحہ ا ۶٧ا حديث ٧صفحہ  ٢

ا۔مزارات اھل البيت ۵۶ا۔الدروس صفحہ ۵۵ا ۔الغيبہ(شيخ طو سی )صفحہ ٩۶،الوسيلہ (ابن حمزه) صفحہ ٧٠٩المتھجدصفحہ 
  ۔ ۴٢ال لی صفحہ عليھم السالم و تا ريخھامٔولف سيد ج

مسجد کی زيارت کر نے سے با لکل غافل نہ ھونا ۔حضرت امام حسين عليہ السالم جب مکہ سے کربالکی طرف تشريف لے 
جا رھے تھے تو آپ نے غدير ميں توقف فر مايا ۔حضرت امام باقر اور حضرت اما م صادق عليھما السالم مسجد غدير ميں 

پنے اصحاب کےلئے غدير ميں ھو نے والے پرو گرام کی انھيں نشاندھی کی اور اس تشريف فر ما ھو ئے اور انھوں نے ا
  کی تشريح فر ما ئی ۔ 

محدثين اور بڑے علمائے کرام بھی غدير خم ميں آتے اور اس وا دی کا احترام کر تے تھے ۔تيسری صدی ھجری ميں علی 
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خ طو سی چھٹی ھجری ابن حمزه ساتويں ھجر ی اور بن مہز يار اھوا زی اپنے سفر حج کے دوران وھاں پر آئے تھے ۔شي
شھيد اول اور عالمہ حلی آٹھويں صدی ھجری کے کال م ميں ھم مسجد غدير کا اسم مبارک اور اس کے با قی رہنے کے آثار 

  کے متعلق پڑھتے ھيں ۔ 
ميں اگرچہ سڑک ا ھجری ميں مسجد غدير کے وجود مبارک کی خبر دی ھے اور اس زمانہ ٢۵٠سيد حيدر کا ظمی نے 

اھجری ميں اس کے ٣٠٠غدير سے بہت دور تھی ليکن غدير کی مسجد مشھور و معروف تھی ۔محدث نوری نے بھی 
  وجودکی خبر دی ھے وه بذات خود مسجد غدير ميں گئے اور وھاں کے اعمال بجا الئے ۔ 

  ]143مسجد غدير کا دشمنوں کے ھا تھوں خراب ھو نا[
کا نور در خشاں ھے اسی طرح مسجد غدير “علی ولی هللا ”ا پرچم بلند و باال ھے اور اس سے جس طرح تاريخ ميں غدير ک

بھی دشمنان و ال يت کی آنکھوں ميں خار تھی کہ جس کی مٹی اور اينٹوں کی بنياديں زنده سند کے عنوان سے صحرا ئے 
کھنے والے جنھوں نے آپ (ع) کے گھرغدير کے دل پر درخشاں ھے ۔اسی وجہ سے مو ال ئے کا ئنات سے بغض و عناد ر

کوبھی جال ديا تھا اوران کی اتباع کر نے والوں ميں اس طرح کی اعتقاداتی اور تا ريخی عمارت کو ديکھنے کی ھمت نھيں 
  تھی ۔ 

مسجد غدير کے آثار جن کی پيغمبر اکر م(ص) اور ان کے اصحاب نے بنياد رکھی تھی سب سے پھلی مر تبہ عمر بن 
  ذريعہ سے نيست و نابود کئے گئے اور ان کی نشانيوں کو مٹا ديا گيا ۔ خطاب کے 

حضرت امير المو منين عليہ السالم کے زمانہ ميں اسے دوباره زنده کيا گيا ليکن آپ(ع) کی شھا دت کے بعد معاويہ نے دو 
  سو آدميو ں کو بھيج کر پھر مسجد غدير کو خاک ميں مالديا ! 

سجد غدير کو بنا يا گيا اور وه حجاج کے راستہ کے نزديک قرار پا نے کی وجہ سے بہت زياده بعد کے زمانوں ميں پھر م
مشھور و معروف تھی يھاں تک کہ سنی تا ريخ نو يسوں اور جغرافيہ دانوننے بھی اس کا نام ليا اور اس جگہ کی نشاندھی 

  کی ھے ۔ 
سجد مخالفين کے عالقہ ميں تھی ليکن باقاعده طورپر محل سو سال پھلے تک مسجد غدير اپنی جگہ پر قا ئم تھی اگر چہ م

عبادت اور مسجد غدير کے نام سے مشھو ر و معروف تھی يھانتک کہ اس کو آخر ی ضربہ وھا بيوں نے لگايا ۔انھوں نے 
م کيامسجد غدير کو بر باد کر نے ميں بغض و حسد سے بھرے ھو ئے دو اقدام کئے: ايک طرف تو انھوں نے مسجد کو منھد

اور اس کے آثار نيست و نا بود کئے اور دو سری طرف انھوں نے راستہ بدل کراسے مسجد غدير سے بہت دورکر دياھے ۔ 

  ]144اسوقت مسجد غدير کا مقام [
غدير اس وقت بھی بيابان کی صورت ميں ھے جس ميں ايک تاالب اور پانی کا چشمہ ھے اور مسجد جس کا اب نام و نشان 

شمہ اور تاالب کے درميان تھی ۔يہ عال قہ مکہ سے دو سو کيلو ميٹر کے فاصلہ پر شھر رابغ کے نزديک جحفہ نھيں ھے چ
نامی ديھات کے پاس ھے جو حا جيوں کا ميقات ھے اور اب بھی يہ عالقہ غدير کے نام سے ھی جانا پہچانا جاتا ھے اور 

يہ بھی معلوم ھے کہ شيعہ حضرات اس کی تالش و جستجو وھاں کے باشندے اس کے نام سے بخوبی آگاه ھيں اور انھيں 
  ميں وھاں پر آيا کرتے ھيں ۔ 

  
  اس وقت وادی غدير تک پہنچنے کے دو راستے ھيں : 

  
  ا۔راه جحفہ 

رابغ کے ھو ائی اڈے سے ليکر جحفہ نامی ديھات کے شروع ھونے تک ،اس کے بعدپانچ کلو شمال کی طرف ريگستان ميں 
ے ٹيلوں سے گزر کر ،اس کے بعد چھو ٹے سے بيابان سے گزر کر دائيں طرف غدير کا راستہ ھے قصر عليا تک ريت ک

  ۔مشرق کی طرف سے غدير کا فاصلہ ميقات جحفہ سے آٹھ کيلو ميٹر ھے 
  
  ۔راه رابغ ٢

دير رابغ روڈ کے چو راھے سے مکہ کی طرف سڑک کے بائيں جانب دس کيلو ميٹر اس کے بعد دائيں جانب غ“مدينہ ”مکہ
  کيلو ميٹر ھے ۔  ٢۶کی طرف ايک چھو ٹا راستہ ھے کہ جس کا فا صلہ جنوب مشرق سے رابغ تک 

اس آرزو و اميد کے ساتھ کہ صاحب غدير کے ظھور کے ساتھ خو شگوار اور روح انگيز عالقہ دوباره زنده ھو اور تاالب 
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مسجد کی تعمير ھواور پيغمبر اکرم (ص)کے اور اس کے چشمہ کے درميان بڑی شان و شوکت کے ساتھ ايک عظيم الشان 
منبر اور خيمہ کی جگہ مکمل طور پر بنا ئی جا ئے اور پھر سے اس عظيم واقعہ کی ياد تازه ھو اور پوری دنيا کے افراد 

  کی زيارت گاه بن جا ئے ۔ 

  غدير کے دن حضرت امير المو منين عليہ السالم کی زيارت ٢
و تمنا ھے کہ اے کاش زمانہ پيچھے پلٹ جاتا اور ھم غدير ميں حا ضر ھو تے اور اپنے مو ھر شيعہ انسان کی يہ دلی آرزو

ال کے ھاتھ پر بيعت کرتے اور ان کو مبارکباد ديتے ۔اے کاش حضرت امير المو منين (ع) اب زنده ھو تے اور ھم ھر سال 
عت کرتے اور پھر انھيں تبريک و تہنيت پيش غدير خم ميں آپ (ع) کی خدمت اقدس ميں حا ضر ھو تے اور ان سے تجديد بي

  کرتے ۔ 
اس آرزو کا محقق ھو نا کو ئی مشکل نھيں ھے ۔نجف اشرف ميں آپ(ع) کے حرم مطھر ميں حاضر ھو نا اور صميم دل 

سے آپ (ع) کی ساحت مقدس ميں دلی آرزو کے ساتھ آپ(ع) سے گفتگو کرنا شيعہ نظريہ کے مطابق حقيقی بيعت کی تجديد
واقعی طور پر تبريک و تہنيت کہنا ھے ۔غدير کا عالم ھستی کے اس دوسرے نمبر کے شخص پرسالم جو ھما ری آواز اور 

کو سنتا ھے ھمارا جواب ديتا ھے غدير ميں حا ضر ھو نے اور ان کے دست مبارک پر بيعت کر نے کا حکم انھيں کے حو 
  الہ ھے ۔ 

سالم نے سفارش فر ما ئی ھے کہ جس حد تک ممکن ھو ھميں غدير حضرت امام صادق اور حضر ت امام رضا عليھما ل
کے روز حضرت امير المو منين عليہ السالم کی قبر مبارک کے پاس حا ضر ھو نا چا ہئے اور غدير کی اس عظيم ياد کو 

يں پر بھی صاحب غدير کے حرم ميں منا ئيں ۔يھاں تک کہ اگر ھم ان کے حرم مبارک ميں حا ضر نھيں ھو سکتے تو ھم کھ
ھوں ھما رے لئے يھی کا فی ھے کہ ان کی قبر مبارک کی طرف اشاره کر يں ان پر سالم بھيجيں اور اپنے دل کو حرم 

  ] 145مطھر ميں حا ضر کريں اور اپنے مو ال سے گفتگو کريں۔[
نا ھے اور يہ ياد ائمہ  غدير کی يہ ساالنہ ياد غدير کے واقعہ کو دو باره زنده کرنا اور صاحب غدير سے تجديد بيعت کر

