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  منزلت غدير
  

   حجة االسالم والمسلمين محمد دشتی
  مترجم : ضميرحسين آف بہاول پور
  مجمع جہانی اہل بيت عليھم السالم

  تعالی:هللا قال لی جبرئيل قال اهللا ۖ قال رسول ا
  ) ١ِواَل يَةُ َعلِی اِبِن اَبِی طَالِب ِحصنِی فََمن َدَخل ِحصنِی اَِمَن ِمن َعذا بی (

  ( حديث قدسی)
  ميرے قلعہ ميں داخل ہو گيا وه ميرے عذاب سے نجات پا گيا۔تر جمہ: علی ابن ابيطالبـ کی واليت ميرا قلعہ ہے جو 

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

  ، الحاکم الحسکانی:١٧٠،ص ١) شواھدالتنزيل، ج١(

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  حرف اول 

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 
حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتی ہوتی ہے 

ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ 
کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت  واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کا سورج طلوع ہوا، دنيا

  کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔
اسالم کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی 

ک ايک کی پياسی اس دنيا کو چشمٔہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام اٰلہی پيغامات ايک ايک عقيده اور اي
برس کے مختصر عرصے ميں ہی  ٢٣عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے 

اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی 
ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے 

عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہِب عقل و آگہی سے روبرو ہونے 
کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان و مذاہب 

  ت پر غلبہ حاصل کرليا۔اور تہذيب و روايا
اگرچہ رسول اسالم ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی 

خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی بے توجہی اور ناقدری کے 
ں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيو

تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے اپنا چشمٔہ فيض جاری 
م کئے جنھوںرکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسالم کو تقدي

نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں 
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اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ
انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم وکيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی 

قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السالم کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم اس فکری و معنوی قوت واقتدار 
ور کامياب و کامراں کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے ا

زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی 
تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات 

  ں آگے نکل جائے گا۔دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان مي
(عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت 
کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 

صہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں ح
قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس 

ل بيت عصمت مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہ
و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوۖتو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے 
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں

ی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر ک
  کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 
دمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی مترجمين کا ادنٰی خ

سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل عاّلم محمد دشتی کی گرانقدر کتاب ''منزلت غدير'' کو فاضل جليل موالنا ضمير حسين 
کر گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے ش

آرزومند ہيں، اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں 
نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ 

  کا باعث قرار پائے۔ ادنٰی جہاد رضائے مولیٰ 
  والسالم مع االکرام

  مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم 

  الّرحمن الّرحيمهللاِبسم ا
  پيش لفِظ مترِجم
کے لئے ہيں جس نے اپنی وحدانيّت و يکتائی کے انوار سے ہمارے دلوں کو منّور فرمايا اور ہمارے هللا تمام تعريفيں ا

نے اطاعت گزار بندوں کی محبّت اور دوستی کے پودے لگاۓ  ، اور درود و سالم ہواسکی مخلوق سينونميں اپنی اور اپ
ميں سب سے اچھے اور اشرف بندے محمد ۖ ا ور ان کے اہِل بيت (ع) پر مخصوص اس ذات پر جس نے آنحضرت کے

امام علی ابِن ابی طالب ہيں اور چہرٔه انور سے کرب و اندوه کا غبار صاف کيا جو وصيّوں کے سردار اور متّقيوں کے 
  انکے دشمنوں پر لعنت ابدی ہو۔

اما بعد: تاريخی واقعات و حوادث کی اہميّت وعظمت کے لحاظ سے ان کی قدرو قيمت کا اندازه لگانے کا ا يک طريقہ 
ظمت يہ ہے کہ اس واقعۂ  کے رموز،اس کے اغراض و مقاصد اور اس واقعٔہ ميں موجود افراد اور عوامل کی ع

ورفعت کا اندازه لگايا جا ئے لٰہذه جتنا اِ س واقعہ کے اسباب و عوامل کی منزلت عظيم ہو گی اور اِس کے رموز کا مقام
  اعلٰے و اشرف ہوگا يہ واقعہ بھی اتنا ہی عظمت و اہميّت کا حامل اور توّجہ کے قابل ہوگا۔

بالغہ ہوگا کہ وه مسلمانونکے سامنے رونما ہونے والے اہم تاريِخ اِ سالم ميں واقعٔہ غدير کے بارے ميں يہ کہنا بال م
واقعات و حادثات ميں سے ايک نہايت اہم واقعہ ہے اسکی اس اہميّت کا سر چشمہ اسکا موضوع ،اس کے رموز اور 
نوں افراد کابلند و باال مرتبہ اور اس کے اغراض و مقاصدکی پاکيزگی اور انکا تقّدس ہے واقعٔہ غدير کاموضوع مسلما

کے بعد اسالم کی با گ ڈورسنبھالے اور اِس واقعٔہ کے هللا ۖپرايسے شخص کو خليفہ و حاکم مقّررکرنا ہے جو رسول ا
رمز و محور رسوِل خدا ۖ ہيں جو خليفہ اور حاکم مقّرر کرنے والے ہيں اور اميرالمومنين ہيں جن کو حاِکم بنايا گيا اِس 

کا محّرک اور دستور دينے واال خدا ونِد متعال ہے چونکہ اسی نے اپنے نبی ۖ  واقعٔہ کے گواه تمام مسلمان ہيں اور اِس
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  کو اس امر کے اعالن اور لوگوں تک پہنچانے کا حکم ديا ۔
 َّ ُسً◌ْوُلً◌ بَلِّْغ َما اُْنِزَل ِلَْيَک ِمْن َربَِّک َوِ◌ْن لَّْم تَْفَعْل فََمابَل   ٰلخ )…ِرٰسلَتَہ،  ْغَتَ◌َ◌◌َ چنانچہ اِرشاد فرمايا : ( ٰيأاَيُّھَااْلرَّ

اے رسول جو حکم تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے پاس آچکا ہے اُس کو پہنچاؤ . اگر تم نے يہ حکم نہ 
تمہيں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس واقعٔہ هللا پہنچاياتو گويا تم نے رسالَت کا کوئی کام انجام نہيں ديا اور ا

و و لعب اور جھوٹ کا نشانہ بننے سے محفوظ رکھنا ،احکام خدا کو تحريف و کے اغراض و مقاصد ديِن خدا کو لہ
تعطيل سے بچانا ،تمام لوگوں کی ہدايت کا انتظام کرنااورانھيں گمراہی اور رّسہ کشی سے ُد ور رکھنا ہے،اس واقعہ 

ہب و مسلک کے اختالفکی عظمت و اہميت ہی کی وجہ سے ہم ديکھتے ہيں کہ علمائ، مؤّرخين،ادبااور محّدثين نے مذ
کے با وجود اس واقعہ کو بڑے اہتمام سے پيش کيا ہے، اس واقعہ کے ثبوت اور اسکی تصديق ميں اتنی وافر مقدار 

ميندليليں موجود ہينکہ جن کی وجہ سے تاريِخ اسالمی کا محقّق ، اور اس واقعہ کے مقصد سے آگاہی رکھنے واال انسان
ہونے والے ايسے بہت سے واقعات کو شک کی نظر سے ديکھتا ہے جن ميں غدير آنحضرت کی وفات کے بعد رونما 

  ُخم ميں کی گٔی وصيّت سے انحراف کا عنوان پايا جاتا ہے۔
يہی وجہ ہے کہ دشمنوننے،اس واقعہ کے ثبوت مٹانے والوں، منحرف و گمراه محدثوں، مؤرخوناور درباری ُماّلؤں نے

النّہار کے آفتاب سے زياده روشن اِس حقيقت کو دھندال بنانے اور اِس مينشک و وہم  اِس واقعہ پر پرده ڈالنے اور نصفُ 
پيدا کرنے کی نا پاک اور نا کام کوشش کی ہے ۔ لٰہذا حق کے متوالوں اور اميرالمومنين کی محبّت و دوستی اور 

ں اور روشن برہانوں کے ذريعےاخالص کی راه پر چلنے والوں نے اِس ظالمانہ حملے کا مقابلہ کرنے اور قطعی دليلو
اِ س واقعہ پر ڈالے گٔے شکوک و شبہات کے پردے ہٹانے کا عزِم بالجزم کيااُنہيں بزرگوں مينسے محقِّق عصر 

  حجةُاالسالم والمسلِمين محمد دشتی ہيں۔
تٔاليف کيا اورحق جنہوننے اپنی علمی ،فنی تاريخی ،ادبی اوراخالقی صالحيتوں کو بُرو ئے کار التے ہوۓ اِس کتاب کو

کے راہيوں کے لئے شمِع ہدايت روشن کی ،چونکہ ميں نے اردو دان طبقہ کے لئے ايسی کتاب کی اشد ضرورت 
محسوس کی جس کی وجہ سے باوجود نامساعد حاالت کے اِس کتاب کے ترُجمہ ميں مشغول ہوا،خدا کا الکھ الکھ شکر 

و دان حضرات کے لئے يہ گوہر ناياب ہديہ کرنے ميں کامياب ہوا ہے جس نے مجھے يہ ہّمت بخشی اور ميں اپنے اُرد
  ُمجھے اُميد ہے کہ يہ کتاب اہِل حق کے ايمان ميں اضافے ،اور حق کے متالشيوں کے لئے مشعِل راه بنے گی۔

  ضروری وضاحت:
يں منتقل کرنا يہاں پر يہ وضاحت کر دينا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ايک مطلب کو ايک زبان سے دوسری زبان م

آسان نہيں ہوتا لٰہذا تحُت اللّفظی ترُجمہ کو معيار نہيں بنايا بلکہ مؤلّف کے اصل مفہوم کو اپنے الفاظ ميں بيان کيا ہے 
،ارباِب قلم سے بصد خلوص گزارش ہے کہ اگر الفاظ و عبارات کی ترکيب و تو جيہ اور انکے معانی ومفاہيم کی 

  ے تو اُسکی راہنمٔا فرمائيں تاکہ آٔينده ايڈيشنوں ميں اُسکی تصحيح کی جاسکے ۔ادائيگی ميں کؤی غلطی نظر آ 
آخر ميں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اِس کتاب کی کتابت ، نشرو اِشاعت ميں ميری مدد کی اور خدا کی 

  رين ناصر و مددگار ہے ۔بارگاه ميں دعا گو ہوں کہ وه اِ ن لوگوں کی توفيقات ميں اضافہ فرمائے، وہی بہت
  والّسالم 

  ضمير حسين
  ھ١٤٢٤ذی الحجہ  ١٨
  
  

  قال االمام الباقرعليہ السالم:
ٍ◌ ِمْثَل َما نُْودی بِالِواَليَِة يَْوَم الَغدير۔   لَْم يُنَاِد بَِشٔ

  کيا گيا ہے ۔ امام باقر ـ فرماتے ہيں کہ کسی بھی حکم کا ايسے اعالن نہيں کيا گيا جيسے غدير کے دن واليت کا اعالن

  مدينہ سے لے کر مقاِم غدير تک کے مختصر حاالت ( مترجم ) 

رسول اکرم ۖ کی مدينہ کی طرف ہجرت کو تقريباً دس سال گذر رہے تھے کہ ماه ذيقعده کی ايک رات کو حضرت ۖ نماز 
رسول ۖ خداونِد عالم  شب سے فارغ ہو کر صحِن مسجد ميں تشريف فرما تھے کہ امين وحی نازل ہوا اور فرمايا کہ اے
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آپ پر درود و سالم کے بعد فرماتا ہے کہ ميں نے کسی بھی رسول کو اس وقت تک اپنی طرف نہيں باليا يہاں تک کہ 
انکے دين کو کامل کيا اور انکی حجت کو لوگوں پر تمام کيا پس آپکی رسالت کے دو وظايف آپ پر باقی ہيں ايک حج 

  اور دوسرا وصايت و امامت ۔ 
رسول اکرم ۖ خداوند عالم آ پ کو حکم ديتا ہے کہ حج بجا الٔييں اور لو گوں کومناسک حج کی تعليم ديں جيسے نماز اے 

و روزه سکھايا ہے، اور باقی احکام دين کو بيان کيا ہے، دس ہجری کو پہلی بار حضور ِ اکرم ۖ نے قانونی طور پر 
ج ميں زياده سے زياده لوگ شرکت کريں ، اور اس سفر حج کو لوگوں کو حج کی دعوت دی اور فرمايا کہ اس مراسم ح

رسول خدا ۖ حجةالوداع کے نام سے ياد فرمايا ،اوراس سفر سے آپ ۖ کا ہدف قوانيں اسالم کے دواہم احکام کو بيان کرنا 
حضرت کی تھا جو ابھی تک لوگوں کے درميان کامل اور قانونی طور پر بيان نہيں ہوۓ  تھے ايک حج اور دوسرا آن

  وفات کے بعد امامت اور خالفت کا مسئلہ تھا ۔
حکم خداوند عالم کے بعد حضرت رسول اکرم ۖ نے منادی کرنے والوں کو باليا اور فرمايا کہ مدينہ اور اسکے اطراف 

ے وه ميں جا کر منادی کرو اور يہ اطالع پہنچا دو کہ جو بھی ميرے ساتھ مراسم حج کی ادأيگی کے لئے جانا چاہتا ہ
تيّاری کر لے ،يہ اعالن سننے کے بعد مدينہ کے گرد و نواح سے بہت سے لوگ شہِر مدينہ ميں داخل ہونا شروع ہو 

گٔے تاکہ آنحضرت ۖاور مہاجرين و انصار کے ساتھ فريضٔہ حج کے لئے مّکہ کی طرف سفر کريں جب يہ کاروان مّکہ 
کے سا تھ شريک ہوے اور جب اطراف مّکہ اور دوسرے  کی طرف چال تو بہت سے قبائل کے لوگ راستے ميں آپ ۖ

اسالمی ممالک تک يہ خبر پہنچی تو بہت سے لوگ حج کے لئے آماده ہو گٔے تاکہ حج کے جز ئيات حضرت رسول 
  اکرم ۖ کی زبانی سن ليں اور ياد کر ليں ۔

زياده سے زياده لوگ مراسم حج ميں  آنحضرت ۖ نے يہ بھی اشاره فرما ديا تھا کہ يہ ميری زندگی کا آخری سال ہے تاکہ
شرکت کريں ، يہی وجہ ہے کہ تقريباً ايک الکھ بيس ہزار افراد نے مراسم حج ميں شرکت کی جن ميں سے اَّسی ہزار 

  افراد وه تھے جو مدينہ سے آنحضرت ۖ کے ساتھ سفرميں شامل ہوۓ  تھے ۔

  مدينہ سے مّکہ تک :
ذيقعده بروز ہفتہ مدينہ سے حرکت کی اور آپ ۖ کے حکم کے مطابق لوگوں  ٢٥ے پيغمبر اکرم ۖ کے اس عظيم کاروان ن

نے لباس احرام ساتھ ليا اور خود رسول گرامی اسالم ۖنے غسل فرمايا اور دو لباس احرام ساتھ لئے اور احرام باندھنے 
عليہا، اماِم حسن ـ، هللا ِ سالُم اکے لئے مدينہ کے نزديک مسجد شجره تک آۓ  اہل بيِت پيغمبر ۖ ( حضرت ِ فاطمہ زہرا 

  اماِم حسين ـ ) اورآنحضرت ۖ کی تمام بيوياں اس سفر ميں آپ ۖ کے ساتھ تھيں ۔ 
احرام باندھنے کے بعد مّکہ کے لئے دس روزه سفر کا آغاز کيا اور اتوار کے دن صبح ايک جگہ پر قيام فرمايا اور 

اور مقاِم ِعرُق الظبية پر پہنچے اور اس کے بعد مقاِم َر  شام تک وہاں ٹھرے نماز مغرب و عشا کے بعد حرکت کی
وحاِئ پر مختصر قيام کيا اور نماز عصر کے وقت مقاِم منصرف پر پہنچے اور نماز مغرب و عشا کيلئے متعّشٰی پر 

سقياِئ پر پہنچے  قيام کيا اور صبح کی نماز مقاِم اثاية پر ادا کی اور بروز منگل مقاِم َعرج پر پہنچے اور بروز بدھ مقامِ 
  اور بروز جمعرات مقاِم ٔاَبواِئ پر پہنچے کہ وہاں آپ ۖ کی مادِر گرامی حضرت آمنہ علَيہا الَسالم کی قبِر مبارک تھی۔

آپ ۖ نے قبِر مادِر گرامی کی زيارت کی اور جمعہ کے دن مقاِم جحفہُ اور غد يِر ُخم کو عبور کرتے ہوۓ  بروز ہفتہ 
ہنچے اور بروز اتوار مقاِم ُعسفان پر اور بروز سوموار مقاِم َمّرالظّہران پہنچے اورشام تک وہاں قيام مقاِم قُد َيد پر پ

فرمايا اور رات کو مقاِم َسيَرف کی طرف حرکت کی اور اس کے بعد کی منزل مّکٔہ معظّمہ تھی دس دن مسافت کے بعد 
  کے ساتھ شہِر مّکہ ميں وارد ہوا ۔پانچويں ذی الحجہ بروز منگل يہ عظيم کارواں عظمت و جاللت 

جب سفِر حج کے لئے اعالن کيا گيا تھا اُن دنوں حضرت علی ـ تبليِغ اسالم اور ُخمس و زٰکوة کی رقم وصول کرنے 
نجران اور يمن گٔے ہوۓ  تھے آنحضرت ۖ نے مدينہ سے حرکت کرتے وقت ايک قاصد حضرت اميُرالمؤمنين ـ کے 

يا کہ اہالِی يمن ميں سے جو بھی مراسِم حج ميں شرکت کرنا چاہتے ہيں ان کو اپنی ہمراہی پاس بھيجا اور دستور فرما
  ميں لے کر آپ ـ مکہ آجائيں،حضرت َميُرالمؤمنين 

ـ يہ حکم ملتے ہی باره ہزار افراد پر مشتمل کاروان لے کر عازِم مکہ ہوئے جب آپ ۖ کا کاروان مّکہ کے نزديک پہنچا 
ن سے مّکہ کے نزديک پہنچے ايک شخص کو اپنا جانشين مقّرر فرمايا اور خود ُحضوِر اکرم ۖ توحضرت علی ـ بھی يم

  سے مالقات کی غرض سے آپ ۖ کی خدمت ميں حاضر ہوۓ  اور حاالِت سفر بيان کئے ۔
مؤمنين ـ رسول گرامِی اسالم ۖ بہت خوش ہوۓ  اور حکم ديا کہ کارواِن يمن کو مّکہ ميں داخل کيا جاۓ  حضرت اميرال

  دوباره کاروان کے پاس تشريف لے گٔے اور آپـ کا قافلہ آنحضرت
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  ۖ◌ کے قافلے کے ساتھ پانچويں ذی الحجة بروز منگل وارِد مکہ ہوا ۔
نويں ذی الحجة کو مراسِم حج کا آغاز ہوا آنحضرت ۖ نے عرفات اور مشعر کے بعد دسويں ذی الحجةکے روز منٰی ميں 

و انجام ديا اور طواف اور سعی کے بعد تمام واجبات اور مستحبّاِت الہی کو لوگوں کے لئے قربانی اور باقی اعمال ک
بيان فرمايا اور باره ذی الحجہ کو تين دن ميں اعمال حج تمام ہوۓ  ، مراسِم حج کے بعد آنحضرت ۖ پر دستوِر اٰلہی يوں 

م اور ميراث انبياء کو حضر ت علی ابن ا بی طالب ـ کے نازل ہوا آپ ۖ کی نبّوت تمام ہونے والی ہے اسِم اعظم و آثاِر عل
  حوالے کر ديں جو سب سے پہلے مؤِمن ہيں اور ميں زمين کو حّجت خدا سے خالی نہيں رہنے دونگا۔

يہ ِالّسالم يادگاَرنبياء ،صحف ِ آدم و نوح و ِبراہيم علٰی نبيِّنا َوعلَيِہُم السَّالم ، تورات انجيل ، عصأی موسٰی علٰی نبيِّناَوعلَ 
اء انگشترسلَيمان علٰی، نبيِّناَوعلَيہ ِالّسالم اور باقی تمام انبياء علٰی نبيِّنا َوعلَيِہُم السَّالم کی ميراث جن کے خاتُم االنبي

حضرت محمد ۖ محافظ تھے آنحضرت ۖ نے حضرت علی ـ کو باليا اور انبياء َما سبق کی ميراث کو حضرت علی ـ کے 
  ے بعد آنے والے گياره َئّمہ تک منتقل ہوتی رہی ۔ سپرد کياجو آپ ـ ک

سب لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ مراسِم حج کے بعد آنحضرت ۖ کچھ مّدت کے لئے مکہ ميں قيام فرمائيں گے تا کہ 
لوگ آپ ۖ کی زيارت کے لئے آئيں اور اپنے مسائل پوچھيں، ليکن اس کے بر عکس مراسِم حج تمام ہوتے ہی آپ ۖ نے 

ذی الحجة کو تمام لوگ مّکہ کو ترک  ١٦منادی حضرت بالل کو حکم ديا کہ لوگوں ميں اعالن کرديں کہ کل  اپنے
 کرکے مقاِم غدير کی طرف حرکت کريں اور وقِت معيّن پر غدير ُخم پر پہنچ جائيں اور جو نہ پہنچے وه ملعون ہو گا ۔

ہزار حاجی بھی مّکہ٥اقی نہ رہا يہاں تک کہ مّکہ کےآنحضرت ۖ کے اس دستور کے مطابق کوئی بھی حاجی مّکہ ميں ب
کو ترک کر کے آپ ۖ کے ہمراه عازِم مقاِم غدير ہو ئے، مّکہ سے نکلتے وقت پہلی آبادی بنام َسيَرف پہنچے اور اسکے 

ذی ١٨بعدَمّرالظہران پہنچے اور اسی طرح بالترتيب ُعسفان، قُد يداور جحفہ جو کہ غدير سے نزديک ترين مقام ہے 
  الحجة سوموار کے دن ظہر کے وقت مقاِم غديِر ُخم پہنچے تب آپ ۖ نے فرمايا !

  هللا''نَا َرُسْوُل اهللا َيُّہَاالنَّاْس َِجيبُوا َداِعَی ا◌َ ''
  کا پيغام لے کر آيا ہوں ۔هللا اے لوگو! خداوند عالم کی طرف دعوت دينے والے کی دعوت کو قبول کرو ، ميں ا

ْحٰمِن الرَّ هللا بِْسِم ا   ِحْيمالرَّ
  مقدمٔہ مو لِّف 

جس دن سے فرشتٔہ وحی غدير خم ميں واليت کی نورا نی آيات لے کرآيااورمسلمانوں نے حضرت علی ـکی بيعت کی 
اور راه ِ ِرسالت ہميشہ کے لئے زنده ہو گٔی اس وقت سے لے کر آج تک غدير خم کے متعلق مختلف قسم کے نظريات 

ے اصِل غدير کو قبول کيا مگر اُس کے ہدف کو تبديل کر ديا،بہت سی کتابيں پيش کئے گٔے ؛ بعض اسالمی گروہوں ن
ةُ الوداع کے نام سے چھاپی گٔےں ليکن واليت و رہبری حضرت علی ـ کی بحث کو حذف کر ديا اور صرف  ُخطبٔہحجَّ

لوداع ميں تحريف کی گٔی اور ميں بھی خطبٔہ حّجةُ اهللا ۖ اخالقيات کو بيان کيا گيا اور يہاں تک کہ فيلمنامٔہ محمد رسول ُا
  اس فيلمنامہ ميں پيغمبر اکرم ۖ کے آخری خطبہ کو اخالقيات کے بيان سے مخصوص کر ديا گيا ۔

انہوں نے پيغاِم غدير کو صحيح طور پر نہيں پہچانا اور نہ ہی پہچاننا چاہتے ہيں ، اور بعض دوسر ے غدير کو شواہد ، 
  وجود عذر لے کر آئے اور ہوا وہی جو ہونا چاہيے تھا۔ اسناد و مدارک کے ساتھ پہچاننے کے با

ماجرائے سقيفہ کے بعد اب کچھ نہيں کيا جا سکتا ، حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے اختالفی مسأےل کو نہيں چھيڑا جا
 سکتا،بعض دوسروں نے سکوت اختيار کيا اور بغير کسی دليل و مدرک کے سر دران سقيفہ کی حکومت کو تسليم کرليا
، اُن ميں حقيقت و واقعيّت کوقبول کرنے کی شہامت و جرٔات نہ تھی، صرف ايک گروه ايسا ہے جس نے واقعٔہ غديرکو

کما حقّہ،جس طرح پہچاننا چاہيے تھا اس طر ح پہچانااور سينہ بہ سينہ اب تک اپنی آئنده نسلوں کو ُمنتقل کيا اور 
ـکے شيعوں کے کہ جنہوں نے اپنا آئين زندگی ، دين ومذہب اور  وہگروه کؤی نہيں سواۓ  حضرت علی ابن ابی طالب

عقائد، غديرسے لئے ہيں غدير شيعوں کا ُکل عقيده ہے ، غدير کی بات ان کی روحوں کو جال بخشتی ہے ،شيعوں کی 
سے  شادابی کا نام غدير ہے ، کيوں کہ اِن کی سرشت اور انکے وجود کے خمير کی سرشت عترت کی باقی مانده مٹّی

  بنی ہے۔ 
 ''ُخلِقُوْاِمْن فَاِضِل طيِنَتِنَا '' کہ يہ لوگ انکی خوشی ميں خوشی مناتے ہيں اور انکے غم ميں غمناک ہوتے ہيں۔ ''يُفََر ُحْو نَ 

بِفََر ِحنَا َو يَْحُزنُْوَن بُِحْزنِنَا''جس دن سے دست ِمبارک حضرت رسوِل اکرم ۖ نے غدير کے اعلٰی مقام پر دسِت حضرِت 
کو پکڑا اور بلند کيا ، اور خدا کاپيغام لوگوں تک پہنچايا اب تک بہت سے قصيدے کہے گۓ ،بہت سی کہانياں هللا لی او

لکھی گٔےں ، اوراعتقادی اور کالمی کتابيں لکھی گئيں تا کہ جہاں تک ہو سکے اس زنده و جاويد واقعہ کو ہميشہ زنده 
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  يں آنے والی نسلوں کوسيراب کيا جا سکے۔ رکھا جا سکے، اور اس بہتے ہوۓ  دريا سے بعد م

  لمحٔہ فکريہ:
جو چيز انسان کو مطالعات اورريڈيو ،ٹيلی ويژن،مسجد و ممبر ، عيِد غديرکی مناسبت سے برپا ہونے والی محافل جشن 

فقدان ميں غدير جيسے بے مثل واقعہ کے بارے ميں سننے کے بعد بھی بے قرار رکھتی ہے وه بے توّجہی اور دقّت کا 
ہے، اور انتہا ئی افسوس کيساتھ يہ کہنا پڑتا ہے کہ يہی سطحی سوچ کی تاريکی ہے جس نے ابھی تک غدير خم کو 

  اپنے گھٹا ٹوپ اندھيرے ميں چھپا رکھا ہے۔
بہت سے قصيدے ،محافل جشن، کتابيں،تقارير ايسی ہيں کہ جن ميں غدير کا کما حقہ، حق ادا نہيں ہوتا اور آہستہ آہستہ 

ض لوگوں کے لئے صرف ايک راسخ عقيده کی حيثيت سے ره گيا ہے کہ روز غدير اعالِن واليت کا دن ہے، '' بع
حضرت اميُر المومنين ـ کی امامت اور وصايت پہنچا نے کا دن ہے، اور يہ سخن حق ہے کہ جو عاشقان واليت کی 

کہ حقيقت اور واقعيّت کاصرف ايک گوشہ زبان،قلم وفکراورذوق سے صادر ہوتا ہے، ليکن صرف يہی حق نہيں ہے،بل
  ہے،سّکہ کا ايک ُرخ ہے،کيونکر سطحی سوچ کے ساتھ فيصلہ کيا جاۓ  ، کہا جاۓ  اورلکھا جاۓ  ؟

جبکہ ہمارا دشمن غدير کی حقيقت کو چھپانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے ؛ ہزاروں حيلے اور بہانے تال ش کرتا 
کو اجاگر نہ ہونے ديا جائے اور اس تاريخی حقيقت کو پس پرده ڈاال جاۓ ، ايسا  ہے کہ کسی طرح غدير خم کی حقيقت

کيوں ہے کہ ہمارے مقّررين غدير کے عميق اور گہرے مطالب کو بيان نہيں کرتے ؟ ايسا کيوں ہے کہ ہمارے مصنِّفين 
  غدير خم کی اصل حقيقت کو نہيں لکھتے ؟

اور مرثيوں ميں غدير کے دن کو صرف اعالن واليت کے ساتھ بعض ال علمی کی وجہ سے اپنے خطاب ، اشعار 
مخصوص کر ديتے ہيں ليکن افسوس کہ بعض جان بوجھ کر غدير کے دن کو اعالن واليت کا دن کہتے ہيں ،اور لوگوں

ن نے بھی اس بات پر يقين کر ليا ؛ کيوں کہ ہمارے مسلمان اپنے روحانی پيشواؤں کی اطاعت کرتے اور اپنے عقائد اُ 
ہی سے ليتے ہيں ، بار بار يہ ُسننے کے بعد يقين کر ليا ہے کہ روز غدير صرف اور صرف پيغاِم واليت پہنچانے کا 

  دن ہے۔

  واقعٔہ غدير مينتحقيق کی ضرورت :
  کيا رسول گرامی اسالم ۖ نے آغاز بعثت کے وقت حضرت اميُرالمومنين ـ کی واليت کا پيغام نہيں پہنچايا۔ 

ارہا مدينہ کے ممبر سے امام علی ـاور انکے گياره بيٹوں کی واليت کولوگوں کے کانوں تک نہيں پہنچايا کيا بارہا وب
 ؟کيا امام علی ـ اور انکے بعد آنے والے اماموں کے نام آسمانی کتابوں جيسے توريت ، انجيل اور زبور ميں نہيں آۓ  ؟

اسالم ۖ کی متعّدد احاديث اس وقت کے تمام اسالمی ممالک  کيا جنگ خيبر ،اُحد اور تبوک کے زمانے ميں رسول گرامی
ميں نہينپہنچيں تھيں جبکہ امام علی ـ(کا تعارف اپنے) بعد''ولی'' اور ''وصی'' کی حيثيت سے کروايا؟اورحديث منزلت '' 

  ؟ٔاَْنَت ِمنِّی بَِمْنَزلَِة ھٰاُرْوَن ِمْن ُمْوسی'' کيا واقعٔہ غدير سے پہلے بيان نہيں کی گیٔ 
اگر رسول گرامی اسالم ۖ نے واقعٔہ غدير سے پہلے اپنی بہت سی تقارير، احاديث اور روايات کے ذريعے اماِم علی ـ 
کی واليت کا اعالن فرماديا ہے،تو پھر يہ اعالن غدير سے پہلے ہو چکا تھا، اب ديکھنا يہ ہے کہ غدير ميں کونسی 

ا ايسا اہم وظيفہ تھا کہ جسے رسول خدا ۖ نے انجام ديا ؟اور منافقين حقيقت آشکار ہو ئی اور بيان کی گئی ؟ و ه کو نس
اور ُکفّار کو حسد اور کينہ کس بات پر تھا؟غدير کے دن ايسا کيا ہوا کہ اُن سے تحمُّل نہ ہو سکا اور رسول ۖ کے قتل 

  کے درپے ہو گٔے؟
ونما نہ ہوتے، کيوں کہ مدينہ ميں کٔی بار اگر مسئلہ صرف '' اعالن واليت'' کا ہوتا تو اتنے تلخ سياسی واقعات ر

حضرت علی ـ کی واليت کا اعالن سن چکے تھے اور اکوئی عتراض نہ کيا !کيونکہ انھيں تو صرف اس زمانے کا 
انتظار تھا کہ جب رسول گرامی اسالم ۖ درميان نہ ہوں، غدير ميں ايسا کيا ہو ا کہ عاشقان ِواليت خوش ہوۓ  اور منافقين

يد ہو گٔے ؟اور اپنی تمام شيطانی اُ ميدوں کو برباد ہوتا ہوا ديکھ رہے تھے يہاں تک کہ تلواريں لے کر تاريکی شبنا اُ م
سے فائده اُٹھاتے ہوۓ  رسول اکرۖم کے راستے ميں بيٹھ گے ؟ ليکن خدا کو يہ ہر گز منظور نہ تھا کہ ان کے يہ نا پاک 

محفوظ رہے)اس ميں شک نہيں کہ ظاہر آيِة ( بَلِّْغ َما ٔاُْنِزَل ِلَْيَک) ابالِغ  ارادے پورے ہوں(اور پيغمبر گرامی اسالم ۖ
  واليت سمجھاتی ہے ،مگر ديکھنا يہ ہے کہ ( َما ٔاُْنِزَل ) کيا ہے؟

اسالمی جمہورئہ ايران کے تبليغاتی ادارے اور گروه صحافت سے مجھے اميد يہ ہے کہ وه غدير کے بارے ميں 
نظر سے سوچيں گے،اور و ه يہ ہے کہ غدير روِز تحقّق ہے باره اماموں کی و اليت کا( حضرت  تحقيقی اور شائسة
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اميُرالمومنين ـ سے ليکرحضرت مہدی ـتک ) کہ جس کا ظاہری طور پر اعالن بھی کيا گيا اور حضرت رسوِل خدا نے 
) حاجيوں نے آپکی ١٢٠ ٠٠٠ہزار (بيعت بھی لی ،دنيا بھر کے اسالمی ممالک سے آئے ہوئے تقريباً ايک الکھ بيس 

  بيعت کی اور يہ تاريخ ساز اور اہم واقعہ ہميشہ ہميشہ کيلٔے اوراق تاريخ پر ثبت ہوگيا۔
اس حقيقت کے تاريخ ميں ثبت ہونے کے ساتھ ، غدير کے موضوع پر قصيده گو ئی (کہ جس کا آغاز حضور ۖ کے 

ں سے ہزاروں سّچے گواہوں کی گواہی کی وجہ سے وه منافقين جوزمانے ميں ہی ہو گيا تھا ) اور مہاجرين و انصار مي
موقع کی تالش ميں تھے تحمُّل نہ کر سکے يہاں تک کہ حملہ آور ہو گئے ان کے بدنما چہروں سے نقابيں ہٹ گٔےں 

  اور تاريخ کے اوراق ميں ہميشہ کے ليئے وه ذليل و رسوا ہو گٔے۔
اسالمی ملک ميں جہاں بھی غدير کے بارے ميں کچھ لکھا جائے يا کہا  اس کتاب کی تحرير کا ہدف يہ ہے کہ ہمارے

جائے بات تحقيقی اور مناسب ہو کہ غدير کا دن حضرت علی ـ کے ساتھ لوگوں کی عمومی بيعت کا دن ہے روز ِ غدير 
  حضرت علی ـسے لے کرحضرت مہدی ـ تک باره ائمہ(ع) کی اثبات واليت اور تحقق امامت کا دن ہے۔ 

  
  مَؤّسسٔہ تحقيقاتی اميُرالمومنين ـ  قُم

د دشتی  ُمحمَّ

 

 منزلت غدير

 

  پہلی فصل 
  کيا واقعٔہ غدير صرف اعالن ِ دوستی کے لئے تھا؟

  پہلی بحث : دوستانہ نظريات
  دوسری بحث: حقيقِت تاريخ کا جواب

  تيسری بحث : رسوِل اکرم ۖ اور علی ـ کی دوستی 
  چوتھی بحث : خطبٔہ حجةُ الوداع پر ايک نظر 

علماء اہل سنّت نے روِز غدير سے لے کر آج تک اس موضوع پر مختلف قسم کے نظريات کا اظہار کيا ہے، بعض نے 
خاموشی اختيار کی تاکہ اس خاموشی کے ذريعے اس عظيم واقعہ کو بھول اور فراموشی کی وادی مينڈھکيل ديا جائے، اور 

ا نہ ہو سکا ، بلکہ سينکڑوں عرب شاعروں کے اشعار کی روشنی يہ َحسين ياد لوگونکے ذ ہنوں سے محوہو جائے ،ليکن ايس
  ميں جگمگا تا گيا جيسے عرب کا مشہور شاعر فرزدق رسوِل خد ا ا ۖ کی خدمت ميں موجود تھا ۔

اس نے ا پنی فنکارانہ شاعری ميں نظم کر کے اس عظيم واقعہ کو دنيا والوں تک پہنچا ديا، اور بعض نے حّکاِم وقت کی مدد
سقيفہ سے اب تک تذکره غدير پر پابندی لگا دی ا س کو جرم شمار کيا جانے لگا !کوڑوں ،زندان اور قتِل عام کے سے 

ذريعے چاہا کہ اس واقعہ کو لوگ فرموش کر ڈاليں۔ليکن اپنی تمام تر کوششوں کی باوجود ناکام رہے ، واليت کے متوالوں 
کی زد پررکھا گيا ، جتنا راه غدير کو خونی بنا يا گيا اُتنا ہی مقاِم غدير اُجاگر ہوتا پر ظلم ڈھايا گيا انھيں قتل کيا گيا ،تازيانوں 

  گيا اور آخر کار ان کا خون رنگ اليا اور شفق کی سرخی کے مانند جاويد ہو گيا ۔
وضوع پر علَيہا کی ہميشہ يہ کوشش رہی بحث و مباحثہ اور مناظرات کے دوران غدير کے مهللا ِحضرت فاطمہ زہرا سالُم ا

بات کريں ، خود حضرت علی ـ نے غدير کی حساس سياسی تبديليونسے ،متعلق گفتگو کی اور ميدان غدير ميں حاضر چشم 
ديد گواہوں سے غدير کے واقعہ کا اعتراف ليا، اور دوسرے ائِّمٔہ معصومين اور واليت کے جانثاروننے ا س دن سے لے کر

اور پياِم غدير کو آ ئنده نسلوں تک پہنچايا اب کوئی غدير ميں شک و تردد کا شکار  آج تک ہميشہ غديِر ُخم کو اُجاگر کيا،
  نہيں ہو سکتااور نہ ہی اس کو جھٹال سکتا ہے ۔ 

  ۔ دوستانہ نظريات  ١
بعض ا ہل سنت مصنِّفين جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ واقعٔہ غدير سورج کی طرح روشن و منّور ہے اور جس طرح 
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غ نہيں دکھايا جاسکتا اُسی طرح اس کا انکار بھی ممکن نہيں ہے اور اگر اِس کو نئے رنگ ميں پيش نہيں کيا سورج کو چرا
گيا تو غدير کی حقيقت بہت سے جوانوں اور حق کے متالشيوں کو واليِت علی ـ کے نور کی طرف لے جائے گی ،تو وه 

رنے لگے ،اور کہا کہ ! ہاں واقعٔہ غدير صحيح ہے اور حيلہ اور مکر سے کام لينے لگے اور حقيقت غدير ميں تحريف ک
اس کا انکار ممکن نہيں ہے ليکن اس دن رسول ِخدۖا کا مقصد يہ تھا کہ اس بات کا اعالن کريں کہ (علی ـ کو دوست رکھتے 

ا کہ ( جو بھی ُمجھے دوست رکھتا ہے ہيں) اور يہ جو آپ ۖ نے فرمايا: َمْن ُکْنُت َمْواٰلهُ فََعلِّی َمْواٰلهُ آپ ۖ کا مقصد يہ بتانا تھ
  ضروری ہے کہ علی ـ کو بھی دوست رکھے )۔

اور يہيں سے وه الفاظ کی ادبی بحث ميں داخل ہوئے لفظ ِ '' ولی '' اور '' مولٰی '' کاايک معنٰی ( دوستی )اور( دوست رکھنے 
رہبری کا تذکره کيا جائے بلکہ روِز غدير علی ـ  ) کے ہيں لہذا غدير کا دن اس لئے نہيں تھا کہ اسالمی دنيا کی امامت اور

  کی دوستی کے اعالن کا دن تھا۔
اُنہوں نے اس طرح پيغاِم غدير ميں تحريف کر کے بظاہر دوستانہ نظريات کے ذريعہ يہ کوشش کی کہ ا ہلُسنّت جوانوں اور 

س طرح بيان کيا کہ اہلُِسنّت مدارس کے طالِب اذہاِن عمومی کو پيغاِم غدير سے منحرف کيا جائے ،چنانچہ اپنی کتابوں ميں ا
علموں اور عام لوگوں نے اس بات پر يقين کر ليا کہ روِز غدير علی ـ کی دوستی کے اعالن کا دن ہے ، پس کوئی غدير کا 

بات کی انکار نہيں کرتا اور رسوِل خدا ۖنے اُس دن تقرير کی ليکن صرف علی ـ کی اپنے ساتھ دوستی کا اعالن کيا اور اس 
  تاکيد کی کہ مسلمان بھی حضرت علی ـ کو دوست رکھيں۔

  ۔ حقيقِت تاريخ کا جواب: ٢
واقعٔہ غديرکی صحيح تحقيق کے بعد ہم اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں کہ غدير خم صرف اعالن دوستی کا نام نہيں ہے بلکہ اس 

  کی حقيقت کچھ اور ہے۔

  ۔واقعٔہ روِزغدير کی تحقيق: ١
تک پہنچنے کے لئے ايک راستہ يہ ہے کہ غدير کی تاريخی حقيقت اورواقعيّت مينتحقيق کی جائے ، حجةُالوداعحقيقِت غدير 

رسوِل گرامی ِ اسالم ۖکا آخری سفِر حج ہے اس خبرکے پاتے ہی مختلف اسالمی ممالک سے جوق در جوق مسلمان آپ ۖ کی 
ض حج کو انجام ديا اور اسکے بعد سارے مسلمان شہِر مّکہ سےخدمت ميں آئے اور بے مثال و کم نظير تعداد کے ساتھ فرائ

  خارج ہوئے اور غدير ُخم پر پہنچے کہ جہاں سے اُنہيں اپنے اپنے شہرو ديار کی طرف کوچ کرنا تھا ۔
اہِل عراق کو عراق کی طرف ، اہِل شام کو شام کی طرف ،بعض کو مشرق کی سمت اوربعض کو مغرب کی سمت ،ايک 

نہ ، اور اسی طرح مختلف گروہوں کو اپنے اپنے قبيلوں اور ديہاتوں کی طرف لَوٹنا تھا،رسوِل خدا ۖايسے مقام کا تعدادکو مدي
انتخاب کرتے اور توقّف کرتے ہيں شديد گرمی کا عالم ہے ، سائبان اور گرمی سے بچنے کے دوسرے وسائل موجود نہيں 

)حاجيوں کی اتنی بڑی تعداد کو ٹہرنے کا حکم ديتے ٠٠٠،١٢٠زار (ہيں اور عورتوں اور مردوں پر مشتمل ايک الکھ بيس ہ
) پچھے ره جانے والوں کا انتظار کياجائے ،آگے چلے جانے والوں کو واپس باليا جائے اور پھر آۖپ نے ١ہيں يہانتک کہ(

آسانی سے ديکھ سکيں، اُونٹوں کے کجا ووناور مختلف وسائل سے ايک اُونچی جگہ بنانے کا حکم د يا تاکہ سب لوگ آۖپ کو 
اور اسالمی ممالک سے آ ئے ہو ئے حاجيوں کے جمع ہونے تک انتظار کيا گيا، گرمی کی شّدت سے پسينے ميں شرابور 

  لوگ صرف اس لئے جمع ہوئے تھے کہ پيغمبراکرم ۖ کا پيغام غور سے سنيں اور آپ ۖ يہ فرمائيں! 
..............  

سے ايک خصوصيت حاجيوں کا جمع غفير تھا جوکہ مختلف اسالمی ممالک سے آئے ہوئے تھے ) واقعٔہ غدير کی خصوصيات ميں ١( 
)تک نقل کی ہے اورحج کی ادائگی کے بعد اپنے ٠٠٠،١٢٠) سے ايک الکھ بيس ہزار (٠٠٠،٩٠جنکی تعداد مؤّرخين نے نّوے ہزار (

ُخم پر جمع ہوئے اور جنہوں نے رسوِل خد ۖاکے پيام ذی الحجہ کے دن خدا کے حکم سے سرزميِن غدير  ١٨اپنے وطن لَوٹتے ہوئے 
خين نے کيا ہے ۔جو  کو ُسننے کے بعدحضرت علی ـ کی بيعت کی،غدير کے دن لوگوں کی اس عام بيعت کا اعتراف بہت سارے مؤرِّ

  مندرجہ ذيل ہيں!
  : حلبی :  ٢٨٣ص  ٣۔ سيرٔه حلبی ، ج  ١
  : زينی دحالن ٣ص  ٣۔ سيرٔه نبوی ، ج  ٢
ی  ٤ريُخ الُخلَفاء ، ج ۔ تا ٣   ہجری) ٩١١: سيوطی (متوفّٰ
ی  ١٨۔ تذکرةُخواص االُّمة ، ص  ٤   ہجری) ٦٥٤: ابِن َجوزی(متوفّٰ
ی  ٦٦ص  ١۔ احتجاج ، ج  ٥   ہجری) ٥٨٨: طبرسی (متوفّٰ
  : ثمر قندی ١٥٤حديث  ٣٢٩/٣٣٢ص  ١۔ تفسيِر عيّاشی ، ج  ٦
  مہ مجلسی: عاّل  ٣٠حديث  ١٣٨ص  ٣٧۔ بحاُرا ال نوار ، ج  ٧
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عاملی ص  ٣۔ اثباُت الہُداة ، ج ٨   :  ٥٩٠/٥٩١/٥٩٣حديث  ٥٤٤/ ٥٤٣ُحرِّ
  :بحرانی ٦حديث  ٤٨٩، ص  ٢حديث  ٤٨٥ص  ١۔ تفسيِربرہان ، ج  ٩
  : خواند مير ٢٩٧/٣٧٥/٤٠٤/٤١٢/٤٤١ص  ١۔ حبيُب السَّير ، ج  ١٠

  ''اے لوگو !ميں علی ـ کو دوست رکھتا ہوں ''
بار بارتاکيد کی کہ آج کے اس واقعہ کو اپنی اَوالدوں،آئنده آنے والی نسلوناور اپنے شہروديار کے  پھر آپ ۖکی لوگوں سے
  لوگوں تک پہنچاديں۔
  يہ اہم واقعہ کيا ہے؟

  کيا صرف يہ ہے کہ آپ ۖ يہ فرمائيں ! ميں علی ـ کو دوست رکھتا ہوں ؟ 
  کيا ايسی حرکت کسی عام شخص سے قابِل قبول ہے ؟

  ت بيہوده ،اذيّت ناک اور قابل مذّمت نہيں ہے ؟کيا ايسی حرک
  پھر کسی نے اعتراض کيوں نہيں کيا؟

کيا مسلمان يہ نہيں جانتے تھے کہ پيغمبراکرم ۖ حضرت علی ـ کو دوست رکھتے ہيں ؟ کيا علی ـ ايسے صف شکن مجاہد کی 
  محبّت پہلے سے مسلمانوں کے دلوں ميں نہيں بسی ہوئی تھی؟ 

  ا بار بار نزول:۔فرشتٔہ وحی ک٢
اگر غدير کا دن صرف دوستی کے اعالن کے لئے تھا تو ايسا کيونہواکہ جبرئيل امين جيسا عظيم فرشتہ تين بار آپ ۖ پر نازل 

  ہو اور پيغاِم اٰلہی سے آپ ۖ کو آگاه کرے؟! جيسا کہ آنحضرت ۖنے خود ارشاد فرمايا!۔
اٰلُم َْن َقُْوَم فِی ٰھذا اْلَمْشہَِد، فُْعلَِم ُکلَّ َْبَےٍض َو َْسَوٍد َنَّ ِجْبَرئْےلَـھَبَطَ ِلَیَّ ِمٰراراً ثاَٰلث◌ِ '' نَّ َعلِیَّ اً َیْ◌ ُمُرنِْی َعِن السَّاٰلِم َربِّْی َوھَُوالسَّ

تِْی َو اْلِ◌ٰمام ُ ِمْن بَْعِدْی َلَِّذی َمَحلَّہ ِمنِّْی  َمَحُلَ◌ ٰھاُرْوَن ِمْن ُمْوٰسی ِاّلٰ نَّہ الَ نَبِیَّ بَْعِدْی َو ْبَن َبِْی ٰطالٍِب َِخْی َو َوِصيّی و ََخلِيفَتِی َعٰلی ُمَّ
  تَٰباَر َک َو تَٰعا ٰلی َعلَیَّ هللا َوَرُسْولِہ َو قَْد َْنَزَل اهللاِ ھَُو َولِيُُّکْم بَْعَد ا

  بِٰذ لَِک آيَةً ِمْن ِکٰتابِہ!''
ٰکوةَ َو ھُْم ٰراِکُعْوَن )(َوَرُسْولُہُ َوالَِّذْيَن آَمنُْواالَِّذيْ هللا ُنَّٰماَولِيُُّکُم ا◌ِ ) ٰلوةَ َويُْؤ تُْون الزَّ   ) ١َن يُقِْيُمْوَن الصَّ

ٰکوةَ َوھَُوٰراِکعيُِرْيد ا ٰلوةََوٰاتَی الزَّ   )٢عزَّ َوَجلَّ فِی ُْکل ّٰحاٍل (هللا َ َوَعلِیُّ ْبَن َبِْيطالٍِب َلَِّذْی َ ٰقاَم الصَّ
درود و سالم کے بعد فرمايا کہ يہ مقام غديرہے يہاں قيام فرمائيں اورہرجبرائيل ـ تين بار وحی لے کرمجھ پرنازل ہو ئے اور 

  سياه و سفيد،يہ بات جان لے کہ حضرت علی ـ ميرے بعد
آپ کے وصی خليفہ اورتمہارے پيشوا ہيں ، انکا مقام ميری نسبت ايسا ہی ہے جيسا مقام ہارون کا موٰسی کی نسبت تھا ،بس 

بی نہيں آئے گاعلی ـ خدا اور رسول ۖ کے بعد تمہارے رہنما ہيں خدا ونِد صاحب عّزت و فرق يہ ہے کہ ميرے بعد کو ئی ن
  جالل نے اپنی پا ک وبابرکت کتاب قرآِن مجيد ميں اس مسئلہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے يہ آيت نازل فرمائی۔

الئيں ،نماز بپا کريں اور حالِت اس کے سوا کچھ نہيں کہ تمہارے ولی اور سرپرست خدا،رسول ۖ اوروه لوگ ہيں جو ايمان 
رکوع ميں زٰکوة ادا کريں يہ بات تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ علی ـ نے نماز بپا کی اور حالِت رکوع ميں زٰکوة ادا کی 

  اور ہر حال ميں مرضِی خدا کے طلبگار رہے ۔ 
..............  

