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7  

  عرض مترجم 

'' من ھو الصّديق و من ھی الصّديقة '' کا ترجمہ ہے يہ کتاب اصل کتاب ٰھذا ، استاد عالمہ سيد علی شہرستانی کی تٔاليف 
ميں عربی زبان ميں ہے اور اس کا فارسی زبان ميں ترجمہ '' تٔاّملی در مفھوم يک لقب'' کے نام سے منظر عام پر آچکا 

  ہے ۔
ذا ہمارے ليے بھی مؤلف محترم نے ايرانی ہونے کے ناطے فارسی ترجمے ميں کچھ مطالب کا اضافہ فرمايا ہے لہٰ 

ضروری تھا کہ ان اضافات کو نظر انداز نہ کيا جائے لٰہذا اردو زبان ميں يہ ترجمہ عربی و فارسی دونوں کتابوں کو 
  سامنے رکھ کر انجام ديا گيا ہے تاکہ اصل کتاب مع اضافات قارئين کے حضور پيش کی جاسکے ۔

ّديق و صّديقہ کے متعلق گفتگو کی گئی ہے ليکن لفظی بحث اس کتاب ميں اگر چہ ظاہراً لفظی بحث ہے اور کلمات ص
کے باوجود معارف اور حقائق کے ان لطيف گوشوں کی نشاندہی بھی کرائی گئی ہے کہ جو علم کالم و عقائد کی کتابوں

  ميں بھی دستياب نہيں ہيں يا بہت کمياب ہيں ۔
و القاب حقيقتاً عظيم معانی و مفاہيم کے حامل ہيں ليکن ظاہر ہے کہ کلمہ صّديق و صّديقہ اور اسی طرح بہت سے الفاظ 

  مخالفين اہل بيت عليہم السالم نے جہاں آپ کی ظاہری حکومت و حکومت
  
٨  

اور مادی ملک و ميراث پر ناجائز قبضہ کيا وہيں آپ کے القاب کہ جو اپنے دامن ميں فضيلتوں کے دريا اور کماالت 
قسيم کرنے کی سعی الحاصل انجام دی۔ جس کا سب سے بڑا نقصان يہ ہوا کہ کے سمندر ليے ہوئے ہيں ، آپس ميں ت

مسلمانوں کی نظر ميں ان القاب کی حيثيت نہ رہی اور پھر ان کے ظاہری و لغوی معانی کومدنظر رکھتے ہوئے ہرکس 
کے ليے ہوا ہے  و ناکس کے ليے استعمال کيے جانے لگے ۔جبکہ قرآن کريم ميں ان الفاظ کا استعمال کچھ خاص افراد

  اور ان کو بعض نبيونکی خصوصی صفت کے طور پر پيش کيا گيا ہے۔
''صديقيت'' ايسے معانی و مفاہيم کو اپنے اندر ليے ہوئے ہے کہ جو عصمت، اعجاز، واليت تکوينی اور ہم مشيت اٰلہی 

صفات کے ليے بھی استعمال کيا  ہونے کو شامل ہيں۔ مثال ً خداوندمتعال نے قرآن کريم ميں لفظ صديق کو جس ذات واال
وہاں پر اور اس استعمال کے پس منظر ميں کوئی نہ کوئی ايسا واقعہ ضرور مال کہ اس ذات گرامی کی زبان مبارک 

سے کوئی بات نکلی اور مشيت اٰلہی نے اس کو پورا کردکھايا ۔ جيسے حضرت يوسف کے ليے صديق کا لفظ اس مقام 
ے خواب کی تعبير بيان فرمائی اور پھر وه تعبير آپ کے بيان کے مطابق پوری ہوئی ، پر استعمال ہوا کہ جہاں آپ ن

چاہے وه ان قيديوں کے خواب کی تعبير ہو کہ جو آپ کے ساتھ زندان ميں تھے يا بادشاه مصر کے خواب کی تعبير ، 
ی طرح ادھرحضرت صديقہ ليکن جو بھی يوسف صديق کی زبان سے جاری ہوا وہی مشيت اٰلہی نے پورا کر دکھايا اس

طاہره فاطمہ زہرا کی زبان اطہر سے بچوں کے لباس کی خواہش پر الفاظ ادا ہوئے '' بچو! تمہارے لباس خياط کے پاس
ہيں جو کل لے آئے گا '' تو اب جبرئيل ، رضوان جنت ، سردارمالئکہ درخانہ سيده صديقہ طاہره پر آکر يہی کہتا ہوا 

  حسنين جئت با لثياب '' ميں حسنين کا درزی ہوں کپڑے لے کر حاضر ہوا ہوں۔نظر آتا ہے ''انا خياط ال
  
٩  

معلوم ہواکہ صديقيت بہت عظيم مرتبے اور معانی کی حامل ہے اور يہ صادق سے بہت بلندو باال مقام کا نام ہے ۔۔۔ بلکہ 
کا کالم واقع کے مطابق ہو گويا يوں کہاجائے کہ صادق اس کو کہتے ہيں کہ جو واقعہ کو بعينہ نقل کرتا ہو اور اس 

صادق ،واقعہ کا محتاج ہوتا ہے کہ واقعہ رونما ہواور صادق اس کو بيان کرے ۔ جبکہ صديق وه ہے کہ واقعہ اس کا 
محتاج ہوتا ہے يعنی صديق کی زبان مبارک سے جو کلمات بھی ادا ہوں وه مشيت اٰلہی کے تحت واقعہ کی صورت 

  اختيار کرليں ۔
  اعجاز، واليت تکوينی اور مشيت اٰلہی کے مطابق ہو نا ہے ۔يہی عصمت ، 

بہر حال يہ کتاب بہت عظيم معانی و مفاہيم پر مشتمل ہے ہميں اميد ہے کہ قارئين محترم ، اہل نظر اور اہل قلم و ادب 
  حضرات ہماری کوتاہيوں کو دامن عفو ميں جگہ عنايت کرتے ہوئے دعائے خير ميں ياد فرمائيں گے۔

  ه احديت ميں ملتجی ہوں کہ اس ناچيز سعی کو مقبول فرمائے ۔آمينبارگا
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  اللھم تقبل منا انک انت سميع الدعا و صل علی محمد وآلہ الطيبين الطاھرين المعصومين ۔

  سيد سبط حيدر زيدی
  مشہدمقدس، ايران

  ھ١٤٢٨رجب المرجب  ١٣
 لب عليہ السالمروزوالدت باسعادت صديق اکبرحضرت امير المؤمنين علی بن ابی طا

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  
  
١0  

  مقدمہ مؤلف
  حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کی اور درود و سالم ہے ہمارے سيد و سردار حضرت محمد اور ان کی آل پاک پر ۔

دين مقدس اسالم اور تاريخ و شريعت ميں کچھ خاص الفاظ و مفاہيم ايسے بھی ہيں کہ جن کے بارے ميں غور و فکر الزم 
  ہے اس ليے کہ ان الفاظ و مفاہيم کا عقائد و احکام سے بہت عميق رابطہ اور بہت گہرا تعلق ہے ۔

  تا ہے اور اس ميں اٰلہی مقامات کی طرف اشاره ہے ۔''صديقيت'' ان ہی الفاظ ميں سے ايک ہے کہ جو بہت بلند معانی رکھ
جہاں تک ميری نظر ہے ابھی تک اس سلسلے ميں کوئی مستقل کتاب يا رسالہ تحرير نہيں ہوا ہے اور جو کچھ بھی علماء و 

ری بزرگوں کے کالم ميں آيا ہے تو صديقيت کے معٰنی کی طرف مختصراً اشارے ہيں کہ جو علم کالم اور عقائد کی دوس
بحثوں کے ضمن ميں بيان ہوئے ہيں اور ان کو بھی اس طرح پيش نہيں کيا گيا کہ عصر حاضر کے محقق کی زير کی و 

  ہوشياری سے سازگار ہوں اور خود ايک موضوعی بحث کے طور پر بيان ہوسکيں۔
  
١١  

ہو اس تحقيق کو پيش کرتے ہيں ہم اس ليے بھی کہ اسالمی علوم و معارف اور علمی مواد و ذخائر ميں ہمارا بھی کچھ حصہ
تاکہ يہ ہمارے ليے اور دوسرے ہمارے محققين بھائيوں کے ليے سرنقطہ آغاز قرار پائے ۔حضرت فاطمہ زہراسالم هللا عليھا 
کی زندگی نہ صرف تاريخی ، اعتقادی اور فقہی ميراث سے بھر پور اور مملو ہے بلکہ آپ کی حيات طيبہ کے ہر پہلو ميں 

يں اور زندگی گزارنے کے انمول نمونے موجود ہيں کہ جن کو ہر انسان اپنے ليے نقش راه قرار دے کر فالح درس ، عبرت
وکاميابی سے ہمکنار ہوسکتا ہے ۔ انتہا يہ ہے کہ آپ کے القاب مبارکہ و اسماء طيبہ بڑے بڑے مقامات اٰلہی اور مفاہيم 

  معنوی پر داللت کرتے ہيں ۔
' صديقہ ''ہے کہ جو آنحضرت کی عصمت سے مربوط ہے اور اس بات پر داللت کرتاہے کہ آپان ميں سے بطور مثال لقب'

کی حيات طيبہ آغاز ہی سے پاک و پاکيزه تھی ، چونکہ آپ نے اپنے والدبزرگواۖر کی رسالت کی پيدا ہوتے ہی تائيد و 
ال تصديق کو خداوندمتعال پر اظہار فرمايا ،تصديق فرمائی اور جوکچھ پيغمبر اکرۖم الئے تھے ان کو سچ سمجھا اور اپنی کم

يہاں تک کہ خداوندسبحان نے اپنی رضا و خوشنودی اور غضب و غصہ کو آپ کی خوشنودی و ناراضگی سے وابستہ قرار 
  ديا ۔

کے اور اسی طرح ايک لقب'' محّدثہ'' ہے جو اس بات پر داللت کرتا ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ کی رحلت کے بعد بھی جبرئيل آپ 
پاس تشريف التے ، محو سخن ہوتے، آپ کی دلجوئی فرماتے اور آپ کی آل پاک پر رونما ہونے والے تمام حوادث کو بيان 

  فرماتے تھے۔
ان دوالقاب کے عالوه ايک لقب ''شہيده'' ہے کہ جو آپ کی مظلوميت کی طرف داللت و راہنمائی کرتا ہے اور يہ کہ آپ کی 

  ۔ زندگی کا خاتمہ شہادت پر ہے
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١٢  

بنا برايں، حضرت فاطمہ زہرا سالم هللا عليھا کے القاب مبارکہ و اسماء طيبہ سطحی وعادی نہيں ہيں بلکہ ان ميں معانی 
قدسيہ پائے جاتے ہيں ۔ بعض افرادان القاب کو چراکر دوسروں کے سر پر مڑھنا چاہتے ہيں تاکہ يہ القاب ہرکس و ناکس کو 

ت قدسی کو ختم کرديا جائے اور پھر لوگوں کی نظروں ميں ان کا کوئی اعتبار باقی نہ عطا کرکے ان عظيم معانی و اثرا
  رہے ۔

) کی وجہ تسميہ يہ بيان کی گئی ہے کہ آنحضرت اپنے چاہنے والوں ١بعض روايات اہل بيت ميں آنحضرت کا نام ''فاطمہ''(
ہ السالم کے ليے مذکورہے کہ آپ حق و باطل اور شيعوں کو آتش جہنم سے دور و جدا رکھيں گی جيسا کہ حضرت علی علي

کے درميان فرق و جدائی ڈالنے والے ہيں جبکہ اسی طرح ان معانی کو چھپانے کے ليے اور ان القاب کی فضيلت کو 
گھٹانے کے ليے اہل سنت نے صديقہ کا لقب ايک دوسری خاتون کو دے ديا اور فاروق کا لقب ايک اور شخص کو دے ديا 

  ساتھ کہ وه حق و باطل کے درميان جدائی ڈالنے واال ہے۔ اس اعتقاد کے
اوراسی طرح کی روايات گھڑی گئيں تاکہ حق و باطل مخلوط ہوجائے لٰہذا نقل ہوا ہے کہ پيغمبر اکرۖم نے فرمايا کہ گذشتہ 

  )۔٢امتوں ميں محدثين گذرے ہيں لٰہذا اگر ميری امت ميں کوئی محدث ہو تو وه عمر بن خطاب ہے !(
..............  

) يہاں تک کہ خود اسی نام مبارک کے بارے ميں غورو فکراور بحث کی جائے کہ اس ميں کس قدر معانی ومفاہيم اٰلہيہ پوشيده ہيں ۔١(
۔ المستدرک ٣٦٩٣،ح٦٢٢ ٥۔سنن ترمذی :١٨٦٤ ٤۔ صحيح مسلم :٣٤٨٦،ح ١٣٤٩۔ و ۔ص ٣٢٨٢،ح  ١٢٧٩٣) صحيح بخاری :٢(

  ۔٨١١٩،ح  ٣٩ ٥لسنن الکبری(نسائی) :۔ ا٤٤٩٩،ح ٩٢٣علی صحيحين:

١٣  
يا اسی طرح حضرت علی عليہ السالم کی طرف جھوٹی نسبت دی کہ آپ نے فرمايا ''فرشتہ عمر کی زبان ميں ہم سے محو 

  )۔١گفتگو ہوتاتھا ''(
  جبکہ ادھر حضرت فاطمہ اور اہل بيت پيغمبراکرۖم کو محدث کہا گيا ہے ۔

  ا وجہ تشبيہ و ربط ہے !؟ان دونوں باتوں کے درميان کي
مجھے نہيں معلوم کہ کيا ميرے ساتھ کسی اور نے بھی غور کيا کہ لفظ ''زہرا'' کے معانی و مفاہيم ميں نوراٰلہی سے کتنا 

ربط ہے؟ اور يہ عظمت صرف حضرت فاطمہ سے مخصوص ہے يا حضور اکرم ۖکی دوسری بيٹيوں کو بھی اس ميں 
سنت نے اس معنی ميں بھی عموميت دی ہے تاکہ عثمان بن عفان کو حضور انوۖر کی  )۔جبکہ اہل٢شريک کيا جاسکتاہے؟(

  دو بيٹيوں يا ربيباؤں(منھ بولی بيٹيوں) کا شوہر ثابت کرکے ذوالنورين کا لقب دے سکيں۔
ہوئے شايد يہ لوگ خلفاء کی طرفداری ميں ان القاب و اسماء کی عظمت و فضيلت کو درک کرنہ کرتے ہوئے يا خود جانتے 

بھی دوسروں سے پوشيده رکھنے کے ليے ، شہيد مظلوم کا لقب عثمان بن عفان کو دينے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ 
  زہرا کو لقب ''شہيده مظلومہ''ديتے ہوئے خوف کھاتے ہيں ۔(چونکہ اس ميں بہت سے حقائق پوشيده ہيں !)

..............  

  ۔٦٩ ٩۔ مجمع الزوائد: ٦٧٢٦،ح  ١٨٧۔المعجم االوسط:٣٧٦ ١۔ الرياض النضرة :٤٢ ١۔حلية االولياء :١٦٧ ١) تاريخ واسط :١(
) بالفرض اگر حضورانور ۖ کے کوئی اور بھی بيٹی ہو چونکہ ہمارے عقيدے ميں حضرت فاطمہ زہرا آنحضرۖت کی اکلوتی بيٹی ٢(

  ہيں(مترجم )

١٤  
ہ جن ميں عظيم معانی و مفاہيم کے ساتھ ساتھ ''عصمت ''''علم ''اور'' جی ہاں! ''صديقہ''''محدثہ'' اور'' شہيده'' يہ وه القاب ہيں ک

مظلوميت'' کے حقائق نماياں ہيں اور حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی کے تينوں مرحلوں پر داللت کرتے ہيں اور ان ميں وه 
  تمام واقعات مضمر ہيں کہ جو آنحضرت سے متعلق رونماہوئے ۔

ت کے متعدد و فراوان الفاظ ميں سے صرف ايک لفظ کی توضيح و تفسير کے بيان ميں ہےيہ مختصر رسالہ ، تاريخ و شريع
  جبکہ ضروری ہے کہ اس طرح کے تمام القاب ميں غور و فکر کيا جائے اور ان کے معنی و مفہوم ميں تٔامل ہو ۔

کے سلسلے ميں علمی  ہماری تمام اہل تحقيق و اہل علم و فضل حضرات سے اميد وتوقع ہے کہ جوحضرت فاطمہ زہرا
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  خدمت کرنا چاہتے ہيں وه ان الفاظ و القاب پر خاص توجہ ديں۔
آخر ميں خدائے سبحان کی بارگاه ميں ملتجی ہوں کہ ميری اس ناچيز خدمت کو قبول فرمائے اور اس کو ميری نيکيوں و 

سردار حضرت فاطمہ زہرا کی شفاعتحسنات ميں شمار فرمائے، ميرے گناہوں کا کفاره قرار دے اور مجھ کو ميری سيده و 
  نصيب فرمائے اس حال ميں کہ آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار ،شوہر نامداراور آل پاک پر درود وصلوات بھيجتاہوں:

  (اللھم صل علی فاطمة و ابيھا و بعلھا و بنيھا بعددما احاط بہ علمک)
اۖر ، شوہرنامدار اور اوالد پاک پر اسقدر کہ جتنا تيرے علم پروردگار درود وصلوات بھيج فاطمہ زہرا اور ان کے والدبزرگو

  ميں ہے ۔
  
١٥  

اول و آخر خداوندکی حمد ہے اور ظاہرو باطن ميں اس کا شکر ہے اور اس کی صلوات ہو محمد و آل محمد طيبين و طاہرين
  و معصومين پر۔
  سيد علی شہرستانی

  ھ١٤٢٦جمادی االولی  ١٧
 مہ زہراسالم هللا عليھاايام شہادت صديقہ کبری فاط

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  
  
16  

  تمہيد
بحث موضوعی کی خصوصيات ميں سے ايک يہ ہے کہ انسان کچھ ايسے الفاظ و اصطالحات سے روبرو ہوتا ہے کہ جن 

کے سلسلے ميں اپنی ذہنيت واقعی کا استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی تاريخی شواہد وغيره انسان کو ان الفاظ و 
جہاں ايک ہی لفظ ،ايک ہی اصطالح ايک دوسرے  اصطالحات کی تحقيق پر مجبور کرتے ہيں ۔خصوصا ايسے موارد کہ

کے متعارض يا مخالف مواقع پر استعمال ہوئی ہو کہ جن کے درميان کسی بھی طرح سے وجہ جمع ممکن نہ ہو اور نہ ہی 
  کوئی شرعی يا عقلی قابل قبول توجيہ موجود ہو ۔

گذر ہوتا ہے کہ جو ايک دوسرے کے خالف ہيں  اسالمی تاريخ ، فقہ اور حديث کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ ايسے الفاظ سے
يا متناقض و متضاد ہيں اور محقق کو نہيں معلوم کہ اس کے ساتھ کيا برتاؤ کرے يا ان کے درميان کيا وجہ جمع ايجاد کرے 

  چونکہ يہ قديم االيام سے ہم تک پہنچے ہيں ۔
و بعض ايسی شخصيات کو مقدس بناکے پيش کرنايہ متناقضات خصوصاً اس طرح کے افراد کے سامنے زياده آتے ہيں کہ ج

چاہتے ہيں کہ جن کو هللا و رسوۖل نے بعنوان مقدس ياد نہيں فرمايا۔جبکہ ان کی کوشش يہ ہوتی ہے کہ دونونمذہب(مذہب 
  صحابہ و مذہب اہل بيت ) کی روش کو ايک جگہ جمع کريں۔

  
١٧  

عليہم السالم کا دم بھرتے ہيں اوردوسری طرف اہل بيت عليہم  لٰہذا ہم ايک طرف ديکھتے ہيں کہ يہ افراد محبت اہل بيت
السالم پر ہونے والے مظالم کو بھی پسند نہيں کرتے لٰہذا ايک ايسی روش و راستہ ايجاد کرنا چاہتے ہيں کہ جس ميں ظالموں

گيا اور اپنے اعمال  کے ظلم سے چشم پوشی ہوسکے ،اس دعوی کے ساتھ ساتھ کہ جس نے جو کيا ،اچھا ہو يا برا، وه چال
  اپنے ساتھ لے گيا ، ہميں کيا مطلب کہ ہم ان کے کارناموں ميں دخل اندازی کريں۔
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يہ توجيہ ابتداء ً اچھی اور معقول نظر آتی ہے ليکن تھوڑا ہی غور و فکر کرنے سے اس کی خرابياں آشکار ہونے لگتی ہيں 
کے بارے ميں کہا جائے کہ ان کے اچھے اور برے اعمال خود  چونکہ يہ شخصيات ، تاريخ کے عام افراد نہيں تھے کہ جن

  ان ہی سے مربوط ہيں اور ان کا مسئلہ خدا کے حضور پيش کيا جائے تاکہ وه ان کے بارے ميں جو چاہے حکم کرے۔
بلکہ وه لوگ تاريخ و شريعت ميں ايک مہم نقش رکھتے تھے اور عصر حاضر ميں بہت سے مسلمانوں کے نظر يات انہيں 

سے ماخوذ ہيں اس وجہ سے ناچار ہيں کہ ان کی سيرت و حاالت زندگی سے آشنا ہواجائے۔ چونکہ يہ ہماری آج کی 
اجتماعی زندگی اور علمی و عملی سيرت سے مربوط ہے اس ليے کہ ہر چيز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے لٰہذا علی و 

ہينہے ۔چونکہ يہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ خدا وندعالم کی جانبفاطمہ کی معرفت ، ابوبکر و معاويہ کی پہچان کے بغيرممکن ن
سے رسول اکرۖم پرنازل ہونے واال حکم اورحق ايک ہی ہے اور اس کے عالوه جو کچھ بھی ہے باطل ہے پس اگر علی حق 

  ) تو معاويہ باطل پر ہے۔١کے ساتھ ہيں '' علی مع الحق ''(
..............  

  ۔٤٤٩ ٤٢۔ تاريخ مدينہ دمشق: ٢٠ةاالثر ۔ کفاي٤٩٦) خصال (صدوق) ١(

١٨  
اور اگر حضرت فاطمہ زہرا اپنے مدعٰی ميں سچی ہيں تو يقينا ابوبکر سچے نہيں ہيناوراس کے عالوه کوئی تيسری صورت 

 ) حق کے بعد گمراہی کے١نہيں۔ چونکہ خداوندعالم کا ارشاد گرامی ہے : ( فماذا بعد الحق اال الضالل فانٰی تصرفون) (
  عالوه کچھ نہيں ہے پس کہاں منھ موڑے جارہے ہو۔

) عنقريب ميری امت ستر ٢اور پيغمبراکرۖم کا فرمان ہے : (ستفرق امتی الی نيف و سبعين فرقة ،فرقة ناجية والباقی فی النار)(
  سے زياده فرقوں ميں تقسيم ہوجائے گی کہ جن ميں سے ايک فرقہ ناجی اور باقی جہنمی ہيں۔

ص، وضاحت کے ساتھ ايک کے حق ہونے اور دوسر ے کے باطل ہونے پر داللت کرتی ہيں بلکہ دين اسالم يہ دونوں نصو
  بطور کلی وحدت فکر و مضمون پر موقوف ہے ۔

حضرت امير المؤمنين علی عليہ السالم فرماتے ہيں :''فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف علی المرتادين ، ولو ان 
لباطل النقطعت عنہ السن المعاندين ، ولکن يوخذ من ٰھذا ضغث و من ٰھذا ضغث فيمزجان ، فھنالک الحق خلص من لبس ا

  )٣يستولی الشيطان علی اوليائہ ، وينجو الذين سبقت لھم من هللا الحسنی''(
..............  

  ۔٣٢) آيت ١٠) سوره يونس(١(
، اس ماخذ ميں بيان ہوا ہے کہ يہ حديث صحيح ١٣٢٢،ح  ٣٩٩٣ ٢۔ سنن ابن ماجہ:٥٨٥۔ خصال(صدوق) ١٢٤ ٢) شرح االخبار :٢(

  ۔١٢٩١، اس ماخذ ميں ہے کہ يہ حديث غريب ہے ۔ مستدرک حاکم : ١٣٥ ٤ہے اور اس کے رجال سند ثقہ ہيں ۔سنن ترمذی:
  ۔٢٤٠ ٣۔ شرح نہج البالغہ : ٥٠خطبہ  ٩٩ ١) نہج البالغہ :٣(

١٩  
حق کے طلب گاروں پر پوشيده نہ رہتا اور اگر حق ، باطل کی مالوٹ سے اگر باطل ، حق کی آميزش سے خالی رہتا تو 

الگ رہتا تو دشمنوں کی زبانيں نہ کھل سکتيں ليکن ہوتا يہ ہے کہ ايک حصہ اس سے ليا جاتا ہے اور ايک اس ميں سے پھر
صرف وه لوگ نجات حاصل  دونوں کو مال ديا جاتا ہے ، ايسے ہی مواقع پر شيطان اپنے ساتھيوں پر مسلط ہوجاتاہے اور
  کرپاتے ہيں جن کے ليے پروردگار کی جانب سے نيکی پہلے ہی سے پہنچ چکی ہو تی ہے۔

  اور آپ ہی نے حارث بن لوط ليثی سے فرمايا:
  )١'' يا حارث، انک ملبوس عليک! ان الحق اليعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اھلہ''(

  ں سے نہيں پہچانا جاتا بلکہ حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچان جاؤ گے ۔اے حارث آپ پر امر مشتبہ ہوگيا ہے حق لوگو
سلف و گذشتگان کی بزرگی و ہيبت نے بعض لوگوں کو اس تناقض گوئی ميں ڈال ديا ہے جبکہ صحابہ عام انسانوں کی 

پيغمبر ۖ ، کتاب اٰلہی طرح ہيں اور سب اٰلہی قانون کے سامنے سرتسليم خم کرتے ہيں پس جوشخص خداوندعالم اور اس کے 
اور اس کے احکام پر ايمان الئے ،راه ہدايت کو اپنائے وه ہدايت يافتہ ہے اور جو اس راستہ سے گمراه و منحرف ہو اس نے 

  خود نے اپنے آپ کو گمراه کيا ہے ۔
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..............  

، ح١٣٥ ٢٧ور ديکھيے ـ: وسائل الشيعہ :۔ ا٣٤٠ ١۔ تفسير قرطبی :٢١٦، ح ١٢٤۔ امالی شيخ طوسی ٢٣٩ـ٢٣٨) انساب االشراف ١(
  ۔٦٤، ح ١٠٥ ٢٢۔ بحار االنوار :٣٢

٢٠  
پس پيغمبر اکرۖم کا صحابی ہونا اس بات سے مانع نہيں ہے کہ صحابی کی رٔا و نظريات کی تحقيق ورد نہ کی جائے چونکہ 

مصاحب ہيں ان کی مثال آئينہ کی پيغمبراکرۖم کی حيثيت چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے اور جو حضرات ان کے ہمراه و 
ہے کہ جس قدر آئينہ صاف و شفاف ہوگا اسی قدر نور نبوت اس ميں منعکس ہوگااور جس قدر دھندال ہوگا تو سورج کی 

  روشنی بھی اس کی دھندالہٹ ہی ميناضافہ کرے گی۔
پڑتی ہے تواس کی بدبو ميں (سورج کی روشنی و گرمی پھول پر پڑتی ہے تو خوشبو ميں اضافہ کرتی ہے اور گندگی پر 

  اضافہ کرتی ہے) لٰہذا اس صورت ميں کمی و نقص اس مصاحب(صحابی) ميں ہے نہ کہ مصاحۖب ميں۔
حضرت امام زين العابدين علی بن الحسين عليہما السالم ان صحابہ کی کہ جوپيغمبراکرۖم کی روش و سيرت پر باقی رہے اور 

  ستائش و تجليل کرتے ہوئے اپنی دعاميں اس طرح فرماتے ہيں :آۖپ کی سنت ميں کوئی تبديلی نہيں کی ، 
''اللھم واصحاب محمد خاصة الذين احسنو ا الصحابة الذين ابلوا البالء الحسن فی نصره ، و کانفوه و اسرعوا الی وفادتہ ، 

کلمتہ ، وقاتلوا االباء واالبناء فیوسابقوالی دعوتہ، واستجابو لہ حيث اسمعھم حجة رسالتہ ، وفارقوا االزواج واالوالد فی اظہار 
تثبيت نبوتہ ، وانتصروا بہ، ومن کانوا منطوين علی محبتہ يرجون تجارةً لن تبورفی مودتہ ، والذين ھجرتھم العشائر اذتعلقو 

۔ ۔ ۔  ابعروتہ ، و انتفت منھم القرابات اذ سکنوفی ظل قرابتہ ،فال تنس لھم اللھم ماترکو ا لک و فيک، وارضھم من رضوانک
  اللھم واوصل الی التابعين لھم باحسانـالذين يقولون

  
٢١  

  )٢) ـخيرجزائک،الذين قصدوا سمتھم'' (١( ربنا اغفرلناوالخوانناالذين سبقونابااليمان)(
باراٰلھا، خصوصيت سے اصحاب محمۖد ميں سے وه افراد کہ جنہوں نے پوری طرح پيغمبر اکرۖم کا ساتھ ديا اور ان کی 

وری شجاعت کا مظاہره کيا اور ان کی مدد پر کمر بستہ رہے، ان پر ايمان النے ميں جلدی، ان کی دعوت کی نصرت ميں پ
طرف سبقت کی اور جب پيغمبراکرۖم نے اپنی رسالت کی دليليں ان کے گوش گذار کيں تو انہوں نے لبيک کہا اور ان کا بول 

مر نبوت کے استحکام کے ليے باپ اور بيٹوں تک سے جنگيں باال کرنے کے ليے اپنے بيوی بچوں تک کو چھوڑديا اور ا
کيں ، نبی اکرۖم کے وجود کی برکت سے کاميابياں حاصل کيں اس حالت ميں کہ آپ ۖ کی محبت دل کے ہر رگ و ريشہ ميں 

اور ليے ہوئے تھے اور ان کی محبت و دوستی ميں ايسی نفع بخش تجارت کے مواقع تھے کہ جس ميں کبھی نقصان نہ ہو 
جب ان کے دين کے بندھن سے وابستہ ہوئے تو ان کے قوم و قبيلہ نے انہيں چھوڑ ديا اور جب سايۂ  قرب ميں منزل کی تو 

  اپنے بيگانے ہوگئے ۔
اے ميرے معبود انہوں نے تيری خاطر اور تيری راه کے سبب سب کو چھوڑ ديا تو (جزاء کے موقع پر) ان کو فراموش نہ 

فداکاری ،خلق کو تيرے دين پر جمع کرنے اور رسول هللا ۖ کے ساتھ داعی حق بن کرکھڑے ہونے کے کرنا اور ان کی اس 
  صلہ ميں انہيں اپنی خوشنودی سے سرفراز و شادکام فرما اور جزائے خير دے ۔۔۔

..............  

  ۔١٠) آيت ٥٩) سوره حشر (١(
  يق کرنے والوں کے حق ميں دعا)۔) صحيفہ سجاديہ ، چوتھی دعا (رسول اکرم ۖ کی اتباع و تصد٢(

٢٢  
اہل بيت عليہم السالم کی سيرت و روش صحابۂ  کرام کے بارے ميں اسی طرح ہے اور يہی راستہ حق ہے کہ ہر مٔسلہ کو 

اسی ميزان ميں پرکھا جاتاہے ليکن ہم دوسری طرف ديکھتے ہيں کہ جہاں سب کو مخلوط کرکے رکھ ديا گيا ہے ،طليق 
م ) کو مہاجر کی طرح اور صريح(محاصره کرنے والے) کو لصيق(محاصره ہونے والے ) کی طرح ، محق (آزاد شده غال

) اور انتہا ئی جرٔات سے کہا جاتاہے کہ ہمارے سيد و سردار ١(اہل حق ) کو مبطل(اہل باطل) کی طرح پيش کيا جاتا ہے (
ہمارے سيد و سردار علی کے خالف خروج کيا  معاويہ ہمارے سيد و سردار علی سے لڑے يا ہماری سيده و عايشہ نے
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ياہمارے سيد و سردار يزيد نے ہمارے سيد و سردار حسين کو قتل کيا اور اسی طرح بہت سے متناقض کالم ديکھنے ميں 
  آتے ہيں ۔

..............  

(۔۔۔ ولکن ليس امية کھاشم ، وال  ) ديکھيے حضرت اميرالمؤمنين علی عليہ السالم کا نامہ کہ جو معاويہ کے ليے تحرير فرمايا :١(
 الحرب کعبدالمطلب، وال ابوسفيان کابی طالب والالمھاجر کالطليق ، وال الصريح کاللصيق ، وال المحق کاللمبطل وال المؤمن کالمدغل۔(شرح

  )١٧ـ١٨ ٣نہج البالغہ(ابن ابی الحديد معتزلی):

عبد المطلب کی طرح ہے اور نہ ابو سفيان، ابوطالب کی مانند  اور ليکن اميہ، ہاشم کی طرح نہيں ہے اور نہ ہی حرب ،… 
ہے اور نہ ہی آزاد شده غالم(طليق) مہاجر کی طرح ہوسکتا ہے اور محاصره کرنے واال(صريح ) محاصره ہونے 

  ح۔والے(لصيق ) کی مانند، نہ محق (اہل حق ) مبطل(اہل باطل) کی طرح ہے تو نہ ہی مؤمن ، منافق و دھوکے باز کی طر
ميں ارشاد فرماتا ہے : (ام حسب الذين اجترحوا السٔيات ان نجعلھم کالذين آمنوا و ٢١خداوندتبارک و تعالی سوره جاثيہ آيت 

  عملوا الصاحات سواء ً محيا ھم و مماتھم ساء مايحکمون) ۔
  
٢٣  

يت عليہم السالم کے مدمقابل اور اس طرح کی تناقض گوئيوں ميں کہ جہاں غور وفکر الزم ہے يہ بات بھی ہے کہ جو اہل ب
واال مذہب ، ابوبکر اور حضرت فاطمہ زہرا کے سلسلے ميں زبان پر التا ہے کہ ہمارے سيد و سردار ابوبکر صديق نے 

  فدک و ميراث رسوۖل کے بارے ميں صديقہ طاہره سے اختالف کيا !۔
  

لہذا اس مسئلہ ميں وه يہ فيصلہ نہيں کرپاتے کہ اس طرح کی عبارات و الفاظ سے بعض مسلمانوں پر مٔسلہ مشتبہ ہوگيا ہے 
کون سچا ہے اور کون جھوٹا ،اور يہ کام ان دونوں حضرات کی نسبت لفظ صديق و صديقہ کے معنی ميں تحريف کرکے 

  ايجاد کيا گيا ہے ۔
کے متعلق بھی  بہر حال ان ميں سے اگر کوئی ايک سچا و صادق ہے تو دوسرا يقينا و حتمی جھوٹا و کاذب ہے اور صديقہ

کہ جو انتہائی صادق القول تھيں اور پيغمبر اکرۖم و خداوندعالم نے ان کی تصديق فرمائی ہے يہی مسئلہ ہے ۔يہ دونوں 
  باتينقبول نہيں کی جاسکتيں چونکہ دونوں ايک دوسرے کو خواه صراحتاً يا اشارتاً و تلويحاً جھٹالرہے ہيں ۔

) ( آپ نے ايک جھوٹی اور اپنے پاس سے من ١اس کالم سے ''لقدجئت شيئا فريا'' (حضرت فاطمہ زہراسالم هللا عليہا نے 
گھڑت چيز پيش کی ہے ) بالکل واضح طورپر ابوبکر کی تکذيب کی ہے جبکہ ابوبکر يہ جرٔات نہ کرسکے کہ حضرت 

  ی تکذيب تھی ۔زہرا کی صراحتاً تکذيب کريں بلکہ ايک ايسے کالم کا سہارا ليا کہ جس کا نتيجہ حضرت زہرا ک
  اب اس مسوده کے ذريعہ لفظ صديق کے معنی لغة اور استعمال ميں تالش کرتے ہيں ۔

..............  

 ۔٢٧) آيت ١٩) سوره مريم (١(

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  صديق باعتبار لغت و استعمال
فعيل کے وزن پر ہے اور صديق ، مادٔه (ص،د،ق) سے مشتق ہے اور صدق (سچ) کذب (جھوٹ ) کی نقيض ہے ، صديق 

صديقہ فعيلہ کے وزن پر، اور يہ وزن موصوف کے صفت سے بہت زياده اتصاف پر داللت کرتا ہے گويا اس ماده ميں 
صدق و تصديق کا مبالغہ پايا جاتاہے اور يہ صدوق (بہت سچا ) سے بھی زياده سچے کے ليے استعمال ہوتاہے ۔ کہا جاتاہے 
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صدق و سچائی ميں کامل ہو اس کا عمل اس کے قول کی تصديق کرے يعنی قول و عمل ايک صديق اس کو کہتے ہيں کہ جو
  ہو اور يہ بھی کہا گيا ہے کہ صديق اس کو کہتے ہيں کہ جس نے اصالً کبھی جھوٹ نہ بوال ہو ۔

روايا ت موجود ہيں اہل سنت کے درميان مشہور ہے کہ'' صديق '' ابوبکر بن قحافہ کا لقب ہے اگر چہ ان کے يہاں بہت زياده
کہ جو اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ ''صديق'' حضرت علی بن ابی طالب کا لقب ہے اور يہ روايات شيعہ مذہب کی روايات 
کے مطابق ہيں کہ شيعوں کے نزديک ''صديق''بطور نص حضرت علی کا لقب مبارک ہے اور اہل سنت نے اس کو چوری 

  )۔١کرکے ابوبکر کے سرپر چڑھاديا ہے(
..............  

  ۔٢٢٠) العمده ١(

٢٦  
ليکن لقب ''صديقہ '' قرآن کريم ميں حضرت مريم بنت عمران کے ليے آيا ہے اور پيغمبر اکرۖم کی زبان مبارک پر حضرت 
فاطمہ زہرا اور حضرت خديجہ کے ليے جاری ہوا ،جبکہ اس سلسلے ميں اہل سنت کی طرف سے يہ کوشش رہی کہ يہ لقب

  ديديا جائے ،ليکن عنقريب آپ کے سامنے اس دعوی کی پول کھل جائے گی ۔عايشہ کو 
اگر حقيقت کو درک کرنا ہے تو ضروری ہے کہ'' صديقيت'' کے معنی کی تنقيح و تحليل کی جائے تاکہ معلوم ہو کہ صديقيت

  ايک معنوی و ربانی مرتبہ ہے يا کوئی معمولی لقب ہے کہ جو جس کو چاہے عطا کردے۔
اسالم ميں پيغمبر اکرم ۖ جس کو جو بھی عطاکرتے اور دوسرے لوگ کسی کو کچھ بھی عطا کرتے تو کيا ان  کيا صدر

دونوں ميں کوئی فرق نہيں تھا ؟ اور کيا معقول ہے کہ جو القاب ، خداوندعالم اور پيغمبر اکرۖم کی جانب سے ديے گئے ہيں 
ہيں ہے اور پيغمبراکرۖم کا کسی کا کوئی نام رکھنا اس بات پر داللتوه بے بنياد اور صرف تعلقات کی وجہ سے ہوں يا ايسا ن

  کرتا ہے کہ وه اس نام و لقب کا مستحق ہے۔
اور کيا القاب ، لياقت و قابليت کے اعتبار سے ديے جاتے تھے يا يہ کہ لوگوں کی تشويق و ترغيب کے ليے عطا ہوتے تھے

  ۔
عطا نہيں ہوا جبکہ پيغمبر اکرۖم کے فرمان کے مطابق وه روۓ  زمين پر تمام اور کيوں جناب ابوذر غفاری کو لقب ''صديق''

  )۔١انسانوں سے زياده سچے انسان تھے(
..............  

  ۔٣٠٤ ٤۔االنساب (سمعانی ): ٣٨٨٩، ح ٣٣٤ ٥) سنن ترمذی : ١(

٢٧  

  ''صديقيت'' سے کيا مراد ہے ؟ اور کيا'' صديق ''کے مراتب و اقسام ہيں ؟
  ھ) اپنی کتاب العمده ميں راقم ہيں :٦٠٠ابن بطريق (متوفی  عالمہ

  ((صديق کی تين قسميں ہيں :
  ـ صديق نبی ہوتا ہے ۔١
  ـ صديق امام ہوتا ہے۔٢
  ـ صديق عبد صالح ہے کہ جو نہ نبی ہے اور نہ امام۔٣

) کتاب (قرآن ) ميں ادريس کو ياد ١بياً)(پہلی قسم پر يہ فرمان اٰلہی داللت کرتا ہے ( واذکر فی الکتاب ادريس انہ کان صديقاً ن
  کرو کہ وه صديق نبی تھے ۔

  ) يوسف اے صديق۔٢اور خداوندعالم کا يہ ارشاد گرامی (يوسف ايھاالصديق)(
  اس سے يہ معلوم ہوا کہ ہر نبی صديق ہے ليکن ہر صديق نبی نہيں ہے ۔

لت کرتا ہے (فٔاوالئک مع الذين انعم هللا عليھم من النبيين اس بات پر کہ ''صديق ''امام ہوتا ہے خداوندعالم کايہ فرمان دال
)۔ وه ان کے ساتھ ہيں کہ جن کو هللا نے نعمتيں عطا کی ہيں انبياء ، ٣والصديقين والشھداء والصالحين و حسن اوٰلئک رفيقا)(

  صديقين ، شہداء اور صالحين ميں سے اور وه بہترين ساتھی ہيں ۔
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..............  

  ۔٥٦) آيت ١٩ريم() سوره م١(
  ۔٤٦) آيت ١٢) سوره يوسف(٢(
  ۔٦٩) آيت ٤) سوره نساء (٣(

٢٨  
خداوندعالم نے نبيوں کا تذکره کرنے کے بعد صديقين کی مدح سرائی کی ہے جبکہ نبيوں کے بعد آئمہ ہی کا ذکر سب سے 

ے کہ'' صديق '' تين شخص ہيں حبيب زياده مناسبت رکھتا ہے اور اسی پر وه روايات بھی داللت کرتی ہيں کہ جن ميں وارد ہ
نجار، حزقيل ، علی اور علی ان سب سے افضل ہيں ۔ پس چونکہ علی کاذکر ان دو افراد کے ساتھ آيا ہے اور وه ان کے ساتھ
صديقين ميں شامل ہيں جبکہ وه دونوں نہ نبی ہيں اور نہ امام ۔ لہذا مناسب يہ سمجھا کہ علی کو ان دونوں سے جدا اور ممتاز
رکھيں ايک ايسی شیٔ  سے کہ جو ان دونوں ميں نہيں ہے يعنی امامت لہذا پيغمبراکرۖم نے فرمايا علی ان دونوں سے افضل 

  ہيں ۔
پس لفظ صديق کے اعتبار سے ان ميں کوئی فرق نہيں ہے چونکہ پيغمبراکرۖم نے تينوں کو صديق فرمايا ہے لہذا لفظ کے 

کرۖم نے چاہا کہ ان کے درميان معنی کے اعتبار سے فرق بيان کرديا جائے يعنی علی اعتبار سے برابر ہيں ۔ ليکن پيغمبرا
 )۔١کے مستحق امامت ہونے کوامتياز قرار ديا جائے لہذا فرمايا وه ان دونوں سے افضل ہيں يعنی علی صديق ہيں اور امام))(

اور ان کو تدريجی و يکے بعد ديگر بيان  ظاہرہے کہ اس مسئلہ سے متعلق بحث ، چند مسائل کو بيان کرنے پر موقوف ہے
کرنے کی ضرورت ہے لٰہذا ابتداء ً کلمہ ''صادق و کاذب ''سے آشنائی ضروری ہے تاکہ ''صديقيت '' کے معنی کو درک 

  کرسکيں اور يہ واضح ہوجائے کہ صديقيت کہاں اور کس کے ليے مناسب ہے ۔
..............  

  ۔٢٢٣) العمده ١(

٢٩  
نکتہ کی طرف توجہ دالنا ضروری ہے کہ پيغمبر اکرۖم زمانٔہ جاہليت ہی ميں لقب ''صادق و امين'' سے  سب سے پہلے اس

ملقب تھے ، حضرت خديجہ اور آپ کی دختر نيک اخترحضرت فاطمہ زہرا کو پيغمبر اکرۖم کی زبان مبارک سے صديقہ کا 
  لقب مال ۔

اہره فاطمہ زہرا سے پاک وصادق اوالديں ہوئينکہ جو مسلمانوں صديق حضرت اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب اور صديقہ ط
  ) ميں ان کو پاک و منزه قرار ديا۔١کے امام قرار پائے اور خداوندعالم نے آيت تطہير(

  ) ۔٣)( سچو نکے ساتھ ہوجاؤ)(٢نيز خداوندعالم نے ان کی اطاعت کی طرف دعوت دی اور فرمايا (کونوا مع الصادقين)(
..............  

  ۔٣٣) آيت ٣٣) سوره احزاب (١(
  ۔١١٩) آيت ٩) سوره توبہ (٢(
۔ ان دونوں تفاسير ميں وارد ہے کہ'' ای کونوا مع علی و اوالدعلی'' علی ١٣٧۔ تفسير فرات کوفی ٣٠٧ ١) ديکھيے تفسير قمی : ٣(

  ذيل حوالے مالحظہ فرمائيں :اور اوالد علی کے ساتھ ہوجاؤ ، يہ معنی حضرت امام محمد باقر سے نقل ہوئے ہيں ، مندرجہ 
  ۔٢٣٦ـ٢٣٥۔ کفايت الطالب ٣٥٣، حديث٥٥، آيت ٢٦٠١۔ شواہد التنزيل :٣٩٥ ٢۔فتح القدير:٢٩٠ ٣الدرالمنثور :

  
ميں ابو نعيم  ٢٤٨۔اور غايت المرام ٣٥٠، حديث٥٥، آيت ٢٥٩١اور حضرت امام جعفر صادق سے روايت ہے جيسا کہ شواہد التنزيل :

  ہے ۔اور اسی طرح عبد هللا بن عباس سے روايت ہے ديکھيے ذيل کے حوالہ جات: ۔۔۔۔۔اگلے صفحہ پراصفہانی سے منقول 

٣٠  
اس طرح کے القاب ميں تحريف اور اہل بيت عليہم السالم کی عظمت و منزلت کو گرانے و کم کرنے کی مسلسل ناکام 

حريف کرنے والے ان کے مقام کو کم کرنے ميں کوششيں کی جاتی رہيں اور اب تک جاری ہيں ، ليکن ان سب کے باوجود ت
  ناکام ہيں اور رہيں گے ۔
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..............  

  ۔۔۔ پچھلے صفحہ کا ادامہ
  ۔٣٩٥ ٢۔فتح القدير:٢٩٠ ٣۔ الدرالمنثور :٣٥٦، حديث٥٥، آيت ٢٦٢١۔ شواہد التنزيل :١٩٨مناقب امير المؤمنين (خوارزمی ) 

  ۔ ميں ديکھی جاسکتی ہے ۔٣٥٧، حديث٥٥، آيت ٢٦٢١جو شواہد التنزيل :اور عبدهللا بن عمر سے روايت کی گئی ہے کہ 
۔ميں مذکور ہے اور اس آيت کی تفسير ميں آيا ہے ٣٥٦، حديث٥٥، آيت ٢٦٢١مقاتل بن سليمان سے روايت ہے کہ جو شواہد التنزيل :

  ۔ميں آيا ہے  ٢٣) آيت ٣٣کہ صادقين سے مراد وه لوگ ہيں کہ جن کا تذکره سوره احزاب (
(رجال صدقوا ماعاھدوا هللا عليہ فمنھم من قضی نحبہ ومنھم من ينتظر )۔ وه افراد کہ جنہوں نے هللا سے عہد و پيمان کيا اور اس پر 

ثابت قدم رہے ان ميں سے کچھ نے اس عہد کو انجام تک پہنچايا اور کچھ منتظر رہے ۔ ابو جعفر سے روايت ہے کہ (من قضی نحبہ) 
  )٢٣) آيت ٣٣مراد ہيں اور (من ينتظر ) سے مراد علی بن ابی طالب ہيں۔(سوره احزاب (سے حمزه اور جعفر 

  
٣١  

اس ليے کہ يہ حضرات عظيم و باعظمت اصالب و پاکيزه ماؤں کے رحم ميں رہے اور جاہليت کی آلودگی ان سے دور ہے 
  )١اور پليدگی و تيرگی کا لباس انہوں نے جامہ تن نہيں کيا ۔(

..............  

) پيغمبر اکرۖم سے روايت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمايا : (انادعوة ابراھيم) ميں اپنے پدربزرگوار ابراہيم کی دعا ہوں ۔ ديکھيے : ١(
۔ شواہد التنزيل ٧٠٣، حديث ٤١٤ ١۔ الجامع الصغير : ١٧٠٧، حديث ٧٧٣ ١۔ تفسير طبری :٢٤١ ٢مسند الشاميين :

  ۔٤٣٥،حديث٤١١١:
يت ہے کہ( نقلت من کرام االصالب الی مطھرات االرحام و خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح و ما مسنی عرق اور آپ ہی سے روا

  )١٠ ١١سفاح قط وما زلت انقل من االصالب السليمة من الوصوم البرية من العيوب) (شرح نہج البالغہ(ابن ابی الحديد معتزلی):
نتقل ہوا اور نکاح (حالل) زاده ہوں نہ کہ زنا(حرام) زاده، ميری پشتوں ميں بھی ميں اصالب کرام سے پاک و پاکيزه ارحام کی طرف م

کبھی عرق زنا نے مجھے مس نہيں کيا اور ميں ہميشہ سے بے عيب و بے نقص اور پاک اصالب سے پاک و پاکيزه ارحام کی طرف 
  منتقل ہوتا رہا ہوں ۔

پيغمبراکرۖم سے روايت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمايا:( خلقت انا و علی بن  ۔ ميں٦٦٢ ٢احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ: 
فلما خلق هللا آدم اسکن ذالک النور فی صلبہ الی ان افترقنا فی صلب عبد المطلب فجزء فی… ابی طالب من نور واحد قبل ان يخلق هللا آدم 

يک ہی نور سے خلق ہوئے اس سے پہلے کہ خداوندعالم آدم کو صلب عبدهللا و جزء فی صلب ابی طالب) ميں اور علی ابن ابی طالب ا
اور جب آدم کو خلق فرمايا تو اس نور کو صلب آدم ميں قرار ديا يہاں تک کہ ہم صلب عبد المطلب ميں جدا ہوئے کہ ايک … خلق کرتا 

  جزء صلب عبدهللا ميں قرار پايا اور ايک جز ء صلب ابی طالب ميں منتقل ہوا۔

٣٢  
دبزرگوار زمانہ جاہليت ميں ''صادق و امين''کے لقب سے معروف تھے اور اپنے عہد وپيمان ميں وفادار ہونے کی ان کے ج

وجہ سے عربوں کے درميان مورد اعتماد و قابل احترام تھے ،عرب اپنے فيصلے کرانے آپ کی خدمت ميں آتے چونکہ آپ 
  )١ے انکار نہيں کرتے تھے ۔(حق کے عالوه کسی کی طرف داری نہيں کرتے اور کسی کے حق س

)۔ اور اپنے عہد و ٢بيس سال کی عمر ميں (حلف الفضول) ميں شرکت کی تاکہ ظالم کے مقابل مينمظلوم کی مدد کرسکيں (
  پيمان سے وفاداری کرسکيں ۔

ائے ، پيغمبر اکرۖم ، مکہ کے قبيلوں کے درميان حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کے ليے قاضی و داور قرارپ
جبکہ يہ وه زمانہ تھا کہ قبائل عرب خانٔہ کعبہ کی تجديد بناء کررہے تھے تو حجر اسود کو رکھنے ميں آپس ميں اختالف 
ہوگيا ، ابو اميہ بن مغيره (والد ام سلمہ) نے مشوره ديا کہ جو شخص بھی سب سے پہلے باب السالم سے اندر آئے اس کو 

مۖد بن عبد هللا اسی باب سے تشريف لے آئے جيسے ہی آپ کو آتے ديکھا سب کے قاضی و جج بنايا جائے تو اس وقت مح
  سب کہنے لگے يہ امين ہيں ان کے فيصلے پر ہم راضی ہيں ۔

پيغمبر اکرۖم نے پورا واقعہ سنا اور پھر اپنی عبا ء کو پھياليا ـايک روايت ميں ہے کہ ايک کپڑا منگاياـاور پھر حجر اسود کو
ر اسود کو اس ميں رکھا پھر فرمايا ہر ايک قبيلے والے اس کے ايک ايک گوشے کو پکڑ ليں ، انہوننے اٹھايا آپ نے حج

  ايسا ہی کيا اور اٹھايا ۔
..............  

  ۔١٤٥ ١) السيرة الحلبيہ :١(
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  ۔٥٤ـ٥٢۔ المنمق ١٢٩ ١) طبقات ابن سعد :٢(

٣٣  
سے حجر اسود کو پکڑا اور اس کے مقام پر نصب جب اس کی جگہ کے قريب پہنچے تب آپ ۖ نے اپنے دست مبارک 

  )١فرماديا ۔(
اہل سنت والجماعت کی بعض کتب کی روايت کے مطابق پيغمبراکرۖم نے اپنی دعوت اسالم کا آغاز کوه صفا سے اس طرح 

  کيا کہ فرمايا :
ے قريب ترين تھے سب کو نام '' اے بنی فہر ، اے بنی عدی، اے فرزندان عبدالمطلب اور اسی طرح تمام قبائل کہ جو آپ س

لے لے کر پکارا يہاں تک کہ سب آپ کے ارد گرد جمع ہوگئے اور جو نہيں آسکتا تھا اس نے اپنا نمائنده بھيجا تاکہ معلوم ہو
  کہ آپ کيا چاہتے ہيں ۔

ر ہے کہ جو آپپيغمبراکرۖم نے فرمايا : آپ حضرات کی نظر ميں اگر ميں يہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پيچھے دشمن کا لشک
  پر شبخون مارنے واال ہے تو کيا ميری تصديق کروگے ؟

  سب نے ايک زبان ہوکر کہا : ہاں آپ ہمارے نزديک سچے ہيں اور ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہيں سنا۔
ہره ، آنحضرۖت نے فرمايا : ميں آپ کو عذاب شديد سے ڈرانے واال ہوں اے بنی عبد المطلب ، اے بنی عبد مناف ، اے بنی ز

اے بنی تيم ، اے بنی مخزوم و اسد اور تمام اہل مکہ کے قبيلوں ميں سے ايک ايک کا نام ليا پھر فرمايا : خداوندعالم نے 
مجھے حکم ديا کہ آپ کو عذاب سے ڈراؤں ميں آپ کی دنيا وآخرت کا مالک نہيں ہوں مگر يہ کہ کہيے'' الالہ اال هللا'' کوئی 

  خدا نہيں سوائے هللا کے ۔
..............  

 ١٤۔ شرح نہج البالغہ(ابن ابی الحديد معتزلی) : ٣٠٣ ٢۔ البداية والنہاية : ٤١ ٢۔ تاريخ طبری :٢٠٩ ١) السيرة النبوية (ابن ہشام) :١(
  ۔١٢٩

٣٤  
پس ابو لہب کھڑا ہوا ـ وه بھاری بھر کم آدمی تھا اور بہت جلدی غصہ ميں آجاتا تھا ـ اور چيخا : تجھ پر ہميشہ پھٹکار ہو کيا 

اسی ليے لوگوں کو جمع کيا ہے اس کے بعد لوگ آپ کے چاروں طرف متفرق ہوگئے تاکہ آپ کے پيغام کے سلسلے ميں 
  )١فکر و مشوره کريں''۔(

عرب نے آپ کی تکذيب کی ليکن خود آپ کی وجہ سے نہيں بلکہ آپ کے نظريات و افکار اور پيغام کی وجہجی ہاں ، قبائل 
سے کہ جو لوگوں کے ليے حيات بخش تھے وه نظريات کہ جو اس سے پہلے ان کے سامنے بيان نہيں ہوئے تھے ، لٰہذا اس 

اپنی اپنی قوموں کے ذريعہ جھٹالئے گئے اور آپ کی سلسلے ميں آپ کا مقام دوسرے انبياء و رسل کی طرح ہے کہ وه بھی 
قو م کی مثال بھی قوم نوح ، قوم عاد، قوم ثمود و لوط اور اصحاب رس کی طرح ہے جيسا کہ خداوندعالم کا ارشاد گرامی 

  ہے:
  

کريں تو آپ سے )۔پس اگر آپ کی تکذيب ٢( وان يکذبوک فقد کذبت قبلھم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراھيم و قوم لوط)(
  پہلے قوم نوح و عاد و ثمود اور قوم ابراہيم و قوم لوط اپنے اپنے پيغمبروں کی تکذيب کرچکے ہيں ۔

بہر حال آپ کی قوم نے کذب ذاتی اور خيانت و ظلم کی نسبت آپ کی طرف نہيں دی ہے بلکہ آپ پر جادو ٹونہ اور سحر کی
و درک نہيں کرسکتے تھے اور پيغمبر اکرۖم کو ديوانہ و مجنون کہتے تہمت لگائی ہے چونکہ وه لوگ معجزه کی حقيقت ک

تھے اس ليے کہ آپ پر وحی کے بارسنگين کو ديکھتے تھے جب کہ يہ انتہائی واضح ہے کہ عرب ،اسالم سے پہلے آپ کی
  امانت داری ، وفا اور سچائی کے معترف تھے ۔

..............  

  ۔١٣٤ ١آيت (تبت يدا ابی لھب ) کی تفسير ميں ۔صحيح مسلم : ، ١٩٥ ٦) ديکھيے ـ: صحيح بخاری : ١(
  ۔٤٣و ٤٢) آيت ٢٢) سوره حج (٢(

٣٥  
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پس '' صادق و صديق '' سب سے پہلے رسول خدۖا کا لقب ہے اور اسی طرح گذشتہ انبياء کا جيسے ابراہيم ، ادريس ، 
  العزت ہے :اسماعيل ، موسی اور عيسی جيسا کہ خود آپ ہی کے بارے ميں ارشاد رب 

  ) وه کہ جو صدق کو اليا اور اس کے ذريعہ تصديق ہوئی ۔١(والذی جاء بالصدق و صدق بہ)(
  حضرت ابراہيم کے متعلق ارشاد ہوا:

  ) اورکتاب (قرآن) ميں ابراہيم کو ياد کرو کہ وه صديق پيغمبر تھے۔٢(واذکر فی الکتاب ابراھيم انہ کان صديقاً نبياً)(
  ہی کے ليے ہے : اور پھر حضرت ابراہيم

  ) ۔٣(و وھبنا لہ اسحاق و يعقوب و کال ً جعلناه نبياً ـ و وھبنا لھم من رحمتنا و جعلنالھم لسان صدق عليا )(
اور ہم نے ابراہيم کو اسحاق ويعقوب عطا کيے اور ہر ايک کو نبی بنايا اور ان کو اپنی رحمتوں ميں سے کچھ عطا کيا اور 

  بلند قرار دی ۔ ان کے ليے سچی زبان ، علی و
..............  

  ۔٣٣) آيت ٣٩) سوره زمر(١(
  ۔٤١) آيت ١٩) سوره مريم(٢(
  ۔٥٠ـ٤٩) آيت ١٩) سوره مريم(٣(

٣٦  
  حضرت ادريس کے ليے ارشاد خداوندی ہے :

  ) ۔١(اذکر فی الکتاب ادريس انہ کان صديقاً نبياً)(
  ھے۔اورکتاب (قرآن) ميں ادريس کو يادکرو کہ وه صديق پيغمبر ت

  اور حضرت اسماعيل کے ليے ارشاد ہوا :
  ) ۔٢(اذکر فی الکتاب اسماعيل انہ کان صادق الوعد و کان رسوالً نبياً) (

  اورکتاب (قرآن) ميں اسماعيل کو يادکرو کہ وه صادق الوعدتھے اور پيغمبر نبی تھے ۔
  حضرت موسی کے بارے ميں ارشاد ہے:
  ) ۔٣کان رسوالً نبياً) ((اذکر فی الکتاب موسی انہ کان مخلصاًو 

  اورکتاب (قرآن) ميں موسی کو يادکرو کہ وه مخلص اور پيغمبر نبی تھے ۔
بہر حال '' صديقيت '' پيغمبروں اور نبيوں کی صفت ہے اور ممتاز عالمت ہے ، مذکوره آيات کے اعتبار سے يہ پہلے تو 

  بندوں کی چونکہ خداوندعالم کا ارشاد گرامی ہے : انبياء اور پيغمبروں کی صفت ہے اور پھر اوصياء و نيک وباايمان
  )٤(والذين آمنوا با و رسولہ اوالئک ھم الصديقون) (

..............  

  ۔٥٦) آيت ١٩) سوره مريم(١(
  ۔٥٤) آيت ١٩) سوره مريم(٢(
  ۔٥١) آيت ١٩) سوره مريم(٣(
  ۔١٩) آيت ٥٧) سوره حديد (٤(

٣٧  
ايمان الئے وہی لوگ صديقين ہيں اس آيت ميں ''تخصص بعد از ايمان '' پايا جاتا ہے  وه لوگ کہ جو خدا اور پيغمبروں پر

يعنی اس بات کی طرف اشاره ہے کہ جو لوگ اپنے ايمان ميں يقين نہيں رکھتے يا جھوٹے ہيں وه ہر گز صديق نہيں 
ادق و صديق ہيں کہ جس کی کہالسکتے بلکہ اس آيت سے مراد صرف اہل بيت عليہم السالم ہيں چونکہ اصل ميں وہی ص

  تفصيل آئنده آئے گی انشاء هللا ۔
اس آيت ( ومن يطع هللا و الرسول فاولئک مع الذين انعم هللا عليھم من النبيين و الصديقين والشھداء والصالحين و حسن اوالئک 

کی ہے کہ انہوں نے کہا'' من ) کے ذيل ميں ابن شہر آشوب نے مناقب آل ابی طالب ميں ابن عباس سے روايت نقل ١رفيقاً) (
النبيين'' يعنی محمۖد ''والصديقين ''يعنی علی (کہ جو پيغمبراکرۖم کی سب سے پہلے تصديق کرنے والے ہيں ) '' والشھداء '' 

يعنی علی و جعفر و حمزه اور حسن و حسين ہيں اور پھر کہا تمام پيغمبر صديق ہيں ليکن ہر صديق پيغمبر نہيں ہے اور تمام 
  ق ، نيک و صالح ہيں ليکن ہر نيک و صالح ، صديق نہيں ہے اور ہر صديق شہيد بھی نہيں ۔صدي
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امير المؤمنين علی عليہ السالم صديق و شہيد اور صالح تھے لٰہذا وه نبوت کے عالوه صالحين و صديقين کی تمام صفات کے 
  حامل تھے ۔

کذيب کی تب پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا : (ما اظلت الخضراء ابو ذر لوگوں سے کچھ بيان کررہے تھے کہ لوگوں نے ان کی ت
  (علی ذی لھجة اصدق من ابی ذر))

..............  

۔ (وه افراد کہ جو خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہيں وہی ان کے ساتھ ہيں کہ جن پر هللا کی نعمتيں نازل ٦٩) آيت ٤) سوره نساء (١(
  الحين ميں سے اور وہی بہترين دوست ہيں )۔ہوئی ہيں انبياء و صديقين ، شہداء و ص

٣٨  
آسمان نے ابوذر سے زياده سچے انسان پر سايہ نہيں کيا ہے، اسی دوران حضرت اميرالمؤمنين تشريف لے آئے تو پيغمبر 

  اکرۖم نے فرمايا:
  ''االان ھذا الرجل المقبل فانہ الصديق االکبر و الفاروق االعظم''

  )١ص صديق اکبر اور فاروق اعظم ہے''۔(آگاه ہوجاؤ کہ آنے واال شخ
اس اعتبار سے کہ پيغمبر اکرۖم سچے اور امين ہيں يعنی وه ايسی ہستی ہيں کہ جن کے بارے ميں ارشاد ہے :( وماينطق عن 

) پيغمبراکرۖم ، اپنی مرضی اور خواہشات نفس سے کچھ نہيں کہتے وہی کہتے ہيں کہ جو ان٢الھوی ان ھو اال وحی يوحی) (
  وحی نازل ہوتی ہے ۔ پر

لہذا آپ ۖ جو کچھ بھی کسی کے بھی بارے ميں ارشاد فرمائيں يا کسی کو کوئی لقب عنايت کريں ، رشتہ داری يا اپنائيت کی 
  وجہ سے نہيں بلکہ وه ان صفات کا حامل اور صاحب لياقت ہے ۔

  يہ بھی ايک ناقابل انکار حقيقت ہے کہ اسالم دو چيزوں سے پھيال ہے ۔
  ضرت خديجہ کا مال ۔ـ ح١
  ـ حضرت امير المؤمنين علی عليہ السالم کی تلوار۔٢

جبکہ يہ بھی واضح ہے کہ يہ دونوں پيغمبراکرۖم پر سب سے پہلے ايمان الۓ  ہيں اور آپ کی رسالت کی تصديق کرنے 
 ور پھيالنے ميں نثار کرديا ہے ۔والے ہيں اور اپنی گرانبہا و قيمتی چيزوں کو اسالم اور پيغمبراکرۖم کی دعوت کو پہنچانے ا

..............  

  ۔٩٠ـ٨٩ ٣) مناقب ابن شہر آشوب :١(
  ۔٤ـ٣) آيت ٥٣) سوره نجم(٢(

٣٩  
لہذا ديکھتے ہيں کہ پيغمبر اکرۖم نے جناب خديجہ کو صديقہ کا لقب عطا کيا اور حضرت علی کو صديق کالقب عنايت فرمايا ۔

پر اور ہر پيغام و کالم ميں پيغمبر اکرۖم کی تصديق فرماتے تھے اس کا مطلب يہ ہے کہ چونکہ يہ دونوں ہر مقام اور ہر گام 
مصداق صديقيت ، لوگوں کے ذاتی کماالت اور سير ت کو ديکھ کر پيغمبراکرۖم کی جانب سے مشخص ہوتے ہيں اور يہ ان 

خص کے ليے ممکن نہيں ہے ، يہ کمترين الفاظ کا اطالق و استعمال بغير کسی قابليت و صالحيت کے ، بال وجہ کسی بھی ش
  چيز ہے کہ جو عرض کی جاسکتی ہے ۔

تاريخ دمشق ميں ضحاک و مجاہد کے حوالے سے ابن عمر کی روايت نقل کی گئی ہے '' ايک مرتبہ جبرئيل پيغام اٰلہی لے 
ميں خديجہ بنت خويلد کا وہاں  کر پيغمبراکرۖم پر نازل ہوئے اور آپ کے قريب آکر بيٹھ گئے اور محو گفتگو ہوگئے کہ اتنے

  سے گذرہوا ، جبرئيل نے سوال کيا اے محمد ۖ يہ کون ہيں ؟
  پيغمبراکرۖم نے فرمايا يہ ميری امت کی صديقہ ہيں ''ھذه صديقة امتی''

 جبرئيل نے کہا : ميرے پاس ان کے ليے خداوند عالم کی جانب سے ايک پيغام ہے کہ خداوندعالم ان کو سالم پيش کرتا ہے
اور بشارت ديتا ہے کہ جنت ميں ان کا گھر قصب(مرواريد) کا ہے کہ جو پياس اور آگ سے بہت دور ہے ، نہ اس ميں کوئی

  رنج و غم ہے اور نہ کسی طرح کا شور شرابا۔
  جناب خديجہ نے فرمايا : هللا السالم و منہ السالم والسالم عليکما ورحمة هللا و برکاتہ علی رسول هللا ۔

لم سالم ہے اور سالمتی اسی کی جانب سے ہے آپ دونوں پر سالم ہو اور رحمت خدا اور اس کی برکتيں رسول خداخداوندعا
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  پر نازل ہوں يہ گھر کہ جو قصب کا ہے کيا ہے؟
  
٤٠  

يہ  پيغمبراکرۖم نے فرمايا : مرواريد کا بہت بڑا قصر و قلعہ مريم بنت عمران اور آسيہ بنت مزاحم کے قلعوں کے درميان اور
  )١دونوں بہشت ميں ميری بيوياں ہونگی۔(

خداوندعالم کی جانب سے جناب خديجہ کے ليے سالم آنا يہ آپ کا دوسری بيويوں پر فوقيت و برتری کی نشانی ہے چونکہ 
سالم الٰہی صرف معصوم کے ليے يا پھر اس شخص کے ليے آتا ہے کہ جو عصمت کے مرتبے ميں ہو جيسے سلمان ، 

  ر و غيره۔ابوذر اور عما
..............  

  ميں ۔ ٦٢ ٢۔ اوراسی سے نقل ہے البداية والنھاية :١١٨ ٧) تاريخ دمشق : ١(

 ٤يہ روايت شيعہ و سنی دونوں کتابوں ميں مختلف و متعدد اسنا دکے ساتھ ذکر ہوئی ہے ، بخاری نے اپنی صحيح :
  ے کے ساتھ ابو ہريره سے نقل کی ہے ۔،کتاب بدء الخلق ،باب تزويح النبی ۖ خديجہ ميں مختصر اشار٢٣١

ميں عبد هللا بن جعفر بن ابی طالب سے نقل ہوئی ہے اور اس ميں يہ آيا ہے '' هللا السالم و منہ السالم  ١٥٩١سيره ا بن ہشام : 
  وجبرئيل السالم''۔

انس سے روايت نقل کی ہے  ميں ١٨٦ ٣ميں ذکر کيا ہے ۔ اور حاکم نے مستدرک : ٣٦دوالبی نے اپنی کتاب الذرية الطاہره 
اوراس ميں ہے کہ ان هللا ھو السالم و عليک السالم ورحمة هللا و برکاتہ ۔ اور کہا ہے کہ يہ روايت ، مسلم کی شرائط کے 

  اعتبار سے صحيح ہے ليکن بخاری و مسلم نے اس کو ذکر نہيں کيا ۔
ميں  ٢٠٢ ٨ميں اور اسی سے نقل ہے اصابہ : ٨٣٥٩ ،حديث ٩٤ ٥ميں اور سنن الکبری (نسائی ) :  ١٥ ٢٣معجم الکبير : 

اس ميں بھی راوی انس ہی ہيں اور اس ميں مذکور ہے ''ان هللا ھو السالم و علی جبرئيل السالم وعليک السالم ۔ اور تفسير 
  ے ۔ميں کہ يہ روايت ابو سعيد خدری سے ہ ٧ ١٦ميں ۔ اور اسی سے نقل ہے بحار االنوار : ١٢،حديث ٢٧٩ ٢عياشی : 

  
٤١  

ہاں ، اہل سنت نے سالم الٰہی کو دوسروں کے ليے بھی نقل کيا ہے جبکہ تحقيق اور ان کی سيرت کا مطالعہ کرنے سے ان 
  روايات کا جعلی و من گھڑت ہونا ثابت ہے ۔

ئيل عسقالنی ، فتح الباری ميں اس حصے کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب خديجہ نے فرمايا : ھو السالم و عن جبر
  السالم وعليک السالم (خداوندعالم سالم ہے اور جبرئيل سے سالم ہے اور آپ پر اے رسول خدا سالم ہے )۔

علماء کا بيان ہے کہ يہ واقعہ جناب خديجہ کی بلندی مقام پر دليل ہے چونکہ آپ نے ''وعليہ السالم'' نہيں کہا جيسا کہ بعض 
يجہ نے اپنی فکر سے يہ سمجھ ليا کہ خداوندعالم کو عام مخلوق کی طرح صحابہ کے متعلق يہ نقل کيا گيا ہے ۔ جناب خد

  )۔١جواب سالم نہيں ديا جاتا (
ڈاکٹر سليمان بن سالم بن رجاء سيحمی (اسالمی يونيورسٹی مدينہ ميں علمی گروپ کے ممبر)جناب خديجہ کے ليے خدا کی 

  اب خديجہ کی دو عظيم منقبتيں پائی جاتی ہيں ۔جانب سے سالم کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ اس کالم ميں جن
ـ خداوندعالم کی جانب سے جبرئيل کے ذريعہ آپ کے ليے سالم آنا اور پيغمبر اکرۖم کا آپ تک سالم پہچانا يہ ايسی ١

  خصوصيت ہے کہ کسی دوسری خاتون کو نصيب نہيں ہوئی ۔
  ہے اور نہ رنج وغم ۔ـ جنت ميں مرواريد کے گھر کی بشارت کہ جس ميں نہ شورشرابا ٢

..............  

  ۔١٠٥ ٧) فتح الباری : ١(

٤٢  
سہيلی کا بيان ہے کہ'' بيت '' کے ذکر ميں ايک لطيف معنی کی طرف اشاره ہے چونکہ جناب خديجہ بعثت سے پہلے 

ئے تو صرف آپ ہی صاحب خانہ تھيں اور آپ کا ہی گھر اسالم کا واحد گھر قرار پايا، جس روز سے پيغمبر اکرۖم مبعوث ہو
  کا بيت الشرف اسالم کا تنہا گھر تھا اور يہ ايک ايسی فضيلت ہے کہ کوئی دوسرا اس ميں شريک نہيں ہے ۔
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اور پھر کہتا ہے کہ کسی بھی کام اور کار خير کا بدلہ و جزاء غالباً اسی لفظ کے ساتھ بيان ہوتاہے چاہے وه جزاء کتنی بھی 
  )١وجہ سے حديث ميں قصر نہيں بيت آيا ہے۔( بلند و باال ہی کيوں نہ ہو اسی

حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ لفظ بيت ميں ايک خاص معنی پوشيده ہے چونکہ پيغمبر اکرۖم کے اہل بيت کی مرکزحضرت 
  )٢خديجہ ہيں اس ليے کہ اس آيت(( ( انمايريد هللا ليذھب عنکم الرجس اھل البيت و يطھر کم تطھيرا)(

کا اراده يہ ہے آپ کو ہر طرح کے رجس سے پاک و پاکيزه رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے ) )کی  اے اہل بيت بس هللا
تفسير ميں جناب ام سلمہ کا بيان ہے کہ جس وقت يہ آيت نازل ہوئی پيغمبراکرۖم نے فاطمہ ، علی وحسن اور حسين کو باليا 

بيت ہيں (اس روايت کو ترمذی اور دوسروں نے بھی نقل کيا  اور اپنی عبا ء ان پر ڈالی اور فرمايا : پروردگارا يہ ميرے اہل
  )٣ہے)۔(

..............  

  ۔٤١٦ ١) الروض االنف :١(
  ۔٣٣) آيت ٣٣) سوره احزاب (٢(
  ۔١٣٨ ٧) فتح الباری :٣(

٤٣  
حضرت  ان افراد يعنی اہل بيت کا مرکز جناب خديجہ ہيں چونکہ امام حسن و امام حسين حضرت فاطمہ کے فرزند ہيں اور

فاطمہ جناب خديجہ کی بيٹی ہيں اور حضرت علی بچپن ہی سے جناب خديجہ کے گھر آگئے تھے وہيں تربيت پائی اور پھر 
آپ کی بيٹی جناب فاطمہ سے شادی ہوئی لہذا اہل بيت کی مرکزيت جناب خديجہ کے عالوه کوئی اور نہيں ہے ۔(ڈاکٹر 

  )١سليمان )(
ساتھ انس سے روايت نقل کی ہے کہ پيغمبراکرۖم نے فرمايا : آپ کے ليے دنيا کی چار حاکم نيشاپوری نے اپنی اسناد کے 

  )٢عورتوں کی معرفت کافی ہے مريم بنت عمران ، آسيہ بنت مزاحم، خديجہ بنت خويلد اور فاطمہ بنت محمد ۖ۔(
لب سے سنا وه فرماتے تھے کہسنن ترمذی ميں عبدهللا بن جعفر سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا کہ ميں نے علی بن ابی طا

ميں نے رسول خدا ۖسے سنا آپ نے فرمايا: اس زمانے ميں دنيا کی بہترين عورت خديجہ بنت خويلد ہيں اور اس زمانے ميں 
  ) ٣مريم بنت عمران بہترين عورت تھيں ۔(

..............  

  ۔١٠٨ـ١٠٣ ١) العقيده فی اہل البيت بين االفراط و التفريط:١(
، ابواب مناقب ميں نقل کيا ہے ۔ مسند احمد بن ٣٩٨١، حديث ٣٦٧ ٥۔ اور ترمذی نے اس روايت کو جلد: ١٥٧ ٣حاکم :  ) مستدرک٢(

  ۔١١٧ ٢۔ اخبار اصبہان:١٣٥ ٣حنبل : 
، (تھوڑے اختالف کے ١٣٨ ٤۔ صحيح بخاری : ١١٦ ١،فضل خديجہ۔ مسند احمد بن حنبل : ٣٩٨٠،حديث ٣٦٧ ٥) سنن ترمذی : ٣(

  ہے ) ساتھ مذکور

٤٤  
  )٢) اور آپ کو زمانٔہ جاہليت ميں ''طاہره'' کہا جاتا تھا۔(١جناب خديجہ ، پيغمبراکرۖم کے ليے بہترين وزير تھيں (

) ميں عبدالرحمن بن ابی ليلی کی ٥) اور دوسرے منابع اور مآخذ(٤) تاريخ دمشق (٣فضائل الصحابۂ  احمد ابن حنبل ميں (
ے نقل کيا ہے کہ پيغمبر اکرۖمنے فرمايا: صديقين (بہت زياده سچے) تين شخص ہيں حبيب سند سے کہ اس نے اپنے والد س

) اے ميری قوم والو پيغمبروں کی اطاعت کرو ٦بن موسی نجار مؤمن آل ياسين وه کہ جس نے کہا ( يا قوم اتبعواالمرسلين) (
  ۔

..............  

  ۔٤٣٩ ٥۔ اسد الغابہ : ٤٠الذرية الطاہره (دوالبی)  ۔١٤٨ ٧۔ فتح الباری : ١٥٧ ٣) البداية و النھاية :١(
۔ البداية و ١٣١ ٣۔ تاريخ دمشق :٤٣٤ ٥۔ اسد الغابہ :٤٤٨ ٢٢۔المعجم الکبير :١٠٠ ٧۔ فتح الباری :٢١٨ ٩٧) مجمع الزوائد : ٢(

  ۔٦٠٨ ٤۔سيرة النبوية (ابن کثير) : ٣٢٩٣النھاية :
  ۔٢٦٧و ٦٥٥ ٢) فضائل الصحابہ : ٣(
  ۔٣١٣و ٤٣ ٤٢شق : ) تاريخ دم٤(
۔مناقب١٧٢ ٩۔ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :٦٠١ ١١۔ کنز العمال : ١٣٨ ٤۔ فيض القدير : ٤٢١ ٢) الفردوس بماثور الخطاب :٥(



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

 
 

۔ ان تمام کتابوں ميں صرف قرطبی تنہا ہے کہ جس نے اپنی ٢٦٢ ٥۔ الدر المنثور : ١١٥٢۔ الجامع الصغير:٢٨٦ ٢ابن شہر آشوب :
  ميں تمام محدثين و مفسرين کے خالف نقل کيا ہے کہ تيسرا شخص ابوبکر ہے نہ کہ علی ۔ ٣٠٦ ١٥ر :تفسي

  ۔٢٠) آيت ٣٦) سوره ياسين(٦(

٤٥  
اور علی بن ابی طالب ان …)کيا ايسے شخص کو قتل کروگے١حزقيل مؤمن آل فرعون وه کہ جس نے کہا ( ٔا تقتلون رجال)(

  سے افضل ہيں ۔ميں تيسرے شخص ہيں کہ جو ان سب 
سنن ابن ماجہ ميں اپنی اسناد کے ساتھ عباد بن عبدهللا سے روايت نقل ہوئی کہ امير المؤمنين نے فرمايا: ''انا عبد هللا و اخو 

رسولہ و انا الصديق االکبر ال يقولھا بعدی اال کذاب صليت قبل الناس سبع سنين'' ميں هللا کا بنده ہوں ، اس کے رسول کا بھائی 
ميں صديق اکبر ہوں ميرے بعد صديق ہونے کا دعوی جو بھی کرے وه کذاب ہے ميں نے لوگوں سے سات سال پہلے  ہوں،

  رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی ۔
مجمع الزوائد ميں ہے کہ اس حديث کی اسناد صحيح ہيں اور اس کے رجال ثقہ ہيں اس روايت کو حاکم نے مستدرک ميں 

  )٢ہے کہ يہ حديث شيخين (بخاری و مسلم) کی شرائط کے اعتبار سے صحيح ہے ۔( منہال سے نقل کيا ہے اور کہا
..............  

  ۔٢٨) آيت ٤٠) سوره مؤمن (١(
۔مصنف ابن ابی ١١١ ٣۔ مستدرک حاکم : ٤٣١ ١۔ السيرة النبوية (ابن کثير ) :٢٢ ١۔ مصباح الزجاجہ: ٤٤ ١) سنن ابن ماجہ :٢(

۔ خصائص امير ١٠٦ ٥۔ السنن الکبری (نسائی ) : ٥٤٨۔ السنة (ابن ابی عاصم) ١٤٨ ١ضحاک) : ۔ االحاد و المثانی (٤٩٨ ٧شيبہ:
۔ اس ميں مذکور ٢٠٠ ١٣۔ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) : ٥١٤ ٢٢۔ تہذيب الکمال : ٥٦ ٢۔ تاريخ طبری:٤٦المؤمنين (نسائی) 

لفاروق االول اسلمت قبل اسالم ابی بکر و صليت قبل صالتہ بسبع سنين۔ميں ہے کہ امير المؤمنين نے فرمايا : انا الصديق االکبر وانا ا
  صديق اکبر اور فاروق اول ہوں ، ابوبکر سے پہلے اسالم اليا اور اس سے سات سال پہلے نماز پڑھی ۔

٤٦  
: مينصديق  معاذ ه عدويہ سے روايت ہے کہ اس نے کہا کہ ميں نے علی کو خطبہ ديتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمايا

  )١اکبرہوں ، ابو بکر کے ايمان النے سے پہلے ايمان اليا اور اس کے اسالم قبول کرنے سے پہلے اسالم قبول کيا ۔(
ابن حجر نے کتاب اصابہ ميں اورابن اثير نے اسد الغابہ ميں ابی ليلی غفاری سے روايت نقل کی ہے کہ اس نے کہا کہ ميں 

نا ہے کہ : سيکون من بعدی فتنة فاذا کان ذالک فالتزموا علی بن ابی طالب فانہ اول من نے رسول اکرۖم کو فرماتے ہوئے س
  )٢آمن بی و اول من يصافحنی يوم القيامة وھو الصديق االکبر و ھو فاروق ھذه االمة و ھو يعسوب المؤمنين۔(

ہيں کہ جو مجھ پرسب سے پہلے ايمان ميرے بعد ايک فتنہ برپا ہوگا اس وقت علی سے جدا نہ ہونا چونکہ علی وه پہلے فرد 
الئے اور روز قيامت مجھ سے سب سے پہلے مصافحہ کريں گے ، وه صديق اکبر ہيں اور اس امت ميں فاروق و مؤمنوں 

  کے بادشاه ہيں ۔
  تاريخ دمشق ميں اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روايت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے کہا:

..............  