عليھم السالم کے زمانہ سے ليکر آج تک اسی طرح بر قرار ھے ۔ساالنہ غدير کے دن ہزاروں افراد حضرت امير المو منين 
عليہ السالم کے حرم مطھر ميں جمع ھو تے ھيں اور ان کی غال می کے ھار کو اپنی گردن ميں ان کے مبارک ھاتھوں سے 

وس کے مطلق طور پر ان کے با اختيار ھو نے پر فخر کر تے ھيں اور اسے ان کے فرزند حضرت ڈالتے ھيں اور اپنے نف
قائم عجل هللا تعا لٰی فر جہ الشريف سے بيعت سمجھتے ھيں،وه ھما رے سالم کا جواب ديتے ھيں اور ھما رے ھاتھ کو اپنے 

ھی سے دبا تے ھيں ۔    دست يد اللّٰ
ل معتصم عباسی نے آپ(ع) کو مدينہ سے سا مرا شھر بدر کيا غدير کے دن نجف حضرت امام ھادی عليہ السالم جس سا

اشرف تشريف ال ئے اور اپنے جد محترم حضرت امير المو منين عليہ السالم کے حرم مطھر ميں حاضر ھو ئے اور ايک 
و محتوا کے اعتبار ] يہ زيارت مطالب146مفصل زيارت ميں آپ(ع) (حضرت علی عليہ السالم) سے مخاطب ھوکر فر مايا[

سے شيعوں کے حضرت امير المو منين عليہ السالم کے بارے ميں عقائداور آپ(ع) کے فضائل اور محنت و مشقت کاايک 
مکمل مجموعہ ھے ۔اس مقام پر ھم اپنے تجديد عھد کے لئے اس زيارت کے چند جملے بيان کر تے ھيں نيزان دعاؤں کا 

  غدير بيان کيا گيا ھے۔  بھی تذکره کريں گے جن ميں مسئلۂ 
  

  ا۔دعائے ندبہ ميں آيا ھے :
ااِْنقََضْت اَيَّاُمہُ اَقَاَم َولِيَّہُ َعلِیَّ ْبَن طَالٍِب َصلََواتَُک َعلَْيِہَماَوآلِِہَما ھَاِدياًاِْذَکاَن ھُوَ  َمْن ُکْنُت ”اْلُمْنِذُرَوِلُکلِّ قَْوٍم ھَاٍدفَقَاَل َواْلَماَلُاََماَمہُ فَلَمَّ

  “ هُ فََعلِیٌّ َمْواَلهُ،اللَّھُمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِدَمْن َعاَداهُ َواْنُصْرَمْن نََصَرهُ َواْخُذْل َمْن َخَذلَہُ َمْواَل 
پھر جب آپ (ع) کی رسالت کے دن تمام ھو گئے تو انھوں نے اپنے ولی علی بن ابی طالب عليہ السالم کو قوم کا ھا دی ”

د عذاب اٰلھی سے ڈرا نے والے تھے اور ھر قوم کے لئے ھا دی کی ضرورت ھے آپ نے مقرر کر ديا اس لئے کہ خو
مجمع عام ميں اعال ن کر ديا جس کا ميں صاحب اختيار ھوں اس کے يہ علی (ع) صاحب اختيار ھينخدا يا جو اسے دو ست 

کی مدد کر اور جو رکھے اسے دوست رکھ اورجو اس سے دشمنی کرے اسے دشمن رکھ اور جو اس کی مدد کرے اس 
  “ اسے چھوڑ دے اسے ذليل و رسوا کر 

  
  ۔دعا ئے عديلہ ميں آيا ھے :٢

  “ اِلَْيِہ “ٰھَذا َعِلیٌ ”آَمنَّابَِوِصيِِّہ اَلَِّذْی نََصبَہُ يَْوَم اْلَغِدْيِرَواََشاَربِقَْولِِہ
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ذريعہ اشاره فر مايا کہ علی  ھم ايمان ال ئے ان کے وصی پر جن کو غدير کے دن منصوب کيا اور اپنے اس قول کے”
  “ ميرے جا نشين ھيں 

  
  ۔زيارت غدير ميں آيا ھے :٣

  اَلسَّاَل ُم َعلَْيَک ٰيا َمْواٰلَی َوَمْو لَی اْلُمْو ِمنيَن ۔ 
  الّساٰلُم َعلَْيَک ٰيا ديَن هللاِ اْلقَو يَم َوِصٰرطَہُ اْلُمْستَقيَم ۔ 

تِِہ فَْرَض ٰطاعَ اَْشھَُد اَنََّک اَُخوَرُسوِل هللاِ صلی هللا ِتَک  عليہ آلہ ۔۔۔َواَنّہُ قَْد بَلََّغ َعِن هللاِ ٰما اَْنَزلَہُ فيَک،فََصَدَع بِٔاْمِرِه َواَْوَجَب َعلٰی اُمَّ
ٰذلَِک ثُمَّ اَْشھََدهللاَ تَٰعالٰی َعلَيھم فَٰقاَل اَلَْسُت قَْد َوِواٰليَتَِک َوَعقََد َعلَْيِھُم اْلبَْيَعةَ لََک َوَجَعلََک اَْولٰی بِاْلُمْوِمنيَن ِمْن اَْنفُِسِھْم َکٰماَجَعلَہُ هللاُ کَ 

ھُمَّ اْشھَْد َوَکٰفی بَِک َشھيداًَوَحاِکماً بَْيَن اْلِعٰباِد فَلََعَن هللاُ جٰ  اِحَد ِواٰليَتَِک بَْعَد ااِلْقٰراِرَوٰناِکَث َعْھِدَک بَْعَد بَلَّْغُت ؟فَٰقا لُوااللھم ۔بلٰی ۔فقال: اللّٰ
  ميٰثاِق ۔ الْ 
  سالم ھو آپ پر اے ميرے مو ال اور مومنوں کے موال۔ ”

  سالم ھو آپ پر اے هللا کے دين محکم اور اس کے صراط مستقيم 
ميں گو اھی ديتا ھوں کہ آپ رسول خدا(ص) کے بھا ئی ھيں ۔۔۔اور ميں گو اھی ديتا ھوں کہ انھوں نے آپ کے سلسلہ ميں هللا

پہنچا ديا اور خدا کے امر کو اجرا کيا اور انھوں نے اپنی امت پر آپ کی اطاعت اور وال  کی طرف سے جو نا زل ھوااسے
يت کوواجب کيا اور انھوں نے امت سے آ پ کے لئے بيعت لی اور آپ کو مو منين پر ان کے نفسوں کے مقابلہ ميں اولٰی 

گواه بنايا اور کھا کيا ميں نے پہنچا ديا ؟ان لوگوں نے کھا  قرار ديا جيسا کہ انھيں هللا نے ايسا ھی بنايا تھا۔ پھر هللا کو ان پر
ھاں پہنچا ديا پھر فر مايا خدا يا گواه رہنا کيونکہ تيری گو اھی کا فی ھے اور تيرا حکم بندوں کے درميان کا فی ھے پس خدا 

  “ شکنی کر نے والے پر کی لعنت ھو تيری و اليت کا اقرارکر نے کے بعد انکار کر نے والے پر اور عھد کے بعد عھد
  
  ۔ غدير کی زيارت کے دوسرے حصہ ميں يوں آياھے:۴

ِة بِٰذ لَِک الرَّ ُسوُل۔ اَْشھَُد اَنََّک اَميُر اْلُمْو ِمنين اْلَحقُّ الَِذی نَطََق بِِواٰليَتَِک التَّْنز يُل َواَ َخَذ لََک اْلَعْھَد َعلَی ااْلُ    مَّ
ُسوِل ااْلَميِن َواَ نَّ اْلٰعاِدَل بَِک َغْيَرَک ٰعانََد َعِن الديِن القويم الَِّذْی ارْ اَ ْشھَُد ٰيااَميَراْلُمْوِمنيَن  تََضاهُ لَنَاَربُّ اَنَّ الٰشاکَّ فيَک ٰماآَمَن بِالرَّ

ِ َواَضلَّ َمِن اتَّبََع ِسٰو اَک َوعَ    نََد َعِن اْلَحقَّ َمْن ٰعاٰداَک۔ اْلَعالَِمْيَن َواَْکَملَہُ ِبِواَليَتَِک يَْوَم اْلَغِدْيِر۔َضلَّ َوّهللاٰ
ميں گوا ھی ديتا ھوں کہ آپ برحق امير المو منين ھيں آ پ کی واليت پر قرآن نا طق ھے اور رسول نے اس کا عھد اپنی 

  امت سے آپ کے با رے ميں لے ليا ھے۔ 
ور جس نے آپ کوکسی غير کے برابر اے امير المو منين آپ کے با رے ميں شک کرنے واال پيغمبرامين پر ايمان نھيں اليا ا

قرار دياوه دين محکم کا دشمن ھے جس کو خدا وند عالم نے ھما رے لئے پسند کيا ھے اور جس کو آپ کی واليت کے ذريعہ
  روز غدير مکمل کيا ھے۔ 

  “ خدا کی قسم وه گمراه ھوا اور دوسروں کو گمراه کيا جس نے تيرے عال وه کسی اور کا اتباع کيا 
  
  ارت غدير کے ايک اور مقام پر آيا ھے :۔زي۵

ٰضابِِخاٰلِف اَ ْشھَُد اَنََّک َمااتَّقَْيَت ٰضاِرعاًَواٰلاَْمسْکَت َعْن َحقَِّک ٰجاِزعاًَواٰل اَْحَجْمَت َعْن ُمجاھَدِة ٰغاِصبيَک ٰناِکالً  َواٰلاَْظھَْرَت الرِّ
  َسبيِل هللاِ َواٰلَضُعْفَت َوالَاْستََکْنَت َعْن طَلَِب َحقَِّک ُمَراقِباً ۔ ٰمايُْرِضی هللاَ ُمٰداِھناًَواٰلَوھَْنَت لِٰمااَٰصابََک فی 