   ٥٥/ ٥)مائده، ١(
  )٦٦، ص١( کتاب احتجاج طبرسی ،ج  ) حّجةُالوداع کے موقع پر آپ ۖ کا خطبہ٢(

  خطبہ کے مدارک و اسناد :
  : طبرسی  ٦٦، ص ١) ۔ احتجاج ، ج ١(

  : ابن طاؤوس ٤٥٥)۔ اقبا ل االعمال ،ص٢( 
  : ابن طاؤوس ١٢٧)۔ کتاب اليقين،باب٣( 
  : ابن طاؤوس ٢٩) التحصين ، باب٤( 
  :قتال نيشابوری  ٨٩)۔روضةُالواعظين ،ص٥(
  :بحرانی ٤٣٣ص ١)۔ البرہان،ج٦(
  : عاملی ٢ص ٣)۔ اثباُت الہُداة ، ج٧(
  :بحرانی٢٠١ص ٣٧)۔ بحاُراالنوار ، ج٨(

  :بحرانی٥١)۔ کشف المہم،ص ٩( 
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  :فيض کاشانی٥٣٩، ص٢)۔تفسيِر صافی،ج١٠(

 

 

 منزلت غدير

 

  

  ۔ پيغمبر اکرم ۖ کی پريشانی:٣
اگر غدير کا مقصد صرف علی ـ کی دوستی کا پيغام پہنچانا تھا تواس پيغاِم اٰلہی کے پہنچا دينے ميں آپ ۖ کی پريشانی کا کيا 

ُسْوُل بَلِّْغ سبب ہے؟آپ ۖ نے تين بار پس و پيش کيوں کی؟ اور ِجبَرئيل  ـ کا مسلسل اصرار کرنا اور اس آيت کاپڑھناکہ(ٰيا َيُّہَا الرَّ
  )١ٰما ُْنِزَل ِلَْيَک ِمْن َربِّْک َوِ◌ْن لَْم تَْفَعل فَٰما بَلَّْغَت ِرٰسالَتَہُ)(

ام انجام نہيں ( اے پيغمبر ۖ !جو حکم خدا کی طرف سے آپ پر نازل کيا گيا ہے اسے لوگوں تک پہنچا ديں اگر آج آپنے يہ ک
  )٢ديا تو گويا آپنے اپنی رسالت کو ادھورا چھوڑ ديا ۔(

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

  ٥/٦٧) مائده ١(
)بہت سارے مسلمان ُعلماء نے اس بات کا اعتراف کيا ہے کہ ! يہ آئہ مبارکہ غدير کے دن حضرت ِ علی ـ کی واليت کے ا عالن کے ٢(

  لئے نازل ہوئی۔
  دير : طبری۔ الوالية فی طرق حديث الغ١
  ۔ ما نزل القرآن فی اميرالمؤمنين ـ : ابو بکر فارسی ٢
  ۔ ما نزل القرآن فی علی ـ : ابو نعيم٣
  ۔ الدراية فی حديث الوالية : سجستانی٤
  ۔ الخصائص العلويّة : نطنزی٥
  ۔ تفسير شاہی : محبوب العالم٦
  : امرتسری ٥٦٦/ ٦٧/٦٨/٢٠٣۔ ارجح المطالب ، ص ٧
  : واحدی ١٣٥ص  ۔ اسباب النزول ،٨
  : ابن عساکر  ٨٥، ص  ٢۔ تاريخ دمشق ، ج ٩
  : شوکانی ٥٧، ص  ٣۔ فتح القدير ، ج ١٠
  : فخر رازی ١٢۔ مفاتيُح الغيب ، ج ١١
  : رشيد رضا ٤٦٣، ص  ٦۔ تفسير المنار ، ج ١٢
  : خواند مير  ١٢،ص  ٢۔ حبيُب السَّير، ج ١٣
  : سيوطی ٢٩٨ص  ٢۔ الدّر المنثور ، ج ١٤
  : حسکانی  ١٩٢/  ١٨٧، ص ١اھدالتنزيل ، ج ۔ شو١٥
  ۔ فرائد ا لّسمطين : حموينی١٦
  : ابن صبّاغ  ٧٤/ ٢٣۔ فصول المہّمة ، ص ، ١٧
  ۔ مطالب السؤول : ابن طلحہ١٨
  قندوزی ١٢٠۔ ينا بيع الموّدة : ص ،١٩
  آلوسی  ٣٤٨ص،  ٢۔ روح المعانی : ج  ٢٠
  : عينی٥٨٤، ص ٨۔ عمدة القاری ، ج ٢١
  : نيشا بوری  ١٧٠، ص ٦ب القرآن ، ج ۔ غراي٢٢
  ۔: موّدة القربی : ھمدانی  ٢٣

يہ اتنا بڑااور اہم کام کيا تھا؟حضرت علی ـ کی دوستی کا پيغام تو کوئی اتنا بڑا کام نہيں تھا !اور يہ کام کسی خاص خطره کا 
جبرئيل ـ نازل ہوں اور آپ ۖ اس کام کو  بار حضرت ٣حامل بھی نہيں تھا کہ رسول خداۖ  کو اتنا پريشان کرتا يہاں تک کہ 

  انجام دينے سے عذر خواہی کريں ،اس بات کا اظہا ر خود آپ ۖ نے اس دن کے خطبہ ميں کيا !
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اُس؛ لِِعْلِمْی بِقِلَّ  قِْيَن َوَکْثَرِةاْلُمٰنافِقِْيَن ، َوِ◌ْدٰغال َاال ْثِمْيَن ة ِ اْلُمتَّ َوَسَ◌ْلُت ِجْبَرئِْيل ـَْن يَْستَْعفَِی لَِی السَّاٰلَم َعْن تَْبلِْيِغ ٰذلَِک ِلَْيُکْم؛ َيُّہَاالنّٰ
  فِْی ِکٰتابِہ:هللا َوِحيَل ِاْلُمْستَْہِزئِْين ِ بِااِلْساٰلِم َلَِّذْين ََوَصفَھُم ُا

  )١َعِظْيم)(هللا ِا(ِبَ◌نَّہُْم يَقُْو لُْوَن ِبَ◌ْلِسنَتِِہْم ٰمالَْيَس فِْی قُلُْوبِِہْم َويَْحَسبُْونَہ ھَيِّنا ً َو ھَُو ِعْندَ 
ْونِی ُُذناً، َوَزَعُمْواَنِّْی َکٰذلِک لَِکْثَرِة ُماٰلِزَمتِہ ا ِيّٰ  ة ِ، َحتّٰی َسمُّ اَی، َوِ◌ْقٰبالِْی َعلَْيِہ، َوھَٰواهُ َوقَبُْولِہ َحتّٰی َْنَزَل َوَکْثَر ِة َ ٰذا ھُْم لِْی َغْيَر َمرَّ

ً هللا ُ ا   َعزَّ وَجَل َّفِْی ٰذلَِک قُْرآنا
  )٢ھُُم الَِّذْيَن يُْؤُذْوَن النَّبِیَّ َوَیَ◌قُْولُْوَن ھَُوُ◌ُذ ن قُْل ُُذنَخْيٍرلَُکم )(( َوِمنْ 

ْيُت، َوِ◌ْن َْوَميَئ ِلَْيِھْم ِبَ◌ْعٰيانِِھم ْ الَْوْمتُ  َی الٰقائِلْيَن بِٰذلَِک ِبَ◌ْسٰمئِِھْم لََسمَّ هللا ِ ِکنِّْی َوا،َوَ◌ْن َُدلَّ َعلَْيِھْم لََدلَْلُت،َولٰ َولَْو ِشْئُت َْن َُسمِّ
ْمُت۔   فِْی ُُمْورِھْم قَْد تََکرَّ

ميں نے جبَرئيل ـ سے درخواست کی کہ مجھے علی ـ کی واليت کے اعالن سے معاف رکھے کيونکہ اے لوگو !ميں اس 
  بات سے بخوبی واقف ہوں کہ ،پرہيزگار بہت کم اور منافقوں کی تعداد 

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

  ٢٤/١٥) نور،١(
  ٦١) توبہ / ٢(

بہت زياده ہے ، مّکار گنہگار اور اسالم کا مذاق اڑانے وا لے موجود ہيں وه لوگ کہ جن کے بارے مينخدا ونِدعالم نے اپنی 
کتاب ميں فرمايا: (وه لوگ اپنی زبانوں سے ايسی باتيں کہتے ہيں کہ جن پر دل ميں يقين نہيں رکھتے اور انکا خيال يہ ہے 

  ہے جبکہ منافقت خدا کے نزديک سب سے بڑاگناه ہے )کہ يہ آسان اور بہت ساده سی بات 
دوسروں کے هللا ان منافقوں نے بارہا مجھے تکليف پہنچائی يہاں تک کہ مجھ پر تہمتيں لگائيں اور کہا کہ ( پيغمبر ۖ معاذا

تھ تھا اور وه کہنے پر عمل کرتے ہيں اور اس ميں انکا اپنا کوئی ا راده شامل نہيں ہوتا) کيونکہ! ميں ہميشہ علی ـ کے سا
زياده تر ميری توّجہ کے مرکز تھے لٰہذا منا فقين حسد کی وجہ سے اس بات کو تحّمل نہ کر سکے يہاں تک کہ خداو نِد 
بزرگ و بر تر نے ايک آيت نازل کی جسکے ذريعہ اُنکی ان بيہوده باتونکاُمنہ توڑ جواب ديا فرماياکہ:( بعض منافقين ، 

ہوئے کہتے ہيں کہ وه سرا پاگوش ہيں، اے رسول کہدو کہ پيغمبر اچھی باتينسننے واال ہے يہی پيغمبر ۖ کو تکليف پہنچاتے 
تمہارے لئے بہتر ی ہے) اگر ابھی چاہوں تو منافقوں کونام اور پتے کے ساتھ پہچنوا دوں، يا انکی طرف ا نگلی کا اشاره کر 

ں کر سکتا ہونليکن خداکی قسم ميں ان کيلئے کريم ہوں اور دونيا لوگوں کو انکو پہچاننے کے لئے راہنمائی کردونتوجو چاہو
  )١بزرگواری سے کا م ليتا ہوں(

اگر اُس دن پيغمبر ۖ حضرت علی ـ کی دوستی کا پيغام نہ پہنچاتے تو آپ ۖ کی رسالت پر کيا حرف آتا ؟يہ کام ايسا کونسا کام 
ل ره جائے گی؟ اور پھر فرشتٔہ وحی آ نحضرت ۖ کی تسلّی کےہے کہ اگر پيغمبر گرامی ۖ انجام نہ ديں تو انکی رسالت نا مکمّ 

  ) ٢يَْعِصُمَک ِمَن النَّاِس )(هللا ُ لئے پيغام اٰلہی لے کر آئے کہ ( َوا
..............  

۔ يہ آنحضرت ۖ کے حّجةُ الوداع کے موقع پر معروف خطبہ کا کچھ حّصہ ہے مکّمل خطبہ اس کتاب کے آ خر ميں اسناد و مدارک کے ١
  ساتھ ذکر کيا گيا ہے رجوع فرمائيں:

   ٥/٦٧)مائده ٢(

  ( خدا آپ ۖ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ) 
وه رسول جن پر آغاز بعثت سے لے کر حّجةُ الوداع تک کبھی بھی خوف غالب نہيں آيا ،ہميشہ ميدان جنگ ميں موجود رہے 

دم کبھی متزلزل نہيں ہوئے اب آ پ ۖ کو کيا بات پريشان کئے ) کاِر رسالت کے مشکل اور کٹھن راستے ميں آپ ۖ کے ق١(
  ہوئے ہے ؟ 

آپ ۖ کو کونسا کام انجام دينا ہے کہ جسکے انجام دينے ميں آپ ۖ دشمن کے مخالفانہ پروپيگنڈے، منکروں کے انکار ،کافروں 
 ام نہ دينے کی درخواست کرتے ہيں ؟کے کفر اور منافقوں کے نفاق سے خوفزده ہيناور تين بارجبَرئيل ـ سے اس کام کو انج

پيغمبر ۖ تو کبھی خوف ميں مبتال نہيں ہوتے تھے ،اور وحیِّ الہی کے پہنچانے ميں ايک لحظہ پس و پيش سے کام نہيں ليتے 
تھے،حقيقت ميں پيغمبر ۖ ُّمت کے بکھر جانے سے خوفزد ه تھے،رسوِل اکرم ۖ کوداخلی اختالف اور جھگڑوں کا ڈر تھاکہ 

  لوگ آپ ۖ کے مقابلہ مينکھڑے نہکہيں 
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..............  

  ۔آنحضرت ۖ کی شجاعت اور خط شکنی کے سلسلے ميں اميُرالمؤمنين ـ نے فرمايا: ١
اْلَبْ◌س ُٔاتَّقَْينَا بَِرُسْوِل ا ِمْنہُ )هللاِ ۖ( ُکنَّا َِذا ٔاْحَمرَّ   ،فَلَْم يَُکْن ََحد ِمنَّاَْقَرَب ِلَٰی اْلَعُدوِّ

بھڑکتا ہم رسولِخدا ۖ کی پناه ميں چلے جاتے تھے کيونکہ ايسے نازک وقت ميں ہم لوگونميں سب سے زياده (جب بھی شعلٔہ جنگ 
  رسولِخداۖ  دشمن کے نزديک ہوتے تھے ۔ ) 

  …ھ) ٦٨٩۔ کشف الغمة : مرحوم اربلی( متوفٰی ١
  ھ )٢٢٣: ابن سالم ( متوفٰی  ١٨٥ص ٢۔غريب الحديث ، ج٢…
  ھ ) ٦٣٠: ابن اثير ( متوفٰی  ٤٣٩،  ٨٩ص  ١۔کتاب النہاية ، ج٣
  ھ )٣١٠: طبری ( متوفٰی  ١٣٥ص ٢۔تاريخ طبری ، ج٤
  ھ )١١١٠: مرحوم مجلسی ( متوفی ٢٢٠ص  ٥۔بحار االنوار ، ج٥
  ھ ) ١١١٠: مرحوم مجلسی ( متوفی ٣٤٠، ٢٣٢، ١١٧ص ١٦۔بحار االنوار ، ج٦

يزی شرو ع نہ ہو جائے، احترام جاتا رہے،جو کچھ جہاد کی ہوجائيں اور آپ ۖ کی کہيں موجودگی ميں اّمت کے درميان خونر
قربانيوناور شہادتوں سے حاصل ہوا تھا بھال ديا جائے آيا يہ سب کچھ حضرت علی ـ سے دوستی کے اعالن کی وجہ سے 

ی ـ کو دوست تھا ؟ پيغمبر اکرم ۖنے ماضی ميں آغاز بعثت سے لے کر غدير کے موقع تک بارہا و بارہا فرمايا تھا کہ ميں عل
  رکھتا ہوں ۔

يہ تو کوئی اتنا اہم مسئلہ نہيں تھا کہ اّمت مسلمہ کی صفوں ميں تزلزل اور دراڑ کا باعث ہو دوستی کا اعالن کوئی خاص 
يَعِصُمَکهللا ُ اہميت کا حامل مسئلہ نہ تھا کہ صاحب عّزت و جالل خدا اپنے پيغمبر اکرم ۖ کو اطمينان دالئے اور کہے کہ ( َو ا

  النَّاِس) ِمنَ 
اور تم ڈر و نہيں خداوند عالم آپ کو لوگونکے شر سے محفو ظ رکھے گا اگر ہدف صرف يہ تھا کہ ''دوستی کا ابالغ '' ہو 

جائے تو پيغمبر اسالم ۖ نے حضرت علی ـکا ہاتھ بلند کرکے انکی بيعت کيوں کی ؟ اور تمام مسلمانوں کو بيعت کا حکم کيوں 
عت کريں !! اور حاضرين ميں سے مرد آدھی رات تک اور خواتين اگلے دن کی صبح تک حکم ديا کہ حضرت علی ـ کی بي

بيعت کی بجاآوری ميں مشغول رہيں ۔ حضرت علی ـ کی د وستی يا اسکا ابالغ تو اس بات کا متقاضی نہيں ہے کہ بيعت طلب
  کی جائے اور لوگ بھی امتثال حکم کرتے ہوئے مشغول ہوجائيں ۔

مختلف اسالمی ممالک سے آئے ہوئے ايک الکھ بيس ہزار حجاج کو ايک دن اور رات کے لئے غدير خم کے  پيغمبر اسالمۖ 
ميدان ميں روکے رہيں صرف يہ کہنے کے لئے کہ ( اے لوگو ! ميں علی ـ کو دوست رکھتا ہوں ) آيا يہ دعوٰی قابل ِ قبول 

  ہے ؟

  ۔ تکميِل دين کا راز :٤
وتا ہے کہ آيا حضرت علی ـکی دوستی کے اعالن کے ساتھ دين کامل ہو جائے گا؟اگر پيغمبر يہاں ايک سوا ل اور پيدا ہ

گرامی ِ اسالم ۖ روِزغدير اپنے ساتھ علی ـ کی دوستی کا اعالن نہ کرتے تو کيا دين ناقص تھا ؟ اور چونکہ اُس دن آپ ۖ نے 
کامل ہو گيا ؟ اور خدا کی نعمتيں لوگوں پر تمام ہو گئيں ؟ لوگوں سے کہا کہ ( ميں علی ـ کو دوست رکھتا ہوں ) تو دين ِ خدا 

  ) نے اس بات کااعتراف کيا ہے١اور جيسا کہ بہت سارے شيعہ اور ُسنّی علماء (
  غدير کے دن آپ ۖ کے اعالن ِ واليت اور لوگوں کے بيعت کر لينے کے بعد ختمی مرتبت ۖ پر يہ آئہ مبارکہ نازل ہوئی !

َعلَْيُکْم نِْعَمتی َوَرِضْيُت لَُکم ُالِْساٰلَم  ا لَِّذْيَن َکفَُرْوا ِمْن ِد ْينُِکْم ، فاَلَ تَْخَشْو ھُم َواْخَشْوِن،اْليَْوَم ٔاَْکَمْلت لَُکم ِْدْينَُکْم َو ٔاَْتَمْمتُ  ( ا ْليَْو َم يَئِسَ 
  )٢ِدْيناً )(

ہيں ، لھذا تم ان سے تو ڈرو ہی نہيں بلکہ  (مسلمانوں ) اب تو کفّار تمہارے دين سے( پھر جانے سے ) ما يوس ہو گئے
صرف مجھ سے ڈرو آج ( غدير کے دن )ميں نے تمہارے دين کو مکّمل کر ديا اور تم لوگونپر اپنی نعمتيں پوری کر ديں 

،اور تمارے اس دين اسالم کو پسندکيا غدير کے دن ايسا کونسا کام انجام پايا کہ فرشتٔہ وحی مذ کوره آيت کوبشارت و 
  شخبری کے سا تھ ليکر نازل ہوا ؟ خو

  وه عظيم واقعہ کيا تھا کہ جس کی وجہ سے 
  الف۔ کافر دين کی نابودی سے مايوس ہو گئے ۔

..............  
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 ٣۔تمام مؤّرخوں اور بہت سارے اہل ِ سنّت مفسِّروں نے اس بات کا اعتراف کيا ہے کہ سورٔه مبارکۂ  مائده کی آيت شماره /١
َمْلُت لَُکْم ِدْينَُکْم) غدير کے دن حضرت علی ـ کی اعالن ِ واليت اور لوگوں کی بيعت ِعمومی کے بعدآنحضرت ۖپر نازل ہوئی (اْليَْوَم َکْ 

  ۔مورخوں اور مفّسروں کے نام مندرجہ ذيل ہيں !
  ھ ) ٥٧١: ابن عساکر شافعی ( متوفّٰی  ٥٧٧و  ٧٥ص  ٢۔تاريخ دمشق ، ج١
  ھ )  ٥٠٤: حسکانی حنفی ( متوفّٰی  ١٥٧ص  ١۔ شواہُد التنزيل ، ج٢
  : ابن مغازلی شافعی  ١٩۔ مناقب ،ص٣
  ھ ) ٤٨٤:خطيب ِ بغدادی ( متوفّٰی  ٢٩٠، ص ٨۔ تاريخ بغداد ، ج٤
  ھ )  ٩١١: سيوطی شافعی ( متوفّٰی  ٢٥٩، ص ٢۔ تفسيِردّرالمنثور ،ج٥
  ھ ) ٩١١: سيوطی شافعی ( متوفّٰی  ٥٢و ٣١، ص ١۔ الِتقان ، ج ٦
  ھ ) ٩٩٣: خوارزمی حنفی ( متوفّٰی  ٨٠قب ،ص۔ منا٧
  ھ ) ٦٥٤: ابن جوزی حنفی ( متوفّٰی ١٨و  ٣٠۔تذکرةُ الخواص ، ص ٨
  ھ ) ٧٧٤: ابن کثير ِ شافعی ( متوفّٰی  ١٤،ص  ٢۔ تفسير ِ ابن کثير ، ج٩
  ھ )  ٩٩٣: خوارزمی حنفی ( متوفّٰی  ٤٧، ص ١۔ مقتُل الُحسين،ج١٠
  قندوزی حنفی : ١١٥۔ينابيُع المودة، ص١١
  ھ ) ٧٢٢: حموينی ( متوفّٰی ٣١٥و ٧٤و  ٧٢،ص،  ١۔ فرائُد الّسمطين ،ج ١٢
  ھ ) ٢٩٢: يعقوبی ( متوفّٰی  ٣٥، ص ٢۔ تاريخ يعقوبی ،ج ١٣
  : عاّلمہ امينی  ٢٣٠، ص ١۔ الغدير ، ج ١٤
  ھ ) ٣١٠۔ کتاب الوالية : ابن جرير طبری ( متوفّٰی ١٥
  ھ ) ٧٧٤: ابن کثير ِ شافعی ( متوفّٰی  ٢١٠، ص ٥۔ تاريخ ابن کثير،ج١٦
  شافعی هللا ِ : عبدا١٠٦۔ مناقب ،ص ١٧
  حنفی هللا ِ : عبدا ٥٦٨۔ ارجح المطالب ،ص  ١٨
  : آلوسی ٥٥ص ٦۔ تفسير ِ روُح المعانی ، ج١٩
  ھ ) ٧٧٤:ابن کثير ِ شافعی ( متوفّٰی  ٣٤٩ص  ٧وج٢١٣، ص٥۔ البداية والنہاية ،ج ٢٠
  : عاّلمہ مجلسی  ٥٢باب  ٣٧۔بحاُر االنوار ،ج٢٢ھ )  ٢٩١( متوفّٰی ۔ الکشف و البيان :ثعلبی ٢١

  اور بہت ساری تفاسير اہل سنّت ، اور تمام شيعہ علماء کی تفاسير جن کے ذکر کے لئے ايک الگ کتاب کی ضرورت ہے ۔
   ٣/ ٥) مائده ٢(

  ب ۔ جس کے بعد کافروں کی سازشوں سے نہ ڈرا جائے ۔
  ا۔ج ۔ دين اسالم کامل ہوگي

  کی نعمتيں پوری ہو گئيں ۔هللا د۔ ا
  ھ ۔ اسالم کے پائنده رہنے کی ضمانت دی گئی ۔ 

  کيا يہ سب کچھ صرف دوستی کا پيغام پہنچانے کے لئے تھا ؟
  آيا اس قسم کے دعوے تمام دنيا کے مسلمانوں کے لئے قابِل قبول ہيں ؟ 
  ينہ پروری کی پناه کيوں ليں؟ہم غدير کے پر نور خورشيد کے مقابلے ميں جہل کی تاريکی اور ک

بلکہ غدير کاواقعہ تو کوئی بہت بڑا واقعہ ہونا چاہيے کہ جس نے آياِت اٰلہی کے( بہت سی بشارتوں اور پيغاموں کے ساتھ) 
  نزول کی راه ہموار کی۔

  اُس واقعہ کو تو بہت اہم واقعہ ہونا چا ہيے کہ جسکا نتيجہ ''اکماِل دين '' اور '' اتماِم نعمت ہو۔
ايسا واقعہ کہ جس نے راه رسالت کو رنگ جاويدانی بخشا اور آپ ۖ کی آغاز ِ بعثت سے لے کر ہجرت اور اسکے بعد کی 

  زحمتوں کا پھل ديا۔
آيا يہ عظيم واقعہ '' عام مسلمانوں کا حضرت علی ـ کی بيعت کرنے'' کے عالوه کچھ اور ہے؟ آيا يہ عظيم واقعہ '' حضرت 

  بيٹوں کی ''قيامت تک کے لئے بيعت عمومی کے عالوه کچھ اور ہے ؟علی ـ اور انکے گياره 
 کيايہ عظيم واقعہ پيغمبر ۖکے بعدسے قيامت تک کے لئے مسلمانوں کے رہبراور پيشوا معيّن ہونے کے عالوه کچھ اور ہے؟

  ادث رونما ہوئے ؟يہ اہل سنّت مصنّفين، تاريخ کا مطالعہ کيوں نہيں کرتے کہ روِز غدير کے بعد کس قسم کے تلخ حو

  ۔ آپ ۖ کے قتل کی نا کام سازش :٥
اگر پيغمبر ۖ کا ہدف غدير کے دن صرف حضرت علی ـ کی دوستی کا پيغام پہنچانا تھا تو ايک گروه نے آپ ۖ کے قتل کا اراده 

يکن خدا وند عالمکيوں کيا ؟ اور مدينے کے راستے ميں اپنے اس باغيانہ ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کيوں کی ل
  نے آپ ۖ کی حفاظت کی ؟ دوستی کا پيغام تو آپ ۖ کے قتل کا سبب نہيں ہو سکتا ؟
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اميُر المؤمنين ـ کی واليت کے مخالفوں نے سوچا کہ اب اس کے سوا کوئی چاره نہيں کہ آۖپ کو قتل کر ديا جائے ، اور اس 
ش يہ کی کہ جب آپ ۖ کی سواری '' عقبہ'' (جو کہ پہاڑی قتل کوطبيعی موت ظاہر کرنے کے لئے ان لوگوننے آپس مينساز

عالقہ ہے اور وہاں بہت گہری گہری کھائيّاں ہيں) کے قريب پہنچے تو پتھر اور لکڑياں وغيره ان کھائيّوں ميں پھينکی جائيں
ی ميں جا گرے جن سے مختلف قسم کی خوفناک آوازيں پيدا ہو نگی جن آوازوں سے ڈر کر آپ ۖ کی سواری کسی گہری کھائ

گی۔ اور ہم تاريکی شب سے فائده اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو جائينگے پھر کل سب لوگوں ميں يہ بات مشہور کر ديں 
  گے کہ آپ ۖ کی وفات کا سبب طبيعی حادثہ ہے ۔

ار کرنے لگے پھر يہ سارے مخالفين تيزی سے اس مقام پر جمع ہوکر گھات لگا کر بيٹھ گئے اور آپ ۖ کی سواری کا انتظ
،ليکن خدا وند ِعالم نے فرشتۂ  وحی کو نازل کرکے اپنے حبيب ۖ کو دشمن کی اس سازش سے آگاه فرما ديا،جب آپ ۖ کی 
سواری اس مقام کے نزديک پہنچی تو آپ ۖ نے حذيفۂ  يمانی اور عّمار ياسر سے کہا کہ اُن ميں سے ايک اونٹ کی مھار 

گھات لگائے ہوئے منافقوں نے جو کچھ بھی ہاتھ ميں آيا کھائی کی طرف پھينکنا شروع  تھامے اور ايک سواری کو ہنکائے،
کر ديا اور مختلف قسم کی خوفناک آوازوں سے اُونٹ کو ڈرانے کی کوشش کی ، ليکن خدا کی مدد آپ ۖ کے شامل حال رہی 

  اور اُونٹ پر کوئی اثر نہ ہوا ۔
يہ منافقين اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے جانے نہيں دينا چاہتے تھے اور اور اس طرح دشمن کی سازش ناکام ہوئی ، مگر 

جب اس سازش کو ناکام ہوتے ديکھا تو تلوارينلے کر پيغمبر گرامِی اسالم ۖپر حملہ آور ہو گئے ليکن ان کے سامنے حذيفۂ  
دفاع کے سبب اس سازش ميں يمانی اور عمار ِ ياسر جيسے عاشقاِن واليت تھے جن کے بے نظير اور شجاعت سے بھرپور 

بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ، اب اگر يہ منافقين تھوڑی سی دير کرتے تو قافلے ميں شامل عاشقان ِ واليت سر پر پہنچ جاتے
  اور منافقوں کا کام تمام کر ديتے ۔

يہ کون لوگ تھے ؟ هللا ۖ يا رسول ا لٰہذا اب منافقين کے پاس فرار کے عالوه کو ئی چاره نہيں تھا ، حذيفۂ  يمانی نے پوچھا
آپ ۖ نے فرمايا خود ہی ديکھ لو، اُس وقت بجلی چمکی اور منافقوں کے چہرے تاريکی کے پردے سے بے نقاب ہوئے اور 

  )١) ہے اور ان کے نام در ج ذيل کتب ميں درج ہيں۔(١٥حذيفہ نے اُن افراد کو آسانی سے پہچان ليا ! جن کی تعداد پندره (

  ن آميز طو مار کا انکشاف :۔ نفري٦
روِز غدير پيغمبر ۖ کا ہدف صرف حضرت علی ـ کی دوستی کا اعالن اور لوگوں سے حضرت علی ـ کی بعنوان امام اور 

رہبربيعت لينا نہيں تھا تو ايک گروه نے اس دن کے بعد اُّمت ِ اسالمی کی امامت اور رہبری کے متعلّق مخفيانہ تحرير کيوں 
  ريعہ رسوِل خدا ۖ کے بعد قدرت و حکومت اپنے ہاتھ ميں لے ليں ؟لکھی کہ جسکے ذ

جب يہ گروه آنحضرت ۖ کو قتل کرنے اور مسلمانوں کے درميان تفرقہ ڈالنے ميں کامياب نہ ہوسکا تو انہوں نے احتياط کا 
  دامن تھاما اور تا حيات ِ رسول خدا ۖ اس قسم کی حرکتوں 

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

: عاّلمہ  ١١ ٤و  ٨٦ص  ٢٨۔ بحاراالنوار ، ج٣: ديلمی  ١٣٥و  ١١٢۔ ارشادالقلوب ، ص ٢: عاّلمہ حلّی  ١٣٧ ) کشف اليقين ، ص١(
  مجلِسی 

سے اجتناب کرنے کا فيصلہ کيا، ليکن ايک دوسرے گر وه نے واليِت علی ـ کی کھلّم کھاّل مخالفت کی ا ور اس طرح ايک 
ئے تاکہ يہ ظاہر کر سکيں کہ ہمار ی مخالفت بہت منظّم اور مستحکم تحرير لکھی جس پر بہت سارے لوگوں کے دستخط ل

  ہے ۔
اس مقصد کے لئے ابو بکر کے گھر پر جمع ہوئے باہم گفتگو کے بعد اس نتيجے پر پہنچے کہ ايک عہد نامہ لکھا جائے 

ناموں سے قريش اور  ،چنانچہ سعيد بن عاص نے ايک عہد نامہ لکھا ، اس عہد نامے پر جن لوگوں نے دستخط کئے ان کے
اميُرالمؤ منين ـ کے مخالفوں کے سينوں ميں کينے اور بغض کی شدت ثابت ہو جاتی ہے ،ان ناموں ميں سِر فہرست ابو 

سفيان ، فرزنِد ابی جہل اورصفوان بن ُميّہ جيسے نام ديکھنے ميں آتے ہيں، يعنی مشرکوں اور کافروں کے سردار منافقوں ( 
  کے ہاتھوں مينہاتھ دئے ہوئے ہيں تاکہ خورشيِد واليت کا انکار کيا جاسکے ۔نام نہاد مسلمانوں ) 

  عہد نامہ 
ِحيمِ هللا ِبِْسِم ا ْحٰمن ِالرَّ   الرَّ

يہ وه عہد نامہ ہے کہ جس پر اصحاِب رسول ميں سے انصار و مہاجر ين پر مشتمل ايک گروه نے اتفاق کيا ہے، يہ وه لوگ 
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م نے اپنی آسمانی کتاب ميں رسول کے ذريعہ اور بزباِن رسالت کی ہے،اس گروه نے ہيں کہ جن کی تعريف خدا ونِد عال
واليت وامامت کے مسئلے ميں مختلف آراء اور مشوروں کی روشنی ميں اجتہاد اور کوشش کرنے کے بعد اسالم اور 

ير کر ديا ہے تاکہ آئنده مسلمانوں کی بھالئی کے لئے جو کچھ دين اور لوگوں کے لئے مناسب تھا اس عہد نامے ميں تحر
آنے والی نسليں بھی اس سے فائده اُٹھا سکيں اور اسکے دستورالعمل کی پيروی کرتے ہوئے دنيا اور آخرت کی سعادت 

  حاصل کر سکيں ۔ 
ن اّما بعد! خداوند ِ منّان نے اپنے کرم اور مہربانی کے ساتھ حضرت محّمد ۖ کو لوگوں کی طرف بھيجا تاکہ اسکے پسنديده دي

کو لوگوں تک پہنچائيں ، اور رسول ِ اکرم نے اپنے اس تبليغی وظيفے کو انجام دينے ميں کسی قسم کی کوتاہی نہيں کی ،جن
جن امورکی تبليغ پر مامور کئے گئے تھے ان کو بخير وخوبی لوگوں تک پہنچايا،يہاں تک کہ دين کامل ہو گيا اور اسالمی 

  ہوگئے ۔  معاشرے ميں واجبات و سنن ِٰلہی رائج
اس کے بعد خدا وند ِ عالم نے اپنے رسول ۖ کو اپنی طرف باُل ليااور آنحضرت ۖ مکّمل عّزت و احترام کے ساتھ دعوت حق کو 

لبّيک کہا اور اپنی جا نشينی کے لئے کسی شخص کی نشان دہی کئے بغير اس دار ِفانی سے دار بقا ء کی طرف کوچ کر 
کا اختيار لوگوں کو سونپ گئے تاکہ جس کو بھی مورد وثوق واطمنان پائيں اسے جانشين گئے ، بلکہ خليفہ وجانشين چننے 

رسول اور واليت امرالمسلمين کے لئے منتخب کر ليں اور رسول خدا ۖ کی اطاعت مسلمانوں کے لئے باعث افنخار ہے جيسا 
  کہ قرآن کريم ميں ارشاد فرمايا:

قات کرنا چاہتا ہے اسے چاہيے کہ رسول کی اطاعت کرے ) حقيقت ميں ( جو بھی روز ِ قيامت اپنے پروردگار سے مال
رسول اکرم ۖ نے اس لئے اپنا جانشين مقّرر نہيں کيا کہ خالفت ِ رسول ايک ہی خاندان مينمنحصر نہ رہے بلکہ دوسرے 
نہ ہوتی خاندان بھی خالفت سے کچھ فائده حاصل کر سکينميراث کی طرح ايک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل

رہے،اور اس ليے کہ دلتمندوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن جائے اور کوئی خليفہ بھی قيامت تک کے لئے اپنی نسل ميں 
  خالفت کا دعوے دار نہ ہو۔

ہر عہد اور زمانے ميں تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ايک خليفہ کے مرنے کے بعد صاحبان ِ حّل و عقدمل کر بيٹھيں اور 
الح و مشورے سے جس کو بھی صالح اور خالفت کے الئق سمجھيں مسلمانوں کے تمام امور کی لگام اسکے سپردباہمی ص

کرديں اور اسکو ولی ِامِر مسلمين اور ان کے اموال و نفوس کا مختار قرار ديں،کيو نکہ اصحاِب حل ّ و عقد ايسے امور کی 
ے لئے انتخاب سے قاصر نہيں ہوں گے، لٰہذا اگر کوئی اس بات پوری صالحيّت رکھتے ہيں اس لئے يہ کبھی بھی خالفت ک

کا دعوے دار ہو کہ رسول ِخدا ۖ نے ايک خاص شخص کو اپنی جانشينی کے لئے چن لياتھا اور اسکے نام اور حسب و نسب 
سلمانوں کی سے سب کو آگاه فرماديا تھا ، اسکی يہ بات بيہوده اور اصحاِب رسول کی رای کے خالف ہے ، اور ا س نے م

جماعت ميں اختالف ڈاالہے اوراگر کوئی دعو ی کرے کہ رسول خدا ۖ کی خالفت اور جانشينی وراثت ہے اور اسکے بعد 
دوسرے کو ملے گی تو اسکی يہ بات بے معنٰی ہے کيونکہ رسول ِخدا ۖ نے فرمايا: ( ہم انبياء کسی کو ار ث نہيں ديتے اور 

  ) جو کچھ ہم سے باقی بچے صدقہ ہے ۔
اور اگر کوئی اس بات کا دعوے دار ہو کہ خالفت ِ رسو ل خدا ۖ ہر کسی کو زيب نہيں ديتی بلکہ مسلمانوں ميں سے ايک 

معيّن شخص اس مقام کے الئق ہے ، اور خالفت اسکا حق ہے کوئی دوسرا خالفت کا مستحق نہيں ہے کيونکہ خالفت نبّوت 
قابل ِ قبول نہيں ہے اور اسکا کہنے واال جھوٹا ہے ،اس لئے کہ خود رسول  کے بعد بالکل ويسا ہی ايک سلسلہ ہے، يہ بات

  نے فرمايا! ( ميرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہيں جس کی بھی پيروی کروگے ہدايت پا جاؤ گے۔)هللا ۖ ا
ے قريب ہے اور اور اگر کوئی کہے کہ وه خالفت کا مستحق ہے وه بھی اس لئے کہ حسب و نسب کے لحاظ سے پيغمبر ۖ ک

يہی معيار رہتی دنيا تک خالفت کا مالک ا ور معيار ہے، اسکا يہ کالم بے جا ہے کيونکہ مالک اور معيار تقوٰی ہے ،نہ 
  رسول ۖ سے رشتہ داری،

  ْتٰقاُکْم)هللا ِ َجيسا کہ خدا وند ِ عالم نے فرمايا :( ِنَّ َْکَرَمُکْم ِعْنَدا
ے جس کا تقوی ز ياده ہواور ايسے ہی رسول ِ اکرم ۖ نے ارشاد فرمايا:( سارےتم ميں سے خدا کے نزديک صاحب عزت وه ہ

  مسلمان ايک ہيں اور مخالفوں کے سامنے ايک صف ميں ہيں ۔ 
لٰہذا جو بھی کتاب خدا پر ايمان الئے اور ُسنّت ِ رسول کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرے وه حق کے راستے پر ہے اور

ے ميں کوئی شک نہيں اور جو بھی قرآن و ُسنّت کے بر خالف عمل کرے اور مسلمانوں کی اسکے نيک اور صالح ہون
جماعت سے الگ ہو جائے اسے قتل کر دو کيونکہ اسکے قتل ميں ہی اُّمت کی صالح پوشيده ہے۔ کيونکہ پيغمبر اکرم ۖنے 

  بھی يہی فرمايا:
دا کرے اورانکی صفوں ميں شگاف ڈالے تو اس کو قتل کر ( جو بھی ميری اُّمت ميں تفرقہ ڈالے ، انکو ايک دوسرے سے ج
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دو، چاہے وه کوئی بھی ہو ؛ کيونکہ اجتماع اُّمت رحمت ہے اور اُّمت کی جدائی عذاب ہے اور ميری اُّمت ضاللت اور 
روه کے گمراہی پر متّفق نہيں ہوسکتی ،اور يہ سب دشمن کے مقابلے ميں بہت زياده متّحد اور يکدست ہيں معاندين کے گ

  عالو ه کوئی بھی مسلمانوں کی جماعت سے جدا نہيں ہوگا جو جدا ہو اس کا خون مباح ہے۔
  ) ١ھ( ١٠تاريخ:محّرُم الحرام 

اس دستاويز کو سعيد بن عاص نے لکھا اور تيره لوگوں (کہ جنہوں نے اس دستاويز پر دستخط کئے )کو اس کا گواه بنايا جن 
  ) ٢(کے اسماء ذيل کتب ميں موجود ہيں

غدير کے روز ايسا کونسا اہم کام انجام ديا کہ جس کی وجہ سے ہميشہ موقع کی تالش ميں رہنے والے نا اُّميد ہو گئے ،اُنکے
تمام منصوبے خاک ميں مل گئے اور تمام سازشوں پر پانی پھر گيا، مزيد صبر نہ کر سکے اور جتنی مخالفت کر سکتے 

  ں تک کہ ان ميں سے ايک نے عذاب طلب کيا۔تھے کی اور کھل کر سامنے آگئے ، يہا
..............  

  ١٠٣۔١٠٥ص  ٢٨۔بحاُر االنوار ، ج١)١(
   ١٠٩۔ ص  ١، مسند احمد ،ج ١٣٧،کشف اليقين،ص١١٢۔ ١٣٥)ارشاد القلوب ديلمی ،ص ٢(

  ۔بعض حاضرين کی علی االعالن مخالفت :٧

ايک شخص جسکا نام ''حارث بن نعمان فہری''تھا اور امام علی ـ کے خالف دل ميں بغض لئے تھا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر
  رسول ِ خدا ۖ کے خيمے کے سامنے آيا اور کہا !

َو محّمد رسول ُ هللا  ا(اے محّمد ۖ ! تم نے ہميں ايک خدا کی تعليم دی ہم نے تسليم کيا ، اپنی نبوت کا دعوٰی کيا ہم نے الاٰلہَ ااّل 
کہا ، ہميں اسالم کی دعوت دی ہم نے قبول کی اور اسالم لے آئے ، تم نے کہا پانچ وقت نماز پڑھوہم نے پڑھی ،زکٰوة و هللا ا

روزه و حج و جہاد کا حکم ديا ہم نے اطاعت کی ، اب اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارا امير بنا ديا معلوم نہينيہ حکم خدا کا ہے 
  رے ذاتی ارادے کی پيداوار ہے ۔ )يا تمہا

رسوِل خدا ۖ نے فرمايا ( خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی خدا نہيں ،يہ حکم اس خدا ہی کی طرف سے ہے ميرا کام فقط اس
  حکم کو تم لوگوں تک پہنچانا تھا) حارث آپ ۖ کا يہ جواب سن کر غضبناک ہو گيا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا !

! اگر جو کچھ محّمد ۖ نے علی ـ کے بارے ميں کہا ہے تيری طرف سے ہے اور تيرے حکم سے ہے تو ايک پتھر  ( خدا يا
  آسمان سے مجھ پر گرے اورميں ہالک ہو جائو ں )

ابھی حارث بن نعمان کے يہ جملے ختم نہيں ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ايک پتھر آيااور اس کو ہالک کر ديا،تو اس
  )١نازل ہوئی۔( ٢و  ١معارج کی آيات نمبر  وقت سورهٔ 
..............  