۔ انساب ٧٣۔ المعارف (ابن قتيبہ ) ٣٣ ٤٢۔ تاريخ دمشق :٢٣ ٤۔ التاريخ الکبير(بخاری) :١٥١ ١لمثانی (ضحاک ) :) االحاد وا١(
، ١٦٤ ١٣۔ کنزالعمال : ٢٤٠ ١٣۔ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد ) :٢٨١ ١۔ مناقب ابن شہر آشوب : ١٤٦،شماره ١٤٦االشراف 

  ۔ اور کتب ديگر ۔٨يث ،حد٤٧٦ ٢۔ سمط النجوم العوالی :٣٦٤٩٧حديث 
 ١۔ اور اسی کی طرح ابن عباس سے بھی نقل ہوا ہے ديکھيے :ـ اليقين (ابن طاؤس) :٢٨٧ ٥۔ اسد الغابہ : ٢٩٣ ٧) االصابہ : ٢(

  ۔٥٠٠

٤٧  
يد علی '' ستکون فتنة فمن ادرکھا منکم فعليہ بخصلتين : کتاب هللا و علی بن ابی طالب فانی سمعت رسول هللا يقول: ـ وھو آخذ ب

ـ ھذ ا اول من آمن بی و اول من يصافحنی و ھو فاروق ھذه االمة يفرق بين الحق والباطل و يعسوب المؤمنين و المال يعسوب 
  )٢) وھو الصديق االکبر وھو بابی الذين اوتی منہ ، وھو خليفتی من بعدی'' ۔(١الظلمة (

..............  
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يہ جملہ شيعہ اور اہل تسنن کی تمام حديث کی معتبر کتابوں ميں مذکورہے اگر چہ اہل تسنن نے اس کو جعلی فرض کيا ہے اور اس ) ١(
کی جگہ پر'' المال يعسوب الفجار '' اور'' المال يعسوب المنافقين'' بھی بعض کتب اہل تسنن ميں رکھ کر کچھ چاالکی دکھانے کی 

  کوشش کی گئی ہے ۔
، اميرالمؤمنين کے بارے ميں پيغمبراکرۖم سے مروی ہے اور خود آپ بھی کہ جب بصره کے بيت المال ميں تشريف الئے اور  يہ کالم

  اس ميں درھم و دينار پر نظر پڑی تب فرمايا اور اس کے عالوه دوسرے مقام پر بھی يہ کلمات زبان پر الئے ۔
اور عاشق ہيں اور آپ ہی کو اپنا موال و امير مانتے ہيں اور آپ ہی سے  اس کالم کا مقصد يہ ہے کہ مؤمنين کے دل آپ کے شيدا

متمسک ہيں ۔ليکن ظالم ، فاسق و منافق اور انہيں کے طرف دار و ماننے والے اور تمام وه افراد کہ جو حق و عدل کو برداشت نہيں 
يں ، مال اور دنيا ان کے دلوں پر حکومت کيے ہوئے کرسکتے ،دنيا پرست ہيں مال کے دلداده ہيں اور دنياوی ساز وسامان پر مرتے ہ

ہيں ، اور ان کو حاصل کرنے کے ليے ہر کام کرگذر تے ہيں اور ہر برے فعل کے مرتکب ہوجاتے ہيں اور گندگی ميں گرجاتے ہيں دنيا 
کيوں نہ ہو، چاہے دين ہی سے  کو اختيار کرنے کی خاطر جو کام بھی ہو چاہے کتنا ہی برا کيوں نہ ہو ، کتنا ہی خالف شرع و شريعت

  ہاتھ دھونا پڑے يا دوسروں کی حق تلفی ہو، انجام دے ديتے ہيں ۔ ۔۔۔ بقيہ اگلے صفحہ پر ۔۔۔

٤٨  
عنقريب فتنہ برپا ہوگا جو بھی اس وقت موجود ہو اس کو چاہيے کہ دو خصلتوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنالے ، ايک کتاب 

ونکہ ميں نے رسول خدا ۖ کو فرماتے سنا ہے کہ جبکہ آپ ۖ نے علی کا ہاتھ پکڑ رکھا خدا اور دوسرے علی بن ابی طالب چ
تھا اور فرمارہے تھے کہ يہ پہال شخص ہے کہ جو مجھ پر ايمان اليا اور سب سے پہلے روز قيامت مجھ سے مصافحہ 

کا حاکم ہے اور مال ظالموں پر  کرے گا ،يہ اس امت کا فاروق ہے کہ جو حق کو باطل سے جدا کرنے واال ہے ، يہ مؤمنين
  حاکم ہے ، يہ صديق اکبر ہے ، مجھ تک پہنچنے کا دروازه ہے اور ميرے بعد ميرا خليفہ ہے ۔

ابی سخيلہ کا بيان ہے کہ ميں نے اور سلمان فارسی نے حج انجام ديا اور اس کے بعد ابوذر کے پاس پہنچے ، خدا کی 
  جب ہمارے چلنے کا وقت ہوا ميں نے ابوذر سے سوال کيا: مصلحت، ايک مدت تک ان کے مہمان رہے اور

..............  

  ۔۔۔ پچھلے صفحہ کا بقيہ۔
اس طرح کے لوگوں کی رہبری ، ظلمہ يعنی وه لوگ کہ جن کے اندر ونی حاالت بہت گنديده ہيں، کرتے ہيں ، ظاہر ہے کہ وه لوگ اپنے 

فتنوں اور حوادث کے وجود کا سبب بنتا ہے کہ جوانتہائی دردناک و غم انگيز اوپر اور دين و سماج پر ظلم کرتے ہيں،مال بہت سے 
ہوتے ہيں ،وه لوگ مال کے پيرو کار ہيں اور مال کو جہاں بھی جس کے ہاتھ ميں بھی ديکھتے ہيں اس کی اطاعت شروع کرديتے ہيں 

  ام چيزونکو بھول جاتے ہيں ۔اسی کی راه کو اپنا ليتے ہيں اور کسی دوسری چيز کو نہيں سوچتے يا دوسری تم
  ۔ اور اسی طرح کاکالم ابوذر سے بھی نقل ہوا ہے ۔٤٣ـ٤٢ ٤٢) تاريخ دمشق: ٢(

  ۔٤١ ٤٢ديکھيے:ـ تاريخ دمشق :

٤٩  
اے ابوذر کچھ حادثات واقع ہوئے ہيں مجھے ڈر ہے کہ کہيں لوگوں ميں اختالف نہ ہو جائے ، اگر ايسا ہو تو ہمارے ليے آپ

تو ابوذر نے کہا خداوندعالم کی کتاب اور علی بن ابی طالب کا دامن پکڑلو اور گواه رہنا ميں نے پيغمبراکرۖم کا کيا حکم ہے 
سے سنا ہے کہ آپ نے فرمايا : علی سب سے پہلے مجھ پر ايمان الئے اور روز قيامت سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ 

  )١طل کے درميان جدائی کرتے ہيں ۔(کريں گے وه صديق اکبر ہيں اور وه فاروق ہيں کہ جوحق و با
پيغمبر اکرۖم سے مروی ہے کہ آپ نے جناب امير سے فرمايا : اوتيت ثالثاً لم يوتھن احد وال انا اوتيت صھراً مثلی ، ولم اوت 

بی ) و اوتيت زوجة صديقة مثل ابنتی و لم اوت مثلھا زوجة و اوتيت الحسن و الحسين من صلبک و لم اوت من صل٢انا مثلی،(
) آپ کو تين ايسی چيزيں ملی ہيں جو کسی دوسرے کو نصيب نہيں ہوئيں حتی مجھے بھی ٣مثلھا و لکنکم منی وانامنکم''(

نہيں مليں ،خسر ميری طرح، جبکہ مجھے بھی اپنی طرح خسر نہيں مال ، صديقہ بيوی ، ميری بيٹی کی طرح جب کہ مجھے
سے حسن و حسين جيسے بيٹے عطا ہوئے، جب کہ مجھے ان کی  اس طرح کی کوئی بيوی نہ مل سکی اور آپ کی صلب

  طرح بيٹے نہ مل سکے ،ليکن آپ سب مجھ سے ہو اور ميں آپ سے ہوں ۔
..............  

  ۔١٠٢ ٩۔ مجمع الزوائد (ہيثمی ) : ٢٦٩ ٦۔ المعجم الکبير : ٤٢ ٤١) تاريخ دمشق : ١(
٥٢ ٣ھ) اس ميں نيچے کے حاشيہ ميں مذکورہے کہ الرياض النضره : ١٤١٦(چاپ اول تحقيق شده مرکز الغدير ٤٤٠ ٢) درالغدير :٢(

  ميں بجائے مثلی ، مثلک آيا ہے۔
  ميں مذکورہے۔ ٣١٢ ٢۔ اسی طرح الغدير :٢٠٢ ٢) الرياض النضره :٣(
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٥٠  
اکرۖم اس حديث سے واضح ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا صديقہ ہيں چونکہ اس سے قبل بيان ہوچکا ہے کہ خديجہ ، پيغمبر 

کی نص کے مطابق صديقہ ہيں بلکہ جبکہ اس حديث ميں حضرت فاطمہ زہرا کا مقام واال بيان ہوا ہے کہ جو اس مطلب پر 
دليل ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا جناب خديجہ سے افضل ہيں ، حضرت کا يہ فرمان کہ ولم اوت مثلھا زوجة مجھ کو فاطمہ 

  کی طرح بيوی نہينملی۔
واضح ہوجاتا ہے کہ صديقہ کا صرف ايک مرتبہ نہيں بلکہ چند مراتب ہيں جيسے کہ جناب خديجہ اس پوری گفتگو سے يہ 

  صديقہ ہيں ان کا مرتبہ الگ ہے اور حضرت فاطمہ زہرا صديقہ ہيں جبکہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے ۔
تی باشياء و امرتھا ان تلقيھا اليک ايک طوالنی حديث ميں پيغمبر اکرۖم نے ارشاد فرمايا :'' يا علی انی قد اوصيت فاطمة ابن

  )١فانفذ ھا فھی الصادقة الصديقة ثم ضمھا اليہ و قبل رٔاسھا و قال فداک ابوک يا فاطمة۔(
اے علی ميں نے اپنی بيٹی فاطمہ کو چند چيزوں کی وصيت کی اور ان کو حکم ديا کہ وه آپ کو بتائيں پس ان کو انجام دينا 

قہ(بہت زياده سچی) ہيں پھر پيغمبراکرۖم نے حضرت فاطمہ کو اپنے سينے سے لگايا اور چونکہ وه صادقہ (سچی)اور صدي
  آپ کے سر کا بوسہ ليا اور فرمايا اے فاطمہ آپ کا باپ آپ پر فدا و قربان ہو۔

مفضل بن عمر سے روايت ہے کہ اس نے کہا ميں نے حضرت امام جعفر صادق سے عرض کی کہ حضرت فاطمہ کو کس 
  آپ نے فرمايا: اميرالمومنين نے۔ نے غسل ديا؟

..............  

  ۔٤٩١ ٢۔ بحار االنوار : ١٢٠) کتاب الوصية (عيسی بن مستفاد) ١(

٥١  
يہ کالم مجھ پر گراں گذرا آپ نے فرمايا : ميں نے جو کچھ تم کو خبر دی ہے يہ تم پر گراں گذری ہے ! ميننے عرض کی 

تب موال نے فرمايا: ال تضيقن فانھا صديقة لم يکن يغسلھا اال الصديق اماعلمت ان جی ايسا ہی ہے ميں آپ پر قربان ہوجاں، 
  )۔١مريم لم يغسلھا اال عيسی(

اپنے اوپر احساس نہ ليں ، فاطمہ صديقہ ہيں اور ان کو صديق کے عالوه کوئی غير غسل نہيں دے سکتا تھا ، کيا آپ کو نہيں
  کسی نے غسل نہيں ديا ۔ معلوم کہ جناب مريم کو حضرت عيسی کے عالوه

) ٢جناب علی بن جعفر اپنے بھائی امام موسی کاظم سے روايت نقل کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا : ان فاطمة صديقة شھيدة (
  بيشک فاطمہ صديقہ شہيده ہيں ۔

ر آپ کی شادی پس صديقہ کبری جناب خديجہ ، صادق امين محمۖد بن عبدهللا سے صديقہ طاہره فاطمہ زہرا دنيا ميں آئيں او
صديق اکبر علی بن ابی طالب کے ساتھ ہوئی اور دونوں ، انوار کا مرکز اور دو دريا کے مالپ يعنی مجمع البحرين ہوگئے ۔
اس سے پہلے حضرت اميرالمؤمنين علی اور جناب خديجہ کبری نے پيغمبراکرۖم کی تصديق فرمائی اس زمانے ميں کہ لوگ 

مبراکرۖم نے بارہا عايشہ کو کہ جب وه جناب خديجہ سے رشک و حسد کرتيں تو اس بات کیآپ کو جھٹالرہے تھے ۔ اور پيغ
  تاکيد فرمائی ۔

..............  

۔ ١٤٢٤، حديث ٤٤٠ ١۔ التھذيب:١، حديث١٨٤۔علل الشرائع ١٣،حديث ١٥٩ ٣و ج:  ٢٤، حديث ٤٥٩ ١) اصول کافی :١(
  ۔١٥٧٠٣، حديث ١٩٩ ١االستبصار:

۔ اس ماخذ ميں جناب عالمہ مجلسی فرماتے ہيں کہ اس کا مطلب يہ ہے کہ٣١٥ ٥۔ مرٔا ة العقول : ١٢، حديث ٤٥٨ ١) اصول کافی : ٢(
  کلمہ صديقہ سے آپ کی عصمت بھی ثابت ہوتی ہے ۔

٥٢  
عايشہ نے کہا کہ آپ کس قدر قريش کی ايک بوڑھی کا تذکره کرتے ہيں جبکہ ان کے منھ ميں دانت بھی نہ تھے بلکہ صرف

  )١سرخ مسوڑے ره گئے تھے حاالنکہ آپ کو خداوندعالم نے ان سے بہتر بيوياں عطا کی ہيں ۔( دو
اس وقت پيغمبراکرۖم کا چہره اس قدر متغير ہوا کہ کبھی ان کو ايسی حالت ميں نہيں ديکھا تھا مگر سوائے وحی کے وقت يا 

) پھر فرمايا : يہ بات نہ ٢عذاب الٰہی ہے ۔( بجلی کے کڑکتے اور گرجتے وقت کہ جب وه محسوس کرتے کہ وه رحمت يا
  )٣کہو ، چونکہ خديجہ نے ميری اس وقت تصديق کی کہ جب لوگ مجھ کو جھٹالرہے تھے ۔(
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) (وه کہ جو صدق اليا اور اس کے ذريعہ سے تصديق کی ) ٤خداوندعالم کے اس کالم ( والذی جاء بالصدق و صدق بہ) (
روايت ہے کہ ( والذی جاء بالصدق) سے مراد پيغمبر اکرۖم ہيں اور ( و صدق بہ) (کہ  کی تفسير ميں صحابہ اور تابعين سے

  جس نے تصديق کی ) سے
..............  

۔ مسند٢٨٦ ٤۔ مستدرک حاکم:١٣٤ ٧، کتاب بدء الخلق ، باب تزويج النبی ۖ خديجہ و فضلھا ۔ صحيح مسلم :٢٣١ ٤) صحيح بخاری : ١(
  ۔١١٧ ٢۔ سير اعالم النبالء : ٤٦٨ ١٥حبان :  ۔ صحيح بن٥٨٧ ٢بن راہويہ : 

  ۔١٥٨ ٣۔ البداية و النھاية : ١٥٤و  ١٥٠ ٦) مسند احمد بن حنبل : ٢(
  ۔٣٧۔ التعجب (کراجکی) ٢١٧۔ االفصاح (مفيد ) ٣٢ ١٢) المعجم الکبير : ٣(
  ۔٣٣) آيت ٣٩) سوره زمر(٤(

٥٣  
  )١حضرت علی بن ابی طالب مراد ہيں ۔(

) اس شخص سے زياده ٢کالم کے بارے ميں کہ ( فمن اظلم ممن کذب علی هللا و کذب بالصدق اذجائہ) ( خداوندعالم کے اس
  ظالم کون ہے کہ جس نے خداوندعالم پر جھوٹ بوال اور جب سچائی اس کی طرف آئی تو اس کو جھٹاليا ۔

  ل بيت کی واليت ہے ۔) صدق سے مراد ہم اہ٣امير المؤمنين نے فرمايا :'' الصدق واليتنا اھل البيت'' (
صاحبان اقتدار و حکومت اور ان کے پيرو کار ان القاب کو حضرت فاطمہ زہرا ، جناب خديجہ اور حضرت علی کے ليے 
برداشت نہ کرسکے ۔ لہذا اس حقيقت کی تحريف ميں لگ گئے اور اپنی سعی ناکام سے ابو بکر کو صديق کا لقب ديا اور 

  عايشہ کو صديقہ کہا ۔
..............  

۔ اور ابو ہريره سے منقول ٨١٤و  ٨١٣، حديث ١٤٠، آيت ١٨٠ ٢) يہ معنی ابن عباس سے نقل ہواہے ۔ ديکھيے : شواہد التنزيل : ١(
، آيت ١٨١٢ميں مذکورہے ۔ اور ابو طفيل سے نقل ہے جيسا کہ شواہد التنزيل ميں موجود ہے : ٣٢٨ ٥ہے جيسا کہ الدر المنثور : 

  ميں آيا ہے اور مجاہد سے مندرجہ ذيل منابع ميں ہے : ٤١١ ٧و االسود سے جيسا کہ البحر المحيط : ۔ اب ٨١٥، حديث ١٤٠
۔ مناقب امام علی (ابن ٨١٢و  ٨١٠، حديث ١٤٠، آيت ١٨٠ ٢۔ شواہد التنزيل : ٢٥٦ ١٥۔تفسير قرطبی : ٤١١ ٧البحر المحيط : 

  ۔٣٦٠ـ ٣٥٩ ٤٢۔ تاريخ دمشق : ٢١٧، حديث ٢٦٩مغازلی) 
  ۔٣٢) آيت ٣٩وره زمر() س٢(
  ۔٢٨٨ ٨۔ بحار االنوار :٢٨٨ ٢۔ مناقب ابن شہر آشوب :١٧، حديث ١٣، مجلس ٣٦٤) امالی (طوسی) ٣(

٥٤  
) (سچوں کے ساتھ ہوجاؤ) کی تفسير يہ کی کہ ابوبکر و عمر کے ١نيز خداوندعالم کے اس فرمان (کونوا مع الصادقين ) (

  )٢ساتھ ہوجاؤ۔(
راحتا ً امير المؤمنين حضرت علی عليہ السالم کے لقب صديق ہونے پر داللت کرتی ہيں ان کی يا اور وه روايات کہ جو ص

  )٣تضعيف کی يا اصالً عمداً قبول ہی نہيں کيا ۔(
ہم اس سلسلے ميں ديکھنا چاہتے ہيں کہ کيا ابو بکر اور عايشہ کی زندگی و سيرت ميں اس طرح کی صالحيت و لياقت اور 

  ائے جاتے ہيں کہ ان کو صديق اور صديقہ کہا جائے يا يہ لقب زبردستی ان کو ديے گئے ہيں ؟۔مالکات و معيار پ
..............  

  ۔١١٩) آيت ٩) سوره توبہ (١(
۔ ٤١٤ ٢۔ فتح القدير : ٢٨٩ ٣۔ الدر المنثور : ٢٨٨ ٨۔ تفسير قرطبی : ٣٤٩ ٣۔ زاد المسير (ابن جوزی) : ٨٤ ١١) تفسير طبری : ٢(

  ۔٣٦١ ٤٢و ج :  ٣٣٧و  ٣١٠ ٣٠: تاريخ دمشق 
  ۔٣٤ ١۔ الموضوعات (ابن جوزی) :٢٧٤ ٣۔ الکامل (ابن عدی) :١٣٧و  ١٣٠ ٢) ديکھيے : ضعفاء العقيلی : ٣(

يہ لوگ عمر کی پيروی کرتے ہوئے اس خبر کو ضعيف مانتے ہيں کہ عمر نے حضرت امير المؤمنين علی کو بيعت نہ 
ام علی نے فرمايا : کيا تم لوگ خدا کے بندے اور اس کے رسول کے بھائی کو قتل کرنے کی صورت ميں دھمکی دی تب ام

 کروگے ؟ عمر نے کہا : آپ خداکے بندے تو صحيح ليکن رسول کے بھائی نہيں !۔
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 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  عايشہ ا ور صديقيت
وصی پيغمبر نہ ہو تو اس کے ليے ضروری ہے کہ وه اپنے تمام وجود سے رسالت کی تصديق کرے صديق ،اگر پيغمبر يا 

اور اس پر يقين رکھے ، آسمانی رسالت پر دل سے ايمان الئے اور عقيده رکھے نہ يہ کہ رسالت ميں شک کرے جيسا کہ 
ئيں اور کہا کہ کيا آپ کو يہ گمان نہيں ہے عايشہ کے کالم ميں مذکور ہے جب کہ وه پيغمبر اکرۖم کی عدالت ميں مشکوک ہو

  )١کہ آپ هللا کے رسول ہيں ، اس وقت عايشہ کے باپ ابوبکر نے ان کے منھ پر طمانچہ مارا۔(
  اور پھر دوسرے مقام پرعايشہ نے پيغمبر اکرۖم سے کہا : خدا سے ڈرو حق کے عالوه کچھ اور نہ کہو ۔

ايا اور عايشہ کی ناک مروڑ دی اور کہا: اے ام رومان (عايشہ کی ماں) کی بيٹی ابو بکر نے يہ سن کر ان کے اوپر ہاتھ اٹھ
  )٢تو بغير ماں کے ہوجائے تو اور تيرا باپ حق بولتے ہيں اور رسول خدۖا حق نہيں بولتے ۔(

..............  

 ۔١٥٩٩، باب کيد النساء حديث ١٨٨٨: ۔ المطالب العاليہ (ابن حجر) ٣٢٢ ٤۔ مجمع الزوائد : ٤٦٧٠حديث  ١٣٠٨) مسند ابی يعلی : ١(
۔ ٤٥۔( ابن عساکر نے اپنے اسناد سے عايشہ سے نقل کيا ہے ) اور ديکھيے ، عين العبره ١٧٣ ١١) سبل الھدی و الرشاد : ٢(

  ۔٤٣ ٢۔ بہ نقل از احياء العلوم (غزالی ) : ٤٩٢الطرائف 

٥٧  
اپنی سوتن کے ساتھ بھی ،اور يہ بات جيسا کہ االستيعاب  صديقہ وه عورت ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بوال ہو حتی کہ

(ابن عبدالبر) اور االصابہ(ابن حجر) ميں مذکورہے ، عايشہ کے کردار سے سازگار نہيں ہے ۔ ان دونوں کتابوں ميں موجود 
س کے مہندی ہے کہ پيغمبراکرۖم نے اسماء بنت نعمان سے شادی کی ، عايشہ نے حفصہ سے يا حفصہ نے عايشہ سے کہا :ا

  لگاؤ اور ميں اس کو سنوارتی ہوں ۔
دونوں نے اپنے اپنے کام انجام ديے اور پھر کسی ايک نے اسماء سے کہا کہ پيغمبر اکرۖم کو يہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ 

  جب وه تشريف الئيں تو ان سے کہا جائے (اعوذ با منک ) ميں آپ سے خدا کی پناه مانگتی ہوں۔
ۖا اسماء کے پاس پہنچے،پرده کو اٹھايا ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھايا اسماء نے کہا (اعوذ با منک پس جب رسول خد

)پيغمبراکرۖم نے اپنی صورت کو اپنی آستينوں سے چھپا ليا اور پرده کو گرا ديا پھر تين مرتبہ فرمايا : خدا کی پناه ميں ہو ، 
  )١يا ۔(اور پھر اس کو اس کے گھر والوں کے پاس واپس کرد

کيا اس طرح کے کارنامے عايشہ کو صادقين کے زمرے سے دور نہيں کرتے کہ جومياں بيوی کے درميان جدائی کا سبب 
  بنيں۔

مجھے نہيں معلوم کہ مسلمان کيسے عايشہ کو صديقہ مانتے ہيں جب کہ ان کو معلوم ہے کہ سوره تحريم ان ہی کی شٔان ميں 
  ہ جنہوننے پيغمبر اکرۖم کو مجبور کيا کہ آپ ۖ اپنے اوپر حالل الٰہی کو حرام کريں!؟۔نازل ہوا ہے ، وه ايسی عورت ہيں ک

..............  

 ٨۔ الطبقات : ٣٦ ٤۔ مستدرک حاکم : ١٠٨١٥، شماره زندگينامہ  ٢٠ ٨۔ االصابہ: ٣٢٣٢، شماره زندگينامہ ١٧٨٥ ٤) االستيعاب : ١(
  ۔١٠٦۔ المنتخب من ذيل المذيل ٩٥۔ المحبر ١٤٥

٥٨  
کس طرح عايشہ جيسی عورت ، صديقہ ہوسکتی ہيں کہ جو حفصہ کے ساتھ مل کر پيغمبراکرۖم کے خالف سازشيں کريں 

  يہاں تک کہ ان کی شٔا ن ميں خدا وندعالم کی جانب سے يہ آيات نازل ہوں۔
عن بعض فلما نبٔا ھا بہ قالت من  (اذا اسر النبی الی بعض ازواجہ حديثا فلما نبٔات بہ و اظھر ه هللا عليہ عرف بعضہ و اعرض

انبٔاک ٰھذا قال نبٔانی العليم الخبير٭ ان تتوبا الی هللا فقد صغت قلوبکما و ان تظاھرا عليہ فان هللا ھو مواله و جبريل و صالح 
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  )١المؤمنين و المالئکة بعد ذالک ظھيرا)(
  

نے راز کی خبر کردی اور هللا تعالی نے اسے  اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے بات چھپا کر کہی پھر جب اس بيوی
رسول پر ظاہر کرديا تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتال ديا اور کچھ حصے سے کناره کشی کی ، پس جب اس نے يہ بات 
اس بيوی کو بتالئی وه کہنے لگی آپ کو يہ خبر کس نے دی ؟ پيغمبۖر نے فرمايا: مجھ کو بہت جاننے والے، پوری پوری 

ے والے نے خبر دی۔ اگر تم دونوں (نبی کی بيوياں) هللا کے حضور ميں توبہ کرلو تو فبھا پس تم دونوں کے دل خبر رکھن
يقينا منحرف ہوگئے ہيں اور اگر دونوں اس نبی کے خالف ايک دوسرے کی پشت پناہی کرتی رہيں تو يقينا خداوندعالم اس 

  کے بعد کل فرشتے اس کے پشت پناه ہيں ۔کاسرپرست ہے اور جبريل و صالح المؤمنين بھی اور اس 
..............  

  ۔٤و ٣) آيت ٦٦) سوره تحريم (١(

٥٩  
ابن عباس نے عمر بن خطاب سے سوال کيا کہ وه دو عورتيں جو پيغمبر اکرۖم کے خالف متحد ہوئيں وه کون ہيں ؟ ابھی ابن 

  )١فصہ۔(عباس کا کالم تما م نہ ہوا تھا کہ عمر نے جواب ديا : عايشہ و ح
يہی طعنہ عثمان نے عايشہ کو ديا جب کہ عثمان نے اس مال کو دينے ميں تاخير کی کہ جو ہميشہ عايشہ کو ديا کرتے تھے 

  ، عايشہ کو غصہ آيا اور کہا :
اے عثمان امانت کو کھاگئے اور رعيت کو ختم کرديا ، اپنے خاندان کے برے لوگوں کومسلمانوں پر مسلط کرديا ، خدا کی 

اگر نماز پنجگانہ کی ادائگی نہ ہو تی تو جان بوجھ کر تيری طرف کچھ لوگ آتے جو تجھے اونٹ کے ذبيحہ کی طرح  قسم
  قتل کرڈالتے ۔

  )٢عثمان نے کہا : (ضرب هللا مثال للذين کفروا امرٔا ة نوح و امرٔاة نوط)(
  ی کی مثال بيان کی ہے ۔خداوندعالم نے ان کے ليے کہ جنہوں نے کفر کيا نوح کی بيوی اورلوط کی بيو

..............  

، کتاب اللباس ،باب ٤٦ ٧۔ و جلد :  ٤و٣، تفسير سوره تحريم باب ٦٩ ٦۔صحيح بخار ی :٢٦٦٧٨، حديث ٢٠٢ ٢٨) تفسير طبری :١(
، ١٩٢ـ ١٩٠ ٤ ما کان يتجوز رسول هللا من اللباس و الزينة(وه لباس اور زينت کہ جس کی رسول خدا ۖ نے اجاز ت دی )۔ صحيح مسلم :

  ۔٤٨ ١کتاب الطالق ،باب فی االيالء و اعتزال النساء ۔ مسنداحمد : 
  ۔٤٢١ ٢۔ الفتوح :٣٤٣ ٤۔ ديکھيے :ـ المحصل (رازی ) : ١٠) آيت ٦٦) سوره تحريم (٢(

٦٠  
) ١ان صفات کے باوجود کس طرح عايشہ کو صديقہ کہا جاسکتا ہے جبکہ وه دوسروں کو برے برے القاب سے نوازتيں (

  )٢اور ايمان دار عورتوں کی غيبت کرتی تھيں۔(
اس آيت کے سلسلے ميں کہ (يا ايھا الذين آمنوا اليسخر قوم من قوم عسٰی ان يکونوا خيرا منھم وال نساء من نساء عسٰی ان يکن 

وه لوگ آپ سے ) اے ايمان النے والو آپ ايک قوم،کسی دوسری قوم کا مذاق و مسخره نہ بناؤ ممکن ہے کہ ٣خيرا منھن )(
  بہتر ہوں اور نہ ہی عورتيں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائيں کہ ممکن ہے کہ وه عورتيں آپ سے بہتر ہوں ۔

طبرسی نے مجمع البيان ميں نقل کيا ہے کہ يہ آيت پيغمبر اکرۖم کی بعض ازواج کی شٔان ميں نازل ہوئی ہے کہ وه ام سلمہ 
  کامذاق اڑاتی تھيں ۔
روايت ہے کہ ام سلمہ نے ايک سوتی کپڑا اپنی کمر سے باندھ رکھا تھا اور اس کے دونوں حصے و  انس و ابن عباس نے

سرے لٹکے ہوئے جارہے تھے ، عايشہ نے اس کو ديکھ کر حفصہ سے کہا کہ ديکھو يہ کيسے پيچھے لٹکتا جارہا ہے گويا 
  )٤جيسے کتے کی زبان ہو۔(

..............  

  ) ايک دوسرے کو برے القاب سے ياد نہ کرو ۔١١) آيت ٤٩(وال تنابزو بااللقاب )(سوره حجرات ( ) خداوندعالم کا ارشاد ہے١(
  ) ايک دوسرے کی غيبت نہ کرو۔١٢) آيت ٤٩) خداوندعالم کا ارشاد گرامی ہے (واليغتب بعضکم بعضا )(سوره حجرات (٢(
  ۔١١) آيت ٤٩) سوره حجرات (٣(
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  ۔١١٢ ٨۔ تفسير بحر المحيط : ١٨٢ ٧۔ زاد المسير :٣٢٦ ١٦:  ۔ تفسير قرطبی٢٢٤ ٩) مجمع البيان : ٤(

٦١  
  کہتے ہيں کہ عايشہ نے ام سلمہ کو پستہ قد ہونے کا طعنہ ديا تھا اور ان کی طرف اشاره کرکے کہاتھا کہ وه گانٹھی ہے۔

  يں ؟!۔کيا معقول ہے کہ کسی صديقہ کے يہاں طرح طرح کی نامناسب اور حسد جيسی بری عادتيں پائی جائ
سنن ترمذی ميں عايشہ سے منقول ہے کہ آپ نے کہا ميں نے خديجہ سے زياده کسی سے حسد نہيں کيا اور پيغمبر اکرۖم نے 
مجھ سے شادی ان کے انتقال کے بعد کی ، خداوندعالم نے ان کو جنت ميں مرواريد سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دی کہ 

  )١جس ميں نہ شورو شرابہ ہے نہ رنج و غم۔(
) لوگ حسد کرتے ہيں اس چيز پر کہ جو هللا نے اپنے فضل و کرم سے ٢کيوں ( يحسدون الناس علی ما اتاھم من فضلہ ) (

دی ہے ۔ اگر عايشہ واقعا ًصديقہ ہوتيں تو کيا يہ ممکن تھا کہ رسول خدا ۖ ان کو دوسری غير عورتوں کی طرح شمار کرتے 
  ) آپ عاشقان يوسف کی طرح ہو ۔٣ات يوسف) (اور ان کے بارے ميں فرماتے (ان کن صويحب

..............  

  ، (فضل خديجہ)۔٣٩٧٩، حديث ٦٦ ٥) سنن ترمذی :١(
  ۔٥٤) آيت ٥) سوره نسائ(٢(
، کتاب االذان ، باب اہل العلم و الفضل احق ١٦٥ ١۔ اور صحيح بخاری :١٤١۔ المسترشدين فی االمامة ٤٧ ٤) احياء علوم الدين : ٣(

،باب وفات النبۖی ، ميں صواحب ٣٩ ١کتاب الصلوة ،باب تقد م الجماعة من يصلی بھم ۔ و سنن دارمی :  ٢٥ ٢صحيح مسلم : باالمامة ۔ و
  يوسف مذکور ہے ۔

٦٢  
يہ آيت بھی آپ ہی کی شٔان ميں نازل ہوئی (ترجی من تشاء منھن و تؤی اليک من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح 

نمبر کو چاہو دير ميں رکھو اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو آپ کے ليے کوئی حرج نہيں ہے  )جس بيوی کے١عليک ) (
  کہ جس کو چھوڑ ديا ہے اس کو پھر باللو۔

عايشہ جيسی عورت کس طرح صديقہ ہوسکتی ہے کہ جو خداوندعالم کی جانب سے نازل ہونے والی آيت پر اعتراض کرے 
ں نے آپ کے پروردگار کو نہيں ديکھا مگر يہ کہ وه آپ کی خواہشات نفس کے مطابق اور پيغمبر اکرۖم سے کہے کہ وهللا مي

  )٢جلدبازی کرتا ہے۔(
  کيا يہ کالم صحيح ہے کہ رسول خدا ۖ اپنی خواہشات نفسانی کی پيروی کرتے تھے ؟!۔

دا ۖ کی توہين اور رسالت کو يا خداوندعالم آپ ۖ کی خواہشا ت نفسانی کی خاطر جلدبازی کرے؟ کيا يہ عايشہ کا کالم رسول خ
  ہيچ سمجھنا اور خداوندعالم کی حقارت و اہانت نہيں ہے ؟۔

  کيا يہی سب کچھ ايک صديقہ کے عرفان و معرفت سے اميد کی جاسکتی ہے ؟۔
کيا رسول خدا ۖ کا پروردگار عايشہ کے پروردگار سے جدا ہے کہ جو پيغمبراکرۖم سے مخاطب ہوکر کہتی ہے کہ ميں نے 

  ے پروردگار کو نہيں ديکھا مگر يہ کہ وه آپ کی خواہشات نفس کے مطابق جلدبازی کرتا ہے۔آپ ک
..............  

  ۔٥١) آيت ٣٣) سوره احزاب (١(
، کتاب التفسير،سوره احزاب۔ و ٢٤٦، کتاب الرضاع ،باب جواز ھبتھا بوبتھا لضرتھا ۔ صحيح بخاری :١٧٤ ٥) صحيح مسلم :٢(

  ۔٥٠٨٣۔ تفسير ابن کثير:٣٣٢٢باب ھل للمرٔاةان تھب نفسھا۔ تفسير طبری:،کتاب النکاح،١٢٨٦جلد:

٦٣  
کيا صديقہ پر خواہشات نفسانی کا اثر ہوتا ہے ؟ اور کيا غيرت نسوانی اس کو ابھارتی ہے کہ وه حق کو چھپائے اور جھوٹی 

  خبر دے ؟!۔
يجا کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے تھے ، ايک مرتبہ پيغمبر اکرۖم نے عايشہ کو ايک عورت کو ديکھنے کے ليے بھ

  عايشہ گئيں اور پھر واپس آئيں ، پيغمبراکرۖم نے سوال کيا : اس عورت کو کيسا پايا ؟
  عايشہ نے جواب ديا : وه کوئی اچھی عورت نہيں ہے ۔

آپ سے کوئی راز  پيغمبر ۖ نے فرمايا : تونے اس کے رخسار پر تل ديکھا کہ جس سے تيرا سر چکراگيا ۔ عايشہ نے کہا:
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  )١پوشيده نہيں ہے آپ ۖ سے کون چھپا سکتا ہے ۔(
يہ ہے عايشہ کی سيرت کا خالصہ کہ جو اہل سنت کے نزديک صديقہ کہالتی ہيں ۔ميری نظر ميں عايشہ کی شخصيت کے 

  تعارف کے ليے بس اتنا ہی کافی ہے ۔
  

سہ و مقابلہ کرنے کی ضرورت نہيں ہے ۔ ليکن پھر بھی اور ظاہرا ً عايشہ کا جناب فاطمہ زہرا اور جناب خديجہ سے مقاي
  مندرجہ ذيل روايت سے عايشہ اور حضرت فاطمہ زہرا و جناب خديجہ کے درميان فرق بالکل واضح ہوجاتاہے ۔

تاريخ دمشق ميں مذکور ہے کہ عايشہ نے پيغمبر اکرۖم کو ديکھا کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے بچوں کے ليے 
ٹياں چھوٹی چھوٹی کررہے ہيں عايشہ نے کہا : اے رسول خدۖا آپ حمراء (جناب خديجہ ) کی بيٹی کے ليے کہ گوشت کی بو

  جو وحشی ترين عورت تھی يہ کام کررہے ہو؟
..............  

ھيے ، اور ديک٣٥٤٩، حديث ٤١٨ ١٢۔ کنزالعمال :١٨٨ ٢۔ ذکر اخبار اصبھان :٣٦ ٥١، تاريخ دمشق :٢١٧ ١) تاريخ بغدار : ١(
  ۔٢٣٥ ١١۔ سبل الھدی و الرشاد:١٦١ ٨طبقات ابن سعد : 

٦٤  
پيغمبر اکرۖم غصہ ميں آگئے اور عايشہ کو چھوڑديا، اس سے ترک تعلق کرليا اور کالم کرنا بند کرديا ، ام رمان (عايشہ کی 

ہ کريں ، پيغمبر اکرۖم نے ماں) نے رسول خدۖا سے گفتگو کی اور کہا اے رسول خدا ۖ عايشہ چھوٹی بچی ہے اس کو تنبيہ ن
فرمايا: تم کو معلوم ہے کہ اس نے کيا کہا ہے ؟ ايسا ويسا خديجہ کے بارے ميں کہا ہے ، حاالنکہ ميری امت کی عورتوں 

  )١ميں خديجہ کو سب پر فوقيت و فضيلت حاصل ہے۔جيسا کہ جناب مريم پوری دنيا کی عورتوں سے افضل ہيں۔(
ل ہے کہ اس نے کہا کہ پيغمبر اکرۖم کی بيويوں ميں سے ميں نے کسی سے بھی اتنا حسد سنن ترمذی ميں عايشہ سے منقو

اور رشک نہيں کيا جتنا خديجہ سے کيا کاش کہ ميں ان کا مقام پاتی اور يہ حسد صرف اس ليے تھا کہ پيغمبراکرۖم ان کو 
  بہت ياد فرماتے اور ان کی بہت تعريفيں کرتے تھے۔

کہ کسی خاص بھيڑ کو ذبح کرتے اور جناب خديجہ کی دوست و سہيليوں کو ہديہ فرماديتے تھے آنحضرۖت کی عادت يہ تھی
  )٢۔(

..............  

  ۔١١٤ ٧) تاريخ دمشق :١(
 ٤۔ صحيح بخاری:٢٧٩ ٦۔ اور ديکھيے : ـ مسند احمد : ٣٩٧٧، حديث ٣٦٦ ٥۔ و جلد: ٢٠٨٦، حديث ٢٤٩ ٣) سنن ترمذی : ٢(

 ۔١٠٢ ٧۔ فتح الباری :٢٩١ب تزويج النبی ۖخديجہ و فضلھا ۔ الطرائف ، کتاب بدء الخلق ، با٢٣٠

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  ابو بکر اور صديقيت
اب ابوبکر کی شخصيت و سيرت پر نظر ڈالتے ہيں اور ديکھتے ہيں کہ کيا واقعاً وه صديق ہيں يا حقيقت ميں صديق علی ابن 

  ابی طالب ہی ہيں ۔
اس کا م کو دونوں طرف کے لوگوں کے عقيده سے ہٹ کر انجام ديں گے يعنی ان حضرات کی شخصيتوں کی خود ان ہی 

کے کالم سے وضاحت کريں گے نہ کہ ان کے پيرو کار اور ماننے والوں کے کالم ونظريات کی روشنی ميں انہيں پيش کيا 
  جائے ۔

ابل ميں ہے ، پس اگرحضرت فاطمہ ، صديقہ اپنے کالم ميں سچی يہ واضح ہے کہ صدق و سچائی ، کذب و جھو ٹ کے مق
اور حق پر ہيں تو ابوبکر جھوٹے ہيں اور اسی طرح اگر علی حق پرہيں تو اس کا مطلب يہ ہے کہ ان کے مقابل ميں باطل 
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  ہے (جو بھی ہو)۔
ف ہے بطور نمونہ پيش کرتے اب طرفين کے کلمات و نظريا ت کو سامنے رکھتے ہيناور ان مقامات کو کہ جن ميں اختال

ہيں اور ديکھتے ہيں کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے ۔ اور اس کے بعد لفظ صديق پر غور کريں گے اور پھر ديکھيں گے 
  کہ کون ان صفات و کماالت کے ساتھ اس لقب کا مستحق ہے ۔

  پہال نمونہ :ـ
  ں مدعيان خالفت سے خطاب ہے :حضرت فاطمہ زہرا سالم هللا عليھا کے خطبہ کا ٹکڑا کہ جس مي

  
٦٧  

کيا آپ لوگ يہ خيال کرتے ہوکہ ہمارا ميراث ميں کوئی حق نہيں ہے (ٔا فحکم الجاھلية تبغون ومن احسن من هللا حکماً لقوم 
  )١يوقنون)(

يں ۔ کيا کيا جاہليت کے حکم کو چاہتے ہواور هللا کے حکم سے کس کا حکم اچھا ہے ، ان لوگوں کے ليے کہ جو اہل يقين ہ
اس سلسلے ميں حکم خدا کو نہيں جانتے يقينا جانتے ہو ، سورج کی طرح تم پر روشن ہے کہ ميں پيغمبراکرۖم کی بيٹی ہوں ،

اے مسلمانوں کيا ميں ميراث سے محروم ر ہوں؟ اے ابو قحافہ کے بيٹے کيا خدا کی کتاب ميں ہے کہ تو اپنے باپ کی 
  )٢يراث نہ پاؤں؟ (لقد جئت شئا فريا )(ميراث پائے اور ميں اپنے باپ کی م

يقينا اپنے پاس سے من گھڑت الئے ہو۔ کيا جان بوجھ کر کتاب خدا کو چھوڑ ديا ہے اور اس کو پس پشت ڈال ديا ہے کہ جس
  )٣ميں ارشاد ہے (وورث سليمان داؤد )(

شاد ہے (فھب لی من لدنک وليا يرثنی و سليمان نے دائود سے ميراث پائی ۔ اور يحی ابن زکريا کی خبر سنائی ہے لہذا ار
  )٤يرث من آل يعقوب) (

زکريا نے کہا پروردگار مجھ کو اپنی جانب سے ولی و جانشين عطا فرما کہ جو ميرا وارث ہو اور آل يعقوب سے ميراث 
  پائے۔

..............  

  ۔٥٠) آيت ٥) سوره مائده (١(
  ۔٢٧) ،آيت ١٩) سوره مريم (٢(
  ۔١٦،آيت ) ٢٧) سوره نمل (٣(
  ۔٦ـ٥) ،آيت ١٩) سوره مريم (٤(

٦٨  
) خداوندعالم کی کتاب ميں رشتہ دار ايک دوسرے ١اور حکم الہی ہے (واولو ا االرحام بعضھم اولی ببعض فی کتاب هللا ) (

  کی بنسبت دوسروں سے زياده مستحق ہيں ۔
  ) ۔٢اور ارشاد ہے (يوصيکم هللا فی اوالدکم للذکر مثل حظ االنثيين ) (

  خداوندعالم آپ کے بچوں کے بارے ميں آپ کو وصيت کرتا ہے کہ لڑکے کا حق لڑکی کے حق سے دوبرابر ہے ۔
) جس کوآثار موت نظر آنے لگيں اس ٣اور ارشاد ہے (ان ترک خيرالوصية للوالدين واالقربين بالمعروف حقا علی المتقين ) (

ہ داروں کے ليے وصيت کرے يہ متقی اور پرہيزگار وں پر حق پر الزم ہے کہ اگر صاحب مال ہے تو اپنے والدين و رشت
  ہے ۔

ان سب آيات کے باوجود آپ لوگوں کا خيال ہے کہ ميرا کوئی حق نہيں ہے اور ميں اپنے والد گرامی سے کوئی حق نہيں 
  پاؤں گی اور ہمارے درميان کوئی رشتہ داری نہيں ہے ؟۔

ل کی ہے کہ جو ميرے باپ پر نازل نہيں کی يا يہ کہ جو کہہ رہے ہو تو کيا کيا خدا وندعالم نے آپ پر کوئی خاص آيت ناز
ميں اپنے والد کے دين پر نہيں ہوں ، دو دين والے آپس ميں ميراث نہيں پاتے تو کيا ميرا اور ميرے والد کا دين ايک نہيں 

  جانتے ہو؟۔ہے؟ کيا آپ لوگ قرآن کريم کے خاص و عام کو ميرے والد اور ابن عم علی سے بہتر 
..............  

  ۔٧٥) ،آيت ٨) سوره انفال (١(
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  ۔١١) ،آيت ٤) سوره نساء (٢(
  ۔١٨٠) ،آيت ٢) سوره بقره (٣(

٦٩  
اب فدک کو غصب کرلو ليکن روز حشر ايک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے ، خداوندعالم کيا ہی خوب حاکم ہے ، اور 

  کے ليے وعده گاه ہے ۔ پيغمبراکرۖم بہترين رہبر ہيں اور روز قيامت سب
قيامت کے دن جو لوگ باطل پر ہيں اپنے نقصان و خسارے کو ديکھيں گے اور وه لوگ پشيمان و شرمنده ہونگے ليکن اس 

  وقت وه شرمندگی کوئی فائده نہيں دے گی ۔
) پس ٢ہ عذاب مقيم) () اور ہر خبر کو واقع ہونا ہے ۔ (فسوف تعلمون من ياتيہ عذاب يخزيہ و يحل علي١(وکل نبٔا مستقر)(

عنقريب جان لوگے کہ ذليل و رسوا کرنے وال عذاب آن پہنچا ہے اور ہميشہ رہنے واال عقاب و عذاب سر پر منڈالرہا ہے 
  )٣۔(

  
يہ عبارت بہت واضح اور روشن ہے اور زياده تحليل و تفسير کی ضرورت نہيں ہے ۔ فاطمہ صديقہ اپنے اس کالم ميں 

کر رہی ہيں : اے ابوقحافہ کے بيٹے کيا خدا کی کتاب ميں ہے کہ تو اپنے باپ سے ميراث پائے ابوبکر صديق کی تکذيب 
  اور ميں اپنے والد کی ميراث سے محروم رہوں ، يقينا يہ کيا من گھڑت چيز پيش کی ہے ۔

ئے يہ خيال اور اس کالم ميں بھی کہ ابوبکر اور اس کے طرفدار زمانہ جاہليت کے رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہو
کرتے ہيں کہ فاطمہ اپنے باپ سے ميراث نہيں پائے گی جب کہ يہ خيال قرآن کريم کی آيات وصيت و ميراث کے متعلق 

  عمومات کے خالف ہے ۔
..............  

  ۔٦٧) ،آيت ٦) سوره انعام (١(
  ۔٤٠ـ٣٩) ،آيت ٣٩۔و سوره زمر(٣٩) ،آيت ١١) سوره ھود (٢(
  ۔١٣٩ـ١٣٨ ١) احتجاج طبرسی :٣(

٧٠  
يہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ ابوبکر اپنے باپ سے ميراث پائے اور فاطمہ اپنے والد سے ميراث نہ پائيں! کيا خداوندعالم نے 

ان کے ليے کوئی خاص آيت بھيجی ہے کہ جس سے پيغمبراکرۖم کو باہر و جدا کرديا گيا ہے يا يہ کہ ان کا نظريہ ہے کہ 
ا ہے کہ ايک دوسرے سے ميراث نہيں پاسکتے يايہ کہنا چاہتے ہيں کہ نعوذ با فاطمہ ، پيغمبۖر اور فاطمہ کا دين جدا جد
  رسول خدۖا کی بيٹی نہيں ہيں ۔

چونکہ يہ معقول نہيں ہے کہ پيغمبراکرۖم ايک حکم الٰہی کو ان لوگوں سے بيان کريں کہ جو وارث نہيں ہيں اور جو وارث 
  ہيں ان سے چھپائے رکھيں ۔

ل کيسے قبول کرسکتی ہے کہ کتاب الٰہی کو ايک ايسی خبرواحد سے تخصيص دی جائے کہ جس کی علی و اس بات کو عق
  فاطمہ تصديق نہ فرمائيں۔

يہ کس طرح ممکن ہے اور عقل کيسے قبول کرے کہ کتاب الٰہی کی تخصيص ايک ايسی خبر واحد سے ہوکہ جو ظاہر اور 
  ی سيرت اس کے خالف ثابت ہےعمومات قرآن کے مخالف ہو چونکہ گذشتہ نبيوں ک

جی ہاں ! حضرت فاطمہ زہرا اپنے اس کالم سے يہ واضح کرنا چاہتی ہيں کہ ان لوگوں نے کتاب خدا پر بھی عمل کرنا 
چھوڑديا ہے ۔ چونکہ لفظ وارث عام ہے اور مال کی ميراث پر داللت کرتا ہے جيسا کہ متعدد آيات سے واضح ہے اور کسی 

نہيں ہوا ، ليکن انہوں نے ميراث کو ، ميراث حکمت و نبوت سے تعبير کيا ہے نہ کہ اموال سے اور  خاص قيد سے مقيد بھی
  مجاز کو حقيقت پر مقدم رکھا ۔

جب کہ علم و حکمت اور نبوت کی ميراث کا مطلب يہ نہيں ہے کہ مالی ميراث ختم ہوجائے بلکہ ميراث نبوت اور اموال 
اور يہ وراثت پروردگار کے نزديک روز ازل سے اس کے مستحقين کے ليے محفوظ ايک دوسرے کے الزم و ملزوم ہيں ، 

  و مخصوص ہے ۔
  
٧١  
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  ) اور خداوندعالم بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔١(وهللا اعلم حيث يجعل رسالتہ)(
، اور يہ ابن عباس و حسن فخر رازی اپنی تفسير ميں رقمطراز ہے کہ دونوں جگہوں پر ميراث سے مراد مالی ميراث ہے 

  )٢اور ضحاک کا قول ہے ۔(
) بغوی ٣زمخشری نے تفسير کشاف ميں لکھا جناب سليمان نے اپنے والد جناب داؤد سے ہزار گھوڑے ميراث ميں پائے ۔(

يرے نے معالم التنزيل ،سوره مريم کی چھٹی آيت کی تفسير ميں لکھا ہے حسن نے کہا کہ اس آيت کے معنی يہ ہيں کہ وه م
  )٤مال کا وارث ہو۔(

ہم لوگ حضرت علی صديق اور صديقہ کبری حضرت فاطمہ زہرا و حضرت رسول اکرۖم کے چچا جناب عباس کے استدالل 
پر ذرا غور کريں تو بالکل واضح ہوجائے گا کہ ابوبکر اپنے دعوی ميں جھوٹے اور خطا کار ہيں چونکہ جو چيز خود ہی 

اب اسی کی مخالفت کررہے ہيں اس ليے کہ لوگوں کو پيغمبر اکرۖم کی حديث نقل کرنے نے اپنے ليے الزم قرار دی تھی 
  )٥سے منع کيا اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درميان کتاب خدا کافی ہے ۔(

..............  

  ۔١٢٤) ،آيت ٦) سوره انعام(١(
  ۔١٥٦ ٢١) تفسير کبير فخررازی : ٢(
  ۔١٣ ٤) تفسير کشاف :٣(
  ۔١٨٩ ٣(معالم التنزيل) :  ) تفسير بغوی٤(
  ۔٦٠١۔ تو جيہ النظر (جزائری ) :٣ ١) تذکرة الخواص : ٥(

٧٢   
اور دوسری طرف ان حضرا ت نے ابوبکر کی خطا کاری پر ميراث و وصيت کے بارے ميں عموعات قرآن سے استدالل 

ا تھا۔يعنی قرآن کريم کے مقابلے حديث کيا ، ليکن ابوبکر نے اس چيز کاسہارا ليا کہ جس سے خود ہی نے لوگوں کو منع کي
 کو سہارا بناتے ہوئے استدالل کيا لٰہذا يہ ابوبکر کی تناقض گوئی، ايک لمحہ فکريہ ہے !۔

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  دوسرا نمونہ :ـ
حضرت فاطمہ زہرا نے عمومات قرآنی کے ذريعہ ابوبکر کے بيان اور مقصد کی تکذيب فرمائی کہ جو انہوں نے کہاتھا کہ''

ہم پيغمبروں کی ميراث نہيں ہوتی اور جو کچھ چھوڑتے ہيں وه صدقہ ہے ۔ نحن معاشراالنبياء ال نورث ماترکناه صدقہ'' 
چونکہ اگر ابوبکر کا کالم صحيح ہوتا تو پھر کس طرح پيغمبراکرۖم کا عصا ، گھوڑا اور نعلين مبارک حضرت علی کو ديديا 

مال ميں تصرف کرتا ہے )اور آپ کی ازواج کو گھر ميں رہنے کی اجازت دی بالکل اسی طرح کہ جيسے مالک اپنے ١۔(
يہاں تک کہ دفن کے ليے بھی عايشہ سے اس کے حجرے کی اجازت مانگی جبکہ اسی دور ميں حضرت زہرا سے يہ کہکر

  کہ آپ مالک نہيں بن سکتيں فدک چھين ليا گيا۔
متعلق کوئی خبر نہ  کيا پيغمبراکرۖم کے ليے ممکن ہے کہ دنيا سے انتقال کرجائيں اور اپنی بيٹی و داماد کو ان کے حق کے

  ديں !؟۔
..............  

،کتاب المغازی ، حديث بنی نضر ۔ صحيح ١١٥ـ١١٤ ٥۔ اور ديکھيے صحيح بخاری :٢١٤١٦) شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد): ١(
  ، کتاب الجھاد و السير، باب حکم الفن۔١٣٧٩ـ١٣٧٧ ٣مسلم :

٧٣  
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اور غيروں کو با خبر کريں ليکن جن کا حق ہے يعنی اپنی بيٹی و داماد کو  يہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ وه دوسروں کو بتائيں
  اس حکم خاص سے آگاه نہ فرمائيں ؟۔

اور اس کے عالوه اگر ابوبکر کو اپنے کالم پر اعتماد تھا اور وه اپنے دعوے ميں سچے تھے تو پھر کيوں انہوں نے 
عد ميں عمر نے پھاڑديا !؟ ۔ يعنی اس نامے سے خود اپنے ہی حضرت زہرا کے ليے فدک کے متعلق نامہ لکھا کہ جس کو ب

  )١کالم کی تکذيب کی اور اس کو نقض کرديا ۔(
ابوبکر نے اپنے اس دعوی سے قانون اٰلہی کہ جو پيغمبروں کے بارے ميں ميراث کے متعلق ہے رسول خدا ۖ کی طرف 

بر اکرۖم فرائض و تکاليف الٰہی ميں عام لوگوں کی توڑنے کی نسبت دی جبکہ يہ مطلب واقعيت کے خالف ہے چونکہ پيغم
طرح مکلف ہيں اور آسمانی تعاليم آپ کے بارے ميں بھی دوسروں کی طرح جاری ہيں اور يہ بات ثابت نہيں ہوئی کہ آپ 

کے مختصات و خصوصيات ميں سے ميراث کا نہ ہونا بھی ہے ۔ يہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا نے ابوبکر کی 
  ی اور جھوٹ کی نسبت دی۔تکذيب ک

  تيسرا نمونہ:ـ
تيسرا نمونہ حضرت علی کی تکذيب اور آپ کو جھٹالنا ہے کہ جو ابوبکر کی طرف سے واقع ہوا اگر چہ بعض روايات ميں 

  عمر کی طرف نسبت دی گئی ہے ۔
..............  

۔ تفسير ١٤٨ ٤ديکھيے تہذيب االحکام (شيخ طوسی) :۔ اور ١٢٢ ١۔ احتجاج طبرسی:٢٧٤ ١٦) شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد):١(
  ۔٤٨٨ ٣۔ السيرة الحلبيہ:١٥٥٢قمی :

٧٤  
اس وقت کہ جب ابوبکر کی بيعت نہ کرنے پر حضرت علی کو قتل کی دھمکی دی گئی تو آپ نے فرمايا کہ کيا آپ لوگ 

  )١تو صحيح ليکن رسول خدا کا بھائی نہيں ۔(بندهٔ خدا اور رسول خدا ۖ کے بھائی کو قتل کروگے ؟ عمر نے کہا: بندهٔ خدا 
نہيں معلوم کس طرح پيغمبراکرۖم اور حضرت علی کے درميان رشتہ اخوت سے انکار کرديا جب کہ يہ کام دو مرتبہ واقع 

ہوچکا تھا ايک مرتبہ مکہ ميں ہجرت سے پہلے اور دوسری مرتبہ مدينے ميں ہجرت کے پانچويں مہينے ميں کہ جب 
نے تمام انصار و مہاجرين کو ايک دوسرے کا بھائی بنايا اور ايک دوسرے کے درميان عقد اخوت پڑھا اور  پيغمبراکرمۖ 

دونوں مقام پر اپنے ليے حضرت علی کا انتخاب فرمايا اور اپنے و علی کے درميان عقد اخوت پڑھ کرفرمايا : اے علی آپ 
  )٢دنيا و آخرت ميں ميرے بھائی ہو ۔(

ی کافی ہے کہ نص آيت مباہلہ کے مطابق حضرت علی نفس رسول خدۖا ہيں، ارشاد ہے(وانفسنا و اور اس کے عالوه يہ
  ) تم اپنے نفس و جان کو الؤ اور ہم اپنے نفس و جان کو التے ہيں۔٣انفسکم)(

..............  

  ۔١٠٩ ١(تحقيق زينی)۔ احتجاج طبرسی :٢٠٠ ١) االمامة والسياسة:١(
  ۔١٤ ٣۔ اس ميں مذکورہے کہ يہ حديث حسن اور غريب ہے۔ مستدرک حاکم :٣٨٠٤ ، حديث٣٣٠ ٥) سنن ترمذی :٢(
  ۔٦١) ، آيت ٣) سوره آل عمران(٣(

٧٥  
  اور قضيہ تبوک ميں آپ ۖنے حضرت علی سے فرمايا:

ہارون ) آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ١'' انت منی بمنزلة ھارون من موسٰی االانہ ال نبی بعدی وانت اخی و وارثی'' (
  کو موسی سے تھی سوائے اس کے کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہوگا اور آپ ميرے بھائی اور ميرے وارث ہيں ۔

پيغمبراکرۖم نے حضرت علی کو اس وقت کہ جب دعوت اسالم کا آغازبھی نہ ہوا تھا اپنا بھائی قرار ديا جس وقت يہ آيت نازل
  )٢ہوئی(وانذر عشيرتک االقربين)(

خاندان والوں کو ڈراؤ تب پيغمبراکرۖم نے اپنے تمام رشتہ دارو خاندان والوں کی جناب ابو طالب کے گھر ميں اپنے عزيز و
دعوت کی ۔ وه تقريبا چاليس آدمی تھے تب پيغمبراکرۖم ان کے درميان کھڑے ہوئے اور فرمايا :اے فرزندان عبدالمطلب ،خدا 

قوم کے ليے ايسا پيغام نہيں اليا کہ جيسا ميں اليا ہوں ، ميں آپ لوگوں کی قسم ميری نظرميں عرب کا کوئی جوان بھی اپنی 
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کے ليے دنيا و آخر ت کی خير و بھالئی لے کر آيا ہوں اور خداوندعالم نے مجھ کو حکم ديا ہے کہ تمہيں اس کی طرف 
بھائی ، وصی اور خليفہ دعوت دوں پس آپ ميں سے کون ہے کہ اس امر ميں ميری مدد کرے گا تاکہ تمہارے درميان ميرا 

  قرار پائے۔
  

..............  

 ١٥۔ صحيح ابن حبان :٣٤٤، حديث ٢٨٦ ١، کتاب فضل الصحابہ من فضائل علی ۔ مسند ابی يعلی :١٢٠ ٧) صحيح مسلم :١(
  ۔٥٣ ٤٢جلد: ۔و ٤١٥ ٢١۔ تاريخ مدينة دمشق : ٢٧٠٧۔، حديث ١٧٠ ٥،باب مناقب علی ابن ابی طالب ۔ اآلحاد و المثانی : ٢٧١ـ٢٧٠

  ۔٢١٤) ، آيت ٦٦) سوره شعراء (٢(

٧٦  
اس وقت تمام اہل خاندان نے پيغمبر اکرۖم کی يہ دعوت قبول کرنے سے انکار کيا سوائے حضرت علی کے کہ جو ان سب 
، ميں چھوٹے و کم سن تھے تب رسول خدۖا نے اپنا ہاتھ حضرت علی کے کاندھے پر رکھا اور فرمايا:بيشک يہ ميرا بھائی 

  وصی اور ميرا خليفہ ہے ، اس کی بات ماننا اور اطاعت کرنا ۔
وه لوگ مذاق اڑاتے اور ہنستے تھے اور جناب ابوطالب سے کہتے کہ محمد ۖ نے تجھ کو حکم ديا ہے کہ اپنے بيٹے کی بات

  )١ماننا اور اس کی اطاعت کرنا ۔(
زہرا کی شادی حضرت علی سے ہونے لگی تو  اور اس وقت بھی کہ جب زنان عالم کی سيده و سردار حضرت فاطمہ

پيغمبراکرۖم نے فرمايا: اے ام ايمن ميرے بھائی کو بالئو ، ام ايمن نے کہا: وه آپ کے بھائی ہيں جبکہ آپ اپنی يبٹی کی شادی 
  )٢ان سے کررہے ہيں ؟ آپ نے فرمايا: ہاں اے ام ايمن ، پس ام ايمن نے حضرت علی کو باليا۔(

  تعدد مرتبہ حضرت علی کوبھائی کہکر خطاب کيا ہے ۔پيغمبراکرۖم نے م
  )٣ايک مرتبہ فرمايا:'' انت اخی و صاحبی فی الجنة'' (
  آپ جنت ميں ميرے بھائی اور ساتھی و ہمدم ہيں۔

..............  

اسحاق و ابن جرير  ۔ کہ يہ ابن٣٦٤١٩، حديث ١٣٣ ١٣۔ کنزالعمال :٤٥٩ـ٤٥٨ ١۔ السيرة النبوة (ابن کثير) :٦٣ ٢) تاريخ طبری :١(
  اور ابن ابی حاتم سے نقل ہوئی ہے ۔

  ۔٨٥٠٩، حديث ١٤٢ ٥۔ السنن الکبری (نسائی) : ١٥٩ ٣) مستدرک حاکم : ٢(
۔ ان دونوں ماخذ ميں مذکور ہے ''يا علی انت اخی و صاحبی و رفيقی فی الجنة ''اے ٦١ ٤٢۔ تاريخ دمشق :٢٦٣ ١٢) تاريخ بغداد : ٣(

  بھائی ، ہمدم اور ميرے دوست ہو۔ علی آپ جنت ميں ميرے

٧٧  
  اور دوسرے مقام پر فرمايا:

  )١''انت اخی ووزيری ، تقضی دينی و تنجز موعدی و تبری ذمتی ''(
اے علی آپ ميرے بھائی اور ميرے وزير ہو آپ ہی ميرا قرضہ اتاروگے اور ميرے عہد وپيمان اور وعدوں کو پورا 

  اس کو ادا کروگے ۔کروگے اور ميرے ذمہ جو کچھ بھی ہے 
  تيسرے مقا م پر فرمايا :

  )٢''ٰھذا اخی وابن عمی و صھری و ابو ولدی ''(
  يہ( علی ) ميرا بھائی، ميرے چچا کا بيٹا ،ميرا داماد اور ميرے بچوں کا باپ ہے ۔

..............  

ميں ۔ اور اسی  ٣٢٩٥٥، حديث ٦١١ ١١:و کنزالعمال  ١٢١ ٩۔ اور اسی سے نقل ہے مجمع الزوائد : ٣٢١ ١٢) المعجم الکبير: ١(
ماخذ ميں آياہے کہ ''فمن احبک فی حياة منی فقد قضی نحبہ ومن احبک بعدی ولم يرک ختم هللا لہ باالمن و امنہ يوم الفزع االکبر ومن 

ی زندگی ميں دوست مات و ھو يبغضک يا علی مات ميتة جاھلية يحاسبہ هللا بما عمل فی االسالم '' اے علی جو شخص بھی آپ کو مير
رکھے گا گويا اس نے اپنے عہد کو پورا کيا اور جو کوئی بھی ميری زندگی کے بعد آپ کو دوست رکھے اور آپ کو نہ ديکھ پائے 

خداونداس کا خاتمہ بالخير کرے گا اور روز قيامت اس کو امن و امان عطا کرے گا ، اور اے علی جو شخص بھی اس حالت ميں مرے 
د اور بغض اس کے دل ميں ہو تو اس کی موت جاہليت کی موت ہے خداوندعالم اس کی زندگی کے دوران اسالم کے کہ تجھ سے حس
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  کارناموں کا محاسبہ کرے گا ۔
۔ اس کو شيرازی نے کتاب القاب ميں اور ابن نجار نے ٣٢٩٤٧، حديث  ٦٠٩ ١١۔ و جلد :  ١٢٩١٤، حديث ٢٩١ ٥) کنزالعمال : ٢(

  ۔٣٧٨، حديث  ١٦٠ ١۔ المعجم الکبير : ٢١٧ ٣۔ مستدرک حاکم : ٢٠٤ ٥ہے ۔ اور ديکھيے:ـ مسند احمد: ابن عمر سے نقل کيا 

٧٨  
  اور چوتھے مقام پر فرمايا:

ميرے بھائی علی کو آواز دو ۔پس حضرت علی کو باليا گيا آپ پيغمبراکرۖم کے سرہانے آئے حضرت پيغمبراکرۖم نے فرمايا: 
ے اور پيغمبراکرۖم کو اپنے زانو پر سہارا دے کر بٹھايا پيغمبراکرم ۖ علی پر تکيہ ديے رہے اور اور قريب آئو ، آپ قريب آئ

  )١آپ سے محو گفتگو رہے يہاں تک کہ آپ کی روح مطہرآپ کے بدن مبارک سے پرواز کرگئی ۔(
  پانچويں مقام پر فرمايا:

  )٢و رسول هللا'' (''مکتوب علی باب الجنة ، ال الہ اال هللا محمد رسول هللا علی اخ
جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ، خدا کے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔ محمد، هللا کے رسول ہيں اور علی رسول خدۖا کے 

  بھائی ہيں ۔
اور چھٹے اور ساتويں مقامات پراس وقت کہ جب حضرت علی بستر رسول ۖپر سورہے تھے خداوندعالم نے شب ہجرت 

کی کہ ميں نے تمہارے درمياں عقد اخوت پڑھا اور آپ دونوں کو ايک دوسرے کا بھائی قرار ديا  جبرئيل و ميکائيل کو وحی
اور ايک کو عمر طوالنی دوسرے کو کم عمر عطا کی، آپ ميں سے کون ہے کہ اپنی طوالنی عمر کو اپنے بھائی پر نثار 

  کرے کوئی ايک بھی حاضر نہ ہو ا ۔
..............  

  ۔٢٦٣ ٢ ) طبقات ابن سعد :١(
، ١٨٦، ترجمہ االمام الحسين(ابن عساکر) ٥٥٨٩، حديث ٤٦٨ ٤۔ فيض القدير :٣٩٨ ٧۔ تاريخ بغداد : ١٣ ٤٣ ٥) المعجم االوسط :٢(

  ۔١٦٧حديث 

٧٩  
اوردونوں نے طوالنی عمر اور حيات کو چاہا تب خدا وندعالم نے ان دونوں پر وحی کی کہ کيوں آپ علی ابن ابی طالب کی 

و کہ ميں نے علی اور محمد ۖ کے درميان بھائی چارگی ايجاد کی اور علی ، محمد ۖکے بستر پر سوگئے تاکہ اپنی طرح نہيں ہ
جان محمۖد پر فدا کرديں اور اپنی زندگی کو اس پر نثار کرديں ، پس زمين پر جاؤ اور اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ 

  )١رکھو ۔ پس دونوں زمين پر آگئے ۔(
عليہ السالم نے اس مواخات (پيغمبراکرۖم سے بھائی چارگی) سے کئی مرتبہ استشہاد کيا ،مثال روز شوری حضرت امام علی 

، عثمان ، عبد الرحمن، سعد بن وقاص اور طلحہ و زبير سے فرمايا: آپ کو ميں خدا کی قسم ديتا ہوں آپ ميں ميرے عالوه 
ان بھائی چارگی ايجاد کی ، بھائی بنايا ہو سب نے کہا نہيں کوئی ہے جس کو رسول خدا ۖ نے اس دن جب مسلمانوں کے درمي

  )٢خداکی قسم۔(
روز بدر کہ جب وليد آپ کے مقابلے ميں لڑنے کے ليے آيا تو آپ سے سوال کيا کہ آپ کون ہو؟ تب آپ نے فرمايا '' انا 

  ) ميں خدا کا بنده اور اس کے رسول ۖ کا بھائی ہوں۔٣عبدهللا و اخورسولہ '' (
اطمہ زہرا نے بھی اپنے مشہور خطبہ ميں اس اخوت و بھائی چارگی کی طرف اشاره فرمايا ہے جيسا کہ ارشاد حضرت ف

  ہے :
..............  

  ۔١٣٣، حديث ١٢٣ ١۔ شواہد التنزيل : ٢١٧ ١۔ جواہر المطالب : ٢٥ ٤) اسد الغابہ :١(
  ۔١٠٩٨ ٣) االستيعاب :٢(
  ۔٦٠ ٤٢مشق : ۔ تاريخ مدينہ د٢٣ ٢) طبقات ابن سعد : ٣(

٨٠  
جب کبھی بھی شيطان سر اٹھاتا يا مشرکوں مينسے کوئی اژدھا منھ پھاڑتا تو رسول خدۖا اپنے بھائی کو اس کے حوالے 

کرديتے اور وه جب تک کہ ان پر مسلط نہ ہوتے اور ان کی آگ کے شعلے اپنی تلوار سے خاموش نہ کرتے واپس نہيں آتے
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سختيوں اور رنج وتکليف کو برداشت کرليتے تھے اور امر خدا کے احياء ميں ہرطرح کی  تھے وه راه خدا ميں ہر طرح کی
کوشش کرتے وه رسول خدۖا کے عزيز اور اولياء اٰلہی کے سردار تھے ، ہميشہ راه خدا ميں ناصح، کوشا اور کمر ہمت 

ار رہے تھے اور ہر طرح کے باندھے ہوئے تھے اور آپ لوگ اس دور ميں اسی کی وجہ سے عيش و آرام کی زندگی گذ
حوادث کے ہم پر منتظر رہتے تھے اور فقط ادھر ادھر کی باتيں سنتے اور جنگوں ميں جانے سے گريز کرتے اور اگر 

  )۔١کسی جنگ ميں پہنچ بھی جاتے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے تھے ''(
ے متٔاثر ہوئے اور آپ کا دل لبھاناچاہا ابوبکر نے جب حضرت فاطمہ زہرا کی حجت و دالئل کو سنا تو آپ کے بيان س

  اوراس اعتراف کے ساتھ کہ علی ہی رسول خدا کے بھائی ہيں نہ کہ کوئی اور، کہنے لگے:
اے دختر رسول خدا ۖ ،آپ کے والد مؤمنوں پر مہربان تھے اور ان کے ساتھ مہر و محبت سے پيش آتے تھے اور بہت ہی 

ميں درد ناک عذاب اور بہت سخت عقاب تھے ، اگر ان کے نسب کو ديکھيں تو وهکريم و دل سوز تھے اور کافروں کے حق 
يقينا آپ کے والد و ماجد ہيں نہ کہ دوسری عورتوں کے اور آپ کے شوہر کے بھائی ہيں نہ کہ دوسرے اصحاب کے ۔ 

کرۖم کی ہر مشکل کام ميں پيغمبراکرۖم نے ان کو ہر ايک نزديک ترين دوست سے بھی زياده عزيز رکھا اور وه بھی پيغمبرا
  مدد فرماتے تھے۔

..............  

  ۔١٥٦ ١۔ جواہر المطالب :٢٥٠ ١٦) ديکھيے:ـ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) : ١(

٨١  
آپ لوگ وه افراد ہو کہ جن کو صرف سعادتمند و خوشبخت ہی دوست رکھتا ہے اور آپ کو کوئی دشمن نہيں رکھتا سوائے 

آپ پيغمبراکرۖم کی عترت و اہل بيت پاک و پاکيزه ہو اور هللا کے منتخب و بہترين بندے ہو ہميں اچھی  بدبخت انسان کے
  راہنمائی اور بھالئی دکھاتے ہواور جنت و آخر ت ميں بھی ہمارے بہترين راہنما ہو۔

اور آپ کی عقل کامل و پختہ  اور آپ اے عورتوں کی سيده و سردار اور بہترين پيغمبۖر کی بيٹی آپ کا کالم حق اور سچا ہے
  ہے ، آپ کے حق کو کوئی نہيں روکے گا اور آپ کے صدق و صفائی سے کوئی مانع نہيں ہوگا ۔

  خدا کی قسم ميں نے پيغمبراکرۖم سے تجاوز نہيں کيا ہے ميں نے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمايا :
را و انما نورث الکتاب و الحکمة والعلم والنبوة وما کان لنا من ''نحن معاشراالنبياء ال نورث ذھبا و ال فضة وال دارا وال عقا

طعمة فلو لی االمر بعدنا ان يحکم فيہ بحکمہ''۔ ہم جماعت انبياء سونا چاندی اور گھر و جنگل کو ميراث ميں نہيں چھوڑتے ہم 
ميں سے ہمارے پاس بچتا ہے فقط کتاب و حکمت اور علم و نبوت کو ميراث ميں چھوڑتے ہيں اور جو کچھ بھی مال و دولت

  اس ميں ہمارے بعد ولی امر اپنی مصلحت کے مطابق حکم کرتا ہے۔
آپ کا جو مقصد ہے ہم نے اس کو اسلحہ اور گھوڑے خريدنے کے ليے مخصوص و مہيا کرديا ہے تاکہ اس سے مسلمان 

سکے اور يہ کام مسلمانوں کے اجتماع جنگ کرسکيں اور کفار کا مقابلہ کرسکيں اور فاسقين کی سر کشی کوسرنگوں کيا جا
و اتحاد اور رائے و مشورے سے وجود ميں آيا ہے ميں نے تنہا يہ کام انجام نہيں ديا ہے اور نہ اپنی رائے و نظر کو مقدم 

  رکھا ہے ، ميں اور ميرا سارا مال و اسباب آپ کی خدمت ميں حاضر ہے آپ سے کچھ مخفی نہيں کيا جائے گا ۔
  
٨٢  

کے عالوه کسی اور کے ليے جمع نہيں کيا گيا ہے ۔ آپ اپنے والد گرامی کی امت کی شہزادی اور اپنی اوالد کے  اور يہ آپ
ليے پاک و پاکيزه شجره ہيں اور جو فضل و کمال آپ کا ہے اس تک کوئی نہيں پہنچ سکتا اور آپ کی فرع و اصل ميں سے 

ہے آپ کے حکم کی تعميل کے ليے حاضر ہے ، ليکن کيا آپ حاضر کچھ کم نہيں کيا جا سکتا ، جو کچھ ميرے اختيار ميں 
  ہيں کہ آپ کے والد گرامی کی مخالفت کروں!؟۔

  حضرت فاطمہ زہرا نے فرمايا:
سبحان هللا ، پيغمبراکرۖم ، کتاب خدا سے روگردان نہ تھے اور اس کے احکام کی مخالفت نہيں کرتے تھے بلکہ اس کی 

کے سوروں کی رسيدگی کرتے ،کيا دھوکا دينے کے ليے جمع ہوئے ہو اور اس پر ظلم و  پيروی فرماتے اور قرآن مجيد
ستم کرنے اور زور گوئی کہنے کے ليے اکھٹا ہوئے ہو ؟يہ کام ان کی وفات کے بعداسی کی مانند ہے کہ جيسے ان کی 

نڈ ا تيار ہوا ،يہ خدا کی کتاب عادل وزندگی ميں دھوکے اور مکارياں کی جاتی رہيں اور يہ بھی انہيں کی زندگی ميں پروپيگ
حاکم ہے اور حق وحقانيت کو باطل و ناحق سے جدا کرنے کے ليے موجود ہے ۔ کہ جس ميں ارشاد ہے (يرثنی و يرث من 
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) خدا يا مجھ کو فرزند عطا فرما کہ جو ميرا اور آل يعقوب کا وارث قرار پائے ۔اور ارشاد ہوا(وورث سليمان ١آل يعقوب)(
  ) سليمان نے داؤد سے ميراث پائی ۔٢( داؤد)

..............  

  ۔٦)، آيت ١٩) سوره مريم(١(
  ۔١٦)، آيت ٢٧) سوره نمل(٢(

٨٣  
خدا وندعالم نے سب کے حصوں کو تقسيم کرنے کے ليے اور فرائض کو نافذ کرنے کے ليے اور مرد و عورتوں کو ان 

کے حق کی ادائيگی کی خاطر تمام چيزوں کو آشکار و واضح کر ديا ہے تاکہ اہل باطل کی تاويالت کو ختم کيا جاسکے اور 
ہے ؟(بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جميل وهللا المستعان علی ما  شبہات و بد گمانی کو دور کيا جاسکے ۔کيا ايسا نہيں

) بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے ليے يہ معمہ بنا کرکھڑا کيا ہے لہذا ميں صبر کو بہترين راستہ سمجھتی ہوں ١تصفون )(
  خداوندمددگار ہے ہر اس چيز پر کہ جو بيان کرتے ہو۔

  ابو بکر نے کہا:
چ کہتے ہيں اور اس کی بيٹی بھی سچ کہتی ہے ۔ اے فاطمہ آپ معدن حکمت ہيں اور مقام ہدايت و خدا اور اس کا رسول س

  رحمت اور آپ دين کی رکن اور عين حجت ہيں۔
مينآپ کے کالم حق کو بعيد نہيں سمجھتا اور آپ کی فرمايش سے انکار نہيں کرتا يہ مسلمان کہ جو ميرے اور آپ کے 

ذمہ داری ميرے کاندھوں پر ڈالی ہے ۔ جوکچھ بھی انجام ديا گيا ہے وه انہيں کے مشورے سے درميان ہيں ان لوگوں نے يہ 
انجام پايا ہے نہ کہ ميں نے کوئی زبردستی کی ہے اور نہ ہی اپنی رائے و نظر يہ کو مقدم رکھا اور يہ لوگ اس بات پر شاہد

  و گواه ہيں ۔
  ايا :حضرت فاطمہ زہرا نے لوگوں کی طرف رخ کيا اور فرم

  اے لوگو ! آپ نے باطل کے کالم کی طرف سبقت کی اور برے و نقصان ده کام سے چشم پوشی کی ۔
..............  

  ۔١٨)، آيت ١٢) سوره يوسف(١(

٨٤  
) اورکيا قرآن کريم ميں غور و فکر نہيں کرتے ياتمہارے دلوں پر تالے لگے ١(وافال تتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا)(

يں کيا ايسا نہيں ہے ؟ بلکہ تمہارے برے اعمال نے تمہارے دلوں پر زنگ لگاديا ہے کہ جس سے تمہارے کان اور ہوئے ہ
آنکھيں بند ہوگئی ہيں ، کس قدر بری تٔاويل کی ہے اور جو کچھ آپ لوگوں نے انجام ديا بہت برا ہے ، اور وه کہ جس کا بدلہ 

  چاہتے ہوبہت خطرناک ہے۔
نگين و بھاری بوجھ ہے اور اس کا نتيجہ بہت برا اور وبال جان ہے وه وقت کہ جب حقيقت کے پردے خدا کی قسم يہ بہت س

  آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹيں گے اوراس کے بعد تمہاری بدبختی و پريشانی تمہارے سامنے آشکار ہوگی ۔
  )٢(وبدا لکم من ربکم مالم تکونوا تحتسبون )(

  جو تم شمار بھی نہ کرتے تھے آشکار ہوگيا ۔آپ کے پروردگار کی جانب سے کہ 
  )٣(وخسر ھنالک المبطلون)(

  )٤يہی وه مقام ہے کہ اہل باطل ، خساره و نقصا ن ديکھيں گے ۔(
..............  

  ميں آيا ہے (افال يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا) ۔٢٤)، آيت ٤٧) سوره محمد(١(
  وبدا لکم من هللا مالم تکونوا تحتسبون )۔ميں آيا ہے (٤٧)، آيت ٣٩) سوره زمر(٢(
  ۔٧٨)، آيت ٤٠) سوره مؤمن (٣(
  ميں ۔ ٢٣٣ـ٢٣٢ ٢٩۔ اور اسی سے نقل ہوا ہے بحار االنوار :١٤١ ١) احتجاج طبرسی :٤(

٨٥  
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  خدائے سبحان کا ارشاد ہے :
اک اثيم ٭ يسمع آيات هللا تتلی عليہ ثم يصر (تلک آيات هللا نتلوھا عليک بالحق فبای حديث بعد هللا و آياتہ يومنون ٭ ويل لکل اف

  )١مستکبرا کٔان لم يسمعھا فبشره بعذاب اليم)(
يہ خداوندعالم کی آيات ہيں کہ جو ہم آپ پرحق کے ساتھ تالوت کرتے ہيں ، پس خدا اور اس کی آيات کے بعد کون سا کالم 

يات الٰہی کی تالوت ہوتی ہے تو سنتا ہے اور پھر تکبر ہے کہ اس پر ايمان الئو گے ۔وائے ہو جھوٹے گناہکار پر کہ اس پرآ
  سے منھ پھير ليتا ہے گويااس نے سنا ہی نہ ہو تو آپ اس کو جہنم اور سخت عذاب کی بشارت ديں ۔

..............  

 ۔٨ـ٧ـ٦) ، آيات ٤٥) سوره جاثيہ (١(

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  چوتھا نمونہ :ـ
حضرت فاطمہ زہرا عليہا السالم کے وارث ہونے کے سلسلے ميں ابوبکر کا مشکوک ہونا اور ان کے اس کالم کا اعتبار ، 
خود ايک ايسا دعوی ہے کہ جس پر دليل کی ضرورت ہے ، جب کہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آيہ تطہير کی مصداق 

خيانت اور ہر طرح کی پليدگی و رجس سے دوری آشکار و حضرت زہرا ہيں کہ جس ميں حضرت کی پاکيزگی ،جھوٹ و 
  واضح ہے ۔

يہ فاطمہ وه خاتون ہيں کہ جن کے بارے ميں پيغمبۖرصادق و امين کہ جو اپنی خواہشات نفس سے گفتگو نہيں کرتے بلکہ 
  وہی کہتے ہيں کہ جو وحی ہوتی ہے فرماتے ہيں :

٨٦  
  ''ان هللا ليغضب لغضب فاطمة و يرضی لرضاھا''

يشک خداوندعالم حضرت فاطمہ کے غضب ناک ہونے سے غضب ناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ب
  ہے ۔

اس حديث کے معنی يہ ہيں کہ حضرت فاطمہ خطا و خواہشات نفس سے پاک و معصوم ہيں چونکہ يہ معقول نہيں ہے کہ 
  ودی سے مربوط ہو۔خداوندعالم کا غضب اور خوشنودی کسی غير معصوم کے غضب و خوشن

پيغمبراکرۖم نے يہ نہيں فرمايا کہ فاطمہ خدا کے ليے غضبناک اور اسی کے ليے خوشنود ہوتی ہيں بلکہ فرمايا ہے کہ 
خداوندعالم فاطمہ کے غصے ميں غصہ اور خوشنودی ميں خوشنود ہوتا ہے ۔ اس جملہ ميں بہت عظيم معانی پوشيده ہينکہ 

  کرسکتے ہيں ۔جس کو صاحب بصيرت لوگ ہی درک 
چونکہ جو انسان بھی کمال عبادت اور معرفت تک پہنچنا چاہتا ہے کوشش کرتا ہے کہ رضايت الٰہی کو حاصل کرلے جبکہ 

يہاں مٔسلہ برعکس اور مختلف ہے چونکہ رضائے خداونداور اس کا غضب ، رضا و غضب فاطمہ ہے ، يہی وه مقام ہے کہ 
  افراد کے، ممکن نہيں ہے کہ کوئی اس کالم کی حقيقت و کنہ تک پہنچ جائے ۔عقل حيران ہوجاتی ہے اور سوائے کامل 

  لہذا اب ديکھتے ہيں کہ ابوبکر نے حضرت فاطمہ زہرا سے کيا برتاؤ کيا ۔
  

  حماد بن عثمان نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت نقل کی ہے آپ نے فرمايا :
م مہاجرين و انصار پر تسلط ہوگيا تب کچھ افراد کو سرزمين فدک بھيجا تاکہ وہاں جب ابوبکرکی بيعت ہوچکی اور ان کا تما

  سے حضرت فاطمہ زہرا کے وکيل کو باہر نکال ديں ۔
  
٨٧  
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حضرت فاطمہ زہرا ابوبکر کے پاس آئيں اور فرمايا: کيوں مجھ کو ميرے والد پيغمبراکرۖم کی ميراث سے محروم کيا ہے؟ 
باہر کيا جبکہ رسول خدا ۖ نے خدا وندعالم کے حکم سے وه مجھ کو عطا فرمايا تھا ۔ابوبکر نے اور ميرے وکيل کووہاں سے 

  کہا اپنے اس کالم پر ميرے ليے گواه لے کر آؤ !۔
حضرت فاطمہ زہرا جناب ام ايمن کو الئيں اور آپ نے کہا اے ابوبکر ميں گواہی نہيں دونگی جب تک کہ آپ سے جو کچھ 

بارے ميں فرمايا ہے اعتراف نہ کرالوں آپ کو خدا کی قسم ديتی ہوں کيا آپ نہيں جانتے کہ  پيغمبراکرۖم نے ميرے
پيغمبراکرۖم نے فرمايا کہ ام ايمن اہل بہشت ہے ابوبکر نے کہا : جی ہاں ۔ تب ام ايمن نے کہا: ميں گواہی ديتی ہوں کہ 

) اپنے قرابت داروں کا حق ادا کردو۔ لہذا رسول خدا ١(خداوندعالم نے اپنے رسول پر وحی نازل کی کہ (وآت ذالقربی حقہ ) 
  نے خداوندعالم کے حکم سے فدک فاطمہ زہرا کو عطا فرمايا ۔

  اور پھر علی عليہ السالم تشريف الئے اور انہوں نے بھی اسی طرح گواہی پيش کی ۔
ديا اسی وقت عمر آئے اور پوچھا يہ ان گواہيوں کے بعد ابوبکر نے حضرت فاطمہ کے ليے ايک نامہ تحرير کيا اور آپ کو 

نامہ کيسا ہے؟ ابوبکر نے جواب ديا : فاطمہ زہرا نے فدک کا ادعی کيا اور اس پر ام ايمن و علی نے گواہی دی لہذا ميں نے 
  يہ فاطمہ زہرا کے ليے لکھا ہے ۔

  عمر نے نامہ ليا اس پر تھوکا اور پھاڑديا ۔
  ر تشريف الئيں ۔حضرت فاطمہ زہرا روتی ہوئی وہاں سے باہ

..............  