َت اِلَْيِہ اَْمَرَک َوَذکَّْرتَھُْم فَ  فْ َمَعاَذهللاِ اَْن تَُکْو َن َکَذالَِک، بَْل اِْذظُلَِمَت اْحتََسْبَت َربََّک َوفََوّضْ َکُرْواَوَوَعْظتَھُْم فََمااتََّعظُْواَوَخوَّ تَھُْم فََما َماادَّ
فُْوا ۔    تََخوَّ

اور ميں گو ھی ديتا ھوں کہ آپ نے ذلت کی وجہ سے تقيہ نھيں کيا اور نہ آپ اپنے حق سے عاجزی کی وجہ سے رکے 
اور نہ آپ نے اپنے غاصبوں کے مقابلہ مينعقب نشينی کرتے ھوئے صبر کيا اور نہ آپ نے کسی سازش کے تحت خدا کی 

ظھار کيا اور جو آپ کو راه خداميں تکليف ھو ئی تو اس کو کمزوری اور سستی کی وجہ سے مر ضی کے خالف مطلب کا ا
  قبول نھيں کيا اور خوف کی وجہ سے اپنے حق کے مطالبہ ميں کو ئی کو تا ھی نھيں کی ۔ 

اور اپنا امر هللا  معاذ هللا آپ ايسا کيسے کر سکتے ھيں بلکہ جب آپ پر ظلم کيا گيا تو آپ نے رضائے خدا کو نگاه ميں رکھا
کے حوالہ کر ديا اور آپ نے ظالموں کو نصيحت کی ليکن انھوں نے قبول نھيں کيا آپ نے ان کو مو عظہ کيا انھوں نے 

  نھيں مانا آپ نے انھينخدا سے ڈرايا ليکن وه خائف نھيں ھوئے ۔ 
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  ۔زيارت غديرکے ايک اور مقام پر آيا ھے :۶
  فِْيھَا َکالُِحْوَن۔ ْرَمِة ِمْنَک َوَذائِدِی اْلَحقِّ َعْنَک َواَْشھَُد اَنَّھُْم االَْخَسُرْوَن الَِّذْيَن تَْلفَُح َوجْوھَھُُم النَّاُر َوھُْم لََعَن هللاُ ُمْستَِحلّْی اْلحُ 

  لََعَن هللاُ َمْن ٰساَواَک بَِمْن نَاَواَک ۔ 
  تََک ۔ لََعَن هللاُ َمْن َعَدَل بَِک َمْن فََرَض هللاُ َعلَْيِہ ِواَليَ 

پس خدا کی لعنت ھو آپ کی حرمت ختم کر نے والے پر اور آپ کے حق کو آپ سے دور کر نے والے پر اور ميں گو اھی”
ديتا ھوں کہ وه لوگ گھاٹا اٹھانے والوں ميں ھيں ان کے چھرے جہنم ميں جھونک دئے جا ئيں گے اور وه اسی ميں پڑے 

  جلتے رھيں گے ۔ 
  جو آپ کے دشمن کو آپ کے برابر کرے ۔  پس اس پر خدا کی لعنت ھو

  “ خدا کی لعنت ھو اس پر جو اسے آپ کے برابر قرار دے جس پر هللا نے آپ کی اطاعت فرض کی ھے 
  
  ۔زيارت غدير ميں ايک اور مقام پر آيا ھے :٧

تِِہ اِْعاَلًء لَِشانَِک َواِْعاَلناًلِبُْرھَانَِک َوَدْحضاً اِنَّ هللاَ تَعالٰی اْستََجاَب لِنَبِيِِّہ صلی هللا عليہ وآلہ فِْيَک َدْعَوتَہُ،ثُمَّ اَمَ  َرهُ بِاِْظھَاِرَمااَْواَلَک اِلُمَّ
  لِالَبَاِطْيِل َوقَْطعاً لِْلَمَعا ِذْيِر ۔ 

ااَْشفََق ِمْن فِْتنَِة اْلفَاِسقِْيَن َواتَّقٰی فِْيَک اْلُمنَافِقِْيَن اَْوحٰی اِلَْيِہ َربُّ اْلَعالَمِ  فََوَضَع َعلٰی نَْفِسِہ اَْوَزاَراْلَمِسْيِرَونَھََض فِْی َرْمَضاِء ْينَ فَلَمَّ
لٰی بِاْلُمْوِمنِْيَن ِمْنبَلٰی ۔فَقَاَل اللَّھُمَّ اْشھَْد۔ثُمَّ قَاَل:اَلَْسُت اَوْ  اْلھَِجْيِرفََخطََب َواَْسَمَع َونَادٰی فَاَْبلََغ ،ثُمَّ َسٔاَلَھُْم اَْجَمَع فَقَاَل:ھَْل بَلَّْغُت؟ فَقَالُْوا:اَللَّھُمَّ 

َمْن َوااَلهُ َوَعاِدَمْن َعاَداهُ َواْنُصْرَمْن نََصَرهُ َواْخُذْل اَْنفُِسِھْم؟ فَقَا لُْوا:بلٰی ۔فَاََخَذ بِيَِدَک َوقَاَل:َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فَہََذا َعلِیٌّ َمْواَل هُ،اَللَّہُّمّ◌ َواِل 
  َل هللاُ فِْيَک َعلٰی نَبِيَِّہ ااِلَّ قَلِْيٌل َواَلَزاَداَْکثََرھُْم َغْيَرتَْخِسْيٍر ۔ فََما آَمَن بَِمااَْنزَ “َمْن َخَذلَہ

خداوند عالم نے آپ کے سلسلہ ميں اپنے نبی کی دعا قبول فر ما ئی پھر ان کوحکم ديا آپ کی وال يت کوظاھر کر نے ،آپ 
  لوں کو کچلنے اور معذرتوں کو قطع کر نے کےلئے ۔ کی شان کو بلند کر نے ،آپ کی دليل کا اعالن کرنے ،اور با ط

تو جب منافقين کے فتنہ سے ڈرے اور آپ کے با رے ميں انھينمنافقين کی طرف سے خوف پيدا ھواتو عالمين کے پرور 
اے رسول آپ اس پيغام کو پہنچا ديجئے جس کا ھم آپ کو حکم دے چکے ھيں اگر آپ نے وه پيغام نھيں ” دگار نے وحی کی

تو انھوں نے “ نچايا تو گو يا رسالت کا کو ئی کام ھی انجام نھيں ديا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفو ظ رکھے گاپہ
سفر کی زحمتوں کو اٹھايا اورظھر کے وقت کی سخت گرمی ميں غدير خم ميں ٹھھر کر خطبہ ديا اور سنا يا اور آواز دی 

يں نے پہنچا ديا تو سب نے کھا ھاں خدا کی قسم آپ نے پہنچا ديا پھر کھا کہ خداپھر پھو نچا ديا پھر ان سب سے پو چھا کيا م
يا گو اه رہنا پھر کھا کيا ميں مو منوں کی جان پر خود ان کی نسبت اولٰی نھيں ھوں انھوں نے کھا ھاں پھر آپ نے علی (ع) 

يں خدا يا اس کو دو ست رکھنا جو انھيں دو ست کے ھاتھ کو پکڑا اور فر مايا جس کا ميں مو ال ھوں اس کے يہ علی مو ال ھ
رکھے اور اسے دشمن رکھنا جو انھيں دشمن رکھے اس کی مدد کرنا جو ان کی مدد کرے اس کو ذليل کرجو انھيں 

رسواکرے تو آپ کے با رے ميں جو خدا نے اپنے نبی پر نا زل کيا ھے اس پر چند لوگوں کے عالوه اور کو ئی ايمان نھيں 
  زياده تر لوگوں نے گھا ٹے کے عال وه کچھ بھی نھيں پايا۔  اليا اور

  
  ۔زيارت غدير ميں ايک اور مقام پر آيا ھے :٨

  یَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُوَن۔ َوَسيَْعلَُم الَّذيَن ظَلَُموااَ اَللَّھُمَّ اِنَّانَْعلَُم اَنَّ ٰھَذاھَُواْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدَک۔فَاْلَعْن َمْن ٰعاَرَضہُ َواْستَْکبََرَوَکذبَّ بِِہ َوَکفَرَ 
 ۔ٰيااَميَرالُمٔوِمنيَن ِمن اْلُمْشِرکيَن َواْلُمٰنافِقيَن اِلٰی لَْعنَةُ هللاِ َولَْعنَةُ َماٰل ئَِکتِِہ َوُرُسلِِہ اَْجَمعيَن َعلٰی َمْن َسلَّ َسْيفَہُ َعلَْيَک َوَسلَْلَت َسْيفََک َعلَْيہِ 

ِرَک اَْوَخَذَل َعِن بِٰماٰسائََک َولَْم يُْکِرْھہُ َواَْغَمَض َعْينَہُ َولَْم يُْنِکْراَْواَٰعاَن َعلَْيَک بِيٍَد اَْو لِٰساٍن اَْوقََعَدَعْن نَصْ  يَْوِم الّد يِن َوَعلٰی َمْن َرِضیَ 
  ْن نَْفِسِہ ۔ اْلِجِ◌ٰھاِد َمَعَک اَْوَغَمطَ فَْضلََک َوَجَحَد َحقََّک اَْوَعَدَل بَِک َمْن َجَعلََک هللاُ اَْولٰی بِِہ مِ 

خدايا ميں جانتا ھوں بيشک يہ حق تيری طرف سے ھے تو تو لعنت کر اس پر جو علی سے ٹکرائے، سر کشی کرے ”
  ،تکذيب کرے اور کفر کرے اور عنقريب ظلم کرنے والے جان ليں گے کھاں جا ئيں گے۔ 