  )۔ ( َسَ◌َل َسآئِل بَِعَذاٍب َواقٍِع لِْلٰکافِِرْيَن لَْيَس لَہ َدافِع ) ١(
  ۔ غريب ُالقرآن : ہروی١
  ۔شفاء الصدور : موصلی٢
  ۔الکشف والبيان:ثعلبی ٣
  ۔رعاة الھداة:حسکانی ٤
  ۔الجامع الحکام القرآن : قرطبی٥
  : سبط ابن جوزی ١٩کرة الخواص ،ص۔ تذ٦
  ۔ االکتفاء : وصابی شافعی ٧
  : حموينی ١٣۔ فرائد الّسمطين ،باب٨
  ۔ معارج االصول : زرندی ٩
  ۔ نظم درر السمطين : زرندی١٠
  ۔ ہداية ا لسعداء : دولت آبادی ١١
  : ابن صبّاغ  ٤٦۔ الفصول المہّمة ،ص ١٢
  ۔ جواہر العقدين :سمہودی١٣
  : عمادی ٢٩٢ص ٨سعود ،ج۔ تفسير ابن ١٤
  : شربينی٣٦٤ص  ٤۔السراج المنير ،ج١٥
  ۔ االربعين فی فضائِل اميرالمؤمنين ـ : جمال الّدين شيرازی١٦
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  : مناوی ٢١٨ص  ٦۔ فيض ا لقدير ،ج١٧
  ۔العقدالنّبوی والّسر المصطفوی: عبد روس ١٨
  ۔ وسيلة المآل: با کثير مّکی١٩
  : صفوری٢٤٢ص ٢۔نزہة المجالس، ج٢٠
  :حلبی٣٠٢ص ٣۔السيرة الحلبيّة، ج٢١
  ۔الصراط السوی فی مناقب النّبی ۖ :قاری٢٢
  ۔ معارج العلی فی مناقب المصفی: صدر عالم٢ ٣
  ۔ تفسير شاہی :محبوب عالم٢٤
  ۔ذخيرة المآل : حفظی شافعی ٢٥
  ۔ الروضة النّذيّة: يمانی٢٦
  : شبلنجی ٧٨۔نوراالبصار ،ص ٢٧
  يد رضا: رش٤٦٤ص  ٦۔ تفسير المنار ،ج٢٨
  : عاّلمہ امينی (اور سينکڑوں شيعہ اور ُسنّی کتبِ تفسيرجنہوں نے اس حقيقت کا اعتراف کياہے ٢٣٩ص  ١۔ الغدير ،ج٢٩

( ايک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کيا کہ جو کافروں پر آتا ہے اور اسکو کوئی نہيں روک سکتا۔) دوسرے نے 
ه تو کھلے دشمن کی طرح برہنہ شمشير لئے رسوِل اسالم ۖ کے قتل کے درپے وه شرمناک تحرير لکھی ، اور ايک گرو

ہوگئے ، اگر غدير کے دن صرف علی ـ کی دوستی کا اعالن ہوا تھا اور کوئی بہت اہم کام انجام نہيں پايا تھا تو پھر سياسی 
خدا ۖکے قتل کی سازش ميں ناکام  پارٹيوں کے سربراه ،موقع کی تالش مينرہنے والے حکومت اور اقتدار کے بھوکے رسول ِ

ہونے کے بعد مسلمانوں کی منظّم صفوں کو درہم برہم کرنے کی کوششيں کيوں کرتے رہے ؟اور مّکہ سے مدينہ تک 
  راستے بھر اس کوشش مينکيوں لگے رہے کہ پيغمبراکرم ۖ اور آپ ۖکے اصحاب پر کاری ضرب لگائيں؟

  ونما ہوا کہ ان سارے گروہوں نے جو سازش ممکن تھی کی اور شيطانی چاليں چليں؟''غدير خم'' ميں ايسا کونسا اہم واقعہ ر

  ۔ناکام سازشيں :٨
تمام مسلمانوں کے حضرت علی ـ کی بيعت کر لينے کے بعد اور مخالفوں کی پريشانی کو ديکھتے ہوئے يہ احتمال ہر آن 

ميں کہيں ايسا نہ ہو کہ دشمن اس شيطانی سازش ميں بڑھتا جارہاتھا کہ سرزمين غدير خم سے مدينہ تک کے طويل راستے 
کامياب ہو جائے اور ايسی جارحانہ حرکتوں کا مرتکب ہو جو دنيأی اسالم اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لئے خوش آيند نہ 

  ہو، لٰہذا اس خطرے کے پيش نظر پيغمبر ۖ نے حکم ديا کہ منادی يہ اعالن کردے:
نہ پہنچنے تک راستے ميں دو يا تين آدمی اس بات کا حق نہيں رکھتے کہ ايک ساتھ جمع ہوں( رسول خدا کا حکم ہے کہ مدي

  اور ايک دوسرے کے کانوں ميں باتيں کريں ۔) 
آپ ۖ کے اس فرمان کی وجہ سے شيطانی منصوبے خاک ميں مل گئے ، تمام سازش آميز اتحادٹوٹ گيا اور مخالفين اپنی ان 

و عملی جامہ نہ پہنا سکے ، اس قافلے کے مدينہ کی طرف سفر کے دوران حذيفہ کے شيطانی سازشوں اور حرکتوں ک
غالم( جس کا نام سالم تھا) نے ديکھا کہ ابو بکر ،عمر اور ابو عبيده جّراح ايک جگہ جمع ہيں اور آپس ميں گفتگو ميں 

گا، انہوں نے وعده و وعيد کے بعد سالم مشغول ہيں ، اس نے کہا کہ اگر مجھے نہيں بتاؤگے تو پيغمبر ۖ کو اطالع دے دوں 
  سے کہا کہ :

(ہم چاہتے ہيں کہ واليت علی ـکی اطاعت نہ کرنے پر اتّحاد کرليں تو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جا۔) سالم نے کہا : کيونکہ 
کی نگاہوں سے  ميں بنی ہاشم اور علی ـ کا دشمن ہوں اس لئے مجھے منظور ہے ۔ ليکن يہ چھوٹا سا جلسہ بھی رسوِل خدا ۖ

پوشيده نہ ره سکا اور راستے ميناُن سے مخاطب ہو کر آپ ۖ نے فرمايا : ( ميں نے تم لوگوں کو جمع ہونے اورکانوں ميں 
باتيں کرنے سے منع کيا تھا تم لوگوں نے اطاعت کيوں نہيں کی جان لو کہ خدا وند عالم تمہارے ہر عمل سے واقف ہے اور 

  پوشيده نہيں ہے ۔)کوئی شی اس سے مخفی اور 
اگر غدير کے دن کی تاريخی حقيقت کا کما حقّہ مطالعہ اور تحقيق کی جائے تو يہ حقيقت واضح ہو جائے گی کہ روِز غدير 

صرف دوستی کے اعالن کے لئے نہيں تھا،اور لفظ '' مولٰی '' اور'' ولی ''کے معنٰی صرف (امامت اور رہبری ) ہی کئے 
ر ۖ نے غدير ميں فرمايا : (ہر اسکا کہ جسکا ميں رہبر ،امام اور مولٰی ہوں علی ـ بھی رہبر ،امام اورجاسکتے ہيں ، گويا پيغمب

مولٰی ہے) اور کيونکہ آپ ۖ نے امت مسلمہ کی رہبری اور امامت کا واضح اور قطعی اعالن کيا اور حضرت علی ـ کے لئے 
رہنے والوں کے انتظار اور انکی حد درجہ مخالفانہ کوششوں پر بيعت لے لی تو منافقوں کی ا ميدوں ، موقع کی تال ش ميں 

 پانی پھر گيا۔
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 منزلت غدير

 

  

  سّوم۔رسوِل اکرمۖ  اور علی ـ کی دوستی
ا مام علی ـ کا دوست رکھنا اور پيغمبر اسالم ۖ کی حضرت علی ـ کے ساتھ دوستی کوئی ڈھکی چھپی بات نہيں تھی ،علی ـ 

ـ کی جان تھے آغاز بعثت کے وقت سے سب لوگ يہ ديکھتے رہے کہ علی پيغمبر ۖ کی جان او ر پيغمبر اکرمۖ  حضرت علی 
عليہا حجر اسٰمعيل کے برابر ميں آپ ۖ کی اقتدا ميں نماز پڑھ رہے ہينيہ سب نے ديکھا کہ هللا ِ ـ اور حضرت خديجہ سالُم ا

سکيں سب نے ديکھا کہ حضرت علی ـ پيغمبۖر کے بستر پر سوئے اور اپنی جان کی پرواه نہ کی تاکہ آپ ۖ کی جان بچا 
حضرت علی ـ بعثت وھجرت ميں ايک پروانے کی طرح شمع رسالت کے گرد چکر لگاتے رہے سب نے يہ بارہا سنا کہ 

  حضرت رسول اکرم ۖنے حضرت علی ـ کے ساتھ اپنی دوستی کا اعالن کيا : جن ميں سے چند نمونے مندرجہ ذيل ہيں 

  ۔ جنگ اُُحد ميں دوستی کا اعالن :١
اثير اپنی تفسير ميں لکھتے ہيں پيغمبر ۖ نے مشرکوں کے ايک گروه کو ديکھا کہ حملے کے ليے تيّار ہے حضرت علی ـ  ابن

کو حکم ديا کہ اس گروه پر حملہ کريں ، حضرت علی ـ نے حکم کی اطاعت کی اور ان لوگوں پر حملہ کرکے کا فی کو قتل 
گروه کو ديکھا اور حضرت علی ـ کو حملہ کا حکم ديا علی ـ نے انکو بھی  اور باقی کو فرار پر مجبور کر ديا بعد ايک اور

مار بھگايا اس وقت فرشتٔہ وحی نے پيغمبراکرم ۖ سے کہا کہ يہ فداکاری کی انتہا ہے جو حضرت علی ـ دکھا رہے ہيں 
آئی، الَ فَتٰی اِّلٰ َعلِی ّ ،الَ  رسول ِ خدا ۖ نے فرمايا ! ( وه مجھ سے ہے اور ميں اس سے ہوں ) ا س وقت آسمان سے يہ آواز

  َسْيَف ِاّلٰ ُذواْلفِٰقار ( علی ـ جيسا شجاع جوان اور ذوالفقار جيسی تلوار وجود نہيں رکھتی)۔
ابن ابی الحديد بھی لکھتے ہيں : جب اصحاب پيغمبر ۖ ميں سے اکثريت فرارہو رہی تھی تو دشمن کے مختلف دستے آپ ۖ کے 

قبيلٔہ بنی کنانہ کا ايک گروه ،اور ايک گروه قبيلہ عبد مناة کا جس ميں چار نامور جنگجو بھی؛  گرد گھيرا تنگ کرنے لگے
تھے جب پيغمبر ۖ کی طرف بڑھنے لگے توآپ نے حضرت علی ـ سے فرما يا : ان لوگوں کے حملے کو رفع دفع کرو علی ـ

حملہ کر کے انھيں پسپا کر ديا انھوں نے کئی بار  جو پا پياده جنگ ميں مصروف تھے ، پچاس افراد پر مشتمل اس گرو ه پر
جمع ہو کر حملہ کيا ليکن پسپائی انکا مقّدر تھی ان حملوں ميں چار مشہور جنگجو اور دس دوسرے افراد جنکا نام تاريخ ميں 

رہے ہيں ، فرشتے  نہيں ملتا علی ـ کے ہاتھوں قتل ہوئے جبَرئيل نے رسوِل خدا ۖ سے کہا:( حق يہ ہے کہ علی ـ فدا کاری کر
  انکی اس جاں فشانی سے تعجب ميں مبتال ہيں )

پيغمبر ۖ نے فرمايا : ايسا کيوں نہ ہو حضرت علی ـ مجھ سے ہيں اور ميں علی ـ سے ہوں، جبر ئيل نے کہا : ميں بھی آپ 
  سے ہوں۔ 

الَّ َعلِّی'' ليکن کہنے واال دکھائی نہيں دے رہا تھا، جب اس وقت آسمان سے دوباره يہ آوازآ ئی '' اَل َسْيَفِ الَّ ُذواْلفَٰقارَوالَ فَتٰی ِ
  )١پيغمبر ۖ سے سوال کيا گيا يہ کس کی آواز ہے ؟ توآپ نے فرمايا جبرئيل کی آواز ہے ۔(

  ۔ جنگ خيبر ميں دوستی کا اعالن :٢
و مسلمان رسوِل خدا ۖ کی قيادتجنگ احزاب ميں کاميابی کے بعد جب يہوديوں نے خيانت کی اور عہدو پيمان کا پاس نہ کيا ت

ميں جنگ خيبر کے لئے تيّار ہوئے اور حملے کے آغازمينہی يہوديوں کے بعض قلعوں کو فتح کرليا حضرت علی ـ آشوب ِ 
  چشم ميں مبتال تھے ۔

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

ميں روايت کی ہے اپنی اس  ٢٢٣ميں اور خوارزمی نے کتاب المناقب' ص ٢٥٣ص  ١٤)۔ ابن ا بی الحديد نے شرح نہج البالغہ ،ج١(
فداکاری (کہ جس کے نتيجے ميں آسمان سے يہ ندا آئی) کو حضرت علی ـ نے شورٰی کی تشکيل کے وقت اعضا کے سامنے دليل کے 

  طور پر پيش کيا۔
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کی چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کرنے کے بعدمسلمان سپاہيوں نے بڑے قلعوں '' وطيع 'اور ''ساللم''کی طرف پيش قدمی 
ليکن قلعہ کے باہر ہی يہوديوں کی سخت مقاومت کا سامنا ہوا ، يہی وجہ تھی کہ اسالم کے دلير سپاہی اس تمام جاں نثاری 

،فداکاری اور سنگين نقصانات ( جنکا ذکر اسالمی مورخ ابن ہشام نے مخصوص باب ميں کياہے )کے با وجود کاميابی 
  س دن سے زياده نبرد آزما ئی کرتے رہے۔حاصل نہ کر سکے ، لشکر ِ اسالم کے سپاہی د

ليکن ہر روز بغير کاميابی کے لوٹتے رہے ايک دن جليل القدر صحابی رسول ۖ، ابو بکر سفيد پرچم لے کر قلعہ خيبر کو فتح 
کرنے کے لئے روانہ جنگ ہوے مسلمانوں نے بھی ان کی ساالری ميں حرکت کر دی ليکن کچھ دير بعد بغير کسی نتيجہ 

س لشکر گاه کی طرف پلٹ آئے ساالر اور سپاہی سب ايک دوسرے کو قصور وار ٹھراتے ہوئے بزدلی اور فرار کا کے واپ
  الزام لگارہے تھے ۔

) نے نقل کيا ١ايک دن لشکر کی ساالری عمر کو دی گئی انہوں نے بھی اپنے دوست کی کہانی دہرائی اورجيسا کہ طبری(
خيبر کے سردارمرحب کی غير معمولی دالوری اور شجاعت کے ذکر سے پيغمبر ۖ  ہے،ميداِن جنگ سے پلٹنے کے بعد قلعۂ 

کے ساتھيوں کو ہرا ساں کرتے رہے اس صورت حال نے پيغمبر ۖ اور مسلمان سرداروں کو سخت پريشانی ميں مبتال کرديا، 
ور يہ قيمتی کلمات ا رشاد فرمائے ان حّساس حاالت ميں پيغمبر اکرم ۖ نے فوج اسالم کے سپاہيوں اور سرداروں کو جمع کيا ا

:  
ايَةَ َغَداً َرُجالًيُِحبُّ ا اٍر.''(هللا َو َرُسْو لُہ يَْفتَُح اهللاَوَرُسْولَہ َويُِحبُّہ اهللا َ ''َلَ◌ْعطَيَنَّ الرَّ   )٢َعلٰی يََدْيہ ِ، لَْيَس بِفَرَّ

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

  ٣٠٠،ص  ٢)۔تاريخ طبری ، ج١( 
   ٣٤٩، ص  ٣۔ سيرٔه ابن ہشام ، ج  ٤٣، ص ٢رٔه حلبی ، ج ۔ سي ١٢٠، ص ٩)۔ مجمع البيان ، ج ٢(

( يہ علم ميں کل اس مردکے ہاتھوں ميں دونگا جو خدا اور اسکے رسول ۖ کو دوست رکھتا ہوگا اورخدا اور پيغمبر ۖاس 
پشت  اسکے ہاتھوں پرفتح (قلعہ پر غلبہ ) ديگاوه مردہرگز ميدان جنگ سے دشمن کی طرفهللا کودوست رکھتے ہونگے ،ا

  کر کے بھا گنے و اال نہ ہو گا۔)
ار'' (دشمن پر حملہ کرتا ہے اور ہر گز فرار نہيں طبری اور حلبی کی ايک روايت کے مطابق اس طرح فرمايا:''َکّراٍر َغْيَر فَرَّ

ا ) يہ جملہ اس سردار کی فضيلت، معنوی برتری، شہامت اور شجاعت کی حکايت کرتاہے کہ فتح و کامرانی جسک١ہوتا)(
مقّدر ہے اور کاميابی جسکے ہاتھوں حاصل ہوگی؛ سپاہيوں اور سرداروں کے درميان خوشی ، اضطرا ب اور پريشانی کی 

ملی ُجلی کيفيت ہے کہ کل يہ اعزاز کس کو ملنے واال ہے ؟ ايک عجيب غوغا خيموں اور اطراف ميں بلندتھا، ہر شخص 
  )٢ائے۔(کے دل ميں يہ آرزو تھی کہ کل يہ اعزاز مجھے مل ج

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

  )۔ ابن ابی الحديد نے ان دو سرداروں کے فرار سے سخت متثر ہوتے ہوئے اپنے معروف قصيده ميں اس طرح بيان کيا ١(
  وما انس ال انس اللّذيَن تقدما و فر ھما و الفر ، قد علما

ا کيونکہ وه تلواريں ہاتھ ميں لے کر دشمن کی طرف (اگر ہر چيز کو بھول بھی جاؤں ليکن ان دو سرداروں کے فرار کو نہيں بھول سکت
  گئے اور يہ جاننے کے باوجود کہ جہاد سے فرار کرنا حرام ہے دشمن کی طرف پيٹھ کرکے فرار ہو گئے ۔)

  و للر اية العظمٰی و قد ذھبابہا مالبس ذل فوقہا و جالبيب
  اور خواری کے پردے ميں لپٹاہوا تھا۔)  (وه لوگ بڑا پرچم لے کر دشمن کی طرف گئے ليکن معنوی طور پر ذلّت

  يَشلّہمامن آل موسٰی شمردل طويل نجاد الّسيف ،اجيد يعبوب
  فرزنداِن موسٰی ميں سے ايک تيز و طّرار اور بلند قامت جوان انکو ميداِن جنگ سے دور کر رہا تھا وه بہترين اور تند رو سوار تھا۔

  س فرمان کو سنا تو بڑے شوق دل کے ساتھ فرمايا! )۔ جب حضرت علی ـ نے خيمہ ميں آپ ۖ کے ا٢( 
ہُمَّ اَل معطی لما منعت وال مانع لما َ عطيت'' سيرٔه حلبی ،ج   ٤١، ص ٣'' اللّٰ

  اے پرودگا ر جس سے تو منع کيااسے انجام نہيں دوں گا اور جس کاامر فرمايااسے انجام دوں گا۔

تھا مسلمان سپاہی اپنے اپنے خيموں ميں تھے سب جلداز جلد يہ جاننا رات کی تاريکی نے ہر جگہ کو اپنی آغوش مينلے ليا 
  ) ١چاہتے تھے کہ کل يہ اعزاز کس کو ديا جائے گا؟ (

نا گاه پيغمبر ۖ نے فرمايا ! علی ـ کہاں ہيں ؟ جواب ديا گيا کہ ؛ وه آشوب ِ چشم ميں مبتال ہيں اور ايک گوشے ميں آرام فرما 
! انکو باليا جائے لٰہذا امير المؤمنين ـ کے ساتھ دوستی کا اعالن تو غديرِ  خم سے کئی سال پہلے رہے ہيں پيغمبر ۖ نے فرمايا

ہو چکا تھا جب علی ـ دشمن کی صفوں کو توڑتے اور سرداراِن قريش کے سروں کو کچلتے ؛جب جنگ ِ اُُحد ميں قريش کے
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  د لير پہلوان عمرو ابن عبد ِ ود کو مغلوب کيا ۔ طاقتو ر علمداروں کو خاک ميں مالياجب جنگِ احزاب ميں قريش کے
جب جنگ ِ ذاُت الّسالسل ميں دشمن کی طاقت کو خاک ميں ماليامسلمانوننے ديکھا اور سنا کہ پيغمبر ۖ دل و جان سے علی ـ 

دان جنگ کی کو چاہتے ہيں اور انکے زخموں پر آنسو بہاتے ہيں اور ان کا تعارف اپنی جان کہکر کراتے ہيں، جب علی ـ مي
طرف جاتے تو اشک آلوده آنکھوں کے ساتھ ہاتھ دعا کے لئے بلند کرتے اور علی ـکی خدا سے سالمتی طلب کرتے ہيں، 

پيغمبر ۖ کی حضرت علی ـ کے ساتھ دوستی کوئی ايسی ڈھکی چھپی اور پوشيده بات نہيں تھی جو غدير ميں عام کی گئی ہو ا 
تی اور محبت کی شّدت سے ہر خاص و عام واقف تھا اور مہاجرين و انصار ميں سے مير المؤمنين ـ کی پيغمبر ۖ سے دوس

  بہت سارے بزر گ افراد اس دوستی اور محبت پر رشک کرتے تھے ۔ 
سياسی جماعتوں کے سربراه اور منافقين اس موقع کی تالش ميں رہتے تھے کہ اعتراض کر سکيں اور حسد کی آگ بجھا 

مند موّرخ يہ دعوٰی نہيں کر سکتا کہ '' غدير خم''صرف دوستی کا اعالن تھا اور کوئی خاص بات سکيں، لٰہذاکوئی بھی دانش
  رونما نہيں ہوئی۔

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

  )۔ تاريخ طبری کی عبارت اس بحث ميں کچھ ايسی ہے : فتطاول ابو بکر و عمر ١(

  ۔امام ـ کے دوستوں کی پہچان :٣

مؤمنين ـ کے ساتھ اپنی دوستی کا بارہا و بارہا اعالن کر چکے تھے بلکہ انکے دوستوںنہ صرف يہ کہ حضور ِ اکرم ۖ امير ال
  کو بھی پہچنواچکے تھے اور انکے دشمنونکے چہروں سے بھی پردے اُٹھاچکے تھے۔

  ۔حضرت علی ـ کی دوستی مؤمن اور منافق کی پہچان کا معيار:٤
ی ـ کی دوستی کو ''حق و باطل'' اور مؤمن و منافق ''کی پہچان کا غدير خم سے کئی سال پہلے پيغمبر اکرم ۖ نے حضرت عل

معيار قرار ديا، اس حديث کا خالصہ يہ ہے کہ علی بن ابی طالب ـ ايمان اور کفر کا معيار ہيں۔ صرف مؤمنين ہی آنحضرت ـ
  کے دوست ہو سکتے ہيں اور صرف منافقين ہی آپ ـ سے دشمنی کر سکتے ہيں۔ 

ے شيعہ اور ُسنّی کتابيں بھری ہوئی ہيں حد تواتر سے گذر چکی ہے،اور اميُرالمؤمنين ـ کے لئے يہ حديث شريف جس س
ايسی فضيلت کا درجہ رکھتی ہے کہ جو آپ ـ کے عالوه کسی اور کے پاس نہيں۔ اس حديث کو مختلف تعابير کے ساتھ 

) ( يا ١ : ٰيا َعلِیُّ اَل يُِحبَُّک اِّلٰ ُمْؤِمن َواَل يُْبِغُضِکاّلٰ ُمٰنافِق ''( ۖهللاِپيغمبر اکرم ۖ سے نقل کيا گيا کہ آپ ۖ نے فرمايا:'' ٰقاَل َرُسْوُل ا
علی ! سوائے مؤمن کے کوئی تمہارا محب اورچاہنے واال نہيں اور سوائے منافق کے کوئی تم سے بغض وکينہ نہيں رکھتا۔)

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

( باب الّد ليل علی حسب االنصار ) ، صواعق  ٤٨ص  ١، صحيح مسلم ۔ ج ٣١٠۔  ٣٤٦ص  ٣٩، بحار االنوار ۔ ج ١٨۔ارشاد مفيد ۔ص ١
کے ذيل ميں کہتا ہے  ٤٢حکمت  ١٧٣ص  ١٨، حديث ۔(ہشتم از فضائل آنحضرت ـ ) ، شرح ابن ابی الحديد ج ١٢٠محّرقہ ۔ابن حجر ص

  کہ ( ٰہذالخبر مروّی فی الّصحاح)

  حارث ہمدانی کہتے ہيں :
ت علی ـ کو ديکھا کہ ممبر پر تشريف فرما ہيں اور پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد فرمايا : '' قَٰضاء ميں نے ايک دن حضر

ُمٰنافِق َو قَْد َخاَب مَ هللا ُ قَٰضاه ُا ُمؤِمن و اَل يُْبِغُضنِْی ِاّلٰ   )١ِن اْفتَرٰی''(تَٰعالٰی َعلٰی لِٰساِن النَّبِیِّ ۖ، ِنَّہ ٰقاَل: الَ يُِحبُّنِی اِّلٰ
منظوِر خدا تھا جو رسوِل اکرم ۖ کی زباِن مبارک پر يہ کلمات جاری ہوئے کہ مجھے دوست نہيں رکھے گا سوائے مؤمن( يہ 

  کے اور مجھے دشمن نہيں جانے گا سوائے منافق کے جس نے باطل دعوٰی کيا وه جھوٹا ہے ۔)
..............  

( باب الّد ليل علی حسب االنصار )  ٤٨ص  ١، صحيح مسلم ، ج  ٣١٠/  ٣٤٦ص  ٣٩، بحار االنوار ، ج  ١٨)ارشاد مفيد ، ص ١(
کے  ٤٢حکمت  ١ ٧٣ص  ١٨، حديث ، (ہشتم از فضائل آنحضرت ـ ) ، شرح ابن ابی الحديد ، ج  ١٢٠صواعق محّرقہ ، ابن حجر ص 

  ذيل ميں کہتا ہے کہ : ( ٰہذالخبر مروّی فی الّصحاح)
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  : ۔امام ـکی دوستی نہج البالغہ کی زبانی٥

  اميُر المؤمنين ـ خود نہج البالغہ ميں فرماتے ہيں !
ْنيَا بِ  اتِہَاَعلَٰی المنافق عٰلی َْن يُِحبَّنِْی َما ََحبَّنِْی ''لَْوَضَرْبُت َخْيُشْوَم اْلُمْؤِمِن بَِسْيفِْی ٰھَذا َعلَٰی َن ْيُْبِغَضنِی َما َْبَغَضنِْی ؛ َو لَْوَصبَْبُت الدُّ َجمَّ

ّی ِ ۖ ؛ َنَّہ قَال: يَا َعلِیُّ ال يُْبِغُضَک ُمْؤ ِمن ، َو الَ يُِحبُّک مُ َوٰذلَِک َنَّہ قُ    ٰنافِق.''ِضی فَاْنقََضٰی َعلَٰی لَِساِن النَّبِیِّ اْلُ◌مِّ
( ميں اگر اپنی شمشير سے مؤمن کی ناک پر وار کروں تاکہ وه ميرا دشمن ہو جائے وه کبھی بھی مجھ سے دشمنی نہينکرے

  اری دنيا منافق کو دے دوں تا کہ وه ميرا دوست ہوجائے ، وه کبھی گا ا ور اگر س
بھی ميرا دوست نہيں ہو گايہ ِ خداوند عالم کی مرضی تھی جو پيغمبر ۖ کی زبان سے جاری ہوئی ،اے علی ! مومن تم سے 

  )١دشمنی نہيں کرے گااور منافق تمہارا دوست نہيں ہو گا۔)(
..............  

  )۔وه مصنِّفين جنہوں نے اس کالم ِ امام کو اپنی کتابوں ميں ذکر کيا مندرجہ ذيل ہيں :١(
  ھ) ٥٥٣: مرحوم طبری ( متوفّٰی  ١٨١و  ١٣٠۔بشارة المصطفٰی ، ص ١
  ھ) ٤٦٠: شيخ طوسی ( متوفّٰی  ٢٠٩،ص  ١۔ کتاب ِامالی ، ج ٢
  ھ) ٥٣٨: زمخشری ( متوفّٰی  ١٣٨، ص ١۔ ربيع االبرار ، ج ٣
  ھ) ٣٢٨: مرحوم کلينی ( متوفّٰی  ٢٦٨۔ روضٔہ کافی ، ص ٤
  ھ) ٥٤٨: مرحوم طبرسی ( متوفّٰی  ٧٤۔مشکاة االنوار ، ص ٥
  ھ) ٢٨١: ابن ابی الدنيا ( متوفّٰی  ٣۔مقتِل اميُر المؤمنين ـ ، ص ٦
  ھ) ٦٧٣: ابن عساکر ( متوفّٰی  ١٩٠، ص  ٢۔ تاريخ دمشق ، ج٧
  ھ) ٣٨٠شيخ صدوق ( متوفّٰی :  ٥٩/٥٨۔ علل الّشرايع ، ص ٨
  ھ) ١١١٠: مرحوم مجلسی ( متوفّٰی  ٢١٦، ص  ٣٦۔ بحار االنوار ، ج٩
  ھ) ٥٤٨۔ کتاب احتجاج ( بہ نقل بحار ) : مرحوم طبرسی ( متوفّٰی ١٠
  ھ) ١١١٠: مرحوم مجلسی ( متوفّٰی  ٢٥٦تا  ٢٥٢، ص  ٣٩۔ بحار االنوار ، ج١١
  ھ) ٢٧٤مہ برقی ( متوفّٰی : عالَّ  ١٥١و  ١٥٠۔ کتاب محاسن ، ص ١٢
  ھ) ٤١٣: شيخ مفيد ( متوفّٰی  ١٨و  ١٧/  ٣٥۔ کتاب ارشاد ، ص ١٣

  ) ميں نقل کئے گئے ہيں ۔ ٣٢٦تا  ٢٦٢، ص  ٣٩٭ مندرجہ ذيل منابع بحاراالنوار ( ج
  : سمعانی  ١٠٠۔ کتاب الفضائل ص ١٥۔ کتاب حلية : سمعانی  ١٤
  ھ)  ٢٤١ ۔ مسند احمد : احمد بن حنبل ( متوفّیٰ ١٦
  ھ) ٢٧٩۔ جامع ترمذی : ترمذی ( متوفّٰی ١٧
  ۔ کتاب مسند : موصلی١٨
  ھ)  ٤٦٣۔ تاريخ بغداد : خطيب بغدادی ( متوفّٰی ١٩
  ھ) ٢٧٥۔سنن ابن ما جہ : ابن ما جہ ( متوفّٰی ٢٠
  ھ) ٢٥٦۔ کتاب صحيح بخاری : بخاری ( متوفّٰی ٢١
  ھ) ٢٦١۔کتاب صحيح مسلم : مسلم ( متوفّٰی ٢٢
  ھ) ٢٨٣کتاب الغارات : ابن ہالل ثقفی ( متوفّٰی ۔٢٣
  ۔ شرح االلکانی : الکانی ٢٤
  : ابن عقده ٢٦٩ص  ٢۔ اعيان ، ج٢٥
  ھ) ٤٠١۔ کتاب الغريبين : ہروی ( متوفّٰی ٢٦
  ھ ) ٤٦٠۔کتاب الوالية : طبری ( متوفّٰی ٢٧
  ھ)  ٥٨٨۔ احتجاج : طبرسی ( متوفّٰی  ٢٨
  ھ) ٤١٣: شيخ مفيد ( متوفّٰی  ١٧٣و  ٣٩و  ٣٨۔ کتاب امالی ، ص ٢٩
  ھ) ١١٠٧: بحرانی ( متوفّٰی  ٢٠٧ص ٣۔ تفسير البرہان ، ج٣٠
  ھ) ٦٨٧۔کشف ا لغمہ : مرحوم اربلی ( متوفّٰی ٣١
  ھ) ٧٥٧۔ کشف اليقين : عاّلمہ حلّی ( متوفّٰی ٣٢
  ۔ الجمع بين ا لصححين : حميدی ٣٤…… ۔ کتاب طرائف : ابن طاؤوس ٣٣
  ھ) ٢٥٧داؤود : ابی داؤود ( متوفّٰی  ۔ کتاب صحيح ابی٣٥
  ھ) ٣٨٠: شيخ صدوق ( متوفّٰی  ٢٢١۔ عيون اخبار الّرضا ، ص ٣٦
  ھ)  ٦٠٠۔کتاب العمدة : ابن البطريق ( متوفّٰی ٣٧
  ۔ کتاب الجمع بين صحاح الستّہ : عبدری ٣٨
  ھ)  ٥٨٨فّٰی : مرحوم آمدی ( متو ١٠٩ص  ٥۔ غرر الحکم ، ج٤٠… ۔ کتاب الفردوس : ابن شيرويہ ٣٩
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  ھ) ٦٨٧: مرحوم اربلی ( متوفّٰی ٥٢٦ص  ١۔کشف الغمہ ، ج٤١

  چہارم ۔ خطبٔہ حجةُ الوداع پر ايک نظر

کے اس دن کے خطبہ کا عميق نظروں سےهللا ۖ غدير خم کے اصلی پيغام کی شناخت کا ايک طريقہ اور ہے وه يہ کہ رسول ا
  جائزه ليا جائے جو اس تاريخ ساز دن بيان ہوا !

  آفتاب آمد دليل آفتاب)  (
موجب اختالف ابحاث اور کسی ايک فرقہ يا گروه کے اظہار نظر پر بات کرنے سے پہلے اس بات پر غور و فکر کرنا 

  چاہيے کہ آنحضرت ۖ نے غدير خم کے دن اپنے خطبہ ميں کن اہم مسائل کی طرف لوگوں کی توّجہ مبذول کرائی ؟
( بَلِّْغ  ٥٥تھا کہ علی ـ کی دوستی کا اعالن فرمائينتو سورٔه مائده کی آية /  اگر آنحضرت ۖ کا ہدف و مقصد صرف يہ

  َما ُْنِزَلِ◌لَْيَک)کا تعلق سے حضرت علی ـ کی خالفت اور امامت سے کيوں ہے ؟
ُسْوُل! بَلِّْغ َماُْنِزَل ِلَ هللا ِ جيسا کہ ارشاد فرمايا : ( بِْسِم ا ِحْيم:ٰيا َيُّہَا الرَّ ْحٰمِن الرَّ ْيَک ِمْن َربَِّک )]فِی َعلِیٍّ ،يَْعنِی فِی اْلِخاٰلفَِةلَِعلِیِّ الرَّ

اِس) هللا ْبِن َبِی طٰالِب ٍ [( َوِ◌ْن لَْم تَْفَعْل فَٰما بَلَّْغَت ِرٰسالَتَہ َوا   يَْعِصُمَک ِمن النّٰ
! جو کچھ] حضرت علی ـ کے بارے م يں [ تمہارے خدا کی پيغمبر اکرم ۖکے خطبٔہ حّجة الوداع کا کچھ حصہ اے رسوِل خدا ۖ

طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو،يعنی حضرت علی ـ کی خالفت اور امت مسلمہ سے رہبری کے 
 بارے ميں مسلمانوں کو بتا دو ، اپنے خطبے ميں حضرت علی ـ کی وصايت اورامامت کوواضح طور پر بيان کيوں فرمايا :

  ) ١َوٍدَ◌ نَّ َعلِیَّ ْبَن َبِْی ٰطالِب ٍ، َِخْی و َوِصيِّی و َخلِْيفَتی َعلٰی ُمَّتی َواْلِ◌ٰماُم ِمْن بَْعِدی (َفُ◌ْعلَِم ُکلَّ َ ْبيٍَض َوَ◌ سْ 
(لٰہذا سارے ! سياه و سفيد يہ جان ليں کہ علی بن ابی طالب ـ مير ے بھائی ، خليفہ ، وصی اور جانشين اور ميرے بعد اُّمت 

  کے امام و رہبر ہيں ۔)
  سم کے جملے دوستی کا پيغام پہنچانے کے لئے تھے ؟کيا اس ق

  اگر ہدف، دوستی کا اعالن تھا تو کيوں فرمايا:
اْلٰباِدی ِ◌ْحٰساٍن، َوَعلَی قَْد نََصبَہ لَُکْم َولِيّاً َوِ◌َماماً،فََرَض ٰطا َعتَہ َعلَی اْلُمٰہاِجِرْين َواْلَ◌ْنٰصاِر، َوَعلَی التَّابِِعْيَن لَہُْم بِ هللا َ''َواْعلَُمواَنَّ ا

ِغْيِر َواْلَکبِْيِر،َوَعلَی اْلَ◌ْبيَض وَ  ٍد،ٰماٍض َواْلٰحاِضِر،َوَعلَی اْلَعَجِمیِّ َوا ْلَعَربِیِّ ، َواْلُحر َواْلَمْملُْوِک، َوالصَّ اْلْسَوِد، و َعلٰی ُکلِّ ُمَوحِّ
  لَہ َولَِمْن َسِمَع ِمْنہ َوَ◌ٰطاَع لَہ.''هللا ُ بَِعہ ، َوَصَدقَہ ، فَقَْد َغفََراُحْکُمہ،ٰجاَز قَْولُہ،ٰنافِذ َْمُره ،َمْلُعْون َمْن ٰخالَفَہ ، َمْرُحْوم َمْن تَ 

اے لوگو ! جان لو کہ خدا وند ِ عالم نے علی ـ کو تمہارا امام اور سرپرست بنايا ہے،انکی اطاعت تمام مہاجرين و انصار، 
ھوٹے بڑے ، کالے گورے اور ہر اس خداپرست پر اسالم کے نيک پيروکار، شہری و ديہاتی، عرب و عجم ، غالم و آزاد ،چ

جو ايک خدا کی پرستش کرتا ہے واجب قرار دی ہے؛ انکے فرمان پر عمل ، کالم کا سننا اور حکم کی بجا آوری واجب ہے؛
ملعون ہے وه شخص جو انکی مخالفت کرے اور اس پر خدا کی رحمت جو انکی اطاعت کرے، انکی تصديق کرنے واال 

بھی ان سے سنے اور ان کی اطاعت کرے خدا اس کو بخش دے گا۔) اگر روِز غدير صرف دوستی کے اعالن  مومن ہے جو
  کے لئے تھا تو پھر حضرت علی ـاور انکے فرزندوں کی امامت اور رہبری ِ کی بات کيوں کر رہے ہيں ؟

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

  )پيغمبر اکرم ۖ خطبٔہ حّجةُاْلوداع کا کچھ حّصہ١(

کو سب مسلمانوں پر واجب کيوں کر رہے ہيں ؟ امامت اور رہبری کو تا روِز قيامت علی ـ اور انکے فرزندوں انکی اطاعت 
  ميں کيوں قرار دے رہے ہيں؟

يَتِْی ِمْن هللا ِ جيسا کہ فرمايا:'' ثُمَّ ِمْن بَْعِدْی َعلِّی َو لِيُُّکْم، َوِ◌ٰماُمُکْم ِبَ◌ْمِرا ُوْلِده ِلٰی يَْوِم اْلقِٰياَمِة،يَْوَم تَْلقُْوَن َربُِّکْم، ثُم االٰما َمةُ فِْی ُذرِّ
  َو َرُسْولَہ.''هللا َ ا

( خدا ونِد عالم کے حکم سے ميرے بعد علی ـ تمہارے امام اور ولی ہونگے اور انکے بعد اما مت ميری ذّريت ميں ہے کہ 
اور اسکے رسول سے مالقات کرو جو علی ـ سے ہو گی او رتا روِز قيامت برقرار رہے گی وه دن کہ جس دن تم لوگ خدا 

  گے ۔)
اگر غدير کا دن صرف دوستی کے اعالن کے ليے تھا تو پيغمبر ۖ نے خود حضرت علی ـ کی بيعت کيونکی ؟ اور تمام 

  مسلمانوں کو بيعت کا حکم کيوں ديا ؟دوستی کا اعالن تو بيعت کاتقاضا نہيں کرتا ۔
،َو هللا َاْدُعْوُکْم ِلٰی ُمٰصافَقَتی َعلی بَْيَعتِہ َواْلِ◌ْقَراِر بِہ ثُمَّ ُمٰصافَقَِتہ َمْن بَْعدی؛؛؛َاَل َو ِنِّی قَْد ٰبا يَْعُت  َ'' َاَل َوِ◌نِّْی ِعْنَد اْنقِٰضاِئ ُخْطبَتْی
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فَْوَق َْيِدْيِہْم فََمْن نََکث َفِ◌نَّٰما هللا يَُداهللا َ ا يُٰبايُِعْوَن اَعزَّ َوَجل( ِنَّ الَِّذْين َ يُٰبايُِعْونََک ِنَّمٰ هللا ِ َعلِّی قَْد ٰبايَْعنِْی َو َٰنا آِخْذ ُکْم بِاْلبَْيَعِة لَہ َعِن ا
  )١٠فََسيُْو تِْيِہ َْجراً َعِظْيماً) ( سورةُ اْلفَْتح/ هللا َ يَْنُکث َعلٰی نَْفِسہ َوَمْن َْوفٰی بِٰما ٰعاھَدَعلَْيِہ ا

لی ـکی بيعت کے لئے بالؤں گا تو تم سب تم سب آگاه ہو جاؤ کہ ميں اپنے خطبے کے اختتام پر تم لوگوں کو حضر ت ع
  انکی بيعت کرنا اور انکی امامت کا اعترا ف کرنا ،اور پھرانکے بعد آنے والے اماموں کی بھی بيعت کرنا ۔

آگاه ہو جاؤ اس کے سوا کچھ نہينکہ ميں نے خدا کی بيعت کی اور علی ـ نے ميری بيعت کی ميں خدا وند ِعالم کی طرف 
سورٔه الفتح : ( بتحقيق جو لوگ تمہاری  ١٠حضرت علی ـ کی بيعت کرنے کے لئے دعوت ديتاہوں، آيہ /سے تم لوگوں کو 

بيعت کرتے ہيں اس کے سوا کچھ نہيں کہ وه خدا کی ہی بيعت کرتے ہيں خدا کی قّوت اور قدرت تو سب کی قّوت پر غالب 
کو وفا کرے گا خدا وند ِ منّان ا س کو عنقريب اجر ہے ، جو عہد شکنی کرے گا اسکو نقصان ہوگا ،اور جو عہد و پيمان 

  عظيم عطا فرمائے گا ۔) 
جو شخص بھی عہد کو توڑے گا اسنے اپنے نقصان ميں کام کيا، خداوند عالم کی جانب سے مجھے يہ کام سونپا گيا ہے کہ 

ی ـ کے سلسلے ميں نازل ہوا ہےتم لوگوں سے علی ـ کے لئے بيعت لوں ، لٰہذاجو کچھ خدا وند عالم کی طرف سے واليت عل
اسکا اعتراف کرو اور ان کواميُرالمؤمنين جانو ، اور علی ـ کے بعد آنے والے ميرے خاندان ميں سے اور علی ـ کے 

 فرزندوں کی ا مامت کو قبول کرو ، اور انکے قائم حضرت مہدی ـ ہونگے جو تا روِز قيامت حق سے قضاوت کريں گے ۔) 
قے آنحضرت ۖ کے خطبہ حجة الوداع کو ہر قسم کے تعصب سے ہٹ کر ديکھيں اور اس ميں غور و اگر سارے اسالمی فر

 فکر کريں تو حقيقت کو نور خورشيد کے مانند پائينگے،اور حق کے مزے سے آشنا ہو جائيں گے ۔

 

 منزلت غدير

 

  

  دوسری فصل
  آيا واقعٔہ غدير واليت کے اعالن کے لئے تھا؟
  پہلی بحث : سطحی طر ز تفّکر اور پيام غدير

  دوسری بحث: واليت کا اعال ن غدير سے پہلے 
  تيسری بحث : اثبات امامت تا رجعت و قيامت 

بعض لوگوں نے اپنی تقارير اور تحريروں ميں بغير کسی تحقيق اور تدبّر کے واقعٔہ غديرکے بارے ميں لکھا اور کہا کہ ( 
  غدير کا دن اعالن واليت کا دن ہے ۔ )

اور اس بات کی اتنی تکرار کی گئی کہ قارئين اور سامعين کے نزديک يہ بات ايک حقيقت بن گئی اور سب نے اس کو 
  طور پر قبول کر ليا۔ عقيدے کے

  سطحی طرز تفّکر اور پيام غدير: 1
  واقعاً کيا غدير کے دن صرف اعالن واليت کيا گيا؟

مشہور اہل قلم و بيان کے قلم و بيان سے يہی بات ثابت ہوتی ہے جو غلط فہمی کا سبب بنی جسکے نتيجے ميں لوگوں کو 
کی درست ہے کہ عيد غدير کے دن ( واليت ِ عترت ) کا اعالن بھی واقعٔہ غدير سے صحيح اور حقيقی آگاہی حاصل نہ ہو س

  کيا گيا ،ليکن روز غدير کو صرف واليت کے اعالن سے ہی مخصوص نہيں کيا جاسکتا ۔
اگر کسی نے کم علمی ، عدم آگاہی يا اپنی سطحی سوچ کی وجہ سے اس قسم کا دعوٰی کياہے اور اخباروں رسالوں اور 

ا لکھا گيا ہے تو کوئی بات نہيں ، ليکن اس کے بر طرف کرنے کی ضرورت کو نظر انداز نہيں کيا جا مختلف جرائد ميں ايس
  سکتا غدير کی حقيقت کو شائستہ اور دلنشين انداز ميں بيان کر کے امت مسلمہ کی جان و دل کو پاک کيا جائے ۔

  ۔ واليت کا اعالن غدير سے پہلے:2
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وں ميں سے ايک کام اعالن واليت تھا نہ صرف روز غدير بلکہ آغاز بعثت سے غدير روز غدير رسول اکرم ۖ کے اہم کام
  تک ہميشہ آپ ۖ حضرت علی ـ کی( واليت ) اور ( وصايت ) کے بارے ميں لوگوں کو بتاتے رہے۔

ی ۖ کے قتل کااگر غدير کا دن صرف اعالن واليت کے لئے تھا توفرصت طلب منافقين ا تنا ہاتھ پاؤننہ مارتے اور پيامبر گرام
منصوبہ نہ بناتے،کيونکہ آپ ۖ بارہا مدينہ ميں ، اُُحد ميں، خيبر ميں ، بيعت عقبہ ميں، بعثت کے آغاز پر، ہجرت کے 

  دوران،غزوهٔ  تبوک کے موقع پر اور کئی حساس موقعوں پر علی ـ کی واليت کا اعالن کر چکے تھے۔
سے آنے والے دوسرے امامونکا تعارف ناموں کے ساتھ کروا چکے اپنے بعد کے امام اور حضرت علی ـ کے فرزندونميں 

تھے، مگر کسی کو دکھ نہ ہوا، کچھ منافق چہرے بھی وہاں موجود تھے ليکن انھوں نے کسی قسم کی سازش نہيں کی، کوئی
الی بات نہيں قتل کا منصوبہ نہيں بنايا کيوں ؟ اس لئے کہ صرف اعالن واليت انکے پوشيده مقاصد کے لئے کوئی خطرے و

  تھی ،غدير سے پہلے اعالن واليت کے چند نمونے پيش خدمت ہيں : 

  ۔ واليت ِ علی ـ کا اعالن آغاز بعثت ميں:١
حضرت امير المؤمنين ـ کی واليت کا اعالن غدير کے دن پرمنحصر نہيں بلکہ آغاز بعثت کے موقع پر ہو چکا تھا، سيرٔه ابن 

  ين سال بھی نہ گذرے تھے کہ خدا وند عالم نے اپنے حبيب سے فرمايا :ہّشام ميں ہے کہ بعثت کو ابھی ت
   ٢١٤( َْنِذْر َعِشْيَرتََک اْلَ◌ْقَربْيَن )سورٔه شعراء / 

  ( اے رسول تم اپنے قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ )
قت آگيا کہ اپنے قريبی رشتہ اس آيت کے نازل ہو تے ہی پيغمبر ۖ کی اسالم کے لئے مخفيانہ دعوت تمام ہو گئی اور وه و

داروں اور قرابت داروں کو اسالم کی دعوت ديں تمام مفّسرين اور مؤّرخين تقريباً باالتفاق يہ لکھتے ہيں کہ جب يہ آيت نازل 
ہوئی تو پيغمبر ۖ نے اپنے رشتہ داروں کو اسالم کی دعوت دينے کا بيڑه اٹھا ليا ،اور يہی وجہ تھی کہ آپ ۖ نے حضرت علی ـ

کو گوشت اور شير (دودھ) سے غذا بنانے کا حکم ديا اور کہا کہ بنی ہاشم کے بڑے لوگوں ميں سے چاليس يا پينتاليس 
  ) ١لوگوں کو کھانے پر دعوت ديں(

دعوت کی تيارياں ہو گئيں ، سب مہمان مقرره وقت پر آنحضرت ۖ کی خدمت ميں حاضر ہو گئے ، ليکن کھانے کے بعد ( ابو 
ده اور سبک باتوں کی وجہ سے مجلس درہم برہم ہو گئی اور کوئی خاطر خواه نتيجہ حاصل نہ ہو سکا ، تمام لہب) کی بيھو

  مدعّوين کھانا کھا کر اور دودھ پی کر واپس چلے گئے۔ 
حضوراکرم ۖ نے فيصلہ کيا کہ اسکے دوسرے دن ايک اور ضيافت کا انتظام کيا جائے اور ايک بارپھر ان سب لوگوں کو 

دی جائے ، رسوِل خدا ۖ کے حکم سے حضرت علی ـ نے ان لوگوں کو دوباره کھانے اور آنحضرت ۖ کے کلمات دعوت 
سننے کی دعوت دی سارے مہمان ايک مرتبہ پھر مقرره وقت پر حاضر ہو گئے ، کھانے وغيره سے فارغ ہونے کے بعد 

  جناب رسوِل خدا نے فرمايا:
..............  

، ٢٤، و تفسير کبير امام فخر رازی ج  ٣٤١،ص  ٣، و تفسير کّشاف ج ٦١، ص ٢، و کامل ابن اثير ج ٢٦٠،ص ٧)۔مجمع البيان ج ١(
  ، ٢٠٥، کقاية الطالب ص  ٩٧، ص ٥، و الدرالمنثور ج  ٨٧، ص ١، و تاريخ دمشق ج  ١ ٧٣ص 

خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی  ( جو اپنی اُّمت کا حقيقی اور واقعی راہنما ہوتا ہے وه کبھی ان سے جھوٹ نہيں بولتا اس
خدا نہيں ، ميں اسکی طرف سے تمہارے لئے اور سارے جہان والوں کے لئے بھيجا گيا ہوں ہا ں اس بات سے آگاه ہو جاؤ 

کہ جس طرح سوتے ہو اس ہی طرح مرجاؤگے ، اور جس طرح بيدار؛ ہوتے ہواس ہی طرح قيامت کے دن زنده ہو جاؤ گے 
الوں کو جزائے خير اور بُرے اعمال و الوں کو عذاب ميں مبتال کيا جائے گا ،نيک اعمال والوں کے اعمال نيک بجا النے و

لئے ہميشہ رہنے والی جنت اور بدکاروں کے لئے ؛ ہميشہ کے لئے جہنّم تيّا ر ہے ميں پورے عرب ميں کسی بھی شخص 
ر اپنی قوم کے لئے اليا ہو ؛جس ميں بھی دنيا وآخرت کو نہيں جانتا کہ جو کچھ ميں اپنی اّمت کے لئے اليا ہوں اس سے بہت

کی خير اور بھالئی تھی ميں تمہارے لئے لے کر آيا ہوں ميرے خدا نے مجھے حکم ديا ہے کہ ميں تم لوگوں کو اسکی 
  وحدانيّت اور اپنی رسالت پر ايمان النے کی دعوت دوں۔)

  اسکے بعد فرمايا :
َ◌ا ََخلِْيفَةً فی َ ْھلِہ َفَ◌ يُُّکْم يَقُْوُم فَيُٰبالَْم يَْبَعْث نَبِيّ هللا َ ( َوِ◌نَّ ا يِْعنی َعلٰی َنَّہ َخی اً اِلَّ َجَعَل لَہ ِمْن َْھلِہ َخاً َو َوِزْيراً َو ٰواِرثاً َوَوِصیَّ

َّ   بَْعدی)َوٰواِرثی َو َوِزْيری َو َوِصّی َويَُکْوُن ِمنّی بَِمْنِزلَِة ٰھاُرْوَن ِمْن ُمْوسیِ الَّ َنَّہُ اَل نَبِی
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بتحقيق خدا وند عالم نے کوئی نبی نہيں بھيجا کہ جسکے قريبی رشتہ داروں ميں سے اس کے لئے بھائی ، وارث ، جانشين ، 
اور خليفہ مقرر نہ کيا ہو پس تم ميں سے کون ہے جوسب سے پہلے کھڑا ہو اور اس امر ميں ميری بيعت کرے اورميرا 

کا مقام اور منزلت ميری نسبت و ہی ہے جو موسٰی کی نسبت ہارون کی تھی فرق بھائی ، وارث ،وصی اوروزير بنے تو اس
  )١صرف اتناہے کہ ميرے بعد کوئی پيامبر نہيں آئے گا ۔) (

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

المنا قب فی ذّريّة ِ  ٦٨، ص ١٩/ تاريخ دمشق ابن عساکر ، ج  ٣٣٥، ص ١٥/ تفسير الميزان ، ج  ٢٠٦،ص  ٧)۔مجمع البيان ، ج ١(
  طائب ۔ا

  آپ ۖ نے اس جملے کو تين بار تکرار فرمايا :ايک اور روايت ميں ہے کہ فرمايا :
  ) ١(َفَ◌يُُّکْم يَُواِزُرنی َعلٰی ٰھَذااْلَ◌ْمِر؟ َوَ◌ ْن يَُکْوَنَ خی َوَوصيّی َوَخلِْيفَتی فِيُکْم؟)(

ان ميرا بھائی ، وصی اور خليفہ ہو گا؟( پس تم ميں سے کون ہے جو اس کام ميں ميری مدد کرے اور يہ کہ وه تمہارے درمي
) آنحضرت ۖ نے يہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد کچھ دير توقّف کيا تاکہ ديکھ سکيں کہ ان لوگوں ميں سے کس نے انکی 

دعوت پر لبّيک کہا اور مثبت جواب ديا؟سب لو گ سوچ ميں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت علی ـ کو ديکھا( جنکا سن 
  ال سے زياده نہ تھا۔ ) کہ وه کھڑے ہوئے اور سکوت کو توڑتے ہوئےس١٥اس وقت 

!ميں اس راه مينآپکی مدد کروں گا ۔)   پيغمبر ۖ کی طرف رخ کر کے فرمايا: (اے خدا کے رسول ۖ
اسکے بعد وفاداری کی عالمت کے طور پر اپنے ہاتھ کو جناب ختمی مرتبت ۖ کی طرف بڑھا ديا ، رسوِل خدا ۖ نے بيٹھ جانے

کا حکم ديا ؛ اور ايک بار آپ ۖ نے اپنی بات دہرائی،پھر حضرت علی ـ کھڑے ہوئے اور اپنی آمادگی کا اظہار کيا ،اس بار 
بھی آپ ۖ نے بيٹھ جانے کا حکم ديا ؛تيسری دفعہ بھی حضرت علی ـ کے عالوه کوئی کھڑانہ ہوا،اس جماعت ميں صرف 

نحضرت ۖ کے اس مقّدس ہدف کی حمايت اور پشت پناہی کا کھال اظہار حضرت اميُرالمؤمنين ـ تھے جو کھڑے ہوئے اور آ
  کيا اور فرمايا:

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

/ شرح ابن٨٩، ص ١و تاريخ مشق ج  ٢٥٠کفايةالمطالب ، ص ٦٣،ص  ٢/ کامل ابن اثير ، ج  ١٠٤)۔حيات ِ محّمد ۖ ، ڈاکٹر ھيکل ص ١(
  ۔٢١١،ص  ١ ٣ابی الحديد ، ج 

  اس راه ميں آپکا مدد گار و معاون رہونگا۔ ) ميں هللا ۖ ( يا رسول ا
آنحضرت ۖ نے اپنا دست مبارک حضرت علی ـ کے دست مبارک پر رکھا اور فرمايا: ''ِنَّ ٰھذ َا َ خی َو َو صّی َو َخلِْيفَتی َعلَْيُکْم 

  فَاْسَمُعْوا لَہُ َوَ◌ِطْيُعْوهُ .''
نشين ہے اسکی بات سنو اور اسکی اطاعت کرو، پيغمبر ۖ کے بے شک يہ علی ـ تمہارے درميا ن ميرا بھائی ،وصی اور جا

اپنوں نے اس موضوع کو بہت ساده اور عام سمجھا اور يہاں تک کہ بعض نے تو مذاق اڑا يا اور جناب ابوطالبـ سے کہا آج 
ی بعثت کے کهللا ۖ کے بعداپنے بيٹے علی ـ کی بات غور سے سنو اور اسکی اطاعت کرو۔) لٰہذا واليت کا اعالن ،رسول ا

سال بعداور اسالم رائج ہوتے وقت ہی ہو گيا تھا اور غديرُخم سے پہلے ہی آنحضرت ۖ کے قرابت داروں اور بزرگاِن قريش ٣
  کے کانوں تک پہنچ گيا تھا ۔

  ۔ جنگ تبوک کے موقع پر اعالن واليت : (حديث ِ منزلت )٢
ونکہ يہ لشکر کشی بہت طوالنی تھی اور آپ ۖ کو ہجری ميں آنحضرت ۖ نے تبوک کی طرف لشکر کشی فرمائی ، چ ٩

اسالمی حکومت کے داُرالخالفہ سے بہت دور شام کی سرحدوں تک جانا تھا، اس امر کی ضرورت تھی کہ ايک قدرت مند 
اور بہادر مرد مدينہ ميں آپ ۖ کا جانشين ہو ؛تاکہ حکومت کے مرکزاور صدر مقام پر امن و امان کی فضا بحال رہے اس لئے

  حضور اکرم ۖ نے بہتر يہ سمجھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب ـ کو مدينہ ميں اپنا جانشين مقّرر کريں ۔
رسوِل خدا ۖ هللا) آپ ۖ کی تبوک کی طرف روانگی کے فوراً بعد ہی منافقوں نے شہر مدينہ مينچر چا شروع کرديا کہ( نعوذبا

بّت نہيں کرتے ،اور اس بات کی دليل يہ ہے کہ اپنے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب ـ سے ناراض ہيں اور اب ان سے مح
لے کر نہيں جا رہے، يہ بات حضرت علی ـ پر گراں گذر ی ا ور آپ ـاس کو برداشت نہ کر سکے اس لئے تبوک کے 

  راستے ميں پيغمبر ۖ کی خدمت ميں پہنچے اور عرض کی : 
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  مرتبت ۖ نے فرمايا :  يہ لوگ ايسی ايسی بات کر رہے ہيں حضرت ختمیهللا ۖ يا رسول ا
  ( َْنَت ِمنِّْی بمنِزلَِة ٰھاُرْوَن ِمن ُمْوسٰی ، ِالَّ َنَّہ ال نَبِیَّ بَْعدی ) 

اے علی ـ! تمہاری نسبت ميرے ساتھ ايسی ہی ہے جيسے ہارون ـ کی موسٰی ـکے ساتھ تھی ليکن فرق صرف اتنا ہے کہ 
  )١ميرے بعد کوئی نبی نہيں آئے گا۔ )(

اس لئے مدينہ ميں رہنا ہے کہ جب بھی موسٰی اپنے پروردگار کے امر کی بجاآوری کے لئے جاتے تھے يعنی : تمہيں 
  ،تواپنے بھائی کو اپنی جگہ پر بٹھا کرجاتے تھے۔

  )٢( َو ٰقاَل ُموسٰی ِلَ◌ ِخْيہ ٰھا ُرْوَن ُْخلُْفنی فی قَْومی َو َْصلِْح والَ تَتَّبِع َسبيَل اْلُمْفِسِدْين )(
..............  