  ۔٣٨) ، آيت ٣٠) سوره روم(١(

٨٨  
اس کے بعد حضرت علی ابوبکر کے پاس آئے اس وقت کہ جب وه مسجدميں تھے اور مہاجرين و انصار اردگرد جمع تھے ۔

؟ جبکہ وه حضرت نے فرمايا اے ابوبکر کس دليل پر فاطمہ کو ان کے والد پيغمبراکرۖم کی ميراث سے منع کيا ہے 
  پيغمبراکرۖم ہی کی زندگی ميں اس کی مالک تھيں۔

ابوبکر نے جواب ديا يہ فدک (فٔی) تمام مسلمانوں کا حق ہے اگر وه گواه لے آئيں کہ پيغمبراکرۖم نے ان کو عطا کرديا تھا تو 
  ان کا حق ہے ورنہ اس ميں ان کا کوئی حق نہيں ہے ۔

ارے درميان خداوندعالم کے حکم کے خالف عمل کررہے ہو ! ابوبکر نے جواب ديا: اميرالمؤمنين نے فرمايا : اے ابوبکر ہم
  نہيں ۔

تب آپ نے فرمايا: اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی چيز ہو کہ وه اس کا مالک ہو اس وقت ميں يہ دعوی کروں کہ وه مال 
  ميرا ہے تو کس سے بينہ و گواه مانگوگے ؟ ابوبکر نے جواب ديا : آپ سے ۔

ے فرمايا : تو پھر کيوں فاطمہ سے گواه طلب کيے جب کہ فدک ان کے پاس تھا اور وه پيغمبراکرۖم کی زندگی ميں بھی آپ ن
اوربعد ميں بھی بعنوان مالک اس ميں تصرف کررہی تھيں ۔اور کيوں مسلمانوں سے ان کے دعوی کے مطابق گوا ه طلب 

  گواه مانگے ۔نہيں کيے ؟ جيسا کہ ميں نے دعوی کيا تھا تو مجھ سے 
ابوبکر خاموش ہوگئے ، عمر نے کہا اے علی يہ باتيں نہ کريں ہم آپ کے مقابلے ميں گفتگو اور بحث کرنے کی طاقت نہيں 
رکھتے ، اگر دو عادل گواه لے آئيں تو صحيح ورنہ يہ تمام مسلمانوں کا مال ہے اور اس ميں نہ آپ کا کوئی حق ہے اور نہ 

  فاطمہ کا ۔
  رمايا: اے ابوبکر کتاب خدا کی تالوت کرتے ہو؟ کہا :ہاں ۔حضرت اميرنے ف

  
٨٩  

  )١آپ نے فرمايا : تو يہ بتاؤ کہ يہ آيت الٰہی(انما يريد هللا ليذھب عنکم الرجس اھل البيت ويطھرکم تطھيرا) (
  ہوئی ہے۔ کن کی شٔان ميں نازل ہوئی ، ہماری يا کسی اور کی ؟ابوبکر نے کہا : ہاں آپ حضرات کی شٔان ميں نازل

حضرت نے فرمايا: اگر مسلمان يہ گواہی ديں کہ فاطمہ زہرا کسی غلط فعل کی مرتکب ہوئی ہيں تو آپ ان کے ساتھ کيا 
برتاؤ کريں گے ؟ ابوبکر نے کہا : عام مسلمان عورتوں کی طرح ان پر بھی حد جاری کروں گا !۔ آپ نے فرمايا : اس 

  ں ميں سے ہوں گے ۔ ابوبکر نے کہا: وه کيسے ؟صورت ميں آپ خداوندعالم کے نزديک کافرو
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آپ نے فرمايا : چونکہ حضرت فاطمہ زہرا کی پاکيزگی و طہارت پر خداوندعالم کی گواہی کو رد کرديا اور ان کے خالف 
مسلمانوں کی گواہی کو قبول کرليا ۔ اسی طرح خداوندعالم اور رسول خدۖا کے حکم کو فدک کے سلسلے ميں رد کرديا ہے 

) اس ٢جب کہ وه پيغمبراکرۖم ہی کی زندگی ميں اس کی مالک تھيں اور ايک عرب کہ جو کھڑے کھڑے پيشاب کرتا ہے (
کی گواہی کو فاطمہ کے خالف فدک کے سلسلے ميں قبول کرليا ہے اور فدک کو فاطمہ سے چھين کريہ سمجھتے ہو کہ يہ 

  تمام مسلمانوں کا حق ہے۔
..............  

۔ (اے اہل بيت هللا کااراده يہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کے رجس سے پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ٣٣) ، آيت ٣٣اب () سوره احز١(
  ہے)۔

) يہ جملہ اشاره ہے مالک بن اوس بن حدثان نضری کہ جو پيغمبراکرۖم کا صحابی بھی نہيں ہے ليکن پھر بھی بہت سی روايات ٢(
  اگلے صفحہ پر۔ ۔ ۔پيغمبراکرۖم سے نقل کی ہيں !۔۔۔بقيہ 

٩٠  
رسول خدا ۖ نے فرمايا ہے ''البينة علی المدعی واليمين علی المدعٰی عليہ '' مدعی پر ہے کہ وه دليل و گواه لے کر آئے ورنہ 
مدعی عليہ قسم کھائے تاکہ فيصلہ تمام ہوجائے جبکہ آپ نے اس حکم ميں پيغمبراکرۖم کی مخالفت کی ہے اور فاطمہ سے 

  ہيں ، جب کہ وه مدعی نہيں بلکہ مدعٰی عليہ ہيں اور مسلمانوں سے گواه نہيں مانگے جب کہ وه مدعی ہيں ۔گواه مانگے 
اس کالم کے بعد لوگوں ميں چہ می گوئياں ہونے لگيں اور ابوبکر کی بات کو ناپسند کيا جانے لگا وه لوگ ايک دوسرے کی 

  ں ۔طرف ديکھتے اور کہتے کہ خداکی قسم علی سچ کہہ رہے ہي
  )١اورحضرت امير المؤمنين اپنے گھر تشريف لے آئے۔(

ان عبارات ميں کچھ تناقض ہے کہ جس پر توقف اور تفکر کرنا ضروری ہے وه يہ کہ کيا فدک پيغمبراکرۖم کی ميراث ہے يا 
  نحلہ و ہديہ کہ جو پيغمبراکرۖم نے حضرت فاطمہ زہرا کو عطا کيا ؟۔

لبہ کے ليے گواه کی ضرورت نہيں ہے مگر يہ کہ نعوذ با حضرت فاطمہ زہرا اگر فدک، ميراث ہے تو ميراث کے مطا
  کے پيغمبراکرۖم کی بيٹی ہونے ميں شک ہو۔

..............  

  ۔۔۔ پچھلے صفحہ کا بقيہ ۔
تاريخ بخاری  ابن خراش نے اس روايت ''نحن معاشراالنبياء النورث ماترکناه صدقہ'' کو من گھڑت اور جعلی قرار ديا ہے ۔ ديکھيے :ـ

 ٥٦۔ تاريخ دمشق : ٤٠١ ٢۔ کمال الدين و تمام النعمة :٣٨٢ ٥۔ و جلد: ١١ ٣۔ الثقات (ابن حبان ) : ٢٠٣ ٨۔ الجرح والتعديل :٣٠٥ ٧:
  ۔٣٢١ ٤۔ الکامل (ابن عدی): ٣٧٢ـ ٣٦٠

جعفر صادق سے نقل کيا ہے ۔ (عثمان بن عيسی و حماد بن عثمان نے حضرت امام ١٥٥ ٢۔ تفسير قمی :١١٩ ١) احتجاج طبرسی :١(
  )۔

٩١  
اوراگر فدک نحلہ و ہديہ ہے جيسا کہ ابوبکر کے گواه مانگنے سے ظاہر ہے تو يہ ان کے ادعی سے باہر کی بات ہے اور يہ

ان کے کالم پر منطبق نہيں ہے چونکہ ان کا کہنا ہے '' نحن معاشراالنبياء ال نورث '' چونکہ اس صورت ميں ہديہ ، 
  کی ملکيت سے نکل چکا ہے اور اب حضرت فاطمہ زہرا کی ملکيت ہے۔ پيغمبراکرمۖ 

اوراگريہ کالم صحيح ہو کہ انبياء اپنا وارث نہيں بناتے تو پھر کس طرح پيغمبراکرۖم کی ازواج کو ميراث ملی اور بيٹی کو 
  محروم کرديا گيا ؟!۔

وں ابو بکر نے آپ کی بيويوں سے گواه نہ مانگے اور اور اگر پيغمبراکرۖم کا مال اعم از گھر و فدک ، سب ہديہ ہے تو کي
صرف دعوی پر ہی ان کو دے ديا گيا اور حضرت زہرا سے آيہ تطہير کی نص کے باوجود کہ جو ان کی پاکيزگی و 

عصمت پر داللت کرتی ہے گواه طلب کيے اور وه گواه بھی لے کر آئيں تب بھی رد کردی گئيں ! اورپھر کس طرح ابوبکر 
ت کی کہ اس کو پيغمبراکرۖم کے پہلو ميں دفن کيا جائے جبکہ وه اس خبر کے پيغمبراکرۖم سے ہونے پريقين رکھتےنے وصي

  تھے کہ'' نحن معاشراالنبياء النورث '' ہم گروه انبياء وارث نہيں بناتے ۔
  اث کا حصہ ؟اب ابوبکر سے سوال کيا جائے کہ پيغمبراکرۖم کا گھر آپ ۖ کا خصوصی مال تھا يا آۖپ کی مير

اگر آۖپ کا خصوصی مال تھا تو يہ صدقہ ہے اور تمام مسلمانوں کا برابر حق ہے جيسا کہ ابوبکر کا عقيده ہے کہ انبياء جو 
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کچھ چھوڑتے ہيں وه صدقہ ہے ۔ لہذا يہ جائز نہيں ہے کہ يہ مال کسی ايک شخص کو ديديا جائے اور دوسروں کو اس حق 
  سے محروم کرديا جائے ۔

  
٩٢  
وراگر آۖپ کی ميراث کا حصہ ہے کہ پيغمبراکرۖم بھی عام مسلمانوں کی طرح ميراث چھوڑتے ہيں اور وارث بناتے ہيں تو ا

  ہم يقين سے کہہ سکتے ہيں کہ ابوبکر و عمر پيغمبراکرۖم کے وارث نہيں ہيں۔
صہ کا حصہ ہے کہ جو ان اور اگر يہ کہا جائے کہ يہ حصہ کہ جس ميں ابوبکر و عمر دفن ہوئے ہيں يہ عايشہ و حف

  کوپيغمبراکرۖم کی ميراث سے مال ہے ۔
تو اس بات کا جواب يہ ہے کہ ان دونوں کا حصہ پيغمبر اکرۖم کی ميراث ميں سے ايک چڑيا کے گھونسلے کے برابر بھی 

ر بيوی کا حصہ ) بيوياں اور ايک بيٹی چھوڑی ہے کہ اس صورت ميں ہ٩نہيں نکلتا چونکہ پيغمبراکرۖم نے بوقت وفات نو( 
  يک نہم از يک ہشتم (آٹھويں ميں سے نواں حصہ) ۔

) بيويوں ميں تقسيم ہوناہے توکيا ملے ٩اس ليے کہ اوالد کی صورت ميں بيوی کا آٹھواں حصہ ہے اور يہ آٹھوانحصہ نو( 
  گا؟

ں ميراث سے محروم اور پھر کس دليل پر عايشہ کو ميراث مل گئی ؟جب کہ حضرت فاطمہ زہرا کو کہ جو صلبی بيٹی ہي
  کرديا گيا ؟!۔

اور اگر ابوبکر اس حديث کے صحيح ہونے اور جو کچھ انجام ديا اس پر اعتماد رکھتے تھے تو پھر کيوں حضرت فاطمہ 
زہرا کی رضايت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ؟ اور پھر کيوں آخر عمرميں افسوس کرتے تھے کہ کاش ميں 

  )١ت کو پامال نہ کرتا۔(حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کی حرم
..............  

  ۔٢٢٨، حديث ١٧٢۔ خصال صدوق ٤٢٠ـ٤١٨ ٣٠۔ تاريخ دمشق :٦١٩ ٢۔ تاريخ طبری :٤٣، حديث ٦٢ ١) المعجم الکبير:١(

٩٣  
ا اوراگر ابوبکر کا کالم کہ انبياء ميراث نہيں چھوڑتے درست ہوتا تو يہ بات آسمانی اديان اور ديگر امتوں ميں مشہورہوتی 

  ور گذشتہ انبياء کے پيروکاربھی اس سے واقف ہوتے ۔
اس کے عالوه ہميں يہ بھی معلوم ہے کہ فدک کسی جنگ و جدال سے حاصل نہيں ہوا تھا بلکہ لشکر و قدرت اسالم سے ڈر 

مبراکرۖم کر پيغمبراکرۖم کی خدمت ميں پيش کيا گيا تھا لہذا فدک شيعہ و سنی علماء کے اتفاق رائے کے مطابق خصوصی پيغ
  کا حصہ ہے جيسا کہ ارشاد الٰہی ہے ۔

(وماافاء هللا علی رسولہ منھم فما اوجفتم عليہ من خيل و ال رکاب ولکن هللا يسلط رسلہ علی من يشاء وهللا علی کل شی ء 
  )١قدير)(

ندعالم اپنے وه مال کہ جس کو حاصل کرنے ميں آپ کو گھوڑے نہيں دوڑانے پڑے اور جنگ نہيں کرنی پڑی اس کو خدا و
رسول کی ملکيت ميں قرار ديتا ہے ليکن خداوندعالم جس چيز پر چاہے اپنے رسولوں کو مسلط کردے اور خداہر چيزپر قادر

  ہے ۔
  ابن ابی الحديد کہتا ہے :

اگر مسلمان فدک کو چھوڑنے پر تيار نہ تھے تو پيغمبراکرۖم کی آبرو و حرمت کی رعايت کی خاطر اور ان کے عہد کے 
ظ کے ليے مناسب يہ تھا کہ فدک کے بدلے آپ ۖ کی بيٹی کو کچھ اور چيز دے ديتے تاکہ وه راضی ہوجاتيں ۔ اور امام کو حف

  )٢اس طرح کے کاموں ميں خود کو اختيار ہے ديگر مسلمانوں کی اجازت و مشوره کی ضرورت نہيں ہے ۔(
..............  

  ۔٦) ، آيت ٥٩) سوره حشر(١(
  ۔٢٨٦ ١٦غہ (ابن ابی الحديد ) : ) شرح نہج البال٢(

٩٤  
يہ بيان، قضيہ کے ايک طرف کا حصہ ہے جب کہ قضيہ کی دوسری طرف توجہ ضروری ہے وه يہ کہ حضرت 
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اميرالمؤمنين و صديقہ طاہره حضرت فاطمہ زہرا نے ابوبکر پر ''قاعدهٔ يد '' سے استدالل فرمايا جيسا کہ قبال بھی گذرچکا 
ہے اور بينہ و دليل اس کو خود کو النا چاہيے اورمنکر و مدعی عليہ پر بينہ و دليل نہ ہونے کی ہے لہذا ابوبکر مدعی 

  صورت ميں قسم کھانا ہے ۔
  

  اس سے پہلے گذرچکا ہے کہ حضرت علی نے ابوبکر پر احتجاج کيااور فرمايا:
روں کہ وه مال ميرا ہے تو کس سے اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی چيز ہو کہ وه اس کا مالک ہو اس وقت ميں يہ دعوی ک

  بينہ و گواه مانگوگے ؟ ابوبکر نے جواب ديا : آپ سے ۔
آپ نے فرمايا : تو پھر کيوں فاطمہ سے گواه طلب کيے جب کہ فدک ان کے پاس تھا اور وه پيغمبراکرۖم کی زندگی ميں بھی 

نوں سے ان کے دعوی کے مطابق گوا ه طلب اوربعد ميں بھی بعنوان مالک اس ميں تصرف کررہی تھيں ۔اور کيوں مسلما
نہيں کيے ؟ جيسا کہ ميں نے دعوی کيا تھا تو مجھ سے گواه مانگے ۔ ابوبکر خاموش ہوگئے ، عمر نے کہا اے علی يہ باتيں 
نہ کريں ہم آپ کے مقابلے ميں گفتگو اور بحث کرنے کی طاقت نہيں رکھتے ، اگر دو عادل گواه لے آئيں تو صحيح ورنہ يہ 

  تمام مسلمانوں کا مال ہے اور اس ميں نہ آپ کا کوئی حق ہے اور نہ فاطمہ کا ۔
حضرت علی اور صديقہ طاہره حضرت زہرا کے استدالل اور محکم و مضبوط حجت پر خوب غور و فکر کيجيے اور 

ی حجتک ''ہم سے پھردوسری طرف عمر کے اس جملہ کو بھی ديکھيے کہ جو اس نے کہا : دعنا من کالمک فانا ال نقوی عل
  اس طرح کا کالم نہ کيجيے ہم ميں آپ کی حجت و دليل کامقابلہ کرنے کی طاقت نہيں ہے ۔

  
٩٥  

جب انصار نے حضرت فاطمہ کی حجت و دليل کو اس سلسلے ميں کہ علی خليفہ اور پيغمبراکرۖم کے جانشين ہيں سنا تو 
کرلی ہے اگر آپ کے شوہر اور ابن عم علی اس سے پہلے کہنے لگے اے رسول کی بيٹی ہم نے اس مرد کے ہاتھ پر بيعت 

  )١ہماری طرف آتے تو ہم ان کے طرف دار ہوتے ۔(
دوسری جگہ پر مذکور ہے کہ اگر ہم نے آپ کی حجت و دليل کو سنا ہوتا تو آپ سے کبھی بھی عدول و منحرف نہ ہوتے 

  )٢۔(
يک اور گواہی ان کے ساتھ تھی اور کيوں صديقہ طاہره کس طرح علی کی گواہی مورد قطع ويقين واقع نہ ہوئی جب کہ ا

حضرت فاطمہ زہرا کو ايک عام عورت کی طرح مانا گيا، ان کے دعوے پر ان سے دليل و بينہ کا مطالبہ کيا گيا ۔ جبکہ ہم 
رت فاطمہ يہ جانتے ہيں کہ بينہ ايک ظنی راستہ ہے کہ جو کسی احتمال کو ثابت کرنے کے ليے بنايا گيا ہے ۔ جب کہ حض

زہرا کے کالم سے قطع و يقين کے بعد کہ جن کو خداوندعالم نے پاک و پاکيزه قرار ديا اور پيغمبراکرۖم نے اپنا ٹکڑا قرار ديا
، اصالً ظنی راستہ کی کوئی ضرورت نہيں ہونی چاہيے تھی اس ليے کہ راه يقين کے بعد راه ظنی کا کوئی وجود و فائده 

  نہيں ہے ۔
..............  

۔ اسی طرح کا کالم جنگ جمل سے پہلے ٣٣٧٨١، حديث ٢٩٣ ٢٧۔ وسائل الشيعہ : ١٥٦ ٢۔ تفسير قمی :١٢٢ ١) احتجاج طبرسی :١(
عايشہ کی زبان پر بھی جاری ہوا ہے جس وقت اميرالمؤمنين نے اس پر احتجاج کيا تو عايشہ نے آپ کے نامہ کے جواب ميں کہ جو 

حان لے کر گئے تھے ان سے کہا کہ ميں آپ کی کسی بات کو رد نہيں کروں گی چونکہ مجھ کو معلوم عبدهللا ابن عباس اور زيد بن صو
  ۔٤٧١ ١ہے کہ ميں علی ابن ابی طالب کے احتجاج کے جواب کی طاقت نہيں رکھتی ۔ الفتوح (ابن اعثم ):

  ۔٣٥٥۔ و ٢٥٢۔ و ١٨٦ ٢٨۔ بحار االنوار : ١٣٦۔ شرح نہج البالغہ : ١٩ ١) االمامة والسياسة :٢(

٩٦  
اور اسی طرح جناب خزيمہ (ذوالشہادتين)کی گواہی کے واقعہ ميں آنحضرت ۖکا اس اعرابی سے اختالف کے سلسلے ميں 

خزيمہ کی گواہی بغير کسی کو شامل کيے ،قبول کرلی گئی جب کہ خزيمہ کی گواہی قول رسول ۖ کی تائيد و تصديق ہی تھی 
  اور بات نہ تھی ۔ اور آپ ۖ کے دعوی سے بڑھ کر کوئی

ابوبکر اور تمام مسلمانوں پر الزم تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی طرف سے گواہی ديتے چونکہ خداوندعالم نے ان کو پا ک 
و پاکيزه قرار ديا ہے اور وه سب آپ ہی کی تصديق کرتے چونکہ خداوندعالم نے آپ کی تصديق کی ہے جيسا کہ خزيمہ نے 

  )١ور پھر رسول اکرۖم نے خزيمہ کے فعل کی تائيد فرمائی ۔(رسول اکرۖم کے ساتھ کيا ا
سيد مرتضی نے قاضی القضات عبدالجبار ہمدانی کی رد ميں تحرير فرمايا ہے کہ بينہ سے مراد مدعی کے گمان و ظن کے 
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جاتی  سچے ہونے کو ثابت کرنا ہے چونکہ عدالت ميں کسی مدعٰی کو بھی ثابت کرنے کے ليے ايک معتبر شہادت مانگی
ہے اور اسی ظن و گمان کو تسليم کرليا جاتا ہے ، يہی وجہ ہے کہ حاکم کے ليے جائز ہے کہ گواہی کے بغيربھی اگر علم 
ہوجائے تو اپنے علم کے مطابق عمل کرے بلکہ اس کا علم ، گواہی سے قوی تر و بہتر ہے ، اور اسی وجہ سے اقرار ، بينہ

ان و ظن کو قوی کرنے اور مقام اثبات ميں بہتر ہے ۔ اور جب اقرار ، قوت ظن کے سے زياده قوی ہے چونکہ اقرار اس گم
اعتبا رسے حاکم کے نزديک گواہی پر مقدم ہے تو علم بدرجہ اولی مقدم ہونا چاہيے ۔ چونکہ اقرار کی موجودگی ميں گواہی 

  تی ہے ۔کی ضرورت نہيں ہوتی اس ليے کہ قوی دليل کی موجودگی ميں ضعيف دليل ساقط ہوجا
..............  

  ۔٣٩ ٢) دالئل الصدق :١(

٩٧  
اسی طرح علم کی موجودگی ميں کسی بھی چيز کی کہ جو ظن ميں مؤثر ہو جيسے بينہ و شہادت وغيره کی کوئی ضرورت 

  )١نہيں ہے ۔(
ان کی خواہشاتلہذا حق ، علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے اور سب اس مسئلے سے واقف ہيں ليکن 

  نفسانی نے ان کو ابھارا کہ ايک ايسی چيز کا دعوی کريں کہ جو قرآن کريم ، سنت رسوۖل اور عقل سليم کے مخالف ہو ۔
آپ کے ليے اتنا ہی کافی ہے کہ مامون عباسی کے حضور ميں بہت سے علماء جمع تھے کہ مٔسلہ فدک اور پيغمبراکرۖم کی 

نے سب کو الجواب کرديا اس طرح کہ مامون نے حضرت علی کے فضائل کے بارے ميں ميراث کا مٔسلہ چھڑگيا، مامون 
علماء سے سوال کياان لوگوں نے آپ کے متعدد و ناياب فضائل بيان کيے اور پھر حضرت فاطمہ زہرا کے متعلق پوچھا تو 

ام ايمن اور اسماء بنت عميس آپ کے بارے ميں بہت زياده فضائل کہ جو آپ کے والد گرامی سے مروی تھے نقل کيے ۔ پھر
  کے بارے ميں سوال کيا تو انہوں نے پيغمبراکرۖم سے روايت نقل کی کہ وه دونوں اہل بہشت ہيں ۔

تب مامون نے کہا کيا جائز ہے کہ يہ کالم يا اعتقاد کہ علی ابن ابی طالب اتنے زہد و تقوی کے باوجود ناحق فاطمہ کی 
  لم اور رسول خدا ۖ نے اتنے زياده فضائل کی ان کے متعلق گواہی دی ہے ۔طرف سے گواہی ديں جب کہ خداوندعا

..............  

  ۔٢٧٤ـ ٢٧٣ ١٦۔ اسی سے نقل ہوا ہے شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد ) : ٩٧ـ ٩٦ ٤) الشافی فی االمامة : ١(

٩٨  
فاطمہ معصوم ہونے کے باوجود اور يہ کہ  کيا يہ جائز ہے کہ آنحضرت ۖکے اتنے علم و فضل کے باوجود يہ کہا جائے کہ

وه عالمين کی عورتوں کی سردار اور اہل بہشت کی عورتوں کی سردار ہيں جيسا کہ آپ حضرات نے روايت کی ہے ايک 
ايسی چيز کا مطالبہ کريں کہ جو ان کی نہ ہو!۔اور اس کے ذريعہ تمام مسلمانوں کے حق ميں ظلم کريں اور اس حق پر 

  قسم کھائيں ۔ خدونديکتا کی
  کيا جائز ہے کہ يہ کہا جائے کہ ام ايمن و اسماء نے ناحق گواہی دی ہے جبکہ وه دونوں اہل بہشت ہيں ؟۔

بيشک حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے گواہوں پر طعنہ زنی گويا کتاب خدا پر طعنہ اور دين خدا سے کفر ہے ۔ خداکی پناه 
  )١کہ يہ کالم صحيح ہو ۔(

يسے ابوبکر نے علی کی گواہی کورد کيا جب کہ علی کامقام و مرتبہ خزيمہ بن ثابت ذوالشہادتين سے کم نہ نہيں معلوم کہ ک
) بلکہ علی ان سے بہت بلند و باال ہيں ، وه ہر عيب و رجس سے پاک ہيں ، وه رسول خدا ۖ کے بھائی ہيں بلکہ وه ٢تھا (

  رسول خدا ۖ کے نفس و جان ہيں ۔
نظر کی جائے اور تسليم کرليا جائے کہ امام کی گواہی ايک عام مسلمان عادل کی گواہی سے اوراگر اس کالم سے غض 

زياده نہيں ہے تو بھی ابوبکر ايک شاہد کی جگہ پر حضرت فاطمہ زہرا کو قسم دے سکتے تھے آپ قسم کھاتيں اور مٔسلہ 
  حل ہوجاتا جبکہ يہ کام ابوبکر نے نہيں کيا ! کيوں؟ ۔

  ف علی کی گواہی اور ام ايمن و اسماء کی گواہی کو رد کيا ۔بلکہ ابوبکر نے صر
..............  

  ۔٢٥٠) الطرائف ١(
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  ) يعنی ان کی گواہی دو گواہوں کی گواہيوں کے برابر ہے ۔٢(

٩٩  
خدا کی قسم يہ مصيبت ہے بلکہ فتنہ ہے کہ جس سے بہت سے مقدسات آلوده ہوگئے ہيں ، اور رسول خدا ۖ کے نا م سے 

  م خدا ميں تغير اور دين خدا کو تبديل کيا گيا ہے ۔احکا
  حضرت فاطمہ زہرا بتول حق بجانب ہيں کہ يہ کہيں :

  )١(االفی الفتنة سقطوا وان جھنم لمحيطة بالکافرين)(
  

  )٢آگاه ہوجاؤ کہ وه لوگ فتنے ميں جاپڑے ہيں اور بيشک جہنم کافروں کو گھيرے ہوئے ہے (
فارقی( کہ جو ابن ابی الحديد کے استادوں ميں سے ہے )کا کالم پيش کريں جس وقت ابن ابی مناسب ہے کہ ہم يہاں علی بن 

الحديد نے اس سے سوال کيا کہ کيا حضرت فاطمہ زہرا اپنے اس دعوی ميں کہ فدک نحلہ و ہديہ ہے کہ جو پيغمبراکرۖم نے 
  ان کو اپنی زندگی ہی ميں عطا کرديا تھا ، سچی تھيں؟۔

  يا: جی ہاں ۔فارقی نے جواب د
ابن ابی الحديد نے کہا: پس کيوں ابوبکر نے اس علم کے باوجود کہ حضرت فاطمہ زہرا سچی ہيں فدک ان کو واپس نہيں کيا 

  ؟۔
فارقی مسکرايا اور بہت لطيف جواب ديا کہ جو اس کی شخصيت اور مزاج و مزاح کے مطابق تھا وه يہ کہ اگر ابوبکر آج 

ی ہونے کی بنياد پر ان کے دعوی کی تصديق کرتے اور فدک ان کو واپس کرديتے تو صرف حضرت فاطمہ زہرا کے سچ
  کل کو وه اپنے شوہر کے ليے خالفت کا دعوی کرتيں ۔

..............  

  ۔٤٩)، آيت ٩) سوره توبہ (١(
  ) يہ آيت حضرت فاطمہ زہرا کے خطبہ کا حصہ ہے کہ جس کا کچھ حصہ قبال بھی گذر چکا ہے ۔٢(

١٠٠  
اب ابوبکر کے پاس کوئی جواب نہ تھا ۔ چونکہ جس بناء پر کل حضرت فاطمہ زہرا کی تصديق کی تھی وہی بناء آج بھی تو 

  )١موجود ہے کہ بغير گواہی وبينہ حضرت فاطمہ زہرا، صديقہ و سچی ہيں ۔(
  اب ہم پلٹتے ہيں اور سوال کرتے ہيں۔

مطالبہ فرمائيں، جب کہ وه عالمين کی عورتوں کی سردار اور بہشت کيا معقول ہے کہ جو چيز فاطمہ کا حق نہ ہو وه اس کا 
کی خواتين کی سردار ہيں ، اور ان کی طہارت و پاکيزگی و عصمت کے عالوه خداوندعالم نے اپنی رضايت و غضب کو ان 

  کی رضايت و غضب پر موقوف کرديا ہے ۔
 تھيں اور ان کے مال کو غصب کرناچاہتی تھيں نعوذبا ۔کياحضرت فاطمہ زہرا اس کا م سے مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتی 

کيا حضرت علی کے ليے مناسب ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے حق ميں ناحق گواہی ديں ؟ اور کيا ہوسکتا ہے کہ علی کی 
ی کے مخالفت کو حق بجانب فرض کيا جائے؟ جب کہ رسول خدا ۖ کا ارشاد گرامی ہے : '' علی حق کے ساتھ ہے اور حق عل

  ساتھ ہے ، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے ''۔
  اور کيا جائز ہے کہ ام ايمن کہ جن کے ليے جنت کی بشارت ہو وه جھوٹی گواہی ديں؟۔

جی ہاں ہمارے بس کی بات نہيں ہے کہ ابوبکر اور حضرت فاطمہ زہرا دونوں کو پاک و پاکيزه اور جھوٹ سے بری مانيں 
اگر ابوبکر کو اپنے دعوی ميں ـکہ جو قطعا جھوٹے ہينـ سچا مانيں اور ان کی تصديق کريں تو اس کے مقابل کے ، چونکہ 

دعوی کی تکذيب کرنا ہوگی اور اگران کو جھوٹا مانيں ـجيسا کہ حق بھی يہی ہےـ تو حضرت فاطمہ زہرا سچی و صديقہ ہيں
  ۔

..............  

  ۔٢٨٤ ١٦شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :) ١(

١٠١  
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  پس يہ ممکن نہيں ہے کہ ہم صديقيت کو جمع کريں اور دونوں کو صديق مانيں چونکہ يہ کام تناقض گوئی ہے۔
  اور مندرجہ ذيل احاديث کے سلسلے ميں بھی امر يہی ہے ۔

  قيام کرے ۔ يا ''من خرج علی امام زمانہ '' جو شخص اپنے زمانے کے امام کے خالف
  ''من مات وليس فی عنقہ بيعة'' جو شخص مرجائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بيعت نہ ہو ۔يا

  
  ''من لم يعرف امام زمانہ '' جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو ۔ يا

ک بالشت بھی دورہو '' مات ميتة ''من خرج من طاعة السلطان شبرا '' جو شخص اپنے زمانے کے امام کی نافرمانی ميں اي
  جاھلية '' تو اس کی موت جاہليت کی موت ہے ۔

اگرفرضاً ہم يہ قبول کرليں کہ يہ احاديث مذکوره ابوبکر کے امام زمان ہونے پر داللت کرتی ہيں تو مطلب يہ ہوگا کہ 
طيب و طاہر ، عالمين کی  حضرت فاطمہ زہرا کہ جو نص قرآنی اور حديث رسول ۖ کے اعتبار سے پاک و پاکيزه اور

  عورتوں کی سردار، خواتين بہشت کی سردارہيں، ان کی موت جاہليت کی موت ہوگی ۔نعوذ با من ذالک۔
ليکن اگر ابوبکر کے امام زمان ہونے ميں شک کريں ، دليل نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے يہاں امام ہونے کی صالحيت 

ان صحابہ کی مخالفت کی وجہ سے جيسے علی ، عباس ، و افراد بنی ہاشم وزبير ، و لياقت نہ ہونے کی وجہ سے اور بزرگ
مقداد اور سعد بن عباده وغيره ،تب حضرت فاطمہ زہرا کا خروج ابوبکر کے خالف مناسب و جائز ہے اور آپ کا اعتقاد کہ 

  ابوبکر منحرف ہوگئے ہيں صحيح ہے ۔
  ہ جمع کيا جائے اور دونوں کو صحيح مانا جائے ۔لہذا ممکن نہيں ہے کہ دونوں نظريوں کو ايک جگ

  
١٠٢  

کس طرح ابوبکر و عمر ، حضرت علی کی گواہی کو ردکرتے ہيناور کہتے ہيں کہ علی نے اپنے حق ميں گواہی دی ! جبکہ
آنحضرت نہ دنيا کے طالب تھے اور نہ اس ميں رغبت رکھتے تھے جيسا کہ کوئی بھی انسان ان کی سيرت يا کالم کہ 

ونہج البالغہ ميں مذکور ہے، کا مطالعہ کرے تو بخوبی اس حقيقت کودرک کرلے گا ۔ اور اسی سلسلے ميں حضرت کا ج
نامہ کہ جوعثمان بن حنيف والی بصره کو تحرير فرمايا ، موجود ہے کہ ''وما اصنع بفدک و غير فدک ، والنفس مظانھا فی غد

  )١جدث''(
  کہ جان آدمی کا مقام قبر ہے ۔مجھے فدک و غير فدک سے کيا مطلب جب 

ابوبکر نے حضرت علی کی گواہی کو قبول نہيں کيا اس ليے کہ وه ان کے فائدے ميں تھی تو پھر رسول اکرۖم نے خزيمہ بن 
ثابت کی گواہی کوکيوں قبول فرماليا جب کہ وه بھی آنحضرت ۖ کے فائدے ميں تھی ، بلکہ اس کی گواہی کو دوگواہيوں کے 

  قا م عطا فرمايا ؟!۔مقابلے کا م
اس شخص کی گواہی سے کس طرح يقين حاصل نہ ہوا کہ جس کے بارے ميں پيغمبراکرۖم نے فرمايا ہے :'' علی حق کے 

  )٢ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ اور حق علی پر موقوف ہے'' ۔(
، قرآن کريم کے مقابل ايک ثقل اور جبکہ ابوبکر کو يہ علم تھا کہ علی ، ثقلين ، يعنی دو گرانبہا چيزوں ميں سے ايک ہے 

گرانبہا حصہ ہے ، وه ايسا گواه ہے کہ جس کی گواہی رسول خدۖا کے حق ميں خداوندعالم نے قبول کی ہے اور اس کو 
  رسالت کا گواه اور تصديق کرنے واال قرارديا ہے ۔

..............  

  ۔٤٥، خط ٧١ ٣) نہج البالغہ :١(
  ۔١٥۔ التعجب (کراجکی)٩٧، حديث ٩٧۔ الفصول المختاره ٢٩٧ ٢الحديد) : )شرح نہج البالغہ (ابن ابی ٢(

١٠٣  
  )١لہذا ارشادہے ۔(افمن کان علی بينة من ربہ و يتلوه شاہدمنہ)(

کيا وه شخص کہ جو اپنے پروردگار کی جانب سے روشن دليل پر ہے اور اس کا گواه بھی اس کی پيروی کرتا ہے (نامناسب
  بات کہہ سکتاہے)۔

ر ان لوگوں کا استدالل کامل اور صحيح ہو کہ فدک کے مسئلے ميں گواہی اپنے حدنصاب کو نہ پہنچ سکی چونکہ علی تنہااگ
تھے اور ايک ام ايمن ۔ تو کيا خلفاء و حکام کی سيرت يہ نہيں رہی کہ ايک گواه کی صورت ميں دوسرے گواه کی جگہ پر 
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  قسم کھالتے اور قضيہ کو حل کرديتے تھے ۔
ب الشہادات کنزالعمال ميں مذکور ہے کہ بيشک رسول خدا ۖ ، ابوبکر ، عمر اور عثمان ايک گواه کی صورت ميں ايک کتا

) دارقطنی نے علی سے روايت نقل کی ہے کہ ابوبکر و عمر اور عثمان ايک قسم ٢قسم کھالتے اور فيصلے کرتے تھے ۔(
  )٣اور ايک شاہد پر فيصلے کرتے تھے ۔(

ے روايت ہے کہ جبرئيل ، رسول خدۖا پر نازل ہوئے يہ حکم الٰہی لے کر کہ ايک گواه کی صورت ميں نيز حضرت علی س
  )٤ايک قسم لے کر فيصلہ کرو۔(

  )٥ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول خدا ۖ ايک گواه اور ايک قسم سے حکم صادر فرماتے تھے ۔(
..............  

  ۔٣٢٤ ٣الدرالمنثور : ۔ اور ديکھيے :ـ١٧) ، آيت ١١) سوره ہود(١(
  ۔ دارقطنی سے منقول ہے ۔١٧٧٨٦، حديث  ٢٦ ٧) کنزالعمال : ٢(
  ۔١٧٣ ١٠۔ السنن الکبری (بيہقی ) :١٣٧ ٤) سنن دارقطنی :٣(
  ۔١٣٥ ٦۔ الدرالمنثور :١٤٤٩٨، حديث ٨٢٦ ٥) کنزالعمال : ٤(
  ، کتاب االقضيہ ،باب القضاء باليمين و الشاہد۔١٢٨ ٥) صحيح مسلم :٥(

١٠٤  
نووی نے صحيح مسلم کی شرح ميں تحرير کيا ہے کہ جمہور علماء اسالم ، صحابہ و تابعين سے ليکر آج تک تمام بالد 

اسالمی ميں ايک گواه اور ايک قسم کے ساتھ مالی امور ميں فيصلے ہوتے ہيں اور اسی کے قائل ہيں ابوبکر، علی ، عمر بن
مد اور مدينہ کے فقہا ء ،علماء حجاز اور ديگر شہروں کے بڑے بڑے علماء و عبد العزيز اور مالک بن انس ، شافعی ، اح

  )١مفتی ، ان کی دليل وه روايات ہيں کہ جو اس سلسلے ميں بہت زياده مذکور ہيں ۔(
کتاب شرح التلويح علی التوضيح ميں مذکورہے کہ امام علی سے روايت ہے کہ پيغمبراکرۖم ، ابوبکر و عمر اور عثمان ايک 

  )٢اہی اور ايک قسم کے ساتھ حکم صادر کرتے تھے ۔(گو
ہم اگر ان نصوص و روايات کو جمع کريں ابوبکر کے اس کالم و قضاوت کے ساتھ کہ جو انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا 

کے ساتھ انجام دی اور آپ سے کہا کہ'' اے فاطمہ آپ اپنے قول مينسچی ہو اور عقل ميں پختہ و کامل ہو آپ کا حق مارا 
نہيں جائے گا اور آپ کی سچائی و حقانيت سے چشم پوشی نہيں کی جاسکتی ''اور آخر ميں کہا '' خداوندسچ کہتا ہے اور اس 
کے رسول نے سچ کہا اور اس کی بيٹی نے سچ کہا ''تو نتيجہ يہ نکلے گا کہ ابوبکر جھوٹے ہيں اور اپنے کالم ميں سچے و 

  صادق نہيں ہيں ۔
رہے تھے اپنے اس کالم ميں سچے تھے تو پھر کيوں فدک حضرت فاطمہ زہرا کو واپس نہيں کيا ؟۔ اگر ابوبکر جو کچھ کہہ

اس ليے کہ حق کا يقين حاصل ہونے کے بعد حاکم کے پاس اور کوئی راستہ باقی ہی نہيں رہتا کہ قضيہ کے حل کے ليے 
  کسی اور طريقے کی تالش و جستجو کرے۔

..............  

  ۔٤١٢مسلم ) شرح نووی علی١(
  ۔١٧ ٢) شرح التلويح علی التوضيح :٢(

١٠٥  
سنن ابی داؤد ميں وارد ہے کہ حاکم کے ليے اگر ثابت ہوجائے کہ ايک گواه بھی حق بجانب ہے اور سچا ہے تو اس کو 

  )١چاہيے کہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے فيصلہ کردے ۔(
کہ اس نے کہا کہ ميں نے پيغمبراکرۖم کو ديکھا کہ آخر عمر ترمذی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابی جحيفہ سے روايت کی ہے 

)جوان ناقے عطا کريں گے ہم اس خيال ميں چلے گئے کہ ان کو بعد ١٣ميں گندمی چہرے کے ساتھ حکم کيا کہ ہم کو تيره (
ابوبکر  ميں لے ليں گے ،وقت کے ساتھ ساتھ آنحضرۖت بھی دنيا سے رخصت ہوگئے اور ہم کو کچھ نہ مال ،پس جس وقت

حاکم ہوئے اور کہا کہ جو کوئی بھی کہ جس کو رسول خدا ۖ نے وعده ديا ہو وه آئے ميں اس کو پورا کروں گا ميں ان کے 
  )٢پاس گيا اور ماجرے کو نقل کيا تو انہوں نے حکم ديا کہ ناقے عطا کيے جائيں ۔(

ہوئی ہے کہ جابر بن عبدهللا انصاری نے زمان  صحيح بخاری کی کتب الکفالة ،باب من يکفل عن ميت دينا ميں روايت نقل
ابوبکر ميں دعوی کيا کہ پيغمبراکرۖم نے اس سے وعده کيا تھا کہ اس کو مال بحرين ميں سے کچھ حصہ عطا کريں گے ۔ 
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  )٣پس ابوبکر نے بغير اس کے کہ اس سے کوئی دليل طلب کرتے اس کو بيت المال سے پندره سو دينار ديئے ۔(
..............  

  ۔١٦٦ ٢) سنن ابی داؤد :١(
  ۔١٢٨ ٢٢۔ المعجم الکبير: ٢٩٨٣، حديث ٢١٠ ٤) سنن ترمذی :٢(
کتاب المظالم ،باب من لم يقبل الھدية  ١٣٧، کتاب االجاره ، باب الکفالة فی القرض و الديون ۔ و ٥٨ ٣) ديکھيے :ـ صحيح بخاری :٣(

  لعلة ۔

١٠٦  
ديناً ميں اس حديث کی شرح ميں کہا ہے کہ ا س کا مطلب يہ ہوا کہ صحابہ کی ابن حجر نے فتح باری باب من يکفل عن ميت

  )١خبر واحد عادل بھی قابل قبول ہے چاہے وه اس کے نفع و فائدے ہی ميں کيوں نہ ہو۔(
مہ يہاں پر يہ سوال کرنا مناسب و معقول ہے کہ کيا ابوبکر کے نزديک ابو جحيفہ اور جابر بن عبدهللا انصاری حضرت فاط

زہرا سے زياده سچے تھے ؟ خصوصا آپ کے شوہر صديق کی گواہی کے باوجود بھی کہ جو نفس پيغمبۖراور ان کے وصی 
ہيں نيز ام ايمن و اسماء کی گواہی کے باوجود کہ وه دونوں اہل بہشت ہيں ، يا يہ کہ مٔسلہ ايک سياسی و حکومتی اور دنيوی 

  تھا ۔
کی ابوبکر کی جانب سے عذرتراشی آپ کو قانع کرسکتی ہے کہ جو اس نے تحرير  اس تمام گفتگو کے بعد بھی کيا ايجی

  کی ہے کہ۔
اگر يہ کہيں کہ حضرت فاطمہ زہرا نے ادعی کيا کہ فدک نحلہ ہے اور اس پر علی و حسن و حسين اور ام کلثوم نے گواہی 

  دی تو پھر ابوبکر نے کيوں قبول نہ کيا اور ان کی گواہيوں کو رد کرديا ؟۔
تو اس کا جواب يہ ہے کہ حسن و حسين کی گواہی فرعيت کی وجہ سے (مدعی کے بيٹے ہونے کی وجہ سے رد ہوئی ) اور
علی و ام کلثوم کی گواہی بينہ و شہادت کے حد نصا ب تک نہيں پہنچی تھی ۔ اور شايد ابوبکرکے نزديک گوا ه اور ايک قسم

  )٢ريہ ہے ۔(کا رواج نہ تھا چونکہ يہ بہت سے علماء کا نظ
..............  

  ۔٣٨٩ ٤) فتح الباری :١(
  ، مقصد چہارم۔٥٩٨ ٣) المواقف (ايجی ) :٢(

١٠٧  
اس کالم کو پڑھيے اور تعجب کيجيے اور خود ہی قضاوت و فيصلہ کيجيے چونکہ آپ ابوبکر کے نظريہ سے واقف 

بھی واضح ہوچکا ہے کہ وه بغير گواہی کے  ہوچکے ہيں کہ وه ايک گواه اور ايک قسم پر فيصلہ کرتے تھے ، بلکہ يہ
 صرف ادعی پر بھی حکم کرديتے تھے اور مدعی کو مال ديتے تھے ۔

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  طرفين کے نزديک جھوٹ بولنے کے اسباب
ا ب ذرا غور و فکر کرنے کے بعد آئيں ديکھيں کہ کيا ابوبکر واقعا سچے اور صديق ہيں يا صديق حضرت علی ابن ابی 

  طالب ہيں ؟۔
  نے اپنے کالم ميں اپنی اس مظلوميت کی طرف اشاره فرمايا ہے :حضرت امير المؤمنين علی 

'' مازلت مذ قبض رسول هللا مظلوما و لقد بلغنی انکم تقولون علی يکذب قاتلکم هللا فعلی من اکذب ٔا علی هللا فانا اول من آمن بہ 
  )١ام علی نبيہ فانا اول من صدقہ ''(
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ے ميں مظلوم ہوں اور مجھ کو خبر ملی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ علی جب سے پيغمبراکرۖم کی رحلت ہوئی ہے تب ہی س
جھوٹ بولتے ہيں ،خدا آپ کو ہالک کرے ميں کس پر جھوٹ بولتا ہوں ؟ کيا ميں خدا پر جھوٹ بولتا ہوں جب کہ سب سے 

 کی تصديق کی ہے ۔ پہلے اس پر ميں ايمان اليا ہوں يا اس کے نبی پر جھوٹ بولتا ہوں ؟ جب کہ سب سے پہلے ميں نے آپۖ 
..............  

 ۔٤٣٦ ٣۔ ينابيع المودة :٣٥٢ ٣٩۔ بحار االنوار :٢٧٩ ١۔ االرشاد:٩٩۔ خصائص االئمہ(سيد رضی) ٧١، حظبہ ١١٩ ١) نہج البالغہ: ١(

١١٠  
ہ حقيقت امام کی اس فرمايش ميں بہت دقيق اور بہت خوبصورت معانی اور ايک عظيم احتجاج و مناظره پوشيده ہے ۔ چونک

ميں کيا دليل و توجيہ پيش کی جاسکتی ہے اس بات پر کہ علی خدا پر جھوٹ بوليں جب کہ علی وه شخص ہيں کہ جن کے 
بارے ميں اور آپ کے خاندان کے بارے ميں قرآن کريم کی متعدد اور بہت زياده آيات نازل ہوئی ہيں جيسے آيہ تطہير ، آيہ 

  کوره ذيل آيات کہ جن ميں خداوندعالم کا ارشادگرامی ہے :مباہلہ ، آيہ مودت، سوره دہر اور مذ
  )١ـ (واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا )(١

  
  اور سب هللا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑلو اور آپس ميں تفرقہ مت ڈالو۔

  )٢تفسير عياشی ميں مذکور ہے کہ علی ابن ابی طالب ، خداوندعالم کی مضبوط رسی ہے ۔(
  )سچوں کے ساتھ ہوجاؤ۔٣الصادقين)( ـ (کونو امع٢

روايت ميں آياہے کہ جب يہ آيت نازل ہوئی تو جناب سلمان نے پوچھا کہ اے پيغمبرخدا ۖ کيا يہ آيت عام ہے يا خاص ؟ 
آنحضرت ۖ نے فرمايا تمام مومنوں کو حکم ہوا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہوجائيں ليکن صادقين سے مراد خاص افراد ہيں 

  )٤ی اور ان کے بعد اوصياء قيامت تک۔(ميرے بھائی عل
..............  

  ۔١٠٣) ، آيت ٣) سوره آل عمران(١(
  ۔١٢٢، حديث ١٩٤ ١) تفسير عياشی :٢(
  ۔١١٩)، آيت ٩) سوره توبہ (٣(
  ۔٢٥، حديث ٢٤، باب ٢٧٨)کمال الدين و تمام النعمة ٤(

١١١  
  )١رق بکم عن سبيلہ )(ـ ( ان ھذا صراطی مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتق ٣

بيشک يہ ميرا سيدھا راستہ ہے پس اس کی پيروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وه تم کو سيدھے راستے سے جدا 
  کرديں گے ۔

روضة الواعظين ميں مذکورہے کہ پيغمبراکرۖم نے فرمايا کہ ميں نے خدا وندعالم سے چاہا کہ اس آيت کو علی کے بارے 
  )٢خداوندکريم نے قبول فرمايا اور ايسا ہی کيا ۔(ميں قرار د ے 

اور يہ بھی پيغمبراکرۖم سے مروی ہے کہ آپ ۖ نے فرمايا : ميں وہی صراط مستقيم ہوں کہ جس کی پيروی کا خداوندعالم نے 
طرف تم کو حکم ديا ہے اور ميرے بعد علی ،صر اط مستقيم ہے اور اس کے بعد علی کی نسل ميں سے ميرے بيٹے خدا کی

  )٣سے سيدھا راستہ ہيں ۔(
  )٤ـ (يا ايھاالذين آمنوا اطيعوا هللا و اطيعو ا الرسول و اولی االمر منکم)(٤

  اے ايمان النے والو خدا کی اطاعت کرو اورر سول اور اولی االمر کی اطاعت کر و کہ جو تم ہی ميں سے ہے ۔
..............  

  ۔١٥٣)، آيت ٧) سوره انعام (١(
  ۔١٠٦ ١واعظين :) روضة ال٢(
  ، حديث الغدير۔٧٩ـ٧٨ ١) احتجاج طبرسی :٣(
  ۔٥٩)، آيت ٤) سوره نساء (٤(
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١١٢  
جابر ابن عبدهللا انصاری سے روايت ہے کہ جب يہ آيت نازل ہوئی ميں نے رسول خدا ۖ سے سوال کيا : يارسول هللا ہم نے هللا

جس کی اطاعت آپ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہم پر واجب کی  اور رسول کو تو پہچان ليا ليکن يہ اولی االمر کون ہے ؟کہ
گئی ہے ، پيغمبراکرۖم نے فرمايا: اے جابر وه ميرے خلفاء اور مسلمانوں کے امام ہيں ميرے بعد کہ ان ميں سے اول علی ابن

  )١ابی طالب اور ان کے بعد حسن پھر حسين ہيں۔(
پ اگر نہيں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو ۔ روايات ميں آياہے کہ ذکر ) آ٢ـ (فاسئلو ا اھل الذکر ان کنتم ال تعلمون )(٥

  )٣سے مراد پيغمبراکرۖم اور اہل ذکر سے آنحضرۖت کے اہل بيت مراد ہيں ۔ (
) راه٤ـ (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لہ الھدی و يتبع غيرسبيل المؤمنين نولہ ما تو لی و نصلہ جھنم و سائت مصيرا )(٦

ہدايت روشن ہونے کے بعد بھی جو شخص پيغمبراکرم ۖ سے اختالف کرے اور مؤمنين کے راستے کے عالوه کوئی  حق و
دوسرا راستہ اختيار کرے تو اس کو اسی راستے پر چھوڑديں گے کہ جو اس نے اختيار کيا ہے اور اس کو جہنم تک 

  پہنچاديں گے ،کہ جو بہت برا راستہ ہے ۔
..............  

  ۔٣۔ حديث ٢٣،باب ٢٥٣مال الدين و تمام النعمة ک ١) ١(
  ۔٤٣)، آيت ١٦) سوره نحل (٢(
، ١٩،باب ٦٠۔ بصائر الدرجات ٣٢،حديث ٢٦٠ ٢۔ تفسير عيا شی :٦٨ ٢۔ تفسير قمی :٣ـ١، حديث ٢١٠ ١) ديکھيے :ـ اصول کافی :٣(

  ۔١١٥)، آيت ٤) سوره نسائ(٤۔ (١٣و١٠حديث 

١١٣  
  )١ھاد)( ـ (انما انت منذر و لکل قوم٧

  بيشک آپ ڈرانے والے ہيں اور ہر قوم کے ليے ايک ہادی ہے ۔
تفسير مجمع البيان ميں مذکورہے کہ جب يہ آيت نازل ہوئی تو رسول خدا ۖ نے فرمايا : ميں ڈرانے واالہوں اور ميرے بعد 

  )٢علی ہادی ہے اے علی ہدايت پانے والے آپ سے ہدايت پائيں گے ۔(
  )٣رسولہ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويوتون الزکاة و ھم راکعون)(ـ (انما وليکم هللا و٨

آپ کا ولی اور سر پرست صرف خدا ہے اور اس کا رسول اور وه مومنين کہ جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع ميں زکات
زب هللا کے دائرے ميں ہے ديتے ہيں (اور جو شخص بھی خدااور اس کے رسول اور ان مومنين کو اپنا ولی قراردے و ه ح

  اور بيشک وه افراد کہ جو حزب هللا کے زمرے ميں ہيں کامياب ہيں )
کتاب کافی ميں حضرت امام جعفر صادق سے روايت ہے کہ والذين آمنوا سے مراد علی اور قيامت تک آپ کی اوالد آئمہ 

  )٤ہيں ۔(
..............  

  ۔٧)، آيت ١٣) سوره رعد(١(
  ۔٢٨٧ ٦و٥) مجمع البيان :٢(
  ۔٥٦و ٥٥)، آيت ٥) سوره مائده (٣(
  ۔٣،حديث ٢٨٨ ١) اصول کافی :٤(

١١٤  
حضرت امام محمد باقر سے روايت ہے کہ يہوديوں ميں سے ايک گروه نے اسالم قبول کيا اور پيغمبراکرۖم کے پاس آئے اور

رپرست کون ہے ؟ اس وقت يہ آيت نازل آپ ۖ سے سوال کيا کہ آپ کا وصی اور جانشين کون ہے ، آپ کے بعد ہماراولی و س
ہوئی (انما وليکم هللا و رسولہ ۔۔۔) پيغمبراکرم ۖ نے ان لوگوں سے فرمايا اٹھيے اور مسجد کی طرف چليے وه سب کے سب 
مسجد کی طرف چل پڑے اسی دوران ايک فقير کو ديکھا کہ جو مسجد سے باہر نکل رہا تھا پيغمبراکرۖم نے سوال کيا: اے 

ا تجھ کو کسی نے کچھ ديا ؟ اس نے کہا؟ جی ہاں يہ انگوٹھی ، پيغمبراکرۖم نے معلوم کيا : کس شخص نے يہ سائل کي
انگوٹھی تجھے دی ؟ فقير نے کہا : اس شخص نے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے ۔ آپ نے معلوم کيا : کس حالت ميں يہ انگوٹھی 

  تجھ کو دی ؟ اس نے کہا : حالت رکوع ميں ۔
نے يہ سن کر تکبير کہی اور تمام اہل مسجد نے تکبير کہی پھر پيغمبراکرۖم نے فرمايا: علی ابن ابی طالب آپ کا پيغمبراکرۖم 
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ولی و سرپرست ہے۔ سب نے کہا ہم راضی ہيں کہ هللا ہمارا پروردگار، محمد ہمارا رسول ہے اور علی ابن ابی طالب ہمارے 
  )١ومن يتول هللا و رسولہ)(ولی و سرپرست ہيں ، اس وقت يہ آيت نازل ہوئی (

اور ان کے عالوه بہت سی دوسری آيات کہ جو اس سلسلے ميں نازل ہوئی ہيں اور تفاسير و دوسری کتابوں ميں ان باتونکی 
  طرف اشاره ہوا ہے ۔

..............  

  ۔٤،حديث ٢٦، مجلس ١٠٨ـ١٠٧) امالی (شيخ صدوق ) ١(

١١٥  
،چمچے اور تملق مزاج لوگوں کا کام ہے اور وه يہ حرکت کرتے ہيں کہ جو خواہشات  پيغمبراسالم ۖ پر جھوٹ بولنا چاپلوسی

نفس کے پيروکار ہيں يا وه افراد کہ جو حقيقت ميں اسالم کے دشمن ہيں ليکن اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں ميں کھڑا 
رۖم کو ستايا اور آپ پر جھوٹ کا الزام کرليا ہے ۔يا وه لوگ کہ جنہوں نے اپنی قلعی و حقيقت کھلنے کے خوف سے پيغمبراک

  لگايا ہے يہ وہی لوگ ہيں کہ جو پيغمبراکرۖم کے اوپر کوڑا پھينکتے تھے اور آپ کے راستے ميں کانٹے بچھاتے تھے ۔
جبکہ حضرت امام علی ابن ابی طالب آپ کے چچا زاد بھائی ہيں اور وه ہيں کہ جنہوننے اپنی جان اور خون سے پيغمبراکرۖم 

محافظت کی، آۖپ سے دفاع کيا اور آپ پہلے فرد ہيں کہ جنہوں نے پيغمبراکرۖم کی نبوت و رسالت کو قبول کيا ، اور آپ کی 
سے خطرات کو ٹالنے کے ليے آپ کے بستر پر سوئے ، جو شخص اس طرح کا ہو اوراس طرح کے امتيازات رکھتاہو کيا 

  يہ معقول ہے کہ وه پيغمبراکرۖم پر جھوٹ بولے ؟۔
  
ہ کس طرح ممکن ہے کہ علی پيغمبراکرۖم پر جھوٹ کی تہمت لگائيں جب کہ ہم ديکھتے ہيں کہ سيکڑوں حديثين حضرت ي

علی کے مدح ميں پيغمبر اکرۖم سے مروی ہيں ، مذکوره ذيل روايات صرف نمونے کے طور پر پيش خدمت ہيں کہ جو 
  پيغمبراکرۖم نے حضرت علی کے بارے ميں فرمايا :

  )١متقين وقائد الغر المحجلين''(٭ ''امام ال
  علی متقين اور پرہيزگاروں کے امام اور سفيد و نورانی پيشانی والوں کے قائد ہيں۔

..............  

  ۔٤٨، مراجعہ ٣٤٠) اس حديث کے منابع و مصادر سے آشنائی کے ليے ديکھيے :ـ المراجعات (شرف الدين) ١(

١١٦  
  )١منصورمن نصره مخذول من خذلہ''( ٭ '' ھذا امير البررة وقاتل الفجرة

يہ علی، نيک وصالحين کے امير ،فاسقين و فاجرين کے قاتل اور جو اس کی مدد کرے وه کامياب ہے اور جو اس کو پست و 
  خوار سمجھے وه خود ذليل ہے ۔

  )٢٭ '' انا مدينة العلم و علی بابھا فمن اراد العلم فليات الباب ''(
  ی اس کے دروازه ہيں پس جس کو علم چاہيے وه دروازے سے داخل ہو۔ميں علم کا شہرہوں اورعل

  )٣٭ '' انت تبين المتی ما اختلفوافيہ من بعدی''(
  آپ اے علی ميرے بعد ميری امت کے ليے وضاحت کرينگے جن مسائل ميں وه اختالف کريں۔

..............  

اد صحيح ہيں اور بخاری و مسلم نے اس کو نقل نہيں کيا ہے ۔ ۔ حاکم کا بيان ہے کہ اس حديث کے اسن١٢٩ ٣) مستدرک حاکم :١(
  ۔٢٢٣١، ترجمہ ٤٤١ ٤تاريخ بغداد : 

(حاکم کا بيان ہے کہ اس حديث کی اسناد صحيح ہيں اور ١٢٦ ٣(بہ نقل از ابن عباس )۔ مستدرک حاکم :٥٥ ١١) المعجم الکبير :٢(
پر اس حديث کو جابر بن عبدهللا انصاری سے نقل کيا ہے ۔ فيض القدير  صفحہ ١٢٧بخاری و مسلم نے اس کو نقل نہيں کيا ہے ) اور 

  ۔٢٢ ٤۔ اسد الغابہ :٤٩ ١:
۔حاکم کا بيان ہے کہ اس حديث کی اسناد صحيح ہيں اور بخاری و مسلم نے اس کو نقل نہيں کيا ہے ۔ تاريخ  ١٢٢ ٣) مستدرک حاکم:٣(

  ۔٣٨٧ ٤٢دمشق : 
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١١٧  
  )١و بک يا علی يھتدی المھتدون من بعدی''( ٭ '' اناالمنذر و علی الھادی

  ميں ڈرانے واالہوں اور علی ہادی ہيں ، اور اے علی ميرے بعدہدايت پانے والے آپ سے ہدايت پائيں گے ۔
٭ '' ان االمة ستغدربک بعدی وانت تعيش علی امتی و تقتل علی سنتی من احبک احبنی ومن ابغضک ابغضنی و ان ھذه 

) اے علی ميرے بعد ميری امت آپ سے خيانت کرے گی جب کہ آپ کی زندگی ٢لحيتہ من راسہ )''( ستخضب من ھذا (يعنی
ميرے آئين و روش پر ہوگی اور ميری سنت کے احياء ميں قتل کرديے جاؤ گے اور جو آپ کو دوست رکھے وه مجھ کو 

عنقريب آپ کی ڈاڑھی آپ کے  دوست رکھتا ہے اور جوآپ سے بغض رکھے وه مجھ سے بغض، اور مير ا دشمن ہے ۔اور
  سر کے خون سے رنگين ہوگی ۔

..............  

(ابن حجر کا بيان ہے کہ اس حديث کے اسناد حسن ہيں ) ۔ الدر٢٨٥ ٨(بہ نقل از ابن عباس) ۔ فتح الباری : ١٤٢ ١٣) تفسير طبری :١(
ہ اور ابونعيم نے المعرفت ميں اور ديلمی ، ابن عساکر ، ۔(اس ماخذ ميں وارد ہے کہ اس حديث کو ابن حجر ، ابن مردوي٤٥ ٤المنثور : 

ابن نجار اور اسی طرح حاکم نے عباد بن عبدهللا اسدی سے کہ اس نے علی سے روايت کی ہے اور کہا ہے کہ يہ حديث صحيح االسناد 
  ۔١٣٠ ٣ہے اور بخاری و مسلم نے نقل نہيں کيا ہے ) ديکھيے:ـ مستدرک حاکم :

ميں نقل کيا ہے اور کہا ہے کہ يہ حديث صحيح ہے اور ذہبی نے اس کو اپنی تلخيص  ١٤٢ ٣کم نے مستدرک :) اس حديث کو حا٢(
۔اسی طرح کی روايت شيعہ طرق سے بھی نقل ہوئی ہے جيسا کہ عيون ١٣٥٦٢، حديث ٢٩٧ ١١ميں صحيح جانا ہے ۔ کنزالعمال :

  ، ميں وارد ہے ۔٣٠٦، حديث ٧٢ ١اخبار الرضا :

١١٨  
خطاب سے منقول ہے انہوں نے کہا: علی کو تين ايسی خصلتيں مليں کہ اگر مجھ کو ان ميں سے ايک بھی مل جاتی  عمر بن

  تو اس سے کہيں زياده بہتر تھی کہ مجھ کو الل بالوں والے اونٹ ديئے جائيں ۔
 سے شادی ہونا ، اور آپ  ۖلوگوں نے معلوم کيا کہ وه علی کی کيا خصوصيتيں ہيں؟تو کہا : علی کی فاطمہ دختر رسول خدا

کا پيغمبراکرۖم کے ساتھ مسجدميں سونا اور ہر وه چيز کہ جو پيغمبراکرۖم کے ليے مسجد ميں حالل تھی آپ کے ليے بھی 
  )١حالل تھی اور آپ کو روزخيبر علم کا ديا جانا ۔(

  )٢مسلم نے سعد بن وقاص سے اسی طرح کی روايت نقل کی ہے ۔(
  )٣کی روايت ابن عباس سے نقل ہوئی ہے ۔(اور اسی طرح کے مضمون 

جس کے حصے اور نصيب ميں خدا اور رسول سے اس قدر فضائل و کماالت ہوں تو کيا اس کے ليے يہ تصور کرنا ممکن 
  ہے کہ وه خدا اور رسول پر جھوٹ بولے ۔

کرنا ـ ان دونوں کی  صديق اکبرحضرت علی اور صديقہ کبری حضرت فاطمہ زہرا کی تصديق نہ کرنا يا ان کی بات رد
فضيلت ميں اتنی زياده احاديث صحيحہ و متواتره ہونے کے باوجود ـ گويا رسول خدۖا کی تکذيب کرنا ہے خصوصاًان روايات

  ميں کہ جن کے صحيح ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے ۔
..............  

(حاکم کا بيان ہے کہ اس حديث کی اسناد صحيح ہيں اور بخاری ۔١٢٥ ٣۔ مستدرک حاکم :٣٦، حديث ٥٠٠ ٧) مصنف ابن ابی شيبہ :١(
  ۔١٢٠ ٩و مسلم نے اس کو نقل نہيں کيا ہے ) ۔ مجمع الزوائد :

  ۔٣٨٠٨، حديث ٣٠١ ٥کتاب فضائل الصحابہ ، فضائل علی ۔ سنن ترمذی : ١٢٠) صحيح مسلم ٢(
  ۔٢٢ ١۔ شواہد التنزيل : ٧٢ ٤٢۔ تاريخ دمشق :١١١ ٣٠۔ مستدرک حاکم :١٢٠ ٩۔ مجمع الزوائد :  ٢١٢ ٨) المعجم االوسط : ٣(

١١٩  
وه لوگ کہ جو تاريخ اسالم کا حقيقت مندانہ مطالعہ کرتے ہيں وه اچھی طرح درک کرليتے ہيں کہ خدا اور رسول پر ان 

تابع تھے ، لوگوں نے جھوٹ بوال ہے کہ جن کے يہاں زمانہ جاہليت کی طرف تمايل اور تعصب تھا ، يا خواہشات نفس کے 
يا حکومت و جاه طلب، اور يا پھر فکری اعتبار سے پست تھے اور يہ لوگ عموماً وه تھے کہ جو مسلمانوں کی تلوار کے 
خوف سے ايمان الئے تھے، اپنی جان کے خوف ميں جہاد پر بھی نہ گئے اور اگر گئے بھی تو مسلمانوں کی صفوں ميں 

  ن اسالم قبو ل کرنے والے اور اس کے بعد والے يا منافق افراد وغيره۔رخنہ و تفرقہ ڈاال ۔ جيسے فتح مکہ کے د
يہ تمام اسباب ـ کہ جن کی سزا اور بھگتان بہت سنگين ہے ـ حضرت علی ابن ابی طالب ، حضرت فاطمہ زہرا ، جناب 
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ہے ، منتفی ہيں ، اور يہی  خديجہ اور تمام ہی اہل بيت عليہم السالم کے حق ميں کہ جن کو خداوندعالم نے پاک و پاکيزه رکھا
  وجہ ہے کہ صديق اکبر حضرت امير المؤمنين علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے :

  )١'' ما کذبت وال کذبت ''(
  نہ ميں نے کبھی جھوٹ بوال اور نہ مجھ پر(رسول خدا ۖ کی جانب سے) کبھی جھوٹ بوال گيا ۔

تابع حضرات جيسے سلمان ، مقداد ، ابوذر ، عمار ، ابن عباس ، حذيفہ بن اور يہ اسباب ، اہل بيت عليہم السالم کے پيرو و
  يمان اور خزيمہ بن ثابت ذوالشہادتين وغيره کے يہاں بھی منتفی و محال ہيں

..............  

۔ (حاکم کا بيان ہے کہ يہ حديث بہ شرط شيخين صحيح ہے ليکن انہوں نے اس ١٥٤ ٢۔ مستدرک حاکم:١٤١ـ١٣٩ ١مسند احمد : ) ١(
  ۔٥٩٦٢، حديث ٣٥٨ ٣۔ المصنف(عبد الرزاق) :٢٤۔ مسند ابی داؤد ٣٧١ ٢کو نقل نہيں کيا ہے ) ۔ السنن الکبری (بيہقی ) :

١٢٠  
اور فضائل ميں خود رسول اکرۖم سے روايات وارد ہيں اور يہ لوگ صدق و اس ليے کہ ان حضرات کی صدق وصفائی 

صفائی ميں مشہور ہيں ان پر سياسی حوادث اور خواہشات نفس کا غلبہ نہيں ہوا اور ان ميں سے کوئی ايک بھی حديث کے 
يہاں جعل حديث اور جعل و گھڑنے اور جھوٹ سے متہم نہيں ہوا ہے ۔ ان کے بر خالف حاکم اور ان کے پيروکاروں کے 
  جھوٹ کا بازار گرم ہے جيسے کعب االحبار ، وھب بن منبہ ، سمره بن جندب اور ابوھريره وغيره ۔

جی ہاں ! حضرت فاطمہ زہرا کی سچائی اور راست گوئی کی تصديق ہوئی ہے ۔ اور بيشک آپ اور آپ کے شوہرحضرت 
ے حضرت فاطمہ زہرا بيت الشرف سے باہر تشريف الئيں تاکہاميرالمؤمنين سياسی امور وشخصی معامالت ميں جھٹالئے گئ

لوگوں کو يہ تاکيد کرسکيں کہ وه رسول خدۖا کی بيٹی ہيں اور وه اپنے قول و فعل ميں سچی ہيں ، پس جو کچھ بھی فرمائيں 
  وه غلط و جھوٹ نہيں ہے اور جوکام بھی انجام ديں وه کسی کے حق ميں ظلم و زيادتی نہيں ہے ۔

و! يہ جان لو کہ ميں فاطمہ اور ميرے باپ محمۖد ہيں ، ميرا اول و آخر کالم يہ ہے کہ ميں کوئی غلط بات نہيں کہتی اے لوگ
  اور جو کام کرتی ہوں اس ميں کسی پر ظلم و ستم نہيں کرتی ۔

ہی ميں سے آپ  ) خدا کی قسم آپ١(لقد جاء کم رسول من انفسکم عزيز عليہ ما عنتم حريص عليکم بالمؤمنين رؤف رحيم )(
کے درميان پيغمبرآئے کہ جس پر آپ کے رنج و تکليف دشوار تھی اور جو آپ لوگوں کی کاميابی و سعادت کے ليے حرص

  و طمع کرتے اور مومنين کے متعلق بہت مہربان و دل سوز تھے ۔
..............  

  ۔١٢٨)، آيت ٩) سوره توبہ(١(

١٢١  
کو پہچاننا ہے تو ديکھوگے کہ وه ميرے باپ ہيں نہ کہ آپ کی عورتوں کے باپ ۔ اگر ان کے نسب کو ديکھنا ہے اور ان 

  اور مير ے ابن عم علی کے بھائی ہيں نہ کہ تم مردوں کے ، اور يہ کتنی نيک نسبت ہے کہ جومجھے ان سے ہے ۔
  )١کو پہچنواديا ہے ۔۔۔(انہوں نے اپنی الٰہی رسالت کو انجام ديا اور خداوندعالم کی جانب سے عذاب کے اسباب و علل 

ابوبکر اور ان کے پيرو کار و طرف دار حضرت فاطمہ زہرا کے اسالم ميں مقام و منزلت سے اچھی طرح واقف تھے اور 
جان بوجھ کر آپ کی منزلت و شان ميں تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے تھے اور اپنے آپ کو نادانی ميں ڈالے ہوئے تھے 

اطمہ زہرا کے مقا م کا اعتراف کيا وه از راه اکراه تھا، حقيقت مندانہ نہيں تھا بلکہ اپنے نئے اور جہاں کہيں بھی حضرت ف
نئے حربوں سے آپ کو آپ کے مقام سے اوروه منزلت کہ جو آپ کو خدا نے عطا فرمائی تھی گرانے کی کوشش کرتے 

  تھے ۔
گی کہ وه لوگ مقام رسالت و حقائق الٰہی سے ناآشنا اگر ان لوگوں کے افعال کی بہترين توجيہ و تاويل کی جائے تو يہ ہو

تھے اور معرفت نام کی ان کے پاس کوئی چيز نہ تھی اگر امير المؤمنين کے احتجاج پرکہ جو آپ نے ابوبکر پر کيا ، غور 
المؤمنين کريں تو معلوم ہوجائے گا کہ ابوبکر حقيقت وحی و رسالت کی کما حقہ معرفت نہيں رکھتے تھے ، چونکہ جب امير

  نے ان کی زبان سے يہ کہلواليا کہ آيت تطہير ان حضرا ت کی شان ميں نازل ہوئی ہے تب فرمايا :
..............  
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  ۔٢١٢ ١٦۔ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :١٣٤ ١۔ احتجاج طبرسی :٣٤ ٣) شرح االخبار :١(

١٢٢  
مرتکب ہوئی ہيں تو آپ ان کے ساتھ کيا برتاؤ کريں گے ؟ ابوبکر اگر مسلمان يہ گواہی ديں کہ فاطمہ زہرا کسی غلط فعل کی

نے کہا : عام مسلمان عورتوں کی طرح ان پر بھی حد جاری کروں گا !۔ آپ نے فرمايا : اس صورت ميں آپ خداوندعالم کے
  نزديک کافروں ميں سے ہوں گے ۔ ابوبکر نے کہا: وه کيسے ؟

ا کی پاکيزگی و طہارت پر خداوندعالم کی گواہی کو رد کرديا اور ان کے خالف آپ نے فرمايا : چونکہ حضرت فاطمہ زہر
مسلمانوں کی گواہی کو قبول کرليا ۔ اسی طرح خداوندعالم اور رسول خدۖا کے حکم کو فدک کے سلسلے ميں کہ جو آپ کے 

 ۔ ليے قرار ديا تھا اورآپ پيغمبراکرۖم کی زندگی ہی ميں اس کی مالک تھيں، رد کرديا ہے

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  عالم غيب اور عالم ماده
يہ واضح ہے کہ زمانہ جاہليت ميں لوگ اور مشرکين عرب اپنی سطحی فکر پر زندگی گذار رہے تھے ، اگر ان کے حاالت 
پر غور کريں تو روشن ہوجائے گا کہ وه حقيقت رسالت کودرک نہ کرنے کی وجہ سے جو کچھ بھی پيغمبراکرۖم الئے تھے 

ۖم ايک عظيم بادشاه کی طرح نہيں ہيں ؟آپ کے پاس کيوں مال و اس پر اعتراض کرتے اور کہتے تھے کہ کيوں پيغمبراکر
  دولت کے انبار نہيں ہيں ؟ ۔

  کس طرح خد اوندعالم مردوں کو زنده کرے گا ؟ کس طرح لوگ مرنے کے بعد دوباره زنده کيے جائيں گے ؟۔
  اور اس طرح کے ہزاروں سوال ۔

ياده تر مادی اور امور حسی سے مربوط ہيں کہ جن کا عالم يہ تمام سواالت مشرکين کی جانب سے ہيں کہ جن ميں سے ز
غيب سے کوئی تعلق نہيں ہے جب کہ خداوندعالم نے مؤمنين سے غيب پر ايمان النے کی فرمائش کی ہے کہ تمام حوادث 

  کو ايک مادی نگاه سے نہ ديکھا جائے بلکہ عالم غيب پر ايمان رکھا جائے ۔
کے متعلق نقل ہوا ہے کہ وه جنگ حنين ميں بعض غيبی حوادث کے متعلق مادی نظر حديثی منابع و مصادر ميں ابوبکر 

  رکھتے تھے اسی ليے کہا کہ ہم آج قلت افراد کی وجہ سے اصال ًکامياب نہيں ہوسکتے!
  

١٢٥  
يت دينا تھاخدا اور اس کے رسول نے اس مادی فکر کو پسند نہ فرمايا چونکہ ان کا مقصد ايمان اور غيبی مدد پر يقين کو تقو

  ، لہذا ارشاد فرمايا :
  )١(ويوم حنين اذاعجبتکم کثرتکم )(

  اور روز حنين ان کی زيادتی نے تم کو تعجب ميں ڈا ل ديا۔
بہت سے مسلمان اسی سطحی فکر پر ايمان الئے ہوئے تھے اور ان کی نظر اکثر امور کے متعلق مادی ہوا کرتی تھی ، ہر 

ديکھتے اور اس کو معيار قرار ديتے تھے ،انبياء و اوليا ء اور هللا کے نيک بندوں کے چيز کو اس کے ظاہری اعتبار سے 
مقامات اور ان کی معنوی شٔان و منزلت کے متعلق شک و شبہہ کرتے اور يہ دعوی کرتے کہ ان حضرات کے بدن مٹی ميں

يہ فکرظاہری ، حيات مادی اور  ملنے اور خاک ہوجانے کے باوجود کيسے يہ لوگ دوباره اٹھائے جائيں گے ؟ جب کہ
  دنيوی خيال کی وجہ سے ہے کہ جو زمانہ جاہليت سے سرچشمہ لے رہی ہے اور اسی کی دين ہے ۔

اگر يہ لوگ خداوندعالم کے اس فرمان کو کہ جس ميں ارشاد ہے (کم من فئة قليلة غلبت فئة کثيرة باذن هللا وهللا مع الصابرين )
وندعالم کے اذن سے زياده لوگوں پر غالب آجاتے ہيں اور خداوندعالم صبر کرنے والونکے  ) چہ بسا تھوڑے لوگ ، خدا٢(

ساتھ ہے ۔حقيقت ميں درک کرتے تو انبياء اور اوصياء کے مقامات کو کہ جو خداوندعالم نے ان کو عطا فرمائے ہيں خوب 
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  باتيں نہ کرتے ۔سمجھ ليتے اور پھر کبھی شک نہ کرتے اور بے اساس و بے بنياد اور بيہوده 
..............  

  ۔٢٥) ، آيت ٩) سوره توبہ (١(
  ۔٢٤٩)، آيت٢) سوره بقره(٢(

١٢٦  
ابليس اپنی تمام خباثتوں کے ساتھ خداوندعالم سے مخاطب ہے کہ اپنی تمام تر کوششوں سے اوالد آدم کو بہکائے گا اور راه 

  راه کرنے کی طاقت نہيں رکھتا ۔حق سے گمراه کرے گا ليکن ان افراد کے عالوه کہ جن کو گم
  )١(ال حتنکن ذريتہ اال قليال)(

ميں يقينا آدم کی اوالد کے لگام ڈالونگا اور ان پر مسلط ہوجائوں گا مگر کچھ افراد کے عالوه ۔يا اس کا يہ کالم کہ:(فبعزتک 
  )٢الغوينھم اجمعين االعبادک منھم المخلصين )(

  )٣کر وں گا مگر سوائے تيرے مخلص بندوں کے ۔(تيری عزت کی قسم ميں ان سب کو گمراه 
..............  

  ۔٦٢)، آيت١٧) سوره اسراء (١(
  ۔٨٣ـ٨٢)، آيت٣٨) سوره ص(٢(
  ) مخلص ،(زبر کے ساتھ) ، مخلص ،(زير کے ساتھ)سے جدا اور ممتاز ہے ۔٣(

  
ش کرے کہ اس کی ہر حرکت ورفتار و مخلص، (زير کے ساتھ)وه شخص ہے کہ جو اپنے اعمال ميں اخالص سے کام لے اور يہ کوش

گفتار صرف خدا کے ليے ہواور رياکاری ، نفاق اور ہر وه شٔی کہ جس کو خدا وند پسند نہيں فرماتا اس کے عمل ميننہ پائی جائے ، اس
مراتب و اعتبار سے ہر انسان باايمان اور مخلص ، اخالص کی راه پر گامزن ہے اور خطروں سے بچا ہوا نہيں ہے ، اخالص کے 

  مقامات ہيں کہ ہر شخص مخلص کے اخالص کا درجہ جدا جدا ہے۔
ليکن مخلص، (زبر کے ساتھ) وه شخص ہے کہ جو پيغمبروں کی توصيف ميں آيا ہے اور ان کی ممتاز خصوصيتوں ميں سے ہے اس 

کو طے کرکے خطاء و غلطی سے کے معنی يہ ہيں کہ خدا وندعالم کی جانب سے کسی بندے کا انتخاب يعنی اخالص کے تمام مراحل 
مصونيت و معصوميت کے درجہ پر فائز ہوگيا ہے ۔ اس حيثيت سے کہ اپنے نفس کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے ہے اور جن و انس اور 

  شيطان کوئی بھی اس کو دھوکا نہيں دے سکتے ۔۔ ۔بقيہ اگلے صفحہ پر ۔ ۔ ۔

١٢٧  
ہی ہمارے ليے امکان فراہم کرتی ہے کہ ہم تمام امور ميں جس مقام و اسی بناء پر عالم غيب کے اسرار و رموز سے آگا 

  حيثيت ميں ہيں اس سے زياده حقيقت بينی سے کام ليں اور ان کو کما حقہ درک کرنے کی کشش کريں ۔
ہيں حق يہ ہے کہ کہاجائے کہ ہم پيغمبراکرۖم ، حضرت فاطمہ زہرا اور آئمہ معصومين عليہم السالم کے مقامات کو درک ن

کرپاتے چونکہ ان کا عالم غيبی و معنوی ہمارے سطحی عالم سے کہيں بلند و باالہے اور ہمارے يہاں ان کے مقام کو درک 
  کرنے اورسمجھنے کی صالحيت نہيں ہے ۔

اسی وجہ سے وه لوگ کہ جو مادی و سطحی فکر رکھتے ہيں جيسے عصر حاضر ميں فرقہ وہابيت وه لوگ اصالً اس بات 
يں کرسکتے کہ پيغمبراکرۖم چوده صديوں کے بعد آج بھی ہم پر گواه و شاہد ہيں جب کہ يہ گواہی وشہادت کو درک نہ

  خداوندمتعال کے کالم پاک ميں موجود ہے۔
..............  

  ۔ ۔ ۔پچھلے صفحہ کا بقيہ۔ ۔ ۔
ے ساتھ تمام تر آزمائشات و امتحانات دوسر ے لفظوں ميں يہ کہا جائے کہ مخلص (زبر کے ساتھ) وه شخض ہے کہ جو توفيق اٰلہی ک

  سے سربلند و کامياب نکال ہو اور کسی بھی فتنے ميناس کے قدم نہ ڈگمگائے ہوں ۔
جی ہاں ! اخالص ايک وظيفہ ہے کہ جو ہر مخلص مرد و عورت اپنا شيوه بناتا ہے ۔ اور مخلص (زبر کے ساتھ) خداوندعالم کی جانب 

ايسی منزلت ہے کہ جو مسلسل علمی وعملی جہاد اور کوششوں کے بعد اور ايمان کے آخری  سے ايک رتبہ اور مقام ہے اور ايک
  درجہ پر فائز ہونے کے بعد ، خدا کے بعض بندوں کو نصيب ہوتی ہے اور ان کو خدا کا منتخب بنده بناتی ہے ۔

١٢٨  
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) اور اسی طرح آپ کو درميانی امت ١يدا)((وکذالک جعلنا کم امة وسطا لتکونوا شھداء علی الناس و يکون الرسول عليکم شھ
  قرار ديا تاکہ آپ لوگوں پر گواه رہيں اوررسول آپ پر گواه ہو ۔

اسی طرح يہ دوسری آيت : (وقل اعملو فسيرهللا عملکم و رسولہ والمؤمنون و ستردون الی عالم الغيب والشھادة فينٔبکم بما کنتم 
  )٢تعملون)(

ہے انجام دو ، جبکہ هللا تمہارے اعمال کو ديکھتا ہے اور اس کا رسول اور مؤمنين آپ اے رسول کہدو کہ جوتمہارا دل چا
کے اعمال کو ديکھتے ہيں اور عنقريب آپ عالم غيب و شہادت کی طرف پلٹاديئے جائوگے تاکہ جو کام انجام ديتے ہو ان 

  سے تم کو باخبر کرديا جائے ۔
  اور خداوندعالم کا يہ ارشادگرامی :

  )٣با شہيدا بينی و بينکم ومن عنده علم الکتاب )((قل کٰفی 
  اے رسو ل کہدو، ميرے اور تمہارے درميان گواہی کے ليے خدا کافی ہے اور وه کہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے ۔

حابہ اب سوال يہ ہے کہ کيا گواہی و شہادت اور پيغمبراکرۖم کا دوسروں کے اعمال کو ديکھنا صرف انپے ہم عصر اور ص
  تک مخصوص ہے يا ہر زمانے اور مکان اور تمام نسلوں کوشامل ہے ۔

..............  