نی تلوار کو آپ کے مقابلہ ميں کھينچا اورجن هللا اس کے مالئکہ اور تمام رسولوں کی لعنت ھو اور ان سب پر جنھوں نے اپ
پر آپ نے اپنی تلوار کھينچی اے امير المو منين چا ھے وه مشرکوں ميں سے ھوں يا منافقين ميں سے روز قيامت تک ،اور 

ان سب پر جو آپ کی برا ئی سے راضی ھو ئے اور اس کو نا پسند نہ کيا اور چشم پوشی کی اور انکار نہ کيا يا آپ کے 
خالف مدد کی ھاتھ يا زبان سے يا آپ کی نصرت سے بيٹھارھا يا آپ کے ساتھ جھاد سے باز رھا يا آپ کے فضل کو کم کيا 

  اور آپ کے حق کا انکار کيا يااس کو آپ کے برابر کيا جس سے خدا نے آپ کو اولٰی بنايا تھا ۔ 
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  ۔زيارت غدير کے ايک اور حصہ ميں ھم پڑھتے ھيں :٩
ْھٰراِء َسيََّدِة النَّساِء فَ َوااْلَْمُرااْلَ  اِھَرِة الزَّ ّد يقَِة الطَٰ َشٰھاَدتَِک َوَشٰھاَدةُُ◌ُ◌ُ◌ ْعَجُب َواْلَخْطُب ااْلَْفَزُع بَْعَدَجْحِدَک َحقََّک َغْصُب الصَّ َدکاًَوَردُّ

يََّد ْيِن ُساٰللَتَِک َوِعْتَرِة اْلُمْصَطفٰی َصلَّی هللاُ َعلَْيُکْم۔َوقَْداَْعلَی هللاُ  فَُکْم السَّ ِة َدَرَجتَُکْم َوَرفََع َمْنِزلَتَُکْم َواَٰباَن فَْضلَُکْم َوَشرَّ  تَٰعالٰی َعلَی ااْلُمَّ
  َعلَی اْلٰعالَميَن ۔ 

اور عجيب ترين امر اور سب سے نا گوار واقعہ آپ کے حق کے انکار کے بعد جناب صديقہ طاھره فا طمہ زھرا (ع) سيد ة 
فدک کا غصب کرنا ھے اور آپ کی گو اھی اور سردار جوانان جنت امام حسن اور امام حسين  النساء عليھا السالم کے حق

عليھما السالم کی گو اھی (جو آپ کی نسل اور عترت مصطفٰے سے ھيں )کا رد کرنا ھے جبکہ خدا وند عالم نے آ پ (ع) 
فضل کو ظاھر کيا ھے اور تمام عالم پر  کے مرتبہ کو امت پر بلند کيا ھے اور آپ کی منزلت کو رفعت دی ھے اور آپ کے

  آپ کو شرف ديا ھے ۔ 
  
  ا۔زيارت غدير ميں آيا ھے :٠

  ٰمااَْعَمہَ َمْن ظَلََمَک َعِن اْلَحقِّ ۔ 
  فَاَْشبَھَْت ِمْحنَتَُک بِِھٰما ِمَحَن ااْلَْنبِٰياِء ِعْنَد اْلَوْحَدِة َوَعَدِم ااْلَْنٰصاِر ۔ 

  َواٰليُْحبِطُ اْلٰطاِعُن فَْضلََک  ٰما يُحيطُ اْلٰماِدُح َوْصفَکَ 
بَِہ بِبَٰيانَِک َوتَْکِشُف لَْبَس اْلباِطِل َعْن َصريِح اْلحَ  ۔ تُْخِمُد لَھََب اْلُحُروِب بِبَٰنانَِک َوتَْھتُِک ُستُوَر الشُّ   قَّ

  تو وه کتناسرگشتہ اور اندھا ھے جس نے آپ کے حق پر ظلم کيا ۔ 
نے کی صورت ميں آپ کی مظلومی انبيا ء عليھم السالم کی مظلومی سے کتنی مشابہ ھے ۔ تنھائی اور ناصرو مددگار نہ ھو 

پس آپ کی مدح کر نے واال آپ کی صفت کا احاطہ نھيں کر سکتا اور نہ کو ئی طعنہ دينے واال آپ کے فضل کا احاطہ 
  کرسکتا ھے ۔ 

وراپنے بيان سے شبہ کے پردوں کوچاک کيااور آپ نے اپنی انگليوں (اپنی قدرت )سے جنگ کے شعلوں کو خاموش کيا ا
  باطل کے اشتباه کوحق کی وضاحت سے کھول ديا ۔ 

  
  اا۔زيارت غدير ميں آيا ھے :

ٰناِرَک َواْلعَ  ھُمَّ اْلَعْن قَتَلَةَ اَْنبِٰيا ئَِک َواَْوِصٰياِء اَْنبِٰيائَِک بَِجميِع لََعٰنا تَِک َواَْصلِِھْم َحرَّ لِيََّک َحقَّہُ َواَْنَکَرَعْھَدهُ َوَجَحَدهُ بَْعَد ْن َمْن َغَصَب وَ اللّٰ
  اْليَقيِن َوااْلْقَراِر بِاْلِواٰليَِة لَہُ يَْوَم اَْکَمْلَت لَہُ الّد يَن ۔ 

ھُمَّ اْلَعْن َقَ◌َ◌َ◌تَلَةَ اَميراْلُمْوِمنِْيَن َوَمْن ظَلََمہُ َواَْشٰياَعھُْم َواَنٰصاَرھُْم۔    اللّٰ
ھُمَّ اْلَعْن ٰظالِ  اضيَن بِقَْتلِِہ َوٰخاِذليِہ لَْعناًَوبيالً۔ اللّٰ هُ َوٰناِصريِہ َوالّرٰ   ِمی اْلُحَسْيِن َوٰقٰ◌اتِليِہ َواْلُمٰتابِعيَن َعُدوَّ

خدايا لعنت کر اپنے انبياء کے قا تلوں پر اور ان کے اوصيا کے قاتلوں پر مکمل لعنت اور ان کو جہنم کی گر می ميں ڈال 
نے تيرے ولی کا حق غصب کيا اور اس کے عھد کا انکار کيا اور يقين اور اقرار و اليت کے دے اور لعنت کراس پر جس 

  بعد ان سے منحرف ھوا جس روز تو نے دين کو مکمل کيا ۔ 
خدايا لعنت کر امير المو منين کے قاتلوں پر اور اس پر جس نے ان پر ظلم کيا اوران (ظلم کرنے والوں) کے ماننے والوں 

  پر ۔ اور نا صروں 
خدايالعنت کرحسين کے ظالموں اور قا تلوں اور ان کے دشمنوں کا اتباع کرنے والوں اور مدد گاروں پر اور ان کے قتل 

  “ پرراضی رہنے والوں پر اور انھيں چھو ڑنے والوں پر سخت عذاب و لعنت کر 
  
  ا۔زيارت غدير ميں ھم پڑھتے ھيں :٢

  نعيھم حقوقھم ۔ اللّھّم العن اوّل ظالم ظلم آل محّمد وما
  اللّھّم ُخصَّ اّول ظالم وغاصب آلل محّمد باللعن وکل مستّن بما سّن الی يوم القيامة۔ 

ٍد َخاتَِم النَّبِيِيَّن َوَعلٰی َعلِیٍّ َسيَِّد اْلَوِصيِيَّن وآلِہ الطّاھرين واْجَعْلنَابِِھمْ  ِکْيَن َوبِِواَليَتِھِ اللَّھُمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ ْم ِمَن اْلفَائِِزْيَن اآلِمنِْيَن  ُمتََمسِّ
  الَِّذْيَن اَلَخْوٌف َعلَْيِھْم َواَلھُْم يَْحَزنُْوَن۔ 

  خدا يا آل محمد پر سب سے پھلے ظلم کرنے والے پرلعنت کر اور ان کے حقوق کے رو کنے والوں پر 
طريقہ پر چلے روز قيامت تک  خدايا آل محمد پر پھلے ظالم اور غاصب پر مخصوص لعنت کر اور اس پر بھی جو اس کے

  ۔ 
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خدايا درود نا زل فرما محمد پر جو خا تم النبيين ھيں اور علی پر جو سيد الو صيين ھيں اور ان کی آل پاک پر اور ھم کو ان 
سے اور ان کی وال يت سے متمسک قرار دے کر کا مياب فرمااور ان صاحبان امان ميں سے قرار دے جن کےلئے کو ئی 

  ن نھيں ھے ۔ خوف اور حز
  
  ا۔ھم روز غدير کی دعا ميں پڑھتے ھيں :٣

ِمنِْينَ  ُسْوَل فِْی ُمَوااَلِة َمْواَلنَاَوَمْولَی اْلُمؤْ ِ َواتَّبَْعنَاالرَّ ْقنَاَواََجْبنَاَداِعَی ّهللاٰ ِمنِْيَن َعلٍِی ْبِن اَبِْی طَالٍِب۔اللَّھُمَّ  اللَّھُمَّ َصدَّ اَِمْيِراْلُمؤْ
ْقنَاهُ اَسِمْعنَاُمنَاِدياًيُنَاِدْی لِاِلْيَماِن اَْن آِمنُْوا بَِربُِّکْم فَآَمنَّا ۔۔۔فَاِنَّاٰياَربَّنَا بَِمنَِّک َولُْطفَِک اَ َربَّنَااِنَّنَ  ُسْوَل َوَصدَّ َجْبنَاَداِعْيَک َواتَّبَْعنَاالرَّ

ْقنَاَمْولَی اْلُمْوِمنِْيَن َوَکفَْرنَابِاْلِجْبِت َوالطَّاُغْوِت،   فََولِّنَاَماتََولَّْينَا ۔۔۔ َوَصدَّ
بار اٰلھاھم نے تصديق کی هللا کی جا نب بالنے والے کی دعوت پر لبيک کھا اور ھم نے رسول کا اتباع کيا اپنے اور مو ”