  اور سعد ابن ابی وقّاص سے نقل کيا ہے۔هللا ، جابر ابن عبدا ٧٤۔ معانی االخبار ،ص١)١(
  ١٦، ص ٣۔ مناقب آل ِ ابن طالب ـ ، ج٢
  ، ( باب مناقب علی ) ٢٤،ص  ٥۔ صحيح بخاری ، ج٣
  ، ( باب فضائل علی ـ )  ٣٦٠، ص٢۔ صحيح مسلم ، ج٤
   ١٩٩، ص٣،ج ١٩٧،ص  ١۔ الغدير ،ج٥
   ٢٧و  ٢٦،ص  ٢١ق الحق ، ج۔ کتاب احقا٦
   ١٩،ص ٣، ج ١٩٧،ص  ١۔ الغدير ،ج٧
  ۔َسنی المطالب فی مناقب علی بن ابيطالب ـ : شمس الدين ابوالخير جزری ٨
   ٢٥٦،ص  ٩۔الضوء الاّلمع ، ج٩
   ٢٩٧، ص ٢۔البدر الطالع ،ج١٠

  ١٤٢) سورٔه اعراف/٢(

ميرے جانشين رہو ، اور انکی اصالح کرنااور مفسدين کی راه پر اور موسٰی نے اپنے بھائی ہارون سے کہا : ميری اُّمت ميں
مت چلنا، مذکوره حديث ميں بھی واقعٔہ غدير سے پہلے حضرت اميُرالمؤمنين ـ کی وصايت و واليت کا اعالن ہو چکا تو پھر 

  کيا ضرورت تھی کہ اتنے تپتے ہوئے صحرا ميں صرف واليت کے اعالن کے ليے لوگوں کو روکا جائے ۔

  ۔ حضرت علی ـکے رہبر ہونے کا اعالن غدير سے پہلے:٣
  )١لفِظ( يعسوب ) کے معنٰی رئيس ، بزرگ اور ا سالم کے سرپرست کے ہيں ۔(

  رسوِل اکرم ۖ نے حضرت علی ـ کے بارے ميں کچھ اس طرح ارشا د فرمايا ! 
لْيَن)( ( ٰيا َعلِیُّ ِنََّک َسيِّد ُاْلُمْسلِمْيَن َويَْعُسْوُب اْلُمؤِمنْينَ  اْلُمَحجَّ   )٢َوِ◌ٰماُم اْلُمتَّقْيَن َو ٰقا ئُِداْلُغرِّ

اے علی ـ ! تم مومنين کے بزرگ اور رہبر ہو اور پرہيز گاروں کے امام ہو اور با ايمان عورتوں کے رہبر ہو ) جناب ِ 
اِر)ابِن ابی الحديد اميرالمؤمنين کے کالم کی شرح اميرالمؤمنين نے ارشاد فرمايا :( َنَا يَْعُسْوُب اْلُمْؤ ِمنْيَن َو اْلٰماُل يَْعُسوْ  ُب اْلفُجَّ

کرتے ہوئے لکھتا ہے ! يہ کلمہ خدا کے رسول ۖ نے امام علی ـ کے بارے ميں ارشاد فرمايا:ايک بار '' َْنَت يَْعُسْو ُب الّدْين'' 
کے ساتھ، اور ان دونوں کے ايک ہی معنٰی ہيں گويا کے لفظوں کے ساتھ اور دوسری بار''َْنَت يَْعُسْوُب اْلُمْؤِمنْيَن '' کے لفظوں 

  ) نيز ٣اميُرالمؤمنين ـ کومؤمنين کا رئيس اور سيّد و سردار قرار ديا ہے (
..............  

)۔ لغت ميں ہے کہ ( اليعسوب ؛ الّرئيس الکبير ، يقال ھو يعسوب قومہ) اصل ميں شہد کی مکھيوں کے امير اور نر کو (يعسوب ) ١(
  يں، جيسا کہ اہل لغت کہتے ہيں ( اليعسوب ؛ َذَکُر النَّْحِل َوميرھا ) ۔کہتے ہ

  /روايتيں شيعہ اور سنّی سے اس سلسلے ميں نقل ہوئی ہيں ۔١٠تقريباً  ١٦٦تا  ١٢٦ص  ٣٨)۔بحار االنوار ، ج٢(
  کے ذيل ميں ٣٢٢حکمت  ٢٢٤ص ١٩) ۔ شرح ابن ابی الحديد ، ج ،٣(

اپنی شرح کے مقدمہ ميں لکھتاہے : اہل حديث کی روايت ميں ايک کالم نقل ہوا ہے جسکے معنٰی اميُرالمؤمنين کے ہيں،اور 
  وه يہ ہے کہ فرمايا:

سری روايت و'' َْنَت يَْعُسْوُب الّدْيِن َواْلٰماُل يَْعُسْوُب الظُّْلَمِة .''اے علی ـ !تم دين کے رہبر اور مال گمراہوں کا رہبر ہے ) ايک د
  ميں ہے کہ فرمايا : 

ٰہٰذا يَْعُسْوُب الدْيِن ( يہ علی ـ دين کے رہبر ہيں ) ان دونوں روايتوں کو احمد بن حنبل نے اپنی کتاب ( مسند) ميں اور ابو نعيم 
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  )١نے اپنی کتاب حلية االو لياء ميں نقل کيا ہے ( 
ص ہيناور منحصر بہ فرد ہيں ،انکی خالفت کے دالئل ميں سے ياد رہے کہ يہ فضائل اور مناقب امام علی ـ کے ساتھ مخصو

  ہيناور واقعٔہ غدير سے پہلے بيان کئے جاچکے ہيں ۔

  ۔حضرت علی ـ کی امامت کا اعالن :٤
حديث اعالن واليت حضرت اميُرالمؤمنين ـ کی ايک ايسی فضيلت ہے کہ جو آپ ـ کی ذات سے مخصوص ،منحصر بہ فرد 

ور امامت کے دالئل ميں سے ہے ، ابن عبّاس نقل کرتے ہيں کہ رسوِل خدا ۖنے حضرت علی ـ سے اور آپ ـ کی خالفت ا
  ) ٢مخاطب ہو کر ارشاد فرمايا: يا علی ـ ''َْنَت َولِیُّ ُکلِّ ُمْؤِمٍن بَْعدْی َوُمْؤِمنٍَة .''(

م واقعہ سے پہلے رسوِل اکرم ۖ کی آپ ميرے بعد ہر مؤمن مرد و زن کے ولی اور رہبر ہيں ) يہ حديث بھی غدير ُخم کے اہ
  جانب سے صادر ہوئی سب لوگوں نے اسکو سنا بھی تھا اورحفظ بھی کر ليا تھا۔ 

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

  : مقدمہ کنز العمال ، حاشيہ مسند احمد ١٢ص ١)۔ شرح ابن ابی الحديد ، ج١(
  ن حنبل : احمد اب ٣٣١ص ١: ذہبی مسنِد حنبل ، ج ١ ٣٤، ص ٣)۔ تلخيص مستدرک ، ج٢(
  (باب مناقب علی بن ابی طالب ـ ) : ترمذی  ٦٣٢ص ٥۔صحيح ترمذی ، ج٣
  ۔کنزالعمال حاشيہ مسند احمد٤
  : عاّلمہ امينی  ٢١٧تا ٢١٥ص  ٣۔ الغدير ، ج٥
  ٥٢تا٤٦ص  ٣۔ مناقب ابن شہر آشوب ، ج٦
  ١٣٤ص  ٣۔مستدرک حاکم ، ج٧

 

 منزلت غدير

 

  

  ۔ پرہيزگا رونکے امام حضرت علی ـ : ٥
  رسوِل خدا ۖ سے نقل ہوا ہے کہ 

لْيَن ) رسوِل خدا ۖ ن ◌ُ ) اْلُمَحجَّ   ے فرمايا: ْوِحَی ِلِیَّ فی ثاَٰلٍث،َنَّہ َسيَُّداْلُمْسِلمْيَن َوِ◌ٰماُم اْلُمتَّقْيَن َوٰقائُِد اْلُغرِّ
ـ کے بارے ميں مجھ پر وحی نازل ہوئی : علی ـ مسلمانوں کے سردار ، پرہيزگاروں کے امام اور با تين بار حضرت علی 

) اس طرح واضح اور روشن انداز ميں واليت کا اظہار بھی واقعٔہ غدير سے پہلے ہو چکا ١ايما ن خو اتين کے رہبر ہيں(
  تھااور کسی سے پوشيده نہ تھا ۔

  ۔ علی ـ اميُرالمؤمنين :٦
اور بہت واضح اور روشن حقيقت يہ ہے کہ رسوِل گرامی اسالم ۖ نے واقعٔہ غدير سے پہلے حضرت علی بن ابيطالب ـ  ايک

کو ( اميُرالمؤمنين )کا لقب ديا جوکہ حضرت علی ـ کی امامت اور خالفت کی حکايت کرتا ہے اور يہ لقب آپ ـ کی ذات اقدس
  کے ساتھ مخصوص ہے۔ 

  انس بن مالک :
مالک نے نقل کيا ہے کہ ميں جناب رسوِل خدا ۖ کا خادم تھا ؛ جس رات آنحضرت ۖ کو اُمِّ حبيبہ کے گھرميں شب بسر  ا نس بن

  کرنا تھی ، ميں آنحضرت ۖ کے 
..............  

  ١٥٠و المراجعات ،ص ٣٤و صحيح بخاری ، مختصر کنزالعمال حاشئہ مسند احمد ،ص  ١٣٦، ص ٣)۔مستدرک صحيحين ،ج ١( 

    



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

 
 

اَعة ِمن ٰھذاالباب  لئے وضوء کا پانی لے کر آيا تو آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمايا :''يا َنَُس يَْد ُخل َعلَْيَک الّسٰ
اَس ِسْلماً َو َ ْکثُِر ھُْم ِعْلماً و َ ْر َجُحھُم ِحْلما''   اميراْلمؤِمنْيَن َوَخْيراْلَوِصيّْين ، َ ْقَدُم النّٰ

سے اميرالمؤمنين و خير الوصيّين داخل ہونگے؛ جو سب سے پہلے اسالم الئے جنکا علم سب  اے انس ! ابھی اس دروازے
) انس کہتے ہيں کہ! ميں نے کہا کہ خدايا ١انسانوں سے زياده ہے؛ جو حلم ا ور بردباری ميں سب لوگوں سے بڑھ کر ہيں)(

ديکھا علی بن ابيطالب ـ دروازے سے داخل کيا وه شخص ميری قوم ميں سے ہے؟ ابھی کچھ دير نہ گذری تھی کہ ميں نے 
ہوئے جبکہ رسوِل خدا ۖ وضو کرنے ميں مشغول تھے ،آپ ۖ نے وضوکے پانی ميں سے کچھ پانی حضرت علی ـ کے چہرٔه 

  مبارک پرڈاال۔
..............  

  : شيخ مفيد ابن مالک سے نقل کرتے ہيں ۔ ٢٠۔ ارشاد ، ص ١

  

  نقل شيخ مفيد:

  شيخ مفيد بہ سند خود ابن عبّاس سے نقل کرتے ہيں : رسوِل خدا ۖ نے اُمِّ سلمٰی سے فرمايا : ايک اور روايت ميں
  ْسَمعی َو ْشھَد ْی ٰھذا ؛ َعلِیُّ َ مْيُراْلُمْؤ ِمنْيَن َو َسيَُّد اْلَو ِصّیّ◌ْيَن) ◌ِ )

  اميراوروصيّوں کا سردار ہے۔ )( اے اّم سلمٰی ميری بات سنو اور اسکی گواه رہنا کہ يہ علی]بن ابيطالب ـ[مؤمنوں کا 

  نقل ابن ثعلبہ :
  شيخ مفيد تيسری روايت ميں بہ سند خود معاويةبن ثعلبہ سے نقل کرتے ہينکہ ( ابو ذر سے کہا گيا کہ وصيّت کرو۔

  ا بوذرنے کہا:ميں نے وصيّت کردی ہے ۔
  انہوں نے کہا: کس شخص کو؟

  ابوذر نے کہا :اميُرالمؤمنين ـ کو،؟
  ہا :کيا عثمان بن عفّان کو؟انہوں نے ک

  ابوذر نے کہا: نہيں اميُرالمؤمنين علی بن ابيطالب ـ کو جنکے دم سے زمين ہے اور جواُّمت کی تربيت کرنے والے ہيں ۔ ) 

  نقل بريدة بن اسلمی :
م کو طوال نی بريد ه بن خضيب اسلمی کی خبر جو علما ء کے درميان مشہور ہے بہت سی اسناد کے ساتھ (کہ جنکا ذکر کال

کرے گا ) بُريده کہتا ہے کہ: جناب رسوِل خدا ۖ نے مجھے اور ميرے ساتھ ايک جماعت ( ہم لوگ سات افراد تھے ان ميں 
لمؤمنين سے منجملہ ابو بکر ،عمر ، طلحہ ، زبير تھے کو حکم ديا کہ: ''َسلُِّموا َعلٰی َعلِیٍّ ِبَ◌ ْمَرِة اْلُمْؤِمنْيَن'' علی ـ کو امير ا

کلمہ کے ساتھ سالم کيا کرو) ہم نے پيغمبر ۖکی حيات اور ان کی موجودگی ميں ا ن کو يا امير المومنين کہکر سالم کے 
  ) ١کيا۔(

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

 ٠، ص ٦۔ ج٨٧،ص  ٨: عالمہ مجلسی ، الغدير ج ٣٤٠تا  ٢٩٠،ص  ٣٧: شيخ مفيد و بحاُراالنوار ، ج ٢٠)۔ارشاد ِ شيخ مفيد ، ص ١(
  : ابو نعيم ٦٣، ص ١مينی و حلية اال ولياء ، ج : عاّلمہ ا ٨

  

  نقل عيّاشی:

عيّاشی اپنی تفسير ميں نقل کرتا ہے کہ ايک شخص امام صادق ـ کی خدمت ميں حاضر ہوا اور کہا:( اَلسَّاٰلُم َعلَْيَک 
ے عالوه کسی اور کے لئے مناسب نہيں ٰيا َمْيَراْلُمؤِمنْين) امام صادق ـ کھڑے ہوگئے اور فرمايا :يہ نام اميُرالمؤمنين علی ـ ک

  ہے اور يہ نام خدا وند عالم کا رکھا ہوا ہے ا س نے کہا کہ آپکے اماِم قائم کو کس نام سے پکارا جاتا ہے ؟
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  ا مام صادق ـ نے فرمايا :
  )١هللاِ )(،السَّاٰلُم َعلَْيَک يَابَن َرُسْول اهللا ِ (السَّاٰلُم َعلَْيَک ٰيا بَْقيَةَ ا

  ر ـ نے فُضيل بن يسار سے فرمايا: اور امام باق
اِس ٰھٰذا )(هللا ِ ( ٰيا فَُضْيُل لَْم يَُسمَّ بِٰہا َوا ابِلٰی يَْوَم النّٰ   ) ٢بَْعَد َعلِیٍّ َمْيِراْلُمْؤِمنْيَن ِال ُمٰفتٍِر َکّذٰ

کسی کو پکارا گيا  اے فضيل !خدا کی قسم علی ـکے عالوه کسی کو بھی اس نام (امير المؤمنين )سے نہيں پکارا گيا اور اگر
  تو وه خائن اور جھوٹا ہے۔ )

واقعٔہ غدير سے قبل حضور اکرمۖ  سے اتنی فراوان اور وسيع روايات و احاديث کی روشنی ميں يہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ 
روز غدير ( واليت )کے اعالن کے لئے مخصوص نہيں تھا ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور اہم چيز حقيقت کے روپ 

سامنے آئی اوروه حقيقت حضرت علی ـ کيلئے لوگوں کی بيعت عمومی تھی ،کيونکہ اگر لوگوں کی عمومی بيعت نہ ہو مين
  توامام ـ کی قيادت و راہنمائی قابل اجرا اور قابل عمل نہ رہے گی ۔

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

  کے ذيل ميں ) ١١٧( سورٔه نساء کی آيت / ٢٨٦، ص ١)۔ تفسير عيّاشی ، ج ١(
  ٣١٨، ص ٣٧ر االنوار ، ج)۔بحا٢(

  

  ۔اعالن واليت بوقت نزول وحی:٧

جب آنحضرت ۖ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا تو آپ ۖ کی طرف سے حضرت علی ـ کی امامت اور وصايت کا بھی اعالن ہوا۔ 
جب وحی نازل ہو رہی تھی تو ميں نے شيطان کی گريہ وزاری کی اميُرالمؤمنين ـ نہج البالغہ ميں ارشاد فرماتے ہيں کہ: 

  آواز سنی اور پيغمبر ۖ سے اس کی وجہ 
  پوچھی ؛ جناب رسوِل خدا ۖ نے ميرے سوال کے مناسب جواب کے ساتھ ميری وصايت اور واليت کو بھی بيان فرمايا۔)

ہ ٭ يَْرفَُع لی فی ُکلِّ يَْوٍم ِمن ْ ِْخاَلقِہ َعلَماً َو َیْ◌ ُمُرنی بِا ْلِ◌ ْقتَِداِئ بِہ َو لَقَْدٰکان يُٰجاِوُر فی ُکلِّ  ( َولَقَْد ُکْنُت َتَّبُِعہُ ٔاتِّٰباَع اْلفَصْيِل َثََر ُمِّ
َجة َو َٰنا ٰثالِثُہُٰما ََرٰی نُْوَر َوَخديْ هللا ِۖ َسنٍَة بِِحٰراَئ َفَ◌ٰراه ُ، َواٰل يَٰراه ُ َغْيری؛ َولَْم يَْجَمع بَْيت َواِحد يَْوَمئِذ فی اْلِ◌ ْساٰلِم َغْيَرَرُسْوِل ا

ْيٰطاِن حْيَن نََزل اْلَوْحُی َعلَْيہِ  ِة َولَقَْد َسِمْعُت َرنَّةَ الشَّ ٰسالَِة ، َو َُشمُّ رْيَح النُّبُوَّ نَّةُ ؟ فَٰقاَل! ( هللا ِ ۖ  فَقُْلُت؛ ٰيا َرُسْوَل ااْلَوْحِی َو الرِّ ٰما ٰھِذِه الرَّ
ْيٰطاُن قَْد َ َنََّک لَْسَت بِنَبِیٍّ ،َوٰلِکنََّک لََوِزْير وَ ٰھَذا الشَّ   )١ِ نََّک لََعلٰی َخْيٍر.)) (ِيَس ِمْن ِعٰباَد تِہ ِنََّک تَْسَمُع ٰما َْسَمُع،َوتََرٰی ٰما َ َرٰی ،ِ اّلٰ

سنديده اخالق ميں ہميشہ ؛پيغمبرگرامی ۖ کے ساتھ تھا جس طرح ايک بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، پيغمبر ۖ ہر روز اپنے پ
ميں سے ايک نمونہ مجھے دکھاتے اورمجھے اپنی اقتدا کا حکم ديتے تھے ، آپ ۖ سال کے کچھ مہينے غار حرا ميں 

بسرکرتے تھے صرف ميں ہی ان سے مالقات کرتاتھا ،اور ميرے عالوه کوئی بھی ان سے نہيں ملتا ان دنوں کسی مسلمان 
خدا ۖ کے جناِب خديجہ عليہا سالم بھی وہاں ہوتيناور ميں تيسرا شخص ہوتا تھا  کے گھر ميں را ه نہ تھی؛ سوائے خانہ رسولِ 

  ، ميں نور وحی اور رسالت کو ديکھتا اور بوئے نبّوت کو محسوس کرتا تھا۔
..............  

  ، نہج البالغہ  ١١٩/  ١٩٢)۔ خطبٔہ ، ١( 
جب يہ بتانا چاہتے تھے کہ وه دو لوگ ہميشہ ساتھ رہتے ہيں تو  ٭ ( اونٹنی کا بچہ ہميشہ اسکے ساتھ ہے )يہ ايک ضرب المثل ہے ،

  ،اسطرح کہتے تھے۔

  
جب آنحضرت ۖ پر وحی نازل ہو رہی تھی تو ميں نے شيطان رجيم کی آه و زار ی کی آوازسنی ، جناِب رسوِل خدا ۖ سے 

  ا : دريافت کيا کہ يہ کس کی آه و زاری کی آواز ہے ؟ پيغمبرگرامی ۖ نے ارشاد فرماي
يہ شيطان ہے جو اپنی عبادت سے نا اُميد ہو گيا ہے ، اور ارشاد فرمايا: ياعلی ـ ! جو کچھ ميں سنتا ہوں آپ سنتے ہيں اورجو

  )١کچھ ميں ديکھتا ہوں آ پ ديکھتے ہيں ليکن فرق اتنا ہے کہ آپ نبی نہيں بلکہ آپ ميرے وزير ہيں اور راه خير پر ہيں (
..............  
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  خطبے کے اسناد و مدارک اور ( معجم المفہرس ) مؤلّف درج ذيل ہے :) ۔اس ١( 
  ھ ) ٦٦٤: سيّد ابن طاؤوس ( متوفٰی  ١٩٦۔کتاب اليقين ، ص ١
  ھ )  ٣٢٨: مرحوم کلينی ( متوفٰی  ٢١٩، ص١/ ج ١٦٨و  ١٩٨، ص ٤۔فروع کافی ، ج٢
  ھ ) ٣٨٠: شيخ صدوق ( متوفٰی  ١٥٢، ص ١۔ من ال يحضره الفقيہ ، ج٣
  ھ ) ٥٣٨: زمخشری ( متوفٰی  ١١٣، ص ١بيع االبرار ، ج۔ر٤
  ھ ) ٤٥٠: ماوردی ( متوفٰی  ٩٧۔اعالم النبوة ، ص ٥
  ھ ) ١١١٠: مر حوم مجلسی ( متوفٰی  ٢١٤،ص  ٦٠/ ج ١٤١،ص  ١٣۔بحار االنوار ، ج٦
  ھ ) ٥٧٣: ابن راوندی ( متوفٰی  ٢٠٦،ص٢۔ منہاج البراعة ، ج٧
  ھ ٤٢١: لکھی گئی  ١٨٠ص ۔ نسخٔہ خطی نہج البالغہ ، ٨
  ھ ٤٩٩: ابن مؤّدب : لکھی گئی  ٢١٦۔ نسخٔہ خطی نہج البالغہ ، ص ٩
  ھ ) ٥٦٩۔دالئل النبوة : بيہقی ( متوفٰی ١٠
  ۔کتاب الّسيرة و المغازی : ابن يسار ١١
  ھ )  ٣٨٠: شيخ صدوق ( متوفٰی  ٥٠٠و  ٦٥٥/ ص  ١٧١حديث  ١٦٣، ص ١۔ کتاب خصال ، ج ١٢
  ھ ) ٥٨٨: مرحوم آمدی ( متوفٰی  ١١٠،ص  ٢/ ج ٢٩٤،ص١، ج ۔غرر الحکم ١٣
  ھ ) ١١١٠: مرحوم مجلسی ( متوفٰی  ١٤١،ص ١١٣/ ج ٢١٤، ص ٦٣۔ بحار االنوار ، ج١٤
  ھ ) ١١١٠: مرحوم مجلسی ( متوفٰی  ٤٧٧،ص ١٤۔ بحار االنوار ، ج١٥
  ھ )  ٥٨٨: مرحوم آمدی مرحوم مجلسی ( متوفٰی  ٤٣٨/٤٧٧/ ٤٣٥،ص ٤۔ غررالحکم ، ج١٦
  ھ ) ٥٨٨: مرحوم آمدی مرحوم مجلسی ( متوفٰی  ٣٩/٣٠٠/٣١١/٣٧٣/ ٢٠ص  ٣۔غررالحکم ، ج١٧
  ھ ) ٥٨٨: مرحوم آمدی مرحوم مجلسی ( متوفٰی  ٢٧٩/٤٣١/ ٢٧٦،ص ٦۔غررالحکم ، ج١٨
  ھ ) ٥٨٨: مرحوم آمدی مرحوم مجلسی ( متوفٰی  ٢٦٢/٣٤٢،ص  ٢۔غررالحکم ، ج١٩
  ھ ) ٥٨٨: مرحوم آمدی مرحوم مجلسی ( متوفٰی  ١٥٦/ ١١٩،ص  ٥۔غررالحکم ، ج٢٠
  ھ ) ٤١٣: شيخ مفيد ( متوفٰی  ٣١٥،ص  ١۔ارشاد ، ج٢١
  ھ ) ٥٨٨: مرحوم طبرسی ( متوفٰی  ١٤١، ص ١۔ احتجاج ، ج ٢٢

  

  ۔ حديث ثقلين : ٨

ہ معصومين عليہم الّسالم کیپيغمبر اسالم ۖ غدير سے بہت پہلے معروف حديث (ثقلين )ميں بھی حضرت علی ـاور دوسرے َئِمّ 
) ميں تمہارے درميان'' ١َو ِعْتَرتْی''(هللا ِ امامت کا واضح اعالن کر چکے تھے ، ارشاد فرمايا: '' ِنِّْی ٰتا ِرک فْيُکُم الثِّقَلَْين ِکٰتاَب ا
  دو گراں قدر' چيزيں چھوڑ کر جا رہا ہوں؛ ايک کتاب خدا اور دوسری اپنی عترت ۔)

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

  )۔ حديث ثقلين کے اسناد و مدارک :١(
  ھ ) ١١١٠: عاّلمہ مجلسی ( متوفٰی  ٤٧٢، ص ٢٢۔بحار االنوار ، ج١
  ھ ) ٤١٣۔ کتاب مجالس : شيخ مفيد ( متوفٰی ٢
  ھ ) ٢٧٩: محمد بن عيسٰی ترمذی ( متوفٰی  ١٩٩ص  ١٣/ ج ٣٢٨،ص  ٥۔ صحيح ترمذی ، ج٣
  : زرندی حنفی ٢٣٢۔نظم درر السمطين ، ص ٤
  : قندوزی حنفی ٣٣/٤٥نابيع المؤّدة ، ص ۔ ي٥
  : متّقی ہندی  ١٥٣، ص ١۔ کنزالعّمال ، ج ٦
  ھ ) ٧٧٤: اسماعيل بن عمر ( متوفٰی  ١١٣، ص ٤۔ تفسير ابن کثير ، ج٧
   ٢٧٩،ص  ٢/ ج ٢٠٦،ص  ١۔ مصابيح السنّة ، ج ٨
  ھ ) ٦٠٦: ابن اثير ( متوفٰی  ١٨٧،ص ١۔ جامع االصول ، ج ٩
  ھ ) ٣٦٠: طبرانی ( متوفٰی  ١٣٧، ص ۔ معجم الکبير١٠
   ٣٨٥ص  ٣/ ج  ٥٠٣، ص  ١۔ فتح الکبير ، ج ١١
  : ٩٤/١١٢/١١٤/١٥١، ص ١۔عبقات االنوار ، ج١٢
  شوشتریهللا : عاّلمہ قاضی نورا ٩۔ احقاق الحق ، ج١٣
  :  ٣٣٦۔ ارجح المطالب ، ص١٤
  : ادريسی ١١/١٥۔ رفع اللّبس و الّشبہات ، ص١٥
  ھ ) ٩١١: سيوطی ( متوفٰی  ٧/٣٠٦،ص  ٤۔الدّر المنثور ، ج١٦
  ھ ) ٦٩٤: محب الّدين طبری ( متوفٰی  ١٦۔ذخائر العقبٰی ، ص١٧
  ھ ) ٨٥٢: ابن حجر ( متوفٰی ١٤٧/٢٢٦۔ صوا عق المحّرقة ، ص١٨
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  ھ ) ٦٣٠: ابن َثير شافعی ( متوفٰی  ١٢،ص  ٢۔ اسد الغابة ، ج١٩
  الصّحاح ( نسخٔہ خطّی)۔ الجمع بين  ٢١:  ٤،ص ١۔ تفسير الخازن ، ج ٢٠
  : سيّد خواجہ حنفی  ٢٦٤۔ علم الکتاب ، ص٢٢
  : ٢٥٨،ص  ٣۔ مشکاة المصابيح ، ج٢٣
  : ابن الديبع ١٦، ص ١۔ تيسير الوصول ، ج٢٤
  ھ ) ٨٠٧: ہيثمی ( متوفٰی  ١٦٢،ص  ٩۔مجمع الزوائد ، ج٢٥
  ھ ) ٩١١: سيوطی ( متوفٰی  ٣٥٣،ص  ١۔جامع الصغير ، ج٢٦
  ( نسخٔہ خطّی ) ٩جاة ، ص۔ مفتاح النّ ٢٧
  : ابن المغازلی ٢٣٤/٢٨١۔ مناقب علی بن ابی طالب ـ ، ص٢٨
  ھ ) ٧٢٢: حموينی ( متوفٰی  ١٤٣، ص٢۔ فرائد الّسمطين ، ج٢٩
  ھ ) ٩٩٣: خوارزمی ( متوفٰی  ١٠٤،ص  ١۔مقتل الحسين ـ ، ج٣٠
  ھ ) ٢٣٠: ابن سعد ( متوفٰی  ١٩٤، ص٢۔طبقات الکبرٰی ، ج٣١
  ھ ) ٣٠٣: نسائی ( متوفٰی  ٢١ميُر المؤمنين ـ ، ص۔ خصائص ا٣٢
  ھ ) ٢٤١: احمد بن حنبل ( متوفٰی  ١٢٢/١٨٢، ص ٥۔ مسند احمد ، ج٣٣
  : عاّل مہ امينی  ٣٠،ص  ١۔ الغدير ، ج٣٤

 

 

 منزلت غدير

 

  

  سّوم ۔ اثبات امامت تا رجعت و قيامت
  روز غدير کے دن کی عظيم تبديليوں اور تحّوالت کی روشنی ميں يہ معلوم ہوا کہ: 

ـ کے ۔ غدير کے دن ؛حضرت علی ـ کی امامت و واليت کے مکّرر اعالن کے بعد سارے مسلمانوں کی اميُرالمؤمنين  ١
  ہاتھوں پر بيعت نے حقيقت کا روپ دھارا۔

۔اس وسيع بيعت کا آغاز حکم خداوندی ، نزول فرشتٔہ وحی اور خود رسول خدا ۖ کے بيعت کرنے سے ہوا ؛اوريہ سلسلہ ٢
  اختتام شب تک جاری رہا ۔

کہ اس سے پہلے آغاز بعثت ۔ اگر لوگوں کی بيعت عمومی نہ ہوتی اور صرف ( اعالن واليت ) پہ اکتفا کيا جاتا ( جيسا ٣
سے حّجة الوداع تک بارہا اس حقيقت کو بيان کيا گيا اور منافقوں نے کسی قسم کے خطرے کا احساس نہيں کيا اور نہ ہی 

کوئی خطرناک سازش کی)تو موقع کی تالش ميں رہنے والے منافقين خطرے کا احساس نہ کرتے اور خطرنا ک سازشوں 
  ام ـ کی امامت کے اجراء کی پشت پناه لوگوں کی آراء اور انکی عمومی بيعت ہوتی ہے ۔کے جال نہ بُنتے کيونکہ ام

  ليکن غدير کے دن انتہائی تعجب اور بے يقينی کی کيفيت کے ساتھ ا نہوں نے ديکھا کہ:

  (الف) اعالن واليت
ثُمَّ ِمْن بَْعدْی َعلِّی َولِيُُّکْم َو ِٰماُمُکْم سب سے پہلے رسول خدا ۖ نے حضرت علی ـ کی واليت کا اعالن کيا اور ارشاد فرمايا :''

يَتْی ِمْن ُوْلِده ِلٰی يَْوٍم تَْلقُْوَن اهللا ِ ِبَ◌ْمِر ا َو َرُسْولَہ''اب ميرے بعد تمہارے امام علی ـ ہيں وه امام جو هللا َ َربُِّکْم ثُمَّ اْلِ◌ٰماَمةُ فْی ُذرِّ
ميرے خاندان ميں علی ـ کی اوالد کے ذريعہ تا قيامت جاری رہے خدا کے حکم سے معيّن ہوا ہے ا ور اسکے بعد امامت ؛

  گی اس دن تک کہ جس دن تم لوگ خدا اور اسکے پيغمبر ۖسے مالقات کرو گے۔ 

  (ب ) سلسلہ امامت کا اعالن
'' َمٰعاِشَر پھر سلسلٔہ امامت کی دوسری گياره کڑيوں يعنی خاندان ِ رسالت اور اوالِد علی ـ کا تعارف کراتے ہوئے فرمايا:

اِس؛ ِنَّہ ٰاِخُر َمٰقاٍم َقُْوُمہُ فْی ٰھَذا اْلَمْشھَِد؛ فَاْسَمُعْوا َوَ طْيُعْوا َو ٔاْنٰقاُدْوا ِلَ◌ْمِرا َعزَّ وَجلَّ ھَُو َربُُّکْم َو َوِليُُّکْم هللا َ َربُِّکْم؛ َفِ◌نَّ اهللا ِ النّٰ
د َولِيُّ َربُِّکْم ؛ ثُمَّ هللا ِ ُکْم ؛الٰقا ئُِم اْلُمٰخاِطُب لَُکْم ؛ ثُمَّ ِمْن بَْعدْی َعلِّی َولِيُُّکْم َو ِٰماُمُکْم ِبَ◌ْمِر اَو ِٰلھُُکْم؛ ثُمَّ ِمْن ُد ْونِہ َرُسْولُہ ُمَحمَّ
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يَتی ِمْن ُوْلِدِه ِلی يَْوِم اْلقِٰياَمِة ؛يَْوَم تَْلقُْوَن ا   َو َرُسْولَہ.''هللا َ اْلِ◌ٰماَمةُ فْی ُذرِّ
ں ميں تمہارے درميان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں: تو ميری بات سنو ؛ فرمانبرداری کرو اے لوگو ! يہ آخری مقام ہے جہا

اور اپنے پروردگار کے سامنے سر تسليم خم کرو حق يہ ہے کہ خدا وند ِبزرگ وبرتر تمہارا پروردگار ، تمہاراسرپرست 
د ۖ جو کھڑاتم سے خط اب کر رہا ہے تمہارا سرپرست ہے اور اور تمہارا معبود ہے ا س کے عالوه ا س کا رسول محمَّ

پھرميرے بعد علی ـ خدا کے حکم سے تمہارے سرپرست اور امام ہيں اور ا س کے بعد امامت ؛ ميری ذّريت ميں علی ـ کی 
  اوالد سے تا قيامت جاری رہے گی اس دن تک کہ جس دن تم لوگ خدا اور اسکے رسول سے مالقات کروگے ۔

  لمين( ج ) تا قيامت امامت مس
  اسکے بعد پيغمبر اکرم ۖ نے قيامت تک کے لئے اسالمی حکومت اور اما مت کی نشاندہی کی۔ 

  ( د ) حضرت مہدی عج کی امامت کا تعاّرف

  تَٰعالٰی فََرَجہُ الشَّرْيف) کی حکومت اور امامت کو بيان کيا ۔هللا ُ آخری زمانے کے امام ؛امام مہدی (عّجَل ا

  غاصب ہے( ه ) خالفت کا دعوے دار 
امامت کے ہر مّدعی اور خاندان رسالت کے عالوه کسی اور خالفت کے دعوے دار غاصب اور باطل کی پہچان کروائی گئی

لٰی! بِٰذلَِک َويَقُْوُل!( َمْن تَٰعاهللا ِ نْی َعِن ا( َمْلُعْون َمْلُعْون،َمغُضْوب َمْغُضْوب،َمْن َردَّ َعلَیَّ قَْولْی ٰھٰذا َولَْم يَُوافِْقہ ُ َ الَ ِنَّ َجْبَرئِْيَل َخبَّرَ 
َخبير بِٰما هللا َ ْن تُٰخالِفُْوهُ فَتَِزلَّ قَد َم بَْعَد ثُبُْو تِٰھا ِنَّ اهللا َ ٰعادٰی َعلِيّاً َولَْم يَتَو لَّہ فََعلَْيِہ لَْعنَتْی )( فَْلتَْنظُْر نَْفس ٰما قَدََّمْت لَِغٍد َواتَّقُوا ا

  يَعملوَن) )
ضوب ہے مغضوب ہے؛ وه شخص جو ميری بات کا اس لئے انکار کرے کہ اس کی خواہش کے ملعون ہے؛ ملعون ہے ؛مغ

مطابق نہيں ہے آگاه ہو جاؤ! کہ جبرئيل نے مجھے خدا کی طرف سے خبر دی ہے وه فرماتا ہے : ( جو شخص علی ـ سے 
و سوچنا چاہيے کہ وه دشمنی کرے اور انکی واليت کو قبول نہ کرے اس پر ميری لعنت و غضب ہو ) ( پس ہر شخص ک

قيامت کے لئے کيا لے کر جا رہا ہے ؟) لوگو ! خدا سے ڈرو مبادا تم اسکی مخالفت کربيٹھو يا تمہارے قدم ايمان کی راه سے
  ڈگمگا جائيں جو کبھی ايمان کی راه پر استوار اور ثابت تھے ؛ حق يہ ہے کہ جو کچھ تم انجام ديتے ہو خدا جانتاہے۔)

  ن ( حکم اعتراف)( و ) عام اعال
  پھر امام علی ـ کی بيعت اور دوسرے اماموں پراعتقاد ،يقين اور اعتراف کرنے کے لئے فرمان جاری کيا:

اِس!ِنَُّکْمَ ْکثَُرِمْن َْن تَُصافِقُْونی بَِکٍف واِحٍد فی َوْقٍت َواِحٍد قَْد ََمَرنِْی ا تُِکم اْل ِْقٰراَر بِٰما َعقَّد ُت َعزَّ َوَجلَّ َْن ٰاُخَذ ِمْن َْلِسنَ هللا ُ َمٰعاِشَرالنّٰ
يَّ  تْی ِمْن ُصْلبِہ فَقُْولُْوا ِبَ◌ْجَمِعُکْم: نّا ٰساِمُعوَن لَِعلِيٍّا اَمْيِراْلُمْؤِمنْيَن َولَِمْن ٰجاَئ بَْعَدهُ؛ ِمَن اْلَ◌ئِّمِة ِمنّْی َو ِمْنہُ َعلٰی ماَْعَ◌لْمتُُکْم َنَّ ُذرِّ

 اْلَ◌ئِمَّة نُٰبايُِعَک لِٰما بَلَّْغَت َعْن َربِّٰنا ، َوَربِّک فْی َْمِر ِٰماِمٰنا َعلِیٍّ َمْيِر اْلُمْؤِمنْيَن ـ َوَمْن ُولَِدْت ِمْن ُصْلبِہ ِمنَ  ُمِطْيُعْوَن ٰراُضْوَن ُمْنٰقاُدْونَ 
ُل،و النَُشکُّ َوالَنَْجَحُد َعلٰی ٰذلَِک بِقُلُْوبِٰنا، َو َْنفُِسٰنا و َْلِسنَتِٰنا،َو َْيدْيٰنا، َعلٰی ٰذلَِک نَْحيٰی،َوَعلَْيِہ نَ  ُمْوُت،َوَعلَْيِہ نَْبَعُث،َوالَ نَُغيُِّر، َوالَ نُبَدِّ

ِة الَّذْيَن َذَکْرَت ِمْن ذُ هللا ِ َوالَنَْرٰتاُب َوالَنَْرِجُع َعِن اْلَعْھِد،و َالَتَْنقُض اْلمْيٰثاَق َوَعْظتَٰنا بَِوْعِظ ا يَِّتَک ِمْن فْی َعلِّیً َمْيِراْلُمْؤِمنْيَن،َواْلَ◌ئِمَّ رِّ
ا،ِمْن قُلُْوبِٰنا َوَ◌ْنفُِسٰنا َوَ◌ْلِسنَتِٰنا َوَضٰمايِِرٰنا َو َيْ هللا ُوْلِده،بَْعَدهُ اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َوَمْن نََصبَہُ ا دْيٰنا بَْعَدھُٰما فَاْلَعْھُدَواْلمْيٰثاُق لَھُْم َمْ◌ُخْوذِمنّٰ

انْی َواْلٰقاضی هللا ُلِٰسانِہ َوالَ نَْبتَغْی بِٰذلَِک بََدالً َوالَ يََری اَمْن َْدَرَکٰھا بَِےِده َو ِالَّ فَقَْد َقَرَّ بِ  ْی ٰذلَِک َعْنَک َالّدٰ ِمْن َْنفُِسٰنا ِحَوالً نَْحُن نَُؤدِّ
  َشھْيداً َوَ◌ْنَت َعلَْيٰنا بِہ َشھْےد.) هللا ِبِٰذلَِک َوَکفٰی بِاهللا َ ِمْن َْوالَِدٰنا و ََ◌ٰحالْےٰنا َو نَْشھَُد ا

مانوں ! تمہاری تعداد اس سے کہيں زياده ہے کہ تم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اس تپتے ہوئے صحراء ميں ميرے ( اے مسل
ہاتھ پر بيعت کر سکو پس خدا وند عالم کی جانب سے مجھے حکم ہوا ہے کہ ميں تم لوگوں سے واليت علی ـ اور انکے بعد 

الد ميں سے ہيں [کے بارے ميں اقرار لے لوں اورميں تم لوگوں آنے والے امامونکی امامت ]جو کہ ميری اور علی ـ کی او
  کو اس بات سے آگاه کر چکا ہوں مير ے فر زندعلی ـ کے ُصلب سے ہيں ۔

!ہم آپکا فرمان سن رہے ہيں اور اس کو تسليم کرتے ہيں ،اس پر راضی ہيں ، اور هللا ۖ پھر تم سب لوگ کہو کہ: ( يارسول ا
ہيں جو کہ خدا وند عالم کی طرف سے آپ نے ہم تک پہنچايا جو ہمارا رب ہے ، ہم اس  آپکے اِس حکم کی اطاعت کرتے

پيمان پرجو کہ حضرت علی ـ کی واليت اور ان کے بيٹوں کی واليت کے سلسلے ميں ہے اپنے جان و دل کے ساتھ اپنی 
ں گے اور اٹھائے جائيں گے اس ميںزبان اور ہاتھوں کے ذريعہ آپکی بيعت کرتے ہيں اس بيعت پر زنده رہيں گے ، مر جائي

کسی قسم کی تبديلی نہ کريں گے ، اس ميں کسی قسم کا شک و ترديد نہيں کرتے ، اور اس سے رو گردانی نہيں کريں گے 
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  ،اور اس عہد و پيمان کو نہيں توڑيں گے ۔
اطاعت کريں گے کہ يہ سب ا ّمت  خدا وند عالم اور آ پ کی اطاعت کرتے ہيں اور علی ؛امير المؤمنين ـ اورانکے بيٹوں کی

کے امام ہيں وه امام جن کا آ پ نے تذکره کيا ہے آپکی اوالد ميں سے ہيں حضر ت علی ـ کے صلب سے اورامام حسن ـ 
وامام حسين ـ کے بعد آنے والے ہيں ، حسن و حسين عليہما السالم کے ميرے نزديک مقام کے بارے ميں پہلے تمہينآگاه کر 

وند عالم کے نزديک انکی قدرو منزلت کا تذکره کر چکا ہوں اورامانت تم لوگوں کو دے دی يعنی کہہ ديا کہ  چکا ہوں ، خدا
  يہ دو بزر گ ہستياں جوانان جنّت کی سردار ہيں ميرے اور علی ـ کے بعد اّمت مسلمہ کے امام ہيں۔

خداۖ  آپ کی ،حضرت علی ـ کی ، حسنين تم سب مل کر کہو! کہ ہم اس حکم ميں خدا کی اطاعت کرتے ہيں اور اے رسول 
عليہما السالم کی اور انکے بعد آنے والے اماموں کی اطاعت کرتے ہيں کہ جن کی امامت کا آپ نے تذکره کيا اور ہم سے 

عہد و پيمان ليا ہمارے دل و جان ،زبان اور ہاتھ سے بيعت لی جو کہ آپکے قريب تھے يا زبان سے اقرار ليا اس عہد و پيمان 
ميں تبديلی نہ کريں گے اورخدا وند عالم کواس پر گواه بناتے ہيں جو گواہی کے لئے کافی ہے اے رسول خۖد آپ ہمارے اس 

پيمان پر گواه ہينہر مؤمن پيروکار ظاہری يا مخفی ، فرشتگان خدا ، خدا کے بندے اور خدا ان سب لوگوں کا گواه ہے، پھر 
بے کے دوران تمام حاضرين کو علی االعالن اور واضح طور پر ہوشيار کرتے رسول گرامی اسالم ۖ نے اپنے اس اہم خط