  ۔١٤٣)، آيت ٢) سوره بقره (١(
  ۔١٠٥)، آيت ٩) سوره توبہ(٢(
  ۔٤٣) ، آيت ١٣) سوره رعد(٣(

١٢٩  
  اور پھر اس آيت کے کيا معنی ہينکہ خداوندعالم کا ارشاد گرامی ہے :

  )١جائوک فاستغفروا هللا واستغفرلھم الرسول لو جدوا هللا توابا رحيما)( (ولو انھم اذظلموا انفسھم
اے رسول ، اگر يہ لوگ اپنے اوپر ظلم و ستم کريں اور پھر آپ کے پاس آئيں کہ خود بھی خداوندعالم کے حضور استغفار 

  اال اور رحيم پائيں گے۔کريں اور پيغمبر بھی ان کے ليے مغفرت کی دعا کرے تو خداوندعالم کو توبہ قبول کرنے و
کيا يہ کالم صرف عصر رسول سے مخصوص ہے ؟ يا يہ کہ دوسرے زمانوں کو بھی شامل ہے ۔اور اگر يہ صرف عصر 

  رسول سے مخصوص ہے تو کيا يہ آئنده نسلوں پر ظلم و ستم نہيں ہے ؟۔
دی قوانين و ضوابط کی بنياد پر کہ اور اس کے عالوه گذشہ آيت ميں گواہی و شہادت کے کيا معنی ہيں ؟ اور کس طرح ما

جو ہمارے يہاں پائے جاتے ہيں يہ تصور کيا جاسکتاہے کہ پيغمبراکرم ۖ انسانوں پر گواه ہيں جبکہ وه رحلت فرماچکے ہيں 
  اور ظاہراً فوت ہوچکے ہيں ۔

حقيقت اور تفصيلی  يہ امور سب کے سب عالم غيب سے مربوط ہيں اور ان باتوں پر ايمان رکھنا الزم ہے اگرچہ ان کی
کيفيت سے ہم ناواقف ہوں چونکہ غيب پر ايمان ، خداوندعالم کی اس آيت (الذين يؤمنون بالغيب) (وه لوگ کہ جو غيب پر 

ايمان رکھتے ہيں)اور فرمان کے مطابق ہر مسلمان پر واجب ہے ۔ جی ہاں! غيب کے معنوی معانی و مفاہيم ہماری اسالمی 
  ے جاتے ہيں کہ جن کی معرفت ہم پر الزم ہے ۔زندگی ميں بہت زياده پائ

..............  

  ۔٦٤) ، آيت ٤) سوره نساء (١(

١٣٠  
ميرے عقيدے ميں ، اس روش کو تو جہ کا مرکز قرار دينا بہت زياده ضروری ہے اس ليے کہ يہ روش اعتقادی مسائل کےـ 

چونکہ تمام امور کو مادی و سطحی نظر سے  کہ جن کی گہرائی تک دوسرے نہيں پہنچ سکتے ـحل ہونے کا سبب ہے ۔
ديکھنا وہابيت و مارکسيستی نظريہ ہے ،کہ جو اسالمی نظريہ سے بہت دور ہے ، يہ نظريہ آخری دوصديوں ميں مسلمانوں 

  کے ايمان اورا نبياء و صالحين کے مقامات و منزلت ميں تغافل و بے تو جھی کی وجہ سے وجود ميں آيا ہے ۔
تقريباً خداوندعالم کے ليے تمام موجودات کے تسبيح کرنے کی طرح ہے کہ جس کو ہم درک نہيں کرپاتے يا  غيب پر ايمان ،

جس طرح خداوندعالم ،ماه مبارک رمضان ميں اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتا ہے ، ليکن يہ ميزبانی عام انسانوں کی ايک
کا مفہوم خداکے نزديک ہمارے يہاں کے مفہوم سے جدا و دوسر ے کی ميزبانی کی طرح نہيں ہے چونکہ اکل و کھانے 
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متفاوت ہے ، اسی طرح مفہوم شہادت و شہود ہيں اور ديگراصطالحات کہ جن کا دوسری جہت اور معنوی اعتبار سے اسالم
يح کے اصل افکار ميں لحاظ رکھا گيا ہے ، ان کو سطحی فکر اورپست خيالی سے درک نہيں کيا جاسکتا۔ ان امور کو صح

  اور کامل صرف پيغمبراکرۖم سمجھ سکتے ہيں اور وه افراد کہ جن کے پاس علم کتاب ہے ۔
پس اس تمام گفتگو کے بعد عرض کرتے ہيں کہ امت اسالمی کے بہت سے افراد ، پيغمبراکرۖم کے زمانے يا ان کے بعد ، 

  چاہتے تھے کہ کما حقہ درک کريں ۔ حقيقت رسالت اور رسول خدا ۖ کے معنوی مقام کو درک نہيں کرتے تھے يا نہيں
اسی بناء پر آنحضرت سے ايک آدمی و معمولی انسان کی طرح ملتے اور ارتباط رکھتے اور يہ اعتقادرکھتے کہ ان کے 
يہاں امکان خطاء و صواب ہے اور وه غصے ميں وه بات بھی کہہ سکتے ہيں کہ جو رضايت و خوشنودی ميں کبھی بھی 

  ۔زبان پر نہيں السکتے 
  

١٣١  
اميرالمؤمنين يہی چاہتے تھے کہ ابوبکر کے ليے يہ واضح کرديں کہ وه اسالمی عقيده کی گہرائی تک نہيں پہنچے اور اپنے
کاموں ميں قرآن کريم کے خالف عمل کررہے ہيں اور تمام امور ميں سطحی فکر رکھتے ہيں اور ساده لوحی و پست خيالی 

ف امير المؤمنين اپنی ہر گفتار و رفتار اور ہر احتجاج و مقام پر باآواز بلند يہ سے کام لے رہے ہيں جبکہ اس کے بر خال
آشکار فرمارہے ہيں کہ وه تمام وجود سے شٔان رسالت اور اس کی گہرائی کو خوب سمجھتے ہيں اور پيغمبراکرۖم کے حکم 

  کو نماز سے بھی زياده مہم جانتے ہيں ۔
ازل ہوتے وقت کہ جب پيغمبراکرۖم کا سرمبارک علی کی آغوش ميں ہے خدااوررسوليہی وجہ ہے کہ پيغمبرا کرۖم پر وحی ن

کی اطاعت اور امتثال امر کی خاطر نماز کے ليے نہيں اٹھتے يہاں تک کہ سورج غروب ہوجاتا ہے اور نماز کی فضيلت کا 
  وقت ختم ہوجاتا ہے ۔

  
  )١ہے کہ آپ کے ليے سورج کو دوباره پلٹاتا ہے ۔(ليکن علی کی يہ اطاعت شعاری خداوندمتعال کو اتنی پسند آئی 

..............  

  ۔١٥٥ ٦) فتح الباری : ١(

۔ اور ٣٩٠، حديث ١٥١ ٢٤اور طبرانی نے المعجم الکبير : ٤٦ ١ابن حجر کا بيان ہے کہ طحاوی نے شرح معانی اآلثار :
ہے ۔ پيغمبراکرۖم نے اپنے سرمبارک کو علی کے حاکم و بيہقی نے دالئل النبوة ميں اسماء بنت عميس سے روايت نقل کی 

زانو پر رکھا اور سوگئے ان کی نماز عصر کا وقت نکل گيا تو آنحضرت نے دعافرمائی پس سورج دوباره پلٹا اور علی نے 
  نماز عصر ادا کی پھر سورج غروب ہوا ۔

ڑی ہوئی حديثيں) ميں نقل کيا ہے جب اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ابن جوزی نے اس حديث کو اپنی کتاب موضوعا ت (گھ
  کہ يہ خطاء و اشتباه ہے اور ابن تيميہ نے اپنی کتاب الرد علی الروافض ميں بھی نقل کيا ہے ۔

  
١٣٢  

اسی کے بالکل برعکس ابو سعيد بن معلی انصاری کی حالت ہے کہ جو تاريخ کی کتابوں ميں مذکور ہے کہ وه نماز ميں 
اس کو طلب فرمايا ، ابوسعيد نے آنے ميں تاخير کی اور نماز کو پورے آرام و اطمٔينان کے  مشغول تھا کہ رسول خدۖا نے

ساتھ انجام ديا پھر حضور ۖ کی خدمت ميں حاضر ہوا ، رسول اکرۖم نے اس سستی و تاخيرپر اعتراض کيااور اس کو نصيحت 
  )١فرمائی اس طرح کہ کيا نہيں سنا کہ خداوندعالم کا ارشادگرامی ہے ۔(

)اے ايمان دارو جب کبھی خدا اور اس کا رسول تم کو بالئے٢(يا ايھا الذين آمنوا استجيبو و للرسول اذا دعا کم لما يحييکم )(
  اس کا جواب دو تاکہ تمہيں زندگی عطا ہو ۔

س نے بيچنے حديث و تاريخ کی کتابوں ميں مذکورہے کہ رسول خدا ۖ نے سواد بن قيس محاربی سے ايک گھوڑا خريدا اور ا
کے بعد انکار کرديا ، خزيمہ بن ثابت نے رسول خدا ۖکی طرف سے گواہی دی ، رسول خدۖا نے خزيمہ سے سوال کيا : آپ 

جب کہ ہمارے درميان نہيں تھے تو آپ کس وجہ سے گواہی دے رہے ہو ، خزيمہ نے کہا آپ کی بات کی تصديق 
  چھ نہيں کہتے ، پيغمبراکرۖم نے فرمايا :کرتاہونچونکہ ميرا عقيده ہے کہ آپ حق کے عالوه ک
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..............  

۔٢١١ ٤۔ وجلد: ٤٥٠ ٣، کتاب فضائل القرآن ۔ مسند احمد :١٠٣ ٦، کتاب التفسير ۔ و جلد: ٢٢٢و  ١٩٩و  ١٤٦ ٥) صحيح بخاری : ١(
۔ سنن ترمذی  ٣٠٣ ٢٢م الکبير :۔ المعج٥٦ ٣۔ صحيح ابن حبان :١٣٩ ٢۔ سنن نسائی (المجتبٰی):١٤٥٨، حديث ٣٢٨ ١سنن ابی داؤد :

  ۔٢٧٦ ٢۔ السنن الکبری (البيہقی ) :٥٥٨ ١۔ مستدرک حاکم :٣٠٣٦، حديث ٢٣١ ٤:
  ۔٢٧٦)، آيت ٨) سوره انفال (٢(

١٣٣  
  )١خزيمہ کی گواہی تنہا ہی کافی ہے اور کسی بھی معاملے ميں ان کے ساتھ دوسرے گواه کی ضرورت نہيں ہے ۔(

ايک روايت اور پيش کرتا ہوں کہ جو جابر بن عبدهللا انصاری سے منقول ہے کہ ايک اعرابی  آخر کال م ميں آپ کے ليے
(ديہاتی عرب) کوميں نے ديکھا کہ وه حضرت فاطمہ زہرا کے خانہ اقدس کے دروازے پر کھڑا کچھ مانگ رہا ہے کہ اپنا 

ہرا نے ہرن کی کھا ل اور درخت سلم پيٹ بھر سکے ، بھوک کو مٹاسکے اور اپنے بدن کو چھپا سکے ۔ حضرت فاطمہ ز
کے پتے کہ جن پر حضرات حسنين سويا کرتے تھے الکر ديے ۔ اوراس سے کہا : اے سائل اس کو لے لو اميد ہے کہ 

  خداونداس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا کہ خوشحال ہوجائوگے۔
ہرن کی کھا ل مجھے دے رہی ہيں،  اعرابی نے کہا اے محمد کی بيٹی ميں نے آپ سے بھوک کی شکايت کی تھی اور آپ

ميں اس بھوک کی حالت ميں اس کا کيا کرو ں گا ؟ حضرت فاطمہ زہرا نے جيسے ہی اس کی يہ باتيں سنيں اپنے گلے سے 
گردن بند کو کھوال اور سائل کوديديا ۔ يہ گردن بند آپ کی چچا زاد پھوپی فاطمہ بنت حمزه بن عبد المطلب نے آپ کو ہديہ ديا 

  اور فرمايا اس کو لے لو اور بيچ دو ، اميد ہے کہ خداوند اس کے بدلے ميں آپ کو کوئی اچھی چيز عطا فرمائے ۔ تھا ۔
  

اعرابی نے گردن بند کو ليا ،مسجد رسول ميں حاضر ہوا ، ديکھا کہ پيغمبراکرۖم اصحاب کے درميان تشريف فرماہيں ، اس 
ھے ديا ہے اور فرمايا ہے کہ اس کو بيچ دو تاکہ خداوندعالم آپ کے ليے نے کہا اے رسول خدا ۖ يہ گردن بند فاطمہ نے مج

  کوئی بہترين اسباب فراہم کرے ۔
..............  

  ۔١٨ ٢۔ مستدرک حاکم : ٨٧ ٤۔ المعجم الکبير :١١٥ ٤) اآلحاد والمثانی :١(

١٣٤  
ے اچھے حاالت نہ الئے جب کہ يہ گردن بند پيغمبراکرۖم گريہ فرمانے لگے اور ارشاد فرمايا کس طرح خداوندعالم تيرے لي

  فاطمہ بنت محمد ۖ اور سارے عالم کی شہزادی نے تجھے عطا فرمايا ہے ۔
  تب عمار ياسر کھڑے ہوئے اور عرض کی اے رسول خدا ۖ کيا مجھ کو اجازت ہے کہ ميں يہ گردن بند خريد لوں ؟۔

و انس مل کر اس کو خريد نے ميں آپ کے شريک ہوں تو پيغمبراکرۖم نے فرمايا : اے عمار اس کو خريد لو اگر جن 
  خداوندعالم ان سب سے عذاب جہنم کو ختم کردے گا ۔

  عمار نے کہا : اے اعرابی اس گردن بند کو کتنی قيمت ميں بيچوگے ؟
چھپا  اعرابی نے کہا : ايک پيٹ بھر نے کے قابل روٹی اور گوشت ، ايک برديمانی کہ جس کو اوڑھ کر ميں اپنے آپ کو

سکوں اور اس ميں اپنے پروردگار کی نماز و عبادت انجام دے سکوں اور ايک سواری و مرکب تاکہ ميں اس کے ذريعہ 
  اپنے اہل و عيال تک پہنچ سکوں ۔

دينا ر ايک چادر يمانی اور ٢٠عمار نے کہ جو فتح خيبر سے مال ہوا اپنا حصہ بيچ چکے تھے ،کہا: تيرے اس گردن بند کو 
  ری کہ جو تجھ کو تيرے اہل و عيال تک پہنچادے اور ايک وقت کا کھانا روٹی و گوشت کے ساتھ خريد تا ہوں ۔ايک سوا

  اعرابی نے کہا : اے مرد اس مال کی بخشش ميں کس قدر سخاوت مند ہو!۔
  عمار جلدی سے اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور جو کچھ اس سے طے پايا تھا بطور کامل ادا کيا ۔

کے بعد پيغمبراکرۖم کی خدمت ميں حاضر ہوا ، رسول اکرۖم نے معلوم کيا کہ کيا سير ہوگئے اور پہننے کو بھی  اعرابی اس
  مل گيا ؟

  
١٣٥  
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  )١اعرابی نے جواب ديا : اے رسول خدا ۖ ميں اور ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ميں بے نياز ہوگيا ۔(
مقا م کی معرفت رکھنے کی وجہ سے اس ہديہ کی قدر وقيمت جانتے تھےجناب عمار ، اہل بيت عليہم السالم کی منزلت اور 

، ليکن اعرابی اپنے پيٹ بھر نے اور بدن چھپانے کے عالوه کچھ اور اس کی نظر ميں اس گردن بند کی قيمت نہ تھی ۔ لہذا 
معلوم کہ اس نے کيا گھاٹا عمار نے جو کچھ بھی اس سے وعد ه کيا اس کو عطا کيا وه خوشحال ہوگيا ۔جب کہ اس کويہ نہيں

  و نقصان اٹھايا ہے اور دوسر ے کو کيا فائده پہنچايا ہے ۔
  يہ ہے معرفت اہل بيت اور اس معرفت کے ليے اور اس مقام تک پہنچنے کے ليے عمار جيسے ہی کافی ہيں ۔

زياده راستے اور دريچے کھلتے بنابراين ،مقام معنوی کی معرفت اور مفاہيم الٰہی کو کما حقہ سمجھنے کو ہمارے ليے بہت 
  ہيں کہ جن کی شعاؤں ميں ہم معانی معراج واسراء کو درک کرسکتے ہيں ۔

حضرت موسی کا خداوندعالم سے کالم کرنا سمجھ ميں آسکتا ہے ۔ پيغمبراکرۖم کا اس صاحب قبر سے کالم اور جواب دينا کہ
مخاطب کرتے ہيں اور ان کو بالتے ہيں مدد کو پکارتے  جب اس نے آپ پر سالم کيا ، درک کرسکتے ہيں ہم جب آئمہ کو

ہيں اور وه ہماراجواب ديتے ہيں يہ باتيں سمجھ ميں آسکتی ہيں ۔ اس ليے کہ الٰہی نقطہ نظر سے موت ، حيات جاودانی ہے نہ
  کہ فناء و نابودی ، وجود و ہستی ہے نہ کہ عدم و نيستی ۔ ..............

  ميں۔ ٥٧ ٤٣اور اس سے منقول ہے بحاراالنوار: ۔٢١٩) بشارة المصطفٰیۖ ١(

١٣٦  
  اسی ليے خداوندعالم نے موت و حيات کو ايک ساتھ خلق فرمايا ہے يعنی دونوں مخلوق و موجود ہيں ۔ جيسا کہ ارشادہے ۔

  
  )١(تبارک الذی بيده الملک وھو علی کل شٔی قدير الذی خلق الموت و الحياة ليبلوکم ايکم احسن عمال )(

رک ہے وه ذات کہ جس کے قبضہ قدرت ميں حکومت وفرمانروائی ہے اور وه ہر چيز پر قادر ہے ۔ وه ہی ہے کہ جس مبا
نے موت اور حيات کو پيدا کيا تاکہ آزمائے کہ تم ميں سے کون اچھے عمل انجام ديتا ہے ۔ ليکن اگر موت ، زندگی ہے تو 

ور کيا معقول ہے کہ ايک شخص بغير کچھ کھائے پئے اور بات پھر اس دنيوی زندگی سے اس کی وجہ شباہت کيا ہے؟۔ ا
  کيے زنده ره سکتا ہے ؟۔

الزم ہے کہ يہ امور و مسائل بيان ہوں اور ان کے متعلق بحث کی جائے ،ليکن واقعا بہت زياده افسوس کا مقام ہے کہ امت 
و خوب درک نہيں کرتے اور پيغمبراکرۖم اسالمی کے بہت سے افراد وفرقے اس فکر کی گہرائی تک نہيں پہنچتے اور اس ک

و آئمہ طاہرين کے بارے ميں عام و عادی انسان کی طرح فکر کرتے ہيں اور ان کے معنوی مقام ، الٰہی موہبات و ملکوتی 
  درجات کو نظرانداز کرديتے ہيں ۔

يک عام مسلمان عورت کی يہی سبب ہے کہ آپ ديکھتے ہيں کہ ابوبکر ، آيہ تطہير کی حقيقت کو درک نہيں کرتے اور ا
طرح حضرت فاطمہ زہرا سے سلوک روا رکھتے ہيں جب کہ ابوبکر کا يہ عمل قرآن کريم اور شريعت رسول اکرۖم کے 

  بالکل خالف ہے ۔
..............  

  ۔٢ـ١)، آيت ٦٧) سوره ملک (١(

١٣٧  
) بندوں کو نہ سمجھنا سبب بنتا ہے کہ ان  جی ہاں ! کبھی کبھی الٰہی مقامات کی معرفت نہ ہونا اور مخلص (زبر کے ساتھ

کے ساتھ ايسا برتاؤ کيا جائے اور کبھی کبھی شخصی مفاد و مادی غرض سبب ہوتا ہے کہ ان بزرگواروں کے ساتھ يہ 
 سلوک کيا جائے ۔ اگر چہ جو کچھ بھی واقع ہوا ہے وه دوسرے سبب سے زياده نزديک ہے ۔

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ
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  صديقيت کے کچھ معيار
  گذشتہ گفتگو سے آپ پر روشن ہوگيا ہے کہ سچا اور صادق کو ن ہے اور جھوٹا و کاذب کون؟ ۔

اب ہم چاہتے ہيں کہ يہ واضح کريں کہ الٰہی نظام ميں صديقيت کيا ہے اور صديق و صديقہ کون ہيں ؟ چونکہ صديق و 
صديقہ کا مرتبہ صادق و صادقہ سے کہيں بلند و باالہے ، اس ليے کہ وه مبالغہ کا صيغہ ہے اور قرآن کريم ميں انبياء کی 

  صفت کے طور پر واقع ہوا ہے ۔
  دعالم کا ارشاد گرامی ہے حضرت يوسف کے بارے ميں :جيسا کہ خداون

  ) يوسف اے صديق اور بہت زياده سچے ۔١(يوسف ايھاالصديق)(
) اور کتاب ميں ياد کرو ابراہيم کو کہ ٢اور حضرت ابراہيم کے ليے ارشاد ہوا:(واذکر فی الکتاب ابراھيم انہ کان صديقا نبيا)(

  وه صديق نبی تھے ۔
  تعلق مذکورہے:اور حضرت ادريس کے م

  ) اور کتاب ميں ياد کرو ادريس کو کہ وه صديق نبی تھے ۔٣(واذکر فی الکتاب ادريس انہ کان صديقا نبيا)(
..............  

  ۔٤٦)، آيت ١٢) سوره يوسف(١(
  ۔٤١)، آيت ١٩) سوره مريم (٢(
  ۔٥٦)، آيت ١٩) سوره مريم (٣(

١٤٠  
غير معصوم کو عطا نہيں کيے گئے ، لہذا صديقيت انبياء و اوصياء کی صفت قرآن کريم ميں يہ القاب و اصاف کسی عام اور

ہے اور اگر اس کے معنی ، مفہوم اور مدلو ل کو وسعت سے ديکھيں تو ممکن ہے کہ نيک و صالح بندوں کو بھی شامل 
ھتے ہيں نہ کہ وه افراد کہ ہوجائے کہ جو انسان کامل ہيں اور خدا وندعالم اور اس کے رسول پر دل سے ايمان اور عقيده رک

  جو صرف زبان سے اظہار ايمان کرتے ہيں اور مصلحتاً ايمان الئے ہيں 
اس موضوع کو اور زياده روشن کرنے کے ليے اور جس کا جو مقام ہے اس کو وه مقام دينے کے ليے ضروری ہے کہ 

، انسانی زندگی کی ارتقاء اور ارزش صديقيت کے کچھ معيار اور مشخصات کو بيان کيا جائے چونکہ معيار و مشخصات
  ميں ايک عمده و عالی مقام رکھتے ہيں اور اس کے بعد اس موضوع کے افراد پر تطبيق کريں گے۔

  اولـ صدق و سچائی
صديقيت کی سب سے پہلی خصوصيت يہ ہے کہ صديق اپنے کالم و گفتگو ميں صادق و سچا ہو چونکہ خداوندمتعال نے 

  اپنے اوپر ظلم کرنے واال قرارديا ہے ۔لہذا ارشاد ہے : جھوٹے و کاذب شخص کو
  ـ (ومن اظلم ممن افتری علی هللا کذبا او کذب بآياتہ ) ١
) اور اس سے زياده ظلم کرنے واال کون ہے کہ جو خدا پر جھوٹ بولے اور اس کی آيات کی تکذيب کرے اور جھٹالئے ۔١(

..............  

  ۔١٧)، آيت ١٠۔ سوره يونس (٣٧) ،آيت٧سوره اعراف (۔ ٢١)، آيت ٦) سوره انعام (١(

١٤١  
) اور اس سے زياده ظلم کرنے واال کون ہے کہ جو خدا پر ١ـ (ومن اظلم ممن افتری علی هللا کذبا او کذب بالحق لما جائہ )(٢

  جھوٹ بولے اور اس کی آيات کی تکذيب کرے کہ جب وه حق کے ساتھ آئے ۔
) پس اس سے زياده ظلم کرنے واال کون ہے کہ جو خدا پر ٢ی هللا کذبا ليضل الناس بغيرعلم)(ـ (فمن اظلم ممن افتری عل٣

  جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو بغير علم و معرفت کے گمراه کرے۔
) اور اس سے زياده ظلم کرنے واال کون ہے کہ جو خدا ٣ـ (ومن اظلم ممن افتری علی هللا کذبا اوٰلئک يعرضون علی ربھم)(٤

  ٹ بولے ،يہ ظالم افراد خدا کے حضور پيش کيے جائيں گے ۔پر جھو
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) پس اس کے بعد جو بھی هللا پر جھوٹ بولے پس وه ہی ٤ـ (فمن افتری علی هللا الکذب من بعد ذالک فاوٰلئک ھم الظالمون)(٥
  افراد ظالم ہيں ۔

  يوسف صديق نے عزيز مصر سے کہا :
..............  

  ۔٦٨)، آيت ٢٩) سوره عنکبوت (١(
  ۔١٤٤)، آيت ٦) سوره انعام(٢(
  ۔١٨)، آيت ١١) سوره ھود (٣(
  ۔٩٤)، آيت ٣) سوره آل عمران (٤(

١٤٢  
(قال ھی راودتنی عن نفسی ، شھد شاھد من اھلھا ان کان قميصہ قد من قبل فصدقت وھو من الکاذبين و ان کان قميصہ قد من 

  )١قال انہ من کيدکن ان کيدکن عظيم)(دبر فکذبت وھو من الصادقين فلما رأی قميصہ قد من دبر 
يوسف نے کہا : يہ زليخا چاہتی ہے کہ مجھ کو اپنے نفس کی طرف کھيچے اور اس کے گھرانے کے ايک گواه نے گواہی 

دی کہ اگر يوسف کی قميص آگے سے پھٹی ہوتو يہ سچی ہے اور يوسف جھوٹے ہيں اور اگر دامن پيچھے سے پھٹا ہوتو يہ 
سچے ہيں ، تو جب قميص کو ديکھا گيا تو اس کا دامن پيچھے سے پھٹا تھا ، تو عزيز مصر نے زليخا جھوٹی اور يوسف 

  سے کہا يہ تمہاری چلتر بازی ہے اور تم عورتوں کی چلتر بازياں بہت عظيم ہيں ۔
)کے ٢ق اذ جا ئہ)(اسی بنياد پر حضرت امير المؤمنين نے خداوندعالم کے اس قول (فمن اظلم ممن کذب علی هللا و کذبا لصد

  )٣بارے ميں فرمايا : صدق سے مراد ہم اہل بيت کی واليت ہے ۔(
جيسا کہ اس سے پہلے بھی بيان ہوچکا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے مشہور خطبہ ميں ابوبکر کے تمام دعووں 

  کوجھوٹ قرار ديا اور فرمايا :
..............  

  ۔٢٨ـ٢٦)، آيا ت ١٢) سوره يوسف(١(
  ۔٣٢)، آيت ٣٩وره زمر () س٢(
  ۔١٧، حديث ١٣، مجلس ٣٦٤۔ امالی طوسی  ٩٢ ٣) مناقب ابن شہر آشوب :٣(

١٤٣  
کيا تم لوگ قرآن کريم کے خاص وعام کو ميرے باپ اور ابن عم علی سے زياده جانتے ہو تو لو يہ فدک اپنے پاس رکھو کہ 

م اور محمد بہترين رہبر و قائد اور بہترين وعده گاه قيامت روزقيامت ايک دوسرے کا آمنا سامناکروگے کہ خدا بہترين حاک
ہے ۔ اور روز قيامت اہل باطل نقصان و خسارے کو ديکھيں گے اوراگر پشيمان و شرمنده ہو ئے تو يہ شرمندگی تم کو کوئی 

  فائده نہيں پہنچا ئے گی۔
جان لو گے کہ کس پر ذليل کرنے واال عذاب  ) ۔ اور بہت جلدی١اور ہر خبر کے ليے اس کا واقع ہونے کا وقت معين ہے (

) اور پھر خداوندمتعال کے ٢آنے واال ہے اور اس کو ہميشہ کے عقاب اور دردناک عذاب ميں مبتال و غرق کرنے واال ہے۔(
  اس کالم کی طرف اشاره فرمايا :

ن ينقلب علی عقبيہ فلن يضرهللا شئا و (ومامحمد اال رسول قد خلت من قبلہ الرسل ٔافان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم وم
  )٣سيجزی هللا الشاکرين )(

اور محمد کچھ نہيں ہيں سوائے رسول کے کہ ان سے پہلے بھی رسول آئے ہيں ، کيااگر وه مرجائيں يا قتل کرديے جائيں آپ
ے کی طرف پلٹے تووه اپنے گذشتہ (آداب و رسوم اور جاہليت) کی طرف پلٹ جائو گے اور جو بھی اپنے گذشتہ اور پيچھ

  خدا کو کوئی ضرر و نقصان نہيں پہنچائے گا اور بہت جلدی خداوند اپنے شکر گذار بندوں کو جزادينے واال ہے ۔
..............  

  ۔٦٧)، آيت ٦) سوره انعام (١(
وف ہے اور عذاب ۔ميں آيا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ سوف کے بجائے فس٣٩) ، آيت ١١) اس کالم کا مضمون سوره ھو د (٢(

  عظيم کی جگہ عذاب مقيم آيا ہے ۔
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  ۔١٤٤) ، آيت ٣) سوره آل عمران (٣(

١٤٤  
ابوبکر نے حضرت فاطمہ زہرا کو جواب ديا کہ ميں نے پيغمبراکرۖم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمايا : ہم صنف انبياء سونا 

  لم و نبوت کو ميراث ميں چھوڑتے ہيں ۔چاندی اور گھر و جنگل ميراث نہيں چھوڑتے بلکہ صرف کتاب و حکمت اورع
  حضرت فاطمہ زہرا نے فرمايا:

سبحان هللا ، پيغمبراکرۖم ، کتاب خدا سے روگردان نہ تھے اور اس کے احکام کی مخالفت نہيں کرتے تھے بلکہ اس کی 
ر اس پر ظلم و پيروی فرماتے اور قرآن مجيد کے سوروں کی رسيدگی کرتے ،کيا دھوکا دينے کے ليے جمع ہوئے ہو او

ستم کرنے اور زور گوئی کرنے کے ليے اکھٹا ہوئے ہو ؟يہ کام ان کی وفات کے بعداسی کی مانند ہے کہ جيسے ان کی 
  زندگی ميں دھوکے اور مکارياں کی جاتی رہيں اور يہ بھی انہيں کی زندگی ميں پروپيگنڈ ا تيار ہوا ۔

و باطل و ناحق سے جدا کرنے کے ليے موجود ہے ۔ کہ جس ميں ارشاديہ خدا کی کتاب عادل و حاکم ہے اور حق وحقانيت ک
) خدا يا مجھ کو فرزند عطا فرما کہ جو ميرا اور آل يعقوب کا وارث قرار پائے ۔ اور ١ہے (يرثنی و يرث من آل يعقوب)(

ں کو تقسيم کرنے کے ) سليمان نے داؤد سے ميراث پائی ۔ خدا وندعالم نے سب کے حصو٢ارشاد ہوا(وورث سليمان داؤد) (
ليے ، فرائض کو نافذ کرنے کے ليے اور مرد وں عورتوں کو ان کے حق کی ادائيگی کی خاطر تمام چيزوں کو آشکار و 

  واضح کر ديا ہے تاکہ اہل باطل کی تاويالت کو ختم کيا جاسکے اور شبہات و بد گمانی کو دور کيا جاسکے ۔
..............  

  ۔٦يت )، آ ١٩) سوره مريم (١(
  ۔١٦)، آيت ٢٧) سوره نمل (٢(

١٤٥  
) بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے ليے يہ معمہ بنا١( بل سولت لکم انفسکم امراً فصبر جميل و هللا المستعان علی ما تصفون )(

  کرکھڑا کيا ہے لہذا ميں صبر کو بہترين راستہ سمجھتی ہوں خداوندمددگار ہے ۔
ے اور اس کا رسول سچ کہتا ہے اور اس کی بيٹی سچ کہتی ہيں،آپ معدن حکمت ، مقام و پس ابوبکر نے کہا خدا سچ کہتا ہ

مرکز ہدايت و رحمت ، رکن دين اور عين حجت ہيں آپ کے سچے و صادق کالم کو نظر انداز نہيں کيا جاسکتا اور آپ کے 
  )٢بيان سے انکار نہيں کرسکتا ۔(

  
ابوبکر کی تکذيب کی جبکہ ابوبکر کو حضرت فاطمہ زہرا کی تکذيب پر اب يہاں ديکھ رہے ہيں کہ حضرت فاطمہ زہرا نے

  جرٔات نہيں ہوئی بلکہ آپ کے کالم کے صحيح ہونے کی تائيد کی ۔اور آپ کی حق بيانی کا اعتراف کيا ۔
ی اس سے پہلے ، عمر کا کالم گذرچکا ہے کہ اس نے امير المؤمنين سے کہا کہ ہم آپ کے مقابلے ميں گفتگو کرنے ک

صالحيت نہيں رکھتے ۔جب کہ اس دوران ديکھتے ہيں کہ ابوبکر سقيفہ ميں انصار سے کہتے ہيں کہ ہم امراء اور آپ وزراء
ہو ، اورپھر ان کا فعل و عمل ان کے قول کی تصديق نہيں کرتا ، چونکہ انصار کو ہر طرح کی ذمہ داری اور منصب سے 

  ئے ۔دور رکھا جاتا ہے چہ جائيکہ وزارت سونپی جا
اور ادھر قرآن و سنت کی تصريحات کو ديکھتے ہيں کہ حضرت علی کا تعارف ہوتا ہے کہ علی وه شخص ہيں کہ جن کے 

  متعلق کلمہ صادقين آيا ہے۔
..............  

  ۔١٨) ، آيت ١٢) سوره يوسف (١(
  ۔١٤٤ ١) احتجاج طبرسی :٢(

١٤٦  
  کہ آپ صديق اکبر ہيں اورآپ ہی سچوں کے امام ہيں ۔اور علی ہی کی مکمل زندگی اس بات پر داللت کرتی ہے 

  ) کی تفسير ميں کہتے ہيں :١شيخ طبرسی مجمع البيان ميں آيہ (يا ايھا الذين آمنوا اتقوا هللا و کونو مع الصادقين)(
 ق سے روايت ہے ۔'' قرائت '' مصحف عبدهللا اور قرائت ابن عباس ميں ہے '' من الصادقين'' اوريہ قرائت ابوعبدهللا امام صاد
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''لغت '' صادق ، سچ اور حق بولنے والے کو کہتے ہيں کہ جو حق پر عمل کرتا ہے چونکہ صادق، صفت مدح ہے اور اس 
  صفت کو بطور مطلق اس وقت بيان کيا جاسکتا ہے کہ موصوف کی سچائی ، مدح و ستائش کے قابل و شائستہ ہو۔

دائے متعال کی وحدانيت اور رسول مکرم کی رسالت پر ايمان الچکے اور '' معنی'' خداوندعالم نے مومنين کو کہ جو خ
تصديق کرچکے ہيں ، ان سے فرمايا ہے ''يا ايھا الذين آمنوا اتقواهللا'' يعنی خدا کی نافرمانی و معصيت سے اجتناب کرو 

يں سچے ہيں اور کبھی جھوٹ ''وکونوا مع الصادقين'' اور سچوں کے ساتھ ہوجائو ۔يعنی وه لوگ کہ جو اپنے قول وعمل م
نہيں بولتے ۔ اس کے معنی يہ ہيں اے مومنوں ايسے افراد کے مذہب کو اختيار کرو کہ جن کے قول ان کے افعال کے مطابق
اور اپنے قول و فعل ميں صادق و سچے ہيں ، ان کے ساتھ ہمراہی کرو۔ جيسا کہ آپ کا قول کہ ميں اس مسئلے ميں فالں کے

  اس مسئلے ميں اس کی اقتداء وپيروی کرتا ہوں۔ساتھ ہوں يعنی 
..............  

  ۔ (اے ايمان النے والو ، خدا سے ڈرو اور صادقين کے ساتھ ہوجائو )١١٩)، آيت ٩) سوره توبہ(١(

١٤٧  
  خداوندعالم نے سوره بقره ميں صادقين (سچوں) کی اس طرح توصيف فرمائی ہے ۔

  )١ خر ـــ اوٰلئک الذين صدقوا و اوٰلئک ھم المتقون )((وٰلکن البر من آمن با واليوم اآل
  اور ليکن نيک وه افراد ہيں کہ جو روز قيامت پر ايمان الئے ہيں ، وہی لوگ سچے اور وہی لوگ پرہيز گار ہيں ۔

  اسی وجہ سے خداوندعالم نے مومنوں کو حکم ديا ہے کہ تقوی و پرہيزگاری اختيار کرو اور سچوں کے ساتھ ہوجائو۔
کہا جاتا ہے کہ صادقين سے مراد وہی افراد ہيں کہ جن کا تذکره خداوندعالم نے اپنی کتاب ميں فرمايا ہے ، اور وه آيت يہ 

) يعنی حمزه بن عبد المطلب و جعفر بن ابی طالب ٢ہے (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاھدو ا هللا عليہ فمنھم من قضی نحبہ )(
  ابن ابی طالب ۔) يعنی علی ٣(ومنھم من ينتظر)(

کلبی نے ابی صالح سے اور اس نے ابن عباس سے روايت نقل کی ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ ''کونوا مع الصادقين'' يعنی 
  علی اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہوجائو۔

..............  

  ۔١٧٧)، آيت ١) سوره بقره (١(
  ۔٢٣) ، آيت ٣٣) سوره احزاب (٢(
  ۔٢٣) ، آيت ٣٣ه احزاب () اسی آيت کا ادامہ ،سور٣(

١٤٨  
اور جابر نے ابی جعفر امام محمد باقر سے روايت نقل کی ہے کہ خدا وندعالم کے اس کالم ''کونوا مع الصادقين'' کے بارے 

  ميں فرمايا کہ آل محمد ۖ کے ساتھ ہوجاؤ۔
  اور يہ بھی کہا گيا ہے کہ بہشت ميں پيغمبروں اور صديقين کے ساتھ رہو۔

تا ہے کہ يہاں پر ''مع '' ''من ''کے معنی ميں ہے گويا خداوندعالم نے حکم ديا ہے کہ مومنين سچوں ميں سے اور کہا جا
ہوجائيں ۔ اور جس نے اس کی من کے ساتھ قرائت کی ہے تو اس معنی کو تقويت ملتی ہے اگر چہ دونوں معنی يہاں پر ايک 

احبت کے ليے ہے اور'' من'' تبعيض کے ليے ،پس جس وقت وهدوسرے کے نزديک اور ملتے جلتے ہيں چونکہ '' مع '' مص
  شخص خود صادقين و سچوں ميں سے ہو تو ان ہی کے ساتھ ہے اور انہی ميں سے شمار ہوتا ہے ۔

ابن مسعود کہتے ہيں کہ جھوٹ بولنا مناسب نہيں ہے نہ حقيقتا اور نہ ہنسی مذاق ميں اور نہ تم ميں سے کوئی اپنے بچوں 
ے اور پھر اس کو پورا نہ کرے ، جس طرح بھی چاہو اس آيت کی قرائت کرو، تو کيا جھوٹ ميں چھٹکاره سے وعده کر
  )١ديکھتے ہو؟۔(

ابن اذينہ نے بريد بن معاويہ عجلی سے روايت کی ہے کہ اس نے کہا کہ ميں نے خداوندعالم کے اس فرمان ''اتقوا هللا وکونوا
  )٢د باقر سے سوال کيا تو آپ نے فرمايا کہ صادقين سے مراد ہم اہل بيت ہيں۔(مع الصادقين'' کے متعلق حضرت امام محم

..............  

  ۔١١٩) ديکھيے :ـ مجمع البيان۔ سوره توبہ تفسير آيت ١(
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  ۔١، حديث ٢٠٨ ١۔ اصول کافی : ١، حديث ٥١) بصائر الدرجات 2(

١٤٩  
صفار نے حسين بن محمد اور اس نے معلی بن محمد اوراس نے حسن اور اس نے احمد بن محمد سے روايت کی ہے کہ اس 
نے کہا کہ ميں نے حضر ت امام رضا سے خداوندعالم کے اس فرمان ''اتقوا هللا وکونوا مع الصادقين'' کے متعلق سوال کيا تو

  )١جو اطاعت و عبادت ميں صديق ہيں ۔( امام نے فرمايا: صادقين سے مراد آئمہ ہيں کہ
حديث مناشده ميں مذکور ہے کہ امير المؤمنين نے فرمايا : آپ کو خدا کی قسم ديتا ہوں کيا جانتے ہو کہ يہ آيت نازل ہوئی (يا 

؟ پيغمبراکرۖم  ايھا الذين آمنوا اتقوا هللا وکونو مع الصادقين) تب سلمان نے سوال کيا :اے رسول خدا يہ دستور عام ہے يا خاص
نے فرمايا : خطاب کی طرف تو تمام مؤمنين مراد ہيں کہ جن کو اس کام کا حکم ديا گيا ہے ليکن صادقين سے مخصوص 

  )٢ميرے بھائی علی اور روز قيامت تک اس کے بعد کے اوصياء ہيں ، تب سب نے کہا ہاں خدا کی قسم يہی درست ہے ۔(
ايت کی ہے کہ يعقوب بن سفيان نے ہم سے کہا کہ مالک بن انس نے نافع سے ابن شہر آشوب نے تفسير ابويوسف سے رو

اور اس نے ابن عمر سے کہ ابن عمر نے اس آيت کے بارے ميں کہ (يا ايھا الذين آمنوا اتقوا هللا) کہا کہ خدا وندعالم نے 
اور ان کے اہل بيت کے ساتھ صحابہ کو حکم ديا کہ خدا سے ڈرو اور پھر فرمايا (و کونو مع الصادقين) يعنی محمد 

  )٣ہوجائو۔(
..............  

  ميں ۔ ٣١ ٢٤۔ اور اسی سے منقول ہے بحار االنوار :١، حديث ٥١) بصائر الدرجات ١(
  ۔٣٤٤ ١۔ ينابيع المودة :٦٣٥۔ التحصين ٢٠١) کتاب سليم بن قيس ٢(
، کہ اس ميں موفق بن احمد خوارزمی سے منقول ہے ١٥، حديث ٣٩، باب ٣٥٨ ١۔ ينابيع المودة : ٢٨٨ ٢) مناقب ابن شہر آشوب :٣(

  ۔١٣٨۔ فضائل ابن شاذان 

١٥٠  
حضرت امام موسٰی کاظم سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا : کہتے ہيں کہ ہم علی کے شيعہ ہيں ، علی کا شيعہ وه ہے کہ 

  )١جس کا عمل اس کے قول کی تصديق کرے ۔(
بات ميں شيعوں کے درميان اس آيت سے استدالل و تمسک معروف ہے اور حضرات معصومين کی امامت و صديقيت کے اث

  )٢محقق طوسی نے کتاب تجريد االعتقاد ميں اس کو ذکر کيا ہے ۔(
  

عالمہ مجلسی کہتے ہيں کہ اس آيت سے وجہ استدالل يہ ہے کہ خداوندعالم نے تمام مؤمنين کو صادقين کے ساتھ ہونے کا 
طلب يہ ہے کہ ان کے بدن کے ساتھ رہنا مقصود نہيں ہے بلکہ ان کی روش کی پيروی و حکم دياہے اور اس کا ظاہری م

مالزمت اور ان کے عقائد و اقوال و افعال کی اتباع مراد ہے ، اور يہ واضح ہے کہ خداوندعالم کسی بھی ايسے شخص کی 
جور اور گناه صادر ہوتے رہتے ہيں ، اتباع و پيروی کا حکم نہيں ديتا کہ جس کے بارے ميں جانتاہو کہ اس سے فسق و ف

  بلکہ ايسے افراد کی ہمراہی سے منع فرمايا ہے ۔
پس الزم ہے کہ صادقين ، معصوم ہوں کہ جو کسی بھی خطا و غلطی کے مرتکب نہ ہوں تاکہ ان کی اتباع اور پيروی تمام 

زمانے کے ليے عام ہے ،پس ان امور ميں واجب ہوسکے ۔نيز يہ حکم کسی خاص زمانے سے مخصوص نہيں ہے بلکہ ہر 
صادقين ميں سے کوئی ايک معصوم ہرزمانے ميں موجود ہو تاہے تاکہ ہرزمانے کے مومنين کے ليے ان کی اتباع کا حکم 

  )٣صحيح ہوسکے ۔(
..............  

  ۔٢٩٠،حديث ٢٢٨ ٨) روضہ کافی :١(
  ۔٣٧١ہ حلی ) ، مقصد خامس فی االمامة ۔ کشف المراد (عالم٢٣٧) تجريد االعتقاد ٢(
  ۔٣٤ـ٣٣ ٢٤) بحار االنوار : ٣(

١٥١  
  شاعر کہتا ہے:

  اذا کذبت اسماء قوم عليھم 
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  )١فاسمک صديق لہ شاھد عدل(
  

جب تمام اقوام عالم کے نام ان کے اوپر جھوٹ ثابت ہوں اور کوئی نام مطابقت نہ رکھتا ہوتو تير ا نام صديق و سچا ہے ، اور
  ہے ۔اس بات پر شاہد عادل گوا ه 

  ان تمام مطالب کے بعد آپ کے ليے واضح ہوگيا کہ صديق کون ہے اور صديقہ کون؟
  

..............  

 ۔٢٨٧ ٢) مناقب ابن شہر آشوب :١(

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  دوم : عصمت
صديقيت کی دوسری صفت عصمت ہے يعنی صفت صديقيت کے معنی يہ ہيں کہ صديق مرتبۂ  کمال اور عصمت تک پہنچ 
  جائے چونکہ وه خداوندعالم کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور يہ صفت ، ''صادقيت ''سچ بولنے سے زياده بلند و باال ہے ۔

کا تعلق خداوند سے ہے ، معصوم نہ صرف صادق بلکہ صديق صدق و سچائی کادارومدار خود انسان پر ہے ليکن صديقيت 
ہوتا ہے اور نہ فقط طاہر بلکہ مطہر ہوتا ہے ،پس جو کوئی خداوندعالم کی جانب سے منتخب اور چنا ہوا ہو اس کے ليے 

مريم واجب ہے کہ اپنی رفتار و گفتار ميں بغير کسی کمی و زيادتی کے راه حق کو اپنائے جيساکہ يہ خصوصيت حضرت 
  بنت عمران ميں نظر آتی ہے لہذا خدا وندعالم کا ارشادگرامی ہے ۔

١٥٢  
  )١(ماالمسيح ابن مريم اال رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صديقہ)(

مسيح ابن مريم کچھ نہيں ہيں سوائے رسول کے کہ ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے اور ان کی مادر گرامی 
  کے بارے ميں ارشاد خداوندی ہے : صديقہ ہيں ۔ اور ان ہی

(واذقالت المالئکة يا مريم ان هللا اصطفاک و طھر ک واصطفاک علی نساء العالمين ٭ يا مريم اقنتی لربک واسجدی وارکعی 
مع الراکعين٭ذالک من انباء الغيب نوحيہ اليک وما کنت لديھم اذ يلقون اقالمھم ايھم يکفل مريم وما کنت لديھم اذ يختصمون 

)(٢(  
اور جب فرشتوں نے کہا : اے مريم خداوندعالم نے آپ کو منتخب کيا اور پاک و پاکيزه رکھا اور آپ کو عالمين کی عورتوں 

پر فضيلت بخشی ۔ اے مريم اپنے پروردگار کے سامنے خاضع اور خاشع رہو، سجده کرنے والو ں کے ساتھ سجده اور 
خبريں ہيں کہ جن کی ہم نے آپ پر وحی کی اورآپ اس وقت ان کے پاس  رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ يہ غيبی

نہيں تھے کہ جب ان کے درميان اس سلسلے ميں قرعہ ڈالے گئے کہ مريم کی پرورش کون کرے ؟ اورآپ ان کے درميان 
  نہيں تھے کہ جب وه آپس ميں اختالف کررہے تھے ۔

  )٣ٔا فريا )(اور جب اس قوم نے مريم سے کہا (يا مريم لقد جئت شي
..............  

  ۔٧٥)، آيت ٥) سوره مائده(١(
  ۔٤٤ـ٤٢)، آيت ٣) سوره آل عمران (٢(
  ۔٣٠ـ ٢٧)، آيات ١٩) سوره مريم (٣(

١٥٣  
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يعنی اے مريم آپ ايک دھوکے کی چيز الئی ہو کہ جو برائی کا سرچشمہ ہے (يا اخت ھارون ماکان ابوک امرء سوء وما 
  کی بہن آپ کا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور نہ آپ کی ماں کوئی بدکار عورت تھی ۔ کانت امک بغيا ) اے ہارون

مريم نے عيسٰی کی طرف اشاره کيا کہ جو گہوارے ميں تھے اور لوگوں سے چاہا کہ اس ماجرے کی شرح وتفصيل اس 
س بچے سے گفتگو کريں کہ جو بچے سے معلوم کريں ، ان لوگوں نے کہا (کيف نکلم من کان فی المھد صبيا) ہم کس طرح ا

ابھی گہوارے ميں ہے ، اس وقت خداوندعالم نے حضرت عيسی کو قوت گويائی عطا فرمائی ۔ پس آپ نے کہا (قال انی عبد 
هللا آتانی الکتاب و جعلنی نبيا،و جعلنی مبارکا اين ما کنت و اوصانی بالصلوة والزکوة مادمت حيا ، وبرا بوالدتی ولم يجعلنی 

  قيا ، والسالم علی يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا)جبارا ش
بيشک ميں خدا کا بنده ہوں کہ جس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے،مجھے نبی بنايا،مجھے جہاں کہيں بھی رہوں بابرکت 

نيکی قرار ديا،جب تک زنده ہوں نماز اور زکوة کی وصيت فرمائی اور مجھے وصيت فرمائی کہ ميں اپنی والده کے ساتھ 
کروں اس نے مجھے جبار و شقی نہينبنايا پس مجھ پر سالم ہو اس دن کہ جب ميں پيد ا ہوا اور اس روز کہ جب مروں اور 

  اس روز کہ جب دوباره زنده کيا جاؤں ۔
اس بناء پر حضرت مريم قرآن کريم کی نص کے اعتبار سے صديقہ ہيں۔ ان کے اور حضرت فاطمہ زہرا کے درميان بہت 

يزيں مشترک ہيں ، مثال يہ کہ دونوں نبوت کے ساللہ اور نسل سے ہيں اور نبوت ايک ايسا ساللہ و رشتہ ہے کہ جو زياده چ
  بھی اس سلسلے سے ہو گا وه آپس ہی ميں ايک دوسرے کی نسل سے ہے۔ جيسا کہ ارشاد خداوندی ہے ۔

  
١٥٤  

ن ۔ ذرية بعضھا من بعض وهللا سميع عليم ۔ اذاقالت امراة (ان هللا اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہيم و آل عمران علی العالمي
  )١عمران رب انی نذرت لک مافی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السميع العليم )(

خداوندعالم نے آدم ، نوح اور آل ابراہيم و آل عمران کو چنا اور عالمين پر فضيلت بخشی کہ جو ايک دوسرے کی نسل و 
ے واال اور جاننے واال ہے ۔ جب عمران کی زوجہ نے کہا : پروردگارا جو بچہ ميرے شکم ميں ہے ذريت ہيں اور هللا سنن

اس کے ليے ميننے نذر مانی ہے کہ تيری راه ميں آزاد کروں اور تيری خدمت کے ليے مخصوص کردوں ، پس خداوندا 
  مجھ سے اس کو قبول فرمالے کہ تو سننے اور جاننے واال ہے۔

بيٹی اور فاطمہ خاتم االنبياء کی بيٹی ہيں ، مريم ايک نبی کی ماں ۔ فاطمہ ام ابيھا ، اپنے باپ کی ماں، دو  مريم ايک نبی کی
  وصيوں کی ماں ، بلکہ مادر اوصياء ہيں۔

مريم کے يہاں بغير شوہر کے بچے کی والدت ہوئی معجزے کے ذريعہ چونکہ اس دور مينان کا کوئی کفو اور مقابل نہ تھا 
کے ليے علی جيسی عظيم شخصيت شوہر قرارپائے اور ان سے حسن و حسين جيسے فرزندوں کی والدت ہوئی ، اور فاطمہ

اور اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر و کفو کوئی نہ ہوتا اور ان دونوں کی تربيت و پرورش پيغمبۖرنے کی ، مريم کی 
  يد االنبياء حضرت محمد مصطفی ۖ نے فرمائی۔کفالت و پرورش زکريا نبی نے کی، فاطمہ کی پرورش وکفالت س

..............  

  ۔٣٥ـ٣٣)، آيات ٣) سوره آل عمران(١(

١٥٥  
حضرت امام رضا سے روايت ہے کہ آپ نے ابن ابی سعيد مکاری کے جواب ميں فرمايا : خدا وندعالم نے جناب عمران پر 

ن کے يہاں پيدا ہوئيں اور مريم کو عيسی عطا ہوئے پس عيسی وحی نازل کی کہ ميں نے تجھ کو بيٹا عطا کيا اور پھر مريم ا
، مريم سے ہيں اورمريم ، عيسی سے اور عيسی و مريم دونوں ايک چيز ہيں اور ميں اپنے باپ سے ہوں اور ميرے والد 

  )١گرامی مجھ سے اور ہم دونوں ايک چيز ہيں۔(
  

لمؤمنين حضرت علی بھوکے سوگئے اور صبح کو اٹھ کر شيعہ اور اہل سنت دونوں نے نقل کيا ہے کہ ايک رات امير ا
حضرت فاطمہ سے کھانا طلب فرمايا حضرت فاطمہ زہرا نے فرمايا : اس خدا کی قسم کہ جس نے ميرے باپ کو مبعوث بہ 
ںرسالت کيا اور آپ کو ان کا وصی قرار ديا ميرے پاس کھانے کی کوئی چيز نہيں ہے اور دو دن سے گھر ميں کچھ بھی نہي

  ، حتی کہ بچوں حسن و حسين کے کھانے کے ليے بھی کچھ نہيں ہے ۔
حضرت علی نے فرمايا :آپ نے ان بچوں کے ليے بھی کچھ نہ رکھااور مجھے بھی خبر دار نہ کيا تاکہ آپ کے ليے اور 



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

 
 

  بچوں کے ليے کچھ انتظام کرتا ۔
ے کہ کسی ايسی چيز کے ليے آپ سے کہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمايا : اے ابو الحسن مجھے خدا سے شرم آتی ہ

  آپ کے پاس بھی نہ ہو ۔
حضرت علی ، خداپر بھروسہ و توکل کرکے گھر سے باہر نکلے ايک دينار پيغمبراکرم ۖ سے قرض ليا اور چل پڑے تاکہ 

  اس سے کچھ خريد کر الئيں اچانک مقداد سے مالقات ہوئی ۔
..............  

  ۔٦٥نقل از معانی االخبار ۔ ب١ ٢٥) بحاراالنوار :١(

١٥٦  
ديکھا کہ مقداد جلتی ہوئی دھوپ ميں باہر گھوم رہے ہيں حضرت علی مقداد کی يہ حالت ديکھ کر تاب نہ السکے اورفرمايا: 

  اے مقداد آپ کو ايسی گرمی ميں کس چيز نے باہر نکاال ہے ؟ اورکيونپريشان پھر رہے ہو؟۔
  و ميرے حال پرچھوڑدو اور ميری زندگی کے راز کو نہ کھلواؤ ۔مقداد نے کہا : اے ابو الحسن مجھ ک

  آپ نے فرمايا: ميں بغير معلوم کئے آپ کو نہيں جانے دوں گا۔
  مقداد نے کہا : اے ابوالحسن آپ کو خدا کی قسم مجھے ميرے حال پر چھوڑ دو اور ميری حالت معلوم نہ کرو۔

  ھ سے اپنی حالت کو چھپاؤ ۔علی نے فرمايا : آپ کے ليے مناسب نہيں ہے کہ مج
مقداد نے کہا: آپ کا اصرار ہی ہے تو عرض کرتا ہوں اس ذات کی قسم کہ جس نے محمۖد کو نبوت سے سرفراز کيا اور آپ 
کو ان کا وصی قرار ديا ۔ مجھے ميرے گھر کی ناداری نے بے قرارکررکھا ہے ،ميرے بچے بھوک سے بے حال ہيں اور 

کی بھی طاقت نہيں رکھتا ہوں، لہذا شرم کے مارے ميں نے سر کو جھکا يا اور باہر نکل آيا اور  اب ميں ان کے پاس بيٹھنے
  اب پريشان پھر رہا ہوں ، يہ ہے ميری حالت!۔

يہ باتيں سنتے ہی علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور آپ کی ريش مبارک تر ہوگئی اور پھر فرمايا : ميں بھی قسم 
ی تونے قسم کھائی ہے ميں بھی اپنے اہل خانہ سے اسی وجہ سے شرم کھاکے باہر آيا ہوں جس کی کھاتا ہوں اس کی جس ک

  وجہ سے آپ باہر آئے ہيں ۔يہ ايک دينار ميں نے قرض ليا ہے اس کو ليں اور اپنی ضرورت کو پورا کريں ۔
  

١٥٧  
ن کووه دينار دے ديا اور خود ايک لہذا حضرت علی نے مقداد کی ضرورت کو اپنی ضرورت و احتياج پر مقدم رکھا ،ا 

  گوشہ ميں سر رکھ کر سوگئے ۔
پيغمبراکرۖم اپنے بيت الشرف سے باہر تشريف الرہے تھے کہ ناگہاں آپ کو ديکھا آپ کا سر ہاليا اور فرمايا : کيا کام کيا ؟ 

  ئے۔حضرت علی نے آپ کو سارا ماجره سنا ديا ، پھر اٹھے اور پيغمبراکرۖم کے ساتھ نماز بجاال
جب نماز سے فارغ ہوئے تو پيغمبراکرۖم نے حضرت علۖی سے فرمايا : اے علی آپ کے پاس کھانے کے ليے کچھ ہے ؟ 

حضرت نے توقف کيا اور خاموشی اختيار کی اور شرم کی وجہ سے پيغمبراکرۖم کا کوئی جواب نہ ديا جبکہ ان کو دينار کا 
  يا رسول هللا ، خداوندعالم کی نعمتيں بہت زياده ہيں ۔سار ا قصہ سنا چکے تھے ، پھر فرمايا : جی ہاں 

خداوندعالم نے اپنے رسول پر وحی نازل کردی تھی کہ آج شام کا کھانا علی ابن ابی طالب کے گھر پر ہے ۔ پس دونوں چلے
ھا ہوا اور فاطمہ کے بيت الشرف ميں وارد ہوئے آنحضرت مصروف عبادت تھيں ، اور آپ کے پاس ايک بہت بڑا طشت رک

  تھا کہ جس ميں سے گرم گرم کھانے کا دھواں اٹھ رہا تھا ۔
حضرت فاطمہ زہرا نے نمازکے بعد اس طشت کو اٹھايا اور ان بزرگواروں کے سامنے الکر رکھ ديا ، حضرت علی نے 

ق ہے خداوندعالم سوال کيا : اے فاطمہ يہ آپ کے پاس کہاں سے آيا ؟ آپ نے جواب ديا يہ خداوندعالم کا فضل اور اس کا رز
  جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے ۔

  
اسی دوران پيغمبراکرۖم نے اپنے دست مبارک کو علی کے دوش مبارک پر رکھا اور فرمايا : اے علی يہ آپ کے دينار کے 

  بدلے ميں ہے ، پھر آپ کے آنسو جاری ہوگئے اور روتے ہوئے فرمايا :
  

١٥٨  
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ر کا کہ مجھے موت نہ آئی جب تک کہ ميں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بيٹی کے پاس وه سب حمد و شکر ہے اس پروردگا
  )١کچھ نہ ديکھ ليا کہ جو زکريا نے مريم کے پاس ديکھا تھا ۔(

ہماری روايات ميں مذکور ہے کہ نسل حضرت فاطمہ زہرا سے آئمہ ، بنی اسرائيل کے نبيوں سے افضل ہيں اور عامہ کی 
  )٢پيغمبراکرۖم نے فرمايا کہ ميری امت کے علما ء انبياء بنی اسرائيل کی طرح ہيں۔( روايات ميں ہے کہ

اور دونوں فرقوں کی روايات ميں ايسی خبريں اور حديثيں موجود ہيں کہ جو مذہب شيعہ کے عقيدے کی تصديق کرتی ہيں 
ضرت امام مہدی کے ظہور کے چونکہ شيعہ اور سنی دونوں نے نقل کيا ہے کہ حضرت عيسٰی آخری زمانے ميں جب ح

) جب کہ يہ خود دليل ہے کہ آئمہ اہل بيت ، انبياء ٣ساتھ زمين پر تشريف الئيں گے تو آپ کی اقتداء ميں نماز ادا کريں گے ۔(
  بنی اسرائيل سے افضل ہيں ۔

و معرفت اور اگر حضرت ابراہيم و حضرت علی کے کالموں کے درميان مقايسہ کيا جائے تو حضرت علی کی بزرگی 
  حضرت ابراہيم کی نسبت واضح و آشکار ہوجائے گی ۔

..............  

۔ فضائل سيدة ٤٦۔ ذخائرالعقبی ٥٢٢ ٢۔ الخرائج و الجرائح :٦١٧۔ امالی شيخ طوسی  ٣٥٠ ١) ديکھيے:ـ مناقب ابن شہر آشوب : ١(
  ۔١٣٦ ٢۔ ينابيع المودة :١٠٩ ١ات :۔تاويل اآلي٩٨ ٢۔ کشف الغمہ :٨٤۔ تفسير فرات کوفی ٢٦النساء (عمر بن شاہين) 

  ۔٣٣٧ ١٠۔ سبل الھدی و الرشاد:٧٢ ٥) المحصوم (رازی ) :٢(
۔ يہ ابونعيم کی کتاب مہدی ميں ابو سعيدسے ٣٨٦٧٣، حديث ٢٢٦ ١٤۔ کنزالعمال :١٢٤٩، حديث ٤٤٩ـ٤٤٦ ٢) اآلحاد المثانی :٣(

  ۔١٠٦ ١٦۔ تفسير قرطبی :٣٥٨ ٦روايت ہے ۔ فتح الباری :

١٥٩  
) اے ابراہيم کيا مردوں کے زنده١خداوندعالم نے حضرت ابراہيم سے خطاب فرمايا (اولم تومن قال بلی ولکن ليطمئن قلبی ) (

ہونے کے بارے ميں آپ کو يقين نہيں ہے ابراہيم نے جواب ديا يقين تو ہے ليکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے ليے معلوم 
  کررہا ہوں ۔

) اگر ميری آنکھوں کے سامنے سے پردے ٢گرامی ہے : '' لوکشف الغطاء ما زددت يقينا ''(جب کہ حضرت علی کا ارشاد 
  بھی ہٹاديے جائيں تو بھی مير ے يقين ميں کوئی اضافہ نہيں ہوگا۔

  اس کالم ميں بہت عظيم معنی پوشيده ہيں کہ جس کو علماء اپنی بصيرت سے درک کرتے ہيں ۔
نص کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا جناب مريم سے افضل و باالتر ہيں چونکہ  اسی منطق و دليل اور پيغمبراکرۖم کی

حضرت رسول خدا ۖ کہ ان پر قرآن نازل ہو ااور اس ميں جناب مريم کے انتخاب کی آيت نازل ہوئی جبکہ آپ نے حضرت 
رسول خدۖا فاطمہ کيا اپنے فاطمہ زہرا کے ليے فرمايا: فاطمہ تمام عالم کی عورتوں کی سرادار ہيں لوگوں نے سوال کيا اے 

زمانے کی عورتوں کی سردار ہيں تو آپ نے فرمايا: ''ذاک مريم بنت عمران ، اما ابنتی فھی سيدة نساء العالمين من االولين و 
  )٣آخرين'' (

..............  

  ۔٢٦٠)، آيت ٢) سوره بقره (١(
۔ فضائل ٣١٧ ١۔ مناقب ابن شہر آشوب :٩٦ ٨۔ حاشيہ السندی :٣٧٩ ٢۔ الصواعق المحرقہ :٤ ٤۔ و جلد:٥٦ ١) تفسير ابی السعود :٢(

  ۔١٣٧ابن شاذان 
،ميں ۔ ٢٠، حديث ٢٤ ٤٣۔ اور بحار االنوار : ٩٥٩، حديث ٥٢٠ ٣۔ اور اسی سے منقول ہے شرح االخبار :٥٧٥) امالی صدوق ٣(

  ۔ ٥٢، حديث ٨٥ ٣٧۔ بحاراالنوار :  ٨٩، حديث ٣٧٤بشارة المصطفی 

١٦٠  
زمانے کی عورتوں کی سردار تو مريم بنت عمران تھيں ليکن ميری بيٹی تمام عالمين اولين و آخرين کی عورتوں  يہ کہ اپنے

  کی سردار ہيں ۔
عائشہ کی کيا صورت حال ہے ؟ کہاں عايشہ اور کہاں يہ فضائل ، کيا وه ان عظيم فضائل و کماالت ميں سے کچھ تھوڑ ا 

 بہت بھی رکھتی تھيں؟۔
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 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  ايک شبہہ وسوال اور اس کا جواب
يہاں پر ہم ايک شبہہ کا جواب دينے پر مجبور ہيں کہ جو بعض افراد کے ذہن ميں پيدا ہوتا ہے وه يہ ہے کہ کس طرح 

تمام عالمين کی عورتوں کی سردار ہيں ؟ جب کہ خداوند عالم نے قرآن کريم ميں يہ مرتبہ حضرت مريم حضرت فاطمہ زہرا 
  کو عطا فرمايا ہے لہذا ارشاد گرامی ہے :

  )١(يا مريم ان هللا اصطفاک و طھر ک واصطفا ک علی نساء العالمين )(
  رکھا اور تمام عالمين کی عورتوں پرچن ليا۔ اے مريم بيشک هللا نے آپ کو منتخب فرمايا اور آپ کو پاک و پاکيزه

  ہم اس شبہہ کا جواب دو طرح سے پيش کرتے ہيں ، ايک نقضی ہے اور دوسرا حلی ۔
جواب نقضی يہ ہے کہ خود اعتراض کرنے والوں سے معلوم کرتے ہيں کہ اس آيت خداوندی کے بارے ميں کيا خيا ل ہے 

  کہ ارشاد گرامی ہے :
..............  

  ۔٤٢)، آيت ٣وره آل عمران () س٢(

١٦١  
  )١(واسماعيل و اليسع و يونس و لوطا و کال فضلنا ه علی العالمين)(

  اور اسماعيل و يسع و يونس اورلوط ، ان سب کو ہم نے عالمين پر فضيلت بخشی ۔
مد مصطفی ۖ سے افضل تو کيا ان کا يہ يقين ہے يا کوئی قائل ہے کہ يہ مذکوره نبی حضرات، ہمارے پيغمبراکرۖم حضرت مح
  ہيں ؟ اصال ً نہيں ۔ چونکہ پيغمبروں کے يہاں مراتب ہيں کہ جن ميں سب سے افضل خاتم االنبياء ہيں ۔

اور پيغمبروں ميں ايک دوسرے پر برتری و افضليت يہ ايک حقيقت ربانی ہے ليکن يہ فضيلت ہميشہ کے ليے نہيں ہے بلکہ 
  اپنے اپنے زمانے سے مخصوص ہے ۔

) يہ پيغمبران الٰہی کہ جن ميں ہم نے بعض ٢لرسل فضلنا بعضھم علی بعض منھم من کلم هللا و رفع بعضھم درجات)((تلک ا
کو بعض پر فضيلت عطا کی ان ميں سے بعض وه ہيں کہ جو خدا سے گفتگو کرتے ہيں اور ان ميں سے بعض کے درجات 

  کو بلند کيا ہے ۔
ہاں خداوندعالم نے يہوديوں کو قرآن کريم ميں تمام مخلوقات عالم پر فضيلت اور ان سب سے زياده واضح آيت وه ہے کہ ج

  عطا فرمائی ہے ۔ لہذا ارشاد گرامی ہے :
  )٣(يا بنی اسرائيل اذکرو نعمتی التی انعمت عليکم و انی فضلتکم علی العالمين)(

..............  

  ۔٨٦) ، آيت ٦) سوره انعام (١(
  ۔٢٥٣) ، آيت ٢) سوره بقره(٢(
  ۔١٢٢) ، آيت ١) سوره بقره (٣(

١٦٢  
اے بنی اسرائيل ياد کرو ان نعمتوں کو کہ جو ميں نے تم کو عطا کيں اور بيشک ميں نے تم کو تمام عالمين پر فضيلت عطا 

  کی ۔
صاً اس کيا يہاں کوئی مسلمان يا عيسائی ہے کہ جو يہ عقيده رکھتا ہو کہ يہودی تمام عالم سے افضل ہيں ؟ اصالً نہيں ۔ خصو

بات کی اطالع پانے کے بعد کہ انہوں نے انپے پيغمبروں کے ساتھ کيا کيا سلوک کيا ، اور شريعت ميں کس قدر تحريف کی 
  ۔

لہذا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے واضح ہوجاتا ہے کہ ان کی فضيلت اور کلمہ'' علی العالمين'' سے مراد اسی زمانے 

 
   



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

 
 

  مانوں کے ۔کے لوگ اور مخلوق ہے نہ کہ تما م ز
چونکہ آخری زمانہ مخصوص ہے حضرت پيغمبراکرۖم ،حضرت فاطمہ زہرا ، حضرت امام علی اور ان کے معصوم 

  فرزندوں سے کہ بغير شک و ترديد يہ حضرات انبياء و بنی اسرائيل سے افضل وبرتر ہيں ۔
فضل ہيں اور وه تمام عالمين کی ليکن جواب حلی يہ ہے کہ جس شخصيت نے يہ فرمايا ہے کہ فاطمہ زہرا ، مريم سے ا

عورتوں کی سردار ہيں اور بہشت کی عورتوں کی سردار ہيں کہ جن ميں مريم بھی ہيں وہی شخصيت ہے کہ جس پر قرآن 
نازل ہوا ہے اور اسی قرآن ميں وه آيت بھی ہے کہ جس ميں مريم کو تمام عالم پر فضيلت دی گئی ہے۔لہذا جس پر قرآن نازل

  يت کے معنی پوری کائنات سے بہتر جانتا ہے ۔ہوا ہے وه ہرآ
اگر ذرا غور کريں ، اور پيغمبراکرۖم کے فرامين ميں فکر سے کام ليں کہ جو آپ نے اپنی دختر نيک اختر کے بارے ميں 
فرمائے ہيں جيسا کہ روايات ميں آيا ہے کہ خداوندعالم حضرت فاطمہ زہرا کی خوشنودی ميں خوش اور ان کی ناراضگی 

  ناراض ہوتا ہے۔ ميں
  

١٦٣  
يقينا آپ کوعلم ہوجائے گا کہ يہ نصوص ، حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت اور آپ کے تمام عالمين کی عورتوں پر فضيلت 
پر داللت کرتی ہيں لہذا حق يہ ہے کہ آنحضرت کا مرتبہ بہت بلند و باال ہے اور آپ مريم بنت عمران سے کہيں افضل وبرتر 

  ہيں ۔

  طرف مراجعتاصلی مطلب کی 
اب اپنے اصلی مطلب کی طرف پلٹتے ہيں تاکہ ديکھيں کہ ان چارافراد علی ، فاطمہ اور ابوبکر و عائشہ ميں سے کون کون 
اس صفت صديقيت کا مستحق ہے،اوران ميں سے کس کس کی عصمت بيان ہوئی ہے اور کس کے يہاں اس لقب کے قابل ، 

  امتيازات و عالمات موجود ہيں ۔
قابل انکار حقيقت ہے کہ کسی بھی مسلمان نے ابوبکر و عمراور عائشہ کی عصمت کا دعوی نہيں کيا ہے اور وه يہ ايک نا

  لوگ خود بھی اس طرح کا ادعی نہيں کرتے تھے ۔
جبکہ يہ بات علی و فاطمہ کے يہاں بر عکس ہے کہ وه دونوں حضرات خود بھی اپنی عصمت کے بارے ميں معتقد تھے 

سے مسلمان بھی ان کی عصمت و پاکيزگی اور ہر طرح کے رجس و آدلودگی سے طہارت کے متعلق  اور اسی طرح بہت
  يقين رکھتے ہيں ۔

قرآن کريم ميں آيت تطہير جيسی آيات انہيں کی شٔان ميں نازل ہوئی ہيں کہ جو ان کی عصمت پر داللت کرتی ہيں اور اسی 
  کے متعلق ارشاد فرمائيں يقينا ان کی عصمت پر دال ہيں ۔ طرح پيغمبرا کرۖم کی وه تقارير اوراحاديث کہ جو ان

لہذا يہ مطلب اس بات کے ليے کافی ہے کہ کہا جائے کہ صديقہ اولويت و ترجيح کے اعتبار سے حضرت فاطمہ زہرا کے 
  ليے ثابت ہے نہ کہ عائشہ کے ليے ۔

  
١٦٤  

  اور صديق، حضرت علی کے ليے حق ہے نہ کہ ابوبکر کے ليے ۔
کر اور حضرت يوسف کے درميان مقايسہ و مقابلہ کرتے ہيں کہ جن کو قرآن کريم ميں صديق کہا گيا ہے تاکہ اب ابوب

 صديقيت کے معيار کو سمجھيں اور ان دونوں کے يہاں ان کے اعمال و کردار سے صديقيت کی صالحيت کو درک کريں ۔
ليے اس کے خواب کی صحيح تعبير بيان کی کہ حضرت يوسف کو يہ لقب اس ليے عطا ہو ا کہ انہوں نے عزيز مصرکے 

جب اس نے خواب ديکھا کہ سات موٹی تازی گائے ہيں جن کو سات پتلی دبلی گائيں کھارہی ہيں اور سات ہرے بھرے گندم 
کے خوشے (گيہوں کی بالياں) اور باقی خشک و خالی نکلی ہيں ۔خداوند عالم نے اس ماجرے کو عزيز مصر کی زبانی قرآن

  مينيوں بيان فرمايا ہے :کريم 
(يوسف ايھا الصديق افتنا فی سبع بقرات سمان ياکلھن سبع عجاف و سبع سنبالت خضر و اخر يابسات لعلی ارجع الی الناس 

لعلھم يعلمون ٭قال تزرعون سبع سنين دٔابا فما حصدتم فذروه فی سنبلة االقليالمما تاکلون ٭ ثم ياتی من بعد ذالک سبع شداد 
  )١قدمتم لھن اال قليال مما تحصنون ٭ ثم ياتی من بعد ذالک عام فيہ يغاث الناس و فيہ يعصرون )( ياکلھن ما

يوسف اے صديق اس خواب کی تعبير کو ہمارے ليے بيان کريں کہ سات موٹی تازی گائے ہينجن کو سات دبلی پتلی 
  باقی خشک و خالی نکلی ہيں ۔گائينکھارہی ہيں اورسات ہرے بھرے گندم کے خوشے (گيہوں کی بالياں) اور 
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..............  

  ۔٤٩ـ٤٦) ، ١٢) سوره يوسف(١(

١٦٥  
مجھے اميد ہے کہ اس کی صحيح تعبير پر ميں لوگوں کی طرف پلٹ آؤناور شايد وه لوگ بھی جان ليں ۔ يوسف نے کہا : آپ 

ہی رکھ لو اور صرف تھوڑا بہت  لوگ سات سال تک مسلسل کھيتی باڑی کرو ،اور جو کچھ بھی پيدا ہواس کو بالی سميت
کھانے کے قابل استعمال کرو، اس کے بعد سات سال سخت وقحط کے آئيں گے کہ جن ميں پہلے ہی سے جو بچا کے رکھا 

ہوگا وه بھی خرچ ہوجائے گا مگر تھوڑا بہت ،پھر اس کے بعد سال آئے گا کہ جس ميں بارش آئے گی اور اس ميں لوگ 
  پھولوں کو توڑيں گے ۔

اوندمتعال نے حضرت يوسف کے چند سال زندان ميں رہنے کے بعد ان کی بيان کرده تعبير کی تصديق فرمائی ، ليکن خد
ابوبکر کہ جس کے بارے ميں لوگوں کی کوشش ہے کہ لقب صديق کو ان کے سر پر مڑھيں ، جيسا کہ معلوم ہوچکا ہے کہ 

  ابليت نہيں پائی جاتی ۔ان کے اندر يہ صالحيت و معيار نہيں ہے اور اس لقب کی ق
ابوبکر نہ معصوم صديق ہيں اور نہ غيرمعصوم صديق ، بلکہ قرآن و سنت کے معانی و مطالب کو بھی صحيح نہيں سمجھ 
پاتے ، اور قرآن کريم کی متعددآيات کے سلسلے ميں صحابہ سے معلوم کرتے تھے ، بارہا صحابہ کی طرف سے قرآن و 

غلطياں پکڑی گئيں ۔ اور وه قرآن کريم ميں استعمال ہونے واال لفظ ''بضع''کے معنی بھی سنت اور فتوی دينے ميں ان کی 
  نہيں جانتے تھے اوراپنی طرف سے جلد بازی ميں تفسير کرگئے ۔

سنن ترمذی ميں ابن مکرم اسلمی سے روايت ہے کہ اس نے کہا: کہ جب يہ آيت (الم ٭غلبت الروم٭ فی ادنی االرض من بعد 
  )١ون٭فی بضع سنين) (غلبھم سيغلب
..............  

  ۔٤ـ١)، آيات  ٣٠) سوره روم(١(

١٦٦  
الم ۔ ملک رو م اپنی نزديک ترين و پست ترين زمين سے مغلوب ہوگيا اور وه عنقريب اس شکست کے بعد غالب ہوجائيں 

  گے ۔
ہ روم ، فارس پر غالب ہوجائے اس آيت کے نزول کے وقت فارس ، روم پر غالب آچکا تھا جب کہ مسلمان يہ چاہتے تھے ک

چونکہ اہل روم او ر مسلمان اہل کتاب تھے ۔ اسی سلسلے ميں خداوندعالم کا ارشاد گرامی ہے:(ويومئذ يفرح المؤمنون٭ 
) اور اس وقت مؤمنين ،روم کے فارس پر غلبہ کی وجہ سے خوشحال ١بنصرهللا ينصر من يشاء ، وھو العزيز الرحيم )(

ی کاميابی و غلبہ خدا کی مدد سے ہے ، وه جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وه عزيزو رحم کرنے ہوگئے اور ہر طرح ک
  واال ہے ۔

کفار قريش ، فارس کی کاميابی و غلبہ کو چاہتے تھے ، چونکہ کفار و اہل فارس اہل کتاب نہ تھے اور موت کے بعد دوباره 
  زنده ہونے پر ايمان نہيں رکھتے تھے ۔

ت نازل ہوئی ابوبکر گھر سے باہر آئے اور مکہ کے ادھر ادھر شور مچانا شروع کيا : (الم ٭غلبت الروم٭ فیجس وقت يہ آي
  )٢ادنی االرض من بعد غلبھم سيغلبون٭فی بضع سنين)(

قريش کے لوگوں نے ابوبکر سے کہا يہ بات ہمارے اور تمہارے درميان رہے کہ آپ کے نبی کا يہ گمان ہے کہ روم بہت 
  چند سالوں ميں فارس پر غالب ہوجائے گا تو کيا اس پر شرط لگاتے ہو؟۔ جلد ہی

..............  

  ۔٥ـ٤)، آيات ٣٠) سوره روم(١(
  ۔٤ـ١)، آيات ٣٠) سوره روم(٢(

١٦٧  
ابوبکر نے کہا ہاں، يہ واقعہ رہان وشرط بندی کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے ۔ پس ابوبکر اور مشرکين قريش کے درميان
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سال تک کے  ٩سے ٣گ گئی اور ان دونوں کے درميان طے پايا کہ بضع کو کتنے سال قرار ديں جب کہ بضع شرط ل
عرصہ کو کہتے ہيں ان لوگوں نے ابوبکر سے وقت معين کرنے کو کہا تاکہ اس زمانے تک يہ شرط پوری ہو لہذا ان کے 

سال تمام ہوگئے اور مشرکين قريش نے جو  ٦ی سال کا عرصہ طے پايا ۔ ادھر روم کے غالب ہونے سے پہلے ہ ٦درميان 
کچھ ابوبکر سے شرط ميں گروی رکھا تھا لے ليا اور شرط جيت گئے ۔ اورجب ساتواں سال آيا تو روم ، فارس پر غالب آگيا 

ضع سال رکھنے پر مسلمانوں نے ابوبکر پر اعتراض کيا ، چونکہ خداوندعالم نے فرمايا : فی ب ٦۔ اس وجہ سے بضع کا نام 
  )١سنين(

ايک دوسری حديث ميں ہے کہ جو ابن عباس سے نقل ہوئی اس نے کہا کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا : اے ابوبکر آپ نے کيوں 
  )٢سال تک کا عرصہ ہے ( ٩سے  ٣احتياط نہ کی جب کہ بضع 

ہ جو خداوندعالم کے بہر حال ابوبکر نے قرآن کريم کے ايک ايسے لفظ کی ـکہ جس کے معنی معين ہينـ ايسی تفسير کی ک
سال سے تعبير کيا لہذا پيغمبراکرۖم نے اس سے فرمايا :'' االاحتطت  ٦ارادے کے خال ف ثابت ہوئی اور معنی بضع کو 

  )٣ياابابکر فان البضع ما بين الثالث الی التسع ''(
..............  

  ۔٣٢٤٦، حديث ٢٥ ٥) سنن ترمذی :١(
  ۔٣٢٤٥، حديث ٢٤ ٥) سنن ترمذی :٢(
  ۔٣٢٤٥، حديث ٢٤ ٥سنن ترمذی : )٣(

١٦٨  
جب کہ يوسف صديق نے عزيز مصر کے خواب کی تعبير کی اوروه واقع کے مطابق ثابت ہوئی لہذا يہ فرق دو صديقوں 

  کے درميان مناسب نہيں ہے اور اس فرق کو فراموش نہيں کيا جاسکتا ۔
ونے کو رد کرديا ہے ۔جبکہ بغير کسی شک و شبہہ کے پس قرآن مجيد نے اپنے علم و آگاہی کے ذريعہ ابوبکر کے صديق ہ

  اور يقين کے ساتھ يوسف کے صديق ہونے کی تائيد کرتاہے ، اور علی کے صديق ہونے کی گواہی ديتا ہے ۔
جی ہاں ! صديق علی اورصديقہ فاطمہ سے کچھ صادق ذوات مقدسہ وجود ميں آئيں کہ جو اہل بيت پيغمبر ۖہيں اور 

کو ہر طرح کے رجس و گندگی سے دور رکھا ہے او ر ايسا پاک وپاکيزه قرار ديا کہ جو پاک رکھنے کا  خداوندعالم نے ان
  حق ہے ۔

يہ کچھ خاص افراد ہيں کہ جن کو شيطان کے ہر حربہ اور مکر سے دور کھا ہے ، اور ان پر شيطا ن مسلط نہيں ہوسکتا 
م کو بہکاؤں گا اور انہيں گمراه کرونگا (الحتنکن ذريتہ اال جبکہ شيطان نے خداوندعالم سے چيلنج کيا ہے کہ اوالد آد

  )١قليال)(
  آدم کی اوالد کو گمراه کروں گا سوائے تھوڑے افراد کے ۔

..............  

 ميں آيا ہے :(ولو ردوه الی الرسول والی اولی االمر منھم لعلمہ الذين ٨٣) ، آيت ٤۔ اور سوره نساء (٦٢)، آيت ١٧) سوره اسراء (١(
يستنبطونہ منھم ولو ال فضل هللا عليکم و رحمتہ التبعتم الشيطان االقليال)اگر اس امر کو رسول و ولی امر کی طرف پلٹا ديں کہ جو لوگ 

ان ميں سے حقيقت کودرک کرتے ہيں اور اگرآپ لوگوں کے اوپر فضل خدا اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم سب شيطان کی پيروی کرتے 
  افراد کے عالوه ۔ ہوتے مگر تھوڑے سے

١٦٩  
  حضرت امير المؤمنين علی نے اہل شوری پر اسی بات سے احتجاج فرمايا:

آپ کو خدا کی قسم کيا ميرے عالوه تمہارے درميان کوئی پاک وپاکيزه ہے جب کہ رسول خدۖا نے تم سب کے گھروں کے 
روازه مسجد رسول ۖ ميں کھال رہا اس وقت دروازے کہ جومسجدميں کھلتے تھے ، بند کرادئيے اور صرف ميرے گھر کا د

پيغمبراکرۖم کے چچا نے فرمايا : اے رسول خدا ۖ آپ نے سب کے دروازے بند کراديئے اور علی کا دروازه کھال رہنے ديا ؟ 
يں ہے تب آۖپ نے فرمايا : ہاں اس کا م کا خداوندعالم نے حکم ديا تھا، تو سب نے کہا نہيں خداکی قسم آپ کے عالوه کوئی نہ

  )١۔(
علی ابن الحسين نے اپنے والد اور انہوں نے علی ابن ابی طالب سے روايت بيان کی ہے کہ رسول خدا ۖ نے ميرے ہاتھوں کو

پکڑا اور فرمايا : بيشک موسی نے اپنے پروردگار سے چاہا کہ اس کی مسجد کو ہارون کے ليے حالل قرار دے اور ميں 
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يری مسجد کو علی اور اس کی اوالد کے ليے حالل اور پاک قرار دے تو خداوندعالم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ م
  نے ہماری دعا مستجاب فرمائی ۔

اور پھر اس وقت ابوبکر کے يہاں پيغام بھيجا کہ اپنے گھر کا دروازه کہ جو مسجد کی طرف کو کھل رہا ہے اس کو بند 
ا اور پھر کہا ميں نے سنا اور اطاعت کی ، اور اپنے گھر کا دروازه بند کردو ، انہوں نے کلمہ استرجاع کو زبان پر دوہرا ي

  کرليا ،پھر اسی طرح عمر اوراس کے بعد عباس کی طرف پيغام بھيجا۔
..............  