منين کے مو ال امير المو منين علی بن ابی طالب کی دو ستی ميں ۔۔۔اے خدا اے ھما رے پرور دگار ھم نے ايمان کے لئے 
  نے والے کی آواز کو سناکہ ايمان ال ٔو اپنے رب پر تو ھم ايمان لے آئے ۔ آواز دي

بيشک اے ھمارے پروردگار ھم نے تيرے لطف و احسان کی وجہ سے تيری طرف بالنے والے کی دعوت پر لبيک کھی 
ر جبت و طاغوت اور رسول کا اتباع کيا اور اس کی تصديق کی اور اسی طرح ھم نے مو منين کے مو ال کی تصديق کی او

  “ کا انکار کيا لٰہذا تو ھماری واليت اور ايمان کی حفاظت فر ما 
  
  ا۔ھم دعائے روز غدير ميں ايک اور مقام پر پڑھتے ھيں :۴

نَاِق َخْلقَِک َواَْکَمْلَت لَھُم الدِّ ْيَن، ِمَن اْلَعاِرفِْيَن بُِحْرَمتِِہ عْ اللَّھُمَّ اِنِّْی اَْسٔاَلَُک ۔۔۔اَْن تَْجَعلَنِْی فِْی ھََذاْليَْوِم الَِّذْی َعقَْدَت ِفْيِہ لَِولِيَِّک اْلَعْھَد فِْی اَ 
َماِء يَْوَم اْلَعْھدِ  ْيتَہُ فِی السَّ ْيَن بِفَْضلِِہ ۔۔ ۔ اللَّھُمَّ فََکَماَجَعْلتَہُ َعْيَدَک االَْکبََرَوَسمَّ ْلَماُخْوِذ َواْلَجْمِع  اْلٍمْعھُْودَوفِِی االَْرِض يَْوَم اْلِمْيثَاِق اَواْلُمقَرِّ

ٍد َواْقِرْربِِہ ُعيُْونَنَا َواْجَمْع بِِہ َشْملَنَاَواَلتُِضلَّنَابَْعَد  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ْوِل َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ اِْذھََدْيتَنَاَواجَعْلٰنا اِلَْنُعِمَک ِمَن الٰشاِکريَن يااَْرَحَم اْلَمْسٔوُ
اِحميَن۔    الّرٰ

رتا ھوں ۔۔۔مجھ کو اس روزميں قرار ديدے جس دن تو نے اپنے ولی کےلئے اپنی مخلوق کی اے خدا ميں تجھ سے سوال ک
گردن ميں عھد ڈاال ھے اوران کے دين کو مکمل کيا ھے کہ مجھے اس کی حرمت کو پہچا ننے والوں اور اس کی فضيلت 

ا ھے اس کا نام آسمان ميں عھد معھو د کا اقرار کرنے والوں مينقرار دے۔۔۔اے خدا جس طرح تو نے اس کو عيد اکبر قرار دي
اور زمين ميں روز ميثاق ما خوذ اور جمع مسئو ل قرار ديا ھے درود نا زل کر محمد وآل محمد پر اور اس سے ھما ری 
آنکھوں کو روشن کر اور ھما ری پراگندگی کو جمع کر اور ھما ری ھدا يت کے بعد ھم کو گمراه نہ کرنا اور ھم کو اپنی 

  شکر ادا کر نے والوں ميں قرار دے اے سب سے زياده رحم کرنے والے ۔  نعمت کا
  
  ۔ھم دعائے روز غدير ميں ايک اور مقام پر پڑھتے ھيں :١۵

فَٰنابَِمْعِرفَتِِہ َوھَد َمٰنابِِہ َوَشرَّ َرٰناُحْرَمتَہُ َوَکرَّ فَٰنافضَل ٰھَذااليَْوِم َوبَصَّ ِ الَّذی َعرَّ ّٰ ِ ھُمَّ اِنّی اَساَلَُک۔۔۔اَْن تَْلَعَن َمْن َجَحَد َحقَّ  اٰنابِنُوِرهِ اْلَحْمُد ۔۔۔اللّٰ
  ٰھَذااْليَْوَم َواْنَکَرُحْرَمتَہُ فََصدَّ َعْن َسبيلَِک اِلْطفَا ِء نُْوِرَک۔ 

خدا کی حمد ھے جس نے ھم کو اس دن کی فضيلت پہچنوا ئی اور اس کی حرمت کی بصيرت عطاکی، اور اس کے ذريعہ 
اور اس کی معرفت سے ھم کوشرف بخشا اور اس کے نور سے ھما ری ھدايت کی ۔۔۔اے خدا ميں تجھ سے  ھم کو عزت دی

سوال کرتا ھوں ۔۔۔اور ان پر لعنت کر جس نے اس روز کے حق کا انکار کيا اور اس کی حرمت کا انکار کيااور جس نے 
  تيرے نور کو بجھا نے کےلئے تيری راه بند کر دی ھے ۔ 

  
  کی دعا ميں ايک اور مقام پرآيا ھے :ا۔عيد غدير ۶

ِ اَلَِّذْی َجَعَل َکَماَل ِدْينِِہ َوتََماَم نِْعَمتِِہ بِِواَليِة اَِمْيَراْلُمٔوِمنِْين َعلی ْبِن اَبِْی  ّٰ ِ   طَالٍِب َعلَيِہ السالم۔ اَْلَحْمُد 
ير المو منين علی بن ابی طالب عليہ حمد ھے اس خدا کےلئے جس نے اپنے دين کو مکمل اور اپنی نعمت کو تمام کيا ام

  السالم کی واليت کے ذريعہ ۔ 
  
  ]147غديرکی محفليں[ ٣

ا/ذی الحجہ کوجو پوری دنيا ميں محفليں منا ئی جا تی ھيں وه غدير کی ياد کاسب سے مشخص٨ھر سال غدير کے سلسلہ ميں
 رتی اثر لوگوں کے اذھان ميں غيرمعمولی ھے ۔ و معين آئينہ ھيں اور غدير کے مطالب کو محفوظ کر نے ميں اس کا معا ش
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جس طرح غدير کی ياد گا ر محفل ھر سال آسمان پر مالئکہ کے در ميان منا ئی جا تی ھے اسی طرح زمين پربھی شيعہ 
  حضرات اس دن غدير کی ياد ميں محفليں برپا کر تے ھيں ۔ 

يغمبر اکرم(ص) اور حضرت اميرالمو منين (ع) کومبارکباد سب سے پھلی محفل غدير اسی بيابان غدير ميں منا ئی گئی اور پ
پيش کر نے والوں کا ايک سيالب ا مڈ آيا اور اس دن اتنے زور شور سے محفل ھو ئی کہ اس جيسی محفل آج تک اس بيابان 

  ميں نہ ھو سکی ۔ 
يھا کے جلے ھو ئے اس کے بعدپچيس سال تک غدير حضرت علی عليہ السالم اور حضرت فا طمہ زھرا سالم هللا عل

دروازے کے پيچھے رو تی رھی يھاں تک مو ال ئے کا ئنات نے سلطنت کی باگ ڈور سنبھا لی اور غدير کی پھلی محفل 
مسجد کو فہ ميں آپ کی مو جود گی ميں بپا ھو ئی ۔عيد غدير جمعہ کے دن سے مقارن ھوئی اور حضرت امير المو منين 

ميں مفصل طور پر غدير کی عظمت بيان فر ما ئی نماز جمعہ کے بعد تمام افراد  عليہ السالم نے نماز جمعہ کے خطبوں
حضرت علی عليہ السالم کے ھمراه حضرت امام حسن عليہ السالم کے دو لت کده پر غدير کا مخصوص طعام کھانے 

  کےلئے گئے ۔ 
حضرت امام رضا عليہ السالم نے اس کے بعد غدير کی مفصل محفل منا نے کے لئے حاالت سازگار نہ ھوئے يھاں تک کہ 

اپنے دور ميں خراسان ميں اپنے مخصوص اصحاب کے ايک گروه کو عيد غدير کا روزه افطار کر نے کی دعوت فر ما ئی 
اور ان کے گھروں ميں تحفے تحا ئف اور عيدی بھيجی اور ان کے لئے غدير کے فضائل کے سلسلہ ميں مفصل خطبہ بيان 

  فر مايا۔ 
مانہ ميں ايران اور عراق ميں اور فا طمی حکو مت کے دور ميں شام ، مصر اور يمن ميں مفصل طور پر آل بويہ کے ز

]صفوی دور سے ليکر ھما رے 148غدير کی محفليں منائی جا تی رھيں اور ان محفلوں کو خا ص اھميت دی جا تی تھی ۔[
ايران ،عراق ،لبنان ، پاکستان اور ہند و ستان ميں دور تک غدير کی محفليں بڑے ھی زور و شور سے منائی جا تی ھيں اور 

  بڑے وسيع پيمانہ پر غدير کاجشن منا يا جا تا ھے ۔ 
متعدد بر سوں سے علما ء و بزرگان ،اور بلند عھدوں پر فائز افراد اور مختلف طبقوں کے لوگ غدير کے دن ايک دو سرے 

توقير کرتے ھيں ۔غدير کی محفليں بڑے بڑے شھروں سے ليکر کو مبار کباد ی پيغام بھيجتے ھيں اور اس کی بڑی عزت و 
چھو ٹے سے چھوٹے گا ٔوں ميں بھی برپا ھو تی ھيں يھاں تک پوری دنيا ميں جھاں جھاں بھی شيعہ آباد ھيں چا ھے وه کتنی

  ھی کم تعداد ميں کيوں نہ ھوں ايک دو سرے کے پاس جا تے ھيں اور غدير کے دن محفل کر تے ھيں ۔ 
ھ ميں غدير کی چودھويں صدی کی منا سبت سے لندن ميں ايک عظيم الشان سيمينار منعقدکيا گياجو کئی دن تک جاری  ا۴ا٠

اور اس کی رپورٹ بھی طبع ھوچکی ھے اس کے بعد ايک مرتبہ پھر غدير کی عظمت کی بين االقوامی سطح پر نما ئش ھو
  ئی ۔ 