  ہوئے ارشاد فرمايا کہ:
ٰبايََع  يَْعلَُم ُکلَّ َصْوٍت َوٰخافِيَة ُکلِّ نَْفس فََمن اْھتَدٰی فَلِنَْفِسِہ، َوَمْن َضلَّ فَنَّٰما يَِضلُّ َعلَْيٰھا )و َمنهللا َ(َمٰعاِشَرالنَّاِس!ٰماتَقُْولُْوَن َفِ◌ نَّ ا

َوٰبايُِعْونی َو بَايُِعْواَعلِيّاً َمْيَراْلُمْؤِمنْيَن ،َواْلَحَسن َواْلُحَسْيَن َو اْلَ◌ ئِمَّةَ هللا َفَْوَق َْيدْيِھْم)َمٰعاِشَرالنَّاس فَٰبايُِعْوااهللا ِ يَُداهللا َ َفِ◌نَّٰما يُٰبايُِع ا
َمْن َوفٰی،(فََمْن نََکَث َفِ◌ نَّٰما يَْنُکُث َعلٰی نَْفسہ َوَمْن َ ْوفٰی هللا ُ َمْن َغَدَر َو يَْرَحَم اهللا ُةًيُْہلُِک اِمْنھُْم فْی الدُّ ْنٰيا َواآْلِخَرِة َکلَِمةً طَيِّبَة ٰباقِيَ 

  فََسيُْؤتْےه ِ َْجراً َعظْيماً)هللا َ بِٰما ٰعا ھََد َعلَْيِہ ا
؛ِبِ◌ِمْرِة اْلُمْؤِمنْيَن، َوقُْولُْوا! ( َسِمْعٰنا َوَ◌طَْعٰنا ُغْفٰرانََک َربَّٰنا َوِ◌لَْيَک  َمٰعاِشَر النَّاس! قُْولُْوا الَّذی قُْلُت لَُکْم ، َو َسلُِّمْواَعلٰی َعِلیٍّ 

  )١اْلَمصْيُر ) (
ِ الَّذْی ھَٰديٰنا لِٰھَذاَوٰما ُکنَّا لِنَْھتَِدَی لَْواَلَْن ھَٰدانَا ا ّٰ ِ   )٢هللا)(َوقُْولُْوا(َْلَحْمُد

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

  ٢/٢٨٥)۔بقره ١(
  ٤٣/٧اف)۔اعر٢(

َعز َوَجلَّ َو قَْد َ ْنَزلَٰھا فْی اْلقُْرآن َِ◌ ْکثَُر ِمْن ُ ْحِصيَھا فْی َمٰقاٍم ٰواِحٍد ، فََمْن هللا َِمٰعا ِشَرالنَّاِس!ِنَّ فَٰضا ئَِل َعلِیِّ ْبِن َ بْی طٰا لٍِب ِعْنَدا
ةَالَّذ ين َذَکْرتُھُْم فَقَْد ٰفاَز فَْوزاً َعظْيماً َمٰعا هللا َ ِع اْنَبَ◌ُکْم بِٰھا َو َعَرفَٰھا فََصدِّ قُْوهُ َمٰعا ِشَرالنَّاِس ! َمْن يُطِ  َو َرُسْولَہُ َوَعلِيّاً َواْلَ◌ ئِمَّ

ا بِقُْوَن ِلٰی ُمٰبا يََعتِہَ و ُمَواالَتِہ َوالتّْسلْيم علَْيہ ِبِ◌ ْمَرِة اْلُمْؤ ِمنْيَن ُ ْوٰلئَِک ھُ    ات النَّعيِم ۔ُم اْلٰفا ئُِزْوَن فی َجنّٰ ِشَرالنَّاِس ! الّسٰ
( و ) ( اے لوگو ! تم کيا کہتے ہو؟ حق يہ ہے کہ جو آواز بھی تم زبان سے جاری کرتے ہو اور تمہارے دلوں ميں جو نيّت 
بھی ہو خدا وند عالم اس سے آگاه ہے ؛ بس جس نے ہدايت کا راستہ ا ختيار کيا ؛اس نے اپنے ساتھ نيکی کی اور جو گمراه 

کو ہالکت ميں ڈاال ، اور جو اپنے امام کی بيعت کرے گا اسنے اپنے خدا وند برتر کی بيعت کی ؛ کہ  ہو گيا اس نے اپنے آپ
  اسکی قدرت ساری قدرتوں سے باال ہے ۔

اے لوگو !خدا وند عالم کی بيعت کرو ميری بيعت کرو اور علی ـ امير المؤمنين کی بيعت کرو، حسن و حسين عليہماالّسالم 
د آنے والے ائّمہ عليِہُم الّسالم کی بيعت کرو جو کہ زنده و جاويد کلمٔہ طيّبہ ہيں ،خدا دغا بازکو ہالک کی بيعت اور انکے بع

  کرتا ہے اور جو ايفأی عہد کر ے گا رحمت خدا وندی اسکے شا مل 
اسکے لئے حال ہو گی، اور جو بھی پيمان شکنی کرے گا،تو وه اپنے نقصان ميں يہ عمل انجام ديگا،اور جس نے وفا کی 

  اجر عظيم ہے ۔
اے لوگو! جو کچھ ميں نے تمہارے لئے کہا ہے اس کو دہراؤ اور علی ـ کو اميرالمؤمنين کہہ کر سالم کيا کرواور کہو : ہم 
نے سن ليا ہے اور اس امر ميں آپکی اطاعت کرتے ہيں ، خدا وندا تجھ سے مغفرت کے طلبگارہيں اور ہميں تيری طرف 

  لوٹنا ہے۔
]حمد ہو خدا کی کہ اسنے واليت علی ـ کی طرف ہماری ہدايت کی ، اگر خدا ہمار ی ر ہنمائی نہ فرماتاتو ہم ہدايت اور کہو: 

  يافتہ نہ ہوتے۔ [
اے لوگو! در حقيقت علی ابن ابی طالب ـ کے فضائل خدا وند منّان کی نظر مينجو اس نے قرآن مجيد ميں نازل فرمائے ہيں 
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کر ناکسی ايک تقرير مينممکن نہيں،لٰہذا اگر کوئی علی ـ کے فضائل اورانکی قدرو منزلت اتنے زياده ہيں کہ جنکا ذکر
  تمہارے لئے بيان کرے تو اس کی تصديق کرو اور شک نہ کرو۔

اے لوگو! جس نے خدا ، رسول ۖ ،علی ـ اور انکے بعد آنے والے اماموں کی اطاعت کی کہ جن کا ذکرميں نے کيا تو در 
  ے اعلٰی درجہ پر فائز ہو گيا۔حقيقت وه ايمان ک

اے لوگو! وه لوگ جنہوں نے علی ـ کی بيعت ، ان سے دوستی ،اور امير المؤمنين کے عنوان سے انکو سالم کرنے ميں 
  سبقت حاصل کی تو وه لوگ؛ بہشت ميں ہميشہ رہنے والے ہيں ۔

  ( ز ) پيغمبر اکرم ۖ اور علی ـ کی بيعت
ت علی ـ کے ساتھ بيعت کی اور عمومی بيعت کا فرمان اس طرح صادر فرمايا:' َ الَ َوِ◌نِّْی اس مقام پر رسوِل خدا ۖ نے حضر

ّی قَْد ٰبا َوَعلِ هللا َ ْی اَ الَ َو ِ نِّْی قَْد ٰبا يَْعُت اِعْنَداْنقِٰضا ِئ ُخْطبَتْی َ ْدُعْوُکْم ِلٰی ُمٰصافَقَتْی َعلٰی بَْيَعتِہ َواْلِ◌ ْقٰراِر بِہ ثُمَّ ُمٰصا فَقَتِہ ِمْن بَْعدِ 
فَْوَق َْيدْيِھْم فََمن نََکَث هللا ِ يَُداهللا َ َعزَّ َو َجلَّ ! ( ِنَّ الَّذ ْيَن ! يُٰبا يُِعْونََک ِنَّٰما يُٰبا يُِعْوَن اهللا ِ يَْعنی َوَ◌ ٰنا آِخْذ ُکم ِباْلبَْيَعِة لَہُ؛ َعِن ا

  فََسيُوتْيہ َْجراً َعظْيماً )هللا َاَفِ◌نَّٰمايَْنُکُث َعلٰی نَْفِسہ َوَمن َْوفٰی بِٰماٰعاھََدَعلَْيِہ 
( آگاه ہو جاؤ خطبہ کے بعد ؛ ميں تمہيں علی ـ کی بيعت کرنے کی دعوت دونگا ؛ تو انکی بيعت کرو ، انکی امامت کا 

  اعتراف کرو اور انکے بعد آنے والی اماموں کی؛بيعت کرو ۔
ری بيعت کی ہے ۔ اور ميں خدا وند عالم کی طرف آگاه ہوجاؤ حق يہ ہے کہ ميں نے خد ا کی بيعت کی ہے اور علی نے مي

سے تم لوگوں کو حضرت علی ـ کی بيعت کرنے کی دعوت دے رہا ہوں لھذا تم مينجو عھدوپيمان کو توڑے گا تو وه اپنے 
نقصان ميں پيمان شکنی کرے گا مجھے خدا وند عالم کی طرف سے حکم ہے کہ ميں آپ سے حضرت علی ـ کی بيعت لوں 

  ھ خدا وند عالم کی طرف سے حضرت علی ـ کی واليت کے بارے ميں نازل ہوا ہے ا سں کا اعتراف کرو۔ اور جو کچ

  (ح ) مرد و زن کا حضرت علی ـ کی بيعت کرنا
اس کے بعد تمام مسلمانوں (مرد و زن) نے حضرت علی ـ کی بيعت کی اور سب نے ايک ساتھ خاندان رسالت کے بار ه 

اِس ِ!نِّْی ََدُعٰھا ِٰماَمةً  اماموں کی تاقيامت رہنے والی امامت کا اعتراف کيا، اس وقت رسول ِ خدا ۖ نے ارشاد فرمايا: ( َمٰعاِشَر النّٰ
ةًَعلٰی ُکلِّ ٰحا ِضٍروَ  ْن َشِھَد اَو لَْم يَْشھَْد ،  ٰغائب َو َعلٰی ُکلِّ ،َو ِوٰراثَةً فِْی َعقَبْی ِلی يَْوِم اْلقِٰياَمِة؛ َو قَْد بَلَّْغُت ٰماُِمْرُت بِتَْبلِْيِغِہ،ُحجَّ اََحد ِممَّ

هللا  َن ا ْلِ◌ ٰما َمةَ بَْعِد ْی ُمْلَک َو ا ْغتِٰصا باً ،َالَ لََعَن اُولَِد اَو لَْم يُْولَْد؛ فَْليُبَلِِّغ اْلٰحاِضُراْلٰغاِئَب ، َواْلَوالُِد اْلَولََد ِلٰی يَْوِم اْلقِٰياَمِة ،و َسيَْجَعلُوْ 
   نُٰحا ُس فاََل تَْنتَِصٰراِن :ُمْغتَِصبْين َ،َوِعْنَدٰھا َسيَْفُرُغ لَُکْم َيُّھَا الثَّقاََلن َمْن يَْفُر ُغ َو يُْر ِسُل َعلَْيُکٰما ُشٰواظ ِمْن ٰنا ٍر وَ اْلٰغا ِصبْيَن َوالْ 

ا ہوں ، ميں ( اے لوگو ! ميں علی ـ کی اور ان کے بيٹوں کی امامت تمہا رے درميان قيامت تک کے لئے باقی چھوڑکرجا رہ
نے وه چيز کہ جسکی تبليغ پر ممور تھا تم تک پہنچا دی ہے ، ميری حّجت ہر انسان کے لئے تمام ہو چکی ہے چاہے وه 

  حاضرہو يا غائب ، شاہد ہو يا غير شاہد ،جو ،اب تک متولّد ہوگياہو يا ابھی تک اس دنيا ميں نہ آيا ہو۔
الدين کو چاہيے کہ اپنی اوالد کے ليے تا قيامت علی ـ اور انکے بيٹوں کی لٰہذا حاضرين کو چاہيے کہ غائبين کے لئے ، و

امامت کے مسئلے کو بيان کريں کيونکہ کچھ لوگ بہت جلد خالفِت ٰلہی کو بادشاہی ميں تبديل کرکے اسے غصب کرليں گے۔
انس سے حساب کتاب لے آگاه ہو جاؤ !خداخالفت کے غاصبوں اور انکے طرفداروں پر لعنت کرتا ہے ، بہت جلد جن و

گااور ان ميں سے گنہگارونپر آگ کے شعلے برسائے گا،اور اس وقت تم لوگ کوئی يار ومدد گار نہ پاؤ گے ۔ ) پھر آخر 
ميں ہر اس شخص پر کہ جو امامت عترت کو نظر انداز کرے ، يا خالفت کو غصب کرے، يا پيغمبر ۖ کی عترت کو اُّمت کی 

لعنت کی۔ ان سارے اقدامات کے بعد حکومت کے پياسے منافقوں کے لئے قدرت طلبی کی قيادت سے دور رکھے سب پر 
  کوئی گنجائش باقی نہ ره گئی تھی۔

وه لوگ جو اس بات کے منتظر تھے کہ پيغمبر ۖ کی وفات کے بعد سياسی طاقت وقدرت اپنے ہاتھ ميں لے ليں گے ؛ واقعہ 
سکتے تھے ؟يہ درست ہے کہ مسلّحانہ بغاوت کے ذريعے ہر کام  غدير(مذکوره خصوصيات کے ساتھ ) کے بعد کيا کر

  ممکن تھا ۔
ليکن دوسروں کے دلوں ميں انکا کوئی نفوذ نہيں تھا اور اپنے سياسی حربوں کو اسالم کا رنگ دے کر پيش نہيں کر سکتے 

کے ذريعے لوگوں کو گمراه تھے ،منافقوں کی خواہش يہ تھی کہ دين ،خالفت رسول ۖ اور اس کے اندر موجود معنوی کشش 
  کريں ، اور ہر قسم کی مخالفانہ تحريک کی سرکوبی کرتے ہوئے ہر اعتراض کا گال گھونٹ ديں ۔

ليکن واقعٔہ غدير کے تحقق پانے کے بعد يہ لوگ اپنے خفيہ اور نا پاک ارادوں ميں کامياب نہ ہو سکے اور ا ن کے پاس ا 
دوسرے مغرور اورظالم حکمرانوں کی طرح عمل کريں، تاريخ کے فرعونوں اورس کے سوا کوئی چاره نہ رہا کہ دنيا کے 
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ظالم بادشاہوں کی طرح قتل و غارت گری ، قيد ودھمکيوں کے ذريعے لوگوں کو خاموش ہونے پر مجبور کريں اور اپنے 
نافقوں کے بڑے بڑے مخالفوں کو راستے سے ہٹاديں غدير کے دن ''امامت عترت ''جيسی حقيقت کے آشکار ہونے کے بعد م

دعوے ريزه ريزه ہوگئے اور ان کے چہروں کے جھوٹے نقاب تار تار ہوگئے اور انہيں مجبوراً صِف اّول ميں يا لوگوں کے 
اس جم غفير کے ساتھ آگے بڑھ کر اوراپنے عقيدوں اورخواہشات کے بر خالف حضرت علی ـ کے ہاتھ ميں ہاتھ دے کر آپ 

  ) ١کرناپڑی۔( ـ کی بيعت اور مبارکباد پيش
پس غدير کے دن صرف واليت و امامت کا اعالن نہيں ہوا بلکہ حضرت علی ـاور آپ کے فرزندوں ميں سے گياره ديگر 

اَئمہ عليہم السالم کی امامت اور رہبری کے لئے مسلمانوں کی ''عمومی بيعت نے ايک تاريخی حقيقت کا روپ اختيار کيا، يہ 
لئے اور واليت کو مستحکم کرنے کے ليے ممد و معاون ،اور پشت پناه بنی، اب اسکے عمومی بيعت واليت کے اعالن کے 

  بعد حضرت امير المؤمنين ـ خدا کی طرف سے بھی منصب امامت پر فائز ہوگئے تھے ۔
اور لوگوں کی حمايت بھی حاصل ہو گئی تھی،خدا نے بھی انکو چن ليا تھا اور لوگوں نے بھی منتخب کر ليا تھا ، فرصت 

طلب منافقوناور چالبازوں کے لئے کسی عذر اور بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہيں ره گئی تھی اور يہی وجہ تھی کہ جنگی
ہتکنڈوں اور مسلّحانہ کاروائيّونکے ذريعے اپنے نا پاک اہداف تک پہنچنے کی کوششيں شروع کی اورآخر کار رسوِل خدا ۖ 

اہداف تک پہنچ گئے ، اگر غدير کا دن صرف واليت کے اعالن کے لئے تھا  کے بعد فوجی بغاوت کے ذريعے اپنے نا پاک
  تو پھر جناب رسوِل خدا ۖ نے حضرت علی ـ کی بيعت کيوں کی؟ اور فرمايا:

ٰذاَعلِيَّمْوالَهُ،َوھَُوَعِلیُّ ْبن َبِْی طٰا لِب ٍَ◌ِخی َو نٰا آِخذبِيَِده َوُمْصِعُدهُ ِلَیَّ َوٰشآئِل بَِعُضِده َوٰرافُِعہُ بِيََدی َو ُمَعلُِّمُکم َنَّ َمْن ُکْنُت َمْوالَهُ فَھٰ ◌َ )
َوَجلَّ َْنَزلَٰھا َعلَّی)هللا َِوِصيِّْی و َموْاالَتُہُ ِمَن ا   َعزَّ

اس وقت جسکا ہاتھ پکڑ کر بلند کررہا ہوں( حضرت علی ـ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کيا )اور تم لوگوں کو آگاه کر رہا ہوں ، حق يہ
ا ميں مولٰی اور سرپرست ہوں اس اس کا يہ علی ـ بھی مولٰی اور سرپرست ہيں اور وه علی ـ جو ابو طالب ہے کہ جس جس ک

کا بيٹا ميرا بھائی اور جا نشين ہے ، اور جسکی سرپرستی کے اعالن کے لئے خدا وند عالم کی طرف سے مجھ پر حکم 
ديا جسکا سلسلہ اسکے دوسرے دن تک جاری رہا اگر نازل ہوا ہے، پھر سب مسلمانوں کو حضرت علی ـ کی بيعت کا حکم 

ہدف فقط واليت کا اعالن تھا تو آپ ۖ نے ديگر اَئمہ معصومين عليہم السالم کی تا قيامت جاری رہنے والی امامت کا تذکره 
  کيوں کيا؟ اور حضرت علی ـ انکی اوالد اور حضرت مہدی ـ کی بيعت کا حکم کيوں صادر فرمايا:؟!

فَقَةَ لَُکْم بِقَبُْوِل ٰماِجْئُت بِہ َعِن ا َفُ◌ ِمْرُت َ '' َمْےِرا ْلُمْؤِمنْےَن وا ْلَ◌ ْو ِصٰياِئ ِمْن هللا ْن ٰاُخَذ اْلبَْيَعةَ ِمْنُکْم َو الصَّ َعزَّ َو َجلَّ فْی ''َعلِیٍّ
ُر َو يَْقضْی) هللا َ َی ابَْعِد ه ا لَّذ ْےَن ھُْم ِمنِّْی َو ِمْنہُ ِ ٰما َمةً؛ فْيِہم اْلَمْھِدیُّ ِلٰی يَْوِم يَْلق   الَّذْی يُقَدِّ

پس خدا وند بزرگ و برتر کی طرف سے مجھے حکم مال کہ علی اميرا لمؤمنين ـکے لئے تم لوگوں سے بيعت لوں اور 
انکے بعد آنے والے اماموں کے لئے بھی بيعت کرالوں وه ائمہ جو سارے مجھ سے اور علی ـسے ہيں اور انھيں ميں قائم 

  ہيں جو تا روز قيامت حق سے قضاوت کر ينگے۔) مہدی ـ بھی 
  

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

  )۔بہت سارے مصنّفوں نے لکھا کہ ابو بکر اور عمر آگے بڑھے اور امام علی ـ کا ہاتھ پکڑ کر بيعت کرتے ہوئے کہا١(
  ُمْؤِمنَةٍ  بَخٍّ بَخٍّ لََک ٰيا َبَا اْلَحَسن؛ لَقَْدَ ْصبَْحَت َمْواٰلَیَ◌ َو َمْولٰی ُکلِّ ُمْؤِمٍن وَ 

( آپ پر درود اور سال م ہو اے ابوالحسن ـ، آپنے اس حالت مينصبح کی ہے کہ ميرے امام اور ہر مسلمان مرد اور عورت کے امام ہيں۔)
  اسناد و مدارک مندرجہ ذيل ہيں :

  ھ ) ٥٧١: ابن عساکر شافعی ( متوفّٰی  ٥٤٨/٥٥٠،ص  ٢۔ تاريخ دمشق ، ج ١
  ھ ) ٩٩٣: خوارزمی ( متوفّٰی  ٩٤۔ مناقب خوارزمی ، ص ٢
  ھ ) ٢٤١: احمد بن حنبل ( متوفّٰی  ٢٨١،ص  ٤۔ مسند احمد ، ج ٣
  : شيخ حّر عاملی  ٢٤۔ فصول المہّمة ، ص ٤
  ھ ) ٩١١: سيوطی شافعی ( متوفّٰی  ١٢٢، ص ١۔ الحاوی الفتاوی ، ج ٥
  ھ )  ٦٩٤: طبری ( متوفّٰی  ٦٧۔ ذخائر العقبٰی ، ص ٦
  : فيروز آبادی  ٣٥٠،ص  ١، ج ۔ فضائل الخمسہ ٧
  ھ ) ٣٠٣۔ فضائل الّصحابہ ( مخطوط ) : نسائی ( متوفّٰی ٨
  ھ ) ٧٤٨: ذہبی ( متوفّٰی  ١٩٧،ص  ٢۔ تاريخ اسالم ، ج ٩
  : خواجہ حنفی ١٦١۔ علم الکتاب ، ص ١٠
  : زرندی  ١٠٩۔ دررالسمطين ، ص ١١
  ھ ) ١٢٧ٰی: قندوزی حنفی ( متوفّ  ٣٠/٣١/٢٤٩۔ ينابيع المؤّدة ، ص ١٢
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  ھ ) ٣١٩: فخر رازی ( متوفّٰی ٥٠، ص  ١٢/ ج  ٦٣، ص ٣۔ تفسير فخر رازی ، ج ١٣
  ھ ) ٦٥٤: ابن جوزی ( متوفّٰی  ٢٩۔ تذکرة الخواص ، ص ١٤
   ٢٤٦،ص  ٣۔ مشکاة المصابيح ، ج ١٥
  : سيد جزائری  ٢٨٥، ص ١۔ عبقات االنوار ، ج ١٦
  ھ )  ٧٢٣حموينی ( متوفّٰی :  ١٣باب  ٧٧،ص  ١۔ فرائد السمطين ، ج ١٧
  : عاّلمہ امينی  ٢٧٢، ص ١۔ الغدير ، ج ١٨
  ھ ) ٦٩٤: طبری ( متوفّٰی  ١٦٩، ص  ٢۔ رياض النضرة ، ج ١٩
  ٢٨۔ کفاية المطالب ، ص ٢٠
  ھ ) ٧٥١۔ مناقب ابن جوزی : ابن جوزی ( متوفّٰی  ٢١
  ) ھ ٧٧٤: ابن کثير ( متوفّٰی  ٢١٢، ص ٥۔ البداية والنّہاية ، ج ٢٢
  : مقريزی  ٢٢٣۔ کتاب الخطط ، ص ٢٣
  ٧٥۔ بديع المعانی ، ص ٢٤
  : متّقی ہندی  ٣٩٧،ص  ٦۔ کنز العّمال ، ج ٢٥
  Eھ ) ٩١١: سمہودی ( متوفّٰی  ١٧٣،ص  ٢۔ وفاء الوفاء ، ج ٢٦
  ھ ) ٤٨٣: مغازلی شافعی ( متوفّٰی  ١٨/٢٤۔ مناقب ابن مغازلی ، ص ٢٧
  ھ  ٤٨٤طيب بغدادی ( متوفّٰی : خ ٢٩٠،ص  ٨۔ تاريخ بغداد ، ج ٢٨
  ھ ) ٥١٤: حسکانی حنفی ( متوفّٰی  ١٥٨،ص  ١۔ شواہد التّنزيل ، ج ٢٩
  ھ ) ٥٠٥: غزالی ( متوفّٰی  ٢١۔ سّرالعالمين ، ص ٣٠
  شوشتریهللا : قاضی نور ا ٢٥٦، ص  ٦۔ احقاق الحق ، ج ٣١
  ھ ) ٨٥٢: ابن حجر عسقالنی ( متوفّٰی  ٢٦۔ الصواعق المحّرقہ ، ص ٣٢
  : حاج شيخ عبّاس قمیّ  ٢١٨، ص ٦۔ فيض الغدير ، ج ٣٣
  : زرقانی مالکی ١٣، ص ٧۔ شرح المواہب ، ج ٣٤
  ٣١٨، ص ٢۔ الفتوحات االسالميہ ، ج ٣٥

 

 منزلت غدير

 

  

  تيسری فصل 
  آيا غدير کا ہدف امام کاتعين تھا ؟

  غدير کے مختلف پہلوؤں پرلوگوں کی جانب سے تنگ نظری
  پہلی بحث : پہلے سے تعيين شده امامت

  دوسری بحث : لوگ اور انتخاب 
  تيسری بحث : تحقق امامت کے مراحل 

واقعٔہ غدير کے مقاصد کے اذہان سے پوشيده رہنے کی ايک اور افسوسناک وجہ يہ ہے کہ بعض لوگ اپنے قصيدوں يا 
تقارير ميں يہ کہتے ہيں کہ روز غدير اسالمی اّمت کے لئے امامت کی تعيين کا دن ہے ، روز غدير '' حضرت امير المؤمنين 

  ـ '' کی واليت کا دن ہے ۔
ودفکر اس قدر مکّرر بيان ہوئيں کہ بہت سے لوگ غدير جيسے عظيم واقعہ کے ديگر نکات کی يہ تنگ نظری اور محد

  طرف توّجہ دينے سے قاصر رہے ۔ 

  کوتہ نظر ببين کہ سخن مختصر گرفت:
  غدير کے مختلف پہلوؤں پر لوگونکی جانب سے تنگ نظری :

ذکره ہوتا ہے تو ہمارے لوگ اس دن کو صرف 'امام علی ا فسوس کہ آج بھی اگر مشاہده کيا جائے تو جب بھی روزغدير کا ت
  ـ کی واليت ' کی نسبت سے ياد کرتے ہيں اور غدير کے ديگر اہم اور تاريخ ساز پہلوؤں سے غافل نظر آتے ہيں ۔

غدير کے اصلی اہداف، نہ ہونے کے برابر تصانيف اور کتابوں ميں ذکر ہوئے ہيں اور جس طرح غدير کے وسيع اور با 
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د جہتوں کو منابر کے ذريعے اور نماز جمعہ کے خطبوں ميں بيان کياجانا چاہيے بيان نہيں کئے جاتے ، مجلّوں اور مقص
اخباروں ميں بھی صرف ''واليت امام ـ کے ذکر پر اکتفاء کيا جاتا ہے يہی وجہ ہے کہ روز غدير لوگوں کے درميا ن فقط 

  واليت علی ـ کے ساتھ خاص ہو کر ره گيا ہے۔

  ۔ پہلے سے تعيين شده امامت :١
شيعہ نظريہ ،يہ ہے کہ حضرت علی ـ اور انکے گياره بيٹوں کی امامت غدير سے پہلے ہی معيّن ہو چکی تھی اس دن کہ 

جب موجودات اور ہماری اس کائنات کی خلقت کی کوئی خبر نہ تھی اس دن کہ جب ابھی تک پيغمبر ان ِ اٰلہی کی ارواح بھی
  ں ۔خلق نہ ہوئی تھي

جناب رسول ِ خدا ۖ اور پنجتن آِل عباء عليہم السالم کی ارواح خلق ہوچکی تھيں ، جناب رسول خدا ۖ اور حضرت علی ـ کے 
  وجود کے انوار اس وقت خلق کئے جا چکے تھے کہ جب بھی آدم خلق نہ ہوئے تھے ۔

السالم کے اسمائے مبارک کی قسم کھاتے تھے  سارے پيغمبران خدا اپنے خدا ئی انقالب کی ابتدا ميں پنجتن آِل عباء عليہم
َعليِہم َجمعينکے ناموں کا هللا ِ ،اور سخت مشکالت کے وقت خدا وند عالم کو محّمد ، علی فاطمہ ، حسن اور حسين صلٰوةُ ا

  واسطہ قسم ديتے اور انکی برکت سے توبہ کرتے اور خدا وند منّان کی بارگاه ميں عفو اور بخشش طلب کرتے تھے ۔
ت آدم ـ نے ان اسمائے مبارک کو جب عرش معلّٰی پر ديکھا؛انکی نورانيّت کيو جہ سے حضرت آدم ـ کی آنکھيں کھلی حضر

  کی کھلی ره گئيں اورخدا وند عالم سے ان نامونکے ذريعے بات کی۔
گھر گئے تو حضرت نوح ـ نے ا نھيں مبارک اسما ء کو اپنی کشتی کے تختے پر لکھا اور جب شديد اور سخت طوفان ميں 

ان ہی نامونکا واسطہ دے کر خدا وند عالم سے مدد طلب کی، تمام پيغمبران خدا جانتے تھے کہ ايک پيغمبر خاتم ۖ آئيں گے 
اور انکے اس راستے کو کمال کے درجہ تک پہنچائيں گے ،اور اس بات سے بھی واقف تھے کہ آپ ۖ کے بعد آنے والے 

  کمال تک پہنچانے ميں اُن َئّمہ کو کن کن ناگوار حوادث کا سامنا کرنا پڑے گا ۔ امام کون ہونگے اور دين و بشريت کو
انہوں نے حضرت علی ـ کی مظلوميت پر گريہ و زاری کی اور امام ُحسين ـ کی کربال کو ياد کر کے اشک بہائے ،ا ن کے 

عالم نے امام ُحسين ـ کو گہواره ميں  نام اور پيش آنے والے حوادث کواپنی اّمتوں کے لئے بيان کئے؛ اسی لئے جب يہودی
  ديکھا تو اس کو وه تمام نشانياں ياد آگئيں جوذکرکی گئيں تھيں ؛وه اسالم لے آيا اور امام ُحسين ـ کے بوسے لينے لگا۔
معيّن کر تو معلوم ہو اکہ روز غدير صرف'' تعيين امامت ''کا دن نہيں تھا ؛بلکہ آغاز بعثت ميں ہی پيغمبر گرامی ۖ نے امام کو 

ديا تھا ، جس وقت عالم شير خواری ميں حضرت علی ـ کو پيغمبر ۖ کے مبارک ہاتھوں ميں ديا گيا تو حضرت علی ـ نے 
پيغمبر گرامی ۖ پر درود و سالم بھيجا اور قرآن مجيد کی کچھ آيات کی تالوت فرمائی جب کہ بظاہر ابھی قرآن نازل نہيں ہوا 

  تھا۔
بھی ضرورت محسوس کی باره ا ئمہ عليہم الّسالم کے اسمائے مبارک ايک ايک کرکے بيان آپ ۖ نے جب بھی اور جہاں 

فرمائے ، اور اپنے بعد آنے والے امام ـ کو مختلف شکلوں اور عبارتوں کے ذريعے بيان فرمايا، ائمہ عليہم الّسالم کے ادوار 
سے بار بار ائّمہ عليہم الّسالم کے اسماء مبارک انکی  ميں رونما ہونے والی سياسی تبديلييوں کو آشکار کيا ؛مدينہ کے منبر

  تعداد،حاالت زندگی ، انکے زمانے کے ظالم حکمرانوناور انکے نابکار قاتلوں کا تعارف کروايا۔
تعالٰی فرجہ الشريف کے زمانٔہ َغيبت کے بارے ميں بار بار بات کی اورَغيبت کے دوران انکی هللا حضرت مہدی عجل ا

تعالٰی فرجہ الشريف کی ساری هللا ے ميں سننے والوں کے اعتراضات کے جواب دئے ؛ حضرت مہديعجل اراہنمائی کے بار
دنيا پر حکومت کے بارے ميں اتنا بيان کيا کہ اَُموی و عبّاسی دور ميں بعض لوگوں نے اس خيال سے کہ وه اُّمت کے مہدی 

جہ الشريف کے انتظار مينہيں ا ُن کو آسانی سے گمراه تعالٰی فرهللا ہو سکتے ہيں قيام کيا تاکہ جو لوگ حضرت مہدی عجل ا
کياجا سکے۔ لٰہذا امامت کا عہده خدا وند عالم کی جانب سے مقّرر کرده ہے جو ہميشہ سے انسانوں کی ہدايت اور راہنمائی 

ی ہے تو امام کا  کرتا رہا ہے اور تا قيام قيامت انسانوں کی ہدايت اور راہنمائی کرتا رہے گا،اگر انسان کی ہدايت ضرور
وجود بھی ضروری ہے ؛ اور صرف خدا وند عالم کی پاک اور بابرکت ذات ہی پيغمبروں اور ائمہ ـ کاتعين اور انتخاب کر 

  ْعلَُم َحْيُث يَْجَعُل ِرٰسالَتَہُ)هللا ُ َسکتی ہے۔ ( و
ن کے لئے دوسرے انسان کی خداوند عالم سب سے زياده آگاه ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے) کيونکہ ايک انسا 

شناخت مشکل ہے اور وه ايک دوسر ے کے باطن سے آگاہی حاصل نہيں کر سکتے، لٰہذا اسی دليل کے تحت کہ جس کے 
تحت خدا کے پيغمبروں کاانتخاب اور چناؤ خدا کی طرف سے ہوتا ہے ائّمٔہ معصومين عليہم الّسالم کا تعيّن اور انتخاب بھی 

  سے ہے اور فرشتٔہ وحی کے توّسط سے رسول خدا ۖ پر ابالغ حکم ہوا۔ خدا وند عالم کی جانب
واقعيت يہ ہے کہ ا س حقيقت (تعيين امامت )کا غدير کے دن سے کوئی تعلّق نہيں ہے بلکہ آغاز بعثت ہی ميں اس کو ذکر کيا
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تعيّن اور تعار ف کروا ديا  جا چکا تھا،ہجرت کے دوران اور مختلف جنگوں کے درميان رسول گرامی اسالمۖ  نے امامت کا
تھا جب حضرت زہرا عليہا سالم کے يہاں امام حسين ـ کی والدت کا وقت نزديک آيا تو جناب ختمی مرتبت ۖ نے حضرت 
زہرا عليہا سالم کو خبر دی کہ تمہارے يہاں بيٹے کی والدت ہو گی اور اسکا نام ُحسين ـ ہوگا جس کا ذکر گذشتہ آسمانی 

ے جناب زہرا عليہا سالم کے چہرے پر خو شی کے آثار نمودار ہوے ا ور جب آپ ۖ نے امام ُحسين ـکی کتابونميں آچکا ہ
  کربال ميں شہادت کی خبر دی تو جناب زہراعليہا سالم نے فرمايا:
ٍة ِمنْ  ةَ َعْينْی َوثََمَرةَ فَُؤادْی ؟ ٰقاَل ۖ ! َشرُّ ُمَّ تْی .ٰقالَْت! ٰيا َبَٰتاهُ ِْقَرْ◌ ِجْبَرئْيَل َعنّْی السَّاٰلَم َوقُْل لَہُ فی َیِّ  ُ'' ٰيا َبَٰتاهُ َمْن يَْقتُُل َولَدْی َو قُرَّ مَّ

  ) قاۖل فْی َمْوِضٍع يُٰقاَل لَہُ َکْرباَٰل!! ) ١َمْوِضٍع يُْقتَُل ؟(
ب سے اے بابا جان! ميری آنکھوں کے قراراوردل کے ثمر بيٹے کو کون قتل کريگا ؟ آپ ۖ نے فرمايا: ميری امت کے س

زياده بدترين اور بُرے لوگ، دوباره پوچھا ؛اے بابا جان: جبرئيل کو ميرا سالم کہيے اور پوچھيے کہ ميرے بيٹے ُحسين ـ کو
کس جگہ شہيد کيا جائے گا ؟ جناب رسوِل خدا ۖ نے فرمايا اس سر زمين پر جس کو کربال کہا جاتا ہے ايک دوسری روايت 

  نے فرمايا :ميں ہے کہ حضرت زہراعليہا سالم 
اے بابا جان: ميں خواستہ خدا پر تسليم اور راضی ہوں اور خدا وند عالم کی ذات پرهللا'''' ٰيا َبَةَ َسلَّْمُت َو َرضْيُت َو تََوکَّْلُت َعلَی ا

) جب جناب زہر کے يہاں حضرت امام ُحسين ـ کی والدت ہونے والی تھی خدا کے رسول ۖ نے اپنی بيٹی ٢توّکل کرتی ہوں (
و اطالع ديتے ہوئے فرمايا کہ: (حضرت جبرئيل نے مجھے خبر دی ہے کہ ؛ تمہار ا بيٹا کربال ميں شہيد کر ديا جائے گا ۔)ک

  جناب فاطمہ عليہا سالم نے انتہائی غم و اندوه کے عالم ميں ارشاد فرمايا:
  حاجت نہيں ہے ۔( لَْيَس لْی فْيِہ ٰحاَجة ٰيا َبَةَ ) اے بابا جان ! مجھے ايسے بيٹے کی کوئی 

جناب رسول خد ا ۖ نے فرمايا :(ميری بيٹی تمہارا يہ بيٹا ُحسين ـ ہے اور نو معصوم امام اسکے وجود سے پيدا ہونگے جودين 
  خدا کی بقا کا سبب ہونگے ۔)

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

  ـ هللا )۔جعفر بن محّمد القراری معنعناً عن ابی عبدا١( 
  ٩٥م ، ص )۔ ( الف ) تظلم الزہراء عليہا سال٢(

  ھ ) ١١١٠: عاّلمہ مجلسی ( متوفّٰی  ٢٦٤ص  ٤٤(ب) بحاراالنوار ، ج 
  ھ ) ٣٠٠: فرات الکوفی ( متوفّٰی  ٥٥(ج) تفسير فرات الکوفی ، ص 

! مينخدا وند هللا ِ قَْد َرضْيُت َعِن اهللا ِ جناب زہرا عليہا سالم نے فرمايا:'' ٰيا َرُسْوَل ا '' (اے خدا کے رسول ۖ بزرگ و َعزَّ َو َجلَّ
  ) اس قسم کے اظہارات بہت سطحی فکر اور کوتاه نظری ہيں کہ يہ کہا جائے :١برتر سے راضی ہوں )(

غدير خم کے دن لوگوں کی امامت مشّخص ہوئی، غدير کا دن امامت کے تعيّن کا دن ہے ۔ غدير کا دن واليت کے تعيّن کا دن 
سے ايک اصل ہے جو خلقت کے آغاز ميں ہی معين ہو گئی تھی  ہے ،کيونکہ امامت، رسالت ہی کی طرح اٰلہی اصولوں ميں

اور گذشتہ پيغمبروں کی الئی ہوئی آسمانی کتابوں ميں اس کو بيان کر ديا گيا تھا ،اور بعثت سے غدير تک سينکڑوں بار بے 
  عارف کر وا ديا تھا۔شمار احاديث وروايات ميں پيغمبر گرامی اسالم ۖ نے جہان والوں کی رہنمائی کرتے ہوئے امامت کا ت

  ۔ لوگ اور انتخاب :٢
يہ درست ہے کہ شيعوں کے امام خدا وند عالم کی طرف سے پہلے سے ہی منتخب ہو گئے تھے اور بعثت کے بعد سے ہر 

ں اہم مقام اورموقع پر خود رسول گرامی اسالم ۖ کی زبانی انکا تعارف ہو چکا تھا ليکن ابھی بھی يہ کام مکّمل نہيں ہوا کہي
لوگ خود امام کا انتخاب نہ کرليں ، اور اپنی کج فکری اور گمراہی کے سبب ائِّمہ معصومين عليہم الّسالم کی امامت کو قبول 

نہ کريں نيز اسالم کی اصلی ثقافت اور امامت کے درميان فاصلہ ڈال ديں اور حضرت علی ـاوربا قی ا ماموں کی بيعت نہ 
  کريں تو رسول اکرم ۖ کا 

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

  : عالمہ مجلسی ١٥٨ص  ٣٦اور ج  ٢٧٢ص  ٢٣اور ج  ٢٢١/٣٣٣/ ٤٤ص  ٢٥)۔ (الف) بحار االنوار ، ج ١( 
  ھ ) ٣٨١: شيخ صدوق ( متوفّٰی  ٧٩(ب) علل الشرايع ، ص 

  ھ ) ٣٨١: شيخ صدوق ( متوفّٰی  ٨٧ص  ٢( ج ) کمال الّدين ، ج 
  ھ ) ١١٠٧صفہانی ( متوفّٰی : عالمہ بحرانی ا ١٧٣ص  ٤( د ) تفسير البرہان ، ج 
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بتا يا ہوا راستہ خطرے ميں پڑجائيگا اور پيغمبر اسالم ۖ کی رسالت ان تمام ز حمتوں اور قربا نيو ں کے باوجود نامکّمل ر 
  ہے، چنانچہ خدا وند عالم نے بھی ہوشيار کرنے والے کلمات کے ساتھ فرمايا:

  تََک )(َو ِْن لَم تَْفَعْل فَٰما بَلَّْغَت ِرٰسا لَ 
اور اگر تم نے يہ کام نہ کيا تو ميری رسالت کا کوی کام نہيں کيا اگر لوگ امام بر حق کی بيعت نہ کريں اور امام کو لوگوں 
کی حمايت حاصل نہ ہو تو امام سياسی طاقت اور قدرت اپنے ہاتھ ميں نہيں لے سکتا ،بعنوان امام اور حاکم دستور نہيں دے 

  سکتا حکومتی کام انجا م دينے والے افراد کا تعيّن نہيں کرسکتا۔سکتا؛ امر و نہی نہيں کر
يہ جو سياسی جما عتوں کے سربراہوں ، جاه طلب منافقوں اور سقيفہ کے مکاّروں نے غدير کے دن تک سکوت اختيار کيا 

لہ تحريرو تقرير اور کوئی خطرناک اقدام نہيں کيا صرف اس وجہ سے تھا کہ ابھی تک اّمت کی رہنمائی و رہبری کا مسئ
تک محدود تھا، صرف رسول خدا ۖ کی تقارير ميں واليت اميرالمؤمنين ـ کا ذکر ہوا تھا اور وه لوگ بھی تحّمل کر رہے تھے ۔
ليکن غدير کے دن ، اس عظيم اور کم نظير اجتماع کے درميان اور چونکا دينے والی خصوصيات کے ساتھ ؛ سب نے ديکھا

صرف خطبہ اور بيان پر اکتفا نہيں کيا بلکہ عمالً سب سے پہلے حضرت علی ـ کا ہاتھ بلند کرکے کہ جناب رسول خدا ۖ نے 
خود بيعت کی اور اسکے بعد سب لوگوں کو حضرت علی ـ کی بيعت کرنے کا دستور ديا اور آخر کار ايک زيبا اور 

سے ُدچار ہو گئے تھيکہ اب انکے پاس سوائےشانداربيعت وجود ميں آئی، مخالفين اور منافقين بھی ايسے حاالت اور شرائط 
بيعت کرنے کے اور کوئی چاره باقی نہ ره گيا تھا،يہاں انکی خواہشات کو ٹھيس پہنچی اور انہوں نے اپنی تمام سياسی 

آرزوؤں اور شيطانی اميدوں پر پانی پھرتا محسوس کيا ،وه يہ بات صاف طور پر محسوس کر رہے تھے کہ اب انکے ليے 
  ومت کے پياسے سياستدانوں کی لئے کوئی مقام نہيں ہے اوريہ کہہ رہے تھے کہ!اور حک

علی ـ خدا کی طرف سے بھی معيّن ہوئے ہيں اور پيغمبر اسالم ۖ نے بھی انکی بيعت کی ہے اور سارے مسلمانوں نے بھی 
، او ر پھر فرشتٔہ وحی نے  انکی بيعت کی ہے ،عقلی اور عقيدتی حمايت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سياسی حمايت بھی ہے

بھی ا نہی کو معيّن کيا ہے اور اس طرح حضرت علی ـکے ليے عمومی بيعت نے حقيقت کا روپ بھی دھارا ہے ۔ لٰہذا 
پيغمبر اسالم ۖ کے بعد سياسی طاقت اور حکومت حاصل کرنے کے تمام راستے اور طريقے بند ہيں،اب اسکے سوا کوئی 

تل کر ديا جائے اور (سازشی اور قابل نفرين ) تحرير لکھی جائے، اسکے عالوه کوئی چاره باقی چاره نہيں کہ پيغمبر ۖ کو ق
نہيں ره گيا کہ ايک فوجی بغاوت کی جائے اور مخالفوں کا قتل عام کيا جائے ، اگر غدير کے دن عمومی بيعت نہ ہوئی ہو 

اور رسول خدا ۖ کے مسلّحانہ قتل کا منصوبہ نہ  تی تو منا فق اور سياسی جماعتوں کے سربراه اتنے غضب ناک نہ ہوتے
بناتے، لٰہذ ا غدير کا دن صرف تعيين امامت کا دن نہيں تھا بلکہ: روز غدير '' امام اور عترت کی واليت' کے تحقق کا دن 

  ا۔تھا، غدير کا دن مسلمانوں کی حضرت علی ـ کے ساتھ اور دوسرے َئّمہ کے ساتھ تا قيامت عمومی بيعت کا دن تھ
غدير کا دن وه دن ہے ! جس دن رسول خدا ۖ کے بعد مسلمانوں کی رہبری اور امامت کا مسئلہ روشن ہوا ؛ خاندان علی ابن 

ابی طالب ـ سے گياره ائّمہ کی تا قيامت جاری رہنے والی امامت کا اعالن ہو ا اور اس سلسلے ميں عمومی بيعت لی گئی 
اور امامت و رہبری کے تعيّن اور مسلمانوں کی قيامت تک کے لئے بيعت عام ،واليت کے غاصبوں پر لعنت مالمت ہوئی 

 نے راه رسالت کو دو ا م بخشا ۔ 

 

 منزلت غدير

 

  

  ۔ تحقق امامت کے مراحل :٣
کچھ لوگ يہ سمجھتے ہيں چونکہ خدا وند عالم نے امام کو چنا اور معيّن فرمايا تھا اور رسول اسالم ۖ نے بھی اس امر کی 

ـ سے لے کر حضرت مہدی 'عجل تبليغ کر دی تھی تو بس يہ کافی ہے ، ائّمہ معصومين عليہم الّسالم (حضرت اميرالمؤمنين 
فرجہ الشريف ' تک ) انسانوں کے امام ، رہبر اور پيشوا خدا کی طرف سے منصوب کئے گئے ہيں ۔ُّمت مسلمہ کے حقيقی 

اور واقعی رہبر تو ائّمہ ہيں ؛ چاہے لوگ انکو منتخب کريں يا نہ کريں ،چاہے ظاہری امامت کے حامل ہوں يانہ ہوں سياسی 
معاشرے ميں اسالمی آئين و قوانين کا اجرا کر يں يا نہ کريں يہ نظريہ اور طرز تفّکر '' شخصی اعتقاد ' قدرت کواسالمی 
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'کے لحاظ سے تو صحيح ہے حضرت علی ـ اور ديگر ائمہ معصومين عليہم الّسالم جہان کی خلقت کے شروع ہونے سے 
يگر آسمانی کتابوں بھی ذکر کئے گئے ہيں چاہے لوگبھی پہلے منتخب ہو چکے تھے اور انکے بابرکت اور نورانی اسماء د

  ان بزرگوں اور رہبران حق کو پہچانے يا نہ پہچانے کوئی فرق نہيں پڑتا۔
جب حضرت علی ـ کو غربت و فقر کی ہی زندگی گزارنی ہے اور سياسی طاقت اپنے ہاتھ ميں نہيں لينی ہے تو اس سے کيا 

اور ا ن کے مقام و منزلت سے واقف ہوں يا نہ؟کيونکہ امام علی ـ کو خدا وندعالم فرق پڑتا ہے کہ لوگ انکو پہچانے يا نہ 
نے منتخب کيا ہے اور وه تمام لياقتيں اور اوصاف جو ايک امام بر حق ميں ہونا ضروری ہيں ان سب کے حامل ہيں ، اس 

اجتماعی فائده کيا ہے ؟مقام جراء ميں بات پر يقين اور اعتقاد بھی محکم ترين عقائد ميں سے ايک ہے، ليکن اس عقيدے کا 
  اس کی کيا حيثيت ہے؟ 

اس کی مثا ل بالکل ايسی ہی ہے جيسے ايک ما ہر طبيب اور قابل والئق ڈاکٹر ايک شہر ميں گوشہ نشينی اختيار کر لے اور 
الج و درمان سے غريبانہ ، تنہا اور گمنام زندگی گزارے جبکہ مختلف امرا ض ميں مبتال ہزاروں مريض اس طبيب کے ع

محروم رہيں معا لجے کے لئے اس کا انتخاب نہ کريں ، اس کے پا س نہ جا ئيں اور اس کے علم ودانش سے استفاده نہ کر 
  يں ۔ 

سب سے اہم بات تو يہ ہے کہ امام اسالمی حکومت کی سياست ميں عمل دخل رکھتا ہو سياسی قدرت اس کے ہا تھ ميں ہو 
  ، اجتماعی عدالت کاتحقق اور اس ميں توسيع ہو، اور احکام دين کا اجرا ہو

  وه کون ہے جسے احکام الہی کی تفسير کرنی چاہيے،
  وه کو ن ہے جسے اسالمی اقتدار کو اسالمی معاشرے پر حاکم بنانا چاہيے ،

ص وه کون ہے جسے حدود الہی کا پاس رکھتے ہوئے اسالمی معاشرے پر قانون الگو کرنا چاہيے وه کون ہے جو قصا
کرے ، شرعی حد جاری کرے ،وجوہات شرعی کی جمع آوری کرے اور صلح وجنگ ميں رہنمائی کرے، خدا اور اسکے 

فرشتے تو مسلمانوں کی سياسی اور اجرائی قدرت کو عمالً اپنے ہاتھ ميں نہيں ليتے ، لہذا خدا کے منتخب بندوں کو ہونا 
  ھ انجام ديں ليکن کو ن اور کيسے ؟۔چاہيے جومعاشرے ميں يہ سارے امور خوش اسلوبی کے سات

يہيں پر لوگوں کا انتخاب اپنا کردار ادا کرتا ہے لوگوں کا قبو ل کرنا امام کی سياسی اور اجرائی قدرت کيے لئے موثر ہو تا 
  ہے لھذا اس بنا پر امامت کا تحقق پانا چند مراحل ميں بہت اہم اور ضروری ہے جيسے۔ 

  اّول ۔ انتخاب اٰلہی :
نکہ لوگ انسان شناس نہيں ہيں اور دوسروں کے باطنی رموزو اسرارسے واقفيت نہيں رکھتے ، لٰہذا امام بر حق کا کيو

ْعلَُم َحْيَث هللا ُ َانتخاب خدا وند عالم کو کرنا چاہيے جو کہ خالق انسان بھی ہے اور اسکی باطنی کيفيت سے بھی آگاه ہے ۔ ( اَ 
ٰسا لَتَہُ )    يَْجَعَل رِّ

عالم بہتر جانتا ہے کہ رسالت و امامت کو کس خاندان ميں قرار دے ، خدا وند عالم نے ہی تمام قوموں کے لئے (خدا وند 
  پيغمبروں اور اماموں کا انتخاب کيا ہے اور انکا تعارف کرايا ہے ۔

  دّوم۔ پيغمبرا ن خدا کا اعالن :
ہ معصو مين عليہم الّسالم کا تعارف خدا کے پيغمبروں کےخدا وند عالم کے انتخاب کر لينے کے بعد آسمانی رہنماؤں اور ائمّ 

توّسط سے ہونا چاہيے ،انکی اخالقی خصوصيات کا ذکر ہونا چاہيے ،انکی اجرائی اور سربراہی طاقت کو لوگوں کے 
سکيں اور احکام  درميان بيان ہونا چاہيے،تاکہ يہ بر گزيده ہستياں پيغمبر خاتم ۖکے بعد سے تا قيام قيامت امت کی رہنمائی کر

  خدا وندعالم کو معاشرے ميں عام کر سکيں۔
  چنانچہ جناب امير المؤمنين ـ نے ارشاد فرمايا: 

م ۖ نے تمہارے لٍَم ٰقائٍِم.'' رسول گرامی اسال'' َوَخلََّف فْيُکْم ٰماَخلَّفَِت اْلَ◌ْنبِٰياء ُفْی َُمِمٰھا،ِْذلَْم يَْتُرُکْوھُم ھََمالً، بَِغْيٍر َطرْيٍق َواِضٍح َواَل عَ 
درميان ايسے ہی جانشين مقرر کئے جيسے کے گذشتہ پيغمبروں نے اپنی اپنی امت کے لئے مقّرر کئے کيونکہ وه اپنی امت 
کو سر گردان اور الوارث چھوڑ کر نہيں گئے ، واضح و روشن راستہ نيز محکم نشانياں بتائے بغيرلوگوں کے درميان سے 

  ) ١نہيں گئے ۔(
نتخب َئّمہ کی واليت عمل و اجرا کے لحاظ سے نامکّمل ہے کيونکہ اگر خدا وند عالم معصوم رہنماؤں کا ليکن اب بھی م

انتخاب بھی کرلے اور اسکا رسول ۖ انکا ابالغ بھی کر دے ليکن مقام عمل اور ميدان زندگی ميں لوگ انکو قبول نہ کرتے 
۔ اس لئے ايک تيسرے عامل ( لوگوں کا انتخاب ) کا وجود الزمی  ہوں تو واليت کا وقوع معاشرے ميں نا تمام و نا مکّمل ہے
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  و ضروری ہے۔
..............  