، ٣٠، حديث ٥٥٢۔ خصال صدوق ١١٧۔(متن روايت اسی کتاب سے ہے )۔ المناقب (ابن مغازلی ) ٤٣٥۔ و  ٤٣٢ ٤٢) تاريخ دمشق :١(
  ۔١٤٢٤٣، حديث ٧٢٦ ٥۔ کنزالعمال :٧٤۔ کتاب سليم ابن قيس ٣١٥۔ مناقب خوارزمی ١١٦٨، حديث ٥٤٨۔ امالی شيخ طوسی ٣١

١٧٠  
پھر اس ماجرے کے بعد پيغمبراکرۖم نے فرمايا کہ ميں نے لوگوں کے دروازے بندنہيں کيے اور علی کا دروازه نہيں کھوال 

   اور تمہارے دروازے بند کئے ہيں ۔بلکہ خداوندعالم نے علی کا دروازه کھوال
اس کے عالوه يہ بھی کہ ابوبکر نے طہارت کا ادعی نہيں کيا اور اپنے آپ کو شيطان کے وسوسہ سے پاک وپاکيزه نہيں 

  سمجھا بلکہ اس بات کی تصريح کی کہ اس کے ہمراه ايک شيطان ہے جو اس کو بہکاتارہتا ہے لہذا اس کا قول ہے کہ :
ميں آپ حضرات ميں سب سے بہتر نہيں ہوں اور اس مقام کو با دل ناخواستہ اور مجبوراً اختيارکيا ہے اور  '' خدا کی قسم

ميں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے درميان کوئی ہوتا جو اس بوجھ کو اٹھاتا اور مجھے چھٹکارا ملتا آپ لوگوں کا خيال ہے کہ 
جبکہ اس حالت ميں ، ميں يہ کام انجام نہيں دے سکتا ، رسول خدا ۖ ميں تمہارے درميان سنت رسول خدۖا کو اجراکروں گا 

وحی کے ذريعہ محفو ظ تھے اور خطا ء سے معصوم تھے ان کے ساتھ فرشتے تھے جب کہ ميرے ساتھ شيطان ہے کہ 
  )١جس کے جال ميں پھنس جاتا ہوں پس جب کبھی بھی مجھے غصے ميں ديکھو تو مجھ سے دوری اختيار کرنا ۔(

ھ) نے اپنی کتاب الفوائد ميں اپنی اسناد کے ساتھ ابن ابی عموص سے روايت نقل کی ہے کہ جس ٤١٤م بن محمد رازی (متّما
  ميں اس بات کی طرف اشاره ہے کہ ابوبکر پر شيطان مسلط ہوتا تھا ۔ لہذا تماّم لکھتا ہے :

  ابوبکر زمانہ جاہليت ميں شراب پيتے اور پھر يہ شعر پڑھتے تھے :
..............  

۔ ٢٢ ١(متن روايت اسی کتاب سے ہے ) ۔ اور ديکھيے :ـ االمامة والسياسة :٢٠٧٠١، حديث ٣٣٦ ١١) المصنف (عبدالرزاق ) : ١(
  ۔٢١٢ ٣۔ طبقات ابن سعد :٤٦٠ ٢۔ تاريخ طبری : ٣٠٣ ٣٠تاريخ دمشق :

١٧١  
  نحيی ام بکر بالسالم 

  و ھل لی بعد قوم من سالم
ت ہو ،آپ کے فرزندکی سالمتی کی اور کيا اس قوم کے مرنے کے بعد بھی ميرے ليے کوئی اے مادر بکر آپ کو بشار

  سالمتی ہے ۔
يہ خبر رسول خدۖا کو پہنچی آپ اٹھے اپنی عبا کو اپنے کاندھوں پر ڈاال اور وہاں تک پہنچ گئے ، وہاں جاکر ديکھا کہ 

حالت ميں آنحضرۖت کو ديکھا تو کہا : ميں غضب  ابوبکر کے ساتھ عمر بھی ہيں ، پس جيسے ہی عمر نے رنجيدگی کی
رسول ۖهللا سے خدا کی بارگاه ميں پناه چاہتاہوں خدا کی قسم وه بغير سبب ہماری طرف نہيں آتے وه پہلے فرد ہيں کہ جنہوں 

  )١نے اپنے اوپر شراب حرام کی ہے ۔(
کے غصے و خشم سے عبرت حاصل نہيں کی  جی ہاں ! ابوبکر نے رسول خدۖا کی رفتار سے درس حاصل نہيں کيا اور ان

بلکہ ديکھيں کہ خالد بن وليد کو اپنی فوج کا کمانڈر بناديا جب کہ رسول خدا ۖ نے اس سے اور ضرار بن ازور سے متعدد بار
  شراب خواری و بد خواری اور فسق و فجور کی وجہ سے بيزاری کا اظہار فرمايا تھا ۔

بوبکر اپنی خواہشات نفس کے تابع تھے ، اور اپنے دستورات و قوانين کو خداوندعالم کے يہ تمام باتيں اس وجہ سے ہيں کہ ا
  احکام پر مقدم رکھتے تھے ۔

  يہ ابوبکر خليفہ مسلمين کے تھوڑے سے حاالت ہيں ۔
  اب ديکھيں حضرت امير المؤمنين امام علی انپے اور رسول خدا ۖ کے بارے ميں کيا فرماتے ہيں :
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..............  

  ۔٩٦٣٧، ترجمہ٣٩ ٧۔ اور ديکھيے :ـ االصابہ :٢٢٨ ٢) الفوائد :١(

١٧٢  
''جس وقت رسول خدا ۖ کا دودھ چھڑايا گيا تب ہی سے خداوندعالم کی جانب سے ايک بہت بڑا فرشتہ شب و روز آپ کے 

تيں اپنائيں ۔اور ميں سفر وہمراه قرار پايا ، يہاں تک کہ آپ نے بڑی بڑی راہوں کو طے فرمايا اور دنيا کی اچھی اچھی خصل
حضر ميں آپ کے ہمراه تھا جيسے کہ اوٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتاہے ، آپ ہرروز ميرے سامنے اپنے اخالق کا 

ايک خاص نمونہ پيش فرماتے ، اور مجھ سے پيروی کرنے کو فرماتے ، ہر سال غارحرا ء ميں گوشہ نشين ہوتے ، ميں آپ 
عالوه کوئی آپ کو نہيں ديکھتا تھا ۔اس وقت سوائے اس گھر کے کہ جس ميں رسول خدا ۖ اور خديجة کو ديکھتا اور ميرے 

الکبری رہتے تھے کسی دوسرے گھر ميں اسالم داخل نہيں ہوا تھا ، ان دوکے عالوه ميں تيسرا مسلمان تھا ، ميں رسالت و 
  ۔وحی کے نور کو ديکھتا تھا ، ميں نبوت کی خوشبو محسوس کرتا تھا

  
ميں نے جس وقت آپ ۖ پر وحی نازل ہوئی شيطان کے رونے کی آواز کو سنا اورپھر رسول خدا ۖ سے سوال کيا کہ يہ کيسی 

  آواز ہے ؟
آپ ۖنے فرمايا : يہ شيطان ہے کہ جو اس بات سے رنجيده ہے کہ اب اس کی عبادت نہيں ہوگی ، بيشک تم ہر اس آواز کو 

ر ہر اس چيز کو ديکھتے ہو جس کو ميں ديکھتا ہوں سوائے اس کے کہ ميرے بعد سنتے ہو کہ جس کوميں سنتا ہوں او
  )١پيغمبرنہيں ہو بلکہ ميرے وزير ہو ، راه حق پر گامزن ہو اور مؤمنين کے امير ہو ۔ (

عالوه دوسری بہت سی ''بغية الباحث '' اور '' المطالب العاليہ بزوائد المسانيد الثمانيہ'' نيز ''الجمع بين الصحيحين '' اور ان کے 
  کتابوں ميں مذکورہے کہ آۖپ نے حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمايا

..............  

  ۔١٩٢) نہج البالغہ ، خطبہ ١(

١٧٣  
اے علی تم ميرے گھر کے دروازے پر کھڑ ے رہو کوئی ميرے پاس نہ آئے اس ليے کہ ميرے پاس کچھ زائر فرشتے ہيں 

  لے کر ميری زيارت کو آئے ہيں ۔کہ جو خداوندعالم سے اجازت 
حضرت علی دروازے پر کھڑے ہوگئے اتنے ميں عمر آئے، اندر آنے کی اجازت مانگی اور کہا اے علی ميرے ليے رسول 

خدا ۖ سے اجازت لو ، آپ نے فرمايا : کسی کو بھی پيغمبراکرۖم کی خدمت ميں پہنچنے کی اجازت نہيں ہے ، عمرنے کہا 
ا: چونکہ آپ ۖ کے پاس کچھ زائر فرشتے ہيں کہ جو خداوند عالم سے اجازت لے کر آئے ہيں کہ آپ ۖ کيوں؟ آپ نے جواب دي

  فرشتے ۔ ٣٦٠کی زيارت کريں ، عمر نے سوال کيا : اے علی وه کتنے افراد ہيں ؟ آپ نے فرمايا 
دا ۖ يہ سب مجھے علی نے اس واقعہ کے بعد ايک دن عمر نے اس گفتگو کو رسول خدۖا سے نقل کيا اور کہا: اے رسول خ

  خبردی ہے ۔
پيغمبراکرۖم نے علی سے فرمايا : اے علی آپ نے زائر فرشتوں کی خبر دی ہے ؟ آپ نے فرمايا: جی ہاں ، يارسول هللا ۔ پھر 

فراد فرمايا : کيا عمر سے فرشتوں کی تعداد بھی بيان فرمائی تھی ؟ علی نے کہا : جی ہاں آپ ۖ نے فرمايا: اے علی وه کتنے ا
آواز  ٣٦٠تھے، آۖپ نے فرمايا : آپ کو ان کی تعداد کا کيسے علم ہوا ؟ علی نے کہا : ميں نے  ٣٦٠تھے ؟ علی نے کہا : وه 

  فرشتے ہيں ۔ ٣٦٠ينسنيں مجھ کو علم ہوگيا کہ وه 
لم ميں اضافہ رسول خدۖانے اپنے دست مبارک کو علی کے سينے پر رکھا اور فرمايا : اے علی خداوند تيرے ايمان اور ع

  )١فرمائے ۔(
..............  

  ۔٢٤٦ ١٠۔ سبل الھدی والرشاد:٢٦٣ ٤۔الجمع بين الصحيحين:٩٠١٦۔ المطالب العاليہ بزوائد المسانيد الثمانيہ:٢٩٥) بغية الباحث ١(

١٧٤  
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مقايسہ و  يہ حديث آپ کے ليے واضح کرہی ہے کہ کسی بھی صحابی يا کسی بھی اورشخض کا اہل بيت طاہرين کے ساتھ
مقابلہ نہيں کيا جاسکتا ،چونکہ وه حضرات نبوت کے ثمر آور اور تناور شجره طيبہ سے ہيں ، خداوندعالم نے ان کو 

پيغمبراکرم ۖ کی جانشينی اور مؤمنين کی رہبری و قيادت کے ليے انتخاب فرمايا ہے اور وه سب سے پہلے پيغمبراکرۖم پر 
کی ہے اور ان کے واسطے بہت سی خصوصيات اور امتيازات ہيں کہ کائنات کا کوئی ايمان الئے ہيں ، اور آپ کی تصديق 
  فرد بھی ان کامقابلہ نہيں کرسکتا ۔

  حضرت امير المؤمنين کا خط معاويہ کے نام ميں مذکورہے :
ئے اور محمۖد نے جيسے ہی ايمان اور خداوندعالم کی توحيد کی طرف دعوت دی ہم اہل بيت سب سے پہلے ان پر ايمان ال

جو کچھ وه الئے ہم اس پر يقين رکھتے ہيں ، ہم کئی سال تک ايسے عالم ميں ايمان پر رہے کہ ہمارے عالوه پورے عالم ميں
  )١کوئی خداوندعالم پر ايمان نہيں رکھتا تھا اور اس کی عبادت نہيں کر تا تھا ۔(
مايا تو ابتداء ً حمد و ثناء خداوندی بجاالئے اور حضرت امام حسن بن علی نے جس وقت معاويہ سے صلح کرنے کا اراده فر

  اپنے جدامجد محمد مصطفی ۖپر درود و سالم بھيجا پھر فرمايا :
ہم اہل بيت کو خداوندعالم نے اسالم ميں محترم و مکرم قرار ديا اور تمام عالم ميں سے ہم کوچنا اورانتخاب کيا ، ہم سے 

  پاکيزه قرار ديا۔ رجس و پليدگی کو دور رکھا ، ہم کو پاک و
..............  

 ٣٣۔ بحاراالنوار :٧٦ ١٥۔ (اصل عبارت اسی کتاب سے ہے ) ۔ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد ) :٨٩) کتاب صفين (منقری ) ١(
  ۔١١١

١٧٥  
ن ميں حضرت آدم سے ميرے جد محمۖد تک جب کبھی بھی دو فرقوں ميں تقسيم ہوتے خداوندعالم ہم کو ان ميں سے بہتري

قرار ديتا ۔ پس خداوندمتعال نے محمد ۖ کو نبوت کے ليے انتخاب فرمايا اور ان کو رسالت عطا فرمائی ، آۖپ پر کتاب نازل کی
اور ميرے والد گرامی سب سے پہلے آپ پر ايمان الئے ، خدا اور اس کے رسول کی تصديق کی ، خداوندعالم ، اپنی کتاب 

) کيا وه شخص کہ جو ١ی ہے ، فرماتا ہے (افمن کان علی بينة من ربہ و يتلوه شاھدمنہ ) (ميں کہ جو اپنے رسول پر نازل ک
 اپنے پروردگار کی جانب سے بينہ و دليل رکھتا ہو اور اس کے پيچھے اس کا شاہد و گواه بھی ہو (جھوٹ بول سکتا ہے ) ۔

ر ميرے والد بزرگوار وہی ہيں کہ جو ان کے ميرے جد بزرگوار ہی اپنے پروردگار کی جانب سے بينہ و دليل پر ہيں او
  )٢پيچھے اور اتباع کرنے والے ہيں اور ان پر شاہد و گواه ہيں۔(

  معاويہ کے نام محمد بن ابی بکر کے خط ميں مذکور ہے :
ب کيا ۔ ۔ اس وقت خداوندعالم نے اپنے علم کے ذريعے ان کو منتخب فرمايا اور ان کے درميان سے محمد ۖ کو چنا اور انتخا

ان کو رسالت سے مخصوص کيا اور اپنی وحی کے ليے ان کوپسند فرمايا ، اپنے امر کے ليے ان پر اعتماد کيا، ان کوان 
  تمام خصوصيات کے ساتھ گذشتہ تمام آسمانی کتابوں اور انبياء و رسل پر گواه اور گذشتہ شريعتوں پر راہنما قرار ديا ۔

..............  

  ۔١٧آيت  ) ،١١) سوره ھود (١(
  ۔٣٦٦ـ ٣٦٤ ٣) ينابيع المودة (قندوزی حنفی ) :٢(

١٧٦  
آنحضرۖت نے اپنی حکمت اور نيک نصيحتوں کے ذريعہ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دی تو سب سے پہلے جس نے ان

ے ساتھ رہے کا جواب ديا اور ان کے ساتھ آمد و رفت کی اور ان کی بات کی تصديق کی ، سچ سمجھا اوراسالم الئے ، ان ک
اور ان کی ہر با ت کو قبول کيا ، ان کے بھائی ، ابن عم علی ابن ابی طالب تھے ، انہوں نے آپ ۖ کے غيب کی ہربات کی 
تصديق کی ، اور اپنی ہر بات پر ان کو مقدم رکھا اور ان کی ہرخوف و خطر ميں حفاظت کی ، ہر طرح کے حوادث ميں 

يے پيش کيا ، جس نے محمد ۖسے دشمنی کی اس سے علی نے جنگ کی اور جس نے اپنی جان کو ان پر قربان کرنے کے ل
  )١محمد ۖسے صلح کی علی نے اس سے صلح کی۔(

حديث ابوبکر ھذلی اور داؤد بن ہند ميں آيا ہے کہ جو شعبی سے منقول ہے اس نے کہا کہ رسول خدا نے علی کے متعلق 
  )٢ی ''(فرمايا:''ھذا اول من آمن بی و صدقنی و صلٰی مع
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  يہ علی وه فرد ہيں کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ايمان الئے، مير ی تصديق کی اور ميرے ساتھ نماز پڑھی ۔
  اميرالمؤمنين نے کميل کو اس طرح وصيت فرمائی :

اے کميل ! زمين ، شيطانوں کے جالوں سے بھری پڑی ہے کوئی شخص بھی ان سے نجات حاصل نہيں کرسکتا مگر يہ کہ 
  من سے متمسک ہوجائے۔ہمارے دا

..............  

۔ ١٨٨ ٣۔(متن عبارت اسی کتاب سے ہے )۔ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :١١٨۔ کتاب صفين (منقری ) ٥٩ ٢) مروج الذھب :١(
  ۔٥٠٢٤٧٧ ١جمھرة رسائل العرب :

  ۔٢٢٥ ١٣) شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :٢(

١٧٧  
توجہ کرديا کہ کوئی بھی ان کے پنجے سے چھٹکارا نہيں پاسکتا مگر اس کے خاص بندے اور اور خداوند عالم نے تجھے م

  خدا کے خاص بندے ہمارے دوستدار و شيعہ ہيں ۔
) اے شيطان وه ميرے خاص بندے ہيں تو ان پر ١اے کميل ! يہ خداوندمتعال کا کالم ہے (ان عبادی ليس لک عليھم سلطان) (

  )٢کالم پاک ہے (انما سلطانہ علی الذين يتولونہ والذين ھم بہ مشرکون)( مسلط نہيں ہوسکتا ۔ اوريہ
  

شيطان کا تسلط اور حکومت صرف ان لوگوں پر ہے کہ جو اس کی اطاعت و واليت کو قبول کرتے ہيں اور جو لوگ اس 
  کے اغوا کرنے سے مشرک ہوجاتے ہيں ۔

يک ہو ، جيسا کہ تم کو حکم ديا گيا ہے ہماری واليت کے اے کميل! اس سے پہلے کہ آپ کے مال و فرزند ميں شيطان شر
  )٣ذريعہ راه نجات تالش کرو۔(

يہ پيغام ہے اس بات پر کہ اہل بيت معصوم ہيں اور ان کی خدا کی جانب سے تصديق ہوئی ہے اور وه ہی افراد خداوندعالم 
ورد عنايت ہيں نہ ابوبکر و عمر۔چونکہ اہل )(سچوں کے ساتھ ہوجاؤ ) ميں م١کی جانب سے اس آيت (کونوا مع الصادقين)(

بيت کے متعلق حديث ثقلين ميں قرآن کريم کے برابر ہونا آياہے،اوريہ مطلب ہماری راہنمائی کرتا ہے اس بات کی طرف کہ 
  جس طرح قرآن سے متمسک ہونا واجب ہے اسی طرح اہل بيت سے بھی متمسک ہونا واجب ہے۔

..............  

  ۔٦٥)، آيت ١٧۔ و سوره اسرائ(٤٢)، آيت ١٥) سوره حجر (١(
  ۔١٠٠)، آيت ٦١) سوره نحل (٢(
  ۔١٧٤۔ تحف العقول ٥٥)بشارةالمصطفی لشيعة المرتضی ٣(

١٧٨  
اگر اہل بيت سے خطا ء ممکن ہوتی تو ان سے تمسک کے ليے امر بطور مطلق صحيح نہ ہوتا اور جس طرح قرآن کريم کی 

طرح اہل بيت سے بھی جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس ميں بھی کوئی شک و شبہہ نہيں ہے ۔تعليمات بال شک و ترديد ہيں اسی 
اور اگر اہل بيت معصوم نہ ہوتے تو ان کی پيروی ميں گمراہی کا احتمال ہو تا ليکن وه خدا وندعالم کی آسمان وزمين کے 

  لق کے درميان واسطہ ہيں ۔درميان حبل متين اور مضبوط رسی ہيں اور قرآن کريم کی مانند خداوند اور خ
اس تمام گفتگو کے بعد ہميں يہ نتيجہ نظر آتاہے کہ اہل بيت سے دشمنی و اختالف بدون شک و شبہہ اس شخص کے گمراه 

ہونے پر دليل ہے۔ اور ہمارا وظيفہ ہے قرآن و عترت دونوں سے متمسک رہيں چونکہ يہ دونوں ہميں گمراہی سے نجات 
ے کہ دونوں ايک دوسرے سے وابستہ ہيں اور حوض کوثر پر پيغمبراکرۖم کے پاس پہنچنے تک دالئيں گے اور يہی وجہ ہ

  ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوسکتے ۔
اسالمی فرقوں ميں سے کوئی سا بھی فرقہ ايسا نہيں ہے کہ جس کے يہاں قرآن و اہل بيت اس طرح متمسک ہوں کہ دونوں 

اس فرقے کے تمام مسائل و احکام و عقائد انہی سے ماخوذ ہوں ،سوائے حوض کوثر تک ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں اور 
مذہب شيعہ کے کہ جو باره اماموں کی امامت کے قائل ہيں کہ جن ميں سے پہلے صديق اکبر علی ابن ابی طالب اور آخری 

  مہدی منتظر ہيں ۔ يہی معنی ہيں پيغمبراکرۖم کی اس حديث شريف کے جوآپ نے بيان فرمائی :
..............  
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  ۔١١٩)، آيت ٩) سوره توبہ(١(

١٧٩  
  )١''خلفائی اثنا عشر کلھم من قريش''(

  ميرے خلفاء باره افراد ہيں کہ جو سب کے سب قريش سے ہيں ۔
پيغمبراکرۖم کا اپنے خلفاء کو باره کی تعداد ميں محدود و معين کرنا اس بات کی دليل ہے کہ بارہويں امام کی عمر طوالنی 

ذہب شيعہ اور اہل سنت کے بہت سے بزرگوں کا بھی يہی عقيده ہے کہ بارہويں امام زنده ہيں اور ہماری نظروں ہوگی ۔ م
سے غايب ہيں اور وه زمان حاضر ميں بھی باقی ہيں تاکہ ہرزمانے ميں قرآن کريم کی ہمراہی کی جاسکے اور حوض کوثر 

  تک دونوں ساتھ پہنچيں ۔
  کميل بن زياد سے اہل بيت کے بارے ميں اس طرح تعارف کرايا ہے : يہی وجہ ہے کہ اميرالمؤمنين نے

'' ۔ ۔ ۔ جی ہاں ، يہ زمين کسی وقت بھی حجت خدا سے خالی نہيں ره سکتی چاہے وه حاضر و آشکار ہو يا غائب اور پوشيده 
  اس کی وجہ يہ ہے تاکہ زمين کبھی بھی خدا کی روشن دليل سے خالی نہ رہے ۔

  ہيں؟ کتنے افراد ہيں اور کہاں ہيں ؟ليکن وه لوگ کون 
خدا کی قسم ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور خدا کے نزديک بہت بڑی منزلت و مقام رکھتے ہيں خدانے ان کو اپنی امانات و

  آيات عطا کی ہيں تاکہ وه اپنے بعد ايک دوسر ے کے سپردکرتے رہيں ۔
..............  

القريش ، جابرابن سمرة سے روايت ہے کہ اس نے کہا کہ ميں نے رسول خدا کو فرماتے سنا  ، باب الناس تبع٤ ٦) صحيح مسلم :١(
ہے کہ اليزال الدين قائما حتی تقوم الساعة ويکون عليھم اثنا عشر خليفة کلھم من قريش ۔ يہ دين ہميشہ قيامت تک باقی رہے گا اور 

  سے ہوں گے ۔لوگوں پر باره خليفہ حکومت کريں گے کہ جو سب کے سب قريش 

١٨٠  
علم و معرفت ، حقيقی بصيرت کے ساتھ ان کے يہاں ٹھاٹھيں مارتے سمندر کی طرح ہے ، وه روح يقين سے مخلوط ہيں اور

ہر کام کہ جو پوری دنيا پر مشکل ہو وه ان پر آسان ہے اور جس سے اہل باطل و جاہل بھاگتے ہيں وه اس سے مانوس ہيں 
سی بلند روح و حوصلہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہيں کہ جن کی نظير پيش نہيں کی جاسکتی ۔وهاور اہل دنيا کے درميان اي

) ١زمين پر خدا کے خليفہ ہيں ، اور اس کے دين کی طرف بالنے والے ، آه آه مجھے ان کے ديدار کا کس قدر شوق ہے ''۔(
  او ر پھر فرمايا :

تے ہيں اور سر کشی کرتے ہيں جب کہ خداوندعالم نے ہميں سر بلند '' کہاں ہيں وه لوگ کہ جو ہم پر جھوٹ و تہمت لگا
فرمايا ہے اور ان کو سرنگوں کيا ، ہميں علم و فضل عطا کيا اور ا ن کو بے نصيب بنايا ، ہميں امن کے قلعے ميں قرار ديا 

  کوئی اور ہے ۔اور ان کو باہر نکال ديا ، وه لوگ يہ گمان کرتے ہيں کہ علم قرآن ميں راسخ ہمارے عالوه 
ہدايت ،ہماری رہنمائی ہی سے مل سکتی ہے اور دل کے نا بينوں کو روشنی ہمارے ہی ذريعہ نصيب ہوتی ہے ، بيشک وه 
قريش کے آئمہ ہی ہيں کہ جوہاشم کی نسل او رشجره طيبہ سے ہيں دوسرے لوگ اس کے مستحق نہيں ہيں اور نہ ہی ان کے

  )٢سرپرست ہے ۔(عالوه کوئی اور امر الٰہی کا ولی و
)ميں خداوندعالم نے ٣ابن شہر آشوب، مناقب ميں رقمطراز ہے: اس آيت (يا ايھاالذين آمنوا اتقواهللا و کونوا مع الصادقين) (

  صادقين کی بطور مطلق پيروی کرنے کا حکم ديا ہے
..............  

  ۔١٤٧، حکمت (کلمات قصار)٣٧ ٣) نہج البالغہ :١(
  ۔١٤٤، خطبہ ٢٧ ٢) نہج البالغہ :٢(
  ۔ (اے ايمان النے والو هللا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوجاؤ)۔١١٩)، آيت ٩) سوره توبہ(٢(

١٨١  
اوريہ بات ان کے معصوم ہونے پر داللت کرتی ہے چونکہ اس طرح کا امر کسی ايسے کے متعلق کہ جو برائيوں سے بچا 

ہی کی طرف لے جاتاہے۔ اور جب يہ بات امامت کے باب ميں ثابت ہوا نہ ہو ،قبيح ہے چونکہ اس کا م کا نتيجہ امر قبيح 
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ہوگئی کہ خصوص امير المؤمنين اور ان کی اوالد معصوم کے ليے بطور اجماع عصمت ثابت ہے اور يہ آيت انہيں کے ليے
، اس کی وجہ ہے ، چونکہ امت اسالمی کا کوئی فرقہ بھی اس آيت کے بارے ميں ان کے عالوه کسی اور کے ليے نہيں کہتا

يہ ہے کہ يہ صفات ان کے عالوه کسی اور کے ليے ثابت نہيں ہيں اورکسی نے بھی ان خصوصيات کا ان کے عالوه ادعی 
  )١نہيں کيا ہے تو امامت بھی انہيں کا مسلم حق ہے ۔(

  
..............  

 ۔٢٤٧ ١) مناقب ابن شہر آشوب :١(
 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  سوم :ـ مطہر اور پاک وپاکيزه ہونا
يہ ايک ناقابل انکار حقيقت ہے کہ تطہير ، عصمت کا الزمہ و جزء ہے ليکن ہم يہاں پر عصمت کے قسيم کے طور پر پيش 

کررہے ہيں ، اس کی وجہ يہ ہے کہ ہم يہاں پر تطہير کے متعلق کچھ خاص چيزيں پيش کرنا چاہتے ہيں ، چونکہ ابھی 
سجد تعمير کرے اور اس کو پاک و پاکيز ه رکھے ، اس ميں اپنے اور گذرچکاہے کہ خداوندعالم نے موسٰی کو حکم ديا کہ م

ہارون کے عالوه کسی اور کو رہنے کا حق نہ دے۔ بالکل يہی مطلب خداوندعالم نے پيغمبراکرۖم اور ان کے خليفہ و وصی 
  )1کے متعلق فرمايا ۔(

..............  

  ۔٤٠٠و ٣٢١و ١٩٥سليم بن قيس ۔کتاب ١٩١ ٣۔غاية المرام :٤٢٤ ٢) الخصائص (سيوطی ) :1(

١٨٢  
  اميرالمؤمنين کے احتجاجات ميں وارد ہے کہ :

'' تمہيں هللا کی قسم ، کياميرے عالوه تمہارے درميان کوئی اور مطہر ہے ؟، اس وقت کہ جب رسول خدۖا نے تم سب کے 
ھال رکھا ، اور ميں گھر و گھروں کے دروازوں کو مسجد کی طرف سے بند کرواديا اور صرف ميرے گھر کا دروازه ک

مسجد ميں ہميشہ ان کے ساتھ رہا ، پھر آپ کے چچا کھڑے ہوئے اور کہا : اے رسول خدا ۖ آپ نے ہم سب کے دروازوں کو 
بند کرديا اور علی کے دروازے کو کھال رکھا ، تو آپ نے فرمايا : جی ہاں! خداوندعالم نے اس کام کا حکم ديا تھا ، تو سب 

  )١، خدا کی قسم ، (آپ نے جو کہا ہے سچ ہے )''(نے کہا : نہ 
  ابوبکر کے ساتھ احتجاج ميں آپ نے فرمايا :

'' ميں آپ کو خدا کی قسم ديتاہوں کيا آيہ تطہير اور ہر طرح کی گندگی و پليدگی سے دوری تيری اور تيرے خاندان کی شٔان 
  نے کہا آپ کے اور آپ کے اہل بيت کے بارے ميں ۔ ميں نازل ہوئی يا ميرے اور ميرے خاندان کے بارے ميں ؟ ابوبکر

آپ نے فرمايا : تجھے خدا کی قسم ديتا ہوں کيا وه شخص کہ جس کو خداوندعالم نے نسل بعد نسل اس کے باپ سے حضرت 
آدم تک زنا اور غير مشروع رابطہ سے دوررکھا اور رسول خدا ۖ فرماتے تھے ميں اور آپ آدم سے ليکر عبدالمطلب تک 

  ل ونکاح کے ذريعہ منتقل ہوتے رہے اور زنا و سفاح سے پاک و پاکيزه رہے ، ميں ہوں يا تو ؟حال
..............  

  ۔٣١، حديث ٥٥٩۔ خصال صدوق ٣١٥۔ مناقب خوارزمی ١٤٢٤٣، حديث ٤٢٦ ٥۔ کنزالعمال :٤٣٢ ٤٢) تاريخ دمشق :١(

١٨٣  
  )١ابوبکر نے کہا: بلکہ آپ ہيں ۔(
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  ے روايت ہے کہ اپنے دين کے سلسلے ميں تين طرح کے لوگوں سے بچے رہنا ۔ ۔ ۔ اور فرمايا :حضرت امير المؤمنين س
'' وه شخص کہ جس کو خدائے متعال نے حکومت عطا فرمائی تو اس نے گمان کيا کہ اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے 

معصيت ميں مخلوق کی کوئی اور اس کی معصيت خدا کی معصيت ہے ، جب کہ وه جھوٹا ہے چونکہ خداوندعالم کی 
اطاعت نہيں ہے بلکہ صرف اطاعت خدااور اس کے رسول اور صاحبان امر کی ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے اور 

  اپنے رسول ۖکے قرين و ہمراه قرار ديا ہے اور فرمايا ہے :
  )٢(اطيعوا هللا و اطيعو الرسول و اولی االمر منکم)(

  ر رسول و صاحب امر کی اطاعت کرو ۔خداوندعالم کی اطاعت کرو او
چونکہ خداوندعالم نے اپنی اور رسول کی اطاعت کا حکم ديا اس ليے وه معصوم و مطہر ہيں، خدا کی نافرمانی و معصيت 
کی دعوت نہيں ديتے اور پھر اس کے ساتھ صاحبان امر کی اطاعت کا حکم ديا ، اس ليے کہ وه بھی معصوم او رپاک ہيں 

  )٣فرمانی و معصيت کی طرف دعوت نہيں ديتے ۔(اور خداکی نا
..............  

  ۔١٧١ ١) احتجاج طبرسی :١(
  ۔٥٩)، آيت ٤) سوره نسائ(٢(
ميں اور بحار  ١٥٨،حديث ١٣٩۔ اسی کی طرح کچھ فرق کے ساتھ منقول ہے : خصال صدوق ٥٤، حديث ٤٠٥) کتاب سليم بن قيس ٣(

  ميں ۔ ١٩،حديث٢٠٠ ٢٥االنوار :

١٨٤  
امام جعفرصادق نے اپنے آباء و اجداد مطہرين سے روايت نقل کی ہے کہ اميرالمؤمنين نے کوفہ کے منبر پر خطبہ  حضرت

  ارشادفرمايا اور اپنے خطبے کے دوران فرمايا کہ:
 '' خداوند عالم نے ہم اہل بيت کو محفوظ رکھا اس سے کہ چال باز ، حيلہ گر ، دھوکے بازيا جھوٹے و مکار ہوں ، بس جس

  ميں بھی اس طرح کی بری چيزيں پائی جاتی ہيں وه ہم ميں سے نہيں ہے اور ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہيں ہے ۔
بيشک خداوندعالم نے ہم اہل بيت کو ہر طرح کی پليدگی و رجس سے پاک رکھا اور جب کبھی بھی ہماری زبان سے کچھ 

س کا ہم نے جواب ديا ۔ خداوندعالم نے ہم کو دس ايسی خصلتيں نکال تو سچ کردکھايا اور جب کبھی ہم سے کوئی سوال ہوا ا
  عطا فرمائی ہيں کہ جو نہ ہم سے پہلے کسی کو ديں اور نہ ہمارے بعد کسی کو عطا فرمائے۔

  
حلم ، علم، عقل، نبوت ، شجاعت ، سخاوت، صبر ، صدق و سچائی ، عفت و پاکدامنی اور طہارت و پاکيزگی ۔ پس ہم ہينکلمة

ہدايت کے راستے ، بہترين نمونے، بہت عظيم حجت الٰہی اور حکم و مضبوط امانت ، ہم ہی وه حق ہيں کہ جن کے التقوی،
  بارے ميں ارشاد الٰہی ہے ۔

  )١(فما ذا بعد الحق االالضالل فانٰی تصرفون)(
  )٢حق کے بعد گمراہی کے عالوه کچھ نہيں ہے پس کہاں منھ موڑے جارہے ہو۔''(

..............  

  ۔٣٢)، آيت ١٠) سوره يونس (١(
  ۔٢٤، حديث ٣٥٠ ٣٩۔ بحاراالنوار:٢٣٠، حديث ١٧٨) تفسير فرات کوفی ٢(

١٨٥  
عبدهللا بن عمر بن خطاب سے روايت ہے کہ اس نے کہا : فرزند ابو طالب کو تين خصلتيں ايسی عطا ہوئيں کہ اگر ان ميں 

اونٹ سے بھی کہيں زياده عزيز تھی ۔ رسول خدۖا نے اپنی بيٹی سے مجھ کو ايک بھی مل جاتی تو وه مجھ کو الل بال والے 
کی شادی ان سے فرمائی اور آپ کے يہاں ان سے دو بيٹے پيداہوئے اور تمام مسلمانوں کے گھروں کے دروازوں کو کہ جو

  )١ايا ۔(مسجد کی طرف کھلتے تھے بندکراديا سوائے آپ کے گھر کے دروازے کے ، اور روز خيبر آپ کو علم عطا فرم
) اور عمر بن خطاب سے بھی نقل ہوئی ہے ،صر ف عمر کی روايت ميں الفاظ اس ٢اسی طرح کی روايت ابوسعيد خدری(

  طرح ہيں '' وسکناه المسجد مع رسول هللا يحل لہ فيہ مايحل لہ ''
)٣بھی حالل تھی ۔(يعنی وه مسجد ميں رسول کے ساتھ رہتے اور جو چيز مسجد مينرسول کے ليے حالل تھی علی کے ليے 
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حذيفہ بن اسيد انصاری سے روايت ہے کہ روزسداالبواب (دروازے بند ہونے والے دن) پيغمبراکرۖم منبر پر تشريف لے گئے
  اور خطبہ ارشاد فرمايا :

..............  

  ۔٣٦٣٥٩ديث ، ح١١٠ ١٣۔ کنزالعمال : ١٢ ٧۔ فتح الباری : ١٢٠ ٩۔ مجمع الزوائد :٢٦ ٢) مسند احمد ابن حنبل :٣(
  ۔١١٧ ٣) مستدرک حاکم :٤(
۔ البداية والنھاية ٢٦١۔ مناقب خوارزمی ٣٦، حديث  ٥٠٠ ٧۔ مصنف ابن ابی شيبہ :١٢٠ ٩۔ مجمع الزوائد :١٢٥ ٣) مستدرک حاکم :١(
  ۔٣٧٧ ٧:

١٨٦  
س ليے ہوئے ہيں ، ''کچھ لوگ اس بات سے کہ ميں نے علی کو مسجد ميں رکھا اور ان کو باہر کرديا اپنے دلوں ميں احسا

خداکی قسم ميں نے يہ کام نہيں کيا بلکہ خداوندعالم نے ان کو باہر کيا ہے اور علی کو سکونت عطا فرمائی ہے ، خدائے 
متعال نے موسٰی اور ان کے بھائی ہارون کو وحی فرمائی کہ اپنے ليے شہر ميں گھر تعمير کرو اور اس کو لوگوں کا قبلہ 

عبادت کرو ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسی سے تھی اور وه ميرا بھائی قرار دو ، اس گھر ميں 
  )١ہے ، کسی کے ليے مسجد ميں اپنی بيوی کے ساتھ مباشرت جائز نہيں ہے سوائے اس کے ۔(

راکرۖم حضرت علی کے دشمنوں نے آپ سے بغض و حسد ميں مختلف طريقے کی روايات کوگھڑا جيسے يہ روايت کہ پيغمب
نے تمام صحابہ کے گھروں کے دروازے کہ جو مسجد ميں کھلتے تھے بند کراديئے سوائے ابوبکر کے گھر کی کھڑکی 

  )٢کے۔(
عالمہ امينی نے حديث سد االبواب کے ذيل ميں خوخة ابی بکر (ابوبکر کی کھڑکی ) کے متعلق کافی مفصل و دلچسپ گفتگو

  ) وه کہتے ہيں :٣فرمائی ہے (
..............  

 ۔١٢٥ ٣۔ مستدرک حاکم :٣٦٩ ٤۔ اور ديکھيے :ـ مسند احمد :٥٩، حديث ٦١۔ الطرائف ٨، حديث ١٧، باب ٢٥٩ ١) ينابيع المودة :١(
۔ ميں لکھا ہے کہ  ٣٦٧ ١۔ اور ابن جوزی نے الموضوعات :٢٧٠ ١۔ مسند احمد :١٠٨ ٧۔ صحيح مسلم :٢٥٤ ٤) صحيح بخاری :٢(

  ث ابوبکر ميں زيادتی سے کام ليا ہے کہ جو صحيح نہيں ہے ۔بعض عالم نما افراد نے حدي
  ۔٢١٥ـ ٢٠٢ ٣) ديکھيے :ـ الغدير :٣(

١٨٧  
اس طرح کی روايات اس مطلب کی طرف اشاره کرتی ہيں کہ ان سب دروازوں کو بند کرنا کہ جو مسجد کے اندر کو کھلتے 

ئی بھی حالت جنابت ميں اس ميں وارد نہ ہو اور کوئی تھے مسجد کو ظاہری و معنوی نجاست سے پاک رکھنا تھا ،تاکہ کو
بھی اس ميں جنب نہ ہو، ليکن اپنے اور اميرالمؤمنين کے ليے مسجد ميں ہرحال ميں رفت و آمد کی اجازت اور آپ کا 
ے دروازه کھال رکھنا يہ ان دوبزرگواروں کی طہارت و پاکيزگی کی وجہ سے ہے کہ جس بات پر آيہ تطہير داللت کرتی ہ

  کہ وه حضرات ہر طرح کی پليدگی و گندگی حتی معنوی نجاست جيسے جنابت سے بھی پاک و پاکيزه ہيں ۔
يہ مسئلہ کامالً مسجد موسی کی طرح ہے اور اس سلسلے ميں بيشتر آگاہی کے ليے مفيد ہے يہ کہ موسی نے اپنے پروردگار

حالل و پاک فرما۔ يا يہ کہ خداوندعالم نے حکم ديا کہ  سے دعا مانگی کہ ميرے اور ميرے بھائی ہارون کے ليے مسجد کو
مسجد کو پاک رکھو،سوائے اپنے اور ہارون کے کوئی اور اس ميں سکونت اختيار نہ کرے ، اور يہاں پر مسجد کو پاک 

  رکھنا صرف ظاہری نجاست سے پاک رکھنا مقصود نہيں ہے چونکہ يہ تو ہرمسجد کے ليے حکم ہے ۔
ايت بيان ہوچکی ہے کہ جس سے يہ مطلب صاف واضح ہوجاتاہے کہ اميرالمؤمنين حالت جنابت ميں اس سے پہلے بھی رو

  )١مسجد ميں وارد ہوجاتے تھے ۔(
..............  

 ٧ميں نقل کيا ہے ۔ اور اسی سے نقل ہوئی ہے فتح الباری : ٧٦) يہ حديث عبدهللا ابن عباس سے روايت ہے ۔ نسائی نے الخصائص ١(
  ميں بھی مذکور ہے ۔ ٥٨٩نسائی کا کہنا ہے کہ اس کے رجال ثقہ ہيں ۔ و نيز کتاب السنة (ابن ابی عاصم )  ميں اور ١٣

١٨٨  
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  )١اوربعض اوقات جنب کی حالت ميں مسجد سے عبور فرماتے تھے ۔(
د خدری سے ) اوريہی مطلب اس حديث کا ہے کہ جو ابوسعي٢آپ حالت جنابت ميں مسجد ميں تشريف التے اور گذر جاتے ۔(

نقل ہوئی ہے کہ پيغمبراکرۖم نے فرمايا : کسی شخص کے ليے بھی حالل و مناسب نہيں ہے کہ مسجد ميں جنب ہو سوائے 
  )٣ميرے اور اے علی تيرے۔(

  اور اسی سلسلے ميں پيغمبراکرۖم کی يہ حديث :
و اھل بيتہ علی و فاطمة و الحسن و  '' االان مسجدی حرام علی کل حائض من النساء و کل جنب من الرجال اال علٰی محمد

  )٤الحسين''۔(
..............  

ميں ابراہيم بن نائلہ اصبہانی اور اس نے  ٢٤٦ ٢۔ اور طبرانی نے معجم الکبير :١٣ ٧۔ فتح الباری :١١٥ ٩) مجمع الزوائد :١(
  يت کی ہے ۔اسماعيل بن عمر و بجلی سے اور اس نے ناصح بن حرب سے اور اس نے جابر بن سمره سے روا

) يہ تمام روايات اہل سنت کے يہاں سے ہيں اگر چہ شيعہ مذہب ميں بھی اس طرح کی متعدد روايات موجود ہيں کہ جن کا مطلب يہ ٢(
ہے کہ واقعہ سد االبواب اور آيہ تطہير اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ علی اور معصومين عليہم السالم ہر حال ميں طيب و طاہر اور پاک 

  کيزه ہيں ، جنابت و غير جنابت ا ن کے ليے کوئی فرق نہيں ہے۔(م)و پا
  ۔٦٦ ٧۔ السنن الکبری(البيہقی ): ٣٨١،حديث ٣٠٣ ٥) سنن ترمذی :٣(
۔ اور ديکھيے : ١٣٦ ٣۔ تلخيص التحبير : ٣١٣ ٣۔ تفسير ثعلبی :٤٢٣ ١٠۔ سبل الھدی و الرشاد :٦٦ ٧) السنن الکبری (بيہقی ) :٤(

  ۔٣٤١٨٣،حديث ١٠١ ١٢۔ کنزالعمال :١٩١ ١۔ ذکر اخبار اصبہان:١٦٦ ١٤تاريخ دمشق : 

١٨٩  
آگاه ہوجائو بيشک ميری مسجد ، حائض عورت اور جنب مرد پر حرام ہے سوائے محمد اور آپ کے اہل بيت کے کہ وه علی 

  )١و فاطمہ اور حسن و حسين ہيں۔(
ترين وعالی ترين مرتبہ ہے اور يہ مطلب بھی واضح ہوجاتاہے  لہذا تطہير ، پاک ہونا ، اہل بيت عليہم السالم کے ليے ممتاز

  کہ وه حضرات ايک نور سے خلق ہوئے ہيں کوئی بھی شٔی ان کے سامنے قابل قياس نہيں ہے ۔
ابھی تھوڑا پہلے گذرچکا ہے کہ وه حضرات پاک و پاکيزه ماؤوں کے رحم اور پاک و طاہر صلبوں ميں منتقل ہوتے رہے 

  )٢جده خديجہ زمانہ جاہليت ميں بھی طاہره و پاکدامن کہالتی تھيں۔( اور آپ حضرات کی
يہی وجہ ہے کہ معصوم کو معصوم کے عالوه کوئی اورغسل نہيں دے سکتا ، روايات ميں مذکورہے کہ حضرت امام موسی

ا وصيت نامہ پڑھا بن جعفر نے فرمايا کہ مجھ سے ميرے والد نے فرمايا کہ علی کا ارشاد ہے کہ جب ميں نے رسول خدا ک
تو ديکھا کہ اس ميں تحرير ہے کہ اے علی مجھے آپ ہی غسل دينا اور آپ کے عالوه مجھے کوئی اور غسل نہ دے ،ميں 
نے سوال کيا اے رسول خدا ۖ ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائيں کيا ميں تنہا آپ کو غسل دے سکتا ہوں ؟ کيا ميرے اندر 

  ا : يہ جبرئيل کا پيغام ہے کہ جس کو خداوندعالم نے حکم ديا ہے ۔اتنی طاقت ہے ؟ آپ نے فرماي
..............  

  ۔٢١٢ـ٢١٠ ٣) الغدير :١(
۔ البداية والنھاية ١٣١ ٣۔ تاريخ دمشق :٤٣٤ ٥۔ اسدالغابہ :٤٤٨ ٢٢۔ المعجم الکبير :١٠٠ ٧۔فتح الباری :٢١٨ ٩) مجمع الزوائد :٢(

  ۔٦٠٨ ٤۔ السيرة النبوية (ابن کثير) :٣٢٩

١٩٠  
ميں نے سوال کيا : اگر ميں تنہا آپ کو غسل نہ دے سکا توکيا اپنے عالوه کسی ايسے کو جو ہم ہی ميں سے ہے غسل ميں 
مدد کے ليے بال سکتاہوں ؟ توآپ نے فرمايا کہ جبرئيل نے کہا ہے کہ علی سے کہيں کہ آپ کے پروردگارکا حکم ہے کہ 

ونکہ يہ سنت اٰلہيہ ہے کہ انبياء کو اوصياء کے عالوه کوئی غسل نہيں ديتا اور ہر اپنے چچا زاد بھائی محمد کو غسل دو چ
نبی کو اس کے بعد واالوصی غسل ديتا ہے۔اور يہ امت پر پيغمبراکرۖم کی جانب سے حجت خدا ہے اس بات پر کہ جو انہوں 

  نے مشيت خدا کے خالف اجماع کر رکھا ہے۔
  ی مددگار وه ہستياں ہيں کہ جو بہترين بھائی اور مددگار ہيں ۔اے علی جان لو کہ ميرے غسل ميں آپ ک

علی نے سوال کيا اے رسول خدا ،وه کون ہيں ؟آپ پر ميرے ماں باپ فداہوں تو آپ نے فرمايا : وه جبرئيل و ميکائيل و 
  اسرافيل اور ملک الموت اور اسماعيل صاحب آسمان دنيا ہيں کہ جو آپ کی مدد کريں گے ۔
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کہا کہ ميں خدا کے حضور سجده ميں گرگيا اور عرض کی خدايا تيرا شکر ہے کہ تو نے ايسے بھائی و مددگارپس علی نے 
  )١ميرے ليے معين فرمائے کہ جو خدا کے امين ہيں ۔(

..............  

، حديث٩٤ ٢لمستقيم : ۔(بنقل از طرائف ابن طائوس ، متن روايت اسی کتاب سے ہے ) ۔ الصراط ا٦٤،حديث ٤٥٦ ٢٢) بحاراالنوار : ١(
  ۔٤٥، حديث ٤١ ٣۔ سمط النجوم العوالی :١٢٩ ١٣۔ تاريخ دمشق :١٨٧٨٠، حديث ٢٤٩ ٧۔ اور ديکھيے :ـ کنزالعمال :١٤

١٩١  
  اور يہ خود امير المؤمنين کا ارشاد گرامی ہے کہ :

پھر ميرے سر آپ کے غسل '' اس وقت کہ جب رسول خدۖا کی روح قبض ہوئی آپ کا سرمبارک ميری آغوش ميں تھا اور 
کی ذمہ داری پڑگئی کہ مقرب فرشتے ميرے ساتھ آپ کے جنازے کو الٹتے پلٹتے تھے اور خدا کی قسم کسی بھی پيغمبرکے

  )١بعد اس کی امت ميں اختالف نہ ہوا مگر يہ کہ اہل باطل ، اہل حق پر کامياب ہوئے اور خداجو چاہتا ہے کرتا ہے۔(
  ايا :نيز اميرالمؤمنين نے فرم

  
''رسول خد ۖانے وصيت فرمائی کہ ميرے عالوه کوئی ان کو غسل نہ دے چونکہ جو کوئی بھی شرم گاه کو ديکھے گا اس کی

دونوں آنکھيں اندھی ہوجائيں گی ،پس عباس اور اسامہ پردے کے پيچھے سے پانی پہنچا رہے تھے اور مينبدن کے جس 
ئی تيس افراد ميرے ساتھ اس حصے کو پکڑے ہوئے الٹ پلٹ کررہے ہيں حصہ کو بھی پکڑتا تو محسوس کرتا کہ گويا کو

  )٢يہاں تک کہ ميں غسل سے فارغ ہوا ''۔(
..............  

  ۔٢٣٥۔ امالی مفيد ١٨١ ٥۔ شرح نہج البالغہ :٣٤٦ ١۔ جمھرة خطب العرب :٢٢٤) کتاب صفين (منقری) ١(
جس چيز کی اميرالمؤمنين نے خبر دی ہے يہی چيز معاويہ کی زبان پر بھی جاری ہوئی ، شعبی سے نقل ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ جب 
معاويہ کے ہاتھ پر بعيت ہورہی تھی تو اس نے خطبہ ديا اور کہا کہ کسی بھی امت ميں اپنے پيغمبر کے بعد اختال ف نہيں ہوا مگريہ کہ 

پر کامياب ہوئے اور اس کے بعد معاويہ کو اپنے کہے پر پشيمانی ہوئی لہذا کہا سوائے اس امت کے کہ  اہل باطل ، اہل حق
  ) ۔٣٦٤ ١٠۔ سبل الھدی والرشاد:٤٥بيشک۔۔۔(مقاتل الطالبين 

  ۔١٨٧٨٤، حديث٢٥٠ ٧۔ کنزالعمال :٣٦ ٩۔ مجمع الزوائد: ٢٧٨ ٢) طبقات ابن سعد :٢(

١٩٢  
  جات ميں بھی ہے کہ آپ نے فرمايا :اسی طرح کی حديث آپ کے احتجا

''آپ کو ميں خدا کی قسم ديتاہوں کياآپ لوگوں کے درميان ميرے عالوه کوئی ہے کہ جس نے فرشتوں کے ساتھ رسول 
خدا ۖکی آنکھيں بند کی ہوں، سب نے کہا نہ خداکی قسم،پھر آپ نے فرمايا تمہيں ميں خدا کی قسم ديتاہوں کيا آپ لوگوں کے 

ے عالوه کوئی ہے کہ جس نے فرشتوں کے ساتھ پيغمبراکرۖم کو غسل ديا ہوکہ جو ميری خواہش کے مطابق درميان مير
  )١پيغمبراکرۖم کے بدن کو پلٹا رہے تھے ۔ سب نے کہا : نہ ''۔(

  مفضل ابن عمر نے حضرت امام جعفر صادق سے روايت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمايا :
  )٢يق''(''فاطمة صديقة لم يکن يغسلھا االصد

  فاطمہ، صديقہ ہيں ان کو صديق کے عالوه کوئی اور غسل نہيں دے سکتا ۔
ان مذکوره تمام احاديث سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ ہر طرح کی پليدگی ، گندگی ، آلودگی و نجاست سے تطہير اور پاک و 

جزء ہے جب کہ صديق، صادق و پاکيزه ہونا ، صديقيت کی واضح ترين عالمت ہے اور چونکہ جھوٹ ، رجس و پليدگی کا 
  صدوق کا صيغہ مبالغہ ہے۔

..............  

  ۔٣١٥۔ مناقب خوارزمی ٥٢٩،حديث ١٨٩ ٢۔ شرح االخبار :٤١٣۔ الطرائف ٤٣٥و٤٣٣ ٤٢) تاريخ دمشق :١(
 ١الشرايع:۔ علل ١٣،باب الرجل يغسل المرٔا ة ،حديث ١٥٩ ٣۔ فروع کافی :٤، باب مولد الزھرا، حديث ٤٥٩ ١) اصول کافی :٢(

 ١۔ االستبصار :١٤٢٢،حديث ٤٤٠ ١۔ تہذيب االحکام :١٣،باب العلة التی من اجلھا غسل فاطمة امير المؤمنين لما توفيت ، حديث ١٨٤
  ۔١٥٧٠٣،حديث  ٢٠٠
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١٩٣  
لہذا جھوٹ کبھی بھی صديق تک نہيں آسکتا بلکہ صديق کے ليے الزم ہے کہ پہلے مرحلے ميں صادق، امين اور وعده 

  ار ہو، تاکہ اپنے دوسرے مرحلہ ميں صديق کہالسکے ۔وفاد
يہی وجہ ہے کہ آيت تطہير ميں اس مبالغہ کا خيال رکھا گيا ہے جيسے کلمہ ''انما''کہ کلمہ حصر ہے اور مفعول مطلق کو 

م هللا عليہم تاکيد کے ليے اليا گيا ''يطھر کم تطھيرا'' اور اس آيت کا نزول صرف محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسين سال
  )١اجمعين کے ليے ہے ۔(

  يہ اسی کی مانند ہے کہ جو حضرت مريم بنت عمران کے ليے قرآن کريم ميں آيا ہے:
  )٢٭ (اصطفاک علی نساء العالمين)(

  اے مريم خداوندعالم نے آپ کو تمام عالمين کی عورتوں پر چنا ۔
  )٣٭ (و جعلناابن مريم و امہ آية)(

  ی ماں کو آيت و نشانی قرار ديا۔ہم نے ابن مريم اور اس ک
  پس مريم بنت عمران اور فاطمہ بنت محمد ، تطہير کے دو کامل نمونے ہيں ۔ خداوندکريم کا ارشاد گرامی ہے :

..............  

 ٥۔ اور ديکھيے :ـ الدرالمنثور :٢٣٩۔ اسباب النزول (نيشابوری) ١٩٧ ٢۔ البرھان (زرکشی) :٣٩٦ ١) تفسير الکشاف :١(
  (سيوطی نے اس روايت کو کئی طريقوں سے نقل کيا ہے )۔١٩٨

  ۔٤٢)، آيت ٣) سوره آل عمران (٢(
  ۔٥٠)، آيت ٢٣) سوره مؤمنون (٣(

١٩٤  
  )١(و مريم بنت عمران التی احصنت فرجھا فنفخنا فيہ من روحنا و صدقت بکلمات ربھا و کتبہ و کانت من القانتين)(

اختيار کی تو ہم نے اپنی روح ميں سے ان ميں پھونکی اوروه خدا کی کتب و  اور مريم بنت عمران کہ جس نے پاکدامنی
  کلمات کی تصديق کرنے والی اور فرمانبردار تھيں ۔

اور اسی طرح کا کالم حضرت امام جعفر صادق سے نقل ہوا ہے آپ نے فرمايا : مريم بنت عمران نے پاکدامن زندگی گذاری
  فاطمہ کے ليے يہاں بيان فرمائی ہے ، اور پھر آپ نے فرمايا : اور ان کی مثال خداوندعالم نے حضرت

) بيشک فاطمہ پاکدامن رہيں پس خداوندعالم نے ان کی ذريت و نسل٢'' ان فاطمة احصنت فرجھا فحرم هللا ذريتھا علی النار'' (
  پر جہنم کی آگ کو حرام کرديا ۔

..............  

  ۔١٢)، آيت ٦٦) سوره تحريم(١(
 ۔٣٥٨ ٤برہان : ) تفسير٢(

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  چہارم : ـ حنفيت و يکتا پرستی
چونکہ صديقيت ايک الٰہی و ربانی مقا م ومرتبہ ہے لہذا صديق کے ليے الزم ہے کہ اسالم سے پہلے ہی سے خداپرست ہو، 
بتوں کے سامنے سجده ريز نہ ہوا ہو اور اسالم سے پہلے يکتا پرستی کے آئين و دين پر ہو يا اگر زمانہ اسالم ميں پيدا ہوا ہو

  ديق کا اسالم اصلی ہو ، اور اس کے يہاں کفر و شرک نہ پايا جائے ۔تو ابتداء ہی سے مسلمان ہو يعنی ص
  

١٩٥  
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يہ بات واضح ہے کہ اميرالمؤمنين ايک ايسے فرد ہيں کہ جنہوننے کبھی بتوں کے سامنے سر نہيں جھکايا اور اس بات ميں 
ہ جن کو رضی هللا عنہ (خدا کسی کو بھی شک و شبہہ نہيں ہے ، چونکہ اہل سنت کے درميان بھی صرف امام علی ہی ہيں ک

ان سے راضی ہو) کے بجائے کرم هللا وجہہ (خدا نے ان کے چہرے کو مکرم و مقدس رکھا) کہا جاتا ہے اور سب سے 
پہلے اسالم قبول کرنے والے شخص ہيں ، انہوں نے دوسروں سے سات يانو سال پہلے خداوندعالم کی عبادت شروع کی ، 

  ہے کہ آپ زمانہ اسالم ميں متولد ہوئيں اور لمحہ بھر کے ليے بھی شرک نہ کيا ۔يہی حال حضرت فاطمہ زہرا کا 
ليکن ابوبکر زمانہ جاہليت ميں بتوں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے اور اس زمانے کے مشرکوں ميں سے تھے ، اور ان 

لوگوں نے اعتراض کيے اور  لوگوں ميں سے تھے کہ اسالم کے بعد بھی کچھ ايسے کارنامے انجام ديئے کہ جن پر اکثر
  )١انگلياں اٹھائيں۔(

  اسی سلسلے ميں چند احاديث قابل مالحظہ ہيں
) ميں فطرت اسالم پر پيدا ہوا ٢حضرت اميرالمومنين فرماتے ہيں :'' فانی ولدت علی الفطرة و سبقت علی االيمان والھجرة ''(

  اور ميں نے ايمان اور ہجرت مينسب پر سبقت کی ۔
..............  

۔ جصاص کا بيان ہے کہ قمار کے حرام ہونے ميں اہل علم کے درميان کوئی اختالف ٣٩٨ ١) ديکھيے :ـ احکام القرآن (جصاص ) :١(
نہيں ہے اور شرط بندی قمار ہی کے اقسام ميں سے ہے ۔۔۔ اور پھر کہتاہے کہ ابوبکر نے مشرکوں کے ساتھ شرط بندی کی جب کہ يہ 

  ۔٢ـ١بت الروم) سوره روم ،آيت آيت نازل ہوئی (الم٭ غل
۔ مناقب ابن ١١٤ ٤۔ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد ): ٤١٤٣١،حديث ٢٢٨ ١٦۔ وسائل الشيعہ :٥٧، خطبہ ١٠٦ ١) نہج البالغہ :٢(

  ۔٣١٧ ٤١۔ بحار االنوار :١٠٧ ٢شہر آشوب : 

١٩٦  
باس سے روايت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا : حضرت امام جعفر صادق سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابن ع

علی ابن ابی طالب نے لوگوں سے اپنے مقام و مرتبہ کا شکوه کيا اور فرمايا : ميں رسول خدا ۖ کا بھائی اور ان کا وزير ہوں 
  )١ہو ۔(اور آپ جانتے ہوکہ ميں خدا اور رسول پر سب سے پہلے ايمان اليا ہوں اور پھر آپ لوگ گروه گروه اسالم الئے 

اور خود ہی آپ سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا کہ ميں اس امت ميں سے کسی ايسے شخص کو نہيں جانتا کہ جس نے 
پيغمبراکرۖم کے بعد ميرے عالوه خدا کی عبادت کی ہو ۔ ميں نے نوسال پہلے خداوندعالم کی عبادت کی جب کہ کوئی بھی 

  )٢اس امت ميں اس کی عبادت نہيں کرتا تھا ۔(
  )٣اور دوسری روايت مينآياہے کہ پانچ ياسات سال پہلے ۔(

اور نيز امام علی نے فرمايا : ميں نے اس طرح رسول خدا ۖ کے ساتھ نماز انجام دی کہ ميرے عالوه ان کے ساتھ کسی نے 
  )٤بھی نماز نہ پڑھی سوائے خديجہ کے ۔(

..............  

  ۔٣٣٠ ٣٨۔بحاراالنوار:٧٨١:۔کشف الغمہ١٥٤،حديث١١١)المناقب(ابن مغازلی)١(
  ۔٤٧) الخصائص (نسائی ) ٢(
۔ اآلحاد ٦٤۔ القول المسدد فی مسند احمد ١٧ ٤۔ اسد الغابہ : ٤٤٧، حديث ٣٤٨ ١۔ مسند ابی يعلی موصلی :٣٠ ٤٢) تاريخ دمشق :٣(

۔ مجمع ٦، حديث ٢٨ ٣الی :۔ سمط النجوم العو٣٦٣٩٠، حديث ٤٢ ١٣۔ کنزالعمال :٩٩ ١۔ مسند احمد :١٧٨، حديث ١٤٨ ١والمثانی :
  ۔٥٨٢ ١۔ الکامل فی التاريخ :٢٥٧ ٣٨۔ بحاراالنوار :٨٠ ١۔ کشف الغمہ :١٠٢ ٩الزوائد :

  ۔١٢٠ ٤۔ ۔ شرح نہج البالغہ(ابن ابی الحديد):١٠٩٦ ٣) االستيعاب :٤(

١٩٧  
ر علی پر دردو بھيجا چونکہ ابو ايوب انصاری سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدۖا نے فرمايا : فرشتوں نے سات سال مجھ پر او

  )١ہم نماز پڑھتے تھے اور ہمارے عالوه کوئی اور نہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ نماز بجاالتا ۔(
انس سے روايت نقل ہوئی ہے کہ پيغمبراکرۖم نے فرمايا : سات سال مجھ پر اور علی پر فرشتوں نے صلوات و درود بھيجا 

  )٢اہی زمين سے آسمان تک نہ گئی سوائے ميری اور علی کی زبان سے۔(اور خداوندعالم کی يکتائی و توحيد کی گو
ابوذر سے روايت ہے کہ پيغمبراکرۖم نے فرمايا : فرشتوں نے مجھ پر اور علی پر سات سال تک درود و صلوات بھيجی اس 

  )٣سے پہلے کہ کوئی انسان اسالم لے کر آتا ۔(
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فرمايا : آغاز وحی ونبوت پير کے دن سے ہوا او ر ميں نے منگل کی  اور خود امير المؤمنين ہی سے روايت ہے کہ آپ نے
صبح ميں اسالم کا اظہار کيا پيغمبراکرۖم نماز پڑھتے اور ميں ان کے دا ہنی طرف نماز بجاالتا اور کوئی بھی ميرے عال وه 

  ہمراه نہ ہوتا پھر خداوندعالم کی جانب سے يہ آيت نازل ہوئی
..............  

، ٤٠٩ ٢۔ شرح االخبار :٨٥۔ روضة الواعظين ٣٢٩٩٨، حديث ٢٣٨ ١۔ مناقب کوفی :١٨ ٤۔ اسدالغابہ :٣٩ ٤٢دمشق : ) تاريخ١(
  ۔٧٥٥حديث 

  ۔١٢٥۔ کنزالفوائد ٣٦١ ١۔ اعالم الوری :٢٦٦) الفصول المختاره ٢(
  ۔٢٩١ ١اقب ابن شہر آشوب :۔ من١٢٠۔ کنزالفوائد ٣٢٩٨٩، حديث ٦١٦ ١١۔ کنزالعمال :٨١٨، حديث ١٨٤ ٢) شواہد التنزيل :٣(

١٩٨  
  )٢) اور داہنی طرف کے اصحاب ۔(١(اصحاب اليمين)(

اور آپ ہی کا کالم ہے کہ فرمايا : خدايا ميں پہال وه شخص ہوں کہ جو تيرے حضور حاضر ہوا ، تيری دعوت کو سنا اور 
  )٣قبول کيا کسی نے بھی نماز ميں مجھ پر سبقت نہ لی سوائے پيغمبراکرۖم کے ۔(

اور فرمايا: خدايا ميں اس امت ميں سے کسی ايسے بندے کو نہيں جانتا کہ جس نے پيغمبراکرۖم کے عالوه مجھ سے پہلے 
  )٤تيری عبادت کی ہو ، اور پھر فرمايا: ميننے اس سے پہلے کہ کوئی نماز پڑھتا سات سال نماز پڑھی ۔(

  اورآپ نے اہل کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا :
ہ آپ کوآنے والے حوادث و واقعات سے خبر دار کرتاہوں تاکہ آپ لوگ ڈرتے رہو اورآماده رہو ، نصيحت قبول اے اہل کوف

کرنے والوں کو سمجھاؤ، گويا ميں ديکھ رہاہوں کہ تمہارے درميان يہ کہا جائے گا کہ علی جھوٹ بولتے ہيں جيسا کہ قريش 
  الٰہی حضرت محمد بن عبدهللا کو دی ۔ نے يہ نامناسب نسبت اپنے سيد و سردار حبيب خدا رحمت

..............  

  ۔٢٧)، آيت ٥٦) سوره واقعہ (١(
  (از جعفر جعفی )۔٣٩٦،حديث  ٣٠٠ ٢) شواہد التنزيل :٢(
۔ اور ديکھيے :ـ امالی صدوق ٤٣۔ النزاع و التخاصم ٢٦٣ ٨۔ شرخ نہج البالغہ (ابن ابی الحديد):١٣١، خطبہ ١٣ ٢) نہج البالغہ :٣(

  ۔٨٣ ١۔ کشف الغمہ :٥٦٠٢، ترجمہ ٣٢٦ ٤۔ االصابہ :١٠٣ ٩جمع الزوائد :۔ م٤٩١
، ١٢٢ ٣۔ کنزالعمال :١٠٢ ٩۔ مجمع الزوائد :٨٢۔ نظم درر السمطين ٨١ ١۔ کشف الغمہ :٩٩ ١۔ مسند احمد :٣٢ ٤٢) تاريخ دمشق :٤(

  ۔٣٦٣٩١حديث 

١٩٩  
پر؟ ميں تو سب سے پہال فرد ہوں کہ جس نے اس کی  وائے ہوآپ پر، ميں کس پر اور کس سے جھوٹ بولوں گا ، کيا خدا

عبادت کی اور اس کو واحد و يکتا جانا،اور کيا رسول خدۖا پر ؟ جبکہ ميں پہال وه شخص ہونکہ جو ان پر ايمان اليا ، ان کی 
  تصديق کی اور ان کی مدد و نصرت کی ۔

  )١ان تمہيں بہکادے گی اور تم بے خبر رہوگے۔(اصال ً ايسا نہيں ہے کہ ميں جھوٹ بولوں ليکن مکاری و فريب کی زب
  

..............  

 ۔١١١ ٤٠۔ بحاراالنوار:٢٥٥ ١۔ احتجاج طبرسی :٢٧٩ ١) ارشاد مفيد:١(
 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 
  

  پنجم :ـ علم و دانائی

 
   



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

 
 

علم، صديق کے واسطے ضروريات واوليات ميں سے ہے جو شخص علم وآگاہی نہ رکھتا ہو اس کے ليے ممکن نہيں ہے کہ
  وه اپنے تمام امور اور نظريات و آراء ميں صديق ہو ، اور اس علم سے مراد علم الٰہی ہے يعنی علم لدنی و علم وہبی ۔

ہ علم ہو وه دل و جان سے اور عقيده و اعتقاد کی بنياد پر رسالت اس علم الٰہی کا الزمہ يہ ہے کہ جس شخص کے پاس ي
  آسمانی اور غيب پر ايمان و يقين رکھتا ہے ، نہ يہ کہ صرف زبان اور ظاہری احساسات کی بناپر اقرار کرے ۔

عرفان لہذا صديقيت کسی بھی شخص کی معرفت و عرفان کی بلندی کی حيثيت سے مربوط ہے ، جتنا زياده اس کا علم و 
  ہوگا تو اس کی تصديق بھی پروردگار عالم کے متعلق اتنی ہی زياده اور يقينی ہوگی

  
٢٠٠  

جب کہ واضح ہے کہ ابوبکر ، فرمايشات رسول خدا ۖکے بھی عالم نہ تھے اور آپ ديکھتے ہيں کہ اکثر مسائل ميں يہ صحابہ
طی کرجاتے تھے ،کوئی ايسا فتوی دے ديتے کہ سے سوال کرتے تھے اور بہت زياده مقامات ايسے ہيں کہ خطا ء و غل

  )١دوسرے صحابہ ان سے اختالف کرنے لگتے ۔(
  

ليکن حضرت علی کے متعلق ايسا نہيں ہے بلکہ قضيہ بر عکس ہے کہ تمام عالم اسالم ابتداء سے آج تک علی کے علم و 
  حکمت اور قضاوت کی گواہی ديتے ہيں ۔
ابن عباس اور جابر ابن عبدهللا انصاری سے روايت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ  حاکم نيشاپوری نے اپنی اسناد کے ساتھ

  رسول خدا ۖ نے فرمايا:
  )٢'' انا مدينة العلم وعلی بابھا فمن اراد المدينة فلئات الباب ''(

  آئے ۔ميں علم کا شہر ہوں اور علی اس کادروازه ہيں ،پس جو شہر ميں آنا چاہے اس کو چاہيے کہ دروازے سے 
) علی ٣اور رافعی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روايت کی ہے کہ پيغمبراکرۖم نے فرمايا:''علی عيبة علمی ''(

  ميرے علم کے خزانے ہيں ۔
..............  

ميں مراجعہ کيا ) اس سلسلے ميں اور زياده معلومات کے ليے مؤلف کی کتب ''منع تدوين الحديث'' اور ''تاريخ الحديث النبوی '' ١(
  جائے ۔

  ۔٥٥ ١١۔ المعجم الکبير :١٢٦ ٣) مستدرک حاکم:٢(
  ۔(بہ طريق ديگر)۔٣٢٩١١، حديث ٦٠٢ ١١(بہ نقل از ابن عباس)۔ کنزالعمال :٨٩) التدوين فی اخبار قزوين ٣(

٢٠١  
جابر کو کہتے ہوئے  ابن عساکر نے اپنی اسناد کے ساتھ عبد الرحمن بن بہمان سے راويت کی ہے اس نے کہا کہ ميں نے

سنا ہے کہ رسول خدا ۖ روز حديبيہ علی کے بازو پکڑے ہوئے فرمارہے تھے : '' ھذا امير البررة وقاتل الفجرة ، منصور من 
  نصره مخذول من خذلہ ''

يہ علی نيک و صالحين کا امير اور فساق و فجار کا قاتل ہے جو شخص اس کی مدد کرے اس کی خدا کی جانب سے مدد 
  ی ، جو اس کو چھوڑدے ا ور پست سمجھے وه ذليل و رسوا ہوگا۔ہوگ

اس وقت پيغمبر اکرۖم نے باآواز بلند فرمايا : '' ميں علم کا شہرہوں اور علی اس کے دروازه ہيں اور جو بھی شہر ميں داخل 
  )١ہونا چاہے اس کو چاہيے وه دروازے سے آئے ۔(

  کہ اس نے کہا :متقی ہندی نے ابن مسعود سے روايت نقل کی ہے 
علی کے پاس ہيں اور ايک حصہ تمام لوگوں کے پاس ہے۔ اور اس ايک  ٩'' حکمت کی دس قسميں ہينکہ جن ميں سے

  )٢حصے ميں بھی علی ان سب سے زياده عالم ہے'' ۔(
خدمت ميں تھا ابن عساکرنے اپنی اسناد کے ساتھ عبدهللا ابن مسعود سے روايت نقل کی ہے کہ اس نے کہا کہ پيغمبراکرۖم کی

کہ علی کے بارے ميں آنحضرت ۖسے سوال ہوا تو آپ ۖنے فرمايا : حکمت کے دس حصے ہيں کہ جن ميں سے نو علی کے 
  )٣پاس اور ايک حصہ تمام لوگوں کے پاس ہے ۔(

..............  

  (ترجمہ امام علی ابن ابی طالب )۔٣٨٣و ٢٢٦ ٤٢) تاريخ مدينة دمشق :١(
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  ۔٢٧٠٤، حديث ٦٠ ٣۔ فيض القدير :٣٦٤٦١، حديث ١٤٦ ١٣۔ و جلد :٣٢٩٨٢، حديث ٦١٥ ١١) کنزالعمال :٢(
  ۔٨٢۔ مناقب خوارزمی ٣٨٤ ٤٢) تاريخ مدينة دمشق : ٣(

٢٠٢  
  خطيب بغدادی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روايت کی ہے کہ اس نے کہا کہ پيغمبراکرۖم نے فرمايا :

  )١من اراد الحکمة فليات الباب ''(''انا مدينة الحکمة و علی بابھا ف
  ميں حکمت کا شہرہوں اور علی اس کے دروازه ہيں پس جوبھی حکمت چاہے اس کو چاہيے کہ دروازے سے آئے۔

دوری نے تاريخ ابن معين ميں اپنی اسناد کے ساتھ سعيد بن مسيب سے روايت نقل کی ہے کہ اس نے کہا کہ پيغمبراکرۖم کے 
  )٢ائے علی ابن ابی طالب کے يہ دعوی نہيں کرتا کہ جوچاہو مجھ سے پوچھ لو ۔(صحابہ ميں کوئی بھی سو

خوارزمی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابوالبختری سے روايت نقل کی ہے کہ اس نے کہا کہ ميں نے علی کو ديکھا کہ رسول 
  خدا ۖ کی تلوار حمائل کيے ہوئے پيغمبراکرۖم کا عمامہ اپنے سر پر باندھے ہوئے

..............  

  ۔٥٩٠٨، ترجمہ٢٠٤ ١١) تاريخ بغداد:١(
۔(دوری کہتاہے ہم سے يحی ابن معين نے نقل کيا کہ اس نے کہا ہم سے سفيان بن عيينہ نے اس سے ١٠٦ ١) تاريخ ابن معين :٢(

  ۔٨٣۔ ذخائر العقبی ٢٢ ٤۔ اسدالغابہ :٩١يحی بن سعيد نے اس سے سعيد بن مسيب نے )۔ مناقب خوارزمی 
کو احمد نے مناقب ميں اور بغوی نے المعجم ميں اس عبارت کے ساتھ نقل کيا ہے کہ ماکان احد من الناس يقول سلونی غير اس حديث 

  علی ابن ابی طالب ، لوگوں ميں کسی نے يہ نہيں کہا کہ مجھ سے سوال کرو سوائے علی ابن ابی طالب کے ۔

٢٠٣  
  فرماہيں اور اپنے سينے کی طرف اشاره کرکے فرماتے ہيں : اور آپ کی انگشتر مبارک پہنے ہوئے منبر پر تشريف

'' سلونی قبل ان تفقدونی ،فانما بين الجوانح منی علم جم، ھذا سقط العلم ! ھذا لعاب رسول هللا ! ھذا ما زقنی رسول هللا زقا من 
تھم و اھل االنجيل بانجيلھم ، حتی ينطق غير وحی اوحی الی ، فوهللا لو ثنيت لی وسادة فجلست عليھا ، الفتيت اھل التوراة بتورا

  )١هللا التوراة واالنجيل فيقول : صدق علی قد افتاکم بما انزل فی ، وانتم تتلون الکتاب افال تعقلون ''(
مجھ سے جوسوال کرنا چاہو سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بيٹھو ۔بيشک ميرے پہلووں کے درميان بہت زياده 

سبيل اور جام ہے ، يہ رسول خدۖا کا لعاب دہن ہے ، يہ وه چيز ہے کہ جو رسول خدا ۖ نے مجھے اس  علم ہے يہ علم کی
طرح عطا کی کہ جس طرح پرنده اپنے بچے کے پوٹے کو دانے سے بھرتا ہے ۔ بغير اس کے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی 

ٹھ کر فيصلے کروں تو اہل توريت کے ليے ان ہو، خداکی قسم اگر ميرے ليے مسند قضاوت بچھادی جائے کہ ميں اس پر بي
کی توريت سے اور اہل انجيل کے ليے ان کی انجيل سے اس طرح فتوے دونگا کہ خداوندعالم توريت و انجيل کو زبان عطا 

فرمائے گا اور وه کہيں گی کہ علی نے سچ کہا ہے اور جو کچھ ہم ميں نازل ہوا اسی طرح فتوی ديا ہے اور جب کہ تم کتاب 
  کی تالوت کرتے ہو تو کيا غور وفکر نہيں کرتے ۔

..............  

  ۔ (بہ نقل از اصبغ ابن نباتہ )۔٣٤٤ ١۔ احتجاج طبرسی :٢٣٥۔ اختصاص مفيد ٤٢٢۔ اور ديکھيے :ـ امالی صدوق ٩١) المناقب ١(

٢٠٤  
و کہتے سنا کہ ابن کّوا نے علی ابن عساکر نے اپنی اسناد کے ساتھ زکريا سے روايت نقل کی ہے کہ اس نے عامر شعبی ک

سے سوال کيا : مخلوقات الٰہی ميں کون سی چيز سب سے زياده سخت ہے ، آپ نے فرمايا :''اشد خلق ربک عشرة : الجبال 
الرواسی ، الحديد تنحت بہ الجبال ، والنار تاکل الحديد ، والماء يطفی النار ، والسحاب المسخر بين السماء واالرض، يعنی يحمل 

لمائ، والريح تقل السحاب،واالنسان يغلب الريح يعصمھا بيده و يذھب حاحتہ ، السکر يغلب االنسان ، والنوم يغلب السکر، والھما
  )١يغلب النوم فاشدخلق ربکم الھم۔(

  آپ کے پروردگار کی مخلوقات ميں سب سے زياده سخت چيزيں دس ہيں :
کرديتا ہے، آگ کہ جو کہ لوہے کو کھاجاتی ہے ، پانی کہ جو آگ کو بجھا ديتا بلند و باال پہاڑ، اور لوہا پہاڑ کو ريزه ريزه 

ہے ، بادل کہ جو پانی کو آسمان و زمين کے درميان اٹھائے اٹھائے پھرتے ہيں ، ہوا کہ جو بادلوں کو ليے پھرتی ہے ، اور 
نی ضرورت کو پورا کرتا ہے ، نشہ انسان انسان کہ جو ہوا پر غالب آجاتا ہے ، اس کو اپنے ہاتھ سے مسخر کرتا ہے اور اپ
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  پر غالب آجاتا ہے ، نيند کہ جو نشہ پر غالب آجاتی ہے اور ہم و غم (فکر و پريشانی) کہ جو نيند پر غالب آجاتی ہے۔
..............  

روايت کوطبرانی نے ۔ اس مدرک ميں يعصمھا بيده کی جگہ پر يتقيھا بيده آياہے ۔ اس ١٨٢١۔ الغارات :٤٠١٤٢) تاريخ دمشق : ١(
ميں حارث سے اور اس نے علی سے نقل کيا ہے اور اس ميں يعصھا کی جگہ پر يتقی الريح بيده آياہے اور  ٢٧٦١المعجم االوسط :

،حديث ١٧٧٦ميں نقل کيا ہے اور کہا ہے کہ اس حديث کے رجال ثقہ ہيں ۔ کنزالعمال :١٣٢٨اس سے ھيثمی نے مجمع الزوائد : 
  ۔١٥٢٥٢

٢٠٥  
  آپ کے پروردگار کی مخلوقات ميں سب سے زياده سخت ہم و غم اور فکر و پريشانی ہے ۔ پس

خوارزمی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابی سعيد خدری سے روايت نقل کی ہے اس نے کہا کہ رسول خدۖا نے فرمايا : اقضی 
  )ميری امت ميں سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب ہے ۔١امتی علی ابن ابی طالب (

ابن سعد نے اپنی اسناد کے ساتھ ابوہريره ، ابن عباس اور سعيد بن جبير و عطا سے روايت نقل کی ہے کہ ان حضرات نے 
  )ہمارے درميان سب سے بڑا قاضی علی ہے ۔٢کہا کہ عمر کا قول ہے ''علی اقضانا'' (

آپ نے فرمايا : رسول خدا ۖ نے مجھے احمد نے اپنی اسناد کے ساتھ ابو البختری سے اور اس نے علی سے نقل کيا ہے کہ 
جوانی ہی کے عالم ميں يمن ميں حکومت کے ليے بھيجا ، ميننے پيغمبراکرۖم سے عرض کی مجھے ايک ايسی قوم کی 

طرف بھيج رہے ہيں کہ جس کے درميان مجھے قضاوت کرنا ہے جب کہ ميں علم قضاوت سے کچھ نہيں جانتا پس رسول 
ب آؤ ، ميں آپ کے پاس گيا آۖپ نے اپنے دست مبارک کو ميرے سينے پر رکھا اور فرمايا : خدايا خدۖا نے فرمايا : ميرے قري

  اس سينے کو کشاده فرما اور اس کی زبان کو محفوظ رکھ۔
..............  

  (بنقل از ابن عباس)۔ ٢٤١ ٤٢(بنقل از سلمان فارسی)۔تاريخ دمشق :  ٦٤٢۔ امالی صدوق ١٨) مناقب خوارزمی ١(
 ٣۔ مستدرک حاکم :٣، حديث ١٨٣ ٧۔ مصنف ابن ابی شيبہ : ١١٣ ٥۔ اور ديکھيے : مسند احمد :٣٤٠ـ ٣٣٩ ٢طبقات ابن سعد : ) ٢(

  ۔٢٩٧ ٧۔ البداية و النہاية : ٩٢۔ مناقب خوارزمی ٣٠٥

٢٠٦  
نہيں کياعلی نے فرمايا: اس وقت کے بعد سے ميں نے کبھی قضاوت کے سلسلے ميں دو شخصوں کے بارے ميں بھی شک 

  )١اور کسی مسئلہ ميں بھی مردد نہيں ہوا۔(
ابن عساکر نے اپنی اسناد کے ساتھ عبدهللا ابن مسعود سے روايت نقل کی ہے اس نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ فرائض دين اور 

  )٢واجبات و محرمات الٰہی کے متعلق سب سے زياده عالم علی ابن ابی طالب ہيں ۔(
نی اسناد کے ساتھ انس سے روايت نقل کی ہے اس نے کہا کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا : ''اقضاکم علی اور ابن عبد البر نے اپ

  ) تم ميں سب سے بڑا قاضی علی ہے ۔٣''(
عبدهللا ابن عمر سے نقل ہوا ہے اس نے کہا ايک شخص ابوبکر کے پاس آيا اور کہا : کيا آپ کی نظر ميں زنا مقدر اور تقدير

و بکر نے جواب ديا : ہاں، اس شخص نے کہا تو بس خداوندعالم نے ميرے مقدر ميں زنا لکھا ہے، پھر اس الٰہی ميں ہے ؟ اب
کو انجام دينے پر مجھ پر عذاب کرے گا ؟ ابوبکر نے کہا : ہاں ، اے لخناء کے بيٹے اگر ميرے پاس کوئی ہوتا تو اس کو 

  )٤حکم ديتا کہ تيرے ناک کان کاٹ ڈالے ۔(
..............  