ھيں اور غدير کو سورج کی طرح روشن و منور ديکھ رھے ھينھم اس پر اب ھم چوده سو گياره سالہ کا جشن غدير منا رھے
  فخر کرتے ھيں اور غدير کی کاميابی کی خو شی منا ئيں گے اور سقيفہ کی مايوسی کو ديکھيں گے ۔ 

غدير کی محفلوں ميں غدير کے سلسلہ ميں تقريروں اورقصيدونکے عالوه غدير ميں پيغمبر اکرم (ص) کے خطبہ کی حفا 
اور اسے حفظ کر نے والوں کو تحفے تحا ئف عطا کرنا برسوں سے رائج ھے اور اس کے مثبت آثار ديکھنے کو ملتے ظت

  ھيں ۔ 
  آخر ميں ھم يہ پيشکش کر تے ھيں :

اور واقعٔہ غديرکو مفصل طور پر بيان “خطبٔہ غدير ”ھر سال غدير سے متعلق ھو نے والی محفلوں اور پروگراموں ميں 
کہ اس طرح ھم پيغمبر اسالم(ص) کے اس کے ابالغ کے بارے ميندئے ھو ئے حکم کی تعميل کر سکيں اور  کياجا ئے تا

صاحبان واليت مطلقٔہ اٰلھيہ کی پيغمبر اکرم(ص) ،حضرت امير المو منين عليہ السالم ،فا طمٔہ زھرا سالم هللا عليھا اور ائمہ 
  يں ۔ معصو مين عليھم السالم سے تجديد عھد و پيمان کر سک

 --------------------------------------------   

  ۔ ۶٣] مثالب النواصب (ابن شھر آشوب )خطی نسخہ صفحہ /143[
  تک۔  ٢٢سے  ۵صفحہ  ٢] مجلہ تراثنا شماره ا144[
  ۔ ٢٢٠صفحہ ٣ا/۵] عوالم جلد 145[
  ۔ ٣۶٠صفحہ  ٩٧] ا راالنوار جلد 146[
  ۔ ٢٢،٢٢٢،ا٢٠٨صفحہ ٣ا/۵] عوالم جلد 147[
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 ميں رجوع کيجئے ۔“عيد الغدير فی عھد الفاطميين ”] کتاب 148[
 

 اسرار غدير 

 

  وا قعٔہ غديرکے منابع 

  

  کتب شيعہ ١
  ۔ ۴٧٢ا،۶۶صفحہ  ۴۔جلد ۶٠،ا٣،۴٧۶،۵٨۴صفحہ اا ٣ا۔اثبات الھداة جلد 

  ۔  ۶۶،٨۴۔اال حتجاج:ج اصفحہ ٢
 ٢٩٢۔ ٢٨٩ا صفحہ ۴ج  ٩٣ا ،صفحہ ا ۔٢ج  ٣۶٨، ٢٢۵صفحہ  ۶ج  ٣٢٠صفحہ ٣ج  ۵٠۔ا ۴ا۵صفحہ  ٢۔ احقاق الحق :ج ٣
  ۔  ٧٩۔ ٧٧صفحہ  ٣٠ا،ج ٢۔ا ٩۴صفحہ ٢ج ا
  ۔  ٧۴۔اال ختصاص :صفحہ ۴
  ۔  ٣٩۔ اال ربعين(ابی الفوارس ):صفحہ ۵
  ۔ ٣٩۔االربعين (منتجب الدين ):ح ۶
  ۔ ٢٨۴ا،٠٧ا ،٠۶ا ، ٢۔اال مالی (صدوق ):صفحہ ٧
  ا۔ ٧۴ا ،۵٩صفحہ  ٢،ج ٢۵٣،٢٧٨، ٢۴٣۔اال مالی (طوسی ):ج ا صفحہ ٨
  ۔ ۶٧٣، ۴۶۶، ۴۵٩۔ ۴۴۴،۴۵٣۔ اقبال اال عمال :صفحہ ٩
  ،اورديگر تمام جلديں۔ ٧٣ا۔بحار اال نوار ۔ج ٠

  ا۔ ۴۵صفحہ  ٢،ج ٧اا۔البرھان فی تفسير القرآن :ج اصفحہ اا
  ا۔ ۶۶ا،۵٠ا،۴٨ا،٠٣، ۵يہ وآلہ:صفحہ اا۔بشارة المصطفی صلی هللا عل٢
  ۔ ٨ا٢، ۶٢٣،٧٣٣، ۴٧٣صفحہ  ٢ا ج ۶٠ا۔تاويل اال يات الظاھرة:ج ا صفحہ ٣
  اا۔ ٣ا۔البتيان :ج اصفحہ ۴
  اا۔ ٩ا۔تفسير االمام العسکری عليہ السالم :صفحہ ااا۔۵
   ٣٣۴۔٢٩٣،٣٣٢، ٢٩٢ا۔تفسير العياشی :ج ا صفحہ ۶
  ۔ ٢٧٧،۴٧۴،۵٣٨ا،۵٠ا۔تفسير القمی :صفحہ ٧
  ا۔ ٨٩ا،٣۶،٨٧ا۔تفسير فرات :صفحہ ٨
  ا۔ ٢٠ا۔التنزيہ :صفحہ ٩
  ۔ ٣٠۵صفحہ  ۴اج ۴٣صفحہ ٣۔تہذيب اال حکام : ج ٢٠
  ۔جامع اال خبار :صفحہ اا۔ ٢ا

  ۔  ٧٠۔الجنةالواقية:صفحہ ٢٢
  ۔ ٢٢٧۔الجواھر السنية:صفحہ ٢٣
  ۔ ٢،٢۶۴،۴۶۶،۵۵٠ا۶۵،٩۔الخصال :صفحہ  ٢۴
  ۔ ۶۶۔رجال الکشی :صفحہ ٢۵
  ا۔ ٢۴ا ،٠٩۔روضةالواعظين:صفحہ  ٢۶
  ۔ ٣٢۵۔٢۵٨صفحہ  ٢۔الشافی:ج ٢٧
  ا۔ ٧٢۔صحيفة الرضا عليہ السالم :صفحہ ٢٨
  ا۔ ٧٩،٢٣صفحہ  ٢۔الصراط المستقيم ج ٢٩
  ا۔ ۵ا،ا٢۔الطرائف :صفحہ ا٣٠
  ا۔ ٠۔عبقات اال نوار :ج ا ۔٣ا
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  ۔ ۴۴٨ا ،٠٣۔ ٩٠۔العمدة (ابن البطريق ):صفحہ ٣٢
  ا۔ ۴٣صفحہ ۔علل الشرائع :٣٣
  ۔ ٣ا/۵۔عوالم العلوم :ج ٣۴
  ۔  ۴٧۔صفحہ /  ٢۔عيون اخبار الرضا عليہ السالم :ج ٣۵
  ۔  ٣٩٢۔ ٣۵٢۔٣٣۵۔٣٣۴۔ ٢٣۵۔غا ية المر ام :ج ا صفحہ /  ٣۶
  ۔الغدير :ج ا ۔اا۔  ٣٧
  ۔  ۴۶۔فرحة الغری :صفحہ /  ٣٨
  ۔  ٣٨٣۔ ٣۶۔فضائل الخمسة ۔ج ا صفحہ / ا ٣٩
  ۔  ٢٩۔ ٢٧۔ ٧حہ / ۔قرب اال سنا د ۔صف ۴٠
  ۔  ۵۶۶ا ۔۴٨۔صفحہ /  ۴۔ج  ۴٢٢۔ ٢٩۴۔الکافی ۔ ج ا صفحہ /  ۴ا

  ۔  ٢٠ ۶ا۔ ٩ا ۔٨۵۔ ۴٧۔کتاب سليم ۔صفحہ /  ۴٢
  ۔ ۴٧صفحہ /  ٣۔ج  ٢٢٢۔ ٢ا٣صفحہ /  ٢۔ج ٣٢٣۔ ٣ا٨۔کشف الغمة ۔ج ا صفحہ  ۴٣
  ۔ کشف المھم ۔مکمل ايک جلد ۔ ۴۴
  اا ۔ ٣۔ ۴۶۔ ٣۴۔کشف اليقين ۔صفحہ / ۴۵
  ا ۔ ٧۴ا ۔۵٩صفحہ / ٢۔کمال الدين ۔ج  ۴۶
  ا ۔ ٩٠۔کنز الفو ائد ۔صفحہ / ۴٧
  ۔  ٣۵٢اصفحہ/ ٠۔مجمع البيان ۔ج  ۴٨
  ۔ااا۔  ۴۵۔المحتضر ۔صفحہ / ۴٩
  ۔  ٣ا ۔ا٠۔مدينة المعا جز ۔صفحہ/  ۵٠
  ا ۔ ٩٠۔المزار الکبير ۔صفحہ / ۵ا

  ا ۔ ٢٠صفحہ/ ٧۔ج  ٢٧٧صفحہ/  ۶۔ج  ٢۵٠صفحہ/  ٣۔مستدر ک الو سائل ۔ج  ۵٢
  ۔ ٢٢٩۔مصباح الزائر ۔صفحہ / ۵٣
  ۔  ۵٢۶۔ ۵٢۵۔ ۵٢۔ا ۵ا٣۔ ٢٧۔مصباح المتھجد ۔صفحہ/  ۵۴
  ۔  ۶۶۔معانی اال خبار ۔صفحہ/  ۵۵
  ۔  ۴٣۔ ۴٢۔ ٣٨۔ صفحہ / ٣۔ج  ٢٣۶۔ ٢٢٨۔ ٢٢٧۔ ٢٢۶۔٢٢۴صفحہ / ٢۔المنا قب ۔(ابن شھر آشوب )۔ج  ۵۶
  ۔  ۵۵٩۔ ٩٠۔صفحہ / ٢۔من ال يحضر ه الفقية ۔ج  ۵٧
  ا ۔ ٩۴۔المھذب ۔(ابن فھد )۔ج ا ۔صفحہ/ ۵٨
  ۔  ٣٢۴۔ ٣٢٣۔صفحہ /  ٧۔ج  ۵۴٨صفحہ/  ٣۔وسائل الشيعة ۔ج  ۵٩