  : نہج البالغہ معجم المفہرس مؤلّف ۔ اسناد و مدارک ٤٤/ ١)۔ خطبٔہ ١( 
  ميں لکھی گئی )  ٤٥٧۔ عيون المواعظ والحکم : واسطی ( ١
  ھ )  ١١١٠ہ مجلسی ( متوفّٰی : مرحوم عاّلم ٤٢٣/  ٣٠٠، ص  ٧٧۔ بحار االنوار ، ج ٢
  ھ )  ٥٣٨۔ ربيع االبرار ( باب السماء والکواکب ) : زمخشری ( متوفّٰی ٣
  ھ )  ٥٧٣: قطب راوندی ( متوفّٰی  ٢٢،ص  ١۔ شرح نہج البالغہ ، ج ٤
  ھ ) ٣٨٠۔ تحف العقول : ابن شعبٔہ حرانی ( متوفّٰی ٥
  ھ ) ٣٢٨توفّٰی : مرحوم کلينی ( م ١٤٠/١٣٨، ص ١۔ اصول کافی ، ج ٦
  ھ ) ٥٨٨: مرحوم طبرسی ( متوفّٰی  ٢٠٩/ ١٩٨/ ١٥٠،ص  ١۔ االحتجاج ، ج ٧
  ھ ) ٦٥٢۔ مطالب السؤول : محّمد بن طلحہ شافعی ( متوفّٰی ٨
  ھ ) ٤٥٤: قاضی قضاعی ( متوفّٰی  ١٥٣۔ دستور معالم الحکم ، ص ٩
  )  ھ ٦٠٦: فخر رازی ( متوفّٰی  ١٦٤، ص ٢۔ تفسير فخر رازی ، ج ١٠
  ميں تدوين ہوئی ) ٤٥٢۔ الحکمة و المواعظ : ابن شاکر واسطی ( ١١
  ھ )  ٤١٣: شيخ مفيد ( متوفّٰی  ١٠٥/٢١٦/٢١٧، ص ١۔ ارشاد ، ج ١٢
  ھ ) ٣٨٠: شيخ صدوق ( متوفّٰی  ٢٤۔ توحيد ، ص ١٣
  ھ ) ٣٨٠۔ عيون االخبار : شيخ صدوق ( متوفّٰی ١٤
  ھ ) ٤٦٠وفّٰی : شيخ طوسی ( مت ٢٢،ص  ١۔ ٔامالی ، ج ١٥
  ھ ) ٣٨٠: شيخ صدوق ( متوفّٰی  ٢٠٥۔ کتاب ٔامالی ، ص ١٦
  ھ ) ٤١٣: شيخ مفيد ( متوفّٰی  ٢٣٦۔ اختصاص ، ص ١٧
  ھ ) ٦٥٤: ابن جوزی ( متوفّٰی  ١٥٧۔ تذکرة الخواص ، ص ١٩
  ھ ) ٣٥٥: مقّدسی ( متوفّٰی  ٧٤، ص ١۔ کتاب البدء والتاريخ ، ج ٢٠
  ھ ) ١١١٠: عالمہ مجلسی ( متوفّٰی  ٥٤/ ٥٣/ ٣٢/٤٤ص ، ٤۔ بحار االنوار ، ج ٢١
  ھ ) ٢٧٤۔ کتاب محاسن : عالمہ برقی ( متوفّٰی ٢٢
  ھ ) ١١١٠: عالمہ مجلسی ( متوفّٰی  ٢٤٧/٢٨٥/٣٠٤/٣٢/٤٤/٥٢/٥٣/٥٤، ص  ٤۔ بحاراالنوار ، ج ٢٣
  ھ ) ١١١٠: عالمہ مجلسی ( متوفّٰی  ٦٠/١٢٢،ص  ١١/ ج ١١٨،ص  ١٠۔ بحاراالنوار ، ج ٢٤
  ھ ) ١١١٠: عالمہ مجلسی ( متوفّٰی  ١٧٦، ص  ٥٤/ ج  ٢٨٤، ص ١٦۔ بحاراالنوار ، ج ٢٥
  ھ ) ١١١٠: عالمہ مجلسی ( متوفّٰی  ٢١٢،ص  ٦٠۔ بحاراالنوار ، ج ٢٦
  ھ ) ٥٨٨: مرحوم آمدی ( متوفّٰی  ٣٨٩،ص  ٤/ ج ٣٠١، ص ٣۔ غررالحکم ، ج ٢٧
  ھ ) ٥٨٨مرحوم آمدی ( متوفّٰی  : ٤٢١،ص  ٦/ ج ٩٩/١٠٢،ص  ٥۔ غررالحکم ، ج ٢٨
  ھ ) ١١١٠: عالمہ مجلسی ( متوفّٰی  ١٧٨،ص  ٥٧/ ج  ٢٤٨،ص  ٤۔ بحاراالنوار ، ج ٢٩
  ھ ) ١١١٠طبع جديد : عالمہ مجلسی ( متوفّٰی ٦١/ ١٢٣،ص  ١١/ ج  ٢١٧، ص  ١٨۔ بحاراالنوار ، ج ٣٠
  ھ )  ٣٢٨ : مرحوم کلينی ( متوفّیٰ  ١٤١/ ١٣٩/  ١٣٥، ص ١۔ اصول کافی ، ج ٣١
  ھ )  ٣٢٨: مرحوم کلينی ( متوفّٰی  ٣١، ص ٨۔ روضٔہ کافی ، ج ٣٢

  

  سّوم۔لوگوں کی بيعت عام:

اگر لوگ انتخاب اٰلہی اور پيغمبر خدا ۖ کے ابالغ کے بعد راستے کو پہچان ليں ، اپنے اما م بر حق کو چن ليں ، کارہائے 
ن سے انتخاب کريں،اسالمی اقدار کے تحقق کے لئے سر دھڑ کی بازی امامت ميں ممد و معاون ہوں ، اپنے امام کا دل وجا

لگا ديں اور شہادت کی آرزو کے ساتھ امام کے حکم جہاد کو بجا النے ميں دريغ نہ کريں ، عقيدے و يقين ميں بھی اور 
قائم ہوتا ہے ،امام کو زندگی کے ميدان عمل ميں بھی امام پر ايمان رکھتے ہوں تب ہی امامت کا تحقق اور ايک واقعی وجود

  احکام اٰلہی کے اجراء کی قدرت و طاقت ملتی ہے اور انسانوں کی ميدان زندگی ميں دين خدا کو وجود ملتا ہے ۔
  جيسا کہ امام ـ نے فرمايا !

ة بُِوُجوْ  اِصِر،َوٰما ََخَذا '' َٰماَوالَِّذْی فَلََق اْلَحبَّةَ،َوبََرَ◌النََّسَمةَ،لَْوالَُحُضْوُرالٰحاِضر َوقِٰياُم اْلُحجَّ ْوا َعلٰی ِکظَّة هللا ُِد ا لنّٰ َعلَی اْلُعلَٰماِئ َال يُٰقا رُّ
لِٰھا،َوَلَ◌ْلفَْيتُ  ِة ْم ُدْنٰياُکْم ٰھِذه َ ْزھََدِعْنِدْی ِمْن َعْفطَ ٰظالٍِم، َوالَ َسَغِب َمْظلُْوٍم،َلَ◌ ْلقَْيُت َحْبلَٰہا َعلٰی ٰغاِربِٰہا،َولََسقَْيُت آِخَرٰھا ِبَکْ◌ِس َوَّ

  ) ١َعْنٍز!.''(
  اس خدا کی قسم! کہ جس نے دانے ميں شگاف ڈاال اور جان کو خلق کيا ، اگر بيعت کرنے 
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..............  

  ٣/١٦)نہج البالغہ خطبٔہ ١(

والوں کی بڑی تعداد حاضر نہ ہوتی اور چاہنے والے مجھ پر حّجت تمام نہ کرتے اور خدا وند عالم نے علماء سے عہد و 
يا ہوتا کہ وه ظالموں کی ہوس اور شکم پری، اور مظلوموں کی گرسنگی پر خاموشی اختيار نہ کريں تو ميں آج بھیپيمان نہ ل

خالفت کی رّسی انکے گلے ميں ڈال کر ہا نک ديتا اور خالفت کے آخر کو اول ہی کے کاسہ سے سيراب کرتا اور تم ديکھ 
  )١ے بھی زياده بے قيمت ہے ۔ (ليتے کہ تمہاری دنيا ميری نظر ميں بکری کی چھينک س

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

  ٣)۔ اسناد و مدارک خطبٔہ /١(
  ھ ) ٤١٣: شيخ مفيد ( متوفّٰی  ٦٢/٩٢۔ کتاب الجمل ، ص ١
  ھ ) ٤٥٠: نجاشی ( متوفّٰی  ٩٢۔ الفہرست ، ص ٢
  ھ ) ٤٣٨: ابن نديم ( متوفّٰی  ٢٢٤۔ الفہرست ، ص ٣
  ھ ) ٣١٩ٔہ رازی ( متوفّٰی ۔ االنصاف فی االمامة : ابی جعفر ابن قب٤
  ھ  ٣٨٠: شيخ صدوق ( متوفّٰی  ٣٤٣۔ معانی االخبار ، ص ٥
  ھ ) ٣٨٠: شيخ صدوق ( متوفّٰی  ١٤٤۔ علل الشرايع ، ص ٦
  ھ ) ٣٢٨: ابن عبد ربہ ( متوفّٰی  ٤۔ العقد الفريد ، ج ٧
  ھ ) ١١١٠متوفّٰی ھ ) : مرحوم مجلسی (  ١٠٣٧( کمپانی ؛متوفّٰی  ١٢٠ص  ٨۔ بحار االنوار ، ج ٨
  ھ ) ٥٧٣شرح نہج البالغہ : قطب راوندی ( متوفّٰی  ٩
  ھ ) ٦٥٤۔ المناقب : ابن جوزی ( متوفّٰی ١٠
  ھ ) ٢٨٣۔ الغارات : ابن ہالل ثقفی ( متوفّٰی ١١
  ھ ) ٩٤٥۔ الفرقة الناجية : قطيفی ( متوفّٰی ١٢
  ھ ) ٤١٣: شيخ مفيد ( متوفّٰی  ١٣٥/٢٨٤/٢٨٦ص  ١۔ ارشاد ، ج ١٣
  ھ ) ٤١٥۔ المغنی : قاضی عبدالجبّار ( متوفّٰی ١٤
  ھ )  ٤٢٢۔ نثرالدرر : وزير ابو سعيد آبی ( متوفّٰی ١٥
  ھ ) ٤٢٢۔ نزہة االديب : وزير ابو سعيد آبادی ( متوفّٰی ١٦
  ھ ) ٤٣٦: سيّد مرتضٰی ( متوفّٰی  ٢٠٣۔ الشافی ، ص ١٧
  ھ ) ٤١٧۔ االمالی : ہالل بن محمد بن الحفار ( متوفّٰی ١٨
  ھ ) ٤٦٠۔ االمالی : شيخ الطائفة طوسی ( متوفّٰی ١٩
  ھ ) ٦٥٤: سبط ابن الجوزی ( متوفّٰی  ١٣٣۔ تذکرة الخواص ، ص ٢٠
  ھ ) ٣٨٠: ابن شعبٔہ حرانی ( متوفّٰی  ٣١٣۔ تحف العقول ، ص ٢١
  ھ ) ٤٣٦۔ شرح الخطبة الشقشقية : سيّد مرتضٰی ( متوفّٰی ٢٢
  ھ ) ٤١٣: شيخ مفيد ( متوفّٰی  ١٧ ۔ االفصاح فی االمامة ، ص٢٣
  ھ ) ٥٨٨: طبرسی ( متوفّٰی  ٢٨١/١٩١، ص ١۔ االحتجاج ، ج ٢٤
  ھ ) ٢٨٠۔ المحاسن واالدب : عاّلمہ برقی ( متوفّٰی ٢٥
  ھ ) ٥٣٨: زمخشری ( متوفّٰی  ٣٩٣،ص  ١۔ المستقصٰی ، ج٢٦
  ھ ) ٥١٨: ميدانی ( متوفّٰی  ١٩٧، ص ١۔ مجمع االمثال ، ج ٢٧
  ھ ) ٩٠٩: ابن ابی جمہور احسائی ( متوفّٰی  ٣٩٣مجلی ، ص ۔ ال٢٨
  ھ ) ٢٩١سے نقل ) : ابن سعيد عسکری ( متوفّٰی  ٨٢، ص ٧۔ المواعظ ولزواجر ( کتاب الغدير ، ج ٢٩
/سال پہلے ٢٠٠۔ ابن خشاب کہتا ہے ! خدا کی قسم ميں نے اس خطبے کو ان کتابوں ميں پڑھا ہے جو سيّد رضی کی پيدائش سے ٣٠

  : شہرستانی ٩٨تدوين ہو ئی ہيں : ماھو نہج البالغہ ، ص 
  ھ ) ٣١٩۔ کتاب االنصاف : ابن کعبی بلخی ( متوفّٰی ٣١
  ھ ) ٣٩٥۔ االوائل : ابن ہالل عسکری ( متوفّٰی ٣٢
  ھ ) ٥٨٨: مرحوم آمدی ( متوفّٰی  ٤٦، ص  ٣۔ غرر الحکم ، ج ٣٣
  ھ ) ٥٨٨متوفّٰی : مرحوم آمدی (  ٢٥٦/ ٢٣٢،ص  ٦۔ غرر الحکم ، ج ٣٤
  ھ ) ٤٦٠: شيخ طوسی ( متوفّٰی  ١٢٤۔ رسائل العشر ، ص ٣٥

اگرانتخاب الھی وابالغ ر سا لت کے بعدلوگ ائمہ معصومين کو قبول نہ کريں اور امام برحق کو تنہا چھوڑ ديں يا قتل کر ديں
لوگوں ميں حاضر نہيں ہو سکتے اور تو اس صورت ميں امامت اور واليت کا تحقق نہيں ہو گا اور امام سياسی طور پر 

کوئی بھی ان کے امر باالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہيں کرے گا اور اگرفرمان صادرفرمائيں گے تو کوئی اطاعت
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  نہيں کرے گا۔

  حضرت علی ـ نے فرما يا :
َ◌ا ُمستَقبِلُون اَمراً لَہُ ُوُجو هُ َواَلَواُن، اَلتَقُوُم لَہ القُلُوُب،َواَلتَثبُُت َعلَيِہ الُعقُوُل َواِن االفَاَق َدُعوِنِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ َوالَتِمُسوا َغيِری ،فَاِنَّ

ةَ قَدتَنَکََّرت َواعلَُموا اَنَّ اِن اََجبتُُکم َرِکبُت بُِکم َمااَعلَُم َولَم اُصِغ اِ لَی قَوِل اَل قَائَل َوَعتِب اَلَعا تِب َواِن تََرکتُُموِن قَد اََغاَمت،َوالمَحجَّ
  )١اَِميراً :(فَاَنَاَکاََحِدُکم،َولََعلِّ اَسَمُعُکم َواَطَوُعُکم لَِمن َولَّيتُُموهُ اَمَرُکم،َو اَنَا لَُکم َوِزيراً ،َخيُرلَُکم ِمنِّی 

جب لوگوں نے قتل عثمان کے بعد آپ کی بيعت کا ارداه کيا تو آپ نے فرما يا: مجھے چھوڑ دو جائو کسی اور کو تالش کر 
ارے سامنے وه معاملہ ہے جس کے بہت سے رنگ اور رخ ہيں جن کی نہ دلوں ميں تاب ہے اور نہ عقليں انہيں ) ہم٢لو (

برداشت کر سکتی ہيں ديکھو افق کس قدر ابر آلودہے اور راستے کس قدر انجانے ہيں ، ياد رکھو اگر ميں نے تمہاری بيعت 
  کی دعوت کو قبول کر ليا تو تمہيں اپنے علم ہی کے 

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

  ، نہج البالغہ معجم المفھرس٩٢)۔خطبہ ١(
)۔اس ميں کوئی شک نہيں کہ حضرت علی ـ خدا وند عالم کی طرف سے امامت پر منصوب ہوئے اور اسالمی ممالک سے آئے ہوئے ٢(

عد امام کے ساتھ بيعت ايک الکھ بيس ہزار حاجيوننے غدير خم کے ميدان ميں خدا وند عالم کے حکم سے اور پيغمبر ۖ کے ابالغ کے ب
سال بعد ،ان تينوں کی خالفت کے دور ميں لوگوں کے سياسی انحراف اوراقدار ميں تغيير کے سبب اس وقت اتمام حّجت ٢٥کی ، ليکن 

  کرتے ہوئے فرما رہے ہيں کہ '' مجھے چھوڑ دو'يعنی تم لوگ عدل کی حکومت کا تحّمل نہيں کر سکتے۔

کوئی بات او ر سرزنش نہيں سنوں گا ليکن اگر تم نے مجھے چھوڑ ديا تو تمہارے ہی  راستے پر چالؤں گا اور کسی کی
ايک فرد کی طرح زندگی گزاروں گا بلکہ شايد تم سب سے زياده تمہارے حاکم کے احکام کا خيال رکھوں ميں تمہارے لئے 

قائد کے مالک کوفيوں کی سرزنش ) نا پختہ اور سست ع١وزير کی حيثيت سے ا مير کی بہ نسبت ز ياده بہتر رہوں گا(
کرتے ہوئے ايک تقرير ميں حضرت امير المؤمنين ـ نے واضح طور پر اساسی اور بنيادی اصل کی طرف اشاره فرمايا کہ 

  اگر لوگ امام کی اطاعت نہ کريں تو امام عمالً ايک اسالمی معاشره ميں معاشره ساز فعاليّت نہيں انجام دے سکتا۔
..............  

  کے اسناد و مدارک : ٩٢۔ خطبٔہ / )١(
  ھ ) ٣١٠: طبری ( متوفّٰی  ٣٠٦ص  ٦۔ تاريخ طبری ، ج ١
  ھ ) ٦٠٦ھ کے حوادث سی مربوط ) : ابن اثير ( متوفّٰی  ٣٥۔ النّہاية ( ٢
  ھ ) ٤١٣: شيخ مفيد ( متوفّٰی  ٤٨۔ کتاب جمل ، ص ٣
  ھ ) ٥٦٧: ابن جوزی ( متوفّٰی  ٥٧۔ تذکرة الخواص ، ص ٤
  ھ ) ٥٧٣: ابن راوندی ( متوفّٰی  ٤١٨ص  ١ح قطب راوندی ، ج ۔ شر٥
  : مؤلفہ ابن مؤدب، پانچويں صدی کے عالم دين ٧٣ھ ، ص  ٤٩٩۔ نسخٔہ خطّی ٦
  ھ ٤٢١: مؤلّفہ  ٧٠۔ نسخٔہ خطّی نہج البالغہ ، ص ٧
  ھ) ٤٢١: ابن مسکويہ ( متوفّی  ٥٠٨، ص  ١۔تجارب االمم:، ج ٨
  ھ )  ١١١٠۔ مرحوم مجلسی ( متوفی ٣٥،ص ٣٢۔ بحاراالنوار ، ج ٩

  نہج البالغہ) ٩٢٭ : امير المؤ منين ـ کے اس ارشاد سے تين باتوں کی مکّمل وضاحت ہوتی ہے۔ (خطبہ 

۔ آپ ـکو خالفت کے سلسلے ميں کوئی حرص اور طمع نہيں تھی اور نہ ہی آپ ـ اس سلسلے ميں کسی قسم کی تگ و دو ١
  عہديدار کے پاس آتا ہے عہديدار خود اسکی تالش ميں نہيں جاتا۔ کرنے کے قائل تھے ۔ اٰلہی عہده

۔ آپ ـ کسی قيمت پر اسالم کی تباہی برداشت نہيں کر سکتے تھے آپ کی نظر ميں خالفت کا لفظ اپنے اندر مشکالت اور ٢
کی اصالح اور مصائب لئے تھا اور قوم کی طرف سے بغاوت کا خطره نگاه کے سامنے تھا ليکن اسکے باوجود اگر ملت 

اسالم کی بقا ء کا دارومدار اس خالفت کو قبول کرنے ميں ہے تو آپ اس راه ميں ہر قسم کی قربانی دينے کے لئے آماده و 
  تيارہيں ۔

۔ آ پ ـ کی نگاه ميں امت کے لئے ايک درميانی راستہ وہی تھا جس پر آج تک چل رہی تھی کہ اپنی مرضی سے ايک امير ٣
وقتاً ضرورت پڑنے پر آپ ـ سے مشوره کرتی رہے آپ ـ مشوره دينے سے بہر حال گريز نہيں کرتے ہيں چن لے اور وقتاً ف

جس کامسلسل تجربہ ہو چکا ہے ، اور اس مشاورت کو آپ نے وزارت سے تعبير کيا ہے ، وزارت فقط اسالمی مفاد تک 
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ل قبول نہيں اسکی وزارت بھی قابل قبول نہ بوجھ بانٹنے کے ليے حسين ترين تعبير ہے ، ورنہ جس حکومت کی امارت قاب
  ہوگی ۔(مترجم)

ٰجاِل َوالَِرٰجاَل!ُحلُْوُم اْلَ◌ْطٰفاِل،َوُعقُْوُل َربَّات اْلِحٰجاِل لََوِدْدُت َ نِّْی لَْم َ َرُکْم وَ  ْت نََدماً َوَ◌ َعقَبَت هللالَْم َْعِرفُکْم َمْعِرفَةً َوا'' ٰياَْشٰباهَ الرِّ َجرَّ
! ُم اَسَد ماً قَا تَلَکُ  يِْی بِاْلِعْصٰيان لَقَْد َمَلْ◌تُْم قَْلبی قَْيحاً َوَشَحْنتُْم َصْدری َغْيظاً َوَجَرْعتُُمْونْی نَُغَب التَّْہٰمام َْنٰفاساً َوَ◌ْفَسْدتُْم َعلَ هللا ُ یَّ ٰرْ

لَٰھاِمٰراسا َوَ◌ ْقَدُم َواْلِخْذالَِن َحتّٰی لَقَد ٰقالَْت قَُرْيش ِنَّ ٔاْبَن َبْی ٰطالٍِب َرُجل ُشٰجاع ، َوٰلِکْن الَ  ِ َبُْوھُْم َوھَْل ََحدِمْنھُْم ََشدُّ ّٰ ِ ِعْلَم لَہُ بِاْلَحْرِب 
تِّْيَن َوٰلِکنْ  ْفَت َعلَی السِّ   )١ الَ َرْ◌َی لَِمْن الَ يُٰطاُع .''(فْيٰھاَمٰقاماً ِمنِّْی لَقَْدنَھَْضُت فِْيٰھاَوٰمابَلَْغُت اْلِعْشِرْيَن َوٰھاَنََذا قَْدَذرَّ

ترجمہ ( اے مرد وں کی شکل وصورت والو! اور واقعا نا مردو ، تمہاری فکريں بچوں جيسی اور تمہاری عقليں حجلہ نشين 
دلہنوں جيسی ہيں ميری خواہش تھی کاش ميں تمہيں نہ ديکھتا اور تم سے متعارف نہ ہوتا، جس کا نتيجہ صرف ندا مت اور 

يرے دل کو پيپ سے بھر ديا، اور ميرے سينہ کو رنج وغم سے چھلکا ديا تمہيں غارت کرے تم نے مهللا رنج و ا فسوس ہے ا
ہے ، تم نے ہر سانس ميں ہم و غم کے گھونٹ پالئے ، اور اپنی نافرمانی ا ور سر کشی سے ميری رائے کو بھی بيکار و 

و ہيں ليکن انھيں فنون جنگ کابے ا ثر بنا ديا ہے ،يہاں تک کہ اب قريش والے يہ کہنے لگے ہيں کہ فرزند ابو طالب ـبہادر ت
  علم نہيں ہے ،

ان کا بھال کرے ، کيا ان ميں کوئی بھی ايسا ہے ، جو مجھ سے زياده جنگ کا تجربہ رکھتا ہو ، اور مجھ سے پہلے سےهللا ا 
) سال٦٠سال بھی نہيں تھی اور اب تو( ٢٠کوئی مقام رکھتا ہو ، ميں نے جھاد کے لئے اس وقت قيام کيا ہے جب ميری عمر 

  ہو چکی ہے ليکن کياکيا جائے جس کی ا طاعت نہيں کی جاتی اس کی رائے بھی کوئی رائے نہيں ہوتی ۔
اب اس مقام پر يعنی انتخاب الہی اور ابالغ پيغمبر اکرم ۖ کے بعد لوگوں کی عمومی بيعت اور ملت کا انتخاب احکام الہی کے 

امام کے لئے عملی راه فراہم کر تی ہے ، غدير خم کے ر وزيہ تينوں اجرا ميں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے اور حکومت 
مراحل بخوبی اور تمام تر ز يبايوں کے ساتھ ا پنے ا نجام کو پہنچے يہاں تک کہ حکومت کے پياسوں کے د لونميں دشمنی 

 آپ کو بد نام کر لياکيونکہ : کی آگ بھڑک ا ٹھی ا نہوں نے جو کچھ بھی چاہا انجام ديا ، اور تاريخ ميں ہميشہ کے لئے اپنے
  

الف: خدا وند عالم کے انتخاب کا تحقق فرشتہ وحی کے توّسط سے آيات کی صورت ميں (بلّغ ما اُنِزل اِليک)اور( اليوم اکملت
  لکم دينکم) کے نزول کے ساتھ ہوا۔ 

  
  ام پايا:ب: وحی الہی کا ابالغ اس عظيم و کم نظير اجتماع ميں پيغمبر اکرمۖ  کے توسط سے انج

  
ج: مردوں اور عو ر توں پر مشتمل عمومی بيعت تا دم صبح جاری رہی اور بخير و خوبی انجام پذ ير ہوئی کيونکہ امامت کو

اس کا صحيح وارث اور مقام مل گيا اور لوگوں کی عمومی بيعت بھی انتخاب اٰلہی کے لئے حامی واقع ہوئی ؛ لوگوں کا 
 خدا ۖ کی ابالغ و اعالن نے ايک ساتھ مل کر امامت کو پائدار اور زنده و جاويد کيا ؛ تو اس ِ انتخاب ، انتخاب اٰلہی اور رسول

وجہ سے منافقين اور حاسدين غضبناک ہوگئے ، يہاں تک کہ ايک شخص نے موت کی آرزو کی اور آسمان سے ايک پتھر 
  نے آکر ا س کو نيست ونابود کر ديا۔

ے ليکن خدائی امداد نے انہيں ناکام اور رسوا کرديا اور بعض دوسروں نے وه بعض گروه آپ ۖ کے قتل کے درپے ہوگئ
شرمناک اور قابل مذّمت تحرير لکھی کہ جس کے ذريعہ لوگوں کو گمراه کرنا چاہتے تھے ؛ ليکن آخر کار ان کے پاس 

کہ جناب رسول ِ خدا ۖ کی  سکوت اختيار کرنے ،بغض و نفاق اور شيطانی انتظار کے عالوه کوئی اورچاره نہ تھا يہاں تک
وفات کے بعدتمام بغض اور کينہ توزيوں کو يکجا کرکے جو بھی چاہا ايک مسلّحانہ بغاوت (فوجی بغاوت) کی صورت ميں 

  انجام ديا۔
 لٰہذا يہ غدير کا دن صرف'' امام کے تعيّن '' کا دن نہ تھا کيونکہ مسلمانوں کا امام غدير کے عظيم واقعہ سے پہلے ہی معيّن
ہو چکا تھا اور حضرت امير المؤمنين ـ کے بعد آنے والے ائمہ عليہم الّسالم کا ناموں کے ساتھ تعارف کروايا جاچکا تھا ؛ 

کسی کو امامت اورائمہ عليہم الّسالم کے ناموں ميں کوئی شک و شبہ نہيں تھا، غدير کے دن ( مسلمانوں کی عمومی بيعت) 
لی ـ کے ساتھ بيعت نے حقيقت کا روپ اختيار کيا اور منکرين واليت کے لئے تمام اور خود جناب رسول خدا ۖ کی حضرت ع

  راستے بند کر د ئے تاکہ آفتاب واليت کا انکار نہ کر سکيں ۔ 
  

..............  
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   ٢٧)۔اسناد و مدارک خطبٔہ / ١( 
  ھ )  ٢٥٥: جاحظ ( متوفّٰی  ١٧٠،ص  ١۔ البيا ن و التبيين ، ج ١
  ھ ) ٢٥٥: جاحظ ( متوفّٰی  ٦٦، ص  ٢يين ، ج ۔ البيا ن و التب٢
  ھ )  ٢٧٦: ابن قتيبة ( متوفّٰی  ٢٣٦،ص  ٢۔ عيون االخبار ، ج ٣
  ھ ) ٢٩٠: دينوری ( متوفّٰی  ٢١١۔ اخبار الطوال ، ص ٤
  ھ ) ٢٨٣: ابن ہالل ثقفی ( متوفّٰی  ٤٥٢/٤٩٤، ص  ٢۔ الغارات ، ج ٥
  ھ )  ٢٨٥: مبرد ( متوفّٰی  ١٣، ص  ١۔ الکامل ، ج ٦
  ھ )  ٣٥٦: ابو الفرج اصفہانی ( متوفّٰی  ٤٥، ص  ١٥۔ اغا نی ، ج ٧
  ھ )  ٣٥٦: ابو الفرج اصفہانی ( متوفّٰی  ٢٧۔ مقاتل الطالبين ، ص ٨
  ھ )  ٣٨٠: شيخ صدوق ( متوفّٰی  ٣٠٩۔ معانی االخبار ، ص ٩
  ھ ) ٢٧٩: بالذری ( متوفّٰی  ٤٤٢ص  ٢۔ انساب االشراف ، ج ١٠
  ھ )  ٣٤٦: مسعودی ( متوفّٰی  ٤٠٣ص  ٢الذہب ، ج  ۔ مروج١١
  ھ )  ٣٢٨: ابن عبد ربہ ( متوفّٰی  ١٦٣ص  ٢۔ عقدالفريد ، ج ١٢
  ھ )  ٣٢٩: مرحوم کلينی ( متوفّٰی  ٤/٦/٥٣/٥٤ص  ٥۔ فروغ کافی ، ج ١٣
  ھ )  ٣٦٣: قاضی نعمان ( متوفّٰی  ٤٥٥ص  ١۔ دعائم االسالم ، ج ١٤
  ھ )  ٥٨٨: مرحوم طبرسی ( متوفّٰی  ١٧٤/  ٢٥١ص  ١۔ احتجاج ، ج ١٥
 ھ ) ٤٦٠: شيخ طوسی ( متوفّٰی ١٢٣ص  ٦۔ تہذيب ، ج ١٦

 

 منزلت غدير

 

  

  
  چوتھی فصل 

  
  کيا غدير کا دن صرف پيغام واليت پہنچانے کے لئے تھا؟

  ظواہر آيات غدير کی طرف توّجہ
  پہلی بحث : آيات غدير کی صحيح تحقيق

  دوسری بحث : تاريخ غدير کی صحيح تحقيق
  تيسری بحث : مخالفتوں کی طرف توّجہ 

  ظو اہر آيات غدير کی طرف توّجہ :

ُسْوُل بَلِّْغ ٰما ُْنِزَل ِلَْيک) ٦٧بعض لوگوں نے سورهٔ  مبارکہ مائده کی آيت    ( يا َيُّہَا الرَّ
کے ظاہر پر توّجہ کرتے ہوئے يہ نتيجہ اخذ کيا ہے کہ غدير کا دن صرف ''پيغام واليت '' پہچانے کا دن ہے ، اور رسول 

  دن '' حضرت علی ـ '' کی واليت کا پيغام لوگوں تک پہنچايا ۔اکرم ۖ نے اس مبارک 
اور بس اتنے ہی کو کافی سمجھتے ہوئے خوش حال ہو جاتے ہيں ، يا تو غدير کے دوسرے تمام زاويوں کو درک کرنے 

لفظ سے انکی عقليں قاصر ہيں يا کتب کے مطالعہ کے ذريعہ حقيقت تک پہنچنے کی زحمت نہيں کرتے ، کہتے ہيں کہ: 
(بلِّغ)يعنی ابالغ کر دو لوگوں تک پہنچا دو ، اور ( ما انِزَل الَيَک) يعنی واليت اور امامت حضرت اميرالمؤمنين ـ لٰہذا غدير کا

  دن صرف '' اعالن واليت '' کا دن ہے ، اس گروه کا جواب بھی مختلف طريقوں سے ديا جاسکتا ہے ،جيسا کہ: 

  ۔ آيات غدير کی صحيح تحقيق : ١
يہ صحيح ہے کہ لفظ '' بلّغ'' کے معنٰی ہيں ( پہنچادو)؛لوگوں ميں ابالغ کردو اورلوگوں کو آگاه کردو ليکن کس چيز کے 

پہنچانے کا حکم ديا جارہا ہے ؛ اس حکم کا متعلّق کيا ہے ؟ يہ بات اس آيہ مبارکہ ميں ذکر نہيں ہوئی ہے کس چيز کو پہنچانا
اور اس آيت کا باقی حّصہ يعنی ( ٰما ُْنِزَلِ لَْيَک ) جو کچھ تم پر نازل کيا گيايہ عام ہے ؛ ہے؟ ظاہر آيت سے واضح نہيں ہے ،
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  جو کچھ تم پر نازل کيا گيا يہ کيا چيز ہے ؟
  آيا مقصود صرف '' اعالن واليت ''ہے ؟

  آيا مقصود '' امام کا تعارف '' ہے؟ 
  ف '' ہے ؟ آيا مراد '' قيامت اور رجعت تک آنے والے اماموں کا تعار

  آيا مراد '' اسالم کی رہبريت کا تعيّن '' ہے ؟
يا ( ٰما ُْنِزَل ِلَْيَک) کا متعلّقہ موضوع '' تھيوری اور پريکٹيکل''يعنی عملی و نظری پر مشتمل ہے يعنی ائّمہ معصومين عليہم 

ومی'' کے بعد کوئی بھی شکوک و الّسالم کا تعارف بھی کرواؤ اور ان ہستيوں کے لئے بيعت بھی طلب کرو؟تاکہ ''بيعت عم
  شبہات کا سہارا ليتے ہوئے مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل نہ کر سکے۔

چنانچہ يہ سمجھنا اورجاننا ضروری ہے کہ (ٰما انِزَلِ◌لَْيَک) کيا ہے ؟جو کچھ پيغمبر اسالم ۖ پر ناز ل ہو چکا تھا وه کيا تھا ؟ 
غامات اور مسلسل احتياط اس حقيقت کو ثابت کرتی ہيں کہ پہال نظريہ (صرف ميں موجوده پي ٦٧سورٔه مبارکہ مائده کی آيت 

  اعالن واليت ) صحيح نہيں ہے بلکہ دوسرے نظريے (وسيع اہداف )کو ثابت کررہے ہيں ۔
  اس آيہ مبارکہ ميں مزيد آيا ہے : ( َو ِْن لَْم تَْفَعْل فَٰما بَلَّْغَت ِرٰسالَتَہُ )

ہ ديا تو گويا اس کی رسا لت کا کوئی پيغام نہيں پہنچايا۔) ( ٰما ُْنِزَل)کا متعلق کيا اہم چيز ہے کہ ( اگر تم نے يہ کام انجام ن
جسکو انجام نہ ديا گيا تو پيغمبر اسالم ۖ کی رسالت ناقص و نامکّمل ره جائے گی ؟ ادھررسول اکرم ۖ بھی اسکو انجام دينے 

اور رخنہ ڈا ل ديا جائے ، اگر صرف '' اعالن واليت '' تھا تو اس ميں  سے گھبرا رہے ہيں کہ شايداسکو قبول نہ کيا جا ئے
کس بات کا ڈر اور ہچکچاہٹ ؟ کيونکہ اس سے پہلے بھی بارہا ، محراب ميں ، منبر پر ، مدينہ اور دوسرے شہروں ميں 

کا اعالن کر چکے  ،جنگ کے ميدان ميں ، اور جنگوں ميں کاميابيوں کے بعد حضرت امام علی ـ کی واليت اور وصايت
تھے ، لوگوں تک اس بات کو پہنچا چکے تھے ، کسی کا خوف نہ تھا اور کسی سے اس امر کی بجا آوری ميں اجازت طلب 

  نہ کی تھی ۔
آپ ۖ نے جنگ تبوک اور جنگ خيبر کے موقع پر حديث ''منزلت'' ميں حضرت علی ابن ابی طالب ـ کا تعارف بعنوان وزير 

ر کسی بھی طاغوتی طاقت اور قدرت کی پروا نہ کی ، غدير کے دن ايسا کيا ہونے واال تھا جورسول اور خليفہ کروايا او
يَْعِصُمَک ِمَن هللا ُ خدا ۖ کو خوفزده کئے ہوئے تھا اور فرشتٔہ وحی آپ ۖ کوتسلّی ديتے ہوئے اس آيت کو لے کر نازل ہوا ( و َا

  ۔)  تمہيں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گاهللا النَّاِس) (ا
  جملٔہ ( ما انِزَل ) کا متعلّق کونسی ايسی اہم چيز ہے کہ جسکے وجود ميں آنے کے بعد 

  اکمال دين : ( ٔاَْليَْوَم َْکَمْلُت لَُکْم ِدْينَُکْم)
  اتمام نعمات اٰلہی : ( َو َْتَمْمُت َعلَْيُکْم نِْعَمتْی ) 

  َم ِدْيناً)بقاء اور جاويدانی اسالم : ( َو َرِضْيُت لَُکُم اْلِ◌ْساٰل 
  کفّا ر کی نااميدی : ( ٔاَ ْليَْوَم يَئَِس الَِّذْيَن َکفَُرْو ا )

  جيسے اہم فوائد حاصل ہونگے ؟
کی چنانچہ يقينا پہال نظريہ صحيح نہيں ہے اور ( ٰما ُْنِزَل ِلَْيَک)کا متعلّق '' واليت امير المؤمنين ـ کا اعالن'' اور '' مسلمانوں 

  يے ۔عمومی بيعت '' ہونا چاہ
اے رسول خدا ۖ ! آج ہم نے جو کچھ تم پر نازل کياہے لوگوں تک پہنچا دو يعنی امام علی ـ اور انکی اوالد ميں سے گياره 
بيٹوں کی واليت اور امامت کا اعالن کردو اور اسکے بعد حج کی برکت سے ساری دنيا سے آکر اس سر زمين پر جمع 

ے لو ( کہ پھر اتنا بڑا اجتماع وجود ميں نہ آئے گا)اور امامت کے مسئلے کو ہونے والے مسلمانوں سے بيعت اور اعتراف ل
نظريہ اور عقيده ميں عمومی اعتراف اور عملی طور پر عمومی بيعت کے ذريعہ انجام تک پہنچا دو، اور کيونکہ خدا کے 

  ن کامل ہو گيا ۔انتخاب اور رسول خدا ۖ کے ابالغ کے بعد لوگوں کی عمومی بيعت بھی تحقق پذير ہوئی دي
( امامت راه رسالت کی بقا اور دوام کا ذريعہ ہے ۔) خدا وند عالم کی نعمتيں انسانوں پر تمام ہوگئيں ، د ين اسالم ہميشہ کے 

لئے کامياب ہو گيا، کفّار نااميد ہو گئے کہ اب ارکان اسالم کو متزلزل نہ کر سکيں گے ،اس مقام پر وحی اٰلہی يہ بشارت دے 
  ہ( َْليَْوَم يَئَِس الَِّذْيَن َکفَُرْوا )رہی ہے ک

  آج ''روز غدير '' کفّار نااميد ہوگئے ۔
وگرنہ صرف ''اعالن واليت تو غدير سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا کفّار نااميد نہ ہوئے تھے؛ اور صرف ''اعالن واليت 

ت کا پيغام پہنچا ديں ليکن لوگ بيعت نہ کريں اور اّمت کے ذريعہ دين کامل نہيں ہوتا کيونکہ ممکن ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ امام
ميں اختالف پيدا ہو جائے، گذشتہ اّمتوں کی طرح پيغمبر اسالم ۖ کے خالف قيام کيا جائے اور انکو قتل کر ديا جائے، کيا 
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نے حضرت يحيٰی ـ گذشتہ اّمت نے پيغمبر خدا حضرت زکر يا ّ ـ کو آره سے دو حّصوں ميں تقسيم نہيں کيا ؟کيا مخالفوں 
جيسے پيغمبر کا سر تن سے جدا نہيں کيا اور اس زمانے کے طاغوت کے لئے اس سر کو ہديے کے طور پر پيش نہيں کيا ؟
کيا حضرت عيسٰی ـ جيسے پيغمبر کو ايک عرصہ کے لئے ہجرت کرنے اور پوشيده رہنے پر مجبور نہيں کيا ؛ اور يہوديوں

ھوٹے عقيدے کو بنياد بنا کر ان کو سولی پر نہيں لٹکايا ؟ اس مقام پر يہ بات واضح کے جھوٹے دعوے اور مسيحيت کے ج
  ہوتی ہے کہ صرف اعالن واليت :

  ۔ کشيدگی کا سبب نہيں ہے ۔١
  ۔ اّمت کے درميان اختالف کا خطره نہيں ہے ۔٢
  ۔ مسلّحانہ کار روائيوں کا حامل نہيں ہے ۔٣
  تا کہ جسکے سبب وه حضرت جبرئيل ـسے تين بار معذرت چاہيں ۔۔ پيغمبر اکرم ۖ کو خوفزده نہيں کر سک٤

يہ سارے وہم اور خوف '' عمومی بيعت کے تحقّق '' کی وجہ سے ہيں،جو کہ موقع کی تالش ميں رہنے والی سياسی 
ت جماعتوں کو خوف و وحشت ميں مبتال کئے ہوئے ہے؛ اور کفّار کی ياس و نااميدی اسی سبب سے ہے اور حکومت و قدر

  کے پياسوں کے پاس اس کے عالوه کوئی چاره نہيں کہ ايک مسلّحانہ بغاوت کريں ۔ 

  ۔ تاريخ غدير کی صحيح تحقيق : ٢
واقعٔہ غدير کی صحيح شناخت حاصل کرنے کا ايک راستہ اس عظيم واقعہ کی تاريخی حوالے سے صحيح تحقيق ہے، 

ثات رونما ہوئے رسول اکرم ۖ نے کيا کيا؟ اور دشمنوں اور ديکھنا يہ چاہيے کہ غدير کے دن کونسے واقعات اور حاد
مخالفوں نے کس قسم کا رويّہ اختيار کيا ؟تا کہ غدير کی حقيقت واضح اور روشن ہو جائے ،اگر غدير کا دن صرف اعالن 

حدود واليت کے لئے تھا؛ تو پھر رسول اکرم ۖ کی گفتگو اور عمل کو بھی اسی حساب سے صرف ابالغ و پيغام تک م
ہوناچاہيے تھا ! يعنی رسول اکرمۖ  سب لوگوں کو جمع کرتے اور حضرت علی ـ کی لياقت اور صالحيّتوں کے بارے ميں 

لوگوں کو آگاه فرماتے ؛ پھر کچھ اخالقی نصيحتوں کے ساتھ لوگوں کے لئے دعا فرماتے اور خدا کی امان ميں دے ديتے ، 
آغاز سے لے کر غدير کے دن تک بارہا آنحضرت ۖ کی طرف سے  بالکل اس طرح سے جيسے آج سے پہلے بعثت کے

  ديکھا گيا تھا ۔
اس کے بعد ہر شہر و ديار سے آئے ہوئے مسلمان اپنے اپنے وطن کی طرف لوٹ جاتے ۔ رسول اکرم ۖ اس کام کو مّکہ کے 

  ی يہ کام کيا جاسکتا تھا ۔عظيم اجتماع ميں حج کے وقت بھی انجام دے سکتے تھے عرفات اور منٰی کے اجتماعات ميں بھ
ليکن غدير کے تاريخی مطالعہ کے بعد يہ بات واضح ہو جائے گی اور يہ نظريہ سامنے آئے گا کہ غدير کی داستان کچھ اور

ہے ؛ اعمال حج اختتام پذير ہو چکے ہيں؛ اور رسول خدا ۖ کے آخری حج کے موقع پر شوق ديدار ميں ساری دنيا کے 
ہوئے مسلمان اپنے پيغمبر ۖ کوالوداع کر رہے ہيں ؛ يہ عظيم اجتماع موجيں مارتے ہوئے سيالب  اسالمی ممالک سے آئے

کے مانند شہر مّکہ سے خارج ہو تا ہے اور غدير خم کے مقام پر جہاں ہر شہر اور ديار سے آئے ہوئے مسلمان ايک 
  دوسرے سے جدا ہو کر اپنی اپنی راه لينا چاہتے ہيں۔

نحضرت ۖ پر نازل ہو کر ايک بہت اہم مطلب کی درخواست کرتا ہے ؛ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ رسول يکايک فرشتٔہ وحی آ
گرامی اسالم ا مت ميں اختالف پيدا ہونے سے ڈر رہے ہيں اور جنگ کی حالت پيدا ہو جانے سے گھبرا رہے ہيں ،تين مرتبہ 

ر اس کام کے انجام دينے سے اجتناب کر رہے ہيں اور فرشتٔہ وحی آتا ہے اور لوٹ جاتا ہے؛ رسول خدا ۖ پريشان ہيں او
تينوں بار حضرت جبرئيل ـ سے خواہش کرتے ہيں کہ خدا وند عالم انکو اس آخری وظيفہ کو انجام دينے سے معاف رکھے، 