  ۔١٣٥ ٣۔ مستدرک حاکم: ٢٣١٠، حديث ٧٧٤ ٢۔ سنن ابن ماجہ :٨٣ ١) ديکھيے : مسند احمد :١(
  ۔٤٠٥ ٤٢) تاريخ دمشق : ٢(
۔ ٧٦ ١۔ جواہر المطالب (ابن دمشقی) :١٩٧ ١۔ مقدمہ ابن خلدون : ١٦٢ ١٥۔ اور ديکھيے : تفسير قرطبی : ٦٨ ١) االستيعاب : ٣(

  ۔٢٠١ ٢غريب الحديث (خطابی) : 
١٥٣٧، حديث ٣٣٤ ١ميں نقل کيا ہے اور اس سے کنزالعمال : ١٢٠٥، حديث ٦٦٢ ٤س حديث کو اللکائی نے اعتقاد اہل السنة : ) ا٤(

  ميں منقول ہے ۔ ٩٥ ١و تاريخ الخلفا ء :

٢٠٧  
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رو اس طرح کی باتيں ہميں علی کے يہاں نہيں ملتيں بلکہ وه لوگوں سے کہتے ہيں کہ جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال ک
اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بيٹھو ، چونکہ جو عالم ہوتاہے وه سوال کرنے پر گھبراتانہيں ہے، بلکہ سواالت اس کو 

خوشحال کرتے ہيں ، اس شخص کے برعکس کہ جو مسائل شرعی سے واقف نہيں ہے اس کو آپ ديکھتے ہيں کہ سواالت 
  کی جاسکتی ہے ۔ سے ڈرتا ہے اور يہ حالت ابو بکر و عمر کے يہاں مشاہده

ابوعثمان نہدی نے نقل کيا ہے کہ ايک شخص نے بنی يربوع يا بنی تميم خاندان سے (والذاريات)، (والمرسالت ) اور 
  (والنازعات ) کے معنی اور تفسير يا ان ميں سے کسی ايک کے معنی يا تفسير کے متعلق سوال کيا ۔

سے عمامہ اتار ليا تو اس کے سر کے لمبے بال نظر آنے لگے ۔ عمر نے کہا : اپنے سر سے عمامہ کو اتار اس نے سر 
  عمر نے کہا: خدا کی قسم اگر تيرا سر منڈا ہوا ہوتا تو تيرا سر توڑ ديتا ۔

  
اس کے بعد اس کو ابوموسی اشعری کے پاس بھيجا اور اہل بصره کو لکھا،اور ہم سے بھی کہا کہ اس کے ساتھ اٹھنا بيٹھنا 

)افراد ہوتے اور وه ہماری طرف آتا تو سب آپس ميں متفرق ہوجاتے اس شخص کا نام صبيغ ١٠٠سو ( چھوڑديں ، پس اگر ہم
  )١بن عسيل تھا ۔(

ابوبکر و عمر کی اس سيرت کے مقابل ديکھتے ہيں کہ حاکم نيشاپوری نے اپنی اسناد کے ساتھ ابوطفيل سے روايت بيان کی 
ديکھا کہ آپ منبر پر تشريف لے گئے اور فرمايا : پوچھو جو پوجھنا ہے کہ اس نے کہا کہ ميننے اميرالمؤمنين علی کو

  چاہواس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بيٹھو ۔
..............  

  ۔٨١، حديث ٤٧٨ ١) مسائل احمد :١(

٢٠٨  
ميرے بعد کوئی ميری طرح جواب دينے واال نہيں پاؤ گے ۔پس ابن کوا کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امير المؤمنين 

  ) کيا ہے ؟١والذاريات ذرواً )((
آپ نے فرمايا ہوائيں ۔ پھر اس نے سوال کيا (والحامالت وقراً) کيا ہے ؟ آپ نے فرمايا :بادل ۔ پھر اس نے سوال 

) کيا ہے ؟ آپ نے فرمايا :کشتياں ۔   کيا(فالجاريات يسرا ً
۔ پھر اس نے سوال کيا (الذين بدلوا نعمة هللا کفراً پھر اس نے سوال کيا (والمقسمات امراً) کيا ہے ؟ آپ نے فرمايا : مالئکہ 

) ان لوگوں نے نعمت الٰہی کو کفر سے تبديل کرديا اور اپنی قوم کے ليے ايک ہالک ہونے ٢واحلوا قومھم دار البوار جھنم )(
  والے گھر کا انتخاب کيا ۔وه لوگ کون ہيں؟آپ نے فرمايا : منافقين قريش۔

  )٣يث صحيح االسناد ہے بخاری و مسلم نے اس کو ذکر نہيں کيا ہے ۔(حاکم کا بيا ن ہے کہ يہ حد
..............  

  ٤ـ١) آيت ٥١) سوره ذاريات (١(
  ۔٢٩ـ٢٨) آيات ١٤) سوره ابراہيم (٢(
۔ کنزالعمال ٣١٩ـ ٣١٨ميں تغليق التعليق  ١٩٠ ١٩۔ اور ديکھيے اس کے طرق و اسانيد کو عمدة القاری : ٤٦٧ ٢) مستدرک حاکم :٣(
۔ تاريخ٦٢٠، حديث  ٩٦ ٢۔ مسند شامی :٦٧٨و ٥٥٦و  ٤٩٤، حديث ٢٩٨و ١٧٦و ١٢٤٢۔ االحاديث المختاره :٤٧٤٠،حديث ٥٦٥ ٢:

۔  ٣٠٠ ١۔ جواہر المطالب :٣٨٦ ١۔ احتجاج طبرسی :١٧٨ ١۔ الغارات :٥٩٩ ٨۔ فتح الباری :٢٩٨۔ المعيار والموازنہ ٩٩ ٢٧دمشق : 
  اور اس ميں سوال زياده ہيں کہ جن کے امير المؤمنين نے جواب ديے ہيں ۔ اور بعض مصادر ميں حديث طوالنی ہے

٢٠٩  
ابن شہر آشوب راقم ہے کہ خداوندعالم کا فرمان ہے (ولو ردوه الی الرسول والی اولی االمر منھم لعلمہ الذين يستنبطونہ 

  )١منھم)(
فراد ہيں کہ جو اس کو درک کرليتے ہيں اور اس کی (اگر اس کو رسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹا ديں تو يقينا ايسے ا

  اچھائی و برائی اور حق و باطل کو جانتے ہيں )
يہ آيت آئمہ طاہرين کی عصمت پر داللت کرتی ہے چونکہ اس آيت ميں خبر دی گئی ہے کہ جس طرح پيغمبراکرۖم پر مسائل 

تے ہيں اسی طرح صاحبان امر بھی ہيں ۔ اور معصوم کے بيان کيے جائيں تو وه حق و باطل اور اچھائی و برائی کو سمجھ لي
عالوه کسی بھی چيز کا علم بحد يقين ممکن نہيں ہے اور نيز يہ بھی صحيح نہيں ہے کہ خدا وند ايسے کی نظر کو مطلقاً 
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  ۔صحيح سمجھے کہ جو خود خطا ء و غلطی سے پاک نہ ہو چونکہ اس صورت ميں امر الٰہی کا قبيح ہونا الزم آئے گا
اور جب يہ آيت اولی االمر کی عصمت پر داللت کرتی ہے تو ان کا امام ہونا بھی ثابت ہے ۔ چونکہ کسی نے بھی عصمت و 
امامت کے درميان فرق بيان نہيں کيا ہے اور اگر يہ بات ثابت ہوجائے تو يہ بھی ثابت ہوجاتا ہے کہ يہ آيت آل محمد کی شان 

  ميں ہے ۔
  )٢اره الٰہی حجتوں کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ۔(روايت ميں ہے کہ يہ آيت ب

..............  

  ۔٨٣) آيت ٤) سوره نساء (١(
  ۔٢٤٨ـ٢٤٧ ١) مناقب ابن شہر آشوب :٢(

٢١٠  
  شاعر کہتا ہے :

  ) ١علی ھو الصديق عالمة الوری (
  و فاروقھا بين الحطيم و زمزم

حطيم و زمزم کے درميان حق و باطل ميں فيصلہ کرنے  علی ہی صديق ہے اور کائنات ميں سب سے زياده عالم، اورباب
  واال ہے۔

  اور دوسرا شاعر کہتا ہے :
  فقال من الفاروق ان کنت عالما 

  فقلت الذی کان للدين يظھر
  علی ابو السبطين عالمة الوری 
  )٢وما زال لالحکام يبدی و ينشر (

رنے واال کون ہے تو ميں نے کہا وه کہ جو دين کو آشکار کہا کہ اگر جانتے ہو تو بتاؤ کہ حق و باطل کے درميان فيصلے ک
و و اضح کرتا ہے ، علی ،سبطين حضرات حسن و حسين کے والد بزرگوار پوری کائنات ميں سب سے زياده عالم کہ جو 

  ہميشہ احکام الٰہی کو بيان کرتے ہيں اور منتشر فرماتے ہيں ۔
..............  

  ،ابن شہر آشوب نے اس شعر کو قمی نامی شاعر کے نام سے منسوب کيا ہے ۔٢٨٧ ٢مناقب ابن شہر آشوب : ) ١(
 ۔ اس ماخذ ميں يظھرکے بجائے مظھر آياہے۔٢٨٧ ٢) مناقب ابن شہر آشوب : ٢(

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  ششم : صديقيت کا نبوت کی طرح ہونا
صديقيت کی عالمت ميں سے ايک يہ بھی ہے کہ وه نبوت کی مانند ہواور اس کی ہم فکر و ہم صنف ہو چونکہ خداوندعالم کا 

  ارشاد ہے۔
  

٢١١  
  )١(ومن يطع هللا و الرسول فاولئک مع الذين انعم هللا عليھم من النبيين والصديقين والشھدا والصالحين و حسن اوالئک رفيقا)۔(
جو لوگ هللا اور رسول کی اطاعت کرتے ہيں وه ان حضرات کے ساتھ ہيں کہ جن پر هللا نے نعمتيں نازل کی ہيں، انبيا، 

  اور وه بہترين دوست و ہمدم ہيں ۔صديقين، شھدا، اورصالحين ميں سے 

 
   



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

 
 

يہ مانند و مثل ونظير ہونا ، پيغمبۖر و علی کے درميان توبہت واضح و روشن ہے ۔ ليکن پيغمبر اکرم ۖاور اس شخص کے 
درميان کہ جس کو اس زمانے والوں نے صديق کا لقب ديا ہے اصالً نہيں پايا جاتا ، چونکہ جب سوره برائت کی دس آيات 

تو پيغمبراکرم ۖنے ابو بکر کو باليا اور ان کو يہ آيات دے کر بھيجا تاکہ مکہ والوں پر ان آيات کی تالوت کريں  نازل ہوئيں
ابھی ابوبکر کچھ ہی دور گئے تھے کہ جبرئيل، پيغمبراکرم ۖپر نازل ہوئے اور کہااے محمد آپ کے پروردگار نے آپ کو 

  سالم کہا ہے اور فرمايا ہے :
انت او رجل منک ''آپ کی طرف سے آيات اٰلہی کو ادا نہيں کرسکتا اور نہيں پہنچا سکتا مگر خود آپ يا وه ''اليؤدی عنک اال

  شخص کہ جو آپ سے ہو (يعنی آپ کانفس و جان اور آپ کی مثل و ھم نظيرہو)
بکر تک پہنچا دو ۔اور تو فورا ہی رسول اکرۖم نے علی کو باليا اور فرمايا ميرے ناقہ عضباء پر سوار ہوکر اپنے آپ کو ابو

سوره برٔات کو اس سے لے لو، اس سوره کو مکہ لے جاؤ اور مشرکين کے عہد و پيمان کو خود انہی پر پھينک دو ۔ اور 
  ابوبکر کو اختيار دينا کہ چاہے تو وه آپ کے ساتھ چلے يا ميرے پاس واپس آجائے ۔

..............  

  ۔٦٩) آيت ٤) سوره نسائ(١(

٢١٢  
منين، رسول خدۖا کے ناقہ عضباء پرسوار ہوئے اور چلے يہاں تک کہ ابوبکر تک پہنچ گئے ابوبکر نے جيسے ہی اميرالمؤ

آپ کو ديکھا تو آپ کے آنے سے پريشان ہوئے اور آپ کے پاس آکر کہا اے ابو الحسن کس ليے آئے ہو ؟ کيا ميرے ساتھ 
  چلنے کے ليے آئے ہو يا کسی اور کام کے ليے ؟

  
منين علی نے فرمايا : رسول خدۖا نے مجھے حکم ديا ہے کہ اپنے آپ کو تم تک پہنچاؤں اور سوره برٔات کو آپ امير المؤ

سے لے لوں اور اس کو مشرکين کے عہد کے ساتھ ان کے منھ پر ماروں اور مجھ سے فرمايا ہے کہ آپ کو اختيار دوں کہ 
  ابوبکر نے کہا بيشک ميں پيغمبراکرۖم کی طرف پلٹ رہاہوں ۔ چاہوتو ميرے ساتھ چلو يا پيغمبراکرۖم کی طرف پلٹ جاؤ ۔

پس ابوبکر پيغمبراکرۖم کے پاس آئے اور کہا اے رسول خدۖا پہلے مجھے اس کام کے ليے مناسب سمجھا اور انتخاب کيا کہ 
واپس لے ليا ميرے  تمام لوگوں کی نگاہيں مجھ پر جم گئيں اور پھر جب ميں اس کام کو انجام دينے کے ليے چال تو وه کام

  سلسلے ميں کيا پيش آيا ؟ کيا ميرے بارے ميں کوئی آيت نازل ہوئی ہے ؟
پيغمبراکرۖم نے فرمايا : نہيں ليکن مجھ پر جبرئيل نازل ہوئے اور خدا کی جانب سے يہ پيغام مجھے ديا کہ ميرے جانب سے 

و مجھ سے ہو ، '' و علی منی و ال يؤد ی عنی اال علی آيات الٰہی کو کوئی ادا نہيں کرسکتا مگر ميں خود يا وه شخص کہ ج
)''١(  

  اور علی مجھ سے ہے اور ميری طرف سے کوئی پيغام الٰہی کوسوائے علی کے ادا نہيں کرسکتا ۔
..............  

  ۔١٧٥۔ کشف اليقين (عالمہ حلی ) ٦٧ ١) ارشاد مفيد :٢(

٢١٣  
آيا اور امام علی نے اس کو روز عرفہ اور روز نحر، عيد قربان لوگوں پر  يہ کارنامہ اول ذی الحجہ سال ہفتم ہجری کو پيش

  بيان کيا ،اور يہ وہی فرمان ہے کہ جس ميں خدا وندعالم نے ابراہيم اور آپ کی اوالد کو دعوت دی ہے جيسا کہ ارشاد ہوا ۔
  )١(طھر بيتی للطائفين و العاکفين و الرکع السجود )(

  وں،اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجده گذاروں کے ليے پاک کرو۔ميرے گھر کو طواف کرنے وال
  )٢پس خداوندمتعال نے سب سے پہلے جناب ابراہيم کو دعوت دی (واذن فی الناس بالحج)(

لوگوں کے درميان حج کی انجام دہی کے ليے آواز دو ۔اور ان کے بعد علی ولی کو سوره برٔات کے پہنچانے کے ليے 
  انتخاب فرمايا ۔

اور يہ واضح ہے کہ عہد و پيمان اسی سے مربوط ہوتا ہے کہ جس نے باندھا ہو اور وه رسول خد ۖا کا عہد تھا تو يا رسول 
خدا ۖ تشريف لے جائيں يا وه کہ جو آپ کے قائم مقام ہو آپ کے مثل و نظير ہو اور مقام و مرتبہ اور صالحيت و لياقت ميں 

  ه فرد ہيں کہ جن ميں اس امت کے درميان يہ تمام صالحيتيں پائی جاتی ہيں ۔آۖپ کی طرح ہو تو صرف علی ہی تنہا و
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..............  

  ۔١٢٥) آيت ٢) سوره بقره(١(
  ۔٢٧) آيت ٢٢) سوره حج(٢(

٢١٤  
  )٢) اور آپ ۖ کے بھائی اور آپ کے مثل و نظير ہيں ۔(١اس ليے کہ فقط وه ہی نفس اور جان پيغمبر ہيں (

  )٤) اور آپ کے نزديک سب سے زياده پيارے و محبوب ہيں ۔(٣اور کفو ہيں ۔( آپ ۖ کی بيٹی کے شوہر
اس الٰہی فرمان ميں کہ جو پيغمبراکرۖم کی طرف ابالغ ہوا اس بات کی طرف اشاره ہے کہ ابوبکر کے يہاں قرآن کريم کی 

ہبری کی صالحيت و چند آيات کے پہنچانے تک کی صالحيت نہيں ہے تو پھر وه کس طرح مسلمانوں پر امامت و ر
  شائستگی رکھتے ہيں ؟۔

  اور امام علی کے ہوتے ہوئے ان کو کس طرح لقب صديق ديا جاسکتا ہے ۔
  بہر حال خدا اور رسول خدا ۖکے نزديک ان دونوں کی يہ حالت ہے ۔

ے ديکھيں اوروه نصوص کہ جو امام علی و حسن و حسين اور حضرت زہرا کے بارے ميں پائی جاتی ہيں ان کو ذرا غور س
  تو يقينا ان حضرات کو رسول اکرم ۖکے ہم پلہ پائيں گے ۔

..............  

) اس بنياد پر خداوندعالم کا ارشادہے (وانفسنا و انفسکم)آپ اپنے نفس و جان کو الؤ اور ہم اپنے نفسوں کو التے ہيں ۔ (سوره آل ١(
  )۔٦١) آيت ٣عمران (

  ۔٢٤٠ ٣٩۔بحار االنوار: ٤١٢،مجلس اول۔ کشف الغمہ ٦۔ امالی مفيد١٩٢،حديث ٦٢٦) امالی طوسی٢(
  ۔٩٦٤، حديث ٢٨ ٣۔ شرح االخبار : ٥٠٣،حديث ٣٣٨١) مسند ابی يعلی :٣(
  ۔٦٦٧، حديث ٣٣٣۔ امالی طوسی ٥٥٤ ٢۔ خصال صدوق :٢٢٢۔ مناقب خوارزمی ٢٤٥ ٤٢۔ و جلد:  ٤٠٦ ٣٧) تاريخ دمشق : ٤(

٢١٥  
  ميں انبيا سے شباہت پائی جاتی ہے۔بلکہ اميرالمومنين وصی پيغمبراکرم ۖ

  ابن عباس سے روايت ہے کہ رسول خدا ۖنے فرمايا :
کہ جو بھی آدم کو ان کے علم ميں ، نوح کو ان کی حکمت ميں اورابراہيم کو ان کے حلم ميں ديکھنا چاہے تو وه علی کو 

  )١ديکھے ۔(
: جو شخص بھی چاہے کہ علم آدم ، فہم نوح کو ديکھے ، ابو الحمرا ء سے روايت نقل ہوئی ہے کہ پيغمبراکرم ۖنے فرمايا

  )٢يحی کے زہد و تقوی اور، موسی کی شجاعت و دالوری کودرک کرے پس اس کو چاہيے کہ علی کو ديکھے ۔(
بياض رقمطراز ہے کہ اس کالم پيغمبۖر کو ابن جبير نے ابن عباس کی سند سے بيان کيا ہے کہ جو بھی آدم کو ان کے علم 

وح کو ان کی فہم و عقل ميں، موسی کو ان کی مناجات ميں، عيسی کو ان کی خاموشی ميں اور محمد کو ان کے تمام ميں، ن
صفات ميں ديکھنا چاہے تو وه اس شخص کو ديکھے ، اس وقت سب کی گردنيں دراز ہوئيں اور نگاہيں اٹھيں تو ديکھا وه 

  )٣شخص علی ابن ابی طالب ہيں ۔(
آدم سے علم ميں تشبيہ دی ہے چونکہ خداوندعالم نے تمام اسماء (تمام موجودات اور حقائق عالم کے ٭رسول خدا ۖنے علی کو

  )۔٤نام) کی تعليم آدم کودی (علم آدم االسماء کلھا)(
..............  

  ميں آيا ہے کہ جو يوسف کو ان کے حسن و جمال ميں ۔ 249/ 3) اور محب طبری : ١(
  ميں بھی روايت نقل کی ہے ۔ 180/ 1۔ حاکم نے شواہد التنزيل :7فصل  40) مناقب خوارزمی /٢(
  ۔١٠٣ ١) الصراط المستقيم:٣(
  ۔١٣)آيت ٢) سوره بقره (٤(

٢١٦  
اس بنا پر کوئی حادثہ، کوئی واقعہ اور کوئی شٔی بھی نہيں ہے کہ جس کا علم علی کے پاس نہ ہو، اور ان کے معانی و 

وندعالم نے آدم کو تراب سے خلق فرمايا جب کہ رسول خدا ۖنے علی کا لقب ابوتراب  مفاہيم کو آپ نہ سمجھتے ہوں ، خدا
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  رکھا ۔
٭پيغمبراکرم ۖنے علی کو جناب نوح کی فہم و حکمت ميں مثل و نظير قرار ديا ہے چونکہ جناب نوح نے اپنی قوم کے ساتھ 

) اور اسی طرح امير ١فرما ، چونکہ وه نادان ہے۔(بہت حلم و بردباری سے کام ليا اور کہا پروردگارا ميری قوم کی ہدايت 
  )٢المومنين کی زبان مبارک پر بھی يہ کلمات جاری ہوئے لہذا فرمايا:''فصبرت وفی العين قذی و فی الحلق شجی''(

  ميں نے صبر کيا حاالنکہ ميری آنکھوں ميں خش و خاشاک اور ميرے حلق ميں ہڈی تھی ۔
ری ، تجاوز اور فسق و فجور کی انتہا پر پہنچنے کے بعد اور يہ جاننے کے بعد کہ يہ قابل نوح نے اپنی قوم پران کی بدکردا

  )٣اصالح نہيں ہيں لعنت کی لہذا کہا : (رب التذر علی االرض من الکافرين ديارا)(
  پروردگارا روی زمين پر ايک گھر بھی کافروں کا باقی نہ رکھ۔

  کی مانند ايک جانگذار شکوه فرمايا لہذا ارشاد ہوا :اميرالمومنين نے بھی اسی طرح نوح کے کالم 
..............  

  ۔٩٤ ٣٠۔ الدر المنثور :  ٢٥٠ ١٢، باب غين۔ فتح الباری :٤٩٢) ذکر اخبار اصبہان:١(
  ۔٣) نہج البالغہ :خطبہ شقشقيہ،خطبہ٢(
  ۔٢٦)آيت ٧١) سوره نوح (٣(

٢١٧  
  )١ی، فابدلتنی بھم خيراًمنھم وابدلھم بی شراً منی''(''اللھم انی قد مللتھم و ملونی و سئمتھم و سئمون

پروردگارا ، بيشک يہ لوگ مجھ سے بيزار ہيں اور ميں بھی ان سے خستہ ہوچکا ہوں يہ لوگ مجھ سے دل تنگ و عاجز ہيں
ر ان کی اور ميں بھی ان سے دل شکستہ ہوچکا ہوں ، پالنے والے ميری جگہ ان کو کوئی برا اور بدتر حاکم نصيب فرمااو

  جگہ ميرے ليے کوئی بہتر رعايا و امت قرار دے۔
  

٭پيغمبراکرم ۖنے اميرالمومنين علی کو حضرت ابراہيم سے تشبيہ دی ہے چونکہ خداوندعالم نے بچپنے ہی ميں ان کے ليے 
کيا جيسا کہ  اپنی دليليں اور براہين پيش فرمائے جب کہ وه گھر سے باہر تشريف الئے اور اپنے چچا اور قوم سے مناظره

  خداوندکريم کے کالم ميں مذکور ہے ۔
  )٢(ياابت لم تعبد مااليسمع وال يبصر وال يغنی عنک شيئا)(

اے ميرے بابا (چچا آذر)کيوں آپ ايسی چيز کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ سنتی ہے نہ ديکھتی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی 
  طرح کا کوئی فائده پہنچاتی ہے ۔

  )٣ومہ ماذا تعبدون)((اذ قال البيہ و ق
  جب کہ ابراہيم نے اپنے والد (چچا آذر)اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔

..............  

  ۔٢٩٠ ٢۔ شرح االخبار:٦٣٦ ٢۔ اور ديکھيے : الغارات:٢٥،خطبہ ٦٥١) نہج البالغہ :١(
  ۔٤٣)آيت ١٩) سوره مريم(٢(
  ۔٨٥)آيت ٣٧) سوره صافات(٣(

٢١٨  
  )١ا جن عليہ الليل رٔای کوکباً)((فلم

  جب رات ہوگئی اور ابراہيم نے ستاره کو ديکھا ۔ ۔ ۔
  )٢(وتلک حجتنا آتيناھا ابراہيم علی قومہ نرفع درجات من نشائ)(

يہ ہماری حجتيں ہيں کہ جو ہم نے ابراہيم کو ان کی قوم پر پيش کرنے کے ليے عطا کيں اورہم جس کے مرتبے کوچاہتے 
  رتے ہيں ۔ہيں بلند ک

اور يہی حال امام علی عليہ السالم کا ہے جيسا کہ خدا وندعالم نے جناب ابراہيم کو زمانہ طفلی ميں اور سن بلوغ سے پہلے 
ہی اپنی آيات و دالئل سے نوازا اور انہوں نے اپنی قوم سے مناظره کيا ، بتوں کو توڑا ، خداوندعالم نے ابراہيم کو حکم ديا 

  )٣کو پاک کرو (وطھر بيتی) (کہ ميرے گھر کعبہ 
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  )٤جب کہ علی کے گھر کو خود خداوندعالم نے پاک و پاکيزه قرار ديا (ويطھرکم تطھيرا) (
  اے اہل بيت، خدا نے تمہيں پاک و پاکيزه رکھا جو پاک رکھنے کا حق ہے ۔

) اے يحی قدرت و ٥بقوة)( اسی طرح کا کالم خداوندعالم نے حضرت يحی کے بارے ميں ارشاد فرمايا (يا يحی خذ الکتاب
  طاقت سے کتاب کو پکڑلو۔

..............  

  ۔٧٦)آيت ٦) سوره انعام(١(
  ۔٨٣)آيت ٦) سوره انعام(٢(
  ۔٢٦) آيت ٢٢) سوره حج(٣(
  ۔٣٣) آت ٣٣) سوره احزاب(٤(
  ۔١٢)آيت ١٩) سوره مريم(٥(

٢١٩  
  خداوندمتعال نے جناب يحی کو کم سنی ہی ميں توريت کا علم عطا کيا ۔

  ) اور ہم نے يحی کو بچپنے ہی ميں نبوت عطا کی ۔١(وآتيناه الحکم صبياً)(
) اوريحی اپنے والدين کے حق ميں بہت نيک و شريف تھے اور نافرمانی و ظلم و ٢(وبراً بوالديہ ولم يکن جباراً عصياً) (

  زبردستی نہيں کرتے تھے ۔
  )٣(وسيداً و حصوراًو نبياً من الصالحين)(

  وار و سردار، پاک دامن و باوقار اور نيک و صالحين ميں سے نبی تھے ۔اور يحی بزرگ
روايت ميں ہے کہ زکريا نے اپنے بيٹے يحی کو روتے ہوئے ديکھا تو آپ نے کہا بيٹا يہ آپ کی کيا حالت ہے ؟ يحی نے 

کے درميان ايک بہت بڑا جواب ديا : بابا جان آپ نے مجھے با خبر کيا ہے کہ جبرئيل نے آپ سے فرمايا کہ جنت و جہنم 
  )٤آگ کا ميدان ہے کہ جس کو صرف راه خدا ميں آنسو ہی بجھا سکتے ہيں ۔(

..............  

  ۔١٢)آيت ١٩) سوره مريم(١(
  ۔١٤)آيت ١٩) سوره مريم(٢(
  ۔٣٩)آيت ٣) سوره آل عمران(٣(
کے تحت  ٤، حديث ١٦٥١٤ن بحار االنوار: ) يہ حديث جيسا کہ متن ميں آئی ہے اس طرح کسی بھی ماخذ ميں نہيں مل سکی ليک٤(

  واردہے؛
ل: ''يا بنی مايدعوک الی ھذا ؟ انما سٔالت ربی ان يھبک لی لتقربک عينی ، قال: انت امرتنی بذالک يا ابہ ! قال: و متی ذالک يا بنی ؟ قا

  اگلے صفحہ پر ۔۔۔ الست القائل ان بين الجنة و النار لعقب اليجوزھا االالبکاوون من خشية هللا ۔ ۔ ۔'' ۔۔۔

٢٢٠  
اور حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب کی بھی يہی حالت و منزلت ہے ۔ حضرت امام جعفر صادق اور امام محمد باقر
سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا امام علی ابن الحسين زين العابدين جب کبھی بھی امير المومنين کی زندگانی پر نظر کرتے 

  ت کو مالحظہ فرماتے توکہتے :اور آپ کی عباد
  )١''من يطيق ھذا'' (

  کس ميں طاقت ہے کہ اس قدر عبادت کرسکے اور عبادت ميں علی کا مقابلہ کرسکے۔
٭پيغمبر اکرم ۖنے حضرت علی کو جناب موسی سے شجاعت و دليری ميں تشبيہ دی خداوندعالم جناب موسی کے بارے ميں 

  ارشاد فرماتا ہے ۔
) موسٰی کے شيعہ نے اپنے دشمن پر غلبہ پانے کے٢ن شيعتہ علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضی عليہ)((فاستغاثہ الذی م

  ليے موسی کو مدد کے ليے باليا تو موسی نے اس دشمن کے ايک گھونسا مارا اور وه مرگيا۔
..............  

  ۔۔۔پچھلے صفحہ کا بقيہ۔
کيا بنا رکھی ہے جب کہ ميں نے پروردگار سے تجھے اس ليے مانگا ہے تاکہ ميرا  زکريا نے کہا اے ميرے بيٹے يہ آپ نے اپنی حالت
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دل ٹھنڈا ہو اور ميری آنکھوں کی روشنی قرار پائے ۔ يحی نے جواب ديا اے ميرے بابا جان آپ نے مجھے اس کام کے ليے آماده 
ديا تو کيا آپ يہ نہيں فرماتے کہ جنت و جہنم کے درميانفرمايا ، زکريا نے سوال کيا ميرے بيٹے کب ميں نے ايسا کيا ؟ يحی نے جواب 

  ايک بہت بڑا آگ کا ميدان ہے کہ اس سے صرف وہی گذر سکتا ہے جو خوف خدا ميں بہت زياده گريہ و زاری کرتا ہو(م)۔
  ۔١٠٠، ذيل حديث ١٣١ ٨) روضہ کافی : ١(
  ۔١٥) آيت ٢٨) سوره قصص(٢(

٢٢١  
ھے اور يہی حال علی ابن ابی طالب کا ہے کہ وه راه خدا ميں ثابت قدم تھے شکست نہ موسی شجاعت و دليری ميں مشہور ت

کھانے والی جنگيں کرتے ،دين مبين اسالم کے دفاع ميں پيغمبراکرۖم کی حفاظت کی خاطر قريش اور عرب کے بڑے بڑے 
  پہلوانوں کو قتل کيا ۔

ی کتاب الحضائص الکبری ميں حضرت علی سے روايت٭ حضرت علی کی جناب عيسی سے تشبيہ کے متعلق نسائی نے اپن
نقل کی ہے کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا : اے علی تيری مثال عيسی کی طرح ہے ، يہوديوں نے ان سے دشمنی کی يہاں تک 
تھا  کہ ان کی والده پر تہمتيں لگائيں اور نصاری نے ان سے محبت کی يہاں تک کہ ان کو وه مقام بھی ديا کہ جو ان کا نہيں

  )١۔(
پس علی عليہ السالم کی عيسی سے شباہت ان کے کتاب کے علم کی وجہ سے ہے کہ جو خداوندعالم نے ان کو کم سنی 

  اورسن بلوغ سے پہلے ہی عطا فرمايا لہذا ارشاد ہوا :
  )٢(ويعلمہ الکتاب والحکمة والتوراة واالنجيل)(

کی تعليم دی اور علی عيسی کی طرح خدا کے مطيع و  خداوندعالم نے عيسی کو کتاب و حکمت اور توريت و انجيل
  فرمانبردار بندے ہيں ، جيسا کہ ارشاد ہوا :

  )٣(انی عبدهللا آتانی الکتاب )(
  ميں خدا کا بنده ہوں اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے ۔

..............  

  ۔١٠٦۔ خصائص امير المؤمنين(نسائی) ١٣٣ ٩۔ مجمع الزوائد : ١٦٠ ١مسند احمد : ) ١(
  ۔٤٨) آيت ٣) سوره آل عمران (٢(
  ۔٣٠) آيت ١٩) سوره مريم (٣(

٢٢٢  
اور اسی طرح دسيوں صفات کی طرف اشاره کيا جاسکتا ہے کہ جن مينحضرت علی، حضرات آدم ، موسی ، ابراہيم ، عيسی

  ب ، يوسف ، سليمان ، اور داؤد وغيره سے شباہت رکھتے ہيں ۔، نوح ، يحی ، ايو
  )١بصائر الدرجات ميں حضرت امام محمد باقر سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا : '' کانت فی علی سنة الف نبی ''(

  حضرت علی کے يہاں ايک ہزار نبيوں کی سنتيں پائی جاتی تھيں۔
  

..............  

 ۔١٣٤) بصائر الدرجات ١(
 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 
  

  ہفتم :ـ ايمان واقعی اور فنا فی هللا ہونا ۔
کی اطاعت ميں کمال خداوند عالم کی بندگی کی مہمترين خصوصيت يہ ہے کہ انسان ذات خدا ميں فنا ہوجائے ، پيغمبرامين ۖ 
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  تک پہنچ جائے اور دعوت اسالم کی نشر و اشاعت ميں اپنی جان و مال سے انتہائی کوشش کرے ۔
نيز مصدق وه شخص ہے کہ جس چيز پر ايمان اليا ہے اس کو اپنے عمل سے ثابت کردکھائے اور اپنی زندگی کے ڈھانچے 

جس کا مقام و مرتبہ اس سے بھی بلند و باال ہو،وه فناء کی ميں اس کو مجسم بناکر پيش کرے اور صديق وه شخص ہے کہ 
انتہا کو پہنچ جائے نہ يہ کہ اپنی ذاتی مصلحت اور خود غرضی کو مقدم رکھے جيسا کہ يہ کارنامے ابوبکر کی سيرت 

  مينمشاہد ه کرتے ہيں۔
  

٢٢٣  
  ا:حضرت امير المؤمنين سے روايت ہے کہ آپ نے ايک روز جنگ صفين کے دوران فرماي

ہم لوگ حضرت پيغمبراکرۖم کے ہمراه جنگوں ميں شريک تھے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باپ ، بيٹے ، بھائی اور 
چچاؤں کو قتل کرتے اور ان کو خاک و خون ميں غلطاں کرتے تھے اور يہ عزيز واقارب و رشتہ داروں کا قتل ہميں رنجيده

واری واستحکام پيدا ہوتا چونکہ ہم راه حق پر ثابت قدم اور گامزن تھے ہم خاطر نہيں کرتا تھا بلکہ ہمارے ايمان ميں است
سختيوں ميں صابر اور دشمن سے جہاد ميں کوشا رہتے ، کبھی کبھی ہم ميں سے اور دشمن کے لشکر سے ايک ايک و تنہا 

رے پر حملہ آور ہوتے اورتنہا کی جنگ ہوتی اور بالکل ايسے ہی کہ جيسے دو بجھار(سانڈ) آپس ميں لڑپڑے ہوں ايک دوس
ايک کوشش کرتا کہ دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دے اور اس کو مار کے ہی دم لے ، کبھی کاميابی ہمارے نصيب ميں 

  آتی تو کبھی دشمن کامياب ہوجاتا ۔
کو ذليل کرديا چونکہ خداوندعالم نے ہمينآزماليا اور اچھی طرح پرکھ ليا ہمارے صدق و صفائی کوديکھ ليا تو ہمارے دشمن 

ہمارے پرچم کو سر بلند کرديا جيسا کہ اب اسالم ہر شہر و قريہ اور ہر عالقہ ميں پھيال ہوا ہے اور دور دراز تک حکومت 
  اسالمی قائم ہے ۔

 ميری جان کی قسم اگر ہماری رفتار آپ لوگوں کی طرح ہوتی تو نہ دين کا ستون قائم ہوتااورنہ ايمان کا درخت ہرا بھرا ہوتا،
  )١خدا کی قسم اس کے بعد خون جگر پيوگے پشيمانی و شرمندگی اٹھاؤ گے ۔(

..............  

  ۔٣٣ ٤۔ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :٢٤٧۔ کتاب سليم ابن قيس ٢٦٨ ١۔ اور ديکھيے : ارشاد مفيد :٥٦) نہج البالغہ، خطبہ ١(

٢٢٤  
اور فرمايا : قريش نے ايسے ايسے ميرے قتل کا پروگرام بنايا ہے آج  آپ ہی سے روايت ہے کہ پيغمبراکرۖم نے مجھے باليا

آپ ميرے بستر پر سوجاؤ اور ميں رات کی تاريکی ميں شہر مکہ سے باہر چالجاؤں چونکہ خداوندعالم نے مجھے اس کا م 
  کے ليے حکم ديا ہے ۔

ر پر سوگيا رسول خدا ۖ نے دروازه ميں نے آنحضرت سے عرض کيا : ميں دل و جان سے حاضر ہوں ، ميں آپ کے بست
کھوال جبکہ تمام لوگ صبح کے انتظار ميں آپ کو قتل کرنے کے ليے آماده بيٹھے ہوئے تھے آپ يہ پڑھتے ہوئے باہر نکل 

  )١گئے (وجعلنامن بين ايديھم سدا و من خلفھم سدا فاغشيناھم فھم ال يبصرون)(
  ور ان کی آنکھوں کو ڈھانپ ديا ، پس وه لوگ ديکھ نہيں سکتے ۔ہم نے ان کے سامنے اور پيچھے ديوار حائل کردی ا

  )٢اس طرح پيغمبراکرم ۖ ان کے درميان سے نکل گئے اور ان لوگوں نے آۖپ کو نہيں ديکھا ۔ (
  نيز حضرت علی عليہ السالم کا فرمان ہے ۔

سنت کے امانتدار ہيں وه جانتے  حضرت محمد مصطفی ۖ کے وه اصحاب کہ جو اسرار الٰہی کے خزانہ دار ہيں اور کتاب و
ہيں کہ ميں نے لمحہ بھر کے ليے بھی خدااور رسول ۖکے فرمان سے منھ نہيں موڑا ، جان و دل سے پيغمبراکرم ۖ کی مدد 

  کی اس وقت کہ جب بڑے بڑے پہلوان پچھڑ رہے تھے اور ہر ايک کے قدم لڑکھڑا رہے تھے ميں ثابت قدم تھا ۔
..............  

  ۔٩) آيت ٣٦ياسين ( ) سوره١(
  ۔١٤٦۔ اختصاص مفيد ٢٣١، حديث ١٤٣ ١) الخرائج والجرائح :٢(

٢٢٥  
  )١اور يہ وه دليری و مردانگی تھی کہ جو خداوندعالم نے مجھے عطا فرمائی تھی ۔(
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  اور آپ نے يہوديوں کے بزرگوں سے ايک گفتگو ميں فرمايا :
چچا زاد بھائی عبيده نے خدااور اس کے رسول سے جس بات پر  ميں اور ميرے چچا حمزه ميرے بھائی جعفر اور ميرے

عہد کيا تھا ہم اس پر باقی رہے اور اس کو وفا کيا ، ميرے ساتھی اور ہم عہد حضرات نے مجھ سے سبقت کی اور ميں 
  خداوندعالم کی مشيت و مصلحت کے تحت پيچھے ره گيا اور اسی مناسبت سے خداوندعالم نے ارشاد فرمايا :

  )٢المؤمنين رجال صدقو ا ما عاھدو ا هللا عليہ فمنھم من قضی نحبہ و منھم من ينتظر وما بّدلو تبديالً)( (من
مومنين ميں سے کچھ مرد ايسے بھی ہيں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار سے جو عہد کيا اس کو پورا کردکھايا پس ان ميں 

  ر ہيں اور انہوں نے کوئی تبديلی ايجاد نہيں کی ۔سے کچھ افراد اپنی منزل تک پہنچ گئے اور کچھ ابھی منتظ
حمزه ، عبيده اور جعفر نے اپنے عہد کو پورا کيا اور عالم جاودانی کی طرف رحلت کرگئے اور ميں منتظر ہوں اور ميننے 

  )٣اپنے عہد ميں کوئی تبديلی نہيں کی ۔(
..............  

  ۔٣٢، ح ٣١٩ ٣٨۔ بحار االنوار :١٩، حديث ٢٦٥ ١ة : ۔ديکھيے: ينابيع المود١٩٧) نہج البالغہ ، خطبہ ١(
  ۔٢٣) آيت ٣٣) سوره احزاب (٢(
  ۔٨، حديث ٤٤٩ ٢۔ تاويل اآليات :٣٤٩ ٣١۔ بحار االنوار :٣٧٦۔ خصال صدو ق ١٧٤) اختصاص مفيد ٣(

٢٢٦  
  ارشاد گرامی ہے :ابن عباس سے منقول ہے کہ علی ، پيغمبراکرۖم کی زندگی ہی ميں فرماتے تھے کہ خداوندعالم کا 

  )١(افن مات ٔاوقتل انقلبتم علی ٔاعقابکم ) (
  کيا اگر پيغمبراکرم ۖ مرجائيں يا قتل کرديے جائيں تو آپ اپنے پرانے عقيدے و زمانٔہ جاہليت کی طرف پلٹ جاؤ گے ۔

سم اگر وه رحلت خدا کی قسم اب جب کہ خداوندعالم نے ہماری ہدايت فرمائی ہے ہم پيچھے نہيں پلٹ سکتے ، خدا کی ق
فرماجائيں يا قتل کرديے جائيں تو بھی وه جس چيز کی خاطر لڑتے رہے ہيں ميں بھی جب تک زنده ہوں اس چيز کی خاطر 
لڑتا رہوں گا ، خدا کی قسم ميں آپ کا بھائی، دوست ہوناور آۖپ کاوارث ہوں پس ميرے عالوه کون شخص ان کا ہمدرد ہوگا 

  )٢۔( اور ان باتوں کا حق دار ہوگا
اس سلسلے ميں بہت زياده روايات و احاديث ، اميرالمؤمنين ، خود رسول خدا ۖ اور حضرت فاطمہ زہرا سے منقول ہيں، نيز 

  اہل بيت و صحابہ سے بھی اس سلسلے ميں بہت زياده روايات پائی جاتی ہيں ۔
مراه نماز پڑھی، آپ ۖ کی رسالت کی لہذا علی سب سے پہلے ايمان النے والے شخص ہيں، سب سے پہلے پيغمبراکرۖم کے ہ

  تصديق فرمائی، آخرعمر تک اس پر ثابت قدم رہے اور حضور پاۖک کی کسی بھی معاملے ميں تکذيب نہيں کی ۔
..............  

  ۔١٤٤) آيت ٣) سوره آل عمران (١(
 ١۔ شواھد التنزيل :٢٦٥، حديث ٣٣٩ ١۔ مناقب کوفی :١٧٦، حديث ١٠٧١۔ المعجم الکبير:٨٦) خصائص امير المؤمنين (نسائی)٢(

  ۔١٢٦ ٣۔ مستدرک حاکم :٥٦ ٤٢۔ تاريخ دمشق :٢٤، حديث ١٧٧

٢٢٧  
اب ان تمام چيز وں کی طرف انگشت نمائی کرتے ہيں کہ جن کو امير المؤمنين نے فرمايا ہے تاکہ ان تمام مراحل و مقامات 

  ميں ابوبکر کی موقعيت و حيثيت سمجھ سکيں۔:
حضرت علی سب سے پہلے اسالم الئے اور سب سے پہلے نماز بجاالئے ، اس سلسلے ميں بہت زياده ـ امير المؤمنين ١

کتابيں اور رسالے لکھے گئے ہيں لہذا اس کے بارے ميں ہميں گفتگو کرنے کی ضرورت نہيں ہے جس کو ضرورت ہو وه 
  )١ان کتابوں ميں مراجعہ کرے ۔(

نا تھے اور دين کے مقابلے مينکسی بھی شٔی کی حيثيت کو نہيں پہچانتے ـ حضرت علی ، خدا اور رسول ۖ کی ذات ميں ف٢
تھے حتی کہ باپ ، بھائی چچا کوئی دين کے مقابلے مينکچھ نہ تھا ، جب کہ يہ خاصيت ہميں ابوبکر کے يہاں نظر نہيں آتی 

  ، آئنده چند صفحونکے بعد ہم ابوبکر کی سيرت کو پيش کريں گے۔
ر رسول خدا ۖتھے جب کہ يہ صفت ابوبکر پر منطبق نہيں ہے اور اس سلسلے ميں يہی کافی ہے کہـ علی مطيع و فرمانبردا٣

رسول خدا نے ابوبکر کو ايک زاہد نما شخص کو قتل کرنے کے ليے بھيجا ،ابوبکر اس شخص کے قريب پہنچے ديکھا کہ 
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ے اور اسی طرح اس زاہد نما شخص کو وه نماز ميں مشغول ہے تو خود اپنے آپ سے کہنے لگے کہ نماز قابل احترام ہ
  )٢چھوڑ آئے اور رسول خدا ۖکے امر کی اطاعت نہيں کی ۔(

..............  

  ۔٢٢٤ـ ٢٢١ ٣) اس سلسلے ميں بيشتر معلومات کے ليے ديکھيے : الغدير (امينی ) :١(
  ۔٣٣٠ ٧اية و النہاية :۔ البد١٥ ٣۔ مسند احمد :٢٢٧ ٣۔ حلية االولياء : ٣٦٦٨، حديث ٣٤١ ٦) مسند ابويعلی :٢(

٢٢٨  
ـ حضرت علی دين پر ثابت قدم رہے اور پچھلے آئين و زمانۂ جاہليت کی طرف مراجعہ نہ کيا، جب کہ حضرت فاطمہ زہرا٤

) اور آيہ انقالب ١کے خطبہ ميں ابوبکر اور ان کی قوم کے پيچھے پلٹنے کے متعلق ثبوت موجود ہيں اور حديث حوض (
  نکات ہيں کہ کہ جو ان کے ارتداد اور اعقاب کی طرف پلٹنے پر داللت کرتے ہيں ۔) ميں کچھ ايسے ٢(

جی ہاں ، ابوبکر کی زندگی پر تھوڑا غور کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ وه مصلحت کو واجبات الٰہی پر مقدم رکھتے 
الد بن وليد کے زنا ء محصنہ پر تھے جيسا کہ ان کو اس مصلحت ہی کی بنا پر کہ جب تمام مسلمانوں کا اجماع ہوچکا کہ خ

قتل اور حد جاری کی جائے ليکن ابوبکر نے يہ کام انجام نہ ديا چونکہ ان کی مصلحت نہ تھی جب کہ عمر ابن خطاب تک 
بھی اس فعل پر خالد بن وليد کے قتل کو الزم جانتے تھے چونکہ اس نے مالک بن نويره کی زوجہ سے عده کے دوران زنا 

ابوبکر نے اس پر حد جاری کرنے سے خودداری کی اور يہ کہا کہ اے عمر ، خالد نے اجتہاد کيا اور خطا کی کيا تھا ۔ ليکن
، اپنی زبان کو خالد کے سلسلے ميں بند رکھو بيشک ميں اس تلوار کو کہ جس کو خدا نے کافروں کے ليے کھينچا ہے ،اس 

  )٣کوميں غالف ميں نہيں رکھو ں گا ۔(
..............  

  ۔٧١ ٧۔ صحيح مسلم :١٩٥ ٧۔ و جلد :١٩١ ٥) اس حديث کے سلسلے ميں مراجعہ کيجيے : صحيح بخاری :١(
  ۔١٤٤) آيت ٣) سوره آل عمران(٢(
  ۔ اور دوسرے مآخذ۔٧٥٥ ٥۔ االصابة :٣٤٥ ٦۔ البداية والنہاية : ٣٩٦ ٧۔ اور ديکھيے : طبقات ابن سعد : ٥٠٣ ٢) تاريخ طبری :٣(

٢٢٩  
انصاری نے خالد بن وليد کے زناء محصنہ پر گواہی دی کہ جو خود اسی کے لشکر ميں موجود تھے اور  اور جب ابوقتاده

) اور اس طرح اجتہاد کی منطق کے ذريعہ اور ١وقت زنا حاضر تھے تو ابوبکر نے ان کو باليا اور اس کا م سے منع کيا ۔(
کيوں نہ ہوں ، ابوبکر نے خالد کے ليے عذر تراشا چونکہ  يہ کہ ابوبکر کے دشمن کافر ہيں چاہے وه حقيقت ميں مسلمان ہی

  ان کو خالد کی اور دوسری جگاہوں پر ضرورت تھی ۔
اور اسی بناء پر اشعث بن قيس کہ جب وه مرتد ہوگيا اس کو معاف کرديا اور ابوبکر مرتے وقت ان کاموں پر افسوس کرتے 

  )٢رہے اور کہتے رہے کاش تين و تين اور تين (
کام کہ جن کو انجام دينا چاہتے تھے ليکن انجام نہ ديا، ايک اشعث بن قيس کوقتل کرنا تھا کہ جب اس کو گرفتار  وه تين

  )٣کرکے الئے، چونکہ ابوبکر کو بعد ميں معلوم ہوگيا تھا کہ تمام فتنوں اور فساد ميں اشعث ہی کا ہاتھ تھا ۔(
بن قيس قبيلہ کنده کا رئيس تھا اور ابوبکر کو اس کی ضرورت تھی  ابوبکر نے يہ کام اس ليے انجام نہيں ديا چونکہ اشعث

لہذا خليفٔہ اول نے صرف نظرکرنے پر ہی اکتفا نہيں کيا ، بلکہ اپنی بہن کی شادی بھی اس سے رچادی اور اس کو مہمترين 
  کاموں ميں اپنے ساتھ رکھا ۔

..............  

  ۔٣٥٨ ٢) الکامل فی التاريخ :١(
بو بکر آخری وقت زبان پر الئے اور مرتے دم يہ حسرت دل ميں لے کر گئے کہ کاش ميں تين کام ترک نہ کرتا اور اے ) يہ امور ا٢(

کاش ميں تين کام انجام ديتا اور اے کاش ميں تين مٔسلے پيغمبراکرم ۖ سے معلوم کرتا ، اور پھر ان کی ايک ايک کرکے تفصيل بيان کی 
  ۔(م)

  ۔١٤١١٣، حديث ٦٣٢ ٥۔ کنزالعمال :٤١٨ ٣٠ريخ دمشق : ۔ تا٦٢٠ ١) تاريخ طبری :٣(

٢٣٠  
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اسی طرح زکا ت کا حصہ کہ جو مؤلفة القلوب کے ليے معين کيا گيا تھا اور قرآن کريم ميں بھی اس کی تصريح ہوئی ہے 
کہکر ٹال ديا  ،ادا نہ کيا اور جب عمر نے از باب مصلحت مؤلفة القلوب کا حق دينے کی خواہش ظاہر کی تو ابوبکر نے يہ

  )١کہ اب اسالم قدرتمندہوچکاہے لہذا مؤلفة القلوب کے حصہ کی ادائيگی کی کوئی ضرورت نہيں ہے ۔(
انہی واقعات کی طرح حضرت فاطمہ زہرا کو فدک سے منع کرنا بھی ہے جب کہ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی ملکيت 

  ی آيات کے ذريعہ ابوبکر پر احتجاج کيا ۔کوثابت کرنے ميں آيات وصيت و وراثت اور انبياء کی ميراث ک
ان تمام واقعات سے پہلے ابوبکر کا احد ، حنين اور خيبر کی جنگوں سے بھاگنا ہے اور دينی اہميتوں کے مقابل ثابت قدم نہ 

رہنا، ميدان چھوڑکر بھاگنا اور يہ سب ان مصلحتوں کی وجہ سے ہے کہ جو ان کے پيش نظر تھيں۔يعقوبی جنگ احد کے 
تعلق تحرير کرتا ہے کہ تمام مسلمان ميدان چھوڑکر بھاگ گئے اور رسول خدا ۖ کے ہمرا ه صرف تين آدمی باقی رہے علی م

  )٢، طلحہ و زبير۔(
حاکم نے عايشہ سے روايت نقل کی ہے اور اس کو صحيح جانا ہے کہ ابوبکر نے کہا کہ جب جنگ احد ميں مسلمان 

)٣تو ميں بھاگنے والوں ميں سب سے پہال فرد تھا کہ جو رسول خدا ۖ کے پاس پلٹا ۔( پيغمبراکرم ۖکے اطراف سے فرار ہوئے
..............  

  ۔٢٧١ ٢۔ معجم البلدان: ١٠ ٥۔ طبقات ابن سعد :٣٠١ ٢) تاريخ طبری :١(
  ۔٤٧ ٢) تاريخ يعقوبی :٢(
  ۔٢٧٣) مستدرک حاکم : ٣(

٢٣١  
د طيالسی سے اور ابن سعد و بزار، دارقطنی ، ابن حيان ، ابو نعيم اورصاحب کنزالعمال نے جنگ احد کے بارے ميں ابو داؤ

دوسروں نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ عايشہ سے روايت نقل کی ہے کہ عايشہ نے کہا کہ جب کبھی بھی جنگ احد کا تذکره 
  )١واپس آيا ۔(ہوتا تو ابوبکر رونے لگتے تھے اور روتے ہوئے کہتے کہ ميں بھاگنے والوں ميں سب سے پہلے 

ابن ابی الحديد لکھتا ہے کہ جاحظ نے کہا : ابوبکر پيغمبراکرۖم کے پاس جنگ احدميں کھڑے رہے جيسا کہ علی ثابت قدم 
رہے ۔ ۔ ۔ تو ہمارے استاد ابوجعفر نے کہا کہ اکثر مورخين و اہل قلم نے جنگ احد ميں ابوبکر کے فرار اور عدم ثبوت قدم 

ر نے روايت کی ہے کہ ابوبکرنے فرار اختيار کيا اور علی کے عالوه کوئی بھی پيغمبراکرم ۖ کے کو نقل کيا ہے اور جمہو
پاس نہ رہا اور طلحہ و زبير اور ابو دجانہ بھی قريب ہی تھے اور ابن عباس سے روايت ہے کہ ان ميں پانچواں فرد کہ جو 

  )٢کا بھی نام لکھا ہے اور وه مقداد بن عمروہے۔(باقی بچا عبد هللا بن مسعود تھے اور کچھ مورخين نے چھٹے آدمی 
  

زيد بن وہب کا بيان ہے کہ ميں نے ابن مسعود سے کہا: ابوبکر و عمر جنگ احد ميں کہاں تھے ؟ تو اس نے کہا ان لوگوں 
ين دن کے کے ساتھ کہ جنہوں نے ميدان سے فرار اختيار کيا تو ميننے سوال کيا عثمان کہاں تھے ؟ کہا کہ واقعہ احد کے ت
  )٣بعد واپس آئے ، رسول خدا ۖ نے عثمان سے کہا اے عثمان جنگ سے بھاگنے ميں بہت لمبے لمبے قدم رکھے !۔(

..............  

  ۔٣٠٠٢٥، حديث ٤٢٥ ١٠۔ کنزالعمال :٣) مسند ابی داؤد طيالسی ١(
  ۔٢٩٣ ١٣) شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :٢(
  ۔٣٢ ٣۔ البدايہ و النہا يہ :٢٠٣ ٢۔تاريخ طبری: ٢١ ١٥ہج البالغہ :۔ شرح ن ١٩٣ ١) کشف الغمہ : ٣(

٢٣٢  
المغازی ميں محمد بن مسلمہ سے منقول ہے کہ ميں نے اپنی دونوں آنکھوں سے ديکھا اور دونوں کانوں سے سنا کہ رسول 

د کے ليے بالرہے تھے اور آواز خدۖا روز احد تنہا ره گئے اور مسلمان پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے ، رسول خدا ۖ اپنی مد
ديتے اے فالں آؤ ، اے فالں آؤ ميرے قريب آؤ ميں رسول خدا ہوں ، ليکن ان دونوں ميں سے کسی نے بھی نہ سنا اور 

  )١دونوں بھاگے چلے گئے ۔(
کر نہيں کيا واضح ہے کہ يہاں پر فالں اور فالں سے مراد شيخين يعنی ابوبکر و عمر ہيں ۔ راوی نے صراحتاً ان کا نام ذ

چونکہ وه صاحب اقتدار تھے اور اس ليے بھی کہ ان کے پيروکار،ان کے متعلق اس طرح کی روايات کوپسند نہيں کريں 
  گے ، اور شايد يہ بھی ممکن ہے کہ يہ راوی کی نہيں بلکہ مؤلف يا کاتب کی ہنر نمائی ہو۔
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مر سے يمنی چادر وں کے متعلق مطالبہ کيا اور اسی روايت ميں آيا ہے کہ ايک عورت زمانہ خالفت عمر ميں آئی اور ع
وقت عمر کی بيٹی آئی اس نے بھی يمنی چادر مانگی عمر نے اس عورت کوچادر دے دی اور اپنی بيٹی کو منع کرديا ! ۔ 
 جب لوگوں نے اس کی دليل چاہی تو جواب ديا کہ اس عورت کاباپ جنگ احد ميں ثابت قدم رہا اور اس کا باپ يعنی خود

  )٢عمر ثابت قدم نہ ره سکا اور فرار اختيار کيا ۔(
واقدی رقمطراز ہے کہ جب جنگ احد کے دوران ابليس نے شور مچايا کہ محمد قتل ہوگئے تو لوگ متفرق ہوگئے کچھ لوگ 

  مدينہ واپس آگئے اور ان بھاگنے والوں ميں ايک تو فالں تھے اور دوسرے حارث بن حاطب ۔
..............  

  ميں ۔ ٢٣ ١٥۔ اور اسی سے منقول ہے شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :٢٣٧ ١غازی :) الم١(
  ۔٢٢١٥) شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :٢(

٢٣٣  
ليکن ابن ابی الحديد نے اسی واقدی سے روايت بطور صريح و بغير کنايہ کے نقل کی ہے کہ اس نے کہا وه لوگ کہ جو 

  )١و عثمان اور حارث بن حاطب تھے ۔( فرار اختيار کرگئے ، عمر
رافع بن خديج کہتاہے کہ ميں فالں اور فالں کی طرف ديکھ رہا تھا کہ جو پہاڑ پر اچک اچک کر بھاگ رہے تھے پس عمر 

نے کہا کہ جب شيطان نے شور مچايا کہ محمد قتل ہوگئے تو ميں اس طرح پہاڑپر چڑھا کہ جيسے پہاڑی بکری پہاڑ پر 
  )٢چڑھتی ہے ۔(

محمد بن اسحاق نے مغازی ميں تحرير کيا ہے کہ۔ ۔ ۔ لوگ جنگ احد ميں پيغمبراکرۖم کے پاس سے بھاگ رہے تھے يہاں 
تک کہ عثمان بھی بھاگ گئے چونکہ وه ان سب سے پہلے بھاگ گئے اور مدينہ پہنچ گئے اور انہی کے بارے ميں يہ آيت 

  نازل ہوئی :
  )٣) ((ان الذين تولوا يو م التقی الجمعان

  )٤اس روز کہ جب دوگروه آپس ميں ٹکرائے تو کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے ۔(
..............  

۔ اور اسی کتاب کے دوسرے نسخہ ميں فالں کی جگہ پر عمر و عثمان بھی آيا ہے۔شرح نہج البالغہ (ابن ابی  ٢٧٧١) المغازی :١(
  ۔٢٤١٥الحديد) :

  ۔٨٩ ٢۔الدر المنثور :٢٢١٥شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :۔ ٣٢١۔ اور  ٢٩٥ ١) المغازی:٢(
  ۔١٥٥) آيت ٣) سوره آل عمران (٣(
  ۔١١٥٩(از عثمان بن وہب )۔ مجمع الزوائد: ٣٥ ٥۔ اور ديکھيے : صحيح بخاری :٢٧٩ـ٢٧٨ ١) المغازی :٤(

٢٣٤  
سے پہلے نہيں بھاگے اور زياده دور بھی فخررازی کا بيان ہے کہ بھاگنے والوں ميں سے عمر بھی تھے مگر يہ کہ سب 

نہيں بھاگے بلکہ صرف پہاڑ پر چڑھ گئے تاکہ پيغمبراکرۖم بھی ان کے پيچھے پيچھے پہاڑ پر چڑھ جائيں اور عثمان بن 
عفان انصار کے دو افراد سعد و عقبہ کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے اوربہت دور نکل گئے يہاں تک کہ تين دن کے بعد واپس 

  )١آئے ۔(
نيشاپوری کا بيان ہے کہ قفال نے کہا بہرحال جس چيز پر روايات داللت کرتی ہيں وه يہ ہے کہ کچھ لوگ جنگ احد سے 

بھاگے اور کچھ قريب ہی چھپ گئے اور کچھ بہت دور نکل گئے اور بعض مدينہ آگئے اور کچھ ادھر ادھر کو فرار کرگئے 
  )٢۔ ۔ ۔ اور ان بھاگنے والوں ميں عمر بھی تھے ۔(

آلوسی رقمطراز ہے کہ بھاگنے والے ايک پہاڑ کے دامن ميں جمع ہوگئے اور عمر بن خطاب بھی ان کے ہمراه تھے جيسا 
  )٣کہ ابن جرير کی روايت ميں مذکور ہے ۔(

ھیبہر حال آپ نے ان روايات ميں مالحظہ فرماليا کہ جنگ احد سے بھاگنے والوں مينيہ تين افراد ابوبکر ، عمر اور عثمان ب
  تھے اور اسی جنگ ميں ثابت قدم نہ رہے جب کہ علی ابن ابی طالب اور کچھ صحابہ ثابت قدم رہے ۔

عمران بن حصين کی روايت ميں آيا ہے کہ جب جنگ احد ميں لوگ رسول خدا ۖ کے اطراف سے بھاگ رہے تھے توعلی 
  برہنہ شمشير کوليے ہوئے حضور اکرۖم کے سامنے آگئے۔
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..............  

  ۔٤٢ ٩تفسير فخر رازی :  )١(
  ۔٢٨٧ ٢) تفسير نيشابوری : ٢(
  ۔٩٩ ٤) روح المعانی : ٣(

٢٣٥  
پس رسول خدۖا نے سر کو بلند فرمايا اورعلی سے کہا کہ جب سب بھاگ گئے تو آپ کيوں نہيں بھاگے ؟ علی نے جواب ديا: 

  )١اے رسول خدۖا کيا ميں اسالم النے کے بعد کافر ہوجاؤں ۔(
نے کفار کے ايک گروه کی طرف اشاره کيا کہ جو پہاڑ پر سے اتر رہے تھے علی نے ان پر حملہ کيا اور ان  پيغمبراکرمۖ 

سب کو مار بھگايا پھر دوسرے گروه کی طرف اشاره کيا آپ نے ان پر بھی حملہ کيا اور ان کو بھی پچھاڑ ديا پس جبرئيل 
  ازی پر فخر و مباہات کررہے ہيں ۔آئے اور کہا اے رسول خدا ۖفرشتے علی کی آپ کے ليے جانب

اس وقت پيغمبراکرۖم نے فرمايا کون اس کو اس کا م سے روک سکتا ہے جب کہ وه مجھ سے ہے اور ميں اس سے ہوں تو 
  )٢جبرئيل نے بھی کہا کہ ميں تم دونوں سے ہوں۔(

ان ميرے عالوه کوئی ہے کہ حضرت علی کے کالم ہی ميں سے حديث مناشده ہے کہ فرماتے ہيں :کيا آپ لوگوں کے درمي
جس کے ليے جبرئيل نے فخر و مباہات کيا ہو کہ يہ واقعہ جنگ احد کا ہے پس رسول خدا ۖ نے فرمايا ايسا کيوں نہ ہوکہ علی

  )٣مجھ سے ہے اور ميں علی سے ہوں پھر جبرئيل نے کہا کہ ميں تم دونوں سے ہوں ؟ تو سب نے کہا : نہيں۔(
..............  

علی کی نظرميں جنگ سے فرار کرنا گويا اسالم النے کے بعد کفر اختيار کرنا ہے تواب ان بھاگنے والوں کے بارے ميں  ) حضرت١(
  کيا خيال ہے ؟(م)

  ۔٨٥ ٢٠۔ بحار االنوار:١٩٤ ١۔ کشف الغمہ :٨٥ ١) ارشاد مفيد:٢(
۔ ١٩٧ ٢۔ تاريخ طبر ی :٣٩٢حديث  ،٤٨٦ ١۔ مناقب کوفی :٥٥٦ ٢۔ خصال صدوق :٤، حديث ٢٠، مجلس ٥٤٧) امالی طوسی ٣(

  ۔٤٢٤۔ کشف اليقين ٩٤١، حديث ٣١٨ ١المعجم الکبير :

٢٣٦  
اسد الغابہ ميں ہے کہ جب جنگ احد ميں لوگوں نے پيغمبراکرۖم سے آنکھيں چرائيں اور فرار اختيار کيا ميں نے قتل ہوجانے 

نے دل ميں کہا کہ خدا کی قسم رسول خدا ۖ ايسے نہيں ہيں کہ والوں کو ديکھا تو ان ميں رسول خدا ۖ کو نہ پايا تو ميں نے اپ
جو جنگ سے فرار اختيار کريں جب کہ قتل ہونے والوں کے درميان بھی نہيں ہيں، شايد خداوندعالم ہمارے اعمال سے 

ں يہاں تک ناراض ہوگيا اور اپنے رسول کو آسما ن پر لے گيا لہذا ميرے ليے اس سے بہترکوئی کام نہيں ہے کہ جنگ کرو
کہ قتل ہوجاؤں پس ميں نے اپنی تلوار کے نيام کو توڑ ديا اور پھر دشمن کے لشکر پر حملہ کيا اور سارے لشکر کو بکھير 
کررکھ ديا تو اسی دوارن ميں نے رسول خدۖا کو ان کے درميان ديکھا۔جی ہاں، اسی روز علی پر سولہ ضربتيں لگيناور ہر 

  )١ے اور جبرئيل کے عالوه ان کو کسی نے نہيں اٹھايا ۔(ضربت کے اثر سے وه زمين پر گر
حضرت امير کے دوسرے کالم ميں مذکور ہے کہ آپ نے فرمايا : اے رسول خدا وه فتنہ کہ جس کی خداوندعالم نے آپ کو 

اے خبر دی ہے وه کيا ہے ؟ آپ نے فرمايا : بيشک ميرے بعد ميری امت کو خداوندمتعال آزمائے گا ،ميں نے عرض کی 
رسول خدا ۖ تو کيا روز جنگ احد کہ جس دن کچھ مسلمان شہيد ہوئے اور يہ فيض ميرے نصيب ميں نہ آيا مجھ پر بہت سخت

گذرا تب آپ نے فرمايا: اے علی صديق آپ کو بھی شہادت مبارک ہو اور جب آپ کی شہادت کا وقت آئے گا اور آپ کے 
  )٢کا صبر کيسا ہوگا؟۔( محاسن مبارک آپ کے سرکے خون ميں تر ہوگی تو آپ

..............  

  ۔٢١ـ٢٠ ٤) اسد الغابہ : ١(
 ۔٣٤ ٤۔ اسد الغابہ:٢٩٥ ١١۔ المعجم الکبير :٤٤٢١٧، حديث  ١٩٤ ١٦۔ اور ديکھيے : کنزالعمال:١٥٦، خطبہ ٤٩ ٢) نہج البالغہ :٢(

٢٣٧  
ہ جو رسول خدا ۖ کو کافروں کے درميان جی ہاں ، يقينا وه آزمائش و امتحان تھا کيا کہيں ايسے شخص کے بارے ميں ک
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  چھوڑکر بھاگ کھڑا ہو، تو کيا يہ کام کفر ہے يا فسق يا کچھ اور ؟
مسلم ہے رسول خدۖا اس کام سے بہت رنجيده خاطر اور غمگين ہوئے تھے اور جنگ سے بھاگنے والوں سے بہت ناراض 

  ہوئے تھے ۔
اور جابر بن عبدهللا کہتے ہيں کہ رسول خدا ۖ نے شہداء احد کی نماز جنازه واقدی کا بيان ہے کہ طلحہ بن عبيدهللا و ابن عباس

پڑھی اور فرمايا ميں ان لوگوں پر گواه ہوں کہ انہوں نے راه حق ميں تلوار چالئی اور شہيد ہوگئے تو ابوبکر نے کہا اے 
الئے اور انہيں کی طرح ہم نے بھی جہاد کيا  رسول خدا کيا ہم انہيں کے بھائی نہيں ہيں جيسا کہ وه اسالم الئے ہم بھی اسالم

پيغمبراکرۖم نے فرمايا :ہاں! ليکن انہوننے اپنا کامل حق ادا کيا اور کامل اجر حاصل کيا ليکن مجھے نہيں معلوم کہ تم لوگ 
  )١ميرے بعد کيا کارنامے انجام دو گے پس ابوبکر رونے لگے اور کہا کيا ہم آپ کے بعد بھی زنده رہيں گے ۔(

حضرت رسول اکرۖم سے منقول ہے کہ آپ نے عمر سے فرمايا: جب صلح حديبيہ کے وقت عمر نے آۖپ پر اعتراض کيا '' 
کيا جنگ احد کو بھول گئے ہو کہ جب پہاڑ پر چھپ چھپ کے بھاگ رہے تھے ،کسی کی طرف کو بھی مڑکرنہيں ديکھ 

  )٢رہے تھے ميں وہينکھڑا ہواآپ لوگونکو بالرہا تھا ۔(
  

..............  

، ٤٦١ ٢(متن عبارت اسی کتاب سے ہے ) اور ديکھيے الموطاء : ٣٨١٥۔ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :٣١٠ ١) المغازی : ١(
  ۔٢٠٣، حديث ٢٢٨ ٢١۔التمہيد (ابن عبدالبر) :٩٨٧حديث 

۔ عيون ٦٨ ٦ور ديکھيے : الدر المنثور :۔ ا٢٥١٥۔ اور اسی سے منقول ہے شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :٦٠٩٢) المغازی : ٢(
  ۔١٢٥ ٢االثر : 

٢٣٨  
اور اس سے پہلے عثمان کے بارے ميں رسول خدا ۖ کا ارشاد گرامی گذرچکا ہے کہ آپ نے فرمايا : کہ بھاگنے ميں بہت 

 لمبے لمبے قدم اٹھا رہے تھے ۔

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  ليکن جنگ خيبر !
سيره حلبی ميں پيغمبراکرۖم سے روايت منقول ہے کہ جب جنگ خيبر ميں شيخين ابوبکر و عمر مسلسل دشمن کے خوف و 
ڈر سے بھاگتے رہے تب رسول خدا ۖ نے فرمايا : کل ميں علم اس کو دونگا کہ جو خدا اور رسول کودوست رکھتا ہوگا اور 

ہوگا ، فرار نہ ہوگا يعنی جم کر لڑنے واال ہوگا بھاگنے واال نہ خداو رسول اس کو دوست رکھتے ہونگے ،مردہوگا کرار 
  ہوگا اور اس کے ہاتھوں کاميابی و فتح حاصل ہوگی ۔

اس کے بعد اگلے روز رسول اکرۖم نے علی کو باليا جب کہ آپ کی آنکھيں دکھ رہی تھيں رسول خدا نے اپنا لعاب دہن علی 
  )١و لو اور دشمن کی طرف جاؤ تاکہ خداآپ کو کامياب و کامران فرمائے ۔(کی آنکھوں ميں لگايا اور فرمايا اس علم ک

ابوسعيد خدری کا بيان ہے کہ رسول خدۖا نے علم کوليا اور گھمايا اور پھر فرمايا کون شخص اس علم کا حق ادا کرے گا 
ن ہو۔ توپھر دوسرا شخص (عمر) آگے ،فالں (ابوبکر) آگے آئے اور کہا ميں يا رسول هللا ۔ پيغمبراکرۖم نے فرمايا : جاؤ دفا

  بڑھا اور کہا ميں يا رسول هللا تو آپ نے فرمايا : جاؤ ہٹو ۔
..............  

۔٣٦٥ ٧۔ فتح الباری :٢٧٥ ٢۔ االحاديث المختاره : ٩٩ ١۔ مسند احمد :٧٩٧ ٣۔ السيرة النبوية (ابن ہشام) : ٧٣٧ ٢) السيرة الحلبيہ :١(
۔ صحيح مسلم ٧٦ ٥س حديث کو بخاری و مسلم نے بطور اختصار بيان کيا ہے ۔ ديکھيے : صحيح بخاری :۔ نيز ا١٢٤ ٩مجمع الزوائد :
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  ۔١٩٥ ٥:

٢٣٩  
پھر پيغمبراکرۖم نے فرمايا قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھ کو مکرم و محترم قرار ديا ميں علم اس کو دونگا کہ جو 

و لو آپ نے علم کو ليا اور ميدان کی طرف چل ديئے يہاں تک کہ ميدان سے نہيں بھاگے گا ، اے علی آؤ اوراس علم ک
  )١خداوندعالم نے آپ کے ہاتھوں سے در خيبر کو اکھاڑا اور فتح و کاميابی عطا فرمائی ۔(

 ) وه مرد کہ جو فرار٣) ايسا مرد ہے کہ جو کبھی نہ بھاگے يا ''رجال اليفر'' (٢يہ جو پيغمبراکرۖم نے فرمايا :''غير فرار''(
اختيار نہ کرے يہ ابوبکر و عمر کے ليے کنايہ ہے ، اور ظاہر ہے کہ ميدان جنگ سے بھاگنے سے کون سا بھاگنا برا اور 

)پس ٤بدتر ہوگا چونکہ نصوص روايات ميں بہت قابل افسوس عبارات مذکو رہيں مثال ابوبکر نے علم کو ليا ''فانھز م بھا '' (
) تھوڑی دير نہ لگی ٥ھڑے ہوئے اور پھر عمر نے ليا ''صارغير بعيدثم انھزم '' (اس نے شکست و ہار مان لی اور بھاگ ک

  کہ وه ہار کے بھاگے آئے ۔
..............  

۔ تالی تلخيص المتشابہ (خطيب ١٥١ ٦۔ مجمع الزوائد:٣٥٢ ٢۔ السيرة النبوية (ابن کثير) :٥٨٣ ٢۔ فضائل احمد :١٦ ٣) مسند احمد :١(
  ۔٥٢٨ ٢بغدادی) :

  ۔٣٦٣٩٣،حديث ١٢٣ ١٣۔ کنزالعمال :٥٤٨، حديث ٣٥١ ٨۔ روضہ کافی :١٧٠۔ مناقب خوارزمی ٥٦ ٢ريخ يعقوبی :) تا٢(
  ۔٣٧٥ ٧۔ و جلد : ٢١٢ ٤۔ البداية والنہاية : ٩٩٥، حديث ٤٩٥ ٢۔ مناقب کوفی :١٢٤ ٩۔ مجمع الزوائد :١٦ ٣) مسند احمد :٣(
 ۔٣٦٣٨٨،حديث ١٢١١٣۔کنزالعمال :١٢٤ ٩۔ مجمع الزوائد :١١،حديث ٥٢٢ ٨۔ و جلد :١٧، حديث ٤٩٧ ٧) مصنف ابن ابی شيبہ : ٤(
  ۔١٤٠) کشف اليقين ٥(

٢٤٠  
اور روايات ميں مذکور ہے کہ عمر ميدان سے بھاگ کر پيغمبراکرۖم کی خدمت ميں پہنچے اس صورت ميں کہ وه ڈر ، 

ڈر ، خوف اور فرار کی نسبت ان کی  خوف اور فرار کی نسبت اپنے ساتھيوں کی طرف دے رہے تھے اور ان کے ساتھی
  )١طرف دے رہے تھے ۔(

يا يہ کہ ابوبکر نے علم کو ليا اور کامياب نہ ہوئے تو اگلے روز عمر نے علم کو ليا اور شرمنده ہوکر واپس آئے لوگ 
ديااس نے ) يايہ کہ پيغمبراکرۖم نے اپنے علم مبارک کو اپنے مہاجرين اصحاب ميں سے ايک کو ٢مشکالت ميں پڑگئے (

) ٣بھی کچھ نہ کيا اور بھاگ کھڑے ہوئے اور دوسرے (عمر) کوديا تو اس نے بھی کچھ نہ کردکھايا اور بھاگ آئے۔(
اصحاب نے بيعت شجره مينيہ عہد و پيمان کيا تھا کہ دشمن کے سامنے سے نہيں بھاگيں گے جب کہ يہ کام اس عہد 

کے چچا اور امام علی نے اس مطلب کی طرف اشاره فرما يا ہے اس  کوتوڑنے کے مترادف تھا ۔ جناب عباس پيغمبراکرمۖ 
وقت کہ جب آپ دونوں حضرا ت پيغمبراکرۖم کی ميراث کے مطالبے کے ليے دربارخالفت مينگئے اور جو کچھ ان دونوں 

  )٤نے کہا يہ تھا کہ ابوبکر و عمر جھوٹے ، گنہکار ، عہد توڑنے والے اور خائن ہيں ۔(
..............  

  ۔٣، حديث ٢٩٤ ١۔ اصول کافی : ٩٧ ٤٢۔ تاريخ دمشق :٣٨ ٣۔مستدرک حاکم :٧، حديث ٥٢١ ٨) مصنف ابن ابی شيبہ :١(
۔(ہيثمی کا بيان ہے کہ اس حديث کے رجال ثقہ ہيں) ۔ البداية١٥٠ ٦۔ مجمع الزوائد :٨٤٠٣، حديث ١٠٩ ٥) السنن الکبری(نسائی ) :٢(

  ۔٣٧٣ ٧النہاية :
  ميں ۔ ٢٠٣ ٧۔ اور اس سے منقول ہے الغدير:  ٧٣٢ ٣: ) السيرة الحلبيہ٣(
  ۔١٥٢ ٥) ديکھيے : صحيح مسلم :٤(

٢٤١  
يہی وجہ ہے کہ رسول خدا ۖ نے بيعت شجره کے بعد اہل مکہ سے صلح فرمائی چونکہ مسلمانوں نے کفار مکہ پر حملہ کيا 

رت علی کو بھيجا آپ نے ان کو شکست دی اور اور قريش نے مسلمانوں کو شکست دے کر بھگاديا پھر پيغمبراکرۖم نے حض
بھگايا ، بھاگنے والے مسلمانوں نے توبہ کی پيغمبراکرۖم نے فرمايا اب آئيے دوباره بيعت کيجيے تم لوگوں نے عہد کو توڑا 

کو  ہے جب کہ يہ عہد کيا تھا کہ کبھی دشمن کے مقابل ميدان سے نہيں بھاگيں گے ۔ اسی وجہ سے ان کے اس عہد و پيمان
بيعت رضوان کے نام سے ياد کيا جاتا ہے ۔ چونکہ يہ بيعت رسول خدا ۖ کی نافرمانی اور معصيت کے بعد آپ کو راضی و 
خوشنود کرنے کے ليے انجام پائی تھی ۔ پس ابوبکر و عمر اور ديگر مسلمانوں کا جنگ خيبر و حنين وغيره سے فرار اور 
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  )١بھاگنا گويا بيعت رضوان کو توڑنا ہے ۔(
صحيح مسلم ميں مذکور ہے کہ عمر نے عباس وعلی سے مخاطب ہوکر کہا ۔ ۔ ۔ اس وقت کہ جب ابوبکر نے کہا کہ رسول 
خدا ۖ نے فرمايا ہے کہ ہم گروه انبياء ميراث نہيں چھوڑتے اور جو کچھ ہم سے ره جاتا ہے وه صدقہ ہے ۔ تم دونوں حضرات

خائن جانتے ہو جب کہ ابوبکر دنيا سے جاچکا ہے اور اب ميں ابوبکر اور اس کو جھوٹا ، گنہکار ، عہد توڑنے واال اور 
  )٢رسول خدۖا کا ولی ہوں جب کہ تم دونوں حضرات مجھ کو بھی جھوٹا ، گنہکار ، عہد توڑنے واال اور خائن مانتے ہو۔(

..............  

  ۔١٠١ـ ١١٠ ٣) الصراط المستقيم :١(
 ٥، باب فرض الخمس ۔ و جلد : ٤٤ ٤السير، باب حکم الفئی۔ اور ديکھيے صحيح بخاری :  ، کتاب الجہاد و١٥٢ ٥) صحيح مسلم :٢(

 ۔٢٠٤ ١۔ تاريخ المدينہ (ابن شبہ) :٢٢٢ ١٦۔ شرح نہج البالغہ(ابن ابی الحديد): ٢٥٩ ٤، کتاب الجہاد و السير۔ تفسير ابن کثير :٢٤ـ٢٣

٢٤٢  
وئے ابوبکر ، رسول اکرۖم کے چچا عباس کی نظر ميں، رسول اکرۖم بہر حال ان تمام حاالت و روايات کو مدنظر رکھتے ہ

کے داماد علی کی نظر ميں اور رسول اکرۖم کی بيٹی فاطمہ کی نظر ميں جھوٹے و گنہکار ہيں ، اور کوئی بھی جھوٹا ، 
  صادق و سچا نہيں ہوسکتا تو پھر صديق کيسے ہوسکتا ہے ؟۔

  ابن شہر آشوب نے مناقب ميں لکھا ہے :
کلمين کہتے ہيں کہ علی کی امامت کے دالئل ميں سے يہ خداوندعالم کا فرمان ہے (يا ايھا الذين آمنو ا اتقو هللا و کونوا مع مت

) اے ايمان النے والوخداسے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوجاؤ ۔ہم نے آپ کو اس صفت پر پورا پايا ،چونکہ ١الصادقين)(
) وه لوگ ٢لباساء والضراء و حين البٔاس اوٰلئک الذين صدقوا و اوٰلئک ھم المتقون )(خداوندعالم فرماتا ہے (والصابرين فی ا

  سختيوں اور پريشانيوں ميں اور وقت جنگ صابر و ثابت قدم ہيں ، سچے ہيں اور يہی لوگ متقی و پرہيز گار ہيں ۔
دار ہيں چونکہ وه ميدان جنگ اسی وجہ سے يہ اجماع متحقق ہوچکا ہے کہ علی دوسروں کی نسبت امامت کے زياده حق 

  )٣سے کبھی نہيں بھاگے جب کہ دوسروں نے بارہا راه فرار اختيار کی ۔(
شيخ مفيد نے اپنی کتاب ''الجمل و النصرة لسيد العترةفی حرب البصرة'' ميں عمر بن آبان سے روايت نقل کی ہے کہ اس نے 

  لی۔کہا کہ جب امير المؤمنين نے اہل بصره پر کاميابی حاصل کر
..............  