  کتب اھل سنت  ٢
  ۔  ٢٢٧۔صفحہ/  ٢۔ج  ٢٣۵ا ۔٠٧۔اخبار اصفھان ۔ج ا ۔صفحہ / ۶٠
  ا ۔ ٠ ٢۔اخبار الد ول وآثار اال ول ۔صفحہ/  ۶ا

  ا ۔ ٢۔ اربعين الھروی ۔صفحہ /  ۶٢
  ۔  ۶٨۔ا ۵۴۵۔  ۵٨۔ا ٣٨٩۔ ٣٣٩۔ ٣٣٨۔ ٢٠ ٣۔ ۶٧۔ ۵٨۔ ۵۶۔ ٣۶۔ار جح المطالب ۔صفحہ/  ۶٣
  ۔ ۴٢٠۔اال ر شاد صفحہ /  ۶۴
  ا ۔ ٣۵۔ اسباب النزول صفحہ  ۶۵
  ۔  ۴۶٠صفحہ  ٢۔ اال ستيعاب ج ۶۶
، ج  ٢٨صفحہ  ۴، ج  ٣٢، ا ٣٠٧،  ٢٧۴، ٩٣،  ٩٢صفحہ  ٣،ج  ٢٣٣صفحہ  ٢،ج  ٣۶٧، ٣٠٨۔اسد الغا بة ج ا صفحہ  ۶٧
  ۔  ٢٠٨،  ٢٠۵،  ۶صفحہ  ۵
  ا ۔ ٧٨ا ،٧۴۔اسعاف الراغبين صفحہ  ۶٨
  ۔  ٢٢،ا ۴۔اسنی المطالب صفحہ  ۶٩
  ۔  ۶٧۶، ۶۶۵۔ ٨٩صفحہ  ۴۔اشعة اللمعات فی شرح المشکا ة ج  ٧٠
  ۔ ٨٠صفحہ  ۴،جلد۵١٢ص  ٣،جلد ٢۵٧،٣٨٢،۴٠٨،۵٠٩صفحہ  ٢،جلد ٣٧٢،۵۵٠صفحہ١۔االصا بة ۔ج  ٧ا
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  ۔ ١٨٢د(بيھقی)۔االعتقا٧٢
  ۔ ٣٠٧ص٨۔االغانی:ج٧٣
  ۔ ١٠٩ص١۔االمامةوالسياسہ:ج٧۴
  ۔ ١٧۴،١٧٨ص١۔امالی الشجری:ج٧۵
  ۔ ١۵۶ص١۔انساب االشراف:ج٧۶
  ۔ ٢٧۴ص٣۔انسان العيون:ج٧٧
  ۔ ٢۵١۔االنوارالمحمديّة:ص٧٨
  ۔ ۵٠٣ص٢۔بدائع ا لمنن:ج٧٩
  ص ٧،ج٢٠٨،٢٠٩،٢١١،٢١٢،٢١٣،٢١٠،٢٢٧،٢٢٨ص۵۔البدا يةوالنھاية:ج٨٠

  ۔ ٣۴٧،٣۴٨،٣۴٩،٣۴۶،٣٣٨،٣۴۴
  ۔ ٢١۴ص١۔البريقةالمحمدية:ج٨١
  ۔ ٧٢۔بالغات النساء :ص٨٢
  ۔ ٢١٣ص١۔بلوغ االمانی:ج٨٣
  ۔ ٣۶ص٢۔البيان والتعريف:ج٨۴
  ۔ ٢٩۶ص٣۔التاج الجامع:ج٨۵
  ۔ ١٩۶،١٩٧صفحہ ٢۔تاريخ االسالم:ج٨۶
  ۔ ١١٠صفحہ٣۔تلخيص المستدرک:ج٨٧
  ۔ ٢٣۶صفحہ ١۴ج ٣۴٣صفحہ ١٢،ج ٣٧٧صفحہ٧،ج٢٩٠صفحہ٨۔تاريخ بغداد :ج٨٨
  ۔ ١١۴،١۵٨،١٧٩۔تاريخ الخلفاء :ص٨٩
  ۔ ١٩٠ص٢۔تاريخ الخميس :ج٩٠
  ۔ ٣٢١ص۵،ج ۵،٨۵،٣۴۵ص٢،ج٣٧٠ص١۔تاريخ دمشق:ج٩١
  ۔ ١٩۴نمبر٢قسم ٢،ج٣٧۵ص١۔التاريخ الکبير :ج٩٢
  ۔ ١٣۵،٢٩٢۔تجھيزالجيش :صفحہ ٩٣
  ۔ ١٠۔التحفة العلية:صفحہ ٩۴
  ۔ ١٠ص١۔تذکرةالحفاظ:ج٩۵
  ۔ ٣٠،٣٣ةالخواص :ص۔تذکر٩۶
  ۔ ٣١،٣٢،٣٠٧،٣١٩،٣۶٧۔تفريح االحباب :ص٩٧
  ۔ ٧٨،١٠۴،١٨١،٣٢۵۔تفسير الثعلبی :ص٩٨
  ۔ ۴٢٨ص٣۔تفسير الطبری :ج٩٩
  ۔ ۶٣۶ص٣۔تفسير فخر الرازی:ج١٠٠
  ۔ ١٧١التمھيد (باقالنی):ص١٠١
  ۔ ٢٢١۔التنبيہ واالشراف :ص١٠٢
  ۔ ٢٣٧۔التمھيد والبيان (اشعری):ص١٠٣
  ۔ ٢٨٣،۴٩٨ص٧،ج۵٧ص٢،ج٣٣٧ص١يب:ج۔تھذيب التھذ١٠۴
  ۔ ٢٣٧ص٣،ج١۴٧ص٢۔تيسيرالوصول:ج١٠۵
  ۔ ۵١١۔ثمارالقلوب(ثعالبی):ص١٠۶
  ۔ ٩٠٠،۵۵٩٨۔الجامع الصغير :ح١٠٧
  ۔ ۴٣١ص۴۔الجرح والتعديل:ج١٠٨
  ۔ ۴۵٨۔الجمع بين الصحاح:ص١٠٩
  ۔ ٧٩،١٢٢ص١۔الحاوی للفتاوی:ج١١٠
  ۔ ١٣١۔الحبائک فی اخبار المالئک:ص١١١
  ۔ ١٢ص٢،ج١۴۴ص١سير:ج۔حبيب ال١١٢
  ۔ ٢٩۴ص۶،ج٢۶،٣۶٣ص۵۔حليةاالولياء :ج١١٣
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  ۔ ١٩٧۔حلی االيام :ص١١۴
  ۔ ٧۶٩ص٢۔حياةالصحابة:ج١١۵
  ۔ ۴،۴٩،۵١۔الخصائص:ص١١۶
  ۔ ٢١،۴٠،٨۶،٨٨،٩٣،٩۴،٩۵،١٠٠،١٠۴،١٢۴۔خصائص النسائی:ص١١٧
  ۔ ١٨۔الخصائص (السيوطی):ص١١٨
  ۔ ٢٢٠۔الخطط واالثار(مقريزی):١١٩
  ۔ ٢۵٩،٢٩٨ص٢:ج۔الدرالمنثور١٢٠
  ۔ ٢٠ص١۔دول االسالم (ذھبی):ج١٢١
  ۔ ۶٧،۶٨۔ذخائر العقبی:ص١٢٢
  ۔ ۵٧،٢١٣ص١۔ذخائر المواريث:ج١٢٣
  ۔ ٣٧٠۔الرصف :ص١٢۴
  ۔ ۵۵ص۶۔روح المعانی:ج١٢۵
  ۔ ١۵٨۔روضات الجنات (زمجی):ص١٢۶
  ۔ ٩۴،٣۵٧،٣۶۶۔الروض االزھر:ص١٢٧
  ۔ ۵٧۶۔روضةاالحباب:ص١٢٨
  ۔ ١۶٩،١٧٠،٢١٧،٢۴۴،٣۴٨ص ٢۔الرياض النضرة:ج١٢٩
  ۔ ١۶۔سرالعالمين(غزالی):ص١٣٠
  ۔ ٢٠٩۔سعد الشموس واالقمار:ص١٣١
  ۔ ٩٩۔السمط المجيد:ص١٣٢
  ۔ ۵٩١ص۵۔سنن الترمذی:ج١٣٣
  ۔ ۴٣ص١۔سنن ابن ماجة:ج١٣۴
  ۔ ۴۵صفحہ  ۵۔سنن النسا ئی :جلد ١٣۵
  ۔ ۴۵صفحہ  ١۔سنن المصطفی صلی هللا عليہ وآلہ :جلد ١٣۶
  ۔  ٣۶٩، ٢٨٣، ٢٧۴صفحہ ٣لد ۔السيرة الحلبية :ج١٣٧
  ۔ ٣صفحہ ٣۔السيرة النبوية (زينی ):جلد ١٣٨
  ۔ ۵۴۔الشذرات الذھبية :صفحہ ١٣٩
  ۔ ٣۴٠صفحہ ١١۔شرح مشکاة المصابيح : جلد ١۴٠
  ۔ ٢١٩صفحہ ٢۔شرح المقاصد :جلد ١۴١
صفحہ ۴،جلد  ٢٠٨حہ صف ٣،جلد  ٢٨٨صفحہ ٢،جلد  ٣۶٢، ٣١٧صفحہ ١۔شرح نھج البال غة (ابن ا بی الحديد ):جلد ١۴٢
  ۔ ٢١٧صفحہ ٩جلد : ٢٢١
  ۔  ١١٣، ۵٨۔الشرف المٔو بد (نبھا نی )):صفحہ ١۴٣
  ۔ ۴١صفحہ ٢۔الشفاء ((قاضی عياض ):جلد ١۴۴
  ۔ ١٩٠، ١۵٨صفحہ ١۔شواھد التنزيل :جلد ١۴۵
  ۔  ۶٣٣صفحہ ۵،جلد  ٢٩٨صفحہ ٢،جلد  ٣٢صفحہ ١۔صحيح الترمذی :جلد ١۴۶
  ۔ ١٨٧٣صفحہ ۴۔صحيح مسلم :جلد ١۴٧
  ۔ ١٢١صفحہ ١۔صفوة الصفوة :جلد ١۴٨
  ۔  ٩٧۔الصفين (ابن ديز يل ):صفحہ ١۴٩
  ۔ ١١٧۔صلح اال خوان :صفحہ ١۵٠
  ۔ ٧۴، ٧٣، ٢٩، ٢۶۔الصواعق المحرقة :صفحہ ١۵١
  ۔ ٣٣۵صفحہ  ٣۔طبقات ابن سعد :جلد ١۵٢
  ۔ ١۴۵۔العثمانية:صفحہ ١۵٣
  ۔ ٣١٧صفحہ ۵۔العقد الفريد :جلد ١۵۴
  ۔  ٢٢۶صفحہ ١نا ھية :جلد ۔العلل المت١۵۵
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  ۔ ١٩١۔عمدة اال خبار :صفحہ ١۵۶
  ۔ ۶١صفحہ ۶۔فتح الباری :جلد ١۵٧
  ۔  ٢۵١صفحہ ٧،جلد  ٨٩صفحہ ٣۔فتح البيان :جلد ١۵٨
  ۔ ۵٧صفحہ ٣۔فتح القدير :جلد ١١۵٩
  ۔ ٨٨صفحہ ٣،جلد  ٢۴٢صفحہ ٢۔الفتح الکبير :جلد ١۶٠
  ۔  ١٢١صفحہ ٣۔الفتوح (ابن اال عثم ):جلد ١۶١
  ۔ ۶٩،٧٢،٧۵،٧۶،٧٧، ۶٨، ۶٧، ۶۵، ۵۶،۶۴صفحہ ١۔فرائد السمطين :جلد ١۶٢
  ۔ ٢۵،٢٧،٧۴، ٢۴، ٢٣۔الفصول المھمة :صفحہ ١۶٣
  ۔ ٢٧،٣۵صفحہ ٣،جلد ۵٩٢،۵٩٩، ۵۶٠،۵۶٣،۵۶٩صفحہ٢،جلد ۵٩،٧٧،١١١، ۴۵صفحہ ١۔الفضائل(ابن حنبل ):جلد ١۶۴
  ۔  ۶٨٢، ۶١٠صفحہ ٢۔فضائل الصحابة :جلد ١۶۵
  ۔  ٢١٧صفحہ  ۶،جلد ۵٧صفحہ ١ير :جلد ۔فيض القد١۶۶
  ۔ ١۵صفحہ  ٢۔القول الفصل :جلد ١۶٧
  ۔ ٢۵٩۔قضاء قرطبة :صفحہ ١۶٨
  ۔ ٩۶، ٩۵۔الکافی الشافی :صفحہ ١۶٩
  ۔ ۶٢۔کتاب اھل البدر :صفحہ ١٧٠
  ۔ ١۵١۔الکفا ية :صفحہ ١٧١
  ۔ ۵٨،۶٢،١۵٣،٢٨۵،٢٨۶، ١٧، ١٣۔کفاية الطالب :صفحہ ١٧٢
  ،جلد  ٢١٠صفحہ  ١٢،جلد  ۶٠صفحہ ٨،جلد ٣٩٧،۴٠۵صفحہ ۶،جلد۴٨فحہ ص١۔کنز العمال :جلد ١٧٣
  ۔ ٢٠٩صفحہ  ١۵
  ۔ ۴١،٩٨۔کنوز الحقائق :صفحہ ١٧۴
  ۔ ٩٨۔کنوز الد قائق :صفحہ ١٧۵
  ۔ ٨٨صفحہ ٢،جلد  ١۶٠صفحہ ١۔الکنی واال سماء :جلد ١٧۶
  ۔ ٣٩صفحہ ١۔الکوکب الدری :جلد ١٧٧
  ۔ ۴٢صفحہ ١۔لسان الميزان :جلد ١٧٨
  ۔ ١٠٨،١۶٣۔ ١٠٣صفحہ ٩جمع الفوائد :جلد ۔م١٧٩
  ۔ ٣۔المختار :صفحہ ١٨٠
  ۔ ٣۵٨صفحہ  ١٧۔مختصر تاريخ دمشق :جلد ١٨١
  ۔ ۵٢،٢٧۶۔مختلف الحديث (ابن قتيبة):صفحہ ١٨٢
  ۔ ٣۴٩، ٣۴١صفحہ ١١،جلد  ٣۴٩صفحہ ١۔مرقاة المفاتيح :جلد ١٨٣
  ۔ ١١صفحہ ٢۔مروج الذھب :جلد ١٨۴
  ۔ ١١٠،١١٨،٣٧١،۶٣١، ١٠٩فحہ ص٣۔مستدرک الحاکم :جلد ١٨۵
صفحہ ۵، جلد ٣٧٢، ٢۴١،٢٨١،٣۶٨،٣٧٠صفحہ ۴،جلد ٨۴،١١٩،١٨٠صفحہ ١۔مسند ابن حنبل :جلد ١٨۶