ے اس وحی اٰلہی مسلسل آرہی ہے ؛ يہاں تک کہ پيغمبر گرامی اسالم ۖ کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اگر آج آپ ن
اہم کام کو انجام نہ ديا تو گويا تم نے اپنی رسالت کاکوئی کام نہيں کيا ! پھر اسکے بعد پيغمبر ۖ کو تسلّی دی جاتی ہے کہ 

پريشانی کی کوئی بات نہيں ؛ خدا وند عالم تمہاری او ر تمہارے دين کی حفاظت کرے گا اور کفّار و منافقين کو رسوا کرے 
  پروا کرنی چاہيے ۔ گا او ر تمہيں صرف خدا کی

جب رسول خدا ۖ کو خدا وند عالم کی طرف سے يہ تسلی ملی تو آپ نے يہ حکم صادر فرمايا کہ سب لوگ غدير خم کی 
سرزمين پر ٹہر جائيں ؛ جو لوگ غدير کے مقام سے آگے چلے گئے تھے انکو پلٹ آنے کے لئے کہا گيا اور جو لوگ ابھی 

ے پہنچ جانے کا انتظار کيا گيا ۔ جب تمام اسالمی ممالک سے آئے ہوئے سارے تک اس مقام تک نہ پہنچے تھے ان ک
مسلمان غدير خم کے ميدان ميں جمع ہوگئے تو حکم فرمايا کہ اونٹوں کے کجاووں کے ذريعہ ايک بلند جگہ ( منبر) تيّار کيا 

ئلہ کو ذکر کيا اور اپنے اور فرشتہ وحی جائے ، اس بلند مقام پر کھڑے ہو کر پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد اہم مس
کے درميان واقع ہونے والے ماجر ے کو لوگوں کے سامنے بيان کيا ، اسکے بعد حضرت اميرالمؤمنين ـ اور انکی اوالد ميں
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  سے گياره فرزندوں کی تا قيامت قائم رہنے والی امامت اور واليت کا اعالن فرمايا اور انکا تعارف کروايا ۔
طورپر خود حضرت علی ـ کا ہاتھ پکڑ کر بيعت کی ؛ اسکے بعد بيعت عمومی کا فرمان جاری کيا ؛ جسکی وجہ پھر عملی 

سے تمام مردوزن دوسرے دن تک اس مقام پر ٹہرے رہے اور حضرت علی ـ کی بيعت کرتے رہے اگر روز غدير صرف 
سول خدا ۖاور مسلمانوں کی عمومی بيعت بھی تشکيلواليت کا پيغام پہنچانے کے لئے ہوتا تو اتنے سارے انتظامات کيونکر ر

نہ پاتی ، دلچسپ اور جالب توجہ تو يہ ہے کہ مخالفين کے کلمات سے بھی يہ حقيقت واضح اور روشن ہوتی ہے ،خواه وه 
  ! لوگ جو دست بشمشير تھے يا وه لوگ جنہوں نے خيمٔہ رسول ۖ کے سامنے کھڑے ہو کر تو ہين آميز الفاظ استعمال کئے 

( کيا تم نے يہ کام جو اپنی رسالت کے اختتام پر کيا ہے خدا وند عالم کے حکم سے کيا ہے ) پيغمبر اسالم ۖ نے جواب ميں 
  ارشاد فرمايا : 

  ( ہاں خدا وند عالم کے حکم سے انجام ديا ہے ۔) 

  ۔ مخالفتوں کی طرف توّجہ : ٣
آرزوئيں مٹی ميں مل ر ہی تھيں تو رسول خدا ۖ سے توہين آميز  جو لوگ روز غدير سے غافل تھے اور ان کی تمام شيطانی

  کلمات استعمال کرتے ہوئے مخاطب ہوئے اور کہا:
  تم نے ہم سے کہا: بت پرستی چھوڑ دو ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑ ديا ۔

  تم نے کہا :نماز پڑھو ، ہم نے نماز يں پڑھيں ۔ 
  تم نے کہا :روز ے رکھو ، ہم نے روز ے ر کھے۔

  تم نے کہا :خمس و زکات دو ، ہم نے ادا کی۔ 
  تم نے کہا: حج پہ جاؤ ، ہم گئے ۔

  اب يہ کو ن سا حکم ہے جو تم نے صادر کيا ہے ؟ اب ہم سے کہہ رہے ہو کہہ ہم تمہارے داماد کی بيعت کريں ۔
بيعت کے تشکيل پانے کے  َعليہاوامير المؤمنين ـ کی واليت کے اعالن''اور غدير خم ميں عمومیهللا ِ حضرت زہرا سالم ا

  شروع ميں ہی مخالفين کی عہد شکنی اور منافقت سے آگاه تھيں،
جب حارث بن نعمان نے مخالفت کی اور کہا اے خدا ! اگر يہ حق ہے کہ واليت علی ـ کا اعالن تيری طرف سے ہوا ہے تو 

دا کا عذاب نازل ہوا ؛ آسمان سے ايک پتھر مجھ پر آسمان سے ايک پتھر نازل ہو جو ميری زندگی کا خاتمہ کردے ۔ فوراً خ
عليہا نے ايک معنی خيز نگاه سے جناب امير المؤمنين ـ کی طرف ديکھا هللا ِ آيا اور اسے ہالک کر ديا، حضرت زہرا سالم ا

  اور فرمايا: 
ُجَل َوْحَدهُ ؟َوا قَْوٍم الَ يَْلبِثُْوَن َ ْن يُْکِشفُْوا َعْن ُوُجْوِھِھْم َ ْقنََعتَٰہا ِعْنَد ٰما تَلُْوُح لَھُُم  ٰما ھُو الَّ طَلِْيَعةَ هللا ! '' َتَظُنَّ ٰيا اَبَا اْلَحَسن ! َنَّ ٰھَذا الرَّ

  اْلفُْرَصةُ .''
اے ابو الحسن ـ : آيا آپ يہ گمان کرتے ہيں کہ غدير کی مخالفت ميں يہ آدمی اکيال ہے،۔ خدا کی قسم ! يہ پيش قدم ہے ايک 

وں سے نقابيں نہيں اتری ہيں، اور جس وقت بھی موقع مال اپنی مخالفت کو ظاہر کرديں گے قوم کا کہ ابھی تک انکے چہر
  ) ١۔)(

حضرت علی ـ نے جواب ميں فرمايا:( ميں خدا وندعالم اور اسکے رسول ۖ کے حکم کو انجام ديتا ہوں اور خد ا پہ توکل کرتا 
  ہوں کہ وه بہترين مدد گار ہے ۔)
ک شخص جو امام علی ـ کی دشمنی دل مينلئے ہوئے تھا اُونٹ پر سوار آگے بڑھا اور کہا: ( حارث بن نعمان فہری نامی اي

هللا و ُمَحّمد رسول اهللا اے محمد ۖ ! تم نے ہميں ايک خدا کا حکم ديا ، ہم نے قبول کيا اپنی نبّوت کا ذکر کيا ہم نے ، ال ٰلہ ااّلَ ا
پانچ وقت نماز پڑھو ہم نے پڑھی ،زکات ، روزه ، حج ،جہاد کا  کہا ، ہميں اسالم کی دعوت دی ہم نے قبول کی تم نے کہا

حکم ديا ہم نے اطاعت کی ، اب تم اپنے چحا زاد بھا ئی کو ہمارا ا مير بنا رہے ہو ہميں معلوم نہيں خدا کی طرف سے ہے يا 
  تمہارے اپنے ارادے اور سوچ کی پيدا وار ہے ؟۔ )

  رسول خدا ۖ نے ارشاد فرمايا : 
کی قسم کہ جس کے سوا کوئی خدا نہيں ہے ، يہ حکم اس خدا ہی کی طرف سے ہے اور ميرا کام تو صرف پيغا م ( اس خدا 

پہنچا نا ہے ۔) حارث يہ جواب سن کر غضبناک ہو گيا اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا : ( اے خدا ! اگر 
  سے  جو کچھ محّمد ۖنے علی ـ کے بارے ميں کہا ہے تيری طرف

..............  
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  : ٣٠٨/٣٠٩ص  ٣)۔ (الف ) سيرهٔ  حلبی ، ج ١( 
  ھ ) ١٠٤٤حلبی شافعی ( متوفّٰی 

  : ( تفسير قرطبی سے نقل کيا ہے ) :  ٢٠٩ص  ٢(ب) نزھة المجالس ، ج 
  ھ) ٨٩٤عالمہ صفوری شافعی ( متوفّٰی 

ک کر دے۔) ابھی حارث بن نعمان کی بات ختم اور تيرے حکم سے ہے تو آسمان سے ايک پتھر مجھ پر آئے اور مجھے ہال
 ١بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آسمان سے ايک پتھر گرا اور اسکو ہالک کر ديا۔ اور اس وقت سورهٔ  مبارکہ معارج کی آيات 

  نازل ہوئيں۔  ٢اور 
نے کافروں کے لئے ہو کر رہنے والے عذاب کو ) ايک مانگنے والے ١( َسَ◌َل ٰسائل بَِعذ ٰاٍب ٰواقٍِع لِلٰکافِرْيَن لَْيَس لَہُ د ٰافِع )(

  ما نگا جس کو کوئی ٹال نہيں سکتا۔ 
..............  

  ۔ غريب القرآن : ہروی١
  ۔ شفاء الّصدور : موصلی ٢
  ۔ الکشف والبيان : ثعلبی٣
  ۔ رعاة الھداة : حسکانی ٤
  ۔ الجامع الحکام القرآن : قرطبی٥
  : سبط بن جوزی ١٩۔ تذکرة الخواص ، ص ٦
  ۔ االکتفاء : وصابی شافعی٧
  : حموينی ١٣۔ فرائد السمطين ، باب ٨
  ۔ معارج االصول : زرندی٩
  ۔ نظم دررالسمطين : زرندی١٠
  ۔ ھداة الّسعداء : دولت آبادی١١
  : ابن صباغ ٤٦۔ فصول المہّمة ، ص ١٢
  ۔ جواہر العقدين : سمہودی١ ٣
  : عمادی ٢٩٢،ص  ٨۔ تفسير ابی السعود ، ج ١٤
  : شربينی ٣٦٤، ص  ٤اج المنير ، ج ۔ السر١٥
  : جمال الّدين شيرازی ٧۔ اال ربعين فی فضائل امير المؤمنين ـ / ١٦
  : مناوی ٢١٨، ص  ٦۔ فيض القدير ، ج ١٧
  ۔ العقد النّبوی و الّسر المصطفوی : عبد روس١٨
  ۔ وسيلة المآل : باکثير مّکی١٩
  : صفوری ٢٤٢،ص  ٢۔ نزہة المجالس ، ج ٢٠
  : حلبی  ٣٠٢، ص  ٣ة الحلبيّة ، ج ۔ السير٢١
  ۔ الصراط السوی فی مناقب النّبی : قاری٢٢
  ۔ معارج العلٰی فی مناقب المصطفٰی : صدر عالم٢٣
  ۔ تفسير شاہی : محبوب عالم ٢٤
  ۔ ذخيرة المآل : حفظی شافعی ٢٥
  ۔ الّروضة النذيّة : يمانی٢٦
  : شبلنجی  ٧٨۔ نور االبصار ، ص ٢٧
  : رشيد رضا ٤٦٤، ص  ٦، ج ۔ تفسير المنار ٢٨
  : عاّلمہ امينی  ٢٣٩، ص ١۔ الغدير ، ج  ٢٩

 اور سينکڑوں سنّی، شيعہ کتب تفاسيرکہ جن ميں اس حقيقت کا اعتراف کيا گيا ہے ۔ 
 

 منزلت غدير

 

  

      پانچويں فصل 
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  آيا غدير امام کی واليت کا دن تھا ؟
  پہلی بحث : ايک اور تنگ نظری

  دوسری بحث : واقعٔہ غدير ميں تحقيق کی ضرورت
  تيسری بحث : اہل بيت کی مظلوميت کے اسباب 

  ۔ ايک اور تنگ نظری :١

واقعۂ  غدير کی جانب بے توّجہی کی ايک اور وجہ، بعض لوگوں کا سطحی عقيده ہے جنہوں نے ہميشہ غدير کے بارے ميں
يہ لکھا اور کہا ہے : ( غدير کا دن حضرت امير المؤمنين ـ کی واليت کا دن ہے ) انہوں نے روز غدير کو صرف حضرت 

  قعۂ  غدير کے باقی سارے پہلوؤں پر کچھ بھی بيان نہيں کيا ہے ۔علی ـ کی واليت کے لئے مخصوص کرديا ہے ؛ اور وا
يہ درست ہے کہ غدير کے دن حضرت امير المؤمنين ـ کی واليت کا پيغام پہنچايا گيا اور ايک لحاظ سے غدير کا دن امام 

ہت سارے اہداف تھے جو علی ـ کی واليت کا دن ہے ؛ روز غدير امامت کے تعيّن کا دن تھا، ليکن اس واقعہ کے اور بھی ب
اس دن ايک حقيقت کی صورت ميں وجود ميں آئے کہ جن کے بارے ميں بہت ہی کم بيان کيا گيا ہے اور بہت ہی کم توّجہ 

  دی گئی ہے ۔

  ۔ واقعٔہ غدير ميں تحقيق کی ضرورت :٢
صر نہيں ہوتا،بلکہ ديکھا يہ جانا واقعٔہ غدير صرف مذکوره اعتقادات ميں محدود نہيں ہوتا اور بيان کی گئی حدود ميں منح

چاہيے کہ اس عظيم واقعٔہ کے موجد رسول خدا ۖ نے اس دن کيافرمايا؟ کيا کام انجام ديا ؟اور لوگوں کی عمومی بيعت کو کس 
  حد تک وسعت دی؟

  آيا صرف امام علی ـ کا تعارف کروايا؟
  آيا صرف امام علی ـ کے لئے بيعت طلب کی ؟

  عہ کيوں نہيں کرتے ؟ہم خطبٔہ غدير کا مطال
اور پيغمبر اسالمۖ  کی اس دن کی تمام گفتگو کو تحقيق کی نگاه سے کيوں نہيں ديکھتے ؟ آپ ۖ کے خطبے ميں موجود اہم 

  نکات کی جانب ہماری توجہ کيوں نہيں ہے ؟
ارے اختالفات اگر ہم خطبٔہ حجة الوداع کا صحيح طريقے( تحقيقی) سے مطالعہ کريں تو ہمارے درميان موجود بہت س

برطرف ہو جائيں گے ، اور ہم غدير کے حقيقی اور واقعی مقام و منزلت سے آگاه ہو جائيں گے،اگر ہم غدير کے صحيح مقام
و منزلت سے آشنا ہوجائيں اور پيغمبر اسالم ۖ کے کالم و پيام کی گہرائيوں سے واقف ہو جائيں اور جان ليں کہ غدير کے دن 

ما ہوئے تو ہم واقعات غدير ميں سے بہت سار ے واقعات کو حل کرنے ميں کامياب ہوجائيں گے کونسے عظيم واقعات رون
اور غدير کے بارے ميں بہت سارے سواالت کا صحيح جواب دے سکيں گے ،مثال کے طور پر : فرشتہ وحی تين بار کيوں 

  نازل ہوا ؟
  کام کو انجام نہ دئے جانے کی درخواست کی ؟ يہ مسئلہ کتنی اہميت کا حامل تھا کہ رسول اکرم ۖ نے تين بار اس

  رسول اکرم ۖ حکم خدا وندی کی بجا آوری سے کيوں گھبرائے؟ اور انکی يہ گھبراہٹ اور پريشانی کس وجہ سے تھی ؟ 
وه دشمن جو آج تک سکوت کئے ہوئے تھے غدير ميں کيوں خشمناک و غضبناک ہوگئے ؟ يہاں تک کہ دست بشمشير 

  ہوگئے ؟
دن ايسا کيا ہو ا کہ ا ئّمہ معصومين عليہم الّسالم ہميشہ اس روز رونما ہونے والے واقعات کو دليل کے طور پر غدير کے 

  بيان کرتے ؟ اور فرماتے ( غدير کے بعد اب کسی کے پاس کوئی عذر اور بہانہ باقی نہيں ره گيا ۔)
خواہانافراد سينونکے ميں تير لگے اوران کو ايک غدير کے دن ايسا کيا ہوا کہ منافقوں اور حکومت پسند ا ور قدرت کے 

  ساتھ ايسے مقام پر الکھڑا کيا کہ جہاں انکے کے لئے کوئی راستہ باقی نہيں ره گيا ؟
ہم کہہ چکے ہيں کہ غدير کے دن واليت امير المؤمنين ـ جو کہ خدا کی طرف سے معيّن ہوئی اور کئی بار پيغمبر اسالم ۖ کے

نچائی جا چکی تھی '' لوگوں کی عمومی بيعت '' کے ساتھ مکمل ہو گئی، ليکن منافقوں کی پريشانی توّسط سے لوگوں تک پہ
کی وجہ صرف يہی نہيں تھی کيونکہ جيسا کہ انہوں نے پيغمبۖر کی رسالت کو تحّمل کيا تھا اور اس بات کا انتظار کيا تھا کہ 

ام علی ـ کی جان کے لئے بھی سازشيں کر رکھی تھيں وه انکی انکے بعد اپنی کارروائی کا آغاز کريں ؛ بالکل اسی طرح ام
  واليت کو بھی تحّمل کر سکتے تھے ،يہاں مسئلہ کچھ اور تھا :
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غدير کے دن نہ صرف يہ کہ امامت و واليت امام علی ـ کا اعالن ہو ابلکہ امت مسلمہ کی تا وقت ظہور حضرت مہدی ـ اور 
گيا اور لوگوں سے اعتراف اور بيعت طلب کی گئی،جناب رسول خدا ۖ نے ارشاد  زمانٔہ رجعت و قيامت امامت کو ذکر کيا

  فرمايا کہ: 
اِس!ِنَُّکْم َْکثَُرِمْن َْن تُٰصافِقُْونی بَِکٍف واِحٍدفی َوْقٍت َواِحٍد قَْد ََمَرنِْی ا ْد ُت َعزَّ َوَجلَّ َْن ٰاُخَذ ِمْن َْلِسنَتُِکم اْل ِْقٰراَر بِٰما َعقَّ هللا (َمٰعاِشَر النّٰ

يَّتْی  ِمْن ُصْلبِہ ، فَقُْولُواِبَ◌ْجَمِعُکم نّا ٰساِمُعوَن لَِعلِیٍّ َمْيِراْلُمْؤِمنْيَن َولَِمن ٰجاَئ بَْعَدهُ ِمَن اْلَ◌ئِّمِة ِمنّْی َو ِمْنہُ َعلٰی ماَعلَْمتُُکْم َنَّ ُذرِّ
ِة ، ُمِطْيُعْوَن ٰراُضْوَن ُمْنٰقاُدْوَن لِٰما بَلَّْغَت َعْن َربِّٰنا ، وَ  َربِّک فْی َْمِر ِٰما ِمٰنا َعلیٍّ َمْيِر اْلُمْؤِمنْينَـ َوَمْن ُولَِدْت ِمْن ُصْلبِہ ِمن اْلَ◌ئِمَّ

،َوالَ نُبَدِّل والنَُشکُّ َوالَنَْجَحُدِہ نُْبَعُث،َوال نَُغيِّرُ نُٰبايُِعَک َعلٰی ٰذلَِک بِقُلُْوبِنا َوْنفُِسٰناَوَ◌ْلِسنَتِٰنا،َو َْيدْيٰنا،َعلٰی ٰذلَِک نَْحيٰی،َوَعلَْيِہ نَُمْوُت،َوَعلَيْ 
يَِّتَک ِمْن هللا َوالَنَْرٰتاب َوالَنَْرِجُع َعن اْلَعْھِد َوالَ نَْنقُض اْلمْيٰثاَق و ََعْظتَٰنا بَِوْعِظ ا ِة الَّذْيَن َذَکْرت ِمْن ُذرِّ فْی َعلِيّاً َمْيَراْلُمْؤِمنْيَن،َواْلَ◌ئِمَّ

ا،ِمْن قُلُْوبِٰنا َوَ◌ْنفُِسٰنا َوَ◌ْلِسنَتِٰنا وَضٰمايِِرٰنا َو َْيدهللا ُُحَسْيِن َوَمْن نََصبَہُ اُوْلِده،بَْعَدهُ اْلَحَسِن َوالْ  ْيٰنا بْعَدھُٰما فَاْلَعْھُد َواْلمْيٰثاُق لَھُْم َمْ◌ُخْوذِمنّٰ
انْی َواْلٰقاصی هللا ُيََری اَمْن َْدَرَکٰھا بَِےِده َو ِالَّ فَقَْد َقَرَّ بِلِٰسانِہ َوالَ نَْبتَغی بِٰذلَِک بََدالً َوالَ  ْی ٰذلَِک َعْنک الّدٰ ِمْن َْنفُِسٰنا ِحَوالً،نَْحُن نَُؤدِّ

  َشھْيداً َوَ◌ْنَت َعلَْيٰنا بِہ َشھْےد )هللا ِبِٰذلِک َوَکفٰی بِاهللا َ ِمْن َْوالَِدٰنا و ََ◌ٰحالْےٰنا َو نُْشھَُد ا
د اپنے ہاتھوں سے اس تپتے ہوئے صحرا ميں ميرے ( اے مسلمانوں ! تمہاری تعداد اس سے کہيں زياده ہے کہ تم لوگ خو

ہاتھ پر بيعت کر سکو پس خدا وند عالم کی جانب سے مجھے حکم ہوا ہے کہ ميں تم لوگوں سے واليت علی ـ اور انکے بعد 
وگوںآنے والے اماموں کی امامت ]جو کہ ميری اور علی ـ کی اوالد ميں سے ہيں [کے بارے ميں اقرار لے لوں اور ميں تم ل

  کو اس بات سے آگاه کر چکا ہوں مير ے فر زندعلی ـ کے ُصلب سے ہيں،پس تم سب لوگ کہو کہ :
ہم آپکا فرمان سن رہے ہيں اور اسکو تسليم کرتے ہيں ،اس پر راضی ہيں ، اور آپکے اِس حکم کی اطاعت هللا ۖ ( يارسول ا

ہمارا رب ہے ، ہم اس پيمان پرجو کہ حضرت علی ـ  کرتے ہيں جو کہ خدا وند عالم کی طرف سے آپ نے ہم تک پہنچايا جو
کی واليت اور ان کے بيٹوں کی واليت کے سلسلے مينہے اپنے جان و دل کے ساتھ اپنی زبان اور ہاتھوں کے ذريعہ آپکی 

نہ  بيعت کرتے ہيں اس بيعت پر زنده رہيں گے ، مر جائيں گے اور اٹھائے جائيں گے اس ميں کسی قسم کی تبديلی و تغيير
کريں گے ، اس ميں کسی قسم کا شک و ترديد نہيں کرتے اور اس سے رو گردانی نہيں کريں گے ، اور اس عہد و پيمان کو 

نہيں توڑيں گے خدا وند عالم اور آپکی اطاعت کرتے ہيں اور علی امير المؤمنين ـ اورانکے بيٹوں کی اطاعت کريں گے 
  ا آپنے تذکره کيا ہے آپکی اوالد ميں سے ہيںکيونکہ يہ سب امت کے امام ہيں وه امام جنک

اور حضر ت علی ـ کے صلب سے امام حسن ـاورامام حسين ـ کے بعد آنے والے ہيں حسن اور حسين عليہما السالم؛ کے 
اپنے نزديک مقام کے بارے ميں پہلے تمہيں آگاه کر چکا ہوں ، خدا وند عالم کے نزديک انکی قدرو منزلت کا تذکره کر چکا 

وناور امانت تم لوگوں کو دے دی يعنی کہہ ديا کہ يہ دو بزرگوار ہستياں جوانان جنّت کے سردار ہيں اور ميرے اور علی ـ ہ
کے بعد اّمت مسلمہ کے امام ہيں تم سب مل کر کہو : حضرت علی ـ کی( ہم اس حکم ميں خدا کی اطاعت کرتے ہيں ؛اور اے

کی اور انکے بعد آنے والے اماموں کی اطاعت کرتے ہيں کہ جن کی امامت کا آپ رسول خدا ۖ آپکی ، حسنين عليہما السالم 
نے تذکره کيا اور ہم سے عہد و پيمان ليا ہمارے دل و جان ، زبان اور ہاتھ سے بيعت لی جو آپکے قريب تھے ؛ يا زبان سے 

گواه بناتے ہيں جو گواہی کے لئے کافی ہے  اقرار ليا ، اس عہد و پيمان ميں تبديلی نہ کريں گے اور خدا وند عالم کو اس پر
اور اے رسول خدا ۖ !آپ ہمارے اس پيمان پر گواه ہيں ، ہر مؤمن ِپيروکار ظاہری يا مخفی ، فرشتگان خدا ، خدا کے بندے 

  )١اور خدا ان سب لوگوں کا گواه ہے۔ (
لمہ کی امامت خاندان پيغمبر ۖ اور علی ـ يعنی روز غدير سے لے کر دنيا کے اختتام تک غدير سے لحظٔہ قيامت تک امت مس

ميں قرار پائی تمام َئّمہ معصومين عليہم الّسالم حضرت علی ـکی اوالد ميں سے ہيں جنہيں اّمت مسلمہ کی امامت و واليت 
  کوتا قيام قيامت اپنے ہاتھ ميں رکھنا ہے ۔ 

اعالن کيا ديگر ائمہ اور آخری امام حضرت مہدی  رسول اکرم ۖ نے جہاں بھی حضرت امير المؤمنين ـ کی واليت و امامت کا
ـ کی واليت کا اعالن بھی اسکے ساتھ کيا، لٰہذا حضرت علی ـ کی واليت بھی ذکر ہوگئی اور عترت کی واليت بھی بيان کر 

  تعالٰی فرجہ الشريف کی واليت بھی معرض عام ہوئی۔هللا دی گئی اور ساتھ ہی حضرت مہدی عجل ا
..............  

  غدير کے دن کارسول خدا ۖ کے معروف خطبے ميں سے کچھ حّصہ : )۔١(

پھر تمام ائمہ معصومين عليہم الّسالم کے ليے'سب لوگوں کے اعتراف ' کے ساتھ ساتھ سب سے بيعت لی گئی غدير کے دن 
سلسلہ امامت و واليت  واليت کا پيغام بھی تھا اور امامت و واليت کی تعيين بھی، غدير کے دن واليت کا پيغام بھی تھا اور
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کے لئے عمو می بيعت بھی پيغمبر ۖ کے بعدآنے والی امامت بھی ذکرہوئی اور اس کا تا قيام قيامت تسلسل بھی اب کونسا ابہام
  باقی ره گيا تھا جو مسلمانوں کی صفوں ميں گھسے ہوئے منافقوں کيلئے شک و شبہ کی گنجائش فراہم کرتا ؟

ی کہ حکومت کے پياسے اپنے قدم رکھنے کی جگہ پاتے ؟ يہی وجہ تھی کہ ان کے سينوں ميںاب کونسی خالی جگہ باقی تھ
  بغض و حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور دست بشمشير ہو گئے۔

  ۔ اہلبيت عليھم السالم کی مظلوميت کے اسباب :٣
ر کے مسلمانوں کے درميان اگرچہ مخالفين اورمنافقين رسول خدا ۖکے زمانے ميں باوجود فکری اورسياسی پروپيگنڈے ک

کاميابی حاصل نہ کرسکے تاکہ اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنا سکيں ، ليکن آنحضرت ۖ کی وفات کے بعد جو بھی سازش 
عليہا احد ميں حضرت حمزه ـ کے مزار پر عزاداری ميں مشغول تھينتو آپ هللا کر سکتے تھے کی جب جناب زہرا سالم ا

  سے سوال کيا گيا : 
پ کے اور علی ـ کے خالف کيوں ہو گئے ہيں اور آپ کے مسلّم حق کو کيوں غصب کرليا ہے حضرت زہرا سالم ( لوگ آ

  عليہا نے جواب ديا : هللا ا
ا ِْستَْہدَ '' ٰلِکنَّٰہا َْحٰقاد بَْدِريَّة وتَرات ُُحِديَّة ٰکانَْت َعلَْيٰہا قُلُْوُب النِّٰفاق ُمْکتَِمنَةً ِلِ◌ْمٰکان اْلُوٰشاِة فَلَ    َف الَْمُر ُْرِسلَْت َعلَْيٰنا ٰشابْيُب اآْلٰثاِر .''ّمٰ

(يہ سارا کينہ و حسد جنگ بدر اور جنگ احد کا انتقام ہے جو منافقوں کے دلوں ميں پوشيده تھا اور جس دن سے انہوں نے 
  حکومت پر غاصبانہ قبضہ کيا ہے اپنے دلونميں موجودکينہ اورحسد کی آگ 

  
  )١(ہم پر برسانا شروع کردی۔) 

انہوں نے اسکے بعد سے َئّمہ معصومين عليہم الّسالم کو امامت اور رہبريت کی فرصت مہلت نہ دی، اور حضرت علی ـ 
کے پانچ سالہ دور حکومت کو تين جنگوں کی تحميل کے ذريعہ خاک و خون ميں مالديا اور تاريخ کے اّول مظلوم کے دل کا

  خون کر ديا ۔
  ـ نے فرمايا! جيسا کہ حضرت امير المؤمنين 

؛ فََلَ◌ْنقُبَنَّ اْلٰباِطَل َحتّٰی ْن ُکْنَت لَفْی ٰسا قَتِٰہاَحتّٰی تََولَّْت بَِحَذافْيِرٰہا: ٰما َعَجْزُت َوال َجبُْنُت ، َوِ◌نَّ َمسْيِرْی ٰھَذا لِِمْثلِٰھا هللا ِ ِٰما َوا◌َ ''
ْد ٰقا تَْلتُہُْم ٰکافِرْيَن ، َوَلُ◌ ٰقا تِلَنَّہُْم َمْفتُْونِْيَن َوِ◌نِّْی لَٰصاِحبُہُْم بِاْلَ◌ْمِس َکٰما َٰنا ٰصاِحبُہُُم لَقَ هللا ِ يَْخُرَج اْلَحقُّ ِمْن َجْنبِِہ ٰما لِْی َولِقَُرْيٍش ! َوا

ا قَُرْيش ِالَّ َنَّ اهللا ِاْليَْوم َوا ُل :ٔاْخٰتاَرٰنا َعلَْيِہْم ،َفَ◌ْدَخْلٰنا ھُْم فِْی َحيَِّزٰنا ، فَٰکانُْو ا هللا َٰما تَْنقُِم ِمنّٰ   َکٰما ٰقاَل اْلَ◌وَّ
 ً   َ◌َدْمَت لََعْمِرْی ُشْربََک اْلَمْحَض َصابِحا
  َو َ ْکلََک بِالزُّ ْبْ◌ِد ا ْلُمقَشََّرةَ ا ْلبُْجَرا
  َو نَْحُن َو ھَْبٰناَک اْلَعاَل َئ َو لَْم تَُکْن 
ْمَرا   َعلِيّاً ، َوُحْطٰنا َحْولََک اْلُجْرَد َوالسُّ

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

   ٢٠٥،ص  ٢اور مناقب ابن شہرآشوب ، ج  ١٥٦، ص ٤٣النوار ، ج )۔ بحار ا١( 

آگاه ہو جاو! کہ بخدا قسم ميں اس صورت حال کا تبديل کرنے والوں ميں شامل تھا يہاں تک کہ حاالت مکمل طور پر تبديل 
ہے ميں باطل کے  ہوگئے اور ميں نہ کمزور ہوا اور نہ خوف زده ہوا اور آج بھی ميرا يہ سفر ويسے ہی مقاصد کے لئے

شکم کو چاک کر کے ا س کے پہلو سے وه حق نکال لوں گا جسے اس نے مظالم کی تہوں ميں چھپا ديا ہے ،ميرا قريش سے
کيا تعلق ہے ميں نے کل ان سے کفر کی بنا پر جہا د کيا تھا اور آج فتنہ اور گمراہی کی بنا پرجہاد کروں گا ميں ان کا پرانا 

  آج بھی ان کے مقا بلہ پر تيار ہوں ۔ مد مقابل ہوں ، اور 
خدا کی قسم قر يش کو ہم سے کوئی عداوت نہيں مگر يہ کہ پرور دگار نے ہميں منتخب قرار ديا اور ہم نے ان کو اپنی 

  )١جماعت ميں داخل کرنا چاہا تو وه ان اشعار کے مصدا ق ہو گئے ۔(
  ں ہمارا صدقہ ہےہماری جان کی قسم يہ شرا ب ناب صبا ح يہ چرب چرب غذائي

  ہميں نے تم کو يہ سا ری بلندياں دی ہيں وگرنہ تيغ و سناں بس ہمارا حصہ ہے
اور انکے بعد جاّلد صفت ،حکومت کے طلبگار بنی اميّہ نے پھرانکے بعد بنی عبّاس نے جو بھی ظلم کرنا چاہا کياتمام ائمہ 

ا، وه يہ سمجھتے تھے کہ طاقت و تلوار انکے پاس ہے اس عليہم الّسالم کويا زہر دے کر يا شمشير کے ذريعہ شہيد کر دي
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لئے حاکم ہيں ، ليکن يہ انکی خام خيالی تھی اور وه مسلمانوں کے دلوں کو نہ جيت سکے اس کے اہلبيت ـ کا وجود دنيا ميں 
  موجود تھا ۔ 

ہوئی، خون شہيداں رائيگاں نہ  اَوالِد رسول ۖ کے پاک و اطہر خون کی برکت سے خدا وند عالم کے دين کامل کو بقا حاصل
  جائے گا، جب تک خون باقی ہے اسکی برکت بھی باقی ہے ۔

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

  (ا)۔سناد و مدارک مندرجہ ذيل ہيں :
  ھ ) ٤١٣: شيخ مفيد استاد سيّد رضی ( متوفّٰی  ١١٧/١٥٤۔ کتاب ارشاد ، ص ١
  ھ ) ٣٠٣: نسائی ( متوفّٰی  ٧٠۔ کتاب الخصائص ، ص ٢
  ھ ) ٤٠٦االئمہ : سيّد رضی ( متوفّٰی  ۔ خصائص٣
  ھ ) ٥٧٣: ابن راوندی ( متوفّٰی  ٢٨ص ، ١۔ شرح قطب راوندی ، ج ٤
  ھ ) ٤٩٩: نوشتٔہ ابن مؤّدب (  ٢٨۔ نہج البالغہ ، نسخٔہ خطی ، ص ٥
  ھ ) ٤٢١: نوشتٔہ (  ٣٠۔ نہج البالغہ ، نسخٔہ خطی ،ص ٦
  ھ ) ١١١٠مہ مجلسی ( متوفّٰی : مرحوم عاّل  ٧٦/١١٤،ص  ٣٢۔ بحار االنوار ، ج ٧
 ھ ) ١١١٠: مرحوم عاّلمہ مجلسی ( متوفّٰی ٢٢٦، ص  ١٨۔ بحار االنوار ، ج ٨

 

 منزلت غدير

 

  

  چھٹی فصل
  

  حّجة الوداع اور غدير کے موقع پر 
  پيغمبراسالم ۖکا خطبہ

  ۔ شناخت خدا : ١

  کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہايت رحم واال ہے۔هللا شروع ا
تمام تعريفيں اس خدا کے لئے مخصوص ہيں جو اپنی وحدانيت ميں بلند، يکتائی ميں اکيال، اپنی سلطنت اور قدرت ميں باال تر
ہے ، اسکی قدرت کے ستون محکم اور استوار ہيں ،اسکاعلم ہر چيز کو شامل ہے ، اور ہر جگہ موجود ہے ، اور ہر موجود 

ے ،وه ہميشہ سے عظيم ہے ،اور ہميشہ صاحب و الئق تعريف ہے ، وه بلنديوں کو پر اپنی قدرت اور حّجت کے ساتھ حاوی ہ
  وجود بخشنے واال ہے ۔

اور زمين کے فرش کو بچھا نے واالہے زمين آسمان کا حاکم پاک ومقدس اور وہی روح او ر فرشتونکا پروردگار ہے اسکی 
ور وسيع ہے، تمام ديکھنے والوں کو ديکھتاہے ، اور بخشش اور عطاء ہر موجود کو شامل ہے ، اور سب کے لئے فراوان ا

  کوئی آنکھ بھی اسکو نہيں ديکھ سکتی۔ 
وه ايسا بخشنے واال اور غفور ہے جسکی رحمت کا سايہ سب کے سروں پر ہے ، اور جس نے سب پر اپنی عطائے نعمت 

ن عذاب کو عذاب دينے ميں جلدی سے کے سبب احسان کيا ہے ،گنہگاروں کو سزا دينے ميں جلدی نہيں کرتا ،اور مستحقي
کام نہيں ليتا، خدا ہر شی پر احاطہ کئے ہوئے ہے اور ہر شی پر قدرت رکھتا ہے ، اسکا مثل کوئی نہيں ہے ، اس نے ہر ال 

  وجودشی کو وجود بخشا۔ 
نکھوں کی وه خدا جسکی حکومت عدالت پر استوار ہے ، اسکے سوا کوئی خدا نہيں وه صاحب قدرت اور دانا ہے وه آ

بصارت سے باال تر ہے ، ليکن وه ہر شی کو ديکھتا ہے ، وه مہربان ہے او ر ہر چيز سے آگاه ہے ، کوئی بھی اسکی حقيقی 
صفات کا مشاہده نہيں کر سکتا اور اسکے ظاہر و باطن کے بار ے ميں کچھ نہيں جانتا مگر ان چيزوں کے سا تھ جو اس نے

ائيں ہيں ميں اس بات کی گواہی ديتا ہوں کہ وه ايسا خدا ہے جسکے نور اور پاکيزگی نے اپنی شناخت کے لئے خود بيان فرم
  زمانے کو پُر کيا ،

    



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

 
 

  
اور ا س کا نور ہميشہ سے ہميشہ تک ہے ، اسکا حکم بغير کسی مشورے کے جاری ہوتا ہے اورموجودات کی خلقت 

، ا س نے بغير کسی نمونے کے اشيا کو صورت بخشی ،  ميناسکا کوئی شريک نہيں ہے ، اسکی تدبير ميں کوئی تبديلی نہيں
  اور دوسروں کی مدد کے بغير خلق کيا ، جس چيز کو بھی ا س نے چاہا خلق کرديا اور ظاہر کرديا۔

وه ايسا خدا ہے جسکا کوئی ثانی نہيں ہے ، اسکی بنائی ہوئی ہر شی مستحکم ہے ، اور خوبصورتی ميں اسکی کوئی مثال 
  ا عادل خدا ہے جو ستم نہيں کرتا ، اور ايسا صاحب کرامت ہے کہ ہر چيز کی بازگشت اسکی جانب ہے ۔نہيں ہے وه ايس

اور ميں گواہی ديتا ہوں کہ ہر چيز اس کی قدرت کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور اس کے خوف وہيبت سے ہر چيز ہراساں 
  ہے ۔

ائے ہوئے ہے ، اور چاند و سورج کو ان کے محور پر خدا تمام مملکتوں کا مالک ہے ، اور آسمانوں کو اپنی جگہ ٹہر
چالنے واال ہے اور يہ اپنے معينہ راستے سے ہٹتے نہيں ،رات کو دن ميں اور دن کو رات ميں پے در پے النے واال ہے وه 

  ۔ہر جابر و ظالم کے غرور کو توڑنے واالاور ہر غارت گر اور تباہی مچانے والے شيطان کو نابود کرنے واال ہے 
خدا کا کوئی دشمن اور شريک نہيں ہے وه اکيال ہے اور ہر شی سے نياز ہے ، نہ ہی وه کسی کا بيٹا ہے اور نہ ہی اسکی 
کوئی اوالد ہے ،اور اسکی ہمسری اور برابری کرنے والی کوئی شی نہيں ہے وه خدا يگانہ اور بزرگوار ہے ، جس چيز 

 اور شمار کرنے واال ہے ، اوروه مارنے اور زنده کرنے واال ہے ، اور فقرکااراده کرے وجود ميں آجاتی ہے وه جاننے واال
و غنٰی دينے واال ہے ، وه ہنساتا اور ُرالتا ہے ، قريب اور دور کرتا ہے ، روکنے اور دينے واال ہے ، وه الئق بادشاہی ہے ، 

ہر شی پر قادر ہے رات کو دن ارور دن کو  اور تمام تعريفيں اس ہی کے لئے مخصوص ہيں ، نيکياں اسکے ہاتھ ہيں اور وه
  رات ميں تبديل 

  
کرنے واال ہے ، اسکے سوا کوئی خدا نہيں ہے جو صاحب عّزت اور مغفرت کرنے واال ہے ، دعائوں کو برالنے واال ہے 

مشکل نہيں جزا دينے واالہے ، سانسوں کا شمارکرنے واال ہے اور جنوناور انسانوں کا پروردگار ہے اسکے لئے کچھ بھی 
ہے رونے والوں کے نالے اسکا کچھ نہيں بگاڑ سکتے،اور گڑگڑانے والوں کا گڑگڑانا اس پر اثر انداز نہيں ہوتا ، وه نيکی 

کرنے والوں کا محافظ اور ہدايت يافتہ کو کامياب کرنے واالہے ، وه مومنين کا موال اور دونوں جہان کا رب ہے وه ايسا خدا 
  ادا کرتی ہے، وه ہر حال مينخوشی وغمی ، سختی وآسانی ميں الئق تعريف ہے ۔  ہے جس کا ہر مخلوق شکر

  ۔ پيغمبر ۖ کا ايمان اور خدا کی طرف جھکاؤ : ٢
ميں خدا ،فرشتوں، آسمانی کتابوں ، اور اپنے سے پہلے پيغمبروں کی رسالت پر ايمان رکھتا ہوں ،ميں خدا کے حکم کومانتا 

رتا ہوں جو اسکی خوشنودی کا باعث ہو ، اس کو بجاالنے ميں جلدی کرتا ہوں ، اسکی رضا ، اور ہر اس حکم کی اطاعت ک
کے سامنے سر تسليم خم کرتا ہوں ،کيونکہ ميں اطاعت کا مشتاق او ر اسکے عذاب سے خو فزده ہوں ، اس لئے کہ وه ايسا 

ں ميں اس کے الئق عبادت ہونے کا خدا ہے جسکے سامنے کسی کا حيلہ کارگر نہيں ،اور سب اسکے ستم سے محفوظ ہي
اعتراف کرتا ہوں ، اور اسکی ربوبيت وپرورد گاری کا شاہد ہوں اس نے جو مجھ پر وحی بھيجی ہے اس کو انجام دوں گا ، 
کيونکہ اگر انجام نہ دوں تو اس کے عذاب کا خوف ہے ، اور جس عذاب سے کوئی چھٹکارا دالنے واال نہيں ،چاہے کتنا ہی 

  اورانديشمند ہی کيوں نہ ہو ۔ بڑا مفّکر

  ۔ حضرت علی ـ کی واليت کا اعالن :٣
اسکے سوا کوئی خدا نہيں ہے ، اس نے مجھ سے فرمايا ہے کہ جو کچھ ا س نے مجھ پر نازل فرمايا ہے اگر تم لوگوں تک 

دی ہے کہ شّر دشمنان سے  نہ پہنچاؤں تو گويا ميں نے وظيفٔہ رسالت کو انجام نہيں ديا ، پھر ا س نے اس بات کی ضمانت
  مجھے محفوظ رکھے گا ، وه ہے خدا مہربان کفايت کرنے واال ،تو اس نے مجھ پر يوں وحی نازل فرمائی ہے ۔

  خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہايت رحم واال ہے ،
ازل ہو ا ہے اس کو پہنچا دو، اگر تم نے اے پيغمبر اکرم ۖ !جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے علی ـ کے بارے ميں ن

يہ پيغام نہ پہنچايا تو گويا اس کی رسالت کا کوئی پيغام نہيں پہنچايا اور تم ڈرو نہيں خدا تم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ 
  رکھے گا۔ 

يت کے توسط سےاے لوگو ميں نے اب تک جو کچھ مجھ پر نازل ہوا اسکی تبليغ ميں کوتاہی نہيں کی ہے ،اور ابھی جواس آ
مجھ پر نازل ہوا ہے اس کو تم تک پہنچا نے وال ہوں جبکہ يہ آيت نازل ہو چکی ہے ايک حقيقت تم لوگوں کے سامنے 
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  واضح اور آشکار طور پر کہونگا۔
'' پر توقّف حقيقت ميں جبرئيل ـ تين بارمجھ پر نازل ہوا اور خدا کا سالم پہنچايا ،اور يہ پيغام اليا کہ اس سر زمين ''غدير خم 

کروں اور تمہارے سياه سفيد کو بيان کروں ! حضرت علی ابن ابی طالب ـ ميرے بعد ميرے وصّی اور جانشين اور تم لوگوں 
کے امام ہيں ،اس کی نسبت ميرے ساتھ ايسی ہے جيسی ہارون کی موسٰی پيغمبر کے ساتھ تھی ، فرق صرف يہ ہے کہ 

دا اور رسول کے بعد علی ـ تمہارے رہبر اور امام ہيں ، اور خدا وندعالم نے اپنی ميرے بعد کوئی پيغمبر نہيں آئے گا ، خ
  کتاب قرآن مجيد ميں يہ آيت علی ـ کی واليت کے بارے ميں مجھ پر ناز ل کی ہے

  
وع بتحقيق تمہارا رہبر اور سرپرست خدا اور اسکا رسول ،اور وه مومنين جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہين ، اور حالت رک

  )  ٥٥مينزکواة ديتے ہيں ۔( سوره مائده ايت 
اور حضرت علی ابن ابی طالب ـ نے نماز قائم کی اور حالت رکوع ميں ز کواة دی ، اور خدا بزرگ اور بر تر کا ہر حال ميں

  شکر ادا کيا ۔

  ۔ حضرت علی ـ کے لئے بيعت لينے ميں پيغمبر ۖکی احتيا ط کے اسباب : ٤
س بات کی درخواست کی کہ خدا سے اس حکم کی بجاآوری کے لئے معافی طلب کرے کيونکہ ميں ميں نے جبرئيل سے ا

اس بات سے ا چھی طرح واقف ہو ں کہ ! تمہارے درميان پرہيز گار بہت کم اور منافق بہت زياده ہيں ،گنہگار، حيلہ گر اور 
  آن ميں خود خدا نے يوں کروا ئی ہے :اسالم کا مذاق اڑانے والے بہت زياده ہيں ، وه لوگ کہ جن کی شناخت قر

( اپنی زبانوں سے وه جو کچھ کہتے ہيں ا ن کے د ل ميں نہيں ہے ، اور وه يہ خيال کرتے ہيں کہ يہ دوغال پن کوئی بہت 
  ساده سی بات ہے،حاالنکہ پروردگار کے نزديک بہت بڑی ہے ۔)

نے ہميشہ مجھے تکليف پہنچائی ہے ، يہاں تک کہ انہوں اور بہت ساری آزار اور تکليفيں ہينمنافقوں کی طرف سے جنہوں 
نے ميرا نام ''گوش '' رکھ ديا ، يہ سمجھتے ہيں کہ جو کچھ دوسرے کہتے ہيں ميں سنتا ہوں کيونکہ انہوں نے يہ ديکھا ہے 

خدا وند عالم نے کہ ميں ہميشہ علی ـ کے ساتھ ہوں اور ميں انکی اور انکے نظريّات کی طرف توّجہ ديتا ہوں، يہاں تک کہ 
  )٦١انکی اس اہانت کا جواب دينے کے لئے قرآن مجيد ميں يہ آيت نازل کی ۔ ( سوره توبہ آيت 

ان مينسے بعض نے پيغمبر کو ستايا اور کہا کہ وه گوش(کان) ہيں ، اے رسول تم کہدو کان تو ہيں مگر تمہاری بھالئی سننے
  توں پر يقين رکھتے ہيں ۔کے کان ہيں اور خدا پر ايمان اور مومنين کی با

  
اگر ميں ابھی چاہوں تو منافقوں کا نام و نشان کے ساتھ تعارف کروا دوں ،يا انگلی سے ان کی طرف اشاره کردوں ،ليکن خدا

کی قسم انکے سلسلے ميں ،ميں بزرگواری سے کام لے رہا ہوں اور ا ن کو رسوا نہيں کرونگا ، ان تمام باتوں کے باوجود 
م مجھ سے اس وقت تک خشنود نہيں ہوگا جب تک ميناس کی طرف سے نازل کئے گئے پيغام کو تم تک نہ خدا وند عال

پہنچادوں ،اس نے فرمايا ہے کہ ( اے پيغمبر ۖ !جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو ا ہے اس کو پہنچا دو اور 
ں پہنچا يا اور تم ڈرو نہيں ، خدا تمہيں لوگوں کے شر سے اگر تم نے ايسا نہ کيا تو سمجھ لو تم نے اس کا کوئی پيغام نہي

 محفوظ ر کھے گا ۔) 

 

 منزلت غدير

 

  

  ۔ ائمہ معصومين (ع) کی اما مت کا تعارف: ٥
ـ کو تمہارا سرپرست،ولی ، پيشوا اور امام مقّرر کر ديا ہے ؛ انکی اطاعت تمام اے لوگو ! جان لو کہ خدا وند عالم نے علی 

مہاجرين و انصار ، اسالم کے نيک پيرو کاروں،ہر شہری اور ديہاتی ، عرب وعجم ، آزاد و غالم ، چھوٹے بڑے ، کالے 
نا جانا چاہيے، اس کا ہر کالم و گورے ،اور خدا وند عالم کی عبادت کرنے والے تمام لوگونپر واجب ہے ، اس کا حکم ما
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سخن مناسب ہے ، اسکے ہر دستو ر کی اطاعت واجب ہے ، جو اسکی مخالفت کرے اس پر لعنت ہے ، اور جو ا س کے 
فرمان کی اطاعت کرے ا س کی بخشش ہے ، اس کی تصديق کرنے واال مومن اور تکذ يب کرنے واال کافر ہے ، ہر وه 