  ۔١١٩) آيت ٩) سوره توبہ (١(
  ۔١٧٧) آيت ٢) سوره بقره (٢(
  ۔٩٣ ٣) مناقب ابن شہر آشوب :٣(

٢٤٣  
تب کچھ لوگ آپ کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور کہا اے امير المؤمنين کيا سبب تھا کہ عايشہ آپ کے خالف نکل پڑيں اور 

پ کے خالف بھڑکايا اور بات يہاں تک پہنچی کہ آپ سے جنگ ہوئی ، لوگوں سے آپ کے خالف مدد مانگی اور ان کو آ
جب کہ وه دوسری عورتوں کی طرح ايک عورت ہيں ان پر جنگ واجب نہيں تھی ، جہاد ان سے ساقط تھا ، ان کو گھر سے

تھا اور وه افراد بھی باہر نکلنے کی اجازت بھی نہيں تھی ، ان کے ليے لوگوں کے درميان آنا اور ظاہر ہونا بھی مناسب نہيں
  کہ جو ان کے لشکر کی کمانڈ ہاتھ ميں ليے ہوئے تھے وه بھی اس قابل نہ تھے ۔

امير المؤمنين نے فرمايا: ميں آپ لوگوں سے چند چيز ينبيا ن کرتا ہوں کہ جو عايشہ کے دل ميں مجھ سے حسد و کينہ کا 
  ہوں جب کہ وه مجھے سزاوار سمجھتی ہيں ۔سبب بنيں جب کہ ان ميں سے ميں کسی ميں بھی گنہکار نہيں 

  
ـ رسول خدا ۖ نے مجھے ان کے باپ پر برتری بخشی ، اور ہر مہم کام ميں مجھے ان پر مقدم رکھتے تھے عايشہ کے دل ١

ميں حسد بيٹھ گيا چونکہ وه جانتی تھيں کہ ابوبکر کے دل ميں مجھ سے حسد ہے لہذا انہوں نے بھی اپنے باپ کی پيروی کی
  ۔
ـ جب پيغمبراکرۖم نے تمام اصحاب کے درميان بھائی چارگی اوررشتہ اخوت قائم کيا تو ان کے باپ اور عمر کے درميان ٢

بھائی چارگی قائم کی اور جب کہ مجھے خود اپنے ليے انتخاب فرمايا اور رشتہ اخوت قائم کيا ۔ يہ کام عايشہ کو بہت ناگوار 
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  گذرا اور مجھ سے حسد کرنے لگيں ۔
خداوندعالم نے تمام اصحاب کے دروازے کہ جو مسجد ميں کو کھلتے تھے ،بند کرواديے سوائے ميرے گھر کے دوازےـ ٣

کے ۔ تو جب ان کے باپ کے گھر کا دروازه ،اور ان کے دوست جيسے عمر کے گھر کا دروازه بند ہوا جبکہ ميرے گھر کا 
  دروازه مسجد ميں کھال رہا ۔

  
٢٤٤  

لوگو ں نے رسول خدۖا پر اعتراض کيا تب آۖپ نے فرمايا : ميں نے آپ لوگوں کے گھروں کے  تب اس سلسلے ميں کچھ
دروازوں کو بند نہيں کيا اور ميں نے علی کے گھر کے دروازے کو کھال نہيں رکھا ہے ، بلکہ يہ حکم اٰلہی ہے ۔ابوبکر کو 

اتيں کہيں کہ جو ان کی بيٹی نے سنيں اور اس کے اس کام پر بہت غصہ آيا اور اپنے گھر والوں کے درميان الٹی سيدھی ب
  بعد سے مجھ سے حسد ميں اضافہ ہوا ۔

ـ رسول خدا ۖ نے جنگ خيبر ميں علم ان کے باپ کو عطا کيا اور ان کو لشکر اسالم کا سردار بنايا ، خيبر کو فتح کرنے ٤
قدم نہ ره سکے اور ہارمان کر بھاگ آئے ، اس کے کے ليے بھيجا تاکہ يا خيبر کو فتح کريں يا شہيد ہوجائيں جب کہ وه ثابت

اگلے روز علم عمر بن خطاب کوديا اور جيسا کہ ابوبکر کو حکم ديا تھا ان کو بھی وہی حکم ديا ليکن وه بھی دشمن کے 
ن بلند مقابل نہ ٹھہر سکے اور ہار کے بھاگ آئے ۔ يہ کارنامہ رسول خدۖا کو بہت برالگا اور آپ نے اپنے لشکر کے درميا

آواز سے فرمايا :کل ميں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہونگے اور وه خداورسول
  کو دوست رکھتا ہوگا ، حملہ کرنے واال ہوگا بھاگنے واال نہيں ہوگا اور خيبر کو فتح کيے بغير واپس نہيں آئے گا۔

ايا ميں نے صبر کيا ، ثابت قدم رہا يہاں تک کہ خداوندعالم نے ميرے ہاتھوں اس روز رسول خدۖا نے علم مجھے عطا فرم
خيبر کو فتح کرايا اور کاميابی بخشی ، اس کام سے عايشہ کے باپ بہت غمگين ہوئے اور مجھ سے کينہ و حسد ميں اور 

ہوں ليکن عايشہ نے بھی اپنے بھی اضافہ ہوگيا جب کہ ميں ان کاموں ميں ان کے حق مينبالکل بھی خطاکار و مقصر نہيں 
  باپ کی وجہ سے مجھ سے حسد کيا ۔

ـ رسول خدا ۖ نے ابوبکر کو کفار و مشرکين مکہ کے ليے سوره برٔات کی تالوت کرنے کو بھيجا اور ان کو حکم ديا کہ ٥
پہنچانا ، وه يہ پيغام لے مشرکين کے عہد کو توڑنا اور ان کے درميان يہ آيات تالوت کرنا اور بلند آواز سے يہ پيغام الٰہی 

  کرچلے اور راستہ ميں منحرف ہوگئے ۔
  

٢٤٥  
پھر خداوندعالم نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی کہ ان کو پلٹائيں اور ان آيات کو ان سے واپس ليں اور مجھے عطا 

ند متعال نے اپنے کريں پس وه آيات لطف الٰہی سے مجھے عطا کی گئيں اور عايشہ کے باپ واپس آگئے ۔جو کچھ خداو
رسول پر وحی نازل فرمائی تھی وه يہ تھی کہ آپ کی جانب سے کوئی حق ادا نہيں کرسکتا مگر آپ خود يا آپ ہی سے 

کوئی مرد۔اور ميں رسول خدۖا سے ہوں اور وه مجھ سے ہيں ۔لہذا ابوبکر اس کا م کی وجہ سے مجھ سے بہت حسد کرنے 
  بيٹی نے اپنے باپ کی پيروی کی ۔لگے جب کہ اس معاملے ميں بھی ان کی 

ـ عايشہ کو خديجہ بنت خويلد بری لگتی تھيں جيسا کہ معموال تمام سوتن ہی ايک دوسرے کو برا سمجھتی ہيں ۔ عايشہ بھی ٦
خديجہ سے دشمنی رکھتی تھيں جب کہ خديجہ کے مقام و منزلت کو رسول خدا ۖ کی نظرميں پہچانتی تھيں اور پيغمبراکرۖم کا 

کا اس قدر احترام کرنا عايشہ کو برا لگتا تھا ، سخت ناگوار گذرتا تھا اور ان ميں تحمل و برداشت کا ماده نہ تھا۔يہ  خديجہ
خديجہ سے نفرت پھر فاطمہ کی طرف منتقل ہوگئی کہ جس کے نتيجے ميں عايشہ خديجہ ، فاطمہ اور مجھ سے بھی بيزار 

  حاالت معروف ہيں ۔ ہوگئيں ۔ جب کہ معموالً سوتنوں کے درميان يہ
ـ اس سے پہلے کہ پيغمبراکرۖم کی ازواج کو پردے کا حکم آئے ميں پيغمبراکرۖم کی خدمت ميں حاضر ہوا تو ديکھا عايشہ ٧

آپ کے پاس بيٹھی ہوئی ہيں ، رسول خدۖا نے مجھے ديکھا، ميرے بيٹھنے کے ليے جگہ فراہم کی اور مجھ سے فرمايا آؤ 
ريب باليا کہ مجھے اپنے اور عايشہ کے درميان بٹھاليا ، يہ کام عايشہ پر بہت سخت و ناگوار گذرا ہمارے پاس آجاؤ ، اتنا ق

اور خواتين کی تند رفتاری اور ناز نخوت کی طرح مجھ سے مخاطب ہوئيں اور کہا اے علی آپ کو بيٹھنے کے ليے ميری 
  ران کی جگہ کے عالوه کوئی اور جگہ نہ مل سکی ۔

  
٢٤٦  

کو يہ کالم برا لگا اور ان کی اس رفتار سے ناراض ہوگئے اور غصے ميں فرمايا کيا يہ باتيں علی سے کہہ رہی پيغمبراکرمۖ 
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ہو ، خداکی قسم وه مجھ پر سب سے پہلے ايمان الئے ہيں اور ميری تصديق کی ہے اور وه سب سے پہلے ميرے پاس 
د و پيمان پر ثابت قدم رہنے والے سب لوگونسے زياده حق دارحوض کوثر پر آئينگے اور وه امر الٰہی او ر امور دين ميں عہ

ہيں ، کوئی بھی ان سے دشمنی نہيں رکھے گا مگر يہ کہ خداوندعالم اس کی ناک کو جہنم کی آگ سے رگڑ دے گا۔ 
ه پيغمبراکرۖم کے اس فرمان اور ميری تمجيد سے عايشہ کے غيظ و غضب ميں اور اضافہ ہوگيا ، مجھ سے اوربھی زياد

  نفرت و حسد کرنے لگيں ۔
ـ جس وقت عايشہ سے متعلق لوگوں ميں ايک تہمت مشہور ہوئی تو پيغمبراکرۖم نے مجھے طلب فرماکر معلوم کيا ، ميں ٨

نے عرض کی يا رسول هللا آپ اس بات کی حقيقت اس کی کنيز بريره سے معلوم کريں ،اگر معلو م ہوگيا کہ يہ تہمت صحيح 
نا عورتيں اور بہت زياده ہيں ۔رسول خدا ۖ نے اس مسئلہ کے متعلق مجھے ہی حکم ديا کہ ميں بريره ہے تو ان کو چھوڑ دي

سے دريافت کروں ، عايشہ کی صورتحال اور اس کی تحقيق ميری گردن پرآگئی، ميں نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور اس کام 
ر زياده ہوگئی جب کہ خدا کی قسم ميرا کوئی برا اراده کو انجام ديا ۔ اس وجہ سے بھی عايشہ کے دل ميں مجھ سے نفرت او

  نہيں تھا بلکہ ميں نے خدا اور اس کے رسول کے ليے خير خواہی چاہی ۔
اسی طرح کے اور بھی بہت سے موارد ہيں لہذاآپ اگر چاہيں تو خود عايشہ سے ہی معلوم کرليں کہ ان کو کيا حسد تھا اور 

پر نکل آئيں ، لوگوں کو بيعت توڑنے پر مجبور کيا ، ميرے چاہنے والوں کا خون بہاياکيا سبب ہوا کہ وه ميرے خالف جنگ 
، بغير کسی دينی و الٰہی سبب کے مسلمانوں کے درميان اپنے حسد کو ميرے خالف آشکار کيا اورلوگوں کو ميرا دشمن بناديا

  ، جب کہ خداوند مددگار ہے اور وہی نصرت کرنے واال ہے ۔
  

٢٤٧  
نے کہا اے اميرالمؤمنين بات يہی ہے کہ جو آپ نے فرمائی ہے خدا کی قسم آپ نے ہمارے ا فکار و احساسات کو  ان افراد

صاف کرديا اور ہم گواہی ديتے ہيں کہ آپ خداو رسول کے نزديک ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ سے دشمنی کی زياده 
  اولٰی و حق دار ہيں ۔

  )١اور آپ کی شٔان ميں کچھ اشعار پڑھے (اس وقت حجاج بن عمر و انصاری اٹھے 
ان تما م باتوں کے عالوه اگر خطبہ حضرت فاطمہ زہرا پر غور کرليا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ آپ نے لوگوں کو تذکر 

ديا ہے کہ خداوندعالم نے ان کے والد گرامی حضرت محمد ۖ کواس وقت انتخاب فرمايا کہ جب مخلوق عالم ذر ميں پوشيده 
ی اور آپ کو لوگوں کے درميان بھيجنے سے پہلے منتخب فرمايا ۔ حضرت فاطمہ زہرا کے کالم کا مطلب يہ ہے کہ تھ

پيغمبراکرۖم ازل سے ہی اور اس سے پہلے کہ خداوندعالم خالئق کو وجود بخشتا، خدا کے نزديک منتخب تھے اور خود 
  )٢نت نبيا و آدم بين الماء الطين ''(آنحضرت ۖنے بھی اسی مطلب کا تاکيدسے ارشاد فرمايا : '' ک

  ميں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درميان تھے ۔
..............  

  ۔ اس ميں حجاج بن عمرو کی جگہ حجاج بن عزمہ مذکور ہے ۔٢٢٠) الجمل (مفيد)١(
۔ ميں مذکور ہے کہ  ١٤٨ ١۔ اور طبقات ابن سعد : ٤٦ ١۔ ينابيع المودة : ١٢١ ٢۔ عوالی اللئالی :١٨٢ ١) مناقب ابن شہر آشوب :٢(

ميں مذکور ہے کہ '' وآدم منحدل فی الطين ''۔ اور ديکھيے مسند احمد  ٣٤٧ ١بين الروح والطين من آدم ۔ اور سيرة النبوية (ابن کثير) :
۔ الفضائل (ابن ٢٤٨ ٢ج (طبرسی ) :۔ االحتجا٧٣ ١٢۔ المعجم الکبير : ٤٣٨ ٨۔ مصنف ابن ابی شيبہ :٦٠٩ ٢۔ مستدرک حاکم :٦٦ ٤:

۔ اور دوسرے مدارک و منابع کہ جن ميں '' وآدم بين الروح و الجسد '' مذکور ہے ۔ ۔ ۔ ۔بقيہ اگلے صفحہ ١٣٢ ٣۔ اسدالغابہ :٢٤شاذان) 
  پر ۔ ۔ ۔

٢٤٨  
آپ نے آنحضرۖت کی تصديقامير المؤمنين امام علی نے حارث ہمدانی کو اس بات کی طرف توجہ دالئی اور تاکيد فرمائی کہ 

اس عالم ميں کی کہ جب آدم روح و بدن کے درميان تھے ۔ لہذا آپ کا ارشاد گرامی ہے : ميں خدا کا بنده اور اس کے رسول 
کا بھائی ہوں ميں نے سب سے پہلے آپ کی تصديق اس وقت کی کہ جب آدم روح و جسد کے درميان تھے اور آپ کی امت 

  )١شک و ترديد ميں سب سے پہلے تصديق کرنے واال ہوں ۔( ميں بھی حقيقتاً و بدون
اور اس سے پہلے آپ کا کالم گذرچکا ہے کہ آپ نے فرمايا : خداوندعالم نے پيغمبرا کرۖم کو بچپنے ہی ميں جب سے آپ کا 

س طرح آپ کی دودھ چھٹا آپ کے ہمراه روح القدس سب سے بڑے فرشتے کو قرار ديا اور اس کو آپ کا ہمدم و قرين بنايا ا
رسالت کا آغاز ہوا ، ميں اونٹنی کے بچے کی طرح آپ کے ہمراه رہا کہ جيسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پيچھے لگار 
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  )٢ہتاہے اسی طرح ميں رسول خدا ۖ کی پيروی کرتا رہا ۔(
..............  

  ۔ ۔ ۔پچھلے صفحہ کا بقيہ۔
  کے ديباچہ ميں شعر کی صورت ميں پيش کيا ہے۔ شيخ سعدی شيرازی نے اس حديث کو اپنی کتاب بوستان
  بلند آسمان پيش قدرت خجل تومخلوق و آدم ھنوز آب و گل

بلند و باال آسمان آپ کی قد رو منزلت کے حضور شرمنده ہے کہ آپ کی خلقت ہوچکی ہے جب کہ ابھی آدم پانی و مٹی کے درميان ہيں 
  ۔(م)

  ۔٣٩ ٣٩۔ بحاراالنوار :٤١٢ ١۔ کشف الغمہ :١٢٩٢، حديث ٦٢٦امالی طوسی ۔ ٣، مجلس اول ، حديث ٦) امالی (مفيد ) ١(
  ۔١٩٢، ضمن خطبہ  ١٥٧ ٢) نہج البالغہ :٢(

٢٤٩  
ان تمام واقعات و حاالت سے يہ واضح ہوگيا کہ صديقيت ايک ربانی و الٰہی امتياز ہے اور صرف ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے 

کردار ان کی گفتار کی تصديق کرتا ہو ، انپے دل و جان سے ايمان الئے ہوں اور کہ جو عالی صفات کے حامل ہوں ، ان کا 
  علی ہے کہ جس نے فرمايا:

  ) ميں نے جب سے حق کو پہچانا اس ميں کبھی شک نہ کيا ۔١''ما شککت فی الحق منذ اريتہ''(
ف، خداوندمتعال کی عبادت و معرفت  مسلمان پريہ بات مخفی نہيں رہنی چاہيے کہ تمام خالئق کے پيدا ہونے کا مقصد و ہد

ہے اور يہ معرفت وحی کے بغير حاصل نہيں ہوسکتی ، اسی وجہ سے مخلوقات کے وجود او رپيدائش کے آخری سبب 
پيغمبراکرۖم اور ان کے وصی و معصومين ہيں کہ وه واقعی انسان کامل ہيں اور يہ معرفت حضرت محمد مصطفی ۖ کی بعثت 

  پہنچی اور روز غدير کامل ہوئی لہذا خداوندعالم کا ارشاد گرامی ہے :کے وقت اپنے عروج پر 
  )٢(اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم االسالم دينا)(

آج ميں نے تمہارے ليے تمہارے دين کو کامل کرديا اور تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کرديا اور تمہارے ليے دين اسالم سے 
  ا ۔راضی ہوگي
..............  

  ۔٣٧٤ ١٨۔ شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد ) :٢٥٤ ١۔ ارشاد مفيد :١٠٧) خصائص اآلئمہ (سيد رضی ) ١(
 ۔٣) آيت ٥) سوره مائده (٢(

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  منزلت صديقہ طاہره سالم هللا عليہا
صديقہ طاہره حضرت فاطمہ زہرا ، نبوت اور وصايت کے درميان پيوند دينے والی کڑی کا نام ہے ،چونکہ آپ رسول ۖ کی 

  )١ہی کے بيٹے ہيں کہ جن پر ميراث نبوت تمام ہوتی ہے ۔(بيٹی اور وصی کی زوجہ ہيں اور ديگر اوصياء آپ 
فاطمہ وه نور ہے کہ جو محمد رسول ۖهللا کی صلب سے چمکا اور پھر اس نور سے جا مال کہ جو ابوطالب کی صلب سے 
 تھا ، اس طرح علی و فاطمہ اس نور کے مالپ کے مرکز ہيں کہ جو خلقت آدم سے پہلے وجود ميں آيا ، چونکہ اس سے

 مينپيغمبراکرۖم سے روايت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمايا : ٦٦٢ ٢پہلے گذر چکا ہے کہ احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ : 
ميں اور علی ابن ابی طالب ايک ہی نور کے دو ٹکڑے ہيں ہم خلقت آدم سے پہلے خلق ہوئے اور خداوندعالم نے جب آدم کو 

رکھا ، يہاں تک کہ ہم ايک ساتھ چلتے رہے اور عبدالمطلب کی صلب ميں دو  پيدا کيا تو ہمارے نور کو ان کی صلب ميں
حصوں ميں تقسيم ہوگئے ، پس اس نور کا ايک جزء عبدهللا کی صلب ميں قرار پايا اور دوسرا جزء صلب ابی طالب ميں 

  مستقر ہوا۔
..............  
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  ۔٤٨٩، حديث ٣٨٣۔ امالی صدوق ١٠، حديث ٨٣) بصائر الدرجات ١(

٢٥٢  
حضرت علی عليہ السالم اور حضرت فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا نے اپنے اپنے خطبوں ميں ان حقائق کی طرف اشاره فرمايا 

  ہے لہذا حضرت فاطمہ زہرا اپنے خطبہ ميں ارشاد فرماتی ہيں :
رنے سے پہلے منتخب ميں گواہی ديتی ہوں کہ ميرے والد محمۖد ، هللا کے بندے اور اس کے رسول ہيں ان کو مبعوث ک

فرمايا اور منتخب کرنے سے پہلے اپنا رسول کہا اور ان کو مبعوث بہ رسالت کرنے سے پہلے دوسروں پر فضيلت عطا 
فرمائی ، ميرے والد محمۖد کی پيغمبری کا انتخاب اس وقت ہوا کہ جب لوگ عالم ذر ميں پوشيده تھے ، عدم کے تاريک و 

  کی نعمت ان کو عطا نہ ہوئی تھی ۔ ہولناک پردوں ميں تھے اور وجود
خداوندعالم نے کائنات کے علم اور تمام و قائع و حوادث کی معلومات اور مقدرات کی معرفت کے سبب اپنے اتمام امر کی 

  )١خاطر، اپنے حکم کی تعميل اور اپنے مقدرات حتمی کے جريان کی خاطر آپ کو مبعوث بہ رسالت فرمايا ۔(
زہرا لوگوں کو اصل نبوت پر تذکر نہيں ديتيں چونکہ امت نے ظاہرا قبول کرليا ہے کہ محمد ۖ،هللا کےبنابرايں حضرت فاطمہ 

رسول ہيں ليکن هللا کے نزديک آپ ۖ کی منزلت و مقام کو بيان کرنا مقصود ہے چونکہ بہت سے لوگ رسالت کے عميق معنی
ايک عام انسان کی طرح اس کے متعلق بھی سطحی نظر  کو درک نہيں کرتے اور مقام پيغمبری کو نہيں سمجھ پاتے بلکہ

  رکھتے ہيں ۔
  

حضرت فاطمہ زہرا نے سمجھانا چاہا کہ معرفت واقعی ہمارے بغير حاصل نہيں ہوسکتی اور چونکہ انسان روئے زمين پر 
  الٰہی خليفہ ہے لہذا امت کا رہبر اور قائد کوئی کامل انسان ہو۔

..............  

  ۔١٥۔ بالغات النساء (ابن منظور) ١٤٠۔ السقيفہ و فدک (جوہری) ١٣٣ ١: ) احتجاج طبرسی١(

٢٥٣  
جيساکہ انبياء و رسل اور منتخب اوصياء سب انسان کامل تھے يہ وہی افراد ہيں کہ جن کو خداوندعالم نے اپنے بندو ں کے 

ان ميں سب سے بلند و باال مقام و درجہ پر درميان منتخب فرمايا ہے اور وه الئق ترين افراد ہيں ، تمام مخلوقات زمين وآسم
  فائز ہيں ، اور يہی افراد نص قرآنی کے اعتبار سے مطہر و پاک و پاکيزه ہيں ۔

اس سے پہلے امير المؤمنين امام علی اور ابوبکر کے درميان گفتگو و احتجاج گذرچکا ہے کہ آپ نے ابو بکر سے فرمايا 
تہمت لگائيں تو آپ ان کے ساتھ کيا برتاؤ کرو گے ابوبکر نے کہا ميں ان کے اگر کچھ لوگ فاطمہ پر نازيبا حرکت کی 

  )١خالف لوگوں کی گواہی کو قبول کرکے ان پر حد جاری کرونگا۔(
اميرالمؤمنين اس سوال سے يہ ثابت کرنا چاہتے ہيں کہ ابوبکر اور ان کے ماننے والے اور آئنده کی نسل ابھی فاطمہ زہرا 

مقام کو درک نہيں کرپائے ہيں اور ان کے بارے ميں ان لوگوں کی نظر سطحی ہے ، فاطمہ کو صرف کی قرآنی منزلت و 
  ايک عام آدمی کی حيثيت سے ديکھتے ہيں نہ کہ ان کے اصلی مقام اور تمام مراتب کے اعتبار سے ۔

ره فاطمہ زہرا کی تھوڑی اور ہم صادق و امين پيغمبۖراور آپ کے صديق و امين وصی علی ابن ابی طالب اور صديقہ طاہ
بہت معرفت رکھتے ہيں جب کہ ان کی حقيقی معرفت تو ہماری سطح سے بہت بلند و باال ہے لہذا ان کی شخصيت کے بارے
ميں ہماری نادانی و مجہوالت بہت زياده ہيں چونکہ وه بہت بلند وباال مقام و مرتبہ پر فائز اور نور الٰہی سے خلق ہوئے ہيں 

  )٢۔(
..............  

  ۔١٥٥ ٢۔ تفسير قمی :١٢٣ـ١١٩ ١) احتجاج طبرسی :١(
  ۔١٥٨۔ الفضائل (ابن شاذان) ٣٥١۔ معانی االخبار ١٤، حديث ١٣٣) االمامة والنصرة ٢(

٢٥٤  
اس وجہ سے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے تصريح فرمائی ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس ليے کہا جاتا ہے کہ 

  )١معرفت سے جدا اور عاجزہيں ۔( مخلوق الٰہی ان کی
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اس حديث ميں امام جعفر صادق نے کلمہ خلق (مخلوقات الٰہی ) کا استعمال کيا جب کہ خلق اور ناس ميں بہت زياده فرق ہے 
، خلق و مخلوقات الٰہی ناس وانسان سے بہت وسيع مفہوم واال لفظ ہے چونکہ مخلوقات الٰہی ميں تمام انسان و جن و مالئکہ 

  ی شامل ہيں ۔بھ
بہرحال اب سوال يہ پيدا ہوتاہے کہ مخلوقات الٰہی کيوں معرفت فاطمہ سے دور ہيں کيا ان کی کوتاه فکری کی وجہ سے ؟ يا 

فاطمہ کا مقام بہت بلند و باال ہے ؟ يا ان کے اعمال کی وجہ سے ہے کہ وه ہوا پرستی ، و خواہشات نفس کے سبب فاطمہ 
  يہ تمام اسباب اس امر ميں دخيل ہيں ؟ ۔کے خالف مرتکب ہوئے ؟ يا 

جی ہاں، منزلت فاطمہ زہرا بہت بلند و باال ہے ہم ان کی معرفت کما حقہ حاصل نہيں کرسکتے ، ليکن علی ان کی منزلت کو 
  )٢سمجھتے ہيں چونکہ آپ کا وجود مبارک بھی اسی نور سے ہے کہ جس سے وه خلق ہوئی ہيں ۔(

..............  

  ۔٦٥ ٤٣۔ بحاراالنوار : ٥٨١رات کوفی ) تفسير ف١(
) حضرت امير المؤمنين کا خط عثمان بن حنيف انصاری کے نام کہ جوآپ کی جانب سے بصره کا گورنر تھا ، اس ميں مذکور ہے کہ ٢(

اس  ۔٤٤، خط  ٧٣ ٣ميری رسول خدۖا سے نسبت ايک جڑ سے دوشاخيں کی حيثيت ہے جيسے کہنی سے بازو کی نسبت ۔نہج البالغہ :
  تشبيہ سے اتحاد و امتزاج کی شدت و انتہا بتانا مقصود ہے کہ جو پيغمبر ۖ و علی کے درميان ہے ۔ ۔ ۔ ۔ بقيہ اگلے صفحہ پر ۔ ۔ ۔

٢٥٥  
کتاب مقتل الحسين خوارزمی ميں مذکور ہے کہ حضرت امام علی عليہ السالم نے حضرت فاطمہ زہرا کی نماز جنازه پڑھنے

  مخاطب ہوکے فرمايا : کے بعد خداوندعالم سے
پروردگارا يہ تيرے رسول کی بيٹی ہے تونے اس کو تاريکی سے بچا کرنور کی طرف راہنمائی کی کہ جس کے نور کے 

  )١سبب دنيا ، دور دور تک روشن ہوتی چلی گئی ۔(
نور مطلق کی طرف حضرت امير اس کالم سے بتانا چاہتے ہيں کہ پروردگار ، فاطمہ کو اس تاريک دنيا سے نکال کر اپنے 

  لے گيا ۔
(هللا نور السموات واالرض مثل نوره کمشکاة فيھا مصباح ، المصباح فی زجاجة الزجاجة کانھا کوکب دری يوقد من شجرة 

  )٢مبارکة زيتونة ال شرقية وال غربية يکاد زيتھا يضٔی) (
..............  

  ۔ ۔ ۔پچھلے صفحہ کا بقيہ۔
نامن احمد کالصنو من الصنو'' يعنی اصل علی اور اصل پيغمبر ايک ہے جيسے دو خرما کے درخت اور دوسری روايت ميں ہے کہ '' ا
  ايک جڑ سے وجود ميں آئے ہوں۔

يہ کالم ، پيغمبراکرۖم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے تائيد ہوتاہے کہ آپ نے فرمايا : اے علی جس نے تجھے قتل کيا گويا 
سے دشمنی رکھے گويا ميرا دشمن ہے ، اور جو تجھے برا بھال کہے گويا مجھے برا بھال کہا ، چونکہ آپ مجھے قتل کيا اور جو تجھ 

۔ اقبال ٢٦٦ ٢ميری جان کی طرح ہو اور آپ کی روح ميری روح ہے اور آپ کی طينت و سرشت ميری طينت ہے ۔(عيون اخبار الرضا :
  ۔)١٩٤٢۔ بحاراالنوار :٣٧ ١االعمال :

  ۔٢١٥ ٤٣: ) بحاراالنوار١(
  ۔٣٥) آيت ٢٤) سوره نور (٢(

٢٥٦  
خداوندعالم ، زمين و آسمان کا نور ہے اس کے نور کی مثال چراغدان کی طرح ہے کہ جس کے اندر چراغ ہو اور چراغ 

ايک شيشہ کی چمنی و قنديل ميں ہو اور وه قنديل ايسی ہو گويا چمکتا ہوا ستاره ، اور وه زيتون کے مبارک درخت کے تيل 
  ے روشن کيا جاتا ہو کہ جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی اور اس ميں اتنی چمک ہو کہ گويا خود بخود روشن ہوجائے ۔س

امام علی يہ بيان کرنا چاہتے ہيں کہ فاطمہ جس چيز سے خلق ہوئی تھی اس کی طرف پلٹ گئی ہے يعنی فاطمہ کا انتقال اور 
) ہم خدا کے ١جيسے تمام انسانوں کا انتقال (انا  و انا اليہ راجعون) ( رحلت عام انسانوں کے انتقال کی طرح نہيں ہے کہ

ليے ہيں اور اسی کی طرف پلٹنا ہے بلکہ فاطمہ کاانتقال کرنا ايک نورانی وجود کا نور اکمل کی طرف منتقل ہونا ہے کہ 
  )٢وہی نور پروردگار ہے ۔(
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ر صادق سے سوال کيا کہ فاطمہ کا نام زہرا کيوں رکھا گيا تو امامجابر ابن يزيد جعفی سے روايت ہے کہ کسی نے اما م جعف
نے فرمايا: اس ليے کہ خداوندمتعال نے حضرت فاطمہ کو اپنے نور عظمت سے پيدا کيا اور جب نور خلقت فاطمہ چمکا تو 

م کے حضور سجدے تمام آسمان و زمين کو روشن کرديا اور فرشتوں کی آنکھوں کو چکا چوند کرديا ، فرشتے خداوندعال
ميں گر گئے اور کہا اے پالنے والے اے ہمارے پروردگار يہ کيسا نور ہے ؟ خداوندعالم نے فرشتوں پر وحی نازل کی کہ يہ

  ميرے نور کا ايک حصہ ہے کہ جس کو آسمان ميں قرار ديا ہے اور اس کو ميننے اپنی عظمت سے خلق کيا ہے ۔
..............  

  ۔١٥٦ت ) آي٢) سوره بقره (١(
  ) اور زياده معلومات کے ليے مراجعہ کيجيے کتاب '' الحق المبين''تاليف، حضرت آيت هللا العظمی وحيد خراسانی ۔٢(

٢٥٧  
اپنے نبيوں ميں سے ايک نبی کی صلب سے وجود ظاہری ميں الؤں گا ۔ اس کو ميں نے تمام پيغمبروں پر فضيلت بخشی ، 

جو کائنات کے امام ہونگے اور ميرے امر کو قائم کريں گے اور ميری طرف  اس نور سے کچھ ہستياں خلق ہونگی کہ
لوگوں کی راہنمائی کريں گے ، ميں نے ان کو سلسلہ وحی کے ختم ہونے کے بعد روئے زمين پر اپنا خليفہ قرار ديا ہے 

  )١۔(
نے حضرت امام جعفر صادق سےکلينی نے اپنی اسناد کے ساتھ محمد بن مروان سے روايت نقل کی ہے اس نے کہا کہ ميں 

سنا کہ آپ نے فرمايا :بيشک خداوندعالم نے ہميں اپنی عظمت کے نور سے خلق فرمايا اور پھر ہماری خلقت عرش کے 
  )٢نيچے چھپی ہوئی طينت سے فرمائی ، کوئی بھی ہماری طرح اس کيفيت سے خلق نہيں ہوا ۔(

فاطمہ زمين و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق ہوا ، کسی نے سوال کيا  معانی االخبار ميں رسول خدا ۖ سے منقول ہے کہ نور
اے رسول خدا کيا وه بشر نہيں ہيں ؟آپ نے فرمايا وه لباس بشريت ميں فرشتہ ہيں ، سائل نے دريافت کيا وه کس طرح ؟ آپ 

س وقت فاطمہ عالم ارواح ميں نے فرمايا خداوندعالم نے آدم کو خلق کرنے سے پہلے ، فاطمہ کو انپے نورسے پيدا کيا اور ا
تھيں پھر جب آدم کو خلق کيا تو يہ نور آدم کودکھايا گيا ۔ سوال کيا اے رسول خدا اس دوران فاطمہ کہاں تھيں؟ فرمايا ساق 

  )٣عرش کے نيچے ايک خاص مکان ميں ، معلوم کيا کہ ان کا کھانا پينا کيا تھا ؟ فرمايا تسبيح وتہليل و تحميد۔(
..............  

  ۔١٨٠ ١۔ علل الشرائع :١٣٣) االمامة النصرة ١(
  ۔٢، حديث ٣٨٩ ١) اصول کافی :٢(
  ۔٣٩٦) معانی االخبار ٣(

٢٥٨  
ابو حمزه ثمالی سے روايت ہے کہ اس نے امام محمد باقر سے سوال کيا ، اے فرزند رسول مجھے مطلع فرمائيں کہ آپ 

خدا کے حضور نور تھے اس سے پہلے کہ وه مخلوقات کو پيدا حضرات ساق عرش ميں کس طرح تھے ؟ آپ نے فرمايا ہم 
کرے ، پس جب خدا نے اپنی مخلوق کو وجود بخشا ہم نے تسبيح کی تو مخلوق نے بھی ہمارے ساتھ تسبيح کی ہم نے تہليل 

  )١کی تو اس نے بھی تہليل کی ، ہم نے تکبير کہی تو اس نے بھی تکبير کہی ۔(
ہے کہ پيغمبراکرۖم نے علی سے فرمايا : انبياء ، مالئکہ سے افضل ہيں اور ميں افضل االنبياء  عيون اخبار الرضا ميں منقول

  ہوں اور يہ فضيلت ميرے بعد علی کے ليے ہے اور علی کے بعد اس کی نسل کے آئمہ کے ليے ہے ۔
معرفت اور تسبيح و اس وقت علی نے فرمايا ہم کس طرح فرشتوں سے نہ افضل ہوں جب کہ ہم نے ا پنے پروردگار کی 

تہليل و تقديس ميں فرشتوں پر سبقت حاصل کی ہے چونکہ خداوندعالم نے سب سے پہلے ہميں خلق فرمايا اور ہمارے ذريعہ
سے اپنی تمحيد و توحيد کرائی ، پھر مالئکہ کو خلق کيا پس جب انہوں نے ہمارے عظيم نو ر کا مشاہده کيا تو ان کی نظروں

ار ہوئی تب ہم نے مالئکہ کو سکھانے اور تعليم دينے کے ليے تسبيح کی تاکہ ان کو يہ علم ہو جائے ميں اس کی جاللت آشک
کہ ہم بھی خدا کی ايک مخلوق ہيں اور خداوندعالم ہماری صفات واال سے منزه وجدا ہے تب مالئکہ نے ہماری تسبيح کی 

  )٢سے جدا و منزه جانا۔(طرح خداوندعالم کی تسبيح کی اور اس کو ہم سے اور ہمار ی صفات 
..............  
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  ۔٢٤٠۔ اور ديکھيے : ـ الہداية الکبری ٤٠، حديث  ٢٤ ٢٥) بحاراالنوار :١(
  ۔١٨ ١۔ تفسير قمی :٣٧٨ ٣۔ ينابيع المودة :٢٣٧ ٢) عيون اخبار الرضا :٢(

٢٥٩  
کہ جو رسول اکرۖم نے اپنے ميوهٔ دل حضرت  تسبيح و تہليل و تحميد کے مفاہيم ہميننماز کی تسبيح کی ياد دالتے ہيں وه تسبيح

فاطمہ زہرا کو تعليم دی اور يہ مفاہيم ساق عرش کے نيچے آپ کا کھانا پانی تھے اور يہ بات خود ہميں امر نبوت اور امر 
  خالفت و وصايت کے درميان رابطے کا پتا ديتی ہے ۔

ں کہ جس کے متعلق رسول خدا ۖ جب کبھی بھی بہشت جی ہاں ، يہ مفاہيم اس انسان نما فرشتے کی خصوصيات ميں سے ہي
  کے مشتاق ہوتے تو آپ کی خوشبو ليا کرتے اور آپ کے بدن مبارک کا استشمام فرماتے تھے۔

عايشہ سے روايت ہے کہ رسول خدۖا نے فرمايا :جب مجھے معراج ہوئی اور آسمان پر گيا تو بہشت ميں لے جايا گيا ، ميں 
کے قريب کھڑا ہوگيا کہ جو تمام درختوں ميں سب سے زياده خوبصورت تھا، اس سے زياده وہاں بہشت کے ايک درخت 

خوبصورت ميننے درخت نہيں ديکھا، اس کے پتوں سے زياده سفيدی، اس کی خوشبو سے زياده خوشبو اور اس کے پھلوں 
ليا وه پھل ميرے صلب ميں نطفہ بنا سے زياده خوشمزه پھل نہيں ديکھے ، لہذا ميں نے اس ميں سے ايک پھل کو ليا اور کھا

جب زمين پر آيا تو وه نور ميری صلب سے خديجہ کے رحم ميں منتقل ہوگيا اور اس سے فاطمہ متولد ہوئيں ۔لہذا ميں جب 
  )١کبھی بھی بہشت کی خوشبو کا مشتا ق ہوتا ہوں تو فاطمہ کو استشمام کرتا ہوں ۔(

  )٢و ميوه ہيں کہ جو درخت طوبی سے وجود ميں آيا ہے ۔(جی ہاں ، فاطمہ بہشت کے سب سے بہترين پھل 
..............  

  ۔١٥٣ ٤۔ الدر المنثور :٤٠١ ٢٢) المعجم الکبير :١(
  ۔٦، حديث ٦ ٤٣) بحار االنوار :٢(

٢٦٠  
) کہ جو عالم کی سب سے بہتر اور افضل خاتون ہيں يعنی حضرت ١اس کے بعد اس معزز خاتون کے رحم ميں منتقل ہوا (

ديجہ سالم هللا عليہا ، يہ وه عظيم المرتبت بی بی ہيں کہ ان کے پاس جو کچھ بھی مال و دولت تھی سب کچھ راه خدا ميں خ
نثار کردی يہاں تک کہ جب ان کی وفات کا وقت آيا تو ان کے ليے کفن بھی نہ تھا تب خداوندعالم نے جبرئيل کے ذريعہ 

  جنت سے کفن بھيجا ۔
ت بی بی کا حق ہے کہ ان کو صديقہ ، محدثہ اور عليمہ کہا جائے چونکہ آپ کی والده خديجہ ، باپ يقينا اس عظيم المرتب

  رسول اکرۖم ، شوہر علی مرتضی اور بچے حسن وحسين جيسی ہستياں ہيں ۔
..............  

ہوئی ہے شيعہ روايات کی تائيد و  ) يہ بات قابل ذکر ہے کہ حديث سابق کہ جو معجم کبير و درمنثور ، اہل سنت کی کتابوں سے نقل١(
تصديق کرتی ہے اور يہی مؤلف محترم کی نظر بھی ہے کہ صديقہ طاہره کا معنوی و ملکوتی مقام بہت بلند و باال ہے اور يہ نورانيت ، 

ماوراء انسانی خلقت،وديعٔہ الٰہی ہے کہ جو ان کے بعد آپ کی اوالد طاہرين و آئمہ معصومين ميں منتقل ہوتی رہی ہے ، بہشتی خوشبو ،
فرشتہ صفت انسان، اور بشريت سے مافوق يہ سب اموراس وقت حضرت امام زمان (عج) کے وجود مبارک ميں پايدار ہيں ، لہذا اس 

  حيثيت سے کوئی بھی انسان بلکہ کوئی بھی مخلوق اہل بيت عليہم السالم کی شريک اور مثل و نظير نہيں ہے ۔

قت ظاہری عام انسانوں کی طرح وجود جسمانی ميں پيغمبراکرم ۖ اور حضرت خديجہ کے ليکن واضح ہے کہ آپ کی خل
ذريعہ وجود ميں آئی لہذا حضر ت فاطمہ کو وجود ظاہری عطا کرنے ميں جناب خديجہ کا حق پيغمبراکرۖم کی مانند ہے بلکہ 

يہ نکتہ حضرت فاطمہ زہرا کے اس کے عالوه آپ کا تغذيہ جيسے دودھ وغيره جناب خديجہ ہی سے مخصوص ہے جب کہ 
بے نظير و بے شمار فضائل کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت بنيادی و ظريف ہے کہ جس سے جناب خديجہ کی عظمت اور 

  نماياں ہوتی ہے اور اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے ۔(م)
  

٢٦١  
حضرت رسول اکرۖم کے ہمرا ه  حضرت فاطمہ کی منزلت کو نصارٰی تک نے دريافت کيا اور اسقف نصارٰی نے روز مباہلہ

علی و فاطمہ اور حسن و حسين کو ديکھ کر اپنے ساتھيوں اور قوم سے کہا کہ ميں کچھ ايسے چہرے ديکھ رہا ہوں کہ اگر 
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يہ چاہيں توخداوندعالم پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے لہذا ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ قيامت تک کے ليے قوم 
  )١مٹ جائے گی اور کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا ۔( نصارٰی دنيا سے

  ) ميں غور و فکر کيا ہے ؟۔٢کيا آپ نے کبھی ان قرآنی مفاہيم (انفسنا و انفسکم ، نسائنا و نسائکم ، ابنائنا و ابنائکم ) (
ون ہيں آپ کے مرتبے واقعا علی کيا ہيں اور آپ کا کيا مقام ہے ؟ زہرا کون ہيں اور آپ کی کيا منزلت ہے ؟ حسن و حسين ک

  کيا ہيں ؟۔
  )٣بيشک يہ معنوی مفاہيم اورآسمانی نام ہيں کہ جن کے متعلق غور وفکرالزم و ضروری ہے ۔(

جی ہاں ، فاطمہ اور آپ کے والد گرامی ايک گوہر ہيں اور علی و پيغمبر ۖايک نفس وجان ہيں رسول خدا ۖ نے فاطمہ کی 
  اطمہ کے کفو و برابر ہيں۔شادی علی کے ساتھ فرمائی چونکہ علی ،ف

..............  

  ۔٣١٠ ٢۔ مجمع البيان :٤٢۔ الطرائف ٢٦٣ ٣۔ السيرة الحلبية :٧١ ٨۔ تفسير فخررازی :٣٦٩ ١) تفسير کشاف :١(
  ۔٦١) آيت ٣) سوره آل عمران(٢(
جو کوئی بھی معارف الٰہی اور نفخات قدسی کو اس طرح کے کلمات ميں تالش کرنا چاہتاہے تو وه کتاب شريف '' الحق المبين'' ) ٣(

  تاليف، حضرت آيت هللا العظمی وحيد خراسانی کی طرف مراجعہ کرے۔

٢٦٢  
لطف خاص اور فضل و کرم ہے اور پھر اور اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کی برابری کے قابل نہ تھا ، يہ خداوندعالم کا

 خداوندعالم نے انہيں پاک و پاکيزه و طاہر و مطہر فرزند عطا فرمائے کہ جو مسلمانوں کے امام ہيں ۔

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  فاطمہ صديقہ اور آپ کے دشمن
اب ديکھيے کہ علی و فاطمہ کے ساتھ کيا سلوک کيا گيا اورکس طرح مختلف روش کے ساتھ حيلہ ومکر کے ذريعہ آپ کی 

  تکذيب کی گئی اور آپ کو آپ کے حق سے محروم رکھا گيا ۔
کی تکذيب نہ کرسکتے تھے بلکہ اس بات کا اعتراف کيا کہ آپ سچی و صادقہ ہيں اور آپ کا ابوبکر صراحتاً حضرت زہرا 

  کالم ، کالم الٰہی کی طرح سچا ہے ۔ ليکن کچھ بہانے اور عذر پيش کيے کہ جو ابتدائی نظر ميں اچھے نظر آتے ہيں ۔
يٹی آپ اپنی گفتار ميں سچی ہيں اور عقل و ابوبکر نے کہا :اے بہترين خاتون عالم اور تمام عالم کی بہترين عورت کی ب

منطق ميں کامل ہيں آپ کے حق کو نظر انداز نہيں کيا جاسکتا اور آپ کے صدق و صفائی ميں کوئی بہانہ پيش نہيں کيا 
جائے گا ، ليکن خدا کی قسم ميں رسول خدا ۖ کے فرمان کو پائمال نہيں کرسکتا ميں نے سنا ہے کہ آپ ۖ نے فرمايا کہ ہم 

صنف انبياء ، سونا چاندی گھر و جنگل ميراث ميں نہيں چھوڑ تے! اور ہماری ميراث صرف کتاب و سنت اور حکمت و 
  )١نبوت ہے اور جو مال ہم سے ره جائے وه ہمارے بعد ولی امر کے ليے ہے کہ وه جو چاہے انجام دے ۔(

..............  

  ۔١٤٤ـ١٤١ ١ن ہوچکا ہے ۔ ديکھيے: احتجاج طبرسی :) يہ تمام گفتگو اور حضرت زہرا کا جواب پہلے بيا١(

٢٦٣  
ابوبکر نے يہ ماحول و موقعيت فراہم کرلی کہ فاطمہ زہرا کو جھٹاليا جاسکے اور ايسے بہانے تالش کيے کہ جوظاہرا ً 

جھوٹے شرعی نظر آرہے تھے ليکن حضرت فاطمہ زہرا نے حجت و برہان اور قاطع دليلوں سے يہ ثابت کرديا کہ ابوبکر 
)خدا کی قسم بہت بڑا جھوٹ اور خود ساختگی چيز پيش کی ١ہيں اور فرمايا : اے ابوقحافہ کے بيٹے ''لقد جئت شئا فريا '' (

  ہے ۔
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يہ صديقہ فاطمہ کا کالم ہے کہ جس کی خوشنودی ميں رضائے الٰہی ہے اور جس کی ناراضگی ميں غضب خداوندہے جب 
زہرا کوئی بات بھی اپنی خواہشا ت نفس و حس عاطفی سے نہيں کہتيں اور عام  کہ يہ جملہ بالکل واضح ہے کہ حضرت

انسانوں کی طرح گفتگو نہيں کرتيں چونکہ يہ معقول نہيں ہے کہ خداوندعالم اپنی مطلقا ًرضا و غضب کوکسی ايسے شخص 
  صلحت کا فرمانبردار ہو ۔کی خوشنودی و ناراضگی ميں قرار دے کہ جو نعوذ با خواہشات نفس کا تابع اور اپنی م

  
ا س کا مطلب يہ ہے کہ فاطمہ زہرا ، مرتبۂ  عصمت پر فائز ہيں چونکہ آپ کی خوشنودی خدا کی رضا اور آپ کی 

ناراضگی خداوندعالم کا غضب ہونے کے يہی معنی ہيں کہ آپ معصوم ہيں،اور دوسری طرف يہ مقام کہ فاطمہ ، نور خدا 
ی کی خشم و ناراضگی ميں خدااور اس کے رسول کا غضب منعکس ہے ۔يہ ہے رسول اکرۖمسے خلق ہوئی ہيں ، صديقہ کبر

)اورجس نے اس کو ناراض کيا ٢کا فرمان '' فاطمہ ميرا ٹکڑا ہے جو اس کو اذيت دے گا گويا اس نے مجھے اذيت دی ''(
  )٣گويا اس نے مجھے ناراض کيا ۔(

..............  

  ۔٢٧) آيت ١٩) سوره مريم(١(
  ۔٢٣٤ ٢٠المجموع (نووی) :) ٢(
  ۔٥٧ ٢) ينابيع المودة :٣(

٢٦٤  
فاطمہ زہرا سے فرمايا بيشک خداوند آپ کی ناراضگی ميں غضب ناک ہوتا ہے اور آپ کی خوشنودی ميں خوشنود ہوتا ہے 

  )١۔(
راض کرنا اور ان يہ سب تاکيد ہے کہ فاطمہ کی ناراضگی اور اس کو پريشان کرنا، ان کو غصہ دالنا خدا اور رسول کو نا

  کو اذيت و پريشان کرنا ہے ۔خداوندمتعال کا ارشاد ہے :
  )٢(ان الذين يوذون هللا و رسولہ لعنھم هللا فی الدنيا واآلخرة و اعدلھم عذاباً مھيناً ) (

ليے ذليل و وه لوگ کہ جو خدااور رسول کو اذيت و پريشان کرتے ہيں ان پر هللا دنيا و آخرت ميں لعنت کرتا ہے اور ان کے 
  خوار کرنے واال عذاب مہيا کررکھا ہے ۔ اور پھر ارشاد ہوا :

  )٣(ومن يحلل عليہ غضبی فقد ھوی )(
  اور جس پر خدا وندعالم کا غضب نافذ ہو جائے وه برباد اور جہنمی ہے ۔

بيان کہ فاطمہ بنت اب آپ ديکھيے کہ جو بخاری نے عايشہ سے اور ابن قتيبہ نے عمر سے روايت نقل کی ہے کہ عايشہ کا 
رسوۖل نے ابوبکر کے پاس پيغام بھيجا کہ جس ميں رسول خدا ۖ کی ميراث کا مطالبہ کيا اور وه مال کہ جو خداوندعالم نے ان 

  کو مدينہ ميں عطا کيا تھا فدک و خمس خيبر وغيره اسے طلب کيا۔
..............  

  ۔١٥٤ ٣) مستدرک حاکم :١(
  ۔٥٧) آيت ٣٣) سوره احزاب (٢(
  ۔٨١) آيت ٢٠) سوره طہ(٣(

٢٦٥  
ابوبکر نے کہا ، رسول اکرۖم نے فرمايا ہے کہ ہم ميراث نہيں چھوڑ تے اور جو کچھ ہم سے ره جاتا ہے وه صدقہ ہے بيشک

آل محمد اسی طرح تصرف کريں اور خدا کی قسم ميں رسول خدا ۖکے صدقے ميں کوئی تغيير نہيں دے سکتا اور جو چيز 
ات ميں جہاں استعمال ہوتی تھی اس کو وہيں استعمال کروں گا اور ميں رسول خدا ۖ کے عمل کے مطابق آپ کے زمانہ حي
  عمل انجام دونگا ۔

بہر حال ابوبکر نے کچھ بھی فاطمہ زہرا کو نہ ديا ، آپ ابوبکر سے ناراض ہوگئيں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دياجب 
  تک زنده رہيں ابوبکر سے گفتگو نہيں کی ۔

فاطمہ ، پيغمبراکرۖم کی وفات کے بعد چھ مہينے تک زنده رہيں اور جب آپ کا انتقال ہوا آپ کے شوہر علی نے آپ کو رات 
ہی ميں دفن کرديا اور ابوبکر کو خبر بھی نہ دی ، خود ہی فاطمہ کی نماز جنازه پڑھی اور فاطمہ کی زندگی ميں علی کے 
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  )١عز ت و احترام تھا ليکن جب فاطمہ کا انتقال ہوگيا علی ناآشنا و تنہا ره گئے۔(ليے رعب و دبدبہ تھا ،لوگوں کے درميان 
ھ) االمامة والسياسة ميں رقمطراز ہے کہ عمر نے ابوبکر سے کہا آؤ ہم فاطمہ کے پاس چلتے ہيں ٢٧٦ابن قتيبہ دينوری (م 

اجازت چاہی ، فاطمہ نے ان دونوں کو  کہ ہم نے ان کو ناراض کيا ہے ، پس دونوں چل ديئے اور فاطمہ سے مالقات کی
اجاز ت نہيں دی وه لوگ علی کے پاس پہنچے اور آپ سے گفتگو کی ، علی ان دونوں کو فاطمہ کے پاس لے گئے تو 

جيسے ہی وه فاطمہ کے سامنے بيٹھے آپ نے اپنی صورت کو ديوار کی طرف کرليا ، انہوں نے فاطمہ کو سالم کيا آپ نے 
  ب بھی نہ ديا ۔ان کے سالم کا جوا

..............  

  ۔١٥٤ ٥، کتاب مغازی ، باب غزوه خيبر ۔ صحيح مسلم :٨٣ ٥) صحيح بخاری : ١(

٢٦٦  
ابوبکر نے گفتگو کرنا شروع کی اور کہا اے حبيبہ رسول خدا ۖ، خدا کی قسم ميرے نزديک رسول خدا ۖکے رشتہ دار و عزيز

ں اور ميں آپ کو اپنی بيٹی عايشہ سے بھی زياده چاہتاہوں اور عزيز رکھتا ميرے رشتہ دار و عزيز سے زياده محبوب تر ہي
ہوں ، ميں تو چاہتا تھا کہ آپ کے والد رسول خدا ۖکے انتقال سے پہلے ہی مرجاؤں اور يہ دن مجھے ديکھنے کو نہ ملے ميں

ور حق سے محروم رکھا ہے آپ کے فضل و شرف سے واقف ہوں اور آپ کی نظريہ ہے کہ ميں نے آپ کو آپ کی ميراث ا
جب کہ ميں نے وہی کيا کہ جو رسول خدا سے سنا تھا کہ آپ نے فرمايا: ہم انبياء ميراث نہيں چھوڑتے او ر جو کچھ ہم سے 

  ره جاتا ہے وه صدقہ ہے ۔
روگےفاطمہ نے کہا کيا اگر ميں آپ سے حديث رسول بيان کروں تواس کو حديث و فرمان رسول مانوگے اور اس پر عمل ک

  ؟ ان دونوں نے کہا :ہاں۔
فاطمہ نے فرمايا آپ دونوں کو خدا کی قسم ديتی ہوں کيا آپ لوگوں نے يہ نہيں سنا کہ رسول خدا نے فرمايا ہے کہ فاطمہ کی

خوشنودی ميری رضا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی ميری ناراضگی ہے اور جو کوئی بھی ميری بيٹی فاطمہ کو دوست 
دوست رکھا اور جس نے فاطمہ کو خوشنود و خوشحال کيا گويا مجھے خوشنود و خوشحال کيا اور  رکھے گا گويا مجھے

جس نے اس کو ناراض کيا اور غصہ داليا گويا مجھے ناراض کيا اورمجھے غصے ميں اليا، ان دونوں نے کہا : ہاں ہم نے 
  رسول خدا سے يہ سنا ہے ۔

ں کو گواه بناتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کيا اور غصہ داليا ہے فاطمہ نے فرمايا پس ميں خدا اور اس کے فرشتو
  اور راضی و خوشنود نہيں کيا ہے اور جب پيغمبۖر کی زيارت کروں گی ان سے آپ کی شکايت کروں گی ۔

  
٢٦٧  

ابوبکر  ابوبکر نے کہا ميں خدا کے غضب اور اے فاطمہ آپ کے غضب و ناراضگی سے خدا کی پناه مانگتا ہوں اس وقت
بلند آواز سے رونے لگے يہاں تک کہ ان کی روح ، بد ن سے نکلنے والی تھی جب کہ فاطمہ کہہ رہی تھيں خداکی قسم ميں 

  ہر نماز ميں تم دونوں پر لعنت کروں گی ۔۔۔
ده دن دنيا ) اور فاطمہ اپنے والد گرامی کے انتقال کے بعد زيا١علی نے جب تک فاطمہ زنده رہيں ابوبکر کی بيعت نہ کی (

  )٢ميں نہ رہيں بلکہ صرف پچھتررات۔(
تمام نصوص وروايات داللت کرتی ہيں کہ فاطمہ زہرا ، ابوبکر سے ناراض رہيں اور ابوبکر و عمر سے ناراض و غمگين 
دنيا سے گئيں ۔ اس سلسلے ميں مسجد رسول ميں حضرت فاطمہ زہرا کا خطبہ آپ کے ليے کافی ہے ، اس خطبہ ميں بہت 

  ايسے مقامات اور عبارات ہيں کہ جن ميں غور وفکر کی ضرور ت ہے ۔ زياده
مثال ً وه وقت کہ جب حضرت فاطمہ نے فرمايا : اے لوگوں جان لو کہ ميں فاطمہ ہوں اور ميرے والد محمۖدہيں يہ ہميشہ 

پر ظلم و زيادتی نہينکرتی کہتی ہوں اور جو کہتی ہوں اشتباه و خطاء نہيں کرتی اور جو کام انجام ديتی ہوں اس ميں کسی 
  )٣۔(

..............  

) يہ اہل سنت کی روايت ہے ورنہ شيعہ عقيده يہ ہے کہ علی نے اصال ًابوبکر کی بيعت نہيں کی بلکہ مادام العمر کسی غير کی بيعت ١(
  نہيں کی ۔(م)

  ۔٢٠ـ١٩ ١) االمامة والسياسة :٢(
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  ۔٢١٢ ١٦ح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد): ۔ شر١٣٤ ١۔ احتجاج طبرسی :٣٤ ٣) شرح االخبار :٣(

٢٦٨  
آنحضرت اس کالم سے ايک بہت مہم حقيقت کو آشکار فرمانا چاہتی ہيں اور وه يہ کہ ميں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے بارے 

صديقہ ہيں ) فاطمہ تمام عالمين کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ ١ميں رسول خدا ۖ کا ارشاد گرامی ہے :سيدة نساء العالمين (
  )(بہت زياده سچ بولنے والی )۔٢(

..............  

۔(حاکم کا بيان ہے کہ اس حديث ١٥٦ ٣۔ مستدرک حاکم :٥، حديث ٢٥٧ ٧۔ مصنف ابن ابی شيبہ :  ١٩٧) مسند ابی داؤد طيالسی ١(
  کے اسناد و رجال صحيح ہيں اور بخاری و مسلم نے اس کو نقل نہيں کيا )

  ۔٢٢٤ ١۔ منتقی الجمان :٢حديث ،٤٥٨ ١) اصول کافی :٢(
بلکہ ام المؤمنين عايشہ حضرت فاطمہ زہرا کی توصيف ميں کہتی ہيں کہ ميں نے کسی کو بھی فاطمہ سے زياده رسول خدا ۖسے گفتار 

ے ليے اٹھ و رفتار، اٹھنے بيٹھنے ،چلنے پھرنے ميں مشابہ تر نہيں پايا اور جب پيغمبراکرۖم کے پاس تشريف التيں آپ ان کی تعظيم ک
جاتے ، ان کی دست بوسی کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب کبھی پيغمبراکرۖم فاطمہ کے يہاں تشريف لے جاتے توفاطمہ ان کی 

۔ سنن ابی٣٩٦٤، حديث ٣٦١ ٥تعظيم کے ليے اٹھتيں اور آپ کی دست بوسی کرتيں اور اپنی جگہ پر بٹھاتيں ۔ديکھيےـ : سنن ترمذی :
  ۔٢٠٢۔ االدب المفرد (بخاری ) ٢٧٢ ٤۔ مستدرک حاکم :٥٢ ١٧حديث  ، ٥٢٢ ٢داؤد :

دوسری روايت مينہے کہ ميں نے کسی کو بھی فاطمہ کی طرح رسول اکرۖم سے گفتار و رفتار و کردار ميں شبيہ ترنہيں 
وکھڑے ہوتے آپ ديکھا ، جب بھی فاطمہ پيغمبراکرۖم کے پاس تشريف التيں ان کے ليے جگہ فراہم کرتے ان کی تعظيم ک

  ۔١٠١ ٧۔ السنن الکبری (بيہقی ) : ١٥٤ ٣کے ہاتھوں کو پکڑتے، بوسے ليتے اور اپنی جگہ پر بٹھالتے ۔ مستدرک حاکم :
  

اور تيسری روايت ميں ہے کہ عايشہ نے کہا کہ ميں نے فاطمہ سے زياده رسول خدا کے عالوه سچا اور وعده وفائی ميں 
  ۔ ١٨٢۔ نظم درر السمطين(زرندی)  ١٦١ ٣ک حاکم :پکا و پختہ نہيں ديکھا ۔ مستدر

  
٢٦٩  

) اس کا باپ اس پر قربان ہوجائے ۔ گويا حضرت فاطمہ زہرا يہ فرمانا چاہتی ٢) اپنے باپ کی ماں ، فداھا ابوھا (١ام ابيھا(
و پريشان کيا اسہيں کہ ميں وہی ہوں کہ جس کے بارے ميں رسول خدا ۖنے فرمايا فاطمہ ميرا ٹکڑا ہے جس نے اسے آزرده 

  )٣نے مجھ کوآزرده و پريشان کيا ۔(
بنابر اين حضرت زہرا کے کالم مبارک کے جمالت اس حقيقت کو آشکار کر رہے ہيں کہ ميں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں 

  غلط و خطا ء نہيں ہے اور جو کچھ اقدام کررہی ہوں يہ ظلم و زياتی نہيں ہے ۔
نہيں فرماتيں اور اپنے کام ميں ظلم و زيادتی نہيں فرماتيں جيسا کہ رسول اکرۖم نے کسی  يقينا فاطمہ زہرا غلط و خطا ء کالم

پر بھی يا کسی سے بھی خواہشات نفس کی وجہ سے کچھ نہيں فرمايا وه ايسی شخصيت ہيں کہ جن کے بارے ميں ارشاد ہوا 
  )٤:(وما ينطق عن الھوی ان ھو اال وحی يوحی)(

  نفس سے کوئی بات نہيں کرتے وه جو بھی کہتے ہيں وه وحی الٰہی ہے ۔پيغمبراکرۖم اپنی خواہشات 
  امير المؤمنين نے اسی بات کی اپنے کالم ميں تائيد فرمائی ہے :

''بيشک رسول خدا ۖ نے مجھ کو ظاہری رشتہ داری و قرابت داری کی وجہ سے اپنے قريب نہيں کيا بلکہ ميں ايثار و قربانی 
  )٥قريب ہوا ''۔( اور جہاد کے ذريعہ ان کے

..............  

  ۔٥٢٠ ٥۔ اسد الغابہ :١٥٨۔ تاريخ دمشق :٣٩٧ ٢٢) المعجم الکبير :١(
  ۔١٢١ ٣۔ مناقب ابن شہر آشوب :٤٤٤۔ روضة الواعظين ٣٤٨، حديث ٣٠٥) امالی صدوق ٢(
  ۔٤٠٤ ٢٢۔ المعجم الکبير : ٢٠٧١، حديث ٤٦٠ ١۔ سنن ابی داؤد :١٥٨ ٦) صحيح بخاری :٣(
  ۔٤ـ٣) آيت ٥٣ره نجم () سو٤(
  ۔٢٩٩ ٢٠) شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :٥(

٢٧٠  
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  اور اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کا فرمان ذيشان :
  )١'' فان تعزوه و تعرفوه تجدوه ابی دون نسائکم و اخاابن عمی دون رجالکم ولنعم المعزی اليہ ''(

کہ وه ميرے باپ ہيں نہ کہ تمہاری عورتوں کے اور ميرے ابن عم کے  اگر نسب و نسبت کو ديکھنا چاہتے ہو تو ديکھو گے
  بھائی ہيں نہ کہ تمہارے ، اور يہ ہماری پيغمبراکرۖم سے کتنی بہترين نسبت ہے۔

اس کالم ميں حضرت فاطمہ اپنی معنوی منزلت کی طرف اشاره فرمانا چاہتی ہيں وه يہ کہ ہمارا يہ مقام صرف پيغمبراکرۖم 
  ی ہی کی وجہ سے نہيں ہے ۔سے رشتہ دار

اور بالفرض اگر يہ بھی مان ليا جائے کہ فاطمہ اس کالم ميں اپنی ظاہری رشتہ داری کو بيان فرمانا چاہتی ہيں تو مقصد يہ 
ہے کہ اس رشتہ داری کے ذريعہ اپنے حق کو جتاليا جاسکے اور پھر ميراث کا مطالبہ کيا جاسکے ۔ليکن وه لوگ شيطان 

ھے اور حيات رسول ميں ہی اپنی اپنی مصلحتوں کی بناء پر خاموش تھے اور دشمنی کو رسول کے بعد ظاہرکے اغوا شده ت
کيا جيسا کہ امت موسٰی نے ان کے بعد کارنامے انجام ديئے۔رسول خدا ۖ نے انپی امت کو ان حوادث کی خبر دی تھی اور 

يں انجام دوگے حتی اگر وه نيول و گو کے سوراخ ميں بھی فرمايا تھا کہ تم گذشتہ امتوں کی پيروی ايک ايک بالشت تک م
  )٢گھسے تو تم بھی گھسوگے ۔(

..............  

  ۔٢٦٣۔ الطرائف (ابن طاؤس ) ١٣٤ ١) احتجاج طبرسی :١(
  ۔٥١١ ٢۔(اس حديث کی صحت پر سب کا اتفاق ہے ) ۔ مسند احمد:٢١، حديث ٣٧٩۔ الطرائف ٥٨ ٨) صحيح مسلم :2(

٢٧١  
زندگی کے آخری خطبہ ، خطبٔہ وداع ميں فرمايا : وائے ہو تم پر کہ ميرے بعد کفر کی طرف نہ چلے جانا کہ آپس اور اپنی 

  )١ميں ايک دوسرے کی گردنيں کاٹو ۔(
حديث حوض ميں ارشاد ہوا : ''آگاه ہوجاؤ کہ حوض کوثر پر ميرے پاس ميری امت کے کچھ افراد کو اليا جائے گا اور ان 

زخی قرار ديا جائے گا پس ميں کہوں گا کہ خدايا يہ تو ميرے اصحاب ہيں تو کہا جائے گا آپ کو نہيں معلومکو برے ا ور دو
  )٢کہ آپ کے بعد انہوں نے کيا افعال انجام ديئے ۔(

اس روش سے رسول خدا ۖ نے آنے والے واقعات و حوادث کو اپنی امت پر بيان فرمايا اور اپنے خوف کا اظہار کيا اور ان 
  متوجہ کيا کہ مبادا گمراه نہ ہوجانا ۔ کو

اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے خطبہ ميں سنت نبوی کے خالف ہونے والی چالبازی اور مکاری کی طرف 
اشاره فرمايا ہے اور اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ شيطان لوگوں کو اپنے جال ميں پھنسا نے کے ليے ہر طرح کی 

  ے لہذا خبر دار اس کے جال ميں نہ پھنس جانا ۔ لہذا آپ نے فرمايا :کوشش ميں لگا ہوا ہ
اور اب جوں ہی خداوندعالم نے اپنے حبيب رسول خدا ۖ کو ان کے اصلی مقام پر بالليا اور وه دنيا سے رخصت ہوگئے ہيں 

  تو تمہارے اندر سے نفاق و حسدظاہر ہونا شروع ہوگيا ہے
..............  

 ٢۔ مسند احمد :٣٩٤٣، حديث ١٣٠ ٢۔ سنن ابن ماجہ :١١٢ ٧۔ و جلد :١٢٦ ٥۔ وجلد : ١٩١ ٢۔ و جلد :  ٣٨ ١) صحيح بخاری :١(
  ۔ اور دوسرے منابع۔٢٤٥۔ بغية الباحث ٨٥

  ۔ اور دوسرے منابع ميں ۔٣٨ ٤۔ سنن ترمذی :٦٨ ٧۔ وجلد : ١٥٠ ١۔ صحيح مسلم :٢٠٦ ٧، وجلد :٢٤٠ ٥) صحيح بخاری : ٢(

٢٧٢  
پرانے دين جاہليت کی طرف پلٹ گئے ہو اور اب خاموش گمراہوں کی زبانيں کھل گئی ہيں اور گمنام و بے وقار اور تم اپنے

لوگ چمک اٹھے ہيں ، اہل باطل کے نازو نخرے کا پال ہوا اونٹ بول اٹھا ہے اوراب تمہارے سروں پر حکومت ہورہی ہے 
بلند کرليا ہے اور تمہيں اس نے دعوت دی ہے اس نے يہ جان لياشيطان کہ جو اب تک کمين گاه ميں چھپا ہوا تھا اس نے سر

کہ تم اس کے بہکائے ميں بہت آسانی سے آنے والے ہو بلکہ اس کے بہکائے ميں آنے کے ليے آماده ہو تو اس نے تم سے 
  ھڑے ہوئے ۔چاہا کہ عذر سجاؤ بغاوت کرو اور تمہينمکر وفريب کے ذريعہ ابھارا اور تم عذر و بغاوت کے ليے نکل ک

 لہذا تم نے کسی دوسرے اونٹ کی چرا گاه کو نشانہ بنايا اور اس کی چراگاه سے استفاده کرنے لگے کہ جو تمہاری نہ تھی ۔
اور يہ کارنامے اس وقت انجام پائے کہ ابھی پيغمبراکرۖم کو دنيا سے گئے ہوئے چند روز نہ گذرے تھے ابھی ان کی 
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ی ان کے جانے سے دلوں ميں پيدا ہونے والے زخم صحيح نہ ہونے پائے تھے اور ابھی وه مفارقت کا زخم نہ بھرا تھا ،ابھ
دفن بھی نہ ہونے پائے تھے کہ تم نے اس فتنہ کو برپا کرديا جب کہ تمہيں خبردارکرتی ہوں کہ اپنے کارنامے سے باز آؤ 

  اور اس فتنہ سے ہاتھ اٹھالو ۔
) آگاه رہو کہ وه فتنہ ميں پڑگئے ہيں اور بيشک جہنم کافروں کے ليے ١لکافرين)((اال فی الفتنة سقطوا و ان جھنم لمحيطة با
  آماده اور ان پر احاطہ کيے ہوئے ہے۔

..............  

  ۔٤٩) آيت ٩) سوره توبہ (١(

٢٧٣  
 پھروگے ۔ يہ کام تم لوگوں سے بعيد تھا کس طرح آپ لوگوں نے انجام ديا ؟ اور اس جھوٹ کے پلندوں کو کہاں کہاں اٹھائے

  
کيا کتاب خدا کوپڑھتے ہو ، اس کے امور ظاہر ہيں اور اس کے احکام روشن و واضح ،اس کے اعالنات آشکار ، اس کے 

  نواہی درخشان اور اوامر صاف و ساده ہيں ۔ آپ لوگوں
  و؟۔نے اس کو پس پشت ڈال ديا ہے ، کيا قرآن سے بيزار ہو اور منھ پھير ليا ہے يا کوئی اور حکم چاہتے ہ

  ) ظالمين کا يہ مقام کتنا برا ہے !١(ٔبس للظالمين بدال)(
) جو کوئی بھی دين اسالم کے عالوه کسی اور دين ٢(ومن يتبع غير االسالم دينا فلن يقبل منہ و ھو فی اآلخرة من الخاسرين)(

  سے ہے ۔کی پيروی کرے اس سے وه قبول نہيں کيا جائے گا اور وه آخرت ميں گھاٹا اٹھانے والوں ميں 
تم لوگوں نے تھوڑا سا توقف بھی نہ کيا ،اس اونٹ کو آرام بھی نہ کرنے ديا اور سوار ہوگئے ، اب آگ بھڑکادی ہے اور 

شعلوں کو دہکاديا ہے کہ شيطان گمراه کرنے کے ليے آواز دے اور تم اس کی دعوت کو قبول کرلو اور دين کے چمکتے 
  فراموش کرو اور تبديل کردو۔ہوئے نور کو خاموش کرو ، سنت پيغمبرکو 

تم نے اپنے مقصد کو چھپائے رکھا اور اپنی دھوکہ دينے والی رفتار سے آگے بڑھتے رہے جب کہ اہل بيت کی راه ميں 
  کانٹے بچھاتے رہے ۔

..............  

  ۔٥٠) آيت ١٨) سوره کہف (١(
  ۔٨٥) آيت ٣) سوره آل عمران (٢(

٢٧٤  
ہم تمہاری اس رفتار کے مقابل صابر و بردبار ہيں اگر چہ يہ صبر سخت ہے ليکن پھر بھی اس شخص کی مانند کہ جس کے

  )١خنجر مارا جائے اور نيزه اس کے پيٹ ميں گھونپ ديا جائے ليکن پھر بھی وه دم نہ بھرے اور آه نہ کرے۔(
تنبيہ کے ذريعہ اس قوم کو متوجہ فرمايا اور فتنہ ميں پڑنےحضرت فاطمہ زہرا نے اپنے اس متين و لطيف خطبہ اور علمی 

  سے ڈرايا، کہ شيطان اپنی کمين گاه سے نکل کر ان کو بال رہا ہے اور وه لوگ اس کے بالنے پر لبيک کہہ رہے ہيں ۔
المر ان هللا جب کہ يہ شيطان وہی ہے کہ جس کے بارے ميں خداوندمتعال کا ارشاد گرامی ہے ۔(و قال الشيطان لما قضی ا

 )٢وعدکم وعدالحق و وعدتکم فاخلفتکم و ماکان لی عليکم من سلطان اال ان دعوتکم فاستجبتم لی فال تلومونی ولو موا انفسکم) (
اور شيطان نے کہا کہ جب وقت حساب و کتاب آيا بيشک خداوند عالم نے تم کو وعده حق ديا اور ميں نے بھی وعده ديا پس 

ں خالف ورزی کی، اور ميری تم پر حکومت نہيں تھی مگر صرف يہ کہ تم کو دعوت ديتا تھا اور تمميں نے اپنے وعدے مي
  قبول کرليتے تھے لہذا مجھ کو برا نہ کہو اور ميری مالمت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کی سرزنش کرو۔

..............  

  تاب سے ماخوذہے )۔ (متن خطبہ اسی ک٣٠ـ٢٩ ٢٩۔ بحار االنوار :١١٥) دالئل االمامة ١(
  ۔٢٢) آيت ١٤) سوره ابراہيم (٢(

٢٧٥  
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ليکن وه کہ جو عمر نے اپنی خالفت کے ابتداء ميں کہا کہ ميں جب اختالف امت سے ڈرنے لگا تو ابوبکر سے کہا کہ اپنا 
  )١ہاتھ دے کہ ميں بيعت کروں ۔(

ميں نہ جانے کا بہانا بھرا اور  )کے کالم کی دوسری صورت و توجيہ ہے کہ جس نے جنگ تبوک٢يہ اس منافق (
پيغمبراکرۖم سے کہا ميں عورتوں کو بہت چاہتاہوں جمالياتی ذوق رکھتاہوں کہيں ايسا نہ ہو کہ روم کی خوبصورت و حسين 
عورتيں مجھے اپنے حسن کا گرويده کرليں اور ميں اپنا دين و ايمان کھو بيٹھوں ، اس وقت يہ آيت نازل ہوئی : (ومن ھم من 

  )٣ٔاذن لی وال تفتنی االفی الفتنة سقطو اوان جھنم لمحيطة بالکافرين )( يقول
  

اور ان ميں سے وه بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھ کو اجازت ديں اور جنگ ميں نہ جاؤں مجھے فتنے ميں نہ ڈالو ، آگاه 
  ہوجاؤ کہ وه فتنے ميں پڑچکے ہيں اور بيشک جہنم کافرين کا احاطہ کيے ہوئے ہے ۔

فاطمہ زہرا اپنے اس کالم سے ان بہانے اور توجيہات کا قبل از وقت جواب دے رہی ہيں۔'' زعمتم خوف الفنتة االفی  حضرت
  الفتنة سقطوا ''تمہيں اختالف و فتنہ کا خوف تھا جب کہ اب فتنہ ميں پڑ چکے ہو ۔
کرے (کہ الٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ  چونکہ وه منافق جد بن قيس يہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائيل کی طرح راه فرار اختيار

  بھی مرجائے ) کہ جو بنی اسرائيل نے کہا :
..............  

  ۔٢٥ـ٢٤ ٢) شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) :١(
  ) مراد جد بن قيس ہے٢(
  ۔٤٩) آيت ٩) سوره توبہ (٣(

٢٧٦  
  )١(فاذھب انت و ربک فقاتال انا ھھنا قاعدون) (

  ا پروردگار جاؤ اور جاکر جنگ کرو ہم يہيں پر بيٹھے ہيں ۔اے موسی آپ اور آپ ک
اس ليے کہ حقيقی فتنہ يہی ہے کہ پيغمبراکرۖم کے ساتھ جنگ پر نہ جايا جائے اور ان کے ہم رکاب ہوکر جنگ نہ کی جائے 

ن کے منصب چونکہ يہی شرک و کفر کا سرچشمہ ہے ، بالکل اسی کی طرح يہ ہے کہ پيغمبراکرۖم کے وصی وجانشين کو ا
سے دور و عليحده رکھا جائے ، چونکہ يہ سبب ہوگا کہ منافقين و طلقاء خالفت کی طمع و اللچ اور خواب و خيال ميں 

  پڑجائيں۔
  واقعا يہی فتنہ ہے بلکہ يہ بہت عظيم فتنہ ہے

کم وامور ه ظاھرة ۔ ۔ ۔''  حضرت فاطمہ زہرا اپنے اس کالم ميں '' ھيھات منکم و کيف بکم و انی تؤفکون وکتاب هللا بين اظھر
يہ اشاره فرمانا چاہتی ہيں کہ منصب خالفت ايک الہی منصب ہے تو پھر کيوں لوگ اس کی معرفت نہيں رکھتے جب کہ خدا 

کی کتاب لوگوں ہی کے ليے ہے اور اس کے امور و معارف سب کے ليے واضح ہيں کہ جو خالفت الٰہيہ پر داللت کرتے 
  کا ارشاد گرامی ہے : ہيں جيساکہ خداوندمتعال

  )٢(واذ ابتلی ابراھيم ربہ بکلمات فاتمھن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذريتی قال ال ينال عھدی الظالمين )(
..............  

  ۔٢٤) آيت ٥) سوره مائده (١(
  ۔١٢٤) آيت ٢) سوره بقره(٢(

٢٧٧  
عہ امتحان ليا اوروه اس ميں کامياب ہوگئے تو خداوندعالم نے اور جب ابراہيم کا اس کے پروردگار نے چند کلمات کے ذري

فرمايا کہ ہم تمہيں لوگوں کا امام بنانے والے ہيں تو ابراہيم نے سوال کيا کہ پروردگار کيا يہ امامت ميری نسل ميں بھی کسی 
  کو دے گا ؟ جواب آيا اے ابراہيم ہمارا يہ عہده کسی ظالم تک نہيں پہنچے گا۔

  )١دوسری آيت : (وجعلنامنھم آئمة يھدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآياتنا يوقنون)( يا اسی طرح
اور ہم نے ان ميں سے کہ جو صبر کرنے والے اور ہماری آيات پر يقين رکھتے تھے امام قرار ديا کہ جوہمارے امر کے 

  ذريعہ لوگوں کی ہدايت کرتے ہيں ۔
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ايا تاکہ ان کو متوجہ فرمائيں کہ وه لوگ قرآن پر عمل کرنا ترک کرچکے حضرت زہرا نے اس کالم کو اس ليے بيان فرم
  ہيں۔
  

'' تم لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دياہے کيا اس سے منھ پھيرے جارہے ہو ؟ يا قرآن کے عالوه کسی اور چيز سے 
کے عالوه دوسرا دين الئے فيصلے کررہے ہو ؟ ظالموں اور ستمگروں کے ليے اس کا بدال کتنا برا ہے اور جو کوئی اس 

  )٢گا وه قبول نہ ہوگا ،وه آخرت ميں نقصان اٹھانے والوں ميں ہوگا ''۔(
..............  

  ۔٢٤) آيت ٣٢) سوره سجده (١(
  ۔١١٢ ٢۔ کشف الغمہ : ١٣٧ ١۔ احتجاج طبرسی : ٣٦ ٣) شرح االخبار :٢(

٢٧٨  
کہ ان لوگوں نے احکام الٰہی کو کھيل و بازيچہ بناليا ہے کسآپ نے اس کے بعد اپنے خطبہ کوجاری رکھا تاکہ واضح کريں 

طرح کہتے ہيں کہ زہرا کے ليے ارث و ميراث نہيں ہے کياجان بوجھ کر کتاب خدا کو چھوڑديا ہے اور پس پشت ڈالديا ہے 
  راث پائی ۔) سليمان نے داؤد سے مي١،جب کہ خداوندعالم قرآن کريم ميں ارشاد فرماتا ہے (وورث سليمان داؤد ) (

اور اسی طرح اس خطبہ کے متعدد ٹکڑے و جمالت کہ جو احتجاج و مناظرے کی انتہا و معنويت و حقيقت کے بلند و باال 
  منارے ہيں ۔
..............  

 ۔١٦) آيت ٢٧) سوره نمل(١(

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  عجيب و غريب تحريفات 
اہل سنت کا خيال يہ ہے کہ بے بنياد اور بغير کسی مالک و معيار کے ہر کس و ناکس کے ليے لفظ صديقہ کا اطالق و 

استعمال کيا جاسکتا ہے، يا اس طرح کے القاب کی طرح احاديث گھڑنا اور ان کا استعمال کرنا کہ جو اس دور ميں از باب 
جستجو کے بعد يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ يہ کام ان کے خيال کے مصلحت کارنامے انجام ديئے گئے۔جب کہ تحقيق و 

  برعکس ہے ۔
مدائنی نے اپنی کتاب االحداث ميں روايت نقل کی ہے کہ معاويہ ابن ابی سفيان نے حکم ديا کہ فضائل عثمان ميں احاديث 

يں منتشر ہوگئيں تب احاديث گھڑی جائيں اور جب عثمان کے بارے ميں گھڑی ہوئی احاديث کا انبار لگ گيا اور سب م
  گھڑنے والوں کے ليے لکھا :

جب ميرا يہ خط آپ کے ہاتھ ميں پہنچے تو لوگوں کو فضائل صحابہ اور خلفاء راشدين کے بارے ميں روايت نقل کرنے کو 
کے مقابل کہنا اور ابوتراب کے بارے ميں کوئی بھی ايسی خبر کہ جس کو کسی مسلمان نے نقل کيا ہو نہ چھوڑنا مگر اس 

اور اسی طرح کی روايت صحابہ کی شان ميں بھی بنا لينا اور مجھے لکھ بھيجنا چونکہ يہ کام مجھے بہت پسند ہے اور اس 
سے ميں بہت خوشحال ہوتاہوں اور يہ کام ابوتراب اور ان کے شيعوں کی دليلوں کو باطل کرنے کا بہترين طريقہ ہے اور 

  ذرتے ہيں ۔عثمان کے فضائل ان لوگوں پر سخت گ
  

٢٨١  
راوی کا بيا ن ہے کہ ميں نے معاويہ کے خط کو لوگوں کے سامنے پڑھا اور بہت زياده روايات کہ جو گھڑی ہوئی و جعلی 
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تھيں صحابہ کی شان ميں جمع کيں اور لوگوں نے بھی اس سلسلے ميں بہت کوششيں کيں يہاں تک کہ ايسی روايات کو 
اور اس طرح کی روايات مدرسوں ميں معلمين و اساتيد کودی جاتيں ، وه بچوں اور  منبروں پر بلند آواز سے پڑھتے تھے

نوجوانونکو تعليم ديتے اور اس طرح ان کی تربيت ہوتی وه ايک دوسرے سے ان روايات کو نقل کرتے اور قرآن کی طرح 
ات کو حفظ کرتے اوراس طرح يہ ان روايات کو حفظ کرايا جاتا حتی کہ لڑکيا ں اور عورتيں ، غالم و کنيز سب ان رواي

  )١سلسلہ چلتا رہا ۔(
٭ وه روايات کہ جو ابوبکر کے بارے ميں گھڑی گئيں ان ميں ايک يہ ہے کہ ابوبکر زمانہ جاہليت ہی سے لقب صديق سے 

 ) يہ اس ليے وضع ہوئی چونکہ رسول اکرۖم زمانہ جاہليت اور قبل از بعثت ہی صادق و امين کے لقب سے٢ملقب تھے ۔(
  مشہور تھے لہذا ابوبکر کورسول اکرۖم کے برابر و مقابل ميں پيش کيا جاسکے ۔

) ''اور وه کہ جو سچائی اليااور ٣٭اسی طرح کی روايت گھڑی کہ خداوندعالم کے فرمان (والذی جاء بالصدق و صدق بہ )(
  اس کی تصديق کی ''سے مراد ابوبکر ہے ۔

..............  

  (بہ نقل از مدائنی )٤٤ ١١ابی الحديد ) :  ) شرح نہج البالغہ (ابن١(
  ۔٤١٢ ٢) سمط النجوم العوالی :٢(
  ۔٣٣) آيت ٣٩) سوره زمر (٣(

٢٨٢  
عطاء کا بيان ہے کہ وه سچائی اليا ''سے مراد محمد ہيں اور اس کے بعد سچائی کے انوار کی برکتوں سے يہ صدق وسچائی

) يا يہ کہ خداوندعالم نے قرآن کريم ميں ابوبکر کانام صديق رکھا اور ١يا ۔(ابوبکر پر جلوه گر ہوئی اور ان کالقب صديق ہوگ
  )٢ان کی شان ميں يہ آيت نازل ہوئی (والذی جاء بالصدق و صدق بہ )(

٭ خود حضرت اميرالمؤمنين علی عليہ السالم کی زبانی حديث گھڑی گئی کہ آپ نے خداکی قسم کھاکر فرمايا کہ ابوبکر کا 
  )٣ن سے نازل ہوا ! (نام صديق آسما

٭ اسی طرح حضرت علی پر ايک اور جھوٹ بوال گيا کہ آپ سے اصحاب رسول کے متعلق دريافت ہوا اورکہا گہا کہ 
ابوبکر بن قحافہ کے بارے ميں ہميں کچھ بتائيں تو آپ نے فرمايا کہ يہ وه انسان ہيں جن کے بارے ميں خداوندعالم نے محمۖد

ديق کہلوايا وه رسول خدا ۖکے خليفہ ہيں ، پيغمبراکرۖم نے ان کو ہمارے دين کے ليے پسند اور جبرائيل کی زبان سے ص
  )٤فرمايا تو ہم نے بھی ان کو اپنی دنيا کے ليے پسند کيا ۔(

..............  