  ۔ ۴٧۶صفحہ ۶،جلد ۴٩۴۔۴١٩،٣٧٠،٣۴٧،٣۶۶
  ۔ ١١١۔مسند الطيا لسی :صفحہ ١٨٧
  ۔ ٣٠٨صفحہ ٢۔مشکل اال ثار :جلد ١٨٨
  ۔ ٢٠٢،٢٧۵صفحہ ٢۔مصابيح السنة :جلد ١٨٩
  ۔ ١۶ب السئوول :صفحہ ۔مطال١٩٠
  ۔ ۴۵۶۔المطالب العالية :صفحہ ١٩١
  ۔ ٣٢٩صفحہ ١۔معارج النبوة :جلد ١٩٢
  ۔ ۵٨۔المعارف (ابن قتيبة ):صفحہ ١٩٣
  ۔ ٢٩٩صفحہ  ٢۔معا لم اال يمان (دبا غ ):ج ١٩۴
  ۔ ٣٠١،٣٣٢صفحہ  ٢۔المعتصر من المختصر :ج  ١٩۵
  ۔ ٣٨٩صفحہ ٢۔معجم البلدان :ج ١٩۶
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  ۔ ۶۴،٧١صفحہ ١غير :ج ۔المعجم اص ١٩٧
  ۔ ١٩۶صفحہ  ۵،ج ١۴٩،١۵٧،٣٩٠صفحہ  ١۔المعجم الکبير (طبرا نی ):ج ١٩٨
  ۔ ٣۶٨صفحہ  ٢۔معجم ما استعجم : ج ١٩٩
  ۔  ۵٨، ۴١۔مفتاح النجا : صفحہ ٢٠٠
  ۔ ١١مقا صد الطا لب : صفحہ ٢٠١
  ۔  ۴٧مقتل الحسين عليہ السالم (خوا رزمی ):صفحہ ٢٠٢
  ۔ ٣٩ہ مقصد الر ا غب :صفح٢٠٣
  ۔ ۴۶٣صفحہ  ١المنار :ج ٢٠۴
  ۔  ٩٨منا قب اال ئمہ (با قال نی ):صفحہ ٢٠۵
  ۔ ٢٩المنا قب (ابن جو زی ): صفحہ ٢٠۶
  ۔ ١۶،١٨،٢٠،٢٢،٢٣،٢۴،٢۵،٢٢۴،٢٢٩المنا قب (ابن مغا زلی ):صفحہ ٢٠٧
  ۔ ٢٣،٧٩،٨٠،٩٢،٩۴،٩۵،١١۵،١٢٩،١٣۴المنا قب (خوا رز می ):صفحہ ٢٠٨
  ۔ ١٠۶،١٠٧،١٢٢ھشا فعی ): صفحہ المنا قب (عبدا لل٢٠٩
  ۔  ١۵المنا قب العشرة: صفحہ ٢١٠
  ۔ ٧٣منال الطا لب : صفحہ ٢١١
  ۔ ٣٠،٣٢،۵١صفحہ  ۵منتخب کنز العما ل :ج ٢١٢
  ۔ ۶١١صفحہ  ٢المو ا قف : ج ٢١٣
  ۔ ١٠صفحہ  ۵الموا ھب اللد نية: ج ٢١۴
  ۔ ۵٠مو دة القر بی : صفحہ ٢١۵
  ۔ ٢١۴صفحہ  ١ود : ج  المو رود فی شرح سنن ٔابی دا٢١۶
  ۔ ٩١صفحہ  ١مو ضح ٔاو ھا م الجمع والتفريق : ج ٢١٧
  ۔ ٢٠نز ل األبرار :صفحہ ٢١٨
  ۔ ٣٩نز ھة النا ظرين : صفحہ ٢١٩
  ۔ ١٠٩،١١٢، ٧٩نظم درر السمطين :صفحہ ٢٢٠
  ۔ ٣۴۶صفحہ ۴النھا ية (ابن ألا ثير ) : ج ٢٢١
  ۔ ١٩٩نھا ية العقول :صفحہ ٢٢٢
  ۔ ١٧٣صفحہ  ٢ء : ج  وفا ء الو فا٢٢٣
  ۔ ١١٧وسيلة المآل : صفحہ ٢٢۴
  ۔ ٢٢٣صفحہ٢،ج۶٠صفحہ١الوفيات(ابن خلکان):ج٢٢۵
   ١٨٧۔١٢٠،١٢٩،١٣۴،١۵۴،١۵۵،١٧٩، ۵۵،٨١۔ ۵٣، ۴٠۔٢٩۔ينابيع المٔودة صفحہ ٢٢۶

 ۔ ٢٨۴،٢٣۴،٢٠۶

 

 