  ا س کی اطاعت کرے خدا ا س کو بخش دے گا ۔ شخص جو علی ـ کی بات سنے اور
اے لوگو!يہ وه آخری مقام ہے کہ جہاں ميں تمہارے درميان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، اس لئے ميری بات اچھی طرح 

سن لو اور اس پر عمل کرو،اور اپنے پروردگارکی اطاعت کرو وہی خدا تمہارا پرودگا ر معبود اور سر پرست اور اس کے 
  اس کا نبی ميں محمد ۖ جو ابھی بعد 
  

تمہارے درميان کھڑا بات کررہا ہوں تمہارا سر پرست ہوں ، پھر ميرے بعد علی ـ خدا کے حکم سے تمہارے سر پرست اور 
امام ہيں اور پھر انکے بعد امامت ميری اوالد ميں جو کہ علی ـ سے ہوں گے قيامت تک کے لئے برقرار رہے گی ، يہاں 

  قيامت خدا اور اس کے رسول سے مالقات کرو ۔تک کہ تم روز 
لوگو ! حالل خدا کے عالوه کچھ بھی حالل نہيں ، اور حرام خدا کے عالوه کچھ حرام نہيں ، اس نے مجھے حالل و حرام 

کے بارے ميں بتايا ،اور ميں نے اس علم ودانش کی بنياد پر جو ميں نے خدا وند عالم سے حاصل کيا ہے ، اسکی کتاب ميں 
  سے حالل و حرام کو تمہارے لئے واضح کر ديا ہے ۔ 

اے لوگو !ايسا کوئی علم نہيں ہے جسے خدا ئے منّا ن نے ميرے سينے ميں نہ رکھا ہو؛ ا ور ميں نے يہ تمام علوم حضرت 
  علی ـ کو تعليم فرمائے ہيں علی ـ تمہارے امام اور پيشوا ہيں 

  ہ دارياں:۔ حضرت علی ـ کے سلسلے ميں لوگوں کی ذمّ  ٦
اے لوگو! علی ـ کے سلسلے ميں گمراه نہ ہونا ، اور اس سے دوری اختيا ر نہ کرنا ، اس کی واليت سے منحرف نہ ہوجانا 

وه حق کی ھدايت کرنے واالاور حق پر عمل کرنے واال ہے باطل کو نابو دکرنے واال اور باطل سے روکنے واالہے اور 
  الے کی کوئی پروا نہيں کرتا،خدا کی راه ميں کسی برا بھال کہنے و

بتحقيق علی ـ وه پہال شخص ہے جو خدا اور اسکے رسول ۖ پر ايمان اليا ،علی ـ وه شخص ہے جس نے اپنی جان کو رسول 
خدا ۖ پر فدا کرديا ، وه ہميشہ رسول ۖ کا ساتھ ديا ، ايک دن ايسا تھا جب علی ـ کے سوا مردوں مينسے کوئی نہ تھا جو ميرے 

  کی عبادت کرتا ۔ ساتھ خدا
اے لوگو ! علی ـ کودوسروں سے افضل اور بر تر جاننا کيونکہ خدا نے اسکو برتری دی ہے ، اور اسکی امامت و واليت کو

  قبول کر نا کيونکہ خدا نے ا س کو تمہارا امام مقّرر کيا ہے ۔
  

ر وں کی توبہ ہر گز قبول نہيں کرے گا اے لوگو! علی ـ خدا کی طرف سے تمہارا امام ہے اور خدا ا س کی امامت کے منک
يہ خدا وندعالم کے لئے حتمی ہے کہ وه منکر واليت علی ـ کيساتھ ايسا سلوک کرے ؛اور الزمی ہے کہ وه منکر کو عذاب 
دے ايسا سخت و دردناک عذاب جوہميشہ کے لئے ہے لٰہذا ا س کی مخالفت سے بچو کيونکہ مخالفت کی سزا جہنم کی آگ 

  يندھن انسان اور پتھر ہيں ؛ وه آگ جو کافروں کے لئے آماده کی گئی ہے ۔ہے جس کا ا
اے لوگو! خدا کی قسم مجھ سے پہلے آنے والے تمام نبيوں اور رسولوں نے تميناس بات کی بشارت دی ہے کہ مينآخری نبی 

ميں شک کرے دوران جاہليت  ہوں ؛ ميں آسمان و زمين ميں موجود ہر مخلوق پر خداکی حجت ہوں لھذا جو بھی ميری نبّوت
کے کافروں کی طرح ايک کافر ہے اور جو بھی ميرے کالم ميں سے بعض ميں شک کرے تو گويا اس نے ميرے سارے 

  کالم ميں شک کيا ، اور ميری گفتار ميں شک کرنے واال آتش جہنّم ميں ڈاال جائے گا۔
لحاظ سے مجھ پر احسان کيا ہے اور تمام تعريفيناس خدا اے لوگو ! مجھے يہ فضيلت خدا وند عالم نے عطا کی ہے اور اس 

  کے لئے ہيں جو ہميشہ سے ہے اور ہميشہ رہے گا اور ميں ہر حال ميں اس کا شکر گزار ہوں۔
اے لوگو! علی ـ کو دوسروں سے برتر اورافضل جاننا کيونکہ وه انسانونميں خواه مرد ہو يا عورت ميرے بعد سب سے 

م ہماری اور ہمارے اہل بيت کی برکت سے اپنے بندوں کو روزی ديتا ہے اور مخلوقات کے سلسلٔہ افضل ہے؛ خدا وند عال
  وجود کی ضمانت ديتا ہے۔

ملعون ہے ،ملعون ہے ، مغضوب ہے ،مغضوب ہے وه شخص جو ميرے سخن کا صرف اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ يہ 
خدا کی طرف سے خبر دی ہے کہ ! جو شخص علی ـ کو  اسکی خواہشات کے منافی ہے ؛ جان لو کہ جبرئيل نے مجھے

  دشمن رکھے ؛ اور اسکی وال يت کو قبول نہ کرے اس پر ميری لعنت
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اور غضب ہے چنانچہ ہر کسی کو اس بات کی فکر ہونی چاہيے کہ وه قيامت کے لئے کيا بھيج رہا ہے؟ لوگو خدا کی 
ں نہ پڑ جانا،بتحقيق جو کچھ تم کرتے ہو خدا تمہارے ہر فعل سے مخالفت کرنے سے ڈرو اور ثابت قدمی کے بعد گمراہی مي

  آگاه ہے۔

  ۔ فضائل علی ابن ابی طالب ـ :٧
کے نام سے ياد کيا ہے اور فر ما يا ہے(هللا اے لو گو!حضرت علی ـ وه ہيں جن کو خدا ونده عالم نے قر آن مجيد ميں جنب ا 

  اس کوتاہی پر جو ميں نے خدا کا تقرب حا صل کرنے ميں کی )کہ تم مينسے بعض کہنے لگے کہ ہائے ا فسوس ميری 
اے لوگو قر ا ن ميں تد بر وتفکر کرو اور اس کی آيات کو سمجھنے کی کوشش کرو، محکما ت پر عمل کرو اور متشابہات 

ہاتھ ميں نے کی پيروی نہ کرو، خدا کی قسم ميرے بعد تمہارے لئے کوئی قرآن کی تفسير نہيں کر سکتا مگر وه کہ جس کا 
  پکڑ کر بلند کيا ہو ۔ ( حضرت علی ـ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کيا )

اور ميں آپ کو آگاه کر رہا ہوں، جس جس کا ميں موال اور سرپرست ہوں ميرے بعد حضرت علی ـ اس اس کے موال اور 
مامت کو خدا وند عالم نے مجھ پر سرپرست ہيں وه علی ـ ابو طالب کا بيٹا ميرا بھائی اور جا نشين ہے اور اس کی واليت و ا

  نازل فرمايا ہے ۔ 
اے لوگو يہ علی ـ اور ميرے پاک فرزند، ثقل اصغر ہيں اور قرآن مجيد ثقل اکبر ہے ،يہ دونوں ايک دوسرے کی خبر ديتے 

امت ہيں اور ايک دوسرے کی تائيد و تصدلق کرتے ہيں يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ روز قي
  حوض کوثر پر مجھ سے مالقات کريں ۔ 

يہ خد ا وند عالم کی طر ف سے اس کی مخلوق پر امين وحاکم ہيں، آگاه رہنا جوکچھ الزم تھا اس کی وضاحت کر دی اور 
پہنچااپنے مطلب ومقصد کو بيان کر ديا خدا وند عالم نے يوں بيان فرمايا تھا ، اور ميں نے خدا وند عا لم کے پيغام کو تم تک 

  ديا ۔ 
  

اورآگاه رہنا کہ ميرے بھائی علی ـ کے سوا کو ئی اميرالمومنين نہيں ہے اور ميرے بعد علی ـ کے سوا کسی کو مومنين پر 
حکومت کرنے کا حق نہيں ہے، اور اس وقت حضرت علی ـ کا بازو پکڑ کرآپ کو اتنا بلند کيا کہ آپ کے قدم مبارک 

  گئے،اور فرمايا :حضرت رسول اکرم ۖ کے ز انوں تک آ
اے لوگو ! يہ علی ابن ابی طالب ـ ميرے بھائی ، وصی، ميرے علم کے وارث اور ميری امت پر ميرے خليفہ ہيں جو کتاب 

خدا کی تفسير کرنے والے اور لوگوں کو قرآن کی طر ف دعوت کرنے والے اور خوشنودی خدا کے لئے عمل کرنے والے 
اور قرآن کی اطاعت کرنے والوں کو دوست رکھنے والے اورمعصيت خدا سے ہيندشمنان قرآن سے جنگ کرنے والے 

روکنے والے ہيں ، حضرت علی ـ رسول خدا ۖ کے خليفہ وجانشين مومنوں کے امير اورہدايت کرنے والے امام ہيں اور خدا 
مينجو کچھ کہہ رہا ہوں يہ  )، کو قتل کرنے والے ہيں ٣)، ا ور مارقين ( ٢) ، قاسطين (١وند عالم کے حکم سے ، ناکثين (
  ميرے پرور دگار کا حکم ہے ۔

اے پرورد گار اس کو دوست رکھ جو علی ـ کو دوست رکھتا ہے اور اس کے ساتھ دشمنی کر جو علی ـ کو دشمن رکھتا ہے 
ر اور جو حضرت علی ـ کی امامت کا انکار کرے اسے اپنی رحمت سے دور کر د ے ا ور جو ان کے حق کو چھينيں ان پ

  غضب ناک ہو جا ۔
  پروردگار تو نے يہ فرمان مجھ پر نازل کيا ہے اور امت کی رہبريت کو ميرے بعد حضرت علی 

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

  ) ۔ ناکثين سے مراد اصحاب جمل ہيں جنہوں نے حضرت علی ـ کی بيعت کرنے کے بعد پيمان شکنی کی ۔١(
  يں جنہوں نے جنگ صفين ميں معاويہ کا سا تھ ديا تھا۔) ۔ قاسطين سے مراد معاويہ اور اس کے طرف دار ہ ٢( 
  ) ۔مارقين سے مراد خوارج جنگ نہروان کا گروه ہے جو دين خدا سے خارج ہو چکا تھا ۔ ٣( 

اور اوالد علی ـ کے ساتھ مخصوص کر ديا ہے اور مجھے حکم ديا ہے کہ ميں ان کی امامت و واليت کو لوگوں ميں بيان کر
ے تو نے اپنے بندوں پر دين مکمل کر ديا اور ان پر اپنی نعمتيں تمام کر ديں اور دين اسالم سے راضی ہو دوں ، اس لحاظ س

  گيا ۔
اور فرمايا :( جو شخص اسالم کے سوا کسی اور دين کی خواہش کرے تو اس کا وه دين ہرگز قبول نہيں کيا جائے گا اور وه 

ر ميں تجھ کو گواه بنا رہا ہوں اور آپ کی گواہی ميرے لئے کافی ہے کہ روز قيامت سخت گھاٹے ميں رہے گا ، ) پرور د گا
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  ميں نے آپ کا فرمان پہنچا ديا۔
اے لوگو! خدا وند عالم نے تمہارے دين کو حضرت علی ـ کی امامت کے ذريعے کامل کر ديا لھذا جس نے بھی حضرت 

حبط کئے جائيں گے اور ان کو ہميشہ کے لئے جھنم ميں علی ـ اورآپکے بيٹوں کی امامت کا اعتراف نہ کياتو ان کے اعمال 
  ڈاالجائے گا اور ان کے عذاب ميں کوئی تخفيف نہيں کی جائے گی اور ا ن کو کوئی مہلت دی جائے گی ۔

اے لوگو! يہ حضرت علی ابن ابی طالب ـ ہے جس نے سب سے زياده ميری مدد کی ہے اور تم سب سے يہ ميرے زياده نز 
ہے خدا وند عالم اور اس کا رسولۖ  اس سے راضی و خوشنود ہيں قرآن ميں جو آيت بھی خوشنودی خدا پر ديک اور عزيز 

  دال لت کرتی ہے وه حضرت علی ـ کی شان ميں ہے 
اور جہاں بھی خدا وند عالم نے مومنين کو خطاب کيا سب سے پہلے اس کی نظر حضرت علی ـ پر تھی اور قرآن مجيد ميں 

ائش کی گئی وه حضرت علی ـ کی خا طر ہے اور سوره ، ھل اتی علی االانسان ، ميں جس بہشت کا ذکر جو بھی مدح و ست
کيا گيا وه حضرت علی ـ کے لئے ہے ، اور سوره حضرت علی ـ کے سواکسی کے بارے ميں نازل نہيں کی گئی اور اس 

  ميں حضرت علی ـ کے عالوه کسی کی مدح و ثنا نہيں کی گئی ،
  

حضرت علی ـ دين خدا کی مدد کرنے والے اور رسول خدا ۖ کی حمايت کرنے والے ہيں اور وه پاک وپاکيزه اے لو گو ! 
پرہيز گار وہدايت کرنے والے ہيں تمہارا پيغمبر بہترين پيغمبر ۔ تمہارا امام بہترين امام ، اوراس کے بيٹے بہترين جا نشين 

  اٰلہی ہيں ۔
  ل ان کے صلب سے ہيں ليکن ميری ذريت و نسل حضرت علی ـ سے ہو گی ۔ائے لوگو! تمام پيغمبروں کی ذريت ونس

اے لوگو !وہی شيطان جس نے حضرت آدم ـ کو حسد کی و جہ سے جنت سے نکلنے پر مجبور کر ديا، تم حضرت علی ـ 
پيغمبر خدا سے حسد نہ کرنا گرنہ تمہارے اعمال حبط ہوجائيں گے اور تمہارے قدم ڈ گمگا جائيں گے وه حضرت آدم ـ جو 

تھے ايک ترک اولی کی وجہ سے زمين پر اتار دے گئے پس تمہارا کيا حال ہو گا ؟ تمہارے درميان تو دشمن خدا بھی 
  موجود ہيں ۔

اے لوگو! شقی وبدبخت کے عالوه کوئی بھی علی ـ سے دشمنی نہيں کرے اور جو پرہيز گار ہو گا وه علی ـ کو دوست 
الوه کوئی علی ـ پر ايمان نہيں الئے گا اور خدا کی قسم ، سوره و ا لعصر ، حضرت رکھے گا ا و ر مومن مخلص کے ع
  علی ـ کی شان ميں نازل ہوئی ہے۔

خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہر بان نہايت رحم کرنے واال ہے زمانہ کی قسم ا نسان گھاٹے ميں ہيں ، مگر جو 
  ور آپس ميں حق کا حکم اور صبر کی وصيت کرتے رہے ۔لوگ ايمان ال ئے ا ور اچھے عمل کرتے رہے ا

آگا ه ہو جائو علی ـ وه ہيں جو ايمان الئے اور رضايت خدا وندعالم پر راضی رہے اور صبر کيا اے لوگو ميں خدا وند عالم 
  و پہنچا نا ہے ۔کو گو اه بنا کر يہ کہہ رہا ہوں کہ ميں نے اپنی رسالت تم تک پہنچا دی اور رسول خدا کا کام صرف حکم ک

  اے لوگو خدا کا تقوٰی اختيار کرو جيسے تقوی کا حق ہے ، اور جب بھی مرنا تو دين اسالم پر مرنا۔ 
  

اے لوگو! خدا اس کے رسول اور وه نور جو اس کے سا تھ نازل کيا گيا ہے اس پر ايمان لے آئو قبل اس کے کہ تمہارے 
  ہو جا ئو ۔ چہرے نابو د ہو جائيں يا دين اسالم سے منصرف

اے لوگو! خدا وند عالم کی طرف سے ميرے اند ر نور موجود ہے جو ميرے بعد حضرت علی ـ ميں ہو گا اورا ن کے بعد ان
کے بيٹو ں ميں حضرت مھدی ـ تک موجود رہے گا اور وه مھدی ـ وه ہوں گے جو ہمارے اور خد ا وند عا لم کے حق کو 

د عالم نے ہميں تمام مقصرين ، دشمنوں ، مخالفوں ، خيانت کاروں ، گناه کاروں ، اور دنيا ميں نا فذ کريں گے ، اور خدا ون
  ظالموں پر قيامت تک کے لئے حجت قرار ديا ہے ۔ 

  ۔ مخالفتوں کا بچائو :  ٨
ی بہت اے لوگو! ميں تمہيں ہوشيار کرتا ہوں کہ ميں خدا کا رسول بنا کر تمہاری جانب بھيجا گيا ہوں اور مجھ سے پہلے بھ

سے پيغمبر آے اگر ميں مر جاؤں يا قتل کر ديا جاؤں تو تم زمانٔہ جاہليت کی طرف پلٹ جا ؤ گے؟ اور جو پلٹ جائے تو اس 
ميں خدا کا کو ئی نقصان نہيں ہے خدا شکر گزاروں کو بہت جلد قيامت ميں پاداش دے گا آگا ه رہنا کہ علی ـ صبر و شکر 

  عد ميرے فرزند (جو علی ـ کے صلب سے ہيں ) بھی ايسے ہی ہو نگے ۔گزاری ميں معروف ہے اور ا س کے ب
اے لوگو! اپنے اسالم قبول کرنے کی خاطر خدا پر احسان نہ جتاؤ وه تم پر غضبناک ہو جائے گا اور تمہيں عذاب سے دچار 

  کر دے گا بتحقيق وه ہر خطا کا ر کی سزا ہے ۔
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وں کو جہنم کی طرف لے جائيں گے اور قيامت کے دن کوئی مدد نہيں کريںاے لوگو! ميرے بعد فاسد رہنما آئيں گے جو لوگ
گے ، اے لوگو! خدا اور اس کا رسول ان سے بيزار ہيں اے لوگو ! وه فاسد رہنما ، انکے حواری و پيروکار اور انکے 

  مددگار آتش جہنّم ميں سب سے
  

ه رہنا ! وه لوگ ايک دستاويز ( حضرت علی ـ کی امامت کی نچلے مقام پر ہيں؛اور متکبّروں کے لئے کتنا برا مقام ہے، آگا
) لھذا تم سب پر الزم ہے کہ اس شرمناک دستاويز ميں غور و فکر سے کام لينا١مخالفت ميں ايک تحرير) لکھنے والے ہيں،(

  جو کچھ لوگوں کے عالوه سب کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ 
ت کو قيامت تک کی لئے تمہارے درميان باقی رکھ رہا ہوں ، اور ميں جس چيز اے لوگو ! علی ـ اور انکے بيٹوں کی امام

کے ابالغ پر م مور تھا تم تک پہنچادی کہ ہر انسان ،حاضر غائب،شاہد اور غير شاہد ، اور ہر اس پر جو اب تک پيدا ہوا ہے
  يا پيدا نہيں ہو ا سب پر حّجت تمام ہوگئی ہے ۔ 

باپ اپنی اوالد کو تا قيامت مسئلٔہ امامت علی ـ اور ان کے بيٹوں کی امامت کے بارے ميں بيان لٰہذا حاضرين غائبين کو ؛ ہر 
کرتے رہيں ،کيونکہ بہت جلد ی خالفت اٰلہی کو بادشاہی ميں تبديل کرکے غصب کر لينگے ؛ آگاه رہنا ! خدا نے واليت کا 

س کا حساب لے گا اور ان ميں سے گنہگاروں پر جہنّم غاصبوں اور ان کے طرفداروں پر لعنت کی ہے ؛ وه جلد ہی جن و ان
کی آگ برسائے گا ،وہاں کوئی ان کی مدد کرنے واال نہيں ہو گا خدا ايسا نہيں کہ برے بھلے کی تميز کيے بغير جس حال 

  ميں تم ہو اسی حالت پر تمہيں چھوڑ دے اور خدا ايسا بھی نہيں کہ تميں غيب کی باتيں بتا دے ۔ 
  آبادی اور شھر کے لوگوں نے بھی وعده الہی کا انکا ر کيا خدا وند نے انہيں ہالک کر ديا ۔ اے لوگو! جس

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

۔ ايک دستاويز ہے جسکو ابو سفيان اور مخالفان واليت کی ايک جماعت نے ابو بکراور ايک گروه سے دستخط لئے اس تحرير کا ١
  رنا تھا کہ پيغمبر ۖ نے اپنے بعد کوئی خليفہ اور جانشين مقّرر نہيں کيا۔محرر سعيد بن عاص تھااور انکا مقصد يہ ظاہر ک

اور خدا نابود کردے گا ہر اس شہر اور جميعت کو کہ جہاں کے رہنے والے ظالم ہوں ؛ جيسا کہ قرآن مجيد ميں آيا ہے ؛ ای 
 دا نے جو وعده ديا ہے اسے انجام دے گا ۔لوگو! يہ علی ـ تمہارا امام ،سرپرست اور تمہارے درميان خدا کا وعده ہے؛ اور خ

اے لوگو ! بتحقيق بہت سارے انسان ماضی ميں گمراه ہو چکے ہيں اور خدا وند عالم نے گذشتہ گمراہوں کو نابود کر ديا اور 
  آئنده آنے والے گمراہوں کو بھی نابود کردے گا ؛

ديا ؟ اور آئنده آنے والوں کو اس ہی راستے پر نہيں چالتے ؟ جيسا کہ فرمايا! (آيا پہلے کے انسانوں کو ہم نے ہالک نہيں کر 
  ہم گنہگاروں کے ساتھ ايسا ہی کرتے ہيں ؛ او ر اس دن جھٹالنے والوں کی مٹی خراب ہے۔ 

اے لوگو ! خدا وند عالم نے مجھے چند امور کا امر اور چند امور کی نہی فرمائی ہے ؛اور ميں نے بھی علی ـ کو اس امر و 
آشنا کرديا ہے ، لھذا علی ـ خدا کی طرف سے اوامر و نواہی کو جانتے ہيں ؛ تو تم لوگ اس کے امر کو سنو تاکہ نہی سے 

سعادت مند ہو جاؤ ، اور اسکی پيروی کروتاکہ ہدايت يافتہ ہو، اور ہميشہ اسکی راه پر چلو اور تمہيں تمہاری الگ الگ 
  راہيں کہيں علی ـ کی راه سے جدا نہ کرديں ۔

لوگو !ميں وه مستقيم راستہ ہوں جسکی پيروی کاخدا وندعالم نے تمہيں حکم ديا ہے ؛ اور ميرے بعد علی ـ اور اسکے اے 
بعد ميرے بيٹے علی ـ کے صلب سے خدا کا مستقيم راستہ ہيں ؛وه ايسے امام ہيں جو لوگوں کو حق کی ہد ا يت کرتے ہيں 

  عد ان آيات کی تالوت فرمائی!اور حق کے ذريعے عدالت قائم کرتے ہيں ، اسکے ب
کے لئے ہيں ؛جو عالمين کا رب ہے ؛ بخشنے هللا کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم واال ہے ؛ تمام تعريفيں اهللا ( شروع ا

  واال اور مہربان ہے ؛ روز قيامت کا مالک ہے ، خدايا ہم تيری ہی عبادت کرتے 
  

راه پر ثابت قدم رکھ ان کی راه جنھيں تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے نہ ہيں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہيں ؛ ہم کو سيد ھی 
  ان کی راه جن پر تيرا غضب ڈھايا گيا ہے اور نہ گمراہوں کی راه ۔)

اے لوگو ! يہ سورٔه حمدميرے ،علی ـ اور ان کے فرزند وں کی شان ميں نازل ہوئی ہے اور ان کے ساتھ مخصوص ہے و ه 
 يں کسی کا کوئی ڈراور خوف نہيں ہے ۔ خدا کے دوست ہيں اور انہ
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 منزلت غدير

 

  

  ۔ علی ـ کے دوست اور دشمن :  ٩
آگاه رہنا! خدا کی حزب کامياب ہے آگاه رہنا ! کہ علی ـ کے دشمن جدائی ، تفرقہ اور نفاق ڈالنے والے ہيں ؛ايک دوسرے 

ـ اور ان کے بيٹوں کے دوست وه کے دشمن ،تجاوز کرنے والے اور شيطان کے دوست ہيں ؛اور آگاه رہنا ۔ حضرت علی 
  لوگ ہينجن کا ذکر خدا وند نے قرآن ميں يوں بيان فرمايا ہے کہ۔

اے پيغمبر ۖ ! جو لوگ خدا اور روز قيامت پر ايمان رکھتے ہيں انکو خدا اور اس کے رسول اکرم ۖ کے دشمنوں سے دشمنی 
ور خاندان کے لوگ ہی کيوں نہ ہوں کيونکہ خدا نے ا ن کے کرتے ہوئے نہينپاؤ گے اگر چہ وه ا ن کے اجداد ، اوالد بھائی ا

دلوں ميں ايمان ڈال دياہے اورخود انکی مدد فرمائی ہے اور ا ن کو جنّت کے باغوں ميں داخل کرے گا جن کے نيچے نہريں 
  جاری ہيں۔

جماعت (حزب) ہيں ؛  وه ہميشہ ان ميں رہيں گے خدا ان سے راضی ہے ،اور وه بھی اپنے خدا سے راضی ہيں وه خدا کی
  آگاه رہنا ! خدا کا گروه کامياب اور سعادتمند ہے ۔)

) اے لوگو آگاه رہنا ! علی ـ اور اوالد علی ـ کے دوست وه لوگ ہيں کہ جنکی تعريف خدا وند عالم ٢٢( سوره مجادلہ آيت /
آلوده نہيں کيا ؛ وه خدا کے عذاب نے کچھ اس طرح سے فرمائی ہے ( جو لوگ ايمان الئے اور اپنے ايمان کو ظلم وستم سے

  ) ٨٢سے امان مينہيں اور ہدايت يافتہ ہيں۔) ( سورٔه انعام آيت/
  

آگاه ہو جاؤ! علی ـ اور اوالد علی ـ کے دوست وه لوگ ہيں کہ جن کو خدا وند عالم نے اس طرح سے سراہا ہے کہ! ( جو 
دا کے فرشتوں سے اس حال ميں مالقات کريں گے کہ وه لوگ جنّت ميں داخل کئے جائيں گے اور امان ميں ہونگے اور خ

  انکا خير مقدم کر رہے ہونگے ، اور ا ن کو ہميشہ کے لئے جنّت کی بشارت ديں گے )
آگاه ہو جاؤ! علی ـ اور اوالد علی ـ کے دوست وه لوگ ہيں جن کے بارے مينخدا وند عالم نے ارشاد فرمايا ( ايسے لوگ 

  ر وہاں انھيں بہ حساب روزی ملے گی ) بہشت ميں د اخل ہوں گے او
  آگاه ہوجاؤ! کہ علی ـ اور اوالد علی ـ کے دشمن وه لوگ ہيں ( جن کو دوزخ کی آگ مينڈھکيال جائے گا)

آگاه ہو جاؤ ! کہ علی ـ اور اوالد علی ـ کے دشمن وه لوگ ہيں (دوزخ کی آگ کے بھڑکنے کی آوازيں سنتے ہيں ؛ وه بھسم 
  و ديکھتے ہيں اور دا خل ہونے واال ہر گروه دوسرے گروه پر لعنت و مالمت کرتا ہے ۔)کرنے والے شعلوں ک

آگاه ہو جاؤ ! کہ علی ـ اور اوالد علی ـ کے دشمن وه لوگ ہيں جنکے بارے ميں خداوند عالم نے فرمايا! ( جب انہيں دوزخ 
جواب ديں گے تھا ليکن ہم نے اسکو جھٹاليااور کہا کہ  ميں ڈاال جائے گا تو سوال ہوگاکہ کيا تمہارا کوئی پيغمبر نہ تھا ؟ تو

  کچھ بھی تم پر نازل نہيں ہوا ، تو حقيقت ميں کافر سخت گمراہی ميں پڑے ہيں ۔) 
آگاه ہو جاؤ!کہ علی ـ اور اوالد علی ـ کے دوست و ه لوگ ہيں جو خلوت و جلوت ہر حال ميں خدا سے ڈرتے ہيں اور انکے 

  ہت بڑا انعام ہے ۔لئے مغفرت اور خدا کا ب
  اے لوگو! ہمارے دوست اور ہمارے دشمن ہميشہ جنّت اور دوزخ کے درميان ہيں ، 

( ہمارا دشمن وه ہے کہ خد اجسکی سرزنش اور اس پر لعنت کرے ؛ ) ( اور ہمارا دوست وه ہے جسکو خدا نے سراہا اور 
  اسکو دوست رکھتاہے۔)

  علی ـ ہدايت کرنے واال ہے ۔اے لوگو! ميں ڈ را نے واال پيغمبر ہوں اور 

  ۔ حضرت مہدی ( عج) کی حکومت کا تعارف : ١٠
  اے لوگو ! مينپيغمبر ہوں اور علی ـ ميرا جانشين ہے ، آگاه ہو جاؤ ہمارا آخری امام حضرت مہدی قائم ـ ہے۔

  آگاه ہو جاؤ ! کہ تمام اديان پر حاوی اور کامياب ہو گا۔ 
  لموں سے انتقام لے گا ۔آگاه ہو جاؤ! وه ستمگاروں اور ظا

  آگاه ہو جاؤ! وه شرک و فساد کے مستحکم قلعوں کے بند دروازوں کو کھولے گا اور ان کو نيست و نابود کرد ے گا۔
  آگاه ہو جاؤ !وه مشرکوں کو چاہے وه کسی بھی قوم و ملّت سے تعلق رکھتے ہوں نا بود کرنے واال ہے ۔

    



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

 
 

  ں کے خون کا حسا ب لينے واال ہے ۔آگاه ہو جاؤ !وه خدا وند عالم کے دوستو
  آگاه ہو جاؤ !وه خدا کے دين کی مدد کرنے واال ہے ۔

  آگاه ہو جاؤ !وه حقيقت کے پياسوں کو سيراب کرنے واال ہے ۔
  آگاه ہو جاؤ !وه ہر عالم کی فضيلت و برتری اور ہر نادان کے جہل و کم عقلی سے واقف ہے ۔

  اسکی طرف سے منتخب امام ہے ۔ آگاه ہو جاؤ !وه خدا کا برگزيده اور
  آگاه ہو جاؤ ! وه ہر علم کا وارث ہے اور ا س کا علم ہر علم سے برتر اور بہتر ہے ۔

  آگاه ہو جاؤوه خدا وند عالم کا تعارف کروانے واال اور احکام اور راه ايمان کو روشن کرنے واال ہے۔
  آگاه ہو جاؤ ! وه شجاع اور صحيح عمل کرنے واال ہے ۔

  ہو جاؤ ! مخلوقات کے امور ا س کو دے دئے گئے ہيں۔ آگاه
  آگاه ہو جاؤ ! تمام گذشتہ انبياء نے ا س کے ظہور کی بشارت دی ہے ۔

آگاه ہو جاؤ ! وه آخری حّجت خدا ہے ،اور ا س کے بعد کوئی حّجت نہيں آئے گی اور جہان ميں کوئی ايسا حق نہيں جو ا س 
  ا س کے پاس نہ ہو۔ کے ساتھ نہ ہواو ر کوئی علم نہينجو

  آگاه ہو جاؤ !کہ کوئی اس پر غالب نہيں ہو سکتا ،اور اسکے عالوه کوئی مددگار نہيں ہے ۔
آگاه ہو جاؤ ! وه زمين ميں خدا کا ولی ہے اور مخلوق کے درميان اسکا قاضی ہے اور ظاہری اور باطنی اسرار و رموز خدا 

  وند ی کا امين ہے۔
و تمہارے لئے بيان کر ديا اور تم لوگونکو سمجھا ديا ؛ اور يہ علی ـ ميرے بعد تمہيں حقائق اے لوگو ! ميں نے حکم خدا ک

  سمجھائيں گے ،۔ 
آگاه ہو جاؤ ! ميں اپنے خطبہ کے اختتام پر اپنے ساتھ علی ـ کی بيعت کرنے کی دعوت دوں گا اس کی بيعت کا اعتراف کرو 

  ں گا ۔ 
ہے ،اور علی ـ نے ميری بيعت کی ہے ، اور ميں خدا وند عالم کی طرف سے علی ـ آگاه ہو جاؤ ! ميں نے خدا کی بيعت کی 

کے لئے تم لوگوں سے بيعت لو ں گا جو بھی عہد شکنی کرے گويا اسنے اپنے آپ پہ ستم کيا ہے، کيونکہ خد ا وندے عالم 
قدرت سب کی قوت پر غالب ہے فرماتا ہے جو لوگ تم سے بيعت کرتے ہيں وه خدا ہی سے بيعت کرتے ہيں خدا کی قوت و 

تو جو عہد کو توڑے گا تو اپنے نقصا ن کے لئے عہد توڑتا ہے اور جس نے اپنے عہد کو پورا کيا تو اس کو عنقريب 
  )١٠خداوند عالم اجر عظيم عطا فرمائے گا ۔ (سورٔه فتح آيت/

  ۔ حج کی اہميت اور احکام اٰلہی : ١١
ينسے ہيں ،جو بھی حج و عمره کا قصد رکھتا ہے، وه صفا و مروه کے درميان طواف بتحقيق حّج و عمره شعائر خدا وندی م

  کر سکتا ہے جو اعمال صالح انجام دے گا خدا اسکو جزا دينے واال اور اسکے عمل سے آگاه ہے ۔
جو خاندان  اے لوگو! خانٔہ کعبہ کی زيارت کے لئے جاؤ جو گھرانا بھی مّکہ ميں داخل ہو خدا اسے غنی کر دے گا ، اور

  مّکہ سے منہ موڑ ے گا وه فقر ميں مبتال ہو جائے گا ۔
اے لوگو ! جو مومن بھی حج کرے گا ، تو اسکے گذشتہ گناه بخش دئے جائيں گے ، گويا حج کے بعد نئے سرے سے اس 

  نے اپنی زندگی کا آغاز کيا،
بھی اخراجات ہوتے ہيں وه انکے لئے آخرت کا  الحرام کی مدد ہوتی ہے ؛ اور انکے سفر ميں جوهللا اے لوگو ! حّجاج بيت ا

  ذخيره ہے ،خدا وند عالم اعمال صالح انجام دينے والوں کی جزا کو ضايع نہ ہونے دے گا ۔
اے لوگو ! ضروری استطاعت اور کامل دين کے ساتھ حج انجام دو ، اور مراسم حج سے اس وقت تک نہ پلٹنا جب تک 

  تمہارے گناه معاف نہ ہو جائيں۔
لوگو ! نماز قائم کرو ؛ اور ز کوة ادا کرو جس طرح خدا وند عالم نے حکم ديا ہے ؛ اگر کچھ مّدت تمہاری ايسی گزری  اے

کہ جس ميں تم نے احکامات اٰلہی کی بجاآوری نہ کی يا بھول گئے ؛تو علی ـ تمہارے درميان تمہارا صاحب امر اور احکام 
، علی ـ وه شخص ہيں جس کو خدا نے ميرا جانشين مقّرر کيا ہے ،وه تمہارے  خدا و ندی کو تمہارے سامنے بيان کر يں گے

  سو االت کے جوابات ديں گے ؛اورجو کچھ تم نہيں جانتے وه سب تمہارے لئے بيان فرمائيں گے ۔
  آگاه ہو جاؤ ! حالل حرام اتنے زياده ہيں کہ ايک مجلس ميں تمہارے سامنے بيان نہينکئے 

  
کا تعارف نہيں کروايا جا سکتا اور ان کے امر و نہی کا حکم نہيں ديا جا سکتا ، پس خدائے صاحب جاسکتے اور ان تمام 
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عّزت و جالل کی طرف سے مجھے حکم ديا گيا ہے کہ علی ـ امير المؤمنين کے لئے تم لوگوں سے بيعت لوں ؛ اور انکے 
علی ـ سے ہيں ؛ اور انکا آخری قائم مہدی ـ ہے جو بعد آنے والے اماموں کی بھی بيعت کرو، وه امام جو سب مجھ سے او ر 

  قيامت تک حق سے فيصلہ کرے گا ۔
اے لوگو! ہر حالل جو تمہيں ميں نے بتايا ؛ اور ہر حرام جس سے ميں نے تمہيں روکا ہے ،ا س کا حکم ہميشہ کے لئے ہے 

قت کو ہميشہ ياد رکھنا ، اور محفوظ کر لينا نہ ميں ان سے پلٹا ہوں اور نہ ہی ميں نے ان ميں کوئی تبديلی کی ہے، اس حقي
،اسکی تلقين کرنا اور اس ميں کوئی تبديلی نہ کرنا، بتحقيق ميں مکّرر کہہ رہا ہوں ! نماز قائم کرو ،ز کوة ادا کرو ، امر 

را مين پر بالمعرو ف ا ور نہی عن ا لمنکرکرتے رہنا ؛ آگاه ہو جاؤ اصل ميں امر بالمعروف اور نہی عن ا لمنکر ميرے ف
عمل کرنے کا نام ہے ، لھذا ميری وصيّت سب تک پہنچادو ،اسکو انجام دينے کا حکم دو ،اور اسکی مخالفت سے لوگوں کو 
ڈراؤ ؛کہ يہ ميرے صاحب عّزت و جالل خدا کا حکم ہے ، جان لو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امام معصوم ـ کے 

  ۔ وجود کے بغير وجود ميں نہيں آسکتے
اے لوگو ! علی ـ کے بعد آنے والے اماموں ( جو سب اسکی اوالد ہيں )کا تعارف قرآن نے کروايا ، اور ميں نے بھی 

تمہارے سامنے تعارف کروا ديا ہے کہ وه سب مجھ سے اور ميں ان سے ہوں ؛ جيسا کہ خدا وند عالم خود قرآن ميں ارشاد 
  فرما رہا ہے : 

  ٢٨رہنے والی حقيقت کی صورت ميں اوال د پيغمبر ۖ ميں قرا ر ديا ہے ۔) سوره زخرف آيت( ہم نے امامت کو ايک ہميشہ 
  اور ميں بھی کہتا ہوں کہ جب تک تم لوگوں نے قرآن و عترت سے تمّسک کيا ہرگزگمراه نہ ہو گے ۔

  اے لوگو! تقوٰی ؛تقوٰی ، روز قيامت سے ڈرو جيسا کہ خدا وند عالم نے ارشاد فرمايا ہے !
  

ز قيامت کا زلزلہ کوئی معمولی نہيں ايک بہت بڑ ی چيز ہے ) موت کو ياد کرو ؛ خدا وند عالم کی بارگاه ميں حساب ( رو
کتاب ، اپنے اعمال کی ترازو اور محاسبہ کو ياد رکھو ؛جزا و سزا کو ياد رکھو جو بھی اعمال نيک کے ساتھ آيا اسے اسکی

  ئے جنّت سے کوئی فائده نہ اٹھا سکے گا ۔جزا ملے گی اور جو بھی برائيّوں کے ساتھ آ

  ۔ علی ـ کی عمومی بيعت کا حکم : ١٢
( اے مسلمانوں ! تمہاری تعداد اس سے کہيں زياده ہے کہ تم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اس تپتے ہوئے صحرا ميں ميرے 

وگوں سے واليت علی ـ اور انکے بعد ہاتھ پر بيعت کر سکو لھذا خدا وند عالم کی جانب سے مجھے حکم ہوا ہے کہ ميں تم ل
آنے والے امامونکی امامت ''جو ميری اور علی ـ کی اوالد ميں سے ہيں' ' کے بارے ميں اقرار لے لوں اور ميں تم لوگوں کو

  اس بات سے آگاه کر چکا ہوں کہ مير ے فر زندعلی ـ کے ُصلب سے ہيں ۔
مان سن رہے ہيں اور اسکو تسليم کرتے ہيناس پر راضی ہيں اورآپکے اِس ہم آپکا فرهللا ۖ لٰہذا تم سب لوگ کہو کہ ( يارسول ا

حکم کی اطاعت کرتے ہيں جو کہ خدا وند عالم کی طرف سے آپ نے ہم تک پہنچايا جو ؛ ہمارا رب ہے ، ہم اس پيمان پرجو 
ھ اپنی زبان اور کہ حضرت علی ـ کی واليت اور ان کے بيٹوں کی واليت کے،سلسلے ميں ہے اپنے جان و دل کے سات

ہاتھوں کے ذريعہ آپکی بيعت کرتے ہيں، اس بيعت پر زنده رہيں گے ، مر يں گے اور اٹھائے جائيں گے ؛ اس ميں کسی قسم 
کی تبديلی اور تغير نہ کريں گے ، اس ميں کسی قسم کا شک و ترديد نہيں کرتے ، اور اس سے رو گردانی نہيں کريں گے ، 

يں توڑيں گے ؛ خدا وند عالم اور آپ کی اطاعت کرتے ہيں اور علی امير المؤمنين ـ اورانکے اور اس عہد و پيمان کو نہ
  بيٹوں کی اطاعت کريں گے؛ کہ يہ سب؛ اّمت کے امام ہيں وه امام جن کا آ پ نے تذکر ه کيا ہے آپکی اوالد ميں سے

  
گے ۔) حسن اور حسين عليہما السالم کے ہيں اور حضر ت علی ـ کے صلب سے امام حسن ـاور امام حسين ـ کے بعد آئين

ميرے نزديک مقام کے بارے ميں پہلے تمہيں آگاه کر چکا ہوں ، خدا وند عالم کے نزديک انکی قدرو منزلت کا تذکره کر 
چکا ہوناورامانت تم لوگوں کو دے دی يعنی کہہ ديا کہ يہ دو بزرگوار ہستياں جوانان جنّت کی سردار ہيں ؛ اور ميرے اور 

ی ـ کے بعد اّمت مسلمہ کے امام ہيں، تم سب مل کر کہو کہ! ہم اس حکم ميں خدا کی اطاعت کرتے ہيں ؛اور اے رسول عل
خدا ۖ آپ کی حضرت علی ـ کی حسنين عليہما السالم کی؛ اور انکے بعد آنے والے اماموں کی اطاعت کرتے ہيں کہ جن کی 

ليا ہمارے دل و جان ، زبان اور ہاتھ سے بيعت لی جو آپکے قريب تھے  امامت کا آپ نے تذکره کيا اور ہم سے عہد و پيمان
يا زبان سے اقرار ليا ، اس عہد و پيمان ميں تبديلی نہ کريں گے اور خدا وند عالم کو اس پر گواه بناتے ہيں جو گواہی کے 

ار ظاہری يا مخفی ، فرشتگان خدا ، لئے کافی ہے ا ور اے رسول خداۖ  آپ ہمارے اس پيمان پر گواه ہيں ،اور ہر مؤمن پيروک
  خدا کے بندے اور خدا ان سب لوگوں کا گواه ہے۔) 
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اے لوگو ! کيا کہتے ہو ؟ بتحقيق خدا زبان سے نکلی ہوئی ہر آواز اور دل ميں موجود ہر نيّت سے آگاه ہے ، لھذاجو بھی 
ہو گيا اس نے اپنے آپ کو ہالکت ميں ڈال ديا ہدايت کے راستے پر چلے گا اسنے اپنے ساتھ بھالئی کی ہے ،اور جو گمراه 

  اور جو اپنے امام کی بيعت کرے اس نے خدا وند عالم کی بيعت کی کہ جسکی قدرت تمام قدرتوں پر حاوی ہے ۔
اے لوگو! پرہيز گار ہو جاؤ ، علی امير المؤمنين ـ کی بيعت کرو اور حسن و ُحسين عليہما السالم اور انکے بعد آنے والے 

ں کی بيعت کرو ،کہ يہ سب ہميشہ باقی رہنے واال پاک کلمہ ہيں ، خدا حيلہ باز و دھوکے باز کو ہالک کر ديتا ہے جو امامو
وعده وفا کرے اور عہد پر قائم رہے خدا کی رحمت اسے ديکھ رہی ہے ؛ اور جو عہد شکنی کرے ؛ اسنے اپنے خسارے 

  ميں عمل کيا ہے ۔
  

لئے کہا ہے اس کا اقرار کرو اور علی ـ کو بعنوان امير المؤمنين ـ سالم کرو اور کہو! ( اے لوگو ! جو کچھ ميں نے تمہارے
ہم نے سن ليا اور اسکی اطاعت کر لی ، خدا يا! ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہيں اور تيری طرف ہی پلٹيں گے ۔) اور کہو

،اور اگر خدا ہماری ہدايت نہ فرماتاتو ہم ہر ( اس خدا کی حمد و ثنا جس نے واليت علی ـ کی جانب ہماری ہدايت کی 
  گزہدايت يافتہ نہ ہوتے ۔)

اے لوگو ! بتحقيق فضائل علی ـ جو خدا وند عالم نے قرآن مجيد ميں ذکر کيے ہيں بہت زياده ہيں اور ان تمام فضائل کو ايک 
فضائل بيان کرے تو اس کی تصديق خطبہ ميں بيان کرنا ممکن نہيں ہے ، لھذا اگر کوئی تمہارے سامنے حضرت علی ـ کے 

  کرو ۔ 
اے لوگو ! جس نے بھی خدا اس کے رسول ۖ اور حضرت علی ـ اور اسکے بعد آنے والے اماموں کی اطاعت کی جنکا 

  تعارف ميں نے کروايا ہے ؛ تو بتحقيق وه بڑی سعادت پر پہنچ گيا ۔
رالمومنين کر سالم کيا وه کامياب ہوا اور اس کے اے لوگو ، جس نے حضرت علی ـ کی بيعت کرنے ميں سبقت کی اور امي

  لئے جنت نعيم ہے۔
اے لوگو ! ايسی بات کہو جس سے خدا خوشنود اور راضی ہو جائے ، پس اگر تم سب کے سب اور سارے اہل زمين کافر ہو

ا ؛ اور کافروں پر اپنا قہرجاؤ ، تو اس سے خدا کو کو ئی نقصان نہيں ہو گا ؛ خدايا !تمام مؤمنين اور مؤمنات کی مغفرت فرم
  و عذاب نازل فرما ؛ تمام تعريفيں اس خدا کے لئے مخصوص ہيں جو عالمين کا رب ہے ۔ 

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

  خطبہ کے اسناد و مدارک مندرجہ ذيل ہيں :
  : طبرسی ٦٦، ص ١۔ احتجاج ، ج ١
  : ابن طاؤوس ٤٥٥۔ اقبال االعمال ، ص ٢
  طاؤوس  : ابن ١٢٧۔ کتاب اليقين ، باب ٣
  : ابن طاؤوس  ٢٩۔ التحصين ، باب ٤
  : قتّال نيشابوری ٨٩۔ روضة الواعظين ، ص ٥
  : بحرانی ٤٣٣، ص ١۔ البرہان ، ج ٦
  : عاملی ٢، ص  ٣۔ اثبات الہداة ، ج ٧
  : عالمہ مجلسی  ٢٠١،ص  ٣٧۔ بحاراالنوار ، ج ٨
  : بحرانی ٥١۔ کشف المہم ، ص ٩
  يض کاشانی : ف ٥٣٩، ص  ٢۔ تفسير صافی ، ج ١٠

 مدارک جو کتاب ( روش مناظره حضرت امير المؤمنين ـ با دوستان و دشمنان ) ميں ذکرکئے گئے ہيں ٣٦اور مزيد 
 

 منزلت غدير

 

  

  فہرست منابع کتاب
  آ 

  آغانی:.........................................................................ابوالفرج اصفہانی 

    



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

 
 

  
  الف 

  احتجاج.......................................................................................طبرسی
  اثباةالہداة................................................................................حّر عاملی
  اقبال العمال.....................................................................ابن طائووس

  ........................امرتسریارجح المطالب...................................................
  اسباب ا لنّزول ...........................................................................واحد ی 
  االتقان.....................................................................................سيوطی

  ..............................................................ديلمیارشادالقلوب.................
  االکتفاء .............................................................................وصابی شافعی
  االربعين فی فضائل امير المؤمنين ـ .................................... جمال الدين شيرازی

  رشاد...................................................................................شيخ مفيد ا
  امالی.................................................................................... شيخ طوسی 

  ..........................ابن عقد ہچاعيان .....................................................
  امالی...................................................................................شيخ مفيد 

  شوشتریهللا احقاق الحق..........................................................قا ضی شہيد نور ا
  ......................................................ابو الخير جزری اسنی المطالب ...............

  اعالم النّبّوة............................................................................. ماوردی
  خ صدوق اکمال الّدين ........................................................................شي

  اصول کافی..........................................................................مرحوم کلينی 
  امالی..................................................................................شيخ صدوق 

  .............................شيخ مفيد اختصاص.................................................
  االنصاف فی االمامة.............................................................ابن قبّۂ  رازی 
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