  ۔١٩٩ ٢) تفسير السلمی :١(
  ۔٤٣٨ ٣٠۔ تاريخ دمشق : ١٢ ٣۔ االحاديث المختار ه :٣٣) آيت ٣٩) سوره زمر (٢(
  ۔٢١٦ ٣۔ اسد الغابہ :٢٥ ٣٠تاريخ دمشق : )٣(
  ۔٣٦٦٩٨،حديث ١٠١ ٣۔ کنزالعمال :٤٧٩ ٢۔ تہذيب االسماء :١٢٩٥ ٧۔ اعتقاد اہل سنت :٣٠ ١) تاريخ الخلفا ء :٤(

٢٨٣  
 ٭ بلکہ احاديث يہاں تک گھڑی گئيں کہ جن سے بنی اميہ اور بنی عباس کی حکومتوں کی بھی تائيد ہونے لگی ، لہذا کہا گيا
کہ امير المؤمنين نے خطبہ ديا اور فرمايا کہ جان لو پيغمبراکرۖم کے بعد بہترين مرد ابوبکر صديق ہيں اور ان کے بعد عمر 
فاروق اور ان کے بعد عثمان ذوالنورين اور ان کے بعد ميں اور ميرے بعد خالفت آپ لوگوں کے کاندھوں پر ہے جس کو 

  )١آپ پر نہيں ہے ۔( چاہو خليفہ بنالينا اور ميری کوئی حجت
٭ايک جھوٹی روايت حضرت علی عليہ السالم سے منسوب کی گئی کہ آپ نے فرمايا کہ جبرئيل پيغمبراکرم ۖ کے پاس آئے ،

  )٢پيغمبراکرۖم نے ان سے پوچھا کہ کون ميرے ساتھ ہجرت کرے گا ؟ جبرئيل نے کہا: ابوبکر کہ وه وصديق ہيں۔(
کی طرف منسوب کی گئی کہ آپ نے فرمايا کہ جبرئيل ميرے پاس آئے ميننے ان سے ٭ اور دوسری روايت رسول خد ا ۖ 

پوچھا کہ ميرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو جواب ديا کہ ابوبکر کہ وه آپ کے بعد آپ کی امت کی سرپرستی فرمائيں گے 
  )٣اور وه آپ کے بعد آپ کی امت ميں بہترين فرد ہيں ۔(

..............  
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  ۔٣٨ ٨۔ الغدير :٢٦٠، حديث ٣٨١ ١نضره :) الرياض ال١(
  ۔٢٨٩ ٦۔ الکامل (ابن عدی) :٤٦٢٩٢، حديث ٦٦٧ ١٦۔ کنزالعمال :٧٣ ٣٠۔ تاريخ دمشق : ٥ ٣) مستدرک حاکم :٢(
۔ ٣٥٥ ٥۔ (بہ نقل ازماخذ سابق )۔ الغدير :٣٢٥٨٩، حديث ٥٥١ ١١۔ کنزالعمال :١٦٣١، حديث ٤٠٤ ١) الفردوس بماثور الخطاب :٣(

  از کنزالعمال) (بہ نقل

٢٨٤  
٭ حضرت علی عليہ السالم کی طرف ايک جھوٹی روايت کی نسبت دی گئی ہے کہ آپ نے فرمايا : روز قيامت منادی ندادے 
گا کہ'' اين السابقون ''سب سے پہلے ايمان النے والے اور نيک کام کرنے والے کہاں ہيں ؟ سوال ہوگا کون؟ تو منادی جواب 

يں ؟ اسی وجہ سے خداوندمتعال ابو بکر کے ليے خصوصی تجلی دکھائے گا اور تمام لوگوں کے ليے دے گا ابوبکر کہاں ہ
  )١عام ۔(

٭ حضر ت علی سے ايک مرفوع روايت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمايا : انبياء و رسل کے بعد سورج کسی پر بھی نہيں 
  )٢چمکا کہ جو ابوبکر سے افضل ہو ۔(

  ی سے بطور مرفوع نقل ہوئی ہے کہ پيغمبراکرۖم نے فرمايا :٭ ايک اور روايت حضرت عل
اے ابوبکر خداوندعالم نے خلقت آدم سے ليکر روزقيامت تک اس شخص کا ثواب کہ جوخدا پر ايمان اليا مجھ کو عطا کيا 

  اور جو شخص مجھ پر ايمان اليااس کا ثواب ميری بعثت سے ليکر روز قيامت تک
..............  

 ١٢۔ تفسير فخررازی :٧٤، حديث ٤٤٣ ٢۔ سمط النجوم العوالی :٧٥ ٢۔ الرياض النضره :٥٧، حديث  ٧٠ ١ (دارقطنی):) رؤية هللا١(
  ۔٢٦٤ ١۔ الآللی المصنوعة :٢١

(يہ روايت مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ جو معنی ميں ايک ہی ہے ) يہ انتہائی ضعيف ہے اس کے راوی کو جعل حديث کی 
۔  ٧٦٥و ٥٧٥ ٢۔ المغنی من الضعفاء : ١١٥ ٢۔ المجروحين :٢٢٧، حديث ١٨٥ ١ئی ہے ۔ ديکھيے:ـ الکشف الحديث :نسبت دی گ

۔ اور دوسری کتابيں جو ضعفاء و مجروحين کے متعلق لکھی ٢٢٥ ١۔ الموضوعات :٣١١ ٧۔ و جلد : ١٣١و  ١٤٨ ٥ميزان االعتدال :
  گئی ہيں ۔

۔(ان سب ماخذ نے٣٢٦٢٢، حديث ٥٥٧ ١١۔ کنزالعمال :٢٠٨٣٠۔ تاريخ دمشق :٤٣٣ ١٢بغداد :۔ تاريخ ٥١ ٢) االنساب (سمعانی ) :٢(
ميں بطور مرفوع حضرت  ٣٨٨ميں يہ حديث عالمہ حرفيش سے کتاب الروض الفائق  ١١٢ ٧ابو درداء سے نقل کيا ہے ) اور الغدير :

  علی سے منقول ہے ۔

٢٨٥  
  )١آپ کو عطا کيا ۔(

سے نقل کيا ہے کہ آپ نے فرمايا : رسول خدا ۖ نے ہم ميں سے کسی کو منصب امامت  ٭ ايک شخص نے حضرت علی
وامارت کے ليے منتخب نہيں فرمايا مگر يہ کہ ہم نے اپنی طرف سے جس کو پسند کيا اور منتخب کيا کہ اگر صحيح رہا تو 

سے ۔رسول خدا کے بعد ابوبکر خليفہ خدا کی جانب سے ہے اوراگر صحيح نہ رہا اور خطا ء و نادرست رہا تو ہماری جانب
ہوئے اور امارت کو قائم کيا اور مضبوطی سے چاليا پھر عمر خليفہ ہوئے انہوں نے بھی خالفت کو قائم کيا اور استقالل و 

  )٢استحکام پيدا کيا يہاں تک کہ دين مضبوط اور پائدار ہوگيا اور آرام و سکون حاصل ہوا ۔(
ہ ابوبکر نے حضرت علی سے کہا کہ کيا آپ کو معلو م تھا کہ ميں آپ سے پہلے اس امر ٭ يہ بھی جھوٹ نقل کيا ہے ک

خالفت کا عہده دار ہوں آپ نے فرمايا: آپ نے سچ کہا ہے اے خليفہ رسول خدا ، پھر ابوبکر نے ہاتھ بڑھايا اور علی نے 
  )٣بيعت کی ۔(

دا نے فرمايا کہ ميں دنيا سے نہ گيا مگر يہ کہ ٭ اور حضرت علی عليہ السالم سے روايت نقل ہوئی ہے کہ رسول خ
  خداوندعالم نے ہمينبتا ديا کہ ميرے بعد سب سے افضل ابوبکر ہيں۔

..............  

، ٤٤١ ٢۔ سمط النجوم العوالی :١٢١ ٢۔ الرياض النضره : ٨٢٧٠، حديث ٣٠٦ ٥۔ الفردوس بماثورالخطاب :٤٣٤ ١) فضائل احمد :١(
  ۔١١٨ ٣٠۔ تاريخ دمشق : ٢٣٠٩، ترجمہ ١٠ ٥۔ تاريخ بغداد :٦٩حديث 

۔ السنة ١١٤ ١۔ اور ديکھيے :ـ مسند احمد:١٩٨ ٢۔ الرياض النضرة :٨٧ ٤۔ علل دار قطنی :٥٦٦ ٢) السنة (عبدهللا بن احمد) :٢(
  ۔٥٦١(عمرو بن ابی عاصمی ) 

  ۔٦٠، حديث ٤٠ ٨) الغدير : ٣(
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٢٨٦  
  )١بعد افضل ترين فرد عمر ہيں ۔( اوريہ بھی ہم پر واضح کرديا کہ کہ ابوبکر کے

  
٭بصورت مرفوع حضرت علی سے روايت نقل ہوئی ہے کہ پيغمبراکرۖم نے فرمايا : اے علی يہ دو فراد ابوبکر و عمر 

،اولين و آخرين ميں سے انبياء و رسل کے عالوه ،جنت کے بوڑھوں کے سردار ہيں، اے علی يہ بات ان دونوں کو نہ بتانا 
  )٢ی ان کو باخبر نہيں کيا يہاں تک کہ وه مرگئے ۔(لہذا ميں نے بھ

  
ان روايات کو خود امير المؤمنين ہی کی نسبت سے گھڑا گيا تاکہ آپ کے مطالبہ خالفت کو ناحق دکھايا جائے يا فراموش 

نہ ہونے کرديا جائے اور اس پر پرده ڈا ل ديا جائے ، آپ کے احتجاجات و اعتراضات کو چھپاديا جائے اور کوئی متوجہ 
  پائے کہ انہوں نے چھ مہينے يا بالکل ہی حاکمان وقت کی بيعت نہيں کی ۔

ان روايات کو وضع و جعل کرکے يہ کوشش کی گئی کہ سقيفہ کی چال بازيوں سے حسد و دشمنی کی عالمتوں کو پاک و 
ے بھاگ کر واپس آئے اور صاف کرديا جائے نيز يہ کہ پيغمبر اکرۖم کے جنازے کو چھوڑا ، اسامہ بن زيد کے لشکر س

ابوبکر نے خود ہی عمر کو خليفہ بنايا ، عمر نے ايک پروپيگنڈه کے ساتھ خالفت کو شوری کے حوالے کيا ، ان سب باتوں 
  پر پرده پڑ جائے ۔

..............  

  ۔٢٤٧ ١١۔ سبل الھدی و الرشاد :٣٧٥ ٣٠۔ تاريخ دمشق : ١٣٠٠، حديث ٥٥٥) السنة (عمرو بن ابی عاصمی ) ١(
۔١٧٠ـ١٦٦ ٣٠۔ تاريخ دمشق :١٢١ ٧۔ تاريخ بغداد : ٣٥٩ ٤۔ المعجم االوسط : ٤٧٣ ٧۔ مصنف ابن ابی شيبہ : ٨٠ ١) مسند احمد : ٢(

  ۔١٠ ١۔ االمامة والسياسة :٦٣ ٤اسد الغابہ : 

٢٨٧  
ايام خالفت کے درد ان جھوٹی روايات کو گھڑنے کا مقصد يہ ہے کہ امير المؤمنين عليہ السالم کے شکوے اور آپ کے 

بھرے خطبات و کلمات جيسے خطبہ شقشقيہ اور دوسرے وه کلمات و فقرات کہ جن ميں آپ نے خلفاء و حکام کی قلعی 
  کھولی ہے، ان کو مبہم و مشتبہ کرديا جائے اور ان کو شک و شبہہ کی دھندالہٹ ميں ڈال ديا جائے ۔

اور نظام حکومت کو چالنے اور حق کو نابود کرنے ميں کوشاں  ان جھوٹی و من گھڑت روايا ت سے بنی اميہ اپنے ملک
رہے ، ان کو جعلی روايات سے بہت سہا را مال اور حق کو خوب پائمال کيا ، جتنا ہوسکتا تھا باطل کو ابھارا اورپروان 

  چڑھايا ۔
جائے يا گريہ کيا جائے مثال ً يہ  ان ميں سے بعض مطالب خنده آور بھی ہيناور غم انگيز بھی، نہيں معلوم کہ اس بات پر ہنسا

کہ امير المؤمنين کی شجاعت کو اندھير ے مينڈال ديا گيا جب کہ آپ کی شجاعت ضرب المثل وزبان زد عام و خاص تھی 
اور تاريخ وسير ميں مفصل باب موجود ہيں جوآپ کی شجاعت و دليری کے قصيده خواں ہيں اور مشہور و معروف ہے کہ 

ے بڑے بڑے نامور پہلوان قتل ہوئے اور جو بھی آپ کے سامنے آيا بچ نہ سکا اور جو بھی بچ کے آپ کے دست مبارک س
  )١بھاگا تو اپنے آپ کو ننگا کرکے، اپنی شرمگاه کو کھو ل کر جان بچائی ۔(

..............  

  ) تاريخ نے اس طرح کے تين حادثے ہمارے ليے نقل کئے ہيں :١(
  

کہ جو جنگ احد ميں مشرکوں کا علمبردار تھا جب حضرت علی کے مقابلے آيا تو ننگا ہوکر  سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ
بھاگا۔اسی طرح جنگ صفين ميں ايک مرتبہ بسر بن ارطاة پر حضرت علی نے حملہ کيا اور اس کو يقين ہوگيا کہ اب جان بچنے والی 

  وه بھاگ گيا ۔۔ بقيہ اگلے صفحہ پر۔۔نہيں ہے تو کشف عورت کی، ننگا ہوگيا ، آپ نے منھ پھير ليا اور 

٢٨٨  
يہ چاہتے ہيں کہ ان سب پر پرده ڈال ديا جائے اور مطلقاً شجاعت کی نسبت ابوبکر کی طرف دی جائے جب کہ ہم نے صدر 

  اسالم سے آخر تک ايک شخص کے متعلق بھی نہيں سنا کہ اس کو ابوبکر نے قتل کيا ہو !۔
کی گئی کہ آپ نے خطبہ کے دوران لوگوں سے دريافت کيا کہ سب سے بہادر کون  ٭ خود حضرت علی سے ہی روايت نقل

  ہے ؟ توسب نے کہا : آپ ۔
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آپ نے فرمايا آگاه ہوجاؤ کہ ميں نے کسی سے بھی جنگ نہيں کی مگر انتقام کی خاطر لہذا تم مجھے بتاؤ کہ بہادر و دلير 
  کون شخص ہے ؟ سب نے کہا کہ نہيں معلوم کون ہے ۔

فرمايا :ابوبکر ہے ، جنگ بدر ميں ہم نے رسول خدا کے ليے ايک سائبان و محافظ قرار ديا اور آپس ميں کہا کہ کونآپ نے 
رسول خدا ۖ کے ساتھ رہے گا اور آپ ۖ کی حفاظت کرے گا تاکہ کوئی مشرک آپ تک نہ پہنچ سکے ، خدا کی قسم کوئی بھی 

کے ساتھ پيغمبراکرۖم کے قريب کھڑے رہے اور اگر کوئی مشرک آگے نہ بڑھا سوائے ابوبکر کے کہ جو ننگی تلوار 
پيغمبراکرۖم کے قريب آتا تو ابوبکر اس پر حملہ آور ہوتے اور اس کے شر سے رسول خدا ۖ کو امان ميں رکھتے ۔پس وه سب

  سے زياده شجاع و بہادر ہيں ! 
..............  

  ۔۔۔ پچھلے صفحہ کا بقيہ۔
عاص نے يہی واقعہ دہرايا کہ جو تاريخ ميں بہت مشہور ہوا کہ جس کے ذکر کی ضرورت بھی نہيں ہے ۔ پھر دوسری مرتبہ عمرو بن 

  ۔٢٣ ٤۔ البدايہ والنہايہ:٤٠ ٣۔ السيرة النبويہ (ابن کثير) :٤٩٨ ٢السيرة الحلبيہ:
  ۔١٢٩ ٧۔ فتح الباری :٤١٠ ٢۔ السيرة النبوية (ابن کثير) : ٧٦١، حديث ١٥ ٢) مسند بزار :١(

٢٨٩  
ان کے عالوه دسيوں روايات ابوبکر کے بارے ميں نقل کی گئی ہيں کہ جن ميں سے بعض روايا ت خود امير المؤمنين سے 

  منسوب ہيں !۔
ان جھوٹی و من گھڑت روايا ت سے يہ چاہا گيا ہے کہ صديقيت ، شجاعت ، اولويت و امارت اور خالفت کو ابوبکر کے ليے

ديث کے مقابل ميں گھڑی گئيں کہ جو پيغمبراکرۖم نے حضرت علی کے بارے ميں ارشاد ثابت کريں ۔ اور يہ سب ان احا
  فرمائی تھيں ۔

٭ کہتے ہيں کہ ابوبکر کو زمانٔہ جاہليت ہی ميں صديق کا لقب ديا گيا اور اس کے بعد محمد ۖبن عبدهللا مبعوث بہ رسالت اور 
  صادق و امين سے ملقب ہوئے۔!
يت نقل کی گئی کہ آپ نے ابوبکر سے فرمايا کہ اگر ميں کسی کو دوست بناتا تو يقينا اپنا ٭ خود رسول خدۖا ہی سے روا

دوست و خليل ابوبکر کو انتخاب کرتا ۔ يہ روايت گھڑی گئی چونکہ علی اور رسول خدۖا کے درميان برادری و عقد اخوت کہ
  )١۔( جو شيعہ و سنی دونوں کے يہاں مسلم ہے اس کے مقابل ميں پيش کی جاسکے

کتنے تعجب کا مقام ہے کہ يہ روايت خلت (ابوبکر کو دوست بنانے والی روايت) صحيح ہوتی تو پھر کيوں رسول خدۖانے 
  روز مواخات (ايک دوسرے کو بھائی بنانے کے دن) ابوبکر کو اپنا بھائی نہ بنايا

..............  

، کتاب بدء الخلق ، باب النبی سدوا ١٩٠ ٤ممر فی المسجد۔ و جلد : ، کتاب الصلوة ،باب الخوخة و ال١٢٠ـ ١١٩ ١) صحيح بخاری :١(
، کتاب فضائل الصحابہ ، باب من ١٠٨ ٧، باب فضل بناء المسجد و الحث عليھا ۔ و جلد : ٦٨ ٢االبواب اال باب ابی بکر ۔ صحيح مسلم : 

  ۔٣٧٤٠، حديث ٢٧٠ ٥۔سنن ترمذی : ٩٣، حديث ٣٦ ١فضائل ابی بکر۔ سنن ابن ماجہ :

٢٩٠  
  )١بلکہ ابوبکر کو عمر کا بھائی بنايا ۔(

  کيا بھائی و عقد اخوت ميں دوستی نہيں ہے يا دوستی اس سے بڑھ کر کوئی اور چيز ہے ؟!۔
٭ انہيں گھڑی ہوئی روايات ميں سے يہ بھی ہے کہ پيغمبراکرۖم نے فرمايا کہ اگر ابوبکر کو ترازو و ميزان کے ايک کف و 

  )٢اور تمام امت کو دوسرے پلڑے ميں تو ابوبکر کا پلڑا بھاری رہے گا ۔(پلڑے ميں رکھا جائے 
  

يہ روايت اس حديث کے مقابلے گھڑی گئی کہ جورسول خدا ۖ نے حضرت علی کے بارے ميں فرمايا تھا : روز خندق علی 
  )٣کی ضربت عبادت ثقلين پر بھاری ہے ۔(

..............  

۔(ابن جوزی و ٣٧٨ ١۔ الآللی المصنوعہ :١٤ ٢۔ الموضوعات :٢١٤ ٨۔ المعجم الکبير :٥٨ ٩:  ۔ مجمع الزوائد٢٥٩ ٥) مسند احمد :١(
 ، ابوبکر فی کفة الميزان ۔١٤،باب ٢٨٥ ٧سيوطی کا بيان ہے کہ يہ روايت صحيح نہيں ہے ) ديکھيے اس روايت کے مصادر ، الغدير :
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۔ الطرائف ١٤ ٢۔ شواہد التنزيل :١١٢، حديث ١٠٧ب خوارزمی ۔ مناق٣٣٣ ٥۔ تاريخ دمشق :٣٢ ٣) ديکھيے :ـ مستدرک حاکم :٢(
  ۔٥١٤

اس سلسلے ميں ايک لطيفہ بھی مشہور ہے کہ يہ روايت جب بہلول کے سامنے پيش کی گئی تو بہلول نے فرمايا کہ اگر يہ روايت 
  ۔٣٢٩صحيح ہو تو ترازو خراب ہے ۔ ديکھيے الصوارم المھرقہ (قاضی نور هللا شوشتری) 

روايت کے منابع پہلے بھی گذرچکے ہيں ، سيوطی نے الآللی مصنوعہ ميں بہت زياده صحيح سند کے ساتھ نقل کيا ہے اور ) اس ٣(
  ۔١٢٧ ٣ديکھيے :ـ الغدير :

٢٩١  
 )١٭ رد شمس (سورج کو پلٹانے) والی روايت کے مقابلے ميں ايک روايت گھڑی گئی کہ سورج ابوبکر سے متوسل ہوا !۔(

) توابوبکر کے ليے بھی کہا  ٢ثابت ہے کہ رسول اکرۖم نے فرمايا: علی کا نام ساق عرش پر لکھا ہے ۔( ٭ اور جس طرح يہ
  )٣جانے لگا کہ ساق عرش پر ابوبکر کا نام اس طرح لکھا ہوا ہے ۔(

ر جو ٭ رسول خدا ۖ کی اس فرمائش کے مقابلے مينکہ آپ نے فرمايا : علی ميرے بعد ميرا خليفہ و وصی و جانشين ہے او
اس کی اتباع و پيروی کرے گا وه کامياب ہے اور کبھی گمراه نہيں ہوسکتا ۔ يہ روايت گھڑی گئی کہ خداوندعالم نے ابوبکر 
کو ميرا خليفہ بنايا اور وه ميرے دين ميں ميرا وصی ہے اس کی پيروی کرو اور اگر اس کی اطاعت کروگے تو راه حق پر 

  )٤رہو گے ۔(
..............  

  ، سے نقل ہوا ہے ۔ ١٨٤ ٢ميں نزھة المجالس : ٢٨٨ ٧اس روايت کا کامل متن ، الغدير :) ١(
۔ و ٣٠٠، حديث ٢٩٣ ١۔ شواہد التنزيل : ٣٣٠٤٠، حديث ٦٢٤ ١١۔ کنزالعمال : ١٢٠۔ نظم درر السمطين ٣٠٠٢٢) المعجم الکبير :٢(

  ۔٤٥٦ ١٦۔ تاريخ دمشق :١٧٣ ١١۔ تاريخ بغداد :٣٠٤، حديث ٢٩٨صفحہ 
  ۔٣٣ ٥۔ الکامل (ابن عدی ) :٥٨٠٠، حديث ١١٧ ٣۔ ميزان االعتدال :٥٠ ٤٤۔و جلد :٣٤٤ ٣٧) تاريخ دمشق :٣(
) اس روايت کو ابونعيم نے فضائل الصحابہ ميں نقل کيا ہے اور وصابی نے االکتفاء ميں نقل کيا ہے ، اور ديکھيے :ـ تاريخ بغداد ٤(
  ۔٣٢٥٨٦، حديث ٥٥ ١١۔ کنزالعمال :۔٢٢٤ ٣٠و تاريخ دمشق : ٦٠٧١، ترجمہ ٢٩٢ ١١:

٢٩٢  
  )٢)اور مرغ بريان کے مقابے ميں ابوبکر کے ليے جگر بريان والی روايت جعل کی گئی ۔(١٭ حديث طير (

٭ اور اس حديث کے مقابلے ميں کہ آپ نے فرمايا کہ خداوندعالم کی جانب سے رسول خدا ۖ اور خديجہ کے ليے سالم آيا 
ہ کی مرضی و خوشنودی پر موقوف ہے ، يہ روايت گھڑی وجعل کی گئی کہ جبرئيل رسول خدا ۖ اور خدا کی مرضی فاطم

کے پاس آئے اور کہا کہ خداوندعالم نے ابوبکر کو سالم کہا ہے اور فرمايا ہے کہ کيا اس فقر و نادار ی ميں خداسے راضی 
  )٣ہو يا ناراض۔(

و عقل و عرف و شرع بے بنياد بتاتی ہے اور ان کے راوی و متن اور اسی طرح دسيوں روايات جھوٹی گھڑی گئيں کہ جن ک
  روايا ت خود ان کے کالم معصوم نہ ہونے پر گواه ہيں ۔

بہر حال ہم اس مکمل گفتگو ميں اس نتيجے پر پہنچے ہيں کہ قضيہ فدک و ميراث ميں کون صديق و صادق اورسچا ہے اور 
ی وفات کے بعد پيش آيا کہ جس کو ہم نے روايات و نصوص کے ساتھ بيان کون کاذب و جھوٹا ہے ، يہ حادثہ رسول اکرۖم ک

  کرديا ہے۔
..............  

۔ معرفة علوم ٢٨٢ ١٠۔ و جلد : ٢٥٣ ١۔ المعجم الکبير :١٣١ـ١٣٠ ٣۔ مستدرک حاکم :٣٨٠٥، حديث  ٣٠٠ ٥) سنن ترمذی :١(
  ۔١٠١۔ نظم درر السمطين ٢٣٤۔ مسند ابی حنيفہ ٦الحديث 

  ، احاديث السنة الثالثہ عشرة۔٦٨ ١۔ مرٔا ة الجنان :١٠، حديث ١٣٥ ٢ض النضره :) الريا٢(
 ٤۔ لسان الميزان :١٠٣ ٣۔ ميزان االعتدال : ١٨٥ ٢۔ المجروحين (ابن حبان) :٧١ ٣۔ تاريخ دمشق :١٠٥ ٢) تاريخ بغداد : ٢(

  ،(اس روايت کو ذہبی اور ابن حجر نے جھوٹ مانا ہے )۔١٨٥

٢٩٣  
  بے بنيادو جھوٹے دعوے اورسچائيت و واقعيت دونوں کو مد نظر رکھا گيا ہے ۔ اس کتاب ميں

اور اب جب کہ صديقيت کے کچھ معيار ہمارے ايمان اور دل پر روشن ہوگئے ہيں يہ معيار ابوبکر ابن قحافہ پر تطبيق نہيں 
ا اور ان کی معصوم اوالد سے کرتے کہ جو ہم نے ان کی سيرت وزندگی ميں محسوس کيا ہے ۔جب کہ صديقيت علی و زہر
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  کامالً مطابقت رکھتی ہے اور ان کے عالوه کسی سے ہم آہنگ ومطابق نہيں ہے ۔
  

 وآخردعوانا الحمد رب العالمين۔

 

 کون ہيں صديق اور صديقہ

 

  

  منابع و مآخذ 
  ـ قرآن کريم١
  ـ نہج البالغہ٢
  ـ صحيفہ سجاديہ٣
جلدی ، دار احياء التراث  ٣٠ھ)، روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی ، ١٢٧٠ـ آلوسی ،سيد محمود (م٤

  العربی ، بيروت۔
جلدی ۔ تحقيق : ابو الفضل ابراہيم ، طبع اول ،  ٢٠ھ)، شرح نہج البالغہ ، ٦٥٥ابن ابی الحديد ، عبد الحميد بن ھبة هللا (م ـ ٥

  ھ۔١٣٧٨دار احياء الکتب العربيہ ، قاہره ، 
ی ۔ تحقيق : مجتبی جلد ٤ھ ) ، عوالی الآللی العزيزيہ فی االحاديث الدينيہ، ٨٨٠ـ ابن ابی جمہور احسائی ، محمد بن علی (م  ٦

  ھ۔١٤٠٣عراقی ، طبع اول ، سيد الشہداء ، قم، 
جلدی ۔ تحقيق: سعيد محمد لحام ، طبع اول ،  ٨ھ)، المصنف البن ابی شيبہ ،٢٣٥ـ ابن ابی شيبہ ، عبد هللا بن محمد (م ٧

  ھ۔١٤٠٩دارالفکر ، بيروت ، 
 ھ۔١٤١٣دين البانی ، طبع سوم، مکتب االسالمی ، بيروت ، ھ)،السنة ۔ تحقيق: محمد ناصر ال٢٨٧ـ ابن ابی عاصم ، عمرو (م ٨
  جلدی ، دار صادر ، بيروت ۔ ٢ھ) ، تاريخ يعقوبی ، ٢٨٤ـ ابن ابی يعقوب ، احمد (م ٩
  جلدی ، انتشارات اسماعيليان ، تہران۔٥ھ)، اسد الغابہ،٦٣٠ـ ابن اثير ، محمد بن عبدالکريم (م  ١٠
  

٢٩٦  
  
جلدی ۔ تحقيق : ابی الفداء عبدهللا قاضی ، طبع دوم ،  ١٠ھ ) ، الکامل فی التاريخ ، ٦٣٠د (م ـ ابن اثير ، محمد بن محم ١١

  ھ۔١٤١٥دارالکتب العلميہ ، بيروت ، 
  ھ)، االمامة والتبصرة من الحيرة۔ تحقيق و نشر : مدرسہ امام مہدی ، قم۔٣٢٩ـ ابن بابويہ قمی ، علی بن حسين (م  ١٢
ھ)، عمده عيون صحاح االخبار فی مناقب امام االبرار۔ تحقيق : جامعہ مدرسين ، طبع ٦٠٠ن (م ـ ابن بطريق ، يحی بن حس ١٣

  ھ۔١٤٠٧اول ، مؤسسہ نشر اسالمی ، قم ، 
جلدی ۔ تحقيق : عبد الرحمن بن محمد عثمان ، طبع اول  ٣ھ) ، الموضوعات ، ٥٩٧ـ ابن جوزی ، عبد الرحمن بن علی (م  ١٤

  ھ۔١٣٨٦، مکتبہ سلفيہ ، مدينہ ، 
جلدی ، طبع اول ، دارالفکر ، بيروت ،  ٨ھ) ، زاد المسير فی علم التفسير ، ٥٩٧ـ ابن جوزی ، عبد الرحمن بن علی (م  ١٥

  ھ۔١٤٠٧
جلدی ، محمد ابراہيم زايد، طبع  ٣ھ)، المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروکين، ٣٥٤ـ ابن جبان البستی ، محمد (م  ١٦

  ھ۔١٣٩٦حلب ،  اول ، دار الوعی ،
ھ) ، القول المسدد فی مسند احمد ۔ تحقيق و نشر : مکتبہ ابن تيميہ ، طبع اول ، ٨٥٢ـ ابن حجر عسقالنی ، احمدبن علی (م ١٧

  ھ۔١٤٠١قاہره ، 
صر جلدی ۔ تحقيق : سعد بن نا ٨ھ) ، المطالب العاليہ بزوايد المسانيد الثمانيہ ، ٨٥٢ـ ابن حجر عسقالنی ، احمدبن علی (م ١٨
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  ھ۔١٤١٩شتری ، طبع اول ، دارالعاصمہ (سعودی) ،
جلدی ۔ تحقيق : سعيد عبدالرحمن  ٥ھ) ، تعليق التعليق علی صحيح البخاری ، ٨٥٢ـ ابن حجر عسقالنی ، احمدبن علی (م ١٩

  ھ۔١٤٠٥موسی قزقی ، طبع اول ، دار عمار ، بيروت ، 
جلدی ۔ تحقيق : عادل احمد عبد الموجود ،  ٨ی تمييز الصحابہ ، ھ) ، االصابہ ف٨٥٢ـ ابن حجر عسقالنی ، احمدبن علی (م٢٠

  ھ۔١٤١٥وعلی محمد معوض ، طبع اول ، دار الکتب العلميہ ، بيروت ،
  

٢٩٧  
جلدی ، طبع دوم، دارالمعرفہ ،  ١٣ھ) ، فتح الباری بشرح صحيح البخاری ، ٨٥٢ـ ابن حجر عسقالنی ، احمدبن علی (م٢١

  بيروت ۔
 جلدی ، دار الفکر ، بيروب ۔ ١٢ھ) ، تلخيص الحبير فی تخريج الرافعی الکبير، ٨٥٢نی ، احمدبن علی (مـ ابن حجر عسقال ٢٢
جلدی ۔ تحقيق : ٢ھ)، الصواعق المحرقہ علی اھل الرفض والضالل و الزندقہ ، ٩٧٤ـ ابن حجر ھيثمی ، احمد بن محمد (م  ٢٣

  ھ۔١٤١٧، مؤسسہ الرسالہ ، بيروت ، عبد الرحمن بعد هللا زکی و کامل محمد خراط ، طبع اول 
  )، مقدمہ ابن خلدون ، طبع چہارم، داراحياء التراث العربی ، بيروت ۔٨٠٨ـ ابن خلدون ، عبد الرحمن (م  ٢٤
جلدی ۔ تحقيق: عبد الغفورعبد الحق حسين برد بلوسی ،  ٥ھ)، مسند ابن اھويہ ، ٢٣٨ـ ابن راھويہ ، اسحاق بن ابراہيم (م ٢٥

  ھ ۔١٤١٢کتبہ االيمان ، مدينہ ، طبع اول ، م
جلدی ، طبع اول ، جامعہ مدرسين  ٣ھ)، منتقی الجمان فی االحاديث الصحاح و الحسان ، ١٠١١ـ ابن زين الدين ،حسن ، ( ٢٦

  ھ۔١٤٠٣،قم، 
  جلدی ، دار صادر ، بيروت ۔ ٨ھ) ، طبقات ابن سعد (الطبقات الکبری) ، ٢٣٠ـ ابن سعد ، محمد (م  ٢٧
جلدی ، مؤسسہ  ٢ھ ) ، عيون االثر فی فنون المغازی والشمائل والسير ، ٧٣٤د الناس ، محمد بن عبد هللا (م ـ ابن سي ٢٨

  ھ۔١٤٠٦عزالدين ، بيروت ، 
  ھ۔١٣٨١ھ)، الفضائل البن شاذان ، مطبعہ حيدريہ ، نجف ، ٦٦٠ـ ابن شاذان ، شاذان بن جبرئيل (م  ٢٩
فضائل سيدة النساء ۔ تحقيق : ابو اسحاق جوينی اثری ، طبع اول ، مکتبة التربة ھ) ، ٣٨٥ـ ابن شاہين ، عمر بن احمد (م  ٣٠

  ھ۔١٤١١االسالميہ، قاہره ، 
  

٣٩٨  
جلدی ۔ تحقيق: فہيم محمد شلتوت ، دارالفکر ،  ٤ھ)،تاريخ المدينہ و اخبار المنوره ، ٢٦٢ـ ابن شبہ ، عمر بن شبہ (م  ٣١

  ھ ۔١٤١٠
لی (چوتھی صدی کی شخصيت ) ، تحف العقول عن آل الرسول ۔ تحقيق: علی اکبر غفاری ـ ابن شعبہ حرانی ، حسن ابن ع ٣٢

  ھ۔١٤٠٤۔ طبع دوم ، موسسہ انتشارات اسالمی ، قم ، 
جلدی ۔ تحقيق: نجف کے اساتذه کا ايک گروه ، طبع  ٣ھ)، مناقب آل ابی طالب ، ٥٨٨ـ ابن شہر آشوب ، محمد بن علی (م  ٣٣

  ھ۔١٣٧٦ف ، اول ، مکتبہ حيدريہ ، نج
  ھ)، عين العبره فی غبن العتره ، دار الشہاب ، قم۔٦٧٧ـ ابن طاؤس ، سيد احمد بن سعد الدين (م  ٣٤
ھ) ،اليقين باختصاص موالنا علی بامرة المؤمنين۔ تحقيق: انصاری ، طبع اول ، ٦٦٤ـ ابن طاؤس ، علی بن موسی (م  ٣٥

  ھ ۔١٤١٣موسسہ دار الکتاب ، قم ، 
  ھ ۔١٤١٣ھ) ،التحصين ۔ تحقيق: انصاری ، موسسہ ثقلين ، قم ، ٦٦٤علی بن موسی (م  ـ ابن طاؤس ، ٣٦
جلدی ۔ تحقيق:جواد قيومی اصفہانی ، طبع اول ، دفتر  ٣ھ) ،اقبال االعمال ، ٦٦٤ـ ابن طاؤس ، علی بن موسی (م  ٣٧

  ھ۔١٤١٤انتشارات اسالمی ، قم ، 
  ھ۔١٣٩٩فی معرفة مذاھب الطوائف، طبع اول ، مطبع خيام ، قم ،  ھ) ،الطرائف٦٦٤ـ ابن طاؤس ، علی بن موسی (م  ٣٨
  ھ) ، بالغات النساء ، کتاب خانہ بصيرتی ، قم ۔٢٨٠ـ ابن طيفور ، ابو الفضل (م  ٣٩
جلدی ۔ تحقيق: علی محمد بجاوی ، ٤ھ)، االستيعاب فی معرفة االصحاب ، ٤٦٣ـ ابن عبد البر نمری ، يوسف بن عبد هللا (م  ٤٠

  ھ۔١٤١٢لجبل ، بيروت ، دا ر ا
جلدی ۔ تحقيق:  ٢٤ھ)، التمہيد لما فی المؤطا من المعانی واالسانيد، ٤٦٣ـ ابن عبد البر نمری ، يوسف بن عبد هللا (م  ٤١

  ھ۔١٣٨٧مصطفی بن احمد علوی ، و محمد عبد الکبير بکری، وزارة عموم االوقاف و الشؤون االسالميہ ، مراکش ، 
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٢٩٩  
جلدی ۔ تحقيق: سھيل زکار ، يحی مختار غزاوی ، طبع سوم ٧ھ) ، الکامل فی ضعفاء الرجال ، ٣٦٥بدهللا (م ـ ابن عدی ، ع ٤٢

  ھ۔١٤٠٩، دارالفکر ، بيروت ، 
جلدی۔ تحقيق: ابو سعيد عمر بن غرامہ عمری ، طبع اول ،  ٧٠ھ)، تاريخ دمشق ، ٥٧١ـ ابن عساکر ، علی ابن حسن (م  ٤٣

  م۔١٩٩٥دارالفکر ، بيروت ، 
ھ)، ترجمہ االمام الحسين من تاريخ دمشق ۔ تحقيق: محمد باقر محمودی ، طبع اول ، ٥٧١ـ ابن عساکر ، علی ابن حسن (م  ٤٤

  ھ ۔١٤٠٠موسسہ محمودی ، بيروت ، 
ل ۔ جلدی ۔ تحقيق: طہ محمد زينی ، طبع او٤ھ )، االمامہ والسياسہ ، ٢٨٢يا  ٢٧٠ـ ابن قتيبہ دينوری ، عبدهللا بن سالم (م  ٤٥

  ھ۔١٤١٣موسسہ حلبی وشرکاء ، قاہره، 
  ھ )،المعارف ۔ تحقيق: ثروت عکاشہ ، دارالمعارف ، قاہره۔٢٨٢يا  ٢٧٠ـ ابن قتيبہ دينوری ، عبدهللا بن سالم (م  ٤٦
جلدی ۔ تحقيق: شعيب آرناؤوط و ٥ھ) ، زاد المعاد فی ھدی خير العباد ،٧٥١ـ ابن قيم جوزی ، محمد بن ابی بکر (م  ٤٧
  ھ۔١٤٠٧لقادر آرناؤوط ، طبع چہادہم ، موسسہ الرسالہ ، بيروت ، عبدا
جلدی ۔ تحقيق:علی شيری ، طبع اول ، داراحياء التراث العربی ،  ١٤ھ) ، البدايہ والنہايہ ، ٧٧٤ـ ابن کثير ، اسماعيل (م  ٤٨

  ھ۔١٣٠٨بيروت ، 
  
جلدی ۔ تحقيق: مصطفی عبد الواحد ، طبع اول ، دار  ٤ھ) ،السيرة النبوية الابن کثير ، ٧٧٤ـ ابن کثير ، اسماعيل (م  ٤٩

  ھ۔١٣٩٦المعرقہ ، بيروت ، 
جلدی ۔ تحقيق: يوسف عبد الرحمن مرعشلی ،  ٤ھ) ، تفسير ابن کثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٧٧٤ـ ابن کثير ، اسماعيل (م  ٥٠

  ھ۔١٤١٢طبع اول دار المعرفہ ، بيروت ، 
  جلدی ۔ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی ، دارالفکر، بيروت ۔ ٢ھ) ، سنن ابن ماجہ ، ٢٧٥ـ ابن ماجہ ، محمد بن يزيد (م ٥١
  

٣٠٠  
  جلدی ۔ تحقيق: عبدهللا احمد حسن ، دار القلم ، بيروت ۔ ٢ھ) ، تاريخ ابن معين برواية الدوری ، ٢٣٣ـ ابن معين ، يحی (م  ٥٢
جلدی ، طبع اول ، دار احياء التراث العربی ، بيروت ،  ١٥ھ)، لسان العرب ، ٧١١ـ ابن منظور ، محمد بن مکرم (م  ٥٣

  ھ۔١٤٠٥
جلدی ۔ تحقيق: طہ عبد الرؤف سعد ، طبع اول ، دار الجبل ع  ٦ھ) ، السيرة النبوية البن ھشام، ٢١٣ـ ابن ہشام حميری (م  ٥٤

  ھ۔١٤١١بيروت ، 
حقيق: نظر محمد فاريابی ، طبع اول ، مکتبہ کوثر ، ھ)، مسند ابی حنيفہ ۔ ت٤٣٠ـ ابو نعيم اصفہانی ، احمد بن عبدهللا (م  ٥٥

  ھ۔١٤١٥رياض، 
جلدی ، طبع چہارم ، دار الکتب  ١٠ھ)، حليةاالولياء و طبقات االصفياء ، ٤٣٠ـ ابو نعيم اصفہانی ، احمد بن عبدهللا (م  ٥٦

  ھ۔١٤٠٥العربی ، بيروت ، 
  م۔١٩٣٤جلدی ، طبع لندن ، اپريل  ٢ر اصبہان ،ھ)،ذکر اخبا٤٣٠ـ ابو نعيم اصفہانی ، احمد بن عبدهللا (م  ٥٧
جلدی ،  ٩ھ)، تفسير ابی السعود ـ ارشاد العقل السليم الی مزايا القرآن الکريم ـ ٩٨٢ـ ابی السعود ، محمد بن محمد (م  ٥٨

  داراحياء التراث العربی ، بيروت ۔
جلدی ـ بترتيب علی بن بلبان فارسی  ١٦بلبان ،  ھ )، صحيح ابن حبان ، بترتيب ابن٣٥٤ـ ابی حاتم ، محمد بن حبان (م  ٥٩

  ھ۔١٤١٤ھ)ـ تحقيق: شعيب ارنؤوط ، طبع دوم ، موسسہ الرسالہ ، بيروت ، ٧٣٩(
جلدی ۔ تحقيق: عبد المعيد خان، طبع اول ، مجلس دائرة  ٩ھ )، ثقات ابن حبان ، ٣٥٤ـ ابی حاتم ، محمد بن حبان (م  ٦٠

  ھ۔١٣٩٣د ، المعارف العثمانيہ ، حيدرآباد ،ہن
جلدی ۔ تحقيق: عادل احمد عبد الموجود ، و علی  ٨ھ)، تفسير البحر المحيط ، ٧٤٥ـ ابی حيان اندلسی ، محمد بن يوسف (م  ٦١

  ھ ۔١٤٢٢محمد عوض ، طبع اول ، دار الکتب العلميہ ، بيروت ، 
  

٣٠١  
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شعيب ارنؤوط و حسين اسد، طبع نہم، موسسہ جلدی۔ تحقيق:  ٢ھ)، سنن ابی داؤد، ٢٥٧ـ ابی داؤد ، سليمان بن اشعث (م  ٦٢
  ھ۔١٤١٣الرسالہ، بيروت ، 

جلدی۔ تحقيق: حسين سليم اسد ، دار مٔامون ،  ١٣ھ)،مسند ابی يعلی الموصلی ، ٣٠٧ـ ابی يعلی موصلی ، احمد بن علی (م  ٦٣
  دمشق۔
باس ، طبع اول ، موسسہ الرسالہ ، جلدی ۔ تحقيق: وصی هللا محمد ع ٢ھ)، فضائل الصحابہ ، ٢٤١ـ احمد بن حنبل (م  ٦٤

  ھ۔١٤٠٣بيروت ، 
  جلدی، دار صادر بيروت۔ ٦ھ)، مسند احمد ، ٢٤١ـ احمد بن حنبل (م  ٦٥
  جلدی ، دار المطبوعات العربيہ ، قاہره۔ ٤ـ احمد زکی صفوت ، جمہرة رسائل العرب فی عصور العربية الزاھره،  ٦٦
  جلدی ، مکتبہ العلميہ، بيروت۔ ٣ـ احمد زکی صفوت ، جمہرة الخطب العرب،  ٦٧
  ھ۔١٤٠٥جلدی ، طبع دوم ، دار االضوائ، بيروت، ٣ھ) ،کشف الغمہ فی معرفة اآلئمہ، ٦٩٣ـ اربلی ، علی بن عيسی (م  ٦٨
  ھ)، المعيار و الموازنہ ۔ تحقيق: محمد باقر محمودی ۔٢٢٠ـ اسکافی ، محمد بن عبدا  (م  ٦٩
جلدی ، طبع چہارم، دارالکتاب العربی ، بيروت ١٢ھ)، الغدير فی الکتاب و السنة وا الدب، ١٣٩٣ـ امينی ، عبد الحسين (م  ٧٠
  ھ۔١٣٩٨، 
جلدی ۔ تحقيق: عبد الرحمن عميره ، طبع اول ، دارالجبل ، بيروت ،  ٣ھ)، المواقف، ٧٥٦ـ ايجی ، عبدالرحمن ابن احمد(م  ٧١

  ھ۔١٤١٧
جلدی۔ تحقيق: محمد باقر  ٢المطالب فی مناقب االمام علی ابن ابی طالب ، ھ)، جواہر ٨٧١ـ باغونی ، محمد بن احمد (م  ٧٢

  ھ۔١٤١٥محمودی ، طبع اول ، مجتمع احياء فرھنگ اسالمی ، قم ، 
  

٣٠٢  
جلدی ۔ تحقيق: ٧ھ)، غاية المرام و حجة الخصام فی تعيين االمام من طريق الخاص و العام ، ١١٠٧ـ بحرانی ، سيد ہاشم (م  ٧٣

  شور، بيروت۔سيد علی عا
  جلدی ۔ تحقيق: ہاشم ندوی، طبع اول ، دارالفکر ، بيروت۔ ٩ھ )،تاريخ الکبير، ٢٥٦ـ بخاری ، اسماعيل بن ابراہيم (م  ٧٤
ھ )،االدب المفرد ۔تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقی ، طبع سوم ، موسسہ الکتب الثقافيہ، ٢٥٦ـ بخاری ، اسماعيل بن ابراہيم (م  ٧٥

  ھ۔١٤٠٩
جلدی ، طبع اول ، دارالفکر العربی ، افست از چاپ دار ٨ھ )،صحيح البخاری ، ٢٥٦اری ، اسماعيل بن ابراہيم (م ـ بخ ٧٦

  ھ۔١٤٠١الطباعة العامره (استانبول )، 
جلدی ۔ تحقيق: محفوظ رحمن زين هللا ، طبع اول ، موسسہ علوم  ١٠ھ)، مسند البزار ، ٢٩٢ـ بزار ، احمد بن عمر و (م  ٧٧

  ھ۔١٤٠٩بيروت ، و مکتبہ العلوم والحکم ، مدينہ ،  القرآن ،
ھ)، المنمق فی اخبار قريش ۔ تحقيق: خورشيد احمد فاروق ، طبع اول ، طبع اول ، عالم ٢٤٥ـ بغدادی ، محمد بن حبيب (م  ٧٨

  ھ۔١٤٠٥الکتب ، بيروت ، 
  ھ)، المحير ، نسخہ خطی۔٢٤٥ـ بغدادی ، محمد بن حبيب (م  ٧٩
جلدی ۔ تحقيق : خالد عبد الرحمن عک،  ٤ھ)، تفسير البغوی ـ معالم التنزيل فی التفسير، ٥١٦بن مسعود (م ـ بغوی ، حسين  ٨٠

  دار المعرفہ ، بيروت ۔
ـ بالذری ، احمد بن يحی (تيسری صدی ہجری کی شخصيت) ، انساب االشراف ۔ تحقيق: محمد باقر محمودی ، طبع اول ،  ٨١

  ھ۔١٣٩٤موسسہ اعلمی ، بيروت، 
جلدی ۔ تحقيق : محمد باقر محمودی  ٣ھ)، الصراط المستقيم الی مستحقی التقديم ، ٨٧٧ـ بياضی ، علی بن يونس عاملی (م  ٨٢

  ھ۔١٣٨٤، طبع اول ، مکتبہ الرضويہ (افست از مطبعہ حيدريہ ) نجف، 
  جلدی ، دارالفکر ، بيروت ۔ ١٠ھ) ، السنن الکبری ، ٤٥٨ـ بيہقی ، احمد بن حسين (م  ٨٣
  

٣٠٣  
جلدی ۔ تحقيق : عبد الوہاب عبد اللطيف ۔ دارالفکر ، بيروت ،  ٥ھ)، سنن الترمذی ، ٢٧٩ـ ترمذی ، محمد بن عيسی (م  ٨٤

  ھ۔١٤٠٣
ھ)، الصوارم المھرقہ فی جواب المحرقہ ۔ تحقيق : جالل الدين محدث، موسسہ نہضت ،قم ١٠١٩ـ تستری ، قاضی نورهللا ( ٨٥
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  ۔
جلدی ۔ تحقيق : عبد الفتاح  ٥ھ) ، تفسير الثعالبی ـ جواہرالحسان فی تفسير القرآن ـ ٨٧٥محمد (م  ـ ثعالبی ، عبد الرحمن بن ٨٦

  ھ۔١٤١٨ابو سنہ ، علی محمد عوض ، و عادل احمد عبد الموجود ، طبع اول ، دار احياء التراث العربی ، بيروت ، 
  : سيد جالل الدين محدث، دار بھمن ، تہران۔جلدی ۔ تحقيق ٢ھ)، الغارات ، ٢٨٣ـ ثقفی ، ابراہيم بن محمد (م  ٨٧
جلدی ۔ تحقيق : عبد الفتاح ابو عذه ، طبع اول ،  ٢ھ)، توجيہ النظر الی اصول االثر ، ١٣٣٨ـ جزائری ، طاہر بن صالح (م  ٨٨

  ھ۔١٤١٦مکتبہ مطبوعات اسالميہ ، حلب ، 
تحقيق : عبدالسالم محمد علی شاہين، طبع اول ، جلدی ۔  ٣ھ)، احکام القرآن ، ٣٧٠ـ جصاص ، احمد بن علی رازی (م  ٨٩

  ھ۔١٤١٥دارالکتب العلميہ، بيروت ، 
ھ)، السقيفہ و فدک ۔ تحقيق: محمد ہادی امينی ، طبع دوم شرکة الکتبی ، بيروت ، ٣٢٣ـ جوہری ، احمد بن عبد العزيز (م  ٩٠

  ھ۔١٤١٣
جلدی ۔ ٢ماء ميں سے)، شواہد التنزيل لقواعد التفضيل، ـ حاکم حسکانی ، عبيد هللا بن احمد(پانچويں صدی ہجری کے عل ٩١

  ھ۔١٤١١تحقيق: محمد باقر محمودی، طبع اول، مجمع احياء فرھنگ اسالمی، قم، 
جلدی۔ تحقيق: يوسف مرعشلی ، طبع اول ، ٤ھ)، المستدرک علی الصحيحين ، ٤٠٥ـ حاکم نيشاپوری ، محمد بن عبدهللا (م  ٩٢

  ۔ھ١٤٠٦دارالمعرفہ ، بيروت ، 
  

٣٠٤  
ھ)، معرف علوم الحديث ۔ تحقيق : سيد معظم حسين ۔ طبع چہارم، دار اآلفاق ، ٤٠٥ـ حاکم نيشاپوری ، محمد بن عبدهللا (م  ٩٣

  ھ۔١٤٠٠بيروت ، 
جلدی۔ تحقيق و نشر: موسسہ آل ٣٠ھ)، وسائل الشيعہ الی تحصيل مسائل الشريعہ ، ١١٠٤ـ حر عاملی ، محمد بن حسن (م  ٩٤

  ھ۔١٤١٤وم ، قم، البيت، طبع س
جلدی۔ تحقيق: مدرسہ امام  ٢ھ)، تاويل اآليات الباھره فی فضائل العتر الطاہره، ٩٦٥ـ حسينی استرآبادی ، سيد علی (م  ٩٥

  ھ۔١٤٠٧مھدی ، طبع اول ، کتاب فروشی امير ، قم ، 
  ھ۔١٤٠٠فہ ، بيروت ، جلدی، طبع اول ، دار المعر٣ھ)، السير الحلبيہ، ١٠٤٤ـ حلبی، علی بن برہان الدين(م  ٩٦
ھ)، کشف المراد فی شرح تجريد االعتقاد ۔ تحقيق : حسن حسن زاده عاملی ۔ موسسہ ٧٢٦ـ حلی ، حسن بن يوسف(م  ٩٧

  ھ۔١٤٠٧انتشارات اسالمی ، قم، 
دی ھ)،کشف اليقين فی فضائل امير المومنين ۔ تحقيق: حسين درگاہی و محمد حسن حسين آبا٧٢٦ـ حلی ، حسن بن يوسف(م  ٩٨

  ھ۔١٤١١۔ طبع اول ،تہران ۔ 
  ھ۔١٣٩٩جلدی ، داراحيا التراث العربی ، بيروت ، ٥ھ)، معجم البلدان ، ٦٢٦ـ حموی ، ياقوت بن عبدهللا (م  ٩٩
جلدی۔ تحقيق: علی حسين بواب، طبع دوم ٤ھ)، الجمع بين الصحيحين البخاری و مسلم، ٤٨٨ـ حميدی ، محمد بن فتوح (م  ١٠٠

  ھ۔١٤٢٣ت ، ، دارابن حزم بيرو
  ھ)، الھدای الکبری ، طبع چہارم ، موسسہ البالغہ ، بيروت۔٣٥٨ـ خصيبی ، حسين بن حمدان ((م  ١٠١
جلدی۔ تحقيق: عبدالکريم ابراہيم غرباوی، جامعہ ام القری، مکہ۔ ٣ھ)، غريب الحديث ، ٣٨٨ـ خطابی ، احمد بن محمد (م  ١٠٢

  
٣٠٥  
جلدی۔ تحقيق: مشہور بن حسن آل سلمان، احمد ٢ھ)، تالی تلخيص المتشابہ ، ٤٦٣ـ خطيب بغدادی، احمد بن علی (م  ١٠٣

  ھ۔١٤١٧شقيرات ، طبع اول ، دار الصميعی ، رياض ، 
جلدی۔ تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا، طبع اول، دارالکتب ١٤ھ)،تاريخ بغداد، ٤٦٣ـ خطيب بغدادی، احمد بن علی ((م  ١٠٤

  ھ۔١٤١٧العلميہ ، بيروت ، 
ھ)، مناقب خوارزمی ۔ تحقيق : محمد باقر محمودی ، طبع دوم ، موسسہ نشر اسالمی ٥٦٨وارزمی ، موفق بن احمد(مـ خ ١٠٥

  ھ۔١٤١١، قم ، 
  ھ)، روية هللا ۔ تحقيق: مبروک اسماعيل مبروک ، مکتبہ القرآن ، قاہره ۔٣٨٥ـ دارقطنی ، علی بن عمر (م ١٠٦
جلدی ۔ تحقيق: مجدی بن منصور ، طبع اول ، دارالکتب العلميہ ، ٤رقطنی ، ھ)، سنن دا٣٨٥ـ دارقطنی ، علی بن عمر (م ١٠٧

  ھ۔١٤١٧بيروت ، 
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جلدی ۔ تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا سلفی ١١ھ)، العلل الوارده فی االحاديث النبويہ، ٣٨٥ـ دارقطنی ، علی بن عمر (م ١٠٨
  ھ۔١٤٠٥، طبع اول ، دارطيبہ ، رياض ، 

ھ)، الذرية الطاہرة النبويہ ۔ تحقيق: سعد المبارک حسن، طبع اول دار السلفيہ ، کويت ، ٣١٠ن احمد (مـ دوالبی ، محمد ب ١٠٩
  ھ۔١٤٠٧
جلدی۔ تحقيق: سعيد بن بسيونی زغلول ، طبع اول ،  ٥ھ)، الفردوس بماثورالخطاب، ٥٠٩ـ ديلمی ، شيرويہ بن شہردار(م ١١٠

  ھ۔١٤٠٦دارالکتب العلميہ ، بيروت ، 
  ھ)، المغنی فی الضعفاء ۔ تحقيق: نورالدين عتر۔٧٤٨محمد بن احمد(م  ـ ذہبی ، ١١١
جلدی ۔ تحقيق: شعيب ارنؤوط و حسين اسد، طبع نہم ، موسسہ  ٢٣ھ)، سير اعالم النبالء ، ٧٤٨ـ ذہبی ، محمد بن احمد(م  ١١٢

  ھ۔١٤١٣الرسالہ، بيروت ، 
  

٣٠٦  
جلدی ۔ تحقيق: علی محمد بجاوی ، طبع اول ،  ٤ی نقد الرجال ، ھ)، ميزان االعتدال ف٧٤٨ـ ذہبی ، محمد بن احمد(م  ١١٣

  ھ۔١٣٨٢دارالمعرفہ ، بيروت ، 
  جلدی ، طبع اول ، دارالکتب العلميہ ، بيروت۔ ٤ھ)، تذکرة الحفاظ ، ٧٤٨ـ ذہبی ، محمد بن احمد(م  ١١٤
سلفی ، طبع اول ، مکتبہ الرشيد ، رياض  جلدی ۔تحقيق: حمدی عبد المجيد ٢ھ)، الفوائد ، ٤١٤ـ رازی ، تمام بن محمد (م ١١٥

  ھ۔١٤١٢، 
جلدی ، طبع اول ، دار احياء التراث العربی ،  ٩ھ) ، الجرح و التعديل ، ٣٢٧ـ رازی ، عبد الرحمن بن ابی حاتم (م  ١١٦

  ھ۔١٣٧١بيروت ، 
بر فياض علوانی ، طبع دوم ،جلدی ۔ تحقيق: طٰہ ٰجا ٦ھ)، المحصول فی علم اصول الفقہ، ٦٠٦ـ رازی ، محمد بن عمر(م  ١١٧

  ھ۔١٤١٢موسسہ الرسالہ ، بيروت ، 
  ئ۔١٩٨٧ھ)، التدوين فی اخبار قزوين۔ تحقيق: عزيز هللا عطاردی ، بيروت ، ٦٢٢ـ رافعی قزوينی ، عبدالکريم (م  ١١٨
ل ابراہيم ، طبع اول ، جلدی ۔ تحقيق: محمد ابوالفض ٤ھ)، البرہان فی علوم القرآن ، ٧٩٤ـ زرکشی ، محمد بن عبدهللا (م ١١٩

  ھ۔١٣٧٦داراحياء الکتب العربيہ ،قاہره، 
  

ھ)، نظم درر السمطين فی فضائل المطصفی و المرتضی والبتول والسبطين، طبع اول ٧٥٠ـ زرندی ، محمد بن يوسف(م  ١٢٠
  ھ۔١٣٧٧مکتبہ امير المؤمنين العامہ ، نجف ، اشرف، 

جلدی۔  ٤الکشاف عن حقائق التنزيل و عيون االقاويل فی وجوه التاويل،  ھ)، تفسير٤٦٧ـ زمخشری ، محمود بن عمر(م  ١٢١
  تحقيق: عبد الرزاق مہدی ، داراحياء التراث العربی ، بيروت ۔

ھ)، الکشف الحيث عمن روی بوضع الحديث ۔ تحقيق: صبحی سامرائی ، طبع اول، ٨٤١ـ سبط ، ابراہيم بن محمد (م ١ ٢٢
  مکتبہ النھضة العربيہ، بيروت۔

  
٣٠٧  
جلدی ۔ تحقيق: سيد عمران ، طبع اول ، دار الکتب  ٢ھ)، تفسير السلمی ـ حقائق التفسيرـ ٤١٢ـ سلمی ،محمدبن حسين (م  ١٢٣

  ھ۔١٤٢١العلميہ ، بيروت ، 
جلدی ، طبع اول ، دار اضواء السلف، رياض،  ٢ـ سليمان بن سالم ، العقيدة فی اھل البيت بين االفراط و التفريط،  ١٢٤
  ۔ھ١٤٢٥
  جلدی۔ تحقيق: محمد باقر انصاری زنجانی ۔٣ھ)، کتاب سليم بن قيس ، ٧٦ـ سليم بن قيس(م  ١٢٥
جلدی۔ تحقيق: عبدهللا عمر بارودی ، طبع اول ، دار الجنان ع بيرو ت ،  ٥ھ) ،االنساب ، ٥٦٢ـ سمعانی ، عبد الکريم (م ١٢٦
  ھ۔١٤٠٨
جلدی۔ تحقيق: مجدی  ٤وض االنف فی تفسير السيرة النبويہ البن ھشام ، ھ) ، الر٥٨١ـ سہيلی ، عبد الرحمن بن عبدهللا (م ١٢٧

  ھ۔١٤١٨بن منصور بن سيد شوری ، طبع اول ، دارالکتب العلميہ ، بيروت ، 
ھ)،تاريخ الخلفاء ۔ تحقيق: محمد محی الدين عبد الحميد ، طبع اول ، مطبعہ السعاده ، ٩١١ـ سيوطی ، عبد الرحمن (م  ١٢٨

  ھ۔١٣٧١مصر، 
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جلدی ۔ تحقيق: ابو عبد الرحمن ، صالح ٢ھ)،اآللی المصنوعہ فی االحاديث الموضوعہ ، ٩١١ـ سيوطی ، عبد الرحمن (م  ١٢٩
  ھ۔١٤١٧بن محمد بن عويضہ ، طبع دوم ، دارالکتب العلميہ ، بيروت ، 

بع اول ، دار الفکر ، بيروت ، جلدی ، ط ٢ھ)، الجامع الصغير فی احاديث البشير النذير، ٩١١ـ سيوطی ، عبد الرحمن (م  ١٣٠
  ھ۔١٤٠١
  ھ۔١٣٦٥جلدی ، طبع اول ، دارالمعرفہ ، جده ،  ٦ھ)،الدر المنثور ، ٩١١ـ سيوطی ، عبد الرحمن (م  ١٣١
  ھ۔١٤٠٥جلدی ، دارالکتب العلميہ ، بيروت ،  ٢ھ)،الخصائص الکبری، ٩١١ـ سيوطی ، عبد الرحمن (م  ١٣٢
جلدی۔ تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا ، طبع اول ، مکتبہ العلوم و  ٢)، مسند الشاشی ، ھ٣٣٥ـ شاشی ، ھيثم بن کليب (م  ١٣٣

  ھ۔١٤١٠الحکم، مدينہ ، 
  

٣٠٨  
ھ)، المراجعات ۔ تحقيق: حسين راضی ، طبع دوم، جمعية االسالميہ ، بيروت ، ١٣٧٧ـ شرف الدين، عبد الحسين(م ١٣٤
  ھ۔١٤٠٢
خصائص اآلئمہ ۔ تحقيق: محمد ہادی امينی ، طبع اول ، مجمع بحوث  ھ)،٤٠٦ـ شريف رضی ،محمد بن حسين (م  ١٣٥

  ھ۔١٤٠٦اسالميہ ، آستان قدس رضوی ، مشہد ، 
جلدی۔ تحقيق: سيد عبد الزھراحسينی ، طبع اول ،  ٤ھ)، الشافی فی االمامہ ، ٤٣٦ـ شريف مرتضی ، علی بن حسين(م ١٣٦

  ھ۔١٤١٠موسسہ صادق ، تہران ، 
جلدی، عالم الکتب ٥ھ)، فتح القدير الجامع بين فنی الرواية و الدراية من علم التفسير، ١٢٥٠بن علی (م ـ شوکانی ، محمد  ١٣٧

  ، بيروت۔
  ـ شہرستانی ، سيد علی (مؤلف کتاب حاضر)، منع تدوين الحديث ، طبع سوم، دارالغدير، قم۔ ١٣٨
  شريف، دار الغدير، قم۔ـ شہرستانی ، سيد علی (مؤلف کتاب حاضر)، تاريخ الحديث النبوی ال ١٣٩
ھ)، السنہ ۔ تحقيق: محمد سعيد سالم قحطانی ، طبع اول دارابن قيم ، دمام السعوديہ، ٢٩٠ـ شيبانی ، عبدهللا بن احمد (م  ١٤٠
  ھ۔١٤٠٦
جلدی ، تحقيق: عادل احمد  ١٢ھ)، سبل الھدی والرشاد فی سيرة خير العباد، ٩٤٢ـ صالحی شامی ، محمد بن يوسف (م  ١٤١
  ھ۔١٤١٤لموجود و علی محمد معوض ، طبع اول ، دار الکتب العلميہ ، بيروت عبدا
ھ)، االمالی ۔ تحقيق: بخش پژوھش ھای اسالمی ، طبع اول ، موسسہ بعثت ، قم ، ٣٨١ـ صدوق ، محمد بن علی (م  ١٤٢
  ھ۔١٤١٧
اول ، دارالنشر االسالمی ، تہران ، ھ)،معانی االخبار ۔ تحقيق: علی اکبر غفاری ، طبع ٣٨١ـ صدوق ، محمد بن علی (م  ١٤٣
  ئ۔١٩٨٢
  ھ۔١٤٠٣ھ)،الخصال ۔ تحقيق: علی اکبر غفاری ، طبع دوم ، جامعہ مدرسين، قم ، ٣٨١ـ صدوق ، محمد بن علی (م  ١٤٤
٣٠٩  
قم  ھ)،کمال الدين و تمام النعمہ ۔ تحقيق: علی اکبر غفاری ، موسسہ انتشارات اسالمی ،٣٨١ـ صدوق ، محمد بن علی (م  ١٤٥

  ھ۔١٤٠٥، 
جلدی۔ تحقيق: شيخ حسين اعلمی ، طبع اول ، موسسہ اعلمی ٢ھ)،عيون اخبار الرضا ، ٣٨١ـ صدوق ، محمد بن علی (م  ١٤٦

  ھ۔١٤٠٤، بيروت ، 
  ھ۔١٣٨٥جلدی ، طبع اول ، مکتبہ حيدری ، نجف،  ٢ھ)،علل الشريع ، ٣٨١ـ صدوق ، محمد بن علی (م  ١٤٧
  ھ ۔١٤٠٤ھ)، بصائر الدرجات ،موسسہ اعلمی ، تہران ، ٢٩٠ـ صفار ، محمد بن حسن(م ١٤٨
  ھ۔١٣٢٠جلدی ، طبع شده در مصر،  ٢ھ)، نزھة المجالس ومنتخب النفائس ، ٨٨٤ـ صفوری ، عبد الرحمن (م ١٤٩
جلدی۔ تحقيق: حبيب رحمن اعظمی ، مجلس العلمی ،  ١١ھ)، المصنف لعبد الرزاق، ٢١١ـ صنعانی ، عبدالرزاق (م ١٥٠

  بيروت۔
جلدی ۔ تحقيق: فيصل احمد، طبع اول ، دار الدرايہ ،  ٦ھ)، اآلحاد والمثانی ، ٢٨٧ـ ضحاک شيبانی ، احمد بن عمرو(م  ١٥١

  ھ۔١٤١١رياض، 
جلدی ۔ تحقيق: حمدی عبدالمجيدسلفی ، طبع دوم ، مکتبہ ابن  ٢٥ھ)، المعجم الکبير ، ٣٦٠ـ طبرانی ، سليمان بن احمد (م  ١٥٢

  تيميہ ، قاہره۔
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جلدی ۔ تحقيق: حمدی عبدالمجيد سلفی ، طبع دوم ، موسسہ ٤ھ)،مسند الشاميين، ٣٦٠طبرانی ، سليمان بن احمد (م  ـ١٥٣
  ھ۔١٤١٧الرسالہ ،بيروت،

جلدی ۔ تحقيق: طارق بن عوض هللا و عبد الحسين بن ابراہيم ٩ھ)، المعجم االوسط، ٣٦٠ـ طبرانی ، سليمان بن احمد (م ١٥٤
  حسينی ،دارالحرمين،مصر۔

  ھ۔١٣٨٦جلدی۔ تحقيق: سيد محمد باقر خرسان، دارالنعمان، نجف ،  ٢ھ)، االحتجاج ، ٥٤٨ـ طبرسی ، احمد بن علی (م ١٥٥
  

٣١٠  
جلدی ۔ تحقيق: علماء و محقيقين کا ايک گروه ،  ١٠ھ)، مجمع البيان فی تفسير القرآن، ٥٦٠ـ طبرسی ، فضل بن حسن (م ١٥٦

  ھ۔١٤١٥طبع اول ، موسسہ اعلمی ، بيروت ، 
جلدی ۔ تحقيق و نشر: موسسہ آل البيت ، طبع اول،  ٢ھ)،اعالم الوری باعالم الھدی، ٥٦٠ـ طبرسی ، فضل بن حسن (م  ١٥٧
  قم۔

ـ طبری ، ابو جعفر بن ابی القاسم (چھٹی صدی ہجری کے شيعہ علماء ميں سے)، بشارة المصطفی ۔ تحقيق: جواد قيومی ١٥٨
  ھ۔١٤٢٠رات اسالمی ، قم ،اصفہانی، طبع اول ، موسسہ انتشا

ـ طبری ، محمد بن جريربن رستم(چوتھی صدی ہجری کے شيعہ علماء ميں سے)، المسترشدفی امامة امير المؤمنين علی ١٥٩
  ھ۔١٤١٥بن ابی طالب ، طبع اول ، موسسہ فرہنگ اسالمی ، تہران، 

جلدی۔ تحقيق: خليل مس ، و  ٣٠سير القرآن، ھ)، تفسير الطبری ـ جامع البيان فی تف٣١٠ـ طبری ، محمد بن جرير(م  ١٦٠
  ھ۔١٤١٥صدقی جميل عطار ، طبع اول ، دار الفکر ، بيروت ، 

جلدی ۔ تحقيق: بزرگ علمائ، موسسہ  ٨ھ)، تاريخ الطبری ـ تاريخ االمم و الملوک ـ ٣١٠ـ طبری ، محمد بن جرير(م ١٦١
  اعلمی ، بيروت ۔

  ھ۔١٣٥٨خب من ذيل المذيل ، طبع اول موسسہ اعلمی ، بيروت ، ھ)، المنت٣١٠ـ طبری ، محمد بن جرير(م  ١٦٢
جلدی ۔ تحقيق: محمد زھری نجار (جامعہ ازہر کے علماء  ٤ھ)، شرح معانی اآلثار ،٣٢١ـ طحاوی ، احمد بن سلمہ(م  ١٦٣

  ھ۔١٤١٦ميں سے )، طبع سوم ، دارالکتب العلميہ ، بيروت ، 
  ھ۔١٤١٤ی ۔ تحقيق: تحقيقات اسالمی گروه ، طبع اول، خانہ فرھنگ ، قم، ھ)، االمال٤٦٠ـ طوسی ، محمد بن حسن(م  ١٦٤
جلدی ۔ تحقيق: سيد حسن خرسان و شيخ محمد آخوندی ،طبع  ١٠ھ)، تہذيب االحکام ، ٤٦٠ـ طوسی ، محمد بن حسن(م  ١٦٥

  ئ۔١٩٨٦چہارم ، دارالکتب االسالميہ ، تہران، 
  

٣١١  
جلدی ۔ تحقيق: سيد حسن موسوی خرسان ، و شيخ علی آخوندی ، ٤تبصار ، ھ)، االس٤٦٠ـ طوسی ، محمد بن حسن(م  ١٦٦

  ئ۔١٩٨٤طبع چہارم، انتشارات اسالمی ، تہران، 
  

ھ)، تجريد االعتقاد۔ تحقيق: محمد جواد حسينی جاللی ، طبع اول ، دفتر انتشارات ٦٧٢ـ طوسی ، محمد بن محمد(م ١٦٧
  ھ۔١٤٠٧اسالمی ، قم ، 

  ھ)،مسند ابی داؤد الطيالسی ، دارالحديث ، بيروت ۔٢٠٤بن داؤد(م ـ طيالسی ، سليمان  ١٦٨
جلدی ۔ تحقيق: عادل  ٤ھ)، سمط النجوم العوالی فی انباء االوائل و التوالی، ١١١١ـ عاصمی ، عبد الملک بن حسين(م  ١٦٩

  ھ۔١٤١٩احمد عبد الموجود و علی محمد عوض ، طبع اول ، دارالکتب العلميہ ، بيروت ، 
ھ)، مسائل احمد برواية ابنہ عبدهللا ۔ تحقيق: زہير شاويس، طبع اول ، مکتب االسالمی ٢ ٩٠بد هللا بن احمد بن حنبل (م ـ ع ١٧٠

  ھ۔١٤٠١، بيروت ، 
جلدی ۔ تحقيق: عبد المعطی تلعجی ، طبع دوم ،  ٤ھ)، ضعفاء العقيلی ـ الضعفاء الکبيرـ ٣٢٢ـ عقيلی ، محمد بن عمرو(م ١٧١

  ھ۔١٤١٨ہ بيروت ، دار الکتب العلمي
جلدی۔ تحقيق: سيد ہاشم رسولی محالتی ، انتشارات کتاب  ٢ھ)، تفسير العياشی ، ٣٢٠ـ عياشی ، محمد بن مسعود(م ١٧٢

  فروشی علمی اسالمی ، تہران۔
 ۔ جلدی، داراحياء التراث العربی ، بيروت ٢٥ھ)، عمدة القاری شرح صحيح البخاری ، ٨٥٥ـ عينی ، محمود بن احمد (م  ١٧٣
  جلدی ، دارالمعرفہ ، بيروت ۔ ٤ھ)، احياء علوم الدين، ٥٠٥ـ غزالی ، محمد بن محمد (م  ١٧٤



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

 
 

ھ)، روضة الواعظين۔ تحقيق: سيد محمد مہدی، و سيد حسن خرسان، طبع اول ، ٥٠٨ـ فتال نيشاپوری ، محمد (ش  ١٧٥
  منشورات رضی ، قم۔

جلدی ، طبع اول ، دارالکتب ٣٢زی ـ التفسير الکبير يا مفاتيح الغيبـ ھ)، تفسير فخر را٦٠٦ـ فخررازی ، محمد بن عمر(م  ١٧٦
  ھ۔١٤٢١العلميہ ، بيروت ، 

  
٣١٢  
ھ)، تفسير فرات کوفی ۔ تحقيق: محمد کاظم ، طبع اول ، وزارت فرہنگ و ارشاد ٣٥٢ـ فرات کوفی ، فرات بن ابراہيم(م  ١٧٧

  ھ۔١٤١٠اسالمی ، تہران ، 
جلدی ۔ تحقيق: سيد محمد حسينی  ٣ھ)، شرح االخبار فی فضائل اآلئمة االطہار، ٣٦٣محمد (م  ـ قاضی نعمان ، نعمان بن ١٧٨

  جاللی ، موسسہ نشر اسالمی ،قم۔
جلدی ، طبع اول ، دار احياء التراث  ٢٠ھ)، تفسير قرطبی ـ الجامع الحکام القرآن ـ ٦٧١ـ قرطبی ، محمد بن احمد (م  ١٧٩

  ھ۔١٤٠٥العربی ، بيروت ،
  جلدی، موسسہ امام مہدی ، قم۔ ٣ھ)، الخرائج و الجرائح ، ٥٧٣ب الدين راوندی ، سعيد بن ھبة هللا (م ـ قط ١٨٠
جلدی ۔ تحقيق: سيد طيب جزائری ، طبع سوم ، دارالکتاب ،قم ،  ٢ھ)، تفسير القمی ، ٣٢٩ـ قمی ، علی بن ابراہيم(م ١٨١
  ھ۔١٤٠٤
جلدی ۔ تحقيق: سيد علی جمال اشرف حسينی ،  ٣بيع الموده لذوی قربی، ھ)، ينا١٢٧٠ـ قندوزی ، سليمان بن ابراہيم (م  ١٨٢

  ھ۔١٤١٦طبع اول ، داراالسوه ، ايران ، 
  ھ۔١٤١٠ھ )، التعجب ، طبع دوم ، مکتبہ مصطفوی ،قم ، ٤٤٩ـ کراجکی ، محمد بن علی (م  ١٨٣
  ھ۔١٤١٠ی ، قم ھ )، کنزالفوائد ، طبع دوم ، مکتبہ مصطفو٤٤٩ـ کراجکی ، محمد بن علی (م  ١٨٤
جلدی ۔ تحقيق: علی اکبر غفاری ، طبع سوم ، دارالکتب االسالميہ ،  ٨ھ)، الکافی ، ٣٢٨ـ کلينی ، محمد بن اسحاق (م  ١٨٥

  ھ۔١٣٨٨تہران، 
جلدی ۔تحقيق: محمد منتقی کشاوی ، طبع  ٤ھ)، مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ، ٨٤٠ـ کنانی ، احمد بن ابی بکر (م  ١٨٦

  ھ۔١٤٠٣دارالعربيہ، بيروت ، دوم ، 
  ھ۔١٤١١ھ)، کتاب الفتوح ۔ تحقيق: علی شيری ، طبع اول ، داراالضواء ،بيروت ، ٣١٤ـ کوفی ، احمد بن اعثم (م  ١٨٧

  
٣١٣  
جلدی ۔  ٢ـ کوفی ، محمد بن سلمان (تيسری صدی ہجری کے بزرگوں ميں سے )، مناقب االمام علی ابن ابی طالب ،  ١٨٨

  ھ۔١٤١٢ر محمودی ، طبع اول ، مجمع احياء الثقافة االسالميہ، قم، تحقيق: محمد باق
  ھ۔١٣٥٦ھ)، کفاية الطالب ، مطبعہ حيدريہ ، نجف ، ٦٥٨ـ گنجی شافعی ، محمد بن يوسف(م  ١٨٩
جلدی ۔ تحقيق: احمد سعد حمدان، دارطيبہ ، رياض ،  ٤ھ )، اعتقاد اہل السنة، ٤١٨ـ اللکانی ، ھبة هللا بن حسن (م  ١٩٠
  ھ۔١٤٠٢
جلدی ۔ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی ، طبع اول ، داراحياء التراث العربی ، بيروت  ٢ھ)، الموطا، ١٧٩ـ مالک ابن انس ( ١٩١

  ھ۔١٤٠٦، 
  

جلدی ۔ تحقيق: بکری حيانی و صفوة السقا، ١٦ھ)، کنزالعمال فی سنن االقوال واالفعال ، ٩٧٥ـ متقی ہندی ، علی (م  ١٩٢
  ھ۔١٤٠٩بيروت ،  موسسہ الرسالہ ،

جلدی ، طبع اول ، دارالکتب االسالميہ ،  ٢٦ھ)، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ١١١١ـ مجلسی ، محمد باقر (م  ١٩٣
  ش(ايرانی سال)١٣٦٤تہران، 
  ۔ھ١٤٠٣حلدی ، طبع دوم ، مصحح: موسسہ وفاء ، بيروت ،  ١١٠ھ)، بحار االنوار ، ١١١١ـ مجلسی ، محمد باقر (م  ١٩٤
جلدی ۔ تحقيق: عيسی عبدهللا  ٢ھ)، الرياض النضرة فی مناقب العشرة ، ٦٩٤ـ محب الدين طبری ، احمد بن عبدهللا (م  ١٩٥

  ئ۔١٩٩٦محمد مانع الحميری ، طبع اول ، دارالقرب االسالمی ، بيروت ، 
بی، دارالکتب المصريہ ، مصر، ھ)، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القر٦٩٤ـ محب الدين طبری ، احمد بن عبدهللا (م  ١٩٦
  ھ۔١٣٥٦
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جلدی۔ تحقيق: زکريا عميرات ، دارالکتب  ٢ھ)، شرح التلويح علی التوضيح ،٧٤٧ـ محبوبی ، عبيدهللا بن مسعود (م  ١٩٧
  ھ۔١٤١٦العلميہ ، بيروت ، 

ارم ، موسسہ جلدی ۔ تحقيق: بشار عواد معروف، طبع چہ ٣٥ھ)، تہذيب الکمال ، ٧٤٢ـ مزی ، يوسف بن زکی (م  ١٩٨
  ھ۔١٤٠٦الرسالہ ، بيروت ، 

  
٣١٤  
جلدی ۔ تحقيق: يوسف اسعد داغر، طبع دوم،  ٤ھ)، مروج الذھب و معادن الجوھر، ٣٤٦ـ مسعودی ، علی بن حسين(م  ١٩٩

  ھ)۔١٣٨٥ھ۔ (افست از طبع اول بيروت ١٤٠٤دارالھجره ، قم ، 
  ، دارالفکر، بيروت ۔ جلدی ٨ھ)، صحيح مسلم ، ٢٦١ـ مسلم بن حجاج نيشاپوری(م  ٢٠٠
ھ)، الفصول المختاره ۔ تحقيق: سيد مير علی شريف ، طبع دوم ، دارالمفيد ، ٤١٣ـ مفيد ، محمد بن محمد بن نعمان (م  ٢٠١

  ھ۔١٤١٤بيروت 
قم ھ)، االمالی ، ۔ تحقيق: علی اکبر غفاری و حسين استاد ولی ، جامعہ مدرسين،٤١٣ـ مفيد ، محمد بن محمد بن نعمان (م  ٢٠٢

  ۔
ھ)، االختصاص۔ تحقيق: علی اکبر غفاری وسيد محمود زرندی ، جامعہ ٤١٣ـ مفيد ، محمد بن محمد بن نعمان (م  ٢٠٣

  مدرسين، قم۔
  ھ۔١٤١٢ھ)،االفصاح ، تحقيق و نشر: موسسہ بعثت ، قم ، ٤١٣ـ مفيد ، محمد بن محمد بن نعمان (م  ٢٠٤
  جلدی ، تحقيق و نشر : موسسہ آل البيت و دارالمفيد، قم۔ ٢االرشاد، ھ)،٤١٣ـ مفيد ، محمد بن محمد بن نعمان (م  ٢٠٥
  ھ)،الجمل ، مکتبہ داؤدی ، قم۔٤١٣ـ مفيد ، محمد بن محمد بن نعمان (م  ٢٠٦
جلدی ۔ تحقيق: عبد المالک بن عبدهللا بن دھيش ، طبع  ١٠ھ)، االحاديث المختاره ، ٦٤٣ـ مقدسی حنبلی بن عبد الواحد (م  ٢٠٧

  ھ۔١٤١٠کتبہ الھضة الحديثہ ، مکہ ، اول ، م
  ھ)، النزاع وا لتخاصم بين بنی اميہ و بنی ہاشم۔ تحقيق: سيد علی عاشور۔٨٤٥ـ مقريزی ، احمد بن علی (م  ٢٠٨
جلدی ۔ تحقيق:  ٦ھ)، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمن احاديث البشير النذير، ١٣٣١ـ مناوی ، محمد عبد الرؤف(م  ٢٠٩

  ھ۔١٤١٥م ، طبع اول ، دارالکتب العلميہ ، بيروت ، احمد عبد السال
ھ)، کتاب صفين ۔ تحقيق: عبدالسالم محمدہارون ، طبع دوم، موسسہ العربيہ الحديثہ، ٢١٢ـ منقری ، نصر بن مزاحم (م  ٢١٠
  ھ۔١٣٨٢

  
٣١٥  
  ھ۔١٣٤٨، بيروت ،  جلدی ، طبع اول ، دارالفکر٨ھ)، سنن النسائی (المجتبی) ٣٠٣ـ نسائی ، احمد بن شعيب (م  ٢١١
  ھ)، خصائص امير المؤمنين ۔ تحقيق: محمد ہادی امينی ، مکتبہ نينوی الحديثہ ۔٣٠٣ـ نسائی ، احمد بن شعيب (م  ٢١٢
جلدی ۔ تحقيق: عبد الغفار سليمان بنداری و سيد حسن کروی ،  ٦ھ)، السنن الکبری ، ٣٠٣ـ نسائی ، احمد بن شعيب (م  ٢١٣

  ھ۔١٤١١علميہ ، بيروت ، طبع اول ، دار الکتب ال
جلدی ۔  ٨ھ)، حاشيہ سندی علی سنن نسائی (المطبوع مع سنن نسائی بشرح سيوطی) ، ١١٣٨ـ نور الدين عبد الہادی (م  ٢١٤

  ھ۔١٤٠٦تحقيق: عبدالفتاح ، طبع دوم ، دارالکتب العلميہ ، بيروت ، 
جلدی ،  ٢٠يح مسلمـ المجموع فی شرح المہذب ـ ھ)، شرح النووی علی صح٦٧٦ـ نووی ، محی الدين بن شرف الدين(م  ٢١٥

  دارالفکر ، بيروت ۔
  
ھ)،تہذيب االسماء ۔ تحقيق : مکتب البحوث والدراسات، طبع اول ، دارالفکر ،٦٧٦ـ نووی ، محی الدين بن شرف الدين(م  ٢ ١٦

  ئ۔١٩٩٦بيروت ، 
جلدی ۔ تحقيق: ٦غرائب القرآن و غائب الفرقان،  ھ)، تفسير النشاپوری ـ تفسير٧٢٨ـ نيشاپوری قمی ، حسن بن محمد(م  ٢١٧

  ھ۔١٤١٦زکريا عميران، طبع اول ، دارالکتب العلميہ ، بيروت ، 
 ھ۔١٣٨٨ھ)، اسباب نزول اآليات ، طبع اول ، موسسہ حلبی و شرکائ، قاہره ، ٤٦٨ـ واحدی نيشاپوری ، علی بن احمد(م  ٢١٨
خ واسط ۔تحقيق: کورکيس عواد، طبع اول ، عالم الکتب ، بيروت ، ھ)، تاري٢٩٢ـ واسطی ، اسلم بن سہل رزاز(م  ٢١٩
  ھ۔١٤٠٦
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ھ)، مناقب اميرالمؤمنين ۔ تحقيق: محمد باقر بہبودی ، مطبعہ االسالميہ ، تہران، ٤٨٣ـ واسطی ، علی بن محمد(م  ٢٢٠
  ھ۔١٣٩٤

  
٣١٦  
، طبع اول ، مکتب االعالم االسالمی ،  جلدی ۔ تحقيق: مارسان جونس ٢ھ)، المغازی، ٢٠٧ـ واقدی ، محمد بن عمر (م ٢٢١

  ھ۔١٤١٤ايران، 
ھ )، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ۔ تحقيق: مسعد عبد الحميدمحمد سعد نی ، نشر٨٠٧ـ ھيثمی ، علی بن ابی بکر(م ٢٢٢

  دارالطالئع ، بيروت۔
ی، طبع اول، دار الکتب العلميہ، بيروت، جلد ١٠ھ )، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ٨٠٧ـ ھيثمی ، علی بن ابی بکر(م ٢٢٣
  ھ۔١٤٠٨
 ھ۔١٤١٣جلدی، دار الکتاب االسالمی ، قاہره، ٤ھ)، مرآة الجنان و عبرة اليقطان، ٧٦٨ـ يافعی ، عبد هللا بن اسعد(م ٢٢٤

 

 


